ري
س

املدير العام ورئيس التحرير:

مصطفى العلوي
م ــديرة ال ــنشر:

حكيمة خلقي

alousbouea@gmail.com

الزالت قضــية الحكم على
العصابــة المتهمة بالسطو
على العقارات بأحكام قاسية
لم تكن منتظرة( ،)...الزالت تثير
الكثير من المفاجآت بعد أن قام
أحد المحكوم عليهم بمطالبة
أطـــــراف الدعــــوى والمحامين
بإرجاع عشرات ،بل مئات الماليين
إلى المحكوم عليهم ،مهددين
بالفضيحة.
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ح�سان ثم قالوا له �سيدنا م�شغول

متى يبتعد عن الملك
كل من شبع واستغنى
الحقيقة الضـــائعة

28
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هل فقد العنصر منصب الداخلية نتيجة أخطائه في هذه القضية؟
الذي يتفحص جزئيات هذا الملف الذي تنفرد به «األسبوع» فرنسيا ومغربيا ،يكاد
يكتشف ،أن الوزير العنصر الذي تدخل في قضية المشتكي المغربي إلى القضاء
الفرنسي ،المومني ،واستدعاه للمغرب في مارس  ،2013فقد منصبه في أكتوبر
 .2013تفاصيل هذا الموضوع تعطي المزيد من اإليضاحات.
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الفرق البرلمانية التي صادقت على
مدونة استغلتها مافيا نهب العقارات

ف�ضيحة ..قانون ي�سمح
بال�سطو على ممتلكات
املغاربة والأجانب
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مرة أخرى:

حتمية تجنيد بعدم شرعيتها

لعبة خطرية لأجهزة جمهولة يف باري�س
واعتقال املتتبعني ملوالي ه�شام
باريس -األسبوع

اجتمع م�س�ؤول فرن�سي رفيع امل�ستوى مع الأمري موالي ه�شام ليخربه
ر�سميا ب�أن اثنني من الذين كانوا يتتبعونه وي�صورونه يف منطقة اجلورج
�سانك قرب فندق الفوكيت�س الذي كان ينزل فيه الأمري ،هما رهن االعتقال،
و�أن هذا احلادث مكن الأمن الفرن�سي من اعتقال �شخ�صني مبحوثا عنهما يف
أمل
قبولإجرامية.
ق�ضايا �
وكان الأول قد اعتقل بباب الفندق بعد �أن ا�ستدعى مدير �أمن الفندق رجال
ال�شرطة ،والثاين اعتقله موظفو اخلطوط امللكية مبطار �أوريل ،حينما ملح
�أحدهما �أن �أحد الواقفني وراء موالي ه�شام قد و�ضع يده يف جيبه ،وك�أنه
يريد �إخراج �سالح.
فانق�ض مغاربة اخلطوط امللكية على ال�شخ�صني ،ليهرب الأول ويعتقل
الثاين ،حتت �أعني امل�سافرين يف �أوريل اجلنوبية ،وا�سمه �ستيفان مرزاق.
ويظهر �أن احلكومة الفرن�سية قررت فتح ملف هذه التحركات التي قال
املعتقلون فيها �إنهم يف خدمة مغربيني� ،أولهما يبد�أ ا�سمه مبحمد والثاين
ا�سمه ب�أن�س.
وتكمن خطورة احلادث ،الذي قال متحدث �أمني يف مطار �أوريل ب�أن موالي
ه�شام مل يقرر متابعة �أحد ،يف �أنه ي�شكل بالن�سبة للفرن�سيني ،ظاهرة خطرية
تذكر ب�أحداث �أخرى “جندت” فيها الأطراف املهددة ،مرتزقة فرن�سيني،
وكانت النتائج كارثية..
�إال �أن الأمن الوطني يف مطار �أوريل ،وهو يعتقل املتتبعني املغفلني �أكد
للأ�سبوع �أنه فتح البحث مبقت�ضى وثيقة ح�صلت عليها الأ�سبوع.

موالي هشام

�شركة باركينغ الرباط
تفر�ض �إتاوات
على ال�سكان
�أ�صيب �سكان اجلهات ال�شعبية يف الرباط العا�صمة ب�ضواحي
ح�سان واملالح وري�ضال ،بتن�صيب �أجهزة الأداء على
ال�سيارات ،وفر�ض �أداء الوقوف يف الأزقة ال�ضيقة و�أبواب
العماراتال�شعبيةالتيي�سكنهامئاتاملوظفني.
وعندما يخرج موظف يك�سب �ألفي درهم �شهريا للدخول لبيته،
يجد نف�سه �أمام �إلزامية الأداء على الوقوف ،لذلك �سارعت
ال�شركة بفر�ض �إتاوات خم�سمائة درهم على من يرغب يف
�إيقاف �سيارته بباب عمارته كما هو ال�ش�أن بالن�سبة لأ�صحاب
البي�سرياتال�صغريةوبائعياحلم�صوالزريعة،الذين�سطرت
�أبواب متاجرهم بالأزرق لأداء ال�سيارات املتوقفة ،وي�أتيهم
�سم�سارمنطرفال�شركةليطالبهمب�أداءخم�سمائةدرهم�شهريا
لل�شركة �إذا �أرادوا �إيقاف �سيارتهم بباب حانوتهم.
وهكذا �أ�صبحت ال�شركة التي ير�أ�سها رئي�س بلدية الرباط،
ولعلو من حزب القوات ال�شعبية يا ح�سرة يفر�ض �ضرائب ال
تراقبها �إدارة ال�ضرائب ،لأن عددا من النا�س دفعوا اخلم�سمائة
درهم �شهريا ،ولكنهم يجدون �سيارات �أخرى واقفة ب�أبواب
متاجرهم.
فو�ضى خمزنية يراقبها م�أجورون من عند ال�شركة يلب�سون
ك�سوة البولي�س بدون حق ،ال�شيء الذي يك�شف خبايا ال�صفقة
التي ن�شرتها ال�صحف عن تعليمات حزب الأ�صالة للت�صويت
على ت�أ�سي�س هذه ال�شركة ،وتغيري ال�شروط التي كانت �أيام
ال�شركة الإ�سبانية ،التي رفع عليها الرباطيون ق�ضايا بعدم
�شرعيتهاو�أقفلت.
الأحزابغرياملعنيةبهذهالفو�ضىمطالبةب�شنحملةبرملانية،
على هذا امل�شروع الذي رمبا يفر�ض غدا على املواطنني� ،إتاوة
للدخول �إىل منازلهم.

حمامي يقدم �شكوى بقا�ض قال له« :اهلل ينعل دين امك»
الرباط .األسبوع

�إذا كان جمال الق�ضاء يف �أعلى م�ستوياته باملجل�س الأعلى،
يفرت�ض يف الق�ضاة احلكمة والنبل ف�إن �أحد املحامني ،كان
م�ضطرا لرفع �شكوى �إىل نقيب هي�أة املحامني بالدار البي�ضاء
يف �ش�أن حادثة ال ميكن �أن حتدث يف كوالي�س �أية حمكمة
عادية.
ذلك �أن هذا املحامي الذي ميار�س املهنة منذ �أكرث من خم�س
وثالثني �سنة يف ارتداء البذلة ال�سوداء ،كان متوجها �إىل
الغرفة الإدارية مبقر حمكمة النق�ض ،ليرتافع يف ((ملف
التعوي�ضات املرفوعة من طرف �شخ�صني ق�ضى عليهما
بال�سجن امل�ؤبد من باب اخلط�إ( )))...و�إذا به يتفاج�أ عند
مدخل القاعة بقا�ض بالغرفة الإدارية مرفوقا بقا�ض �آخر

الكراوي  ..مثل
اجلواهري واحلليمي
يدق ناقو�س اخلطر
ين�ضاف الأ�ستاذ الباحث� ،إدري�س الكراوي،
�إىل الثنائي عبد اللطيف اجلواهري و�أحمد
احلليمي ،لي�شكل معهما الثالثي الأوحد()...
الذي ينظر �إىل امل�شاكل املطروحة ،اجتماعيا
واقت�صاديا ،نظرة واقعية ،مبنية على الأرقام
والإح�صائيات.ويكادالكتاباجلديد�«،إ�شكالية
الت�شغيل» الذي �أ�صدره الأ�ستاذ الكراوي� ،أن
يكون رو�شيتة طبية �أكرث منه جمرد كتاب �آخر
مطبوع.
ويقدم الكتاب� ،إ�شكالية الت�شغيل ،على �أنها
املع�ضلة واحلل ،وتعترب الأرقام املت�صاعدة
للعاطلني ،مع ت�صاعد امليزانيات املخ�ص�صة،
التي تلتهمها الأجهزة الوظيفية� ،أرقاما مزعجة
�سواء يف جماالت الت�شغيل احلكومي �أو
اخلا�ص.
و لو تطوع واحد من نواب الربملان ملناق�شة
حمتويات هذا الكتاب يف �إحدى اجلل�سات ،لرمبا
كانت مبادرة �أفيد بكثري من تلك الأطروحات
ال�سيا�سوية التي ت�شغل املغاربة عن االهتمام
بخطورةم�شاكلالت�شغيل.

ذكر ا�سميهما يف ال�شكاية ،ليقول له القا�ضي الأول(( :ال
�سالم وال كالم وال معرفة وال عالقة بغ�ضب وانفعال))،
وملا �س�أله املحامي امل�شتكي عن ال�سبب ((�صاح يف وجهي
بال�سب ال�سوقي من �أمثال القول :اهلل ينعل دين امك ،ثم
حاول االعتداء اجل�سدي من خالل جذب الكم الأي�سر لبذلة
املحاماة بعنف �شديد ،لوال تدخل قا�ض �آخر)).
جمموعةمنالق�ضاةال�شهود،وامل�ست�شارين،ذكرتال�شكاية
�أ�سماءهم جميعا ،تدخلوا و�أحلوا على املحامي من �أجل طي
امللف ،والذهاب عند القا�ضي ال�ساب( )...فقبل املحامي
ولكنهم مبجرد ما دخلوا عليه قال :اخرج علي وا�ست�أنف
ال�سب.
املحامي يخرب نقيب املحامني ،ب�أنه ال ميكن التجاوز عنه
لأنه على غرابته جتاوز للخطوط احلمراء يف �إهانة املحامي
و�إهانةاملحاماة.

عادل الدويري يجري
حتقيقا يف ح�سابات «العلم»
الرباط .األسبوع

لأول مرة يف تاريخ جريدة
العلم ،يقوم قطب احلزب
عادل الدويري ،ب�إجراء
تفتي�ش على يد خرباء
حما�سبني ،يف مالية جريدة
العلمومطبعةالر�سالة،بعد
�أن �أ�صبحت هذه امل�ؤ�س�سة
ولأغرا�ض �سيا�سية ،بعيدة
عن املراقبة ،خا�ضعة
للمجامالت.
وكان هذا القرار الدويري
عادل الدويري
قد �صدر قبل �أن يعلن مدير
العلم البقايل� ،أن امل�س�ؤول
احلزبي حممد الوفا ،الوزير احلايل ،كان ي�أخذ تعوي�ضا ماليا من
مطبعة الر�سالة يقدر بخم�سة ماليني �شهريا ،فيم كان البقايل ي�أخذ
ن�صف مليون ،ورمبا �سيكون للمراقبني املاليني احلكم الف�صل يف
�صحة ما يدعيه البقايل.
�أخبار �أخرى تقول ب�أن الدويري ،رمبا هو ب�صدد حت�ضري مدير
جديد جلريدة العلم.
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كيف مت ن�سف املبادرة امللكية لتفادي �شكاية املومني

الداخلية ا�ستدعت املومني لفندق
ح�سان ثم قالوا له �إن �سيدنا م�شغول

تح

ت األ

ض

واء

الق�ضاء الفرن�سي ال ميكن �أن يواخذ احلمو�شي
مبقت�ضى ظروف م�شاهدته يف دهاليز التعذيب
باريس .خاص باألسبوع

يكفي االطالع على حمتوى الر�سالة التي
بعثها البطل العاملي زكرياء املومني� ،إىل
جاللة امللك حممد ال�ساد�س ،لت�أكيد قاعدة
القا�ضي ي�ستمع �إىل اثنني ،مادامت هذه
الر�سالة التي ن�شر ملخ�صها يف جريدة
الفيغارو ،بتنب من وكالة فران�س بري�س
الر�سمية توجز خبايا هذه الأزمة اخلطرية
التي انفجرت بني املغرب وفرن�سا،
والتي ت�ضخمت عندما ا�ستدعت الوزيرة
املنتدبة يف اخلارجية ،بوعايدة ال�سفري
الفرن�سي ،لتحتج على فرن�سا ،جراء الغلط
الدبلوما�سي با�ستدعاء مدير الدي�سطي
املغربي ،احلمو�شي ،يف مقر ال�سفارة
املغربية بباري�س ،الواقع الذي مل يتفق
عليه وزير اخلارجية مزوار ،كم�ؤ�شر
على عدم اتفاق الأطراف كلها على طريقة
التعامل مع ال�شريك الفرن�سي ،ب�سبب
املعاملة ال�سيئة التي تعر�ض لها بطل العامل
يف املالكمة الطاي ،زكرياء املومني ،والتي ال
تخلو من عنا�صر الغلط( )...و�سجنه �ستة
ع�شر �شهرا ،رغم �أن املجل�س الأعلى للق�ضاء
املغربي �ألغى احلكم الأول ال�صادر يف حقه،
مما ا�ستدعى �أول تدخل ملكي ،بالعفو الذي
�صدر يف حق املومني يوم  4فرباير ،2012
وهو الذي اعتقل بطريقة غري مقبولة عامليا
يوم � 27شتنرب  :2010اختطاف يف مطار
�سال ،وو�ضع الع�صابة على عيونه ،ثم
نقله �إىل مقر متارة ،لرتجع بنا الأحداث،
بعد عجز املغرب وفرن�سا عن الو�صول �إىل
حل( ،)...فيكتب املومني عنا�صر ،و�إن كانت
ر�سالته ملغمة ب�أفكار الأطراف الفرن�سية
املكلفة بحقوق الإن�سان� ،إال �أن املومني،
ورغم تنازله عن اجلن�سية املغربية ،نتيجة
معاناته مع الأجهزة املغربية كما يقول،
ف�إن ال�سبب الثاين ،هو احتياجه للجن�سية
الفرن�سية كي يتم قبوله يف املباراة العاملية،
�إال �أنه يقدم ح�سب ر�سالته ،براهني قاطعة،
على �أن هناك �أطرافا(� )...أف�شلت املبادرة
امللكية� ،إ�ضافة �إىل �أنه:
 1كتب ر�سالته �إىل رئي�س الدولة املغربية،الذي هو ملك املغرب.
 2ت�أكيده على حب املغرب وقوله يفر�سالته� :أنا الذي كنت فخورا جدا()...
بتمثيل املغرب ،ولقد رفعت رايته عالية..
وال �أزال(.)...
 3وقوله� :أنا �أخاطبكم من �أجل �أن تتخذواجميع التدابري لإن�صايف.
 4وك�أن املومني يعرف خبايا ال�ضغوطالفرن�سية ،ف�إنه يقول يف بداية ر�سالته� :إنني
املعني الأول بالأمر الرئي�سي.
و�إذا ما عرفنا �أن هذه الر�سالة� ،أر�سلت �إىل
الديوان امللكي ،ون�شرت يوم  24مار�س
� ،2014شهرا كامال ،بعد ح�صول الأزمة
وحترك القا�ضية الفرن�سية ،يف اجتاه مدير
اال�ستعالمات املغربي ،فمعناها �أن املومني،
ينا�شد امللك بتحريك املرحلة الثالثة ،من
مبادراته امل�ؤرخة لرغبة جاللته يف حل

صورة المومني بالعلمين الفرنسي والمغربي ،في
مباراة ببروكسيل  25مايو  2013أصر على أن
يكون العلم المغربي بجانب العلم الفرنسي.

وثيقة تناز

ل المومني عن ال
جنسية المغربية

امل�شكل.
املبادرة الأوىل :كما يف�سرها املومني،
للأ�سبوع عندما ا�ستقبله امللك حممد
ال�ساد�س يف يناير  2010بباري�س بح�ضور
الأمري موالي ر�شيد وا�ستمع �إليه ،ثم
ا�ستدعى مرافقه الأمني فكري ،وقال
للمومني ،اعط بياناتك لفكري .و�س�أجيبك.
�إال �أن املومني ،يحكي �أنه تتبع امللك يف
منطقة نويي ومعه فكري ،ف�أعطاه الر�سالة،
لكنه الحظ �أن فكري �أعطى الر�سالة ملدير

الكتابة اخلا�صة املاجيدي الذي كان واقفا
بباب املتجر فلم يتلق املومني �أي جواب
من بعد.
املبادرة الثانية :كانت هي العفو امللكي يف
فرباير  2012بعد �أن دخل عليه يف �سجن
الزاكي مبعوث ،قال له �إنه من طرف �سيدنا،
وا�سمه عادل بلكايد ،الذي قال له �إن �صاحب
اجلاللة مقتنع برباءتك ،نف�س املبعوث
توجه �إىل باري�س لالجتماع بزوجة املومني،
التي طلب منها �أن توقف حملتها الإعالمية
زوجة المومني تتحدث
لقناة الجزيرة

�ضد املغرب ،و�أن زوجها �سيتمتع بالعفو
قريبا ،ثم عاد بلكايد لالجتماع باملومني
يف ال�سجن يوم  27يناير  ،2012و�إخباره
بالعفو امللكي الذي �صدر �أ�سبوعا من بعد.
املبادرة الثالثة :كانت عرب وزير الداخلية
الأ�سبق حممد العن�صر ،الذي قال له  -كما
يف الر�سالة � -إنه مفو�ض من طرف امللك،
لأن هناك ظلما( )...و�إن جاللة امللك مقتنع
برباءتك ،وي�ؤكد �أن العن�صر كان يقوم
مبهمته رفقة م�س�ؤول �أمني ي�سمى حميد
�شنوري.
�شنوري هذا ،مل ي�صدر بيان تكذيب
للواقعة ،كما �أ�صدره الوزير العن�صر ،يوم
 25مار�س  2014يقول فيه عن املومني:
�إن الأمر يتعلق بفيلم �سينمائي وال �أعرفه
�أ�صال .طبعا �إن الوزير العن�صر �صاحب
التكذيب ال يعرف الكثري ،ال يعرف مثال
�أن كل مكاملاته التلفونية مع املومني
م�سجلة( )...مثلما هي م�سجلة مكاملته مع
زوجة املومني.
وكيف ينكر العن�صر� ،أنه ا�ستدعى املومني
لزيارة املغرب حلل امل�شكل ،وال ميكن
تكذيب بطائق الطائرة له ولزوجته ،و�أداء
م�صاريف �إقامته يف فندق ح�سان بالرباط،
و�سيارة الداخلية التي كانت رهن �إ�شارته،
وال�سائق الذي كان مع ال�سيارة ،تفا�صيل
ي�صعب تكذيبها.
ورمبا ،ويف انتظار املقابلة امللكية ،كانت
هناك حماوالت لإعطاء الق�ضية طابعا
مغربيا ،بح�ضور الأ�ستاذ عبد الرحيم
اجلامعي ،والفاعلة احلقوقية خديجة
الريا�ضي لأن هذه الدعوة الر�سمية()...
كانت يف  5مار�س 2013حيث �أ�صر الدفاع
الفرن�سي عن املومني ،ب�أن يتم �إخبار وزارة
اخلارجية الفرن�سية ،وال�سفارة الفرن�سية
يف الرباط بهذه الرحلة التي كانت خطرية
مليئة باخلوف ،والتي رمبا كانت �ستعطي
النتائج ،املر�ضية للجميع والتي قيل له يف
باري�س ،يجب �أال تتجاوز �إقامتك باملغرب
� 48ساعة( )...ولكن املومني �أكد للأ�سبوع
بل�سانه عدة مرات� ،أنه كان يقول وهو معهم
يف فندق ح�سان بالرباط�(( :إنه ال نية يل يف
رفع الدعوى ،واللي بغا �سيدنا �أنا قابلو)).
املومني ي�ؤكد يف ر�سالته املن�شورة ،ما
�أكده �شفويا من تنويه مبدير الت�شريفات

امللكية ،عبد اجلواد بلحاج الذي عندما
تو�صل بر�سالة املومني ،ات�صل به ليقول
له ب�أن جدول �أعمال جاللة امللك يف هذه
الفرتة ممتلئ.
فما هي العنا�صر التي تدخلت ،لتحول هذا
املومني �إىل عدو ،يرفع دعوى باملغرب
لدى الق�ضاء الفرن�سي ،بعد هذه ال�ضيافة
امللكية يف فندق ح�سان اعتقادا منه ب�أن ما
�أ�سماه :العدالة منف�صلة عن ال�سيا�سة يف
فرن�سا.
�إنه هو �أي�ضا ،ي�صر علينا يف القول ،ب�أنه
جاء للمغرب برغبة «اللي بغا �سيدنا �أنا
قابلو» ،وي�ؤكدها ب�أنه وبدافع الروح
الوطنية املت�أ�صلة فيه� ،شارك يف مباراة
بربوك�سيل م�ساء  25مايو  ،2013والعلم
املغربي يرفرف خلفه .م�صرا على �أن
يرفع العلم املغربي ،بجانب العلم
الفرن�سي حتى يف مباريات جرت يف نهاية
 ،2013ولو كان عندنا يف املغرب ،من
يتعاملون مع حاالت كهاته ،مبا يتطلبه
الوعي الوطني ،ملا كانت هناك دعوى �ضد
املغرب يف فرن�سا.
املومني نف�سه ،ورمبا عن ق�صد ،ذكر
يف ر�سالته جزئية ،ال ميكن �أن ي�أخذ بها
الق�ضاء الفرن�سي ملواخذة احلمو�شي،
حني قال يف ر�سالته املن�شورة ((يف حلظة
من التعذيب والغ�ضب ،متكنت من �إزالة
الع�صابة عن عيني ف�أب�صرت مدير مراقبة
الرتاب الوطني ،احلمو�شي الذي غادر
القاعة وهو يهرول)).
�أكيد �أن الذي يعرف ظروف االعتقال
والتعذيب يف دهاليز البولي�س ،ال ميكنه
�أن يزيل الع�صابة وي�شاهد من حوله.
وي�شاهد املدير العام بكل دقة ،ولكن
املومني ،مت�أكد من مكاملات تلفونية
م�سجلة لكالم العن�صر ،وكالم الذين كانوا
يطالبونه ك�شرط �أ�سا�سي �إذا �أراد احلل،
هو �أن يطلب ال�صفح من �شخ�ص �آخر غري
امللك� ،أو الذي قال له :ال ميكن امل�سا�س
ب�أولئك الذين عذبوه ب�شكل بدائي ،ليقول
�صحفي الأ�سبوع ال�صحفي الذي حتدث
�إليه� :إنه ال زالت هناك �إمكانيات متوفرة،
�أوال لإرجاع املومني عن املوقف الذي
يتبناه دفاعه ،وثانيا لتفادي الت�صعيد
الذي قد ي�شمل �أ�شخا�صا �آخرين.
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ف�ضائح �شركات الدواء ت�ؤكد التالعب ب�صحة املغاربة
فجر النائب الربملاين عن مدينة بركان
«الإبراهيمي» يف �صفوف العدالة والتنمية
ف�ضيحة من العيار الثقيل وهو يخاطب وزير
ال�صحة احل�سني الوردي ،م�ؤخرا ،بالقول� :إن
وزراء �سابقني كانوا يتلقون «�أظرفة» �سمينة
من لوبيات �صناعة الأدوية باملغرب.
النائب الطبيب الذي كان يوجه كالمه كذلك
لنواب حزب اال�ستقالل قال ب�أن الف�ساد مل
يكن يقت�صر على الر�شاوى ،والهدايا ال�سمينة
للوزراء من طرف هذه ال�شركات فح�سب،
بل من خالل ال�صفقات املف�صلة على املقا�س
وباملاليري لفائدة �شركات للأدوية بعينها،
حتتكر ال�سوق وتبيع لوزارة ال�صحة
�أدوية مباليري الدراهم ،م�ستدال مبثال لقاح
«الن�سولني» ملر�ضى ال�سكري ،حيث قال ب�أن

اإلبراهيمي

ثمنه مل يكن يتعدى  34درهما فف�صلت �صفقة
على مقا�س �شركة معينة ،و�أ�صبح ثمنه
حمتكرا وبـ 87درهما قبل �أن تتدخل احلكومة
احلالية وتخف�ض ثمنه.
وعاد الإبراهيمي لتوجيه االتهام مبا�شرة
ليا�سمينة بادو يف مو�ضوع ما بات يعرف

باللقاحات التي كانت قد اقتنتهم يا�سمينة بادو
عن عهدها قائال «عنوان هذه ال�صفقة التي متت
ب�أزيد من  400مليون درهم وعلى مدى ثالث
�سنوات هو الف�ساد بعينه ،حيث ال�شراء بثمن
مرتفع وبدون احلاجة لهذا الدواء ومتويل
العملية من �أموال الرميد ،ومن ميزانية
ال�صيدلية املركزية ،واالبتعاد يف عملية
ال�شراء عن م�سطرة اليون�سيف الأرخ�ص،
وعدم احرتام م�ساطري فتح الأظرفة ،والكارثة
الكربى هي اقتناء دواء من �شركة مل حت�صل
بعد على �شهادة �صحة و�سالمة ذلك الدواء
الذي لقح به �أبناء املغاربة و�أربعة �أ�شهر
بعدها �ست�أتي ال�شهادة ،ناهيك عن الف�ساد يف
عملية التربيد وعدد من التجاوزات» ،يقول
الإبراهيمي التي مكانها اال�ستقالة والق�ضاء.

ف�شل برنامج مدن بدون �صفيح

النائبة نزهة الويف مل
ت�سافر �ضمن الوفد
املغربي �إىل نيويورك

الرباط :األسبوع

الرباط .األسبوع

�أكدت النائبة الربملانية ،نزهة الويف ،للأ�سبوع �أنها
«مل تزر نيويورك ،ومل حت�ضر امل�ؤمتر الدويل بالأمم
املتحدة» الذي ح�ضره يف �شهر مار�س املا�ضي ،وفد
مغربي يت�ضمن ن�ساء برملانيات مغربيات �إىل جانب
الوزيرة ب�سيمة احلقاوي.
وكان مرا�سلنا قد اختلطت عليه �أ�سماء الربملانيات
احلا�ضرات يف هذه القمة ،و�أقحم عن غري ق�صد
ا�سم النائبة نزهة الويف التي قال �إن مداخلتها يف هذا
امل�ؤمتر� ،أغ�ضبت بع�ض الربملانيات امل�شاركات يف
هذا الوفد( ،انظر الأ�سبوع ،عدد  20مار�س .)2014

الف�ضيحة هي �أقل ما ميكن نعت به
الربنامج احلكومي «مدن بدون �صفيح»
الذي انطلق يف عهد حكومة ادري�س
جطو ،وي�ستمر حتى حدود اليوم.
الإح�صائيات التي مت تداولها ،الأ�سبوع
املا�ضي ،داخل جمل�س النواب ،تفيد
�أن الأهداف التي �سطر من �أجلها هذا
الربنامج الذي امت�ص املاليري من
الدراهم كانت عك�س ما مت التخطيط
له ،حيث بدل الق�ضاء على ال�سكن
الع�شوائي ت�ضاعف عدد «الرباريك»
بحوايل  200باملائة.
وواجه بع�ض النواب احمند العن�صر
وزير التعمري ب�أرقام خميفة يف هذا
الباب ،حيث �أخربوه �أن عدد دور

ال�صفيح باملدن املغربية حاليا يزيد
عن � 375ألف «براكة» ،بعدما مل يكن
يتعدى عددها �سنة  2005حني �إطالق
هذا الربنامج � 200ألف «براكة» فقط،
رغم �أن هذا الربنامج ا�ستهلك �أزيد من
 35مليار درهم ،لكن دون فائدة.

القرار السياسي
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الوردي يلقي ملف اللقاحات
يف مرمى بن كريان

الوردي

انتقلت كرة ما بات يعرف بف�ضائح االختالالت
والف�ساد الذي جاء بهما تقرير املجل�س الأعلى
للح�سابات ل�سنة � ،2012إىل ميدان عبد الإله بن كريان
رئي�س احلكومة.
م�صري م�ضمون هذا التقرير الذي و�ضع على مكتب
عبد الإله بن كريان رئي�س احلكومة مبا فيها م�صري
اللقاحني الذين مت اقتنا�ؤهما يف عهد وزيرة ال�صحة
ال�سابقة اال�ستقاللية يا�سمينة بادو والذي يثري
الكثري من ال�سجاالت ال�سيا�سية ،بني يدي عبد الإله
بن كريان رئي�س احلكومة الذي عليه �أن يتخذ قرار
�إحالة هذا التقرير على وزير العدل ،والذي يحيله
بدوره على الق�ضاء ليقول كلمته الأخرية فيه.
ويجري بن كريان اليوم ا�ست�شارة معمقة قبل
قرار الإحالة حت�سبا من قراءته يف اجتاه ا�ستغالل
بن كريان للق�ضاء« ،وبخا�صة النيابة العامة
التي تعود لزميله يف احلزب م�صطفى الرميد»
لت�صفية ح�سابات �سيا�سية مع خ�صومه ومناف�سيه.
وكان القيادي يف التقدم واال�شرتاكية وزير
ال�صحة احل�سني الوردي قد رد على نواب العدالة
والتنمية الذين طالبوه ب�إحالة تقرير يا�سمينة
بادو على الق�ضاء ،ب�أنه �أحال كال من م�ضمون
تقرير املفت�شية الداخلية لوزارة ال�صحة وتقرير
املجل�س الأعلى للح�سابات على مكتب بنكريان،
وهو من يتحمل م�س�ؤولية م�صري هذا امللف.

بقلم :رداد العقباني

ال�شيخ الفيزازي :املنحة بعد املحنة و«دي ا�س تي» بعد «الدجيد»

ق�صة �صدام املخزن مع ال�سلفية
اجلهادية طويلة ،وال ت�سمح
الظروف واملجال لرواية تفا�صيلها.
ومراجعات �أبرز �شيوخها ،تذكرين
مبقولة «دع ما لقي�صر لقي�صر ،وما
هلل هلل» ـ املن�سوبة �إىل امل�سيح عليه
ال�سالم (�إجنيل مرق�س).
لكن يلزم �أن نرفع عما جرى
�صفتني� :أولهما� ،أن يكون �صداما
دينيا ،ثانيهما �أن يكون �صداما
مدفوعا �إليه �أو مت حل�ساب جهات
�أجنبية ،و�أغلب التحاليل بعد
خطبة الفيزازي �أمام جاللة امللك
حممد ال�ساد�س بطنجة ،تدور حول
التف�سريين.
يف نظري كانت قراءة امللف
«�إميانية» ولي�ست قراءة �سيا�سية
�أو �أمنية ،وهي قراءة موافقة
لإمارة امل�ؤمنني ولو احتماال()..
واالنتقال من مرحلة املواجهة �إىل
مرحلة امل�صاحلة بني الإ�سالميني
والدولة ،ومن التكفري �إىل التدبري.
اعرتف ال�شيخ الفيزازي ب�شجاعة
نــــــــادرة ،بــــدور عــــبد اللطيف

احلمو�شي ،مدير مراقبة الرتاب
الوطني(دي ا�س تي) ،يف خروجه
من ال�سجن .واالعرتاف �سيد
الأدلة عند فقهاء القانون.
وبهذا االعرتاف دخل الفيزازي
عامل الو�ساطة ،وملعب املخابرات
وحزب العدالة والتنمية «احلاكم»،
وله بعد ر�ضى �أويل الأمر عليه،
ع�صا يه�ش بها على باقي اجلماعات
الإ�سالمية املعروفة ،ب�إزعاجها
للمخزن.
وهو برنامج حمدد املعامل ،بد�أ
ال�شـــــيخ الــــــفيزازي (ال�صورة
تقدم �أبرز �شيوخ ال�سلفية) ،يف
تنفيذه ،مبا�شرة بعد خروجه من
ال�سجن ،مما يوحي �أنه ح�صل على
«الربكة» يف �إطار «�صفقة» متت
وراء الق�ضبان..
وهي عادة حممودة باملغرب،
ولي�ست بدعة� ،سبقه �إىل ا�ستثمارها
�آخرون ،مع فارق يف اختيار �صنف
�آخر من خمابراتنا .حيث ف�ضل
الزعيم االحتادي ،عبد الرحمان
اليو�سفي ،ح�سب �شهادة اليازغي

«الدجيد» بدل «دي ا�س تي»،
وجاء يف مذكرات الكاتب الأول
ال�سابق لالحتاد اال�شرتاكي،
حممد اليازغي ،اعرتاف خطري
ن�شرته «امل�ساء» يف عددها 1546
بتاريخ  2011 /09 /12حتت عنوان
بارز «اليو�سفي �أدار م�شاورات
ت�شكيل حكومة التناوب من داخل
فندق ،وحلليمي كان على ات�صال
دائم بـ»الدجيد»«.
و�إذا عدنا مل�شروع الفيزازي،
ال �شيء بعد خطبته بطنجة ،يف
�سابقة فريدة بالعامل العربي-
الإ�سالمي ،و�إمامته ل�صالة اجلمعة
بح�ضور �أمري امل�ؤمنني( ،ال �شيء)
مينع ال�شيخ الإ�سالمي من زيارة
ال�ضابط املو�شح عبد اللطيف
احلمو�شي ،بــمقر عــــــــمله �،ضمن
وفد برملاين يف امل�ستقبل ،وطلب
م�ساعدة ال�شيخ �أبو حف�ص
وزعـيم حزبـــه «حممد خاليدي»،
للم�شاورات ،بق�صد ت�شكيل حكومة
التناوب املقبلة(.)..
بقي �أن �أ�شري� ،أننا كنا �سباقني لفتح

الفيزازي رفقة حسن الكتاني وأبو حفص

ق�ضية ال�سلفية اجلهادية ،مبا�شرة
بعد تعيني الإ�سالمي عبد الإله
بنكريان ،رئي�سا للحكومة.
وخ�ص�صت جريدتنا ملفا كامال
لها حتت عنوان ال ي�سمح بعدة
ت�أويالت .ماذا �سيقدم بنكريان
«للإخوة» يف ال�سلفية اجلهادية
(الأ�سبوع عدد  672بتاريخ 22
دجنرب  ،) 2011وجاء اجلواب يف
�صالة اجلمعة بطنجة ،كما تنبئنا

به ،يف ملف اعتربناه اكرب من
وزارة العدل �آو غريها� .إذ ال ميكن
التمييز فيه بني ما هو �أمني وما هو
حقوقي وما هو �سيا�سي �أو فقهي..
و«ال كالم بعد كالم الإمام» بتعبري
�أحمد التوفيق ،وزير الأوقاف
وال�ش�ؤون الإ�سالمية ،الذي ن�سق
�أمور اخلطبة ،مع الفيزازي
باعرتافه.
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الرباط :األسبوع

فرج اهلل على الأ�ساتذة واملعلمني،
من املعاناة التي فر�ضها عليهم
قرار الوزير ال�سابق يف التعليم،
الوفا ،الذي �أ�صدر مر�سوما مينع
الأ�ساتذة واملعلمني ،من �إعطاء
الدرو�س اخل�صو�صية ،ال�شيء
الذي يعر�ضهم للطرد ،حتى
يتفرغوا لتلك الدرو�س.
وتعـــرف اجللـــــ�سات احلميمية
للكثيــــــر من الأ�ساتذة واملعلمني
يف الدار البي�ضاء خا�صة� ،أن
الوفا �أ�صبح يجاهر التالميذ،
بع�ضهم
ب�أنهم �إذا مل يكلفوه ب�إعطائهم
درو�س ال�ساعات الإ�ضافية ف�إنه
�سيعطيهم �صفر.

وتدخل عودة ظاهرة الدرو�س
اخل�صو�صية يف �إطار االنتقام
من الوزير القدمي ،دون �أن تتخذ
الوزارة يف عهد بن املختار �أية
تدابري تف�سريا للمو�ضوع.
وكان الوزير الوفا قد قرر
عندما كان مكلفا بالتعليم
اعتماد التوقيت الفرنــــ�سي يف
التعليم االبتدائي ،انطالقا من
املو�ســـــم الدرا�ســـي اجلديــــد،
ومنع رجال التعليم من �إعـطاء
درو�س خ�صو�صية يف امل�ؤ�س�سات
التعليمية اخلا�صة ،وذلك عرب
مذكرة بعثها �إىل مديري امل�صالح
املركزية ومفت�شي التعليم ومدراء
امل�ؤ�س�سات التعلميمية.

وزير يتهم موظفيه
كل �صباح بالف�ساد؟
الرباط :األسبوع

يت�ساءل عدد من النواب عن هوية الوزير يف حكومة
عبد الإله بن كريان ،الذي يتهم موظفيه بالف�ساد كل
�صباح دون الك�شف عن هويتهم.
ت�ساءل النواب جاء على خلفية �إعالن النائبة
االحتادية ح�سناء �أبو زيد خالل اجتماع بالربملان،
و�أمام اجلميع مبن فيهم وزير ال�صحة احل�سني
الوردي �أنها تعرف وزيرا يف احلكومة احلالية
يت�صل كل �صباح ببع�ض املدراء داخل وزارته،
ويقول لهم «�إنني �أعرف مف�سدين يف م�صلحتكم
وعليكم االنتباه �إليهم».
و�أ�ضافت ذات النائبة� ،أنه بعد مبالغة الوزير يف
هذه االتهامات بادر املدراء ذات �صباح واجتمعوا
وقرروا مواجهته ،فطلبوا منه �أن يك�شف عن
ه�ؤالء املوظفني الفا�سدين و�إال توقفوا عن العمل
فرتاجع الوزير عن ت�صريحاته ،ومنذ ذلك اليوم
مل يعد يخاطب مدراءه بهذه العبارات ،فمن يكون
هذا الوزير الذي ال ميلك جر�أة مواجهة موظفني
فا�سدين يف وزارته؟.

هل هي غ�ضبة ملكية من طنجة؟

احلكومة حتطم الرقم
القيا�سي يف مدة امل�صادقة
على القانون

حطم قانون �أ�صدرته حكومة بن كريان ،اخلمي�س
املا�ضي ،حول املنطقة احلرة مبيناء طنجة كل
الأرقام القيا�سية وبطريقة غري م�سبوقة.
هذا القانون الذي عجلت حكومة بنكريان
مبناق�شته وامل�صادقة عليه ،يوم اخلمي�س املا�ضي،
�أثار انتباه عدد من املتتبعني خا�صة و�أنه تزامن
مع وجود امللك يف مدينة البوغاز ،و�إ�شرافه على
تد�شينات هامة باملدينة ،مبا فيها املنطقة احلرة
بامليناء املتو�سطي ،فهل يتعلق الأمر بغ�ضبة
ملكية جديدة؟.
وكانت حكومة بن كريان قد ناق�شت م�شروع
القانون �أعاله ،يوم اخلمي�س املا�ضي 27« ،مار�س
 2014و�صادقت عليه خالل نف�س االجتماع،
و�أحالته يف اليوم املوايل اجلمعة  28مار�س 2014
على الربملان الذي ناق�شه ،و�صادق عليه يوم
الإثنني املوايل  31مار�س  2014يف �سابقة مل تع�شها
القوانني من قبل.
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ما خفي
مدام رئي�سة جمهورية �إفريقيا الو�سطى،
كاترين �سامبا تبحث عن �أجور موظفيها،
و�صندوق دولتها فارغ� .أجور املوظفني
وحدها تتطلب ما قيمته �ستة ماليني �أورو،
يف ال�شهر( )...حوايل �سبعة ماليري �سنتيم
مغربي.
�صحفية مغربية ،كانت تت�سوق يف متاجر
«موروكو مول» بالدار البي�ضاء ،م�ساء
يوم ال�سبت املا�ضي ،ف�أوقفها مت�سول مفتول
الع�ضالت( )...طالبا منها بع�ض الدراهم،
مما �أثار ا�ستغرابها ،لتت�صل فورا برجال
الأمن اخلا�ص الواقفني بالباب اخلارجي
للمتجر ،وتنبههم �إىل �أن هناك «مت�سوال
�أو رمبا ل�صا ..ومن يدري؟ بقبعة حمراء
يتجول يف الداخل» مما �أحدث حالة ا�ستنفار
و�سط رجال ال�سيكريوتي.

