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ــر  مــدي ــن  ــلـ أعـ أن  بـــعـــد 
حسن  امللكي،  الهولدينغ 
الــوريــاغــلــي فـــي أكــتــوبــر 
ربح  امللكي  الهولدينغ  أن   ،2017
صــدرت  أشــهــر،  ستة  فــي  مليارا   225
إعالن  عن  بالتوقف  تعليمات  مؤخرا 
من  واالنسحاب  الهولدينغ،  هذا  نتائج 
بعض  لتذكر  التجارية،  املجاالت  بعض 
النصائح مؤخرا، بما أشيع على هامش 
مظاهرات 20 فبراير 2011، من حتمية 

االختيار بني الثروة أو الحكم.
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وال حجج ملتابعة وزرائه اأويحيى وال�سالل واجلرناالت
وزراء العثماين.. فال�سفة تعليمات بوتفليقة كانت كلها تلفونية

من نوع جديد
 الرباط. األسبوع

ال ندري هل قلة الشغل هي التي 
خاصة  ــاب،  ــط األق ببعض  تــدفــع 
إلى  الحالية،  الحكومة  وزراء  في 
لقلة  وربما  يقولون،  عما  البحث 
الفرص لديهم ملناقشة الرأي العام، 

فالسفة  فعال  هم  أم 
ينطقون بالحكم كلما 

كانوا يتكلمون.
وهـــــكـــــذا ســجــل 
السياسي  الــرئــيــس 
ــزب األحـــــــرار  ــ ــح ــ ل
ــفــالحــة،  ال ووزارة 
ــوش،  ــ ــن ــ ــز أخ ــ ــزي ــ ع
ــخ  ــاري ــي ت حــكــمــة فـ
قال  عندما  الــحــكــم، 
في إحدى املناسبات، 
هزيمة  يحلل  وهـــو 
ــي كـــرة  ــ ــرب ف ــ ــغ ــ امل
ــة،  ــي ــق ــري ــدم اإلف ــقـ الـ
للذين  ))أقــول  فقال: 
واخــــــــذوا الـــالعـــب 
ــي، حــكــيــم  ــ ــرب ــ ــغ ــ امل
ــه كــان  ــأنـ زيـــــاش بـ

بعد  املــغــرب،  خــســارة  فــي  سببا 
البنالتي)...(،  إصابة  أفلت  أن 
الهواء،  في  كرته  يبعث  لم  بأنه 
املرمى  اتجاه  في  أرسلها  ولكنه 

فاعترضتها خشبة الهدف((.

كذلك الوزير في التعليم أمزازي 
الذي كان التصويت على مشروعه 
في  سببا  التعليم،  لغة  بتجديد 
والتنمية،  العدالة  حــزب  تقسيم 
بعد أن صوت نصف نواب الحزب 
أول  في  فقال  اآلخر،  النصف  ضد 

املعرفة  ))إن  لــه:  أتيحت  فرصة 
أن  بمعنى  البترول((،  من  أغلى 
عملة تسمى  املغرب سيصدر  بنك 

املعرفة، ربما.
منتهى الحكم الفلسفية.

 الجزائر. وكاالت األنباء
بدأت تسريبات املحامني املكلفني 
بالدفاع عن كبار الوزراء املعتقلني 
تكشف  الجزائريني،  والجنراالت 
املحاكمات  قانونية بشأن  إشكالية 
وكأنها غير ممكنة،  التي أصبحت 
الحكومة  رئيس  محامو  ــرب  وس
أويحيى،  أحمد  املعتقل  السابق 
عبد  الحكومة  رئاسة  في  وسابقه 
هذين  متابعة  أن  الــســالل،  املالك 
التي  بالتعليمات  مرتبطة  القطبني 
بوتفليقة،  أخ  لهم  يعطيها  كــان 
والذي  أيضا  هو  املعتقل  السعيد، 
يطالب متهميه بالحجج، فالرؤساء 

بأن  يقولون  للحكومات  السابقون 
ملدة  يكلمهم  كان  بوتفليقة  السعيد 
االتــهــام  بينما  يـــوم،  كــل  ســاعــات 

يحتاج إلى حجج مكتوبة.
الجيش  ــادة  قـ قسم  وقــد  ــذا،  هـ
في  صنف  صنفني،  إلى  معتقليهم 
أحد  في  املتواجد  الحراش  سجن 
أسواق الجزائر، وصنف في سجن 
الجنراالت  ــودع  ي حيث  البليدة، 
في  وطــرطــاق،  توفيق،  ــاء،  ــوي األق
أخ  غــرفــة  بجانب  مــنــفــردة  غــرف 

بوتفليقة السعيد.
بأن  جزائري  محام  قال  وبينما 
األمر يفرض اإلنصات إلى الرئيس 

بوتفليقة، ليقول آخرون بأنه حتى 
املحكمة،  إلى  بوتفليقة  أحضر  إذا 
أخته  هــي  وإنــمــا  يتكلم،  ال  فإنه 
التي تفسر  له، هي  املرافقة  زهور، 

حركاته من خالل تحرك شفتيه.
إسكان  تم  ملــاذا  أحــد  يفهم  ولــم 
في  الــســاكــت،  املــريــض  بوتفليقة 
ــي كــانــت  ــت الــشــقــة الــصــغــيــرة ال
يملك  الذي  وهو  أمه،  فيها  تعيش 
 27 بـ  في سويسرا  اشتراه  قصرا 
مليارا)...(، وكان الشيخ اإلماراتي 
قصرا  أهــداه  قد  سلطان  بن  زايــد 
خمسمائة  مساحته  اإلمــارات  في 

هكتار.

املغاربة يطالبون بفتح احلدود مع اجلزائر

 وجدة. خاص باألسبوع
الجزائرية  املغربية  الحدود  على  تهافتت 
قادمة  جموع  اإلثــنــني،  صباح  مــن  ابــتــداء 
من  مبادرة  في  املغرب،  جهات  مختلف  من 
وحتى  أكادير  جنوب  ملنطقة  تابعة  جماعة 

من تيزنيت، يطالبون بفتح الحدود املغربية 
الجزائرية.

أطلقتها  املــبــادرة  أن  علمت  ــوع«  »األســب
وأن  خصوصا  املغاربة،  املهاجرين  جمعية 
الذين شاركوا في هذه املسيرة، هم كثيرون 

من مغاربة الخارج.

العثماني

خاص باألسبوع

السعيد بوتفليقة املتهم األول الذي لم يرتك إال املكاملات التلفونية





 القنيطرة. األسبوع
في ظل تناسل اإلشاعات، وفي 
ظل تداخل الحسابات بني محور 
املتطرف«  اإلســبــانــي  »الــيــمــني 
القادمني  األجــنــدات  وأصــحــاب 
القصر  اضطر  الخليج)..(،  من 
امللكي إلى التعبير عن انزعاجه 
الفرنسي  املحامي  بــوابــة  عبر 
موريتي،  ديبون  إريــك  الشهير 
األولــى  للمرة  أكــد  األخير،  هــذا 
الوطنية  الصحافة  تاريخ  في 
اللة  األمــيــرة  طــاق  واألجنبية، 
سلمى من امللك محمد السادس، 
امللك  جــالــة  ))إن  قـــال:  حيث 
محمد السادس وزوجته السابقة 
كل  تماما  يــرفــضــان  لاسلمى 
مؤخرا  نشرت  التي  اإلشــاعــات 
من طرف مواقع معادية للمغرب، 
لــصــورة  ــســيء  ت أن  وتـــحـــاول 

اململكة((.
املـــحـــامـــي املــــذكــــور، أصــر 

قصة  بــني  تشابه  أي  نفي  على  أيــضــا 
بنت  هيا  األردنية  واألميرة  سلمى  اللة 

تناقلت  التي  دبي  حاكم  زوجة  الحسني، 
هروبها  خبر  عاملية  إعــامــيــة  مــواقــع 
كل  ))إن  قــال:  حيث  إنجلترا)..(،  إلــى 

ما خفي
كان  أعظم

تلقت الحركة الشعبية، درسا قاسيا 
العسالي،  الحزب  قطبة  خسارة  في 
لفائدة  املــســتــشــارون  صـــوت  حــيــث 
أنه استقطب  الذي يظهر  حزب ساجد 
أثار  الذي  الشيء  الحركة،  من  نوابا 
األحــزاب،  بعض  على  الحركة  غضب 
حزبها  طالبت  العسالي  مــدام  أن  إال 
كان  األساسي،  الغدر  بأن  يعترف  أن 

منطلقا من رفقائها في الحزب.

التي  األعمال  رجــال  منظمة  أقطاب 
مزوار،  السابق  املالية  وزير  يترأسها 
استقاالت  فــي  قياسيا  رقما  ضربت 
مغادرة  قــرروا  الذين  الرئيس،  نوابا 
لها،  رئيسا  مـــزوار  مـــادام  املؤسسة 
وهكذا استقال نوابه: رحو، والكسال، 
وأكومي، ومكوار، تضامن كان املنتظر 

معه أن يقدم مزوار نفسه استقالته.

في  السكنى  عن  املسؤول  فضيحة 
بشكاية  وايــا،  خالد  املعتقل  مراكش، 
املقاول  طرف  من  زوجته  وضد  ضده 
رشيد حسني، قد ترمى على جدار)...(، 
سبب  أن  املــلــف  على  هيمن  أن  بعد 
ألن  وإنما  الرشوة،  دفع  ليس  الرفض 
ألرض  ماصقا  كان  املقترح  املشروع 

تابعة للقصر امللكي.

وهو ينقل مؤسسته األمنية، ملراكش، 
الفرنسي  الرئيس  ــن  أم مــديــر  أعــلــن 
بن  ألكسندر  األصل،  املغربي  ماكرون 
األمنية  مؤسسته  سيقيم  أنــه  عــال، 
لكسب  يخطط  وأنــه  املغرب)...(،  في 

خمسني مليارا في السنوات القادمة.

الزيتون  بزيت  الــرشــوة  اختلطت 
بتهمة  املعتقل  تاونات  باشا  ملف  في 
الرشوة، ليكشف امللف بأن هذا الباشا 
الزيت  من  كميات  اشترى  أن  له  سبق 
سنوات.  ثاث  منذ  املشتكي  عند  من 
بعد  إال  امللف  هــذا  ينفجر  لم  فلماذا 

ثاث سنوات؟

لاتحاد  السياسي  املكتب  يكن  لم 
»اتحاديو  بحركة  يعترف  االشتراكي 
20 فبراير«، ولكن تعيني منير بنصالح 
كناشط في صفوفها، جعل االتحاديني 
الذي  التعيني،  لهذا  انشراحهم  يبدون 
حركة  فصائل  ألحد  الدول  ارتياح  أكد 
»20 فبراير«، بخاف فصائل أخرى)..(.

القاعدة  كيران  بن  ــه  اإلل عبد  كسر 
هلل  عبد  الراحل  صديقه  خلفها  التي 
حر  التعليق  أن  تقول  والــتــي  بــاهــا، 
مصادر  وتــقــول  ملزم)..(،  ــرار  ــق وال
الرميد  مصطفى  الــوزيــر  أن  مطلعة 
هدد باالستقالة من الحزب، بعد تحول 
لقاءات  إلى  العامة  األمانة  اجتماعات 
هو  بات  كيران  بن  أن  علما  صورية، 

اآلخر يهدد باالستقالة.

الجزائرية  املغربية  العاقات  تمر 
بدينامية  الشعبي  املــســتــوى  عــلــى 
بفتح  للمطالبة  مــســبــوقــة  شعبية 
وقد خيمت  املشترك،  للتعاون  الحدود 
الحفاوة على غرار شعار »خاوة خاوة« 
التعاضدية  رئــيــس  اســتــقــبــال  عــلــى 
العمومية من  اإلدارات  العامة ملوظفي 
طرف الجزائريني، على هامش تقديمه 
لعرض  الجزائر  بالعاصمة  مــؤخــرا 
ورشة  في  االجتماعي«  »الضمان  حول 

إقليمية.  

يخت »اإمرباطور االنتخابات« يف الغرب ي�ستفز 
املواطنني لَت�صّبه �صاحبه بامللك

حممد بن عمور
منوذج 

التنمية والت�صامن

تحت األضواء

التي تدور حول جالة  اإلشاعات 
امللك وزوجته السابقة األميرة اللة 
سلمى وابنيهما ولي العهد موالي 
الحسن واألميرة اللة خديجة، هي 
عارية من الصحة وال تستند على 
أي أساس، ويندرج ذلك في إطار 
السب والقذف.. كما أنه ال صلة ملا 
تم نشره بحكاية أخرى تهم أميرة 
زوجها  مع  عاقتها  في  أردنــيــة 

األمير اإلماراتي((.
بالتزامن مع صدور هذا الباغ، 
الصحافة  في  انتشاره  وانطاق 
الوطنية، ورغم أن اليوم كان يوم 
القنيطريني  بعض  ــان  ك عطلة، 
اليخت  يتأملون  املدينة  وزوار 
ــراســي فــي الـــوادي،  الــوحــيــد ال
حــول  يتهامس  كـــان  وبعضهم 
تمتلك  أن  يمكن  التي  الشخصية 
هذا اليخت في هذه املنطقة )انظر 
إنه  البعض  قال  حيث  الصورة(، 

يخت ملكي)..(.
اليخت  هذا  تنشر صورة  »األسبوع« 
بل  ملكي،  يخت  بأي  له  عاقة  ال  الذي 
»إمــبــراطــور  بصاحبه  فقط  عاقة  لــه 
أصر  الذي  املدلل،  وولده  االنتخابات« 
رغم  استعراضي،  مشهد  تقديم  على 
تفرض  التي  السياسية،  مسؤوليته 
السلوكات)..(،  هذه  مثل  تجنب  عليه 
أمام عدد كبير من زوار مدينة القنيطرة، 
حيث ظهر في البداية مجموعة من الخدم 
لانطاق،  اليخت  إعــداد  بصدد  كانوا 
وتم تنظيفه وتحميل الوقود عبر سيارة 
يظهر  أن  قبل  الدولة)..(،  ترقيم  تحمل 
هو بسيارته الفارهة على جانب الوادي 
امتطوا  حيث  مرافقاته،  بعض  رفقة 

جميعا اليخت السياحي)..(.
مسار  عن  البحث  حاولت  »األسبوع« 
هذا الشخص املثير للقيل والقال، فكان 
الجواب على لسان بعض من يعرفونه، 
بأنه نجل أحد أباطرة االنتخابات بجهة 
الغرب، وله مسؤولية سياسية وحزبية، 
ملكي،  بمظهر  الظهور  على  ويــصــر 
تناسل  األحــيــان  بعض  في  يسبب  ما 

اإلشاعات)..(.

تكذيب »الإ�صاعات« امل�صيئة للق�صر امللكي
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غرفة الصناعة التقليدية بجهة 

الرباط - سال- القنيطرة

خدمي األعتاب الشريفة
رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة الرباط - سال- القنيطرة

عبد الرحيم الزمزامي

تهنئة 
الذكــرى  الســنة  هــذه  يخلــد  الــذي  املجيــد  العــرش  عيــد  مبناســبة 
العشــرين لتربــع صاحــب اجلاللــة امللــك محمــد الســادس نصــره اهلل وأيــده 
علــى عــرش أســالفه امليامــن، يتقــدم الســيد عبــد الرحيــم الزمزامــي، 
رئيــس غرفــة الصناعــة التقليديــة جلهــة الربــاط ســال القنيطــرة، أصالــة 
عــن نفســه ونيابــة عــن أعضــاء الغرفــة وموظفيهــا والصنــاع املنضويــن 
حتــت لوائهــا، بأحــر التهانــي املشــفوعة بأغلــى املتمنيــات، داعــن جلاللتــه 
العــرش  بأهــذاب  تشــبثهم  مؤكديــن  والهنــاء،  والعافيــة  الصحــة  بــدوام 

العلــوي املجيــد.

 الرباط. األسبوع
ــت مــؤســســة الــتــنــمــيــة  ــل ــف احــت
والتضامن التي تضم نخبة متميزة 
من رجال األعمال، بالذكرى السنوية 
رئاسة  تحت  لتأسيسها،  العاشرة 
عمور،  بــن  محمد  السياحة  قطب 
في  املتعمقة  للمؤسسة  كنموذج 

دراسة املشاكل املغربية املطروحة.
وإن كان السيد بن عمور قد صرح 
للصحافة بأن مؤسسته ال عاقة لها 
ولكنه  باألحزاب،  يعني  بالسياسة، 
توسع في تحليل املخطط السياسي 

للمؤسسة التي يرأسها.

اليخت الذي يتشبه صاحبه بامللك يف صورة التقطها 
بعض زوار القنيطرة



 الرباط. األسبوع 
ــدر جـــد مــطــلــع،  قــــال مـــصـ
لــلــتــقــدم  الـــعـــام  األمـــــن  أن 
بنعبد  نبيل  ــة،  ــي ــراك واالشــت
من  بشدة  غضبه  عن  عبر  هلل، 
تصريحات عزيز أخنوش زعيم 
لألحرار  الوطني  التجمع  حزب 

حول وزارة الصحة.
أنه  املــصــدر،  ذات  وأوضـــح 
هلل  بنعبد  جــمــع  لــقــاء  خـــال 
السياسين  أصدقائه  من  بعدد 
ــي،  ــ ــاض ــ ــت امل ــبـ ــسـ لـــيـــلـــة الـ
للتقدم  العام  األمــن  استغرب 
تقييم  إجــراء  من  واالشتراكية 
وزيـــر وزعــيــم حــزب فــي نفس 
يرأسه  وزاري  لقطاع  األغلبية 
زميله في نفس الحكومة، وعبر 
التصرفات  هذه  من  غضبه  عن 
األخاقية  بغير  وصفها  التي 
وغير القانونية، إذ هل من حقه 
ويقيم  خجل  بــدون  يهاجم  أن 
سلبيا أداء زميله في الحكومة، 
ويتهمه عانية بافتقاد الكفاءة 
الــدروس  هي  هــذه  والحكامة؟ 
التي يريد أن يعطيها من نزلوا 
السياسة،  على  بـ»البراشوت« 
ليعطوا  املـــال  بهم  جــاء  ــن  وم
عريقة  وطنية  ألحــزاب  دروســا 

مثل التقدم واالشتراكية.

أن بنعبد  ذاته،  وأكد املصدر 
هلل الذي ينتظر اجتماع الديوان 
الــســيــاســي لــحــزب »الــكــتــاب« 
هذا  من  رسمي  موقف  إلعــان 
الهجوم من طرف عزيز أخنوش 
بأن  قــال  الصحة،  وزارة  على 
هجوم أخنوش كشف عن أميته 
ال  إذ  والدستورية،  السياسية 
يعلم بمبدإ التضامن الحكومي 
الدستور،  في  عليه  املنصوص 
أو  الـــــوزارات  بـــأن  يعلم  وال 
يتم  ال  الحكومية  القطاعات 
اختيارها مثل قطع الحلوى من 
املتاجر الكبرى، بل هي مرتبطة 
املقبلة  االنــتــخــابــات  بنتائج 

وبدرجة  املقبلة،  وبالتحالفات 
التوافقات بن أحزاب الحكومة 
مع  كــذلــك  وتــوافــقــهــا  املقبلة، 
الهندسة  حـــول  املــلــك  جــالــة 
الحكومة  وأن  ككل،  الحكومية 
تقتني  »سوبرمارشي«  ليست 
منه بمالك الوزارات التي تحب« 

يقول املصدر ذاته.
مع  لقاء  في  أخنوش  ــان  وك
ملهنيي  األول  الوطني  املنتدى 
ــوم  ــصــحــة الــتــجــمــعــيــن، ي ال
ــد أكـــد أن  ــي، ق ــاض الــســبــت امل
»تحتاج لحكامة  وزارة الصحة 
خال  بها  سنطالب  ولكفاءات، 

الحكومة املقبلة«. 

بنعبد اهلل لأخنو�ش: »الوزارات لي�ست حلوى 
تقتنى من ال�سوبر ماركت«
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ما بعد تعيني بن�سالح بدل ال�سبار

»23 مار�ش« ت�سلم ال�سلطة لـ »20 فرباير«

 الرباط. األسبوع 
على  امللكي  الديوان  أفــرج 
ألعضاء  الــجــديــدة  الــائــحــة 
لحقوق  الــوطــنــي  املــجــلــس 
كان  قوي  بعد جدل  اإلنسان، 
أن  يؤكد  الكواليس،  في  يتم 
الدولة تأخرت في إخراج هذا 
املجلس، أو أن طبيعة األسماء 
هي  األحزاب  اقترحتها  التي 
خروج  وأخــرت  عطلت  التي 
للوجود،  الجديدة  التركيبة 
الــجــديــد  ــون  ــان ــق ال أن  ــم  رغـ
التصويت  تم  املجلس  لهذا 
املاضية،  السنة  عليه بسرعة 
بتجديد  التعجيل  أجــل  مــن 

تركيبته.
االنتقادات،  تعدد  ووســط 

الدولة  ورمي املسؤولية على 
مصدر  قال  التأخر،  هذا  في 
الدولة  وزيــر  من  جــدا  مقرب 
القيادي  اإلنسان،  حقوق  في 
في العدالة والتنمية مصطفى 
الرميد، أن هذا األخير رفض 
املسؤولية،  الــدولــة  تحميل 
األحــزاب  أن  ملقربيه  وكشف 
التأخر،  هذا  في  السبب  هي 
دائما  نلقي  أن  يجوز  »وال 
يجب  بل  ــر،  اآلخ على  اللوم 
مسؤوليتنا  نتحمل  أن  أوال 

نحن كأحزاب قبل الدولة«.
قد  امللكي  ــديــوان  ال وكــان 
املاضية،  الجمعة  يوم  كشف، 
الجديدة  التركيبة  الئحة  عن 
لحقوق  الــوطــنــي  للمجلس 
اإلنـــســـان، تــضــم الــقــيــادات 

ــاصــرة  ــع ــة وامل ــالـ مـــن األصـ
واالتحاد  والتنمية  والعدالة 
أخرى  وأســمــاء  االشتراكي، 
تثير الكثير من األسئلة بسبب 
بمسار  نهائيا  ارتباطها  عدم 
ــســان،  وقــضــايــا حــقــوق اإلن
إدريس  الحركي  املقاول  مثل 
السؤال  ويبقى  السنتيسي، 
األبرز، هو تعين األمن العام 
من  اإلنــســان  حقوق  ملجلس 
ويتعلق  فبراير«،   20« حركة 
الذي  بنصالح،  بمنير  األمــر 
الــصــبــار،  محمد  مــحــل  حــل 
تبادل  خال  املعلقون  وكتب 
السلط بينهما، أن »23 مارس 
تسلم السلطة لـ 20 فبراير«، 
في إشارة إلى املاضي الثوري 

للصبار)..(.

الرميد يطلب من اإخوانه تليني مواقفهم
 الرباط. األسبوع 

العدالة  حــزب  مــن  مطلع  جــد  مصدر  ــال  ق
والتنمية  العدالة  في  القيادي  أن  والتنمية، 
قيادات  وجــه  في  انتفض  الرميد،  مصطفى 
تشددهم  بسبب  مؤخرا،  حزبه  من  وبرملانين 
بالتعامل  وطالبهم  القضايا،  من  العديد  في 
بالليونة في املواقف، بدل التشدد والتصعيد 
بل  املغلقة،  ــة  ــزاوي ال ــى  إل بالحزب  والــدفــع 
التشبث  في  مسؤوليتكم  تتحملوا  أن  »عليكم 
األزمة  في  الوقوع  قبل  مستقبا  موقف  بأي 
نقا  املصدر  الحائط«، يضيف  إلى  والوصول 

عن الرميد.
وأوضح املصدر ذاته، أن رد فعل الرميد جاء 

بعدما بدأ بعض اإلخوان في الحزب يقتربون 
من اقتراح تعديات كبرى على قضايا حقوق 
اإلنسان، وقانون االنتخابات، ومدونة األحوال 
املــزداديــن  األطــفــال  حقوق  تهم  الشخصية 
قال  حيث  الشرعي،  ــزواج  ال مؤسسة  خــارج 
لهم عليكم أن تتحملوا مسؤوليتكم، ولكم فيما 
للتعليم  اإلطار  القانون  بسبب  لحزبنا  حصل 
يصعدون  اإلخــوان  بعض  بدأ  إذ  مثال،  خير 
تنازلتم  النهاية  وفي  ويحتجون،  ويصرحون 
وسط  الضريبة  ندفع  وبتنا  عليه،  وصوتتم 
البعض  يــصــورنــا  حيث  املــغــربــي،  الشعب 
بالخونة الذين خانوا عهدهم بسبب مواقفكم 
هلل«  يرحمكم  مواقفكم  »لينوا  لذلك  السابقة، 

يقول الرميد إلخوانه.

بنعبد اهللأخنوش

خدمي األعتاب الشريفة
محمد صديقي

رئيس جماعة الرباط

العشرين  الذكرى  يصادف  الذي  املجيد  العرش  عيد  حلول  مبناسبة 
املناسبة  هذه  غمرة  ويف  املنعمني،  أسالفكم  عرش  جاللتكم  العتالء 
السعيدة التي يعيشها الشعب املغربي، يتشرف خدمي أعتابكم الشريفة، 
الطاعة  فروض  تقدمي  بعد  الرباط،  جماعة  رئيس  صديقي،  محمد 
والوالء الالئقني باملقام العالي باهلل، أن يعبر جلاللتكم، أصالة عن نفسه 
ونيابة عن كافة أعضاء املجلس وساكنة مدينة الرباط قاطبة، عن أزكى 
سائلني العلي  والوالء،  احلب  بخالص  مشفوعة  األماني  وأطيب  التهاني 
عز  من  لشعبكم  تتمنونه  ما  الكرميتني  يديكم  على  يحقق  أن  القدير 

ومجد، مع الدعاء لكم يا موالي بدوام الصحة والسعادة.

من  املغرب  حققه  ملا  فخورين  جلد  إننا  وأيدكم،  اهلل  أعزكم  موالي 
بالفخر واالعتزاز  املجيد، مما جعلنا نشعر  تقدم ورقي يف ظل عرشكم 
والتي تسعون من  الرشيدة وجهود جاللتكم احلميدة،  بإشعاع قيادتكم 
االقتصادية  املجاالت  كافة  يف  وازدهاره  شعبكم،  رقي  حتقيق  خاللها 

واالجتماعية والثقافية.

أكف  لنرفع  املجيدة  املناسبة  هذه  نغتنم  اجلاللة،  صاحب  موالي 
واملغاربة،  للمغرب  ومالذا  ذخرا  ليبقيكم  القدير  العلي  إلى  الضراعة 
وحفظكم اهلل مبا حفظ به السبع املثاني، وأدامكم لهذا الوطن منارا عاليا 
وسراجا هاديا، وأبقاكم ذخرا ومالذا لهذه األمة تصونون عزتها وكرامتها، 
وأعاد على جاللتكم هذه الذكرى املجيدة باليمن واخلير والبركات، وأقر 
عينكم بولي العهد سمو األمير اجلليل موالي احلسن، واألميرة اجلليلة 
وسائر  رشيد  املولى  امللكي  السمو  بصاحب  عضدكم  وشد  لالخديجة، 

أفراد أسرتكم امللكية الشريفة، إنه سميع مجيب وباالستجابة جدير.

والسالم على املقام العالي باهلل ورحمته تعالى وبركاته.

موالي صاحب الجاللة والمهابة،

السالم على المقام العالي باهلل ورحمة اهلل وبركاته

تهنئة مرفوعة إلى السدة العالية باهلل 
صاحب الجاللة  والمهابة

 الملك محمد السادس نصره اهلل وأيده

بمناسبة الذكرى العشرين 
 لعيد العرش المجيد

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Wilaya de la Région  de Rabat Salé Kenitra
Préfecture de Rabat
Commune de Rabat

 المملكة المغربية
وزارة الداخلية

والية جهة الرباط سال القنيطرة
عمالة الرباط
جماعة الرباط

بنصالح بوعياش الصبار
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خلق ح�ضانات للأطفال بالوزارات 
لأبناء املوظفات
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●  الرباط. األسبوع 
وأخيرا أسدل الستار على ما 
للتربية  اإلطــار  بالقانون  سمي 
ــنــواب،  ال بمجلس  والــتــكــويــن 
املـــاضـــي، بعد  ــنـــن  ــوم اإلثـ ــ ي
السياسية،  الــحــروب  من  سنة 
السيما  والــســريــة،  الــعــلــنــيــة 
ــزاب وقــيــادات  داخــل فــرق وأحـ
حــوالــي  بتصويت  األغــلــبــيــة، 
الفرق،  جميع  مــن  نائبا   141
ــاع االســتــقــالــيــن عن  ــن ــت وام
صوتا،   18 بنتيجة  التصويت 
نــواب،  أربعة  معارضة  مقابل 
زيد  أبو  اإلدريسي  املقرئ  وهم 
والعثماني من العدالة والتنمية، 
ــاوي من  ــنـ ــشـ وبـــافـــريـــج والـ

فيدرالية اليسار.
على  املصادقة  كواليس  ومن 
العثماني  سهر  القانون،  هــذا 
والتنمية  للعدالة  العام  األمــن 
ليلتان  ــه،  حــزب ــادات  ــي ق رفــقــة 
بيضاوان )ليلة السبت واألحد( 
التي  النيران  إطــفــاء  أجــل  مــن 
العام  األمن  كيران  بن  أشعلها 
برملانيي  وسط صفوف  السابق 
نجحت  وهــكــذا  »البيجيدي«، 
في  والتنمية  العدالة  قــيــادات 
ضمان التزام حوالي 90 برملانيا 
ــن نــفــس الــحــزب  وبــرملــانــيــة م
واتخذته  سبق  الــذي  بالقرار 

التصويت  وهو  العامة،  األمانة 
باإليجاب،  برمته  املشروع  على 
التصويت  عن  االمتناع  عدا  ما 
اللتن  و31   2 ــن  ــادت امل عــلــى 

تتعلقان بلغة التدريس.
وزراء  باقي  قام  املقابل،  في 
الــحــكــومــة مـــن غــيــر الــعــدالــة 
والتنمية، بتعبئة قوية وشاملة 
وسط صفوف برملانيي أحزابهم 
األصالة  برملانيي  داخل  وحتى 
ألي  تحسبا  وذلــك  واملعاصرة، 
اتفاق  حالة  في  تقع  قد  مفاجأة 
على  واالستقال  »البيجيدي« 

وليس  ــرفــض  ــال ب الــتــصــويــت 
االمتناع، وفي هذا السياق، نجح 
وزراء حكومة العثماني وقادتها 
في تمرير املادتن 2 و31 بعدما 
جمعوا دعم حوالي 144 برملانيا 
وبرملانية من فرق كل من األصالة 
ــرار والــحــركــة واالتــحــاد  ــ واألح
واالشتراكية، مقابل  والتقدم 
»البيجيدي«  من  ممتنعا   118
واالستقال، ومعارضة برملانين 
وهما  والتنمية،  الــعــدالــة  مــن 

املقرئ أبو زيد والعثماني.
القانون  هــذا  مناقشة  وفــي 

ــرار  ــا األحــ عــلــنــا، تــوحــد حــزب
والحركة في مهاجمة االستغال 
التدريس  للغات  السياسوي 
التي يمارسها »البيجيدي«، دون 
بالنسبة  األمر  ونفس  تسميته، 
هاجم  إذ  االشتراكي،  لاتحاد 
في  وقــال  »البيجيدي«،  ــدوره  ب
حقه: »هناك من يعتقد بأنه فوق 
الباد  لهذه  وأن  املــؤســســات، 
وهــنــاك  تحميها،  مــؤســســات 
أجل  من  رجال وطنيون ضحوا 
أجيال  أجــل  من  الفتيات  تعلم 

املستقبل«.

اإ�ضدال ال�ضتار على م�ضرحية قانون التعليم بهزمية 
مدوية حلزب العثماين

املعتقل ال�ضيا�ضي ال�ضابق والإعلمي م�ضطفى ال�ضاهدي الوزاين يف ذمة اهلل
السابق  السياسي  املعتقل  توفي 
واإلعـــامـــي والــخــبــيــر فــي شــؤون 
ــشــاهــدي  الـــهـــجـــرة، مــصــطــفــى ال
يوليوز   20 السبت  يــوم  الــوزانــي، 
هلل  عبد  موالي  بمستشفى   ،2019
حادة،  صحية  أزمة  إثر  على  بسا، 

وذلك عن سن يناهز 80 سنة.
الذين  األوائل  من  املرحوم،  وكان 
كنف  في  الباكالوريا  على  حصلوا 
أسرة غنية وسياسية بفاس تنحدر 
من الشمال، حيث اشتغل في البداية 
بــاملــواصــات  مكلف  شــرطــة  عميد 
الاسكلية قبل أن يقع في جدال مع 
في  عمله  ويغادر  أوفقير  الجنرال 
للعمل  ليلتحق  املسؤولن،  من  غفلة 
لدى  العربية  للغة  كمدرس  مباشرة 
وبعد سنة  بفاس،  الفرنسية  البعثة 
من  ماحقته  تمت  عنه،  البحث  من 
بعدما  خاصة  أوفقير،  رجال  طرف 
بلغ إلى علم هذا األخير، أنه أصبح 
منشغا بالعمل السياسي، حيث تم 

املقري  دار  في  واحتجازه  اختطافه 
مع مديرنا مصطفى العلوي.

تمكن  املقري،  دار  مغادرته  وبعد 
من الحصول على جواز سفر مزور 
من أجل الفرار من املغرب في اتجاه 
سبتة أوال، ثم بعد ذلك إلى إسبانيا، 
املعارضن  ببعض  التحق  حيث 
الوزير  بمساعدة  بفرنسا  املغاربة 
ــان  ــرحــم ال ــد  ــب ع ــق  ــبـ األسـ األول 
اليوسفي، حيث تعرف على عدد من 

الشخصيات املغربية والعربية.
يعتبر  ــه،  ــن م مــقــربــن  وحــســب 
أوفقير  الجنرال  الوزاني  املرحوم 
عدوه اللدود، وسبب كل محنه التي 
واحتجازه  اختطافه  بعد  عاشها 
الصحافي  جانب  إلى  املقري  بــدار 
ــق ســعــد زغــلــول  ــســاب املـــصـــري ال
إلــى  ليفر  ــرب،  ــع ال شــيــخ  ــة  وزوجــ
حيث  الجــئ،  صفة  ويحمل  فرنسا 
في  وخبير  كصحافي  هناك  عمل 
إعامي  ومستشار  الهجرة،  شؤون 

بعدة دواوين وزراء فرنسين.
متعددة  مناصب  املرحوم  وشغل 
باللغتن  التدريس  منها  وسامية، 
والصحافة  والفرنسية  العربية 
في  والخبرة  االســتــشــارة  وتقديم 
شؤون الهجرة، كما كان ضمن خلية 
التفكير الخاصة بالكتب التي ألفها 

املعارض  الــديــوري  مومن  صديقه 
الثاني  الحسن  امللك  لنظام  الشرس 

طيب هلل ثراه.
ــل املـــرحـــوم صــحــافــيــا مع  وعــم
مجلة  مدير  مغربي  نبيل  الدكتور 
تصدر  كانت  التي  العربي«  »الوطن 
كان  والــتــي  بفرنسا،  بــاريــس  مــن 
الصحافين  من  طاقم  فيها  يشتغل 
مائتي  إلــى  أحيانا  عــددهــم  وصــل 
اإلعامي،  املوقع  هذا  من  صحافي. 
متينة مع  اتــصــاالت  املــرحــوم  ربــط 
وكسب  وأوروبيا،  عربيا  جهة،  كل 
كان  بارزة  شخصيات  وصداقة  ثقة 
حتى  املرتبات،  أسمى  في  بعضها 

في محيط رئاسة الجمهورية.
الوزاني،  عن  كتب  أن  سبق  وقد 
موريس  الشهير  الفرنسي  املحامي 
بوتان، في كتابه الذي يحمل عنوان 
»الحسن الثاني، دي غول وبن بركة: 
كأحد  ذكره  حيث  عنهم«،  أعرفه  ما 
محاوالت  أجــرى  الذين  املختطفن 

سراحهم  إطــاق  أجــل  من  بشأنهم 
عندما كانوا محتجزين بدار املقري.
وكان مصطفى الشاهدي الوزاني، 
في  امللكي  العفو  على  حصل  الــذي 
مثاال  الــســادس،  محمد  امللك  عهد 
للسياسي املثقف واإلعامي املتمكن 
ــان املــتــواضــع، وكــانــت له  ــس واإلن
املسؤولن  كبار  مع  وطيدة  عاقات 

بفرنسا.
املتنوع  السياسي  املسار  ورغــم 
فقد  املتشعبة،  وعاقاته  للمرحوم 
ظهر  بعد  بسيطة  جنازة  له  أقيمت 
اسبيطة  دوار  بمقبرة  السبت  يوم 
بنواحي مدينة القنيطرة، غاب عنها 
املسؤولون والسياسيون، باستثناء 
ــه وبــعــض  ــت ــل ــض أفــــــراد عــائ ــع ب

أصدقائه.
تــعــازيــنــا الــحــارة ومــواســاتــنــا 
الفقيد  ورحم هلل  لعائلته،  الصادقة 

وأسكنه فسيح جناته.
إنا لـله وإنا إليه راجعون.

