ي

املدير العام ورئيس التحرير:

مصطفى العلوي
م ــديرة ال ــنشر:

alousbouea@gmail.com

حكيمة خلقي

سر
قررت الجهات المكلفة باستقطاب
العناصـــــر المتخصصة لتوظيفها
في المكاتب التابعة للبيت األبيض
بواشنطن ،دراسة ترشح الصحفي المغربي
رضى بنشمسي ،صاحب مشروع جريدة
«نيشان» الموقوفة ،ليشغل إحدى المهام،
في المـــــــكاتب المكلفة بشؤون العالم
العربي واإلسالمي ،وقد يكون بنشمسي
ثاني مغربي يدخل هذا المسار ،بعد نائب
األمين العام لألمم المتحدة جمال بن عمر
الذي هو أيضا صديق سابق لألمير موالي
هشام.
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حممدال�ساد�ساحتفل
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«اتركوا الملكية  ..وخذوا ما شئتم» هل هــو م�ؤ�شر لعـــدم
الر�ضى امللكـــي على
موازين الربـــــاط
(الحسن الثاني)
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وثيقـــــة فرن�ســـية :كيف
�أقنع احل�سن الثاين �أمريكا
ب�إعالن حالة اال�ستثناء؟
10

28

األ اسلبملف
وعي

�أ�سابيـــع بعد قـراءة اللطــيف

ال�شيخ حمزة يدعو لاللتفاف حول امللك
حممد ال�ساد�س والزاوية البود�شي�شية
ت�صبح «م�ؤ�س�سة مداغ»
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عنـدما تربعـت �أم كلثــوم بـ 300مليـــون
�سنــتيم ل�ضحايــا زلزال �أكاديـــــر
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هل الوالة ال يقدرون الرعاية
امللكية يا وزير الداخلية
الرباط .األسبوع

يف �سابع يناير  ،2014بعث جاللة
امللك ،ر�سالة رعاية �سامية ،لأول
مهرجان مو�سيقي فني يحمل
عنوان :مغربي ومفتخر ،ي�شرف
عليه الفنان عبد العلي الغاوي،
ليجول هذا املهرجان يف جمموعة
مدن مغربية يف مقدمتها املدن
ال�صحراوية ،لتكري�س الوحدة
الوطنية.
وقد حر�صـــــت جمــعية نادي
الفنانني ،علــــــــى مواكبة هذا
املهـــرجان بعيد ال�شباب ،حيث
يفتتح املهرجان يوم  30يوليوز
 ،2014مب�شاركة �أزيد من خم�سني
فنانا ي�شاركون يف هذه امللــــحمة
التي جتمع تاريخ املغرب ما بني
 1912و ،2013بتمهيد من تاريخ
الرحالة ابن بطوطة.
�أول مهرجان �إذن ،له معــــــنى
ومغزى و�أثر علـــى اجلـماهري
املغربية كان طبيـعيا �أن متهد له
الرعاية امللكية لهذا العلم الفني
اال�ستعرا�ضي.
�إال �أن حتــــركات طاقــــم هذا
املهرجان يف املدن املغربية التي
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حماكــــمة
�أخرى تنــتظر
بوع�شريـن
يف ق�ضية مالية
الرباط .األسبوع

�سيقام بها ،مل يحرك  -كــما يبدو
 �أي �سـاكن يف الوالة والعمال،الذيـــــن يفرت�ض فيهم �أن يلبوا
دعوة الرعاية امللكية لإ�شراف كل
منهم على تنظيم احلفل يف املدينة
املتواجدة يف �إقليمه.
وقد كتبت اللـــــــــجنة املـــنظمة
للمهرجان ،ر�سائل �إىل كل الوالة
والعمال فلم يكن هناك جواب،
كما �أنه قامــــــت بزيــــارة بع�ض
العمـال لتفاج�أ بــــربودة وعدم

اهتمام ،يف الوقت الذي تن�شر
ال�صحف� ،أن وزارة الداخلية
منحت ن�صف مليار ،للأرك�سرتا
الفيالرمونية عن طريق عمالة
مدينة الدار البي�ضاء.
وزير الداخلـــــــية� ،إذن مطـــالب
بتخ�صـي�ص جزء مــــــن وقته
ال�ضيــــــق ،لفتـــح �أبواب النجاح
لهذا امل�شروع الفني الكبري حتى ال
يفهم املغاربة� ،أن الرعاية امللكية
ال تعني �شيئا.

يومان بعد �صدور احلكم على ال�صحفي توفيق
بوع�شرين ،و�إدانته بجرمية الن�صب واالحتيال
من طرف ا�ستينافية الرباط ،واحلكم عليه
بال�سجن املوقوف ،الذي �سيجره لل�سجن
العملي يف حالة تواجد حكم �سابق يف حقه،
�شنت حملة �صحفية على ظاهرة مواخذة
�صحفي بجرمية الن�صب ،لأن ال�صحفي عندما
يتحول �إىل ن�صاب ،ف�إنه مي�س ب�شرف املهنة
ونبلها� ،إال �أنه ،وبعد يومني من �صدور هذا
احلكم� ،أ�صدرت املحكمة التجارية بالبي�ضاء،
حكما يف حق نف�س ال�صحفي ،توفيق بوع�شرين،
بعد �أن رفعت عليه �إدارة جريدة «الأ�سبوع
ال�صحفي» دعوى بال�سطو على مداخيل هذه
اجلريدة من الإعالنات ،بعد �أن �سبق ملدير
«الأ�سبوع» �أن �أ�سند لتوفيق بوع�شرين
مهمة تزويد «الأ�سبوع» بالإعالنات ،وكان
جلوء «الأ�سبوع» للمحكمة التجارية بغر�ض
تفادي جر �صحفي ،مرة �أخرى� ،إىل املحكمة

بوعشرين

اجلنائية� ،إال �أن املحكمة التجارية حكمت بعدم
االخت�صا�ص .ال�شيء الذي �سيحتم رفع دعوى
�أخرى على توفيق بوع�شرين يف حمكمة� أخرى
للنظر يف مو�ضوع ال�سطو على ممتلكات الغري.
وكان مدير «الأ�سبوع» قد بعث ر�سالة حبية
�إىل مدير «�أخبار اليوم» ينبهه فيها �إىل خطورة
�سقوط ال�صحفي يف مطبات الطمع املايل لأن
الطمع يف�سد م�سار ال�صحفي ،ولكن بوع�شرين
�أبى �إال �أن ي�ستمر يف الطريق املعاك�س.
ق�ضية �أخرى تتعلق بال�صحافة ،عر�ضت
على املحكمة� ،إثر �شكاية قدمها وزير ال�شبيبة
والريا�ضة �أوزين� ،ضد مدير جملة «الآن»،
التي يدافع عنها الأ�ستاذ �إبراهيم الرا�شدي.
بعد �أن اعترب �أوزين �أن ما ن�شرته املجلة
حول دبلوماته يعترب ت�شكيكا يف �أهميتها ،رغم
�أن مدير املجلة اجلجيلي اجتاز نف�س امل�سار
اجلامعي للوزير �أوزين ،وهو �إذن �أعرف النا�س
باخلبايا والتفا�صيل.

االحتاد اال�شرتاكي يف زيارة ودية ملدير «الأ�سبوع»
الرباط .األسبوع

تتواىل زيارات الأ�صدقاء والوفود لعيادة مدير
«الأ�سبوع» م�صـــــطفى العلوي ،الذي الزال
مالزما للفرا�ش �إثر العملية اجلراحية التي
�أجريت عليه.
وقد قام وفد من قيادة االحتاد اال�شرتاكي
بع�ضوية الأ�ستاذ اال�شكر واحلبيب املالكي
وح�ضور الأخ عبد الكرمي بنعتيق ،قد �شارك
يف عيادة مدير «الأ�سبوع» ،مثلما تر�أ�س
الدكتور عبد الواحد الفا�سي جمموعة من فريق
بال هوادة اال�ستقاليل ،بزيارة مديرنا ال�سيد
م�صطفى العلوي ،كما زارته وفود �صحراوية
وجمموعات من الأ�ساتذة اجلامعيني و�أطباء
من الدار البي�ضاء.

حملة ع�صيد لت�أييد ال�شذوذ اجلن�سي
الرباط .األسبوع

تبارى الأ�ستاذ ع�صيد يف اختيار الكلمات
العربية الف�صيحة ،للدعوة �إىل انت�شار ال�شذوذ
اجلن�سي يف املغرب..
وا�ستغرب كيــــــــف �أن احلريات ال تعطي
االعتبار(� )...إال يف جماالت الدين( )...وال
تعطي لأي �إن�سان احلق يف �أن يكون حمرتما �إذا
�أعلن عن مثليته.
فال�شذوذ املثلي بني الرجال يف نظر ع�صيد ،حق
من حقوق الإن�سان ،مثل حق املثليني يف الوجود
والتعبري ،وقرر �أن املثلي ي�ستحق االحرتام.
عصيد
وقد جاء هذا الك�شف املثري ،الهتمامات الباحث
ع�صيد يف �إطار حديثه ملجلة �إلكرتونية �أ�صدرها يعلنون فيها عن كفاحهم من �أجل اكت�ساب
املثليون املغاربة( )...وعنوانها «�أ�صوات» حقهم يف التواجد باملغرب.
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ما خفي

تحت األضواء

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

هل هو م�ؤ�شر لعدم الر�ضى امللكي على موازين الرباط

يف �إطار الربنامج التلفزيوين اجلزائري،
يف دائرة ال�ضوء ،قال الأ�ستاذ اجلامعي
اجلزائري حممد رزيق ،لوال م�شكل ال�صحراء
الغربية ،لكنا يف اجلزائر ،قطعنا �أ�شواطا يف
جمال حتقيق وحدة املغرب العربي.
ال�ضجة التي �أقيمت حول ت�سيري وكالة
املغرب للأنباء ،وال�ضغوط على مديرها من
�أجل التمديد الإجباري ملهام بع�ض املرا�سلني،
وعدم توقفهم عند انتهاء مهامهم ،كانت ب�سبب
رغبة ال�سفري املغربي اجلديد بنيويورك،
هالل ،ورغبة ال�سفري املغربي اجلديد يف
مدريد ،مع تناق�ض ملبد�إ عدم �إخ�ضاع املرا�سل
ال�صحفي ،لرغبة الإدارة.
على غري العادة ..لأول مرة يظهر رئي�س
احلكومة عبد الإله بن كريان رفقة زميله يف
احلكومة وزير امليزانية� ،إدري�س الأزمي ،بدل
وزير الدولة عبد اهلل باها ..وقد �شوهد الرجالن
وهما ي�شربان ال�شاي يف �شاطئ �سيدي العابد
يوم ال�سبت املا�ضي.
متيز اجلمع العام الأخري الذي عقده �أ�صدقاء
خديجة الروي�سي يف «حركة اليقظة املواطنة»
بغياب النا�شط �أحمد ع�صيد و�صديقه
الإعالمي املتفائل( ،)..وقد ف�سر احلا�ضرون
غيابهما بال�سخط ال�شعبي الذي راكماه من
خالل خرجاتهما امل�سيئة للثوابت ..وكان
اجلمع العام الذي و�صفه بع�ض احلا�ضرين
بـ«املطبوخ ب�شكل دميقراطي» قد �أ�سفر عن
انتخاب نف�س الوجوه لال�ستمرار يف قيادة
احلركة.

صور الملك محمد
السادس في
شوارع تونس مع
المواطنين

المطربة التونسية
شهرزاد التي غنت
سيدي محمد أهال
وسهال

الرباط:األسبوع

للمرة الثانية ،بل لل�سنة الثانية( )...يتم تنظيم مهرجان
موازين ،يف غيبة �صاحب اجلاللة عن الرباط ،لتتجرد
الأخبار املن�شورة عن م�صداقيتها من �أن غا�ضبي
 20فرباير و�أقطاب حزب احلكومة ،هم الوحيدون
املعار�ضون ال�ستمرار موازين ،هذا املهرجان الذي
افتتح يف ال�سنة املا�ضية ،يوم  24مايو ،وكان امللك حممد
ال�ساد�س يومها غادر الرباط يف اجتاه باري�س ،وهي الفرتة
التي حدثت فيها �أزمة ان�سحاب الوزراء اال�ستقالليني من
احلكومة ،والإعالن الر�سمي عن ات�صال امللك برئي�س
احلكومة بن كريان تلفونيا يوم  30مايو ،ليقول املقربون،
�إن رئي�س موازين �سمع( )...بالرحلة امللكية املقررة يف
نهاية مايو  ،2013فخطط لتقدمي تاريخ افتتاح املهرجان
يوم  24مايو .2013
�إال �أن املفاج�أة الكربى كانت هذه ال�سنة ،حينما كان
مقررا(� )...أن تنتهي الزيارة امللكية لتون�س يوم الأحد

فاحت يونيو ،فتقرر افتتاح مهرجان موازين يوم  30مايو
ليتزامن املهرجان مع التواجد امللكي يف الرباط ،وليفاج�أ
اجلميع ب�أن امللك حممد ال�ساد�س ،يقرر البقاء يف تون�س،
�إىل يوم ما بعد اختتام مهرجان موازين.
وكان امل�س�ؤولون عن هذا املهرجان يف هذه ال�سنة ،قد
ك�شفوا يف التغطية الإعالمية عن �أن هناك �شيئا ما ،حينما
�أ�صدروا ،ح�سب خرب كتبته ال�صحفية �أ�سماء غربي� ،أن ويل
العهد الأمري موالي احل�سن ،كان برفقة والدته الأمرية لال
�سلمى ،يف حفل الثالثاء  3جوان  2014مبوازين بالرباط،
يف الوقت الذي كان ي�شاهده ماليني النظارة وهو بجانب
والده امللك حممد ال�ساد�س يف الربامج الر�سمية بتون�س.
زعزعة �أخرى ،كانت يف البيان ال�صحفي ملوازين عن
االفتتاح الر�سمي يوم اجلمعة  30مايو بح�ضور وزير
واحد( ،)...هو وزير ال�شبيبة والريا�ضة ،وللت�أثيث
الربوطوكويل ذكروا ح�ضور وزيرين �سابقني(� ،)...أبعدا
من امل�شاركة يف هذه احلكومة لأ�سباب غري جمهولة ،وهما
من�صف بلخياط و�أحمد خ�شي�شن.

فهل غاب �أع�ضاء احلكومة ،حتى غري املح�سوبني
على حزب بن كريان ،لعلمهم ب�أن غيابهم لن ي�ؤثر على
و�ضعيتهم( )...فلم يح�ضروا هذا املهرجان ،الذي مل
حت�ضر يف افتتاحه الر�سمي الأمرية لال �سلمى ،وا�ضطر
كاتب بيانات موازين ،ليعلن عن افتتاح ر�سمي �آخر()...
بح�ضور الأمرية لال �سلمى ولكن يوم ال�سبت  31مايو
 ،2014بعد �أن كان املهرجان قد افتتح بالأم�س.
كلها عنا�صر تك�شف عن اال�ضطراب احلا�صل ،والذي
مل يكن لأقطاب ال�شركات الكربى والأبناك واملكاتب
احلكومية ،علم بذلك اال�ضطراب ،حينما فر�ضت عليهم رغم
ما قيل عن ابتزاز ال�شركات� ،إتاوات �ضخمة ،للم�ساهمة يف
متويل مهرجان يظهر �أنه مل يبق يف �إطار �أوليات الأن�شطة
الثقافية ،خ�صو�صا و�أن وزير الثقافة نف�سه مل يح�ضر هذا
املهرجان.
و�أكرب من هذا و�أهم ،ف�إن املهرجان احلقيقي ،مل يكن
موازين الرباط ،الذي �سماه �أحد مالحظي الرباط،
مهرجان البز والدراري ،ال�شيء الذي برر حماية املهرجان
ب�سبعة �آالف بولي�سي كما قالت جريدة «�أخبار اليوم»،
بل كان املهرجان احلقيقي ،هو الذي هز �أركان ال�صحافة
التون�سية والعاملية ،حينما كان امللك حممد ال�ساد�س،
ي�ضع املوازين احلقيقية( )...يف �شوارع حممد اخلام�س
واحلبيب بورقيبة ،والتي توجتها هي �أي�ضا الفنانة
التون�سية �شهرزاد التي عندما ا�ستقبلها التلفزيون التون�سي
�صدحت ب�أغنية يف اجتاه امللك حممد ال�ساد�س�« :سيدي
�أهال و�سهال يا مول العني الكحال ..كن حبيبنا مرتني».
�أوالد تون�س وبناته تهافتوا على امللك حممد ال�ساد�س،
ب�شكل جعل املغاربة جميعا ين�سون موازين الرباط ،التي
يظهر �أنها طلعت لهم يف الرا�س ،خ�صو�صا بعد �أن �أعطاها
املنظمون الأذكياء( )...ال�ضربة القا�ضية حينما ا�ستعمل
املغني امل�شهور مارتن ،من على خ�شبة ال�سوي�سي نداءه
لرفاقه يف جمال ال�شذوذ الأخالقي وهو مم�سك ليلة اجلمعة
الأخرية بيد زوجه( )...وهو يتحدث عن حتمية االفتخار
بانتماء بع�ض املثليني لبع�ضهم(.)...

حتدثت عدة ق�صا�صات �إخبارية عن قيام
املغرب بطرد ناقلة نفط كردية حمملة مبليون
برميل من النفط من املوانئ املغربية ،لكن
ال�س�ؤال الذي مل يطرح هو :من �أ�شر لهذه
الباخرة العمالقة بدخول املياه الإقليمية
املغربية قبل �أن يفت�ضح �أمرها ،طاملا �أن
توجه �سفينة من دولة �إىل �أخرى يتطلب عدة
�إجراءات معروفة (.)..
تهافتت القنوات الإذاعية على اال�ستفادة
من خدمات �شيوخ ال�سلفية املفرج عنهم
مبقت�ضى عفو ملكي ،وبينما �شرع عبد الوهاب
رفيقي امللقب ب�أبي حف�ص يف تن�شيط برنامج
�أ�سبوعي حتت عنوان «يف العمق» ،قالت
م�صادر مطلعة �إن ال�شيخ الفيزازي وقع عقدا
مع قناة �أخرى لتن�شيط برنامج �إذاعي خالل
�شهر رم�ضان املقبل.
تعتزم القيادية يف حزب الأ�صالة واملعا�صرة
كوثر بنحمو رفع دعوى ق�ضائية �ضد املكتب
ال�سيا�سي حلزب الأ�صالة واملعا�صرة ،على
خلفية «جتميد» ع�ضويتها داخل احلزب،
بورقة تعتربها غري قانونية وال تتما�شى
مع مقت�ضيات القانون الداخلي والقانون
الأ�سا�سي ،وت�ؤكد م�صادر مقربة منها �أنها
�ستطالب �أي�ضا بعقد م�ؤمتر ا�ستثنائي للحزب
يف ر�سالة �إىل املجل�س الوطني.
قالت م�صادر �إعالمية �إن ال�شركاء الإماراتيني
اجلدد يف قناة «ميدي  1تي يف» ،والذين باتوا
ي�ستحوذون على �أكرث من ن�سبة  75يف املئة
من ر�أ�س املال ،يبحثون عن مدير جديد خلفا
للمدير احلايل العزوزي ،ويرجح �أن يكون هذا
املدير �أجنبيا طاملا �أن القناة �ستتحول �إىل قناة
ترفيهية.

4

alousbouea@gmail.com

ألسبوع
رشيف ا

من أ

كواليس األخبار
وج

وه و
ص
و
ر
م
ن ال

تاريخ

العدد793 :

اخلميس 12

يونيو 2014

�س�ؤال موجه �إىل �شباط

ما هو وجه الت�شابه بني كفار
قري�ش ومزارعي احل�شي�ش؟

الرباط .األسبوع

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

«مولة نوبة» ورقة بيد اهلل لإخ�ضاع خ�صوم بن�شما�س
الرباط .األسبوع

متكن كل من ال�شيخ بيد اهلل رئي�س جمل�س
امل�ست�شارين ور�شيد الطالبي العلمي رئي�س
جمل�س النواب ،من �إخماد نار االحتجاج على
توزيع كعكة الع�ضوية يف املجل�س الأعلى
للتعليم التي ن�شبت الأ�سبوع املا�ضي يف مهدها.
فبعد بلوغ �إىل علم اال�ستقالليني واالحتاديني
ح�صول حزب الأ�صالة واملعا�صرة على
مقعدين «بن�شما�ش من امل�ست�شارين وبلفقيه
من النواب» بهذا املجل�س من �أ�صل �أربعة
«اثنان من النواب واثنان من امل�ست�شارين»،
غ�ضب ه�ؤالء ب�شدة ،قبل �أن يفاجئهم كل من

امل�ستقلةداخلالد�ستورعموما.
وهكذا ،ذكر بيد اهلل والطالبي العلمي االحتاديني
واال�ستقالليني با�ستفادتهم من الع�ضوية يف عدة
م�ؤ�س�سات منها الهاكا ،واملجل�س الد�ستوري،
واملجل�س الوطني حلقوق الإن�سان وغريها من
امل�ؤ�س�سات،ف�صمته�ؤالءوتراجعوا�إىلالوراء.
وكان املجل�س الأعلى للتعليم قد طلب من
رئي�سي الربملان تعيني �أربعة �أع�ضاء على عجل
قبل تاريخ  30ماي الفائت ل�ضمهم �إىل الئحة
بيد اهلل
�أع�ضاء املجل�س التي �سرتفع �إىل امللك من
�أجل تعيينهم ،وقد �ضمت بالإ�ضافة �إىل بلفقيه
الطالبي وبيد اهلل باعتماد قاعدة «مولة نوبة» وبن�شما�ش كل من يتيم عن العدالة والتنمية،
يف التعيني داخل جمال�س احلكامة وامل�ؤ�س�سات وال�سعداوي عن احلركة ال�شعبية.

�صدم العديد من النواب من ت�صدر القر�آن الكرمي ملقرتح
قانون ثان «بعد الأول الذي يدعو لتقنني زراعة الع�شبة»،
تقدم به رفاق حميد �شباط يلتم�سون العفو ال�شامل على
مزارعي«الكيف».
�إخوان �شباط الذين و�ضعوا هذا املقرتح ر�سميا داخل مكتب
رئي�سجمل�سالنوابالأ�سبوعاملا�ضي،كتبوايفمقدمتهب�أن
العفوم�صدرهال�شريعةالإ�سالميةوالقر�آنالكرمي،م�ستدلني
ب�سورة النور وبالآية الكرمية «وليعفوا ولي�صفحوا �أال
حتبون �أن يغفر اهلل لكم واهلل غفور رحيم».
وا�ستمر الفقيه �شباط باال�ستدالل على وجود العفو كذلك
يف ال�سرية النبوية ال�شريفة ،حيث كتب يف املقرتح «عفا
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم على �أعدائه من كفار قري�ش
حني فتح مكة».
مقرتح اال�ستقالليني الذي جاء يف ت�سع مواد والتي
ح�صلت «الأ�سبوع» على ن�سخة منه ،دعا �إىل متتيع جميع
الأ�شخا�صاملحكومعليهمواملتابعنيبارتكابجرائمتتعلق
بزراعة الكيف بالعفو العام� ،سواء تعلق الأمر مب�ساهماتهم
املبا�شرة يف هذه اجلرائم �أو عن طريق امل�شاركة فيها
و�سواء املعتقلني حاليا منهم �أو الفارين ،بل العفو �سي�شمل
حتى املمتلكات والأ�شياء التي مازالت م�صادرة �أو يف طور
امل�صادرة ،والغرامات ،والدعائر ،والتعوي�ضات غري
املح�صلة.
ولتحقيق غاية العفو دعا اال�ستقالليون �إىل �إحداث جلنة
لذلك حتت �إ�شراف رئي�س احلكومة ،وتتكون من وزيري
العدل والداخلية واملندوب ال�سامي املكلف بحقوق الإن�سان
واملكلفبال�سجونورئي�سحمكمة النق�ض وغريهم».

القرار السياسي

بقلم :رداد العقباني

ال�شيخ زحل« :ت�أ�سي�س رابطة علماء املغرب العربي يف املنفى!؟»

علماء ،كلهم عرب ،من ليبيا ،وتون�س ،واجلزائر،
واملـغرب ،وموريتانيا التجــــــ�أوا بتاريـــــــخ
 ،2014 /6يف �سابقة من نوعها� ،إىل بلد غري عربي،
تركيا ،لت�أ�سي�س تنظيم �إ�سالمي ،يحمل ا�سم:
«رابطة علماء املغرب العربي»« ،تكون ب�إذن اهلل
ح�سب بيانها الأول من �إ�سطنبول ،امتدادا للحركات
الإ�صالحية يف بالدنا ،كحركة حممد بن علي
ال�سنو�سي والطاهر الزاوي يف ليبيا ،وعبد العزيز
الثعالبي ،وحممد الطاهر بن عا�شور يف تون�س ،وعبد
احلميد بن بادي�س ،وحممد الب�شري الإبراهيمي يف
اجلزائر ،وحممد بن عبد الكرمي اخلطابي وحممد
بن العربي العلوي واملختار ال�سو�سي يف املغرب،
وحممد الأمني ال�شنقيطي و ُبدَّاه بن البو�صريي يف
موريتانيا ،وغريهم».
ال�شيوخ اخلم�سة ع�شر املوقعون على البيان
الت�أ�سي�سي لرابطة« :ا�ستعادة اخلالفة الإ�سالمية»
وم�س�ؤولياتهم داخل املنظمة اجلديدة:
حممد بن �أحمد زحل من املغرب رئي�سا (ال�صورة)،
وحممد الأمني بن احل�سن �سيدي عبد القادر من
موريتانيا ونادر بن ال�سنو�سي العمراين من ليبيا
نائبان له ،وح�سن بن م�سعود عبا�س من تون�س
�أمينا عاما ،و�أع�ضاء الأمانة العامة :ح�سان بن
ح�سني �شعبان ،وحممد بن بوزيان روابحية من
اجلزائر ،وحممد عبد الوهاب رفيقي ،وعبد اهلل بن
بو�شعيب البخاري ،واحل�سن بن حممد العلمي،
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وحامد م�سوحلي الإدري�سي من املغرب ،وحممد بن
�أحمد زاروق ال�شاعر ،وحممد حمفوظ بن �إيدومو
من موريتانيا ،و�سفيان بن املولودي بن عويدة من
تون�س ،و�سامي م�صطفى ال�ساعدي وغيث حممود
الفاخري من ليبيا.
القرار مهم والر�سالة �أهم� .أحتدث عن قرار
ت�أ�سي�س منظمة �إ�سالمية يف املنفى� ،أما الر�سالة،
فهي يف مرجعية احلركات الإ�صالحية التي
تبنتها الرابطة ،ف�ضال عن مكان اللجوء ال�سيا�سي
للمنظمة ،بلد �أتاتورك ،قاتل اخلالفة الإ�سالمية
واملوقع على اتفاقية تعاون مع �إ�سرائيل( ،)..مما
يعني ح�سب مهند�سي امل�شهد الإ�سالمي ما بعد
خرافة الربيع العربي� ،أن «توحيد الكلمة وتوجيه
الأمة (الإ�سالمية) و�إر�شادها»� ،أي�ضا له خطوطه
احلمراء ،التي ال ي�سمح لأحد باالقرتاب منها �أو
تخطيها .والأخطر ح�سب املراقبني� ،أن هناك الآن
من ي�سعى يف بلدان املغرب «العربي» املتناحرة� ،إىل
�إبادة بع�ض �أطراف جمتمعاتها وثقافاتها املتنوعة،
اليهودية والأمازيغية والن�صرانية وال�شيعية مثال،
اعتقادا ب�أن �إبادتها جتعل التوحيد ممكنا .وهذا
خط�أ يف نظر نف�س املراقبني ،كالنباتات و�سالالت
احليوانات ،فيها يكمن �سر التوازن واال�ستقرار
باملغرب «العربي»( )...وب�أن هناك �ضرورة لإقامة
ما ميكن ت�سميته ب�إيكولوجيا ثقافية مغاربية ،لأن
الد�ساتري ال حتمي الأقليات ولي�ست فيها �أي �إ�شارة

الشيخ زحل
�إليها.
وهذه م�س�ألة قد تثري التبا�سات البد من جالئها ،و�إال
وقعت الإ�ساءة �إىل ال�شيخ زحل و�صحبه ،وهذا ظلم
لهم� ،إال �إذا ثبت �شيء �آخر!!
كدت �أن�سى الأهم مما �سبق :طلب �شهادة الرئي�س
زحل.
ال�شهادات موجودة وقد �أدىل بها كثريون يف �سنوات
اجلمر والر�صا�ص ،ونبهوا وال �أجتاوز� ،إذا قلت

�إنني كنت واحدا منهم ،حتى �أين منذ �أكرث من
ع�شرين �سنة ،ويف مقال من�شور بتاريخ فاحت �أكتوبر
 1993يف «لأ�سبوع ال�صحفي» ،وحتديدا بركني
�آنذاك ،على �صفحة قيدوم ال�صحفيني م�صطفى
العلوي� ،شفاه اهلل ،كتبت مقاال حتت عنوان م�ستفز
«اعتقال ال�شيخ يا�سني هل مت �إخبار ال�سفارة
الأمريكية؟ وت�ساءلت ملاذا منع ال�شيخ زحل من
الإدالء ب�شهادته؟ واقرتحت �سماع �شهادته يف
مو�ضوع ح�سا�س يتعلق بالف�ساد ورجال غالظ
�شداد� ،أ�شار �إليهم دون ذكر �أ�سمائهم ،يف ت�صريح له
جلريدة «ال�صحوة» العدد ،21 :وختم ت�صريحه
بالقول «و�إن قلبي ليحدثني �أن الوقت الذي �س�أتقدم
فيه ب�شهادتي يف بع�ض ه�ؤالء جلد قريب� ،إنهم
يرونه بعيدا و�أراه �أقرب �إيل من حبل الوريد».
الآن ،وقد �أ�صبحتَ رئي�سا لرابطة علماء ،لن �أ�س�ألك
عن الإ�شكاالت الكربى التي تطرح على بلدان
املغرب «العربي» والعامل الإ�سالمي ،مثل �إ�شكالية
احل�سم يف تراتبية القواعد واملرجعية املحددة
للروابط ال�سيا�سية �أو �إق�صاء املر�أة من القيادة
الدينية ،بل �أذكرك ب�شيء �أعظم يف نظري الرتباطه
املبا�شر بحالة ال�شعب املغربي ،التزمت بال�شهادة
فيه..
يتعلق الأمر مبا و�صفته يف ت�صريحك بـ«نا�س يف
مثل موقع ثابت غارقون يف حم�أة الف�ساد و�ضالعون
يف البغي والعدوان على املواطنني.»...
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�أدى تعنت طاقم طبي جزائري �إىل مقتل
مغربي على �أر�ضية مطار وهران يف
ظروف و�صفها نواب عرب من ال�سودان،
وم�صر ،وجيبوتي ،بـ«الب�شعة».
يحكي ه�ؤالء النواب العرب الذين كانوا
يف زيارة للمغرب ،الأ�سبوع املا�ضي،
للم�شاركة يف اجتماع الدورة الرابعة
ع�شر للجنة التنفيذية للربملانات العربية
التي انعقدت يف مدينة مراك�ش على مدى
يومني  5و 6يونيو اجلاري� ،أن �شابا
مغربيا وهو رجل �أعمال ي�ستثمر يف عدد
من الدول العربية قد �أ�صيب ب�أزمة قلبية
مفاجئة على منت الطائرة امل�صرية التي
كانت قادمة من القاهرة يف اجتاه الدار
البي�ضاء ،ليلة الثالثاء املا�ضي.
وي�ضيف ذات النواب العرب هذه الأزمة
التي �أ�صابت الرجل املغربي دفعت بالربان
امل�صري �إىل حتويل الطائرة �صوب مطار
وهران عو�ض الدار البي�ضاء ،وذلك
لتقدمي الإ�ســـعافات الأولــــية ،وبالفعل
ح�ضر طاقم طبي جزائري بقيادة الطبيب
الرئي�سي الذي �صدم احل�ضور حني �صعد

كواليس األخبار

ا�ستهتار طبيب جزائري وراء مقتل
رجل �أعمال مغربي

�إىل الطائرة ورف�ض الت�أ�شري للم�صاب
بالتنقل �إىل �إحدى امل�صحات اجلزائرية
بدعوى �أن حالته ال ت�ستدعي �إىل القلق.
و�أمام احتجاج النواب العرب على هذه
الف�ضيحة لأزيد من ثالث �ساعات ،رف�ض
الطبيب مرة �أخرى ال�سماح له مبغادرة
الطائرة بدعوى �أن املغربي يتظاهر بهذه

�سيعني �سفريا يف الكويت بعدما تنازل عن
تر�شحه ملن�صب رئي�س جمل�س النواب،
ل�صالح زميله يف احلزب الطالبي العلمي.
وكانت م�صادر �إعالمية قد حتدثت عن
بع�ض احل�سابات ال�سيا�سية املرتبطة
بالئحة ال�سفراء اجلدد ،حيث ت�ساءل �أحد
املواقع« ،هل باع الزايدي را�سو ،و�أن�صاره
مقابل من�صب �سفري بكندا» (موقع البديل)،
وبح�سب نف�س امل�صادر ف�إن من�صب �سفري
املغرب بكندا هو قيمة ال�صفقة التي تخلى
مبوجبها الزايدي عن رئا�سة الفريق

احلقاوي تغلق مكاتب نقابة
االحتاديني يف وزارتها

الأزمة خوفا من االعتقال مبطار الدار
البي�ضاء ،و�أن هذا� أ�سلوب عاد من رجال
الأعمال ،وهكذا ا�ستمر الو�ضع حتى تويف
املعني بالأمر و�سط غ�ضب واحتجاج
ركــاب الطائرة ،وعــــــلى ر�أ�سهم بع�ض
النواب العرب الذين قرروا رفع الأمر �إىل
حكوماتهم.

