ري
س
عالـــــم غريــــب ،عبـد العزيز

املدير العام ورئيس التحرير:

مصطفى العلوي
م ــديرة ال ــنشر:

حكيمة خلقي

alousbouea@gmail.com

البوليساريو يعين ولده قائدا
لجيش ثوار البوليساريو ،تماما كما
كان سيف اإلسالم مع القذافي،
ومجلة فوربيـــس ،تنشــــر اسم عبد
العزيز من بين أغنياء العالم وزوجة
عبـد العزيز وزيرة للثقافة في حكومة
البوليساريو ،كل هذه البيانات كشف
عنها جنرال إسباني زار تطوان مؤخرا..
ولم يجد مراسال من عشرات القنوات
المغربية الستجوابه.
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دراهم

الحديث عن تعديل وزاري
الرباط .األسبوع

يتأكد لحظة بعد لحظة ،الحديث عن تعديل
وزاري محدود ،لتعويض وزيرين في الحكومة
الثانية لبن كيران.
ويظهـــــر أن التقاريــــر الواردة من السفارة
المغربية في إيطاليا ،تتحدث عن الفوضى التي
أحدثتها تصريحات نسبت إلى الوزيــر الحركي
مبديع ،والذي بعدما أكد لجريدة أنه هو الذي
أمضى وثيقة ميالد البنت( )...امحروق ،عاد
ليقول للتلفزة اإليطالية ،إنه ال يعرفها ،لتجيبه
هي بدورها أنها ال تعرفه.
ولكن بداية تواجد هذا الوزير في هذه
الحكومة التي قضى فيها أشهرا قليلة ،ألول
مرة في حياته ،يجعل أصحاب الحال يخافون
من أن يفاجئهم بشيء آخر ،ولهذا يظهر أن
الحركة الشعبية ،ستقترح محله مرشحا آخرا
لهذا المنصب ،أما الوزير الثاني ،فال يعرف ما
إذا كان األمر يتعلق باستقالة محتملة للوزير
الكروج في شؤون «الشكالط».

ريحة ال�شكالط
دوخت بن كريان
الحقيقــة الضائعـة

إنها الكارثة  ..إذا كان
«بن كيران» أصيـب
بآفـة «باحمــاد»

28

باحمــاد

بن كيران

«التالميذ» الذين حاولوا
اغتيال وزير الداخلية

الملف
األسبوعي

«م�شار» التعليم..
والعودة اإىل
اأيام يو�شف
بلعبا�س حني هدد
التالميذ «النظام»
16 15 14
10
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ا�ستقالـت الوزيــرة لأنهــا زارت اإ�سرائيـــل
وعينـت عندنا وزيرة لأنـها زارت اإ�سرائيــل

alousbouea@gmail.com

هل حقا يقال ،باأن تون�س ،حققت اإجنازا دميقراطيا �ضخما ،يقول معلقون ،باأنها
�ضبقت املغرب يف هذا املجال.
احلادثة التي تقارن دميقراطيتنا بدميقراطية تون�س هي ق�ضية وزير ال�ضياحة
اأمل قبول ،التي رف�س الربملان التون�ضي تر�ضيحها لهذا املن�ضب ،لأنه �ضبق لها
اأن زارت اإ�ضرائيل ،ودافعت عن نف�ضها وقالت :كنت متوجهة يف رحلة ت�ضامنية
مع فل�ضطني ،وا�ضطررت اإىل املرور عرب مطار تل اأبيب ،لكن الربملان رف�ضها،
وا�ضطرت لتقدمي ا�ضتقالتها.
وعندنا ،وعند ت�ضكيل احلكومة اجلديدة لنب كريان تبني اأن الوزير املنتدبة
املكلفة بالبيئة ،حكيمة احليطي� ،ضبق لها اأن زارت اإ�ضرائيل ،واحتجت
ال�ضحف ،ولكنها مل تعتذر ..وبقيت يف من�ضبها.
ما الفرق اإذن ،واإذا كان املغرب مثل تون�س ،ولي�س هناك اأحد اأح�ضن من اأحد،
وقانون مغربي ب�ضدد الإ�ضدار لتجرمي التطبيع مع اإ�ضرائيل ،فلماذا يقبل
وزيرة طبعت م�ضبقا مع اإ�ضرائيل.

أمل قبول

تعترب ظاهرة الوالية ،ولي�ضت الولية ،واإمنا
الوالية موؤنث الوايل ممنوعة �ضرعا من اأن تنوب
عن اأمري املوؤمنني داخل املحراب.
ورغم اأن الوالية ،ح�ضب الد�ضتور «متثل ال�ضلطة
املركزية يف اجلماعات الرتابية (الف�ضل )145
وتعترب ممثلة للملك يف الإقليم اإذن ،فاإن ال�ضرع
الذي اأعطانا ربعة ،ل ي�ضمح لها بالنيابة عن اأمري
املوؤمنني مثال ،يف املنا�ضبات الدينية ،وهي كثرية
على طول العام ،وحتتاج اإىل تف�ضري اأو حتليل
من طرف علماء الدين.
فرغم اأن امللك يعني الولة ،ول يتحدث الد�ضتور
اإطالقا عن الواليات( )...باقرتاح من رئي�س
احلكومة (الف�ضل  ،)42رغم اأن الالئحة الأخرية
مل ين�ضر قبلها اأن رئي�س احلكومة قدم لئحة

الوالية زينب العدوي

مات حمامي اإدري�س الب�صري
واأحمد اكديرة

الرجل الذي اأ�سقط
احلكومة مبلتم�س رقابة

حكيمة الحيطي

الد�ستــور ل يتحـــدث عـــن الواليــــة
وال�ســرع ل ي�سمـــح لها بـــاأي دور دينــــي
الرباط .األسبوع
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الولة والواليات اإىل جاللة امللك ،فاإن هذا
ال�ضنف من امل�ضوؤولني ،ينوب عن امللك يف
الأقاليم ،يف التمتع مبا ين�س عليه الف�ضل
 41الذي يقول(( :ميار�س امللك ال�ضالحيات
الدينية املتعلقة باإمارة املوؤمنني،
واملخولة( )...له ح�ضريا مبقت�ضى هذا
الف�ضل ،بوا�ضطة ظهائر)).
ومرة اأخرى يبقى الف�ضل � 145ضريحا حني
يفر�س ((ميثل ولة اجلهات (ول يقول
واليات اجلهات) وعمال الأقاليم والعمالت
ال�ضلطة املركزية)).
ال�ضيء الذي يحتم اإما تعديل الد�ضتور،
لإدخال تعبري الواليات فيه ،واإما اإعفاء
الواليات املعينات موؤخرا ،حني يبث
امل�ضرعون يف اأحقية املراأة الوالية يف النيابة
عن مهام اأمري املوؤمنني.

محمد التبر
البيضاء .األسبوع

غيبت املنية ،حماميا فريد املثال ،املرحوم حممد الترب وكان
ا�ضمه مقرتنا يف �ضبابه بحادثة فريدة هي اأي�ضا متثلت يف اإ�ضقاطه
حلكومة باحنيني �ضنة  1964بوا�ضطة ملتم�س الرقابة امل�ضهور
الذي قدمه الترب ،للربملان عندما كان رئي�ضا لفريق الحتاد
الوطني للقوات ال�ضعبية ،وهي الظاهرة التي مل تتكرر يف تاريخ
اأي برملان مغربي.
حممد الترب الذي غادر الربملان ،يف دورته الأوىل ليتفرغ للمهنة
ال�ضريفة ...وكان على م�ضتواها حيث تفرغ للق�ضايا الكربى بدءا
من الق�ضية امل�ضهورة ،ق�ضية الكومي�ضري ثابت ،وحني دافع الترب
عن الدكتور حللو كما تبنى الدفاع عن الوزير اإدري�س الب�ضري
بعد اأن دا�ضته الأيام وا�ضطر للدفاع عما تبقى له من م�ضالح،
وخا�ضة ملف م�ضروع بوزنيقة باي ،كما توىل الدفاع عن ورثة
الوزير القوي الآخر اأحمد ر�ضا جديرة بعدما تعر�س ورثته
لهيمنة �ضريك الب�ضري ،مار�ضيانو ،وعرف الذين كلفوه بالدفاع
عن ق�ضاياهم كيف كان يدافع عن م�ضاحلهم ،مبهنية كبرية،
جعلته ين�ضغل عن بع�س التوافه ،حيث مل يرت�ضح اأبدا ،لي�ضبح
نقيبا للمحامني،

رحمه اهلل واأ�ضكنه ف�ضيح جنانه.

حكم الرئا�سة مدى احلياة يخامر الفرن�سيني

((اإن احلل ،هو رئي�س مدى احلياة
باريس .األسبوع
وانتخابات مزورة)) (ماريان.
عدد  25يناير .)2014
بداأت فكرة ت�ضريع احلكم
وحيث اأنه وزير للداخلية،
الأبدي ،اأو احلكم مدى احلياة
م�ضــــــرف علــــى اجلــــانب
بالن�ضبة لرئي�س الدولة ،تراود
الت�ضـويتــــي يف النتخابات،
طبقة من املفكرين الفرن�ضيني،
فاإنــــــه يعرف اإمكانية تزوير
الذين اكت�ضفوا اأن احلزب،
النتخابات اإل اأنه ا�ضتغل نف�س
فالس
عندما ي�ضبح رئي�ضه رئي�ضا
الفر�ضة ،لي�ضرب النموذج العربي يف
للدولة ،فاإن �ضنوات الرئا�ضة ،اأربع اأو
الروؤ�ضاء اخلالدين( )...وقال(( :بكل اأ�ضف،
خم�س �ضنوات ل تكفيه لتنفيذ �ضيا�ضة احلزب،
لذلك يقول وزير الداخلية الفرن�ضي مانويل فال�س ،فاإن مناذج بن علي ،وب�ضار الأ�ضد ،والقذايف،
وهو الذي يح�ضر نف�ضه يوما ،لي�ضبح رئي�ضا ومبارك ،قد اأفقدوا جتربة الرئا�ضة الدائمة
للجمهورية ،فقد مهــــــد لهذه الفتـــرة بقولـــــه :اأهيمتها)).

إذا فاتتكم واحدة من حلقات
الحقيقة الضائعة ،راجعوا:
هل بدأ مصطفى الباكوري يحضر عودته للمؤسسات االقتصادية..
وقد ظهر في هذه الصورة مع إدريس جطو رئيس المجلس األعلى
للحسابات ،ونزار بركة رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي.

www.alousboue.com
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ما خفي كان أعظم

تحت األضواء

حكومة مر�صي اأ�صاءت الت�صرف

�الأمري موالي ه�سام يلمح �إىل دور �سعودي
يف تربيد حمى �لربيع �لعربي
تهدئة �الأو�ساع( )...الأن موالي
ه�سام ،يوؤكد� ،أن �سنة � 2014ستعرف
تدخالت متعددة ،مربز� �لدور
�ملتز�يد لالأنظمة �مللكية يف �خلليج،
من خالل تقدمي م�ساعد�ت مالية
مل�سر و�الأردن و�ملغرب.
�لتلميحات و��سحة� ،إىل حتمية
تعامل �الأنظمة �ملو�جهة للربيع
�لعربي ،مع �سغوط �ل�سعودية
و�مل�ساعد�ت �ملادية ،لفر�ض تر�جع
لالأنظمة �مل�ستهدفة ،وتعامل �أكرث
عقالين ودميقر�طي مع �مل�ساكل
�ملطروحة.
و�أكرب مثال على �لغاية من هذ�
�ملقال ،يف فتح �ملجال و��سعا
�أمام �حلل �لثالث ،وهو �إ�سالح
�الأخطاء ،هو ما كتبه عن �لثورة
�مل�سرية ،حني �عرتف باأن �لرئي�ض
�ملعزول يف م�سر ،مر�سي �سقط
((يف �لت�سيري �ل�سيء بقر�ر�ته �لتي
�نعك�ست �سلبا على �لو�سع �لعام
للبالد و�سقوط حركة �الإخو�ن يف
�لطائفية ،و�سعيهم لالنفر�د �لتام
بال�سلطة ،دون �إ�سر�ك �الآخرين
حتى ��سطدمو� بالدولة �لعميقة)).

ملح �الأمري موالي ه�سام ،يف مقال
بجريدة لوموند ديبلوماتيك (عدد
فرب�ير � ،)2014إىل ظاهرة جديدة،
قد تكون لها �أبعاد موؤثرة ،على
�لتخوفات(� )...ملنبعثة من خملفات
ما �سمي بالربيع �لعربي.
فهو �لذي كان يعترب �لربيع �لعربي،
م�سري� حتميا� ،كتفى لت�سنيفه
�إىل ثالثة ف�سول( )...ترت�جع
مع تر�جع �ل�سنني ،ربيع ،2011
حني �نتف�ست �ل�سعوب مطالبة
بالدميقر�طية ،وربيع � ،2012لذي
�أ�سيب بالرت�جع و�النح�سار
�لقطري ،و�لذي طبع بتاأقلم()...
�لثور�ت مع �الإرث �لتاريخي
لكل بلد ،وربيع  ،2013حيث
تدخلت قو�ت خارجية� ،إ�سافة �إىل
�ال�ستقطاب �ل�سيعي و�ل�سنــــــــــــي،
و�ملو�جهة �لدينية و�لعلمانية.
ورغم �أن �الأكادميي �ملغربي� ،لذي
ينطلق يف حتليالته من �ملنظار
�حل�ساري �لغربي ،يرى �أن �لربيع
�لعربي �سيعود مع �النتفا�سات
ب�سكل مفاجئ� ،إال �أنه يك�سف عن
دور كبري ،لالأجهزة �ل�سعودية ،يف

ولكن �جلي�ض له حق �لفيتو)).
فهل يف �حلديث عن �لتدخل
�ل�سعودي يف دول �لربيع �لعربي
�إ�سارة �إىل �لدول �جلارة� ،أم �أن
�الأمري �ملغربي� ،سهر �لعائلة
�مللكية �ل�سعودية( )...وقد تعدى
�سن �خلم�سني� ،ستكون له يد يف
�مل�سروع �ل�سعودي لتهدئة �الأو�ساع
ما بني �خلليج و�ملحيط.

ليكون �حلل �لنموذجي يف م�سر ((�إما
��ستعادة منوذج مبارك من خالل
�ل�سي�سي ،يف رئا�سة �لبالد� ،أو �قت�سام
�ل�سلطة مع �ملدنيني على �ساكلة
باك�ستان ،حيث يوجد رئي�ض مدين

�لقبائل �ل�سحر�وية غابت عن تن�سيب و�يل �ل�سحر�ء
الصحراء .األسبوع

هل فعال وصل الحد ببعض الصحراويين إلى رمي بطائقهم الوطنية في
الشارع ،عنوانا على تنازلهم عن الجنسية المغربية؟

�لتي تعاطفت( )...مع �الأيام �الأوىل
حلزب �الأ�سالة و�ملعا�سرة ،وكثري
منهم كانو� يف منظمة �إىل �الأمام،
وفيهم كثري ممن كانو� يتعاطفون مع
�حلركة �النف�سالية يف �ل�سحر�ء()...
�أعطو� يد �هلل ،يف �إ�سد�ر هذه �لالئحة
�لتي جعلت قدماء �لبولي�ساريو
�لذين �لتحقو� باملغرب ،ي�سهدون
�لرجل �لذي عذبهم  -مبا يكفي من
�حلجج  -لي�سبح هذ� �حل�سرمي،
و�ليا عليهم يف منطقة كلميم �سمارة
حيث �ساهدنا �ملنا�سل �لطوجني،

زمن �مل�سخ يف �ل�سعودية هذه �ملرة� ،أول
ظاهرة �إنكار فريدة من نوعها يف تاريخ
�لب�سرية� ،سدرت يف �ل�سعودية حيث
كتبت جريدة «�ليمامة»� ،أنه ظهرت يف
�ل�سعودية حركة ن�سائية ترف�ض �إر�ساع
�أطفالها� ،إال �إذ� دفع �لزوج ثمن �حلليب
�لذي تر�سعه لفلذة كبدها.
�أول مفاجاأة كانت لو�يل مر�ك�ض بيكر�ت
كانت عند دخوله الأحد مكاتب �لوالية،
ورف�ست موظفتان �ل�سالم عليه الأن
�الأ�سوليات ال ت�سلمن على �لرجال.
ماز�ل عدد من �ملتقاعدين �لكبار ،ياأخذون
تعوي�سات �سهرية تتعدى �خلم�سة ع�سر
مليونا يف �ل�سهر ،والبد �أن يعرف �لرئي�ض
بن كري�ن� ،أن �لنا�ض يعرفون ،فلماذ�
يتخذ �إجر�ء�ت لت�سييق �خلناق على
�ل�سعب ،وال يبحث يف عدة ماليري ت�سرف
�سهريا.

هل تنازل ال�صحراويون عن تقليد البيعة

لعل �أخطر �سابقة يف تاريخ �ل�سحر�ء
�ملغربية ،هي رف�ض قبائل �سحر�وية،
�لعرو�سيني ،وتيدر�رين ،وقبائل من
�أطر�ف بوجدور ،و�ل�سخ�سيات
�لتقليدية �ل�سحر�وية �ملعروفة
بوالئها للق�سية �لوطنية ،تغيبو�
كلهم عن �ال�ستجابة للدعوة �لر�سمية
لهم بح�سور تن�سيب و�يل �لعيون
�جلديد.
ح�سور �الأعيان يف �ل�سحر�ء،
وكان الوردي
تقليد� مقد�سا ،مهما كانت �خلالفات،
الأنه يعترب �متد�د� للبيعة.
ولكن �لتعيينات �الأخرية يف
�ل�سحر�ء ،و�الأخطاء �لتي �رتكبت
فيها� ،أكرب من �أن حت�سب على وزير
�لد�خلية �جلديد ح�ساد ،و�لذي
يعترب �إد�ريا هو �مل�سوؤول عنها،
و�سيا�سيا ،هو جمال ال �سك� ،أنه
خارج عن �سيا�سته( )...لدرجة �أنه
�أ�سبح خارجا عليه.
وتلمح �الأو�ساط �ل�سحر�وية� ،إىل
�أن �ملدير �ل�سابق لديو�ن �لوزيرين
�لعن�سر وح�ساد� ،سالح �لتامك ،هو
�لذي ّ
ح�سر هذه �للو�ئح �لتي جعلت
�الأ�سابع تت�ساءل عمن هو خلفها،
وما �إذ� كان زمالء �لتامك� ،أيام
كفاح منظمة �إىل �الأمام ،و�ملجموعة
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ي�سب عليه ب�سر�حة متناهية ،نار
غ�سبة لت�ستعل يف منطقة تقول لالأمم
�ملتحدة �إنها م�ستقرة.
نار حامية ،ز�دتها ب�ساعة عملية
تن�سيب �الأقرباء و�الأ�سهار ،ب�سكل
ال يخامره �ل�سك ،يف �أن �لعملية
مدبرة( )...لن�سف خمطط �لوزير
يف �لد�خلية ح�ساد �لذي جاء كما
ظهر الإبعاد �الأ�سباغ �ل�سيا�سية عن
�ملمار�سات �الإد�رية.
حجة وبرهان ،على تو�جد ما �أ�سماه
رئي�ض �حلكومة بن كري�ن�« ،لدولة

�لعميقة و�أدو�تها �لرئي�سية»
وبالتايل ،هذه �الأجهزة �لتي تعر�ض
�لوحدة �لرت�بية للخطر بعد هذه
�ل�سجة �لتي �أحدثتها يف �أطر�ف
�ل�سحر�ء ،تعيينات مل تكن يف
حملها وي�سع ر�سى �لطوجني بحكم
معرفته باخلبايا(� )...ل�سحر�وية،
�إ�سكالية حتدي �ملنظمات �حلقوقية
�لعاملية ،بتعيني �حل�سرمي بعد �أن
طالبت – ح�سب �لطوجني – حمكمة
�لعدل �لدولية مبحاكمة �حل�سرمي،
و�إذ� بالدولة �ملغربية تعينه و�ليا
على بو�بات �ل�سحر�ء.
كما �أن بع�ض �لبالغات �لتي ت�سدر
عن هيئات و�سخ�سيات �سحر�وية،
�إما تهدد بتنازلها عن �جلن�سية
�ملغربية ،كما ح�سل يف بوجدور،
حيث ن�سر �أن عامل �الإقليم مل ميانع
يف �أن يتنازل من يريد عن جن�سيته،
لنفهم هذ� �لت�سابق �جلاري يف
�ل�سحر�ء من �أجل �حل�سول على
�جلن�سية �الإ�سبانية �أو من �أجل �سر�ء
�ملمتلكات يف �إ�سبانيا.
ظو�هر لو �سارت بهذه �لوترية،
لبد�أت �سرعية �لت�ساوؤل ،عما �إذ� كان
هناك ،خمطط �سري� ،إذ� ما ��ستمر
هكذ� ،فاإنه يحق �ال�ستنتاج باأن
�ل�سحر�ء يف خطر.

�نتقدت جريدة �لتيار �لبنكري�ين
(�لتجديد) طريقة �الإعالن عن رجال
ون�ساء �ل�سنة� ،لتي نظمتها وكالة �ملغرب
�لعربي لالأنباء ،لكن �جلريدة �سكتت
عن تبني بن كري�ن نف�سه وح�سوره
لتزكية هذ� �ملهرجان� ،لذي �سمى عدد�
من �لفاعلني رجال �ل�سنة ،وال يرت�سح
من هياأة معينة ..و�إمنا ح�سب ر�سوق
�مل�سوؤولني يف �لوكالة.
م�ست�سار برملاين من �أ�سفي ،ينتمي حلزب
�الأ�سالة و�ملعا�سرة� ،رمتى على يد
و�يل �أ�سفي �جلديد خالل حفل تن�سيب
هذ� �الأخري ،وبد�أ يقبلها عدة مر�ت وهو
منحني �لظهر �أمام �لو�يل ،عبد �لفتاح
لبجيوي� ،لذي ترك( )...يده «ت�سبع»
تقبيال� ،أمام كل �حلا�سرين.
فرح �أحد �أن�سار �لقذ�يف �ملقيمني بباري�ض،
�لطاهر �لد�ه�ض عندما قال لل�سحفيني باأن
�أعالم �لقذ�يف ترفرف على �سبها ،و�أ�ساف
باأن �أن�سار �لقذ�يف� ،ألقو� �لقب�ض على
فرن�سيني متطوعني يف جي�ض �حلكومة
�لليبية.
الأول مرة يف تاريخ �ال�ستقالل �ملغربي،
ن�سمع �أن و�يل �لعيون ،يحظيه ،طار
من �لعيون �إىل �لرباطـ ،ليجتمع بالو�يل
�ل�سابق� ،لدخيل ،وليت�سلم منه �سلطات
و�يل �لعيون.
مل ي�سدر بعد �أي رد فعل من وز�رة
�ل�سوؤون �الإ�سالمية ،حول قر�ر مب�سري
�لكني�سة توزيع � 30ألف �إجنيل ،مكتوب
بالد�رجة �ملغربية ،رغم ��ستفحال
��ستنكار�ت �خلائفني على م�ستقبل �لدين
�الإ�سالمي.
�سفقة �الإ�سهار �لتي تبثها  2Mل�سالح
�سندوق �ل�سمان �الجتماعي بلغت،
ح�سب بع�ض و�سائل �الإعالم ،مليارين
و 300مليون �سنتيم ..و�بن �سخ�سية
�سيا�سية معروفة حول �أمو�ل �ملنخرطني
يف �ل�سندوق �إىل ح�ساب جدته ،وتقدر
بحو�يل  400مليون �سنتيم.

كواليس األخبار
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alousbouea@gmail.com

مباركة غري
بعيدة من عبد
العزيز
معركة تنزيل الد�صتور متوا�صلة

املجل�س الد�ستوري «يقزم»
�سالحيات رئي�س احلكومة
الرباط :األسبوع

وجه �ملجل�ص �لد�صتوري �صفعة
مدوية لرئي�ص �حلكومة عبد �الإله
بن كري�ن والإخو�نه يف �حلزب ويف
فريق �لعد�لة و�لتنمية مبجل�ص
�لنو�ب.
ففي �لوقت �لذي �طمئن �إخو�ن
بنكري�ن على نزع �خت�صا�ص تعيني
�أمني عام �ملجل�ص �القت�صادي
و�الجتماعي و�لبيئي لفائدة رئي�ص
�حلكومة بو��صطة مر�صوم ،ويف
�لوقت �لذي كانو� «يقطرون �ل�صمع»
على تعيني رئي�ص �ملجل�ص من
طرف �مللك ويرغبون يف تعيينه هو
�الآخر من طرف بن كري�ن يف «�إطار
�لتف�صري �ل�صحيح للد�صتور مبا
ين�صجم وظروف �لربيع �لعربي»،
�نتف�ص �ملجل�ص �لد�صتوري على
�إخو�ن بن كري�ن و�عترب حتى
قر�ر تعيني �الأمني �لعام للمجل�ص
من طرف بن كري�ن غري د�صتوري
ويجب هو �الآخر �إ�صافة �إىل رئي�ص
�ملجل�ص تعيينه من طرف �صلطة
عليا وم�صتقلة عن �حلكومة وهي
�مللك.

هذه �ل�صفعة �جلديدة جاءت يف
م�صمون قر�ر �ملجل�ص �لد�صتوري
رقم � 14 - 932لذي �صدر �خلمي�ص
�ملا�صي ،بعدما بت �ملجل�ص يف
م�صمون �لقانون �ملتعلق باملجل�ص
�القت�صادي و�الجتماعي و�لبيئي
ومدى مطابقة مو�ده مل�صمون
�لد�صتور ،حيث �عترب �ملادة 29
�ملتعلقة بتعيني �الأمني �لعام غري
د�صتورية.
وخطورة هذ� �لقر�ر بالن�صبة لرفاق
بنكري�ن وبح�صب عدد من �ملهتمني
هو و�صعه الإطار �صامل ملا يجب
�أن تكون عليه موؤ�ص�صات �حلكامة
و�ملجال�ص �لد�صتورية �لتي �صتاأتي
م�صتقبال ،فقد حترم على بنكري�ن
مطلقا �لتعيني د�خلها ليقت�صر
تعيينه على �ملوظفني �ل�صامني يف
�الإد�ر�ت �لعمومية ولي�ص �ملجال�ص
�لد�صتورية.
وكان نو�ب �لعد�لة و�لتنمية د�خل
جمل�ص �لنو�ب قد ناق�صو� كثري�
تعيني رئي�ص �ملجل�ص من طرف
�مللك يف ظل �لد�صتور �جلديد.

هكذ� تناقلت �ل�صحف �أخبار �أول
حترك ،بعيد� عن وزيرها مزو�ر،
ملباركة بوعيدة ،حني �صاركت
من بعيد( )...يف �أ�صغال �لقمة
�الإفريقية ،ومل تنق�صها �إال �مل�صاركة
يف �ل�صورة �لر�صمية� ،لتي كان عبد
�لعزيز �لبولي�صاريو حا�صر� فيها.
مباركة �لتي ��صتقبلت عدة
م�صوؤولني �إفريقيني يف �لفندق �لفخم
�صري�طون �أكدت �أنها �صحر�وية،
رغم �أنها من مو�ليد كومليم ،ولكنها
هذه �أول مرة ت�صافر فيها وحدها
كوزيرة منتدبة ،لكن �ملغرب عمليا

يبدو �أن قياد�ت �لعد�لة و�لتنمية بد�أت
تظهر ندمها �لكبري من قر�ر �إبعاد �لقيادي
يف �حلزب �صعد �لدين �لعثماين عن �حلكومة
مبنا�صبـــــة �لتعــــــــديل �حلكومـــــــي �الأخري.
ندم قياد�ت �لعد�لة و�لتنمية بدء� من رئي�ص
�حلكومة و�حلزب عبد �الإله بن كري�ن وعبد �هلل بها
وزير �لدولة ورجل ثقة بن كري�ن بد�أ يتجاوز �الإبعاد
من �حلكومة �إىل �لتمثيلية �لربملانية ،حيث �قتنعت
قياد�ت �لعد�لة و�لتنمية بت�صرعها يف �لت�صريع،
خا�صة ملا ن�ص نو�ب �لعد�لة و�لتنمية يف �لقانون
�لتنظيمي ملجل�ص �لنو�ب على فقد�ن �لنائب �لربملاين
ملن�صبه مبجرد �ال�صتوز�ر وهو ما ح�صل للعثماين
�لذي وجد نف�صه �ليوم بال وز�رة وبال مقعد برملاين.
حتكي م�صادر ”�الأ�صبوع“ �أن وزير �لدولة عبد �هلل
بها قد الم يف جل�صة ،موؤخر� ،نو�ب �حلزب على

موالي هوبري ليوطي..
�سلطان املغرب

كيف ميكن لـ«الغ�سا�سني» اأن
يراقبوا خمالفات التعمري؟!

العنصر

�نتقد عدد من �لنو�ب �حمند
�لعن�صر وزير �لتعمري على هام�ص
مناق�صة �لقانون �جلديد للتعمري
كما عربو� عن رف�صهم لهذ� �لقانون
�لذي جاء باخت�صا�صات و��صعة يف
مر�قبة خمالفات �لتعمري لفائدة
�ل�صلطات�ملحلية،وبخا�صةموظفي
�لعماالت و�لواليات و�لنيابة
�لعامة بعدما ر َّقاهم هذ� �لقانون
ملرتبة �صباط �ل�صرطة �لق�صائية.
�لنو�ب عربو� عن غ�صبهم يف
وجه �لوزير �لعن�صر ومن خالله
على وزير �لد�خلية �لذي زكى،
ح�صب ر�أيهم� ،لف�صاد �لذي �أظهره

اأ�سحاب العدالة والتنمية نادمون
على الت�سرع يف الت�سريع
الرباط :األسبوع

مل ي�صتفد �صيئا ،الأن �أغلب �أع�صاء
�ملنظمة �الإفريقية ،ماز�لو� يوؤيدون
بقاء �لبولي�صاريو يف هذه �ملنظمة
�لفا�صلة.
ومل تقدم �لدول �الإفريقية
�ل�صديقة( )...للمغرب خالل
هذه �لقمة �أية مبادرة للدفاع عن
�الأطروحة �ملغربية بخ�صو�ص
�حلكم �لذ�تي ،بل �إن بع�ص �لدول
بد�أت تطالب بتبني موقف مت�صدد
يف ملف �لرثو�ت �لطبيعية من
�صيد بحري وتنقيب عن �لبرتول،
ك�صيا�صة معادية للمغرب.

هذ� �لقر�ر ،حيث قال باأنه �ليوم حكمنا على �أخينا
�لعثماين باالإبعاد من �حلياة �ل�صيا�صية ب�صبب هذ�
�لقانون فاليوم وبدل �أن يكون �لعثماين معنا على
�الأقل يف �لربملان ن�صتفيد من جتربته هو �ليوم يغلق
على نف�صه يف عيادته ويف حالة جتميد الأن�صطته
وحركيته �ل�صيا�صية �لغنية بالتجارب.
�مل�صادر ذ�تها حتكي �أن بها خاطب نو�ب حزبه حني
كانو� ي�صرعون لو�صعية �لوزر�ء م�صتقبال بالقول:
«رجاء يف �ملرة �ملقبلة �نتبهو� و�أنتم ت�صرعون
وت�صنعون �لقو�نني فقد ت�صرون بها �أنف�صكم قبل
�لغري».
وكانت جريدة «�الأ�صبوع» قبل ثالثة �أ�صهر قد
�أ�صارت �إىل غ�صب �لعثماين وقيوح وعدد من �لوزر�ء
من قر�ر منعهم من منا�صبهم �لربملانية و�أن هناك
مفاو�صات جتري على م�صتوى �ملجل�ص �لد�صتوري
الإعادة �لنظر يف قر�ر منع عودة �لوزر�ء �إىل
منا�صبهم �لربملانية.

رجال �ل�صلطة �ملحلية مبنا�صبة
مر�قبة �لتعمري و�الغتناء من هذ�
�مللف كثري� يف �ل�صنو�ت �ملا�صية.
�الحتادي طارق �لقباج عمدة
مدينة �أكادير خاطب �لعن�صر
بالقول كيف تعطون ملن ي�صجع
وي�صتفيد من �لبناء �لع�صو�ئي
مر�قبة �لبناء �لع�صو�ئي ،يف عمالة
�أكادير مثال م�صوؤول كبري كان مكلفا
مبر�قبة خمالفات �لتعمري �صبط
يبني فيال ع�صو�ئية ،و�لغريب �أن
�لعقاب �لذي قررته �الإد�رة كان
فقط نقله �إىل مدينة �لد�ر لبي�صاء
بدل حماكمته.

كان �أول مقيم عام لفرن�صا باملغرب� ،إال �أن �جلو�نب
�خلفية يف حبه للمغرب� ،صدرت موؤخر� يف كتاب
«ليوطي �ملقيم» من تاأليف �لنا�صر �لفرن�صي �ملغربي،
كيوم جوبان� ،صاحب موؤ�ص�صة كاز� بري�ص ،ب�صر�كة
مع د�ر �لن�صر ماجيالن� ،لتي �أ�صدرت من بني كتبها،
�لطبعة �لفرن�صية لكتاب �صحفي وثالثة ملوك ،ملوؤلفه
م�صطفى �لعلوي.
ليوطي يف �لو�قع ،وكما يظهر على �صفحات �لكتاب،
هو �لفرن�صي �لذي كتب عنه �لباحث «كيلينغ» ((�أنه
�لرجل �لذي �أر�د �أن ي�صبح ملكا للمغرب)) ،فقد كان
هو �ملقيم �لفرن�صي �لذي على مدى �ل�صالطني موالي
حفيظ وموالي يو�صف ،كان يقال( :ح�صر �ل�صلطان
�إىل جانب �ملقيم �لعام) ليوطي �لذي «مل يكن على
ر�أ�ص حكومة مغربية من �الأ�صباح( »)...رغم �أنه دعم
موقفه ،وكان جي�صه لغزو �ملغرب �صنة  1919يبلغ
خم�صة وثمانني �ألف جندي.
وجزئيات �لكتاب تك�صف �أن ليوطي �أدرك �صعبية
مغربية ،كان يبحث معها عن دعم �لعلماء ،فقط
لي�صبح كما كان �لكثري من �أتباعه ،ي�صمونه« :موالي
هوبري �ليوطي �الأول».
ومل يكن يقف �أمامه �أي عائق� ،إال �حلكومة �لفرن�صية
�لتي مل ت�صمح له بتحقيق �أمانيه(.)...
�لكتاب يك�صف �أي�صا� ،أن «موالي ليوطي» ،قدم للمغرب
�لقدمي� ،لدر�ص للمغرب �حلديث( )...خدمة منوذجية
يف ملف �ل�صحر�ء ،حني كان �الأملانيون مب�صاعدة
�الأتر�ك ،يريدون غزو �ل�صحر�ء �ملغربية ،بدعم من
�أطر�ف جز�ئرية كان ير�أ�صها عبد �ملالك ،حفيد �ل�صيخ
عبد �لقادر �جلز�ئري ،وكان �الأملانيون ��صتح�صرو�
�صابطا مغربيا ��صمه �لقايد �جللويل� ،لذي كان يوؤيد
هذه �حلركة �لرتكية �النف�صالية.

م�سروع «تلفزيون الربملان»
يتحرك من جديد
الرباط :األسبوع

علمت ”�الأ�صبوع“ من م�صادر برملانية جد
مطلعة �أن كرمي غالب رئي�ص جمل�ص �لنو�ب
قد �أعاد ملف �إحد�ث قناة تلفزية برملانية
�إىل �لو�جهة من جديد.
غالب وخالل �جتماع �الأ�صبوع �ملا�صي
�لذي جمعه مع عدد من روؤ�صاء �لفرق
ونو�به طرح من جديد عزمه �إن�صاء م�صروع
قناة تلفزية خا�صة بتغطية �أن�صطة جمل�ص
�لنو�ب ،بل �أكرث من ذلك قدم خال�صات
در��صة تقنية جاهزة يف �ملو�صوع خالل
هذ� �الجتماع.
�مل�صادر ذ�تها ،حتكي �أن �لفرق �لربملانية
م�صروع غالب وطالبت منه
جتاوبت مع
أزوالي
ب�صرعة وب�صروط تقنية
تفعيله وتنزيله
عالية ولي�ص على �صاكلة قنو�ت �لقطب

�لعمومي لد�ر �لربيهي �لتي تولد ميتة.
يف مقابل ذلك تقول ذ�ت �مل�صادر عرب
فريق �لعد�لة و�لتنمية عن حتفظه من هذ�
�مل�صروع وعدم حتم�صه خلطو�ت غالب،
فهل هي �حلرب و�لقطيعة بني كرمي غالب
و�الإ�صالميني؟ �أم هو قطع �لطريق على
طموحات كرمي غالب يف �ال�صتمر�ر على
ر�أ�ص جمل�ص �لنو�ب بعد �أبريل �لقادم؟.

كواليس األخبار
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ملاذا ن�صي «املحللون» ق�صة «قبائل اأزواد»
مع احل�صن الثاين يف متارة
الرباط :األسبوع

وجهت «الدبلوما�ضية امللكية» �ضربة جديدة للجزائر ،ومل
ي�ضدق حاكموا دولة «الأ�ضقاء» اأعينهم وهم يرون عرب �ضا�ضات
التلفزيون ال�ضتقبال امللكي الذي خ�ض�ضه امللك حممد ال�ضاد�ش
لزعيم حركة حترير اأزواد « بالل اأغ ال�ضريف» ،وهي احلركة
التي ميثل جزءا منها اجلناح امل�ضلح لقبائل الطوارق املنت�ضرين
يف مايل.
وكانت حركة اأزواد ،قد رف�ضت دخول اجلزائر على خط
امل�ضاحلة مع احلكومة املالية ،ولكنها ا�ضتجابت لنداء امللك
حممد ال�ضاد�ش الذي طلب منها اأن «تبقى منفتحة على احلوار
ال�ضيا�ضي» ،كما اأكد ذلك بالغ ر�ضمي �ضادر عن احلركة.
وبينما توالت التعليقات ل ال�ضيا�ضية التي خل�ضت املو�ضوع يف
�ضربة مغربية للجزائر( ،)..ن�ضي املحللون اأن قبائل الطوارق
ترتبط تاريخيا باملغرب ،حيث ترجح امل�ضادر التاريخية اأن
ملكة «مملكة الطوارق» التي ا�ضتقرت يف متبوكتو ،انطلقت من
تافياللت املغربية ،مهد العلويني.
و�ضبق لـ«الأ�ضبوع» اأن انفردت بنقل ت�ضريحات لـ«اأمازيغ
اليزيد» وهو واحد من الطوارق الذين دخلوا اإىل املغرب �ضنة
� ،1977ضمن  22فردا اآخرين ،كان احل�ضن الثاين ،يفكر يف دعم
مطالبهم ،ولكن تطورات ق�ضية ال�ضحراء حالت دون اإمتام
املو�ضوع(( ،)..الأ�ضبوع ،عدد  4يناير  ،)2013ورمبا ل يعرف
كثري من املحللني الذين حتدثوا يف املو�ضوع اأن زعيم هذه
املجموعة من الطوارق «حممد علي اأغ الطاهر اأن�ضار» عا�ش يف
مدينة متارة التي ل تبعد عن العا�ضمة الرباط اإل بكيلومرتات
قليلة.

انتبهوا ..للحرا�صة النظرية

اأغرب خرب هذا الأ�ضبوع
متثل يف حكم املحكمة
البتدائية يف مدينة �ضال
على قائد �ضبط وهو يت�ضلم
ر�ضوة مبلغها  10اآلف
درهم ،ومل تتجاوز العقوبة
املحكوم بها  1000درهم،
ليطرح ال�ضوؤال عما اإذا كانت
هذه املحكمة توؤ�ض�ش لنظام
جديد يف حماكمة املف�ضدين،
�ضبيه بقيمة ال�ضريبة على
القيمة امل�ضافة ،والتي تقدر
بـ  20يف املئة.
الغريب يف هذا احلكم اأي�ضا مب�ضادرة مبلغ  10اآلف ال�ضحية (�ضاحبة معمل)
هو اأن الق�ضاة حكموا درهـــــــــــــم،التيا�ضتعملتها لالإيقاع مبن كانوا يبتزونها.

 20يف املئة� ..صريبة على الر�صوة

احلقوقيون الذين طاملا طالبوا بتقنني مدة «احلرا�ضة النظرية» ،اأمثال خديجة
الريا�ضي واحمد ويحمان� ..ضبطتهم عد�ضات امل�ضورين وهم يقفون خلف لفتة مكتوبة
ب�ضكل خاطئ ،جلبت عليهم ال�ضخرية و�ضو�ضت على مطالبهم..

�صتة اأ�صهر اأمام الرباح واأوزين ملغادرة جماعتهم
الرباط :األسبوع

انهزم وزير الدولة وظل بنكريان يف احلكومة
عبداهلل بها اأمام نواب الأغلبية ومعظمهم
من نواب العدالة والتنمية وهو يدافع
عن زمالئه الوزراء روؤ�ضاء اجلماعات.
م�ضادر من داخل جمل�ش النواب توؤكد اأن بها
حاول كثريا اإقناع نواب الأغلبية الذين جاوؤوا
بتعديالت حا�ضمة ترفع من عدد حالت التنايف
التي �ضطرها النواب مع من�ضب وزير ،حيث
جاوؤوا بحالت عديدة يف تعديل على املادة 32
من القانون املنظم لت�ضيري اأ�ضغال احلكومة،
منها تنايف من�ضب وزير مع رئي�ش جماعة اأو
مقاطعة اأو جهة اأو ع�ضو يف املحكمة الد�ضتورية
اأو املجل�ش القت�ضادي والجتماعي اأو يف �ضركة
متلك الدولة اأزيد من  30باملائة من راأ�ضمالها.
الوزير بها ترجى النواب بالقول ”متكرزو�ش
بزاف غدا راه غادي نح�ضلوا يف هذا ال�ضي“

لكن اأمام اإ�ضرار نواب العدالة والتنمية ا�ضتنادا للنواب« اإوا على الأقل نعطيو لل�ضي الرباح
على حالت التنايف بني املن�ضب الربملاين وهذه وال�ضي اأوزين (الأول رئي�ش بلدية القنيطرة

املهام كذلك ا�ضت�ضلم بها وطلب من اأطر الأمانة

العامة للحكومة الذين كانوا ي�ضاهمون يف
�ضياغة القانون كتابة هذه املادة من جديد.
حني اأ�ضبح القانون اأمام اأمر الواقع قال

كواليس صحراوية

◆ يبدو اأن ارتفاع ال�ضغط الدموي
لدى قيادة اجلبهة جراء ما تعرفه
املخيماتمنبداية�ضرارةانتفا�ضةقد
حت�ضدمعهاالأخ�ضروالياب�ش،جعلت
ما ي�ضمى بوزير الدفاع ال�ضحراوي
حممد ملني البوهايل ي�ضرح باأن مقاتلي
جي�ش التحرير ال�ضعبي ال�ضحراوي
«جاهزون للعودة للحرب والكفاح
امل�ضلح» ،وهو القرار املوقوف تنفيذه
علىقيادةجبهةالبولي�ضاريو،م�ضيفا
اأن «عنا�ضر اجلي�ش» ا�ضتكملت
انت�ضارهاعلىاحلدوداملغربية.
وك�ضف البوهايل عن جولة التفتي�ش
الع�ضكرية التي قادته وقيادات اأخرى
لرفع معنويات اجلي�ش يف جميع
النواحي الع�ضكرية رغم اتفاق وقف
اإطالق النار(.)..