الوفا

سابقة خطيرة:

حكومة بن كريان تتو�سل من الآباء
لت�صرف على التعليم
الرباط :األسبوع

هل بلغت درجة �إفال�س النظام التعليمي ببالدنا كل هذا احلد من
اخلراب وال�ضياع؟ بالإ�ضافة �إىل االكتظاظ ،وظروف العمل املزرية
بالن�سبة للأ�ساتذة ،وافتقاد امل�ؤ�س�سات التعليمية لعدد من الأ�ساتذة.
فرغم �إ�شراف ال�سنة الدرا�سية على النهاية تفاج�أ بع�ض الآباء
و�أولياء التالميذ حد ال�صدمة من مدير �إحدى الثانويات بجهة الرباط
�سال زمور زعري ،وهو يطلب منهم التكفل بتوظيف �أ�ساتذة من القطاع
اخلا�ص داخل الثانوية يف بع�ض املواد والتكفل ب�أداء �أجرتهم �شهريا
مل�ساعدة احلكومة على �سد اخل�صا�ص ،والعجز احلا�صل اليوم يف
الأ�ساتذة داخل هذه امل�ؤ�س�سة التعليمية.
وكان �أولياء التالميذ قد ح�ضروا �صبيحة ال�سبت املا�ضي ،بهذه
الثانوية لالحتجاج على املدير ب�سبب افتقاد امل�ؤ�س�سة لأ�ساتذة يف عدد
من املواد الأ�سا�سية كالإجنليزية والريا�ضيات الذين مل يلتحقوا بعد
بالأق�سام ،رغم �أن هذه ال�شعب علمية وال�سنة الدرا�سية �أ�شرفت على
النهاية ،قبل �أن يفاجئهم املدير املعني بطلبه الغريب هذا.

و�أخريا معامل غا�سول
«ال�صفريوي» تخ�ضع للتفتي�ش
الرباط :األسبوع

و�أخريا ا�ستجاب كرمي غالب رئي�س
جمل�س النواب لطلب فريق العدالة
والتنمية ،بزيارة وفد برملاين ملقالع
�أو «مناجم» الغا�سول التي يحتكرها
رجل الأعمال ال�صفريوي ،مالك �شركة
ال�ضحى.
الوفا
غالب قبل الطلب ووافق عليه مكتب
جمل�س النواب كذلك ،ومتت �إحالته
على اللجنة املعنية «جلنة البنيات
الأ�سا�سية مبجل�س النواب» ،وعينت الصفريوي
جلنة برملانية خمتلطة من خمتلف
الأحزاب ال�سيا�سية للقيام بزيارة
ا�ستطالعية ملناجم الغا�سول ،يوم � 22أبريل اجلاري.
ومن جهة �أخرى ،لقيت برجمة هذه الزيارة غ�ضبا من قبل بع�ض النواب
وخا�صة من طرف فرق املعار�ضة وال�شركة امل�شرفة على هذا املقلع،
والذين «اعتربوها زيارة �سيا�سوية توظف الربملان ل�صراع �سيا�سي،
علما �أن الد�ستور والقانون الذي �أحدث هذه اللجان اال�ستطالعية �أحدثها
للم�ؤ�س�سات واملرافق العمومية ،ولي�س للم�ؤ�س�سات اخلا�صة و�شبه اخلا�صة
كما هو احلال ملنجم �أو مقلع الغا�سول» ،تقول ذات اجلهات.

ملاذا مت �إقبار املهرجان الثقايف والفني
ملدينة �سمارة ،العا�صمة العلمية للأقاليم
ال�صحراوية؟ فمنذ �سنة  2005تاريخ
تنظيم ثاين مهرجان للمدينة منذ ا�سرتجاعها،
اختفت هذه التظاهرة الثقافية ،وهو خط�أ
يف حق مدينة م�شبعة باملوروث الثقايف
احل�ساين ال�صحراوي.
مكاملة تلفونية كانت �سبب اعتقال ال�سعدي
ولد القذايف ،فقد حتدث وهو يف منفاه بنيامي
تلفونيا ،مع املجموعة التي �شحنت ناقلة
النفط لتهريبها ،وكان املال الذي �سيدخل
من النفط ،بغر�ض ت�أ�سي�س �إمارة �إ�سالمية
يف الفزان ،رمبا كان �سيكون �أمريها.
دخل مواطن ي�سمى حممد كماخ يوم 3
مار�س � 2014إىل م�ست�شفى احل�سن الثاين
ب�سطات لتلقي العالج على عينيه التي
ال يقوى على فتحهما من �شدة املر�ض،
فامتنعت الطبيبة عن فح�صه بدون موعد،
وعندما اجته �إىل جناح املوعد كتبوا له:
«يوم  »2014/10/2مما يعني �أن عليه
انتظار �سبعة �أ�شهر لفح�صه.
حزن طلبة املعهد العايل لالعالم واالت�صال
القدامى يف الرباط ،ملقتل �أحد زمالئهم
ال�سابقني يف ق�صف عدواين �شنته قوات
النظام ال�سوري على منزل عائلته يف قد�سيا
بريف دم�شق� ..أحدهم ن�شر اخلرب وقال �إن
زميله �سبق �أن عانى من جتربة االعتقال
رفقة عائلته.
رفع عمال عمال جميع املرافق التابعة
لل�سفارة اال�سبانية �شارة االحتجاج
احلمراء ،كتعبري منهم على رف�ض
االجراءات القا�ضية باقتطاع ر�سوم
املت�أخرات ال�ضريبية من �أجورهم ،وتقول
بع�ض امل�صادر �أن �ضغوطا مور�ست على
بع�ض املوظفني كي ميل�ؤوا ا�ستمارة ت�سمح
لإدارة ال�ضرائب با�ستخال�ص املبالغ
املرتاكمة ،وهي �صيغة حتول طرح امل�شكل
على م�ستوى �أعلى بني البلدين ،املغرب
و�إ�سبانيا.
حركية غري م�سبوقة يعرفها امل�شهد
الإعالمي داخل الريف ،وقد و�صل الت�سابق
�إىل حد خلق مواقع جديدة تبث �أخبارها
انطالقا من مدينة احل�سيمة ،بدل الناظور
كما كان �سائدا منذ وقت طويل (.)..
جنى �شقيق وزير التجهيز والنقل عزير
الرباح من حادثة �سري مميتة بجماعة دار
الع�سلوجي ،التابعة للنفوذ الرتابي لدائرة
�سيدي قا�سم ،لكن عملية ا�سعافه تعرثت
ب�سبب عدم وجود �سكانري مما تطلب نقله
�إىل القنيطرة لك�شف الك�سور على م�ستوى
الظهر.

العنصر
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األوضاع في الصحراء
ملجموعة �أكروديب وتاورطا ،والذي مت خالله
تعيني ال�شاب املغربي منري خليل مديرا يف
انتظار �إعادة ،لرتتيب �أوراق املجموعة
الفالحية الكربى لت�صبح واحدة من �أهم
ال�شركات املغربية املواطنة.
وتراهن الإدارة امل�سرية ملجموعة الدرهم
تاورطا بالداخلة واكروديب ،على االنخراط
الفعلي يف �سيا�سة الدولة الرامية �إىل تفعيل
برنامج املغرب الأخ�ضر ،و�إبراز منطقة
ال�صحراء كوجهة ا�ستثمارية يف املجال
الفالحي الت�سويقي ،على الرغم من الإكراهات
اللوج�ستيكية والتقنية.
ومعلوم �أن ال�شركة ت�شغل ما يفوق 7000
من اليد العاملة القارة يف جمموع وحداتها
الفالحية الإنتاجية املوزعة بني الأقاليم
اجلنوبية ،وال�صحراء ال�شرقية ،و�سو�س،
واحلوز.

الداخلة :األسبوع

ال حديث يف مدينة الداخلة �إال عن املناورة التي
�أحبطها ح�سن الدرهم والتي كادت �أن تخلق
الفتنة بني ال�صحراويني ،حيث ك�شف الدرهم
بالبيان واحلجة متادي �شريكه الفرن�سي،
ابيي�ش ،املتهم بتهريب العملة املغربية نحو
اخلارج ،يف خلق امل�شاكل واملتاعب حيث عمد
�إىل تكليف �أحد �أفراد عائلة �أهل �أعمر بالداخلة
بنقل املح�صول الفالحي من تاورطة �إىل �أكادير،
ومنها �سينقله الفرن�سي من �أ�صل جزائري �إىل
اخلارج ،وهو ال�سيناريو الذي �ساهم يف تهريب
املال نحو اخلارج ،حيث يبقى الناجت املايل
بالبنوك الفرن�سية ،وبحكم الوثائق القانونية
التي اعتمدتها املحكمة يف حكمها ال�صادر م�ؤخرا،
القا�ضي ب�إلغاء �صفة �إدارة �ش�ؤون �شركة تاورطا
من الفرن�سي بريي�ش �إىل ح�سن الدرهم الذي
خرج منت�صرا يف اجلمع العام للمجل�س الإداري

الدرك امللكي
يحقق يف �إحراق
قرى لل�صيد
مازالت عنا�صر الدرك امللكي تبا�شر
التحقيق حول حريق قرية ال�صيد
«انرتفت» بالداخلة والذي ادى اىل
احراق « 300كوخ» خملفا خ�سائر
مادية متثلت يف �إتالف �آليات لل�صيد،
وحمركات ،و�شباك قدرت مبا يفوق 8
ماليني درهم.
ويرجح ال�صيادون �أن يكون �سبب
احلريق عفوي وغري مق�صود ب�سبب
انعدام الكهرباء ،واالعتماد على ال�شمع
�أو «البوطا» ال�صغرية للإ�ضاءة.
وتعترب قرى ال�صيادين يف كل من
ملهرييز ،وانرتفت ،ولبويردة ،وامطالن
م�صدر ت�شغيل الآالف من اليد العاملة،
وم�صدر ثروة هائلة ت�ساهم يف االقت�صاد
املحلي والوطني ،وتعاين هذه القرى من
غياب ال�سكن الالئق لل�صيادين ،وهو
الربنامج الذي �أوقفته وزارة ال�صيد
البحري بعد �أن �أجنزت وكالة اجلنوب
كل التجهيزات الالزمة يف قرى ال�صيد
ب�أمكريو و�سيدي الغازي(.)..

الدرهم

ر�سائل �سيا�سية يف �أربعينية ولد الب�شري
السمارة :األسبوع

جلب تدخل كل من عمر احل�ضرمي وايل جهة
كلميم ال�سمارة ،وحممد �سامل ال�سبطي عامل
ال�سمارة ،اهتمام ال�شيوخ و�أعيان ال�صحراء
امل�شاركني يف �إحياء للذكرى الأربعينية
لوفاة املرحوم موالي �إبراهيم ولد الب�شري
ولد احميم ،املنظم باملركز الثقايف ال�شيخ
�سيدي �أحمد الركيبي بال�سمارة ،و�شدد
احل�ضرمي وال�سبطي �أمام �أبناء وحفدة
الفقيد ،وفعاليات ،ومنتخبني قدموا من كل
املدن ال�صحراوية على ذكر مناقب الفقيد،
ووطنيته ال�صادقة ،و�إ�سهاماته ،ون�ضاالته
يف �صفوف جي�ش التحرير ،وكفاحه �أجل
�صيانة الوحدة والدفاع عن مقد�سات البالد
وثوابتها.
وكان وزير الداخلية حممد ح�صاد قد
�أجرى مكاملة هاتفية مع �أ�سرة الفقيد موالي
ابراهيم ولد الب�شري ولد �أحميم الذي �سبق
�أن تقلد مهام يف �سلك الإدارة الرتابية ،وكان
منوذجا يف ال�صرب واملثابرة ،وظل م�ضربا
للمثل العليا والقدوة احل�سنة يف الثقة
وال�صفاء ،وتقدمي امل�شورة ،والت�شجيع
على ما يعرفه الإقليم من تنمية يف خمتلف
املجاالت ،ومل يتوان يوما عن �أداء واجبه

مكاف�آت مالية من البولي�ساريو
للحد من «ثروة اجلدران»

الحضرمي

حتى لبى نداء ربه.
�شيوخ قبائل ال�صحراء الذين تناوبوا على
الكلمة للتذكري مبناقب الفقيد� ،سرق منهم
عمر احل�ضرمي ال�ضوء وبدا كزعيم �سيا�سي
يعرف كيف ميرر ر�سائله ال�سيا�سية ،وهو
ما �أعطى حلفل ت�أبني �أحد رموز قبائل
ال�صحراء مكانة خا�صة ،عززت ثوابت
الوحدة ور�سخت لفل�سفة التوا�صل مع
الأحياء ،وحتى الأموات.

�أفتاتي ينجح يف التوا�صل
مع حي معطى اهلل

تندوف  :األسبوع

العيون :األسبوع

انتقلت الكتابات على اجلدران التي عرفتها جمموعة من املخيمات
بتندوف �إىل خميم «والية بوجدور» (داخل املخيمات) ،وهو ما يعني
ف�شل البولي�ساريو وخمابرات اجلزائر يف اكت�شاف ال�صحراويني
الثائرين املطالبني ب�إ�سقاط قيادة الرابوين ،وما ن�شر مبخيم بوجدور
�أكرث خطورة من ذي قبل ،فاجلمل والعبارات تعد بالق�صا�ص من
مغت�صب الن�ساء حممد ملني البوهايل القيادي ،ووزير دفاع البولي�ساريو،
كما تعد �شباب التغيري يف كتابات �أخرى بالزحف على القيادة الفا�سدة
وتغيريها بالقوة .وحتاول اجلبهة بكل ما متلكه الق�ضاء على هذه
الثورة التي توزعت �شعاراتها عرب العامل ،وتقول «�ستلقى جزاءك
قريبا يا مغت�صب ال�صحراويات» ،و«حممد عبد العزيز ارحل» ،و«كفى
�صمتا على ظاهرة اال�ستغالل اجلن�سي مبخيمات تندوف» ،و«قريبا
�سنزحف على القيادة الفا�سدة ..فانتظرونا».
وح�سب م�صادر حقوقية ،ف�إن جبهة البولي�ساريو خ�ص�صت مكاف�أة
مالية للإطاحة ب�شباب الثورة ،الذين مل يجدوا �سبيال للدفاع عن معاناة
ال�صحراويني املحا�صرين يف املخيمات �سوى الكتابة على اجلدران،
ليتبني �أنه �سالح �أقوى من الكال�شنكوف.

ا�ستطاع النائب الربملاين عبد العزيز �أفتاتي رئي�س فريق
حزب العدالة والتنمية ،الذي يقود قافلة امل�صباح حلزب
رئي�س احلكومة التي تقوم بجوالت مبدن ال�صحراء،
مبعية برملانييه ال�صحراويني حممد �سامل لبيهي،
والكنتاوي� ،أن يتوا�صل مع عدد من �سكان حي معطلى
مبدينة العيون ،وكانت تدخالت احلا�ضرين تن�صب حول
املقاربة الأمنية وم�شاكل �أخرى( )..ا�ستغرقت ما يناهز
�ساعتني ون�صف ،و�أكد عبد العزيز �أفتاتي على تفهم كل
التدخالت ،مو�ضحا �أن القانون �سيد اجلميع متظاهرين،
و�أمن ،و�سلطات ،وهو يحمي التظاهرات ال�سلمية التي
تبقى من حق جميع املغاربة ،وكانت قافلة امل�صباح
قد ا�ستمعت واجتمعت مع عدد من �شرائح وفعاليات
املجتمع املدين الذين ي�شددون على ما بعد القافلة ،وكيف
�ستتعامل مع م�شاكل و�إكراهات ومقرتحات الفعاليات
التي تعاين من الكثري من امل�شاكل.

كواليس صحراوية

الدرهم يخرج منت�صرا من معركته �ضد �شريكه الفرن�سي
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حت�سنت الأحوال ال�صحية ملحمد
الدرهم الذي �سبق �أن نقل �إىل امل�ست�شفى
الفرن�سي الأمريكي بباري�س يف حالة
حرجة ،حيث خ�ضع لعملية جراحية
تكللت بالنجاح ،وا�سرتجع حممد
الدرهم املحاط ب�أ�سرته ال�صغرية،
والكبرية ،ورفيقيه ح�سن وبلخري
عافيته وحيويته ،حيث يخ�ضع حاليا
لفرتة نقاهة قبل �أن يعود �إىل ن�شاطه
االقت�صادي والريا�ضي بالعيون.
حالة االرتباك بادية على قرارات
رئي�س جبهة البولي�ساريو حممد عبد
العزيز الذي اختار �أن يت�سلح ب�سلطاته
الوا�سعة ،التي قد ت�سمح له بتهدئة
اجلبهة االجتماعية التي �أ�صبحت
ت�شكل هاج�سا خطريا للنظام املزعوم.
فبعد تعيينه لوزير جديد ملا ي�سمى
بالداخلية ،قرر �إحلاق �أباه عايل بنعمر
ك�أمني عام لنف�س الإدارة.
�أجمع رئي�س و�أع�ضاء اللجنة الربملانية
الأوربية التي قامت بزيارة الداخلة
على تقيد املغرب بدفرت و�شروط
االتفاقيات املوقعة بني االحتاد
واملغرب يف جمال ال�صيد البحري على
اخل�صو�ص ،وهو ما جعل البولي�ساريو
وكعادتها تقدم طعنا يف اتفاقية ال�صيد
بني االحتاد الأوربي واملغرب للعدالة
املوقعة بني الطرفني �شهر دجنرب
� ،2013أمام املحكمة الأوربية.
ناق�ش مركز التفكري اال�سرتاتيجي
والدفاع عن الدميقراطية بالعيون
مو�ضوع اجلهوية املتقدمة ،حيث �أبرز
الباحث موالي بوبكر اجلماين �أهمية
�إ�شراك ال�شباب يف قرارات ال�ش�أن العام
املحلي ،و�أي تق�صري� ،أو �إهمال يعترب
مبثابة ف�شل ملنظومة اجلهوية �سواء
الوا�سعة �أو املتقدمة.
ا�ستقبل عبد الرحمن بنعمر �سفري
اململكة املغربية املعتمد يف موريتانيا
من طرف عائ�شة بنت �أحميحم،
املفو�ضة املكلفة بحقوق الإن�سان
والعمل الإن�ساين واملجتمع املدين
مبكتبها يف نواك�شوط .وهو اللقاء
الذي ا�ستعر�ض فيه اجلانبان عالقات
التعاون القائمة بني البلدين ،ونفيا �أي
ت�صدع بني املغرب وموريتانيا.
حتت �شعار “لغة الأجداد تاريخ
وعراقة” طالبت جمعية تطلع
ال�شباب للتنمية االجتماعية والثقافية
بالعيون ،ب�ضرورة االهتمام بال�شعر
احل�ساين كرافد من روافد الثقافة
ال�صحراوية ،و�أجمع ال�شعراء على
�أهمية ت�شجيع وزارة الثقافة لل�شعر
احل�ساين ،حيث �أدت فرقة �صحراوية
م�سرحية باللهجة احل�سانية «زواج
تقليدي» ومت تكرمي الفنان حممد بو
ال�شايت ،واملحجوب ماء العينني،
وال�شاعر بريوك النعمة ،وال�شاعرة
خلود.

7

alousbouea@gmail.com

كواليس األخبار

خبايا األمور في ما يجري ويدور

االختالالت ق�صمت ظهر �صندوق املقا�صة:

جطو يب�شر بنهاية علي الفا�سي الفهري

جطو

الفهري
الرباط :األسبوع

ف�ضح تقرير �أعده املجل�س الأعلى
للح�سابات حول �صندوق املقا�صة
وعر�ض يوم الإثنني املا�ضي مبجل�س
النواب ،حجم الكارثة التي يت�سبب فيها
املكتب الوطني للكهرباء واملاء ال�صالح
لل�شرب داخل ميزانية الدولة.
و�أو�ضح ذات التقرير الذي قدمه ادري�س
جطو الرئي�س الأول للمجل�س الأعلى
للح�سابات� ،أن �سوء الت�سيري الذي
يطبع تدبري �ش�ؤون املكتب الوطني للماء
والكهرباء ،جعل هذا ل�صندوق ي�ستنزف
جزءا كبريا من ميزانية املقا�صة «12
باملائة من ميزانية ال�صندوق» وب�أزيد
مما ت�ستنزفه ميزانية دعم الدقيق
وال�سكر جمتمعني.
و�أ�شار ادري�س جطو و�سط �صدمة
النواب� ،إىل �أن تعرث املكتب الوطني

للماء والكهرباء يف �إجناز عدد من
امل�شاريع ،والربامج ،وبخا�صة يف جمال
�إنتاج الطاقة الكهربائية ،جعل املغرب
يدفع الثمن باهظا ،ويخ�ص�ص ميزانية
هامة من �صندوق املقا�صة القتناء
الفيول ال�صناعي الذي ي�ستخدم يف
�إنتاج الطاقة الكهربائية.
وت�ساءل جمل�س جطو بعدما �أفرد بابا
خا�صا يف ذات التقرير للمكتب الوطني
للماء والكهرباء ،عن اخلط�إ الذي
يرتكبه املكتب حني يلج�أ �إىل الفيول
ال�صناعي بدل الغازوال املنخف�ض
التكلفة.
و�أعاد تقرير جطو �سبب هذه الكارثة �إىل
التعرث يف تنفيذ الربنامج الذي كان قد
�سطره املكتب ،ومل يلتزم به وبخا�صة
برنامج  2006و 2012لإنتاج الطاقة
الكهربائية ،والذي مل يتحقق منه �سوى

م�س�ؤول نافذ يتدخل لتنقيل
طبيب خارج �ضوابط القانون
من امل�س�ؤول القوي الذي تدخل ونقل طبيبا خمت�صا
يف �أمرا�ض العيون من امل�ست�شفى العمومي مبدنية
متارة �إىل الدار البي�ضاء ،بدون م�سطرة وخارج نطاق
القانون؟.
حيث �صدم �أهل مدينة متارة املحادية للعا�صمة
الرباط «يا ح�سرة» وهم ي�صطفون منذ مدة �أمام باب
مكتب الطبيب الوحيد املخت�ص يف �أمرا�ض العيون
بامل�ست�شفى العمومي للمدينة برمتها دون ظهور �أثر
لهذا الطبيب.
قلق املواطنني و�صل حد االحتجاج حني بلغ �إىل علمهم
�أن انتقال هذا الطبيب للعمل مبدينة الدار البي�ضاء
دون تعيني بديل عنه.
هذا الأمر ،بلغ ال�سلطات العمومية و�إىل نواب الأمة
الذين ات�صلوا مبندوبية وزارة ال�صحة بتمارة
لال�ستف�سار عن �أمر توقيعها لهذا االنتقال دون التفكري
يف البديل ،ويف �صحة املواطنني ومنهم من كان مقبال
على عملية جراحية ،فكانت ال�صدمة كبرية حني
�صرحت املندوبة له�ؤالء ب�أن ال علم لها بالأمر ،و�أن من
نقل الطبيب املعني لي�س �سوى م�س�ؤول وازن بالإدارة
املركزية ،ولي�س هو الوزير الوردي الذي مل يكن بدوره
على علم ،بل قد يكون م�س�ؤوال يف الوزارة هو من تدخل
وخرق القانون ،وامل�سطرة ،ونقل الطبيب �إىل البي�ضاء
وترك �سكان مدينة كاملة دون طبيب للعيون.

اخلم�س ،مما جعل املكتب يلتهم حوايل
 42مليار درهم يف الفيول ال�صناعي
فقط حتى حدود �سنة  ،2013ومر�شح
�أن يلتهم  22مليار درهم �أخرى حتى
�سنة  2017موعد بداية �إنتاج الطاقة
الكهربائية مبادة الفحم احلجري الذي
قد ميكن املغرب من الكهرباء بثمن
� 70سنتيم للكيلواط ،بدل � 206سنتيم
بن كيران
للكيلواط حاليا.
وكان �إدري�س جطو قد قدم عر�ضا
مف�صال خالل نف�س االجتماع تقريرا
حول �صندوق املقا�صة ،م�ؤكدا �أن
ميزانية هذا ال�صندوق قد ارتفعت من
 4ماليري درهم �سنة � 2002إىل  56مليار
درهم �سنة  ،2012و 44مليار درهم
�سنة  ،2013خ�ص�صت كلها لدعم كل
من املواد البرتولية «ن�سبة  49باملائة»
وال�سكر والدقيق.

هل �أف�شــل ْ
«املقدمــني»
�إ�ضــراب اخلــبز؟
ملاذا ف�شل �أرباب املخابز باملغرب يف �إ�ضرابهم عن العمل
طيلة يومي الأربعاء واخلمي�س املا�ضيني؟ �س�ؤال طرحه
�أكرث من متتبع مبن فيهم �أرباب املخابز نف�سهم الذين
�شعروا بال�صدمة لف�شل هذه املحطة(.)..
«الأ�سبوع» ات�صلت ببع�ض �أرباب املخابز الذين ك�سروا
الإ�ضراب ،و�أعلن بع�ضهم �أن �سبب عدم انخراطه يف
الإ�ضراب هو زيارات مفاجئة من املقدمني ،متت م�ساء
الثالثاء ،حملت لهم «ر�سالة» �ضرورة العمل و�إنتاج اخلبز
نظرا مل�صلحة البالد.
فئة �أخرى من �أ�صحاب «املخبزات» الكربى باملدن تلقوا
ات�صاالت من م�س�ؤولني بالعماالت والواليات يقنعونهم
بخيار «البع�ض يعمل والبع�ض ي�ضرب كي ال ينفجر
ال�شارع ب�سبب �أزمة حمتملة للخبز».
من جهتهم ،عزى م�س�ؤولو نقابة �أرباب املخابز ال�سبب �إىل
االنت�شار الوا�سع للقطاع غري املهيكل الذي ينتج اخلبز
ب�شكل ع�شوائي يف «الكراجات» والأفرنة التقليدية.
ومن جهة �أخرى ،طالب مهنيو املخابز من ال�سلطات املحلية
�إلزامية «الدكاكني واملتاجر» بالتوفر على فاتورات يومية
حتمل توقيع وخامت خمابز ع�صرية ،تربر �أي كمية من
اخلبز يف حمالتهم ،وذلك لت�ضييق اخلناق على العمل
الع�شوائي يف جمال �إنتاج اخلبز ،علما �أن الوزير حممد الوفا
املكلف باحلكامة �سبق له �أن قال �إن املغاربة م�ستعدون
لتناول «املالوي».
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حكاية اعرتاف القذايف
مبغربية ال�صحراء
بقلم  :محمد هاشم صوصي علوي

انطالقا من ميثاق الرابطة ال�شعبية االجتماعية لقبائل ال�صحراء الكربى
وبناء على مبادرة الراحل القذايف ب�ش�أن عقد م�صاحلة كربى بني كافة
�أطراف النزاع يف كل من جمهورية ت�شاد ومايل والنيجر ،تكونت جلان
م�صاحلة من ممثلي  21دولة عربية و�إفريقية �أذكر من بني �أهم �أع�ضائها
«بجن �أق هماتو» من �أعيان و�شيوخ الطوارق مبايل رئي�سا للوفد ،وحممد
ها�شم �صو�صي علوي املقرر والناطق الر�سمي با�سم الوفد من املغرب،
وال�شيخ الناظر «حريكة عز الدين حميدة خمي�س» من ال�سودان رئي�سا
للجنة الثانية ،مب�ساعدة الدكتور «جعفر بن عجيبة» �أحد نقباء الأ�شراف
ورجل دولة �سابق من املغرب ،واملقرر الثاين «ال�شيخ ماء العينني احمد
بادي» حمامي دويل من موريتانيا ،وغريهم من العمداء ،والأمراء،
وامللوك ،وال�سالطني ،واملثقفني من �صحراء العراق �إىل ال�صحراء
املغربية.
قد ثمن �أع�ضاء الوفدين جهود القذايف لإحالل ال�سالم يف ربوع �إفريقيا
عموما وقبائل ال�صحراء خ�صو�صا ،كما باركوا رعايته لل�سالم يف ف�ضاء
(�س � -ص) وحر�صه على �إقامة �سالم دائم و�شامل بكل من دول ت�شاد
ومايل والنيجر وغريها من ب�ؤر التوتر يف منطقة ال�صحراء الكربى،
وتعترب مهمة امل�صاحلة مهمة �إن�سانية نبيلة بعيدة كل البعد عن �أي ت�أثري
�سيا�سي �أو دبلوما�سي ر�سمي �أو م�صلحي �أو غريه والتي تهدف بالأ�سا�س
�إىل ر�أب ال�صدع و�إ�صالح ذات البني بني كافة الإخوة الفرقاء وطي �صفحة
اخلالفات والنزاعات والنظر �إىل م�ستقبل بلدانهم والذي يحتاج �إىل بذل
اجلهود و�إ�شراك جميع الفرقاء يف كب التنمية االقت�صادية واالجتماعية
والب�شرية ،وللإ�شارة ،فقد كانت مهمة وفود امل�صاحلة بقدر ماهي نبيلة
كانت مغامرة خطرية حيث كان �أع�ضاء وفود امل�صاحلة بعد ا�ستقبالهم
من طرف ر�ؤ�ساء الدول املعنية بامل�صاحلة ،و�أع�ضاء حكوماتهم وعر�ض
م�شروع امل�صاحلة عليهم و�إبداء املوافقة املبدئية عليه ،كنا ننتقل �إىل لقاء
الف�صائل املعار�ضة املتمردة يف خطوط �إطالق النار بني الثوار واجلي�ش
النظامي مما كان يعر�ضنا ال قدر اهلل خلطر املوت يف كل حلظة وحني ،لوال
الألطاف الإلهية وخا�صة عندما كنا نعرب فيايف ال�صحراء عرب �سيارات
رباعية الدفع مرفوقة ب�سيارات جيب و�شاحنات ومدرعات ع�سكرية ت�ؤمن
و�صولنا �إىل نقطة �إطالق النار ،حيث �سنقابل ف�صائل الثوار امل�سلحني
ملحاورتهم حول م�شروع امل�صاحلة لكن ما كان يهددنا هو اخلوف من
انفجار بع�ض الألغام املدفونة يف رمال ال�صحراء ،رغم �أن الع�سكريني
املرافقني لنا كانت لهم �آليات ك�شف حقول الألغام ،ومع ذلك متت جولتنا
ب�سالم وا�ستطعنا �أن نقنع جميع الأطراف بو�ضع حد لالقتتال الذي طال
�أمده وذهب �ضحيته عدد كبري من الأبرياء من الطرفني على مدى �سنوات
طوال ،وهكذا متت املوافقة املبدئية من طرف اجلميع على �أ�سا�س �أن يتم
التوقيع النهائي بطرابل�س ليبيا برعاية القذايف فيما بعد ،وبعد عودتنا
من مهمة امل�صاحلة متت دعوتنا من طرف القائد القذايف لعر�ض النتائج
التي تو�صلنا �إليها ،حيث مت اخباره بكل التفا�صيل وعن ا�ستقبالنا من
قبل الر�ؤ�ساء �أحمد توماين توري رئي�س جمهورية مايل ،وادري�س دبي
رئي�س جمهورية ت�شاد وحممد طاجنا رئي�س جمهورية النيجر ،وكان
القذايف قد تقدم بكلمة مطولة كعادته بد�أها و�أنهاها بال�شكر اجلزيل لكل
�أع�ضاء وفود امل�صاحلة فتناول ال�شيخ حريكة من ال�سودان الكلمة بادئا
كالمه قائال :با�سم اهلل الرحمان الرحيم «�إمنا امل�ؤمنون �أخوة ف�أ�صلحوا
بني �أخويكم» الخ ..ثم تناول الكلمة بعده ال�شيخ «بجن اق هماتو» من
مايل ،وبعدهما تناولت الكلمة ب�صفتي املقرر والناطق الر�سمي با�سم الوفد
حيث قر�أت التقرير ال�شامل للنتائج املتو�صل �إليها الخ ،وبعد نهاية تالوة
التقرير وتقدميه له قدمت له كذلك ر�سالة خطية خا�صة طلبت منه فيها
�إقامة ال�صالة اجلامعة التي يقيمها كل �سنة يف بالد �إفريقية احتفاال بعيد
مولد الر�سول �صلعم ،حيث �أكدت على �إقامتها باملغرب وبال�ضبط ب�إحدى
املدن التالية العيون �أو الداخلة �شريطة التن�سيق مع جاللة امللك حممد
ال�ساد�س ن�صره اهلل ،ومع ال�سلطات املغربية يف نف�س ال�صدد كما طلبت منه
التدخل �شخ�صيا مببادرة لر�أب ال�صدع بني املغرب واجلزائر ،وللإ�شارة
فقد كنا نكرر مثل هذه الطلبات كوفد مغربي كلما حللنا بليبيا وبعد
�صمت �ساد اخليمة حيث فتح القذايف ر�سالتي وبد�أ قراءتها ردا لر�سالة
�إىل ظرفها ،وبعد درد�شة عامة مع الوفد ككل ويف ختام اجلل�سة وبعد
وقوفنا ا�ستعدادا للمغادرة التفت نحوي قائال ا�سمع يا �شيخ ال�صو�صي
بلغ �سالمي وحتياتي البني حممد ال�ساد�س ،وقل له �إننا �إن�شاء اهلل �سنقيم
ال�صالة اجلامعة معا يف ال�صحراء املغربية ،كوي�س ،وا�ستطرد قائال على
فكرة �شوف يا �شيخ �أل�صو�صي الكل انتبه �إىل ما �سيقوله القائد لل�صو�صي
�« :أنا فعال دعمت جبهة البولي�ساريو باملال والعتاد» لكنهم طلبوا مني
م�ساعدتهم على حترير ال�صحراء املغربية من اال�ستعمار الإ�سباين
وعودتها �إىل الوطن الأ�صلي املغرب وقلت لهم وبعد حتريرها �س�أ�ساعدكم
على حترير �سبتة ومليلية ،لكن مع مرور الأيام واملدة تبني يل �أن امل�س�ألة
�أخذت بعدا �آخر غايته االنف�صال ويف الأخري رفعت يدي عن م�ساعدة
البولي�ساريو �إال يف بع�ض الأعمال االجتماعية والإن�سانية فقط ،وقد كرر
نف�س الكالم �أمام ال�صحافة الدولية يف الذكرى العا�شرة لت�أ�سي�س االحتاد
الإفريقي.
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وجهــات نـظـــر

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

امللك هو من �سجنني
هذا هو حال الدنيا دائما،
و�أنا حني �أحتدث عن ملك
البالد لأقول دائما �إنه لي�س
من �أدخلني ال�سجن يف حملة
ع�شـــواء �شملت الأخ�ضر
والياب�س ،ولكن امللك ،جازاه
اهلل خريا ،كان عادال وعفا عنا،
وها هو اليوم يعطي �إ�شارة
قوية على �أن املغرب بلد الت�سامح

والتنوع وبلد تقبل الآخر كيفما كان خمتلفا.

محمد الفيزازي (شيخ سلفي)

�أموال تعا�ضدية املوظفني

يـــــــدرك جيدا حجم
االحتالالت ،و�ســـــــــوء
التدبري التي تقدر بحوايل
 117مليارا( ،ن�أمل �أن
ين�صف الق�ضاء املنخرطني
باحلكم عن امل�س�ؤولني عنها
ب�إرجاعـــها) ،يدرك حجم
الهوة والو�ضعية الكارثية
الــــــــتي ورثناها ك�أجهزة
تقريرية منتخبة دميقراطيا
�سنة  2009عن الأجهزة ال�سابقة املنحلة التي كانت
تت�صرف يف مالية التعا�ضدية واملنخرطني ،ك�أنها
�أموال خا�ص.
عبد المولى المومني (رئيس المجلس اإلداري)

نعي�ش مرحلة ت�أ�سي�سية

قراءة في خبر

هل تعرف احلكومة املغربية ما قالته درا�سة �أمريكية ؟

زيادة �ساعة يف التوقيت اليومي تزيد من خطر الإ�صابة بالأزمات القلبية
�أظهرت درا�سة �أمريكية جديدة �أن التحول �إىل
العمل بالتوقيت ال�صيفي وفقدان �ساعة من
�ساعات النوم ي�ؤدي �إىل زيادة خطر الإ�صابة
ب�أزمة قلبية بن�سبة  % 25يف �أول يوم عمل
بالتوقيت ال�صيفي.
وعلى النقي�ض ،ف�إن خطر الإ�صابة ب�أزمة
قلبية تراجع بن�سبة � % 21سنويا يف
اليوم الذي يلي بدء العمل بالتوقيت
العادي وزيادة �ساعات النوم �ساعة
�إ�ضافية.
ولوحظ ت�أثري تقدمي وت�أخري ال�ساعة
وهو ت�أثري لي�س بخفي عند مقارنة
حاالت الدخول �إىل امل�ست�شفيات
من قاعدة بيانات امل�ست�شفيات غري
االحتادية بوالية مي�شيغان .وفح�صت
الدرا�سة معدل دخول امل�ست�شفيات قبل
بداية العمل بالتوقيت ال�صيفي ،واليوم الذي
يلي بدء العمل بالتوقيت ال�صيفي فورا ملدة �أربع
�سنوات متتالية.
ويقول الدكتور �أمنيت �سندو يف جامعة كولورادو
يف دنفر ،والذي تر�أ�س الدرا�سة �إنه «بوجه عام
ف�إن التاريخ ي�شري �إىل حدوث الأزمات القلبية
غالبا بعد �صباح الإثنني ،وقد يكون هذا ب�سبب

يف وا�شنطن �إنه «مع بدء العمل بنظام التوقيت
ال�صيفي ف�إن هذا يرتبط بانخفا�ض �ساعات النوم
�ساعة» .م�ضيفا «التغيريات املفاجئة حتى
و�إن كانت �صغرية يف النوم قد يكون لها
�آثار �ضارة».
وهناك درا�سات �سابقة ت�شري �إىل وجود
ارتباط بني االفتقار �إىل النوم والأزمات
القلبية .لكن �ساندو قال �إن اخلرباء
مازالوا ال يتفهمون بو�ضوح ال�سبب
وراء احل�سا�سية املفرطة للأ�شخا�ص
لدوائر النوم واليقظة.
وقال �ساندو �إن الأ�شخا�ص املعر�ضني
للإ�صابة بالفعل ب�أمرا�ض القلب قد
يكونون عر�ضة للإ�صابة ب�صورة �أكرب
بعد تغريات الوقت املفاجئة مبا�شرة،
و�أ�ضاف �ساندو �أنه يجب زيادة عدد
العاملني يف امل�ست�شفيات يف اليوم الذي يلي بدء
العمل بالتوقيت ال�صيفي.
ويذكر �أن العمل بالتوقيت ال�صيفي بد�أ على
�ضغط بدء �أ�سبوع عمل وحدوث تغيريات مالزمة نطاق وا�سع خالل احلرب العاملية الأوىل لتوفري
يف دائرة النوم واليقظة».
الطاقة ،لكن بع�ض املنتقدين �شككوا فيما �إذا ما
وقال �ساندو الذي قدم نتائجه يف اجلل�سات كان العمل بهذا التوقيت يوفر الطاقة حقا و�إذا ما
العلمية ال�سنوية للجامعة الأمريكية لطب القلب كانت هناك حاجة للعمل به حاليا.

تسريحة الرئيس
رسم كاريكاتوري يسخر من التسريحة التي فرضها الرئيس
الكوري «كيم كونغ أون» على شعبه.

عندمان�أخذمثالالقانون
التنظــيمي للأمازيغية،
�سيا�سيا ،هذا �إ�صالح
كبري ،وكون هذا امل�شروع
يعر�ض يف املجل�س الوزاري
ثم ي�أتي �إىل الربملان ،فهذا
يعطيه بعـــدا م�ؤ�س�ساتيا
وا�سـعا ،بـــــما فيه �إ�شراك
الربملان يف الت�شاور ،ويبعده
عن �أي منطق للتجاذب ال�سيا�سي ،هذه حقيقة يعرفها
كثري من ال�سيا�سيني ،لكنهم حني ي�صرفونها مبنطق
حزبي يقعون يف جدل غري منتج .لي�س هناك خالف من
حيث املبد�إ يف الت�شريع ،لكننا نعي�ش مرحلة ت�أ�سي�سية،
والقوانني التنظيمية تقت�ضي �أن متر يف املجل�س الوزري.
الحبيب الشوباني (الوزير المكلف بالعالقات مع البرلمان)

جرمية اجلزائر
يجـــــب التذكيـــر ب�أن
مو�ضــــــوع الــــمغاربة
�ضحايا الطرد التع�سفي
ال يتوقف عند م�س�ألة
املمتلــــــــكات امل�صادرة
لل�ضحايا هناك باجلزائر،
بل يتعداه �إىل �أبعد من
ذلك ،لذا وجب مقاربة فعل
الطرد اجلماعي من عدة
جوانب كالتذكري بامل�س�ؤولية
القانونية للدولة اجلزائرية يف هذا الفعل وفق ما
تن�ص عليه مبادئ القانون الدويل والقانون الدويل
الإن�ساين .وهي كما يعلم اجلميع مبادئ حترم فعل
الرتحيل الق�سري للأفراد يف جميع �أ�شكاله فبالأحرى
الطرد التع�سفي ل�سنة .1975
ميلود الشاوش (فاعل جمعوي)

حتى ال يدخل فريو�س «�إيبوال» القاتل
عرب مطار حممد اخلام�س
قالت �صحيفة «لوموند» �إن املغرب �أعلن
عن تعزيز �أجهزة الرقابة ال�صحية على
احلدود ،ب�صفة خا�صة يف مطار الدار
البي�ضاء الذي يعد املركز الرئي�سي
ل�شمال وغرب �إفريقيا ،وذلك ب�سبب
انت�شار حمى «�إيبوال» يف غينيا ،باعتبار
هذا املكان نقطة عبور يومية لرحالت
قادمة من غينيا كوناكري.
وزارة ال�صحة التي �أ�صدرت بيانا يف
املو�ضوع تنفي فيه وجود �أي حالة يف

املغرب� ،أكدت �أن الإجراءات اجلديدة
تن�ص على املراقبة الطبية للم�سافرين
القادمني من الدول املت�ضررة من انت�شار
هذا الوباء ،والذين تظهر عليهم �أعرا�ض
احلمى النزفية.
يذكر �أن غينيا ت�شهد منذ يناير املا�ضي
تف�شي احلمى النزفية الفريو�سية ،التي
ت�سببت يف مقتل � 78شخ�صا من �أ�صل 122
حالة م�شتبه بها حتى التا�سع والع�شرين
من مار�س.

