
تنشر صورا من ألبوم مصطفى 
العلوي كما لم تروه من قبل

الحقيقة الضائعة ✹✹

رحمـك اهلل 
مـوالي مـ�صطفى
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بدماثة  له  مشهود  العلوي  مصطفى 
اخللق وبالكفاءة املهنية العالية، املفعمة 

بالغيرة الوطنية الصادقة.

»األسبوع«انفراد

)نص التعزية امللكية األصلية، ص2(.

عدد 
خاص

اآخر ال�صطور التي خطها 

م�صطفى العلوي ليلة وفاته





جماعة  من  وفد  حضور  إلى  باإلضافة 
الراحل  بيت  إلى  واإلحسان«  »العدل 

مصطفى العلوي لتقديم التعازي، 
قال مكتب اإلعالم للجماعة، أنه 
ببالغ الحزن واألسى، والرضى 
تلقينا  ــدره،  ــ وق هلل  بقضاء 
الصحافة  قــيــدوم  وفـــاة  نبأ 
مصطفى  الصحافي  املغربية 

العلوي رحمه هلل.
وقد عرف الفقيد قيد حياته، 

بخطابه القوي ومواقفه املتزنة 
املبادئ  إلــى  الجميل  وانحيازه 

والقيم، كما كان رحمه هلل من النقاط 
املضيئة في الجسم الصحافي املغربي، 

وترك بصمته فيه ناصعة بما خط مداد قلمه من 

وتحليل  نظر  بعد  ذات  صحفية  مقاالت 
وبما  واألحــــداث،  للوقائع  عميق 
أخالق  من  هلل  رحمه  به  اتصف 
عالية،  وصــحــافــيــة  شخصية 
وتقدير  إجماع  محط  جعلته 

واسعني.
األليمة،  املناسبة  وبــهــذه 
الكريمة  أسرته  إلــى  نتوجه 
وإلـــى الــجــســم الــصــحــافــي، 
واملواساة  التعازي  بأصدق 
ونتوجه  الجلل،  مصابهم  في 
ــز وجـــل الــكــريــم  ــى ع ــول إلـــى امل
بالرحمة  فقيدنا  يشمل  أن  املنان، 
اإلعالمي  املكتب  والغفران، حسب بالغ 

للجماعة.

»العدل والإح�شان« ت�شيد بانحياز العلوي للقيم واملبادئ

أعرب رئيس الحكومة، 
الدين  سعد  الدكتور 

عن  الــعــثــمــانــي، 
تــعــازيــه الــحــارة 
لعائلة الصحفي 
ــى  ــ ــف ــ ــط ــ ــص ــ م
مدير  العلوي، 
ــدة  ــريـ عـــــام جـ
»األســـــــبـــــــوع 

الـــصـــحـــفـــي«، 
املنية  وافته  الذي 

 83 يناهز  عمر  عن 
 28 السبت  يــوم  سنة، 

دجنبر 2019، بعد صراع مع 
املرض.

ــس الــحــكــومــة في  ــي ــب رئ ــت وك
الرسمية  صفحته  على  تغريدة 

بـــمـــوقـــع الـــتـــواصـــل 
»تويتر«:  االجتماعي 
إلى  اليوم  »انتقل 

قيدوم  هلل،  عفو 
الـــصـــحـــفـــيـــني 
املـــــغـــــاربـــــة، 
األســــــــتــــــــاذ 
ــى  ــ ــف ــ ــط ــصــ ــ م
وبهذه  العلوي، 
األليمة  املناسبة 
أهله  إلــى  أتــقــدم 
الصغيرة  وعائلته 
ــرة بـــأحـــر  ــ ــي ــ ــب ــ ــك ــ وال
تعالى  هلل  سائال  التعازي، 
يرزقهم  وأن  له،  ويغفر  يرحمه  أن 

الصبر والسلوان«.
إنا لـله وإنا إليه راجعون.

ــر الــثــقــافــة  ــ عــبــر وزي
والرياضة  والشباب 

الرسمي  الــنــاطــق 
الحكومة،  باسم 
عبيابة،   حــســن 
عن أحر التعازي 
الراحل  لعائلة 
مــــصــــطــــفــــى 
ــد  الـــعـــلـــوي، وق

كان الوزير ممثال 
ــيــع  خــــــالل تــشــي

بمستشاره  الجنازة 
السموني،  الــشــرقــاوي 

الــــذي عــبــر فـــي تــصــريــحــات 

إعالمية عن أسفه لفقدان 
الصحفيني،  قــيــدوم 
للصحفيني:  وقــال 
رجل  الراحل  »إن 

ــدم  وطــــنــــي، قـ
الكثير  الــشــيء 
وكان  للصحافة 
ــا يــحــب  ــ ــم ــ دائ
ــه ومــلــكــه،  ــن وط
شخصية  ــو  ــ وه
بامتياز  وطــنــيــة 
ــل مــن رجـــاالت  ورجـ
له  ــأل  ــسـ ــة، ونـ ــ ــدول ــ ال

الرحمة واملغفرة«.

هذا يوم حزين في تاريخ الصحافة الوطنية 
أبرز  الوطني، كوننا فقدنا أحد  واإلعالم 

ــالم الــوطــنــي وأحـــد أبــرز  رجـــال اإلعـ
للصحافة  الوطنية  النقابة  مؤسسي 
تاريخية  ظـــروف  ــي  ف املــغــربــيــة، 
يتحملها  ال  جــدا  عصيبة  كــانــت 
والفقيد  الحقيقي،  املناضل  إال 
الرعيل  من  كان  العلوي  مصطفى 
عبد  الــكــبــار  ــادة  ــق ال رفــقــة  األول 

الكريم  وعبد  اليوسفي،  الرحمان 
من  وغــيــرهــم  يعتة،  وعــلــي  غـــالب، 

الوطنية  النقابة  بإنشاء  بادروا  الذين 
هذه  في  عضوا  وظل  املغربية،  للصحافة 

النقابة وفاعال فيها إلى أن لقي ربه مطمئنا. 

إعالمية  تــجــربــة  هــو  الــعــلــوي  مصطفى 
اإلعــالمــيــة  الــتــجــربــة  ظــل  ــي  ف متميزة 
الخاص  له أسلوبه  كان  املغربية، وقد 
أعتقد  وال  الــصــحــفــي،  الــعــمــل  فــي 
يقرأ  يكن  لم  املغاربة  من  أحدا  أن 
الفقيد  ألن  ــوي،  ــعــل ال ملصطفى 
يكتب  كـــان  ــوي  ــل ــع ال مــصــطــفــى 
وباملعلومة  وبالعمق  بالتحليل 
السلس  وباألسلوب  جدا،  الوفيرة 
اليوم  وبالتالي،  املمتنع،  السهل 
الحزينة  املحطات  من  أخرى  محطة 
الذين  الرجال  هؤالء  فيها  نفقد  التي 
الوطنية  للحركة  مهما  مرجعا  يمثلون 

والعمل اإلعالمي.

استثنائيا  واسما  كبيرا،  رجال  اليوم  ودعنا 
في تاريخ الصحافة املغربية، ورجال وطنيا 

ــراحــل مصطفى  ال ــاذ  األســت بــامــتــيــاز.. 
وبدون  األجيال  كل  أستاذ  كان  العلوي 
استثناء، سيبقى أخونا العزيز حاضرا 
مراحل  الــذي صنع  هــو  ــه  ألن بــقــوة، 
وكان  مختلفة  رسائل  والتقط  عديدة، 
جزء من تاريخ املغرب، قبل االستقالل 
املحطات  كل  وفــي  االستقالل،  وبعد 

األساسية التي عاشها املغرب.
مجرد صحفي،  ليس  العلوي  األستاذ 

في  املغربية  الصحافة  صنع  من  هو  بل 
الرأي  القلم وتنوير  بدايتها، وكان يؤمن بأن 

تصنع  الكتابة  بأن  يؤمن  كان  كما  أساسي،  العام 
قناعاته  عن  يدافع  وكان  العام،  الرأي  مع  مهما  تواصال 

كصحفي، ولم يكن له إال االنتماء للوطن والصحافة.. 
محطات  فــي  الثمن  أدى  الــعــلــوي،  مصطفى  أخــونــا 

الثمن  وأدى  وشجاعته،  جرأته،  عن  أساسية 
وحوكم واعتقل، ألنه كان يؤمن بأن الصحفي 
بمهنته  ومؤمنا  مستقال  يبقى  أن  يجب 
في  مساهما  يكون  وأن  لها،  ومخلصا 

صناعة وتنوير الرأي العام..
االسم  هذا  فقط  أودع  ال  شخصيا، 
ودعت  بل  الشامخ،  والرجل  املعلمة 
 40 مــن  أكــثــر  عليه  تعرفت  صديقا 
سنة، وكانت نقاشاتنا دائما نقاشات 
أخوية.. لكن أخانا مصطفى العلوي ال 
الكبير،  والترحاب  االبتسامة  تلك  يفقد 
ألنه  املــغــربــي  اإلحــســاس  ذلــك  يفقد  وال 

متأصل من تربة مغربية حقيقية. 
مصصطفى العلوي كان له أصدقاء كثر في جميع 
املثقفني،  وصديق  الشباب،  صديق  كان  املغرب،  أنحاء 
كبيرة  مرجعية  ذو  املجتمع،  شــرائــح  جميع  وصــديــق 
ومستوعب للتفاصيل.. رحم هلل أخانا مصطفى العلوي. 
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عبد اإلله بن كيران رئيس الحكومة السابق:
م�شطفى العلوي �شحايف مغربي اأ�شيل يجتمع فيه اجلد والهزل واجلراأة 

رئي�س احلكومة �شعد الدين العثماين 
يعزي يف وفاة القيدوم

عبيابة: م�شطفى العلوي رجل دولة

عبد اهلل البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة: 
كل املغاربة كانوا يقروؤون مل�شطفى العلوي 

الوزير السابق عبد الكريم بنعتيق: 
اأخونا م�شطفى العلوي �شنع ال�شحافة املغربية يف بدايتها 

شهادات

مصطفى العلوي بالنسبة لي معلمة بارزة 
صبيانا،  كنا  أن  منذ  املغربية  الصحافة  في 
كان  التي  الجرائد  مختلف  عبر  نتابعه  وكنا 
يصدرها، بما فيها تلك التي كانت تتوقف عن 
نتابعها  كنا  واألخــرى..  الفينة  بني  الصدور 
ونقرأها لوجود جانب خاص يميزها عن باقي 

اإلصدارات.
فيما يتعلق بجريدة »األسبوع«، يمكن القول 
أنني كنت مداوما على قراءتها ملا يزيد عن 20 
»الحقيقة  ركن  تميزها، وخاصة  بسبب  سنة، 
العلوي  مصطفى  أن  أقول  وأكاد  الضائعة«، 
يصعب أن يتم تعويضه في املشهد اإلعالمي، 
الناس  كان  عندما  وسط  موقف  وقف  لكونه 
يميلون ذات اليمني وذات اليسار، حيث رفض 

وبقي  اتــجــاه..  أي  في  يتموقع  أن 
متفردا، تارة تراه مدافعا شرسا 

مــواالة  يعتبر  أن  يمكن  عما 
ومناصرة لألوضاع القائمة، 
حتى  معارضا  تراه  وتــارة 
إلى  لدخوله  ذلــك  أدى  لو 
على  شاهد  وأنــا  السجن، 
لسجنه  صــعــبــة  ــروف  ــ ظ
سنة 2003 عندما أوشكت 

تعم  أن  ــاب  ــ ــ اإلره تــهــمــة 
الناس، ولوال األلطاف اإللهية 

في  طويلة  مدة  قضى  قد  لكان 
السجن)..(.

باملعايير  أيضا  ناجحا  كان  العلوي، 

سقف  تجاوزه  خالل  من  التجارية 
بيع 100 ألف نسخة أسبوعيا، 
أصيل،  مغربي  صحفي  وهو 
ســيــعــوض،  أنـــه  أظـــن  وال 
الرجل  ألن  صــراحــة،  بكل 
وبقي  يتموقع  أن  رفــض 
الجانب  ــذا  ه مــن  يسمع 
وكانت  الجانب،  ذاك  ومن 
أنه  وهي  خاصة،  ميزة  له 
الفينة  بــني  يتخندق  ــان  ك
التي  الجهة  مــع  ــرى  ــ واألخ
كما  صــعــبــة،  ظـــروف  تعيش 
أحرضان  عــن  الــدفــاع  فــي  حصل 

ومع الراحل عبد السالم ياسني.. 

لكنه ال يسكت عن  الــدار،  ابن  هذا صحفي 
كتبها  التي  افتتاحيته  أتذكر  والزلت  الباطل 
انتشارا  عرفت  والتي  البصري،  إدريــس  عن 
لها  عالقة  ال  التي  أختي  أن  لدرجة  واسعا، 
بالصحافة، جلبتها لي كي أقرأها.. لكن البقاء 

لـله وال نملك إال أن نتأسف على رحيله..
ويمكنني أن أقول أيضا أنني لم أضيع أية 
رئيسا  كنت  أن  منذ  افتتاحياته  من  واحــدة 
به  جمعتني  والرجل  اليوم،  وإلــى  للحكومة 
أنه  للعمرة، تأكدت من خاللها  مناسبة دعوة 
حاد الطبع، وبهذه املناسبة، أريد الترحم عليه 
مصاب  هو  الذي  مصابها  في  أسرته  وأعزي 

للوطن أيضا.
إنا للـه وإنا إليه راجعون

عــرفــت مــصــطــفــى الــعــلــوي 
سيترك  وســيــاســي،  كــصــديــق 
املشهد  في  كبيرا  فراغا  رحيله 

السياسي باملغرب.. 
له  تخضع  كــانــت  الكلمة 
كما  يــؤولــهــا  أن  ويستطيع 
يريد، وقد كانت له القدرة على 
التأثير على الوضع السياسي 

من  السياسي  الــعــام  والـــرأي 
خالل كتاباته..

إنا لـله وإنا إليه راجعون. 

عبد اللطيف وهبي: 
الراحل �شيرتك فراغا كبريا 

يف امل�شهد ال�شيا�شي 



تـــوطـــدت عــاقــتــي 
ــف  ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــالـ ــ بـ

ــى  ــ ــف ــ ــط ــصــ ــ م
ملا  الــعــلــوي 
غــــــــــــادرت 
جــــــريــــــدة 
ــاق  ــثـ ــيـ »املـ

الــوطــنــي« 
لكي ألتحق، 

اغتيال  يــوم 
الــــــســــــادات 

أكــتــوبــر   6 فـــي 
ــة  ــال ــوك ب  ،1981

لألنباء  العربي  املغرب 
الحديث  اإلســبــانــي  )بالقسم 
مديرها  من  باقتراح  النشأة( 
فنجيرو،  الجليل  عبد  املرحوم 
الذي يعد من أصدقائه الخلص.
ومن هنا بدأ مشوار التعاون 
مـــع »األســـبـــوع الــصــحــفــي«، 
سهوا،  وأخرى  باالسم  أحيانا 
ــحــدســه  خـــاصـــة ملــــا ملــــس ب
املهنية  وتــجــربــتــه  الصحفي 
وغياب  الفراغ  سد  على  العمل 
إسبانيا  جارتنا  عن  األخــبــار 
املغربية،  الجرائد  صفحات  في 
كلفني  ــل  ــاث ــم م ــل  ــم ع وهــــو 
ــه املـــرحـــوم مــحــمــد الــعــربــي  ب
»العلم«  جريدة  مدير  املساري 
االستقال(، غداة  )لسان حزب 
الصحافيني  »جمعية  تأسيس 
باإلسبانية«  الناطقني  املغاربة 
)من أعضائها املرحوم شمعون 
الجديدي ومحمد  ليفي وسعيد 
الــحــراق  وأمــيــنــة  البوعناني 
العلوي  ومحمد  شقور  ومحمد 

الشهبي(.
وما دمنا في العالم اإليبيري، 
العلوي  مصطفى  ــوالي  م فــإن 
في  هــامــا  دورا  لعب  قــد  كــان 
ــم »مــغــاربــة  ــفــاضــة« زعــي ــت »ان

مليلية« السينيور عمر دودوح، 
رافقه  عندما  عليه  عرفني  الذي 
القديم  الوكالة  ملقر  زيارته  في 
ثمانينيات  في  اليمامة  بزنقة 
ترحل  أن  قبل  العشرين،  القرن 

إلى شارع عال بن عبدهلل.
وكـــم كــانــت فــرحــتــه عــارمــة 
»رسالة«  بترجمة  قمت  حينما 

العزيز  عــبــد  محمد 
رئيس  املراكشي 
يو  ر ليسا لبو ا
إلــــى جــالــة 
محمد  امللك 
الـــســـادس 
غــــــــــــــداة 
اعـــتـــائـــه 
ــرش،  ــ ــعـ ــ الـ
نشرها  التي 
بــــالــــلــــغــــة 
ــة  ــ ــي ــ ــان ــ ــب ــ اإلس
»إل  صحيفة  فــي 
باييس«، ولم يجرؤ أحد 
وقام  إليها،  اإلشارة  على  حتى 
بشجاعته  مصطفى،  ــوالي  مـ
املعهودة، بنشرها في الصفحة 

األولى ألسبوعيته.
جسد  ــك،  ذل على  وتأسيسا 
العاقة  مبدأ  مصطفى  مــوالي 
في  املتجلية  »الضميرين«  بني 
الجرأة  هــي:  اإلعامي  املجال 
يمثان  ــن  ــذي ــل ال والـــحـــدس، 
اللذين  األســاســيــني  الشرطني 
أن يتصف ويتحلى بهما  يجب 

الصحفي الحقيقي.
يتأثر  ــان  كـ مصطفى  ــي  س
لكنها  بسيطة  ألمـــور  ويــفــرح 
منها  أبـــعـــاد،  وذات  عميقة 
»ديدن« حكومة صاحبة الجالة 

مرة،  كل  كنت،  التي  الصحافة، 
أعــضــاء  تــضــم  بنسخة  أمـــده 
كان  التي  الحكومية،  التشكيلة 
دائما يتصدرها بوصفه »الوزير 
الحكومة«،  »رئيس  أو  األول« 
وزرائه  ضمن  من  دائما  وكنت 
أو  اإليتيكيت«  »وزيــر  بحقيبة 
مكلف  »وزير  أو  األناقة«  »وزير 

واألنــدلــس«..  الثغور  بتحرير 
ــمــا  ــحــكــومــة كـــان دائ هـــذه ال
األولــى  الصفحة  في  ينشرها 
العلوي  »مصطفى  كالتالي: 
قصتي  ــك  ــل وت أول«،  وزيــــرا 
األصيل  الشريف  مع  باقتضاب 
تغمده  العلوي  موالي مصطفى 
وأسكنه  رحمته  بــواســع  هلل 

فسيح جناته.
* أحد قيدومي وكالة املغرب 
العربي لألنباء
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ق�صتي مع »الوزير الأول« 
م�صطفى العلوي 

شهادات

وفاة  نبأ  عميق  بأسى  تلقيت 
ــعــفــو هلل،  املـــشـــمـــول ب

مصطفى  ــد  ــي ــق ــف ال
فاملصاب  العلوي، 

جلل، وقد ودعنا 
واحـــــــــدا مــن 
الساحة  رواد 
ــة  ــ ــي ــ ــام ــ اإلع
املـــغـــربـــيـــة، 
ورمـــــــــزا مــن 

الكبار.  رموزها 
ودعنا رجا بصم 

أساسية  محطات 
الصحافة  تــاريــخ  فــي 

تقدم  في  وساهم  املغربية، 
ــام واالتـــصـــال في  ــ ــجــال اإلعـ م
اإلعامية  التجارب  بفضل  بادنا، 
بمهنية  ــادهــا  ق الــتــي  الــنــاجــحــة 
الصحفي ومبادئ الوطني الكبير.

العلوي،  مصطفى  ســي  ــل  رح
الضائعة«  »الحقيقة  ركــن  ــرك  وت

شاهدا على أسلوب صحفي متميز 
نهلت  ــدرســة  م بــمــثــابــة 
وستنهل منها أجيال 

الصحفيني .
وبــــــــهــــــــذه 
ــة  ــ ــب ــ ــاس ــ ــن ــ امل
أتقدم  األليمة، 
ــه  ــرت إلــــى أس
ــرة  ــيـ ــغـ ــصـ الـ
والـــكـــبـــيـــرة 
بــــــــأصــــــــدق 
املـــــــــواســـــــــاة 
القلبية،  والتعازي 
سائا املولى عز وجل 
بواسع  الفقيد  يتغمد  أن 
الجنان  فسيح  ويسكنه  رحمته 

ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
إنا للـه وإنا إليه راجعون.

* الوزير املنتدب يف التكوين 
املهني سابقا

العلوي ب�صم حمطات اأ�صا�صية
 يف تاريخ املغرب

محمد الغراس*:

 محمد العلوي الشهبي*:

م�صطفى العلوي كان يوؤمن باأن الأمة التي ل تعرف 

ما�صيها تفقد بو�صلة احلا�صر وامل�صتقبل

األمير موالي هشام يعلق على رحيل القيدوم: 

األســتــاذ  املغربية  الصحافة  قــيــدوم  بــوفــاة 
مصطفى العلوي، رحمة هلل عليه، يكون املغرب قد 
فقد علما من أعامه في التاريخ املعاصر، وافتقد 
ذاكرة أرخت ملغرب ما بعد االستقال حتى وقتنا 
الراهن. كان ذلك الصحفي الذي دمه من حبر وقلمه 
ينطق شجاعة وجرأة في مواكبة األحداث، عانى 
واملاحقة  السجن  من  املناضلني  من  الكثير  مثل 
واملحاكمة من طرف السلطوية في املاضي، ومنها 
له  اعتقاله في درب موالي الشريف حيث تسبب 
واستمرت  ساقيه،   أحد  في  عجز  في  التعذيب 
معاناته مع السلطوية في صيغتها الجديدة، مثل 

الخنق املالي والسجن في املستشفى.
فقد جمع  النظر،  بالعمق وبعد  كتاباته  تميزت 
بالنظرية  مؤمنا  وكان  والتأريخ،  الصحافة  بني 
تفقد  ماضيها  تعرف  ال  التي  األمــة  بأن  القائلة 
الدهر  طول  وتبقى  واملستقبل،  الحاضر  بوصلة 
تبحث عن الحقيقة الضائعة، وكم نحن في مغرب 

اليوم في حاجة ماسة إلى مقولته الحكيمة.
له  يسبق  لم  ولصداقاته،  ملبادئه  وفيا  كان 
منه  ملسته  ما  وهــو  أصدقائه،  عن  تخلى  أن 

سنة  منذ  املمتدة  صداقتنا  خال  شخصيا 
الذي  الصديق  ذلك  بنبله  يجسد   ،1995
والضراء.  السراء  في  جانبك  إلى  تجده 

والقذف  السب  لحمات  تعرضت  عندما 
سياسيون  فيها  انخرط  والتي  والتضييق 
وأمنيون وصحفيون تملقا وتقربا للقصر، 

بكل  ضدها  وقــف  بــل  ينخرط،  لــم 
جرأة وشجاعة.

مصطفى  األســتــاذ  الــتــحــق 
سيبقى  لكنه  بخالقه،  العلوي 
حـــاضـــرا مــعــنــا إلـــى األبـــد، 
الفكري  وتــراثــه  نبله  بفضل 
أيها  هلل  رحمك  واإلعــامــي. 

الصديق واألستاذ.

مصطفى بيتاس عضو التجمع الوطني لألحرار يحكي:
ق�صة لقاء م�صطفى العلوي مع والد عزيز اأخنو�ش وم�صروعه ال�صيا�صي القدمي 

مصطفى  األستاذ  البقاء،  دار  إلــى  غادرنا 
رحمه  عليه  عرفني  املقتدر،  الصحفي  العلوي 
البرملان،  من  بعيد  غير  بالرباط  بمكتبه  هلل 
فتاح  الصحفي  صديقي  الزمان،  من  عقد  قبل 
وتعددت  بوبكر،  انغير  صديقي  رفقة  التباع 
زياراتي له ببيته. كنت أجالسه لساعات طوال 
سياسية  لقضايا  الصحفية  لتحلياته  أستمع 
واقتصادية وأحيانا اجتماعية، وقصصه التي 
تؤرخ ملرحلة مهمة من تاريخ املغرب. أخبرني 
إحدى املرات أنه رافق املغفور له محمد الخامس 
الذي  الــزلــزال  إثــر  على  أكادير  مدينة  لزيارة 
ضربها، وحدثني عن حجم الدمار الذي أصاب 
املصور من  انشغل هو ومرافقه  أكادير وكيف 
آنــذاك،  معه  يشتغل  كان  الــذي  روماني  أصل 
من  التمكن  دون  والتصريحات  الصور  بأخذ 
العودة في وقت رجوع الطائرة وبقيا ملدة في 
أكادير. بعد أيام دبرا سيارة تقلهما إلى الرباط، 
وفي بداية الطريق وجدا رجا متوسط العمر 
يجلس حزينا على بقايا جدار، توقفا للحديث 
فلم  البيضاء،  الدار  إلى  مرافقتهما  ليقرر  معه 

أحمد  ســوى  الرجل  يكن 
ــد عزيز  والــحــاج، وال

أخبرهما  أخنوش، 
عــــن خـــســـائـــره 
ــي  املــــالــــيــــة ف
الزلزال، وأيضا 
ــه  ــ ــوت عـــــن إخــ
الذين  وإبنائهم 
في  هلل  توفاهم 

هذه الفاجعة.
يحكي مصطفى 

العلوي رحمه هلل أن 
كبيرة  إنسانية  عاقة 

وصداقة قوية جمعته بأحمد 
قرب  عن  فيها  تعرف  لسنوات  امتدت  والحاج 
وبنى  املستعمر  قاوم  وطني  رجل  معدن  على 
مقاولة وطنية مسكونة بالحس الوطني العالي، 
للقضايا  متابعا  رحمه هلل  والحاج  أحمد  كان 
الوطنية، وحينما اشتدت عليه املضايقات في 
سياسي  حــزب  تأسيس  قــرر  سياسي،  حــزب 

مصطفى  ويحكي  الحر«،  »التقدمي  هو  جديد 
يوم  في  والحاج  أحمد  أن  رحمه هلل،  العلوي 
من األيام، زاره في بيته بالرباط رفقة املرحوم 
وأخبره  السابق،  التنس  جامعة  رئيس  مجيد 
ويؤكد  جديد،  سياسي  حزب  تأسيس  قرر  أنه 
على  يتوفر  ــزال  ي ما  أنــه  هلل  رحمه  العلوي 
العريضة  الخطوط  عليها  كتب  التي  األوراق 

في  كلمته  قال  الذي  السياسي  املشروع  لهذا 
املشهد السياسي الوطني.

رواية أخرى أخبرني بها الفقيد، كون أحمد 
العلوي،  كان يخص جريدة مصطفى  والحاج، 
التي مر منها والتي تحدث  خاصة في املحنة 
عنها في مذكراته »صحفي وثاثة ملوك« بمبلغ 
شهري ألداء مصاريف املاء والكهرباء والهاتف 
والكراء، وبعد وفاته، استمر عزيز أخنوش في 
ما دأب عليه والده، لكن مصطفى العلوي اعتذر 
بكل احترام منه وأخبره أن الجريدة أصبحت 

في وضعية مادية جيدة.
جلساتي مع الفقيد رحمه هلل كانت متعة ما 
األمداح  لليالي  الرجل محبا  كان  بعدها متعة، 
وزوجته  هو  تنظيمها  على  دأب  التي  النبوية 
من  أصدقاؤه  يحضرها  كان  ببيته،  زهور  لا 
نخبة الجيش واإلدارة ممن خدموا عهد الحسن 
مرة،  ما  غير  إليها  داعاني  هلل،  رحمه  الثاني 
تمنعني.  كانت  العمل  مشاغل  ولألسف،  لكن 

وداعا أيها الصحفي املقتدر، رحمك هلل.
إنا للـه وإنا إليه راجعون.

مصطفي  املــرحــوم  على  تعرفت  لقد 
ــن خـــال مقال  ــبــدايــة م ــي ال الــعــلــوي ف
ذلك من خال  الضائعة«، وبعد  »الحقيقة 

واستمرت  وحـــوارات،  مباشرة  لــقــاءات 
عاقاتنا منذ ذلك التاريخ.

وطنيا  العلوي  مصطفى  فــي  عــرفــت 
صادقا وقلما حرا ال يخاف لومة الئم في 
قول كلمة الحق رغم تكلفتها الكبيرة، وقد 
كان رحمه هلل ملما بالتاريخ، وخصوصا 
تاريخ الوطن منذ االستقال، وتاريخ امللوك 
الذين تعاقبوا على الحكم، وبالنسبة لي، 
ورغم  املجاالت،  من  الكثير  في  عالم  فهو 
ما عاشه من معاناة لم يتركز موقفه قيد 
والدفاع  األمة  بقضايا  التزامه  عن  أنملة 
عن الشعب، وقد ترك للصحافيني املغاربة 
أن  ويجب  به،  يقتدى  الذي  الرائع  املثال 
الصحافة  في  وأسلوبه  منهجه  يــدرس 

واإلعام في معاهد الصحافة.

* عضو قيادي سابق بجبهة 
البوليساريو

العلوي مدر�صة
 يجب اأن تدر�ش

نور الدين باللي*:
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�صور من الألبوم اخلا�ص للراحل م�صطفى العلوي 
انفراد: 

الراحل مصطفى العلوي هو الصحفي املغربي الوحيد الذي عرب 
قناة السويس وغطى حرب أكتوبر سنة 1973

العندليب األسمر عبد الحليم حافظ يدخن أول سيجارة
 يف حياته يف بيت مصطفى العلوي

عندما اجتمع الراحل مصطفى العلوي واملهدي بنربكة 
يف مهمة سياسية بمدينة نيس الفرنسية

الراحل العلوي داخل مكوك فضائي بالوكالة األمريكية »ناسا« قبل إقالعه 

العلوي رفقة كوكب الشرق أم كلثوم بالرباط

الراحل مصطفى العلوي قرب جدار برلني قبل إسقاطه
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تعزية من الرابطة الوطنية لل�سرفاء املغاربة بفرن�سا
تلقينا ببالغ احلزن واألسى نبأ وفاة الشريف، األستاذ 
املغاربة،  الصحفيني  قيدوم  العلوي،  مصطفى  مــوالي 
وبهذه  ــغــراء،  ال الصحفي«  »األســبــوع  جــريــدة  ومــديــر 

الرزاق،  السيد األحمادي عبد  املناسبة األليمة، يتقدم 
باسمه اخلاص ونيابة عن كافة أعضاء الرابطة الوطنية 
الفقيد،  ألسرة  التعازي  بأحر  بفرنسا،  املغاربة  للشرفاء 

راجيا من اهلل سبحانه أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، 
وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

إنا هلل وإنا إليه راجعون.

منذ إعالن وفاة قيدوم الصحافيين، الراحل مصطفى العلوي، 
لم يتوقف هاتف جريدة »األسبوع الصحفي« عن الرنين، ولم 
تتوقف التعازي التي كانت تصل إلى مقر الجريدة، سواء عن 
طريق البريد العادي أو البريد اإللكتروني أو عبر وسائل التواصل 

االجتماعي..
سواء تعلق األمر بمغاربة العالم يف الخارج أو داخل املغرب، 
الكم  ليتوقف عند  يكن  لم  القيدوم  رحيل  األسف ىلع  فإن 
الجريدة،  بها  توصلت  التي  التعزية  برقيات  من  الهائل 
تعتذر  بها،  املتوصل  التعزيات  بعض  تنشر  إذ  و»األسبوع« 

للقراء والهيئات التي لم تنشر تعازيها ضمن هذا العدد.