الرباح والداودي يهددان 
بتفجري قنينة الغاز

●  الرباط. األسبوع 
وزراء  جميع  أن  يــبــدو 
عازمون  والتنمية،  العدالة 
االقتراب  على  ومصممون 
إلى  والسعي  »البوطة«  من 
دعمها،  عن  الدولة  يد  رفع 
ومن ثم ارتفاع أثمانها دون 
يد  في  انفجارها  من  خوف 

هؤالء.
فبعد نفس الدعوات التي 
اإلســامــي  ــر  ــوزي ال قدمها 
الطاقة  وزيــر  الرباح  عزيز 
ــر مـــن مــنــاســبــة  ــثـ فـــي أكـ
ــضــرورة رفــع يــد الــدولــة  ب
عــن دعــم »الــبــوطــة«، وبعد 
اإلسامي  الوزير  تهديدات 
اآلخــــر، لــحــســن الــــداودي 
وتهديده  الحكامة،  وزيــر 
باقتراب رفع الحكومة للدعم 
بمجرد  للبوطة  املخصص 
الفقراء،  سجل  من  االنتهاء 
ــر اإلســامــي  ــوزي هــا هــو ال

الرميد،  مصطفى  اآلخـــر، 
ــي حقوق  ف الـــدولـــة  وزيـــر 
ــي بــرفــع  ــوص اإلنـــســـان، ي
»بوطة«  عن  ليدها  الــدولــة 

الشعب املغربي.
ــد وفــي  ــي ــرم الـــوزيـــر ال
حقوق  تطور  حول  تقريره 
الذي  املغرب،  في  اإلنسان 
قــدمــه األســبــوع املــاضــي، 
كشف عن ضرورة استكمال 
املقاصة،  صندوق  إصــاح 
الذي يقتضي رفع الدعم عن 
منها  يستفيد  التي  البوطة 
والفنادق  الكبار  الفاحون 
التفكير  إلى  داعيا  الكبرى، 
في دعم مباشر للفقراء ورفع 
املقاصة  عن صندوق  الدعم 
يقارب  بــات  ــذي  وال برمته، 
 1800 حوالي  اليوم،  دعمه 
مليار سنتيم سنويا، بسبب 
»البوطة«، فهل يفعلها وزراء 
»البيجيدي« ويضعون يدهم 

على »بوطة« املغاربة؟ 

ف�ضيحة »اعطيني نعطيك« داخل احلكومة ت�ضل الربملان

بنعبد القادر يفتح اأبواب ال�ضراع املن�ضي بني اأبناء فا�س واأبناء القرى واملدا�ضر
●  الرباط. األسبوع 

ــال مــصــدر جـــد مــطــلــع،  ــ ق
املكلف  االتــحــادي  الــوزيــر  أن 
العمومية  الوظيفة  بإصاح 
ــد تمت  قـ الــــقــــادر،  بــنــعــبــد 
املاضي  األسبوع  محاصرته 
بالبرملان، حول عملية ما بات 
نعطيك«  »اعطيني  بـ  يعرف 
العليا  واملناصب  املهام  داخل 
بالوزارات، والتي باتت توزع 
االنتماء  أساس  على  كعكتها 
اجتماعات  ــل  داخـ الــحــزبــي 

الحكومة كل يوم خميس.
أن  ــه،  ذات املصدر  ــح  وأوض
ستكون  التي  الفضيحة  هذه 

موضوع لجنة برملانية للبحث 
والتقصي، قد حاصرت الوزير 
في  الــقــادر  بنعبد  االتــحــادي 
بمجلس  االجتماعات  إحــدى 
املستشارين األسبوع املاضي، 
التقدمي،  الوزير  نفاها  والتي 
للـه  »الحمد  قائا:  عليها  ورد 
لم تعد هذه األمور قائمة اليوم، 
املسؤولن  تعين  كان  فبعدما 
حــكــرا عــلــى املــنــحــدريــن من 
إلى  )في إشارة  مدينة واحدة 
مدينة  مــن  املنحدرين  فاسة 
الحكومة  فــي  الــيــوم  فاس(، 
املسؤوليات،  مناصب  وفــي 
املناطق  جميع  من  مسؤولن 

واألقاليم، بل منهم من جاء من 
املدشر والدوار والقرى النائية 
والجبال، وغيرها من املناطق 
ــيــوم  املــهــمــشــة، وأصـــبـــح ال
في  كبيرا  مسؤوال  أو  ــرا  وزي
واملؤسسات  الــوزارات  إحدى 

العمومية«.
حول  ــادر  ــق ال بنعبد  كــام 
االستقالين،  يعجب  لم  فاس 
الذين ردوا على الوزير بسؤال 
مهم، هو كيف جاء هؤالء من 
ــن جاء  ــدوار والــقــريــة؟ وم ــ ال
الربيع  إلى  إشــارة  )في  بهم؟ 
قرارا  ذلك  يكن  ولم  العربي( 

بيد الحكومة.  بنعبد القادر

الداوديالرباح

●  الرباط. األسبوع 
دراسة  أنهت  العثماني  حكومة  أن  مطلع،  جد  حكومي  مصدر  قال 
قانون جديد سيتم العمل به ابتداء من السنة املقبلة، ويتعلق بخلق 

حضانات للرضع داخل جميع الوزارات واملؤسسات العمومية.
قريبا،  عنه  وسيعلن  جاهز،  القرار  هذا  أن  ذاته،  املصدر  وأوضح 
بالرباط، حيث  الوزارات  مقر  داخل  تجريبية  بطريقة  تطبيقه  وسيتم 
سيمكن املوظفات العموميات من اصطحاب مواليدهن إلى الحضانة 
املوظفات  لألمهات  بالنسبة  املهام  بعض  لتسهيل  وذلك  العمل،  بمقر 

ومحافظتهن على كامل توقيت العمل باإلدارة.
وأكد نفس املصدر، أن قرار الحكومة هذا الذي ينتظر إعداد دفتر 
التحمات الخاص بالشروط التي يجب توفرها في هذه الحضانات، 
جاء كذلك للقضاء على أكبر أسباب رفض املرأة تحمل مناصب املسؤولية 
واملناصب العليا والكبرى داخل الوظيفة العمومية، بل رفضها كذلك 

لهذا السبب رئاسة األقسام واملصالح واملحاكم واملؤسسات.
قد  كيران  بن  في حكومة  وزير  أول  الخلفي  الوزير مصطفى  وكان 
بأبناء  االتصال خاصة  بوزارة  القرار، حن وضع حضانة  هذا  طبق 

املوظفات، فهل تعمم هذه التجربة؟



القناص

أن  ـــ»األســـبـــوع«،  لـ مطلع  مــصــدر  كــشــف 
»ستامينا«  روبو  عليها  عمل  التي  البرمجة 
شملت   ،2019 يوليوز   14 استعراض  في 
مدينتي  يشمل  بقطر  الفضائية  املعلومات 
»الصحراء«،  عنوان  والسمارة، تحت  العيون 
رغم أن املوقف الفرنسي من قضية الصحراء 
أورده  مــا  لكن  اململكة،  مــوقــف  ــى  إل أقـــرب 
األسلحة  حول  سري،  تقرير  في  األمريكيون 
التي عرفها معرض 14 يوليوز وإمكانياتها، 
بالنسبة  الحساسة  املعلومة  هــذه  حملت 

للعاصمة الرباط.
املوجهة،  البرمجة  أن  اإلشـــارة  وتــجــدر 
مصادق عليها في موقع »ليون«، وال تحمل أي 
تفصيل آخر، ويتأكد بشكل واسع أن أجهزة 
الذكاء الصناعي العاملة في الجيش الفرنسي 
تأخذ موقفا مختلفا عن الخارجية الفرنسية، 
للمسافة  أخذ  بأنه  املصدر،  ما يوضحه  وهو 
تابع  وأنه  جهة،  من  النزاع  هذا  من  الكاملة 
املوقف  يوضح  مما  البنتاغون،  مع  للتنسيق 
قضية  حول  وباريس  واشنطن  بني  املشترك 

الصحراء، منذ انطالق »مسلسل جنيف«.

رئيس  أن  لـ»األسبوع«،  موثوق  مصدر  أكد 
لنظيرته  قال  صالح،  قايد  الجزائرية  األركــان 
الفرنسية فلورانس بارلي، عبر مراسلة مكتوبة، 
ف.  »جوفالن  صواريخ  تشتر  لم  الجزائر  أن 
جي. إم 18« من أي طرف في ليبيا، وال تنوي 
أو  البوليساريو  إلى  التكنولوجيا  تسليم هذه 
ليبي  طرف  أي  مع  بالتواصل  للجبهة  تسمح 

لهذا الغرض.
خارج  صواريخ  الفرنسية  القوات  وتركت 
الخدمة أو مدمرة في أماكن تواجدها، وانتهت 
ورفضت  حفتر،  مــن  قريبة  ميليشيات  ــى  إل
قد  تكون  أن  »ديكو«،  الفرنسية  الدفاع  مديرية 
سلمت هذه الصواريخ إلى أي طرف في ليبيا، 
عناصرها  لحماية  غريان  في  تواجدها  وأن 
االستخبارية، يدخل ضمن مجهودها في منطقة 
حسب  تبعد  ال  التي  طرابلس  وإلى  الساحل، 

بالغها، سوى بألفي كيلومتر عن باريس.
وحسب املصدر، فإن وزير الخارجية الفرنسي 
لودريان، اقترح تعاونا استخباريا مع املغرب 
الحرج، كي ال تصل صواريخ  الظرف  في هذا 
البوليساريو، ألن  إلى أيدي   »18 إم  »ف. جي. 
تهديداتها مؤكدة إلى جانب تنظيمي »داعش« 

و»القاعدة«.
التهديدات  مع  التعامل  أن  املغرب  ويــرى 
عمل  مــن  يتجزأ  ال  جــزء  ليبيا،  مــن  القادمة 
قواته، بل ضمن ما سطرته مصالحه الوطنية 
مع  املعتمدة  اإلقليمي  األمــن  واستراتيجية 

باريس.
يـــشــار إلــى أن صــواريـخ »جـوفـالن« 

ال يمتلكها املغرب، وأن الفرنسيني 
ــي  ــوق أراضـ اســتــعــمــلــوهــا  فـ
أفغانستان لشرائهم 76 منصة 
من  ــا  ــاروخـ صـ و260  قـــذف 
الواليات املتحدة، وقد تضررت 
معظم هذه الصواريخ، وخرجت 

سوى  الخدمة،  من 
قيد  منصات  ثــالث 

انتقالها  في  البحث 
إلـــى الـــجـــزائـــر، وال 
يعمل  البنتاغون  يزال 

من  املــطــورة  بالنسخ 
ــذا الــصــاروخ  إلى  ه
حسب   ،2050 سنة 
ــوده  ــقـ ــط  تـ ــطـ ــخـ مـ

الواليات املتحدة.

بعد استقالة هورست كوهلر

بنيوب يقترب من حلحلة الملف

الوزير الأول الفرن�سي ال�سابق برينار كازانوفا 
حمامي لدى املكتب ال�سريف للفو�سفاط

الرئي�سة اجلديدة للمفو�سية 
الأوروبية: ا�ستقالة كوهلر 

خ�سارة ل تعو�ض

روبو »�ستامينا« يحلل املعطيات 
الع�سكرية عرب الف�ساء ملدينة 

العيون وال�سمارة

�سواريخ »جوفالن«
 يف يد البولي�ساريو؟

دبلوما�سي يف الحتاد الإفريقي ير�سل 13 �سورة للتحر�ض اجلن�سي 
لإ�سقاط رئي�ض »املينور�سو«

كــــشــــف مـــــصـــــدر مــطــلــع 
لعبوا،  األفارقة  أن  لـ»األسبوع«، 
جنوب  ــرات  ــخــاب م بــمــســاعــدة 
للمسار  قاتلة  ورقـــة  إفريقيا، 
االتــحــاد  يهمش  الـــذي  األمــمــي 
اإلفريقي في حل قضية الصحراء، 
وكاد أن يفرض الحل الفرنسي ـ 
ذاتي  حكم  في  املتمثل  األمريكي 
موسع، قد يقرر استفتاء الساكنة 

بعد 10 سنوات.
قادتها  التي  الضغوط  ــر  وإث
على  كثيرة  إفريقية  عــواصــم 
كوهلر،  هورست  لسحب  أملانيا 
تواصلت  استقالته،  إلى  وأدت 
رئيس  إلسقاط  املنهجية  نفس 
كولن  ــكــنــدي  ال ــو«  ــورس ــن ــي »امل

ستيوارت.
وجــمــع ضــابــط مــتــقــاعــد من 
ســيــويــزي«،  وي  ــو  ــت ــون ــه »أوك
العسكري  الـــذراع  استخبارات 
ــي الــجــنــوب  ــوطــن لــلــمــؤتــمــر ال
الذي بقي على حاله في  إفريقي 

في  دمجه  بعد  إفريقية،  دول   7
 13 إفريقية،  الجنوب  املخابرات 
صورة ملا سمي »تحرشا جنسيا 

إلعدام  املينورسو«،  رئيس  ضد 
في  األخــيــرة  الدولية  الحركية 

ملف الصحراء.

ــل،  ــي روســي ونــشــر مــاتــيــو ل
بريس«،  »إنيرسيتي  موقع  مدير 
املــتــخــصــص فـــي هــيــئــة األمـــم 
خبر  سابق،  وقــت  في  املتحدة، 
مع  املتكرر  الجنسي  التحرش 
االتــحــاد  مبنى  فــي  إفــريــقــيــات 
ستيوارت  عمل  عندما  اإلفريقي، 
رئــيــســا ملــوظــفــي مــكــتــب األمــم 
ترغب  ولم  االتحاد،  في  املتحدة 
تفصيل  بأي  اإلدالء  في  إثيوبيا 

في هذا املوضوع.
غوتيريس  أنطونيو  ورفــض 
لها  أن  مؤكدا  االتهامات،  هــذه 
دالئــل  أن  إال  سياسية،  أبــعــادا 
لألمم  القانوني  للقسم  وصلت 
ــو مــا أفــضــى إلى  املــتــحــدة، وه
بولتون،  جــون  يدعمه  تحقيق 
ــوع«،  ــ ــب حــســب مـــصـــادر »األســ
الحالي  الــطــاقــم  بــاقــي  ــعــاد  إلب
قضية  فـــي  »املـــيـــنـــورســـو«  ـــ  لـ
بطاقم  واالستعانة  الصحراء، 

جديد.
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لي�ض هناك جهادي
 مغربي واحد يف مايل

 ويف »القاعدة«
ال�سليب الأحمر ل يزال بعيدا عن معتقلي 

»اإكدمي اإزيك«
الجهادي  أن  »األسبوع«،  لجريدة  مصدر  أكد 
أغ  محمد  أغ  العزيز  عبد  أغ  الحسن  املسمى 
الدولية،  الجنائية  املحكمة  أمام  املاثل  محمود، 
بقرار دولي صادر في 27 مارس 2018، جاءت 
تصريحاته كاشفة للوضع، الذي أعلنت بموجبه 
الجيش  تدخل  قبل  إسالمية،  جمهورية  أزواد 
الفرنسي، قائال في إحدى إفاداته، أن الجهاديني 
املغاربة بايعوا أبا بكر البغدادي، ولم يكن هناك 
»القاعدة«  وفي  مالي  في  واحد  مغربي  جهادي 
بفرعيها في املنطقة، وأضاف: كنا نخاف إلحاق 
أي مغربي في التنظيم، قد يكون في األمر تخوفا 
موروثا من الجزائريني، لكن الواقع أن »القاعدة« 
في إفريقيا لم تضم أي اسم من املغرب، وقد نفى 
أي جرائم، ألن حقوق أزواد القومية تحققت في 
الدولة، وأن ما حدث في تامبوكتو ليس دقيقا، 
الذي  الفرنسي  الجيش  الستدعاء  مصنوعا  بل 
إدارة  تفكيك  عقب  تحقيقات  بعد  أحد،  يدنه  لم 

الدولة في أزواد.

كشف مصدر مطلع لـ»األسبوع«، أن الصليب 
العراق  بني  رسالة   116 نقل  ــذي  ال األحمر 
وسوريا واملغرب، تخص على العموم جهاديني 
بعيدا  املغرب  في  مكتبه  يزال  ال  »داعش«،  في 
عن التواصل مع معتقلي »إكديم إزيك« أو نقل 
رسائلهم، فيما يقترب املندوب الوزاري شوقي 
 200 مراسلة  بعد  امللف  حلحلة  من  بنيوب، 
العام لألمم  العالم األمني  جمعية حقوقية في 
املتحدة، أنطونيو غوتيريس، بزيارة الصليب 
األحمر لهؤالء املعتقلني، وجاء الرد باإليجاب 
على املبادرة، بما يساهم في جعل اململكة مرنة 

مع مراقبة الصليب األحمر.
اعتبار  جنيف«  »مسار  في  الرباط  ورفضت 
تطورات  ضمن  إزيك«  »إكديم  معتقلي  إطالق 
كوهلر  هورست  جعل  ما  وهــو  الثقة،  بناء 
يقول: إن املجال اإلنساني هو الجزء الرئيسي 
املعقد  الوضع  فانتهى  النزاع،  في تفكيك هذا 

بتقديم استقالته.

ـــ»األســبــوع«،  ل مطلع  مــصــدر  ــد  أك
على  اقــتــرح  ــراب،  ــت ال مصطفى  أن 
السابق،  الفرنسي  الداخلية  وزيــر 
مؤسسة  يرأس  أن  كازانوفا،  بيرنار 
للدراسات تابعة ملكتب الفوسفاط، لكن 
الطرف الفرنسي لم يرد على املجاملة 
التي انتهت بقول كازانوفا في لقائه 
الرئيس املدير العام للمكتب الشريف 

تحتاجكم،  إفريقيا  إن  للفوسفاط: 
وهو ما جعل محيط كازانوفا يسرب 
بدأ  أن  بعد  محاميا،  أصــبــح  أنــه 
حياته املهنية محاميا للبنك الشعبي 
الشريف  املكتب  ويهتم  الفرنسي، 
عقد  يحاول  بـ»اشتراكي«،  للفوسفاط 
شبكة مصالح مع التقدميني األفارقة 

لخدمة الفوسفاط.

دبلوماسي  مــصــدر  ــد  أك
الرئيسة  أن  لـــ»األســبــوع«، 
الـــجـــديـــدة لــلــمــفــوضــيــة 
األوروبية، األملانية أورسوال 
ــن، قــالــت إن  فـــون ديـــر اليـ
ورئيس  مواطنها  استقالة 
هورست  الــســابــق،  بلدها 

مسلسل  من  كوهلر، 
الصحراء، خسارة 
وأن  ــعــوض،  ت ال 
ــي  األوروب العمل 

ــال  ــديـ ــرح بـ ــ ــطـ ــ يـ
مسلسل  ملــواصــلــة 

ــالم فــي  ــ ــسـ ــ الـ
ــراء،  ــحـ ــصـ الـ
ــدرة  ــ ق وأن 
ــيــني  األوروب
عــــــــلــــــــى 
مـــواصـــلـــة 
املــســلــســل 
مــحــكــومــة 

بــــــشــــــروط 
إرادة  من  تبدأ 

ــتــوصــل  ــي ال الـــطـــرفـــني فـ
ــا لم  ــو م إلـــى اتـــفـــاق، وهـ
الشخصي  املبعوث  يلمسه 

املستقيل.
أورســوال  تصريح  وجــاء 
اجتماع  في  الين  دير  فون 
حــضــره بــرملــانــيــون، إن 
الـــحـــرب لــيــســت خــيــارا 
مشاكل  وأن  طــرف  ألي 
املناطق العازلة ال تزال 
املواجهة  خيار  تذكي 
ــعــســكــريــة، وتــؤكــد  ال
األملانية  الخارجية 
هــــورســــت  أن 
أن  حاول  كوهلر 
منهجية  يرسم 
أمريكية  غير 
لـــلـــصـــراع، 
أدى  ما  وهو 
إلـــى صـــدام 
ــى  ــ ــه ــ ــت ــ ان
بــتــقــديــم 

استقالته.

الرتاب

بنيوب
بارلي

كوهلر

فون دير الين



 إجراءات ضد كل تشكيالت اليسار 
المنحدرة من تياره الجذري، وضد 

الراديكالية اإلسالمية المتمثلة في جماعة 
»العدل واإلحسان«.. إنها حرب شاملة على 

الجمهوريين 

أساليب  زادت  اإلجـــراءات،  لنفس  تبعا 
واملنع  البيروقراطية  والتعقيدات  التماطل 
الديمقراطي،  والنهج  املوحد  اليسار  ضد 
الحساسية،  لهذه  التابعة  والجمعيات 
بالنسبة  السكن  بيوت  تشميع  جانب  إلى 
الحليف  واإلحـــســـان«،  ــعــدل  »ال لجماعة 
إمــارة  سلوك  مــن  غير  ــذي  ال املوضوعي 
نشر  من  التواصل  مواقع  بمنع  املؤمنني 

صور امللك، فيما أوجب البروتوكول أخيرا 
حظر كل الصور التي لم ينشرها الديوان 

امللكي بشكل غير رسمي.
يظهر  يعد  لم  التطورات،  لهذه  وتبعا 
امللك مرة أخرى بألبسة غير رسمية، وهو 
صورة  بلورة  إلعــادة  القصر  يؤهل  تطور 
فرانسيس،  البابا  لقاء  بعد  املؤمنني  أمير 
والثقل الروحي الذي فرضته هذه الواقعة 

لدى معتنقي األديان السماوية.
ــاس الــتــقــلــيــدي لــلــعــبــادي  ــب ــل ــني ال وبـ
الذهاب  ممكنا  يعد  لم  للبابا،  والكهنوتي 
بعيدا في بناء صورة أخرى إلمارة املؤمنني 

في اململكة.
الراديكاليني  البابا  زيارة  حاصرت  وقد 

وانتصرت  بعيد،  حــد  إلــى  اإلســامــيــني 
تعمق  التي  الجذرية  مقابل  في  الوسطية 

تواجدها في اململكة.
املؤمنني  إلمــارة  أخــرى  بناء صــورة  إن 
ملحاصرة  األمثل  السبيل  هو  اململكة،  في 
وإعان  واإلحسان«،  »العدل  جماعة  تأثير 
التحالف بني نظامي الكاثوليكية املسيحية 

وإمارة املؤمنني املغربية.
استغال  من  الرباط  العاصمة  وتمكنت 
في  والتنمية  العدالة  حزب  ملشاركة  حاد 
جماعة  ملواجهة  األخيرتني،  الحكومتني 
االتحاد  ومشاركة  واإلحــســان«،  »الــعــدل 
االشــتــراكــي والــتــقــدم واالشــتــراكــيــة في 

األغلبية ملحاصرة اليسار الراديكالي.

قيادة  منيب  نبيلة  تــحــاول  وحــالــيــا، 
اليسار، عوض االتحاد االشتراكي الذي قاد 
حركته  لتأطير  لعقود،  اليساريني  تحالف 
تحاول  الــوقــت،  نفس  ــي  وف السياسية، 
التيار  قيادة  واإلحــســان«  »العدل  جماعة 
اإلسامي، عازلة بشكل كبير، بناء العدالة 
جماعات  مــن  مــكــون   لتحالف  والتنمية 

وتيارات اإلسام السياسي.
لإلساميني  الوحيد  الحزب  ويضطر 
ــات  ــحــســاســي ــي ال ــاقـ ــع بـ ــ لـــلـــتـــعـــاون م
حليف  ال  ألن  للحكم،  واإليــديــولــوجــيــات 

إيديولوجي له على طول الخارطة.
هي إذن لعبة تجعل حصار الراديكاليني، 
اإليــديــولــوجــيــا:  تــتــجــاوز  استراتيجية 

حركة  شــل  نحو  ــام،  اإلسـ أو  املاركسية 
لم  فمن  التنظيمات،  كل  في  الجمهوريني 
للنظام،  كامل  أمني  فهو خصم  ملكيا  يكن 
امللكية  دعـــاة  الــخــطــة  نــفــس  وتــحــاصــر 
املحافظون  يعدهم  إذ  أيضا،  البرملانية 

جمهوريني مغلفني.
التعريف حسب  هــذا  فــإن  الــواقــع،  في 
»السي. آي. إي« ليس تركيا، واإلساميون، 
حسب وثيقة »السي. آي. إي« لـ 5 شتنبر 
وضعوا   ،»9288 ـ  »ل  الرقم  تحت   ،1980
امللك  بنى  وقد  القومية،  عن  بديا  دينهم 
بقوميتني  ــدا  واح وطنا  الــســادس  محمد 
السابقة،  األحادية  ضد  رسميتني  ولغتني 
وضع  في  ياسني  السام  عبد  ساهم  وقد 

عبد الحميد العوني إعداد:

أعلنت السلطات املحلية لثالثة مدن، ويف وقت واحد، تشميع ثالثة مساكن سميت »فيالت« ألعضاء »العدل واإلحسان«، وهي رسالة إلى الجماعة بأن قرارا 
مركزيا اتخذته وزارة الداخلية ملواجهة توسع االستقطاب بـ 14 يف املائة يف صفوفها، إثر تراجع الزوايا، تتقدمها الزاوية البودشيشية، بعد موت الشيخ حمزة، 
وإعالن التيجانيين قيادة يف السنغال، وتحالف العبادي مع املاركسيين الراديكاليين من صفوف النهج الديمقراطي، وباقي الديمقراطيين الفضالء، بتعبير الشيخ 

املؤسس عبد السالم ياسين.
وحسب تقرير سري، فإن جماعة »العدل واإلحسان« ارتفع منسوبها التربوي إلى حدود قصوى لم يعرفها التنظيم يف عهد الشيخ املؤسس، وزاد االستقطاب 

يف الفئة العمرية التي تزيد عن 35 سنة بـ 22 يف املائة يف وجدة وشرق اململكة.
وتجمد عمل الدائرة السياسية بعد صدمة تركيا التي عرقلت مؤسسة دولية لنشر فكر عبد السالم  ياسين، ووافقت ىلع ندوات فكرية بالتعاون مع جامعات 
وجمعيات تركية، فيما طالبت الرباط العاصمة أنقرة، بالتعامل باملثل، إذ اعتبرت جماعة »العدل واإلحسان« وجماعة فتح اهلل غولن محظورتان، ويجب أن تكون 
اإلجراءات باتجاههما واحدة، ألن املهم، أن الجماعتين تستغالن الديمقراطية املوجودة يف البلدين، وتحريضهما واضح إلطالق نظام آخر، عن طريق االنقالبات 

أو إدارة الفوضى، »القومة« بتعبير الشيخ املؤسس.
ووصفت »جون أفريك« تكتيك الجماعة بـ»التسلسل املمنهج« لنشر معتقدها الراديكالي، وقد اتخذت الدولة إجراءات متشددة يف مدن القنيطرة والدار البيضاء 

وإنزكان وطنجة وفاس والجديدة، وهي املدن التي زادت نسبة االستقطاب فيها عن 20 يف املائة.
التنظيم املزيد من  إضافيتين، فاختار  إلى إغالق فيلتين  الدولة  انتهت  األقل،  التشميع عن ستة مساكن خاصة ىلع  لرفع  للقضاء  اللجوء  وبين رغبتها يف 
التهدئة، إذ أكد فتح اهلل أرسالن، الناطق الرسمي للجماعة، بأن ما يجري »قرار سياسي وإجراءات القانونية ضد تيار معروف بمعارضته للنظام«، وكما أعلن موقع 

الجماعة، فإن »املزيد من الضغوط تؤكد التحاما أكبر لصفوف الجماعة املؤمنة بنظام الخالفة القادمة ىلع صورة ثورة إيران الشعبية يف 1979«.
ومن املهم، حسب املجلة الفرنسية، هو اختراق العدليين ملختلف أجهزة الدولة، وهو ما ترد عليه بحل كل جمعية انتمى أو ينتمي إليها أحد أعضاء مكتبها 
الجماعة، وتأسيس »جبهة  الخلف قواعد  لقيادة هياكل وتظاهرات تحركها من  اإلقصاء  اليساريون من هذا  الراديكاليون  لجماعة »العدل واإلحسان«، ويستفيد 
للمعارضة الراديكالية« من 200 ألف عضو من الجماعة و50 ألفا من الراديكاليين اليساريين، توطئة لزلزال سياسي إن تجاوز استقطاب كل فرد 3 أسماء أخرى جديدة، 
تؤهل ملا يسميه النظام استعماال من معارضيه للضربة الذكية البارعة واملتقنة املسماة »قومة«، وهي تعيد تأكيدها أن حراك 20 فبراير ليس نموذجا للتغيير، 

فيما يفكر تحالف الراديكاليين يف تكتيك آخر، ال يزال تحت رقابة دوائر القرار.
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اإلسالم مكان األمازيغية طيلة عهد الحسن 
ولم  أفقيا،  الــخــالف  جعل  مما  الــثــانــي، 
يتحول إلى خالف عمودي يؤثر على عمق 

الهوية املغربية.
إلى  السياسي  اإلسالم  يتحول  وحاليا، 
جزء من امللكية التي تدير دولة القوميتني 
في املغرب، أي معركة واسعة وطاحنة بني 
إلى  املغرب  ستجر  واإلســالم  األمازيغية 
حرب أهلية، ألن إدارة دولة بقوميتني بدون 
األمد  على  أمني  انتحار  هو  ديمقراطية، 
املغرب مضطر  »إن  التقرير:  يقول  البعيد، 
األمازيغية  للقومية  كبيرة  تنازالت  ليقدم 
وستعزل  الفرنكفونية،  مــع  املتحالفة 
املسار  في  العربية  اللغة  اإلجــراءات  هذه 
التعليمي، بعد عقدين أو ثالثة«، وتحققت 

نبوءة »السي. آي. إي«.
وتعلن الفقرة الخامسة عشر بأن الحسن 
الناصر،  عبد  جمال  قومية  يرفض  الثاني 
لذلك  قومية مختلفة،  من  كبار ضباطه  ألن 
لم تكن االنقالبات إيديولوجية في اململكة، 
ما  »أمازيغية«، وهو  قومية  كانت  ما  بقدر 
يظهر في مأسسة املغرب، ليكون بقوميتني 
بل  أمازيغ،  يقودهما  ال  رسميتني  ولغتني 

عرب يخافون مصيرا إفريقيا أسود.
الــتــقــديــرات، جــاءت  وبــنــاء على هــذه 
عــدوا  الراديكالية  اإلسالمية  املعارضة 
مشتركا غطى على االنقسام الداخلي الذي 

تعيشه اململكة.
ــعــدل  ــذ املــتــصــوفــة وجــمــاعــة »ال ــق وأن
املؤسسة  عاشتها  كبيرة  هوة  واإلحسان« 
أدت  واألغلبية،  األقلية  بــني  العسكرية 
اإلسالم  بفعل  فشلت  دموية  انقالبات  إلى 
العرب  تطرف  على   يقوم  الــذي  الشعبي 

واألمازيغ على حد سواء.
بمواصلة  ــمــان  اإلي يمكن  ال  وحــالــيــا، 
األمن  خدمة  في  االستراتيجي  املكون  هذا 
املؤمنني  ــارة  إمـ ألن  للمملكة،  الــداخــلــي 
لترويجه  يطمح  لــهــا  نــمــوذجــا  تصنع 
حاليا  ويصطدم  إفريقيا،  فــي  املــغــاربــة 
إذ  القارة،  غرب  في  الوهابية  الفكرة  مع 
قراءة  في  وحاسمة  كثيرة  أبعادا  له  نجد 
تنطلق  لم  السنية  فالجمهورية  األوضــاع، 
إيــران  فــي  الشيعية  والجمهورية  بعد، 
بني  والتحالف  شديد،  حصار  تحت  تعمل 
أفكار عبد السالم ياسني والثورة من داخل 
أردوغان،  في تجربة  كما  العلماني  النظام 
ولـــذلـــك، يتخوف  مــتــوقــعــا،  أمـــرا  لــيــس 
واإلحــســان«،  »الــعــدل  جماعة  من  اإلقليم 
فالجزائريون منعوا 7 أشخاص من إعالن 
الجزائر،  في  واإلحــســان«  »العدل  جماعة 
دون أي اتصال مع الجماعة األم، معتمدين 
ياسني  السالم  عبد  وقناعات  كتابات  على 
والجزائر  وتونس  الحدود،  تجاوزت  التي 
تحديدا، وخاصة الفكرة »القيامية« للشيخ 
املؤسس للجماعة، ألن هذه الجماعة تنظر 
قبل  اإلنسانية،  عمر  من  األخيرة  للمرحلة 
فرد  كل  ساعة  لقيام  وتؤهل  الساعة،  قيام 
من خالل برنامج تربوي مع هلل، وال يمكن 
عبد  يقوله  ما  قبول  الدنيا  في  للراغبني 

السالم ياسني.

 »العدل واإلحسان« تأطير للجمهوريين 
داخل الملكية 

تستطيع هذه الجماعة وقف الحركة في 
أي مدينة تريدها، بما فيها الدار البيضاء، 
الــذي  إي«  آي.  لـــ»الــســي.  التقييم  ــذا  وه
كشف قدرة جماعة »العدل واإلحسان« على 
تعطيل مدينة مليونية، تشبه إلى حد بعيد 
ما وقع في طهران سنة 1979 والقاهرة في 

.2011
الراديكالي  اليسار  قيادة  الصعب  ومن 
»العدل  الجماعة، كما يصعب على  »كم«  لـ 
واإلحسان« االستفادة من الكيف الذي يمثله 
املخابرات  لتحسم  الجمهوري،  اليسار 
ليس  الجمهوري  اإلســالم  بــأن  األمريكية 
االحتياطات  باب  ومن  املغرب،  في  خطرا 
واإلحسان  العدل  انسحاب  جاء  األمنية، 
الجمهورية  بشعارات  الشارع  تصعيد  من 
أول  حكومة  تشكيل  بعد  النظام،  وإسقاط 

إسالمي في املغرب )عبد اإلله بن كيران(.
وانتهى »التسلل املمنهج« بتعبير »جون 
نحو  السياسية،  املظاهرات  في  أفــريــك« 
النقابية  الفئوية،  املطالب  إلى  آخر  تسلل 

واالجتماعية.
واإلحسان«  »العدل  الحكومة  واتهمت 
والــنــهــج الــديــمــقــراطــي بــالــوقــوف خلف 
وطلبة  املتعاقدين،  األساتذة  احتجاجات 

الطب، وغيرها من الفئات.
الــقــرارات  االجــتــمــاعــات  تــنــاقــش  وال 
التنظيمية أو املواقف، فاملساكن املشمعة، 
هذا  وسيطر  املتصوفة،  كمقرات  رباطات 
العبادي  إدارة  فــي  غيره  على  الجانب 

للجماعة، التي لها مقرات جهوية كبيرة.

