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قررت الجهات المكلفة باستقطاب 
لتوظيفها  المتخصصة  العناصـــــر 
األبيض  للبيت  التابعة  المكاتب  في 
بواشنطن، دراسة ترشح الصحفي المغربي 
جريدة  مشروع  صاحب  بنشمسي،  رضى 
»نيشان« الموقوفة، ليشغل إحدى المهام، 
العالم  بشؤون  المكلفة  المـــــــكاتب  في 
بنشمسي  يكون  وقد  واإلسالمي،  العربي 
نائب  بعد  المسار،  هذا  يدخل  مغربي  ثاني 
عمر  بن  جمال  المتحدة  لألمم  العام  األمين 
موالي  لألمير  أيضا صديق سابق  الذي هو 

هشام.

سري

4

بالرج لفا�س ويف فمه عقد من اجلواهر

»اتركوا الملكية .. وخذوا ما شئتم«
)الحسن الثاني(

الحقيقةالضـــائعة
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حممد ال�ساد�س احتفل 

مبوازينه )...( يف تون�س

هل هــ� م�ؤ�شر لعـــدم 
الر�شى امللكـــي على 

م�ازين الربـــــاط

وثيقـــــة فرن�شـــية: كيف 

اأقنع احل�شن الثاين اأمريكا 

باإعالن حالة اال�شتثناء؟ 
11 10

ال�شيخ حمزة يدع� لاللتفاف ح�ل امللك 
حممد ال�شاد�س والزاوية الب�د�شي�شية 

ت�شبح »م�ؤ�ش�شة مداغ«

اأ�سابيـــع بعد قـراءة اللطــيف

عنـدما تربعـت اأم كلثــ�م بـ 300مليـــ�ن
07 �شنــتيم ل�شحايــا زلزال اأكاديـــــر 

الملف
األسبوعي
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الرباط. األسبوع
يف �سابع يناير 2014، بعث جاللة 

امللك، ر�سالة رعاية �سامية، لأول 

يحمل  فني  مو�سيقي  مهرجان 

عنوان: مغربي ومفتخر، ي�سرف 

الغاوي،  العلي  عبد  الفنان  عليه 

ليجول هذا املهرجان يف جمموعة 

املدن  مقدمتها  يف  مغربية  مدن 

الوحدة  لتكري�س  ال�سحراوية، 

الوطنية.

نادي  جمــعية  حر�ســـــت  وقد 

هذا  مواكبة  علــــــــى  الفنانني، 

حيث  ال�سباب،  بعيد  املهـــرجان 

يوليوز   30 يوم  املهرجان  يفتتح 

2014، مب�ساركة اأزيد من خم�سني 
فنانا ي�ساركون يف هذه امللــــحمة 

التي جتمع تاريخ املغرب ما بني 

1912 و2013، بتمهيد من تاريخ 
الرحالة ابن بطوطة.

معــــــنى  له  اإذن،  مهرجان  اأول 

اجلـماهري  علـــى  واأثر  ومغزى 

املغربية كان طبيـعيا اأن متهد له 

الفني  العلم  لهذا  امللكية  الرعاية 

ال�ستعرا�سي.

هذا  طاقــــم  حتــــركات  اأن  اإل 

التي  املغربية  املدن  يف  املهرجان 

�سيقام بها، مل يحرك - كــما يبدو 

الولة والعمال،  �سـاكن يف  اأي   -

يلبوا  اأن  فيهم  يفرت�س  الذيـــــن 

دعوة الرعاية امللكية لإ�سراف كل 

منهم على تنظيم احلفل يف املدينة 

املتواجدة يف اإقليمه.

املـــنظمة  اللـــــــــجنة  كتبت  وقد 

الولة  كل  اإىل  ر�سائل  للمهرجان، 

جواب،  هناك  يكن  فلم  والعمال 

كما اأنه قامــــــت بزيــــارة بع�س 

وعدم  بــــربودة  لتفاجاأ  العمـال 

تن�سر  الذي  الوقت  يف  اهتمام، 

الداخلية  وزارة  اأن  ال�سحف، 

للأرك�سرتا  مليار،  ن�سف  منحت 

عمالة  طريق  عن  الفيلرمونية 

مدينة الدار البي�ساء.

وزير الداخلـــــــية، اإذن مطـــالب 

وقته  مــــــن  جزء  بتخ�سـي�س 

ال�سيــــــق، لفتـــح اأبواب النجاح 

لهذا امل�سروع الفني الكبري حتى ل 

يفهم املغاربة، اأن الرعاية امللكية 

ل تعني �سيئا.

هل الوالة ال يقدرون الرعاية 
امللكية يا وزير الداخلية

الرباط. األسبوع

يومان بعد �سدور احلكم على ال�سحفي توفيق 

بوع�سرين، واإدانته بجرمية الن�سب والحتيال 

عليه  واحلكم  الرباط،  ا�ستينافية  من طرف 

لل�سجن  �سيجره  الذي  املوقوف،  بال�سجن 

حقه،  يف  �سابق  حكم  تواجد  حالة  العملي يف 

مواخذة  ظاهرة  على  �سحفية  حملة  �سنت 

�سحفي بجرمية الن�سب، لأن ال�سحفي عندما 

املهنة  ب�سرف  مي�س  فاإنه  ن�ساب،  اإىل  يتحول 

هذا  �سدور  من  يومني  وبعد  اأنه،  ونبلها، اإل 

بالبي�ساء،  التجارية  اأ�سدرت املحكمة  احلكم، 

حكما يف حق نف�س ال�سحفي، توفيق بوع�سرين، 

»الأ�سبوع  جريدة  اإدارة  عليه  رفعت  اأن  بعد 

هذه  مداخيل  على  بال�سطو  ال�سحفي« دعوى 

ملدير  �سبق  اأن  بعد  الإعلنات،  من  اجلريدة 

بوع�سرين  لتوفيق  اأ�سند  اأن  »الأ�سبوع« 

وكان  بالإعلنات،  »الأ�سبوع«  تزويد  مهمة 

بغر�س  التجارية  للمحكمة  »الأ�سبوع«  جلوء 

املحكمة  اإىل  اأخرى،  مرة  �سحفي،  جر  تفادي 

اجلنائية، اإل اأن املحكمة التجارية حكمت بعدم 

الخت�سا�س. ال�سيء الذي �سيحتم رفع دعوى 

اأخرى على توفيق بوع�سرين يف حمكمة اأخرى 

للنظر يف مو�سوع ال�سطو على ممتلكات الغري. 

ر�سالة حبية  بعث  قد  »الأ�سبوع«  مدير  وكان 

اإىل مدير »اأخبار اليوم« ينبهه فيها اإىل خطورة 

املايل لأن  الطمع  مطبات  يف  ال�سحفي  �سقوط 

الطمع يف�سد م�سار ال�سحفي، ولكن بوع�سرين 

اأبى اإل اأن ي�ستمر يف الطريق املعاك�س.

عر�ست  بال�سحافة،  تتعلق  اأخرى  ق�سية 

على املحكمة، اإثر �سكاية قدمها وزير ال�سبيبة 

»الآن«،  جملة  مدير  �سد  اأوزين،  والريا�سة 

الرا�سدي.  اإبراهيم  الأ�ستاذ  عنها  يدافع  التي 

املجلة  ن�سرته  ما  اأن  اأوزين  اعترب  اأن  بعد 

حول دبلوماته يعترب ت�سكيكا يف اأهميتها، رغم 

امل�سار  نف�س  اجتاز  اجلجيلي  املجلة  مدير  اأن 

اجلامعي للوزير اأوزين، وهو اإذن اأعرف النا�س 

باخلبايا والتفا�سيل. 

حماكــــمة 
اأخرى تنــتظر 

بوع�شريـن
 يف ق�ضية مالية

الرباط. األسبوع
الكلمات  اختيار  يف  ع�سيد  الأ�ستاذ  تبارى 

العربية الف�سيحة، للدعوة اإىل انت�سار ال�سذوذ 

اجلن�سي يف املغرب..

تعطي  ل  احلريات  اأن  كيــــــــف  وا�ستغرب 

ول  الدين)...(  جمالت  يف  اإل  العتبار)...( 

تعطي لأي اإن�سان احلق يف اأن يكون حمرتما اإذا 

اأعلن عن مثليته.

فال�سذوذ املثلي بني الرجال يف نظر ع�سيد، حق 

من حقوق الإن�سان، مثل حق املثليني يف الوجود 

والتعبري، وقرر اأن املثلي ي�ستحق الحرتام.

وقد جاء هذا الك�سف املثري، لهتمامات الباحث 

ع�سيد يف اإطار حديثه ملجلة اإلكرتونية اأ�سدرها 

»اأ�سوات«  وعنوانها  املغاربة)...(  املثليون 

اكت�ساب  اأجل  من  كفاحهم  عن  فيها  يعلنون 

حقهم يف التواجد باملغرب.

الرباط. األسبوع 

تتواىل زيارات الأ�سدقاء والوفود لعيادة مدير 

لزال  الذي  العلوي،  م�ســـــطفى  »الأ�سبوع« 

التي  اجلراحية  العملية  اإثر  للفرا�س  ملزما 

اأجريت عليه. 

ال�سرتاكي  الحتاد  قيادة  من  وفد  قام  وقد 

املالكي  واحلبيب  ال�سكر  الأ�ستاذ  بع�سوية 

�سارك  قد  بنعتيق،  الكرمي  عبد  الأخ  وح�سور 

تراأ�س  مثلما  »الأ�سبوع«،  مدير  عيادة  يف 

الدكتور عبد الواحد الفا�سي جمموعة من فريق 

ال�سيد  مديرنا  بزيارة  ال�ستقليل،  هوادة  بل 

م�سطفى العلوي، كما زارته وفود �سحراوية 

واأطباء  اجلامعيني  الأ�ساتذة  من  وجمموعات 

من الدار البي�ساء.

االحتاد اال�شرتاكي يف زيارة ودية ملدير »االأ�شبوع«

حملة ع�شيد لتاأييد ال�شذوذ اجلن�شي

بوعشرين

عصيد



اجلزائري،  التلفزيوين  الربنامج  اإطار  يف 

اجلامعي  الأ�ستاذ  قال  ال�سوء،  دائرة  يف 

اجلزائري حممد رزيق، لول م�سكل ال�سحراء 

يف  اأ�سواطا  قطعنا  اجلزائر،  يف  لكنا  الغربية، 

جمال حتقيق وحدة املغرب العربي.

وكالة  ت�سيري  حول  اأقيمت  التي  ال�سجة 

من  مديرها  على  وال�سغوط  للأنباء،  املغرب 

اأجل التمديد الإجباري ملهام بع�ض املرا�سلني، 

وعدم توقفهم عند انتهاء مهامهم، كانت ب�سبب 

بنيويورك،  اجلديد  املغربي  ال�سفري  رغبة 

يف  اجلديد  املغربي  ال�سفري  ورغبة  هلل، 

مدريد، مع تناق�ض ملبداإ عدم اإخ�ساع املرا�سل 

ال�سحفي، لرغبة الإدارة.

رئي�ض  يظهر  مرة  لأول  العادة..  غري  على 

يف  زميله  رفقة  كريان  بن  الإله  عبد  احلكومة 

احلكومة وزير امليزانية، اإدري�ض الأزمي، بدل 

وزير الدولة عبد اهلل باها.. وقد �سوهد الرجلن 

وهما ي�سربان ال�ساي يف �ساطئ �سيدي العابد 

يوم ال�سبت املا�سي.

متيز اجلمع العام الأخري الذي عقده اأ�سدقاء 

خديجة الروي�سي يف »حركة اليقظة املواطنة« 

و�سديقه  ع�سيد  اأحمد  النا�سط  بغياب 

احلا�سرون  ف�سر  وقد  املتفائل)..(،  الإعلمي 

من  راكماه  الذي  ال�سعبي  بال�سخط  غيابهما 

وكان  للثوابت..  امل�سيئة  خرجاتهما  خلل 

احلا�سرين  بع�ض  و�سفه  الذي  العام  اجلمع 

عن  اأ�سفر  قد  دميقراطي«  ب�سكل  بـ»املطبوخ 

قيادة  يف  لل�ستمرار  الوجوه  نف�ض  انتخاب 

احلركة. 

قيام  عن  اإخبارية  ق�سا�سات  عدة  حتدثت 

املغرب بطرد ناقلة نفط كردية حمملة مبليون 

لكن  املغربية،  املوانئ  من  النفط  من  برميل 

لهذه  اأ�سر  من  هو:  يطرح  مل  الذي  ال�سوؤال 

الإقليمية  املياه  بدخول  العملقة  الباخرة 

اأن  طاملا  اأمرها،  يفت�سح  اأن  قبل  املغربية 

توجه �سفينة من دولة اإىل اأخرى يتطلب عدة 

اإجراءات معروفة )..(.

ال�ستفادة  على  الإذاعية  القنوات  تهافتت 

عنهم  املفرج  ال�سلفية  �سيوخ  خدمات  من 

مبقت�سى عفو ملكي، وبينما �سرع عبد الوهاب 

برنامج  تن�سيط  باأبي حف�ض يف  امللقب  رفيقي 

قالت  العمق«،  »يف  عنوان  حتت  اأ�سبوعي 

م�سادر مطلعة اإن ال�سيخ الفيزازي وقع عقدا 

اإذاعي خلل  لتن�سيط برنامج  اأخرى  مع قناة 

�سهر رم�سان املقبل.

تعتزم القيادية يف حزب الأ�سالة واملعا�سرة 

كوثر بنحمو رفع دعوى ق�سائية �سد املكتب 

على  واملعا�سرة،  الأ�سالة  حلزب  ال�سيا�سي 

احلزب،  داخل  ع�سويتها  »جتميد«  خلفية 

تتما�سى  ول  قانونية  غري  تعتربها  بورقة 

والقانون  الداخلي  القانون  مقت�سيات  مع 

اأنها  منها  مقربة  م�سادر  وتوؤكد  الأ�سا�سي، 

�ستطالب اأي�سا بعقد موؤمتر ا�ستثنائي للحزب 

يف ر�سالة اإىل املجل�ض الوطني.

قالت م�سادر اإعلمية اإن ال�سركاء الإماراتيني 

اجلدد يف قناة »ميدي 1 تي يف«، والذين باتوا 

املئة  يف   75 ن�سبة  من  اأكرث  على  ي�ستحوذون 

من راأ�ض املال، يبحثون عن مدير جديد خلفا 

للمدير احلايل العزوزي، ويرجح اأن يكون هذا 

املدير اأجنبيا طاملا اأن القناة �ستتحول اإىل قناة 

ترفيهية.

ما خفي

كواليس األخبار
alousbouea@gmail.com
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تحت األضواء

الرباط:األسبوع
للمرة الثانية، بل لل�سنة الثانية)...( يتم تنظيم مهرجان 

لتتجرد  الرباط،  عن  اجلللة  �ساحب  غيبة  يف  موازين، 

غا�سبي  اأن  من  م�سداقيتها  عن  املن�سورة  الأخبار 

الوحيدون  هم  احلكومة،  حزب  واأقطاب  فرباير   20
الذي  املهرجان  هذا  موازين،  ل�ستمرار  املعار�سون 

افتتح يف ال�سنة املا�سية، يوم 24 مايو، وكان امللك حممد 

ال�ساد�ض يومها غادر الرباط يف اجتاه باري�ض، وهي الفرتة 

التي حدثت فيها اأزمة ان�سحاب الوزراء ال�ستقلليني من 

برئي�ض  امللك  ات�سال  عن  الر�سمي  والإعلن  احلكومة، 

احلكومة بن كريان تلفونيا يوم 30 مايو، ليقول املقربون، 

يف  املقررة  امللكية  بالرحلة  �سمع)...(  موازين  رئي�ض  اإن 

نهاية مايو 2013، فخطط لتقدمي تاريخ افتتاح املهرجان 

يوم 24 مايو 2013.

كان  حينما  ال�سنة،  هذه  كانت  الكربى  املفاجاأة  اأن  اإل 

الأحد  يوم  لتون�ض  امللكية  الزيارة  تنتهي  اأن  مقررا)...( 

فاحت يونيو، فتقرر افتتاح مهرجان موازين يوم 30 مايو 

ليتزامن املهرجان مع التواجد امللكي يف الرباط، وليفاجاأ 

اجلميع باأن امللك حممد ال�ساد�ض، يقرر البقاء يف تون�ض، 

اإىل يوم ما بعد اختتام مهرجان موازين.

قد  ال�سنة،  هذه  يف  املهرجان  هذا  عن  امل�سوؤولون  وكان 

ك�سفوا يف التغطية الإعلمية عن اأن هناك �سيئا ما، حينما 

اأ�سدروا، ح�سب خرب كتبته ال�سحفية اأ�سماء غربي، اأن ويل 

العهد الأمري مولي احل�سن، كان برفقة والدته الأمرية لل 

�سلمى، يف حفل الثلثاء 3 جوان 2014 مبوازين بالرباط، 

يف الوقت الذي كان ي�ساهده مليني النظارة وهو بجانب 

والده امللك حممد ال�ساد�ض يف الربامج الر�سمية بتون�ض.

عن  ملوازين  ال�سحفي  البيان  يف  كانت  اأخرى،  زعزعة 

وزير  بح�سور  مايو   30 اجلمعة  يوم  الر�سمي  الفتتاح 

وللتاأثيث  والريا�سة،  ال�سبيبة  وزير  هو  واحد)...(، 

الربوطوكويل ذكروا ح�سور وزيرين �سابقني)...(، اأبعدا 

من امل�ساركة يف هذه احلكومة لأ�سباب غري جمهولة، وهما 

من�سف بلخياط واأحمد خ�سي�سن.

املح�سوبني  غري  حتى  احلكومة،  اأع�ساء  غاب  فهل 

على  يوؤثر  لن  غيابهم  باأن  لعلمهم  كريان،  بن  حزب  على 

مل  الذي  املهرجان،  هذا  يح�سروا  فلم  و�سعيتهم)...( 

�سلمى، وا�سطر  لل  الأمرية  الر�سمي  افتتاحه  حت�سر يف 

كاتب بيانات موازين، ليعلن عن افتتاح ر�سمي اآخر)...( 

مايو   31 ال�سبت  يوم  ولكن  �سلمى  لل  الأمرية  بح�سور 

2014، بعد اأن كان املهرجان قد افتتح بالأم�ض.
والذي  احلا�سل،  ال�سطراب  عن  تك�سف  عنا�سر  كلها 

واملكاتب  والأبناك  الكربى  ال�سركات  لأقطاب  يكن  مل 

احلكومية، علم بذلك ال�سطراب، حينما فر�ست عليهم رغم 

ما قيل عن ابتزاز ال�سركات، اإتاوات �سخمة، للم�ساهمة يف 

متويل مهرجان يظهر اأنه مل يبق يف اإطار اأوليات الأن�سطة 

الثقافية، خ�سو�سا واأن وزير الثقافة نف�سه مل يح�سر هذا 

املهرجان.

يكن  مل  احلقيقي،  املهرجان  فاإن  واأهم،  هذا  من  واأكرب 

الرباط،  ملحظي  اأحد  �سماه  الذي  الرباط،  موازين 

مهرجان البز والدراري، ال�سيء الذي برر حماية املهرجان 

ب�سبعة اآلف بولي�سي كما قالت جريدة  »اأخبار اليوم«، 

بل كان املهرجان احلقيقي، هو الذي هز اأركان ال�سحافة 

ال�ساد�ض،  حممد  امللك  كان  حينما  والعاملية،  التون�سية 

ي�سع املوازين احلقيقية)...( يف �سوارع حممد اخلام�ض 

الفنانة  اأي�سا  هي  توجتها  والتي  بورقيبة،  واحلبيب 

التون�سية �سهرزاد التي عندما ا�ستقبلها التلفزيون التون�سي 

�سدحت باأغنية يف اجتاه امللك حممد ال�ساد�ض: »�سيدي 

مرتني«.  حبيبنا  كن  الكحل..  العني  مول  يا  و�سهل  اأهل 

ال�ساد�ض،  حممد  امللك  على  تهافتوا  وبناته  تون�ض  اأولد 

ب�سكل جعل املغاربة جميعا ين�سون موازين الرباط، التي 

يظهر اأنها طلعت لهم يف الرا�ض، خ�سو�سا بعد اأن اأعطاها 

املنظمون الأذكياء)...( ال�سربة القا�سية حينما ا�ستعمل 

املغني امل�سهور مارتن، من على خ�سبة ال�سوي�سي نداءه 

لرفاقه يف جمال ال�سذوذ الأخلقي وهو مم�سك ليلة اجلمعة 

الأخرية بيد زوجه)...( وهو يتحدث عن حتمية الفتخار 

بانتماء بع�ض املثليني لبع�سهم)...(.

حممد ال�ساد�س احتفل مبوازينه )...( يف تون�س

هل هو موؤ�ضر لعدم الر�ضى امللكي على موازين الرباط

المطربة التونسية 
شهرزاد التي غنت
سيدي محمد أهال 

وسهال

صور الملك محمد 
السادس  في 

شوارع تونس مع 
المواطنين
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واجلزائر،  وتون�س،  ليبيا،  من  عرب،  كلهم  علماء، 

 /5 بتاريـــــــخ  التجــــــاأوا  وموريتانيا  واملـغرب، 

اإىل بلد غري عربي،  2014، يف �سابقة من نوعها،   /6
ا�سم:  يحمل  اإ�سالمي،  تنظيم  لتاأ�سي�س  تركيا، 

اهلل  باإذن  »تكون  العربي«،  املغرب  علماء  »رابطة 

ح�سب بيانها الأول من اإ�سطنبول، امتدادا للحركات 

علي  بن  حممد  كحركة  بالدنا،  يف  الإ�سالحية 

العزيز  ليبيا، وعبد  الزاوي يف  ال�سنو�سي والطاهر 

الثعالبي، وحممد الطاهر بن عا�سور يف تون�س، وعبد 

يف  الإبراهيمي  الب�سري  وحممد  بادي�س،  بن  احلميد 

وحممد  اخلطابي  الكرمي  عبد  بن  وحممد  اجلزائر، 

املغرب،  يف  ال�سو�سي  واملختار  العلوي  العربي  بن 

البو�سريي يف  اه بن  وُبدَّ ال�سنقيطي  الأمني  وحممد 

موريتانيا، وغريهم«.

البيان  على  املوقعون  ع�سر  اخلم�سة  ال�سيوخ 

التاأ�سي�سي لرابطة: »ا�ستعادة اخلالفة الإ�سالمية« 

وم�سوؤولياتهم داخل املنظمة اجلديدة:

حممد بن اأحمد زحل من املغرب رئي�سا )ال�سورة(، 

من  القادر  عبد  �سيدي  احل�سن  بن  الأمني  وحممد 

ليبيا  من  العمراين  ال�سنو�سي  بن  ونادر  موريتانيا 

تون�س  من  عبا�س  م�سعود  بن  وح�سن  له،   نائبان 

بن  ح�سان  العامة:  الأمانة  واأع�ساء  عاما،  اأمينا 

من  روابحية  بوزيان  بن  وحممد  �سعبان،  ح�سني 

اجلزائر، وحممد عبد الوهاب رفيقي، وعبد اهلل بن 

العلمي،  حممد  بن  واحل�سن  البخاري،  بو�سعيب 

وحامد م�سوحلي الإدري�سي من املغرب، وحممد بن 

اإيدومو  بن  ال�ساعر، وحممد حمفوظ  زاروق  اأحمد 

من موريتانيا، و�سفيان بن املولودي بن عويدة من 

حممود  وغيث  ال�ساعدي  م�سطفى  و�سامي  تون�س، 

الفاخري من ليبيا. 

قرار  عن  اأحتدث  اأهم.  والر�سالة  مهم  القرار 

الر�سالة،  اأما  املنفى،  يف  اإ�سالمية  منظمة  تاأ�سي�س 

التي  الإ�سالحية  احلركات  مرجعية  يف  فهي 

ال�سيا�سي  اللجوء  مكان  عن  ف�سال  الرابطة،  تبنتها 

الإ�سالمية  اخلالفة  قاتل  اأتاتورك،  بلد  للمنظمة، 

اإ�سرائيل)..(، مما  واملوقع على اتفاقية تعاون مع 

بعد  ما  الإ�سالمي  امل�سهد  مهند�سي  ح�سب  يعني 

خرافة الربيع العربي، اأن »توحيد الكلمة وتوجيه 

خطوطه  له  اأي�سا  واإر�سادها«،  )الإ�سالمية(  الأمة 

اأو  منها  بالقرتاب  لأحد  ي�سمح  ل  التي  احلمراء، 

الآن  هناك  اأن  املراقبني،  والأخطر ح�سب  تخطيها. 

من ي�سعى يف بلدان املغرب »العربي« املتناحرة، اإىل 

اإبادة بع�س اأطراف جمتمعاتها وثقافاتها املتنوعة، 

اليهودية والأمازيغية والن�سرانية وال�سيعية مثال، 

وهذا  ممكنا.  التوحيد  جتعل  اإبادتها  باأن  اعتقادا 

و�ساللت  كالنباتات  املراقبني،  نف�س  نظر  يف  خطاأ 

وال�ستقرار  التوازن  �سر  يكمن  فيها  احليوانات، 

باملغرب »العربي«)...( وباأن هناك �سرورة لإقامة 

لأن  مغاربية،  ثقافية  باإيكولوجيا  ت�سميته  ما ميكن 

الد�ساتري ل حتمي الأقليات ولي�ست فيها اأي اإ�سارة 

اإليها.

وهذه م�ساألة قد تثري التبا�سات لبد من جالئها، واإل 

وقعت الإ�ساءة اإىل ال�سيخ زحل و�سحبه، وهذا ظلم 

لهم، اإل اإذا ثبت �سيء اآخر!!

الرئي�س  اأن�سى الأهم مما �سبق: طلب �سهادة  كدت 

زحل.

ال�سهادات موجودة وقد اأدىل بها كثريون يف �سنوات 

قلت  اإذا  اأجتاوز،  ول  ونبهوا  والر�سا�س،  اجلمر 

من  اأكرث  منذ  اأين  حتى  منهم،  واحدا  كنت  اإنني 

ع�سرين �سنة، ويف مقال من�سور بتاريخ فاحت اأكتوبر 

ال�سحفي«، وحتديدا بركني  »لأ�سبوع  يف   1993
م�سطفى  ال�سحفيني  قيدوم  �سفحة  على  اآنذاك، 

العلوي، �سفاه اهلل، كتبت مقال حتت عنوان م�ستفز 

ال�سفارة  اإخبار  مت  هل  يا�سني  ال�سيخ  »اعتقال 

من  زحل  ال�سيخ  منع  ملاذا  وت�ساءلت  الأمريكية؟ 

يف  �سهادته  �سماع  واقرتحت  ب�سهادته؟  الإدلء 

غالظ  ورجال  بالف�ساد  يتعلق  ح�سا�س  مو�سوع 

�سداد، اأ�سار اإليهم دون ذكر اأ�سمائهم، يف ت�سريح له 

ت�سريحه  21، وختم  العدد:  »ال�سحوة«  جلريدة 

بالقول »واإن قلبي ليحدثني اأن الوقت الذي �ساأتقدم 

اإنهم  قريب،  جلد  هوؤلء  بع�س  يف  ب�سهادتي  فيه 

يرونه بعيدا واأراه اأقرب اإيل من حبل الوريد«.

الآن، وقد اأ�سبحَت رئي�سا لرابطة علماء، لن اأ�ساألك 

بلدان  على  تطرح  التي  الكربى  الإ�سكالت  عن 

املغرب »العربي« والعامل الإ�سالمي، مثل اإ�سكالية 

املحددة  واملرجعية  القواعد  تراتبية  يف  احل�سم 

القيادة  من  املراأة  اإق�ساء  اأو  ال�سيا�سية  للروابط 

الدينية، بل اأذكرك ب�سيء اأعظم يف نظري لرتباطه 

بال�سهادة  التزمت  املغربي،  ال�سعب  بحالة  املبا�سر 

فيه..  

يف  بـ»نا�س  ت�سريحك  يف  و�سفته  مبا  الأمر  يتعلق 

مثل موقع ثابت غارقون يف حماأة الف�ساد و�سالعون 

يف البغي والعدوان على املواطنني...«. 

ال�سيخ زحل: »تاأ�سي�س رابطة علماء املغرب العربي يف املنفى!؟«
بقلم: رداد العقبانيالقرار السياسي

الرباط. األسبوع
�سدم العديد من النواب من ت�سدر القراآن الكرمي ملقرتح 

قانون ثان »بعد الأول الذي يدعو لتقنني زراعة الع�سبة«، 

ال�سامل على  تقدم به رفاق حميد �سباط يلتم�سون العفو 

مزارعي »الكيف«.

اإخوان �سباط الذين و�سعوا هذا املقرتح ر�سميا داخل مكتب 

رئي�س جمل�س النواب الأ�سبوع املا�سي، كتبوا يف مقدمته باأن 

العفو م�سدره ال�سريعة الإ�سالمية والقراآن الكرمي، م�ستدلني 

األ  ولي�سفحوا  »وليعفوا  الكرمية  وبالآية  النور  ب�سورة 

حتبون اأن يغفر اهلل لكم واهلل غفور رحيم«.

وا�ستمر الفقيه �سباط بال�ستدلل على وجود العفو كذلك 

ال�سريفة، حيث كتب يف املقرتح »عفا  النبوية  ال�سرية  يف 

الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم على اأعدائه من كفار قري�س 

حني فتح مكة«.

والتي  مواد  ت�سع  يف  جاء  الذي  ال�ستقالليني  مقرتح 

ح�سلت »الأ�سبوع« على ن�سخة منه، دعا اإىل متتيع جميع 

الأ�سخا�س املحكوم عليهم واملتابعني بارتكاب جرائم تتعلق 

بزراعة الكيف بالعفو العام، �سواء تعلق الأمر مب�ساهماتهم 

فيها  امل�ساركة  طريق  عن  اأو  اجلرائم  هذه  املبا�سرة يف 

و�سواء املعتقلني حاليا منهم اأو الفارين، بل العفو �سي�سمل 

حتى املمتلكات والأ�سياء التي مازالت م�سادرة اأو يف طور 

غري  والتعوي�سات  والدعائر،  والغرامات،  امل�سادرة، 

املح�سلة.

اإحداث جلنة  اإىل  العفو دعا ال�ستقالليون  ولتحقيق غاية 

اإ�سراف رئي�س احلكومة، وتتكون من وزيري  لذلك حتت 

العدل والداخلية واملندوب ال�سامي املكلف بحقوق الإن�سان 

واملكلف بال�سجون ورئي�س حمكمة النق�س وغريهم«.

الرباط. األسبوع
جمل�س  رئي�س  اهلل  بيد  ال�سيخ  من  كل  متكن 

رئي�س  العلمي  الطالبي  ور�سيد  امل�ست�سارين 

جمل�س النواب، من اإخماد نار الحتجاج على 

الأعلى  املجل�س  يف  الع�سوية  كعكة  توزيع 

للتعليم التي ن�سبت الأ�سبوع املا�سي يف مهدها.

فبعد بلوغ اإىل علم ال�ستقالليني والحتاديني 

على  واملعا�سرة  الأ�سالة  حزب  ح�سول 

مقعدين »بن�سما�س من امل�ست�سارين وبلفقيه 

اأربعة  اأ�سل  من  املجل�س  بهذا  النواب«  من 

»اثنان من النواب واثنان من امل�ست�سارين«، 

غ�سب هوؤلء ب�سدة، قبل اأن يفاجئهم كل من 

الطالبي وبيد اهلل باعتماد قاعدة »مولة نوبة« 

يف التعيني داخل جمال�س احلكامة واملوؤ�س�سات 

امل�ستقلة داخل الد�ستور عموما.

وهكذا، ذكر بيد اهلل والطالبي العلمي الحتاديني 

وال�ستقالليني با�ستفادتهم من الع�سوية يف عدة 

الد�ستوري،  واملجل�س  الهاكا،  منها  موؤ�س�سات 

واملجل�س الوطني حلقوق الإن�سان وغريها من 

املوؤ�س�سات، ف�سمت هوؤلء وتراجعوا اإىل الوراء.  

من  طلب  قد  للتعليم  الأعلى  املجل�س  وكان 

رئي�سي الربملان تعيني اأربعة اأع�ساء على عجل 

لئحة  اإىل  ل�سمهم  الفائت  ماي   30 تاريخ  قبل 

من  امللك  اإىل  �سرتفع  التي  املجل�س  اأع�ساء 

اأجل تعيينهم، وقد �سمت بالإ�سافة اإىل بلفقيه 

وبن�سما�س كل من يتيم عن العدالة والتنمية، 

وال�سعداوي عن احلركة ال�سعبية.

وجوه وصور من التاريخ من أرشيف األسبوع

رئيس الحكومة أحمد باحنيني محاط بأعوانه: القطب القانوني الشدادي، وعبد 
الحفيظ بوطالب أول وزير للوظيفة العمومية، في حديث مع إدريس السالوي. 

�شوؤ�ل موجه �إىل �شباط

ما هو وجه الت�سابه بني كفار 
قري�س ومزارعي احل�سي�س؟

»مولة نوبة« ورقة بيد اهلل لإخ�ساع خ�سوم بن�سما�س

بيد اهلل

الشيخ زحل
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احلقاوي تغلق مكاتب نقابة 

االحتاديني يف وزارتها 
الرباط. األسبوع

احلقاوي  ب�سيمة  والتنمية  العدالة  يف  القيادية  اأعلنت 

والت�سامن،  والأ�سرة  الجتماعيـــــــة  التنمـــــية  وزيرة 

داخل  املوجودة  الحتادية  النقابة  اأع�ساء  على  احلرب 

الوزارة.

احلقاوي وبعد تهمي�سها لأطر هذه النقابة داخل الوزارة 

من  املوالية  لل�سغل«  الدميقراطية  للفدرالية  »املوالية 

اأع�سائها  ومنع  املعار�ض،  ال�سرتاكي  الحتاد  حزب 

البع�ض  ورف�ض  الوزارة  داخل  امل�سوؤولية  منا�سب  من 

ب�سبب  الوزيرة  ديوان  مع  وال�ستغال  امل�سوؤولية  منهم 

اإىل  انتقلت  الطرفني،  بني  الإيديولوجــــــي  الختالف 

خطوة اإغالق مكتبني كان اأع�ساء النقابة ي�ستغلونهما يف 

اأقدم رئي�ض م�سلحة املوظفني  اجتماعاتهم، وذلك بعدما 

الأ�سبوع قبل املا�سي، على النتقال اإىل املكتبني وتك�سري 

الأقفال القدمية وتغيريها باأقفال جديدة متنع من ولوج 

اأع�ساء النقابة لتلك املكاتب.

اإجراءات ت�ؤكد متديد مدة 

زيارة امللك لت�ن�س
الرباط. األسبوع

يوم  ا�ستعد  �سال  الرباط  مطار  اأن  »الأ�سبوع«  علمت 

ل�ستقبال  الأمنية،  الإجراءات  بكل  املا�سي  اخلمي�ض 

عودة امللك حممد ال�ساد�ض من زيارته الر�سمية لتون�ض.

بل يف نف�ض الجتاه مت اإخبار امل�سوؤولني؛ رئي�ض احلكومة، 

اجلي�ض  وكبار  الرباط  جهة  ووايل  الربملان،  ورئي�سا 

والدرك وغريهم، باللتحاق مبطار الرباط، ظهر اخلمي�ض 

ل�ستقبال امللك، قبل اأن يفاجاأ اجلميع باأن امللك قرر البقاء 

مزيدا من الوقت يف تون�ض، واأن التوفيق وزير الأوقاف 

امللك  اأداء  بتون�ض حل�سور  لاللتحاق  مطلوب على عجل 

ل�سالة اجلمعة هناك رفقة الرئي�ض التون�سي املرزوقي.

امللك مدد زيارته لتون�ض وف�سل العودة اإىل املغرب حتى 

تن�سيب  مع  هناك  وجوده  تزامن  املا�سي،  الإثنني  يوم 

الرئي�ض  من  وبالقرب  مبــــــ�سر،  ال�سي�سي  »الرئــــي�ض« 

املرزوقي الذي ي�سمي ما وقع يف م�سر انقالبا)..(.

م�ســـطرة جمـــــع 
التربعات..  التما�س 

االإح�سان العم�مي
      

 بقلم : ذ. عبد الواحد بن مسعود

اأن طلب التما�ض الإح�سان العمومي، يحدد فيه املبلغ املراد  مبا 

م�سلحة  حتقيق  اأجل  من  و�سي�ستخدم  فيه،  والكتتاب  جمعه 

على  ن�ست  الثاين(  )الف�سل  ذلك  من  الثانية  الفقرة  فاإن  عامة، 

املحدد يف الطلب، وذلك لفائدة  اقتطاع اإجباري قدره 15 % من 

اأخرى  م�ساريع  تتمتع  حتى  اأي  العامة  امل�سلحة  ذات  م�ساريع 

ومواردها غالبا ما تكون �سعيفة وهزيلة، اأن تتمتع بذلك اجلزء 

وال�سرائب  اجلمارك  لإدارة  ويعهد  القتطاع،  ذلك  من  املنجز 

مبهمة ا�ستخال�ض القتطاع املذكور.

وطنية  �سبغة  له  تكون  اأن  يجب  العمومي  الإح�سان  والتما�ض 

ول  �سخ�سية،  ب�سفة  الأفراد  به  يقوم  ول  حم�سة،  مغربية 

ي�سمح به جلهة اأجنبية، ومع ذلك يثري الف�سل 4 من هذا القانون 

يف  يوؤذن  اأن  ميكن  ل  فيه:  وورد  عامة  ب�سيغة  جاء  ملا  اإ�سكالت 

املوجود  الهيئات  اأو  للم�ساريع  اإل  العمومي  الإح�سان  التما�ض 

مقرها يف املغرب واملوؤ�س�سة ب�سفة قانونية.

فامل�سرع يف هذا الف�سل ذكر امل�ساريع ب�سيغة العموم، وعليه، فقد 

تكون تلك امل�ساريع اجتماعية، اأو ثقاقية، اأو فنية، اأو ريا�سية، 

وا�سرتط امل�سرع اأن يكون مقر الهيئات موجودا باملغرب وموؤ�س�سة 

اأي م�سكلة ب�سفة قانونية. والإ�سكالية هنا اأن الهيئة قد يكون لها 

مقر يف املغرب، ولكنها موؤ�س�سة ومكونة من عنا�سر اأجنبية.

نعتقد اأن امل�سرع اأخذ نوعا من الحتياط ملا ذكر اأن تاأ�سي�ض الهيئة 

لتاأ�سي�ض  القانون املنظم  اإىل  الرجوع  اأي  اأن يكون قانونيا،  يجب 

وقانونية  �سرعية  مدى  ملعرفة   1958 �سنة  ال�سادر  اجلمعيات 

وجود جمعية خريية م�سكلة من عنا�سر اأجنبية؟

هدفها  ولكن  اخلريي،  العمل  ب�ستار  اأجنبية  جمعية  تت�سرت  فقد 

مي�ض ثوابت ومقد�سات الأمة املغربية، كاجلمعيات التي ترمي اإىل 

حث طائفة معينة عن الن�سالخ عن معتقداتها الدينية الإ�سالمية 

وتبني معتقدات خمالفة؟

ومبا اأن جمع الأموال وا�ستخدامها لأغرا�ض غري م�سروع احتمال 

وارد، فقد ن�ض امل�سرع على عقوبات زجرية، منها عقوبات مالية، 

رادعة،  غري  مالية  عقوبة  لكونها  نظرا  فيها  النظر  اإعادة  ويجب 

فقط،  درهم  و2000   200 بني  املالية  العقوبة  ترتاوح  بحيث 

وبغرامة  اأ�سهر  و�ستة  �سهر  بني  مدتها  ترتواح  �سجنية  وعقوبة 

ترتاوح بني 1000 و100.000 درهم اأو باإحدى هاتني العقوبتني 

فقط.

ونظرا خلطورة الأفعال التي يعاقب عليها هذا الف�سل، فقد اأ�سبح 

من الواجب اأن تكون العقوبة هي ال�سجن والغرامة، وحذف ))اأو 

باإحدى هاتني العقوبتني((.

واإن املتابعة واإقامة الدعوى العمومية قد تقام �سد املدير امل�سوؤول 

عن كل جريدة اأو ن�سرة قام بن�سر الإعالنات عن التما�ض الإح�سان 

العمومي، خالفا ملا ورد يف املقطع الثالث من الف�سل الأول.

لالإح�سان  التما�ض  اإذاعة  اأو  ))اإعالن  فيه:  ورد  املقطع  وهذا 

الإعالنات  وتعليق  ال�سحافة  طريق  عن  �سيما  ول  العمومي 

باأية  باملنازل  موزعة  كانت  اأو  الكتتاب  ون�سرات  واملن�سورات 

و�سيلة اأخرى من و�سائل الإعالم ول يجوز اإجنازه اإل اإذا اأذن يف 

هذا اللتما�ض، واأ�سري يف الإعالن اإىل رقم الإذن املن�سو�ض عليه يف 

املقطع الأول اأعاله((.

بالتما�ض  الرتخي�ض  م�ساطر  الإلكرتونية،  املواقع  ون�سرت 

الإح�سان العمومي، وكيف يقدم الطلب، والبيانات التي يجب اأن 

يحتوي عليها الطلب، وكيفية درا�سته 

واجلهات الإدارية التي يوجه لها الطلب بعد املوافقة عليه.

جمع  على  املراقبة  ت�سدد  احلكومة  اأن  املواقع  تلك  ن�سرت  كما 

ال�سحراء  جريدة  عن  نقال  العمومي،  الإح�سان  با�سم  الأموال 

املتعلق  الطلب  رف�ض  وقرار   .2010  /12  /02 تاريخ  املغربية 

بالتما�ض الإح�سان العمومي، يجب اأن يكون معلال طبقا ملا ين�ض 

�سواء  القرارات  بتعليل  املتعلق  القانون  وكذلك  الد�ستور  عليه 

بالقبول اأو الرف�ض، ويف حالة رف�ض القرار، فاإن من يعنيه الأمر 

اأن يطعن فيه باعتباره قرارا اإداريا، يجب اأن يطعن فيه بناء على 

�سبب وجيه من اأ�سباب الطعن بالإلغاء يف القرارات الإدارية اأمام 

املحكمة الإدارية املخت�سة.
                                           ❋ من هيئة املحامني بالرباط

الرباط. األسبوع

اإىل مقتل  اأدى تعنت طاقم طبي جزائري 

يف  وهران  مطار  اأر�سية  على  مغربي 

ظروف و�سفها نواب عرب من ال�سودان، 

وم�سر، وجيبوتي، بـ»الب�سعة«.

يحكي هوؤلء النواب العرب الذين كانوا 

املا�سي،  الأ�سبوع  للمغرب،  زيارة  يف 

الرابعة  الدورة  اجتماع  يف  للم�ساركة 

ع�سر للجنة التنفيذية للربملانات العربية 

التي انعقدت يف مدينة مراك�ض على مدى 

�سابا  اأن  اجلاري،  يونيو  و6   5 يومني 

ي�ستثمر يف عدد  اأعمال  مغربيا وهو رجل 

من الدول العربية قد اأ�سيب باأزمة قلبية 

التي  امل�سرية  الطائرة  مفاجئة على منت 

الدار  اجتاه  يف  القاهرة  من  قادمة  كانت 

البي�ساء، ليلة الثالثاء املا�سي.

وي�سيف ذات النواب العرب هذه الأزمة 

التي اأ�سابت الرجل املغربي دفعت بالربان 

امل�سري اإىل حتويل الطائرة �سوب مطار 

وذلك  البي�ساء،  الدار  عو�ض  وهران 

وبالفعل  الأولــــية،  الإ�ســـعافات  لتقدمي 

ح�سر طاقم طبي جزائري بقيادة الطبيب 

الرئي�سي الذي �سدم احل�سور حني �سعد 

للم�ساب  التاأ�سري  ورف�ض  الطائرة  اإىل 

اجلزائرية  امل�سحات  اإحدى  اإىل  بالتنقل 

بدعوى اأن حالته ل ت�ستدعي اإىل القلق.