الـــســـام عــلــيــكــم ورحــمــة 
مؤمنة  بقلوب  وبركاته،  اهلل 
وببالغ  وقـــدره،  اهلل  بقضاء 
احلزن واألسى تلقيت نبأ وفاة 
باملغرب،  الصحفيني  قيدوم 
العلوي،  مصطفى  ــاذ  ــت األس
وبــهــذه املــنــاســبــة األلــيــمــة، 
داعيا  التعازي،  بأحر  أتقدم 
على  ينزل  أن  سبحانه  اهلل 
الفقيد رحمته وأن يلهم أهله 
وذويه جميل الصبر والسلوان، 
ــح جــنــاتــه  ــي ــس ــه ف ــن ــك ــس وي
مـــع األنــبــيــاء والــصــديــقــني 
وحسن  والصاحلني  والشهداء 
أولئك رفيقا، وال حول وال قوة 

إال باهلل العلي العظيم.. 
ــا هلل وإنـــا إلــيــه راجــعــون  إن
خير  على  وبــارك  اللهم  وصل 
محمد  نبينا  واملرسلني  اخللق 
بن عبد اهلل وعلى آله وصحبه 

أجمعني. 
عبد الرزاق شاكر

ببالغ األسى واحلزن تلقيت 
خبر وفاة قيدوم الصحافيني 
املــغــاربــة والــعــرب، األســتــاذ 
ــد الـــعـــزيـــز مـــوالي  ــي ــق ــف ال
اهلل  تغمده  العلوي  مصطفى 
وبهذه  الــواســعــة،  برحمته 
املناسبة األليمة وبهذا املصاب 
طاقم  لإلخوة  أتقدم  اجللل، 
ولكل  الصحفي«  ــوع  ــب »األس
التعازي  بأحر  بها،  العاملني 
ــاة راجــيــا من  ــواس وأصـــدق امل
يرزقهم  أن  الــقــديــر  الــعــلــي 
والــســلــوان،  الــصــبــر  جميعا 
على  ــوان  ــرض وال وبالرحمة 
املغربية  الــصــحــافــة  فقيد 
ــوالي  ــاذ م ــت والــعــربــيــة األس
أكرم  اللهم  العلوي،  مصطفى 
مثواه وأمطره شآبيب الرحمة 
والـــغـــفـــران مـــع الــصــديــقــني 
والشهداء آمني يا رب العاملني.
شكيب جالل

 C'est avec amertume et le cœur serre que J'ai appris la triste
 nouvelle du décès de notre regrette feu Moulay Mustafa Alaoui que
Dieu l'entoure de sa sainte miséricorde.

 Je compatis, partage votre peine et vous présente mes sincères
 condoléances, à la famille du défunt et à toute l'équipe de la
rédaction.

 Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons.

   Bonjour  tout le monde.
 C' est avec un grand regret
 que je vous présente mes
 sincères condoléances suite
 au décès du feu Mustapha
 Alaoui Allah Yrahmou,
 ainsi qu'à toute sa famille.

Abdelilah Hrar

تلقينا ببالغ األسى واألسف نبأ وفاة قيدوم الصحافيني املغاربة، 
وبهذه  الضائعة«،  »احلقيقة  صاحب  العلوي  مصطفى  السيد 
ولطاقم  الفقيد،  ألسرة  التعازي  بأحر  أتقدم  األليمة،  املناسبة 
اجلريدة الكرمي، ولكل الصحافيني املغاربة، يف فقدان هرم الصحافة 
املغربية وعميدها، سائا املولى عز وجل أن يلهم العائلة الصغيرة 
والكبيرة الصبر والسلوان، وللفقيد الرحمة والرضوان وأن يدخله 
أولئك  وحسن  والصاحلني  والشهداء  الصديقني  مع  الفردوس  جنة 
رفيقا ورحمك اهلل عليك يا موالي املصطفى وقد ترك خبر وفاتك 

يف قلوبنا أملا وحسرة كبيرين.  
إنا هلل وإنا إليه راجعون

محمد شجيع

األستاذ  العرب،  اإلعاميني  قيدوم  وفاة  نبأ  تلقيت  واألسى  احلزن  ببالغ 
بأسمى  أتقدم  األليمة،  املناسبة  وبهذه  العلوي،  مصطفى  الشريف  واملناضل 
عبارات التعازي واملواساة لعائلة الفقيد، ولطاقم جريدة »األسبوع الصحفي«.
وأرجو من العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته 
وأحسن  الصبر  جميل  ذويه  يلهم  وأن  والصاحلني،  والشهداء  الصديقني  مع 

العزاء.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

حفيظ صادق

مبناسبة رحيل األخ الكرمي موالي مصطفى 
العلوي إلى عفو اهلل، يشرفني أن أبعث تعازي 
ولطاقم  وألصدقائه،  الفقيد  ألسرة  احلارة 

جريدة »األسبوع«.
وجزاه  جناته  فسيح  وأسكنه  اهلل  رحمه 
التي قدمها  اهلل خيرا على خدماته اجلليلة 

لوطننا العزيز. 
محمد بايشي

احلارة  تعازينا 
جــمــيــعا،  لـكـم 
اهلل  ويــشـهـد 
موالي  موت  أن 
العلوي  مصطفى 
قد أثر فينا كثيرا 
بـوالــدي  ولـكـأني 
عليه  اهلل  رحمة 
مرة  للتو  تويف  قد 

ثانية.
الطيب آيت أباه

تعازي

الراحل مصطفى العلوي



ملن تشتكي احلقائق اليوم ضياعها؟ 
ملن حتكي صحف الساعة أخبارها؟ 

ملن تسر كواليس األمس أسرارها؟ 
ملن تنعي الصحافة احلرة رائدها؟

ملن تبكي أم احلسن النهار فقيدها؟ 
آموالي رفقا بنا أتودعنا فجأة وقد

وقعت بخطك اجلميل عمودها؟
ماذا ستقولني يا حكيمة لقرائك؟

مباذا تبررين يوم اخلميس غيابها؟
بأي لسان ستقول يا سعيد مات مصطفى 

وقد زينت حمامة املوت به طوقها؟
من يجيب رمزي؟ من يحادث فنه؟ 

ملن تشكي مذكرات انطوت بلواها؟
خليلي ضاق الوجود ملا خطفت املنايا 

أسدا يف عرين لم يدرك بعد فحواها؟
طارت بك يف عنان السماء وعادت

ملا جعلت الفردوس لروحك مثواها!
ورجعت تنحب الرجال ملا قلوا

وعادت تشدو مبكارم أخالقك شدواها !
الحت باكية من سماء األرواح وكأنها 

دفنت معك أسرارا لم تعلم من سواها!
لم تزل حمامة املوت جاثمة منكسرة
من هول مصاب جلل أخرس جنواها !

آصاحبي لم تف بوعدك معنا آعزيزي 
كيف التحف وطني السواد ملا حياها!

وعدتنا إكمال مسيرة حقيقة وتركتنا 
يتامى وقد تعرت أكتافنا من حماها!

ليت شعري هل غدوت ساكن مقابر 
تراب أطلت حقائق سبت من فجواها؟

فال األحد ينسينا وال أيام أسبوع غدت
دون اسمك يف أرض تعرت من سماها!

تبكي العني وما جف ماؤها وتسقي 
سطورك علها تنبئ محبيك محياها!
ملن تبكي العمادة وقد تركتها يتيمة 

وقد كنت يوما يف الريادة مغناها؟
وملن يحكي التاريخ حقائقه بعدكم 

وملن تشكي قرط املاس مهواها؟
أعياد امليالد هلت علينا وبفقدانكم

فسخت زينتها واغرورقت عيناها 
دموع فراق عن طلعة بهية كانت 

باألمس تالمسها وحتنو وترعاها!
نور الدين الرياحي

يف رثاء عميد ال�صحافة املغربية 
االأخ وال�صديق موالي م�صطفى 

العلوي رحمة اهلل عليه
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اهلل،  برحمة  املشمول  وفــاة  إثــر  على 
العلوي،  مصطفى  األســتــاذ  العميد 
التعزية  عبارات  بأصدق  إليكم  أتقدم 
أن  الــقــديــر  العلي  ســائــال  واملـــواســـاة، 
ويسكنه  الواسعة  برحمته  يتغمده 
ــه  ــرت فــســيــح جــنــاتــه ويــلــهــمــكــم وأس
الكرمية ومعارفه الصبر والسلوان. إنه 
رزء فادح للصحافة املغربية والعربية.
المحجوب بنسعيد

المستشار اإلعالمي للمدير العام 
لإليسيسكو

تلقيت ببالغ األسى واألسف خبر وفاة قيدوم الصحفيني وعميد 
الصحافة احلرة، موالي مصطفى العلوي، وبهذه املناسبة األليمة، 
الصحافيني  كافة  وإلى  الكرمية،  أسرته  إلى  التعازي  بأحر  أتقدم 
والعاملني بجريدة »األسبوع الصحفي« الغراء، راجيا من اهلل العلي 
يسكنه  وأن  الواسعة  برحمته  العزيز  الفقيد  يتغمد  أن  القدير 

فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان إنه سميع مجيب. 
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

الطيب العلمي

 Mes sincères condoléances
 à toute l'équipe qui
prendrait bien la relève.

Mokhtar Molato

تلقيت  واحلزن  األسى  ببالغ 
موالي  الكرمي  أستاذنا  وفاة  خبر 
مصطفى العلوي، مدير جريدتنا 
الصحفي«،  »األسبوع  الغراء 
أتقدم  األليمة،  املناسبة  وبهذه 
إلى  واملواساة  التعازي  بأحر 
الصغيرة،  عائلته  أفراد  كافة 
الكبيرة،  الصحافية  أسرته  وإلى 
اجلريدة  حترير  هيئة  خاصة 

األوفياء.
الفقيد بواسع رحمته  تغمد اهلل 

وأسكنه فسيح جناته.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

الزجال أحمد محمد العرابي 

املرحوم  وذوي  ألهل  تعازي  أقدم  واألسى،  احلزن  من  مبزيد 
برحمته  اهلل  تغمده  العلوي  مصطفى  اهلل،  برحمة  واملشمول 

وأسكنه فسيح جناته مع الذين أنعم اهلل عليهم من النبيئني. 
إلى صحافيي جريدة "األسبوع الصحفي" وكل آل وأصدقاء 
املشمول برحمة اهلل وغفرانه، املرحوم مصطفى العلوي، أقدم 
للكل تعازي احلارة، وأمتنى للمرحوم الرحمة من اهلل، والصبر 

ألهله وذويه وكل أصدقائه .
سيدي محمد علوي

فان  عليها  من  وكل  وجهه،  إال  هالك  شيء  كل 
إلى  انتقل  واإلكرام..  اجلالل  ذو  ربك  وجه  ويبقى 
يزيد  ما  خدم  الذي  الصحافيني  قيدوم  اهلل  عفو 
واجلزر،  واملد  بني  املتاعب  مهنة  يف  سنة   60 عن 
املدير  العلوي،  مصطفى  موالي  العبقري  األستاذ 
العام املؤسس جلريدة »األسبوع الصحفي«.. وبهذه 
املناسبة األليمة التي حلت بأسرته الكرمية، نقدم 
اللة  وأرملته  أسرته  أفراد  كل  إلى  احلارة  تعازينا 
كل  إلى  التعازي  بأحر  نتقدم  كما  وأوالده،  زهور، 
الصحفي«  »األسبوع  جلريدة  الصحفي  الطاقم  
مدير  العلوي  الطيب  السيد  احملترم  األستاذ  من 
النشر، واألستاذة احملترمة السيدة حكيمة خلقي 
سعيد  السيد  احملترم  واألستاذ  التحرير،  مديرة 
أعضاء  جميع  وإلى  التحرير،  رئيس  الريحاني 
وقراء  املراسلني  كل  وإلى  والتقني  اإلداري  الطاقم 

ومحبي جريدة  »األسبوع الصحفي«.
وأسكنه  الواسعة  برحمته  الفقيد  اهلل  تغمد 
األنبياء  من  عليهم  املنعم  مع  جناته  فسيح 
أولئك  وحسن  والصاحلني  والشهداء  والصديقني 
كل  على  وإنه  النصير،  ونعم  املولى  نعم  إنه  رفيقا، 
عليكم  والسالم  جدير  وباإلجابة  قدير  شيء 

ورحمة اهلل تعالى وبركاته.
إنا هلل وإنا اليه راجعون.

أخوكم بوعزة الريحاني اإلسماعيلي اإلدريسي 
)محارب سابق(

أتقدم إلى جريدتكم الكرمية بتعازي الصادقة 
موالي  القيدوم  الكبير،  الصحفي  رحيل  يف 
يتقبله  أن  تعالى  منه  راجني  العلوي،  مصطفى 
يف عباده الصاحلني ويجزيه عما قدم للصحافة 
أهله  ويرزق  اجلزاء،  خير  بالدنا  يف  والفكر 
سميع  إنه  اجلميل  الصبر  ومحبيه  وتالمذته 

الدعاء. 
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

حليمة الجندي: أصالة عن نفسي ونيابة عن أسرة 
األستاذ محمد حسن الجندي رحمه اهلل.

موالي  الفقيد  اهلل  رحم 
العني  وإن  العلوي،  مصطفى 
نقول  وال  يحزن  والقلب  تدمع 
إال ما يرضي اهلل، هلل ما أعطى 

وهلل ما أخذ.
طينة  من  رجل  وفاة  إن 
خزانة  احتراق  تساوي  الفقيد 
رحم  ذاكرة..  وانطفاء  وطنية 
الصبر  أهله  ورزق  الفقيد  اهلل 

والسلوان. 
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

األستاذ الحسن البوشتي 
)محامي( 

خبر  واألسى  احلزن  ببالغ  تلقيت 
األستاذ  املغربية،  الصحافة  قيدوم  وفاة 
املناسبة  وبهذه  العلوي،  مصطفى  الكبير 
وأصدق  التعازي  بأحر  أتقدم  األليمة، 
املواساة القلبية إلى أسرة الفقيد الصغيرة 
ولكل  الصحفي،  اجلسم  وإلى  والكبيرة، 
الصحفي«  »األسبوع  جريدة  طاقم 
الغراء، راجني من العلي القدير أن يتغمد 
الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جنانه مع 
الصديقني والشهداء والصاحلني يف جنات 

النعيم، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

محمد الحنصالي 

والعربي  املغربي  الصحايف  اجلسم  رزئ 
الصحافة  وهرم  وقيدوم  عميد  بفقدان 
مصطفى  موالي  منازع،  بدون  املغربية 
العلوي، الذي أبلى البالء احلسن يف الدفاع 
نيل  وجه  يف  األبواب  أغلقت  من  كل  عن 
التي  اجلرائد  صفحات  ففتح  حقوقه، 
أسسها رحمه اهلل )أخبار الدنيا، الكواليس، 
لكل  ملجئا  األسبوع(  الصحفي،  األسبوع 
مظلوم يرفع من خاللها شكواه للمسؤولني، 
حصولهم  بعد  منهم  الكثير  بذلك  فأسعد 
من  تعويضا  ينتظر  أن  دون  حقوقهم  على 
أحد سوى دعوات هؤالء، وال ننسى كذلك 
اجلرائد  تلك  عبر  املرحوم  فيه  ساهم  ما 
التي نبهت مواضيعها املسؤولني إلى هشاشة 
البنى التحتية هنا وهناك من املناطق، فتم 
بعدها تزويدها مبا حتتاجه من مؤسسات 
ومرافق  وطرق  ومستشفيات  تعليمية 
ننسى  أن  دون  املواطنني،  رضى  نالت  أخرى 
وقف  من  الفقيد  جرائد  فيه  ساهمت  ما 
مواطنني،  ضد  مسؤولني  وجتاوزات  شطط 

ومنع  لفضحهم  وسيلة  صفحاتها  فكانت 
وأن  خصوصا  الضعفاء،  على  استقوائهم 
وشجاعة  نفسه  بعزة  معروفا  كان  الفقيد 
مواقفه دون محاباة ألحد، ودون أن مينعه 
ذلك من االلتزام بثوابت البالد ومقدساتها 
فتنة  لكل  درء  بها  التمسك  إلى  والدعوة 
بالتالي  فكانت  الوطني،  للتماسك  هدامة 
العقيدة التي تنبني عليها صحافته تتمثل 
الصالح  إلى  يهدف  الذي  البناء  النقد  يف 
الضائعة«  »حقيقته  فكانت  واإلصالح، 
الذي  الركن  وهو  ذلك،  على  دليل  أكبر 
من  ينقله  ملا  القراء،  من  اآلالف  تتبعه 
عهد  عهود:  ثالثة  خالل  عايشها  أسرار 
واحلسن  اخلامس  محمد  املرحومني  امللكني 
الثاني ثم عهد امللك محمد السادس أطال 
جتاربه  ينقل  جعله  ما  وهو  عمره،  اهلل 
للمسؤولني  عديدة  مرات  النصح  مقدما 
رغبة يف ترشيد احلكامة وحسن التدبير.. 
االستفادة  رفض  املرحوم  أن  ننسى  ال  كما 
االعتماد  مفضال  عمومي  دعم  أي  من 

عبر  اجلريدة  قراء  ودعم  إمكانياته  على 
املرة  أذكر  ومازلت  باألكشاك..  اقتنائها 
زرته مبكتبه مبقر اجلريدة  األولى عندما 
بي  ورحب  استقبلني  وعندما  بالرباط، 
لي:  قال  حينها  مكتبه،  على  واجلريدة 
كنت  فقد  وبالفعل  ديالكوم«،  »كولشي 
أحس طوال 21 سنة وأنا أراسل »األسبوع«، 

أنها »ديالي« وجزء مني.
مع  لي  اتصال  آخر  كان  لقد  وأخيرا.. 
املرحوم موالي العلوي، عصر يوم اخلميس 
ورغم  وفاته،  من  يومني  قبل  أي  املاضي، 
مرضه كما أخبرني هو بنفسه رحمه اهلل، 
صدر  رحابة  بكل  اتصالي  استقبل  فقد 

كعادته.
رحم اهلل القيدوم موالي مصطفى العلوي 
وخلد يف الصاحلني ذكره وجعل تعالى قبره 

روضة من رياض اجلنة. 
بوطيب الفياللي

رحم اهلل موالي م�صطفى العلوي الذي فتح جرائده لكل املغاربة

ببالغ احلزن واألسى تلقينا نبأ وفاة أخي األعز، قيدوم الصحافيني املغاربة، 
جريدته  ولطاقم  الكرمية  ألسرته  احلارة  تعازينا  العلوي.  مصطفى  موالي 
العزيز  الفقيد  يرحم  أن  تعالى  اهلل  وأسأل  ومحبيه،  أصدقائه  وجلميع  الغراء 
عليكم  والسالم  الكثير،  الصبر  وأصدقاءه  أهله  ويرزق  جناته،  فسيح  ويسكنه 

ورحمة اهلل تعالى وبركاته.
 إنا هلل وإنا إليه راجعون.

أخوكم حسن أكرام

تلقيت  واألسف  األسى  ببالغ 
الصحافة  عميد  وفاة  خبر 
السيد  أستاذنا  املغربية، 

مصطفى العلوي رحمه اهلل .
اجللل،  املصاب  هذا  إثر  وعلى 
واملواساة  التعازي  بأحر  أتقدم 
وإلى  وأسرته،  عائلته  إلى 
جلريدة  الصحفي  الطاقم 

»األسبوع الصحفي« . 
وال  راجعون  إليه  وإنا  هلل  إنا 
العلي  باهلل  إال  قوة  وال  حول 

العظيم.
سعيد الهوداني 

تعازي
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تتفاعل مع رحيل قيدوم 
ال�صحافة م�صطفى العلوي
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م�صطفى العلوي ال�صحايف الذي وهب حياته خلدمة مهنة ال�صحافة 
فقد املغرب أحد أبرز الصحافيني املغاربة 
الصحافيني  ــدوم  ــي »ق لقب  استحق  الـــذي 
عقود  بعد  واستحقاق،  جدارة  عن  املغاربة« 
»صاحبة  رحــاب  في  والعطاء  املمارسة  من 
الجاللة«، بعدما وافته املنية بالرباط عن عمر 

يناهز 83 سنة.
مصطفى العلوي، الذي عاصر ثالثة ملوك، 
البقاء بعد معاناة مع املرض،  دار  إلى  غادر 
حياته  وهب  رجل  مسار  عن  الستار  ليسدل 
تجربة  بعد  بها  عمل  التي  الصحافة  لخدمة 
على  شاهدا  وكــان  العمومية،  الوظيفة  في 
بناء  مسار  في  مفصلية  تاريخية  محطات 

الدولة منذ االستقالل إلى غاية اليوم.
بذلك  يـــودع  املــغــربــي  اإلعــالمــي  املشهد 
»صحافيا ذاكرة«، ساهم في تأسيس النقابة 
الوطنية للصحافة املغربية رفقة مجموعة من 

القرن  بداية ستينيات  في  الصحف،  ناشري 
عشقها  مهنة  لخدمة  حياته  ووهب  املاضي، 

بشغف وحب.
سنة  في  وبالضبط  قليلة،  سنوات  وقبل 
تعزيز  على  الصحافيني  قيدوم  أصر   ،2011
املكتبة الوطنية بمذكراته التي تؤرخ لعالقاته 
بشخصيات كبرى ألقت بظاللها على التاريخ 
وذكريات  ألحداث  وتوثق  للمملكة،  املعاصر 
وشخصيات ووقائع دقيقة من تاريخ املغرب 

املعاصر.
تجربة  وراءه  تاركا  الدنيا  العلوي  غــادر 
أمام  صامدة  لعقود  ظلت  ورقية  صحافية 
التحوالت التي عرفها املجال اإلعالمي، والتي 
سيفتقد قراؤها ركنه القار بصفحتها األخيرة 
»الحقيقة الضائعة«، التي جعلها نافذة يطل 

منها على املغاربة كل نهاية أسبوع.

مغربية  إعــالمــيــة  مــصــادر  ذكـــرت 
املغربي  الصحافي  أن  عربية،  ومواقع 
»األسبوع«  صحيفة  ومدير  املخضرم 
املغربية مصطفى العلوي، وافته املنية 
عاما   83 ناهز  عمر  عن  السبت  يــوم 

قضاها في خدمة الصحافة الحرة.
الصحافة  شــيــخ  أســـرة  وأعــلــنــت 
املغربية مصطفى العلوي، أن اإلعالمي 
املخضرم توفي صباح يوم السبت 28 
ديسمبر 2019 عن عمر ناهز 83 عاما 

إثر صراع مرير مع املرض.
مصطفى  الــكــبــيــر  اإلعـــالمـــي  ــد  ولـ
فاس،  بمدينة   1936 عام  في  العلوي 
في مجال  طــويــلــة  لــســنــوات  وعــمــل 
املغربية وأغناها  الوطنية  الصحافة 
أجياال  عاصر  وأنــه  خصوصا  كثيرا، 
الراحل  ملوك:  ثالثة  بينهم  مختلفة، 
امللك  والــراحــل  الخامس  محمد  امللك 
حسن الثاني والعاهل املغربي الحالي 

امللك محمد السادس.
العلوي  مصطفى  ــراحــل  ال أنــهــى 

دراسته بالرباط التي نال فيها شهادة 
بــاملــدرســة  درس  كــمــا  ــبــاكــالــوريــا،  ال
اشتغل  ذلــك  وبعد  لـــإدارة،  الوطنية 
أيضا موظفا بوزارة التربية الوطنية، 
ملهنة  كــلــيــا  ــرغ  ــف ــت ال ــرر  ــق ي أن  قــبــل 
الصحافة، التي نذر كل سنوات حياته 
ليصبح  فيها  وتدرج  أجل خدمتها  من 
جريدة  تحرير  ورئــيــس  عاما  مــديــرا 
من  اشتهر  التي  الصحفي«  »األسبوع 

خاللها بعموده »الحقيقة الضائعة«.
من  صحف  عدة  العلوي  أصدر  كما 
من  العلوي  ويعد  »الكواليس«،  بينها 
الصحافيني املؤسسني للنقابة الوطنية 
للصحافة املغربية سنة 1963، وشغل 
لها  املسير  للمكتب  املال  أمني  منصب 

بعد التأسيس.
من  مؤلفات،  عدة  للعلوي  وصــدرت 
»األغلبية الصامتة في املغرب«  بينها: 
صحافي  ــرات  ــذك »م ثــم   ،1970 سنة 
وثالثة ملوك« التي نشرها في 2011، 

و»الحسن الثاني امللك املظلوم«.

وفاة �صيخ ال�صحافة املغربية 
م�صطفى العلوي عن عمر 83 عاما
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امللك  الــعــادل  العاهل  تفضل  لقد 
بإرسال  هلل،  نصره  السادس  محمد 
قال  الفقيد،  عائلة  إلى  تعزية  برقية 
التأثر  ببالغ  ))علمنا  جاللته:  فيها 
بعفو  املشمول  لوفاة  املحزن  بالنبأ 
الصحفي  املــرحــوم  ــه،  ــوان ورض هلل 
أسكنه  العلوي،  مصطفى  املقتدر، 
جاللته  ودعــا  جنانه((،  فسيح  هلل 
بالخير:  العلوي  مصطفى  للمرحوم 
هذا  في  مشاعركم  نشاطركم  ))وإذ 
فيه،  هلل  لقضاء  رد  ال  ــذي  ال الـــرزء، 
يلهمكم  بــأن  وجــل  عز  إليه  نتضرع 
العزاء،  الصبر وحسن  جميعا جميل 
على  الجزاء  خير  الفقيد  يجزي  وأن 
ما أسداه لوطنه ومجتمعه من جليل 
األعمال، ويجعله من الذين يجدون ما 
عملوا من خير محضرا، ويتقبله في 

عداد الصالحني من عباده((.
بواسطة  الراحل  على  تعرفت  وقد 
صديقي الغالي، الراحل األستاذ أحمد 
مرموقا  كان مستشارا  الذي  بنسودة 
امللك  عهد  في  امللكي  للديوان  ومديرا 
الراحل الحسن الثاني طيب هلل ثراه، 
مصطفى  املــرحــوم  جالست  وعندما 
شعور  غمرني  مـــرة،  ألول  العلوي 
حديثه  إلــى  أصغي  ــا  وأن باالنبهار 
اللحظات  تلك  في  فأيقنت  الشيق، 
على  تعرفت  بأنني  أنساها  لن  التي 
الثقافة  بفضل  اإلعــالم،  فطاحلة  أحد 
التي  الغزيرة  واملعلومات  الكبيرة 
العلوي،  مصطفى  عليها  يتوفر  كان 
كل  مــن  الشديد  تمكنه  عــن  ناهيكم 
عناصر الكتابة بلغة الضاد في أرقى 
قصيرة،  فــتــرة  وبــعــد  مستوياتها، 
الصداقة  ثم  التواصل  عالقة  توطدت 
بيني وبني مصطفى العلوي، حيث كنا 
كثيرا ما نلتقي حول مائدة الغذاء في 
بيت صديقي الراحل العالمة واألديب 
الذي  بوطالب،  الهادي  عبد  الدكتور 
كتب تقديما متميزا ملؤلفي عن جاللة 
تحت  هلل  أيده  السادس  محمد  امللك 
عنوان »محمد السادس، امللك األمل«، 
مصطفى  بتعريف  قمت  ــك  ذل وبعد 
الجار  أحمد  األســتــاذ  على  العلوي 
جريدة  تحرير  ورئيس  صاحب  هلل، 
أشغل  وكنت  الكويتية،  »السياسة« 
ومديرا  إقليمي  مدير  منصب  آنــذاك 
لتحرير »السياسة« الكويتية/ الطبعة 
الدولية، التي كانت تصدر في املغرب 
في  وتـــوزع  ومــلــونــة  قشيبة  بحلة 
السياسيني  معظم  وكان  بلدان،  عدة 
يجرون  املغرب  في  الــقــرار  وصناع 
مقابالت صحفية مع جريدتنا، وكنت 
الحوارات،  تلك  إجراء  بشرف  أحظى 
الحسن  امللك  العظيم  الراحل  وكــان 
بجريدتنا  للغاية  معجبا  الــثــانــي، 
وبمحتواها الحداثي السابق لعصره.
مصطفى  مـــع  لــقــاءاتــي  ــالل  ــ وخ
سالسة  بكل  يسترسل  كان  العلوي، 
الحضارات  تواريخ  عن  التحدث  في 
القديمة، بل املغرقة في القدم، فيسرد 
تلك  عــايــش  ــه  ــأن وك تفاصيلها  كــل 
أدب  فــي  يتحدث  كــان  كما  الحقب، 
فيذكر  الجغرافيا  وأخبار  الرحالت 
بطوطة،  ابن  عاصر  وكأنه  عناصرها 
الشخصيات  أشهر  يتحدث عن  وكان 
فيمنح  واملعاصرة  القديمة  القيادية 
في  الزعماء  كل  رافــق  بأنه  انطباعا 
حلهم وترحالهم.. كل هذا مع أخالق 

راقية تحظى باحترام الرأي اآلخر.
الصداقة  وشائج  توطدت  وهكذا 
فكان  العلوي،  مصطفى  وبني  بيني 
كافح  كــيــف  بــاســتــمــرار  ــي  ل يحكي 
وقوية  حرة  صحافة  أسس  لترسيم 
لتقديم  نــاضــل  ــغــرب، وكــيــف  امل فــي 
القضايا  يخدم  العناصر  قوي  إعالم 
التثقيفي  املسار  ويعزز  االجتماعية 
والركائز التوعوية للمواطن املغربي، 
ثقته  تــؤكــد  بطريقة  يتحدث  وكـــان 
الكبيرة في غد مشرق للديمقراطية في 
املغرب دون أن يتوقف عن التعبير عن 
قلقه على مستقبل الصحافة املكتوبة 
الرقمية،  الفضاءات  انتشار  ظل  في 
كلما  الشديد  انزعاجه  أالحــظ  فكنت 
وكنت  الصحة،  من  عاريا  خبرا  قرأ 
أقول له: »ما رأيك في وقوع الصحفي 
فكان  ــف؟«،  ــزي م خبر  نشر  ــة  زل فــي 
ينتفض قائال لي: »ال يمكن أن نسميه 
صحفيا، فالصحفي ال يمكن أن يسمح 
عن  حتى  مزيف  خبر  بترويج  لنفسه 
ال  لصحفي  عــذر  فــال  الخطأ،  طريق 
قبل  معلوماته  مصادر  من  يتحقق 
كان  هكذا  ــار«..  ــب أخ ــى  إل تحويلها 
وهكذا  العلوي،  مصطفى  املــرحــوم 
كان  فقد  الصحفية،  مبادئه  كانت 
والصحافة  مسؤولية،  الكتابة  يعتبر 
األجيال على  تكوين  ركائز  من  ركيزة 
وإضافة  والنزاهة،  الصدق  مبادئ 
الحرة،  الصحافة  بمقومات  لتمسكه 
يكره  الصحافيني  قــيــدوم  ــان  ك فقد 
وقيمته  الصحفي  بكرامة  املــســاس 
الدوام  على  يردد  فكان  االجتماعية، 
ال  ))الصحفي  هــي:  مــؤثــرة  عــبــارة 
يكتب  كان  يباع وال يشترى((، حيث 
استنادا  وصـحـيـحـة  جريئة  بطريقة 
على أخالقياته املهنية، وبعيدا عن أي 

تأثيرات مهما كانت مكانتها.
الراحل  أجــالــس  كنت  يــوم  وذات 
عن  حديثنا  فــدار  العلوي،  مصطفى 
وهــي  أال  أصـــدرهـــا،  مطبوعة  أعـــز 
فاقترح  الصحفي«،  »األسبوع  جريدة 
زاوية  في  أسبوعي  مقال  كتابة  علي 

منتظمة  بطريقة  لي  تخصيصها  يتم 
ومتواصلة، فأعجبني اقتراحه، ولكني 
قلت له بأنني سأستشير األستاذ أحمد 
طاقم  إلــى  االنضمام  قبل  هلل  الجار 
كتاب جريدة »األسبوع«، وتلقى الجار 
ألنه  كبيرة،  بسعادة  الخبر  ذلك  هلل 
الصحفي«،  بـ»األسبوع  املعجبني  من 
التي  ــدة  ــوطــي ال لــلــصــداقــة  ــة  إضــاف
العلوي،  مصطفى  وبني  بينه  ربطت 
وهكذا شرعت في نشر مقاالتي حول 
تارة  مواضيع مختلفة تسلط الضوء 
واقتصادية  اجتماعية  قضايا  على 
وسياسية تهم الرأي العام ومواضيع 
تنفض غبار السنني عن أشهر نجوم 

الشاشة الفضية ومشاهير الطرب في 
في  التقيتهم  الذين  والغرب،  الشرق 
مراحل من حياتي وحاورتهم وعرفت 
آخر،  صحفي  أي  يعرفه  لم  ما  منهم 
القاهرة  فــي  معهم  لقاءاتي  موثقا 

