ري

س
وقف الفقيه ،في أحد مساجد حي
اليوسفية بالرباط مشدوها ،بعد أن حكى
كيف أن أحد السياسيين المتحزبين ،أخذه
في سيارته منذ بضعة شهور ،لبيته ،لعمل عمل
إلزال��ة ه��ذا ال��ث��ق��اف( )...ال��ذي أص��اب السيد
المسؤول في حزبه دون غيره ،ليفاجأ الفقيه
يوما وهو يتفرج على األخبار في التلفزيون،
وهو يرى الملك يستقبل ذلك السياسي ويكلفه
بمهمة رسمية ،فاتصلت به تلفونيا يقول
الفقيه ،ألهنئه ،وليهنئني بدوره على بركتي،
فإذا به يقول لي :ما تعاودش تتصل بي.
طبعا الفقيه المشهور بـ«غزواته»( )...توعد
بالعمل المضاد ..وسنرى.

املدير العام ورئيس التحرير:

مصطفى العلوي
م ــديرة ال ــنشر:

alousbouea@gmail.com

حكيمة خلقي
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دراهم

الحقيقة الضائعة

خطر االنتقام النسوي في تاريخ
الحسن الثاني

قريبة هشام املنظري
وجهت للحسن الثاني
الضربة القاضية
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داخل العدد

تحت

محمد السادس أول من راهن
على الباجي قايد السبسي

األضواء

 25000دوالر
من سفيرة املغرب
لدعم جريدة تدعم
البوليساريو

التجربة التونسية معجزة وسط
فوضى الربيع العربي
02
املغاربة محتجزون في طائرة
أوكرانية ومزوار محتجز في
طائرة مغربية
05

كيف ستواجه مخابرات المنصوري
والحموشي تحالف اللوبيات؟

03

15

سفيرة املغرب في البيرو ،أميمة عواد ،وقد شطب الفايسبوكيون
من مغاربة البيرو على وجهها ،احتجاجا على تصرفاتها

انطالق البحث عن العالقة بني
البحرية امللكية وبعض شركات
الصيد في الصحراء
05

تح
إخبـ ليل
ـ
اري

هل هي مالمح انتفاضة
ملكية ضد تشكيل
«الدولة العميقة»؟
14

مغاربة البيرو يكتشفون مأساة
الدبلوماسية املغربية

16

الفرنسيون منعوا محمد اخلامس
واإلسبانيون منعوا
محمد السادس
02
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هذا الخبر

محمد السادس أول من راهن على الباجي قايد السبسي

ترتيب األوراق من أجل
زيارة ملكية لموريتانيا

< الرباط .األسبوع

شرع عدد من األعيان والبرلمانيين في الصحراء المغربية
في ترتيب األوضاع لزيارة ملكية مرتقبة من الملك محمد
السادس لموريتانيا.
بعض هؤالء األعيان ممثلين لقبائل صحراوية عديدة
اتصلوا بأبناء عمومتهم بموريتانيا لترتيب كل لوازم
وظروف الزيارة بالمعدات الكافية من األثاث والخيم وكل
المتطلبات ،حتى تكون الزيارة في أرق��ى العالقات بين
البلدين.
وك��ان��ت زي���ارة لصالح ال��دي��ن م���زوار وزي��ر الخارجية
والتعاون ،األسبوع الماضي ،قد مهدت لسفر الملك في
اتجاه موريتانيا مقابل استمرار توتر العالقات المغربية
الجزائرية.
وكان بعض األعيان المغاربة قد تحركوا قبل شهرين
بالمغرب وتقديم خدمة ألبناء عمومتهم في موريتانيا من
خالل العمل على إطالق سراح ابن الرئيس الموريتاني
السابق ولد هيدالة من السجون المغربية ،ال��ذي غادر
المغرب نحو موريتانيا بعدما أدى أعيان الصحراء بشكل
تضامني قيمة الغرامة المالية المحكومة بها على ولد
هيدالة.

التجربة التونسية معجزة وسط
فوضى الربيع العربي
<  تونس .وكاالت األخبار
أنجز القطب التونسي قيدوم
السياسة والوزير المستشار
للرئيس الحبيب بورقيبة ،السيد
الباجي قايد السبسي معجزة
سياسية ،تعتبر درسا نموذجيا
لشعوب المنطقة الغارقة في
الفوضى التي قد تطيح بالدول
المتناحرة.
وهكذا لم يحدث أي خلل يوم
االنتخابات التي نظمت األحد
الماضي ،وفاجأت العالم أجمع
ب����ان����دح����ار ح������زب النهضة
اإلس�لام��ي ،ال���ذي ك��ان ممسكا
بزمام األغلبية ،ليصبح حزب
ن��داء تونس ال��ذي تأسس منذ
سنتين ،هو حزب األغلبية التي
ستشكل ال��ح��ك��وم��ة المقبلة.

معجزة عبارة عن درس لهذه
الدول التي أصبحت تعاني من
ح�����روب داخ��ل��ي��ة وص���راع���ات
مسلحة ،والتي ستخجل أمام

التجربة التونسية ،خصوصا
أمام إيجابية الزعيم اإلسالمي
الكبير راش��د الغنوشي ،الذي
اع��ت��رف أم���ام ع��دس��ات اإلعالم

عندما يعيد التاريخ نفسه

الفرنسيون منعوا محمد الخامس
واإلسبانيون منعوا محمد السادس
<  الرباط .األسبوع
وكأن التاريخ يعيد نفسه؟ هل تعلم أن َم ْن َع
الملك محمد ال��س��ادس م��ن ط��رف الشرطة
اإلسبانية ،عندما كان في رحلة سياحية ،على
الشواطئ المغربية ،سبقته واقعة أخرى
مشابهة عندما منع «أحد حراس الغابة» الملك
محمد الخامس من الصيد في مياه إحدى
البحيرات بإفران(.)..
تفاصيل هذه الواقعة مدرجة ضمن كتاب
«المقيم اليوطي» لصاحبه «غليوم جوبان»،
وتقول إن أحد حراس الغابة «أوق��ف» سنة

 ،1929السلطان محمد الخامس ،عندما كان
يقوم بصيد السمك في بحيرة ممنوعة بإفران..
«ح����ارس ال��غ��اب��ة ال����ذي ك���ان ي��ط��ب��ق أوام���ر
الفرنسيين ،تم توبيخه من طرف الحارس
العام الفرنسي للغابات ،قبل أن يعفو عنه ألنه
كان يعتقد بأن قانون حراسة الغابات الذي
وضعه المارشال اليوطي ،كان قاسيا» ،حسب
ما ورد في الكتاب المذكور.
ومعلوم أن إدارة المياه والغابات ،أنشأها
المارشال اليوطي ،وأعطى تعليمات صارمة،
للسيد «بول بودي» ،المهندس البارز ،الذي
ظل يشرف على تسيير المياه والغابات من

ما الذي يحصل في عالم األنترنيت؟ لماذا تكاثرت المواقع
اإلخبارية بشكل غير مسبوق؟ هل يتعلق األم��ر بصحوة
معلوماتية أم بخطة مدبرة إلحكام القبضة على عالم لم يصل
بعد إلى درجة التقنين؟ من أين تأتي األموال لتمويل البرامج
على الشبكة العنكبوتية( ،)..ما سر التناغم و«التناقل»
اإلخباري بين أغلبية المواقع اإلخبارية؟ هل يعقل أنها تخضع
إلمالءات نفس المايسترو( ،)..وإذا كان األمر كذلك ،هل هو
ضد المغرب أم معه؟(.)..

ألول م����رة ف���ي ت���اري���خ م���ا يسمى
التعاطف اإلسرائيلي مع المغرب ،تنشر
جريدة «الجيروزاليم بوسط» ،عدد 28
أكتوبر مقاال كتبه أستاذ بالجامعة
العبرية للقانون ،ينتقد فيه السكوت

قلق ملكي بسبب
«االستهتار» الحكومي
< الرباط .األسبوع
في الوقت الذي يستهزئ فيه رئيس الحكومة عبد اإلله
بن كيران بطبيعة ومدى تأثير نتائج إضراب النقابات
والتنسيقيات والمهنيين ،وفي الوقت الذي فضل فيه جميع
وزراء الحكومة متابعة اإلعداد لإلضراب العام كمتفرجين
غير معنيين ،دخل الملك على الخط ،وأمر بجمع قطاعات
وزارية ذات حساسية كبرى ودعاها إلى اليقظة األمنية
ضد المخاطر التي تتهدد البالد خاصة مع توسيع قاعدة
ال��م��ش��ارك��ة ف��ي اإلض����راب داخ���ل ال��م��غ��رب بطريقة غير
مسبوقة.
ويرجع سبب «الغضبة الملكية» إلى تعامل الحكومة
مع المخاطر األمنية واالجتماعية التي هددت المغرب من
االنتشار الواسع لقرار المشاركة وعدم اكتراثها واتخاذها
لمبادرات جدية لتطويق هاته األزمة المتمثلة في اإلضراب
العام ،فتدخل شخصيا وأمر بوضع االحتياطات الضرورية
تفاديا ألي انزالقات.

تدشين أول مسجد في منطقة األرديش بفرنسا

سؤال لمن يهمه األمر

< جريدة الجيروزاليم بوسط

سنة  ،1917إلى سنة  1940بيد من حديد،
ح��س��ب م���ا ي���ؤك���ده ال��ب��اح��ث ع��ب��د الرحيم
الورديغي(.)..
يذكر أنه باستثناء «األسبوع الصحفي»
التي تساءلت« :هل هي مؤامرة إعالمية مدبرة
ضد الملك محمد السادس» ،لم تنتبه كثير من
الصحف التي تهافتت على نشر خبر «صعود
الشرطة اإلسبانية لليخت الملكي في الشواطئ
المغربية» ،بناء على ما نشر في إسبانيا(،)..
إلى النوايا السيئة «للكوارديا سيفيل» الذين
سربوا الخبر لجريدة «الباييس» بعد  20يوما
من حدوثه(.)..

بأن الحزب العلماني نداء تونس
هو الذي فاز باالنتخابات.
وأكيد أن التجربة السياسية
للسيد الباجي قايد السبسي
ه���ي ال���ت���ي ج��ع��ل��ت األغلبية
ال����ت����ون����س����ي����ة ت����دع����م����ه في
هذه االنتخابات ،تفاديا للفوضى
التي تحدثها األطماع المتوحشة
للهيمنة ع��ل��ى ال��ح��ك��م بدون
تجربة ،وال معرفة.
ولإلشارة ،فقد ك��ان الملك
محمد السادس أول رئيس دولة
راهن على السي الباجي عندما
استقبله خالل زيارته األخيرة
للمغرب ،رغم أنه لم تكن له أية
صفة رسمية .كما كان الرئيس
األم���ري���ك���ي أوب����ام����ا ،أول من
صرح بدعمه للتجربة التونسية
األخيرة.

< ليون .خاص باألسبوع
أش��������������رف ال����ق����ن����ص����ل
المغربي في مدينة ليون
الفرنسية على تدشين أول
مسجد إسالمي في المنطقة،
كلف حوالي مليار سنتيم،
وموله مسلمو المنطقة بدون
أي دعم خارجي .وقد أشرف

على إنجاز هذا المشروع،
المحامي المغربي األصل،
موسى الخال ،الكاتب
ال����ع����ام للجمعية
الثقافية العربية
اإلس�لام��ي��ة ،وقد
أط�������ل�������ق ع���ل���ى
ا لمسجد ا سم
مسجد النور.

موسى
الخال

أول مقال إسرائيلي ينتقد التواجد املغربي في الصحراء
األمريكي على إمضاء اتفاقية الصيد
بين المغرب والدول األروبية ،ويشرح
الكاتب بالتفصيل ما يسميه الغزو
المغربي للصحراء ،رغم اعتراف أربعين

دولة بالبوليساريو ،وكيف أن اتفاقية االستغراب كيف أن ال��دول األروبية
الصيد بين المغرب وأروب���ا ،تشمل أمضت االتفاق مع المغرب ،بينما هي
ال ت����ع����ت����رف ب����ح����ق ال����م����غ����رب في
شواطئ الصحراء المحتلة.
الموضوع يلح في كل فصوله على الصحراء.
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تحت

مغاربة البيرو يكتشفون مأساة الدبلوماسية المغربية

األضواء

 25000دوالر من سفيرة المغرب لدعم جريدة تدعم البوليساريو

جتمعات البوليساريو كما نشرتها جريدة «خوسطو ميديو»

فيالق البوليساريو العسكرية ومتجيد صحيفة «خوسطو ميديو» مبستقبل اجلبهة
< خاص باألسبوع

فوجئ رواد األنترنيت في دولة البيرو،
بهذه الصورة املشوهة لسفيرة املغرب في
البيرو ،بنت عواد ،التي كانت تصرفاتها
ه���ذه األي����ام م��ث��ار أح����داث خ��ل��ي��ق��ة بأن
تسمى «مغربة البيرو» منذ أن أدرجت
ه���ذه ال��س��ف��ي��رة في أنشطتها( )...وفي
سمعتها البيروفية ،قرار طردها لقيدومة
ال��س��ف��ارة امل��غ��رب��ي��ة ف��ي البيرو ،كاتبة
ال���س���ف���ارة ،إي���زاب���ي���ل ،ال���ت���ي اشتغلت
بإخالص مع املغرب ،مدة ثالثة وعشرين
ع���ام���ا ،ف��ط��ل��ع��ت ل��ل��س��ي��دة ال��س��ف��ي��رة في
ال���راس ،واض��ط��رت إلعطائها تعويضا
ع��ن اإلب��ع��اد قيمته ح��وال��ي ع��ش��رة آالف
دوالر .حتى امل��غ��ارب��ة ال��ذي��ن يشتغلون
في البيرو ،وصلهم حظهم م��ن غضب
السيدة السفيرة ،وكانت واح��دة منهم،
وه���ي م��راس��ل��ة وك��ال��ة امل��غ��رب العربي
ل�لأن��ب��اء ل��ي��ل��ى ال������وادي ،ل��ق��ي��ت مصير
الكاتبة ،إذ لم تتفاهم مع السفيرة ولم
ت��خ��ض��ع إلرادت���ه���ا ،ورمب����ا ال��س��ف��ي��رة ال
تتفاهم مع النساء األخريات حني طالبت
وكالة املغرب بإبعاد مراسلتها ،ومازال
املنصب شاغرا لفائدة مراسلي اجلزائر
والبوليساريو  .

سفيرة يعيش في بالد ما ست سنوات،
ال يبقى صاحلا لذلك املنصب وخاصة
البيرو.
ل��ع��ل ال���وزي���ر م�����زوار أع���ط���ى احلق
ل��ن��اص��ح��ت��ه ،ب��ع��د أن اك��ت��ش��ف وه���و في
بيت السفيرة ،بهجوم منظم شارك فيه
عدد من املغاربة هاجموا بيت سفارتهم
ليحتجوا على معاملة السيدة السفيرة.
أكثر من ه��ذا اكتشف السيد الوزير أو
لم يكتشف( )...أن الذي استقبله لم يكن
وزير اخلارجية( )...وأن رئيس املجلس
الوطني البيروفي ،كلف نائبه باستقبال
الوزير م��زوار .ولعل الوزير م��زوار ،لم
يعلم ،بأنه أي��ام��ا قليلة م��ن بعد حضر
للبيرو وزي��را من وزراء البوليساريو،
فاستقبله رئيس املجلس الوطني نفسه،
وبالكثير من االهتمام.
أم��ا حكاية البوليساريو والسفيرة
املغربية فهي احلكاية التي جعلت املغاربة
في البيرو يهاجمون السفارة ساعة تواجد
الوزير م��زوار بها ،بعد أن علم املغاربة
بأن السفيرة املغربية ،خصصت ميزانية
« 25000خمسة وعشرون أل��ف دوالر،
لدعم الصحيفة الشهرية(« )...خوسطو
ميديو» من أجل دعم األطروحة املغربية
في قضية الصحراء ،فإذا باجلريدة وبعد

البوليساريو ،بأموال املغرب طبعا.
وق��د ق��ال أح��د احملتجني« :أن��ا واحد
من مغاربة البيرو الذين اختاروا صورة
معلمة مراكشية للرمز إل��ى مؤسستنا،
(املغاربة القاطنون في البيرو) وقررنا
التشطيب ع��ل��ى ص���ورة ال��س��ف��ي��رة .هذا
قليل من كثير ،مما نواخذها عليه ،أسأل
السيد وزي��ر اخلارجية وق��د ك��ان نفسه
م��ت��ف��رج��ا ع��ل��ى ه��ج��وم��ن��ا ع��ل��ى سفارتنا
لالحتجاج ،أن يعرف أن وزيرا قبله اسمه

العثماني جاء هو أيضا ،وكان عليه أن
ي��غ��ي��ر م��س��ت��وى التمثيل الدبلوماسي
نظرا ألهمية البيرو ،فلم يعمل بعد أن
مت تغييره هو ،ونخشى أن ال يتم تغيير
ال��وزي��ر م���زوار قبل أن يغير متثيليته
في البيرو ،ألنه إذا استمر احل��ال على
م��ا هو عليه ،وخصوصا م��ع احلكومة
اجل��دي��دة ال��ت��ي ال تتفاهم م��ع السفيرة
ع����وادة ،ف��إن األم���ر ق��د ينتهي مبفاجأة
أقبح».

صورة معلمة املنارة املراكشية التي اتخذها املغاربة القاطنون في
البيرو رمزا ملؤسستهم

فماذا عن وزير اخلارجية م��زوار ،يا
حسرة ،وه��و أعلم من غيره ،مبا حكته
ل��ه إح��دى الكاتبات املغربيات بسفارة
اململكة السعودية ،حني كان الوزير مزوار
يحتسي قهوته ف��ي ص��ال��ون األوتيل،
ال��ذي هو في نفس الوقت مقر السفارة
ال��س��ع��ودي��ة ب��ال��ب��ي��رو ،ف��ج��اءت الكاتبة
املغربية احلليمة على سمعة املغرب،
لتقول للوزير م���زوار ،إن كل سفير أو

التوصل بالشيك ،لم تبق وسطا كما هو
اسمها ،ب��ل أصبحت اجلريدة الناطقة
باسم البوليساريو في البيرو ،وانظروا
صفحات اجلريدة امل��دع��وم��ة م��ن طرف
ال��س��ف��ي��رة املغربية .وهي تنشر صور
جتمعات البوليساريو ،واستعراضات
ف��ي��ال��ق��ه ال��ع��س��ك��ري��ة ،واق�����رؤوا إن كنتم
تفهمون اإلس��ب��ان��ي��ة ،م��ا تكتبه جريدة
«خوسطو ميديو» م��ن متجيد ملستقبل

; plus de 20 000 entreprises clientes déja fidélisées
; plus de 100 000 bénéficiaires dans le cadre de Taehil
plus de 380 000 besoins en recrutement satisfaits depuis 2006.
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مخطط المغرب األخضر في قلب العاصفة

حرب المقاعد من
أجل العضوية في
المحكمة الدستورية

حصار دولي للمنتوجات الفالحية المغربية يسبب إفالس كبار الفالحين

< الرباط .األسبوع

< أكادير .األسبوع

انطلقت الحرب بردهات وكواليس
م���ج���ل���س���ي ال����ب����رل����م����ان «ال�����ن�����واب
والمستشارين» من أجل الظفر بمنصب
قاض بالمحكمة الدستورية الجديدة
وفقا للقانون الجديد المنظم ألسمى
محكمة بالمغرب.
التحركات على ق��دم وس��اق داخل
البرلمان بغرفتيه بين المستشارين
والنواب للظفر بهذا المقعد القضائي
الهام في تنزيل الدستور بين برلمانيين
يقومون بالدعاية ألنفسهم ،وبحمالت
انتخابية وسط المجلس للظفر شخصيا
بأحد المقاعد الستة «ثالثة عن مجلس
ال�������ن�������واب وث���ل��اث������ة ع������ن مجلس
المستشارين».
ف��ي م��ق��اب��ل ذل���ك ،ي��ت��ح��رك ع���دد من
البرلمانيين للدفاع عن أقاربهم وبعض
القياديين من هيئاتهم السياسية خارج
البرلمان ،لنيل تزكية البرلمان لهم
كقضاة بالمحكمة الدستورية في حلتها
الجديدة.
في السياق نفسه ،يتحرك العدالة
والتنمية بمجلس النواب بقوة لفرض
أحد األسماء الموالية له داخ��ل هذه
ال��م��ح��ك��م��ة خ��ل��ف��ا ل��زم��ي��ل��ه��م العضو
بالمجلس ال��دس��ت��وري رشيد لمدور
البرلماني السابق والقيادي بحزب
العدالة والتنمية الذي يستعد لمغادرة
المنصب.
مصادر مقربة من الفريق تؤكد قرب
حسم الفريق بين أربعة أسماء مرشحة
بقوة محاميان ،ودكتور في القانون،
وأستاذة ،أبرزهم عبد اللطيف بورحو،
ف���ي م��ق��اب��ل ت���روي���ج ف��ري��ق األصالة
والمعاصرة بسرية تامة لتزكية المكتب
السياسي السم أحمد التهامي داخل
ال��ف��ري��ق لشغل ه��ذا المنصب بينما
تتمسك جهة أخرى باستمرار أتركين
ممثال للحزب بذات المجلس.
أما فريق االتحاد االشتراكي فيبدو
أن فشل وعود إدريس لشكر لترشيح
ش��خ��ص��ي��ة ق���وي���ة ب��ف��ري��ق��ه بمجلس
المستشارين لهذا المقعد قد يفجر
الكثير من الصراع في الموضوع.

طنجرة المغرب في
األمم المتحدة تتحول
إلى «كوكوت مينوت»
القرار
السياسي
تسر يبا ت
ف����ي األنترنيت
ل��وث��ائ��ق دبلوماسية
ح��س��اس��ة ي��ف��ت��رض أن��ه��ا مغربية،
ح�����ول اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة امل����غ����رب في
م���ل���ف ال����ص����ح����راء ،ون���ش���ر وثائق
سرية ملسؤولني مغاربة واختراق
ح��س��اب��ات��ه��م اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ،ومنهم
خ����اص����ة ال������وزي������رة امل���ن���ت���دب���ة في
اخلارجية امباركة بوعيدة ،سلط
الضوء على مسألة األمن اإللكتروني
ال��دب��ل��وم��اس��ي ف��ي امل��غ��رب وإفشاء
أسراره املعلوماتية.
ال��ت��س��اؤل ي��ن��ص��ب ح���ول كيفية
جن����اح ق���راص���ن���ة ج���ه���ات مجهولة
ف��ي احل��ص��ول على ه��ذه املعلومات
احلساسة ،ذلك أن األطراف املعادية
لوحدتنا الترابية كانت تدرك مسبقا
االستراتيجية التي ينهجها املغرب،
وتقييم وضع الصحراء دوليا ،األمر

يستعد كبار الفالحين بالمغرب
من بركان إلى أكادير لتنظيم عدة
وق��ف��ات احتجاجية خ�لال األيام
القليلة المقبلة في وجه حكومة بن
كيران بعد دخولهم السنة الثانية
من أزمة فالحية خانقة أفلست أكثر
من نصفهم.
لقاء عدد من كبار الفالحين داخل
الغرف الفالحية بالجهات وداخل
جامعة ال��غ��رف الفالحية لتعداد
خسارة القطاع للسنة التالية على
التوالي ،ج��اء بسبب فشلهم في
إيجاد أسواق خارجية لمنتوجاتهم
ال��غ��زي��رة ،وب��خ��اص��ة م��ن الفواكه
والبواكر كالموز والتفاح والليمون،
مما جعل هؤالء في كارثة حقيقية

أخنوش في
زيارة لمحطة
جديدة
لتخزين
وتلفيف
الحمضيات

اليوم بسبب الديون والمصاريف،
ناهيك عن تكلفة ماء السقي.

ألسبوع
شيف ا

من أر

وجو

انعكاس صعوبة تسويق وإغالق
الحدود للسنة الثانية على التوالي

هو
ص
و
ر
م
نا

لتاريخ

أمام الحوامض المغربية وبخاصة
م����ن ط�����رف ال����س����وق ال���روس���ي���ة
واألوروبية وارتفاع الجمارك اتجاه
ال��دول اإلفريقية ،جعلهم يعلنون
اإلف�ل�اس وع���دم تأديتهم الديون
لألبناك ولفائدة شركات توزيع ماء
السقي.
هؤالء الفالحون الذين اعترفوا
بتحسن اإلنتاج وبلوغه أطنانا غير
مسبوقة ،صبوا جام غضبهم على
ال���وزي���ر أخ��ن��وش واع��ت��ب��روا أن
مخططه مخطط المغرب األخطر
كارثة على الفالحة ،ألنه فكر في
دعم اإلنتاج حتى بلغ مثال  3ماليين
طن من «الكليمانتين» ،ولم يفكر هذا
المخطط في التسويق مما جعل
الجميع يواجه اإلفالس.

رسالة إلى المحجوب الهيبة

جمعيات حقوق اإلنسان
بالمغرب ال تقف عند
حدود مراكش
< الرباط .األسبوع

مدير «األسبوع» مصطفى العلوي في أحد مطاعم باريس ،مجتمعا باالتحادي الذي كان الجئا في
فرنسا ،الفقيه البصري وإلى اليمين المناضل االتحادي الصحراوي ،الصحفي محمد باهي.

< مدريد .أقوال الصحف

تناقلت الصحف اإلسبانية ،دون
المغربية ،أصداء االجتماع المغلق
لمجلس األمن ،ساعتين يوم اإلثنين
األخير ،دون أن يصدر بيان أو يدلي
أي طرف بتصريح .المهم أن األمم
المتحدة غاضبة على المغرب،

وربما هيمنت على االجتماع األخير،
شكايات كل من المبعوث األممي
ك���ري���س���ت���وف���ر روس ،وم����دي����رة
المينورسو «كيم بولدوك» الذين
اتفقا على مهاجمة المغرب ،الذي
رف��ض استقبالهما م��ع��ا .مصادر
صحفية أخرى في مدريد اتفقت على
أن جلسة الساعتين لمجلس األمن

خصصت ل��ع��رض التشكيات من
المغرب الذي ال يجيب( )...بينما
ال���م���ن���دوب ال��م��غ��رب��ي ي���ق���ول بأن
المبعوث روس ،هو الذي لم يجب
المغرب ،حينما طلب منه أن يعرف
بالمهمة الموكولة به .الخالصة هو
أن الملف المغربي أمام مجلس
األمن ،ال يبشر بخير.

فوجئ مهتمون ونشطاء حقوقيون بالمغرب من
كون الجهة المغربية المشرفة على تنظيم المنتدى
العالمي لحقوق اإلنسان ال��ذي ستنظمه بالدنا
بمراكش نهاية نونبر المقبل ،ال تعترف بالجمعيات
الحقوقية المغربية التي تشتغل م��ا بين خط
مراكش والكويرة ،وأنها تعترف فقط بالجمعيات
الحقوقية ما بين طنجة ومراكش.
ففي الوقت الذي تستدعي السلطات المغربية
المشرفة على التنظيم «المندوبية الوزارية لحقوق
اإلن��س��ان» مختلف المؤسسات الرسمية وغير
الرسمية والجمعيات من مختلف بقاع العالم
للمشاركة ف��ي ه���ذا ال��م��ن��ت��دى ال���دول���ي ،تقصي
الجمعيات الحقوقية المغربية الموجودة تحت
خ��ط مدينة م��راك��ش كتلك المتواجدة بأكادير،
والعيون ،والداخلة ،وغيرها.
هذا اإلقصاء وبخاصة منع الجمعيات القانونية
التي تشتغل بمناطق الصحراء المغربية قد يشكل
نقطة إحراج للمغرب في حفله الدولي هذا ،وكان
ما يسمى بالنسيج المدني «أزيد من  22جمعية
حقوقية مغربية ما بين البيضاء وال��رب��اط» قد
استنكر ب��دوره اإلقصاء من ه��ذا المؤتمر ،فهل
يتدارك المسؤولون مثل هذه األخطاء القاتلة؟

في الحاجة للدكتور بوشعيب الرميل

بقلم :رداد العقباني
ال��ذي قد ي��ؤدي إلى إح��راج حلفائنا
واألط��������راف ال���ت���ي ي��ت��ع��ام��ل معها
بلدنا ،بصيغة لوبيات خارج قواعد
األعراف الدبلوماسية.
وامل���ؤس���ف أن اجل���ه���ات املعنية
لم تنتبه على ما يبدو إلى ضرورة
تأمني مواقع وحسابات املسؤولني
امل��غ��ارب��ة ،ف��ي وزارة س��ي��ادي��ة لها
عالقة بأمننا القومي.
ق��رأت تقريرا حصل عليه مكتب
ل����ـ«االس����ت����ش����ارات الدبلوماسية
الدولية» ،حول مداخلة محمد ياسني
املنصوري ،املدير العام للدراسات
وامل��س��ت��ن��دات (الدج��ي��د) ،أم���ام جلنة
مكافحة اإلره����اب ال��ت��اب��ع��ة ملجلس
األم���ن ال��دول��ي .تكلم كبير مخبري
«الدج���ي���د» م��ث��ل «م���غ���رق النيابة»،
إذن األوض���اع األمنية كارثية ،رغم
تفاؤل السيطرة عليها عبر مقاربة
مخابراتية استباقية ناجحة إلى

اآلن .وج����اء ت��ف��ع��ي��ل آل��ي��ات «ح���ذر»
ليؤكد تشخيص السيد املنصوري».
لكن يبقى سؤال تأمني موقع التقرير
مطروحا؟
وسبق أن اطلعت على تقرير سري
أمريكي ،يتهم شخصيات إسالمية
مغربية بدعم احل��رك��ات اجلهادية،
ونشرت أسماءها كما وردت في هذا
التقرير (األس��ب��وع الصحفي ،عدد:
 26يونيو  ،)2014أسماء ميكن أن
تكون بريئة مما نسب إليها ،لم يشر
لها تقرير «ياسني» ،وال شيء بريء
في التقارير األمريكية وغيرها(.)...
ه������ل ت����ع����رض����ت احل����س����اب����ات
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ل���ه���ذه الشخصيات
لالختراق؟ تبقى اإلش���ارة إل��ى أننا
ن��ب��ه��ن��ا م��ن��ذ ت��ع��ي��ي��ن��ه��ا ،إل���ى أهمية
وحساسية منصب الوزيرة امباركة
بوعيدة ،وتساءلنا باحلرف «واش
امباركة فيديها احلرفة؟ (األسبوع
الصحفي ،عدد 25 :يوليوز .)2014
وي��ب��ق��ى ال��ت��س��اؤل امل���ش���روع :هل
نحن في حالة صحة ه��ذه الوثائق

بوشعيب الرميل

املسربة أمام جرمية؟ وهل سيتم فتح
حتقيق ح��ول فرضية التقصير في
حماية تقارير مؤسساتنا احلساسة
واألمن القومي الرقمي للمغرب؟
جزء من اجل��واب في نظرنا عند
الدكتور بوشعيب الرميل (الصورة)،
املدير العام لألمن الوطني لألسباب
ال��ت��ال��ي��ة :مب��ن��اس��ب��ة اف��ت��ت��اح مسلك
املاستر املتخصص في «األمن وتدبير

املخاطر» ،للموسم اجلامعي - 2012
 ،2013وفي الدرس االفتتاحي بكلية
ال��ع��ل��وم ال��ق��ان��ون��ي��ة واالقتصادية
واالج���ت���م���اع���ي���ة ال��ت��اب��ع��ة جلامعة
احلسن األول مبدينة س��ط��ات ،قدم
ال��دك��ت��ور ال��رم��ي��ل ،صاحب أطروحة
«املعلوميات واإلج��رام» ،درسا قيما،
عالج فيه نقطا حساسة في «األمن
وتدبير املخاطر» ،وقد وفق في ذلك

باعتراف اخلبراء.
مم����ا ج������اء ف����ي ع������رض السيد
الرميل ول��ه عالقة مبوضوعنا «إذا
سمحتم ،سننتقل إل��ى فصل محدد
يعالج مخاطر املعلوميات ،إنه خطر
ت��ك��ن��ول��وج��ي ،ول��ك��ن ن��ظ��را للطبيعة
اخلاصة لهذه الظاهرة ،حرصت على
أن أك��رس له فصال ك��ام�لا» .وتطرق
احملاضر لـ»مختلف أشكال الهجوم.
التي تبدأ من مضايقات معلوماتية
ب��س��ي��ط��ة إل����ى ج���رائ���م املعلوميات
التي تهدد أم��ن البنيات احلساسة
ل���ل���دول» .وأض����اف «أري����د أن أؤكد
على أن ك��ل جهاز كمبيوتر متصل
بشبكة األن��ت��رن��ي��ت مي��ك��ن أن يكون
ضحية لهجوم م��ن ج��ان��ب قرصان
للمعلوميات».
ق��ص��ة «األم����ن وت��دب��ي��ر املخاطر»
في ع��رض الدكتور الرميل ودوافع
الهجمات كما ه��و ح��ال مؤسسات
دبلوماسيتنا وحسابات مسؤوليها،
ط��وي��ل��ة وال ي��ت��س��ع امل���ج���ال لرواية
تفاصيلها.
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أسبوع أسود للمغاربة في مطارات عربية

املغاربة محتجزون في طائرة أوكرانية ومزوار
محتجز في طائرة مغربية
< الرباط .األسبوع
ل��م يسبق أن ت��ع��رض أي وزير
خ���ارج���ي���ة ف����ي ت����اري����خ المغرب،
إلجراءات «تعسفية» في المطارات،
ب���ال���ق���در ال�����ذي ت���ع���رض ل���ه وزي���ر
الخارجية المغربي ،وبغض النظر
عن واقعة تفتيشه بشكل «مهين» من
ط���رف رج���ال ال��ب��ول��ي��س ف��ي مطار
ف����رن����س����ي خ���ل���ال ش����ه����ر م�����ارس
الماضي( )..فقد وجد نفسه خالل
األيام األخيرة محتجزا في طائرة
مغربية ،في مطار موريتانيا« ،بعد
أن وضع الدرك الموريتاني حواجز،
أم���ام ال��ط��ائ��رة ال��ت��ي رك��ب��ه��ا وزير
ال��خ��ارج��ي��ة ل��م��غ��ادرة نواكشوط،
ومنعوها من التحرك ،وبقي مزوار
محتجزا ،والسلطات الموريتانية
تقول له :إذا أردت اإلقالع ،فعليك أن
ت��دف��ع ك���ذا م��ل��ي��ون ،ألن الخطوط
الملكية المغربية ،مدينة لنا بهذا
الدين(.»)..
المصادر اإلعالمية التي نشرت
الخبر في موريتانيا ،رغم محاوالت

طائرة الرام في
حادث سابق

التستر عليه في المغرب( )..أكدت
أن وزير الخارجية امتعض كثيرا،
بعد اختفاء مدير المطار ألزيد من
ساعة ،قبل السماح بتدخل أطراف
أخرى(.)..
ويبدو أن العدوى التي أصابت
مزوار في مطار موريتاني ،أصابت
أيضا مجموعة من الركاب المغاربة

هل يطرد املغرب بعثة
املينورسو من الصحراء؟
> األسبوع .وكاالت
ألول مرة تحاصر قوات األمن المغربية ،ثالث سيارات
تابعة لبعثة األم���م المتحدة «ال��م��ي��ن��ورس��و» ،متلبسة
بالدعاية للبوليساريو ،خلف الثانوية التأهيلية محمد
الخامس بالعيون.
وذكرت مصادر إعالمية أن السيارات الثالثة ،كانت توفر
«ال��ح��م��اي��ة» لبعض االنفصاليين ال��ذي��ن يحملون علم
البوليساريو ،بالتزامن مع التوقيت الرسمي لدخول
التالميذ إلى المؤسسة المذكورة ،وكذا طلبة معهد التدبير
واإلعالميات.
وتؤكد تحركات قوات األمن لمحاصرة ،األنشطة االنفصالية
لبعثة المينورسو ،إمكانية وجود تحضير على مستوى
أكبر قد يفضي إلى طرد هذه البعثة من التراب المغربي،
بشكل نهائي( ،)..علما أن عدة أصوات ارتفعت منذ مدة
لتنبه إلى أن المكان الطبيعي للبعثة هو الحدود وليس
داخل مدينة العيون( ،أنظر حوار األسبوع مع الكولونيل
المتقاعد محمد المعزوزي ،عدد 10 :يناير .)2013

في مطار القاهرة الدولي ،بعد أن
رفضت السلطات المصرية بشكل
قاطع ،السماح للحجاج المغاربة
البالغ عددهم  275حاجا ،الدخول
إل��ى المنطقة ال��دول��ي��ة ،إث��ر هبوط
اضطراري لطائرة أوكرانية كانت
تقلهم ،لحساب الخطوط الملكية
الجوية .وعلى غرار ما وقع لمزوار،

اضطر الحجاج المغاربة للجلوس
م��دة طويلة داخ��ل ال��ط��ائ��رة ،التي
ان��ف��ج��رت إح���دى إط��ارات��ه��ا بسبب
الوزن الزائد ،حيث لم يسمح للركاب
المغاربة مغادرة الطائرة ،في ظروف
ال إنسانية ،إال بعد دور الوساطة
ال���ذي ق���ام ب��ه س��ف��ي��ر ال��م��غ��رب في
القاهرة ،سعد العلمي( )..ليسمح
لهم بولوج فندق في انتظار طائرة
أخرى لتعويض تلك المعطلة ،والتي
تم تخصيصها لتدارك األمر انطالقا
من الدار البيضاء.
في السياق نفسه ،تداولت مصادر
إع��ل�ام����ي����ة خ���ب���ر م���ن���ع ع������دد من
الصحافيين المغاربة من ولوج مطار
أبو ظبي بعد أن تلقوا دعوة لحضور
إحدى حفالت «إم بي سي» ،ليفسر
المتتبعون هذا اإلجراء بكونه يدخل
ف���ي إط����ار ال��ت��ش��دي��د ع��ل��ى دخ���ول
المواطنين المغاربيين إل��ى دولة
اإلمارات ،خاصة بعد منع مواطنين
جزائريين وتونسيين باإلضافة إلى
مغربي اعتاد دخ��ول اإلم��ارات من
السعودية دون عراقيل(.)..

انطالق البحث عن العالقة بين البحرية
الملكية وبعض شركات الصيد في الصحراء
< الرباط .األسبوع	 
ب��دأت تطفو على صفحة
األح���داث ،ب��وادر مصداقية
موضوع «األس��ب��وع» ،حول
ال��ت��غ��ي��ي��رات ال���ت���ي طالت
م��ؤس��س��ةال��ح��رس الملكي،
(األس���ب���وع ،عدد 3:شتنبر
 )2014ح���ي���ث أع���ل���ن���ت
مصادر مقربة من الجنرال
بوشعيب عروب ،وألول مرة
عن أن تقارير بحث كشفت أن
تغييرات ستشمل عددا من
ال��م��س��ؤول��ي��ن ال���ذي���ن ثبت
ت�����������ورط�����������ه�����������م( )...في
مخالفةالضوابط العسكرية
بتواجد عناصر بهذا الجهاز،
وهي مجرد أشباح تصرف
رواتبها لصالح مسؤولين
آخرين.
لينشر أيضا ،وألول مرة،
أن الجنرال عروب سيباشر
تغييرات في هياكل الجيش

ب����م����ن����ط����ق����ة ال�����ص�����ح�����راء
واستبدالعدد من المكلفين
بشؤون المؤونة العسكرية.
الجديد في مجال المهام
الموكولة للجنرال عروب ،هو
فتح ملف الصيد البحري
بالمنطقة ،وعالقته بمهام
الوحدات التابعة للبحرية

الملكية ،تذكيرا بما سبق
ن���ش���ره ف����ي ع�����دة مصادر
صحفية عن الشركات الكبرى
للصيد البحري ،والتي كانت
ومازالت على ارتباط وثيق
بالجنرال بناني المسؤول
ال����س����اب����ق ع�����ن المنطقة
الجنوبية.