الربملاين حلزبه ،قبل �أن يعر�ض عليه ل�شكر
�إما خالفة ال�شقروين بـ«كبيك» �أو خالفة علي
�أموليل ببريوت ،لي�ستقر اختيار الزايدي
على كندا.
وكان الزايدي قد كذب يف ت�صريحات
�صحفية ما مت تداوله حول تعيينه �سفريا
بكندا عن طريق قوله�« :أنا �سفري داخل
حزب االحتاد اال�شرتاكي ،ولن �أقبل بغري
هذا ،وق�ضية امل�ساومة باملنا�صب ما هي �إال
حماولة خللط الأوراق من طرف البع�ض»..
ولكن الظروف والالئحة كذبتا الزايدي.

�إجراءات ت�ؤكد متديد مدة
زيارة امللك لتون�س

الرباط .األسبوع

الرباط .األسبوع

�أعلنت القيادية يف العدالة والتنمية ب�سيمة احلقاوي
وزيرة التنمـــــية االجتماعيـــــــة والأ�سرة والت�ضامن،
احلرب على �أع�ضاء النقابة االحتادية املوجودة داخل
الوزارة.
احلقاوي وبعد تهمي�شها لأطر هذه النقابة داخل الوزارة
«املوالية للفدرالية الدميقراطية لل�شغل» املوالية من
حزب االحتاد اال�شرتاكي املعار�ض ،ومنع �أع�ضائها
من منا�صب امل�س�ؤولية داخل الوزارة ورف�ض البع�ض
منهم امل�س�ؤولية واال�شتغال مع ديوان الوزيرة ب�سبب
االختالف الإيديولوجــــــي بني الطرفني ،انتقلت �إىل
خطوة �إغالق مكتبني كان �أع�ضاء النقابة ي�ستغلونهما يف
اجتماعاتهم ،وذلك بعدما �أقدم رئي�س م�صلحة املوظفني
الأ�سبوع قبل املا�ضي ،على االنتقال �إىل املكتبني وتك�سري
الأقفال القدمية وتغيريها ب�أقفال جديدة متنع من ولوج
�أع�ضاء النقابة لتلك املكاتب.

علمت «الأ�سبوع» �أن مطار الرباط �سال ا�ستعد يوم
اخلمي�س املا�ضي بكل الإجراءات الأمنية ،ال�ستقبال
عودة امللك حممد ال�ساد�س من زيارته الر�سمية لتون�س.
بل يف نف�س االجتاه مت �إخبار امل�س�ؤولني؛ رئي�س احلكومة،
ورئي�سا الربملان ،ووايل جهة الرباط وكبار اجلي�ش
والدرك وغريهم ،بااللتحاق مبطار الرباط ،ظهر اخلمي�س
ال�ستقبال امللك ،قبل �أن يفاج�أ اجلميع ب�أن امللك قرر البقاء
مزيدا من الوقت يف تون�س ،و�أن التوفيق وزير الأوقاف
مطلوب على عجل لاللتحاق بتون�س حل�ضور �أداء امللك
ل�صالة اجلمعة هناك رفقة الرئي�س التون�سي املرزوقي.
امللك مدد زيارته لتون�س وف�ضل العودة �إىل املغرب حتى
يوم الإثنني املا�ضي ،تزامن وجوده هناك مع تن�صيب
«الرئــــي�س» ال�سي�سي مبــــــ�صر ،وبالقرب من الرئي�س
املرزوقي الذي ي�سمي ما وقع يف م�صر انقالبا(.)..

الق�ضـــــية
الوطنــــية
حم�سومـــــة
�شرعيا ودينيا

م�ســـطرة جمـــــع
التربعات ..التما�س
الإح�سان العمومي
بقلم  :ذ .عبد الواحد بن مسعود

الظروف تعطي التف�سري لإبعاد الزايدي من االحتاد اال�شرتاكي
ينتظر �أن يتم الإعالن بني حلظة و�أخرى عن
الئحة ال�سفراء اجلدد ،الذين �سيتم تعيينهم،
وتفيد �أوىل املعطيات بتعيني �أحمد الزايدي
الرئي�س ال�سابق للفريق اال�شرتاكي مبجل�س
النواب �سفريا يف كندا خلفا لالحتادية نزهة
ال�شقروين ،بينما مت تعيني الوزير ال�سابق يف
حقوق الإن�سان حممد �أوجار �سفريا للمغرب
يف تون�س.
كما تت�ضمن الالئحة ح�سب م�صادر
«الأ�سبوع» ا�سم قيادي جتمعي �آخر،
ويتعلق الأمر مب�صطفى املن�صوري ،الذي
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الرباط .األسبوع

�أكد �أحمد التوفيق وزير الأوقاف وال�ش�ؤون
الإ�سالمية يف اجتماع له بالربملان ،م�ؤخرا،
�أن الق�ضية الوطنية حم�سومة من الناحية
ال�شرعية والدينية.
و�أبرز التوفيق �أمام نواب الأمة �أن ال�صحراء
مغربية ب�أحكام ال�شرع والدين ،بحيث �إن
«الأمر الديني يلزم علينا ثقافة اجلمع
والتوحد والتعا�ضد والت�آزر ووحدة الأمة
الإ�سالمية ولي�س الدولة الإ�سالمية فح�سب،
ويحرم علينا مطلقا ثقافة التفرقة والفتنة

وتبذير الوقت واجلهد ،فالأمر اليوم حم�سوم
�شرعا واخلالف فقط من الناحية ال�سيا�سية
ب�سبب اختالف املواقف» ،يقول التوفيق.
من جهة �أخرى ،ك�شف التوفيق ولأول مرة عن
حماولة املغرب ال�سيطرة على ال�ش�أن الديني
يف �أوروبا ،حيث ك�شف �أن املغرب كان يفكر
يف بناء معهد بربوك�سيل لتكوين �أئمة �أوروبا،
«حيث كان املكان قد حجز والإجراءات
اتخذت ،لكن الإكراهات ب�سبب انت�شار فكر
التطرف والفكر املختلف باختالف اجلن�سيات
واملراجع هناك ،جعلت املغرب يفكر يف
تكوينهم هنا يف الرباط».

مبا �أن طلب التما�س الإح�سان العمومي ،يحدد فيه املبلغ املراد
جمعه واالكتتاب فيه ،و�سي�ستخدم من �أجل حتقيق م�صلحة
عامة ،ف�إن الفقرة الثانية من ذلك (الف�صل الثاين) ن�صت على
اقتطاع �إجباري قدره  % 15من املحدد يف الطلب ،وذلك لفائدة
م�شاريع ذات امل�صلحة العامة �أي حتى تتمتع م�شاريع �أخرى
ومواردها غالبا ما تكون �ضعيفة وهزيلة� ،أن تتمتع بذلك اجلزء
املنجز من ذلك االقتطاع ،ويعهد لإدارة اجلمارك وال�ضرائب
مبهمة ا�ستخال�ص االقتطاع املذكور.
والتما�س الإح�سان العمومي يجب �أن تكون له �صبغة وطنية
مغربية حم�ضة ،وال يقوم به الأفراد ب�صفة �شخ�صية ،وال
ي�سمح به جلهة �أجنبية ،ومع ذلك يثري الف�صل  4من هذا القانون
�إ�شكاالت ملا جاء ب�صيغة عامة وورد فيه :ال ميكن �أن ي�ؤذن يف
التما�س الإح�سان العمومي �إال للم�شاريع �أو الهيئات املوجود
مقرها يف املغرب وامل�ؤ�س�سة ب�صفة قانونية.
فامل�شرع يف هذا الف�صل ذكر امل�شاريع ب�صيغة العموم ،وعليه ،فقد
تكون تلك امل�شاريع اجتماعية� ،أو ثقاقية� ،أو فنية� ،أو ريا�ضية،
وا�شرتط امل�شرع �أن يكون مقر الهيئات موجودا باملغرب وم�ؤ�س�سة
�أي م�شكلة ب�صفة قانونية .والإ�شكالية هنا �أن الهيئة قد يكون لها
مقر يف املغرب ،ولكنها م�ؤ�س�سة ومكونة من عنا�صر �أجنبية.
نعتقد �أن امل�شرع �أخذ نوعا من االحتياط ملا ذكر �أن ت�أ�سي�س الهيئة
يجب �أن يكون قانونيا� ،أي الرجوع �إىل القانون املنظم لت�أ�سي�س
اجلمعيات ال�صادر �سنة  1958ملعرفة مدى �شرعية وقانونية
وجود جمعية خريية م�شكلة من عنا�صر �أجنبية؟
فقد تت�سرت جمعية �أجنبية ب�ستار العمل اخلريي ،ولكن هدفها
مي�س ثوابت ومقد�سات الأمة املغربية ،كاجلمعيات التي ترمي �إىل
حث طائفة معينة عن االن�سالخ عن معتقداتها الدينية الإ�سالمية
وتبني معتقدات خمالفة؟
ومبا �أن جمع الأموال وا�ستخدامها لأغرا�ض غري م�شروع احتمال
وارد ،فقد ن�ص امل�شرع على عقوبات زجرية ،منها عقوبات مالية،
ويجب �إعادة النظر فيها نظرا لكونها عقوبة مالية غري رادعة،
بحيث ترتاوح العقوبة املالية بني  200و 2000درهم فقط،
وعقوبة �سجنية ترتواح مدتها بني �شهر و�ستة �أ�شهر وبغرامة
ترتاوح بني  1000و 100.000درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني
فقط.
ونظرا خلطورة الأفعال التي يعاقب عليها هذا الف�صل ،فقد �أ�صبح
من الواجب �أن تكون العقوبة هي ال�سجن والغرامة ،وحذف ((�أو
ب�إحدى هاتني العقوبتني)).
و�إن املتابعة و�إقامة الدعوى العمومية قد تقام �ضد املدير امل�س�ؤول
عن كل جريدة �أو ن�شرة قام بن�شر الإعالنات عن التما�س الإح�سان
العمومي ،خالفا ملا ورد يف املقطع الثالث من الف�صل الأول.
وهذا املقطع ورد فيه�(( :إعالن �أو �إذاعة التما�س للإح�سان
العمومي وال �سيما عن طريق ال�صحافة وتعليق الإعالنات
واملن�شورات ون�شرات االكتتاب �أو كانت موزعة باملنازل ب�أية
و�سيلة �أخرى من و�سائل الإعالم وال يجوز �إجنازه �إال �إذا �أذن يف
هذا االلتما�س ،و�أ�شري يف الإعالن �إىل رقم الإذن املن�صو�ص عليه يف
املقطع الأول �أعاله)).
ون�شرت املواقع الإلكرتونية ،م�ساطر الرتخي�ص بالتما�س
الإح�سان العمومي ،وكيف يقدم الطلب ،والبيانات التي يجب �أن
يحتوي عليها الطلب ،وكيفية درا�سته
واجلهات الإدارية التي يوجه لها الطلب بعد املوافقة عليه.
كما ن�شرت تلك املواقع �أن احلكومة ت�شدد املراقبة على جمع
الأموال با�سم الإح�سان العمومي ،نقال عن جريدة ال�صحراء
املغربية تاريخ  .2010 /12 /02وقرار رف�ض الطلب املتعلق
بالتما�س الإح�سان العمومي ،يجب �أن يكون معلال طبقا ملا ين�ص
عليه الد�ستور وكذلك القانون املتعلق بتعليل القرارات �سواء
بالقبول �أو الرف�ض ،ويف حالة رف�ض القرار ،ف�إن من يعنيه الأمر
�أن يطعن فيه باعتباره قرارا �إداريا ،يجب �أن يطعن فيه بناء على
�سبب وجيه من �أ�سباب الطعن بالإلغاء يف القرارات الإدارية �أمام
املحكمة الإدارية املخت�صة.
❋ من هيئة املحامني بالرباط
اِنتهى

alousbouea@gmail.com
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األوضاع في الصحراء

�أبناء مدينة طانطان من ت�سليم
ر�سالة خا�صة للأمري موالي ر�شيد
على الرغم من الإجراءات الأمنية،
تت�ضمن ت�شريحا للأو�ضاع التي
تعي�شها املدينة ب�سبب ارجتالية
بع�ض امل�س�ؤولني.
وبالقيا�س مع ال�سنوات ال�سابقة،
فقد متـــكن رئي�س الدورة فا�ضل
ابن عي�ش �سفري املغرب ب�إ�سبانيا
وفريــــق عمله �أن يرتقي مبو�سم
طانطان �إىل م�صاف العاملية،
حيث بدا جليا م�ساهمة وانخراط
دولة الإمـــــــارات العربية يف
براجمه وحفله اخلتامي الذي
متيز مب�شاركة مـــــجموعة الفنان
حممد جبريي ،والفنانة املغربية
جناة اعتابو يف ا�ستقطاب �آالف
املواطنني ب�ساحة بئرانزران
بطانطان.

طانطان .عبد اهلل جداد

تر�أ�س يوم ال�ســـــبت الأخري،
بطانطان الأمري موالي ر�شيد
مرفوقا ب�أمري �إماراتي وعدد من
الوزراء وامل�س�ؤولني ،حفل افتتاح
مو�سم طانطان الذي ت�شارك فيه
دولة الإمارات ك�ضيفة �شرف.
املو�سم يندرج يف �إطار الرتاث
الالمـــــادي لل�صحراء ،والذي
حول �ساحة ال�سلم والت�سامح �إىل
ف�ضاء ثقايف عاملي ،وقد الحظ
املهتمون غياب عدد من ر�ؤ�ساء
امل�صالح اخلارجية ومندوبي
الوزارات بالإقليم الذين مل تتم
دعوتهم وهو ما لفت انتباه �أغلب
احلا�ضرين باخليمة الر�سمية
�أثناء حفل الغذاء.
وقد متكن عددا من �شباب اجلالية

ارتفاع ن�سبة متثيل
ال�صحراء يف النقابة
الوطنية لل�صحافة
طنجة .األسبوع

�شكل امل�ؤمتر الوطني ال�سابع للنقابة
الوطنيةزراد
لل�صحافة املغربية املنعقد نهاية
الأ�سبوع ببيت ال�صحافة بطنجة ،حتوال
جديدا يف م�سار النقابة حيث انتخب الزميل
عبد اهلل البقايل رئي�سا ملكتبها التنفيذي
بالإجماع ،يف ما انتخب بالإجماع الزميل
يون�سجماهد�أميناعاماللنقابةب�صالحيات
وا�سعة لتدبري ملفات النقابة وعالقاتها مع
ال�شركاء والنقابات الدولية ،وارتفع عدد
�أع�ضاء املجل�س الفدرايل من  101ع�ضوا
�إىل  ،128ال�شيء الذي �سمح ب�إ�ضافة
�أع�ضاء من �أجنا�س �صحفية جدد باملجل�س
الفدرايل ويتعلق الأمر بالإذاعات اخلا�صة
وال�صحافة الإلكرتونية وال�صحافة
احلرة ،ومل تخلوا �أ�شغال امل�ؤمتر من
مداخالت ونقا�شات هامة ،جعلت احل�سم
يف الكثري من النقط املف�صلية باللجوء �إىل
دميقراطية امل�ؤمتر �سيد نف�سه بالت�صويت
العلني ،ومتيز امل�ؤمتر بانتخاب �أول
�صحفي من الفرع اجلهوي للأقاليم
ال�صحراوية الزميل حممد نوار باملكتب
التنفيذي للنقابة الوطنية ،وهو ما عزز
مكانة قناة العيون التي �صفق ل�صحفييها
امل�ؤمتر ملا يلعبونه من دور حموري يف
ف�ضح خروقات حقوق الإن�سان مبخيمات
تندوف عـــرب الت�سريبات التي �أزعجت
البولي�ساريو ،و�أدت �إىل حمل عبد العزيز
�إىل م�صحة لال�ست�شفاء ،كما مت انتخاب
كل من �إبراهيم �أبهو�ش ،وعبد اهلل جداد،
وحممد زازا ،واحلافـظ حم�ضار ،وبكار
الدليمي �أع�ضاء باملجل�س الفدرايل الوطني
للنقابة الوطنية لل�صحافة املغربية الذين
�أحاطهم وزير االت�صال ووايل جهة طنجة
وعامل الفح�ص �أجنرة بلقاء خا�ص.

ف�شل املبعوث الأممي يف ا�ستئناف
مفاو�ضات ال�صحراء

وجد املبعوث ال�شخ�صي للأمني العام للأمم
املتحدة يف نزاع ال�صحراء كري�ستوفر رو�س
نف�سه يف موقف �صعب ،نتيجة عدم جناحه
بعد بلورته ا�سرتاتيجية جديدة للحوار
واملفاو�ضات ب�سبب �إ�صرار املغرب وجبهة
البولي�ساريو على مواقفهما بعدم قبول
�أي مقرتح من غري احلكم الذاتي للمغرب
وتقرير امل�صري للبولي�ساريو .ومل يحدد
حتى الآن تاريخا لبدء جولته املرتقبة
�ضمن ما ي�سمى الدبلوما�سية املكوكية.
وبدا كري�ستوفر رو�س ،غري قادر على بلورة
خطة حتيد عن م�ضمون القرار الأممي
امل�صادق عليه نهاية �أبريل ،واملتمثل يف
بحث �آليات �إيجاد حل متوافق عليه .يف
ما �أكدت م�صادر حقوقية مهتمة مبلف
ال�صحراء عزم رو�س على الت�سريع بتاريخ
للقاء الأطراف املعنية ،على �أ�سا�س بناء
الثقة �أوال.

روس

كواليس صحراوية

ر�سالة للأمري موالي ر�شيد يف مهرجان طانطان
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مل مت�ض �أكرث من �ساعات على تنفيذ �أذكى
�سرقة لأهم مكتبة عريقة يف طانطان،
لي�ستطيع رجال الأمن توقيف منفذ العملية،
بناء على مالمح امل�شتبه فيه الذي ر�صدته
عيون كامريا �سرية مل ينتبه �إليها ال�سارق،
وبعد حتريات دقيقة مع املتهم ات�ضح �أنه من
ذوي ال�سوابق وم�صنف يف درجة خطري.
يبدو �أن عودة ا�سم املرحوم احلاج علي
بوعيدة �إىل واجهة الأحداث ،قد وحد على
الأقل الأغلبية واملعار�ضة بجماعة لق�صابي
التي وافقت بالإجماع على احت�ضان لقا�صبي
البنها البار �أول برملاين بال�صحراء ،وع�ضو
املجل�س اال�ست�شاري ال�صحراوي ،وواحد من
رجاالت املقاومة وجي�ش التحرير بال�صحراء،
ومن م�ؤ�س�سي �شركة الدرهم بوعيدة وفراجي
الرزمة ،من خالل تنظيم الن�سخة الثانية من
ال�سباق الوطني على الطريق للمرحوم علي
بوعيدة من طرف جماعة لق�صابي وجمعية
تكو�ست للتنمية ،وحتت �إ�شراف اجلامعة
امللكية املغربية لألعاب القوى.
تر�أ�س ما ي�ســــــــمى بوزير دفاع جبهة
البولي�ساريو حممد ملني البوهايل يوم اجلمعة
الأخري ،مبخيمات الرابوين عملية �إتالف
و�إحراق كمية كبرية من القنب الهندي
« خمدرات متنوعة» ،وهي العملية التي
ح�ضرها ممثل عن بعثة املينور�سو ،حيث
ت�ؤكد ما ال يدع جماال لل�شك انخراط قيادات
و�أع�ضاء من البولي�ساريو يف �شبكات التهريب
الدويل للمخدرات ،والتي مت �إتالفها حتت
عيون البوهايل الذي خ�ضع لأمر ق�ضائي.
�أعلـــــــنت م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س حلماية
البيئة ،التي تر�أ�سها �صاحبة ال�سمو امللكي
الأمرية لال ح�ســــــناء وامل�ؤ�س�سة الدولية
للرتبية البيئية ،منح ال�شارة الدولية «اللواء
الأزرق» لثـــــالثة �شواطئ من ال�صحراء
رفقة � 24شاطئا يف ربوع اململكة من بني 79
�شاطئا مدرجا يف الربنامج الوطني «�شواطئ
نظيفة».
ويتعلق الأمر ب�شاطئ فم الوادي (العيون)
الذي حتت�ضـــنه �شركة فو�سبوكراع ،و�أم
لبويـــــر (الداخلة) ،ومو�سافر (الداخلة)،
وامينتوركة (مريلفت) ،و�سيدي مو�سى �أكلو
(تزنيت).

تكرمي �سعد الدين العثماين ال�سو�سي يف ال�صحراء
العيون .األسبوع

مت يف مدينة العيون تكرمي
الدبلوما�سي والقيادي �سعد الدين
العثماين ،خالل ملتقى عيون الأدب
يف ن�سخته اخلام�سة املنظمة حتت
�شعار «ال�صحراء و�سو�س العالقة
واالمتداد» دورة ال�شـــــيخ �سيدي
�أحمد العرو�سي ،وهي الدورة
التي �أ�شرفت عليها جمعية النجاح
للتنمية االجتماعــــــية م�ؤخرا
باملركز الثقايف ،و�أكد خونا ماء
العينني رئي�س اللجنة املنظمة
ب�أن ا�سم الدورة جاء بناء على
تو�صية الدورة الرابعة املا�ضية،
وذلك رغبة يف التعريف ب�أعالم
ال�صحراء من جهة وارتباطهم
ب�أعالم �سو�س من جهة ثانية،

و�إميانا ب�أهمية هذا ال�صنف من
الأن�شـــــطة يف �إطار الدبلوما�سية
الثقافــية ان�سجاما وتفاعال مع
مبادئ الد�ستور اجلديد ،وتفعيال
ملقت�ضيـــاتها لبلورة م�شروع
تنموي.
وناق�شت الدورة التي �شارك
فيها �أ�ساتذة وخرباء ودكاترة،
املنظومة الرتبوية و�إ�شكالية
القيم وجتليات الوحدة والتنوع
يف الثقافة املغاربية والتخطيط
اال�سرتاتيجي للم�شاريع التنموية،
ومت على هامـــــ�ش الندوة التي
حــــ�ضر جزءا من فعالياتها
يحــــــ�ضيه بو�شعاب وايل جهة
العيون ،تكرمي الدكتور �إ�سماعيل
الهموين والأ�ستاذ احلبيب عيديد.
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جمال عبد النا�صر يوقع على عقد زواج ابنة ال�سفري الطري�س
وع�صمان يقف مع فرقة الكورال

عندما تربعت �أم كلثوم بـ 300مليون �سنتيم
ل�صالح �ضحايا زلزال �أكادير
الرباط :سعيد الريحاني

مع كل هزة �أر�ضية ت�ضرب املغرب
مهما كانت درجتها ي�ضع بع�ض
املواطنني املغاربة �أيديهم على
قلوبهم ،وهم ي�ستح�ضرون ذكرى
ذلك الزلزال الرهيب الذي �ضرب
مدينة �أكادير يوم  29فرباير 1960
على ال�ساعة  23:40م�ساء ،و�أدى
�إىل مقتل حوايل � 15ألف ن�سمة �أي
ما يعادل ثلث �سكان املدينة ،فرغم
مرور �أزيد من � 44سنة على هذا
احلادث املفجع �إال �أن الأيام مل
تك�شف بعد كل الأ�سرار التي رافقت
هذا احلادث امل�ؤ�سف.
يحكي حممد بن املفتي القائم ب�أعمال
ال�سفارة امل�صرية بالقاهرة �سابقا،
ومدير ديوان �أحمد الطيب بنهيمة (
وزير الأنباء �سابقا)� ،أنه كان جال�سا
يف مقر ال�سفارة ذات يوم فدخل
عليه احلار�س وهو يقول �إن �سيدة
م�صرية تطلب لقاءه ،وقتها كان ابن
املفتي قائما بالأعمال بدل ال�سفري
عبد اخلالق الطري�س الذي ا�ستدعاه
احل�سن الثاين ،ليكون وزيرا للعدل يف
�أول حكومة ي�شكلها.
«رفعت ر�أ�سي و�أنا يف املكتب ،ف�إذا
بها �ست الكل ،كوكب ال�شرق� ،أم
كلثوم تقول :علمت بالرزء الفادح
الذي �أ�صاب هذا ال�صباح الأخوة
يف مدينة �أكادير ،ولقد جئت متربعة

بهذا املقدار املتوا�ضع ،مل�ساعدة
منكوبي املدينة بذلك القطر العربي
ال�شقيق ،و�أعطتني �شيكا مقداره
� 260ألف باوند ،وهو ما يناهز حوايل
 300مليون �سنتيم يف الوقت احلايل»،
يقول ابن املفتي.
وكان لأم كلثوم عالقات قوية مع
ال�سفارة املغربية يف القاهرة يف عهد
جمال عبد النا�صر ،عندما كان املغرب
يعني �سفراء من طينة عبد اخلالق
الطري�س لتمثيله باخلارج ،بل �إنها
كانت تق�ضي �شهر رم�ضان كامال يف
منزل ال�سفري عبد اخلالق بالقاهرة،

عدد احلا�ضرين ووزن ال�شخ�صيات
احلا�ضرة ،حتى �أن امللك ح�سني
كان ي�ستقل طائرة خا�صة ليح�ضر
هذا احلفل ويرجع �إىل عمان بعدها
مبا�شرة».
يقول م�صدر «الأ�سبوع» �إن �أحد
املغاربة اقرتح تدخل ال�سفري عبد
اخلالق الطري�س ،فنجحت الفكرة
بعد �أن ات�صل هذا الأخري ب�أم كلثوم،
ولكن عدم وجود مقاعد �شاغرة جعل
«�ست الكل» تقت�سم املن�صة مع الوفد
املغربي ،فكانت اخل�شبة منق�سمة
�إىل ق�سمني ،ق�سم ي�ضم �أم كلثوم
وخلفها جوقها ،وق�سم ي�ضم �أحمد
ع�صمان وخلفه �أكرث من � 50شخ�صا
كانوا يرافقونه« ،وقتها كان على �أم
كلثوم �أن ت�شرح للح�ضور �أن الأمر
يتعلق بوفد مغربي هام ولي�س فرقة
لأنها كانت حتب «احلريرة» ،ح�سب كورال» ،يقول ابن املفتي.
ما حكاه امل�صدر نف�سه لـ«الأ�سبوع» .حكايات ابن املفتي عن م�صر ال
يقول ابن املفتي �إنه يتذكر جيدا ذلك تنتهي ،ويجزم �أن العالقات املغربية
اليوم الذي حل فيه وفد مغربي يف امل�صرية بلغت �أوجها مع وجود عبد
كيرانالطري�س يف �سفارة القاهرة،
القاهرة برئا�سة� ،أحمد ع�صمان ،بناخلالق
وكان وقتها كاتبا عاما لوزارة الدفاع ،يف هذا ال�صدد يحكي �أن ال�سفري عبد
«تزامن ح�ضور الوفد املغربي مع اخلالق �أقام حفلة لعقد قران ابنته
احلفلة التي اعتادت كوكب ال�شرق كنزة على املهدي بنعبد اجلليل
�أن حتييها كل خمي�س �أول من كل ال�سفري ال�سابق ،و�أحد القادة الكبار
�شهر يف حديقة الأزبكية ،لكن مل حلزب اال�ستقالل ،فكانت املفاج�أة
تكن هناك طريقة لتوفري بطاقات من هي توقيع الرئي�س جمال عبد النا�صر
�أجل احل�ضور ،لأن هذه احلفالت يف هذا العقد �إىل جانب العامل الكبري
كانت تلقى �إقباال كبريا ،من حيث عبد اهلل كنون(.)..
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مواطن تون�سي يثري
�ضجة ويقرتح حممد
ال�ساد�س ملكا على تون�س

الرباط :األسبوع

مل تكن جولة امللك حممد ال�ساد�س ب�شوارع
تون�س لتمر دون �أن تخلف �أية ردود �أفعال
�أقلها �أن جل املواقع الإخبارية نوهت باملبادرة
امللكية لت�شجيع ال�سياحة يف تون�س ،باملقابل ذهب
مواطنون �آخرون �أبعد من ذلك ،مثل ذلك املواطن
التون�سي الذي �أثار �ضجة كبرية بعد �أن اقرتح
�أن يكون امللك حممد ال�ساد�س ملكا على تون�س.
وقال هذا املواطن التون�سي على �صفحته يف
الفي�س بوك« ،هنيئا لكم �أيها املغاربة بهذا امللك
الرائع ،احذروا قد نبقيه يف تون�س ونن�صبه على
العر�ش ونغري �شكل النظام» ،ليجيبه مواطن
مغربي« :توح�شنا ملكنا ردوه لينا وخذو بن
كريان».
نا�شط في�سبوكي تون�سي �آخر ا�سمه با�سم ُحر�شاين
قال�« :شعبنا �سيتذكر �أنه ذات يوم من �أيام ،2014
وتون�س يف �أزمة اقت�صادية خانقة ،و�سياحتها
تنوء حديثا حتت �ضربة �إرهابية موجعة ،قام
ملك �صديق لتون�س بجولة يف �شوارع العا�صمة،
و�صافح �أهلها و�سمح ب�صور تذكارية مع �أبنائها
وبناتها ،وك�أنه يف مراك�ش �أو فا�س ،مبعنى �أن
تون�س يف �أمان ف�أتوا لزيارتها».