وروما وباريس وهوليود بالصور.
وأنا  والسنوات،  األيــام  وتواترت 
بمصطفى  وإعــجــابــا  تقديرا  أزداد 
املتألقة  زاويته  ظلت  الــذي  العلوي، 
إعالمية  منارة  الضائعة«،  »الحقيقة 
تفيد ماليني املتعطشني ملعرفة خبايا 
كما  والــقــصــور،  والــدهــور  العصور 
التي  الشخصيات  مختلف  أخــبــار 
طبعت حياة مجتمعات األمس واليوم، 
وكنت كثيرا ما ألتقيه في بيته، فأجده 
يحلو  كان  التي  حديقته  في  جالسا 
وسط  مواضيعه  أفــكــار  اختيار  لــه 
طبيعتها املخضرة مثل قريحته، وكان 
قارئا  كان  ألنه  يديه  يفارق  ال  الكتاب 
نهما ملختلف أجناس الكتابات، فكنت 
أحاديث مختلفة،  أطراف  معه  أتبادل 
للتأليف  الشديد  حبه  أالحــظ  فكنت 
التي  للمؤلفات  الالمحدود  وعشقه 
اختزل فيها عصارة تجاربه الحياتية 
يوم  وذات  الشخصية،  ومشاهداته 
ملوك  ثالثة  عــاصــرت  »لقد  سألته: 
فقاطعني  مؤلفك«  لتأليف  ألهمك  مما 
وهو ينظر للبعيد وقال لي بالحرف: 
))لقد أصدرت في سنة 2011 مؤلفي: 
مذكرات صحافي وثالثة ملوك، ومهما 
بأن ما كتبته  أقنع نفسي  أن  حاولت 
أشعر  سأظل  فإنني  شــيء،  كل  كــان 
يضاهي  شاهدته  وما  عشته  ما  بأن 
معاينا  عشتها  وعــصــورا  عــصــورا 
مرحلة  إلى  مرحلة  من  املغرب  تطور 
مفهوم  تنزيل  إلى  اليوم  وصل  حتى 

الديمقراطية الحداثية((.
ورغم إصدار الراحل لعدة مؤلفات، 
فــقــد ظــل مــؤلــفــه الــهــام »مــذكــرات 
آالف  يجذب  ملوك«  وثالثة  صحافي 
رحمه  جعله  مما  والقارئات،  القراء 
هلل يصدره في طبعات أخرى بفضل 
املعاشة  املعلومات  من  الكبير  الزخم 

ومنجزات  عصور  فيها  رصــد  التي 
الخامس  محمد  الــراحــلــني  امللكني 
الثاني قدس هلل روحيهما،  والحسن 
الحديث،  املغرب  نهضة  قائد  وأيضا 
نصره  الــســادس  محمد  امللك  جاللة 

هلل.
يقول  ــوي  ــعــل ال مصطفى  ــان  ــ وك
األول  القارئ  نفسه  يعتبر  بأنه  لي 
لــجــريــدتــه، ألنـــه كـــان يــحــرص أشــد 
نفس  على  استمرارها  على  الحرص 
على  املرتكزة  الوتيرة  وبنفس  النهج 
صحافة التنوير وإعالم التثقيف بكل 
ما يتطلب من قوة حضور وجرأة في 

بلورة الرأي والرأي اآلخر.
وقبل ثالثة أيام على رحيل مصطفى 
األملعي  املحامي  بي  اتصل  العلوي، 
الرشيدي،  إبراهيم  األستاذ  املعروف، 
بمصطفى  اتــصــل  بــأنــه  وأخــبــرنــي 
فالحظ  عليه،  لالطمئنان  الــعــلــوي 
فبادرت  صوته،  في  التعب  من  نوعا 
عن  وسألته  به  لالتصال  الفور  على 
أحواله الصحية، خاصة وأنه كان قد 
غادر املستشفى العسكري منذ بضعة 
أيام فقط، والذي كان يتردد عليه طيلة 
ال  أن  »أتمنى  له:  فقلت  مرضه،  فترة 
نقاهتك،  فترة  فــي  مكاملتي  ترهقك 
عليك«،  االطمئنان  في  رغبت  ولكني 
فــقــال لــي بــالــحــرف وبــصــوت واهــن 
يرام  ما  على  »لست  ومتقطع:  جــدا 
كل  على  أحمد هلل  ولكني  رمــزي،  يا 
شيء، فلن يحدث لي وال لغيري سوى 
الراحمني  أرحــم  قــدره هلل وهــو  مــا 
دمعة  بــأن  لكم  ــد  وأؤك جميعا«،  بنا 
حّرى كادت تنفلت من عيني بعد تلك 
املكاملة املؤثرة التي بدا فيها األستاذ 
مصطفى العلوي وكأنه كان يستشعر 

موعده الكبير مع رب العاملني.
بالدور  التذكير  من  هنا  لي  بد  وال 
مدة  ومنذ  به  تضطلع  الــذي  الكبير 
التي تعمل  الكبيرة  طويلة، اإلعالمية 
في صمت بعيدا عن البهرجة والبحث 
الكفاءة  ذات  األستاذة  الشهرة،  عن 
العالية، حكيمة خلقي، التي اضطلعت 
الجريدة  لهذه  تحرير  مديرة  بمهمة 
املحبني  يقرؤها ماليني  التي  الكبيرة 
فظلت  الــنــزيــهــة،  الــحــرة  للصحافة 
الجريدة رغم مرض مصطفى العلوي 
تنشر أرقى وأفضل املواضيع، وتمنح 
واألبحاث  الــدراســات  أجــود  القارئ 
األســتــاذة  كــفــاءة  بفضل  املــيــدانــيــة 
في  حتى  وحرصها  خلقي  حكيمة 
صحية،  وعكة  ألي  تعرضها  فترات 
العالي  املستوى  على  الحفاظ  على 

ملحتويات »األسبوع الصحفي«.
الصحافة  أساتذة  أستاذ  وبرحيل 
ــالم في املــغــرب، تطوى  وقــيــدوم اإلع
بالعطاء  ــرة  ــ وزاخ مشرقة  صفحة 
والتميز في تاريخ الصحافة املغربية 
رمــوز  مــن  رمــز  ليلتحق  املــعــاصــرة، 
في  القلم  لصحافة  الذهبي  العصر 
خلفه  تاركا  الراحلني  بركب  املغرب، 
واملقاالت  الكتابات  من  هائال  رصيدا 
التي ستكون بدون شك، مراجع غنية 
مشاربها  بمختلف  املعرفة  لطلبة 
ــالم  ــ ــول اإلع ــ ــي أصـ والــبــاحــثــني فـ

والصحافة بأسسها القويمة.
رحم هلل األستاذ مصطفى العلوي.

إنا للـه وإنا إليه راجعون.
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عبد �لهادي بوطالب و�أحمد بن�سودة

 و�أنا وم�صطفى العلوي
بقلم: رمزي صوفيا

عندما جالست المرحوم 
مصطفى العلوي ألول 

مرة، غمرني شعور 
باالنبهار وأنا أصغي إلى 
حديثه الشيق، فأيقنت 
في تلك اللحظات التي 

لن أنساها بأنني تعرفت 
على أحد فطاحلة اإلعالم، 

بفضل الثقافة الكبيرة 
والمعلومات الغزيرة 

التي كان يتوفر عليها 
مصطفى العلوي، 
ناهيكم عن تمكنه 

الشديد من كل عناصر 
الكتابة بلغة الضاد 

في أرقى مستوياتها)...(

ببالغ الحزن وعظيم األسى تلقيت نبأ رحيل عميد الصحافة وهرم اإلعالم في المملكة المغربية، 
األستاذ مصطفى العلوي، الذي التحق بدار البقاء في الساعات األولى من صباح يوم السبت 

الماضي، بعد معاناة طويلة مع مرض استبد بجسده دون أن يمنع فكره الثاقب وقلمه السيال من 
مواصلة كتابة أفضل المقاالت وأروع الدراسات.

صورة للذكرى تجمع قيدوم الصحفيني، الراحل مصطفى العلوي بالصحفي رمزي صوفيا



العلوي  مصطفى  يــمــت«  »لـــم 
ألن  املــاضــي،  السبت  يــوم  صباح 
ــه الـــراحـــل مــن »حــقــائــق  ــرك مــا ت
أجيال،  عدة  لعيش  يكفي  ضائعة« 
وهي  الحقيقة  عن  البحث  إن  بل 
حياته  الراحل  وهب  التي  املهمة 
وقد  مستمرة،  ستبقى  أجلها،  من 
أستاذنا  يكتب  أن  ــدار  األق شــاءت 
املــاضــي،  الــعــدد  فــي  رحيله  قبل 
بحديثه  عميقة  دالالت  يحمل  مقاال 
النظام  بني  التصالح  »حتمية  عن: 
الحقيقة  )ركــن  والريف«  املغربي 
الضائعة/ عدد 26 دجنبر 2019(، 
يصر  كــان  كما  العلوي  أصــر  وقــد 
من  الظروف  كل  تحدي  على  دائما 
أجل الوفاء بموعده األسبوعي مع 
ربانية،   حكمة  من  لها  ويا  القراء، 
فرغم أن القدر املؤسف كان ينتظره 
إال  بيته،  في  املاضي  السبت  يوم 
رتب  قد  كان  مصطفى،  مــوالي  أن 
كتابة  خالل  من  القراء  مع  موعده 
وتشاء  )حلقتان(،  األخير  مقاله 
»الحقيقة  عمر  يكون  أن  األقـــدار 
الضائعة« أطول من عمر صاحبها.
ــذا هــو مــصــطــفــى الــعــلــوي  ــك ه
الصامتة  لألغلبية  الدروس  يعطي 

عــهــد محمد  ــن  مـ ومــيــتــا،  ــا  حــي
ــوم، وانــظــروا  ــي الــخــامــس إلــى ال
وهــو  الــعــلــوي  مصطفى  لــبــالغــة 
الوحيد  الــحــزب  ظــاهــرة  يــواجــه 
قائال:  الخامس  محمد  عهد  فــي 
حياة  يعاني  الذي  الشعب  ))هذا 
املذلة  ويــذوق  والضيق..  الضنك 
الجهاز  تنكيل  ويتحمل  والهوان 
لالستعمار،  والعسكري  البوليسي 
أصبح يرى في الشوارع مواطنني 
يتحكمون  أصبحوا  صفوفه  فــي 
الحزب،  شــارة  باسم  الــرقــاب  في 
غريبة  بــســرعــة  تــأســســت  فــلــقــد 
الحزب،  ــارات  وإط الحزب،  فيالق 
الحزب،  وشرطة  الحزب،  وجنود 
فرق  حتى  تشكلت  أســف  وبــكــل 
سرية  ودور  الجسدية  التصفية 
ضحايا  من  عدد  والزال  للتعذيب، 
أجــســاده  فــي  الــفــرق يحمل  ــذه  ه
على  املظلمة  الفترة  تلك  شــارات 
أو  مــبــتــورة،  جسدية  قطع  شكل 
قطع اللحم مقطوعة.. كما تأسست 
والقطع  للحزب..  املوسيقية  الفرق 
الحزبية املتنقلة على موتوسيكالت 
وأصبح  الجندرمة..  طريقة  على 
معدودة  أيــام  غضون  في  الحزب 

يحل محل السلطة.. ورغم أن امللك 
الهدوء  إلــى  دعــا  الخامس  محمد 
والنظام، فإن الفرق السرية للحزب 
أحرقت مواطنني وسط االحتفاالت 
الوقود)..(،  عليهم  صبت  أن  بعد 
وكان ذلك كافيا ألن يصبح الحزب 
املطلق،  املتصرف  بأمره..  الحاكم 
ــب في  ــرع ــتــي تــبــعــث ال ــوة ال ــق ال
النفوس..  فــي  والهيبة  القلوب 
فمه  يفتح  أن  بإمكانه  كــان  ومــن 
رافضا..  أو  محتجا  أو  معارضا 
من  تنور،  كل  من  خــرج  والــحــزب 
كل  ومــن  خيمة،  كــل  مــن  بئر،  كــل 
بخبايا  املغاربة  عهد  كــان  بيت.. 
الــســيــاســة قــريــبــا.. وكـــل الــطــرق 
للحزب..  بالنسبة  مشروعة  كانت 
االستعمار  ذهــاب  تــرك  لقد  طبعا 
ــان  ــل املـــجـــاالت، وك ــي ك ــا ف ــراغ ف
الفراغ..  مللء  مؤهال  وحده  الحزب 
الطرق  أقرب  أن  الجماهير  وفهمت 
للوصول هي االنخراط في الحزب، 
يــوزعــهــا  الــوطــنــيــة  بــطــاقــة  وأن 
ال  املواطنة  تعريف  وأن  الحزب.. 
وبالتالي،  الحزب،  عن  إال  يصدر 
عن  إال  يتم  ال  العيش  كسب  فــإن 
هو  طبعا  والحزب  الحزب..  طريق 

حزب االستقالل(( )املصدر: كتاب 
األغلبية الصامتة باملغرب(.

أو  األحـــــداث  فـــي  تــشــابــه  أي 
ليس  واليوم،  األمس  بني  األحزاب 
مــجــرد صــدفــة، بــل هــو درس من 
الراحل  يقدمه  كما  التاريخ  دروس 
مصطفى العلوي، ولكن ذلك ال يمنع 
امللك  عهد  في  املشهد  تصور  من 
الراحل محمد الخامس، ))فقد كان 
مؤتمر الحزب األول حدثا لم يعرف 
السياسي  تــاريــخــه  ــي  ف ــرب  ــغ امل
نظيرا له منذ ذلك اليوم إلى اليوم 
الحضور  له شرف  فمن  اآلن..  إلى 
شرف  له  ومن  الحزب،  مؤتمر  في 
مؤتمر  فــي  مــشــارك  على  الــســالم 
اإلنسان  يستطيع  وكيف  الحزب.. 
الحصول  شــرف  على  يحصل  أن 
مؤتمر  لحضور  دعوة  بطاقة  على 
يساوي  كــم  وبالتالي،  ــحــزب..  ال
العمل  أسهل  ومــا  الحزب،  شــرف 
الكالم  أسهل  وما  القوة،  مركز  من 
الجميع..((  إســكــات  يتم  عندما 

)نفس املصدر(.
طرف  من  املغاربة  تربية  إعادة   
إذن  ليست  األحــــزاب،  مــن  حــزب 
املغرب،  تاريخ  في  جديدة  ظاهرة 

فقد بدأت مع حزب االستقالل)..(، 
واألحــزاب،  »املخزن«  صراع  ولكن 
قلب  في  صحفيا  ليجنب  يكن  لم 
لدرجة  ــزمــن،  ال مطبات  ــحــدث،  ال
الثاني  الحسن  عهد  في  تعرضه 
ملحاولة اغتيال عندما تم اختطافه 
تكن  ولــم  ــوجــدة،  ب ســري  ملعتقل 
لكن  شــيء،  أي  عنه  تعرف  عائلته 
الــتــقــى هناك  ــه  أنـ لــحــســن حــظــه 
ــادي، املــرحــوم  ــحـ بــاملــنــاضــل االتـ
له  الذي كان  العربي،  الحاج أحمد 
مصطفى  عائلة  إخبار  في  الفضل 
كان  وقد  تواجده،  بمكان  العلوي 
قتل مصطفى  محاولة  هو  املخطط 
ــحــدود  ــه عــنــد ال ــي ــوي، ورم ــل ــع ال
العام  الـــرأي  الــجــزائــريــة، إليــهــام 
بأنه قتل من طرف حراس الحدود 

الجزائريني..
سواء تعلق األمر بعهد السلطان 
الراحل  امللك  أو  الخامس،  محمد 
مصطفى  كان  فقد  الثاني،  الحسن 
ممارسة  على  حريصا  الــعــلــوي 
مهنة الصحافة، رغم كل املحن)..(، 
الدنيا«،  »أخبار  جريدة  أصدر  فقد 
املغرب  فــي  محايدة  جــريــدة  أول 
بخير«،  »الدنيا  وجريدة  املستقل، 

إعداد
سعيد الريحاني

خاص

احلقيقة ال�صائعة.. املقال ال�صحفي الذي 

يقراأه امللك وال�صعب
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درو�س م�صطفى العلوي 
بني ثالثة ملوك



أيام«،   7« ومجلة  و»الكواليس«، 
ــغــرب«، كما  وجــريــدة »بــريــد امل
مجلة  الفرنسية  باللغة  أصــدر 
وأسبوعية  مــاكــازيــن«،  »فــاش 
»ليكوليس«، ومجلة »لوميساجي ماروكان« 
في  املقيمني  املغاربة  بالعمال  الخاصة 
الخارج، وقد كانت هذه الصحف في أغلب 
األحيان معرضة للحجز، والسبب هو قول 

الحقيقة للملك والشعب)..(.
املواطنة  مــمــارســة  أو  الحقيقة،  نقل 
لــه ثمنه في  ــان  ك الــصــحــافــة،  ــال  مــن خ
بعهد  ارتبط  الــذي  الثاني،  الحسن  عهد 
إدريــس  املغرب،  في  داخلية  وزيــر  أقــوى 
البصري،  ففي سياق أحداث ملتبسة وقد 
املغرب،  على  ملكا  الحسن  مــوالي  أصبح 
ما  فيه  ينتقد  مقاال  العلوي  كتب مصطفى 
اعتبره »تفاؤال« في الطقوس املرعية، وكان 
حفيظ  مــوالي  بقي  »لــو  املــقــال:  موضوع 

حفيظ  مــوالي  هو  املقصود  وكــان  حيا«، 
للتشريفات  مــديــرا  ــان  ك الــذي  الــعــلــوي، 
واألوسمة، فنودي على موالي مصطفى من 
قبل إدريس البصري، بمعية مدير ديوانه، 
املحضر،  يكتب  كان  الذي  بوعبيد،  عثمان 
»الحقيقة  صــاحــب  ــى  إل البصري  ونــقــل 
قوله:  الــثــانــي  الحسن  عــن  الــضــائــعــة«، 
عن  شيء  أي  تكتب  ال  لك  يقول  ))سيدنا 
دار املخزن، فسأله موالي مصطفى، شكون 
البصري: املخزن هو  له  فقال  هو املخزن؟ 
اللي  الباد  موالي مصطفى:  له  فقال  أنا، 
يحكم فيها بحالك أنا منبقاش فيها)..(((.
الرسمي  الناطق  حكاها  كما  الحكاية 
الجامعي  األستاذ  القصر،  باسم  السابق 
حسن أوريد، ترتبت عنها بعض املضاعفات 
التلفزيون  في  باغ  بعد، حيث صدر  فيما 
يقول أن الوزير األول آنذاك، عبد اللطيف 
الفيالي، قرر إغاق مجلة »املشاهد«، علما 
له بالقرار الذي وقع  الفيالي ال عاقة  أن 

باسمه، لكن األدهى من ذلك، هو أن ما نقل 
كان  ولكنه  للحقيقة،  يكن مطابقا  لم  للملك 
مشابها لها، إذ قيل له إن موالي مصطفى 
بحالك  فيها  يحكم  اللي  ))الــبــاد  ــال:  ق
)وكأنه يقصد الحسن الثاني( أنا منبقاش 
الثاني،  الحسن  إلى  إشــارة  في  فيها((، 
)يحكي  وبهتان..  كــذب  هــذا  أن  والحالة 
لكتاب  قــراءتــه  معرض  فــي  أوريــد  حسن 

»الحسن الثاني امللك املظلوم«(.
»التأريخ«  يمارس  كان  العلوي  أن  وبما 
قيد  أصــدر  فقد  الصحافة،  إلى  باإلضافة 
حكم  مرحلة  عــن  خــاصــا  كتابا  حــيــاتــه، 
الحسن الثاني، خلص فيها إلى أن الحسن 
الثاني ملك مظلوم رغم كل شيء)..(، رغم 
عاقته  بــأن  يقول  كــان  نفسه  العلوي  أن 
بني  العاقة  مثل  كانت  الثاني  الحسن  مع 
اصطيادي  يــحــاول  ــو  ))ه والــفــأر،  القط 
مميزات  وهذه  منه،  الهروب  أحــاول  وأنا 
تحدث  هكذا  تعلمتها((،  التي  الصحافة 
مصطفى العلوي رحمه هلل، قبل أن يفسر 
منتهى  باملظلوم، هو  ملك  أي  بأن وصف 
إذا  خصوصا  ــراء،  ــق ال بثقة  املــجــازفــة 
الثاني،  الحسن  بامللك  يتعلق  األمر  كان 
نفوذا  أكثر  وكان  ملكه،  عهد  طبع  والذي 
لحرب  املستمر  بالخوض  للعهد،  كولي 
استنزاف في حق مناوئيه، وإزالة أشواك 
املعارضني من طريقه، وهي طبيعة البشر، 
علو  رغــم  ــذي  ال موسى  النبي  عهد  منذ 
أيضا  تخوفه هو  القرآن  عنه  شأنه، خلف 
بي  تشمت  ))فا  وقوله:  العام  الرأي  من 
الظاملني((  القوم  مع  تجعلني  وال  األعداء 
حاكم  كل  تصنيف  ألن  األعــراف(،  )سورة 
األعـــداء.  شماتة  فــي  ــل  داخ الظاملني  مــع 
والذي سيقرأ هذا الكتاب بتمعن، سيكشف 
بالظالم..  الثاني  الحسن  وصف  مبررات 
والعناصر املفسرة لوصفه باملظلوم، وهي 
القائلة:  الحكمة  فيها  حسمت  ازدواجية 
وشر  للعلماء،  ــزوارون  الـ امللوك  ))خير 
)املصدر:  للملوك((  الـــزوارون  العلماء 

كتاب »الحسن الثاني امللك املظلوم«(.
العلوي، صحفيا تقرأ مقاالته  هكذا كان 
في  والشعب،  والحكومة  امللك  طرف  من 
األحيان  بعض  في  انتهت  صعبة  معادلة 
غياهب  إلى  أوصلته  متوقعة  غير  بمحن 
من  الثقة  وسام  نال  ولكنه  السجون)..(، 
وها  سواء،  حد  على  والشعب  امللك  طرف 
برقية  في  يعلن  السادس  محمد  امللك  هو 
الراحل  بأن  عائلته،  إلى  مرفوعة  تعزية 
وبالكفاءة  الخلق  بـ))دماثة  له  مشهود 
الوطنية  بالغيرة  املفعمة  العالية،  املهنية 
األمــة  بمقدسات  ــتــزام  وبــاالل الــصــادقــة، 
محمد  امللك  تعزية  )املصدر:  وثوابتها(( 
السادس لعائلة الراحل مصطفى العلوي(.

إنا لـله وإنا إليه راجعون.
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ولد الراحل مصطفى العلوي بمدينة فاس في 
الحسنية  باملدرسة  ودرس   ،1936 دجنبر   28
بالرباط،  الخامس  محمد  ومـــدارس  بفاس، 
وجامعة القرويني، ثم التحق بمعهد الدراسات 
العليا بالرباط، وأثناء مزاولته للدراسة، أصدر 
مجلة »الشروق« ومجلة »شبل األطلس«، وبعد 
»املشاهد«، ثم التحق  االستقال، أصدر مجلة 

بفرنسا لدراسة الصحافة.
كما قام بدورات دراسية في مختلف أجهزة 
بالواليات  والتلفزيون  ــة  واإلذاعـ الصحافة 
بديوان  ملحقا  عني  ثم  األمريكية،  املتحدة 
الداخلية  وزارة  في  البكاي  الرئيس  املرحوم 

وأصدر يومية »الفجر« الحكومية.
جريدة  أول  الدنيا«،  »أخبار  جريدة  أصدر 
بقرار  ومنعت  املستقل  املغرب  في  محايدة 
»دنيا  جريدة  أصدر  ثم  الحكومة،  رئيس  من 
األخبار« وجريدة »الدنيا بخير« و«الكواليس« 
»األســبــوع«،  وجريدة  أيــام«،  »سبعة  ومجلة 
وجريدة  »الكروان«  ومجلة  »أطياف«،  ومجلة 
أصدر  كما  املغرب«،  »بريد  ومجلة  »املساء«، 
ماكازين«  »فـــاش  مجلة  الفرنسية  باللغة 
ــورف«،  »ت وجريدة  »ليكوليس«،  وأسبوعية 
الخاصة  مـــاروكـــان«  »لوميساجي  ومجلة 

بالعمال املغاربة في الخارج.
األحيان  أغلب  في  الصحف  هذه  كانت  وقد 
ومصدرا  واملحاكمة  واملنع  للحجز  معرضة 

كبيرا ملتاعب املؤلف.
اختطف في أكتوبر 1963، وعذب، ثم أطلق 

سراحه بدون محاكمة في بداية سنة 1964.
للصحافة  الوطنية  النقابة  مؤسسي  أحد 
وأمني مالها، وأحد مؤسسي اتحاد الصحافيني 

العرب.
السويس  قناة  عبر  مغربي  صحفي  أول 
وأول  أكتوبر،  حرب  في  املصرية  القوات  مع 
صحفي مغربي دخل الصحراء املغربية عندما 

كانت تحت االحتال اإلسباني.
لم ينخرط أبدا في أي حزب من األحزاب.

عن  والتوقيف  بالسجن  عليه  حكم   :2000
بعد  أعــوام  لثاثة  الصحافة  مهنة  ممارسة 
الخارجة  وزيــر  رفعها  وتشهير  قــذف  دعــوى 
األسبق محمد بنعيسى، ضد مصطفى العلوي 
أنباء  نشرهما  مشبال ،بعد  والصحافي خالد 
تشكك في سامة اقتناء منزل للسفارة املغربية 
بنعيسى  كــان  عندما  املتحدة،  في الواليات 

سفيرا في واشنطن.
نافذا  حبسا  أشهر  بثاثة  حوكم   :2003
منظمة  عن  صادرة  لرسالة  جريدته  نشر  بعد 

إرهابية، وصدر بعدها عفو ملكي.
بـ«دار  أنه خال مقامه  إلى  وتجدر اإلشارة 
بالرئيس  العلوي  مصطفى  التقى  املــقــري«، 
الذي  مبارك،  حسني  محمد  املخلوع  املصري 
اعتقل على األراضي املغربية إبان دعم النظام 
البلدين،  بني  الحرب  للجزائر خال  الناصري 

والتي عرفت بحرب »الرمال« عام 1963.
الصحافة  عميد  أن  هنا  نسجل  أن  والبــد 
ال  صحافيا  كــان  العلوي  مصطفى  املغربية 
األحــداث  من  ويقترب  أحــدا  يهاب  وال  يخاف 
عاش  بل  الحساسة،  امللفات  ومــن  الساخنة 
صلبا  مدافعا  والنضال  بالعطاء  حافلة  حياة 
املواطنني  خاصة  وشعبه  وطنه  قضايا  عن 
السلطة  الذين تعرضوا للشطط في استعمال 

أو الظلم أو الحكرة.
كشفه  عــدم  العلوي،  املــرحــوم  عــن  ــرف  وع
أنه  املتنوعة واملختلفة، حيث يحكى  ملصادره 
في أحد األيام استقبل امللك الحسن الثاني في 
املعارضة  الوطنية  الكتلة  أعضاء  سري  لقاء 
بإفران، وجعلهم يحلفون على املصحف بعدم 
البوح بانعقاد هذا اللقاء، لكن فوجئ الجميع 
جريدته،  في  الخبر  ينشر  العلوي  بمصطفى 
فما كان من امللك إال أن بعث إلى العلوي أحد 
خبر  ســرب  من  اســم  منه  يطلب  مستشاريه 
ورقة  في  امللك  إلى  ردا  العلوي  فبعث  اللقاء، 
كتب فيها »يا سيدي، هل تذكر يوم تقابلنا في 
دار الباهية في مراكش وقلت لي إن الصحافي 

املحترم هو الذي ال يكشف مصادره؟«.

الراحل مصطفى العلوي رفقة زعيم حزب االستقالل عالل الفاسي 

السلطان محمد الخامس على 
أول غالف ملجلة »املشاهد« 
ملؤسسها مصطفى العلوي 



 الرباط. األسبوع
الحقوقية  الساحة  تلقت 
كبير،  باستغراب  الوطنية 
في  للقيادي  الحكومة  تكليف 
العدالة والتنمية وزير الدولة 
في حقوق اإلنسان، املصطفى 
الرميد، بالدفاع عن ملف املرأة 
املتحدة،  ــم  األم في  املغربية 
ــق  ــ ــل ــ ــع ــ ــت ــ وامل
بـ»التقرير 
ــدوري  ــ ال
مل  لشا ا

للتقريرين الخامس والسادس 
على  القضاء  اتفاقية  إلعمال 
ضد  التمييز  أشــكــال  جميع 

املرأة«.
وأوضـــحـــت حــقــوقــيــة جد 
مطلعة، أن الحقوقيني باملغرب 
تفاجئوا من مسك الرميد لهذا 
امللف واستعداده لحمله نحو 
الحكومة  وكأن  املتحدة  األمم 
نساء  على  تتوفر  ال  املغربية 
قـــــادرات عــلــى الــتــرافــع 
ــلـــف املـــــرأة  بـــشـــأن مـ
الخارج،  في  املغربية 
بل وفي حالة ما إذا 
املعطيات  تــأكــدت 
من  لدينا  املتوفرة 
الذكور  سيطرة 
الوفد  على 
الــرســمــي 
ــاع  ــدف ــل ل
عــــــــــــن 
املــــــرأة، 
ــول  ــ ــ ــق ــ ــ ي

ذلك  فسيكون  نفسه،  املصدر 
حقوق  لصورة  كبيرا  خدشا 
للمغرب،  بــالــنــســبــة  املــــرأة 
تتوفر  الحكومة  وأن  السيما 
واألســرة  للمرأة  ــرة  وزي على 
جميلة  هـــي  والـــتـــضـــامـــن 
الوزيرة  خلفت  التي  املصلي، 
يطرح  مما  الحقاوي،  بسيمة 
ــهــام كــبــرى  ــف عـــامـــات اســت

املصلي  الوزيرة  ترك  حول 
طنجة«  »حدها  تشتغل 
عليها  الوصاية  ومنح 
من طرف الرميد خارج 

املغرب.
بغياب  ــاطــا  ــب وارت
املــصــلــي  تــغــيــيــب  أو 
مناقشة  فعاليات  عن 

باألمم  التقرير  هــذا 
أكد  فقد  املــتــحــدة، 

املصدر ذاته، أنه 
إلى  راجع 
الــضــعــف 
الــكــبــيــر 

بملف  ــام  ــ اإلمل ــي  ف للمصلي 
ــيــا  ــرأة داخــل ــ ــ ــرة واملـ ــ ــ األس
على  ــا،  خــارجــي ــاألحــرى  ــب ف
ــرة الــحــقــاوي  ــوزيـ عــكــس الـ
ــتــي تــمــرســت كــثــيــرا على  ال
وكانت  املواضيع،  هــذه  مثل 
امتحانات  في  املغرب  تمثل 
آخرها  بنجاح،  املتحدة  األمم 
ــاص في  ــ ــخ اتــفــاقــيــة األشــ
وضعية إعاقة، حيث 
ــعــة  ــداف ــت م ــانـ كـ
بقوة  ومــرافــعــة 
امتحان  خــال 
باألمم  عسير 
دام  ــحــدة  ــت امل
ونصف  يوما 
الــــــــيــــــــوم 

بجنيف.

هل تتعار�ض اخت�صا�صات 
جلنة النموذج التنموي

 مع اخت�صا�صات احلكومة؟

ح�شم م�شروع 
القانون اجلنائي 

خارج الربملان
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وصاية الوزير على الوزير

الرميد يدخل معارك الن�صاء وينوب عن جميلة يف الأمم املتحدة

 الرباط. األسبوع
صدق أو ال تصدق، فعبارة »املغاربة 
خاصهم الترابي« التي نطق بها عزيز 
أخنوش وجلبت عليه انتقادات شديدة 
املغاربة  من  العديد  طرف  من  اللهجة 
وانتقاده  »الفايسبوك«،  رواد  السيما 
رأسهم  وعلى  السياسيني  بعض  من 
بن كيران، هذه العبارة ساهمت بقوة 
بحزب  ــداء  األع اإلخــوة  مصالحة  في 

األصالة واملعاصرة.
لـ»األسبوع«،  كشف  »بامي«  مصدر 
أن الضربة القوية التي تلقاها أخنوش 
جعلت  والتي  التصريح  هــذا  بسبب 
أسهمه السياسية تتراجع بقوة، جعل 
طرف  من  سواء  يفشل،  عليه  الرهان 
»النافذين« الذين كانوا يدعمون زعيم 
حزب األحرار سرا، أو من طرف العديد 
فيهم  بمن  واملنتخبني  األعــيــان  مــن 

»الباميني« الذين حسموا بأن أخنوش 
في  مصيره  بل  سياسة،  رجــل  ليس 
سيكون  كيران،  بن  له  خرج  ما  حالة 

ليس  فهو  لــذلــك،  الــنــكــراء،  الهزيمة 
بـ»الحصان الجيد« الذي يمكن الرهان 

عليه في انتخابات 2021.