القضاء االستعجالي يدخل على الخط إلثبات حالة

«هروب رئيس الودادية الحسنية للقضاة»
< الرباط .األسبوع
فور عودته من الديار املقدسة،
دع��ا عبد احل��ق العياسي رئيس
ال��ودادي��ة احلسنية للقضاة ،إلى
ع��ق��د اج��ت��م��اع مستعجل ق��ي��ل إن
سببه هو محاولة «تطويق» زميله
في املكتب املركزي للودادية نور
الدين الرياحي الذي فاز باألغلبية
ف��ي ان��ت��خ��اب��ات محكمة النقض،
وذل������ك ب��ج��م��ع امل���دع���م�ي�ن ل����ه من
املكتب ،ومت��ري��ر بعض القرارات
التي تصب في اجتاه إيصاله إلى
رئاسة الودادية من جديد ،حسب

ما ذكرته مصادر مطلعة.
وتكمن مشكلة االجتماع الذي
دعا إليه العياسي ،في عدم حتقيق
النصاب القانوني ،مما حذا ببعض
األط�����راف إل���ى امل��ط��ال��ب��ة بتطبيق
ال���ق���ان���ون ال���داخ���ل���ي ،واالعتماد
على قرار املكتب املركزي يوم 17
شتنبر  2014ال��ذي انبثقت عنه
جلنة خ��ول لها تنظيم العمليات
االنتخابية..
أم������ام ه�����ذا ال����وض����ع وأم�����ام
«ه����روب» ال��رئ��ي��س م��ن االجتماع
امل����ذك����ور ،ح��ي��ث رف����ض التوقيع
على محضر املكتب رف��ق��ة بعض

أنصاره ،جلأ نور الدين الرياحي
إل���ى ال��ق��ض��اء االس��ت��ع��ج��ال��ي ،في
س��اع��ة م��ت��أخ��رة م��ن الليل إلثبات
الواقعة ،ما نتج عنه صدور «أمر
والئ����ي ب���إج���راء م��ع��اي��ن��ة وإثبات
حالة» ،حتت عدد/1109 /6761 :
 ..2014وهو القرار األول من نوعه
ف���ي ت���اري���خ ال��ق��ض��اء ي��ه��م جهازا
قضائيا(.)..
ي��ق��ول احمل���ض���ر« :ب���ن���اء على
الطلب امل��ؤدى عنه ،واج��ب األداء
القضائي املقدم بتاريخ  23أكتوبر
 2014ع��ل��ى ال���س���اع���ة السابعة
و 20دق��ي��ق��ة م���س���اء ،وامل���ق���دم من

طرف السيد نور الدين الرياحي،
بصفته عضوا في باملكتب املركزي
ل���ل���ودادي���ة احل��س��ن��ي��ة للقضاة،
وال��ذي يلتمس فيه تعيني مفوض
قضائي لالنتقال إلى مقر الودادية
احل��س��ن��ي��ة ل��ل��ق��ض��اة إلث���ب���ات حال
اجتماع دعا إليه رئيس الودادية،
ولم يحضره إال أعضاء ال يشكلون
النصاب القانوني ..لهذه األسباب
نوافق على الطلب ،فنأمر املفوض
ال��ق��ض��ائ��ي ،ب��االن��ت��ق��ال إل����ى مقر
الودادية احلسنية للقضاة ،إلثبات
ح���ال االج��ت��م��اع ال����ذي دع���ا إليه
رئيس الودادية.»..

ما خفي
األغالط النحوية واللغوية التي صدرت
في إحدى الرسائل الصادرة عن وزير
التعليم ،وبعد الضجة التي أحدثتها،
ينتظر أن تكون سببا في تغيير وزير
التعليم ،نفسه ،خصوصا وأن أكبر غلط،
هو عدم انتباه أي عضو في ديوان الوزير
لتلك األغالط.
انتهت شرعية املجلس األعلى للمنافسة،
الذي يرأسه بنعمور ،في نهاية السنة
املنصرمة  .2013دون أن يصدر ظهير
ملكي جديد بتجديد مهمة املجلس
السابق ،أو اإلعالن عن إنشاء مجلس
جديد .وليس هذا املجلس وحده الذي
يعاني من انعدام الشرعية بل هناك
مؤسسات أخرى انتهت شرعيتها
ومازالت تصرف ميزانياتها مثلما هو
حال املجلس االستشاري للصحراء.
طفت الصفة اجلامعية على املهمة
األمنية للمدير العام لألمن الوطني،
بوشعيب الرميل ،حينما كتب في املجلة
التي تصدرها إدارته ،مجلة الشرطة،
مستشهدا مبقولة الدكتور الفرنسي.
روبير بنسعيد ،الذي ينبه إلى أن احلرية
تنتهي عندما ينعدم األمن .وهي سابقة
حتتاج إلى نقاش ،خصوصا بعد أن
استفحلت الفوضى اجلنائية ،التي حتد
من احلرية الفردية.
صالح الدين يتيم ولد القيادي محمد
يتيم في هياكل حزب العدالة ،وقد فاز
بخمسني مليونا في لعبة البوكير بكازينو
مراكش ،وضع احلزب احلاكم كله في أزمة
أخالقية .هناك من قال بأن اإلمام يتيم
بررها بأن البوكير ليس محرما .علما
بأن القرآن لم يحرمه حني فسر أن
اخلمر وامليسر واألزالم رجس من عمل
الشيطان فاجتنبوه(.)...
حتول حفل أقيم مبناسبة عودة بعض
احلجاج من عائلة الشرقاوي ،في
العيون ،األحد األخير ،إلى مناسبة لتبني
عدد من األقطاب الصحراويني ،أطروحة
الوصول إلى حل صحراوي ( )...لقضية
الصحراء.
وهي أول مرة يتحول فيها احتفال
عائلي إلى شبه جتمع سياسي،
نظرا لعدد الشخصيات الصحراوية
التي تواعدت لالتصال في هذه املناسبة
وتبني مشروع سياسي حلل قضية
الصحراء.
معلقون أمنيون من املشتغلني بتعقب
فلول داعش باملغرب ،تساءلوا عن
مدلول هدية احملامي وهبي ،ملسؤول
حزب األصالة إلياس العمري ،في جتمع
بأكادير ،خنجرا قيل عنه ،ليذبح منافسي
حزبه .ورغم أن القضية مجرد مزحة إال أن
املناسبة غير مواتية ،بالنسبة للمالحظني
العامليني الذين مازالوا يذكرون اخلنجر
الذي استعملته داعش لذبح الصحفيني.
صدق أو ال تصدق ،عبد العالي حامي
الدين املتهم بقتل الطالب بنعيسى أيت
اجليد من طرف بعض املنتسبني حلزب
األصالة واملعاصرة ،يبذل مجهودا
خرافيا ليضمن مشاركة «الشرقاوي
الروداني» وهو عضو في حزب «البام»
في ندوة نظمها منتدى الكرامة ،حول
موضوع اجلهوية ..فهل هي بداية
التقارب بني جناحني في حزب اجلرار
وحزب املصباح؟(.)..

6

األوضاع في الصحراء

> العدد809 :
> الخميس  30أكتوبر 2014

alousbouea@gmail.com

سخاء غير مسبوق
للبوليساريو
< العيون .األسبوع

ب������دأت ف��ع��ل��ي��ا قيادة
البوليساريو ف��ي تنفيذ
خ��ط��ة االس��ت��ن��ف��ار التي
صادقت عليها القيادة،
وم��ن أج��ل إنجاحها تم
تسخير إمكانيات مادية
ضخمة ،بدأت بمصروف
ال��ج��ي��ب ألع��ض��اء الوفد
المكلف بتعميم وثيقة
خطة االستنفار في أوروبا،
وق���د ب��ل��غ��ت  370أورو،
وان����ت����ف����ض����ت أص�������وات
المحتجزين المستاءة من
ال���س���ي���اس���ات الفاشلة

البوليساريو غاضبة من منح الوسام اإلسباني لمدير المخابرات

توشيح الحموشي سبقه توشيح العنيكري وبنسليمان

وال����ق����ب����ل����ي����ة ل���ل���ق���ي���ادة
الصحراوية ،التي شجعت
ال���ه���ج���رة رغ����م صعوبة
الحصول على التأشيرة
إال بطرق ملتوية ،ويبدو
أن ق��ي��ادة البوليساريو
أص��ب��ح��ت أك���ث���ر سخاء
عندما يتعلق األمر ببيع
الوهم للمواطنين البسطاء
ال��ذي��ن تطالبهم القيادة
ب���االس���ت���ن���ف���ار ف����ي زمن
االستهتار بعقول األبرياء،
ب����ع����د ف����ض����ح م���ع���ان���اة
ال��ص��ح��راوي��ي��ن بتندوف
ال��ت��ي تناقلتها وسائل
إعالم مغربية.

< العيون.
عبد اهلل جداد
ت����ت����وال����ي ال���ض���رب���ات
ال����م����وج����ع����ة ل���ل���ج���زائ���ر
وصنيعتها البوليساريو،
فبعد الحملة اإلعالمية التي
بلغت إلى حد مطالبة وزير
خ��ارج��ي��ة إس��ب��ان��ي��ا بحل
مشكل الشابة الصحراوية
التي تم إجبارها على البقاء
في المخيمات بالرغم من
إرادت��ه��ا ،وتشبث األسرة
اإلسبانية بها ،فقد أزعجت
إسبانيا من جديد خصوم
وحدتنا الترابية بتوشيحها
لثالثة مسؤولين أمنيين
مغاربة مكلفين بمحاربة
اإلرهاب ،وعلى رأسهم مدير
المخابرات عبد اللطيف

الحموشي لحظة
تتويجه من قبل
وزير خارجية
إسبانيا
ال��ح��م��وش��ي اع��ت��راف��ا بما
يقدمونه م��ن خ��دم��ات من
أجل األمن.

ويأتي هذا التوشيح في
وق��ت تعيش فيه عالقات
باريس  -الرباط أزمة خفية

عجز مالي يفوق  104ماليين درهم في بلدية العيون
< العيون .األسبوع
فاجأ والي جهة العيون
يحظيه بوشعاب المشاركين
ف���ي دورة ش��ه��ر أكتوبر
لبلدية العيون المنعقدة
طيلة يوم اإلثنين األخير،
بحضوره رفقة الكاتب العام
للعمالة لباقي نقط جدول
األع����م����ال ال�������دورة ،التي
ترأسها موالي حمدي ولد
ال���رش���ي���د وإب���راه���ي���م بن
إبراهيم باشا المدينة.
وكانت تدخالت محمد
سالم الجماني الوحيدة
ال���ت���ي أب������دت مالحظات
ب��خ��ص��وص مجموعة من
النقط ومن بينها استحالة

دراس�������������ة ال����م����ي����زان����ي����ة
وتعديالتها ،مما جعل ثالث
أع����ض����اء ي��م��ت��ن��ع��ون عن
ال���ت���ص���وي���ت ع���ل���ى نقطة
الحساب ،التي عرفت حسب
رئيس المجلس وألول مرة
عجزا يقارب  104ماليين
درهم ،في ما تم التصويت
باإلجماع على مجموعة من
النقط األخ���رى ،واستأثر
الوضع الصحي بمناقشة
مستفيضة بين األعضاء
والمندوب الجهوي لوزارة
الصحة الذي أكد على أن
ال��ق��ط��اع س��ي��ع��رف تحوال
كبيرا بعد االنتهاء من إتمام
قسم المستعجالت الجديد
بمستشفى موالي الحسن

عودة مهرجان الداخلة
< العيون .األسبوع
بعد غياب لم يطل كثيرا بسبب ضعف الوسائل المالية
واللوجستيكية ،يعود مهرجان الداخلة الدولي للسينما في
نسخته الخامسة إلى الواجهة ،وحظي هذه السنة برعاية
ملكية ،ستجعل من الداخلة قطبا لإلبداع الثقافي والفني،
بعد أن تجمدت كافة األنشطة اإلشعاعية الكبرى بسبب حادثة
محاولة إحراق خيمة مهرجان البحر واألحداث التي تلتها،
مما عجل بتجميد أكبر مهرجان فني بالداخلة بعد مهرجان
روافد أزوان بالعيون .واعتبر شرف الدين زين العابدين
مهرجان السينما بالداخلة المقرر ما بين السابع والثالث
عشر من شهر نونبر القادم ،فرصة إلجراء المسابقة الرسمية
لألفالم العربية ،التي ستتنافس على جوائزها الثالث;
الجائزة الكبرى للداخلة ،وجائزة أحسن ممثل ،وجائزة
أحسن ممثلة ،تسعة أفالم ،وهي :فيلم «عمر» من فلسطين،
وفيلم «وينن» من لبنان ،وفيلم «وداعا كارمن» من المغرب،
وفيلم «طالع نازل» من لبنان ،وفيلم «الشراع والعاصفة» من
سوريا ،وفيلم «ما قبل الربيع» من مصر ،وفيلم «طفل الشمس»
م��ن ت��ون��س ،وف��ي��ل��م «ال��ح��اج ن��ج��ي��م» م��ن ال���ع���راق ،وفيلم
«سوطوفويس» من المغرب.
وسيترأس الروائي والكاتب المغربي محمد برادة لجنة
تحكيم المسابقة الرسمية بعضوية رئيس مهرجان الجزيرة
لألفالم الوثائقية عباس أرناؤوط ،والممثلة التونسية
فاطمة بن سعيدان ،والصحافي
والناقد اللبناني
جمال فياض ،ثم
وال�����د زدجالي
م��خ��رج ورئيس
ال�����ج�����م�����ع�����ي�����ة
ال�����ع�����م�����ان�����ي�����ة
للسينما.

األط��ب��اء المعينين الذين
ي��زاول��ون مهامهم الطبية
ب��م��ص��ح��ات خ��اص��ة بمدن
الشمال.

بالمهدي ،وأن عدد األطباء
ارت��ف��ع مقارنة م��ع السنة
الماضية ،وكشف األعضاء
ع���ن غ��ي��اب م��ج��م��وع��ة من

وأرخى مرض «إيبوال»،
ب���ظ�ل�ال���ه ع���ل���ى أع���ض���اء
ال��م��ج��ل��س ال��ذي��ن طالبوا
الوزارة بنهج سياسة تقي
وتحمي ساكنة العيون من
هذا الوباء الخطير ،خاصة
وأن م��دي��ن��ة ال��ع��ي��ون تعد
م��أوى ومعبر للعديد من
األفارقة .وأكد والي الجهة
ف�����ي ت���دخ���ل���ه متابعته
الشخصية لهذا الموضوع
وت��ج��ن��د ك��اف��ة السلطات
ل���ل���ت���دخ���ل والتحسيس
وال��م��راق��ب��ة ،ان��ط�لاق��ا من
أحداث وحدة طبية متنقلة
ع��ل��ى م��وق��ع ال���ح���دود مع
موريتانيا ،ومراقبة صحية
مكثفة بمطار العيون.

مغاربة عالقون في الحدود
المالية الموريتانية

< العيون .األسبوع

يعاني مواطنون مغاربة
ع����ال����ق����ون ف�����ي المعبر
الحدودي بین موریتانیة
ومالي ،ومن بينهم ما یزید
ع��ن  30شاحنة مغربیة
محملة بعدد من السلع،
باإلضافة إلى عدد مهم من
ال��م��واط��ن��ی��ن المغاربة،
رفضت السلطات المالیة
إدخالهم إلى أراضیها دون
أن تحدد أسباب ذلك ،مع
ال���ع���ل���م أن����ه����ا سمحت
للمواطنین والشاحنات من
موریتانیا ومالي بالدخول
إلى التراب المالي بدون
أیة مشاكل.
هؤالء المواطنون أكدوا
أن���ه���م ق���ام���وا باالتصال

عودة مديرة
أكاديمية وادي
الذهب بعد
نجاتها من
حادثة سير

مركز تفتيش
حدودي
بموريتانيا

ب���ال���س���ف���ارة المغربیة
بنواكشوط ،ولم یتلقوا أي
رد منها ولم تتدخل لدى
ال��س��ل��ط��ات ال��م��ال��ی��ة لحل
مشكلتهم ،ومازالوا عالقین
< العيون .األسبوع

ع��ادت الليبك الجيدة مدير
أكاديمية جهة وادي الذهب
ل��ك��وي��رة وع��ض��و المجلس
العلمي األعلى إل��ى مكتبها
بالداخلة بعد أن كانت األقدار
اإللهية سببا في نجاتها من
حادثة سير خطيرة جعلتها

ب��ال��ح��دود الموریتانیة
المالیة مما قد یؤدي إلى
فساد سلعهم خاصة أن
أغ���ل���ب���ه���ا م������ن السمك
والخضر.

تفقد ال��وع��ي وت��دخ��ل غرفة
اإلن�����ع�����اش بالمستشفى
العسكري بالرباط بعدما تم
نقلها بطائرة م��ن العيون،
أسرة التعليم بالداخلة نظمت
حفل استقبال كبير ،كانت فيه
األس���ت���اذة ال��ج��ي��دة تتحدث
بتأثر بالغ وتوصف الحادث
ب��ال��ق��در ال��م��ك��ت��وب ،شاكرة

وتمر بفترة فراغ( ،)..وجاء
في الموقع الرقمي لوزارة
ال��داخ��ل��ي��ة اإلس��ب��ان��ي��ة أن

توشيح مدير المخابرات
ال��ح��م��وش��ي ي��أت��ي بسبب
العمل المشترك بين إسبانيا
والمغرب الذي مكن خالل
الشهور األخيرة من تفكيك
«ال��ب��ن��ي��ات اللوجيستية»
الس��ت��ق��ط��اب اإلرهابيين
الجهاديين في مدن الفنيدق،
وتطوان ،وف��اس ،وسبتة،
ومليلية ،وهذه هي المرة
ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��دم فيها
إسبانيا على منح أوسمة
ألمنيين م��غ��ارب��ة ،وكانت
ال��م��رة األول���ى ع��ام 2005
عندما جرى توشيح بعض
ال��ج��ن��راالت ،ومنهم :مدير
الشرطة المغربية وقتها
الجنرال حميدو لعنيكري،
وم��دي��ر ال����درك الجنيرال
حسني بنسليمان.

كواليس
صحراوية
م�������ازال م��ع��ت��ص��م الطلبة
الصحراويين بكلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية بمراكش مفتوحا،
ويبقى الحوار عقيما وتبقى دار لقمان
ع��ل��ى ح��ال��ه��ا ،وق���د ت��ط��ور األم���ر حتى
أصبحت المطالب تلح بضرورة حضور
وزي��ر التعليم العالي وتكوين األطر
لحسن الداودي للوقوف على االختالالت
ال��ت��ي تعرفها الكلية ،س���واء مشاكل
مباريات «الماستر» أو غيرها من مشاكل
الطلبة المتعددة.
اط��ل��ع م���ن ج��دي��د وف����د من
السفارة األمريكية بالرباط على
وضعية حقوق اإلنسان بالعيون،
والتقى الوفد المكون من المستشار
السياسي ونائبه بالسفارة األمريكية
مع مجموعة من الفعاليات الحقوقية
سواء تلك المتعاطفة مع البوليساريو
أو المتشبثون بالوحدة الترابية.
تقدم كريستوفر روس بعرض
شفوي حول تطورات األوضاع
في الصحراء ،وكذلك األسباب
التي تقف وراء عدم قيامه بجولة إلى
منطقة النزاع منذ يناير الماضي.
وأحيطت جلسة المشاورات المغلقة
التي عقدها مجلس األمن بكامل أعضائه،
مساء ي��وم اإلثنين ،بسرية تامة ولم
تتسرب معلومات عن فحوى النقاش
الذي دار داخل قاعة مجلس األمن الذي
استمرار لمدة ساعتين وكانت مغلقة،
ورفض كل الحاضرين تقديم تصريحات
للصحافة ،بمن فيهم مساعد األمين العام
ال��م��ك��ل��ف ب��ع��م��ل��ي��ات ال��س�لام «هيرفي
الدسوس».

المسؤولين والفريق الطبي
ب��ال��ع��ي��ون وال����رب����اط على
الرعاية التي أحيطت بها
والمؤازرة التي عمتها من
ك��اف��ة األوس�����اط ب��م��ا فيها
اإلعالمية ،وأك��دت الجيدة
حرصها على أداء مهامها في
تحصين العملية التربوية
بالجودة والتميز.

الليبك الجيدة

كواليس األخبار
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خبايا األمور في ما يجري ويدور

صراع المؤسسات الدستورية

أول خالف يطفو على السطح بين نزار بركة وإدريس جطو

إدريس
جطو
< الرباط .األسبوع
أكدت عدة مصادر وجود حرب باردة
قوية بين مؤسستين دستوريتين
ك��ب��ي��رت��ي��ن ه��م��ا :ال��م��ج��ل��س األعلى
للحسابات ب��ق��ي��ادة إدري����س جطو،
والمجلس االقتصادي واالجتماعي
والبيئي بقيادة نزار بركة.
أسباب هذه الحرب وخباياها غير
ب��ارزة للعيان فقط ،وص��داه��ا وصل
مؤسسات دستورية متعددة وعلى
رأسها الحكومة والبرلمان.
جزء من مظاهر هذه الحرب خرج

نزار
بركة

إل���ى ال��ع��ل��ن وت��ج��س��د ف��ي التسابق،
األسبوع الماضي ،نحو إظهار تصور
كل طرف إلصالح صناديق التقاعد،
وفي الوقت الذي طالب فيه عبد اإلله
بن كيران رئيس الحكومة رسميا من
نزار بركة رئيس المجلس االقتصادي
واالجتماعي مده برأي استشاري مبني
على دراسة علمية في موضوع إصالح
صناديق التقاعد ،ستحرك أطراف
أخرى إدريس جطو رئيس المجلس
األعلى للحسابات لسبق البركة وإنجاز
دراسة في نفس الموضوع ،وهو ما
ت��م ف��ع�لا ح��ي��ث أع���د ج��ط��و تصوره

مأزق «السياسي المحنك»

انشقاق جديد لالحتاد
االشتراكي مبجلس املستشارين
< الرباط .األسبوع
بعد الضربة الموجعة التي تلقاها إدريس لشكر الكاتب
األول لالتحاد االشتراكي على يد القيادي الوازن بحزب
الوردة عبد الهادي خيرات ،الذي انقلب على لشكر وخرج
بتصريحات نارية تؤكد مأزق السياسي المحنك ،علمت
«األس��ب��وع» أن ضربة أخ��رى للشكر تحبك في الخفاء
وستكون أكثر قوة.
هذه الضربة تتمثل في قرب تنفيذ انقالب جماعي بفريق
االتحاد االشتراكي بمجلس المستشارين على الكاتب
األول إدريس لشكر ،والذي سينهي معه تشكيل الفريق
ه��ن��اك بمجلس المستشارين بعدما انتهى بمجلس
لنواب.
هذا االنقالب الذي تم اإلعداد له في صمت مطبق يقوده
رئيس الفريق محمد العلمي رفقة أزيد
من  13مستشارا آخر ،بعدما ظل
العلمي يساند لشكر قبل قرار
االنقالب عليه في األي��ام القليلة
ال����ق����ادم����ة ،وه������ي ض����رب����ة من
المستشارين ستضاف لعملية
تشتيت ال��ف��ري��ق الموجودة
حاليا بمجلس النواب ،فهل
هي نهاية االتحاد االشتراكي
ادريش
بالبرلمان بغرفتيه معا؟
لشكر

إلص�لاح صناديق التقاعد قبل نزار
بركة الذي لم ينتهِ بعد من الدراسة.
تصريف هذه الدراسات وإخراجها
إل���ى ال��ع��ل��ن ك���ان ج��ب��ه��ة أخ����رى من
الصراع ،وفي الوقت الذي يستعد فيه
ب���رك���ة ب��ع��د االن���ت���ه���اء م���ن دراسته
لتسليمها لرئيس الحكومة الذي
طلبها ،أراد جطو (الذي لم يطلب منه
أي أحد إنجاز دراسته حول التقاعد)
أن يستبق األمر ويقدمها في البرلمان
ل��ت��خ��رج ل���ل���رأي ال���ع���ام ق��ب��ل دراس���ة
المجلس االقتصادي ،وبالتالي تسرق
األضواء من دراسة البركة.

البرلمان يفوت على جطو
فرصة الظهور في جلسة علنية
< الرباط .األسبوع
وجه البرلمان شبه صفعة
قوية للرئيس األول للمجلس
األع��ل��ى للحسابات إدريس
جطو ليلة الثالثاء الماضي،
ب��ي��ن��م��ا ك���ان إدري�����س جطو
ال��ق��اض��ي األول ع��ل��ى رأس
المجلس األعلى للحسابات
وهو يتهيأ للقدوم في اليوم
الموالي من أجل «التبوريدة»
في جلسة عامة مشتركة بين
م��ج��ل��س ال���ن���واب ومجلس
المستشارين كانت ستجمع
ث��ل��اث ل����ج����ان برلمانية،
وسيترأسها الطالبي العلمي
وم��ح��م��د ب��ي��د ال��ل��ه لتقديم
حصيلة دراس��ة مجلسه في
م���ج���ال «إص��ل��اح صناديق
التقاعد» ،أصيب باإلحباط
عندما تلقى اتصاال هاتفيا من
البرلمان على الساعة العاشرة
ليال يخبره بعدم الحضور في
اليوم الموالي للبرلمان ،ألن
الجلسة قد أجلت.
أطراف من المعارضة تؤكد
ب��أن��ه��ا ك���ان���ت وراء إلغاء
الجلسة التي كانت ستشوش

وت��ك��س��ر إض����راب النقابات
بسبب موضوع التقاعد ،ألن
تقرير جطو «س��ي��ك��ون» في
ص��ف الحكومة وق��د يعري
النقابات المضربة أمام الرأي
العام.
في مقابل ذلك ،ترى أطراف
م���ن األغ��ل��ب��ي��ة أن العدالة
والتنمية هو من ضغط على
الطالبي إللغاء هذا االجتماع
إلدري���س جطو ال���ذي رفض
ل��ل��ع��دال��ة وال��ت��ن��م��ي��ة طلب
اف��ت��ح��اص م��ي��زان��ي��ة بعض
ال��ج��ام��ع��ات ال��ت��ي يسيرها
ق�����ي�����ادي�����ون م������ن أح�������زاب
المعارضة ،مما جعل هؤالء
ينتقمون من جطو ويؤجلون
لقاءه إلى أجل غير مسمى،
خاصة أنهم لم يطلبوا من
ج����ط����و أي ت����ق����ري����ر في
الموضوع.
وفي تطور لهذا اللقاء تم
إل���غ���اء اج���ت���م���اع مجلسي
ال��ب��رل��م��ان ب��ص��ف��ة نهائية
واالك��ت��ف��اء باستقبال جطو
داخل لجنة واحدة فقط ،هي
لجنة مراقبة المالية العمومية
بمجلس النواب.

مسطرة الطعن بالنقض
في مسودة تعديل قانون
المسطرة المدنيـة 6
األستاذ عبد الواحد بن مسعود*

يدخل تحت سبب خ��رق القانون الداخلي ،مخالفة
القانون ،أو الخطأ في تطبيقه ،أو الخطأ في تفسيره.
وبالنسبة لخرق قاعدة مسطرة ،هناك إجماع على أن
خرق قاعدة مسطرية يجب أن يترتب عليها ضرر يمس
مصالح أحد األطراف.
ويتحقق تجاوز السلطة أو الشطط في استعمالها
بشكل عام في تدخل القضاء في اختصاص السلطتين
التشريعية والتنفيذية .كما لو فصلت المحكمة في
دستورية نص قانوني ،أو قامت بتفسير قرار إداري يرجع
أمر تفسيره للسلطة اإلدارية.
يمكن أن نطلق على الفصل  360من قانون المسطرة
المدنية ويقابله المادة  433من المسودة مسطرة طلب
إلغاء مقررات السلطة اإلداري��ة المشوبة بالشطط في
استعمال السلطة ،والفصل  360يحتوي على ست فقرات
بينما المادة  433تحتوي على سبع فقرات ،وأشارت
الفقرة األخيرة من المادة  433إلى الدعوى الموازية،
وقاعدتها األساسية أنه ال يقبل طلب اإللغاء الموجه ضد
المقررات اإلدارية إذا كان بإمكان المعني باألمر أن يطالب
بما يدعيه من حقوق أمام القضاء الشامل.
الواقع أن المسطرة التي تنص عليها المادة  433من
المسودة ال تخلو م��ن تعقيدات ،فهي تتضمن آجاال
وتظلمات ،والتبليغات الصريحة الكلية أو الجزئية،
وسكوت اإلدارة عن الجواب ،ويكون من المفيد التفكير
في محاولة تبسيط هذه المسطرة ،كما أن قواعد الدعوى
الموازية لم تتضح بعد ،واالجتهادات القضائية التي
تنير سبيل سلوكها قليلة ال تشفي الغليل.
والمادة  433من المسودة نقلت من القانون المحدث
للمحاكم اإلدارية ،والمراجع الفقهية المتعلقة بشرح قانون
المسطرة المدنية لم تتطرق لمسطرة دعوى اإللغاء ،بل
بعد شرحها لمسطرة تعرض الغير الخارج عن الخصومة،
انتقلت إلى شرح موجبات النقض وإجراءاته.
والقاعدة العامة هي أن الطعن بالنقض ال يوقف
التنفيذ ،ولكن المشرع خرج عن هذه القاعدة بالنسبة
لقضايا هامة ونزاعاتها متشعبة وهي قضايا مذكورة
على وجه الحصر ،فالفصل  361حصر تلك القضايا
في:
ـ قضايا األحوال الشخصية ،وصدر عن المجلس األعلى
سابقا ق����رارات تبين المقصود م��ن قضايا األحوال
الشخصية ،ومنها مثال قضايا النسب ،وقضايا اإلرث.
ـ قضايا الزور الفرعي.
ـ قضايا التحفيظ العقاري.
غير أن ال��م��س��ودة ف��ي ال��م��ادة  434أدخ��ل��ت تعديال
وحصرت تلك القضايا في:
ـ قضايا األحوال الشخصية
ـ قضايا ال��زور بحيث تشمل ال��زور األصلي والزور
الفرعي.
ـ القضايا التي تتعلق بمطالب التحفيظ العقاري.
ونعتقد أن إيقاف التنفيذ بالنسبة لقضايا مطالب
التحفيظ العقاري راجع لكون النزاع حول صحة أو عدم
صحة التعرضات لم يفصل فيها بعد ،ولم يتضح أصحاب
الحقوق العينية ،بخالف النزاعات المتعلقة بعقار دخل
تحت نظام التحفيظ العقاري وتأسس له رسم عقاري،
فاألحكام الصادرة بالتقييدات أو التشطيبات في الرسوم
العقارية يمكن تنفيذها والطعن بالنقض يوقف تنفيذها
إال في إطار االستثناء المنصوص عليه في بقية الفقرات
الواردة في المادة  434من المسودة ،بحيث أن المشروع
لم يقفل الباب في وجه طلبات إيقاف التنفيذ إذا احترمت
الشروط المنصوص عليها في تلك الفقرات ،وخاصة إيداع
المبالغ المحكوم بها في حساب خاص بصندوق اإليداع
والتدبير بالنسبة لألحكام الصادرة في مواجهة الدولة
والمؤسسات العمومية.
وهذا الشرط سيساعد على محاربة تملص الدولة أو
تقاعسها وكذلك مؤسساتها عن أداء وتنفيذ ما حكم به
عليها من مستحقات أو تعويضات.
بقية المواد الواردة في المسودة من  435إلى 450
ذات طابع مسطري ،لكن هناك بعض المواد يجب الوقوف
عندها نظرا ألهمية مضامينها.
نعتقد من باب التبسيط واختصار الوقت ،أنه ال داعي
لتقديم مذكرة أولية بطلب الطعن بالنقض ثم تعقبها
مذكرة تفصيلية تقدم داخل ثالثين يوما من تاريخ تقديم
مقال الطعن بالنقض ،وبذلك سيمتد األجل ويصبح ستون
يوما ،وأجل ثالثين يوما يعتبر كافيا إلعداد مذكرة الطعن
بالنقض ،خصوصا وبعض المهتمين يستعدون لذلك
الطعن بمجرد النطق بالحكم االنتهائي أو النطق بقرار
محكمة االستئناف.
> يتبع
*من هيئة المحامين بالرباط
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يت�ضمن هذا الركن الأ�سبوعي بع�ض وجهات
النظر املعرب عنها خالل هذا الأ�سبوع لو�سائل
الإعالم وهي تعرب عن ر�أي �أ�صحابها.

أنا مجرد مسلم
أنا رئيس حكومة منتخب
من المغاربة لإلسهام في
حل مشاكلهم ،وليس للتدخل
في أنماط تدينهم أو حرياتهم،
ولم آت لكي أغير تدين الناس،
ج��ئ��ت ل��ك��ي أح���ل مشاكلهم،
وال���ت���دي���ن م��س��أل��ة شخصية
وشؤونها منظمة بإشراف إمارة
المؤمنين ،فجاللة الملك هو أمير
المؤمنين .لكن إذا كنت متدينا
فذلك ينفعك في االستقامة ،وفي
التعفف عن المال العام ،ولهذا أنا
أق��ول إنني لست إس�لام��ي��ا ،ب��ل مجرد مسلم مثل كل
المسلمين ،وأحاول أن أكون مستقيما قدر المستطاع،
وال أستطيع أن أدعي أنني أنجح دائما في ذلك.

< عبد اإلله بن كيران «رئيس الحكومة»

اإلطار القانوني المتخلف
أوال ،ينبغي أن أشدد
على أن التقارير التي
تعدها بعض المنظمات
الدولية غير منصفة ،وعند
م��ق��ارن��ة ت��رت��ي��ب المغرب
بترتيب بعض الدول التي
تشهد محاكمات عسكرية
للصحافيين واختطافات
ممنهجة ،الشيء الذي يؤشر
على وجود خلل ما .وأرى أن
ه��ذه ال��ت��ق��اري��ر ال تنطلق من
دراسات ميدانية تقوم على عدم
تعميم أح����داث ب��ع��ي��ن��ه��ا ،وال
تتجاوز قضايا تنتمي إلى الماضي ،واألهم في اعتقادي
أن نعترف بأن هذه المنظمات أصابت في شيء واحد،
وهو أن اإلط��ار القانوني ببالدنا متخلف ،ونحن اآلن
بصدد معالجة جزء من هذا المشكل.

< مصطفى الخلفي «وزير االتصال»

الخلفي يكذب

حينما يقول سيادته
مصطفى الخلفي إن ليس
هناك أي مبرر لإلضراب،
ف��ه��و ب��ال��ط��ب��ع ال يعيش
ال�����واق�����ع ال����ت����ي تعيشه
الطبقات العاملة والفئات
الشعبية ،وحينما يقول بأن
الحكومة مفتوحة للحوار،
وإنها لم تتوصل بأي وثيقة
في ما يخص إصالح التقاعد،
فهذا كذب وبهتان على الشعب
المغربي ،وال يرقى مثل هذا
التصريح إل��ى مستوى وزير
يمثل الحكومة وهو الناطق الرسمي باسمها ،فلنا وثيقة
رسمية هي مذكرة مرفوعة إلى السيد رئيس الحكومة
ح��ول إص�لاح نظام التقاعد موقعة من ط��رف الحركة
النقابية :االت��ح��اد المغربي للشغل والكونفدرالية
الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل،
سلمت إلى رئيس ديوانه ،وفيها طابع رئيس الحكومة
إنه تسلمها بتاريخ مضبوط وبتوقيعه.

< الميلودي موخاريق «نقابي»

عرقلة تنفيذ األحكام من طرف
اآلمر بالصرف
بالعكس ،لقد ثبت أن
الذي يعرقل تنفيذ أحكام
القضاء ضد الدولة هو
اآلمر بالصرف ،وهذا ليس
ول���ي���د ال����ي����وم ،ب����ل منذ
االس��ت��ق�لال .إن تنصيص
القانون على الحجز لدى
الخزينة العامة للمملكة على
أم����وال ال���دول���ة ه��و إج���راء
احتياطي ،ألن الدولة ترفض
تطبيق القانون ..لقد فشلت في
ال���وف���اء ب��ال��ت��زام��ات��ه��ا تجاه
دائنيها.
< عبد الرحمن بن عمرو «محام»

قراءة في خبر
التحالف النقابي ضد حكومة بن كيران

أول إضراب عام في المغرب منذ ربع قرن

يعود آخر إضراب عام عرفه المغرب
إلى  14دجنبر  ،1990حيث شهد ذلك
اليوم أحداثا دامية في مدينة فاس ،غير
أن المغاربة يحتفظون بذكرى مؤلمة عن
اإلضراب العام الذي شهده المغرب في
 20يونيو  ،1980حيث جاء بعد اإلعالن
عن زيادات في األسعار ،في سياق أزمة
اقتصادية واختبار قوة بين السلطة
السياسية والمعارضة اليسارية ،وتحول
إلى احتجاجات ،خاصة في مدينة الدار
البيضاء ،لتتدخل قوات األمن والجيش،
ويعتقل العديد من المحتجين ويسقط
العديد من القتلى.
وجاءت الدعوة لإلضراب العام ،من
طرف االتحاد المغربي للشغل ،أعرق
وأك���ب���ر ات���ح���اد ع��م��ال��ي ف���ي المغرب،
والكونفدرالية الديمقراطية للشغل
والفدرالية الديمقراطية للشغل ،القريبة
م����ن االت����ح����اد االش����ت����راك����ي للقوات
الشعبية.
ومؤخرا عبر االتحاد العام للشغالين،
ال��م��ق��رب م��ن ح���زب االس��ت��ق�لال ،الذي
يعارض بشدة الحكومة بعدما خرج
منها ،ع��ن انضمامه إل��ى االتحادات
النقابية الثالثة في ما عزمت عليه من
إض���راب ع��ام ،ب��ل إن القطاع النقابي
لجماعة العدل واإلحسان اإلسالمية،
أع���ل���ن ع���ن دع���م���ه ل���ق���رار االت���ح���ادات

العمالية.
واش���ت���د ال��ت��راش��ق اإلع�ل�ام���ي بين
االت��ح��ادات العمالية والحكومة ،بعد
اإلعالن عن اإلضراب ،ففي الوقت الذي
اعتبرت الحكومة أن االتحادات العمالية
تهدد السلم االجتماعي بقرار اإلضراب
وبأنها ترفض الحوار ،لم تكف النقابات
ع��ن ات��ه��ام الحكومة بتحول الحوار

اعتراف رسمي فرنسي بتخلف
النموذج الفرنسي
في مشاريع TGV
يعود مشروع قطار «التي جي
ف��ي» ليتصدر األح���داث المثيرة
للجدل ،والسبب هذه المرة هو
صدور تقرير عن «المجلس األعلى
للحسابات في فرنسا» ،قد ينعكس
ع��ل��ى أج���ن���دة ت��ن��ف��ي��ذ المشروع
المزمع إطالقه في شهر دجنبر
 ،2015بكلفة  20مليار درهم.
التقرير أكد على تراجع واضح
للصناعة الفرنسية ،كما تحدث
عن «وضع صعب» يعيشه النموذج
الفرنسي للقطار فائق السرعة،
بسبب تراجع استعماله كوسيلة
في التنقل وتراجع مداخيله ،في
مقابل ارتفاع كبير في كلفة إنجاز
ه��ذا النوع من البنية التحتية
وكلفة استغاللها.

أس����ب����اب ال����ت����راج����ع يمكن
تلخيصها حسب التقرير الفرنسي
في الفتور الذي شهدته فرنسا في
السنوات األخيرة من حيث البحث
وال��ت��ط��وي��ر ف���ي ه����ذا المجال،
وتخلفها عن الركب العالمي أمام
تجارب دولية أخرى في كل من
آسيا وكندا ودول أوروبية مثل
أل��م��ان��ي��ا .وك���ذا ت��راج��ع جاذبية
الصناعة الفرنسية ف��ي مجال
القطارات السريعة ،وجعلها تفشل
في الحصول على صفقات إلنجاز
م��ش��اري��ع ال��ق��ط��ارات السريعة،
ب��اس��ت��ث��ن��اء م��ش��روع ف��ي كوريا
الجنوبية ،وآخر
هو الذي ينجز في
المغرب حاليا.