العرب على هذه  النواب  واأمام احتجاج 

الف�سيحة لأزيد من ثالث �ساعات، رف�ض 

له مبغادرة  ال�سماح  اأخرى  مرة  الطبيب 

الطائرة بدعوى اأن املغربي يتظاهر بهذه 

الدار  مبطار  العتقال  من  خوفا  الأزمة 

البي�ساء، واأن هذا اأ�سلوب عاد من رجال 

الأعمال، وهكذا ا�ستمر الو�سع حتى تويف 

واحتجاج   غ�سب  و�سط  بالأمر  املعني 

بع�ض  راأ�سهم  وعــــــلى  الطائرة،  ركــاب 

النواب العرب الذين قرروا رفع الأمر اإىل 

حكوماتهم.

ينتظر اأن يتم الإعالن بني حلظة واأخرى عن 

لئحة ال�سفراء اجلدد، الذين �سيتم تعيينهم، 

وتفيد اأوىل املعطيات بتعيني اأحمد الزايدي 

الرئي�ض ال�سابق للفريق ال�سرتاكي مبجل�ض 

النواب �سفريا يف كندا خلفا لالحتادية نزهة 

ال�سقروين، بينما مت تعيني الوزير ال�سابق يف 

حقوق الإن�سان حممد اأوجار �سفريا للمغرب 

يف تون�ض.

م�سادر  ح�سب  الالئحة  تت�سمن  كما 

اآخر،  جتمعي  قيادي  ا�سم  »الأ�سبوع« 

الذي  املن�سوري،  مب�سطفى  الأمر  ويتعلق 

عن  تنازل  بعدما  الكويت  يف  �سفريا  �سيعني 

النواب،  جمل�ض  رئي�ض  ملن�سب  تر�سحه 

ل�سالح زميله يف احلزب الطالبي العلمي.

عن  حتدثت  قد  اإعالمية  م�سادر  وكانت 

املرتبطة  ال�سيا�سية  احل�سابات  بع�ض 

اأحد  ت�ساءل  حيث  اجلدد،  ال�سفراء  بالئحة 

املواقع، »هل باع الزايدي را�سو، واأن�ساره 

مقابل من�سب �سفري بكندا« )موقع البديل(، 

�سفري  من�سب  فاإن  امل�سادر  نف�ض  وبح�سب 

تخلى  التي  ال�سفقة  قيمة  هو  بكندا  املغرب 

الفريق  رئا�سة  عن  الزايدي  مبوجبها 

الربملاين حلزبه، قبل اأن يعر�ض عليه ل�سكر 

اإما خالفة ال�سقروين بـ»كبيك« اأو خالفة علي 

الزايدي  اختيار  لي�ستقر  ببريوت،  اأموليل 

على كندا.

ت�سريحات  يف  كذب  قد  الزايدي  وكان 

�سفريا  تعيينه  حول  تداوله  مت  ما  �سحفية 

داخل  �سفري  »اأنا  قوله:  طريق  عن  بكندا 

بغري  اأقبل  ولن  ال�سرتاكي،  الحتاد  حزب 

هذا، وق�سية امل�ساومة باملنا�سب ما هي اإل 

حماولة خللط الأوراق من طرف البع�ض«.. 

ولكن الظروف والالئحة كذبتا الزايدي.

الظروف تعطي التف�سري الإبعاد الزايدي من االحتاد اال�سرتاكي

ا�ستهتار طبيب جزائري وراء مقتل 

رجل اأعمال مغربي

الق�ســـــية 
ال�طنــــية 
حم�س�مـــــة 
�سرعيا ودينيا

الرباط. األسبوع

وال�سوؤون  الأوقاف  وزير  التوفيق  اأحمد  اأكد 

موؤخرا،  بالربملان،  له  اجتماع  يف  الإ�سالمية 

الناحية  من  حم�سومة  الوطنية  الق�سية  اأن 

ال�سرعية والدينية.

واأبرز التوفيق اأمام نواب الأمة اأن ال�سحراء 

اإن  بحيث  والدين،  ال�سرع  باأحكام  مغربية 

اجلمع  ثقافة  علينا  يلزم  الديني  »الأمر 

الأمة  ووحدة  والتاآزر  والتعا�سد  والتوحد 

فح�سب،  الإ�سالمية  الدولة  ولي�ض  الإ�سالمية 

والفتنة  التفرقة  ثقافة  مطلقا  علينا  ويحرم 

اليوم حم�سوم  الوقت واجلهد، فالأمر  وتبذير 

ال�سيا�سية  الناحية  من  فقط  واخلالف  �سرعا 

ب�سبب اختالف املواقف«، يقول التوفيق.

من جهة اأخرى، ك�سف التوفيق ولأول مرة عن 

الديني  ال�ساأن  على  ال�سيطرة  املغرب  حماولة 

يفكر  كان  املغرب  اأن  ك�سف  حيث  اأوروبا،  يف 

يف بناء معهد بربوك�سيل لتكوين اأئمة اأوروبا، 

والإجراءات  حجز  قد  املكان  كان  »حيث 

فكر  انت�سار  ب�سبب  الإكراهات  اتخذت، لكن 

باختالف اجلن�سيات  املختلف  والفكر  التطرف 

يف  يفكر  املغرب  جعلت  هناك،  واملراجع 

اِنتهىتكوينهم هنا يف الرباط«.
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�أذكى ك تنفيذ  على  �ساعات  من  �أكرث  مت�ض  مل 

طانطان،  يف  عريقة   مكتبة  لأهم  �سرقة 

لي�ستطيع رجال �لأمن توقيف منفذ �لعملية، 

ر�سدته  �لذي  فيه  �مل�ستبه  مالمح  على  بناء 

�ل�سارق،  �إليها  ينتبه  مل  �سرية  كامري�  عيون 

وبعد حتريات دقيقة مع �ملتهم �ت�سح �أنه من 

ذوي �ل�سو�بق وم�سنف  يف درجة خطري.

علي  �حلاج  �ملرحوم  ��سم  عودة  �أن  يبدو 

على  وحد  قد  �لأحد�ث،  و�جهة  �إىل  بوعيدة 

لق�سابي  بجماعة  و�ملعار�سة  �لأغلبية  �لأقل 

�لتي و�فقت بالإجماع على �حت�سان لقا�سبي 

وع�سو  بال�سحر�ء،  برملاين  �أول  �لبار  لبنها 

�ملجل�ض �ل�ست�ساري �ل�سحر�وي، وو�حد من 

رجالت �ملقاومة وجي�ض �لتحرير بال�سحر�ء، 

ومن موؤ�س�سي �سركة �لدرهم بوعيدة وفر�جي 

�لرزمة، من خالل تنظيم �لن�سخة �لثانية من 

�ل�سباق �لوطني على �لطريق للمرحوم علي 

وجمعية  لق�سابي  جماعة  طرف  من  بوعيدة 

�جلامعة  �إ�سر�ف  وحتت  للتنمية،  تكو�ست 

�مللكية �ملغربية لألعاب �لقوى.

دفاع جبهة  بوزير  ي�ســــــــمى  ما  تر�أ�ض 

�لبولي�ساريو حممد ملني �لبوهايل يوم �جلمعة 

�إتالف  �لر�بوين عملية  مبخيمات  �لأخري، 

�لهندي  �لقنب  من  كبرية  كمية  و�إحر�ق 

�لتي  �لعملية  وهي  متنوعة«،  خمدر�ت   «

حيث  �ملينور�سو،  بعثة  عن  ممثل  ح�سرها 

توؤكد ما ل يدع جمال لل�سك �نخر�ط قياد�ت 

و�أع�ساء من �لبولي�ساريو يف �سبكات �لتهريب 

حتت  �إتالفها  مت  و�لتي  للمخدر�ت،  �لدويل 

عيون �لبوهايل �لذي خ�سع لأمر ق�سائي.

حلماية  �ل�ساد�ض  حممد  موؤ�س�سة  �أعلـــــــنت 

�مللكي  �ل�سمو  �ساحبة  تر�أ�سها  �لتي  �لبيئة، 

�لدولية  و�ملوؤ�س�سة  ح�ســــــناء  لال  �لأمرية 

للرتبية �لبيئية، منح �ل�سارة �لدولية »�للو�ء 

�ل�سحر�ء  من  �سو�طئ  لثـــــالثة  �لأزرق« 

 79 24 �ساطئا يف ربوع �ململكة من بني  رفقة 

�ساطئا مدرجا يف �لربنامج �لوطني »�سو�طئ 

نظيفة«.

)�لعيون(  �لو�دي  فم  ب�ساطئ  �لأمر  ويتعلق 

و�أم  فو�سبوكر�ع،  �سركة  حتت�ســـنه  �لذي 

)�لد�خلة(،  ومو�سافر  )�لد�خلة(،  لبويـــــر 

و�مينتوركة )مريلفت(، و�سيدي مو�سى �أكلو 

)تزنيت(.

طانطان. عبد اهلل جداد
�لأخري،  �ل�ســـــبت  يوم  تر�أ�ض 

ر�سيد  مولي  �لأمري  بطانطان 

من  وعدد  �إمار�تي  باأمري  مرفوقا 

�لوزر�ء و�مل�سوؤولني، حفل �فتتاح 

فيه  ت�سارك  �لذي  طانطان  مو�سم 

دولة �لإمار�ت ك�سيفة �سرف.

�لرت�ث  �إطار  يف  يندرج  �ملو�سم 

و�لذي  لل�سحر�ء،  �لالمـــــادي 

�إىل  �ل�سلم و�لت�سامح  �ساحة  حول 

لحظ  وقد  عاملي،  ثقايف  ف�ساء 

روؤ�ساء  من  عدد  غياب  �ملهتمون 

ومندوبي   �خلارجية  �مل�سالح 

تتم  مل  �لذين  بالإقليم  �لوز�ر�ت 

دعوتهم وهو ما لفت �نتباه �أغلب 

�لر�سمية  باخليمة  �حلا�سرين 

�أثناء حفل �لغذ�ء.

 وقد متكن عدد� من �سباب �جلالية 

ت�سليم  من  طانطان  مدينة  �أبناء 

ر�سالة خا�سة لالأمري مولي ر�سيد 

على �لرغم من �لإجر�ء�ت �لأمنية، 

�لتي  لالأو�ساع  ت�سريحا  تت�سمن 

�رجتالية  ب�سبب  �ملدينة  تعي�سها 

بع�ض �مل�سوؤولني.

�ل�سابقة،  �ل�سنو�ت  مع  وبالقيا�ض 

فا�سل  �لدورة  رئي�ض  متـــكن  فقد 

باإ�سبانيا  �ملغرب  �سفري  �بن عي�ض 

مبو�سم  يرتقي  �أن  عمله  وفريــــق 

�لعاملية،  م�ساف  �إىل  طانطان 

حيث بد� جليا م�ساهمة و�نخر�ط 

يف  �لعربية  �لإمـــــــار�ت  دولة 

�لذي  �خلتامي  وحفله  بر�جمه 

متيز مب�ساركة  مـــــجموعة �لفنان 

�ملغربية  و�لفنانة  جبريي،  حممد 

�آلف  ��ستقطاب  يف  �عتابو  جناة 

بئر�نزر�ن  ب�ساحة  �ملو�طنني 

بطانطان.

ر�شالة للأمري موالي ر�شيد يف مهرجان طانطان

 العيون. األسبوع 
تكرمي  �لعيون  مدينة  يف  مت 

�لدبلوما�سي و�لقيادي �سعد �لدين 

�لعثماين، خالل ملتقى عيون �لأدب 

يف ن�سخته �خلام�سة �ملنظمة حتت 

�سعار »�ل�سحر�ء و�سو�ض �لعالقة 

و�لمتد�د« دورة �ل�ســـــيخ �سيدي 

�لدورة  وهي  �لعرو�سي،  �أحمد 

�لتي �أ�سرفت عليها جمعية �لنجاح 

موؤخر�  �لجتماعــــــية   للتنمية 

ماء  خونا  و�أكد  �لثقايف،  باملركز 

�ملنظمة  �للجنة  رئي�ض  �لعينني 

على  بناء  جاء  �لدورة  ��سم  باأن 

تو�سية �لدورة �لر�بعة �ملا�سية، 

باأعالم  �لتعريف  يف  رغبة  وذلك 

و�رتباطهم  جهة  من  �ل�سحر�ء 

ثانية،  جهة  من  �سو�ض  باأعالم 

من  �ل�سنف  هذ�  باأهمية  و�إميانا 

�لدبلوما�سية  �إطار  يف  �لأن�ســـــطة 

مع  وتفاعال  �ن�سجاما  �لثقافــية 

�لد�ستور �جلديد، وتفعيال  مبادئ 

م�سروع  لبلورة  ملقت�سيـــاتها 

تنموي.

�سارك  �لتي  �لدورة  وناق�ست 

ودكاترة،  وخرب�ء  �أ�ساتذة  فيها 

و�إ�سكالية  �لرتبوية  �ملنظومة 

و�لتنوع  �لوحدة  وجتليات  �لقيم 

و�لتخطيط  �ملغاربية  �لثقافة  يف 

�ل�سرت�تيجي للم�ساريع �لتنموية، 

�لتي  �لندوة  هامـــــ�ض  على  ومت 

فعالياتها  من  جزء�  حــــ�سر 

جهة  و�يل  بو�سعاب  يحــــــ�سيه 

�إ�سماعيل  �لدكتور  تكرمي  �لعيون، 

�لهموين و�لأ�ستاذ �حلبيب عيديد.

تكرمي �شعد الدين العثماين ال�شو�شي يف ال�شحراء

ارتفاع ن�سبة متثيل 

ال�سحراء يف النقابة 

الوطنية لل�سحافة
طنجة. األسبوع 

للنقابة  �ل�سابع  �لوطني  �ملوؤمتر  �سكل 

�لوطنية لل�سحافة �ملغربية �ملنعقد نهاية 

�ل�سحافة بطنجة، حتول  ببيت  �لأ�سبوع 

جديد� يف م�سار �لنقابة حيث �نتخب �لزميل 

�لتنفيذي  ملكتبها  رئي�سا  �لبقايل  �هلل  عبد 

�لزميل  بالإجماع  �نتخب  ما  يف  بالإجماع، 

يون�ض جماهد �أمينا عاما للنقابة ب�سالحيات 

و��سعة لتدبري ملفات �لنقابة وعالقاتها مع 

�لدولية، و�رتفع عدد  �ل�سركاء و�لنقابات 

ع�سو�   101 من  �لفدر�يل  �ملجل�ض  �أع�ساء 

باإ�سافة  �سمح  �لذي  �ل�سيء   ،128 �إىل 

�أع�ساء من �أجنا�ض �سحفية جدد باملجل�ض 

�لفدر�يل ويتعلق �لأمر بالإذ�عات �خلا�سة 

و�ل�سحافة  �لإلكرتونية  و�ل�سحافة 

من  �ملوؤمتر  �أ�سغال  تخلو�  ومل  �حلرة، 

مد�خالت ونقا�سات هامة، جعلت �حل�سم 

يف �لكثري من �لنقط �ملف�سلية باللجوء �إىل 

دميقر�طية �ملوؤمتر �سيد نف�سه بالت�سويت 

�أول  بانتخاب  �ملوؤمتر  ومتيز  �لعلني، 

لالأقاليم  �جلهوي  �لفرع  من  �سحفي 

باملكتب  حممد نو�ر  �لزميل  �ل�سحر�وية 

عزز  ما  وهو  �لوطنية،  للنقابة  �لتنفيذي 

مكانة قناة �لعيون �لتي �سفق ل�سحفييها 

يف  حموري  دور  من  يلعبونه  ملا  �ملوؤمتر 

ف�سح خروقات حقوق �لإن�سان مبخيمات 

�أزعجت  �لتي  �لت�سريبات  عـــرب  تندوف 

�لعزيز  �إىل حمل عبد  و�أدت  �لبولي�ساريو، 

�نتخاب  مت  كما  لال�ست�سفاء،  م�سحة  �إىل 

�هلل جد�د،  �أبهو�ض، وعبد  �إبر�هيم  كل من 

وبكار  حم�سار،  و�حلافـظ  ز�ز�،  وحممد 

�لدليمي �أع�ساء باملجل�ض �لفدر�يل �لوطني 

للنقابة �لوطنية لل�سحافة �ملغربية �لذين 

�أحاطهم وزير �لت�سال وو�يل جهة طنجة 

وعامل �لفح�ض �أجنرة بلقاء خا�ض.

زراد

وجد �ملبعوث �ل�سخ�سي لالأمني �لعام لالأمم 

�ملتحدة يف نز�ع �ل�سحر�ء كري�ستوفر رو�ض 

نف�سه يف موقف �سعب، نتيجة عدم جناحه 

للحو�ر  جديدة  ��سرت�تيجية  بلورته  بعد 

و�ملفاو�سات ب�سبب �إ�سر�ر �ملغرب وجبهة 

قبول  بعدم  مو�قفهما  على  �لبولي�ساريو 

للمغرب  �لذ�تي  �حلكم  غري  من  مقرتح  �أي 

يحدد  ومل  للبولي�ساريو.  �مل�سري  وتقرير 

�ملرتقبة  جولته  لبدء  تاريخا  �لآن  حتى 

�سمن ما ي�سمى �لدبلوما�سية �ملكوكية.

وبد� كري�ستوفر رو�ض، غري قادر على بلورة 

�لأممي  �لقر�ر  م�سمون  عن  حتيد  خطة 

يف  و�ملتمثل  �أبريل،  نهاية  عليه  �مل�سادق 

يف  عليه.  متو�فق  حل  �إيجاد  �آليات  بحث 

مبلف  مهتمة  حقوقية  م�سادر  �أكدت  ما 

�ل�سحر�ء عزم رو�ض على �لت�سريع بتاريخ 

بناء  �أ�سا�ض  على  �ملعنية،  �لأطر�ف  للقاء 

�لثقة �أول.

ف�سل املبعوث الأممي يف ا�ستئناف
 مفاو�سات ال�سحراء

روس
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الرباط: سعيد الريحاني

اأر�ضية ت�ضرب املغرب  مع كل هزة 

بع�ض  ي�ضع  درجتها  كانت  مهما 

على  اأيديهم  املغاربة  املواطنني 

ذكرى  ي�ضتح�ضرون  وهم  قلوبهم، 

�ضرب  الذي  الرهيب  الزلزال  ذلك 

مدينة اأكادير يوم 29 فرباير 1960 

واأدى  م�ضاء،   23:40 ال�ضاعة  على 

اأي  ن�ضمة  األف   15 حوايل  مقتل  اإىل 

فرغم  املدينة،  �ضكان  ثلث  يعادل  ما 

هذا  على  �ضنة   44 من  اأزيد  مرور 

مل  الأيام  اأن  اإل  املفجع  احلادث 

تك�ضف بعد كل الأ�ضرار التي رافقت 

هذا احلادث املوؤ�ضف.

يحكي حممد بن املفتي القائم باأعمال 

�ضابقا،  بالقاهرة  امل�ضرية  ال�ضفارة 

ومدير ديوان اأحمد الطيب بنهيمة ) 

وزير الأنباء �ضابقا(، اأنه كان جال�ضا 

فدخل  يوم  ذات  ال�ضفارة  مقر  يف 

�ضيدة  اإن  يقول  وهو  احلار�ض  عليه 

م�ضرية تطلب لقاءه، وقتها كان ابن 

ال�ضفري  بدل  بالأعمال  قائما  املفتي 

عبد اخلالق الطري�ض الذي ا�ضتدعاه 

احل�ضن الثاين، ليكون وزيرا للعدل يف 

اأول حكومة ي�ضكلها.

فاإذا  املكتب،  يف  واأنا  راأ�ضي  »رفعت 

اأم  ال�ضرق،  كوكب  الكل،  �ضت  بها 

الفادح  بالرزء  علمت  تقول:  كلثوم 

الأخوة  ال�ضباح  هذا  اأ�ضاب  الذي 

يف مدينة اأكادير، ولقد جئت متربعة 

مل�ضاعدة  املتوا�ضع،  املقدار  بهذا 

العربي  القطر  بذلك  املدينة  منكوبي 

مقداره  �ضيكا  واأعطتني  ال�ضقيق، 

260 األف باوند، وهو ما يناهز حوايل 
300 مليون �ضنتيم يف الوقت احلايل«، 

يقول ابن املفتي.

مع  قوية  عالقات  كلثوم  لأم  وكان 

ال�ضفارة املغربية يف القاهرة يف عهد 

جمال عبد النا�ضر، عندما كان املغرب 

اخلالق  عبد  طينة  من  �ضفراء  يعني 

اإنها  بل  باخلارج،  لتمثيله  الطري�ض 

يف  كامال  رم�ضان  �ضهر  تق�ضي  كانت 

منزل ال�ضفري عبد اخلالق بالقاهرة، 

لأنها كانت حتب »احلريرة«، ح�ضب 

ما حكاه امل�ضدر نف�ضه لـ»الأ�ضبوع«.

يقول ابن املفتي اإنه يتذكر جيدا ذلك 

يف  مغربي  وفد  فيه  حل  الذي  اليوم 

ع�ضمان،  اأحمد  برئا�ضة،  القاهرة 

وكان وقتها كاتبا عاما لوزارة الدفاع، 

مع  املغربي  الوفد  ح�ضور  »تزامن 

ال�ضرق  كوكب  اعتادت  التي  احلفلة 

كل  من  اأول  خمي�ض  كل  حتييها  اأن 

مل  لكن  الأزبكية،  حديقة  يف  �ضهر 

تكن هناك طريقة لتوفري بطاقات من 

احلفالت  هذه  لأن  احل�ضور،  اأجل 

حيث  من  كبريا،  اإقبال  تلقى  كانت 

عدد احلا�ضرين ووزن ال�ضخ�ضيات 

ح�ضني  امللك  اأن  حتى  احلا�ضرة، 

ليح�ضر  خا�ضة  طائرة  ي�ضتقل  كان 

بعدها  عمان  اإىل  ويرجع  احلفل  هذا 

مبا�ضرة«.

اأحد  اإن  »الأ�ضبوع«  م�ضدر  يقول 

عبد  ال�ضفري  تدخل  اقرتح  املغاربة 

الفكرة  فنجحت  الطري�ض،  اخلالق 

بعد اأن ات�ضل هذا الأخري باأم كلثوم، 

ولكن عدم وجود مقاعد �ضاغرة جعل 

»�ضت الكل« تقت�ضم املن�ضة مع الوفد 

منق�ضمة  اخل�ضبة  فكانت  املغربي، 

كلثوم  اأم  ي�ضم  ق�ضم  ق�ضمني،  اإىل 

اأحمد  ي�ضم  وق�ضم  جوقها،  وخلفها 

ع�ضمان وخلفه اأكرث من 50 �ضخ�ضا 

كانوا يرافقونه،  »وقتها كان على اأم 

الأمر  اأن  للح�ضور  ت�ضرح  اأن  كلثوم 

يتعلق بوفد مغربي هام ولي�ض فرقة 

كورال«، يقول ابن املفتي.

ل  م�ضر  عن  املفتي  ابن  حكايات 

تنتهي، ويجزم اأن العالقات املغربية 

امل�ضرية بلغت اأوجها مع وجود عبد 

اخلالق الطري�ض يف �ضفارة القاهرة، 

يف هذا ال�ضدد يحكي اأن ال�ضفري عبد 

ابنته  قران  لعقد  حفلة  اأقام  اخلالق 

اجلليل  بنعبد  املهدي  على  كنزة 

ال�ضفري ال�ضابق، واأحد القادة الكبار 

املفاجاأة  فكانت  ال�ضتقالل،  حلزب 

هي توقيع الرئي�ض جمال عبد النا�ضر 

يف هذا العقد اإىل جانب العامل الكبري 

عبد اهلل كنون)..(.

جمال عبد النا�سر يوقع على عقد زواج ابنة ال�سفري الطري�س 

وع�سمان يقف مع فرقة الكورال

مواطن تون�سي يثري 
�ضجة ويقرتح حممد 

ال�ضاد�س ملكا على تون�س

الرباط: األسبوع
ب�ضوارع  ال�ضاد�ض  حممد  امللك  جولة  تكن  مل 

اأفعال  ردود  اأية  تخلف  اأن  دون  لتمر  تون�ض 

باملبادرة  نوهت  الإخبارية  املواقع  جل  اأن  اأقلها 

امللكية لت�ضجيع ال�ضياحة يف تون�ض، باملقابل ذهب 

مواطنون اآخرون اأبعد من ذلك، مثل ذلك املواطن 

اأن اقرتح  بعد  اأثار �ضجة كبرية  الذي  التون�ضي 

اأن يكون امللك حممد ال�ضاد�ض ملكا على تون�ض.

يف  �ضفحته  على  التون�ضي  املواطن  هذا  وقال 

اأيها املغاربة بهذا امللك  لكم  الفي�ض بوك، »هنيئا 

الرائع، احذروا قد نبقيه يف تون�ض ونن�ضبه على 

مواطن  ليجيبه  النظام«،  �ضكل  ونغري  العر�ض 

بن  وخذو  لينا  ردوه  ملكنا  »توح�ضنا  مغربي: 

كريان«.

نا�ضط في�ضبوكي تون�ضي اآخر ا�ضمه با�ضم ُحر�ضاين 

قال: »�ضعبنا �ضيتذكر اأنه ذات يوم من اأيام 2014، 

و�ضياحتها  خانقة،  اقت�ضادية  اأزمة  يف  وتون�ض 

قام  موجعة،  اإرهابية  �ضربة  حتت  حديثا  تنوء 

ملك �ضديق لتون�ض بجولة يف �ضوارع العا�ضمة، 

و�ضافح اأهلها و�ضمح ب�ضور تذكارية مع اأبنائها 

اأن  مبعنى  فا�ض،  اأو  مراك�ض  يف  وكاأنه  وبناتها، 

تون�ض يف اأمان فاأتوا لزيارتها«.

الرباط: األسبوع 
الوطنية  للوكالة  العام  املدير  يظهر  ل 

اإل  ال�ضرقاوي  توفيق  العقارية  للمحافظة 

نادرا اأمام العموم، غري اأن ا�ضمه قد يطفوا اإىل 

ال�ضطح ب�ضكل غري م�ضبوق بعد حتركات قام 

جتميع  اأجل  من  �ضعرية  الطيب  املحامي  بها 

وثائق تهم اإبرام �ضفقة عقدها ورثة اجلرنال 

ال�ضرقاوي وهو اأب كبري املحافظني يف املغرب، 

»�ضرياك«،  ا�ضمه  ال�ضكر  لتكرير  معمل  مع 

وتقدر قيمة ال�ضفقة باأربعة ماليري �ضنتيم.

الأر�ض،  اأن  هو  ال�ضفقة  هذه  يف  امل�ضكل 

وامل�ضماة  �ضليمان،  �ضيدي  يف  املوجودة 

الر�ضم  ذات  ديجون�ض«  لوزي  »مزوك 

مو�ضوع  كانت  هـ،   1812 عدد  العقاري: 

نزاع طويل بني ورثة اجلرنال وبني ورثة 

رجل اآخر ا�ضمه: �ضاي�ض عبد ال�ضالم.

املحامي،  يحكيه  ما  وح�ضب  الأخري  هذا 

كت�ضبيق،  �ضنتيم  مليون   17 مبلغ  دفع 

�ضنة 1967، ل�ضراء الأر�ض املذكورة من لدن 

مالكها »كناي لوي« وزوجته، وهما معمران 

فرن�ضيان، كانا يقيمان يف املغرب.

�ضدور  باأن  امل�ضدر  نف�ض  وي�ضيف 

اخلا�ض   1973 مار�ض   2 ظهري 

دون  حال  الأرا�ضي  با�ضرتجاع 

ا�ضتكمال اإجراءات البيع، ومنذ ذلك 

احلني حاول ورثة �ضاي�ض ا�ضرتجاع 

اأن  بعد  اأبيهم،  وفاة  بعد  اأر�ضهم، 

ال�ضرقاوي،  اجلرنال  اأبواب  طرقوا 

الذي انتقل هو الآخر لدار البقاء.

يوؤكد املحامي اأن ورثة �ضاي�ض فوجئوا 

باإبرام عقد طويل الأمد مع معمل لتكرير 

ال�ضكر من طرف ورثة ال�ضرقاوي، ب�ضكل 

�ضريع، بينما تك�ضف ال�ضهادات ال�ضادرة 

يف  تناق�ضا  العقارية  املحافظة  عن 

املعطيات، حيث تت�ضمن اإحدى �ضهادات 

امللكية ال�ضادرة بتاريخ 17 فرباير 2014 

مع  الأمد  الطويل  الكراء  حق  اإىل  اإ�ضارة 

�ضهادة  تت�ضمن  ل  ال�ضكر،  تكرير  معمل 

اأخرى �ضادرة بتاريخ 11 نونرب 2013 اأية 

اإ�ضارة للحق املذكور، )اأنظر التناق�ض بني 

ال�ضهادتني يف ال�ضور(.

ما مدى قانونية العقد املربم مع �سركة ال�سكر؟

مدير املحافظة العقارية وورثة اجلرنال ال�ضرقاوي »يبيعون« اأر�ضا متنازع عليها بـ4 ماليري

مقتطفات من شهادات المحافظة العقارية واحدة تشير إلى حق الكراء بتاريخ 1 فبراير 2013، 
بينما ال تشير الشهادة الصادرة بتاريخ 11 نونبر 2013 لهذا الحق. 

عندما تربعت اأم كلثوم بـ300 مليون �ضنتيم 
ل�ضالح �ضحايا زلزال اأكادير
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يت�سمن هذا الركن الأ�سبوعي 

بع�ض وجهات النظر املعرب عنها 

خالل هذا الأ�سبوع لو�سائل الإعالم 

وهي تعرب عن راأي اأ�سحابها.

وجهــات نـظـــر

9
قراءة في خبر

جريدة
اجلرائد

اندثار حزب التقدم واال�شرتاكية
بكل �صدق، كان لدي �أمل، 

�أت�صور  �أكـــــن  مل  لكنني 

�ل�صيا�صي  �لفــــ�صاد  باأن 

�إىل  تف�صى  قد  و�لأخالقي 

�حلزب،  د�خل  �حلد  هذ� 

وبالتايل فال �أمل يف �إنقاذه. 

و�ل�صرت�كية  �لتقدم  حزب 

يوجد  وما  و�ندثر،  م�صــــى 

حزب  هو  �ل�صم  بنف�س  �ليوم 

�آخر، حزب جديد، حزب غريب.

سعيد السعدي »حزب التقدم واالشتراكية«  

بالتر ي�شتهدف »حياتو« 
�لحتــــاد �لدويل ي�صعى 

عي�صى  �صــــــرب  �إىل 

�لحتاد  رئي�س  حياتو، 

�صوت  كونه  �لإفريقي، 

ومر�صح  قطر،  ل�صالح 

بالتر،  جوزيف  خلالفة 

بالتر  »فيفا«..  رئا�صة  يف 

�لتخل�س  على  حاليا  يعمل 

�صيا�صيا،  خ�صومه  كل  من 

من�صب  �أي  من  همام  بن  بتنحيته  كانت  �لبد�ية 

ر�صمي يف »فيفا« ثم جاء �لدور على مي�صال بالتيني، 

ثم عي�صى حياتو، �إ�صافة �إل �أن هناك �أ�صبابا �أخرى 

ور�ء �صعي �لحتاد �لدويل �إىل �صرب حياتو ل د�عي 

للتف�صيل فيها.

سعيد بلخياط »مسؤول في فيفا« 

خالفات زوجية بني املغرب واجلزائر
�جلز�ئري  �ل�صـــــعب 

حبا  �ملغاربة  يحـــب 

عن  بعيد�  كبـــــري� 

�حلكومات،  �صر�عات 

�جلز�ئر  يف  غنيت  وقد 

فيها  كانت  �أوقات  يف 

متوترة،  جد  �لعالقات 

ومل �أ�صعر باأي حرج، كان 

�جلز�ئري  �ل�صعب  تعامل 

تعامل  و�أي�صا  ر�قيا  معي 

�ملغربي  �ل�صر�ع  �أن  �أرى  �جلز�ئرية.  �ل�صحافة 

يوؤثر يف  �أن ل  �جلز�ئري كخ�صام بني زوجني يجب 

وهي  و�حدة،  حالة  يف  �جلز�ئر  �صاأقاطع  �لأبناء. 

�صحب �ل�صفري �ملغربي من �جلز�ئر و�إغالق �ل�صفارة 

قطع  ميكنني  ل  ذلك  غري  �أمتناه،  ل  ما  وهذ�  هناك، 

�لعالقات فنيا مع هذ� �لبلد �لتي �أمتتع فيه بجمهور 

لطيفة رأفت »مغنية«    كبري.

موؤ�شرات عودة التحكم
�صـــخ�صيا  �أتوقع  ل 

�صيناريو  عــــــــودة 

 ،2009 �نتخــــابات 

�خلـــروقات  لكـــــــن 

�لنتخابية وحماولت 

جد�  و�ردة  �لتحكم 

�صاهدناه من  ملا  بالنظر 

موؤ�صر�ت يف �لنتخابات 

�لأخـــرية  �جلزئــــــــــية 

يعقوب  مولي  بد�ئرتي 

�أ�صتبعد  و�إفني. وبالتـــايل 

منذ  تر�كمات  من  حقق  ملا  بالنظر   ،2009 �صيناريو 

�لتحكم  موؤ�صر�ت وحماولت  لكن  �ليوم،  و�إىل   2011
و�ردة وتدعمها عدد من �ملوؤ�صر�ت.

سعد الدين العثماني »العدالة والتنمية«

�لتي  �لكردية  �لنفط  ناقالت  تبدو 

�نطلقت عرب �لأنابيب من كرد�صتان 

يف  بالعرج  م�صابة  وكاأنها  �لعر�ق، 

�صريها عرب �لبحر �ملتو�صط باجتاه 

�إليه،  �أن ت�صل  �ملكان �لذي يفرت�س 

�لقانونية  �لتهديد�ت  عرقلت  فقد 

من قبل حكومة �ملركز خط �صريها، 

�نتاب  �لذي  �لغمو�س  عن  ف�صال 

�لأخرية  �لآونة  يف  �خلام  م�صرتي 

ب�صبب ذلك.

قد  �ملا�صي،  �لإثنني  يوم  وكان 

وعلى  �لناقالت  �إحدى  �إبحار  �صهد 

�خلام  من  برميل  مليون  متنها 

م�صارها  غريت  �أنها  �إل  �لأ�صود، 

ثم  باملغرب..  �ملحمدية  ميناء  نحو 

�ملك�صيك،  خليج  �إىل  وجهتها  غريت 

�ملالحية  �لتعقيب  خلدمات  طبقا 

�إذ  �لإنرتنت،  �صبكة  يف  �ملوجودة 

�أن  �لتحركات،  هذه  خالل  من  يبدو 

�أمرها  �لكردية يف حرية من  �لناقلة 

وتائهة يف عر�س �لبحار.

حتذير�  �خلطوة  هذه  وجاءت 

قائلة  �ملركز،  �صلطة  من  متجدد� 

�لب�صائع  »�إن  ذ�تها  �ل�صياق  يف 

�مل�صدرة من �ملنطقة �ل�صمالية �صبه 

حتميلها  مت  �ملركز  عن  �مل�صتقلة 

تركيا من  قانونية من  ب�صورة غري 

دون مو�فقة وز�رة �لنفط �لعر�قية 

�أو منظمة ت�صويق �لنفط �حلكومية، 

�صومو. مهددة يف �لوقت ذ�ته، باأنها 

�أي  �صد  قانونية  �إجر�ء�ت  �صتتخذ 

م�صرت لهذ� �خلام«.

�لنفطية  »�صومو«  �صركــــة  وبينت 

�أن  �لنفط،  وز�رة  مع  �ملتعاقدة 

�لعر�ق يحتفظ بحقه يف �تخاذ كافة 

�لإجر�ء�ت �لقانونية �صد �أي �صركة 

�أو هيئة فردية ��صرتت �أو قد تنتظر 

�ل�صر�ء.

غري  �لآن  حتى  ماز�ل  لغز  وثمة 

�لكردي  �لنفط  ت�صدير  مفهوم حول 

�لنفطية  �لناقلة  ملكية  يف  �ملتمثل 

وهي �صركة »مار�صال �مل�صجلة«، �إذ 

�لنفط  هذ�  �أن  �لو��صح  غري  من  �أن 

�مل�صدر قد مت بيعه فعال قبل عملية 

�لت�صدير �أم ل؟ وهل مت �صر�وؤه قبل 

مغادرة �ل�صفينة �مليناء؟

يجيب  �أن  �لأجدر  من  كان  رمبا 

با�صم  �لناطق  �لت�صاوؤلت  هذه  عن 

رف�س  �أنه  غري  كرد�صتان،  حكومة 

�لتعليق.

�آلية  حول  �جلانبان  ويت�صارع 

وكيفية  �خلام،  �لنفط  ت�صدير 

ت�صعى  كانت  �إذ  �أرباحه،  ت�صويق 

جماح  بكبح  �لإقليم  حكومة 

�حلكومة �ملركزية بدفع �لأكر�د �إىل 

حول  بينهما  �مل�صبق  �لتفاق  قبول 

عائد�ته  وتقا�صم  �لنفط  ت�صدير 

عليها،  �ملتفق  �لد�صتور  بنود  حول 

هذه  حد  �إىل  ف�صلت  �ملفاو�صات  لكن 

�للحظة.

م�صوؤولون  قال  نف�صه،  �لوقت  ويف 

من  �أبحرت  �ل�صفينة  »�إن  �أكر�د: 

ماي   23 يف  �لرتكي  جيهان  ميناء 

حمملة بن�صف مليون برميل تقريبا 

عرب �لأنابيب من �ملدينة �ملتو�صطة 

�ملا�صي«.  دجنرب  منذ  كرد�صتان  يف 

بانتهاك  بغد�د  حكومة  �تهمو�  كما 

خطط  معتربين  �لعر�قي،  �لد�صتور 

�ملركز �ملعلنة لتحقيق �لتحكيم �صد 

تركــيا غري �صرعي.

وقال م�صوؤولون تنفيذيون يف �صناعة 

قد  كرد�صتان  �إن  و�لب�صائع،  �لنفط 

على  �لعثور  يف  �صعوبات  تو�جــــه 

�أو منفــــذ على خلفية تهديد  م�صرت 

بغد�د وثقل �لعر�ق يف جتارة �لنفط 

�لعاملية.

وقال جتار �لنفط �خلام: »يف �لبحر 

�لنفط  ي�صرتي  �أحد  ل  �ملتو�صط 

بني  �لعالقات  �أن  �صيما  �لكردي 

م�صطربة  و�ملركز  �لكردي  �جلانب 

للغاية، وناقلتهم �لتي تذهب �صمال 

وميينا يف �لبحر �ملتو�صط هي مبثابة 

لنا ل ن�صتطيع �صر�ءها ول  طاعون 

ن�صتطيع �لتخل�س منها«.

�إىل  �لأكر�د  �مل�صوؤولون  وي�صعى 

بكمية  �لأنابيب  عرب  �لنفط  �صخ 

ت�صل �إىل ما يقارب 300.000 برميل 

يوميا �إىل تركيا، حيث �صيباع �لنفط 

و�صيتم  �لدوليني  للم�صرتين  �خلام 

�إيد�ع عائد�ته يف �مل�صارف �لرتكية 

بنك  وحتديد�  �لدولة،  تديرها  �لتي 

تركي.. يذكر �أن �أول ت�صدير لالأكر�د 

تركيا  �إىل  �لأنابيب  عرب  �لنفط  من 

يف  �لتفاقات  من  �صل�صلة  بعد  �أتى 

مربرين  �أنقرة،  مع  �ملا�صي  �لعام 

ذلك باأن �مل�صوؤولني �لأتر�ك حافظو� 

�لأكر�د  وبني  بينهم  �ل�صفقات  على 

�لعر�قية  �ل�صيادة  يخرقو�  ل  حتى 

و�حرت�م �ملبادئ �لتوجيهية لبغد�د 

يف تق�صيم �لعائد�ت.

ناقلة النفــط الكرديـــة التي و�شـــلت
 اإىل املحمـــدية تائهـــة و�شــط البحر

�أعلن �لناطق با�صم �لق�صر �مللكي 

�لإ�صباين �أن �مللك �لإ�صباين �جلديد 

بزيارة  قريبا  �صيقوم  »فليبي« 

با�صم  �لناطق  و�أو�صح  للمغرب، 

خالل  �لإ�صباين،  �مللكي  �لق�صر 

�ململكة  �أن  �ل�صحافة،  مع  لقاء 

من  و�لربتغال  وفرن�صا  �ملغربية 

فيليبي  لالأمري  �لأوىل  �لوجهات 

بها  �صيقوم  �لتي  �لزيار�ت  �صمن 

للخارج بعد �إعالنه ملكا لإ�صبانيا 

خالل حفل �صيقام يف �لأيام �ملقبلة 

تو�ريخ  �أن  و�أ�صاف  بالربملـــــان. 

خالل  �ملتوقعة  �لزيار�ت،  هذه 

�ملقبلني،  وغ�صت  يوليوز  �صهري 

�لإعالن  حـــــــفل  بعد  �صتحــــدد 

ملكا  فيليبــــــي  لأمري  �لر�صمــــي 

يقام  �أن  ينتظر  �لذي  لإ�صبانــــيا، 

�جلاري. يونيو   18 من   �بتد�ء 

االتحادي يتبعه استقاللي..
االتحادي يونس مجاهد الرئيس السابق للنقابة 
الوطنية للصحافة، رفقة الرئيس الجديد للنقابة 

عبد اهلل البقالي، في صورة تذكارية عقب 
انتهاء أشغال المؤتمر السابع الذي انعقد في 

بيت الصحافة بطنجة.. 

هل يكون املغرب اأول وجهة مللك 

اإ�شبانيا اجلديد؟

ناقلة نفط - أرشيف
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العمل  اإلغاء  �سيجرى  اأنه  الداخلية  وزارة  اأعلنت 

بجوازات ال�سفر العادية، ابتداء من مطلع اأبريل املقبل، 

وحثت على ا�ستبدالها بجوازات ال�سفر البيومرتية.

واأو�سح بيان اأ�سدرته الوزارة، موؤخرا، اأن جوازات 

ال�سفر غري البيومرتية امل�سلمة قبل 30 مار�س 2010 

�ست�سبح ملغاة ابتداء من 30 مار�س 2015 على اأبعد 

تقدير، واأنه لن يجرى متديد �سالحيتها اأو ا�ستعمالها 

من  الأول  من  ابتداء  املغرب،  خارج  لل�سفر  كوثيقة 

اأبريل 2015.

ودعت الوزارة املغاربة احلاملني جوازات ال�سفر غري 

البيومرتية، اإىل الإ�سراع يف التوجه اإىل امللحقة الإدارية 

اإقامتهم،  مقر  لها  التابع  القن�سلية  اأو  ال�سفارة  اأو 

ال�سفر  جوازات  على  احل�سول  طلبات  و�سع  ق�سد 

البيومرتية. واأ�سارت الوزارة اإىل اأن البطاقة الوطنية 

بني  من  تعد  الهوية(  )بطاقة  الإلكرتونية  للتعريف 

املكونة مللف احل�سول على جواز  الأ�سا�سية  الوثائق 

ال�سفر البيومرتي.

دجنرب   15 منذ  �سرعت  قد  املغربية  اململكة  وكانت 

2009 يف اإ�سدار جواز �سفر بيومرتي، مطابق لتو�سيات 
املنظمة العاملية للطريان املدين.

اأول حتالف لعلماء الدول املغاربة انتبهوا.. جوازات ال�صفر العادية مل تعد �صاحلة
�صد املخططات اال�صتعمارية

د�سن عدد من علماء ال�سريعة يف املغرب العربى )ليبيا، وتون�س، 

واجلزائر، واملغرب، وموريتانيا(، رابطة لعلماء املغرب العربي، 

تهدف اإىل توحيد الكلمة، ونبذ اأ�سباب الفرقة والختالف، ومعاجلة 

اأ�سباب الغلو والتطرف، ون�سر قيم الت�سامح والو�سطية والعتدال. 

وجاء يف الإعالن التاأ�سي�سي لرابطة علماء املغرب العربي: امتثال 

لأمر اهلل تعاىل القائل: »وتعاونوا على الرب والتقوى ول تعاونوا 

على الإثم والعدوان«، التقى جمموعة من علماء ال�سريعة من بالد 

املغرب العربى )ليبيا، وتون�س، واجلزائر، واملغرب، وموريتانيا( 

بعد جل�سات متعددة لالإعالن عن تاأ�سي�س رابطة لعلماء املغرب 

لـ 5 يونيو 2014م،  العربى بتاريخ 7 �سعبان 1435هـ، املوافق 

تكون باإذن اهلل امتدادا للحركات الإ�سالحية يف بالدنا.