والثاين رئي�ش جماعة واد اإفران) مدة معينة
لت�ضحيح و�ضعيتهم» فقرر النواب فرتة
انتقالية �ضتة اأ�ضهر تعني احلكومة احلالية
وثالثة اأ�ضهر تعني احلكومات القادمة.

◆ جنا وفد �ضحفي باأعجوبة من
انفجار «لغم» قرب �ضاطئ لكويرة
على بعد  600مرت فقط من املحيط
الأطل�ضي ،ويتعلق الأمر بـ :الفرن�ضي
تيتو فرنانديز غونزالي�ش (خمرج
�ضينمائي) والذي يتوفر على جن�ضية
ال�ضيلي و�ضمري اأبو جمرة (خمرج
�ضينمائي من الربازيل) وكانا
مرفوقني ب�ضحراويني من خمابرات
جبهة البولي�ضاريو ،وكان هذا الوفد
الإعالمي يريد الو�ضول اإىل املحيط
الأطل�ضي يف احلدود الواقعة بني
املغرب وموريتانيا والتي تعترب
منطقة دولية ،غري اأن «لغما» اأر�ضيا
احلق بال�ضيارة خ�ضائر كبرية وجنا
الأجانب من موت حمقق باأعجوبة يف
اأدغالال�ضحراء.

◆ با�ضتثناء جهة العيون التي عقدت
دورة جمل�ضها اجلهوي يف غياب الوايل
القدمي اأو اجلديد �ضكال ،فاجتماع جمل�ش
كلميم ال�ضمارة فر�ضة �ضانحة اأمام الوايل
اجلديد عمر احل�ضرمي لإلقاء خطابه
الفتتاحي الذي ت�ضمن خارطة طريق
مغايرة وبنهج جديد يف تدبر اأمور
�ضاكنة اجلهة على العموم واإقليم كلميم
على وجه اخل�ضو�ش� ،ضدد احل�ضرمي
على نهج �ضيا�ضة القرب والت�ضارك مع
جميع مكونات اجلهة ،والعتماد على
جلب ال�ضتثمار ال�ضياحي وال�ضناعي
وال�ضتفادة من التجربة ال�ضياحية ملدينة
اأكادير وجعل مدينة كلميم قطبا �ضياحيا
موازيا ل�ضو�ش على اعتبار اأن و�ضائل
النقل متاحة �ضتعرف حتول كبريا بربط
الإقليم باأكادير عن طريق مزدوج.
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اأ�سرار «جامعة ال�سيارات»
على طاولة وكيل امللك
الدار البيضاء :األسبوع

ينتظر اأن تبث املحكمة االبتدائية بالدار
البي�ضاء خالل الأيام املقبلة يف نزاع
�ضائك داخل «اجلامعة امللكية املغربية
ل�ضباق ال�ضيارات» ،بعد اأن رفع «عبد
الرحيم عبدان» �ضكاية اإىل وكيل امللك
(ب�ضفته رئي�ضا منتدبا) ،يطلب من خاللها
اإلغاء نتائج اجلمع العام ال�ضتثنائي
الذي انعقد يوم  30نونرب  2013باأحد
الفنادق يف مدينة الدار البي�ضاء ،واأ�ضفر
عن انتخاب «جليل نكمو�ش» رئي�ضا.
�ضاحب املقال ،يوؤكد اأنه فوجئ بكون
م�ضالح عمالة مقاطعات عني ال�ضبع ،يف
�ضخ�ش رئي�ش ق�ضم ال�ضوؤون الداخلية،
اأمرت «على عجل» بت�ضليم و�ضل اإيداع،
للمكتب اجلديد ،املنبثق عن جمع عام
تراأ�ضه الكاتب العام خالفا للقوانني
املنظمة لعمل اجلامعة ،ح�ضب ما ورد يف
ال�ضكاية.
ولن تقف الق�ضية عند حدود اخلالف
حول جمع عام ،مل حت�ضم فيه وزارة
ال�ضبيبة والريا�ضة ،التي �ضجلت ممثلتها
احلا�ضرة للقاء املذكور ،اعرتا�ضها على
جتديد انتخاب الأجهزة ،ولكن الق�ضية
مرجحة لتطورات اأكرب ،قد تف�ضي اإىل
ف�ضح اأ�ضرار �ضادم عن «�ضبكات اأ�ضحاب
ال�ضيـــــــارات»( ،)..الذيــــــن يتحركون
مبيزانيات �ضخمة ،واحد منهم �ضبق اأن
حكم عليه بال�ضجن(.)..
وكانت وزارة ال�ضبيبة والريا�ضة قد
تو�ضلت بر�ضالة من عبد الرحيم عبدان،
يوؤكد فيها وجود عدة خروقات يف اجلمع
العام ،غري اأن الوزارة ظلت بعيدة حتى
الآن عن هذا ال�ضراع بني الرئي�ش ال�ضابق
والرئي�ش احلايل املعروف باأ�ضوله
اجلزائرية.
وبعيدا عن املعطيات التقنية ،يتوقع كثري
من املتتبعني اأن تنعك�ش اخلالفات داخل
اجلامعة على م�ضتقبل هذه الريا�ضة
الوطنية باخلارج ،وقد ت�ضل عنا�ضر
الت�ضوي�ش اإىل البطل العاملي املغربي،
املهدي بناين( ،)..الذي يعول عليه املغرب
يف حتقيق عدة اإجنازات اأخرى.
◆ د�ضن ملني بنعمر وايل جهة
وادي الذهب لكويرة خروجه
من مكتبه بزيارة تفقدية ل�ضوق
ال�ضمك بقرية ال�ضيد «ل�ضركا»،
وقد اأبدى جمموعة من
املالحظات لكل من ممثال املكتب
الوطني لل�ضيد ومندوبية ال�ضيد
البحري ،واعتربت زيارة الوايل
اإىل منطقة ال�ضيد «ل�ضركا»
باخلطوة ال�ضحيحة التي من
�ضاأنها اأن تدعم القت�ضاد املحلي
وترفع من اإنتاجية ال�ضيد
التقليدي وال�ضاحلي مبا ي�ضمن
توفري فر�ش ال�ضغل لليد العاملة
والرفع من مداخيل املجال�ش
املنتخبة.
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قيادي غا�صب يف حركة �صمري يتحدث عن «داع�ش» و«جبهة الن�صرة»

ال�صعدي ي�صرح اأ�صباب مقاطعته حلركة الهمة
ويحيي ال�صابة التي ا�صتقالت من حركة الوديع

سعيد السعدي إلى جانب
الوزيرة السابقة نزهة
الشقروني أيام حكومة التناوب
الربط :األسبوع

اأكد �سعيد ال�سعدي الوزير ال�سابق
املكلف بالأ�سرة والطفل يف حكومة
التناوب التوافقي التي قادها عبد
الرحمان اليو�سفي ،اأنه �سيناق�ش رفقة
باقي اأع�ساء حركة �سمري ،ق�سية
ا�ستقالة �سالح الوديع من حزب
الأ�سالة واملعا�سرة ،ففي الوقت
التي تنفي فيه بع�ش الأطراف هذه
ال�ستقالة يوؤكد ال�سعدي وهو واحد
من بني اأع�ساء احلركة اجلديدة،
اأن الوديع قراأ على اأع�ساء املكتب
التنفيذي ا�ستقالته من حزب الأ�سالة
واملعا�سرة.
واأكد ال�سعدي يف ت�سريحات خ�ش
بها جريدة «الأ�سبوع» ،اأن وثيقة

ال�ستقالة التي قراأها رئي�ش احلركة
على احلا�سرين ،كانت مبثابة الوثيقة
التي طماأنته على ا�ستقاللية «حركة
�سمري» ،ويف تعليقه على اأول ا�ستقالة
من احلركة وقعتها النا�سطة «وداد
ملحاف» ،قال ال�سعدي«:اأحرتم
الأخت التي عربت عن راأيها بهذه
اجلراأة(.»)..
واخت�سر نف�ش املتحدث هدف احلركة
بقوله« :هوؤلء جمموعة من املثقفني
اعتربوا اأن لهم م�سوؤولية تاريخية
يف هذه البالد ،يف مناخ يتميز بت�ستت
القوى احلداثية والدميقراطية،
وتراجع املثقفني عن امل�ساركة يف
ق�سايا م�سريية للبالد ،وظهور
تيار حمافظ ،بداأ يك�سر عن اأنيابه،

وا�ستمرار م�ساهد التحكم ال�سيا�سي يف
الدولة( )..هوؤلء املثقفني يعتربون
اأننا �سن�ساهم يف رفع م�ستوى
النقا�ش ال�سيا�سي ،وامل�ساهمة يف
تنظيم ندوات وعرائ�ش ،وتنظيم
جامعات �سيفية وتوعية املواطنني
على اأ�سا�ش امل�ساواة بني اجلن�سني
والعدالة الجتماعية(.»)..
ونفى ال�سعدي اأي تن�سيق �سابق بينه
وبني �سالح الوديع من اأجل تاأ�سي�ش
حزب �سيا�سي ،مو�سحا اأنه ا�ستبعد
ذلك منذ اللحظة الأوىل التي انتخب
فيها نبيل بنعبد اهلل الأمني العام
حلزب التقدم وال�سرتاكية نبيل
بنعبد اهلل بالتزوير( ،)..عندما ح�سل
على ن�سبة  42يف املئة من الأ�سوات.

القرار السياسي

وا�ستغل ال�سعدي املنا�سبة ليوؤكد عدم
اتفاقه مع «حركة لكل الدميقراطيني»
التي ولد حزب الأ�سالة واملعا�سرة
من رحمها ،ليوؤكد اأنه الوحيد داخل
قيادة حزبه الذي قاطع الجتماعات
الأوىل التي انعقدت داخل مقر احلزب،
«كنت الوحيد الذي رف�ست اجللو�ش
مع اأع�ساء حركة لكل الدميقراطيني،
خالل اجتماعات نظمها املكتب
ال�سيا�سي للحزب ،اأ�ستغرب اأن يقال
عني هذا الأمر يف حني اأن بع�ش
اأع�ساء حزب التقدم وال�سرتاكية
الذين برزوا ،موؤخرا ،دون اأن
اأذكر الأ�سماء ،كانوا يتعاطفون مع
«حركة لكل الدميقراطيني» ،بل اإن
هناك من كان يدافع عن التحالف مع
حزب الأ�سالة واملعا�سرة يف اأفق
 ،2012واأنا كان موقفي وا�سح بهذا
اخل�سو�ش(.»)..
وكانت «الأ�سبوع» قد ن�سرت خالل
العدد املا�سي بع�ش ت�سريحات
�سعيد ال�سعدي ،وت�سببت فور نقلها
من طرف بع�ش املواقع الإلكرتونية
يف �سناآن بني ال�سابة امل�ستقيلة من
احلركة وداد واأحد الأع�ساء «�سعيد
لكحل» قال لها «:بالتوفيق يف مهامك
الإرهابية ،ودعاها اإىل ارتداء حزام
نا�سف ،واللتحاق بجبهة الن�سرة
اأو داع�ش يف �سوريا ،»..يف معر�ش
تعليقه على اخلرب يف «الفي�ش بوك».

بقلم :رداد العقباني

من يجروؤ ﻋلﻰ الﺗر�صﺢ للتوظيف بـ«خمابرات» جمل�س حقوق الإن�صان؟

ينبغي اأن يعرتف ادري�ش اليزمي
باأن امراأة لي�ش لها من العتاد �سوى
قدرة خارقة على حتمل �سلخ قوات
املخزن لها ،املنا�سلة احلقوقية
خديجة الريا�سي ،جنحت فيما
ف�سلت فيه «كتائبه وخمابراته»
املتنوعة ،ويف احلديث يف �سفة
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم :حديث
حال عِ ْنده ع َتاد».
�سريف «لك ِّل ٍ
هذه املراأة الأمازيغية الأ�سول،
والي�سارية التوجه مثلما كان عليه
ال�سي ادري�ش �سابقا ،اختارت
ِّ
عدم مهادنة ال�سلطة ب�ساأن الدفاع
عن حقوق الإن�سان يف املغرب،
واأ�سبحت بعد تتويجها من طرف
الأمم املتحدة ،اأيقونة ورمزا ل يقل
عن رموز ن�سائية عاملية يف م�ستوى
اليرانية �سريين عبادي واليمنية
توكل كرمان(.)..
وينبغي الهتمام اأكرث مب�سارات
ن�ساء ادري�ش اليزمي( )..من هن؟
وكيف يتم اختيارهن وتوظيفهن؟
وملاذا ف�سلن يف مهامهن؟
اأ�سئلة واأخرى ،كانت حمط اهتمام
املراقبني ،بعد اإعالن موؤ�س�سة
حقوق الإن�سان باملغرب ،توظيف

«معاونني» لها باأو�ساف غريبة.
طلب الرت�سيح لال�ستغال يف موؤ�س�سة
املاوي ال�سابق ،ادري�ش اليزمي ،له
�سروط غريبة ،لتوظيف اأطر اإدارية
«م�سوؤولة عن دعم اأن�سطة حماية
حقوق الإن�سان والنهو�ش بها»،
ح�سب العالن ،وميكن اإ�سافة
و�سف لي�ش قدحيا بال�سرورة،
«خمربين وكتاب تقارير» .حتى
ل يتهمنا اأحد بالتقويل اأو التع�سف
يف التاأويل ،ننقل باحلرف فقرة من
العالن ،لال�ستئنا�ش.
ومما جاء يف الو�سف
الوظيفي»اإخبار ،ودعم رئي�ش(ة)
واأع�ساء اللجنة اجلهوية»
و»حترير املذكرات والتقارير
املتعلقة باأن�سطة اللجنة»؛ ومل
يحدد «اليزمي» ،بدهائه وخربته،
لئحة اجلهات امل�ستفيدة من
الإر�سال لكل غاية مفيدة(.)..
رمبا قد يتم التحديد لحقا ،بعد
«اإجراء انتقاء اأويل للطلبات من
قبل جلنة متبوعا باختبارات
كتابية ومقابالت �سفوية» .وخربة
ال�سي ادري�ش ،م�سهود لها يف مادة
«ال�سفوي» ،ومما ُيعرف عنه اإذا

تكلم اأ�سمع ،واإذا حاور اأقنع،
والأهم يف �سفاته ،وقد كنت �ساهدا
عليها يف اإطار مهامي الدبلوما�سية
ال�سابقة بالدمنارك ،بح�سور
جهات نافذة يف لقاء معه ،اإذا �سرح
واأطعم ،اأ�سبع ،واإذا انتقد بجراأته
املعروفة ،اأوجع(.)..
مو�سوع تاأهيل املقاولة احلقوقية
املغربية برز من جديد ،بعد فوز
خديجة الريا�سي ،بجائزة الأمم
املتحدة حلقوق الإن�سان ،خارج
موؤ�س�سات املخزن ،بل يف حتدي
لها ،ويف اأفق معركة املغرب املقبلة
مع التقرير الأممي حول و�سعية
حقوق الإن�سان ،خا�سة باأقاليمنا
ال�سحراوية .وقد �سبق اأن تركزت
مطالب النف�ساليني عليها وكادت
اأن تفلح ،لول تدخل جاللة امللك
حممد ال�ساد�ش ،واإنقاذ جاللته
للمغرب من م�سل�سل خطري ،يهم
رمزا من رموز �سيادته وا�ستقاللية
قراره.
لقد حتدث كثريون يف امل�سكلة
احلقوقية خا�سة بعد فوز»خديجة
الريا�سي» باجلائزة الأممية ،هذه
اجلائزة التي توجت بها �سخ�سيات

عاملية من قبيل نيل�سون مانديال
ومارتن لوثر كينغور وزفلتو
جيمي كارتر ،وطماأنوا وحللوا
واقرتحوا ،وكانت الفر�سة متاحة
ملوؤ�س�سة «الإدري�سني» ،الراحل
بنزكري وحاليا «اليزمي» ،مرة
تلو الأخرى ،و�ساعت الفر�ش،
كما �ساعت فر�ش كثرية �سبقتها يف
نواح اأخرى.
جتربة ال�سي ادري�ش ومبادرته
التنظيميةاجلديدة،غنيةبالدللت،
ل يت�سع املجال ل�سرح تفا�سيلها،
لكن كل رهان على املقاربة
«ال�ستخباراتية» اأو على اخرتاق
موؤ�س�سات النف�ساليني وجماعة
العدل والإح�سان اأو ما تبقى من
حركة  20فرباير ،بعد توظيف
اأطر حقوقية ،قاموا بال�سرورة
مبراجعات لقبول توظيفهم ،جمرد
وهم ،اإذ لن ي�سلموا من التهامات
والتجريح ،مهما كانت م�ساراتهم
«نظيفة».
لي�سبحال�سوؤالم�سروعا:ماالفائدة
يف زمن الأزمة من مزيد هدر املال
العام يف موؤ�س�سات بريوقراطية؟
ومن يجروؤ على الرت�سح؟
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امللحق االعالمي امل�صري يكذب
جريدة االحتاديني وي�ؤكد
مقاالت اجلزائريني

�أن�سار �ل�سي�سي يف �إقامة
ال�صفري امل�صري بالرباط

أحمد ايهاب
جمال الدين
الربط :األسبوع

وقف كل من الأمني العام للحكومة اإدري�ش
ال�سحاك والوزير الحتادي ال�سابق حممد
اليازغي وجمموعة من الفنانني املغاربة،
اإىل ممثلي عدد من البعثات الدبلوما�سية
يف املغرب ،عدة دقائق من اأجل ال�ستماع
للن�سيدين الوطني والن�سيد امل�سري ،خالل
احلفل الذي احت�سنه مقر اإقامة ال�سفري
امل�سري بالرباط ،مبنا�سبة مرور ثالث
�سنوات على الثورة امل�سرية التي انتهت
ب�سقوط نظام ح�سني مبارك.
ومبقابل غياب اأي ممثل عن حزب العدالة
والتنمية الذي يقود الأغلبية احلكومية،
كان هناك عدد كبري من احلا�سرين ذووا
امليولت ”الحتادية“ و“ال�ستقاللية“،
وكان لفتا لالنتباه حجم التهاين التي تلقاها
ال�سفري امل�سري اأحمد اإيهاب جمال الدين،
وامللحق الع�سكري بال�سفارة امل�سرية
”اجلرنال خالد“ ،ب�سكل يوحي باأن هناك
دعما من لدن عدد كبري من احلا�سرين،
للجرنال عبد الفتاح ال�سي�سي الذي تر�سحه
عدة اأطراف لتويل الرئا�سة يف م�سر خلفا
للرئي�ش حممد مر�سي املعزول هو الآخر
بثورة م�سادة(.)..
ال�سفري امل�سري اأ�ساد باملواقف املغربية
امل�ساندة مل�سر يف ”الأوقات الع�سيبة“،
ولكن اإ�سارته �سرعان ما ا�سطدمت يف اليوم
املوايل للحفل ،بق�سا�سات اإخبارية ،تنفي اأي
دعم مفرت�ش من وزارة اخلارجية امل�سرية،
للمغرب يف ق�سية ال�سحراء ،وذلك على
خلفية حوار اأجراه الوزير امل�سري نبيل
فهمي ،مع جريدة الحتاد ال�سرتاكي على
هام�ش م�ساركته يف اجتماع جلنة القد�ش
الذي انعقد موؤخرا مبراك�ش ،حيث ن�سبت
اإليه اجلريدة املذكورة قوله ”نحن ندعم
املغرب يف ق�سية ال�سحراء“.
بني حوار الوزير امل�سري مع جريدة
الحتاد ال�سرتاكي ،وبينما نقلته ال�سحافة
امل�سرية وال�سحافة اجلزائرية( )..ات�سلت
”الأ�سبوع“ بامللحق الإعالمي اجلديد
لل�سفارة امل�سرية ،حممد فتوح ،والذي �سرع
موؤخرا يف ترتيب اأوراقه( ،)..هذا الأخري
اأكد اأن هناك ”عدم ثقة“ ناجت عن حديث
الوزير بـ“�سكل هادئ“ ،ولكن الت�سجيل اأكد
اأن ”هناك ت�ساربا بني ما قاله ال�سفري وبني
ما ن�سرته جريدة الحتاد ال�سرتاكي“،
ح�سب قوله.

كواليس األخبار
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خبايا األمور في ما يجري ويدور

ال�صريبة التي يرف�صها ال�صحراويون

نزار بــــركة يلـــغي قــــرارات
احلــ�سن الثـــــاين
العيون :عبد اهلل جداد

كان املرحوم امللك احل�سن الثاين مدركا متام
الإدراك ما يعنيه حني قال :اإن �سكان ال�سحراء
لن يوؤذوا ال�سرائب من اأجل ت�سجيع ال�ستثمار
يف املنطقة وجعلها ت�ساير ركب التطور
والنماء الذي ت�سهده باقي اأقاليم اململكة ،وهو
اخلطاب الذي اأ�سبح قرارا ومر�سوما ملكيا
دام اإىل فرتة حكومة بنكريان ،لياأتي نزار
بركة الوزير ال�سابق للمالية ورئي�س املجل�س
القت�سادي والجتماعي احلايل لي�سدر قرارا
وزاريا جديدا ن�سر باجلريدة الر�سمية حتت
عدد  6117بتاريخ  14يناير  2013ليلغي ما
�سبق اأن قرره امللك احل�سن الثاين ،فهل مبوت
امللك احل�سن الثاين تلغى قراراته؟
ال�سركات واملقاولت املحلية بالأقاليم
ال�سحراوية امل�سرتجعة على اختالف
اأنواعها وقفت اأمام غرفة التجارة وال�سناعة
واخلدمات بالعيون لتندد مبر�سوم احلكومة
الذي تعترب اأنه �سينعك�س �سلبا على ال�ستثمار
املحلي ،فاملنطقة تعي�س يف م�ساكل ون�سب
تدين الفقر مرتفعة بالإعفاء ال�سريبي ،وما
بالك اإذا طبق اأداء ال�سرائب على ال�سركات
ال�سحراوية فتلك هي الطامة الكربى وال�سربة
التي �ستق�سم ظهر البعري ،وقال حممد �سامل
عابدين اأحد اأعيان قبائل ال�سحراء وع�سو
املجل�س ال�ست�ساري امللكي ال�سابق ل�سوؤون
ال�سحراء اإنه يف ظل ما تعرفه املنطقة من
تغريات �سيا�سية واقت�سادية واجتماعية ،ويف
اإطار ما تعانيه �سركات املنطقة من اإكراهات
�ستى ،فاإنه يدعو احلكومة اإىل اإلغاء هذا القرار،
الذي �سيع�سف باقت�ساد املنطقة ،واأ�ساف
«واإذا كان الغر�س من اخلطابات امللكية الدفع
بعجلة التنمية باملنطقة التي خرجت لتوها من

بعض المحتجين ضد قرار نزار بركة

الشركات والمقاوالت
المحلية باألقاليم الصحراوية
المسترجعة على اختالف
أنواعها وقفت أمام غرفة
التجارة والصناعة والخدمات
بالعيون لتندد بمرسوم
الحكومة الذي تعتبرأنه
سينعكس سلبيا على
االستثمار المحلي

ال�ستعمار الإ�سباين ،ومازالت حمرومة من
جامعي ،كيران
م�ست�سفى بن
وطرق �سيارة ،ومركبات
�سكنية ،وجتارية عمالقة ،وفنادق م�سنفة،
وغياب البنية التحتية ال�سناعية ،وغياب
ال�ستثمارات القت�سادية وال�سناعية مما
يحول دون خلق فر�س �سغل حقيقية لأبناء
املنطقة ،ورغم ما تعرفه من معوقات جتلت يف
اجلانب املناخي ،و�سعف الطلب ،وزاد الطني
بله غياب ال�ستقرار الجتماعي وال�سيا�سي،
والبعد اجلغرايف عن ال�سمال ،مما ل ي�سجع
ال�ستثمار اإل من خالل الإعفاء ال�سريبي.
و�سارك يف هذه الوقفة امل�ست�سار الربملاين رئي�س
غرفة التجارة وال�سناعة واخلدمات وعدد
كبري من اأرباب املقاولت وال�سركات املتو�سطة
وال�سغرية اأعلنوا خاللها عن عزمهم الدخول
يف اأ�سكال ن�سالية اأخرى(.»)..

الوايل بو�سعاب يحاول م�ساحلة اآيت حل�سن
العيون :األسبوع

م�ست فرتة طويلة على تلك الأيام
التي جمعت كل اأبناء قبيلة اآيت حل�سن
بالأقاليم اجلنوبية يف بيت واحد ،نتيجة
بع�س اخلالفات واحل�سابات بني بع�س
قيادييها،غري اأن �سيدي احمد م�سعود
املتوكل اأحد رجالتها والذي �سبق اأن فاز
مبقعد يف الربملان �سد مناف�سه القوي،
خليهن ولد الر�سيد ،يف زمن كانت فيه قبيلة
ايت حل�سن جمتمعة على كلمة واحدة
وب�سوت واحد ا�ستطاعت بحلفائها اأن
جتعل التغيري ممكنا ،واليوم قد يكون تعيني
الوايل ،يح�سيه بو�سعاب ،ابن قبيلة اآيت
حل�سن اأو تعيني الوزيرة املنتدبة لدى وزير

الوالي بوشعاب

اخلارجية امباركة بوعيدة من الإ�سارات
القوية التي جعلت الرئي�س ال�سابق ملجل�س
جهة كلميم ال�سمارة ونائبها الربملاين يف
طانطان عمر بوعيدة ،يحط الرحال مبدينة
العيون حيث التاأم يف بيت املتوكل �سيدي
احمد م�سعود كل اأعيانها من كلميم وطانطان
والعيون؛ لقاء قيل فيه الكثري واأر�سلت
منه اإ�سارات اإىل اأعيان و�سيوخ قبيلة اآيت
حل�سن ب�سرورة فهم املرحلة وف�سح املجال
اأمام ال�سباب والطاقات الفاعلة وترك الوايل
ي�ستغل وفق اأفكاره وقناعاته وم�ساعدته
املتجلية يف توحيد �سف اأبناء اآيت حل�سن
وامل�ساركة الفعالة يف تنمية البالد والدفاع
عن الفئات ال�سعيفة واملق�سية وال�ستفادة
من الأخطاء التي ت�سعف قدرات رجالت
اآيت حل�سن.

على هام�ش «الأمازيغ
يحتفلون باآلهة روماين»
بقلم :عبد اللطيف الفارسي حقيقي
تبدأ شهور السنة الرومانية بشهر يناير (Janury -
 )Janvierوأصله الالتيني « »Jeniarius de Janusوهو
اسم يخلد أحد القياصرة تيمنا باإلاله جانوس ،أما
شهر مارس ( )Mars – Marchبالالتيني «سلفانوس
مارتوس» إاله احلرب والزرع وهو معبود روما الوثنية
بالدرجة األولى وهو ابن اإلاله يونون  Junonأب
روموس ورومولوس « »Romus et Romulusاللذان
شيدا مدينة روما .ويليه شهر أبريل ()Avril – April
أصله الالتيني «أبريلوس –  »Aprilisإاله فصل الربيع
ويستعمله الرومان كاسم فيما بينهم .والشهر اخلامس
هو شهر ماي ( )Mai- Mayوأصله الالتيني هو «مايوس
 »Maiusوهو شهر اإلالهة مايا وحمله اإلمبراطور
الروماني.Maius – Majus – Mensis :
أما الشهر السابع فهو يونيه( ،)Juinوأصله الالتيني
هو « »Jéniarus de Janusويرمز إلى إاله روماني
وحمله الرومان كاسم قيصري «،»Junius- Brutus
ويليه شهر يوليوز( )Juilletوأصله من «»Julius César
القيصر الروماني الشهير الذي غزا أوروبا والشرق .أما
شهر غشت  Aoutأصله  Augusteمن «كاتوس جولوس
سيزار أوكتافيانوس» بالالتيني « -Catus Jullus C
 ،»sar Octavianus Augustusويليه شهر شتنبر -
سبتومبر ( )Septembreوأصله « »Septemberوكان
يحتل الشهر السابع التي يعبر عنها بـ Septأي سبعة
قبل أن يتحول إلى الشهر العاشر بعد تعديل اليومية
اجلليانية .أما أكتوبر ( )Octobreمن «October
 »de Octoأي  Octoوتعني بالالتيني الثامن وكان
هذا الشهر يحتل املرتبة الثامنة التي يعبر عنها قبل
اإلصالح والتعديل ،ويليه نونبر ( )Novembreوأصلها
«نوفومبريس  »Novembris -من  Novemأي neuf
أي التاسع .وأخيرا شهر دجنبر ( )Décembreوأصله
« »Decembris – Mensisبالالتيني «»Dix Decem
وكان ميثل الشهر العاشر.
لقد استطاعت احلضارة الرومانية الالتينية أن تدمج
كل الشعوب األوروبية في منظومتها اللغوية الالتينية
بحروفها  24املعمول بها حتى عصرنا الراهن والعالم
الغربي مع اختالفه في النطق حسب اللهجات األصلية
لهذه الشعوب ،كما استنسخت دويالت على شاكلة
دولتها في هذه املستعمرات التي ظلت تابعة لها سياسيا
واقتصاديا ولغويا منذ آالف السنني وبعد تبنيها الديانة
النصرانية املسيحية إلى غاية ظهور اجلمهورية «La
 »Républiqueوأصلها الروماني الالتيني هو Reis-
 Publicaأي امللك -اجلمهور «،»Le Roi- Publique
وهذا النظام هو الذي قسم أوروبا إلى جمهوريات بعد
ثورة نابليون بونابارت على البابا وعلى النظام الديني
الكنائسي الذي كان يحمل شعار «الله  -اإلمبراطور
 الوطن» والذي حتول إلى الثالثي القائم حتى اآلنوهو «احلرية  -األخـــوة  -املســــاواة» « -Liberté- Fr
 .»ternité- Egalitéأما بالنسبة إلخواننا األمازيغ،
وخصوصا منهم من يصر على االنفصال عن سبيل
االختالف بتبنيهم لتاريخ روماني قدمي ومتغير ال
يعبر على التوقيت الصحيح لأليام والشهور والسنني،
فليعلموا فتح الله أعينهم وآذانهم وأفئدتهم ،أن املغاربة
كلهم أمازيغ أي أحرار وكلهم تعايشوا وتساكنوا في
هذه األرض املباركة بلد مغرب الشمس( )...منذ آالف
السنني من أمازيغ اعتنقوا الديانات السماوية الثالث-
اليهودية والنصرانية واإلسالم وكونوا وحدة مجتمعية
متماسكة وبناءة أفرزت حضارة مغربية تساهم في
تشييدها وإثرائها ومنائها وتقدمها .كل هذه التعددية
الدينية والثقافية  Le Plinalisme Culturelوالذي
أعطت النموذج احلضاري املغربي الفريد.
فال مجال إذن لالنفصال العرقي واإلثني والعقائدي
الذي يهدد وحدة اجلسم املجتمعي املغربي ،فلنأخذ
العبرة من جتارب الشعوب الشقيقة في املشرق العربي
التي أصبحت عرضة للدمار واخلراب والشتات بعد أن
عصفت بها املذاهب الدينية والعلمانية وتطحنها رحا
احلروب األهلية والفنت والعوذ بالله.
ولنقتدي بتجارب األمم املستقرة اآلمنة املوحدة بأنظمتها
الدميقراطية ولنتشبث بعوامل الوحدة التاريخية التي
عبرت بها هذه الدول جسر التقدم والنماء؛ وعلى رأسها
وحدة اللغة والعقيدة ووحدة الرؤيا وتعميم التعليم ليتم
التواصل والتفاهم املؤديان إلى النماء وبر النجاة.

اِنتهى
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قراءة في خبر

يت�سمن هذا الركن الأ�سبوعي
بع�ض وجهات النظر املعرب عنها
خالل هذا الأ�سبوع لو�سائل الإعالم
وهي تعرب عن راأي اأ�سحابها.

تنسيق نقابي لـ«مصلحة الشعب»
االحتقان االجتماعي
كبري جراء القرارات
احلكومية الال�شعبية
والالدميقراطية التي
اتخذت .بالطبع هذا
الو�شع يذكرنا بيونيو
 ،1981بل ميكن القول اإن
االحتقان االجتماعي اليوم
اأكرث مما كان عليه خالل فرتة
الثمانينيات والت�شعينيات.
وخري مثال على ذلك الت�شييق على العمل النقابي،
واإ�شدار احلكومة لقوانني يف �شرية وبتواطوؤ مع
بع�ض اجلهات كما هو �شاأن امل�شروع التنظيمي
لالإ�شراب الذي ي�شرب حقا د�شتوريا وطبيعيا اإال
وهو حق اال�شراب .نحن قمنا بهذا التن�شيق مل�شلحة
الطبقةالعاملةولل�شعباملغربيومل�شلحةالبلد.
ميلود موخاريق «نقابي»

الثورة الملكية
�شقوط اأنظمة تون�ض
وم�شر وليبيا واليمن
وما يجري يف �شوريا
اإىل غري ذلك قلبت كل
املوازين( )..التغري
الذي وقع يف املغرب
بف�شل اهلل ،ثم بف�شل
الثورة امللكية ،التي
�شبقت مطالب ع�شرين
فرباير وتركتها يف ذهول من اأمرها ،والتحول
الدميقراطي يف البالد والقطع مع املمار�شات
ال�شيا�شية القدمية ..الخ .كل ذلك يعطيك فكرة عن
اأ�شباب التغيري الذي وقع يل(.)..
محمد الفيزازي «شيخ سلفي»

ضد اليهود المغاربة
اليهود املغاربة يف
اإ�شرائيل هم جزء
من كيان ا�شتعماري
ا�شتيطاين غري �شرعي()..
وهو بذلك قد ارتكبوا
ويرتكبون جرما يعاقب
علبه القانون الوطني
والدويل.
وهنا يتعني االإ�شارة اإىل اأن
بع�شهم قد تقلد منا�شب وزارة
احلرب واخلارجية واالأمن واال�شتيطان بحكومات
الكيان ،فهل ي�شتقيم اأن نعترب هوؤالء مواطنني
مغاربة يف عاديني يحق لهم الدخول يف مفهوم املكون
العربي يف الد�شتور؟
عزيز هناوي «المرصد الوطني لمناهضة التطبيع»

أتضامن مع ادريس لشكر
اإنني اأت�شامن مع
اأي �شخ�ض تعر�ض
تكفريية،
حلملة
واأ�شبح م�شتهدفا
من قبل دعاة التطرف
والتع�شب .ويف هذا
ال�شدد ،اأعلن ت�شامني
مع ادري�ض ل�شكر ،الكاتب
االأول لالحتاد اال�شرتاكي،
الأنه ال جمال للتع�شب االأعمى وال للتكفري يف مغرب
اليوم ،مغرب املوؤ�ش�شات والدميقراطية.
لحسن حداد «وزير السياحة»

الفرق بني الأهداف والتوقعات

البنك الدويل بني اأرقام بن كريان وم�ؤ�شرات احلليمي

تفجرت مواجهة كالمية بني عبد االإله بن كريان،
رئي�ض احلكومة ،واأحمد احلليمي ،املندوب ال�شامي
للتخطيط ،ب�شبب الت�شارب يف االأرقام التي قدمتها
مندوبية التخطيط ،وتلك التي قدمتها وزارة املالية،
حول الو�شع االقت�شادي يف املغرب.
وحرك هذا التباين جلنة تابعة ل�شندوق النقد الدويل،
التي من املتوقع اأن حت ّل يف املغرب من اأجل الوقوف
على حقيقة هذه االأرقام.
فاأحمد احلليمي ،الذي قدم �شورة عن الواقع
االقت�شادي للمملكة ،ارتدى «ثوب ال�شيا�شي» عندما
بداأ يف التعليق على االأرقام املعلن عنها ،على حد
تعبري الفريق املوؤيد لنب كريان ،وهو ما جعل رئي�ض
احلكومة يرد بر�شالة ،خالل جل�شة االأ�شئلة ال�شفهية
ال�شهرية يف الربملان ،حملت «تلميحً ا �شيا�شيًا» جاء
فيه« :من املهم تقدمي اأرقام �شيئة حول الو�شعية
املالية واالقت�شادية للمغرب ،ولكن ذلك يجب اأن يتم
يف اإطار ح�شن النية ،حتى ال تكون هناك مفاجاآت �شيئة
م�شتقبال» ،وزاد مو�شحً ا «االأرقام عنيدة ،واحلكومة
ترحب بكل االأرقام �شرط اأن تكون �شادقة ،وال تنبعث
ّ
من نية �شيئة».
وكان احلليمي قدم ،خالل ندوة نظمها يف الدار
البي�شاء ،معطيات �شادمة عن االقت�شاد الوطني
خالل  2013و ،2014موؤكدًا اأن الو�شعية احلالية
توؤكد اأن املغرب �شقط يف فخ اقت�شادي نتيجة عدم
ا�شت�شراف التدبري املاكرواقت�شادي.
مبا�شرة بعد ذلك ،اأدىل حممد الوفا ،الوزير املنتدب
املكلف بال�شوؤون العامة واحلكامة ،بت�شريحات
قوية ،انتقد فيها موقف املندوب ال�شامي للتخطيط،
وو�شف فيها االأرقام ال�شادرة من املندوبية بـ«لعب

لحليمي

بن كيران

االأطفال» ،واأنها «من الع�شور الو�شطى».
ويف تعليق له على هذا اجلدل ،قال عبد اهلل بوانو،
رئي�ض فريق حزب العدالة والتنمية يف جمل�ض النواب:
«ما يوؤخذ على املندوب ال�شامي هو التعليقات التي
�شدرت منه .فاالأرقام التي ي�شرح بها لي�شت م�شكلة»،
ولكن اأن يقول «يجب على احلكومة اأن ال تهتم بالكالم
وتذهب للعمل» ..هذا لي�ض �شاأنه ..ما الذي اأدخله يف
التعليقات» ،ولي�ض للخالف القائم اأ�شباب «�شيا�شية»
فقط ،بل ا ً
أي�شا تقنية .فالنائب الربملاين عبد اهلل بوانو
يرى اأن االإ�شكال املطروح ي�شجل يف املدخالت ،التي
تبني عليها املندوبية ال�شامية للتخطيط توقعاتها.
من جهته ،قال املحلل االقت�شادي عبد اخلالق التهامي
اإن اجلدل القائم حاليًا ميكن مناق�شته من �شقني ،االأول
تقني حم�ض ،والثاين يتعلق باختالف االأهداف بني
املندوبية واحلكومة.

ففي ما يتعلق باجلانب التقني ،ك�شف عبد اخلالق
التهامي لـ«اإيالف» ،اأن «الفر�شيات والنماذج التي
ترتكز عليها توقعات واإ�شقاطات املندوبية ال�شامية
للتخطيط تختلف عن النماذج التي تعتمدها وزارة
وخ�شو�شا الفر�شيات امل�شتعملة الإ�شقاط
املالية،
ً
ن�شب منو خمتلفة» ،مرب ًزا اأن «هذا االختالف هو
الذي يف�شر تقنيًا التفاوت يف ن�شب النمو امل�شتنتجة
من النموذجني».
اأما اجلانب الثاين ،الذي يف�شر الت�شارب ،ي�شرح املحلل
االقت�شادي ،فيتمثل يف كون اأن «املندوبية ال�شامية
ت�شدر توقعاتها اأو اإ�شقاطاتها ،يف حني اأن وزير املالية
يتحدث عن الهدف الذي تبحث عنه احلكومة()..
وهنا يكمن الفرق بني ما هو اإ�شقاط وهدف».

ال�شلفي�ن املغاربة �شد «ال�شلفيني» يف م�شر
اجتمع �شلفيو املغرب على راأي موحد
بكون حزب النور ال�شلفي يف م�شر حزبا
«خائنا» ملبادئه اأوال ثم للدين والوطن،
ب�شبب مواقفه الداعمة لالنقالب يف م�شر،
فقد اعترب ال�شيخ ال�شلفي حممد الفيزازي
اأن حزب النور «حزب خائن ملبادئه قبل
اأن يكون خائنا لوطنه ،وهو ما عجل
و�شيعجل بت�شظيه وت�شتته».
«واأ�شاف الفيزازي ،اأحد اأبرز رموز
ال�شلفية اأن« ،حزب النور له ارتباط
ع�شوي بال�شعودية وله والء مطلق
للنظام ال�شعودي ،وما دام هذا االأخري
ن�شب نف�شه و�شخر ماله لدعم االنقالب
يف م�شر فال ميكن حلزب النور اإىل اأن
يتبنى نف�ض املوقف» ،وفق تقديره ،وفقا
لـ«عربي .»21
من جهته ،اأكد ال�شيخ ح�شن الكتاين،
رئي�ض جمعية الب�شرية للدعوة والرتبية،
بدوره اأنه ا�شتنكر «خيانة حزب النور
اأوال لرئي�ض ال�شرعي حممد مر�شي ودعمه

ملا ي�شمى جبهة االإنقاذ ،ثم اأثناء وقوفه
مع االنقالب».
وتابع الوجه ال�شلفي املعروف مغربيا
وعربيا ،اأن حزب النور «وقع يف خيانة
كربى وانحدر يف م�شتواه اإىل اأدنى
الدرجات ،موؤكدا اأن «حزب النور ال ميثل
اإال نف�شه واأن ما يفعله مدان».
وجدد الكتاين دعمه للتكتل الوطني لدعم
ال�شرعية ،معتربا اأنه اإطار يعرب عن
موقف غالبية �شلفيي م�شر الأنهم �شد
االنقالب ومعه حزب النور.
ال�شيخ حماد القباج ،اأحد اأن�شط واأبرز
قادة التيار ال�شلفي باملغرب خا�شة
مبدينة مراك�ض «و�شط املغرب» ،قال لقد
اأ�شبح وا�شحا حزب النور اخرتق مبكرا
من «اأغوال» ال�شيا�شة العاملية واملحلية
من اأجل اأن يوظف يف توجيه �شربة قوية
لالإ�شالم ال�شيا�شي الذي كان متوقعا
و�شوله للحكم.
وقدم القباج وهو رئي�ض من�شقية دور

القراآن باملغرب ،اأربع «زالت» حلزب
النور ،اعتربها مف�شرة ملواقفه يف دعم
االنقالب ،وهي املتعلقة بـ»حداثة عهد
اأفراده مبمار�شة ال�شيا�شة ،وكونهم
خمرتقني ب�شكل خطري واحرتايف»،
باالإ�شافة اإىل توا�شع م�شتوى القيادة
العلمية «ال�شيخ برهامي منوذجا»؛ وهو
ما يرتتب عليه اأخطاء فادحة يف التقدير
ال�شرعي للم�شلحة واملف�شدة ،وهي ز ّالت
ح�شب ال�شيخ القباج« ،جعلتهم يقبلون
باأن يكونوا ورقة يف اأيدي اأنظمة عربية
خا�شعة لالإمربيالية ،يف مقابل ما يرونه
م�شلحة للدعوة ومك�شبا �شيا�شيا».
اأما ال�شيخ عبد الوهاب رفيقي ،املعروف
باأبو حف�ض ،وهو نا�شط �شلفي وقيادي يف
حزب النه�شة والف�شيلة ،فقد اعترب اأن
موقف حزب النور «خمز» .و�شدد رفيقي
على اأن ما حدث للرئي�ض املنتخب حممد
مر�شي «انقالب على ال�شرعية وعلى
اإرادة ال�شعب امل�شري(.»)..