االجتماعي إلى مشاورات واالستهتار
بآليات الحوار االجتماعي ال��ذي دأب
ال��ف��رق��اء على ال��ل��ج��وء إل��ي��ه م��ن خالل
ال��ب��ح��ث ع��ن ال��ت��واف��ق ح���ول القضايا
الساخنة .ومع اقتراب موعد اإلضراب،
ت��راوح موقف الحكومة بين محاولة
التهدئة والتصعيد خالل السجال حول
اإلضراب العام ،ففي الوقت الذي كان

فيه رئيس الحكومة يعبر عن انفتاحه
واستعداده للحوار ،دأب في نفس الوقت
على التأكيد على أن حكومته متمسكة
بمتابعة اإلصالحات التي جاءت بها في
ملف التقاعد ولو تطلب األم��ر سقوط
الحكومة .ولم يتردد في اإليحاء بأن
وراء قرار اإلضراب حسابات سياسية
وت���وع���د ال��م��ض��رب��ي��ن ب��االق��ت��ط��اع من
األجور.
ون���ف���ى رئيس االتحاد المغربي
للشغل ،ميلود م��خ��اري��ق ،وج���ود أية
حسابات سياسية وراء قرار اإلضراب
العام ،فهو يرى أن الحكومة الحالية
تمعن في ضرب القدرة الشرائية ،مؤكدا
في تصريح صحافي أنها «ال تتوفر على
إرادة سياسية لنهج الحوار والمقاربة
التشاركية ،وليس لها نظرة إزاء النقابات
بوصفها شريكا في التفاوض».
واعتبر موخاريق أن الحكومة أتت
بمثلث ال��م��وت ،عبر ال��زي��ادة ف��ي سن
التقاعد في الوظيفة العمومية من 60
إلى  65سنة ،والزيادة في انخراطات
الموظفين ،وخفض معاشات التقاعد.
وتدعو النقابات في مذكرة رفعتها
إلى رئيس الحكومة ،عبد اإلله بن كيران،
إل���ى ال���زي���ادة في
األج����������������������������������ور
والترقيات.

لقطة األسبوع
دوزيم مع «فتيحي» والماب مع «العزوزي»
ف��ي ال��م��غ��رب فقط،
ي���م���ك���ن أن يتحدث
شخصان معا ،بنفس
الصفة لوسائل اإلعالم،
كالهما تم تقديمهما
ك��ك��ات��ب ع����ام لنقابة
االت���ح���اد االشتراكي
«الفدرالية الديمقراطية
للشغل»; دوزي��م تقول
إن الكاتب ال��ع��ام هو
«عبد الحميد فتيحي»
والم�����اب ت��ق��ول «عبد
الرحمن العزوزي هو
ال����ك����ات����ب ال�����ع�����ام»..
ويستمر الخالف داخل
االتحاد االشتراكي..

ممثلو الصحافة اإللكترونية يطالبون بسحب مدونة النشر
ب����ع����د أي����������ام ف����ق����ط على
تعميم مشاريع قوانني النشر
والصحافة ،بدأت ردود األفعال
املنتقدة لهذه ال��ق��وان�ين تطفو
ع��ل��ى ال��س��ط��ح ،ب��ع��دم��ا طالب
امل���ك���ت���ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي لالحتاد
املغربي للصحافة اإللكترونية
كل العاملني في قطاع الصحافة
وال����ن����ش����ر وخ�����اص�����ة اإلع���ل��ام
اإللكتروني إلى توقيع عريضة
للمطالبة بسحب مشروع مدونة
الصحافة والنشر.
وذك����ر االحت������اد ،ف���ي بالغ

ل��ه ،أن مصطفى اخللفي وزير
االتصال الناطق الرسمي باسم
احلكومة املغربية ،كشف بعد
ان��ت��ظ��ار ط���وي���ل ،ع���ن مشروع
م���ا س��م��ي مب���دون���ة الصحافة
وال���ن���ش���ر ،ب��ع��د أن مت ترتيب
الساحة اإلعالمية على املقاس،
وبعد أن صممت ال��وزارة على
نهج مقاربة تشاركية ناقصة
وم����ع����اق����ة ،ح���ي���ث مت إق���ص���اء
العديد م��ن األط��ر والفعاليات
م��ن امل��ش��ارك��ة الفعلية ف��ي هذا
املشروع ال��ذي سيرهن اإلعالم

املغربي لعقود من الزمن.
وب��ع��دم��ا أك����د امل��ك��ت��ب أنه
خ��ل�ال ال����ق����راءة األول���ي���ة لهذا
امل�����ش�����روع ،ات���ض���ح أن�����ه أتى
ببنود معرقلة ومكبلة للعمل
ال��ص��ح��اف��ي اجل���اد واملسؤول،
وبعد أن اقترب موعد تقدميها
للبرملان ملناقشتها واملصادقة
عليها ،طالب االحت��اد املغربي
للصحافة اإللكترونية ،السلطات
امل��غ��رب��ي��ة ب��ال��ت��ع��ق��ل ،وسحب
املدونة وإعادة فتح النقاش من
جديد ،وإشراك جميع الفاعلني

واألطر املمثلة ملختلف التعابير
اإلع�ل�ام���ي���ة ،ف���ي أف����ق إنضاج
صيغة متوافق عليها تتناسب
وال��س��ي��اق ال��وط��ن��ي واإلقليمي
الذي ينادي باحلرية.
وكان وزير االتصال املغربي
م��ص��ط��ف��ى اخل��ل��ف��ي ،ق��د تعهد،
ف��ي ت��ص��ري��ح س��اب��ق لـ«القدس
ال���ع���رب���ي» ب���ع���رض املشاريع
للتداول والنقاش بني املهنيني
واستقبال كل املالحظات ،قبل
ع����رض����ه����ا على
البرملان املغربي.

العدد809 :
اخلميس  30أكتوبر 2014
alousbouea@gmail.com

«نداء الحدود» في وقفة «زوج بغال»
هذه الوضعية يؤكد النداء أنها دفعت باتحاد كتاب المغرب ،إلى خوض هذه الوقفة بوصفها «إشارة» من
المثقفين والكتاب والمبدعين المغاربة ،للشروع في بناء السبل المؤدية إلى تجاوز هذه الوضعية ،والتي
أصبحت «عائقا مباشرا في وجه الروابط التاريخية واإلنسانية.
نظم ي��وم األح��د الماضي
ع�����ش�����رات م�����ن المثقفين
والمفكرين المغاربة وقفة
احتجاجية دعت إليها منظمة
اتحاد كتاب المغرب ،بالمعبر
الحدودي «زوج بغال».
المثقفون والكتاب الذين
كان يتقدمهم رئيس االتحاد
عبد الرحيم العالم ،أطلقوا
م����ن ال���ن���ق���ط���ة ال����ح����دودي����ة
ال��م��ذك��ورة« ،ن���داء الحدود»،
الذي تاله العالم على عموم
المشاركين ،حيث كشف النداء
أن وجود المثقفين والكتاب
ال��م��غ��ارب��ة ع��ل��ى م���ا أسماه
«ال��ح��دود المصطنعة» ،بين
البلدين والمجتمعين «يحمل
رسالة صادقة على عالقتنا
األخوية التي تمتلك القدرة
ع��ل��ى ال��ت��رف��ع ع��ل��ى مختلف
ال��وق��ائ��ع المعرقلة لجسور
ال����������ود ال�����ت�����ي يحفظها
التاريخ».
هذه الوضعية يؤكد النداء
دفعت باتحاد كتاب المغرب،
إل����ى خ����وض ه����ذه الوقفة
بوصفها «إشارة» من المثقفين
والكتاب والمبدعين المغاربة،

وقفة المثقفين والمفكرين
المغاربة بالمعبر الحدودي
«زوج بغال»
ل��ل��ش��روع ف���ي ب��ن��اء السبل
ال��م��ؤدي��ة إل���ى ت��ج��اوز هذه
الوضعية ،والتي أصبحت
«ع��ائ��ق��ا م��ب��اش��را ف���ي وجه
الروابط التاريخية واإلنسانية
واالجتماعية والثقافية التي
شكلت دائما حصنا منيعا في
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يك
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اعتقلت قوات األمن مواطنا فرنسيا وآخر
مغربيا يحمل الجنسية الفرنسية في مدينة
القنيطرة« ،متشبعان بالفكر المتطرف» ،وكانا
يستعدان للحاق بتنظيم «داعش» في سوريا
والعراق .وفي مدينة فاس المتواجدة وسط
المغرب ،أوقف األمن مواطنا جزائريا مقيم
غير شرعي ف��ي المغرب ،و«متشبع بالفكر
الجهادي» ،و«متزوج بمواطنة مغربية التحقت
مؤخرا بداعش» في سوريا «رفقة والديها».
ووفقا لبيان وزارة الداخلية ،فإن معلومات
للمخابرات الداخلية كشفت أن الموقوفين «ثبت
تورطهما في أنشطة دعائية» عبر األنترنيت،
من خالل «نشر وترجمة العديد من تسجيالت
الفيديو والصوتيات» التي «تشيد باألعمال
اإلرهابية والوحشية» لمقاتلي «داعش» ..كما
روج الموقوفان «إلرس��اء نظام الخالفة» في
المغرب بعد «مبايعتهما
للخليفة» أبو بكر البغدادي،
وفق الداخلية المغربية.
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أول المقبوض عليهم بعد
تطبيق برنامج «حذر»

مواجهة كل التحديات التي
تواجه مجتمعاتنا اليوم»،
يضيف النداء.
ال���ع�ل�ام أك����د ف���ي النداء
المذكور ،أن من اإلكراهات
التي تواجه الثقافة المغاربية
ال��ي��وم ،هو غياب التواصل

الثقافي اليومي الملموس،
هذا الغياب يرجعه النداء إلى
«حصار الحدود القطرية بين
البلدين والشعبين ،وعدم
اإلنصات ،بكل وعي وجدية
ومسؤولية ،إلرادة المثقفين
التي ه��ي ضمير الشعوب،

ال��ت��ي ت��س��ع��ى دوم����ا لبناء
مشروع مجتمعي متماسك،
بعيدا عن الضغائن واألحقاد
والعدمية».
كما أن الوقفة وفق العالم
هي «محطة نسمع من خاللها
ص���وت المثقفين والكتاب
المغاربة ،في رفض كل تفكير
ش��م��ول��ي م��ت��ص��ل��ب يهيمن
بأجوبته الجاهزة والعقيمة،
ويعرقل كل انفراج أو مسعى
يبتغي ت��ج��اوز التحديات
المفروضة ،أو الخروج من
المآزق المصطنعة التي تهدد
مستقبل منطقتنا» ،مشيرا في
نفس الوقت إلى أن المثقفين
ال��م��غ��ارب��ة ل��ه��م ال��ي��ق��ي��ن ،أن
م��ث��ق��ف��ي ال��ق��ط��ر الجزائري
«ي��ق��ت��س��م��ون م��ع��ن��ا التوجه
نفسه ،ألننا نحمل معا هموم
الثقافة التاريخية التي تريد
التحرر من كل ما هو سلطوي،
ق��ص��د تمكين ال��ش��ع��وب من
التعبير بحرية ،رأيا وإبداعا
وتواصال ،ومن
التنقل بحرية
بين القطرين
الشقيقين».

تونس تتخلى
عن لحيتها..

فوائد العفو عن مهربي األموال
وف��رت إج���راءات «العفو» التي
اتخذتها الحكومة ،لتشجيع مهربي
األم��وال المغاربة على إع��ادة تلك
األم����وال إل��ى ال��م��غ��رب ،لميزانية
الدولة ( 180مليون أورو) ،حسبما
أعلنه وزي���ر االق��ت��ص��اد والمالية
المغربي مؤخرا ،موضحا أنه لن
يتم تجديد هذه اإلج��راءات لسنة
أخرى.
وقررت الحكومة المغربية تنفيذ
إجراءات عفو ضريبي خالل سنة
 ،2014لصالح المغاربة المقيمين

داخل المغرب المتهمين بتهريب
األم���وال مقابل «نسبة مساهمة»
للدولة ،حتى تتمكن من استرداد
مئات ماليين األورو.
وق����ال م��ح��م��د ب��وس��ع��ي��د ،وزير
االق��ت��ص��اد وال��م��ال��ي��ة ،خ�لال ندوة
صحفية في العاصمة الرباط ،إن
«المساهمة الطوعية عبر جزء من
قيمة العقارات أو األصول المالية
الموجودة في الخارج» مكنت ،قبل
شهرين من انتهائها ،من استرداد
نحو ملياري دره��م ( 180مليون

أورو) ،سيتم إدراجها في قانون
المالية لسنة .2015
وح��س��ب ال��م��ص��در ن��ف��س��ه ،فإن
عملية اس��ت��رداد األم��وال المهربة
«س���ت���ت���س���ارع خ��ل��ال الشهرين
المتبقيين من  ،2014خاصة أن
الحكومة طمأنت المنخرطين في
العملية بضمان سرية هوياتهم
ومعلوماتهم» ،وأوضح المصدر أنه
ل��ن ي��ت��م ت��ج��دي��د إج�����راءات العفو
الضريبي مرة أخرى خالل .2015
وبحسب وزير المالية واالقتصاد،

فإن «نسبة  %56من هذه األموال
المستردة جاءت من األصول المالية
الموجودة في الخارج ،في ما %36
منها هي أصول عقارية».
وع��ن��د ان���ط�ل�اق ع��م��ل��ي��ة العفو
ال��ض��ري��ب��ي ع��ن ال��م��ه��رب��ي��ن العام
الماضي ،توقع وزير المالية إمكانية
تحصيل «خمسة ماليير درهم (450
مليون أورو) ،وذلك بمجرد ثبوت
ف��ع��ال��ي��ة العملية»
ال�����ت�����ي طبعتها
السرية.

من هنا
وهناك
ما سر تحامل
اإلعالم المصري على
المغرب؟
بقلم :يحيى اليحياوي
في أواسط يوليوز الماضي ،وفي عز
ال��ع��دوان اإلس��رائ��ي��ل��ي على شعب غزة،
خ��ص��ص��ت أم���ان���ي ال��خ��ي��اط الصحفية
بفضائية «أون .تي .في»  -وهي فضائية
خاصة مملوكة لرجل األعمال المسيحي
نجيب ساويرس  -إحدى حلقات البرنامج
السياسي الذي تشرف عليه ،للحديث عن
التصعيد المتزايد في استهداف قطاع غزة
حجرا وبشرا وشجرا من لدن إسرائيل،
فعرضت لفيديو قصير يناشد فيه خالد
م��ش��ع��ل ال��م��غ��ارب��ة ك���ي «ي��ه��ب��وا ف���رادى
وجماعات لتحرير فلسطين».
م��ب��اش��رة ب��ع��د ب��ث ال��ف��ي��دي��و ،وبدون
مقدمات شكلية من شأنها تأطير سياق
الحديث ،اللهم إال زعمها أن مصر قدمت
لفلسطين أكثر مما قدمه المغرب لها،
انهالت الصحفية على المغرب والمغاربة
بالقول «إن المغرب رأى أن ثورات الربيع
العربي قد أفرزت حكومات إسالمية ،لذلك
فقد اب��ت��دع لنفسه إسالميين ومنحهم
السلطة ..وأن الشارع والشعب هما اللذان
أديا الثمن في المحصلة النهائية» ،ومعنى
ه��ذا أن الصحفية ت��رى أن ثمة «دورا
ملتبسا للملك المغربي في إبرامه هذه
الصفقة مع اإلسالميين».
وت��اب��ع��ت الصحفية ك�لام��ه��ا بالقول
المباشر ودون مجهود من لدنها لتأثيث
إطار الحديث ،إن المغرب مصنف ضمن
ال���دول ال��ت��ي ي��ع��رف فيها م��رض اإليدز
مستويات مرتفعة ،وإن اقتصاده مرتكز
على مداخيل سوق الدعارة« ،حتى والبلد
مسير من لدن حكومة إسالمية».
«ما السر في التحامل على المغرب من
لدن فصيل في اإلعالم المصري أدى به
االندفاع لدرجة تعكير صفو العالقة بين
ب��ل��دي��ن ع��رب��ي��ي��ن ب��ع��ي��دي��ن بالجغرافيا،
مختلفين ف��ي طبيعة ن��ظ��ام ال��ح��ك��م ،ال
ترسبات سياسية أو عقائدية بينهما».
لم يمض على هذه الواقعة زمن طويل
حتى «طلعت علينا» الصحفية روال خرسا
ف��ي اس��ت��ج��واب لها م��ع ال��ف��ن��ان يوسف
شعبان من بين ظهراني فضائية «صدى
البلد»  -وهي فضائية خاصة يملكها رجل
األعمال النافذ محمد أبو العينين -زعم
ف��ي��ه ش��ع��ب��ان أن أص���ول زع��ي��م اإلخ���وان
المسلمين حسن البنا تعود إلى المغرب،
وأن «ديانته األصلية هي اليهودية ،وأن
اليهود يستبدلون دينهم لتلبية أغراضهم»
وبلوغ أهدافهم.
ويضيف «أنا ال أعرف حسن البنا ،إال
أنه كان متواجدا في المغرب ،ثم جاء إلى
القاهرة عبر اإلسماعيلية ..ومن ضمن
عشرة مغاربة هناك ثمانية يهود ..ينتحلون
صفة اإلسالم لمصالح معينة» ،وبالتالي
فإن «أغلبية شعب المملكة يهود ينتحلون
صفة مسلم من أجل المصلحة».
نحن إذن هنا إزاء حالتين تبدوان
متباعدتين ف��ي ال��زم��ن نسبيا ،لكنهما
نابعتان من نفس الجهة ،مقتنيتان لنفس
األقنية اإلعالمية ،ومتمحورتان معا حول
المغرب شعبا ومؤسسات .ونحن إزاء
حالتين ُبتر السياق من بين ظهرانيهما
لي عنق مجريات الحديث ليتسق
بترا ،وتم ّ
قول هو إلى الحشو القسري أقرب منه
مع ٍ
إل��ى وح��دة الموضوع المعالج :تغطية
ال��ع��دوان على غ��زة ،في الحالة األولى،
واستبيان رأي فنان في ما يجري بالعالم
ال��ع��رب��ي م��ن��ذ ان��ط�لاق ظ��اه��رة «الربيع
العربي» وإل��ى حين تسجيل اللقاء ،في
الحالة الثانية.
ون��ح��ن  -فضال ع��ن ذل��ك كله  -إزاء
استهداف مباشر لبلد ودولة لم يزايدا على
شعب مصر عندما أطاح بالرئيس مبارك
وحمل اإلخ��وان المسلمين إلى السلطة،
ولم يزايدا عليه حينما أسقطهم ورضي
ب��غ��ي��ره��م ق��س��را أو ط��واع��ي��ة ،أو لنقل
ارتضاهم لوأد الفتنة وتجنب إدخال البلد
في أتون مجهول كان قاب قوسين أو أدنى
من التحقيق ..أو هكذا قدمت األمور في
حينه.
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يقول الجزائريون بأن مشكلة الصحراء «بين المغرب والبوليساريو» ،وإن الجزائر ال ناقة لها وال جمل سوى دفاعها عن حق الشعوب في
تقرير مصيرها ،الذي هو أحد أهم مبادئ الثورة الجزائرية .ويقول المغاربة بأن الجزائر هي المبتدأ والخبر في المشكلة ،فحتى الدولة
المستعمرة إسبانيا انسحبت من الصحراء بعد تسوية القضية مع المغرب ،وبقيت الجزائر.
ومما يشد االنتباه مالحظتين ،أوال :أن الجزائر تقول بأنها لم يسبق لها أن تخلت عن مبدئها في حق الشعوب في تقرير مصيرها والمعنى
هنا هو دعم البوليساريو .وثانيا :أن موقفها بقي ثابتا وصريحا منذ سنة  1973بخصوص قضية الصحراء ،وأن ال أحد تدخل في قراراتها.
ونود من خالل هذه التقرير أن نعاكس هذا الرأي ،وليس من فراغ بل عن طريق وثيقة أمريكية تبين أن الجزائر تراجعت في  4يوليوز
 1975عن دعم أطروحة حق الشعوب في تقرير مصيرها .وكيف أن إسبانيا هي من جرت الجزائر إلى العدول عن موقفها الجديد ،ومن
تم االستمرار في معارضة المغرب وموريتانيا في مرحلة أولى ثم المغرب وحده في مرحلة ثانية.

وثيقة أمريكية تؤكد أن «الكبرياء» اإلسباني هو الذي حال دون االعتراف بمغربية الصحراء

بوتفليقة يعترف بأن الصحراء مستعمرة
من طرف إسبانيا وال دخل للجزائر فيها
بقلم الباحث :الزاكي عبد الصمد

ف��ي ي��ول��ي��وز  1973أعلمت
إسبانيا سفراء البلدان المغاربية
الثالثة المهتمة بقضية الصحراء
وه���م :ال��م��غ��رب ،وموريتانيا،
وال��ج��زائ��ر بمشروع استقالل
داخ��ل��ي للصحراء ،م��ع إعطاء
ص�لاح��ي��ات واس���ع���ة لمجلس
العموم الصحراوي المعروف
باسم الجماعة ،وفي  10يوليوز
أبلغت إسبانيا األم��ي��ن العام
لألمم المتحدة ع��ن نيتها في
ال��ش��روع ف��ي إج���راء استفتاء
لتقرير مصير الصحراء خالل
النصف األول من العام ،1975
تحت إش��راف وضمان منظمة
األمم المتحدة.
هذا المستجد الهام جعل قادة
الدول الثالث يعقدون اجتماعا
ف��ي أك���ادي���ر ،وت��ق��ول الرواية
الجزائرية الرسمية  -لألسف
حتى في األوس���اط األكاديمية
الجزائرية  -إن القادة الثالثة

تصريح  4يوليوز 1975
ال يذكره الجزائريون ألنه
يربكهم ،وألنه يطرح سؤاال
أمام موقفهم وهو بعدما
غيروا موقفهم وانحازوا
لمصلحة المغرب لماذا بقيت
الجزائر هي المعارضة الوحيدة
للقضية في الوقت الذي
تخلى اإلسبان عن الصحراء..
بينما كثيرا ما نسمع المغاربة
يقولون إن قضية الصحراء
هي قضيتنا األولى ،وعندما
نتفحص المكتبات لنرى كم
من كتاب كتب عنها ال نجد إال
القليل أو ال نجد أبدا

«««

وموريتانيا الجادة فقد اقتنعت
ال��ع��دي��د م��ن ال����دول والهيئات
ب��ع��دال��ة قضيتهما ،ح��ت��ى أن
األرشيف األمريكي يشير إلى أن
إسبانيا في موقف حرج وأنها
ستسلم الصحراء إلى المغرب
وموريتانيا ال محالة .وأمام هذا
ال��وض��ع واالن��ت��ص��ار الكاسح
للمغرب وموريتانيا قرر وزير
الخارجية الجزائري أن يقوم
بزيارة إلى المغرب من فاتح إلى
راب���ع ي��ول��ي��وز ،ويتخذ موقفا
جديدا من القضية ليتخلى بذلك
عن إسبانيا ،وهذا ما تناقشه
هذه الوثيقة األمريكية.

الملك محمد السادس رفقة بوتفليقة قبل
أن يقعده المرض()..

تصريح  4يوليوز 1975
لبوتفليقة

بمن فيهم الحسن الثاني أجمعوا
على أن حل تقرير المصير هو
الحل ال��ع��ادل .بينما نجد من
خ��ل�ال أرش���ي���ف م��ح��اي��د وهو
األرشيف األمريكي أن الحسن
الثاني خالل هذا اللقاء ثار في
وجه بومدين متهما إياه بنكث
وعده ،بعدما وعده هذا األخير
بأنه سيدعم المغرب في قضية
الصحراء ،وأنه ال يريدها.
ولكنه كشف عن أطماعه خالل
ذل���ك ال��ل��ق��اء ،وق���د ك���ان موقف
ال��ج��زائ��ر أن ي��دع��م ح��ق تقرير
المصير الذي ينكر على المغرب
حقه التاريخي في الصحراء.
وعند فتح األرشيف األمريكي
الخاص بهذه المرحلة وجدت
الصحافة الجزائرية ضالتها في
كلمة تلفظ بها الحسن الثاني
في ه��ذا االجتماع ،عندما قال

ل��ب��وم��دي��ن «أف���ض���ل أن تبقى
الصحراء تحت حكم إسبانيا
ع����ل����ى ات�����خ�����اذ ح�����ل تقرير
المصير».
ونقول إلخواننا في الجزائر
أليست الجزائر هي من تحالفت
مع إسبانيا من أج��ل تأسيس
دول��ة مصطنعة في الصحراء
واقتسام خيراتها؟ ثم إن الحسن
الثاني في ذلك اللقاء فضل أن
تبقى إسبانيا في الصحراء على
اع��ت��م��اد تقرير المصير كحل
لقضية الصحراء ،أليس هذا
ض���رب���ا ل����ل����رواي����ة الرسمية
ال��ج��زائ��ري��ة ال��ت��ي ظ��ل��ت تقول
لسنوات طويلة بأن المغرب كان
متفقا على حل تقرير المصير
وخدعنا وطعننا و ...ثم تخلى
ع����ن ذل������ك ،ون���ظ���م المسيرة
ال��خ��ض��راء ليحتل الصحراء

ويغتصبها من شعبها.
ومهما يكن فقد كان ذلك اللقاء
بمثابة مفترق طرق بخصوص
ال������دول ال���ت���ي ك���ان���ت ف���ي تلك
المرحلة معنية بقضية الصحراء،
فقد تحالف المغرب وموريتانيا
وطلبا معا االستشارة من محكمة
ال���ع���دل ال���دول���ي���ة بخصوص
أحقيتهما التاريخية والسيادية
على ال��ص��ح��راء .بينما تبنت
الجزائر الطرح اإلسباني الذي
يطالب بتقرير المصير وتحالفت
م��ع إسبانيا ،وق��د أس��س هذا
االنقسام لتحالفات دبلوماسية
فرعية.
ومن تم شرعت كل دول��ة في
إق��ن��اع ال��م��ن��ظ��م��ات والهيئات
الدولية بأنها صاحبة الحق
وادع���اءات اآلخ��ر مجرد باطل،
وأم�������ام م�����ن�����اورات المغرب

وعلى ضوء التطورات التي
حصلت في هذه القضية ،وبعدما
ب��دا للعالم أن موقف المغرب
وموريتانيا هو األقوى ،وخالل
قيام عبد العزيز بوتفليقة عضو
مجلس الثورة الجزائرية ووزير
خارجيتها آنذاك بزيارة للمغرب
م��ن ف��ات��ح ي��ول��ي��وز  1975إلى
الرابع منه ،صرح هذا األخير
«ب��أن الجزائر تؤكد على أن ال
مطمع لها في الصحراء التي
ت����رزح ت��ح��ت ن��ي��ر االستعمار
اإلسباني »...وهذا تحول مهم
ف��ي القضية جملة وتفصيال،
ومعناه ترك إسبانيا وحيدة في
مواجهة المغرب وموريتانيا
ال��دول��ت��ي��ن ال��ل��ت��ي��ن ال محالة
ستربحان القضية أمام الرأي
العام الدولي ،وهو ما يؤدي إلى
جعل األمم المتحدة تصدر قرارا
ف���������ي ص��������ال��������ح ال�����م�����غ�����رب
وموريتانيا.
وق���د ق���ال وزي����ر الخارجية
األمريكي الشهير «هنري
كيسنجر» لسفير بالده لدى
هيئة األم��م المتحدة بعد هذا
الموقف الجزائري الجديد
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لز
لتي رفع عنها
ح
يارة التي قام بها وزير الخ راء ،مؤرخة بتاريخ  19يو طابع السرية
ارجية الجزائري إلى المغرليوز  1975أي
ب

بما
ال يخلو من صريح العبارة
«يبدو أن غليان القضية وصل
إل��ى مسألة كيفية نقل سيادة
ال��ص��ح��راء م���ن إس��ب��ان��ي��ا إلى
المغرب وموريتانيا ،وفقا للخطة
التي وضعت من طرف المغرب
وموريتانيا وأيدتها الجزائر
علنا من خالل تأييد بوتفليقة
لذلك من خالل البيان المشترك
الذي أصدره هو والحسن لثاني
يوم رابع يوليوز .»1975
ويستمر كيسنجر في شرح
ه��ذا التحول الجديد وداللته،
حيث أكد بأنه على الرغم من أن
أمريكا ليس لديها أية تفاصيل
مؤكدة عن الموقف الجزائري
الجديد ،فإنها يمكن أن تفترض
بأن الجزائر قادرة على مواصلة
ال��س��ي��اس��ات ال��ت��ي ق���د تسبب
اإلحباط للحكومة المغربية .غير
أنه يؤكد أن أمريكا تعتبر أن
بيان  4يوليوز  1975موقف
جزائري صريح ،حيث أعلنت من
خالله الجزائر عن رضاها على
االتفاق المغربي الموريتاني
حول مستقبل الصحراء ،ودليل
كيسنجر ف��ي ت��ح��ول الموقف
الجزائري هو الدعاية الجزائرية
ال��ت��ي أع��ط��ي��ت ل��ه��ذا اإلع��ل�ان.
إضافة إلى قناعة الملك الحسن
الثاني بموقف الجزائر الجديد
من هذا التحول ،حيث أعلن أنه
ال توجد مشاكل مع الجزائر.
«كبرياء إسبانيا ال يسمح»
وان��ط�لاق��ا م��ن ه���ذا التحول
الهام فقد رأى كيسنجر أن كل
هذه التطورات الجديدة تقلب
الموازين بشكل كبير أمام نظرة
اإلسبان الذين كانوا يشكون في
أن الجزائر لم تغير سياستها
تجاه القضية ،وأنها ستبقى إلى

المغربي الموريتاني بالقول
بأنها ليس لديها سلطة لنقل
السيادة من الصحراء إلى أي
بلد ،وه��ذا من مسؤولية األمم
المتحدة.

جانبهم.
ويرى كيسنجر بأن اإلسبان
أمام هذا الوضع الجديد فإنهم
سيدفعون برعاية األمم المتحدة
القوى األربعة ،وه��م :المغرب
والجزائر وموريتانيا وإسبانيا،
سياسة أمريكا بخصوص
إلى مؤتمر بمشاركة الجزائر
قضية الصحراء
على أمل إمكانية االعتماد على
هذه األخيرة لعرقلة ما ربما تراه
وع��ل��ى ض��وء م��ا ت��ق��دم يشير
الحكومة اإلسبانية باإلجماع
نصرا صريحا «ربما» للمغرب كيسنجر إلى أن أمريكا ال يمكنها
ال����ت����ورط ل��م��ص��ل��ح��ة أح����د من
بشأن قضية الصحراء.
وي��رى كيسنجر أن المغرب األط����راف المعنية ،ح��ي��ث من
وموريتانيا ربما يدافعان إلى
مؤتمر للقوى الثالث المعنية
بالصحراء ،دون الجزائر،
للختم ب��دق��ة على تفاصيل
انتصار واضح وصريح أمام
األمم المتحدة لوضع القرارات
يرى كيسنجر بأن المغرب
ال���ت���ي ق����د ت����راه����ا تنتصر
لموقفهما ،والتي من الممكن وموريتانيا كانا يسعيان لعقد
االتفاق الثالثي في نونبر
أن تكون مفهومة حيث إن
ال��ك��ب��ري��اء اإلس��ب��ان��ي عامل
 1975الذي تخلت بموجبه
رئيسي في تحديد تكتيكات
إسبانيا عن الصحراء ،قبل
ال��ص��ح��راء .وه���ذا يمكن أن
يفسر فشل م��دري��د ف��ي الرد صدور قرار محكمة العدل
على مناورات الحسن الثاني
الدولية ،ويشير إلى أن
ف��ي الترتيبات االقتصادية
إسبانيا ترد على الضغط
واألمنية ،إذا كان االتفاق يتم
قبل أن تقدم محكمة العدل المغربي الموريتاني بالقول
ال��دول��ي��ة واألم�����م المتحدة
بأنها ليس لديها سلطة
نتائجها (ربما ما يلمح له
كيسنجر هو االتفاق الثالثي لنقل السيادة من الصحراء
بين المغرب ،وموريتانيا،
إلى أي بلد ،وهذا من
وإسبانيا ،بمدريد في نونبر
مسؤولية األمم المتحدة
 1975ال��ذي تخلت بموجبه
إسبانيا عن الصحراء).
ويرى كيسنجر بأن المغرب
وموريتانيا كانا يسعيان لعقد
ه��ذا االت��ف��اق قبل ص��دور قرار الممكن أن يفسر أي تحرك منها
محكمة العدل الدولية ،ويشير على أنه انحياز إلى طرف دون
إلى أن إسبانيا ترد على الضغط اآلخر .كما الحظ أن خطر األعمال

«««

العدائية من ط��رف المقاتلين
الصحراويين ق��د ت��راج��ع منذ
اإلع�ل�ان المغربي الجزائري.
وي��رى أن القضية متجهة إلى
ال���ق���رار األم��م��ي ن��ظ��را لتأييد
واضح من طرف األفارقة العرب
ل��ص��ال��ح ال���م���وق���ف المغربي
الموريتاني .ويشير كيسنجر
إلى أنه من األفضل إلسبانيا أن
تأمل في تدخل األمم المتحدة
في عملية نقل السيادة التي من
شأنها تقليل التأثير في الكبرياء
اإلسباني.
أم��ا بخصوص م��ا يجب أن
تفعله أمريكا بخصوص هذه
القضية فيقول كيسنجر لسفير
أمريكا باألمم المتحدة بأن يشكر
األم��ي��ن ال��ع��ام ل�لأم��م المتحدة
آن����ذاك «ف��ال��ده��اي��م» إلخبارهم
بتطورات القضية ،كما قال له
بأن يخبر األمين العام باهتمام
أمريكا المستمر الذي تقوم به
األمم المتحدة في مجال التعليم،
وجهود أخرى لعل أبرزها حل
قضية الصحراء سلميا ،كما أكد
أن أمريكا محايدة بخصوص
ه�����ذه ال���ق���ض���ي���ة ،ك���م���ا أص����در
توصياته لسفراء بالده في كل
من المغرب وإسبانيا:
فبالنسبة لمدريد يؤكد بأنه
يجب على سفير أمريكا هناك أن
يقدم كافة التفاصيل لنائب وزير
الخارجية حول القلق اإلسباني
م��ن أمريكا بخصوص قضية
ال��ص��ح��راء ،وي��ؤك��د دائ��م��ا بأن
أمريكا رأت أن سياستها ستكون
ه��ي ال��ح��ي��اد ،وع���دم تأييد أي
مقترح يقدم من قبل أي طرف.
وب��خ��ص��وص ال���رب���اط فإنه
لألسباب المذكورة سابقا والتي
تدل على انتصار المغرب في
القضية ،فإن كيسنجر ال يرى

ميزة أو إضافة يمكن أن تضاف
من جراء قيام الواليات المتحدة
األمريكية بوساطة بين المغرب
وموريتانيا من جهة ،وإسبانيا
من جهة أخرى .كما اقترح عليها
في كثير من األحيان وخاصة من
طرف األمين العام لألمم المتحدة
آنذاك فالدهايم.
وهكذا فإننا نالحظ كيف أن
الجزائر تحولت من دعم إسبانيا
إل��ى دع��م ال��م��غ��رب بين عشية
وضحاها عندما رأت أن المغرب
م��ن��ت��ص��ر ال م��ح��ال��ة ف���ي هذه
القضية ،وكيف أن إسبانيا كانت
قريبة من توقيع اتفاق مدريد
قبل صدور رأي محكمة التحكيم
الدولية ،ولو أن إسبانيا فعلت
النتهت القضية في ذلك التاريخ،
ولكن كما تشير الوثيقة األمريكية
أن للكبرياء اإلسباني دور ألنها
ستفقد هيبتها أمام العالم إن
سلمت الصحراء بتلك الطريقة،
وقد تحولت الجزائر بعد ذلك
إلى الداعم األول للبوليساريو.
ونريد أن نختم بهذه المالحظة
وهي أن تصريح  4يوليوز 1975
ال يذكره الجزائريون أبدا ألنه
يربكهم ،وألنه يطرح سؤاال أمام
م��وق��ف��ه��م وه���و ب��ع��دم��ا غيروا
موقفهم وان���ح���ازوا لمصلحة
ال��م��غ��رب ،ل��م��اذا انقلبوا على
أع��ق��اب��ه��م ب��ع��دم��ا تخلى حتى
اإلسبان عن الصحراء ،وبقيت
ال��ج��زائ��ر ه��ي ال��وح��ي��دة التي
تعارض القضية بعد انسحاب
إس���ب���ان���ي���ا .أم������ا المغاربة
فبخصوص قضية الصحراء
فإننا نسمعهم ي��ق��ول��ون إنها
قضيتنا األولى ،وعندما نتفحص
المكتبات لنرى كم من كتاب كتب
عنها ال نجد إال القليل أو ال نجد
أبدا.
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معرض البيضاء لكتاب الطفل

مشاركة المغرب في
معرض سانتياغو
الدولي للكتاب
2014

تأسيسا لموعد ي��راد له أن
ي��ك��ون س��ن��وي��ا ،ت��ن��ظ��م وزارة
الثقافة ،بتعاون مع والية الدار
ال��ب��ي��ض��اء ال��ك��ب��رى ومجلس
المدينة وعمالة الدار البيضاء
أنفا ،ال��دورة األولى لمعرض
ال���ب���ي���ض���اء ل���ك���ت���اب الطفل
والناشئة ،في الفترة ما بين
 04و 09نونبر  2014بفضاء
كاتدرائية القلب المقدس
« »Sacré Cœurبشارع
ال���راش���دي  -أن���ف���ا ،ال���دار
البيضاء.
وس����ي����ش����ارك ف����ي ه���ذه
الدورة 25 ،عارضا يقدمون
عرضا وثائقيا متخصصا
في كتاب الطفل والناشئة،
باإلضافة إلى مؤسسات
وهيئات دولية وجمعيات
وط��ن��ي��ة مهتمة بالطفل
والطفولة بالمغرب.
وستتميز هذه الدورة
األول��ى باستضافة نخبة
م�����ن ال����ن����ج����وم المسرحين
والسينمائيين المغاربة الذين
يحقق اللقاء بهم وجها لوجه

ت��ش��ارك
س��ان��ت��ي� وزارة ال��ث��ق��اف��ة ف��ي معرض
�اغ
�
�و
ال
�
��
دول���ي ل��ل��ك��ت �اب الرابع
والثالثين
و 09نو في الفترة ما بين  23أكتوبر
نبر
14
،20
ب
تعا
ون
مع سفارة
المملكة ال
وك ���ذا م� مغربية بالعاصمة الشيلية
�رك
�
�ز
م
�
�ح��م��د ال���س���ادس لحوار
الحضارات.
ويمثل ق
بواسطة طاع النشر في هذا المعرض
دار
النشر يوماد ،التي تستفيد
م���ن دع����م
استراتي وزارة ال��ث��ق��اف��ة ف���ي إط���ار
جية
دعم
ا
لكت
اب والنشر .كما
سيجري تم
عن طر ثيل الفن الموسيقي المغربي
يق
ف
س��ت��ق��دم رقة اإلخ �وان العكاف التي
ع
�
�رو
ض
�
�ا
ت��ع �رف بالموسيقى
المغربية
ل �دى الجمهور الشيلي في
العا
صمة الشيلية وفي مدن أخرى.
وك
سا
بقا
المغرب تها م��ن ال��م��ش �ارك��ات ،فإن
ي
الوحيد ظل البلد العربي واإلفريقي
ال
ذي
ي
شا
رك
ب
شكل مستمر في
هذا ال
معر
ض
الد
ولي
الر
ائد
في القارة
األمري
كية
ا
لجنوبية.