واأو�سحت الرابطة اأنها ت�سعى اإىل »توحيد الكلمة، ونبذ اأ�سباب 

احللول  واإيجاد  واإر�سادها،  الأمة  وتوجيه  والختالف..  الفرقة 

ال�سنة  لأهل  الرحب  املنهج  مع  يتوافق  مل�سكالتها، مبا  املنا�سبة 

املغاربية؛  الإ�سالمية  هويتنا  مع  ين�سجم  ومبا  واجلماعة، 

حت�سينا ملجتمعاتنا من الفكر الدخيل، وحتريرا لها من كل اأ�سكال 

التبعية«. كما تهدف الرابطة اإىل »معاجلة اأ�سباب الغلو والتطرف، 

ون�سر قيم الت�سامح والو�سطية والعتدال، ومكافحة الفقر واجلهل 

واحلرية  العدل  قيم  وتكري�س  وال�ستبداد،  والظلم  والتخلف 

والت�سحية،  البذل  معاين  واإحياء  الجتماعي،  وال�سلم  والكرامة 

وحماية الأ�سرة من التفكك، والطفولة من الإهمال، وال�سباب من 

النحراف، واملجتمع من النحالل«. 

ال�سيخ  من:  كال  التاأ�سي�سي  البيان  على  املوقعني  وت�سمل لئحة 

حممد بن اأحمد زحل من املغرب رئي�سا، وال�سيخ حممد الأمني بن 

احل�سن �سيدي عبد القادر من موريتانيا نائبا للرئي�س، وال�سيخ 

نادر بن ال�سنو�سي العمراين من ليبيا نائبا للرئي�س، وال�سيخ ح�سن 

بن م�سعود عبا�س من تون�س اأمينا عاما، وال�سيخ ح�سان بن ح�سني 

�سعبان من اجلزائر ع�سوا لالأمانة العامة، وال�سيخ عبد اهلل بن 

وال�سيخ  العامة،  لالأمانة  ع�سوا  املغرب  من  البخاري  بو�سعيب 

لالأمانة  ع�سوا  موريتانيا  من  ال�ساعر  زاروق  اأحمد  بن  حممد 

ع�سوا  املغرب  من  العلمي  حممد  بن  احل�سن  وال�سيخ  العامة، 

لالأمانة العامة، وال�سيخ حممد بن بوزيان روابحية من اجلزائر 

ع�سوا لالأمانة العامة، وال�سيخ �سفيان بن املولودي بن عويدة من 

تون�س، وال�سيخ حممد عبد الوهاب رفيقي من املغرب، وال�سيخ 

وال�سيخ حممد حمفوظ  املغرب،  من  الإدري�سي  م�سوحلي  حامد 

بن اإيدومو من موريتانيا، وال�سيخ �سامي م�سطفى ال�ساعدي من 

ليبيا، وال�سيخ غيث حممود الفاخري من ليبيا.  

خمتل عقليا يقتل �سقيقه، واآخر يجهز 

�سبيل  يعرت�س  وثالث  والدته،  على 

املارة يف ال�سارع العام، ورابع يخرج 

يزرع  اأمه، وجمنون  عاريا كما ولدته 

الرعب بني �سكان املدينة. هذه بع�س 

تخلو  تكاد  ل  التي  املثرية   العناوين 

منها ال�سحف كل يوم يف املغرب.

مل يعد غريبا اأن ي�ساهد املرء ع�سرات 

يف  يتجولون  عقلي  بخلل  امل�سابني 

�سوارع املدن الكربى، اإىل حد اأن وزارة 

ال�سحة ك�سفت عن اأرقام �سادمة تفيد 

مدينة  يف  عقلي  خمتل  األف   21 وجود 

3 اآلف  الدار البي�ساء وحدها، بينهم 

يتجولون يف ال�سوارع بكل »حرية«.

وتبعا لأرقام حديثة لوزارة ال�سحة، 

موؤ�س�سة   27 ي�ســــــم  املغــــرب  فاإن 

حكومية ملعاجلة امل�سابني بالأمرا�س 

يف  الأ�ِسرة  عدد  يبلغ  ما  يف  العقلية، 

1725 �سريرا، وهو  هذه امل�ست�سفيات 

عدد ل يكفي لإيواء املر�سى العقليني، 

جراء تزايد حالت الإ�سابة بالأمرا�س 

النف�سية والعقلية يف املغرب.

وي�سم القطاع ال�سحي احلكومي 172 

والعقلية،  النف�سية  لالأمرا�س  طبيبا 

هذا  يف  اخت�سا�سيا  ممر�سا  و740 

القطاع  يف  طبيبا   131 مقابل  املجال، 

اخلا�س، وهو عدد هزيل، ل ي�ستجيب 

للمعايري العاملية يف هذا ال�ساأن.

املادية،  الإمكانات  قلة  وب�سبب   ..

وق�سور الطاقة ال�ستيعابية للمراكز 

العديد  تلجاأ  املتخ�س�سة،  العالجية 

من الأ�سر الفقرية اإىل و�سع مر�ساها 

يدعى  �سهري  �سريح  يف  العقليني 

مراك�س  من  بعيد  غري  عمر«،  »بويا 

جنوبي البالد، وياأوي مئات املر�سى 

العقليني والنف�سيني.

وت�سع هذه الأ�سر مر�ساها العقليني 

امللقب  ال�سريح،  هذا  يف  والنف�سيني 

املغـــــرب،  بـ»غوانتانـــــــــامو« 

حيث تتم ا�ست�سافتهم هناك من خالل 

يف  فتو�سع  طويلة،  مدة  »اعتقالهم« 

اأرجلهم �سال�سل حديدية تقيد حركتهم 

ب�سبب فرط عدوانيتهم، اإىل اأن ي�سفوا 

لل�سريح«  اخلارقة  القدرات  بف�سل 

وفق القائمني عليه.

وزير  اأكد  الو�ســــع،  هذا  واأمــــــام 

عزمه  الوردي،  احل�ســـــني  ال�سحة، 

�سريح  اإغالق  على  عدة  مرات 

�سكاوى  تزايد  ب�سبب  عمر«  »بويا 

احلقوقيني الذي دقوا ناقو�س اخلطر 

من  حتط  التي  النتهاكات  كرثة  من 

كرامة املر�سى يف هذا املاأوى، بدعوى 

عالج املر�سى العقليني.

واأكد النا�سط احلقوقي، عمر اأربيب، 

على  عمر«  »بويا  �ســــريح  خطورة 

لأب�سط  وانتهاكه  املر�سى،  حقـــوق 

اأنه  على  م�سددا  الإن�سانية،  حقوقهم 

اآدمية،  غري  ت�سرفـــات  ي�سهد  مكان 

يف  باأ�سفاد  املري�س  حركة  �سل  بينها 

من  ملنعه  والعليا  ال�سفلى  اأطرافه 

احلـــركة، ف�سال عن األوان اأخرى من 

املر�سى  لهوؤلء  النف�سي  التعذيــــب 

العقليني«.

�أ�ضباب عدم �إغالق �ضريح بويا عمر

ر�صميا.. ارتفاع عدد املجانني واملختلني عقلية

أبشع الصور على اإلطالق تم تداولها خالل 
هذا األسبوع، تم التقاطها في سوريا، 

ورجحت عدة وسائل إعالم أن الرجل الذي 
ظهر وهو يتفاخر بقطع الرؤوس في بالد 
الشام هو: محمد حمدوش، شاب في 28 

سنة من العمر، مستواه التعليمي ابتدائي، 
مهنته ميكانيكي، هاجر من مدينته بشمال 

المغرب )الفنيدق( إلى سوريا، من أجل القتال.
»تلك الرؤوس المقطوعة تعود لخونة عمالء 
ألمريكا..«، هذا ما صرح به حمدوش لموقع 
إخباري اسمه، ميدانكم.. لكن السؤال الذي 
لم يجب عنه أي أحد إلى حدود اليوم، هو 

كيف ستتعامل الدولة المغربية والجمعيات 
الحقوقية مع أمثال حمدوش الذين قرروا 

العودة إلى المغرب)..(.

أبشع صورة

مقرتح ملراقبة ميزانية 
ال�صناديق ال�صوداء

الأغلبية  فرق  تقدمــــــــــــــت 

تعديل  مبقرتح  الربملانية، 

القانون  م�سروع  مواد  اإحدى 

املغربية،  للمالية  التنظيمي 

ال�سناديق  باإخ�ساع  يق�سي 

اأو  للخزينة،  اخل�سو�سية 

بـ»ال�سناديق  يعرف  كان  ما 

املحا�ســــــبة  اإىل  ال�سوداء«، 

بعدما  البـــرملانية،  واملراقبة 

وتقدميها  ذلك  فوق  كانــــــت 

اأو  ح�سيب  بال  مالية  خدمات 

رقيب.

الأغلبية  فرق  ت�سببت  وقد 

يف  واملالية  القت�ساد  لوزير  �سديد  اإحراج  يف  اجلديد  مبقرتحها  الربملانية 

عر�سه  لدرجة  مبقرتحها  ال�سديد  بتم�سكها  كريان،  بن  الإله  عبد  حكومة 

للت�سويت، وامل�سادقة عليه باإجماع الأغلبية واملعار�سة معا، ولأول مرة 

يف تاريخ الربملان املغربي املعا�سر.

وح�سب املراقبني للمال العمومي باملغرب، خ�سو�سا هيئات املجتمع املدين، 

اخل�سو�سية  بال�سناديق  يتعلق  اأنه  يف  تكمن  املذكور  التعديل  اأهمية  فاإن 

للخزينة العامة للمملكة، ويدخلها يف خانة املراقبة الربملانية من خالل تقدمي 

ح�ساباتها �سمن باقي موارد الدولة كل عام.

بوسعيد 



تعترب مرحلة حالة اال�ستثناء ما بني 1965 و1972 

من اأهم �سفحات املغرب الراهن، فهي التي اأدخلته 

يف ما يعرف ب�سنوات اجلمر والر�سا�ص. و�سنحاول 

من خالل هذا املقال »الوثيقة الفرن�سية« لي�ص جمرد 

املرحلة،  هذه  عن  قيل  وما  كتب  ما  تكرار  اإعادة 

ولكن �سنحاول اإ�سافة اجلديد من خالل وثيقة من 

االأر�سيف االأمريكي، حيث �سن�سعى اإىل اإبراز كيف 

اأقنع احل�سن الثاين اأمريكا باإعالن حالة اال�ستثناء، 

بني  دارت  التي  النقا�سات  طبيعة  معرفة  وكذلك 

امل�سوؤولني املغاربة واالأمريكان بهدف اإقناعهم، ويف 

لالأمريكان نظري  املقدمة  ال�سمانات  االأخري معرفة 

قبولهم بذلك.  

سياق إعالن حالة االستثناء

وحا�سرة  وا�سحة  االحتقان  موؤ�سرات  كانت 

كان  فقد   ،1965 مار�ص   23 اأحداث  قبل  بقوة 

ال�سيا�سي املغربي بعد اال�ستقالل جم�سدا  الف�ساء 

احلركة  �سليلة  املغربية  ال�سيا�سية  االأحزاب  يف 

 1965 �سنة  حدود  يف  كلها  كانت  التي  الوطنية، 

فقد  القائم.  احلكم  من  العام،  التذمر  واقع  جت�سد 

خرج حزب اال�ستقالل للمعار�سة منذ �سنة 1964، 

وترجمت مواقفه يف لعب دور معار�سة قوية بجالء 

يف موؤمتره ال�سابع املنعقد يوم 12 فرباير 1965. 

وقد تبني من خالله اأن احلزب اأ�سبح معار�سة �سد 

امللك، ولي�ص �سد احلكومة، وذلك حينما قال عالل 

الق�ساء  املوؤمتر »وجب  ذلك  الفا�سي يف خطابه يف 

ن�سر  اأعقبه  امل�سيطرة«  والطبقة  االإقطاعية  على 

ن�سا  و»اال�ستقالل«  االإفريقية«  »االأمة  جريدتي 

وال�سعب  بال�سعب  االأفغاين»العر�ص  الدين  جلمال 

بالعر�ص«. وهو ما عجل بحملة قمع �سد احلزب، 

ن�سو�ص  ن�سر  بتهمة  ال�سحيفتني  حجز  مت  بحيث 
 
ت�سر باالأمن العام.

الذي  ال�سعبية  للقوات  الوطني  اأما حزب االحتاد 

اهلل  عبد  حكومة  اإ�سقاط  منذ  للمعار�سة  خرج 

داخل  قوية  معار�سة  ميار�ص  ظل  فقد  اإبراهيم، 

اأحد  مداخلة  خالل  من  يت�سح  ما  وهو  الربملان، 

نوابه يف اإحدى اجلل�سات الربملانية املنعقدة �سنة 

جتتازها  التي  االأزمة  هذه  »اإن  قال:  حيث   1965
اأو�سحنا مرارا وتكرارا، نتيجة  اليوم، كما  بالدنا 

ل�سيا�سة م�سوؤومة معادية لل�سعب تتنكر للم�سالح 

االقت�سادي،  امليدان  يف  �سواء  للبالد،  االأ�سا�سية 

حقوق  ميدان  يف  اأو  وال�سيا�سي،  واالجتماعي، 

االإن�سان وم�سريه. اإن هذا التدهور العام الذي اأقل 

نتيجة الأغالط خطرية،  واأخطاء  اإنه  فيه  يقال  ما 

ج�سيمة ارتكبت يف حق الوطن باأجمعه«.

من  ت�ساوؤما  اأقل  تكن  فلم  الطالبية،  املنظمات  اأما 

من  ذلك  ويت�سح  منها.  اأكرث  كانت  بل  االأحزاب، 

خالل منظمة االحتاد الوطني لطلبة املغرب، التي 

كان وا�سحا ب�سفة قطعية يف موؤمترها الثامن يف 

الثوري �سد  املذهب   ،1963 �سنة  البي�ساء  الدار 

املوؤمتر  »اإن  املذهبي  الن�ص  يقول  حيث  احلكم، 

يعلن  املغرب،  لطلبة  الوطني  لالحتاد  الثامن 

ر�سميا باأن اإلغاء النظام هو احلل االأمثل الإخراج 

باالإ�سافة  هذا  املفتوحة«.  االأزمة  هذه  من  البالد 

كان  التي  واالجتماعية  االقت�سادية  االأو�ساع  اإىل 

يتخبط فيها املغرب يف تلك املرحلة.

فرباير   9 يوم  ال�سادر  الوزاري  القرار  �سكل  وقد 

1965، والقا�سي بـ»من ال�سروري اأن ال يتوجه اإىل 
ال�سنة الرابعة من الثانوي �سوى التالميذ القادرون 

على متابعة الدرا�سة يف اإحدى ال�سعب املتخ�س�سة 

اإىل ال�سنة  اأن يتوجه  من ال�سلك الثاين، واأنه ميكن 

الرابعة من الثانوي التالميذ املزدادون عام 1948، 

وتبلغ اأعمارهم 18 �سنة اأو اأكرث فال ميكنهم ولوج 

ال�سلك الثاين من الثانوي والو�سول اإىل البكالوريا«. 

علماء  بلغة  املر�سب  ال�سبب  اأو  املر�سب  العامل 

النف�ص، يف انطالق مظاهرات وحركات احتجاجية 

املوؤ�س�سات  على  املن�سور  هذا  عمم  وملا  عارمة. 

على  �سدا  التالميذ  ثار  مار�ص  بداية  يف  التعليمية 

البي�ساء،  الدار  من  انطالقا  احلكومي  القرار 

املغربية،  املدن  معظم  يف  االحتجاجات  وانت�سرت 
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»الأ�سبوع« تنفرد بن�سر وثائق عاملية عن ما�سي وم�ستقبل املغرب

وثيقـــــة فرن�ســـية: كيف اأقنع احل�سن الثاين 
اأمريكا باإعالن حالة اال�ستثناء؟ 

السفير المغربي يقول لألمريكان: إن عبد الرحيم 
بوعبيد قبل الفكرة دون حماس

الوثيقة المؤرخة بـ12 جوان 1965 صادرة عن وزارة 
الخارجية األمريكية، وهي عبارة عن تقرير كتبه وزير 
الخارجية روسك، عن سفير المغرب بواشنطن علي بن 

جلون، حين جاء ليخبره ويطلب موافقته على إعالن حالة 
االستثناء بالمغرب.

بقلم : الباحث الزكي عبد الصمد

المنظمات الطالبية لم تكن أقل 
تشاؤما من األحزاب، بل كانت 

أكثر منها. ويتضح ذلك من خالل 
منظمة االتحاد الوطني لطلبة 

المغرب، التي كان واضحا بصفة 
قطعية في مؤتمرها الثامن 

في الدار البيضاء سنة 1963، 
المذهب الثوري ضد الحكم

من أرشيف األسبوع

جثة أحد ضحايا أحداث
 23 مارس 1965، محمول 
على سيارة أحد المواطنين



والتحق بها اأولياء التالميذ والعاطلون عن العمل، 

مما جعل ال�سلطات تتدخل وتقوم بقمع املظاهرات 

وب�سدة. 

وت�سكل اأحداث 23 مار�س 1965 املبتداأ واخلرب يف 

تطور الأحداث التي اأدت اإىل اإعالن احل�سن الثاين 

عن حالة ال�ستثناء، حيث اأنه ملا ق�ست ال�سلطات 

�سل�سلة  يف  امللك  دخل  بالعنف  ال�سطرابات  على 

من املفاو�سات مع اأحزاب املعار�سة، وقدم بع�س 

العام  العفو  ومنها  ا�ستقطابهم  بهدف  التنازلت 

ال�سعبية،  للقوات  الوطني  الحتاد  اأع�ساء  عن 

هذه  واأثناء  املغرب،  اإىل  للعودة  بنربكة  ودعوة 

املفاو�سات ا�سرتط حزب الحتاد الوطني للقوات 

جديدة.  انتخابات  واإقامة  الربملان  حل  ال�سعبية 

ودخلت الأغلبية الربملانية يف انق�سام على نف�سها. 

حالة  اإعالن  يف  يفكر  امللك  جعل  الذي  الأمر  وهو 

ال�ستثناء، التي قبل بها الحتاد الوطني للقوات 

ال�سعبية، ولكن رف�ستها باقي الأحزاب الأخرى. 

ت�سن  فرن�سا  كانت  فقد  الدولية  الأو�ساع  عن  اأما 

بفعل  �سحفها،  خالل  من  املغرب  �سد  حملة 

اأرا�سي  ا�سرتجاع  على  عزمه  على  املغرب  اإقدام 

ال�ستعمار اخلا�س والر�سمي من اأيدي الفرن�سيني، 

يف حني كان املغرب قد اجته �سوب اأمريكا القطب 

الأول يف العامل والأهم.  

الوثيقة األمريكية
والوثيقة، عبارة عن تيليغرام اأو ر�سالة اإلكرتونية 

ال�سفري  اإىل  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  وجهتها 

الأمريكي بالرباط، موؤرخة بـ12 يونيو 1965، على 

ال�ساعة 15:30 بتوقيت وا�سنطن، وهي موجهة من 

وا�سنطن اإىل الرباط. وهذه الوثيقة عبارة عن حوار 

بني ال�سفري املغربي بوا�سنطن بن جلون، والأمني 

ومو�سوعها  الأمريكية،  اخلارجية  لوزارة  العام 

حماولة اإقناع ال�سفري املغربي بناء على طلب من 

بقرار  الأمريكية  احلكومة  الثاين،  احل�سن  امللك 

اإعالن حالة ال�ستثناء. 

سلطة الملك على المحك       
بوا�سنطن  املغربي  ال�سفري  اأن  اإىل  الوثيقة  ت�سري 

1965، ات�سل  12 يونيو  بن جلون يف �سباح يوم 

بالأمني العام للحكومة الأمريكية واأخربه باأن امللك 

طلب منه تف�سري القرارات ال�سيا�سية الأخرية يف 

بني  وودية  وثيقة  عالقات  �سوء  على  املغرب 

ال�ستثناء  حالة  باأن  ال�سفري  اأكد  وقد  البلدين. 

امللك من خاللها  جمرد و�سع موؤقت، حيث �سعى 

اإىل »اإعادة الهدوء«، واأكد وب�سريح العبارة باأن 

»�سلطة امللك على املحك«.

ن�ساأة  الأمريكي  لنظريه  املغربي  ال�سفري  وي�سف 

ب�سبب  لها،  حل  اإيجاد  على  القدرة  وعدم  الأزمة 

الأحزاب  بها  طالبت  التي  املعقولة  غري  املطالب 

وجود  عدم  اإىل  اإ�سافة  اأول،  كعامل  ال�سيا�سية 

اأغلبية برملانية وا�سحة كعامل ثان. كما اأكد ال�سفري 

احل�سن  امللك  قرار  اأن  على  التاأكيد  على  و�سدد 

الثاين بتعليق الربملان ومراقبة احلياة ال�سيا�سية 

بالكامل، نابع من اإطار قانوين وموؤ�س�ساتي يف اإطار 

العام  الكاتب  طماأن  ال�سفري  اأن  كما  د�ستوري، 

عن  حديث  من  البع�س  تداوله  ما  باأن  الأمريكي 

انقالب �سيا�سي قام به امللك جراء اإعالنه عن حالة 

ال�ستثناء، يبقى جمرد دعاية فرن�سية لي�س اإل.

قرار إعالن حالة 
االستثناء قوبل بارتياح 

لدى الشعب المغربي
العام  الأمني  �سوؤال  على  رده  يف 

لوزارة اخلارجية الأمريكية عن ردة 

فعل ال�سعب املغربي حول قرار امللك 

ال�سفري  قال  ال�ستثناء،  حالة  باإعالن 

الأولية  اجلماهري  فعل  ردة  باأن 

ذلك  ومرد  ومريحة.  مواتية  كانت 

الربملان  جودة  لتدين  ال�سفري  ح�سب 

يخلف  مل  جهة  فمن  والربملانيني، 

اإيجابية  �سورة  يعط  مل  اأو  الربملان 

عنه لدى اأو�ساط ال�سعب، ومن جهة، 

دائما  ال�سفري  ح�سب  الربملانيني  فاإن 

الق�سايا  اإىل ما ل نهاية يف  ما يجادلون 

الرئي�سية  الق�سايا  ويغفلون  الثانوية، 

جلون  بن  واأكد  للبالد.  واجلوهرية 

باأن اجلماهري ال�سعبية يف املغرب تريد 

حكومة قوية وم�ستقرة تخدم م�سلحة 

النا�س.

الجزائر لن تعارض ومصر 
ستحاول عرقلة القرار

لقد ت�ساءل الأمني العام للحكومة الأمريكية 

جتاه  اجلريان  دول  اأفعال  ردود  ب�ساأن 

يف  باأنه  اأكد  جلون  بن  فاإن  امللكي،  القرار 

احلقيقة فاإن اجلزائر مل ي�سدر منها اأي رد 

فعل ر�سمي بخ�سو�س قرار امللك احل�سن 

العربية  اجلمهورية  اأن  حني  يف  الثاين، 

املتحدة املوؤلفة من م�سر و�سوريا لن ت�سهل 

الأمر على امللك، و�ست�سعى جاهدة للتدخل 

بقوة من اأجل احليلولة دون اأن يتخذ امللك 

هذا القرار. 

وعندما ت�ساءل الأمني العام ب�ساأن اأي مقاومة 

اأو  الأحزاب  اأو معار�سة داخلية من طرف 

النقابات اأو باقي التنظيمات ال�سيا�سية، �سد 

القرار امللكي، قال ال�سفري باأن حزب الحتاد 

�سخ�س  يف  ممثل  ال�سعبية،  للقوات  الوطني 

عبد الرحيم بوعبيد اأمينه العام قد قبل القرار، 

الكبري جتاه هذا  الرغم من عدم حتفزه  على 

اأحد  ال�ستقالل  حزب  بخ�سو�س  اأما  القرار. 

اأهم الأحزاب ال�سيا�سية املغربية والذي ي�سكل 

اأغلبية كبرية، فاإنه يعار�س بحزم وبقوة حق 

امللك يف ا�ستعمال “الف�سل 35” من الد�ستور الذي 

يق�سي بحق امللك يف حل الربملان يف حال عجزه عن 

اأداء مهامه، ومن حق امللك اإعالن حالة ال�ستثناء.

ضمانات المغرب ألمريكا
عند ا�ستعداد ال�سفري للمغادرة، اأخرب الأمني العام 

به  ات�سل  بنهيمة  املغربي  اخلارجية  وزير  باأن 

هاتفيا ليقول له باأن امللك قد اأوحى له بزيارة قريبة 

تبادل  بهدف  العام  الو�سع  ملناق�سة  وا�سنطن  اإىل 

الآراء ب�ساأن الق�سايا الراهنة. ولعل اأبرز الق�سايا 

الحتادية  الأملانية  باجلمهورية  املغرب  عالقة 

مع  �سراع  يف  ودخلت  باإ�سرائيل،  اعرتفت  التي 

العامل العربي، وهو الأمر الذي اأقلق اأمريكا، وقد 

يخطط  املغربي  اخلارجية  وزير  باأن  ال�سفري  اأكد 

وهو  يونيو،   17 يوم  الأملانية  بون  ملدينة  لزيارة 

الأمر الذي ي�سل “اإىل حد التحدي املبا�سر للجمهور 

العربية  الأملانية  العالقات  لتوتر  نظرا  العربي” 

املغربية  ال�سيا�سة  اأن  اإىل  واأ�سار  املرحلة.  تلك  يف 

تعترب  الحتادية  اأملانيا  جمهورية  بخ�سو�س 

وقد  لأمريكا.  اإر�ساء  هذا  ويف  “�سجاعة”،  م�ساألة 

كان ال�ستعداد ملوؤمتر القارات الثالث يجرى على 

باندونغ  مبوؤمتر  ي�سمى  كان  والذي  و�ساق  قدم 

الثاين، والذي كان املغرب يلوح بلعب دور قيادي 

م�سلحة  تخدم  ل  ثورية  قرارات  واتخاذ  فيه، 

الغرب، فاإن ال�سفري اأكد باأن املغرب خطط موؤخرا 

للعب دور معتدل فيه، وهو ما ي�سكل �سمانة ثانية 

لأمريكا.

احلكومة  باأن  العام  الأمني  اأ�سار  الأخري،  ويف 

الأمريكية مهتمة اإىل حد بعيد باأمن ورخاء وازدهار 

امللك  يتعهد  اأن  يف  اأمله  عن  اأعرب  كما  املغرب، 

الأحزاب  وحقوق  الفرد،  حرية  و�سيانة  بحماية 

ال�سيا�سية والنقابات، حيث اإن من �ساأن هذا اأن مينع 

بني  متفجرة  اأو  متوترة،  ت�سبح  اأن  من  الأجواء 

الق�سر وباقي التنظيمات ال�سيا�سية، وذلك بحثا من 

طرف اجلميع عن التقدم القت�سادي. واأعرب عن 

اأمله  يف اأن يقوم امللك يف كل احلالت بالت�ساور مع 

قادة خمتلف القطاعات، بهدف تعبئتهم واحل�سول 

على م�ساعدتهم. كما اأعرب الأمني العام عن اأطيب 

متنياته للملك يف هذه الأوقات ال�سعبة، باخلروج 

من هذه الأزمة.
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السفير طمأن الكاتب 
العام األمريكي بأن ما 

تداوله البعض من حديث 
عن انقالب سياسي قام 

به الملك جراء إعالنه عن 
حالة االستثناء، يبقى مجرد 

دعاية فرنسية ليس إال
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الثقافة
 العدد: 793  اخلميس 12 يونيو 2014

بعد نفاد ما طبع من كتاب صحفي وثالثة ملوك، 
صدرت الطبعة الثانية، ووزعت في جميع أنحاء المغرب 

دون زيادة في ثمن النسخة: 60 درهم.

جمعية اأبي رقراق توا�صل 

جل�صات لقاءات �صالوية
على اإثر الإقبال الذي حظيت به �سل�سلة 

الأ�ساتـذة  طرف  من  الذاكـرة  �سيانة 

املثقفني  وعموم  واملوؤرخني  اجلامعييـن 

ندوة  اآخرها  كان  والتي  واملهتمني، 

»اإ�سالحيـون  مو�سـوع:  حول  علمية 

علي  بن�سعيـد،  اهلل  عبد  �سالويـون: 

واأحمد  بنخ�سراء  اهلل  عبد  زنيـبـر، 

اأبي  جمعية  توا�سل  ال�سبيحي«، 

رقراق جل�سات لقاءات �سالوية، وذلك 

بتنظيمها لندوة علمية يوم اجلمعة 13 يونيو 2014 على ال�ساعة 

يف  �سال،  بطانة  املنزه  بحي  الكائن  مبقرها  الظهر  بعد  اخلام�سة 

مو�سوع: »موؤرخون �سالويون: اأحمد بن خالد النا�سري، حممد 

الأ�ساتذة: حممد  ال�سادة  الدكايل، منوذجني«، مب�ساركة  بن علي 

املغراوي: »الكتابة التاريخية يف م�سارف القرن 20 املوؤرخ اأحمد 

»قراءة  الطاهري:  ال�سالم  وعبد  منوذجا«،  النا�سري  خالد  بن 

والوايف  النا�سري«،  خالد  بن  اأحمد  املوؤرخ  بيبليوغرافية  يف 

النوحي: »حممد بن علي الدكايل ال�سالوي موؤرخ املدن املغربية«، 

ونفي�سة القادري: »ترجمة املوؤرخ حممد بن علي الدكايل ال�سالوي 

واجلانب الأدبي يف كتاباته«، و�ستدير اأ�سغال هذه الندوة الباحثة 

الدكتورة عائ�سة بلعربي. 

املغرب واإفريقيا

والثقافة  للتنمية  فكر  موؤ�س�سة  تنظم 

مو�سوع:  يف  دولــــية  ندوة  والعلوم 

التاريــــــــخ  واإفـــريقـــيا:  »املغـرب 

وذلك  امل�ستقبل«،   - احلا�ســـر   -

يومــــي 12 و13 يونيو 2014 مبدرج 

عبد العزيز مزيـــان بلفقيه مبوؤ�س�سة 

الجتماعية  لالأعمال  ال�ساد�س  حممد 

لأ�سرة الرتبية والتكوين، �سارع عالل 

الفا�سي حي الريا�س بالرباط.

ي�سارك يف اأ�سغالها فاعلون �سيا�سيون 

واجتماعيون واقت�ساديون واأ�ساتذة 

اإفريقية  دول  عـــــدة  من  باحـــثون 

واأوروبية. 

بجنيف  الدوليني  اخلرباء  هيئة  نظمت 

بالدار  الدوليني  للخرباء  العايل  واملعهد 

واملغرب،  باإفريقيا  مرة  لأول  البي�ساء، 

الدوليني  للخرباء  العا�سر  موؤتـــــمرها 

املغربية  اململكة  »ريادة  �سعار:  حتت 

ودورها  جنوب  جنوب  العالقات  يف 

اجلوهري يف احلوار �سمال جنوب«، وذلك 

اأيام ال�ساد�س وال�سابع والثامن من يونيو 

2014، مبركز ال�ستقبال والندوات التابع 
ملوؤ�س�سة حممد ال�ساد�س للرتبية والتكوين 

بالرباط.

جتمع  هامة  منا�سبة  املوؤمتر  هذا  ويعترب 

واأكادمييني  دبلوما�سيني  من  امل�ساركني 

واأ�سحاب  دوليني  وخرباء  واقت�ساديني 

واخلا�س،  العمومي  القطاعني  يف  القرار 

ق�سد اللتقاء وتبادل اخلربات يف ما بينهم 

ول �سيما يف جمال اخلربة الدولية، ناهيك 

عن حر�س هيئة اخلرباء الدوليني على اأن 

يكون املتدخلون من ذوي ال�سيت العاملي 

واخلربة الطويلة.

للخرباء  العايل  املعهد  افتتاح  يعد  كما 

اخلرباء  لهيئة  التابع  باملغرب،  الدوليني 

وحمطة  اأوىل  خطوة  بجنيف  الدوليني 

الكفاءات  لت�سجيع  املغربية  للمملكة  هامة 

على  الوازن  احل�سور  على  املغربية 

فيه  �سك  ل  مبا  وي�ساهم  الدويل،  ال�سعيد 

يف  الريادي  املغربية  اململكة  دور  بتدعيم 

احلوار جنوب - جنوب و�سمال- جنوب، 

و�سي�ساهم كذلك يف انخراط اململكة يف جل 

الربامج التنموية العاملية.

الأول  الفوج  ينظم  اأن  املنتظر  ومن  هذا، 

واملتكون  املغاربة  الدوليني  اخلرباء  من 

من 12 ع�سوا، والذين يتميزون بالكفاءة 

اخت�سا�سهم  جمال  يف  العالية  واخلربة 

تلقيهم  بعد  الدوليني،  اخلرباء  هيئة  اإىل 

تكوينا خا�سا خالل �سنة كاملة على اأيدي 

لهم  وم�سهود  عاملية  خربة  ذوي  مكونني 

دوليا يف جمال اخلربات الدولية.

ريادة اململكة املغربية يف العالقات جنوب جنوب ودورها اجلوهري يف احلوار �صمال جنوب

الإفريقية  ال�سينما  مهرجان  ي�ست�سيف 

خالل  ديفوار   - الكوت  دولة  بخريبكة 

ما  �ستنعقد  التي  ال�سابعة ع�سرة  الدورة 

بني 14 و21 يونيو 2014 مب�ساركة ثالثة 

ع�سر دولة وهي: جنوب اإفريقيا، واإثيوبيا، 

والت�ساد،  ورواندا،  بي�ساو،  وغينيا 

والكونغو،  واملغرب،  والكامريون، 

وزميبابوي،  وم�سر،  ومايل،  وتون�س، 

وال�سينغال. الدول التي �ست�سارك باأربعة 

ع�سر �سريطا �سينمائيا مطول، تتناف�س 

على  للح�سول  الر�سمية  امل�سابقة  يف 

»عثمان  الكربى  املهرجان  جائزة 

ال�سبعة  اجلوائز  وباقي  �سامبني«، 

الأخرى التي تبلغ قيمتها الإجمالية: 

املقدم  املبلغ  درهم،   400.000.00
متنح  كما  ف(.  �س.  )م.  طرف  من 

موازية:  جائزة  الدورة  هذه  خالل 

»�سينيفليا - دون كي�سوط«.

لقاء درا�صي وقراءات �صعرية يف 
اخلزانة الو�صائطية حممد املنوين

تنظم جمعـــية 

اأ�سدقاء اخلزانة 

دار  الو�سائطــــية 

الفقيه  الثــــــــقافة 

املنوين  حمـــــــــــــمد 

مكنا�س،  مبديــــــنة 

درا�سيا حول  لقــــــــاًء 

تاريخ  »نحــــو  موؤلف: 

ال�سعري  الن�س  قــراءة 

احلــــــــديث«  املغربـــــي 

م�ســـــــطفى  د.  للنـــــــاقد 

كل  مب�ساركـــة  ال�ســــــاوي، 

من: د. عبد النا�سر لقاح، د. 

عمرو كناوي، د. عــــبد العزيز 

اإدري�س زايـــــــدي،  العابدي، ذ.  الـــــح�سن  امللوكي، ذ. 

ذ. حممد اإدارغة، ذ. عبد اهلل فراجي.                                                                      

اللقاء �ستقدم قراءات �سعرية لكل  الثاين من  ويف اجلزء 

من ال�سعراء: عالل احلجام، وعبد النا�سر لقاح، وحممد 

اهلل  وعبد  بنعي�سى،  وحممد  الرجواين،  واأحمد  �سنوف، 

ال�ساوي،  وم�سطــــفى  العابدي،  واحل�سن  فراجي، 

وفاطمة  خليفة،  هواري  وبــــابا  زايـــــــدي،  واإدري�س 

اخلملي�سي، واأحمد ن�سرايف، وعبد احلق بن�سامل، وعمر 

بوحا�سي، وري�سا اإبراهيم، وعبد الرحيم �سور.                                                                       

من  والن�سف  الرابعة  ال�ساعة  على  اللقاء  و�سينطلق 

اخلزانة  مبقر   2014 يونيو   14 ال�سبت  يوم  م�ساء 

الو�سائطية حممد املنوين.

الكوت ديفوار �صيفة مهرجان ال�صينما الإفريقية

كتاب »تراب الوتد« لشعيب حليفي 

انك�صارات اللهفة املذبوحة
روايته:  يف  حليفي  �سعيب  املغربي  الكاتب  يعر�س 

»تراب الوتد« لتاريخ التفتت املغربي، يف هيئة اإ�سفار 

اأدبي يعرب الطوفان فوق حنايا القلق. تر�سح ال�سور 

نقي  زمن  اإىل  واحلنني  بال�سوق  املغمورة  بالتذكرات 

متحرر من غواية احل�سارات امللتب�سة.

تعجن  متالحمة،  روايات  ثالث  على  الن�س  ويتوزع 

اأزمنتها الثالثة عهد النك�سار، يف حماولة جلبل تراب 

مم�سرحة  حكايات  وفق  تتفرق  رواية  كل  الوتد. 

والفي�س  التداعيات  ثقل  تخفف  م�ستقلة،  وف�سول 

الفكري العميق، وتف�سح املجال لإعادة تدوير احلدث 

امل�ستغرق يف ت�سذر الروح. 
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قالوا ونقول
الأهلي  �ضد  اجلديد  احل�ضني  الدفاع  مباراة 

حم�ضتني للتوقيع

المدرب المصري حسن شحاتة 
م�ضر،  يف  الأزمة  عز  يف  مليونا   25 حتى   ●

حم�ضاتك

اأنا رجل التحدي 

بنشيخة مدرب الرجاء
● اأنت ما عندك كلمة

اجلامعة تهاونت يف القيام مبهامها

عبد القادر لشهب سفير المغرب بروسيا 

التلفزيون،  �ضا�ضات  على  يتبندرو  م�ضاو   ●

وخالو املنتخب بوحدو

العامري يعتذر للزاكي 

صحف 
● ما تبقا�ش تعاود اأ ال�ضي العامري الفيل�ضوف

مركز حرا�ضة مرمى الأ�ضود يف اأياٍد اآمنة

مدرب الحراس خالد فوهامي 

● ياكما ن�ضيتي نهاية كاأ�ش اإفريقيا 2004 �ضد 

تون�ش؟ 

اتهامي مبلف الر�ضوة يف ملف قطر مدبر

بالتيني رئيس االتحاد األوروبي لكرة القدم
● �ضوف اأو كان يا العفريت!

الكوكب »ي�ضتن�ضخ« جتربة املغرب التطواين

المساء

● وخل�ضو بعدا غري اللعابة ديالكم عاد �ضوفو 

ال�ضتن�ضاخ

بن�ضيخة جاء للرجاء بحثا عن املال والتعاقد 

معه خطاأ 
المدير التقني ومدرب الرجاء السابق نجمي

● ها الكالم ديال املعقول، ما كاين ل حتدي ول 

م�ضروع

ماذا نحن فاعلون اأمام الرو�ش 
المنتخب

● خا�ضرون...!!

من  ل�ضت  لأنني  والغنب  للتهمي�ش  تعر�ضت 

هواة التبناد 
المدرب مصطفى مديح

● وعزة نف�ضي مانعاين

الربازيل  بلد  اإىل  اخلمي�ش   يومه  الأنظار  تتجه 

الذي ينظم نهائيات كاأ�ش العامل 2014.

من  املاليني  ت�ضتقطب  العاملية  املناف�ضة  هذه 

ع�ضاق كرة القدم من جميع اأنحاء املعمور خالل 

العديد  بني  كبريا  �ضراعا  �ضتعرف  كامل،  �ضهر 

من املنتخبات العاملية التي �ضتعمل جاهدة على 

�ضحب الب�ضاط من بطل العامل الأخري، املنتخب 

الإ�ضباين الذي فاز بهذا اللقب الكبري خالل مونديال 

جنوب اإفريقيا 2010.

كاحلار�ش  الكبار،  وبنجومه  الإ�ضباين  املنتخب 

بنهاية  الفائزين  األون�ضو  ورامو�ش،  كا�ضيا�ش، 

كاأ�ش ع�ضبة الأبطال لالأندية، بالإ�ضافة اإىل جنوم 

مطالبني  �ضيكونون  مدريد،  واأتلتيكو  بر�ضلونة، 

بالدفاع عن لقبهم، وملا ل احلفاظ عليه، خا�ضة 

واأن لديهم كل الإمكانات التقنية والب�ضرية للفوز 

بهذه البطولة.

املنتخب الإ�ضباين لن يكون الوحيد املناف�ش على 

هذا اللقب،  بل هناك منتخبات قوية ا�ضتعدت مبا 

فيه الكفاية، كاملنتخب الأرجنتيني بقيادة جنمه 

العاملي ليونيل مي�ضي الذي فاز بكل البطولت، ومل 

يعد ينق�ضه �ضوى لقب بطل العامل، هناك كذلك 

املنتخب الربازيلي الذي �ضيقوده جنم بر�ضلونة 

ال�ضاب نيمار الذي تعقد عليه ماليني اجلماهري 

ببطولة  للفوز  واأحالمها  اآمالها  كل  الربازيلية 

العامل التي يحت�ضنها بلدهم الربازيل.

بالن�ضبة للمنتخبات الأوروبية، 

هو  الأملاين  املنتخب  ف�ضيكون 

لهذه  بالن�ضبة  الأول  املر�ضح 

من  العديد  بف�ضل  القارة، 

الالعبني املتميزين الذين يعج 

ن�ضيان  دون  هذا  املنتخب،  بهم 

وبلجيكا،  اإجنلرتا،  منتخبات 

بقيادة  والربتغال  وكرواتيا، 

الذي  رونالدو  العاملي  جنمها 

وبالرغم  الأعطاب،  من  يعاين 

من ذلك فهو م�ضر على اللعب 

يف هذه املناف�ضة العاملية.

اأمريكا  منتخــــــبات  تكـــون  لن 

الالتينية واأوروبا، هي املناِف�ضــــــة  

الكاأ�ش  هذه  علـــــــى  الوحيدة 

نن�ضى  األ  فيجب  العاملية، 

التي  اإفريقيا  منتخبات 

الدورات  كل  وخالل  �ضكلت 

ال�ضابقة ال�ضبح املخيف لأقوى 

فمنتخب  العاملية.  املنتخبات 

كبري  عزم  يحدوه  ديفوار  كوت 

للذهاب بعيدا يف هذه املناف�ضة، 

بف�ضل خربة لعبيه الكبرية 

الأوروبية  املالعب  على 

والأخوان  دروغبا،  كديدي 

الكامريوين  واملنتخب  توري، 

بعميده املجرب، اإيطو، واملنتخب 

�ضيكون  الذي  غانا  واملتاألق  ال�ضاب 

ول �ضك مفاجاأة هذه البطولة �ضاأنه �ضاأن املنتخب 

النيجريي.

على  املغاربة  كل  ال�ضديد  ولالأ�ضف  �ضيتح�ضر 

منتخبهم الغائب وكعادته عن هذه البطولة التي 

يحلم بها كل لعب مهما عال �ضاأنه.

املنتخب املغربي عودنا على الغياب والإق�ضاء 

املبكر، حيث مل يتمكن من احل�ضور اإىل هذا املحفل 

العاملي منذ �ضنة 1998 بفرن�ضا حيث اأكد اآنذاك 

قوية  جمموعة  بف�ضل  وتاألقه،  كعبه  علو  على 

ومتما�ضكة فر�ضت على جميع املهتمني الحرتام 

والتقدير، خا�ضة بعد العر�ش الطيب الذي قدمه 

�ضد املنتخب ال�ضكتلندي.

�ضاردون،  غائبون،  ونحن  بال�ضبط  �ضنة   16
واملعقولة،  احلقيقية  الأهداف  تركنا  تائهون... 

ودخلنا يف �ضراعات تافهة، مل جنن منها �ضوى 

امل�ضوؤولون  فيه  ت�ضبب  الذي  والأمل  الهزائم 

للجماهري املغربية التي يئ�ضت من و�ضع مرتٍد 

طيلة عقدين من الزمن.