جزائريون يف�ضلون �أكادير
ومراك�ش يف ال�سياحة
بالرغم من العالقات الدبلوما�سية املتوترة بني
املغرب واجلزائر ،ف�إن عدد ال�سياح اجلزائريني
الذين زاروا املغرب ما فتئ يرتفع خالل
ال�سنوات القليلة الأخرية ،حيث ارتفع عددهم
�إىل �أكرث من � 103آالف �سائح جزائري خالل
�سنة .2013
وارتفع عدد ال�سياح اجلزائريني الذين يفدون
�إىل العديد من املدن املغربية �سنة  2013بزيادة
 ،% 22مقارنة مع  2012حيث ناهز عددهم 90
�ألف �سائح جزائري ،وفق �إح�صائيات �سابقة
للمكتب الوطني املغربي لل�سياحة.
و�أفادت م�صادر �إعالمية جزائرية� ،أن �أهم
الوجهات ال�سياحية املف�ضلة لدى ال�سياح
اجلزائريني تتمثل �أ�سا�سا يف مدينة الدار
البي�ضاء ،التي �سجلت وحدها � 75ألفاً و582
ليلة مبيت يف فنادق املدينة ،تليها مدن مراك�ش،
و�أكادير ،ووجدة ،وغريها من مناطق البالد.
وذكرت �صحيفة «ليبريتي» اجلزائرية �أن
«املغرب بات خالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية
عن�صر جذب قوي لل�سياح اجلزائريني الذين
يقبلون ب�أعداد وافرة على زيارة بلدهم اجلار،
حيث �أ�ضحى املغرب ي�ستهوي ب�شكل الفت
ال�سياح اجلزائريني».
وجتاوبا مع االرتفاع امل�ضطرد لل�سياح
اجلزائريني الوافدين على زيارة املغرب،
تعتزم وزارة ال�سياحة املغربية م�ستقبال �إن�شاء
فرع للمكتب الوطني املغربي لل�سياحة باجلزائر
العا�صمة ،و�أي�ضا ت�شجيع ال�سوق املحلية
باجلزائر لالهتمام بالوجهة املغربية.
وكان املجل�س العاملي للأ�سفار وال�سياحة قد
�صنف املغرب ك�أف�ضل وجهة �سياحية يف �شمال
�إفريقيا خالل �سنة  ،2013وب�أنه �سيحتل مركز
ال�صدارة على م�ستوى ديناميكية منو توافد
ال�سياح بن�سبة  % 4.5يف منطقة �شمال �إفريقيا
خالل الفرتة .2020 - 2010
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ال�شيخة موزة تظهر يف املغرب لتكذب رواية «حب�سها» يف قطر
ال تزال ال�شيخة موزة امل�سند،
والدة �أمري قطر ،حتظى باهتمام
�إعالمي كبري ،بالرغم من تراجع
دورها ال�سيا�سي واالجتماعي منذ
تقلد ابنها ال�شيخ متيم بن حمد
مقاليد احلكم يف قطر.
وتعاظمت متابعة و�سائل الإعالم
حتركات ال�شيخة موزة ،بعدما
تواترت �أنباء عن و�ضعها وزوجها
الأمري القطري ال�سابق ال�شيخ
حمد بن خليفة �آل ثاين رهن الإقامة
اجلربية يف �أحد الق�صور بالدوحة،
على يد حركة حترير قطر.
وبدد ظهورها مبدينة فا�س املغربية
هذه الأقاويل� ،إذ ظهرت برفقة
الأمرية لال �سلمى ،وهما تقومان
بزيارة خا�صة للمدينة العتيقة،
رافقهما انت�شار �أمني كثيف يف حميط
الريا�ض بحي البطحاء.
وقد تنقلتا يف مدينة فا�س و�سط
ترحيب الأهايل .فتبددت ال�شائعات

التي انت�شرت �إثر اندالع خالفات
حادة بني �أع�ضاء الأ�سرة املالكة يف
قطر ،والتي قالت �أي�ضا �إن ال�شيخة
موزة و�ضعت يف مكان �آمن ،خ�شية

املغرب يف قلب حروب الأقمار ال�صناعية
ك�شف موقع “التريبون”الفرن�سي ،عن �إبرام املغرب
ل�صفقة �شراء قمرين �صناعيني للتج�س�س من فرن�سا،
وهي ال�صفقة التي متت يف �سرية تامة ،حيث رجح
املوقع �أن ت�ستخدم الرباط القمرين للتج�س�س..
وح�سب املوقع ذاته ،ف�إن قيمة ال�صفقة التي مت
توقيعها مع “تالي�س �ألينيا” و«�إيربا�ص �سباي�س»
و�صلت �إىل  500مليون �أورو ،وهي �إحدى ال�صفقات
العديدة التي �أبرمها املغرب ،الذي �أ�صبح يف الفرتة
الأخرية مهتما كثريا ب�شراء و�سائل املراقبة اجلوية
والتج�س�سعلى غرار الأقمار ال�صناعية والطائرات.
وت�شري �أحدث التقارير الدولية� ،إىل تزايد كبري
يف الإنفاق الع�سكري لدى اجلزائر واملغرب على
حد �سواء ،مما جعل عددا من اخلرباء الأجانب،
يحذرون من احتمال حدوث �صدام بني اجلارتني،
يف حني اعتربه �آخرون جمرد تعزيزات للقدرة
الع�سكرية يف البلدين ،مع بروز عدة م�شاكل �أهمها
التطرف ،والفو�ضى التي جنمت عن �سقوط الأنظمة
يف دول �شمال �إفريقيا وال�ساحل ،عقب ما ي�سمى
بـ«الربيعالعربي».

لبى النداء« ،ونزل يف م�سريات
وتظاهرات تطالب ب�إ�سقاط عائلة
�آل ثاين ،التي ميثلها متيم ونظامه
العميل ،يوم الأحد» ،و�أ�ضافت:
«هذا اليوم هو يوم ال�شرف والعزة
لل�شعب العربي».
و�أ�شارت احلركة يف تدوينة عرب
�صفحتها على موقع فاي�سبوك ،يوم
الإثنني� ،إىل �أنها حققت املكا�سب
املعنويــــــة واملاديــــــة الكثرية،
«و�أ�صـــــــيب النـــــظام بالت�صدع،
وبد�أ ينــــهار ،ولدينا �أنباء م�ؤكدة
عن قيـــام احلر�س الأمريي ب�أخذ
ال�شــيخة موزة ،و�أهم ال�شخ�صيات
يف الــــعائلة� ،إىل مكان ما جمهول
حتى الآن ،وو�صلتنا ر�سائل ت�أييد
موجة احتجاجات �شهدتها الدوحة .ومعلومات عن اجتماع � 25أمريا
هذا ،وحتدثت التقارير عن ا�ستمرار من كبار قبائل وعائالت قطر لالتفاق
التحركات ال�شعبية يف قطر ،وقالت ومبايعة �أمري جديد بدال من متيم،
حركة حترير قطر �إن ال�شعب القطري ومن عائلة �أخرى».

مغربيات في ضيافة األميرة تغريد

شهدت العاصمة األردنية مؤخرا ،أشغال المؤتمر األول لملتقى
المبادرات النسائية بين الشرق والغرب وإفريقيا ،بمشاركة وفود
نسائية من عدة بلدان عربية وغربية وإفريقية ،من بينها المغرب.
وقد شارك المغرب في هذا الملتقى الذي احتضنته مؤسسة
«األميرة تغريد لتنمية الفنون والحرف» ،سبع نساء مغربيات على
رأسهن فتيحة عثمان ،عضو «مجلس سيدات األعمال العرب»،
وتهدف المجتمعات إلى خلق شبكة عالمية لدعم قضايا المرأة.

ابن مهاجر �إ�سباين انتقل يف
عامني من رئي�س بلدية �إىل
رئي�س احلكومة الفرن�سية
منهومانويلفال�سالذيت�سلمظهرالثالثاء،مهامه
كرئي�س جديد للحكومة خلفا جلان مارك �إيرولت،
امل�ستقيلعقبالهزميةالكبريةالتيمنيبهاالي�سار
يفاالنتخاباتالبلدية؟
ا�سم رئي�س احلكومة الفرن�سية اجلديد هو مانويل
كارلو�س فال�س غالفيتي ،عمره  52عاما وهو �أب
لأربعة �أطفال .وق�صته مرتبطة بالهجرة حيث �أنه
من �أ�صول �إ�سبانية ومن الوجوه ال�سيا�سية النادرة
التي حتمل جن�سيتني ،على غرار مواطنته �آن
هيدالغو الأندل�سية وهي عمدة باري�س اجلديدة.
وغداة تعيينه رئي�سا للحكومة الفرن�سية ،احتفت
ال�صحف الإ�سبانية ب�أبنائها “الذين يحكمون
فرن�سا”.
ولد فال�س عام  1962يف بر�شلونة من �أب �إ�سباين و�أم
�سوي�سرية .وكان والده ر�ساما معروفا يف كاتالونيا
هاجر �إىل فرن�سا يف نهاية خم�سينيات القرن املا�ضي
بعد ح�صوله على منحة عمل .وفال�س من ع�شاق
و�أن�صار نادي بر�شلونة لكرة القدم ،ويذكر �أن ملحن
ن�شيد الفريق ابن عم والده.
وبالرغم من و�صوله �إىل فرن�سا يف �صغره� ،إال �أن
رئي�س احلكومة الفرن�سية اجلديد مل يح�صل على
اجلن�سية الفرن�سية �سوى يف � ،1982أي يف �سن
الع�شرين .وقد انخرط يف “احلزب اال�شرتاكي”
يف  17من عمره .وكان �ضمن الداعمني خلط مي�شال
روكار (رئي�س وزراء فران�سوا ميرتان بني 1988
و )1991املعار�ض داخل احلزب خلط الرئي�س
فران�سوا ميرتان .ودر�س مانويل فال�س يف جامعة
ال�سوربون يف باري�س معقل الي�سار املتطرف ،حيث
ح�صل على لي�سان�س يف التاريخ ،ومتيز عن باقي
رفاقهبتبنيهتوجهاال�شرتاكيةالدميقراطية.
و�شغل مانويل من �سنة � 1997إىل  2001من�صب
املكلف بالإعالم يف ديوان رئي�س احلكومة
اال�شرتاكي ليونيل جو�سبني .وانتخب فال�س رئي�سا
لبلدية �إيفري �إحدى �ضواحي باري�س من عام 2001
لغاية  ،2012ونائبا عن الدائرة االنتخابية الأوىل
يف حمافظة �إي�سون (جنوب باري�س) خالل الفرتة
نف�سها.وبعدفوزفران�سواهوالندبرت�شيح“احلزب
اال�شرتاكي” لالنتخابات الرئا�سية � ،2012أ�صبح
فال�س مديرا لالت�صاالت يف حملته ،و�إثر فوز هوالند
بالرئا�سة عني وزيرا للداخلية ..وكان مانويل فال�س
الوزير الأكرث �شعبية يف حكومة �إيرولت امل�ستقيلة
�إال �أن �شعبيته يف �صفوف “احلزب اال�شرتاكي” ال
حتظىبالإجماع.

هل هي بداية احلرب بني البنوك الفرن�سية والبنوك الإ�سالمية يف املغرب؟
ي�ستعد املغرب لإ�صدار قانون خا�ص
بالتمويل الإ�سالمي ،و�سيتم مبقت�ضاه
�إطالق فروع �إ�سالمية لبنوك مغربية.
و�أبدت هذه الأخرية ا�ستعدادها لتبني
النظام اجلديد الذي تنادي به جمعيات
وفئات من املجتمع املغربي منذ مدة
طويلة ،فقد �أعلن بنكان من �أكرب بنوك
املغرب ،وهما البنك املغربي للتجارة
اخلارجية والبنك ال�شعبي املركزي،
عن ا�ستعدادهما لإطالق وحدتني
بنكيتني�إ�سالميتني.
وقال وزير امليزانية يف احلكومة �إنه
انطالقاً من وعي املغرب مبا ميكن
�أن تقدمه املعامالت املالية الإ�سالمية
«�سواء فيما يتعلق بتعبئة االدخار
الوطني �أو خلق فر�ص جديدة لتمويل
اقت�صاد البالد ،عملت احلكومة
املغربية على �إيجاد �إطار قانوين ي�ؤطر
هذه التمويالت يف �إطار الإ�صالح

ال�شامل لقانون البنوك» .اخلطوة
حظيت باهتمام الر�أي العام املغربي
بني مرحب بها ،وبني من يتنب�أ لها
بالف�شل ب�سبب جتارب �سابقة.
و�سبق �أن مت الرتخي�ص بت�سويق
بع�ض التمويالت الإ�سالمية يف املغرب
عام  ،2007كما قام بنك مغربي عام
 2010بطرح بع�ض املنتجات البنكية
الإ�سالمية� ،إال �أن التجربة مل ت�شهد
�إقبا ًال كبري ًا .و ُيقدر حجم الأموال التي
تتداولها امل�ؤ�س�سات البنكية الإ�سالمية
عرب العامل مببلغ �ألف مليار دوالر،
وهي منت�شرة يف �أكرث من  75دولة� .أما
يف املغرب ف�ستتخذ هذه البنوك ا�سم
«امل�صارف الت�شاركية».
وي�شرتط القانون �أن تكون فروعاً
لبنوك حملية �أو �أجنبية ،وهو ما
يعتربه �أ�ستاذ االقت�صاد يف جامعة
حممد اخلام�س بالرباط ،وع�ضو

اجلمـــــــعية املغربـــــــية للدرا�سات
والبحوث يف االقت�صاد الإ�سالمي عمر
الكتاين «�شرطاً جمحفاً» ولن ي�ساهم يف
جناحها بال�شكل املطلوب« ،ما معنى
�أن ي�شرتط �أن يكون للر�أ�سمال املغربي
يف البنوك الإ�سالمية ح�صة �أكرب من
ن�سبة  51باملائة ،وهو مبد�أ ال يوجد
يف البنوك الربوية التقليدية ،فالدولة
تعطي امتيازات ال حت�صى للبنوك
الفرن�سية مثال؟».
وي�ضيف الكتاين �أن هذا ال�شرط يخل
مببد�إ املناف�سة التي كانت �ستحققها
هذه البنوك لو مت طرحها يف ال�سوق
كم�ؤ�س�سات مناف�سة للموجودة ،ولي�س
خا�ضعة للبنوك التجارية التقليدية،
التي ال ت�ساهم يف التنمية االقت�صادية
للبلد ،ح�سب اعتقاده.
وهو ما يرد عليه اخلبري املغربي حممد
كرين ،امل�س�ؤول يف �إحدى امل�ؤ�س�سات

امل�صرفية يف املغرب ،بالقول �إنه من
حق كل بلد حماية اقت�صاده و�ضمان
�سيادته وهو ي�ضع قوانينه .وي�ضيف
بالقول« :من حق املغرب االحرتاز
فيما يتعلق مبنتوجات جديدة،
واتخاذ كل التدابري الالزمة لذلك يف
املرحلة الأوىل� ،إىل �أن تن�ضج التجربة
وبعد ذلك ميكن تطوير الأمور �أكرث».
ويف�سر كرين «ت�أخر» املغرب يف �إطالق
هذه البنوك ب�أن اخلطوة جاءت بعد
تفكري دام ل�سنوات وتوج بهذا القرار
املبني على اعتبارين �أ�سا�سيني ،هما
متوقع املغرب ك�ساحة مالية يف املنطقة
ورغبة املغرب يف ا�ستغالل موقعه
وتطوير معامالت مالية «بديلة» يف
�أفق تطوير مدينة الدار البي�ضاء
لت�صبح مركز ًا مالياً �إقليمياً� .أما
االعتبار الثاين ح�سب اخلبري املغربي
فينطلق من داخل املغرب حيث هناك

مغاربة لديهم قناعات معينة جتعلهم
ال يقبلون على اخلدمات املالية التي
تقدمها البنوك العادية ،وهو ما
يحرمهم من احل�صول على قرو�ض �أو
ا�ستثمار �أموالهم مث ًال.
عمر الكتاين ي�شاطر هذا القول
معتربا �أن رغبة املغرب يف ا�ستقطاب
ا�ستثمارات خارجية خ�صو�صاً من
دول اخلليج ،بالإ�ضافة �إىل مطالب
فئة من املغاربة بتوفري هذا النوع من
اخلدمات كانا وراء التفكري يف �إطالقها
«دول اخلليج لديها فائ�ض مايل يقدر
بـ 400مليار دوالر مل ت�ستطع توظيفه
يف الدول التي �شهدت �أحداث الربيع
العربي ،وال يف بور�صات �أوروبا
و�أمريكا ب�سبب الأزمة املالية ،لذا كان
املغرب �أحد الأ�سواق املالية الواعدة
بالن�سبة لهذه الدول».
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الفرق البرلمانية التي صادقت على مدونة
استغلتها مافيا نهب العقارات

ف�ضــــيحــة..

قانـــــون ي�ســـمح
بال�سطو على ممتلكات

املغاربة والأجانب

الرميد

قضت غرفة الجنايات االبتدائية بمحكمة االستئناف بالدار البيضاء ،مؤخرا ،بإدانة أفراد
العصابة المعروفة بـ”مافيا السطو على عقارات األجانب” ،بما مجموعه  41سنة سجنا،
وتم الحكم على “مصطفى حيم” ،و”بلقاسم الغدايش” ،و”لطفي بنزاكور” ،بصفتهم
رجال أعمال بسبع سنوات سجنا نافذا ،في قضية واحدة ،هي قضية فيال عين الدياب
َ
التي كان يملكها الزوجان اليهوديان “بريسو” و”أولغا” ،علما أن بعض األسماء
المذكورة تكررت في عشرات الدعاوى القضائية المعروضة على المحاكم منذ
اندالع الفضيحة ،ولكن وكيل الملك ارتأى تقسيم الملفات ،ولو أنه لم يفعل ذلك
لكنا أمام أكبر محاكمة من نوعها في تاريخ المغرب.
المحاكمة نفسها ،تميزت بإصدار حكم البراءة في حق المواطن الفرنسي
اليهودي “جيرار بنيطاح” ،كما تم إرجاع الفيال المذكورة إليه(.)..
ورغم أن اإلدانة االبتدائية ،للمتهمين خلفت ارتياحا كبيرا في نفوس عشرات
المظلومين الذين مازالوا ينتظرون أدوارهم( ،)..إال أن هذه القضية التي فاحت منها
رائحة القهوة مؤخرا( ،)..سمحت بالوقوف على مفاجآت من العيار الثقيل ،أهمها
أن المغرب يتوفر بخالف كل بلدان العالم على قانون يسمح بالسطو على ممتلكات
المغاربة واألجانب ،صادق عليه مجلس النواب في دورة أبريل  ،2011ويتعلق األمر
بالظهير الشريف رقم  1.11.178الصادر بالجريدة الرسمية عدد  22نونبر ،2011
والمتعلق بمدونة الحقوق العينية.
الرباط :سعيد الريحاني
رغم أن اإلدانة االبتدائية ،للمتهمين خلفت ارتياحا كبيرا
في نفوس عشرات المظلومين الذين مازالوا ينتظرون
أدوارهم( ،)..إال أن هذه القضية التي فاحت منها رائحة
القهوة مؤخرا( ،)..سمحت بالوقوف على مفاجآت من
العيار الثقيل ،أهمها أن المغرب يتوفر بخالف كل
بلدان العالم على قانون يسمح بالسطو على ممتلكات
المغاربة واألجانب ،صادق عليه مجلس النواب في دورة
أبريل

الراحل الناصري
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لم تكن المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية لتثير
انتباه رجال القانون ،لوال تواتر حاالت ال�سطو على عقارات
�أجانب ومغاربة ،فهذا القانون “ يفتح الباب �أمام الناهبين
والمزورينوالم�ستغلين”،ح�سبتعبيرالمحاميبهيئةالدار
البي�ضاء م�سعود الغليمي ،هذا الأخير �أكد لـ«الأ�سبوع” �أن
القانون المذكور فر�ض على المغاربة في ظرفية خا�صة
تميزت بغياب كبير في مجل�س النواب ،وبان�شغال الجميع
بتهييء االنتخابات الت�شريعية ل�سنة.2011

وزير العدل يشرح محاسن قانون يوجد
في تفاصيله الشيطان
عندما قدم وزير العدل الراحل محمد الطيب النا�صري
القانون المتعلق بمدونة الحقوق العينية ،قال �إنه“ :يندرج
�ضمن م�سار تحديث المنظومة الت�شريعية ،ويهدف �أ�سا�سا
�إلى توحيد وتب�سيط المفاهيم والمقت�ضيات القانونية..
و�أو�ضح �أن الغاية منه هي تفادي ازدواجية القاعدة القانونية
بالن�سبة للعقار ،والتي تخ�ضع في �أحكامها �إلى قواعد الفقه
الإ�سالمي ومقت�ضيات مر�سوم ملكي يرجع �إلى �سنة .1915
و�أكد الراحل النا�صري ح�سب ما هو موثق في مداوالت
مجل�س النواب “دورة �أبريل” �أن مناق�شة الم�شروع الذي
تحول فيما بعد �إلى ظهير ،حظيت بعناية خا�صة من طرف
النواب والنائبات ..كما نوه بالم�ستوى العلمي والكفاءة
الفقهية العالية التي كانت حا�ضرة خالل النقا�ش ..ولعله من
غرائب الأمور فيما يجري ويدور� ،أن يقول وزير العدل الراحل
هذا الكالم ،في حين �أن الحا�ضرين داخ��ل لجنة العدل
والت�شريع التي كان يتر�أ�سها فريق العدالة والتنمية (عندما
كان في المعار�ضة) لم يكن يتجاوز � 9أع�ضاء ،علما �أن مقرر
اللجنة لم يكن حا�ضرا في الجل�سة العامة بخالف المقت�ضيات
القانونية.
حديث النا�صري كان ب�صفة عامة ،ولم يقف عند حدود
المادة الثانية المثيرة للجدل واكتفى بكالم عام.

من لم يبلغ داخل أجل  4سنوات
ال تقبل منه شكاية

يقول الغليمي�“ :إن الن�ص المذكور (القانون )08.39:لم
يكنمو�ضوعتتبع�أومناق�شة�أواهتماميليقب�أهميتهكقانون
ت�سري مقت�ضياته على الملكية العقارية ،وبقية الحقوق
العينية الأ�صلية ،والتبعية ال�سيما و�أن �إعداده ا�ستغرق من
وزارة العدل �أزيد من ع�شر �سنوات.”..
الم�صدر نف�سه ،يك�شف مفاج�أة من العيار الثقيل ،عندما
ي�ؤكد �أن الت�صويت داخل لجنة العدل والت�شريع ل�صالح هذا
القانون كان بالإجماع ،با�ستثناء المادة الثانية من المدونة
والتي �صوت لفائدتها � 6أع�ضاء ،بينما عار�ضها � 3أع�ضاء
�آخرين داخل اللجنة.
وملخ�ص هذه المادة �أن �أي مغربي �أو �أي �أجنبي ملزم
برفع دعوى ق�ضائية بالتزوير داخل �أجل �أربع �سنوات في
حالةما�إذاتعر�ضعقارهلل�سطو�،أما�إذالميكت�شفذلكخالل
هذه المدة فما عليه �إال �صب الماء على بطنه ،بغ�ض النظر
عن الظروف(.)..

المادة التي تبيح السطو على العقارات
تقول القاعدة القانونية �إن ال�شك يف�سر ل�صالح
المتهم ،لكن “مافيات” العقار تقول �إن القانون “يف�سر
ل�صالح ال�سطو” ،فمربط الفر�س في مدونة الحقوق
العينية التي قدمها وزير العدل الراحل محمد الطيب
النا�صري هو المادة الثانية في مدونة الحقوق العينية،
لكن �أ�صواتا قليلة هي التي انتبهت �إلى خطورة هذه
المادة ،وتحفظت ب�ش�أن �إقرارها.
المادة المذكورة في �صيغتها الأولى كما تم نقلها
عن ظهير  2يونيو  1915المتعلق بالت�شريع المطبق
على العقارات المحفظة كانت تن�ص على ما يلي�“ :إن
الر�سوم العقارية وما تت�ضمنه من تقييدات تابعة
لإن�شائها تحفظ الحق الذي تن�ص عليه ،وتكون حجة
في مواجهة الغير على �أن ال�شخ�ص المعين بها هو فعال
�صاحب الحقوق المبينة فيها� ..إن ما يقع على التقييدات
من �إبطال� ،أو تغيير� ،أو ت�شطيب من الر�سم العقاري،
ال يمكن التم�سك به في مواجهة غير المقيد عن ح�سن

الفرق البرلمانية التي طبلت للمادة الثانية
مقتطف من مداوالت مجلس النواب لدورة أبريل  2011يؤرخ للتصويت على املادة الثانية
نية وال يمكن �أن يلحق به �أي �ضرر”.
لكن بعد غر�ض الم�شروع ودرا�سته تم تعديل المادة
ب�إ�ضافة الفقرة التالية ،وهي على الأرج��ح مادة
مد�سو�سة( )..وتقول�.. :إال �إذا كان �صاحب الحق قد
ت�ضرر ب�سبب تدلي�س� ،أو زور� ،أو ا�ستعماله� ،شريطة
�أن يرفع الدعوى للمطالبة بحقه داخل �أجل �أربع
�سنوات من تاريخ التقييد المطلوب �إبطاله� ،أو تغييره،
�أو الت�شطيب عليه.
وب�إ�ضافة هذا التعديل� ،أ�صبحت المادة الثانية
على ال�شكل التالي� :إن الر�سوم العقارية وما تت�ضمنه
من تقييدات تابعة لإن�شائها تحفظ الحق الذي تن�ص
عليه ،وتكون حجة في مواجهة الغير على �أن
ال�شخ�ص المعين بها هو فعال �صاحب الحقوق المبينة
فيها.
�إن ما يقع على التقييدات من �إبطال� ،أو تغيير� ،أو

ت�شطيب من الر�سم العقاري ال يمكن التم�سك به في
مواجهة الغير المقيد عن ح�سن نية ،وال يمكن �أن
يلحق به �أي �ضرر �إال �إذا كان �صاحب الحق قد ت�ضرر
ب�سبب تدلي�س �أو زور �أو ا�ستعماله �شريطة �أن يرفع
الدعوى للمطالبة بحقه داخل �أجل �أربع �سنوات من
تاريخ التقييد المطلوب �إبطاله� ،أو تغييره� ،أو
الت�شطيب عليه.
ه��ذا التعديل ال��ذي ك�شفه المحامي الغليمي
لـ«الأ�سبوع» ،يعني �أن الممتلكات العقارية للمغاربة
والأجانب �أ�صبحت في خطر ،حيث �أنه ال �سبيل
ال�سترجاعها �إذا كان تم تزوير عقود �شرائها مثال
وبيعها لطرف ثان ،فهذا الطرف الأخير �سيت�شبث
بعن�صر ح�سن النية عند ال�شراء بغ�ض النظر عن
ال�سند ،وبالتالي ف�إن اال�ستيالء على �أمالك الغير
�أ�صبح حقا ي�ضمنه القانون.

المحامي مسعود الغليمي لـ”األسبوع”“ :مافيا العقار”
حاولت استغالل “حسن النية” للدفاع عن نفسها
ي�ؤكد المحامي م�سعود الغليمي ،الع�ضو في
هيئة الدار البي�ضاء ،تكاثر الجرائم التي تتعلق
بال�سطوعلىعقاراتالمغاربةوالأجانب،كماي�ؤكد
�أن عددا كبيرا من الأطراف المدعى عليها كانت
طوال الوقت بـ«ح�سن النية» ،بمعنى �أنهم كانوا
يقولون �إن الملكية انتقلت �إليهم بح�سن نية رغم
�أن �سند الملكية يكون في غالب الأحيان مزورا من
طرف كتاب عموميين �أو موثقين(.)..
هذه الوقائع هي التي ت�ؤكد بالملمو�س خطورة
المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية ،ح�سب
ما ي�ؤكده الغليمي ،الذي ي�ضيف ب�أن هذه الق�ضايا
كانت تعر�ض على المحاكم بالموازاة مع عر�ض
القانون  39.08المتعلق بمدونة الحقوق العينية،
على البرلمان ،وال��ذي قيل �إن��ه �سيحل جميع
الإ�شكاالت المطروحة في هذا المجال ،من خالل
مدونة ع�صرية تواكب النقا�ش المتعلق بتفويت
العقارات وغيرها وتجيب على الأ�سئلة الراهنة،
“لكن المثير في ه��ذا المو�ضوع هو �صيغة
مناق�شته ومروره بتلك ال�سرعة ،في ال�صيف وفي
عز االن�شغال بتهييء انتخابات �سنة .”2011
الم�صدر نف�سه ،ي�ؤكد �أن البرلمانيين لي�سوا كلهم
فقهاء قانون ،ولي�سوا كلهم �أ�ساتذة جامعيين،
ولي�سوا كلهم محامين وال يفهمون كلهم في العقار،
لذلك وجدنا �أن كثيرا منهم يقولون �إن الأمر يتعلق
بفتح مبين ،ا�ستغرق ع�شر �سنوات(.)..
وفي معر�ض جوابه عما �إذا لج�أ دفاع بع�ض
المتهمين بال�سطو على العقارات �إلى ا�ستعمال هذه
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المادة� ،أو�ضح المحامي نف�سه �أن دفاع “م�صطفى
حيم” ومن معه ،لج�أ �إلى الدفع بح�سن النية
الموجود في المادة الم�شار �إليها ،و�أ�شار �إلى
التقادم (�أكثر من �أربع �سنوات) ،غير �أنه لح�سن
جيرار بنيطاح ،وهو واحد من ال�ضحايا �سبق �أن
رفع عدة دعاوى �أوقفت تقادم التزوير الذي ح�صل
�سنة .2007
و�سبق للمحامي الغليمي �أن كتب تقريرا حول
المو�ضوع قال فيه:
�إن ن�ص المادة الثانية من المدونة ت�سطر قاعدة
مفادها �أنه ال يعذر �أحد بعدم اطالعه على وثائق
ال�سجل العقاري ،ذلك �أن �صيغة المادة تلزم
الجميع مقيمين ومهاجرين ،وتفر�ض على الجميع
العلم اليقيني بوثائق الر�سوم العقارية العائدة
لهم وهو العلم الذي �أ�ضحى بمقت�ضى هذه المادة
قرينة قاطعة ال تقبل �إثبات العك�س.
وحتى في الحالة التي تتم فيها التقييدات بناء
على تدلي�س �أو زور �أو ا�ستعماله ف�إن �صاحب
الحق ال يمكنه التم�سك بذلك �إال �إذا قام خالل �أربع
�سنوات من تاريخ التقييد المطلوب �إبطاله برفع
الدعوى �أمام المحكمة� ،أي �أنه بمرور �أربع �سنوات
ت�صبح التقييدات المبنية على الزور ،والتدلي�س،
وغيرهما ،مح�صنة من �أن يطالها �أي �إبطال ل�سقوط
حق المت�ضرر ب�سبب عدم رفع الدعوى خالل المدة
المذكورة.
وعليه ف�إن �أجل �أربع �سنوات يبتدئ لي�س من
تاريخ اكت�شاف التزوير بل من تاريخ تقييد الحق

المطلوب �إبطاله بال�صك العقاري ،وهو �أجل
�سقوط ولي�س ب�أمد تقادم معنى ذلك �أن الأجل
المذكور ال يمكن قطعه ب�أي �إجراء من الإجراءات
القاطعة للتقادم.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن م�شرع مدونة الحقوق
العينية حر�ص على الت�أكيد ب�أن رفع الدعوى �أمام
المحكمة للمطالبة ب�إبطال التقييد المبني على
الزور هو ال�سبيل الوحيد لمواجهة غير المقيد عن
ح�سن نية ،ومعناه كذلك �أن مجرد تقديم �شكاية
حتى ولو �أف�ضت �إلى متابعة القائم بالتزوير ال
يمكن اال�ستناد �إليها للمطالبة برفع ال�ضرر ،باعتبار
�أن تقديم ال�شكاية ال يمكن �أن يعد رفعا للدعوى
�أمام المحكمة وباعتبار �أن ال�شكاية ترفع �إلى وكيل
الملك �أو الوكيل العام في حين �أن الدعوى توجه
�إلى المحكمة بما تعنيه من ق�ضاء الحكم.
�إن ال�صيغة المعيبة والملتب�سة لن�ص “المادة
 ”2ال �شك �أنها �ستف�ضي �إل��ى خلق م�شاكل
ي�ستع�صي حلها ،ال�سيما �إذا تعلق الأم��ر
بالأ�شخا�ص الذين ت�ضطرهم ظ��روف ال�سفر
والهجرة �إل��ى عدم مراجعة م�صالح الوكالة
الوطنية للمحافظة على الأمالك العقارية لالطالع
على الر�سوم العائدة لهم ،حيث بالإمكان �أن تمر
�أربع �سنوات �أو �أزيد على �إدراج تقييدات بالر�سوم
المذكورة بناء على وثائق مزورة ،وعند اكت�شاف
هذه الو�ضعية ي�سقط حق المالك في المطالبة
بالإبطال �أو الت�شطيب على التقييد لمرور �أربع
�سنوات.

لم يتجاوز عدد النواب الحا�ضرين خالل الجل�سة العامة
ليوم 13 :يوليوز  ،2011والتي تميزت بالت�صويت لأول مرة
على مدونة الحقوق العينية - ،يتجاوز� -أكثر من 71
برلمانيا ،وقد كان لل�صيف �أثره على الحا�ضرين ،ولكن ال
�أحد يعرف �سر ذلك التهافت على دعم م�شروع قانون بتلك
ال�سرعة.
يقول النائب عبد الغني وافق ،عن فريق حزب الأ�صالة
والمعا�صرة ،ح�سب ما ت�ضمنته محا�ضر دورة �أبريل،2011
�إن م�شروع القانون المذكور يدعو لالفتخار ،وي�ؤكد ب�أن
المناق�شات ا�ستمرت لما يزيد عن ع�شر �سنوات مع وزارة
العدل ،قبل �أن يكرر نف�س الكالم الذي قاله الوزير تقريبا.
كما ت�سجل المحا�ضر كيف �أن فريق العدالة والتنمية كان
من �أكثر الفرق تحم�سا لهذا الم�شروع� ،إذ قال النائب نور
الدين عبد الرحمان (البيجيدي)�“ :إننا نعي�ش اليوم لحظة
ت�شريعية متميزة �سيذكرها التاريخ الت�شريعي المعا�صر
فيما يليق بها من دواعي االعتزاز والفخر ،وي�سجلها كمحطة
امتزج فيها القانون الو�ضعي بما ورثناه عن �آبائنا و�أجدادنا
من قواعد الفقه المالكي الغني ب�إبداعاته� ..إن مدونة الحقوق
العينية التي �سيكون لنا �شرف �إبرازها للوجود كن�ص
ت�شريعي متقدم ومتطور ،عا�شت مخا�ضا طويال وع�سيرا
امتدعلىعقود..تلكالمالمحالأ�سا�سيةوالخطوطالعري�ضة
لم�شروع مدونة الحقوق العينية ،التي نتمنى �أن ي�صادق
عليها مجل�سنا الموقر ،اعترافا وتقديرا من جهة لوا�ضعي
هذا الن�ص الفريد ،لما بذلوه من جهود محمودة في َل ِّم
قواعدها وتنقيتها” ،يقول عبد الرحمان.
في االتجاه نف�سه ،ذهبت البرلمانية نزهة العلوي التي
تحدثت با�سم الأغلبية ،وقالت �إننا يجب �أن نفخر ب�صدور
مدونة الحقوق العينية ،ولكنها كانت حري�صة �أي�ضا على
التو�ضيح ب�أن االتحاديين لم ي�صوتوا على هذا الم�شروع
في مادته الثانية“ ،لأننا اعتبرنا �أن الأجدر بالحماية هو
المالك الأ�صلي ولي�س الحائز ،مهما كانت نيته ح�سنة ،و�إال
ما قيمة الر�سم العقاري وما قيمة حجيته ،خا�صة و�أن
الد�ستور المغربي يعتبر حق الملكية حقا مقد�سا” ،تقول
العلوي ،وهو موقف مخالف لما تقدم به حزب الحركة
ال�شعبية على ل�سان البرلماني ادري�س ال�سنتي�سي ،الذي قال:
ا�سمحوا لنا �أن نهنئ �أنف�سنا على هذا الن�ص الت�شريعي الهام
الذي �سينظم جزءا من الحياة العامة.

االستثناء االتحادي
ت�ؤكد محا�ضر مداوالت مجل�س النواب وخا�صة الجل�سة
العامة التي تميزت بالم�صادقة بمدونة الحقوق العينية
�أن االتحاديين كانوا ال�صوت الوحيد الذي عار�ض المادة
الثانية من مدونة الحقوق العينية“ :لقد تحفظنا فيما
يتعلق بالمادة المذكورة نظرا لما يمكن �أن يطر�أ عليها من
تف�سير ال يخدم م�صلحة الملكية التي هي حق د�ستوري،
لذلك فنحن نعتبر �أن مدة �أربع �سنوات تقيدها ،فيما يتعلق
بحق الملكية ،وهو ما يمكن �أن ي�ؤدي �إلى تف�سير وي�ؤدي
�إلى �ضرر ،خا�صة �إذا ما عرفنا ب�أن هناك مثال� ،إخواننا
الموجودين في المهجر ،يغادرون ل�سنوات وعليهم ،كل
�سنة �أن يراجعوا �إمكانية الملكية التي يتمتعون بها ،لذلك
لم يكن تف�سيرنا �ضد القانون ،ولكن �ضد هذه المادة ،وما
يمكن �أن يطر�أ عليها من تف�سير” ،انتهى كالم �أحمد الزايدي
رئي�س الفريق االتحادي بمجل�س النواب.
لكن الغريب في �أمور االتحاديين ،هو �أن االتحاديين
قد يجدون �أنف�سهم“ ،متورطين” في ا�ستعمال هذه المادة
التي كانوا �ضدها ،طالما �أن محامين اتحاديين يتزعمون
الدفاع عن المتهمين بال�سطو على عقارات الأجانب ،في
الدار البي�ضاء نموذجا.

alousbouea@gmail.com

اعتقـالمهربـني
للتحفاملغربـية
يف �إطار اجلهود التي تبذلها وزارة الثقافة
و�إدارة اجلمارك وال�ضرائب غري املبا�شرة
حلماية الرتاث الوطني املنقول ،مت حجز
جمموعة من الأبواب اخل�شبية موجهة
للت�صدير نحو �إحدى الدول الأوربية من طرف
م�صلحة اجلمارك مبطار الرباط �سال .تتكون
هذه املجموعة من �ست ( )6قطع ،خم�س
(� )5أبواب خ�شبية و�إفريز ( )1يحمل نقي�شة
بخط كويف مزهر ،مطلي بطالء حديث من �أجل
التمويه.
وبعد �إ�شعار من م�صلحة اجلمارك مبطار
الرباط �سال� ،أجرى خرباء من مديرية الرتاث
الثقايف معاينة ملجموع الأبواب ،ومتت
م�صادرة ثالث قطع تراثية �أ�صلية منها،
ا�ستعدادا لتطبيق امل�سطرة القانونية يف حق
املهربني.