ب��اإلض��اف��ة إل���ى أربعة
نجوم ضيوف من مصر الشقيقة،
لدى كل واحد منهم منجز فني

المهرجان الدولي لمسرح
الطفل بفوشانة

«تجارب التراث العالمي
بإفريقيا» في مراكش
تنظم وزارة الثقافة ندوة جهوية حول
موضوع« :تجارب التراث العالمي بإفريقيا»
خالل الفترة الممتدة ما بين  28و 30أكتوبر
 2014بمدينة مراكش ،وذل��ك بتعاون مع
صندوق التراث العالمي اإلفريقي الكائن
مقره بجنوب إفريقيا.
وستتمحور أع��م��ال ه��ذه ال��ن��دوة حول
اإلشكاليات والرهانات اآلنية والمستقبلية
وت���ب���ادل ال��ت��ج��ارب وال��خ��ب��رات م��ن أجل
المحافظة على م��واق��ع ال��ت��راث العالمي
بإفريقيا .وقد وجهت الدعوة لحضور هذه

متعة لدى األطفال ،في مقدمتهم
ال��ف��ن��ان ال��ك��ب��ي��ر محمد الجم،
والمبدع حسن ال��ف��ذ ،ونجوم
م����ت����أل����ق����ون آخ��������رون،

موجه إلى األطفال والناشئة،
ويتعلق األم��ر بكل من الفنان
الكبير يحيى الفخراني ،والفنانة
المتميزة هالة فاخر ،والنجمة
حنان م��ط��اوع ،والكاتبة
سماح أبو بكر عزت.
وتتمثل أبرز مؤشرات
ال����ب����رن����ام����ج الثقافي
المواكب لهذه الدورة في
تنظيم أكثر من  41نشاطا
ث��ق��اف��ي��ا ،أي ب��م��ع��دل 8
أنشطة في اليوم ،موزعة
ع��ل��ى خ��م��س��ة ف���ض���اءات،
يتابع في رحابها جمهور
األطفال والناشئة مجموعة
م��ن ال��ورش��ات التكوينية،
ويتحاورون فيها مع فنانين،
وينصتون فيها لحكايات من
العالم.
يصل عدد المتدخلين في
البرنامج الثقافي إل��ى 44
م��ت��دخ�لا ،م���ن ض��م��ن��ه��م 40
متدخال من المغرب ،وتتضمن
الفعاليات  3عروض مسرحية،
و 17ورشة ،و 14حصة حكي،
و 9حوارات مع فنانين.

ال��ن��دوة الدولية إل��ى نخبة م��ن الباحثين
والمتخصصين في التراث العالمي ينتمون
إل��ى دول إفريقية تحتضن م��واق��ع مهمة
مصنفة تراثا عالميا وتواجه نفس التحديات،
ن��ذك��ر منها :زام��ب��ي��ا ،جمهورية البنين،
طانزانيا ،غينيا بيساو ،مالي ،النيجر،
الجزائر ،تونس ،بوتسوانا ،موريتانيا،
نيجيريا ،جنوب إفريقيا ،سيشيل ،مصر،
الطوكو ،كينيا ،السنغال ،الكامرون ،أنكوال،
الكابون ،ساحل العاج ،البحرين باإلضافة
إلى المغرب البلد المضيف.

يهدف هذا المهرجان إلى مزيد
م���ن ال��ت��ع��ري��ف ب��م��س��رح الطفل
والمساهمة في تطويره والنهوض
به وترسيخه بين مختلف فئات
المجتمع لما له من دور فعال في
التنشئة االجتماعية .وهي فرصة
متجددة للتثقيف والترفيه ودعم
ال��ت��ب��ادل وال��ت��ع��اون ف��ي مجال
الفنون الركحية من خالل اللقاءات
وال�����ن�����دوات وال���م���ش���ارك���ة في
الورشات.

كما يمنح المهرجان الفرصة
ل��ف��ت��ح س��ب��ل ال��ش��راك��ة وتبادل
الخبرات في اإلنتاج وبعث قنوات
جديدة للتواصل ولترويج اإلنتاج
بين تونس ومختلف أنحاء العالم،
وتتزامن فترة تنظيمه مع انطالق
عطلة الربيع مارس .2015
وتشرف على المهرجان دار
ال���ش���ب���اب ب��ف��وش��ان��ة وجمعية
التظاهرات الثقافية بفوشانة
والجامعة التونسية للمسرح.

«مدونة الصحافة الجديدة»
يعلن طلبة المعهد العالي للصحافة واالتصال
 رحال المسكيني وقسم اإلعالم ،كلية اآلدابوال��ع��ل��وم اإلنسانية  -جامعة ف��اس سايس
والمركز المغربي لألبحاث وال��دراس��ات في
حقوق اإلنسان واإلعالم أنه تم تأجيل موعد
الدرس االفتتاحي إلى يوم الجمعة  31أكتوبر
 2014على ال��س��اع��ة ال���راب���ع���ة ع��ص��را بدال
من يوم الثالثاء  28أكتوبر  ،2014والذي ينظم

بتعاون مع جهة الدار البيضاء الكبرى ،حيث
سيلقي وزير االتصال الناطق الرسمي باسم
الحكومة مصطفى الخلفي الدرس االفتتاحي في
موضوع« :مدونة الصحافة الجديدة» وذلك
ي���وم ال���ج���م���ع���ة  31أك���ت���وب���ر  2014على
الساعة الرابعة عصرا بمقر جهة الدار البيضاء
الكبرى ،شارع فيكتور هيغو األحباس
الدار البيضاء.

تنفيذا للبرنامج السنوي
للمعارض الجهوية للكتاب،
وف���ي إط���ار استراتيجية
وزارة الثقافة الهادفة لدعم
الكتاب وتقريبه م��ن المواطن
وتشجيع القراءة العمومية ،تنظم
المديرية الجهوية لوزارة الثقافة
بجهة الشاوية ورديغة ،بدعم من
م��دي��ري��ة ال��ك��ت��اب والخزانات
والمحفوظات ،الدورة السابعة
ل��ل��م��ع��رض ال��ج��ه��وي للكتاب
بمدينة سطات وذلك في الفترة
الممتدة من 27أكتوبر إلى 02
نونبر  ،2014تحت شعار:
«ل��ن��ج��ع��ل ال�����ق�����راءة سلوكا
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صحفي وثالثة ملوك ،صدرت
الطبعة الثانية ،ووزعت في
جميع أنحاء المغرب دون زيادة
في ثمن النسخة 60 :درهم.

الأ�سبوع ت�صدر عن
دار الن�شر دنيا بري�س
�شركة حمدودة
طبع من هذا العدد 40.000
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األسبوع الرياضي
idbihi62@gmail.com
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أقدم نادي الوداد الرياضي على مبادرة نبيلة
تجاه العبه السابق عبد الحق أيت لعريف ،وذلك
بتخصيص عائدات المباراة التي أجراها يوم
األح��د األخ�ي��ر ض��د ش�ب��اب ال��ري��ف الحسيمي
لصالح ه��ذا ال�لاع��ب ال��ذي يعيش مرغما في
اإلمارات العربية المتحدة هروبا من المتابعات
القضائية التي تالحقه بسبب المشاكل المادية
التي يعيشها.
أيت لعريف شاب لطيف ،موهوب لعب وكما
هو معلوم بصفوف ال��وداد وتألق معه لعدة
م��واس��م ،كما سبق ل��ه أن خ��اض ال�ع��دي��د من
التجارب االحترافية في تونس وبعض الدول
الخليجية ،قبل أن يعود ل�ل��وداد ليفوز معه
بالبطولة الوطنية سنة  ،2009ليلتحق بعد ذلك
بالرجاء ووداد فاس.
أيت لعريف وبعد كل هذه التجارب ،أراد أن
يستثمر في األموال التي جناها ،لكن ولألسف
الشديد ،لم يجد إال جزائريا محتاال ،غرر به،
واستطاع أن يقنعه بالدخول معه في بعض
المشاريع التجارية ،مؤكدا له أن الربح مضمون
مائة في المائة .أيت لعريف قادته سذاجته وقلة
تجربته إلى منح "سمير الجزائري" دفتر شيكاته

> العدد809 :
> الخميس  30أكتوبر 2014
< إعداد :كريم إدبهي

في انتظار مبادرات جديدة لحل مشكل أيت لعريف

فريق الوداد يقوم بالواجب جتاه أحد أبنائه
على بياض التي استغلها هذا المجرم أبشع
استغالل ،ليعود إلى وطنه سالما غانما ،تاركا
ابننا عبد الحق في ورطة دفعته إلى الهروب
واللجوء إلى اإلمارات المتحدة.
صحيح أن القانون ال يحمي المغفلين ،وعلى
أيت لعريف أن يتحمل مسؤوليته ،لكن هناك بعد
إنساني يدفعنا للتعاطف مع هذا الشاب الذي
خسر ك��ل ش��يء بعد أن ك��ان يتوفر على كل
شيء...
صحيح ك��ذل��ك أن ال�ت�ج��ار ال��ذي��ن منحهم
المحتال الجزائري شيكات بدون رصيد ،عليهم
أن يتوصلوا بمستحقاتهم مقابل األدوات
اإللكترونية التي تبلغ قيمتها الماليين من
الدراهم ،علما بأنهم ملتزمون مع شركات كبرى
ومطالبون بالوفاء بوعودهم.

تعاطفنا مع أيت لعريف ولو بالقلم وذلك
أضعف اإليمان ،يلزمنا أن نناشد كل األشخاص
الذين يهمهم أمر هذا الالعب المغلوب على أمره،
أن يقوموا بمساعدته ،حتى يعود إلى وطنه
وإلى عائلته ومحبيه.
م��ن ه��ذا المنبر نطالب الجامعة الملكية
المغربية لكرة القدم التي تتوفر على صندوق
غ��ري��ب اس�م��ه "ص �ن��دوق الالعبين الدوليين"
المملوء ع��ن آخ��ره ب��أم��وال الالعبين الذين
يحترفون بأوروبا والخليج حيث يتم "خصم"
 10%من مبلغ انتقاالتهم ،فالجامعة استفاذت
من العديد من انتقاالت آيت العريف إلى بعض
األندية العربية ،فقد حان الوقت لرد الجميل لهذا
الالعب كما ن مؤسسة محمد السادس لألبطال
الرباطيين األخرى معنية بهذا المشكل ،مادام

أن أي��ت لعريف بطال ت��درج ف��ي جميع فئات
المنتخبات الوطنية وأبلى البالء الحسن ،هذا
دون أن ننسى جمعية قدماء الالعبين التي
بإمكانها أن تساعد هذا الالعب الموهوب ،ولو
بتنظيم مباراة ودية تجمع كل النجوم القدامى
والجدد.
على ذكر المباراة الودية ،فقد أفتت علينا
مطربة مغربية مشهورة" ،أفتت" وبالضبط على
فريقي الوداد والرجاء بتنظيم مباراة تضامنية
مع هذا الالعب.
هذه المطربة التي نشرت صورتها على موقع
التواصل "فايس ب��وك" أحيت خ�لال السنين
األخيرة عرسا بإحدى دول الخليج بمبلغ مليار
سنتيم .فقبل أن تعطينا المثل في التضامن وذلك
بمساعدة أيت لعريف ولو بواحد في المائة من

آيت العريف

الشيك الذي أخذته مقابل ذلك العرس الباذخ.
فكفى تالعبا بمآسي الناس.

زلـــزال أكــاديــر
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ال نتحدث ع��ن الزلزال
الشهير في ستينيات القرن
الماضي الذي حول عاصمة
سوس إلى خراب ،قبل أن
تسترجعجمالهاوجاذبيتها
وتصبح مدينة االنبعاث.
نتحدث اآلن عن الزلزال
الذي أحدثه فريق حسنية
أكادير بهزمه لفريق الرجاء
البيضاوي بخمسة أهداف
لثالثة.
حتى أكبر المتشائمين
لم ينتظروا هذا السقوط
المدوي للرجاء ،ولمدربه
ال���ب���رت���غ���ال���ي ال�������ذي ظل
مشدوها طيلة المباراة.
عبد الهادي السكيتوي
ن���ج���ح وب���ف���ض���ل حنكته
وت��ج��رب��ت��ه ف���ي أن يغير
مجرى اللعب ،وأن يحول
الهزيمة من هدفين لصفر
إل�������ى ان����ت����ص����ار كاسح
ومستحق.
حسنية أكادير وبتشكيلة
م��ح��دودة ،وب��ف��ري��ق بدون
ن����ج����وم ،وب��������دون ضجة
إعالمية ح��ول��ه ،أب��ان عن

عودته القوية إلى الواجهة،
وأك����د ل��ك��ل م��ن ت��اب��ع هذه
ال��م��ب��اراة ال��ش��ي��ق��ة ،ب���أن ال
خ���وف ع��ل��ى م��م��ث��ل غزالة
سوس.
فريق الرجاء وبعد هذه
ال��ص��ف��ع��ة ال��ق��وي��ة ،أصبح
مطالبا أكثر م��ن أي وقت
مضى بالخروج من دائرة
النتائج السلبية ،كما أن
المدرب البرتغالي جوزي
روم��او ينتظره عمل كبير،
خاصة وأن عصبة األبطال
في الطريق ،وأن جماهير
الفريق تنتظر الشيء الكثير
من هذه المسابقة.
فعلى المكتب المسير أن
يستيقظ من نومه ،وأن ال
ي��ب��ي��ع ل��ج��م��ه��وره الوهم
واألحالم المعسولة ،ألن هذا
ال��ج��م��ه��ور ف���ي غ��ن��ى عن
مشاريع ال تهمه ،كرجا تور،
رج��ا س��ط��ور ،رج��ا ت .ف،
ورجا كافي ،فهو فقط يريد
رج��ا قوية ،ورج��ا تعيد له
البسمة المفقودة ...فصح
النوم.

< أولمبيك أسفي والجيش الملكي يراهنان على
الكأس
> صحف
كاس ديال أتاي؟ بجوجهم تقصاو...
< سنرد على المشككين بالنتائج
> المدرب الطاوسي
الله يعطينا وجهك!
> المغرب ال يقول الحقيقة حول تأجيل "الكان"
< الكاميروني روجي ميال
قل الحقيقة :شحال عطاوك قطر وجنوب إفريقيا
< عقدة أهدافي مع المغرب التطواني تنص على
عدم النزول إلى القسم الثاني
> المدرب العامري
حارس ملعب سانية الرمل بإمكانه تحقيق هذا الهدف!!
< فابريس ُغ ِ ّرر به وملفه تم تضخيمه
> الناصيري رئيس الوداد
هاد فابريس ردوه مارادونا...
< قميص الرجاء ال ثمن له
> روماو مدرب الرجاء
عالش ما داروش ليه الثمن فراجا ستور؟
< الجامعة تطلب استعادة رئاسة اتحاد شمال
إفريقيا
> األحداث المغربية
تحل َب ْع َدا غير مشاكل الكرة المغربية
< حرمة الله يخضع بنعبيشة الختبارات
> الصباح
اختبارات ،دياالش؟ وشكون اللي غادي يخضع
حرمة الله لالختبارات؟
< رؤساء الرجاء يقاطعون دعوة بودريقة الفتتاح
"رجا سطور"
> األخبار
خالو ليه رجا سطور و"كارسطور" نشوفوه فين غادي
يوصل
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كيف ستواجه مخابرات
المنصوري والحموشي
تحالف اللوبيات؟

هل هي مالمح انتفاضة ملكية ضد
تشكيل «الدولة العميقة»؟

إنزال مكثف للجيش والبوليس والمخابرات بمطار محمد الخامس تحسبا ألي تهديد محتمل

 :الرباط :سعيد الريحانيل����ك����ل دول����������ة ع����م��ل�اؤه����ا،
وجواسيسها ،وحيث إن عمال
م���ن ه���ذا ال���ن���وع ،ال يفترض
بالضرورة التعامل مع أصحاب
«األيادي البيضاء» ،فإن نجاح
الدول في اللجوء إلى خدمات
ال��ج��واس��ي��س مرتبط بقواعد
ص�����ارم�����ة ،ت���ف���ت���رض إط��ل�اق
التحريات بين الفينة واألخرى
للتأكد من أن كل شيء يسير
على ما يرام( ،)..ولعل أول من
انتبه إلى االنحرافات التي قد
ت��ش��ه��ده��ا ب��ع��ض مؤسسات
ال����دول����ة ،ال���ت���ي ت��ع��ت��م��د على
استقصاء المعلومات الحساسة
لخدمة المواطنين( )..كانوا هم
األمريكيون.
فـ«في صباح يوم األحد 23
م�����اي  1976ات���ص���ل مكتب
واشنطن الميداني بالعميل
جوزيف جادج في منزله ،أراده

مركز القيادة ليحقق في ما إذا
كان المال الفدرالي األمريكي
يساء استعماله ،بسبب دفع
ن���ق���ود ك���م���ع���ون���ات ألع���ض���اء
ال��ك��ون��غ��رس ال��ذي��ن ك��ان��وا ال
يؤدون أي عمل ..إليزابيث راي،
ال��ف��ت��اة ال��ش��ق��راء ال��ق��ادم��ة من
شمال كارولينا ،ذات الجسم
الممتلئ (ال��م��غ��ري) والبالغة
الثالثة والثالثين من عمرها،
قدمت هذا االدعاء بنفسها في
قصة ع��رض��ت على الصفحة
األولى من «الواشنطن بوست»
ف��ي ذل���ك ال��ص��ب��اح ،ق��ال��ت إن
اسمها أدرج في جدول رواتب
أحد رجال الكونغرس لغرض
وحيد ،وهو النوم معه( ،)..لم
يكن عضو الكونغرس المعني
البالغ الخامسة والستين سنة
م��ن ع��م��ره ،ع��ض��وا ع��ادي��ا في
الكونغرس ،كان واين هايز ،من

«كانت تصل في
العاشرة صباحا
وتغادر في الثانية
بعد الظهر ،كانت
الوحيدة التي
بمقدورها أن تصحب
كلبها الصغير
إلى العمل ..بل
إنها كانت توظف
فتيات أخريات ،في
الهيل (الكونغرس
األمريكي)»..

الحزب الديمقراطي في أوهايو
ورئ��ي��س مجلس إدارة لجنة
البيت األبيض المهيمنة ،كانت
ت��ل��ك ال��ل��ج��ن��ة تتحكم ف��ي كل
االمتيازات العزيزة على قلوب
أعضاء الكونغرس ابتداء من
حماية شرطة العاصمة لهم،
ووص�������������وال إل���������ى م�����واق�����ف
السيارات( ،)..كانت إلزابيث قد
أخ��ب��رت ال��ع��م�لاء ،أن��ه��ا كانت
تذهب للعمل في مبنى مكاتب
لونغورث ه��اوس بشكل غير
منتظم ،وفي حال قررت الذهاب
للعمل ،فإنها كانت تصل في
العاشرة صباحا وتغادر في
ال��ث��ان��ي��ة ب��ع��د ال��ظ��ه��ر ،كانت
الوحيدة التي بمقدورها أن
تصحب كلبها الصغير إلى
العمل ..بل إنها كانت توظف
ف��ت��ي��ات أخ���ري���ات ،ف��ي الهيل
(ال���ك���ون���غ���رس األم���ري���ك���ي)..

ال��خ�لاص��ة ال��ت��ي وص���ل إليها
العميل جوزيف جادج ،هي أن
هذا النوع من الترتيبات كان
مألوفا في الكونغرس األمريكي،
«انتهى بنا األم��ر إل��ى مقابلة
ال���ع���دي���د م���ن ال���ع���ام�ل�ات في
الكابتول هيل (الكونغرس)،
الستجوابهن حول كيفية سير
العمل هناك بحسب قوله« ،كانت
تأتي تلك الشابات ويتوظفن في
الكابتول هيل ،وكن في غاية
الجمال ،وف��ي عيونهن بريق
فتي ،وفي المقابل كان هناك
رجال في غاية القوة ،وأفضل
مسببين لإلثارة الجنسية في
العالم ،هما القوة والسلطة،
وكان أولئك الرجال يتمتعون
بالسلطة( ،كتاب أسرار مكتب
التحقيقات ال��ف��درال��ي ،FBI
رون��ال��د كيسلر ،ترجمة
أنطوان عبد الله).
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ق��د ت��ك��ون ال��ق��وة الضاربة
ألمريكا عمالؤها المنتشرون
في كل مكان( ،)..وهو ما يسمح
بضبط األمور في كل مرة تنفلت
فيها األم���ور ،كما حصل مع
ال���ش���اب���ة إل���زاب���ي���ت ،وعضو
الكونغرس واين هايز( ،)..لكن
في دولة نامية مثل المغرب،
حيث يتمتع بعض المسؤولين
ب���ال���س���ل���ط���ة دون ات����خ����اذ
االحتياطات الالزمة( )..وحيث
ال يستعصي على أحد مالحظة
هذا القدر الكبير من النساء،
ال�����م�����وظ�����ف�����ات ،ف�����ي بعض
ال���م���ؤس���س���ات ،وف�����ي بعض
الدواوين الوزارية ،دون معايير
واضحة ،باستثناء القوام(،)..
وهنا تغدو مسألة الحفاظ على
أسرار الدولة ضد أي اختراق
مسألة في غاية الصعوبة ،لذلك
يفترض أن يكون هناك من ينبه
المسؤولين إلى ضرورة توخي
ال����ح����ذر ،ل��ت��ج��ن��ب السقوط
ال����م����دوي( ،)..ب��ل إن أجهزة
ال��م��خ��اب��رات نفسها مطالبة
بالقيام بعمليات تنظيف للبيت
الداخلي بين الفينة واألخرى،
م��ن خ�ل�ال ت��س��ري��ح ومعاقبة
العمالء( ،)..ومن تم ال غرابة أن
ن��ق��رأ مثال أخ��ب��ارا ع��ن إقدام
المديرية العامة للدراسات
وال���م���س���ت���ن���دات ،المعروفة
اختصارا بـ«الدجيد» على إحالة
أربعة مسؤولين استخباراتيين
كبار على التقاعد« ،من بينهم
أحد المكلفين بملف الصحراء
المغربية ..حيث تشير أصابع
االت���ه���ام إل����ى م��ج��م��وع��ة من
المسؤولين ،بالجهاز المذكور،
ق���ب���ل أن ي���ت���رأس���ه ياسين
ال��م��ن��ص��وري ،بتواطئهم مع
شرذمة من المتاجرين بقضية
ال��وط��ن األول���ى ،وذل��ك برصد
أموال ضخمة ،قصد الترويج
لقضية ال��ص��ح��راء ومشروع
الحكم الذاتي ،في ما تم ضخها
في جيوب البعض ،كل حسب
النسبة التي تم االتفاق عليها،
(موقع هبة بريس 4 ،دجنبر
 2013نشر على الساعة 16:48
دقيقة).
وما دامت جهود المخابرات،
تنصب في الغالب على مواجهة
أس�����ب�����اب االخ�������ت�������راق ،ف���إن
التحقيقات لم تكشف حتى اآلن
ع���ن ال��س��ب��ب ال���ك���ام���ن وراء
التسريب الذي حصل في األيام
األخ��ي��رة ،وال��ذي يهم «وثائق
دبلوماسية حساسة لها عالقة
ب��م��ل��ف ال���ص���ح���راء ..وتضم
التسريبات تقارير تقييمية
لخبراء الخارجية حول وضع
الصحراء ،والعالقة مع األمم
المتحدة والواليات المتحدة،
واالس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي يجب
ات��ب��اع��ه��ا مستقبال ..وتجدر
اإلش����ارة إل��ى أن ال��م��غ��رب لم
يعلق على هذه الوثائق ،إال أنه
ج����رى االع����ت����راف بتسريب
الوثائق األولى منذ أسبوعين
ب���ل وت��ف��ي��د األخ���ب���ار بلجوء
ال���وزي���رة المنتدبة امباركة
بوعيدة إلى القضاء .لكن عملية
التسريب تطرح تساؤالت عن
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الشعب العميق يأكل الدولة
العميقة ..كاريكاتور من تركيا

ويبدو غريبا هذا التزامن ،
بين الحديث عن التسريب وبين
اإلشادة بأحد أذرع المخابرات
المغربية م��ن ط���رف الجارة
اإلس��ب��ان��ي��ة ،ف��ي شخص عبد
اللطيف الحموشي المدير العام
للمديرية العامة لمراقبة التراب
ال��وط��ن��ي (ال��دي��س��ط��ي) ،الذي
تسلم مؤخرا وسام «الصليب
الشرفي لالستحقاق األمني
ب��ت��م��ي��ز أح����م����ر» ،أح����د أعلى
التوشيحات الشرفية التي يتم
منحها لشخصيات أجنبية،
مقابل توشيح مديرين مركزين
آخ��ري��ن بـ«الصليب الشرفي
ل�لاس��ت��ح��ق��اق األم���ن���ي بتميز
أبيض».

الهدف منها؟ وتعود تفاصيل
ال��ق��ص��ة إل����ى ب���داي���ة الشهر
الجاري ،إذ قام شخص يحمل
ل��ق��ب «ك���ي���رس ك���ول���م���ان» في
«الفايسبوك» والحقا في «تويتر»
ب��ن��ش��ر وث��ائ��ق تتعلق بعمل
المغرب في الخارج للدفاع عن
الصحراء ،ومنها وثائق تتعلق
ب���ال���م���خ���اب���رات العسكرية»
(المصدر :عدة مواقع إخبارية،
 26أكتوبر .)2014
ولعله من المجدي الوقوف
على تناقضات ه��ذه األخبار
التي انتشرت على نطاق واسع،
وال���ت���ي ت���ح���اول أن تصور،
األج���ه���زة ال��م��ك��ل��ف��ة بحماية
األس��رار كأجهزة منخورة من
الداخل( ،)..وما دمنا نتحدث
ع��ن وث��ائ��ق ت��م تسريبها من
«ال��ل��ج��ن��ة ال���دائ���م���ة للملكة
المغربية لدى األمم المتحدة»،
فإنه قد يكون من المجدي فتح
تحقيق ف��ي ال��م��ك��ات��ب التي يبدو غريبا هذا التزامن  ،بين
يفترض أنها توصلت بهذه
الحديث عن التسريب وبين
الوثائق ،التي لم يصدر حتى
اآلن أي ب��ل�اغ ي��ؤك��ده��ا أو اإلشادة بأحد أذرع المخابرات
ينفيها ،هل يعقل أن نصدق أن
المغربية من طرف الجارة
المخابراتية
ال���م���ص���ال���ح
اإلسبانية ،في شخص عبد
المغربية تتعامل باألنترنيت
اللطيف الحموشي المدير
كأيها الناس ،لنقول إننا أمام
اختراق إلكتروني ،وقبل أن
العام للمديرية العامة
ن����ت����ح����دث ع�����ن االخ�����ت�����راق
لمراقبة التراب الوطني
اإللكتروني ،أال يفترض أن
ال��وث��ائ��ق ال��ت��ي تحمل طابع
(الديسطي)
«سري للغاية» تنتقل من بلد
آلخ����ر ع���ن ط���ري���ق الحقيبة
الدبلوماسية؟ وطالما أن بعض
وبغض النظر ع��ن األخبار
الوثائق المسربة أشارت إلى
م��ح��ادث��ات أح��د أط��راف��ه��ا هو التي قالت بأن وزير الداخلية
السفير الجديد الممثل الدائم اإلس���ب���ان���ي ن��ح��ا ب��ن��ف��س��ه عن
للمغرب ل��دى األم��م المتحدة ،ت��وش��ي��ح ال��ح��م��وش��ي ،محمال
ع��م��ر ه�ل�ال أال يتعلق األمر ج���ه���از ال���ش���رط���ة اإلسبانية
بتصفية حسابات ،طالما أن مسؤولية هذا ،وبغض النظر
تعيينه جاء بشكل مباشر ،من عن ال��ق��راءات التي قالت بأن
ال���م���ل���ك ،دون ال���ل���ج���وء إلى توشيح إسبانيا للحموشي،
الشكليات ،مما شكل في حينه المطلوب رأس���ه ف��ي فرنسا،
ض���رب���ة ل��ل��س��م��اس��رة( ،أنظر محاباة إسبانية للمغاربة()..
األس���ب���وع ،ع���دد 10 :يوليوز فإن توشيح من هذا النوع ال
يمكن أن يتم إال إذا كان هناك
.)2014

«««

ما يستحق التنويه ،رغ��م أن
الوسام الممنوح للحموشي أقل
درجة من الوسام الذي منح في
وقت سابق ألحد أقطاب األمن
حسني بنسليمان(.)..
وبغض النظر عن التنويه أو
ال��ع��ت��اب ال��دول��ي للمخابرات
ال����م����غ����رب����ي����ة( )..ف���ق���د الح���ظ
المتتبعون اتخاذ عدة قرارات
في اآلونة األخيرة ال يمكن أن
ي��ك��ون مبعثها س��وى مكاتب
المخابرات ،بل إن إلقاء نظرة
على الخطب الملكية األخيرة
التي تحمل نفسا وطنيا مثلها
مثل خطابات الزعماء الذين
يخوضون الحروب( )..تعطي
االن����ط����ب����اع ب������أن التقارير
المخابراتية هي التي جعلت
ال��م��ل��ك ي��ت��خ��ذ خ���ط���وات غير
مسبوقة ،لحماية األمن ،بدأت
بإعطاء األوام���ر خ�لال فصل
الصيف م��ن خ��روج المدافع
العسكرية لحماية الشواطئ
المغربية والمناطق الحساسية،
وانتهت أخيرا بإعالن خطة
«ح���ذر» ،ورغ���م أن الخطوات
الملكية أصبحت تتخذ طابعا
فجائيا ،في إطار التكتم الذي
أصبح معموال ب��ه( )..فإنه لم
يعد عصيا على أحد مالحظة
ت��خ��ل��ي ال���م���غ���رب ع����ن مبدإ
«التهافت» ال��ذي طالما طبع
عالقته م��ع ك��ل م��ن الواليات
المتحدة األمريكية وفرنسا،
رغم األخطار(.)..
في إطار المخاطر التي يمكن
أن يتعرض لها المغرب ،والتي
كانت وراء رفع درجة اليقظة
ب��ال��م��ط��ارات ،يمكن أن نقرأ
للسفير األمريكي بالرباط قوله
في تصريحات ملغومة« :ليس
لدي أي معرفة بأي تهديد أمني
م��ح��دد ،ل��ك��ن ال���ذي أع��رف��ه أن
الدولة المغربية والقصر الملكي
واعيان ،تمام الوعي ،بخطورة
ه��ات��ه ال���ت���ه���دي���دات ،وأنهما
يأخذانها على محمل الجد،
وأع���رف أن ال��دول��ة المغربية
م��س��ت��ع��دة ل���ل���دف���اع ع���ن أمن
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المغاربة بأي وسيلة كانت ،بل
ت��ود المشاركة في أي عملية
يمكن أن تضع حدا لألخطار
المحدقة بنا جميعا».
وما دمنا نتحدث في ظرفية
ح���س���اس���ة ب��ال��ن��س��ب��ة لملف
الصحراء ما هو موقف السفير
«دوايت بوش»؟ سؤال طرحته
عليه جريدة «المساء» في عددها
الصادر يوم السبت الماضي،
من خ�لال ال��ح��وار الثاني من
نوعه لسفارة أمريكا مع نفس
الجريدة بعد حوار سابق مع
ال��س��ف��ي��ر ال��س��اب��ق «صامويل
كابالن» ،السؤال يقول« :في ما
يخص موقف أمريكا من قضية
ال��ص��ح��راء ال��م��غ��رب��ي��ة ،يقول
الكثير من الدبلوماسيين إن
مفاتيح هذا النزاع الذي عمر
طويال يوجد ف��ي ي��د أمريكا،
نريد أن نعرف طبيعة الدور
األمريكي في هذا الملف؟ جواب
السفير بوش ،الملغوم أيضا
يقول« :أؤكد مرة أخرى على أن
م���وق���ف ال����والي����ات المتحدة
األمريكية من قضية الصحراء
لم يتغير بتاتا ،وموقفنا واضح
في هذا الشأن ،فهو قائم على
احترام القرارات الصادرة عن
األمم المتحدة ومساندة المسار
األممي ،أما بخصوص مقترح
ال��ح��ك��م ال���ذات���ي ال����ذي قدمه
المغرب لحل الصراع ،فنؤكد
من جديد وبلغة صريحة أنه
مقترح واق��ع��ي ،وج���دي وذو
مصداقية ،لكن ثمة مسار داخل
رده��ات األم��م المتحدة ،يجب
ك��ي��ف��م��ا ك���ان���ت األح�������وال ،أن
يحترم.»..
بين «اللغة الصريحة» و«غير
الصريحة» ي�لاح��ظ أن بوش
السفير ،ل��م يحدد المقصود
بموقف أمريكا الثابت( )..كما
أن����ه ق����ال إن ال��م��غ��رب ملزم
باحترام القرار الذي قد يتخذ
ف��ي رده����ات األم���م المتحدة،
وال��غ��ري��ب ف��ي األم���ر أن أكبر
ال��������دول ال����ت����ي ت��ش��ت��غ��ل في
ال����رده����ات( )..ه��ي الواليات
المتحدة األمريكية نفسها،
باعتبارها إحدى الدول المسببة
للفوضى في العالم(.)..
تصريحات ملغومة من هذا
النوع ال يمكن إال أن تزيد من
درج��ة اليقظة التي يجب أن
يتحلى بها المغاربة ،وهذا قد
يكون باإلضافة إلى التهديدات
أح���د األس���ب���اب ال��ت��ي عجلت
بإعطاء االنطالقة لمخطط أمني
جديد يشرف عليه الملك محمد
ال���س���ادس ش��خ��ص��ي��ا ،يتعلق
بتفعيل «آلية لدعم عمل مصالح
الدولة في حماية المواطنين،
والزوار واألجانب» ،وقد تميزت
انطالقة هذا المخطط األمني
ب��ت��وزي��ع اس��ت��دع��اءات عاجلة
ل��ل��ح��ض��ور إل���ى م��ط��ار محمد
الخامس ،شملت كال من وزير
الداخلية محمد حصاد ،وعزيز
الرباح وزير التجهيز والنقل
(ربما حضر مكان بن كيران
ال���م���ع���روف ب�����زالت لسانه)،
وال��ش��رق��ي اض��ري��س الوزير
المنتدب في الداخلية،
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وال��ج��ن��رال ع���روب المفتش
ال���ع���ام ل��ل��ق��وات المسلحة
ال��م��ل��ك��ي��ة ،ق���ائ���د المنطقة
الجنوبية ،والجنرال حسني
بنسليمان قائد الدرك الملكي،
وياسين المنصوري ،أحد
خريجي الكوليج رواي���ال،
والمدير العام لجهاز «الدجيد»،
وع��ب��د اللطيف الحموشي
العائد توا من إسبانيا بعد
ال��ت��وش��ي��ح ،وال��م��دي��ر العام
للمكتب الوطني للمطارات،
والمدير العام لشركة الخطوط
الملكية الجوية ..وهو ثاني
اجتماع بعد اجتماع مشابه
انعقد سنة  2007بحضور
نفس األشخاص الذين كان
من بينهم فؤاد عالي الهمة
الوزير المنتدب في الداخلية
وق��ت��ه��ا (ج���ري���دة األح�����داث
المغربية ،ع��دد 12 :فبراير
 ،)2007باستثناء العناصر
الجديدة على المشهد.
وك������ان م����ن ن���ت���ائ���ج ه���ذا
االجتماع ظهور قوات األمن
والقوات المساعدة والجيش
الملكي جنبا إل��ى جنب في
م��ط��ار محمد ال��خ��ام��س في
اليوم الموالي ،وقد سنحت
الفرصة للمواطنين من أجل
م��ش��اه��دة رج����ال صارمين
يقفون في المطار ،حاملين
أسلحة رش��اش��ة ،ويضعون
ف��وق أذرع��ه��م ش���ارة تحمل
عبارة «حذر».
وق����د ال ي��ن��ت��ب��ه ك��ث��ي��ر من
المواطنين ،إلى أن الحذر،
الذي أمر به أمير المؤمنين
محمد السادس ،يحيل عند
علماء الدين على مجموعة من
اآليات الكريمةَ « :يا َأ ُيّهَ ا ا َّلذِ ينَ
ام ُنوا ُخ ُذوا ِح ْذ َر ُك ْم»ِ « ،إ َّن
َء َ
«و ِإ َّنا
الل َه ُم ْخ ِر ٌج َما َت ْح َذ ُرونَ »َ ،
يع َحاذِ ُرونَ » ..وقد يفهم من
َل َجمِ ٌ
ذلك أن المغرب يخوض حربا
ضد أعدائه ،لتجنب ما يسميه
ع��ل��م��اء ال���ت���اري���خ «الصمود
العفوي».
وقد يكون من المفيد في هذا
الصدد قراءة إحدى فقرات كتاب
«ت���اري���خ ال��م��غ��رب» لعبد الله
العروي ،الذي نبه إلى الضغوط
األجنبية التي واجهت الحكام،
قبيل االستعمار عندما« :سنحت
ال��ف��رص��ة ل��ل��ق��ن��اص��ل وممثلي
البنوك ليتدخلوا ويلعبوا دور
الحكم بين الفرق المتناحرة،
سيما بعد أن صار المكلفون
ب��ال��س��ه��ر ،ع��ل��ى أم����ن البالد
واستقاللها ،من وزراء وقواد
وعمال مثقلين بالديون لدى
التجار ،ومسجلين في لوائح
المحميين عند وك�لاء الدول،
وس����رع����ان م����ا وج�����د أولئك
المسؤولون أنفسهم بين نارين؛
التهديد من الخارج والثورة من
ال��داخ��ل» ،فلجأوا إل��ى سالح
الضعيف ،إلى خطة المناورة
وال��خ��داع ال��ت��ي تنجح م��رة ال
م��رت��ي��ن ..وه��ك��ذا ن���رى أن كل
حزب ،بل كل فرد يقر المقاومة
ثم المهادنة ،مع اقتناع الجميع
أن أص���ل ال����داء ه��و مخالطة
األجنبي»( ،كتاب تاريخ المغرب،
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اللي تلف يشد األرض ..أول رئيس
حكومة يجلس على األرض بعد أن
حاصرته المطالب()..
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اقترن تعبير
إلى هنا يطرح سؤال ما هي
الكارتيل دائما
التهديدات المحدقة بالمغرب،
بشبكات المافيا ،في
والتي تفترض «الحذر»؟ في
جنوب إيطاليا وفي
الواقع ال يمكن أن يجيب عن
دول أمريكا الالتينية ،في
هذا السؤال أحسن من مدير
إشارة إلى وجود تنظيم إجرامي
«المخابرات العسكرية»،
محكم ،ينشط في مجال تجارة
وهو بالمناسبة أول مدني
الكوكايين وغيرها من السالئف
يترأس جهاز «الدجيد»(،)..
الكيماوية ،التي تدخل في
هذا األخير سبق أن أكد في
صناعة المخدرات
نيويورك بمناسبة «توضيح
القوية
ال��م��ق��ارب��ة واالستراتيجية
المغربية في ما يتعلق بمناهضة
اإلرهاب على األصعدة األمنية
واالق����ت����ص����ادي����ة وال���دي���ن���ي���ة المنظمة« :ق��د يقول قائل إن
واالجتماعية» ،أن التهديد الذي الحوادث التي استعملت فيها
يواجه المغرب هو «التهديد أسلحة نارية ،من أجل تصفية
اإلره���اب���ي ال��ق��ادم م��ن منطقة ح��س��اب��ات م��اف��ي��وزي��ة ،ليست
الساحل والصحراء الذي تفاقم جديدة ،ويحيل على ما شهدته
اليوم بعد التواطؤ القائم بين سنوات التسعينيات حين عرفت
القاعدة ببالد المغرب اإلسالمي ط��ن��ج��ة ال��ع��دي��د م���ن ح����وادث
وال���ب���ول���ي���س���اري���و ،وك�����ذا مع اس��ت��ع��م��ال ال���س�ل�اح الناري
ج���م���اع���ات إره���اب���ي���ة أخ����رى ،لتصفية الحسابات بين أفراد،
ك��ـ«م��ي��ج��او» و«ب���وك���و ح���رام» إال أن ال��ج��دي��د ف��ي األم���ر هو
وش��ال��ش��ب��اب اإلس�ل�ام���ي» في ظهور عصابات ال ت��ت��ردد في
الصومال ،و«أنصار الشريعة» استعمال أسلحة ن��اري��ة ،بدأ
ف���ي ت��ون��س ول��ي��ب��ي��ا» ،حسب يعرف في المدة األخيرة تزايدا
كبيرا ،واألخطر من ذلك أن أغلب
قوله.
وب���ع���ي���دا ع����ن التهديدات هذه الحوادث كشفت التحقيقات
اإلرهابية ،تؤكد جل المؤشرات أن منظمات الجريمة المنظمة
أن خطة «الحذر» موجهة أيضا الدولية ب��دأت توجه أنظارها
إل��ى ظ��اه��رة تنامي الجريمة للمغرب»( ،األحداث المغربية،
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ق���د ي��ك��ون األم����ر اآلخ����ر هو
م���ح���اول���ة ،اس���ت���ي���راد نموذج
«الكارتيل» إلى المغرب ،وقد
«اقترن تعبير الكارتيل دائما
بشبكات المافيا ،في جنوب
إي��ط��ال��ي��ا وف���ي دول أمريكا
ال�لات��ي��ن��ي��ة ،ف��ي إش����ارة إلى
وجود تنظيم إجرامي محكم،
ي���ن���ش���ط ف����ي م����ج����ال ت���ج���ارة
الكوكايين وغيرها من السالئف
ال��ك��ي��م��اوي��ة ،ال��ت��ي ت��دخ��ل في
صناعة المخدرات القوية ،مع
ارتباطه بشبكات إجرامية أخرى
متخصصة ،في تبييض األموال
وت��ه��ري��ب ال��ع��م�لات وتصفية
ال��م��ن��اوئ��ي��ن أو رج����ال األمن
واختطاف الرهائن واحتجازهم
تحقيقا لمكاسب مالية للكارتيل،
الذي يدينون له بالوالء المطلق،
واألمثلة على ذل��ك كثيرة في
تاريخ اإلج��رام المعاصر ،لكن
المستجد هذه المرة هو نقل
ه����ذا ال���ن���م���وذج إل����ى منطقة
الساحل اإلف��ري��ق��ي ،ومحاولة
إعمال أساليبه اإلجرامية في
دول المنطقة بما فيها المغرب»،
(ب��وب��ك��ر س��ب��ي��ك ،مجلة األمن
الوطني ،عدد :ماي .)2013
وق������د ال ي���ع���ل���م ك���ث���ي���ر من
المواطنين أن محاولة تكريس
أساليب المافيا في المغرب ،هو
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أح��د ال��م��ؤش��رات على تشكيل
«الدولة العميقة» ،ورغم أن هذا
المصطلح استعمل بشكل كبير
في عهد رئيس الحكومة عبد
اإلله بن كيران فإن تعريفها يظل
إلى حدود اليوم محال لالجتهاد
ويبقى أشهر تعريف لها هو
أنها« :مجموعة من التحالفات
وش��ب��ك��ات ال��ع�لاق��ات الممتدة
داخل جسد الوطن أفقيا ورأسيا
ب���دون شكل أو تنظيم محدد
وملموس ،وهي تشمل أعضاء
ب��رل��م��ان وس��ي��اس��ي��ي��ن ورجال
أع��م��ال ورج���ال أم��ن وفنانين
وإعالميين .وقد تعرف بشكل
آخ���ر ب��ك��ون��ه��ا شبكة مصالح
متشابكة ومترابطة ال يعرف
أفرادها بعضهم بعضا لكنهم
يعملون ل��ه��دف مشترك وهو
ال������دف������اع ع������ن مصالحهم
وامتيازاتهم خارج إطار القانون
والمجتمع والدولة ،بمعنى آخر
دولة داخل الدولة أو دولة فوق
الدولة .وهي بذلك تركز نشاطها
على  6محاور :أولها ،الذراع
السياسي ثم الذراع المالي ،ثم
ال��ذراع التشريعي ،ثم الذراع
القضائي ،ثم الذراع اإلعالمي،
ثم الذراع التنفيذي أو األمني..
(وكاالت).
ال���ح���ذر إذن أك���ب���ر م��م��ا قد
ي��ت��ص��وره ال��ب��ع��ض ،ول��ك��م أن
تتصوروا خطورة المافيا عندما
ت��ع��رف��ون أن رئ��ي��س ال����وزراء
اإليطالي بيرلوسكوني كان يدفع
اإلت������اوات م��ق��اب��ل االستمرار
وال��ح��ف��اظ على ح��ي��ات��ه( ،)..ال
سيما بعدما تأكد فشل بن كيران
في فهم لغة اللوبيات( ،)..وربما
يكون التحرك الملكي األخير
مؤشرا واضحا على ما يمكن
أن نسميه الدخول في «لعبة
األمم» ،الشبيهة بلعبة البوكر،
علما أن لعبة البوكر هنا ال
تتعلق باللعبة التي يلعبها ابن
القيادي يتيم في حركة التوحيد
واإلصالح بل إنها تعني« :لعبة
تختلف عن غيرها من أنواع
اللعب ،مثل البوكر أو الحرب
أو التجارة ،في عدة نواح مهمة:
أوال ،لكل العب في هذه اللعبة
أهدافه الخاصة التي تختلف
عن أهداف اآلخرين ،ثانيا ،كل
الع���ب ف��ي ه���ذه اللعبة مجبر
ب��ظ��روف��ه داخ���ل ب�ل�اده للقيام
بأعمال وتحركات ضمن مجال
اللعبة ،دون أن يكون لها عالقة
بأسباب النجاح ،بل يمكن أن
تقلل من فرصة النجاح نفسه،
ثالثا ،في لعبة األمم ال يوجد
فائزون البتة بل الكل خاسرون،
لهذا لم يكن ح��رص كل العب
على النجاح بقدر ما هو على
تجنب الضياع والخسارة ،إن
الهدف المشترك لجميع الالعبين
في لعبة األمم ،هو رغبتهم في
المحافظة عليها مستمرة دون
توقف ،ذلك أن توقف هذه اللعبة
«لعبة األمم» ال يعني سوى شيئا
واح�����دا وه���و ال���ح���رب»( ،من
محاضرة ألقاها زكريا محيي
الدين نائب رئيس الجمهورية
العربية المتحدة ف��ي الكلية
العسكرية المصرية).