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

مدير املحافظة العقارية وورثة اجلرنال ال�شرقاوي «يبيعون» �أر�ضا متنازع عليها بـ 4ماليري
الرباط :األسبوع

ال يظهر املدير العام للوكالة الوطنية
للمحافظة العقارية توفيق ال�شرقاوي �إال
نادرا �أمام العموم ،غري �أن ا�سمه قد يطفوا �إىل
ال�سطح ب�شكل غري م�سبوق بعد حتركات قام
بها املحامي الطيب �شعرية من �أجل جتميع
وثائق تهم �إبرام �صفقة عقدها ورثة اجلرنال
ال�شرقاوي وهو �أب كبري املحافظني يف املغرب،
مع معمل لتكرير ال�سكر ا�سمه «�سرياك»،
وتقدر قيمة ال�صفقة ب�أربعة ماليري �سنتيم.
امل�شكل يف هذه ال�صفقة هو �أن الأر�ض،
املوجودة يف �سيدي �سليمان ،وامل�سماة
«مزوك لوزي ديجون�س» ذات الر�سم
العقاري :عدد  1812هـ ،كانت مو�ضوع
نزاع طويل بني ورثة اجلرنال وبني ورثة
رجل �آخر ا�سمه� :ساي�س عبد ال�سالم.
هذا الأخري وح�سب ما يحكيه املحامي،
دفع مبلغ  17مليون �سنتيم كت�سبيق،
�سنة  ،1967ل�شراء الأر�ض املذكورة من لدن
مالكها «كناي لوي» وزوجته ،وهما معمران

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

فرن�سيان ،كانا يقيمان يف املغرب.
وي�ضيف نف�س امل�صدر ب�أن �صدور
ظهري  2مار�س  1973اخلا�ص
با�سرتجاع الأرا�ضي حال دون
ا�ستكمال �إجراءات البيع ،ومنذ ذلك
احلني حاول ورثة �ساي�س ا�سرتجاع
�أر�ضهم ،بعد وفاة �أبيهم ،بعد �أن
طرقوا �أبواب اجلرنال ال�شرقاوي،
الذي انتقل هو الآخر لدار البقاء.
ي�ؤكد املحامي �أن ورثة �ساي�س فوجئوا
ب�إبرام عقد طويل الأمد مع معمل لتكرير
ال�سكر من طرف ورثة ال�شرقاوي ،ب�شكل
�سريع ،بينما تك�شف ال�شهادات ال�صادرة
عن املحافظة العقارية تناق�ضا يف
املعطيات ،حيث تت�ضمن �إحدى �شهادات
امللكية ال�صادرة بتاريخ  17فرباير 2014
�إ�شارة �إىل حق الكراء الطويل الأمد مع
معمل تكرير ال�سكر ،ال تت�ضمن �شهادة
�أخرى �صادرة بتاريخ  11نونرب � 2013أية
�إ�شارة للحق املذكور�( ،أنظر التناق�ض بني
ال�شهادتني يف ال�صور).
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يت�ضمن هذا الركن الأ�سبوعي
بع�ض وجهات النظر املعرب عنها
خالل هذا الأ�سبوع لو�سائل الإعالم
وهي تعرب عن ر�أي �أ�صحابها.

اندثار حزب التقدم واال�شرتاكية
بكل �صدق ،كان لدي �أمل،
لكنني مل �أكـــــن �أت�صور
ب�أن الفــــ�ساد ال�سيا�سي
والأخالقي قد تف�شى �إىل
هذا احلد داخل احلزب،
وبالتايل فال �أمل يف �إنقاذه.
حزب التقدم واال�شرتاكية
م�ضــــى واندثر ،وما يوجد
اليوم بنف�س اال�سم هو حزب
�آخر ،حزب جديد ،حزب غريب.

سعيد السعدي «حزب التقدم واالشتراكية»

بالتر ي�ستهدف «حياتو»
االحتــــاد الدويل ي�سعى
�إىل �ضــــــرب عي�سى
حياتو ،رئي�س االحتاد
الإفريقي ،كونه �صوت
ل�صالح قطر ،ومر�شح
خلالفة جوزيف بالتر،
يف رئا�سة «فيفا» ..بالتر
يعمل حاليا على التخل�ص
من كل خ�صومه �سيا�سيا،
البداية كانت بتنحيته بن همام من �أي من�صب
ر�سمي يف «فيفا» ثم جاء الدور على مي�شال بالتيني،
ثم عي�سى حياتو� ،إ�ضافة �إال �أن هناك �أ�سبابا �أخرى
وراء �سعي االحتاد الدويل �إىل �ضرب حياتو ال داعي
للتف�صيل فيها.

سعيد بلخياط «مسؤول في فيفا»

خالفات زوجية بني املغرب واجلزائر
ال�شـــــعب اجلزائري
يحـــب املغاربة حبا
كبـــــريا بعيدا عن
�صراعات احلكومات،
وقد غنيت يف اجلزائر
يف �أوقات كانت فيها
العالقات جد متوترة،
ومل �أ�شعر ب�أي حرج ،كان
تعامل ال�شعب اجلزائري
معي راقيا و�أي�ضا تعامل
ال�صحافة اجلزائرية� .أرى �أن ال�صراع املغربي
اجلزائري كخ�صام بني زوجني يجب �أن ال ي�ؤثر يف
الأبناء� .س�أقاطع اجلزائر يف حالة واحدة ،وهي
�سحب ال�سفري املغربي من اجلزائر و�إغالق ال�سفارة
هناك ،وهذا ما ال �أمتناه ،غري ذلك ال ميكنني قطع
العالقات فنيا مع هذا البلد التي �أمتتع فيه بجمهور
كبري.
لطيفة رأفت «مغنية»

م�ؤ�شرات عودة التحكم

ال �أتوقع �شـــخ�صيا
عــــــــودة �سيناريو
انتخــــابات ،2009
لكـــــــن اخلـــروقات
االنتخابية وحماوالت
التحكم واردة جدا
بالنظر ملا �شاهدناه من
م�ؤ�شرات يف االنتخابات
اجلزئــــــــــية الأخـــرية
بدائرتي موالي يعقوب
و�إفني .وبالتـــايل �أ�ستبعد
�سيناريو  ،2009بالنظر ملا حقق من تراكمات منذ
 2011و�إىل اليوم ،لكن م�ؤ�شرات وحماوالت التحكم
واردة وتدعمها عدد من امل�ؤ�شرات.
سعد الدين العثماني «العدالة والتنمية»

قراءة في خبر

ناقلة النفــط الكرديـــة التي و�صـــلت
�إىل املحمـــدية تائهـــة و�ســط البحر

تبدو ناقالت النفط الكردية التي
انطلقت عرب الأنابيب من كرد�ستان
العراق ،وك�أنها م�صابة بالعرج يف
�سريها عرب البحر املتو�سط باجتاه
املكان الذي يفرت�ض �أن ت�صل �إليه،
فقد عرقلت التهديدات القانونية
من قبل حكومة املركز خط �سريها،
ف�ضال عن الغمو�ض الذي انتاب
م�شرتي اخلام يف الآونة الأخرية
ب�سبب ذلك.
وكان يوم الإثنني املا�ضي ،قد
�شهد �إبحار �إحدى الناقالت وعلى
متنها مليون برميل من اخلام
الأ�سود� ،إال �أنها غريت م�سارها
نحو ميناء املحمدية باملغرب ..ثم
غريت وجهتها �إىل خليج املك�سيك،
طبقا خلدمات التعقيب املالحية
املوجودة يف �شبكة الإنرتنت� ،إذ
يبدو من خالل هذه التحركات� ،أن
الناقلة الكردية يف حرية من �أمرها
وتائهة يف عر�ض البحار.
وجاءت هذه اخلطوة حتذيرا
متجددا من �سلطة املركز ،قائلة
يف ال�سياق ذاتها «�إن الب�ضائع
امل�صدرة من املنطقة ال�شمالية �شبه
امل�ستقلة عن املركز مت حتميلها
ب�صورة غري قانونية من تركيا من
دون موافقة وزارة النفط العراقية
�أو منظمة ت�سويق النفط احلكومية،
�سومو .مهددة يف الوقت ذاته ،ب�أنها
�ستتخذ �إجراءات قانونية �ضد �أي
م�شرت لهذا اخلام».
وبينت �شركــــة «�سومو» النفطية
املتعاقدة مع وزارة النفط� ،أن
العراق يحتفظ بحقه يف اتخاذ كافة
الإجراءات القانونية �ضد �أي �شركة
�أو هيئة فردية ا�شرتت �أو قد تنتظر
ال�شراء.
وثمة لغز مازال حتى الآن غري
مفهوم حول ت�صدير النفط الكردي
املتمثل يف ملكية الناقلة النفطية
وهي �شركة «مار�شال امل�سجلة»� ،إذ

ناقلة نفط  -أرشيف

�أن من غري الوا�ضح �أن هذا النفط
امل�صدر قد مت بيعه فعال قبل عملية
الت�صدير �أم ال؟ وهل مت �شرا�ؤه قبل
مغادرة ال�سفينة امليناء؟
رمبا كان من الأجدر �أن يجيب
عن هذه الت�سا�ؤالت الناطق با�سم
حكومة كرد�ستان ،غري �أنه رف�ض
التعليق.
ويت�صارع اجلانبان حول �آلية
ت�صدير النفط اخلام ،وكيفية
ت�سويق �أرباحه� ،إذ كانت ت�سعى
حكومة الإقليم بكبح جماح
احلكومة املركزية بدفع الأكراد �إىل
قبول االتفاق امل�سبق بينهما حول
ت�صدير النفط وتقا�سم عائداته
حول بنود الد�ستور املتفق عليها،
لكن املفاو�ضات ف�شلت �إىل حد هذه
اللحظة.
ويف الوقت نف�سه ،قال م�س�ؤولون
�أكراد�« :إن ال�سفينة �أبحرت من

ميناء جيهان الرتكي يف  23ماي
حمملة بن�صف مليون برميل تقريبا
عرب الأنابيب من املدينة املتو�سطة
يف كرد�ستان منذ دجنرب املا�ضي».
كما اتهموا حكومة بغداد بانتهاك
الد�ستور العراقي ،معتربين خطط
املركز املعلنة لتحقيق التحكيم �ضد
تركــيا غري �شرعي.
وقال م�س�ؤولون تنفيذيون يف �صناعة
النفط والب�ضائع� ،إن كرد�ستان قد
تواجــــه �صعوبات يف العثور على
م�شرت �أو منفــــذ على خلفية تهديد
بغداد وثقل العراق يف جتارة النفط
العاملية.
وقال جتار النفط اخلام« :يف البحر
املتو�سط ال �أحد ي�شرتي النفط
الكردي �سيما �أن العالقات بني
اجلانب الكردي واملركز م�ضطربة
للغاية ،وناقلتهم التي تذهب �شماال
وميينا يف البحر املتو�سط هي مبثابة

طاعون لنا ال ن�ستطيع �شراءها وال
ن�ستطيع التخل�ص منها».
وي�سعى امل�س�ؤولون الأكراد �إىل
�ضخ النفط عرب الأنابيب بكمية
ت�صل �إىل ما يقارب  300.000برميل
يوميا �إىل تركيا ،حيث �سيباع النفط
اخلام للم�شرتين الدوليني و�سيتم
�إيداع عائداته يف امل�صارف الرتكية
التي تديرها الدولة ،وحتديدا بنك
تركي ..يذكر �أن �أول ت�صدير للأكراد
من النفط عرب الأنابيب �إىل تركيا
�أتى بعد �سل�سلة من االتفاقات يف
العام املا�ضي مع �أنقرة ،مربرين
ذلك ب�أن امل�س�ؤولني الأتراك حافظوا
على ال�صفقات بينهم وبني الأكراد
حتى ال يخرقوا ال�سيادة العراقية
واحرتام املبادئ التوجيهية لبغداد
يف تق�سيم العائدات.

هل يكون املغرب �أول وجهة مللك
�إ�سبانيا اجلديد؟
�أعلن الناطق با�سم الق�صر امللكي
الإ�سباين �أن امللك الإ�سباين اجلديد
«فليبي» �سيقوم قريبا بزيارة
للمغرب ،و�أو�ضح الناطق با�سم
الق�صر امللكي الإ�سباين ،خالل
لقاء مع ال�صحافة� ،أن اململكة
املغربية وفرن�سا والربتغال من
الوجهات الأوىل للأمري فيليبي
�ضمن الزيارات التي �سيقوم بها
للخارج بعد �إعالنه ملكا لإ�سبانيا
خالل حفل �سيقام يف الأيام املقبلة
بالربملـــــان .و�أ�ضاف �أن تواريخ
هذه الزيارات ،املتوقعة خالل
�شهري يوليوز وغ�شت املقبلني،
�ستحــــدد بعد حـــــــفل الإعالن
الر�سمــــي لأمري فيليبــــــي ملكا
لإ�سبانــــيا ،الذي ينتظر �أن يقام
ابتداء من  18يونيو اجلاري.

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..
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alousbouea@gmail.com

انتبهوا ..جوازات ال�سفر العادية مل تعد �صاحلة
�أعلنت وزارة الداخلية �أنه �سيجرى �إلغاء العمل
بجوازات ال�سفر العادية ،ابتداء من مطلع �أبريل املقبل،
وحثت على ا�ستبدالها بجوازات ال�سفر البيومرتية.
و�أو�ضح بيان �أ�صدرته الوزارة ،م�ؤخرا� ،أن جوازات
ال�سفر غري البيومرتية امل�سلمة قبل  30مار�س 2010
�ست�صبح ملغاة ابتداء من  30مار�س  2015على �أبعد
تقدير ،و�أنه لن يجرى متديد �صالحيتها �أو ا�ستعمالها
كوثيقة لل�سفر خارج املغرب ،ابتداء من الأول من
�أبريل .2015
ودعت الوزارة املغاربة احلاملني جوازات ال�سفر غري
البيومرتية� ،إىل الإ�سراع يف التوجه �إىل امللحقة الإدارية
�أو ال�سفارة �أو القن�صلية التابع لها مقر �إقامتهم،
ق�صد و�ضع طلبات احل�صول على جوازات ال�سفر
البيومرتية .و�أ�شارت الوزارة �إىل �أن البطاقة الوطنية
للتعريف الإلكرتونية (بطاقة الهوية) تعد من بني
الوثائق الأ�سا�سية املكونة مللف احل�صول على جواز
ال�سفرالبيومرتي.
وكانت اململكة املغربية قد �شرعت منذ  15دجنرب
 2009يف �إ�صدار جواز �سفر بيومرتي ،مطابق لتو�صيات
املنظمةالعامليةللطرياناملدين.

أبشع صورة
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(.)..

�أ�سباب عدم �إغالق �ضريح بويا عمر

ر�سميا ..ارتفاع عدد املجانني واملختلني عقلية
خمتل عقليا يقتل �شقيقه ،و�آخر يجهز النف�سية والعقلية يف املغرب.
على والدته ،وثالث يعرت�ض �سبيل
املارة يف ال�شارع العام ،ورابع يخرج طبيبا للأمرا�ض النف�سية والعقلية،
عاريا كما ولدته �أمه ،وجمنون يزرع و 740ممر�ضا اخت�صا�صيا يف هذا
الرعب بني �سكان املدينة .هذه بع�ض املجال ،مقابل  131طبيبا يف القطاع
العناوين املثرية التي ال تكاد تخلو اخلا�ص ،وهو عدد هزيل ،ال ي�ستجيب
للمعايري العاملية يف هذا ال�ش�أن.
منها ال�صحف كل يوم يف املغرب.
مل يعد غريبا �أن ي�شاهد املرء ع�شرات  ..وب�سبب قلة الإمكانات املادية،
امل�صابني بخلل عقلي يتجولون يف وق�صور الطاقة اال�ستيعابية للمراكز
�شوارع املدن الكربى� ،إىل حد �أن وزارة العالجية املتخ�ص�صة ،تلج�أ العديد
ال�صحة ك�شفت عن �أرقام �صادمة تفيد من الأ�سر الفقرية �إىل و�ضع مر�ضاها
وجود � 21ألف خمتل عقلي يف مدينة العقليني يف �ضريح �شهري يدعى
الدار البي�ضاء وحدها ،بينهم � 3آالف «بويا عمر» ،غري بعيد من مراك�ش
يتجولون يف ال�شوارع بكل «حرية» .جنوبي البالد ،وي�أوي مئات املر�ضى
وتبعا لأرقام حديثة لوزارة ال�صحة ،العقليني والنف�سيني.
ف�إن املغــــرب ي�ضــــــم  27م�ؤ�س�سة وت�ضع هذه الأ�سر مر�ضاها العقليني
حكومية ملعاجلة امل�صابني بالأمرا�ض والنف�سيني يف هذا ال�ضريح ،امللقب
املغـــــرب،
العقلية ،يف ما يبلغ عدد ال ِأ�سرة يف بـ«غوانتانـــــــــامو»
هذه امل�ست�شفيات � 1725سريرا ،وهو حيث تتم ا�ست�ضافتهم هناك من خالل
عدد ال يكفي لإيواء املر�ضى العقليني« ،اعتقالهم» مدة طويلة ،فتو�ضع يف
جراء تزايد حاالت الإ�صابة بالأمرا�ض �أرجلهم �سال�سل حديدية تقيد حركتهم
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ب�سبب فرط عدوانيتهم� ،إىل �أن ي�شفوا
بف�ضل القدرات اخلارقة لل�ضريح»
وفق القائمني عليه.
و�أمــــــام هذا الو�ضــــع� ،أكد وزير
ال�صحة ،احل�ســـــني الوردي ،عزمه
مرات عدة على �إغالق �ضريح
«بويا عمر» ب�سبب تزايد �شكاوى
احلقوقيني الذي دقوا ناقو�س اخلطر
من كرثة االنتهاكات التي حتط من
كرامة املر�ضى يف هذا امل�أوى ،بدعوى
عالج املر�ضى العقليني.
و�أكد النا�شط احلقوقي ،عمر �أربيب،
خطورة �ضــــريح «بويا عمر» على
حقـــوق املر�ضى ،وانتهاكه لأب�سط
حقوقهم الإن�سانية ،م�شددا على �أنه
مكان ي�شهد ت�صرفـــات غري �آدمية،
بينها �شل حركة املري�ض ب�أ�صفاد يف
�أطرافه ال�سفلى والعليا ملنعه من
احلـــركة ،ف�ضال عن �ألوان �أخرى من
التعذيــــب النف�سي له�ؤالء املر�ضى
العقليني».

�أول حتالف لعلماء الدول املغاربة
�ضد املخططات اال�ستعمارية

د�شن عدد من علماء ال�شريعة يف املغرب العربى (ليبيا ،وتون�س،
واجلزائر ،واملغرب ،وموريتانيا) ،رابطة لعلماء املغرب العربي،
تهدف �إىل توحيد الكلمة ،ونبذ �أ�سباب الفرقة واالختالف ،ومعاجلة
�أ�سباب الغلو والتطرف ،ون�شر قيم الت�سامح والو�سطية واالعتدال.
وجاء يف الإعالن الت�أ�سي�سي لرابطة علماء املغرب العربي :امتثاال
لأمر اهلل تعاىل القائل« :وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا
على الإثم والعدوان» ،التقى جمموعة من علماء ال�شريعة من بالد
املغرب العربى (ليبيا ،وتون�س ،واجلزائر ،واملغرب ،وموريتانيا)
بعد جل�سات متعددة للإعالن عن ت�أ�سي�س رابطة لعلماء املغرب
العربى بتاريخ � 7شعبان 1435هـ ،املوافق لـ  5يونيو 2014م،
تكون ب�إذن اهلل امتدادا للحركات الإ�صالحية يف بالدنا.
و�أو�ضحت الرابطة �أنها ت�سعى �إىل «توحيد الكلمة ،ونبذ �أ�سباب
الفرقة واالختالف ..وتوجيه الأمة و�إر�شادها ،و�إيجاد احللول
املنا�سبة مل�شكالتها ،مبا يتوافق مع املنهج الرحب لأهل ال�سنة
واجلماعة ،ومبا ين�سجم مع هويتنا الإ�سالمية املغاربية؛
حت�صينا ملجتمعاتنا من الفكر الدخيل ،وحتريرا لها من كل �أ�شكال
التبعية» .كما تهدف الرابطة �إىل «معاجلة �أ�سباب الغلو والتطرف،
ون�شر قيم الت�سامح والو�سطية واالعتدال ،ومكافحة الفقر واجلهل
والتخلف والظلم واال�ستبداد ،وتكري�س قيم العدل واحلرية
والكرامة وال�سلم االجتماعي ،و�إحياء معاين البذل والت�ضحية،
وحماية الأ�سرة من التفكك ،والطفولة من الإهمال ،وال�شباب من
االنحراف ،واملجتمع من االنحالل».
وت�شمل الئحة املوقعني على البيان الت�أ�سي�سي كال من :ال�شيخ
حممد بن �أحمد زحل من املغرب رئي�سا ،وال�شيخ حممد الأمني بن
احل�سن �سيدي عبد القادر من موريتانيا نائبا للرئي�س ،وال�شيخ
نادر بن ال�سنو�سي العمراين من ليبيا نائبا للرئي�س ،وال�شيخ ح�سن
بن م�سعود عبا�س من تون�س �أمينا عاما ،وال�شيخ ح�سان بن ح�سني
�شعبان من اجلزائر ع�ضوا للأمانة العامة ،وال�شيخ عبد اهلل بن
بو�شعيب البخاري من املغرب ع�ضوا للأمانة العامة ،وال�شيخ
حممد بن �أحمد زاروق ال�شاعر من موريتانيا ع�ضوا للأمانة
العامة ،وال�شيخ احل�سن بن حممد العلمي من املغرب ع�ضوا
للأمانة العامة ،وال�شيخ حممد بن بوزيان روابحية من اجلزائر
ع�ضوا للأمانة العامة ،وال�شيخ �سفيان بن املولودي بن عويدة من
تون�س ،وال�شيخ حممد عبد الوهاب رفيقي من املغرب ،وال�شيخ
حامد م�سوحلي الإدري�سي من املغرب ،وال�شيخ حممد حمفوظ
بن �إيدومو من موريتانيا ،وال�شيخ �سامي م�صطفى ال�ساعدي من
ليبيا ،وال�شيخ غيث حممود الفاخري من ليبيا.

مقرتح ملراقبة ميزانية
ال�صناديق ال�سوداء
تقدمــــــــــــــت فرق الأغلبية
الربملانية ،مبقرتح تعديل
�إحدى مواد م�شروع القانون
التنظيمي للمالية املغربية،
يق�ضي ب�إخ�ضاع ال�صناديق
اخل�صو�صية للخزينة� ،أو
ما كان يعرف بـ«ال�صناديق
ال�سوداء»� ،إىل املحا�ســــــبة
واملراقبة البـــرملانية ،بعدما
كانــــــت فوق ذلك وتقدميها
خدمات مالية بال ح�سيب �أو
بوسعيد
رقيب.
وقد ت�سببت فرق الأغلبية
الربملانية مبقرتحها اجلديد يف �إحراج �شديد لوزير االقت�صاد واملالية يف
حكومة عبد الإله بن كريان ،بتم�سكها ال�شديد مبقرتحها لدرجة عر�ضه
للت�صويت ،وامل�صادقة عليه ب�إجماع الأغلبية واملعار�ضة معا ،ولأول مرة
يف تاريخ الربملان املغربي املعا�صر.
وح�سب املراقبني للمال العمومي باملغرب ،خ�صو�صا هيئات املجتمع املدين،
ف�إن �أهمية التعديل املذكور تكمن يف �أنه يتعلق بال�صناديق اخل�صو�صية
للخزينة العامة للمملكة ،ويدخلها يف خانة املراقبة الربملانية من خالل تقدمي
ح�ساباتها �ضمن باقي موارد الدولة كل عام.

alousbouea@gmail.com

10

العدد 793 :اخلميس  12يونيو 2014

«الأ�سبوع» تنفرد بن�شر وثائق عاملية عن ما�ضي وم�ستقبل املغرب

وثيقـــــة فرن�ســـية :كيف �أقنع احل�سن الثاين
�أمريكا ب�إعالن حالة اال�ستثناء؟
السفير المغربي يقول لألمريكان :إن عبد الرحيم
بوعبيد قبل الفكرة دون حماس
بقلم  :الباحث الزكي عبد الصمد

الوثيقة المؤرخة بـ 12جوان  1965صادرة 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.

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

تعترب مرحلة حالة اال�ستثناء ما بني  1965و1972

من �أهم �صفحات املغرب الراهن ،فهي التي �أدخلته
يف ما يعرف ب�سنوات اجلمر والر�صا�ص .و�سنحاول
من خالل هذا املقال «الوثيقة الفرن�سية» لي�س جمرد
�إعادة تكرار ما كتب وما قيل عن هذه املرحلة،
ولكن �سنحاول �إ�ضافة اجلديد من خالل وثيقة من
الأر�شيف الأمريكي ،حيث �سن�سعى �إىل �إبراز كيف
�أقنع احل�سن الثاين �أمريكا ب�إعالن حالة اال�ستثناء،
وكذلك معرفة طبيعة النقا�شات التي دارت بني
امل�س�ؤولني املغاربة والأمريكان بهدف �إقناعهم ،ويف
الأخري معرفة ال�ضمانات املقدمة للأمريكان نظري
قبولهم بذلك.

سياق إعالن حالة االستثناء
كانت م�ؤ�شرات االحتقان وا�ضحة وحا�ضرة
بقوة قبل �أحداث  23مار�س  ،1965فقد كان
الف�ضاء ال�سيا�سي املغربي بعد اال�ستقالل جم�سدا
يف الأحزاب ال�سيا�سية املغربية �سليلة احلركة
الوطنية ،التي كانت كلها يف حدود �سنة 1965
جت�سد واقع التذمر العام ،من احلكم القائم .فقد
خرج حزب اال�ستقالل للمعار�ضة منذ �سنة ،1964
وترجمت مواقفه يف لعب دور معار�ضة قوية بجالء
يف م�ؤمتره ال�سابع املنعقد يوم  12فرباير .1965
وقد تبني من خالله �أن احلزب �أ�صبح معار�ضة �ضد
امللك ،ولي�س �ضد احلكومة ،وذلك حينما قال عالل
الفا�سي يف خطابه يف ذلك امل�ؤمتر «وجب الق�ضاء
على الإقطاعية والطبقة امل�سيطرة» �أعقبه ن�شر
جريدتي «الأمة الإفريقية» و«اال�ستقالل» ن�صا
جلمال الدين الأفغاين«العر�ش بال�شعب وال�شعب
بالعر�ش» .وهو ما عجل بحملة قمع �ضد احلزب،
بحيث مت حجز ال�صحيفتني بتهمة ن�شر ن�صو�ص
ت�ضر بالأمن العام.
�أما حزب االحتاد الوطني للقوات ال�شعبية الذي
خرج للمعار�ضة منذ �إ�سقاط حكومة عبد اهلل
�إبراهيم ،فقد ظل ميار�س معار�ضة قوية داخل
الربملان ،وهو ما يت�ضح من خالل مداخلة �أحد
نوابه يف �إحدى اجلل�سات الربملانية املنعقدة �سنة
 1965حيث قال�« :إن هذه الأزمة التي جتتازها
بالدنا اليوم ،كما �أو�ضحنا مرارا وتكرارا ،نتيجة
ل�سيا�سة م�ش�ؤومة معادية لل�شعب تتنكر للم�صالح

من أرشيف األسبوع

كان وا�ضحا ب�صفة قطعية يف م�ؤمترها الثامن يف
الدار البي�ضاء �سنة  ،1963املذهب الثوري �ضد
احلكم ،حيث يقول الن�ص املذهبي «�إن امل�ؤمتر
المنظمات الطالبية لم تكن أقل
الثامن لالحتاد الوطني لطلبة املغرب ،يعلن
ر�سميا ب�أن �إلغاء النظام هو احلل الأمثل لإخراج
تشاؤما من األحزاب ،بل كانت
البالد من هذه الأزمة املفتوحة» .هذا بالإ�ضافة
أكثر منها .ويتضح ذلك من خالل
�إىل الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية التي كان
يتخبط فيها املغرب يف تلك املرحلة.
منظمة االتحاد الوطني لطلبة
وقد �شكل القرار الوزاري ال�صادر يوم  9فرباير
 ،1965والقا�ضي بـ«من ال�ضروري �أن ال يتوجه �إىل
المغرب ،التي كان واضحا بصفة
ال�سنة الرابعة من الثانوي �سوى التالميذ القادرون
قطعية في مؤتمرها الثامن
على متابعة الدرا�سة يف �إحدى ال�شعب املتخ�ص�صة
من ال�سلك الثاين ،و�أنه ميكن �أن يتوجه �إىل ال�سنة
في الدار البيضاء سنة ،1963
الرابعة من الثانوي التالميذ املزدادون عام ،1948
المذهب الثوري ضد الحكم
وتبلغ �أعمارهم � 18سنة �أو �أكرث فال ميكنهم ولوج
ال�سلك الثاين من الثانوي والو�صول �إىل البكالوريا».
العامل املر�سب �أو ال�سبب املر�سب بلغة علماء
النف�س ،يف انطالق مظاهرات وحركات احتجاجية
عارمة .وملا عمم هذا املن�شور على امل�ؤ�س�سات
الأ�سا�سية للبالد� ،سواء يف امليدان االقت�صادي ،ج�سيمة ارتكبت يف حق الوطن ب�أجمعه».
واالجتماعي ،وال�سيا�سي� ،أو يف ميدان حقوق �أما املنظمات الطالبية ،فلم تكن �أقل ت�شا�ؤما من التعليمية يف بداية مار�س ثار التالميذ �ضدا على
الإن�سان وم�صريه� .إن هذا التدهور العام الذي �أقل الأحزاب ،بل كانت �أكرث منها .ويت�ضح ذلك من القرار احلكومي انطالقا من الدار البي�ضاء،
ما يقال فيه �إنه نتيجة لأغالط خطرية ،و�أخطاء خالل منظمة االحتاد الوطني لطلبة املغرب ،التي وانت�شرت االحتجاجات يف معظم املدن املغربية،
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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
والتحق بها �أولياء التالميذ والعاطلون عن العمل،
مما جعل ال�سلطات تتدخل وتقوم بقمع املظاهرات
وب�شدة.
وت�شكل �أحداث  23مار�س  1965املبتد أ� واخلرب يف
تطور الأحداث التي �أدت �إىل �إعالن احل�سن الثاين
عن حالة اال�ستثناء ،حيث �أنه ملا ق�ضت ال�سلطات
على اال�ضطرابات بالعنف دخل امللك يف �سل�سلة
من املفاو�ضات مع �أحزاب املعار�ضة ،وقدم بع�ض
التنازالت بهدف ا�ستقطابهم ومنها العفو العام
عن �أع�ضاء االحتاد الوطني للقوات ال�شعبية،
ودعوة بنربكة للعودة �إىل املغرب ،و�أثناء هذه
املفاو�ضات ا�شرتط حزب االحتاد الوطني للقوات
ال�شعبية حل الربملان و�إقامة انتخابات جديدة.
ودخلت الأغلبية الربملانية يف انق�سام على نف�سها.
وهو الأمر الذي جعل امللك يفكر يف �إعالن حالة
اال�ستثناء ،التي قبل بها االحتاد الوطني للقوات
ال�شعبية ،ولكن رف�ضتها باقي الأحزاب الأخرى.
�أما عن الأو�ضاع الدولية فقد كانت فرن�سا ت�شن
حملة �ضد املغرب من خالل �صحفها ،بفعل
�إقدام املغرب على عزمه على ا�سرتجاع �أرا�ضي
اال�ستعمار اخلا�ص والر�سمي من �أيدي الفرن�سيني،
يف حني كان املغرب قد اجته �صوب �أمريكا القطب
الأول يف العامل والأهم.

الوثيقة األمريكية
والوثيقة ،عبارة عن تيليغرام �أو ر�سالة �إلكرتونية
وجهتها وزارة اخلارجية الأمريكية �إىل ال�سفري
الأمريكي بالرباط ،م�ؤرخة بـ 12يونيو  ،1965على
ال�ساعة  15:30بتوقيت وا�شنطن ،وهي موجهة من
وا�شنطن �إىل الرباط .وهذه الوثيقة عبارة عن حوار
بني ال�سفري املغربي بوا�شنطن بن جلون ،والأمني
العام لوزارة اخلارجية الأمريكية ،ومو�ضوعها
حماولة �إقناع ال�سفري املغربي بناء على طلب من
امللك احل�سن الثاين ،احلكومة الأمريكية بقرار
�إعالن حالة اال�ستثناء.