التوجه التعبدي أو زهد العبادي أخطر على 
النظام من البيانات والبالغات السياسية، 
ولذلك أغلقت الدولة مسكن العبادي في 
2006 ولم تغلق أي مسكن لعبد السالم 

ياسين؟

أن  قبل  الــعــبــادي  على  الــحــرب  بـــدأت 
وجــدة،  وفــي  ياسني،  السالم  عبد  يخلف 
شمعت السلطات بيت أحد أعضاء مجلس 
الشورى، إشارة من السلطة إلى الخوف من 
البودشيشية،  الصوفية:  جارتهم  منافسة 
فكل التوجه تربوي، خاص بتزكية النفس، 
التي تنافس فيه جماعة البودشيشيني في 
مداغ توجها مستهدفا من قبل النظام، ألن 
إلى  واإلحسان«  »العدل  تحول  عدم  املهم 
داخل  فيكون  بأدواتها،  تعمل  أو  ــة،  زاوي
إمارة  يعارض  توجه  والزهاد  املتصوفة 

املؤمنني.
وانقسام املتصوفة الذين لهم والء كامل 
للملك، أمير املؤمنني في البالد، خط أحمر 
تجاوزه العبادي، ولذلك، حرم النظام تأطير 

العبادي أو تحويل مسكنه إلى زاوية.
على  البقاء  اإلطــار،  هذا  في  يمكن،  وال 
الرباطات،  أماكن  بتشميع  الدينامية  نفس 
كاف  غير  ذلك  أن  ترى  أفريك«  »جون  لكن 
للحد من نشاط العبادي الذي يعتمد على 
التنافس  العائلة، كأول خلية عدلية، وهذا 
من  مزيد  إلى  القصر  يجر  العائلة،  حول 
أوكار  لضرب  األسرة  مدونة  في  التحديث 

املحافظني الراديكاليني.
الكلمة  »جــهــاد  مــن  حــالــيــا  ــوف  ــخ وال
فيه  تتخوف  الذي  القدر  بنفس  واملوقف« 
دوائر الحكم من »العنف«، وتختلف اآلليات 
في خنق الديناميكية التي تنتقل من جهاد 
والجهاد  »الكلمة«  جهاد  إلــى  »النكاية« 
الــســيــاســي، انــطــالقــا مــن مــشــروع يمتد 
األوروبية،  املجتمعات  في  سنوات  لعشر 
به  قــام  الــذي  التسلل  نفس  على  ويعتمد 
أفريك«،  »جون  حسب  »بوديموس«  حزب 
فهل ينتهي املسار بإطالق حزب على نفس 
األمر  العثماني  يــرى  ــداف،  واألهـ اإليقاع 
في  الثاني  اإلسالمي  الحزب  ألن  ممكنا، 
منذ  واإلحسان«  لـ»العدل  محجوز  اململكة 
وفاة الحسن الثاني، لكن ال شيء حدث، إذ 
بغياب الحسن الثاني وعبد السالم ياسني، 
فانتهى  الرجلني،  عقدة  الدولة  تتجاوز  لم 
لحماية  أفــق  بناء  إلــى  املــؤســس  الشيخ 
التسعينات،  بداية  منذ  بأوروبا  جماعته 
وجنوب  الالتينية،  أمريكا  إلــى  وامتدت 
ميكانيزمات  تختلف  حيث  الــصــحــراء، 
الحركة عن االستراتيجية العاملة في داخل 

املغرب.
مخططا  الجماعة  دخلت   ،2018 ومنذ 
لعام 2020 من أجل جماعة داخل الجماعة 
يحلو  كما  الدولة،  في  ودولــة  األوروبــيــة، 

لألمنيني في وصف هذا التطور.
ويقود عدليون، أو متحالفون مع جماعة 
»العدل واإلحسان«، 20 في املائة من املراكز 
املتوسطة والخدمية للجالية املسلمة، وهي 
ال ترغب في القيادة، خوفا من حملة تشويه 
بدأت من أحكام نافذة وقاسية ضد الطلبة 
لالتحاد  انتقالية  هياكل  في  اإلسالميني 
أحد  يعرف  وال  املــغــرب،  لطلبة  الوطني 
التسعينات  لفترة  السياسية  الحصيلة 
إضعاف  محاولة  ألن  املاضي،  القرن  من 
الحركة اإلسالمية ال تأتي من حاضرها أو 
للتدقيق  قابلة  غير  من شبهات  بل  عملها، 

في املاضي.
مع  التحقيق  أعيد   ،2018 مــارس  في 
تفجير  مسألة  في  الجماعة  عناصر  أحد 
للسياح  حافلة  أمــام  املنزلي  الغاز  قنينة 
األمنية  اإلحصائيات  وتأتي  مكناس،  في 
مربكة، إذ أن 200 عنصر من جماعة »العدل 
إرهــاب،  قضايا  في  تورطوا  واإلحــســان« 
و20 من التنظيم التحقوا بـ»داعش«، وفي 

بيان ذلك، البد من املالحظات التالية:
جماعة  في  عضو   1000 من   1 أن   )1
ــورط فــي قضايا  تـ ــدل واإلحـــســـان«  ــع »ال

اإلرهاب.
2( أن 1 من 10.000 آالف عضو التحق 

بـ»داعش«.
وهي أرقام مربكة لآللة األمنية املغربية 
ــحــاول مــحــاربــة الــجــمــاعــة، لكن  الــتــي ت
دعم  في  تساعد  ال  امليدانية  اإلحصائيات 
لم  ولذلك  املحافظة،  األمنية  القناعة  هذه 
غضاضة  املحافظ  االستقالل  حــزب  يجد 
»العدل  جماعة  بيوت  تشميع  رفــض  في 
ــر مصطفى  ــوزي ال واإلحـــســـان«، وســـؤال 
االعتبارات  لكن  املعطى،  هذا  عن  الرميد 

األمنية تتفوق على باقي االعتبارات.
وسبق للدولة تحطيم مسارات العدليني 
من  بــإقــصــائــهــم  املــغــربــيــة،  اإلدارة  ــي  ف

في  واالشتغال  واملسؤولية  القرار  مراكز 
العمومية  الوظيفة  بأسالك  دنيا  مراتب 

واملسؤولية العامة.
حزب  على  التصويت  عدليون  واختار 
إجـــراءات  مــن  خوفا  والتنمية،  العدالة 
تبدو  األمنية  فاإلجراءات  أخــرى،  عقابية 
وإلى اآلن، قاسية ومعزولة دون أن  تضمن 
الكافي التخاذ مثل هذه  القانوني«  »املبرر 

الخطوات.
يعرف العدليون املدى الطبيعي للنصرة، 
اإلسالميني  يجمع  الذي  امليداني  والعمل 
مقاطعة  فإن  وبالتالي،  أطيافهم،  بمختلف 
لبعض  توجيه  منها  جزء  في  االنتخابات 
األصوات إلى حزب العدالة والتنمية، حيث 
يجتمع في كل رمضان وفي إفطار رسمي 
قادة جماعة »العدل واإلحسان« و»التوحيد 
واإلصالح«، الجناح الدعوي لحزب رئيس 
اإلسالميني،  على  املحسوب  الحكومة، 
خصوصا وأن القضاء ال يزال يعتمد على:

جمعية  واإلحـــســـان«  ــدل  ــع »ال أن   )1
مغربية حسب القوانني الجاري بها العمل. 

2( الالعنف.
الداخلية  الشؤون  في  التدخل  عدم   )3
للخارج  تبعية  أي  رافضة  األخرى،  للدول 
للخصوصيات  واحــتــرام  واضحة  بــروح 
لكل  والقانونية  واالجتماعية  الثقافية 
تعمل  الجماعة  يجعل  بما  ــة،  ودول شعب 

على إسالم منفتح ومتسامح.
4( أن شخصا واحدا ال يمكن أن يبصم 

تنظيما باإلرهاب.
والحريات  الديمقراطية  احــتــرام   )5
ــة  ــدال ــع ــان وال ــسـ ــة وحـــقـــوق اإلنـ ــام ــع ال
رده  في  حمداوي  يقول  كما  االجتماعية، 
تحت  أفريك«  »جون  عدد  تضمنه  ما  على 

الرقم 3035.
املساكن  تشميع  الرسمي،  اإلعالم  وفي 
الشخصية، هو إغالق ملقرات غير مرخصة 
مقرب  موقع  فيما  واإلحــســان«،  لـ»العدل 
البيوت  أن تشميع  يرى  القرار،  دوائر  من 
لـ»العدل  مرخصة  غير  ملقرات  إغــالق  هو 
قــامــت  ــالق  ــ إغ وهـــو  واإلحسان«)1(، 
دون  بتنفيذه  املختصة  اإلدارية  السلطات 

مقرات  إلغالق  قضائي  قرار  إلى  الحاجة 
معتدلة،  لكنها  ممنوعة  إسالمية  لجمعية 

حسب »موقع 360«.
فبراير   5 فــي  الــســلــطــات،  واخــتــارت 
عني  فــي  لفيال  متزامنا  إغــالقــا  املــاضــي، 
الشق بالدار البيضاء، وأخرى في إنزكان 
قرارات  وهي  وجيه،  أوالد  القنيطرة  وفي 
بوزير  محصور  قرار  على  تؤكد  متزامنة 

الداخلية.
اإلداريــة  السلطات  أن  الجميع  ويعرف 
قضائي  حكم  اســتــصــدار  مــن  تتمكن  لــن 
باملوضوع، ودون إحراج قد يكشف انتصار 
عدم  واإلحسان«  »العدل  فضلت  الجماعة، 
عرض هذا املشكل على أنظار املحاكم، ألن 
مع  املواجهة  باب  سيفتح  الدولة  إحــراج 
»العدل واإلحسان«، ويخشى الطرفان هذه 
على  وانعكاساتها  املفتوحة«  »املواجهة 
جميع األطراف، بما فيها األجهزة األمنية، 
التي تحاول أن تحارب اإلرهاب وال تحارب 
إال  محددة،  أماكن  في  السلمية،  املعارضة 
تخدم  ال  أنها  ــة  اإلداري السلطات  رأت  إذا 
واألحــزاب،  الزوايا  شعبية  على  الحفاظ 
ألحــزابــهــا  ــدولــة  ال تضمن  أن  ــاول  ــح وت
التواجد،  مــن  األدنـــى  الحد  ومنظماتها 
أن  بعد  للمشهد،  قيمة  بإضافة  والرؤية، 
للحكومة  دخلت  التي  األحــزاب  كل  عرفت 

تراجعا كبيرا في مستوى شعبيتها.

 بخط أحمر: عدم فتح مقرات في المدن 
على شاكلة المقر الرئيسي لـ»العدل 

واإلحسان« في الرباط 

ما إن تنشر جماعة »العدل واإلحسان«، 
قاعدة  إلى  يتحول  منزل  قلب  من  نشاطا 
لالجتماع، كما يحدث في كل األعراس، حتى 
ترغب  وال  املسكن،  هذا  تشميع  قرار  يأتي 
الجماهيرية  األنشطة  توسيع  في  الدولة 
للجماعة بعد منعها من الفضاءات العامة، 
بقوتها،  تضيق  الجماعة  يجعل  ما  وهو 

فيما يضيق باقي الفرقاء بضعفهم.
التي  القنيطرة  فإن  الحال،  واقــع  وفي 
البيضاء  ــدار  وال الرباح،  الوزير  يقودها 

والتنمية،  الــعــدالــة  حــزب  يقودها  التي 
وإنزكان، مهد رئيس الحكومة سعد الدين 
لقاءات  مقر  إغالق  عرفت  مدن  العثماني، 
في  إمعانا  واإلحــســان«،  »الــعــدل  جماعة 
بثوابته  صرح  إسالمي  توجه  عن  الدفاع 

سعد الدين العثماني لقناة »فرانس 24«.
وفي حرب ممنهجة ضد الجماعة، نشر 
»موقع 360« مقال »جون أفريك« بتعليقات 
مباشرة، لتأكيد أن بيان حقيقة الحمداوي 

ليس دقيقا، وال يحمل جديدا )2(.
واإلحــســان«  »الــعــدل  وتــواصــل جماعة 
عبد  مؤسسها  بوصية  العمل  توسيع 
الرائج  الفيديو  في  كما  ياسني،  السالم 
لعام 1999 في الحث على زيارة »اإلخوان 
الراحل  امللك  املرابطني« مباشرة بعد وفاة 

الحسن الثاني.
يبقى  أال  االستراتيجية  هــذه  وتــخــدم 
كما  الرباط،  العاصمة  في  والرباط  الذكر 
ينسى  ال  كي  التحدي  رافعا  املؤسس،  قال 
الليل  وقيام  التواضع  جماعته  أعضاء 

والذكر.
وترى الدوائر الخارجية، ومنها »السي. 
آي. إي«، أن التعامل مع »العدل واإلحسان« 
»الفرنسيسكان«،  إخوانية  عن  يختلف  ال 
اإلخوانية ال تمس مواقف  فروع هذه  وأن 
دول، لكنها تحتفظ على تقديرها في املغرب 
موقف  االعتبار  في  تأخذ  وال  للمغاربة، 
التجمع  حزب  ويعمل  خارجية،  دائرة  أي 
الوطني لألحرار على كسر هذه الدائرة، من 
يرأسون  الذين  اإلسالميني،  لصالح  الدعم 
الحكومة، وأطر مقرات في فرنسا وأملانيا 

وغيرها.
وتستهدف هذه الجهات كل اإلسالميني، 
ملكيني أو معارضني إلمارة املؤمنني، ولذلك 
تنتقد قائدة اليسار املوحد جماعة »العدل 
بـ»الظالمية«،  إياها  واصفة  واإلحــســان« 
في  حربهم  في  يفرقون  ال  والتجمعيون 
واإلحسان«  »العدل  بني  الجالية  أوســاط 

والعدالة والتنمية.

 اإلسالميون يتغلبون على االنشقاقات؟ 
والعمل خارج المملكة وبين مغاربة العالم 
يأخذ أبعادا متسامحة بين مختلف األطياف، 
وهو ما يزعج أجهزة المخابرات المختلفة 

تجاوز حزب العدالة والتنمية »االنقسام« 
دعا  الــذي  كيران  بن  اإللــه  عبد  إبعاد  بعد 
ــجــاوزت  وت ــدث،  حـ فيما  التحقيق  إلـــى 
ياسني،  خالفة  واإلحسان«  »العدل  جماعة 

وأصبحت أقوى ودون استعراض.
أن  تحاول  التي  األمنية  التقديرات  إن 
تعطي أرقام الحد األدنى، سربت أن »العدل 
عضو،  ألــف   200 تتجاوز  ال  واإلحــســان« 
الجماعة  قــوة  أن  إلــى  بديل  تقدير  وهــو 
فيما  متوسطا،  حزبا  مرتني  تتجاوز  ال 
عن  جــذريــا  تختلف  التنظيم  إحــصــاءات 

األرقام املقدمة.
 . آي  »الــســي.  فــإن  دقيق،  ترتيب  وفــي 
واإلحــســان«  »الــعــدل  قــوة  أن  تعتقد  إي« 
فرد  أي  ألن  العائلي،  التعاطف  على  قائمة 
من الجماعة يكسب موقفه تأثيرا إيجابيا 
 4 بني  ما  الجماعة  قوة  أي  العائلة،  داخل 

و5 مرات ما هو منشور.
التنظيم ليس  وتبعا لهذه الخلفية، فإن 
من  نسبا  ويشكل  باإلجماع،  ومرنا  جديدا 
املتعاطفني، بنفس القدر الذي يحصل عليه 
وبالتالي،  مرتني،  والتنمية  العدالة  حزب 
في  إسالمي  متعاطف  مليوني  أمام  فإننا 
بني  ــوازن  ت وهناك  منازع،  بــدون  اململكة 
امللكيني والجمهوريني، حيث حاولت نبيلة 
اليساري  صفها  مــع  تستأثر  أن  منيب 
من  استهالكها  لعدم  البرملانية،  بامللكية 
طرف اإلسالميني، وحاليا، هم بني ملكيني 
مشاركة  ألن  جــمــهــوريــني،  أو  تنفيذيني 
في  اإلسالميني  من  البرملانية  امللكية  دعاة 
الحكومة الحالية، أبعد هذا املطلب كليا عن 

القواعد اإلسالمية.

 »العدل واإلحسان« جماعة محلية لم 
تنتجها الثورة اإليرانية، كما في 

وثيقة »السي. آي. إي« 
تحت الرقم 2044 لعام 1979 

»املــحــرر«  جــريــدة  افتتاحية  قــرأنــا  إن 
طبقة  دعــت  الــتــي   1979 أكتوبر   18 لـــ 
»التضحيات«  طبقة  تكون  أن  االمتيازات 
نفس  فهي  املستقبل،  ــات  رهــان إلنــجــاح 
التي  إيران  ثورة  أطرتها  التي  التضحية 
أطاحت بالشاه، لرغبته في االستئثار، وكل 
طابع  لديه  االمتيازات،  نظام  مع  مواجهة 
املغربي،  عن  فيه  اإليراني  يختلف  محلي 
»العدل واإلحسان« يتحول  ما يجعل  وهو 
من دعوة محلية دينية وشاملة، إلى فكرة 

التضحية.
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فيــات  إغــاق  الدولــة  قــررت  اهلل«،  »جنــد  حملــة  لوقــف 
ومســاكن للرباطــات، وقــد ســمي مريدوهــا بالمرابطــن، 

مــن  الكثــر  يقلــب  قــد  سياســيا  معنــى  ولاصطــاح 
التصــورات.

إن اســتعادة اإلســام األمازيغــي يف »المرابطــن« األكــر 
تشــددا يف تطبيــق الــرع، واإليمــان بالجهــاد، ورفــض 

البــذخ، هــو انتقــال ثــان يف عمــر الجماعــة بعــد حياة مؤسســها 
عبد السام ياسن.

وكمــا تقــول وثيقــة »الــي. آي. إي« التــي رفعــت عنهــا الرسيــة بتاريــخ 2007.7.28، 
ــام،  ــة لإلس ــة أمازيغي ــاء مدرس ــى إنش ــن ع ــام ياس ــد الس ــة عب ــدرة جماع ــإن ق ف
ــن  ــن ولغت ــا بقوميت ــار وطن ــرب اخت ــن المغ ــد، لك ــول بالبل ــداث التح ــاهم يف إح ستس
رســميتن، الســتيعاب الراديكاليــن الــذني أدخلــوا األمازيغيــة، »التــي يتحدثهــا 
الفقــراء«، يف رصاع طبقــي ضــد النظــام، واإلســام الراديــكايل الــذي عــرف كيــف 
ــام  ــكندنافيتن،  واإلس ــائحتن اس ــل س ــه« ويقت ــدادي و»دولت ــر البغ ــا بك ــع أب يباي

ــة. ــاء جبه ــن لبن ــن الوطني ــع الجمهوري ــورا م ــط جس ــذي يرب ــوري ال الجمه
واختــارت نبيلــة منيــب االبتعــاد عــن التنســيق مــع اإلســامين، لربــح موقعهــا 
وتموقــع حزبهــا يف الخارطــة، لكــن التخــوف مــن الملكيــة الربلمانيــة أقــوى مــن الخــوف 

ــم. ــاط الحك ــوري يف أوس ــزوع الجمه ــن ال م

امللكية الربملانية تخيف أوساط 
الحكم أكثر من الجمهوريني 
املغاربة، وعدم التنسيق مع 

الراديكاليني اإلسالميني ال يعني 
التنسيق مع النظام.
و»العدل واإلحسان«،

 يف استقطابها عن طريق حملة  
»جند اهلل«، تجاوزت أعضاء 

الحزب االشرتاكي 
املوحد 200 يف املائة منيب

 »الي. آي. إي« تعلن أخرا أن نسبة االستقطاب 
ارتفعت مع حملة »جند اهلل« التي أطلقتها  

»العدل واإلحسان« بزيادة 14 يف المائة، بما يرفع 
التنظيم يف 2026 إىل 7 ماين عضو فاعل وناشط، 

قد يشلون العاصمة الرباط تماما يف 8 ساعات



ديني  أو  وطني  نفس  مــن  واالنــطــاق 
»العدل واإلحسان« رغبة في  إنشاء  يجعل 
العدالة االجتماعية، وهي دعوة تشمل كل 
التيارات، وفكرة دارت حولها االنتفاضات 

والتسويات أيضا.
لجماعة  الثاني  الحسن  امللك  يسمح  لم 
ليوازن  إال  بالعمل،  واإلحــســان«  »الــعــدل 
هو  الراديكاليات  فــصــراع  اليسار،  كفة 
النفوذ  بمواصلة  سمح  الذي  الثلج  رأس 

والصاحيات الواسعة للقصر.
ولـــم يــكــن مــمــكــنــا الــحــكــم بــســاســة، 
من  امللك  ديمقراطية  في  يشكك  من  وهناك 
في  املتدينني  من  يشكك  ومن  اليساريني، 
فانتهت  للمؤمنني،  أميرا  الثاني  الحسن 
عنيف  إيديولوجي  صــدام  ــإدارة  ب اللعبة 
اإلدارة  إلى  التحكيم  أعاد  الجامعات  في 
من  اإلساميني  على  الرحيمة  الرسمية 
مواصلة  من  منعهم  بعد  القاعديني،  عنف 
الدراسة، وعنف اإلساميني بعد مواجهات 
25 أكتوبر التي جعلت املعركة »وجودية« 

بني أصوليتني.
يعد  لم  ولذلك،  مفروضة،  املعركة  كانت 
يتغير تقييم الدولة بشأن »سلمية« جماعة 
»العدل واإلحسان«، وقد أراد الجميع قراءة 
مواجهة التسعينات بأنها عنف من جانب 

واحد قاده اإلساميون.
العنف  عن  الثوري  العنف  يختلف  وال 
متمثلة  واحدة  لدائرة  املنتميان  الجهادي 
قراءة  أي  لكن  اإليديولوجيات،  عنف  في 
انطاق  هي  واحد،  باتجاه  االتهامات  في 
فإن  وبالتالي،  وأحــادي،  معني  موقف  من 
»العدل واإلحسان« جماعة محلية، كما في 
إيران،  ثورة  قبل  إي«  آي.  »السي.  وثائق 
كما  باملغرب،  الحكم  الزوايا  تداولت  وقد 
ــن الافت  ــزاب حــالــيــا، وم تــتــداولــه األحــ
في  تغييرا  يرد  لم  ياسني  السام  عبد  أن 
السلطة،  »سلوك«  في  تغييرا  بل  السلطة، 
وجعلها  العمرية«  بـ»التوبة  عناه  ما  وهو 

مسلكا للعدل.
وطبقا للعدالة االجتماعية، حاور الشيخ 
»الفضاء  سماهم  ممن  الجميع  املؤسس 
جبهة  إلى  الوصول  قصد  الديمقراطيني«، 
وطنية للضغط على النظام لتعديل سلوكه 

تجاه شعبه.
بل  الحكم،  بشكل  محددا  األمــر  يكن  لم 
بسلوك الحاكم، والتركيز على تعديله )أو 
خسائر،  دون  التحول  يكون  كي  توبته( 

فيما يمكن للنظام أن يخسر نفسه.
تقول أهم خاصات املخابرات األمريكية:
لم  الثاني،  الحسن  الراحل  امللك  أن   )1
يرغب في التعامل سياسيا مع الشيخ عبد 

السام ياسني.
2( أن املخابرات املحلية، حولت »العدل 
تتحقق،  ال  تنبؤات  مجرد  إلى  واإلحسان« 
من »الطوفان« إلى »قومة« 2007، وقد أنشأ 
نفس  في  حزبا،  امللك،  الهمة، صديق  علي 
به  تنبأت  الذي  التحول  على  للرد  السنة، 

الجماعة، وأخذ شعبية واسعة.
ــة واملــعــاصــرة  ولــم يكن حــزب األصــال
واإلحسان«،  »العدل  على جماعة  رد  سوى 
كارثة  إلى جهاديني،  أعضائها  ألن تحويل 

وطنية تنبئ عن حرب أهلية.
»الــعــدل واإلحــســان« في  قـــدرة  أن   )3
عليها  تفرضه  ــذي  ال التجسس  محاربة 
األجهزة املغربية، دفعت األخيرة إلى إغاق 
كل مسكن أو فيا أزالت أو أوقفت أو أتلفت 
القادة  اختراق  لصعوبة  التجسس  أجهزة 
من الصف األول والثاني و60 في املائة من 

الصف الثالث.
وبهذا، يتوضح أن أماكن اللقاءات التي 
حافظت على الكاميرات، وقبلت باملراقبة أو 
لم تستطع نزع اآلليات الخاصة بالتسجيل 

والصورة بقيت تعمل إلى اآلن.
األجهزة  بني  املستعرة  الحرب  وهــذه 
الــراديــكــالــيــة اإلســامــيــة، تــدعــم اإلســام 
املوجه للعدالة والتنمية، لحاجة امللكية إلى 
إسام سياسي علماني)3(، وهذه الحاجة 
بوخريص  أنور  يؤكد  فيما  استراتيجية، 
الحقة  من  أكثر  ليس  والتنمية  العدالة  أن 
الربيع  ثــورات  في  االستقرار)4(  إلعــادة 
العربي، وحدث تعايش براغماتي بني امللك 

والحزب اإلسامي.
البرغماتي  التعايش  ومن املهم، أن هذا 
ــل أيـــضـــا إلــــى »الـــعـــدل  ــص ــب ي ــع ــص ال

واإلحسان«، لذلك فإن املصالحة بني القصر 
واإلساميني ليست عميقة أو وثيقة، لكنها 
وقــودا  اإلســامــيــون  يكون  أن  فــي  ترغب 
في  السياسي  االنــدمــاج  ألن  لاستقرار، 
اململكة تأسس حصرا على بناء أحزاب، وال 
يمكن بأي حال مقارنة أحزاب بناها النظام 

السياسي وأحزاب يتعايش معها.
ــعــدل واإلحـــســـان«، فإن  ــي حــالــة »ال وف
للمملكة،  األمني  السقف  تحت  معارضتها 
لــأحــزاب،  السياسي  السقف  تــتــجــاوز 
التعايش  منها  يعاني  التي  املعضلة  وهي 
»الصعب« بني الرافضني السياسيني إلمارة 

املؤمنني والعرش.
السام  عبد  عند  دينية  املسألة  وهــذه 
هو  املهم  ألن  سياسية،  وليست  ياسني 

الحفاظ على املعايير الدينية لهذه اإلمارة، 
وقد دعا إلى »التوبة العمرية« كما فعل عمر 
بن عبد العزيز في سالة بني أمية، لكنها 
لم تنجح، وال يمكن مللك أن يجرب »استثناء 
لم يتجاوز شهورا، ثم عاد األمر إلى سالف 

عهده«.

 التعايش القاسي بين القصر و»العدل 
واإلحسان« فرض »قاعدة سلطوية« ثابتة 

على المغاربة، وقد شملت األحزاب التي 
تناضل، لتجاوز الممارسة الديكتاتورية 

للنظام 

غير  انتخابات  واإلحسان«  »العدل  تريد 
الشعب،  إرادة  عن  للتعبير  فيها  متحكم 

فيما االنتخابات في اململكة مسقوفة إن لم 
تموقع،  كاستراتيجيات  محدودة)5(،  نقل 
السقف  تحت  حركة  تواجد  فإن  وبالتالي، 
السياسي،  السقف  وتــتــجــاوز  ــي،  ــن األم
السلطة  ممارسة  تسائل  حقيقية  معضلة 
على  سلطوية  قاعدة  لفرضه  النظام،  لدى 
املقاربة الحزبية، وقد شملت األحزاب التي 

تناضل ضد الديكتاتورية.
على  الجارية  الحسابات  لهذه  وتبعا 
األرض، فإن إمارة املؤمنني لم تعد متقدمة 
على رئاسة الدولة، بل تبعا لها، ألن »العدل 
الدينية،  املرجعية  داخــل  من  واإلحــســان« 
رئاسة  في  اإليمانية  اإلمارة  تقديم  أبعدت 
الدولة املغربية، والحظ الجميع أن »العدل 
واإلحسان« ساهمت في اإلسام السياسي 
العلماني للمملكة من زاويتي املرأة وإمارة 
كيران  بن  اإلله  التي جعلها عبد  املؤمنني، 
إلى  أدى  مــا  وهــو  دســتــوري،  فــوق  مبدأ 
انقسام علماني ـ إسامي)6( دفع  مطالب 
في  معياري  سياسي  إلصاح  األوروبيني 

املغرب إلى التراجع)7(.
املعايير  عن  الحديث  ممكنا  يعد  ولــم 
ومــراحــل  خــطــوات  فــي  عليها  املــتــعــارف 
فتراجع  املغرب،  في  السياسي  اإلصــاح 
االندماج السياسي للفرقاء تتقدمهم »العدل 
اللعبة  سقوف  ارتفعت  فلو  واإلحــســان«، 
قليا، لوجدنا النهج الديمقراطي و»العدل 
في  عاديان  انتخابيان  فاعان  واإلحسان« 

املسار.
بني  »الــصــعــب«  التعايش  ويــتــواصــل 
بنفس  للجمهورية،  سابقني  ودعاة  امللكية 
ترفع  أو  إشعاعهم  تعرقل  التي  الترتيبات 
بقنوات  لهم  تسمح  أو  شعبيتهم،  مــن 

اإلعام العمومي.
»العدل  ومجرد بناء جسم سياسي مثل 
من  قناة  ألي  حاجة  دون  من  واإلحسان«، 
ثاث  على  يؤكد  العمومي،  اإلعام  قنوات 

خاصات، منها:
يمتلك  ال  الحكومة  رئيس  حزب  أن   )1
قاطع  وقد  التفاعل،  على  ويعتمد  جريدة 

القناة الثانية دون أن تتأثر شعبيته.
تمتلك  ال  واإلحــســان«  ــعــدل  »ال أن   )2
في  األنترنيت  على  وتعتمد  أيضا،  جريدة 
وسائل  أهمية  إلى  الغربيني  نبهت  سابقة 

االتصال االجتماعي واإلعام الجديد.
والتنمية  العدالة  منع  تقرر  وأخــيــرا، 
»العدل  ومنع  العمومية،  الساحات  من 
املدن  في  للجماعة  فــروع  من  واإلحــســان« 
فإنه  للسرية،  النظام  رفض  ورغم  الكبرى، 
يدفع إليها من خال تقييد حرية التجمع، 
فيما تتواصل قدرة اإلساميني على إعادة 
تنظيم قوتهم، بما يؤطر ملستقبل انتخابي 
في  والتنمية  الــعــدالــة  فــشــل  ألن  ــر،  آخـ
الحكومة مجددا، هو  رئاسة  إلى  الوصول 
فشل في تحالفه مع باقي الطيف الديني في 
اململكة، مما ينذر بانقسام واختاف حول 
ما يشكل  املؤمنني مرة أخرى، وهو  إمارة 

خطرا على النظام.

 تصويت المغاربة على حزب العدالة 
والتنمية، هو تصويت الستمرار إمارة 
المؤمنين، فيما تزيد شعبية »العدل 

واإلحسان« للرغبة في رفع معايير هذه 
اإلمارة 

قد يكون التصويت السياسي للعدالة 
الستمرار  مباشرا  تصويتا  والتنمية 
إمارة املؤمنني، مع الرغبة في تطويرها 
واإلحسان«،  »العدل  جماعة  تشمل  كي 
البرملاني  التوجه  تطوير  سيكون  كما 
امللكية  على  مساعدا  عاما  للمملكة، 
بناء  على  وحدها  الــقــادرة  البرملانية 
هل  السؤال:  ويبقى  املغربي،  املستقبل 
إمارة  بدون  البرملانية  امللكية  ستكون 
املؤمنني أو إمارة شكلية كرئاسة امللكة 

البريطانية للكنيسة األنغليكانية؟
قـــد يــنــتــهــي اتـــفـــاق الــجــمــهــوريــني 
اإلساميني واليساريني في حزب النهج 
في  املؤمنني  إمارة  بإنهاء  الديمقراطي، 
»العدل  جماعة  تمنحه  ما  وهو  املغرب، 
تفرخ  وما  الجديد  لليسار  واإلحسان« 
والية  دعم  إلى  سارع  النظام  لكن  عنه، 
ليكون  والتنمية،  العدالة  لحزب  ثانية 

الخاف مع أشخاص.

دقيقا  وتمييزا  فصا  القصر  وأدار 
الهيئات  أو  ــزاب،  ــ واألحـ ــادة  ــق ال بــني 
السياسية، في إقالة بن كيران من قيادة 
الحكومة الثانية، وفي بيان القصر ضد 
واالشتراكية،  التقدم  قائد  هلل،  بنعبد 
ليتأكد أن املشكلة مع »العدل واإلحسان« 
بني  بل  والجماعة،  القصر  بني  ليست 
قادة الجماعة والنظام السياسي، وإلى 
بتراث  واإلحسان«،  »العدل  تلتزم  اآلن، 

الشيخ عبد السام ياسني.
ــر الــنــظــام فــي زيـــادة  ــ ــرغــب دوائ وت
ــراث  ت عــن  الــجــمــاعــة  لفصل  الــضــغــط 
بما  تأويله  األقـــل  على  أو  املــؤســس، 
يناسب توافقها مع النظام السائد، وقد 
وإبداء  اإلمــام،  عن  الخروج  عدم  يكون 
التوافق  من  جــزءا  فقط،  له  النصيحة 

القادم.
وحاليا، يبتعد التنظيم عن السياسة، 
ويركز على التربية والزهد، لكنه يصنع 
من  املغربية،  للصوفية  أخــرى  صــورة 
الوصول  يفيد  بما  الوضع  تقدير  إعادة 
الحريات،  من  املزيد  أساسه  توافق  إلى 
قوته عن عهد  زادت  األمني  النظام  لكن 
الحسن الثاني وله تقديراته، وتوازنات 

املوقف تفترض:
إجـــراءات  مــع  الكامل  التطبيع   )1
وباقي  )الــكــامــيــرات  األمنية  املــراقــبــة 
تجمعات  عــلــى  الــتــجــســس(  ــل  ــائ وس
»العدل واإلحسان«، إلبقاء املقرات التي 
مفتوحة  الجماعة  ألعضاء  بيوت  هي 

دون تشميع.
طبعة  لخلق  التربية  من  املزيد   )2
ويمكن  واإلحــســان«،  لـ»العدل  جديدة 
الزوايا  من  جديد  لجيل  الجماعة  قيادة 
مما  موقف  وله  منظم،  عصري  بطابع 

يجري ويدور في الواقع.
ذات  إسامية  جماعات  بناء  أن   )3
حس تربوي في مواجهة جماعات ذات 
لاستفادة  محاولة  هو  سياسي،  حس 
من االنقسام بني التربويني والسياسيني 
بني  االنقسام  بنفس  اإلسامي،  الصف 
الساحة  في  والعلمانيني  اإلساميني 

السياسية.
إن قدرة »العدل واإلحسان« على بناء 
يهدف  الراديكاليني  من  معارضة  جبهة 
إلى تعميق اإلصاح السياسي وتوسيع 
له  وليس  السياسية،  اللعبة  مــداخــل 
التعايش  فإن  وبالتالي،  انقابي،  طابع 
الفرقاء،  كــل  مــع  للقصر  البراغماتي 
يحمل في طياته إمكانية صناعة توافق 

معني.
وقد يدفع تعميق اإلصاح السياسي 
إلى اإلبعاد العملي إلمارة املؤمنني، ألن 
أمورا،  تفترض  السياسية  الحسابات 
منها توسيع حريات التجمع، والتعبير، 
الذي  الثالوث  وهو  السلمي،  والتظاهر 

يعرف أزمة حقيقية.
املزيد  إلى  األمنية  األجهزة  وتسعى 
الرافضني  املتدينني  تجاه  الصرامة  من 
في  املؤمنني  إمــارة  على  املتحفظني  أو 
في  استثنائية  قــدرتــهــم  ألن  املــغــرب، 

توسيع شعبيتهم وقواعدهم الشبابية.
يهرب  الــجــديــد،  التأطير  هــذا  وفــي 
ومن  التقليدية،  الــزوايــا  من  الشباب 
مطالب  يحمل  ال  الــذي  الفج،  االعتدال 
قناعة  ومن  االستقرار،  داخل  من  قوية 
في  تصب  تقديرات  وكلها  الاعنف، 
وجه  بــدون  البرملانية  امللكية  اتــجــاه: 
ديني، ومن املخيف لتحالف املاركسيني 
إقصاء  اإلســامــيــني،  والــراديــكــالــيــني 
للدولة  القادم  املستقبل  من  البعد  هذا 
ــإن املــخــاوف تزيد  املــغــربــيــة، لــذلــك، ف
واإلحسان«  »العدل  جماعة  تحول  من 
خطاب  هو  خطابها  يكون  ــة،  زاوي إلى 
ألن  الجمهوريني،  الراديكاليني  حلفائها 
التحرير  لاهوت  خلق  بداية  ذلــك  في 
نظر  فــي  خطر  وهــو  محلية،  بطبعة 
منظري النظام، ألن بناء الثورة يبدأ من 
هذه النقطة، ولذلك، فإن شن حملة أمنية 
واإلحسان«،  »العدل  بيوت  على  واسعة 
هــو جـــزء مــن خــطــة ملــواجــهــة تنظيم 
مطالب  بــأن  وينبئ  ــوم،  ي كــل  يتوسع 
املغاربة أكبر من سقوف اللعبة الحالية.
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»جند اهلل« نظام جديد داخل جماعة 
»العدل واإلحسان«

أسس العبادي جماعة داخل الجماعة، حسب الدوائر اإلسبانية، بناء عىل تقييمات 
المخابرات المغربية، وتخوفت مدريد من »جند اهلل«، الجماعة داخل الجماعة، لكنها 
رؤية تربوية إىل اآلن، وقد أكدت المخابرات الرتكية يف تقرير تنقله »اليس. آي. إي«، 

أن جماعة »العدل واإلحسان« معرضة لتطور فارق، فإما أن الجماعة تهيئ ذراعا 
لتحريكه يف الوقت المناسب، أو أن األمر ال يتعدى تعبئة روحية تقطع مع السيايس 

والزنوع الجمهوري الذي قادته نادية ياسني.