البحر يلفظ
جثت مهاجرين
على �ش�اطئ
الناظ�ر
مت انت�شال جثت خم�شة
مهاجرين بينهم اأربعة
�شينغالييـــــــن ،حاولوا
«على االأرجح» التوجـه
اإىل اإ�شبانيا ب�شكل غري
�شرعـــي ،قبالة الناظور
يف �شمال املغرب ،وفق
ما اأعلنـــــت ال�شلـطات
املحلية.
ونقلــــــت وكالة االأنباء
عــــن ال�شلطات املحلية
قولــــــها اإن جثــــــت
هــــــــــوؤالء املهاجرين
غري ال�شرعيني لفظها
البحر قبالة �شواحل
املتو�شط.

التنمية الب�شرية وحياة «مغاربة حتت ال�شفر»

تغطي الثلوج الكثيفة م�شاحات
�شا�شعة من قمم و�شفوح «جبال
اأطل�ض» يف و�شط املغرب ،والتي
يفوق علو بع�شها اأربعة اآالف مرت
عن �شطح البحر وتك�شوها اأ�شجار
االأرز البا�شقة ،وتعترب اخلزان
الطبيعي مل�شادر البالد من املياه
العذبة ،وم�شدر ًا للطاقة امل�شتخرجة
من تدفق مياه ال�شدود وال�شالالت
العالية.
وانخف�شت درجة احلرارة يف ف�شل

ال�شتاء اإىل  10درجات حتت ال�شفر يف
«جبال اأطل�ض» ،حيث تقبع ع�شرات
القرى النائية التي تعاين ق�شوة
الطبيعة وارتفاع كلفة التدفئة التي
تتجاوز يف املتو�شط قيمة الدخل
ال�شنوي الأ�شر تعي�ض على تربية
املا�شية والزراعات ال�شغرية وبع�ض
االأن�شطة املو�شمية .واأكد �شكان
حمليون اأن �شراء خ�شب التدفئة
يكلف يف ال�شتاء نحو  20األف درهم
لعائالت لي�ض لها دخل ثابت اأو ترزح

حتت خط الفقر ،وهي من الق�شايا
الرئي�شة ل�شكان اجلبال يف هذه الفرتة
من ال�شنة ،حيث تتجمد الوديان
وتغلق امل�شالك وي�شعب التنقل بعيد ًا
عن القرى .ويطالب ال�شكان احلكومة
بدعم اأ�شعار خ�شب التدفئة على غرار
الطاقة االأحفورية.
واطلعت «احلياة»� ،شمن وفد
«اخلمي�ض االإعالمي» اإىل منطقة
ميدلت ،التي تبعد عن الرباط نحو
�شت �شاعات ،على �شعوبة ظروف

معي�شة �شكان اجلبال على رغم جمال
الطبيعة وهدوء املكان وكرم ال�شيافة.
وقال عامل االإقليم علي خليل:
«�شكان اجلبال يتم�شكون بقراهم
وم�شادر عي�شهم على رغم �شعوبة
الت�شاري�ض ،باعتبارها اأر�شاً لالأجداد
وعنواناً للهوية الثقافية والقبلية ،ما
يرفع كلفة م�شاريع فك العزلة عن تلك
القرى التي يقع بع�شها على ارتفاع
األفي مرت و�شط ت�شاري�ض جميلة
و�شعبة يف اآن واحد».
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قناة «احلقيقة» ت�ستعطف امللك

حتولت القناة الف�سائية الإ�سالمية
الدولية «احلقيقة» ل�ساحبها الدكتور
الها�سمي املعتقل ب�سجن الزاكي من
قناة القراآن الكرمي والتداوي بالأع�ساب
الطبية اإىل قناة للدعاء لإفراج لي�س
الها�سمي وحده بل جميع م�سجوين الأمة
الإ�سالمية.
فاإطاللة على القناة الف�سائية بعد اعتقال
مالكها الأ�سبوع املا�سي مبطار البي�ساء،
حتولت من قناة لالأدعية والرقية
ال�سرعية و�سنع الأدوية الطبيعية من
الأع�ساب �سد كل الأمرا�س امل�ستع�سية
كال�سرطان وال�سيدا ،اإىل قناة تعي�س
احلداد على مالكها وتخت�س يف الدعاء
له باإطالق �سراحه وفك اأ�سره من �سجنه
املغرب � 24ساعة على � 24ساعة.
هذا على م�ستوى ال�سوت اأما ال�سورة
فقد اختارت القناة الدولية ال�ستعطاف

عن طريق و�سع �سورة للملك حممد
ال�ساد�س ثابتة ل تتحرك ومعها نافدة
�سغرية ل�سورة الها�سمي دون اأن
تعلق على �سورة امللك �سيء اأو تطلب
منه �سيء ،با�ستثناء دعاء ق�سري اإىل اهلل
عز وجل اأن يفك اأ�سر املعتقلني.
وكان الها�سمي �ساحب قناة احلقيقة
وعدد من املحالت واملختربات التجارية
بعدد من الدول ل�سناعة الأدوية من
الأع�ساب ،قد اعتقل قبل اأ�سبوعني
باملغرب بناء على مذكرة اعتقال دولية،
ي�ستمر الآن يف العتقال والإ�سراب عن
الطعام جراء ال�سدمة التي تعر�س لها
ب�سبب العتقال يف بلد كان يعتقد اأن
�سداقته مع وزرائه وكبار ال�سخ�سيات
بفيالت حي الريا�س وبئر قا�سم قادرة
على حمايته من العتقال.

من حقوق المرأة()..

«البام يتدخل يف �سوؤون الدين»
تقدم برملانيو فريق الأ�سالة واملعا�سرة يف جمل�س النواب
مبقرتح قانون لتجرمي «التكفري» وتعديل بع�س املقت�سيات من
القانون اجلنائي ،الف�سل  442حتديدا ،لي�سبح «التكفري» م�سنفا
�سمن جرائم القذف.
لكن هذا «التكفري» هو حكم �سرعي يف املقام الأول ول ميكن
اأن ي�سدر مبقت�سى الن�سو�س الد�ستورية اإل من اجلهة ذات
الخت�سا�س ،اأي موؤ�س�سة الفتاء ،التي تعترب  -ح�سب ن�س
اخلطاب الذي األقاه امللك حممد ال�ساد�س خالل تروؤ�سه للمجل�س
العلمي الأعلى -املرجعية التي تخت�س وحدها باإ�سدار الفتاوى
ال�سرعية .ب�سيغة اأخرى اأكرث و�سوحا ،فـ«التكفري» ،كما الإميان،
مفاهيم دينية ل اخت�سا�س للربملان يف الت�سريع فيها ،اإل اإذا �سدر
ما ي�ستلزم ذلك من املوؤ�س�سة املعني ،اأي موؤ�س�سة الإفتاء .وهذا ما
ا�ستوعبته جيدا املندوبية الوزارية عندما طلبت ،يف وقت �سابق،
راأي املجل�س العلمي الأعلى يف ق�سية حكم املرتد(.)..
ولذلك ،فما من �سك اأن مقرتح «البام» حول «جترمي التكفري»
هو يف الأ�سل تدخل يف اأمر ديني �سيادي ح�سر الد�ستور جمال
اخت�سا�سه يف «اإمارة املوؤمنني» ،التي خولت  -بدورها -للمجل�س
العلمي الأعلى مهمة حماربة التطرف والغلو والنغالق والت�سدد.
وهذه ق�سية اأخرى ،لأننا مل نر اأي مبادرات قوية من هذا املجل�س
يف جمال حماربة التطرف الديني ،بل اإن املجل�س العلمي الأعلى
التزم �سمت القبور يف ق�سية «اأبو نعيم».

من هنا وهناك

حركة «اأزواد» املالية..
تف�سل امللك حممد ال�ساد�س
على الرئي�س بوتفليقة

ذكرت احلركة الوطنية لتحرير اأزواد يف بيان
لها اأن امللك حممد ال�ساد�س طلب من احلركة
اأن «تبقى منفتحة على احلوار ال�سيا�سي» مع
باماكو.
وكانت احلركة الوطنية لتحرير اأزواد
رف�ست ،موؤخرا ،امل�ساركة يف لقاء «ا�ستك�سايف»
يف اجلزائر بني جمموعات م�سلحة عدة يف
�سمال مايل تنظمه احلكومة اجلزائرية.
وقالت احلركة اإنها «تبلغ الراأي العام
الوطني يف اأزواد (�سمال مايل) والراأي الدويل
باأن وفدا» منها برئا�سة اأمينها العام بالل اأغ
ال�سريف التقى يف  31يناير املن�سرم ،امللك
حممد ال�ساد�س.
واأ�ساف البيان اأن العاهل املغربي «طلب من
وفد احلركة الوطنية لتحرير اأزواد اأن تبقى
منفتحة على احلوار ال�سيا�سي» ،مو�سحا
اأن وفد احلركة اأكد جمددا مللك املغرب
«ا�ستعدادها ومت�سكها بحل �سيا�سي دائم
للنزاع» بني احلركة واحلكومة املالية.
 ..وردا على �سوؤال لوكالة الأنباء الفرن�سية،
ال�سبت املا�سي ،عن اللقاء بني امللك حممد
ال�ساد�س وامل�سوؤولني يف حركة الطوارق ،قال
وزير مايل طالبا عدم ك�سف هويته اإن «املغرب
حليف مهم ملايل يف املنطقة ،لذلك لي�س غريبا
اأن ي�ساعد امللك «حممد ال�ساد�س» يف تهدئة
الو�سع».
وتاأتي اجلهود املغربية يف نطاق تقريب
وجهات النظر بني احلكومة املالية وحركة
اأزواد يف نطاق ب�سط �سيادة الدولة و�سمان
الندماج لكل اأطياف ال�سعب املايل.

الن�ساء يقلنب ال�سفحة ..نهاية ف�سل قانوين جمحف
زواج املغت�سب من �سحيته كان
خمرجا قانونيا متبعا لإفالت اجلاين
قانونيا من فعلته الأيادي ال�سنعاء
يف املغرب ،ق�سة اأمينة الفياليل كانت
ال�سرارة التي اأحدث تغيريا يف القانون
اجلنائي املغربي لإنهاء معاناة الن�ساء
يف �سمت من هذه اجلرمية.
اأمينة الفياليل الفتاة التي اأقدمت على
النتحار بعد اإجبارها على الزواج
من مغت�سبها كانت ال�سرارة التي
اأدت اإىل اندلع احتجاجات وم�سريات
للمطالبة بحذف الفقرة الثانية من
الف�سل  475من القانون اجلنائي
التي تعفي مرتكب جرمية التغرير
والختطاف من عقوبة ال�سجن يف
حال زواجه من ال�سحية ،لتتوج
هذه الحتجاجات مب�سادقة الربملان
على تعديل هذه املادة والن�س على
معاقبة املغت�سب لتنت�سر بذلك روح

اأمينة الفياليل وترتاح اآلف الفتيات
املغربيات الالئي كن �سحايا هذا
القانون.
ويف اإحدى �سواحي الرباط ،توا�سل
«فاطمة.ح» ذات  14ربيعا حياتها
على م�س�س ،بعد اأن كانت هي نف�سها
�سحية حادث اغت�ساب تعر�ست له
قبل �سنتني واأجربت على الزواج
من مغت�سبها الذي طلقها بعد مرور
�سهرين من الزواج ،وتقول اإنها مل
تتمكن حتى اليوم من جتاوز ذكراه
الأليمة.
وقالت فاطمة اإنها تاأثرت ب�سكل كبري
حني �سماعها حلادث انتحار اأمينة
الفياليل ،بعد اأن اأُجربت على الزواج
من مغت�سبها ،فاأمينة ل جت�سد �سوى
عينة �سغرية من الكثري من الن�ساء
والفتيات الالئي يعانني يف �سمت
دون اأن ميلكن اجلراأة لالإف�ساح

عما يتعر�سن له من انتهاك حلرمة
اأج�سادهن.
وت�سيف «فاطمة.ح» اأن انتحار اأمينة
ك�سر ال�سمت الذي كان يحيط بهذا
املو�سوع وطرحه للعلن ،وت�ستطيع
الفتيات الآن رفع ق�سايا �سد
مغت�سبيهن دون اأن تلجاأ العائالت
لت�سويات تهني كرامة الفتاة.
«هل كان من ال�سروري اأن تتكبد
ع�سرات بل ومئات الفتيات
املغت�سبات يف املغرب �ستى اأ�سناف
املعاناة النف�سية واجل�سدية ،واأن
تنتحر اأمينة الفياليل بعد اإجبارها
على الزواج ق�سرا من مغت�سبها،
حتى يفطن املجتمع اإىل فداحة ما
كان يرتكب حتت غطاء القانون
بحق هوؤلء الفتيات ،حني ي�سمح
ملغت�سبيهن بالزواج منهن؟»،
تت�ساءل «فاطمة.ح».

..فاطمة اأنهت حديثها باأمنية ،يجب
اأن يوؤدي تعديل هذا الف�سل يف
القانون من احلد من اإفالت مغت�سبي
القا�سرات من العقاب ومتل�سهم
من العقوبات بدعوى اأن الزواج
بال�سحية ميحي ال�سرر الذي حلق
بها «فاجلزاء الوحيد الذي ي�ستحقه
كل مغت�سب هو ال�سجن».
ويعترب اإلغاء الف�سل  475من القانون
اجلنائي الذي كان يعطي للمغت�سب
اإمكانية الزواج من �سحيته والإفالت
من العقاب هو نتيجة مل�سرية
ن�سالية خا�ستها احلركة احلقوقية
من �سنوات وزاد من قوتها انتحار
اأمينة الفياليل �سنة  ،2010ويف هذا
ال�سدد تقول جنية اأديب رئي�سة
جمعية «ماتقي�س�س ولدي» ،باأن
«هذا الإجراء جاء ا�ستجابة ملطالب
احلركة احلقوقية لأن هذا القانون

منذ  1969مل يعرف اأي تعديل
وهو قانون ذكوري وهاج�سه اأمني
بالدرجة الأوىل».
لكن هذا القانون الذي ل يت�سمن
جرائم النوع اأي اجلرائم املرتكبة
يف حق الن�ساء من متييز اأو اعتداء
ج�سدي اأو لفظي مل يعد يتما�سى مع
م�سامني الد�ستور الذي اأقره املغرب
�سنة  2011والذي ين�س على مكافحة
جميع اأ�سكال التمييز �سد الن�ساء
لذلك فاإن جنية اأديب ترى باأن تعديل
هذا القانون «يتما�سى مع م�سامني
الد�ستور وكذلك مع مدونة الأ�سرة
ونحن ن�سجل ارتياحنا ل�سحب هذا
القانون وحل�سن احلظ تخل�سنا من
هذا الف�سل الذي كان عارا على بلد
مثل املغرب وذهبت �سحيته اآلف
الفتيات».
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ماذا يجري يف حكومة هذا البلد الأمني الذي ا�سمه املغرب؟

بعد �شرب وزير ور�شق وزير �آخر باحلجارة..
موظف «ي�شفع» وزير �لعدل د�خل �ملحكمة
بقلم :عبد الرحيم التوراني
وصل السيد وزير العدل ،صباح يوم اإلثنين  27يناير  ،2014إلى
جليز حيث بناية محكمة االستيناف بمراكش ،في زيارة كانت
مبرمجة لمختلف محاكم المدينة الحمراء( ،االستئناف ،االبتدائية،
اإلدارية ،التجارية) ،زيارة رسمية تأجلت في السابق أكثر من مرة،
وتأتي بعد إنهاء عمل لجن المفتشين ،الذين كتبوا تقارير إيجابية
عن سير العمل الطبيعي بمحاكم حاضرة يوسف بن تاشفين .هذه
المحاكم التي تنظر يوميا في ملفات نزاعات وقضايا مختلفة،
الغالب فيها هو قضايا النصب واالحتيال وخيانة األمانة ،العملة
الرائجة بين المتقاضين في مراكش ،من مواطنين ينصبون على
مواطنيهم أو على األجانب ،أو أجانب من المستوطنين لمدينة
“سبعة رجال” وصلوا إليها من أصقاع بعيدة ،محملين بثقافة
مافيوزية خطيرة لالستيالء على “رياضات” وعقارات السكان
األصليين بواسطة النصب والسرقة الموصوفة .وهذا موضوع آخر
ربما عدنا لرصده في تحقيق خاص في اآلتي من األيام.

صفعة للوزير
ما اأن ترجل امل�صطفى الرميد ومرافقوه حتى وجد
يفا�صتقبالهرئي�ساملحكمةوامل�صوؤولنياجلهويني
لوزارةالعدلمبراك�س،وحاولبع�ساملتقا�صني،
الذين فاجاأهم ح�صوره ،ال�صالم عليه وت�صليمه
ملفات �صكاويهم ونزاعاتهم .األي�س وزير العدل هو
قا�صيالق�صاة؟
كان الوزير يومها يف اأح�صن اأحواله وهو يطوف
برحاب بناية املحكمة ،موزعا ابت�صاماته ب�صخاء
على موظفي العدل مبراك�س ،وكان املوظفون
يبادلونه التحية باأح�صن منها .وقد بدا يف �صحة
جيدة بقامته الطويلة وهو يرتدي بذلة رمادية
داكنة مع ربطة عنق من نف�س اللون فاحتة.
م�صت الأمور ب�صكل عا ٍد ،اإىل اأن و�صل امل�صوؤول
احلكومي اأمام املوظف عبد الإله بن الراي�س الذي
رف�س ال�صالم على الوزير الرميد وترك يد الوزير
ممدودة يف الفراغ ،وحما بذلك اأ�صارير الب�صمة من
على الوجه احلكومي الأفطح املوؤطر بزغب حلية
م�صذبة بي�صاء ،وكدر خاطر اأحد �صقور العدالة
والتنمية ،اأو على الأ�صح اأحد �صقورها املرو�صة،
ك�صقور منطقة «القوا�صم» بجهة دكالة التي
يتحدرمنهاامل�صطفىالرميد.
يف حلظة خاطفة اأعاد ابن الراي�س ر�صم مالمح
قامتة ملحيا الوزير واأرغمه على اأن يبتلع عبارات
املجاملة التي يحفظها ويكررها على م�صامع
م�صتقبليه .تغري «خاطر» الوزير ،وخاجله
اإح�صا�س مذل ،كاأن يدا �صفعته ،و�صرى الغ�صب
يف اأو�صاله ،و�صدم الذين معه من مرافقيه .كيف
يتجراأ موظف ب�صيط ويعامل كبري روؤ�صائه مبثل
هذهاملعاملةالرعناء؟

 ...إال قطع األرزاق

اإن من�صب وزير العدل ل يوكل لأي كان من
الكفاءات الوزارية ،ففي فرن�صا مثال ال�صم غري
الر�صمي لوزارة العدل لديهم هو «حار�س الأختام
للجمهورية»وهواملن�صبالذي�صغلته�صليلةحي
�صباتة بالدار البي�صاء املغربية الأ�صل ر�صيدة
داتي يف عهد الرئي�س اليميني نيكول �صاركوزي،
ومازالمت�صفحوموقعاليوتيوبيذكرونالفيديو
الذي يظهر فيه �صاركوزي وهو يقوم بجولة
ر�صمية ملن�صاأة طبية ،حينما اأ�صاحت ممر�صة

بوجهها عن الرئي�س ورف�صت رد حتيته ،فما كان
من «�صاركو» كما يناديه مقربوه ،اإل اأن تقبل الأمر
وم�صى حلاله .ومل ي�صل اإلينا اأي نباإ عن انتقام
اأو عقاب اتخذ يف حق هذه املمر�صة التي ل حتب
�صاركوزي ،ومل ت�صاأل عن اأ�صبابها.
مل تطل حلظة ال�صمت حني بددها �صوؤال الوزير
عن ا�صم هذا املوظف «الدا�صر».
رد املوظف بكل ثقة يف النف�س - :ماذا يهمكم يف
ا�صمي�صيادةالوزير؟
قبل اأن ي�صتدرك:
 ا�صمي عبد الإله بن الراي�س.�صاأله ال�صيد الوزير عن �صبب يدفعه لهكذا
ت�صرف.
رد عبد الإله بن الراي�س بكل حزم:
 نعم ل ميكنني ال�صالم على اليد التي تقطعالأرزاق.
ا�صتكملال�صيدالوزيرجولتهعلىمكاتباملحكمة،
لي�س كما بداأها .وهو متوج�س من اأن ي�صادف
ن�صخة اأخرى من هذا «الدا�صر» الذي رف�س
مبادلته ال�صالم بال�صالم .اخت�صر الوزير ما اأمكنه
جولته ويف ذهنه جتول هواج�س حول ما �صادفه
قبلدقائق.

إعادة تمثيل «الجريمة»

بعد ذلك �صعى«و�صطاء» اإىل اإقناع املوظف
املتجرئ اإىل العتذار لل�صيد الوزير« ،اإنه �صلوك
غري لئق ،ومهما و�صل الأمر بنا ل يجب اأن نرد
اليد التي متتد اإلينا بالتحية وال�صالم».
اأذعناملوظفواأحنىراأ�صهوم�صىمتجها�صحبة
«فاعلي اخلري» �صوب القاعة التي ا�صت�صيف بها
الوزير لتناول احللوى وال�صاي مع املرطبات.
تقدم عبد الإله بن الراي�س نحو وزير العدل ويف
م�صهد �صبيه بعملية «اإعادة متثيل اجلرمية».
�صيتكرر امل�صهد من البداية ،لكن نهايته كانت
خمتلفة اإذ اأم�صك بن الراي�س بيد الوزير املمدودة،
وظل مم�صكا بها حلظات قبل اأن يرخيها ،مقدما
ما اعتربه الوزير ومن معه اعتذارا ،وما اعتربه
بن الراي�س تف�صريا وتو�صيحا عن التعبري
الحتجاجي الذي قام به.
وعلى اأي فاإن ال�صيد بن الراي�س مل يرم الوزير
ببي�س فا�صد من �صنف البي�س الذي يتلقاه
وزراء البالد املتقدمة ،ول بحجر مثل الذي تلقاه

زميله نبيل بنعبد اهلل وزير ال�صكنى ،ومل ي�صد
بخناق الوزير كما تعر�س لذلك زميله الآخر يف
احلكومة ال�صيد الوردي وزير ال�صحة ،ومل يفه
بكالم بذيء مثل الكالم الذي «�صنف» املعطلون
به اأ�صماع رئي�صه عبد الإله بنكريان ،حينما وجد
رئي�س احلكومة نف�صه حما�صرا ،غري بعيد عن
مقر الربملان ،بجحافل املعطلني الذين �صتموه
و�صيا�صته وو�صفوه باأرذل ال�صفات والنعوت،
ومل يخل�صه من �صرهم اإل قوات الأمن التي مل
تتدخل ،وظلت تتفرج حتى تو�صلت باإ�صارة اإنقاذ
رئي�س احلكومة ال�صعبوي .الأمر الذي و�صفته
جهاتبالبيجيديباملوؤامرة.

ستمضي الحكومة
كسابقاتها إلى
مآلها المحتوم
وتذهب ،وعند فورة
التاريخ الذي ال
يرحم ،لن تجد من
يقول فيها كلمة
خير ،ويعفيها من
مسؤولية الفشل ،أو
من سيشيعها بالقول
المأثور« :عفا اهلل
عما سلف»

من أشكال القمع
قال عبد الإله بن الراي�س للوزير:
 اإنكم يا �صيادة الوزير اعتديتم على �صغيلةالعدل يف ربوع اململكة حني عمدمت اإىل القتطاع من
الراتب عن اأيام الإ�صراب ،ولي�س هناك اأي قانون
ي�صندقراركم.
رد الوزير وهو يحر�س على اإبراز مالمح الت�صامح
والأريحية:
 اإن هناك م�صروع قانون منظم لالإ�صراب�صيت�صمن بندا يقنن القتطاع من الراتب ب�صبب
الإ�صراب .وظل عبد الإله بن الراي�س مت�صبثا
براأيه كون القتطاع من رواتب املوظفني ب�صبب
جلوئهم اإىل الحتجاج بو�صيلة الإ�صراب هو
«�صكل من اأ�صكال القمع» كما يقول ،ويوؤكد.
كيف يطبق قانون مل ي�صدر بعد؟ قانون ما زال يف
كوالي�سال�صياغةوالتاأمل؟
اجلواب يف راأ�س الرميد وحده.
عبد الإله بن الراي�س هو املدير ال�صابق للفرع
اجلهويلوزارةالعدلبخريبكةوهونقابيينتمي
للنقابة الدميقراطية للعدل املن�صوية حتت لواء
الفدراليةالدميقراطيةلل�صغل،وهوفاعلجمعوي
ل ينت�صب لأي حزب �صيا�صي.
تركت حركة هذا املوظف اإعجابا وتنويها من لدن
زمالئه يف خمتلف املحاكم ،وقد تناقلوا خربها
فيمابينهمبالر�صائلالن�صيةيفالهواتفاملحمولة،
ومل تتوقف مباركة ودعم املت�صلني به من زمالئه
يف قطاع العدل ،الذين �صمع منهم كلمات ت�صجيع
وت�صامن من قبيل« :لقد ت�صرفت نيابة عنا
وتكلمتبا�صمنا».

حكومة المذلة
والعفو عمن أذل
ماذا يجري يف حكومة هذا البلد الأمني الذي
ا�صمه املغرب؟ وف�صيحة «فاتورة ال�صوكولتة»
ال�صخمة ل زالت حديث املجال�س وال�صحف
ومواقع الإنرتنيت ،والكالم ل ينتهي حول بطلها
الوزير عبد العظيم الكروج رغم بيان النفي
وحماولة مللمة الف�صيحة.التي قال عنها اأحد
الظرفاء �صاخرا« :اإن عائلة الكروج منذورة
لتحطيم الأرقام القيا�صية يف كل �صيء» وهو يغمز

من قناة القرابة التي ت�صل الوزير بالعداء العاملي
ه�صام الكروج حمطم الأرقام القيا�صية يف األعاب
القوى.
وها هو كاتب �صيناريو واأديب مغربي معروف
«يو�صف فا�صل» يدعو على وزير الت�صال
م�صطفىاخللفيجهارايفر�صالةمفتوحةعربفيها
عن غ�صبه واأمله مما و�صلت اإليه اأو�صاع العاملني
يف جمال الإنتاج التلفزيوين وال�صينمائي يف زمن
ت�صيري م�صطفى اخللفي لوزارة الت�صال .قال
ال�صيناري�صتللوزير�«:صعادةالوزيرلاأمتنىلك
الذل الذي اأغرقتنا فيه».
وقد بلغني اأن ال�صيد الوزير الذي يرعبه فقر
ال�صنوات اخلوايل ،مل يرتدد بعد قراءة ر�صالة
يو�صف فا�صل يف اأن ير�صل يف طلب كاتب
ال�صيناريوهات وا�صتقبله كي يحل معه امل�صكل
ويقنعه بتغيري �صيناريو دعائه من الذل اإىل العز
واملجد .ترى اأي جمد اأكرب يبحث عنه اخللفي
بعد اأن تقلد من�صبا حكوميا مل يكن يحلم به حتى
يف اأ�صد اأحالمه تفاوؤل؟ اخللفي هو الوزير الذي
ابتدع ت�صوير �صلواته مبكتبه وبثها على مواقع
التوا�صل الجتماعي بال�صبكة العنكبوتية .هل
هناك من ي�صك يف اإميان واإ�صالم الوزير املتاأمرك؟
الذي ق�صى فرتة بالوليات املتحدة الأمريكية
ليطلع عن كثب على طرق التفكري ال�صرتاتيجي
الأمريكي وعلى ال�صرتاتيجية الأمريكية يف
التعامل مع احلركات الإ�صالمية .وكانت خال�صة
ترب�صه هي ت�صييد فيال فاخرة بالعا�صمة وفق
البناءالهند�صيالأمريكي.
وما زال يف جراب هذه احلكومة املزيد من الطرائف
والف�صائح والعجائب والقف�صات ،من حممد الوفا
خريج جامعة «جامع الفنا» ،اإىل عبد الإله بن
كريان �صليط الل�صان« .وا�س فهمتني اأول ل.»..
اإن النا�س هنا يف هذا البلد الأمني �صارت تنتظر
كل �صيء من هذه احلكومة ،التي حلقوا لها ن�صف
حليتها و�صذبوا زغبها القنفذي ،اإل اأن تنجز
لل�صالح العام ما يخلد ا�صم اأ�صحابها يف �صجل
ال�صاحلني ،وما ير�صي عباد اهلل الآمنني.
�صتم�صي احلكومة ك�صابقاتها اإىل ماآلها املحتوم
وتذهب ،وعند فورة التاريخ الذي ل يرحم،
لن جتد من يقول فيها كلمة خري ،ويعفيها من
م�صوؤولية الف�صل ،اأو من �صي�صيعها بالقول املاأثور:
«عفا اهلل عما �صلف» ،الذي وظفه عبد الإله بن
كريان اليوم يف غري حمله ،واأهداه للمهربني
وللفا�صدينول�صو�ساملالالعام.

alousbouea@gmail.com
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الخطابي بعيون تونسية
الحبيب بورقيبة
قال عنه اخلطابي� »:سوف ال اأن�سى ما انتاب
بورقيبة من االنفعاالت وهو يتقدم ملعانقتي
واأنا اأقول له مت�سائال» ،اأاأنت الزعيم بورقيبة؟
في�ستغرب ويتمتم ...نعم ..اأنا بورقيبة ..احلبيب
بورقيبة؟ ومي�سح بورقيبة عربات الفرحة ويعود
يعانقني بحرارة» (حممد �سالم امزيان ،ق�سة
نزول االأمري عبد الكرمي اخلطابي يف م�سر ،درا�سة
مرقونة – �سفحة .)22 - 21
مل يكن بورقيبة مقتنعا كل االقتناع بروؤى اخلطابي
وخططه ومنهجيته الكفاحية والتحريرية ،نظرا
لتباين وجهات النظر بني الرجلني ،وتباعد
تكوينهماواأ�سولهمااالجتماعيةوتفاوت�سراعهما
مع امل�ستعمر .ولهذا مل تدم العالقات بينهما طويال
اإذ �سرعان ما عزل اخلطابي بورقيبة من اأمانة
جلنة حترير املغرب العربي ،وعني حمله زعيم
حزب اال�ستقالل عالل الفا�سي.
يف اإحدى حما�سراته �سنة  1973بتون�س،
�سيعرتف باأن م�ساعره جتاه اخلطابي تعود اإىل
�سنة  ،1926اإذا اأفاد يف �ساأنها« :تاأملت كثريا
مل�سري هذا الرجل الذي بعد اأن ثار واأ�سبح اآمال
�سعوب �سمال اإفريقيا با�ست�سالمه هكذا فتفعل به
فرن�سا ما �ساءت ..وقلت يف نف�سي واهلل لو كنت
مكانه ملا ا�ست�سلمت وال اخرتت املوت و�سالحي
يف يدي على اأن اأ�ست�سلم (عمرية علية ال�سغري،
اليو�سفيون وحترر املغرب العربي ،املغاربية
للطباعة واالإ�سهار ،تون�س � - 2007سفحة.)22
كما ال يخفي بورقيبة خيبته عندما التقى باخلطابي
الأول مرة مبنا�سبة نزوله مب�سر ،اإذ كان من قادة
احلركة الوطنية الذين ح�سروا ال�ستقباله واإقناعه
بالنزول باأر�س الكنانة ملتابعة جهاده وحربه
التحريرية �سد اال�ستعمار يف البلدان املغاربية.
عرب بورقيبة عن خيبته م�سرحا« :كانت يل �سورة
خا�سة عن اخلطابي ...فحني �سهدته واجتمعت به
قلت يف نف�سي :اأهذا هو الرجل الذي هز عواطفنا
واأثار حما�سنا عندما كنا �سبابا اإذ هو مل يظهر لنا
اإال مبظهر بعيد جدا عما كنا نت�سور ،وتبني لنا اأن
الرجل ب�سيط وت�سريحاته لل�سحافة وغريها مل
تكن اإال من قبيل الكالم االأجوف» (نف�س امل�سدر
ال�سابق �سفحة .)213

اأحد قادة احلركة الوطنية التون�سية ،ومن

رشيد إدريس
موؤ�س�سي مكتب املغرب العربي بالقاهرة،
ومن املنا�سلني الذين احتكوا باخلطابي
واقتنعوا باأفكاره وروؤاه التحريرية .فقد
عرب عن اإعجابه باالأمري واإكباره الدائم له يف
مقاالت ن�سرها باجلرائد التون�سية .من هذه
املقاالت تلك التي ن�سرتها جريدة «الزهرة»
ومما جاء فيها بقلم ر�سيد اإدري�س.
« ...ق�سدت اإىل بيت �سمو االأمري عبد الكرمي
اأ�ستجلي راأيه يف الق�سايا التي ت�سغل بال
الراأي العام املغربي يف الوقت احلا�سر
وفيما يراه �سموه يف ق�سية املغرب العربي
يف اجتاه �سحيح يجب على مواطنينا اأن
ي�سلكوه للتخل�س من اال�ستعمار .وقد
رحب بي �سموه اأميا ترحيب وحتدث اإيل
حديثا فيه �سيء كبري من التح�سر وفيه
اأنوار م�سرقة من االإميان.
ولقد �سعرت واأنا بني يدي هذا الرجل
العظيم الذي كتب يف تاريخ املغرب العربي
�سفحة بطولة وجمد رائعة وهو يخط كل
يوم �سفحات من ال�سرب واجلهاد ال�سامت
ي�ستمد منها ال�سباب املنا�سل قوة وعزما
ون�ساطا� ،سعرت واأنا بني يديه الكرميتني
بعبء الر�سالة التي علينا اأن نتطلع بها
مع�سر اأبناء اجليل :اإن عبد الكرمي يدعونا
اإىل جهاد مرير ويب�سرنا بن�سر من اهلل قريب
اإذا اآمنا بقوتنا على قهر اال�ستعمار.
ولئن ر�سم لنا البطل الكبري �سبيل املجد،
فعلينا مع�سر ال�سباب اأن منهده ونعبده
ون�سلكه يف غري ما رهبة وال اإحجام»
(الر�سيد اإدري�س ،ذكريات عن مكتب املغرب
العربي يف القاهرة ،الدار العربية للكتاب –
ليبيا – تون�س � ،1981سفحة .)158
واختتم ر�سيد اإدري�س هذه املقالة ب�سوؤال
وجهه لالأمري.
هل توؤكد فكرة عقد موؤمتر مغربي عام
ي�سع خطة جديدة لتحرير املغرب
العربي؟ فاأجاب اخلطابي «نعم ...اإين اأوؤيد
هذا املوؤمتر اإذا قام به رجال خمل�سون
حازمون» ( امل�سدر نف�سه� ،سفحة .)161

الخطابي بعيون جزائرية
أحمد بن بلة
يعد اأحمد بن بلة من اأبرز قادة الثورة اجلزائرية واأول من
حكم اجلزائر بعد ا�ستقاللها.بحكم م�سوؤولياته يف جبهة التحرير
كانت له ات�ساالت مع رئي�س جلنة حترير املغرب العربي االأمري
اخلطابي .عن م�ساعره و�سهادته ونظراته عن اخلطابي نقدم
هذه ال�سذرات املختارة.
«اأوال ،االأمري عبد الكرمي ال ميت ب�سلة لل�سلفية ،وله و�سع
خا�س ،اإنه من نوع االأمري عبد القادر ،رجل عبقري ،فريد من
نوعه ،يف ذلك الوقت ،نظرا لالإجنازات التي حققها ،ولكنه جاء
قبل وقته» (حممد خليفة ،اأحمد بن بلة ،حديث معريف �سامل ،دار
الوحدة ،عمان� ،سفحة .)114
اأما عن ذكرياته خالل احلرب التحريرية الريفية يعرتف باأنه
تاأثر بها وهو مازال ولدا �سغريا ...ومازال وعمره اليوم �ست
و�ستني �سنة يتذكر االأغنية التي كان يرددها االأطفال فرحا
بانت�سارات الثورة ومطلعها.
اإ�سبانيا موؤدية والريف دار مزية
�سبعني جرناال ماتوا يف �سبحبية
وعن لقاء بن بلة باالأمري اخلطابي يف القاهرة والأول مرة اأو�سح
« :حني و�سلت اإىل م�سر اأول مرة مل اأكن اأعرف اأحدا من
امل�سوؤولني بعد ،وكنت اأريد اأن اأذهب اإىل �سوي�سرا لالن�سمام اإىل
االجتماع الذي �سيقرر انطالقة الثورة ،ومل اأكن اأملك يومها فل�سا
واحدا ،فذهبت لالأمري عبد الكرمي واأطلعته على و�سعي ...وكان
ناقما اأ�سد النقمة على جماعة االأحزاب ال�سيا�سية ..وعندما عرف
باأمر الثوراة ..اأعطاين مائة األف فرنك ،بعد اأن كان لقاوؤه معي
طيبا ووديا ...كان رحمه اهلل �سعلة اإميان وكان �سعلة ثورة»،
(امل�سدر نف�سه� ،سفحة .)115
ويف احلديث الذي اأجراه على قناة اجلزيرة يف نونرب 2005
حتت عنوان :اأ�سرار ثورة اجلزائر ،حظي اخلطابي يف تاريخ
هذه الثورة مبكانة ملحوظة من اأفواه بن بلة حيث �سرح...« :
حينما و�سلت اإىل م�سر يف �سهر غ�ست عام  ،1953طلب من االأمري
عبد الكرمي اأن يعد تقريرا عن روايته لتحرير املغرب فكان يرى
يف تقريره اأن تكون عملية التحرير عرب احلروب التقليدية التي
كانت جتري يف الريف يف ذلك الوقت ب�سكل كال�سيكي ...لكن
ال�سباط االأحرار يف م�سر كانوا يرون اأن هذه الو�سائل احلربية
مل تعد جتدي واإمنا البد من حرب الع�سابات ولي�س حربا
تقليدية ،لقد راأوا اأن منهجية االأمري عبد الكرمي يف التحرير ال
تنا�سبهم ...واأنا ال اأريد امل�سا�س بكرامة الرجل ،فقد كان رجال
جماهدا والكل ي�سهد له بذلك ،وكان من اأطهر اخللق ومن اأروع
النا�س الذين عرفتهم ،وكنت كلما حتدثت معه اأ�سعر اأنه من
اأخل�س النا�س واأطهرهم»( ،اأحمد من�سور ،الرئي�س اأحمد بن
بلة -اأ�سرار الثورة اجلزائرية ،دار ابن حزم للطباعة والن�سر-
بريوت � 2007سفحة .)96

توفيق المدني
من قادة احلركة الوطنية اجلزائرية
الذي وقف اإىل جانب الثورة الريفية
مما كلفه اإبعاده عن تون�س .اأما
بخ�سو�س عالقاته باالأمري اخلطابي
عندما حل بالقاهرة ،فكتب يف جل
مذكراته التي ن�سرت �سنة ،2010
هذه اخلواطر�« :سرفني االأمري
اخلطابي بالزيارة اإىل مقر جمعية
العلماء ،عن غري موعد ...وبقيت
حلظة م�سدوها ،واأنا اأتو�سم فيه
احلمية االإ�سالمية ،واأرى يف نظراته
نار الثورة ونور الفداء .حتادثنا
نحو �ساعة حديثا م�ستفي�سا تعطر
بذكريات املا�سي ،ما�سي الكفاح
النبيل ،واالنت�سارات الباهرة،
واالنحدار املوؤمل اأمام كرثة االأعداء،
ووفرة �سالحهم مع قلة اأن�سارنا
و�سعف �سالحنا ،اأما عن احلا�سر،
فقد اختلفنا على طول اخلط .كان
يرى اأنه ال ميكن اأ�سال اأن تنت�سر
اجلزائر وان ت�ستقل ،اإال اإذا ما
�سملت نار الثورة كامل ال�سمال
االإفريقي ،واأزيح حممد اخلام�س
عن عر�س املغرب االأق�سى وزحزح
احلبيب بورقيبة عن كر�سي الرئا�سة
بتون�س ،واأخذت قيادة الثورة زمام
احلكم باالأقطار الثالثة .بينما كنت
اأقول :اإن الثورة اجلزائرية جتد يف
القطرين ال�سقيقني االإعانة والتاأييد،
واإنها �سننت�سر ال حمالة بقوة
�سعبها وفدائية جماهديها وعزمها
االأكيد على الن�سر اأو املوت يف �سبيل
اهلل ،ثم ودعني ،وافرتقنا اأخوين
اإمنا اأيقنت يومئذ اأنه رجل له ما�س
جميد ،واإمنا لي�س له حا�سر وال
م�ستقبل ،رحمه اهلل رحمة وا�سعة،
(اأحمد توفيق املدين :حياة كفاح-
مذكرات ،اجلزء الثالث مع ركب
الثورة التحريرية� 2010 ، ،سفحة:
 331و.)332
يتبع

الثقافة
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�شوؤال موجه اإىل وزير االت�شال ومدير ال�شركة الوطنية للإذاعة والتلفزة:

ما م�شري ال�شريط التلفزي «دموعك يا فريحة»
للمخرجة املقتدرة «فاطمة علي بوبكدي»؟
�سبق للقناة الأوىل �سنة � 2010أن
اأنتجت فيلما تلفزيا حتت عنوان
«دموعك يا فريحة» للمخرجة
«فاطمة علي بوبكدي» وهو
اأول �سريط يتطرق اإىل ق�سيتنا
الوطنية ،ووحدتنا الرتابية،
ويعالج خرق حقوق الإن�سان
من طرف ع�سابة البولي�ساريو
يف حق املغاربة املختطفني
واملحتجزين يف خميمات العار
بتندوف.
�سريط يو�سح جليا اأنواع
التعذيب والتقتيل التي مار�ستها
ع�سابة البولي�ساريو مب�ساعدة
�سنيعتها الطغمة احلاكمة

باجلزائر( )..ومبا اأن ق�سيتنا
الوطنية جديرة باإنتاج ع�سرات
الأفالم التلفزية وال�سينمائية
والوثائقية ،وجديرة باأن ننفق
املاليري عليها لإي�سال حقائق
ودلئل حول مغربية ال�سحراء
يف كل التظاهرات الفنية
والثقافية الوطنية و العاملية،
ومن خاللها ف�سح معاناة
املغاربة املحتجزين مبخيمات
تندوف على مدى �سنني عديدة.
وال�سوؤال املطروح :هو ما هي
الأ�سباب التي جعلت التلفزة
املغربية «القناة الأوىل» تعتقل
هذا ال�سريط املهم وحترم

الرت�شيح لال�شتفادة من دعم
اجلمعيات الثقافية والفنية بر�شم
�شنة 2014
فتحت وزارة الثقافة باب الرت�سيح لال�ستفادة من
الدعم املخ�س�ض للجمعيات الثقافية والفنية بر�سم �سنة
 ،2014واآخر اأجل لتلقي الطلبات هو :يوم اجلمعة 28
فرباير.2014
لذا ،على اجلمعيات واملنظمات احلاملة لربامج وم�ساريع
ثقافية جادة ،اإيداع ملفاتها لدى مكتب ال�سبط املركزي
الكائن مبقر وزارة الثقافة «� - 1سارع غاندي -الرباط»
اأو اإر�سالها عرب الربيد امل�سمون اإىل العنوان املذكور مع
و�سع عبارة «دعم اجلمعيات الثقافية ل�سنة  »2014على
الظرف الربيدي.
ويتعني اأن تندرج امل�ساريع اأو الربامج املقرتحة �سمن
اخت�سا�سات وزارة الثقافة ووفق املرتكزات للمخطط
القطاعي «القرب الثقايف ،دعم الإبداع واملبدعني ،تثمني
و�سيانة الرتاث الثقايف املادي والالمادي ،تن�سيط
الدبلوما�سية الثقافية».
كما يتعني على اجلمعيات واملنظمات التي �سبق لها
اأن ا�ستفادت من دعم الوزارة اأن تقدم تقريرا اأدبيا
وحما�سباتيا خا�سا ودقيقا عن اإجناز م�سروعها اأو
برناجمها الثقايف مو�سوع الدعم ،معززا بال�سور والوثائق
وامل�ستندات املثبتة لأوجه �سرف هذا الدعم.