اآخر  هو  الربازيل،  مونديال  يكون  اأن  نتمنى 

مونديال يتتبعه املنتخب املغربي وكاأيها النا�ش 

على  اجلميع  ي�ضمر  واأن  التلفزة،  �ضا�ضة  على 

�ضواعد اجلد لإعادة الأمور اإىل ن�ضابها، ويكون 

هدفنا الأوحد والوحيد هو التاأهل ملونديال رو�ضيا 
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واهلل عيب
خلفت الرحلة الأخرية 

الوطني  للمنتخب 

لرو�ضيا ملواجهة 

نظريه الرو�ضي 

كبريا  ا�ضتياء 

الالعبني  لدى 

التقنية،  والأطر 

واأظهرت ب�ضكل َبنينِّ 

التي  الهاوية  الطريقة 

ت�ضري بها اجلامعة اجلديدة.

�ضد وكما هو معلوم املنتخب املغربي الرحال اإىل 

رو�ضيا �ضبيحة يوم الثالثاء املا�ضي بدون رئي�ش 

وفد، ويف غياب تام لأفراد املكتب املديري للجامعة 

على  للظهور  املغرب  يف  البقاء  ف�ضلوا  الذين 

�ضا�ضات التلفزة وهم يربمون ويوقعون اتفاقيات 

منتخب  تاركني  الوزارات،  بع�ش  مع  ال�ضراكة 

بالدهم يواجه قدره وم�ضريه.

الت�ضال  عناء  نف�ضه  يكلف  مل  اجلديد  املكتب 

بوقت  لإ�ضعارها  برو�ضيا،  املغربية  بال�ضفارة 

ال�ضفري  باأن  علما  مو�ضكو،  اإىل  املنتخب  و�ضول 

املغربي برو�ضيا كان لعبا دوليا م�ضهورا وهو عبد 

القادر ل�ضهب الذي حمل قمي�ش املنتخب الوطني 

وفريق الوداد الذي فاز معه بالعديد من البطولت 

والألقاب، كما لعب بجانب الناخب الوطني احلايل 

بادو الزاكي وعزيز بودربالة.

لعـــــدم  كثـــــريا    ا�ضتاء  ل�ضهـــب  القادر  عبد 

اإبالغه بتوقيت و�ضول منتخب بالده، وعرب عن 

امتعا�ضه لهذا الت�ضرف الذي ينم عن عدم اكرتاث 

امل�ضوؤولني اجلدد مبنتخبهم والذين ي�ضريون على 

خطى املكتب اجلامعي القدمي.

بداية غري م�ضجعة، ونقطة �ضيئة حت�ضب على 

الذي  لقجع  فوزي  ورئي�ضه  اجلامعي  املكتب 

و�ضع فيه كل املغاربة ثقتهم لإعادة التوهج للكرة 

املغربية ب�ضكل عام.

لقجع

مونديال الربازيل 2014

العاملي الكروي  العر�س  هذا  عن  غائب  املغربي  واملنتخب  �سنة   16

آخر فرحة للكرة المغربية كانت في مونديال فرنسا 1998

رونالدو

كرث احلديث يف الآونة الأخرية عن 

انتقال املدرب اجلزائري عبد احلق 

بن�ضيخة اإىل الرجاء البي�ضاوي بعد 

اأن وعد املكتب امل�ضري لفريق الدفاع 

عقده،  بتجديد  اجلديدي  احل�ضني 

ومنحه �ضالحيات اأكرب، لي�ضبح هو 

امل�ضرف العام على الفريق.

كثريا  اطماأن  اجلديدي  اجلمهور 

لبقاء املدرب اجلزائري مع الفريق، 

خا�ضة واأنهما ن�ضجا عالقات قوية 

بن�ضيخة  باملدرب  دفعت  وطيبة، 

للعديد  �ضرح  حيث  بقائه  بتاأكيد 

من املنابر الإعالمية، باأنه لن يدرب 

الدفاع  �ضوى  مغربي  فريق  اأي 

اجلديدي.

وعده،  خلف  بن�ضيخة  احلق  عبد 

الدكاليني  �ضدمة  اأمام  وانتقل 

دائم  كان  الذي  الرجاء  فريق  اإىل 

�ضرح  الذي  املدرب  بهذا  الت�ضال 

بعظمة ل�ضانه، باأنه متت ا�ضت�ضارته 

الذين  الالعبني  كل  جلب  يف 

�ضيحملون قمي�ش الفريق الأخ�ضر 

وهو مازال يف »ذمة« اجلديدة.

بن�ضيخة  احلق  عبد  اأن  �ضحيح 

الفوز  �ضاعد ممثل منطقة دكالة يف 

وهو  الرجاء،  �ضد  العر�ش  بكاأ�ش 

اأول لقب يف تاريخ الفريق، و�ضحيح 

كذلك باأنه خلق جوا من الن�ضجام 

وكل  الالعبني  بني  غائبا  كان  الذي 

مكونات الفريق.. لكن يجب كذلك اأن 

ل ين�ضى باأن ف�ضل الدفاع احل�ضني 

اجلديد عليه كثري جدا، فبف�ضل هذا 

الفريق عاد اإىل الواجهة، بعد اأن مر 

منبوذا  واأ�ضبح  ع�ضيبة،  بفرتات 

وطنه  داخل  فيه  مرغوب  غري  اأو 

اجلزائر خا�ضة بعد الهزمية الثقيلة 

للمنتخب اجلزائري الذي كان يدربه 

�ضد نظريه املغربي )4-0(.

بن�ضيخة وبعد هذه الهزمية النكراء 

اختفى عن الأنظار، بل فكر يف بع�ش 

الوقت يف مغادرة بلده ب�ضكل نهائي، 

اإىل اأن تو�ضل بعر�ش تدريب الفريق 

اجلديدي الذي فتح له كل الأبواب، 

و�ضاعده كل امل�ضوؤولني على ن�ضيان 

م�ضاكله واأزماته.

املدرب  يفكر  اأن  طبيعي  �ضيء   

بن�ضيخة يف تغيري الفريق والنتقال 

على  يلعب  الذي  الرجاء  فريق  اإىل 

العديد من الواجهات، ويتوفر على 

يحلم  التي  املادية  الإمكانيات  كل 

على  يتوفر  كما  املدرب،  هذا  بها 

جمهور كبري، ي�ضاند فريقه اأينما حل 

وارحتل.

يعاتبه  الذي  الوحيد  ال�ضيء  لكن 

عليه كل املتتبعني هو األ يبيع الوهم 

الذي  التهمي�ش  من  انت�ضله  لفريق 

يخربهم  اأن  عليه  كان  بل  عا�ضه، 

منذ مدة عن مغادرته للفريق، حتى 

يتمكن املكتب امل�ضري من البحث عن 

مدرب جديد مبكرا، واأل ي�ضعه يف 

موقف حرج مع جمهوره الذي فرح 

بتعيينه كم�ضرف عام.

الوراء،  اإىل  بذاكرتنا  عدنا  فاإذا 

ال�ضبعينيات،  بداية  اإىل  وبال�ضبط 

الدفاع  اأي  للفريقني  وقع  فقد 

امل�ضكل،  نف�ش  والرجاء  اجلديدي 

وكاأن التاريخ يعيد نف�ضه.

جلب  اأن  اجلديدي  للفريق  �ضبق 

مدربا مغمورا من اأوروبا ال�ضرقية، 

املدرب  هذا  اأوروز،  بول  وهو 

ا�ضتطاع ويف ظرف وجيز اأن يخلق 

الفرق  معظم  تهابه  قويا  فريقا 

الوطنية.

فريق يتكون من احلار�ش املرحوم 

احل�ضني،  والأخوان  جنيب، 

الدزاز  �ضي�ضا،  كرميو،  ال�ضريف، 

والهداف وزير. هذه املجموعة تاألقت 

واأ�ضبحت حديث ال�ضارع الريا�ضي، 

بف�ضل مهاراتها وان�ضجامها.

الفريق اجلديدي كان قاب قو�ضني 

اأمام  بالبطولة  الفوز  من  اأدنى  اأو 

فرق قوية، كاجلي�ش امللكي، الوداد، 

املغرب الفا�ضي، النه�ضة ال�ضطاتية، 

وكما  وجدة..  ومولودية  الرجاء 

لهذه  الف�ضل  يرجع  اجلميع  لحظ 

النتائج للمدرب اأوروز الذي عرف 

الثقة  اجلديدي  للفريق  يعيد  كيف 

التي افتقدها ل�ضنوات طوال.. لكن 

ولالأ�ضف �ضهر الع�ضل مل يدم طويال 

بعد  الدكايل،  والفريق  اأوروز  بني 

اأن دخل على اخلط فريق الرجاء، 

الذي متكن وبف�ضل م�ضريين كبار 

وال�ضماليل،  بوعبيد،  كاملرحومني 

يقنعوا  اأن  معا�ش،  الواحد  وعبد 

التي  بالرجاء  باللتحاق  اأوروز 

اإىل  بقوة  الأخرى  هي  اأعادها 

الواجهة.

ل  حتى  العملية،  هذه  عن  حتدثنا 

نعطي لهذه الق�ضية اأهمية اأكرث من 

اجلديدي  الدفاع  ففريق  حجمها، 

اأو غريه،  بن�ضيخة  اأكرب بكثري من 

والواجب يفر�ش على املكتب امل�ضري 

الوطنية  البطولة  باأن  يعرف  اأن 

مو�ضمها  اإىل  »الحرتافية« و�ضلت 

الرابع، كما اأن الحرتاف ل يعرتف 

بالعاطفة، وربط العالقات الأخوية، 

اأكرث مما يعرتف باجلدية، فال جمال 

للعاطفة يف زمن الحرتاف.

بن�ضيخة  للجزائري  �ضعيد  فحظ 

مع فريقه اجلديد الرجاء، ومرحبا 

بالربان اجلديد ملمثل دكالة امل�ضري 

ح�ضن �ضحاتة.

بني بن�سيخة واأوروزقـــف

بنشيخةشحاتة

ميسي

املغربية  امللكية  اجلامعة  اإ�ضراف  حتت 

البي�ضاء  الدار  وع�ضبة  القوى،  لألعاب 

البي�ضاء  �ضبورتينغ  نادي  نظم  الكربى، 

النادي  ال�ضنوي لهذا  القوى امللتقى  لألعاب 

ال�ضاب والن�ضيط.

م�ضاركة  الهامة،  التظاهرة  هذه  عرفت  وقد 

معظم الأندية املن�ضوية حتت لواء اجلامعة 

تابعها  كما  القوى،  لألعاب  املغربية  امللكية 

العديد من املهتمني بهذه الريا�ضة، وقد متيز 

قيا�ضية  اأرقام  ثالثة  بتحطيم  امللتقى  هذا 

ال�ضغار  فئة  كلم   3 امل�ضي،  يف  وطنية 

ال�ضغار  فئة  م�ضي  كلم  و3  )ذكور(، 

)فتيات(، ورقم قيا�ضي جديد يف م�ضافة 20 

كلم كبار )رجال(.

ويف نهاية هذا امللتقى الناجح بكل املقايي�ش 

للفائزين  اجلوائز  من  العديد  �ضلمت 

وامل�ضاركني من طرف العديد من الفعاليات 

كموؤ�ض�ضة  املحت�ضنني  ومن  الريا�ضية، 

ب�ضكل  �ضاهمت  التي  الوطني  اليان�ضيب 

كبري يف اإجناح هذا امللتقى.

األعاب القوى.. جناح كبري مللتقى �سبورتينغ



الرباط : سعيد الريحاني
لكن  وح�ساباتهم)..(،  مكرهم  لهم  النا�س  بع�س 

اليوم  نف�س  ففي  اخلا�س،  مكرها  اأي�ضا  لل�ضدفة 

الذي انطلق فيه مهرجان موازين املثري للجدل، 

تون�س  اإىل  و�ضل  قد  ال�ضاد�س  حممد  امللك  كان 

الثورات  لكل  مهد  الذي  للبلد  ر�ضمية  زيارة  يف 

�ضناعة  يحاول  البع�س  كان  وبينما  العربية، 

احلدث بالتزامن مع حفالت النجوم العامليني)..(، 

كان احلدث هو تداول مئات ال�ضور للملك حممد 

ال�ضاد�س وهو يتجول بكل حرية يف تون�س..

يف اليوم نف�ضه، كان ملنت�ضبي الزاوية البود�ضي�ضية 

ال�ضيخ حمزة، يف منطقة »النعيمية«،  موعد مع 

حيث يوجد منزله، وهو يف منطقة بعيدة �ضيئا ما 

عن منطقة مداغ، مهد الزاوية.. »كان هناك مئات 

احلا�ضرين، لكن القاعة حيث كان يجل�س ال�ضيخ، 

كانت هادئة مبا يكفي ل�ضماع �ضوت ذبابة.. و�ضط 

حتف  التي  والرهبة  الروحانية،  الأجواء  هذه 

املكان، كان احلا�ضرون ينتظرون ال�ضتماع لكلمة 

ال�ضيخ..«.

الدخول  اأجواء  »الأ�ضبوع«  م�ضدر  ي�ضف  هكذا 

منذ  خطاب  اأي  يلق  مل  الذي  حمزة  ال�ضيخ  عند 

مدة طويلة، لكن هناك م�ضكلة، هل �ضي�ضل �ضوت 

ال�ضيخ اإىل اآذان املريدين، »طبعا ال�ضيخ حمزة، 

ينطق الكلمات ب�ضعوبة، نظرا حلالته ال�ضحية، 

اأطال اهلل يف عمره، لكن كان بجانبه �ضخ�س اآخر 

يتوىل ترديد الكلمات ب�ضوت مرتفع حتى ي�ضمع 

اجلميع«.. يقول م�ضدر »الأ�ضبوع«.

نفو�س  يف  كبري  وقع  حمزة  ال�ضيخ  لكلمات  كان 

اإل  حت�ضره  ل  الذي  اللقاء  هذا  يف  احلا�ضرين، 

امللك..  مع  »احنا  قال:  فقد  املريدين«،  »زبدة 

هكذا  الأعداء..«،  على  ين�ضرو  اهلل  وكندعيو 

اأو�ضى ال�ضيخ خريا بامللك حممد ال�ضاد�س، وهو 

يف ظروفه املعروفة)..(، قبل اأن يدعو اجلميع اإىل 

الت�ضبث بالدفاع عن الوطن وحمايته، واللتفاف 

حول امللك حممد ال�ضاد�س، »كلمة اللتفاف حول 

امللك حممد ال�ضاد�س، وردت هكذا بال�ضبط على 

ل�ضان ال�ضيخ«، يقول م�ضدر الأ�ضبوع، الذي اأكد 

للمريدين  اأخرى  ن�ضائح  قدم  ال�ضيخ  اأن  اأي�ضا 

واأمور  والزكاة  بال�ضالة  الت�ضبث  تتمحور حول 

تربوية ودينية اأخرى.

فيها  يتحدث  التي  الأوىل  املرة  هي  هذه  ولي�ضت 

�ضبق  فقد  املغرب،  يف  امللكية  عن  حمزة  ال�ضيخ 

فرباير  �ضهر  ليايل  اإحدى  يف  هلعا  ا�ضتيقظ  اأن  له 

مبنا�ضبة  الديني  املحفل  انعقاد  قبل  املا�ضي، 

وفاة امللك احل�ضن الثاين، لأنه راأى حلما مزعجا، 

خارجة  حالة  يف  وهو  ثقته،  رجال  وقتها  فجمع 

عن املعهود، وقال لهم: »اقروؤوا اللطيف، اقروؤوا 

اللطيف.. فانت�ضرت عرب اأنحاء املغرب، تعليمات 

لفروع الزاوية البود�ضي�ضية يف الرباط والبي�ضاء 

حتمية  على  توؤكد  وال�ضراغنة،  ومراك�س  وفا�س 

قراءة اللطيف.

التي  الليلة  هذه  يف  حمزة،  ال�ضيخ  راأى  »فماذا 

كان يتم فيها الإعداد لإحياء ذكرى وفاة احل�ضن 

عدم  على  اأ�ضروا  ال�ضيخ  اأقرباء  كل  الثاين؟ 

الت�ضريح مبا راأى)..(، رغم حديث البع�س عن 

روؤيته »خلطر داهم«، لكن م�ضوؤول بالزاوية قال 

اإن قراءة اللطيف، �ضاحبتها الدعوة حلفظ امللك 

حممد ال�ضاد�س وحلدود البالد«، )اأنظر تفا�ضيل 

الواقعة �ضمن عدد »الأ�ضبوع« ال�ضادر بتاريخ: 

13 فرباير 2014(.
ولي�ضت هذه هي املرة الأوىل التي ي�ضتيقظ فيها 

ال�ضيخ حمزة مفزوعا من منامه، فاأتباعه يذكرون 

ذات يوم يف �ضنة 2011، عندما ثار نف�س الثورة، 

اللطيف،  قراءة  اإىل  فدعا  مزعجة..  روؤيا  بعد 

واأحداث  فرباير،   20 مظاهرات  بعدها  فحدثت 

الربيع العربي، )امل�ضدر نف�ضه(.

روؤيا بهذا احلجم قد ل يعادلها من حيث القيمة 

اإل روؤيا ال�ضيخ العبا�س بن املختار، والد ال�ضيخ 

�ضد  يحاك  ما  مكروها  باأن  »اأح�س  الذي  حمزة، 

احل�ضن الثاين، فخرج من منزله وهو اأعمى اآنذاك 

احل�ضن  اإن  وقالوا  اجتمعوا  اهلل  اأهل  اإن  وقال: 

الثاين لن مي�ضه ال�ضوء، وكان ذلك قبل النقالب 

يف  �ضتبقى  امللكية  اأن  واأق�ضم   ،1971 عام  الأول 

املغرب اإىل اأن يلتقي عهدها مع نزول عي�ضى بن 

مرمي«، ح�ضب ما حكاه الكاتب حممد ال�ضعدوين.
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ال�شيخ حمزة يدعو لاللتفاف حول 
امللك حممد ال�شاد�س والزاوية 

البود�شي�شية ت�شبح »موؤ�ش�شة مداغ«

اأ�سابيــــع بعد قــــراءة اللطــــيف

فراد
إن

الشيخ حمزة وسط بعض مريديه
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رويدة مروة 
بلباس صحراوي

�صئل �دري�ص بن�صعيد، وهو �أ�صتاذ متخ�ص�ص يف علم 

�الجتماع، ما هي �لز�وية؟ فقال: »تعريف �لز�وية، 

�ختزلنا  �إذ�  ب�صيط  �لوقت،  نف�ص  يف  ومعقد  ب�صيط 

�لز�وية يف �ملعنى �الأ�صلي لها وهو �النزو�ء يف مكان 

ما للتعبد، ومعقد الأن �مل�صار �لتاريخي لتطور �لزو�يا 

عرف م�صار�ت خمتلفة..«.

لكل ز�وية �إذن م�صارها وعالقتها �خلا�صة مع نظام 

�أن:»�لز�وية  يوؤكد  �لباحث  نف�ص  لكن  �حلكم)..(، 

منظمة  بكونها  غريها  عن  تتميز  �لبود�صي�صية 

�ملاركوتينغ  تقنيات  وت�صتثمر  جد�،  حمكم  ب�صكل 

و�الإنرتنيت.. و�للقاء�ت د�خل �لز�وية تتخللها �أذكار 

و�أدعية ذ�ت �إيقاع معني، كما �أن جل�صاتها لها �صورة 

جميلة من �لناحية �الإ�صتيتيكية.. نوؤمن بها �أم ال، هذ� 

�صيء �آخر.. �لز�وية �لبود�صي�صية لها حمولة روحية 

�لنطاق  �لز�وية جتاوزت  �إن هذه  و�صوفية كثيفة.. 

�إىل �الإ�صالم �أوال، ثم �إىل  بالتوجه �إىل جمهور �أدخلته 

�الأوروبي  �لدويل  �جلمهور  وهو  �ل�صوفية،  �لطريقة 

�أزمات روحية وجودية  �لذي يعاين من  و�الأمريكي، 

�ل�صيخ  تزور  �لتي  �لهائلة  فاالأعد�د  تعقيد�..  �أكرث 

حمزة، و�لتي حتج �إىل مد�غ هي �أمر و�قعي غري �أن 

ما يجب �لتاأكيد عليه هو �أن �أي ظاهرة حتدث د�خل 

�ملجتمع، عندما ت�صل �إىل حجم ما تتحول بال�صرورة 

�إىل ظاهرة �صيا�صية«.

ما �لذي يق�صده بن�صعيد باأن لكل ز�وية م�صارها؟ ميكن 

�جلو�ب على ذلك من خالل �لعودة لتاريخ �لزو�يا يف 

�ملغرب، حيث تو�طاأت بع�ص �لزو�يا مع �ال�صتعمار، 

على  �ل�صرعية  الإ�صفاء  ب�صيوخها  �ال�صتعانة  ومتت 

�لتدخل �الأجنبي، بالتعاون مع �جلرن�ل �ليوطي، يف 

هذ� �ل�صدد يوؤكد م�صطفى �لر�ي�ص �لباحث �ملخت�ص 

�الإد�رة  �لت�صوف وتاريخ �ملقاومة: »لقد متكنت  يف 

�ال�صتعمارية من ��صتقطاب �لكثري من �صيوخ �لزو�يا 

لكل  ور�ف�صة  ��صت�صالمية  مو�قف  �أبدو�  �لذين 

مو�جهة، د�عية �إىل �ختيار �ل�صكينة وطاعة �أويل �الأمر 

و�عتبار �الحتالل قدر� ال مفر منه، وت�صكني �خلو�طر 

�أو  تعرقل  قد  �أفعال  ردود  دون  للحيلولة  وتهدئتها 

على �الأقل توؤخر �الحتالل �ل�صريع للقو�ت �لفرن�صية 

�لزو�يا  �صيوخ  وتو�طوؤ  تخاذل  �أن  �لو�قع  للمغرب. 

مع �صلطات �ال�صتعمار قد �أ�صاء �إىل �صمعتهم و�أفقدهم 

�صفة �لوطنية«، )�ل�صباح، عدد: 18 �أبريل 2014(.

 الجبهة التي هددت
 نظام الحكم

بخالف �لز�وية �لبود�صي�صية، �لتي ال تدع �ملنا�صبة 

ي�صهد  �مللكية،  ور�ء  ��صطفافها  توؤكد  �أن  دون  متر 

�لتاريخ على ف�صول طويلة من �ل�صر�ع بني �لزو�يا 

�ملو�جهة  حد  �إىل  و�صل  �الأمر  �أن  لدرجة  و�مللكية، 

معار�صة  د�خلية  جبهة  تكوين  ج�صدها  �ملبا�صرة، 

تلك �جلبهة يف �صفوفها  �ملغرب، و�صمت  ال�صتقالل 

�ملطرود  �لكالوي،  �لتهامي  مر�ك�ص  با�صا  من  كل 

�لزو�يا  �صيوخ  من  و�لكثري  �ل�صلطاين،  �لق�صر  من 

�صياع  عن  خائفني  كانو�  �لذين  �ل�صوفية  و�لطرق 

�صلطتهم �لرمزية.

�جلبهة  تلك  »�تخذت  �لر�ي�ص:  م�صطفى  يقول 

��صما  و�الإ�صالح  �ملعار�صة  حركة  من  �ملعار�صة 

ومن  �ل�صيا�صي،  زعيمها  �لكالوي  �لبا�صا  ومن  لها، 

على  وكانت  �لديني،  زعيمها  �لكتاين  �حلي  عبد 

�لكتاين،  �حلي  عبد  �ل�صيخ  به  �صرح  �لذي  �لنحو 

من  و�أعظم  كاتب،  �أو  خطيب  ي�صفها  �أن  من  �أكرب 

قوة �الأقوياء و�أجدر بالذكر و�الحرت�م وهي �لدفاع 

عن هذ� �لدين �لطاهر �ملحمدي �لذي ع�صمه �هلل من 

�ل�صرك و�الإحلاد، لكونها �صمت يف �صفوفها خري �أمة 

�أخرجت للنا�ص وخري �صعب قام بالدفاع، ون�صرمت 

و�لطغيان  و�لفجور  �الإحلاد  وحاربتم  �هلل  دين 

و�أ�صحاب �ل�صفور و�لزنادقة وتلك �مللل �لتي يترب�أ 

هاوية  من  �ملغربي،  �ل�صعب  و�إنقاذ  �الإ�صالم،  منها 

�ملخالفة  و�الإقطاعية  و�لفجور  و�لفو�صى  �لفنت 

للكتاب و�ل�صنة«، )�نتهى كالم �لباحث(.

باإمكانهم  �لذين  هم  �ملغاربة  من  قليال  عدد�  ولعل 

هي  هاته  مثل  حركة  �أن  يعرفو�  �أن 

�إىل  بـــــــادرت  �لتي 

كبار  حتريــــــ�ص 

و�لبا�صو�ت  �لقو�د 

�إىل  بهـــــم  و�لدفع 

عري�صة  توقيــــــــع 

�ل�صلطان  تتهــــــــــم 

بال�صري باملغرب نحو 

�لهاوية و�لتعاون مع 

�الأحز�ب �ملتــــــطرفة 

�ل�صــــــــــــرعية  غــــري 

مطابقة  بعدم  وتندد 

�صيا�صــــته مع �لتعاليم 

وب�صرورة  �الإ�صالمية، 

خرج  �أنه  بدعوى  عزله 

عن �لدين)..(.

�لفهم  �صوء  ��صتمر  وقـــد 

منت�صبي  بعــــــــ�ص  بني 

و�لكــــــتانية  �لز�ويــــــــة 

�ليوم،  حدود  �إىل  و�لنظام 

من  ذلك  نلم�ص  �أن  وميكن 

خالل ت�صريحات بدر �لدين 

�لز�وية  وجود  �إن  قال  �أن  له  �صبق  �لذي  �لكتاين، 

�لد�خلية  وز�رة  يف  �لدولة  كاتب  »�أغاظ  �لكتانية 

�خرت�ق  �إىل  �لدولة  دفع  ما  وهو  �لهمة،  عايل  فوؤ�د 

�لز�وية بعنا�صر ال عالقة لها بالت�صوف«، )ت�صريح 

لالأ�صبوعية �جلديدة، بتاريخ 8 فرب�ير 2007(.

هذه  بني  �لفهم  �صوء  ��صتمر�ر  تاليف  باالإمكان  وكان 

كان  �لكتاين  �حلي  عبد  �أن  رغم  و�لق�صر،  �لز�وية 

�صنة  عرفة  �بن  مبايعة  تزعمو�  �لذين  من  و�حد� 

�خلام�ص  حممد  �مللك  من  مقربني  ولكن   ،1953
�أن تويف �ل�صيخ عبد �حلي  �إىل  رف�صو� هذه �لفكرة، 

�لكتاين بفرن�صا يف مدينة ني�ص«.

 الخالف بين الشيخ 
حمزة وجماعة 

العدل واإلحسان
�لكتانية،  �لز�وية  بخالف   

�لبود�صي�صية  �لز�وية  تعتز 

�لتي تتحكم يف �صبكة عالقات 

خمتلف  �إىل  متتد  �أخطبوطية 

)وزر�ء،  �لدولــــــة  مر�فق 

عمال  �صـــــامون،  موظفون 

يف  بوقوفــــــــها  ووالة..( 

ظــــهر �لنظام �مللكي، حتى 

�إىل  مريديها  دعت  �أنهـــــــا 

�أجل  من  لل�صارع  �لنزول 

 ،2011 د�صتور  م�صاندة 

هذ�  خالل  من  »�لطريقة 

عن  تعرب  �لت�صويــــــت 

موقفها، باعتبارها ز�وية 

�صوفية توؤمن ب�صرورة 

قيامها، بو�جبها �لديني 

و�لوطني، ب�صكل متكامل 

مع مكونات �ملجتمع �ملغربي«، ح�صب ما مت �لتعبري 

عنه يف وقت �صابق، بل �إن �ل�صيخ حمزة �أ�صدر �صنة 

�مللكي  �لنظام  فو�ئد  عن  فيه  يتحدث  بيانا   2005
�لذي حافظ على وحدة �الأمة، بالتز�من مع �جلدل 

�لذي  حو�ر�تها  �أحد  يف  يا�صني  ندية  خلقته  �لذي 

�نتقدت فيه �لنظام خالل نف�ص �ل�صنة.

و�ملنت�صبني  حمزة  �ل�صيخ  ز�وية  بني  �خلالف 

�صبه  نظام  على  تعتمد  �لتي  يا�صني  �ل�صيخ  جلماعة 

�لتاريخية،  باملعطيات  �أي�صا  مرتبط  بالز�وية 

يف  هو  و�الإح�صان  �لعدل  جلماعة  �لروحي  فاملر�صد 

�حلقيقة �أحد منت�صبي �لز�وية �لبود�صي�صية، »نعم 

بعد  �لز�وية،  مريدي  من  و�حد�  ظل  �ل�صالم  عبد 

�لز�وية  هذه  يف  وبقي  �لعبا�ص  �صيدي  و�لدي  وفاة 

�أن  قبل  �صيخه،  خاللها  وكنت  �صنو�ت،  ثالث  ملدة 

يقرر �خلروج منها باإر�دته..«، و�لكالم هنا لل�صيخ 

حمزة، لكن ما �لذي ح�صل؟

�جلو�ب على ل�صان �ل�صيخ حمزة: »يا�صني كان مييل 

�لز�وية،  ت�صيي�ص  يحاول  وكان  �ل�صيا�صة،  �إىل  �أكرث 

من �لد�خل، يف ما جوهر �لت�صوف يقوم على تربية 

�ل�صيا�صة.. ومازلت  �لدخول يف متاهات  بدل  �لروح 

كتاب  تاأليف  من  يا�صني  منع  و�لدي  �أن  كيف  �أذكر 

حول تاريخ �ملقاومني �لبود�صي�صيني �صد �ال�صتعمار 

 21 �مل�صاء  �ل�صيخ حمزة،  �لفرن�صي..«، )حو�ر مع 

مار�ص 2009(.

 العودة إلى نظام الزوايا
�صنة  لالأوقاف  وزير�  �لتوفيق  �أحمد  تعيني  �صكل 

�إ�صارة  �لبود�صي�صية  للز�وية  �نتمائه  2002، بحكم 
وبع�ص  �لدولة  بني  �خلالف  �صفحة  لطي  و��صحة 

للمر�هنة  �إىل حماولة  �الأمر  يتطور  �أن  قبل  �لزو�يا، 

�لتاأطري  �صوؤ�ل  على  كجو�ب  �ل�صويف  �لتيار  على 

�هتمام  �لتطرف.»كان  مو�جهة  �أجل  من  �لديني، 

عقب  �ل�صوفية  �لطرق  �إىل  بااللتفات  بد�أ  قد  �لدولة 

و�أمنية  �صيا�صية  دالالت  ولهما  �أهمية  �أكرث  حدثني 

�الإ�صالم  حركة  من  فريق  و�صول  �أولهما  كبرية، 

�إىل  و�لتنمية،  �لعد�لة  حزب  يف  ممثال  �ل�صيا�صي، 

عرب  �ل�صيا�صية  �ل�صاحة  على  متقدم  موقع  �حتالل 

من  جمموعة  تورط  وثانيهما:  �النتخاب،  �آليات 

�لر�ديكايل  �الإ�صالم  تيار  على  �ملح�صوبني  �ل�صباب 

�ملت�صدد يف تفجري�ت �لد�ر �لبي�صاء �لتي هزت كيان 

�ملجتمع �ملغربي �صنة 2003«، )�جلريدة �الأخرى، 

12 مار�ص 2006(.
هي  لي�صت  �ليوم  ورهانات  رهاناتها  مرحلة  لكل 

رهانات �الأم�ص، فاإذ� كان رهان �الأم�ص هو مو�جهة 

من  �لبالد  حماية  هو  �ليوم  رهان  فاإن  �لتطرف 

لبا�صا  مرة  كل  يف  تلب�ص  �لتي  �لهوجاء  �لعو��صف 

فهل  �لبلد�ن،  �أحد  �أبو�ب  تطرق  عندما  معينا 

�صتلعب �لزو�يا نف�ص �لدور �لذي لعبته يف مو�جهة 

�صك،  بال  �لتاريخ  عنه  �صيجيب  �صوؤ�ل  �ال�صتعمار، 

�ال�صتثناء  من  جزء�  �أن  �لتقارير  �أكدت  �أن  بعد 

�مل�صرق  فاإذ� كان  �أي�صا،  �ملغربي يكمن يف �صوفيته 

كان  و�إذ�  �الأولياء..  بلد  هو  فاملغرب  �الأنبياء  بلد 

لكل  وزير  فهو  لالأوقاف  وزير�  �لتوفيق  �أحمد 

�ملغاربة ولي�ص وزير� للطريقة �لبود�صي�صية، ح�صب 

�صابق  حو�ر  يف  حمزة  �ل�صيخ  حفيد  منري،  �أكده  ما 

�صنة 2007.

الفرق بني ال�سيخ حمزة وال�سيخ يا�سني

م�أ�ش�شــة الزاويـــة البود�شي�شيـــة..
 ترتيب �أور�ق �أم مقدمة لتعاون كبري

بالتزامن مع دعوة الشيخ حمزة إلى االلتفاف حول الملك محمد السادس في مواجهة األعداء)..( تؤكد مصادر »األسبوع« أن هذه الزاوية 
ستعلن خالل األيام الالحقة عن تحولها إلى »مؤسسة مداغ«، غير أن هذا التحول نحو المأسسة ال يعرف ما إذا كان سيقتصر على أنشطة 

الزاوية المرتبطة بالعمل الخيري أم سيمتد ليشمل كافة األنشطة.
ترجح بعض مصادر »األسبوع« أن تحول الزاوية إلى مؤسسة قد يكون مرتبطا في الغالب بالعمل الخيري الذي تقدمه، مشددا في ذات السياق 

على كون تدبير مساهمات الموريدين يحظى بالثقة والشفافية، حيث يحصل كل مساهم على وصل بمقدار الدعم الذي قدمه)..(، غير أنه 
وفي غياب أي معلومة رسمية يمكن القول إن الزاوية البودشيشية قد شرعت في ترتيب أوراقها، وهيكلة نفسها بشكل يجعلها في منأى 

عن تقلبات المستقبل، ورغم أنه ال مجال للمقارنة بين الشيخ حمزة والراحل الشيخ ياسين، إال أن جماعة العدل واإلحسان تمكنت من ضمان 
استمراريتها بفضل االنتقال من نظام المرشد الروحي المتحكم في كل شيء إلى نظام األمانة العامة، بالمقابل تقتضي التطورات األخيرة، 

داخل الزاوية البودشيشية، إعالن اسم رئيس »مؤسسة مداغ«.

موريدو الزاوية البودشيشية في حملة »نعم للدستور«

الشيخ المختار بودشيش يستعد للمفاوضات 
مع ليوطي قبل الحماية الفرنسية





�صاطـــئ العا�صـــــــــمة 
»يا ح�صرة« �صــــمن 
ال�صواطئ »املكرف�صة«

ف�إن  الفقراء،  �ش�طئ  هو  الع��شمة  �ش�طئ  ولأن 

واأح�شن  اأجود  ت�شنف  التي  الزرق�ء«  »الألوية 

واأنظف ال�شواطئ يف اململكة، مل تكن على مواعد 

مع مي�ه بحر الرب�ط، فحلقت فقط فوقه يف طريقه� 

من �ش�طئ العرائ�ش اإىل �ش�طئ بوزنيقة.

ونحن  الدوخة،  حد  اإىل  ب�لدوران  ون�ش�ب 

املتوجة  ال�شواطئ  ب�أ�شم�ء  ق�ئمة  ن�شتعر�ش 

ب�ل�ش�رة الدولية »اللواء الأزرق« التي تخ�ش�شه� 

مدن�  لنكت�شف  للبيئة،  ال�ش�د�ش  حممد  موؤ�ش�شة 

وتوجت  ا�شتحقت   27 عدده�  و�شل  وقرى 

»ب�للواء الأزرق« الذي ي�شهد وي�شمن نق�وة مي�ه 

وجودة  �شواطئه�  واأم�ن  رم�له�  ونظ�فة  بحره� 

بعيدة  ومدن  قرى  جمهودات  ونقدر  خدم�ته�، 

اإمك�ني�ته�  من  ب�لرغم  اأنه�  كيف  الع��شمة  عن 

الأزرق  اللواء  اإهداء  يف  جنحت  املتوا�شعة، 

ع��شمة  فيه  تخ�شر  الذي  الوقت  يف  ل�شك�نه�، 

وجيو�ش  ماليريه�  ثقل  وبكل  ح�شرة  ي�  اململكة 

موظفيه� وتر�ش�نة عت�ده�، ره�ن تنظيم وت�أطري 

مئ�ت  حجمه  يتعدى  ل  �شغري  �ش�طئ  وجتهيز 

الرب�ط  �ش�طئ  »ميني«  بني  وق�رنوا  الأمت�ر. 

وبني م�ش�ح�ت ال�شواطئ الف�ئزة ب�للواء الأزرق 

امل�شيق،  و�ش�طئ  ال�شعيدية،  �ش�طئ  وهي: 

بطنجة،  �شول  و�ش�طئ  الفنيدق،  و�ش�طئ 

و�ش�طئ بق��شم بطنجة، و�ش�طئ اأ�شق�ر بطنجة، 

ب�لدار  �شوال  مدام  و�ش�طئ  بوزنيقة،  و�ش�طئ 

ب�لوليدية، و�ش�طئ  البي�ش�ء، و�ش�طئ احلوزية 

و�ش�طئ  املدينة،  اأ�شفي  و�ش�طئ  رح�ل،  �شيدي 

ال�شويرة القدمية، و�ش�طئ ال�شويرة، و�ش�طئ 

بتزنيت،  م�شتوركة  و�ش�طئ  ب�لعيون،  واد  فوم 

و�ش�طئ  بتزنيت،  اأكلو  مو�شى  �شيدي  و�ش�طئ 

و�ش�طئ  اجلديدة،  و�ش�طئ  ب�لن�ظور،  اأركم�ن 

ب�لداخلة،  مو�ش�فر  و�ش�طئ  ب�لداخلة،  لبوير  اأم 

ال�شعيدية  و�ش�طئ  بتطوان،  لو  وادي  و�ش�طئ 

املتو�شط، و�ش�طئ ك�ب بدوزة ب�أ�شفي، و�ش�طئ 

ق�شر املج�ز بنواحي طنجة، و�ش�طئ را�ش الرمل 

ب�لعرائ�ش.

فيه�  تتموقع  التي  املدن  فحتى  تالحظون،  وكم� 

من  متكنت  وملوثة،  حرارية  وم�ش�نع  مع�مل 

اإنق�ذ �شواطئه� واأكرث من هذا حولته� اإىل جواهر 

رمز  الأزرق،  اللواء  اأعالم  اأجواءه�  تر�شع 

الذهبية  والرم�ل  النقية  واملي�ه  ال�شليمة  البيئة 

واخلدم�ت الرفيعة.

وزارة  مقرات  قعر  ويف  الع��شمة  يف  عندن�  ف�أم� 

املهتمة  والوطنية  الدولية  واملنظم�ت  البيئة، 

خريه�«  يكرث  »اهلل  ف�جلم�عة  البيئية،  ب�ل�شوؤون 

خ�نة  ويف  ملوث  �ش�طئ«  »ميني  بو�شع  تكتفي 

50 �ش�طئ� على ال�شعيد الوطني  اأكرث من  ت�شم 

التي  الرب�ط«  لل�شب�حة، منه�: »�ش�ية  ل ت�شلح 

ت�شيه اجلم�عة رمب� عن خط�إ »�ش�طئ الع��شمة« 

وك�ن من املمكن اإ�ش�فة: »بدون لواء اأزرق وغري 

م�شمون اجلودة«.

جتهيزات  وبدون  رم�ل،  بدون  الرب�ط  »�ش�ية« 

املليون  »�ش�ية«  ت�أطري.  ول  اأن�شطة،  ول 

اأو  »ال�ش�ية«  هذه  اإم�  يخت�روا  اأن  عليهم  �ش�كن 

اإىل  اأو النتق�ل  »النتح�ر« على �شخور ال�ش�حل 

بوزنيقة، اأو اأداء م�ئة درهم للفرد كواجب دخول 

اإىل م�شبح خ��ش.

الع��شمة  �ش�طئ  »ميني«  يكون  اأن  ويوؤ�شفن� 

غري  واملهملة  »املكرف�شة«  ال�شواطئ  مع  مرتب� 

وهي  اجلم�عة  ي�شرف  ول  لل�شب�حة،  ال�ش�حلة 

توزع املاليري على اليمني وعلى ال�شم�ل وتقدمه� 

ال�شك�ن  لهوؤلء  ترتك  بينم�  ال�شك�ن،  ب��شم  هب�ت 

»ال�ش�ية« ليعودوا منه� رمب� ب�أمرا�ش جلدية.

والعقبة  الأزرق،  ب�للواء  الف�ئزة  للمدن  فهنيئ� 

جم�عي  جمل�ش  مع  املقبلة  ال�شنة  يف  للع��شمة 

جديد.

حديث العاصمة
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بوشعيب اإلدريسي

بقلـــــم 

الرباط يا حسرة

�سورة التقطت �سنة 1936 مبدينة الرباط 

للمرحومني الأخوين: علي وال�سديق 

بركا�ش رحمهما اهلل.

هذان املقاومان الوطنيان اللذان �سجال 

مواقف عظيمة برهنا بها على حبهما 

للمملكة وامللك، ومن اأجل ذلك جترعا 

كل اأنواع النفي وال�سجن، وظال �سامدين 

حتى بزوغ احلرية وال�ستقالل، وي�سجل 

التاريخ باأنهما مل يطلبا مقابال ول امتيازات 

ول وظائف، فهل ل ي�ستحقان تكرميهما 

باإطالق ا�سميهما على �سارعني من �سوارع 

الرباط؟ �سوؤال للمجل�ش اجلماعي قبل 

انتهاء »اأجله«.

اخت�ش��ش�ت  يف  انقـــــــــــــالب  وقع 

املق�طع�ت،  جم�ل�ش  وتخ�ش�ش�ت 

وعلى كل مهتم تفح�ش وث�ئق ح�ش�ب�ته� 

فهي  ميزاني�ته�  نقول  ول  الإدارية، 

له� منح  له� ميزاني�ت، بل فقط  لي�شت 

متنحه� اجلم�عة لت�أمني خدم�ت القرب 

املنح  هذه  الأ�شف  مع  ولكن  لل�شك�ن، 

مليون�   550 معدل  قيمته�  تبلغ  التي 

»خدم�ت«  على  �شرفت  مق�طعة  لكل 

وت�أمين�ت،  بنزيـــــن،  من  ال�شي�رات 

و»خدم�ت«  و�شريبة،  واإ�شــــالح، 

كل  يف  املاليني  تلتهم  التي  التليفون�ت 

التعويـــــ�ش�ت  و»خدم�ت«  مق�طعة، 

للروؤ�ش�ء ونوابهم، و»خدم�ت« بع�ش 

ال�شفق�ت والأ�شف�ر و...

للمواطنني؟  القرب  خدم�ت  هي  ف�أين 

وتعوي�ش�ت  اأجور  نفق�ت  ب�أن  علم� 

وامل�ء  الكهرب�ء  وم�ش�ريف  املوظفني، 

ومك�تبه�  بن�ي�ته�  �شي�نة  وتك�ليف 

وغريه� على ع�تق ميزانية اجلم�عة.

وخم�ش مق�طع�ت يف الرب�ط؛ اأربع منه� 

موالية  وواحدة  مع�ر�شة  ب�أنه�  تقول 

املع�ر�شون  فال  وللجم�عة،  للحكومة 

ول  املع�ر�شة  ن�ش�ل  عن  اأب�نوا 

احلكومية  �شالحي�تهم  اأكدوا  املوالون 

يف  »يتبخرتون«  كلهم  واجلم�عــــــــية، 

يف  ويرثثرون  اهلل  ج�بـــــــــه�  �شي�رات 

املقهــورين  نفقة  علـــــــــــى  التليفون�ت 

الط�ئرات  يف  وي�ش�فرون  والبوؤ�ش�ء 

الرباريك  اأ�شح�ب  حــــــــــــ�ش�ب  على 

وتفوق  بل  ب�لنهي�ر،  املهددة  والديور 

املع�ر�شون يف التمركز مبواقع جم�عية 

جم�عية  �شرك�ت  واأ�ش�شوا  اأحدثوه� 

مداخيل  له�  التي  املرافق  »لت�شيري« 

بن�ي�ت  يف  مريحة  ومقرات  ب�ملاليري 

�شرك�ت  اإحداث  يف  يفكروا  ومل  حديثة، 

ب�لنهي�ر،  املهددة  الديور  لإ�شالح 

املق�طع�ت  وتن�شيط  الأ�شواق  وهيكلة 

هذه  �ش�رت  حتى  موازية  ب�أن�شطة 

املق�طع�ت ميتة ب�لرغم من حوايل 250 

جمعية ت�شتفيد من م�ل ال�شك�ن.