ثقافةاالهتمامبالرتاثاملغربي
يف �إطار املجهودات التي تبدلها كل من منظمة
اليون�سكو ووزارة الثقافة املغربية لالهتمام
بالرتاث الثقايف يف خمتلف مكوناته املادية وغري
املادية ،ومن �أجل و�ضع الأ�س�س و�إ�شاعة ثقافة
االهتمام بالرتاث غري املادي على وجه اخل�صو�ص،
نظم مكتب اليون�سكو بالرباط ب�شراكة مع وزارة
الثقافة دورة تكوينية حول تفعيل اتفاقية 2003
املتعلقة ب�صون الرتاث الثقايف غري املادي على
امل�ستوى الوطني؛ وذلك يف �إطار برنامج املحافظة
على الرتاث الثقايف غري املادي عرب تقوية الكفاءات
الوطنية يف املغرب.
هذه الدورة التكوينية التي �أقيمت بفندق تيلدي
ب�أكادير وامتدت �أ�شغالها على مدى خم�سة �أيام
من � 26إىل  30مار�س  ،2014عرفت م�شاركة
جمموعة من ممثلي القطاعات احلكومية ذات
ال�صلة ،وامل�صالح املركزية والالممركزة للوزارة
على ال�صعيد الوطني وم�ؤ�س�سات البحث العلمي
التابعة لها ،و�أ�ساتذة وطلبة من جامعة ابن زهر
ب�أكادير ،وعدة جمعيات مهتمة من املجتمع املدين.
وتهدف هذه الدورة بالأ�سا�س �إىل تقوية قدرات
ه�ؤالء الفاعلني يف �أفق بلورة خطة عمل م�شرتكة
ت�شمل اجلرد والتوثيق والت�سجيل ،ورد االعتبار
لهذا ال�شق الهام والغني من الرتاث املغربي.
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الثقافة

واملن�صرين
�أعقابالأندل�سيني ّ
املهجرين ّ
باملغربو�إ�سبانياوالربتغال
تنـــــظم م�ؤ�ســــ�سة الإدري�سي املغربيـــــة الإ�سبانية
للبحث التاريخي والأثري واملعماري حتــــــــــت
الرعايـــــــة ال�سامية ل�صاحب اجلاللة امللك حممد
ال�ساد�س ،باال�شرتاك مع نادي اليون�سكو طنجة
واملركز الثقايف الإ�سالمي بلن�سية ،وبتن�سيق
مع اجلماعة احل�ضرية لطنجة ،وتعاون بع�ض
امل�ؤ�س�سات علــــــــــى ر�أ�سها والية طنجة ـ تطوان،
م�ؤمترا دوليا مب�شاركة خمت�صني من جامعات
ومراكز بحث من بلدان خمتلفة :عربية و�أروبية،
املهجرين
حتـــــــــــت عنوان�« :أعقاب الأندل�سيني ّ
واملن�صرين باملغرب و�إ�سبانيا والربتغال».
ّ
الذين �سيجتمعون على اختالف �أوطانهم و�أديانهم
ـ لأول مرة ـ بقاعة ابن بطوطة مبقر اجلماعة
احل�ضرية لطنجة ،من � 4إىل � 6أبريل .2014
كما �سي�شاركون جمتمعني يف زيارة ا�ستك�شافية
عبها الأندل�سيون
للم�سالك التاريخية التي تدفق رْ
ب�شمال املغرب ،من طنجة �إىل غ�سا�سة �أيام ،8 ،7
 9و� 10أبريل   .

احت�ضنت مدينة طنجة يوم ال�سبت  29مار�س
 2014بف�ضاء الق�صر البلدي «ال�صالون الثقايف
الأول مبدينة طنجة» مب�شاركة عدد من املثقفني
واملبدعني يف جماالت الإعالم والكتابة والفنون
املو�سيقية والكوميدية .واندرج هذا اللقاء ،يف �إطار
الربنامج العام «حلركة طنجة للحرية والكرامة»،
الرامي �إىل �إعادة االعتبار ،ملن قدموا لطنجة �أ�شياء
كثرية ولأجلها �أبدعوا يف الظل ،و�أ�سهموا يف �إ�شعاع
قيم طنجة الإبداعية والإن�سانية.
هذا وتهدف احلركة من خالل هذا الن�شاط� ،إىل خلق
ف�ضاء ثقايف �سنوي ،يتم من خالله تكرمي بع�ض

دعم قطاع املو�سيقى
والفنون الكوريغرافية
تعلن وزارة الثقافة عن انطالق برنامج جديد لدعم قطاع
املو�سيقى والفنون الكوريغرافية بر�سم �سنة  ،2014يف �صيغة
طلبات عرو�ض م�شاريع وذلك بغالف مايل ي�صل �إىل ع�شرة
 10ماليني درهم ،ي�ستفيد منه الفنانون ،واملبدعون ،والفرق،
والأجواق ،واملجموعات املو�سيقية والغنائية وال�صوتية،
و�شركات الإنتاج الفني والوكالء الفنيون ،وم�ؤ�س�سات ترويج
وتوزيع املنتوج الفني واجلمعيات العاملة يف جمال املو�سيقى،
و�أ�صحاب ومديرو الإقامات الفنية ،والفرق واملجموعات
اال�ستعرا�ضية والكوريغرافية ،واجلمعيات العاملة يف ميدان
الفنون اال�ستعرا�ضية والكوريغرافية.

�صدر م�ؤخرا عن مكتب
تن�سيق التعريب بالرباط،
التابع للمنظمة العربية
للرتبية والثقافة والعلوم
(�ألك�سو) العدد  72من
جملته« ،الل�سان العربي»
الذي يقع يف � 287صفحة
من القطع املتو�سط ،وي�ضم
الأبحاثالتالية.
باللغةالعربية:
الدكتور حممد بلبول «عن عاملية اللغة العربية :حماولة
تركيب» ،الدكتور عبد الكبري احل�سني «بنية النماذج املعرفية
للزمن يف اللغة العربية» ،الدكتور منت�صر �أمني عبد الرحيم
«املعجم ثنائي اللغة يف الرتاث العربي» ،و»الإدراك لل�سان
الأتراك» لأبي حيان الأندل�سي.
الدكتوران احممد املالخ وحافظ �إ�سماعيلي علوي «املعجم
الذهني والتقيي�س احلا�سوبي» ،الدكتور بن عي�سى بطاهر
«ق�ضايا امل�صطلح البالغي يف املعجم احلديث» ،الدكتور فندي
ال�شعراين «امل�صطلحات اجلدلية يف طب الأ�سنان» ،الدكتور
عبا�س عبد الرحمان �أحمد ال�سيد «م�شكلة الرتجمة يف بع�ض
امل�صطلحات»«،الطبية:حالةم�صطلحوبائيات».

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

journal_said@yahoo.fr

الدار البي�ضاء:كرمي �إدبهي

ال�صالـــونالثقافـيالأولمبـــدينةطنجــة

العدد  72من جملــة
الل�سـان العربـــي

بعد نفاد ما طبع من كتاب صحفي وثالثة ملوك،
صدرت الطبعة الثانية ،ووزعت في جميع أنحاء المغرب
دون زيادة في ثمن النسخة 60 :درهم.
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الوجوه ،التي ر�سمت معامل املدينة الثقافية ،من
خالل خمتلف املجاالت ال�سو�سيو ثقافية.
حتت �شعار« :البعيدون عن الأ�ضواء ..قدموا
لطنجة �أ�شياء» عمل امل�شاركون �إىل تقدمي بع�ض
املالمح والتوجهات التي ر�سمت م�سارهم الثقايف
والإبداعي باملدينة ،مع حفل توقيع �شريط م�صور
«احلبيبة يا طنجة» �أول فيديو كليب للفنان وكاتب
الأغاين «عبد املالك الأندل�سي» بالإ�ضافة �إىل عر�ض
�شريط ملجموعة «�أطفال الغيوان» ،حول ق�ضية
ال�صحراء املغربية .بالإ�ضافة �إىل فقرات مو�سيقية
وكوميدية.

تر�سيخ ثقافة
�سينمائية بالرحامنة
تعـــلن جـــــمعية
بانورامــا لثقافة
والتنمــــيــــــة يف
الفـــرتة املمتدة
مــــن � 11أبــريل
� 2014إلـــــــى 14
�أبريل  2014عن تنظيم الدورة الأوىل من
مهرجان ابن جرير لل�سينما حتت �شعار
«ال�سينما ،والقيم الإن�سانية الكونية»،
يت�ضمن املهرجان م�سابقة ر�سمية عاملية يف
�صنف الأفالم الق�صرية ،وبرامج خا�صة،
ور�شات عمل يف مهن ال�سينما يف كل من
الت�صوير ،ال�سيناريو واملونتاج ،وندوة يف
مو�ضوع ال�سينما والقيم الإن�سانية الكونية
بح�ضور مناظرين �أكفاء.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن فكرة مهرجان ابن
جرير لل�سينما جاءت بعد النجاح الكبري
الذي حققته تظاهرة الأيام ال�سينمائية
التي نظمت من طرف جمعية بانوراما
للثقافة والتنمية ،يف الفرتة املمتدة ما
بني � 16إىل غاية  19من �شهر �أبريل ،2013
ورغبة كذلك من اجلمعية يف تر�سيخ
ثقافة �سينمائية مبنطقة الرحامنة نظرا
للخ�صا�ص املهول الذي تعاين منه املنطقة
يف ظل غياب معاهد �أو مراكز تعنى بهذا
اجلانب ،من هذه املعطيات جاءت فكرة
تنظيم مهرجان يعنى بال�سينما لي�س
على ال�صعيد الوطني فح�سب ،بل على
امل�ستوى الدويل �إميانا ب�ضرورة االنفتاح
على خمتلف الثقافات واحل�ضارات ،على
اعتبار �أن الفن عموما وال�سينما خ�صو�صا
لغة كونية.

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

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

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

حرب املواقع انطلقت داخل جامعة كرة القدم

هل �سيكون فوزي لقجع
رجــــل املرحلـــــة؟

فوزي لقجع

انطلقت خالل الأيام الأخرية،
حربا «�صامتة» بني بع�ض ر�ؤ�ساء
الأندية الذين يبحثون عن موقع
جديد داخل الت�شكيلة القادمة
للمكتب املديري للجامعة.
فبعد جمع ال�صخريات الذي عرف
العديد من املهازل ،حيث حتول هذا
اجلمع �إىل حلبة للمالكمة ،والكلمات
النابية ،التي تتبعها العامل ب�أكمله،
وتعر�ضنا ب�سببه ل�سخرية كل
املتتبعني ،وبعد كل هذه اخليبات
واالنك�سارات التي عرفتها كرة
القدم الوطنية حتت قيادة الرئي�س
ال�سابق ال�سيء الذكر علي الفا�سي
الفهري الذي عرفت فرتة رئا�سته
كل �أنواع الف�شل والف�ساد املايل،
والع�شوائية يف الت�سيري والتدبري،
بعد كل هذه الأ�شياء التي يجب

قــ
ـ
ف

ن�سيانها ب�سرعة ،ي�ستعد فوزي
لقجع لت�سلم زمام رئا�سة اجلامعة
امللكية املغربية لكرة القدم خالل
اجلمع العام الذي �سينعقد يوم 13
�أبريل اجلاري.
كلنا وال�شك تتبعنا احلملة
االنتخابية الهادئة التي قادها
فوزي لقجع وباحرتافية وبروح
ريا�ضية ،من �أجل الرت�شيح
للرئا�سة ،حيث الحظنا امل�ستوى
الفكري لهذا ال�شاب القادم من
عا�صمة الليمون مدينة بركان
والذي يتوىل من�صبا كبريا يف مكتبها
امل�سري (رئي�سا منتدبا) ،والحظنا
كذلك الطريقة احل�ضارية التي
تعامل بها مع الئحة خ�صمه عبد
الإله �أكرم ،حيث مل يتوفه بكلمة
�سوء� ،أو بعبارات تخد�ش احلياء،

وداد الأمة..
من �أزمة لأخرى

قام م�ؤطرو الفئات ال�صغرى
داخل فريق الوداد ب�أكرث من
وقفة احتجاجية ب�سبب عدم
تو�صلهم مب�ستحقاتهم املادية
املتوا�ضعة منذ �شهور ،هذه
الوقفة وكالعادة مل جتد �آذانا
�صاغية ،حيث مازال املكتب
امل�سري للفريق يوا�صل �سيا�سة
الهروب �إىل الأمام.
كلنا نعرف ب�أن فريق الوداد
يعي�ش العديد من الأزمات ،لكن
�أن ت�صل الأمور �إىل عدم التزام
الفريق ب�أداء �أجور م�ؤطريه
الذين ال دخل لهم �سوى ذلك
الأجر الهزيل الذي يتقا�ضوه،
فذلك هو �أق�سى درجات العبث
وانعدامامل�س�ؤولية.
رئي�سالفريقالذي�صرحلإحدى
املحطات ب�أنه غري ا�سمه من عبد
الإله �أكرم �إىل �أكرم ارحل ،فهو
على حق ،فاملنطق يفر�ض عليه

�أن يرتك مكانه ل�شخ�ص �آخر،
ويعرتف ب�أنه ف�شل يف ت�سيري
الفريق املحتاج �إىل املوارد
املادية ،وال�سيولة املالية لتجاوز
�أزماته ،وما �أكرثها..
فبالإ�ضافة �إىل امل�ؤطرين
والالعبني ،ف�إن الطاقم التقني
هو الآخر مل يتو�صل ولو
ب�سنتيم واحد ،منذ �إ�شرافه على
تدريب الوداد ،دون �أن نن�سى
الو�ضعية الغام�ضة مل�ساعد
املدرب ال�شريف ،عبد املجيد
بويبود الذي ي�شتغل بدون عقد،
يف زمن االحرتاف الذي ارتديناه
«باملقلوب».
ففي ظل هذه الأو�ضاع املرتدية
لفريق كبري مرجعي كالوداد،
فمن حق حمبيه واملتعاطفني
معه �أن يقلقوا بل يخافوا على
م�ستقبل وداد الأمة الذي �أ�صبح
بالفعل بني �أيا ٍد غري �آمنة.

على عك�س معظم امل�ؤمترين الذين
�شوهوا �سمعة البلد ،بانفعاالتهم
وعدوانيتهم املجانية.
�سلوك متح�ضر �أبان عنه فوزي
لقجع ،ي�شفع له حتمل رئا�سة
اجلامعة القادمة بكل جدارة
وا�ستحقاق.
فوزي لقجع مل يوزع الأحالم
الوردية ،ففي كل ت�صريحاته
يتحدث بواقعية ،ويعرف جيدا
ب�أنه �سيدخل على جامعة نخرها
الف�ساد واال�ستبداد ،جامعة ا�ستفاد
معظم �أع�ضائها من املال «ال�سايب»
وا�ستغلوا املهام املتعددة للرئي�س
ال�سابق ليعيثوا فيها ف�سادا بدون
ح�سيب وال رقيب.
كل امل�ؤ�شرات ت�ؤكد ب�أن فوزي
لقجع هو رجل املرحلة القادمة،
فبف�ضل تكوينه الأكادميي العايل،
وجتربته الكبرية يف جمال الت�سيري
والتدبري املايل ،قادر على قيادة

�سفينة اجلامعة املعطلة ،فله من
القدرة ما تخول له ت�صحيح كل
الأخطاء التي ارتكبت ،والتي �أدينا
ب�سببها الثمن غاليا ،كرتاجعنا
املهول مقارنة مع بع�ض املنتخبات
املغمورة ،والهزائم تلو الأخرى
التي ح�صدناها خالل فرتة
الفهري.
فوزي لقجع وبكل �صدق ،وبدون
مراوغات هو رجل املرحلة ،وهو
الرجل املنا�سب الذي ب�إمكانه
م�ساعدتنا على ن�سيان كل خيباتنا
املتكررة.
كل ما نتمنى هو �أن يبعد عنه كل
الو�صوليني واالنتهازيني الذين
يعرفهم جيدا ،واملهرولني عن
املنا�صب التي تثري لعابهم.
ففوزي لقجع يف غنى عن ن�صائحنا،
لأنه خرب ميدان الت�سيري ،وجاءت
املنا�سبة لي�ؤكد للجميع ب�أنه الرجل
املنا�سب يف املكان املنا�سب.

من �أين ي�ستمد قوته؟

بودريقـــة «ال�سوبـــرمان»!!
حتقيق املغرب التطواين لأول
ن�شرت �إحدى ال�صفحات الريا�ضية
لقب يف تاريخه ،دون �أن
اليومية التابعة «لديوان حممد
نن�سى م�ساهمته القوية يف
بودريقة ،عن ا�ستعداده لإبعاد
خلق املجموعة الوطنية
الع�ضو اجلامعي �أحمد غايبي
لكرة القدم التي كان
عن الت�شكيلة اجلديدة
ي�شتغل فيها ككاتب عام
جلامعة كرة القدم ،وذلك
ومدير �إداري.
مبمار�سته �ضغوطات قوية
فكل هذه الرتاكمات التي
ليحل حمله �صديقه معاد
عا�شها حممد الن�صريي
حيجي مدير ديوان وزير
ملدة تفوق �أربعني �سنة،
ال�شباب والريا�ضة ال�سابق
فهو يف غنى عن تدخل ال�شاب
من�صف بلخياط ،كما يدفع
بودريقة
بودريقة لفر�ضه على املكتب
لتعيني حممد الن�صريي املدير
اجلامعي اجلديد.
الإداري والناطق الر�سمي لفريق الرجاء
كنائب للكاتب العام للجامعة ،وذلك لإبعاده كما �أ�ضافت اجلريدة ب�أن بودريقة كلف بالبحث
عن مدرب جديد للمنتخب الوطني ،مما دفعه
بطريقة لبقة عن الفريق الأخ�ضر.
حممد الن�صريي ي�شهد له اجلميع بكفاءته ،لالت�صال باملدرب العاملي طرابا طوين الذي
وخربته الطويلة يف الت�سيري والتدبري ،فيكفيه وافق مبدئيا ح�سب هذه اجلريدة.
فخرا �أنه كان رئي�سا لفريق �شباب املحمدية� ،س�ؤالنا هو :من �أين ي�ستمد هذا ال�شاب كل هذه
كما �ساهم ب�شكل كبري يف فوز املغرب الفا�سي القوة واجلر�أة ،وهو مازال مل يتجاوز بعد
بثالثيته اخلالدة ،كما يرجع له الف�ضل يف مو�سمني يف رئا�سته لفريق كبري ا�سمه الرجاء.

كأس الكاف

الدفاع اجلديدي مير �إىل الدور القادم ب�سالم
واملغرب الفا�سي.
متكن فريق الدفاع احل�سني
للتذكري ،فالفريق اجلديدي يبقى
اجلديدي من جتاوز فريق
هو ممثلنا الوحيد على الواجهة
كيغايل الرواندي بثالثية نظيفة،
الإفريقية ،بعد �إق�صاء الرجاء،
بعد �أن عاد بهزمية �صغرية يف
اجلي�ش امللكي واملغرب الفا�سي.
مباراة الذهاب (.)0 - 1
نتمنى حظا �سعيدا للفريق
ممثل عا�صمة دكالة ي�سري
اجلديدي ،ونطالب من كل
بخطى ثابتة نحو بلوغ الهدف،
امل�س�ؤولنيالوقوفبجانبهليحقق
وهو الذهاب بعيدا يف هذه
ما عجزت عنه كل الأندية التي
امل�سابقة ومل ال الفوز بك�أ�س
االحتاد الإفريقي على غرار الفتح الرباطي خرجت مبكرا من كل امل�سابقات الإفريقية.

اجلامعة
وطراباطوين

حائرة

بني

رونارد
«صحف»

● فني هي بعد هاد اجلامعة احلائرة؟
من امل�ؤ�سف �أال نتوفر على مدرب
وطني منذ � 9شهور.

«الدولي السابق عبد السالم وادو»

● ال مدرب وال جامعة حائرة ،وال هم
يحزنون.
الدوباليل يكرم عبد القادر ال�ستيك.

«الخبر»

● �شكون وللأ�سف يذكر احلار�س الكبري
عبد القادر� ،شكرا جزيال لأ�صحاب هذه
البادرة ،ولكن �أين م�ؤ�س�سة حممد
ال�ساد�س للأبطال؟
اخللوة ذبح �صو�صيداد يف �أول ظهور
بالليغا.

«المنتخب»

● اخللوة ال�شرعية �أم الالعب املغربي
اخللوة؟
وزارة ال�سياحة ت�صرف املاليني على
الأروقة وتتجاهل طواف املغرب
للدراجات.

«بلماحي رئيس جامعة الدراجات»

● تبدد الوزارة �أموالها يف و�صالت
�إ�شهارية بليدة ،كاملغرب �أح�سن بلد يف
العامل!!
حجي مر�شح لتعوي�ض النيبت يف
اجلامعة.

«صحف»

● ما كاين غري دبر علي ،ندبر عليك!
«الدفع» يكلف بلمعلم توقيفا لأربع
مباريات.

«المساء»

● وا�ش هذا العب ،وال ديبناج؟
 16كامريا مبلعب الوداد.

«الصباح»

● حتى اللي عطى اهلل عطاه.
�أبني فريقا للم�ستقبل.

«أبرون رئيس المغرب التطواني»

● وا�ش انت رئي�س وال طا�شرون.

واهلل عيب
عقد املكتب املديري لنادي الفتح الرباطي
م�ؤخرا جمعه العام العادي ،والذي �أ�سفر
عن بقاء حممد منري املاجدي على رئا�سة
هذااملكتب.
ال ننكر ب�أن فريق الفتح خطى خطوات
كبرية نحو االحرتاف ،وكان من
ال�سباقني �إىل هيكلة النادي الذي �أ�صبح
مثاال حتتدي به كل الأندية الوطنية.
امل�ؤ�سف والنقطة ال�سوداء التي مازال
امل�س�ؤولون عن فريق الفتح الرباطي
مل يتجاوزوها ،هي التعامل اجلاف مع
و�سائل الإعالم التي يجب �أن يعتربها
الفريق �شريكا ولي�س خ�صما لهذا النادي
العريق.
فللمرة الثانية مينع فريق الفتح
ال�صحافة من ح�ضور جمعه ،وك�أنه �سر
من �أ�سرار الدولة التي يجب �أن ال يطلع
عليه �أي كان .فعلى بع�ض الأع�ضاء
داخلهذااملكتب�أنيعلمواب�أنال�صحافة
يبقى دورها هو �إبالغ الر�أي العام بكل ما
يدور ،ولن يت�سنى لها ذلك �إال باحل�ضور
لكلاجلموعاتالعامة.

alousbouea@gmail.com
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هل هي و�صفة خللق البلبلة ال�سيا�سية؟

حمامــونحكــموااملغـــــرب
بحكم المهنة ،يمكن أن يلعب بعض األشخاص أدوارا طالئعية فيما يتعلق بتسيير
شؤون السياسة ،ولعله من المعروف أن من كان يحرك طنجرة السياسة في المغرب
هم المعلمون ،فالشيوعي علي يعتة ،معلم ،والمعارض اإلسالمي الشيخ ياسين ،كان
معلما ،وزعيم االتحاديين عبد الرحيم بوعبيد ،كان بدوره معلما(.)..
وقد يقول قائل إن ضباط الجيش ورجال الشرطة هم الذين حكموا المغرب القديم،
فالجنرال أوفقير مثال ،كان وزيرا للدفاع وللداخلية ،بينما اشتهر رفيقه مؤسس الحركة
الشعبية المحجوبي أحرضان ،بطرائفه في وزارة البريد( )..ولكن هذا االعتقاد سرعان
ما يبدو نسبيا عندما نسأل عن الدور الذي لعبه المحامون في التحالفات الحكومية في
ما بعد االستقالل.
يمكن للمحامين أن يدافعوا عن قضايا عادلة ،ويمكنهم أن يدافعوا عن الظلم في
بعض الحاالت إذا احتكمنا لمنطق األداء المسبق ،لكن الخبرة القانونية تعد إحدى
عناصر القوة التي يمكن من خاللها التميز في تجربة حكومية أو منصب سياسي معين،
فمن يواجه القاضي في جلسات المحاكمة لن يقف عاجزا على أية حال في مواجهة
قاعة مليئة باألتباع ينتظرون االستماع لكلمة الزعيم.
المعطي بوعبيد ،وعبد الرحمان اليوسفي ،وعباس الفاسي ،وآخرون كانوا عناوين
للخبرة القانونية التي تحولت لخدمة السلطة التنفيذية ،مع الفارق بين من كان يحتكم
للضمير المهني وبين ما كان ينام على كرسي الوزارة إلى أن يُطلب منه دور آخر(.)..
الرباط :سعيد الريحاني

املعطيبوعبيد:
املحاماة يف خدمة
الأحزاب الإدارية

لأمني لعام للحزب الدميقراطي الوطني ،وهو اال�سم اجلديد
مل يكن عبد اهلل القادري ا
طي ،اليتحدث يف مذكراته دون �أن يثري ا�سم الراحل املعطي
ميقرا
للحزب الوطني الد «مل يكن بال�شخ�ص الذي يفر�ض ر�أيه ويعرب عن مواقفه،
بوعبيد ،حيث قال �إنه لأوقات �ضعيف ال�شخ�صية �أمام �أعمدة الدولة ..و�أوهن من
و�إنه �أ�صبح يف وقت من ا
�ضحا من كالم القادري �أن املعطي توىل القيام مبهام كان القادري
ع�صمان ،»..وكان وا
(.)..
مكلفا بها يف الأ�صل عطي بوعبيد« :كان �أبي دائم االبت�سامة ،يحب جمال�سة النا�س
يحكي �سعد وهو ابن امل الطرائف ،وكان متذوقا للمو�سيقى والأغنية املغربية �إىل درجة
الذين يع�شقون النكتة و جانب عدد من الفنانني ،كما كان يعا�شر العبي كرة القدم
�أنه كان يقوم بتمارين �إىل
حكة وبحكاياتهم امل�ستمرة عن املواقف امل�سلية( )..لقد حقق
لتميزهم يف الكلمة ال�ضا هنته التي تدرج فيها لي�صبح حماميا يتمتع ب�سمعة جيدة،
والدي جناحا كبريا يف م حيث ارتبط ا�سمه ب�شكل كبري بفريق الرجاء البي�ضاوي،
كما تفوق يف كرة القدم،
�سفر .لقد كان رحمه اهلل �أنيقا ،يحب الأ�شياء اجلميلة ،ويف �شهر
هذا �إىل جانب حبه لل
�ضان كان مي�ضي جل لياليه يف املقهى رفقة الأ�صدقاء».
رم
م�سار قانوين حافل بد�أ بح�صوله على الإجازة يف احلقوق
على
عبيد
بو
عطي
امل
وقع
مهنة املحاماة �سنة  ،1952لينتخب بعدها  5مرات
من باري�س ،قبل �أن ي�ؤدي َ
ق�سمالبي�ضاء ،ثم رئي�سا جلمعية نقابات املحامني باملغرب
متتالية نقيبا للمحامني بالدار
 3مرات.
عبيد كل الأرقام� ،أنهاها بتوليه من�صب الوكيل العام ملحكمة
بو
عطي
امل
حطم
قانونيا،
�أ�س�س رفقة جمموعة من �أقرانه �سنة  1983حزب االحتاد
وقد
نجة،
بط
ئناف
اال�ست
اليوم يف املعار�ضة ،علما �أنه كان من بني �أع�ضاء االحتاد
وجد
ي
الذي
ري،
�ستو
الد
عبية ،وهو مازال ي�شكل �إىل حدود اليوم رمزا للأحزاب الإدارية
الوطني للقوات ال�ش
التي كانت تخلق لتحكم
(.)..شغيل يف حكومة عبد اهلل �إبراهيم ،قبل �أن يعني وزيرا
للت�
�سبق له �أن عني وزيراثاين ،كما �سبق له �أن تر�أ�س �أي�ضا جلنة التحقيق يف �أحداث
أول يف عهد احل�سن ال
� َ
فا�س .1991
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�آخر زعماء االحتاد
اال�شرتاكي«املحرتمني»
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الأول ال�سابق لالحتاد اال�شرتاكي،
يحكي �أحد االحتاديني القدماء �أن حممد اليازغي الكاتب ومة بعد �سنة  ،2002مل يكن يعرف
الذي تزعم تيار االحتاديني الراغبني يف البقاء داخل احلكحا�ضرا يف ذلك االجتماع الذي جرى
�أي �شيء عن كوالي�س حكومة التناوب ،كما ي�ؤكد �أنه كان االحتاديني ،ومل يكن اليازغي يعلم
زيع احلقائب الوزارية بني الوزراء
فيه الت�شاور ب�ش�أن تو حتاديني الذين قادوا التجربة(.)..
حتملوا م�س�ؤولية الوزارة الأوىل يف
�شيئا عن �أ�سرار كبار اال
ميكن القول �إن اليو�سفي هو �أحد كبار املحامني الذين إىل  ،1960وعميد �سلك املحاماة يف
�
املغرب ،فهو حمام معروف لدى حماكم طنجة من 1952عام امل�ساعد الحتاد املحامني العرب
 ،19كما �أنه �شغل من�صب الكاتب ال
نف�س املدينة �سنة 59
من �سنة � 1969إىل .1990
االحتاديني رغم �أنه اختار مقاطعة
حافظ عبد الرحمان اليو�سفي على هيبته بخالف بع�ض مة ،تلت حكومة التناوب التوافقي،
حلكو
ال�سيا�سة ،عقب الرتاجع عن املنهجية الدميقراطية يف ا حتاديني الذين كانوا قد تذوقوا حالوة
غري �أنه مل يجد من ي�سانده يف هذا االجتاه ذلك �أن جل اال الف الدفاع عن م�صالح الوطن(.)..
العمل احلكومي رف�ضوا التخلي عن االمتيازات ،حتت غ غي �صفة املندوب الدائم للحزب
يل
مل ي�سبق �أن �صدر قرار عن حزب االحتاد اال�شرتاكي ختاروا رفقة الفقيه الب�صري املنفى
ا
باخلارج ،عن عبد الرحمان اليو�سفي ،فهو �أحد الأطر الذينعلى قلب النظام « فبمرور  15مار�س
االختياري( ،)..فقد اعتقل �سنة  1959بتهمة التحري�ض تح�ضر الذكرى اخلم�سني للم�ؤامرة
ت�س
تكون الذاكرة الوطنية وذاكرة حزب القوات ال�شعبية ،الن�ضايل ويتعلق الأمر باملحاكمة
اره
الكربى التي �سعت الجتثاث االحتاد من بداية م�شو سنة  1963وهو التاريخ الذي مت فيه
ال�شهرية ملار ،وهي املحاكمة التي ا�ستمرت حتى يوليوز � أ�شغال دورتها التي كانت خم�ص�صة
�
اعتقال �أع�ضاء اللجنة الإدارية لالحتاد مبا�شرة بعد انتهاءجل �أطر االحتاد وقيادييه ،واعترب
لتحديد موقف احلزب من االنتخابات ،و�شملت احلملة نظام احلكم� ،أي حتى قبل امل�ؤمتر
لب
النظام �آنذاك �أن احلزب كان ي�ستعد منذ �سنة � 1962إىل ق ذي �صدرت يوم � 4أبريل اجلاري،
من جريدة االحتاد اال�شرتاكي ال
طف
اليو�سفي ومن معه مبحاولة اغتيال
الثاين لالحتاد»( ،مقت كمة مار�س حتت عنوان «عندما اتهم
ذكرى حما
وفيه تخلد والهجوم على الق�صر واالنقالب»).
موقوفة التنفيذ ،قبل �أن يتوجه �سنة
احل�سن الثاين
حكم على اليو�سفي مبنا�سبة هذه الأحداث ب�سنتني �سجنا مل يعد ملدة � 15سنة ،قبل �أن تنطلق
كنه
� 1965إىل فرن�سا ك�شاهد يف ق�ضية اغتيال املهدي بنربكة ل عام يطالب ب�إعدام اليو�سفي ،ولكن
حماكمة مراك�ش ،وفيها كان املدعي ال
ف�صول حماكمة �أخرى
الأقدار �شاءت �أن يرجع من جديد.
الأمر بالدميقراطية ،لذلك �أول من
ال يخطئ اليو�سفي �أي موعد مع التاريخ عندما يتعلق سنة  ،1993وا�ستقال من ال�سيا�سة
طال االنتخابات الت�شريعية ل�
مع النظام منذ �سنة 1995
بادر �إىل انتقاد التزوير الذي ملغرب كعري�س ،ليدخل يف م�صاحلة
عاد �إىل ا
التي كانت تعترب مدخال لالنتقال
وعاد �إىل فرن�سا ،لكنه ول يف حكومة التناوب التوافقي،
توجت بتعيينه وزيرا �أ
الدميقراطي(.)..

ط
�أحدلب بع�ض ال�صحافيني �إجراء مقاب
الت
�
صح
فية
مع
عبا
�س
ال
فا�
سي،
باعتب
�أقطاب
ال�صمت حك حزب اال�ستقالل يف ال�سنني الأخرية ،لكن املعني بالأمر ف�ضل ا اره وزيرا �أول َ �سابقا وباعتباره
الرت
مة،
كان
�
وقد
إىل
ل
يك
غة
ون
ال�صمت ،فقد يكون
خوفا من العواقب(.)..
كان
�إق �آخر ظهور لعبا�س الفا�سي داخل
ا
ملقر
ال
عام
حل
زب
ا
ال�
ستق
الل
امة
يوم 27
حفل
مل يكن ليد ت�سليم ال�سلط بينه وبني الأمني العام اجلديد حميد �شباط ،هذا �شتنرب  ،2012وكان ذلك مبنا�سبة
ال
رك
أخ
هذا
ري-
امل
يع
جد
تقد
ا
لو
�أنه بقي ه
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جنح احمد ر�ضا اكديرة ب�صعوبة كبرية يف
امتحاناتالبكالورياب�سببولعهالكبريبريا�ضة
«البا�سكيط» ،ولكن ولعه مبهنة القانون كان
مبثابة املنفذ الذي �أنقذه من م�صري جمهول،
بعد �أن �أكمل درا�سته يف باري�س ،ليفتح مكتبه يف
الرباط.
كان ر�ضا اكديرة يجمع يف وقت من الأوقات بني
وزارتني كبريتني هما :وزارة الفالحة ووزارة
الداخلية ،وبالإ�ضافة �إىل ذلك كان مديرا للديوان
امللكيمنذ�سنة،1961وبينماكاناملغاربةينتظرون
الرتجمة العملية للد�ستور الذي �صادقوا عليه يف
 7دجنرب  ،1962عمد اكديرة بتاريخ  20مار�س
� 1963إىل ت�أ�سي�س “جبهة الدفاع عن امل�ؤ�س�سات
الد�ستورية”؛ وهي املتكونة �أ�سا�سا من ثالثة �أحزاب
هي ،حزب الأحرار امل�ستقلني ،الذي كان يجمع بني
اكديرة و�صديقه ر�شيد مولني ابن وزير الأحبا�س يف
الأربعينيات ،والذي مل ي�شارك يف احلكومة االئتالفية
الأوىل بعد اال�ستقالل ،ولكنه التحق باحلكومة الثانية
كوزير للوظيفة العمومية ،ومل يكن ينظر �إليهما بعني
الر�ضا من طرف حزب اال�ستقالل ،الذي يعتربهما
�صنيعة من لدن الق�صر�( ،أنظر الأ�سبوع ،عدد 15 :دجنرب
.)2011
جبهة “الفديك”متيزت �أي�ضا مب�شاركة متميزة حلزبني هما
حزب الد�ستور الدميقراطي ،واحلركة ال�شعبية التي كان
يقودها القطب احلركي املحجوبي �أحر�ضان ،وكان له وزن
كبري يف اجلبهة ،لأن احلزبني معا كانا قد وقعا على مذكرة
تفاهمك بعدم امل�شاركة يف �أية حكومة �إال ب�شكل م�شرتك.
اكديرة ،وجد نف�سه يف وقت من الأوقات نف�سه بني نارين،
اخل�صوم يتهمونه بتزوير نتائج انتخابات ( 1963االحتاد
واال�ستقالل) ،وحلفا�ؤه يتهمونه بالتقاع�س ،لأن جبهة
الفديك مل حت�صل �سوى على �أغلبية ن�سبية ،ومتيزت
مدو لأحر�ضان ،وبلعبا�س ،وادري�س
هذه املحطة ب�سقوط ٍ
ال�سالوي ،وموالي احمد العلوي(.)..
كان اكديرة ق�صري القامة ولكنه كان نافذا(� )..ش�أنه �ش�أن
ق�صار القامة الذين ي�صلون �إىل مراكز القرار( ،)..ولكنه
انتهى معزوال يف �إحدى م�ست�شفيات باري�س دون �أن ينتبه
�إليه �أحد.

يف عز �سنة  2011عندما كانت حركة
 20فرباير جتوب �شوارع بع�ض املدن،
ح�صلت ا�شتباكات بني �شبيبة احلزب
الليربايل الذي يقوده املحامي حممد
زيان ،وبع�ض املح�سوبني على احلركة،
نتجت عنها بع�ض الإ�صابات ،فتوجه �أحد
ال�صحفيني عند زيان لي�س�أله ماذا وقع
فكان جوابه �صادما كالتايل� .. «:أنا كنعتابر
ديال البلداء ،ونف�سر ليك عال�ش ،لو كانوا
 20فرباير جمموعة
�أذكياء كانوا يركبوا على الد�ستور ،كانوا يقولوا باللي هما اللي جابو الد�ستور اجلديد وجابو
الإ�صالحات ال�سيا�سية ،وكانوا حينئذ غادي يكونو كقوة �سيا�سية جابت تعديالت للمغرب،
ولكن اهلل �ساخط على طا�سيلتهم ،و�أعمى لهم الب�صرية ،عو�ض ما يركبو على الد�ستور
ويتبناوه رف�ضوه ،و�صبحوا كيبانو دراري بز ما عارفين�ش �أ�شنو باغني ،هادي احلقيقة� ،أنا
كنعتابرها بالدة �سيا�سية.»..
يف هذا الت�صريح يبدو املحامي زيان وهو ابن مهاجر مغربي يف �إ�سبانيا ،مناه�ضا للإ�صالح
ال�سيا�سي ،ولكنه باملقابل وجه �سنة  2011ر�سالة للملك حممد ال�ساد�س يطالب فيها ب�صفته
وزيرا �سابقا حلقوق الإن�سان وحماميا ،ب�إجراء �إ�صالحات �سيا�سية جوهرية ،وحذر من تكرار
مناذج الثورات ال�شعبية التي �أ�سقطت �أنظمة احلكم يف تون�س وم�صر.
وقال يف ت�صريحات وثقتها وكالة «قد�س بر�س» �إن الدمقرطة يف العامل العربي «واجب ال رجعة
عنه ،وهذا �أمر مرتبط بالتاريخ ،والتاريخ ال يرحم ،وكل من يتعنت �سيواجه م�صري الرئي�س
امل�صري املخلوع ح�سني مبارك ونظريه التون�سي زين العابدين بن علي».
ت�صريحات زيان معروفة بعفويتها ،فهو الذي قال �إن لديه برناجما �سيا�سيا قادرا على تغيري
وجه املغرب يف �أيام ،وهو الذي قال �إن الوزير الأول «ما فيدو�ش» ،وهو نف�سه الذي قال�« :إن
�إ�سبانيا متهمة بكونها ت�ساعد املهربني والبارونات لتمكينهم من �إقامة م�ستقرة ،واالطمئنان من
كل متابعة يف حالة ا�ستثمار �أموالهم يف �إ�سبانيا ،رغم علمها مب�صدر هذه الأموال وهو جتارة
املخدرات» ..ولكن جناحه املهني ،و�شهرته ،مل يواكبهما جناح �سيا�سي.

زوجة علي الفا�سي الفهري املدير
العام للمكتب الوطني للماء
والكهرباء ،مقربة من «فا�سة»
وداعمة ل�شباط ..هذه هي املحامية
يا�سمينة بادو ،وزيرة ال�صحة
ال�سابقة التي مازالت تطاردها
تبعات �صفقة اللقاحات ،خا�صة
بعد �أن حرك جراحها م�ؤخرا تقرير
املجل�س الأعلى للح�سابات.
فقد ك�شف تقرير ر�سمي ،وموثق
�أجنزه ق�ضاة ادري�س جطو حول
طريقة تدبري وزارة ال�صحة
للأدوية ،وقطع ال�شك باليقني ،وهو
يك�شف عن وجود تالعبات كبرية
واختالالت م�سطرية عديدة جتعل،
ال�صفقة ال�شهرية( )..تدخل ر�سميا
خانة ال�صفقات امل�شبوهة واملت�سمة
باالختالل الفا�ضح ،غري �أن احلكومة
مل تعمل �إىل حدود اليوم على رفع امللف
�أمام الق�ضاء.
تعرف يا�سمينة لغة احل�ساب جيدا فقد
�سبق لها �أن عملت كم�ساعدة بالق�سم
القانوين للبنك التجاري املغربي ،وهي
حمامية بهيئة الدار البي�ضاء مقبولة للرتافع
�أمام املجل�س الأعلى� ،سبق �أن عملت م�ست�شارة
قانونية لوايل جهة الدار البي�ضاء الكربى ..وهي
�أي�ضا ميكن اعتبارها من «وليدات فرن�سا» لأنها
ح�صلت على البكالوريا هناك ،وحتر�ص على �أن
يتابع بناتها درا�ستهن يف بالد الأنوار ،بعيدا عن
بالد الف�ضائح ال�سيا�سية(.)..
ت�صر يا�سمينة على ال�ضحك ،وعندما �س�ألها
�أحد النواب عن �إجراءات وزارة ال�صحة للحد
من انت�شار ح�شرة غريبة لدغت عددا كبريا من
املواطنني يف نواحي الر�شيدية� ،ضحكت ب�شكل
ه�ستريي يف جمل�س النواب ،ف�أطلق عليها لقب
الوزيرة ال�ضاحكة(.)..