وقال املصدر ذاته، أن هذه القناعة 
بفشل أخنوش حتما، وبالتالي فشل 
بعملية  التسريع  إلى  دفعت  حزبه، 
عدد  وعودة  »البام«  داخل  املصالحة 
اإلخوة  وجد  بعدما  »الرحل«)..(،  من 
ضمنيا  متفقني  أنفسهم  األعــــداء 
والرهان  حزبهم  إحياء  ضرورة  على 
استحقاقات  خــال  جديد  مــن  عليه 
أعيان  كبير  جعل  مــا  وهــو   ،2021
يلعب  املحارشي،  العربي  »الجرار«، 
بعدما  املصالحة  هذه  في  هاما  دورا 
العام  بأمينه  »الشرعية«  تيار  قــاد 
دون  املصالحة  نحو  بنشماس  حكيم 
كــودار  بسمير  القبول  بــل  شـــروط، 
التحضيرية،  للجنة  شرعيا  رئيسا 
وهو الشرط الذي ظل يرفضه األمني 
قبله  لكنه  بنشماس،  للحزب  العام 
بصورة مفاجئة، مما جعل كل أبواب 
املصالحة تفتح في وجه املتصارعني.

 الرباط. األسبوع
علمت »األسبوع« من مصدر سياسي مطلع، أن لجنة النموذج 
جد  وسياسية  دستورية  نقاشات  طرحت  الجديد  التنموي 
عميقة داخل بعض الصالونات السياسية والدستورية، وذلك 
بسبب احتمال تعارضها مع اختصاصات الحكومة دستوريا 
تنمويا  ونموذجا  تصورا  تضع  أن  فيها  املفروض  من  والتي 

واقتصاديا للباد خال واليتها الحكومية.
العديد  عرفته  الذي  النقاش  هذا  أن  ذاته،  املصدر  وأوضح 
الحكومة،  وزراء  لبعض  ــداه  صـ وصــل  الــصــالــونــات،  مــن 
الجديد  التنموي  النموذج  لجنة  بني  تعارض  وقوع  الحتمال 
واختصاصات الحكومة املنظمة دستوريا، والتي من املفروض 
مائما  تراه  الذي  واالقتصادي  التنموي  النموذج  فيها وضع 
وتحاسب عليه بعد خمس سنوات، إذ من الناحية الدستورية، 
ماذا لو تعارض النموذج التنموي مع البرنامج الحكومي الذي 
صادق عليه البرملان ولقيت الحكومة التنصيب الدستوري على 
غير  بنموسى  لجنة  أن  علما  بالتطبيق،  أولى  أيهما  ضوئه؟ 
بمقتضى  املنظمة  الحكومة  عكس  دستوريا  عليها  منصوص 

فصول الدستور؟
إلى ذلك، أكد مصدر دستوري جد مطلع، أن لجنة بنموسى 
امللك  اختصاصات  ضمن  وتــدخــل  باملائة   100 دســتــوريــة 
استمرار  وضمان  بحماية  املخول  الدستور،  في  الواضحة 
ملإل  التدخل  في  الحق  له  وبالتالي،  املؤسسات،  سير  حسن 
الفراغ الذي أحدثته الحكومة التي لم تحدث وزارة للتخطيط 
الرحمان  عبد  حكومة  مع  حصل  كما  واالقتصادي  التنموي 
اليوسفي، التي كانت قد أحدثت في تشكيلة حكومتها، وزارة 
لاستقالي  منحت  التي  والتخطيط  االقتصادية  التوقعات 
جميع  على  الخماسي  باملخطط  العمل  أعــادت  والتي  عــواد، 
وسياسيا  وثقافيا  واجتماعيا  وتنمويا  اقتصاديا  األصعدة: 

وحتى حقوقيا.
عنه  وعبر  للعلن،  خــرج  النقاش  هــذا  أن  بالذكر،  الجدير 
املاضي،  األسبوع  نهاية  إعامي  الحكومة خال حوار  رئيس 
من خال نفيه لوجود أي تعارض أو تضارب في االختصاص 
أن  مؤكدا  الجديد،  التنموي  النموذج  ولجنة  حكومته  بني 
الحكومة منظمة دستوريا وقانونيا وال يضرها  اختصاصات 

في شيء وجود لجنة بنموسى. 

 الرباط. األسبوع
أكد القيادي االستقالي نور الدين 
االستقاليني  فريق  رئيس  مضيان 
في  ورد  مــا  كــل  ــواب،  ــن ال بمجلس 
19 دجنبر  »األسبوع« في عدد  خبر 
الجنائي  القانون  كون  من   ،2019
وتصفية  مناقشته  وجبت  الحالي 
داخله،  وليس  البرملان  خارج  أزمته 
هذا  »مــثــل  أن  مضيان  ــال  ق حيث 
العادية  باآلليات  يعالج  ال  القانون 
داخــــل الـــبـــرملـــان، بـــل بــالــتــوافــق 
السياسي خارج البرملان، وهو ما لم 

يقع حتى اليوم«.
وكما كانت »األسبوع« قد تطرقت 
من  العديد  بــني  القوية  للخافات 
حول  الــيــوم  الحكومية  ــزاب  ــ األح
موضوع  في  السيما  القانون،  هذا 
اإلجهاض، وبالتالي، وجب جلوسها 
أكد  عليه،  للتوافق  البرملان  خــارج 
لبعض  تــصــريــحــات  ــي  ف مــضــيــان 
»املصادقة على  وسائل اإلعام، بأن 
مشاورات  تتطلب  الجنائي  القانون 
وليس  ــان،  ــرمل ــب وال الحكومة  بــني 
باألغلبية  وحسمه  عليه  التصويت 
أو األقلية، أو هذا يكفر هذا«، مؤكدا 
على »ضرورة التوافق قبل الوصول 

إلى مرحلة املصادقة«.
العدل  لجنة  أعلنت  ــك،  ذلـ إلــى 
الجمعة  يوم  بالبرملان،  والتشريع 
ــرابــعــة على  املــاضــيــة، ولــلــمــرة ال
وضع  تاريخ  تأجيل  عن  التوالي، 
القانون  مــشــروع  على  املــصــادقــة 
الفريق  من  بطلب  الحالي  الجنائي 
سبق  بعدما  املرة،  هذه  االستقالي 
تاريخ  تأجيل  طلبت  أن  فرق  لثاث 
وضع التعديات على هذا املشروع، 
وهي التجمع الوطني 
والحركة  لألحرار 
ــة  ــ ــي ــ ــب ــ ــع ــ ــش ــ ال
واألصــــــــالــــــــة 
واملــــعــــاصــــرة، 
ــحــاد  االت ليبقى 
وحده  االشتراكي 
يطلب  لم  الذي 
الــتــأجــيــل.. 
فــهــل يــقــوم 

بذلك؟  

الديوان امللكي ي�صفع املـالكي وبن�صما�ض

املصلي الرميد 

زلة اأخنو�ش تنع�ش م�شروع الت�شالح يف الأ�شالة واملعا�شرة
مصائب حزب عند حزب فوائد

رفض مقترحات التعيين في مجلسي الشباب واألسرة

بنموسى

أخنوش

مضيان

 الرباط. األسبوع
تعيينات في  اقتراح  امللكي  الديوان  رفض 
األسرة  ومجلس  الشباب  مجلس  مؤسستي 
الحبيب  من  كل  مؤخرا  بها  تقدم  والطفولة 
وحكيم  الـــنـــواب،  مجلس  رئــيــس  املــالــكــي 

بنشماس رئيس مجلس املستشارين. 
أغرق  الذي  املالكي  امللكي  الديوان  وصدم 
داخــل  ــرة  األخــي التعيينات  فــي  املــجــالــس 
االتحادية،  بالوجوه  الدستورية،  املؤسسات 
مستغا منصبه كرئيس ملجلس النواب، قبل 
أن يتم رفض تعيينه لبرملانية شابة من حزبه 
مؤخرا داخل مجلس الشباب، بعدما سبق له 
أن أثار ضجة كبيرة باعتماده على هذا النهج 
التسيير االنفرادي، مما جلب عليه نقمة  في 

الفرق البرملانية األخرى.
ــي نــفــس الــســيــاق،  وفـ
امللكي  الـــديـــوان  رفـــض 
اقتراح حكيم بنشماس، 
املؤسسات  أغــرق  ــذي  ال
الــدســتــوريــة بـــدوره، 
ــس بــتــعــيــني  ــيـ لـ
ــن  أعــــــضــــــاء م
ــه فـــقـــط،  ــ ــزب ــ ح
ــل بــاملــقــربــني  بـ

األصالة  داخــل  »الشرعية«  تياره  من  جــدا 
هــذه  يستعمل  جــعــلــه  مــمــا  واملـــعـــاصـــرة، 
األنصار  الستمالة  الدستورية  املؤسسات 
والحلفاء املهاجمني لخصومه، حيث تعرض 
مؤخرا لصفعة قوية من الديوان امللكي، الذي 
رفض تعيينني قام بهما مؤخرا، ويتعلق األمر 
ببرملانية شابة من جهة مراكش انقلبت على 
التعيني  مقابل  »صنعها«  ــذي  ال اخشيشن 
»منتهية  قيادية  ثــم  الشباب،  مجلس  فــي 
من  وعــدد  بالهاكا  مــرت  بعدما  الصاحية« 
األســـرة  مجلس  ضــمــن  عينها  املــنــاصــب، 
والطفولة، قبل أن يصفعه الديوان امللكي كما 
مجلسي  رئيسا  يفهم  فهل  املالكي..  مع  فعل 
البرملان أن القوانني منحتهما حق االقتراح في 
املؤسسات الدستورية من جميع فئات أبناء 

املنضوين  من  وليس  الشعب، 
فقط،  حزبيهما  ــواء  ل تحت 
مؤسسات  أغرقا  واللذين 
ــالـــس  ــجـ ــة واملـ ــامـ ــكـ ــحـ الـ
ــوه  ــوج ــال الـــدســـتـــوريـــة ب
في  و»البامية«  االتــحــاديــة 

ــال مــقــيــت  ــ ــغ ــ ــت اســ
لـــــلـــــقـــــوانـــــني 

والكراسي؟ املالكيبنشماس



تورط قيوح يف اال�ضتغالل ال�ضيا�ضي لعري�ضة 
مدنية ملكافحة ال�سرطان
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 الرباط. األسبوع
قال مصدر حكومي مطلع، 
بني  نشب  خفيا  خالفا  أن 
وإخوانه  الحكومة  رئيس 
والتنمية  الــعــدالــة  وزراء 
وبني وزير الداخلية لفتيت، 
الدعم  ملف  بسبب  وذلـــك 
ــاشــر لــلــدولــة  ــب ــادي امل ــ املـ
ذوي  األشـــخـــاص  ــفــائــدة  ل

االحتياجات الخاصة.
وأوضـــح املــصــدر ذاتــه، 
وزارة  كلف  العثماني  أن 
دراســة  بــإعــداد  التضامن 
كيفية  حول  ودقيقة  شاملة 
دعم األشخاص في وضعية 
دول  تجارب  وفيها  إعاقة، 
مقارنة كفرنسا وتركيا، قبل 
التطبيقي  املــرســوم  وضــع 
القانون  عليه  ينص  الــذي 
املعاقني،  لألشخاص  اإلطار 
دعمهم  على  ينص  والــذي 
ــة،  ــدول ــا مــن طـــرف ال ــادي م
حيث باتت الدراسة جاهزة 
قبل  الحكومة  أمام  وقدمت 

شهر دون املصادقة عليها.
إلى  ذاته  املصدر  وأشــار 
تتحفظ  الداخلية  وزارة  أن 
قد  الذي  املرسوم  هذا  على 
أو  التضامن  لــوزارة  يمنح 
الوطني  التعاون  ملؤسسة 

املباشر،  املــادي  الدعم  هذا 
معرضا  سيجعله  ما  وهــو 
ثم  السياسي،  لالستغالل 
قد يتعارض مع نفس الدعم 
املعاقني  لألطفال  املخصص 
منه  تستفيد  والـــذي  مثال 
النساء األرامل من صندوق 
نبهت  كــمــا  األرامــــل،  دعــم 
إلى  كذلك  الوصية  الــوزارة 

الدعم  هذا  تناقض  احتمال 
ــدعــم  ال مـــع  ــارضــه  ــع ت أو 
لجميع  ستخصصه  ــذي  ال
الفئات الهشة، مباشرة بعد 
االجتماعي  للسجل  إنهائها 
الفقيرة  لــلــفــئــات  ــوحــد  امل
سيشمل  والـــذي  باملغرب، 
مما  املعاقني،  فئات  كذلك 
قبل  التريث  تطلب  جعلها 

الذي  املرسوم  هذا  إصــدار 
الجهود  تشتت  من  سيزيد 
للفقراء  الداعمة  والخطط 
دون  الــهــشــة  ولــلــفــئــات 
ما  وهــو  بينها،  التنسيق 
من  ومالحظة  مطلبا  كــان 
تشتت  حـــول  ــالد  ــب ال مــلــك 
التي  العمومية  السياسات 
تعنى بالهشاشة في بالدنا.

االحتقان المسكوت عنه �ضراع خفي بني الداخلية وحزب العدالة والتنمية
توقعات بتحرك الوزير بنعبد  حول خم�ض�ضات مالية للمعاقني 

القادر لت�ضفية تركة اأوجار
 الرباط. األسبوع

قال مصدر مطلع، أن غليانا 
داخــل  يسري  كبيرا  وتخوفا 
انتشار  ــع  م الـــعـــدل،  وزارة 
الوزير  شــروع  بقرب  توقعات 
محمد بنعبد القادر، في تصفية 
من  واملوظفني  ــدراء  املـ بعض 
العدل  بوزارة  العليا  املناصب 
االتحادي  القيادي  طــرف  من 
من  كبيرا  يعيش ضغطا  الذي 
طرف حزبه، حيث تم »تبليص« 
ابن أحد أعضاء »الوردة« ضمن 
ويسعى  القادر،  بنعبد  ديــوان 
خاصة  االتــحــاديــني،  لترسيم 
يتوفر  يعد  لــم  ــحــاد  االت وأن 

الريع  لتوزيع  وزارات  على 
قياداته  على  السياسي 

سوى وزارة العدل.
وأشـــار املــصــدر ذاتــه 

من  زاد  مـــا  أن  إلـــى 
مسؤولي  تخوف 
الــعــدل،  وزارة 
الوزير  أن  هــو 
وعلى  الجديد 
سابقه،  عكس 
الـــــقـــــيـــــادي 

الذي  أوجار،  محمد  التجمعي 
ــان يــصــحــب كــل مــســؤولــي  كـ
للبرملان،  معه  الــعــدل  وزارة 
املفتش  إلى  العام  الكاتب  من 
رغم  ديــوانــه  رئيس  ثم  العام 
أنه لم يكن تجمعيا، ثم املدراء 
ــل كــان  ــاء األقـــســـام، ب ــ ورؤسـ
منه  بالقرب  يجلسهم  أوجــار 
ويستعني  النقاش  طاولة  في 
الذي  القادر  بنعبد  بهم، عكس 
له  ظهور  أول  خــالل  همشهم 
فقط،  بعضهم  وجلب  بالبرملان 
ولم  عنه،  بعيدين  أجلسهم  بل 
يأت اليوم سوى بمدير واحد، 
لكونه كان مضطرا ألنه ال يفقه 
شيئا في القانون الذي يناقش 
ــني، وظــهــر  ــي ــان ــرمل ــب مـــع ال
ــزفــة«،  كــــ»األطـــرش فــي ال
كونه كان بعيدا كل البعد 
العدل  وزارة  ملفات  عن 
لــــوال وجـــــود هــذا 
بجانبه..  ــر  ــدي امل
فهل يفعلها بنعبد 
ويصفي  الــقــادر 
ــد  ــرمــي تـــركـــة ال
وأوجــــــــار مــن 

وزارة العدل؟ 

تكري�س العجز الربملاين يف م�ضاءلة النيابة العامة

قياديون يتحركون الإطفاء
حرائق اأخنو�س

 الرباط. األسبوع
سنة  منذ  وقعت  التي  السجاالت  بعد 
2018 حول مناقشة تقرير النيابة العامة 
لسنة  الثاني  التقرير  ثم   2017 لسنة 
جلسة  الــبــرملــان  بــرمــج  ــذي  والـ  ،2018
ملناقشته يوم األربعاء املاضي، سيتأجل 
ساخنة  مناوشات  بعد  جديد  من  اللقاء 
ــواب  ون والتنمية  الــعــدالــة  نـــواب  بــني 

األصالة واملعاصرة.
وقال مصدر برملاني مطلع، أن البرملان 

التقرير  مناقشة  على  النهاية  في  اتفق 
دون حضور عبد النباوي رئيس النيابة 
االستقالليني  غــيــاب  أن  غير  الــعــامــة، 
بـ»البام«  دفع  املفهوم،  غير  واالتحاديني 
التأجيل، وهو ما رفضه حزب  إلى طلب 
العدالة والتنمية قبل أن يرضخ للتأجيل، 
للتأجيل،  أجل  آخر  يكون هذا  أن  بشرط 
كان،  ومهما  املقبلة  الجلسة  خــالل  بل 
التقرير،  هذا  سنناقش  حضر  وبمن  بل 
املناقشة وتغيب  بتاريخ  »ألن من توصل 

يقول  نواياه«  حول  سؤاال  يطرح  اليوم، 
برملاني من »البيجيدي«.

غياب  املتتبعون  يفهم  لــم  ــك،  ذل إلــى 
ــن هــذا  ــني واالســتــقــاللــيــني ع ــحــادي االت
اللقاء، هل هو موقف من قيادة حزبيهما 
العامة  النيابة  تقرير  مناقشة  بمقاطعة 
النباوي شخصيا إلى  حتى يحضر عبد 

البرملان، أم هي الصدفة فقط؟
حضور  املتتبعني  ذات  ســجــل  كــمــا 
بفريق  التقرير  هذا  ملناقشة  »البيجيدي« 

أغلبه  في  يتشكل  الثانية،  الدرجة  من 
من شباب الالئحة الوطنية، بعدما غاب 
أمثال  »املصباح«،  صقور  مفاجئ  بشكل 

ماء  وأمينة  العمراني  سليمان 
العينني وبثينة القروري ورئيس 
هي  فهل  اإلبراهيمي..  الفريق 
القرار  هو  أم  كذلك،  الصدفة 
لـ»البيجيدي« اتجه  السياسي 
ــواء مع  ــ نــحــو تــهــدئــة األجـ

عبد النباويالنيابة العامة؟

 الرباط. األسبوع
الباحثني  األساتذة  من  مجموعة  وسط  يروج 
من  توقيع   5000 بجمع  األيــام  هذه  املنشغلني 
جميع الجهات بهدف رفع عريضة إلى السلطات 
العمومية من أجل إحداث صندوق خاص بمرضى 
الصمد  عبد  االستقاللي  البرملاني  أن  السرطان، 
البرملانية  بمهمته  يقوم  أن  عوض  الذي  قيوح، 
في القيام باقتراح قانون تعديلي للقانون املالي 
فريقه  عبر  أو  املستشارين  بمجلس  وطــرحــه 
استطالعية  بمهمة  القيام  أو  النواب،  بمجلس 
ملراكز عالج السرطان للوقوف على حقيقة أزمة 
هذه املراكز، أو حتى يقوم باستدعاء وزير الصحة 
إلى البرملان لحثه على النهوض بوضعية مرضى 
السرطان، أو استدعاء رئيس الحكومة شخصيا 
في  ملساءلته  الشهرية  الجلسات  ــار  إطـ فــي 
املوضوع، ترك كل هذه االختصاصات واألدوار، 
وقفز إلى املبادرة املدنية من طرف املجتمع املدني 
وصار كما توضح الصورة، يتباهى بهذا اإلنجاز 

ويركب عليه.
هاته،  قيوح  خطوة  من  املصدر  واستغرب 
قد  كمطالب،  وقعها  التي  العريضة  هــذه  ألن 
تعود له ملعالجتها بالبرملان كبرملاني هذه املرة، 
لرئيس  العريضة  بتوجيه  يسمح  القانون  ألن 
ولرئيس  الــنــواب  مجلس  ولرئيس  الحكومة 
الرئيس  نائب  هو  ــذي  ال املستشارين  مجلس 
ويترك  الختصاصاته  قيوح  ينتبه  فهل  فيه، 
اختصاص املجتمع املدني بعيدا عن استغالالته 

السياسوية؟

 الرباط. األسبوع
التجمع  مــن  مطلع  جــد  مصدر  قــال 
الوطني لألحرار، أن القيادي في الحزب 
أوجــار،  محمد  السابق  الــعــدل  وزيــر 
أصبح يلعب دور اإلطفائي داخل حزب 
وبني  أخنوش  زعيمهم  بني  »الحمامة« 
واملؤسسني  واألعــيــان  الزعماء  باقي 
أخنوش  يعرفهم  ال  والــذيــن  لــألحــرار، 
يهمشهم  بل  مطلقا،  إليهم  يتقرب  وال 
»العصريني«  لألحرار  الباب  فتح  مقابل 
ــال  ــ ــات ورج ــابـ ــشـ ــن الــشــبــاب والـ مـ
واملاركوتينغ  املالية  والوجوه  األعمال 
يعيشون  جعلهم  ما  وهو  االقتصادي، 

اليوم غضبا شديدا.
القيادي  ــام  ق »حــريــق«  آخــر 
بإطفائه  أوجــــار  التجمعي 
قام بإطفاء حريق كبير  بعدما 
الرباط،  بجهة  األحــرار  وسط 
ــاس مــكــنــاس،  ــان بــجــهــة فـ كـ

الجهة  كــانــت  حــيــث 
بسبب  تغلي  كلها 
محمد  اســتــقــالــة 
الحاج  )ابــن  عبو 
ــد أكــبــر  عــبــو أحـ
املـــــؤســـــســـــني 
واألعـــــــــيـــــــــان 
ــة( مــن  ــهـ ــالـــجـ بـ
التنسيق  مهمة 

لــلــحــزب، ومــحــاولــة منحه  الــجــهــوي 
للشاب بدر الطاهري وتهميش الوجوه 
القديمة، حيث حل ببيت القيادي الكبير 
للحزب  اإلقليمي  املنسق  مفيد  محمد 
واملستشار  عقود  لعدة  فــاس  بمدينة 
بفاس،  للحزب  والجماعي  البرملاني 
شعر  بعدما  والدته  وفــاة  في  للتعزية 

بغضب شديد من تهميش أخنوش له.
وأضاف نفس املصدر، أن أوجار عند 
قياديي  من  عددا  التقى  بفاس،  حلوله 
لتهدئة  محاولة  في  القدامى  التجمع 
أخنوش،  الرئيس  من  الشديد  غضبهم 
األعيان  مع  مباشرة  يتعامل  الذي سار 
ومع  الحزب  أعضاء  خــارج  من  حتى 
ومسيريه  موظفيه  ومع  الشركات، 
املعلوم  »التريتور«  وطاقم  املاليني 
مكان  لتجهيز  يسبقونه  ــذيــن  ال
مدينة  كــل  فــي  حلوله  قبل  اللقاء 
وأعيان  قيادات  أما  حزبي،  ولقاء 
لديه  وقــت  فال  ومنتخبيه،  الحزب 
لــقــاءات  فــي  إليهم  لالستماع 
مشاكل  عن  للحديث  داخلية 
الحزب  ومشاكل  التنظيم 
ــد املــصــدر  ــؤك ــا، ي ــي ــل داخ
أعيان  يعيد  فهل  ــه..  ذاتـ
ومؤسسو األحرار تجربة 
الحركة التصحيحية التي 
مع  باملنصوري  أطاحت 

أخنوش؟  أوجار

بنعبد القادر

لفتيت

قيوح



العثماني  بني  دائم  الخالف 
الرجلني،  لطبيعة  كيران،  وبن 
التكتيكي املختلف،  ولذكائهما 
الحكومة  رئــيــس  مــثــل  وقـــد 
الحالي قناة خلفية دائمة بني 
الحزب والدولة، حيث عو ض 
بقوة  دعم  الذي  باها  عبد هلل 

صديقه بن كيران.
»األسبوع«،  مصدر  وحسب 
حركة  رئيس  الغنوشي  فــإن 
ــدرك جــيــدا هــذه  الــنــهــضــة، يـ
ــي  ــت ــة املـــعـــقـــدة، ال ــالقـ ــعـ الـ
النفسي  بــالــخــالف  وصــفــهــا 
كــيــران،  ــن  وب العثماني  بــني 
العدالة  حزب  تضعف  والتي 

والتنمية املغربي.
اإلسالميني  رئيس  ويعتقد 
»احــتــمــال  أن  الــتــونــســيــني، 

وهو  إســالمــي  حــزب  انقسام 
لذلك،  كارثة«،  ستكون  يحكم، 
حزبه  لعودة  يدعو  كيران  فنب 
ينقسم  ال  كي  املعارضة  إلــى 
العثماني  ــود  ي فيما  حــزبــه، 
مـــواصـــلـــة تــدبــيــر الــحــزب 
لحكومة خلقت أزمة مع شمال 
الريف  حــراك  بسبب  اململكة 
الذي رفض بن كيران املساس 
في  ثقل  أي  لها  ولــيــس  بــه، 
جنوب اململكة وال تمثل الطبقة 

الوسطى حاليا.
أن  ــدر،  ــ ــصـ ــ املـ ويـــكـــشـــف 
التقى  كبيرا  فرنسيا  مسؤوال 
مورو  إن  له:  وقال  بالغنوشي 
ــي املــغــرب،  ــران ف ــي ــن ك هــو ب
في  رجــل  منهما  ألي  ولــيــس 

املستقبل.
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ضد تحذير أنغوال

اخلالف »نف�شي« بني العثماين وبن كريان.. ح�شب الغنو�شي

رجب  التركي،  الرئيس  يباشر 
طــيــب أردوغـــــان، املــلــف األمــنــي 
اإلفريقية،  القارة  مع  واالقتصادي 
خصوصا بعد تركيز بالده مؤخرا 
على حلفائها األفارقة شمال القارة 
السمراء، خصوصا تونس وليبيا، 
وال  للجدل،  مثيرين  اتفاقني  بعد 
يرى أردوغان لقاء في أفق 2020 

مع سعد الدين العثماني.
التي  املــغــرب  حكومة  ودخــلــت 
سابقون«  »إســالمــيــون  يرأسها 
فــي أزمـــات تــجــاريــة مــع أنــقــرة، 
التحكيم  مسطرة  إثــارة  إلى  أدت 

باإلضافة  ــل،  األقـ على  ملف  فــي 
الجمركية  التعريفة  رفـــع  إلـــى 
بنسب  التركية  املنتوجات  على 
أكادير  »اتفاق  روح  مست  عالية، 
للتجارة الحرة« بني الرباط وأنقرة 

وعواصم أخرى.
ــوع«،  ــ ــب ــ ــد مـــصـــدر »األس ــ وأكـ
كـــان واضــحــا في  ــان  ــ أردوغـ أن 
ــغــرب من  عـــدم نــقــاش مــوقــف امل
بالبحر  أنـــقـــرة  اســتــراتــيــجــيــة 
مع  جديدا  تفاهما  وأن  املتوسط، 
»ليس  العثماني،  الحكومة  رئيس 

في األفق«.

فكيه،  موسى  لقاءات  في 
اإلفريقية،  املفوضية  رئيس 
جاء  ليبروفيل،  بالعاصمة 
الغابون  أن  مباشر  تأكيد 
خاصة  قـــوات  فيها  ليست 

مغربية.
ــان املــوضــوع  وبــعــد أن ك
املحلي،  اإلعــالم  في  مختلفا 
لتوقف  املعلومة  هذه  جاءت 
الستيضاحها،  املتحدثني 
يــقــول املــصــدر الــقــريــب من 
الزيارة  باشر  والــذي  فكيه، 

إلى   2019 دجنبر   19 فــي 
دولـــة الــغــابــون، غـــداة قمة 
ــة  ــصــادي ــت ــة االق ــوع ــجــم امل
والتي  إفريقيا،  وسط  لدول 
ــوال وبـــورونـــدي  ــغ تــضــم أن
وجمهورية  ــرون  ــامــي ــك وال
وتشاد  الــوســطــى  إفريقيا 
الديمقراطية  والــكــونــغــو 
وغينيا االستوائية والغابون 

ورواندا وساو تومي.
الغابوني،  التلميح  وجاء 
ــضــاح«  اإلي ــة  ــب »رغ نتيجة 

غير  بشكل  قدمتها  الــتــي 
رسمي بشأن تحذير أنغوال، 
ــا مــن حــراســة قــوات  خــوف
مغربية من إقليم آخر ملؤتمر 
عليه  رد  ما  وهو  »إيكاس«، 
الــغــابــونــيــون بــعــدم وجــود 
قوات خاصة مغربية من هذا 
لهذا  »موجهة  الشقيق  البلد 
بنص  لغيره«،  أو  الــغــرض 
التي وردت عن وزير  الكلمة 
كلود  آالن  الغابون،  خارجية 

بيلي بينزي.

اأردوغان ي�ستبعد لقاء العثماين 
يف 2020

لي�ست هناك 
قوات خا�شة 

مغربية 
يف الغابون

كواليس األخبار16

لرئيس  الــحــمــيــم  ــق  ــصــدي ال
الحكومة الجزائرية السابق نور 
الرئيس  وشقيق  ــدوي  ب الــديــن 
زيارة  في  فكر  ناصر،  بوتفليقة، 
من  منعه  بـــدوي  لكن  ــغــرب،  امل
الخطوة، ألنها ستؤثر على  هذه 
املسجون  السعيد،  أخيه  مصير 
طرطاق  الجنرالني  جانب  إلــى 
ــرات  ــاب ــخ ــن، قـــائـــدي امل ــديـ ومـ
الجارة  في  ماضية  سنة  لثالثني 

الشرقية.
»األســبــوع«،  مصدر  وأوضــح 
هذه  أراد  بوتفليقة،  ناصر  أن 

وليس  شخصي  لسبب  الزيارة، 
في نيته لقاء أي مسؤول مغربي، 
فرض  االحتمال  هذا  مجرد  لكن 
الجزائرية  األمنية  الدوائر  على 

منعه من زيارة املغرب وفرنسا.
وطبقا للمصدر، فإن املنع كان 
شفويا، وحمله بدوي الذي وضع 
على  خوفا  الــدرك،  حماية  تحت 
حياته، وهو الذي أعلن لصديقه، 
العاصمة  في  »رويترز«  مراسل 
أنه سيقدم استقالته  الجزائرية، 
فور  الــحــراك  ملطلب  استجابة 

تجاوز الفراغ الرئاسي.

اتفاقية  دخلت   ،2014 دجنبر   24 منذ 
تجارة األسلحة »تي. سي. أ« حيز التنفيذ، 
للمكافحة  النهائية  املعايير  وضع  قبل  لكن 
السري لألسلحة، أوضح  للتهريب  الشاملة 
منعوا  فرنسا  حلفاء  أن  التقييم،  ميكانيزم 
وصول السالح إلى البوليساريو، وجعلوها 
الدولي  واالستقرار  السلم  اعتبارات  من 

)الدرجة الثانية والثالثة(.
حدا  ما  أن  »األســبــوع«،  مصدر  ويوضح 
بفرنسا لتداول هذا املعطى، هو محاولة دفع  
بمنع سالحها  التزامها  تجديد  إلى  روسيا 
إطار  في  البوليساريو،  إلى  الوصول  من 

رؤية باريس لغرب إفريقيا.
وترى إدارة ماكرون، ضرورة التزام دول 
توافق  خالل  من  العربي  واملغرب  الساحل 
دولي، ملنع أي نزاع إقليمي جديد مع حرب 

فرنسا جنوب الصحراء ضد اإلرهابيني.
واملحددين  املعتمدين  للمؤشرين  وتبعا 
الجديدة  املعايير  أقرتها  التي  للدرجات 
أ«، فإن االتحاد اإلفريقي، ومن  لـ»تي. سي. 
على  سيوقف  السارية،  االتفاقيات  خــالل 
التزود  والبوليساريو،  املغرب  الطرفني: 
بالسالح، إال إن قرر إلغاء قراره مع إسناد 
األمــن،  ملجلس  الــصــدد  هــذا  فــي  املرجعية 
الصحراء  في  التفاوض  فإن مسلسل  لذلك، 
وأجوائها،  الصحراء  مياه  إلى ضم  انتهى 
فيما تمارس البوليساريو إدارتها التنفيذية 
)تيفاريتي  الـدفاعي  الجـدار  شـرقي  عـلى 

وبئر لحلو(. 
مباشرة  رسالة  امليكانيزم،  هذا  ويشكل 
املغرب  بني  جديدة  مواجهة  ــدالع  ان لعدم 

وجبهة البوليساريو.