اأموال  تبذير  يف  انخرطت  مق�طع�تن� 

للمنتخبني  القرب  »خدم�ت«  يف  املنح 

و»التزمت« ب�إبع�د والبتع�د عن ت�شهيل 

وا�ش�ألوا  املواطنني،  خدمة  م�أموري�ت 

للح�شول  املق�طع�ت  على  املرتددين 

عن  وابحثوا  اإدارية،  وث�ئق  على 

اأبوابه� ويف  »ال�شم��شرة« املراب�شني يف 

يقدمون  والذين  منه�  القريبة  املق�هي 

»خدم�ت« حتت الطلب.

يطمعون  اجلم�عة  واأ�شح�ب  اجلم�عة، 

واإن  وحتى  الولية،  اخت�ش��ش�ت  يف 

به  يحلمون  وم�  يطلبون  م�  لهم  حتقق 

لتنمية  املزيد  طلب  عن  يتوقفوا  فلن 

تعود  فمتى  ال�شخ�شية،  م�ش�حلهم 

بعيدا  �شك�نه�  خدمة  اإىل  املق�طع�ت 

والنفق�ت  مللن�ه�  التي  املزايدات  عن 

الب�هظة التي ذكرن�ه�؟
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من

 أرشيف

 الرباط

بحي  مغطى  �سوق  اإحداث  �سيتم 

احلركة  وتنـــــظيم  العكـــــــــاري، 

وتزيني  واإ�سالح  التجــــــــارية 

باحلي،  املت�سررة  الواجـــــــهات 

مع  احل�سن  احلاج  ب�سارع  خا�سة 

اجلوطيات  على  نهائيا  الق�ساء 

مرة  ولأول  الع�سوائي،  والبيــع 

�ستحدث حدائق وف�ساءات خا�سة 

بالراجلني بهذا احلي ال�سعبي.

ويف اليو�سفية، تنتظر ور�سا كبريا 

ال�سحي  ال�سرف  قنوات  لتاأهيل 

والكهرباء  لل�سرب  ال�سالح  واملــاء 

�ساكنة  منها  تعاين  م�ساكل  وهي 

اأ�سوار  اإجناز  �سيتم  كــــــما  احلي، 

من  ال�سكان  حلـــــماية  وقائية 

للرتبة،  املحتملة  النهيـــــــارات 

وتقوية البنايات الآيلة لل�سقوط.

ويف حي ح�سان الذي عانى من هدم 

وا�ستبدالها  التاريخية  البنايات 

اإنارة  �سيتم  اإ�سمنتية،  ب�سناديق 

التاريخية،  والعمارات  الف�ساءات 

واإ�سالح وترميم الديور املهجورة، 

واإزالة امل�ساكن الع�سوائية وحذف 

الإ�سافات املغايرة للطابع املعماري 

التاريخي.

�ستنطلق  العتيـــــــقة  املدينة  ويف 

جتديد  منها  كبــــرى  اإ�سالحات 

وتقوية  العمومية  الإنارة  �سبكة 

املهددة  البنايات  كل  ومعاجلة 

وتزيني  و�سـباغة  بال�سقــــــــوط، 

�سبكات  واإ�ســـــــالح  الواجــــهات 

والكهرباء  واملاء،  ال�سحي  ال�سرف 

الأزقة  كل  تر�سيف  مع  والهاتف 

وال�سوارع.

الربن�مج  من   2 الفقرة  الث�لث،  املحور  يف 

امللكي، م�شروع اإحداث اأق�ش�م للتعليم الأويل 

ب�ملدار�ش البتدائية العمومية، وهو م�شروع 

اجتم�عي جد مهم �شي�ش�هم يف تربية الن��شئة 

5 �شنوات، ويهيئهم للمرحلة  اإىل  رمب� من 3 

جهة  ومن  جهة،  من  البتدائية  الدرا�شية 

ب�هظة  م�ش�ريف  من  الع�ئالت  اإعف�ء  اأخرى 

التي  للموؤ�ش�ش�ت اخل�شو�شية  ك�نت توؤديه� 

وتفوق  معقولة  غري  اأثم�ن�  تفر�ش  �ش�رت 

م�شتوي�ت املواطنني يف الرب�ط.

بهذه  امل�شتهدفني  ال�شبي�ن  عدد  هو  فكم 

العملية؟ يف غي�ب اإح�ش�ئي�ت ر�شمية، تبقى 

ال�شتع�نة  ميكن  التي  هي  فقط  التقديرات 

به�.

الرب�طيني  الأطف�ل  لكل  ميكن  تقديرن�،  ويف 

�شنوات  و5   3 بني  م�  �شنهم  يرتاوح  الذين 

الأعداد  بحكم  امل�شروع  هذا  من  ال�شتف�دة 

الك�فية للمدار�ش البتدائية املتواجدة يف كل 

امل�ئة بني  تتج�وز  والتي  ال�شعبية،  الأحي�ء 

اإىل  اأو حولت  مدار�ش ن�شيطة واأخرى مقفلة 

اإدارات ت�بعة للوزارة املكلفة.

مدر�شة   30 حوايل  ح�ش�ن  مق�طعة  ففي 

املن�شور  يعقوب  مق�طعة  ويف  ابتدائية، 

مق�طعة  ويف  ابتدائية،  مدر�شة   33 حوايل 

ذلك  يف  مب�  مدر�شة   32 حوايل  اليو�شفية 

اأكدال  مق�طعة  ويف  ال�شوي�شي.  مق�طعة 

الري��ش حوايل 8 مدار�ش ابتدائية.

وهذا التوزيع ي�شمن لكل اأطف�ل الرب�ط اأقل 

الأويل، هذا  التعليم  5 �شنوات مق�عد يف  من 

التعليم الذي تتكلف به يف كل املدن الأوروبية 

اجلم�ع�ت املحلية.

تزال  ل  ف�جلم�عة  الرب�ط،  يف  عندن�  اإمن� 

لبع�ش  ال�شخ�شية  امل�ش�كل  يف  تتخبط 

اأع�ش�ئه� يف الوقت الذي ك�ن من املفرو�ش اأن 

ج�هزا  ليكون  الجتم�عي  الور�ش  هذا  تفتح 

اإذا  املقبل،  �شتنرب  يف  املدر�شي  الدخول  مع 

اأرادت اأن يكتب له� ح�شن�ت يف �شجله� الف�رغ 

يف  والعجز  والتط�حن�ت،  النقالب�ت  من  اإل 

امليزاني�ت؟

وهكذا يكون امل�شروع امللكي فكر يف الطبق�ت 

امل�شحوقة ووفر له� التعليم الأويل الذي ك�ن 

حكرا على املي�شورين.

ب�سرى �سعيدة لالآباء والأمهات يف الرباط

اإحداث اأق�سام للتعليم الأويل باملدار�س 
البتدائية العمومية

خدمات القرب حتلق عن بعد!

مقاطعات: للتقرب من ال�سيارات والتليفونات والتعوي�سات!



ملوك عبد ملوك
ورجال  جمعويون  فاعلون  �أمطر 

�مل�سوؤولني  �أحــــــد  على  تعليم، 

ب�سال،  �لوطنية  �لرتبية  بوز�رة 

و�لأو�ساف  �لتهامات  من  بو�بل 

�تهامه  حــــد  و�سلت  �مل�سينة، 

من قـــــبل رئي�س »جمعية �لآباء« 

بوعبيد،  �لرحيم  عبـــــد  بثانوية 

بـ»�لنف�سال« بعـد �سباغته ملعظم 

�سال  يف  �لتعليــــمية  �ملوؤ�س�سات 

باألـــــــو�ن »�لنف�ساليني«، ح�سب 

تعبري رئي�س جمعية �لآباء)..(.

هام�س  على  �لأخري  هذ�  و�أ�ساف 

نيابة  �أمام  موؤخر�،  نظمت  وقفة 

ب�سال،  �لرتبية �لوطنية  وز�رة 

�سيطرته  ب�سط  �مل�سوؤول  هذ�  �أن 

�حلياة  مفا�سل  كافــــــة  على 

من  ب�سال  و�لتعليمية  �لنقابية 

نف�س  و�سفهم  ملن  توظيفه  خالل 

�إ�سارة  يف  بـ»�ل�سناقة«،  �ملتحدث 

�إىل نقابيني مكنهم �مل�سوؤول �ملعني 

يف  لغر�س  »�لتفرغ«  �متياز  من 

نف�س يعقوب)..(.

 وطالب مبحا�سبة هذ� �مل�سوؤول، 

و�لــــذي و�ســـــــــــفه بـ»�لوزيـــر 

�سال،  مدينـــة  د�خـــــل  �ل�سغري« 

�لــــــــتي  �لختاللت  كل  عـــلى 

�لتعليمية  �ملوؤ�س�سات  يف  جرت 

عهده،  على  �لنيابة  ود�خل 

ل  باأنه  �إياه  متهما  رحيله،  قبل 

بعبارة  �إل  �ملوظفني  عن  يتحدث 

و»�لفا�سد  و�حلمقاء«  »�لأحمق 

و�ملف�سدين«.

فاعل جمعوي �آخر، قال �إن �ملعني 

بالوقفة ل يعري قيمة لأي م�سوؤول 

وي�سيء للجميع مبن فيهم »ممثلو 

�ساحب �جلاللة«.

وطالب �ملحتجون برحيل »�لوزير 

من  ب�سعار�ت  هاتفني  �ل�سغري«، 

قبيل: »يا وزير يا م�سوؤول هاد�سي 

ما�سي معقول«)..(.
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كواليس جهوية

أصداء سوسية
تنفرد مدينة بيوكرى حا�سرة �إقليم �أ�ستوكة 

فال  بها)..(  للعيان  بادية  بظاهرة  باها  �أيت 

�أنهى  منتخبيها  وبع�س  م�سوؤوليها  من  �أحد 

�لوفا�س)..(  خاوي  وخرج  �نتد�به  مدة 

وعر�ة  حفاة  �أن  بامللمو�س،  يوؤكد  فالو�قع 

�ملدينة  �رتقو� ب�سرعة �لربق يف هذه  �لأم�س 

�إىل م�ساف »�لأغنياء«)..(.

م�سمون  مع  �ل�سامل  �لتجاوب  �سياق  يف 

يتعلق  ما  وخ�سو�سا  �مللكي،  �خلطاب 

�أ�سار  �لتي  �لع�سو�ئي  �لبناء  بظاهرة  منه 

جاللته ب�ساأنها �إىل �مل�سوؤولني عنها وتهاونهم 

�ملك�سوف يف حماربة �نت�سارها �ملقلق)..( ما 

من  تعاين  ملول  باأيت  �لتم�سية  جماعة  تز�ل 

تفريخه  �سجل  �لذي  �لع�سو�ئي  �لبناء  كرثة 

منها  �سيما  معلومة،  وظروف  منا�سبات  يف 

و�لت�سيب،  بالفو�سى،  �لد�سمة  �لنتخابية 

و�لرت�ساء)..(.

�إىل  نبهت  �أن  �ل�سحفي  لالأ�سبوع  �سبق 

�أحد مر�كز �لتكافل �لجتماعي  معاناة نزلء 

و�لأفر�سة  �لهزيلة  �لغذ�ئية  �لوجبات  مع 

�ملت�سخة، دون �أن ت�سري بال�سم �إىل �أي طرف، 

ولكن تو�سيحا بعثه لـ»�لأ�سبوع« مدير مركز 

�لرعاية �لجتماعية لالأ�سخا�س �مل�سنني/ د�ر 

باألف  �مل�سنني  �أن  فيه  �أكد  ملول  �أيت  �لتكافل 

خري)..(.

نظمت جمعية ر�بطة �خلري للثقافة و�لتنمية 

للثقافة  باإنزكان، وجمعية �ملجد  �لجتماعية 

�لأيادي  وجمعية  �لجتماعية،  و�لتنمية 

مبدينة  �لجتماعية  للتنمية  �لبي�ساء 

بالدم،  للتربع  حملة  موؤخر�،  �جلرف، 

ومتربعة  متربعا   240 من  �أزيد  مب�ساركة 

و�ل�سابات)..(. �ل�سباب  من   و�أغلبهم 

ملقهى  �ملجاورة  بال�ساحة  �حلملة  و�نطلقت 

»خلي  �سعار  حتت  باجلرف  »�ليا�سمني« 

وحياة  حياتك  تنقذ  بدمك  وتربع  كبري  قلبك 

�لغري«)..(. 

باإد�نة  باأكادير  �ل�ستئناف  حمكمة  ق�ست 

�لأ�ستاذ �ملتهم بته�سيم �أ�سنان تلميذته ب�سنة 

تعوي�س  و�أد�ء  �لتنفيذ،  موقوفة  حب�سا 

�ل�سحية حدد يف مبلغ ع�سرين  للطفلة  مادي 

خم�سمائة  قدرها  مالية  وغر�مة  درهم،  �ألف 

درهم مع حتميله كافة �ل�سو�ئر و�لإجبار يف 

�لأدنى)..(.

تذمرهم  عن  ملول،  �أيت  �سكان  من  عدد  عرب 

تطال  باتت  �لتي  �مل�ساربات  من  و��ستيائهم 

�لأخرية)..(  �لآونة  يف  �ملخزنية  �لطو�بع 

�إىل   20 �لو�حد من  �لطابع  �سعر  �رتفع  حيث 

25 درهما. 
جمموعة  �أن  مطلعة  م�سادر  و�أ�سافت 

�أ�سحو�  �ل�سيار�ت،  مو�قف  حر��س  من 

 5 باإ�سافة  �ملخزنية  �لطو�بع  يف  يتاجرون 

م�ستغلني  �قتنائها)..(  يف  للر�غبني  در�هم 

وحمالت  �ملكتبات  لدى  �حلا�سل  �خل�سا�س 

لفر�س ت�سعرية مرتفعة دون  �ل�سجائر،  بيع 

�أي �عتبار مل�سالح �ملو�طنني)..(.

على  موؤخر�،  �ل�سبان،  من  جمموعة  �أقدم 

ب�سو�حي  وحيد�  يقطن  �سابق  مهاجر  قتل 

بالتمثيل  قامو�  قد  �ملتهمون  وكان  تافر�وت. 

�لتنا�سلي،  ع�سوه  وقطعو�  �لهالك،  بجثة 

�إىل  بالإ�سافة  عميق،  بئر  قعر  يف  به  و�ألقو� 

�سرقة �سيارته. 

ومت �إلقاء �لقب�س على هوؤلء �ملتهمني، وفتح 

حتقيق معهم للبحث يف �أ�سباب �حلادث.

سال

 العدد: 793  اخلميس 12 يونيو 2014

لقطات مراكشية 

كتابا  �أ�سدرت  �فروديت  من�سور�ت   ◆
�لق�س�سي  �ل�سعري  بالإبد�ع  يعنى 

مقالت  دفيتيه  بني  ويت�سمن  �لت�سكيلي، 

و�ل�سعر�ء،  �لكتاب  من  لنخبة  وق�سائد 

�أعمال �ملفكر  كنافذة نطل من خاللها على 

�لأ�ستاذ  و�لعلم  �لفكر  مو�سوعة  �لأديب 

�أحمد متفكر.

بحي كليز، هناك �سبه نافورة و�سط   ◆
�أر�س  �سوى  ورود  ول  ماء  بال  �ل�سارع 

قاحلة مبنظر يوؤ�سف له �لز�ئر، رغم كون 

باهظة،  ميز�نية  عليها  �سرفت  �لنافورة 

فما ر�أي �جلماعة �حل�سرية للولية؟

◆ �نتهت �لأ�سغال بعد �سهور من عملية 
�لبناء يف مقهى �أركانة، و�ستكون مفتوحة 

جتهيزها  بعد  �لعموم  وجه  يف  قريب  عما 

لوحة  �أن  كما  �ل�سرورية)..(  بالو�سائل 

�لبيلك،  بحديقة  �أركانة  ل�سهد�ء  تذكارية 

بد�أت متحي لأ�سباب تقنية، مما ي�ستدعي 

�إ�سالحها مبا يلزم قبل فو�ت �لأو�ن.

حديقة  جدر�ن  بني  موؤ�سف  �سيء   ◆
»�لبيلك«، وهو �لتبول ليل نهار على مر�أى 

من �ملو�طنني و�لزو�ر، حيث تبعث رو�ئح 

�أما  عنها،  يبتعدون  �لنا�س  جتعل  كريهة 

ل  �أ�سياء  من  د�خلها  يجري  فما  بالليل 

�أخالقية يندى لها �جلبني. فهل من حر��سة 

�أمنية؟

�ل�ساي  مع  له حكاية  بنعباد  �ل�ساعر   ◆
�ل�ساي يف  بكوؤو�س  �أنه نظم ق�سيدة  حتى 

يبوح  نغماتي  بت�سكيل  �لأ�سدقاء  حمفل 

ب�سر مكان �لذ�ت!.

ما يجري ويدور في المدن 

أرفود

سطات

بوطيب الفياللي

 »12 »�لزنقة  �سكان  من  جمموعة  ي�ستنكر 

�أرفود  مبدينة  �إ�سماعيل  مولي  �سارع  يف 

باأحد  �لبناء  و�أ�سغال  �إ�سالح  خملفات  �إلقاء 

يجد  مل  و�لذي  هناك،  �ملوجودة  �ملنازل 

�لقائمون عليها �إل »�لزنقة 12«، �لتي يعترب 

لتجميعها  �أرفود،  ملدينة  �لرئي�سي  �ل�سارع 

وتركينها)..(.

�حرت�م  ب�سرورة  �ل�ساكنة  مطالب  ورغم 

تتمكن  حتى  �ملمر  وحترير  �لزنقة،  �سكان 

�سيار�تهم، ودر�جاتهم، وباقي و�سائل �لنقل 

من �ملرور ب�سال�سة، دون جدوى، كما لو كنا 

�ساحنة  فحتى  �ل�سيبة)..(  عهد  يف  نعي�س 

�لأزبال �لتي خ�س�ستها �لبلدية جلمع نفايات 

عرب  تتنقل  كي  �لدورة«،  »كت�سرب  �ملنازل 

هذه �لزنقة �ملجاورة لفندق تافياللت، و�لذي 

�سينقلون  يرتادونه  �لذين  �ل�سياح  �أن  ل�سك 

مثل  حل  عن  بها  �ل�سلطات  عجز  �ملدينة  عن 

تقوم  �أن  �سوى  يتطلب  �لذي ل  �مل�سكل،  هذ� 

�مللك  حترير  يف  بو�جبها  �ملحلية  �ل�سلطة 

فهل  �ملخلفات)..(.  هذه  مثل  من  �لعمومي 

�سيتحرك �مل�سوؤولون باأرفود لإرجاع �لب�سمة 

ل�سكان »�لزنقة 12«، �أم �أن هوؤلء �سيمكثون يف 

مكاتبهم �ملكيفة بعيد� عن »�سد�ع �لر��س«؟.

من يجر�ؤ على التحقيق يف ملف هذا »الوزير ال�صغري«

نور الدين هراوي
و�جلهوي  �لإقليمي  �ملجل�سني  �أع�ساء  �أثار 

موؤخر�،  �ملنعقدة،  �لعادية  دورتهما  خالل 

جدل �ساخنا حينما �أعلنو� بالإجماع �أن �ملو�سم 

�ملناطق  و��سفني  كارثي،  �حلايل  �لفالحي 

�لفالحية بجهة �سطات باملنكوبة)..( و�لتم�سو� 

من �لوز�رة �ملعنية تقدمي جميع �أنو�ع �لدعم 

و�مل�ساعد�ت للفالحني �ملت�سررين. 

م�سحونة  �أجو�ء  �لدورة  �أ�سغال  و�سهدت 

و�ملتدخلني،  �لأع�ساء  خمتلف  بني  ومتوترة 

بعدما �سبه بع�س �لأع�ساء �ملتاجرة يف �لدقيق 

�ملدعم كاملتاجرة يف �ملخدر�ت، �لتي �أ�سبحت 

خمت�سة فيها بع�س �مل�سالح �ملعنية، وحرمان 

من  �لب�سطاء  �ملو�طنني  من  عري�سة  فئة 

�ل�ستفادة من �لدقيق �ملدعم �لذي يتم تهريبه 

�إقليم �سطات، و�لجتار يف بيعه بطرق  خارج 

مغ�سو�سة وملتوية)..( و�أكد �لأع�ساء نف�سهم 

على �ملر�قبة �ل�سارمة يف هذ� �ملجال، و�إعادة 

طرف  من  للممونني  تفويته  طرق  يف  �لنظر 

�جلهات �ملعنية)..(.

»املتاجرة يف الدقيق املدعم كاملتاجرة يف املخدرات«

حمظوظ ي�صلح منزله على ح�صاب راحة اجلريان

جانب من الوقفة االحتجاجية 
أمام نيابة التعليم بسال
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يلتم�ض بع�ض �سكان �سارع الإدري�سية من اجلهات امل�س�ؤولة التدخل من 

اأجل و�سع حد ملعاناتهم مع اأ�سحاب الطاك�سيات الكبرية، الذين ح�ل�ا 

مل  ملاذا  ال�سكان  للطاك�سيات)..( ويت�ساءل  حمطة  اإىل  بي�تهم  جنبات 

يلتزم ه�ؤلء بال�ق�ف يف املحطة املت�اجدة قرب ال�س�ق البلدي ب�سارع 

لال اأ�سماء؟ ومن رخ�ض لهم بنقل تلك العالمة »حمطة الطاك�سيات« اإىل 

�سارع الإدري�سية؟)..( بينما امل�س�ؤول�ن عن اأمن الدائرة ميرون من هناك 

ي�ميا، دون اأن يتدخل�ا ل��سع حد ملعاناتهم مع هاته الف��سى)..(.

يف ال�قت الذي يتم فيه احلديث عن اإعفاء رئي�ض ال�س�ؤون العامة بعمالة 

مقاطعات �سيدي الربن��سي، ب�سبب انت�سار البناء الع�س�ائي واحتالل 

امللك العام)..( كان من املمكن يتم فتح حتقيق مع جميع املت�رطني من 

اإىل »مقدم احل�مة«)..( لأن كثريون هم من اغتن�ا على  اأكرب م�س�ؤول 

ح�ساب م�سالح امل�اطنني.

الدار البي�ساء ت�اجد مئات املت�س�لني؛ منهم من يت�س�ل  ت�سهد مدينة 

للحاجة، ومنهم من اتخذه حرفة)..( ورغم اأن اأ�سبابهم خمتلفة فهدفهم 

واحد.

واملعاق�ن،  والعجزة،  والأطفال،  والرجال،  الن�ساء،  ه�ؤلء  وينت�سر 

ويف  الأ�س�اق،  ويف  التجارية،  املحالت  اأمام  مكان؛  كل  يف  والأ�سحاء 

احلافالت، وعند ملتقيات الطرق )..( وهناك مت�س�ل�ن لهم اأماكن حمددة 

جتدهم فيها ي�ميا وكاأنهم يقطن�ن بها، وبع�سهم يفرت�ض الأر�ض وي�سع 

اأوراقا  ي�زع  الآخر  البع�ض  ما  يف  النق�د،  وبع�ض  طبية  و�سفة  اأمامه 

كتبت فيها ق�س�ض ق�سرية ت�ستعطفك لإفراغ ما يف جيبك من دراهم)..(.

يف  كبرية  زيادة  الأخرية  ال�سن�ات  يف  البي�ساء  الدار  مدينة  تعرف 

تاأ�سي�ض  على  يعمل  ودب  هب  من  كل  اأ�سبح  حيث  اجلمعيات  عدد 

جمعية)..( لكن املثري يق�ل احد املتتبعني ه� اأن املتملقني والنتهازيني 

و«ال�سالهبية« جعل�ا من ذلك و�سيلة للتقرب من ال�سلطة، ولال�ستفادة 

من الدعم الذي ي�ستغل يف اأم�ر �سخ�سية)..(.

دوار  يعرفها  التي  امله�لة  الزيادة  اجلمعيات  من  العديد  ت�ستنكر 

اأعني  اأمام  البنايات الع�س�ائية،  حيث  من  م�من  و�سيدي  الرحامنة، 

ال�سلطة املحلية)..(. وهناك متاطل يف اإخراج امل�سروع ال�سكني للق�ساء 

امللك حممد  اأمام �ساحب اجلاللة  الذي مت ت�قيعه  ال�سفيح،  على دور 

على  البقع  ت�زيع  �سيتم  فمتى   )..(2007 دجنرب   12 ي�م  ال�ساد�ض 

�سكان كل من حي الرحامنة، و�سيدي م�من، لأن ال��سع اأ�سبح ي�سهد 

انفالتا اأمنيا ب�سبب انت�سار املخدرات)..(.

يعي�ض حي الإنارة حالة من »ال�سيبة« والف��سى ب�سبب غياب الأمن، 

تهدد  اعتداءات  بعدة  القيام  على  املنحرفني  بع�ض  �سجع  الذي  الأمر 

اأجل  للبع�ض من  كالتعر�ض  اأو�ساطهم؛  يف  الرعب  وتزرع  القاطنني، 

الن�ساء،  على  والتهجم  املارة،  �سبيل  واعرتا�ض  وال�سكر،  ال�سرقة، 

وال�سط� على بع�ض املحالت التجارية)..( والنم�ذج من �سارع القد�ض.

بيضاويات

● محمد برزوق

امراأة تقرر االنتحار بعد احلكم ب�سجن زوجها 
الفقيه بن صالح

◆ متكنت م�سالح الأمن يف مدينة وجدة 
اإجرامية  �سبكة  على  اليد  و�سع  من 

متخ�س�سة يف التهريب الدويل لل�سجائر 

بن�احي مدينة اأحفري املحادية للحدود 

ال�سرقية للمملكة.

واأ�سفرت العملية عن اإيقاف 3 اأ�سخا�ض 

ترتاوح اأعمارهم ما بني 17 و34 �سنة، 

ال�سجائر  من  علبة  األف   70 وحجز 

�سيارات،  و5  الأن�اع،  خمتلفة  املهربة 

يف  �سيد  وبندقية  نقالة،  ه�اتف  و4 

و�سعية غري قان�نية)..(.

◆ مت العث�ر على �سابة تبلغ من العمر 
17 �سنة م�سن�قة يف منزل عائلتها، بحي 
ال�سمارة يف مدينة الي��سفية، الأمر الذي 

تطلب حترك ال�سرطة الق�سائية باملدينة 

للتحقيق يف اأ�سباب احلادث)..(.

تلكس

أحمد سالم أعمر حداد
ودون  جميعها  الرقيبات  قبائل  حجت 

ا�ستثناء، ي�م ال�سبت 02 �سعبان 1435 

هـ امل�افق لـ31 ماي 2014 م. للم�ساركة 

ال�طني  ال�س�يف  امللتقى  فعاليات  يف 

ال�سمداين،  الرباين  القطب  ال�سالح،  لل�يل 

واأ�سرار  ال�سريعة  اأ�س�ل  بني  اجلامع 

قبيلة  من  التهالت  فخذة  جد  احلقيقة 

الإدري�سي  ال�سريف  املجاهدة،  الركيبات 

التهايل  الرحمن  عبد  �سيدي  احل�سني 

مذك�ر”  وين  “عزرري  منطقة  دفني 

“تلمزون”  القروية  للجماعة  التابعة 

حتت  طانطان(،  �سرق  �سمال  كلم   25(

�سعار “دور الزوايا اجلهادية يف تر�سيخ 

املغربية   للملكة  الرتابية   ال�حدة 

من  الآلف  ح�س�ر  امل��سم،  وعرف 

منت�سبي قبيلة الرقيبات من داخل وخارج 

القبائل  كل  واأعيان  و�سي�خ  املغرب 

ال�سحراوية ف�سال عن عدد من الربملانيني 

باجلهات  املنتخبة  املجال�ض  وروؤ�ساء 

اجلن�بية الثالث، كما �سهد امل��سم حفال 

دينيا كبريا تليت خالله العديد من �س�ر 

القراآن الكرمي، وق�سائد املديح النب�ي يف 

عليه  تعاىل  اهلل  �سلى  حممد  الربية  خري 

و�سلم.

كما متيزت الن�سخة الأوىل من م��سم ال�يل 

ال�سالح �سيدي عبد الرحمن التهايل بت�حيد 

ال�سحراء  قبائل  وتفكري  وكلمة  �سع�ر 

وتبادل  والرتاحم،  التزاور،  على  قاطبة 

من  امل��سم  عرفه  ملا  وامل�ؤازرة  امل�دة 

ح�س�ر كبري لكل قبائل ال�سحراء الكرمية 

ب�ف�د  بدورها  حجت  التي  وال�سهمة، 

ووجهائها  و�سبابها  اأعيانها  من  بارزة 

لزيارة الركيبات يف م��سمهم، وفق تقاليد 

بتقدمي  وذلك  الفريدة،  ال�سحراء  اأهل 

ا�ستثناء  دون  ال�سحراء  قبائل  كل  وف�د 

هدية  اإبلها  قطعان  من  ابل  راأ�ض  لأف�سل 

اإىل قبائل الركيبات خ�س��سا التهالت يف 

م��سم جدهم ال�سريف �سيدي عبد الرحمن 

التهايل، كما حر�ست وف�د قبائل ال�سحراء 

على تالوة العديد من الكلمات وال�سهادات 

ت�قفت عند ف�سائل ومناقب ال�يل ال�سالح 

وم�اقف  التهايل  الرحمان  عبد  �سيدي 

يف  الكبري  الديني  املرجع  هذا  وبط�لت 

 الدفاع عن ث�ابت الأمة ووحدة ال�طن.  

وقدر عدد ال�افدين على امل��سم بح�ايل 

لزوار  ون�سبت  زائر،   10.000 من 

 1000 ناهزت  اخليم  مئات  امل��سم 

جتدر  كما  ال�سي�ف،  ل�ستقبال  خيمة 

الرفيع  التنظيمي  امل�ست�ى  اإىل  الإ�سارة 

الذي عرفه امل��سم دون ت�سجيل حدوث 

اعتربت  واملنا�سبة  اأمني،  انفالت  اأي 

حدثا  ال�س�يف  لل�ساأن  املراقبني  نظر  يف 

التاريخ  ي�سهدها  مل  و�سابقة  ا�ستثنائيا 

بال�سحراء منذ زمن بعيد، وهي بال �سك 

التكافل  روابط  لتجديد  منا�سبة  كانت 

بني  الرحم  و�سلة  وال�حدة  والت�سامن 

ال�سحراوي.                     املجتمع  ن�سيج   مك�نات 

ال�سراعة  اأكف  رفعت  احلفل  ختام  ويف 

ب�ا�سع  يتغمد  باأن  وجل  عز  الباري  اإىل 

لهما  املغف�ر  جاللتي  ور�س�انه  مغفرته 

حممد اخلام�ض واحل�سن الثاين قد�ض اهلل 

روحيهما. 

القدير  العلي  اإىل  احلا�سرون  ابتهل  كما 

باأن يحفظ اأمري امل�ؤمنني �ساحب اجلاللة 

امللك حممد ال�ساد�ض، واأن يقر عني جاللته 

ب�يل العهد �ساحب ال�سم� امللكي الأمري 

م�لي احل�سن، وي�سد اأزر جاللته ب�سقيقه 

�ساحب ال�سم� امللكي الأمري م�لي ر�سيد 

وب�سائر اأفراد الأ�سرة امللكية ال�سريفة.  

شؤون

وية
ه

 ج

اأفراد عائلة ينحدرون  اأفلــــح 

من دوار اأولد ا�سعد باجلماعة 

باإقليم  وكيل  بني  القروية 

يف  م�ؤخرا،  �سالح،  بن  الفقيه 

اإنقاذ حياة �سيدة بعد تناولها 

عدة عقاقري �سامة.

اأن  مطلعة  م�سادر  واأكدت 

عقدها  يف  بالأمر،  املعنية 

الثالث واأم لأبناء، مل ت�ست�سغ 

�سد  البتدائية  املحكمة  حكم 

ق�سى  الذي  العامل  زوجها 

ب�سهرين حب�سا نافدة وغرامة 

من  ون�سف  »ملي�نان  مالية 

ال�سنتيمات«، مع اإجباره على التخلي عن ا�ستغالل بقعة فالحية)..(.

ورغم معرفة العائلة الفقرية اأن احلكم لي�ض نهائيا مل ت�ستطع مقاومة اخل�ف على م�سري رب 

الأ�سرة الذي ل ميكنه ت�فري املبلغ املحك�م به، فانهارت زوجته وقررت النتحار، بالرغم اأن 

الأ�سرة لي�ست ل�حدها من ترامت على مثل هذه الأرا�سي اأمام �سمت ال�سلطات ونائب اأرا�سي 

اجلم�ع)..(.

بني مالل

 وقعت حادثة �سري مروعة على طريق 

مراك�ض  بني  رقم 8 الرابطة  ال�طنية 

�سحيتها  راح  عياط،  ببني  مالل  وبني 

دراجة  ميتطي  كان  متقاعد  جندي 

واأردته  ال�سيارة  �سدمته  حيث  عادية  

قتيال يف احلني، يف ما لذ �ساحب العربة 

بالفرار)..(.

وبعد علمها باخلرب، ح�سر اإىل عني املكان 

كل من رجال الدرك امللكي الذين عاين�ا 

حلت باأ�سرته  التي  امل�ؤملة  احلادثة 

ال�سغرية والكبرية، حيث خلف الفقيد 

ت�سييع  مت  وقد  اأبناء،  وثالثة  اأرملة 

مبقربة  غفري  ح�س�ر  و�سط  جنازته 

�سيدي علي بن اإبراهيم)..(.

ال�سائق الذ بالفرار واجلندي 
رحل اإىل مثواه االأخري 

تحليل إخباري

رفع بع�ض �سكان »حي الكمال 

2« ر�سالة اإىل كل من اخلليفة 
الأول ملدينة �سطات، ورئي�ض 

ي�ستنكرون  البلدي،  املجل�ض 

من خاللها اإقامة لقط ه�ائي 

اجلريان  اأحد  مــــنزل  ف�ق 

الكتاين،  الــــجرنال  ب�سارع 

ال�سحية  الأ�سرار  ب�ســــــبب 

فيها  يت�سبب  التي  والبيئية 

للكبار والأطفال خا�سة)..(.

اإحدى  �ســكان  بعــــ�ض  ندد 

املحمدي  احلي  يف  الإقامات 

بــــــــــمدينة الدار الـــبي�ساء 

والإزعـــاج  بال�سجـــــــــــيج 

اإحدى  فيهما  تت�سبب  الذين 

ال�سركات، ومطحنة للدقيق، 

نهار،  ليل  ا�ستغالهما  نتيجة 

الكريهة  الرائحة  اإىل  اإ�سافة 

الأن�ف)..(  تزكـــم  التـــــي 

ي�سيف  بع�سهم،  اأن  حتــــى 

امل�ستك�ن، اأ�سيب بح�سا�سية 

م�ستـــــــــغربني  مفرطــــــــة، 

امل�س�ؤولة  اجلـــــهات  جتاهل 

�سكاياتهم)..(.

القاطن  ريح�ن  عــــمر  وجه 

�سكاية  الرماين،  مبديــــــــنة 

باملحكمة  امللـــك  وكيـــل  اإىل 

املدينة،  بنفـــ�ض  البتدائيـــة 

التدخل  خاللها  من  يطالـــب 

لإن�سافه واإزالة ال�سرر الذي 

حلق به من طرف �سيدة قامت 

الفا�سلة  الــــحدود  باإتالف 

كما  وزوجها،  هــــي  بينهما، 

بق�سمة  امل�ســــتكي  يلتمــــ�ض 

الأر�ض ور�سـم احلدود)..(.

شكايات

1000 خيمة ال�ستقبال 10 اآالف زائر ملو�سم الركيبات بطانطان
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كواليس جهوية

عني على
إعــــداد:

�ملقربة �لإ�ضالمية بامل�ضيق تتحول �إىل »مزبلة«  زهير البـوحاطي

�ضف�ضاون  يف  �ملاء  على  �لعثور  �أجل  من  �ضاعات   4

ف�جئ �سكان تط�ان، م�ؤخرا، بـ11 �سيارة مزخرفة 

كما ه� ظاهر يف ال�س�رة تابعني مل�سالح اجلماعة 

�شوارع  يجبون  وب�شائقيها  لتطوان،  احل�شرية 

مت  وعرو�شة  عرو�شا   32 متنها  وعلى  املدينة، 

تزويجهم بقاعة الأفراح »خيمة احلمامة« بطريق 

مرتيل، على يد جمعية الأمل الن�شائية وبدعم من 

اجلماعة احل�شرية)..(.

 العدد: 793  اخلميس 12 يونيو 2014

مزبلة  اإىل  ال�شاحلية،  امل�شيق  مبدينة  الإ�شالمية  املقربة  حتولت 

يتوفر  بع�شها  املنطقة؛  يف  جديدة  اإقامات  وت�شييد  بناء  خملفات  لرمي 

اجلهات  بع�ض  مع  وبتواطوؤ  �شرية  يف  تبنى  وبع�شها  تراخي�ض،  على 

امل�شوؤولة)..(.

التي مت  البناء  لالأزبال وخملفات  ال�شكان من وجود مكب  ويعاين بع�ض 

اإلقاوؤها يف مقربة دفن فيها اأهاليهم، وهي اأول مقربة باملنطقة)..( والتي 

مل ت�شلم من اأيادي بع�ض املنع�شني العقاريني التي تعبث مبدينة امل�شيق 

ف�شادا من اأجل البناء)..(.

وتطالب بع�ض اأ�شر املتوفني امل�شوؤولني وال�شاهرين على ال�شاأن املحلي 

وال�شرب  النكراء  »اجلرمية«  هذه  لإيقاف  والفوري،  العاجل  بالتدخل 

اأن  علما  واملقد�شة،  الروحية  الأماكن  بهذه  العابثني  اأيادي  على  بقوة 

الو�شع بها يزداد �شوءا على مر الأيام.

سعيد الهوداني
ال�شاوية  ال�شحة بجهة  اإقدام م�شوؤول عن  اأثار 

من  للم�شتعجالت  طبيبة  نقل  على  ورديغة 

خارج  �شطات،  باإقليم  م�شتو�شف  اإىل  زم  وادي 

اإطار احلركة النتقالية العادية للوزارة، موجة 

العمومية  ال�شحة  قطاع  داخل  عارمة  �شخط 

بالإقليم)..(، واتهم منـــــدوب ال�شحة بخريبكة 

اأثناء تدخله يف اجتماع املجل�ض الإقليمي، ذات 

يف  املقد�شة  للديار  �شفره  با�شتغالل  امل�شوؤول 

رغم  التنقيل  قرار  على  للتوقيع  عمرة،  اإطار 

اخل�شا�ض املهول يف املوارد الب�شرية، واملادية، 

خريبكة،  مب�شتــــــ�شفيات  واللوجي�شتيكــــــية 

ال�شحية  اخلدمات  جودة  على  وانعكا�شه 

بها)..(.

لأطباء  امل�شتقلة  للنقابة  الإقليمي  املكتب  وندد 

اأ�شماه  مبا  له،  بيان  يف  بخريبكة  العام  القطاع 

»ت�شونامي التنقيالت الع�شوائية« التي يقودها 

اأحد امل�شوؤولني عن ال�شحة مع قرب اإحالته على 

التقاعد يف خرق �شافر ملبادئ احلكامة، وال�شفافية، 

واملقت�شيات  العـــــــــــمومي،  املرفق  وتخليق 

النتقالية)..(. للــــــــحركة  املنظمة   القانونية 

وي�شار اإىل اأن م�شت�شفيات خريبكة تعاين خ�شا�شا 

مهول يف الأطر الطبية من خمتلف التخ�ش�شات، 

ومن موجات هروب متكررة لالأطباء نحو مدن 

يوؤدي  ما  وهو  اخلا�ض،  القطاع  نحو  اأو  املركز 

التخ�ش�شات،  من  عدد  يف  متكررة  اأزمات  اإىل 

الأ�شا�شية  اأو حذف عدد من اخلدمات  ك�شعف 

بامل�شت�شفيات املحلية، والكتظاظ، والفو�شى، 

البي�شاء،  الدار  مدينتي  اإىل  املر�شى  وت�شدير 

و�شطات.

خريبكة

مراكش

حقـــوق �لإنـــ�ضان
 يف بــــاب دكــــالة

عزيز الفاطمي
موؤخرا،  العتيقة،  باملدينة  دكالة  باب  حي  �شهد 

وبال�شبط باأحد الْريا�شات الراقية بدرب زمران حدثا 

متميزا، حيث نظمت اللجنة اجلهوية حلقوق الإن�شان 

مبراك�ض،  الفرن�شي  املعهد  مع  ب�شراكة  مبراك�ض 

للفنون  العليا  واملدر�شة  للمدينة،  اجلماعي  واملجل�ض 

عدد  ومب�شاركة  للتجارة،  العليا  واملدر�شة  الب�شرية، 

خمتلف  من  واملهتمني  والفنانني  الديبلوما�شيني،  من 

يف  املقيمة  اجلاليات  ممثلي  اإىل  بالإ�شافة  اجلن�شيات، 

املدينة احلمراء، حفل »اأيام املهاجر«)..(.

�شاهمت  وازنة  �شخ�شيات  بح�شور  احلدث  ومتيز 

العام  الأمني  ال�شبار  حممد  كلمة  اأهمها:  بتدخالتها 

على  اأكد  الذي  الإن�شان،  حلقوق  الوطني  للمجل�ض 

اأجل حماية  �شاملة من  �شيا�شة  باإعداد  قام  املغرب  اأن 

وانخراط  الدويل  التعاون  اإطار  يف  املهاجرين  حقوق 

ال�شيا�شة  اأن  اإىل  كلمته  يف  اأ�شار  كما  املدين،  املجتمع 

حماور  اأربعة  معاجلة  على  تعتمد  املتبعة  الر�شمية 

رئي�شية تتمثل يف و�شعية الالجئني، وطالبي اللجوء، 

و�شحايا  قانونية  غري  اإدارية  و�شعية  يف  واملهاجرين 

الجتار يف الب�شر)..(.

يف  فركز  احلوز،  تان�شيفت  مراك�ض  جهة  وايل  اأما 

اإن�شانية  مقاربة  املغربية  الدولة  تبني  على  مداخلته 

تنفيذا للتوجهات ال�شامية جلاللة امللك. يف حني تطرق 

اللطيف  عبد  مبراك�ض  عيا�ض  القا�شي  جامعة  رئي�ض 

ت�شكل  اأ�شبحت  املغربية  اجلامعة  كون  اإىل  املرياوي، 

ف�شاء لتالقي الثقافات، م�شتدل بن�شبة الطلبة الأجانب 

من  متثل  والتي  العايل،  التعليم  مبوؤ�ش�شات  امل�شجلني 

الإجمايل  العدد  جمموع  من  املائة  يف   3 اإىل   2 ن�شبة 

فنية  اأن�شطة  املهاجر  اأيام  حفل  ت�شمن  كما  للطلبة. 

اإعجاب  نالت  وثائقية  اأ�شرطة  عر�ض  مع  ومو�شيقية 

امل�شاركني)..(. 

»ت�ضونامي �لتنقيالت �لع�ضو�ئية« ي�ضرب من و�دي زم �إىل �ضطات

أوالد النمة

غط الكبير 
ال�شبت  �شوق  مبدينة  الخت�شا�شات  املتعدد  املركز  تعر�ض 

اأولد النمة اإقليم الفقيه بن �شالح، موؤخرا، لعملية �شرقة داخل 

اجلناح املتعلق باحلالقة، حيث متت �شرقة جميع حمتويات 

القاعة املتعلقة باأدوات التجميل بالإ�شافة اإىل مواد اأخرى)..( 

ومبا�شرة بعد تو�شلها ب�شكاية يف املو�شوع من طرف اجلهات 

امل�شرية للمركز، هرعت ال�شرطة الق�شائية اإىل عني املكان من 

اأجل الوقوف على حجم امل�شروقات، يف ما مازال البحث جاريا 

من اأجل الو�شول اإىل الفاعلني احلقيقيني)..(.