املدير العام ورئي�س
التحرير
م�شطفى العلوي

املواطنني من م�ساهدة اأول
عمل جريء يتطرق بكل �سجاعة
وو�سوح لق�سيتنا الوطنية،
ولف�سح خروقات البولي�ساريو
املخالفة لكل القوانني الدولية
والإن�سانية..؟
ورغم طرح �سوؤالني يف الربملان
على ال�سيد وزير الت�سال فاإن
اإجابة ق�سم الربجمة بالقناة
الأوىل كان �سبابيا وغري مقنع
اإذ ادعى ق�سم الربجمة اأن
هناك بع�ض امل�ساكل يف الألوان
و�سعوبة يف ترجمة اللهجة ح�ساباتهم ال�سخ�سية رمبا مع ال�سماعة التي يربرون بها منع
احل�سانية .على امل�سوؤولني ال�سركة املنفذة حلاجة يف نف�ض الفيلم من البث.
عن ق�سم الربجمة األ ي�سرفوا يعقوب؟ عو�ض البحث عن
محمد صوصي علوي هاشم

عر�س احلناء يف مدينة فم زكيد
ت�ستعد مدينة فم زكيد باإقليم طاطا لتعي�ض حدثا
متميزا مقتب�سا من الرتاث والثقافة واجلمال
واأي�سا الرغادة وال�سوفية .مهرجان احلناء
بفم زكيد  ،2014هو الدورة الثانية حلدث
حملي باإ�سعاع وطني ودويل ،ي�ستجيب لرغبة
املنع�سني يف جعل من �سجرة احلناء الأ�سطورية
اأداة للتنمية امل�ستدامة واحلفاظ على البيئة
وو�سيلة للرتويج للثقافة املغربية بكل مكوناتها
ول�سيما العربية والأمازيغية� .سينعقد هذا
امللتقى اأيام 27-26-25 :فرباير  2014وينظم
من قبل جمعية باب اخل�سري وتعاونية الهالل،
ب�سراكة مع جمعية فوق القنطرة الإيطالية،
حتت �سعار «�سجرة احلناء اأداة للتنمية
امل�ستدامة والرتويج الثقايف الوطني».

مديرة الن�صر:
حكيمة خلقي
h.khalki@voila.fr
�شكرتري التحرير:
�صعيد الريحاين
journal_said@yahoo.fr

الدار البي�شاء:كرمي اإدبهي

كتاب الراأي:
رمزي �صوفيا
حممد بركو�س
احل�شني الدراجي
اإدري�س اأبايا
رداد العقباين
بو�شعيب االدري�شي
م�شطفى الطريبق
يو�شف الكتاين
املرا�شلون:
زهريالبوحاطي
نور الدين هراوي
حممد �شجيع
عزيز الفاطمي
�شعيد اأحتو�س
عبد الرحيم عواد
العنوان:
�شارع االأمري موالي
عبد اهلل
�صندوق الربيد439 :
الرباط
الهاتف:
0537708047

حفلتكرميي
للباحثاجلامعي
اإدري�سبنعلي

الفاك�س:
0537708049
االإيداع القانوين:
 28جوان 1965
ال�صحب:
ماروك �شوار
التوزيع:
�صابري�س
الق�شم التجاري:

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

تنظم اجلمعيــــة املغربية
للعلـــــوم ال�سيا�ســــــــــــية
والجتماعية ،حفال تكرمييا
مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية
الأوىل لوفــــــــــــاة الباحث
اجلامعـي اإدري�ض بنعلي.
وذلـــــك باملكتبة الوطنية
بالربـــــاط يومه اخلمي�ض
 6فرباير  ،2014حيث
�سيتخلل احلفل نقا�سا حول
دور املثقف يف املجتمع
مب�ساركة الأ�ساتذة :حممد
م�سباحــــــي ،عبد املغيث
بنم�سعود تريــــدانو ،حممد
مدين ،وحممد ال�سيكر.

عادل ال�شبار
0664494024
الأ�صبوع ت�صدر عن
دار الن�صر دنيا بري�س
�شركة حمدودة

طبع من هذا العدد 40.000

13

�لعدد� 775 :خلمي�ض  06فرب�ير 2014

قالوا ونقول
 < idbihi62@gmail.comإعداد :كريم إدبهي

م�ضطفى �أور��ض رئي�ضا جديد� جلامعة
�ل�ضلة.

حول �ملاأذونيات �أو لكرميات

«صحف»

 وتنتظره �لعديد من �لأور��ض..

تهافت وج�شع ع�شرية «الكوايرية»
 ..ماز�ل مو�ضوع �ملاأذونيات �أو
«لكرميات» يرخي بظالله على �ل�ضارع
�لريا�ضي بقوة ،بل �أ�ضبح مادة د�ضمة
لو�ضائل �لإعالم �لتي ركزت وب�ضكل
كبري على �جل�ضع �لذي �أ�ضاب بع�ض
�لالعبني.
فبعد �ل�ضتقبال �مللكي �لر�ئع لفريق
�لرجاء عقب و�ضوله �إىل نهاية
كاأ�ض �لعامل لالأندية �لتي ظهر بها
ب�ضكل ملفت للنظر ،تكرم جاللته
ومنح للفريق �لأخ�ضر بقعة �أر�ضية
بنو�حي �لد�ر �لبي�ضاء من �أجل �إن�ضاء
ملعب �أو مركز لتكوين �لالعبني،
كما منحهم �أي�ضا وكعادته مبالغ
مالية حمرتمة ت�ضجيعا منه على
م�ضاعفة جمهود�تهم ،وحتفيز� لكل
�لفرق �لوطنية من �أجل �لو�ضول �إىل
�ملناف�ضات �لدولية وت�ضريف �لكرة
�ملغربية.
هذ� �ل�ضتقبال وجده �لبع�ض فر�ضة
لتقدمي طلبات من �أجل �حل�ضول على
ماأذونيات ت�ضاعدهم على حت�ضني
و�ضعهم �ملايل و�لجتماعي من حق
هوؤلء �لالعبني �أن يتقدمو� بطالباتهم
�إىل �مللك �لذي ي�ضجع د�ئما �لريا�ضة
و�لريا�ضيني �لذين يرفعون ر�ية
�لوطن يف �مللتقيات �لعاملية ،لكن لي�ض
من حقهم بتاتا �أن ي�ضتغلو� مثل هذه
�ملنا�ضبة من �أجل �ملبالغة يف طلباتهم.
هل من �ملعقول �أن يتقدم لعب
بطلب �حل�ضول على  25كرمية مرة
و�حدة؟ �إنها قمة �لتهافت و�جل�ضع
�لذي �أ�ضاب لعبون يتقا�ضون �أجور�
حمرتمة جد� ،ويتمتعون بالعديد من
�لمتياز�ت مقارنة مع كبار �أطر �لدولة
من مهند�ضني و�أطباء..

الصالحي

كان على هوؤلء �ملتهافتني �أن يتحلو�
بالقناعة و�لكر�مة ويرتكو� مثل هذه
�لمتياز�ت لالعبني �أفنو� �ضبابهم
و�أعطو� �ل�ضيء �لكثري للكرة �لوطنية،
ويعي�ضون حاليا خريف عمرهم يف
و�ضعية ل ت�ضرف ما�ضيهم �لتليد.
حميد بهيج جنم �لرجاء يف �ل�ضتينيات
يحت�ضر حاليا ببطء ،حمان �لذي قهر
�لأملان و�ضجل �أول هدف للمنتخب
�ملغربي يف كاأ�ض �لعامل مبك�ضيكو
� 1970ختفى عن �لأنظار ول �أحد
ي�ضاأل عن �أحو�له.
م�ضطفى �لطاهري �ملد�فع �ل�ضر�ض

�شراعات جمانية بني الرجاء والوداد
يعيـــــــــــــ�ض
فريقـــــا �لود�د
و�لرجاء هذه
�لأيام حربا
�ضامتة ب�ضبب
�لطريقة �لتي
�ضلكها �لفريق
�لأخ�ضـــــــــر جللب
مهاجم �لود�د ،جو�د �إي�ضن� ،لذي
�ضينتهي عقده يف يونيو �لقادم.
فريق �لود�د مل يه�ضم �نتقال لعبه
وهو ماز�ل ملتزما بعقد ،وماز�ل
يجري تد�ريبه مع فريق �لأمل،
�ل�ضيء �لذي �ضيجلب له ل حمالة
�ضخطا كبري� من جماهري �لود�د �لتي
�نتقدت ب�ضدة �ل�ضورة �لتي ظهر
فيها رئي�ض �لرجاء مع �إي�ضن.
�ل�ضيء �لوحيد �لذي يجب �أن يعرفه
�مل�ضوؤولون �حلاليون ،هو �أن �نتقال
�لالعبني بني �لفريقني كان �ضيئا
عاديا ،ومل يخلق يف يوم من �لأيام
�لعد�وة �لتي نر�ها �ليوم.
�نتقل �ملرحوم �لظاهرة بيت�ضو
من �لرجاء �إىل �لود�د و�ضكل �آنذ�ك

حدثا تاريخيا
كبري� ،بدون
�أن يخلـــــق
�أزمة بني
�لفريقني بل
كان معظـــم
� لال عبــــــــني
�لرجاويني ياأتون
�إىل ملعب �لأب جيكو مل�ضاهدة هذ�
�لالعب �ملتميز بالقمي�ض �لأحمر.
قبل �لبيت�ضو �نتقل� ،لبطا�ض ،عبد
�هلل �أزهر� ،ل�ضحر�وي ،وح�ضن
هر�ض ،عزمي� ،لغري�ضي و�آخرون �إىل
�لرجاء ،و�نتقل �إىل �لود�د ميالزو،
عليــــــو�ت ،عز�لـــــدين وغريهم..
و�ضينتقل يف �لقادم من �ل�ضنو�ت
لعبون �آخرون.
فلماذ� كل هذه �ل�ضجة �لتي يعي�ضها
�لفريقان هذه �لأيام ب�ضبب هذ�
�لنتقال �لعادي؟
نتمنى �أن يتجاوز هذ�ن �لفريقان
كل �خلالفات �لهام�ضية �لتي ل
تخلق �ضوى �لعد�وة و�حلقد بني
�جلارين.

جورج وياه

لفريق �ملولودية �لوجدية يعاين من
قلة �ليد �ضاأنه �ضاأن زميله يف �لفريق
�لهد�ف �لكبري ،حممد مغفور.
مد�فع �لود�د �أحمد جماهد �لفائز
باأول و�آخر لقب مع �ملنتخب �ملغربي
باإثيوبيا �ضنة  1976مير هو �لآخر
بو�ضعية �ضحية حرجة بعد �أن �أجرى
عمليتني جر�حيتني على �لقلب.
بابا �لهد�ف و�لالعب �لكبري �لذي
ف�ضل �لبقاء مع فريق جنم �ل�ضباب
�لبي�ضاوي بدل �لحرت�ف ببوردو
طرد من �ضكنه �لوظيفي �أمام �أعني
�مل�ضوؤولني عن �ل�ضاأن �لكروي..

�حل�ضني جنم �حتاد �ملحمدية يعاين من
�أزمات نف�ضية وهو �لذي كان بالأم�ض
�لقريب يهدي �لب�ضمة و�لأفر�ح لأبناء
مدينة �لزهور.
لعبون كبار ل ي�ضعفنا �لزمن للحديث
عن �إجناز�تهم ،وعن معاناتهم
�حلالية ،دون �حلديث عمن غادرونا
�إىل د�ر �لبقاء ويف قلوبهم ح�ضرة.
لالأ�ضف �ل�ضديد مل ن�ضمع يف يوم من
�لأيام� ،أن لعبا مغربيا قام مب�ضروع
خريي و�إن�ضاين لوطنه� ،أو �ضاعد
�ضباب بلده يف �حل�ضول على عمل
يحميهم من �ل�ضياع.
هاج�ض �لالعب �ملغربي وبعد �أن ر�كم
�لرثو�ت ،هو فتح مقهى �أو مطعم
و�لبحث عن �لغتناء بكل �لو�ضائل،
على عك�ض �لالعبني �لأفارقة �لذين
يقومون مب�ضاريع تعود باخلري على
�أبناء وطنهم.
كلنا نتذكر �لنجم �لعاملي جورج وياه
�لذي يرجع له �لف�ضل يف توحيد بلده
ليبرييا بعد �ضنني طويلة من �حلرب
�لأهلية �لتي عا�ضتها ،بل كان وياه من
�لهاربني وعمره مل يتجاوز � 15ضنة،
ليعود بعد م�ضرية �حرت�فية كبرية
�إىل وطنه وي�ضاهم يف �إعادة بنائه،
هذ� دون �أن نن�ضى �لأعمال �جلليلة
للعديد من �لالعبني كالكامريوين �إيطو،
و�لإيفو�ري دروغبا و�آخرين..
لعبون �أعطو� لزمالئهم �ملغاربة در�ضا
كبري� يف �لوطنية و�لزهد و�لكر�مة.
فحني تغيب �لقناعة ،فما علينا �إل �أن
ننتظر �جل�ضع و�لتهافت وقلة �لعفة.

عندما �ضاأتو�ضل بعر�ض تدريب منتخب
تون�ض �ضاأقرر« .البنزرتي مدرب الرجاء»
 عاد غادي تهرب كالعادة.
�ل�ضاحلي يحطم �لرقم �لقيا�ضي يف عدد
�ملاأذونيات �لتي طلبها من �لق�ضر.
«المساء الرياضي»

بدل حتطيمه �لرقم �لقيا�ضي يف ت�ضجيل
�لأهد�ف.
ل ميكن لأحد �أن يحا�ضبني على �خل�ضارة
يف مبار�ة ودية.
«طاليب مدرب الوداد»

�حل�ضاب �ضابون �أ �ل�ضي عبد �لرحيم.
�أع�ضاء من �ملكتب �مل�ضري حاربو� فاخر.

«بودريقة رئيس الرجاء»

مبا فيهم �أنت.
هل يكون «�ل�ضان» در�ضا لربح رهان «�لكان»؟
«جرائد»

�ل�ضان� ،لكان ،طر�ن ،ل حول ول قوة
�إل باهلل.
بودريقة يهنئ رئي�ض �لبار�ضا.

«األخبار»

هو �للي بقا ليك.
�أنا رجاوي ،ولدي م�ضروع علي �إمتامه.

«البنزرتي مدرب الرجاء»

م�ضروعك �جلديد ،هو تدريب �ملنتخب
�لتون�ضي.

بدون عنوان

هذا الخبر

من اإق�شاء لآخر

بعد �لإق�ضاء �ملفاجئ ملنتخب �ملحليني يف نهائيات كاأ�ض �إفريقيا ،وبعد
�مل�ضتوى �ملتو��ضع للعديد من �ملنتخبات �لوطنية ،جترعنا موؤخر� مر�رة
�إق�ضاء �ملنتخب �لوطني للتن�ض يف عقر �لد�ر �أمام منتخب �للك�ضمبورغ
�ملغمور.
�أمل نقل �إن �لإق�ضاء �أ�ضبح �ضناعة مغربية؟

دميقراطية جامعة ال�شلة و�شرود جامعة الكرة

�أعطت �جلامعة �مللكية �ملغربية لكرة
�ل�ضلة جلامعة كرة �لقدم در�ضا كبري�
يف �لدميقر�طية و�ل�ضفافية.
عا�ضت هذه �جلامعة ومنذ مدة طويلة
�لعديد من �لأزمات و�ل�ضر�عات بني
�أع�ضائها� ،أ�ضفرت يف نهاية �ملطاف على
عقد جمع ��ضتثنائي متيز بال�ضفافية

وبروح �مل�ضوؤولية ليتم �نتخاب يف نهاية
�ملطاف م�ضطفى �أور��ض رئي�ضا جديد�،
�أمام ت�ضفيقات خ�ضمه �أحمد �ملرني�ضي
�لذي خرج من هذه «�ملبار�ة» مرفوع
�لر�أ�ض.
جمع كرة �ل�ضلة كان مبثابة در�ض
جلامعة كرة �لقدم �لتي ع�ضنا مهزلة
جمعها �لعام �لذي حتول �إىل م�ضرحية
بئي�ضة جلبت لنا �ل�ضخرية و�ل�ضتهز�ء،
وتابع ف�ضولها �لعامل باأ�ضره.
فبعد مرور �أكرث من �ضهرين على
م�ضرحية �ل�ضخري�ت ،مازلنا ننتظر من
�مل�ضوؤولني �أن ي�ضتيقظو� من �ضباتهم
وينقذو� ما ميكن �إنقاذه قبل فو�ت
�لأو�ن.

متكن �ملنتخب �لليبي من �لفوز
بكاأ�ض �إفريقيا للمحليني بجنوب
�إفريقيا بعد فوزه يف �ملبار�ة
�لنهائية على نظريه �لغاين
بال�ضربات �لرتجيحية.
منتخب ليبيا �ملغمور خلق
�ملفاجاأة بو�ضوله �إىل �لنهاية
وهزم منتخب غانا �لذي كان من
�أبرز �ملر�ضحني لهذ� �للقب.
منتخب ليبيا بدون جامعة
حقيقية ،وبدون بطولة ب�ضبب
�لأو�ضاع �ل�ضعبة و�ملرتدية
�لتي يعي�ضها هذ� �لبلد �ل�ضقيق،
جنح فيما ف�ضل فيه منتخبنا
�لذي مت �نتقاوؤه يف �آخر حلظة
دون مع�ضكر�ت تدريبية �أو
حتفيز�ت.
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«التالميذ» الذين حاولوا اغتيال وزير الداخلية

«م�سار» �لتعليم..

و�لعودة �إىل �أيام
يو�سف بلعبا�س حني
هدد �لتالميذ «�لنظام»

هل يعلم هذا التلميذ الذي يقف فوق سطح مدرسة احتجاجا على «مسار» الحكايات المؤلمة لألمس القريب؟
لم يصدر حتى اآلن عن الحكومة أي قرار حازم ليضع حدا للمظاهرات واالحتجاجات التي تشهدها مختلف المدارس المغربية في شمال البالد وشرقها،
ولم تتطوع أية جهة لتوضح للمتظاهرين «القاصرين» خطورة االنسياق وراء مظاهرات مخدومة( ،)..وال يعلم أحد كيف ستخرج البالد من الفوضى التي
تسبب فيها تبني نظام مدرسي اسمه «مسار» ،أصر على تنفيذ بنوده الوزير بلمختار ،الذي يبدو وكأنه يسير على خطى وزير تعليم سابق إسمه «يوسف
بلعباس» ،هذا األخير أشعل نيران الفوضى في مختلف أنحاء المغرب سنة  1965عندما تبنى مذكرة لم تلق أي ترحيب من لدن التالميذ( )..وتطور األمر إلى
حد تهديد النظام( ،)..بل إن تالميذ ذلك الزمان أسسوا منظمة « 23مارس» كتمهيد ألعنف فصول المواجهة مع الملكية(.)..
هكذا تستسهل الدولة مظاهرات التالميذ ،مثلما استهلت رشق الوزير بنعبد اهلل بالحجارة في أسا ،والشك أن رئيس الحكومة بن كيران والذي كتبت عنه
صحف موالية لجهات متفائلة( )..أنه مهدد بالقتل ،يقيم في «دار غفلون» ،وإال لما تكلم باستسهال عن مسلسل اإلصالحات ،حيث قال أمام نواب حزبه
مؤخرا« :لهال يسهل في هذه االنتخابات ،ولهال يسهل في قيادة الحكومة المقبلة(.)..
وال شك أن «برنامج مسار» أحد اإلصالحات التي ستكلف بن كيران كثيرا ،ولكن ما الذي يضمن أن الغضب من تطبيق هذا البرنامج سيقف عند حدود إسقاط
الحكومة فقط( )..فتاريخ المغرب شاهد على أن مواجهة تالميذ المدارس كانت تفضي إلى مواجهات مع النظام ،حدث ذلك سنة  1965وسنة 1981
وسنة .)..( 1984
«خطورة» تبني التالميذ للمطالب السياسية تلخصها عبارات الملك الراحل الحسن الثاني في خطابه الشهير يوم  22يناير  ،1984عندما «هل أصبح المغاربة
طائشين» ،قبل أن ينطق بالعبارات التي كانت سببا في إحياء مشاكل الريف( ،)..حيث قال إن ما أوصل المغاربة لذلك الحد من المشاكل هم «األطفال»
و«األوباش» والذين حدد أماكن تواجدهم في الناظور والحسيمة وتطوان والقصر الكبير(.)..
وربما لن يخطر ببال الوزراء الحاليين ومنهم الذين طلبوا حماية الشركات الخاصة( )..أن تهور التالميذ يمكن أن يصل إلى أبعد الحدود ،حتى المحاولة
الوحيدة والمعروفة الغتيال وزير الداخلية القوي في عهد الحسن الثاني ،ادريس البصري ،خطط لها تالميذ وطلبة خالل بداية الثمانينيات في الدار البيضاء،
غير أن الذي انتهى فعال كان هو هؤالء التالميذ الذين وجدوا أنفسهم في «درب موالي الشريف».
حكاية التالميذ الذين حاولوا اغتيال وزير الداخلية ال يوازيها من حيث الرعب إال حاالت بعض التالميذ الذين اختطفوا إبان سنوات الرصاص في ظروف
ملغومة ،ولم تستطع هيئة اإلنصاف والمصالحة الكشف عن مصيرهم ،أمثال «أتكو احمد بن علي» ،الذي كان يدرس تلميذا داخليا في السنة الرابعة
إعدادي بثانوية ولي العهد بورزازات خالل سنة  ،1974قبل اختفائه ،وكان مشهورا بعالقاته مع تالميذ من األقاليم الجنوبية ،اختفوا بدورهم سنة 1975
في ظروف غامضة« ،المصدر :الموقع الرسمي للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان».

الرباط :سعيد الريحاني
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بني الوزير بلعبا�س والوزير بلمختار

املطالب ال�صيا�صية التي ت�صببت يف وقوع ا�صطدام
بني اجلي�س وتالميذ املدار�س
مازال هناك من يتذكر إلى حدود اليوم ذلك النشيد
القائل« ،اشهـــد يا حزيران (يونيو) في يومك
العشريــــن ..وطني أنار الدرب والنصر مشتعل ..بيقظة
الفالح ..بصرخة العامل ..بثـــــــورة الجمهور...
ذا شعبنـــا البطل ..سعيدة يا رحال ..دهكــــون يا
زروال ..مواكب األبطال بالوعد تتصل ..مدينة البيضاء
يا درب من رحلوا ..أبنــــــاؤك العظمــــــاء اليوم قد
نزلــــــوا».
قد ال يكون هناك مجال لتكرار مثل هذه األناشيد في
مغرب العهد الجديد والدستور الجديد ،رغم أنها
قد تعزف في حاالت نادرة خالل االحتفاالت النقابية،
التي تؤرخ لتاريخ العمل النقابي في المغرب ،ولكن
الظروف سمحت بظهور نوع جديد من األناشيد خالل
المظاهرات األخيرة ضد مقترحات «مسار» من قبيل
«اوالد الشعب فيناهوما ..فعكاشة راهوما».
شتان بين تالميذ األمس واليوم ،شتان بين جيل كان
يكتب القصائد وبين جيل ال يعرف سوى «التغريد» على
صفحات األنترنت ،في «الفيس بوك» و«تويتر» ولكن
ذلك ال يكفي لحجب «المحطات المؤلمة في تاريخ
المدرسة».

 15ألف تلميذ في ملعب
ثانوية محمد الخامس
�سبق لأحمد العراقي ،وزير البيئة
ال�سابق ،يف حكومة عبد الرحمان
اليو�سفي ،اأن حكى لل�سحفيني ،بع�ض
ما يتذكره من م�ساهد ذلك الزمان
عندما قرر التالميذ التظاهر �سد
�سيا�سة وزير التعليم يو�سف بلعبا�ض،
الذي قرر ب�سكل مفاجئ طرد جمموعة
من التالميذ لعتبارات تتعلق «ب�سن
الدرا�سة»(� 16سنة)� ،سنة  ،1965يف
تلك الفرتة التي متيزت بقوة �سوكة
املعار�سة ،حيث كان حزبا ال�ستقالل
والحتاد ال�سرتاكي يرتبعان على
عر�ض احلركات الجتماعية()..
ب�سكل كان مينحهما القوة لتخاذ
قرارات جريئة من قبيل مقاطعة
الد�ستور( )1962وتقدمي ملتم�سات
الرقابة لإ�سقاط احلكومة(.)1964
يقول اأحمد العراقي« :اجتمع قرابة 15
األف تلميذ مبلعب كرة القدم ،يف ثانوية
حممد اخلام�ض ،وانطلقت امل�سريات
يف اجتاه اأكادميية التعليم اجلهوية..
يوم واحد بعد ذلك �سيجد التالميذ يف
ا�ستقبالهم ،ادري�ض بنعمر عامل مدينة
الدار البي�ساء« ،كان يحثهم على
العودة اإىل اأق�سامهم ،ولكنهم خرجوا
اإىل ال�سوارع ،نحو درب ال�سلطان،
وباب مراك�ض ،باب املدينة القدمية،
�سارع الفدا ،وعدد من ال�سوارع
الأخرى�( ،سهادة العراقي :ه�سربي�ض
 23مار�ض .)2013
يف ذلك الزمن مل تكن لتقبل اإدارة

المتسللون
للمظاهرات مهدوا
الطريق لتدخل
الجيش ،ولحسن
حظ الدولة في
تلك األيام ،لم
يكن هناك أي ربيع
عربي ،وإال لكانت
مشاهد العربات
المدرعة التي تجوب
الشوارع والرصاص
الحي الذي لعلع
في واضحة النهار،
حطبا للقنوات
التلفزية التي تصنع
االخبار واألحداث ()..

أحداث  19يناير
 1984ما زالت تنبعث
بين الفينة واألخرى
في احتجاجات
المعطلين بالريف

الأمن الوطني «جتاوزات» من هذا
النوع ،ولكم اأن تت�سوروا ردة فعل
املدير العام لالأمن الوطني والذي مل
يكن �سوى «حممد اأوفقري»� ،ساحب
الأهداف املعروفة �سد النظام()..
ولعل هذا هو ما يف�سر ذلك العنف
ال�سديد التي متت من خالله مواجهة
التالميذ العزل ومن �سار يف ركبهم.
فمثل هذه املظاهرات ل ميكن اأن متر
ب�سالم ،حيث يتذكر العراقي مثال اأولئك
«املرتزقة» الذين ت�سللو للمظاهرات،
التي انتقلت اإىل فا�ض ،ومراك�ض،
والرباط ،بهدف القيام باأعمال ال�سغب،
بهدف اإعطاء فر�سة للجي�ض من اأجل
التدخل( ،امل�سدر نف�سه).
املت�سللون للمظاهرات مهدوا الطريق
لتدخل اجلي�ض ،وحل�سن حظ الدولة يف
تلك اليام ،مل يكن هناك اأي ربيع عربي،
واإل لكانت م�ساهد العربات املدرعة
التي جتوب ال�سوارع والر�سا�ض
احلي الذي لعلع يف وا�سحة النهار،

حطبا للقنوات التلفزية التي ت�سنع
الخبار والأحداث ( ،)..ويكفي يف هذا
ال�سدد احلديث عن عدد القتلى الذي
يرتاوح بني  5000اآلف ح�سب تقدير
العراقي ،و 1500ح�سب �سهادة قيدوم
الحتاديني ،احلبابي.

عبد الرحيم بوعبيد في
مواجهة المعطي بوعبيد

الدار البي�ساء كانت دائما م�سرحا
لأحداث األيمة ،لكن اأكرث احلكايات
اأملا هي تلك التي كتبت بدماء التالميذ،
فلي�ض هناك من �سيء يوؤمل الفوؤاد اأكرث
من ت�سويب بندقية نحو تلميذ «طائ�ض»
يقف خلفه �سيا�سيون مقنعون(.)..

�سنة  1981اأي�سا� ،سي�سقط بع�ض
التالميذ �سحايا ،يف جمازر قوات
الأمن ،هم اأي�سا ينتمون اإىل جمموعة
«�سهداء كومرية» كما كان ي�سميهم
ادري�ض الب�سري ،وزير داخلية امللك
الراحل احل�سن الثاين ،هذا الأخري كان
يغ�سب اأ�سد الغ�سب عند اخلروج عن
الأعراف املعمول بها يف جمال التقاليد
املرعية(.)..
يوم  20يونيو � 1981سيظل خالدا يف
الأذهان ،عندما ا�ستجاب عمال وجتار
وتالميذ الدار البي�ساء لدعوة الإ�سراب
العام التي اأطلقتها نقابة فتية ،ا�سمها
الكنفدراليـــــة الدميقراطيـــــة لل�سغل،
فاأ�سبحت الدار البي�ساء مثل مدينة
�سبح خالية من احلركة ،لكن «الدولة»
قررت وقتها رفع حالت التاأهب اإىل
اأق�ســـى درجاتها ملواجهة هذا التمرد
ال�سامت ،التي تزامن مع الفرتة التي
تلت اأكرب عملية تزوير �سهدها املغرب
يف نتائج البكالوريا(.)..
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قائمة ال�ضحايا كانت طويلة جدا ،بعد
اإطالق الر�ضا�ص احلي ،حيث يقدره
البع�ص بـ 600قتيل ،من بينهم اأطفال،
ولكن الرقم امل�ضبوط مل يعرف اإىل الآن
هيئة الإن�ضاف وامل�ضاحلة مل ت�ضتغل
على هذا امللف ،ليظل الرقم  673قتيال
و 637جريحا ،الذي اأيده املحامي
الفرن�ضي «مينار» والذي كلفته اجلمعية
املغربية حلقوق الإن�ضان بتتبع امللف،
هو الأرجح.
قد يت�ضاءل البع�ص ما عالقة التالميذ
باأحداث  1981التي ت�ضتند اإىل معطيات
اجتماعية ،طاملا اأن الحتجاجات كانت
ب�ضبب الزيادات يف اأ�ضعار املواد الغذائية
والتي تقدر بن�ضبة  172يف املئة بالن�ضبة
لل�ضكر ،و 107يف املئة بالن�ضبة للزيت،
و 242يف املئة بالن�ضبة للزبدة ،و 185يف
املئة بالن�ضبة للدقيق( )..هذه الزيادات
كان لها انعكا�ص على تالميذ املدار�ص
الذين �ضاركوا يف املظاهرات املقموعة،
ويعتقد اأن بع�ص هوؤلء التالميذ حجزوا
مقاعدهم يف ف�ضاء معر�ص الدار البي�ضاء
حيث جرى احتجاز ما يناهز  10اآلف
�ضخ�ص ،بعد اأن امتالأت مراكز ال�ضرطة
عن اآخرها.
يف ذلك الوقت حمل زعيم الحتاديني
عبد الرحيم بوعبيد امل�ضوؤولية للدولة
يف تطور هذه الأحداث ،واأدان حكومة
املعطي بوعبيد ،غري اأن وزارة الداخلية
كانت لها رواية اأخرى ،بعد اأن اتهمت
كال من الحتاد ال�ضرتاكي للقوات
ال�ضعبية والكنفدرالية الدميقراطية
لل�ضغل بالوقوف وراء الأحداث ،ومل يكن
ذلك �ضوى منطلقا للمحاكمات ال�ضيا�ضية
ومنع ال�ضحافة ،بتواطوؤ مع الربملانني
اخلا�ضعني لأوامر وزارة الداخلية(.)..

عندما وصف الحسن الثاني
«ريافة» باألوباش
م�ضاكل منطقة الريف كبرية ،حتى واإن
حاول ال�ضيا�ضيون املتحدثون با�ضم الريف
يف الرباط الت�ضغري من �ضاأنها( ،)..لكن
م�ضكلة بع�ص «ريافة» هي اأنهم مل يه�ضموا
تلك اليام عندما كانت تطالهم «غ�ضبات»
املخزن.
األي�ص احل�ضن الثاين هو من و�ضف «ريافة»
بالأوبا�ص يف خطاب تاريخي تاله يوم 22

يناير  ،1984عقب اأحداث �ضاخنة ،اأجربت
قوات الأمن واجلي�ص على اإطالق الر�ضا�ص
احلي.
قمة غ�ضب احل�ضن الثاين تك�ضفها مقتطفات
من هذا اخلطاب الذي قال فيه امللك
الراحل..« ،هل اأ�ضبح املغاربة يا ترى
طائ�ضني حتى ..اإذا اأتت الرياح تع�ضف
بنا ،كري�ضة يف مهب؟ فهل و�ضلنا اإىل هذا
احلد؟ ..اإما بوا�ضطة الأطفال اأو الأوبا�ص،
الأوبا�ص يف الناظور واحل�ضيمة وتطوان
والق�ضر الكبري ...الأوبا�ص العاطلون عن
العمل الذين يعي�ضون بالتهريب وال�ضرقة،
وا�ضتعملوا يف مراك�ص كما هو ال�ضاأن عند
جميع امل�ضاغبني ،الأطفال ال�ضغار يف مقدمة
املظاهرات ،علما منهم اأن ال�ضرطة اإذا كانت
�ضتقوم بعملها اأمام مظاهرة ي�ضعب عليها
�ضرب الأطفال اأو اإلقاء القب�ص عليهم اأو
مهاجمتهم ،فها اأنا ذا اأقول لكم ،اإن هوؤلء
الأوبا�ص مت اعتقالهم ويجب على الأطفال
الطلبة والتالميذ اأن يعلموا اأن املعي�ضة
ارتفعت ب�ضببهم( ،»..مقتطف من خطاب
امللك الراحل احل�ضن الثاين).
مل يرتدد امللك الراحل يف حتميل كل طرف
م�ضوؤوليته وكانت ر�ضالته وا�ضحة للتالميذ
والأطفال اأي�ضا« :لأن الطفل املغربي منذ
اأن يولد ،وينمو اإىل اأن يدخل املدر�ضة العليا

في الريف دون غيره
من مناطق المغرب
تم جر التالميذ إلى
مساندة مطالب
الطبقات الشعبية
التي كانت تعيش من
التهريب ،حيث تم
فرض ضريبة من أجل
الدخول إلى مليلية
المحتلة ،تتراوح بين
 100درهم بالنسبة
للراجلين و 500درهم
بالنسبة لراكبي
السيارات.

وهو يتلقى تعليمه باملجان ،واإذا اأردت
اأن اأنق�ص ولو من ن�ضف ميزانية التعليم،
فاأق�ضم باهلل الذي ل اإله اإل هو اأنه ميكنني
اأن اأخف�ص من اأثمان املواد الغذائية» ،هكذا
كان يعتقد امللك الراحل الذي كان يعترب
اأن التعليم ي�ضتنزف عدة ماليري لو مت
توفريها ،ملا بقي ثمن الزيت وال�ضكر واخلبز
والدقيق مرتفعا .بكل و�ضوح ،قال احل�ضن
الثاين« :اأقول لهوؤلء الأطفال ال�ضغار الذين
ي�ضريهم غريهم ،يجب اأن ل يعودوا للمزاح
فالأمر قد اأعطي لكي يطبق عليهم ما يطبق
على الكبار» ،وكان احل�ضن الثاين يق�ضد
بالكبار الأ�ضاتذة ،الذين طردوا من املدر�ضة
ثم عادوا اإليها يف وقت لحق(.)..
يف الريف دون غريه من مناطق املغرب مت
جر التالميذ اإىل م�ضاندة مطالب الطبقات
ال�ضعبية التي كانت تعي�ص من التهريب،
حيث مت فر�ص �ضريبة من اأجل الدخول
اإىل مليلية املحتلة ،ترتاوح بني  100درهم
بالن�ضبة للراجلني و 500درهم بالن�ضبة
لراكبي ال�ضيارات.
كان املدخل هو دفع التالميذ والطلبة
لالحتجاج على ر�ضوم الت�ضجيل التي
بلغت  50درهما بالن�ضبة للتالميذ،و100
درهم بالن�ضبة للطلبة اجلامعيني ،لكن
الحتجاجات اختلطت مع احتجاجات

أفكار طفولية

تالميذ حاولوا �صرقة م�صد�س واغتيال الب�صري يف كلية احلقوق
�ضبق للمعطلني اأن حا�ضروا رئي�ص احلكومة عبد الإله
بن كريان ،و�ضط �ضارع حممد اخلام�ص يف الرباط،
�ضهر �ضتنرب املا�ضي ،غري اأن الذين حا�ضروه هذه
املرة ،خالل الأيام الأخرية ،كانوا تالميذ يف عمر
الزهور ،ق�ضدوا بيته ليبلغوه غ�ضبهم على ما ورد يف
برنامج «م�ضار» التعليمي.
ولعله من ح�ضن حظ بن كريان اأن تالميذ اليوم لي�ضوا
هم تالميذ الأم�ص ،واإن كانت ق�ضا�ضات الأخبار تنقل
بني الفينة والأخرى اأخبارا مرعبة عن تالميذ يف تازة
�ضبطوا وبحوزتهم م�ضد�ص( ،موقع تلك�ضربي�ص:
 27مار�ص  ،)2013اأو تالميذ يف طنجة �ضبطوا وهم
يحاولون تفجري قنينات مليئة بالغاز ( 26يناير
..)2006
«خطورة الزج بالتالميذ» يف ح�ضابات ال�ضيا�ضة ،بلغت
اأوجها يف بداية الثمانينيات عندما فكر طالب يدعى
عبد الرزاق النحيلي يف تخلي�ص املغاربة من بط�ص
وزير الداخلية القوي ادري�ص الب�ضري� ،ضنة ،1983
وهي احلكاية التي مل تخرج اإىل الوجود اإل �ضنة 200
عندما ا�ضتطاعت �ضحيفة «ال�ضحيفة» املتوقفة عن

ال�ضدور ،اإدراج �ضهادة لأحد الذين توبعوا يف الق�ضية
وهو م�ضطفى �ضابر ،اأحد التالميذ الذي �ضاركوا يف
حماولة اغتيال وزير الداخلية يف ذلك الوقت.
«فينا هو الفردي» (اأين هو امل�ضد�ص) ،كان هذا اأول
�ضوؤال يطرحه جالد درب مولي ال�ضريف «اليو�ضفي
قدور» على التلميذ م�ضطفى �ضابر ،الذي كان بالكاد
يحاول جتميع �ضور عن املعتقل الرهيب الذي وجد
نف�ضه بداخله.
مل يكن �ضابر يعرف اأي �ضيء هذا امل�ضد�ص ،ولكن
املعطيات التي ظهرت فيما بعد ،اأكدت اأن جمموعة
من التالميذ� ،ضرعوا يف الإعداد لتنفيذ حماولة اغتيال
وزير الداخلية ادري�ص الب�ضري ،داخل كلية احلقوق،
حيث كان يلقي الدرو�ص اجلامعية ،ب�ضفته اأ�ضتاذا.
املخطط كان من اإعداد ال�ضاب «النحيلي عبد الرزاق»
ولكن تعقد العملية يف نظر هوؤلء ال�ضبان الذين كان
يبلغ �ضن اأ�ضغرهم � 16ضنة ،كان يتطلب عددا كبريا
من امل�ضاركني ،مبا فيهم اأحد ال�ضبان ،الذي اأ�ضندت
له مهمة �ضرقة «م�ضد�ص» اأحد البولي�ص ،الذي كان
يكرتي �ضقة عند اأقارب النحيلي.

ولكن العملية كلها باءت بالف�ضل عندما انك�ضفت
خيوط اللعبة لرجال الأمن ،فا�ضتيقظ
التالميذ على وقع ح�ضار منازلهم ،ودوي
خطوات قوات التدخل ال�ضريع يرتدد يف
اأرجاء الأزقة حيث ي�ضكنون يف «درب
القريعة» و«درب الكبري» و«درب
غلف» و«حي الفرح»(.)..
با�ضتثناء النحيلي الذي ق�ضى
ثالث �ضنوات يف درب مولي
ال�ضريف ،فاإن كل �ضركائه
«حوايل � 11ضخ�ضا» ق�ضوا
�ضنتنيمنالعتقاليفظروف
ماأ�ضاوية( )..وجلهم مل
ين�ضوا ح�ض�ص ال�ضتنطاق
الحضرمي
عمر
والزنازن املرقمة
الرهيبة،
يف درب مولي ال�ضريف()..
هناك حيث ق�ضوا اأ�ضهرا من
احلب�ص حتت رحمة وجبات
رديئة ،ومراحي�ص عفنة (.)..