واإلحسان«،  »العدل  داخل  املغاربة  للجمهوريني  السري  العمل 
بشكل  انتبهت  التي  الجماعة  تمدد  لسحق  استخباري  تضخيم 
حاد إىل الحركة الصوفية أو »الصوفية السياسية«، بعد تغييب 

املوت للشيخ حمزة، زعيم الطريقة البودشيشية.

ترث  العبادي،  مع  زاوية  إىل  واإلحسان«  »العدل  تحولت  لقد 
تقييم  الروحية«، وحسب  »الرتبية  ياسني يف  السالم  عبد  سر 
على  التنظيم  قدرة  فإن   ،2007 قبل  املنشور  إي«  آي.  »السي. 
التعامل  على  قدرته  من  أكرب  ياسني،  السالم  عبد  غياب  تجاوز 
و»العدل  يمت  لم  ياسني  فالشيخ  لذلك  العبادي،  غياب  مع  

واإلحسان« ال تلعب سياسيا مع العبادي.

ال عالقة لتنظيم »جند اهلل« 
داخل جماعة »العدل واإلحسان« 
مع الجمهوريني الذين عزلتهم 

التوازنات بعد غياب
 عبد السالم ياسني 

رأى ثالث بقرات عجاف 
فتخوف أن تعود زاويته
 إىل سابق ضعفها، فما 

ورثه العبادي من سر
 عبد السالم ياسني، 

يتفوق على تعيني
 شيخ الطريقة البنه
 على رأس الزاوية

»السي. آي. إي« ترى 
العبادي شقيقا روحيا 

لعبد السالم ياسني، ولن 
تبدأ السياسة إال بعد 

غيابهما 

أرسالن 

الشيخ حمزة 

نادية ياسني
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قالوا ونقــــــــــــول أي مستقبل ينتظر المنتخب الوطني؟

ماذا بعد اأن طوينا �صفحة رونار؟

idbihi62@gmail.com
 إعداد: كريم إدبهي

● »استقالة« رونار ستنقذ الجامعة من أداء 5 مليارات
المساء

●  وستنقذ شعبا بأكمله من عجرفة هذا الثعلب..
● أيت بناصر مخمور ويسب الجماهير املغربية بعد 

اإلقصاء
األخبار

●  هذه هي اختيارات رونار: »الشياشة واملخمورين«.

● بفضلي أنا عاد املنتخب املغربي إلى الواجهة
الناخب الوطني المستقيل، رونار
●  وبسببك أنت عم الفساد والتفرقة بني عناصر املنتخب.

● الوداد يقترب من التعاقد مع مدافع إيطالي
المنتخب

●  إيطالي كاع؟
● اإليطالي ماركو سيموني مدربا لشباب املحمدية

جرائد
●  ها الطاليان حتى هوما اكتشفوا أجمل بلد في العالم!!

● كل الالعبني يفضلون بقاء رونار
سايس، مدافع المنتخب المغربي

●  اللي بغاه يمشي معاه... »اللعابة اللي كيحكموا«؟..
● »30 مليون سنتيم« الراتب اليومي ملمون املنتخب 

املغربي )الطباخ(
مواقع

●  يا كما الوزراء هوما اللي مكلفني بالطبخ؟
● فريق إماراتي يرفض التعاقد مع بوصوفة لتقدمه 

في السن
صحيفة »اإلمارات اليوم«

● هلل يجعل البركة.. 35 سنة.

»هيتشكوكي«،  انتظار  بعد   ...
عن  رونـــار،  هيرفي  ــدرب  امل أعلن 
ــواره الــتــدريــبــي مع  ــش نــهــايــة م
ــي، بــعــد ثــالث  ــوطــن املــنــتــخــب ال

سنوات ونصف من العمل.
قضاها  بالقصيرة  ليست  مدة 
بإيجابياتها  ظــهــرانــيــنــا،  ــني  ب
نهاية  ــي  ف لــيــقــرر  وسلبياتها، 
املطاف، وضع حد ملغامرته بشكل 
مــازال  عقده  ــأن  ب علما  ــادي،  أحـ

ساري املفعول إلى نهاية 2022.
إلى  وصــل  الفرنسي  املـــدرب 
في  الكبير  فشله  بــعــد  ــغــرب  امل
الذي  الفرنسي،  ليل  فريق  تدريب 
في  نفسه  ووجــد  عنه،  استغنى 
أن  إال  ينتظرها،  يكن  لم  عطالة 
ذراعيه،  له  فتح  وكعادته،  املغرب 
وأعطاه فرصة ثمينة لرد االعتبار 
يناشد  كان  الذي  وهو  لكبريائه، 
الفرنسيني  الصحفيني  أصدقاءه 
إلى  راجــال  للقدوم  مستعد  بأنه 
الوطني،  املنتخب  لتدريب  املغرب 

وهو ما تحقق.
لكرة  املغربية  امللكية  الجامعة 
القدم، وضعت كل إمكاناتها رهن 
إشارته لتحقيق األهداف املسطرة، 
وفي عهده تم فعال تحقيق بعضها، 
»الكان«  كالوصول إلى ربع نهاية 
والتأهيل   ،2017 سنة  بالغابون 
بعد   2018 روسيا  مونديال  إلى 
غياب دام عشرين سنة، والوصول 
كذلك إلى نهائيات »الكان« األخير 

الذي خرج منه في دور الثمن على 
يد منتخب مغمور وهو البينني.

حصيلة  تكن  لم  العموم،  على 
أمــام  مقنعة  الفرنسي  الثعلب 
أحالم الجمهور املغربي الذي كان 
على  قوية  بعودة  النفس  يمني 
إلى  والذهاب  الواجهات،  جميع 
أبعد نقطة في النهائيات اإلفريقية 
األخيرة، والتي كانت في املتناول.
صفحة  نطوي  أن  إذن  علينا 
يبحث  وأن  بــســرعــة،  رونـــــار 
قادر  جديد،  ربان  عن  املسؤولون 
على السير قدما نحو تحقيق كل 
األهداف املرجوة، ألننا سئمنا بعد 
الصفر،  من  البدء  من  إقصاء،  كل 

وجهد،  وقت  من  ذلك  يتطلبه  وما 
نحن في غنى عنه.

يــعــتــرف  ال  ملـــــدرب  نــحــتــاج 
الصداقة  أو  النجوم،  بمصطلح 
مع الالعبني، ألن قميص املنتخب 
راية  عن  الدفاع  وشــرف  الوطني 

الوطن، فوق كل اعتبار.
األخيرة،  الساعات  في  سمعنا 
تــــــداول أســـمـــاء الـــعـــديـــد من 
املحليني،  أو  األجــانــب  املــدربــني 
رونــار،  بمساعدي  االستعانة  أو 
لكن  حــجــي،  ومصطفى  بوميل 
التي  واملرحلة  قلنا،  وكما  املنطق 
يمر منها املنتخب، تفرض البحث 
الكلمة،  بمعنى  قــوي  ــدرب  م عن 

وال  بوميل،  وال  بــالن،  ــوران  ل فال 
حجي، وال أي مدرب وطني حاليا 
بإمكانهم  للجميع(،  تقديرنا  )مع 
حاجة  في  ألننا  ــار،  رون تعويض 
كالبوسني  فوالذية،  إلى شخصية 
يعرف  الــذي  هاليلوزيتش  وحيد 
علما  جيدا،  املغربية  القدم  كــرة 
عالم  فــي  الحقيقية  بــدايــتــه  أن 
الرجاء  فريق  مع  كانت  التدريب، 
بالبطولة  فاز معه  الذي  الرياضي 
وكأس عصبة األبطال اإلفريقية في 
موسم 1997، كما يرجع له الفضل 
ديفوار  الكوت  منتخب  تأهيل  في 
إفريقيا  جــنــوب  مــونــديــال  إلـــى 
الوصول  كذلك  واستطاع   ،2010
مع   2014 البرازيل  مونديال  إلى 
املنتخب الجزائري، كما أنه أشرف 
الياباني  املنتخب  تــدريــب  على 
الذي غادره قبل ساعات من بداية 
بسبب   2018 روســيــا  مــونــديــال 

خالفاته مع الجامعة اليابانية.
في  خبير  البوسني،  ــدرب  املـ
الكرة اإلفريقية، ال يعرف املجاملة، 
من  العديد  إلى  حاجة  في  وليس 
علينا  يفرضها  كان  التي  األشياء 

الناخب الوطني السابق.
هـــذا مــجــرد اقـــتـــراح صـــادق، 
املنتخب  عــلــى  غــيــرتــنــا  بسبب 
السماسرة  من  وحــذار  الوطني، 
عرض  في  بــدأوا  الذين  والوكالء 
منعدمي  بعض  على  »بضاعتهم« 

الضمير...

 29 دام  انتظار  بعد 
املنتخب  تــمــكــن  ــة،  ســن
الــجــزائــري مــن الــفــوز 
لألمم  إفريقيا  ببطولة 
مصر،  احتضنتها  التي 
بــعــد فـــــوزه الــصــغــيــر 
املنتخب  عــلــى   )0-1(

السينغالي.
تمكن  اإلنــجــاز،  بهذا 
من  الــصــحــراء  محاربو 
للمرة  اللقب  بهذا  الفوز 
الثانية، بعد أن سبق لهم 
 1990 به سنة  فازوا  أن 

ببلدهم الجزائر. 
ــا لــلــمــنــتــخــب  ــئ ــي هــن

ــذي ظــهــر  ــ ــ ــري ال ــ ــزائ ــجــ ــ ال
انطالق  منذ  جيد  بمستوى 
هذه البطولة، حيث تمكن من 
االنتصار في جميع مبارياته، 

بفضل مجموعة من الالعبني 
املــتــمــيــزيــن، عــلــى رأســهــم 
مانشيستر  ونــجــم  العميد 
ريــاض  اإلنــجــلــيــزي،  سيتي 
محرز، كما أن املدرب الشاب 

كفاءة  أظهر  بلماضي،  جمال 
تدبير  فــي  ــرة  وخــب عــالــيــة، 
أبعد  الذي  املنتخب،  شؤون 
كان  التي  املشاكل  كــل  عنه 

يتخبط فيها سابقا...

الرياضي  الــشــارع  فــي  حديث  ال   ...
التي  الغريبة  الرسالة  عن  إال  املغربي 
رونار،  هيرفي  الوطني  الناخب  وجهها 
تدريب  من  استقالته  خاللها  من  ليعلن 
املنتخب املغربي، وبالطريقة التي حررت 
العديد  هناك  أن  على  تــدل  والتي  بها، 
الضمير، ونتحدث طبعا عن  من عديمي 
السماسرة الذين ورطوا املدرب الفرنسي 
مللك  وإقحامه  الرسالة،  هذه  تقديم  في 
كان هو بطلها  البالد في مشاكل كروية 
ــروه بماليير  أغـ الــذيــن  ــه،  رفــقــة وكــالئ
بتدريب  االلــتــحــاق  أجــل  مــن  الخليج، 
املنتخب السعودي، مؤكدين له أنه على 
مما  األضعاف  أضعاف  لتقديم  استعداد 

يجنيه في املغرب.
تحت  تكن  لم  املاكر،  الثعلب  استقالة 
لألسود  منتظر  الغير  اإلقــصــاء  تأثير 
هو  أنه  من  بالرغم  األخير،  »الكان«  في 
تطبخ  كانت  بل  مسؤوليته،  يتحمل  من 

ــة، منذ املــونــديــال  ــار هــادئ ــوق ن ف
األخير، حني أصبح رهينة أحد أكبر 
السماسرة، الذي أبان منذ »تسلطه« 
على هذه املهنة، بأنه مستعد للقيام 
)والفاهم  كل شيء  نعم  بكل شيء، 
يفهم( من أجل الدوالر، وال شيء إال 

الدوالر.
ــذا الـــــســـــمــســار املــغــربــي  ـــ ه
»يــا حــســرة«، بــدأ مــشــواره املليء 
مغمور  قدم  كرة  كالعب  بالغموض 
ذلك،  وبعد  الرباطي،  الفتح  بفريق 

حينما  البيضاوي  االتحاد  إلــى  انتقل 
كان في بطولة القسم األول، وكان يرأسه 
آنذاك النقابي الكبير عبد الرزاق أفيالل 
في  كومبارس  بمثابة  وكان  هلل،  شافاه 
فريق الحي املحمدي، لكن العطف الكبير 
حال  الرئيس،  ابن  به  يغمره  كان  الذي 
نظرا  التشرد،  عالم  إلى  يدخل  أن  دون 

للحالة املزرية التي كان يعيشها آنذاك.

لفترة قبل أن يظهر، وهو يدعي  غاب 
إال  السعودية،  البطولة  في  العب  بأنه 
في  ببراعة  يلعب  كان  الحقيقة،  في  أنه 
السهرات املاجنة، وكان بارزا في تنظيم 
الذين  الخليجيني،  لـ»اإلخوان«  الحفالت 
املهنة  باملال ليجد في هذه  أغدقوا عليه 
وضحاها  عشية  بني  وليصبح  ضالته، 
رؤســاء  عليه  يتهافت  لالعبني  وكــيــال 
من  الخليج،  دول  من  العديد  في  األندية 

الحفالت، كما كان  تلك  أجل تنظيم 
ببعض  التقى  حينما  محظوظا 
املغربية  اإلعــالمــيــة  الشخصيات 
عن  وساعدوه  باإلمارات،  املحترمة 
حسن نية، على االلتقاء بالعديد من 

املسؤولني هناك.
السبب  هـــو  ــســمــســار،  ال ــذا  هـ
إليه  ــل  وص مــا  كــل  فــي  الرئيسي 
املنتخب، الذي عكر أجواءه وغسل 
الذي أصبح  الفرنسي رونار،  دماغ 
في  مستغال  طلباته،  لكل  يرضخ 
وجد  الذي  الثعلب  نــزوات  الوقت  نفس 

في هذا السمسار ضالته...
لألسف، وكما هي العادة، اقترب هذا 
املأجورة،  األقــالم  بعض  من  االنتهازي 
وكان كريما و»لبقا« معهم، وأغدق عليهم 
الخليج،  إلى  السفر  وبتذاكر  باألموال، 
الجامعة،  على  كبيرة  حمالت  ليشنوا 

وعلى كل من يتصدى لهم.

هي  أصبحت  الــجــافــة،  ــالم  األقـ هــذه 
وإلى  السمسرة،  إلــى  تلتجئ  األخــرى 
لذكرها،  الجبني  يــنــدى  أخـــرى  أفــعــال 
الذي  »الكريم«  هــذا  بخندق  والتحقت 
التي  التنازالت  جميع  يقدم  أن  بإمكانه 
خدمة  لكل  ولكن  لذكرها،  ــرء  امل يعجز 

ثمنها...
الجامعة  فيه  نرى  الــذي  الوقت  ففي 
تقوم  الــقــدم،  لــكــرة  املــغــربــيــة  امللكية 
ما  إصــالح  أجل  من  جبارة  بمجهودات 
الذي  التواصلي  كاللقاء  يمكن إصالحه، 
عقده رئيس الجامعة يوم اإلثنني األخير 
املغربية،  القدم  كرة  فعاليات  جميع  مع 
متماديا  مازال  السمسار  هذا  مثل  نرى 
تسمي  »عصابة«  بمعية  »شطحاته«  في 
هذه  إن  بل  الوطنية،  بالصحافة  نفسها 
النماذج، تعتبر وباء خطيرا وأخبث من 

الطاعون، أو اإليبوال.
وللـه في خلقه شؤون.

 اأحيزون يخلف اأحيزون!
األعاب القوى

جراثيم خبيثة برداء »الوكالء« تنخر ج�صم الكرة املغربية

واهلل عيب

رئيس الجامعة فوزي لقجعاملدرب الوطني هرييف رونار

للجامعة  السالم أحيزون رئيسا  انتخاب عبد  أعيد 
بعد  الرابعة  للوالية  القوى،  أللعاب  املغربية  امللكية 

الجمع العام الذي انعقد يوم اإلثنني األخير.
السالم  عبد  برئيسها  القوى  ألعاب  أســرة  تمسك 
أحيزون، لم يأت عن طريق الصدفة، بل جاء بعد العمل 
الجبار الذي قام به منذ توليه رئاسة جامعة أم األلعاب، 
يوم 4 دجنبر 2006، بعد أن كانت تشرف عليها لجنة 

مؤقتة.
وحنكته،  تجربته  وبفضل  أحــيــزون،  السالم  عبد 
كما  تألقها ورونقها،  الرياضة  لهذه  يعيد  أن  استطاع 
من  العديد  تألق  اآلن،  إلى   2006 منذ  واليته  عرفت 
األبطال في أكبر املنتديات العاملية، ناهيك عن العديد 

من األوراش التي فتحها في جميع أنحاء اململكة.
آخر،  سباق  في  دخل  الكروج  هشام  العاملي  البطل 
أنه  إال  الجامعة،  رئاسة  على  ألحيزون  منافسته  وهو 
فشل فشال ذريعا، ولم يحصل ولو على صوت واحد، 
وهذا أمر طبيعي، مادامت مهمة رئاسة الجامعة تتطلب 

املهنية وحسن التدبير، وبطلنا الكروج مكانه الحقيقي 
هو املضمار، أو وضع تجربته في خدمة الناشئني...

بعد هذا الجمع الذي حضرته جميع فعاليات ألعاب 
الطالبي  السيد  والرياضة،  الشباب  وزير  قدم  القوى، 
انتخابه  بمناسبة  الجامعة  لرئيس  تهانيه  العلمي، 

للمرة الرابعة على رأس هذه الجامعة النشيطة.

املنتخب الجزائري البطل

عبد السالم أحيزون خالل تلقيه التهاني من طرف 
وزير الشباب والرياضة

هذا الخبر

الدوالر يعفيهم عن الشرف
 والغرية على الوطن 



يقوم  الذي  الدور  بعيدا عن 
اختارت  ــهــرجــون)..(،  امل بــه 
الباحثة بهيجة سيمو، مديرة 
حد  وضــع  امللكية،  الوثائق 
الوطني،  العلم  في  للتشكيك 
الناشطني  بعض  يصر  حيث 
»املــتــطــرفــني«، والــجــاهــلــني 
بالتاريخ)..(، على ربط نشأته 
بقرار من املقيم العام اليوطي.
في  سيمو  بهيجة  تــقــول 
كتابها األخير الصادر مؤخرا 
تحت عنوان »املغرب وفرنسا، 
ــال«:  ــق املــســار نــحــو االســت
الراية  الباحثني  أحد  ))نسب 
املغربية إلى الجنرال اليوطي، 
جميع  بــكــون  ــك  ــ ذل ــررا  ــبـ مـ
اإلقامة  عن  تصدر  الــقــرارات 
السلطان  مهمة  وأن  العامة، 
تقف عند حد املصادقة عليها، 
غير أننا نستبعد هذا التأويل 
كل االستبعاد، وذلك بناء على 
على  املعطيات،  من  مجموعة 
الراية،  من  الغاية  أن  رأسها 
وتوحيد  الشمل  جمع  هــي 

الكلمة، باعتبارها الرمز الذي 
ياذ إليه ويحتمى به، فهي من 
الوسائل األساسية التي تؤكد 
أو تنفي شمول سيادة الدولة 
لها،  التابعة  األقاليم  كل  على 
ــرؤوس  ال ترفع  رفــعــت،  ــإذا  ف
وتستنهض الهمم، وإذا كانت 
قماش  قطعة  مــجــرد  ــا  ــادي م
واللون، فهي  املقياس  محددة 
لها  الرمزية  ثقيلة  الواقع  في 
في  وتأثير  القلوب  في  هيبة 

العواطف((.
بهيجة  تــقــول  لــذلــك،  تبعا 
ملقيم  يمكن  ال  بــأنــه  سيمو، 
إحــداث  بفكرة  يأتي  أن  عــام 
األمــر صــادرا  كــان  إنما  علم، 
مــوالي  السلطان  قناعة  عــن 
يومها  كـــان  الـــذي  ــوســف،  ي
دواليب  ترسيخ  على  يراهن 
واملحافظة  الشرعي  الحكم 

على الدولة املغربية وعلى 
الدينية  الــوضــعــيــة 

وحرمة السلطان 
ــه  وشــرف

مــبــادئ  وتطبيق  ومــكــانــتــه 
ــي وصـــون  ــامـ الـــديـــن اإلسـ
وفق  اإلسامية،  املؤسسات 
من  األول  الفصل  في  جاء  ما 
في  هــذا  الحماية،  معاهدة 
وقت كانت فيه اإلقامة العامة 
ــنــود هــذه  الزالــــت تــحــتــرم ب

ــدة  ــاهـ ــعـ املـ
وهــــــــــو 
ــف  ــوق امل
الـــــــذي 
ــز  ــ ــيـ ــ مـ
اليوطي 

عن غيره من املقيمني العامني، 
حسب نفس املصدر.

قرار  جــاء  آخــر،  جانب  من 
ــوالي يــوســف،  ــ الــســلــطــان م
حسب نفس املصدر، بإحداث 
انخرط  زمن  في  مغربي  علم 
فيه املغرب إلى جانب فرنسا 
في الحرب العاملية األولى، مما 
استوجب خلق فيالق عسكرية 
مغربية متميزة ببنود، فجاءت 
الظرفية مناسبة إلعادة النظر 
وأصــدر  املغربي،  العلم  فــي 
أهل  مشاورة  بعد  السلطان، 
الظهير  والــعــقــد،  الــحــل 
يحدث  ــذي  ال الشريف 
ويحدد  جــديــدة  رايــة 
العناصر املكونة لها.

ــاء فــي  ــ ــ ــد جـ ــ ــ وقـ
الــظــهــيــر الــشــريــف 
 )1915 نوفمبر   5(
الذي أعادت الباحثة 
ــجــة ســيــمــو  ــي ــه ب
التي  نشره، وهي 
تقف وراء إنجاز 

عدة مؤلفات ضخمة، مرتبطة 
التي  بتاريخ املغرب والبلدان 
ما  مــعــهــا)..(،  يتعامل  ــان  ك
هذا  كتابنا  من  ))يعلم  يلي: 
أسمى هلل مقداره وجعل مركز 
أنه  مــداره،  والسعادة  اليمن 
مملكتنا  شــؤون  لترقي  نظرا 
الــشــريــفــة، وانــتــشــار ألــويــة 
مجدها وفخارها وملا اقتضته 
األحوال من تخصيصها براية 
بقية  من  غيرها  عن  تميزها 
راية  كانت  وحيث  املماليك، 
أسافنا املقدسني تشبه بعض 
الرايات، وخصوصا املستعملة 
ــي اإلشـــــــارات الــبــحــريــة،  فـ
ــا الــشــريــف  اقــتــضــى نــظــرن
بجعل  السعيدة  رايتنا  تمييز 
املخمس  السليماني  الخاتم 
األخضر،  باللون  وسطها  في 
أن  سبحانه  هلل  مــن  راجـــني 
السعد  برياح  خافقة  يبقيها 
والإلقبال في الحال واملآل((.

))بــــصــــرف الـــنـــظـــر عــن 
ــى  ــة إل ــيـ ــداعـ األســــبــــاب، الـ

إعداد
سعيد الريحاني

إخبــاري
تحليل

لأول مرة.. الوثائق امللكية تكذب رواية ن�سبة 
العلم الوطني اإىل اجلرنال اليوطي
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السلطان سيدي محمد بن يوسف واملارشال اليوطي عند باب مسجد باريس
 وبرفقتهما الوزير الصدر محمد املقري وقدور بن غربيط ومحمد املعمري 

ملاذا اختار ال�سالطني العلويون 
اللون الأحمر والنجمة 

اخلما�سية للراية املغربية؟

بهيجة سيمو 



استصدار الظهير، فإن 
قراءة مضمونه تكشف 
هذه  أسرار  بعض  عن 
يقدمها  فالبداية  الــرمــزيــة، 
أرضية  على  املحافظة  مغزى 
األحمر  اللون  بإقرار  الراية 
السائد إلى ذلك الحني، حيث 
مرتبطا  األحــمــر  الــلــون  ــان  ك
قبل  املغربي  املخزن  بأهداف 
توحيد  إلى  الرامية  الحماية، 
أقطار البالد، وحماية التراب 
األجنبي..  الغزو  من  املغربي 
ضمن  االنــتــبــاه  يثير  ومــمــا 
 ،1915 التغيير املحدث سنة 
هو اإلبقاء على أرضية حمراء، 
بالراية  وتيمنا  استحضارا 
السلطان  عهد  على  املتداولة 
رسم  وإثبات  الحسن،  موالي 
نجمة خماسية خضراء اللون، 
الراية  ظلت  العهد،  ذلك  فإلى 
من  خالية  حــمــراء  املغربية 
إشارة  أية  ومن  آخر  لون  أي 
البارز  التغيير  فكان  رسمية، 
الظهير هو  أتى به هذا  الذي 
الخماسية  النجمة  إدخـــال 
باإلشارة  الظهير  اكتفى  التي 
إليها رسم الخاتم السليماني 

بلونها األخضر.
يرمز  اللون  هــذا  كــان  وإذا 

بيناه  كما  العلويني،  لشعار 
كرمز  النجمة  فــإن  ســابــقــا، 
عندها  ــوف  ــوق ال تستوجب 
ظلت  فقد  تعمقا،  أكثر  بشكل 
النجمة الخماسية أكثر تداوال 
في  الرسمي  املستوى  على 
إذ  الدينية،  العمرانية  املعالم 
الجامور  رأس  على  نجدها 
املساجد،  يعلو صوامع  الذي 
في  حضور  للنجمة  كان  كما 
املغربية واملسكوكات  األختام 
النقدية، وكان للنجمة حضور 

أيضا على املستوى الشعبي، 
الحماية  أجــل  من  وظفت  إذ 
من الشرور وعلقت في أبواب 
الخيل  سروج  وعلى  البيوت، 

وفي مرابطها((.
التردد  عــن  النظر  وبغض 
ــل الــخــاتــم  ــل شــك ــأويـ فـــي تـ
النظر  وبغض  السليماني، 
أعطي  ــذي  ــ ال ــل  ــأوي ــت ال عــن 
أهل  رمز  باعتبارها  للنجمة، 
بيت النبوة أو أركان اإلسالم 
الخمسة لدى بعض الباحثني، 
ــون األحــمــر  ــل فـــإن طــغــيــان ال
التساؤل  يفرض  الراية،  على 
الجواب  ليكون  مصدره،  عن 
وفرنسا،  »املغرب  كتاب  في 
ــقــالل«،  ــســار نــحــو االســت امل
املغربية  الراية  تاريخ  أن  هو 
ما  منها  تطورات،  عدة  عرف 
فرنسا  باحتالل  مرتبط  هــو 
وتزايد   ،1830 للجزائر سنة 
حول  االستعماري  التنافس 
في  الــوحــيــد  البلد  ــرب،  ــغ امل
العالم الذي تمكن من اإلفالت 
ــالل الــتــركــي، وقد  مــن االحــت
الغزو  عليه صد  لزاما  أصبح 
الــوحــدة  وحماية  األجــنــبــي، 
السلطان  فاختار  الترابية، 

اللون  األول  الحسن  ــوالي  م
رمزا  باعتباره  للراية،  األحمر 
الذي  السلطان  وهــو  للقوة، 
على  كــان  عرشه  بــأن  اشتهر 
صهوة جواده، ملا عرف به من 
تحركات من أجل تفقد أحوال 
مــحــاولــة  أي  ــد  الـــبـــالد وصـ
للتدخل األجنبي، حسب نفس 

املصدر.
قصة الراية املغربية مرتبطة 
أيضا باللون األخضر، وليس 
ــده، ))والـــلـــون  ــ ــر وح األحــم
األخضر شعار العلويني، وهو 
والرخاء  الخصب  على  يحيل 
أن  وسبق  والجنة،  والنعيم 
كشعار  األخضر  اللون  وظف 
األندلس..  في  األمويني  لدولة 
واتــخــاذ هــذا الــلــون مــن قبل 
الحديثة  الــعــلــويــة  الـــدولـــة 

النشأة آنذاك، فيه حفظ لشعار 
ــز  الــشــرفــاء الــعــلــويــني، ورم
األندلسي،  بالتراث  للتمسك 
ــراك  ــ ومــنــافــســة لـــدولـــة األت

العثمانيني في املشرق((.
املغربية،  ــة  ــراي ال ــانــت  وك
قــد نــشــأت مــع قــيــام الــدولــة 
اإلدريسية، وكان لونها أبيض، 
الطالبيني  ــرايــات  ل محاكاة 
ــة  ــخــالف ــني عـــن ال ــل ــق املــســت
العلم  اتخذت  التي  العباسية 
وتنقل  لها،  شــعــارا  األســـود 
بهيجة سيمو عن ابن خلدون 
))وملا  الصدد:  هذا  في  قوله 
الهاشميني وخرج  أمر  افترق 
الطالبيون عن العباسيني في 
إلى  ذهبوا  ومصر،  جهة  كل 
فاتخذوا  ذلك،  في  مخالفتهم 
لذلك  وسموا  بيضا،  الرايات 
ــيــضــة((، وكــانــت رايــة  ــب امل

ــة املــرابــطــيــة  ــدولـ الـ
ــا  ــ بـــــيـــــضـــــاء.. أم
فاتخذوا  املــوحــدون 
تيمنا  رايـــات  سبع 
اللون  وكــان  بالعدد، 
كما  أبيض  الرسمي 
وكان  املصادر،  تثبته 
شعار الدولة السعدية 
باللواء  يعرف  ما  أو 
العظيم أبيض، حسب 

نفس املرجع.
التغيير  يبقى  إذن، 
ــذي مس  األســاســي ال
جوهر الراية املغربية، 
الحديث،  املغرب  في 
حكم  مـــع  ــا  ــط ــب ــرت م
العلويني  ــاء  ــشــرف ال
تسلم  منذ  الــبــالد،  وتوحيد 
السلطان موالي الرشيد الحكم 
)غشت   1075 عام  محرم  في 
استبدال  تــم  حيث   ،)1664
اللون  بإقرار  الراية  أرضية 
األبيض  اللون  بدل  األخضر 

السائد إلى ذلك الحني.
قامت  الذي  العمل  أن  يذكر 
سيمو  بهيجة  الباحثة  بــه 
ضمن كتاب تمكنت »األسبوع« 
نسخة  إلـــى  ــول  ــوصـ الـ مـــن 
األعمال  إطار  في  يدخل  منه، 
بل  بــجــديــتــهــا)..(،  املعترف 
بمشاركة  تميز  الــكــتــاب  إن 
األرشيف  مديرية  عن  ممثلني 
ــاســي الــفــرنــســي،  ــوم ــل ــدب ال
ــارة ملــن يفهم  وفـــي ذلـــك إشــ
أحد  أن  علما  بــالــغــمــزة)..(، 
يوسف،  موالي  لجوء  أسباب 

إلى  اليوطي،  الجنرال  وليس 
بالراية  مرتبط  قــرار  إصــدار 
فيه  املغربية، في زمن انخرط 
في  فرنسا  جانب  إلى  املغرب 
الحرب العاملية األولى، فرضته 
تمييز  فــي  الــســلــطــان  رغــبــة 
املغربية  العسكرية  الفيالق 
)انظر الصور(، فكانت  ببنود 
مهدت  التي  هي  الظرفية  تلك 
رايــة  إحـــداث  إلصـــدار ظهير 
جديدة بعد مشاورة أهل الحل 

والعقد)..(.
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بهيجة �شيمو: اللون الأخ�شر �شعار العلويني ورمز 
ملناف�شة دولة الأتراك العثمانيني يف امل�شرق

 ظلت النجمة الخماسية 
أكثر تداوال على المستوى 

الرسمي في المعالم 
العمرانية الدينية، إذ نجدها 

على رأس الجامور الذي 
يعلو صوامع المساجد، 
كما كان للنجمة حضور 

في األختام المغربية 
والمسكوكات النقدية، 

وكان للنجمة حضور أيضا 
على المستوى الشعبي، إذ 

وظفت من أجل الحماية من 
الشرور وعلقت

 في أبواب البيوت

أحد أسباب لجوء موالي 
يوسف، وليس الجنرال 

اليوطي، إلى إصدار قرار 
مرتبط بالراية المغربية، 

في زمن انخرط فيه 
المغرب إلى جانب فرنسا 

في الحرب العالمية األولى، 
فرضته رغبة السلطان في 
تمييز الفيالق العسكرية 

المغربية ببنود، فكانت تلك 
الظرفية هي التي مهدت 
إلصدار ظهير إحداث راية 
جديدة بعد مشاورة أهل 

الحل والعقد)..(

 شارات بعض فيالق الرماة املغاربة والوحدات العسكرية املغاربية املشاركة يف الحرب العاملية الثانية

نص ظهري إحداث الراية املغربية
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حممد ال�ساد�س 
ير�سم طريق النهو�س 

باأو�ضاع اجلالية 

التوجيهات امللكية التي واكبت
 20 �سنة من دينامية مغاربة العامل

أفرادا  ))من حق كل املغاربة، 
أن  ــوا،  ــان ك أينما  وجــمــاعــات، 
الوطن.  لهذا  باالنتماء  يعتزوا 
وكواحد من املغاربة، فإن أغلى 
حياتي،  فــي  عــنــدي  إحــســاس 
وأنتم  بمغربيتي،  اعتزازي  هو 
أيضا، يجب أن تعبروا عن هذا 
االعتزاز بالوطن، وأن تجسدوه 
ــل لــحــظــة،  ــي كـ ــ ــوم، وف ــ ــل يـ كـ
وفــي  وتــعــامــلــكــم،  عملكم  ــي  ف
وفي  بيوتكم،  وفي  خطاباتكم، 
ال  وملــن  بمسؤولياتكم.  القيام 
يدرك معنى حب الوطن، ويحمد 
لهذا  أعطاه  ما  على  تعالى  هلل 
يقع في  ما  تابعوا  أقول:  البلد، 
العديد من دول املنطقة، فإن في 
ذلك عبرة ملن يعتبر، أما املغرب، 
للحاق  بثقة  طريقه  فسيواصل 

بالدول الصاعدة((.
محمد  ــك  ــل امل ــحــدث  ت ــذا  ــك ه

قبة  تحت   2014 السادس سنة 
الدرس  هذا  ليتحول  البرملان، 
سلسلة  إلـــى  املـــواطـــنـــة،  فـــي 
توجيهات للفاعلني السياسيني، 
وضــرورة  بأهمية  واملواطنني 
الوطنية،  بالهوية  االعــتــزاز 
حيث قال امللك محمد السادس، 
باالنتماء  االعــتــزاز  ))هـــذا  أن 
ــو شــعــور وطني  ه لــلــمــغــرب، 
به  يــحــس  أن  ينبغي  صـــادق 
ال  شعور  إنه  املغاربة..  جميع 
يباع وال يشترى، وال يسقط من 
نبيل،  إحساس  هو  بل  السماء، 
حسن  عماده  القلب،  من  نابع 
وعلى  الوطن  حب  على  التربية 
إحساس  إنــه  األخــاق..  مكارم 
يكبر مع املواطن، ويعمق إيمانه 
ال  واالعتزاز  بوطنه.  وارتباطه 
أو  الــذات،  على  االنغاق  يعني 
فاملغاربة  اآلخــر،  على  التعالي 
والتفاعل  باالنفتاح  معروفون 

اإليجابي مع مختلف الشعوب 
والحضارات((.