من  أسبوعان  انتهى   ،2019 دجنبر   6 في 
املناورة حول حاملة الطائرات »شارل ديغول« 
الفرنسية، وفي إطار املتابعة البعدية ملا بعد 
التدريبات املكثفة في دورة »بيان 19«، عملت 
»لوبالدو ليزو« اإلسبانية مع حاملة الطائرات 
الفرنسية، وفي نفس الوقت مع حكومة جزر 
اختراق  على  العسكري  الــرد  في  الكناري، 
واململكة  اإلقليم  مياه  في  واحد  مليل  املغرب 
الجيش  موقف  أن  يؤكد  ما  وهو  اإلسبانية، 
املغرب  ترسيم  ضــد  األقـــل  على  الفرنسي 
لحدوده البحرية، التي يريد من خاللها الضم 

القانوني والنهائي ملياه وأجواء الصحراء.
كاسحة  فــإن  »األســبــوع«،  مصدر  وحسب 
األلغـام »أوريـون«، كـانت عـلى صلة مع ثالثة 
اإلسـبانيـة،  لـيزو«  »لوبـالدو  حليفة:  قطع 
و»ليكي  األمريكية،  روس«  إس.  إس.  و»أو. 
البحرية  تــحــرك  وأن  ــيــة،  اإليــطــال ــزو«  ــ ري
حكومة  دعــوة  بعد  باستعجال  اإلسبانية 
جزر الكناري النتشار بحري في مياه اإلقليم 
املتاخم للصحراء، جاء مباشرا من كل القطع، 
بما فيها املشاركة في املناورات خارج أراضي 

اململكة اإليبيرية.
وجـــاءت املــســاعــدة مــن »شـــارل ديــغــول« 
إلسبانيا، في تحديد تحركات القطع البحرية 
تجاه  »السلبية«  اإلشـــارة  وهــذه  املغربية، 
من  باريس  موقف  تكشف  املغربية،  الخطوة 
الوصول إلى حل نهائي ملشكل الصحراء قبل 

الخطوة التي قادتها الرباط مؤخرا.

ميكانيزم »تي. �سي. اأ« 
لتجارة الأ�سلحة مينع بيع 

الأ�سلحة للبولي�ساريو

حاملة طائرات فرن�سية يف 
م�ساعدة اإ�سبانيا �سد تر�سيم 

املغرب ملياه ال�سحراء

القناص

ناصر بوتفليقة

بن كريانالعثماني

ألول مرة

في نشرة سرية حول مداوالت وكالة تعاون 
 2020 لعام  كــا«  إس.  »دي.  الدفاعي  األمــن 
أسابيع،  قبل  الكونغريس  باشرها  والتي 
طراز  من  األدنــى  في حدها  عربة   50 ظهرت 
»جي. إل. تي. في« سمحت الدوائر األمريكية 

بتصديرها نحو املغرب.
كشف  ــذي  ال الدبلوماسي  املصدر  ويــرى 
لجريدة »األسبوع« هذه املعلومة، أن الواليات 
املتحدة األمريكية تمارس ضغوطا كبيرة ملنع 
الحرب في الصحراء، بعد التوترات املتداخلة 
بني املغرب والجزائر، وبني املغرب وإسبانيا 
البوليساريو  تهديد  إلى  باإلضافة  حديثا، 
مؤتمر  آخر  في  املسلح  الكفاح  إلى  بالعودة 

لها في تيفاريتي.
إلى جانب  وموريتانيا  إسبانيا  واصطفت 
الحدود  ترسيم  رفــض  فــي  البوليساريو، 
العاصمة  فيها  ضمت  وقــد  جنوبا،  املائية 
الرباط »مياه الصحراء« مؤخرا، عبر قانونني 
معروضني على غرفتي البرملان، وربح املغرب، 
من جهته، رخصة السماح ببيع هذه العربات 
ضد  »الناتو«  حرب  في  املعتمدة  األمريكية 

روسيا، في الحرب ضد البوليساريو.

»اأوك�سكو�ش« تناق�ش 

تزويد املغرب بـ 50 

عربة »جي. اإل. تي. يف«

منع نا�سر 

بوتفليقة 

من زيارة 

املغرب

أردوغان

فكيه



حــــــتــــــى وقــــــت 
كــانــت ضفة  قــريــب، 
ــراق  رقـ أبـــي  وادي 
مــخــصــصــة ملــطــرح 
أزبال الرباط قبل أن 
منطقة  عنها  تنوب 
عــكــراش فــي أواخــر 
لتقوم  الثمانينات 
جمع  فـــي  مــقــامــهــا 
التي  ــال  ــ األزبـ تــلــك 
ويالتها  مــن  عــانــت 
لتنتقل  الــعــاصــمــة، 
مرة ثانية إلى خارج 
ــدار الــحــضــري،  ــ املـ
لألزبال  ضفة  فكانت 
والــغــبــار واألوحـــال 
لجميع  ــار  ــ ــ واألوكـ

أنواع الحشرات.
املشروع  وبفضل 
ــي، تــحــولــت  ــكـ ــلـ املـ

ــوم إلـــى قطب  ــي هـــذه الــضــفــة ال
ــصــادي بــأكــبــر »مــــول« في  ــت اق
آالف   110 مساحة  على  الجهة 
باستثمار  )الصورة(  مربع  متر 
واملبرمج  املقرر  من  مليار،   100
القريب  فــي  أوراشـــه  استكمال 
قبل افتتاح معلمة البرج الشاهق 
لقيادة  واملرشح  إفريقيا  واألعلى 
االقــتــصــاد اإلفــريــقــي مــن خالل 
املؤسسات البنكية واالستثمارية 
اآلن،  من  مكاتبها  حجزت  التي 
إال  ــول«  »املـ عــن  يبعد  ال  والـــذي 
ليراقب  كافية  متر  مائة  بحوالي 
اإلفريقي على علو  االقتصاد  منه 
الصرح  وبجانبهما  طابقا،   53

الكبير،  املسرح  والثقافي:  الفني 
بأمهر هندسة معمارية في القارة 
وثقافة  عظمة  تجسد  اإلفريقية 
ــي، وســتــتــعــزز  ــرب ــغ الــشــعــب امل
ثقافية  لتحف  مجاورة  بتصاميم 
تحيط  اململكة  فــي  ــى  األولـ هــي 
تتماوج  اصطناعية  جزيرة  بها 
مياهها الزرقاء مع نسيم الطبيعة 
عشاقها،  وسيكون  الــخــضــراء، 
وهـــم عــلــى نــقــل »الــتــلــيــفــريــك«، 
الخالبة  املناظر  بأجمل  يتمتعون 
في سياحة داخل قطب اقتصادي 
من  األول  هو  وسياحي  وثقافي 

نوعه في اململكة.
تلك الضفة التي كانت »مزبلة«، 
أوراشــا  البداية  في  استضافت 

استثمرت  امللكي،  املــشــروع  من 
فيها حوالي ألف مليار لتبدأ قبل 
نهاية أشغالها بجلب استثمارات 
منها  ــواص،  ــخـ الـ مــن  ضــخــمــة 
الــســادس و»املــول«،  بــرج محمد 
استقطاب  في  تنافسا  خلف  مما 
الــوادي  ضفة  بني  االستثمارات 
ونقدر  الساحل،  كورنيش  وبني 
مليار،   5000 بحوالي  مبلغها 
بــآالف  التشغيل  فــي  ــاش  ــع وإن
مستوى  في  واالزدهار  املناصب، 
هــذا  ــل  ك ــاطــيــني..  ــرب ال معيشة 
تصلها  لم  املنتخبة  واملجالس 
لجان  تكوين  إلزامية  أخبار  بعد 
الستقبال  ــجــان  ول لالستثمار 

»الرباط الجديد«.

العدد:  1056الخميس 02 يناير 2020

من »مزبلة« إلى قطب اقتصادي وثقافي وسياحي

�سفة الوادي ت�ستقطب اأ�سخم اال�ستثمارات يف اجلهة

17 الرباط يا حسرة

في الوقت الذي سبقنا فيه دوال كبرى، 
وبعقد  السياقة  رخص  بنظام  كفرنسا، 
التزال  عندها  الرخص  حيث  الزمن،  من 
أربع  وعلى  القاني  األحمر  بـ»كاغطها« 
طيات كما كان عندنا، فسبقناها بالبطاقة 
البياض  الناصعة  الصغيرة  اإللكترونية 
بطاقة  وبــني  بينها  تفرق  تكاد  ال  حتى 
التعريف الوطنية، لكن، ماذا استفدنا من 
هذا اإلنجاز إن لم يكن إزعاجا للمواطنني 
بالفحوصات الطبية السنوية، واستنزافا 

لجيوبهم؟
تزايد،  في  الزالــت  الــحــوادث  فأبشع 
الدائمة  السر  »كتابة  ابتداع  من  بالرغم 
تعد  التي  السير«  حــوادث  من  للوقاية 
وزارة داخل وزارة النقل والتجهيز.. فهل 
بهذه اإلجراءات املكلفة يتم القضاء على 
هذا  بعد  يطرح  لم  الــحــوادث؟  »مجازر« 
فانكبت  فرنسا،  فهمته  الــذي  التساؤل، 
ملواطنيها،  الحقيقية  املــشــاكــل  عــلــى 
خصوصا ملتقاعديها، وقد عاشت أتعس 
مرافقها  لكل  العام  الشلل  مع  أيامها 
خالل الشهر املاضي، بقوة االحتجاجات 
التقاعد،  »قدسية«  لصيانة  واإلضرابات 
واملــوت،  الحياة  بني  قنطرة  يعد  ــذي  ال
القنطرة  هذه  بناء  تأمني  من  البد  فكان 
الشيخوخة  آفات  النفس ملجابهة  بهدوء 
ونفقاتها، فوضعت مهندسا للسهر على 
كاتب  بمرتبة  الحكومة  في  البناء  ذلك 
السر  »كتابة  مقابل  للتقاعد،  الــدولــة 
السير«  ــوادث  حـ مــن  للوقاية  الــدائــمــة 
عفوا،  »تابوت«،  فله  التقاعد  أما  عندنا، 

صندوق مدفون فيه املرحوم التقاعد.
عبور  بضمان  املتقاعدين،  فارحموا 
كرامة  بكل  ــوت  وامل الحياة  بني  قنطرة 
عبر  للوطن  حققوه  بما  لهم  واعــتــراف 
سنوات من العمل والتضحيات، وحولوا 
للتقاعد،  الدولة  كتابة  إلى  السر«  »كتابة 
الهائلة  اإلمكانيات  ــر  ذك مــن  ونخجل 
املكلفة  اإلدارة  إشــارة  رهــن  املوضوعة 
األكثر  اإلدارات  من  تعد  التي  بالنقل، 
الحي  فــي  ســـواء  بالبنايات،  تجهيزا 
اإلداري بحي أكدال أو بملحقتها )كتابة 
السر( بحي الرياض.. وأي سر؟ الجواب 
مديرياتها  إلــى  إضــافــة  الــدائــم،  فــي: 
الجهوية واإلقليمية في كل أنحاء اململكة، 
حتى التي تستعمل ساكنتها الدواب في 

تنقالتها.
فهل يتخلص املتقاعدون من »التابوت«، 
ويصير لهم صوت في املجلس الحكومي، 
ويحظون باهتمام من املجالس املنتخبة، 
ويصبح لهم اعتبار في املحافل اإلدارية، 
الضريبية  ــرارات  ــق ال فــي  ضغط  وقــوة 
والتعاضدية،  االجتماعية  واملساعدات 
الصندوق/  في  للدفن  ليست  فاألسبقية 
جدية  خدمة  لـ»انبعاث«  ولكن  التابوت، 
فيها  سيلتقي  ــرة،  مـ وألول  للتقاعد، 
فهل  والكادحون..  والبرملانيون  الوزراء 
تكون 2020 سنة إنصاف للمتقاعدين؟  

شهادة من الدكتورة نجاة املريني 
في حق األستاذة حميدة الصايغ، من 
العاملة  هذه  العربي،  العالم  مثقفات 
ممارسة  بعد  عملها  أوقــفــت  التي 
املحاماة، لتتفرغ لعائلتها ولكتابات 
زوجها، عميد األدب املغربي األستاذ 
في  تكريمها  فتم  الجيراري،  عباس 
و15   14 يومي  كبير  ثقافي  حفل 
دجنبر 2018، شاركت فيه الدكتورة 
املريني بهذه الشهادة التي اقتطفنا 
أعباء  ))تحملت  الفقرة:  هذه  منها 
تربية  على  وأشرفت  الزوجية،  بيت 
األوالد وإعدادهم للحياة إلى أن شق 
الحياة،  في  مساره  منهم  واحد  كل 
في  املهنية  مهمتها  فــي  ونجحت 
ومستشارة  محامية  والرباط  فاس 
الثقافية،  الشؤون  وزير  ديوان  في 
جامعة  الحقوق  كلية  خريجة  فهي 

القاهرة.
وبتعدد مهام زوجها في الجامعة 
ــم فــي غــيــرهــا من  ث املــغــربــيــة أوال 
املؤسسات، ستعيش تحديا مختلفا 
االهتمام  وهو  أال  وشجاعة،  بجرأة 
وتدبير  وطلباته  الـــزوج  بــشــؤون 
أمور أعماله العلمية باحثا ومشرفا 
ومؤلفا  الجامعية،  األطــاريــح  على 
للعديد من املؤلفات في الفكر واألدب 

والثقافة الشعبية(( انتهى.
كتاب:  في  الشهادة  هــذه  جــاءت 
للعالم  الحضاري  النهوض  »قيم 
الدكتور  ــار  أث خــالل  من  اإلســالمــي 

عباس الجيراري« /ص: 89.
الجليلة  العاملة  عمر  هلل  أطــال 
ســيــدة الــنــضــال املــعــرفــي والــدعــم 
تربية  أجل  من  والتضحية  الزوجي 

األبناء.

شهادات من الرواد
ال�سندوق 

اأم »التابوت« 
املغربي 
للتقاعد؟

الرباط تفتح أبواب إفريقيا للعواصم الغربية

باري�س ومو�سكو ترتبطان باتفاقيات
 مع العا�سمة

تقرب  أهمية  مــن  التقليل  ينبغي  ال 
موسكو  مثل  الغربية،  العواصم  أعظم 
عاصمة روسيا، وباريس عاصمة فرنسا، 
املغربية  العاصمة  بقبول  وتتواضعان 
اتفاقيتني  من  انطالقا  لهما  »شريكا« 
ما هما سوى غرس لشجرتني  منفردتني 
القارة  في  جذورهما  إفريقيا،  مدخل  في 
في  وثمارهما  وأغصانهما  الــســمــراء 

أوروبا وآسيا.
وإذا علمنا بأن تمرير ميزانية من كل 
اإلجراءات والتأشيرات أسهل بكثير من 
باتفاقية،  أجنبية  عاصمة  مع  التعاقد 
باريس  مثل  عاصمتني  مــع  خصوصا 
هذا  نثمن  يجعلنا  الذي  األمر  وموسكو، 
التقارب الذي يجب إخراجه من الوثائق 
لم  إذا  اتفاقية  فأي  الواقع،  أرض  إلى 
تتجمد  أو  فستسقط  األمام  إلى  تتحرك 

ملا محالة.
وال  األغــصــان  ــالل«  ــ »ظ ننتظر  ولـــن 
الشجرة  نمو  بعد  إال  الثمار  »حــالوة« 
مرحلة  تتطلبها  األقــل،  على  سنتني  في 
وبرمجة  االتفاقيتني  على  التصديق 
اتفق  ما  لتنفيذ  الالزمة  املالية  األرصدة 
ستحل  بعد؟  فيما  سيقع  ــاذا  وم عليه، 

مصير  وسيكون  القادمة،  االنتخابات 
اتفاقيات  مــآل  نفس  هــو  االتـفـاقيتني 
رفوف  إلى  أي  السابقة،  عاصمة   15 الـ 
ــك، فــالبــد مــن إصــالح  ــذل ــال«، ل ــمـ »اإلهـ
وإخراجها  الدولية  االتفاقيات  منظومة 
»الــســيــاحــة  يعني  بـــه،  عــرفــت  ــا  م ــن  م
الضرائب،  دافعي  حساب  على  الراقية« 
الجماعي  املجلس  رئيس  بتكفل  وذلــك 
ــى تــتــبــع تلك  شــخــصــيــا بــالــســهــر عــل
تكون  أن  تصور  ويستحيل  االتفاقيات، 
أي اتفاقية لصالح الرباط، بل الصواب: 
تكون لفائدة الطرفني مع مراعاة حجمنا 
و»صبيانية«  ميزانيتنا  ــالس«  ــ و»إفـ
لن  تأكيد،  وبكل  الذين  منتخبينا،  بعض 
من  املتوخاة  الحقيقية  األهداف  يفهموا 

االتفاقيتني.
كنا نرجو من الرئيس الجماعي مفاجأة 
)والهدايا  ثمينة  بهدية  الروسي  الوفد 
عن  عبارة  بها(،  مسموح  الــوفــود  بني 
وساحة  موسكو  لــشــارع  كبيرة  صــور 
روسيا وهما معا في حي املحيط، ونفس 
االلتفاتة للوفد الباريسي، وعندنا شارع 
باملحيط  باريس  وشــارع  بأكدال  فرنسا 

وفندق باريس بساحة باب األحد.

يمرر  أن  الجماعي  للمجلس  يمكن   ❐
ميزانيته بمائة مليار كيفما شاء، ويستحيل 
إذا  إال  اتفاق مع مدينة أجنبية  أي  يبرم  أن 
وبرمجتها  تسجيلها  التالية:  الشروط  طبق 
ومناقشتها  رسمية  دورة  أعمال  جدول  في 
من  عليها  التأشير  ثم  عليها  والتصويت 
التنقل  وعند  الوزارة،  من  واملوافقة  العمالة 
إلى املدينة املعنية، يجب التوفر على تكليف 
الداخلية ويوافق عليه  بمهمة يقترحه وزير 
ووزيــر  الخارجية  ــر  ووزي الحكومة  رئيس 
تخضع  فهي  اتفاقيات،  إبــرام  فعند  املالية. 
والوزارة..  والعمالة  املجلس  ملوافقة  وجوبا 

ألن »الخارج ما معاه مالغة«.

للخضر  الجملة  نقل سوق  إلغاء  تقرر   ❐
»نكسة« فشل تجربة سوق  إلى تامسنا بعد 
مكان  واخــتــيــار  هــنــاك،  لــألســمــاك  الجملة 
نفس  اليوسفية.  مقاطعة  تــراب  في  مالئم 
مصير  في  التفكير  يجدد  أن  ينبغي  القرار 
شيدت  التي  واملجازر  الجملة  أسواق  مقار 
عن  وربما  الحالية،  األماكن  في  »خطإ«  عن 
الساحل  لـ»تبخيس«  مــدروســة  خلفيات 
نحو  العاصمة  وجه  »لــّي«  مقابل  وأراضيه 
أراضي الضواحي اململوكة ملنتخبني حاليني 

وسابقني، كما ينبغي إعادة النظر في تهيئة 
شارع الحرية املطل على الكورنيش. 

شارعي  ــة  زاويـ وعــلــى  املحيط  بحي   ❐
املقاومة والكونغو، تنتصب خربة كبيرة في 
ثانوية اسمها  باالنهيار، كانت  املهددة  حكم 
عشر  منذ  فيها  الدراسة  وتوقفت  »املحيط« 
ربما  »خربة«،  اليوم  صــارت  حتى  سنوات 
العقار  لوبي  إلى  وتفويتها  هدمها  ليسهل 
املتربص بها إلضافة املزيد من »الصناديق«. 
هذه الثانوية شيدت في الخمسينات كمدرسة 
واإلهــمــال  الــهــدم  مــن  وإلنــقــاذهــا  ابتدائية، 

ينبغي على املقاطعة صيانة مدارسها. 

❐ شهر رمضان سيحل بعد أقل من أربعة 
أشهر، وال تفكير في تقنني صناعة حلوياته 
التي تتشبع بسوائل من السكر على أساس 
من  جــدد  ضحايا  يضيف  مما  عسل،  أنها 
مهول،  ارتفاع  في  وعددهم  السكري  مرضى 
نتيجة تفرج املصالح املختصة وعددها كبير 
كعدد املجالس املنتخبة، املتفرجة على الفتك 
مؤخرا  إليها  انضافت  الرباطيني..  بصحة 
املشبعة  الساندويتشات  تحضير  طريقة 
بامللح والسكر وتباع وتستهلك أمام الجميع. 

حديث العاصمة

 بقلم: بوشعيب اإلدريسي

العام املنصرم،  هذه الصورة سبق لنا أن نشرناها يف ربيع 
بنددوش  محمد  األســتــاذ  اإلعــامــي  الــهــرم  بــن  وجتمع 
وخلفهما  سلمى«  »ماما  األستاذة  النضال،  برفيقة  مسنودا 
لم  نضالية  أسرارا   1974 سنة  احتضن  الذي  اإلذاعي  املقر 
ولن تكشف.. اخترناها لتكون »صورة السنة 2019« لتكرمي 
الهرم اإلعامي ومن خاله كل عمداء الصحافة الوطنية، 

وللتنويه مببادرة املناضلة الكبيرة »ماما سلمى«.
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 محمد الحنصالي
خــــاض أعـــضـــاء مـــن املــجــلــس 
إقليم  الواد  سعيد  ألوالد  الجماعي 
الرئيس،  ضمنهم  مــن  مــال،  بني 
مقر  أمام  أيام  ثاثة  ملدة  اعتصاما 
 24 الخميس  ــوم  ي )مــن  الجماعة 
دجنبر املنصرم إلى غاية يوم السبت 
28 من نفس الشهر(، مؤكدين أنهم 
إلى  مفتوح  اعتصام  في  سيدخلون 
أن يتم إنصافهم، وذلك في بيان لهم 

موجه للرأي العام. 
القرار  هذا  فإن  البيان،  وبحسب 
جاء »بعد أن تمادت جهة بني مال 
خنيفرة في تنفيذ مشاريع برمجتها 
بناء على وثيقة مزورة انتحلت فيها 
أوالد  جماعة  مجلس  رئيس  توقيع 
سعيد الواد وعلى دراسات وهمية«، 
وإضافة إلى أن »هذه املشاريع تمت 
برمجتها دون علم املجلس الجماعي 

وال السلطة املحلية«.
 4 إلى  امللف  هذا  حيثيات  وتعود 
رئيس  »تلقى  حــن   ،2019 ــارس  م
الجماعي مكاملة هاتفية من  املجلس 

مشاريع  لتنفيذ  الجهوية  الوكالة 
بــنــي مـــال خــنــيــفــرة، تطلب  جــهــة 
ألحد  املالية  التقديرات  بيان  منه 
مصالح  لـــدى  املــودعــة  املــشــاريــع 
يضيف  الــرئــيــس،  وألن  الــجــهــة«، 
البيان، لم يكن يعلم بهذه املشاريع، 
»توجه فورا إلى هذه اإلدارة ليجد أن 
مزورا،  طلبا  يتضمن  املشروع  ملف 
موجه   ،2018 شتنبر   7 في  مؤرخا 
ألوالد  الجماعي  املجلس  رئيس  من 

سعيد الواد إلى رئيس مجلس 
خنيفرة،  مـــال  بــنــي  جــهــة 
قروية،  بناء طرق  فيه  يطلب 
املذيل به ال  كما أن اإلمضاء 
يمت إلمضاء رئيس الجماعة 
ختم  أي  يحمل  وال  بصلة، 

بمكتب  مرقم  غير  إداري، 
الضبط بالجماعة«.
ذات  وأضـــاف 
ــدر، أنــه  ــصــ ــ امل
هذا  أن  »رغـــم 
الــــطــــلــــب ال 
يــســتــعــصــي 
أي  عــــلــــى 

يكتشف  أن  شخص 
تم  فقد  ــره،  ــزوي ت
من طرف  قبوله 
الضبط  مكتب 
وتم  بالجهة، 
تـــســـجـــيـــلـــه 
تــحــت عــدد 

 ،2018.09.14 ــتــاريــخ  ب  3778
مكتب  ــرف  ط مــن  عليه  والــتــأشــيــر 
لتنفيذ  الجهوية  الــوكــالــة  ضبط 
بتاريخ   2652 عدد  تحت  املشاريع 
البيان  أشــار  كما   ،»2018.09.17
 ،2019 مــارس   8 »بتاريخ  أنه  إلى 
ــي  بــعــث رئــيــس املــجــلــس إلـــى وال

الجهة وعامل إقليم بني مال رسالة 
هذه  من  للحد  التدخل  منه  يلتمس 
من  والتحقق  الخطيرة  التجاوزات 
مــارس   11 وبــتــاريــخ  مرتكبيها«، 
إلى  رســالــة  بتوجيه  ــام  »ق  ،2019
خنيفرة،  مــال  بــنــي  جــهــة  رئــيــس 
هذه  تنفيذ  بإيقاف  فيها  يطالبه 
في  رد  أي  يتلقى  أن  دون  املشاريع، 
ذلك، مما اضطره إلى توجيه رسالة 
 ،»2019.04.22 بتاريخ  تذكيرية 

يؤكد البيان.
وتابع أعضاء مجلس جماعة أوالد 
سعيد الواد في بيانهم: »إنه في يوم 
20 ماي 2019، تلقى رئيس املجلس 
رسالة من رئيس الجهة يخبره فيها 
املشاريع  هذه  إيقاف  على  باملوافقة 
ــح الــحــيــثــيــات  ــوضــي ــن ت ــى حـ ــ إل
وفي  رافقتها«،  التي  واملــابــســات 
بإعان  فوجئوا   ،2019.12.17 يوم 
عن طلب عروض مفتوح تحت الرقم 
07/2017 صدر عن جهة بني مال 
تستهدف  بمشاريع  يتعلق  خنيفرة، 
تقدر  إسماعيل،  أوالد  دوار  فقط 
تكلفتها بـ 15089036.40 درهما«.
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تزوير وثيقة يقود اإىل امل�شادقة على م�شاريع مل يطلبها املنتخبون

إعداد: زهير البوحاطي

عيـن على الشمال

مختصرات شمالية
■ أدت الرياح القوية التي عرفتها 
مدينة تطوان في األيام األخيرة، إلى 
إسقاط وتكسير العديد من األشجار 
املـــتـــواجـــدة عــلــى طـــول الــطــريــق 
ــدائــريــة مــن مــدخــل املــديــنــة إلى  ال
غياب  تسجيل  تم  بينما  مخرجها، 
املحلية  والسلطة  الترابية  الجماعة 
التي  األشجار  هذه  غرس  إعادة  في 
أم  كبيرة،  ميزانية  عليها  صرفت 
هذه  ترك  تتعمد  املعنية  الجهات  أن 
األشجار على حالها وعدم إصاحها 
ــن أجـــل صـــرف مــيــزانــيــة أخــرى  م

بشأنها؟ 

مسرح  إلــى  طنجة  مدينة  تحولت   ■
من  العديد  تثبيت  رغم  الجرائم  ملختلف 
الشوارع  طــول  على  املراقبة  كاميرات 
تزايد  فــي  الــجــرائــم  أن  إال  ــاء،  ــي واألح
مــســتــمــر، حــيــث يــتــعــرض الــعــديــد من 
بالنهار  والسرقة  العــتــداءات  املواطنني 
والليل، مما بات يقلق ساكنة املدينة، التي 
تطالب بتكثيف الجهود من أجل الحد من 

الجريمة بكل أنواعها.

بمدينة  األمـــن  رجـــال  يعاني   ■
تطوان في إطار التصدي للمنحرفن 
داخــل  املــخــدرات  يتعاطون  الــذيــن 
إلى  تحولت  التي  املهجورة  املنازل 
ويجدون  للسكن،  قابل  غير  خــراب 
صعوبة في الولوج إلى هذه األماكن 
التي تعتبر ملكية خاصة وإن كانت 

مهجورة.
وتطالب ساكنة العديد من األحياء 
املأمون  شارع  ساكنة  رأسها  وعلى 
املتفرع عن شارع محمد الشيخ حيث 
يستغلها  مهجورة  بناية  تتواجد 
املخدرات،  لتعاطي  وكرا  املنحرفون 
والذين يشكلون خطرا كبيرا عليهم 
بتدخل  يطالبون  أطفالهم،  وعلى 

األمن من أجل احتواء الوضع.  

ــك  ــل ــال امل ــ ــت ــ »صــــــار اح
ــرامــي على  ــت وال الــعــمــومــي 
الشوارع  ــاق  وإغ األرصــفــة 
واألزقة، شيئا مباحا بمدينة 
ــا تــؤكــده  ــوان«.. هـــذا م ــطـ تـ
الحجم  تظهر  التي  الصور 
املساحات  من  عليه  املترامي 
من طرف أصحاب  العمومية 
ــى  ــي واملـــطـــاعـــم، إل ــاه ــق امل
يشتغلون  ــذيــن  ال جانبهم 
ويركنونها  السيارات  بغسل 
بذلك  مانعن  األرصفة،  فوق 
املــواطــنــن مـــن اســتــعــمــال 
الرصيف الذي هو من حقهم.
يتم  ــذي  ــ ال الـــوقـــت  فــفــي 
العمومي  امللك  تحرير  فيه 
حيث  ــدن،  امل من  العديد  في 
رجــال  ــن  م الــعــديــد  يتجند 
ــة هـــذه  ــاربـ ــحـ الــســلــطــة ملـ
للسير  املــعــرقــلــة  الــظــاهــرة 
للمنظر  واملشوهة  والجوالن 
تطوان  سلطات  تلتزم  العام، 

امللك  ــال  ــت اح تــجــاه  الــصــمــت 
والــذي  بـــ»الــعــالــي«،  العمومي 
وشــوارع  أحــيــاء  يكتسح  صــار 
ــدون مــوجــب حــق أو  املــديــنــة بـ
املختصة،  املصالح  من  ترخيص 
حتى صارت هذه الظاهرة تشمل 

تجاوز أصحاب املحات واملقاهي 
واملطاعم للمساحة الخاصة بهم، 
األماكن  على  الترامي  يتم  حيث 
والطرق  األرصفة  من  العمومية 
الغير  وجــوانــبــهــا  الــرئــيــســيــة 
حسب  باستغالها،  مــســمــوح 
جميع القوانن سواء باملغرب أو 

بالخارج، وكذلك تنصيب األعمدة 
واإلعانات  باإلشارات  الخاصة 
على  أصــحــابــهــا  حــصــول  دون 
ــك،  ــذل ــص املــخــصــصــة ل ــرخـ الـ
أرصفة  على  تركيبها  يتم  حيث 
عشوائية  بــطــريــقــة  الـــشـــوارع 
من  للمراقبة  إخضاعها  ودون 

والسلطة  الــجــمــاعــة  طـــرف 
سقوط  دليل،  وخير  املحلية، 
لــوحــة إشــهــاريــة، األســبــوع 
املــــاضــــي، عـــلـــى مـــواطـــن 
وســط الــشــارع الــعــام، حيث 
متفاوتة  بــجــروح  ــب  أصــي
ــه، لكن  عــلــى مــســتــوى رأســ
القائمة  العشوائية  ظل  في 
يستطع  لم  املجال،  هــذا  في 
ضد  ــوة  دع تقديم  الضحية 
به  معمول  هو  كما  الجماعة 
في الدول املتقدمة، فضا عن 
الطريق  من  أجزاء  استغال 
ومنع السيارات من الوقوف، 
بــواســطــة وضـــع الــحــواجــز 
ترخيص  دون  الطريق  وسط 

من املصالح املختصة.
مقلقا  الوضع  صــار  ولقد 
ــب صــمــت  ــب ــس لـــلـــغـــايـــة، ب
السلطة  وتغاضي  الجماعة 
امللك  ــال  احــت عــن  املعنية 
اللوحات  واســتــيــاء  الــعــام 
اإلشهارية على أجزاء كبيرة من 
مختلف  إلــى  إضافة  الــشــوارع، 
ــتــي تمس  ال ــرى  ــ املــظــاهــر األخ
دون  واستغاله  العمومي  بامللك 
الجهات  طـــرف  مــن  تــدخــل  أي 

املعنية.