يف �سنة � 2007سقط ادري�س ل�شكر
�سقوطا انتخابيا مدويا يف دائرة
اليو�سفية بالرباط ،وا�ضطره ذلك
احلادث �إىل التخلي عن موقعه
كرئي�س للفريق النيابي حلزب
الوردة ل�صالح �أحمد الزايدي ..مرت
الأيام �سريعا ،وا�ستعاد ادري�س ل�شكر
مقعدا يف دائرة املوت ،فكان همه هو
�إعادة «ال�صرف» لالحتاديني الذين
�أق�صوه من اال�ستوزار �سنة 2007
بدعوى غياب ال�شرعية االنتخابية.
عاد ادري�س ل�شكر �سنة  2011وهو
م�سلح مبقعد برملاين ،ك�سبه بعد �أن
جنح يف انتزاع كر�سي الوزارة املكلفة
بالعالقات مع الربملان ملدة عامني ،بعد
�أن �أنتج الوقود الالزم من امل�صطلحات
ملحطة �سيا�سية كاملة ،الت�صقت بـ«الوافد
اجلديد».
قوة ادري�س ل�شكر �ستبلغ �أوجها يف
امل�ؤمتر الوطني التا�سع ،الذي انعقد �سنة
 ،2012وفيه �سيتغلب على جميع رفقائه،
رمبا كان ينتقم لنف�سه مبعنى �آخر ،ولكن عقدة
الرفقاء منعتهم من اال�شتغال معه ،وهو الآن
يقود على الأرجح حزبا جموفا ،رغم �أن عدة
احتاديني ي�ؤكدون �أن �صفحة اخلالف داخل
البيت االحتادي طويت �إىل الأبد مع اجتماع
املكتب ال�سيا�سي والفريق النيابي الذي يقوده
احمد الزايدي م�ؤخرا ،يف انتظار ما �ست�سفر عنه
حرب التزكيات.
مازال ادري�س ل�شكر حمافظا على مكتبه
املتخ�ص�ص يف املحاماة ب�شارع عالل بنعبد اهلل
بالرباط ،بعد �أن فك ارتباطه مبحام �آخر هو حممد
اليازغي الكاتب الأول ال�سابق حلزب االحتاد
اال�شرتاكي ،هذا الأخري مازال ي�ضمن وجوده
من خالل الت�صريحات ال�سيا�سية القوية.

محمد زيان:

النكتة يف خدمة
ال�سيا�سة

ادريس لشكر:

�صاحب نظرية
الوافد اجلديد

alousbouea@gmail.com

حديث العاصمة
بقلـــــم
بوشعيب اإلدريسي

موظفو جماعة الرباط يفوقون
�أعداد موظفي  20وزارة!
ال تزال مع�ضلة �أجور وتعوي�ضات موظفي جماعة
الرباط ت�ستنزف كل موارد امليزانية املخ�ص�صة �أ�صال،
لإ�صالح و�صيانة مرافق املدينة ،و�أ�صبحت تلك
املوارد خا�صة «ب�إ�صالح» �أحوال العاملني يف البلدية
والذين يكلفون غالفا ماليا �سنويا قدره حوايل 45
مليارا لتغطية الرواتب والتعوي�ضات واالمتيازات
حلوايل  6200موظف جماعي من مهامهم فقط
�إجناز وثائق احلالة املدنية والرخ�ص الإدارية ،بينما
الأ�شغال البلدية الثقيلة ،مفو�ضة مل�ؤ�س�سات حرة مثل
جمع الأزبال ،والنظافة والتطهري ،والنقل احل�ضري
ومواقف ال�سيارات ووكالء الأ�سواق ،وتهييء �أجور
املوظفني ،و�أخرى تفوت يف �إطار �صفقات ك�إ�صالح
الطرقات ،والإنارة ،والب�ستنة واللوازم التقنية� ،إلخ...
والواقع �أن جيو�شا من املوظفني اجلماعيني حم�صنون
يف مكاتب ويفوق عددهم �أعداد  20وزارة حكومية مبا
فيها رئا�سة احلكومة ،واملندوبيات ال�سامية ،والأمانة
العامة للحكومة وهي �إدارات بالأهمية مما كان وتتكلف
باخت�صا�صات جد مهمة ومعقدة وعلى ال�صعيد
الوطني الذي ميتد على م�ساحة حوايل مليون كلم،2
وتكتفي بطواقم �إدارية وتقنية لإعداد مهام ج�سيمة،
ويا للمفاج�أة ،ال ت�صل �أعداد موظفيها لعدد موظفي
جماعة الرباط! التي ت�سري مدينة �صغرية �سماحتها
 116كلم 2فقط ،وباخت�صا�صات جد حمدودة.
وحتى نكون مع املواطنني �صادقني ومع اجلماعة
وا�ضحني ،ندرج �أعداد موظفي بع�ض الوزارات املهمة
ونقارنها بعدد موظفي اجلماعة ال�صغرية املحلية.
فرئا�سة احلكومة التي تن�سق بني الوزارات والإدارات
وتتحكم يف كل �ش�ؤون اململكة من طنجة �إىل الكويرة،
ي�سريها  362موظفا .ووزارة الوظيفة العمومية
وحتديث القطاعات تكتفي بـ 346 :موظفا ،والوزارة
املكلفة بال�ش�ؤون العامة واحلكامة ،ي�سريها 218
موظفا ،ووزارة اخلارجية والتعاون والتي على عاتقها
متثيل اململكة قي اخلارج ب�سفاراتها وقن�صلياتها،
وم�صاحلها املركزية مبا يف ذلك م�أموريات التعاون
الدويل ،فال يتجاوز عدد موظفيها  2790موظفا.
والوزارة املكلفة بالتجارة وال�صناعة و�أ�شياء �أخرى
جتارية و�صناعية وخدماتية وا�ستثمارية ،فعدد
موظفيها ال يتعدى  978موظفا ،مبن فيهم امللحقون
التجاريون يف خمتلف ال�سفارات املغربية .وهذه
وزارة الطاقة واملعادن ،وم�س�ؤولياتها التقنية برا
وبحرا وجوا فلها  3422موظفا .ووزارة الت�شغيل
التي تغطي كل عماالت و�أقاليم وجهات اململكة وعليها
م�س�ؤوليات جد دقيقة ،ومكلفة مب�ؤ�س�سات التعا�ضد،
فلها طاقم �إداري من  1436موظفا .ووزارة الأوقاف
وال�ش�ؤون الإ�سالمية ،مبجال�سها العلمية وم�ساجدها
ومندوبياتها ،فهي تدبرها تدبريا حمكما بـ2747
موظفا .ووزارة الثقافة مب�صاحلها املركزية واجلهوية
الإقليمية تكتفي بـ 1801موظفا .والوزارة املكلفة
ب�إعداد الرتاب الوطني وما لهذه الوزارة من م�س�ؤوليات
على امل�ستوى املغربي ،فهي تدبر �أمورها فقط بـ355
موظفا .والوزارة املكلفة مع الربملان واملجتمع املدين،
ي�سهر عليها  151موظفا ال غري.
وتعالوا تكت�شفوا العجب عندما تت�ساوى اجلماعة مع
وزارة الفالحة التي على عاتقها ت�أمني موارد العي�ش
لـ 40مليون مواطن يف اململكة بعدد  6529موظفا،
واجلماعة كما تعلمون  6200موظفا.
ولتت�ضح ال�صورة ،هذه وزارة التجهيز والنقل
واللوج�ستيك بكل طائراتها وبواخرها و�أ�ساطيل النقل
الربي وقناطرها و�سدودها وطرقاتها ،وموانئها،
وتنظيم ال�سري برخ�ص ال�سياقة وت�سجيل ال�سيارات
والفح�ص التقني �إلخ ..فلها  7056موظفا يف كل �أرجاء
اململكة.
ونكتفي بهذا القدر من الوزارات املهمة ،ون�ضعها مع
مهامها الوطنية على م�ستوى اململكة يف كفة ،ون�ضع
جماعة الرباط ومهامها يف احلالة املدنية والوثائق
الإدارية ،وثقل  6200موظفا بـ 45مليارا يف كفة
�أخرى ،لنالحظ الفرق املقلق الذي هو ال�سبب احلقيقي
يف تدهور خدمات البلدية وا�ستنزاف ماليتها وا�ستغالل
�أمالكها من �شقق و�أرا�ض و�سكن و�أ�شياء �أخرى.
واحلل هو �إعادة انت�شار موظفي اجلماعة ولأ�سباب
�إن�سانية ،مع �إحداث مهام جديدة مثل القائمني برعاية
احل�ضانات اجلماعية للأطفال� ،أو لي�ست احل�ضانات
من مهام اجلماعة؟ وعندها مقرات يف كل املقاطعات
ت�صلح لهذه اخلدمة لفائدة املواطنني ،و�إن�شاء مر�شدين
للعناوين ،وم�ساعدين اجتماعيني وفرق مو�سيقية
وريا�ضية ،طبعا بعد تكوين بع�ض املوظفني .ثم البد
من ا�ستف�سار «املت�سببني» يف هذا النزيف املايل ملدينة
الرباط حتى ال يتكرر مرة �أخرى.
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�ضرورة تعديل املادتني  6و 133من امليثاق اجلماعي:

حتى حتظى العا�صمة بانتخاب عمدتها مبا�شرة من الناخبني
كل التجارب اجلماعية منذ  ،1976مل
جتد فيها العا�صمة موقعها الالئق
بها كمدينة مقرا للحكومة والربملان
وامل�ؤ�س�سات الد�ستورية والهيئات
الدبلوما�سية والأحزاب ال�سيا�سية،
واملنظمات الدولية بالإ�ضافة �إىل
احت�ضانها جلامعتني ومكاتب وطنية
ومندوبيات �سامية ،وهذه الإدارات
«الثقيلة» تتطلب مرافق بلدية على
م�ستوى عال من التدبري الناجع حتت
م�س�ؤوليات مبا�شرة لعمدة العا�صمة،
القوي ب�صالحيات ي�ستمدها من
الناخبني ،ولي�س مكتوف الأيدي
يف �إطار رئي�س املجل�س اجلماعي
حم�شور يف املادة  6من القانون:
امليثاق اجلماعي الذي ي�ساوي
العا�صمة ال�سيا�سية ب�أية جماعة
قروية .فمدينة الرباط ي�شرف (من
باب الإ�شراف) على ت�صريف �أمورها
حتت �إ�شراف جمل�س اجلماعة ،رئي�سا
ينتخبه املجل�س مما يعقده م�أموريته
ويهدد ا�ستمراره الذي يبقى مرهونا
مبزاج بع�ض �أع�ضاء املجل�س ح�سب
ا�ستفادتهم من عدمها ،للم�صالح
واالمتيازات والتوظيفات وال�صفقات
كما نالحظه مع هذا املجل�س الذي يعد
من �أف�شل املجال�س التي تعاقبت على

فتح اهلل ولعلو

املدينة حتى �أنه ت�شكلت منذ انتخابه
 4جلان ت�صحيحية للإطاحة بالرئي�س،
ورف�ضت قرارات ومررت �أخرى
حتت ال�ضغط �إما ب�إ�سقاط امليزانية
�أو احل�ساب الإداري �أو التلويح
بالإقالة ،مما اغتنم منه البع�ض
�أ�سفارا ومنحا للجمعيات و�سيارات
وعدة امتيازات ،وهذا االبتزاز هو
الذي �أ�ضر بامل�صالح العليا لل�سكان،
وهذا االبتزاز هو نتيجة النظام
اخلا�ص باجلماعة احل�ضرية للرباط

خ�صو�صا املادة .133
ففي كل العوا�صم الدميقراطية من
ال�شرق والغرب واملغرب العربي
�أنظمة ا�ستثنائية لعمداتها الذين
�إما ينتخبون مبا�شرة من الناخبني
�أو يقرتحهم للعموديات ر�ؤ�ساء
الدول بناء على معايري انتخابية جد
�صارمة.
�أما عندنا يف العا�صمة ،ف�إما الرئي�س
ينفذ دون مناق�شة الطلبات ال�شخ�صية
للبع�ض من �صفقات «ملوالت الدار»،

وتوظيفات لأبناء «التابعني»
و�سيارات وتليفونات «للم�صححني»
يف اللجان الت�صحيحية.
مع احلرب الإعالمية ،وال�ضغوط
«اجلرائدية» لعل وع�سى يتحقق
املطلوب قراءة ن�صو�ص امليثاق
اجلماعي احلايل« ،بدون �شك»
لتنقيحه وتعديل بع�ض مواده
للقطع مع االبتزاز والف�ساد والريع،
ولفر�ض املحا�سبة وبجدية مع
الذين حولوا مهام املنتخبني �إىل
مهام جتارية وحتى التجارة
فيها بيع و�شراء �أما االنتخابية،
فالبع�ض حاليا ي�ستغلون �أرا�ضي
و� العنصر
أ�صبحوا
وعقارات جماعية،
بف�ضلها مليونريات ،وكلما ي�شعرون
ب�أن م�صاحلهم مهددة ،يتحركون
بوا�سطة زمالء يجمعهم «الريع»
اجلماعي .واليوم ،الرباط تقول
كفى! من هذا اللعب الذي �أغنى
العبني كبار ،وتطالب بنظام خا�ص
للعا�صمة يدير �ش�ؤونها عمدة منتخب
مبا�شرة من الناخبني كما هو معمول
به يف عوا�صم الدنيا التي حتظى
بالدميقراطية.
فهل تودع العا�صمة نظام الريع
واال�ستغالل والغنى الفاح�ش على
ح�ساب �سكان الرباط؟

تكلــــف اجلـــماعة املالييــــر �سنــــويا

 %60من الإنارة العمومية يف الرباط «خا�سرة»
�إذا كان مقر اجلماعة لوحده ي�ستهلك
ما يزيد عن  400مليون يف ال�سنة
على ا�ستهالك الكهرباء،
علما �أن مكاتب اجلماعة
تعمل يف النهار وتتوقف
عند الع�صر ،ف�إن �إنارة
ال�شوارع تكلف حوايل 6
ماليري �سنويا بني نفقات
اال�ستهالك وال�صيانة ،وعلى
ذكر ال�صيانة ،ف�أية �صيانة
وحوايل  % 60من الإنارة العمومية
يف العا�صمة يا ح�سرة ت�شكو من التلف
والإعطاب وحوايل  % 90من �شبكة الإنارة ت�آكلت �أعمدتها
وتبعرثت �أ�سالكها و�أ�ضاعت م�صابحها و�أتلفت معداتها
و�أ�صبحتملوثةبالأو�ساخ،وملطخةو»مزجنرة»بال�صد�إ،
وهي الإنارة التي �أ�صبحت يف العوا�صم الراقية ،عبارة
عن ديكور للزينة واجلمالية وعربونا على تقدم �ساكنتها
ورقيهم يف جماالت املرافق العمومية ،وها نحن يف العا�صمة
ب�إنارة على �أعمدة مل مت�سها ال�صباغة منذ ع�شرات ال�سنني
والأو�ساخ بعد �صباغتها� ،إنارة جد بدائية وغري مدرو�سة
وال حمرو�سة ،بحيث توجد �أحياء برمتها يف ظالم دام�س
ودائم و�إذا «ما �أطلت» بالإنارة �أ�سبوعيا ،ف�إنها تعود �إىل
هدوئها وظالمها باقي ال�سنة ،ومن يالحظ روعة التجهيزات
لإنارة �شوارع مدينة مراك�ش ،ينبهر جلودتها و�أناقتها

وت�صميمها وطريقة ت�صفيفها .ومن
اجلنوب �إىل ال�شمال� ،إىل �إنارة
مدينة تطوان التي يتفاج�أ
املرء لهذا الفن املبتكر
للإنارة ،وحتى يف
قرى قريبة من الرباط
جتهزت ب�أحدث املواد
الكهربائية ،و�أجمل
الأعمدة التي هي عبارة
عن باقات للزينة مبنظرها
وقيمة تركيبها ونوعية �أ�ضوائها
املدرو�سة واملالئمة لبيئة �سكانها ،ف�أما
عندنا ويف قلب العا�صمة �أ�ضواء ت�ؤذي العيون ،وت�شوه
مناظرالبنايات،وتخد�شاجلمالالطبيعيللمدينة.
ويف اجلماعة ق�سم للإنارة ،مبهند�سني وتقنيني وموظفني
ونت�ساءل ما هو دورهم؟ وحوايل  60 %من الأعمدة
الكهربائية خارجة عن تغطية الإنارة ،ونحتار يف املليار
الذي يقولون يطرق على «ال�صيانة» هذه ال�صيانة الغائبة
عن الربط دائم لأزيد من بع�ضها ،فلماذا فاتورة اال�ستهالك
ظلت جامدة يف خم�س مليارات ،وملاذا مل تنخف�ض على الأقل
�إىل الن�صف؟ و�أخريا وملاذا مقر اجلماعة الذي يعمل يف الليل
ي�ستهلك 400مليون يف الكهرباء.
�أ�سئلة �ستبقى بدون جواب مادامت املاليري هي الناطقة
بالبناية.

هذه ال�صورة دخلت تاريخ الرباط من بابه
الوا�سع� ،صورة التقطت �سنة  1960للوطني
املجاهداملرحومعبدالكرميالعلميالفلو�س،
املقاوم ،واملحامي ،واملربي ،والرئي�س لبلدية
العا�صمة ،والك�شاف ،وها هو بزيه الك�شفي
ي�شارك �أبناء الرباط خميمهم و�أن�شطتهم
الرتبوية الك�شفية ،وبذلك ي�ؤكد رحمه
اهلل م�شاركته ل�شباب وطفولة املدينة التي
ير�أ�سها ،هواياتهم وان�شغاالتهم يف �أوقات
عطلهم .فليت تلك الأيام تعود وي�صبح
ر�ؤ�ساء املجال�س بني ال�شباب لتعزيز الرتبية
الوطنية ،وتبادل الآراء واالقرتاحات.
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حلت جلنة من املفت�شية العامة للوزارة
بق�سم اجلبايات واملداخيل اجلبائية،
وبعد عملية تفتي�ش وفح�ص للملفات،
تقرر متديد مهام املفت�شني لت�أطري
وتكوين املوظفني العاملني باجلبايات.
بع�ض تغيري م�س�ؤول من �سوق اجلملة
للخ�ضر والفواكه� ،سجل ارتفاع يف
املداخيل بنحو � 3أ�ضعاف على ما كانت
عليه �أيام امل�س�ؤول ال�سابق ،وجتلى هذا
االرتفاع يف املداخيل طيلة ال�شهر
املا�ضي .واملطلوب بكل �إحلاح زعزعة
اخلالدين الذين ت�سببوا يف كوارث
مالية ل�سكان الرباط.
بعد االنتهاء من عملية الإح�صاء
الوطني للدور الآيلة لل�سقوط ،متت
�صياغة تقرير مف�صل يف املو�ضوع من
طرف الوزارة املعينة ،حيث �أكدت
ب�أن  43.734وحدة �سكنية مهددة
لالنهيار ،وركزت على  4مدن هي:
فــــا�س ،ومراكــــ�ش ،ومكنـــــــــــا�س،
والدار البي�ضاء .ومل تتطرق للرباط
و 400وحدة �سكنية املهددة بال�سقوط
واملتواجدة مبقاطعة ح�سان ،فهل هو
ن�سيان �أم �إهمال؟ خ�صو�صا يف �أحياء:
املالح ،ووقا�صة ،وديور الدباغ،
ولوبرية ،واملدينة القدمية ،وقريون،
و�سانية غربية� ،إلخ...
منتخبان ي�ستغالن جتزئة �أر�ض
ب�شارع املجد ل�صناعة الياجور واملواد
امللوثة للبناء وو�سط حي �سكني
التجزئة ملك جماعي مقرر يف
ت�صميمها بناء عمارات يف �سكنية،
�إال �أن نفوذ املنتخبني وع�ضويتهما
يف املقاطعة ومنذ � 30سنة منحهما
ح�صانة ال�ستمرار وا�ستغالل �أمالك
اجلماعة وتقريبا باملجان.

alousbouea@gmail.com

كش
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ما يجري ويدور في المدن

ملفات الف�ساد يف مراك�ش بني وقفات
ال�شارع ومعطيات املحا�ضر..
عزيز الفاطمي

رفعت التن�سيقية اجلهوية ملناه�ضة الف�ساد
وحماية املال العام �شعار “ال لتبيي�ض
الف�ساد” خالل وقفة احتجاجية نظمتها،
م�ؤخرا� ،أمام حمكمة اال�ستئناف مبراك�ش،
تزامنا مع حماكمة جمموعة من املتهمني
يف ق�ضية “كازينو ال�سعدي”� ،أو ما بات
يعرف مبلف �أبدوح ومن معه .للإ�شارة،
ف�أبدوح ع�ضو مبجل�س امل�ست�شارين عن حزب
اال�ستقالل ،ورئي�س جمل�س بلدية املنارة
�سابقا يف الفرتة ما بني �سنة  1977و�سنة
و ،2003ويتابع معه جمموعة من املنتخبني،
مبجموعة من التهم منها :االرت�شاء ،وتبديد
�أموال عمومية ،وا�ستغالل النفوذ ،والتزوير
يف حمررات ر�سمية(.)..
ويعترب هذا امللف من بني امللفات الد�سمة التي
يوليها املجتمع املدين بالغ االهتمام ،بالإ�ضافة
�إىل ق�ضية �سوق اخل�ضر للجملة مبراك�ش.
وقبل �أن ترفع اجلل�سة قررت املحكمة �ضم
الدفوع ال�شكلية للجوهر ،كما مت حتديد
تاريخ � 10أبريل من ال�سنة اجلارية ،للبت يف
ملف “كازينو ال�سعدي” الذي تتداخل فيه
خيوط ال�ش�أن املحلي و�سلطة الو�صايا()..
كما عربت التن�سيقية اجلهوية ملناه�ضة

◆ بع�ض دروب املدينة حتولت منازلها
�إىل �أمكنة للتجارة ،وال �أحد يدري كيف
مت الو�صول �إىل هذه الفو�ضى التي باتت
تثري ت�سا�ؤالت املواطنني ،فهل هذا
احتيال للتهرب من �ضريبة الدولة؟
◆ هل تفكر اجلماعة يف تو�سيع �أرا�ضي
وبناء مقابر امل�سلمني لأن �أماكن الدفن
�أ�صبحت خميفة بالن�سبة ال ي�ستطيع �أحد
ولوجها لدفن الأموات ،يف غياب االهتمام
بهذا اجلانب الروحي؟
◆ م�شكل الرهن و�سومة الكراء تطرح
نف�سها من جديد ملن ال يتوفر على �سكن
قار ،ف�أ�صبح املواطن من هذا اجلانب يف
قب�ضة ال�سم�سار ورب املحل ومطالبته
مببالغ خيالية ،ال يتحمل املواطن
�أداءها ،فهل تتدخل اجلهات املعنية؟

أصداء سوسية
◆ �إذا مل يتحرك امل�س�ؤولون لت�سريح
«القوادي�س» يف حي حلفرت نايت حل�سن
�أعلي بيوكرى حا�ضرة �إقليم �أ�شتوكة �آيت
باها� ،سيجد ال�سكان �أنف�سهم يف قادم الأيام
م�ضطرين لركوب الفلوكات عو�ض ال�سيارات
للتنقل يف بع�ض �أزقة املدينة التي تتحول �إىل
وديان جارية ،و�ضايات راكدة عند �سقوط
الأمطار( )..والدليل ت�ساقطات الأ�سبوع
املا�ضي.
◆ ي�أمل �سكان �أكرور و�شن بقيادة ال�صفاء
�إقليم ا�شتوكة �آيت باها� ،أ�سوة بالعديد
من املناطق املجاورة لهم ب�أن تتم تغطية
منطقتهم بخدمة الهاتف النقال والإنرتنيت،
حيث �أو�ضح العديد من ال�سكان �أنه يتعذر
عليهم يف بع�ض الأحيان �إجراء مكاملاتهم
الهاتفية ،علما ي�ضيف املعنيون� ،أنه �سبق
لل�سكان �أن ق�صدوا اجلهات املعنية لإيجاد
حل لهم وتغطية منطقتهم ،واحلد من عزلتهم
يف �أقرب الأوقات ،لكن دون جدوى(.)..

أبدوح

الف�ساد عن قلقها ال�شديد �إزاء املقاربة
الق�ضائية املتبعة يف معاجلة ق�ضايا الف�ساد
بجهة مراك�ش ،والتي تعرف تورط �أ�سماء
وازنة �سيا�سيا واجتماعيا.
يذكر �أن �أبدوح كان قد �صرح للمحكمة يف �آخر

لقطات مراكشية
◆ لوحظ يف م�سجد املحطة بباب دكالة
�أن القبلة به منحرفة �شيئا ما عن قبلة
باقي امل�ساجد .ما ال�سبب يف ذلك؟ كما
�أن هناك �أن�شطة دينية ودرو�س تلقى
ببع�ض امل�ساجد تكون �أحيانا خارجة
عن التغطية التلفزية ،كجامع الكتبية
وم�ساجد �أخرى ،وبع�ض حما�ضرات
املجل�س العلمي املحلي ،ن�أمل م�ستقبال
نقلها للم�شاهدين.
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جل�سة لها �أن وزير الداخلية حممد ح�صاد
وايل جهة مراك�ش �سابقا ،هو الذي �أ�صر على
�إدراج نقطة تفويت “كازينو ال�سعدي”،
وكان يح�ضر �شخ�صيا دورات املجل�س لإقناع
الأع�ضاء بالت�صويت على هذا التفويت(.)..

اليوسفية

الل�صو�ص ال يرحمون..
قتل عجوز بعد �سرقة نقوده
عبد الرحيم عواد

ا�ستفاق �سكان حي ال�سمارة باليو�سفية على وقع
جرمية قتل ب�شعة ،م�ؤخرا ،بني غابة العروك
وحي ال�سمارة ذهب �ضحيتها رجل كبري يف ال�سن
املزداد �سنة  1933يقطن بحي كريان بومهدي
(الزالقة) ،حيث وجد يف حالة يرثى لها بني �أكوام
من الرتاب.
و�أفاد م�صدر مطلع �أن �شهادة عون �سلطة هي

التي �سهلت م�أمورية عنا�صر ال�ضابطة الق�ضائية
باليو�سفية على �أن ال�ضحية كان م�شهورا بالتنقل
من حي �إىل �آخر ،ومت الو�صول ب�سرعة �إىل اجلاين
الذي يقطن هو الآخر بحي الزالقة ،والذي اعرتف
باملن�سوب �إليه جملة وتف�صيال ب�أنه القاتل و�سالب
ال�ضحية حمفظته التي حتتوي على مبلغ مايل.
بعدما �أكملت ال�شرطة العلمية وعنا�صر ال�ضابطة
الق�ضائية مهمتها بعني املكان ،مت نقل اجلثة �إىل
امل�ستودع الإقليمي ملدينة �أ�سفي ق�صد الت�شريح.

وادي زم

حادثة م�ؤملة :حريق يقتل �شابا يف منزل والديه
سعيد الهوداني

لقي �شاب يف عقده الثالث من عمه م�صرعه
مبنزله باملدينة العتيقة بوادي زم بعد
�إ�صابته بحروق فوق الدرجة الثالثة.
وح�سب املعلومات الأولية ،ف�إن اجلريان
الحظوا خروج خيوط من الدخان من املنزل
دفعهم لك�سر الباب حيث وجدوه غارقا
و�سط اللهيب ويف درجة احرتاق متقدمة مل
تنفع حماولتهم بر�ش املاء يف �إنقاذ حياته.

كما �أ�ضافت نف�س امل�صادر �أن ال�شاب
الذي كان يقطن وحيدا بعد وفاة والديه،
كان يعاين من بع�ض امل�شاكل النف�سية،
هذا وفور علمهم باخلرب انتقل �إىل عني
املكان رجال ال�سلطة املحلية ،وال�شرطة،
والوقاية املدنية .ومت نقل اجلثة املتفحمة
�إىل امل�ست�شفى املحلي ملدينة وادي زم ،كما
مت فتح حتقيق يف املو�ضوع ملعرفة �أ�سباب
الوفاة .

◆ تدخني املخدرات نهارا جهارا باملقاهي
املحاذية لإحدى القي�ساريات بالقرب من
حي درب كناوة ببيوكرى� ،أ�ضحى �أمرا
م�ألوفا .و�أكدت م�صادر �أن جل املقاهي بعني
املكان �أ�صبحت الوجهة املف�ضلة مل�ستهلكي
املخدرات ل�شعورهم بالطم�أنينة ،وال�سكينة،
وك�أن اجلهات الأمنية يف «دار غفلون» �إذ ال
وجود لها البتة باملنطقة ،وتكتفي يف بع�ض
الأحيان بجولة خاطفة �سرعان ما تعود
�أدراجها(.)..
◆ �شاعت �أخبار و�سط �سكان مدينة
تيزنيت ب�أن الإدارة العامة لل�سجون
�أقدمت على �إعفاء مدير ال�سجن املحلي
من مهامه .وب�أن �أحد نوابه هو من �أ�سندت
�إليه مهمة تدبري وت�سيري �ش�ؤون ال�سجن
املذكور يف انتظار تعيني مدير جديد.
الأخبار التي راجت رجحت �أن تكون امل�شاكل
التي طفت على ال�سطح بامل�ؤ�س�سة ال�سجنية
لعا�صمة الف�ضة ،م�ؤخرا ،هي ال�سبب وراء
هذا الإعفاء .
◆ حوكم البائع املتجول الذي مت توقيفه،
الأ�سبوع املا�ضي ،حني دخل يف عراك مع
ال�سلطات املحلية وعنا�صر ال�شرطة الإدارية
بـ� 3أ�شهر حب�سا نافذا .وت�شن ال�سلطات
املحلية يف عدة مدن بعمالة �إنزكان �آيت
ملول حربا �ضرو�سا من طرف على الباعة
املتجولني املحتلني للملك العمومي بال�شوارع
والأر�صفة ،وباخل�صو�ص بكل من �شارع
م�سكينة ،وك�سيمة ،و�شارعي املدار�س،
وحممد اخلام�س(.)..
75

◆ تويف م�ؤخرا ،احلاج حما نوحي،
�سنة ،وكان الفقيد من الأطر الأوائل الذين
انخرطوا يف �سلك التعليم من �أبناء �أقا،
وكان بد�أ �سنة  1951مبدينة كلميم ،ثم انتقل
للتدري�س مبدر�سة القلعة ب�أقا �إىل �أن مت نقله
تع�سفيا �سنة  1969للتدري�س بطرفاية ب�سبب
مواقفه الن�ضالية( )..ونا�ضل عدة �سنوات
حتى عاد للتدري�س مبد�شر �أم العلق ،ثم انتقل
لي�شتغل مبدينة تيزنيت بعد �أن تعر�ض مد�شر
�أم العلق �إىل هجوم مرتزقة البولي�ساريو �سنة
 )..(1980ويف �سنة  1982عني مندوبا �إقليميا
لإدارة التعاون الوطني بطاطا ،وبقي هناك
�إىل �أن �أحيل على التقاعد.
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مريرت

هل يتدخل التوفيق لإعادة بناء امل�سجد
الذي �صلى فيه �أبطال التحرير؟
شجيع محمد

نظم بع�ض �سكان مريرت عدة وقفات
احتجاجية جابت خمتلف �شوارع املدينة
للتنديد بعدم االكرتاث ملطالبهم ب�إعادة
بناء امل�سجد الكبري ،والذي يعد من املعامل
التي كانت �شاهدة و�صامدة يف وجه التاريخ
خالل �سنوات الثالثينيات ،وهي احلقبة التي
�شيدت فيها رغم �أنف امل�ستعمر( )..حيث
عرف العديد من الأحداث منها �أنه �أقيم فيه
احلداد خالل نفي ال�سلطان حممد اخلام�س،
وارتاده رجال املقاومة ،ورفعت فيه �أكف

ال�ضراعة لل�شهداء و�أبطال التحرير()..
لكن هذه املعلمة التي �أ�ضاءت �سماء املدينة
لتظهر على م�سافة كيلومرتات حتولت �إىل
بناية تتخللها ال�شقوق والت�صدعات من
جميع اجلوانب(.)..
ويف �إطار التعليمات ال�سامية الداعية �إىل
القيام مبعاينات ميدانية جلميع م�ساجد
اململكة والعناية بها ،قامت جلنة م�شرتكة
على ال�صعيد الإقليمي مبعاينة حالة
امل�سجد املذكور ،و�أعطت تقارير يف
املو�ضوع �سنة  ،2011وعلى
�إثره مت منع امل�صلني
من �أداء ال�صالة يف
اجلهة الأمامية
للم�سجد
ال�سالف

الذكر ،نظرا لوجود ت�صدعات مبا يف ذلك
ال�صومعة ،و�أمام توايل الت�ساقطات املطرية
وبفعل عوامل الزمن� ،أ�صدرت ال�سلطات
تقريرا مينع امل�صلني من دخوله و�أداء
ال�صالة فيه ب�صفة نهائية ،لكونه ي�شكل
خطورة على حياتهم ،و�أنها �ستعمل على
�إعادة النظر يف املو�ضوع و�سرت�سل مهند�سا
لتقييم الو�ضع ،لكن ال �شيء حتقق()..
ليت�ضح لهم �أن الوعود ذهبت �أدراج الرياح،
و�أمام هذا التماطل �أدى بع�ض املح�سنني
واجبات املهند�س الذي قام بتقييم الو�ضع
و�أعطى تقريرا مف�صال يف ذلك ،و�أكد من خالله
على �ضرورة �إعادة بناء امل�سجد ،لتدخل
الوزارة على اخلط من جديد وت�صرح ب�أنها
�ستعمل على بنائه ور�صدت له ميزانية،
و�أكدت �أنه �سيتم ال�شروع يف ذلك خالل �سنة
 ،2012ومرة �أخرى ال �شيء حتقق()..
الأمر الذي جعل امل�صلني يوقعون العرائ�ض
خالل املو�سم الفارط ،مطالبني ب�إعادة رد
االعتبار لهذه املعلمة نظرا ملوقع امل�سجد
يف قلب املدينة ،وبعد طول �أمد االنتظار
�أ�ضحى امل�صلون ي�ؤدون ال�صلوات يف الأزقة
وال�شوارع ،وحمالت منحها املح�سنون
لت�ؤدى فيها ال�صالة ،بعدما طال الإهمال
والتهمي�ش هذا الأخري.
وا�ستب�شر املواطنون بالبلدة خريا بعد
�سماعهم �أن امل�سجد �سيتم بنا�ؤه خالل ال�سنة
الفارطة ،لكن احلال ظل على ما هو عليه
لتبقى املندوبية الإقليمية للوزارة الو�صية
وال�سلطات امل�س�ؤولة تلعب دور املتفرج.
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تحليل إخباري

مل ي�شفع للمدينة موقعها
اجلغرايف وال الطبيعي ،وال
م�ؤهالتها ال�سياحية ،وال قربها
من مدينة تاريخية وعلمية
كفا�س ،وال املمر الذي يربطها
مبدينــــــة �إفران ال�سياحية
على �أن حتظى هي الأخرى
باالهتمام لكي تعيد جمدها
الذي �ضاع ب�سبب الإهمال
والالمباالة .فال يختلف اثنان
على �أن ما يجري يف بوابة
الأطل�س هو تقهقر ورجوع
�إىل الوراء( )..كان ينتظر مع
جميء الزيارة امللكية �أن يرفع
عنها احليف والتهمي�ش اللذان
طاالها ل�سنوات ،ك�أنه نح�س ال
يفارقها ،لكن ال �شيء من ذلك
ح�صل ،بالعك�س الكل متذمر
وناقم على ركام من امل�شاكل
الذي ترزح حتته املدينة(.)..
لقد غاب احلل ال�سلمي وعو�ض
مبا و�صفه بع�ض املواطنني
بـ»الإجرامي» واملق�صود هنا
الطريقة التي يريد املجل�س
البلدي �أن يعالج بها ظاهرة
الكالب ال�ضالة ،ليطلق

ة

�إميوزار كندر ..املدينة
املق�صية من التنمية
العنان لبع�ض رعاة ال�صيد
املتهورين با�صطياد الكالب
داخل الأزقة والأحياء ،غري
مبالني ب�صوت الر�صا�ص
وما يخلفه من رعب لدى
املواطنني وخا�صة الأطفال
واملر�ضــــى( .)..وتنــــــــا�سى
املجل�س البلدي �أن الكالب
حتوم حول الأزبال التي يدفع
املواطنني �ضرائبها ،والذين
�ضمن لهم الد�ستور العي�ش
يف بيئة �سليمة ونظيفة ،لهذا
اكتفى بت�شييد مزبلة لكل حي
تكرميا ل�صمته ،فقبل جميء
�شركة النظافة التي فازت
بال�صفقة يف عــــــــــهد املجل�س
ال�سابق ب�أكرث من  200مليون
�سنتيم ،مل تكن الأزبال مبا هي
عليه اليوم.
م�شاكل �أخرى ،تن�ضاف �إىل
قائمة امل�شاكل التي تزخر
بها املدينة كغياب املحطة
الطرقية وجعل �سيارات
الأجرة بدون عدادات وال
تعرفة موحدة منا�سبة ،وعدم
تر�شيد ا�ستغالل حمطات

�أ�رسار التعليم

وقوف ال�سيارات و�سط مركز
املدينة ،وا�ستيالء �أ�صحاب
املقاهي واملطاعم على امللك
العمومي ،وهو الأمر الذي
يخلف اكتظاظا وعرقلة يف
املرور( )..فمن امل�ستفيد من
كل هذا؟ ولكي ال نن�سى،
فالقطاع ال�صحي باملدينة يف
حاجة ما�سة �إىل جرعات دواء
لت�ضميد اخل�صا�ص احلاد
الذي يعرفه ،فهل يعقل �أال
تتوفر مدينة بكثافة �إميوزار
كندر على م�ست�شفى؟ فكلما
ق�صد املري�ض املركز ال�صحي
من �أجل العالج يجد الأبواب
مو�صدة ب�سبب غياب الأطر
الطبية ،والأدوية التي توزع
مببد�إ الزبونية( )..كما �أن �أول

�شرط يفر�ض على املري�ض هو
�أداء مبلغ  70درهما مقابل
اال�ستفادة ،فقط ،من �سيارة
الإ�سعاف.
لقد �أ�صبح �سكان املنطقة
ي�شكلون ا�ستثناء على �صعيد
اجلهة �إن مل يكن يف املغرب
ب�أكمله ،فاحلمامات عبارة
عن مطارح للقمامات وحمج
جلمع الأمرا�ض ب�أثمنة غري
منا�سبة( .)..هذا بغ�ض النظر
عما يتخبط فيه �شباب املدينة
من عطالة �أمام العدد الكبري
من مراكز اال�صطياف التي
ت�ضمها املدينة ،والتي نادرا ما
ت�شغل �شباب املدينة مو�سميا
يف احلرا�سة� ،أو يف النظافة� ،أو
يف الب�ستنة(.)..