الرباط يا حسرة
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حديث

العاصمة

انطالق المشاريع الملكية في العاصمة السياسية

القطاعـات الـتي ستؤهـل الربـاط لترتــقي
إلـى أحسـن عاصمـة فـي إفريقـيا

«اللة» الحكومة على
نفقة سكان الرباط

مشاريع أخرى تهم  6قطاعات حيوية،
ستغير وج��ه المدينة وستنطلق بعد
أسابيع لتكون في الخدمة ابتداء من
سنة  ،2018وهذه القطاعات هي :النقل
ال��ط��رق��ي وال��س��ك��ك��ي بصفة إجمالية،
وال��م��ش��ه��د ال��ع��م��ران��ي ال���ذي سيتفنن

وسيقضي على البراريك والديور المهددة
باالنهيار ،وكل األنشطة االقتصادية من
أسواق وفضاءات نموذجية ،والنبات
التحتية خصوصا في األحياء الشعبية
وال��ت��اري��خ��ي��ة ،وال��م��ن��اط��ق الخضراء
وم��ح��ارب��ة ال��ت��ل��وث ،وال��ث��رات الثقافي

أسرار
العاصمــــــة

أر

شي

فا

لرب

انطلقت «دردشات وثرثرات» مجلس جماعة
الرباط ،تنفيذا للمادة  16من القانون رقم -08
 45المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية،
وتحضيرا لميزانية  2015في دورة أكتوبر،
وفي المادة  39من نفس القانون تتحمل هذه
الميزانية «نفقات تسيير المصالح ،وأجور
الموظفين واألع���وان ،ومصاريف الصيانة،
وشراء األدوات وتهييء التوريدات ومتطلبات
إرج������اع ال����دي����ن ،واإلم����������دادات الممنوحة
والمساهمات في عمليات ذات فائدة محلية أو
وطنية».
فهذه هي الفقرة التي اعتمدت عليها الجماعة
في صرف  70مليارا كل سنة وهي فقرة مطبقة
وملزمة لكل الجماعات ،حضرية كانت أو قروية
«حشرت» مع باقي المدن والقرى التي يستفيد
من خدمات جماعاتها سكانها ،في حين تستفيد
الحكومة ومكاتبها الوطنية وشركاتها العمومية
ومؤسساتها الكثيرة التي تتربع على آالف
الهكتارات من األراضي الحضرية ،و«تنتعش»
م��ن ت��ج��ه��ي��زات ج��م��اع��ي��ة ،وت��ت��م��ت��ع بمواقف
للسيارات وطرقات ومدارات وإنارة ومناطق
خضراء ،وقواديس ،ونظافة ،ومناظر خالبة من
البالكونات المطلة على المنتزهات والحدائق
البلدية ،وتتكلف الجماعة المسكينة بتشطيب
أزق����ة ل�ل�ا ال��ح��ك��وم��ة ،وت��ب��ع��د ع��ن��ه��ا األزب����ال
وال��ق��اذورات ،وتشذب لها األشجار ،وتسقي
األغ���راس ،وتبلط وترصف الممرات ،وتضع
عالمات التشوير واإلشارات الضوئية ،وتنظم
م���رور ال��س��ي��ارات« ،وي���ا رب غير ت��ك��ون اللة
الحكومة على خاطرها» ،وبالطبع المواطنون
في الرباط هم الذين يؤدون لها كل هذه الخدمات
في حين «تعصرهم» الل��ة الحكومة ألداء كل
ضرائبها بما في ذلك  35مليونا مبلغ ضريبة
سيارات الجماعة ،ومئات الماليين على القيمة
المضافة حتى على شرب المياه المعدنية في
المجلس الجماعي ومجالس المقاطعات ،بل
وتأخذ حقها من الثرثرات التليفونية بحوالي
مائة مليون ،وتنتزع واجباتها من التجوال في
سيارات «جابها الله» بحوالي  300مليون ،ثم
تهرول عندها الجماعة المسكينة لتؤدي لها كل
الضرائب الحكومية وفي اآلجال حتى ال تتعرض
للعقوبات و«تجبيد األذنين» .فأما عندما تقرر
اللة الحكومة تحويل مداخيل ضرائب األرباح
والنظافة والمباني والبالكونات وغيرها ،إلى
الجماعة فهي تقتطع نسبة  %10م��ن تلك
المداخيل كواجب على «أتعابها» ،واحسبوا
معنا كم تربح من مداخيل  70مليارا؟
وفي الجماعة المسكينة حوالي  6200موظف
يكلفون حوالي  45مليارا تقتطع مما تركته اللة
الحكومة من  70مليارا.
ه����ذه ال��ح��س��اب��ات ال ي��ن��اق��ش��ه��ا إخواننا
المنتخبون ،ربما خوفا من أن «تزيرهم» اللة
الحكومة وتقطع عليهم «ب��زول��ة» تعويضات
األشغال الشاقة التي تستنزف مليارا ومنح
الجمعيات التي تكلف  3ماليير ،ومصاريف
التليفونات التي تستحوذ على  500مليون،
وتكاليف فواتير سيارات «جابها الله» التي
تقتلع حوالي مليار كل سنة ،فاللة الحكومة
تعرف هذه البدع التي سنها المنتخبون في
الميزانية ،لذلك فهي تمتنع عن دفع ضرائب
ورسوم الجماعة حتى ال تتحول إلى «جيوب»
عباد الله المنعم عليهم من المجلس.
نرفض ونحتج على دردشاتكم وثرثراتكم،
ونريد منكم ولو بعد فوات األوان مناقشة جدية
وتقنية للميزانية ،خصوصا في شق المداخيل
التي تراجعت وتقهقرت في فترة انتدابكم.

اط

بقلم :بوشعيب اإلدريسي

انطلقت األشغال على ضفة أبي رقراق
إلنجاز مدينة ثقافية وترفيهية وسياحية
ب��م��واص��ف��ات بيئية خالية تماما من
ال��ت��ل��وث بفضل بحيرتها ومناطقها
الخضراء.
وأول مشروع شرع في إنجازه ،معلمة
المسرح الكبير الذي سيكون فريدا من
ن��وع��ه ف��ي ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي والقارة
اإلفريقية ،وسيكون في قلب إنجازات
كلها من إهداء المشاريع الملكية لتأهيل
عاصمة المملكة لتصبح أحسن عاصمة
في القارة اإلفريقية .وإذا كانت مشاريع
ضفة أبي رقراق لوحدها ستكلف ألف
مليار ،فإن مشاريع أخرى ستنطلق مع
بداية سنة  2015لتكون جاهزة في سنة
 2018وستكلف حوالي ألف مليار آخر،
ل��ي��ص��ل ال���غ�ل�اف ال��م��ال��ي المخصص
ل��ل��م��ش��اري��ع ال��م��ل��ك��ي��ة ال��ه��دي��ة لسكان
العاصمة السياسية  2000مليار ثقيل،
ويمثل هذا المبلغ ميزانيات  35سنة
لجماعة الرباط.
وإذا كان مشروع أبي رقراق انطلق
بالفعل بتشييد قناطر ونفق وكورنيش،
وط���رام���واي ،وال��م��س��رح ال��ك��ب��ي��ر ،فإن

وال��ح��ض��اري لمدينة ال��رب��اط ،ومرافق
ال��ق��رب االج��ت��م��اع��ي��ة م��ن مستشفيات
ومستوصفات وم����دارس وحضانات
لألطفال ،وإنقاذ آالف الشباب واألطفال
من التسكع بفضل مؤسسات للتكوين
وإعادة اإلدماج.
وهذه المشاريع ليست ال جماعية وال
بلدية وال حكومية ،وإنما هي هدية ملكية
لرعاياه في عاصمة مملكته.
ومن القطاعات المهمة التي ستبهر
السكان ،كورنيش الرباط الذي سيمتد
على طول  13كلم من الساحل األطلسي
من حي األوداية إلى جماعة الهرهورة،
وس��ي��ك��ون ش��ري��ط��ا س��ي��اح��ي��ا بامتياز
وبهندسة وتجهيزات تشبهان ما هو
م�����وج�����ود ف�����ي ال�����م�����دن الساحلية
اإلسبانية.
وإخواننا المنتخبون سيعملون بهذه
المشاريع من خ�لال ه��ذا المنبر ،ولو
ك���ان���وا «ب��ع��ق��ول��ه��م» الل��ت��م��س��وا دورة
استثنائية ليبلغوا منها تشكرات
المواطنين على هذه الهدية ،وألنهم لن
يفعلوها ،فنقول باسم السكان :شكرا
للهدية الثمينة.

صورة التقطت بتاريخ  26يناير  1986بقاعة الحفالت للوالية بمناسبة التوقيع على وثيقة أول
توأمة للرباط مع مدينة إشبيلية األندلسية.
ويظهر في الصورة السادة :عبد الجليل السمار ،وعبد الحق المكينسي ،وعمدة مدينة إشبيلية،
والمرحوم عمر بنشمسي ،وعبد الكامل الرغاي ،ونائب عمدة إشبيلية ،واألستاذ محمد زيان.
إنها أيام عز الدبلوماسية الشعبية في العاصمة السياسية.

حضرات المنتخبين مشغولون
بـ«التبوريدة» وحي المحيط في ذمة الله
من أي��ن نبدأ معاناة حي المحيط ،هل من دريبة
«سانية غربية» المهددة باالنهيار؟ أم من درب «مارسا»
المهمل من كل ش��يء؟ أم من ساحة «روسيا» ،وزنقة
«أمريكا» ،وساحة «لندن» ،وزنقة «إنجلترا» ،وشارع «عبد
الكريم الخطابي» ،وشارع «المقاومة»؟
هل نبدأ من العذاب اليومي الذي يتكبده السكان من
جحيم األس��واق العشوائية واحتالل أب��واب ديورهم
وحوانيتهم ،ومخلفات أطنان األزبال والقاذورات؟ أم
نختصر المعاناة ف��ي ك���وارث صحية يتسبب فيها
«كاريان» لصنع «الكاياص» والمواد المستعملة في البناء
وال��ذي يتموقع وس��ط الساكنة بشارع المقاومة؟ أم
يتجاوزه لفتح ملف أضرار المواطنين من شركة لصنع
السجائر غير بعيدة عن «الكاريان»؟ ومجاورة لمجموعة
من المؤسسات التربوية حتى «يتربى» األطفال على
«ح��ب» السجائر ،وحتى «يتفشى» م��رض الربو بين
األطفال بحكم «الكاريان»؟ حي المحيط بدون مستوصف
في المستوى ،والمستوصف الوحيد اليتيم شيد في
الخمسينيات .حي المحيط بدون مناطق خضراء وال
أغراس وال تشجير ،حي المحيط بدون إنارة صالحة

وال شارات لتنظيم المرور أو إشارات لالتجاهات ،حي
المحيط بدون ممرات للراجلين لوقاية الناس من أخطار
الطرقات الخطيرة ،حي المحيط ال وجود في شوارعه
الرئيسية لعالمات تحديد السرعة ،حي المحيط تحول
إل��ى جوطيات وم��ق��رات لشركات للغبار والسيجارة
والرطوبة ،والتلوث والفوضى والمحرمات بكل أنواعها،
والديور اآليلة للسقوط واإلنارة الفاسدة.
ح��ي المحيط وس��ك��ان��ه يستغيثون م��ن الجهات
المسؤولة على أرواح عباد الله وعلى أمنهم وعلى
راحتهم وعلى تاريخ هذا الحي التاريخي الذي شهد
نهضة ورقيا ومجدا ،سرعان ما انطفأت أنوار تقدمه
وخيم عليه ظالم دامس.
حي المحيط اليوم« ،ادفع إتاوة» وافعل بالمواطنين
ما شئت ،أغلق أبواب منازلهم «بعراريم» الجوطيات،
أو «اقفل» أنفاسهم بغبار «الكاياص» أو اخنقهم بصناعة
السجائر أو ازرع فيهم الرعب في الشوارع المظلمة
وبدون إنارة .فمن كان يعرف فيكم حي المحيط ،فهذا
الحي مات وحل محله حي «القهرة» ،فهل من إنصاف
لسكان حي المحيط؟

تتهيأ بعض اجلمعيات املهتمة ب �ش��ؤون وقضايا
الناخبني ف��ي ال��رب��اط ،لعقد م��ؤمت��رات الستصدار
ق��رارات تسمح لها باملطالبة بحق تزكية املرشحني
النتخابات املقاطعات مادام األمر في نظرها يتعلق
بتسيير ش��ؤون محلية بعيدة ع��ن السياسة التي
«فرملت» العمل اجلماعي في العاصمة.
جامعة محمد اخلامس التي لها  8كليات و5
مدارس عليا ومعاهد للبحث بطاقة مهمة من
الطلبة ت�ق��در بحوالي  70أل��ف ط��ال��ب ،هذه
اجلامعة ستجد نفسها مشلولة في الشهور
املقبلة بسبب م �غ��ادرة  55أس �ت��اذا جامعيا
و 60إطارا إداريا إلى التقاعد ،فما هو موقف
منتخبي العاصمة؟ خصوصا ووزير التعليم
العالي عضو منتخب في مقاطعة حسان؟!
شركة خصوصية تستفيد كل سنة من حوالي مائة
م�ل�ي��ون ب��دع��وى حتضير أج ��ور م��وظ�ف��ي اجلماعة،
وهكذا يتضح بأن من بني  6200موظف جماعي،
ل�ي��س فيهم م��ن يتقن إج ��راء العمليات احلسابية
البسيطة ،وكنا نتمنى شركة جلمع دي��ون ضرائب
البلدية وعندئذ حالل عليها مليار وليس فقط مائة
مليون.
ح��زب��ان ه �م��ا ال �ع��دال��ة وال�ت�ن�م�ي��ة واالحت���اد
االش �ت��راك��ي ،األول ي��ري��د «ف �ت��ح» العاصمة
ألنصاره والفوز على األقل بثالث مقاطعات
مم ��ا ي �ض �م��ن رئ ��اس ��ة اجل� �م ��اع ��ة ،واحل� ��زب
الثاني حضر ملعركة استرجاع ال��رب��اط إلى
االحت ��ادي�ي�ن خ�ص��وص��ا ف��ي ح �س��ان وأك���دال
الرياض والسويسي دائرة زعيم االحتاد.
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مكناس

وادي زم

ما يجري ويدور في المدن

الخلط بين اللعب والعمل اإلرهابي

احذروا في عاشوراء ..المفرقعات الضخمة تؤدي إلى السجن
< حسين عدنان
كشفت التحقيقات التي
باشرتها مصالح الدائرة
 13للشرطة ب��ح��ي «وجه
ع���روس» بمدينة مكناس،
عن حيثيات حادث انفجار
ضخم كان قد وقع بالقرب
من مقر الوكالة المستقلة
ل��ل��م��اء وال��ك��ه��رب��اء ،وهو
االن��ف��ج��ار اعتقد الجميع
أن�������ه ن����ات����ج ع�����ن «عمل
إره��اب��ي» ،ألن ه��ذا الحي
يضم بعض المشبوهين
ف���ي ب��ع��ض ق��ض��اي��ا التي
تتعلق باإلرهاب.
وب���ال���م���وازاة م���ع ذلك،
ت���م ت��ف��ك��ي��ك ل��غ��ز العثور
ع��ل��ى حقيبة ت��ض��م ثالثة
م�����س�����دس�����ات م���ح���ش���وة
ب���ال���رص���اص ف����ي مطرح
النفايات بمنطقة «نزالة
ال���رداي���ة» ،غ��ي��ر بعيد عن
هذا الحي ،وهي الواقعة
التي استنفرت المصالح
األمنية واالستخباراتية
ل��ف��ك خ��ي��وط ه���ذا الملف،
ح��ي��ث ت��وص��ل��ت األجهزة

األم����ن����ي����ة ب���ال���ع���دي���د من
ال�����ب��ل��اغ�����ات م������ن ط����رف
ال��م��واط��ن��ي��ن بسماعهم
ذوي انفجار وسط تردد
أنباء من الهلع والخوف
ف����ي ص���ف���وف الساكنة،
وت���م ت��وج��ي��ه ال��ع��دي��د من
ال����دوري����ات األم��ن��ي��ة إلى
ال��م��ك��ان ال����ذي س��م��ع فيه
االن���ف���ج���ار ل��ت��م��ش��ي��ط تلك
المنطقة وال���وق���وف على
حقيقته.
وت���م���ك���ن���ت عناصر
ال��ش��رط��ة م��ن وض��ع اليد،
بعد مرور ثالثة أيام على
بدء التحريات والتحقيق،
من القبض على مرتكبي
هذا الفعل الذي خلف حالة
من الفزع ،ولحسن الحظ
أن���ه ل��م ي���ؤدِ إل���ى خسائر
مادية أو بشرية ،ليتبين
ف��ي��م��ا ب��ع��د م���ا ح�����دث(،)..
فاالنفجار ك��ان عبارة عن
ص��وت مفرقعات أللعاب،
م���ن ص��ن��ع ت��ق��ل��ي��دي ذات
تركيبة مكونة من خليط من
الكاربون و«الماء القاطع»،
واس��ت��ع��م��ل��ت ف��ي��ه��ا كمية

كبيرة لخليط من المواد
للحصول على أعلى صوت
أث��ن��اء االن��ف��ج��ار ،وق���د تم
تحديد هوية المتورطين
وت��م إلقاء القبض عليهم
حيث يتعلق األمر بثمانية
شباب؛  5منهم قاصرون،
وم��ن بينهم صاحب محل
بيع مواد العقاقير.

< سعيد الهوداني
نظمت جمعية تجار التبغ
خ��ري��ب��ك��ة ،م����ؤخ����را ،وقفة
احتجاجية لمدة ساعتين
أم����ام م��دي��ري��ة الضرائب،
ت��ن��دي��دا ب��م��ا أس���م���اه بيان
الجمعية تقاطر العديد من
المراجعات الضريبية على
أرب���اب «ال��ص��اك��ات» ،وعلى
رأسها فرض ضريبة الدفع
المسبق «La Cotisation

 »Minimaleالتي تتناقض
م��ع دور ال��م��ح�لات ال��ت��ي ال
تعدو أن تكون وساطة بين
شركات التبغ والمستهلك،
ال��ذي يقتني السلع بأثمنة
محددة من ط��رف الحكومة
���دن،
وب����ه����ام����ش رب������ح م����ت� ٍ
معتبرين أن هذه الضريبة
التي وصفوها بـ»الجائرة»
ل��ن تكسب مشروعيتها إال
بتحرير أثمنة سلع التبغ،
حسب بيان الجمعية.

>> فتحت عناصر الدرك
الملكي بالقيادتين الجهوية
واإلقليمية بكل م��ن أكادير
وتيزنيت ،تحقيقا في كتابات
مسيئة لرموز الدولة بإحدى
ال���م���ؤس���س���ات ال���دراس���ي���ة
بتفراوت ،بعدما تم اقتحامها
من قبل مجهولين(.)..
وذكرت بعض المصادر أن
االقتحام أسفر عن تخريب
ب������ع������ض ال����م����م����ت����ل����ك����ات
بالمدرسة.

وأحالت الدائرة األمنية
ج��م��ي��ع ال��م��ت��ه��م��ي��ن على
ف��رق��ة األح������داث التابعة
للمصالح الوالئية للشرطة
القضائية لتعميق البحث
معهم واالس��ت��م��اع إليهم
ف�����ي م����ح����اض����ر رسمية
بتهمة إع���داد واستعمال
ال����م����ف����رق����ع����ات،

اضطر أقارب قتيلي حادثة سير،
وقعت مؤخرا على مشارف مدينة
اليوسفية ،إلى االعتصام بالشارع
العام ،ومنع حركة المرور ،بعدما
أقفلت في وجوههم جميع األبواب،
ورفض المسؤولون عن المستودع
تسليمهم جثتي الضحيتين لنقلهما
إل���ى ال��ي��وس��ف��ي��ة ،ح��ي��ث سيوارى
جثمانهما الثرى ،متذرعين بحجة
عدم استيفاء اإلج��راءات اإلدارية،
وطلبوا منهم االنصراف إلى اليوم
الموالي ،فما كان منهم إال اللجوء
إلى التصعيد باالعتصام ،وهو ما
جعل السلطات المحلية آلسفي
تدخل على الخط ،مما أفضى إلى
حل المشكل(.)..

< األسبوع
عقد ممثلو عدد من الجمعيات المحلية
بمدينة وادي زم ،مؤخرا ،بمقر دار الشباب
 20غشت ،اجتماعا للتنسيق من أجل اتخاذ
خطوات احتجاجية للتنديد بالوضعية التي
يعيشها مستشفى محمد الخامس المحلي،
والناتجة عن الخصاص المهول في األطر
الطبية واألج��ه��زة واألدوي����ة ،ال��ش��يء الذي
حوله إلى نقطة عبور إلى مستشفيات أخرى
بالدار البيضاء وخريبكة ،خاصة بعد إغالق
تخصصات العظام والمفاصل ،والعيون،
وطب النساء والتوليد لعدم وجود أطباء .
وعبر األعضاء خالل االجتماع عن نيتهم
في اتخاذ أشكال احتجاجية مختلفة من
أج���ل التحسيس ب��ك��ارث��ة األوض����اع داخل
المستشفى ،وتنبيه ال��رأي العام المحلي
و ا لو طني ،
ل���ل���ت���دخ���ل
م�����ن أج���ل
إن���ق���اذ ما
ي�������ج�������ب
إن�����ق�����اذه
و تو فير
األط����ق����م
الطبية.

الدار البيضاء

تلكس

خريبكة

تجار يطالبون بتحرير أثمنة التبغ

وب����ن����اء ع���ل���ى تعليمات
النيابة العامة فقد تقديم
المتهمين في حالة سراح
يوم  16أكتوبر من الشهر
الجاري ،أمام أنظار وكيل
ال���م���ل���ك ل�����دى المحكمة
االب���ت���دائ���ي���ة ،ال�����ذي أمر
بمتابعة المتورطين في
حالة سراح.

تنسيق محلي
إلنقاذ مستشفى
محمد الخامس

تحالف السماسرة ومسؤولي األبناك ضد
أصحاب القروض
< محمد برزوق
وج��دت ع��دة أس��ر بمدينة
ال���دار البيضاء نفسها رهن
الحجز على ممتلكاتها بسبب
عدم القدرة على سداد الديون
البنكية التي في ذمتها ،وتعزو
بعض األس��ر التأخر أو عدم
القدرة على أدائها إما إلى طرد
رب األسرة من العمل ،أو إلى
ال��ع��وز وض��ي��ق ذات ال��ي��د ،أو
العجز بسبب المرض ،حيث
يجد المدين نفسه غير قادر

على إرج��اع الديون ال��ذي في
ذمته ،فتلجأ المؤسسة البنكية
إلى الحجز على الممتلكات،
وعرضها بعد أشهر في المزاد
ال��ع�لان��ي( ،)..لكن المثير في
األمر أن هذه المزادات تنظم
«حسي مسي» ،إذ يتم اإلعالن
عنها في إحدى الصحف التي
ليس لها عدد كبير من القراء
ومكتوبة بخط صغير ،فال يعلم
بها إال لوبي العقار ال��ذي له
عالقة ببعض أطر المؤسسة
البنكية ،حيث الشقة التي تباع

في السوق بـ 400ألف درهم
تباع في المزاد العالني بـ250
ألف درهم.
ويقول بعض المواطنين البد
من أن يتم العمل على وضع حد
ل��ه��ذا ال��ل��وب��ي ال����ذي يستغل
مأساة المواطن المغلوب على
أمره الكل يعرف فضيحة شقق
شارع موالي يوسف ،وتورط
أحد المدراء البنكيين في شراء
شقتين بغير ثمنهم الحقيقي()..
مضيفين إنها مافيا المزادات
العالنية تغزو المدينة.

الصويرة

خطر داهم يهدد رؤوس المواطنين
< سعيد أحتوش
لم يخلف إغالق مصنع «ج.
ك» أو كما يسميه الصويريون
«د .ك» أبوابه ،عماال أصبحوا
عاطلين ع��ن العمل ف��ق��ط ،بل
خلف أيضا حائطا متآكال ،قابال
لالنهيار ف��ي أي��ة لحظة على

<< شنت مصالح الشرطة
التابعة للمنطقة األمنية
اإلقليمية لطانطان ،حملة
ضد السيارات التي تستعمل
قنينات غاز البوطان عوض
الوقود المعتاد ،وذلك بعد
تنامي هذه الظاهرة بشكل
ملحوظ ،مما أصبحت معه
هذه المركبات التي تجوب
شوارع المدينة بمثابة قنابل
م����وق����وت����ة ت����ه����دد سالمة
المواطنين.

رؤوس ال���م���ارة ،ح��ي��ث تآكل
الحائط وال��ذي أصبح مهددا
بالسقوط مخلفا ال ق��در الله
كارثة إنسانية مهولة ،خاصة
إذا تزامن ال��ح��ادث مع يومي
السبت واألحد اللذين يعرفان
حركة كثيفة ،وعبور العديد من
م����رت����ادي س���وق���ي «ال����خ����ردة»

>> تمت إحالة مسؤول
جماعي ينتمي لحزب األصالة
والمعاصرة من طرف الدرك
الملكي بتارودانت على أنظار
وكيل الملك ل��دى المحكمة
االبتدائية بتارودانت ،بتهمة
إصدار شيك بدون رصيد.
وينتظر تقديم هذا المسؤول
الجماعي المعتقل أمام قاضي
التحقيق بالمحكمة االبتدائية
للنظر ف��ي التهم الموجهة
إليه.

والخضر( ،)..بل إن األمر قد
يكون أكثر خطورة إذا تزامن
االن���ه���ي���ار م���ع ح���ل���ول موسم
«ركراكة» ،حيث الباعة يفترشون
منتوجاتهم على طول الطريق
وتكون المنطقة غاصة بالعديد
م��ن ال����زوار ،ليبقى التساؤل
مطروحا :لماذا لم يتم إدراج

<< ش��ب ح��ري��ق ف��ي س��ي��ارة تابعة
لألمن الوطني أثناء تواجدها بملعب 18
نونبر ،الذي احتضن المقابلة المحلية
التي جمعت بين اتحاد أيت ملول وشباب
هوارة.
وحسب مصادر مطلعة ،فإن شعلة من
الشهب النارية أطلقتها الجماهير في
اتجاه الملعب تسببت في إحراق سيارة
األم��ن الوطني ،وقد تدخلت السلطات
المحلية واألم��ن��ي��ة وال��م��س��ؤول��ون عن
الملعب وتمكنوا من إخماد النيران دون
أن تحدث خسائر كثيرة في السيارة.

مثل هاته الحاالت ضمن الالئحة
التي تضم ال��م��ن��ازل المهددة
باالنهيار ،خاصة وأن المدينة
ت��ع��رف بين الفينة واألخ���رى
زيارات ميدانية للجان العمران
لتقييم الوضع؟ وهل ستتدخل
الجهات المختصة للحيلولة
دون حلول كارثة إنسانية؟

>> ت������ت������داول أوس������اط
ب��ت��ارودان��ت ف��ي الكواليس،
زيارة وفد أجنبي لمؤسسات
تعليمية ببلدية تارودانت في
قادم األيام ،وقال مصدر مطلع
إن المسؤول عن هذا الوفد ال
ي��ت��وف��ر ع��ل��ى ت��رخ��ي��ص من
السلطة المعنية ،كما أنه لم
ي��خ��ب��ره��ا ك��ذل��ك بمهمة هذا
الوفد ،وفي أي إط��ار ،لتبقى
االح���ت���م���االت م��ب��ه��م��ة وغير
واضحة(.)..
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أرفود

المدينة التي تريد أن تصبح عمالة
< بوطيب الفياللي
طالب العديد من املواطنني
مب��دي��ن��ة أرف������ود ب��ت��ح��وي��ل هذه
األخ����ي����رة إل����ى ع���م���ال���ة ،خاصة
ب���ع���د ال���ط���ف���رة ال���ن���وع���ي���ة التي
ش��ه��دت��ه��ا م��خ��ت��ل��ف ب��ن��ي��ات��ه��ا من
حيث التجديد وإع���ادة الهيكلة
والبناء ،واستنكروا كيف ملدينة
داع صيتها في اململكة أن تبقى
منغلقة على ذاتها وأن يهمشها
مسؤولوها ،خاصة وأن الزائر
لهذه املدينة يالحظ بشكل جلي
أعمال التجديد التي تطال بنيتها
التحتية بصفة مستمرة خصوصا
خ�لال السنوات األخ��ي��رة ،والتي
تتمثل ف��ي ش��ق ال��ط��رق اجلديدة
وتزفيت أخ��رى وتبليط املمرات
واألزق���ة ،وإن��ش��اء م��راف��ق جديدة
بعد إلغاء املتهالكة منها والتي

بنيت منذ فجر االستقالل ،كما هو
احل��ال بالنسبة لباشوية املدينة
وس��وق��ه��ا ال��ي��وم��ي ،وه��ي مرافق
ستمكن أرف���ود م��ن جت���اوز حالة
ال���رك���وض وال��ن��م��ط��ي��ة واجلمود
الذين رافقوها منذ عقود.

مراكش

مراكش نظيفة مع
وقف التنفيذ
< عزيز الفاطمي
لم يجد المجلس الجماعي لمدينة مراكش بد من
االنفصال عن إحدى الشركات التي كانت تدبر قطاع
النظافة بمقاطعتي منارة ،وجليز ،بعد أن عجزت
الشركة عن أداء واجبها بالشكل المطلوب وفق
الشروط المتفق عليها من قبل ،لكن وبعد دخول
شركة جديدة كانت قد نالت صفقة تدبير نظافة
مقاطعة جليز لمدة ست سنوات ،بدأ المتتبع العادي
للشأن المحلي يالحظ اختالفا كبيرا في طريقة
وكيفية اشتغال هذه الشركة مقارنة مع التي لم يتم
تجديد عقدها من طرف المجلس الجماعي لمراكش،
أو التي مازالت مستمرة في نشاطها بالمدينة.
وأه��م ما يمكن مالحظته هو الغسل اليومي
لحاويات األزبال وهذه الخدمة كانت شبه منعدمة
عند الشركة المكلفة بقطاع النظافة بمراكش
المدينة ،وحال الحاويات خير دليل ،حيث تحولت
إلى مصدر للمكروبات الضارة والروائح الكريهة،
مما دفع بالعديد من المواطنين إلى القول بأنهم
يتفاءلون خيرا إذا لم تتهاون هي األخرى مع مرور
الوقت.

وسيستفيد س��ك��ان املدينة
ك����ذل����ك م�����ن احمل����ط����ة الطرقية
اجل��دي��دة (أن��ظ��ر ال��ص��ورة) التي
ستعوض تلك الساحة املجاورة
لسوق التمور ،والتي كانت املالذ
الوحيد للحافالت والطاكسيات،

الشيء ال��ذي ك��ان يسبب فوضى
وع������دم ان���ت���ظ���ام َال َز َم املدينة
ل��س��ن��وات ط��وي��ل��ة ..ه��ذه الساحة
التي مت حتويلها اآلن إلى ساحة
للحفالت تتحدى بها أرفود باقي
املدن األخرى ،هذا باإلضافة إلى
السوق األسبوعي اجلديد ،والذي
يجاور القنطرة الضخمة املقامة
على وادي زي��ز ،وال��ت��ي أوشكت
األشغال بها على االنتهاء ،والتي
س��ت��م��ك��ن ال��س��ك��ان م���ن االنتقال
بسهولة نحو السوق .كما سيتم
إن��ش��اء جت��زئ��ات ج��دي��دة ومرافق
اجتماعية ،وكذا بناء املستشفى
امل��ت��ع��دد ال��ت��خ��ص��ص��ات ،وال���ذي
خصص إلجن��ازه مبلغ  6ماليير
و 100مليون سنتم ،وسيعرف
عملية فتح أظرفة بنائه يوم 24
أكتوبر اجل���اري ،حسب مصادر
متطابقة.

أصبح أغلب الفنادق القديمة إما مأوى
لبعض المحتاجين الذين ال ملجأ لهم ،أو
للغرباء الذي تحوم حولهم الشبهات ،األمر
الذي يثير تخوف العديد من المواطنين.
نتأسف لغياب صناعة سجادات الصوفية للصالة بسبب موت
صناعها أصحاب الحرفة ،ولم يبق من المعلمين سوى النزر القليل،
مثل سوق الضباغين الشهير الذي فقد صناعته المعروفة.
عُ رفت مدرسة الحياة بدرب سنان بالمواسين كمؤسسة حرة تعلم
تعليما وطنيا في كل شيء ،مثل مدرسة الفضيلة ،التي كونت أجياال
من بناة االستقالل كانوا سواعد لبناء وطنهم المحبوب.
لم يتم توزيع أكياس نفايات عيد األضحى سوى على بعض
السكان ،والباقي وجدوا أنفسهم محاطين بجبال وأكوام من األزبال،
التي كان عمال الجماعة على موعد معها.
يتساءل بعض اآلباء عن مصير أبنائهم في عدم معادلة الشهادات
المحصل عليها من طرف المؤسسات الخصوصية المؤدى عنها من
جيوبهم لشهادات المقدمة من قبل ال��دول��ة ،ويضيفون أي عمل
سيجدونه في مرافق هذه األخيرة?

يحتاج مدخل النساء بجامع يوسف إلى إصالحات جذرية بما
فيه مكان أداء الصالة ،وخصوصا يوم الجمعة.

طاطا

تالميذ يرددون« ..أستاذتنا ترجع
لينا والقانون يحمينا»
< سعيد انخيلي
غ������ادر ت�ل�ام���ي���ذ دوار
«ت��م��ج��م��ج��م��ت» بجماعة
تيسنت (حوالي  90كلم عن
طاطا) مدرستهم وحلوا
بنيابة التعليم بطاطا،
م�����رددي�����ن ال����ع����دي����د من
الشعارات داخل أسوارها
من قبيل «أستاذتنا ترجع
لينا والقانون يحمينا،»...
احتجاجا على حرمانهم
من إحدى أستاذاتهم.
وت��أت��ي خ��ط��وة اآلب���اء
االحتجاجية هذه بعد عقد
ل���ق���اء م����ع م����س����ؤول عن
التعليم باإلقليم لم يفض
إلى أية نتيجة ،بل خلف
ل���دى ممثلين م���ن لجنة
ال���ح���وار اس��ت��ي��اء كبيرا
نتيجة ما وصفوه بتعنت

بالغـــــات
<< نظم  360وريثا من المتضررين من ترامي جهات على ملكهم ،مؤخرا،
وقفة احتجاجية ،وعبروا من خالل بالغ لهم عن نيتهم في خوض اعتصام
مفتوح بالمزارع المتواجدة في دوار الفضول (أحد كورت) بإقليم سيدي
قاسم ،احتجاجا على منعهم من استغالل أرضهم البالغة مساحتها 415
هكتارا يملكونها بموجب ملكيات وأحكام قضائية ابتدائية واستئنافية مؤيدة
بقرارات للمجلس األعلى للقضاء ،حسب البالغ.
>> عبر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين
بخريبكة عن رفضهم لسياسة الحكومة تجاه القطاع التجاري الذي
يتعرض في نظرهم لعدة مخاطر ،معتبرين أن هذه السياسة تهدد
العديد من التجار باإلفالس ،بسبب ما سموه باألنماط الجديدة من
«البقالة» التي أصبحت تنتشر بسرعة في األحياء الشعبية وتستفيد
من التبادل الحر مع تركيا ،األمر الذي يهدد المقاولة المغربية،
حسب بيان المكتب.