تواطوؤ جماعي لإباحة احتالل امللك العمومي يف تطوان

بني مالل

ما يجري  ويدور يف المدن

لفتيت

األيام،  فوجئ سكان تطوان هذه 
االجتماعي  التواصل  موقع  على 
تعود  بمنشورات  »الفيسبوك«، 
لبعض النواب البرملانين عن إقليم 
لسؤال  تقديمهم  حــول  ــطــوان،  ت
حيث  الــبــرملــان،  قبة  تحت  كتابي 
هذه  بنشر  البرملانيون  يقوم هؤالء 
صفحاتهم،  على  الكتابية  األسئلة 
االستشفائية،  البنية  عن  بعضها 
من  وغيرها  املقالع  حــول  وأخــرى 
ضروب العشوائية والفوضى التي 
القطاعات  مــن  مجموعة  تعرفها 

البيضاء«. بـ»الحمامة 
سنوات  أربع  ملدة  صمتهم  فبعد 
أوشكت  حتى  املستمر  واختفائهم 
يجد  لــم  االنــتــهــاء،  على  واليــتــهــم 
ــن أجــل  ــؤالء الــبــرملــانــيــون مـ ــ هـ
هذه  سوى  الساكنة،  أمام  الظهور 
ثقة  كسب  أجــل  مــن  املــنــشــورات، 
فقدوها  بعدما  مــجــددا  الساكنة 
الخاصة  بأعمالهم  االهتمام  بسبب 
ومشاريعهم تاركن الساكنة تعاني 
البنية  غياب  من  بداية  الــويــات، 
الــخــدمــات  تــدنــي  إلـــى  التحتية، 

النظافة  قطاع  وتراجع  العمومية 
والنقل وغير ذلك.

رجال  من  العديد  استطاع  وقد 
الظفر  الــشــمــال،  بجهة  ــال  ــم األع
أجل  البرملانية سابقا، من  بالنيابة 
تلك  خصوصا  مشاريعهم،  حماية 
هروبا  والتعمير،  بالبناء  املتعلقة 
ومن  جهة،  من  الضرائب  دفع  من 
املساطر  لتسهيل  ثــانــيــة،  جــهــة 
ألنفسهم،  املــجــال  بــهــذا  املتعلقة 
ــحــصــول عــلــى تــراخــيــص في  وال
الــذي  الــوقــت  فــي  ــال،  أقصى اآلجـ

املقاولن  من  العديد  منها  يحرم 
العقارين. واملنعشن 

تتمتع  البرملانية  النيابة  وألن 
ــإن الــعــديــد من  ــ ــة، ف ــحــصــان ــال ب
وجدوا  الشمال،  بجهة  البرملانين 
أو  هــواتــفــهــم  غــلــق  ــي  ف ضالتهم 
اســتــبــدال أرقــامــهــا بــعــد فــوزهــم 
من  والــهــروب  البرملاني،  باملقعد 
صوتوا  بعدما  املواطنن  مواجهة 
االنتخابات  انتظار  في  لصالحهم، 
املــقــبــلــة، وحــتــمــا عــنــد هـــؤالء 

البرملانين ما يفيد تبرير غيابهم.

برملانيون يلجئون لـ»الفي�شبوك«بعد ت�شجيلهم يف »خمتفون«
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مواطنون يحتجون �سد ال�سلطة بعد حماكمة الن�سطاء »الفي�سبوكيني«
  محمد شجيع

أن  حقوقية،  مصادر  كشفت 
على  للتضييق  حمالت  هناك 
والجمعيات  املناضلني  تحركات 
ــاء  ــطـ ــشـ ــنـ ــة والـ ــيـ ــوقـ ــقـ ــحـ الـ
خنيفرة،  بإقليم  »الفيسبوكيني« 
يصفها  متابعات  عبر  ــك  وذلـ
نشطاء »الفيسبوك« بـ»املتابعات 
لبعض  ــة  ــصــوري وال الــكــيــديــة 
املناضلني«، كما شهدت الواجهة 
االبتدائية  للمحكمة  املقابلة 
بذات املدينة، وقفات احتجاجية 
متواصلة مطالبة بإطالق سراح 
»الفيسبوكيني«  النشطاء  هؤالء 

)الصورة(.
حقوقيون  متابعون  ويـــرى 
التضييق  بــوادر  أن  ومدونون، 
تكثفت  االحتجاجات،  ومحاربة 

في اآلونة األخيرة من طرف السلطات 
إلى  أدى  ما  وهــو  باإلقليم،  املحلية 
للسلطات  النشطاء  انتقادات  زيــادة 

بسبب نهجها أسلوب الوصي األول 
شــيء،  كــل  فــي  والــتــدخــل  باإلقليم، 

أنشطة  في  التدخل  خصوصا 
تروق  ال  نشطاء  بطرد  ثقافية، 
تعبير  ــق  وف توجهاتهم،  لهم 

املحتجني.
ولــــم تــتــوقــف مــمــارســات 
بل  الــحــد،  هــذا  عند  السلطات 
تهم  وخلق  ترهيب  في  شرعت 
لناشط  تعبيرهم،  كيدية، حسب 
وهــو  أ(  )س.  »فــيــســبــوكــي« 
عن  بحثا  الخضر  بيع  بصدد 
في  الصغيرة  أسرته  يوم  قوت 
فتم  األسبوعية،  األســواق  أحد 
بثالثة  عليه  والحكم  اعتقاله 
إهــانــة  ــدعــوى  ب حبسا  أشــهــر 
مـــوظـــف، بــعــدهــا أتـــى الـــدور 
عــلــى نــاشــط مــيــدانــي ومـــدون 
املعروف  ب(  )ع.  »فيسبوكي« 
لدى الرأي العام بـ»بودا غسان« 
مخافر  تـتقاذفه  الــيــوم  ولحد 

التحقيقات بني خنيفرة وبني مالل.

خنيفرة

مراكش 

م�سعوذ يف�سح الن�ساء وال�سلطات تتفرج 

الدعم العمومي ي�ستنفر اجلمعيات املراك�سية

سطات 

إنزكان

  عزيز الفاطمي
بحر  آسفي،  مراكش  جهة  واليــة  مقر  عــاش 
إثر  مسبوقة،  غير  حالة  املنصرم،  األســبــوع 
حركة دؤوبة حولت مقر الوالية إلى قبلة للعديد 
واألندية  املدني  املجتمع  جمعيات  ممثلي  من 
مراكش،  عمالة  تــراب  مستوى  على  النشيطة 
والتحركات  املكثف  النزول  هذا  أسباب  وتعود 

ــيـــاديـــة  ــتـ ــيـــر االعـ غـ
بــــــاألســــــاس، إلـــى 
»الـــفـــيـــتـــو« الــــذي 
مصالح  استعملته 
ــة  ــريـ ــديـ ــة ملـ ــ ــع ــ ــاب ــ ت
الداخلية،  ــشــؤون  ال
ــع  ــمــن الــــقــــاضــــي ب
املالي  الــدعــم  صــرف 
للجمعيات  املخصص 
ــرف املــجــلــس  ــ ــن ط مـ
الــجــمــاعــي ملــراكــش، 
البعض  اعتبره  مما 
ولإلشارة،  »بلوكاج«، 
فعدد الجمعيات التي 
الــقــرار  هـــذا  شملها 
يفوق الـ 200 جمعية 
ونـــــــادي بــمــخــتــلــف 
ــداف  ــ األلـــــوان واألهـ
سرعان  إذ  والبرامج، 

ما انكشفت حقيقة مسببات الحدث  التي كادت 
على  ومفتوحة  ساخنة  أجــواء  في  تتسبب  أن 

شتى التوقعات.
الجمعويني،  النشطاء  أحد   وحسب تصريح 
تكون  قد  مــا)..(  جهة  إلى  السبب  يرجع  الذي 
فعلتها  فيها  وفعلت  الجمعية  بملفات  تالعبت 
استعمال  فــي  الرئيسي  السبب  كانت  التي 
»الفيتو«، إذ يشير في انتظار التأكد من صحة 
والداعم  واملدعم  الدعم  موضوع  أن  التصريح، 

يهم جميع املواطنني، لكون الدعم، مال عام ومن 
كيف يصرف؟  يعرفوا  أن  املواطنني  حق جميع 
وملن يصرف؟ وعلى أي مقاس ومعايير يقدم هذا 

الدعم؟
تقديم  موعد  اقتراب  وعند  الصدد،  هذا  وفي 
منددة  وهناك،  هنا  من  أصوات  تتعالى  الدعم، 
الدعم،  ومستنكرة إلقصائها من الحصول على 
الدعم تستفيد منه جمعيات منعدمة  بأن  تقول 

على  بــرامــج  تقدم  والــتــي  الفعلية،  األنشطة 
الوثائق، كما تصلنا أصداء أصوات غير مقتنعة 
يحظى  آخــر  طــرف  مــع  مقارنة  الــدعــم  بقيمة 
الحاتمي،  بالكرم  تكرم  وأخــرى  دسمة  بحصة 
عن   خارجة  بعوامل  الدعم  يربطون  وآخرين 
الزبونية  سياسة  باتباع  أي  القانوني،  إطارها 
والكتل  الــوالئــيــة  ــعــالقــات  وال واملحسوبية 

االنتخابية. 

  نور الدين هراوي
نموذجية  أســـواق  إنــجــاز  مشاريع  تحولت 
بــســطــات الحــتــضــان الــبــاعــة املــتــجــولــني، إلــى 
فضاءات شبه فارغة، بعدما صرفت عليها أموال 
باهظة حبذا لو صرفت ملحاربة الفقر والهشاشة 
البطالة  نسبة  وتقليص  االجتماعي،  واإلقصاء 
شباب  صفوف  فــي  قياسية  بــأرقــام  املتفشية 
االســتــثــمــارات  قلة  مــن  تعاني  الــتــي  املــديــنــة 
يؤشر  مما  واإلنتاجية،  الصناعية  واملقاوالت 
دائم  إيجاد حل  املحلية عن  السلطات  إلى عجز 
لهؤالء الباعة، إذ أصبحت لعبة القط والفأر هي 
»الفراشة«  يختفي  حيث  الطرفني،  بني  السائدة 
بني  السلطات  تشنها  الــتــي  الحمالت  خــالل 
الفينة واألخرى إلخالء الشوارع من أجل ضمان 
انسياب حركة املرور، لكنهم سرعان ما يعودون 
العمومية،  القوات  مغادرة  بعد  أماكنهم  إلــى 
وأحيانا تنشب مواجهات بني الباعة والسلطات 
باملحاكم،  املوضوع  وينتهي  االتهامات  وتبادل 
للتعنيف،  تعرضهم  السلطة  رجــال  يدعي  إذ 
أنهم  املتجولون  والباعة  »الفراشة«  يقول  بينما 
السلطة،  استعمال  في  وشطط  ابتزاز  ضحايا 
تطبيق  السلطة  رجــال  يحاول  عندما  خاصة 

القانون وتحرير الفضاءات العمومية.
فضاءات  عــدة  أصبحت  السياق،  هــذا  وفــي 
الذين  أصحابها،  طرف  من  مهجورة  ومتاجر 
رغم  الــشــارع  في  تجارتهم  ممارسة  يفضلون 
املــرور  لحركة  اختناق  مــن  فيه  يتسببون  مــا 

وللسكان.
امللك  احــتــالل  ظــاهــرة  الستفحال  ونتيجة 
عن  املسؤولني  السطاتيون  يطالب  العمومي، 
املدينة، بالتدخل إلجاد حل دائم للوضع، بعدما 
الدائم  لالحتالل  مستباحا  العام  امللك  أصبح 

وتعداه إلى الشوارع واألزقة.

جتارة ع�سوائية
 فوق القانون

  األسبوع
ــذي تــشــن فيه  ــ فــي الــوقــت ال
السلطات املحلية بالدار البيضاء، 
شــرســة ضد  حملة  األيـــام،  ــذه  ه
النساء  أمــوال  آكلي  املشعوذين 
املشعوذين  أحد  الزال  بالباطل، 
بــإنــزكــان يــتــمــتــع بــالــحــصــانــة 
والتخصص  الشعوذة  ملمارسة 
وبالخصوص  النساء،  ابتزاز  في 
عليه  يــتــرددن  اللواتي  الفتيات 
بــالــعــشــرات وبــاســتــمــرار، حيث 
جعل  على  الــقــدرة  لــه  أن  يدعي 
الرجل يركع للمرأة، ويصبح أداة 

طيعة بني يديها. 

الفتيات  إحــدى  ــادة  إف وحسب 
فإن  لخزعبالته،  فطنن  اللواتي 
بالخضوع  يأمرهن  املشعوذ  هذا 
جلدية  قــطــعــة  تــمــريــر  أجـــل  ــن  م
الراغبات  الفتيات  أجساد  على 
ــع حد  ــدف وضـ ــه فــي الـــــزواج ب
لعنوستهن وتحقيق أمانيهن، بعد 
يسمى   ما  لديهن  أن  يوهمهن  أن 
الصرع،  على  وقــدرتــه  »الثقاف« 
مالية  مبالغ  بدفع  يطالبهن  كما 
فهل  أخرى)…(،  أشياء  مقابل  أو 
تبادر الجهات املعنية بإيقاف هذا 
املشعوذ عن ممارساته الدنيئة، أم 

أنها ستترك الحبل على الغارب؟
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حميد برادة ال يريد أن يتحدث عن والده 
وعن حزب الشورى 

في  عمل  الذي  الوزاني،  صديقه  خارج 
جدا  والقريب  الخامس،  محمد  ضريح 
لم يرغب  الشورى واالستقالل،  أسرار  من 
حميد برادة في إعطاء أي توضيحات بعد 
أن  واملصالحة«  »اإلنــصــاف  هيئة  تأكيد 
والده اختطف وقتل في »دار بريشة«، ربما 
استدعاء  في  غيره  من  أقــوى  الوالد  ظل 
بحديثه  التاريخ  ويبدأ  فيسكت،  عاطفته، 
ومــتــوازن  ذكــي  سفر  فــي  اليوسفي،  عــن 
ليس  بــرادة:  له  قال  عندما  الجذور،  نحو 
لديك لوبي أو مافيا أو حزب لتقود رئاسة 
الحكومة، فقال له عبد الرحمان اليوسفي: 

الثاني،  الحسن  هــو  واحـــد  صــديــق  لــي 
ويعلق: لقد قال امللك الراحل له كل شيء، 
فقد ألححت عليه بشأن ما قاله عن املهدي 
ولم  صامتا،  ظل  اليوسفي  لكن  بنبركة، 
الثاني،  الحسن  من  سمع  أنه  أبــدا  ينف 
وبقليل من السفر إلى التاريخ يمكن الفهم.
»الغربي«  الريف  في  الثورة  بدأت  فقد 
واالســتــقــالل،  للشورى  سوفياتي  بدعم 
للقوات  الوطني  االتــحــاد  مــع  وتــواصــل 
الشعبية، ولذلك، فاألب برادة واالبن حميد، 

خط واحد.
 في نظر »السي. آي. إي«، وطبقا لوثيقتها 
واملــعــاد   1964 دجنبر   13 فــي  املوقعة 
تقييمها في 4 أبريل 1977 بعد التوترات 
تحت  جــاءت  والتي  املغرب،  في  املسلحة 

في  مسلحة  لثورة  مبدئية  »خطط  عنوان: 
املغرب«)1(، فإن املساعدة الروسية كانت 
مباشرة للوطنيني في املغرب، وفي طنجة 
4، وفي الفقرات  )بالحرف( حسب الفقرة 
الوطنيني  2 و4 و5، وهناك سياسات من 
و4   2 للفقرات  طبقا  وطنية،  جبهة  لخلق 
و5 واملرفوع عنها السرية في سنة 2009، 
ويتأكد من الفقرة »ألف«، أن أعضاء حزب 
اإلسباني  الــحــزام  في  الوطنية  الــوحــدة 
شمال املغرب، ومن الريف الغربي تحديدا، 
يجمعون  »درقــاوة«،  أعضاء  من  واملدعوم 
أسلحة  والتقاط  املمكنة،  الــســالح  قطع 
إضافية من اإلسبان، وأن سيدي أحمد بن 
آمن  درقــاوة(،  )رئيس  الشريف،  الصديق 
أحسن  هو  واملسلح  املباشر  العمل  بــأن 

طريق الستقالل املغرب، وقد تلقى تأشيرة 
للسفر إلى مصر من أجل لقاء املفتي األكبر 

وجامعة الدول العربية.
هؤالء  معظم  فإن  »ب«،  الفقرة  وحسب 
من  تنطلق  بدائية  مجموعات  الوطنيني، 
االقتصادية  الحياة  شرايني  لقطع  الجبال 

والتجارية.
هذه  فــي  »ج«  للفقرة  طبقا  ويــشــارك 
الدعوة، الشيوعيون في املناطق الفرنسية، 
ويرغبون إلى جانب الشيوعيني اإلسبان، 
في إسقاط فرانكو، وجرى تجميع األسلحة 
والتغذية الكافية لخمسة شهور في الجبال 
طائرات  ولديها  الدبابات  تصلها  ال  التي 
والوحدة،  الشورى  حزبا  وقع  وقد  قليلة، 

اتفاقا بهذا الخصوص.

إن االتفاق الرسمي بني حزبي الشورى 
في  الشيوعيني  والو حدة مع  واالستقالل 
املخابرات  تكشفه  وفاس،  البيضاء  الدار 
االبن  بــرادة  أن  يؤكد  ما  وهو  األمريكية، 
واصل تراث األب، من خالل خط شيوعي 

ثوري تواصل بعد االستقالل ضد امللكية.

 عبد هلل إبراهيم سبق المهدي بنبركة
 في تشكيل الحكومة بسبب 

»عدائه لألمريكيين«

)الشيوعيون  املغاربة  الوطنيون  قدم 
واالشتراكيون( عبد هلل إبراهيم لرئاسة 
لألمريكيني وخصومته  لعدائه  الحكومة، 
للحسن الثاني الذي أوقفه عن عمله، ألنه 

عبد الحميد العوني إعداد:

صحايف أحب شهادته أن تكون فوق الجبال، وأن ينتقل إلى تاونات بالقطار، حميد برادة )شهير تي. يف 5 وجون أفريك(، يجمع أجياال وتنقسم نفسه الواحدة 
شطرين، سعيا لحل لغز جريمتين: قتل والده يف »دار بريشة« محسوبا ىلع حزب الشورى واالستقالل، وقتل املهدي بنبركة، الجريمة التي أرادها الجميع أن 

تبقى لغزا كما قال رئيس الجلسة، القاضي بيريز، يف محاكمة القتلة، رافعا يديه إلى السماء: »أنا مشمئز ألننا لن نعرف أبدا الحقيقة«، بعد أن قدم الدليمي، 
رئيس قسم العمليات الخاصة يف املخابرات املغربية ليقول »ال شيء«، تقول وثيقة معتمدة من املخابرات األمريكية تحت التصنيف »75 أر. دي. بي 00149« 

عن مراسل »نيويورك تايمز« بيتر برايستروب، حيث حوصرت القضية بـ»شرف فرنسا« و»سر الدولة« من طرف القادة، و»السر املهني« من طرف كبار الضباط.                                                                                                                                          
لكن الصحافيين ال ييأسون، فعلى مائدة العشاء، ويف جمعة ممطرة وباردة يف مدينة تاونات، بحث الصحايف املتقاعد من »جون أفريك«، عن ترجمة جملة 

شاعر فرنسي قدم بها مقاله لتأبين صديقه الحميم عبد الرحيم بوعبيد: »صلو ألجله ألنه غضب ألجلكم، أو أدعوا له فإنه دافع عنكم باستماتة«، قبل أن يكشف 
أمام الجمهور أن بوعبيد هو من حماه من االعتقال، واستعان بالتنظيم السري لخروجه من الجزائر، وال يزال إلى اآلن غير راغب يف نشر تفاصيل العملية كما ال يريد 

اآلخرون نشر تفاصيل أخرى، بما يجعل الظالل تتحول إلى أشواك يف الطريق إلى الحقيقة.
يف آخر سؤال لـ»األسبوع« لحميد برادة: »هل بوعبيد من التنظيم السري؟«، أجاب: »ال، لقد طلب من الصحايف باهي، املنتمي له، مساعدتي يف الخروج 

إلى الجزائر، ووصلتها وأنا أحمل املسؤولية عن حرب 1963 للملك الراحل وامللكية، بعيدا عن أي تنسيق مع املهدي بنبركة، وإن أنبني ىلع ذكر الحسن الثاني 
باالسم يف معرض كلمة لي يف ساحة كبيرة، وعندما تفحصت بيانه، لم يذكر فعال أي جهة، ودعا إلى قطع اليد املدسوسة التي ورطت الجزائر واملغرب يف 

حرب الرمال«.
وإن كان تقدير الحسن الثاني من طرف معارضيه متقدما، يف ستينات القرن املاضي، فقد جاء متأخرا مع حميد برادة، ففي لحظة موت العاهل الراحل، ويف 

أول برنامج تلفزيوني فرنسي عن الفقيد، قدره واحترمه، مما استدعى اتصال إدريس البصري لتهنئته، وسبق أن رد الجواز الدبلوماسي الجزائري، ورفض استخدام 
الجواز السوري لعدم ثقته يف البعثيين، وطلب مدير »جون أفريك« من السفير املغربي يف فرنسا، بلعباس، الجواز املغربي، فلم يخيبه، ألن مقاالت حميد برادة 

يف »جون أفريك« كانت ممنوعة يف الجزائر بسبب قضية الصحراء، وممنوعة يف املغرب بسبب امللك، يقول حميد برادة: »كنت يف طائرة سينغور  )الرئيس 
األسبق للسنغال( وحطت ترانزيت بين باريس ودكار يف الدار البيضاء، تقدمت بدون أوراق إلى الجمارك والشرطة املغربية فقالوا لي: أهال بك يف بلدك«، ويقول 
معلقا: »لقد وثقت بهم رغم أن حكم اإلعدام ال يزال ساريا، ألن هناك خطوطا أعرفها ال يمكن لألجهزة أن تتجاوزها«، مما يظهر أن حميد برادة اعتمد ىلع نفسه 

ولو باملخاطرة بعد موت صديقه عبد الرحيم بوعبيد.

العدد:  1056الخميس 02 يناير 2020 ملف العدد20

 وبني �آخر �لوثائق �ل�سرية لـ»�ل�سي. �آي. �إي«

بني �آخر �سهادة حية عن �حل�سن �لثاين و�ملهدي بنربكة و�أوفقري.. 

حقائق �سادمة

أوفقريبنربكة الفقيه  البصري 



ديــوان  في  أمريكي  ضابط  طــرد  حــاول 
سكرتير  كــان  ألنــه  الداخلية)2(،  وزيــر 
الدولة املنتدب من مجلس الوزراء مكلف 
باإلعالم في حكومة البكاي األولى، والتي 
األمريكيني  عمل  استمرار  وفدها  رفض 
املغربية  األراضــي  فوق  قواعد  أربع  في 

حسب اتفاق دجنبر 1950.
وحاولت واشنطن إسقاط حكومة عبد 
هلل إبراهيم بعدما حكمت سنة و4 أشهر 

و27 يوما.
ألنه  اللعبة،  الثاني  الحسن  وقد حبك 
الذي  إبراهيم،  عبد هلل  عوض شخصيا 
ووزير  بل  فقط،  حكومة  رئيس  يكن  لم 
الحسابات  أربــك  مما  اململكة،  خارجية 
مع واشنطن فأسقطته، ورأس الحكومة، 
فمرر  الثاني(،  )الحسن  الحسن  موالي 
بشأن  األمريكيني،  مع  استثنائيا  اتفاقا 
ــي  ــي قــواعــدهــم فـــوق األراضـ الــعــمــل ف
الوثيقة  تكشفه  ــا  م وهـــو  املــغــربــيــة، 
يوم  إي«  آي.  »السي.  طرف  من  املوقعة 
1972، املرفوع عنها السرية  28 فبراير 
»آفاق  عنوان  تحت   )3(2007/3/6 في 
انقالب  املغرب« عقب  آي. إي في  السي. 

أوفقير.
خــالصــات  الــوثــيــقــة  هـــذه  وتتضمن 

مرقمة:
تحول  كــل  أن   )1
عهد  ــرب،  ــ ــغ ــ امل فـــي 
الــحــســن الــثــانــي، 
انقالب،  عبر  سيكون 
التفاوض  وسيعيد 
االتفاقيات مع  حول 

الواليات املتحدة.
ــن  ــسـ ــحـ الـ  )2
الــثــانــي نــجــح، ألنه 
بمناوراته  استطاع 
ــتـــيـــت وحـــــدة  تـــشـ
الــســاســة املــدنــيــني، 
قائد  ــود  وجـ ــعــدم  ول
شعبية  لــه  عسكري 
تــخــلــق الـــتـــحـــدي، 
إلى  القصر  وتــحــول 
للغنى،  طــرق  مفترق 
سنوات  خمس  وبعد 
االستثناء،  حالة  من 
الراحل  امللك  ــاول  ح
نظامه  شرعنة  إعادة 
منتخب  مجلس  بعد 
في 1970 ال يستطيع 
تــحــدي املــلــك وهــو 
تحت سقف الدستور.
الوثيقة  وتتحدث 
عـــــــن األحــــــــــــزاب 
ــتــي  ــة ال ــاســي ــســي ال
ــنــاعــة  ق تــعــكــس  ال 
هي  وعمليا  الشعب، 
منذ  الحكومة  تدر  لم 
ــى  ــ الـــســـنـــوات األول
والــتــاج  لالستقالل، 
حرم العمل السياسي 
بــــشــــكــــل قـــــــاس، 
االستقالل  وتحالف 
ــاد الــوطــنــي  ــحـ واالتـ
الشعبية  ــوات  ــق ــل ل

أن  ويظهر  امللك،  مواجهة  من  أضعف 
رغبة  من  مرونة  أكثر  الوطني  »االتحاد 
الساحة  على  السيطرة  في  االستقالليني 
السياسية« كما جاء في الفقرة السادسة 
من التقرير السري، وحاول االستقالليون 
التركيز على »حرية العمل البرملاني« ولو 
تحت سقف دستور ممنوح، فيما االتحاد 
لتكون  العاملة  الطبقة  ركز على  الوطني 

مستقلة. 
وعلى الصعيد العسكري تقول الفقرة 

السابعة،
املؤسسة  في  ألف شخص   60 إن   )3
الــعــســكــريــة يــشــكــلــون مــفــتــاح الــقــوة 
السياسية في املغرب، وقد كان »الضباط 
الفرنسيني،  مــع  عملوا  الــذيــن  الكبار« 

»ملكيني محافظني«.
بفعل  إال  العسكريون  يتحرك  ــم  ول
النظام«،  »سيطرة الرشوة والفساد على 
أوساط  في  لالنقالب  مخططات  فظهرت 
والتحق  الــرتــب،  املتوسطي  الضباط 
الجنراالت بهم، فرفع الحسن الثاني من 

عقابه ضد »الضباط الصغار«.
قــادت  الــتــي  العسكرية  واملــؤســســة 
باقي  عن  ومتمايزة  مختلفة  االنقالبات، 
بفعل  املغرب،  في  الرئيسية  املؤسسات 
في  )األمــازيــغ(  للبربر  الكبيرة  النسبة 
عناصر  بني  و»الــزواج  الجيش،  صفوف 
هذا  في  أبــدا  يكتمل  ال  وعربية  بربرية 

ولــذلــك  الوثيقة)4(،  حــســب  ــد«،  ــبــل ال
بزواجه  القاعدة  الثاني  الحسن  كسر 
أن  ــاول  وح خنيفرة،  من  أمازيغية  من 
املنطقة،  نفس  مــن  الفقيه  عليه  يــرد 
مارس  شهر  بوعزة  مــوالي  أحــداث  في 
بني  سابق  التفاق  منه  مواصلة   ،1973
أو  الــثــوري  الــفــرع  اســم  »تنظيم« وهــو 
املسلح والسري لالتحاد الوطني للقوات 
الشعبية، وبني الجيش في انقالب 1972 

الذي قاده أوفقير.
به  يسمى  ــذي  ال »تنظيم«  يسّم  ولــم 
أواخر  في  إال  املسلح  أو  الثوري  الفرع 
1969 من طرف الفقيه البصري، املسمى 
االنقالبني  في  وساعد  الدمناتي،  محمد 
نسخ  إعــادة  األطلس  جبال  في  محاوال 
الذي   1959 في  للريف  املسلح  الحراك 
املحاكمات  ــه،  جــذوات آخــر  على  قضت 
التي أعقبت االنقالبني: انقالب الريفيني 
املدبوح واعبابو، قبل أن يلتحق أمازيغ 
بانقالب  أوفقير  عبر  الشرقي  الجنوب 

آخر، وفشل بدوره.
شجعوا  منهم،  وعي  عن  الفرنسيون 
البربر على الخدمة العسكرية، كوزن أو 
على  هيمنوا  الذين  للعرب  مضاد  ثقل 

الساحة السياسية)5(.