سلطة الملك على المحك
ت�شري الوثيقة �إىل �أن ال�سفري املغربي بوا�شنطن
بن جلون يف �صباح يوم  12يونيو  ،1965ات�صل
بالأمني العام للحكومة الأمريكية و�أخربه ب�أن امللك
طلب منه تف�سري القرارات ال�سيا�سية الأخرية يف
املغرب على �ضوء عالقات وثيقة وودية بني
البلدين .وقد �أكد ال�سفري ب�أن حالة اال�ستثناء
جمرد و�ضع م�ؤقت ،حيث �سعى امللك من خاللها
�إىل «�إعادة الهدوء» ،و�أكد وب�صريح العبارة ب�أن
«�سلطة امللك على املحك».
وي�صف ال�سفري املغربي لنظريه الأمريكي ن�ش�أة
الأزمة وعدم القدرة على �إيجاد حل لها ،ب�سبب
املطالب غري املعقولة التي طالبت بها الأحزاب
ال�سيا�سية كعامل �أول� ،إ�ضافة �إىل عدم وجود
�أغلبية برملانية وا�ضحة كعامل ثان .كما �أكد ال�سفري
و�شدد على الت�أكيد على �أن قرار امللك احل�سن
الثاين بتعليق الربملان ومراقبة احلياة ال�سيا�سية
بالكامل ،نابع من �إطار قانوين وم�ؤ�س�ساتي يف �إطار
د�ستوري ،كما �أن ال�سفري طم�أن الكاتب العام
الأمريكي ب�أن ما تداوله البع�ض من حديث عن
انقالب �سيا�سي قام به امللك جراء �إعالنه عن حالة
اال�ستثناء ،يبقى جمرد دعاية فرن�سية لي�س �إال.

قرار إعالن حالة
االستثناء قوبل بارتياح
لدى الشعب المغربي
يف رده على �س�ؤال الأمني العام
لوزارة اخلارجية الأمريكية عن ردة
فعل ال�شعب املغربي حول قرار امللك
ب�إعالن حالة اال�ستثناء ،قال ال�سفري
ب�أن ردة فعل اجلماهري الأولية
كانت مواتية ومريحة .ومرد ذلك
ح�سب ال�سفري لتدين جودة الربملان
والربملانيني ،فمن جهة مل يخلف
الربملان �أو مل يعط �صورة �إيجابية
عنه لدى �أو�ساط ال�شعب ،ومن جهة،
ف�إن الربملانيني ح�سب ال�سفري دائما
ما يجادلون �إىل ما ال نهاية يف الق�ضايا
الثانوية ،ويغفلون الق�ضايا الرئي�سية
واجلوهرية للبالد .و�أكد بن جلون
ب�أن اجلماهري ال�شعبية يف املغرب تريد
حكومة قوية وم�ستقرة تخدم م�صلحة
النا�س.

الجزائر لن تعارض ومصر
ستحاول عرقلة القرار
لقد ت�ساءل الأمني العام للحكومة الأمريكية
ب�ش�أن ردود �أفعال دول اجلريان جتاه
القرار امللكي ،ف�إن بن جلون �أكد ب�أنه يف
احلقيقة ف�إن اجلزائر مل ي�صدر منها �أي رد
فعل ر�سمي بخ�صو�ص قرار امللك احل�سن
الثاين ،يف حني �أن اجلمهورية العربية
املتحدة امل�ؤلفة من م�صر و�سوريا لن ت�سهل
الأمر على امللك ،و�ست�سعى جاهدة للتدخل
بقوة من �أجل احليلولة دون �أن يتخذ امللك
هذا القرار.
وعندما ت�ساءل الأمني العام ب�ش�أن �أي مقاومة
�أو معار�ضة داخلية من طرف الأحزاب �أو
النقابات �أو باقي التنظيمات ال�سيا�سية� ،ضد
القرار امللكي ،قال ال�سفري ب�أن حزب االحتاد
الوطني للقوات ال�شعبية ،ممثل يف �شخ�ص
عبد الرحيم بوعبيد �أمينه العام قد قبل القرار،
على الرغم من عدم حتفزه الكبري جتاه هذا
القرار� .أما بخ�صو�ص حزب اال�ستقالل �أحد
�أهم الأحزاب ال�سيا�سية املغربية والذي ي�شكل
�أغلبية كبرية ،ف�إنه يعار�ض بحزم وبقوة حق
امللك يف ا�ستعمال “الف�صل  ”35من الد�ستور الذي
يق�ضي بحق امللك يف حل الربملان يف حال عجزه عن
�أداء مهامه ،ومن حق امللك �إعالن حالة اال�ستثناء.

ضمانات المغرب ألمريكا
عند ا�ستعداد ال�سفري للمغادرة� ،أخرب الأمني العام
ب�أن وزير اخلارجية املغربي بنهيمة ات�صل به
هاتفيا ليقول له ب�أن امللك قد �أوحى له بزيارة قريبة
�إىل وا�شنطن ملناق�شة الو�ضع العام بهدف تبادل
الآراء ب�ش�أن الق�ضايا الراهنة .ولعل �أبرز الق�ضايا
عالقة املغرب باجلمهورية الأملانية االحتادية
التي اعرتفت ب�إ�سرائيل ،ودخلت يف �صراع مع

العامل العربي ،وهو الأمر الذي �أقلق �أمريكا ،وقد
�أكد ال�سفري ب�أن وزير اخلارجية املغربي يخطط
لزيارة ملدينة بون الأملانية يوم  17يونيو ،وهو
الأمر الذي ي�صل “�إىل حد التحدي املبا�شر للجمهور
العربي” نظرا لتوتر العالقات الأملانية العربية
يف تلك املرحلة .و�أ�شار �إىل �أن ال�سيا�سة املغربية
بخ�صو�ص جمهورية �أملانيا االحتادية تعترب
م�س�ألة “�شجاعة” ،ويف هذا �إر�ضاء لأمريكا .وقد
كان اال�ستعداد مل�ؤمتر القارات الثالث يجرى على
قدم و�ساق والذي كان ي�سمى مب�ؤمتر باندونغ
الثاين ،والذي كان املغرب يلوح بلعب دور قيادي
فيه ،واتخاذ قرارات ثورية ال تخدم م�صلحة
الغرب ،ف�إن ال�سفري �أكد ب�أن املغرب خطط م�ؤخرا
للعب دور معتدل فيه ،وهو ما ي�شكل �ضمانة ثانية

لأمريكا.
ويف الأخري� ،أ�شار الأمني العام ب�أن احلكومة
الأمريكية مهتمة �إىل حد بعيد ب�أمن ورخاء وازدهار
املغرب ،كما �أعرب عن �أمله يف �أن يتعهد امللك
بحماية و�صيانة حرية الفرد ،وحقوق الأحزاب
ال�سيا�سية والنقابات ،حيث �إن من �ش�أن هذا �أن مينع
الأجواء من �أن ت�صبح متوترة� ،أو متفجرة بني
الق�صر وباقي التنظيمات ال�سيا�سية ،وذلك بحثا من
طرف اجلميع عن التقدم االقت�صادي .و�أعرب عن
�أمله يف �أن يقوم امللك يف كل احلاالت بالت�شاور مع
قادة خمتلف القطاعات ،بهدف تعبئتهم واحل�صول
على م�ساعدتهم .كما �أعرب الأمني العام عن �أطيب
متنياته للملك يف هذه الأوقات ال�صعبة ،باخلروج
من هذه الأزمة.
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ريادة اململكة املغربية يف العالقات جنوب جنوب ودورها اجلوهري يف احلوار �شمال جنوب
نظمت هيئة اخلرباء الدوليني بجنيف
واملعهد العايل للخرباء الدوليني بالدار
البي�ضاء ،لأول مرة ب�إفريقيا واملغرب،
م�ؤتـــــمرها العا�شر للخرباء الدوليني
حتت �شعار« :ريادة اململكة املغربية
يف العالقات جنوب جنوب ودورها
اجلوهري يف احلوار �شمال جنوب» ،وذلك
�أيام ال�ساد�س وال�سابع والثامن من يونيو
 ،2014مبركز اال�ستقبال والندوات التابع
مل�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س للرتبية والتكوين
بالرباط.
ويعترب هذا امل�ؤمتر منا�سبة هامة جتمع
امل�شاركني من دبلوما�سيني و�أكادمييني
واقت�صاديني وخرباء دوليني و�أ�صحاب
القرار يف القطاعني العمومي واخلا�ص،
ق�صد االلتقاء وتبادل اخلربات يف ما بينهم
وال �سيما يف جمال اخلربة الدولية ،ناهيك
عن حر�ص هيئة اخلرباء الدوليني على �أن
يكون املتدخلون من ذوي ال�صيت العاملي

واخلربة الطويلة.
كما يعد افتتاح املعهد العايل للخرباء
الدوليني باملغرب ،التابع لهيئة اخلرباء
الدوليني بجنيف خطوة �أوىل وحمطة
هامة للمملكة املغربية لت�شجيع الكفاءات
املغربية على احل�ضور الوازن على
ال�صعيد الدويل ،وي�ساهم مبا ال �شك فيه
بتدعيم دور اململكة املغربية الريادي يف
احلوار جنوب  -جنوب و�شمال -جنوب،
و�سي�ساهم كذلك يف انخراط اململكة يف جل
الربامج التنموية العاملية.
هذا ،ومن املنتظر �أن ينظم الفوج الأول
من اخلرباء الدوليني املغاربة واملتكون
من  12ع�ضوا ،والذين يتميزون بالكفاءة
واخلربة العالية يف جمال اخت�صا�صهم
�إىل هيئة اخلرباء الدوليني ،بعد تلقيهم
تكوينا خا�صا خالل �سنة كاملة على �أيدي
مكونني ذوي خربة عاملية وم�شهود لهم
دوليا يف جمال اخلربات الدولية.

مديرة الن�شر:
حكيمة خلقي
h.khalki@voila.fr
�سكرتري التحرير:
�سعيد الريحاين
journal_said@yahoo.fr

الدار البي�ضاء:كرمي �إدبهي

حفل تخرج الفوج األول للخبراء الدوليين المغاربة من المعهد العالي للخبراء الدوليين بالدار البيضاء

الكوتديفوار�ضيفةمهرجانال�سينماالإفريقية
ي�ست�ضيف مهرجان ال�سينما الإفريقية
بخريبكة دولة الكوت  -ديفوار خالل
الدورة ال�سابعة ع�شرة التي �ستنعقد ما
بني  14و 21يونيو  2014مب�شاركة ثالثة
ع�شر دولة وهي :جنوب �إفريقيا ،و�إثيوبيا،
وغينيا بي�ساو ،ورواندا ،والت�شاد،
والكامريون ،واملغرب ،والكونغو،
وتون�س ،ومايل ،وم�صر ،وزميبابوي،
وال�سينغال .الدول التي �ست�شارك ب�أربعة

كتاب «تراب الوتد» لشعيب حليفي

انك�ساراتاللهفةاملذبوحة
يعر�ض الكاتب املغربي �شعيب حليفي يف روايته:
«تراب الوتد» لتاريخ التفتت املغربي ،يف هيئة �إ�سفار
�أدبي يعرب الطوفان فوق حنايا القلق .تر�شح ال�صور
بالتذكرات املغمورة بال�شوق واحلنني �إىل زمن نقي
متحرر من غواية احل�ضارات امللتب�سة.
ويتوزع الن�ص على ثالث روايات متالحمة ،تعجن
�أزمنتها الثالثة عهد االنك�سار ،يف حماولة جلبل تراب
الوتد .كل رواية تتفرق وفق حكايات مم�سرحة
وف�صول م�ستقلة ،تخفف ثقل التداعيات والفي�ض
الفكري العميق ،وتف�سح املجال لإعادة تدوير احلدث
امل�ستغرق يف ت�شذر الروح.

ع�شر �شريطا �سينمائيا مطوال ،تتناف�س
يف امل�سابقة الر�سمية للح�صول على
جائزة املهرجان الكربى «عثمان
�صامبني» ،وباقي اجلوائز ال�سبعة
الأخرى التي تبلغ قيمتها الإجمالية:
 400.000.00درهم ،املبلغ املقدم
من طرف (م� .ش .ف) .كما متنح
خالل هذه الدورة جائزة موازية:
«�سينيفليا  -دون كي�شوط».

لقاء درا�سي وقراءات �شعرية يف
اخلزانة الو�سائطية حممد املنوين
تنظم جمعـــية
�أ�صدقاء اخلزانة
الو�سائطــــية دار
الثــــــــقافة الفقيه
حمـــــــــــــمد املنوين
مبديــــــنة مكنا�س،
لقــــــــا ًء درا�سيا حول
م�ؤلف« :نحــــو تاريخ
قــراءة الن�ص ال�شعري
املغربـــــي احلــــــــديث»
للنـــــــاقد د .م�صـــــــطفى
ال�شــــــاوي ،مب�شاركـــة كل
من :د .عبد النا�صر لقاح ،د.
عمرو كناوي ،د .عــــبد العزيز
امللوكي ،ذ .الـــــح�سن العابدي ،ذ� .إدري�س زايـــــــدي،
ذ .حممد �إدارغة ،ذ .عبد اهلل فراجي.
ويف اجلزء الثاين من اللقاء �ستقدم قراءات �شعرية لكل
من ال�شعراء :عالل احلجام ،وعبد النا�صر لقاح ،وحممد
�شنوف ،و�أحمد الرجواين ،وحممد بنعي�سى ،وعبد اهلل
فراجي ،واحل�سن العابدي ،وم�صطــــفى ال�شاوي،
و�إدري�س زايـــــــدي ،وبــــابا هواري خليفة ،وفاطمة
اخلملي�شي ،و�أحمد ن�صرايف ،وعبد احلق بن�سامل ،وعمر
بوحا�شي ،وري�ضا �إبراهيم ،وعبد الرحيم �صور.
و�سينطلق اللقاء على ال�ساعة الرابعة والن�صف من
م�ساء يوم ال�سبت  14يونيو  2014مبقر اخلزانة
الو�سائطية حممد املنوين.

جمعية �أبي رقراق توا�صل
جل�ساتلقاءات�سالوية

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

املدير العام ورئي�س
التحرير
م�صطفى العلوي

على �إثر الإقبال الذي حظيت به �سل�سلة
�صيانة الذاكـرة من طرف الأ�ساتـذة
اجلامعييـن وامل�ؤرخني وعموم املثقفني
واملهتمني ،والتي كان �آخرها ندوة
علمية حول مو�ضـوع�« :إ�صالحيـون
�سالويـون :عبد اهلل بن�سعيـد ،علي
زنيـبـر ،عبد اهلل بنخ�ضراء و�أحمد
ال�صبيحي» ،توا�صل جمعية �أبي
رقراق جل�سات لقاءات �سالوية ،وذلك
بتنظيمها لندوة علمية يوم اجلمعة  13يونيو  2014على ال�ساعة
اخلام�سة بعد الظهر مبقرها الكائن بحي املنزه بطانة �سال ،يف
مو�ضوع« :م�ؤرخون �سالويون� :أحمد بن خالد النا�صري ،حممد
بن علي الدكايل ،منوذجني» ،مب�شاركة ال�سادة الأ�ساتذة :حممد
املغراوي« :الكتابة التاريخية يف م�شارف القرن  20امل�ؤرخ �أحمد
بن خالد النا�صري منوذجا» ،وعبد ال�سالم الطاهري« :قراءة
يف بيبليوغرافية امل�ؤرخ �أحمد بن خالد النا�صري» ،والوايف
النوحي« :حممد بن علي الدكايل ال�سالوي م�ؤرخ املدن املغربية»،
ونفي�سة القادري« :ترجمة امل�ؤرخ حممد بن علي الدكايل ال�سالوي
واجلانب الأدبي يف كتاباته» ،و�ستدير �أ�شغال هذه الندوة الباحثة
الدكتورة عائ�شة بلعربي.

املغربو�إفريقيا

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

تنظم م�ؤ�س�سة فكر للتنمية والثقافة
والعلوم ندوة دولــــية يف مو�ضوع:
«املغـرب و�إفـــريقـــيا :التاريــــــــخ
 احلا�ضـــر  -امل�ستقبل» ،وذلكيومــــي  12و 13يونيو  2014مبدرج
عبد العزيز مزيـــان بلفقيه مب�ؤ�س�سة
حممد ال�ساد�س للأعمال االجتماعية
لأ�سرة الرتبية والتكوين� ،شارع عالل
الفا�سي حي الريا�ض بالرباط.
ي�شارك يف �أ�شغالها فاعلون �سيا�سيون
واجتماعيون واقت�صاديون و�أ�ساتذة
باحـــثون من عـــــدة دول �إفريقية
و�أوروبية.

التوزيع:
�سابري�س
الإعالنات:
ال�صبار:
0664494024
الأ�سبوع ت�صدر عن
دار الن�شر دنيا بري�س
�شركة حمدودة
طبع من هذا العدد 40.000
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قالوا ونقول
 < idbihi62@gmail.comإعداد :كريم إدبهي

مباراة الدفاع احل�سني اجلديد �ضد الأهلي
حم�ستنيللتوقيع

مونديال الربازيل 2014

المدرب المصري حسن شحاتة

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

تتجه الأنظار يومه اخلمي�س �إىل بلد الربازيل
الذي ينظم نهائيات ك�أ�س العامل .2014
هذه املناف�سة العاملية ت�ستقطب املاليني من
ع�شاق كرة القدم من جميع �أنحاء املعمور خالل
�شهر كامل� ،ستعرف �صراعا كبريا بني العديد
من املنتخبات العاملية التي �ستعمل جاهدة على
�سحب الب�ساط من بطل العامل الأخري ،املنتخب
الإ�سباين الذي فاز بهذا اللقب الكبري خالل مونديال
جنوب �إفريقيا.2010
املنتخب الإ�سباين وبنجومه الكبار ،كاحلار�س
كا�سيا�س ،ورامو�س� ،ألون�سو الفائزين بنهاية
ك�أ�س ع�صبة الأبطال للأندية ،بالإ�ضافة �إىل جنوم
بر�شلونة ،و�أتلتيكو مدريد� ،سيكونون مطالبني
بالدفاع عن لقبهم ،وملا ال احلفاظ عليه ،خا�صة
و�أن لديهم كل الإمكانات التقنية والب�شرية للفوز
بهذهالبطولة.
املنتخب الإ�سباين لن يكون الوحيد املناف�س على
هذا اللقب ،بل هناك منتخبات قوية ا�ستعدت مبا
فيه الكفاية ،كاملنتخب الأرجنتيني بقيادة جنمه
العامليليونيلمي�سيالذيفازبكلالبطوالت،ومل
يعد ينق�صه �سوى لقب بطل العامل ،هناك كذلك
املنتخب الربازيلي الذي �سيقوده جنم بر�شلونة
ال�شاب نيمار الذي تعقد عليه ماليني اجلماهري
الربازيلية كل �آمالها و�أحالمها للفوز ببطولة
العاملالتييحت�ضنهابلدهمالربازيل.

آخر فرحة للكرة المغربية كانت في مونديال فرنسا 1998

بالن�سبةللمنتخباتالأوروبية،
ف�سيكون املنتخب الأملاين هو
املر�شح الأول بالن�سبة لهذه
القارة ،بف�ضل العديد من
الالعبني املتميزين الذين يعج
بهم املنتخب ،هذا دون ن�سيان
منتخبات �إجنلرتا ،وبلجيكا،
وكرواتيا ،والربتغال بقيادة
جنمها العاملي رونالدو الذي
يعاين من الأعطاب ،وبالرغم
من ذلك فهو م�صر على اللعب
يف هذه املناف�سة العاملية.
لن تكـــون منتخــــــبات �أمريكا
الالتينية و�أوروبا ،هي املنا ِف�ســــــة

ميسي

رونالدو

الوحيدة علـــــــى هذه الك�أ�س
العاملية ،فيجب �أال نن�سى
منتخبات �إفريقيا التي
�شكلت وخالل كل الدورات
ال�سابقة ال�شبح املخيف لأقوى
املنتخبات العاملية .فمنتخب
كوت ديفوار يحدوه عزم كبري
للذهاب بعيدا يف هذه املناف�سة،
بف�ضل خربة العبيه الكبرية
على املالعب الأوروبية
كديدي دروغبا ،والأخوان
توري ،واملنتخب الكامريوين
بعميدهاملجرب�،إيطو،واملنتخب
ال�شاب واملت�ألق غانا الذي �سيكون

وال �شك مفاج�أة هذه البطولة �ش�أنه �ش�أن املنتخب
النيجريي.
�سيتح�سر وللأ�سف ال�شديد كل املغاربة على
منتخبهم الغائب وكعادته عن هذه البطولة التي
يحلم بها كل العب مهما عال �ش�أنه.
املنتخب املغربي عودنا على الغياب والإق�صاء
املبكر ،حيث مل يتمكن من احل�ضور �إىل هذا املحفل
العاملي منذ �سنة  1998بفرن�سا حيث �أكد �آنذاك
على علو كعبه وت�ألقه ،بف�ضل جمموعة قوية
ومتما�سكة فر�ضت على جميع املهتمني االحرتام
والتقدير ،خا�صة بعد العر�ض الطيب الذي قدمه
�ضداملنتخباال�سكتلندي.
� 16سنة بال�ضبط ونحن غائبون� ،شاردون،
تائهون ...تركنا الأهداف احلقيقية واملعقولة،
ودخلنا يف �صراعات تافهة ،مل جنن منها �سوى
الهزائم والأمل الذي ت�سبب فيه امل�س�ؤولون
للجماهري املغربية التي يئ�ست من و�ضع مرت ٍد
طيلة عقدين من الزمن.
نتمنى �أن يكون مونديال الربازيل ،هو �آخر
مونديال يتتبعه املنتخب املغربي وك�أيها النا�س
على �شا�شة التلفزة ،و�أن ي�شمر اجلميع على
�سواعد اجلد لإعادة الأمور �إىل ن�صابها ،ويكون
هدفنا الأوحد والوحيد هو الت�أهل ملونديال رو�سيا
.2020

�ألعاب القوى ..جناح كبري مللتقى �سبورتينغ
حتت �إ�شراف اجلامعة امللكية املغربية
لألعاب القوى ،وع�صبة الدار البي�ضاء
الكربى ،نظم نادي �سبورتينغ البي�ضاء
لألعاب القوى امللتقى ال�سنوي لهذا النادي
ال�شاب والن�شيط.
وقد عرفت هذه التظاهرة الهامة ،م�شاركة
معظم الأندية املن�ضوية حتت لواء اجلامعة
امللكية املغربية لألعاب القوى ،كما تابعها
العديد من املهتمني بهذه الريا�ضة ،وقد متيز
هذا امللتقى بتحطيم ثالثة �أرقام قيا�سية

قــ
ـ
ف

كرث احلديث يف الآونة الأخرية عن
انتقال املدرب اجلزائري عبد احلق
بن�شيخة �إىل الرجاء البي�ضاوي بعد
�أن وعد املكتب امل�سري لفريق الدفاع
احل�سني اجلديدي بتجديد عقده،
ومنحه�صالحيات�أكرب،لي�صبحهو
امل�شرف العام على الفريق.
اجلمهور اجلديدي اطم�أن كثريا
لبقاء املدرب اجلزائري مع الفريق،
خا�صة و�أنهما ن�سجا عالقات قوية
وطيبة ،دفعت باملدرب بن�شيخة
بت�أكيد بقائه حيث �صرح للعديد
من املنابر الإعالمية ،ب�أنه لن يدرب
�أي فريق مغربي �سوى الدفاع
اجلديدي.
عبد احلق بن�شيخة خلف وعده،
وانتقل �أمام �صدمة الدكاليني
�إىل فريق الرجاء الذي كان دائم
االت�صال بهذا املدرب الذي �صرح
بعظمة ل�سانه ،ب�أنه متت ا�ست�شارته

وطنية يف امل�شي 3 ،كلم فئة ال�صغار
(ذكور) ،و 3كلم م�شي فئة ال�صغار
(فتيات) ،ورقم قيا�سي جديد يف م�سافة 20
كلم كبار (رجال).
ويف نهاية هذا امللتقى الناجح بكل املقايي�س
�سلمت العديد من اجلوائز للفائزين
وامل�شاركني من طرف العديد من الفعاليات
الريا�ضية ،ومن املحت�ضنني كم�ؤ�س�سة
اليان�صيب الوطني التي �ساهمت ب�شكل
كبري يف �إجناح هذا امللتقى.

يف جلب كل الالعبني الذين
�سيحملون قمي�ص الفريق الأخ�ضر
وهو مازال يف «ذمة» اجلديدة.
�صحيح �أن عبد احلق بن�شيخة
�ساعد ممثل منطقة دكالة يف الفوز
بك�أ�س العر�ش �ضد الرجاء ،وهو
�أول لقب يف تاريخ الفريق ،و�صحيح
كذلك ب�أنه خلق جوا من االن�سجام
الذي كان غائبا بني الالعبني وكل
مكونات الفريق ..لكن يجب كذلك �أن
ال ين�سى ب�أن ف�ضل الدفاع احل�سني
اجلديد عليه كثري جدا ،فبف�ضل هذا
الفريق عاد �إىل الواجهة ،بعد �أن مر
بفرتات ع�صيبة ،و�أ�صبح منبوذا
�أو غري مرغوب فيه داخل وطنه
اجلزائر خا�صة بعد الهزمية الثقيلة
للمنتخباجلزائريالذيكانيدربه
�ضد نظريه املغربي (.)4-0
بن�شيخة وبعد هذه الهزمية النكراء
اختفى عن الأنظار ،بل فكر يف بع�ض
الوقت يف مغادرة بلده ب�شكل نهائي،
�إىل �أن تو�صل بعر�ض تدريب الفريق
اجلديدي الذي فتح له كل الأبواب،
و�ساعده كل امل�س�ؤولني على ن�سيان
م�شاكلهو�أزماته.
�شيء طبيعي �أن يفكر املدرب
بن�شيخة يف تغيري الفريق واالنتقال
�إىل فريق الرجاء الذي يلعب على
العديد من الواجهات ،ويتوفر على

كل الإمكانيات املادية التي يحلم
بها هذا املدرب ،كما يتوفر على
جمهوركبري،ي�ساندفريقه�أينماحل
وارحتل.
لكن ال�شيء الوحيد الذي يعاتبه
عليه كل املتتبعني هو �أال يبيع الوهم
لفريق انت�شله من التهمي�ش الذي
عا�شه ،بل كان عليه �أن يخربهم
منذ مدة عن مغادرته للفريق ،حتى
يتمكن املكتب امل�سري من البحث عن
مدرب جديد مبكرا ،و�أال ي�ضعه يف
موقف حرج مع جمهوره الذي فرح
بتعيينهكم�شرفعام.
ف�إذا عدنا بذاكرتنا �إىل الوراء،
وبال�ضبط �إىل بداية ال�سبعينيات،
فقد وقع للفريقني �أي الدفاع
اجلديدي والرجاء نف�س امل�شكل،

بنشيخة مدرب الرجاء

● �أنت ما عندك كلمة

اجلامعة تهاونت يف القيام مبهامها

عبد القادر لشهب سفير المغرب بروسيا

● م�شاو يتبندرو على �شا�شات التلفزيون،
وخالو املنتخب بوحدو
العامري يعتذر للزاكي

صحف

● ما تبقا�ش تعاود �أ ال�سي العامري الفيل�سوف
مركز حرا�سة مرمى الأ�سود يف �أيا ٍد �آمنة

مدرب الحراس خالد فوهامي

● ياكما ن�سيتي نهاية ك�أ�س �إفريقيا � 2004ضد
تون�س؟
اتهامي مبلف الر�شوة يف ملف قطر مدبر

بالتيني رئيس االتحاد األوروبي لكرة القدم

● �شوف �أو كان يا العفريت!
الكوكب «ي�ستن�سخ» جتربة املغرب التطواين

المساء

● وخل�صو بعدا غري اللعابة ديالكم عاد �شوفو
اال�ستن�ساخ
بن�شيخة جاء للرجاء بحثا عن املال والتعاقد
معه خط�أ
المدير التقني ومدرب الرجاء السابق نجمي
● ها الكالم ديال املعقول ،ما كاين ال حتدي وال
م�شروع
ماذا نحن فاعلون �أمام الرو�س
المنتخب
● خا�سرون!!...
تعر�ضت للتهمي�ش والغنب لأنني ل�ست من
هواة التبناد
المدرب مصطفى مديح
● وعزة نف�سي مانعاين

واهلل عيب

بني بن�شيخة و�أوروز

شحاتة

● حتى  25مليونا يف عز الأزمة يف م�صر،
حم�ساتك
�أنا رجل التحدي

بنشيخة

وك�أن التاريخ يعيد نف�سه.
�سبق للفريق اجلديدي �أن جلب
مدربا مغمورا من �أوروبا ال�شرقية،
وهو بول �أوروز ،هذا املدرب
ا�ستطاع ويف ظرف وجيز �أن يخلق
فريقا قويا تهابه معظم الفرق
الوطنية.
فريق يتكون من احلار�س املرحوم
جنيب ،والأخوان احل�سني،
ال�شريف ،كرميو� ،شي�شا ،الدزاز
والهدافوزير.هذهاملجموعةت�ألقت
و�أ�صبحتحديثال�شارعالريا�ضي،
بف�ضلمهاراتهاوان�سجامها.
الفريق اجلديدي كان قاب قو�سني
�أو �أدنى من الفوز بالبطولة �أمام
فرق قوية ،كاجلي�ش امللكي ،الوداد،
املغربالفا�سي،النه�ضةال�سطاتية،

الرجاء ومولودية وجدة ..وكما
الحظ اجلميع يرجع الف�ضل لهذه
النتائج للمدرب �أوروز الذي عرف
كيف يعيد للفريق اجلديدي الثقة
التي افتقدها ل�سنوات طوال ..لكن
وللأ�سف �شهر الع�سل مل يدم طويال
بني �أوروز والفريق الدكايل ،بعد
�أن دخل على اخلط فريق الرجاء،
الذي متكن وبف�ضل م�سريين كبار
كاملرحومني بوعبيد ،وال�سماليل،
وعبد الواحد معا�ش� ،أن يقنعوا
�أوروز بااللتحاق بالرجاء التي
�أعادها هي الأخرى بقوة �إىل
الواجهة.
حتدثنا عن هذه العملية ،حتى ال
نعطي لهذه الق�ضية �أهمية �أكرث من
حجمها ،ففريق الدفاع اجلديدي
�أكرب بكثري من بن�شيخة �أو غريه،
والواجبيفر�ضعلىاملكتبامل�سري
�أن يعرف ب�أن البطولة الوطنية
«االحرتافية» و�صلت �إىل مو�سمها
الرابع ،كما �أن االحرتاف ال يعرتف
بالعاطفة،وربطالعالقاتالأخوية،
�أكرث مما يعرتف باجلدية ،فال جمال
للعاطفة يف زمن االحرتاف.
فحظ �سعيد للجزائري بن�شيخة
مع فريقه اجلديد الرجاء ،ومرحبا
بالربان اجلديد ملمثل دكالة امل�صري
ح�سن�شحاتة.