في  العالم  مغاربة  حضور 
املــلــكــيــة، سمة  الــتــوجــيــهــات 
مــلــحــوظــة فـــي جـــل الــخــطــب 
منها  جـــزءا  أن  ــم  رغ امللكية، 
ــرى  ــب ــل مـــســـؤولـــيـــة ك ــم ــح ي
ففي  الــســيــاســيــني،  للفاعلني 
إليه،  املــشــار  الــخــطــاب  نفس 
الــســادس،  محمد  امللك  يقول 
الــســيــاســي  ــاب  ــطـ ))الـــخـ أن 
بالصدق  يتحلى  أن  ينبغي 
في  واملوضوعية  املواطن،  مع 
التحليل، واالحترام بني جميع 
منهم  يجعل  الــفــاعــلــني، بــمــا 
شركاء في خدمة الوطن، وليس 
بينهم  تفرق  سياسيني،  فرقاء 

املصالح الضيقة((.
لعناء  املتتبع  يحتاج  ال  وقد 
كبير ملعرفة قيمة مغاربة العالم 
حيث  امللكية،  التوجيهات  في 

سبق  السادس  محمد  امللك  أن 
تعامل  من  استيائه  عن  عبر  أن 
مع  العالم  في  القناصلة  بعض 
أنه  معلنا  املغاربة،  املهاجرين 
قصر  من  كل  مهام  إنهاء  سيتم 
في أداء واجبه، وقد كان ذلك في 

خطاب العرش لسنة 2015.
فـــي نــفــس الــخــطــاب، وجــه 
أوامــر  ــســادس  ال محمد  املــلــك 
بكل  ))العمل،  بضرورة  صارمة 
لاختاالت،  حد  لوضع  حــزم، 
بعض  تعرفها  التي  واملشاكل 
ــات((، ويـــؤكـــد أن  ــي ــصــل ــن ــق ال
املواطنني  بأوضاع  ))اهتمامنا 
إال  ــه  ــادل ــع ي ال  الـــداخـــل،  فـــي 
ــة شــؤون  ــاي حــرصــنــا عــلــى رع
أبــنــائــنــا املــقــيــمــني بــالــخــارج، 
بهويتهم،  تمسكهم  وتوطيد 
في  املساهمة  مــن  وتمكينهم 

تنمية وطنهم((.
على  حرصه  أيضا  أكد  امللك 

هذا االعتزاز باالنتماء 
للمغرب، هو شعور 
وطني صادق ينبغي 
أن يحس به جميع 

المغاربة.. إنه 
شعور ال يباع وال 

يشترى، وال يسقط 
من السماء، بل هو 
إحساس نبيل، نابع 

من القلب



مغاربة  ــع  م ــتــواصــل  ال
ــه  ــارت ــال زي ــم خـ ــعــال ال
لبلدان إقامتهم حيث قال 
إنه ))يلتقي ببعض أفراد الجالية 
ــأرض الـــوطـــن، ويــحــدثــونــه  ــ ب
الحقيقية،  انــشــغــاالتــهــم  ــن  ع
لذلك:  املشروعة((،  وتطلعاتهم 
))لقد كنا نعتقد أنهم يواجهون 
بعض الصعوبات داخل املغرب 
فقط، بل إن عددا منهم يشتكون 
املشاكل  من  من مجموعة  أيضا 
فـــي تــعــامــلــهــم مـــع الــبــعــثــات 
بالخارج((..  املغربية  القنصلية 
هكذا تحدث الخطاب امللكي قبل 
أن تصدر األوامر بـ))إنهاء مهام 
كل من يثبت في حقه التقصير، 
أفراد  بمصالح  االستخفاف  أو 

الجالية، أو سوء معاملتهم((.
ــة إلـــى حــثــه على  ــاإلضــاف وب
ــن  ــذي ــة ال ــاصــل ــن ــق اخــتــيــار ال
الكفاءة  شـــروط  فيهم  تتوفر 
بخدمة  وااللتزام  واملسؤولية، 
امللك  يؤكد  بالخارج،  أبنائنا 
من  املتضررين  لشؤون  تتبعه 
أفراد الجالية، فـ))مشاعر الغنب 
تزداد لديهم، عندما يقارنون بني 
توفرها  التي  الخدمات  مستوى 
واالجتماعية  اإلداريــة  املصالح 
التعامل  وطريقة  اإلقامة،  لدول 
التي يتلقونها  معهم، وبني تلك 
الوطنية((..  البعثات  داخـــل 
قضاء  مــن  يتمكنوا  لــم  ))إذا 
أغراضهم، فإنه يجب على األقل 
ومعاملتهم  استقبالهم،  حسن 
بأدب واحترام((.. هكذا يتحدث 

امللك.
امللكية  التوجيهات  وتبقى 
ــا يــؤطــر الــتــعــاطــي مع  هــي م
لدورهم  نظرا  العالم،  مغاربة 
ــم  ـــ ــه ــت ــف ـــ))ص ــي ب ــ ــاسـ ــ األسـ
فـي  وفـاعليـن  مستثمـريـن 

االقتصـاديـة((،  الـدبلـومـاسيـة 
في  بدورهم  يتعلق  فيما  وكذا 
األم  بلدهم  عــن  ــورة  صـ رســم 
فإن  لذلك،  اإلقامة،  بلدان  لدى 
هذه الشريحة ال غنى عنها في 
إنكم   ...(( سياسي.  تصور  أي 
على  نقدم  عندما  أننا  تعلمون 
وعميقة،  مهيكلة  إصــاحــات 
مواطنينا  دائــمــا  نضع  فإننا 

صلب  في  الخارج  في  املقيمني 
ــا ومــخــطــطــاتــنــا  ــن ــاالت ــشــغ ان
تحقق  مــا  وهــو  املستقبلية، 
ــة  ــا إلصــــاح مــدون ــجــازن ــإن ب
الجنسية  ــانـــون  وقـ ــرة  ــ األسـ
رمزية  مــن  يحمانه  مــا  بكل 
مراجعة  على  وبإقدامنا  عالية، 
يتضمن  ــذي  ــ الـ ــور،  ــتـ ــدسـ الـ
مقتضيات غير مسبوقة تخص 

في  املقيمني  املــغــاربــة  حــقــوق 
إليهم  أتوجه  الذين  الــخــارج، 
بالخطاب بهذه املناسبة، ألقول 
بدوركم  تبخلوا  لم  إنكم  لهم: 
بأي جهد من أجل الحفاظ على 
ملؤسسات  انتمائكم  ــر  أواصـ
تضعون  فتئتم  ومــا  جــديــدة.. 
انشغاالتكم  صلب  في  املغرب 
قضاياه  عن  مدافعني  اليومية، 

الوطنية، مساهمني في تنميته، 
حريصني على تطوير العاقات 
إقامتكم،  ــدان  ــل ب وبـــني  بينه 
مع  الثقافي  بالتفاعل  متشبثني 
الصور  ملناهضة  الكونية  القيم 
النمطية واألحكام املسبقة ضد 
هكذا  واملسلمني((..  اإلســـام 
تحدث امللك محمد السادس في 

خطاب العرش سنة 2012.
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د�ستور 2011 يزكي اأدوار جمل�س اجلالية املغربية باخلارج
بالخارج،  الجالية  حقل  في  العمل  إن 
وبمتطلبات  باهتمامات  اإلملــام  يفترض 
باقي  عــن  مختلف  بشكل  الــفــئــة،  ــذه  ه
بصورة  يتعلق  األمـــر  ألن  الــقــطــاعــات، 
أبرز  أحد  فإن  لذلك،  الخارج،  في  املغرب 
مغاربة  صفوف  فــي  الدينامية  ــوه  وج
املغربية  الجالية  »مجلس  يمثله  العالم 
ثمرة  يعتبر  أيــضــا  ــو  وه ــخــارج«،  ــال ب
بمغاربة  املتعلقة  امللكية  للتوجيهات 

العالم.
املغربية  الــجــالــيــة  مجلس  تــأســس 
بالخارج، املحدث إلى جانب امللك محمد 
رقم  امللكي  الظهير  بموجب  الــســادس، 
1.07.08 بتاريخ 21 دجنبر 2007، وقد 
اإلصاح  بمناسبة  املجلس  دسترة  تمت 
الشعب  عليه  صــادق  ــذي  ال الدستوري 
املغربي في استفتاء فاتح يوليوز 2011، 
في الفصل 163، ما يعكس أهمية الجالية 
في  ودورها  الدستورية،  اإلصاحات  في 

املستقبل.
وطبقا للفصل 163 من الدستور، يتولى 
على  بالخارج،  املغربية  الجالية  مجلس 
توجهات  حول  آرائه  إبداء  الخصوص، 
السياسات العمومية التي تمكن املغاربة 
املقيمني بالخارج من تأمني الحفاظ على 
املغربية،  هويتهم  مــع  متينة  عــاقــات 
مصالحهم،  وصيانة  حقوقهم  وضمان 
البشرية  التنمية  فــي  املساهمة  ــذا  وك

واملستدامة في وطنهم املغرب وتقدمه.
لعمله،  املؤطرة  القوانني  خــال  ومــن 

بشأن  ــرأي  الـ بــإبــداء  املجلس  يختص 
التشريعية  للنصوص  األولية  املشاريع 
والتنظيمية ذات الصلة بشؤون الهجرة، 
بالخارج،  املقيمني  املــغــاربــة  وقضايا 
للسياسات  األساسية  التوجهات  وكــذا 
تضمن  أن  شأنها  من  التي  العمومية 
الحفاظ  بــالــخــارج،  املقيمني  للمغاربة 
بهويتهم  الوثيق  االرتباط  أواصــر  على 

بتعليم  يتعلق  مــا  والسيما  املغربية، 
اللغات والتربية الدينية والعمل الثقافي، 
والتدابير الكفيلة بضمان حقوق املغاربة 
مصالحهم،  وصيانة  بالخارج  املقيمني 
أو  صعبة  وضعية  في  هم  من  والسيما 
الوسائل  في  املجلس  ينظر  كما  هشة، 
املقيمني  املــغــاربــة  حــث  إلـــى  الــهــادفــة 
املؤسسات،  في  املشاركة  على  بالخارج 

الوطنية  الــحــيــاة  مــجــاالت  ومختلف 
لفائدتهم،  املوجهة  باألعمال  والنهوض 
املغاربة  مساهمة  تقوية  بوسائل  ويهتم 
بالخارج، في تطوير قدرات بلدهم األصلي 
مجهود  فــي  ومحليا،  وجهويا  وطنيا 
وتحديث  املستدامة،  البشرية  التنمية 
استراتيجيات  تطوير  ــذا  وك املجتمع، 
عصرية للتواصل والتفاعل والتعاون مع 
الثقافية  املستويات  على  املهجر،  بلدان 
يتولى  كما  واالقــتــصــاديــة،  والبشرية 
في  املتوقعة  التطورات  رصــد  املجلس 
مجال الهجرة على املستويات السياسية 

واالقتصادية والثقافية والعلمية.
استشارية  مؤسسة  املجلس  ولكون 
واملــالــي،  اإلداري  بــاالســتــقــال  تتمتع 
املتابعة  تعزيز  في  تتمثل  مهمته  فــإن 
للمملكة  العمومية  للسياسات  والتقييم 
تجاه مواطنيها املهاجرين، وإبداء الرأي 
بهدف  تحسينها  أجل  من  بخصوصها، 
مشاركتهم  وتكثيف  حقوقهم  ضــمــان 
واالقتصادية  السياسية  التنمية  فــي 

والثقافية واالجتماعية للباد.
 وباملقابل، فإن مجلس الجالية املغربية 
بوظائف  باالضطاع  مكلف  بالخارج، 
اإلحاطة بإشكاليات الهجرة واستشرافها 
بني  الــعــاقــات  تنمية  فــي  واملــســاهــمــة 
بلدان  ومجتمعات  وحكومات  املــغــرب 

إقامة املهاجرين املغاربة.

عبد اهلل بوصوف األمني العام ملجلس الجالية يف أحد أنشطة املجلس  

بعض اللوحات الفنية التي رسمها مغاربة العالم تؤرخ 
لبعض الخطب امللكية املتعلقة بالجالية يف قافلة نظمها 

مجلس الجالية املغربية بالخارج 

يتبع



 نور الدين هراوي 
لتعهدات  صــريــح  تحد  فــي 
فــي مجال  ــة  ــي ــدول ال املــغــرب 
ومحاربة  البيئة  على  املحافظة 
ــوث، وضــدا  ــل ــت كــل أنــــواع ال
العمومية  السياسات  كل  على 
التشجير،  عمليات  لتكثيف 
ــل الــجــهــات املــعــنــيــة  ــواصـ تـ
وجــمــاعــة بــلــديــة ســطــات من 
عمليات  إطـــاق  آلخـــر،  ــن  ح
عدة  أنـــواع  واجتثاث  اقــتــاع 
وطويلة  متوسطة  األشجار  من 
األحجام، وذلك في إطار صفقات 
تجارية،  أو  عقارية  ومشاريع 
ــراء  ــض ــخ ــا املـــســـاحـــة ال ــث م
املــحــاديــة  الكثيفة  ــة  ــاب ــغ وال
لــعــمــالــة ســطــات واملـــوجـــودة 
في  الرئيسية  الــطــريــق  على 
الرابطة   9 الكيلومترية  النقطة 
وجنوبها،  املدينة  شمال  بن 
أشجارها  اقــتــاع  تــم  والــتــي 
تجارية  أســواق  وبناء  مؤخرا 
والشاوية  السام  كسوق  بها 
وســيــاحــي..  تــجــاري  ومجمع 
سكاني  حجم  من  مدينة  وكــأن 

إلى أسواق  متوسط في حاجة 
في  أغــرقــت  التي  وهــي  كبرى 
آخرها  عن  األخيرة  السنوات 
من  ــان  ك بــل  تركية،  بــأســواق 
األجــــدر لــلــجــهــات املــســؤولــة 
التنقيب  املحلي،  التدبير  عن 
ــمــارات  ــث ــث عـــن اســت ــح ــب وال
ــن مــنــاطــق  ــوطـ وأمـــــــوال وتـ
فرص  إيجاد  أجل  من  صناعية 
نسبة  ــاص  ــص ــت وام لــلــشــغــل 

صفوف  في  املتفشية  البطالة 
ساكنة إقليم سطات.

ذات صلة،  معطيات  وكشفت 
األشــجــار  اقــتــاع  أن صــفــقــة 
إحدى  تعتبر  جذورها،  وإتاف 
الجرائم البيئية التي استنكرتها 
املهتمة،  الجمعيات  من  العديد 
يؤخذ  ــم  ول ــدوى،  جـ دون  لكن 
على  ــدنــي  امل املجتمع  صـــوت 
محمل الجد، حيث أن الخسارة 

للمدينة  ــرى  ــب ــك ال الــبــيــئــيــة 
بأشجارها  تاريخيا  املعروفة  
ــهــا الــكــثــيــفــة والــتــي  ــات وغــاب
ألمراض  بمعالجتها  اشتهرت 
حزامها  يتعرض  عدة،  تنفسية 
األخـــضـــر كـــل مـــرة فـــي عهد 
مجالس منتخبة متعاقبة مقابل 
ــإتــاف الــجــزئــي،  صــفــقــات، ل
األقل  على  تعويضها  وعــوض 
تنموية  صناعية  بــمــقــاوالت 
تمتص وتشغل جيش العاطلن، 
الطبيعية  املكونات  تستثمر 
مجاالت  في  النباتي  والغطاء 
التي  باملدينة  ــرى  أخ عقارية 
ولألسف  عنها،  غنى  فــي  هــي 
من  البصري  فتركة  الشديد، 
املصانع،  من  الكبير  األسطول 
ومــهــجــورة،  مغلقة  أصبحت 
ــوداء  ــؤر سـ ــى بـ ــت إلـ وتــحــول
واملجرمن  للمتشردين  ومرتعا 
في ظل غياب رؤيا واضحة عن 
إحيائها  ومحاولة  مستقبلها 
املنتخبن  طرف  من  جديد  من 
تبيع  ــة  ــازي ــه ــت ان ــس  ــجــال وم

أراضيها بالتقسيط.

يقصدون  الذين  املرضى  يعاني 
الرمل  سانية  اإلقليمي  املستشفى 
والقرى  املناطق  من جميع  بتطوان 
العاج  أجــل  من  لإقليم،  التابعة 
الذي يطول لعدة أيام وربما شهور، 
بسبب غياب املعدات الطبية وتعطل 
والسكانير  كالراديو  الكشف  آليات 
وغيرهما، وكذا طول املواعيد التي 
ال يحس بها إال من جرب مرارتها، 
املرضى،  مــن  العديد  تعبير  وفــق 
أجله  وصله  مريض  من  كم  أنه  إذ 
الــذي  الــعــاج  موعد  قبل  املحتوم 
مما  ــور،  ــذك امل املستشفى  يمنحه 
يحولون  املرضى  من  العديد  يجعل 
الغموض  يلفها  بطريقة  وجهتهم 
يد  على  الخاصة،  املصحات  إلــى 
املستشفى،  بنفس  يشتغلون  أطباء 
مما أدى إلى خلق فوضى وعشوائية 

داخل هذه املؤسسة االستشفائية.
عن  املواطنن،  من  عــدد  ــرب  وأع
استيائهم البالغ من حالة الفوضى 
الشديدة التي تحدث في مستشفى 

بقسم  خصوصا  ــل،  ــرم ال سانية 
ــال، وكــذلــك بقسم  ــف الـــوالدة واألط
واملستعجات،  الطبية  الشواهد 
األرقام،  طباعة  آلة  توفر  عدم  جراء 

إلى  تحولوا  الذين  األطباء  وغياب 
للمستشفى  يحضرون  ال  أشــبــاح 
الذي جعل صاالت  األمر  نــادرا،  إال 
قدوم  لحن  باملرضى  تعج  االنتظار 

عشوائية  ــن  ع فــضــا  أرقــامــهــم، 
املستشفى  أروقــة  داخــل  التنظيم 
عمل  تطبع  التي  االرتــبــاك  وحالة 
بسبب  املتدربن  املمرضن  بعض 
ــرة الــكــافــيــة لــعــاج  ــخــب ــاب ال ــي غ
املرضى، واألخطاء التي ترتكب في 

عمليات الجراحة.
حديثهم  في  هــؤالء،  طالب  لذلك، 
التدخل  بــضــرورة  ــوع«،  ــب ـــ»األس ل
معاناة  إلنــهــاء  والعاجل  السريع 
املرضى، نتيجة الفوضى واإلهمال، 
املستعجات  قسم  وأن  خصوصا 

تتم صباغته في حضور املرضى.
بمدينة  اإلقليمي  املستشفى  هذا 
املواطنون  يتكبد  الـــذي  تــطــوان، 
في  للوقوف  ويضطرون  الــويــات 
معاملة  متلقن  طويلة  طــوابــيــر 
مهينة، في سبيل الظفر بموعد طبي 
بمؤسسة  يشتغل  طبيب  مقابلة  أو 
للدولة  تابعة  عمومية  استشفائية 
الدولة،  مــال  من  راتبه  ويتقاضى 

وهو غير مبال بحياة املواطنن.

املــجــاورة،  ــدن  واملـ تــطــوان  ساكنة  تعد  لــم 
كمارتيل واملضيق ـ الفنيدق، التي تغطي شبكة 
تتحمل  »فيتاليس«،  شركة  الحضري  نقلها 
األوضاع الكارثية التي صار عليها قطاع النقل 
بهذه املدن، بعد تزايد عدد حوادث السير التي 
امليكانيكية  الحالة  سوء  بسبب  أغلبها  يكون 
للحافات أو بسبب غياب الخبرة الازمة ملعظم 

سائقيها.
لألعطاب  مؤخرا،  الحافات  جل  وتتعرض 
االضطراري  التوقف  وبالتالي،  امليكانيكية، 
في  ــنــيــران  ال اشــتــعــال  إمـــا بسبب  املــتــكــرر، 
جل  إخضاع  عــدم  عن  ناتج  وهــذا  محركاتها، 
بسبب  وكــذلــك  التقني،  للفحص  الــحــافــات 
به،  مصرح  هو  عما  ــادة  زي بالركاب  تعبئتها 
خاصة  تقنية  بائحة  اإلدالء  مــن  والتنصل 
التابعة  الشمالية  باملدن  املتنقلة  بالحافات 

للشركة املذكورة.
الجماعات  من  عدد  التزام  نسجل  وباملقابل، 
الصمت، رغم علمهم باملوضوع الذي صار يشكل 
»فيتاليس«  حافات  يستقل  من  كل  على  خطرا 
الفنيدق، ولم  ـ  بمدن تطوان ومارتيل واملضيق 

يفعلوا دور لجنة املراقبة والتتبع للوقوف على 
الذي  الحادث  ذلك،  على  أدل  وال  الكوارث،  هذه 
وقع يوم األربعاء املاضي، بشارع الجوالن حي 

اصطدام  إثــر  بتطوان،  والتعمير«  »السكنى 
بمحول  خاص  اإلسمنت  من  بصندوق  حافلة 
مما  الرصيف،  وســط  متواجدا  كــان  كهربائي 
خلف إصابة 11 راكبا تم نقلهم إلى املستشفى 
اإلقليمي لتلقي العاج، فيما لم تصدر الجماعة 
الترابية لتطوان وال الشركة املفوض لها تدبير 
تردي  حــول  توضيحي  بــاغ  أي  النقل،  قطاع 
من  العديد  يقول  بينما  باملدينة،  النقل  خدمات 
املواطنن، أن الفشل والفوضى التي صار عليها 
قطاع النقل الحضري، تتحمل الشركة املذكورة 
فيما  الجماعة،  مع  تتقاسمها  التي  مسؤوليته 

تظل السلطة الوصية آخر من يعلم. 
وتجدر اإلشارة إلى أن حافات هذه الشركة، 
زيادة على حالتها املتهالكة وسوء خدماتها، ال 
تحترم توقيت الوصول واالنطاق، وال املواقف 
املخصصة للحافات، فضا عن شحن الحافات 
عن آخرها بالركاب، دون تدخل أي جهة لوقف 
فصل  في  ونحن  خصوصا  العشوائية،  هــذه 
الحافات  على  اإلقبال  يكون  حيث  الصيف، 
ــط غــيــاب أبــســط شـــروط النقل  مــتــزايــدا، وس

الحضري.

حافالت تطوان تتحول اإىل اآلت حل�سد الأرواح وال�سلطات املعنية تتفرج
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ما يجري  ويدور يف المدن
ات
سط

تدمري احلزام الأخ�سر ب�سطات ل�سالح امل�ساريع العقارية

إعداد: زهير البوحاطي

عيـن على الشمال

مختصرات شمالية
بمدينة  األمنية  املديرية  تــعــززت   ■
من  أمنيا  عنصرا   45 بـ  املحتلة  سبتة 
بينهم 10 نساء، حيث استقبلهم صباح 
يـــوم الــثــاثــاء املــاضــي كــل مــن املــديــر 
مدريد  حكومة  ومندوبة  لألمن  اإلقليمي 

املحتلة بمقرها.
مدريد،  طرف  من  األمني  التعزيز  هذا 
خريجي  من  األخير  الفوج  أرسلت  التي 
األكاديمية األمنية، وسيكملون تدريباتهم 
شهرا،  عشر  أحد  ملدة  بسبتة  امليدانية 
باملدينة  األمـــن  ــراجــع  ت بــعــدمــا  يــأتــي 
ظاهرة  األخيرة  اآلونــة  في  عرفت  التي 
واستعمالها  النارية  األسلحة  انتشار 
الحي  داخــل  خصوصا  املواطنن،  ضد 

الشعبي »برينسيبي«. 

على  فيديو  املــاضــي،  األســبــوع  انشر   ■
مواقع التواصل االجتماعي، وتبنته عدة وسائل 
جمركي  مسؤول  فيه  يظهر  إسبانية،  إعالمية 
يعتدي  وهــو  سبتة،  ــاب  ب ــحــدودي  ال باملعبر 

بالضرب على املواطنني بمساعدة جمركيني.
في  اإلسبانية  اإلعــالم  وسائل  وتساءلت 
للجمارك  العامة  اإلدارة  دور  عــن  مقالها 
وعدم  املعبر،  بهذا  يحدث  ما  تجاه  وصمتها 
الذي يصنف  صدور توضيح حول هذا املعبر 

في الخانة السوداء.

زاويــة سيدي  أمسا  قدمت جماعة    ■
قاسم، في شخص رئيسها، طلب تحفيظ 
من  أراضي ألسباب مجهولة، وهذا  عدة 
رقم  مطلب  الطلبات:  من  العشرات  بن 
ماي   31 ــداع:  اإلي تاريخ   19  -  55612
زاويــة  جماعة  التحفيظ:  طلب   .2019
سيدي قاسم في شخص رئيس مجلسها 
االسم   .1  /  1 بنسبة  بنصبيح،  إبراهيم 
الذي يعرف به امللك حاليا هو »تبرانت«. 
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: 
عــاريــة.  أرض  مشتماته:  »تــبــرانــت«. 
بني سعيد  قيادة  تطوان  إقليم  موقعها: 
جماعة زاوية سيدي قاسم، املحل املدعو: 

تبرانت. مساحته 57 آ 35 س تقريبا.

مواطنون يحتجون على تردي خدمات م�ست�سفى �سانية الرمل

من يدعم »ال�سيبة« يف مواقف 
ال�سيارات بالعرائ�ش؟

 األسبوع
ــرج »الـــســـائـــبـــون« في  ــ خ
ليتجاوزوا  العرائش  مدينة 
القانون، بالسطو على الشارع 
الطرق  جنبات  وعلى  الــعــام 
البسن  العمومية،  والساحات 
براقة  خطوط  بها  صــدريــات 
ــراد  أفـ يلبسها  ــتــي  ال كتلك 
والشرطة  امللكي  الــدرك  قوات 
يطالبون  أخــذوا  ثم  الوطنية، 
املركونة  السيارات  أصحاب 
في الشوارع العامة بأداء ثمن 
تركينهم لها، كل حسب تحديد 
ثمن تعرفته املزاجية، التي قد 

تصل إلى 5 دراهم فما فوق.
السائبون  هـــؤالء  ونــشــر 
الــذيــن يــدعــون أنــهــم حــراس 
ال  الذين  املركونة،  السيارات 
يراهم أصحابها حن تركينهم 
فجأة  يظهرون  أنهم  إال  لها، 
املغادرة مطالبن صاحب  عند 
بدفع  فج،  بأسلوب  السيارة، 
ــد درجــة  ــزي ثــمــن وقـــوفـــه، وت
كلما  و»البلطجة«،  الفجاجة 

شخص  السيارة  صاحب  كان 
أو  البنية،  ضعيف  محترم 
امرأة خجولة تستحيي القول 
درجة  تزيد  ساعتها  املحرج، 
املطالبة  وضغوط  »السيبة« 

بالدفع أكثر.
أن  الــعــرائــشــيــون،  يحكي 
ــبــن« الــذيــن  ــســائ ــؤالء »ال ــ ه
ــى مــســاحــات  ــل اســـتـــولـــوا ع
بــشــوارع  ــرات  ــم وم عمومية 
جلهم  املدينة،  وسط  رئيسية 
املنظم  القانون  يحترمون  ال 
السيارات،  مواقف  الستغال 
وال دفاتر التحمات، بل منهم 
منتخبن  ــود  وجـ يــدعــي  مــن 
ــن ســاعــدوا  ــ ومــوظــفــن إداري
الباركينات،  حــراس  ودعموا 
املدينة،  وســط  التسيب  على 
الداعمن،  أولئك  بن  من  وأن 
من له نصيب من عائدات تلك 
نهاية  العشوائية  ــواقــف  امل
هذا  يوقف  فمن  أسبوع!؟  كل 
التسيب في مواقف السيارات؟ 
على  الغيورين  أحــد  يتساءل 

العرائش. 

العرائش

من قاعة االنتظار 
بمستشفى سانية الرمل



 عبد اهلل جداد
الداخلة  جهة  منتخبو  قــال 
العثماني  الــديــن  سعد  أمـــام 
لن  بأنهم  الــحــكــومــة،  رئــيــس 
القادمة  لالنتخابات  يتقدموا 
إذا عجزت الحكومة عن الوفاء 
عن  الحصار  ورفع  بالتزاماتها 
التي  االتفاقيات  من  مجموعة 
الزالت قابعة في مكاتب عدد من 
الوزارات تنتظر تأشيرة رئيس 
الحكومة ووزارة املالية عليها. 
ــاء ومــمــثــلــو  ــ ــ ــدد رؤس ــ وشـ
بالداخلة،  الترابية  الجماعات 
بمناسبة اللقاء التواصلي الذي 
حضره عدد من وزراء الحكومة 
الذي  الداخلية  وزير  غياب  في 
الــعــام  الــكــاتــب  ــي  ــوال ال مثله 
شددوا  املحلية،  املالية  ومدير 
مديرية  افتتاح  ضــرورة  على 
ــة لــلــمــكــتــب الــوطــنــي  ــوي جــه
للكهرباء واملاء، وتعيني ممثلني 
بعمالة  القطاعات  من  عدد  عن 

أوسرد.

رئيس مجلس جهة  وطالب   
الداخلة وادي الذهب، الخطاط 
تنفيذ  فــي  بالتعجيل  ينجا، 
الكبرى  املهيكلة  املــشــاريــع 
األطلسي،  املــيــنــاء  كــمــشــروع 
مياه  تحلية  محطة  ومشروع 
سقي  من  سيمكن  الذي  البحر 

األراضـــي  مــن  هكتار  آالف   5
مشاريع  إطـــار  فــي  الفالحية 
املضافة  القيمة  ذات  الفالحة 
العالية، والتفكير في استكمال 
مشروع الطريق الوطنية رقم 1 
الداخلة،   – العيون   - تيزنيت 
الــحــدودي  املعبر  ــى  إل لتصل 

مشروع  مد  وكذا  »الكركرات«، 
بالشبكة  الداخلة  مدينة  ربــط 
الوطنية للكهرباء إلى مركز بئر 

كندوز. 
على  املــبــاشــر  رده  ــي  ــ وف
التوقيع  بخصوص  املنتخبني 
التي  الشراكة  اتفاقيات  على 
نقاش  من  كبيرا  قسطا  نالت 
رئيس  قــال  الــزوالــيــة،  الفترة 
الحكومة: »نحن حكومة تشتغل 
تحت شعار اإلنصات واإلنجاز، 
التوقيع  تأخير  حقيقة  وأن 
االتفاقيات،  من  مجموعة  على 
امليزانية،  توفر  عدم  إلى  يعود 
حكومة  في  وقــع  بعضها  وأن 
يتقبله  لم  عــذر  وهــو  سابقة«، 
منتخبو الجهة الذين ناب عنهم 
من جديد ينجا الخطاط ووالي 
بمطالبة  جــددا  اللذان  الجهة، 
إخراج  في  باإلسراع  العثماني 
سلك  بــدل  شــراكــات  مجموعة 
حاجة  »كــم  يقول  الــذي  املثل 

قضيانا بتركها«.

الداخلة

اأقطاب الداخلة يهددون رئي�س احلكومة مبقاطعة االنتخابات

أمنية  فرقة  أن  مطلعة،  مصادر  أفــادت 
ــي مــكــافــحــة الــشــبــكــات  مــتــخــصــصــة فـ
املبحوث  األشخاص  ومالحقة  اإلجرامية، 
حطت  القضايا،  مختلف  إطــار  في  عنهم 
يــوم  صــبــاح  تيزنيت  بمدينة  ــال  ــرح ال
انطالق  مع  بــاملــوازاة  املاضية،  الجمعة 
حيث  للفضة،  »تيميزا«  مهرجان  فعاليات 
تم القيام بحملة تمشيط واسعة من طرف 
فرق أمنية خاصة ملثمة، بحثا عن عدد من 
املبحوث عنهم في جرائم مختلفة، شاركت 
استقدامها  تم  خاصة  أمنية  فــرق  فيها 
عناصر  ببعض  معززة  املدينة  خارج  من 
املنطقة األمنية بتيزنيت، وأسفرت الحملة 
املبحوث  من  عدد  اعتقال  عن  التمشيطة 
عنهم بعد اقتحام عدد من املنازل باملدينة 

القديمة.

تيرست  دوار  بمسجد  املصلون  فوجئ 
بالجماعة الترابية سيدي بوسحاب قيادة 
إمي مقورن بإقليم اشتوكة أيت باها يوم 
هائج  شخص  بهجوم  الجمعة املاضية 
يحمل سيفا، وحسب مصادر محلية، فإن 
عادتهم،  هي  وكما  املصلني،  من  مجموعة 
تناول  أجــل  مــن  املسجد  داخــل  جلسوا 
الصالة،  من  انتهائهم  بعد  الغذاء  وجبة 
متشبع  هائج  شخص  يهاجمهم  أن  قبل 
أبيض  سالح  بواسطة  الجهادي  بالفكر 
أصيب على إثره أحد األشخاص بجروح 

متفاوتة الخطورة.
وبعد وقوع الحادث، تم إخطار السلطة 
جرى  حيث  مقورن،  إمي  بقيادة  املحلية 
حلوا  الذين  امللكي  بالدرك  االتصال  ربط 
على وجه السرعة بعني املكان، ليتم اعتقال 
الحراسة  تدابير  تحت  ووضعه  املتهم 
تشرف  الذي  البحث  إشارة  رهن  النظرية 

عليه النيابة العامة املختصة.

الحجز  تم  أنه  مطلعة،  مصادر  من  علم 
كلوب«  »سيتي  شــركــة  ممتلكات  على 
ــدور حكم  إثــر صـ ــك على  بــأكــاديــر، وذلـ
نهاية  التجارية  املحكمة  مــن  قضائي 
على  بالحجز  قضى  املاضي،  أبريل  شهر 
الشركات،  لفائدة إحدى  الشركة  ممتلكات 
بــاملــزاد  للبيع  املــحــجــوزات  ــرض  ع ــم  وت
التي  القضائية  الخبرة  وحددت  العلني، 
بمقر  املحجوزة  املنقوالت  على  أجريت 
بأمر  تالبورجت  بحي  كــلــوب«  »سيتي 

املادية،  قيمتها  التجارية،  املحكمة  من 
تضم  حيث  درهـــم،   626.600.00 فــي 
الثابت، و15  للجري  آلة   20 املحجوزات: 
آلة للتمرين وتكوين عضالت األرجل، و18 
آلة بيدال، و15 تلفازا بالزما، و13 طاولة 
كرسيا  و20  الحجم،  متوسطة  مربعة 

أبيض، و11 آلة لكمال األجسام.

ــي إطـــار الــتــحــركــات األمــنــيــة التي  ف
امللكي  للدرك  الجهوية  القيادة  وضعتها 
املصطافني،  استقبال  أجــل  من  بأكادير 
تعزيز  تم  الساحلية،  باملناطق  خصوصا 
ودار،  إيــمــي  بمنطقة  األمــنــي  الــتــواجــد 
وحسب مصدر محلي، فإن املنطقة تعرف 
عناصر  بها  تقوم  مكثفة  أمنية  ــات  دوري
بمختلف  املساعدة  والقوات  امللكي  الدرك 
ودار  إيمي  مــن  تمتد  املنطقة،  شــواطــئ 
كافة  محاربة  من  ومكنت  أغــروض،  إلــى 
الشوائب األمنية التي كانت تقض مضجع 
تمت  حيث  املنطقة،  وزوار  املصطافني 
محاربة محتلي امللك البحري بدون رخص، 
وجرى توقيف عدد كبير من الشركات التي 
املائية  الدراجات  كراء  مجال  في  تشتغل 
وذلك  ودار،  إيمي  بشاطئ  )جيتسكي( 
من أجل حماية املصطافني من خطر هذه 
بعشوائية،  تشغيلها  يتم  التي  الدراجات 
وتمت أيضا إزالة أزيد من خمسني وحدة 
مجموعة  كان  التي  القصبية  األكواخ  من 

من األشخاص يستغلونها للكراء. 
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العيون

300 مواطن ينتف�شون �شد الرتخي�س لبناء ك�شك

ت�شارب االأنباء حول لغز مقتل قائد 
جماعة »احلكونية«

إنزكان

 بوطيب الفياللي
رفع سكان منطقة تاكركورت 
واألحياء املحاذية لها والقريبة 
من مسجد املحسنني بالجماعة 
التابعة  للدشيرة  الحضرية 
مــلــول،  أيـــت  إنــزگــان  لعمالة 
ملتمسا قصد رفع الضرر الذي 
بشارع  كشك  إقــامــة  أحــدثــتــه 
فيصل بن عبد العزيز، الفاصل 
18 نونبر ومسجد  بني مدرسة 
امللتمس  حــســب  املــحــســنــني، 
هذا  اإلقليم،  عامل  إلى  املرفوع 
امللتمس املذيل بتوقيعات قرابة 
300 مواطن من سكان األحياء 
بجمعية  ــذكـــورة  املــمــثــلــني  املـ
تالميذ  وأولــيــاء  ــاء  وآب أمهات 
وجمعية  نونبر   18 مــدرســة 
»أيادي الخير للتنمية املحلية«، 
حيث عبر هؤالء عن استنكارهم 

التام  ورفــضــهــم  واستيائهم 
الكشك،  هــذا  ــام  ــم وإت إلقــامــة 
امللتمس، محددين  حسب نفس 
وأيضا  لذلك،  رفضهم  أسباب 

لعدة اعتبارات منها:
كان  الــذي  املكان  تاريخية   -
إلى  تحول  ثم  خضراء  منطقة 

صالة  أداء  في  تستغل  ساحة 
ــالة الــعــيــديــن،  ــ الــجــمــعــة وص

وحاليا متنفسا للسكان.
الخاصة  تقديم  املصلحة   -

الضيقة على  املصلحة العامة.
- تشويه  جمالية الساحة .

-  سوء تدبير امللك العمومي 

املتعلق بالساحة املعنية.
-  غياب أي مقاربة تستحضر 
منح  ــي  ف الــســاكــنــة  مصلحة 

التراخيص.
وانطالقا من كل هذا، التمس 
التدخل  العامل،  من  املوقعون 
قصد حماية مصلحة الساكنة. 