ه��ذا ال��م��س��ؤول ،وإقدامه
على مغادرة مكتبه تاركا
المحاورين داخله .وجاء
االح��ت��ج��اج نتيجة رفض
آب����اء وأول���ي���اء التالميذ
والتلميذات بتمجمجمت

أن يتم نقل أي أستاذة من
األس�����ت�����اذات العامالت
بالفرعية منذ بداية الموسم
الحالي إلى أي مكان آخر،
ع���ل���ى ح���س���اب مصلحة
أبنائهم وبناتهم.

<< في إطار تفاعله مع مقال «األسبوع» الصادر تحت عنوان «مريرت:
مستنقعات في الثانوية» ،صرح محمد أدادا النائب اإلقليمي للتعليم بخنيفرة
أنه في ما يتعلق بالربط بالماء والكهرباء فإن المؤسسة تستفيد من الربط
المؤقت من طرف أحد المقاولين ،في انتظار موافاة النيابة بالتقويمات الخاصة
بالشبكة من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء ،وأنه تم هذه السنة نقل
الفتيات إلى ثانوية جابر بن حيان إليوائهم هناك ،في ما الذكور يتم إيواؤهم
في داخلية خصصت لهذا الغرض منذ سنة .)..(2013

لح

ا

الرباط منذ ثمانين عاما

ك��ان م��ن محتويات مكتبة الحاج
أحمد«اليومية المغربية» التي ينتزع كل
يوم منها ورقة ويتلو علينا ما في صدر
ال��ورق��ة من فائدة مختصرة ،ثم يتلو
علينا ما في ظهرها من حكمة طويلة
تهدف إلى إلهاب الحاسة الوطنية عند
القارئين مثل :وي��ل ألم��ة تأكل مما ال
تنتج ،وتلبس مما ال تنسج!!
ك��ان��ت ه���ذه «ال��ي��وم��ي��ة» ت��ص��در عن
عناصر في الحركة الوطنية ،تعمل على
ترويج مثل هذه المبادئ واألفكار.
هذه «اليومية» هي التي أصبحت من
مقتنياتي ف��ي بيتنا بعد ال��ع��ودة من
الرباط بحكم أني رأيتها عند العم الذي
كان يتعمد كل يوم تالوتها أمامنا بلثغته
الخاصة التي تحول الزاي إلى ثاء!!
هذا العم ..هو الذي كان  -أحيانا -
يعد غ��ذاءه بنفسه بسهولة كبيرة لم
نعرف لها نظيرا بمدينتنا فاس ،كان

هكذا كانت المرأة باألمس

كنت أتمنى أن يسمح لي المجال
للحديث عن هذا الرجل الجليل ليس فقط
عند ه��ذه الرحلة األول���ى للرباط عام
 ،1934ولكن للقاءات الالحقة التي كانت
لي معه والتي كانت مليئة بالمطايبات
والمناوشات أيضا.

كان عضوا بالمجلس البلدي وطرح
موضوع الحصير الذي ينام عليه نزالء
السجن ،فطلب إليهم تزويده بنوع من
ه��ذا ال��ف��راش ليجربه على نفسه ،ثم
رفض الوفاق عليه .ومن غير أن أنسى
أذكر مرة أخرى أن هذه الرحلة األولى

6

<

د .عبد الهادي التازي

يجعل شرائح من السردين بين فكي
ال��م��ش��وى ،وب��ع��د دق��ائ��ق يحط أمامنا
صحنا من السمك الطري ..فال أهل بيته
يعرفون وال هو يجعلهم يتكلفون! هذا
إل��ى جانب ولعه بتناول الخضروات
وإعطائه لها أهمية أكثر من اللحوم.
ه��ذا العم رأي��ت��ه ،وك��ان ه��ذا غريبا
بالنسبة إلي ،رأيته يقوم بنفسه بإعداد
مربى من قشور الالرنج ولبه ..ويجعله
في طنجية مع ما يلزمه من بهارات
ليقدمه لنا عن الفطور.
كانت باحة المصرية تتوفر على جهاز
تلفون ،كنت أراه من وقت آلخر يتحدث
فيه إل��ى بعض م��ع��ارف��ه ،وق��د دفعني
الفضول ذات ي��وم فقمت بإخباره أن
جرس التلفون يدق ،ظننته ال يسمعه،
فأشار لي أن أتجاهل دقات التلفون..
معلقا على هذا الصنيع بقوله لوالدي:
إن الذين يبحثون عنك إنما يبحثون
لقضاء أغراضهم هم ..فخير أن تلتهي
عنهم بقضاء أغراضك أن��ت ،التلفون
معمول لخدمتك أنت ومصلحتك عندما
تريدها وليس لمصلحة اآلخرين!

قة
ل

رحلتي األولى للرباط كانت أولى المحطات المفصلية في حياتي!

مرت دون أن أجتمع إلى قريباتي فقد
ك��ان هناك حجاب كثيف بين الذكور
واإلناث ،األنثى الوحيدة التي رأيتها
هي «ي��زة» مساعدة العم التي كانت
تخدمه والتي كان يناديها بلثغته :يثة!
أما نساء الرباط فقد كنت أراهن مارات
متلفعات في حايك من صوف يكتشفن
الطريق بعين واحدة عكس الفاسيات
الالتي كن يعرفن طريقهن عن طريق
اللثام ال��ذي ك��ان يمكنهن من الرؤية
الكاملة بعينين اثنتين!!
وال م��ج��ال ل��ل��م��رأة ف��ي ال��ب��ح��ر أو
نواحيه ،وال يخطر على البال أن سيدة
تجرؤ على الوصول إلى البحر وال إلى
فضاء حسان باستثناء ساحة األوداية
أو أطالل شالة..
المخلص أن أذك��ر أن هذه الرحلة
األولى للرباط كانت عندي رحلة عصية
على النسيان ،لقد أمست مدينة الرباط
منسكا لي طوال شبابي أعتبرها مدينتي
وأع��ت��ز بأنها ك��ان��ت محطة ه��ام��ة في
حياتي إلى أن التحقت بالرباط نهائيا
بعد استرجاع االستقالل > .انتهى
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ابن أحمد

سيدي قاسم

دوار بدون كهرباء وبدون عناوين للساكنة
وأم����ام إص����رار امل��ت��ض��رري��ن على
حت��ق��ي��ق م��ط��ال��ب��ه��م ،ب��ع��د جتمع
احملتجني أم��ام بوابة البلدية في
ال��ي��وم امل���وال���ي ،استقبل ك��ل من
ب��اش��ا امل��دي��ن��ة ورئ���ي���س املجلس
البلدي داخ��ل مكتب ه��ذا األخير
ث��م��ان��ي��ة أف������راد ل��ل��ت��ح��دث باسم
املتضررين إلى جانب رئيس فرع
الرابطة املغربية ،حيث تلقوا وعدا
بحل مشكل املاء وحده ،وهو ما لم
يتقبله ممثلو املتضررين ،مطالبني
ب��ح��ل ب��اق��ي امل��ش��اك��ل األساسية،
ل��ي��ن��س��ح��ب م���ن ال��ل��ق��اء س��ت��ة من
ممثلي املتضررين اعتراضا على
اخلطوة التي أقدم عليها الباشا
بطرده رئيس الرابطة من اللقاء
م��ن داخ���ل مكتب رئ��ي��س املجلس
ال��ب��ل��دي ب��ش��ك��ل اع��ت��ب��روه مهينا
في حق الفاعل احلقوقي ،تنفيذا
لطلب رئيس املجلس البلدي.

< نبيل بكاني
احتج سكان دوار بوحولة ،ضواحي
مدينة اب��ن أح��م��د ،م��ؤخ��را ،على
التهميش الذي يطالهم بسبب ما
أسموه إص��رار السلطات احمللية
على جتاهل مطالبهم التي عبروا
عنها في الوقفة األخيرة التي مت
تنظيمها أمام مقر بلدية ابن أحمد،
مؤازرين من طرف الرابطة املغربية
للمواطنة وحقوق اإلنسان.
ورفع احملتجون شعارات تستنكر
العزلة وتطالب املجلس البلدي
والسلطات احمللية ،برفع احليف
ال�����ذي ي��ط��ال��ه��م ومت��ك��ي��ن��ه��م من
االس��ت��ف��ادة م��ن ال��رب��ط بالكهرباء
وامل��اء الشروب وقنوات الصرف
ال��ص��ح��ي ،ك��م��ا ط��ال��ب��وا بإيجاد
ح��ل��ول ف��وري��ة للوضعية السيئة
التي يعرفها الدوار بسبب رفض

جانب من الوقفة االحتجاجية

ال���س���ل���ط���ات وامل���ج���ل���س البلدي
هيكلة الدوار الذي تفوق ساكنته
األلفي نسمة ،وتسوية وضعيته
ال��ق��ان��ون��ي��ة ،مب��ب��رر ال��ب��ن��اء بدون
تراخيص ،الشيء الذي حرم ساكنة

الدوار من احلصول على شهادات
السكنى ،حيث يجد اآلباء صعوبة
في تسجيل أبنائهم في املدارس
أو أثناء جتديد بطائق التعريف
الوطنية.

الرحامنة

مدراء يفضلون التربية غير
النظامية على الدراسة
< محمد الدفيلي

فوجئ عدد كبير من مدراء املدارس في إقليم الرحامنة
من قرار مسؤول عن التعليم الذي شدد على توخيهم
الصرامة في قبول االستعطافات ،وتشير األخبار
املتداولة بني السكان إلى أن إحدى الثانويات بابن جرير
لوحدها ،رفض مديرها  160طلب استعطاف ،أي 160
تلميذا.
والتحق عدد قليل من املستعطفني مبقاعد الدراسة ،في
حني ذهب آخرون إلى معهد التكنولوجيا التطبيقية
بنفس املدينة ،بينما أغلبهم ظلوا بدون أي مستقبل
واضح ملسارهم التعليمي أو املهني ،في صمت تام
للمسؤولني عن القطاع في اإلقليم ،ومدراء املدارس.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن هذا الرفض هو بهدف
تخصيص حجرات من أجل الدراسة غير النظامية التي
يكون وراءها ما وراءها(.)..

مال
عيـن علـى الش

تارودانت

«الحلوف» يطارد سكان «المهارة»
< األسبوع
رف��ع احت��اد جمعيات املهارة
ب���ت���ارودان���ت ش��ك��اي��ة إل���ى عامل
اإلقليم ،يطالب من خاللها برفع
ال���ض���رر وال��ت��ه��دي��د ال�����ذي حلق
سكان جماعة املهارة إثر وصول
احل���ي���وان امل��ت��وح��ش «احللوف»
ملزارعهم ،نظرا ملا يشكله
من خطر على األنشطة
ال��زراع��ي��ة باجلماعة
ال���ق���روي���ة امل���ه���ارة،
ح���ي���ث ت���س���ب���ب في
ف����س����اد وت���خ���ري���ب
األراض���ي الفالحية
ومغروساتها.
وقد ترتب عن هذه

األضرار تذمر السكان واستياءهم،
علما أن هذه احملصوالت الزراعية
تعتبر م��ص��در رزق وع��ي��ش جل
األس���ر باملنطقة ،ب��اإلض��اف��ة إلى
م��ا يخلقه «احل���ل���وف» م��ن خطر
وتهديد ألرواح الساكنة ال سيما
ت��ل��م��ي��ذات وت�لام��ي��ذ املؤسسات
ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة( ،)..وق������ال بعض
املواطنني إنه يطاردهم كما
أنه ضرب طفال وأطاح
ب���ه األرض ،وهاجم
شابا كان على مثن
دراج����ت����ه النارية
ول���������وال األل�����ط�����اف
اإللهية لتطور األمر
إل������ى م�����ا ال حتمد
عقباه.

صراعات المنتخبين
والشرفاء وثور هائج في
موسم «بوعسرية»

< عمران أبو جاسم
ع��رف م��ؤخ��را ،م��وس��م ال��ول��ي ال��ص��ال��ح سيدي
قاسم بوعسرية حادثتني مؤملتني ،جتلت األولى في
هيجان الثور املعد «للنحيرة» ،واملهدى من طرف
املجلس ال��ب��ل��دي ،حسب م��ا ي��روج وس��ط السكان.
وقد رفض «الشرفاء» هذه الهدية بسبب الصراعات
اخلفية مع أحد أعضاء املجلس البلدي الذي رافق
«النحيرة» ،معتبرين أن األمر إهانة لهم ،الشيء الذي
أدى إلى نشوب صراع بني فروع الشرفاء وصل إلى
حد تبادل السب والشتم( ،)..مما استدعى تدخل
السلطة لتطويق ال��ن��زاع( )...وهو األم��ر ال��ذي أدى
إل��ى هيجان ثور «النحيرة» ،لتنتهي ه��ذه املعركة
بإصابة بعض األشخاص برضوض متفاوتة.
أما احل��ادث الثاني؛ فتجلى في انقالب إحدى
ال��ش��اح��ن��ات ال��ت��ي ك��ان��ت تقل  4خ��ي��ول م��ن منطقة
«الدخيسة» نواحي مكناس ،حيث انقلبت وماتت
اخليول األربعة وأربعة رج��ال كانوا راكبني رفقة
اخل��ي��ول ،ومت ن��ق��ل اجل��ث��ث إل���ى مستشفى محمد
اخلامس مبكناس.
ول�ل�إش���ارة ف��ق��د ح��ض��ر امل��وس��م ال���وال���ي زينب
العدوي ،وكذلك عامل إقليم سيدي قاسم إبراهيم
البوزيدي ،وعامل مدينة مت��ارة القاسمي يونس،
وهو من الشرفاء القاسميني ،حيث تتبعوا بعض
ف��ق��رات الفروسية وق��ام��وا بتوزيع اجل��وائ��ز على
الفائزين في مسابقات اجل��ري التي أقيمت بهذه
ُ
تخل هي األخرى من فبركة(.)..
املدينة ،والتي لم

تعريفة خيالية لسيارات األجرة
إعــــداد:
زهير البـوحاطي

تهريب المخدرات
في شاحنات نقل البضائع
متكنت املصالح األمنية من إيقاف سائق
إحدى احلافالت صحبة معاونه ،املشتبه بهما
في تهريب املخدرات من مركز بني أحمد التابع
لعمالة شفشاون إلى مدينة تطوان.
ومت إيقاف احلافلة بعدما ضبط بحوزتها
كمية م��ن م��خ��در احل��ش��ي��ش احمل��ش��وة مخزنة
بعناية في قرص حتديد السرعة املثبت خلف
املقود ،قصد تهريبها إلى تطوان ،وذلك راجع
لعمولة متفق عليها ب�ين ال��ط��رف�ين «صاحب
السلعة واملتهم» تتراوح ما بني  1000درهم
و 1500درهم.
وبعدما ألقت املصالح القبض على السائق
وم��ع��اون��ه ،قضيا ف��ت��رة اعتقالهما احتياطيا
حتت احل��راس��ة النظرية ،ومت تقدميهما إلى
احملكمة االبتدائية بتطوان إلص��دار حكم في
حقهما.
وتشير بعض األخبار املتداولة في املنطقة
إلى أن هناك عدة وسائل نقل ما زالت تنقل موادا
محظورة من جماعة بني أحمد إل��ى حاضرة
تطوان ،في ظل غياب املراقبة الطرقية.

ي���ع���رف ق���ط���اع س���ي���ارات
األج�������رة ب���ت���ط���وان الصنف
ال��ث��ان��ي «ال��ص��غ��ي��ر» فوضى
وع���ش���وائ���ي���ة ال م��ث��ي��ل لها،
وتتجلى في أماكن الوقوف،
وام��ت��ن��اع ال��س��ائ��ق�ين ع��ن نقل
ال��زب��ن��اء ل��ل��وج��ه��ة املقصودة
ال��ت��ي ق���د ت��ك��ون أح��ي��ان��ا في
أم��اك��ن بعيدة وغ��ي��ر مجهزة،
أو إل��ى أحياء شعبية كجبل
درسة ،وحي سيدي البهروري،
وحي ربع ساعة ،والبربورين،
وسمسة ،وب��وج��راح ،وغيرها
من األحياء.
وع���م���ل أغ���ل���ب السائقني
ل��س��ي��ارات األج����رة ع��ل��ى عدم

تشغيل عداد األداء «الكونتور»
امل���ف���روض عليهم وف���ق دفتر
التحمالت املصادق عليه من

طرف وزارة الداخلية ووزارة
النقل ،حيث يفرضون أثمنة
خيالة على املواطنني نهارا،

وي����زداد ث��م��ن اخل��دم��ة ليصل
ح��وال��ي  60دره��م��ا أو أكثر
من ذلك ،فيصبح ثمن الرحلة
ال�����واح�����دة ك��ث��م��ن رح���ل���ة من
تطوان إلى العاصمة الرباط.
وع��ل��ى ض��وء ه��ذا املعطى
غير السار تفرخت مجموعة
من اجلمعيات والنقابات التي
تهتم بقطاع السيارات ،مختلفة
املشارب والتوجهات ،إال أنها
ل��م حت���رك س��اك��ن��ا ،باإلضافة
إلى تغاضي السلطات احمللية
عن كل اخل��روق��ات املشهودة،
وم���ن���ح���ه���ا رخ������ص «سياقة
الثقة» لغير املؤهلني أخالقيا،
وأصحاب السوابق العدلية.

فوضى في الوكالة الحضرية بعد تنقيل المدير

عملت اإلدارة املركزية على تنقيل مدير
الوكالة احلضرية لتطوان ،وأسندت مهام
اإلدارة مؤقتا إلى مسؤول بإحدى األقسام
بالوكالة ،وقد أحدث مبجرد تعيينه تغييرا
جدريا في شؤون الوكالة ،مبا فيها مهام
املوظفني وكيفية اشتغالهم.
وانقلبت اإلدارة رأسا على عقب ،فتحول
«أح��ده��م» إل��ى مهندس يوافق على رخص
ال��ب��ن��اء متى ي��ش��اء وي��ع��ارض متى يشاء،

وحتول «آخ��ر» إلى موظف يجول ويصول
طوال وعرضا في الوكالة ،بل أصبح ناطقا
رسميا باسم الوكالة ،مع منعه للمواطنني
من الولوج إلى هذه األخيرة التي تعتبر
اجلهاز العصبي في مجال البناء والوصي،
ورقم واحد في قطاع التعمير باملدينة.
وص��اح��ب ذل���ك اس��ت��ن��ك��ار ال��ع��دي��د من
املهندسني بعدما ُرفضت ملفاتهم املوضوعة
باجلماعة منذ ما يقارب السنتني بحجة

املالحظات الكثيرة وغير امل��ب��ررة ،والتي
وصفوها بالتعجيزية ،وتساءل أحدهم هل
بهذا املستوى ف��ي األط��ر نحد م��ن ظاهرة
ان��ت��ش��ار ال��ب��ن��اء ال��ع��ش��وائ��ي ال����ذي غرس
ج���ذوره ف��ي بعض األح��ي��اء كحي سمسة،
وكرة السبع ،وسيدي طلحة ،والبربورين،
ودار مورسيا ،وحومة احلسناوي احملاذية
للشريط الغابوي ،وغيرها من األحياء التي
توصف بالعشوائية.
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شخصيات عرفتها

محمد بنعيسى ..المثقف الذي تنبأ له الراحل
أحمد بنسودة بمستقبل زاهر
عندما كنت أنقل تحيات األستاذ بنعيسى لصديقي األستاذ بنسودة كان يقول
لي« :إن له أخالقا طيبة ووفاء كبيرا وأنا أتنبأ له بمستقبل زاهر ألن المغرب
في حاجة ألمثاله من المثقفين المتميزين بأخالق عالية» ،ومرت السنوات وإذا
بالملك الراحل الحسن الثاني يختار محمد بنعيسى سفيرا للمغرب في أكبر
وأهم دولة في العالم ،وهي الواليات المتحدة األمريكية ألسباب وجيهة
وعديدة منها ثقافته العالية وقدرته على ربط العالقات الوطيدة مع
الشخصيات من أول لقاء.
في شريط الذكريات ،تعود بي
ذاك��رت��ي ألرب��ع��ة ع��ق��ود مضت،
حيث كنت بمدينة مراكش مع
ال��وف��د ال��ص��ح��ف��ي ال���دول���ي في
ان��ت��ظ��ار إع��ل�ان ان��ط�لاق��ن��ا في
ال���م���س���ي���رة ال���خ���ض���راء نحو
الصحراء المغربية ،والتي تعتبر
ح���دث ال��ق��رن ال��ع��ش��ري��ن بدون
منازع بعبقرية الراحل العظيم
الحسن الثاني طيب الله ثراه،
وك����ان ي��وج��د م��ع��ن��ا ف��ي فندق
«هوليداي إن» الذي أقمنا فيه،
صديق العمر النادر الوجود،
الراحل األستاذ أحمد بنسودة.
وكان برفقته شاب وسيم وأنيق

طيلة الرحلة وهو
يحدثني بفرحة غامرة
عن اإلعجاب الهائل
الذي يكنه األمريكيون
للحسن الثاني ،وأنهم
ال يتوقفون عن
اإلشادة بشخصيته
الريادية كقائد عربي
قل نظيره في التاريخ

«««

يطالع الناس بابتسامة لبقة
ت��ك��ش��ف ع���ن ش��خ��ص��ي��ة عالية
األخالق ،فعرفني عليه األستاذ
بنسودة قائال« :هذا زميل لك ،إنه
أديب وكاتب ومفكر ممتاز يتمتع
بقلم سيال وثقافة عالية ،إنه
رئيس تحرير جريدة «الميثاق

الوطني» التي تصدر عن حزب
األحرار الذي كان يرأسه مؤسسه
أحمد عصمان ،ال��ذي ك��ان هو
اآلخر سيشارك معنا في المسيرة
ال��خ��ض��راء وال���ذي ك��ان يشغل
منصب ال��وزي��ر األول ف��ي تلك
الفترة .وهكذا ب��دأت صداقتي
باألستاذ محمد بنعيسى ،وكانت
المسيرة الخضراء فرصة خلقت
تقاربا كبيرا بيننا.
وب���ع���د ذل������ك ،ش���غ���ل محمد
بنعيسى منصب وزير للثقافة،
فأتيحت لي فرصة إج��راء عدة
ح��وارات معه كنت قد نشرتها
على صفحات جريدة «السياسة
ال��ك��وي��ت��ي��ة» ال��ت��ي ك��ن��ت أشغل
منصب مديرها اإلقليمي ومدير
تحريرها .وكنت كلما التقيت
األستاذ محمد بنعيسى يبادرني
بالسؤال قائال لي« :ما هي أخبار
أستاذنا الكبير أحمد بنسودة؟»،
وعندما كنت أنقل تحيات األستاذ
ب��ن��ع��ي��س��ى ل��ص��دي��ق��ي األستاذ
بنسودة ك��ان ي��ق��ول ل��ي« :هذا
الشاب له أخ�لاق طيبة ووفاء
كبير وأن��ا أتنبأ ل��ه بمستقبل
زاه���ر ألن ال��م��غ��رب ف��ي حاجة
ألمثاله من المثقفين المتميزين
بأخالق عالية» .ومرت السنوات
وإذا بالملك ال��راح��ل الحسن
الثاني يختار محمد بنعيسى
سفيرا للمغرب في أكبر وأهم
دولة في العالم ،وهي الواليات
ال��م��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة ألسباب
وجيهة وع��دي��دة منها ثقافته
العالية وشخصيته المتميزة
ال���ق���ادرة ع��ل��ى رب���ط العالقات
الوطيدة مع الشخصيات من أول
لقاء ،كما أنه درس في أمريكا
وت����رب����ط����ه ع��ل��اق�����ات كثيرة
بشخصيات نافذة هناك وخاصة
في مجال الصحافة والكتابة
والسياسة إضافة إل��ى إتقانه
التام للغة اإلنجليزية ،كما أنه
محدث لبق ومحاور ذكي ،مما
جعل اختيار الحسن الثاني

ينصب عليه دون سواه لتمثيل
المغرب ه��ن��اك .وك���ان اختيار
الحسن الثاني كالعادة في محله،
حيث نجح محمد بنعيسى في
جعل ال��م��غ��رب على ل��س��ان كل
رجال السياسة واألدب واألعمال
األمريكيين ،وجعل الكثيرين
منهم يزورون المغرب ويعتادون
على قضاء عطلهم فيه.
ومرت السنوات ،فكنت كعادتي
ف��ي رح��ل��ة إل���ى أم��ري��ك��ا ،ومن
حسنات الصدف أنني التقيت
محمد بنعيسى مرتين في مطار
نيويورك ،حيث عدنا على نفس
الطائرة التابعة للخطوط الملكية
المغربية ،وطيلة الرحلة وهو
ي��ح��دث��ن��ي ب��ف��رح��ة غ���ام���رة عن

اإلع���ج���اب ال��ه��ائ��ل ال���ذي يكنه
األم��ري��ك��ي��ون للحسن الثاني،
وأنهم ال يتوقفون عن اإلشادة
بشخصيته الريادية كقائد عربي
قل نظيره في التاريخ .وكانوا
يقولون لمحمد بنعيسى« :إن
الشعب المغربي محظوظ ألنه
يعيش تحت قيادة ملك حكيم
مثل الحسن الثاني» .ثم يتجه
بحديثه إلى ذكر خصال وشيم
ولي العهد آنذاك األمير سيدي
محمد الذي يتميز بذكاء خارق
ونضج كبير ،جعل كل الملوك
ال���ع���رب وال����رؤس����اء األجانب
يقولون بلسان واحد بأن الشعب
المغربي سيكون بين أيد أمينة،
وإن األم���ي���ر ال���ف���ائ���ح الذكاء

الصحفي رمزي صوفيا رفقة محمد بنعيسى

بقلم  :رمزي صوفيا

والحكمة سيكون خير خلف
ل��وال��ده ال��ح��س��ن ال��ث��ان��ي ،وإن
االزدهار لن يترك ديار المغرب
أب���دا .وك��ان يقول ل��ي األستاذ
محمد بنعيسى« :إن ذكاء وحكمة
األمير سيدي محمد جعلت والده
ينتدبه باستمرار للنيابة عنه في
المؤتمرات واللقاءات الدولية
الكبرى بمختلف أنحاء العالم،
وسيكون للمغرب تحت قيادته
ش��أن عظيم فالتربية البيتية
الطيبة والتكوين الثقافي الهائل
الذي تلقاه سيجعالن منه ملكا
عظيما فهنيئا لنا ب��ه» .وبعد
س��ن��وات نصبه الملك الحسن
الثاني وزيرا للخارجية ،فأبلى
البالء الحسن وجعل عالقات
ال��م��غ��رب ب��ع��دة ب��ل��دان تتطور
بالخير لصالح وطنه ،كما خدم
قضية الصحراء على أكبر منابر
العالم .وبقي متواضعا وفيا
ألص����دق����ائ����ه ال����ق����دام����ى رغ���م
مسؤولياته المتزايدة.
وب��ع��د رح��ي��ل م��وح��د البالد
ال��ح��س��ن ال��ث��ان��ي ،ج��ل��س على
ال��ع��رش ال��ع��ل��وي م��ل��ك الرخاء
واألوراش التنموية جاللة الملك
محمد السادس ،فواصل األستاذ
محمد بنعيسى خدمته لوطنه
باالنكباب على خدمة مدينته
األصلية أصيلة التي ولد فيها
سنة  .1937وأنجز الكثير من
األوراش الثقافية واإلعالمية
والخدماتية لفائدة أبناء مدينته
الذين اخ��ت��اروه في انتخابات
 2009عمدة لمدينتهم أصيلة.
وبفضل مجهودات األستاذ
محمد بنعيسى ف��ق��د تحولت
مدينة أصيلة إلى ملتقى لكبار
المثقفين واألدباء ،حيث تتوفر
على أكبر خ��زان��ة ف��ي المغرب
إض��اف��ة إل��ى اإلش��ع��اع الفكري
واالجتماعي الذي يضفيه عليها
مهرجانها السنوي الكبير الذي
يترأسه شخصيا مبدعه األستاذ
محمد بنعيسى.
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الرأي

صيحة من مراكش للحفاظ على الماء

محمد بركوش

الماء الذي نشربه ونسقي به األرض ،ونستمد منه الحياة في كل ذات إيقاع عميق وتأثير سحري ،يضربان على «أوتار حساسة» في
لحظة ،هو نعمة كبيرة من جملة نعم الخالق التي ال تعد وال تحصى ،النفس البشرية ،يصعب كما ق��ال سيد قطب أال تهتز لها ،وأال
هذه هي النتيجة التي خرج بها المجتمعون الذين التقوا بمراكش تستجيب لنداء باعثها الذي يدعو إلى التوحيد في مجمل آياته،
الحمراء بعد أن دقوا ناقوس الخطر الحادق وأطلقوا صيحة من والذي تستقيم معه عقيدة اإليمان «تلك العقيدة التي تنعكس أثارها
أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه؛ نعمة أنزلها المعبود من السماء ،وفجرها على كل األوضاع الحياتية باعتبارها المحرك األول واألساس سواء
من الينابيع واألنهار ،فيها حياة لألجسام كلها ،ال فرق بين نباتها ظهرت أو َك ُم َنت» ،قال تعالى« :ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء
وحيوانها وإنسانها ،قال تعالى« :والله أنزل من السماء ماء فأحيا فسلكه ينابيع في األرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ،ثم بهيج
به األرض بعد موتها إن في ذلك آلية لقوم يسمعون» ،وبعد سماعهم فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى ألولي األلباب»،
يتدبرون ويفكرون بعمق وبإيمان في عظمة الله الواحد القهار ،وفي وهو إخبار من الله بالدورة الفالحية التي تنطلق من الحرث وتنتهي
صنعه اإللهي الذي ينفرد به دون سواه ،فالماء حياة لألرض كلها بالحصاد ثم تتكرر العملية عدة مرات ،عبر فصول معروفة باأليام
كما قال سيد قطب ،ليس على وجه التخصيص ،بل على وجه الشمول والشهور.
لكل ما عليها ومن عليها ،هو حياة وضرورة في أقصى ما تكون إنها حكمة الله الغائبة عن اإلنسان الجاحد ،الذي يفسد في األرض،
الضرورة للبقاء وللعطاء واإلنتاجية ،وكذا الدورة االقتصادية ،إذ ويسرف بشكل عشوائي في استعمال نعم الله (بالجمع) ،دون أن
بدونه ال يستقيم النشاط الزراعي ،وال تتطور الفالحة التي يعيش يراعي حقوق اآلخر التي تتقاطع في كثير من األحيان مع حقوقه،
والله مع كل ذلك ،وكما أشار إلى ذلك سيد قطب يرأف به،
عليها أكثر من نصف سكان الكرة األرضية ،ويستحيل توفر
ويمهله لكي يعود إلى نفسه ،ويتوب عن أعماله
كل الثمرات التي تتفاوت في لذتها وحالوتها ،وفي
المسيئة لإلنسان وللطبيعة ،وإن كان ال يهمله
شكلها ولونها بفضل صبيب الماء وفي ذلك يقول
أصبحت اليوم
(من اإلهمال) بصفة نهائية ،مصداقا لقوله عز
تعالى «ومن ثمرات النخيل واألعناب تتخذون
كل تحركات اإلنسان
وجل« :فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال
منه سكرا ورزقا حسان ،إن في ذلك آلية لقوم
متوقفة على الماء ،وأكيد
يستقدمون» ،وهي إشارة قوية فيها الكثير من
يعقلون» ص��دق الله العظيم ،وك��م أعجبني
أن االستعماالت التي ذكرت والمتفق
التالزمية التي تربط الحكمة بالقوة ،وتالقي
تفسير أحد العلماء لآلية ،عندما قال بأنها
عليها ال يدخل ضمنها استعمال الماء
الرحمة مع العدل عند نقطة معينة ،ال نلتفت
تحمل إشارة إلى أن السكر «الخمر» ليس رزقا
في مالعب الكولف ،وبعض الفنادق،
إليها ،ألن أكثر الناس «يغترون باإلمهال» وال
حسنا ،على خالف باقي الثمرات وإنها (أي
وغسل السيارات بطريقة ال تخلو
تستشعر قلوبهم رحمة الله ،حتى يأخذهم عدله
اآلية) جاءت كتوطئة للتدريج السلوكي الذي
وقوته عند األجل الذي ضربه الخالق وأمهلهم
يؤدي إلى تقبل تحريم الخمر بصفة نهائية.
من الرعونة ،وهي عادات
إليه».
ال��م��اء ض���روري للحياة بصفة ع��ام��ة ،ضروري
تحتاج إلى توعية
اإلسالم الدين الحنيف الذي ارتضاه الله لعباده بعد
لالستمرارية والحفاظ على النوع في كل األبعاد،
أن َأ َم َّن نعمته عليهم اهتم بالماء من منظور ديني ودنيوي،
وتفادي العدم كما قال أحد العلماء« ،وجعلنا من الماء
كل شيء حي» ،أي متمتع بمزية الحياة والحركة والبهجة أيضا لما وأصر على أهمية الحفاظ عليه ،كما ألح على ضرورة استعماله
تخلفه المياه من أثار إيجابية عند نزولها بعد انحباس ،وما تتركه بعقالنية كبيرة ،ولم يرض أو باألحرى لم يقبل بهدره حتى في
في النفوس ولذلك قال تعالى في كتابه العزيز« :أمن خلق السموات الوضوء الذي تصح به الصالة التي هي عماد الدين ،فقد اتفق
واألرض وأنزل لكم من السماء ماء وأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما فقهاؤنا األجالء على ضرورة التعامل معه (أي مع الماء) بتقنية إن
كان لكم أن تنبتوا شجرها» ،فاآلية كما هو واضح تتحدث عن البهجة صح التعبير تحبذ الترشيد وتفضل عدم اإلفراط ،وقالوا بتقليله
واالنشراح وما يتفاعل بدواخل اإلنسان عند نزول المياه من السماء أثناء الوضوء بقدر اإلمكان ،حتى ال ينحرف مستعمله إلى اإلفراط
بحكمة من الله وتسخير منه ،وليس بضغط أو توجيه أو لمصلحة والتبذير المذموم ،كما وجهوا المتوضئ إلى وضع اإلناء المستعمل
مدبرة ومقصودة ،ولذلك ك��ان التعبير بفعل «أن��زل» وليس ن َّزل بالجهة اليمنى حتى يسهل تصريف ما في ذلك اإلناء بطريقة خالية
(بالشدة) ،وتشير (أي اآلية) إلى قضية األلوهية الواحدة والتصرف من الضياع ،ولم يتركوا (أي علماؤنا وفقهاؤنا) فرصة تمر دون أن
الواحد في خلق الله ،و»في ما أودع اإلنسان من صفات واستعدادات» ،يعيدوا التذكير بدور الماء الذي يعتبر مشاعا كالهواء بين الناس
وفي ما وهبه من نعم ،مما ال يقدر عليه أحد إال الله ،الذي يلجأ إليه والحيوان والنبات ،قلت دوره في جلب كل المنافع واالستعماالت
العبد عند الضرورة أو االضطرار حتى إذا ما كشف عنه ما أصابه المتنوعة والتي أصبحت اليوم كل حركاتها متوقفة على الماء وعلى
قوة دفعه وصبيبه ،وأكيد أن االستعماالت التي ذكرت والمتفق عليها
راح يشرك به غيره».
لقد ذكر الله عز وجل الماء في العديد من اآليات الكريمات ضمن ال يدخل ضمنها استعمال الماء في مالعب الكولف ،وبعض الفنادق،
سياقات مختلفة ،وقرنه بفعل «أنزل» للتدليل على عظمته وقوته التي وغسل السيارات بطريقة ال تخلو من الرعونة ،وهي عادات تحتاج
ال تضاهي ،وللتأكيد على صنع األلوهية الحقة والربوبية الخالصة ،إلى توعية وإلى وعي بضرورة الماء حتى يتم اإلقالع عنها بقناعة
والقدرة على إعادة الحياة لكل المخلوقات ،وذلك في لمسات لغوية وباقتناع.