● عبد اهلل لخلوفي

❋

مفاج�أة ..الأ�صل الالتيني
للحرف «�أيك�س»
�أو�ضحنا من قبل �أنه لي�س من اخت�صا�ص مركز الدرا�سات
والأبحاث والتقييم للرتبية والتكوين اقرتاح اللغة املفرو�ض
التدري�س بها يف م�ؤ�س�ساتنا التعليمية ،لكن ال مينعنا هذا من
العمل على �إلقاء ال�ضوء على اللغة العربية ،حجر الزاوية
يف هويتنا كمغاربة ،ومدى قابليتها لتدري�س العلوم بكل
�أ�صنافها .فحتى يف �أدق الأمور ،كالتعبري عن ال�شيء املجهول
يف الريا�ضيات باحلرف الالتيني «�إيك�س» ( ،)Xيرجع الف�ضل
فيه للغة العربية .واملثري العجيب يف الأمر� ،أن يتطرق
الفكاهي الأمريكي «تريي مور» لهذا املو�ضوع العلمي،
املغيب عنا ،يف قاعة لإلقاء العرو�ض ،تغ�ص باجلمهور،
ب�إحدى املدن بوالية كاليفورنيا الأمريكية ،خالل �شهر مار�س
 .2012تدور فكرة الفكاهة حول ال�سر يف التعبري عن ال�شيء
املجهول باحلرف الالتيني «�إيك�س» ()X؟
ي�ستقبل اجلمهور بالت�صفيقات ظهور الفكاهي الذي يبد�أ
الكالم قائال «عندي اجلواب عن الت�سا�ؤل الذي نطرحه كلنا:
ملاذا يعرب باحلرف الالتيني «�إيك�س» عن املجهول؟ و�أعلم
�أننا تعلمنا هذا من خالل درو�س الريا�ضيات ،وقد �أ�صبح الآن
�أحد مكوناتنا الثقافية :امل�شروع «�إيك�س» ،امللف «�إيك�س»،
الخ» .يت�ساءل الفكاهي «ما الأ�صل يف هذا التعبري؟» ثم
يجيب قائال «قبل �ست �سنوات من الآن قررت تعلم العربية،
فتعرفت على لغة منطقية للغاية؛ فكتابة كلمة �أو عبارة �أو
جملة متاثل و�ضع معادلة ريا�ضية ،كل طرف فيها دقيق جدا
ويحتوي على الكثري من املعلومات» .يقول الفكاهي «�أن هذا
�أحد الأ�سباب التي جتعل الكثري من العلوم والريا�ضيات
والهند�سة التي نعتربها غربية قد مت الت�أ�سي�س لها خالل
القرون الو�سطى من قبل العرب والأتراك والإيرانيني ،ومن
بينها ما ي�سمى «اجلرب» بالعربية� ،أي نظام التوفيق بني
الأطراف املختلفة يف املعادالت».
يقول الفكاهي «�إن �أحد الأمثلة للن�صو�ص العربية التي
ت�ضمنت هذه احلكمة الريا�ضية �ش ّقت طريقها لتحط الرحال
�أخريا يف �أوربا ،ب�إ�سبانيا ،يف القرنني احلادي والثاين ع�شر
امليالدي» .وحينما بلغت هذه الن�صو�ص �إ�سبانيا كان هناك
اهتمام كبري برتجمة هذه احلكمة �إىل لغة �أوربية ،لكن هذا
الأمر طرح م�شاكل من قبيل �أن هناك بع�ض الأ�صوات يف
اللغة العربية التي ال يقدر احللق الأوربي على ترديدها
من دون املمار�سة املكثفة» .يقول الفكاهي «ثقوا بي �أن هذه
الأ�صوات قد ال يكون لها مقابل يف حروف اللغات الأوربية،
ومن بينها حرف «�ش» ،احلرف الأول لكلمة «ال�شيء» كما
يف الإجنليزية «�شيء ما»� ،أي �شيء غري معلوم ،وهي كلمة
متداولة جدا يف الريا�ضيات (وكمثال ،ما يعرف باال�شتقاق
والتجذير «جزء ال�شيء هو عدد ن�سبته �إىل الواحد كن�سبة
الواحد �إىل ذلك ال�شيء ،ف�إن كان ال�شيء ثالثة كان جز�ؤه
ثلثا ،و�إن ال�شيء ثلثا كان جز�ؤه ثالثة .الخ» .تعذرت ترجمة
«ال�شيء» �إىل الإ�سبانية النعدام احلرف «�ش» وال�صوت
املقابل له ،فعربوا عنه باحلرف الإغريقي «كاي» ()ck
املمثل ب( .)χوحينما متت الرتجمة لأحد اللغات الالتينية
الأوربية املعروفة مت تعوي�ض ( )χب ( ،)Xلي�صبح هو
الأ�سا�س يف كتب الريا�ضيات على مدى حوايل � 600سنة .الآن
�أجيب �أن ( )Xمتثل املجهول لأن الإ�سبان ال يقدرون على
نطق «�ش» .تنتهي الفكاهة ب�ضحك اجلمهور.
نعم ،فر�ضت العربية نف�سها ب�إجالل كلغة للعلوم حتى من
خالل فكاهة الغربيني املن�صفني ،الذين �أ�صبحوا يعرتفون
لها بال�سبق يف الت�أ�سي�س لكل فروع العلوم واملعرفة .على
من يريد املزيد �أن يقر�أ الكتاب القيم للأملانية زيغريد هونكة
«�شم�س العرب ت�سطع على الغرب» (على غوغل) .ها هنا
تكمن وتتجلى �أمنت و�أقوى ركائز هوية منظومتنا التعليمية،
ومتى فرطنا فيها ن�صبح كالري�شة يف مهب الرياح ،لن نح�سن
حتى نقل ما عند الآخر.
❋ رئي�س مركز الدرا�سات والأبحاث والتقييم
للرتبية والتكوين

alousbouea@gmail.com
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�صخ�صيات مغربية عرفتها

بقلم  :رمزي صوفيا

يعترب هذ� �لرجل من �أرقى
�ل�صخ�صيات �ملثالية �لتي
عرفتها يف عامل �صناع �لقر�ر
بدو�ليب �حلياة �ل�صيا�صية يف
�ملغرب.
وقد كان �لكبري و�ل�صغري
يتحدث عنه ويثني على مز�ياه
كرجل �صعبي يف قمة �لوفاء
لرفاقه وملبادئه .ويف جتربته
يف �الحتاد �لد�صتوري ،كان
�ل�صماليل يرغب يف �أن يكون
�لرجل �لثاين بعد �ملعطي
بوعبيد ،وكان مهتما �أكرث
باجلانب �لتنظيمي ،خ�صو�صا
يف �جتاه تاأ�صي�س منظمات
مو�زية يف �ل�صباب و�ملر�أة .وقد
عرفت عنه �صر�مته يف �تخاذ
�لقر�ر�ت� ،إذ كان على عك�س
�لرئي�س بوعبيد مييل �إىل �حل�صم
ب�صرعة ،مهما تكن �لنتيجة،
وكان يعترب نف�صه �ملحاور
�الأ�صا�صي لل�صلطة� ،إذ ��صتمر
يف �إد�رة �صوؤون �حلزب وقطاع
�ل�صبيبة و�لريا�صة ،على حد
�صو�ء ،بعد جميء �لوزير
�الأول حممد كرمي �لعمر�ين.
�لذين عاي�صو� عبد �للطيف
�ل�صماليل يف جتربته �حلزبية
و�ل�صيا�صية يوؤكدون �أنه كان ذ�
توجه تو�فقي ،وحني كان ُيغلق
باب �حلو�ر بني �ملعطي بوعبيد
و�لديو�ن �مللكي ،كان �ل�صماليل
يتدخل لالإبقاء على ج�صور
�حلو�ر يف �لق�صايا �لتي تكون
حمل خالف ،ولو �أنها مل تتجاوز
�إ�صكاليات يف تاأمني ح�صور
�الحتاد �لد�صتوري يف �لرتتيبات
�حلكومية �لالحقة .كذلك حني
كانت تنقطع حبال �لود بني
بوعبيد و�لب�صري ،كان ي�صارع
�إىل �لدخول بـ«خيط �أبي�س»
حلل �مل�صاكل �لعالقة ،فقد كان
�أكرث و�قعية ،ويقي�س �الأ�صياء
بخلفياتها ومربر�تها �ل�صيا�صية.
وحني �ندلعت يوما عا�صفة
�صد �ملعطي بوعبيد ،مل يجد
�ل�صماليل �أي حرج يف �أن يق�صم
لرفيقه ،على كتاب �هلل� ،أنه
�صيظل خمل�صا ووفيا لقيادته.
غري �أنه بعد غياب بوعبيد،
�صارع �الحتاد �لد�صتوري �إىل
�ختيار مبد�إ �لقيادة �جلماعية،
�لتي �آلت يف نهاية �ملطاف
�إىل �ملحامي �ل�صماليل فكانت
هي �خلطوة �لكربى له نحو
�لوز�رة ،ورغم و�صوله �إىل
من�صب وزير ورئي�س حلزب
�الحتاد �لد�صتوري بعد رحيل

عبداللطيـــفال�سمــــاليل..
رحـــــلقــــــبلالأوان
موؤ�ص�صه وزعيمه �ملعطي
بوعبيد ،فقد حافظ �ل�صماليل
على تو��صعه �جلم وتو��صله
مع �لب�صطاء وميله للفقر�ء.
وخالل ��صتوز�ره ،كانت �أبو�ب
كمحام
كل مكاتبه� ،صو�ء
ٍ
�صليع يف �لقو�نني� ،أو كزعيم
حلزب كبري� ،أو كوزير لل�صبيبة
و�لريا�صة ،فقد كانت �أبو�به
مفتوحة يف وجه �ملحرومني
وطالبي �مل�صاعد�ت ،وكان يف
كل �صباح ياأمر �أعو�نه بعدم رد
�أي ملف �أو منع �أي طالب حاجة
من مالقاته ،فكان ي�صتقبل
�لنا�س بابت�صامة متو��صعة
و�صدر رحب.
وهكذ� كنت من �ل�صحفيني
�ملعجبني بطريقة عمله وتعامله
فاأجريت معه عدة لقاء�ت
�صحفية ن�صرتها على �صفحات
جريدة «�ل�صيا�صة �لكويتية»
�لتي كنت مدير� �إقليميا لطبعتها
�لدولية �لتي كانت ت�صدر يف
�ملغرب.
وذ�ت يوم دعاين �ل�صيد �ل�صماليل
للغذ�ء بفندق هيلتون بالرباط.
فجل�صنا معا نتجاذب �أطر�ف
�حلديث .فقال يل�« :أمتنى �أال
يكون معك م�صجل الأننا �الآن
نتناول �لطعام ك�صديقني».
فقلت له« :هذه جل�صة عائلية

يا �أ�صتاذ �ل�صماليل» .فقال يل بعد
�أن �صمت قليال�« :أنا وكما تعلم
در�صت �لقو�نني ،و�ليوم �أنا
وزير على وز�رة حيوية حتقق
عندما كان يغلق باب الحوار بين المعطي �لكثري للمغرب بعد تطور
بوعبيد والديوان الملكي ،كان السماللي ريا�صات �ألعاب �لقوى وظهور
�أبطال متميزين .ولكن يف حياتي
يتدخل لإلبقاء على جسور الحوار في
�صيء �آخر غري �لتدبري �لريا�صي
القضايا التي تكون محل خالف ،ولو
و�ل�صيا�صي ،فاأنا كاتب مقاالت
أنها لم تتجاوز إشكاليات في تأمين
و�صوف �أعطيك جمموعة مما
حضور االتحاد الدستوري في الترتيبات كتبت ر�جيا منك ن�صرها على
جريدتكم �صريطة عدم ذكر
الحكومية الالحقة .كذلك حين كانت
��صمي» .وفعال �أخذت �ملقاالت
تنقطع حبال الود بين بوعبيد والبصري� ،لتي الحظت �أنه كتبها بخط
كان يسارع إلى الدخول بـ«خيط أبيض» يده ،فوجدتها حمررة باأ�صلوب
�أدبي رفيع �مل�صتوى وباأفكار
مت�صل�صلة ممتازة ومتنا�صقة
ب�صكل جيد .فات�صلت به وقلت
له« :لقد �أعجبتني مقاالتك
ب�صكل كبري ،ولدي �صوؤ�ل
حين اندلعت يوما عاصفة ضد المعطي لك لو �صمحت يل بطرحه».
بوعبيد ،لم يجد السماللي أي حرج في فقال يل« :تف�صل �أخي» فقلت
له�« :إنك كاتب كبري و�أديب
أن يقسم لرفيقه ،على كتاب اهلل،
أنه سيظل مخلصا ووفيا لقيادته .غير ممتاز ،فلماذ� طلبت مني عدم
ذكر ��صمك يف حني �أن هناك
أنه بعد غياب بوعبيد ،سارع االتحاد
عدد� كبري� من �ل�صخ�صيات
الدستوري إلى اختيار مبدإ القيادة
�ل�صيا�صية �لتي �أعرفها و�لتي
الجماعية ،التي آلت في نهاية المطاف ي�صعى �أ�صحابها لو�صع
�أ�صمائهم ب�صكل و��صح وبالبند
إلى المحامي السماللي فكانت هي
�لعري�س على ما يكتبون وما
الخطوة الكبرى له نحو الوزارة
ال يكتبون» .ف�صمت وقال يل:

رمزي صوفيا في لقاء صحفي مع عبد اللطيف السماللي

«هل تعلم يا رمزي باأنني �أريد
فقط حتقيق حلم كبري عا�س
بد�خلي منذ طفولتي ول�صت
�أبحث عن �صهرة وال مكا�صب.
فقد ع�صت حلما كبري� باأن �أكون
يف يوم من �الأيام �أديبا وكاتبا،
حيث كنت خالل طفولتي
�أكتب �لق�ص�س �لق�صيـــــرة
وكــــان �أ�صاتذتي يذهلــــــــون
عـــــندما يقروؤونها» ،وكــــان
ذهولهم يت�صاعف عندما
ي�صاألوننــــي عن �ل�صخ�صيات
�لتـــي و�صعتها فيها فيجدونني
�أعــــرب بتلك �ل�صخ�صيات عن
مو�قفي �ل�صيــــــا�صية .حتى �أن
مدير �ملدر�صة �لتي كنت �أتابع
فيها در��صتي �البتد�ئية قال يل
ذ�ت يوم �أمام مئات �لتالميذ
خالل حفل �آخر �ل�صنة �لدر��صية
بامليكروفون� :نظرو� �إىل زميلكم
عبد �للطيف �ل�صماليل ،وتذكروه
جيد� الأنه �صيكون له �صاأن كبري
ذ�ت يوم �إما ككاتب م�صهور �أو
ك�صيا�صي مرموق“ .ومرت �الأيام
وحتققت فر��صة �ملدير �لذي
الحظ باأنني كنت �أكتب عن عامل
�ل�صيا�صة باأ�صلوب �الأدباء”.
فعدت و�صاألته“ :ولكن يا �أ�صتاذ
�ل�صماليل من حقك �أن يو�صع
��صمك على مقاالتك خا�صة وهي
بهذ� �مل�صتوى �ملمتاز” ،فقال
يل�“ :أخي رمزي� ،أنا ال �أبحث
عن �ل�صهرة فاأنا خدمي ويف
لبلدي ،ومللكي ،ومهمتي �الأوىل
و�الأخرية هي خدمة وطني
ورفع ر�ية �ملغرب و�لعمل وفق
�لثقة �ملولوية �لتي و�صعها يف
ملكي و�لنا�س �لذين �صوتو�
علي”.
وكنت �أالحظ يف �أحاديثه تركيز�
كبري� على �ل�صحة و�أهميتها يف
حياة �الإن�صان.
حيث كان ال يتوقف يف كل
لقاء�تي به عن ترديد عبارة
و�حدة�“ :ل�صحة كنز ال نعرف
قيمته حتى نفقده يا رمزي”.
وفعال فقد بدت بو�در �ملر�س
على �ل�صماليل يف منت�صف
ت�صعينيات �لقرن �ملا�صي ورغم
ذلك ظل وفيا لعمله وظل يز�ول
مهامه �ل�صيا�صية و�حلزبية بكل
�ن�صباط .وكانت جعبته مليئة
بالرب�مج و�لطموحات خلدمة
وطنه و�لناخبني �لذين و�صعو�
ثقتهم فيه ،ولكن �لقدر مل ميهله
طويال فرحل قبل �الأو�ن.

alousbouea@gmail.com
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�شخ�صيات مغربية عرفتها

بقلم  :رمزي صوفيا

يعترب هذا الرجل من �أرقى
ال�شخ�صيات املثالية التي
عرفتها يف عامل �صناع القرار
بدواليب احلياة ال�سيا�سية يف
املغرب.
وقد كان الكبري وال�صغري
يتحدث عنه ويثني على مزاياه
كرجل �شعبي يف قمة الوفاء
لرفاقه وملبادئه .ويف جتربته
يف االحتاد الد�ستوري ،كان
ال�سماليل يرغب يف �أن يكون
الرجل الثاين بعد املعطي
بوعبيد ،وكان مهتما �أكرث
باجلانب التنظيمي ،خ�صو�صا
يف اجتاه ت�أ�سي�س منظمات
موازية يف ال�شباب واملر�أة .وقد
عرفت عنه �صرامته يف اتخاذ
القرارات� ،إذ كان على عك�س
الرئي�س بوعبيد مييل �إىل احل�سم
ب�سرعة ،مهما تكن النتيجة،
وكان يعترب نف�سه املحاور
الأ�سا�سي لل�سلطة� ،إذ ا�ستمر
يف �إدارة �ش�ؤون احلزب وقطاع
ال�شبيبة والريا�ضة ،على حد
�سواء ،بعد جميء الوزير
الأول حممد كرمي العمراين.
الذين عاي�شوا عبد اللطيف
ال�سماليل يف جتربته احلزبية
وال�سيا�سية ي�ؤكدون �أنه كان ذا
توجه توافقي ،وحني كان ُيغلق
باب احلوار بني املعطي بوعبيد
والديوان امللكي ،كان ال�سماليل
يتدخل للإبقاء على ج�سور
احلوار يف الق�ضايا التي تكون
حمل خالف ،ولو �أنها مل تتجاوز
�إ�شكاليات يف ت�أمني ح�ضور
االحتاد الد�ستوري يف الرتتيبات
احلكومية الالحقة .كذلك حني
كانت تنقطع حبال الود بني
بوعبيد والب�صري ،كان ي�سارع
�إىل الدخول بـ«خيط �أبي�ض»
حلل امل�شاكل العالقة ،فقد كان
�أكرث واقعية ،ويقي�س الأ�شياء
بخلفياتها ومربراتها ال�سيا�سية.
وحني اندلعت يوما عا�صفة
�ضد املعطي بوعبيد ،مل يجد
ال�سماليل �أي حرج يف �أن يق�سم
لرفيقه ،على كتاب اهلل� ،أنه
�سيظل خمل�صا ووفيا لقيادته.
غري �أنه بعد غياب بوعبيد،
�سارع االحتاد الد�ستوري �إىل
اختيار مبد�إ القيادة اجلماعية،
التي �آلت يف نهاية املطاف
�إىل املحامي ال�سماليل فكانت
هي اخلطوة الكربى له نحو
الوزارة ،ورغم و�صوله �إىل
من�صب وزير ورئي�س حلزب
االحتاد الد�ستوري بعد رحيل

عبداللطيـــفال�سمــــاليل..
رحـــــلقــــــبلالأوان
م�ؤ�س�سه وزعيمه املعطي
بوعبيد ،فقد حافظ ال�سماليل
على توا�ضعه اجلم وتوا�صله
مع الب�سطاء وميله للفقراء.
وخالل ا�ستوزاره ،كانت �أبواب
كمحام
كل مكاتبه� ،سواء
ٍ
�ضليع يف القوانني� ،أو كزعيم
حلزب كبري� ،أو كوزير لل�شبيبة
والريا�ضة ،فقد كانت �أبوابه
مفتوحة يف وجه املحرومني
وطالبي امل�ساعدات ،وكان يف
كل �صباح ي�أمر �أعوانه بعدم رد
�أي ملف �أو منع �أي طالب حاجة
من مالقاته ،فكان ي�ستقبل
النا�س بابت�سامة متوا�ضعة
و�صدر رحب.
وهكذا كنت من ال�صحفيني
املعجبني بطريقة عمله وتعامله
ف�أجريت معه عدة لقاءات
�صحفية ن�شرتها على �صفحات
جريدة «ال�سيا�سة الكويتية»
التي كنت مديرا �إقليميا لطبعتها
الدولية التي كانت ت�صدر يف
املغرب.
وذات يوم دعاين ال�سيد ال�سماليل
للغذاء بفندق هيلتون بالرباط.
فجل�سنا معا نتجاذب �أطراف
احلديث .فقال يل�« :أمتنى �أال
يكون معك م�سجل لأننا الآن
نتناول الطعام ك�صديقني».
فقلت له« :هذه جل�سة عائلية

يا �أ�ستاذ ال�سماليل» .فقال يل بعد
�أن �صمت قليال�« :أنا وكما تعلم
در�ست القوانني ،واليوم �أنا
وزير على وزارة حيوية حتقق
عندما كان يغلق باب الحوار بين المعطي الكثري للمغرب بعد تطور
بوعبيد والديوان الملكي ،كان السماللي ريا�ضات �ألعاب القوى وظهور
يتدخل لإلبقاء على جسور الحوار في �أبطال متميزين .ولكن يف حياتي
�شيء �آخر غري التدبري الريا�ضي
القضايا التي تكون محل خالف ،ولو
وال�سيا�سي ،ف�أنا كاتب مقاالت
أنها لم تتجاوز إشكاليات في تأمين
و�سوف �أعطيك جمموعة مما
حضور االتحاد الدستوري في الترتيبات كتبت راجيا منك ن�شرها على
الحكومية الالحقة .كذلك حين كانت جريدتكم �شريطة عدم ذكر
ا�سمي» .وفعال �أخذت املقاالت
تنقطع حبال الود بين بوعبيد والبصري ،التي الحظت �أنه كتبها بخط
كان يسارع إلى الدخول بـ«خيط أبيض» يده ،فوجدتها حمررة ب�أ�سلوب
�أدبي رفيع امل�ستوى وب�أفكار
مت�سل�سلة ممتازة ومتنا�سقة
ب�شكل جيد .فات�صلت به وقلت
له« :لقد �أعجبتني مقاالتك
ب�شكل كبري ،ولدي �س�ؤال
حين اندلعت يوما عاصفة ضد المعطي لك لو �سمحت يل بطرحه».
بوعبيد ،لم يجد السماللي أي حرج في فقال يل« :تف�ضل �أخي» فقلت
له�« :إنك كاتب كبري و�أديب
أن يقسم لرفيقه ،على كتاب اهلل،
أنه سيظل مخلصا ووفيا لقيادته .غير ممتاز ،فلماذا طلبت مني عدم
ذكر ا�سمك يف حني �أن هناك
أنه بعد غياب بوعبيد ،سارع االتحاد
عددا كبريا من ال�شخ�صيات
الدستوري إلى اختيار مبدإ القيادة
ال�سيا�سية التي �أعرفها والتي
الجماعية ،التي آلت في نهاية المطاف ي�سعى �أ�صحابها لو�ضع
�أ�سمائهم ب�شكل وا�ضح وبالبند
إلى المحامي السماللي فكانت هي
العري�ض على ما يكتبون وما
الخطوة الكبرى له نحو الوزارة
ال يكتبون» .ف�صمت وقال يل:

رمزي صوفيا في لقاء صحفي مع عبد اللطيف السماللي

«هل تعلم يا رمزي ب�أنني �أريد
فقط حتقيق حلم كبري عا�ش
بداخلي منذ طفولتي ول�ست
�أبحث عن �شهرة وال مكا�سب.
فقد ع�شت حلما كبريا ب�أن �أكون
يف يوم من الأيام �أديبا وكاتبا،
حيث كنت خالل طفولتي
�أكتب الق�ص�ص الق�صيـــــرة
وكــــان �أ�ساتذتي يذهلــــــــون
عـــــندما يقر�ؤونها» ،وكــــان
ذهولهم يت�ضاعف عندما
ي�س�ألوننــــي عن ال�شخ�صيات
التـــي و�ضعتها فيها فيجدونني
�أعــــرب بتلك ال�شخ�صيات عن
مواقفي ال�سيــــــا�سية .حتى �أن
مدير املدر�سة التي كنت �أتابع
فيها درا�ستي االبتدائية قال يل
ذات يوم �أمام مئات التالميذ
خالل حفل �آخر ال�سنة الدرا�سية
بامليكروفون :انظروا �إىل زميلكم
عبد اللطيف ال�سماليل ،وتذكروه
جيدا لأنه �سيكون له �ش�أن كبري
ذات يوم �إما ككاتب م�شهور �أو
ك�سيا�سي مرموق“ .ومرت الأيام
وحتققت فرا�سة املدير الذي
الحظ ب�أنني كنت �أكتب عن عامل
ال�سيا�سة ب�أ�سلوب الأدباء”.
فعدت و�س�ألته“ :ولكن يا �أ�ستاذ
ال�سماليل من حقك �أن يو�ضع
ا�سمك على مقاالتك خا�صة وهي
بهذا امل�ستوى املمتاز” ،فقال
يل�“ :أخي رمزي� ،أنا ال �أبحث
عن ال�شهرة ف�أنا خدمي ويف
لبلدي ،ومللكي ،ومهمتي الأوىل
والأخرية هي خدمة وطني
ورفع راية املغرب والعمل وفق
الثقة املولوية التي و�ضعها يف
ملكي والنا�س الذين �صوتوا
علي”.
وكنت �أالحظ يف �أحاديثه تركيزا
كبريا على ال�صحة و�أهميتها يف
حياة الإن�سان.
حيث كان ال يتوقف يف كل
لقاءاتي به عن ترديد عبارة
واحدة“ :ال�صحة كنز ال نعرف
قيمته حتى نفقده يا رمزي”.
وفعال فقد بدت بوادر املر�ض
على ال�سماليل يف منت�صف
ت�سعينيات القرن املا�ضي ورغم
ذلك ظل وفيا لعمله وظل يزاول
مهامه ال�سيا�سية واحلزبية بكل
ان�ضباط .وكانت جعبته مليئة
بالربامج والطموحات خلدمة
وطنه والناخبني الذين و�ضعوا
ثقتهم فيه ،ولكن القدر مل ميهله
طويال فرحل قبل الأوان.
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�صفقات «ح�سي م�سي» حترك مراك�ش

الرأي

إدريس أبايا
محمد بركوش

�أجلت حمكمة اجلنايات مبراك�ش ملف «كازينو ال�سعدي» (اللفظة من را�سل موظفي اجلماعة امل�ستفيدين من �أجل �إخبارهم ب�إلغاء جتديد عقد
باب �إطالق الكل و�إرادة البع�ض ،لأن الأمر ال يهم �سوى بقعة مبحاذاة اال�ستغالل ،ومنها بع�ض ال�صفقات التي مرت «ح�سي م�سي» دون �أن
�أوطيل ال�سعدي)� ،أجلته �إىل �أجل م�سمى وذلك لإعطاء نف�س جديد ت�ستفيد منها املدينة وال ال�ساكنة ،بقدر ما ا�ستفاد املحظوظني املوالون
للمحاكمة التي بدت من �أول وهلة �سائرة يف الطريق ال�صحيح ،رغم اليوم �إىل جهة معينة تقول عك�س ما تفعل وما تقرر.
�إ�شارات الت�شوي�ش التي كانت تنبعث من الباب الأمامي لق�صر العدالة لقد كان هم بع�ض ال�سا�سة اجلدد هو زرع الإحباط يف نفو�س املناف�سني
و»�شعارات التنديد» التي كانت تخرتق زجاج النوافذ ،ولنزع فتيل الأقوياء للتيار اجلديد ،ولذلك تو�صلوا بعبقريتهم �إىل حبك ون�سج و�سائل
اال�صطدام الذي كان يراهن عليه ،خا�صة بني �إحدى الهيئات املن�صبة يف التخل�ص التي �سخر من �أجل تنفيذها رجل لو �أ�شرك يف العملية (�إذا كانت
امللف ودفاع املتابعني ،وهم باملنا�سبة �أقرب �إىل عدد اجلمهور احلا�ضر فعال واقعية) ملا حتدث �أو عمل على نقل الأخبار بالطريقة املمالة عليه،
بالقاعة ،منهم �أ�شخا�ص ال يزالون �إىل اليوم ميار�سون مهام تدبري ال�ش�أن هو �صاحب فتاوى املجل�س الذي راكم ثروة هائلة يف �صمت ،ت�ستثمر
املحلي ،ويقومون مبراقبة حمالت للأكالت اخلفيفة ،ويت�صرفون يف خارج املدينة احلمراء (وهذا �أعتى �أنواع عقوق املدينة) (م�شروع
ب�ضواحي دمنات �صرف عليه �أكرث من مليارين �أُو مازال
رخ�ص املطاعم التي مل تعد يف مراك�ش تخ�ضع لأية �ضوابط
العاطي يعطي) ،هذا الأخري (�أي �صاحب الفتاوى)
�أو قوانني �سوى قانون «التدويرة» ،ويحر�سون (عن
الذي كان يوزع بع�ض الكتابات التي تف�ضح
بعد كما قال �أحدهم) مداخيل اجلماعة ،رغم ال�شبهة
إن ما يجهله
(ح�سب ر�أيه) املفاو�ضات على اقت�سام
ورمزية االتهام.
الكثيرون أو يحاولون
الغنيمة ،قبل �أن يلوذ بال�صمت ويرجع �إىل
�صبيب الأ�سئلة التي طرحت اخلمي�س املا�ضي
الوراء دون الإف�صاح عن ال�سبب.
�أو مت�سك بها هذا الطرف �أو ذاك مل يكن
تجاهله عن قضية
�إن حماكمة �أبدوح عبد اللطيف والأجرام
عاليا كما الحظ الكثريون ،لأن الإخوان
«كازينو السعدي» هو أن
التي تدور يف فلك ال ميكن �أن تت�أثر
امل�ؤهلني للمهمة كان بع�ضهم يرغب يف
هذه القضية األخيرة لم تكن
باالحتجاجات (لأنها لي�ست من و�سائل
الظهور وا�ستعرا�ض الع�ضالت ولو على
ح�ساب جوهر الق�ضية ،الذي ت�أكد من سوى قنطرة لضمان السيطرة على
الإثبات) ،وال بالوقفات امل�صطنعة
التي ت�شتغل عليها وجوه معروفة،
خالل ت�صريح «ر�أ�س احلربة» �أنه �أفرغ
المشهد السياسي في المدينة
لها ثقافة وا�سعة يف ملء الف�ضاءات
ال
�أو غيب ب�شكل ر�سمي ،بعد �أن �أجاب ب�أنه
الحمراء وكسب أصوات أبنائها
وترديد ال�شعارات البعيدة كل البعد
يتوفر على و�سائل �إثبات �أو حجج قاطعة،
و�إن كان البع�ض يرى يف ذلك تراجعا فيه في االنتخابات عن طريق تخوين
عن مو�ضوع االحتجاج كو�صف رئي�س
اآلخر ووضعه في صورة
احلكومة ب�أو�صاف يخجل املرء من ذكرها،
«�إن» ،نظرا لوجود القر�ص ،والت�صريحات
واتهام الق�ضاء بالبطء و�إ�صدار �أحكام يف غري
أجهزة
املدونة يف املحا�ضر املنجزة من طرف كل ال
مشوهة إن صح
حملها «تعقد من عملية الدينامية» ،وتهدم كما
املخت�صة.
التعبير
يقولون ما ت�سعى الدولة �إىل �إعادة بنائه ،يف هذا الظرف
�إن ما يجهله الكثريون �أو يحاولون جتاهله عن ق�ضية
�أو املنعطف اجلديد الذي ي�أمل الكل اخلروج منه بانت�صار:
«كازينو ال�سعدي» هو �أن هذه الق�ضية الأخرية مل تكن �سوى
قنطرة ل�ضمان ال�سيطرة على امل�شهد ال�سيا�سي يف املدينة احلمراء انت�صار للتنمية وللحقوق واملكت�سبات التي �أ�صبحنا نتخوف على
وك�سب �أ�صوات �أبنائها يف االنتخابات عن طريق تخوين الآخر وو�ضعه �ضياعها بفعل التجاوزات والت�صرفات الطائ�شة و�أ�شياء �أخرى يعي�شها
يف �صورة م�شوهة �إن �صح التعبري ،ولذلك ا�ستمر التعامل معها بذلك املواطن يف كل حلظة ،دون طبعا �أن نن�سى حما�سبة املف�سدين (خارج �أي
الق�صد رغم تنحية العنا�صر املطلوبة ،وتعبيد الطريق للآخرين الذين ت�أثري) و�آكلي �أموال ال�شعب الذين اغتنوا على ح�سابه بف�ضل منا�صبهم
دخلوا امليدان بقوة� ،أمال يف اكت�ساح املجال�س ،قلت ا�ستمر بهدف حجب كما هو حال رئي�س �أحد املجال�س ال�سابقة والذي يقولون ب�أنه فوت « ْب َنا
م�شكالت ذات ح�ضور هام على م�ستوى التداول االجتماعي وال�ش�أن اكوال» (وهي منطقة �شا�سعة) للأقارب دون اتباع امل�سطرة املعمول بها
املحلي ،منها مثال م�شكل ال�سكن الوظيفي الذي ي�ضيع على اجلماعة ودون توفر دفرت التحمالت مببلغ زهيد ح�سب رواية �أحد العارفني ،رغم
مداخيل طائلة كان امل�س�ؤول عن امللك العمومي ،قد �أبان عنها عندما �أن امل�ستفيدين رف�ضوا بيعها باملاليري.

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

يا ويـــــح الأغــــنياء !!

خلق الإن�سان �ضعيفا ت�ستهويه ملذات الدنيا
وتن�سيه �أهواءه ،وما ينتظره من ح�ساب
وعقاب يف الآخرة وهو يعلم علم اليقني �أنه
جاء �إىل هذه الدنيا عاريا فتلفه �أمه �أو املولدة
يف قطعة ثوب بي�ضاء ،وهي نف�س احلالة التي
يغادر فيها احلياة بنف�س الثوب الأبي�ض وهو
الكفن ،ال يحمل معه ال بطاقة وطنية وال دفرت
ال�شيكات ،حيث يقول عز وجل« :لقد جئتمونا
كما خلقناكم �أول مرة» ،وقوله تعاىل�« :إن علينا
�إيابهم ثم علينا ح�سابهم» .فماذا �أعد �أغنيا�ؤنا
لذلك اليوم العظيم� ،إذ نراهم يت�سابقون �إىل
تكدي�س الأموال التي ال نعلم م�صدرها وال
يكتفون بذلك بل ي�سارعون �إىل تهريبها �إىل
اخلارج يف الوقت الذي توجد بالدهم يف �أم�س
احلاجة �إليها ،ون�ضطر �إىل االقرتا�ض من
املنظمات الدولية ملواجهة ال�ضائقة املالية
التي تعاين منها البالد ،و�إذا كانت احلكومة قد
عجزت عن تطبيق �شعار طاملا جاهرت به بعد
�أن حتول من« :من �أين لك هذا» �إىل «من �أين لنا
هذا» ،ف�إن اهلل يتوعد ه�ؤالء الأغنياء بقوله عز
وجل« :والذين يكتنزون الذهب والف�ضة وال
ينفقونها يف �سبيل اهلل فب�شرهم بعذاب �أليم يوم
يحمي عليها يف نار جهنم فتكوي بها جباههم
وجنوبهم ،هذا ما كنزمت لأنف�سكم فذوقوا ما
كنتم تكنزون».
وهكذا تتحول النعمة التي �أغدقها اهلل عليهم
يف الدنيا �إىل نقمة وعذاب لأنهم مل يح�سنوا
الت�صرف يف الأموال التي ا�ستخلفهم اهلل يف
تدبريها« :لأن الإن�سان خلق هلوعا �إذا م�سه

ال�شر جزوعا و�إذا م�سه اخلري منوعا» (�سورة
الإن�سان) ،وقد يدعي البع�ض �أن الإن�سان
م�سري ال خمري ،واحلالة �أن اهلل ف�ضل الإن�سان
على جميع املخلوقات ووهبه العقل الذي
ميكنه من التمييز بني احلق والباطل ،وبني
اخلري وال�شر م�صداقا لقوله تعاىل« :ومن يود
ثواب الدنيا نوته منها ومن يرد ثواب الآخرة
نوته منها» (�سورة �آل عمران) ،و�إذا كان اهلل
يعاقب املف�سدين ويجزي املح�سنني ،فعلى ما
يعتمد رئي�س حكومتنا زعيم التيار الإ�سالمي
يا ح�سرة ،ليقرر متتيع الفا�سدين واملهربني
والأغنياء البخالء بالعفو بينما اهلل ي�أمره
باقتطاع ال�صدقة من �أموال الأغنياء يف الآية
الكرمية بقوله عز وجل« :خذ من �أموالهم
�صدقة تطهرهم وتزكيهم» ،والتطهري الوارد
هنا يهدف �إىل تنقية الأموال مما قد ي�شوبها من
تلوث مال احلرام ،وهذا ما يربز جلوء الدولة
�إىل اقتطاع واجبات ال�ضرائب من احل�سابات
البنكية للملزمني ب�أدائها ،وهو الإجراء الذي
قرر رئي�س احلكومة �إلغاءه لأن املواطنني ال
ي�ؤدون ما بذمتهم من �ضرائب وهم �سعداء
فرحني كما جاء يف الإ�شهار الذي يبث على
�شا�شات التلفزيون ،وي�ستخل�ص من كل هذه
الآيات القر�آنية �أنه لو التزم كل غني ب�أداء
واجب الزكاة وت�صدق بجزء ي�سري من �أمواله
بغية ر�ضى ربه ال�ستطاعت كل �أمة �إ�سالمية
الق�ضاء على الفوارق االجتماعية يف جمتمع
قرر اهلل �أن يف�ضل بع�ضه على بع�ض يف الرزق
وذلك ح�سب اجتهاد وعمل كل فرد من �أفراد
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الحسين الدراجي

ال�شعب بعيدا عن اخلمول والك�سل م�صداقا
لقوله تعاىل« :وقل اعملوا ف�سريى اهلل عملكم
ور�سوله وامل�ؤمنون».
و�إذا كان املجتمع العربي قد و�صل يف
اكت�شافاته واخرتاعاته العلمية درجة من
التقدم التكنولوجي مكنته من تعوي�ض
الإن�سان بالروبوهات يف جمال �أعمال البناء
والأعمال ال�شاقة ،ويف املعامل ،فعلى علماء
العامل العربي والإ�سالمي �أن يتجندوا
ويجتهدوا الكت�ساح عامل وجمال االخرتاع
والإبداع ل�صناعة وخلق الربوهات ولكن
ل�ضمان االكتفاء الغذائي الذاتي ل�شعوب
العامل العربي والإ�سالمي التي ت�ضطر �إىل
�شراء ما يلزمها من مواد �أ�سا�سية من اخلارج،
وذلك رغم ما تتوفر عليه من �أرا�ضي �شا�سعة
وموارد ب�شرية هائلة تعاين من البطالة وقلة
التكوين ،الأمر الذي يجعلها تهاجر بحثا عن
العي�ش الكرمي .واحلالة �أن الأدمغة والأطر
ذات التكوين العايل �أ�صبحت تف�ضل العمل
باخلارج لأنها ال جتد الو�سائل والظروف
املنا�سبة لت�ستثمر قدراتها وكفاءتها ل�صالح
�شعوبها ،وهنا يجب على الدولة �أن تكرث من
البعثات الطالبية �إىل الدول املتقدمة �صناعيا
يف �إطار التعاون الدويل ال�ستكمال تكوين
�شبابنا حتى يعودوا �إىل بالدهم م�شبعني مبا
جتود به العلوم والتكنولوجيا العاملية ،حتى
يتمكن املغرب من اال�صطفاف �إىل جانب البلدان
الراقية م�صداقا للحديث النبوي ال�شريف:
«اطلبوا العلم ولو يف ال�صني».