الجماعي  للمجلس  وسبق 
تفاعل  أن  الجهادية  للدشيرة 
الستنكار  الرائجة  األخبار  مع 
فبادر  الــكــشــك،  على  الــســكــان 
حول  توضيحي  بيان  إلصــدار 
املوضوع يوم 2019/6/24، كما 
أن شبكات التواصل االجتماعي 
فيديو  شريط  انتشار  عرفت 
بالدشيرة،  مدنية  لفعاليات 
ــاب رفــضــهــا  ــ ــب ــ تـــوضـــح أس
العامل  سيتدخل  فهل  للكشك، 
لالستجابة لهذا امللتمس وإزالة 

هذا الكشك؟

داخل  الدستوريني  معقل  في   
األمني  قــام  ألزمـــور،  العتيقة  املدينة 
وزير  الدستوري  االتحاد  لحزب  العام 
محمد  التقليدية  والصناعة  السياحة 
ساجد، بتدشني دار الصانع ألزمور إلى 
جانب أنشطة أخرى في كل من مدينة 
وهي  بــولــعــوان،  وجماعة  الــجــديــدة 
األولى  القناة  أدرجتها  التي  األنشطة 
بالصوت  الرئيسية  نشرتها  ضمن 
دار  تدشني  باستثناء  والــصــورة، 
فقط  بالصوت  أذاعتها  التي  الصانع 

دون صورة.

 يساريو أزمور في حلة جديدة، 
األغلبية  ــل  داخـ انــشــقــاق  أول  بــعــد 
املشكلة للمجلس البلدي ألزمور، حيث 
الوطني  التجمع  فــرع  مؤسسي  أن 
أعضاء  معظمهم  باملدينة  لــأحــرار 
باملجلس البلدي، عن فيدرالية اليسار 

الديمقراطي املوحد.
 

االنتشار  ــى  إل ــال  ــ األزب عـــودة   
بشكل مقرف في أحياء وشوارع وأزقة 
أزمور، يوحي بأنه ربما تكون الشركة 
قد  النظافة  قطاع  تدبير  لها  املفوض 
البلدي،  املجلس  مــع  عقدتها  أنهت 
األزبــال  تجاه  ساكنا  يحرك  لم  الــذي 

التي أزكمت روائحها األنوف.

أزمورية أصــداء

 األسبوع
واألقاليم  الــعــيــون،  مدينة  اهــتــزت 
قيد  املسمى  مقتل  على خبر  الجنوبية، 
أوالد  قبيلة  من  الخطاط  عثمان  حياته 
جماعة  قائد  مهمة  يشغل  كــان  ادليم، 
سيارته،  قرب  مرميا  وجد  »الحكونية«، 
الوكالة  بحي  صيد  بندقية  وبجانبه 
الصورة  )انظر  العيون،  مدينة  شــرق 

املنتشرة على نطاق واسع رفقته(.
وقالت املصادر، أن السلطات األمنية 
قامت  الــعــلــمــيــة  الــشــرطــة  وعــنــاصــر 
األدلة  جمع  قصد  الحادث  ملكان  بمسح 
والبصمات، فيما تم نقل الجثة ملستودع 
الحسن  االستشفائي  باملركز  األمــوات 

بلمهدي إلخضاعها للتشريح الطبي. 
حياته  قيد  اشتغل  قد  الهالك  وكــان 
أن  قبل  قائد،  كخليفة  بوجدور  بمدينة 
فم  بجماعة  قائد  منصب  إلــى  يرتقي 
قائدا  ذلك  وبعد  العيون،  بإقليم  الــواد 
تتواصل  فيما  »الحكونية«،  بجماعة 
الفرق  طرف  من  والتحريات  األبحاث 
حقيقة  على  للوقوف  املختصة  األمنية 

ما جرى.

الخطاط ينجا



عندما نتحدث عن املوسيقى املغربية، 
فالبد أن نستحضر أقطاب ورواد هذه 
نستمع  عندما  فإننا  وهكذا  األغنية، 
مخاصمك«  ــا  ــ و»أن لـــ»الــطــومــوبــيــل« 
نسترجع  فإننا  الــحــب«،  ــرســول  و»م
األغنية  مؤسسي  ألحد  مشرقا  تاريخا 
الكبير،  املوسيقار  املعاصرة،  املغربية 
عبد  الكلمات  وكاتب  وامللحن  املطرب 
الوهاب الدكالي، فنان من طينة الكبار، 
تمكنت أغانيه من اختراق قلوب املاليني 
من عشاق الطرب الجميل، وعرف كيف 
ظلت  بشكل  األجيال  لكل  فنه  يوصل 
معه أغانيه حاضرة لدى شباب األلفية 
الراهنة كما حضرت لدى جيل ستينات 

وسبعينات القرن املاضي.
من  فنانا  فــإن  ــحــال،  ال وبطبيعة 
كان  ما  الدكالي،  الوهاب  عبد  مستوى 
مرور  العرب  الطرب  عباقرة  على  ليمر 
نجوم  وبــني  بينه  ربطت  بــل  الــكــرام، 
كبار من الشرق والغرب عالقات تعاون 
وتقدير وطيدة نجحت في إطالق أعمال 
التعاون  أن  رغم  وسينمائية،  غنائية 
لم  الــشــرق،  موسيقارات  وبــني  بينه 
من  يستحق  كان  ما  كل  للدكالي  يعط 
للفن  قدمه  ملا  موازيني  وانتشار  تألق 
قلت  وأداء  وكلمات  أنغام  من  املعاصر 
نظائرها في عصر انتشر فيه اإلسفاف 
واستعمال لغة الجسد واالستفزاز قبل 
الذي  الخفي  والنصح  التوجيه  لغة 
األغنية  عمداء  روائــع  كل  عليه  درجت 
املغربية الذين رحل معظمهم إلى رحاب 

هلل.
حياة  طبعت  ملرحلة  الــيــوم  أعـــود 
وهي  الدكالي،  الوهاب  عبد  املوسيقار 
الفترة التي ارتبط فيها بعالقة وطيدة 
من  كان  الــذي  حافظ،  الحليم  عبد  مع 
أقرب أصدقائي بالوسط الفني، والذي 
كان نادرا ما يبوح بأحاسيسه، رغم أن 
عينيه لم تكونا تستطيعان النجاح في 
عني  صدره  في  يعتمل  كان  ما  إخفاء 
وعن مقربيه، فكنا نلح عليه حتى نأخذ 
تــارة،  عنه  للتنفيس  أســراره  كل  منه 

ولنصحه تارة أخرى.
والذي يجهله الكثيرون عن العندليب 
رحمه هلل، هو أنه كان حساسا ومرهف 
املشاعر لدرجة ال يمكن وصفها، فكانت 
كلمة قاسية واحدة قد تصدر في حقه 
طريح  يقع  لجعله  كافية  أحدهم،  عن 
الفراش لعدة أيام، لهذا لن أنسى أبدا 
عن  التوقف  تــم  عندما  معه  جلستي 
في  للمشاركة  إليه  الــدعــوات  توجيه 
الشباب  بأعياد  الكبيرة  االحتفاالت 
ينخر  الضياع  كــان  يومها  والــعــرش، 
وكان  معه  فجلست  الحليم،  عبد  نفس 
فـــؤاد،  مــحــرم  الكبير  املــطــرب  معنا 
نفس  في  خاصة  مكانة  له  كانت  الذي 
صدمته  عن  لنا  حكى  الذي  العندليب، 
الكبرى بسبب عجزه عن فهم ما جرى 
ومعرفة من وشى به لدى امللك الحسن 
تمكن  وكيف  روحــه،  هلل  قدس  الثاني 
الوشاة من الوصول إلى هدفهم، وكيف 
نجحوا في إبعاده عن املغرب وحرمانه 
للملك  امللكي  والتقدير  العطف  مــن 
الجميع  كــان  الــذي  الــثــانــي،  الحسن 
والفنانني،  بالفن  اهتمامه  مدى  يعرف 
فقال لي: »لقد اعتبرت اململكة املغربية 
وأعتبر  الثاني،  بلدي  بمثابة  دائما 
وحكيم  املــلــوك،  سيد  الحكيم  ملكها 
الزعماء  أعظم  إليه  يلجأ  الذي  العرب 

الداخلية،  مشاكلهم  لحل  والــقــادة 
ــوشــاة حــرمــونــي مــن عناية  ولــكــن ال
جاللته، وجعلوني أكتسب صورة عدو 
للمغرب وأنا الذي أعتبر نفسي مغربيا 
مصري  أنـــا  مثلما  وقــلــبــي  ــروحــي  ب
بــروحــي وقــلــبــي، فــأنــا أحــب املغرب 
املغرب وأقدس سيدي صاحب  وشعب 
الثاني«، وصمت  الجاللة امللك الحسن 
عينيه  من  حــارة  دمــوع  لتنهمر  قليال 
»لقد بلغوني  ثم استأنف كالمه قائال: 
هو  الدكالي  الوهاب  عبد  املطرب  بأن 
الذي وشى بي عند امللك وقال لجاللته 
املغرب،  الجزائر ضد  في  غنيت  بأنني 
وهذا هراء لم أصدقه أبدا، ألنني أعرف 
مستوى أخالق عبد الوهاب الدكالي«، 
بهؤالء  يليق  »وهل  فقاطعته متسائال: 
أن يقحموا نجم األغنية املغربية الفنان 
في هكذا خالف؟  الدكالي  الوهاب  عبد 
هلل«،  بإذن  ستظهر  الحقيقة  أن  الشك 
أقدم  أن  كثيرا  تمنيت  »لقد  لي:  فقال 
أحببته  الـــذي  للبلد  األغــانــي  أجــمــل 
من  وتمنيت  ونــاســه،  أهله  وأحببت 
ظل  تحت  ــدوام  ال على  يحفظه  أن  هلل 
سليل بيت النبي عليه أزكى الصلوات 
الثاني«،  الحسن  امللك  والسالم، جاللة 
ــي األغــنــيــة التي  ــا ه ــ فــســألــتــه: »وم
ستقدمها للملك في حالة عفوه عنك؟«، 
قال لي منتفضا: »اسمع يا رمزي. أنت 
تقول لي في حالة عفوه عنك، وكأنني 
قد أذنبت حقا وفعال، في حني أن األمر 
يتعلق بدسيسة دسها لي أعداء املكانة 
والقرب  جاللته  لدى  اكتسبتها  التي 
الذي حظيت به لديه. أنا بريء ومستعد 
للمحاكمة فوق أرض املغرب إن اقتضى 
األمر ذلك، وأتمنى أن يتم فتح تحقيق 
عن  والكشف  حــدث،  ما  دقائق  ملعرفة 
في  عقابهم  لينالوا  ــوشــاة  ال هــويــة 
الدنيا قبل أن ينالوه لدى رب العاملني، 
لن أسامحهم أبدا على ما فعلوه معي 
في  وضعوني  الــتــي  ــة  ــدوام ال وعــلــى 
أشد  من  وأنا  وعدوانا،  ظلما  فوهتها 
العلوي  وللعرش  للمغرب  املخلصني 

املجيد«.
عبد   تلقى  فترة،  مرور  وبعد  فعال، 
الحليم حافظ دعوة ملكية لحضور عيد 
أجمل  وغنى  الفرح  من  فطار  الشباب، 
يوريهم  وهــو  أصدقائه  أمــام  أغانيه 
الدعوة، وبادر على الفور إلعداد أغنية 
»املاء  وهي  الكبيرة،  باملناسبة  تليق 
عرائس  الحسن..  والوجه  والخضرة 
ــحــســن«، فحظي  ــي عــيــد ال تــخــتــال ف
منقطع  باستقبال  مجددا  العندليب 
النظير في املغرب، وتمت إذاعة أغنيته 
على  اليوم  الوطنية على مدى ساعات 
من  املغربية،  الوطنية  اإلذاعــة  أمــواج 
بها،  الثاني  الحسن  امللك  إعجاب  فرط 
إلى  والتفاؤل  االطمئنان  عاد  وهكذا 

نفس عبد الحليم حافظ.
تعرف  كيف  العندليب  لي  وقد حكى 
لي:  وقال  الدكالي،  الوهاب  عبد  على 
املــاء  أغنية  أداء  على  أتــمــرن  »كــنــت 
يوم  كــل  الحسن  والــوجــه  والخضرة 
امللك  أمــام  ألدائها  استعدادا  تقريبا، 
شاب  فدخل  األربعني،  ميالده  عيد  في 
في نفس سن امللك ونفس سني تقريبا، 
وكان في قمة األناقة مرتديا بدلة بيضاء 
وربطة عنق سوداء، فانبهرت من فرط 
أناقته والعطر النفيس الذي كان ينبعث 
فغنى  تدريباته  أتابع  فجلست  منه، 

الجماهير،  بهرتني وهي حبيب  أغنية 
التقرب  في  ترغب  أنك  الشك  له:  فقلت 
من جاللة امللك بواسطة أغنية حماسية 
ووطنية بهذا املستوى، فقال لي: هذه 
األغنية هي أجمل ما عندي وأعز أغنية 
على قلبي، ولست من الشباب الباحث 
عن فرصة للغناء أمام امللك، فقد سبق 
لي أن غنيت أمام أنظار جاللته أغنيتي 
التي يفضلها جاللته ويثني علي كلما 
تابع  ثم  قليال  وصمت  أمامه«،  أديتها 
الثاني  الحسن  امللك  »إن  قائال:  كالمه 
يعرفه  ال  ما  وتاريخه  الفن  عن  يعرف 
نوع  هناك  »وهــل  فسألته:  فنان«،  أي 
يفضلها  األغاني  أو  األنغام  من  محدد 
امللك ويسمعها باستمرار كلما سنحت 
امللك  »جاللة  لي:  فقال  الفرصة؟«،  له 

للقبائل  األمازيغي  بالفن  كثيرا  يهتم 
األمازيغية، وكذلك القبائل التي تعيش 
ولكنها  القبائل  تلك  مــع  بــاملــحــاذاة 
قبائل  مثل  عربية  أصــول  من  تنحدر 
الثاني  الحسن  امللك  إن جاللة  هوارة. 
يتقن امليزان الهواري أكثر من أعضاء 
بآلة  يمسك  وعندما  الفلكلورية،  الفرق 
الهوارية  األغنية  شيوخ  فإن  البندير، 
مبهورين  يقفون  بالروايس،  امللقبني 
مستوى  إلــى  الوصول  عن  وعاجزين 

دراية امللك بهذا الفن«.
مع  حديثه  الحليم  عبد  وواصـــل 
سؤاال  عليه  طارحا  املغربي  املوسيقار 
محرجا قاائال: »ولكن األغنية املغربية 
ــرف الــشــعــوب  صــعــبــة الــفــهــم مــن طـ
الشرقية، فكيف يمكنها أن تنجح خارج 

املغرب؟«، فأجابه عبد الوهاب الدكالي: 
»اسمع يا أستاذ عبد الحليم. أنت فنان 
األغنية  بــأن  العلم  حــق  وتعلم  كبير 
وبمختلف لغات العالم، تخترق القلوب 
الجميل  النغم  بفضل  األســمــاع،  قبل 
الجمهور  فتجعل  الرخيم،  والصوت 
كلماتها،  مغزى  يفهم  أن  قبل  يعشقها 
بعد  به  القيام  على  عازم  أنا  ما  وهذا 
تقريبا  سنوات  ست  منذ  شاركت  أن 
مع  الليل،  في  القاهرة  فيلم  بطولة  في 
أملع نجوم السينما والغناء الشرقيني، 
ــؤاد  مــثــل صــبــاح وفـــايـــزة أحــمــد وفـ
املهندس وثالثي األضواء، وغنيت في 
تلحيني وكلمات  أغنية من  الفيلم  هذا 
حسني السيد، ولكني اضطررت ألدائها 
بللهجة املصرية، وأنا عازم على دخول 

الدارجة  باللغة  بالغناء  الشرق  محافل 
جعل  في  أوفــق  أن  وأتمنى  املغربية، 
ومحافل  قلوب  تدخل  املــغــرب  أغنية 

الشرق«.
عبد  بني  طيبة  عالقة  ربطت  وهكذا 
الدكالي،  الوهاب  وعبد  حافظ  الحليم 
بينهما،  متبادلة  الرسائل  وصـــارت 
في  مشترك  فني  عمل  إنــجــاز  فــقــررا 
عاد  وعندما  املوالية.  القليلة  األشهر 
عبد الحليم حافظ إلى مصر، لم يخف 
عبد  الكبير  الفنان  بموهبة  انبهاره 
الوهاب الدكالي، وقال لي في لقاء جمع 
املشتركة،  صديقتنا  منزل  في  بيننا 
التقيت  »لقد  ماجدة:  املحبوبة  النجمة 
وامللحن  املطرب  إنه  املغرب.  بكروان 
والكاتب عبد الوهاب الدكالي، إنه فنان 

سابق لعصره، وكل أغانيه هي مالحم 
فنية تستحق العاملية، ولن أتخاذل عن 
جعله يرافقني في كل سهراتي الكبرى 
الكبرى  الطربية  التظاهرات  وكل  هنا، 
التي تقام في القاهرة. أنا أحب املغرب 
ال  الــذي  الثاني،  الحسن  امللك  وأحــب 
يألو جهدا في تشجيع الفن والفنانني 
حيث  وعبقريته،  الكريمة  برعايته 
يعتبر جاللته موسوعة فنية، وله دراية 
هائلة بكل أنواع الفنون، بل إن جاللته 
ومختلف  املوسيقى  تاريخ  عن  يعلم 
ال  ما  والعاملية  الشرقية  الفنون  أنواع 
يعلمه أشهر مشاهير الطرب والسينما 

والتلحني«.
وقبيل انطالق حدث القرن: املسيرة 
الخضراء بحوالي سنة، حل عبد الحليم 
معززا  ضيفا  باملغرب  مجددا  حافظ 
الوهاب  عبد  صديقه  اللتقاء  مكرما 
الدكالي، الذي استقبله استقباال رائعا، 
حقيقية  ورغبة  ود  جلسة  تمت  يومها 
القطبني، فغنى  التعاون بني هذين  في 
حليم أجمل أغاني الدكالي تحت أنغام 
عود الدكالي الخاص، والجميع يرتشف 
واتفق  الرائع،  املغربي  الشاي  كؤوس 
ووثيق،  كبير  فني  تعاون  على  االثنان 
التي  األغــانــي  مــن  مجموعة  وإطـــالق 
املغربية  للهجتان  فيها  كانت ستمتزج 
البلدين  ثقافة  بني  للتقريب  واملصرية 
املتقاربني بشعبيهما منذ أزمنة طويلة، 
وعلمت من عبد الحليم بعد عودته، بكل 
تفاصيل الجلسات الفنية التي كانت له 
مع عبد الوهاب الدكالي ومع مجموعة 
لي  وقــال  املغاربة،  الفنانني  كبار  من 
وسينمائية  غنائية  أعمال  عــدة  بــأن 
الــنــور، وأكــد  لــرؤيــة  هــي فــي طريقها 
فيلم  إلنتاج  يستعد  بأنه  وملقربيه،  لي 
الخاص،  ماله  مــن  ضخم  سينمائي 
مع  البطولة  دور  فيه  سيتقاسم  وبأنه 
الفيلم  هذا  وأن  الدكالي،  الوهاب  عبد 
سيشكل نقلة نوعية في تاريخ التعاون 
الفني املغربي املصري، وأنه سيتضمن 
مجموعة من األغاني التي سيؤديها كل 
واحد منهما ضمن أحداث الفيلم، وطلب 
بهذا  االحتفاظ  فؤاد،  محرم  ومن  مني 
االستعدادات  اكتمال  حني  إلى  السر 
بملك  يليق  الذي  الضخم  العمل  لهذا 
أن  غير  الثاني،  الحسن  النظير:  نادر 
السفن،  تشتهيه  ال  بما  جرت  الرياح 
وتضاعفت  الحليم  عبد  مرض  فاشتد 
جسده  ينخر  كان  الــذي  النزيف  حدة 
رافقه  الذي  البلهارسيا  مرض  بسبب 
دوامــة  فــي  فدخل  حياته،  مطلع  منذ 
ولندن  القاهرة  بني  مكوكية  رحــالت 
أخرى  وتارة  للفحوص  تارة  للخضوع 
ملحاولة إنقاذه من نوبات النزيف التي 

كانت قد تقاربت فتراتها.
عبد  رحل   ،1977 ربيع  مطلع  وفي 
الحليم حافظ تاركا هذه الدنيا الفانية 
وتاركا فيها كل ما كان يتمنى تحقيقه 
من أحالم وطموحات فنية، وهكذا دخل 
تعاونه مع الفنان الكبير فنا وأخالقا، 
اآلمال  طي  في  الدكالي،  الوهاب  عبد 
عبد  واملـــوت  املـــرض  يمهل  لــم  الــتــي 
لعشاق  وتقديمها  لتحقيقها  الحليم 
بني  التعاون  ومحبي   األصيل  الفن 

الثقافات العربية.
وأطال  حافظ،  الحليم  عبد  هلل  رحم 
الوهاب  عبد  الكبير  املوسيقار  عمر 

الدكالي.
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ملاذا توقف اإجناز فيلم كان �سيجمع عبد احلليم حافظ 
وعبد الوهاب الدكايل؟

بقلم: رمزي صوفيا

صورة تذكارية تجمع العندليب الراحل 
عبد الحليم حافظ  باملوسيقار عبد الوهاب الدكالي

االهتمام الملكي بالفنانين، سواء في السراء بتحفيزهم على مضاعفة مجهوداتهم اإلبداعية، أو في الضراء عندما 
يتعرضون للمرض أو تتطلب حاالتهم الصحية الخضوع لعمليات جراحية، يعكس درجة التالحم بين العرش والشعب، ألن 

الفنان هو ابن هذا الشعب المتعلق بأهداب العرش العلوي المجيد، وهذا ليس بغريب عن جاللة الملك محمد السادس 
نصره اهلل الذي ترعرع وسط بيئة تحترم الفن والفنانين على يد والده الحكيم الكريم جاللة الملك الحسن الثاني طيب اهلل 

ثراه، والذي كان يرعى الفن والفنانين ويشجعهم على االجتهاد واإلبداع وصقل مواهبهم الفنية.



إدريس أبايا

حرية الراأي والفكر دينيا وقانونيا

حتى ال ينعدم
 العمل الثقايف 

من م�شروعية طبعه
03

كان من األفيد أن أتناول ما كتبه عبد الصمد بلكبير عن 
شيخ اإلسالم محمد بن العربي العلوي، وهذه الكتابة 
ليست بحثا أو دراسة أو تحليال أو تقويما أو نقدا أو 
تجريحا أو تبريكا يضيف إلى الخزانة ما يفيد القارئ 
والوطني..  العلمي  املجال  في  الفكري  رصيده  وينمي 
الذي سلخه عبد الصمد بلكبير ولم يتخذ  الكتاب  هذا 
لنفسه تعلة لرصد ما بقي مكنوزا منذ الستينيات إلى 
يومنا هذا، وكان عليه كما أشرت إلى ذلك من قبل، أن 
بن  محمد  اإلســالم  شيخ  فيه  يزكي  مسارا  نقله  يتخذ 
الصحراوي،  القادر  عبد  باألحرى  أو  العلوي،  العربي 
))كان  أنه  عنه،  كتبها  صفحة  أول  في  عنه  قال  الذي 

رجال عظيما((.

)الثمانية عشرة(  ومن خالل مجموعة من العناوين 
في فهرسة الكتاب، نجد شيخ اإلسالم تمايل فيها بني 
اإلشادة والريادة، بني ميالد البطل في ميدان املواجهة 
الوطنية  أبو  وهو  السلفي،  الداعية  بصفته  للحماية 
إلى  الرباط  في  وبالذات  ومعلم،  كأستاذ  املغرب  في 
مع  مواجهة  وفــي  باالستقالل،  مطالبا   1944 سنة 
مباركا  تيزنيت  في  في وحدته  بفاس  »البارا«  الجنرال 
الستقالل البالد وهو ابن السادسة والسبعني من عمره 
في السنة األولى من االستقالل )انظر الصورة(، وفي 
هذه السنة املتقدمة من عمره، يعلن نضاله املستمر إلى 
التقدمية،  الحركة  مع  اللقاء  مسيرة  ويجايل  النهاية، 
))ويعجب بعض الناس أال يسند فيها منصب وزاري 
لشيخ اإلسالم العالمة محمد بن العربي العلوي، وهو 
الذي يجر وراءه تاريخا طويال في تحمل املسؤوليات 
تاريخا  وراءه  يجر  كما  بــهــا،  والــنــهــوض  الجسام 
هو  قام  أن  منذ  االستقالل  أجل  من  الكفاح  في  طويال 
نفسه في بداية عهد الحماية يبشر بالوطنية في إطار 
الدعوة السلفية إلى أن عاد من منفاه األخير بتيزنيت 
لشيخ  يكن  ولم  يسيرة((،  بمدة  االستقالل  إعالن  قبل 
في  الحضور  عدم  عن  التقاعس  في  عذر  أي  اإلســالم 
الشـعبية  للـقـوات  الوطني  لالتحاد  الثاني  املؤتمر 
)بإحدى قاعات املعرض الدولي بالدار البيضاء ابتداء 
))لقد حضر هذا املؤتمر شيخ   .)1962 25 مارس  من 
اإلسالم محمد بن العربي العلوي، وأسندت إليه رئاسته 
الشرفية، وألقى باملناسبة كلمة توجيهية كان لها وقع 
نفوسهم((،  في  عظيم  وتأثير  املستمعني  على  كبير 
الحركات  وفود  إعجاب  خاصة  بصورة  أثــارت  ))كما 
من  املدعوة  واالجتماعية  السياسية  والهيآت  التقدمية 
املؤتمر  لحضور  والصديقة  الشقيقة  البالد  مختلف 
وتتبع أعماله، وعند دخول شيخ اإلسالم للقاعة، اهتزت 
قبل دخول  وذلك  والهتاف،  بالتصفيق  اهتزازا عاصفا 
وافتتاح  القاعة  إلى  لالتحاد  العامة  الكتابة  أعضاء 
كلمة  به  تميزت  ومما  ساعة((،  نصف  بنحو  الجلسة 
شيخ اإلسالم محمد بن العربي العلوي وهو يلقي كلمة 
االفتتاح في مؤتمر االتحاد الوطني الثاني، االستشهاد 
باآليات القرآنية واألحاديث النبوية، وبأحداث التاريخ 

القريبة والبعيدة، ورواية األشعار والنكت األدبية.
مناقشة  من  عما جمعته  اعتراضي  أنهي  أن  أريد  ال 
تولى طبع  أنه  عليه  فقد أحصيت  بلكبير،  الصمد  عبد 
كثير من الكتب الضائعة بحكم أقدميتها، من ذلك جمعه 
واحد،  في مجلد  التسعة  األديب«  »رسالة  ألعداد مجلة 
الفرقاني  الحبيب  الكبير  املناضل  كان يصدرها  والتي 
رحمه هلل، وكذلك بعض القصائد التي كانت قد ضاعت 
من تراث شاعر الحمراء، من ذلك ما اختفى من شعره 
في ديوانه الضائع بأكمله حتى اآلن.. وممن انتقد عبد 
في  خوليل  إدريــس  األستاذ  كتبه  ما  بلكبير،  الصمد 
الصفحة األولى من جريدة »األسبوع« الصادرة في 24 
أبريل 1998 تحت عنوان »أخي عبد الصمد.. أخجلتنا 
الصمد  عبد  صــورة  مع  الجزائريني«  العساكر  أمــام 
بلكبير وشعار »الجزيرة«.. وال أنسى وقع تعليقه عندما 
هو  القذافي  املرحوم  حياة  في  ليبيا  دولة  بلكبير  زار 
ومجموعة من رفاقه، كما وقع التعليق على تلك الرحلة 

في وقتها.

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى ال�شعب في دار غفلون

االأمن اأ�شا�س امللك
يعتقد بعض الناس أن العدل 
ــاس املــلــك، ولكن الــعــدل ال  أس
يتحقق في نظري إال إذا استبد 
كافة  الطمأنينة  وعمت  األمــن 
خصوصا  الــشــعــب،  طــبــقــات 
من  حالة  اليوم  نعيش  وأننا 
يقع  ما  بسبب  والخوف  الذعر 

من إجرام.
ــح  ــذب ــقــتــل وال ــوادث ال ــحـ فـ
ــاب،  ــصـ ــتـ ــداء واالغـ ــ ــتـ ــ واالعـ
العام،  ــرأي  ال تشغل  أصبحت 
تعج  الــنــقــالــة  ــهــواتــف  ال ألن 
بصور بشعة فيها من الوحشية 
ما يجعل من شاهدها يوقن أن 
مرتكب هذه الجرائم مجرد من 
اإلحساس اإلنساني والبشري، 
ما  نتساءل:  أن  لنا  يحق  هنا 
من  املجرمني  هؤالء  جرد  الذي 
عرفنا  إذا  ألننا  أحاسيسهم؟ 
الحلول  إلى  اهتدينا  املسببات 

الناجعة.
ــادات  ــهـ ــن شـ ــ ويـــتـــضـــح م
ــن عــلــمــوا  ــذيـ ــنـــني الـ املـــواطـ
مختلف  مــن  الــجــرائــم  بــهــذه 
مرتكبيها  أن  اإلعــالم،  وسائل 
اإلجــرام  عمليات  أثناء  كانوا 
مخدرين،  بمعنى  »مقرقبني«، 
بالدنا  في  املــخــدرات  وأنــواع 
فهناك  تحصى،  أن  مــن  أكثر 
ــازي«  ــتـ »الـــشـــيـــرا« و»اإلكـــسـ
والكوكايني  و»السيلسيون« 
وكل  وغــيــرهــا...  والهيروين 
املدمن  افتقدها  إذا  املواد  هذه 
يتحول إلى وحش كاسر، مثله 
في  نراها  التي  الثيران  مثل 
بالكوريدا،  يعرف  ما  حلبات 
زريبة  من  الثور  ينطلق  حيث 

مظلمة ليخرج إلى فضاء تحيط 
فهو  الجمهور،  مــدرجــات  بــه 
يهاجم وينطح كل شيء يتحرك 
أمامه، وخصوصا األحمر ألنه 
يشبه لون الدم، فالوقاية إذن، 
على  ــقــضــاء  ال فــي  تنحصر 
املخدرة،  املــواد  هــذه  مروجي 
معروفون  املخدرات  وأباطرة 
ــني، بحيث  ــواطــن امل لـــدن  ــن  م
في  املواطن  مساهمة  تصبح 
الظاهرة  هــذه  على  القضاء 
ألستحضر  ومــؤكــدة،  واجــبــة 
هنا أول عملية إرهابية وقعت 
ــي فــنــدق آســنــي بــمــراكــش،  ف
لوال  أنــه  املــواطــنــون  ويتذكر 
املنطقة  بعض سكان  مساهمة 
املجرمون،  فيها  اختبأ  التي 
لهذا  عليهم،  القبض  تــم  ملــا 
األمنية هاتفا  الجهات  أحدثت 
يستطيع   ،5757 رقمه  خاصا 
بمجرد  إعالمهم  مــواطــن  كــل 
أو  اعــتــداء  أو  جريمة  وقــوع 
اغــتــصــاب، لــهــذا يــجــب على 
السلطات األمنية واإلدارية من 
يقوموا  أن  وشيوخ،  مقدمني 
وإلقاء  للتعرف  شاملة  بحمله 
املزودين  هــؤالء  على  القبض 
عرفت  ــإذا  ــ ف ــبــني«،  ــرق ــق ـــ»امل ل
ــدواء،  الـ تيسر  ــداء  الـ مــصــدر 
الصدد،  هــذا  في  يفوتني  وال 
الجبارة  باملجهودات  أنوه  أن 
التي تقوم بها األجهزة األمنية 
الــبــواســل،  شرطتنا  ورجـــال 
باألمن  تتفرد  مما جعل بالدنا 
واالستقرار في املغرب العربي 
ــخــص الــعــمــلــيــات  ــا ي ــي مـ فـ
اإلرهابية، وهي نعمة يحسدنا 

عليها األصدقاء واألعداء.
نرمم ونحيط  أن  لذلك، يجب 
بااللتفاف  الداخلية  صفوفنا 
وطــنــيــة صلبة  ــدة  ــ وح ــول  حـ
عــنــاصــر  ــا  ــه ــي إل ــســرب  ــت ت ال 
أخشاه،  ما  وأخشى  التخريب، 
األخبار  وسائل  عنه  أعلنت  ما 
من أن هناك بعض العناصر من 
القوات املسؤولة عن األمن بما 
فيها الجيش والدرك والشرطة، 
في  بأخرى  أو  بطريقة  تساهم 
املخدرات،  أباطرة  عمل  تيسير 
الضمير،  منعدمي  هــؤالء  ألن 
عروض  أمــام  أنفسهم  يجدون 
يضعفون  تجعلهم  مــغــريــة 
ويتخلون عن واجبهم الوطني، 
مما يجعلنا نتخوف من دخول 
بمساعدة  بالدنا  إلى  األسلحة 
املكلفني بحراسة حدودنا الذين 
يغضون الطرف للحصول على 

أموال طائلة.
ــار أو  ــطـ ــدرء هـــذه األخـ ــ ولـ
يجب  األقـــل،  على  منها  الحد 
ــى الــتــواطــئ الــذي  االنــتــبــاه إل
املهربني ورجال األمن  يقع بني 
والــجــمــارك فــي نقط الــحــدود، 
ولــبــلــوغ هـــذه الــغــايــة، يجب 
هذه  عن  املسؤولني  كبار  على 
أعوانهم  يخبروا  أال  الحدود، 
ــذي ســيــقــومــون  ــ بــاملــوقــع الـ
قليلة  بــدقــائــق  إال  بحراسته 
عملهم،  بموقع  التحاقهم  قبل 
ألنــهــم يــكــونــوا عــلــى اتــصــال 
النقالة  الــهــواتــف  عبر  دائـــم 
تجربة  وهي  العصابات،  بهذه 
أعطت أكلها في عدة مناطق من 
املسؤولون  نجح  حيث  بالدنا، 

عمليات  عدة  إفشال  في  الكبار 
الطريقة،  هــذه  بفضل  تهريب 
وهناك عبارة أصبح املواطنون 
يرددونها حني استجوابهم من 
طرف وسائل اإلعالم: »هادشي 
بعضهم  إن  بل  بزاف«،  بزاف.. 
صرح أنه لم يجرؤ على التجول 
ليال بالحي الذي يسكنه خوفا 
من أن يتعرض العتداء محتمل، 
وهي حالة بسيكولوجية يجب 

أن نحاربها بجميع الوسائل.
ــل  ــر وســائ ــ وبــمــنــاســبــة ذك
األســف،  مــع  الحظنا  ــالم،  اإلعـ
الــصــمــت املــطــبــق ألجــهــزتــنــا 
الرسمية من إذاعة وتلفزة، أمام 
ما يقع في أقاليمنا الجنوبية من 
أعمال التخريب والنهب، وذلك 
فيه  اجتمعت  الذي  الوقت  في 
لجنة تضم عدة أطراف لدراسة 
في  األقاليم  هذه  تنمية  برامج 
املجال االقتصادي واالجتماعي 
والفالحي والسياسي، ومما ال 
كانوا  خصومنا  أن  فيه،  شك 
لدس  الفرصة  هــذه  يتحينون 
عــنــاصــر مـــن الــبــولــيــســاريــو 
املغرب،  استقرار  زعزعة  قصد 
تكثر  الــصــمــت،  ــذا  هـ وأمــــام 
التأويالت والتعاليق املغرضة، 
عن  املسؤولة  السلطات  فعلى 
اإلعالم، إخبار الرأي العام بما 
تجنبا  صحرائنا،  في  يجري 
أشد من  الفتنة  لإلشاعات، ألن 
القتل، مصداقا لقول الشاعر:
ومن ال يذد عن حوضه بسالحه
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الدكتور عبد الرحيم بن سالمة*

الحرية تعبير عن 
قدرة اإلرادة على 

الفعل، ووسيلة 
يحقق بها الفرد 

والمجتمع أهدافه 
في التحرر واالنعتاق 

والتقدم، فمسألة 
الحرية جوهرية في 

االجتماع اإلنساني 
عامة، وكلمة الحرية 

من أكثر الكلمات 
استعماال في 

السياسي  القاموس 
الحديث)...(.