خلفتالرحلةالأخرية
للمنتخب الوطني
لرو�سيا ملواجهة
نظريه الرو�سي
ا�ستياء كبريا
لدى الالعبني
والأطر التقنية،
لقجع
و�أظهرت ب�شكل ب نَِّي
الطريقة الهاوية التي
ت�سري بها اجلامعة اجلديدة.
�شد وكما هو معلوم املنتخب املغربي الرحال �إىل
رو�سيا �صبيحة يوم الثالثاء املا�ضي بدون رئي�س
وفد ،ويف غياب تام لأفراد املكتب املديري للجامعة
الذين ف�ضلوا البقاء يف املغرب للظهور على
�شا�شات التلفزة وهم يربمون ويوقعون اتفاقيات
ال�شراكة مع بع�ض الوزارات ،تاركني منتخب
بالدهم يواجه قدره وم�صريه.
املكتب اجلديد مل يكلف نف�سه عناء االت�صال
بال�سفارة املغربية برو�سيا ،لإ�شعارها بوقت
و�صول املنتخب �إىل مو�سكو ،علما ب�أن ال�سفري
املغربي برو�سيا كان العبا دوليا م�شهورا وهو عبد
القادر ل�شهب الذي حمل قمي�ص املنتخب الوطني
وفريق الوداد الذي فاز معه بالعديد من البطوالت
والألقاب،كمالعببجانبالناخبالوطنياحلايل
بادو الزاكي وعزيز بودربالة.
عبد القادر ل�شهـــب ا�ستاء كثـــــريا لعـــــدم
�إبالغه بتوقيت و�صول منتخب بالده ،وعرب عن
امتعا�ضه لهذا الت�صرف الذي ينم عن عدم اكرتاث
امل�س�ؤولني اجلدد مبنتخبهم والذين ي�سريون على
خطى املكتب اجلامعي القدمي.
بداية غري م�شجعة ،ونقطة �سيئة حت�سب على
املكتب اجلامعي ورئي�سه فوزي لقجع الذي
و�ضع فيه كل املغاربة ثقتهم لإعادة التوهج للكرة
املغربيةب�شكلعام.

alousbouea@gmail.com
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�أ�سابيــــع بعد قــــراءة اللطــــيف
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الشيخ حمزة وسط بعض مريديه

ال�شيخ حمزة يدعو لاللتفاف حول
امللك حممد ال�ساد�س والزاوية
البود�شي�شية ت�صبح «م�ؤ�س�سة مداغ»
الرباط  :سعيد الريحاني
بع�ض النا�س لهم مكرهم وح�ساباتهم( ،)..لكن
لل�صدفة �أي�ضا مكرها اخلا�ص ،ففي نف�س اليوم
الذي انطلق فيه مهرجان موازين املثري للجدل،
كان امللك حممد ال�ساد�س قد و�صل �إىل تون�س
يف زيارة ر�سمية للبلد الذي مهد لكل الثورات
العربية ،وبينما كان البع�ض يحاول �صناعة
احلدث بالتزامن مع حفالت النجوم العامليني(،)..
كان احلدث هو تداول مئات ال�صور للملك حممد
ال�ساد�س وهو يتجول بكل حرية يف تون�س..
يف اليوم نف�سه ،كان ملنت�سبي الزاوية البود�شي�شية
موعد مع ال�شيخ حمزة ،يف منطقة «النعيمية»،
حيث يوجد منزله ،وهو يف منطقة بعيدة �شيئا ما
عن منطقة مداغ ،مهد الزاوية« ..كان هناك مئات
احلا�ضرين ،لكن القاعة حيث كان يجل�س ال�شيخ،
كانت هادئة مبا يكفي ل�سماع �صوت ذبابة ..و�سط
هذه الأجواء الروحانية ،والرهبة التي حتف
املكان ،كان احلا�ضرون ينتظرون اال�ستماع لكلمة

ال�شيخ.»..
هكذا ي�صف م�صدر «الأ�سبوع» �أجواء الدخول
عند ال�شيخ حمزة الذي مل يلق �أي خطاب منذ
مدة طويلة ،لكن هناك م�شكلة ،هل �سي�صل �صوت
ال�شيخ �إىل �آذان املريدين« ،طبعا ال�شيخ حمزة،
ينطق الكلمات ب�صعوبة ،نظرا حلالته ال�صحية،
�أطال اهلل يف عمره ،لكن كان بجانبه �شخ�ص �آخر
يتوىل ترديد الكلمات ب�صوت مرتفع حتى ي�سمع
اجلميع» ..يقول م�صدر «الأ�سبوع».
كان لكلمات ال�شيخ حمزة وقع كبري يف نفو�س
احلا�ضرين ،يف هذا اللقاء الذي ال حت�ضره �إال
«زبدة املريدين» ،فقد قال« :احنا مع امللك..
وكندعيو اهلل ين�صرو على الأعداء ،»..هكذا
�أو�صى ال�شيخ خريا بامللك حممد ال�ساد�س ،وهو
يف ظروفه املعروفة( ،)..قبل �أن يدعو اجلميع �إىل
الت�شبث بالدفاع عن الوطن وحمايته ،وااللتفاف
حول امللك حممد ال�ساد�س« ،كلمة االلتفاف حول
امللك حممد ال�ساد�س ،وردت هكذا بال�ضبط على
ل�سان ال�شيخ» ،يقول م�صدر الأ�سبوع ،الذي �أكد

�أي�ضا �أن ال�شيخ قدم ن�صائح �أخرى للمريدين
تتمحور حول الت�شبث بال�صالة والزكاة و�أمور
تربوية ودينية �أخرى.
ولي�ست هذه هي املرة الأوىل التي يتحدث فيها
ال�شيخ حمزة عن امللكية يف املغرب ،فقد �سبق
له �أن ا�ستيقظ هلعا يف �إحدى ليايل �شهر فرباير
املا�ضي ،قبل انعقاد املحفل الديني مبنا�سبة
وفاة امللك احل�سن الثاين ،لأنه ر�أى حلما مزعجا،
فجمع وقتها رجال ثقته ،وهو يف حالة خارجة
عن املعهود ،وقال لهم« :اقر�ؤوا اللطيف ،اقر�ؤوا
اللطيف ..فانت�شرت عرب �أنحاء املغرب ،تعليمات
لفروع الزاوية البود�شي�شية يف الرباط والبي�ضاء
وفا�س ومراك�ش وال�سراغنة ،ت�ؤكد على حتمية
قراءة اللطيف.
«فماذا ر�أى ال�شيخ حمزة ،يف هذه الليلة التي
كان يتم فيها الإعداد لإحياء ذكرى وفاة احل�سن
الثاين؟ كل �أقرباء ال�شيخ �أ�صروا على عدم
الت�صريح مبا ر�أى( ،)..رغم حديث البع�ض عن
ر�ؤيته «خلطر داهم» ،لكن م�س�ؤوال بالزاوية قال

�إن قراءة اللطيف� ،صاحبتها الدعوة حلفظ امللك
حممد ال�ساد�س وحلدود البالد»�( ،أنظر تفا�صيل
الواقعة �ضمن عدد «الأ�سبوع» ال�صادر بتاريخ:
 13فرباير .)2014
ولي�ست هذه هي املرة الأوىل التي ي�ستيقظ فيها
ال�شيخ حمزة مفزوعا من منامه ،ف�أتباعه يذكرون
ذات يوم يف �سنة  ،2011عندما ثار نف�س الثورة،
بعد ر�ؤيا مزعجة ..فدعا �إىل قراءة اللطيف،
فحدثت بعدها مظاهرات  20فرباير ،و�أحداث
الربيع العربي( ،امل�صدر نف�سه).
ر�ؤيا بهذا احلجم قد ال يعادلها من حيث القيمة
�إال ر�ؤيا ال�شيخ العبا�س بن املختار ،والد ال�شيخ
حمزة ،الذي «�أح�س ب�أن مكروها ما يحاك �ضد
احل�سن الثاين ،فخرج من منزله وهو �أعمى �آنذاك
وقال� :إن �أهل اهلل اجتمعوا وقالوا �إن احل�سن
الثاين لن مي�سه ال�سوء ،وكان ذلك قبل االنقالب
الأول عام  ،1971و�أق�سم �أن امللكية �ستبقى يف
املغرب �إىل �أن يلتقي عهدها مع نزول عي�سى بن
مرمي» ،ح�سب ما حكاه الكاتب حممد ال�سعدوين.

15

alousbouea@gmail.com

ملف

العدد 793 :اخلميس  12يونيو 2014

الفرق بني ال�شيخ حمزة وال�شيخ يا�سني

م�أ�س�ســة الزاويـــة البود�شي�شيـــة..
ترتيب �أوراق �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».
�سئل ادري�س بن�سعيد ،وهو �أ�ستاذ متخ�ص�ص يف علم
االجتماع ،ما هي الزاوية؟ فقال« :تعريف الزاوية،
ب�سيط ومعقد يف نف�س الوقت ،ب�سيط �إذا اختزلنا
الزاوية يف املعنى الأ�صلي لها وهو االنزواء يف مكان
ما للتعبد ،ومعقد لأن امل�سار التاريخي لتطور الزوايا
عرف م�سارات خمتلفة.»..
لكل زاوية �إذن م�سارها وعالقتها اخلا�صة مع نظام
احلكم( ،)..لكن نف�س الباحث ي�ؤكد �أن«:الزاوية
البود�شي�شية تتميز عن غريها بكونها منظمة
ب�شكل حمكم جدا ،وت�ستثمر تقنيات املاركوتينغ
والإنرتنيت ..واللقاءات داخل الزاوية تتخللها �أذكار
و�أدعية ذات �إيقاع معني ،كما �أن جل�ساتها لها �صورة
جميلة من الناحية الإ�ستيتيكية ..ن�ؤمن بها �أم ال ،هذا
�شيء �آخر ..الزاوية البود�شي�شية لها حمولة روحية
و�صوفية كثيفة� ..إن هذه الزاوية جتاوزت النطاق
بالتوجه �إىل جمهور �أدخلته �إىل الإ�سالم �أوال ،ثم �إىل
الطريقة ال�صوفية ،وهو اجلمهور الدويل الأوروبي
والأمريكي ،الذي يعاين من �أزمات روحية وجودية
�أكرث تعقيدا ..فالأعداد الهائلة التي تزور ال�شيخ
حمزة ،والتي حتج �إىل مداغ هي �أمر واقعي غري �أن
ما يجب الت�أكيد عليه هو �أن �أي ظاهرة حتدث داخل
املجتمع ،عندما ت�صل �إىل حجم ما تتحول بال�ضرورة
�إىل ظاهرة �سيا�سية».
ما الذي يق�صده بن�سعيد ب�أن لكل زاوية م�سارها؟ ميكن
اجلواب على ذلك من خالل العودة لتاريخ الزوايا يف
املغرب ،حيث تواط�أت بع�ض الزوايا مع اال�ستعمار،
ومتت اال�ستعانة ب�شيوخها لإ�ضفاء ال�شرعية على
التدخل الأجنبي ،بالتعاون مع اجلرنال اليوطي ،يف
هذا ال�صدد ي�ؤكد م�صطفى الراي�س الباحث املخت�ص
يف الت�صوف وتاريخ املقاومة« :لقد متكنت الإدارة
اال�ستعمارية من ا�ستقطاب الكثري من �شيوخ الزوايا
الذين �أبدوا مواقف ا�ست�سالمية وراف�ضة لكل
مواجهة ،داعية �إىل اختيار ال�سكينة وطاعة �أويل الأمر
واعتبار االحتالل قدرا ال مفر منه ،وت�سكني اخلواطر
وتهدئتها للحيلولة دون ردود �أفعال قد تعرقل �أو
على الأقل ت�ؤخر االحتالل ال�سريع للقوات الفرن�سية
للمغرب .الواقع �أن تخاذل وتواط�ؤ �شيوخ الزوايا
مع �سلطات اال�ستعمار قد �أ�ساء �إىل �سمعتهم و�أفقدهم
�صفة الوطنية»( ،ال�صباح ،عدد� 18 :أبريل .)2014

الجبهة التي هددت
نظام الحكم
بخالف الزاوية البود�شي�شية ،التي ال تدع املنا�سبة
متر دون �أن ت�ؤكد ا�صطفافها وراء امللكية ،ي�شهد
التاريخ على ف�صول طويلة من ال�صراع بني الزوايا
وامللكية ،لدرجة �أن الأمر و�صل �إىل حد املواجهة
املبا�شرة ،ج�سدها تكوين جبهة داخلية معار�ضة
ال�ستقالل املغرب ،و�ضمت تلك اجلبهة يف �صفوفها
كل من با�شا مراك�ش التهامي الكالوي ،املطرود
من الق�صر ال�سلطاين ،والكثري من �شيوخ الزوايا
والطرق ال�صوفية الذين كانوا خائفني عن �ضياع
�سلطتهم الرمزية.
يقول م�صطفى الراي�س« :اتخذت تلك اجلبهة
املعار�ضة من حركة املعار�ضة والإ�صالح ا�سما
لها ،ومن البا�شا الكالوي زعيمها ال�سيا�سي ،ومن

مع مكونات املجتمع املغربي» ،ح�سب ما مت التعبري
عنه يف وقت �سابق ،بل �إن ال�شيخ حمزة �أ�صدر �سنة
 2005بيانا يتحدث فيه عن فوائد النظام امللكي
الذي حافظ على وحدة الأمة ،بالتزامن مع اجلدل
الذي خلقته ندية يا�سني يف �أحد حواراتها الذي
انتقدت فيه النظام خالل نف�س ال�سنة.
اخلالف بني زاوية ال�شيخ حمزة واملنت�سبني
جلماعة ال�شيخ يا�سني التي تعتمد على نظام �شبه
بالزاوية مرتبط �أي�ضا باملعطيات التاريخية،
فاملر�شد الروحي جلماعة العدل والإح�سان هو يف
احلقيقة �أحد منت�سبي الزاوية البود�شي�شية« ،نعم
عبد ال�سالم ظل واحدا من مريدي الزاوية ،بعد
وفاة والدي �سيدي العبا�س وبقي يف هذه الزاوية
ملدة ثالث �سنوات ،وكنت خاللها �شيخه ،قبل �أن
يقرر اخلروج منها ب�إرادته ،»..والكالم هنا لل�شيخ
حمزة ،لكن ما الذي ح�صل؟
اجلواب على ل�سان ال�شيخ حمزة« :يا�سني كان مييل
�أكرث �إىل ال�سيا�سة ،وكان يحاول ت�سيي�س الزاوية،
من الداخل ،يف ما جوهر الت�صوف يقوم على تربية
الروح بدل الدخول يف متاهات ال�سيا�سة ..ومازلت
�أذكر كيف �أن والدي منع يا�سني من ت�أليف كتاب
موريدو الزاوية البودشيشية في حملة «نعم للدستور»
حول تاريخ املقاومني البود�شي�شيني �ضد اال�ستعمار
عبد احلي الكتاين زعيمها الديني ،وكانت على الكتاين ،الذي �سبق له �أن قال �إن وجود الزاوية الفرن�سي( ،»..حوار مع ال�شيخ حمزة ،امل�ساء 21
النحو الذي �صرح به ال�شيخ عبد احلي الكتاين ،الكتانية «�أغاظ كاتب الدولة يف وزارة الداخلية مار�س .)2009
�أكرب من �أن ي�صفها خطيب �أو كاتب ،و�أعظم من ف�ؤاد عايل الهمة ،وهو ما دفع الدولة �إىل اخرتاق
قوة الأقوياء و�أجدر بالذكر واالحرتام وهي الدفاع الزاوية بعنا�صر ال عالقة لها بالت�صوف»( ،ت�صريح
العودة إلى نظام الزوايا
عن هذا الدين الطاهر املحمدي الذي ع�صمه اهلل من للأ�سبوعية اجلديدة ،بتاريخ  8فرباير .)2007
هذه
ال�شرك والإحلاد ،لكونها �ضمت يف �صفوفها خري �أمة وكان بالإمكان تاليف ا�ستمرار �سوء الفهم بني
�شكل تعيني �أحمد التوفيق وزيرا للأوقاف �سنة
كان
الكتاين
�أخرجت للنا�س وخري �شعب قام بالدفاع ،ون�صرمت الزاوية والق�صر ،رغم �أن عبد احلي
 ،2002بحكم انتمائه للزاوية البود�شي�شية �إ�شارة
�سنة
عرفة
ابن
دين اهلل وحاربتم الإحلاد والفجور والطغيان واحدا من الذين تزعموا مبايعة
وا�ضحة لطي �صفحة اخلالف بني الدولة وبع�ض
اخلام�س
حممد
و�أ�صحاب ال�سفور والزنادقة وتلك امللل التي يترب�أ  ،1953ولكن مقربني من امللك
الزوايا ،قبل �أن يتطور الأمر �إىل حماولة للمراهنة
احلي
عبد
ال�شيخ
منها الإ�سالم ،و�إنقاذ ال�شعب املغربي ،من هاوية رف�ضوا هذه الفكرة� ،إىل �أن تويف
على التيار ال�صويف كجواب على �س�ؤال الت�أطري
الفنت والفو�ضى والفجور والإقطاعية املخالفة الكتاين بفرن�سا يف مدينة ني�س».
الديني ،من �أجل مواجهة التطرف«.كان اهتمام
للكتاب وال�سنة»( ،انتهى كالم الباحث).
الدولة قد بد�أ بااللتفات �إىل الطرق ال�صوفية عقب
إمكانهم
�
ب
الذين
ولعل عددا قليال من املغاربة هم
الخالف بين الشيخ حدثني �أكرث �أهمية ولهما دالالت �سيا�سية و�أمنية
هي
�أن يعرفوا �أن حركة مثل هاته
كبرية� ،أولهما و�صول فريق من حركة الإ�سالم
التي بـــــــادرت �إىل
ال�سيا�سي ،ممثال يف حزب العدالة والتنمية� ،إىل
حمزة وجماعة
حتريــــــ�ض كبار
احتالل موقع متقدم على ال�ساحة ال�سيا�سية عرب
والبا�شوات
القواد
العدل واإلحسان �آليات االنتخاب ،وثانيهما :تورط جمموعة من
إىل
�
بهـــــم
والدفع
ال�شباب املح�سوبني على تيار الإ�سالم الراديكايل
توقيــــــــع عري�ضة
بخالف الزاوية الكتانية ،املت�شدد يف تفجريات الدار البي�ضاء التي هزت كيان
ال�سلطان
تتهــــــــــم
البود�شي�شية
الزاوية
تعتز
املجتمع املغربي �سنة ( ،»2003اجلريدة الأخرى،
نحو
باملغرب
بال�سري
التي تتحكم يف �شبكة عالقات  12مار�س .)2006
مع
والتعاون
الهاوية
خمتلف
إىل
�
متتد
أخطبوطية
�
لكل مرحلة رهاناتها ورهانات اليوم لي�ست هي
الأحزاب املتــــــطرفة
مرافق الدولــــــة (وزراء ،رهانات الأم�س ،ف�إذا كان رهان الأم�س هو مواجهة
ال�شــــــــــــرعية
غــــري
عمال
�ســـــامون،
موظفون
التطرف ف�إن رهان اليوم هو حماية البالد من
مطابقة
بعدم
وتندد
ووالة )..بوقوفــــــــها يف العوا�صف الهوجاء التي تلب�س يف كل مرة لبا�سا
�سيا�ســــته مع التعاليم
ظــــهر النظام امللكي ،حتى معينا عندما تطرق �أبواب �أحد البلدان ،فهل
وب�ضرورة
الإ�سالمية،
إىل
�
مريديها
دعت
أنهـــــــا
�
�ستلعب الزوايا نف�س الدور الذي لعبته يف مواجهة
خرج
أنه
�
بدعوى
عزله
أجل
�
من
لل�شارع
النزول
اال�ستعمار� ،س�ؤال �سيجيب عنه التاريخ بال �شك،
الدين(.)..
عن
م�ساندة د�ستور  ،2011بعد �أن �أكدت التقارير �أن جزءا من اال�ستثناء
الفهم
�سوء
ا�ستمر
وقـــد
هذا
خالل
من
«الطريقة
املغربي يكمن يف �صوفيته �أي�ضا ،ف�إذا كان امل�شرق
بني بعــــــــ�ض منت�سبي
مروة الأولياء ..و�إذا كان
رويدة هو بلد
الت�صويــــــت تعرب عن بلد الأنبياء فاملغرب
الشيخ المختار بودشيش يستعد للمفاوضات
والكــــــتانية
الزاويــــــــة
زاوية
باعتبارها
موقفها،
صحراوي فهو وزير لكل
وزيرا للأوقاف
�أحمد التوفيق
بلباس
اليوم،
حدود
والنظام �إىل
مع ليوطي قبل الحماية الفرنسية
�صوفية ت�ؤمن ب�ضرورة املغاربة ولي�س وزيرا للطريقة البود�شي�شية ،ح�سب
من
ذلك
نلم�س
وميكن �أن
الديني
بواجبها
قيامها،
ما �أكده منري ،حفيد ال�شيخ حمزة يف حوار �سابق
الدين
بدر
ت�صريحات
خالل
متكامل
ب�شكل
والوطني،
�سنة .2007
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حديث العاصمة
بقلـــــم
بوشعيب اإلدريسي

�شاطـــئ العا�صـــــــــمة
«يا ح�سرة» �ضــــمن
ال�شواطئ «املكرف�سة»
ولأن �شاطئ العا�صمة هو �شاطئ الفقراء ،ف�إن
«الألوية الزرقاء» التي ت�صنف �أجود و�أح�سن
و�أنظف ال�شواطئ يف اململكة ،مل تكن على مواعد
مع مياه بحر الرباط ،فحلقت فقط فوقه يف طريقها
من �شاطئ العرائ�ش �إىل �شاطئ بوزنيقة.
ون�صاب بالدوران �إىل حد الدوخة ،ونحن
ن�ستعر�ض قائمة ب�أ�سماء ال�شواطئ املتوجة
بال�شارة الدولية «اللواء الأزرق» التي تخ�ص�صها
م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س للبيئة ،لنكت�شف مدنا
وقرى و�صل عددها  27ا�ستحقت وتوجت
«باللواء الأزرق» الذي ي�شهد وي�ضمن نقاوة مياه
بحرها ونظافة رمالها و�أمان �شواطئها وجودة
خدماتها ،ونقدر جمهودات قرى ومدن بعيدة
عن العا�صمة كيف �أنها بالرغم من �إمكانياتها
املتوا�ضعة ،جنحت يف �إهداء اللواء الأزرق
ل�سكانها ،يف الوقت الذي تخ�سر فيه عا�صمة
اململكة يا ح�سرة وبكل ثقل ماليريها وجيو�ش
موظفيها وتر�سانة عتادها ،رهان تنظيم وت�أطري
وجتهيز �شاطئ �صغري ال يتعدى حجمه مئات
الأمتار .وقارنوا بني «ميني» �شاطئ الرباط
وبني م�ساحات ال�شواطئ الفائزة باللواء الأزرق
وهي� :شاطئ ال�سعيدية ،و�شاطئ امل�ضيق،
و�شاطئ الفنيدق ،و�شاطئ �صول بطنجة،
و�شاطئ بقا�سم بطنجة ،و�شاطئ �أ�شقار بطنجة،
و�شاطئ بوزنيقة ،و�شاطئ مدام �شوال بالدار
البي�ضاء ،و�شاطئ احلوزية بالوليدية ،و�شاطئ
�سيدي رحال ،و�شاطئ �أ�سفي املدينة ،و�شاطئ
ال�صويرة القدمية ،و�شاطئ ال�صويرة ،و�شاطئ
فوم واد بالعيون ،و�شاطئ م�ستوركة بتزنيت،
و�شاطئ �سيدي مو�سى �أكلو بتزنيت ،و�شاطئ
�أركمان بالناظور ،و�شاطئ اجلديدة ،و�شاطئ
�أم لبوير بالداخلة ،و�شاطئ مو�سافر بالداخلة،
و�شاطئ وادي لو بتطوان ،و�شاطئ ال�سعيدية
املتو�سط ،و�شاطئ كاب بدوزة ب�أ�سفي ،و�شاطئ
ق�صر املجاز بنواحي طنجة ،و�شاطئ را�س الرمل
بالعرائ�ش.
وكما تالحظون ،فحتى املدن التي تتموقع فيها
معامل وم�صانع حرارية وملوثة ،متكنت من
�إنقاذ �شواطئها و�أكرث من هذا حولتها �إىل جواهر
تر�صع �أجواءها �أعالم اللواء الأزرق ،رمز
البيئة ال�سليمة واملياه النقية والرمال الذهبية
واخلدمات الرفيعة.
ف�أما عندنا يف العا�صمة ويف قعر مقرات وزارة
البيئة ،واملنظمات الدولية والوطنية املهتمة
بال�ش�ؤون البيئية ،فاجلماعة «اهلل يكرث خريها»
تكتفي بو�ضع «ميني �شاطئ» ملوث ويف خانة
ت�ضم �أكرث من � 50شاطئا على ال�صعيد الوطني
ال ت�صلح لل�سباحة ،منها�« :ضاية الرباط» التي
ت�سيه اجلماعة رمبا عن خط�إ «�شاطئ العا�صمة»
وكان من املمكن �إ�ضافة« :بدون لواء �أزرق وغري
م�ضمون اجلودة».
«�ضاية» الرباط بدون رمال ،وبدون جتهيزات
وال �أن�شطة ،وال ت�أطري�« .ضاية» املليون
�ساكن عليهم �أن يختاروا �إما هذه «ال�ضاية» �أو
«االنتحار» على �صخور ال�ساحل �أو االنتقال �إىل
بوزنيقة� ،أو �أداء مائة درهم للفرد كواجب دخول
�إىل م�سبح خا�ص.
وي�ؤ�سفنا �أن يكون «ميني» �شاطئ العا�صمة
مرتبا مع ال�شواطئ «املكرف�سة» واملهملة غري
ال�صاحلة لل�سباحة ،وال ي�شرف اجلماعة وهي
توزع املاليري على اليمني وعلى ال�شمال وتقدمها
هبات با�سم ال�سكان ،بينما ترتك له�ؤالء ال�سكان
«ال�ضاية» ليعودوا منها رمبا ب�أمرا�ض جلدية.
فهنيئا للمدن الفائزة باللواء الأزرق ،والعقبة
للعا�صمة يف ال�سنة املقبلة مع جمل�س جماعي
جديد.
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خدمات القرب حتلق عن بعد!

مقاطعات :للتقرب من ال�سيارات والتليفونات والتعوي�ضات!
وقع انقـــــــــــــالب يف اخت�صا�صات
وتخ�ص�صات جمال�س املقاطعات،
وعلى كل مهتم تفح�ص وثائق ح�ساباتها
الإدارية ،وال نقول ميزانياتها فهي
لي�ست لها ميزانيات ،بل فقط لها منح
متنحها اجلماعة لت�أمني خدمات القرب
لل�سكان ،ولكن مع الأ�سف هذه املنح
التي تبلغ قيمتها معدل  550مليونا
لكل مقاطعة �صرفت على «خدمات»
ال�سيارات من بنزيـــــن ،وت�أمينات،
و�إ�صــــالح ،و�ضريبة ،و«خدمات»
التليفونات التي تلتهم املاليني يف كل
مقاطعة ،و«خدمات» التعويـــــ�ضات
للر�ؤ�ساء ونوابهم ،و«خدمات» بع�ض
ال�صفقات والأ�سفار و...
ف�أين هي خدمات القرب للمواطنني؟
علما ب�أن نفقات �أجور وتعوي�ضات
املوظفني ،وم�صاريف الكهرباء واملاء �أبانوا عن ن�ضال املعار�ضة وال على حــــــــــــ�ساب �أ�صحاب الرباريك
وتكاليف �صيانة بناياتها ومكاتبها املوالون �أكدوا �صالحياتهم احلكومية والديور املهددة باالنهيار ،بل وتفوق
واجلماعــــــــية ،كلهم «يتبخرتون» يف املعار�ضون يف التمركز مبواقع جماعية
وغريها على عاتق ميزانية اجلماعة.
وخم�س مقاطعات يف الرباط؛ �أربع منها �سيارات جابـــــــــها اهلل ويرثثرون يف �أحدثوها و�أ�س�سوا �شركات جماعية
تقول ب�أنها معار�ضة وواحدة موالية التليفونات علـــــــــــى نفقة املقهــورين «لت�سيري» املرافق التي لها مداخيل
للحكومة وللجماعة ،فال املعار�ضون والب�ؤ�ساء وي�سافرون يف الطائرات باملاليري ومقرات مريحة يف بنايات

حديثة ،ومل يفكروا يف �إحداث �شركات
لإ�صالح الديور املهددة باالنهيار،
وهيكلة الأ�سواق وتن�شيط املقاطعات
ب�أن�شطة موازية حتى �صارت هذه
املقاطعات ميتة بالرغم من حوايل 250
جمعية ت�ستفيد من مال ال�سكان.
مقاطعاتنا انخرطت يف تبذير �أموال
املنح يف «خدمات» القرب للمنتخبني
و«التزمت» ب�إبعاد واالبتعاد عن ت�سهيل
م�أموريات خدمة املواطنني ،وا�س�ألوا
املرتددين على املقاطعات للح�صول
على وثائق �إدارية ،وابحثوا عن
«ال�سما�سرة» املراب�ضني يف �أبوابها ويف
املقاهي القريبة منها والذين يقدمون
«خدمات» حتت الطلب.
اجلماعة ،و�أ�صحاب اجلماعة يطمعون
يف اخت�صا�صات الوالية ،وحتى و�إن
حتقق لهم ما يطلبون وما يحلمون به
فلن يتوقفوا عن طلب املزيد لتنمية
م�صاحلهم ال�شخ�صية ،فمتى تعود
املقاطعات �إىل خدمة �سكانها بعيدا
عن املزايدات التي مللناها والنفقات
الباهظة التي ذكرناها؟

ب�شرى �سعيدة للآباء والأمهات يف الرباط

�إحداث �أق�سام للتعليم الأويل باملدار�س
االبتدائية العمومية

يف املحور الثالث ،الفقرة  2من الربنامج
امللكي ،م�شروع �إحداث �أق�سام للتعليم الأويل
باملدار�س االبتدائية العمومية ،وهو م�شروع
اجتماعي جد مهم �سي�ساهم يف تربية النا�شئة
رمبا من � 3إىل � 5سنوات ،ويهيئهم للمرحلة
الدرا�سية االبتدائية من جهة ،ومن جهة
�أخرى �إعفاء العائالت من م�صاريف باهظة
كانت ت�ؤديها للم�ؤ�س�سات اخل�صو�صية التي
�صارت تفر�ض �أثمانا غري معقولة وتفوق
م�ستويات املواطنني يف الرباط.
فكم هو عدد ال�صبيان امل�ستهدفني بهذه
العملية؟ يف غياب �إح�صائيات ر�سمية ،تبقى
التقديرات فقط هي التي ميكن اال�ستعانة
بها.
ويف تقديرنا ،ميكن لكل الأطفال الرباطيني
الذين يرتاوح �سنهم ما بني  3و� 5سنوات
اال�ستفادة من هذا امل�شروع بحكم الأعداد
الكافية للمدار�س االبتدائية املتواجدة يف كل
الأحياء ال�شعبية ،والتي تتجاوز املائة بني
مدار�س ن�شيطة و�أخرى مقفلة �أو حولت �إىل
�إدارات تابعة للوزارة املكلفة.
ففي مقاطعة ح�سان حوايل  30مدر�سة

ابتدائية ،ويف مقاطعة يعقوب املن�صور
حوايل  33مدر�سة ابتدائية ،ويف مقاطعة
اليو�سفية حوايل  32مدر�سة مبا يف ذلك
مقاطعة ال�سوي�سي .ويف مقاطعة �أكدال
الريا�ض حوايل  8مدار�س ابتدائية.
وهذا التوزيع ي�ضمن لكل �أطفال الرباط �أقل
من � 5سنوات مقاعد يف التعليم الأويل ،هذا
التعليم الذي تتكلف به يف كل املدن الأوروبية
اجلماعات املحلية.
�إمنا عندنا يف الرباط ،فاجلماعة ال تزال
تتخبط يف امل�شاكل ال�شخ�صية لبع�ض
�أع�ضائها يف الوقت الذي كان من املفرو�ض �أن
تفتح هذا الور�ش االجتماعي ليكون جاهزا
مع الدخول املدر�سي يف �شتنرب املقبل� ،إذا
�أرادت �أن يكتب لها ح�سنات يف �سجلها الفارغ
�إال من االنقالبات والتطاحنات ،والعجز يف
امليزانيات؟
وهكذا يكون امل�شروع امللكي فكر يف الطبقات
امل�سحوقة ووفر لها التعليم الأويل الذي كان
حكرا على املي�سورين.