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

هل ماتت جمعية أنكاد المغرب الشرقي؟
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الحسين الدراجي

عرفت سنة  1963أحداثا تاريخية غيرت المسار السياسي ،فبعد شيوخ في القرى ومقدمين في الحواضر يعتبرون من لم يسارع إلى
التجربة الديمقراطية الفتية التي حاول المرحوم محمد الخامس أن االنخراط في حزب الجبهة فهو مسخوط الملك ،وقد قامت القيامة
يطبقها في بداية االستقالل مع حكومة عبد الله إبراهيم والتي اجتهد التي شملت جميع ربوع المملكة وتم تسخير جميع إمكانيات الدولة
المرحوم الحسن الثاني في إفشالها ،ب��دأت مرحلة التصادم بين في حملة قوية عمت جميع شرائح الشعب لم ينج منها إال المخلصين
األحزاب الوطنية وبين الراحل الحسن الثاني الذي كان ساعده األيمن لمبادئهم الحزبية ،وفي خضم هذا الجو المشحون بالضغوط وبوسائل
الترهيب والوعيد قررت أن أخوض معمعة االنتخابات
هو المرحوم أحمد رضى اكديرة الذي استحوذ على أهم
معتمدا في ذلك على الخزان الذي كان يتجسد في
السلطات حينئذ ،حيث كان يجمع باإلضافة إلى كونه
 254شابا من اإلخوة الوجديين الذين سعيت في
مديرا عاما للديوان الملكي حقائب وزارات الداخلية
اعتقد اكديرة
توظيفهم بعد إجراء اإلحصاء العام للسكان الذي
واالق��ت��ص��اد الوطني وال��ف�لاح��ة ،وك��ان��ت وزارة
عندما كان الرجل الثاني
شرعت في تنظيمه من الناحية اإلداري���ة سنة
االقتصاد التي ينتمي إليها تابعة لسلطته ،وقد
في المغرب بأن أحسن
 ،1960وقد وصلت إلى هذه المغامرة باستراتيجية
أدى تجميع كل هذه السلط بين يدي رجل واحد وسيلة لتشتيت شمل األحزاب الوطنية
مدروسة تعتمد على العقالنية والعمل الميداني
إلى إصابته بالغرور ألنه أصبح الرجل الثاني هي تأسيس حزب سياسي قوي يضم
فقررت أن أستمر فيه لجمع اإلخوان الوجديين
ف��ي المغرب بعد جاللة الملك .بهذه الصفة
شخصيات إقطاعية ،ورجال المال
الذين كانوا يعملون تحت إمرتي وقد يقول قائل
استقوى على القادة الوطنيين وبالخصوص
واألعمال ،والوصوليين من
إن هذا استغالل للنفوذ ،ولكنني بعد أن عرضت
على قادة حزب االستقالل ،فقد سبق أن حارب
أصحاب «الشكارة»
الفكرة على هؤالء الشباب تحمسوا لها بل طالبوا
المرحوم رشيد ملين ،وهكذا اعتقد أن أحسن
بإلحاح بأال أتراجع عن تنفيذها.
وسيلة لتشتيت شمل األحزاب الوطنية العتيدة تكمن
وفي هذا الصدد زارني المرحوم الطيب الغربي في مكتبي
في تأسيس حزب سياسي قوي يضم شخصيات إقطاعية،
وقال لي هنيئا لك واستعد للسفر معي إلى وجدة ،حيث وقع
ورج���ال ال��م��ال واألع��م��ال ،والمغضوب عليهم م��ن األحزاب
والوصوليين من أصحاب الشكارة ،وهكذا أخرج إلى الوجود حزب االختيار عليك لإلشراف على سير الحملة االنتخابية لجمع مرشحي
الجبهة الديمقراطية للدفاع عن المؤسسات الدستورية «الفديك» ،الجبهة في المغرب الشرقي ،وكان هو مرشحا بدائرة وجدة وكانت
فتحركت آليات الدولة في شخص الوالة والعمال وجميع رجال السلطة سمعته قوية حيث أخبرته أنني أيضا سأترشح في نفس الدائرة
لشن حملة تبشير بميالد حزب جاللة الملك ،وهو شعار كان أعوان بصفتي مواطنا وجديا ال منتميا ،وبأنني أرف��ض عرضه رفضا
السلطة يتشدقون به جهارا أمام المإل ،بحيث كان هؤالء األعوان من تاما.
> يتبع

> العدد809 :
> الخميس  30أكتوبر 2014

مقابلة بين الدين
والتصوف وحدهما
إدريس أبايا
الذين يتناولون ثقافتهم من شتى المعارف الفكرية
والدينية بما فيها التصوف اإلسالمي سيجدون
أنفسهم محاصرين بين حدين فكريين قلما يجدون
منهما مخرجا ،بمعنى هل هناك حد فكري في الفكر
اإلس�لام��ي بالمعنى الفلسفي ،ب��ل يتحدون هذا
السؤال إلى التركيز على أن اإلم��ام الغزالي كان
يتفلسف بمعنى ه��ل يعطي أف��ك��ارا ف��ي إطارها
الفلسفي كابن رشد ،وابن طفيل ،وابن سينا ،من
هنا نجد بعض الباحثين يدمجون اإلمام الغزالي
ضمن علماء المنطق بما يقتضيه شرح كتاب السلم
وما شرحه «ايساغوجي» في هذا العلم ،فالفلسفة
قبل أن تكون علما فهي محاولة لوضع أسئلة ال
حلول لها ولكن في إطار وضعها في عدة وجوه قد
تقنع المتناول بأنه لم يجد ما يستسلم له أو يتسلم
له ...فاإلمام الغزالي عندما كتب «المنقذ من الضالل»،
وأل��ف قبله «اإلح��ي��اء» ك��ان يدعو إل��ى استخالص
العبرة من العلم والفكر ليحوله إلى قناعة التسليم
بكفاية التعبد ،فيكون ق��د تخلص م��ن كثير من
األتعاب المؤرقة للمفكرة وما يتعلله رواده��ا من
تقلب األمور بقناعة ليست قارة مع الدوام ،حيث
يقع التخلي عنها بما يحولها عن الظروف واألحوال
التي ولدتها ،عندما أشرت في الموضوع السابق
إلى المذهب «المالماتي» وما قاله ابن عربي الحاتمي
بأن ابن برحال وابن العريف هما اللذان أدخاله إلى
مراكش ،في طبعة أخرى للفتوحات المكية التي ال
تقر بهذه الفكرة بل تكتفي بذكر أن هناك صاحبا
البن عربي اسمه «المراكشي» ووصفه بالوالية،
فكيف يقع التناقض الحاصل للقارئ في ما قرأ ،وما
لوحظ يمكن أن نقرر به كل ما قيل عن ابن عربي أو
ما كتب عنه يجب أن يؤخذ مأخذ الحيطة أو الكذب
والتزيد على ابن عربي لينسب إليه الكفر أو يبرره
البعض عليه.
نفس العملية ال��م��ط��روح��ة على المتصوفة في
استعمال األذكار أو التخفي منها للسلوك المصلحي
في إط��ار سياسي ه��ذه التلفيقات ال يقرها كبار
الصوفية ،وحتى إذا صرح بعضهم بمثلها فإنهم
يكونون في حالة جذب ال حالة صحو وهذا ما ذكره
بعض منتقدي ابن عربي في غموض أسلوبه كما
يالحظ في كتابه «الفتوحات» ،وقد علل بعضهم
غموض اب��ن عربي بقولهم إن الصوفية «ق��وم ال
يتكلمون بلسان عموم الخلق ،وال يخوضون في ما
يخوض فيه الناس من مسائل علم الظاهر ،وإنما
يتكلمون بلسان الزمن واإلشارة» ،وباعتبار ما يؤدي
إليه الذكر الرباني من سالمة الصدر ورضا الخالق،
فإن التوغل في األذكار الروحانية التي تفقد تاليها
تمكنه م��ن نفسه م��ع إف�لات العنان م��ن ضبطها
للوقوف على ما ثبت في تصفية األحوال لما يرضي
الله ..وهذا يدعو إلى عدم الخوض في أذكار قد ال
يعرف فحواها أو معناها ،وهذا بالفعل ما أبعد
المجاذيب عن التحصين عند الخوض في ما ليس
فيه إذن بذكره ...وهذا ما يالحظ عند شيوخ التربية
في تربية مريدهم ،حيث يسلكون به مسلك القبة أو
البسط والجالل أو الجمال ..فالذين يسلكون الوسط
النبوي يجدون في أنفسهم على استعداد ألداء ما
ف��رض عليهم ب��دون تكلف أو ت��ف��ري��ط ...لقد وقع
السؤال على ما وقع من تشابه في صلوات بعض
الشيوخ إلى تكليف موريديهم إلى ما ال يطيقونه
فينتهي األمر بالشيخ المزور وموريديه إلى ما ال
تحمد عقباه ،في
الفص الحادي والعشرين عن
ِّ
الشيخ أبي القاسم بن قسي (شيخ طائفة المريدين
في األندلس) إنه مات مقتوال سنة  546هجرية ،وقد
كان معاصرا الثنين من كبار رجال التصوف في
األندلس وهما :أبو العباس بن العريف وأبو الحكم
بن برجان ،اللذان اتهما بالزندقة فدعاهما صاحب
شمال إفريقيا علي بن يوسف إلى مراكش وحبسهما
حتى ماتا في السجن ...من ذلك الوقت استقل ابن
قسي بزعامة الصوفية في األندلس ،وأطلق على
أتباعه اسم المردين فألف منهم جيشا قويا كان له
خطره في الشؤون السياسية في األندلس وإفريقيا
على السواء ،وقد خاض بهذا الجيش مواقع كثيرة
في الثورة المعروفة بثورة المريدين ،واختلفت عليه
الحظوظ فانتصر في بعضها وهزم في البعض
اآلخر وانتهى به األمر إلى أن قتل في ساحة القتال
نتيجة عقد تحالف بينه وبين نصارى البرتغال سنة
 546هجرية ،وك��ان بنفس الرماح التي أم��ده بها
هؤالء النصارى( ،أنظر كتاب فحوص الحكم ،محيي
الدين بن عربي الحاتمي ،صفحة ،255 :تحقيق أبو
العالء عفيفي).
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alousbouea@gmail.com

أطفالنــا والخــطر الدائــم
ظ��اه��رة اخ��ت��ط��اف وقتل
واغتصاب األطفال أصبحت
تتكرر بشكل يومي إذ تعد من
أكثر الجرائم التي انتشرت
ب��ب�لادن��ا بشكل ي��دع��و إلى
القلق وأخذ الحيطة والحذر،
إذ ال ت��خ��ل��و ص��ف��ح��ة من
ص��ف��ح��ات ال���ح���وادث التي
تنشر في الجرائد اليومية
ع��ن جريمة م��ن ه��ذا النوع
س��واء بالمدن أو البوادي،
مما يطرح أكثر من عالمة
اس��ت��ف��ه��ام ع��ن ح��م��اي��ة هذه
ال��ش��ري��ح��ة م���ن المجتمع،
وكأننا نعيش في غابة مع
وحوش مفترسة وحيوانات
ضارية وليس عالما بشريا
وإنسانيا.
لقد أصبح األطفال اليوم
أك��ث��ر ع��رض��ة ل��خ��ط��ر دائم
وج��رائ��م متعددة ومتنوعة
ب��ي��ن ال��ق��ت��ل واالختطاف
واالغتصاب ،وهذا يدل على
أن ه����ذه ال��ف��ئ��ة أصبحت

مستهدفة ألنها فئة ضعيفة
وغ��ي��ر ق����ادرة ع��ل��ى حماية
نفسها وال��دف��اع عنها أمام
وح����وش ب��ش��ري��ة ال تعرف
الرحمة إلى قلوبها سبيال،

وال ت��ت��وق��ف ع���ن التربص
باألطفال في أية لحظة ،فقبل
أيام تعرضت طفلة لالغتصاب
وال��ق��ت��ل وه���ي ال ت����زال في
ربيعها الثاني ،كما تعرض

ط��ف��ل آخ���ر لجريمة ال تقل
بشاعة وخطورة عن سابقتها
إذ تم ذبحه والتمثيل بجثته
ورميه من النافذة ،والغريب
ف���ي األم����ر أن ال��ت��ي قامت

مسلسل الزيادات الذي قد ال تنتهي حلقاته

قســاوة وطــن
ما أنا يائس وما ميؤوس مني
غير هكذا زادت األقدار
الوطن اللي فيه تربيت ما رحمني
رماني خارج األسوار
ما شاف من حالي وال كبر سني
لحق بي شلة ضرار
فيه بويا وخويا وأمي ونكرني
خذا حقي وعطاه للكبار
تربيت في ترابو وفيه حي دفني
حتى لهاد الحد الوطن نكار
نسى الخير وبحال الكرة قذفني
خالني نتالطم في امواج لبحار
نويت فيه الخير
يعانقني ويضمني
ويواسيني وقت التزيار
تلفت دار راسو ما عرفني
خالني وحيد في الخال والقفار
الله يا الله كنت بيك نغني
واش حتى لهاد الحد أنت غدار
خدمتك حتى وال ظهري محني
ورفعت قدرك قدام األمصار
عييت نعلي فيك ونبني
وردمتيني تحت لغبار
> مصطفى بصير (فاس)

متى يأتي اليوم الذي يتم فيه
عالج المغاربة من سرطان الزيادات
ال����ذي اب��ت��ل��وا ب���ه وال�����ذي ثبتت
م��س��اه��م��ة ك���ل ال��ح��ك��وم��ات التي
تعاقبت على تولي شؤون الشعب
المغربي المغلوب على أمره فيه،
تلك الحكومات التي
كانت تعمل على تسوية
أوض���������اع الخزينة
والمديونية الداخلية
ع��ل��ى ح��س��اب الطبقة
الفقيرة ،ومنها الزيادة
مؤخرا في ثمن تذكرة
حافلة النقل الحضري
«األطوبيس» التي قررت
إدارة ال��ش��رك��ة رفع
ثمنها بطريقة ملتوية
وب��ل��ي��دة وتقليد غير
ذك������ي ل���ع���م���ل إدارة
ال��ط��رام��واي ،إذ على
ال���راك���ب ال����ذي ل��م ت��ك��ن بحوزته
البطاقة التي تعرضها إدارة شركة
األطوبيس أن يؤدي  5دراهم بدال
من أربعة دراهم كثمن للتذكرة دون
مراعاة للظروف المادية الصعبة

التي تعيش تحت وطأتها شرائح
كبيرة من الشعب المغربي ،ويظهر
أن أولئك الذين يقررون الزيادة في
تكلفة المعيشة ال يشعرون بوطأتها
وم��ف��ع��ول��ه��ا ع��ل��ى ذوي الدخل
المحدود أو المنعدم ،إذ يبدو أنهم

ال يعرفون «األطوبيس» وال حتى
ثمن الدقيق والسكر والزيت وكل
الضروريات التي يقتنيها المواطن
البسيط إلعالة أسرته ،والتي تعد
كل زيادة فيها بمثابة طعنة بموس

مع الـمهاجرين غير الشرعيني
ق���ب���ل ك����ل ش�������يء ،م����ا معنى
المهاجرين غير الشرعيين؟
ال��ج��واب :ه��م ال��ذي��ن هاجروا
أوطانهم األصلية مكرهين (بفتح
الراء) ،لكونهم لم يجدوا في بالدهم
خبزا يشبع بطنا ،ولباسا يقي بردا
وح�����را ،ودواء ي��ع��ال��ج جسما،
ومدرسة تعلم جاهال ،ومسكنا يقي
بردا وثلجا ،أو لكون بالدهم تعيش
حربا ضروسا كما هو الحال في
سوريا والعراق وليبيا ،أو لكون
بالدهم تعرف نظاما ديكتاتوريا
ي��ك��م��م األف������واه ع���ن معارضته،
ويسجن ذوي األق�لام التي تبين
معايبه وتقف في وجهه حتى ال
يبقى يصول ويجول كما يحلو
له.
وعلى كل ح��ال ،وكيفما كانت
الدواعي للهجرة ،فهاته الهجرة
وهؤالء المهاجرون يعيشون وضعا
سيئا ويشكلون خطرا كبيرا على
البلدين التي هاجروا إليها ،سيما

ب��ال��ج��ري��م��ة ج�����ارة لعائلة
الضحية والتي كانت تمارس
مهنة ال��ت��دري��س وق��د اهتز
سكان مدينة برشيد لهذه
الجريمة الخطيرة ،وبعدها
ب���أي���ام ق��ل��ي��ل��ة ب��ث��ت بعض
القنوات اإلخبارية والجرائد
اليومية خبر سقوط طفل من
ال����ط����اب����ق ال����ث����ان����ي بحي
ال��ب��رن��وص��ي ب��ع��د أن كان
محتجزا في إحدى البنايات
وق��د نجا م��ن م��وت محقق،
لكنه أصيب بجروح بليغة
أدخ������ل ع���ل���ى إث����ره����ا إلى
المستشفى ،وهكذا يستمر
مسلسل االعتداء على األطفال
في غياب الحماية األمنية بل
إن االعتداء أصبح يطالهم
ح��ت��ى داخ����ل المؤسسات
التعليمية كما وقع في قرية
أوالد موسى بسال ،إذ دخل
مختل إلى مدرسة وأصاب
وجه تلميذ بشفرة حالقة.
> جد بوشتى (الرباط)

إذا كانت هذه البلدان هي نفسها
تعيش أزمة اقتصادية خانقة كما
هو الحال اآلن ،فلقد عمت األزمة
الكرة األرض��ي��ة س��واء في الدول
المتقدمة أو الدول المتخلفة.
هذا ،وقد لعبت الرأسمالية دورا
كبيرا في هجرة المهاجرين كما
لعبت التكنولوجيا دورا كبيرا في
ال��ه��ج��رة ،ف��ق��د ح��ل��ت اآلل����ة محل
اإلن��س��ان ،فهاته اآلل��ة تقوم مقام
ال��ع��دي��د م���ن ال��ع��م��ال فاستغنى
أص��ح��اب المصانع ع��ن ع��دد من
العمال فشردوهم وأصبحوا بدون
عمل ،واضطروا هم أيضا للهجرة
مكرهين (بفتح الراء).
إن م��ش��ك��ل ال��م��ه��اج��ري��ن غير
الشرعيين مشكل إنساني كبير
يتحمل تبعته مسؤولو الحكم في
ال��ب��ل��دان ال��م��ه��ج��ورة ،ويتحمله
اإلنسان ككل ،نظرا للشره والطمع،
وح���ب االس��ت��غ��ن��اء ع��ل��ى حساب
المأجورين والكادحين.

يحكي الطاهر بن جلون الكاتب
المعروف في كتابه
«»L’Auberge Des Pauvres
 ملجأ الفقراء  -أقول :يحكي أنهزار دولة الكويت في خريف سنة
 ،1975ف��اك��ت��ش��ف ع��ل��ى ب��ع��د 15
كيلومترا من العاصمة الكويتية

ذو ح��دي��ن ف��ي ط��اق��ت��ه الشرائية
ال��م��ري��ض��ة ب��م��رض م��زم��ن اسمه
انعدام الزيادة في األجور موازاة
مع الزيادة المستمرة في المعيشة،
وعليه فإن حكومة السادة الملتحين
الموقرة يجب عليها أن تعرف أن
المغاربة لم ينتخبوا
حزب العدالة والتنمية
ال��م��ت��رأس للحكومة
لتعاملهم ب��م��ب��دإ أو
س���ي���اس���ة ج��������وع()...
يتبعك ،وعلى كل حال
فإن االنتخابات المقبلة
ع��ل��ى األب�������واب ،وإن
ال���ش���ع���ب المغربي
الصبور الذي لدغ من
ج��م��ي��ع األح������زاب ،لن
يسمح بلدغة أخرى من
ق��ب��ل ح����زب العدالة
والتنمية ذي الخلفية
اإلسالمية والتوجه (الديني) ،وال
أي حزب آخر مهما كانت الظروف
واألسباب.
> محمد نرجيس
(الدار البيضاء)

ملجأ يضم ع��ددا من المهاجرين
يعيشون وض��ع��ي��ة ص��ع��ب��ة ،فهم
يعملون في النهار ،ثم يختفون ليال
في المغارات أو تحت الخيام ،ص:
.1
> مالكي علوي موالي الصادق
(سال)

كيف ينبغي أن يسوس
الحكام األمة ويقودوها؟
بقلم :د .يوسف الكتاني

لقد تحدثنا في الحلقة السابقة عن الصنف
األول الذي تكلم عنه الحديث النبوي ،وضرورة
صالحه لصالح األمة واهتدائها ،وهم العلماء
ورثة األنبياء ،ونتحدث اليوم عن الصنف الثاني
لصالح األمة واستقامتها وهم األمراء ،ويدخل
في حكمهم القادة والزعماء ،والرؤساء والحكام،
وكل مسؤول يلي السلطة ويكلف بها ،سواء كان
وزيرا أو واليا أو عامال أو قائدا ،وكذا كل موظف
يعمل في اإلدارة العمومية ويكون مسؤوال عن
شؤون األمة جلت أو صغرت ،فكلهم مسؤولون
عن عملهم كما تحدث الرسول الكريم بقوله« ꞉كلكم
راع وكلكم مسؤول عن رعيته ،فاإلمام راع وهو
مسؤول عن رعيته ،والرجل راع في أهله وهو
مسؤول عن رعيته ،والمرأة راعية في بيت زوجها
وهي مسؤولة عن رعيتها ،والخادم راع في مال
س��ي��ده وه��و م��س��ؤول ع��ن رع��ي��ت��ه» ،حيث نجد
الرسول عمم تلك المسؤولية حتى شملت اإلمام
والرجل في بيتهما ،وعن أوالدهما ،ومساعديهما،
وكذا الخادم في مال مخدومه.
والبد لهؤالء أن يكونوا مثل العلماء من أهل
ال��رأي والمسؤولية الكاملة ،واالستقامة على
الحق ،والكفاءة في قيادة األمة وتسيير أمورها،
وسياستها بالحكمة واألسوة الحسنة ،لتنصلح
األمة بصالحهم وسيرتهم ،وكفاءاتهم وحسن
أعمالهم ،وسعيهم الحثيث ف��ي سبيل الحق
والصدق والعفة ،ونشر الفضيلة والمروءة،
والسير بالناس بما يصلحهم ويرفع مستواهم،
ويحقق كفايتهم ،ويهديهم سواء السبيل.
فأنظر كيف جمع الرسول األمين في حديثه
الشريف بين الصالحين ꞉صالح الدنيا وصالح
الدين ،وهما الشرطان األساسيان لكل إصالح
وتنمية وتقدم وفالح ،وقد جعل صلى الله عليه
وسلم م��ن ق��دوت��ه الحسنة ،وسلوكه القويم،
وسيرته النبوية النموذج األرفع لتربية األمة
وسيرتها وهديها ،كما كانت سيرة الخلفاء
الراشدين والصحابة ،نعم األسوة والقدوة في
السلوك واالستقامة والصالح الذي تكون عليه
الرعية ،وتحققه باتباعها لهدي نبيها ،وسيرته
العاطرة ،وك��ذا سيرة الخلفاء الراشدين وفي
مقدمتهم سيرة العمرين ابن الخطاب وابن عبد
العزيز ،وكذا بقية التابعين بإحسان الذين كانوا
مصابيح لألمة ،ونماذج رفيعة للتأسي بهم،
واالهتداء بهديهم رضي الله عنه أجمعين.
ولهذا أدعو أن تكون سيرة الرسول الكريم
وسيرة الخلفاء والصحب مادة أساسية تعلم في
كلياتنا ،وجامعتنا ،وباألخص في مدارس رجال
السلطة وم��ع��اه��ده��ا ،ح��ت��ى يتعلم مسؤولو
المستقبل ،وحكام األمة وعلماؤها ،من سيرة
نبيهم وهديه وهدي من اتبعه بإحسان.
• أن ال���ص���دق ف���ي ق���ي���ادة األم����ة وهديها،
ومصارحتها بعيوبها وآفاتها ،والتعامل الصريح
الصادق مع أفرادها ،هو الشرط األس��اس في
سيرة المسؤول وسياسته.
• وأن تكون حياته وعيشه كما تعيش األمة
وتحيى كما ك��ان ال��رس��ول األم��ي��ن ،وك��م��ا كان
العمران ،لقد ضيق عمر على نفسه المعيشة في
عام الجماعة وكان ال يأكل إال الخبز والزيت،
ويخاطب بطنه عندما تقرقر  -تصوت  -من كثرة
أكل الزيت ꞉قرقري ما شئت فليس لك عندي شبع
الناس ،كما لم يكن عنده إال قميص واحد ،فإذا
اتسخ غسله وحبس نفسه في البيت حتى ييبس
قميصه ليستقل به الناس.
• وأن يمارس المسؤول سلكته بكل تواضع
ورف��ق ،ويفتح أب��واب��ه في وج��وه المواطنين،
ويستمع إلى شكاواهم على الدوام ،ويعدل بدون
تمييز ،وال يشتد عليهم فيتقوه ،وال يطمعهم حتى
ال يغتروا به.
• وأن يحافظ على أم��وال األم��ة ويصونها
وي��داف��ع عنها ،ف��إن الله سائله ع��ن ك��ل كبيرة
وصغيرة من الشؤون كما قال عمر« ꞉والله لو
ضاع جدي بشط الفرات لعلمت أن الله سائلني
عنه».
• وعليه أن يوفر الحرية لألمة ويدافع عنها
في كل األم��ور وفي جميع المستويات «فمتى
استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا».
وبالله التوفيق.

المنبر الحر
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مشروع خدم البيوت متى يرى النور؟
من المعلوم أن المجلس الحكومي
في مارس  2013صادق على مشروع
قانون خاص بالخدم لدى البيوت
مازال لحد اآلن محط مشاورة لدى
هيئة تقنية بمجلس المستشارين،
إال أنه يالحظ أن البطء الذي يعرفه
هذا المشروع من أجل ترجمته إلى
الواقع ..مازال في مخاض عسير..
إذ من المشاكل العويصة التي قد
تترتب عن تطبيق هذا المشروع هو
كيفية تفعيله إلى الواقع ..ال سيما
أن المجتمع المغربي ما زال غير
مهيئ لتقبله على حاله ..ما دام يروم
إلى ضمان الحد األدنى لألجر للخدم..
سواء كان في صفة حارس أو خادمة
بيت أو سائق أو طباخ أو مكلف
بشؤون البستنة ..ال سيما أن الفصل
 4من هذا المشروع يقضي بأن شروط
العمل تستوجب آليات خاصة تربط
المشغل بالخادم في قطاع ذي طبيعة
تقليدية ..من أشغال البيت والتكفل
بحراسة األبناء ..أو تتبع حاجيات
أحد أفراد العائلة بسبب تقدمه في
السن أو مرضه أو إعاقته أو السيارة
أو حراسة البيت أو القيام بشؤون
البستنة ،حتى تكون الحكومة في
م��ن��أى ع��ن أي م��س��اءل��ة ف��ي مصير
الخدم ناقصي األهلية طبقا لالتفاقية
الدولية لحقوق الطفل كما صادق
عليها المغرب سنة .1993
وجدير بالذكر أن هذا المشروع

أفاد بأن تسخير األطفال بين سنتي
 15و 18سنة يتوجب موافقة وليه..
بمقتضى محرر مصادق عليه ..حتى
يتماشى م��ع ق��ان��ون الشغل الذي
يستوجب ك��ل ه��ذا ال��ش��رك ،وحتى
يكون هذا الطفل في منأى عن كل
عمل شاق قد يضر بصحته ..وكذا
إخضاعه كل سنة إلى فحص طبي
تكون على عاتق المشعل ..الذي يمنع
عليه أن يعرضه لعمل شاق قد يشكل
خطرا محذقا على صحته أو أمنه.
وقد أحدث هذا المشروع لغطا في
صفوف المعرضة بغض النظر عن

أنه يضمن يوم الراحة األسبوعية
وكذا العطلة السنوية ،فإن عقد العمل
يجب أن يتضمن راتبا ال يقل عن
نسبة  %50من الحد األدنى لألجر،
حيث اعتبره البعض مجحفا وغير
كاف لضمان كرامة الخدم سواء من
جانب األط��راف المعنية بالجانب
االجتماعي أو النواب ،حيث على إثر
هذه المالحظات تم تعديل المشروع
الحالي فاستوجب الفصل  13منه
أن الراتب ال يجب أن يكون أدنى من
ال��رات��ب الشرعي المعمول ب��ه في
القطاع الصناعي ،أو التجاري ،أو

أســرار يــوم عاشــوراء
يشكل ي���وم ع���اش���وراء حدثا
احتفاليا بامتياز يمتزج فيه ما
هو مقدس بما هو مدنس ،فمن
مظاهر التقديس ال��ت��ي ترتبط
بالذاكرة الشعبية لدى المغاربة
ف��ي ه���ذا ال��ي��وم القيام
ب����ط����ق����وس ت���ع���ب���دي���ة،
كالصيام الذي يعتبر من
ال��م��س��ت��ح��ب��ات لقوله
صلى الله عليه وسلم:
«وصوم يوم عاشوراء
يكفر سنة ماضية»،
ويحمل دالل��ة رمزية
ألنه عليه السالم رأى
ال��ي��ه��ود يصومونه
اح����ت����ف����اال بنجاة
موسى عليه السالم
من ف��رع��ون ،فقال:
«نحن أحق بموسى
ف�����ي ص������وم ه���ذا
اليوم».
وم���������ن ال����م����ظ����اه����ر
المستحبة كذلك في هذا اليوم،
إدخال الفرح والسرور على األسر،
وإشعارهم بقدسية هذا اليوم من
خ�ل�ال أل��ع��اب األط���ف���ال وش���راء
الفواكه الجافة وتقديم العشور.
إال أن يوم عاشوراء ال يخلو من
انتشار مظاهر الشرك والشعوذة

والسحر التي تجد لها مساحة
ف����ي م��خ��ي��ل��ة ب���ع���ض العقول
المتخلفة ،ويتجلى ذلك في إشعال
النيران «الشعالة» في كل مكان،
والدوران حولها ،وكذا النط فوقها
نتيجة بعض المعتقدات

ال���ف���اس���دة ،وال���ت���ي تستمد
مشروعيتها من الفكر الشيعي.
ومن تبعات هذه الممارسات أن
السلطات األمنية والمحلية وعمال
النظافة تستنفر لذلك اليوم نتيجة
األح���داث التي تقع ،أم��ا بعض

النساء فيأخذن من ه��ذا اليوم
فسحة لممارسة السحر والشعوذة
من أجل إلحاق الضرر بالرجل أو
من أجل جلب المحبة إلى غير
ذلك من التمثالت العالقة بالذاكرة.
ولإلشارة ،فقد يتم تقسيم التاسع
والعاشر من عاشوراء لتصريف
ه��ذه السلوكيات حيث
ي��ت��س��م اليوم
ال�������ت�������اس�������ع
ب����م����م����ارس����ة
طقوس السحر
وال����ش����ع����وذة،
وإش�����������ع�����������ال
ال��ن��ي��ران ،بينما
ي����ع����رف ال���ي���وم
ال���ع���اش���ر زي����ارة
المقابر والتراشق
بالماء الذي يحمل
دالل������������ة رم�����زي�����ة
م����ت����رس����خ����ة في
ال���ذاك���رة الشعبية
ت��دل على التطهير
والنقاء ،معتقدين أن
هذا الماء منبعه زمزم.
ه��ذا ه��و النسق ال��ع��ام الذي
يميز ي��وم ع��اش��وراء م��ن خالل
الطقوس التي يعرفها.
> خليفة الشحيمي

إضرابكم يضر بغيركم
إن اس���ت���م���رار ظاهرة
اإلض����راب����ات ،يتسبب في
أض���رار جسيمة للمواطن
ال��م��غ��رب��ي والمؤسسات
المغربية ،مما ي��ؤدي إلى
خ��س��ائ��ر ك��ب��ي��رة لالقتصاد
الوطني للمملكة المغربية،
وي��ه��دد بتدهور اقتصادي
سيعود بالضرر على جميع
األطراف في المغرب.
ونؤكد ـ في هذا الصدد ـ
أن اإلض��راب��ات حق مكفول
إيه نعم ،وهو أمر ال خالف
ع��ل��ي��ه ،ل��ك��ن ي��ج��ب أن يتم
بصورة منظمة ،طبقا لما

يحدده القانون ،وبصورة ال
تؤثر في اإلن��ت��اج ،وتوفير
اح��ت��ي��اج��ات المواطنين،
االس��ت��ش��ف��ائ��ي��ة واإلداري������ة
والتنقل.
على اإلنسان أن ينظر إلى
من هو أدن��ى منه ق��درا في
الدنيا ،في المال والصحة؛
حتى ال ي���زدري نعمة الله
عليه ،كما أرشدنا الرسول
ص��ل��ى ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وسلم،
ولينظر إلى من هو أعلى منه
في الدين ،وفي الرضا ،وفي
اإليمان ،وفي التقوي ،فذاك
هو المهم.

نحن في وضع اقتصادي
ال نحسد عليه وخاصة نحن
ال��ط��ب��ق��ة ال��ف��ق��ي��رة والهشة
ولسنا موظفين مثلكم ،وليس
لدينا دخ��ل ق��ار مثلكم وال
تغطية صحية وال حقوق
أطفالنا ونسائنا ،نهان في
ك����ل م���ؤس���س���ة ب����داي����ة من
ال��ك��وم��ي��س��اري��ة ع��ن��د طلب
ال��ب��ط��اق��ة ال��وط��ن��ي��ة ،وفي
المستشفيات «راكم عارفين»
إلخ.
لحد اآلن مازلنا نجهل
البديل العملي لدى النقابات
إلص��ل�اح أن��ظ��م��ة التقاعد،

لدى المهن الحرة ..مع اشتراط أنه
إذا تم التنصيص في عقدة العمل
على أن رب البيت يتحمل مصاريف
األكل والمبيت ،فإنه أال تتعدى نسبة
 %40من أصل الراتب..
ومع ذلك تبقى حكومة بن كيران
في شخص وزير الشغل الصديقي
مطالبة بضرورة العمل بشكل فعال
وحيوي إلخراج هذا المشروع إلى
الوجود حتى يدخل ضمن منجزاتها،
والعمل على إخ��راج��ه م��ن دهاليز
مجلس المستشارين ال��ذي يعتبر
وجوده ضارا أكثر من نفعه..
وف��ي جميع األح���وال ف��إن اآلراء
البورجوازية التي تعمل على عرقلة
مثل هذا المشروع تعمل جاهدة في
الخفاء على عدم إبرازه للوجود ،ألنها
تعتبر أن المجتمع المغربي من
الصعوبة عليه تقبل مثل هذا القانون
الذي سوف يفرض عليه عدة قيود
من شأنها أن تحمي حقوق الخدم
م���ن ض��م��ان ال��ح��د األدن�����ى لألجر،
وض��������رورة ت��س��ج��ي��ل��ه بالضمان
االجتماعي حماية لحقوقه اإلنسانية،
كما هو معمول به في الدول المتقدمة
علما أن الشريعة اإلسالمية تعتبر
الضامن األول لحقوق الخدم ،عمال
ب��ال��ح��دي��ث ال��ن��ب��وي« :خ����ادم القوم
سيدهم».
> عبد الرحمن المريني
(القنيطرة)

أزمور المهمشة

كثير من الهيئات الحزبية في
مدينة أزمور ،وفي كل انتخابات
جماعية تتقدم للمشاركة في
االنتخابات دون أن تقدم برامج
تذكر ،اللهم صورة لوكيل الالئحة
ومرشحيه داعين فقط الساكنة
بالتصويت عليهم على بياض،
وهذا يعد نوعا من التهرب من
المسؤولية ،في حين أن بعض
الهيئات الحزبية المشاركة في
االنتخابات تقدم برامج طموحة
وم��س��ؤول��ة ت��ك��ون المدينة في
ح��اج��ة إليها ،ألن��ه��ا ل�لأس��ف ال
يكتب لها النجاح ،األم��ر الذي
يفوت على أزمور مواكبة النهضة
الشاملة والتنمية المستدامة
والبرامج التأهيلية وأوراش
اإلصالح التي تعرفها العديد من
المدن على المستوى الوطني.
وأملنا كبير ف��ي انتخابات
يونيو المقبل بأن تحظى مدينة
أزمور بمجلس ذي برنامج جاد
ومسؤول إلنقاذها من اإلهمال
والتهميش ،حتى تأخذ مكانتها
ف��ي ح��ظ��ي��رة ال��م��دن المغربية
العصرية المؤهلة ضمن المدن
المستقطبة لالستثمار في كل
المجاالت لضمان العيش الكريم
لكل ساكنتها.
> شكيب جالل (أزمور)

اطلعنا على مشروع اإلصالح
ال��ذي تقدمت ب��ه الحكومة
والذي ترفضه النقابات وهذا
منطقي وطبيعي لكن شريطة
أن تقدم المعارضة مشروعا
مضادا يحيط بالموضوع من
كافة جوانبه ،ويضع تصورا
مدروسا لهذا اإلصالح وحال
لتراجع موارد الصندوق مع
ضمانات للمتقاعدين.
م��ش��ك��ل ه���ذه ال��ب�لاد هو
المزايدات السياسوية ،إن
أراد طرف ما طريق اإلصالح
ف��ال��ط��رف اآلخ���ر ي��ق��وم بكل
شيء لعرقلة هذا اإلصالح

ألنه من قام به هو الطرف
األول وهو الذي سيفوز بثقة
شريحة كبيرة من الشعب،
إن غالبية ما يتم حاليا
م��ن إض��راب��ات ومظاهرات
واعتصامات ،هو أم��ر يتم
بصورة غير شرعية.
ال��م��رج��و ال��ك��ف م��ن هذه
ال��م��زاي��دات واالن��خ��راط في
تنمية ه��ذه ال��ب�لاد ،فالبلد
بلدنا جميعا وليس بلد فئة
معينة« ،راه الناس الحمد لله
وع������ات ،دي�����رو عقولكوم
وخدمو البالد».
> أقديم حسن

اإلسالم أسمى وأغلى
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بقلم :مصطفى الطريبق

إذا نظرنا إلى الواقع العربي فإنه الشك
يؤلمنا كثيرا ويوقظ فينا المواجع المضنية
ألنه واقع أشد وأصعب من الواقع الذي كنا
نعيشه خ�لال مرحلة االس��ت��ع��م��ار ،ألن عهد
االستعمار كان يتميز بالظلم المادي ،أما اليوم
فإنه واقع تكاثر المشاكل وتزايد االضطرابات
وتوالد الفتن وتكالبها ،واغتيال األبرياء ،وتعدد
االن��ف��ج��ارات ،وإذا ك��ان االستعمار ق��د غادر
البلدان العربية ،فإن ما تكابده الشعوب العربية
اليوم كله أثر من آثار االستعمار ،ألن االستعمار
لم ينس دوره الذي عاهد نفسه على القيام به،
وهو محاربة اإلسالم بالدرجة األولى ،وتفتيت
كل بلد عربي مسلم ،وتخصيص كل ما يلزم
لذلك من مال ونفوذ وتشغيل األعوان بالمال
من العرب أنفسهم ،وقد وجد من يقف معه
بتفان وإخالص من معدومي الضمائر وفاقدي
األريحية والغيرة ،وبذلك أصبح خطره يشكل
بالنسبة للدول العربية معوال هداما لكل القيم
اإلسالمية وبذر بذور اإللحاد واعتناق المذاهب
الهدامة.
لقد بقي االستعمار األوروبي متربصا بنا،
وبقيت أنيابه مغروسة في لحومنا ليمتص
ال��دم��اء الزكية الطاهرة ويعوضها بالدماء
الفاسدة ،وليشتت أفكارنا باإليديولوجيات
الخطيرة والمذاهب الهدامة ،فقد أصبحت
جرائمه متسلطة على مشاعرنا بدءا من النصف
الثاني م��ن ال��ق��رن التاسع عشر إل��ى نهاية
النصف األول من القرن العشرين ،فخالل هذه
المدة الطويلة لم يسلم أي قطر عربي من تغلغل
االستعمار األوروبي الصليبي على اختالف
جنسيته ،فقد انتشر في كل بقعة من بقاع
العالم العربي اإلسالمي ،انتشر في الشمال
اإلفريقي :تونس ،ليبيا ،المغرب ،والجزائر،
وانتشر في المشرق العربي :في مصر ،وسوريا،
ولبنان ،والعراق ،وكل ما له ِص َلى بالعروبة
واإلسالم بما في ذلك الهند وأندونيسيا ،فقد
حل بهذه األقطار كالجراد المنتشر الذي يأتي
جائعا جائحا فيحل ف��ي األرض الخصبة
ويحيلها قاحلة جرداء ،ويبعث الهول والفزع،
لقد جاء كالطاعون الذي إذا حل بجسم انتقل
إلى جسم آخر فإما أن يفنيه وإما أن يتركه
هامدا ال حركة وال إرادة له ،والغريب أن هذا
االستعمار كان مختلفا في أسمائه :هولندي،
إسباني ،فرنسي ،بلجيكي ،إنجليزي ،ولكنه
ك��ان واح��دا في سياسته وأسلوبه ونواياه
وجرائمه وأخطاره ،ينهج نهجا واحدا وهو
ال��م��ح��ارب��ة ال��ش��دي��دة ل�لإس�لام وال��ب��ح��ث عن
األساليب المؤدية إلى إضعافه وإفراغه من
م��ح��ت��واه ف��ي أع��ي��ن ذوي���ه ،والتمويه عليهم
بالضالل والتضليل ،لقطع الصلة بينهم وبين
اإلس�لام ،وما هذه االضطرابات التي نراها
ونعيشها ،وما هذا المآل الذي وصلنا إليه إال
نتيجة ما غرسه االستعمار ومازال يعمل عليه،
وإن كان غادر هذه األقطار ألنه في الحقيقة
خرج من الباب وعاد من أوسع النوافذ وبأسهل
الطرق وأكثرها خبثا ومكرا ودسيسة ،ولغة
االستعمار هي اليوم أكثر انتشارا ،وهي التي
عليها اإلقبال بدرجة متفاوتة ،وإعالمنا الرسمي
يمأل فضائياتنا بلغته ،والبرامج الهامة كلها
بلغته ،والمسؤولون عندنا يشعرون بالفخر
وهم يتحدثون بلغته ،ومن يتحدث بالعربية
راض وكأنه نادم لكونه ال يعرف
تكاد تراه غير ٍ
لغة االستعمار ،ووصل األمر بنا أن ظهر فينا
ومن بيننا من أقام الدنيا ولم يقعدها للمناداة
من أجل التدريس باللهجة الدارجة ،وكأنه أراد
أن يقضي على الصلة التي هي كياننا وتربطنا
بديننا وأصالتنا وهي اللغة العربية ،واعتنى
إعالمنا المسكين بهذه الظاهرة وعقد لها
ندوات وطبل وزمر وقام الغيورون على لغتنا
وفندوا هذه المناداة وضج الجميع ،وطلعت
كتابات عديدة في الصحف تندد بموضوع
التدريس بالدارجة وانتهى األمر عند هذا الحد،
ول���م يطلع أي ب�ل�اغ رس��م��ي للبت ف��ي هذا
الموضوع وتأييد الجانب ال��ذي مالت إليه
أغلبية أفراد الشعب وكان من الواجب أن يطلع
إليقاف المتالعبين بالقيم وأصولها في هذا
البلد العزيز ،ولكننا ونحن نعاني مرارة هذه
الصيحة المؤلمة للتعليم بالدارجة طلعت
صيحة أخ���رى دون اس��ت��ش��ارة البرلمان أو
عرضها عليه ،وهي «البكالوريا الفرنسية» وهذا
ه��و ال��خ��ط��ر األك��ب��ر بالنسبة للغة العربية
والتعليم العربي.
> يتبع
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من رجال التعليم المتقاعدين إلى وزير التربية الوطنية

مغـربـي أنـا
أس����ت����غ����رب م�����ن بعض
ال��م��غ��ارب��ة ال��ذي��ن يطلبون
اللجوء السياسي لدولة ما،
أو يتخلون ع��ن الجنسية
المغربية ،بل وهناك من طلب
م���ن إس��رائ��ي��ل أن تمنحه
جنسيتها بعدما ضاق ذرعا..
مبرر هؤالء دائما هو نفسه
كون هذا الوطن ظلمهم وأخذ
منهم حقوقهم..
أال ت���درون أن ال��وط��ن ال
يظلم مثقال ذرة؟ أال تدرون
أن الوطن غفور رحيم؟ إن
ت��ص��رف ك��ل م��ظ��ل��وم بهذه
الطريقة فلن يبقى أحد بين
جدران هذا المغرب الحبيب،
ألننا ببساطة كلنا مظلومين..
ولكننا لن نغادر ،لن نمزق
بطائق هوايتنا ،ولن نحرق
راية بالدنا ألن دم الشهداء
لم ينشف بعد ..لن نترك هذا
الوطن أبدا ..لن نترك؟! لماذا
أتكلم بصفة الـ«نحن»؟ من
نحن؟ اجتاحتني حماسة
ال��وط��ن��ي��ة ف��ت��ح��دث��ت باسم
ال��ب��س��ط��اء م���ن أمثالي..
أستسمح وأعتذر ..لن أغادر،
أجل لن أغادر ألني مغربي..
ولتغادروا إن شئتم..
م��غ��رب��ي أن����ا ح��ت��ى وإن
اختلسوا أم��وال��ي وأموال
وط���ن���ي ،م��غ��رب��ي أن����ا وإن

ق���ذف���ون���ي خ������ارج ج�����دران
ال��ك��رام��ة وأج��ب��رون��ي على
االنحناء وتقبيل األيادي،
مغربي أن��ا وإن أكرهوني
على الركوع لغير الخالق،
م���غ���رب���ي وإن عاملوني
كالبهائم..
مغربي أن��ا وإن صارت
راية بالدي ترفع من خلف
األجساد العارية والنهود
المتدلية الراقصة المتمايلة
فوق خشبة موازين ..مغربي
أنا وإن دنسوا وطني حتى
جعلوا منه عشيقة للغرباء!
م��غ��رب��ي أن���ا ومغربيتي
ليست للبيع وإن باع أولئك
األسياد كل شيء في وطني،
خصخصوك يا وطني!!
المغرب أيها السادة هو
حضن دافئ ،حارس أمين..
يحميك وال ينتظر مقابال ،ال
ينتظر جميال وال شكرا وال
مديحا ،إنه يعطي وال يأخذ..
وأنتم أيها السادة تأخذون
وتأخذون وال تعطون شيئا..
بل تعطون :انتخابات مزورة،
وعود كاذبة ،ماليير مختلسة،
م���ؤس���س���ات بيروقراطية
مستفزة..
أنتم عبء على هذا الوطن
أيها السادة.
> عبدالسالم المساتي

نحن مجموعة من المسنين
المتقاعدين من وزارة التربية
الوطنية منذ سنين تتراوح
بين  21عاما و 10سنين،
نسكن بدور تابعة لألمالك
المخزنية بالحي اإلداري -
زنقة تندوف  -خريبكة ،كان
أملنا أن نستفيد من عملية
تفويت السكن لمن يقطنه
ب����ن����اء ع���ل���ى م����ا ج�����اء في
ال��م��رس��وم ال��ص��ادر ف��ي 30
ي��ون��ي��و  ،1999والمتعلق
بتفويت المساكن التابعة
ل�ل�أم�ل�اك ال��م��خ��زن��ي��ة لمن
يشغلها ،وقد قضى البعض
منا أكثر من  50سنة بهذه
الدور.
وقد قمنا منذ سنين ببعث
ال��م��ل��ف��ات ال��خ��اص��ة بذلك
ل���ل��إدارة ال��م��ع��ن��ي��ة ،وطال
انتظارنا ..في حين استفاد
بعض جيراننا من إدارات
أخ��رى من عملية التفويت
ون���س���ك���ن ج��م��ي��ع��ا بنفس
الزنقة ..كما أن عدة لجن من
وزارة التربية الوطنية قامت
بزيارتنا ،آخ��ره��ا ف��ي عهد
ال���وزي���ر ال��س��اب��ق للتربية
الوطنية ،واستبشرنا خيرا
وقلنا اقترب الف َرج..