�ضيا�ضية تروم رف�ص �ضيا�ضة «التقومي
الهيكلي» املجحفة ،فتطور الأمر اإىل
مواجهات بني املظاهرات املختلطة وبني
قوات الأمن فوقعت املجازر.
يف الناظور ونواحيها بلغ عدد املحتجني
حوايل  12األف حمتج ،متت مواجهتهم
بقب�ضة من حديد ،اأعادت اإىل الأذهان
�ضيناريو اأحداث الريف التي �ضهدتها املنطقة
يف مطلع اخلم�ضينيات ،وكان هناك من �ضور
لل�ضلطات املركزية احتجاجات الريف باأنها
«انتفا�ضة على النظام»( ،)..مما مهد لتدخل
اجلي�ص مرة اأخرى(.)..
ورغم اأن اأحداث الريف بقيت «�ضندوقا
اأ�ضودا» يف تاريخ املغرب املعا�ضر ،بتعبري
م�ضوؤولني يف املجل�ص ال�ضت�ضاري حلقوق
الإن�ضان �ضابقا ،اإل اأن ذلك مل ي�ضع حدا
لتداول بع�ص الأرقام عن تلك املرحلة
الدموية ،مثل القول باأن مدينة الناظور
وحدها �ضهدت مقتل � 40ضخ�ضا ،واأن 60
عائلة ظلت تبحث عن ذويها املفقودين،
مقابل � 16ضحية فقط مت احلديث عنهم يف
تقارير هيئة الإن�ضاف وامل�ضاحلة.
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حديث العاصمة
بقلـــــم
بوشعيب اإلدريسي

الرباط من العامل
اأحر�ضان اإىل الوايل لفتيت
منذ فجر اال�صتقالل حظيت العا�صمة بعمال ووالة
من العيار الثقيل اال�صتثنائي يف الوطنية والتكوين
وامل�صار املهني والتعامل واملعاملة مع املواطنني.
ومل ي�صجل تاريخ الرباط �صوى حالة فريدة وقعت
يف �صنة  ،1974عندما رف�ض �صكان املدينة تعيني
عامل �صرعان ما مت ا�صتبداله بعد �صهر على تعيينه،
وخلفه رجل وطني مقاوم ومن املوقعني على وثيقة
اال�صتقالل ،و�صبق له اأن كان عامال على اإقليمي اأ�صفي
ومكنا�ض ،هو املرحوم عمر بن�صم�صي الذي قاد الرباط
ملدة � 25صنة من الن�صال الوطني املخل�ض حتى
التم�ض اإعفاءه من مهامه اعتبارا لتقدمه يف ال�صن
خملدا اإجنازات ال تعد وال حت�صى ،وكان رحمه
وال وكان قبله عمال
اهلل اأول عامل للرباط يرتقى اإىل ٍ
من الوزن الذهبي مثل :املحجوبي اأحر�صان ،وعبد
احلميد الزموري ،واجلرنال بوكرين واأحمد بن�صودة
والعراقي ،والدكتور بنو�صعيب وعبد ال�صالم الوزاين
واإبراهيم وفرج ،وحممد الفزازي ،وعمر بن�صم�صي،
لتبداأ معه مرحلة الوالة حيث تبعه :حممد كديرة
وم�صطفى ال�صاهل وح�صن العمراين ،و�صوف نتوقف
حلظات يف حمطة هذا الوايل الرابع للعا�صمة ملا حققه
من م�صاريع القرن يف ظرف � 12صنة من واليته ،وكان
رحمه اهلل حكيما ودودا مت�صاحما وم�صتمعا لنب�صات
ال�صارع ،مل مي�ض اأي كان باأي اأذى ،وقد ت�صبب له ذلك
يف عدة م�صاكل الأن الكثري اغتنم ذلك الت�صامح لب�صط
وتو�صيع «الفرعنة» و»الغطر�صة» ،وكان رحمه
اهلل يعالج االأمور بطريقة االأخ النا�صح ،واملوجه،
والناهي والكامت الأ�صرار الدولة ،وجنح رحمه اهلل يف
جعل مهام الوايل يف خدمة املواطنني ،وك�صر القيود
بينه وبينهم وب ََ�ص َط وحول الوالية اإىل اأداة مل�صاعدة
النا�ض ،وكان متخلقا يخاف اهلل ويحرتم ثقة امللك
ويقدر املواطن.
فلقد انتظرنا بع�ض الوقت لنتحدث عن الوايل
اجلديد حتى نتعرف عليه اأكرث ومل نكتف باال�صم،
بل اطلعنا على درا�صاته وم�صاره املهني وعالقاته
مع املواطنني ومع حميط املديريات والعماالت التي
حتمل فيها امل�صوؤوليات ،فال�صي عبد الوايف لفتيت
الوايل اجلديد للعا�صمة تابع درا�صاته العليا يف اأعرق
املدار�ض العليا بفرن�صا وكان من االأوائل يف مدر�صة
«البولتكنيك» امل�صهورة ثم اأ�صاف اإليها �صنوات
للتعمق يف درا�صة الطرق باملدر�صة الوطنية للطرق
والقناطر ليتخرج مهند�صا ،وعند عودته للمملكة
ا�صتغل يف عدة موانئ ،ثم دخل جتربة االإدارة
الرتابية وعني عامال يف مدينتي احل�صيمة وعمالة
مدينة طنجة رمبا الإ�صالح وت�صوية م�صاريع ظلت
عالقة متجرجرة بني االإدارات ،وجنح بامتياز يف
ت�صويتها وب�صرعة متناهية.
ويعود العامل اإىل املوانئ وهذه املرة يحط الرحال
بامليناء املتو�صطي « طنجة -ميد» لريتدي من جديد
لبا�ض املهند�صني ويتكلف بت�صحيح م�صار امليناء
العاملي ،لريجع مرة اأخرى اإىل االإدارة الرتابية
لقيادة والية عا�صمة اململكة ،وليكون الوايل اخلام�ض
ملدينة الرباط.
مدينة الرباط التي دون �صك تعاين وتتاأمل من عدة
اأورام ،ومدينة الرباط التي رغم اأورامها واآالمها
ا�صتطاعت جتاوز حمنها وفر�صت نف�صها يف العديد من
املنتديات العاملية ،مدينة الرباط التي اأهلتها قنوات
تلفزية اأمريكية لتكون ثاين اأح�صن وجهة �صياحية يف
العامل ،مدينة الرباط التي احت�صنت املوؤمتر الرابع
للحكومات املحلية واملدن العاملية ،تعد املدينة نف�صها
التي ت�صم م�صائب الرباريك وكوارث الديور املهددة
باالنهيار و«اجلوطيات» واآفات ال�صكن الع�صوائي،
وم�صاكل النقل والتنقل والتوقف والوقوف
لل�صيارات ،ومدينة الرباط تتطلع اإىل الوالية
اخلام�صة ،بكل االآمال حلل م�صاكلها و�صيكون ال�صكان
من املتعاونني ملا فيه اخلري لعا�صمة اململكة.

يف �سابقة هي �الأوىل من نوعها يف �لعامل �ملتح�سر:

منتخبو الرباط يهدمون
الباب الفائز بجائزة منظمة
املدن العربية
بتاريخ  28فرباير  1985مت تد�صني باب
مدينة العرفان ،ليكون مدخال حلا�صرة
العلوم التي ت�صم حوايل  50موؤ�ص�صة
تعليمية عليا وليكون �صاهدا على ربط
املا�صيباحلا�صر.
باب بفخامته ونقو�صه وزخرفته
وهند�صته مل يكلف ال العمالة وال البلدية
درهما واحدا ،فلقد و�صع ت�صميمه
املهند�ض البلدي اآنذاك عبد الرحيم
بنغمو�ض ،ونفذ البناء عمال من التعاون
واالإنعا�ض الوطني والبلدية وهم الذين
وفروا املواد والتجهيزات.
وهذا الباب �صاركت به بلدية الرباط
يف مباراة الختيار اأح�صن اإجناز ميزج
املا�صي باحلا�صر على �صعيد املدن
العربية حتت اإ�صراف منظمة املدن
العربية بدولة الكويت ،وبعدما اختارته

جلنة مكونة من الهيئة الوطنية
للمهند�صني كاأح�صن م�صروع لتمثيل
اململكة يف املباراة العربية ،يفوز الباب
كاأف�صل واأروع ور�ض ي�صيد يف مدينة
عربية ويج�صد املا�صي يف احلا�صر ،وكان
بحق اآية يف اجلمال والت�صميم .وقدرة
ال�صانع والعامل املغربي على تخليد
واإحياء الرتاث.
وكان هذا الباب بح�صوله على تلك
اجلائزة هو حدث �صنة .1986
وبعد حوايل � 23صنة من بنائه وبجرة
قلم يقرر املجل�ض اجلماعي احلايل ،هدمه
وردمه وحموه ومعه اأجماد ح�صل عليها
�صجلها التاريخ .ووعد املنتخبون بقرار
ر�صمي وملزم «باإعادة بناء الباب من
جديد ،وها نحن يف ال�صنة اخلام�صة من
كارثة اإقبار املعلمة لف�صح الطريق ملرور

الطرامواي ،وال ب�صي�ض اأمل لل�صروع يف
حتقيق ما وعد املنتخبون به ،لين�صاف
وعدهم وقرارهم اإىل الوعود والقرارات
التي التزموا بها واأهملوها ورموها يف
مزبلةالقراراتاجلماعية.
فهل كان من حق املنتخبني هدم الباب
الذي له ر�صيد و�صيت عاملي؟ وهل عجز
املهند�صون والتقنيون على االجتهاد
والتفكري للحفاظ على موقع الباب؟ فنعم
ملرور الطرامواي ولكن لي�ض على ح�صاب
باب له تاريخ واأجماد وله قرار جماعي

الرباط تتاآخى مع عا�ضمة رئا�ضة
جمل�س الحتاد الأوروبي
الف�صل االأول من وثيقة التاآخي وال�صداقة بني
عا�صمة اململكة وعا�صمة دولة اليونان اأثينا ين�ض
على ما يلي« :اإن الطرفني يعلنان ر�صميا عن وجود
روابط اأخوة بني �صكان مدينة الرباط و�صكان مدينة
اأثينا ،وبالتايل يقرران تواأمة املدينتني».
ومدينة اأثينا اليوم هي رئي�صة جمل�ض االحتاد
االأوروبي ،وال ندري هل اأع�صاء جمل�ض اجلماعة
واعني باأهمية مكانة اأخت مدينتهم يف املحافل
الدولية اأم ال؟ وهي التي قدمت خدمات �صيا�صية
للمملكة ،وارتبط قادتها ب�صداقات متينة مع اأعلى
موؤ�ص�صات اململكة ،خ�صو�صا البابا رئي�ض الكني�صة
«االأورثودك�صية» الذي �صبق للرباط اأن ا�صت�صافته
ومن ذلك احلني اأ�صبح ال يفارق اململكة .وطبعا
هناك ملفات مهمة ال ميكن التحدث عنها ملوا�صيعها
احل�صا�صة ،ووجدت عند م�صوؤويل بلدية اأثينا كل
امل�صاعدات والتفهم واملوؤازرة.
وكما هي العادة عندنا ،عندما تتغري املجال�ض
املنتخبة ،يتم اإقبار كل االإجنازات واملبادرات التي
�صبقتها ،ودفن كل االتفاقيات وحتويل م�صار املدينة
اإىل اجتاه معاك�ض عما كانت �صائرة فيه ،فال وجود
وال مكان لال�صتمرارية ،فلو كانت الأ�صبحت اليوم
الرباط بناء على وثيقة التاآخي والتواأمة مع اأثينا
وهي حاليا رئي�صة ،جمل�ض االحتاد االأوروبي ،من
املقربات لهذا االحتاد ومن امل�صتفيدات من عدة
جماالت تقنية ولوج�صتيكية وحتى مادية ،وت�صكل
ج�صرا بني العامل العربي والعامل االأوروبي عرب
اأختها مدينة اأثينا والتي قامت باأدوار بطلب من

يعد باإعادة بنائه ثم يهمل املنتخبون ذلك
القرار.
العنصربناء
فاجلماعة ملزمة بقرار ر�صمي باإعادة
ما هدمته وما طم�صته من معامل ح�صارية
وتاريخية يختزلها باب مدينة العرفان،
ومبا اأن املنتخبني م�صغولون باتهام
بع�صهم البع�ض وبالتنقيب عن الهميزات
فاإنهم غا�صوا حتى غرقوا يف الرثثرة
«البيزني�صة» التي �صعارها «اعطيني
نعطيك» و«�صوت علي ن�صوت عليك»،
واهلل يرحم الباب ومعه املدينة.

♦ «حوادث ال�صري» اأ�صبحت امتيازا لربح مئات
�ملاليري ،فكلما �زد�دت وتكاثرت كلما �أحدثت
�ملر�كز �لتقنية و��ستعملت مئات �لر�د�ر�ت،
و��ستبدلت رخ�ص �ل�سياقة وتو�سعت �خت�سا�سات
�للجنة �لد�ئمة للوقاية من �حلو�دث حتى
�أ�سبحت وز�رة يف قلب وز�رة ،وكاأنها ل َتدوم
دو�م �حلو�دث ،وم�ساألة �لوقاية ال تتطلب �سوى
قر�ر يلزم م�سانع �ل�سيار�ت باأن حتدد عد�د�ت
�ل�سرعة يف  120كلم ،و�سرنبح �الأرو�ح و�ملاليري،
فما هو ر�أي وزير �لنقل؟
باط وأثينا

ة بين الر
ية المبرم
ص االتفاق
اليونانية.
ن
باللغة

الرباط لت�صوية عدة ق�صايا ذات طابع �صيا�صي.
االتفاقية املربمة مع العا�صمة اليونانية ،اأبرمتها
معها اجلماعة يف �صنة  ،1990ومل يكن باجلماعة
�صوى اإطارين اثنني و 6كاتبات وثالثة اأعوان ومن
االإمكانيات� :صيارتان وخطان هاتفيان وكل االأعمال
واالأ�صغال واال�صتغال من املنتخبني كانت تطوعية
ون�صالية وبدون مقابل وال تعوي�صات واإذا قارناها
اليوم مع االإمكانيات املتوفرة للجماعة من موظفني
وعددهم يفوق  6000موظف ،ومن ال�صيارات
واالآليات وعددها  500عربة والتليفونات ونفقاتها
حوايل  500مليون والدراجات النارية ويبلغ عددها
حوايل  ،1000وق�صم من  20ق�صما ،مكلف بالعالقات
اخلارجية ،وع�صرات الرحالت للمنتخبني احلاليني
يف «جوالت» عرب العامل .والنتيجة ،اإفال�ض يف
امليزانية وجمود يف العالقات اخلارجية ،وهاهي
الرباط توؤدي من م�صتقبلها ثمن اأخطاء منتخبيها،
وتواأمة الرباط  -اأثينا منوذج لذلك.

�صورة جتمع بني الرئي�ض االأمريكي اأيزنهاور وعن ميينه الدكتور املهدي
بنعبود وعن ي�صاره احلاج اأحمد بركا�ض ،وعلي بركا�ض ،رحمهم اهلل.
والثالثي :بنعبود واحلاج اأحمد وعلي بركا�ض من خدام اململكة
االأوفياء ،وهذه ال�صورة توؤكد االأدوار الطالئعية التي كان يقوم بها
بع�ض الوطنيني املخل�صني خدمة مللكهم ووطنهم من خالل عالقاتهم
و�صداقاتهم وات�صاالتهم بكبار رجاالت العامل ،وخا�صة ال�صيخ علي
بركا�ض ،رحمه اهلل ،الذي كان بحق ر�صوال اأمينا للملك واحلركة الوطنية
لدى االأمريكيني ،و�صاهم رحمه اهلل يف تقوية العالقات بني ال�صعبني
االأمريكي واملغربي من خالل كتابني ن�صرهما حتت عناوين« :مع العم
�صام واأمريكا» و»اأمريكا ال�صاهد والتاريخ» اإلخ( )..وفيهما حتدث
عن تاريخ احلركة الوطنية ملكا و�صعبا ،والأول مرة تطرق اإىل زواج
االأمريكيني بفتيات اليهود املغاربة ،وميزج هذا الت�صاهر باالعرتاف
التاريخي مللوك املغرب با�صتقالل اأمريكا وكانت اململكة اأول دولة
تعرتف بالقطر االأمريكي.
رحم اهلل الرجال املخل�صني االأوفياء ململكتهم.

♦ منذ �أربع �سنو�ت وقطعة �أر�سية مهجورة
بز�وية �سارع موالي �إ�سماعيل وزنقة موالي
ر�سيد بحي ح�سان ،وبدون ت�سييج كما يفر�سه
�لقانون ،وهذ� منوذج �سارخ ملا يعاين منه �ل�سكان
�ملجاورون من ه�سم حلقوقهم يف �ل�سكن يف �أمان
و�طمئنان وهذ� يقع يف قلب عا�سمة �ململكــــــة
يا ح�سرة.
♦ �سوهد �لو�يل �جلديد وهو يتفقد بع�ص
�الأحياء �ل�سعبية �ملهم�سة و��سطلع دون �سك
على �أو�ساع �ل�ساكنة ومعاناتهم مع من يحتلون
�أزقتهم و�أبو�ب دكاكينهم و�سكناهم ،وفعال بد�أت
عمليات �إعادة �ل�سكون لتلك �الأحياء ،فهل هي
بد�ية �أم نهاية؟
♦ بع�ص �ملنتخبني مع �الأ�سف «ين�سحون»
�ملو�طنني لق�ساء �أغر��ص �إد�رية باأن «يطلعو�
عند رئي�ص �لق�سم» حتى �أن و�حد� من هوؤالء
�لروؤ�ساء �لذين ال تتعدى �أجرتهم خم�سة ع�سر
�ألف درهم يف �ل�سهر� ،أ�سبح ميلك �سقتني يف حي
�أكد�ل و�سقة يف حي �لريا�ص و�سيعة يف �لكاموين
وم�سغول حاليا ببناء فيال �سخمة ،وكان على
�ملنتخبني �أن يجعلو� حد� لهذ� �ملنكر بدال من
�لقيام بدور «�ل�سم�سار».
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ما يجري ويدور في المدن

على هام�ش تن�صيب الوايل مفكر:

«اأول هجوم» على الوزير حفيظ العلمي
نور الدين هراوي

علت اأ�صوات املحتجني الذين
ح�صروا حفل تن�صيب وايل عمالة
�صطات ،حممد مفكر ،موؤخرا ،على
الوزير التجمعي موالي العلمي
م�صتنكرين الطريقة ال�صريعة
التي مت بها التن�صيب والكلمة
االرجتالية التي مل تتجاوز
ورقتني �صغريتني كان مي�صكهما
بيده ،وهو االأمر الذي اعتربه
اجلمعويون واملنتخون و�صائر
الفعاليات احلا�صرة بقاعة االأفراح
بالوالية املذكورة( )..اإهانة جلهة
�صطات بكاملها ،حيث جنا الوزير
باأعجوبة من االحتجاجات ،لوال
تدخل ال�صلطات االأمنية التي
�صمنت و�صوله باأمان لركوب
�صيارته.
و�صجل احل�صور جتاهل حفيظ
العلمي احلديث عن الوايل ال�صابق

حيث مل يحظ ولو بكلمة على مدة
عمله ،وعلى ما قدمه للجهة حتى
واإن كانت اإجنازاته جد حمت�صمة،
كما مل يقدم نبذة عن املنا�صب
التي �صغلها الوايل اجلديد اأو عن
حياته( ،)..وكاأن االأمر يتعلق
بغ�صبة من اجلهات العليا الر�صمية
طالت الوايل ،بو�صعيب املتوكل،
الذي ذرف الكثري من الدموع
وهو يودع ح�صور ال�صطاتيني
فيما التقط الوايل اجلديد اإ�صارات
ور�صائل م�صفرة على اأن الداخلية
ميكنها اأن تتخلى يف اأي وقت عن
رجاالتها الذين قد ت�صل عنهم
اأخبار بالتقاع�س والتماطل.
ويرى بع�س احل�صور اأن جناح
الوايل ،حممد مفكر ،رهني بقدرته
على �صبط التوازنات بني اللوبيات
املتحكمة يف املدينة رغم اأنه لن
ينب�س ولو بكلمة خالل انعقاد
الدورة العادية للمجل�س اجلهوي
املنعقد يف نهاية �صهر يناير.

لقطات مراكشية
● يعرف املجل�س العلمي املحلي وفروعه
اجلهوية اأن�صطة دوؤوبة يف املجال الروحي
والعلمي ،وحما�صرات ثقافية وندوات
فكرية ت�صتهدف مقومات ال�صاأن االجتماعي
واحلداثي والرتبوي.
● �صينما القارية اأ�صبحت يف خرب كان تعرف
اأورا�صا كربى �صت�صبح مركبا جتاريا ي�صم
مقاهي ومطاعم ومرافق اأخرى ورمبا قاعة
�صينمائية.
● �صتعرف مراك�س اجلديدة م�صاريع عمرانية
وتنموية ،وحركة ديناميكية على نطاق وا�صع
باملفهوم احلداثي الوا�صع ،و�صتكون املدينة
وجها اآخر من حيث امل�صاريع املذكورة.
● اأماكن م�صبوهة يف احلي ال�صنوي ت�صتدعي
�صن حملة للحد من انت�صار ظاهرة البغاء
وال�صكر العلني ،مبا يف ذلك بع�س اأماكن
ممرات �صوارع كليز ،خا�صة اأثناء الليل.
● حي اأزبزط ،ا�صتمرت االأ�صغال فيه اأكرث من
�صهور ،ببطء وقلة عمال ،نتج عن ذلك اإعادة
احلفر مرة اأخرى بعد ف�صاد م�صت�ص ٍر فكان
ال�صحية هم ال�صكان الذين عانوا االأمرين يف
االأمر ،وخا�صة تالميذ مدار�س احلي.
● ملاذا مل تفتح خزانة «ابن يو�صف» التي
طالها االإغالق اأكرث من �صهور ،رغم اأن بجانب
اخلزانة قرب امل�صجد لوحة تعلن اأن هناك
خزانة ،فاأين هي؟

حفيظ العلمي
إنزكان

�ساحب �سيارة فوق القانون

يف الوقت الذي تعمل فيه امل�صالح االأمنية
باإنزكان بكل حزم وعزم لزجر املخالفني
لقوانني ال�صري وتعقب ال�صيارات املركونة
يف مكان ممنوع الوقوف وحجزها ونقلها
اإىل املحجز البلدي ،اعتاد اأحد االأ�صخا�س
امللقب بـ«�صع�صــــاع الــدرب» زنقــــة اأ�صفي
باإنزكان باإيقاف �صيارته و�صط الطريق
معرقال حركة ال�صري يف وجه املارة ليل نهار،
غري مكرتث باأحد رغم �صبطه واإ�صعاره غري
ما مرة من طرف العنا�صر االأمنية املكلفة
بال�صري واجلوالن باملدينة من مغبة تكرار
هذا الفعل باعتبار اأن القانون فوق اجلميع،
اإال اأن ذلك مل يزده اإال اإ�صرارا وتعنتا يف وجه

املارة باخل�صو�س ،حيث يردد يف وجه كل
من عاتبوه« :اهلل يجعل الربكة ف�صكارتي»،
وتنتظر ال�صاكنة من امل�صالح االأمنية اتخاذ
التدبري العاجلة املفرو�صة يف هذا ال�صياق.
و�صلـــة باملو�صوع ت�صتعـــــد �صاكنة زنقة
اأ�صفي باإنزكان رفع �صكاية اإخبارية مذيلة
بعدة توقيعات اإىل عامل �صاحب اجلاللة
علـــى عمالـــة اإنزكـــان اأيت ملول ،واملدير
العام لالأمن الوطني ،ووزير الداخلية.
كما اأبدت عدة فعاليات املجتمع املدين ت�صامنها
وتعاطفها امل�صروع بالوقوف مع �صاكنة زنقة
اأ�صفي باإنزكان يف حمنتهم باعتبار اأن ال اأحد
فوق القانون.

ابن احمد

خريجو التكوين املهني بابن احمد
يطالبون بال�سغل يف معمل الإ�سمنت
نبيل بكاني

نظم ع�صرات من خريجي مكتب التكوين املهني
ينتمون لـ«تن�صيقية حاملي دبلومات التكوين
املهني بابن اأحمد»� ،صباح االأحد املا�صي ،وقفة
اأمام البوابة الرئي�صية ملعمل االإ�صمنت التابع
لـ«�صركة اإ�صمنت االأطل�س» التي تبعد عن
مدينة ابن اأحمد بحوايل  13كيلومرتا؛ مطالبني
االإدارة باال�صتفادة من منا�صب ال�صغل التي
ي�صتفيد منها اأ�صخا�س من خارج تراب الدائرة
ح�صب م�صاركني بالوقفة الذين عابوا على
امل�صنع ا�صتغالله لرثوات املنطقة ،دون اأن
ي�صاهم يف التنمية املحلية باحلد من البطالة.
لكن م�صوؤوال رفيعا بال�صركة اأكد اأن امل�صنع
يفتح اأبواب التوظيف اأمام جميع املغاربة
دون متييز كلما توفرت منا�صب �صاغرة ،اإال

اأن االأعداد املتزايدة حلاملي دبلومات التكوين
املهني باملدينة تظل فوق الطاقة اال�صتيعابية
للمعمل ،يوؤكد ذات امل�صدر.
وذكر ع�صو من التن�صيقية ،اأن ممثلني عن
التن�صيقية �صبق واجتمعوا باأحد م�صوؤويل
امل�صنع ،الذي وعد باإيجاد حلول مر�صية
مللفهم ،كما طلب منهم مده بالئحة باأ�صماء
املنخرطني يف التن�صيقية مرفقة بن�صخ عن
الدبلومات وال�صهادات وال�صري الذاتية لكل
واحد منهم .واأمام غياب اأي حل عاجل مللفهم،
يوؤكد اأع�صاء التن�صيقية عزمهم خو�س املزيد
من االأ�صكال االحتجاجية ال�صلمية ،دون اأن
ينكروا ا�صتعدادهم للجلو�س يف حوار يجمعهم
مع ممثلي ال�صلطة املحلية واإدارة ال�صركة وهو
اأي�صا ما طالبوا به من خالل طلب مت تقدميه
لرئي�س الدائرة.

◆ يعي�س رجال االأمن اخلا�س الذين يعملون
مبختلف حماكم الدائرة الرتابية ال�صتئنافية
اأكادير بجهة �صو�س ما�صة درعة ،و�صعا مزريا
ب�صبب عدم تو�صلهم بالبذل ال�صتوية وغريها من
اللوازم ال�صرورية ملمار�صة مهامهم على اأح�صن
وجه ،وباأجور زهيدة ،ح�صب تعبري اأحدهم،
بالرغم من اخلدمات التي تقدمها هذه ال�صغيلة
داخل حماكم اأكادير واإنزكان باخل�صو�س من
حرا�صة واأعمال اأخرى(.)..
واأكدت م�صادر مطلعة ،اأن اأجر امل�صتخدمني يف
هذا القطاع ال يتجاوز يف اأح�صن االأحوال مبلغ
 1500درهما �صهريا ،واأ�صاف ذات امل�صدر اأن
ال�صبب يف عدم تو�صل حرا�س االأمن اخلا�س
ببذلهم ال�صتوية واالأحذية يرجع باالأ�صا�س اإىل
جتاهل ”الباطرون“ ملجهوداتهم.
◆ احتج اأحد الفاعلني اجلمعويني باإنزكان لكون
تلميذة تدر�س باإحدى املوؤ�ص�صات التعليمية
تبلغ من العمر � 18صنة ،قد تعر�صت م�صاء
اخلمي�س املا�صي على ال�صاعة اخلام�صة والن�صف
م�صاء ،العتداء من طرف اأحد االأ�صخا�س
املجهولني بعدما باغتها مبحلبة ب�صارع ويل العهد
بحي املوظفني باإنزكان ،واعتدى عليها بال�صرب
املربح اأمام اندها�س وا�صتغراب املواطنني
املوجودين بعني املكان ،م�صببا لها انتفاخا يف
خذها االأمين ،ف�صال عما اأحلقه من خ�صائر مادية
باملجبنة ،وعمد اإىل الهرب خملفا وراءه التلميذة
التي دخلت يف حالة ه�صتريية نتيجة الرعب الذي
اأ�صابها وهول املفاجاأة.
◆ حمل بالغ نادي الق�صاة با�صتئنافية اأكادير،
انتقادا �صديدا لل�صحفيني باجلهة ،وعاب على
ال�صحفيني طريقة تناولهم لق�صية اإبا اإيجو
بتزنيت ،يف حني براأ الق�صاة ودافع عن اختياراتهم
املنتقدة بتزنيت .واأ�صاف البالغ «كما يندد
مبا �صاحب التعاطي االإعالمي واالإلكرتوين مع
الق�صية من قذف واتهامات للق�صاة بال�صم�صرة
والف�صاد وم�صاعدة لوبيات العقار وهو ما يقع
حتت طائلة القانون اجلنائي» ،وختم البالغ
مبطالبة النيابة العامة ملتابعة ال�صحافة معلال
ذلك بامل�صا�س بحرمة الق�صاء(.)..
◆ اأفادت م�صادر مطلعة اأن م�صلحة ال�صابطة
الق�صائية لالأمن الوالئي الأكادير يعي�س موظفوها
اأحلك اأيامهم بعد اأن فاجاأتهم جلنة تفتي�س قادمة
بتعليمات من بو�صعيب اأرميل مدير املديرية
العامة لالأمن الوطني ،بعد اأن تو�صل هذا االأخري،
تقول م�صادرنا ،بر�صالة من رجل اأمن ك�صف من
خاللها على جمموعة من االختالالت التي تقع يف
هذا الق�صم احليوي لدى االأمن الوالئي الأكادير.
هذا ،وبعد البحث والتحري الذي اأجرته اللجنة
مع عدد من امل�صوؤولني االأمنيني باأكادير والذي
انتهى بقرار يق�صي بتنقيل م�صوؤول عن ال�صرطة
الق�صائية باأمن اأكادير ،واإحلاقه مبدر�صة ال�صرطة
بالقنيطرة من دون مهمة ،وذكرت امل�صادر ذاتها
اأنه جرى تعيني اأحد امل�صوؤولني االأمنيني ،مكان
امل�صوؤول املنقل .
◆ متكن بع�س ركاب حافلة للنقل احل�صري
بالقليعة من توقيف ع�صابة خطرية مدججة
باالأ�صلحة البي�صاء بعدما قام اأفرادها مبحاولة
�صرقة الركاب حتت التهديد بال�صالح االأبي�س،
وتعنيف بع�س الركاب و�صمنهم ن�صاء ،نقلوا
ب�صبب اإ�صاباتهم اإىل م�صت�صفى اإنزكان هذا،
واأ�صفرت مواجهات جمموعة من ال�صبان الأفراد
تلك الع�صابة عن اإ�صابة عدد من الركاب بجروح،
كما متكن هوؤالء ال�صبان من حما�صرة اأفراد
الع�صابة ،وتوجيه احلافلة اإىل مقر الدرك امللكي
بالقليعة حيث مت اعتقالهم.
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اليوسفية

غرباء يقتحمون مظاهرات التالميذ لتحويلها
اإىل م�ضريات لل�ضغب والفو�ضى
يوسف اإلدريسي

خرج تالميذ ثانويات �ليو�شفية
يف م�شري�ت ووقفات �حتجاجية،
موؤخر�� ،حتجاجا على تنزيل وز�رة
�لرتبية �لوطنية و�لتكوين �ملهني
لربنامج «م�شار» �لذي يرون فيه
تهديد� مل�شتقبلهم �لدر��شي وم�شا
مبا كانو� يتمتعون به من �متياز�ت
«نقطية» ،على حد تعبري بع�شهم.
وعرفت هذه �لحتجاجات دخول
�أ�شخا�س غرباء عن �حلقل �لتعليمي
ومنقطعني عن �لدر��شة ،مما �أدى
�إىل �نحر�فها عن م�شارها وحتولها
�إىل فو�شى عارمة نتيجة ما �شار
ي�شدر عن �ملند�شني و�شطها وعن
بع�س �لتالميذ �ملغرر بهم ،من
ت�شرفات ل متت �إىل �لحتجاج
�ل�شلمي �حل�شاري ب�شلة؛ من
قبيل �قتحام �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية
وحمل �لع�شي مع و�شع �لأقنعة
على �لوجوه ،و�إرهاب �لأ�شاتذة
وتهديــــدهم ،و�إخـــــر�ج �لتالميذ
بالعنف من �لف�شول �لدر��شية.

وبهذ� �ل�شدد� ،أ�شار رئي�س موؤ�ش�شة
ثانوية تاأهيلية باليو�شفية �إىل �أن هذه
�لحتجاجات يقودها تالميذ ك�شاىل
ل ه َّم لهم �شوى �لت�شوي�س على �شري
�لعملية �لتعليمية �لتعلمية ،و�أن
من ينجرون ور�ءهم هم �شحية
�لإ�شاعات �لكاذبة �لتي تروجها
عن �لربنامج �أطر�ف مل يحددها
بال�شم ،مطالبا و�شائل �لإعالم
بتحمل م�شوؤوليتها يف هذ� �لظرف

شكايات
رفع �ملو�طن «�دري�س �ل�شاوي» �لقاطن
مبدينة �آ�شفي� ،شكاية �إىل عبد �لعزيز رباح
وزير �لتجهيز و�لنقل ،طالب فيها بتمكينه
من رخ�شة طاك�شي حتى ت�شمن له ولعائلته
�لعي�س �لكرمي ،و�حلال �أنه ل يتوفر على �شكن
�أو تقاعد �أو تغطية �شحية ،ملتم�شا �إن�شافه
و�لتدخل جلرب �ل�شرر حيث �أ�شبح مري�شا
بـ»�لأع�شاب» ب�شبب ما حلق ملفه من متاطل
وتقاع�س.
وجهت �ملو�طنة ”بريوك زهرة“ �ل�شاكنة
بحي بوركان مبدينة �أكادير ر�شالة �إىل �لنائب
�لإقليمي بوز�رة �لرتبية �لوطنية ،نيابة
�أكادير �إد�وتنان ،ت�شتنكر من خاللها جتاهلها
من طرف مدير ومفت�س �ملوؤ�ش�شة �لتي تدر�س
فيها ،مطالبة باإيفاد جلنة لفتح حتقيق حر
ونزيه يف �شاأن ما ن�شب �إليها.
��شتنكر كل من بن يزو حل�شن بن عدي ،وبن
يزو حممد بن علي ،وبن يزو �حمد بن عدي
�لقاطنون بق�شر �إزغي فزو �لنيف �إقليم تنغري،
يف ر�شالة مرفوعة لوزير �لعدل و�حلريات،
�خلربة �ملنجزة يف حمل �لنز�ع مع ”م .ب“
�ل�شاكن باملجموعة  8رقم  490عني �لعاطي ،1
�لر�شيدية.
ويلتم�س �مل�شتكون �إن�شافهم ورفع �لتظلم �لذي
حلق بهم حيث �أن �خلبري �لذي قام باخلربة مل
يحرتم �شروط �لف�شل  63من قانون �مل�شطرة
�ملدنية ،ح�شب �شكايتهم �لتي يطالبون فيها
باإيفاد جلنة حملفة �إىل عني �ملكان.
ي�شتكي �ملو�طن ”�حل�شني �لبهالوي“ �ل�شاكن
بحي �لفتح ”جتزئة �م�شيلة“ مبدينة تازة،
ت�شلط مدير �إحدى �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية �لتي
ي�شتغل فيها ،حيث ينهال على ب�شطاء �ملوظفني
بال�شتف�شار�ت ويتوعدهم بالقتطاع ،ويطالب
�شاحب �ل�شكاية بتدخل �مل�شوؤولني عن قطاع
�لرتبية و�لتعليم ملنع من هذ� �لتعامل.

�لع�شيب و�لتجند بكل حزم وجدية
ل�شرح مقت�شياته و�أ�ش�شه باعتباره
جمرد برنامج معلوماتي ل ي�شيف
ول ينق�س �شيئا من نظام �لتقومي
�ملعمول به منذ �شنو�ت.
من جانب �آخر ،دعا �أحد �أ�شاتذة
�لتعليم �لثانوي �لإعد�دي �إىل
�لتعامل بحزم مع ما �شماه �نفالتا
�أمنيا ،يف �إ�شارة �إىل �قتحام �ملحتجني
ملوؤ�ش�شة ثانوية �إعد�دية و�إرغامهم

�لتالميذ على �خلروج من �ملوؤ�ش�شة،
وعدم �حرت�مهم لالأ�شاتذة �لذين
متلكهم �لرعب ،م�شـيفا �أنــــه �إذ�
�لو�شع ��شتمر على ما هو عليه فلن
يجد �لأ�شاتذة و�لإد�ريون و�لتالميذ
منا�شا من �لنقطاع عن �للتحاق
باملوؤ�ش�شة ،حتى ل يتعر�شو� �إىل ما
ل حتمد عقباه.
بدوره� ،أكد �أحد �أطر �جلامعة
�لوطنية للتعليم �ملن�شوية حتت
لو�ء �لحتاد �ملغربي لل�شغل �أن ما
يحدث ويجري ل يكن ت�شنيفه
�إل يف خانة �لفو�شى ،وت�شاءل
عن �جلهة �لتي �أوحت �إىل �لتالميذ
باملعلومات �ملغلوطة عن برنامج
«م�شار» وعن غاياتها و�أهد�فها من
ذلك ،كما ��شتنكر �شكوت فيدر�لية
�آباء و�أولياء �لتالميذ عما يحدث،
و�شر تقوقعها على نف�شها دون
�أن تكلف نف�شها عناء �خلروج
�لإعالمي لإرجاع �لأمور �إىل و�شعها
�ل�شحيح و�حلد من �لت�شيب �ملغلف
بالحتجاج حفاظا على �ل�شري
�لعادي للدر��شة ،وعلى �شالمة
�جلميع.

الصويرة

«قنبلة موقوتة» يف مدر�ضة احلن�ضايل
سعيد أحتوش

�إن �حلقيقة كما قال �ل�شيا�شي �لربيطاين
ت�شر�شل «حم�شومة ،فالرعب قد ي�شتاء منها،
و�جلهل قد ي�شخر منها ،و�حلقد قد يحرفها،
ولكنها تبقى موجودة» .و�حلقيقة �ملرعبة يف
�ل�شويرة تتمثل يف �حتو�ء مدر�شة �حلن�شايل،
�ملتو�جدةب�شارع�لأقو��س،علىقنبلةموقوتة
قابلة لالنفجار يف �أي حلظة ،حيث حتتوي
خريبكة

هذه �ملدر�شة ،على م�شتودع لقنينات �لغاز،
هذ� �لو�شع جعل �آباء و�أولياء �أمور �لتالميذ
ي�شعون �أيديهم فوق قلوبهم ،وهاج�س تلقي
خرب فاجعة حمتملة يق�س م�شجعهم.
حقا ،فعندما تهيئ �جلهات �ملخت�شة �لظروف
�ملالئمة و�ملريحة للمتمدر�شني ،يكن �أن نحلم
عندئذ باأجيال ،فحتى ذلك �حلني نرتككم مع
فا�شل طويل من �لنتظار و�ل�شتهتار بحياة
�لغري.
طاطا

اأمطار اخلري اأم مدينة م�ضكل املنحة يحرج العامل
اجلديد ح�ضن خليل
للم�ضتنقعات
سعيد الهوداني

سعيد انخيلي

حتولت �شو�رع عدد من �لأحياء مبدينة
خريبكة �إىل م�شتنقعات ،ب�شبب جتمع كميات
كبرية من �ملياه ،يف ظل تهالك �مل�شالك
�لطرقية ،بفعل غياب �ل�شيانة وتكر�ر �أعمال
�حلفر �ملتكررة �لتي تقوم بها �أطر�ف خمتلفة
دون �إرجاع �لأمور �إىل طبيعتها ،ولعدم وجود
قنو�ت لت�شريف مياه �لأمطار ،حيث ت�شببت
جتمعات �ملياه يف �شعوبة تنقل �لأهايل نظ ًر�
لرتفاع من�شوب �ملياه �أمام منازلهم ،لهذ�
فال�شكان يحملون �مل�شوؤولية فيما �آلت �إليه
و�شعية �لبنية �لتحتية باملدينة �إىل �ملجال�س
�ملنتخبة �لتي تعاقبت على مدينة خريبكة
ويطالبونهم باإيجاد حلول حقيقية ،ت�شمل
تزفيت �ل�شو�رع �ملت�شررة وو�شع قنو�ت
لت�شريف مياه �لأمطار و�ل�شيول و�لتخل�س
من �مل�شتنقعات بال�شو�رع �لرئي�شية و�لفرعية
ود�خل �لأحياء ،ومر�قبة �أعمال �حلفر بدل
�لكتفاء باإ�شالحات ��شتعر��شية ترقيعية
ت�شمل �شارعا وت�شتثني ع�شرة .

تنفيذ� لقر�رها ،خا�س منا�شلو �للجنة
�ملركزية للطلبة و�لطالبات بطاطا ،يوم �لإثنني
�لأخري ،جمموعة من �لأ�شكال �لن�شالية،
�نطلقت بفتح حلقية �أمام �لعمالة مت خاللها
�لحتجاج على حرمان جمموعة من �لطلبة
من حقهم يف �ملنحة ،و�أمام غياب �أي حو�ر مع
�لعامل �جلديد لالإقليم .قام �لطلبة بفتح نقا�س
تو��شلي مع �لتالميذ�/ت ،مما ��شتنفر قو�ت
�لأمن بجميع تالوينها .ليتم بعدها �لدخول يف
�عت�شام قرب �لربيد يف حدود �ل�شاعة �لو�حدة،
لتتدخل بعد ذلك هذه �لقو�ت ،وهو ما �أ�شفر عن
�إ�شابة جمموعة من �لطلبة ..بعد ذلك ،توجهت
جلنة �حلو�ر �إىل مقر �لعمالة لتجري يف �لبد�ية
حو�ر� �أوليا مع رئي�س م�شلحة �ملنح بح�شور
با�شا �ملدينة ،خل�س �إىل عقد لقاء مع عامل
�لإقليم يف �ليوم �ملو�يل �شباحا.
هذ� وقد �أكد �لطلبة على �لت�شبث بحقهم
يف �ملنحة «�أزيد من  80طالبا حمرومني من
�ملنحة» وعلى �شرورة ت�شوية و�شعيتهم يف
�أقرب وقت ،كما نددو� بالتدخل �لأمني �ل�شارم
�شدهم.