�صورة التقطت �سنة  1936مبدينة الرباط
للمرحومني الأخوين :علي وال�صديق
بركا�ش رحمهما اهلل.
هذان املقاومان الوطنيان اللذان �سجال
مواقف عظيمة برهنا بها على حبهما
للمملكة وامللك ،ومن �أجل ذلك جترعا
كل �أنواع النفي وال�سجن ،وظال �صامدين
حتى بزوغ احلرية واال�ستقالل ،وي�سجل
التاريخ ب�أنهما مل يطلبا مقابال وال امتيازات
وال وظائف ،فهل ال ي�ستحقان تكرميهما
ب�إطالق ا�سميهما على �شارعني من �شوارع
الرباط؟ �س�ؤال للمجل�س اجلماعي قبل
انتهاء «�أجله».
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�سيتم �إحداث �سوق مغطى بحي
العكـــــــــاري ،وتنـــــظيم احلركة
التجــــــــارية و�إ�صالح وتزيني
الواجـــــــهات املت�ضررة باحلي،
خا�صة ب�شارع احلاج احل�سن مع
الق�ضاء نهائيا على اجلوطيات
والبيــع الع�شوائي ،ولأول مرة
�ستحدث حدائق وف�ضاءات خا�صة
بالراجلني بهذا احلي ال�شعبي.
ويف اليو�سفية ،تنتظر ور�شا كبريا
لت�أهيل قنوات ال�صرف ال�صحي
واملــاء ال�صالح لل�شرب والكهرباء
وهي م�شاكل تعاين منها �ساكنة
احلي ،كــــــما �سيتم �إجناز �أ�سوار
وقائية حلـــــماية ال�سكان من
االنهيـــــــارات املحتملة للرتبة،
وتقوية البنايات الآيلة لل�سقوط.
ويف حي ح�سان الذي عانى من هدم
البنايات التاريخية وا�ستبدالها
ب�صناديق �إ�سمنتية� ،سيتم �إنارة
الف�ضاءات والعمارات التاريخية،
و�إ�صالح وترميم الديور املهجورة،
و�إزالة امل�ساكن الع�شوائية وحذف
الإ�ضافات املغايرة للطابع املعماري
التاريخي.
ويف املدينة العتيـــــــقة �ستنطلق
�إ�صالحات كبــــرى منها جتديد
�شبكة الإنارة العمومية وتقوية
ومعاجلة كل البنايات املهددة
بال�سقــــــــوط ،و�صـباغة وتزيني
الواجــــهات و�إ�صـــــــالح �شبكات
ال�صرف ال�صحي واملاء ،والكهرباء
والهاتف مع تر�صيف كل الأزقة
وال�شوارع.
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كواليس جهوية

ما يجري ويدور في المدن

من يجر�ؤ على التحقيق يف ملف هذا «الوزير ال�صغري»
ملوك عبد ملوك

�أمطر فاعلون جمعويون ورجال
تعليم ،على �أحــــــد امل�س�ؤولني
بوزارة الرتبية الوطنية ب�سال،
بوابل من االتهامات والأو�صاف
امل�شينة ،و�صلت حــــد اتهامه
من قـــــبل رئي�س «جمعية الآباء»
بثانوية عبـــــد الرحيم بوعبيد،
بـ«االنف�صال» بعـد �صباغته ملعظم
امل�ؤ�س�سات التعليــــمية يف �سال
ب�ألـــــــوان «االنف�صاليني» ،ح�سب
تعبري رئي�س جمعية الآباء(.)..
و�أ�ضاف هذا الأخري على هام�ش
وقفة نظمت م�ؤخرا� ،أمام نيابة
وزارة الرتبية الوطنية ب�سال،
�أن هذا امل�س�ؤول ب�سط �سيطرته
على كافــــــة مفا�صل احلياة
النقابية والتعليمية ب�سال من
خالل توظيفه ملن و�صفهم نف�س
املتحدث بـ«ال�شناقة» ،يف �إ�شارة
�إىل نقابيني مكنهم امل�س�ؤول املعني
من امتياز «التفرغ» لغر�ض يف
نف�س يعقوب(.)..
وطالب مبحا�سبة هذا امل�س�ؤول،
والــــذي و�صـــــــــــفه بـ«الوزيـــر
ال�صغري» داخـــــل مدينـــة �سال،
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أصداء سوسية
تنفرد مدينة بيوكرى حا�ضرة �إقليم �أ�شتوكة
�أيت باها بظاهرة بادية للعيان بها( )..فال
�أحد من م�س�ؤوليها وبع�ض منتخبيها �أنهى
مدة انتدابه وخرج خاوي الوفا�ض()..
فالواقع ي�ؤكد بامللمو�س� ،أن حفاة وعراة
الأم�س ارتقوا ب�سرعة الربق يف هذه املدينة
�إىل م�صاف «الأغنياء»(.)..
يف �سياق التجاوب ال�شامل مع م�ضمون
اخلطاب امللكي ،وخ�صو�صا ما يتعلق
منه بظاهرة البناء الع�شوائي التي �أ�شار
جاللته ب�ش�أنها �إىل امل�س�ؤولني عنها وتهاونهم
املك�شوف يف حماربة انت�شارها املقلق( )..ما
تزال جماعة التم�سية ب�أيت ملول تعاين من
كرثة البناء الع�شوائي الذي �سجل تفريخه
يف منا�سبات وظروف معلومة� ،سيما منها
االنتخابية الد�سمة بالفو�ضى ،والت�سيب،
واالرت�شاء(.)..

جانب من الوقفة االحتجاجية
أمام نيابة التعليم بسال

عـــلى كل االختالالت الــــــــتي
جرت يف امل�ؤ�س�سات التعليمية
وداخل النيابة على عهده،
قبل رحيله ،متهما �إياه ب�أنه ال
يتحدث عن املوظفني �إال بعبارة

لقطات مراكشية
◆ من�شورات افروديت �أ�صدرت كتابا
يعنى بالإبداع ال�شعري الق�ص�صي
الت�شكيلي ،ويت�ضمن بني دفيتيه مقاالت
وق�صائد لنخبة من الكتاب وال�شعراء،
كنافذة نطل من خاللها على �أعمال املفكر
الأديب مو�سوعة الفكر والعلم الأ�ستاذ
�أحمد متفكر.
◆ بحي كليز ،هناك �شبه نافورة و�سط
ال�شارع بال ماء وال ورود �سوى �أر�ض
قاحلة مبنظر ي�ؤ�سف له الزائر ،رغم كون
النافورة �صرفت عليها ميزانية باهظة،
فما ر�أي اجلماعة احل�ضرية للوالية؟
◆ انتهت الأ�شغال بعد �شهور من عملية
البناء يف مقهى �أركانة ،و�ستكون مفتوحة
عما قريب يف وجه العموم بعد جتهيزها
بالو�سائل ال�ضرورية( )..كما �أن لوحة
تذكارية ل�شهداء �أركانة بحديقة البيلك،
بد�أت متحي لأ�سباب تقنية ،مما ي�ستدعي
�إ�صالحها مبا يلزم قبل فوات الأوان.
◆ �شيء م�ؤ�سف بني جدران حديقة
«البيلك» ،وهو التبول ليل نهار على مر�أى
من املواطنني والزوار ،حيث تبعث روائح
كريهة جتعل النا�س يبتعدون عنها� ،أما
بالليل فما يجري داخلها من �أ�شياء ال
�أخالقية يندى لها اجلبني .فهل من حرا�سة
�أمنية؟
◆ ال�شاعر بنعباد له حكاية مع ال�شاي
حتى �أنه نظم ق�صيدة بك�ؤو�س ال�شاي يف
حمفل الأ�صدقاء بت�شكيل نغماتي يبوح
ب�سر مكان الذات!.

«الأحمق واحلمقاء» و«الفا�سد
واملف�سدين».
فاعل جمعوي �آخر ،قال �إن املعني
بالوقفة ال يعري قيمة لأي م�س�ؤول
وي�سيء للجميع مبن فيهم «ممثلو

�صاحب اجلاللة».
وطالب املحتجون برحيل «الوزير
ال�صغري» ،هاتفني ب�شعارات من
قبيل« :يا وزير يا م�س�ؤول هاد�شي
ما�شي معقول»(.)..

سطات

«املتاجرة يف الدقيق املدعم كاملتاجرة يف املخدرات»
نور الدين هراوي

�أثار �أع�ضاء املجل�سني الإقليمي واجلهوي
خالل دورتهما العادية املنعقدة ،م�ؤخرا،
جدال �ساخنا حينما �أعلنوا بالإجماع �أن املو�سم
الفالحي احلايل كارثي ،وا�صفني املناطق
الفالحية بجهة �سطات باملنكوبة( )..والتم�سوا
من الوزارة املعنية تقدمي جميع �أنواع الدعم
وامل�ساعدات للفالحني املت�ضررين.
و�شهدت �أ�شغال الدورة �أجواء م�شحونة
ومتوترة بني خمتلف الأع�ضاء واملتدخلني،
بعدما �شبه بع�ض الأع�ضاء املتاجرة يف الدقيق
املدعم كاملتاجرة يف املخدرات ،التي �أ�صبحت
خمت�صة فيها بع�ض امل�صالح املعنية ،وحرمان
فئة عري�ضة من املواطنني الب�سطاء من

اال�ستفادة من الدقيق املدعم الذي يتم تهريبه
خارج �إقليم �سطات ،واالجتار يف بيعه بطرق
مغ�شو�شة وملتوية( )..و�أكد الأع�ضاء نف�سهم
على املراقبة ال�صارمة يف هذا املجال ،و�إعادة
النظر يف طرق تفويته للممونني من طرف
اجلهات املعنية(.)..

أرفود

حمظوظ ي�صلح منزله على ح�ساب راحة اجلريان
بوطيب الفياللي

ي�ستنكر جمموعة من �سكان «الزنقة »12
يف �شارع موالي �إ�سماعيل مبدينة �أرفود
�إلقاء خملفات �إ�صالح و�أ�شغال البناء ب�أحد
املنازل املوجودة هناك ،والذي مل يجد
القائمون عليها �إال «الزنقة  ،»12التي يعترب
ال�شارع الرئي�سي ملدينة �أرفود ،لتجميعها
وتركينها(.)..
ورغم مطالب ال�ساكنة ب�ضرورة احرتام
�سكان الزنقة ،وحترير املمر حتى تتمكن
�سياراتهم ،ودراجاتهم ،وباقي و�سائل النقل
من املرور ب�سال�سة ،دون جدوى ،كما لو كنا
نعي�ش يف عهد ال�سيبة( )..فحتى �شاحنة
الأزبال التي خ�ص�صتها البلدية جلمع نفايات
املنازل «كت�ضرب الدورة» ،كي تتنقل عرب
هذه الزنقة املجاورة لفندق تافياللت ،والذي
ال�شك �أن ال�سياح الذين يرتادونه �سينقلون
عن املدينة عجز ال�سلطات بها عن حل مثل

هذا امل�شكل ،الذي ال يتطلب �سوى �أن تقوم
ال�سلطة املحلية بواجبها يف حترير امللك
العمومي من مثل هذه املخلفات( .)..فهل
�سيتحرك امل�س�ؤولون ب�أرفود لإرجاع الب�سمة
ل�سكان «الزنقة � ،»12أم �أن ه�ؤالء �سيمكثون يف
مكاتبهم املكيفة بعيدا عن «�صداع الرا�س»؟.

�سبق للأ�سبوع ال�صحفي �أن نبهت �إىل
معاناة نزالء �أحد مراكز التكافل االجتماعي
مع الوجبات الغذائية الهزيلة والأفر�شة
املت�سخة ،دون �أن ت�شري باال�سم �إىل �أي طرف،
ولكن تو�ضيحا بعثه لـ«الأ�سبوع» مدير مركز
الرعاية االجتماعية للأ�شخا�ص امل�سنني /دار
التكافل �أيت ملول �أكد فيه �أن امل�سنني ب�ألف
خري(.)..
نظمت جمعية رابطة اخلري للثقافة والتنمية
االجتماعية ب�إنزكان ،وجمعية املجد للثقافة
والتنمية االجتماعية ،وجمعية الأيادي
البي�ضاء للتنمية االجتماعية مبدينة
اجلرف ،م�ؤخرا ،حملة للتربع بالدم،
مب�شاركة �أزيد من  240متربعا ومتربعة
و�أغلبهم من ال�شباب وال�شابات(.)..
وانطلقت احلملة بال�ساحة املجاورة ملقهى
«اليا�سمني» باجلرف حتت �شعار «خلي
قلبك كبري وتربع بدمك تنقذ حياتك وحياة
الغري»(.)..
ق�ضت حمكمة اال�ستئناف ب�أكادير ب�إدانة
الأ�ستاذ املتهم بته�شيم �أ�سنان تلميذته ب�سنة
حب�سا موقوفة التنفيذ ،و�أداء تعوي�ض
مادي للطفلة ال�ضحية حدد يف مبلغ ع�شرين
�ألف درهم ،وغرامة مالية قدرها خم�سمائة
درهم مع حتميله كافة ال�صوائر والإجبار يف
الأدنى(.)..
عرب عدد من �سكان �أيت ملول ،عن تذمرهم
وا�ستيائهم من امل�ضاربات التي باتت تطال
الطوابع املخزنية يف الآونة الأخرية()..
حيث ارتفع �سعر الطابع الواحد من � 20إىل
 25درهما.
و�أ�ضافت م�صادر مطلعة �أن جمموعة
من حرا�س مواقف ال�سيارات� ،أ�ضحوا
يتاجرون يف الطوابع املخزنية ب�إ�ضافة 5
دراهم للراغبني يف اقتنائها( )..م�ستغلني
اخل�صا�ص احلا�صل لدى املكتبات وحمالت
بيع ال�سجائر ،لفر�ض ت�سعرية مرتفعة دون
�أي اعتبار مل�صالح املواطنني(.)..
�أقدم جمموعة من ال�شبان ،م�ؤخرا ،على
قتل مهاجر �سابق يقطن وحيدا ب�ضواحي
تافراوت .وكان املتهمون قد قاموا بالتمثيل
بجثة الهالك ،وقطعوا ع�ضوه التنا�سلي،
و�ألقوا به يف قعر بئر عميق ،بالإ�ضافة �إىل
�سرقة �سيارته.
ومت �إلقاء القب�ض على ه�ؤالء املتهمني ،وفتح
حتقيق معهم للبحث يف �أ�سباب احلادث.

alousbouea@gmail.com

شكايات
رفع بع�ض �سكان «حي الكمال
 »2ر�سالة �إىل كل من اخلليفة
الأول ملدينة �سطات ،ورئي�س
املجل�س البلدي ،ي�ستنكرون
من خاللها �إقامة القط هوائي
فوق مــــنزل �أحد اجلريان
ب�شارع الــــجرنال الكتاين،
ب�ســــــبب الأ�ضرار ال�صحية
والبيئية التي يت�سبب فيها
للكبار والأطفال خا�صة(.)..
ندد بعــــ�ض �ســكان �إحدى
الإقامات يف احلي املحمدي
بــــــــــمدينة الدار الـــبي�ضاء
بال�ضجـــــــــــيج والإزعـــاج
الذين تت�سبب فيهما �إحدى
ال�شركات ،ومطحنة للدقيق،
نتيجة ا�شتغالهما ليل نهار،
�إ�ضافة �إىل الرائحة الكريهة
التـــــي تزكـــم الأنوف()..
حتــــى �أن بع�ضهم ،ي�ضيف
امل�شتكون� ،أ�صيب بح�سا�سية
مفرطــــــــة ،م�ستـــــــــغربني
جتاهل اجلـــــهات امل�س�ؤولة
�شكاياتهم(.)..
وجه عــــمر ريحون القاطن
مبديــــــــنة الرماين� ،شكاية
�إىل وكيـــل امللـــك باملحكمة
االبتدائيـــة بنفـــ�س املدينة،
يطالـــب من خاللها التدخل
لإن�صافه و�إزالة ال�ضرر الذي
حلق به من طرف �سيدة قامت
ب�إتالف الــــحدود الفا�صلة
بينهما ،هــــي وزوجها ،كما
يلتمــــ�س امل�شــــتكي بق�سمة
الأر�ض ور�سـم احلدود(.)..
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كواليس جهوية
الفقيه بن صالح

امر�أة تقرر االنتحار بعد احلكم ب�سجن زوجها
�أفلــــح �أفراد عائلة ينحدرون
من دوار �أوالد ا�سعد باجلماعة
القروية بني وكيل ب�إقليم
الفقيه بن �صالح ،م�ؤخرا ،يف
�إنقاذ حياة �سيدة بعد تناولها
عدة عقاقري �سامة.
و�أكدت م�صادر مطلعة �أن
املعنية بالأمر ،يف عقدها
الثالث و�أم لأبناء ،مل ت�ست�سغ
حكم املحكمة االبتدائية �ضد
زوجها العامل الذي ق�ضى
ب�شهرين حب�سا نافدة وغرامة
مالية «مليونان ون�صف من
ال�سنتيمات» ،مع �إجباره على التخلي عن ا�ستغالل بقعة فالحية(.)..
ورغم معرفة العائلة الفقرية �أن احلكم لي�س نهائيا مل ت�ستطع مقاومة اخلوف على م�صري رب
الأ�سرة الذي ال ميكنه توفري املبلغ املحكوم به ،فانهارت زوجته وقررت االنتحار ،بالرغم �أن
الأ�سرة لي�ست لوحدها من ترامت على مثل هذه الأرا�ضي �أمام �صمت ال�سلطات ونائب �أرا�ضي
اجلموع(.)..
بني مالل

ال�سائق الذ بالفرار واجلندي
رحل �إىل مثواه الأخري

وقعت حادثة �سري مروعة على طريق
الوطنية رقم  8الرابطة بني مراك�ش
وبني مالل ببني عياط ،راح �ضحيتها
جندي متقاعد كان ميتطي دراجة
عادية حيث �صدمته ال�سيارة و�أردته
قتيال يف احلني ،يف ما الذ �صاحب العربة
بالفرار(.)..
وبعد علمها باخلرب ،ح�ضر �إىل عني املكان
كل من رجال الدرك امللكي الذين عاينوا
احلادثة امل�ؤملة التي حلت ب�أ�سرته
ال�صغرية والكبرية ،حيث خلف الفقيد
�أرملة وثالثة �أبناء ،وقد مت ت�شييع
جنازته و�سط ح�ضور غفري مبقربة
�سيدي علي بن �إبراهيم(.)..

تلكس
◆ متكنت م�صالح الأمن يف مدينة وجدة
من و�ضع اليد على �شبكة �إجرامية
متخ�ص�صة يف التهريب الدويل لل�سجائر
بنواحي مدينة �أحفري املحادية للحدود
ال�شرقية للمملكة.
و�أ�سفرت العملية عن �إيقاف � 3أ�شخا�ص
ترتاوح �أعمارهم ما بني  17و� 34سنة،
وحجز � 70ألف علبة من ال�سجائر
املهربة خمتلفة الأنواع ،و� 5سيارات،
و 4هواتف نقالة ،وبندقية �صيد يف
و�ضعية غري قانونية(.)..
◆ مت العثور على �شابة تبلغ من العمر
� 17سنة م�شنوقة يف منزل عائلتها ،بحي
ال�سمارة يف مدينة اليو�سفية ،الأمر الذي
تطلب حترك ال�شرطة الق�ضائية باملدينة
للتحقيق يف �أ�سباب احلادث(.)..
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بيضاويات
يلتم�س بع�ض �سكان �شارع الإدري�سية من اجلهات امل�س�ؤولة التدخل من
�أجل و�ضع حد ملعاناتهم مع �أ�صحاب الطاك�سيات الكبرية ،الذين حولوا
جنبات بيوتهم �إىل حمطة للطاك�سيات( )..ويت�ساءل ال�سكان ملاذا مل
يلتزم ه�ؤالء بالوقوف يف املحطة املتواجدة قرب ال�سوق البلدي ب�شارع
لال �أ�سماء؟ ومن رخ�ص لهم بنقل تلك العالمة «حمطة الطاك�سيات» �إىل
�شارع الإدري�سية؟( )..بينما امل�س�ؤولون عن �أمن الدائرة ميرون من هناك
يوميا ،دون �أن يتدخلوا لو�ضع حد ملعاناتهم مع هاته الفو�ضى(.)..
يف الوقت الذي يتم فيه احلديث عن �إعفاء رئي�س ال�ش�ؤون العامة بعمالة
مقاطعات �سيدي الربنو�صي ،ب�سبب انت�شار البناء الع�شوائي واحتالل
امللك العام( )..كان من املمكن يتم فتح حتقيق مع جميع املتورطني من
�أكرب م�س�ؤول �إىل «مقدم احلومة»( )..لأن كثريون هم من اغتنوا على
ح�ساب م�صالح املواطنني.
ت�شهد مدينة الدار البي�ضاء تواجد مئات املت�سولني؛ منهم من يت�سول
للحاجة ،ومنهم من اتخذه حرفة( )..ورغم �أن �أ�سبابهم خمتلفة فهدفهم
واحد.
وينت�شر ه�ؤالء الن�ساء ،والرجال ،والأطفال ،والعجزة ،واملعاقون،
والأ�صحاء يف كل مكان؛ �أمام املحالت التجارية ،ويف الأ�سواق ،ويف
احلافالت ،وعند ملتقيات الطرق ( )..وهناك مت�سولون لهم �أماكن حمددة
جتدهم فيها يوميا وك�أنهم يقطنون بها ،وبع�ضهم يفرت�ش الأر�ض وي�ضع
�أمامه و�صفة طبية وبع�ض النقود ،يف ما البع�ض الآخر يوزع �أوراقا
كتبت فيها ق�ص�ص ق�صرية ت�ستعطفك لإفراغ ما يف جيبك من دراهم(.)..
تعرف مدينة الدار البي�ضاء يف ال�سنوات الأخرية زيادة كبرية يف
عدد اجلمعيات حيث �أ�صبح كل من هب ودب يعمل على ت�أ�سي�س
جمعية( )..لكن املثري يقول احد املتتبعني هو �أن املتملقني واالنتهازيني
و»ال�شالهبية» جعلوا من ذلك و�سيلة للتقرب من ال�سلطة ،ولال�ستفادة
من الدعم الذي ي�ستغل يف �أمور �شخ�صية(.)..
ت�ستنكر العديد من اجلمعيات الزيادة املهولة التي يعرفها دوار
الرحامنة ،و�سيدي مومن من حيث البنايات الع�شوائية� ،أمام �أعني
ال�سلطة املحلية( .)..وهناك متاطل يف �إخراج امل�شروع ال�سكني للق�ضاء
على دور ال�صفيح ،الذي مت توقيعه �أمام �صاحب اجلاللة امللك حممد
ال�ساد�س يوم  12دجنرب  )..(2007فمتى �سيتم توزيع البقع على
�سكان كل من حي الرحامنة ،و�سيدي مومن ،لأن الو�ضع �أ�صبح ي�شهد
انفالتا �أمنيا ب�سبب انت�شار املخدرات(.)..
يعي�ش حي الإنارة حالة من «ال�سيبة» والفو�ضى ب�سبب غياب الأمن،
الأمر الذي �شجع بع�ض املنحرفني على القيام بعدة اعتداءات تهدد
القاطنني ،وتزرع الرعب يف �أو�ساطهم؛ كالتعر�ض للبع�ض من �أجل
ال�سرقة ،وال�سكر ،واعرتا�ض �سبيل املارة ،والتهجم على الن�ساء،
وال�سطو على بع�ض املحالت التجارية( )..والنموذج من �شارع القد�س.

● محمد برزوق

أحمد سالم أعمر حداد

حجت قبائل الرقيبات جميعها ودون

ا�ستثناء ،يوم ال�سبت � 02شعبان 1435
هـ املوافق لـ 31ماي  2014م .للم�شاركة

يف فعاليات امللتقى ال�صويف الوطني
للويل ال�صالح ،القطب الرباين ال�صمداين،
اجلامع بني �أ�صول ال�شريعة و�أ�سرار
احلقيقة جد فخذة التهاالت من قبيلة
الركيبات املجاهدة ،ال�شريف الإدري�سي
احل�سني �سيدي عبد الرحمن التهايل
دفني منطقة “عزرري وين مذكور”
التابعة للجماعة القروية “تلمزون”
( 25كلم �شمال �شرق طانطان) ،حتت
�شعار “دور الزوايا اجلهادية يف تر�سيخ

الوحدة الرتابية للملكة املغربية
وعرف املو�سم ،ح�ضور الآالف من
منت�سبي قبيلة الرقيبات من داخل وخارج
املغرب و�شيوخ و�أعيان كل القبائل
ال�صحراوية ف�ضال عن عدد من الربملانيني
ور�ؤ�ساء املجال�س املنتخبة باجلهات
اجلنوبية الثالث ،كما �شهد املو�سم حفال
دينيا كبريا تليت خالله العديد من �سور
القر�آن الكرمي ،وق�صائد املديح النبوي يف
خري الربية حممد �صلى اهلل تعاىل عليه
و�سلم.
كما متيزت الن�سخة الأوىل من مو�سم الويل
ال�صالح �سيدي عبد الرحمن التهايل بتوحيد
�شعور وكلمة وتفكري قبائل ال�صحراء

قاطبة على التزاور ،والرتاحم ،وتبادل
املودة وامل�ؤازرة ملا عرفه املو�سم من
ح�ضور كبري لكل قبائل ال�صحراء الكرمية
وال�شهمة ،التي حجت بدورها بوفود
بارزة من �أعيانها و�شبابها ووجهائها
لزيارة الركيبات يف مو�سمهم ،وفق تقاليد
�أهل ال�صحراء الفريدة ،وذلك بتقدمي
وفود كل قبائل ال�صحراء دون ا�ستثناء
لأف�ضل ر�أ�س ابل من قطعان �إبلها هدية
�إىل قبائل الركيبات خ�صو�صا التهاالت يف
مو�سم جدهم ال�شريف �سيدي عبد الرحمن
التهايل ،كما حر�صت وفود قبائل ال�صحراء
على تالوة العديد من الكلمات وال�شهادات
توقفت عند ف�ضائل ومناقب الويل ال�صالح

�سيدي عبد الرحمان التهايل ومواقف
وبطوالت هذا املرجع الديني الكبري يف
الدفاع عن ثوابت الأمة ووحدة الوطن.
وقدر عدد الوافدين على املو�سم بحوايل
من  10.000زائر ،ون�صبت لزوار
املو�سم مئات اخليم ناهزت 1000
خيمة ال�ستقبال ال�ضيوف ،كما جتدر
الإ�شارة �إىل امل�ستوى التنظيمي الرفيع
الذي عرفه املو�سم دون ت�سجيل حدوث
�أي انفالت �أمني ،واملنا�سبة اعتربت
يف نظر املراقبني لل�ش�أن ال�صويف حدثا
ا�ستثنائيا و�سابقة مل ي�شهدها التاريخ
بال�صحراء منذ زمن بعيد ،وهي بال �شك
كانت منا�سبة لتجديد روابط التكافل

والت�ضامن والوحدة و�صلة الرحم بني
مكونات ن�سيج املجتمع ال�صحراوي.
ويف ختام احلفل رفعت �أكف ال�ضراعة
�إىل الباري عز وجل ب�أن يتغمد بوا�سع
مغفرته ور�ضوانه جاللتي املغفور لهما
حممد اخلام�س واحل�سن الثاين قد�س اهلل
روحيهما.
كما ابتهل احلا�ضرون �إىل العلي القدير
ب�أن يحفظ �أمري امل�ؤمنني �صاحب اجلاللة
امللك حممد ال�ساد�س ،و�أن يقر عني جاللته
بويل العهد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
موالي احل�سن ،وي�شد �أزر جاللته ب�شقيقه
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري موالي ر�شيد
وب�سائر �أفراد الأ�سرة امللكية ال�شريفة.

ة

 1000خيمة ال�ستقبال � 10آالف زائر ملو�سم الركيبات بطانطان
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كواليس جهوية
أوالد النمة

مراكش

�سرقـــة املركـــز الــــذي د�شـــنه امللـــــك
غط الكبير

تعر�ض املركز املتعدد االخت�صا�صات مبدينة �سوق ال�سبت
�أوالد النمة �إقليم الفقيه بن �صالح ،م�ؤخرا ،لعملية �سرقة داخل
اجلناح املتعلق باحلالقة ،حيث متت �سرقة جميع حمتويات
القاعة املتعلقة ب�أدوات التجميل بالإ�ضافة �إىل مواد �أخرى()..
ومبا�شرة بعد تو�صلها ب�شكاية يف املو�ضوع من طرف اجلهات
امل�سرية للمركز ،هرعت ال�شرطة الق�ضائية �إىل عني املكان من
�أجل الوقوف على حجم امل�سروقات ،يف ما مازال البحث جاريا
من �أجل الو�صول �إىل الفاعلني احلقيقيني(.)..
وقدر حجم اخل�سائر ما بني  6000و 7000درهم ،ومن بني
الأ�سئلة املتداولة التي �صارت يف �أو�ساط �ساكنة �أوالد النمة،
هل �سي�ستمر هذا املركب يف اال�شتغال ،خا�صة و�أن مهمة
ت�سيريه ب�أيدي �أ�شخا�ص الذين ال يتوفرون على �أي تكوين
�أو خربة يف املجاالت والتخ�ص�صات التي يتوفر عليها هذا
املركب(.)..
وللإ�شارة ،ف�إن املركب املتعدد االخت�صا�صات من امل�شاريع
التي د�شنها جاللة امللك خالل زيارته الأخرية ملدينة �سوق
ال�سبت �أوالد النمة ،يف �إطار� إجناز  213م�شروعا تندرج �ضمن
املبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية ،با�ستثمار �إجمايل قدره
 84.56مليون درهم(.)..

«ت�سونامي التنقيالت الع�شوائية» ي�ضرب من وادي زم �إىل �سطات
�أثار �إقدام م�س�ؤول عن ال�صحة بجهة ال�شاوية
ورديغة على نقل طبيبة للم�ستعجالت من
وادي زم �إىل م�ستو�صف ب�إقليم �سطات ،خارج
�إطار احلركة االنتقالية العادية للوزارة ،موجة
�سخط عارمة داخل قطاع ال�صحة العمومية
بالإقليم( ،)..واتهم منـــــدوب ال�صحة بخريبكة
�أثناء تدخله يف اجتماع املجل�س الإقليمي ،ذات
امل�س�ؤول با�ستغالل �سفره للديار املقد�سة يف
�إطار عمرة ،للتوقيع على قرار التنقيل رغم

عني على

اخل�صا�ص املهول يف املوارد الب�شرية ،واملادية،
واللوجي�ستيكــــــية مب�ستــــــ�شفيات خريبكة،
وانعكا�سه على جودة اخلدمات ال�صحية
بها(.)..
وندد املكتب الإقليمي للنقابة امل�ستقلة لأطباء
القطاع العام بخريبكة يف بيان له ،مبا �أ�سماه
«ت�سونامي التنقيالت الع�شوائية» التي يقودها
�أحد امل�س�ؤولني عن ال�صحة مع قرب �إحالته على
التقاعديفخرق�سافرملبادئاحلكامة،وال�شفافية،
وتخليق املرفق العـــــــــــمومي ،واملقت�ضيات

إعــــداد:
زهير البـوحاطي

�آ�ش خا�صـــــــك
�أ تطوان ..الأعرا�س
�أ مـــــــــوالي
فوجئ �سكان تطوان ،م�ؤخرا ،بـ� 11سيارة مزخرفة
كما هو ظاهر يف ال�صورة تابعني مل�صالح اجلماعة
احل�ضرية لتطوان ،وب�سائقيها يجبون �شوارع
املدينة ،وعلى متنها  32عرو�سا وعرو�سة مت
تزويجهم بقاعة الأفراح «خيمة احلمامة» بطريق
مرتيل ،على يد جمعية الأمل الن�سائية وبدعم من
اجلماعة احل�ضرية(.)..