رشيد
بلمختار

ل��ك��ن ول�ل�أس���ف ف���ي آخر
ال��ش��ه��ر ال��م��اض��ي وبداية
أك���ت���وب���ر ال���ح���ال���ي توصل
البعض منا باستدعاءات من
المحكمة االبتدائية بخريبكة
ف��ي م��وض��وع ط��رد محتل..
وق��د س��ارع��ت المحكمة في
إصدار الحكم في حق اثنين
منا في جلسة الخميس 09
أكتوبر  ،2014منها واحد
حالته الصحية مقلقة ألنه

م��ص��اب ب��م��رض م��زم��ن وال
ي��ت��م��ك��ن م���ن ال���خ���روج إلى
ال��ش��ارع ،وك��ان��ت ه��ذه هي
الهدية التي قدمت لهما ولنا
ب��م��ن��اس��ب��ة ال��ي��وم الوطني
للمسنين.
بعد كل هذا ،نلتمس منكم
إي��ق��اف ش��ط��ط اإلدارة في
ح��ق��ن��ا ،وإي����ق����اف مسطرة
المقاضاة كما تنص على ذلك
م��ج��م��وع��ة م���ن المذكرات

الوزارية الصادرة في هذا
المجال عن وزارة التعليم،
وإنصافنا أسوة بجيراننا
في اإلدارات األخ��رى ..كما
نبقى رهن إشارتكم في ما
يتعلق بالوثائق والمراسيم
وال����م����ذك����رات المتعلقة
بالموضوع..
وأخ��ي��را ال نخفيكم أننا
ن���ح���س ب��ال��غ��ب��ن والظلم
والحكرة بأن نرى مجموعة
من أط��ر التعليم بالمدينة
ي����ت����ع����رض����ون ل����ك����ل ه����ذه
ال��م��ض��اي��ق��ات م��م��ن كانوا
يعملون تحت إمرتهم وأمام
أط��ر متقاعدة م��ن إدارات
أخرى بنفس البلد ،تحترمهم
إدارات������ه������م وت����ق����دم لهم
المساعدة ،وقد أحيلوا على
التقاعد مثلنا نحن رجال
التعليم «يا حسرة».
> المتضررون :سيدي
محمد فضلي ،والصديق
الزموري ،والعربي
ادريوش ،ودحمان
الصوفي ،ومحمد
الناصري ،وورثة بوعزى
راقي ،والحسين التايك،
والشرقي بنعطي.

إعـــــــــالن ,,,,,إعـــــــــالن ,,,,,إعـــــــــالن ,,,,,إعـــــــــالن,,,
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس
الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية
المصلحة القانونية
إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار
يعلن رئيس المجلس البلدي
لمكناس إلى العموم أنه قد أودع
بالمصلحة القانونية ملفا يتعلق
بإحداث محل لبيع المأكوالت
الخفيفة برقم  2مكرر عمارة B4
المنصور  1مكناس من طرف
السيد(ة) :محمد بدر لمرابط.
ف��ع��ل��ى ك���ل م���ن ي��ه��م��ه األمر
االتصال بالمصلحة القانونية
بالجماعة الحضرية لمكناس
(ملحقة الحبول) قصد االطالع
ع���ل���ى ه�����ذا ال���م���ل���ف وإب�������داء
مالحظاته ،وذلك خالل أجل مدته
( 15يوما) ابتداء من تاريخ نشر
هذا اإلعالن.
As 348/14

********
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس
الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية
المصلحة القانونية
إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار
يعلن رئيس المجلس البلدي
لمكناس إلى العموم أنه قد أودع

بالمصلحة القانونية ملفا يتعلق
ب��إح��داث قاعة للرياضة برقم
 28-27تجزئة الشهدية المنصور
مكناس م��ن ط��رف السيد(ة):
الزرهواني يونس.
ف��ع��ل��ى ك���ل م���ن ي��ه��م��ه األمر
االتصال بالمصلحة القانونية
بالجماعة الحضرية لمكناس
(ملحقة الحبول) قصد االطالع
ع���ل���ى ه�����ذا ال���م���ل���ف وإب�������داء
مالحظاته ،وذلك خالل أجل مدته
( 15يوما) ابتداء من تاريخ نشر
هذا اإلعالن.

As 349/14

********
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس
الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية
المصلحة القانونية
إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار
يعلن رئيس المجلس البلدي
لمكناس إلى العموم أنه قد أودع
بالمصلحة القانونية ملفا يتعلق
بإحداث مقهى برقم  1عمارة
بسمة  3رياض الزيتون مرجان
مكناس م��ن ط��رف السيد(ة):
محمد بنزبير.
ف��ع��ل��ى ك���ل م���ن ي��ه��م��ه األمر
االتصال بالمصلحة القانونية
بالجماعة الحضرية لمكناس
(ملحقة الحبول) قصد االطالع
ع���ل���ى ه�����ذا ال���م���ل���ف وإب�������داء
مالحظاته ،وذلك خالل أجل مدته

( 15يوما) ابتداء من تاريخ نشر
هذا اإلعالن.

As 350/14

********
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس
الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية
المصلحة القانونية
إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار
يعلن رئيس المجلس البلدي
لمكناس إلى العموم أنه قد أودع
بالمصلحة القانونية ملفا يتعلق
ب��إح��داث مقهى ومخبزة برقم
 115إقامة رضى مرجان مكناس
م��ن ط���رف ال��س��ي��د(ة) :برجال
عادل.
ف��ع��ل��ى ك���ل م���ن ي��ه��م��ه األمر
االتصال بالمصلحة القانونية
بالجماعة الحضرية لمكناس
(ملحقة الحبول) قصد االطالع
ع���ل���ى ه�����ذا ال���م���ل���ف وإب�������داء
مالحظاته ،وذلك خالل أجل مدته
( 15يوما) ابتداء من تاريخ نشر
هذا اإلعالن.

As 351/14

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

المصلحة القانونية
إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار
يعلن رئيس المجلس البلدي
لمكناس إلى العموم أنه قد أودع
بالمصلحة القانونية ملفا يتعلق
ب��إح��داث قاعة للحفالت برقم
 3078م��ك��رر ط��ري��ق الحاجب
شارع بئر انزران سيدي بوزكري
مكناس م��ن ط��رف السيد(ة):
نواس إدريس.
ف��ع��ل��ى ك���ل م���ن ي��ه��م��ه األمر
االتصال بالمصلحة القانونية
بالجماعة الحضرية لمكناس
(ملحقة الحبول) قصد االطالع
ع���ل���ى ه�����ذا ال���م���ل���ف وإب�������داء
مالحظاته ،وذلك خالل أجل مدته
( 15يوما) ابتداء من تاريخ نشر
هذا اإلعالن.

As 352/14

********
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس
الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية
المصلحة القانونية
إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار
يعلن رئيس المجلس البلدي
لمكناس إلى العموم أنه قد أودع
بالمصلحة القانونية ملفا يتعلق
بإحداث دار الضيافة برقم 2
مكرر درب تبربرين النجارين
المدينة القديمة مكناس من

طرف السيد(ة) :بنعمر محمد.
ف��ع��ل��ى ك���ل م���ن ي��ه��م��ه األمر
االتصال بالمصلحة القانونية
بالجماعة الحضرية لمكناس
(ملحقة الحبول) قصد االطالع
ع���ل���ى ه�����ذا ال���م���ل���ف وإب�������داء
م�لاح��ظ��ات��ه ،وذل���ك خ�لال أجل
مدته ( 15يوما) ابتداء من تاريخ
نشر هذا اإلعالن.

As 353/14

********
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس
الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية
المصلحة القانونية
إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار
يعلن رئيس المجلس البلدي
لمكناس إلى العموم أنه قد أودع
بالمصلحة القانونية ملفا يتعلق
ب��إح��داث روض لألطفال برقم
 220مرجان األطلس مكناس من
طرف السيد والسيدة :الحيلة
عمر والعمراني عزيزة.
ف��ع��ل��ى ك���ل م���ن ي��ه��م��ه األمر
االتصال بالمصلحة القانونية
بالجماعة الحضرية لمكناس
(ملحقة الحبول) قصد االطالع
ع���ل���ى ه�����ذا ال���م���ل���ف وإب�������داء
م�لاح��ظ��ات��ه ،وذل���ك خ�لال أجل
مدته ( 15يوما) ابتداء من تاريخ
نشر هذا اإلعالن.

As 354/14

منــــــــــــــــــــوعات
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alousbouea@gmail.com

احلكم على املطربة املصرية
شيرين عبد الوهاب باحلبس
والغرامة
ق���ررت محكمة الجنح
توقيع عقوبة الحبس لمدة
 6أش��ه��ر وغ��رام��ة مالية
قدرها  2000جنيه مصري
على المطربة شيرين عبد
الوهاب ،وذلك بعد إثبات
تعديها على الفنان شريف
منير بالسب والقذف.
وتعود الواقعة لمشاجرة
وقعت بين الفنان شريف
م��ن��ي��ر وج���ارت���ه النجمة
ش��ي��ري��ن ع��ب��د ال���وه���اب،

شيرين عبد
الوهاب

إشراقات إالهية

تهنئة لعائلة البشيري
احتفل المهندس المغربي السيد البشيري وعائلة اليوسفي ولحرم
محمد البشيري بإشراق حفيدة له البشيري السيدة بديعة ولوالدي
الحفيدة عثمان ومريم ،بصادق
اختار لها من األسماء زهرة.
و«األس�����ب�����وع» ت��ت��ق��دم لعائلة التهاني وجميل األماني.

ناعومي كامبل تقدم عروض أزياء
ملكافحة «إيبوال»
ت��ن��ظ��م ع���ارض���ة األزي����اء
العالمية ناعومي كامبل في
فبراير المقبل عرضا لألزياء
ف��ي نيويورك ول��ن��دن على
ه��ام��ش أس��ب��وع الموضة
العالمي ،وذلك من أجل جمع
األم���وال ال�لازم��ة لمحاربة
فيروس «إيبوال» الذي يفتك
بمنطقة غرب إفريقيا منذ
ب���داي���ة ال���ع���ام م���ن خالل
جمعيتها الخيرية «فاشون
ف�����ور ري���ل���ي���ف» المعنية

بمساعدة األشخاص األكثر
احتياجا واألكثر عوزا حول
العالم.
وذك��ر الموقع الفرنسي
«ج��اال أف أر» أن ناعومي
كامبل أعربت عن خوفها من
انتشار هذا الفيروس الفتاك
خاصة وأنها تمتلك منزال
في كينيا وترعى هناك ثالثة
دور لأليتام ،مشيرة إلى أنها
ت��ري��د ال��ت��وع��ي��ة بخطورة
المرض في هذه المنطقة.

بسبب إلقاء هذه اﻷخيرة
لبعض المخلفات وكسر
الرخام أمام منزله ،قبل أن
تصل إلى اعتداء شيرين
عليه بالسب والقذف ،ليقرر
منير تحرير بالغ ضدها،
والذي حققت فيه النيابة
قبل أن تحيله على محكمة
الجنح ،التي قضت صباح
ي�����وم اإلث���ن���ي���ن األخ���ي���ر
بالحبس والغرامة على
شيرين.

ناعومي
كامبل

التسامح خلق إسالمي نبيل،
وصفة من صفات المؤمنين،
جعله الله زينة للناس ،وجمل
ب��ه الصالحين والصادقين،
وج��ع��ل��ه م��ك��رم��ة م���ن مكارم
المسلمين ،فاتخذ من سماحة
الرسول األكرم مثلك وقدوتك،
فقد كان يعفو ويصفح ألن الله
عفو غفور.
العفة سمو نفس ،وكمال
خلق ،وارتفاع بإنسانية الناس
إل���ى م��ق��ام ال��ك��م��ال ،وصفات
المالئكة األطهار ،وهي ترفع
ع����ن ال����دن����اي����ا والنقائص
والبشرية الخسيسة ،فجمل
نفسك بالتعفف عما في أيدي
ال������ن������اس ،وك����م����ل أخ�ل�اق���ك
ب��االت��ص��اف ب��ه��ا ت��ع��ش أبدا
سالما كريما.
< د.يوسف الكتاني

صورة سميرة سعيد بيعت
بـ 12500دوالر!

الـمـنتـخبون
ترشحوا وتقربوا
وإلى المنابر هبهبوا
وصرخوا وندبوا
واتهموا وشجبوا
وأشعلوا وألهبوا
وفي البسالة أسهبوا
بكالم به غلبوا
وبه مناصب كسبوا..
وحكموا ثم ذهبوا
بل غربوا
بعد أن نهبوا
وسكبوا وسلبوا
ولحسوا وحلبوا..
وإن علينا كذبوا
بما نطقوا وكتبوا
فال تعجبوا
ويا ما مثلهم كذبوا

> بقلم  :أبو أزهار

قرر المصور المصري المقيم في
ن��ي��وي��ورك ي��وس��ف نبيل أن يبيع
صورة التقطها للمطربة المغربية
«سميرة سعيد» منذ أكثر من خمسة
عشر عاما ،فعرضها للبيع في مزاد
«كريستي» الذي أقيم في دبي في
الفترة األخيرة ووضعت إدارة المزاد
ثمنا للصورة يتراوح ما بين  10إلى
 15أل���ف دوالر ،ل��ت��ب��اع الصورة
بـ 12500دوالر على الرغم من عدم
وج������ود أي ش�����يء غ���ري���ب يميز
الصورة.

فــي ذمــة اللـــه

علمنا بكامل األسى واألسف وفاة الفاضلة ،التي تركت في
نفوس كل من عرفها بصمة خالدة مبنية على حب الخير والكلمة
الطيبة والصبر واالبتسامة الدائمة ،الشريفة العلوي السليماني
اللة رقية بنت موالي هاشم ،وزوجة المرحوم اإلسماعيلي موالي
الهادي.
وبهاته المناسبة األليمة يتقدم السيد الساحلي عبد الحق
وكافة أفراد عائلته بتعازيهم لجميع أفراد عائلتها ،راجين من
المولى جل وعال أن يسكنها فسيح جناته وأن يرزق الصبر
ألبنائها وبناتها وأحفادها وإلخوانها وأخواتها.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

سميرة
سعيد
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بقلـــــم :محمد حسن الجندي

«ولـــد القصـــور»

بقي صديقي العزوا بن جلون  -فريندي  -على اتصال ببعض رجال
المقاومة من أجل توحيد كلمتهم ،وتنظيم صفهم ،وتحديد موقفهم،
وتدبر الشأن الذي سيكون عليه حالهم في إتمام الرسالة وضمان
المساهمة في بناء المغرب الجديد حسب تصوراتهم وأحالمهم آنذاك.
أما أنا فقد شغلني عشقي لهوايتي ألبي الفنون عن الخوض في كل
تلك المحاوالت ،التي أدركت بالفطرة منذ اإلعالن عن االستقالل أن ال
فائدة منها ،خاصة وأن أرقى ما كان ُيعرض علينا هو االلتحاق بسلك
الشرطة ،وفي المناصب التي تم التساهل فيها مع من يحملون صفة
المقاوم بعد حصولهم على تزكية الحزب طبعا.
أما جيش التحرير ،فقد فرض وجوده بقوة السالح  -حسب ما
كان يتهامس به الناس  -بعد أن بدأ يرتكب من أعمال السوء في بداية
االستقالل أكثر مما يتباهى به من جهاد وكفاح ضد االحتالل ،علما
أنه لم يأخذ المصداقية أصال إال بعد انضمام بعض عناصر المقاومة
إلى صفوفه في ظروف تحتاج إلى جيل من الباحثين والمحللين لكثير
من ألغازها التي عجز جيلنا عن فهمها ،رغم أنها في نظر البعض كما
يقال «مغطية غير ْب ْح ِشيلِي َفة» .وكادت تصرفات بعض جماعات جيش
التحرير أن تتسبب في حرب أهلية أو خلق دولة داخل دولة لوال لطف
الله ،ونضج ولي العهد موالي الحسن وقدرته على الصمود إلى حد
مخالفة بعض تعليمات أبيه من أجل بسط هيبة الدولة وهي في طور
ال��ت��ك��وي��ن ،وال��س��ع��ي لخلق ال��م��ؤس��س��ات ف��ي زم��ن ت��ض��ارب اآلراء
واالنشقاقات والتهافت على مراكز القرارات والركوب على مجد الثورة
التي استشهد من أجلها البسطاء من بعض الطلبة وكثير من الحرفيين
والصناع والتجار واألشخاص ذوي اإلعاقات.
كان كل ما نراه بأم العين ونعلمه علم اليقين يدفعنا لالنخراط في
واحدة من اثنين :إما مع الغاضبين العازمين على مواجهة المتسلطين
والمدسوسين والمتنطعين ،أو مع الراغبين في االستقرار وترك المجال
الفسيح ألهل السياسة البارزين العازمين على توحيد الخطة مع
المؤسسة الملكية ،لتأسيس الدولة حسب ما نصت عليه بنود
المفاوضات المغربية الفرنسية .وكان أصحاب هذا االختيار األخير
قد استفادوا من التجربة التونسية التي سبقتنا بشهور قليلة وارتكبت
أخطاء كبيرة ،أولها :الرضى بالحكم الذاتي ،وآخرها المواجهة التي
أدت إلى «مذبحة بنزرت» للخروج بالنتيجة المحصل عليها من طرف
المغرب مباشرة وبأقل الخسائر.
واجتمعت آراء القيادة السياسية على االختيار األخير ،وتجاوب
معها السواد األعظم ،خصوصا وكلمة الحزب كانت مازالت موحدة،
واالتحاد المغربي للشغل مايزال يعتبر جناحا قويا للحزب ويعتز
بمنظره األستاذ عبد الله إبراهيم صاحب الرأي السديد ،الممسك على
حبل الوحدة بيد من حديد ،أما صاحبي فقد ظل يتردد قبل اتخاذه
القرار المقنع بالنسبة إليه .وكنت أنا كما قلت مياال لعالم الثقافة
والفن ،راغبا في كل نشاط ثقافي ،ولم يحد من اندفاعي في هذا المجال
إال أحد المناضلين الذي وجد لي عمال إلى جانبه بشركة فرنسية
لتوزيع البنزين بالجملة والتقسيط ،وكان يعمل في مكتب يجاور
سينما الريجان في حي جليز.
كانت مهمتي تنحصر في تسلم المبالغ المالية اليومية المتحصل
عليها من المشرفين على المحطات التي تزود السيارات والشاحنات
والحافالت ،ثم عدها وتسجيلها ،وفي صباح اليوم الموالي كنت
أحملها إلى البنك.
وفي ظرف وجيز نلت ثقة المشرفين الجهويين ،وتحسنت وضعيتي
ووفروا لي دراجة نارية من أحدث طراز «سوليكس» ،وهو ما أدخل
السعادة على الحبيبة اللة رقية وأثلج صدرها .وبدأت أنتقي من
المكتبات كل كتاب يشفي غليلي ويرفع من شأن تكويني وينمي فهمي
ومخزوني ،وابتهج لذلك الصديق بن جلون ،واقتنع بسيري في هذا
االتجاه ،وقبل هو اآلخر بال تردد وضيفة عرضت عليه في أحدث عمالة
للمدينة مع أول عامل ،الشريف موالي المهدي الصقلي.
كنت قد سكنت لحياتي الجديدة المستقرة ،عندما تلقيت في بداية
الصيف نبأ اختياري للمشاركة في دورة للتدريب المسرحي الذي
نظمته في تلك السنة إدارة الشبيبة والرياضة باستوديوهات
السويسي في الرباط ..كان لهذا الخبر الوقع الهائل على نادي فرقتنا
«الوحدة المراكشية» ،وأقيم حفل غنائي راقص اعتزازا بهذه الحضوة،
وابتهاجا بهذا االعتبار ال��ذي يرجع فضله إل��ى العرض الناجح
لمسرحية المؤلف اللبناني «عيسى سبا» المعنونة بـ«هكذا قضت
األحوال».
كان أكثر الناس سعادة وتفاؤال بهذا النبإ صديقي العزوا محمد
بن جلون فريندي ،الذي رافقني إلى محطة القطار .وكم سرني أن أجد
في نفس المحطة األخ عبد الله العمراني الذي كان قد اختير من جمعية
أخرى اسمها فرقة «األحرار المسرحية».
ودعت بن جلون وصعدنا للقطار الذي كان يقضي الليل كله في
قطع المسافة بين مراكش والعاصمة .وكانت تلك مناسبة لكل واحد
منا ألن يستعرض ما يمتلكه من المواهب ،وأن يقص ما تعرض له
في هذا االنتماء المسرحي من متاعب.
لم يكن قد جمعني بالعمراني نشاط جمعوي من قبل ،ولكنني وجدت
فيه الشاب الوديع والصاحب الممتع طيلة رحلتنا الليلية التي مازالت
تهب عليها من مصب أم الربيع بقايا نسائم عطرة لم يستطع أن
يحرمنا متعة استنشاقها افتراش أرضية المقطورة المكدسة بكل
المتناقضات.

> يتبع..

28

العدد 809 :اخلميس  30أكتوبر 2014

األخيــــــرة
خطر االنتقام النسوي في تاريخ الحسن الثاني

قريبة هشام املنظري وجهت للحسن الثاني الضربة القاضية

 :مصطفى العلويعندما أسر الملك الحسن الثاني
لصديقه الصحفي الفرنسي «جان
دنييل» ،أسابيع قبل موته سنة ،1999
بأنه متألم لتصرفات محيطه الضيق
(الحلقة السابقة) فإنه لم يكن سرا أن
أق��وى ملوك المغرب ب��دون منازع،
وأكبر المغاربة ثروة في زمانه()...
فوجئ بأن أمواله ووثائق ملكيته
داخل القصر وخارجه ،وكان يكلف
بها إح���دى س��ي��دات ثقته وتسمى
فريدة ،قد سرقت ((واستدعى الملك
الحسن الثاني رج��ل ثقته القوي
إدريس البصري ،ليقول له إن هشام
المنظري ،الذي يحمل جواز سفر
م �ك �ت��وب ع�ل�ي��ه م�س�ت�ش��ار الحسن
ال �ث��ان��ي ،ق��د اس �ت��ول��ى ع�ل��ى وثائق
ممتلكات الحسن الثاني ،ووثائق تهم
الملكية وال��دول��ة ،ليتصل إدريس
البصري بنظيره الفرنسي ،بيير
شوفنمان وزير داخلية فرنسا الذي
استغرب لضخامة غضبة الملك،
وال� ��ذي اع �ت��ذر ألن المتهم هشام
المنظري غ��ادر فرنسا ف��ي اتجاه
الواليات المتحدة)) (كتاب موالي.
بيير توكوا).
ورب��م��ا ف��ي خضم تلك الغضبة
الملكية ،ندم الملك الحسن الثاني
على اليوم الذي سمع فيه ،بأن األمير
موالي هشام ،شاهد هشام المنظري
في إحدى حفالت الزفاف بطريق زعير
فاستدعاه للمطبخ حيث ضرب موالي
هشام ،هذا النصاب بجميع ما في
المطبخ من أواني ،ألن المنظري ،كان
ينتحل شخصية موالي هشام وينزل
في الفنادق العالمية تحت اسم األمير
موالي هشام ،ولم يكن الحسن الثاني
وقتها يعرف شيئا ،فاستدعى األمير
م���والي ه��ش��ام وأن��ب��ه على تصرفه
وضربه لهشام المنظري.
وقد اكتشف الحسن الثاني ،أن
أمينة سره والمحافظة على أمالكه،
هي التي كانت تحمي النصاب هشام
المنظري الذي زوجته بابنة أختها
حياة ،التي رباها الحسن الثاني
وكان يعتبرها مثل ابنته.
الملك الحسن الثاني اكتشف أيضا،
أن الغدر لم يكن من طرف سيدة ثقته
فريدة ،وإنما أيضا من أمين سره()...
ورئ��ي��س ح��رس��ه ال���خ���اص ،الحاج
المديوري.
((ليستدعي الحسن الثاني وزيره
إدريس البصري ،ويكلفه باستنطاق
المديوري ،ولكن البصري لم يقم -
هو أيضا  -بواجبه فاكتفى خالل
ج ��ول ��ة ف� ��ي ال� �س� �ي���ارة بمناقشة
المديوري حول الموضوع ،فقد كان
الكل يخشى المديوري ال��ذي كان
يسمى القط)) (نفس المصدر).
ف���أي ن���وع م��ن ال��ح��دي��د الصلب،

تحتاجه أعصاب الحسن الثاني،
ال��ت��ي استفحلت صحته ف��ي هذه
الفترة التي بدأت سنة  1998وتوفي
سنة .1999
فقد أراد المنظري الذي كان فعال،
مقربا من الحسن الثاني ،وكلف من
طرفه بالكثير من المهام ،واستعمله
ال��ح��ارس ال��خ��اص ال��م��دي��وري هو
أي���ض���ا( )...لتشويه سمعة األمير
موالي هشام ،أراد المنظري أن يعطي
لسرقاته طابعا سياسيا(( ،فعندما
كان في ميامي بأمريكا ،اتصل بمدير
ج��ري��دة «ل��وج��ورن��ال» علي عمار،
وعرض عليه أن يبيع له مقابل 300
أل� ��ف دوالر ،ش��ري �ط��ا م� �ص ��ورا عن
عالقته بالحسن الثاني( )...وكان
ال � �ع� ��رض ،ي��ق��ول ع� �م ��ار بحضور
الحارس الخاص للمنظري« ،ريشار
أشينوف» الذي كان يريد أن يحصل
على مقادير أتعاب المحامين الذين
سيدافعون عن المنظري وكان وقتها
في السجن بأمريكا)) (كتاب محمد
السادس .علي عمار).
مشاكل ومؤامرات من طرف أقرب
المقربين للملك القوي الحسن الثاني،
وكانت كالعواصف التي تهد الجبال،
ف���أح���رى ،رج���ل ك���ان إل���ى ساعاته
األخ��ي��رة ،يمارس تسيير القضايا
الوطنية ،وك��أن��ه ال يعاني م��ن أية
مضايقات شخصية.
فالذين ك��ان��وا يعرفون الجنرال
أوفقير مثال ،في أوج عظمته ،كانوا
يتصورون أن النظام المغربي أيام
الحسن الثاني ،يوجد في أوج قوته،
لوال أنهم الحظوا ،أن الجنرال أوفقير
نفسه ،أصيب في عمق شخصيته،
ب��ان��ت��ك��اس��ة ك���ب���رى ،ال ع�ل�اق���ة لها
بالسياسة وال بالعسكرية ،وإنما
باضطراره إلى تطليق زوجته فاطمة
التي كانت بجمالها وقوة شخصيتها،
أش��ب��ه م���ا ت��ك��ون ب��ت��ل��ك السيدات
الحديديات التي يتوسع التاريخ في
سرد مغامراتها ،ولكن زوجة أوفقير
هاته ،وبعد أن فصلت ظروف موته
في مذكراتها ،أبت إال أن تفسر أسباب
النكسة التي كسرت قوة زوجها ،حين
روت أنها في عز زواجها ،وكان كبار
ال�����وزراء وال��ع��ظ��م��اء ف��ي المغرب،
يخشون بطشها ويتهافتون على
رضاها ،فتحكي أنها أغرمت بضابط
شاب ،سلبها لبها ،لدرجة أنه يوما
غضب عليها فقررت االنتحار ،وفعال
انتحرت لوال أن إح��دى صديقاتها
سيلفيا الدكالي ،أنقذتها ،وكان أوفقير
زوجها طبعا ،يعرف كل شيء ،وهو
الخبير بكل ما يجري في البيوت وفي
القصور ،فكتبت فاطمة أوفقير في
م��ذك��رات��ه��ا م��ا ال ي��ص��دق��ه ع��ق��ل في
حالتها(( ،اكتريت غرفة متواجدة
ف� ��وق ال��م��ارش��ي س �ن �ط��رال ب��ال��دار
البيضاء أغلقنا على نفسنا أنا وهو
فيها ،ثالثة أيام وليالي نعيش فقط
بالخبز والحليب)) (حدائق الملك.
فاطمة أوفقير).
وتشاء األيام والليالي األخرى ،إال
أن تجرنا عبر سنوات اعتقال زوجة
أوفقير وأوالدها وبناتها ،إلى ما هو
أه��م من الخبز والحليب ،إل��ى هذا
الملك الحسن الثاني الذي اضطر في

سنة  ،1991مرغما أم���ام الهجمة
اإلعالمية العالمية ،إلى إطالق سراح
زوج���ة أوف��ق��ي��ر ،ليوحي إلينا بين
السطور ،وهو يحتفل بذكرى ميالده
الستين ،وهو سن يفترض في بالغه
أن ي��ك��ون الزال ق���وي���ا( )...ل��وال أن
الحسن الثاني يشحن خطاب االحتفال
بعيد ميالده بعبارات ((بحثت في
أعماق نفسي منذ أسبوع( )...ما هي
ال�� � ��دواف�� � ��ع ،رغ � � ��م ال � � �ع � � �ي� � ��اء()...
واإلنهاك( )...وتكاثر األشغال ،وتنوع
ال � �ه � �م� ��وم)) (خ����ط����اب  9يوليوز
.)1989
فهل تعب الحسن الثاني وأنهك
قبل وفاته بعشر سنوات( )...أم أن
الظروف هي التي قادت زوجة أوفقير،

كنت تكلميه بها من قبل)) (كتاب
حدائق الملك .فاطمة أوفقير).
فماذا صدم الملك الحسن الثاني
سنة  ،1990قبل ال��ص��دم��ات التي
اعترف بها سنة  1998في أعقاب غدر
شاب ثقته هشام المنظري.
أكيد ،أنه في سنة  ،1990كانت
حرب الصحراء قد توقفت ،وقضية
المهدي بنبركة قد تقادمت ،واألحزاب
السياسية قد تعبت ..وذكريات غدر
المذبوح وأوفقير قد تنوسيت ،وكان
ال��ش��ع��ب المسكين ق��د ت��ع��ود على
المصاعب والمتاعب ،وأصبح عندما
يقول له الحسن الثاني في بداية
خطبه :شعبي الوفي ،تجيبه مشاعر
الشعب بصوت واح��د :كول الخبز

لم يكن سرا أن أقوى ملوك المغرب بدون
منازع ،وأكبر المغاربة ثروة في زمانه()...
فوجئ بأن أمواله ووثائق ملكيته داخل
القصر وخارجه ،وكان يكلف بها إحدى
سيدات ثقته وتسمى فريدة ،قد سرقت

هشام املنظري الذي ادعى أنه ابن احلسن الثاني
بعد خروجها من السجن سنة 1990
لتعرف الحقيقة ،حينما ذهبت لزيارة
صديقتها زوج���ة ال��ح��س��ن الثاني
لتعرف أن األمر يتعلق بغدر آخر غير
ال���ذي ت��ح��دث عنه الحسن الثاني
لصديقه جان دنييل سنة  ،1999غدر
كان عمره عشر سنوات كشفت عنه
زوجته السيدة لطيفة لمدام أوفقير،
حيث قالت المضيفة للضيفة(( :إن
صاحب الجاللة الحسن الثاني الذي
كنت تعرفين سنة  1972انتهى..
الملك تغير ..وتلقى ضربات قوية،
لقد ُصدم ..بالخيانة ،فإذا التقيت
به فال تكلميه بنفس الصيغة التي

الحافي ،فمن غدر بالحسن الثاني في
فترة .1990
أك��ي��د أن ال��ح��ص��ار ال���ذي ضربه
ال��ح��س��ن ال��ث��ان��ي ع��ل��ى ك��ل األخبار
المتعلقة بالقصر ،أخفى الكثير من
األحداث الخطيرة التي كانت تحمل
ن����م����اذج ال����غ����در وال���خ���ي���ان���ة في
أحشائها.
إن الحدث الظاهر الذي زعزع كيان
الملك الحسن الثاني مع حلول سنة
 ،1990كان هو صدور كتاب صديقنا
الملك ،للصحفي الفرنسي «جيل
بيرو» ،والذي كان أول كتاب فاضح
ألخطاء الحسن الثاني وطريقة حكمه

2

يصدر في تاريخ الملكية المغربية،
ولكن ص��دور ه��ذا الكتاب ،ال يمكن
اع��ت��ب��اره غ���درا وال خيانة ف��ي حق
الحسن الثاني ،وال يمكن للغدر أو
الخيانة أن يصدرا إال من طرف أقرب
المقربين.
يبقى أن األمر الذي تحدثت عنه
زوجة الملك الحسن الثاني ووصفته
بالتغيير ال��ذي ضخمته بأن الملك
الحسن الثاني انتهى( )...لن يكون
إال أزمة ضمير ،كان الحسن الثاني
يعاني منها ،أزمة ضمير إثر مراجعة
األحداث التي تنوء بها الجبال ،منذ
توليه الحكم ثالثين سنة ،كانت تحل
س��ن��ة  ،1990م��ن ح����روب ومكائد
وأحداث منها ما ظهر ومنها ما منع
من الظهور.
وكثير من رؤساء الدول يصابون
بهذا النوع من الهوس الفكري بعد
قضاء سنوات طويلة في الحكم ،وهذا
الرئيس الجزائري هواري بومدين،
وبعد مراجعته لمسار أيام حكمه،
يستدعي صحفية ليقول لها(( :أعرف
أن�ه��م سيبصقون على ق�ب��ري ،كما
يبصقون على كل القادة الذين لم
يبقوا في الحكم)) (جزائري اسمه
هواري بومدين .إيناس فرنكو).
عندما قبل الحسن ال��ث��ان��ي في
 1991الجلوس شهورا طويلة مع
الكاتب الفرنسي «إي��ري��ك لوران»،
ليملي عليه مذكراته في فترة كان فيها
كما وصفته زوج��ت��ه ،أس��ر الكاتب
الفرنسي إلى أحد الصحفيين بحقيقة
األمر الواقع ،ليكون فيما كتبه هذا
الصحفي ،التفسير المقنع لوضع
الحسن الثاني وهو يراجع مسار
حكمه.
((ه� ��ذه ال�ف�ت��رة المقترنة عند
الحسنالثانيبتعبهمنالحكم،فقد
هلك وت�ه��ال��ك ،ث��م إن��ه ك��ان محاطا
بمجموعة أغلبها خيبت آماله ،وقال
لي  -يقول لوران  -وأكد لي( ،)...أنه
أخ �ط��أ ف��ي اخ �ت �ي��ار ال�ك�ث�ي��ري��ن من
أعوانه،وأسفيالكبير-يقولالحسن
الثاني  -أني أخطأت لهذه الدرجة
في تسليم الثقة لبعض األشخاص،
وقدافتقدتعدةمراتسيكولوجية
المنطق)) (الحسن الثاني .إنياس
دال)
رب��م��ا بلغ الحسن ال��ث��ان��ي ،بعد
ثالثين سنة م��ن ال��ح��ك��م ،ح��دا من
التجربة جعله يعيش أزم��ة ضمير
نتيجة ما وصفه الكاتب الفرنسي،
بأن القصر ،أصبح خليطا من رجال
ال��ث��ق��ة ال��م��زي��ف��ي��ن ،ورج����ال أعمال
ج��ش��ع��ي��ن ،ت��ن��ام��ت م��ع��ه��م وضعية
ال������رش������وة ،م�����ا ب���ي���ن ال���راش���ي���ن
والمرتشين.
وذكر الله بالخير ،األمير موالي
ه���ش���ام ،ال����ذي أرج��ع��ن��ا ب��ع��د طول
ال��ح��دي��ث ،إل���ى ع��ه��د ال��م��ل��ك محمد
ال���س���ادس ،وت��ع��ام��ل��ه م��ع الظروف
السابقة ،وكتب(( :إن هذا النوع من
التعامل ،انتهى مع محمد السادس
ال��ذي أنهى هذا األسلوب ال��ذي هو
سلطاني أكثر من ملكي وال��ذي كان
أسلوبا متناقضا مع منطق المواطنة
في عهد الديمقراطية العصرية))
(األم��ي��ر ال��م��م��ن��وع .ه��ش��ام ب��ن عبد