اأ�رسار التعليم
● عبد اهلل لخلوفي

❋

ما حك جلدك اإال ظفرك
كلنا يردد �ملقولة �حلكمة «�أهل مكة �أدرى ب�شعابها» ،لكن
من دون �لتوقف عند حمولتها ومقت�شياتها و�أثارها� .إىل
متى �شن�شتمر يف �لتعامل مع �شوؤون منظومتنا �لرتبوية
بنهج �لإعالن عن مناق�شات �مل�شاريع� ،أو حتى نهج �ملز�د
�لعلني؟ لن تعيد �لأحز�ب و�لنقابات و�جلمعيات �لعتبار
«�لبيد�غوجي» �ل�شليم ملناهج وبر�مج منظومتنا �لرتبوية
�ملختلة �ختاللت جد عميقة ،وتعيد و�شع قطار �ملنظومة
على �ل�شكة �ل�شليمة ويف �لجتاه �ل�شحيح ،لأنها ل در�ية
حقيقية لها ب�شعاب �أطو�ر تعليمنا وت�شعباتها وتقاطعاتها.
فلقد �شاهمت �لأحز�ب و�لنقابات ،فيما قبل ،يف و�شع
�مليثاق �لوطني �لذي �أدخل «�إ�شالحات» جذرية على
�ملنظومة �لرتبوية جلعلها قادرة على رفع حتديات بد�ية
�لألفية �لثالثة ،لكن �لنتائج جاءت خميبة لالآمال على كل
�مل�شتويات ،بحيث تبني �أن قطار �ملنظومة خرج عن م�شاره
وتاه يف �لرمال �ملتحركة .فال يعقل �أن نعيد �شلك نف�س �لنهج
ونتوخى بلوغ نتائج على عك�س ما ح�شل ،فاملنطق يقت�شي
�أن نف�س �ملقدمات �خلاطئة تف�شي �إىل نف�س �لنتائج �ملخيبة.
كما �أن �لعتماد على �لأجانب� ،أخ�شائيني كانو� �أم مكاتب
در��شات ،لن يزيد �لأو�شاع �إل ترديا و��شتفحال؛ لقد
�أثبتت �لتجارب ف�شل هذ� �لرهان ،فلن يحك جلدنا غرينا.
فالكثري من �لختاللت �لتي تعرفها منظومتنا �لرتبوية هي
ماركة م�شجلة مغربية حم�شة ،لن يفك �شفرتها �إل �لعارفون
مبد�خلها وم�شبباتها وخباياها .كما �أن �لتجارب �لتي مررنا
بها توؤكد �أن �لعمل على ��شتنبات �ملقاربات �لبيد�غوجية
ومناهج �لغري «كيفما كانت وجاهتها» يف غري تربتها
�لجتماعية و�لثقافية و�حل�شارية و�ل�شيا�شية ،لن تتكلل
�أبد� بالنجاح ،فهي كاللبا�س �مل�شمم لالأب�شه «حيثيات �شبق
�لتطرق لها بالتف�شيل يف �لكتب �لتي مت �إ�شد�رها من قبل».
فكما �شبق �أن كتبت «كتاب �حلد�ثة و�لإعالم»« :ناهيك عن
عاملي �لنباتات و�حليو�نات ،فحتى يف عامل �جلماد�ت ،يتميز
كل �شنف من �ل�شخور بهوية بيئية جيولوجية خا�شة به،
من حيث عو�مل ومناخ �ل ّتك ّون و�لتف�شخ و�لتحول� .لعديد
من �أنو�ع �ل�شخور �لر�شوبية ،مثال ،تبقى ل�شيقة بعو�مل
�ملناخ و�لبيئة �لتي تتكون فيها ،وهو ما مُيكـّن من �لتعرف
على �لظروف �ملناخية �لتي تكونت فيها عرب �لأزمنة
�جليولوجية �ل�شحيقة .كما �أن معادن وعنا�شر �ل�شخور
�ل�شهارية ل تكون م�شتقرة �إل يف �لبيئة �جليولوجية
�لأ�شلية� ،أي يف �أعماق �لأر�س ،فما �أن ت�شبح حتت تاأثري
�لعو�مل �ملناخية �خلارجية «وجه �لأر�س» ،حتى تبد�أ يف
�لتف�شخ و�لتحلل �لبطيء لتتحول مع مرور �لزمن �إىل تربة.
فهل يعقل �أن حتيد �ملجتمعات �لب�شرية عن نظام �ل�شنن
�لكونية �لذي ي�شكل قا�شما م�شرتكا بني كل �لعو�مل �ملكونة
للطبيعة «�جلماد� ،لنبات و�حليو�ن و�لإن�شان»؟».
�لغر�ب ،يف �لذ�كرة �ل�شعبية� ،أ�شاع م�شيته ومل يتمكن
من تقليد م�شية �حلمامة ،فلنرتك هذ� �لنهج �لرديء .نعم
لال�شتفادة من جتارب �لدول �ملتقدمة ،لكن فل مُنح�شن �نتقاء
ما يمُ�شلح �أحو�لنا عن در�ية وعلم وبمُعد نظر .لناأخذ عن
فرن�شا ،مثال ،تخ�شي�شها �لتعليم �لثانوي «�لتاأهيلي»
مبدر�شني حاملني لدبلوم �ملا�شرت بدل «�للي�شان�س» �لذي ل
يوؤهلهم للقيام بهذه �ملهمة .ولناأخذ عن �أملانيا �لإ�شالح �لذي
�أدخلته على نظام «ل م د» (� )LMDملختل لت�شويبه،
و�لذي يقت�شي عدم �لكتفاء بالنجاح خالل �ل�شنو�ت �لثالث
ل�شلك «�للي�شان�س» ،بل لبد ملن يريد ولوج عامل �ل�شغل من
�جتياز �متحان �شامل بخ�شو�س ما يجب تعلمه ومعرفته
للح�شول على دبلوم «�للي�شان�س» �لذي يجيز له �لقيام
باملهام �ملطلوبة منه .فالعمل بنظام «ل م د» �ملختل يتطلب
�لقيام مبثل هذه �لإجر�ء�ت �لإ�شالحية �مل�شاحبة للحد من
�شلبياته على �لتكوين ،وهو مو�شوع يتطلب �إلقاء �ملزيد
من �ل�شوء لتجليته .فعلينا �أن ناأخذ بزمام �شوؤوننا ،خا�شة
�لرتبوية ،بالرجوع �إىل �أ�شحاب �لخت�شا�س� ،عتماد� على
موؤهالتنا وكفاء�تنا.
❋ رئي�س مركز الدرا�سات والأبحاث والتقييم
للرتبية والتكوين
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مريرت

بني مالل

�حتجاجات متو��سلة على عدم جتديد بناء �أقدم م�سجد يف خنيفرة
عرفت مدينة مريرت خالل الآونة الأخرية
العديد من الوقفات الحتجاجية املتوا�صلة
ل�صكان املدينة تنديدا على ا�صتمرار ال�صلطات
واجلهات املعنية يف غلق امل�صجد الكبري منذ
اأواخر �صنة  ،2011حيث اأ�صدرت هذه الأخرية
مذكرة مفادها �صرورة اإغالق امل�صجد اإىل حني
اإعادة بنائه ،حيث اأكدت التقارير التقنية اأن
امل�صجد ي�صكل خطورة على �صالمة امل�صلني
يف اإطار حملة معاينة م�صاجد اململكة لتقوم
ال�صلطات باإغالقه ب�صكل نهائي واأكدت باأنه �صيتم
بناوؤه من جديد حيث اأعطيت الوعود منذ �صنة
 2012مفادها اأنه ر�صدت لهذه الغاية ميزانية
لكن الوعود ذهبت اأدراج الرياح وبقيت جمرد
تطمينات بدون جدوى ،وكل مرة ي�صتب�صر
ال�صكان خريا بخرب بناء امل�صجد لكن ل �صيء
حتقق من ذلك علما اأن هذا الأخري املذكور يعد
من اأعرق املعامل التاريخية باملدينة وهو اأول

م�صجد مت بناوؤه باملدينة منذ �صنة  ،1930اإ�صافة
اإىل موقعه ال�صرتاتيجي واحليوي و�صط املدينة
خ�صو�صا اأنه تابع للوزارة الو�صية مما دفع
بال�صكان اإىل توقيع عرائ�ض تطالب من خاللها
اجلهات املعنية بالإ�صراع يف بناء امل�صجد،
لكن هذه الأخرية بقيت تلعب دور املتفرج على
معاناة ال�صكان والذين اأ�صحوا يوؤدون ال�صلوات
يف م�صتودعات تربع بها املح�صنون لهذا الغر�ض،
والتي تعرف اكتظاظا مما يدفع بالعديد منهم
اإىل اأداء ال�صالة فوق الأر�صفة حيث ظلت هذه
امل�صاهد ماألوفة اإذ تزداد املعاناة خالل ف�صل
ال�صتاء ،فرغم النداءات املتكررة والحتجاجات
املتوالية مل جتد هذه الأخرية اآذانا �صاغية
�صوى التماطل والت�صويف املمنهجني والوعود
العرقوبية حيث اأكدت م�صادر مقربة وعليمة باأن
بع�ض ”النافذين“( )..يحاولون اتخاذ ق�صية
امل�صجد كورقة مربحة لالنتخابات املقبلة(.)..

تلكس
حلت فرقة من الشرطة
القضائية بتطوان مكونة
من ستــة أفراد ،صباح
يوم السبت  25يناير
 2014علــــــــــــــى الساعة
السادسة والنصف ،بأمر
من النيابة العامة مبنزل
أحد الصحفيني ،وقامت
بتفتيش منزله وأخبرته
أنها تبحث عن ملفات
سرية دون أن تفصح عن
موضوعها.
وقـــــال املعني باألمر إن
الشرطة ركزت معه حول
األشخاص الذين يتواصل
معهــــــــــم عبر الهــــــاتف
واإلنترنيت وبحثت في
ملفاتــــه اخلاصة مبنزله
والتي ال حتتوي إال على
أموره الشخصية ،حسب
تصريحه.

عني على

�ساع للربيد ً
�سنقا
�نتحار ٍِ
د�خل منزله
األسبوع

اأقدم «ح .اأ» من مواليد  1956ببني مالل ،على النتحار �صنقا
داخل منزله الكائن بتجزئة «خلليفية» قرب اإعدادية ابن
خلدون ،بعد معاناة مع طويلة مع مر�ض نف�صي رغم امتثاله
مرات ومرات لل�صفاء ،ح�صب بع�ض املقربني .وهو اأب
لطفلة ،وي�صتغل بقطاع الربيد .وقد قالت م�صادر اأمنية ،اإن
ال�صابطة الق�صائية تلقت بالغا من حار�ض بع�ض التجزئات
ال�صكنية املجاورة ،بعد �صماعه �صراخ الزوجة مبنزل
الهالك ،حيث انتقلت على وجه ال�صرعة لعني املكان مبعية
ال�صلطة املحلية .ومن خالل املعاينة تبني وجود جثة «ح .اأ»
مربوطة يف بهو املنزل ،حيث مت نقل اجلثة مل�صرحة امل�صت�صفى
الإقليمي بخريبكة ،وحرر حم�صر بالواقعة واأخطرت النيابة
العامة التي تولت التحقيق بتكليف اإدارة البحث اجلنائي
للتحري عن النازلة وظروفها ومالب�صاتها.
طنجة

جوابا على كاتب الفرع خيي

قر�رت موؤملة على �لفقر�ء فقط
الهاشمي ر بابي

قال الربملاين والكاتب الإقليمي حلزب العدالة والتنمية بطنجة حممد
خيي يف لقاء تلفزي ،موؤخرا ،اإن عجز امليزانية كان قريبا من معدل 7.3
يف املائة وكان ي�صري يف ارتفاع مهول يهدد م�صتقبل املغاربة ويرهن
م�صتقبل الأجيال القادمة ،اإلاأنه بعد قدوم العدالة والتنمية مت تخفي�ض
هذا العجز اإىل معدل  5.3يف املائة وظل م�صتقرا ،وت�صتغل احلكومة
حاليالتخفي�صهمنخاللتدابريجديدة�صتنهجهااحلكومةخاللالأيام
القادمة ،وقال اأي�صا اإن احلكومة �صرعت يف اإ�صالح �صندوق التقاعد،
بعد اأن رفعت �صن التقاعد من  60اإىل � 62صنة ،وقال اأي�صا اإنه مت اعتماد
بطاقة راميد للمواطنني لال�صتفادة باملجان من العالج يف امل�صت�صفيات
العمومية،وا�صتعر�ضالكثريمنالأ�صياءالتياأدخلهايفاإطاراملنجزات
التي حققتها احلكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية .احلقيقة
التي يجب الإقرار بها لل�صعب هي اأن هذه الإجراءات كلها جاءت
بف�صل فقراء هذا البلد ،الذين دفعوا من دمائهم مقابل هذه الإجراءات
الب�صيطة التي تراها احلكومة منجزات خارقة ،فبالن�صبة للميزانية فقد
التجاأت احلكومة اإىل احلل الأ�صهل والذي هو الزيادة يف اأ�صعار املواد
الأ�صا�صية ،مما انعك�ض �صلبا على القدرة ال�صرائية للمواطنني ،وزاد
من اإثقال كاهلهم ،خ�صو�صا الفقراء ،فقد مت الزيادة يف اأغلب املواد
الأ�صا�صيةدونا�صتثناء.

أحد المواطنين في وجدة ،لم يجد سوى هذه الطريقة «الصورة» ليحتج،
على مآل نزاع بينه وبين أحد المواطنين الجزائريين في وجدة ،ويقول
صاحب الالفتة إن خصمه لجأ إلى قنصلية بالده لمساندته ،لكنه هو اختار
إرسال رسالته للملك عبر هذه الطريقة.

إعــــداد :زهير البـوحاطي

�لنهب على «عينك يا �بن عدي»
ا�صتنكرت العديد من
املجتمع
جمعيات
املدين بجماعة تغرامت
القروية ،عمالة فح�ض
اأجنرة ،التابعة لولية
طنجة «دوار املغاربة»،
يف بيان م�صرتك لها،
الو�صع الذي تعانيه
اجلماعة ب�صبب اأحد
املقالع املتواجد بعني
املكان برتخي�ض من
�صلطات عمالة امل�صيف
 الفنيدق ،والذي يهدداملنطقة باجنراف الرتبة
وت�صويه معامل وجمالية
الكدية البي�صاء ،التي كان
قد د�صن فيها امللك حممد
ال�صاد�ض م�صاريع تعود بالنفع
على ال�صاكنة ،كما هو احلال بالن�صبة لقمم اجلبال املطلة على ال�صفة
اجلنوبية مل�صيق جبل طارق التي �صوهت عن اآخرها.
كما اأ�صاف البيان اأن العديد من اأبناء اجلماعة املذكورة اأ�صيبوا
باأمرا�ض مزمنة كالربو واحل�صا�صية مقابل غ�ض الطرف وعدم املراقبة
من قبل ال�صلطات املحلية لرفع ال�صرر الناجم عن املقلع.

«�لعون» �لذي ت�سبب يف غياب �ل�سحافة عن �لعامل

ت�صبب منح ال�صالحية الكاملة لعون خدمة بعمالة
امل�صيق  -الفنيدق ،من اأجل ا�صتدعاء ال�صحافيني ،يف
غياب اأغلب ممثلي ال�صحف عن تغطية حفل تن�صيب
عامل عمالة امل�صيق  -الفنيدق ،املقام يوم اجلمعة
 24يناير .2014
وتلقى اأغلب ال�صحافيني من م�صادرهم اخلا�صة
معلومات ،ت�صري اإىل اأن حفل التن�صيب �صيكون يوم

ال�صبت على ال�صاعة ال�صاد�صة م�صاء ،بينما اأقيم
احلفل يوم اجلمعة م�صاء على ال�صاعة اخلام�صة
م�صاء ح�صره قلة قليلة من ال�صحافيني ،بعدما تلقوا
الدعوة من هذا العون «�صديقهم» الذي يتخذ من
املهام املوكولة له داخل العمالة �صبيال لال�صتحواذ
على الق�صم املكلف بالعالقات مع الإعالم «مكتب
الت�صال» مع العلم اأن لي�ض له تكوين يف املجال(.)..

«بر�ميل متنقلة» ال حترتم دفاتر �لتحمالت يف خدمة �ل�ساكنة
يعي�ض قطاع النقل احل�صري
مبدينة العرائ�ض حالة من
الفو�صى الناجتة بالأ�صا�ض
عن عدم احرتام ال�صركة
الإ�صبانية «اأُونيون با�ض»
لدفرت التحمالت ،علما اأنه
يلزمها باحرتام املواعيد بنقط
الركوب وبعدد الركاب ،لكنه
ل �صيء من هذا القبيل حتقق
اإذ �صار �صكان املدينة يعانون
يف �صمت مف�صلني التنقل
على اأرجلهم عو�ض انتظار
احلافالت ،كما اأن التالميذ
والتلميذات والطلبة ي�صلون
اإىل مدار�صهم وموؤ�ص�صاتهم

متاأخرين مما يفوت عليهم
بع�ض احل�ص�ض الدرا�صية
املهمة ،لكون ال�صائق ينتظر
وقد حتولت احلافالت اإىل
براميل متنقلة �صدئة تع�ص�ض
بداخلها الأو�صاخ والقاذورات
حيث ل يتم تنظيفها اإل نادرا،
بالإ�صافة اإىل اأن معظم هياكلها
مهرتئة وبع�صها يحتوي على
كرا�ضمتك�صرة،ومايزيدالطني
بلة هو اأن هذه احلافالت ل
ت�صتطيع احلركة اإل ب�صعوبة
جراء انعدام ال�صيانة ،حيث
ت�صبب تلوثا كبريا للمدينة من
خالل الدخان الذي تخلفه.

alousbouea@gmail.com

21

العدد 775 :اخلميس  06فبراير 2014

�صخ�صيات مغربية عرفتها

بقلم  :رمزي صوفيا

لي�س هناك مغربي وخا�صة من جيل االنتقال
من عهد اال�صتعمار اإىل عهد احل�صن الثاين اإال
ويذكر امل�اقف الرج�لية امل�ص�ؤولة التي كان
يتحلى بها اأمينه االأ�صبق الراحل املعطي
ب�عبيد ،املحامي الالمع واملثقف الذي كان
يتميز مبهارته الهائلة يف فن اخلطابة.
وقد تعرفت على االأ�صتاذ املعطي ب�عبيد
ب�ا�صطة اجلرنال م�الي عبد احلفيظ
العل�ي ،رجل ظل احل�صن الثاين الذي �ص�ف
اأع�د اإليه يف هذه املذكرات بحكم ال�صداقة
املتينة التي كانت تربط بيني وبينه وحتى
ميكنني تقريب القراء من حقيقة �صخ�صية
اجلرنال الذي كان الكثريون ينفرون منه
ب�صبب �صرامة ملح�ظة كانت تبدو عليه رغم
اأنه كان يف حقيقته رجل كلمة ورجل م�اقف
�صهمة.
اأع�د لالأ�صتاذ املعطي ب�عبيد ،فبعد تعارفنا
التقيته الأول مرة يف جل�صة كانت يف بيت اأحد
اأقطابكرةالقدماملغربية،وي�مهادارالنقا�س
ح�ل هذه الريا�صة فقال االأ�صتاذ املعطي
ب�عبيد الذي كان عا�صقا حتى النخاع لفريق
الرجاء البي�صاوي�« :صيك�ن الأبطال كرة
القدم �صاأن كبري و�صيحقق�ن مداخيل هائلة.
واأمتنى اأن ت�صتثمر الدولة طاقات املغرب
يف هذه الريا�صة» .فقلت له »:وكيف ميكن
للدولةا�صتثمارهذهاالإمكانياتالب�صريةبدون
مالعب كافية؟» فقال يل مبت�صما« :ال�عاء
العقاري م�ج�د ،وال�صباب الذي يزاول كرة
القدم و�صط ال�ص�ارع ال ينق�صنا .واملطل�ب
بع�س القرائح فقط .واأرج�كم اأن تتذكروا
باأنه �صياأتي ي�م يك�ن فيه العب كرة القدم
من كبار اأغنياء املغرب ».و�صكت اجلميع الأن
اأح�ال العبي كرة القدم كانت يف تلك االأيام
حتت عن�ان الفقر وهزالة املداخيل .وبالفعل
حتققت نب�ءة االأ�صتاذ ب�عبيد و�صار اأبطال
كرة القدم تتم اإعارتهم اإىل الن�ادي العاملية
مقابلمبالغخياليةبالعملةال�صعبة.
ومن خالل معرفتي باالأ�صتاذ املعطي ب�عبيد
الحظت اأنه كان يف حديثه دائما ملحة من
احلزن .وظل ال�ص�ؤال عن �ص ّر ذلك يراودين
حتى زرته ذات ي�م من اأيام خريف 1981
يف بيته وه� على راأ�س احلك�مة ال�صاد�س
ع�صرة بعد ا�صتقالل املغرب .وكانت �صداقتنا
قد ت�طدت وخا�صة بعد اأن علم مب�صاركتي يف
امل�صرية اخل�صراء املظفرة .وعندما دخلت
اإىل�صال�نال�صي�فالذيكانم�ؤثتابالطريقة
املغربية الرائعة مبالحف من ن�صيج امل�برة
االأ�صيلة ،جل�صت اأنتظره ط�يال .ثم دخل
معتذرا يل على تاأخره لب�صع دقائق ،فقلت
له« :خري؟» فاأجابني قائال «:اإن هذا ه� الذي
يحدث يل يف كل ي�م عندما اأ�صل اإىل بيتي حيث
اأجد الكثري من امل�اطنني القادمني اإيل لق�صاء
اأغرا�صهم وحلل م�صاكلهم وت�صغيلهم ،فاأعمل
ما ب��صعي الأك�ن يف م�صت�ى ثقة امل�اطنني
من جهة وعلى قد م�ص�ؤوليات من�صبي من
جهة ثانية ،فقلت له« :ما هذا احلزن الذي
يبدو عليك منذ مدة؟ فقال يل« :اأنا يا رمزي
حزين على اجلفاف الذي ي�صرب املغرب منذ
عدة م�ا�صم واأنت تعرف باأننا بلد فالحي واأن
غياب الغيث عن اأر�صنا يعني هروب ماليني
البدو من القرى نح� املدن ،مما �صي�صكل
لنا مع�صلة كربى نحن حاليا غري م�ؤهلني
مل�اجهتها .ف�صيا�صتي التي اخرتتها تعتمد
على تاأهيل القرية .وكيف يل تاأهيلها بدون
�صكان وكيف يل اأن اأقنع �صكان القرى بعدم
مغادرتها وهم مهددون بفقر مدقع نتيجة
غياب االأمطار» ،ثم �صاألته« :وكيف �صتح ّل
امل�صاكل االقت�صادية التي يعي�صها املغرب
حاليا واأنت على راأ�س احلك�مة؟» فقال يل:
«البد لنا من تبني �صيا�صة ذات حدّين هي
التق�مي الهيكلي ،اإنها �صيا�صة �صتلقى الكثري
من املعار�صة ،ولكنها مق�س اجلراحة الذي

ملاذا �ضرب املعطي بوعبيد حذاءه
على الطاولة اأمام الرئي�س فيديل كا�ضرتو
�صيق�صي على م�صدر املر�س االقت�صادي
للمغرب» .وفعال كان املعطي ب�عبيد ي�مها
من قادة خطة التق�مي الهيكلي االقت�صادي
الذي خرج باملغرب من النفق امل�صدود رغم
الهزات االجتماعية التي كاد يحدثها يف تلك
املرحلة من التاريخ احلديث للمغرب.
ومرت �صن�ات وغادر االأ�صتاذ املعطي
ب�عبيد كر�صي ال�زارة االأوىل فزرته يف بيته
رفقة �صديق من كبار امل�صتثمرين العرب.
فا�صتقبلنا بب�صا�صته املعه�دة وقف�صاته التي
ال يعرفها �ص�ى مقرب�ه الأنه كان رجل نكتة
من الطراز االأول ،وكان يعرف كيف ي�صتخرج
من جمال�صه ال�صحكة من اأعماق القلب دون اأن
تتغري مالحمه ه� .فجل�صنا يف �صال�ن منزله
بالدار البي�صاء لنتبادل اأطراف احلديث.
فبادرين املعطي ب�عبيد قائال« :اأرج� اأال يك�ن
حتت �صرتتك م�صجل يا رمزي فاأنا اأحرت�س
منكم اأنتم مع�صر ال�صحفيني يف جل�صاتي
الهزلية التي اأخ��س فيها يف م�ا�صيع عادية
مع اأ�صدقائي» .فقلت له �صاحكا« :حتى ل�
�صجلت كالمك التلقائي يا اأ�صتاذ فاأنا واثق
من اأنه �صيزيد النا�س احرتاما لك» .وعرج بنا
الكالم نح� عامل الفن ،ف�صاألته« :هل تخ�ص�س
بع�س ال�قت لال�صتمتاع بن�ع من الفن�ن؟»
فقال يل« :نعم ،فال�قت الفارغ �صئيل يف
حياتي ولكني اأع�صق متابعة االأفالم العربية
لفاتن حمامة باخل�ص��س ،الأنها فنانة ملتزمة
ويف كل فيلم من اأعمالها ق�صية هامة كما اأنني
عا�صق كبري ل�ص�ت العندليب االأ�صمر عبد
احلليم حافظ وامل��صيقار حممد عبد ال�هاب.
كما تعجبني ال�صينما العاملية عرب النجم
الذي غادر احلياة يف عز �صبابه يف حادث �صري
وه� جيم�س دين .ويل اإعجاب كبري بالنجمة
االإيطالية املتاألقة �ص�فيا ل�رين» ف�صاألته:
«والفن املغربي؟» فقال يل على الف�ر« :هل
ترى ذاك املذياع؟  -واأ�صار باإ�صبعه اإىل
مذياع من الن�ع العتيق ذي الب�ق الكبري-
وتابع كالمه« :لقد اأهداه يل الفنان ال�طني
الكبري حممد ف�يتح عندما بكيت ي�م غنى
اأمامي «اأوامال�ل�» من فرط تاأثري بكلمات
واأداء هذه االأغنية التي كانت ترثي غياب
حمرر البالد امللك الراحل حممد اخلام�س اإىل

املنفى» .وا�صتاأنف كالمه بعد حلظات �صمت
قائال يل« :اأنا عا�صق كبري للم��صيقى املغربية
بكل تن�عاتها و�صاأق�ل لك �صرا :لقد كنت
اأق�م بتمارين فنية م��صيقية قبل اأن ت�صغلني
ال�صيا�صة وحتتل كل حياتي خدمة ل�طني
والأبناءوطني».
ثم �صاألته« :وماذا عن الريا�صة يف حياتك؟»
فاأجابني« :هل تعلم اأنني كنت �صاأ�صبح بطال
يف كرة القدم ،فقد ق�صيت فرتة طف�لتي ما
بني مقاعد الدرا�صة وكرة القدم ،حيث لعبت

ناديت على
شرطي المرور
الذي كان
موجودا هناك
وطلبت منه بأن
يقبض على ابني
ألنه كان يقود
سيارة بدون
رخصة سياقة

يف االأحياء يف مطلع طف�لتي ثم ان�صممت اإىل
فريق «اجليني�ر» اإىل اأن و�صلت اإىل ق�صم
الكبار .ويف وقت من االأوقات كان ال بد يل من
االختيار بني كرة القدم اأو اإمتام درا�صتي».
ف�صاألته«:وكيفدخلتاملجالال�صيا�صي؟».
فقال يل« :مل يكن يخطر ببال والدي اأنني
�صاأمار�س ال�صيا�صة يف ي�م من االأيام ،لكن
حتليليللظروفال�صيا�صيةيفاملغربفر�صت
علي دخ�ل غمار ال�صيا�صة رغم اأنني كنت
اأمتنى دخ�ل جمال العلماء ب�صبب تف�قي
يف مادة الريا�صيات .وقد �صاءت االأقدار اأن
اأغري م�صاري الدرا�صي يف مرحلة الثان�ية
واأختار درا�صة االآداب ثم القان�ن حيث
اأ�صبحت حماميا ثم قا�صيا .وخالل عهد
اال�صتعمار كنت من بني املقاومني ال�صباب
حيث كدت اأفقد حياتي يف عدة مرات واجهت
خاللها الق�ات اال�صتعمارية التي كانت
جت�ب كل اأحياء الزقاق الذي كنت اأعي�س
فيه مع عائلتي .وكنت من اأقطاب احلركة
ال�طنية الذين طالب�ا بع�دة املغف�ر له امللك
حممد اخلام�س .وعندما ح�صل وطني على
اال�صتقالل كنت اأ�صغر وزير يف حك�مة عبد
اهلل اإبراهيم و�صني ال يتجاوز � 28صنة“.
وعدت به قليال اإىل العامل الذي يحبه ،فقلت
له” :من هم االأ�صخا�س الذين حافظت على
ثقتك فيهم طيلة حياتك؟“ فقال يل” :ا�صمع
يا رمزي ،اأنا كرجل �صيا�صة وم�ؤ�ص�س حلزب
كبري ه� حزب االحتاد الد�صت�ري ،فقد
كان واجبا علي اأال اأثق �ص�ى يف ملكي ويف
حبي ل�طني ولرفاقي يف الن�صال .ولكن
هناك �صخ�س اأعتربه �صندوق اأ�صراري
واأقرب م�صت�صار ميدين باحلكمة والن�صيحة
الر�صيدة ،اإنها زوجتي ال�صيدة لبابة التي
هي والدة ابني وابنتي .اإنها تتميز بذكاء
فائق ومتابعة دقيقة لكل اأن�صطتي ومل�صاري
ال�صيا�صي .لهذا فاإين اأ�صت�صريها واأثق بحكمتها
وقد تزوجنا ونحن يف مطلع �صبابنا حيث كان
�صني ال يتجاوز اخلام�صة والع�صرين ،وكان
اال�صتقرار عامال كبريا من ع�امل تركيزي
على عملي وجناحي ال�صيا�صي .وملعل�ماتك
فاإن زوجتي لبابة هي مثقفة كبرية ومفكرة
وعالمة ،فقد در�صت يف املدر�صة امل�ل�ية مع

المرحوم المعطي بوعبيد ينصت باهتمام ألسئلة الصحفي رمزي صوفيا

االأمريات بعدما اختارها حممد اخلام�س
رحمه اهلل ملرافقة كرمياته ،ولها عالقات ق�ية
بالق�صر امللكي .ورغم ق�ة عالقاتها بالق�صر
امللكي واالحرتام الذي يكنه لها جاللة امللك
احل�صن الثاين فاإنها مل حتاول تغيري م�اقفي
ال�صيا�صيةاأبدا“.
ف�صاألته” :قيل يل باأنك رف�صت من�صب وزير
لعدة مرات عندما عر�صه عليك احل�صن
الثاين“.فقاطعنيمبت�صماباأدب”:هذهم�اقف
�صيا�صة اأرج� عدم اخل��س فيها .وعم�ما
فقد قدر جاللة امللك م�قفي واحرتم راأيي
فاحل�صن الثاين حكيم ونادر الذكاء .واحلمد
هلل فقد �صاركت يف امل�صرية اخل�صراء التي
هي اإبداع �صيا�صي للح�صن الثاين كما تقلدت
من�صب وزير اأول يف عز االأزمة االقت�صادية
مما جعل جاللته ي�صبغ علي و�صاما ملكيا
�صاميا .واأفاخر اجلميع باأنني واحلمد هلل كنت
ال�زير االأول ال�حيد الذي �صكره احل�صن
الثاين ب�صكل ر�صمي يف خطاب  6ن�نرب 1983
با�صمه وهذا �صرف ما بعده �صرف �صريافقني
طيلةحياتي“.
ف�صاألته �ص�ؤاال خا�صا جدا” :وماذا عن حكاية
قب�صك على ابنك بنف�صك التي هي على األ�صنة
الكثريين والتي اأثارت م�جة كبرية من
االإعجاب ب�صخ�صيتك؟“ فقال يل” :اإنها ق�صة
واقعية الأن ابني لي�س معزوال عن امل�اطنني
رغم ك�ين على راأ�س احلك�مة ،فذات ي�م
اأخذ �صيارتي بدون اإخباري وخرج بها للتنزه
يف مدينة الرباط ،وت�صادف اأنني كنت يف
�صيارة اأخرى بنف�س ال�صارع فلمحته يق�د
�صيارتي ،فناديت على �صرطي املرور الذي
كان م�ج�دا هناك وطلبت منه باأن يقب�س
عليه الأنه كان يق�د �صيارة بدون رخ�صة
�صياقة .فارتبك ال�صرطي ولكنني اأ�صررت
على قيامه ب�اجبه باعتباره م�اطنا ي�صكل
خطرا على املارة وعلى م�صتعملي الطريق.
وهكذا كان فع�قب وفق القان�ن.
و�صاألته :وك�زير اأول كيف متكنت من
حتقيق النجاح الذي كان جاللة احل�صن
الثاين ينتظره منك؟ فقال يل« :اإن م�صاري
ك�صيا�صي ه� م�صار كل مغربي يحب
وطنه ،وقد كنت حري�صا على تخ�صي�س
اأفكاري لكل مع�صلة من جهة ،حيث كنت
اأ�صعى للت�فيق بني امليزانيات التي كانت
حتت يدي وبني امل�صاكل االجتماعية
واالقت�صادية التي تعي�صها بالدي .وكان
على راأ�س اأول�ياتي ت�صغيل العاطلني
الذين كانت اأعدادهم يف تزايد مت�ا�صل
ب�صبب اأزمة التعليم حيث كان من ال�اجب
ت�جيههم نح� درا�صات حتتاجها �ص�ق
ال�صغل ال اأن يدر�ص�ا ليتعطل�ا .ثم كانت
هناك م�صاكل دور ال�صفيح التي كنت اأكافح
�صدها �صما�صرة العقار واأنت تعلم �صع�بة
كبح جماح ال�صكن الع�ص�ائي .ولكني
كنت اأ�صعى بتدبري هذا امللف بعيدا عن
امل�اجهات ال�صيا�ص�ية ال�صيقة .وعم�ما
فقد �صعيت بكل ما ب��صعي الأداء مهامي
على اأح�صن وجه واحلمد هلل».
وقد متيز االأ�صتاذ املعطي ب�عبيد بق�ة
البديهة وق�ة ال�صخ�صية وكان ال يتزحزح
عن م�اقفه ال�صيا�صية اأبدا واأمام اأ�صر�س
الزعماء والدليل ه� امل�صهد الذي �صجله
الراحل املعطي ب�عبيد يف قمة هافانا لدول
عدم االنحياز ،حينما خلع االأ�صتاذ املعطي
حذاءه وبداأ ي�صرب به على الطاولة ،حني
رف�س الرئي�س الك�بي فيديل كا�صرتو اأن
مينحه الكلمة ،فما كان من الرجل ،اإال اأن
فاجاأ اجلميع بهذه الطريقة ،حيث مل يجد
رئي�س اجلل�صة بدا من اإعطائه حق الكالم.
رحم اهلل املعطي ب�عبيد ورحم تعاىل رجاال
عمل�ا فاأخل�ص�ا لعملهم.

الرأي
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محمد بركوش

إدريس أبايا

تعيني الوايل اجلديد ال�صيد بيكرات على ولية مراك�ص تان�صيفت احلوز جاء اتخاذ الأج�صاد الغ�صة مادة لال�صتقطاب وجلب املاليني كما يحكي ابن عبيدات
على غري اإرادة البع�ص ،خارج كل التنبوؤات والتوقعات واحل�صابات املدرو�صة املثال احلي على ت�صويه �صورة مراك�ص وتلويث اأجوائها ،ورجم حقيقتها بكل
وغري املدرو�صة ،ولذلك ينبغي اأن يقراأ قراءة متحررة اأو هرمينوطيقية كما ما يقطر من الرذيلة ومع ذلك نقول لل�صيد الوايل باأن اأ�صياء كثرية تنتظره ،لي�ص
يحلو ل�صعيد منت�صب اأن يردد ،قراءة بدون اإ�صقاطات مق�صودة ،لأن اأ�صعب اأولها معاناة املواطن من اختناق ال�صوارع بالكرا�صي املبثوثة فوق الأر�صفة
�صيء على اأية حالة اأو واقعة هو اأن تبلل كما قيل مبياه غري �صاحلة لال�صتعمال ،باإ�صارة من اأ�صحاب املقاهي الذين يرتبطون بحبل «التدويرة» مع «مالني
خا�صة واأن التعيني اجلديد ل ير�صد املده�ص والعجائبي رغم عن�صري املباغتة احلال» ،اأو ي�صتغلون ل�صاحلهم ،ولي�ص اآخرها انت�صار الإجرام واعرتا�ص املارة
واملفاجاأة ،بل على العك�ص من ذلك ير�صد وبكل دقة حياة اإدارية للوايل قائمة والأطفال ،وكرثة دور الدعارة والف�صاد ،وظهور اأ�صياد جدد مل يكن للوايل علم
على الرتقية والكفاءة واملوؤهالت العلمية «دكتوراه» ،وعلى النتائج امللمو�صة بهم ول دراية عندما كان يتحرك يف حميط الولية ويقدم خدمات للمواطن الذي
على اأر�ص الواقع زيادة على الب�صمة التي ا�صت�صفها الكثريون «واأ�صاعوها» من يقبل عليها بني احلني واحلني ،زيادة على الفو�صى العارمة التي يقربها وي�صهد
على وجودها بع�ص امل�صت�صارين اجلماعيني الذين ي�صتكون من
العالقة القدمية التي كانت تربط الوايل عندما كان كاتبا عاما مبراك�ص
النهب والتبذير وقلة احلياء.
احلمراء بوزير الداخلية احلايل ال�صيد ح�صاد ،واعتربوا تفعليها
يدرك
اإن الوايل اجلديد الذي تخلف الكثريون لأ�صباب
مبثابة جواب وا�صح على الطلب الذي �صبق اأن تقدم به
معروفة عن الإ�صادة مبا قدمه يف حمطات متفرقة
عمر اجلزويل العمدة ال�صابق ملراك�ص يف اإحدى جل�صات
الوالي أكثر من غيره
و«اإن كانت متتابعة» ،وتراجع اآخرون عن تنظيم
جلنة الداخلية من اأجل ت�صهيل احل�صول على الوثائق
راهن مدينة مراكش الذي
وقفة ل حمل لها اإىل ا�صتعرا�ص الع�صالت
املحتجزة اإن �صح التعبري يف رفوف املجل�ص اجلماعي
لال�صتمالة وتهييء ظروف ال�صتقبال احل�صن
والتي �صت�صاعد «عمر العمدة» يف حت�صري وتهييء
عرف انبثاق عادات وسلوكات
«ها حنا هنا» ،قلت اإنه رجل حمظوظ جدا،
دفاعه ،واإبعاد العديد من ال�صبهات اأو التهم عليه،
خادشة للجبين الناصع انتشرت بفضل
ومر�صي الوالدين كما قال اأحد «معارفه»،
اأو على الأقل اإ�صراك بع�ص الأ�صماء املعروفة فيما
الرغبة األكيدة عند البعض في حصر
لأنه توىل من�صبه الكبري يف مدينة كبرية
ابتلي به ،والتي خرجت من الطوق �صاملة غامنة،
«دخلت التاريخ احلديث» كما دخلت
منها �صخ�صيات لها مكانتها يف جمال املال والكتابة
مدينة األولياء والعلماء والعباقرة
القدمي «من اأبواب عدة» بعد �صخ�صيات
ف�صح
ونقل الأخبار غري ال�صحيحة اأو التغا�صي عن
والشعراء في إطار سياحي محض،
عظيمة توالت على خدمتها بكل تفان وبكل
ممار�صات مازالت تداعياتها م�صتمرة ومتنا�صلة
يبيح اتخاذ األجساد الغضة مادة
حزم ويف ظروف وعرة ،و�صطرت الطريق
اإىل حدود اليوم ،رغم امللفات املفتوحة هنا وهناك
كالوايل مهيدية الذي مازال الكل يتذكر جديته
واملعرو�صة على هذه اجلهة اأو تلك.
لالستقطاب وجلب الماليين
وديناميته وحتركاته املتوا�صلة ،والوايل فوزي
لقد خدم التعيني اجلديد املدينة ال�صاخمة من حيث ل
الذي اأهلته حنكته وت�صحياته زيادة على اإن�صانيته
تعلم ،وخدم الوايل يف �صد الكثري من الأعذار التي كانت
ليكون مفت�صا عاما ،ور�صمت اخلارطة بكل دقة بعد اإزالة
تروج لإخفاء الف�صل ك�ص�صاعة املنطقة و�صعوبة التعامل مع
كل العقبات ،واأوقفت كل الحتجاجات اإل ما ا�صتثني ،و�صالح
الحتجاجات املفتعلة والإ�صرابات امل�صطنعة والوقفات املتكررة،
وذلك لأن الرجل يعرف مراك�ص جيدا «قنت بقنت» ،منذ اأن كان ي�صرف على اجلماهري الغا�صبة مع ال�صلطة وقربها من املفهوم اجلديد لهذه الأخرية بنزولها
�صوؤونها واإن من نافذة �صيقة ل يراها اإل املقربون ،بحكم من�صبه واملهام التي من الأبراج العالية واحتكاكها باملواطنني ،اإ�صافة طبعا «وهذا هو الأهم» اإىل
كانت م�صندة اإليه ،ويعرف اأي�صا جل املوظفني والعاملني بالولية ،والذين النهاية املفرحة التي و�صلت اإليها ق�صية تعاونية احلليب بعد دخول ملك البالد
ين�صح باإعادة النظر يف منا�صب بع�صهم وحتركاتهم ،وما يقدمون عليه من على اخلط ،ووقوفه على م�صاكلها العوي�صة ومتاعب عمالها وم�صتخدميها وكذا
خطوات غري حم�صوبة ،لها رمبا اأكرث من اإ�صاءة وم�ص بامل�صداقية ،ويدرك اأي املنخرطني بها الذين �صردوا وانتهكت كرامتهم دون اأن يجدوا حال للمع�صلة
الوايل اأكرث من غريه راهن املدينة الذي عرف انبثاق عادات و�صلوكات خاد�صة رغم حماولت الولة ال�صابقني ،اإىل اأن َح َّل ال َف َرجُ على يد امللك حممد ال�صاد�ص،
للجبني النا�صع ملراك�ص :انت�صرت بف�صل الرغبة الأكيدة عند البع�ص يف ح�صر يف انتظار اأن يحل الق�صا�ص واجلزاء باملغت�صبني واملف�صدين وعدميي ال�صمري
مدينة الأولياء والعلماء والعباقرة وال�صعراء يف اإطار �صياحي حم�ص ،يبيح والإن�صانية.