حقـــوق الإنـــ�سان
يف بــــاب دكــــالة
عزيز الفاطمي

خريبكة

سعيد الهوداني
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القانونية املنظمة للــــــــحركة االنتقالية(.)..
وي�شار �إىل �أن م�ست�شفيات خريبكة تعاين خ�صا�صا
مهوال يف الأطر الطبية من خمتلف التخ�ص�صات،
ومن موجات هروب متكررة للأطباء نحو مدن
املركز �أو نحو القطاع اخلا�ص ،وهو ما ي�ؤدي
�إىل �أزمات متكررة يف عدد من التخ�ص�صات،
ك�ضعف �أو حذف عدد من اخلدمات الأ�سا�سية
بامل�ست�شفيات املحلية ،واالكتظاظ ،والفو�ضى،
وت�صدير املر�ضى �إىل مدينتي الدار البي�ضاء،
و�سطات.

�شهد حي باب دكالة باملدينة العتيقة ،م�ؤخرا،
وبال�ضبط ب�أحد ال ْريا�ضات الراقية بدرب زمران حدثا
متميزا ،حيث نظمت اللجنة اجلهوية حلقوق الإن�سان
مبراك�ش ب�شراكة مع املعهد الفرن�سي مبراك�ش،
واملجل�س اجلماعي للمدينة ،واملدر�سة العليا للفنون
الب�صرية ،واملدر�سة العليا للتجارة ،ومب�شاركة عدد
من الديبلوما�سيني ،والفنانني واملهتمني من خمتلف
اجلن�سيات ،بالإ�ضافة �إىل ممثلي اجلاليات املقيمة يف
املدينة احلمراء ،حفل «�أيام املهاجر»(.)..
ومتيز احلدث بح�ضور �شخ�صيات وازنة �ساهمت
بتدخالتها �أهمها :كلمة حممد ال�صبار الأمني العام
للمجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،الذي �أكد على
�أن املغرب قام ب�إعداد �سيا�سة �شاملة من �أجل حماية
حقوق املهاجرين يف �إطار التعاون الدويل وانخراط
املجتمع املدين ،كما �أ�شار يف كلمته �إىل �أن ال�سيا�سة
الر�سمية املتبعة تعتمد على معاجلة �أربعة حماور
رئي�سية تتمثل يف و�ضعية الالجئني ،وطالبي اللجوء،
واملهاجرين يف و�ضعية �إدارية غري قانونية و�ضحايا
االجتار يف الب�شر(.)..
�أما وايل جهة مراك�ش تان�سيفت احلوز ،فركز يف
مداخلته على تبني الدولة املغربية مقاربة �إن�سانية
تنفيذا للتوجهات ال�سامية جلاللة امللك .يف حني تطرق
رئي�س جامعة القا�ضي عيا�ض مبراك�ش عبد اللطيف
املرياوي� ،إىل كون اجلامعة املغربية �أ�صبحت ت�شكل
ف�ضاء لتالقي الثقافات ،م�ستدال بن�سبة الطلبة الأجانب
امل�سجلني مب�ؤ�س�سات التعليم العايل ،والتي متثل من
ن�سبة � 2إىل  3يف املائة من جمموع العدد الإجمايل
للطلبة .كما ت�ضمن حفل �أيام املهاجر �أن�شطة فنية
ومو�سيقية مع عر�ض �أ�شرطة وثائقية نالت �إعجاب
امل�شاركني(.)..

املقربة الإ�سالمية بامل�ضيق تتحول �إىل «مزبلة»
حتولت املقربة الإ�سالمية مبدينة امل�ضيق ال�ساحلية� ،إىل مزبلة
لرمي خملفات بناء وت�شييد �إقامات جديدة يف املنطقة؛ بع�ضها يتوفر
على تراخي�ص ،وبع�ضها تبنى يف �سرية وبتواط�ؤ مع بع�ض اجلهات
امل�س�ؤولة(.)..
ويعاين بع�ض ال�سكان من وجود مكب للأزبال وخملفات البناء التي مت
�إلقا�ؤها يف مقربة دفن فيها �أهاليهم ،وهي �أول مقربة باملنطقة( )..والتي
مل ت�سلم من �أيادي بع�ض املنع�شني العقاريني التي تعبث مبدينة امل�ضيق
ف�سادا من �أجل البناء(.)..
وتطالب بع�ض �أ�سر املتوفني امل�س�ؤولني وال�ساهرين على ال�ش�أن املحلي
بالتدخل العاجل والفوري ،لإيقاف هذه «اجلرمية» النكراء وال�ضرب
بقوة على �أيادي العابثني بهذه الأماكن الروحية واملقد�سة ،علما �أن
الو�ضع بها يزداد �سوءا على مر الأيام.

� 4ساعات من �أجل العثور على املاء يف �شف�شاون
يجد �سكان جمموعة من الدواوير التابعة �إداريا
�إىل جماعة �أمثار مبدينة �شف�شاون ،يف كل �صباح،
�أنف�سهم م�ضطرين �إىل قطع م�سافات طويلة
للح�صول على «�شربة» ماء يروون بها ظم�أهم
خا�صة مع درجات احلرارة املرتفعة هذه
الأيام( )..و�أ�صبح احل�صول على املاء هو ال�شغل
ال�شاغل لهذه ال�ساكنة� ،أمام �صمت امل�س�ؤولني رغم
�شكاياتهماملتكررة(.)..
ويبقى �أكرث الدواوير معاناة وت�ضررا هو دوار
«بني بوحرايث» الذي ي�صل عدد الأ�سر به �إىل
�أزيد من � 200أ�سرة ،جتد نف�سها م�ضطرة لقطع
كيلومرتات �إما لدوار «تغ�سوان» �أو «يل ت�سفت»
على منت ال�سيارات(� )..أو لقطع �أكرث من �أربع
�ساعات على البهائم لدوار «�صدام» ،كما هو ال�ش�أن

بالن�سبة ل�سكان دوار «افريون»( .)..ويحكي
�أحد ال�شباب املنتمي لدوار «تازة» بكل ح�سرة،
برناجمه اليومي الذي يق�ضي � 4ساعات فيه ،كل
يوم ،للح�صول على  50لرتا من املاء ال�صالح
لل�شرب� ،أو لال�ستحمام ،وتنظيف املالب�س مبعية
�أفراد الأ�سرة( )..والذين غالبا ما تكون �ضربات
احلرارة ال�شديدة والقا�سية �سببا يف التعجيل
مبر�ضهم .وي�ضيف ذات ال�شاب �أنه مل يعد يتحمل
كل هذا العناء يوميا خا�صة ورم�ضان الكرمي
على الأبواب ،موجها ر�سالة ا�ستغاثة وا�ستنجاد
للم�س�ؤولني من �أجل النظر بعني الرحمة �إىل �سكان
هذه الدواوير ،كما ا�ستنكر ال�سيا�سة التي تقت�صر
فقط على حفر بئر يفوق عمقه  20مرتا ،غالبا ما
يكون جافا من املياه.
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�شخ�صيات مغربية عرفتها

بقلم  :رمزي صوفيا

كان الأ�ستاذ الكبري و�صديق عمري
الراحل الدكتور عبد الهادي بوطالب
يتابع باهتمام دائم كل احلوارات
ال�صحفية ال�سيا�سية واالقت�صادية
التي كنت �أجريها مع ال�شخ�صيات
املغربية يف مرحلة ما بعد امل�سرية
اخل�ضراء املظفرة ،وذات يوم
كنا نتجاذب �أطراف احلديث عن
دور الربملان يف احلياة ال�سيا�سية
واالجتماعية للمغرب ،فقال يل:
«هناك �شخ�صية �سيا�سية مرموقة
ال بد لك من �إجراء حوار معها� ،إنه
رئي�س جمل�س النواب ال�سيد الداي
ولد �سيدي بابا» .ف�أجبته« :وماذا
تنتظر يا �أخي؟» ،فرفع �سماعة
الهاتف على الفور وات�صل برئي�س
جمل�س النواب �آنذاك ،وقال له:
«هل تعرف من يوجد بجانبي الآن
ويرغب يف �إجراء حوار �صحفي
معك� ،إنه ال�صحفي رمزي �صوفيا
الذي يحب املغرب كثريا وك�أنه
وطنه الأب» ،فحدد يل موعدا يف
اليوم املوايل مبا�شرة.
وذهبت يف املوعد ،فكان لقائي
بالداي ولد �سيدي بابا من النوع
الذي ي�ستحيل ن�سيانه ،فقد وجدت
فيه �إن�سانا بكل معاين الكلمة� .إن�سان
اجتمعت فيه الطيبوبة والتوا�ضع
مع �سرعة البديهة ودماثة اخللق،
وكل هذا �إىل جانب ثقافة عالية
واطالع كبري ،الحظت �أن ال�سيد
الداي ولد �سيدي بابا يتميز بها.
فقلت له« :لقد �سمعت عنك الكثري،
والكبري وال�صغري يثني على مزاياك
احلميدة» .فقاطعني قائال�« :إال
بع�ض النواب املعار�ضني الذين
ي�شنون حمالت الذعة على بع�ض
الوزراء ف�أ�ضطر ملقاطعتهم حتى
نوا�صل اجلل�سة بطريقة ح�ضارية.
وعندما �أقاطعهم ال يروق لهم الأمر
بطبيعة احلال» .فقلت له« :وكيف
تتمكن من التوفيق بني امل�ؤيدين
واملعار�ضني؟» فقال يل متنهدا:
«هذا م�شكل كبري يعي�شه كل م�س�ؤول
يجل�س على الكر�سي الذي �أوجد
عليه حاليا� .إنني �أبذل ق�صارى
جهودي لتقريب وجهات النظر بني
الأغلبية واملعار�ضة .وكثريا ما
�أجنح وقليال ما �أف�شل ولكن بكل
�صراحة ،فمن�صب رئي�س للربملان
هو مرهق وحمرج لدرجة كبرية».
ف�س�ألته �س�ؤاال خا�صا« :لقد جئت
�إىل رئا�سة الربملان من �إقليم كلميم،
حيث جنحت يف االنتخابات النيابية
هناك ممثال حلزب الأحرار على
ح�ساب حزب االحتاد اال�شرتاكي،

الداي ولد �سيدي بابا ..املوريتاين
الذي �أحب املغرب �أكرث من بلده
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

فكيف حققت هذا النجاح رغم
�أ�صـــــــولك املوريتانــية؟» ،فابت�سم
ابت�سامة ثقة كبرية وقال يل« :لقد
ولدت يف موريتانيا فعال ولكن يا
�أ�ستاذ فموريتانيا بنف�سها كانت ذات
يوم جزءا من الرتاب املغربي ،لهذا
فلي�س هناك �أي حاجز وطني يف
وجودي و�إخال�صي مللكي ولبلدي
املغرب» ،فوا�صلت �أ�سئلتي قائال له:
«ال�سيد الرئي�س ،يتحدث الكثريون
عن �ضغوطات يفر�ضها عليك بع�ض
الوزراء ل�صالح بع�ض النا�س؟»
ف�أجابني دون �أن يخفي غ�ضبه:
«وهل ميكن اعتبار تدخلي ل�صالح
من هم يف حاجة خلدماتي عيبا.
لقد �صوتوا ل�صاحلي وو�ضعوا
ثقتهم يف �شخ�صي واختاروين ممثال
لإقليم كلميم ،فكيف ال �أقدم لهم
خدماتي وكيف ال �أ�ساعد كل الذين
يحتاجونني منهم .و�أنا بطبعي ال
�أ�ستطيع من الناحية الأخالقية رد
طلب يطلبه مني �أي �إن�سان ،فقد
تربيت هكذا» .فقلت له« :وهل �سبق
ل�شخ�ص �أن طلب منك م�ساعدته يف
حـــــــل م�شـــكل خارج القانون؟»
ف�أجـــــابني على الفور�« :إن �أي
م�س�ؤول �سيا�سي يجل�س على كر�سي
رئا�سة ال�سلطة الت�شريعية للبالد ال
ميكن له �أن يلتفت ملثل هذه الطلبات.
لقد �أديت اليمني عندما جنحت يف
الو�صول �إىل رئا�سة برملان املغرب،

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

الصحفي رمزي صوفيا في حوار خاص مع الموريتاني الداي ولد سيدي بابا

و�أنا الذي يرت�أ�س جل�سات �إ�صدار
الت�شريعات والقوانني التي حتكم
تدبري ال�ش�أن العام للمغرب ،فكيف
ميكنني الوقوف مع �شخ�ص يف طلب
خارج القانون .هذا لي�س من خ�صايل
وال عالقة له بطريقة تفكريي».
ووا�صل كالمه قائال�« :إنني كرئي�س
للبــرملان �أ�سعى حلل العزلة عن
املحـــرومني وم�ساعدة املظلومني
يف ا�ستعادة حقوقهم ورد االعتبار
للمهم�شني» .و�س�ألته« :هل لك �أن
حتدثني عن بع�ض امل�شاكل التي
يعي�شها املغاربة؟» ف�أجابني وهو
يهز ر�أ�سه مهموما�« :إنها كثرية يا
�سيد رمزي .كثرية جدا من الناحية
املادية باخل�صو�ص ،فنحن ال ننكر
وال ميكننا �إخفاء كون املغرب بلد
زراعي و�سياحي عا�ش لعقود وعقود
حتت اال�ستنزاف اال�ستعماري الذي
امت�ص خرياته وثرواته دون رحمة
�أو �شفقة .كما �أننا ل�سنا بلدا برتوليا
وثرواتنا حمدودة جدا مقارنة مع
بلدان عربية و�إفريقية �أخرى .لهذا
ال �أنكر وجود فقراء كرث وعاطلني
ب�أعداد ال ي�ستهان بها .ولكن م�صدر
قوتنا وثقتنا يف امل�ستقبل هو وجود
ملك حكيم وعظيم ي�سري باملغرب يف
درب النماء بخطوات قوية و�سديدة
ويعمل ليل نهار لتحقيق الرخاء
ل�شعبه ،وكل املغاربة ملتفني حوله
وي�سريون خلف �سيا�سته احلكيمة.
وللأ�سف فاجلارة اجلزائر التي نالت
ا�ستقاللها بف�ضل م�ساعدة املغرب
و�شجاعة اجلنود املغاربة الذين
�ضحوا ب�أرواحهم من �أجل حتريرها،
هذه اجلزائر للأ�سف ن�سيت جميل
املغرب وخلقت له م�شكال مفتعال يف
�صحرائه التي هي مغربية �شرعا
وتاريخا .لقد ن�سيت اجلزائر كم
من جزائري جل�أ �إىل املغرب هاربا
من جحيم اال�ستعمار الفرن�سي
فاحت�ضنه املغرب وقدم له الزاد
وامل�أوى .وعلى �أية حال فاملغرب
قوي مبلكه ،وبوفاء �شعبه ،وق�ضية
ال�صحراء هي عابرة و�ستبقى تلك
الأر�ض مغربية لأن التاريخ قال
كلمة احلق منذ زمن بعيد».
وانتهى حواري مع ال�سيد الداي
ولد �سيدي بابا عند هذا احلد ،ولكن
�صداقتنا ظلت راقية وظل االت�صال
مفتوحا بيننا حتى توفاه اهلل يف
�سنة  ،1983ف�أطلق ال�شيخ بيد اهلل
ا�سم الداي ولد �سيدي بابا على �أحد
�أكرب �شوارع مدينة العيون تقديرا
خلدمات الراحل ووفائه للعر�ش
العلوي ولل�شعب املغربي.

alousbouea@gmail.com
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نهاية م�سل�سل العبث يف مراك�ش

الرأي

إدريس أبايا
محمد بركوش

تعي�ش مراك�ش احلمراء هذه الأ�سابيع �أزهى �أيامها �إن �صح التعبري رغم ما وقفالوايلعلىالو�ضعالكارثيكماو�صفته�إحدىاجلرائد،وجدنف�سهمنجذبا
يحاك وما يدبر من بع�ض «املربزطني» ،تعي�ش حلظات ممتعة� ،أن�ستنا كل ما �أو م�ضطرا �إىل تطبيق القانون الذي ي�شمل �أو يتحدث عن تلك الظواهر بتف�صيل،
كنا نت�صوره �أو يت�صوروه غرينا؛ فنانون من م�ستوى عال ي�ستقرون باملدينة ،وي�ضع اجلزاءات التي تكال املت�سببني فيها (دون �أن متتد تلك اجلزاءات �إىل
لت�صريف �أحالمهم بني �أح�ضانها واال�ستمتاع بهدوئها وا�ستقرارها ،يتطلعون امل�ساهمني وامل�شاركني وامل�شجعني) ،ف�أعطيت الأوامر لكل امل�صالح التي لها
�إىل اال�ستفادة من جمالها وم�آثرها وق�صورها فنيا ولي�س �شيئا �آخر ،بع�ض عالقة باملو�ضوع ،لكي تقوم بالواجب يف �إطار القانون ،وتعيد االعتبار للدولة
منهم اختار �أن ي�سجل �أجمل ذكرياته مع العرو�س ب�أهم فنادقها الفخمة مع ثلة رغم «احلياحة» و�أ�صحاب امل�صالح ،وتوا�صل حماربة البنايات امل�شبوهة،
من رفاقه ورفيقاته ،ريا�ضيون ب�شهرة عاملية جذبهم الع�شق واحلب قبل �أن وهدم املخالفة منها للقانون حتى ولو كانت مملوكة للأجانب �أو لبع�ض منهم،
ينجذبوا للم�شاركة يف �أهم تظاهرة ريا�ضية ،رمبا تعجز دول كبرية عن تنظيمها فمن يتطاولون على ال�ضوابط ويتجاوزون حدود الت�صاميم ،كالأجنبية التي
على �أرا�ضيها ،ملا يحتاجه ذلك التنظيم من دقة و�أمن و�إرادة قوية ،زيادة طبعا �أغمي عليها بعد �أن حتركت اجلرافة يف اجتاه عقارها املطل على «ال�ستينية»
على تفهم املواطن ،ورحابة �صدره ،وت�ساحمه ونظرته ال�شمولية �إىل الإن�سان �أو دار البا�شا الكالوي التي �أ�صبحت من الآثار اخلالدة يف مدينة احلمراء
ال�شاهدة على حقبة ع�صيبة من تاريخ املغرب احلديث ،بعد �أن
دومنا التفات �إىل اللون �،أو اجلن�س� ،أو اللغة.
خ�ص�صت ل�ضيوف اململكة من ملوك ور�ؤ�ساء
امل�س�ؤولون باملدينة يتحركون بقوة ،ي�شتغلون كخلية منل،
كثرة
دول ،املواطنون يف احلقيقة مل يفاج�أوا
يوا�صلون عمل النهار بالليل ،الوايل اجلديد القدمي ال�سيد
الشكايات وعرائض
بالعملية على الإطالق ،لأنهم يدركون قيمة
بيكرات يواكب الأعمال ويقف على املنجزات بنف�سه
الأ�ضرار التي حتملها تلك التجاوزات ،بع�ض
دومنا حاجة �إىل التقارير «املخدومة» كما �سماها
االستنكار تذكر بفترة ازدهرت
املعنيني ا�ستجابوا لنداء ال�سلطة ،ب�سرعة
�أحدهم ،والتي ترفع بعد �أن تتدخل م�صالح
فيها الفوضى والتسيب نتيجة انعدام
وتقبلوا ما �أخربت به الإنذارات ،كانوا فقط
متعددة على خط «التحريف» لأنه ي�ؤمن ب�أن
التقارير (البع�ض منها فقط) وعمل اللجان ،الضمير ،وغياب المحاسبة والمراقبة ،وافتقاد
يطالبون بالبديل لكي ال يتيهوا يف روتني
المسؤولية لدى بعض المسؤولين الجماعيين
الإدارة ويتخلى عنهم امل�س�ؤولون بعد �أن
يقتالن احلقيقة �أو يخفيانها كما قال ذات مرة
رف�ضوا االن�صياع �إىل نداء �أحدهم ،مل يعد
الأ�ستاذ الكبري عبد الكرمي غالب يف عموده «مع آنذاك والذين لم يكن لهم أية عالقة بالمدينة
لهمن�شغل�سوىالتحري�ضعلىالع�صيان
ال�شعب» يف الأ�سبوع املا�ضي �أو الذي قبله ..وال بسكانها ،كل همهم هو االغتناء وجمع
واالحتجاجات والوقفات والنفخ يف اجلمر
اخرتق ال�سيد الوايل مناطق الظل يف املدينة
العتيقة ،دخلها �آمنا ليفر�ض �أمنا غائبا كما قيل ،المال بكل الطرق ،فترة كانت السيادة فيها
انتقاما رمبا من ما�ض عا�شه يف القهر ،فقد
للنفوذ والكلمة للرشوة ،والخيار لألجنبي
�سمعته يف �إحدى الإذاعات الأ�سبوع املا�ضي
بعد �أن كرثت ال�شكايات وعرائ�ض اال�ستنكار،
(يوم الإثنني) ،يحث ب�صوت عال على اخلروج
�أ�شياء كثرية �أبانت عنها اجلولة �أو الزيارات
المتميز باللون والشعر وجواز
جماعة واالعت�صام �أمام الوالية �أو الإدارة
اخلاطفة �إن �صحت الكلمة ..احتالل باجلملة للملك
السفر()..
املعنية ،ويدعو املواطنني �إىل اال�ستنجاد به ،لأن يف
العمومي وبطريقة م�شبوهة ،بنايات ذات طابع عال من
مقدروه ،حل كل امل�شاكل مع الإدارة ،وهذا طبعا هو ما
الع�شوائية ،ال تن�ضبط للقوانني املعمول بها يف جمال املعمار،
يقال له بالدارجة «تاف�ضوليت» �أو دخول ال�صحة يف العظم.
طوابق م�ضافة على ح�ساب املنظر واجلوار والقيمة اجلمالية� ،أقبية
م�شيدة يف �أماكن ال ت�سمح باحلفر ،يذكر بفرتة ازدهرت فيها الفو�ضى والت�سيب لقد حملت حتركات ال�سلطة املحلية ومواقف الوايل امل�ستمدة ماهيتها �أو
نتيجة انعدام ال�ضمري ،وغياب املحا�سبة واملراقبة ،وافتقاد امل�س�ؤولية لدى �شرعيتها من القانون ،حملت ر�سائل وا�ضحة ال ميكن �أن تقر�أها �سوى بلغة
بع�ض امل�س�ؤولني اجلماعيني �آنذاك والذين مل يكن لهم �أية عالقة باملدينة وال واحدة ،هي لغة احلزم وال�صرامة دون م�سا�س طبعا باحلريات التي كثريا
ب�سكانها ،كل همهم هو االغتناء وجمع املال بكل الطرق ،فرتة كانت ال�سيادة ما يتم�سك بها �أنا�س «ب�شكل �سلبي» ،ويجعلون منها ذريعة لعرقلة كل خطوة
فيها للنفوذ والكلمة للر�شوة ،واخليار للأجنبي املتميز باللون وال�شعر وجواز مفيدة كما قيل ،نا�سني �أو متنا�سني حقوق الإن�سان الآخر املت�ضرر من ت�صرفات
ال�سفر ،واملح�صنة �أعماله من كل مراقبة �أو اعرتا�ض ولو كان فيها �ضرر للغري ،طائ�شة �أو خروقات باجلملة ،متنا�سني حقوق الدولة واملجتمع التي يجب
والنموذج ق�ضية املر�أة التي تهدمت جدران بيتها نتيجة عملية حفر قامت بها �أن حترتم قبل كل �شيء للتو�صل �إىل و�ضع املعادلة ال�سليمة يف �أماكنها ،وهي
�أجنبية وعندما اعرت�ضت املر�أة امل�سكينة ق�ضي بحب�سها ملدة معينة ،بعد معادلة تقوم على ت�ساوي حقوق الفرد واجلماعة ،حقوق املواطنني وحقوق
متابعتها بف�صل من الف�صول القابلة للتمطيط والتطبيق على «كل ما من �ش�أنه» .املجتمعوالدولة.

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

ماذا يريدون الإخوة اجلزائريون؟!
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الحسين الدراجي

«ال�شيعة» يجب �أن تكون
العبادة للخالق ال للمخلوق
الحلقة الخامسة

تعتذر «الأ�سبوع» لقرائها ،وخا�صة للأ�ستاذ �إدري�س �أبايا عن اخلط�إ
املطبعي الذي ت�سرب ملو�ضوع« :ال�شيعة ت�سب ال�صحابة» ،حيث
وردت مرتني غلطة كتابة اهلل ،بدل كتاب اهلل ،واحلقيقة �أن الأ�صل
والفرع هو كتاب اهلل.

الت�شيع وعالقته بالإ�سالم يثري كثريا من اجلدل �إن مل �أقل الفتنة ،ومن
الآفات التي �أ�صابت الغيورين على الإ�سالم واملناق�شني لل�شيعيني �أن
موازين احلوار والتفاهم منعدمة بعك�س ما يحث عليه الإ�سالم ويدعو
�إليه ،وباعتبار �سماحة الإ�سالم ودعوته �إىل التفاهم ونبذ كل ما يخلق
تفرقة يف �صفوف امل�سلمني ،وي�ؤكد على احلوار بالتي هي �أح�سن
بالتفاهم املبني على امل�ساءلة والنقا�ش ال�سليم من التع�صب واملبني
على ا�ستعمال العقل يف ما ال يتنافى مما مل ي�أت فيه ن�ص �صريح من
كتاب اهلل والأحاديث ال�صحيحة ،فموازين النقا�ش مع �أهل ال�شيعة غري
متوفرة وهم غري م�ؤهلني لإدراك ما يجب توفره يف �إطار حدود واردة
ون�صو�ص م�ؤكدة بقوله تعاىل(( :ادع �إىل �سبيل ربك باحلكمة واملوعظة
احل�سنة وجادلهم بالتي هي �أح�سن)) ،وقد �أوردت كمثال على ما يثار
يف قناة «�آل البيت» والناطق فيها كحامل للواء منا�صرة الت�شيع و�إثارة
املت�شيعني �ضد �إخوانهم الذين جتمع اجلميع كلمة التوحيد ور�سالة
خامت النبيني �سيدنا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ..فاملكاملات الهاتفية
ال ُتقابَل مبا ي�ستوجب �إقناع املت�سائل «حتى ب�إقناعه بتقبل املذهب
ال�شيعي» مبا يقت�ضي ما يبيحه �أو ي�ستوجبه الدين الإ�سالمي ،كمحبة
�آل البيت كما ن�ص على ذلك كتاب اهلل و�سنة نبيه ،وبالرجوع �إىل القر�آن
وال�سنة و�أقوال العلماء ميكن �أن يجد املحاور لغري ال�شيعيني املجال
الذي ميكن �أن يلم�س منه تفاهما �أو حتى اقتناعا ،ولكن ما يُ�سمع من
�إذاية وم�س ل�صحابة الر�سول وخلفائه ك�أبي بكر وعمر وعثمان ،وكذلك
لن�ساء الر�سول وعلى ر�أ�سهن �أمنا عائ�شة ،كل ذلك ال يرتك جماال لأن
«املحاور واملحاوَر» (بك�سر الواو وفتحه) ،وهكذا
يح�صل تفاهم بني
ِ
ينقلب احلوار �إىل خ�صام ،والتفاهم �إىل �سب واتهام ،وتفرق وان�شقاق
بني �أخوة يجمعهم دين واحد ..امل�ؤ�سف �أن امل�ستفيد الأول من هذا
االختالف هم �أعداء الإ�سالم ودعاة الإحلاد لتمزيق �صفوف امل�سلمني،
وتعطيل تعاليمه ،وت�أتي دعوة امل�شرف على قناة «�آل البيت» حمققة
لتعميقالتمزقوالتفرقةوغر�سجذوراحلقدبنيامل�سلمني..فهلميكن
�أن جند من يحاور ال�شيعيني ب�إعطاء ن�صيحة لتحديد حدود النقا�ش
والت�أكيد على ترك ال�سب ورده بني املتحاورين ،فالذي يلقي �سبابه لكل
حماور و�إثارته يكون هو �صاحب قناة «�آل البيت» بقول «العمريني»
ن�سبة �إىل اخلليفة عمر بن اخلطاب ،واتهامه بالف�سق و�شرب اخلمر
وكذلك �أبا بكر وعثمان مبا يجب ال�سكوت عنه لأنه جمرد كذب �صراح
ال ت�ؤكده ال�سرية النبوية ،وحتى �إذا كان هناك خالف بني ال�صحابة
فال يخرج عن وجهات نظر ال تدعو �إىل حرمة مما نهى عنه ال�شرع،
وقد ذكر العلماء جملة يف هذا الإطار ((�إنه يجب ال�سكوت عما �شجر
بينهم)) �أي «ال�صحابة» وترتدد تزكية الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
بقوله فيهم «�أ�صحابي كالنجوم وب�أيهم اقتديتم اهتديتم» كما جند عدة
�آيات وكثريا من الأحاديث واردة يف حقهم وتوليتهم مبا ينا�سب قدرهم
كال�سابقني للإ�سالم ،واملبايعني لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم حتت
ال�شجرة ...فلو تخلى �صاحب قناة «�آل البيت» عما ي�صف �صحابة
ر�سول اهلل لكان �أفيد من �سبهم و�إ�صدار الأحكام الباطلة يف حقهم ،ولو
ا�ستمع الإمام علي كرم اهلل وجهه �إىل ما يقوله �صاحب قناة «�آل البيت»
يف ال�صحابة وال�صحابيات لدعا �إىل ت�أديبه يف الوقت الذي يدعي فيه �أنه
بعمله الباطل �سيك�سب ر�ضا �أمري امل�ؤمنني و�آل بيته!
يذكر الإمام ال�سيوطي يف كتابه «تاريخ اخللفاء» يف حديث ابن زمعة
ر�ضي اهلل عنه ((�أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أمرهم بال�صالة،
وكان �أبو بكر غائبا ،فتقدم عمر ف�صلى ،فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم (ال ال ال يا �أبي اهلل وامل�سلمون �إال �أبا بكر ،ي�صلي بالنا�س �أبو بكر)
وي�ضيف ال�سيوطي ،قال العلماء (يف احلديث �أو�ضح داللة على �أن
ال�صديق �أف�ضل ال�صحابة على الإطالق ،و�أحقهم باخلالفة ،و�أوالهم
بالإمامة ،قال الأ�شعري قد علم بال�ضرورة �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم �أمر ال�صديق �أن ي�صلي بالنا�س مع ح�ضور املهاجرين والأن�صار
مع قوله ((ي�ؤم القوم �أقر�ؤهم لكتاب اهلل)) ((فدل على �أنه كان �أقر�أهم
�أي �أعلمهم بالقر�آن ،وقد ا�ستدل ال�صحابة �أنف�سهم بهذا على �أنه �أحق
باخلالفة ،منهم عمر ،و�سي�أتي قوله يف ف�صل املبايعة ،ومنهم علي).
وهكذا جند الإمام ال�سيوطي يورد ما جاء على ل�سان ال�صحابة ويناق�ش
ذلك ب�أقوال العلماء ،وال يقطع يف ذلك بر�أي «�إال مبا ورد فيه ن�ص»،
وكان على �صاحب قناة «�آل البيت» �أال يكون ت�شييعه للإمام علي �ضدا
على ما مل يقله الإمام على نف�سه.
يتبع