بني  ومن  درهم،  و7000   6000 بني  ما  اخل�شائر  حجم  وقدر 

الأ�شئلة املتداولة التي �شارت يف اأو�شاط �شاكنة اأولد النمة، 

مهمة  واأن  خا�شة  ال�شتغال،  يف  املركب  هذا  �شي�شتمر  هل 

تكوين  اأي  على  يتوفرون  ل  الذين  اأ�شخا�ض  باأيدي  ت�شيريه 

هذا  عليها  يتوفر  التي  والتخ�ش�شات  املجالت  يف  خربة  اأو 

املركب)..(.

امل�شاريع  من  الخت�شا�شات  املتعدد  املركب  فاإن  ولالإ�شارة، 

�شوق  ملدينة  الأخرية  زيارته  خالل  امللك  جاللة  د�شنها  التي 

ال�شبت اأولد النمة، يف اإطار اإجناز 213 م�شروعا تندرج �شمن 

قدره  اإجمايل  با�شتثمار  الب�شرية،  للتنمية  الوطنية  املبادرة 

84.56 مليون درهم)..(.

�ضرقـــة �ملركـــز �لــــذي د�ضـــنه �مللـــــك 

اإداريا  التابعة  الدواوير  يجد �شكان جمموعة من 

اإىل جماعة اأمثار مبدينة �شف�شاون، يف كل �شباح، 

طويلة  م�شافات  قطع  اإىل  م�شطرين  اأنف�شهم 

ظماأهم  بها  يروون  ماء  »�شربة«  على  للح�شول 

هذه  املرتفعة  احلرارة  درجات  مع  خا�شة 

الأيام)..( واأ�شبح احل�شول على املاء هو ال�شغل 

ال�شاغل لهذه ال�شاكنة، اأمام �شمت امل�شوؤولني رغم 

�شكاياتهم املتكررة)..(.

دوار  هو  وت�شررا  معاناة  الدواوير  اأكرث  ويبقى 

اإىل  به  الأ�شر  عدد  ي�شل  الذي  بوحرايث«  »بني 

لقطع  نف�شها م�شطرة  اأ�شرة، جتد   200 اأزيد من 

كيلومرتات اإما لدوار »تغ�شوان« اأو »يل ت�شفت« 

اأربع  من  اأكرث  لقطع  اأو  ال�شيارات)..(  منت  على 

�شاعات على البهائم لدوار »�شدام«، كما هو ال�شاأن 

ويحكي  »افريون«)..(.  دوار  ل�شكان  بالن�شبة 

بكل ح�شرة،  لدوار »تازة«  املنتمي  ال�شباب  اأحد 

برناجمه اليومي الذي يق�شي 4 �شاعات فيه، كل 

ال�شالح  املاء  من  لرتا   50 على  للح�شول  يوم، 

لل�شرب، اأو لال�شتحمام، وتنظيف املالب�ض مبعية 

اأفراد الأ�شرة)..( والذين غالبا ما تكون �شربات 

التعجيل  يف  �شببا  والقا�شية  ال�شديدة  احلرارة 

مبر�شهم.  وي�شيف ذات ال�شاب اأنه مل يعد يتحمل 

الكرمي  ورم�شان  خا�شة  يوميا  العناء  هذا  كل 

على الأبواب، موجها ر�شالة ا�شتغاثة وا�شتنجاد 

للم�شوؤولني من اأجل النظر بعني الرحمة اإىل �شكان 

هذه الدواوير، كما ا�شتنكر ال�شيا�شة التي تقت�شر 

فقط على حفر بئر يفوق عمقه 20 مرتا، غالبا ما 

يكون جافا من املياه. 

�آ�ش خا�ضـــــــك

 �أ تطو�ن.. �لأعر��ش

 �أ مـــــــــولي



كان الأ�صتاذ الكبري و�صديق عمري 

الراحل الدكتور عبد الهادي بوطالب 

احلوارات  كل  دائم  باهتمام  يتابع 

والقت�صادية  ال�صيا�صية  ال�صحفية 

ال�صخ�صيات  مع  اأجريها  كنت  التي 

امل�صرية  بعد  ما  مرحلة  املغربية يف 

يوم  وذات  املظفرة،  اخل�صراء 

عن  احلديث  اأطراف  نتجاذب  كنا 

ال�صيا�صية  احلياة  يف  الربملان  دور 

يل:  فقال  للمغرب،  والجتماعية 

مرموقة  �صيا�صية  �صخ�صية  »هناك 

ل بد لك من اإجراء حوار معها، اإنه 

الداي  ال�صيد  النواب  رئي�س جمل�س 

»وماذا  فاأجبته:  بابا«.  �صيدي  ولد 

�صماعة  فرفع  اأخي؟«،  يا  تنتظر 

برئي�س  وات�صل  الفور  على  الهاتف 

له:  وقال  اآنذاك،  النواب  جمل�س 

الآن  »هل تعرف من يوجد بجانبي 

�صحفي  حوار  اإجراء  يف  ويرغب 

�صوفيا  رمزي  ال�صحفي  اإنه  معك، 

وكاأنه  كثريا  املغرب  يحب  الذي 

يف  موعدا  يل  فحدد  الأب«،  وطنه 

اليوم املوايل مبا�صرة.

لقائي  فكان  املوعد،  يف  وذهبت 

النوع  من  بابا  �صيدي  ولد  بالداي 

فقد وجدت  ن�صيانه،  ي�صتحيل  الذي 

فيه اإن�صانا بكل معاين الكلمة. اإن�صان 

والتوا�صع  الطيبوبة  فيه  اجتمعت 

اخللق،  ودماثة  البديهة  �صرعة  مع 

عالية  ثقافة  جانب  اإىل  هذا  وكل 

ال�صيد  اأن  لحظت  كبري،  واطالع 

بها.  يتميز  بابا  �صيدي  ولد  الداي 

فقلت له: »لقد �صمعت عنك الكثري، 

والكبري وال�صغري يثني على مزاياك 

»اإل  قائال:  فقاطعني  احلميدة«. 

الذين  املعار�صني  النواب  بع�س 

بع�س  على  لذعة  حمالت  ي�صنون 

حتى  ملقاطعتهم  فاأ�صطر  الوزراء 

نوا�صل اجلل�صة بطريقة ح�صارية. 

وعندما اأقاطعهم ل يروق لهم الأمر 

له: »وكيف  فقلت  بطبيعة احلال«. 

املوؤيدين  بني  التوفيق  من  تتمكن 

متنهدا:  يل  فقال  واملعار�صني؟« 

»هذا م�صكل كبري يعي�صه كل م�صوؤول 

اأوجد  الذي  الكر�صي  على  يجل�س 

ق�صارى  اأبذل  اإنني  حاليا.  عليه 

النظر بني  لتقريب وجهات  جهودي 

ما  وكثريا  واملعار�صة.  الأغلبية 

بكل  ولكن  اأف�صل  ما  وقليال  اأجنح 

للربملان  رئي�س  فمن�صب  �صراحة، 

لدرجة كبرية«.  هو مرهق وحمرج 

جئت  »لقد  خا�صا:  �صوؤال  ف�صاألته 

اإىل رئا�صة الربملان من اإقليم كلميم، 

حيث جنحت يف النتخابات النيابية 

على  الأحرار  حلزب  ممثال  هناك 

ال�صرتاكي،  الحتاد  حزب  ح�صاب 

رغم  النجاح  هذا  حققت  فكيف 

اأ�صـــــــولك املوريتانــية؟«، فابت�صم 

»لقد  يل:  وقال  كبرية  ثقة  ابت�صامة 

يا  ولكن  فعال  موريتانيا  يف  ولدت 

اأ�صتاذ فموريتانيا بنف�صها كانت ذات 

يوم جزءا من الرتاب املغربي، لهذا 

يف  وطني  حاجز  اأي  هناك  فلي�س 

ولبلدي  مللكي  واإخال�صي  وجودي 

املغرب«، فوا�صلت اأ�صئلتي قائال له: 

الكثريون  يتحدث  الرئي�س،  »ال�صيد 

عن �صغوطات يفر�صها عليك بع�س 

النا�س؟«  بع�س  ل�صالح  الوزراء 

غ�صبه:  يخفي  اأن  دون  فاأجابني 

ل�صالح  تدخلي  اعتبار  ميكن  »وهل 

عيبا.  خلدماتي  حاجة  يف  هم  من 

وو�صعوا  ل�صاحلي  �صوتوا  لقد 

ثقتهم يف �صخ�صي واختاروين ممثال 

لهم  اأقدم  ل  فكيف  كلميم،  لإقليم 

الذين  كل  اأ�صاعد  ل  وكيف  خدماتي 

ل  بطبعي  واأنا  منهم.  يحتاجونني 

رد  الأخالقية  الناحية  من  اأ�صتطيع 

فقد  اإن�صان،  اأي  مني  يطلبه  طلب 

تربيت هكذا«. فقلت له: »وهل �صبق 

اأن طلب منك م�صاعدته يف  ل�صخ�س 

القانون؟«  خارج  م�صـــكل  حـــــــل 

اأي  »اإن  الفور:  على  فاأجـــــابني 

م�صوؤول �صيا�صي يجل�س على كر�صي 

رئا�صة ال�صلطة الت�صريعية للبالد ل 

ميكن له اأن يلتفت ملثل هذه الطلبات. 

يف  جنحت  عندما  اليمني  اأديت  لقد 

املغرب،  برملان  رئا�صة  اإىل  الو�صول 

اإ�صدار  جل�صات  يرتاأ�س  الذي  واأنا 

حتكم  التي  والقوانني  الت�صريعات 

فكيف  للمغرب،  العام  ال�صاأن  تدبري 

ميكنني الوقوف مع �صخ�س يف طلب 

خارج القانون. هذا لي�س من خ�صايل 

تفكريي«.  بطريقة  له  عالقة  ول 

ووا�صل كالمه قائال: »اإنني كرئي�س 

عن  العزلة  حلل  اأ�صعى  للبــرملان 

املظلومني  وم�صاعدة  املحـــرومني 

العتبار  ورد  حقوقهم  ا�صتعادة  يف 

اأن  لك  »هل  و�صاألته:  للمهم�صني«. 

التي  امل�صاكل  بع�س  عن  حتدثني 

وهو  فاأجابني  املغاربة؟«  يعي�صها 

يا  كثرية  »اإنها  مهموما:  راأ�صه  يهز 

�صيد رمزي. كثرية جدا من الناحية 

ننكر  ل  فنحن  باخل�صو�س،  املادية 

بلد  املغرب  كون  اإخفاء  ميكننا  ول 

زراعي و�صياحي عا�س لعقود وعقود 

حتت ال�صتنزاف ال�صتعماري الذي 

امت�س خرياته وثرواته دون رحمة 

اأو �صفقة. كما اأننا ل�صنا بلدا برتوليا 

مع  مقارنة  جدا  حمدودة  وثرواتنا 

لهذا  اأخرى.  واإفريقية  عربية  بلدان 

وعاطلني  كرث  فقراء  وجود  اأنكر  ل 

باأعداد ل ي�صتهان بها. ولكن م�صدر 

قوتنا وثقتنا يف امل�صتقبل هو وجود 

ملك حكيم وعظيم ي�صري باملغرب يف 

درب النماء بخطوات قوية و�صديدة 

الرخاء  لتحقيق  نهار  ليل  ويعمل 

ل�صعبه، وكل املغاربة ملتفني حوله 

�صيا�صته احلكيمة.  وي�صريون خلف 

ولالأ�صف فاجلارة اجلزائر التي نالت 

املغرب  م�صاعدة  بف�صل  ا�صتقاللها 

الذين  املغاربة  اجلنود  و�صجاعة 

�صحوا باأرواحهم من اأجل حتريرها، 

جميل  ن�صيت  لالأ�صف  اجلزائر  هذه 

املغرب وخلقت له م�صكال مفتعال يف 

�صرعا  مغربية  هي  التي  �صحرائه 

كم  اجلزائر  ن�صيت  لقد  وتاريخا. 

هاربا  املغرب  اإىل  جلاأ  جزائري  من 

الفرن�صي  ال�صتعمار  جحيم  من 

الزاد  له  وقدم  املغرب  فاحت�صنه 

فاملغرب  حال  اأية  وعلى  واملاأوى. 

قوي مبلكه، وبوفاء �صعبه، وق�صية 

تلك  و�صتبقى  عابرة  هي  ال�صحراء 

قال  التاريخ  لأن  مغربية  الأر�س 

كلمة احلق منذ زمن بعيد«.

الداي  ال�صيد  مع  حواري  وانتهى 

ولد �صيدي بابا عند هذا احلد، ولكن 

�صداقتنا ظلت راقية وظل الت�صال 

يف  اهلل  توفاه  حتى  بيننا  مفتوحا 

اهلل  بيد  ال�صيخ  فاأطلق   ،1983 �صنة 

ا�صم الداي ولد �صيدي بابا على اأحد 

تقديرا  العيون  مدينة  �صوارع  اأكرب 

للعر�س  ووفائه  الراحل  خلدمات 

العلوي ولل�صعب املغربي.
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بقلم : رمزي صوفيا

الداي ولد �سيدي بابا.. املوريتاين
 �لذي �أحب �ملغرب �أكرث من بلده

الصحفي رمزي صوفيا في حوار خاص مع الموريتاني الداي ولد سيدي بابا

نحن ال ننكر وال 
يمكننا إخفاء 

كون المغرب بلد 
زراعي وسياحي 

عاش لعقود وعقود 
تحت االستنزاف 

االستعماري الذي 
امتص خيراته 

وثرواته دون رحمة 
أو شفقة. كما أننا 

لسنا بلدا بتروليا 
وثرواتنا محدودة 

جدا مقارنة مع بلدان 
عربية وإفريقية 

أخرى. لهذا ال أنكر 
وجود فقراء كثر 
وعاطلين بأعداد ال 

يستهان بها

الجارة الجزائر 
التي نالت 

استقاللها بفضل 
مساعدة المغرب 
وشجاعة الجنود 
المغاربة الذين 

ضحوا بأرواحهم 
من أجـــــــل 

تحريرها، هذه 
الجزائر لألسف 
نسيت جميل 

المغرب وخلقت 
له مشكال مفتعال 

في صحرائه 
التي هي مغربية 

شرعا وتاريخا



وتقدير  احرتام  بكل  اأت�شرف 

اأن اأنبه الأ�شتاذ املحرتم احل�شني 

الكرمية:  الآية  يف  خطاإ  اإىل  الدراجي 

»واإن طائفتان من املوؤمنني اقتتلوا فاأ�شلحوا بينهما 

فاإن بغت اإحداهما على الأخرى فحاربوا التي تبغي 

حتى تفيء اإىل اأمر اهلل«، والتي اأوردها يف مقال له 

حتت عنوان: »هل ن�شي عبد العزيز بوتفليقة اأن 

غدا عند اهلل امللتقى؟« وذلك �شمن ركنه املعنون: 

احللقة  غفلون«  دار  يف  ال�شعب  يبقى  ل  »حتى 

الثامنة املن�شورة يف جريدة »الأ�شبوع ال�شحفي« 

يف  جاء  حيث   .2014 يونيو   05 اخلمي�س  ليوم 

الآية كلمة »فحاربوا« عو�س كلمة »فقاتلوا«.  

اأي اأن ال�شحيح هو: »واإن طائفتان من املوؤمنني 

اإحداهما على  اقتتلوا فاأ�شلحوا بينهما فاإن بغت 

الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء اإىل اأمر اهلل«، 

�شورة احلجرات.

اأبايا  اإدري�س  الأ�شتاذ  اإىل  اأتوجه  باأن  اأت�شرف  كما 

الذي يكتب يف نف�س جريدتنا الغراء، ملتم�شا منه 

التف�شل بعدم ذكر ا�شم النبي �شلى اهلل عليه و�شلم 

جمردا من ال�شالة وال�شالم عليه.

ولكم مني كل التقدير والحرتام.

مبارك بويكيوش

 

 »�ل�شيعة« يجب �أن تكون 

العبادة للخالق ال للمخلوق

تعتذر »الأ�شبوع« لقرائها، وخا�شة لالأ�شتاذ اإدري�س اأبايا عن اخلطاإ 

املطبعي الذي ت�شرب ملو�شوع: »ال�شيعة ت�شب ال�شحابة«، حيث 

وردت مرتني غلطة كتابة اهلل، بدل كتاب اهلل، واحلقيقة اأن الأ�شل 

والفرع هو كتاب اهلل.

الت�شيع وعالقته بالإ�شالم يثري كثريا من اجلدل اإن مل اأقل الفتنة، ومن 

الآفات التي اأ�شابت الغيورين على الإ�شالم واملناق�شني لل�شيعيني اأن 

موازين احلوار والتفاهم منعدمة بعك�س ما يحث عليه الإ�شالم ويدعو 

اإليه، وباعتبار �شماحة الإ�شالم ودعوته اإىل التفاهم ونبذ كل ما يخلق 

اأح�شن  هي  بالتي  احلوار  على  ويوؤكد  امل�شلمني،  �شفوف  يف  تفرقة 

بالتفاهم املبني على امل�شاءلة والنقا�س ال�شليم من التع�شب واملبني 

على ا�شتعمال العقل يف ما ل يتنافى مما مل ياأت فيه ن�س �شريح من 

كتاب اهلل والأحاديث ال�شحيحة، فموازين النقا�س مع اأهل ال�شيعة غري 

متوفرة وهم غري موؤهلني لإدراك ما يجب توفره يف اإطار حدود واردة 

ون�شو�س موؤكدة بقوله تعاىل: ))ادع اإىل �شبيل ربك باحلكمة واملوعظة 

احل�شنة وجادلهم بالتي هي اأح�شن((، وقد اأوردت كمثال على ما يثار 

يف قناة »اآل البيت« والناطق فيها كحامل للواء منا�شرة الت�شيع واإثارة 

املت�شيعني �شد اإخوانهم الذين جتمع اجلميع كلمة التوحيد ور�شالة 

خامت النبيني �شيدنا حممد �شلى اهلل عليه و�شلم.. فاملكاملات الهاتفية 

ل ُتقاَبل مبا ي�شتوجب اإقناع املت�شائل »حتى باإقناعه بتقبل املذهب 

ال�شيعي« مبا يقت�شي ما يبيحه اأو ي�شتوجبه الدين الإ�شالمي، كمحبة 

اآل البيت كما ن�س على ذلك كتاب اهلل و�شنة نبيه، وبالرجوع اإىل القراآن 

وال�شنة واأقوال العلماء ميكن اأن يجد املحاور لغري ال�شيعيني املجال 

الذي ميكن اأن يلم�س منه تفاهما اأو حتى اقتناعا، ولكن ما ُي�شمع من 

اإذاية وم�س ل�شحابة الر�شول وخلفائه كاأبي بكر وعمر وعثمان، وكذلك 

لن�شاء الر�شول وعلى راأ�شهن اأمنا عائ�شة، كل ذلك ل يرتك جمال لأن 

يح�شل تفاهم بني »املحاِور واملحاَور« )بك�شر الواو وفتحه(، وهكذا 

ينقلب احلوار اإىل خ�شام، والتفاهم اإىل �شب واتهام، وتفرق وان�شقاق 

بني اأخوة يجمعهم دين واحد.. املوؤ�شف اأن امل�شتفيد الأول من هذا 

الختالف هم اأعداء الإ�شالم ودعاة الإحلاد لتمزيق �شفوف امل�شلمني، 

وتعطيل تعاليمه، وتاأتي دعوة امل�شرف على قناة »اآل البيت« حمققة 

لتعميق التمزق والتفرقة وغر�س جذور احلقد بني امل�شلمني.. فهل ميكن 

اأن جند من يحاور ال�شيعيني باإعطاء ن�شيحة لتحديد حدود النقا�س 

والتاأكيد على ترك ال�شب ورده بني املتحاورين، فالذي يلقي �شبابه لكل 

حماور واإثارته يكون هو �شاحب قناة »اآل البيت« بقول »العمريني« 

ن�شبة اإىل اخلليفة عمر بن اخلطاب، واتهامه بالف�شق و�شرب اخلمر 

وكذلك اأبا بكر وعثمان مبا يجب ال�شكوت عنه لأنه جمرد كذب �شراح 

ل توؤكده ال�شرية النبوية، وحتى اإذا كان هناك خالف بني ال�شحابة 

فال يخرج عن وجهات نظر ل تدعو اإىل حرمة مما نهى عنه ال�شرع، 

وقد ذكر العلماء جملة يف هذا الإطار ))اإنه يجب ال�شكوت عما �شجر 

بينهم(( اأي »ال�شحابة« وترتدد تزكية الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم 

بقوله فيهم »اأ�شحابي كالنجوم وباأيهم اقتديتم اهتديتم« كما جند عدة 

اآيات وكثريا من الأحاديث واردة يف حقهم وتوليتهم مبا ينا�شب قدرهم 

كال�شابقني لالإ�شالم، واملبايعني لر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم حتت 

ال�شجرة... فلو تخلى �شاحب قناة »اآل البيت« عما ي�شف �شحابة 

ر�شول اهلل لكان اأفيد من �شبهم واإ�شدار الأحكام الباطلة يف حقهم، ولو 

ا�شتمع الإمام علي كرم اهلل وجهه اإىل ما يقوله �شاحب قناة »اآل البيت« 

يف ال�شحابة وال�شحابيات لدعا اإىل تاأديبه يف الوقت الذي يدعي فيه اأنه 

بعمله الباطل �شيك�شب ر�شا اأمري املوؤمنني واآل بيته!

يذكر الإمام ال�شيوطي يف كتابه »تاريخ اخللفاء« يف حديث ابن زمعة 

ر�شي اهلل عنه ))اأن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم اأمرهم بال�شالة، 

وكان اأبو بكر غائبا، فتقدم عمر ف�شلى، فقال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 

و�شلم )ل ل ل يا اأبي اهلل وامل�شلمون اإل اأبا بكر، ي�شلي بالنا�س اأبو بكر( 

اأن  اأو�شح دللة على  وي�شيف ال�شيوطي، قال العلماء )يف احلديث 

ال�شديق اأف�شل ال�شحابة على الإطالق، واأحقهم باخلالفة، واأولهم 

بالإمامة، قال الأ�شعري قد علم بال�شرورة اأن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 

و�شلم اأمر ال�شديق اأن ي�شلي بالنا�س مع ح�شور املهاجرين والأن�شار 

مع قوله ))يوؤم القوم اأقروؤهم لكتاب اهلل(( ))فدل على اأنه كان اأقراأهم 

اأي اأعلمهم بالقراآن، وقد ا�شتدل ال�شحابة اأنف�شهم بهذا على اأنه اأحق 

باخلالفة، منهم عمر، و�شياأتي قوله يف ف�شل املبايعة، ومنهم علي(. 

وهكذا جند الإمام ال�شيوطي يورد ما جاء على ل�شان ال�شحابة ويناق�س 

ذلك باأقوال العلماء، ول يقطع يف ذلك براأي »اإل مبا ورد فيه ن�س«، 

وكان على �شاحب قناة »اآل البيت« األ يكون ت�شييعه لالإمام علي �شدا 

على ما مل يقله الإمام على نف�شه.   

  يتبع

تعي�س مراك�س احلمراء هذه الأ�شابيع اأزهى اأيامها اإن �شح التعبري رغم ما 

يحاك وما يدبر من بع�س »املربزطني«، تعي�س حلظات ممتعة، اأن�شتنا كل ما 

كنا نت�شوره اأو يت�شوروه غرينا؛ فنانون من م�شتوى عال ي�شتقرون باملدينة، 

لت�شريف اأحالمهم بني اأح�شانها وال�شتمتاع بهدوئها وا�شتقرارها، يتطلعون 

اآخر، بع�س  اإىل ال�شتفادة من جمالها وماآثرها وق�شورها فنيا ولي�س �شيئا 

منهم اختار اأن ي�شجل اأجمل ذكرياته مع العرو�س باأهم فنادقها الفخمة مع ثلة 

من رفاقه ورفيقاته، ريا�شيون ب�شهرة عاملية جذبهم الع�شق واحلب قبل اأن 

ينجذبوا للم�شاركة يف اأهم تظاهرة ريا�شية، رمبا تعجز دول كبرية عن تنظيمها 

على اأرا�شيها، ملا يحتاجه ذلك التنظيم من دقة واأمن واإرادة قوية، زيادة طبعا 

على تفهم املواطن، ورحابة �شدره، وت�شاحمه ونظرته ال�شمولية اإىل الإن�شان 

دومنا التفات اإىل اللون ،اأو اجلن�س، اأو اللغة.

امل�شوؤولون باملدينة يتحركون بقوة، ي�شتغلون كخلية منل، 

يوا�شلون عمل النهار بالليل، الوايل اجلديد القدمي ال�شيد 

بيكرات يواكب الأعمال ويقف على املنجزات بنف�شه 

التقارير »املخدومة« كما �شماها  اإىل  دومنا حاجة 

م�شالح  تتدخل  اأن  بعد  ترفع  والتي  اأحدهم، 

باأن  يوؤمن  لأنه  »التحريف«  متعددة على خط 

اللجان،  وعمل  فقط(  منها  )البع�س  التقارير 

يقتالن احلقيقة اأو يخفيانها كما قال ذات مرة 

الأ�شتاذ الكبري عبد الكرمي غالب يف عموده »مع 

ال�شعب« يف الأ�شبوع املا�شي اأو الذي قبله.. 

املدينة  يف  الظل  مناطق  الوايل  ال�شيد  اخرتق 

العتيقة، دخلها اآمنا ليفر�س اأمنا غائبا كما قيل، 

ال�شتنكار،  وعرائ�س  ال�شكايات  كرثت  اأن  بعد 

الزيارات  اأو  اجلولة  عنها  اأبانت  كثرية  اأ�شياء 

اخلاطفة اإن �شحت الكلمة.. احتالل باجلملة للملك 

العمومي وبطريقة م�شبوهة، بنايات ذات طابع عال من 

الع�شوائية، ل تن�شبط للقوانني املعمول بها يف جمال املعمار، 

طوابق م�شافة على ح�شاب املنظر واجلوار والقيمة اجلمالية، اأقبية 

م�شيدة يف اأماكن ل ت�شمح باحلفر، يذكر بفرتة ازدهرت فيها الفو�شى والت�شيب 

نتيجة انعدام ال�شمري، وغياب املحا�شبة واملراقبة، وافتقاد امل�شوؤولية لدى 

بع�س امل�شوؤولني اجلماعيني اآنذاك والذين مل يكن لهم اأية عالقة باملدينة ول 

ب�شكانها، كل همهم هو الغتناء وجمع املال بكل الطرق، فرتة كانت ال�شيادة 

فيها للنفوذ والكلمة للر�شوة، واخليار لالأجنبي املتميز باللون وال�شعر وجواز 

ال�شفر، واملح�شنة اأعماله من كل مراقبة اأو اعرتا�س ولو كان فيها �شرر للغري، 

والنموذج ق�شية املراأة التي تهدمت جدران بيتها نتيجة عملية حفر قامت بها 

اأجنبية وعندما اعرت�شت املراأة امل�شكينة ق�شي بحب�شها ملدة معينة، بعد 

متابعتها بف�شل من الف�شول القابلة للتمطيط والتطبيق على »كل ما من �شاأنه«.

وقف الوايل على الو�شع الكارثي كما و�شفته اإحدى اجلرائد، وجد نف�شه منجذبا 

اأو م�شطرا اإىل تطبيق القانون الذي ي�شمل اأو يتحدث عن تلك الظواهر بتف�شيل، 

وي�شع اجلزاءات التي تكال املت�شببني فيها )دون اأن متتد تلك اجلزاءات اإىل 

امل�شاهمني وامل�شاركني وامل�شجعني(، فاأعطيت الأوامر لكل امل�شالح التي لها 

عالقة باملو�شوع، لكي تقوم بالواجب يف اإطار القانون، وتعيد العتبار للدولة 

رغم »احلياحة« واأ�شحاب امل�شالح، وتوا�شل حماربة البنايات امل�شبوهة، 

وهدم املخالفة منها للقانون حتى ولو كانت مملوكة لالأجانب اأو لبع�س منهم، 

فمن يتطاولون على ال�شوابط ويتجاوزون حدود الت�شاميم، كالأجنبية التي 

اأغمي عليها بعد اأن حتركت اجلرافة يف اجتاه عقارها املطل على »ال�شتينية« 

اأو دار البا�شا الكالوي التي اأ�شبحت من الآثار اخلالدة يف مدينة احلمراء 

ال�شاهدة على حقبة ع�شيبة من تاريخ املغرب احلديث، بعد اأن 

خ�ش�شت ل�شيوف اململكة من ملوك وروؤ�شاء 

يفاجاأوا  مل  احلقيقة  يف  املواطنون  دول، 

بالعملية على الإطالق، لأنهم يدركون قيمة 

الأ�شرار التي حتملها تلك التجاوزات، بع�س 

ب�شرعة  ال�شلطة،  لنداء  ا�شتجابوا  املعنيني 

وتقبلوا ما اأخربت به الإنذارات، كانوا فقط 

يتيهوا يف روتني  لكي ل  بالبديل  يطالبون 

الإدارة ويتخلى عنهم امل�شوؤولون بعد اأن 

رف�شوا الن�شياع اإىل نداء اأحدهم، مل يعد 

له من �شغل �شوى التحري�س على الع�شيان 

والحتجاجات والوقفات والنفخ يف اجلمر 

انتقاما رمبا من ما�س عا�شه يف القهر، فقد 

�شمعته يف اإحدى الإذاعات الأ�شبوع املا�شي 

)يوم الإثنني(، يحث ب�شوت عال على اخلروج 

الإدارة  اأو  الولية  اأمام  والعت�شام  جماعة 

املعنية، ويدعو املواطنني اإىل ال�شتنجاد به، لأن يف 

مقدروه، حل كل امل�شاكل مع الإدارة، وهذا طبعا هو ما 

يقال له بالدارجة »تاف�شوليت« اأو دخول ال�شحة يف العظم.

اأو  ماهيتها  امل�شتمدة  الوايل  ومواقف  املحلية  ال�شلطة  حتركات  حملت  لقد 

�شرعيتها من القانون، حملت ر�شائل وا�شحة ل ميكن اأن تقراأها �شوى بلغة 

واحدة، هي لغة احلزم وال�شرامة دون م�شا�س طبعا باحلريات التي كثريا 

ما يتم�شك بها اأنا�س »ب�شكل �شلبي«، ويجعلون منها ذريعة لعرقلة كل خطوة 

مفيدة كما قيل، نا�شني اأو متنا�شني حقوق الإن�شان الآخر املت�شرر من ت�شرفات 

طائ�شة اأو خروقات باجلملة، متنا�شني حقوق الدولة واملجتمع التي يجب 

اأن حترتم قبل كل �شيء للتو�شل اإىل و�شع املعادلة ال�شليمة يف اأماكنها، وهي 

معادلة تقوم على ت�شاوي حقوق الفرد واجلماعة، حقوق املواطنني وحقوق 

املجتمع والدولة.      

بالرتاب  تندوف؟  خميمات  تقع  اأين  لبالدنا،  ال�شرقي  باجلوار  اجلزائر؟  توجد  اأين 

ومن  تندوف،  مبخيمات  »البولي�شاريو«؟  الوهمية  اجلمهورية  توجد  واأين  اجلزائري، 

ي�شكن هذه املخيمات؟ خليط من املرتزقة جاوؤوا من املناطق ال�شحراوية 

وغريهم(  وماليون...  موريتانيون،  )منهم  للجزائر  املجاورة 

فلول  اختطفتهم  الذين  املغاربة  ال�شحراويني  من  وحفنة 

من  تقي  ل  خيم  يف  واأ�شكنوهم  واحتجزوهم  املرتزقة 

على  ينفق  ومن  ال�شتاء،  برد  من  ول  ال�شيف  جو 

هوؤلء املحتجزين الذين ل �شغل لهم ول م�شغلة، 

ميزانية  عليهم  به  جتود  ما  ينتظرون  والذين 

اليومي،  قوتهم  ل�شمان  اجلزائرية  احلكومة 

تتوفر على موارد،  ال�شبح ل  لأن حكومتهم 

الذي رغم  املانحة  الدول  اللهم فتات بع�س 

قلته ي�شكل جتارة مربحة لقادة هذا الكيان 

الذي ي�شمى البولي�شاريو، حيث امل�شاعدات 

بها بع�س  تت�شدق  اأو  التي تتربع  الغذائية 

الدول لفائدة �شكان تندوف، تكت�شح الأ�شواق 

املغربية حتى تباع بثمن بخ�س �شمن ب�شائع 

�شكان  جتويع  اإىل  اأدى  الذي  الأمر  التهريب، 

املفرو�شة  احلرب  جتار  يتولعون  الذين  تندوف 

اهلل  ورحم  اجلزائريني،  احلكام  طرف  من  عليهم 

امل�شتقبلية  الآفاق  ي�شت�شرق  كان  الذي  الثاين  احل�شن 

وي�شتعد لها ب�شن �شيا�شة ال�شدود، وكان يعلم اأن احلرب �شتقوم 

هذه املرة من اأجل املاء لأن ندرته �شت�شتمر اإىل درجة �شي�شطر الإن�شان 

اإىل البحث عن املاء بدل من املوارد النفطية، وقال امللك احل�شن الثاين رحمه اهلل يف هذا 

ال�شدد »اإن الإن�شان ل يختار جاره بل تفر�شه عليه اجلغرافيا، وحمدا هلل على اأننا لي�س لنا 

اأنهار م�شرتكة مع جرياننا واإل لكانوا قتلونا عط�شا، كما حتاول اإثيوبيا مع جريانها م�شر 

وال�شودان، وكما هو الأمر بني تركيا والعراق«.

وكان اهلل يف عون اإخواننا اجلزائريني لأنهم اأخطاأوا احل�شاب، وراهنوا على فر�س اأعرج 

حني �شاركوا يف اإحداث اجلمهورية الوهمية اإىل جانب ليبيا التي كان زعيمها الدكتاتور 

يحلم باعتالء عر�س اإفريقيا، و�شاءت الأقدار اأن ميوت ب�شربات اأفراد �شعبه الذي ظل يئن 

حتت وطاأة غطر�شته خالل اأربعة عقود.

ناأ�شف ملوقف جرياننا لأنهم اأنفقوا ماليري الدولرات خللق دويلة �شبح تت�شرف 

فيها كما ت�شاء، جتعلها �شيفا معلقا فوق راأ�س املغرب ت�شتعمله 

كاأداة لرتهيبه وتهديد ا�شتقراره يف كل حني، وجتعل 

من هذا الكيان ال�شعيف ممرا لخرتاقه ق�شد الو�شول 

اإىل املحيط الأطل�شي الذي �شيفتح لها اإمكانية الو�شول 

التي  كولومب�س  كري�شتوف  اكت�شحها  التي  القارة  اإىل 

النفط والغاز زيادة على  اإىل �شادراتها من  تت�شوق 

الرثوات ال�شمكية التي يزخر بها املحيط الأطل�شي.. 

خ�شو�شا واأن عدد الدول التي اعرتفت بربيبها قد 

تقل�س ب�شكل خميف واأخذت الدول العظمى     تقر 

مقبول  جد  كحل  الذاتي  احلكم  مقرتح  باختيار 

جتعل  املعطيات  هذه  وكل  ال�شحراء،  مل�شكل 

اأ�شبحت  اأن  اجلزائر تتخوف من عزلة تامة بعد 

والتوحد  الوحدة  اإىل  متيل  العربي  املغرب  دول 

والندماج واإلغاء احلدود، الأمر الذي ميكن اجلزائر 

من الو�شول اإىل املحيط الأطل�شي.

 محمد بركوش

 إدريس أبايا

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون
ماذا يريدون االإخوة اجلزائريون؟!

نهاية م�سل�سل العبث يف مراك�ش

22
alousbouea@gmail.com

الرأي
 العدد: 793  اخلميس 12 يونيو 2014

الحلقة األولى

الحلقة الخامسة

كثرة 
الشكايات وعرائض 

االستنكار تذكر بفترة ازدهرت 
فيها الفوضى والتسيب نتيجة انعدام 

الضمير، وغياب المحاسبة والمراقبة، وافتقاد 
المسؤولية لدى بعض المسؤولين الجماعيين 
آنذاك والذين لم يكن لهم أية عالقة بالمدينة 
وال بسكانها، كل همهم هو االغتناء وجمع 
المال بكل الطرق، فترة كانت السيادة فيها 

للنفوذ والكلمة للرشوة، والخيار لألجنبي 
المتميز باللون والشعر وجواز 

السفر)..(

رحم اهلل الحسن 
الثاني الذي كان يستشرف 

اآلفاق المستقبلية ويستعد لها بسن 
سياسة السدود، وكان يعلم أن الحرب 

ستقوم هذه المرة من أجل الماء ألن ندرته 
ستستمر إلى درجة سيضطر اإلنسان إلى البحث 

عن الماء بدال من الموارد النفطية..فقال 
إن اإلنسان ال يختار جاره بل تفرضه عليه 

الجغرافيا، وحمدا هلل على أننا ليس لنا 
أنهار مشتركة مع جيراننا وإال 

لكانوا قتلونا عطشا ..

...........

إلى األستاذين الدراجي وأبايا
يتبع  
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�إن  ر�سوخا،  �إال  �الأيام  تزدها  مل  حقيقة  هذه  نعم 

�لدول �لغربية تدعم بكل قوة �ملجهود�ت �لر�مية �إىل 

�إبقائنا دول متخلفة “�هلل �إيجازيهم..”، يف �حلقيقة 

على  �لقادر  وحده  و�هلل  �مليد�ن  هذ�  يف  ق�سرو�  ما 

�لطيبة  �ل�سعوب  بع�ض  �عتقدت  لقد  مكافاأتهم..، 

و�الأمريكان  �الأوروبيني  �أن  و�إ�سالمية،  عربية 

�ملجاالت  كل  يف  ورقيها  تقدمها  على  حري�سون 

ميد�نا  تركو�  ما  �ملهم  و�قت�سادية..”،  “�سيا�سية 
ـ  “..�أطباء بال حدود  له منظمة ترعاه  �إال وخلقو� 

م�ساعد�ت بال حدودـ  حقوق �الإن�سان..”. لقد �نخدع 

�جلميع تقريبا مبن فيهم �لنخب �ملثقفة.

�أجل  من  جبار  حربي  مبجهود  �لغرب  قام  لقد 

��ستعمار �ل�سعوب، وقدم ت�سحيات ج�سام يف �ملال 

�لنهب و�ل�سلب، حتررت  و�الأنف�ض، وبعد قرن من 

�أغلب �ل�سعوب �ملنتمية للجنوب وخا�سة �مل�سلمة، 

هذه  �سيرتك  �مل�ستعمر  �أن  تعتقدون  هل  و�ليوم 

�ل�سعوب تختار طريقها بعيد� عن �الأفق �لذي ر�سمه 

لها م�سبقا؟ وهل هو م�ستعد للتفريط يف مكت�سباته 

مع  �جلو�ب  �سبابه؟  خرية  مات  �أجلها  من  �لتي 

�الأ�سف ال.

�لذي هز عدة دول عربية،  �لربيع �لدميقر�طي  �إن 

�سكل �سدمة ��ستفاقت على �إثرها �ل�سعوب لتكت�سف 

�سو�آت �لنظام �لعاملي �جلديد، �لذي ب�سر بدمقرطة 

هذه �لبلد�ن “�ملتخلفة”، فكان �لتدخل يف عدة بلد�ن 

هي  �لذريعة  فكانت  مثال،  كالعر�ق  دمرت  حيث 

�ال�ستبد�د،  على  و�لق�ساء  لل�سعوب  �حلكم  �إعادة 

وكما يقول �ملغاربة: “�سري مع �لكذ�ب حتى لباب 

لك�سف  �لنهاية  �إىل  ن�سايره  �أن  يعني  وهذ�  �لد�ر”، 

�أ�سحاب  لفرن�سي�ض  دولة  �لكاذبني  و�أول  كذبه، 

هذه  فرترينيتي”،  ـ  �إيكاليتي  ـ  “ليربتي  �سعار: 

“�ملغرب،  �إفريقيا  �سمال  �حتلت  �سادة  يا  �لدولة 

و�جلز�ئر، وتون�ض” ومل تخرج �إال باحلديد و�لنار، 

فعلت  ماذ�  �الإن�سان،  حقوق  للو�ء  �حلاملة  وهي 

�سنة  ففي  �ملنطقة؟  يف  دميقر�طية  ثورة  �أول  مع 

�الإ�سالمية”  �الإنقاذ  “جبهة  خاللها  فازت   1992
“جبهة  حزب  مناف�سيها،  �أول  عن  كبري  بفارق 

�لقوى �ال�سرت�كية” حل�سني �أيت �أحمد، ومل يتبق 

�لثاين  �لدور  �لفوز بعدد قليل من �ملقاعد يف  �إال  لها 

لتحكم �جلز�ئر، وكانت �النتخابات ذ�ت م�سد�قية 

�أول  �سكلت  حيث  �ل�سديق،  قبل  �لعدو  بها  �سهد 

�لعربي  �لعامل  يف  حقيقية  دميقر�طية  �نتخابات 

و�الإ�سالمي، فماذ� كان رد فعل “ماما” فرن�سا؟ هل 

��ستب�سرت خري� بنجاح �ل�سعب �جلز�ئري يف �أول 

�نتخابات نزيهة و�سفافة؟ بكل ب�ساطة �نحازت �إىل 

�جلي�ض �جلز�ئري، وزودته باأ�سلحة فتاكة للق�ساء 

�أغلب  �نخرط  كما  �لدميقر�طي،  “�الإرهاب”  على 

�ل�سعب  هبَّ  وملا  �النقالب،  مع  ومتاهى  �إعالمها 

يوما  �ل�سعب  “�إذ�  �ل�سابي  لند�ء  تلبية  �لتون�سي 

�أر�د �حلياة..” كانت فرن�سا مع �لطرف �الآخر �سد� 

على �ختيار �ل�سعب، وملا بنعلي»�هرب« بادرت �إىل 

تهنئة �ل�سعب �لتون�سي.

يحكى �أن �أحد �الأ�سخا�ض �أر�د �ل�سرب من نهر جار 

فلما �نحنى �سقطت خبزة من “قبه” يف �لنهر، وملا 

حاول �للحاق بها خ�سي على نف�سه من �لغرق فقال: 

�لو�لدين”، �إنه نف�ض �ملنطق  على  �سدقة  “�سريي 
�ل�سعب  �نت�سر  فعندما  فرن�سا،  ��ستعملته  �لذي 

هناأته حفاظا على م�ساحلها فقط، ومن هنا يجب 

على �ل�سعوب �أن تعي �لدر�ض �جلز�ئري، لكن مع 

“د�ر غفلون”  �ل�سعوب يف  �ل�سديد ماز�لت  �الأ�سف 

جنب  �إىل  جنبا  معها  �سيقاتل  �لغرب  �أن  وتظن 

يقول:  �ملغربي  و�ملثل  حريتها،  ��سرتد�د  �أجل  من 

“�ملكفية عليه قفة �هلل يزيدو ��سو�ري”.
من  �النقالب  دعمت  لقد  �أمريكا:  �الآخر  �لكاذب 

“حتت �لدف” الأن �لنفاق مينعها من �لتعبري ب�سكل 
علني عن قبول خيار �ل�سعب �مل�سري رمبا ماز�ل 

“�حلياء”، لهذ� ��ستاأجرت بع�ض دول  فيها بع�ض 

ـ  وجوههم..«  يعطينا  �هلل   .. »�ملقزدرة  ـ  �خلليج  

عن  معاهدها  كل  وعجزت  و�إعالميا،  ماليا  لدعمه 

و�سف ما جرى: هل هو �نقالب �أم ثورة �أم خليط 

من هذ� وذ�ك؟ وبعد 10 �أ�سهر من �لقتل و�العتقال 

�آخر  يف  �مل�سري  �ل�سعب  �نتف�ض  �الأفو�ه،  وتكميم 

و�الها  ومن  �أمريكا  و�سفع  رئا�سي،  ��ستحقاق 

�ساألو�  لقد  �النتخابات،  ملهزلة  ح�سارية  مبقاطعة 

مر�سي  �نتخابات  �أف�سل  �أيهما  عن  �مل�سريني  �أحد 

�أح�سن  �أم �ل�سي�سي؟ فاأجاب ال �نتخابات �ل�سي�سي 

الأن �الأوىل كانت “زحمة �أوي..” طبعا بلهجة �أهل 

بد�أت  حتى  تنتهي  �مل�سرحية  كادت  فما  �ل�سعيد، 

�ملرة،  �حلقيقة  �إىل  تلتفت  �الأمريكية  �ل�سحافة 

وخريطته،  �لع�سكر  ملر�سح  �ل�سعبي  �لرف�ض  �إنه 

�ل�سعب  فيه  يهنئ  �الأبي�ض  �لبيت  بالغ  و�سننتظر 

�مل�سري بنجاح ثورته، لقد فعلتها فرن�سا من قبل 

مع تون�ض، و�ستعيدها �أمريكا ت�سابهت قلوبهما.