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

من اأقرب جمعية اأنكاد املغرب ال�شرقي؟!
الحلقة األولى
«التاأريخ» بالهمزة فوق الألف ،كتاب
مفتوح ل عد ول ح�صر ل�صفحاته ،فهو
ي�صجل لنا الأحداث ويروي لنا ق�ص�ص
الأقوام والأمم التي �صبقتنا لن�صتخل�ص من
�صلوكاتها الدرو�ص والعرب ،واأول م�صادر
التاريخ جندها يف طيات ال�صحف ال�صوية
ومنها القراآن الذي جند فيه بالإ�صافة اإىل
ال�صوابط الدينية لالإ�صالم ق�ص�صا عا�صتها
اأقوام قبل اجلاهلية حيث جاءت الآية بقوله
تعاىل« :ونق�ص عليك اأح�صن الق�ص�ص كما
اأوحينا اإليك هذا القراآن واإن كنت من قبله
ملنالغافلني».
هكذا نالحظ اأن الأنبياء والر�صل لول ما
جاءهم من اأمثال �صربها اهلل لهم لظلوا هم
اأي�صا يف دار غفلون ،واقتداء بالقراآن الكرمي
الذي دون املحطات واملراحل التاريخية
التي عا�صتها الب�صرية� ،صعى الإن�صان اإىل
ت�صجيلالفرتاتاملهمةمنحياتهولذلكيلجاأ
اإىل كتابة مذكراته وطبعها يف �صكل كتاب اإن
كانت له ذاكرة قوية اأو يكتفي ب�صل�صلة
من املقالت تنفرد بها بع�ص ال�صحف،
وقد لحظنا موؤخرا اأن بع�ص ال�صخ�صيات
احلزبية وقد و�صلت اإىل اأرذل العمر ،قد
اأح�صت ب�صرورة البوح ،مبا عرفته من
جناحات وتعرثات يف حياتها ،واأهم ما جاء
يف هذه ال�صري الذاتية التي مت ن�صرها �صواء يف
�صكل اإ�صدارات اأو مقالت اأن الأحزاب التي
خرجت اإىل الوجود بعد ال�صتقالل كانت
نتيجة طبخ قام به خمترب وزارة الداخلية،
وهي حقيقة كان زعماء الأحزاب الإدارية
يحر�صون دائما على نفيها ،ف�صهد �صاهد من
اأهلها «اعرتافات الكولونيل عبد اهلل القادري

الحسين الدراجي

يبدو في الصورة أول اجتماع للجمعية الثقافية لقدماء تالميذ إقليم وجدة نذكر منهم
المرحوم الجنرال بنعيادة من الدفاع الوطني ،والمرحوم عبد القادر بولويز من الداخلية،
والكومندان بلمنصور من الجيش الملكي ،وعمر التازي مستشار بالمجلس األعلى ،وعبد اهلل
بنسلطان من األمن الوطني وأحمد ومحمد والحسين الدراجي ،ومحمد الملحاوي من وزارة
المالية ،والحسني من وزارة الخارجية ،وثلة أخرى من مختلف اإلدارات.

منوذجا» .هذا وقد �صبق لبع�ص الوزراء
الأولني اأمثال اأحمد العراقي وعبد اللطيف
الفياليل اأن ن�صروا مذكراتهما ليطلع الراأي
العام املغربي على حقيقة وظروف اتخاذها
لبع�صاملواقفوالقرارات.
ويبقى كل ما جاء يف هذه املذكرات مو�صوع
نقا�ص وجدل ،وكذلك الأمر بالن�صبة جلميع
من ي�صدر عن كل القادة ال�صيا�صيني لأن
بع�صهم قد يحاول تلميع �صورته على
ح�صاب ال�صخ�صيات التي تعاي�ص معها يف
احلقل ال�صيا�صي ،بل قد ي�صطر بع�صهم
اإىل الكذب وتزوير وقلب احلقائق للت�صرت

على ما ارتكبه من خطايا ،ومن بني القادة
ال�صيا�صيني الذين اختاروا ال�صحافة لن�صر
مذكراتهم حممد اخلليدي الذي ادعى
يف اإحدى احللقات التي ن�صرتها يومية
«الأخبار» اأنه مت اختياره يف قبل اأحمد
ع�صمان لإعداد برنامج الحتفال بالألفية
ملدينة وجدة ،واحلالة اأن التح�صري لهذه
املنا�صبة التاريخية كان موكول اإىل جلنة
�صمت اإىل جانب عبد ربه الإخوة :عا�صور
البكاي ،وحممد البا�صري ،وعبد احلق
الكاي ،ومل يلتحق اخلليدي بهذه املجموعة
اإل بعد اأن اأ�صرفت اأعمالها على النهاية ،فاإذا

كان اخلاليدي قد غلبته الأنانية ون�صي
اأو تنا�صى من كان لهم الف�صل يف اإعداد
ذلك الحتفال ،فاإنه قد جانب ال�صواب يف
�صرده للحقائق ،والنا�ص عادة تلجاأ اإىل قلب
احلقائق بالن�صبة لالأموات ،اأما اإذا كان
املفرتى عليهم اأحياء يرزقون فتلك غلطة
ل تغتفر ،ويرجع تاريخ تاأ�صي�ص جمعية
اأنكاد املغرب ال�صرقي اإىل �صنة  1970حيث
كان �صرف اإحداث اجلمعية الثقافية لقدماء
تالميذ اإقليم وجدة الذي كان ي�صم عمالت
وجدة وبركان وجرادة وتاوريرت ،وقد
كان اأول ن�صاط قامت به هذه اجلمعية
تنظيمندوةحولاكت�صافالنفطيف�صخور
تيمح�صيت تراأ�صها مو�صى ال�صعدي الذي
كانوزيراللمعادنيومئذ،وقدمتاملوؤمتر
التاأ�صي�صي لهذه اجلمعية يف نف�ص ال�صنة
حيث مت انتخاب عا�صور البكاي رئي�صا
�صرفيا نظرا لكونه من مواليد وجدة
وللم�صوؤوليات ال�صامية التي ا�صطلع بها،
وقد ظل اأع�صاء هذه اجلمعية يحتفلون
كل �صنة بطريقة دميقراطية طيلة عقد
من الزمن ،اإىل اأن قرر اأحمد ع�صمان
الرت�صيح لالنتخابات ،واتخذ جمعيتنا نواة
لتاأ�صي�ص حزبه واحلالة اأن النظام الداخلي
للجمعية يحرم على اأع�صائها القيام باأي
ن�صاط �صيا�صي داخل �صفوفها ،وهو توجه
كان يدافع عنه اإىل جانبي عا�صور البكاي
واخلليدي ،وهو الأمر الذي اأحدث ان�صقاقا
يف�صفوفاجلمعيةحيثان�صمالو�صوليون
اإىل حزب الأحرار ،وظل الالمنتمون يزاولون
اأن�صطتهم الثقافية والجتماعية يف اإطار
احرتام القانون الداخلي.
يتبع

العالمة ال�شاعر موالي
ال�صديق العلوي يف ذمة اهلل
الكتابة عن رجال العلم والفقه والأدب الذين انتقلوا اإىل رحمة اهلل
�صبحانه ،هل �صيجدون من يكتب عنهم م�صتقبال بعدما غ�صيتهم رحمة
ربهمواأ�صكنهمريا�صجنانه؟!
لقد ق�صرت همم �صعرائنا وكتابنا يف هذا املنحى باعتبار ما نقراأه من
الق�صائد واملقالت يف هذا الباب ،وهذا ما خطر ببايل واأنا اأودع ال�صاعر
املراك�صي مولي ال�صديق العلوي ،رحمه اهلل ،الذي دفن مبقربة املوىل
علي ال�صريف مبراك�ص يوم اجلمعة  31يناير  2014بعد �صالة الع�صر
عليه(.)..
اإن مولي ال�صديق كان بالفعل عاملا يعي�ص حياته خارج الدائرة
ال�صيقةالتيحب�صفيهابع�صاملتفقهنياأنف�صهم،فهوالرجلالذيتفتح
على احلياة بورع الفقيه املجتهد ،واأدرك اأن العقل املمنوح من اخلالق
ل يتنافى مع ا�صتعماله فيما اأباحه اخلالق من التملي يف ملكوته والتمتع
يف زينته ويف ماأكله وم�صربه ،وكان الراحل يناق�ص جل�صاءه مبقهى -
التجار  -بحي جليز مبراك�ص يف الإطار الفل�صفي والفكري مناق�صا اإياهم
يف فكر ابن ر�صد وابن �صينا والغزايل ،وبحكم وجوده يف هذا الف�صاء ويف
مكان التقائه مبن لهم اهتمام بتلك العلوم فقد كان يجمع لنف�صه الزاد
املعريف خ�صو�صا وقد كان املخ�صو�ص مب�صاءلته واملعول عليه يف ف�ص
نزاعات من كان يتحاكم لديه( )..اأو حت�صب عليه عند من يجال�صه اأو
ممن كان يتلقف ت�صريحاته( )..اإين اأحيل القراء على كتاب �صدر با�صم
تكرميه الذي نظم من طرف املجل�ص العلمي مبراك�ص يف  2و 3اأبريل
 ،2005ومن خالل امل�صاركني املتدخلني يف تلك الندوة املن�صورة
فالقارئ �صيتاأكد مما قلت ،خ�صو�صا عند قراءة ما كتبه الدكتور عمر
بو�صتة،والطيبكحلالعيون،واملختارال�صرايبي(.)..
وقد اقت�صرت على تدخالت الأ�صاتذة امل�صاركني الثالثة يف الندوة بحكم
الطابع الذي تناول �صخ�صية املتوفى من اجلانب املعريف و�صموليته
واجلانب البيداغوجي ب�صفته مدر�صا ،وكذلك من جانب م�صاركته
الفكرية لبع�ص مناق�صة رجالتها كموليري ،وفولتري ،ومونت�صكيو،
وهيكل ،كما اأ�صار لذلك الدكتور عمر بو�صتة يف حق مولي ال�صديق
رحمه اهلل(.)..
وتاأتي ق�صيدة د.البايك ،لتقول عن مالمح الرجل ،و�صحنته ،وطلعته،
وزيه ،ولقاءاته ،ما يجعلك تكت�صف عما يريد «البايك» قوله بالإمياء
لتكت�صف بنف�صك �صر الرجل غري املعلن به(� )..صيء اأثار انتباهي هو
ما قيل يف حقه من طرف اأحد املوؤبنني له بعدد دفنه ،وكان الوحيد
املت�صدي يف اأكرث من منا�صبة ملثل هذا احلدث املريع ،كنت اأمتنى اأن
يلقي كلمة الوداع للرجل املتوفى اأكرب واأكرث معارفه وحمبيه احلب
املتبادل واملخل�ص لأكرث من ن�صف قرن وهو الأ�صتاذ املنا�صل املخل�ص
احلاج احممد بو�صتة ،الذي بدا احلزن على وجهه دون اأن يوجه اآخر
كالمه لأعز اأ�صدقائه الذي فارقه وهو جثة م�صجاة بعدما كان معه ملء
ال�صمع والب�صر( )..ت�صاءلت مع نف�صي واأين ال�صعراء الذين ل تخطئهم
مثل هذه املنا�صبة –منا�صبة احل�صر -وقد فعل ذلك املرحوم مولي
ال�صديق نف�صه وهو يلقي عند قرب الراحل �صيدي حممد بن حل�صن
الدباغ ق�صيدة يقول فيها:
اأيها ال�صيخ �صاع فيك ال�صباب
وبكتك العلوم والآداب
وبكى كل معجب بك يف
در�صك اإن امل�صاب فيك م�صاب
روعتنا اأنباء نعيك حتى
مل ي�صع �صدقها من القلب باب
من قريرا فاأنت �صيف كرمي
ي�صلاملخل�صنيمنهالثواب
رحم اهلل الفقيد واأ�صكنه ف�صيح جنانه ورزق اأهله ال�صرب يف فقدانه ،اإنا
هلل واإنا اإليه راجعون.
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البنايات «اخلربة» وغياب البديل

اخلــوف من املـــــوت حتت
الأنقا�ص – ل قدر اهلل – اأو
الت�شرد ،هما اأمران اأحالهما
مر ،هكذا تعي�ص الأ�شر التي
تقطن داخل البنايات القدمية
بعدد من املدن املغربية كفا�ص
ومكنا�ص والرباط والبي�شاء
ومراك�ص( )..فهل من حل
لإخراج هوؤلء من اأزمتهم
واإنقاذ اأرواحهم واإيجاد م�شكن
لهم ي�شعرون داخله بالأمان بدل
هذه البنايات اخلربة؟؟
اإنه مع �شقوط الأمطار الغزيرة
التي عرفتها بالدنا موؤخرا بداأت
هذه البنايات تتهاوى وتت�شاقط
كما تت�شاقط اأوراق الأ�شجار
يف ف�شل اخلريف ،ول اأدل
على ذلك اأكرث مما وقع موؤخرا
بالرباط والبي�شاء مما يجعل
�شكان هذه البنايات يعي�شون
يف رعب دائم بل حتى من ي�شكن
بجوارها اأو مير بالقرب منها قد
يكون عر�شة للخطر ،وما اأكرث

�أ�سرة
الق�صاء
تفقد اأحد
اأفرادها
بفا�س

مقا�صدال�صريعة وم�صاكلالع�صر
● بقلم:
مصطفى الطريبق

الحلقة الثانية

البنايات املر�شحة لل�شقوط كلما
حل مو�شم املطر ولالأ�شف ال�شديد
فاإن اأغلب حالت ال�شقوط ل
تنتهي دون وقوع �شحايا يف
كربيات املدن العتيقة ببالدنا
وهي كارثة تن�شاف اإىل ما
تعرفه بالدنا من كوارث اأخرى
ت�شببها الفي�شانات اأو احلرائق
اأو حوادث ال�شري(.)..
اإن وجود عدد كبري من البنايات

الآيلة لل�شقوط هو م�شكل ي�شغل
املغاربة جميعا ،فالكثريون منا
لهم اأقرباء اأو اأ�شدقاء ي�شكنون
يف اأحد هذه البنايات ،واإذا
كان العي�ص الكرمي وال�شكن
الالئق هو حق لكل مواطن
فاإنه يجب اإيجاد حل فوري
لهذه الفئة التي ل جتد بديال
غري هذه امل�شاكن اخلربة،
وهي م�شوؤولية تتحملها الدولة

ودعت اأ�شرة الق�شاء بفا�ص اأحد
اأعالمها البارزين ،ذلكم هو� :شيدي
مولي احل�شن ر�شيدي العلوي
املدغري الأ�شل الفا�شي الدرا�شة
والدار والوفاة.
عرفت �شيدي مولي احل�شن
ر�شيدي العلوي واأنا طالب للعلم
بجامع القرويني العامر – عمره
اهلل بذكره – عرفته طالبا جادا
جمدا باحثا �شائال عما ل يفهمه فاإذا
مل يفهم �شيئا ل يهداأ له بال حتى
يفهمه� ،شواء كان لغة اأو �شرفا
اأو نحوا اأو بالغة اأو فقها( )..يقراأ
الكتب القدمية واجلديدة واجلرائد
واملجالت ،اأحب العلم فاأعطاه اهلل
على قدر نيته ،كان رحمه اهلل و�شول

للدرا�شة اآناء النهار وزلفا من الليل.
وي�شاء اهلل �شبحانه اأن ت�شرتجع
البالد ا�شتقاللها وتفتح كلية احلقوق
بالرباط فيلتحق الفقيد بها طالبا
حتى اإذا ما ح�شل على الإجازة
التحق بوزارة العدل قا�شيا ،وقد
برهن رحمه اهلل عن كفاءة عالية
ال�شيء الذي اأهله ليكون رئي�شا
ملحكمة ال�شتئناف بفا�ص ،وما ظنك
باأن يكون الإن�شان رئي�ص حمكمة
بفا�ص! حيث الر�شوخ يف العلم
والتمكن منه ،كان رحمه اهلل مثال
يتحذى وب�شريته يقتدى.
بلغني نعيه رحمه اهلل ،فوقع علي
وقع ال�شاعقة لول اأنني تذكرت قول
اهلل تعاىل« :كل نف�ص ذائقة املوت»

اح�صومة يا احلكومة!!
اآ�ص درنا لك يا لال احلكومة؟!
حتى اخذيتي هاد القرار ..ما�شي اح�شومة!!..
بال ما ات�شويل ولت�شتا�شري ،زدتي فال�شومة
ديال البنزين حوطيها واجعلتيها حمكومة
ب�شوابط املقاي�شة حتى هي ما�شي مفهومة
وتطبقيها غادي اي�شر بالطبقة املكلومة
اللي راها بعدا مغبونة مهمومة
يف نظرنا هادي اإجراءات منبوذة مذمومة
باين عليها باأنها منحو�شة م�شوؤومة
ما غادي تظهر عيوبها وعواقبها امل�شمومة
اإل بعد فوات اأيام معلومة
جميع اجلريان ال�شاكنني معانا فاحلومة
مت�شائمني منك واعتابروك حكومة مهزومة
ا�شبق ليك واعديهم احتاربي اجلرثومة
فاإذا بك غريتي امل�شالك امللزومة
واتبعتي املنهج ال�شاهل املدرج فاملنظومة
ثم �شكينا باأنك ما اقدرتي�ص التحكما
فمقود الإ�شالح والتطهري وا�شبحتي مرغومة
اتنفذي ما ميليه عليك ا�شحاب النعومة
اللي راهم مازال قاب�شني الدميومة
كيتحكموا فينا واأ�شرارهم خمفية مكتومة
لهادا زدناك حتى انت يا احلكومة
فالئحة احلكومات ال�شابقة الفا�شال واملحرومة
من الدفاع عن احلقوق امله�شومة
للطبقات ال�شعبية ملهر�شا ليها اجلمجمة
أحمد محمد العرابي(وجدة)

املمثلة يف احلكومة والربملان
بغرفتيه ،اإذ ل يجب ن�شيان من
ي�شكنون بنايات ت�شققت اأركانها
وجدرانها واأ�شبح �شقفها بني
ع�شية و�شحاها على و�شك
ال�شقوط ،اأم اأن من ميلك مكتبا
مكيفا و�شيارة فارهة وفيال
فخمة ل يجب اأن يهتم بالآخرين
اأو يحمل همومهم؟؟
جد بوشتى(الرباط)

فكان علي اأن اأ�شافر ملدينة فا�ص
ملوا�شاة اأهل الدار �شريكة حياته
واأبنائه الربرة واإخوته اأمد اهلل يف
عمر اجلميع.
وبهاته املنا�شبة الأليمة اأقدم
موا�شاتي لأ�شرة الق�شاء وجلامع
القرويني العامر التي اأجنبت فقيدنا،
وكم كان يحب جامع القرويني،
رحمه اهلل ،ويحب علماءها ورجال
اإدارتها وطلبتها ،كما اأوا�شي اآل
الر�شيد اأينما كانوا واأينما وجدوا
واأوا�شي الطلبة املدغريني الذين
عا�شروا املرحوم ،واإنا هلل واإنا اإليه
راجعون.
مالكي علوي موالي الصادق(سال)

تاألق اإفريقي وانك�صارات مغاربية
كل من تابع املباراة التي جرت بني
املنتخبني املغربي والنيجريي مبنا�شبة
مباراة التاأهل اإىل ن�شف نهائي كاأ�ص اإفريقيا
للمحليني املنظم يف جنوب اإفريقيا ،وحتى
من �شمع فقط بالنتيجة التي خرجت بها
املباراة �شي�شاب بالدوران والذهول .نعم
الكل لن ي�شدق النتيجة ،لكن ملاذا هذا
الرتاجع يف املباراة ،بعد �شوط اأول جد
ممتاز ل�شالح املنتخب املغربي؟.
بب�شاطة لأن امل�شهد الكروي والريا�شي
يف املغرب ب�شفة عامة متاأزم واأكرث من
كارثي ،وال�شعب املغربي اأي املتابع
واملتفرج ب�شغف كبريين هو ال�شحية
مع الأ�شف ل�شراعات هاوية .لكن ،كل
امل�شوؤولية تقع على كل من الإطار التقني
والالعبني على حد �شواء ،فلم تكن
التغيريات التي اأجريت يف حملها باإجماع

جل املحللني الريا�شيني وباقي اجلمهور
املغربي الذي اأ�شبح  -ما �شاء اهلل عليه
يعطيك بدل اخلطة خطط ،-الرتاخي
الذي عرفته املباراة يف �شوطها الثاين
يربهن على ما مدى اللياقة البدنية التي
ميتاز بها جل الالعبني الأفارقة على غرار
لعبي �شمال القارة.
لكن يجب النب�ص يف املا�شي ،اليوم
نت�شاءل مع عموم ال�شعب املغربي ،ملاذا
ل نعيد التجربة الكروية املتميزة مع
الزاكي ،ملاذا ل يتدخل الق�شر لي�شوب
م�شار �شكة الريا�شة وخا�شة قطاع كرة
القدم الذي اعوجت �شكة قطاره منذ اأمد
بعيد .امل�شكلة اإننا نتوفر على اأطر ت�شيري
وتقنيني ولعبني كرويني ممتازين ،لكن
اأين هم؟.
محمدالدفيلي

املالحظ حول املامون الطاهري
كتب من �شال ،مواطن معلق على احلقيقة
ال�شائعة حول �شجن وزير املالية ال�شابق،
املرحوم مامون الطاهري ،وذكر هذا
املالحظ اأنه مل يكن يف �شال �شجن ،يف تلك
الفرتة ،واإن �شجن املامون الطاهري
�شنوات ،مبالغ فيه.

واحلقيقة اأن امللك احل�شن الثاين ورفقا
مبجموعة من الوزراء املحكوم عليهم،
اأودعهم يف �شيعة كانت بجانب املطار
الع�شكري ب�شال ،وهي التي كانت �شجنا
بالن�شبة لهم �شنوات ،وهي ال�شيعة التي
حتولت اإىل ال�شجن احلايل.

اإن كل ما ذكر من اأجل احلفاظ على مقا�شد ال�شريعة
الإ�شالمية اأي مبتغاها وما يتوخى ب�شددها من امل�شالح
العامة ،وذلك بعد ا�شتقراء كامل لأحكام اهلل تعاىل ا�شرتفادا
مما داأب عليه ال�شلف ال�شالح ر�شي اهلل عنهم ،وملا عمل به
املجتهدون املخل�شون فاعرتفوا كما يقول الإمام ال�شاطبي
يف كتابه املوافقات ج « .2/2اإن ا�شتقراءنا لأحكام اهلل تعاىل
وجلزئيات �شريعته ،جعلنا نقتنع ل حمالة مبراعاة اهلل
تعاىل مل�شالح عباده لوجود هذه امل�شالح بارزة يف كثري
من الأحكام» (انظر كتاب مقا�شد ال�شريعة الإ�شالمية
ومكارمها للزعيم عالل الفا�شي ط 1 :مكتبة الوحدة العربية
الدار البي�شاء� ،ص  )3واحلقيقة اأن الفتوى ل تاأتي اإل عن
اجتهاد ،وحتمل كبريللم�شوؤولية وتوفر ال�شروط ،ف�شاحبها
يجب اأن يكون موؤهال واأن يكون اأمرها م�شندا اإليه ،فمو�شوع
الفتوى يجب اأن يكون منظما ،وهذا ما عمل به املغرب و�شهر
على تطبيقه جاللة امللك حممد ال�شاد�ص ،ن�شره اهلل ،فقد قرر
جاللته بعد ا�شتكمال اإر�شاء ال�شرح املوؤ�ش�ص للحقل الديني،
ومتكني جمال�شه العلمية وتنظيماته من الو�شائل الكفيلة
باإجناح مهامها ،القيام باإ�شالح مهم لل�شاأن الديني باإحداث
هيئة علمية داخل املجل�ص العلمي الأعلى لقرتاح الفتاوى
على جاللته فيما يتعلق بالنوازل التي تتطلب احلكم
ال�شرعي لها ،وجاءت هذه املبادرة الإ�شالحية امل�شتمدة
من �شالحية الفتوى التي هي من اخت�شا�ص اأمري املوؤمنني،
يف �شياق تعزيز اأركان امل�شروع املجتمعي الذي يقوده
جاللته لبناء مغرب حمافظ على قيمه وثوابته ،دميقراطي
ومت�شامن ومتقدم ،فاأمر الفتوى باملغرب منظم تنظيما
حمكما ،لأنه موكول اإىل جمل�ص الإفتاء الذي يراأ�شه �شاحب
اجلاللة امللك حممد ال�شاد�ص ،وهو جمل�ص مكون من العلماء
الأجالء والفقهاء الأكفاء ،والعلماء هم من خ�شوا با�شتنباط
الأحكام ،وهم جنوم يف حياتنا الدينية وهم ورثة الأنبياء،
واحلاجة اإليهم اأقوى من احلاجة اإىل الطعام وال�شراب،
والعمل مبا يقولون واتباع ما ي�شريون به اأمر �شروري،
وكما �شمت قيمة الإفتاء يف الإ�شالم فكذلك �شما اأمر الجتهاد،
وقد كان ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم يجتهد ،وقيل اإنه
مل يكن يجتهد ،ومن قال بعدم اجتهاده �شلى اهلل عليه و�شلم
ا�شتند على قوله تعاىل« :وما ينطق عن الهوى» (الآية3 :
من �شورة النجم) ،ومن قال اإنه كان يجتهد على احتمال
اأنه �شلى اهلل عليه و�شلم مل يكن ينتظر الوحي يف كل واقعة
ترفع اإليه يف جمل�شه ،وقيل اإنه �شلى اهلل عليه و�شلم كان ل
يجتهد يف القواعد وكان يجتهد يف الفروع ،وقيل اإن ال�شحابة
ر�شي اهلل عنهم كانوا ل يجتهدون يف حياته ،ومن كان منهم
يبعد عنه بفر�شخ اأو وفر�شخني كان يجتهد ،وحديث معاذ
بن جبل ن�ص يف الباب ،فقد روي عن النبي �شلى اهلل عليه
و�شلم اأنه قال ملعاذ حني بعثه اإىل اليمن« :مباذا حتكم؟
فقال :بكتاب اهلل ،قال فاإن مل جتد؟ قال :فب�شنة ر�شول اهلل
�شلى اهلل عليه و�شلم ،قال :فاإن مل جتد؟ قال :اأجتهد راأيي،
فقال ر�شول اهلل عليه و�شلم« :احلمد هلل الذي وفق ر�شول
ر�شول اهلل ملا ير�شاه ر�شول اهلل» (رواه اأحمد واأبو داود
والرتمذي) ،ولكن قال البخاري ل ي�شح ،وقال الرتمذي
لي�ص اإ�شناده عندي مت�شال ،وانت�شر البع�ص ل�شحته .وعلى
كل حال فالو�شول اإىل معاين ال�شريعة الإ�شالمية وا�شتكناه
حقائقها يدعو اإىل العودة اإىل املنبع ال�شايف يف ال�شريعة
الإ�شالمية وهو اأول وقبل كل �شيء كتاب اهلل ثم �شنة ر�شول
اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم لننطلق اإىل احلياة ونحن منتلك
القيم املثلى كلها مبا يف ذلك القيم الإن�شانية والقيم العقلية
والقيم الأخالقية ،لنجعلها مرتكزات حلياتنا واأ�ش�شا
قومية ،لأنه ل ميكن اأن نخدم ديننا احلنيف دون هذه القيم،
فالبد من الغو�ص يف الأحكام ال�شرعية ،واأخذ كل املقومات
منها لنعرف كيف نخاطب غرينا من منطلق كماليات وعظمة
ديننا احلنيف دين الإ�شالم الذي مل ير�ص اهلل للنا�ص غريه
دينا ،كما يف قوله تعاىل« :ومن يبتغي غري الإ�شالم دينا فلن
يقبل منه وهو يف الآخرة من اخلا�شرين».
يتبع
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عودتنا �ل�شحافة �جلز�ئرية �أن �شغلها
�ل�شاغل هو �لبحث �لدءوب عن �أي
�شبب مهما كان تافها وو�هيا لتتخذ منه
ذريعة ل�شن حمالتها �مل�شعورة �ملتو�لية
على �ملغرب ،منتهزة فر�شة عدم رد
�ل�شحافة �ملغربية �لتي ترباأ بنف�شها عن
�النحطاط و�لرد على حمالتها �مل�شتمرة
�لتي جتاوزت كل �حلدود و�لتي تنبئ
بعدم �اللتز�م باأخالقيات و�شو�بط
و�أعر�ف �ل�شحافة �لتي حترتم نف�شها
حيث �تخذت �ل�شحافة �جلز�ئرية من
منح �جلن�شية �ملغربية لل�شاب خالد ملك
�لر�ي �شببا لتكثف من حمالتها �لغادرة
وهجومها �لالم�شوؤول و�لالمنطقي �شد
�ملغرب نا�شية �أو متنا�شية �أن �ملغرب
و�جلز�ئر كانا قطر� و�حد� بال حدود
وال جن�شية وال «فيزة» �إىل �أن �بتليت
�شمال �إفريقيا باال�شتعمار �لذي جز�أها �إىل
�أقطار ودويالت تفتقر بع�شها �إىل مقومات
�لدولة ،وخلق �حلدود و�حلو�جز
و�لعر�قيل بني �شعوبها �ل�شقيقة �لتي
تربط منذ �لفتح �الإ�شالمي �أو��شر
�الأخوة و�للغة و�لدين مبا فيه �ملذهب
�ملالكي و�لتاريخ و�مل�شري �مل�شرتكني،
تلك �حلدود �مل�شطفة �لتي جعلت منها
�جلز�ئر و�شيلة لالنتقام من �ملغرب
و�لتفريقبني�ل�شعبني�ل�شقيقني�ملغربي
و�جلز�ئري.
ومل تكف �شحافة �جلز�ئر عن �لتهجم
على �ل�شاب خالد ونعتته باأقبح �لنعوت
و�أب�شعها كاخلائن و�لعميل للمغرب
وملكه وما �شابه ذلك من �لنعوت �لبديئة

ال�ساب خالد
واجلن�سية
املغربية
وال�سحافة
اجلزائرية!
ال لذنب �رتكبه ولكن لكون �ل�شاب خالد
طلب �جلن�شية �ملغربية ومنحت له،
غري �أن �لذي �أفقد �ل�شحافة �جلز�ئرية
و�شحافييها �لتافهني �شو�بهم هو رفع
�ل�شاب خالد �لعلم �ملغربي يف �إحدى
�ل�شهر�ت �لتي �أحياها يف �ملغرب ،ورمبا
يكون قد �أ�شار �إىل مغربية �ل�شحر�ء،

الخطوات القادمة

الأمة ورعاية ال�شباب
● د .يوسف الكتاني

وهذ� يف حد ذ�ته كبرية من �لكبائر عند
�لنظام �جلز�ئري �لذي يزعم �أنه يد�فع
عن حق وم�شري ما ي�شميه بال�شعب
�ل�شحر�ويوهو«�أي�لنظام�جلز�ئري»
يف حقيقة �أمره نظام مغر�ض ومنافق
وله �أهد�ف وماآرب من ور�ء �دعاء�ته
�ملك�شوفة ،وكان �أوىل به �إن كان �شادقا �أن

يبادر بتمتيع �شعب «لقبايل» �الأمازيغي
بحقوقهويرتكهيقررم�شريهال�أني�شلط
عليه زبانية خمابر�ته ودركه ال�شطهاد
�شعب لقبايل وقهره و�لبط�ض باأحر�ره
و�غتيال فنانيه ومطربيه وبعدها يح�شر
�أنفه يف �شوؤون �لغري.
محمد نرجيس(الدار البيضاء)

ال�سويــــرة مدينــــة ال�ســـــالم
كانت �ل�شويرة حتمل ��شم (تاموزيد�) فهل كان هذ�
�ال�شم من و�شع �لربتغاليني� .أم �أنه من و�شع �لرب�بر
�حلاحيني� .لذين �شيدو� بها بع�ض �ملاآثر كالق�شبة
�لقدمية .فبالرغم من �أن �أي موؤرخ مل ي�شر �إىل
و��شع �ال�شم .فا�شم (تاموزيد�) �أو (تاموزيكا) كما
يف (�لتاريخ �لقدمي الإفريقيا) تاأليف ��شطفان كازيل
�أقرب ما يكون �إىل لفظ (تيمزكد�) لقد حتول على
يد �لغز�ة �إىل (تاموزيد�) �أو (تاموزيكا) كما ورد يف
تقرير �لرحالة �لقرطاجني وجزيرة �ل�شويرة كانت
تعرف قبل �لتاأ�شي�ض �لعلوي با�شم مر�شى مكدول �أو
مر�شى �ل�شو�ض �أو مر�شى موكادور� ،لتي بها بنايات
خمزنية من عهد �ملوىل عبد �لعزيز .تو�شك على
�الندثار نظر� خللوها من �ل�شكان وعدم جتدد �لرتميم
وفيها �شتة �أبر�ج وم�شجد و�شومعة وفيه بالطان
وبرج ذو �أربعة بيوت و�شقف �مل�شجد من �الأجر،
ولدلك الز�ل حمفوظا من �الندثار وبها م�شاحة كبرية
حماطة ب�شور كانت مهياأة ل�شجن �أ�شحاب �جلر�ئم
�لكربى وهناك عدة جدر�ن ملاء �ملطر ي�شرب منه
�لز�ئرون للجزيرة ومن عاد�ت �ل�شويريني �خلروج
�إىل �جلزيرة يف �لزو�رق وقو�رب �ل�شيد خالل ف�شل

�لربيع على �خل�شو�ض حتى تكت�شي �جلزيرة
خ�شرة ر�ئعة� .شيدي مكدول هو �لويل �ل�شالح
�لو�قع �شريحه مبدخل �ملدينة من جهة طريق
�أكادير .وله ق�شة متد�ولة بني �مل�شلمني و�الأجانب.
وال نن�شى قرية �لديابات �لقريبة من �شريح �شيدي
مكدول فهي �أقدم من �ل�شويرة عمارة بنحو ثالث
�شنو�ت و�شكانها يعرفون بـ (�لديابات) ونزولهم
بها كان الأجل حر��شة ذلك �ل�شاطئ �جلميل بدليل
ما باأيديهم من ظهائر �شريفة موؤدنة باحرت�مهم.بها
م�شجد من تاأ�شي�ض �شيدي حممد بن عبد �هلل وكان
بها دور لل�شكنى على �لطريقة �لقروية وكان معظم
�شكان هذ� �ملد�شر ي�شتغلون بال�شويرة ومنها كانو�
ي�شرتون كل ما يحتاجون �إليه .وبالقرب من �لقرية
د�ر ملكية �متدت �إليها يد �لبلى .فهدمت قببها
وخربت عمارتها .ف�شارت �أطالال تنعي من بناها.
تدل �شخامتها على �أن بناء�تها كان لها �شان كبري.
وتعرف �ليوم بـ (د�ر �ل�شلطان �ملهدومة) و�شابقا بـ
(�لد�ر بي�شاء �خلالية) �أن�شاأها �أحد �لتجار ملوالي
عبد �لرحمان ملا كان خليفة �شلطانيا بال�شويرة.

حفيظ صادق (الصويرة)

نحن ننعم يف �سلم تام ولكن..؟
من خالل تتبع �الأخبار بجميع �لو�شائل �ملتاحة مت �لوقوف على
�لتاأمني �ل�شحي �الإجباري� ،لذي مت �تخاذه يف �لواليات �ملتحدة
بدء� من يناير من �شنة  )..(2014يف وقت حاول عدة روؤ�شاء
تعاقبو� على هذ� �لبلد �لعظيم من �أجل تقنني هذ� �المتياز� ،إال
�أن �للوبي �ملتحكم يف ت�شيري �القت�شاد �الأمريكي كان حاجز�
منيعا دون خروج هذ� �لقانون حليز �لوجود(.)..
ومع ذلك ،فاإن بلدنا �لعزيز عرف �ل�شري على هذ� �لنحو بدء�
من �شنة � 2005إىل �أن و�شل �شنة � 2008إىل فر�ض بطاقة
�لر�ميد( )..بالن�شبة لالأ�شخا�ض �لذين يفتقدون �إىل �لتغطية
�ل�شحية ،و�أنه بالرغم مما قيل عن عدم فعالية هذه �لبطاقة
وعدم مرونتها و�إيجابيتها يف تدليل �ل�شعاب على �ملحتاجني
و�إىل �لعالج �ل�شريع ،فاإن �إمكانات �لدولة تظل هزيلة نظر�
للم�شافات �لطويلة �لتي تلزم �ملري�ض �ملحتاج قطعها للو�شول
�إىل نقطة �حلل(« )..مري�ض من �لد�خلة عليه �النتقال �إىل
�مل�شت�شفى�ملركزيمبدينة�لعيون.»..
ثم �إذ� �نتقلنا �إىل جارتنا �إ�شبانيا على �شبيل �ملثال ،فاإنها خرجت
من عنق �لزجاجة وبد�أ �قت�شادها ينتع�ض بف�شل �مل�شاندة
�لنقدية �لتي تلقتها من �أوربا( )..بالرغم من �أن ن�شبة �لبطالة
ماز�لت مرتفعة لديها ،يف حني �أن ن�شبة �لبطالة يف �ملغرب ال
تتعدى  % 9بالرغم من �أننا مل نتلق مثل �لدعم �لذي تلقته
جارتنا �إ�شبانيا من دول �أوربا( )..و�لف�شل يرجع باالأ�شا�ض
�إىل حتكم �الأ�شر �ملغربية يف ميز�نياتها حفاظا على تو�زنها

�الجتماعي يف وقت تظل جارتنا �جلز�ئر بالرغم من ريع
برتولها مر�شحة لكل هزة �قت�شادية �إذ� ما عرف ثمن �لبرتول
�نحد�ر� مفاجئا يف حني ،فاإن �ملغرب بالرغم من حتمله فاتورة
�لطاقة ومدى �إمعانها يف نه�ض �خلزينة �لعامة ،فاإن �خلرب�ء
�القت�شاديني يجمعون �أن �ملغرب قوي باقت�شاده وبا�شتقر�ره،
وموؤهال الأي ��شتثمار بدليل �أنه يعترب �لبلد �الإفريقي بعد جنوب
�إفريقيا �لذي يعرف تهافتا يف �ال�شتثمار�ت �خلارجية مبعدل25
مليار درهم يف بحر �شنة .2013
ومن �شمن �ملعامل �لتي تطمئن على �ل�شلم �الجتماعي� ،لطرق
�ل�شيارة �لتي يالحظ �أنها �آخذة يف �الت�شاع ،و�أ�شطورة تي جي
يف  TGVومعلمة طنجة و�شيا�شة �ملغرب �الأخ�شر و�الزدهار
�ل�شناعي يف ميد�ن �لطري�ن( )..كلها بحمده تعاىل توؤ�شر باأن
�ملغرب مقبل على �أيام ز�هرة ولكن مع ذلك ،فاإن �لظرف ي�شتلزم
على جيوب مقاومة لكل �إ�شالح �أن يدركو� �أن مغاالتهم يف
�الجتهاد�ت�لفارغةو�حلكعلى�لعرقيات،من�شاأنه�أنينعك�ض
�شلبا على م�شتوى عي�ض �لعباد( )..وينغ�ض عليهم �ل�شلم
�لعام �لذي ينعمون فيه بالرغم من �لتجاوز�ت �لتي ت�شجل من
حني الآخر( )..و�لتي البد من �لت�شدي لها باحلكمة �لالزمة
ومعاجلتها مع جميع �الأطر�ف �ملعنية دون �إق�شاء �أي جهة
وهذ� هو �شالحنا �الأمثل للحفاظ على هويتنا �لتاريخية.
عبدالرحمنالمريني(القنيطرة)

يعترب �ل�شباب يف كل زمان ومكان ع�شب �الأمة وعمادها،
و�أملهاومعقدرجائها،فيهترى�متد�دهاوم�شتقبلها،وبف�شله
تنه�ض وتتقدم وت�شل �إىل ما تريد ،وال نعلم �أمة من �الأمم
�عتنت ب�شبابها ورعتهم ،وهياأت لهم ما يجعلهم رجاال �أكفاء،
مثل دولة �الإ�شالم ور�شول �الإ�شالم حتى �إننا جند �أركان دولته
قامت على �أكتافهم وبجهودهم ،دعاة وعلماء ،حكاما و�أمر�ء
وقو�د وجيو�ض ميتلئ تاريخ �ل�شرية ب�شفحاتهم �مل�شرقة،
و�أعمالهم�خلالدة.
وتتوزع م�شوؤولية رعاية �ل�شباب يف �الإ�شالم على جهتان:
�الأ�شرة :باعتبارها نو�ة �ملجتمع و�أ�شا�شه ،ومنبع �الأوالد
ومدر�شتهم �الأوىل ،وهي �لتي توجههم وتربيهم باعتبارها
�جلهة �الأوىل وباأن �ملولود يولد على �لفطرة ،فاأبو�ه يهود�نه
�أو ين�شر�نه �أو ميج�شانه ،كما �أكد �لر�شول �لكرمي ،ويف ظلها
ت�شتقر نف�شه وعو�طفه ،ويرتبط بعالقة وثيقة مع �أفر�دها
ومعجمتمعه.
و�جلهة �لثانية �لتي ترعى �ل�شباب هي �لدولة ،ترعاه بالتعليم
و�لتقومي ،و�لتوجيه يف �ملدر�شة و�ل�شارع وخمتلف جماالت
�حلياة ،لذلك رعى �الإ�شالم هذه �مل�شوؤولية حق رعايتها،
وخ�ض ر�شولنا �شلى �هلل عليه و�شلم �ل�شباب مبا مل يخ�ض
به فئة �أخرى خا�شة و�أنهم كانو� �ل�شباقني لالإميان بدينه،
و�ملبادئ لن�شرته ،فقد كان عبد �هلل بن عبا�ض يردف �لر�شول
على طاقته مرة وكان �شابا حدثا ،و�أر�د �أن يفتح له والأتر�به
طريق�لتفوقحتىيكونموؤمناجمد�،واليكون�إمعةمتخاذال
فقال له��« :شمع يا غالم �أعلمك كلمات� ،حفظ �هلل يحفظ،
�حفظ �هلل جتده جتاهك� ،إذ� �شاألت فا�شاأل �هلل ،و�إذ� ��شتعنت
فا�شتعن باهلل ،و�علم �أن �الأمة لو �جتمعو� على �أن ينفعوك
ب�شيء لن ينفعوك �إال ب�شيء كتبه �هلل لك ،ولو �جتمعو� على �أن
ي�شروك ب�شيء ،لن ي�شروك �إال ب�شيء كتبه �هلل عليك» ،ويزيد
�لر�شول�ل�شبابتوجيهاوت�شديد�حلياتهو�شلوكه،فيخاطب
بقوله مبا يع�شم �شلوكه و�شريته« :يا مع�شر �ل�شباب من
��شتطاع منكم �لباءة � -لقدرة  -فليتزوج ،فاإنه �أغ�ض للب�شر،
و�أح�شن للفرج ،ومن مل ي�شتطع فعليه بال�شوم فاإنه له وجاء
 �أي وقاية  -وذلك كي ال يرتك �لزو�ج عند �أو�نه ،ويعر�ضعنه تاركا لنف�شه �لغو�ية ،و�خلروج عن �ل�شر�ط �مل�شتقيم،
وحتى يكون عفيفا تقيا.
فبمثلهذه�لتوجيهات�حلكيمة،و�لرتبية�ل�شاحلة��،شتطاع
�لر�شول يف فرتة وجيزة �أن يجعل �شباب �الإ�شالم �شيعته
و�أن�شاره ،وعدته يف �جلهاد ،و�شفر�ءه لدى �لدول ،و�أن
يجعل منهم فقهاء �الأمة وقر�ءها ،ويجعل منهم �مل�شاعل
�لتي �أنارت �لطريق ،وفتحت �لفتوح ،و�أقامت معامل �لدولة
�الإ�شالمية �الأوىل ،نذكر بع�شهم على �شبيل �ملثال :علي بن �أبي
طالب �لذي �شارك يف �أول معركة يف �الإ�شالم :بدر وهو دون
�لع�شرين ،وخالد بن �لوليد �لذي تاأمر على �جلي�ض وهو يف
عنفو�ن �شبابه ،و�شماه �لر�شول �شيف �هلل ،وعبد �هلل بن عمر
�أحد فقهاء �ملدينة �ل�شبعة ،وكذلك زيد بن ثابت ،و�أ�شامة بن
زيد ،و�شو�هم كثريون.
لقد �أ�شبح �شبابنا �ليوم يف حاجة �إىل �أن يتعلمو� حقائق دينهم،
و�شرية ر�شولهم ،وتاريخ �أمتهم ،حتى يكون لهم �لقدوة
و�الأ�شوة ،ويعرفو� �أن دينهم دين �لتجديد و�لتطور و�لتقدم،
و�أنه �شالح لكل زمان ومكان.
�إن ثقافتنا �الإ�شالمية لي�شت قا�شرة ،و�إن تر�ثنا �الإ�شالمي
لي�ض له طابع �لالهوت ،و�إن �لفكر �الإ�شالمي فكر جامع �شامل
كامل ،هو جماع �الأخالق ،و�القت�شاد ،و�الجتماع ،و�لرتبية،
و�ل�شيا�شة ،و�لعلم ،و�لفن مما يجعله فكر� يجمع بني �لقيم
و�لعلوم ،بني �لدين و�حلياة ،ياأبى �النزو�ء و�النطو�ء
و�لرهبانية ،ويتفتح على �حلياة ،حتى �أن �لر�شول �لكرمي كان
ي�شابق زوجته عائ�شة ،وكان يركب �خليول ،وميزح وال يقول
�إال حقا .وكذلك كان �شبابنا يف فرتة �ملقاومة لال�شتعمار جمند�
قويا ،متحم�شا ،د�فع بكل ما �أوتي من قوة حتى حترر وطنه
من رج�ض �ال�شتعمار ،كما �أقبل على �لتعليم بكل �لقوة حتى
�أ�شبححمامياومهند�شاوطبيبا،وقادمعركة�لبناءو�لت�شييد
حتى قطعت بالدنا �أ�شو�طا يف م�شمار �لتقدم و�إثبات �لذ�ت.
من هنا يكون �شبابنا �ليوم حمتاجا �إىل ��شتمالة و�عية،
وتوجيه �شديد ،يب�شره مبا ينبغي �أن يكون عليه ،من دون
�إنقا�ض ملو�هبه وقدرته ،وذلك كي يقيم حياته على �لف�شيلة
و�حلق و�جلد ،ويحجز نف�شه عن كل ما يخل باملروءة،
وعلينا �أن ن�شاعف �الهتمام به وباآماله وطموحه ،حتى يبدع
ويبتكر ،ويحث �خلطى نحو �مل�شتقبل �لو�عد ملا فيه �شالحهم
وتقدمهم ،وخري �أمتنا وتطورها �ملن�شود وباهلل �لتوفيق.