يتبع

املغربية  الجمعية  أصـــدرت 
مــؤخــرا،  ــي  ــالم اإلس للتضامن 
الحرية  »مفهوم  بعنوان:  كتابا 
والقانون  اإلسالمي  النظام  في 
مواضيع  عدة  تناول  الوضعي«، 
تخص الحرية بمفهومها الديني 

والقانوني.
هذا  فــي  نتناول  أن  ويهمنا 
والفكر،  الـــرأي  حــريــة  البحث 
باعتبارهما من أهم املوضوعات 
ــحــريــة  ــهــوم ال ــف ــم ــقــة ب املــتــعــل
فرسالة  الـــواســـع،  بمفهومها 
الفكر تستنير بالحرية، والكتاب 
األحرار هم الذين يلتزمون بالقيم 

واملثل البانية لإلرادات الحرة.
فالحرية تعبير عن قدرة اإلرادة 
بها  يحقق  ووسيلة  الفعل،  على 
الفرد واملجتمع أهدافه في التحرر 
فمسألة  ــتــقــدم،  وال واالنــعــتــاق 
االجتماع  في  جوهرية  الحرية 
الحرية  وكلمة  عامة،  اإلنساني 
في  استعماال  الكلمات  أكثر  من 
الحديث،  السياسي  القاموس 
لالستقالل  ــة  مــرادف فتستعمل 
والديمقراطية والتنمية، وملفهوم 
حرية  متباينة:  أهــداف  الحرية 
وحرية  الطبقة،  وحرية  الــفــرد، 
األقلية في مقاومة األغلبية واألمة 
واملطالب  أعدائها،  مصارعة  في 
بالحرية يلجأ إلى مبررات دينية 
يتوخى  فلسفية  أو  تاريخية  أو 

منها إثبات املطلب من الحرية.
العقل  تحرير  تشمل  والحرية 

والعمل،  واإلرادة  الفكر  وتحرير 
للقانون  الــســيــادة  تــكــون  لكي 
املواطنني  إرادة  عن  يعبر  الــذي 
ــوالء  ــال ويـــديـــن لـــه املــجــتــمــع ب
الحاكمني  مــن  ويجعل  املطلق، 
ملصلحة  خــدام  موظفني  مجرد 

املحكومني*.

معنى الحقوق والحريات

هي   :)les droits( الحقوق 
بها  يتمتع  امتيازات  مجموعة 
مجتمع  في  واملنظمات  ــراد  األف
مكتسبا  حــقــا  وتعتبر  مــعــني، 
ــر لــأفــراد  ــي ــدســات تــضــمــنــه ال
والجماعات، وتسهر الدولة على 
االمتيازات  هذه  على  املحافظة 

وعدم املس بها.
حــريــات  جمعها  ــة:  ــحــري وال
)liberté(، وتعرف الحرية بأنها 
وعرفها  الغير«،  سيطرة  »نفي 
بعض الفقهاء بأنها »القدرة على 

التصرف بما ال يضر اآلخرين«.
هــذا  اســتــعــمــال  ــاءة  ــ إسـ إن 
يخل  قد  املفرطة،  بالحرية  الحق 
بالنظام العام أو يتجاوز العرف 
الخلقي، وهذا ما يرفضه الواقع 
الوضعي  ــون  ــان ــق وال الــديــنــي 
الفلسفي  فاملصطلح  ــضــا،  أي
باختالف  يختلف  الحرية  للفظ 
النفس  فعلم  الفلسفية،  املدارس 
»تحقيق  بأنها  الــحــريــة  ــرف  ع
تحقيق  عــن  امــتــنــاع  أو  فعلي 

ضغط  ألي  الخضوع  دون  فعلي 
خارجي«.

ومعاني  مفاهيم  ولــلــحــريــة 
بمعنى  الحرية  فهناك  مختلفة، 
»عدم االلتزام«، و»الالانتماء«، أي 
على  الحرية  لفظ  البعض  يطلق 
رغبة املرء في أن يفعل ما يشاء 

أو  العرف  بتقاليد  االلتزام  دون 
هي  الحرية  أن  فيرى  العقيدة، 
أن يفعل الفرد ما يشاء أو يفكر 
وملثل  له،  تحلو  التي  بالطريقة 
الفلسفة  من  أصول  املفهوم  هذا 
الكاتب  تزعمها  التي  الوجودية 
ــول ســارتــر،  ــان ب الــفــرنــســي، ج
وتستعمل الحرية كمرادف للفظ 
تحرير  بمعنى  أو  االستقبال 
ــن ســيــطــرة الـــدول  الــشــعــوب م
بمعنى  ــة  ــحــري وال األجــنــبــيــة، 
تستعمل  الــســيــاســي،  املــفــهــوم 
املساهمة  في  الفرد  حق  بمعنى 
الصعيد  على  الحكم  شؤون  في 
الوطني واملحلي، وهناك الحرية 
بمعنى القدرة على التصرف في 
األمور الخاصة، وهي عبارة عن 
واالمتيازات  الحقوق  مجموعة 
التي تعترف بها الدولة لرعاياها 

وتتكفل بحمايتها.
بمفهوم  ــة  ــري ــح ال ــق  ــطــل وت
الحرية االقتصادية واالجتماعية 
والــضــمــان االجــتــمــاعــي، وهي 
الحرية التي تكفل للمرء العيش 
والــتــجــارة  الشغل  فــي  الــكــريــم 
املفاهيم  ضــوء  فــي  والصناعة 

السالفة الذكر.
* أستاذ باحث

لألستاذ  املــوضــوع  يف  بــحــث  راجـــع   *
أحمد بابانا العلوي، نشر بجريدة »أخبار 

اليوم«.

شيخ اإلسالم سيدي محمد بن العربي 
العلوي، يرتأس املؤتمر الثاني لالتحاد الوطني 

للقوات الشعبية سنة 1962



❐ نجاح باهر حققته »الهدية امللكية« 
يعد  الـــذي  الكبير  املسبح  للرباطيني، 
املعمور  في  ثمن  أقـل  دخـوله،  »واجـب« 
مكلفة  خدمات  مقابل  فقط،  دراهــم   10 بـ 
في اإلنقاذ واإلسعاف الصحي والصيانة 
والرباطيون ممنونون  والتسيير.  واألمن 
امللكية  االلتفاتة  كــرم  على  امللك  لجاللة 
مرافق  وجعل  عنهم  بالترفيه  إلسعادهم 
داخــل  خدمتهم  فــي  ومــدنــيــة  عسكرية 
ماليير  املنتخبون  يحول  فهل  املسبح.. 

الريع إلى بناء مسبح جديد؟

األنشطة  وأهمية  لكثافة  اعتبارا   ❐
الرباط  بها  تنفرد  التي  والفنية  الثقافية 
البررة،  أبنائها  سواعد  بفضل  يوميا 
الثقافية  العاصمة  لقب:  على  حصلت 
للمملكة، ويتنبأ مهتمون بالشأن الثقافي، 
تتويجها  من  تقترب  العاصمة  هــذه  أن 
العربي، بفضل  للمغرب  الثقافة  بعاصمة 
املنتسبني  املناضلني  الغيورين  نضال 

للمجتمع املدني من جذور رباط الفتح.

أنقذت  هادئة  حقيقية  ثــورة  كانت   ❐
واحتالل  الجوطيات  فوضى  من  الرباط 
األرصفة وتشويه التعمير والسكن وفرض 
اإلتاوات بالرغم من املقاومة الشرسة التي 
مكشوفة،  وبوجوه  املفسدون  بها  قــاوم 
الالقانوني..  الريع  وضع  على  للحفاظ 
فأين كان املنتخبون )كبارهم وصغارهم( 
عندما كان السلخ والذبح في تراث وتاريخ 
وسمعة أم العواصم؟ ونقولها بصراحة: 
و»إخواننا«  السلطات  من  مؤامرة  كانت 
حققت  فهل  نعطيك«..  »اعطيني  بـ  عمال 
الثورة هدفها؟ وهل تصمد أمام املفسدين؟

 
فيه،  تأسست  ــذي  الـ ــيــوم  ال منذ   ❐
من  حسبناها  حتى  بغطسة«  »ضربتها 
الغابرين. تلك هي لجنة 18 عضوا املكلفة 
واملكونة  أبنائنا  وبمستقبل  بالتعليم 
الكالم  زعماء  من  أغلبهم  منتخبني،  من 
هي  وهــا  ــام..  األوهـ ومصدري  والتبناد 
تسجل  جميلكم«،  »بــال  الثقافة  عاصمة 
بشهادة  الــنــاجــحــني  ــي  ف نسبة  أعــلــى 
للبحث  الزعماء  يجتمع  فلم  البكالوريا، 
في  التسجيل  مساطر  تسهيل  سبل  عن 
كيفية  وال  العليا،  الــدراســات  مؤسسات 

إنقاذ الراسبني منهم. 

رباطيني،  لقطبني   1959 سنة  التقطت  صورة 
القاضي  وصهره  حكم  محمد  القاضي  املرحومان 
رحمته  بواسع  هلل  تغمدهما  اجديرة،  مصطفى 
لنا أن عرفنا  وأسكنهما فسيح جناته، وقد سبق 
بعائلة حكم، ونعرف يف هذا العدد بأصهارها من 
مبدينة  لها  عالقة  ال  فالعائلة  كديرة،  عائلة 
من  أندلسية  هي  بل  أجدير،  مدينة  أو  أكادير 
إشبيلية  بإقليم  كــديــر«  »الــكــاالدي  منطقة 
ضمن   1609 سنة  بالرباط  وحلت  اإلســبــانــي، 

الالجئني إليها بدينهم اإلسالمي، وكان عددهم 
مخطوطات  على  وعثرنا  الجــئ،   8000 حوالي 
القاضي مصطفى كديرة وكان  املرحوم  والد  تهم 
رحمه هلل من عباقرة املوسيقى الصوفية واسمه 
هلل  عبد  بــن  محمد  بــن  الــســالم  عبد  الــكــامــل: 

اجديرة وتويف سنة 1943.
ونعود إلى ولده القاضي مصطفى، وكان رحمه 
هلل من احليسوبيني املشهورين يف الوطن العربي 

واإلسالمي، ومن أعالم القضاء يف اململكة.

بشرى للرباطيين: أزمة الطرقات حلت

اأطاح يف ظرف �شنة مبن مل تطح بهم املفت�شيات العامة للوزارات

رغم أننا نبهنا مرارا إلى غياب أي 
العاصمة،  لطرقات  مديري  تصميم 
اليوم  لتنضاف  تغير،  ال شيء  لكن 
الكارثية  األزمــات  إلى  جديدة  أزمة 
والــجــوالن،  السير  ــة  أزم األخـــرى: 
من  األحياء،  كل  منها  تعاني  التي 
ويعقوب  حــســان،  إلـــى  الــريــاض 
وحتى  اليوسفية،  ــى  إل املنصور 
فوضى  العتيقة..  املدينة  داخـــل 
الجميع،  منها  يعاني  السير  في 
فوضى  والـــراجـــلـــون،  ــون  ــب ــراك ال
ترعرعت وكبرت حتى صارت كارثة: 
- والحق يقال- ناضلت كل املجالس 
بـــدون اســتــثــنــاء لــلــحــصــول على 
»وزيعة« نفقات الطرقات من تزفيت 
يتطلب  حني  في  وترقيع،  وتشوير 
األمر ما هو أكبر من املقاطعات، ألن 
الطرقات ال يمكن هندستها في إطار 
إطار  في  ولكن  محدود،  مقاطعاتي 
املدار  لكل  بالنسبة  مديري  تصميم 

الحضري.
ال وجود   ،2019 في سنة  ونحن 
حتى  وال  املديري،  التصميم  لهذا 
التعمير  فـــي  الــتــصــامــيــم  ــي  ــاق ب
واإلنارة العمومية وقنوات الصرف 
الحضري،  النقل  وشبكة  الصحي 
لها  مثيل  ال  الــتــي  الشبكة  هـــذه 

ــال  ــج ــن حــيــث االرت ــي الــعــالــم م ف
والعشوائية والفوضى والفضائح، 
في  يقال-  والحق   - أخــرى  ــرة  وم
بتأطير  خاصة  مصلحة  العمالة 
مواقفه  وتنظيم  الحضري  النقل 
وترتيب تحركاته، والنقل الحضري 
الطوبيسات،  فــي  محصور  غير 
كبيرها  التاكسيات  في  أيضا  بل 
واحترام  وواجباتها  وصغيرها، 
أوال،  املدينة  نحو  تحمالتها  دفاتر 
منذ  ننتظر  ونحن  ثانيا،  والركاب 

الطوبيسات  »هـــالل«  ســنــوات   3
ــســاءل: أيـــن هي  ــت ــودة، ون ــوعـ املـ
ــن أيــن  ــات« مــواقــفــهــا؟ ومـ ــالكـ »بـ
ستتوقف؟  ــن  أي وإلـــى  ستنطلق؟ 
وإذا كانت العاصمة اليوم مخنوقة 
فكيف  ــات،  ــ ــدراج ــ وال بــالــعــربــات 
ســتــكــون مــع انــطــالق األســطــول 

الجديد للطوبيسات؟
تجلياته  بــكــل  ــاق  ــن االخــت ــه  إنـ
نتيجة عشوائية  العاصمة،  يضرب 
فأين  الــطــرقــات،  ــؤون  تــدبــيــر شــ

مهندسي املجالس الثمانية؟ بل أين 
ولجنة  اإلقليمية،  السير  لجنة  هي 
الحضري،  للنقل  اإلداري  املجلس 
ولجنة التسيير، بل أين هي األقسام 
وما  والعمالة؟  الجماعة  في  املكلفة 
كانت  ــإن  ف بالضبط؟  شغلها  هــو 
وإن  حلها،  فينبغي  ديكور  مجرد 
محاسبتها،  فيجب  مسؤولة  كانت 
تنبعث  نتنة  روائح  وأن  خصوصا 
من بناياتها ومن تصرفات لوبيات 
تسيطر على النقل الحضري برمته 
مفتوحة  ســمــســرة  إلـــى  وحــولــتــه 
الكتساب الحصانة ضد الخروقات.

كل  قبل  الطرقات هي  كانت  وإذا 
وشرايني  وسياسة  هندسة  شــيء 
واالجتماعية،  االقتصادية  للتنمية 
الـعاصمة  فـــــي  طـرقـاتـنـا  فـــإن 
وكأنها  هلل«  »إيــد  في  حسرة«  »يــا 
صممت لتعرقل أي تقدم، وممن؟ من 
املكلفني الساهرين على تنفيذ خطة 
التنقل على طرقات بعربات مريحة.

ــورة من  ــا هــي أمــامــكــم صــ وهـ
صغيرة  أجــرة  لسيارة  األرشــيــف 
1960 بلون أبيض جميل  من سنة 
في شارع محمد الخامس أمام بنك 
تاكسيات  مــع  وقــارنــوهــا  املــغــرب، 

اليوم!!

أسرار العاصمة

جلان منتخبة واأق�شام تقنية وم�شالح الطرقات مبهند�شيها وتقنييها تتفرج

فعالية الرقم األخضر لمحاربة الفساد
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التشويش  مــرض  قلوبهم  في  الذين  حــاول 
مجرد  أنها  اعتقادهم  وفي  البيعة،  طقوس  على 
فريضة  هــي  حــني  فــي  بروتوكولية،  ممارسة 
قرون،  منذ  نفسه  على  الشعب  فرضها  شعبية 
فهو راض  وبذلك  الحنيف،  دينه  واستمدها من 
الرابط  الرفيع  الحبل  هــذا  على  الــرضــى  كــل 
استقراره  ضامن  أمره،  وولي  ملكه  وبني  بينه 
ــه وتــعــدد  ــراب واســتــقــاللــه وحــريــتــه ووحـــدة ت
بائعي  غطرسة  من  للبلد  والحامي  ثقافاته، 
على  لالستيالء  ودكتاتورياتهم  والكالم  األوهام 

خيرات وثروات وسلطات الشعب. 
ذلك أن البيعة، هي مسؤولية تضع على عاتق 
جاللة امللك، أمن شعبه الداخلي والخارجي، ذلك 
إلى  منها  ليتسرب  هفوة  بكل  املتربص  الخارج 
فأشعل  دول،  عدة  في  فعل  كما  الشعب  وحــدة 
تقاليدهم  ومــزق  التفرقة  نيران  شعوبها  في 
إلى مجرد أجساد متناحرة  وأعرافهم، وحولهم 

فيما بينها.
من  تحصننا  التي  الحصانة  هي  فبيعتنا 
الفنت، هي الحضارة التي نتباهى بها بني األمم، 
وهي املرآة الصافية التي تعكس تالحم العرش 

والشعب.
في  معامالتنا،  كل  في  مللكنا  يومية  وبيعتنا 
الدنيوي..  تعاملنا  كل  في  ديننا،  طقوس  كل 
وعلى  املغربية،  اململكة  ازديادنا:  وثائق  على 
بطائق تعريفنا الوطنية: اململكة املغربية، وعلى 
القطع  وعلى  املغربية،  اململكة  سفرنا:  جوازات 
والضامن  املغربية،  اململكة  النقدية:  واألوراق 
لقوة ماليتها في الداخل والخارج صورة امللك، 
والتأييد  والنصر  الدعاء  يتكرر  املساجد  وفي 
للملك في الصلوات الخمس اليومية، وهي ملن ال 

يعلم بيعة الشعب اليومية.
الكلمة  بأن  سابق  عدد  في  ذكرنا  أن  وسبق 
إلى  يفوضها  بيعته  والشعب  للشعب،  اليوم 
رقينا  على  الساهر  املنقذ  امللك  املؤمنني،  أمير 

وازدهارنا وإنقاذها من املتربصني بمملكتنا.

بيعة 
ال�شعب 
اليومية

 بقلم: بوشعيب اإلدريسي

ــق كبير  ــد وطــنــي وصــدي ــن رائـ ــادة م شــه
شارك  ملني،  الرشيد  محمد  األستاذ  للمرحوم 
العلمية  الندوة  أعمال  في  تكريمه،  في  بها 
األستاذ  قاله  ومما   ،1998 فبراير   20 بتاريخ 
))إن  في حق صديقه:  الشرقاوي  الكريم  عبد 
متطورة  منهجية  تعتبر  الرجال،  تكريم  بادرة 
عن  تنم  حضارية  وظــاهــرة  حميدة،  وسنة 
من  ملواطنيهم  أســدوه  بما  لهؤالء  االعتراف 
تضحيات  من  لوطنهم  قدموه  ومــا  خدمات، 
في سبيل إسعاد أمتهم وتحريرها من أصفاد 
إلى  بها  واالرتــقــاء  واالستعمار،  العبودية 
الوطنية  العزة  لتحقيق  الكمال  أسمى درجات 
الرباط  اإلنسانية، وإن مدينة  الكرامة  وتوفير 
االعتزاز  وفائق  الفخر  بمنتهى  اليوم  لتشعر 
أبنائها  التكريمي ألحد  الحفل  تقيم هذا  وهي 
البررة، وقد كان من بني الرجال األوفياء الذين 
بددوا زهرة شبابهم مقدمني النفس والنفيس 
الحظ  وقام  غفوته،  من  الزمان  أن صحى  إلى 
قطفوها،  دانية  السيادة  بعودة  كبوته  من 
لواء  تحت  ظاللها،  ــة  وارف األمــجــاد  ورجــوع 
املستميت  بالجهاد  عاليا  يخفق  مجيد  عرش 
والتدبير  الحكيم  والتخطيط  املستنير  والرأي 
املتألق  والــفــكــر  املــنــيــع  والـــدفـــاع  ــرصــني  ال

الرفيع..(( انتهى.
الرباط،  حق  في  صادقة  كلمات  من  لها  يا 
امللكية املجاهدة، ويا له من تكريم لروح وطني 
كبير لم تنسه مدينته، وهذا يجعلنا نتساءل: 
نهبوا  الــذيــن  كــل  الــغــد  جيل  سيكرم  بــمــاذا 
واعتدوا وهمشوا نساء ورجال مدينة التراث 
املسؤولية  مواقع  في  اليوم  وهــم  اإلنساني 

الجماعية والبرملانية والحكومية؟ 

في الواقع، ال يهم اللون األخضر أو األصفر... 
فالفساد ال لون وال رائحة له، ألنه يتقمص دور 
بمظهر  الظهور  على  املحافظ  املرشد،  الواعظ 
األتقياء، وال ينقض على فريسته إال إذا خدرها 

بأساليبه، ليمر إلى االبتزاز.
في  بمفسدين،  أطاح  الحالي  األخضر  فالرقم 
ظرف سنة واحدة، ما عجزت عنه كل املفتشيات 
تقم  لم  والتي  تعيينها،  منذ  لــلــوزارات  العامة 
باملطلوب منها في ظروف عم فيها الفساد األرض 
وتنتشر  بالحصانة  الرشوة  و»تتمتع«  والبحر، 
تقدم  على  لتقضي  وبـ»العاللي«،  مخيف،  بشكل 
الشعب املطحون واملغبون، الذي يشكو وينتحب 
بينما  املنتخبة،  واملجالس  اإلدارات  ظلم  من 
املفتشيات »جنرال« ال علم وال خبر له عن مجزرة 
أن  املفتشيات  لهذه  فكيف  ــعــام«..  ال »الفساد 
تعمل وتفتش تحت إمرة وزراء هم الذي عينوا 

املوضوعني تحت تفتيش مفتشياتهم؟
وتفريخ  والفساد  الريع  وقبل  الــيــوم،  فقبل 
حزبيني  قياديني  ــى  إل وإســنــادهــا  املفتشيات 
بيناتنا«،  عيبنا  لـ»يبقى  وزرائــهــم  أحــزاب  من 
كل  بتفتيش  مكلفة  واحــدة  عامة  مفتشية  كانت 

اإلدارات العمومية، تابعة لألمني العام للحكومة، 
شخصية  يكون  االستقالل،  منذ  األخير  وهــذا 
لوبي  أي  نفوذ  أو  حزبي  تيار  ألي  منتمية  غير 
فتم  سياسي،  حتى  أو  اجتماعي  أو  اقتصادي 
تفصيل كل مفتشية لكل وزارة حتى »ال تصدعها« 
هذه  وأسندت  للحكومة،  العامة  األمانة  مفتشية 
كفاءات  بدون  وغيرهم  حزبيني  إلى  املفتشيات 
مجرد  أصبحت  حتى  بمهامهم،  للقيام  تؤهلهم 
مناصب لتبليص املحظوظني، وإقبار فضائحهم، 
والطامة الكبرى، هي مصائب وكوارث الجماعات 
لهذه  متخصصة  مفتشيات  توجد  فال  املحلية، 
»تتنفس«  الــتــي  الحيوية  املحلية  اإلدارات 
السياسة، فتحتمي بها وترتكب أبشع الخروقات 
لتخرج في األخير بريئة منها، وستبقى الوزارات 
والجماعات املحلية في هذه الفوضى، اللهم إذا 
إلى  العمومية  لــإدارات  العامة  املفتشية  عادت 
ومنها  للحكومة،  العامة  األمانة  في  أي  أصلها، 
الجماعات  لكل  خاصة  عامة  مفتشية  تتفرع 

املحلية.. »هذا إيال بغينا املعقول«.
وفي انتظار ذلك، يبقى أملنا في الرقم األخضر 

كبيرا لإطاحة بأوكار الفساد.

أرشيف الرباط



ــم اإلعـــــان عن  ــا تـ ــدم عــن
ألف سكن من  برنامج مائتي 
الحسن  الــراحــل  امللك  طــرف 
لدعم   ،1995 سنة  الــثــانــي 
من  الفقيرة  األســر  وتمكني 
تملك سكن الئق، ظن الجميع 
أن مشاكل السكن سوف تجد 
طريقها إلى الحل، وأنه سيتم 
الكراء  مشاكل  على  القضاء 
أنه  إال  واملكري،  املكتري  بني 
مع توالي السنني، تبني أن ما 
االقتصادي،  بالسكن  يسمى 
ربــحــيــة  ــج  ــرامـ بـ إال  ــس  ــي ل
بالنسبة للعديد من املنعشني 
قيمة  إلى  بالنظر  العقاريني، 
التي تتفاوت من  السكن  هذا 
مدينة  ومــن  آخــر  إلــى  موقع 

إلى مدينة.
ــة  ــدول ــددت ال ــ ــعــدمــا ح وب
كونه  في  االقتصادي  السكن 
تقل  أال  يجب  سكنيا  تجمعا 
املتواجدة  الشقق  مساحة 
تزيد  وأال  مــتــرا   50 عــن  بــه 
ثمن  ويــبــلــغ  ــرا،  مــت  80 عــن 
و25   20 بني  الشقة  اقتناء 
احتساب  دون  سنتيم  مليون 
الضريبة على القيمة املضافة، 
كما أن الدولة تساهم بأربعة 
شقة  كل  عن  سنتيم  مايني 
شروط السكن  استوفت  إذا 
االقتصادي املنصوص عليها، 
العقاريني  املنعشني  ألزمت 
تتضمن  اتــفــاقــيــة  بــتــوقــيــع 
ــروط،  ــشـ ــن الـ مــجــمــوعــة مـ
مساحات  توفير  بينها  مــن 

خـــضـــراء فـــي املــجــمــعــات 
السكنية ومكاتب »السانديك« 
وبالنسبة  للسيارات،  ومرآب 
غرفتني  توفير  للمستفيد، 
وصالون  ومرحاض  ومطبخ 
في 70 من املائة من املشروع، 
صاحب  يستطيع  حــني  فــي 
املشروع توفير غرفة وصالون 
ومطبخ ومرحاض في 30 من 
إال  املشروع،  باقي  من  املائة 
وبعد  السنني،  توالي  مع  أنه 
السكن  مشاريع  عــدد  تزايد 
ــادي، تــحــول هــذا  ــصـ ــتـ االقـ
يقض  كــابــوس  ــى  إل السكن 
ــني الــذيــن  ــواطــن مــضــجــع امل
االجتماعية  ظروفهم  قادتهم 
تبني  بعدما  فيه،  لاستقرار 
يعني  يكن  لم  االقتصاد  أن 
جيوب املغاربة، علما أن ثمن 
يتم  لم  السكن  من  االستفادة 
االلتزام به في غالب الحاالت، 

اقتنى  مشتريا  تجد  فقلما 
شقته بالثمن املحدد من طرف 
ما  ــى  إل ليتجاوزه  ــة،  ــدول ال
يفوق الثاثني مليونا وحتى 
أربعني، وإنما يعني االقتصاد 
واالقتصاد  البناء،  جودة  في 
التي  والــلــوازم،  املعدات  في 
يسكن  املستفيد  يلبث  ــا  م
ــي شــقــتــه، حــتــى تــبــدأ في  ف
ليبدأ في  التفتت فوق رأسه، 
أخرى،  شقة  بثمن  إصاحها 
كبيرا  مشكا  هناك  أن  كما 
يتعلق  فيما  مظلمة  وزاويــة 
األمر  ويتعلق  السكن،  بهذا 
أن  اعــتــبــار  على  بــالــفــوائــد، 
اشتروا  املستفيدين  أغلب 
األبــنــاك،  طريق  عــن  شققهم 
التي لعبت دورها لاستفادة 
بواسطة  ممكن  قـــدر  أكــبــر 
يصل  التي  الخيالية  الفوائد 
اقــتــنــاء  ثــمــن  ــى  إلـ بعضها 

الشقة.
من  »املــزوق  شاكلة  وعلى 
بّرا آش خبارك من الداخل؟«، 
ما  بني  شاسعة  فروقا  نجد 
العقاريون  املنعشون  يقدمه 
ــن خـــال  ــ ــم م ــي ــام ــص ــن ت ــ م
املجمعات  هـــذه  مجسمات 
الشقق،  واقع  السكنية، وبني 
ترميمه  ــاد  ــع ي شـــيء  فــكــل 
االقتصاد  فأين  وإصــاحــه، 
ظلما  سمي  الذي  السكن  في 
االعتبار  يرد  اقتصاديا؟ ومن 
كانوا  الذين  الحقوق  لــذوي 
ــرار في  ــق ــاالســت يــحــلــمــون ب
أنفسهم  ليجدوا  سكن مائم، 
بسكن  هــي  ال  خــربــات  فــي 
وال  اقتصادي  وال  اجتماعي 
أغلب  في  تتوفر  وال  مائم، 
ــشــروط  ــع ال ــاري ــش ــه امل ــات ه
دفتر  فــي  عليها  املنصوص 

التحمات؟

جنازة خدامة القا�ضي
فاقت جنازتو فالعدد

أحمد محمد العرابي
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يا ولدي خروج الناس بكثرة للمقبرة
فموت الخادمة واجهوا به القاضي جهرا

أما مللي مات هو وغاب عن األنظار
ّدا معاه سلطتو وما بقالو جاه وال وقار

فتنكروا ليه الوجهاء واألغنياء والفقرا
وحتى الفقهاء اللي كانوا مجاورينو فالحارة

هاذا يا ولدي مصر المولوعين بالسلطة الغّرارة
فاهلل  يلعن من يثيق فالدنيا الغدارة

كنعتابر هاذا يا يّما رياء ونفاق
كيف منين كان القاضي يضرب األعناق

والناس هايبا حكامو وتطلب منو اإلشفاق
كان مزيان.. الكل يحتارمو ويستقبلو بالعناق

وتلقاهم مكحكحين كيستناو خروجو من الرواق
ومللي مات وتأكدت ليهم صحة الفراق
نساوه فنهارو وهو مازال ليهم مشتاق

يدعيو معاه بالرحمة والمغفرة للعزيز الخالق
هاذي وهلل مفارقة غريبة فهذه الحياة

ألن اإلنسان ارجع كيتعامل غير بالمقايضات
واّل مع أصحاب المال والنفوذ اللي فأعلى المستويات

خاصة إيال كانت مازال باقيا ليهم الصفات
أما إيال تنحاو أو صبحوا من عداد األموات

ينساوهم وما يعود ليهم احترام وال تقدير وال ذكريات
هاذا نفاق كبير غزانا وخلى فينا عالمات

فاهلل ينجينا منو ويداوي حالنا من العالت

اأين االقت�ضاد يف ال�ضكن االقت�ضادي؟
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الزواج والطالق 
و�ضالتهما

العاملية  اإلحصائيات  حسب 
الطاق  فإن   ،2018 سنة  خال 
والعشرون  باملائة،   70 يفوق 
ــد الــفــضــي  ــعــي ــال ــوا ب ــل ــف ــت اح
بالعيد  احــتــفــلــوا  ــشــرة  ــع وال
العيد  أن  العلم  مــع  الــذهــبــي، 
والعيد  عاما   25 يناهز  الفضي 
الذهبي يناهز 50 سنة، ولعمري 
أن العرس هو ليلة العمر خافا 
للحديث  ــا  مــصــداق ــطــاق،  ــل ل
الحال  أبــغــض  »إن  الــنــبــوي: 
عند هلل الطاق«، وعيب العيوب 
أن  علما  الزوجية،  الخيانة  هي 
مثا،  مصر  في  الزوجة  خيانة 
شديد  ومع  رأسها،  يقطع  كانت 
على  يضحكون  حاليا  األســف، 

الزوج. 
املحبة  كانت  إذا  أنــه  أعتقد 
ــاء واإلخــــــــاص بــني  ــ ــوفـ ــ والـ
تطول  مودتهما  فإن  الزوجني، 
ــوادة،  ه ــدون  ب حياتهما  طيلة 
واألدب  الفهم  نطاق حسن  وفي 
باإلرث،  يتعلق  وفيما  واإلدراك، 
النص،  مع  اجتهاد  ال  أنه  علما 
عما بالقرآن الكريم: »يوصيكم 
للذكر مثل حظ  هلل في أوالدكــم 
ولن  هلل  حدود  وتلك  األنثيني«، 

تجد لسنة هلل تبديا. 
أوجب  من  أنــه  املعلوم  ومــن 
الواجبات، املساواة بني الرجال 
وفي  الــقــانــون،  ــام  أم والنساء 
الشرعي وحول  االجتهاد  نطاق 
ــعــدول،  ــام ال شــهــادة املـــرأة أمـ
يجوز  التباس،  كل  رفع  وقصد 

املرأة  شهادة  فصاعدا  اآلن  من 
بقوة القانون بني شهادة الرجال 

التي تضم 12 من الشهود. 
أنه  الــزوجــات،  تعدد  وحــول 
غير جدي، نظرا ألنه ضرب من 
العبث، على غرار شريعة الغاب، 
الذكية،  الحياة  في  سيما  وال 
لم  الزوج  أن ميزانية  فضا عن 
تسمح له قط طاقته املالية فوق 
أربعة،  فباألحرى  زوجة واحدة، 
حيث كانت هذه الغريزة في بحر 
تحصيل  من  ولعله  الظلمات، 
في  التعصيب  إلغاء  الحاصل 
اإلرث، لدرجة أنه ال يجوز بتاتا 
ليتيمات تقسيم التركة مع العم 
ليس  أنــه  بحجة  العم  ابــن  أو 
أحد من  ال  أن  أخ، وبسبب  لهن 
في  كثب  األسرة شارك عن  هذه 
عيب  نظري  في  وهذا  تربيتهن، 

وإجحاف. 
طبعا ال أخشى في الحق لومة 
الئم، وهذا ليس خروجا عن هدى 
الحنيف، حيث  اإلسامي  الدين 
أرض  على  الــطــقــوس  تتكيف 
تظهر  حينما  وتتأقلم  الــواقــع 
الحاجة والتعايش مع متطلبات 
املعلوم  ومن  الحديث،  العصر 

أنه ال تشديد في اإلسام. 
وفي نطاق الفكاهة: »إن املرأة 
تخاف من الفأرة والفأرة تخاف 
من  يخاف  والرجل  الرجل،  من 
األدلة  سيد  هو  وهذا  الزوجة«، 
الرجل،  ضــد  املـــرأة  عنف  على 

والعكس صحيح. 

 علي العلوي

يــعــيــش فـــريـــق االتـــحـــاد 
خانقة  مادية  أزمة  القاسمي 
قبل انطاق البطولة الوطنية 
أدت   ،2020  /2019 ملوسم 
العناصر  أغلب  رحيل  إلــى 
العمود  تشكل  كــانــت  الــتــي 
حر(  )انتقال  للفريق  الفقري 
بعد انتهاء العقدة التي كانت 
حني  فــي  بالفريق،  تربطها 
يسارع  املسير  املكتب  ظــل 
الزمن من أجل إنقاذ ما يمكن 
بصيرة  الــعــني  ألن  ــاذه،  ــق إن
امللعب  واليد قصيرة، وحتى 
تعلق  الجماهير  كانت  الذي 
الستقبال  كبيرة  آمــاال  عليه 
ــابــات اإليـــــاب، الزالـــت  ــق م
بعد،  به  تنطلق  لم  األشغال 
لها  املعنية  الجهات  وربما 
اإلشكالية  هــذه  آخـــر.  رأي 
جعلت املجتمع املدني وبعض 
على  والغيورين  الجمعيات 
لتنظيم  يستعدون  الفريق، 
استنكارا  احتجاجية  وقفة 
ملــا آل إلــيــه وضــع االتــحــاد 
ــي، الــــذي أصــبــح  ــم ــاس ــق ال
مــرور  مــع  يتاشا  تــاريــخــه 
السنوات، بعدما كان ذا قيمة 
عدد  اعــتــبــار  على  مــضــافــة، 
الامعة  واألســمــاء  الاعبني 

التي تخرجت منه.
والـــســـؤال الــــذي يــطــرح 
هناك  تكن  لــم  ملـــاذا  نفسه: 

طاولة للنقاش وحوار هادف،  
املعنيون  اجــتمـاع يـحـضـره 
باألمر فقط، يضع النقاط على 
الحروف ويخرج بالتوصيات 
ــجـــب اتـــبـــاعـــهـــا،  الـــتـــي يـ
لجميع  مــلــك  ــق  ــري ــف ال ألن 
القاسميني، علما أنه سبق له 
أن عاش نفس املشاكل، وأدت 
به للنزول لقسم الهواة، رغم 
تسييره  على  تعاقبت  ــه  أن

وتدريبه أطر كبيرة؟
قد يقول قائل أنه كانت أزمة 
الوقت،  ذلك  في  خانقة  مالية 
حقيقة، ولو كان الدعم املالي 
الحالي من املجلس الحضري 
لرأينا  والجامعة،  والجهة 
ألن  أفضل،  بمستوى  الفريق 

هو  اليوم  الفريق  ينقص  ما 
يأتي  والتكوين  التكوين، 
ماعب  من  ــى  األول بالدرجة 
القرب، فأين ملعب »املصلى« 
الذي أنجب عدة العبني أمثال 
بن  دحــان،  العمري،  اإلخــوة 
إدريـــــس، عـــال بــونــعــوج، 
الــلــومــاري  حــمــيــد،  كحيلو 
تحول  الذي  وآخرين،  وكروم 
ملعب  وأيـــن  مــقــبــرة؟  ــى  إلـ
ــى حي  إفــكــا الـــذي تــحــول إل
ملعب  ــأن  ــه شـ ســكــنــي شــأن
كبير  وعدد  الشليحات،  حي 
الرياضية؟  الــفــضــاءات  مــن 
جعل  القرب  ماعب  فغياب 
الــفــرق وفــريــق مسيري  جــل 
تتجه  الــقــاســمــي،  االتــحــاد 

ذي  جــوهــرة  بملعب  للعب 
الــعــشــب االصــطــنــاعــي رغــم 
أنه بدون صيانة، زيادة على 
القاسمي  االتــحــاد  فريق  أن 
الدفاع  وفريق  فئاته،  بجميع 
بقسم  املــمــارس  الــقــاســمــي 
الــعــصــبــة بــجــمــيــع فــئــاتــه، 

يتدربون بنفس امللعب.
خاصة القول، يجب وضع 
اليد في اليد من أجل مصلحة 
ــواب  ــ ــرق األب ــ ــق، وط ــري ــف ال
امللعب  إصــاح  في  لإلسراع 
الحلول  عــن  والبحث  أوال، 
هذا  مــن  للخروج  الناجعة 
يعود  حتى  املــظــلــم،  النفق 
سابق  إلى  القاسمي  االتحاد 

عهده.