�ساأكتفي بنموذجني من �لكاذبني الأن �ملقال ال يحتمل 

فعال  يحمي  �لغرب  �أن  �لقول  وخال�سة  �ملزيد، 

“تخلفنا” فال ميكنه ت�سجيع �لدميقر�طية �إال بالقدر 
�لذي ت�سمن له م�ساحله”�القت�سادية و�ل�سيا�سية 

و�لثقافية..”. 

مسرور المراكشي

�سائقو الطاك�سيات 
بني الهموم واملعاناة

من  �أكرب  هي  �ملغرب  يف  �الأجرة  �سيار�ت  �سائقي  هموم 

�أن نعرب عنها ببع�ض �لكلمات مهما كانت بالغتها.. كما 

�ملتعددة  �لكثرية  �ملطالب  موجة  تت�سمنها  �أن  ميكن  ال 

و�ملتكررة �ملوجهة �إىل خمتلف �جلهات و�مل�سوؤولني على 

�ل�سعيدين �ملحلي و�لوطني.. فمن هو �سائق �لطاك�سي؟ 

وما هي م�ساكله ومعاناته؟.. �إنه ت�ساوؤل غريب وغائب 

طرحه:  يف  ويت�سخم  يطرح  ما  كل  نادر�..  �إال  يطرح  ال 

�الإن�سان  �ملو�طن  هذ�  يرتكبها  �لتي  �ملخالفات  تلك  هو 

�سو�ء تعلق �الأمر بقانون �ل�سري ومدونته، �أو بحو�دث 

�لطرق وخ�سائرها، �أو ب�سوء تفاهم مع زبون.. وغالبا ما 

�رتكبها  �لتي  �أكرب بكثري من �ملخالفات  يتعر�ض لعقاب 

عن ق�سد �أو عن غري ق�سد..

�سائق �لطاك�سي هو مو�طن �لتجاأ �إىل هذه �ملهنة بعد �أن 

�سدت يف وجهه كل �الأبو�ب.. فاختار �أن يتاآكل مع هيكل 

�أما بالن�سبة  �ل�سيارة �لتي يقودها ويرتزق منها وبها.. 

�أهم من �سحته �سكال  �ل�سيارة  للم�سوؤولني فتبقى حالة 

�ملر�قبة  ت�سديد  �ل�سديد على  بدليل �حلر�ض  وم�سمونا 

على نظافتها و�سالمتها، فال�سيارة تر�قب يوميا وتفح�ض 

تكون  لكي  ومركز�،  دقيقا  فح�سا  �سنة  كل  مرتني  تقنيا 

�ل�سائق  بحالة  �الأمر  تعلق  و�إن  �أما  �لبلد..  لوجه  مر�آة 

مهم  غري  �سيء  فذلك  و�لفكرية،  و�ل�سحية  �الجتماعية 

�ملهن  �أكرث  من  �لطاك�سي هي  �سياقة  مهنة  �أن  �لعلم  مع 

جوهر  و�إن  �ل�سائقني،  و�سالمة  �سحة  على  خطورة 

�لعقليات  تغيري  يفر�سان  �الإن�سان  وحقوق  �ملو�طنة 

وت�سحيح �لنظرة �إىل هذه �ملهنة و�إىل �لعاملني بها.. 

البد  حقيقية  م�سكلة  يو�جهون  �لطاك�سيات  �سائقي  �إن 

�لدوريات  و�إ�سد�ر  بالرتقيع  ال  لها..  حلول  �إيجاد  من 

نظام  على  �لق�ساء  يف  �لتفكري  من  البد  بل  �الإد�رية، 

بع�ض  يجعل  �لنظام  هذ�  الأن  و�لكرميات.  �المتياز�ت 

�لنا�ض �ملحظوظني يتو�سلون وهم يف بيوتهم بدون عمل 

بح�سة من مد�خيل رخ�سة و�حدة �أو عدة رخ�ض بينما 

مدخول  على  للح�سول  نهار  ليل  يتعبون  �آخرون  هناك 

لي�سو�  �لكرميات  با�ستغالل  يتمتعون  و�لذين  هزيل. 

بهذه  ينعمون  كثريون  هناك  �إذ  �ملحتاجني،  من  كلهم 

�المتياز�ت ب�سبب عالقات عائلية �أو عالقات م�ساهرة، 

�لطاك�سيات خا�سعا  يبقى قطاع  �أن  �ملعقول  ولي�ض من 

لنظام �قت�ساد �لريع.

مصطفى أمزوز

اأب�سروا.. هناك من يحمي »تخلفنا«

دواوير اأزمور بدون اأمن
ورغم  �أزمور  ملدينة  �ملجاورة  �لدو�وير  بع�ض 

ال  �أزمور،  ملدينة  �حل�سري  للمد�ر  �ن�سمامها 

�ملدينة،  ت�سهدها  �لتي  �الأمنية  �لدوريات  ت�سملها 

�نطالق  نقطة  �إىل  �لدو�وير  هذه  حول  �لذي  �الأمر 

جماعات �لل�سو�ض ملمار�سة �عتد�ء�تهم على �ملارة 

د�خل �ملدينة وحولها، ويف �إطار هذه �العتد�ء�ت 

مل  و�لتي  �ملو�طنون  لها  يتعر�ض  �لتي  �ليومية 

�سبيل  وعلى  و�لتالميذ،  �لطلبة  حتى  منها  ي�سلم 

�ملثال ما ح�سل لطلبة وطالبات معهد متخ�س�ض يف 

�لفندقة و�ل�سياحة بطريق �حلوزية باأزمور، حيث 

�عرت�ض جمموعة من �لل�سو�ض عدد� من طالبات 

وقامو�  �أزمور،  �إىل  �لعودة  طريق  يف  وهن  �ملعهد 

من  حاجياتهن  بع�ض  �سلب  مع  عليهن  باالعتد�ء 

هوؤالء  يزيد من حمنة  نقالة. ومما  نقود وهو�تف 

�لطلبة و�لطالبات مع هوؤالء �لل�سو�ض هو تخلف 

�لنقل �حل�سري )�لطوبي�ض( عن مو�عيد  حافالت 

نقل �لطلبة من �ملعهد �إىل �أزمور، وهو �الأمر �لذي 

�أزمور  �إىل  �لعودة  على  و�لطالبات  �لطلبة  يجرب 

م�سيا على �الأقد�م م�سافة ثالثة كيلومرت�ت، وهذ� 

على  �العتد�ء  يف  �لل�سو�ض  مهمة  ي�سهل  �الأمر 

�لطلبة و�لطالبات حتى يف و��سحة �لنهار.

ومنطلقا  �سود�ء  نقطا  �أ�سبحت  �لتي  و�لدو�وير 

�جلامع  ودو�ر  مو�سى،  �سو�ين  دو�ر  هي  لالإجر�م 

منذ  الأزمور  �حل�سري  �ملد�ر  �إىل  �ن�سمامها  رغم 

�سنو�ت �إال �أنها ال ت�سملها �لدوريات �الأمنية �أ�سوة 

�أ�سبح  �الأمر  �أن  مع  �أزمور،  مدينة  �أرجاء  بباقي 

�لدو�وير  بهذه  لل�سرطة  خمافر  �إحد�ث  يتطلب 

�ملجاورة الأزمور، وخا�سة منها �لدو�وير �ل�سالفة 

�لذكر.
شكيب جالل )أزمور(

المملكة المغربية
وزارة الداخلية

    عمالة مكناس
 الجماعة الحضرية لمكناس

قسم الممتلكات والشؤون القانونية
 المصلحة القانونية

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

�إىل �لعموم  يعلن رئي�ض �ملجل�ض �لبلدي ملكنا�ض 

يتعلق  ملفا  �لقانونية  بامل�سلحة  �أودع  قد  �أنه 

باإحد�ث مقهى برقم 226 �ل�سطر 1 جتزئة مرجان 

مكنا�ض من طرف �ل�سيد)ة(: �عي�ض قدوري.

بامل�سلحة  �الت�سال  �الأمر  يهمه  من  كل  فعلى 

)ملحقة  ملكنا�ض  �حل�سرية  باجلماعة  �لقانونية 

و�إبد�ء  �مللف  هذ�  على  �الطالع  ق�سد  �حلبول( 

يوما(   15( مدته  �أجل  خالل  وذلك  مالحظاته، 

�بتد�ء من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن.

As 283/14

المملكة المغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكناس

 الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

 المصلحة القانونية

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

�إىل �لعموم  يعلن رئي�ض �ملجل�ض �لبلدي ملكنا�ض 

يتعلق  ملفا  �لقانونية  بامل�سلحة  �أودع  قد  �أنه 

 4 برقم  �لدجاج  وتريي�ض  لبيع  حمل  باإحد�ث 

طرف  من  مكنا�ض   5 �ملن�سور  ب1  �لعمارة 

�ل�سيد)ة(: بوحماين كرمية.

بامل�سلحة  �الت�سال  �الأمر  يهمه  من  كل  فعلى 

)ملحقة  ملكنا�ض  �حل�سرية  باجلماعة  �لقانونية 

و�إبد�ء  �مللف  هذ�  على  �الطالع  ق�سد  �حلبول( 

يوما(   15( مدته  �أجل  خالل  وذلك  مالحظاته، 

�بتد�ء من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن.

As 284/14

المملكة المغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكناس

 الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

 المصلحة القانونية

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

�إىل �لعموم  يعلن رئي�ض �ملجل�ض �لبلدي ملكنا�ض 

يتعلق  ملفا  �لقانونية  بامل�سلحة  �أودع  قد  �أنه 

برقم  �خلفيفة  �ملاأكوالت  وبيع  مقهى  باإحد�ث 

E49B �إقامة �لنور ريا�ض �لزيتون مكنا�ض من 
طرف �ل�سيد)ة(: دعباز وجد�ن.

بامل�سلحة  �الت�سال  �الأمر  يهمه  من  كل  فعلى 

)ملحقة  ملكنا�ض  �حل�سرية  باجلماعة  �لقانونية 

و�إبد�ء  �مللف  هذ�  على  �الطالع  ق�سد  �حلبول( 

يوما(   15( مدته  �أجل  خالل  وذلك  مالحظاته، 

�بتد�ء من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن.

As 285/14

المملكة المغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكناس

 الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

 المصلحة القانونية

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

�إىل �لعموم  يعلن رئي�ض �ملجل�ض �لبلدي ملكنا�ض 

يتعلق  ملفا  �لقانونية  بامل�سلحة  �أودع  قد  �أنه 

�حل�سيني  عمر  �سيدي   2 برقم  خمبزة  باإحد�ث 

مكنا�ض من طرف �ل�سيد)ة(: بوجدي خديجة.

بامل�سلحة  �الت�سال  �الأمر  يهمه  من  كل  فعلى 

)ملحقة  ملكنا�ض  �حل�سرية  باجلماعة  �لقانونية 

و�إبد�ء  �مللف  هذ�  على  �الطالع  ق�سد  �حلبول( 

يوما(   15( مدته  �أجل  خالل  وذلك  مالحظاته، 

�بتد�ء من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن.

As 286/14

إعـــــالنــــات
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اأتابع وقائع اجلل�سة العمومية  واأنا 

 2014/05/27 بتاريـــــخ  ال�سهرية 

داخل قبة الربملان املغربي بح�سور 

وزرائه،  وبع�ض  احلكومة  رئي�ض 

بني  النقا�ض  م�ستوى  مبقارنة  قمت 

يف  ومثيلتها  املغربية  املوؤ�س�سة  هذه 

اجلمعية الوطنية الفرن�سية يف اليوم 

املوايل على اإحدى القنوات الفرن�سية 

كبريا  ذهويل  كان  اإذ  لها،  التابعة 

عندما ن�سمع برملانيا مغربيا ي�ستف�سر 

امل�سوؤول الأول عــــن احلكومة حول 

حزبه  حل  بخـــــ�سو�ض  ت�سريحه 

خمافة مــــــن »العطالة ال�سيا�سية«، 

وطريقة رد هذا الأخري امل�ستفزة وغري 

املتزنة وا�سعني فوق الرف انتظارات 

املواطنني، وكذا احلديث عن الأجرة 

مقابل العمل، يف حني اأن ن�سف قاعة 

الربملان فارغة رغم الزيادة يف اأجور 

�ساكني الغرفتني الأوىل والثانية على 

ومبيت..  تنقل  من  تعوي�سات  �سكل 

اإلخ، على ح�ساب دافعي ال�سرائب من 

الطبقات املقهورة - مفارقة عجيبة - 

اإل اأن ما اأثار انتباهي الإن�سات بتمعن 

عن  الإعالن  عند  و�سمت  واهتمام 

اأجندة النتخابات املقبلة، لأن الكل 

يريد احلفاظ على مقعده وامتيازاته.

قلت كل هذا مقابل النقا�ض ال�سيا�سي 

الفرن�سي  ال�سعب  نواب  بني  الرفيع 

حيث  من  ل  وزرائهـــــــم،  ورئي�ض 

امليادين  خمتلف  تهم  التي  الأ�سئلة 

يف ال�ساحة الجتماعية والقت�سادية 

وال�سيا�سية الفرن�سية، بحيث �سرح 

تقارير  يتلقى  اأنه  النواب  اأحد 

اأ�سبوعية عن الو�سعية القت�سادية 

يت�سرف  التي  باجلهة  والجتماعية 

اإطار  ويف  كالمه  �سياق  يف  بتمثيلها 

ورئي�سهم  الوزراء  واأجوبه  التتبع. 

بالأرقام والنـــــــــ�سب احلقـــــــيقية 

درا�سات  على  بنـــــــــاء  الغالب،  يف 

وحتليالت واقعية.

واأقارنها  الوقائع  تلك  اأتابع  كنت 

يعر�سها  التــــي  التافهة  بالأ�سئلة 

غالبية النواب وامل�ست�سارين عندنا، 

قراءتها،  يف  حتى  �سعوبة  واإيجاد 

ورد رئي�ض احلكومة عليها باأ�سلوب 

يبعث على الغثيان، وبوقائع واأرقام 

حتـ�ض اأنها غري م�سبوطة حتى عند 

البطالة  ن�سبة  مثال:  له،  كتبها  من 

ن�سبة  اأو  العمل  على  القادرين  لدى 

نف�سي  يف  لأقول  القت�سادي،  النمو 

اأ�سخا�سا  تفرز  اأن  »لأحزاب«  كيف 

ت�سيري  على  تعمل  الطينة  هذه  من 

ال�ساأن العام ببالدنا.

والتفاهات  املال�ســـــــــنات  لتبقـى 

�سيدة  املغاربة«  على  و»التم�سرح 

املوقف و�سط طبقة �سيا�سية رديئة 

وحتت الطلب.
محمد عباسي )وجدة(

اإن احلديث عن قرار الزيادة يف اأ�سعار فاتورة املاء والكهرباء 

على  �سواء  الأفعال  وردود  الآراء  من  جمموعة  خلق  ببالدنا 

امل�ستوى الإعالمي اأو امل�ستوى ال�سعبي، اإذ ل حديث اإل عن 

بعد  خا�سة  موؤخرا،  لها،  روج  والتي  املرتقبة  الزيادة  هذه 

الإعالن عن دخولها حيز التنفيذ مع بداية �سهر غ�ست �سيف 

هذه ال�سنة ومبا�سرة بعد نهاية �سهر رم�سان الذي ترتفع فيه 

ن�سبة ال�ستهالك لدى املغاربة مما يتطلب املزيد من امل�ساريف 

لكن ذلك ل يهم مادام املغاربة يعتقدون اأن �سهر رم�سان الكرمي 

عنه  اأعلنت  الذي  الأخري  القرار  هذا  لكن  برباكتو«،  »كيجي 

احلكومة موؤخرا، واملتعلق بالزيادة يف اأ�سعار املاء والكهرباء 

كبريا  ا�ستياء  وخلف  املغاربة  روؤو�ض  على  كال�ساعقة  نزل 

واملتو�سطة،  ال�سعيفة  الفئات  تتلقاها  جديدة  �سفعة  وهي 

التي ل  الزيادات  اأ�سبحنا ننام ون�ستيقظ على وقع هذه  فقد 

تنتهي �ساأنها يف ذلك �ساأن تلك امل�سل�سالت الرتكية واملك�سيكية 

الطويلة.

بع�ض  اأثمنة  يف  مفاجئة  زيادة  ال�سابق  يف  بالدنا  عرفت  فقد 

زيادة  متت  اأخرى  زيادات  تاأتي  اأن  انتظار  ويف  املحروقات، 

�ساعة على الوقت العادي ليمتد م�سل�سل الزيادات.

وقد كان لزيادة هذه ال�ساعة جانب �سلبي اأثر ب�سكل مبا�سر يف 

حياة بع�ض الذين مل ياألفوها، وت�سببت ت�سببت لهم يف العياء 

اأعلنت  قليلة  اأيام  النوم.. ومنذ  قلة  نتيجة  اليومي  والإرهاق 

امل�ستقة من  الزيادة يف بع�ض منتجاتها  �سركة مركز احلليب 

النقل  �سركة  هددت  الزيادات  مل�سل�سل  وا�ستمرارا  احلليب، 

ال�ستجابة  يتم  مل  اإذا  التذاكر  �سعر  يف  بالزيادة  احل�سري 

ملطالبها بل حتى اأ�سحاب �سيارات الأجرة لوحوا بهذه الزيادة 

باب  غري  ول  جارك  عمل  ما  »اعمل  القائل:  املثل  على  جريا 

دارك«.

اإن قرار الزيادة يف اأ�سعار فاتورة املاء والكهرباء لن مير دون 

اأن تكون له بع�ض النعكا�سات ال�سلبية على حياة املواطنني 

كاإ�سعاف القدرة ال�سرائية.. لأن الكثريين ل ي�ستطيعون حتمل 

هذه الزيادة فكفى من الزيادات غري املعقولة اأيها امل�سوؤولون 

من  يعاين  والكهرباء  للماء  الوطني  املكتب  كان  واإذا  ببالدنا، 

الإفال�ض فما بال املواطنني ال�سعفاء؟

جد بوشتى )الرباط(

اإنها ملنا�سبة عظيمة هاته التي احتفل بها العمال يف عيدهم يف املغرب 

العمال  بعيد  الحتفال  واإن  وجنوبه،  و�سماله  وغربه  �سرقه  ويف 

�سريحة عظيمة يف  هم  العمال  اأن  ذلك  �سنة ح�سنة وحممودة،  يعد 

ول  مدار�ض  ول  م�ست�سفيات  هناك  كانت  ملا  العمال  فلول  املجتمع، 

م�سانع ول عمارات لل�سكن، ولول العمال ما كان هناك طريق �سيار 

ولول  وقرية،  مدينة  بني  موا�سالت  ربط  ول  حديدية،  �سكة  ول 

العمال ما ا�ستخرج كنز من حتت اأر�ض، ولول العمال ما اأكل اإن�سان 

خبزا ول حلما ول فاكهة. ولول العمال ما طارت طائرة يف �سماء، 

ول  با�سقة  نخلة  لقحت  ما  العمال  ولول  بحرا،  �سفينة  خمرت  ول 

جني زيتون، ولول العمال ما نظف �سارع من و�سخ، ولول العمال 

ما حفر حفار قربا، اإلخ...

ونتقا�سم  اأفراحهم  ن�ساركهم  الوطني،  عيدهم  يف  العمال  مع  اإننا 

اآلمهم، وهمومهم، ونوؤيدهم يف كل مطالبهم العادلة بتح�سني  معهم 

للبالد  م�سلحة  ذلك  ويف  اأكرث،  ليعطوا  الجتماعية  و�سعيتهم 

والعباد.

خريا،  بالعمال  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  امل�سطفى  اأو�سى  وقد  هذا، 

حيث قال: »اأعطوا الأجري اأجره قبل اأن يجف عرقه«.

ونقول اأعطوا الأجري اأجره كامال غري منقو�ض.

وبهاته املنا�سبة األتم�ض من جميع امل�سغلني اأن يعطوا لعمالهم ما هم 

اأهل له من احرتام متبادل وعدم ا�ستغالل بالأجر الزهيد، اإذ العمال 

وامل�سغلون هم الذين يدفعون بالقت�ساد الوطني اإىل الأمام.

مالكي علوي موالي الصادق )سال(

مع العـــــــــــمال فـــــي عيدهــــم

»التم�سرح«

 على املغاربة

املغاربة والزيادات

فباتت  نفو�سهم  واعتلت  عقولهم  مر�ست  النا�ض  بع�ض 

ت�سور لهم اأنهم من طينة خمتارة، وعجينة ممتازة، واأنهم 

وحدهم الذين يعلمون واأن غريهم يف اجلهل غارقون، من 

هوؤلء قوم يرفعون اأ�سواتهم بني احلني والآخر ويزعمون 

اأن عقوبة الإعدام التي ل يزال يتم�سك بها الق�ساء املغربي 

وي�سدرها يف حق بع�ض املجرمني الذين يزهقون الأرواح 

وت�سرف  الآدمية  حق  يف  جائر  اإجراء  الدماء  وي�سفكون 

مظاهر  من  مظهر  ذلك  اإىل  وهو  الب�سرية،  حق  يف  تع�سفي 

الرجعية التي ن�سعى اإىل هجرها والولوج يف احلداثة التي 

الناقة  خبط  نخبط  تخلفنا  يف  وتركنا  العامل  اإليها  �سبقنا 

الع�سواء.

احلنيف  الدين  مبادئ  اإىل  ذلك  جتاوزوا  اآخرون  وقوم 

الكرمي  القراآن  يف  جاء  ما  اإن  وقالوا  ال�سامية،  وتعاليمه 

وظلم  حيف  وفيه  عقال  معقول  غري  اأمر  لالإرث  ق�سمة  من 

اأكل  باأنها  الربانية  الق�سمة  وو�سفوا  الن�سوي،  للعن�سر 

عليها الدهر و�سرب ومل تعد متما�سية مع التطورات التي 

ما  وبئ�ض  يحكمون  ما  �ساء  األ  املعا�سر،  العامل  ي�سهدها 

للعقل يف  واإعمال  قا�سرين  تفكري  اإل  اإن هو  يذهبون  اإليه 

ما ل ينبغي اأن يعمل فيه، لأن العقل الب�سري اأمام الِعلم 

قيمة،  ول  لها  وزن  ل  ذرة  الربانية  والإحاطة  الإلهي 

ل  واأنتم  يعلم  اهلل  »اإن  اآدم:  بني  خماطبا  تعاىل  اهلل  قال 

تعلمون«. 

اإن اهلل تبارك وتعاىل ملا كتب عقوبة الإعدام على املف�سدين 

وي�سفكون  الأرواح  يزهقون  الذين  و�سمنهم  الأر�ض  يف 

ويعلم  للنا�ض،  حياة  الق�سا�ض  يف  اأن  يعلم  كان  الدماء 

يف  ويفت�سى  ينت�سر  اأن  للف�ساد  مانع  ردعي  اإجراء  اأنها 

جتعل  وموعظة  عربة  عقوبة  كل  يف  واأن  املجتمعات، 

قبل  ومرات  مرات  التفكري  ويعيدون  يفكرون  املف�سدين 

الهدامة،  واأعمالهم  الإجرامية  اأفعالهم  على  يقدموا  اأن 

لألفوا  ويح�سوا  يبحثوا  اأن  الأمر  يهمهم  ملن  ت�سنى  ولو 

اأقل ف�سادا، واأن  الإعدام  اأحكام  فيها  التي تنفذ  الدول  اأن 

دماء الأبرياء فيها م�سونة بالقيا�ض اإىل الدول التي األغت 

ال�سجن  لأن  الغارب،  على  احلبل  وتركت  اإياها  العقوبة 

الإن�سان  حقوق  ع�سر  يف  يعد  مل  احلرية  من  واحلرمان 

ونقول  باملرة،  به  يعباأون  يعودوا  ومل  املجرمني  يخيف 

لهوؤلء الذين يهرفون مبا ل يعرفون ولوا وجوهكم �سطر 

الوليات املتحدة الأمريكية، ودولة ال�سني، وغريهما من 

الدول التي ل تزال تع�ض على عقوبة الإعدام بالنواجد، 

ف�سوف ت�سمعون النباأ اليقني الذي اأنتم عنه غافلون.                                              

جاهل  اإل  فيها  يخو�ض  فال  الإ�سالمي  الإرث  م�ساألة  اأما 

ناق�ض اخلربة عدمي التجربة، ولو علم اأن املراأة يف كثري 

اأكرث مما ياأخذ الرجل، ولو علم  من حالت الق�سمة تاأخذ 

به  تنتفع  �سوف  الإرث  من  ن�سيبها  تاأخذ  حني  املراأة  اأن 

وحدها دون غريها لأنها غري ملزمة باأن تنفق على اأي اأحد 

ن�سيبه  من  ينفق  الرجل  بينما  قرابته،  درجة  كانت  مهما 

وما  والفروع،  منهم  الأ�سول  اأ�سرته  واأفراد  نف�سه  على 

ذلك  علم  لو  مرهقا،  والبذل  ثقيال  احلمل  يكون  ما  اأكرث 

العظمى  وامل�سوؤولية  الرجل  يتحملها  التي  التبعات  لقدر 

امللقاة على عاتقه، ولوجد نف�سه يردد يف اإذعان وخ�سوع 

�سبحانك يا اهلل ما اأعد لك! 

تقبل اجلدال  ل  مقد�سة  ثوابت  ملة  لكل  واإن  دين  لكل  اإن 

احلمراء  اخلطوط  مبثابة  لأنها  بها  ال�ستهانة  يجوز  ول 

واأحكام الإرث وغريها من الأحكام الإ�سالمية هي ثوابت 

بها  واللتزام  بها  والإميان  احلنيف،  الإ�سالمي  الدين 

�سرط وركن لكمال الهوية احلنيفية، ثم اإن الإميان كٌل ل 

   أبو عمريتجزاأ. 

كثرية هي ال�سراعات والنزاعات واخلالفات 

التي ن�سبت بني الدول والأمم والف�سائل يف 

العامل اأجمع، وكل طرف يدافع عن راأيه اأو 

اأم  �سيا�سيا  كان  �سواء  عام  ب�سكل  معتقده 

فكريا اأم عقديا اأم نفعيا، والعامل الإ�سالمي 

ال�سراع  بوؤرة  دام هو يف  ما  ا�ستثناء  لي�ض 

قطبا  عليه  انطبق  فقد  الدوامة،  عني  ويف 

ال�سعب  فاأ�سبح  والغرب،  ال�سرق  الرحى 

الإ�سالمي )والإ�سالمي لي�ض بال�سرورة هو 

العربي( طحني ال�سراع الدائر بني ال�سرق 

والغرب، والناظر اإىل حال الأمة الإ�سالمية 

يف  احلا�سل  التمزق  مدى  بو�سوح  يرى 

ن�سيجها من اإفريقيا غربا اإىل منطقة جنوب 

اأوروبا  يف  بالبلقان  مرورا  اآ�سيا،  �سرق 

وال�سرق الأو�سط.

التي  املوؤمترات  هي  كثرية  وبالتوازي 

عقدت وتعقد هنا وهناك يف حماولة يائ�سة 

اأو ت�سويفية حللحلة الو�سع والو�سول اإىل 

الرتباط  وفك  الرحى  حركة  لإيقاف  حل 

بني �سقيها ورفع ال�سق العلوي عن ال�سفلي 

حتى نتمكن من و�سح حد ملعاناة ال�سعب 

هو  والذي  بينهما،  املح�سور  الإ�سالمي 

مبثابة احلبوب التي تطحن لال�ستفادة من 

طحينه.

و�سميت  املوؤمترات  هذه  تعددت  وقد 

»اأنابولي�ض«،  كموؤمتر  عدة:  مب�سميات 

 ،»1 »جنيف  وموؤمتر  »ال�سالم«،  وموؤمتر 

 ،3 جنيف  �سيليه  ورمبا   ،»2 و»جنيف 

اأيام  بعدد   365 جنيف  ل  ومل   ،4 وجنيف 

ال�سنة اأو جنيف ما ل نهاية... وكلها انتهت 

الو�سع  من  تغري  اأن  دون  بداأت  كما  قممها 

بل  الرحى؛  حركة  بوقف  تقم  ومل  �سيئا 

الرحى عن طريق  زادت من �سرعة دوران 

والأطراف  الفرقاء  بني  الهوة  تو�سيع 

املوؤمترين.

لهذه  الذريع  الف�سل  يف  حتما  العلة  تكمن 

اأن  هو  اأولهما،  اأمرين:  يف  املوؤمترات 

هم  املوؤمترات  هذه  زمام  يف  املتحكمني 

طحينه،  من  ي�ستفيدون  الرحى  اأ�سحاب 

وطبعا ل ي�سعون اإىل وقف متديدهم بالطحني 

يف هدف هام لهم هو ن�سف الأمة الإ�سالمية 

)ولي�ست بال�سرورة عربية(، وثانيهما، هو 

تخلوا،  اأنف�سهم  الإ�سالمية  الأمة  اأبناء  اأن 

طوعا اأو كرها، عن تدبري اأمورهم باأنف�سهم 

بهم  ليفعلوا  لأعدائهم  الو�ساية  واأعطوا 

ما  لوجدنا  ر�سدنا  اإىل  عدنا  ولو  اأرادوا،  ما 

لنقل  )اأو  املوؤمترات  هذه  كل  عن  يغنينا 

العامل  يف  ال�سراعات  ولأنهينا  املوؤامرات(، 

واإىل الأبد.

�سورة  التدبر(  )مبعنى  نقراأ  اأن  ولنا 

ل  الذي  اليقني  خرب  »احلجرات« لتخربنا 

على  يحتوي  الكرمي  القراآن  اأن  عليه  غبار 

اآيات هي مبثابة بنود املوؤمتر املفرو�ض علينا 

الإ�سالمية  الأمة  تعرتي  مرة  كل  يف  عقده 

حالة ت�سنج اأو متر بفرتة متوترة.

اإن موؤمتر احلجرات واهلل للحل الناجع واهلل 

نتائج  اإىل  التو�سل  لتم  عقد  لو  ملوؤمتر  اإنه 

جميعهم  النا�ض  ولعا�ض  كله،  العامل  تبهر 

يف اأمن واأمان مع احتفاظ كل طرف بروؤيته 

لالأمور ومعتقداته الكثرية.

العجاب،  العجب  و�سرنى  لنعقده  تعالوا 

م�ساغة  البنود  اإذ  لعقده  جاهز  �سيء  وكل 

والنتائج  العليم  احلكيم  عند  من  باإحكام 

م�سمونة الوقع حتى قبل انعقاده.

 مبارك بويقوش تغزوت )تنغير(

�سحقا ملن يومنون ببع�ض الكتاب ويكفرون بالبع�ض الآخر موؤمتر احلجرات هو احلل لالأمة الإ�سالمية
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مبنا�سبة غزوة بدر يوم

ال�سابع ع�سر  رم�سان

درو�س وعرب
● بقلم: 

مصطفى الطريبق

.. يف هذه الظروف ال�صعبة توفيت ال�صيدة خديجة زوج الر�صول �صلى 

اهلل عليه و�صلم، وكان هذا قبل الهجرة بثالث �صنوات، فحزن �صلى اهلل 

عليه و�صلم بذلك، وكيف ال يحزن وهي اأم اأوالده كلهم ما عدا اإبراهيم الذي 

كان من مارية القطبية، ومن اأوالد ال�صيدة خديجة ر�صي اهلل عنها: زينب 

وهي اأكرب بناته، واأمامة التي تزوجها �صيدنا علي بن اأبي طالب بعد وفاة 

ال�صيدة فاطمة، ورقية واأم كلثوم زوجتا �صيدنا عثمان بن عفان، فقد كان 

الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم يجد يف �صيدتنا خديجة ال�صند القوي، وكان 

يلقى منها احلنان والرقة والعطف، وبعد وفاتها تزوج �صلى اهلل عليه 

و�صلم �صودة بنت زمعة، وبعدها عقد على عائ�صة ر�صي اهلل عنها، ثم تويف 

عم الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم اأبو طالب وهو الذي كان يرد عنه كيد 

االأعداء ويكف عنه اأذى كفار قري�ش، و�صمي هذا العام الذي وقعت فيه 

هذه االأحداث عام احلزن، وقد ذكر ذلك الق�صطالين يف املواهب اللدنية )ج. 

1/ 244( ومن هنا ا�صتدت اإذاية امل�صركني للر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم 
فتوجه اإىل الطائف والقى ما ذكرنا، ويف هذه املرحلة اأراد اهلل اأن يفرج عن 

ر�صوله الكرمي، فاأكرمه باالإ�صراء واملعراج، فاأنزل قوله تعاىل: »�صبحان 

الذي  االأق�صى  امل�صجد  اإىل  احلرام  امل�صجد  من  ليال  بعبده  اأ�صرى  الذي 

باركنا حوله لرنيه من اآياتنا اإنه هو ال�صميع العليم«. ولكن م�صركي قري�ش 

ظلوا متمادين يف ال�صر واالإذاية، ولكن الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم كان 

يتحداهم فيخرج اإىل املوا�صم ويعر�ش نف�صه على القبائل ويدعو النا�ش 

اإىل االإ�صالم. وكرثت االإذاية وا�صتد العداء واأ�صبح نارا تتاأجج يف كفار 

الر�صول  فاأمر  به،  اآمن  اهلل عليه و�صلم ومن  الر�صول �صلى  قري�ش نحو 

�صلى اهلل عليه و�صلم اأ�صحابه بالهجرة اإىل املدينة، وبهذه الهجرة خفت 

االإذاية ووجدت الدعوة جماال وا�صعا لن�صر االإ�صالم، واأ�صلم العدد الكبري 

من العرب، ال�صيما حينما و�صل الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم اإىل املدينة 

كربى  بحفاوة  ا�صتقبل  بعدما  باملدينة  فاأقام  به،  حميطون  واالأن�صار 

وبن�صيد كان يتغنى به م�صتقبلوه باأفراح عارمة وزغاريد ت�صك االآذان، 

وحلق بالر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم اأهله وحمبوه وع�صريته وهم: اأم 

كلثوم وفاطمة ابنتاه، و�صودة زوجته، واأم اأمين زوج زيد وابنها اأ�صامة، 

اأما زينب فمنعها زوجها اأبو العا�ش بن الربيع...

انت�صار  اأول  للمالإ  ي�صجل  اأن  املرحلة  هذه  يف  االإ�صالمي  للتاريخ  وقدر 

للم�صلمني الذين كانوا يف اأول عهدهم يف التكوين، ويف احلرب واملواجهة 

على اأكرب قوة عاتية طاغية، وذلك يف اأول غزوة هي غزوة بدر. 

امل�صلمون  وخا�صها  رم�صان،  �صهر  من  ع�صر  �صابع  يوم  حدثت  غزوة 

بقيادة الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم، وقد �صبقت هذه الغزوة بعمليات 

بدر  غزوة  تعترب  ولذلك  بدر.  غزوة  م�صتوى  يف  تكن  مل  ولكنها  حربية 

البداية احلقيقية ملحاربة م�صركي قري�ش واإيقافهم عند حدهم، واإظهار 

قوة امل�صلمني اأمامهم، وهذه الغزوة العظيمة ميكن اخلروج منها بدرو�ش 

جليلة الفائدة وبفوائد كثرية، فاأول در�ش هو انت�صار امل�صلمني بعدد قليل 

جدا على م�صركي قري�ش الذين كان عددهم اأكرث بكثري من عدد امل�صلمني، 

وهو ن�صر اأراده اهلل لعباده املوؤمنني املخل�صني، فقال تعاىل: »ولقد ن�صركم 

اهلل ببدر واأنتم اأذلة« فقد كان امل�صلمون قليلي العدد والعدة، وكانوا غري 

م�صتعدين وعلى غري اأهبة للقتال، بل منهم من كان يكره هذا القتل، وكان 

لكارهون  املوؤمنني  من  فريقا  »واإن  تعاىل:  فقال  فقط،  الغنيمة  مرادهم 

يجادلونك يف احلق بعدما تبني كاأمنا ي�صاقون اإىل املوت وهم ينظرون واإذ 

يعدكم اهلل اإحدى الطائفتني اأنها لكن وتودون اأن غري ذات ال�صوكة تكون 

لكم، ويريد اهلل اأن يحق احلق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق احلق 

ويبطل الباطل ولو كره املجرمون«، )�صورة االأنفال، االآية: 7(.

و�صار الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم باأ�صحابه اإىل املواجهة مع امل�صركني 

الذين كانوا ميثلون اأعتى �صناديد وكفار قري�ش، ومنهم: عتبة بن ربيعة، 

اهلل عليه  الر�صول �صلى  ابن عتبة... وراأى  والوليد  ربيعة،  بن  و�صيبة 

فقال  جهنهم،  واأخ�صاب  قري�ش  �صناديق  الطغاة  العتاة  هوؤالء  و�صلم 

الأ�صحابه: »هذه مكة قد اأخرجت لكم اأفالذ اأكبادها«.

لي�صتجيب فقال: »اللهم  اإىل ربه يدعوه  ثم توجه �صلى اهلل عليه و�صلم 

هذه قري�ش قد اأقبلت بخيالئها وفخرها، حتاديك وتكذب ر�صولك، اللهم 

فكان  وعده  اهلل  و�صدق  الغداة«.  اأمتهم  اللهم  وعدتني،  الذي  فن�صرك 

الن�صر للم�صلمني، وكانت الهزمية للم�صركني، وانت�صر امل�صلمون وعادوا 

بالغنيمة والظفر واالنت�صار، ووىل امل�صركون منهزمني مدحورين، وهكذا 

ذاق امل�صلمون حالوة الن�صر يف اأول غزوة حربية، وراأوا نتيجة االإميان 

واتباع الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم.

وبذلك كانت هذه الغزو فاحتة عهد جديد من عمل الدعوة االإ�صالمية، وهو 

عهد اجلهاد �صد ال�صرك و�صد امل�صركني الذين مل تنفع معهم الكلمة ومل 

تقنعهم املوعظة وال الدعوة احل�صنة فاأ�صاوؤوا للر�صول �صلى اهلل عليه 

ال�صر والعدوان والظلم  اتبع هداه، وبالغوا يف  و�صلم والأ�صحابه وملن 

الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم على ذلك وانتظر حتى  والتظلم، و�صرب 

جاء اأمر اهلل بالقتال فقاتل امل�صركني وهو على حق وامل�صركون على باطل، 

والبد للحق اأن يهزم الباطل وتلك حكمة اهلل ولن جتد حلكمة اهلل تبديال، 

وقل »جاء احلق وزهق الباطل اإن الباطل كان زهوقا«.

اِنتهى

الحلقة  الخامسة

الدرا�صي،  العام  �صينتهي  �صهر  من  اأقل  بعد 

و�صتغلق املدار�ش واجلامعات واملعاهد اأبوابها 

ليحل ف�صل ال�صيف، ف�صل الراحة واال�صتجمام 

واالأ�صفار.

واالأولياء،  واالآباء  التالميذ  من  كل  ويت�صاءل 

وامل�صوؤولني  التعليم  ون�صاء  رجال  واملدر�صني، 

الذي  ما  عليها،  ح�صلوا  التي  النتائج  عن  كذلك 

حققوه ومل ي�صتطيعوا حتقيقه خالل هذا العام؟ 

من  منعتهم  التي  والعوائق  امل�صاكل  هي  ما 

حتقيق اأهدافهم؟

كثري من النا�ش ال يتحدثون عن اجلانب املعريف 

التالميذ  ياأتي  منها،  مفروغ  م�صاألة  فتلك  فقط، 

والطلبة اإىل املدار�ش واجلامعات للح�صول على 

الكت�صاف  مهاراتهم  لتطوير  واملعرفة،  العلم 

اأ�صياء جديدة، لتنمية مدارك معينة، يفتح اأمام 

كان  ما  ومعامل  جديدة  اآفاقا  وعيونهم  عقولهم 

الدرا�صة  لوال  قبل،  من  اإليها  التطلع  املمكن  من 

والتفكري واالجتهاد.

اآخر،  نوع  من  ح�صيلة  عن  يتحدثون  هوؤالء 

عانقوا  عندما  لعقولهم  جتلت  اإن�صانية  ح�صيلة 

نهاية  يف  واأ�صدقاءهم  واأ�صاتذتهم  زمالءهم 

�صادقة  بدموع  وودعوهم  الدرا�صية،  ال�صنة 

خالل  اأح�صوا  منك�صرة،  حزينة  وقلوب 

كثرية  اأ�صياء  تعلموا  باأنهم  الوداع  حلظات 

يحبون  كيف  تعلموا  الدرا�صي.  املقرر  بجانب 

معهم  وبنوا  واأ�صاتذتهم  زمالءهم  ويحرتمون 

عالقات  ون�صجوا  اآخر،  نوع  من  اأ�صرية  حياة 

نا�ش  مع  والثقة  والتقدير  واالحرتام  املحبة 

خمتلفة،  اجتماعية  ل�صرائح  ينتمون  اآخرين، 

�صخ�صياتهم ال تعك�ش دوما ظروفهم وحميطهم. 

اأ�صخا�ش يجمعهم حميط واحد، اأهداف واحدة 

املوا�صيع  يناق�صون  واحدة،  وم�صوؤولية 

يف  احلق  لهم  بينهم،  ما  يف  و�صفافية  بو�صوح 

االختالف، لكل واحد اأفكاره واآراوؤه ولكن عليهم 

التعاي�ش مع هذا االختالف.

بني الفينة واالأخرى، يحدث �صوء تفاهم بينهم، 

التعليمية،  املوؤ�ص�صات  ففي  عادي.  �صيء  وهذا 

ويتقبل  لالآخرين  يديه  ميد  كيف  املرء  يتعلم 

هناك  اأن  رغم  ال�صعوبات  لتجاوز  م�صاعداتهم 

من يف�صل االعتماد على النف�ش والعمل ب�صمت 

وب�صكل فردي ويبخل على االآخرين بامل�صاعدة. 

معرفيا  ثراء  اأكرث  اجلماعي  العمل  ويبقى 

على  زيادة  فيه.  االندماج  من  البد  واإن�صانيا، 

اجلميع  ي�صتفيد  واجلامعات،  املدار�ش  يف  ذلك، 

ال�صنة:  خالل  تنظم  التي  املختلفة  االأن�صطة  من 

معار�ش،  مو�صيقى،  م�صرحيات،  رحالت، 

ريا�صة، مباريات..

ي�صاف  اإن�صانيا  ر�صيدا  تعترب  االأ�صياء  هذه  كل 

يحققه  الذي  والعلمي،  املعريف  الر�صيد  اإىل 

االإن�صان على مر هذه ال�صهور.

نجيبة بزاد بناني )الرباط(

نحن اأبناء الكاآبة واأنتم اأبناء امل�صرات، والكاآبة 

نحن  ال�صريرة،  القلوب  جوار  يف  ي�صكن  ظل 

ذووا النفو�ش احلزينة، واحلزن كبري ال ت�صعه 

اأيها  وننتحب  نبكي  نحن  ال�صغرية،  النفو�ش 

يظل  مرة  بدموعه  يغت�صل  ومن  ال�صاحكون، 

اأما  تعرفوننا  ال  اأنتم  الدهور..  نهاية  اإىل  نقيا 

تيار  مع  ب�صرعة  �صائرون  اأنتم  فنعرفكم،  نحن 

فجال�صون  نحن  اأما  تلتفتون،  فال  احلياة  نهر 

تعون  ال  اأنتم  ون�صمعكم  نراكم  ال�صاطئ  على 

ميالأ  واالأيام  الربملان  �صجيج  الأن  �صراخنا 

هم�ش  الأن  اأغانيكم  فن�صمع  نحن  اأما  اآذانكم، 

الأنكم  نراكم  نحن  م�صامعنا،  فتح  قد  الليايل 

تروننا  فال  اأنتم  اأما  املظلم،  النور  يف  واقفون 

الكتاب  نحن  املنرية،  الظلمة  يف  جال�صون  الأننا 

قلوبنا  خيوط  من  نحوك  والفال�صفة  وال�صعراء 

حفنات  �صدورنا  بحبات  ومنالأ  االآلهة  مالم�ش 

املالئكة، واأنتم ت�صعون قلوبكم بني اأيدي اخللو 

خال  اجلهل  بيت  الأن  اجلهالة،  بقرب  ترتاحون 

من مراآة ترون فيها وجوهكم.