املالحظة  هذه  الثامنة  الفقرة  وتختتم 
يواصلون  الجيش  ــادة  ق »إن  بالقول: 
دعمهم للضباط األمازيغ«، ومن أصل 16 
جنراال، قتل أربعة في انقالب الصخيرات 
املحاكمة  بعد  ــرون  آخـ خمسة  ــدم  وأعـ
بربري، حسب  وأوفقير  التواطؤ،  بتهمة 
بقربه  قويا  وليس  األمريكية،  املخابرات 
الداخلي  لألمن  بــإدارتــه  بــل  املــلــك،  مــن 
وبفضل شبكاته االستخبارية، وهو وجه 
الفقرة  حسب  الغموض«،  من  كثير  »به 
العهد  ــي  ول ساعد  املــاضــي،  ففي   ،10
موالي الحسن على تقوية سلطات امللك، 
»أمره  يعد  لم  الصخيرات،  انقالب  وبعد 
واضحا«، خصوصا بعدما حاول الحسن 
للجنرال  مــضــاد  وزن  صناعة  الثاني 
أوفقير، عبر مفاوضاته مع األحزاب كي 

ال يترك اململكة في يد واحدة.
وخاض أوفقير مفاوضات مع رجاالت 
مرات  الثاني  الحسن  باسم  السياسة 
خصوصا  املــلــك،  ضــد  تحالف  لــقــيــادة 
مقاطعة  إلى  الوطنية  الجبهة  دعوة  بعد 

استفتاء دستور 1970.
املــخــابــرات  تسميه  مــا  بــدايــة  وقــبــل 
التمثيلية،  أو  الحزورة«  »هذه  األمريكية 
تسويات  مستبقا  انقالبه،  أوفقير  قــاد 
)االستقالل  الحزبني  خروج  إلى  انتهت 
واالتحاد الوطني( عن أمر التوافق على 
اإلصالحات األساسية مع الحسن الثاني، 

الحكومي  التحالف  فكان 
ــا أو  ــويـ ــربـ تـ ــا  ــ ــالح إصــ
محدودية  وشكلت  شكليا، 
املوارد املالية للبالد عائقا 
أساسيا باتجاه اإلصالح.
ــل املـــغـــرب في  ــش وف
لعدم  مشاكله،  مواجهة 
امللك،  مــبــادرات  كفاية 
ــدت األحـــــزاب  ــقـ ــتـ وانـ
ما  الشباب،  والضباط 
يجري، في وضع تقوى 

فيه اليسار الجذري.
 ،18 الفقرة  وحسب 
املتحدة  الواليات  فإن 
ــشــارك وتــنــســق مع  ت
امللك، حيث املساعدات 
األمـــريـــكـــيـــة كــبــيــرة 
لـــلـــربـــاط، وتــشــكــل 
العسكرية  املساعدات 
ــاف  ــ ــع عــــشــــرة أضــ
االقتصادية  املساعدة 
ــذ االســـتـــقـــالل،  ــنـ مـ
بـــرادة  حميد  وأكـــد 
على  ــه  ــادت ــه ش فـــي 
تورط  من  كل  اعتقال 
ــي تــهــريــب  ــ ف
من  ــالح  ــسـ الـ
ــدة  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ الـ
األمـــريـــكـــيـــة 
بـــمـــســـاعـــدة 
مـــخـــابـــرات 
واشـــنـــطـــن، 
ــم  ــيـ ــلـ ــسـ وتـ
ــا  ــي بــريــطــان
النـــــقـــــالب 
عـــســـكـــري 
ــل،  األق على 
ــى  ــل إل وصــ
طارق،  جبل 

بما يؤكد أن الغرب لم يكن بجانب 
أوفقير، فاعتمد على تسوية داخلية 

مع اليسار املسلح والراديكالي.
االتحاد  »إن   :19 الفقرة  تقول 
الــوطــنــي لــلــقــوات الــشــعــبــيــة، 
مع  االستقالل،  حــزب  وخصوصا 
سحب كل التسهيالت األمريكية في 
القنيطرة)6(، وأثيرت هذه القضية 
ألولويات  املبكر  الترتيب  ضمن 
الحسن  رأى  حــني  فــي  ــحــزب«،  ال
في  األمريكية  القاعدة  أن  الثاني، 
املنوطة  والتسهيالت  القنيطرة، 
ــا، فــيــهــا بــعــض الــقــيــمــة في  ــه ب
االحتفاظ بهذا الرابط مع الواليات 
مقتنع  بــأنــه  معترفا  املــتــحــدة، 
األمريكية  املساعدة  من  باملزيد 
مورد  الواجهة  هذه  وأن  لبالده، 
للعملة األجنبية، وأن أصول هذه 

التسهيالت تتراجع. 
للواليات املتحدة نية  ولم تكن 
املرتبطة  التكلفة  هــذه  لخفض 
بالقنيطرة، إلى درجة أن الحسن 
الــواليــات  أن  يعتقد  ــانــي  ــث ال
املــتــحــدة ال تــريــد اضــطــرابــات 
ــالق هــذه  ــ ــى إغ ــدفــع إلـ ــدة ت ــدي ج

املنشآت )أو القواعد()7(. 
املوقف  يظهر  العشرين،  الفقرة  وفي 
النظام«  »إسقاط  من  واضحا  األمريكي 
بقولها: »إن العالقات الوثيقة بني املغرب 
والواليات املتحدة، ستكون بشكل جذري 
إن  العالقات،  هذه  تعطل  من  بكثير  أكبر 

سقطت امللكية«)8(.
العلوي  الــعــرش  أن  يعني  مــا  وهــو 
الغرب  الستراتيجية  استراتيجي  كنز 
ما  وهــو  األمريكية،  املتحدة  والــواليــات 
واملحاوالت  االنقالبني  إفشال  في  ساعد 
املتعددة لتصفية امللك الراحل، وإن بشكل 
شهادته،  في  برادة  حميد  ويورد  بدائي، 
ــتــي سماها  ال ــاوالت  املـــحـ إحـــدى  ــأن  بـ
»ثــورة«،  معارضوه  وسماها  »مــؤامــرة« 
نقلت عبر دراجة قنبلة إلى خشبة سيقوم 
شرطي  ــف  وأوق الثاني،  الحسن  عليها 
ــارة، وفتشها  ــ اإلن لــعــدم  ــدراجــة  ال ــذه  ه
موقع«،  لتفجير  موجهة  »قنبلة  ليجد 
مــا جــرى،  أن  املــعــارضــني  واألكــيــد عند 
التنظيم  أعضاء  بعض  لتسويق  خيانة 
للحفاظ  امللك،  مع  ملصالحتهم  السري 
على حياتهم، وعند البعض اآلخر، ومنهم 
الوطني  لالتحاد  رئيس  وأول  الصحفي 
لطلبة املغرب، حميد برادة، فإن ما جرى 
في  البصري  فالفقيه  التهور،  على  يؤكد 
 1955 عــام  القنيطرة  سجن  من  فــراره 
الشرطي  أعطى  مقاوما،   37 جانب  إلى 

الفرنسيني  جانب  إلــى  العامل  املغربي 
ويرد  األصلية،  وبطاقته  املزورة  بطاقته 
لم  »ذكــاء«، ألنه  به،  قام  أن ما  مناصروه 
تماما  محسوبة  مغامرة  وهــي  يعتقل، 
كمغامرة برادة في النزول في مطار الدار 
الرئيس  ـ من طائرة  ترانزيت  ـ  البيضاء 

السنغالي.
التي  العمليات  أن  األمريكيون  ويؤكد 
قام بها الفقيه البصري، محسوبة وبدعم 
من مخابرات دول في املنطقة، لذلك، فإن 
الفقيه  ينتقدون  »البوعبيديني«  بعض 
الختالف  بنبركة،  ــهــدي  وامل الــبــصــري 
امللك  مع  الحوار  دومــا  ــادوا  وق ــرؤى،  ال

لعودة املنفيني، إلعادتهم إلى الصندوق.
فإن  األمريكية،  الوثائق  تــورد  وكما 
األمريكي  الوجود  كره  إبراهيم  هلل  عبد 
بقي  لكنه  بنبركة،  من  أكثر  املغرب  في 
على  البصري  الفقيه  وعمل  اململكة،  في 
عالقاته الوثيقة مع البعثيني ومخابرات 
قتالية  فصائل  على  املعتمد  القذافي، 
فلسطينية، ونجح املغرب فوق األراضي 
يوقف  أن  قبل  والتونسية  الفرنسية 
يطلب  ولــم  االغتياالت،  سياسة  جزئيا 
لكنه  العربية،  الدول  مع  مطلوبني  تبادل 
الفقيه  وترك  القذافي،  إلى  مطلوبا  سلم 
بومدين  سلمها  التي  الفيال  البصري 
استقباله،  زروال  ملني  يرفض  أن  قبل  له 

فانتقل إلى باريس.
في  مــعــروفــا  بــات  فرنسا  سقف  إن 
معارضة امللك املغربي، وهو الجزء الذي 
انتهى إليه املعارضون املغاربة، فال يمكن 
املهدي  مع  به  قامت  ما  الرباط  تكرر  أن 
فانتقل  الفرنسية،  األراضي  فوق  بنبركة 
الفقيه  وتبعه  باريس  إلى  بــرادة  حميد 

البصري.
لقد صرح برادة في أحاديثه بتاونات، 
باريس  إلــى  انتقاله  في  املبرر  هــذا  عن 
الفقيه  املطاف  آخر  في  احتضنت  التي 
البصري، وفيها أجرى عملية على القلب 
قبل أن يعود إلى املغرب ويموت في الدار 
البيضاء في 4 أكتوبر 2003 ويدفن في 
شفشاون، بعيدا عن دمنات، لطي صفحة 
عليها  اعتمدت  التي  األمازيغية  الرابطة 
املخابرات األمريكية لتفسير عالقة الفقيه 
في  أمقران  طريق  عن  وأوفقير  البصري 
محاولة 16 غشت 1972، وأعدم أمقران 
من   10 جــانــب  إلــى   1973 يناير  فــي 
تعرضت  تطوان،  وفوق سماء  أصدقائه، 
يكن  لــم  جــوي  لهجوم  امللكية  الطائرة 
االنقالب  تعد  املحاولة  هذه  إذ  مسبوقا، 
االنقالبات  تاريخ  »جوـ جو« في  الوحيد 

في كل العالم.
طرف  من  امللكية  الطائرة  وهوجمت 

فريدوم   5 إف  »نوثروب  طائرات 
القنيطرة  مــن  انطلقت  فــايــتــر«، 
زواال و40  الثالثة  الساعة  حوالي 
كانت  فــقــط  منها  ثـــالث  دقــيــقــة، 
كويرة،  للوافي  األولــى  مسلحة: 
أسابيع  ثــالثــة  قــبــل  عـــرف  ــذي  الـ
القادر  لعبد  والثانية  باملحاولة، 
لــم يعرف بــاألمــر إال  زيــاد الــذي 
الطائرة،  ــالع  إق مــن  دقــائــق  قبل 
والذي  بوخالف  لحميد  والثالثة 
عرف باملحاولة في الجو وسميت 
العملية بـ»البراق«، التي رد عليها 
هذا  بإطالق  السادس  محمد  امللك 
االسم على »تي. جي. في«، للتأكيد 
على التنمية، وطي صفحة املاضي 
»اإلنــصــاف  آلــيــة هيئة  مــن خــالل 

واملصالحة«.
انطلقت  ــراق«،  ــب »ال فشل  وبعد 
ألن  فــاليــت(،  )ريـــد  أخـــرى  عملية 
من  دقيقة   12 بعد  تمكن  القباج 
ــي مطار  ــن الـــنـــزول ف الــقــصــف، م
مخلفا  املطار  فقصف  سال،  الرباط 
8 قتلى و50 جريحا، وأطلق أمقران 
لقصف  ليتنينغ(  )ريد  ثالثة  عملية 
إلى جبل  بلحاج  رفقة  القصر، وطار 
لندن  36 ساعة، سلمت  طارق، وبعد 
اتفاقية  وجــود  عدم  رغم  الطيارين، 
لتسليم املجرمني، فيما الطيار كويرة 
إلى  ليحمل  األربعاء،  سوق  في  نزل 

امللك في نفس الليلة.
أوفــقــيــر من  الــنــار على  وأطــلــقــت 
أو  »انــتــحــارا«  سمي  فيما  مسدسه 
»رميا بالرصاص« من الدليمي وموالي 
حفيظ العلمي، كما في حكاية زوجته، 
التي رأى الحسن الثاني أنها متورطة 

)ألنها عرفت باملحاولة(.
على  عامال  أوفقير  انقالب  كان  لقد 
»الثورة«،  أو  »املؤامرة«  تفسير  إعادة 
مسألة  أن  أم  منها،  جزء  أوفقير  وهل 
الفقيه  بــمــحــاوالت  تتعلق  »الـــثـــورة« 

البصري انطالقا من ليبيا فقط؟
اإلبراهيمي،  األخضر  إن  برادة:  يقول 
سفير الجزائر في القاهرة، التقى املهدي 
بنبركة، ونبه أن »باريس تعج بالبوليس 
سيلتقي  بأنه  بنبركة  له  فقال  املغربي«، 
أوفقير  عــن  مطوال  وتحدثا  الــجــنــرال، 
أوفقير  الجنرال  وبــني  الليلة،  تلك  في 
حول  الخالف  ســاد  دوغــول،  والجنرال 
أن  أحــد  يقل  ولــم  الــروايــة،  هــذه  تأويل 
املخابرات  من  مباشر  »تنبيه  حــدث  ما 

الجزائرية«.
يفسره  وبــنــبــركــة  ــر  ــي ــق أوف ولـــقـــاء 
بـ»تقدير أوفقير لكل رجاالت  األمريكيون 
االنقالب  يكون  وقد  الوطنية«،  الحركة 
لتسليم الحكم لهم، جزء من هذه الرؤية، 
املغرب جرح دوغول عندما  أن  تأكد  وقد 
اغتال ضيفه، وقد تخلص الحسن الثاني 
من أحد ضلعي املعادلة، ألن االتفاق بني 
على  كارثيا  محالة  ال  سيكون  الرجلني 

حكمه.
وفي الوثيقة التي عمل عليها هارولد 
ــدرز، مــســؤول األمـــن الــقــومــي في  ســون
ألف«،   372 »الغرفة  من  األبيض  البيت 
وراي كيلن من »الغرفة 6531«، وجيمس 
مور  وروبــرت   ،»4513 »الغرفة  من  بالك 
نيسون،  وديفيد  ألف«   623 »الغرفة  من 
اإلفريقية،  الشؤون  واملوجهة لسكرتارية 
وفــاء  وضــوح  ــدم  »ع على  كلها  وتجمع 
الصخيرات،  انقالب  بعد  للعرش  أوفقير 
وال عالقة للسي. آي. إي، وإم. آي .إكس 
16 غشت  لـ  أوفقير  بانقالب  البريطانية 

.»1972
ويوضح جيمس نويز من مكتب »نيزا 
/إيزا« في البنتاغون، وجورج بادر، املدير 

الجهوي لـ»إفريقيا / إيزا«، من »الغرفة 4 
بي 880«، أن »خليفة الحسن الثاني من 
وال  سينهي  خارجها،  أو  العائلة  داخــل 
لألمريكيني  املوجهة  التسهيالت  كل  شك 

في القنيطرة«.
حليفا  يجد  لن  أوفقير  ألن  جهة،  من 
في حال نجاحه، سوى الجبهة الوطنية، 
املــذكــورة،  القاعدة  ــالق  إغ فــي  الراغبة 
والجنرال ليست له شعبية بفعل اتهامه 
الدولة  واستطاعت  بنبركة،  املهدي  بقتل 
صنع حاجز نفسي بني الجيش واالتحاد 
الوطني وذراعه املسلح »تنظيم« بفعل دم 
بني  آخر  نفسيا  حاجزا  ووضع  بنبركة، 
عمر  دم  خالل  من  واليسار  اإلسالميني 
والتحالفات  اللعبة  وأديــرت  بنجلون، 

تحت هذا السقف.
إغــالق  إي«  آي.  ــســي.  »ال وتــوقــعــت 
إلى  القنيطرة  فــي  األمريكية  القاعدة 
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وبالتالي،  األخــرى،  التسهيالت  جانب 
الثاني،  الحسن  طرف  من  وقوعها  فإن 
جاء لفتح الحوار مع األحزاب الوطنية 

في مقابل الجيش.
إنهاء  األمريكية  املخابرات  وانتظرت 
الثاني  الحسن  طــرف  من  التسهيالت 
أو وقوع  انقالب عسكري  في صده ألي 
الجبهة  ضــغــوط  تــحــت  االنــقــالبــيــن 
الوطنية، وألغى صدام الجيش والعرش 

في 1972، هذه 
التسهيالت.

لـــــــم تـــكـــن 
صداقة  هناك 
ــن املـــهـــدي  ــ ب
ــر،  ــ ــي ــ ــق ــ وأوف
فــالــجــنــراالت 
حـــــكـــــمـــــوا 
بنبركة  على 
بــالــخــيــانــة 
فــــــي حــــرب 
ــال«،  ــ ــرمـ ــ »الـ
هذه  وكــانــت 
بناء  ــة  ــداي ب
ــجــدار بن  ال
ــاد  ــ ــ ــح ــ ــ االت
ــي  ــ ــن ــ ــوط ــ ال
ــش،  ــي ــج وال
يقبل  ولــــم 
الـــحـــســـن 
من  الثاني 
قادة  بعض 
ــاد  ــ ــحـ ــ االتـ
ــاذ  ــ ــ ــخـ ــ ــ اتـ
ــف  ــ ــ ــواق ــ ــ م
»مــغــاربــيــة« 
منها  أكــثــر 

»مغربية«.
ــول »نـــيـــويـــورك  ــ ــق ــ ت

استخباري،  مصدر  عــن  نقال  تايمز« 
من  على  يعتمد  لم  بنبركة  املهدي  أن 
ومــالك  الجيش  املحافظن،  يسميهم 
بن  واملتنافسن  اإلســالمــيــن  األرض 
أجنحة اليسار، ألن عبد الرحيم بوعبيد 
وبنبركة  الفرنسي،  لليسار  انتصر 
للتيار املاوي الصيني، والفقيه البصري 
بنجلون  وعمر  العربية،  لالشتراكية 
الكفاح  مــع  قطعت  محلية  الشتراكية 
طالبت  وإن  الثمن  دفعت  لكنها  املسلح، 
كانت  الدعوة  ألن  البرملانية،  بامللكية 
جماهيرية، وما يظهر أنه سلوك لن مع 
الحركة  اليسارين من  املناضلن  بعض 
الوطنية، هو نتاج للحسابات التكتيكية 
للمرحلة، وتعود شخصيا للملك الحسن 

الثاني وليس للجنرال أوفقير.
إن سياسة »فرق تسد«، كانت سياسة 
االستقالل،  بعد  ما  مغرب  في  ناجحة 
وأكدت من جهة أخرى، أن املهدي بنبركة 
درس  عندما   1962 ــى  إل  1960 منذ 
انتهى  باريس،  في  »اإليكونوميتريك« 
إلى ضرورة عوملة الثورة، لفرض شروط 

جديدة على املنطقة.
إلى  مقبوال  بكن  مع  التقارب  يكن  لم 
أثار فرنسا، فاملهدي بنبركة  الذي  الحد 
أثار قرارا سابقا باإلعدام أطلقه الجنرال 
»عدو فرنسا األول هو  أن  لقوله  جوان، 
املؤسسة  مــن  فجزء  بنبركة«،  املــهــدي 
حكمي  جــانــب  إلـــى  ضـــده  الفرنسية 
عدم  إلــى  باإلضافة  ــالده،  ب من  اإلعــدام 
تقارب  في  السوفياتي  االتــحــاد  رغبة 
كوبي صيني دشنه بنبركة، لكن »السي. 
آي. إي« واملخابرات املغربية لم تقرر أي 
بعد  ساعدت،  لكنها  بخصوصه،  شيء 
تورط الرباط في قتله، في التخلص من 

الجثة، بنقل الطلب إلى »املوساد«.
وفي  األمريكين،  حسب  سنة،  وقبل 
أنــه  ــه،  ــحــاوري مل بنبركة  أكـــد   ،1964
عمالء  طــرف  مــن  يقتل  أو  سيختطف 
أوفقير واملتواطئن معه، وبقي متفائال 
الحسن  امللك  الستطاعة  ذلــك،  كل  رغــم 

الثاني »خلق مخارج جديدة لألزمة«.
كان الحسن الثاني عند املهدي بنبركة 
أن  أوفقير  ويعرف  أوفقير،  من  أقــرب 

يكون  لن  الثاني  الحسن  على  االنقالب 
برأسن، وقبله جرى حساب الدولة، إذ ال 
)مدني  يمكن أن يبقى قائدان انقالبيان 

وعسكري( في الساحة.
قتل  مستهدفة  العملية  بـــدأت  لقد 
عنه  ــراج  ــ واإلف اختطافه  ألن  بنبركة، 
سيكلف الكثير، لذلك تقرر تصفية املهدي 

بنبركة.
السرية  الوثيقة  متابعة  خــالل  ومــن 

التوصيات  تكشف  والتي   »186 ـ  »ألف 
الثاني  الــحــســن  نــظــام  عــن  الــخــاصــة 
واملــعــدة من طــرف لــورانــس بــوب، فإن 
عملياتها  واصــلــت  املتحدة  الــواليــات 
التجسسية من موقعن باملغرب، طنجة 
لديها  فرنسا  فيما  البيضاء،  ــدار  والـ
مكتب واحد، ويالحظ نوع العدد العامل 
في هذه املنطقة )املغرب العربي وباريس 
آي. إي«،  »السي.  والبالغ من  ومدريد(، 
القومي،  األمــن  وكالة  من  و3  فــردا   16
ولم تكن أي عملية ضد بنبركة في سياق 
التنسيق العملياتي بن باريس والرباط 

عبر »السي. آي. إي«.
املغرب  أخــذ  أوفقير،  انــقــالب  وبعد 
آي.  »السي.  متابعة  في  قصوى  أهمية 
األمريكي  القومي  ــن  األم ووكــالــة  إي« 
التفاصيل  إدارة  ألن  املعلومات،  ووكالة 
للقوات  الوطني  واالتحاد  العرش  بن 
الشعبية والعرش والجيش، هو ما عقد 
التفاصيل التي باشرها امللك برجاله في 

املوقعن.
لم يعتمد الحسن الثاني على القيادات 
مخابراته  مكاتب  مختلف  مع  املتعاونة 
للقوات  الوطني  واالتحاد  الجيش  في 
صداقاته،  على  اعتمد  بــل  الشعبية، 
لعبد  إال  الحكومة  رئــاســة  يسلم  ــم  ول
هذه  من  منطلقا  اليوسفي،  الرحمان 
الذي  الكبير  الصمت  وحجم  الصداقة 
كل  تجاه  به  التصرف  اليوسفي  يــرى 
ما يتعلق بامللك، حتى بالنسبة للمهدي 
بنبركة الذي تجاوزه ما سمي بالتناوب، 
ملصالحة  عائقا  املــهــدي«  »دم  يعد  فلم 
امللكية واالتحادين، ليتركوا كل ما حدث 

للتاريخ.
ــثـــورة« إلــى  وتــغــيــر املــعــجــم مــن »الـ
تحول  بنبركة  ــهــدي  وامل ــرة«،  ــؤامـ »املـ
باسم  أوفقير  جانب  إلــى  انقالبي  إلــى 
بخط  الجنرال  اسم  لكتابة  صداقتهما، 
وتــؤكــد  متابعته،  بـــاب  ــن  م بــنــبــركــة، 
أوفــقــيــر جاء  أن  األمــريــكــيــة  الــوثــائــق 
الثاني، ولم يباشر  اقتراحا من الحسن 
أي  الثاني  الحسن  مع  بنبركة  املهدي 
إلى  بعده  أو  االستقالل  قبل  مفاوضات 

أن قتل في باريس.

 الحسن الثاني فضل الحوار مع عبد 
الرحيم بوعبيد والثقة في اليوسفي،

 وما عداهما فهو تيار ثوري 

بنبركة  املــهــدي  كتب  دوري،  بشكل 
»الحالة  تقرير  بوعبيد  الرحيم  وعبد 
املــغــربــيــة تــحــت االســتــعــمــار« املــوجــه 
املتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  إلــى 
 ،1952 سنة  ومنذ  باريس،  من  ودائما 
اإلقامة  فــي  عمل  مغربي  طباخ  وعبر 
»أعاد بوعبيد تركيب سلة  العامة، 
سياسة  الستكشاف  املــهــمــالت« 
جاء  أن  ــى  إل املــغــرب  فــي  فرنسا 
بالكوست،  غيوم  الجنرال  تغيير 
خالله  ومن  بوعبيد،  خاطب  الذي 
فقال  تريدون؟  مــاذا  »الوطنيون«: 

»جواز سفر«.
اجــتــمــع   ،1955 ــة  ــن س وفــــي 
إدغارفور، رئيس الحكومة الفرنسية 
بزيارته  املطاف  وانتهى  ببوعبيد، 
للملك  الجليل  عبد  بــن  عمر  رفقة 
 5 وفي  املنفى،  في  الخامس  محمد 
قصر  وفــي  السنة  نفس  من  نونبر 
إن  جيرمان  بـ»سان  الرابع«  »هنري 
ولي  الحسن،  مــوالي  اشتغل  الي«، 
كتابة  ملكا، على  الذي أصبح  العهد 
تقرير معا، وهو ما تم التوقيع عليه 
في إعالن »سيل سان كلود« بن امللك 

والفرنسين،  الخامس  محمد 
ولـــهـــذا الــســبــب، 
الحسن  يــشــك  ال 
القناعة  في  الثاني 
لبوعبيد،  امللكية 
الراحل  امللك  ووثــق 
فــي مــهــرب الــســالح، 
ــذي لم  ــ الــيــوســفــي ال
يرغب مطلقا في تزويد 
ــثـــوري  ــاح الـ ــنـ ــجـ »الـ
لحزب  والــراديــكــالــي« 
بالسالح،  االســتــقــالل 
لــصــدر  يـــوجـــه  ــي ال  كـ
امللك، ولذلك، فإن العمل 
واملــهــدي  بوعبيد  بــن 
ــي الــتــقــاريــر  بــنــبــركــة ف
املوجهة للجمعية العامة 
وبعدها  املتحدة،  لألمم 
ــم، ال  ــواصـ ــعـ ــي الـ ــاق ــب ل
بوعبيد  مشاركة  يعارض 
فرنسا  بن  التسوية  في 
وامللك املغربي التي ابتعد 
حزب  في  كامل  تيار  عنها 
حزب  وبعدها  االستقالل، 
للقوات  الوطني  االتــحــاد 

الشعبية.
عرف  السنوات،  مر  وعلى 
تمييز  جيدا  الثاني  الحسن 
لنهجه،  املعارضن  امللكين 
ــثــوريــن  ــن ال ــهــوري ــجــم وال
امللكية،  إسقاط  في  الراغبن 

وكان مهما قص األجنحة لتعود القيادة 
البصري  الفقيه  نفي  من  بوعبيد،  إلى 
بنبركة،  واملهدي  إيــدر  أيــت  وبنسعيد 

وإبعاد عمر بنجلون.
الكل،  أراد  إي«،  آي.  »السي.  حسب 
بمن فيهم الجنرال أوفقير، أرادوا بنفس 
السياسية«  »الــحــزورة  نهاية   طويل، 
إلى  انتهت  وقد  شــاراد(،  )بوليتيكال 
النظام  أقــطــاب  بــن  دمــويــة  تصفيات 
أصل  من  جنراالت   9( العسكرين  من 
وعاشرهم  الصخيرات  في  جنراال   16
انقالب  في  سنة  بعد  أوفقير  الجنرال 
)يتقدمهم  واملــدنــيــن   )1972 غشت 
حملة  مــن  ــشــرات  وع بنبركة  املــهــدي 
واملقاومة(،  التحرير  في جيش  السالح 
ــن  ــي ــالل ــق وبــــن الــحــزبــيــن )االســت
بناء  يسبق  هل  ودائما،  والشورين(، 
رهان  في  الدولة  بنيات  الديمقراطية 
األهم  املوقع  الجميع  أفرد  وقد  املغرب، 

للديمقراطية؟
لو التزم القصر بالوعود التي قطعها 
على نفسه في املفاوضات، النتهى األمر، 
معركة  فــي  الــعــرش  مــوقــع  إدارة  لكن 

االستقالل، سبقت باقي أذيال الصورة.
واستدعى تطرف عودة السلطنة تحت 
فأخرت  الثورة،  مواصلة  امللكية،  عباءة 
»سيل  اتفاقية  جعلت  التي  التفاهمات 
سان كلود« تلتحق بـ»إكس ليبان«، وقد 
ينته  ولم  املسار،  هذا  بوعبيد  هندس 

يوما من األيام إلى دمقرطة النظام.
لقد راهن الجميع على موازين القوى 
املفاوضات  بقيت  فيما  املواقع،  لحسم 
داخل  دائما من  بقيادة  بوعبيد  سارية 
باملفاوضات  مكلفا  ــرا  وزيـ الحكومة 
للمملكة  سفيرا  ثم  البكاي،  حكومة  في 
املسار  هذا  نتائج  لتثبيت  فرنسا،  في 
التفاوضي، وكان املساس بعبد الرحيم 
فرنسا  بــمــصــالــح  مــســاســا  بــوعــبــيــد 
االستراتيجية واملغرب، إنه »الكنز« كما 
عهده  وولي  الخامس  محمد  امللك  يراه 

واملغاربة الثوريون، على حد سواء.
ملا  الحرفي  التطبيق  على  واإلشــراف 
بــاريــس، جعل  مع  عليه  االتــفــاق  جــرى 
املــخــابــرات  مــع  تنسيقه  فــي  بوعبيد 
لها  عنصر  أهم  »السديس«،  الفرنسية 
بنفس  حياته  حماية  وتعد  املغرب،  في 
ونفس  مديرها،  حياة  حماية  إجــراءات 
األمر بالنسبة للقصر، ألن بوعبيد راعي 
وبالنسبة  كلود«،  سان  »سيل  اتفاقية 
وديعة  ــي  راع فهو  االســتــقــالل،  لحزب 

»إكس ليبان«.

يبرر  لبوعبيد،  فرنسا  وانتصار 
في  القائد  لنفس  بــرادة  حميد  انتصار 
غداة  بتاونات،  »التاريخية«  شهادته 
لصدور  الفضية  الــذكــرى  فــي  تكريمه 

صحيفتها الجهوية »صدى تاونات«.
أفريك«،  »جون  صحافي  أن  املهم  من 
فاس،  من  قليلة  أميال  بعد  على  املكرم 
ركز على بنبركة، وأربك بوعبيد املعروف 
تحت  بحكومة  قبل  فاملهدي  باعتداله، 
بوعبيد  اشترط  فيما   ،1962 دستور 
نعمل  املهدي:  وقــال  دستوريا،  تعديال 
ما عملناه مع أبيه )قاصدا حكومة مثل 
حكومة عبد هلل إبراهيم(، كي ال تندفع 
األمور إلى حالة االستثناء التي توقعها 
املهدي قبل تنفيذها من الحسن الثاني.

التفاوض  في  دائما  بوعبيد  ضغط 
لالتحاد  الراديكالي  الثوري  بالجناح 
الجيش  لكن  الشعبية،  للقوات  الوطني 
رفضوا  املتحدة،  ــواليــات  وال وفرنسا 

حكومة جديدة لعبد هلل إبراهيم.
براغماتية  أكــثــر  املــهــدي  ظهر  لقد 
عن  نقال  بنبلة،  عند  »انتهازية«  سميت 
الفقيه  القذافي  فيما حول  برادة،  حميد 
البصري إلى »متهور«، لكن اللعبة أعقد، 

بوعبيد  قيادة  عن  الجميع  دافع  عندما 
ما  وهــو  وبنجلون،  بنبركة  وإقــصــاء 
تحقق بيد فرنسية ومغربية لعبت على 
كل التناقضات للوصول إلى هذا الهدف، 
ألن  حكومة،  أي  بوعبيد  يرأس  أن  دون 
أي قوة له في هذا املوقع، ستوقع أزمة 

كبرى بسلطات القصر.
من  لبوعبيد  الثاني  الحسن  حرمان 
رئاسة الحكومة، إشارة قوية من املهدي 
صديقا  القصر  يعتبره  ملــن  بنبركة، 
أسرارها، خصوصا  من  وجزء  للملكية، 
وأن الحسن الثاني في والية العهد سلم 
مفاتيح االقتصاد لبوعبيد، ثم للدويري، 
االقتصاد  وزارة  تسليم  في  يرغب  ولم 
لــلــمــهــدي بــنــبــركــة، وهــــذان الــخــطــان 
للحكومة  بوعبيد  رئــاســة  ــران،  األحــم
خوفا  لالقتصاد،  بنبركة  املهدي  وإدارة 
حفظ  الشيوعي«،  »الطابع  إلى  نقله  من 
وليبرالية  للملك  الواسعة  السلطات 

الغرب.

 إيطو برادة ابنة الصحافي، لم تغب
 عن المشهد 

لم  تــاونــات،  في  حديثه  معرض  في 
تغب إيطو برادة، ابنة الصحافي برادة، 
من زوجته منيرة بوزيد، عن 
طيفه بن باريس التي عرفت 
وكندا،   ،1971 عام  ميالدها 
املدينة  إلى طنجة،  والعودة 
الجد،  ملحمة  عرفت  التي 
وتلك قصة أخرى من حزب 
الشورى إلى عالم التصوير 
الجمعوي،  والعمل  الفني 
فالسياسة تقف بن الوالد 
واالبنة في تأييد البرملاني 
عمر بالفريج، وبن حراك 
2011، وهو عام تتويجها 

»فنانة السنة«.
حميد  فـــي  يــخــلــو  ال 
ومــن  األب،  ظــل  ــرادة  ــ ب
ـــاول أن  ــح ــات تـ ــ ــري ــ ذك
تــربــط االنــقــالبــيــن في 
ــرب تــحــت عــنــوان  ــغ امل
ــذي  ــن«، الـ ــريـ ــآمـ ــتـ »املـ
بـــه مــوقــفــا  يــقــصــد  ال 
ــا، إنــهــا  ــوجــي ــول ــدي إي
ــاوالت لــالنــقــالب  ــحـ مـ
)ضربنا  النظام  على 
وكان مهما  وضربناه(، 
أجل  من  الصفحة  طي 
يريدها  الــتــي  امللكية 
تــكــون  وأن  ــة  ــث حــدي
الديمقراطية معيارية.