من امل�ضوؤول عن و�ضعية فريق االحتاد القا�ضمي 
لكرة القدم؟

 حميد بوعادي

 جميلة حلبي



تنظم وزارة الثقافة واالتصال / قطاع 
الجهوي  املجلس  مع  بتعاون  الثقافة، 

وادي  ــة  ــلـ ــداخـ الـ ــجــهــة  ل
الرابعة  الـــدورة  ــذهــب،  ال
الوطني  للمهرجان  عشر 
في  الحسانية،  لألغنية 
 25 مــن  املمتدة  الفترة 
 ،2019 يوليوز   27 إلى 
الثاني  الحسن  بساحة 

بالداخلة.
ــذه  ــ ــدف هـ ــ ــ ــهـ ــ ــ وتـ
السنوية  الــتــظــاهــرة 
امتداد  على  املنظمة 
ــى  ثـــاثـــة أيــــــام، إل
بالثقافة  االهــتــمــام 
كموروث  الحسانية 
يحافظ على الهوية 
والتمسك  املغربية 
ــد  ــ ــي ــ ــال ــ ــق ــ ــت ــ ــال ــ ب

ترمز  التي  والــعــادات 
في  تساهم  كما  الــوطــن،  وحــدة  ــى  إل

تثمني املوروث الثقافي والفني الحساني، 
باعتباره ركيزة ورافعة أساسية لتحقيق 

الجهوي  التنموي  الــنــمــوذج  نجاعة 
تعد  كما  للمغرب،  الجنوبية  لألقاليم 
الصحراويني  املبدعني  لتشجيع  فرصة 
الحسانية  األغــنــيــة  مــجــال  ــي  ف

والتعريف بها.
دورة  وتــامــس 
ــة،  ــنـ ــسـ هـــــــذه الـ
تجليات  مختلف 
الحسانية  األغنية 
خال  مــن  الحديثة 
من  أكثر  استضافة 
موسيقية  فــرقــة   20
الجنوبية  الجهات  من 
للمملكة، وذلك في إطار 
بني  الثقافي  الــتــاقــح 
الهوية  ومكونات  روافد 
كما  املغربية،  الثقافية 
السنة  هذه  دورة  تنفتح 
موسيقية  ــوان  ــ ألـ عــلــى 
الفضاء  خارج  من  وطنية 
ــن خـــال  ــ الـــحـــســـانـــي، م
استضافة لونني موسيقيني 

من شمال ووسط اململكة.

من   24 الـ  في  سا  بمدينة  تنطلق 
شهر يوليوز الجاري، فعاليات الدورة 
ألطــفــال  ــي  ــدول ال للمهرجان   13 الــــ 
أبي  جمعية  تنظمه  والـــذي  الــســام، 
وطفلة  طفل   700 بمشاركة  ــراق  رقـ

يمثلون 30 دولة.
ــعــرف هـــذه الــــدورة الــتــي تقام  وت
وتحت  املجيد،  العرش  عيد  بمناسبة 
لامريم،  لألميرة  الشرفية  الرئاسة 
وبشراكة مع وزارة الثقافة واالتصال، 
فقرات  القنيطرة،  سا  الرباط  وجهة 
متنوعة من سهرات ولقاءات، وزيارات 
بهدف  وذلــك  وسياحية،  أثرية  ملعالم 

ــات الــحــضــاريــة  ــؤه ــامل الــتــعــريــف ب
للمملكة.

التي  ــدورة،  ال هذه  افتتاح  وسيقام 
غشت  شهر  من  الثاني  حتى  تستمر 
املقبل، بحضور دولة أوكرانيا كضيف 
والرباط،  سا،  مدينة  من  بكل  شرف، 
الــبــيــضــاء، بقصر  وتـــمـــارة، والــــدار 
املتواجد  ــراق«  ــ رق ــو  »أبـ املــؤتــمــرات 

بمنطقة الولجة بسا.
تشهد  التي  ــدورة،  الـ ستتميز  كما 
محمد  بــشــارع  كبير  كرنفال  تنظيم 
البريد  ساحة  من  انطاقا  الخامس 
ــواب،  ــن ال مجلس  مــقــر  إلـــى  وصـــوال 

اللغات،  من  بعدد  العالم  نداء  لتاوة 
وسياحي  ثقافي  برنامج  بتخصيص 
حافل، بهدف تقريب العادات والتقاليد 
العريقة ألطفال العالم، فضا عن تعزيز 
روح الحوار والتسامح والتعايش بني 
املنظمة  اللجنة  تسعى  حيث  الجميع، 
من خال هذا االحتفال الجماعي، إلى 
واملوسيقية،  الفنية  التظاهرة  جعل 
اإلنسانية،  الثقافات  لتاقح  فضاء 
األطفال،  خال  من  كاملة،  وانخراطها 
في نشر ثقافة السلم والسام، وتوطيد 
الكوني  والتسامح  التعايش  مبادئ 

واإلنساني.
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ــر الـــســـرديـــات  ــب ــظــم مــخــت ــن ي
اآلداب  بكلية  الثقافية  والخطابات 
والعلوم اإلنسانية بنمسيك بالدار 
الجمعية  مع  بتنسيق  البيضاء، 
اإليبيرية  ــدراســات  ــل ل املــغــربــيــة 
في  دولية  ندوة  واإليبيروأمريكية، 
األوروبــيــة«  »الــرحــات  موضوع: 
ــة«، وذلــــك يــوم  ــري ــك ــن تــمــثــات ت
بقاعة   2019 دجنبر   12 الخميس 
اآلداب  بكلية  خيري  الواحد  عبد 

والعلوم اإلنسانية الدار البيضاء.
ويروم هذا اللقاء العلمي، التوقف 
عــنــد نــصــوص رحــلــيــة لــرحــالــني 
وأملانيا  إسبانيا  مــن  ــني  ــي أوروب
من  وغيرها  وإيطاليا،  وإنجلترا 
ــدان، تــنــكــروا تــحــت أســمــاء  ــل ــب ال
عربية أو صفات وجنسيات أخرى 
املغرب  فـــزاروا  مختلفة،  ألسباب 
ثم  متنكرين،  أخرى  دول عربية  أو 
كتبوا مشاهداتهم انطاقا من هذا 
التخفي الذي يعكس رمزية متصلة 
بما هو تاريخي وثقافي وسياسي.

هذه  ــراءة  قـ ــدوة،  ــن ال وتتوخى 
النصوص والبحث في هذه العاقة 
من  والقناع  األصــل  بني  امللتبسة 
ــورة عن  ــني إنــتــاج صــ جــهــة، وبـ
من  الرحالة  يزورها  التي  البلدان 
جهة أخرى، بكل ما تحمله من أثار 

املرحلة التاريخية. 

»الرحالت الأوروبية: 

متثالت تنكرية«
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ندوة علمية بالدار البي�ضاء:

20 فرقة مو�ضيقية يف مهرجان الأغنية 
احل�ضانية بالداخلة

700 طفل من 30 دولة يف املهرجان الدويل 
لأطفال ال�ضالم

تراث  »العيطة  شعار  تحت 
ــى  ــق إل ــي ــوث ــت ــن ال ــادي مـ ــ ــ الم
التثمني«، تحتضن مدينة آسفي 
 28 بني  ما  املمتدة  الفترة  في 
الــدورة  الجاري،  يوليوز  و30 
الثامنة ملهرجان فن العيطة الذي 
الثقافة  وزارة  طرف  من  ينظم 
واالتصال تحت الرعاية امللكية، 
وبشراكة مع عمالة إقليم آسفي، 
وذلك انسجاما مع استراتيجية 
الحفاظ  إلى  الهادفة  الـــوزارة، 
الوطني  الامادي  التراث  على 
فن  ودعــم  استمرارية  وضمان 
فنيا  لــونــا  باعتباره  العيطة 

أصيا من التراث املوسيقي.
بهذا  الصادر  الباغ  وحسب 
على  وسيرا  فإنه  الخصوص، 
يسعى  السابقة،  الــدورات  نهج 
املهرجان خال هذه الدورة، إلى 
تقديم طبق فــني متميز ومتنوع 
موسيقية  ــرات  ــق ف ــال  خـ ــن  م
وشيوخ  شيخات  كبار  يحييها 
تاويـنها  بمختلف  العــيطة 
فضاء  خلق  وإلــى  وتنوعاتها، 
بني  الفني  والتاقي  للتواصل 
هذا  وعشاق  وممارسي  رواد 
يتضمن  إذ  الــغــنــائــي،  ــون  ــل ال
عروضا  الـــدورة،  هــذه  برنامج 

خال  من  غنية  وفنية  ثقافية 
تحييها  فنية  ســهــرات  إحــيــاء 
املحلية  الفرق  أجود  من  نخبة 
التنوع  وتــمــثــل  والــوطــنــيــة، 
الحاضن  والجغرافي  املجالي 
)املرساوي،  الــعــيــطــة  ــن  ــف ل
الحصباوي، الحوزي، الجبلي، 

الزعري..(.
وقد خصصت لهـذا الغـرض 
للـرواد  األولـــى  منصـتان: 
بــســاحــة مـــــــوالي يـــــوســف، 
للـشباب  الثـانية  والـمنصـة 
الـخامـس،  محـمد  بساحة 

حسب نفس الباغ.

العيطة تراث لمادي من التوثيق اإىل التثمني

ــرى  ذك تخليد  إطـــار  ــي  ف
تنظم  املجيد،  الــعــرش  عيد 
 / واالتــصــال  الثقافة  وزارة 
مع  بتعاون  الثقافة،  قطاع 
للموسيقى  الوطني  املجلس 
الدولي  املجلس  في  العضو 
ــى والـــشـــريـــك  ــق ــمــوســي ــل ل

الدورة  لليونسكو،  الرسمي 
الدولي  للمهرجان  التاسعة 
»صيف  والــثــقــافــة  للفنون 
و30   27 بني  ما  االودايـــة«، 
بـاملـوقـع   ،2019 يــولـيــوز 
ــة  االوداي لقصبة  التاريخي 

بالعاصمة الرباط. 

»�ضيف الوداية«



»منتدى  ينظم  الوطنية،  واإلشعاعية  الفنية  أنشطته  إطار  في 
»املهرجان  من  األولى  الدورة  بتازة«،  والفنون  للموسيقى  زرياب 
تحت شعار: »املوسيقى  العرض«،  وفنون  للموسيقى  الوطني 
الثقافية«، بدعم من جهة فاس  التنمية  العرض في خدمة  وفنون 
مكناس والجماعة الحضرية لتازة، وبتعاون مع »مؤسسة باحثون 
للدراسات واألبحاث والنشر واالستراتيجيات الثقافية«، واملديرية 
حافل  برنامج  خالل  من  وذلــك  بتازة،  الثقافة  لــوزارة  اإلقليمية 

ندوة  يضم  ونوعي 
تحت  وطنية  علمية 
»املوسيقى  عنوان: 
ــعــرض«  وفـــنـــون ال
الــــتــــقــــاطــــعــــات 
ف  ا شر بإ : ملمكنة ا
علمي من »مؤسسة 
للدراسات  باحثون 
والنشر  واألبحاث 
ت  تيجيا ا الستر وا
تساهم  الثقافية«، 
فــيــهــا نــخــبــة من 
والنقاد  الباحثني 
)د. سالم كويندي، 
بلخيري،  أحمد  د. 
بنويس،  أمــل  دة. 
أبـالل،  عـيـاد  د. 
بـــوجـــمـــعـــة  د. 
د.  ــي،  ــ ــوفـ ــ ــعـ ــ الـ
مصطفى لويزي(، 
اإلثنني  يوم  وذلك 

ببلدية  االجتماعات  بقاعة   2019 يوليوز   29
فعاليات  كما ستعرف  العاشرة صباحا،  الساعة  ابتداء من  تازة، 

املهرجان أنشطة فنية وتواصلية أخرى متعددة.

بيعة  على  مــرت  سنة  عــشــرون 
محمد السادس نصره هلل واعتالئه 
عرش أسالفه املنعمني، لكن ما يميز 
بالنسبة  العام  هذا  يوليوز  شهر 
زفاف  دعوة  على  عثرت  أنني  لي، 
القديمة  أوراقي  بني  األسبوع  هذا 
في الدار القديمة، قياسها 24×13 
سنتيم، مطبوعة على ورقة عادية، 
تعلوها صورة عاهل البالد آنذاك، 
قدس  يوسف  بن  محمد  السلطان 
أقدمها  دائـــرة،  وســط  روحـــه  هلل 
أن  وتتأكدوا  معي،  لتتأملوها  لكم 
التحام العرش بالشعب ليس وليد 
اليوم، وجذوره في أعماق التاريخ، 
أما  شــروط،  وال  قيود  بال  وسيظل 

الدعوة فهذا نصها:
»الحمد لـله وحده« تحتها نجمة 
وطنية صاحب  إلى  ترمز  خماسية 

الدعوة.
حضرة الفاضل املحترم،

بــعــد إهــدائــكــم عــاطــر الــســالم، 
ــرف بــاســتــدعــاء جــنــابــكــم  ــشـ أتـ
ولدنا  ــاف  زف حفلة  فــي  للحضور 
وذلك  هلل،  أصلحه  الهاشمي  البار 
عام  الحجة  ذي   19 األربعاء  يوم 

 1952 10 شتنبر  لـ  1371 موافق 
والنصف  الثامنة  الساعة  على 
الفقيه  صــهــرنــا  بــمــنــزل  ــســاء  م
زنقة  الــبــرنــوســي،  محمد  السيد 

لكم  دامت   ،17 رقم  القصري  حمام 
املسرات ولكم الفضل والسالم.

اســم:  السالف  الــنـص  تــحــت 
عــبـد الــفـــتـــاح بن أحمد بنعمرو.

ال�سلطان محمد بن يو�سف على دعوة زفاف● الخضر غيالن

الضباط  لكبار  والكبيرة  املهمة  القضايا  تسند  آنذاك،  العامة  النيابة  كانت 
الدار  في  االقتصادية  الفرقة  يترأس  وكان من  القضائية،  الشرطة  وعمداء 
البيضاء منهم، يجب أن يكون في مستوى عال من التكوين واألسلوب اللغوي 
في  تظهر  آنذاك  بدأت  التي  املنظمة  الجريمة  خطوط  قراءة  ليستطيع  والفني، 
أول عاصمة اقتصادية في املغرب، إال أن املشكل كما كان يقول كونفوشيوس، 
كان مشكل لغة، فهؤالء الضباط ال يحسنون فك الطالسم باللغة العربية، وإنما 
يحررون باللغة الفرنسية القانونية العالية محاضرهم في القضايا املهمة، وكان 
الجالس،  القضاء  أو  العامة  بالنيابة  آنذاك، سواء  البيضاء  الدار  أغلب قضاة 
يحيلون  العامني  والوكالء  امللك  وكالء  جعل  مما  العربية،  باللغة  تكوين  ذوو 
كل املحاضر باللغة الفرنسية على مكتبي ويطلبون مني إعداد تقارير بشأنها 
وتعميق البحث بصددها وأنا نائب مبتدئ، وبقدر ما كنت ال أقول ال، بقدر ما 
االقتصادية  القضايا  هذه  بمثل  يعج  وزميالتي  زمالئي  دون سائر  مكتبي  كان 
املعقدة لدرجة أني طلبت من رؤسائي آنذاك، التخفيف علي، ألنني كنت أمكث 
بن  األستاذ  النقيب  مكتب  إال  أجد  وال  يوميا،  مكتبي  في  الليل  منتصف  حتى 
زاكور بمعية بعض أعضاء مجلس الهيئة، حيث الزال الضوء مشتعال بجنبات 
منتصف  بشاي  املتقاعد يأتي  العسكري  املحكمة  حارس  بوعزة  وكان  النقابة، 
أعطي لجسمي  أن  ويأمرني  اللذيذ  بكرمه األصيل عشاءه  متقاسما معي  الليل 
بحكم  لالستجابة  قابلة  تكن  لم  بالتخفيف  دعواتي  أن  غير  حقها،  ومعدتي 
العام  الرأي  الوزارة، وبحكم تتبع  الذي كان عليهم من جهة من طرف  الضغط 
لتلك القضايا عن طريق الصحافة واملحامني، مما كان يعقد مهمتي وأنا شاب في 
عشرينات عمري، لذلك كان موالي التهامي أو األستاذ سعيد الياسيني ينادون 
علي لاللتحاق بالوكيل العام، املرحوم املكي نوشريف أو محمد العزوزي القادم 
من فاس للدار البيضاء، ويجدون حرجا في ذلك، ألنهم يعلمون أنه تكليف جديد 
بملف ساخن وينصحونني بالصبر، وأعلم قبل الدخول، بأن ذلك امللف الثقيل 
سوف يدرس فوق تربة أوالد حريز الخصبة وفي سكون ليل ارياح، حيث أحمل 
في صندوق سيارتي امللفات التي غالبا ما كنت أنفض عنها غبار الفالحة وأنا 
يعرفون  ألنهم  ذلك،  من  يبتسم  جلهم  كان  الذين  املسؤولني  إلى  تقريرها  أقدم 
عنها  املؤدى  الغير  األسبوعية  راحتي  من  أخذ  دراستها  وقت  وأن  فالح  أنني 
من طرف وزارة العدل، بل كلما أرادوا االستجابة لطلباتهم كانوا ينصحونني 
بدراستها في الطبيعة كي تكون جاهزة يوم اإلثنني، وال يرون ضيرا في نفض 

تراب التيرس من مرفقاتها.
وملا كانت هذه امللفات التي قال عنها زميلي في الدراسة ورفيق دربي املهني 
البيضاء،  الــدار  في  الشهير  املحامي  محاسني،  مصطفى  األستاذ  وصديقي 
والذي كان يصر أن يحضر جميع مرافعاتي رفقة مجموعة من كبار محاميي أم 
القرى كما كانوا يسمونها وهو يجيب عن تساؤالت إحدى كبيرات الصحفيات 
التي كان قلمها يهز املنابر اإلعالمية، بأن مثل هذه امللفات ال يوجد من يستطيع 
الصحف  إحدى  منابر  على  املذكورة  الصحفية  ونقلت  فالن،  إال  طالسمها  فك 
كانوا  الذين  وزميالتي  زمالئي  مع  باطلة  عــداوات  لي  وخلقت  قوله  الشهيرة 
بعدما  ذلك  بعد  تراجعوا  لكنهم  قيمتهم،  من  التقليل  من  نوعا  ذلك  يعتبرون 
املدافعني عني، بل  أكثر  تعرفوا على حسن سريرتي وحبي لهم وأصبحوا من 
أن  قبل  الستشارتي  القضايا  من  بعد  فيما  عليهم  استعصى  بما  يأتون  كانوا 
أصبح رئيسا لعدة نيابات عامة، وهو ما جعل روابط من الود تنشأ بيني وبني 

عدد كبير من القضاة واملحامني، والتي أفتخر بها .
الفنية  امللفات  هذه  درس  من  إال  العامة  النيابة  يمثل  ال  أن  طبيعيا  وكان 
العامة ومحقق  للنيابة  البليغ في تكويني كممثل  التي كان لها األثر  واملعقدة، 
في القضايا الكبرى ومستشار في قضايا الدولة، ألن حضور ممثل آخر يتطلب 
نجاعة  على  ينعكس  مما  وشهور،  أسابيع  تستغرق  أن  يمكن  جديدة  دراســة 

العدالة.
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يتبع

نزهة الركراكي وحممد اجلم 
على قناة »اإم. بي. �سي« يف 2020؟

قدم املخرج املغربي هشام الجباري، مقترحا ملسلسل 
جديد يجمع الثنائي املغربي املشهور، الفنانني نزهة 
الركراكي ومحمد الجم إلى قناة »إم. بي. سي« دراما، 
ولم   ،2020 رمــضــان  فــي  يعرض  أن  أمــل  على 
يتوصل لحد اآلن بأي رد يفيد قبوله، ليشرع في 
تصويره بمعية الثنائي املذكور، إذ في حالة 
قبوله من طرف الشركة املختصة، سيعرض 

سي«  ــي.  ب »إم.  قــنــاة  على  املسلسل 
وسيشارك  املقبل،  رمضان  خــالل 
املمثلني املذكورين، مجموعة مـن 

األسـمـاء الـالمعة في الدراما.

املـو�سـيـقـى وفـنون
 الـعـر�س فـي تـازة

حف�سة حي�سر تنال 
الباكالوريا بامتياز

الحاج  الكبير،  للمبدع  القلبية  بتهانيها  نتقدم 
وأحد  املغاربة،  املخرجني  قيدوم  حيضر،  أحمد 
الوجوه البارزة في اإلذاعة والتلفزيون والسينما 
ابنته  نجاح  بمناسبة  الستينات،  منتصف  منذ 
حفصة حيضر ونيلها شهادة الباكالوريا بامتياز، 
أفراد  ولجميع  وإخوانها  لوالدتها  كذلك  تهانينا 
في  والتوفيق  الــنــجــاح  لها  متمنني  أســرتــهــا، 

مسيرتها الدراسية.

أغنيتها  جليلي  نــورة  الفنانة  أطلقت  أن  بعد 
الذي  العمل  وهو  ينادي«،  »ملكنا  بعنوان  األخيرة 
إلطالق  تستعد  »اليوتيوب«،  على  قناتها  عبر  قدمته 
عمل جديد بعنوان »الصبر كيضبر« من كلمات الزجال 

محمد امللوكي.
الفنانة السالفة الذكر واملنحدرة من إقليم خنيفرة، 
التوقيع على مسار هادئ عبر عدة مشاركات  تواصل 
بوءها  الذي  األمر  وخارجه،  املغرب  داخل  مهرجانات  في 

للحصول على عدة جوائز.

»ال�سرب كي�سرب« عمل فني يجمع 
نورة وامللوكي  

فا�س تب�سط ذراعيها 
لفن امللحون

تحتضن فاس من 20 إلى 28 يوليوز الجاري، 
امللحون  لفن  الوطني  للمهرجان  الـ17  النسخة 

الذي تنظمه جماعة فاس ومقاطعاتها.
بشراكة  املنظمة  التظاهرة  برنامج  ويتضمن 
مع »مؤسسة تراث املدينة« تحت شعار »امللحون 
وآفاق املستقبل«، عروضا فنية تقدمها مجموعات 
متخصصة من شتى املدن املغربية، وندوة علمية 

في موضوع املهرجان.
في  تأتي  التي  الــدورة،  عروض  كافة  وستقام 
التراثية  واملهرجانات  العلمية  البرامج  إطــار 
التي تنظمها جماعة فاس سنويا، بحديقة جنان 

السبيل ومختلف مقاطعات املدينة.



 

امللكي،  الحزب  يسمى  كان  الــذي 
إلياس العمري، ال يجد أي إحراج 
بصراحة  ليقول   ،2005 سنة  في 
متناهية وهو يجيب صحفيا على 
السكرتير  يف  رأيك  ))ما  سؤاله: 
اخلاص للملك املاجدي، فيجيبه: 
أنا أول من واجهت شركة املاجدي 
حينما كنت مستخدما يف إحدى 
يعرف  والكل  املنافسة،  الشركات 
حينه((  يف  عــنــه  وكــتــبــت  هـــذا 
)الجريدة األخرى. 2005/9/21(، 
الــذي عنونه  وهــو االســتــجــواب 
الهمة  مــر  ))إذا  بقوله:  إلــيــاس 
ألسلم  فسأقوم  الشارع  هــذا  من 
بنشماس  تجرأ  مثلما  عليه(( 
السياسية  ــزاب  األحـ ))بــوصــف 
)املساء.  العسكرية((  بالثكنات 
2 دجنبر 2009( دون أن يستثني 
ــذه الــتــشــبــيــهــات  ــ ــن ه حــزبــه مـ

العسكرية.
إن املتتبع ملسار فؤاد الهمة وهو 
يكتشف  الحزب،  هذا  رأس  على 
املــطــلــع)...(  املستشار  ــذا  ه أن 
هذه  ومكونات  خبايا  يعرف  كان 
على  له  هيمنت  التي  املجموعة 
هذا  الهمة  كان  وقد  الــحــزب)...( 
النخبة املتسيسة  أن  شاهدا على 
ــاول إدمــاجــهــا فــي هذا  الــتــي حـ
أعلنت  وقد  بداياته،  عند  الحزب 
أول  ــان  وك لالستمرار..  رفضها 
البشير  ــن،  ــارب ــه ال املــتــنــوريــن 
الزناكي، قد أعلن انسحابه من هذا 
الحزب، والترشح لالنتخابات في 
صالح  والتقدمي  مستقلة،  الئحة 
إدمــاج  على  احتج  وقــد  الــوديــع 
انتخابي  مــاض  لهم  ))أشــخــاص 

أسود((.
وحزب العهد الذي أعلن زعيمه 
الدكتور نجيب الوزاني انضمامه 

لحزب األصالة ثم انسحابه منه.
عزيز  السوسي  القطب  وحتى 

يكن  لم  الذي  الوقت  في  أخنوش، 
العلني  رفضه  يعلن  له حزب)...( 
رغم  األصــالــة،  لحزب  لالنضمام 
ــرار  تــصــريــح رئــيــس حـــزب األحـ
بعرضه  ــصــوري  ــن امل مصطفى 
حزب  لتشكيل  االنضمام  ملخطط 
األحرار أو حزب األصالة، وإعالن 
أخــنــوش لــرفــض هــذا االقــتــراح، 
أقطاب  إقــنــاع  فــي  الهمة  وفشل 
الساسي،  االشــتــراكــي،  االتــحــاد 
ــام لــحــزب  ــم ــض ــاالن وحــفــيــظ، ب
التي  الضمانات  رغــم  األصــالــة، 
أعطاها أقطاب املال واألعمال)...( 
حاضرين،  كانوا  الذين  والنفوذ 
املستشار امللكي املعتصم، وقطب 
في  التراب،  مصطفى  الفوسفاط 
كان  طبعا  أخــنــوش،  عزيز  بيت 
أقطاب  وجه  في  واضحا  الرفض 
العمري  فيه،  املتحكمن  الحزب 
يشهد  وماضيهما  وبنشماس، 
والدعوة  املتعارضة  بأفكارهما 

املخزنية.
تلك  مدى،  وأبعد  هذا،  من  أكثر 
البدايات التي وضع أسسها فؤاد 

الهمة، بحكم التزامه بالنظام الذي 
يعتبر الهمة قطبا من أقطابه، حن 
وضــع حــدود املنطق واالحــتــرام، 
أساليب  بــصــراحــة  ينتقد  ــو  وه
واإلحسان،  العدل  قطب  احتجاز 
لتعنون  يس،  السالم  عبد  الشيخ 
متعاطفة  كانت  التي  الجريدة  له 
مــع فـــؤاد الــهــمــة، بــحــروف على 
ثمانية أعمدة: ))الهمة يصف منع 
باأللعوبة((  واإلحــســان  العدل 

في  األول  املستشار  ليتساءل 
التي  الخلفيات  امللكي عن  القصر 
السابق  الداخلية  وزيــر  دفعت 
احتجاز  ــى  إل البصري  ــس  إدريـ
في  الهمة  ليقول  ــس،  ي الشيخ 
الفصيحة  بالدارجة  استجوابه 
يس  ))السيد  يــس:  الشيخ  عن 
عليه  ــن  ــادي وس ــدارو  ــ ف مخشي 
اللي  هــاد  نشوفو  ــال:  ق وسيدنا 
املنع: هديك  كيلعب)...( ويدعي 
األولى.  )الجريدة  ألعوبة((  غير 

.)2009/7/9
ليطرد فؤاد الهمة كل ادعاء بأنه 
يس،  الشيخ  احتجاز  قرار  خلف 
))أصبحت  للصحفي:  يقول  وهو 
عليه  تعلق  عثمان،  قميص  مثل 

اخلطايا((.
وكانت نفس الشائعات املرتبطة 
دفعت  قد  ــذا..  ه عثمان  بقميص 
وضع  إلى  الهمة  فؤاد  املستشار 
يتعلق  فيما  الحروف  فوق  النقط 
مخطط  على  متفق  بأنه  باتهامه 
مــوالي هشام عن  األمــيــر  إبــعــاد 
السادس،  محمد  امللك  عمه  ابــن 

االســتــجــواب:  نفس  فــي  ليقول 
هشام  مــوالي  األمير  سمو  ))إن 
ينتمي لألسرة املالكة، وإنني كابن 
إطار  يف  ترعرعت  للشعب)...( 
االحترام التام لكل فرد من أفراد 
هذه األسرة وليس واردا قطعا، أن 
وإني  أنشطته  على  تعليقا  أقدم 
ال  األمير،  سمو  أنشطة  أن  أؤكــد 
تشكل إطالقا أي تهديد، ثم إني 
هشام  موالي  األمير  سمو  أعرف 

منذ كنا يف مقتبل العمر(( )نفس 
املصدر(.

طبعا، فإن هذه األفكار ال تواكب 
الحاكمة  الطبقة  ــداء  ــ أع ــاة  دعـ
التي  الجهود  املتعفنة)...( وتبرر 
من  الهمة  فؤاد  املستشار  صرفها 
ــط كــيــان حــزبــه األصــالــة  أجــل رب
متميزة  بــنــخــبــة  واملـــعـــاصـــرة، 
الشيء  التقدمين،  الشبان  مــن 
ــدا مــن أقــطــاب  ــذي جــعــل واحــ الـ
بنعدي،  حسن  النقابي  الحزب، 
الباكوري،  مصطفى  واالقتصادي 
في  رغبته  عن  يعلن  األخير،  في 
وتحويله  ــحــزب،  ال اســم  تغيير 
 2 )الصباح.  اشتراكي  حزب  إلى 

دجنبر 2015(.
ــدوره  ــرر صــ ــ ــبـــالغ الــــذي ب الـ
بتعليق واضح يقول: ))علما بأن 
على  تهيمن  واملعاصرة  األصالة 
قيادات  التأسيس  منذ  تشكيله 

ذات مرجعية يسارية((.
ــدة االتـــحـــاد  ــ ــري ــ ــت ج ــ ــان ــ وك
االشتراكي، قد اشتمت رائحة هذا 
إليه  يطمح  كــان  الـذي  الـتغيير 

فؤاد الهمة والذي كان ربما سببا 
الحزب  قيادة  من  استقالته  في 
لتكتب: ))إنهم يبحثون عن سبل 
عن  بعيدا  جديد  حتالف  خللق 

هذا احلزب((.
لقطب  األخير،  التعليق  ليكون 
بيد هلل،  الشيخ  األصــالــة،  حــزب 
األصالة  حــزب  ))إن  قــال:  ــذي  ال
امللك،  يف  عمياء  ثقة  له  ليست 

وإمنا هي ثقة واعية((.

العارفن،  املراكشين  من  واحد 
مشهور باسم ولد العروسية، وهو 
هلل  عبد  يسمى  كاتب  الواقع  في 
كتاباته  إحدى  في  كشف  رفــوش، 
عــن ســر أقـــدم مــن جــامــع الفنا، 
وهو أن ))مراكش متتاز بسقوفها 
دخلوها  يريد  من  وكل  املنحدرة، 
فإنه  انحناء  ــدون  ب ــرأس  ال ــع  راف

يعرض رأسه للضرب((.
الــجــار  أراد  كــيــف  ــا  ــن رأي وقـــد 
فــؤاد  الرحامنة،  ــد  ول املراكشي 
رافع  كله  املغرب  يدخل  أن  الهمة 
ومرافقته  صداقته  بحكم  الــرأس، 
فإنه من  املغرب،  واستشارته مللك 
الصعب عليه أن يحني رأسه كلما 
فهو  مغربي..  ملوقع  الدخول  أراد 
قطب من أقطاب املخزن، واملخزن ال 
يحني رأسه مهما كانت الظروف، 
الهمة،  فؤاد  عرفوا  الذين  أن  رغم 
الذي  ــؤدب  امل املهذب  فيه  عرفوا 
 2011 سنة  في  أنه  كيف  الحظنا 
أعلن استقالته من رئاسة الحزب، 
أسسه  الذي  واملعاصرة،  األصالة 
ليكون  الكثير)...(  عليه  وصرف 
حـــزب األغــلــبــيــة، رغـــم اعــتــرافــه 
لهذا  قيادته  نهاية  في  الصريح 
ــة فيهم  ــارب ــغ ))امل بــأن  ــحــزب،  ال
مؤطرين  غير  املائة  يف  ثمانون 
طنجة.  في  )تصريح  سياسيا(( 

25 أبريل 2008(.
ــي  ــجــاب ــح اإلي ــصــري ــت ــو ال ــ وه
الواقعي الذي برر استقالة الزعيم 
 ،2011 سنة  حزبه  من  الرحماني 
الضخامة  مــن  تصريحا  ــان  وكـ
في  املنافس  القطب  لدرجة جعلت 
لحسن  والتنمية،  العدالة  حــزب 
))إذا  بقوله:  عليه  يرد  ــداودي  ال
املغاربة  من  املائة  يف  ثمانون  كان 
فألنهم  سياسيا،  مؤطرين  غير 
املنتظر)...(  املــهــدي  ينتظرون 

ليقوم بهذا التأطير((.
الخليفة)...(  القطب  ليتولى 
ــاس الــعــمــري، الــتــدخــل بعد  ــي إل
ما  ولــيــخــرج  الـــــداودي،  تعليق 
في  ويكشف  ــاه،  ــواي ن مــن  خفي 
الهمة  ــؤاد  ــ ف بمحضر  خــطــابــه 
حضانة  عــن  طنجة،  مدينة  فــي 
يسارية  ))ملنظمة  الحزب  هــذا 
للعبارات  وفية  مازالت  راديكالية 
ــة  ــوازي ــورج ــب املـــجـــيـــدة)...( ال
ــة احلــاكــمــة  ــق ــب ــط الــبــشــعــة وال

املتعفنة((.
وهو النقاش الذي كان له األثر 
البليغ في إطعام هذا الحزب منذ 
ــى، بحليب  ــ األول أيـــام رضــاعــتــه 
على  باالنفجار  املــهــددة  الــثــورة 
أيدي أقطاب متطرفن مثل إلياس 
العمري وبنشماس الذي سبق أن 
صدرت في حقه أحكام باإلدانة من 
أجل هذه األفكار، ليبقى التساؤل: 
متربي  مغربي  قطب  عــالقــة  مــا 
بهذه  امللكي  القصر  رفــوف  تحت 
أم  املتعفنة)...(؟  الحاكمة  الطبقة 
احتاجت  التعفن هذا،  أن خطورة 
التخلص  قبل  إلى سنوات طويلة 
الثورية،  املواقف  هذه  أقطاب  من 
العمري وبنشماس، على الطريقة 
هذا  تشتت  أخيرا  رأيناها  التي 
املاليير  أمــواج  في  كله،  الحزب 
فــؤاد  يجمع  وكــيــف  املــشــبــوهــة، 
الهمة، ابن املخزن الوفي، بن آفاق 
حزب أسسه مبدئيا، لدعم النظام 
الحزبي،  ــراغ  ــف ال ــد  وس املــلــكــي، 
الحزب،  في  الثاني  القطب  وهذا 
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انتهى حزب الأ�صالة واملعا�صرة

عندما �صرح امل�صت�صار الهمة باأن اعتقال 
ال�صيخ ي�س األعوبة لإدري�س الب�صري واأن 

الأمري مولي ه�صام ل ي�صكل اأي تهديد

بقلـــــــم:
مصطفى العلوي

عنوان استجواب الهمة الذي صدر يف الجريدة األوىل بتاريخ 9 يوليوز 2009

األمري موالي هشام، أمري محرتم وال يشكل أي تهديداحتجاز الشيخ يس كان ألعوبة بصرية