هوام�ش تعليمية
وتربوية يف التعريب
الحلقة األولى

كان من الواجب �أن جنمع �أطراف موا�ضيع التعريب
امل�شار �إليها يف احللقات ال�سابقة ..هذه الأطراف لها
ات�صال بالعملية التعليمية والرتبوية ،وجدت ن�شاطها
يف جمال التكوين والتعليم الرتبوي ،وكان ملراكز
التكوين يف مدار�س املعلمني واملراكز الرتبوية اجلهوية
واملدار�س العليا لتكوين رجال التعليم اهتمام بتكوين
املكونني من �أ�ساتذة يف التعليم االبتدائي والإعدادي
والثانوي ،ومن امل�ؤ�سف �أن ت�ضمحل عوامل التكوين
التعليمي والرتبوي ومعها ا�ضمحالل االهتمام مبا كان
يقوم به مكتب تن�سيق التعريب كعن�صر مهم يف خدمة
رجال التعليم ب�صفة عامة �أو املكونني لرجاله ب�صفة
خا�صة ،فتوقف ن�شاط كان مرتبطا بخدمة اللغة العربية
لت�ساير عملية اال�ستيعاب الذي يواكب التكنولوجيا وما
تطرحه من �إ�شكاالت يف النطق مب�ستحدثاتها اللفظية
ومنطوقها اللغوي بالعربية ،وفقا للمقايي�س ال�سمعية
وامل�ستعملة يف لغتنا العربية التي لها قدرة ا�ستيعاب
كل وافد وداخل فيها ،و�إن كانت هذه العملية حتتاج
�إىل حمت�ضن كما كان الأمر يف املجمع اللغوي بالقاهرة،
حيث كان لرجال املغرب فيه م�شاركة ملحوظة من �أمثال
عبد اهلل كنون ،وحممد الفا�سي ب�إزاء عزيز حلبابي،
وطه ح�سني ،وغريهم من علماء املغرب وامل�شرق رحم
اهلل اجلميع ،لقد طرحت عدة ق�ضايا لغوية منذ بداية
القرن الع�شرين على تلك املجامع اللغوية وواكبها
الن�شاط التعريبي يف العامل العربي ،و�صدرت عدة كتب
يف هذا الإطار لتدري�س علوم تقنية يف امليدان الطبي،
والهند�سي ،والفيزيائي ،وكانت امل�شاركات العلمية
لرجال اللغة العربية وعلومها حتر�ص على و�ضع
�إقرار ..م�سميات �أو تعريفات �أو ا�صطالحات ال تخرج
عن املقايي�س اللغوية ،وعند احتدام مناق�شة العلماء
العرب يف اللغة يلج�أ �إىل امل�صادر اللغوية وال�شروح
لال�ستدالل ب�صواب الر�أي ليتم الإجماع يف الأخري على
الكلمة �أو على اال�ستعمال كم�صطلح ..وكنموذج لتلك
النقا�شات ما �أ�شرت �إليه يف ا�ستعمال كلمة  -امل�شرتكة-
الواردة يف ت�سمية (ال�سوق الأوربية) وقد تدخل يف
هذا النقا�ش كل من الراحل �أحمد خل�ضر غزل وحممد
الفا�سي الذي و�ضع مقدمة لكتاب �ألفه خل�ضر غزال يف
املو�ضوع ..وبتطور تلك الدرا�سات جند كتبا واكبت
املنحى التعريبي والدرا�سي �ألفت من طرف الدكتور
عيد القادر الفا�سي الفهري(الل�سانيات واللغة العربية)،
وكتاب احمد املتوكل (الوظائف التداولية يف اللغة
العربية) وممن و�ضع بحثا يف الدرا�سة كمدخل �إىل
التحليل الأخ�صائي اللغوي للن�صو�ص الأدبية يف الف�صل
الدرا�سي جند الباحث الأ�ستاذ عبد الغني �أبو العزم ،كما
له كتب �أخرى �أهمها القامو�س اللغوي �ضمن درا�ساته
(كنموذج تطبيقي لل�سلك الأول من التعليم الثانوي)
�إن الت�سا�ؤل املطروح حاليا هو �سر انقطاع �أو القطيعة
مع كل ما كان يخدم اللغة العربية والدار�سني لها،
واملدر�سني بها ،والعمل على جتديد ن�شاطها با�ستعمالها
بلغة قراننا الكرمي ،و�إ�شعار �أجيالنا ب�أن لهم لغة حتمل
كل خ�صائ�ص التقدم واملواكبة وم�سايرة العلوم
الكونية ،والفكرية ،والأدبية ،والفنية ،وهي من �ضمن
ما ينبغي الت�شبث واملحافظة عليه كجزء من مقوماتنا
احل�ضارية ،بل كونها تتميز بكل ما ي�سهل التكامل
للإن�سان العربي ،امل�سلم للمحافظة على �شخ�صيته �إذا
�أراد ،وال يجب �أن ين�سى �إن كل تخل عن االهتمام بلغتنا
العربية وتعوي�ضها بلهجات حملية� ،أو اثنية� ،أو حتى
لغات �أجنبية ،يعترب من النقائ�ص التي مت�س وجودنا
ك�أمة لها ح�ضارتها املتميزة �ضمن عقيدتها ال�سماوية
املتوفرة فيها كل �أ�سباب �صيانة حقوق الإن�سان،
وم�صاحله ،والدفاع عن وجوده على وجه الب�سيطة،
وحقه يف الدفاع عن وطنه ،و�أر�ضه ،و�شخ�صيته ،وهذا
ما قام به �أجدادنا حينما وقع الرتب�ص بهم با�سم �إن�شاء
احلماية وفر�ض منطوقها كبديل للتخلي على اللغة الأم،
و�إن�شاء �شعارات با�سم احلرية لإقرار الدارجة كلغة
تدر�س لأجيالنا بدل لغتنا العربية الف�صحى.
يتبع

alousbouea@gmail.com
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توالت الأزمات وال�صدمات والويالت ،توالت
الأ�سماء والوجوه ..ولكن دون �أن يتغري �شيء يف
واقع الكرة املغربية .ال �أدري �أي فريو�س �أ�صابنا
�إال �أنه وال �شك فريو�س خطري جدا ،اجتمع من �أجل
عالجه كل �أطباء امليدان ومل يزيدوه �إال خطورة
وانت�شارا .ولنا يف ف�ضيحة اجلمع العام جلامعة
الكرة �أكرب دليل على ما قلناه بخ�صو�ص خطورة
الفريو�س� .إن تدخل الفيفا ورف�ضها لتو�صيات هذا
اجلمع و�إلزامها للجامعة بالإبقاء على علي الفا�سي
الفهري رئي�سا حتى �إجراء انتخابات جديدة يف
حدود � 6أ�شهر ،هو �أمر غري م�سبوق يف التاريخ
الكروي املغربي ،وهذا يعني �أننا و�صلنا قمة
العبث!! هذا العبث الذي اعتقدنا �أنه اندثر بعد ما
حققه فريق الرجاء البي�ضاوي خالل ك�أ�س العامل
للأندية التي �أقيمت باملغرب م�ؤخرا .فو�صول
الرجاء �إىل نهائي هذه امل�سابقة بعد تغلبه على
فريقني ن�صف كبريين (مينريو -مونتريي) ،هو
بحق �إجناز غري م�سبوق مغربيا وعربيا� ،إجناز
�أعاد للمغاربة احلما�س الذي افتقدناه لأزيد من
ع�شر �سنوات .ولكن هل ما حققه هذا الفريق
البي�ضاوي يدخل يف باب الإجنازات املخطط لها �أم

يا �أهل دوزمي
تبينـــــوا

قناة دوزمي التي لها مكانتها داخل احلقل
ال�سمعي الب�صري على ال�صعيد املغاربي وهي
معروفة بتوفرها على �أطر ذات كفاءة ومهنية
خ�صو�صايفق�سمالأخبار،جعلتنا-كم�شاهدين
�أوفياء-نت�ساءلبا�ستغرابعنجدوىتغطيتني
�إخباريتني قامت ببثهما خالل ن�شرة الظهرية
ليوم  27مار�س الأخري الأوىل ،تتعلق ب�إ�ضراب
املخابز حني انتقلت القناة �إىل مدينة مراك�ش مع
�أنها متواجدة يف الدار البي�ضاء ،القلب الناب�ض
للحركة ال�صناعية والتجارية باملغرب ،عا�صمة
النقاباتاملهنيةوالفدرالياتوموطناجلمعيات
الفاعلة ،ما ا�ستدعى ت�سا�ؤلنا :هل كان وجود
اخلبز بوفرة داخل املخابز البي�ضاوية يف يوم
الإ�ضراب داعيا �إىل �سفر الكامريا �إىل املدينة
احلمراء؟
�أما التغطية الثانية ،فكانت تهم �شبه “وقفة
احتجاجية” قام بها بع�ض �آباء و�أولياء تالميذ
�إحدى املدار�س اخل�صو�صية بالعا�صمة
االقت�صاديةللتنديدبالزيادةيفتكاليفالتمدر�س
بهذهامل�ؤ�س�سةمععدمتوفراملردوديةاملطلوبة.
ولقد تبني من خالل املحتجني ،وعددهم مل
يتجاوز الثالثني نفرا علما �أن املدر�سة ت�ؤم
املئات من التالميذ ،وكذلك من خالل ما كتب
بخط عري�ض يف الفتة التقطتها عني امل�صور� ،أن
الأمر ال يعدو �أن يكون ت�صفية ح�ساب �شخ�صي
بني �أحد الآباء وبني مدير هذه امل�ؤ�س�سة ،كما بدا
جليا �أن عملية �إقحام رئي�س الفدرالية الوطنية
جلمعيات �آباء و�أمهات و�أولياء التالميذ باملغرب
مل تتم �إال لت�أثيث امل�شهد ال غري.
�إن هذه املدر�سة بالذات حتظى بالإقبال املتزايد
�سنة بعد �سنة بالقدر الذي يخلق لها �صعوبة
ا�ستيعابطلباتالت�سجيل،ال�شيءالذييعود -
ح�سب علمي � -إىل  توفرها على نظام تربوي
وتعليمي متطور يتبنى التقنيات املعلوماتية
احلديثة ،وكذلك على طاقم �سيكولوجي
متخ�ص�ص ي�سهر على تتبع التالميذ من الناحية
ال�صحيةوالنف�سية.
�أرجو من قناتنا العزيزة �أن تتفادى مثل هذه
الهفواتيفامل�ستقبل.
الطيب العلمي (الدار البيضاء)

الكبار و�أنه ممثل املغرب يف املحافل العاملية،
عليه �أن ي�ؤكد ذلك باال�ستمرار يف ح�صد الألقاب
الوطنية والقارية ،و�أول هذه الألقاب التي يجب �أن
يح�صدهاالفريقهيك�أ�سع�صبةالأبطالالإفريقية
لهذا العام حتى يت�سنى له امل�شاركة يف ك�أ�س العامل
للأندية  2014رفقة فريق مغربي �آخر ..نحن هنا ال
نتكلم عن �أ�شياء م�ستحيلة بل �أ�شياء ممكنة جدا،
فكل الظروف مالئمة لهذا الفريق من �أجل حتقيق
الإجنازات ،فالدعم والربقية امللكيني واحلب
اجلماهريي هي �أ�شياء يجب ا�ستثمارها بدل تذكرها
منا�سباتيا!!
ولكن بالعودة �إىل ال�سياق التاريخي �سندرك �أنه
لن يتم ا�ستثمار �أي �شيء ،ولنا يف درو�س ،1986
 ،1998و 2004خري دليل ،فبعد كل ما مت حتقيقه
خالل هذه ال�سنوات من طرف املنتخب املغربي ،كنا
نعود خطوتني �إىل اخللف بعد �أن تنجلي الأفراح
وينق�ضي احلما�س ،وهذا ما بد�أ يحدث مع الرجاء
�أن الأمر ال يعدو �أن يكون جمرد مفاج�أة؟؟
حلد الآن �سنقول �أنه جمرد مفاج�أة ،ال ميكن �أن التي مل حتقق �إال فوزا وحيدا على ح�ساب فريق
حت�سب ل�صالح املنظومة الكروية املغربية وال �سرياليوين مغمور ،منذ �آخر فوز لها خالل ن�صف
للرجاء �إال �إذا ثبت العك�س من خالل اال�ستمرارية .نهاية ك�أ�س العامل للأندية!!.
وجب على الفريق الأخ�ضر �أن ي�ؤكد �أنه من طينة
عبد السالم المساتي

الإميان باهلل �أ�سا�س ال�سعادة يف احلياة
احتفل �سكان العامل م�ؤخرا باليوم العاملي
لل�سعادة ،وهي منا�سبة يتم من خاللها طرح
بع�ض الأ�سئلة على العديد من النا�س حول
مفهومهم لل�سعادة وكيف يرونها ،ومن خالل
هذه الآراء املتعددة واملفاهيم املختلفة جند
�أن معنى ال�سعادة ال ميكن ح�صره يف مفهوم
واحدلأنال�سعادةترتبطب�شعوركل�إن�سان،
و�إح�سا�سه ،وعالقته بذاته ،وحميطه ،وهل
يعي�ش االطمئنان يف حياته؟ �إن كل �إن�سان
يحب ال�سعادة ويريد �أن يعي�ش �سعيدا يف
حياته ،لكن الو�صول �إليها يتطلب الكثري من
اجلهد والعمل �إذ قد يكون االطمئنان والأمل
يف احلياة والعي�ش يف هناء ،بعيدا عن الغم
والهم وكل ما يعكر �صفو احلياة هو املعنى
الأقرب ملفهوم ال�سعادة ،وقد يخطئ من يظن
�أن ال�سعادة ميكن �أن حتقق باملال فهي لي�ست
ب�ضاعة تباع وت�شرتى� ،إنها هدية �إلهية
ومنحةربانية.
�إن النا�س يختلفون يف فهمهم لل�سعادة
و�إدراكها وال�شعور بها فمنهم من يراها يف
جمع املال وتكدي�س الرثوات ،ومنهم من
يراها يف العلم والتعلم ،ومنهم من يراها يف
فعل اخلري وم�ساعدة الفقراء واملحتاجني،
ومنهم من يراها يف الإدمان على اخلمر

واملخدرات وال�سهرات ..فهل هذه �سعادة
حقيقية؟ وهل كل ه�ؤالء حقا �سعداء؟ �إن
اجلواب يحمله كل �إن�سان داخل �صدره ولو
اختلى كل �شخ�ص بنف�سه وكان �صريحا مع
ذاته ونظر بعني العقل �إىل موقعه و�أين ي�ضع
قدميه لأدرك �ساعتها �أنه يكذب على نف�سه،
و�أنه يتظاهر بال�سعادة ويخفي �شقاءه خلف
جمموعة من املظاهر وال�صور والأقنعة
اخلداعة.
�إن ال�سعادة احلقيقية يعي�شها امل�ؤمن لأن يف
الإميان راحة للنف�س وال�ضمري ولأن امل�ؤمن
ال يي�أ�س وال يت�شاءم ،ويف الإ�سالم الكثري
من التوجيهات والإر�شادات التي جتعل
امل�ؤمن �سعيدا ومرتاحا يف حياته ،ف�إذا ما
�أ�صابه هم �أو غم فما عليه �إال �أن يدعو ربه
�أو يتلو بع�ض �آيات القر�آن الكرمي ليطمئن
قلبه وترتاح نف�سه ،ففي الإميان يوجد
الأمل وتوجد القناعة ويوجد ال�صرب ويوجد
الر�ضا بالق�ضاء والقدر ويوجد اليقني وهو
من �أعلى درجات الإميان و�أي قلب كان
وعاء لهذه املبادئ والأخالق ف�إن �صاحبه
�سيكون يف غاية ال�سعادة ال يف الدنيا فح�سب
بل يف الآخرة �أي�ضا عند نيل ر�ضى اهلل والفوز
باجلنة.
جد بوشتى (الرباط)

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

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

بحث عن المنافع واألضرار

بحث عن المنافع واألضرار

يعلن رئي�س املجل�س البلدي
ملكنا�س �إىل العموم �أنه قد �أودع
بامل�صلحة القانونية ملفا يتعلق
ب�إحداث مقهى برقم  925جتزئة
الب�ساتني  7ال�شطر الأول مكنا�س
من طرف ال�سيد(ة) :الرو�سي
�إدري�س.
فعلى كل من يهمه الأمر االت�صال
بامل�صلحة القانونية باجلماعة
احل�ضرية ملكنا�س (ملحقة
احلبول) ق�صد االطالع على هذا
امللف و�إبداء مالحظاته ،وذلك
خالل �أجل مدته ( 15يوما) ابتداء
من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
As 246/14

يعلن رئي�س املجل�س البلدي
ملكنا�س �إىل العموم �أنه قد �أودع
بامل�صلحة القانونية ملفا يتعلق
ب�إحداث مقهى برقم  62زنقة
لعناية جناح الأمان مكنا�س
من طرف ال�سيد(ة) :البلغيتي
حل�سن.
فعلى كل من يهمه الأمر االت�صال
بامل�صلحة القانونية باجلماعة
احل�ضرية ملكنا�س (ملحقة
احلبول) ق�صد االطالع على هذا
امللف و�إبداء مالحظاته ،وذلك
خالل �أجل مدته ( 15يوما) ابتداء
من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
As 247/14

إعالن للعموم

إعالن للعموم

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

إعالن للعموم

بحث عن المنافع واألضرار
يعلن رئي�س املجل�س البلدي
ملكنا�س �إىل العموم �أنه قد �أودع
بامل�صلحة القانونية ملفا يتعلق
ب�إحداث مقهى برقم � 16شارع
عالل بن عبد اهلل مكنا�س من طرف
ال�سيد(ة)� :شارة حممد.
فعلى كل من يهمه الأمر االت�صال
بامل�صلحة القانونية باجلماعة
احل�ضرية ملكنا�س (ملحقة
احلبول) ق�صد االطالع على هذا
امللف و�إبداء مالحظاته ،وذلك
خالل �أجل مدته ( 15يوما) ابتداء
من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
As 248/14
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الإرث يف الإ�سالم عامل من عوامل التحديث
مب�سطرتهالعادلةللذكوروالإناث
● بقلم:
مصطفى الطريبق

الحلقة الثانية

�إذا مات الرجل وترك �أبناء �صغارا و�ضعافا �ضاعوا يف حقهم وال
ينالون �شيئا من الرتكة ،ف�أنزل اهلل قوله« :وليخ�ش الذين لو تركوا
من خلفهم ذرية �ضعافا خافوا عليهم فليتقوا اهلل وليقولوا قوال
�سديدا �إن الذين ي�أكلون �أموال اليتامى ظلما �إمنا ي�أكلون يف بطونهم
نارا و�سي�صلون �سعريا» فقد كانت املر�أة ال ترث �شيئا قبل الإ�سالم،
بل كانت �أ�صال مو�ضوع �إرث ،وكانت تعد تركة للميت يرثها الولد
�أو يتزوجها �أو يفعل بها ما ي�شاء ،فجاء قوله تعاىل« :وال ترثوا
الن�ساء كرها» وقوله تعاىل« :وال تنكحوا ما نكح �آبا�ؤكم».
والإرث يف الإ�سالم ي�أخذ طابعا حتديثيا ،وذلك بتنظيمه العجيب
تنظيما ال ي�ستطيع العقل الب�شري �أن ي�أتي مبثله ،وهو بو�ضعه
يعترب عدال قائما بذاته ،لي�س هناك ما يوازيه يف �أي �شريعة،
فالو�ضع الذي جاء به الإرث يف الإ�سالم يعترب ثورة على الو�ضع
الفا�سد الذي كان عليه النا�س يف اجلاهلية ،فما جاء به من حقوق
للمر�أة والبنت والأوالد ال�صغار ذكورا و�إناثا لقي معار�ضة
�شر�سة وتنديدا ومالحظات ،فهن ابن عبا�س ب�سند �صحيح �أنه
ملا نزلت الفرائ�ض التي فر�ضها اهلل للولد الذكر والأنثى والأبوين
كرهها النا�س وقالوا نعطي املر�أة الربع والثمن ،ونعطي البنت
الن�صف ،ونعطي الغالم ال�صغري ولي�س من ه�ؤالء �أحد يقاتل
العدو وال يجوز الغنيمة؟ ا�سكتوا عن هذا احلديث لعل ر�سول اهلل
عليه ال�صالة وال�سالم ين�ساه �أو نقول له فيغريه ،فقال بع�ضهم:
يا ر�سول اهلل �أنعطي اجلارية ن�صف ما ترك �أبوها ولي�ست تركب
الفر�س وال تقاتل القوم؟ ونعطي ال�صبي املرياث ولي�س يغني
�شيئا؟ وقد تناول الإمام الرازي اجل�صا�ص هذه امل�س�ألة فذكر �أن
�أهل اجلاهلية كانوا يتوارثون بال�شيئني �أحدهما الن�سب والآخر
ال�سبب� ،أما ما ي�ستحق بالن�سب فلم يكونوا يورثون ال�صغار
�إناثا وذكورا ،و�إمنا يورثون من قاتل على الفر�س وحاز الغنيمة،
و�أما املرياث بال�سبب فهو التبني ،وكان للمتبني حقوق الولد من
ال�صلب ،وا�ستقر احلال على ذلك حتى �أبطله الإ�سالم ،وكان الرجل
يتبنى ابن غريه فين�سبه �إليه ويرثه ،وكان النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم تبنى زيد بن حارثة وكان يقال له زيد بن حممد ،حتى �أنزل
اهلل تعاىل يف �سورة الأحزاب «ما كان حممدا �أبا �أحد من رجالكم»
وقال تعاىل« :فلما ق�ضى زيد منها وطرا زوجناكاها لكي ال يكون
على امل�ؤمنني حرج يف �أزواج �أدعيائهم» وقال تعاىل« :ادعوهم
لآبائهم هو �أق�سط عند اهلل ،ف�إن مل تعلموا �آباءهم ف�إخوانكم يف
الدين ومواليكم.
وقد كان �أبو حذيفة بن عتبة تبنى �ساملا فكان يقال له �سامل بن �أبي
حذيفة �إىل �أن �أنزل اهلل تعاىل« :ادعوهم لآبائهم» فن�سخ اهلل الدعوة
بالتبني ون�سخ مرياثه.
وحول قوله تعاىل« :والذين عقدت �أميانكم ف�أتوهم ن�صيبهم �إن اهلل
كان على كل �شيء �شهيدا» جند تعليق �سعيد بن امل�سيب وهو �أن
اهلل �أنزل هذه الآية يف الذين كانوا يتبنون رجاال ويورثونهم ،ف�أنزل
اهلل فيهم �أن يجعل لهم ن�صيب من الو�صية وهذه الآية كانت مو�ضع
اجتهادات من طرف العلماء امل�سلمني ،تناولها كل من الطربي وابن
العربي ،فالطربي ال يراها نزلت يف املرياث بالتبني ،بل يف املرياث
باحللف يف اجلاهلية �أو بامل�ؤاخاة التي قررها النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم بني املهاجرين والأن�صار باملدينة املنورة عند الهجرة،
وابن العربي ال يخرج عما ذهب �إليه الطربي ،وذكر �أن هذه الآية
نزلت يف املرياث باملعاقدة واحللف� ،أو يف املرياث بامل�ؤاخاة ،وكال
الر�أيني نقال عن بن عبا�س ،ويف �أحكام القر�آن ج 1/173جند �أن
ابن امل�سيب يرى �أنها نزلت يف املرياث ب�سبب التبني.
ومما يراع الأ�ستاذ العروي �سلبيا يف الإرث يف الإ�سالم هو عدم
تراكم الرثوة ،ويرى كذلك �أن م�شكل الإرث لي�س �أنه غري عادل �أو
�أنه ال يرتك للمالك حرية الت�صرف يف ملكه بل يعطي كل واحد حق
ال�صول يعني �أنت ال تعرف �شخ�صا ومل تلتق به �أبدا لكن �إذا مت
بال وارث �سي�أتي لأنه ابن الأخ وي�أخذ ن�صيبه ،وهذا �شيء طبيعي
مادام ابن الأخ يحمل ن�سب املتوفى ،ثم يرى الأ�ستاذ العروي �أن
توريث البنت هو تفتت للرثوة ،ثم يقول الأ�ستاذ العروي :علل
البع�ض �أ�سباب التطور احلديث يف �أوربا بكون الأوربيني �أعطوا
احلق لكل فرد �أن يت�صرف فيما ملك وهي قاعدة م�أخوذة من
الرومان ،ومبا �أن الأ�ستاذ ذكر الرومان فيجب �أن نعلم �أنه من
�أ�صعب و�أخطر الت�شريعات يف الإرث الت�شريعات الرومانية ،فقد
�أخذ الت�شريع الروماين مببد�إ هو �أن الوارث يخلف املوروث يف
�شخ�صه ويف ماله ،مبعنى �أن الوارث هو امتداد ل�شخ�ص املوروث،
ملزم بكل التزاماته مبا يف ذلك الديون حتى ولو مل تكف الرتكة.

يتبع
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المنبر الحر

العدد 780 :اخلميس  13مارس 2014

alousbouea@gmail.com

ردا على املقال املعنون�« :أين
الوزير؟ ..وكاالت الفح�ص التقني
تبتز �أ�صحاب ال�سيارات» املدرج على
�صفحة من �صفحات جريدة الأ�سبوع
ليوم اخلمي�س  20مار�س 2014
املوقع با�سم «جعفر املرجتى» والذي
كتب هذا املقال بدون مرجعية� ،إذ
�أنه �أعطى تو�ضيحات غري �صحيحة
وغري موثقة ،بتحديده لتوقيف �إجراء
الفح�ص التقني يف مدة ال تتجاوز
 15دقيقة يف مراكز �أخرى ،علما
�أن امل�صالح املخت�صة حددت احلد
الأدنى لفح�ص �سيارة خفيفة يف 20
دقيقة ،كما �أنه حدد ثمنها بـ 340
درهما لل�سيارة ،يف حني �أن الثمن
يختلف ح�سب عدد الأح�صنة وذلك
يف جميع املراكز باملغرب ،والأثمنة
مرغمة على كل مركز بو�ضع الئحة
للت�صرفات القانونية داخل املركز
ليتمكن �أي زبون من االطالع عليها

احلنان الأ�سري
بعد اللقاء بني املحبني يقع الزواج
بعد ترا�ضي الطرفني ،فينتج عن
هذا البنني والبنات ،حني ذاك تتكون
الأ�سرة ،ولكن الأ�سرة عليها �أن متد
�أطفالها بالدفء واحلنان لأن الدفء
الأ�سري ال مثيل له والتوا�صل
واحلوار داخل الأ�سرة �شيء عظيم
ولكن ،يف ال�سنوات الأخرية ،بد�أنا
نفتقد هذا ،كل واحد منزو لوحده مع
التلفزة �أو مع احلا�سوب ،ال حوار،
ال توا�صل.
يجب �أن ي�شعر كل فرد يف الأ�سرة
�أنه كائن حي� ،أنه �إن�سان موجود،
له قيمة يف الكالم التخاذ بع�ض
القرارات وامل�شاورة.
على الآباء والأمهات التالحم
والتال�ؤم يف ال�سراء وال�ضراء ،لأن
العنف الأ�سري ال يولد �سوى العنف
وانعدام احلنان مما ي�ؤدي �إىل خروج
الأبناء من البيت للبحث عن الأني�س
والدفء �أو الت�شرد بني الأ�صدقاء
الأ�شرار.
يجب �أن يكون هناك تكامل بني
الأ�سرة واملدر�سة للح�صول على
�شخ�صية قوية مت�شبعة بالقيم
الإيجابية ،ويف امل�ستقبل ي�صبح
االبن �أو االبنة عن�صرا فعاال يف
املجتمع يخدم م�صالح النا�س.
بنت الوادي (القنيطرة)

امل�س بال�سيادة
الق�ضائية املغربية
األستاذ عبد الواحد بن مسعود
من هيئة المحامين بالرباط
الحلقة األولى

دون قيد �أو �شرط� .أما يف ما يخ�ص
االبتزاز والر�شوة واالنتظار ف�إن وزارة
النقل حددت العدد املرخ�ص به يف 20
�سيارة يف اليوم الواحد مما ي�ضطرنا
�إىل و�ضع الئحة مواعد كل يوم ال

يتجاوز العدد فيها � 20سيارة ،مما يدفع درهم التي و�ضفتها الوزارة يف مدونة
بالأ�شخا�ص غري امل�سجلني يف الالئحة ال�سري� ،إ�ضافة �إىل � 10أيام يف املحجز.
م�سبقا �إىل الع�صبية ،وال�سب ،وال�شتم،
أعطي سعيد
رئي�س املركز التقني بالق�صر الكبري
والتهديد ملا ينتظره من غرامة 700.00

ق�صة الإن�سان مع اجلمال منذ �أن زرع اهلل حبه يف قلبه
�إذا كانت ق�صة �أو ق�ضية و�سامة
وجمال الإماراتي عمر بركان الغال
التي ن�شرتها جريدة الأ�سبوع
ال�صحفي يف عددها  139ليوم
اخلمي�س  2مايو  2013نقال عن
بع�ض ال�صحف واملواقع قد
�أثارت وقتها �ضجة �إعالمية تعدت
احلدود العربية ،فقد �سبقتها ق�صة
�أخرى مماثلة ،بل �أكرث منها �إثارة
وغرابة وت�شويقا تلك هي ق�صة
ال�شاب الأفغاين ذي الت�سعة ع�شر
ربيعا الذي كانت و�سامته الطاغية
وجماله الأخاذ �سببا يف �إ�شعال فتيل
حرب خالفات و�سباق حمموم بني
قادات و�أفراد عدد من امللي�شيات
والف�صائل الأفغانية ،ومن جملتها
ملي�شيات طالبان التي حاول بع�ض
�أفرادها اختطاف ال�شاب املذكور
در�أ للفتنة وحفاظا على الأخالق
والقيم الإ�سالمية على حد زعمهم،
الأمر الذي �أرعب �أ�سرة ال�شاب
امل�ستهدف ودفعهم لال�ستنجاد على
عجل بامل�س�ؤولني الأمنيني يف كل
من �أفغان�ستان وباك�ستان الذين
ا�ستجابوا وكلفوا بع�ض رجال
الأمن ال�سريني واملخابرات بتوفري
وتدبري �أمر حماية ال�شاب و�أ�سرته،
�سيما �أنه �أ�شيع ب�أن هناك جهات
كانت ت�سعى وت�سخر ع�صابات
وكوماندو وتخ�ص�ص �أمواال من �أجل

عمر بركان الغال
الظفر بال�شاب (املعجزة) الفائق
اجلمال الذي كان يفنت كل من يراه
للوهلة الأوىل والذي ي�ؤكد كل من
ر�آه �أن �سحره ي�سلب عقول الكبار
وال�صغار رجاال ون�ساء ،وحتى
املخرجون ال�سينمائيون الإيرانيون
ملا عزموا على �إجناز و�إخراج فيلم
عن نبي اهلل يو�سف عليه ال�سالم،
بحثوا عن ال�شاب الأفغاين بغية
�إ�سناد متثيل دور �شخ�صية �سيدنا
يو�سف له ،لكن دون جدوى� ،إذ
كان رجال الأمن واملخابرات يف
كل من �أفغان�ستان وباك�ستان قد
�سبقوا اجلميع ب�إحكامهم خلطة
ذكية جعلت حتى �أ�سرة ال�شاب
املعني بالأمر يتعذر عليها التعرف
عليه ،وذلك ب�إلبا�سه (ما�صكا)
يخفي معامل وجهه و�شكله ب�صفة

عامة ،كما غريوا �شكله وحركاته
وكالمه و�ألب�سوه زيا ن�سائيا زيادة
يف التمويه والتخفي ،وقد جنحت
هذه اخلطة كليا بحيث مل تتمكن
�أ�سرته من التعرف عليه وتعاملت
معه على �أ�سا�س �أنه امر�أة ،ومن ثم
مكنت تلك اخلطة من حماية ال�شاب
الآنف الذكر و�إبعاد اخلطر عنه
وعن �أ�سرته.
ومما يدعو للإعجاب والإكبار
ويلفت النظر �أن والد ال�شاب
الأفغاين كان ي�صرح دوما وب�إ�صرار
الفت� ،أنه رغم فقره وحاجته يهون
عليه �أن ميوت هو و�أفراد �أ�سرته
جوعا على �أن ينحط �إىل م�ستوى
االجتار بابنه �أو ا�ستغالل جماله
لالغتناء من وراء ذلك واخلروج
من حالة الفقر املدقع ،وبالتايل ميكن
الذئاب (الب�شرية) املنتظرة من
نه�ش ج�سد ابنه وتدني�س براءته
والنيل من رجولته .وقد كانت ق�صة
هذا الفتى الأفغاين حدثا غري عادي
�شغل وقتها الإعالم العاملي مما �أتاح
فر�صة ذهبية ا�ستغلها املت�صهينون
ال�سينمائيون يف هوليوود لإخراج
فيلم من الوقاحة مبكان �أ�سموه
(ع�شق الغلمان عند امل�سلمني) كله
جتريح وت�شويه وافرتاء وبهتان يف
حق الإ�سالم وامل�سلمني.
محمد نرجيس (الدار البيضاء)

�إىل وزير الرتبية الوطنيـــة
�أنا املوقع �أ�سفله حممد عنفر رقم الت�أجري
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ال�ساكن بحي مازوال باحلي احل�سني يف الدار
البي�ضاء ،بعد التحية وال�سالم �أت�صل بكم
عرب هذه الر�سالة املفتوحة والر�سالة املغلقة
ال�سابقة واالت�صاالت املتكررة (ثالث مرات)
ق�سم املوارد الب�شرية ،وبعد انتظار طويل
فيما يخ�ص التعوي�ضات املتعلقة بالتكوينني
اللذين ا�ستفدت منهما يف مكنا�س ملدة �سنتني
( )77 - 75باملركز الرتبوي اجلهوي �شعبة
االجتماعيات ،و�سنة واحدة مبركز تكوين
املفت�شني بالرباط ( ،)84 - 83بالرغم من كون
جمموعة �أوىل ا�ستفادت من م�ستحقاتها املادية
منذ � 05أكتوبر  ،2012وبالرغم كذلك من البالغ
الذي �أ�صدرته وزارتكم من كون موقع الوزارة

الإلكرتوين �سين�شر الئحة جديدة خالل �شهر
�شتنرب  2013دون جدوى.
وهذه ،ال�سيد الوزير ،لي�ست و�ضعية منعزلة بل
هناك عدد كبري من رجال التعليم مل ي�ستفيدوا
والزالوا يف حالة انتظار.
وال�س�ؤال املطروح هو :ملاذا كل هذا الت�أخري
بعد الوعد بن�شر الئحة جديدة؟ �أتنتظرون
من هذه الفئة املق�صية �أن تقوم باحتجاجات
واعت�صامات للح�صول على م�ستحقاتهم ،وهل
بلمختار
يبقى للوزارة عذر �أو اتهام بكوننا م�شاغبني
�أو خارجني عن القانون بعد كل هذا االنتظار لذا �أرجوكم �أن تعيدوا لنا حقوقنا لأننا مللنا
الطويل ،وما هي الو�سيلة القانونية الأخرى من االنتظار ومن الإق�صاء املق�صود ،ومل يبق
غري هذه للح�صول على هذه امل�ستحقات� ،ألي�س لنا �إال اللجوء �إىل الو�سائل اخلا�صة وامل�شروعة
حق االحتجاج واالعت�صام حقا م�شروعا بعد امل�شار �إليها �أعاله.
كل هذا االنتظار؟
محمد عنفر (البيضاء)

ن�شرت جريدة الأ�سبوع ال�صحفي يف عددها  780ال�صادر بتاريخ
 13مار�س  2014ال�صفحة  7خربا حتت عنوان(( :كيف ميكن
جلمعية عدالة �أن تكون عادلة ؟ ـ حمامون (يورطون) هولندا يف
م�شروع ي�ضرب ا�ستقاللية القا�ضي املغربي.
هذا امل�شروع �سيكون م�صريه الف�شل الذريع ،ومبجرد ن�شر خربه
ا�ستهجنه اجلميع ،و�سيولد ميتا ،لأن ت�أ�سي�س جمعية يكون
ن�شاطها مراقبة �أعمال ال�سلطة الق�ضائية خمالف ملقت�ضيات
الظهري ال�شريف ال�صادر �سنة 1958املتعلق بت�أ�سي�س اجلمعيات،
ولأن هدف تلك اجلمعية خمالف للنظام العام ،ومي�س بال�سيادة
الق�ضائية املغربية ،ولأن ممار�سة الق�ضاء يف �أي دولة يعترب �أهم
مظهر من مظاهر �سيادة الدولة بكاملها ،والق�ضاء يف املغرب تابع
ملن�صب الإمامة املعقودة لأمري امل�ؤمنني.
و�إذا �ساهمت �سفارة هولندا يف ت�أ�سي�س اجلمعية �أو دعمتها
ماديا �أو معنويا ،ف�إن �أع�ضاء تلك اجلمعية �سي�صبحون عمالء
ل�سفارة هولندا من جهة ،لأنهم �سيتلوقوا املال من جهة �أجنبية،
كما �أن البعثة الهولندية املعتمدة يف املغرب �ستكون قد خرجت
عن القواعد الدبلوما�سية وعن مهمتها ،لأن مهمتها هي متتني
التعاون بني الدولتني وتقوية العالقات ولي�س مراقبة �سري
م�ؤ�س�سات الدولة املعتمدة لديها من جهة �أخرى ومن �ضمنها
م�ؤ�س�سة الق�ضاء.
و�إذا ثبت فعال �أن �سفري هولندا قد انخرط يف هذا امل�شروع ـ
ومل ي�صدر منه بيان حقيقة وتكذيب ـ فعلى وزارة ال�ش�ؤون
اخلارجية والتعاون �أن تطلب من ال�سيد ال�سفري مغادرة
الرتاب الوطني ،لأنه �أ�صبح �شخ�صا غري مرغوب فيه ،ولأنه
تعدى حدود اخت�صا�صاته ،فاليوم ـ �إذا �سكتنا ـ يريد ال�سفري
مراقبة �سري املرفق الق�ضائي ،وغدا يب�سط رقابته على ال�سلطة
الت�شريعية ،وبعد غد يتدخل يف �ش�ؤون ال�سلطة التنفيذية ،وقد
يجر�ؤ على امل�س باخت�صا�صات ال�سلطة العليا يف البالد؟ وهذه
�سابقة ال ميكن جتاوزها.
وي�ضاف �إىل ذلك �أن هولندا مواقف معروفة من الق�ضايا
الإ�سالمية ،و�سبق لأحد مواطنيها �أن ن�شر �صورا ت�سيء �إىل
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،واعتربت ذلك مما يدخل يف
حرية التعبري ،و�أن �أحد املخرجني حاول حرق القر�آن الكرمي.
�أما من جهة املغاربة الذين فكروا يف هذا امل�شروع ،فالن�شاط
اجلمعوي معرتف به ،ولكن له حدود وله خطوط يقف عندها،
و�سلطة الق�ضاء والقانون لها حرمة ومكانة وهيبة وال يعلو
فوقها �أي �سلطة �أخرى.
�إن القانون املغربي و�ضع عدة �آليات ملراقبة جودة الأحكام،
ومراقبة �سالمة وم�شروعية القرارات الإدارية ،وكل حكم �أو
قرار ال ي�سلم من املراقبة والفح�ص والتمحي�ص والتعليق يف
حدود علمية تتوخى الكمال ال هتك حرمة كلمة الق�ضاء ،وامل�س
ب�سمعته واحلط من قيمته مما يخلف �أثارا �سلبية يف النفو�س
ال�ضعيفة والعقليات املختلفة.
فمن الناحية الإدارية ،القانون املغربي يب�سط رقابته على
القرارات الإدارية �إذا كانت �ضعيفة يف التعليل� ،أو م�شوبة
بعيب االنحراف يف ال�سلطة� ،أو ال�شطط يف ا�إ�ستعمال
ال�سلطة� ،أو انعدام ال�سبب �أو عدم م�شروعية القرار� ،أو عيب
االخت�صا�ص املكاين �أو الزماين ،وهذه املراقبة تبد�أ بالتظلم،
والطعن بالو�سائل الق�ضائية املقررة وهي على درجات �ش�أنها
�ش�أن الطعن يف الأحكام والقرارات الق�ضائية.
والأحكام والقرارات الق�ضائية يف املغرب تخ�ضع للطعن
بالتعر�ض ،والطعن باال�ستئناف ،والطعن ب�إعادة النظر،
والطعن بالنق�ض ،والطعن ب�إعادة النظر بعد النق�ض،
والطعن املتعلق بالغري اخلارج عن اخل�صومة ،والطعن
لفائدة القانون ،واملراجعة� ،إ�ضافة �إىل �آليات قانونية حتمي
حقوق الغري ،كم�سطرة التدخل الإدراي يف الدعوى ،وم�سطرة
ال�صعوبة يف تنفيذ احلكم �إذا كانت مبنية على ا�سباب واقعية
وقانونية ومت�س م�صالح الغري �أو ت�ضر مبن مل يكن ممثال يف
الدعوى ،وفوق كل ذلك م�سطرة اال�ستعطاف.
فماذا �ست�ضيف �سفارة هولندا ومن معها من �ضمانات �أخرى
�أكرث من هذه ال�ضمانات واجلاري بها العمل يف جميع دول
العامل؟.
يتبع

alousbouea@gmail.com
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«املت�شـــــــــــرملــــون»

املتقاعدون ودولة
احلق والقانون

يطالعونك كل يوم على الفاي�سبوك وي�شاركون ب�صورهم بدون �إظهار
وجوههم ...يعر�ضون يل ،لك ،ولنا �إجنازاتهم الذكورية ومغامراتهم
الفحولية و�سهراتهم الهارونية غري الر�شيدة ..ترى �سيوفا� ،سكاكني مدية
وحتى م�سد�سات.
هذه �أهم الإجنازات ،ف�أين هي املنجزات؟ هربتم من «م�سار» ومل تلتفتوا
لـ»لإجناز»!!
بل �أجنزمت التجاوز .فعال التجاوز ،جتاوزمت حدودكم وهربتم من
مدار�سكم وتركتم حقائبكم.
و�سخرمت ذكاءكم الطفويل يف الن�صب على مري�ض خليجي و�سرقة ماله
البرتويل �أو �شاذ لوطي وقر�صنة ح�سابه الفاي�سبوكي ،ون�شر �صور فتيات
�ساذجات غ�شتهم �شبقيتهم اجلن�سية �أو ثقتهم املعمية يف �شخو�ص وهمية.
ت�ساكنون كل زقاق بغية ال�شم واال�سرتزاق .فهل نحتاج يف كل �شارع
وزقاق �إىل بدر هاري؟ بل نحتاج �إىل التجنيد الإجباري.
جتنيدا يرجع للفتى املغربي عزه و�صولته ال �أن يظهر �أمام كل فتاة
فحولته .بطل يف املالعب والأندية ال �صعلوكا يحمل �سيف ومدية� ،شاب
مثقف عامل ال مدمنا �شيخا هرما.
محمد الشرقاوي البزيوي