يت�صاعد  تنهداتنا  ومع  نتنهد  نحـــــــن 

وخرير  الغ�صون  وحفيف  الزهور  هم�ش 

وتتنابزون  فت�صحـــكون  اأنتم  اأما  ال�صواقي، 

ب�صحيق  متتزج  وتتناطحون، وقهقهاتكم 

اجلماجم وعويل الهاوية، نحن نبــــكي ودموعنا 

تن�صكب يف قلب احلياة مثلما يت�صاقط الندى من 

اأجفان الليل يف كبد ال�صباح اأما اأنتم فتبت�صمون 

ومن جوانب اأفواهكم املبت�صمة تنهرق ال�صخرية 

مثلما ي�صيل �صم االأفعى على جرح املل�صوع، نحن 

املظلوم،  و�صراخ  الفقري  اأنة  ن�صمع  الأننا  نبكي 

رنة  �صوى  ت�صمعون  ال  الأنكم  ت�صحكون  واأنتم 

االأقداح، نحن اأبناء الكاآبة واأنتم اأبناء امل�صرات، 

م�صرياتكم  واأعمال  كاآبتنا  ماآ�صي  ن�صع  فهلموا 

اأمام وجه ال�صم�ش...فهل اأنتم منتهون!؟ 

عبد الواحد سعادي )الجديدة(

نحن و�أنتم .. فهل 

�أنتم منتهون؟

ولد �سغيـــــــر حل عيـــــنيه             لقى نف�سو فالدنــــيا وحــــــيد
يفر�ض االأر�ض وال�سما تغطيه      ماذاق طعم احلنان وال فرح العيد

غلطو هما لثنــــــــــــني     والحوه جنـــــــــــــب احلـــــــيط
ما عندهم قلب حنني    هـــــــــــــان عليهـــــــم ي�ســـــــيط

قلبهم ما فيه رحمة     خــــــالوه فال�ســـــــوارع يتــرمى
اأزمة مورا اأزمـــــــــــــة    مـــــــاد يديه يطـــلب اللــــــــقمة

يا ح�سرة ا�سمـــــــــو   ال�ســــــياع واحلــــــــــــــــــرمان
بــــــــــــــــاه وامــــــــو   ال�ســــوارع والطـــــــــرقــــــــان
داروها ومـــــــا ندمو   اأثارهـــــــــم مــــــــا بــــــــــــــــان
لو كــــــــان يفــــــهمو   �ســــــــــــــردو اإن�ســــــــــــــــــــــان
ال �ســــدر ي�ســـــــمو   ويعطـــــــــــيه احلـــــــــــــــــنان
�سكـــــون يرحمـــــــو   مــــن غـــــــــــــري الرحـــــــــمن

عا�ض فاملجهول احلقيقة غابت عنو                اأمالو يعرف ال�سجرة منني طاح غ�سنو

ا�سنو ذنبو الغلطة ما�سي مـــــنو              قـــــتلو ال�ســـياع واحلرمان دفنو

دكير محمد عبد الصادق )مراكش(

جنب الحيط

»�حل�سلة« و�حل�سيلة يف نهاية �لعام �لدر��سي

حتى ال ي�سيع �خلري بيننا
قيل »رحم اهلل عبدا اإذا باع �صمحا، واإذا ا�صرتى �صمحا«، الأن اخلري 

اأو اخلريية هي نعم ورحمات وف�صل البد من وجوده بني النا�ش، 

والديانات ال�صماوية بدون ا�صتثناء مبنية - فعال - على فعل اخلري 

بني كل االأفراد، الأن اخلري ال�صك ت�صتحيل احلياة بدونه.

واأفعال اخلري واخلريية - اإذا ح�صنت النيات - جتري وقائعها بني 

اأفراد كل جمتمع متح�صر، ويكون ذلك ب�صفة عامة، وباخت�صار بني 

البائع وامل�صرتي، بني املوظف اأو امل�صتخدم اأو املواطن والزبون، 

كذلك  اخلري  اأن  نن�صى  وال  واآبائهم،  والطلبة  التعليم  رجال  وبني 

�صفافية بني ال�صلطة التنفيذية والت�صريعية، وهو دميقراطية داخل 

االأحزاب وبني منخرطيها وهلم جرا..

كل  يف  وجمالية  وبحرفية  بحق  ا�صتعمل  اإذا  اخلري  فاإن  وهكذا، 

مناحي احلياة، فاإنه يعطي حلياتنا طاقة خالقة با�صتطاعتها حل 

كل النزاعات.

عبد الجليل شهيد )الدار البيضاء(



المنوعات

��ست�سمح كل من تي�سرت له قر�ءة م� ج�ء يف هذه �ل�سرية ب�أن �أعود 

�إعج�بي ب�سرعه الثنني  ن�ل  �لذي  �لعزو� �س�حبي  �إىل ذلك  ب�حلديث 

و�ملرتبع  �الأجنبيتني  �جلن�سيتني  ذي  �ل�سر�س�ر  �حل�سن  زب�نية  من 

�ل�سي  �إىل و�لده  �أر�سل  على عر�ش »ح�رة �ل�سورة«. ك�ن �لعزو� قد 

جاليل تف��سيل رحلته من مر�ك�ش �إىل �الإ�سكندرية �إىل �أن �سلمه �الأمن 

�لق�هرة  يف  �خلط�بي  �لكرمي  عبد  حممد  للمج�هد  �مل�سري  �حلدودي 

�س�أن  يف  معه  �لتع�مل  تف�سل  �لن��سر  عبد  جم�ل  حكومة  ك�نت  حيث 

�ملغ�ربة �لق�دمني �إىل م�سر يف مثل هذه �لظروف. متكن �لعزو� �أي�س� 

من مر��سلة خطيبته �لتي مل يكن قد عقد عليه� بعد و�لتي ك�نت ترى 

فيه �لغد �مل�سرق للوطن، وهو بدوره ك�ن يبثه� كل ع�سقه للحرية.. 

�أن  مع�  ف�تفق�  بدونه�،  للحي�ة  طعم  ال  �أن  منه  �إمي�ن�  �لوطن،  حرية 

ومن  �ملفرو�ش.  �حلم�ية  عهد  متزيق  بعد  �إال  يكون  لن  قر�نهم�  عقد 

�أجل �لوف�ء بهذ� �لعهد رف�ست »اللة موالتي« كل من تقدم خلطبته�، 

كل  على  و�ل�سغط  �لعنف،  حد  �إىل  بلغ  موقف�  �أخوه�  منه�  و�تخذ 

�خلن�ق  ت�سييق  و�أم�م  ج�نبه.  �إىل  �نح�زو�  �لذين  �الأ�سرة  �أفر�د 

عليه�، �تخذت من و�لدي بن جلون، �أبوين له� و��ستع��ست بهم� عن 

بـ«خوي  وتن�ديني  له�  �أخ�  �سخ�سي�  �أن�  يف  ترى  وبد�أت  �أهله�  حن�ن 

�سي حممد«. وقد علمت من ر�س�ئل �حلب �الأ�سمى بينهم� �أن �ملج�هد 

حممد بن عبد �لكرمي �خلط�بي ك�ن ق��سي� بع�ش �ل�سيء مع �لعزو� بن 

جلون وعبد �لكبري وهبي. فبمجرد �أن و�فق على ت�سلمهم� من �أيدي 

�سرطة �حلدود �مل�سرية حتى ب�درهم� ب�ل�سوؤ�ل: »�أ�سنو جيتو تديرو� 

هن�؟ على هذ� وقت كيهربو� فيه �لن��ش من بالدهم؟ وب�الأخ�ش �سب�ن 

ف�سنكم وبه�د �لقالدي.. هذي هي �لرجلة؟«

مل يكن عبد �لكبري وهبي رفيق �لعزو� ه�دئ� ك�سديقه بل ك�ن يف قمة 

�الندف�ع و�النفع�ل، و�أبدى على �لفور عدم ر�س�ه على �ل�سيغة �لتي 

��ستعمله� �ملج�هد �خلط�بي ف�أج�به، ح�سب م� علمت منهم� �سخ�سي� 

حن�  حتى  �ل�سي..  نعم  للهن�  و�سلتن�  �للي  هي  »�لرجلة  بعد:  فيم� 

جم�هدين وقمن� بعملي�ت وتف�سح �سر جم�عتن� ب�سبب قلة �خلربة.. 

حيث  فبالدن�..  ونك�فحو  ونرجعو  نتكونو  ب��ش  �إال  مل�سر  وم�جين� 

و�ملج�هدين  ب�ملق�ومني  خ��سة  هن�  مع�سكر�ت  ك�ينني  ب�للي  عرفن� 

دي�ل �ملغربي �لعربي«.

نغمة  وتفهم  ب�جلو�ب،  �خلط�بي  �ملج�هد  رو�يتهم�،  ح�سب  �أعجب، 

�لعزو� بن جلون،  �لكبري وهبي رفيق  به� عبد  �لتي حتدث  �النفع�ل 

و�طمئن �إىل �ل�س�بني و�أخذ منهم� �ملزيد من �ملعلوم�ت عن كل م� حدث 

جلم�عة �لبق�ل، ثم �أح�سن وف�دتهم� �إىل �أن هي�أ لهم� ظروف �اللتح�ق 

ب�ملخيم �لع�سكري �أو �ملع�سكر �لعربي على �الأ�سح �لذي يجمع �سب�ن� 

من فل�سطني، وتون�ش، و�جلز�ئر، و�ملغرب، و�ليمن. وك�ن �أحد �لق�دة 

�جلز�ئر  جل�رتن�  �الأ�سبق  �لرئي�ش  هو  فيه  �لتكوين  على  �مل�سرفني 

�ل�سيد »�لهو�ري بومدين«، وك�نت مدة �لتكوين ال تنق�ش عن �سبعة 

�لب�س�عة  �مل�سريون  �أع�د  �ل�سهور  تلك  مرور  بعد  تزيد.  وال  �سهور 

�إىل �س�حبه� �ملف�سل لديهم يف مثل هذه �ملو��سيع وهو حممد بن عبد 

�لكرمي �خلط�بي، و�أعتقد �أن �لزعيم عالل �لف��سي ك�ن خم�طب� �أ�س��سي� 

يف �سوؤون �ل�سي��سة و�الإعالم حينه�. 

��ستقبل �إذ� بطل معركة �أنو�ل �ل�س�بني بنجلون وعبد �لكبري وهبي، 

عن  يت�بعه  ك�ن  �لذي  �ملع�سكر  د�خل  �سلوكهم�  ح�سن  على  وهن�أهم� 

كثب، ثم �سلم خم�سني جنيه� م�سري� لكل و�حد منهم� وهو مبلغ يع�دل 

خم�سة وثالثني �ألف فرنك ب�لعملة �مل�ستعملة يف عهد �حلم�ية. و�أ�س�ر 

�إليهم� ب�ال�ستعد�د للعودة �إىل �لوطن فب�دره �أحدهم� ب�ل�سوؤ�ل »وكيف 

�سنعود للمغرب ي� �سيدي؟«.

ت�س�ألني  حتى  �ستجيء  كيف  �س�ألتني  »هل  بحزم:  �ملج�هد  �أج�بهم� 

كيف �ستذهب؟.. ب�لطبع �ستذهب�ن ب�لطريقة نف�سه� �لتي �أتيتم� به�«. 

وب�لفعل بد�أت رحلة �لعودة من �لق�هرة �إىل �الإ�سكندرية ثم �إىل حدود 

»�لفالكة«..  من  و�حد  طرف  من  ��ستقبال  حيث  تون�ش  �إىل  ثم  ليبي� 

عليه�  عرفهم�  وقد  �إليهم�  ح�جة  يف  ك�نت  �لتي  �لتون�سية،  �ملق�ومة 

متدرب تون�سي ك�نو� قد �لتقو� به يف �ملع�سكر مب�سر. وبعد م�س�ركتهم� 

يف بع�ش �لعملي�ت هن�ك يف تون�ش.. تهي�أت �الأ�سب�ب �ملن��سبة ل�سفرهم� 

للمغرب عرب حدود �جلز�ئر مب�س�عدة من ك�ن يف ��ستقب�لهم� من حركة 

مت  �ملختلفة،  �لنقل  لو�س�ئل  وب��ستعم�لهم  �جلز�ئريني.  �ملج�هدين 

�لو�سول ليال �إىل مر�ك�ش. وقرب ب�ب �خلمي�ش، وبني �مل�س�فة �لر�بطة 

ب�جدي«  »�لعربي  �أ�سرة  توجد  حيث  م�جوريل  متنزه  وبني  بينه 

�ملن��سل �لذي �سبق �حلديث عنه كح�ر�ش لتلك �ملعلمة، و�لذي ك�ن 

�أروع �الأمث�ل، قلت يف هذه �مل�س�فة  �لتعذيب  �أثن�ء  ي�سرب ب�سموده 

�أمرهم� ومت �عتق�لهم� كمطلوبني  �نك�سف  �لنخيل،  ب�أ�سج�ر  �ملزدحمة 

من طرف �ل�سلط�ت �لع�سكرية و�الأمنية �لتون�سية.
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نفحات من سيرة الذات
بقلـــــم:

 حسن الجندي

الحاج محمد كديلي 
في ذمة اهلل

�لتحــــــق ب�لرفيق 

يوم  �الأعلــــــــــى 

م�ي   26 �الإثنــني 

مبـــــدينة   2014
�لرب�ط �ل�ســحفي 

�حلـ�ج حمــــــــمد 

كديلي، تغمده �هلل 

برحمته.

�ملن��سبة  وبـــهذه 

ب�أحر  »�الأ�سبوع«  تتقدم  �الألـــــــيمة 

�لتع�زي و�أ�سدق �ملو��س�ة �إىل جميع �أفر�د 

ع�ئلة �لفقيد، د�عية لهم ب�ل�سرب و�ل�سلو�ن، 

وللمرحوم ب�ملغفرة و�لر�سو�ن. �إن� هلل و�إن� 

�إليه ر�جعون.

بقلم: أبو أزهار

هاجت كتائب القادوس
لتحجب ضوء الفانوس

وتغطي علوم القاموس!!
طنينها يسكت الناقوس

إنها فصيلة الناموس
وهو عدو منحوس

مكفهر عبوس
بالدماء مهووس
يمتص وال يبوس
والضحية عروس

في حرب ضروس!!
وقد نزلت الفؤوس

بأيدي ضعاف النفوس
على خيرة الرؤوس

ومازال الناموس
يمتص نخب الكؤوس
فلنستوعب الدروس!!

كتائب القادو�س

الكالم الموزون

● ال تكن �إمعة تقول �إن �أح�سن 

النا�س اأح�سنت، واإن اأ�ساءوا 

�أ�س�أت، فهذ� �لخلق لي�س من �سيم 

�لم�سلم، وال من �سف�ته وال 

�سم�ته، و�إي�ك �أن تتبع غيرك �إال 

في �لحق، وفي م� تعتقد �أنه 

�ل�سو�ب، و�لم�سلم �لحق من يزن 

�الأمور بمو�زينه� �لدقيقة، فال 

ي�سدر في �أعم�له �إال عن �إيم�ن 

وبينة، وبره�ن و�جته�د، وتوكل 

على مواله.

● ال تكن �إمعة فتذهب نف�سك 

ح�سر�ت، وحي�تك هب�ء، و�أقم 

حي�تك و�سيرتك على تخطيط 

وتوجيه كي ال ي�سل �سعيك، وال 

تزل خط�ك، و��ستقم كم� �أمرت 

على �لنهج �لقويم، و�ل�سر�ط 

�لم�ستقيم، كم� وجهك موالك 

وهد�ك: »�أفمن يم�سي مكب� على 

وجهه �أهدى �أم من يم�سي �سوي� 

على �سر�ط م�ستقيم« فخطط 

لحي�تك منهجه�، و�ر�سم له� 

طريقه� على هدى �هلل و�سر�طه، 

ت�سلم من �لعثر�ت، ويقيك �هلل 

من �لكبو�ت.

● ال ت�ست�سلم لو�س�و�س 

�ل�سيط�ن، وال تتبع نزغ�ته، 

و�أ�سغ �ل�سمع �إلى ند�ء �سميرك 

�لط�هر، وتوجيه�ت قلبك 

�ل�س�دق، و�إره��س�ت نف�سك 

�الأبية في جميع حرك�تك 

و�سكن�تك، ف�إن �سوت �ل�سمير 

�أ�سدق �الأ�سو�ت جميع�، وبو�عث 

�لنية �لح�سنة خير �لبو�عث، 

ف�إنم� �الأعم�ل ب�لني�ت، و��ستفت 

قلبك و�إن �أفت�ك �لن��س. 

�ضمرية �ضعيد �ضحية عملية 

»�ضرقة..« وهذا ما دعت 

مع �أنه� ك�نت ت�ستعد الإطالقه� ر�سمي� يف �لفرتة �لقليلة 

�سعيد  �سمرية  �ملغربية  �لنجمة  ��ستيقظت  �لق�دمة، 

�أغنيته�  ت�سريب  على  �جل�ري،  �الإثنني 9 يونيو  يوم 

�ملنفردة �جلديدة »�للي بينن�« عرب قنو�ت وح�س�ب�ت 

  Youtube  سخ�سية ملجهولني عــــــرب موقـــــعي�

.Sound Cloudو

من  �أقل  وبجودة  ن�سخة،  من  ب�أكرث  �سربت  �الأغنية 

جودة �لن�سخة �الأ�س��سية �لتي مت ت�سليمه� لالإذ�ع�ت 

�لعربية و�ل�سركة �ملنتجة له� لتوزيعه�.

ق�سري  وقت  قبل  �سرعية  غري  بطريقة  ت�سريبه�  ومع 

�أنه� تنوي تقدمي  �أعلنت �سمرية  �إطالقه� ر�سمي�،  من 

عرب  �الأغنية  ت�سريب  يف  يد  له  ك�ن  من  كل  �سد  بالغ 

كم�  �مل�سرب،  ل�سخ�سية  تتو�سل  حتى  �الإنرتنيت 

�جلودة  �لقليلة  �الأغنية  مبق�طعة  جمهوره�  ط�لبت 

خالل  للنور  �الأ�سلية  بن�سخته�  �الأغنية  تخرج  حتى 

�س�ع�ت قليلة.

�أحل�ن  كلم�ت،  من  بينن�« هي  »�للي  �أغنية  �أن  يذكر 

وتوزيع �ملغربي حم�سن تيز�ف، وتفكر �سمرية ح�لي� 

يف ت�سويره� على طريقة �لفيديو �لكليب.
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�نتخب �ملوؤمتر �ل�س�بع 

�لوطنية  للنــــــــــق�بة 

�ملــــغربية،  لل�سح�فة 

بطنجة  �نعـقد  �لــــذي 

يونيو  و7   6 يومي 

2014، �لزميل عبد �هلل 
�لبق�يل، رئيـ�س� للنق�بة 

و�لزميل يون�ش جم�هد، 

ملجل�سه�  ع�مــ�  �أمين� 

�لفيدر�يل،  �لوطني  �ملجل�ش  ب�إجم�ع  �لوطني، وذلك 

�لذي يتكون من 126 �سح�فية و�سح�يف، و�لذي مت 

�نتخ�بهم من طرف 366 موؤمتر�.

�لوطني  �ملجل�ش  �نتخب  هذ�،  �إىل  وب�الإ�س�فة 

�لفيدر�يل، �لزمالء، علي خال، وحممد �ل�سر�ج �ل�سو، 

ب�الأم�نة  �أع�س�ء  كر�سة،  وحميد  �لزغ�ري،  وعمر 

�لع�مة لهذ� �ملجل�ش. وربيعة م�لك وف�طمة �حل�س�ين، 

بن�سليم�ن،  �ليقني  نور  و�لزميل  للرئي�ش،  ن�ئبتني 

�أمين� للم�ل، وعبد �لق�در حج�جي، مقرر�، وو��سل 

�لب�قون  �لتنفيذي،  �ملكتب  �أع�س�ء  �نتخ�ب  عملية 

وهم: �سعيد كوبريت، وعبد �لكبري خ�سي�سن، وزهري 

�لد�ودي، وليلى �لو�دي، وحممد �لط�لبي، وملنور عبد 

�حلفيظ، وحل�سن �لي��سميني، ومليكة مهني، وحممد 

نو�ر، وحممد �حلجيوي، و�أو�سيموح حل�سن، وحن�ن 

رح�ب، وعبد �لرحيم �لتور�ين، و�إبر�هيم �لغربي.

د.يوسف الكتاني

االحتفال ال�ضنوي بليلة 

الن�ضف من �ضعبان

بز�ويته�  �ملغربية  �لعلوية  �ل�سوفية  �لطريقة  تنظم 

مبدينة وجدة �لك�ئنة بزنقة بودير �الحتف�ل �ل�سنوي 

�سعب�ن   14 �خلمي�ش  يوم  �سعب�ن  من  �لن�سف  بليلة 

1435هـ �ملو�فق لـ12 يونيو 2014 م بعد �سالة �ملغرب، 
حتت �سع�ر: »�ملغفرة و�الأجر �لعظيم«. 

تعترب ليلة �لن�سف من �سعب�ن من��سبة للموؤمن لتقييم 

�الأعم�ل  فيه�  ترفع  مب�ركة  ليلة  �أنه�  حيث  �أعم�له، 

وت�ستج�ب فيه� �لدعو�ت ويغفر �هلل فيه� لعب�ده كم� ورد 

يف �حلديث. وهي من��سبة كذلك ل�سحذ همم �ملوؤمنني 

كيفم�  عليه�  و�حلر�ش  �ل�س�حلة  �الأعم�ل  من  لالإكث�ر 

ك�نت �الأحو�ل لنيل �ملغفرة و�الأجر �لعظيم.

البقايل رئي�ضا  لنقابة ال�ضحافة

البقالي

�ضمرية �ضعيد �ضحية
 عملية »�ضرقة..« 

جمعية النقاطة 
بتطوان تنظم حملة 
طبية لفائدة أكثر من 

400 مستفيد
نظمت جمعية �لنق�طة للتنمية �الجتم�عية 

مبقره� �لك�ئن بحي �لن�سيم تطو�ن، �سب�ح 

خ��سة  حملة   ،2014 يونيو   8 �الأحد  يوم 

ب�سر�كة  �ل�سكري،  لد�ء  بفحو�س�ت طبية 

مع جمعية �ل�سكري للرع�ية �ملبكرة.

و��ستف�د من هذه �حلملة �لطبية �ملج�نية 

و�لتي جتند له� ط�قم طبي متميز ومتك�مل، 

�أزيد من 400 م�ستفيد وم�ستفيدة �أتو� من 

جميع �الأحي�ء �ملج�ورة.

�أقدمت عليه� �جلمعية  هذه �ملب�درة �لتي 

ح�سب  وقته�  يف  ج�ءت  �ملذكورة 

لـ«�الأ�سبوع«،  �مل�ستفيدين  ت�سريح�ت 

على  �لكرمي  رم�س�ن  و�سهر  وخ�سو�س� 

�لفح�ش  �ملر�سى  هوؤالء  يفيد  قد  �الأبو�ب 

�ملبكر.

�أكد  �إط�ر �العتن�ء ب�سحة �ملوطنني،  ويف 

رئي�ش جمعية �لنق�طة للتنمية �الجتم�عية 

�أن جمعيته �ستقوم يف �الأي�م �ملقبلة بحملة 

م�س�عد�ت  تقدمي  ب�سدد  �أنه�  كم�  جديدة، 

�إن�س�نية يف �سهر رم�س�ن �ملعظم. 





ُيحكى.. و�لعهدة على �لر�وي، �أن طالبة من 

�ختبار�  جتتاز  وهي  وقفت  �ل�شعب،  بنات 

�لأ�شتاذ  ف�شاألها  �لطب،  كلية  يف  �شفويا 

�لفا�شي �لأ�شل، و�لذي �شي�شبح فيما بعد، 

رئي�شا للحكومة، عن ��شمها، فاأجابته با�شم 

فالتفت  دو�ر)...(،  بنت  �أنها  منه  يفهم 

له:  وقال  بجانبه  ملن  �مل�شتجوب  �لدكتور 

يف  بقاو�ش  ما  �خلد�مات  عال�ش  »هاد�شي 

�أعد�د  �أحد  روتها  كما  �حلكاية  �لديور«. 

جملة »ني�شان« �لفقيدة)...( وكانت موؤرخة 

بتاريخ دجنرب 2006، و�لتي رددت قليال من 

�لأقالم،  تردده  كانت  �أو  رددته،  �لكثري مما 

حقا �أو باطال عن �لفا�شيني.. �لذين كانو� ذ�ت 

زمان، ي�شكلون �لبورجو�زية �لوطنية، فكر� 

�إدري�ش،  �لفاحت مولي  �أيام  منذ  وثرو�ت.. 

مولي  ولده  �شريح  بقرب  يوجد  �لذي 

قدمي،  �أثري  بيت  بفا�ش،  �لأ�شغر  �إدري�ش 

يعرفه �لفا�شيون با�شم »د�ر بالرج«، حقيقته 

»لوتورنو«،  �لفرن�شي  �لباحث  روى  كما 

�أن طائر� من ف�شيلة بالرج، �للقالق، وقف 

عقد  فمه  ويف  �إدري�ش،  مولي  �شريح  قرب 

�إدري�ش،  مولي  �أولد  �أخذه  �للوؤلوؤ،  من 

وبنو� بثمنه تلك �لد�ر �لتي ت�شمى حلد �لآن 

»د�ر بالرج«، غري بعيد مما لز�ل حلد �لآن 

يتهافت عليه  �لذي  لال كنزة  ي�شمى �شريح 

�لباحثون عن �لربكة، على �أ�شا�ش �أنه قرب �أم 

مولي �إدري�ش �لأ�شغر، بينما ينفي �ملوؤرخ 

�لفرن�شي ذلك ليقول باأن لال كنزة، �إمنا هي 

قريبة ملولي �إدري�ش، كان لها يف �لبيت �لذي 

تبيع  كانت  متجر  مز�ر�،  قرب�  �لآن  �أ�شبح 

فيه �جلو�هر، لتبقى �جلو�هر و�لالآلئ �لتي 

وح�شابات  �شيك«  »تر�فلر  �إىل  �لآن  حتولت 

بر�دة، وبن  بالفا�شيني،  مرتبطة  �لأبناك  يف 

�شقرون،  وبن  وبناين،  كري�ن،  وبن  جلون، 

مولي  �أيام  منذ  بالرثوة  �رتبطو�  �لذين 

�إدري�ش، �إىل �أيام �لبنك �شوي�ش.

ورغم �أن فرتة �ل�شتعمار �لفرن�شي للمغرب، 

حاولت تكوين طبقة جديدة من �لأثرياء، يف 

�لبو�دي، بو��شطة �لقياد و�لبا�شو�ت �إل �أن 

�ل�شبق �لفكري و�لتجاري بقي عند �لفا�شيني 

�لذين هيمنو� على �حلكم و�لأبناك، وبالتايل 

على �ل�شيا�شة و�لدولة، لتعي�ش �لأجيال �لتي 

�شر�عا  �ل�شتقالل،  بعد  ما  مرحلة  و�كبت 

�لو�فدة،  �ملحتاجة  �جلماهري  فيه  حملت 

م�شوؤولية فقرها، �إىل غنى �لفا�شيني �ملهيمنني 

تركو�  و�لذين  و�مل�شانع،  �لأبناك  على 

و��شتقرو�  �ل�شو�حي  من  للو�فدين  فا�ش، 

وم�شريي  �لوزر�ء  �أعطت  �لتي  �لبي�شاء  يف 

�إىل  حتول  ما  �شرعان  �شر�ع  يف  �لأحز�ب، 

��شتطاع  مرئية)...(  غري  �أهلية  حرب  �شبه 

�حل�شن �لثاين، بدهائه �أن يفر�ش عليها بع�ش 

�لتو�زن بقوة �جلي�ش، ليكت�شف �أن مكونات 

ذلك �جلي�ش، كلها، بجرن�لتها وكولونيالتها 

�أو  �لذين بحكم �حلاجة،  وحتى ع�شاكرها، 

�لرثو�ت  �أ�شحاب  يعتربون  �لغرية،  بحكم 

و�لنفوذ، و�أغلبهم فا�شيون، هم من �أعد�ئها.

�لثاين، كان كبار  �أنظار �حل�شن  وبعيد� عن 

جل�شات  يف  ي�شخمون  �جلي�ش،  �شباط 

�حلمر�ء،  و�ل�شهر�ت  و�لقمار،  �لبوكري 

�لرثوة  على  �ملهيمنني  للفا�شيني  عد�وتهم 

�لتاأويل  يف  مبالغة  تكن  مل  �إذ  و�حلكومة، 

»�ملغرب  �حلزبية،  لالأن�شودة  �ل�شيا�شي، 

مت  نغماتها  على  و�لتي  لغرينا«،  ل  لنا.. 

وحتى  فا�شية،  �لغري  �ل�شخ�شيات  ت�شييع 

�لتي كانت يف �حلكومة، لإبعادها عن حلبة 

�لد�خلية،  وزير  هروب  ولنتذكر،  �حلكم. 

�حل�شن �ليو�شي وجلوئه لإ�شبانيا، و�إعالن 

هاربا،  ثائر�  وبيهي،  عدي  تافياللت  عامل 

وق�شر حكم �لعامل �ل�شو�شي �لكبري �ملختار 

�ل�شو�شي، وق�شر حكم �لوزير �لزموري حدو 

�ل�شيكر، وم�شعود �ل�شيكر، ورئي�ش �حلكومة 

مبارك �لبكاي، وح�شن �لزموري، و�لزموري 

لتبقى  وبوفتا�ش،  بنعي�شى  �ل�شالم  عبد 

�أغلب �لوز�ر�ت تكاد تكون رهينة بني �أيدي 

�لفا�شي، عبد �لكرمي بن جلون، و�حلاج عمر 

بن عبد �جلليل، و�حممد �لدويري، و�لإخوة 

باحنيني، �أولد فا�ش �جلديد، وعبد �لرحمن 

بن عبد �لعلي، و�لأمن، عند حممد �لغز�وي 

�لقادر  وعبد  �لوز�ين،  �حل�شن  بن  وحممد 

عبد  وحممد  �لفا�شي،  وحممد  جلون،  بن 

�ل�شالم �لفا�شي، وبن�شامل ج�شو�ش، و�أحمد 

بن �شودة، وعبد �لهادي بوطالب، و�لتهامي 

مولي  �لآخر  �جلديد  فا�ش  وولد  �لوز�ين، 

�أحمد �لعلوي، و�أحمد بن كري�ن، و�ملامون 

�لطاهري و�أحمد بناين، ونور �لدين �لغريف، 

�لعمر�ين،  وكرمي  �لعر�قي،  �للطيف  وعبد 

و�لعربي �ل�شر�يبي، وبدر �لدين �ل�شنو�شي، 

و�للو�ئح طويلة، ليجد �جلرن�لت �لأقوياء، 

�ملذبوح، و�أوفقري، و�لدليمي، و�ل�شلو�طي، 

وبوكرين، وحمو، وغريهم، �أنف�شهم يف خدمة 

طبقة معينة من �ملنحدرين من فا�ش �لعامرة، 

و�ملديرين،  و�ل�شفر�ء  �لق�شاة  �أعطت  �لتي 

�لوزر�ء  طرف  من  �ملقرتحني  و�ملت�شرفني 

�لأول،  �ملتنطع  �لزعيم  ليكون  �لفا�شيني، 

على  ثورة  �أول  �شاحب  بنربكة،  �ملهدي 

�لزعامة �لفا�شية يف حزب �ل�شتقالل، نبه �إىل 

خطورة هذ� �لالتو�زن وكتب: ))�إن �سيا�سة 

تخدم م�صالح اأقلية)...( من املحظوظني، 

ال ميكنها اأن تدوم يف ع�صر الدميقراطية، 

اأن تكون  هذه الدميقراطية التي ال ميكن 

)�لختيار  لل�صياح((  تعر�ض  يافطة  جمرد 

�لثوري. �ملهدي بنربكة(.

و�خلبايا  �لأ�شر�ر  تلك  قليلة،  ولي�شت 

�ملكتوبة،  �مل�شادر  خمتلف  يف  ك�شفت  �لتي 

بنربكة  �ملهدي  بني  �ل�شرية  �لعالقات  عن 

حامي  �ت�شالت  وعن  �أوفقري،  و�جلرن�ل 

مع  �ملذبوح،  �جلرن�ل  �مللكي،  �لق�شر 

�قطاب �ملعار�شة �لحتادية �لتي كان �أغلب 

رجالها، ل تربطهم بفا�ش، �ية ر�بطة، وخالفا 

لالأ�شماء �لوز�رية �ملحظوظة ذ�ت �لأغلبية 

�لفا�شية، جند �ملقاومني و�ملعار�شني �أغلبهم 

�لزرقوطني،  �ملفجعة:  �لأ�شماء  ذوي  من 

وبن حمو، و�ملانوزي، ودهكون، وبوز�ليم، 

و�ل�شنهاجي،  �لعرب  و�شيخ  و�لفيجيجي، 

طويلة،  و�للو�ئح  وبوحلية،  وبونعيالت، 

�أي ��شم فا�شي يف  حتى ل ن�شتغرب �نعد�م 

لو�ئح �جلموع �لتي قادت كل �ملظاهر�ت، وما 

�شمي باملوؤ�مر�ت)...(، وما وقع من �نقالبات 

ليبقى  وعقا،  وعبابو،  �أمقر�ن،  �أيدي  على 

�شباح  خمت�شر�  �لتاريخ  يف  �ل�شر�ع  هذ� 

ال�صلواطي  كان  ))حني   1971 يوليوز   13
رئي�ض  لي�صتمه  االإعدام،  �صف  اإىل  م�صاقا 

احلكومة اأحمد العراقي منتقما، فيقول له 

ونلتقي  يومك  �صياأتي  تخف  ال  ال�صلواطي: 

اأمام اهلل(( )مذكر�ت حممد �لر�ي�ش(.

�ملحجوبي  �حلركي  �لقطب  �نتظر  حادث 

ليكتب  بعد،  من  �شنو�ت  �أحر�شان، 

وهو  مريع،  منظر  �شيغة  يف  �نتقامه)...( 

يتحدث عما جرى قبل يوم �إعد�م �ل�شلو�طي 

احلبيب  الوزير  ))كان  ويكتب:  معه،  ومن 

مطار  �صاحة  يف  جمروحا  الفا�صي،  الفهري 

�صال حتت ق�صف طائرات االنقالب، غ�صت 

اإيقاف  يحاول  وهو  دما  ت�صيل  يده   ،1972
الدم باليد االأخرى، حني جاء كلب �صغري 

يلعق دم الفهري وهو ي�صيح كيف ميكنني 

م�صطفى  وكان  الكلب،  هذا  من  اأتخل�ض  اأن 

ليقول  حاول..  حاول..  له  يقول  فار�ض 

له الفا�صي الفهري: اإذا زولت يدي.. فالدم 

اأتعمل  فار�ض..  له  ليقول  ف�صت،  �صيعمل 

)مذكر�ت  برييي((  مل�صروب  الدعاية 

�أحر�شان(.

منتهى �لنتقام.. نتيجة �شر�ع مل يكن ير�ه 

فئة من هذ�  �أعماق  ينخر  كان  و�إمنا  �أحد.. 

معركة  �إىل  تطور  ولكنه  �لو�حد،  �ل�شعب 

بالأخطاء،  �ل�شتهانة  فيها  لعبت  مفاجئة، 

دور� جعل فئة من �لذين ي�شعرون بالإهانة، 

�لع�شكري  �أو  �ل�شيا�شي  بالنفوذ  يقنعون  ل 

�حلجج  هي  وها  به،  ينعمون  كانو�  �لذي 

�لذين  �أولئك �جلبابرة  �أن  توؤكد  و�لوثائق، 

ل يخفون ولءهم مللك �لبالد، �أمثال �ملذبوح 

وما �أعظمه، و�أوفقري وما �أخطره، و�لدليمي 

وطنية  كو�رث  يف  يت�شببون  �أقو�ه،  وما 

نتيجة عدم �حرت�م قو�عد �مل�شاو�ة.

يحكي و�حد لز�ل حيا، �أنه ب�شع ليال قبل 

كانت  لل�شخري�ت)...(  �لكارثي  �لنقالب 

�لدولة،  عن  �مل�شوؤولني  كبار  من  جمموعة 

�ملخابر�ت  مدير  وكان  �ليو�شي،  موحى 

�أقطاب  من  يكن  وبوعزة  �لع�شكرية، 

�ل�شالوي  و�إدري�ش  �لرببرية،  �حلركة 

�لع�شاء  يتناولون  �لثاين،  �حل�شن  م�شت�شار 

كلمونا  �أحدهم  لهم  قال  حني  �مل�شقي)...( 

يتفادى  منهم  و�حد  كل  وكان  يجري،  عما 

كل  لأن  �شيجري،  �أو  عما يجري..  �حلديث 

مقابل  �شيدفعه  �لذي  �لثمن  يعرف  و�حد 

كالمه)...(، فالتقو� جميعا حول مائدة لعبة 

�لبوكبري، لكي يتفادى كل و�حد منهم �لكالم، 

و�حد  ليقول  �ل�شريع  بالك�شب  وين�شغل 

�للعبة منتهية)...(، فيقول مدير  �إن  منهم: 

�ملخابر�ت �ليو�شي: من قال هذ�؟

وليدخل �لتاريخ بعد ذلك، ت�شريح م�شريي 

للملك �حل�شن �لثاين، كان مبثابة فل�شفة)...( 

لعلنا بعد موته بخم�شة ع�شر عاما، نعي�ش 

دميقر�طية  معه  تنفع  مل  �لذي  و�قعها 

قال  حني  قدمية..  م�شاو�ة  ول  جديدة، 

ما  ))اإنه  ر�شمي:  خطاب  يف  �حل�شن  �مللك 

االإدارية  الفر�ض  فاإن  امللك،  كر�صي  عدا 

وطريق  واملالية،  والتقنية  وال�صيا�صية 

احلكم اأي�صا، مفتوح اأمام اجلميع(( )خطاب 

20 غ�شت 1972(.
�أو  حكومية،  �أحز�با  �جلميع،  هو  وها 

باملعار�شة،  مكلفة)...(  �أو  معار�شة، 

يف  يد  له  من  وكل  وع�شكريون،  مدنيون 

�أو  �أو يف �مليز�نيات  �ل�شيا�شة  �أو يف  �لإد�رة 

يف �ملالية، يخو�شون حربا �شرو�شا من �أجل 

�ل�شتغناء، �مل�شروع �أو غري �مل�شروع.

�لأجيال  مع  ظهرت  هذ�،  من  �أخطر  بل 

�ندثر  �لذي  �جلديدة، وخا�شة يف �حلا�شر 

فيه عهد �حل�شن �لثاين، و�ندثرت معه �لقو�ت 

�ملخيفة، و�أ�شبحنا نرى، قو�ت جديدة، ل 

�ندثرت،  �ملعار�شة  لأن  معار�شة،  تخاف 

ول عقابا لأن �لعقاب بقي من ن�شيب �شارق 

ر�شيد،  بدون  �ل�شيك  ومعطي  �لبقرة، 

تتالعب  خفية  قوة  م�شادر  لنا  و�أ�شبحت 

�ملرئية،  وغري  �ملح�شوبة،  غري  باملاليري 

ورمبا �إذ� مل يكن لنا من يقول �آح، فقد قالتها 

نيابة عنا جملة »فورين بولي�شي« �لأمريكية، 

عدد مار�ش 2014، حني تاأملت لكون �ملغرب، 

دولر،  مليون   20 �شنو�ت  �شت  يف  �شرف 

�لأمريكي  �ل�شفري  �أخذها  مليار�  ع�شرين 

�أجل  من  »غابرييل«  �لرباط  يف  �ل�شابق 

تلميع �شورة �ملغرب يف �لوليات �ملتحدة، 

ليو�شح �ل�شحفي �ملغربي »�لتيجيني« باأن 

عدد �لذين �طلعو� يف �لفي�شبوك على �حلملة 

�لتي كلفت ع�شرين مليار�، مل يتعد �أربعمائة 

�لعاملي  �ملر�قب  حا�شوب  هو  وها  قارئ، 

�لأ�شبوع  موقع  رو�د  عدد  �أن  يوؤكد  كوكل 

�لإلكرتوين، بلغ خم�شمائة �ألف.

�ملامون  �ل�شابق  �ملالية  وبينما حوكم وزير 

�لطاهري من �أجل ح�شوله على هبة ثمانني 

يك�شب  من  عندنا  �أ�شبح  �شنتيم،  مليون 

عرب  تلفونية  مبكاملة  درهم  مليون  ثمانني 

�لهاتف �لنقال.

تدفع  باأنها  �لبي�شاء،  �لد�ر  وتتباهى ولية 

و�لكهرباء  �ملاء  توزيع  �شركة  جمل�ش  عرب 

لأحد  �لعامل)...(  يف  �أجر  �أغلى  ليديك، 

�ملحظوظني �لذي عني رئي�شا لهذه �مل�شلحة 

باأجرة 15 مليون �شهريا مع تخ�شي�ش فيال 

فاخرة و�شيارة لهذ� �ملحظوظ رغم �أن �أجرة 

و�يل �لد�ر �لبي�شاء ل تتعدى خم�شة ماليني 

�شنتيم �شهريا.

ويتكلمون بحذر وخوف هذه �لأيام، عن ولد 

�شاب مل�شت�شار �شابق، يهيمن ب�شركاته على 

�لوز�ر�ت،  �أهم  �إحدى  و�شفقات  ميز�نيات 

�لتي رغم �أنها حتت �شلطة وزير من �حلزب 

�لذي  �ملدلل،  �لولد  �أن  �إل  �حلاكم)...(، 

بها  يتمتع  كان  �لتي  �لهيبة  ي�شتعمل  لز�ل 

و�لده، ليعقد �ل�شفقات �لغري �ملرئية ولي�ش 

�ملدير  �أن  تن�شر  �شحف  هناك  بل  وحده، 

للوزير  �أعطى  �لقدم  كرة  جلامعة  �جلديد 

ومديرين  باملاليري،  �شفقة  �ل�شابق)...( 

يك�شبون خم�شني مليونا يف �ل�شهر، ولعبون 

�ملاليني  مئات  يخ�شرون  للبوكري،  �آخرون 

يف لعبة و�حدة، وجتار� للح�شي�ش يدفعون 

�أجل  من  حزبيني)...(  مل�شوؤولني  �ملاليري 

زر�عة  عن  �ملنع  لرفع  قو�نني  ��شت�شد�ر 

وت�شدير �حل�شي�ش.

كل هذ� وباملقابل، �شعب يعي�ش �خلوف من 

�لزيادة يف �أ�شعار �لزيت و�لبوطاكاز ويقر�أ 

يف �ل�شحف، بالن�شبة ملن ي�شتطيع قر�ءتها، 

�أن مدير� ملكتب حكومي، ير�أ�ش ثالث ع�شر 

باملاليري،  تتعامل  با�شمه  خا�شة  �شركة 

�أفتاتي،  �لعد�لة،  حزب  من  قطب  ليكتفي 

ويقول لنا: �إن هناك عندنا طبقة ممن ولدو�، 

ويف فمهم ملعقة من ذهب.

 مصطفى العلوي
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بالرج لفا�ض ويف فمه عقد من اجلواهر

»اتركوا الملكية .. وخذوا ما شئتم«

صورة تمثل التناقض بين الحقيقة والكذب، مدير مكتب محاربة الرشوة والفساد بودرار يهنئ مدير مكتب
 الصرف صاحب ثالث عشرة شركة عالمية خاصة تتعامل بالماليير.     الصورة من جريدة الناس )عدد 20 فبراير 2014(.

)الحسن الثاني(

500 000
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