إثبات  الصعب  من 
أي  في  وأوفقير  بنبركة  املهدي  صداقة 
الفقيه  دعم  في  أحد  يختلف  وال  وثيقة، 
لم  هذا  لكن  أوفقير،  النقالب  البصري 
لهذه  الجزائر  أو  القذافي  دعم  يستتبع 
اتــصــل بالحسن  مــن  فـــأول  املــحــاولــة، 
الليبيون  وتأكد  الجزائريون،  الثاني، 
مخابرات  نقلت  كـما  لهـم،  بصـمة  ال  أن 

»الكا. جي. بي«.
الثاني  الحسن  على  للثورة  يكن  لم 
حليف في الشرق والغرب، لذلك فشلت، 
أراضي  على  معارضن  احتضان  رغم 
دول، في مقدمتها فرنسا صديقة اململكة، 
لكل  السقف  يضع  ــان  ك اإللــيــزيــه  ألن 
ثوريا  تكون  فكيف  العرش،  معارضات 

وأنت تزور باريس أو تعيش فيها؟
ضد  املسلح  العمل  ممكنا  يكن  »لــم 
املغرب من باريس«، رسالة فهمها بنبركة، 
والحلقة متواصلة إلى الصحافي حميد 
أكثر من  فاملعارضة ليست  لذلك،  برادة، 
مشترك،  صديق  إلى  يذهبون  غاضبن 
وخلطة املحاوالت االنقالبية غير املعقدة، 
مجموعات  أو  أفــراد  ردود  مجرد  هي 
واالستبداد  الظلم  تمادي  على  صغيرة، 

واحتكار القرار من طرف العرش.
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  marriage of Berber and Arabic elements in
 morocco has never been complete).
 5-(the French consciously encouraged Berbers
 to enter military profession as a counter weight
to the Arab majority which dominated the poli-

 tical scene).
 6- (the Istiqlal may raise this issue as an early
 order of business. while Hassan still sees some
value in retaining this link to the US. he reco-
gnizes that in terms of an inducement for addi-

 tional aid and as a resource of foreign exchange
these facilities are waning asset).

 7-(to reduce the complement associated with
 kenitra might lead Hassan to believe that US it
 self would not to be seriously troubled by the
 closing of these installations).
 8-(the close relationship between the US and
 morocco would be far more seriously disrupted
 if the monarchy were be over thrown).
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بني رس الدولة والرس المهني ورشف فرنسا، انتهت قضية المهدي بنربكة 

التي قال فيها القايض برييز منذ اليوم األول: أنا مشمزئ ألننا لن نعرف 
الحقيقة؟

يف تفاصيل االنقالبات، أن بنربكة لم تجمعه أي عالقة بأوفقري البنتاغون ووكالة المعلومات.. ألن القضية ال تزال حية، لكن اإلجماع حاصل عوض الوثائق المعتمدة من جانب استخبارات األمن القومي واستخبارات »اليس. آي. إي« تنرش المقاالت الصحفية كوثائق رسية لها يف ملف بنربكة 



منا  املــنــون  يــد  خطفت 
دجنبر   28 السبت  ــوم  ي
مصطفى  موالي  املنصرم، 
الصحافة  عميد  العلوي 
ــب  ــاتـ ــكـ ــة والـ ــيـ ــربـ ــغـ املـ
ــاضــل، لــكــن ال مــرد  ــن وامل

لقضاء هلل.
خبر  علينا  ــزل  نـ لــقــد 
ــاة كــالــصــاعــقــة لم  ــوفـ الـ
ــة،  ــداي ــب نــتــحــمــلــه فـــي ال
لـله  أمرنا  فوضنا  لكننا 
ــرى على  ــ أخ مـــرة  ــا  ــن وك
مقبرة  فـــي  مــعــه  ــد  ــوع م
موالي مسعود حيث التأم 
أصدقاؤه وأسرته الكبيرة 
العزاء  ليكون  والصغيرة 
ــى واألســف  ــدا واألس واح
ــب  ــن واكـ ــل مـ ــوان كـ ــنـ عـ
بيته  من  املهيبة  جنازته 
العامر إلى مثواه األخير.

مصطفى  مــوالي  تركنا 
ونحن كنا من األجيال التي عرفته 
مدرسته  من  واستفادت  قرب  عن 
التي تجود بها جريدة »األسبوع 
الصحفي« كل يوم خميس، خاصة 
الذي  الضائعة«  »الحقيقة  ركــن 
يجتمع  قضايا  على  أعيننا  فتح 
واملعاصر  الحديث  التاريخ  فيها 
ألحــوال  املوضوعية  ــقــراءات  وال
الساسة والشعب على حد سواء.
تربت  مصطفى  موالي  وبفضل 
على  والكتاب  القراء  من  أجيال 
ما  وعلى  الصحافية  الكتابة  فن 
وتجرد،  موضوعية  من  تتطلبه 

وأخالق مهنية. 
لم يكن وداعنا ملوالي مصطفى 
اليوم  ذلــك  ربــه ظهر  إلــى جــوار 
ــهــن، ونحن  ال ــاألمــر  ب الــحــزيــن 
ــا  ــدا ومــربــيــا وأبـ ــي ــم ــودع ع ــ نـ
باملعارك  حافال  وتاريخا  حنونا، 
التعبير  لحرية  الــرافــضــن  مــع 
والصوت  واملعرفة  الفكر  وحرية 

شرسا،  محاربا  كــان  لقد  الحر. 
مختلف  في  حليفه  النصر  وكان 
الحروب التي خاضها في املاضي 
القريب والحاضر، ليلقننا دروسا 
قلم  نفسه،  سيد  فيها  القلم  كان 
املوجعة،  الضربات  رغم  يلن  ال 
الخصوم،  ومكانة  إمكانات  ورغم 
دون  عصره  فيلسوف  كــان  لقد 

منازع.
ــا مـــــوالي مــصــطــفــى،  ــ ــن ــ ودع
اليوم  ــك  ذل عصر  فــي  ــاه  وودعــن
الـــحـــزيـــن وقــلــوبــنــا مــكــلــومــة 
ونــفــوســنــا مـــهـــزوزة أمـــام هــذا 
املصاب الجلل، لكوننا ندرك أننا 
فقدنا رجال من خيرة رجال املغرب 
لنا أسلوبا  الحديث، رجال أسس 
وأسلوبا  اإلعــالمــي،  القطاع  في 
مع  التواصل  وفــي  الحياة،  في 
االجتماعية،  الشرائح  مختلف 
مثله،  إعالميا  عرفنا  ولعمرنا 
فقيها  وال  مستواه  في  كاتبا  وال 
ــامــه، كــيــف ال  ومـــؤرخـــا فــي مــق

بتاريخ  يتحفنا  كــان  الــذي  وهــو 
ــديـــم واملـــعـــاصـــر  ــقـ املـــغـــرب الـ
إلى  انتباهنا  ويشد  والحديث، 
قريبا  املغرب  فيها  كان  محطات 
وتــارة  تقويه،  ــارة  ت أحــداث  مــن 
موالي  يكن  ألــم   تضعفه،  أخــرى 
والــكــاتــب  الــصــحــفــي  مصطفى 
الفضل  له  من  وطننا  في  الوحيد 
في اختزال املفاهيم الحديثة وفي 
اليوم  ملغرب  الحديث  التصور 
مصطفى  موالي  يكن  ألم  والغد؟ 
العمومية  لسياستنا  املــفــتــاح 
ــذر  ــنـ املــحــلــل ألخــطــائــهــا واملـ
والثقافية  االجتماعية  لهفواتها 
يبقى  ذلــك  ــى  وإل واالقتصادية؟ 
مرجعا  الضائعة«  »الحقيقة  ركنه 
الكتابة  أدبــيــات  مــنــه  نستقي 
مفتوحا  وتــاريــخــا  الصحافية، 
ماضينا  معرفة  فــي  يــرغــب  ملــن 
في  الضارب  وتراثنا  السياسي 

عمق ذاكرتنا األدبية والثقافية.
لقد كنتم بالفعل مؤسسا لثورة 

األمــة  قضايا  كــل  المست 
ــعــربــيــة واإلســالمــيــة،  ال
االستراتيجيات  ورجـــل 
تؤمن  بامتياز، وشخصية 
إقصاء  دون  بــاالخــتــالف 
تملك  كــنــت  كــمــا  ــر،  ــ اآلخ
النقد  في  الرحب  الصدر 
معلمة  ــت  ــن وك الــبــنــاء، 
فوق  تتعالى  الذات  قائمة 
كل ما من شأنه أن يعصف 
ــالق، بل  ــ بــاملــبــادئ واألخ
فيك،  عهدنا  وملا  كنت  لقد 
حاول  من  كل  على  عصيا 
اللعب معك عبر جياد املال 
ولنا  والسلطة،  والــجــاه 
مصطفى  مــوالي  يــا  فيك 

القدوة والعبرة..
كم كنا تائهن ظهر ذلك 
مقربة  على  ونحن  السبت 
عجز  جو  في  مثواك،  من 
فــيــه الــلــســان عــن الــكــالم 
تتبادل  عيون شاردة  لتحل محله 
جو  على  خيم  الذي  الحزن  حجم 
الهمسات  كــانــت  ــم  ك الـــــوداع.. 
لها  كيف  املــودعــن،  بــن  خافتة 
وهي  والحال  ذلك  غير  تكون  أن 
ــرمــز مــن رمــوز  ــام جــثــمــان ل ــ أم
املغرب، ولعنوان يصعب نسيانه، 
ولشخصية من الصعب أن يجود 

بها الزمن مرة أخرى. 
مصطفى،  مــوالي  يــا  ودعــنــاك 
مسافة  على  منك  الــيــوم  ونحن 
روحك  وأمــام  يتجزأ،  ال  جزؤها 
لنا  حــول  ال  مشدوهن  الخالدة 
وال قوة، وما لنا إال أن ندعو لكم 
الرحمن  يجعلك  وأن  باملغفرة، 
ــاء  ــي ــب الـــرحـــيـــم فـــي صـــف األن
والصالحن، وال حول وال قوة إال 

باللـه.
إنا للـه وإنا إليه راجعون.

ــدوم  ــي دعــتــنــي وفــــاة الــصــحــفــي وق
عجل  عن  أكتب  أن  املغربية  الصحافة 
بما  متخيرا  نفسي  فيها  وجــدت  كلمة 
مهنته  يمارس  وهو  شخصيا  هو  كتبه 
باعتبارها  يسمونها  كما  السلطانية 
السلطة الرابعة، ومما جعلني أتردد بن 
موالي  راحلنا  عن  بالكتابة  اختيارين 
مصطفى العلوي بن السرد ملا كتبه عن 
نفسه في أحداث سجنه في »دار املقري«، 
وكيف نقل وهو مغمض العينن وبرجلن 
مذكراته  فــي  كتبه  مــا  وبــن  مكبلتن، 
وما  مناسبة،  من  أكثر  في  عامة  بصفة 
عندما  العلوي  مصطفى  كون  أدهشني، 
ما  باعتبار  بنبركة  املــهــدي  عــن  يكتب 
الدسمة  ملفاته  في  محاكمته  عن  حمله 
املحكمة  من  يخرج  وهو  إياها  متأبطا 
التي تناولت »املتهم«، ولم يكتف العلوي 
بما قيل عنه في صكوك بال غفران، وأراد 
العلوي بعمله الصحفي أن يتحرى قول 
حق  في  الكاملة  الحقيقة  بسرد  الصدق 
رجل )بنبركة( كان يغضب إذا لم يتوفر 

عما كتبه العلوي في مجلة »املشاهد«.
كان  كما  يكتب  كان  العلوي  فاملرحوم 
مدى  على  أكــتــب  كنت  ــي  ــن ))إن يــقــول 
التي  التنقالت  وعبر  طـــوال،  ســنــوات 
سنحت لي بها ظروف مهنتي الصحفية، 
أسهمت  أو  تتبعتها  التي  واملؤتمرات 
الــعــرب  نــحــن  لــنــا  يحلو  حــيــث  فــيــهــا، 
خصوصا أن نلقي على جنبات املوائد ما 
يتعذر علينا اإلفصاح عنه أمام منصات 
وكلما  االجتماعات،  وموائد  الخطابة 
أو املغاربة، إال  درج الحديث عن املغرب 
وأقحم الحديث عن املهدي بنبركة مثلما 
ذلك  الغائر،  الجرح  في  السكن  يقحم 
الجرح الذي لم يندمل، رغم ثمان عشرة 
األعذار  أجد  ولكنني  املعالجة،  من  سنة 
لكل متهم عربي((.. فالراحل كان متشبثا 
بالكتابة التي تحمل الكلمة الصادقة وإن 
كانت جارحة رغم ما كلفه ذلك عند دعاة 
االلتزام النضالي بال صدق، وأقصد بما 
مما  بنبركة،  املهدي  عن  كتبه  ما  قلته، 
اتخذه  الــذي  كتابه  مــصــادرة  إلــى  جــره 
البعض من أسباب رميه في »دار املقري« 
كتصفية حساب مع رجل كان من واجبه 
نظرهم  في  النظام  جانب  في  يكون  أن 
وال  معارض  لحزب  ينتمي  ال  باعتباره 
الحزب  بــاســم  وزاري  ملنصب  يسعى 

السياسي.
الراحل،  قد كتبت في حلقات عن  كنت 
كتبته  ما  بتصحيح  يقوم  أن  وتمنيت 
عندما ذكرت أن اإلرهابي جورج فيكون، 
والــذي  بنبركة  املهدي  اختطاف  مدير 
كان يتزعم محاولة اغتيال عالل الفاسي 
عليها  كتعليق  صورة  في  ذلك  ورد  كما 
كما هــي مــنــشــورة فــي كــتــاب »املــهــدي 
والتاريخ«  الضائعة  للحقيقة  بنبركة 
في  حفيظتي  أثــار  ومما   ،151 صفحة 
ينشر  كان  ما  املنصرمة،  السنة  صيف 
جريدة  فــي  العلوي  مصطفى  للراحل 
مجال  في  نضاله  أجــزاء  من  »املــســاء« 
له  تعرض  وما  املقري«،  »دار  في  حبسه 
املعتقلن،  داخلها وغيرها من ضمن  في 
وكان عجبي أكثر، كيف أن العلوي مدير 
جريدته  عن  املسؤول  »األسبوع«  جريدة 
أعباء  من  يتحمله  كان  وما  األسبوعية 
وباألخص  جريدة،  إصــدار  على  السهر 
هذا  الضائعة«،  »الحقيقة  صفحته  في 
ــه يــتــولــى نشر  ــؤول ومـــا يــقــوم ب ــس امل
»املساء«..  جريدة  في  النضالية  مقاالته 
كان  رحمه هلل  العلوي  الراحل مصطفى 
زمانية  رخصة  على  يتوقف  ال  نضاله 
والبحث  والــقــراءة  فالكتابة  معينة، 
الفكري والسياسي مستمر وهو يتجاوز 

سن الثمانن.
رحمه هلل وعزاؤنا ألفراد عائلته وأهله 

ومن كانت له عالقة به.
إنا للـه وإنا إليه راجعون. 

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى ال�شعب في دار غفلون

طائرات احلمو�سي �ستحلق فوق روؤو�س املواطنني
ــرحــة عــارمــة  لــقــد غــمــرتــنــي ف
األخبار،  طريق  عن  علمت  عندما 
الوطني  لألمن  العامة  اإلدارة  أن 
املقبلة،  بــرامــجــهــا  ــي  ف تــعــتــزم 
طيار  ــدون  ب طــائــرات  استعمال 
)drone(، قصد مكافحة الجريمة 
لي  سبق  وقــد  أشكالها،  بجميع 
الركن  هذا  من  كرست حلقتن  أن 
إلطالع قرائي ومن خاللهم الرأي 
كنت  التي  السرقة  على  الــعــام، 
فتاة  بها  قامت  والتي  ضحيتها 
حيث  ببيتي،  كخادمة  اشتغلت 
امللك  وكيل  إشعار  إلــى  سارعت 
إلخباره  االبتدائية  املحكمة  لدى 
تعليماته  ــأصــدر  ف ــواقــعــة،  بــال
لــلــشــرطــة الــقــضــائــيــة بــالــربــاط 
في  دقيق  بحث  بإجراء  وكلفهم 
بجميع  قاموا  وفعال  املــوضــوع، 
البصمات  أخــذ  منها  التدابير، 
معلومات،  من  يخصهم  ما  وكــل 
هذا  نتائج  أنتظر  جعلني  مما 
اعتقال  إلى  أفضى  الذي  البحث 
فبراير  شهر  فــي  فيها  املشتبه 
الــذي  التوضيح  حسب   ،2019
إلى  بإرساله  األمــن  مدير  تفضل 
أكن  لــم  أنني  ويــبــدو  الــجــريــدة، 
الضحية األولى، إذ علمت بفضل 

ــواصــل االجــتــمــاعــي  ــت ــع ال ــوق م
قد  السارقة  هذه  أن  »فايسبوك«، 
يقطن  آخــر  مــواطــن  على  سطت 
بفاس، في مبلغ 15 مليون سنتيم، 
سرقة  بعمليات  قامت  أنها  كما 
وأكادير،  كتيزنيت  أخــرى  بمدن 
مما يؤكد أنها إما مصابة بهوس 
 ،)Kleptomanie( ــة  ــســرق ال
إرشــادات  تحت  تعمل  أنها  وإما 
عصابة محترفة، خصوصا وأنها 
بسيارة  سرقتي،  بعد  استعانت 
كانت تنتظرها أمام العمارة ليال.
إنني وإذ أعود إلى الكتابة في 
املدير  من  أرجو  املوضوع،  نفس 
بإفادتي  يتفضل  أن  لألمن  العام 
ببعض املعلومات التكميلية حول 
هذه النازلة، فهل سبق لهذه الفتاة 
تم  وهل  املحكمة؟  أمام  مثلت  أن 
على  وأنـــا  الضحايا  اســتــدعــاء 
املحكمة  حكمت  وبماذا  رأسهم؟ 
وما  أصــال؟  تقديمها  تم  هي  إن 
التي سرقتها؟  املجوهرات  مصير 
اشتروا  الذين  استدعاء  تم  وهل 
اآلن  توجد  سجن  بأي  املسروق؟ 
معلومات  ــذه  ه الــســارقــة؟  ــذه  ه
الضحايا،  لجميع  توفيرها  يجب 
ــون أجــهــزتــنــا  ــان هلل فــي عـ ــ وك

ــي أبــهــرت الــعــالــم  ــت األمــنــيــة ال
مكافحة  إطــار  فــي  بــه  تقوم  بما 
املخدرات   في  واالتجار  اإلرهــاب 
والهجرة السرية، حيث أبانت في 
خبرتها  عن  امليادين  هذه  جميع 
بالعمل  تكتف  ــم  ول وجــديــتــهــا، 
املغرب،  في  األمن  استتباب  على 
ولكنها تقدم أيضا مساهمة فعالة 
في الحد من انتشار اإلرهاب في 
جعل  مما  أجنبية،  بــلــدان  عــدة 
وساما  ينال  الوطني  أمننا  مدير 
اإلسبانية،  السلطات  من  عاليا 
الواليات  خارجية  وزيــر  أن  كما 
خالل  حرص  األمريكية،  املتحدة 
مقابلة  على  للمغرب،  ــه  ــارت زي
السيد  املغربي،  الشباب  ــدوة  ق
الــحــمــوشــي، مــمــا يــدل عــلــى أن 
درجة  اليوم  تتبوء  باتت  بالدنا 
عالية في مجال مكافحة اإلرهاب.

يــعــتــبــر  األمــــــن  كـــــان  وإذا 
لجلب  أســاســيــا  شــرطــا  ــوم  ــي ال
ــا  ــالدن ــإن ب ــ ــارات، ف ــمـ ــثـ ــتـ االسـ
تتدفق  تفتأ  ــم  ل لـــــلــه،  والــحــمــد 
االستثمارات  من  العديد  عليها 
يمكن  ال  أنــه  كما  جانب،  كل  من 
بهذه  تقوم  أن  األمنية  لألجهزة 
الشعب،  مساهمة  ــدون  ب املــهــام 

يعتبر  أن  يجب  منا  مواطن  فكل 
نفسه عنصرا من عناصر الجهاز 
بالصفات  بتحليه  وذلك  األمني، 
التي تتطلبها املواطنة الصالحة، 
))ال  النبوي:  للحديث  مصداقا 
ــة((  ضــالل عــلــى  أمــتــي  تجتمع 
على  ))وتعاونوا  تعالى:  وقوله 
ــوى((، واملــؤمــنــون  ــق ــت الــبــر وال
اإلسالمي  الــديــن  تعاليم  حسب 
حرام  ومالهم  دمهم  إخــوة،  كلهم 
الحق  وأن  خــصــوصــا  بــيــنــهــم، 
بالتضامن  يأمر  وتعالى  سبحانه 
))وال  تعالى:  قوله  في  والتآخي 
ــذهــب  تـــنـــازعـــوا فــتــفــشــلــوا وت
الشعب  فــإن  لــذلــك،  ريــحــكــم((، 
اإلرهـــاب  يخيفه  ال  املــتــضــامــن 
ألن  وانتشار،  قوة  من  بلغ  مهما 
تنفرد  التي  االستباقية  العمليات 
من  تمكنها  األمنية،  أجهزتنا  بها 
تفكيك جميع الخاليا سواء كانت 

نائمة أو نشيطة.
عليه  وأدام  املــغــرب  هلل  حفظ 
أنه  ــادام  م والسالم  األمــن  نعمة 
صفوفه  وتوحيد  بوحدة  متشبث 
ــك على  ضــد األعــــداء، ولــيــس ذل

يقظة الشعب بعزيز. 
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*الهيأة الوطنية حلقوق اإلنسان

الرأي

الراحل م�سطفى 
العلوي الذي قلمه 
كتب ونب�سه �سرب

إدريس أبايا

وداعا موالي م�سطفى العلوي...
وداعا احلقيقة ال�سائعة و�سوت احلكمة

عبد الرحمان البدراوي*



 

زوجتي  بيت  يف  جديدة  حياة 
بباريس((.

ــر عبد  ــوزيـ ــان الـ ــ وربـــمـــا ك
اللطيف الفياللي، قد تفادى أن 
بعد  النموذجي،  امللك  له  يقول 
له  ليقول  يوما  يستدعيه  أن 
امللك لصديقه  قاله  أن  ما سبق 
الــوزيــر اآلخــر، رضــى جديرة: 
أعرفك  الــعــزيــز،  ))صــديــقــي 
منذ سنة 1945، واآلن إذا أردت 
ال  ألني  أمنعك  فلن  تذهب  أن 
لهم  يسمح  ال  مــن  مــع  أتــعــاون 
)مــذكــرات  بــهــذا((  ضميرهم 

الوزير الفرنسي لوران(.
الذين  الكبار  للوزراء  نموذج 
امللك  هــذا  مــع  بنبل  تــعــاونــوا 
األعظم، تذكيرا للنموذج السافل 
من  املــتــعــاونــن  كــبــار  لبعض 
األجيال الجديدة)...(، حن قال 
امللك،  مع  املتعاونن  كبار  أحد 
األنباء  وكالة  عنه  نشرت  وقد 
تحمل  بعد  أنــه  مبريج«  »بلو 
املجال  في  كبرى  مسؤوليات 
السياحي، قد حكى ماضيه في 
))اللوكس  بقوله:   2010 سنة 
هو  املناصب،  يف  لي  بالنسبة 
حذائي  لي  ميسح  من  أجد  أن 
أجد  وأن  بالشامبانيا)...(، 
أقمصتي  لــي  يــطــوي  خــادمــا 
يف  يضعها  أن  قبل  احلريرية 

احلقيبة اجللدية((.
كبار  لــنــمــاذج  قبيح  جــانــب 
غطى  الظريف،  امللك  مساعدي 
هذا  كثيرا،  الشعب  أعــن  عن 
الشعب الذي لم يكن له رأي عن 
مع  املتعاونن  الرجال  حقيقة 

امللك.
لنعود سريعا إلى أيام رجال 
عبد  القطب  أيــام  االستثناء، 
رئيس  الــيــوســفــي،  الــرحــمــان 
حزب االتحاد االشتراكي، الذي 
مقارنة  راقــيــا  نموذجا  يبقى 
ــرى لبعض  مــع الــنــمــاذج األخـ
املخنثن،  املفششن  ــوزراء  الـ
والذين حصلوا على مناصبهم 
ــضــى الــتــرشــيــحــات  ــت ــق ــم ب
التقاليد  عن  الخارجة  امللكية، 
املوضوع  وهو  املخزنية)...(، 
حتمية  ــى  إل بنا  يــرجــع  الـــذي 
ــنــمــوذجــي الــذي  اإلصــــالح ال
ــظــروف  أصــبــحــت تــفــرضــه ال
الــداعــيــة بصوت  الــحــاضــرة، 
الظروف  التغيير،  إلى  مرتفع 
تحتم  التي أصبحت  الحاضرة 
في  املخزنية  التجارب  وضــع 
أن  بعد  التاريخية،  الــرفــوف 
يحتم  املنطقي  األمـــر  أصــبــح 

ــال الــذيــن  ــرج الــتــعــاون مــع ال
ــات  ــان تــضــمــنــهــم فــقــط ضــم
املتطابقة  الحزبية  االنتماءات 
ــات الــدســتــوريــة  ــزام ــت ــع االل م
لــلــدولــة املــغــربــيــة، وكــل دولــة 
مع  التعامل  ترفض  محترمة 
الذين  أو  الــداســريــن  الـــوزراء 
يستغلون غيبتهم عن الحضور 
وملاذا  الشتائم،  إلطالق  امللكي 
التعامل  عهد  املغرب  يدخل  ال 
الحزبي مع الحاجيات املخزنية، 
مادامت التقاليد املخزنية تبقى 
لها أطرها التقليدية املحصورة 
الــذي  املخزني،  االحــتــرام  فــي 
ال يــتــطــابــق مـــع الــحــاجــيــات 
تفرضها  ــي  ــت ال الــســيــاســيــة 
ومقاييس  العاملية،  التطورات 
املتحدة  الواليات  مع  التعامل 
وروسيا ومجلس األمن والسوق 
الدولية،  واملناورات  األوروبية 
املقاييس  هي  وهــا  خصوصا 
واملحاكمات  واالحــتــجــاجــات 
عن  نــمــاذج  تعطينا  أصبحت 
الذين  ــخــزن،  امل ــال  رجـ بعض 

يرتكبون أخطاء فادحة تقودهم 
إن  ثم  الدولية،  املحاكمات  إلى 
املغربية  السياسية  الخريطة 
املنشورة على الصعيد العاملي، 
أصبحت تحتم مراجعة صريحة 
لألساليب املتبعة على الصعيد 
الداخلي والخارجي، بينما هذه 
الخريطة على الصعيد الدولي، 
أصبحت تحتم بعض املراجعة 
الداخلية،  السياسة  في  سواء 
للتناسق  املراجعة  وباألسبقية 
ــات املــنــطــقــيــة،  ــحــاجــي بـــن ال
وخاصة مراجعة لدور األحزاب 
التي يعطيها الدستور املغربي 
الحضور  فــي  أســاســيــا  دورا 
بينما  والــخــارجــي،  الــداخــلــي 
غياب  على  ــوادث  ــح ال تشهد 
شبه مطلق ملا نسميه باإلجماع 
الوطني، وغياب أكثر من مطلق 
الشبه  الحزبية  األغلبية  لدور 
مفضوح  وتكريس  منقرضة، 
أغلب  فــي  الحزبي  للحضور 
الـــقـــرارات املــتــخــذة مــن قبيل 
املعن  الشاب،  الوزير  نموذج 

في الحكومة العثمانية الحالية، 
طويلة  ــام  أي تمض  لــم  والـــذي 
العثماني  رئيسه  وصــف  على 
حتى  املعجزة،  الوزير  بأنه  له 
في  مشهور  صحفي  عنه  كتب 
الشاب  هــذا  ))إن  افتتاحيته: 
أصبح  أنه  يستوعب  لم  أمكراز 
ــوذج من  ــم ــو ن وزيــــــرا((، وهـ
الوزراء الرافضن رفضا مطلقا 
الحزبية  املكونات  مع  للتعامل 
للسياسة  والءهــا  تقدم  ال  التي 
لبعض  وال  املـــخـــزنـــيـــة)...(، 

أقطاب املخزن املشهورين. 
ــرب أصــبــح  ــغـ ــو املـ ــا هـ ــ وه
بن  الــفــردي  للصراع  مسرحا 
السياسية  ــزاب  ــ األح أقــطــاب 
خريطة  عن  بعيدا  بينهم  فيما 
املحصورة  الوطني،  اإلجماع 
بن  الداخلية  الصراعات  في 
ــراف حـــزب الـــعـــدالـــة)...(  ــ أط
املتهربن عن كل تقدير ألقطاب 
هــذا الــحــزب املــبــعــديــن)...(، 
املفروضة  الغضبة  وتكريس 
األحـــزاب  أقــطــاب  بعض  على 
لدى  بالرضى  الذين ال يحظون 
إلــى  لنصل  الــجــهــات،  بــعــض 
إلى  أدت  التي  النتيجة  هــذه 
واملوت  املصنوع،  النفور  هذا 
لعبت  التي  التقليدية  لألحزاب 
التاريخ  في  مصيرية  أدوارا 
ولنراجع  والحاضر،  املاضي 
االصطناعية  األحـــزاب  هياكل 
وهياكل الحكومة الحالية التي 
العثماني،  الــدكــتــور  يرأسها 
والتي ال تشكل إطالقا الصورة 
املتواجدة  لألحزاب  الحقيقية 
الحالية،  الحكومة  في  صوريا 
مشاركة  في  حكوميا  واملتمثلة 
باألحزاب  لها  عالقة  ال  وزارات 
على  نزلوا  ووزراء  الحقيقية، 
الحالية  الــحــكــومــة  أرضــيــة 
تحضير  في  الحتمية  ــاإلرادة  ب
املقبلة،  لالنتخابات  وزراء 
أغلبهم ال حالة حزبية سياسية 
لهذه  املخطط  وكأن  ألعضائها، 
الخريطة الفاسدة، ال علم له بما 
يمهد لحروب فتنوية في العراق، 
وموريطانيا،  وليبيا،  ولبنان، 
إلنقاذ  الذكية  املــحــاوالت  رغــم 
الخريطة السياسية في تونس 
املغرب،  أبــواب  على  والجزائر 
حــيــث أصــبــحــنــا نــســمــع بــدء 
التصريحات  فــي  املــتــدخــلــن 
الذي  الفردي  للحكم  املستنكرة 
بدأ يختفي في الجزائر وتونس.

عندما ي�شمئز الوزراء من العمل مع امللك

بداأت تون�ص واجلزائر تتخل�ص من الديكتاتورية

نماذج الوزراء الكبار، الذين 
تــعــبــوا مــن الــعــمــل مــع امللك 
كثيرة  الثاني،  الحسن  األكبر، 
ومتعددة، وإن كان من الصعب 
العثور على من تعب من العمل 
بينما  الــثــانــي،  الــحــســن  مــع 
الذين طال عملهم مع هذا امللك 
باالمتيازات  تمتعوا  العظيم، 
ثقل  وربــمــا  التكليف،  وطــول 

املسؤوليات.
املنشورة،  املــذكــرات  ولكن 
تركت لنا هذه السوابق، لتؤكد 
أن االستثناءات كانت على أيدي 
وزراء أقطاب، عاشروا الحسن 
الثاني طويال، مثل الوزير عبد 
اللطيف الفياللي، الذي عاشره 
طويال منذ أيام شبابه، إلى أن 
فاجأنا في مذكراته التي نشرت 
أخيرا)...(، بأنه كتب بصراحة 
من  »اشمئزازه)...(«  متناهية 
الثاني،  الحسن  مــع  العمل 
وفرحته)...( بالعثور على عمل 
في باريس، حسبما أخبر امللك 
كريم  ووزيــره  صديقه  العظيم 
))يبدو  له:  قائال  العمراني، 
اللطيف  عــبــد  صــديــقــك  أن 
الفياللي وجد عمال يف باريس 
مذكراته،  يف  كتبه  حسبما 
بــدأت  لقد  كتب:  الــذي  وهــو 
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رحل السي مصطفى تاركا فوق مكتبه ببيته، مقال الحقيقة الضائعة
التي بني أيديكم، إىل جانب الحلقة الثالثة التي سننشرها يف العدد القادم.

بقلـــــــم:
مصطفى العلوي

على  الــعــلــوي،  مصطفى  الــراحــل  أســتــاذنــا  دأب 
تحدي كل الظروف من أجل الوفاء وااللتزام بموعده 
األسبوعي مع القراء، ولم يتخلف طيلة حياته، ولو 
الضائعة«،  »الحقيقة  ركن  كتابة  أسبوعا واحدا، عن 

السبت  يوم  ينتظره  كان  املؤسف  القدر  أن  ورغــم 
املاضي في بيته، إال أن موالي مصطفى، كان قد رتب 
موعده مع القراء من خالل كتابة مقاالته األخيرة)..(. 
أستاذنا  من  حرمنا  قد  والقدر  القضاء  كان  وإذا 

مصطفى العلوي هذا األسبوع، إال أن األقدار شاءت 
عمر  من  أطــول  الضائعة«  »الحقيقة  عمر  يكون  أن 

صاحبها.
إنا لـله وإنا إليه راجعون.

العلوي يلتزم مبوعده مع القراء رغم وفاته 

احللقة الثانية
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