�ضرورة �إخ�ضاع مدونة
ال�شغل �إىل الواقع
االقت�صادي
لقد مرت حلد الآن ع�شر �سنوات على تطبيق مدونة ال�شغل
املعمولبهاحاليا..
وبالرغم من ال�شائبات التي حتيط بهذه املدونة ،ف�إنه يالحظ
�أن �أرباب العمل ما زالوا م�صرين على تعديلها للركوب
على بع�ض املكت�سبات التي حتققت للطبقة العاملة يف ظل
هذه املدونة ..و�أن من �ضمن الإ�شكاليات التي يعمل �أرباب
العمل على تعديلها ..بالن�سبة للمهتمني باليد العاملة م�س�ألة
تعوي�ض الأجراء الذين مت �إحالتهم على التقاعد� ..إىل جانب
م�س�ألة طلب ال�شغل �إ�ضافة �إىل قاعدة عقدة العمل �إىل مدة غري
حمددة ،يف حني �أن وزارة ال�شغل يبدو �أنها من�شغلة ب�إ�شكالية
تقييم الن�ص الذي ميكن �أن يلقى ر�ضى جميع الأطراف
املعنية ..ومع ذلك يظل املغرب حلد الآن مازال متخلفا
مل يرق �إىل تطبيق مدونة �شغل كما هو معمول به يف الدول
املتقدمة ..بالرغم من املجهود املايل الذي بذلته احلكومة
حاليا يف حماولة تغطية التعوي�ضات لليد العاملة ملدة �ستة
�شهور حني افتقادها للعمل ريتما تفتح �آفاق جديدة بالن�سبة
لها ..
ولتح�سني و�ضعية العمال ،البد �أن تعمل الدولة للرهان على
�أنا�س�شرفاءوهمموجودونوهللاحلمد،وهذاماي�ستلزمفعال
�أن يخ�ضع كل تعديل للمدونة �إىل الواقع االقت�صادي املغربي
ال �سيما �أن املقاولة ال تعترب عدوة للأجراء �أو النقابات �أو
الدولة ،لأن عك�س هذه العقلية مل يعد مي�سورا الآن الن العامل
يتطور ..ولكن باملقابل ف�إنه بدون مقاوالت ي�ستحيل �إن�شاء
وظائف جديدة ،و�إذا تتبعنا هذا املنظور ،ف�إن خزينة الدولة
�سوف تكون معر�ضة للإفال�س..
ولي�س يف م�صلحة احلكومة �أن تعطل الدور احليوي لأرباب
العمل يف �إ�ضافة مكت�سبات جديدة لليد العاملة لأن ال�سري
على هذا النحو �سوف يدخلنا جميعا يف عامل االفرتا�ضات..
ولكن باملقابل البد من �ضمان حقوق العمال عن طريق ميثاق
اجتماعي دميقراطي يتم التوافق عليه بني �أرباب العمل
والنقابات يعرف بطبيعة النموذج االجتماعي الذي يخدم
م�صالحبلدنا..ال�سيما�أنالإ�ضرابم�ضموند�ستورياوحرية
العملواملبادرةكذلك،ولكن�ضرورةاحلالت�ستوجبتنظيم
احلقوق..يفظلتواجدخم�سةوثالثنينقابةعماليةيفبلدنا..
وال بد من التذكري �أن التجارة غري املنظمة تخرب اقت�صاد
البلد وتنه�ش يف الأرباح التي ينتظرها القطاع املنظم ..وهكذا
يبدو �أن الذي ينق�ص احلكومة احلالية هو �شجاعة املبادرة
جلعل حد لفو�ضى التجارة غري املنظمة..
(ال يعقل �أن ي�ضطر حمل لإخراج �سلعته للزنقة بجانب
الفرا�شة الذين يقطعون عليه رزقه يف وقت ي�ؤدي هو �ضرائب
وتكاليف املحل من كراء وما �إىل ذلك.)..
ومن �أجل التذكري ف�إن ملك البالد دعا منذ �سنة  2009جميع
الأطراف املعنية ب�ضرورة االنكباب على ميثاق اجتماعي
جديد ي�ضمن احلقوق الأجيال القادمة..
فهال بادرت احلكومة احلالية برئا�سة ال�سيد بن كريان لتعبئة
جميع الفعاليات بهذا امللف لإبرازه �إىل الوجود.
عبد الرحمن المريني (القنيطرة)
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�ضرورة �إخ�ضاع مدونة ال�شغل
�إىل الواقع االقت�صادي

لقد مرت حلد الآن ع�شر �سنوات على تطبيق مدونة ال�شغل املعمول بها حاليا..
وبالرغم من ال�شائبات التي حتيط بهذه املدونة ،ف�إنه يالحظ �أن �أرباب العمل ما
زالوا م�صرين على تعديلها للركوب على بع�ض املكت�سبات التي حتققت للطبقة
العاملة يف ظل هذه املدونة ..و�أن من �ضمن الإ�شكاليات التي يعمل �أرباب العمل
على تعديلها ..بالن�سبة للمهتمني باليد العاملة م�س�ألة تعوي�ض الأجراء الذين
مت �إحالتهم على التقاعد� ..إىل جانب م�س�ألة طلب ال�شغل �إ�ضافة �إىل قاعدة عقدة
العمل �إىل مدة غري حمددة ،يف حني �أن وزارة ال�شغل يبدو �أنها من�شغلة ب�إ�شكالية
تقييم الن�ص الذي ميكن �أن يلقى ر�ضى جميع الأطراف املعنية ..ومع ذلك يظل
املغرب حلد الآن مازال متخلفا مل يرق �إىل تطبيق مدونة �شغل كما هو معمول
به يف الدول املتقدمة ..بالرغم من املجهود املايل الذي بذلته احلكومة حاليا يف
حماولة تغطية التعوي�ضات لليد العاملة ملدة �ستة �شهور حني افتقادها للعمل
ريتما تفتح �آفاق جديدة بالن�سبة لها ..
ولتح�سني و�ضعية العمال ،البد �أن تعمل الدولة للرهان على �أنا�س �شرفاء وهم
موجودون وهلل احلمد ،وهذا ما ي�ستلزم فعال �أن يخ�ضع كل تعديل للمدونة
�إىل الواقع االقت�صادي املغربي ال �سيما �أن املقاولة ال تعترب عدوة للأجراء
�أو النقابات �أو الدولة ،لأن عك�س هذه العقلية مل يعد مي�سورا الآن لأن العامل
يتطور ..ولكن باملقابل ف�إنه بدون مقاوالت ي�ستحيل �إن�شاء وظائف جديدة ،و�إذا
تتبعنا هذا املنظور ،ف�إن خزينة الدولة �سوف تكون معر�ضة للإفال�س..
ولي�س يف م�صلحة احلكومة �أن تعطل الدور احليوي لأرباب العمل يف �إ�ضافة
مكت�سبات جديدة لليد العاملة لأن ال�سري على هذا النحو �سوف يدخلنا جميعا يف
عامل االفرتا�ضات ..ولكن باملقابل البد من �ضمان حقوق العمال عن طريق ميثاق
اجتماعي دميقراطي يتم التوافق عليه بني �أرباب العمل والنقابات يعرف بطبيعة
النموذج االجتماعي الذي يخدم م�صالح بلدنا ..ال �سيما �أن الإ�ضراب م�ضمون
د�ستوريا وحرية العمل واملبادرة كذلك ،ولكن �ضرورة احلال ت�ستوجب تنظيم
احلقوق ..يف ظل تواجد خم�سة وثالثني نقابة عمالية يف بلدنا ..وال بد من التذكري
�أن التجارة غري املنظمة تخرب اقت�صاد البلد وتنه�ش يف الأرباح التي ينتظرها
القطاع املنظم ..وهكذا يبدو �أن الذي ينق�ص احلكومة احلالية هو �شجاعة
املبادرة جلعل حد لفو�ضى التجارة غري املنظمة..
(ال يعقل �أن ي�ضطر حمل لإخراج �سلعته للزنقة بجانب الفرا�شة الذين يقطعون
عليه رزقه يف وقت ي�ؤدي هو �ضرائب وتكاليف املحل من كراء وما �إىل ذلك.)..
ومن �أجل التذكري ف�إن ملك البالد دعا منذ �سنة  2009جميع الأطراف املعنية
ب�ضرورة االنكباب على ميثاق اجتماعي جديد ي�ضمن احلقوق الأجيال
القادمة..
فهال بادرت احلكومة احلالية برئا�سة ال�سيد بن كريان لتعبئة جميع الفعاليات
بهذا امللف لإبرازه �إىل الوجود.
عبد الرحمن المريني (القنيطرة)

�أن يق�ضي الوزير خم�س �سنوات من اخلدمة
فوق كر�سي مكتبه الوثري ،وتبديل ال�سيارات
الفارهة ،وم�ص ال�شكالط وعندما يغادر
يح�صل على تقاعد �أكرث من مريح  35000درهم
مدى احلياة ،وبعد مالقاته لربه تبقى لذويه.
و�أن يق�ضي الربملاين فرتة انتخابه ،م�ستلقيا
على ظهره ،يتبادل �أطراف احلديث مع زمالئه،
وعندما يغادر يح�صل على مبلغ  7000درهم
كتقاعد مدى احلياة ومن بعده لعائلته ،وما
ينطبق عليه على امل�ست�شار بالغرفة الثانية.
هل هذا العبث واللعب ب�أموال ال�شعب ،ي�ساير
فعال دولة احلق والقانون؟ وما هو املر�سوم
�أو الظهري اللذان خوال له�ؤالء كل هذه املبالغ
املالية عن فرتة وجيزة ق�ضوها يف خدمة
ال�شعب؟ كان من الأجدر �أن تكون جمانية
�أو تطوعية� ،إنه لظهري �إغناء الغني و�إفقار
الفقري ،وهو من �أهم الأ�سباب التي �أو�صلت
�صناديق الدولة �إىل الإفال�س.
و�أن يح�صل موظف ب�سيط ،ق�ضى حياته
بال�صحاري دفاعا عن وحدة الوطن� ،أو خدمة
املواطنني يف �ضمان �أمنهم و�سالمتهم ،وبعد
غزو ال�شيب لر�أ�سه وهزالة ج�سمه يح�صل
على الفتات� ،أو ال يح�صل على �شيء بتاتا
بدعوى �أن ال�صناديق فارغة ،كما وقع لهذا
العبد ال�ضعيف عندما ق�ضيت � 18سنة من
العمل ب�سلك الأمن ،ومت طردي طردا تع�سفيا
ب�سبب حادثة �سري� 18 ،سنة من العمل ال�شاق
ولي�س خم�س �سنوات حتت قبة الربملان ،ويف
عنقي م�صري �ستة �أبناء وزوجة و�أم ،دون �أن
�أح�صل على �شيء.
هل هذه هي دولة احلق والقانون التي ت�شنفون
بها �أ�سماعنا كل يوم وليلة وكل حني؟
�إنكم لبعيدون كل البعد عن احلق والقانون،
فاحلق يعطى لذوي النفوذ واجلاه ،الذين
يتمتعون برواتب خيالية ،ثم تقاعد قل نظريه
يف دولة العامل� ،أما القانون و�صرامته فيطبق
على امل�ست�ضعفني والفقراء فقط.
�إننا دولة احلرمان والن�سيان ،حرمان
ال�ضعيف من حقه والعي�ش بكرامة ،ون�سيان
املهم�شني يف القرى والبوادي وحتى يف املدن،
وتركهم يواجهون م�صريهم وظروف عي�شهم
القا�سية.
فهذا كان وزيرا �سابقا ،وذاك كان برملانيا،
والآخر م�ست�شارا ،وه�ؤالء عماال والآخرين
والة ،فلهم ن�صيبهم من “الكعكة” ووليمة
املتقاعد البئي�س بالغي�ض ولي�شرب اخلمر.
ويف الأخري ،تخرج لنا دولة احلق والقانون
يف �شخ�ص رئي�س حكومتنا ،لتعلن لنا �إفال�س
ال�صناديق ،دون البحث عمن �أفل�سها ،لقد
�أفل�سها ه�ؤالء بتقاعدهم املريح حتى بعد
اخلدمة ومدى احلياة� ،أما م�ستحقو ذلك
فقد تنكرت لهم الدولة ،وهم�شتهم ،منهم
من يتقا�ضى  200درهم ومنهم �أقل ،ومنهم
ال �شيء ،يق�ضون �أيامهم يف لعب “ال�ضامة
والكارطة” �إىل �أن ي�أتي فرج من عند اهلل.
مصطفى بصير (فاس)

alousbouea@gmail.com
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المنوعات

جمهور الفنانة �أحالم غري متفق
مع خو�ضها جتربة التمثيل

نفحات من سيرة الذات
بقلـــــم:
حسن الجندي

بعد �أن حددت الفنانة الإماراتية� ،أحالم� ،شروط دخولها عامل
التمثيل ،انتف�ض جمهورها على مواقع التوا�صل االجتماعي،
معربني عن عدم ت�شجيعهم لهذه اخلطوة على الإطالق،
نا�صحني فنانتهم بالرجوع عن تلك الفكرة ،وم�ؤكدين �أن
املطربات الالتي خ�ضن جتربة التمثيل ومل يحققن جناحا،
خ�سرن جمهورهن وجنوميتهن.
وكانت �أحالم قد حددت �شروطها للتمثيل ،من �أهمها �أن يكون
العمل عبارة عن �سرد حلياة �شخ�صية تاريخية عظيمة �أثرت يف
املجتمع العربي ،مثل كوكب ال�شرق �أم كلثوم� ،أو الفنانة ا�سمهان.

◆ ال�صمت �سالمة وجناة،
وكرثة الكالم ندامة ،لذلك
كان من �أ�سباب جماهدة
النف�س وكبحها ،وهو ال
يخت�ص بالل�سان ،بل بالقلب
واجلوارح كلها ،ولذلك كان
ب�شر بن احلارث يقول�« :إذا
�أعجبك الكالم فا�صمت،
و�إذا �أعجبك ال�صمت
فتكلم» ومن هنا ن�صحنا
الر�سول الأكرم ب�أن نقول
خريا �أو ن�صمت.
◆ مراقبة اهلل هي علم
العبد باطالع الرب عليه،
وهي �أ�صل كل خري وف�ضل،
و�سيلتها حما�سبة النف�س،
و�إ�صالح حال العبد،
ومالزمة طريق احلق الذي
يعلم ويرى ،وي�سمعك
يف كل �أحوالك ،وحقيقتها
�أنها تو�صلك �إىل درجات
احلقائق ،وعالمتها �إيثار ما
�آثر اهلل تعاىل ،وتعظيم ما
عظمه جل �ش�أنه.
.د .يوسف الكتاني

الكالم الموزون

بقلم :أ

بو أزهار

أثر العدوان
هي األلوان
شديدة اللمعان
طليقة اللسان
في معارك البرلمان
فالمعارضة تدين اإلخوان
كلعبة للنسيان
والحكومة ليس لها عنوان
وكلهم ملطخ بالبهتان
وكلهم ال يملك البيان!!
وذا رفع األثمان
شابت له الحجبان
وخرت له الركبان
وأما اللعب بالميزان
فقد أخل باألوزان
ويا ما من إنسان
من فرط العدوان
لم تعد له أسنان!!
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شهيد مسجد بريمة

تكرمي حممد البوعناين يف اليوم العاملي لل�شعر
ذاكرا �أن كثريا من الدول تخاف من
قبل �أن ي�سرت�سل ال�شاعر حممد
حكامها ،بينما املغاربة يخافون
البوعناين يف ق�صائده التي �ألقاها
على ملكهم.
مبنا�سبة اليوم العاملي لل�شعر،
وكان احلفل منا�سبة �أبرزت
وتكرميه من طرف عدة
اهتمام ال�شباب وخا�صة املر�أة
جمعيات على ر�أ�سها الإبداع
بال�شعر ،وعيده احلافز لهم على
والتنمية احل�ضارية ي�ؤطرها
اال�ستنارة مبا ي�سمعونه بكل
�أ�ساتذة ثانوية جابر ابن حيان
عناية واهتمام �سواء بال�شعر املقفى
ب�سال (القرية) ،التي برز فيها
التقليدي �أو ال�شعر احلر� ،أو الزجل
كثري من ال�شعراء وال�شاعرات على
حتى باللغة الأمازيغية.
اخل�صو�ص ،حتت رئا�سة مديرها ال�شاعر
�إنها �سنة حميدة يجب ا�ستغاللها كل �سنة مثلما
حممد الناجح..
قبل ذلك ،حتدث املحتفى به عن جتربته ال�شعرية فعلت هذه الثانوية واجلمعيات التي احت�ضنت
وتطرق �إىل الزيارات امللكية لعدة دول �إفريقية املنا�سبة.

ال�صحافة والإعالم ..
�أي دور يف املجتمع؟
يف �إطار التح�ضري لت�أ�سي�س فرعها
اجلهوي بجهة الغرب �شراردة
بني ح�سني ،تنظم النقابة الوطنية
لل�صحافة املغربية ندوة يف مو�ضوع:
«ال�صحافة والإعالم � ..أي دور يف
املجتمع؟» .وذلك يوم اجلمعة � 4أبريل
 ،2014بقاعة غرفة التجارة وال�صناعة
واخلدمات مبدينة القنيطرة ابتداء من
ال�ساعة اخلام�سة م�سا ًء.
وعلـــــــــى هام�ش هذه
النـــــــدوة �سيقام
تكرمي للزميلني
الإ عال ميني :
حممد البعمراين
وح�سن �أيت بال.
شكـر على تعـــزية
على �إثر وفاة
ا مل�شــــــــمو ل
برحمتـه ال�سيد
التهامــــي عبد
الرحمن ،تتقدم
عائلة التهامي
بال�شـكراجلزيل
�إىل كل الأحباب
والأ�صدقاء داخـــــل الوطن وخارجه و�إىل
كل من وا�ساهم يف م�صابهم اجللل ،راجية
من املوىل عز وجل �أال يريهم مكروها يف
عزيز عليهم.
�إنا هلل و�إنا �إليهم راجعون
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عيد
ميالد
سعيد
احتفل الطفل حممد �أمني اليماين بعيد ميالده
اخلام�س يوم  27مار�س  2014و�سط فرحة الأهل
والأ�صدقاء.
وبهذه املنا�سبة ال�سعيدة تتقدم «الأ�سبوع»
ب�أجمل التهاين و�أطيب الأماين �إىل الطفل الوديع،
حممد �أمني ،داعني له بال�صحة وطول العمر يف
كنف والديه عبد الغني اليماين وهدى التومي.

حجب جائزة عبد اهلل
اجلراري يف الفكر والأدب
�أعلنـــت اللجنة
ا لعلــــــــــــمية
جلائزة عبد
اهلل اجلــراري
يف الفــــــــــــــكر
والأدب� ،أنــــها
تو�صلت بالأبحاث
املر�شحة للدورة الثانيـة
 ،2014 - 2012يف مو�ضوع« :الفكر
الإ�صالحي املغربي احلديث� :أ�صوله
وتوجهاته».
وبعد فح�صها ،قررت اللجنة حجب جائزة
هذه الدورة ،لعدم توفر تلك الأبحاث على
ال�شروط املطلوبة.

مت التح�ضري لزيارة بن عرفة يف ف�صل ربيع �سنة �ألف وت�سعمائة
و�أربع وخم�سني ..وو�ضع البا�شا �شخ�صيا برنامج الزيارة ،وتقرر
ب�أن تكون �صالة �أول جمعة من �شهر مار�س يف م�سجد برمية العتيق،
وقد اتخذت جميع االحتياطات.
�أقبل املوكب حتت رعاية البا�شا ،وعندما ا�ستقر الكل بامل�سجد
املحرو�س من كل جوانبه و�أبوابه وزواياه ،ووقف الإمام للخطبة
التي �أعدت لتلك املنا�سبة كما �أراد لها �شيوخ النفاق وبطانة
اخليانة�ُ ،شرع يف ال�صالة .وعند ال�سجدة الأوىل �ألقيت قنبلة يدوية
�أمام املحراب ،وبدل �أن تقع بني البا�شا وبن عرفة  -كما كان مقررا
لها – ح�سب �أقوال بع�ض �أفراد اجلماعة ،انفجرت بني ابن عرفة
وكاتبه اخلا�ص امل�سمى بالكردودي ،وعندما رفع الدمية ر�أ�سه،
ظهر وجهه ملطخا بالدماء.
ُ�ضرب ح�صار على امل�سجد ،و�أغلقت �أبوابه جميعها ،ونه�ض البا�شا
الكالوي كثعبان اجلمعة ،يا قاتل يا مقتول ،فوقف يلوي عنقه يف
كل اجتاه وقد �أخرج م�سد�سه احلديث الذي قيل عنه �إنه من نوع
خا�ص ،وبا�شر به على الفور �أحد اخلائفني الراغبني يف الهروب
ف�أرداه قتيال .ثم جتارى بع�ض الأعوان واخلونة نحو املكان الذي
�أ�شار �إليه �أحد احلرا�س ،فاعتقل الفدائي ال�شهم بطل العملية الذي
رمى على الفور بحبة �س ّم يف فمه حتى ال يدل على املزيد من �أع�ضاء
اجلماعة ،هو ال�شهيد �سيدي �أحمد ابن عالل ال�شهري عند �أهل
الريا�ضة بـ«قيال» وهو زميل للمعلم باحلاج البقال .
مت �سحله وهو ما يزال على قيد احلياة �إىل �أن و�ضع عند �أقدام
البا�شا التهامي ،فبد�أ هذا الطاغية يرف�س البطل بقدميه ويلعنه ثم
�أفرغ فيه م�سد�سه الأوتوماتيكي ،وظل يل ّوح بهذا امل�سد�س حتى ظن
النا�س �أنه �سيقتلهم جميعا .ثم رافق ابن عرفة �إىل خارج امل�سجد.
�سمعنا فيما بعد �أن الأمن الفرن�سي وديوان املقيم العام مل يكونا
را�ضيني على �سلوك البا�شا وعن الوح�شية التي ت�ص ّرف بها و�سط
امل�سجد ،وعدد ال�ضحايا الذين قتلوا وتعر�ضوا للإهانة وال�ضرب
قبل �أن ُيكت�شف �أنهم من �أعوان ال�سلطة نف�سها وخدام للحماية.
بلغ غ�ضب البا�شا قمته ومل يكن يخطر بباله �أن عملية من هذا
احلجم قد تقع يف عا�صمة �سلطانه و�سلطته ،ف�صب على املدينة
احلمراء جام غ�ضبه ،وزاد يف �شدة قب�ضته حتى �أ�صبحت عملية
اجللد يف حمكمته للمواطنني على كل �صغرية وكبرية :حمل �صورة
حممد ابن يو�سف جرمية ت�ستحق اجللد وال�سجن ،حمل ال�صحف
الوطنية ،كالعلم ،والر�أي العام �أي�ضا ت�ستحق العقاب .وت�سلح
�أعوان ال�سلطة بامل�سد�سات ،و�أكرث البا�شا من تلك الدوريات امل�ش ّكلة
من رجال قبائل كالوا رغم �أنفهم ورف�ضهم .وحتى ذلك القبطان الذي
كان ي�سكن يف دربنا متم�سكنا يف مروره على دراجته ،هاهو قد تفرعن
بدوره وو�ضع م�سد�سه على حزامه وبد�أ يفزع ال�سكان جريانه ب�شر
نظراته .وكان البا�شا قد مده ب�ستة رجال من قبيلته حلرا�سة منزله
وهم مدججني ب�أ�سلحتهم ..لقد �أ�صبح ي�شكل منزل هذا القبطان
نقطة رعب و�سواد يف درب فحل الزفريتي ال�شهري ب�سبع تالوي..
درب القائد لوريكي ،والناظر الطيب الفا�سي ،والرتجمان الوا�سطي
اجلزائري ،ال�سي هنان ،والعامل اجلليل �سيدي �أحمد الكن�سو�سي،
و�أ�سرة ابن املجاد ،وعبا�س ال�شرايبي ،و�أ�سرة احلن�صايل ،وال�سي
حل�سن �أحجام� ..إنه الدرب الذي كان يرتدد عليه العلماء ،و�شيوخ
الطريقة التيجانية ،و�أعيان البالد ،وال�شعراء والأطباء .ومن
�أ�شهر املتواجدين يف هذا الدرب عند باب منزل �شيخه الكن�سو�سي،
ال�شريف العالمة الذي فقدناه م�ؤخرا موالي ال�صديق العلوي.
هاهو اليوم هذا الدرب ي�سكنه الرعب واال�ستفزاز ،ال�شيء الذي
دفعني للتفكري يف عمل يرغم هذا القبطان على الرحيل من دربنا،
ممن ك�شفوا عن حقيقة �أمرهم
�أو رمبا كان م�صريه كم�صري غريه ّ
و�أزالوا القناع عن وجوههم .
وذات م�ساء زارين يف املنزل �أحمد ابن اجلياليل �شقيق العزوا بن
جلون ..ليبلغني �سالم �أخيه و�سالم وهبي .ثم �سلمني الر�سالة التي
تو�صل بها ،فقر�أتها وقد جاءين فيها تلخي�ص ملا حدث لهم �أثناء
الرحلة ،و�أنهم انطلقوا من وجدة �إىل اجلزائر بعد �أن تخ ّلوا عن
ح�سن الرما�ش الذي بد�أ يزعجهم برتدده وخوفه ف�أكملوا رحلتهم
بدونه ومب�ساعدة �أحد املجاهدين اجلزائريني الذي �أو�صلهم
�إىل احلدود التون�سية وزودهم بعنوان �أحد الفالكة« :املقاومة
التون�سية» الذي قدم لهم هو الآخر م�ساعدة �إىل �أن بلغوا احلدود
الليبية ،ومن هناك �إىل بنغازي ثم �إىل الإ�سكندرية حيث احتفظ بهما
البولي�س امل�صري ملدة ثالثة �أيام يف �سني وجيم .ومت ت�سليمهما بعد
كل ذلك �إىل مكتب املجاهد �سيدي حممد بن عبد الكرمي اخلطابي.

يتبع..
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الحقيقة

الضـــائعة

 مصطفى العلوي

عندما �شعر امللك احل�سن الثاين ،بعد
املحاوالت االنقالبية �سنة
و ،1972ب�ضرورة �إعادة تنظيم جهازه
الأمني اخلا�ص ،ا�ستقدم رئي�س حر�س
اجلرنال دوكول ،امل�سمى �سا�سيا،
وكلفه بهذه املهمة ،ليبد�أ الرجل
بامتحان جمموعة من رجال الأمن،
وطريقة براعتهم يف �إطالق النار،
وليكت�شف �أن �أحد البولي�سيني املغاربة
العاديني( ،)...يطلق النار بدقة
متناهية ،ف�س�ألهم عن ا�سمه ،فقالوا له
�إنه املديوري ،فر�شحه ملهمة حرا�سة
امللك ،دون �أن يعرف� ،أنه و�ضعه
يف موقع� ،سي�صبح احلاج املديوري
بعده ،قطبا يف الق�صر امللكي ،واحلكاية
طويلة.
كذلك فعل امللك الأندل�سي ،عبد الرحمن
النا�صر�( ،سنة  920ميالدية) الذي
اختار ن�صرانيا من بني �آالف الن�صارى
الذين كانوا ي�شكلون �أمنه اخلا�ص،
وا�سمه �أبو ن�صر ((لأنه كان من �أحذق

1971

الرماة يف ع�صره وطار �صيته باحلذق
يف الرماية ،و�إ�صابة الأغرا�ض البعيدة،
وقلما تخطئ رميته ،وقد �أودى بحياة
كثري من امل�سلمني( )...من اجلند
وغريهم حتى �ساد الرعب منه)) (،دولة

الإ�سالم يف الأندل�س .عبد اهلل عنان).
ولكن احل�سن الثاين ،مل يفطن
لت�صرفات رئي�س حر�سه املديوري
ومل يفعل معه ما فعله امللك الأندل�سي
عبد الرحمن النا�صر الذي ((انتهى

الأمر ب�أ�سر حار�سه اخلا�ص �أبو ن�صر،
و�إح�ضاره �إىل احل�ضرة( )...فجيء
به �إىل باب ال�سدة ،و�أمر عبد الرحمن
ب�صلبه و�سكه بال�سهام حتى مزق بدنه،
ثم �أخذت جثته و�أحرقت))( ،نف�س

امل�صدر).
وكان �أبو ن�صر هذا ،واحدا من مناذج
احلرا�س اخلا�صني(( ،الذي ما �إن
قدمه امللك على �سائر خا�صته()...
وغدا مدبر �أمر �إدارته ،وم�شاركا
لأكابر وزرائه( )...وت�ضاعف نفوذه
مبحالفته( )...جلارية امللك عبد
الرحمن الأثرية« ،طروب» �صاحبة
النفوذ القوي))( ،دولة الإ�سالم يف

الأندل�س .عبد اهلل عنان).
ولي�س جديدا يف التاريخ القدمي،
�أن داخلي الق�صور امللكية ،ال تظهر
خفاياهم� ،إال عندما يرتفع �ش�أنهم،
وي�صبحوا يت�صرفون با�سم امللك،
مثل بوحمارة الذي دخل الق�صر
خمزنيا بالباب فثار حماوال �أن ي�صبح
�سلطانا.
و�أكرب منوذج يحفل به تاريخ املغرب
عن طغيان املقربني من ال�سلطان،

متى يبتعد عن الملك
كل من شبع واستغنى
يتموقع يف �أيام الدولة ال�سعدية،
وخا�صة يف عهد ال�سلطان �أبي عبد اهلل
ال�شيخ الذي كان يغار على املغرب
من النفوذ العثماين ،يف عهد ال�سلطان
الرتكي �سليمان ،الذي �سمع �أن ال�سلطان
املغربي يحتقره وي�سميه «�سلطان
احلواتة» ،هذا ال�سلطان ال�سعدي
الذي ر�سم خطوط �إقامة وبناء مدينة
فونتي ،التي �أ�صبحت ت�سمى �أكادير.
واختارال�سلطاناملغربي�،أني�ضعثقته
يف مرافق كبري ا�سمه �صالح ،ح�صل على
لقب «كاهية» لتنظيم اجلي�ش املغربي،
دون �أن يعرف ال�سلطان �أنه جزائري
(كما جاء يف كتاب نزهة احلادي) لكنه
ا�ستطاع �أن ي�صبح رجل ثقة ال�سلطان
ال�شيخ لدرجة �أنه دخل عليه يوما وقال
له ((موالي �إن جماعة من �أعيان اجلزائر

رغبوا يف جوارك والت�شرف بخدمتك،
وهم �إن �شاء اهلل ال�سبب يف متلكها «�أي
اجلزائر»)).
وخيل �إىل امللك ال�شيخ �أنه ((قد ح�صل
على ملك اجلزائر ،لي�أمره ال�سلطان
ال�سعدي ،ب�إكرامهم و�إعطائهم اخليل
وال�سالح ،فكانوا يدخلون على امللك
ال�شيخ لتقبيل يديه))( ،اال�ستق�صا).

ومرة وامللك ال�سعدي يف تارودانت،
دخلت عليه اجلماعة التي كانت تقبل
يديه ،وهم يف الواقع ع�صابة يف خدمة
ال�سلطانالعثماين�سليمانو�ضربواعنق
ال�سلطان ال�سعدي ب�شاقور وف�صلوا
رقبته وحملوا ر�أ�سه عرب تلم�سان� ،إىل
ال�سلطان العثماين.
ويف ع�صر احل�ضارة والتمدن ،حني مل

يبق الأوفياء �إىل ال�سلطان يبيعون ر�أ�س
�سلطانهم �إىل الأعداء ،و�أ�صبح القلم
يحل حمل ال�سيف ،وال�شاقور ،يحكي
الزعيم احلركي املحجوبي �أحر�ضان،
وهو الذي كان منذ �أيام اال�ستقالل يكتب
كل ما يرى وما ي�سمع يوميا ،وي�ضع
تلك الأوراق املذكرات يف �صناديق،
بالأحداث والأ�سماء والتواريخ ،كتب

((�إن �أحد ر�ضى جديرة ،الذي �شغل
منا�صب وزارية هامة ،وا�ست�شارية ،قال
لنا يف اجتماع لدرا�سة بنود الد�ستور:
بقلمي هذا ميكن �أن �أزيح ال�سلطان عن
عر�شه)) (،اخلرب 14 .يناير .)2014

جديرة هذا ،ال�صديق الويف( )...للملك
احل�سن الثاين ،وكان حا�ضرا �ضاحكا
معه� ،صباح العا�شر من يوليوز ،1971
حينما فوجئ بالهجوم الع�سكري على
ق�صر ال�صخريات ،والر�صا�ص يتطاير
يف كل اجتاه ،واجلثث تت�ساقط ،نظر
ميينا وي�سارا يف ذعر ،فتوجه �إىل موقف
ال�سيارات الداخلية ،وركب �سيارته
وهرب ،ولكنه عند و�صوله �إىل الباب،
وجد �شاحنة تعرت�ض طريقه ،فنزل
من �سيارته ،و�أمر �سائق ال�شاحنة ب�أن
يزيح �شاحنته من الطريق ،ليتمكن من
الهروب.
ولقد �صدق املفكرون الإجنليز ،الذين
و�ضعوا حدا لكل العوامل والعمليات،
التي حتدث اخللل يف �أجهزة الدولة ،عرب
املحظيني واملقربني ،الذين ي�ستغلون
قربهم من ق�صر باكنغهام ،للت�صرف
من فوق القانون ،فحافظوا بذلك على
نبل امللكية الربيطانية التي �أ�صبحت

النموذج الراقي للحكم يف �أوربا.
ليحكي لنا رئي�س احلكومة الربيطانية
ال�سابق «طوين بلري» �أنه ركب الطائرة
يوما(( :وكان يتكلم يف تلفونه النقال

وفج�أة جاءه ربان الطائرة ليطلب منه
�إنهاء املكاملة حتى تتمكن الطائرة من
الإقالع ،فرد عليه رئي�س احلكومة
بلري� :إنها مكاملة مهمة جدا ،فقال له
ربان الطائرة :ال يهمني حتى ولو كانت
جاللتها على اخلط ،فيجيبه بلري ..يف
الواقع� ،إنها جاللة امللكة على اخلط))،
(ال�شرق الأو�سط.)30/5/2013 .

فرق كبري �إذن ،بني هذا الواقع ،وواقع
موظف �سابق يف الت�شريفات امللكية
عندنا ،وقد منع الطائرة التي كانت
متوجهة من جدة �إىل الدار البي�ضاء،
من الإقالع عدة �ساعات حتى يح�ضر
�أفراد عائلته الذين كانوا يت�سوقون يف
عمارة امللكة بجدة..
ال�شك �أن القراء يذكرون ما كتبته
عند اال�ست�شهاد مبذكرات رو�سي،
امل�ست�شار اخلا�ص للملك احل�سن الثاين،
والوزير ال�سابق �إدري�س الب�صري
(الأ�سبوع عدد  21نونرب  ،)2014كيف
ا�ستغرب الكاتب الفرن�سي من نفوذ
الوزير الب�صري على امللك احل�سن
الثاين ،حينما فاج�أ الب�صري ،وامللك
يخطب يف الربملان (� 11أكتوبر )1998
ويعلن رغبته يف ال�شفافية املطلقة يف
االنتخابات ،و�إدري�س الب�صري يقول
للم�ست�شار رو�سي ،هل تعرف ما قاله
ال�شاعر املتنبي:
(كتبت على الرمال فجاء الريح مي�سح
كل �شيء).

أكيد أن المغرب
يحتاج إلى تجديد
عميق في الهياكل
المتصرفة في
شأنه ،مثلما هو
أكيد ،أن أولئك الذين
يتعرضون لغضبات
ملكية متكررة،
في حاجة إلى
التعمق في تاريخ
الغضبات الملكية،
ونتائجها()...

أحمد رضى جديرة الذي قال« :بقلمي هذا يمكن أن أزيح السلطان عن عرشه»

فقال له رو�سي مل �أفهم ،ف�أجابه
الب�صري وهو يق�صد امللك :ال�شك �أن
هناك غ�شا�شا بيننا( .)...حادثة الغ�ش،
وقعت م�ؤخرا ،يف ق�ضية الإ�سباين
كالفان الذي متتع بالعفو ،وال�ضجة
الكربى التي ت�سبب فيها هذا احلادث،
واملظاهرات التي قمعها البولي�س
ب�شكل غري م�سبوق ،لت�ؤكد املعلومات
النهائية� ،أن امللك حممد ال�ساد�س ،مل
يبلغ بتفا�صيل احلادث �إال بعد مرور
ثالثة �أيام( )...وهي جزئية يعرفها
عدد ممن تعمقوا يف التواريخ ،وخا�صة
تاريخ �صدور القرار امللكي ،بالرتاجع
عن العفو.
�إن امل�ؤكد الوا�ضح� ،أن املرحلة
اجلديدة التي دخلها املغرب ،ونحن
نتتبع ظروف اعتقال املدير ال�سابق
مل�ؤ�س�سة وانا ،وما ظهر من �أ�سرارها
وما خفى ،بينما املغرب ،يواجه
�إكراهات �سيا�سية واقت�صادية
واجتماعية ،خ�صو�صا على ال�صعيد
العاملي ،وموقف بع�ض الأطراف
ال�صديقة ،املت�أرجح بني ت�أثري ال�صداقة
املغربية ،وااللتزامات الدولية لبع�ض
�أ�صدقائنا ،بريطانيا ت�ستقبل م�س�ؤولني
عن البولي�ساريو وتعلن دعمها لهم،
وها هي �إ�سبانيا ت�صبح على ر�أ�س
الدول املت�أرجحة ،وما كان من �أثر
يف التحول الفرن�سي يف ق�ضية متابعة
مدير املخابرات احلمو�شي ،والتي
ك�شفت التحريات(� )...أنها لي�ست
جمرد ملف �شكاية مقدمة �ضد هذا
امل�س�ؤول يف فرن�سا ،و�أن الأمر يتعلق
بح�سابات وملفات �أخرى( ،)...ق�ضايا
نتيجة �أخطاء منطلقة من مناطق نفوذ
�أخرى( )...ال تراعي يف ارتكابها ما
تدعيه من �إخال�ص مللك البالد ،وهي
تعرف �أنه بحكم م�س�ؤولياته الوا�سعة،
ال ميكنه �أن يعرف كل ما يدور خارج
�أ�سوار الق�صر ،و�أن امل�س�ؤولية
الكربى يف هذه التجاوزات ،تقع على
هذا املحيط ال�ضيق للمتناف�سني ممن
لي�س لهم �أي ر�صيد من االرتباطات
ال�شعبية وال�سيا�سية ،ر�أينا ا�ستبعاد
بع�ضهم ،دون �سبب ظاهر ،و�إمنا
نتيجة ال�صراع فيما بينهم ،مثلما
انت�شرت هذه الأيام �أخبار عن
غ�ضبات ملكية ،تطمئن الر�أي العام،
على قاعدة الدوام هلل ،دون �أن ن�سمع
�أن �أي �أحد من �أولئك املقربني� ،سواء
املغ�ضوب عليهم �أو ال�ضالني(،)...
دخل على �سيدنا ليقول له موالي:
لقد حققتُ املراد ،وا�ستغنيتُ مبا فيه
الكفاية ف�أرجو �إعفائي من مهامي،
لأترك من�صبي ملن هو �أحق به� .أكيد
�أن املغرب يحتاج �إىل جتديد عميق
يف الهياكل املت�صرفة يف �ش�أنه ،مثلما
هو �أكيد� ،أن �أولئك الذين يتعر�ضون
لغ�ضبات ملكية متكررة ،يف حاجة �إىل
التعمق يف تاريخ الغ�ضبات امللكية،
ونتائجها( ،)...والرجوع مثال� ،إىل
ما كتبه الفيل�سوف الذي �سمع امللك
هارون الر�شيد يقول(( :نحن امللوك،
�إذا غ�ضبنا على �أحد من بطانتنا()...
ثم ر�ضينا عنه ،بعد ذلك ،بقي لتلك
الغ�ضبة� ،أثر ال يخرجه ليل وال نهار))،

(كتاب التاج .اجلاحظ).