المنبر الحر
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برنامج «م�سار» يربك بع�ض
امل�ؤ�س�سات التعليمية ب�سطات
يبدو اأن قدر منظومتنا التعليمية يهتز
من حني اإىل اآخر و با�ستمرار ويعي�ش
على وقع حقل من التجارب( ،من وزير
اإىل اآخر) اإذ بلغ ما يثريه برنامج م�سار
املعلومياتي اخلا�ش مب�سك النقط
واملعدالت يف امل�ستويات املدر�سية
املختلفة ببع�ش مدار�ش اإقليم �سطات
من ارتباك وارجتالية و�سلت حد
الفتنة يف بع�ش االأو�ساط الرتبوية
ب�سبب االأمية الرقمية واملعلوماتية
واجلهل بها خا�سة بع�ش املدراء
املنتمني للتعليم االبتدائي وعدم
ا�ستفادتهم ب�سكل اأفيد واأح�سن من
تكوينات برامج املخطط اال�ستعجايل
(برنامج جيني منوذجا) ،وموؤ�س�سات
اأخرى غري مرتبطة ب�سبكة االنرتنيت
ب�سكل جيد و�سبيبها �سعيف جدا يف
�سبكات الربط (خا�سة بالعامل القروي
واملناطق النائية ...مما يطرح اأكرث من
عالمات ا�ستفهام حول هدر املال العام
بدوى جدوى وبدون مردودية؟؟) اإىل
ذلك مل ينج من التالميذ الذين نالوا
ن�سيبهم من هذا االرتباك حينما اعتمد
برنامج م�سار حتديد نهاية �سهر فرباير
موعدا ملعاجلة نقط الدورة االأوىل
مما يعني اأنهم لن يتو�سلوا بالنتائج

قبل هذا املوعد الذي كان معموال به
�سابقا مما دفع ببع�ش مدراء املدار�ش
اإىل الرجوع للنظام القدمي وملء
النقط يدويا ( )Bulletinsخوفا من
احتجاجات اأولياء واآباء التالميذ
الذين اعتادوا التو�سل بالنتائج نهاية
الدورة االأوىل مبا�سرة ،وعلى اأي اإذا
كان اتهام القرار االإداري م�ستندا اإىل
معطيات االرجتال وال�سرح و�سعف
التكوين وعدم التاأهل لدى بع�سهم فاإن
الدفاع عن هذا االإجراء التكنولوجي
من طرف البع�ش ي�ساعد يف احلد من
ظواهر التالعب والتجارة يف النقط
وي�سد الباب اأمام حاالت من ال�سيولة
والفو�سى التي تعم بع�ش املوؤ�س�سات
االإعدادية اأو الثانوية بجهة �سطات اإذ
�سلت جمموع من الثانويات من طرف
التالميذ يومي الثالثاء واالأربعاء من
اأخر �سهر يناير يف م�سريات احتجاجية
لوال تدخل مدير االأكادميية عرب
زيارات مكوكية ميدانية لتطويق
هذه امل�سريات بتعاون من�سجم مع
املوؤ�س�سة االأمنية وجعل حدا للفو�سى
التي ت�سبب فيها الع�سرات من التالميذ
ب�سوارع �سطات.
نور الدين هراوي (سطات)

غابت «ك�كب ال�سرق» ومازالت
اأغانيها ت�سيـئ العالــم
مرت � 39سنة على رحيل �سيدة الطرب
العربي ،كوكب ال�سرق اأم كلثوم ،والزالت
اأغانيها تطرب حمبيها ي�ستمعون اإليها
وي�ستمتع بها ع�ساقها يف العامل العربي بل يف
العامل باأ�سره.
رحلت اأم كلثوم اأو «�سومة» كما ي�سميها
املقربون اإليها ،وبقيت اأغانيها و�سريتها على
كل ل�سان.
مل يكن اأحد يت�سور اأن تلك الطفلة ال�سغرية
التي مل تبلغ بعد ع�سر �سنوات املنحدرة من
عائلة متوا�سعة وب�سيطة� ،ست�سبح يوما من
االأيام كوكبا ،يتاألق يف عامل الغناء واملو�سيقى
والطرب والفن الرائع.
اأحيت اأم كلثوم عددا كبريا من احلفالت
وال�سهرات ،وغنت الأكرب ال�سعراء وامللحنني
منهم الق�سبحي ،ريا�ش ال�سنباطي ،بليغ
حمدي ،املو�سيقار حممد عبد الوهاب على
�سبيل املثال.
اأما لقب «كوكب ال�سرق» ،فقد اأطلقه عليها
اأحمد جاك ،متعهد احلفالت يف لبنان ،الرجل
الوحيد الذي وثقت به اأم كلثوم واأوكلته اأمر
اإحياء حفالتها.
�سافرت كثريا عرب العامل لتغني وتطرب
حمبيها واملولوعني بغنائها وعددهم ال
يح�سى ،وكانت ت�ستقبل وكاأنها رئي�سة دولة.
وكانت لها جتربة يف العامل ال�سينمائي حيث

مثلت يف بع�ش االأفالم كوداد وفاطمة()..
وكان اأول من �سمعها وهي تن�سد هو ال�سيخ
زكريا اأحمد ،فاأعجب ب�سوتها اجلميل وتنباأ
لها مب�ستقبل زاهر يف ميدان الغناء ،وكذلك
كان.
كانت اأم كلثوم �ساحبة �سخ�سية قوية،
�سيدة متو�سطة اجلمال ولكنها ت�سع ذكاء
وح�سورا و�سرعة بديهة ،كانت حا�سرة
النكتة ،حتب املزاح ومتلك روح الدعابة.
�ساءت االأقدار اأن حتيي حفالت و�سهرات
اأمام امللوك واالأمراء وروؤ�ساء الدول وقادة
العرب ،كما اأنها غنت واأطربت جميع �سرائح
املجتمع.
يقول بع�ش املقربني اإليها اإنها كانت امراأة
متدينة ،ومواظبة على ال�سالة وتالوة

حكـــــم اإلخـــوان لمصــــر:

بني اأحالم اليقظة واليقظة احلاملة
من اخلطاإ الفادح دخول االإخوان ملمار�سة احلكم يف
م�سر يف هذه املرحلة ،قد يقول قائل وما العيب يف ذلك
طاملا اأن االإخوان اختاروا امل�ساركة يف احلكم ،واأن
الدميقراطية اأن�سفتهم عن طريق �سناديق االقرتاع،
واملوؤ�س�سةالع�سكريةهيالتياأجه�ستهذهالدميقراطية
بدعوى اأن الرئي�ش مر�سي اأ�ساء ا�ستخدام �سلطاته ،وكاد
اأن يدخل م�سر يف دوامة من احلرب االأهلية؟
والواقع اأن الرئي�ش حممد مر�سي اعتمد منذ توليه احلكم
�سيا�سة اعتمد فيها على ا�سرتاتيجية اجلماعة يف تدبري
�سوؤون الدولة ،ومل ينفتح على خمتلف مكونات املجتمع
امل�سريمنتيارات�سيا�سيةوحزبيةونقابية،وفعاليات
املجتمعاملدين.
اإن �سيا�سة الرئي�ش نتاج �سيا�سة جماعة االإخوان مب�سر
لعدة عقود ،وال�سك اأن اجلماعة جنحت اإىل حد كبري يف
جتربتها ال�سيا�سية املحلية والربملانية باتخاذها �سيا�سة
القرب مع املواطنني عن طريق االأعمال اخلريية والرب
واالإح�سان ،وا�ستقطاب اأعداد غفرية من املواطنني
امل�سريني اإال اأن تطلعاتها ال�سيا�سية اإىل �سدة احلكم مل
تبلغ مرحلة الن�سج ال�سيا�سي وا�ستيعاب ما يحيط بها
على امل�ستوى الداخلي واملحيط ال�سيا�سي اخلارجي

ومراعاةالتوازناتاالإقليميةوالدولية.
ومن هنا ميكن القول :اإن االإخوان مب�سر رغم جتربتهم
الطويلة يف املجال�ش املحلية والربملانية ظلوا حبي�سي
اأحالم اليقظة يف حياتهم ال�سيا�سية ،ومل ي�سلوا بعد
اإىل اليقظة احلاملة بكل مقوماتها ،ومن مت كانت هذه
االنتكا�سة التي حطمت اآمالهم ،وقو�ست م�سروعهم الذي
حلموا به منذ عدة عقود.
أحمد األزمي الحسني(القنيطرة)

من اأجل حماية �ساملة للفتيات القا�سرات باملغرب
�سادق جمل�ش النواب املغربي على
حذف فقرة من الف�سل 475للقانون
اجلنائي التي كانت تبيح زواج
املغت�سب باملغت�سبة القا�سر تفاديا
لعقوبة ال�سجن ،وبهذا االإجراء
ي�ستجيب امل�سرع املغربي الأحد
املطالب امللحة للحركة الن�سائية
واملجتمع احلقوقي واملدين الداعية
لذلك منذ �سنوات ،هذا احلذف
الذي اأكدت الوقائع وجاهته مع
توايل الوفيات واالنتحار بني
�سفوف القا�سرات اللواتي تعر�سن
لالغت�ساب ومت تزويجهن ق�سرا
اعتبارا لهذا الف�سل من املعتدين
عليهن .وتعرب فدرالية الرابطة

الدميقراطيــــة حلــــقوق النــــــ�ساء
بهذه املنا�سبة عن �سكرها العميق
للربملانيات املغربيات اللواتي
لعنب دورا فعاال يف اإقرار هذه
اخلطوة لفائدة الفتيات املغربيات
اإذ متت امل�سادقة باإجماع املجل�ش
حكومـــــة ومعار�سة عــــــلى هذا
التغيري ،وتعترب الفــــدرالية بنف�ش
املنا�سبة اأن حذف الفقرة املذكورة
متثـــــل نوعا من االإن�ساف لروح
املرحومة اأمينة الفياليل ولعدد
كبـــري من الفتيات ال�سحايا اللواتي
تعر�ســــن للعنــــــف واالغت�ساب.
ولكن الفدرالية ترى اأن هذا احلذف
يظل مفتقرا ملقاربات م�ساحبة حتمي

حقوق الفتيات القا�سرات ق�سد املنع
التام لزواجهن قــــبل �ســـن الر�ســـد
(� 18سنة) وعدم حرمانهن من
الدرا�سة .وقد �سادفت هذه املبادرة
الت�سريعية يف الربملان �سدور احلكم
الق�سائي يف حق م�سغلة اخلادمة
التي توفيت باأكادير من جراء
التعذيب والتعنيف الذين تعر�ست
لهما ،والذي ق�ست املحكمة ب�سجنها
� 20سنة نافذة ،مما يدفع الفدرالية
جمددا للمطالبة باإقرار قانون يتعلق
بالت�سغيل املنزيل مينع ويجرم ت�سغيل
الفتيات الأقل من � 18سنة حماية
حلقوقهن االإن�سانية االأ�سا�سية.
محمدالطبيب

القراآن ،خا�سة قبل موعد اإحياء حفالتها.
كانت �سيدة الطرب حتفظ اآالف االأبيات من
ال�سعر ،كما اأنها كانت متحدثة بارعة ،تعرف
كيف حتدث بلباقة من يجال�سها فنون الكالم.
وافتها املنية يف  3فرباير  ،1975لكن اأغانيها
مازالت حا�سرة يف البيوت ،يف املقاهي ،يف
االإذاعات ،يف القنوات التلفزية ،ترددها كل
االأجيال يف ال�سهرات واحلفالت ،اأغاين جميلة
وخالدة� ،ستبقى رائعة على مر الزمان.
تعترب اأم كلثوم من عمالقة الغناء العربي،
رحلت ورحل معها الفن االأ�سيل اللحن اجلميل
وال�سوت العذب واملو�سيقى الرائعة.
نجيبة بزاد بناني (الرباط)

المنوعات
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�لفنانة لطيفة ر�أفت:

من مل يع�شق املغرب
لي�س اإن�شانا
«�ساأكتبها» ..هي
االأغنية الوطنية اجلديدة
للفنانة لطيفة راأفت ،التي تتغنى فيها
باملغرب ،حيث يقول مطلعها�« :ساأكتبها على جبني
الدهر عنوانا ..من مل يع�سق املغرب لي�ض اإن�سانا».
هذه االأغنية التي تعر�ست لردود اأفعال كثرية ،بني موؤيد
لكلماتها ،وبني معار�ض اعتربها ركيكة الكلمات� ،سورتها
الفنانة لطيفة بطريقة الفيديو كليب يف لبنان ،ظهرت راأفت
خالله باأكرث من اإطاللة بالقفطان املغربي ،وب�سكل
جديد فاجاأت من خاللها جمهورها.

تهنئة

احتفل الطفل عزوي حمزة بعيد
ميالده الثامن وبهذه املنا�سبة
ال�سعيدة يتقدم جده حل�سن
وجدته خديجة ،وعمتاه فاطمة
وفتيحة من فا�ض وعمته �سعيدة
من كندا وعمته عائ�سة من
�سيكاغو باأحر التهاين ،متمنني له
دوام ال�سحة والعافية.

الكالم الموزون

بقلم:

أ
بو أزهار

عاطل المجلس البلدي

ازدانت ربوع بلدي
بالمجلس البلدي
فقلت هو سؤددي
ووسادتي وسندي
وسقفي وعمدي
ولباسي الذي أرتدي
والمصلح الصالح
المهتدي..
لكنه هذا البلدي
أثار نكدي
وشل يدي
ولم يرفه عن ولدي
بل أنهك جسدي
حين اقتلع مقعدي
وأساء لمشهدي
ويا فوضى اشهدي
بأن المجلس البلدي
على النظام يعتدي!!

الفنانة وال�شاعرة عزيزة القادري يف معر�س بالرباط
متيز الف�ساء الثقايف هذا االأ�سبوع،
مبعر�ض فني ثقايف ي�ستمر اإىل غاية 16
فرباير ،يف قاعة نويليز ،زنقة �ساية
الرومي ،اأكدال -الرباط ،حيث تعر�ض
لوحات الفنانة ال�ساعرة عزيزة
القادري ،التي قدمت بنف�ض املنا�سبة
ديوانها ال�سعري ،باللغة الفرن�سية،
حريتي  Ma Libertéوالذي تقول يف
اإحدىمقطوعاته((:الحاجةل�سهادات
النبل فاأنا الزنبقة رمز امللوك ،نبيلة،
ولكني ل�ست فوق القوانني)).
تلميح تظهر معامله من خالل اإهداء

ال�ساعرة عزيزة لكتابها ،اإىل والدها
الفقيد �سيدي عبد الواحد القادري،
ووالدتهااملرحومةاللةخناتةالقادري،
كما تهدي ديوانها اإىل اأخيها �سيدي عبد
احلق «اجلرنال القادري» واأخيها
الفقيد�سيديفي�سلواإىلزوجهااملتميز
�سيدي عبد القادر وولديها �سيدي عبد
العزيز،وابنتهاغزالن.
هي اإذن �سليلة عائلة النه�سة الثقافية،
�ساحبة اخلزانة املتميزة للكتب
التاريخية يف اجلديدة.

احذروا ورقة الألف درهم املزورة

اأ�سدر بنك املغرب بالغا يحذر
فيه ما «ن�سرته بع�ض و�سائل
االإعالم من معلومات مغلوطة
مفادها اأن بنك املغرب قام
باإ�سدار ورقة نقدية من فئة
 1000درهم ،مع ن�سر �سورة
للورقة املزورة.
ويوؤكد بنك املغرب اأن هذه
املعلومات لي�ض لها اأ�سا�ض من
ال�سحة ،ويود التذكري
ال�سل�سلة
بهذه املنا�سبة اأن
أوراق النقدية تت�سمن الفئات االأربع التالية :كما اأكد بنك املغرب اأنه
اجلديدة لال
التي اأ�سدرها يف �سنة  20 2013درهما و 50درهما و يحتفظ «بحقه يف املتابعة
100درهم و  200درهم».
الق�سائية لكل من �سارك يف
تزوير هذه الورقة البنكية
اأو قام برتويجها ،وذلك
مبقت�سى القانون اجلنائي».

كتاب جديد

نفحات من سيرة الذات
بقلـــــم:
حسن الجندي
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االعتقــــال 1
حاولنا اأن ن�سكل جمموعات انطالقا من باب احلمام اإىل درب ال�سباعي
ثم درب فحل الزفريتي الذي �سرب عليه ح�سار مل يكن متوقعا لبع�ض
رجال القبائل املزودين بالهراوات فجعلوا بيننا وبني الطريق العامل
�سدا منيعا ووقفوا وجها لوجه معنا اإىل اأن مر املوكب .وبالرغم من
املنظر امل�ستفز واحل�سار امل�سروب علينا ،فاإننا اأظهرنا موقفا معربا
اأغاظ البا�سا ومن يرافقه ،وذلك باالمتناع عن الت�سفيق والهتاف رف�سا
الإ�سارات اخللفاء واملقدمني وكان من بني املرافقني �سباط فرن�سيون
ومذيعون لراديو املغرب ،اأجانب ومغاربة ظل بع�سهم عالقا بالذهن
اإىل االآن( )..ومبجرد ما ابتعد املركب عنا تراق�ست الهراوات على
�سج راأ�سه.
روؤو�سنا ،ومن مل ي�سرع يف الهروب فقد اعتقل اأو ّ
ت�ساعدت املداهمات واالعتقاالت  ،وا ْأعلِنت االإغراءات ،وارتفعت قيمة
املكافاآت حتى على اأب�سط الو�سايات ،وانك�سف اأمر ال�سي حممد ابن
احلاج البقال ،ومت العثور عليه يف منزل اأحد اأعوان ال�سلطة ال�سرفاء
«مقدم عر�سة اإهريي» ح�سب ما اأذكر .واأ�سرف البا�سا الكالوي
�سخ�سيا على ملف باحلاج البقال ،بل ووقف على تعذيبه ،وتناقلت
األ�سن بع�ض املعتقلني اأن ال�سي حممد باحلاج البقال واجه البا�سا
وجها لوجه يف حت ٍد مل ي�سبقه اإليه اأحد ،بلغ اإىل حد اأن البطل ب�سق يف
وجه البا�سا كما قيل لنا ،واهلل اأعلم.
عندما مرت مرحلة اجللد والتنكيل من طرف زبانية البا�سا�ُ ،سلمّ
باحلاج اإىل ال�سلطات الفرن�سية وبداأ التحقيق معه يف مركز ال�سرطة
املجاور ملنتزه احلارثي املعروف بـ «كومي�سارية جليز» .اأثناء هذه
احلملة امل�سعورة التي �سج بها اأهل مراك�ض ،ويف �سبيحة باردة غري
م�سم�سة ،جل�ض اأهل �سوق النجارين على عتبات اأبواب دكاكينهم
يتهام�سون مبا تنقله ال�سفاه من حقائق واأكاذيب ،يف جو زاده الك�ساد
قتامة .اأما اأنا هذه املرة فقد كنت يف منتهى احل�سرة والندم على �سياع
فر�سة املغامرة و مغادرة الوطن مع اأ�سدقائي بن جلون ووهبي
والرما�ض ،وبداأت اأتخيلهم يف رحلتهم وهم يف طريقهم اإىل االإ�سكندرية.
كنت حزينا ،مرعوبا و�ساردا اأتوقع القب�ض علي يف كل وقت وحني،
ال اأركز حتى على ما كنت اأ�ستعر�سه من االأحداث املا�سية ،وال اأم ّيز
حتى بني الكلمات التي كانت تطرق �سمعي ت�سحبها طرقات تلك االآلة
احلديدية احلادة التي يهبط بها املعلم العربي «�سع�ساع» النجار
على ما ي�سميه «قعدة املحراث» ،حيث مل يبق يف ال�سوق كله خمت�ض
يف �سناعتها اإال ّبا عروب �سع�ساع البالغ من العمر ما يزيد عن املائة
وع�سرين �سنة ،وما زال اإىل تلك االأيام يحدثنا عن مغامراته يف عهد
مو�سى بن حماد ،والد الرجل القوي يف عهد ال�سلطان موالي عبد العزيز،
امل�سمى ّبا حماد .ويك�سف لنا اأ�سرار املدين الكالوي واملنبهي ،وحني
يتكلم عن البا�سا التهامي ي�سميه بلقبه الذي ال يعرفه اأحد حتى االآن
اإال قلة خمت�سة ،وهو «ولد طيبيبت» ،ح�سب قول املعلم �سع�ساع،
ويقال اأنه م�ستق من االأمازيغية ب�سبب �سهرة والدة البا�سا يف قبيلتها،
بـ»تطبيبت» اأو»تا�سبيبت» وتعني الطبيبة باالأمازيغية.
عدت اإىل نف�سي الأنتبه اأن اجلال�سني على عتبات اأبواب دكاكينهم كلهم
وقوف ،واآخرون بداأوا يلتفتون وراءهم ،وبع�ض القادمني يعودون
اأدراجهم من حيث اأتوا .تكهرب اجلو العام يف ال�سوق وت�سو�ض،
وتوجهت االأنظار كلها يف اجتاه واحد عندما وقفت جماعة من �سباط
ال�سرطة الفرن�سيني ويف مقدمتهم العميالن ال�سهريان املغربيان ع ّبا�ض
ال�سورتي ،وابن رحال ال�سورتي.هذا الثنائي القبيح ال يعرف
حقارتهما ومكرهما اإال من اعتقل وم ّر من مكاتب التحقيق واال�ستنطاق،
وكان يراأ�سهما فرن�سي مل اأعد اأذكر ا�سمه.
توقف اجلميع اأمام دكان احلاج عبد الرحمان بوعالم ليلتفت بن رحال
اإىل �ساب �سديق يل ورفيق كان دليلهم اإىل املكان الذي اأ�ستغل فيه،
وعلمت على الفور اأن االأمر يعنيني خ�سو�سا عندما وجه اإ ّيل الكالم
�ساحبي و�سديقي قائال :
 «هذا ال�سي اللي كتديروا راه ما مزيان�ض »..�سرخت يف وجهه ..
 «ا�سنو كنديروا ؟»..ثم كرر جملته مرة اأخرى  ،فاأدرك املفت�سان اأنني �سالتهم املن�سودة.
واأ�سرع كل واحد منهما مي�سك بذراع و اأ�سدرا االأمر اإيل بال�سري اأمامهما
دون كالم وال ع�سيان ،واإال ّ
توىل اأمري اأ�سداء غالظا  ،اأ�سار اإليهما بن
رحال اأن يتقدموا املوكب الذي اأرعب اأهل ال�سوق وعلى اخل�سو�ض كل
علي اأو زرت متجره اأو ا�ستعرت ب�ساعة
من �سبق له اأن كلمني اأو �سلم ّ
من عنده .الك ّل يتحا�سى النظر اإىل وجهي ،اأما املتعودون على �سحبتي
اإىل «ال�سوليما القنارية» وح�سور بع�ض مباريات االأحياء ،فقد بلعتهم
االأر�ض ،ومل يعد لهم اأثر يف ال�سوقني.
يتبع..
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إنها الكارثة  ..إذا كان "بن كيران"
أصيــــب بآفـــة "باحمـــــاد"

يكن اأحد يجروؤ على الهجوم على وزير
اأو �صربه باحلجارة ،لأن الوزراء يف
عهد باحماد كانوا ي�صتمدون قد�صيتهم
من قد�صية ال�صلطان ،هو الوحيد الذي
ميكنه اأن يقطع روؤو�صهم( )...لكنه
يقطع روؤو�ش كل من ي�صربهم.
ولكن ظاهرة العمى ال�صلطوي()...
التي اأ�صيب بها بن كريان اأ�صابت �صلفه
يف رئا�صة احلكومة ،باحماد ،بدفع ثمن
خطئه غاليا ،فيم يظن بن كريان ،اأن
مترت�صه خلف ظاهرة «عفا اهلل عما
�صلف»� ،صتنجيه من العقاب.
مرة ،وقد ت�صابق م�صت�صارو رئي�ش
احلكومة باحماد ،لطالعه على اأخبار
 مصطفى العلوي
ال�صيبة والفو�صى وقطاع الطرق
خا�صة يف مراك�ش والتي كانت حتت
لو كنا نتكلم بالدارجة ،كما اأراد عيو�ش ،رحمة قبائل الرحامنة( )...فجمع
لكتبت ال�صحف عندما قرر ملك املغرب ،باحماد اأعوانه ،وكان بينهم ال�صحفي
تزويد وزراء احلكومة الذين اأ�صبحوا الفرن�صي «لوي اأرنو» وقال لهم(( :اأنا
يف خطر بحرا�ش خا�صني ،باأن «�صيدنا ال اأعرف ملاذا اأنتم متذمرون ،ملاذا
اعطى الزطاطة ،للوزراء ديالو».
ت�ستكون من ظاهرة ال�سيبة ،اإن داء
الزطاط،
ففي بداية القرن املا�صي ،كان
بوكليب «وباء» موجود يف كل مكان
من�صب
له
هو املرافق الإجباري لكل من
وقد و�سل ملراك�ش ،واأعتقد اأنه يعمل
كانت
حني
اأو مال ،اأو يريد اأن يتحرك،
لفائدتنا( )...الأنه �سواء هناك اأو
العودة
ب�صدد
يف املغرب فو�صى ،لعلها
هنا ،لن يفلت من م�سريه اأحد)) (زمن
ملا
إن�صان
ل
ا
كان
اإلينا هذه الأيام ،حيث
املحالت .لوي اأرنو).
إنه
ا
ف
مكنا�ش،
إىل
ا
فا�ش
يريد اأن يتوجه من
مبعنى اأن رئي�ش احلكومة ،فرح
الطريق.
له
يفتح
يحتاج اإىل زطاط،
بحلول هذا الداء الفتاك الذي كان
جالل
ال�صحفي
مو�صوع
وعندما نقراأ
�صبيها بالكولريا� ،صيق�صي على اجلميع
�صكان
أن
ا
نكت�صف
امل�صاء،
رفيق يف
وتنتهي امل�صاكل ،ولكن الذي ح�صل من
البي�صاء
الدار
يف
بوركون
الراقي
احلي
بعد ،وح�صر له هذا الكاتب الفرن�صي
زطاطني.
إىل
ا
حاجة
يف
آن
ل
ا
أ�صبحوا
ا
الذي كتب ما �صاهده:
يف
مليا،
املغرب
تاريخ
يراجع
والذي
((بعد اأيام قليلة من هذا الكالم،
فرتة بداية القرن املا�صي ،يجد اأن انت�سر الوباء فعال ،ومات به وزير
ظاهرة الزطاط ،الذي يحافظ على احلرب� ،سعيد اأخ الوزير االأول
�صالمة النا�ش الكبار ،ت�صخمت بت�صخم باحماد ،ثم مات بعده بنف�ش الداء
نفوذ ال�صلطان ،حيث كان الرجل القوي ،احلاجب امللكي اإدري�ش ،االأخ الثاين
اأو الزطاط الكبري ،هو رئي�ش احلكومة ،لباحماد ،ومات بنف�ش املر�ش اإدري�ش
وكان ي�صمى وقتها باحماد ،ال�صلطان ل بلعامل قائد امل�سور ،واأخريا جاء دور
يعرف �صيئا ،وباحماد هو الذي يعرف باحماد نف�سه ليعاين من املر�ش،
كل �صيء ،والذي يقراأ تاريخ باحماد ورغم ح�سور الدكتور «لينا ري�ش»
وكان رئي�صا للحكومة مثل عبد الإله واالأجهزة الكهربائية للدكتور
بن كريان اليوم� ،صيكت�صف اأن باحماد« ،ماجالن» ،فاإن باحماد مات بهذا
كان اأذكى بكثري من بن كريان ،لأن املر�ش بعد اأ�سبوعني ،يوم  13مايو
باحماد كان هو الذي يقرر يف �صاأن ( ))1910نف�ش امل�صدر).
ال�صلطان ،يف حتركه ويف �صفره ((كان عندما ت�صاب اأمة بداء ،فاإن الوباء
باحماد هو املبدئ واملعيد ،وامل�صدر
واملورد ،ال تكون كبرية وال �صغرية
اإال باإذنه ،وكان اأهله واإخوانه على
كل االإدارات ،ولكنه مع كل ذلك ال
يظهر اإال مبظهر املنفذ)) (املختار

حي موالي رشيد

ل يفرق بني القا�صي والداين ،ول بني
احلاكمني واملحكومني.
واملغرب هذه الأيام ،اأ�صيب بداء
رهيب� ،صرى يف اأطراف املجتمع
املغربي �صريان الوباء ،جحيم بال لهب،
واإمنا ناره حتت الرماد ،فقد ا�صتفحلت
يف املجتمع املغربي ،ظاهرة اأخطر
من ظاهرة ما كان ي�صمى قبل احل�صن
الثاين بال�صيبة ،لي�صبح املغرب موحدا
يف ظل �صيبة ت�صمل الأثرياء والفقراء،
واملثقفني واجلهلة ،وتعم و�صعية
من التفكك والنحالل ،بعد اأن اأ�صبح
الإحباط هو ال�صفة املميزة ،للعن�صر
املغربي ،وها هي القنوات الإخبارية
الإلكرتونية املغربية عنوان احل�صارة
والتطور ،وقد اأ�صبحت رويدا رويدا،
تتخ�ص�ش يف منطق الف�صاد والفجور،
والكالم ال�صفيه ،يف تنا�صق مع اأخبار
احلوادث الإجرامية التي تغطي على
ال�صفحات الأوىل للجرائد ،وال�صا�صات
امل�صعة للقنوات التلفزيونية.
وبعد اأن انعدمت اإرادة العمل،
عند امل�صتغلني والعاطلني املغاربة
واأ�صبحت العائالت املي�صورة،
تت�صابق على العامالت الفليبينيات،
وال�صنغاليات ،واأ�صحاب امل�صانع
واملعامل ال�صغرية ،ي�صغلون املهاجرين
الأفارقة ،لأن املغاربة اأ�صبحوا راف�صني
لل�صغل ،مهما ارتفعت الأجور املعرو�صة
عليهم ،فاإنهم ل ي�صتغلون ،واأ�صحاب
ال�صيعات ،يف اأغلب اجلهات ،يقفون على
اأبواب الإفال�ش ،لنعدام الراغبني يف
العمل .وقد �صدرت الإح�صائيات موؤخرا
باأن ارتفاع عقود الأجراء الأجانب
باملغرب ارتفع لأول مرة بن�صبة  35يف
املائة لتوؤكد وزارة الت�صغيل ،اأنه يف
�صنة  2012مت ت�صغيل  5193اأجنبيا ويف
�صنة  2013مت ت�صغيل  5670اأما الذين ل
تعرفهم وزارة الت�صغيل فاإنهم ع�صرات
الآلف ،ممن ي�صتغلون بدون عقود،
بينما املغاربة يتظاهرون يف ال�صوارع
مطالبني بال�صغل ،ولكنهم يرف�صون
ال�صغل ،ويريدون املنا�صب يف الإدارة
العمومية.
ظاهرة اأكرث خطورة هو هذه اجلمعيات
احلقوقية التي تتبارى ملنع ت�صغيل

�صغار ال�صن ،مهددة مبعاقبة كل من
ي�صغل طفال اأو طفلة ،واإدارة ال�صمان
الجتماعي تهدد كل من ي�صغل اأحدا دون
اأن يدفع له احلقوق ،لتهدد امل�صغلني،
بالعقوبات ال�صارمة ،بوا�صطة اإعالنات
مذاعة على اأمواج الأثري ،فاإن امل�صتقبل
اإذن ل يب�صر بخري ،وقد متنع اجلمعية
احلقوقية بنت ال�صت ع�صرة عاما من
ال�صغل والأكل واملبيت يف بيت العائلة
املحتاجة لها ،فاإنه لن مينع اأحد تلك
الفتاة ،من النزول اإىل ال�صوارع بعد
مغرب ال�صم�ش لتمار�ش ال�صنعة
املعلومة( ،)...وي�صبح يف كل بيت،
بنت فاجرة ،تناق�صات تنذر مب�صتقبل
قبيح جدا ،لتكون النتيجة الأوىل هي
التي ك�صفت عنها درا�صة فرن�صية
من�صورة موؤخرا عن حقيقة اأعمى اهلل
عنها عيون النواب الربملانيني واملعلقني
احلزبيني ،تتمثل يف ارتفاع عدد اأطفال
ال�صوارع ،وبنات الأزقة ،اللواتي ارتفع
عددهن من  11يف املائة �صنة  ،2009اإىل
 27يف املائة �صنة  ،2013واأن عدد اأطفال
ال�صوارع املت�صكعني يف اأحياء الدار
البي�صاء وحدها ،بلغ ثمانية اآلف ويف
مناطق اأخرى بلغ  30األفا.
وعلى م�صتوى اأرقى ،يهدد دكاترة
عاليو امل�صتوى وزيرا بال�صرب ،لأنه
قرر النق�ش من اأثمان الأدوية ،وير�صق
وزير اآخر باحلجارة ،ليكون التدخل
امللكي ذا طابع اأمني �صرف ،قد يوؤدي
اإىل مرافقة حرا�ش �صخ�صيني ،لكل
�صخ�صية مهمة تكري�صا لظاهرة اأقطاب
املافيا.
وعلى م�صتوى اأدنى ،ي�صدم اأولد
الكبار ب�صياراتهم الفخمة ،عابرين
وعابرات لل�صوارع فيقتلوهم ،لتتدخل
الو�صائط والإكراميات ،ملنع املتابعات
واملحاكمات ،كما طويت ق�صية �صدم
ابنة احلاج اأحمد بالفريج وهي لزالت
بني احلياة واملوت ،يف عيادة فرن�صية
بتدخل ملكي ،دون اأن يكون هناك تدخل
ق�صائي ملعاقبة املجرم الذي �صدمها.
ويكتفي �صحفي ،باأن يكتب(( :اإن اأي
غفلة لأ�صباب �صيا�صية اأو عقدة()...
اجتماعية ت�صوغ العنف كتعبري،
هي مغامرة غري حم�صوبة العواقب،

المدينة
القديمة

ال�صو�صي .حول مائدة الغذاء).
آفة
ا
ب
القوي
ومرة اأ�صيب هذا الرجل
حي موالي
رئي�ش
يكون
غريبة ..نخ�صى اأن
رشيد
حكومتنا احلالية قد اأ�صيب بها ،وهي
ظاهرة العمى عن خطورة بع�ش
الأحداث ،التي كان باحماد كما هو بن
كريان يعترب اأنها اأحداثا عابرة ،كانت
يف اأيام باحماد ت�صمى ال�صيبة ..ونراها
يف عهد بن كريان ت�صمى الت�صيب،
بينما الت�صابه بني الت�صيب يف ع�صرنا
وال�صيبة يف عهد باحماد ،مت�صابهان
ي�صبان معا يف ا�صتفحال الفو�صى:
ففي عهد باحماد كان الذبح وتعليق
الروؤو�ش املقطوعة على بوابات املدن،
درب
اأمرا �صائعا ..ويف ع�صر بن كريان،
السلطان
اأ�صبح كل جمرم يتوىل ذبح من يريد ،اأو ودرب الكبير
قتله بوا�صطة �صيارة فارهة ل تتوقف
يف ال�صوء الأحمر ،رغم اأن الفرق
الوحيد بني �صيبة باحماد وت�صيب
ليست خريطة سوريا ،إنها خريطة الهجمات في الدار البيضاء
بن كريان ،هو اأنه يف عهد باحماد ،مل

درب غلف

الحي الحسني
والولفة

واإيجاد مل�صوغات لأ�صلوب حجري()...
هو متهيد للطريق نحو حرب اأهلية ،اإذا
حتلقنا حول النار نرق�ش فرحا بجرح
اخل�صوم)) (نو الدين مفتاح .الأيام
.)23/11/2013
احلرب الأهلية ..ورمبا نحن يف
خ�صمها ..ورمبا يت�صاقط هذه الأيام
يف املغرب� ،صحايا ،اأكرث مما يت�صاقط
خالل حرب اأهلية عادية(.)...

((انفالت اأمني مبدينة الرحمة
بالبي�ساء ،وامل�سروع امللكي حتول
اإىل بوؤرة للجرمية)) (ال�صباح.

.)24/1/2014
لنفهم من خالل هذا ال�صتنتاج اخلطري
ما نراه وما ن�صمعه يوميا ،لأن النفالت
الأمني لي�ش هو الذي راأيناه يف حي
الرحمة ،ويف داخل املتجر العاملي
ب�صاطئ البي�صاء ،ماروكو مول ،حيث
تدخل رجال الأمن لو�صع حد ل�صبه
ثورة تخريبية ،قام بها عدد من الأطفال،
النفالت الأمني ،راأيناه يف بر�صيد ،حيث
ا�صتوىل مدير البنك ،على ما يف �صندوق
البنك وهرب .فقد كان رجال اأمن بر�صيد
م�صغولني باعتقال املجرم الذي كان
منهمكا يف قطع راأ�ش ،ابن عمه بدوار
الفقرا برب�صيد.
و�صراع بني مروج خمدرات بحي
يعقوب املن�صور بالرباط ينتهي بذبح
�صديقه «ولد حادة» ،يف دوار الكرعة.
وتهافتت اأجهزة الإعالم الفرن�صية،
لن�صر خرب قتل املتقاعد الفرن�صي يف
احلي املحمدي باأكادير ،من طرف فتاة
مغربية ،عمرها � 25صنة ،لأنه رف�ش
الزواج بها( )...رغم اأن �صنه خم�صة
و�صتون عاما.
وكان عدد من �صكان العرائ�ش قد
اأخرجوا مقاول معروفا من قربه،
ليمثلوا بجثته على طريقة همجية.
ويف اإطار انتهاء ظاهرة ر�صى الوالدين،
واجلنة حتت اأقدام الأمهات ،اهتزت
�صاكنة ال�صبيطات ب�صواحي �صطات،
عندما اأقدم رجل متزوج على ذبح اأمه
التي تعي�ش معه ،ذبحها حتت اأنظار
اأولده واأولدها ،و�صهرا من بعد اأقدم
�صاب يف املدينة القدمية بالدار البي�صاء،
على طعن اأمه ب�صكني يف �صدرها اأرداها
قتيلة وهي يف �صن ال�صبعني من عمرها.
ول توجد جريدة اإل وتكتب عن خوف
رجال ال�صرطة من املجرمني ،وعن
الأحياء الكبرية التي ل ي�صتطيع رجال
ال�صرطة دخولها.
واإذا كانت الأمم تعي�ش باأخالقها ،فاأية
حياة بقيت للمغاربة ،بعد اأن اأ�صبحت
الأخالق منعدمة ،لتلك الدرجة التي
جعلت رواد املكتبة الوطنية بالرباط
– يا ح�صرة – يفاجوؤون وهم يق�صون
حاجاتهم مبراحي�ش املكتبة ،ب�صفحات
مكتوبة بخط يد طالبات ..كل واحدة
تكتب(( :اأنا فتاة اأبلغ من العمر 22
�سنة ،اأحب رجال متزوجا ،واأنا فتاة
اأعا�سر رجال مطلقا له اأبناء ،واأخرى
تكتب اأنا فتاة اأعا�سر رجال يكربين
بع�سرين �سنة ..فهل هذا معقول
يف القرن الواحد والع�سرين ،داخل
ف�ساء اأكادميي)) (الأحداث املغربية.

.)28/11/2013
اأي مغرب هذا يا ترى.
اأم حقيقة اأن الأمر يتعلق مبخطط(،)...
لإغما�ش العني عن هذا النهيار
الأخالقي والجتماعي ،لي�صتغل املغاربة
يف م�صاكلهم( )...ويرتكون الأمور ت�صري
بعيدا عن ف�صولهم.