وكان اهلل يف عون �إخواننا اجلزائريني لأنهم �أخط�أوا احل�ساب ،وراهنوا على فر�س �أعرج
الحلقة األولى
حني �شاركوا يف �إحداث اجلمهورية الوهمية �إىل جانب ليبيا التي كان زعيمها الدكتاتور
�أين توجد اجلزائر؟ باجلوار ال�شرقي لبالدنا� ،أين تقع خميمات تندوف؟ بالرتاب يحلم باعتالء عر�ش �إفريقيا ،و�شاءت الأقدار �أن ميوت ب�ضربات �أفراد �شعبه الذي ظل يئن
اجلزائري ،و�أين توجد اجلمهورية الوهمية «البولي�ساريو»؟ مبخيمات تندوف ،ومن حتت وط�أة غطر�سته خالل �أربعة عقود.
ي�سكن هذه املخيمات؟ خليط من املرتزقة جا�ؤوا من املناطق ال�صحراوية
ن�أ�سف ملوقف جرياننا لأنهم �أنفقوا ماليري الدوالرات خللق دويلة �شبح تت�صرف
املجاورة للجزائر (منهم موريتانيون ،وماليون ...وغريهم)
فيها كما ت�شاء ،جتعلها �سيفا معلقا فوق ر�أ�س املغرب ت�ستعمله
وحفنة من ال�صحراويني املغاربة الذين اختطفتهم فلول
ك�أداة لرتهيبه وتهديد ا�ستقراره يف كل حني ،وجتعل
املرتزقة واحتجزوهم و�أ�سكنوهم يف خيم ال تقي من
رحم اهلل الحسن
من هذا الكيان ال�ضعيف ممرا الخرتاقه ق�صد الو�صول
جو ال�صيف وال من برد ال�شتاء ،ومن ينفق على
�إىل املحيط الأطل�سي الذي �سيفتح لها �إمكانية الو�صول
الثاني الذي كان يستشرف
ه�ؤالء املحتجزين الذين ال �شغل لهم وال م�شغلة،
�إىل القارة التي اكت�سحها كري�ستوف كولومب�س التي
بسن
لها
ويستعد
المستقبلية
اآلفاق
والذين ينتظرون ما جتود به عليهم ميزانية
تت�شوق �إىل �صادراتها من النفط والغاز زيادة على
احلكومة اجلزائرية ل�ضمان قوتهم اليومي،
الرثوات ال�سمكية التي يزخر بها املحيط الأطل�سي..
سياسة السدود ،وكان يعلم أن الحرب
خ�صو�صا و�أن عدد الدول التي اعرتفت بربيبها قد
لأن حكومتهم ال�شبح ال تتوفر على موارد ،ستقوم هذه المرة من أجل الماء ألن ندرته
اللهم فتات بع�ض الدول املانحة الذي رغم
تقل�ص ب�شكل خميف و�أخذت الدول العظمى تقر
البحث
إلى
اإلنسان
سيضطر
درجة
إلى
ستستمر
قلته ي�شكل جتارة مربحة لقادة هذا الكيان
باختيار مقرتح احلكم الذاتي كحل جد مقبول
الذي ي�سمى البولي�ساريو ،حيث امل�ساعدات
مل�شكل ال�صحراء ،وكل هذه املعطيات جتعل
عن الماء بدال من الموارد النفطية..فقال
بع�ض
الغذائية التي تتربع �أو تت�صدق بها
اجلزائر تتخوف من عزلة تامة بعد �أن �أ�صبحت
إن اإلنسان ال يختار جاره بل تفرضه عليه
أ�سواق
ل
الدول لفائدة �سكان تندوف ،تكت�سح ا
دول املغرب العربي متيل �إىل الوحدة والتوحد
لنا
ليس
أننا
على
هلل
وحمدا
الجغرافيا،
ب�ضائع
�ضمن
املغربية حتى تباع بثمن بخ�س
واالندماج و�إلغاء احلدود ،الأمر الذي ميكن اجلزائر
�سكان
جتويع
إىل
التهريب ،الأمر الذي �أدى �
من الو�صول �إىل املحيط الأطل�سي.
أنهار مشتركة مع جيراننا وإال
يتبع
تندوف الذين يتولعون جتار احلرب املفرو�ضة
لكانوا قتلونا عطشا ..
عليهم من طرف احلكام اجلزائريني ،ورحم اهلل
�أت�شرف بكل احرتام وتقدير إلى األستاذين الدراجي وأبايا
امل�ستقبلية
احل�سن الثاين الذي كان ي�ست�شرق الآفاق
�أن �أنبه الأ�ستاذ املحرتم احل�سني
�ستقوم
احلرب
أن
�
وي�ستعد لها ب�سن �سيا�سة ال�سدود ،وكان يعلم
الدراجي �إىل خط�إ يف الآية الكرمية« :حتى ال يبقى ال�شعب يف دار غفلون» احللقة
إن�سان
ل
ا
�سي�ضطر
درجة
إىل
هذه املرة من �أجل املاء لأن ندرته �ست�ستمر �
«و�إنطائفتانمنامل�ؤمننياقتتلواف�أ�صلحوابينهما الثامنة املن�شورة يف جريدة «الأ�سبوع ال�صحفي»
ف�إن بغت �إحداهما على الأخرى فحاربوا التي تبغي ليوم اخلمي�س  05يونيو  .2014حيث جاء يف
�إىل البحث عن املاء بدال من املوارد النفطية ،وقال امللك احل�سن الثاين رحمه اهلل يف هذا
حتى تفيء �إىل �أمر اهلل» ،والتي �أوردها يف مقال له الآية كلمة «فحاربوا» عو�ض كلمة «فقاتلوا».
ال�صدد «�إن الإن�سان ال يختار جاره بل تفر�ضه عليه اجلغرافيا ،وحمدا هلل على �أننا لي�س لنا
�أنهار م�شرتكة مع جرياننا و�إال لكانوا قتلونا عط�شا ،كما حتاول �إثيوبيا مع جريانها م�صر...........حتت عنوان« :هل ن�سي عبد العزيز بوتفليقة �أن �أي �أن ال�صحيح هو« :و�إن طائفتان من امل�ؤمنني
غدا عند اهلل امللتقى؟» وذلك �ضمن ركنه املعنون :اقتتلوا ف�أ�صلحوا بينهما ف�إن بغت �إحداهما على
وال�سودان ،وكما هو الأمر بني تركيا والعراق».

الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء �إىل �أمر اهلل»،
�سورةاحلجرات.
كما �أت�شرف ب�أن �أتوجه �إىل الأ�ستاذ �إدري�س �أبايا
الذي يكتب يف نف�س جريدتنا الغراء ،ملتم�سا منه
التف�ضل بعدم ذكر ا�سم النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
جمردا من ال�صالة وال�سالم عليه.
ولكم مني كل التقدير واالحرتام.
مبارك بويكيوش

alousbouea@gmail.com
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المنبر الحر

�أب�شروا ..هناك من يحمي «تخلفنا»
نعم هذه حقيقة مل تزدها الأيام �إال ر�سوخا� ،إن
الدول الغربية تدعم بكل قوة املجهودات الرامية �إىل
�إبقائنا دول متخلفة “اهلل �إيجازيهم ،”..يف احلقيقة
ما ق�صروا يف هذا امليدان واهلل وحده القادر على
مكاف�أتهم ،..لقد اعتقدت بع�ض ال�شعوب الطيبة
عربية و�إ�سالمية� ،أن الأوروبيني والأمريكان
حري�صون على تقدمها ورقيها يف كل املجاالت
“�سيا�سية واقت�صادية ،”..املهم ما تركوا ميدانا
�إال وخلقوا له منظمة ترعاه “�..أطباء بال حدود ـ
م�ساعدات بال حدود ـ حقوق الإن�سان .”..لقد انخدع
اجلميع تقريبا مبن فيهم النخب املثقفة.
لقد قام الغرب مبجهود حربي جبار من �أجل
ا�ستعمار ال�شعوب ،وقدم ت�ضحيات ج�سام يف املال
والأنف�س ،وبعد قرن من النهب وال�سلب ،حتررت
�أغلب ال�شعوب املنتمية للجنوب وخا�صة امل�سلمة،
واليوم هل تعتقدون �أن امل�ستعمر �سيرتك هذه
ال�شعوب تختار طريقها بعيدا عن الأفق الذي ر�سمه
لها م�سبقا؟ وهل هو م�ستعد للتفريط يف مكت�سباته
التي من �أجلها مات خرية �شبابه؟ اجلواب مع
الأ�سف ال.
�إن الربيع الدميقراطي الذي هز عدة دول عربية،
�شكل �صدمة ا�ستفاقت على �إثرها ال�شعوب لتكت�شف
�سو�آت النظام العاملي اجلديد ،الذي ب�شر بدمقرطة
هذه البلدان “املتخلفة” ،فكان التدخل يف عدة بلدان
حيث دمرت كالعراق مثال ،فكانت الذريعة هي
�إعادة احلكم لل�شعوب والق�ضاء على اال�ستبداد،
وكما يقول املغاربة�“ :سري مع الكذاب حتى لباب
الدار” ،وهذا يعني �أن ن�سايره �إىل النهاية لك�شف
كذبه ،و�أول الكاذبني دولة لفرن�سي�س �أ�صحاب
�شعار“ :ليربتي ـ �إيكاليتي ـ فرترينيتي” ،هذه
الدولة يا �سادة احتلت �شمال �إفريقيا “املغرب،
واجلزائر ،وتون�س” ومل تخرج �إال باحلديد والنار،
وهي احلاملة للواء حقوق الإن�سان ،ماذا فعلت
مع �أول ثورة دميقراطية يف املنطقة؟ ففي �سنة
 1992فازت خاللها “جبهة الإنقاذ الإ�سالمية”
بفارق كبري عن �أول مناف�سيها ،حزب “جبهة
القوى اال�شرتاكية” حل�سني �أيت �أحمد ،ومل يتبق
لها �إال الفوز بعدد قليل من املقاعد يف الدور الثاين
لتحكم اجلزائر ،وكانت االنتخابات ذات م�صداقية
�شهد بها العدو قبل ال�صديق ،حيث �شكلت �أول
انتخابات دميقراطية حقيقية يف العامل العربي
والإ�سالمي ،فماذا كان رد فعل “ماما” فرن�سا؟ هل
ا�ستب�شرت خريا بنجاح ال�شعب اجلزائري يف �أول

انتخابات نزيهة و�شفافة؟ بكل ب�ساطة انحازت �إىل
اجلي�ش اجلزائري ،وزودته ب�أ�سلحة فتاكة للق�ضاء
على “الإرهاب” الدميقراطي ،كما انخرط �أغلب
هب ال�شعب
�إعالمها ومتاهى مع االنقالب ،وملا َّ
التون�سي تلبية لنداء ال�شابي “�إذا ال�شعب يوما
�أراد احلياة ”..كانت فرن�سا مع الطرف الآخر �ضدا
على اختيار ال�شعب ،وملا بنعلي«اهرب» بادرت �إىل
تهنئة ال�شعب التون�سي.
يحكى �أن �أحد الأ�شخا�ص �أراد ال�شرب من نهر جار
فلما انحنى �سقطت خبزة من “قبه” يف النهر ،وملا
حاول اللحاق بها خ�شي على نف�سه من الغرق فقال:
“�سريي �صدقة على الوالدين”� ،إنه نف�س املنطق
الذي ا�ستعملته فرن�سا ،فعندما انت�صر ال�شعب
هن�أته حفاظا على م�صاحلها فقط ،ومن هنا يجب
على ال�شعوب �أن تعي الدر�س اجلزائري ،لكن مع
الأ�سف ال�شديد مازالت ال�شعوب يف “دار غفلون”
وتظن �أن الغرب �سيقاتل معها جنبا �إىل جنب
من �أجل ا�سرتداد حريتها ،واملثل املغربي يقول:
“املكفية عليه قفة اهلل يزيدو ا�شواري”.
الكاذب الآخر �أمريكا :لقد دعمت االنقالب من
“حتت الدف” لأن النفاق مينعها من التعبري ب�شكل
علني عن قبول خيار ال�شعب امل�صري رمبا مازال
فيها بع�ض “احلياء” ،لهذا ا�ست�أجرت بع�ض دول

اخلليج ـ «املقزدرة  ..اهلل يعطينا وجوههم »..ـ
لدعمه ماليا و�إعالميا ،وعجزت كل معاهدها عن
و�صف ما جرى :هل هو انقالب �أم ثورة �أم خليط
من هذا وذاك؟ وبعد � 10أ�شهر من القتل واالعتقال
وتكميم الأفواه ،انتف�ض ال�شعب امل�صري يف �آخر
ا�ستحقاق رئا�سي ،و�صفع �أمريكا ومن واالها
مبقاطعة ح�ضارية ملهزلة االنتخابات ،لقد �س�ألوا
�أحد امل�صريني عن �أيهما �أف�ضل انتخابات مر�سي
�أم ال�سي�سي؟ ف�أجاب ال انتخابات ال�سي�سي �أح�سن
لأن الأوىل كانت “زحمة �أوي ”..طبعا بلهجة �أهل
ال�صعيد ،فما كادت امل�سرحية تنتهي حتى بد�أت
ال�صحافة الأمريكية تلتفت �إىل احلقيقة املرة،
�إنه الرف�ض ال�شعبي ملر�شح الع�سكر وخريطته،
و�سننتظر بالغ البيت الأبي�ض يهنئ فيه ال�شعب
امل�صري بنجاح ثورته ،لقد فعلتها فرن�سا من قبل
مع تون�س ،و�ستعيدها �أمريكا ت�شابهت قلوبهما.
�س�أكتفي بنموذجني من الكاذبني لأن املقال ال يحتمل
املزيد ،وخال�صة القول �أن الغرب يحمي فعال
“تخلفنا” فال ميكنه ت�شجيع الدميقراطية �إال بالقدر
الذي ت�ضمن له م�صاحله”االقت�صادية وال�سيا�سية
والثقافية.”..
مسرور المراكشي

إعـــــالنــــات
� E49Bإقامة النور ريا�ض الزيتون مكنا�س من
المملكة المغربية
إعالن للعموم
طرف ال�سيد(ة) :دعباز وجدان.
وزارة الداخلية
بحث عن المنافع واألضرار
فعلى كل من يهمه الأمر االت�صال بامل�صلحة
عمالة مكناس
القانونية باجلماعة احل�ضرية ملكنا�س (ملحقة
الجماعة الحضرية لمكناس
يعلن رئي�س املجل�س البلدي ملكنا�س �إىل العموم احلبول) ق�صد االطالع على هذا امللف و�إبداء
القانونية
قسم الممتلكات والشؤون
�أنه قد �أودع بامل�صلحة القانونية ملفا يتعلق مالحظاته ،وذلك خالل �أجل مدته ( 15يوما)
المصلحة القانونية
4
برقم
الدجاج
وتريي�ش
لبيع
حمل
إحداث
�
ب
ابتداء من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
العمارة ب 1املن�صور  5مكنا�س من طرف
As 285/14
ال�سيد(ة) :بوحماين كرمية.
إعالن للعموم
بامل�صلحة
االت�صال
أمر
ال
يهمه
من
كل
فعلى
المملكة المغربية
بحث عن المنافع واألضرار
القانونية باجلماعة احل�ضرية ملكنا�س (ملحقة
وزارة الداخلية
احلبول) ق�صد االطالع على هذا امللف و�إبداء
عمالة مكناس
يعلن رئي�س املجل�س البلدي ملكنا�س �إىل العموم مالحظاته ،وذلك خالل �أجل مدته ( 15يوما)
الجماعة الحضرية لمكناس
�أنه قد �أودع بامل�صلحة القانونية ملفا يتعلق ابتداء من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
قسم الممتلكات والشؤون القانونية
ب�إحداث مقهى برقم  226ال�شطر  1جتزئة مرجان
As 284/14
المصلحة القانونية
مكنا�س من طرف ال�سيد(ة) :اعي�ش قدوري.
فعلى كل من يهمه الأمر االت�صال بامل�صلحة
المملكة المغربية
القانونية باجلماعة احل�ضرية ملكنا�س (ملحقة
وزارة الداخلية
إعالن للعموم
احلبول) ق�صد االطالع على هذا امللف و�إبداء
عمالة مكناس
بحث عن المنافع واألضرار
مالحظاته ،وذلك خالل �أجل مدته ( 15يوما)
الجماعة الحضرية لمكناس
ابتداء من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
القانونية
والشؤون
الممتلكات
قسم
يعلن رئي�س املجل�س البلدي ملكنا�س �إىل العموم
As
283/14
القانونية
المصلحة
�أنه قد �أودع بامل�صلحة القانونية ملفا يتعلق
ب�إحداث خمبزة برقم � 2سيدي عمر احل�صيني
المملكة المغربية
مكنا�س من طرف ال�سيد(ة) :بوجدي خديجة.
إعالن للعموم
وزارة الداخلية
فعلى كل من يهمه الأمر االت�صال بامل�صلحة
بحث عن المنافع واألضرار
عمالة مكناس
القانونية باجلماعة احل�ضرية ملكنا�س (ملحقة
احلبول) ق�صد االطالع على هذا امللف و�إبداء
الجماعة الحضرية لمكناس
يعلن رئي�س املجل�س البلدي ملكنا�س �إىل العموم مالحظاته ،وذلك خالل �أجل مدته ( 15يوما)
قسم الممتلكات والشؤون القانونية
�أنه قد �أودع بامل�صلحة القانونية ملفا يتعلق ابتداء من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
المصلحة القانونية
ب�إحداث مقهى وبيع امل�أكوالت اخلفيفة برقم
As 286/14

العدد 793 :اخلميس  12يونيو 2014

�سائقوالطاك�سيات
بني الهموم واملعاناة
هموم �سائقي �سيارات الأجرة يف املغرب هي �أكرب من
�أن نعرب عنها ببع�ض الكلمات مهما كانت بالغتها ..كما
ال ميكن �أن تت�ضمنها موجة املطالب الكثرية املتعددة
واملتكررة املوجهة �إىل خمتلف اجلهات وامل�س�ؤولني على
ال�صعيدين املحلي والوطني ..فمن هو �سائق الطاك�سي؟
وما هي م�شاكله ومعاناته؟� ..إنه ت�سا�ؤل غريب وغائب
ال يطرح �إال نادرا ..كل ما يطرح ويت�ضخم يف طرحه:
هو تلك املخالفات التي يرتكبها هذا املواطن الإن�سان
�سواء تعلق الأمر بقانون ال�سري ومدونته� ،أو بحوادث
الطرق وخ�سائرها� ،أو ب�سوء تفاهم مع زبون ..وغالبا ما
يتعر�ض لعقاب �أكرب بكثري من املخالفات التي ارتكبها
عن ق�صد �أو عن غري ق�صد..
�سائق الطاك�سي هو مواطن التج�أ �إىل هذه املهنة بعد �أن
�سدت يف وجهه كل الأبواب ..فاختار �أن يت�آكل مع هيكل
ال�سيارة التي يقودها ويرتزق منها وبها� ..أما بالن�سبة
للم�س�ؤولني فتبقى حالة ال�سيارة �أهم من �صحته �شكال
وم�ضمونا بدليل احلر�ص ال�شديد على ت�شديد املراقبة
على نظافتها و�سالمتها ،فال�سيارة تراقب يوميا وتفح�ص
تقنيا مرتني كل �سنة فح�صا دقيقا ومركزا ،لكي تكون
مر�آة لوجه البلد� ..أما و�إن تعلق الأمر بحالة ال�سائق
االجتماعية وال�صحية والفكرية ،فذلك �شيء غري مهم
مع العلم �أن مهنة �سياقة الطاك�سي هي من �أكرث املهن
خطورة على �صحة و�سالمة ال�سائقني ،و�إن جوهر
املواطنة وحقوق الإن�سان يفر�ضان تغيري العقليات
وت�صحيح النظرة �إىل هذه املهنة و�إىل العاملني بها..
�إن �سائقي الطاك�سيات يواجهون م�شكلة حقيقية البد
من �إيجاد حلول لها ..ال بالرتقيع و�إ�صدار الدوريات
الإدارية ،بل البد من التفكري يف الق�ضاء على نظام
االمتيازات والكرميات .لأن هذا النظام يجعل بع�ض
النا�س املحظوظني يتو�صلون وهم يف بيوتهم بدون عمل
بح�صة من مداخيل رخ�صة واحدة �أو عدة رخ�ص بينما
هناك �آخرون يتعبون ليل نهار للح�صول على مدخول
هزيل .والذين يتمتعون با�ستغالل الكرميات لي�سوا
كلهم من املحتاجني� ،إذ هناك كثريون ينعمون بهذه
االمتيازات ب�سبب عالقات عائلية �أو عالقات م�صاهرة،
ولي�س من املعقول �أن يبقى قطاع الطاك�سيات خا�ضعا
لنظام اقت�صاد الريع.
مصطفى أمزوز

دواوير �أزمور بدون �أمن
بع�ض الدواوير املجاورة ملدينة �أزمور ورغم
ان�ضمامها للمدار احل�ضري ملدينة �أزمور ،ال
ت�شملها الدوريات الأمنية التي ت�شهدها املدينة،
الأمر الذي حول هذه الدواوير �إىل نقطة انطالق
جماعات الل�صو�ص ملمار�سة اعتداءاتهم على املارة
داخل املدينة وحولها ،ويف �إطار هذه االعتداءات
اليومية التي يتعر�ض لها املواطنون والتي مل
ي�سلم منها حتى الطلبة والتالميذ ،وعلى �سبيل
املثال ما ح�صل لطلبة وطالبات معهد متخ�ص�ص يف
الفندقة وال�سياحة بطريق احلوزية ب�أزمور ،حيث
اعرت�ض جمموعة من الل�صو�ص عددا من طالبات
املعهد وهن يف طريق العودة �إىل �أزمور ،وقاموا
باالعتداء عليهن مع �سلب بع�ض حاجياتهن من
نقود وهواتف نقالة .ومما يزيد من حمنة ه�ؤالء
الطلبة والطالبات مع ه�ؤالء الل�صو�ص هو تخلف
حافالت النقل احل�ضري (الطوبي�س) عن مواعيد
نقل الطلبة من املعهد �إىل �أزمور ،وهو الأمر الذي
يجرب الطلبة والطالبات على العودة �إىل �أزمور
م�شيا على الأقدام م�سافة ثالثة كيلومرتات ،وهذا
الأمر ي�سهل مهمة الل�صو�ص يف االعتداء على
الطلبة والطالبات حتى يف وا�ضحة النهار.
والدواوير التي �أ�صبحت نقطا �سوداء ومنطلقا
للإجرام هي دوار �سواين مو�سى ،ودوار اجلامع
رغم ان�ضمامها �إىل املدار احل�ضري لأزمور منذ
�سنوات �إال �أنها ال ت�شملها الدوريات الأمنية �أ�سوة
بباقي �أرجاء مدينة �أزمور ،مع �أن الأمر �أ�صبح
يتطلب �إحداث خمافر لل�شرطة بهذه الدواوير
املجاورة لأزمور ،وخا�صة منها الدواوير ال�سالفة
الذكر.
شكيب جالل (أزمور)

24

alousbouea@gmail.com

المنبر الحر

و�أنا �أتابع وقائع اجلل�سة العمومية
ال�شهرية بتاريـــــخ
داخل قبة الربملان املغربي بح�ضور
رئي�س احلكومة وبع�ض وزرائه،
قمت مبقارنة م�ستوى النقا�ش بني
هذه امل�ؤ�س�سة املغربية ومثيلتها يف
اجلمعية الوطنية الفرن�سية يف اليوم
املوايل على �إحدى القنوات الفرن�سية
التابعة لها� ،إذ كان ذهويل كبريا
عندما ن�سمع برملانيا مغربيا ي�ستف�سر
امل�س�ؤول الأول عــــن احلكومة حول
ت�صريحه بخـــــ�صو�ص حل حزبه
خمافة مــــــن «العطالة ال�سيا�سية»،
وطريقةردهذاالأخريامل�ستفزةوغري
املتزنة وا�ضعني فوق الرف انتظارات
املواطنني ،وكذا احلديث عن الأجرة
مقابل العمل ،يف حني �أن ن�صف قاعة
الربملان فارغة رغم الزيادة يف �أجور واهتمام و�صمت عند الإعالن عن الأ�سئلة التي تهم خمتلف امليادين
�ساكني الغرفتني الأوىل والثانية على �أجندة االنتخابات املقبلة ،لأن الكل يف ال�ساحة االجتماعية واالقت�صادية
�شكل تعوي�ضات من تنقل ومبيت ..يريد احلفاظ على مقعده وامتيازاته .وال�سيا�سية الفرن�سية ،بحيث �صرح
�إلخ ،على ح�ساب دافعي ال�ضرائب من قلت كل هذا مقابل النقا�ش ال�سيا�سي �أحد النواب �أنه يتلقى تقارير
الطبقات املقهورة  -مفارقة عجيبة  -الرفيع بني نواب ال�شعب الفرن�سي �أ�سبوعية عن الو�ضعية االقت�صادية
�إال �أن ما �أثار انتباهي الإن�صات بتمعن ورئي�س وزرائهـــــــم ،ال من حيث واالجتماعية باجلهة التي يت�شرف
2014/05/27

«التم�سرح»
على املغاربة

بتمثيلها يف �سياق كالمه ويف �إطار
التتبع .و�أجوبه الوزراء ورئي�سهم
بالأرقام والنـــــــــ�سب احلقـــــــيقية
يف الغالب ،بنـــــــــاء على درا�سات
وحتليالت واقعية.
كنت �أتابع تلك الوقائع و�أقارنها
بالأ�سئلة التافهة التــــي يعر�ضها
غالبية النواب وامل�ست�شارين عندنا،
و�إيجاد �صعوبة حتى يف قراءتها،
ورد رئي�س احلكومة عليها ب�أ�سلوب
يبعث على الغثيان ،وبوقائع و�أرقام
حتـ�س �أنها غري م�ضبوطة حتى عند
من كتبها له ،مثال :ن�سبة البطالة
لدى القادرين على العمل �أو ن�سبة
النمو االقت�صادي ،لأقول يف نف�سي
كيف «لأحزاب» �أن تفرز �أ�شخا�صا
من هذه الطينة تعمل على ت�سيري
ال�ش�أن العام ببالدنا.
لتبقـى املال�ســـــــــنات والتفاهات
و«التم�سرح على املغاربة» �سيدة
املوقف و�سط طبقة �سيا�سية رديئة
وحتت الطلب.

محمد عباسي (وجدة)

مع العـــــــــــمال فـــــي عيدهــــم
�إنها ملنا�سبة عظيمة هاته التي احتفل بها العمال يف عيدهم يف املغرب
ويف �شرقه وغربه و�شماله وجنوبه ،و�إن االحتفال بعيد العمال
يعد �سنة ح�سنة وحممودة ،ذلك �أن العمال هم �شريحة عظيمة يف
املجتمع ،فلوال العمال ملا كانت هناك م�ست�شفيات وال مدار�س وال
م�صانع وال عمارات لل�سكن ،ولوال العمال ما كان هناك طريق �سيار
وال �سكة حديدية ،وال ربط موا�صالت بني مدينة وقرية ،ولوال
العمال ما ا�ستخرج كنز من حتت �أر�ض ،ولوال العمال ما �أكل �إن�سان
خبزا وال حلما وال فاكهة .ولوال العمال ما طارت طائرة يف �سماء،
وال خمرت �سفينة بحرا ،ولوال العمال ما لقحت نخلة با�سقة وال
جني زيتون ،ولوال العمال ما نظف �شارع من و�سخ ،ولوال العمال
ما حفر حفار قربا� ،إلخ...

�إننا مع العمال يف عيدهم الوطني ،ن�شاركهم �أفراحهم ونتقا�سم
معهم �آالمهم ،وهمومهم ،ون�ؤيدهم يف كل مطالبهم العادلة بتح�سني
و�ضعيتهم االجتماعية ليعطوا �أكرث ،ويف ذلك م�صلحة للبالد
والعباد.
هذا ،وقد �أو�صى امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم بالعمال خريا،
حيث قال�« :أعطوا الأجري �أجره قبل �أن يجف عرقه».
ونقول �أعطوا الأجري �أجره كامال غري منقو�ص.
وبهاته املنا�سبة �ألتم�س من جميع امل�شغلني �أن يعطوا لعمالهم ما هم
�أهل له من احرتام متبادل وعدم ا�ستغالل بالأجر الزهيد� ،إذ العمال
وامل�شغلون هم الذين يدفعون باالقت�صاد الوطني �إىل الأمام.

م�ؤمتر احلجرات هو احلل للأمة الإ�سالمية

كثرية هي ال�صراعات والنزاعات واخلالفات
التي ن�شبت بني الدول والأمم والف�صائل يف
العامل �أجمع ،وكل طرف يدافع عن ر�أيه �أو
معتقده ب�شكل عام �سواء كان �سيا�سيا �أم
فكريا �أم عقديا �أم نفعيا ،والعامل الإ�سالمي
لي�س ا�ستثناء ما دام هو يف ب�ؤرة ال�صراع
ويف عني الدوامة ،فقد انطبق عليه قطبا
الرحى ال�شرق والغرب ،ف�أ�صبح ال�شعب
الإ�سالمي (والإ�سالمي لي�س بال�ضرورة هو
العربي) طحني ال�صراع الدائر بني ال�شرق
والغرب ،والناظر �إىل حال الأمة الإ�سالمية
يرى بو�ضوح مدى التمزق احلا�صل يف
ن�سيجها من �إفريقيا غربا �إىل منطقة جنوب
�شرق �آ�سيا ،مرورا بالبلقان يف �أوروبا
وال�شرق الأو�سط.
وبالتوازي كثرية هي امل�ؤمترات التي
عقدت وتعقد هنا وهناك يف حماولة يائ�سة
�أو ت�سويفية حللحلة الو�ضع والو�صول �إىل
حل لإيقاف حركة الرحى وفك االرتباط
بني �شقيها ورفع ال�شق العلوي عن ال�سفلي
حتى نتمكن من و�ضح حد ملعاناة ال�شعب
الإ�سالمي املح�صور بينهما ،والذي هو
مبثابة احلبوب التي تطحن لال�ستفادة من
طحينه.
وقد تعددت هذه امل�ؤمترات و�سميت
مب�سميات عدة :كم�ؤمتر «�أنابولي�س»،
وم�ؤمتر «ال�سالم» ،وم�ؤمتر «جنيف ،»1
و«جنيف  ،»2ورمبا �سيليه جنيف ،3
وجنيف  ،4ومل ال جنيف  365بعدد �أيام
ال�سنة �أو جنيف ما ال نهاية ...وكلها انتهت
قممها كما بد�أت دون �أن تغري من الو�ضع
�شيئا ومل تقم بوقف حركة الرحى؛ بل
زادت من �سرعة دوران الرحى عن طريق

تو�سيع الهوة بني الفرقاء والأطراف
امل�ؤمترين.
تكمن العلة حتما يف الف�شل الذريع لهذه
امل�ؤمترات يف �أمرين� :أولهما ،هو �أن
املتحكمني يف زمام هذه امل�ؤمترات هم
�أ�صحاب الرحى ي�ستفيدون من طحينه،
وطبعا ال ي�سعون �إىل وقف متديدهم بالطحني
يف هدف هام لهم هو ن�سف الأمة الإ�سالمية
(ولي�ست بال�ضرورة عربية) ،وثانيهما ،هو
�أن �أبناء الأمة الإ�سالمية �أنف�سهم تخلوا،
طوعا �أو كرها ،عن تدبري �أمورهم ب�أنف�سهم
و�أعطوا الو�صاية لأعدائهم ليفعلوا بهم
ما �أرادوا ،ولو عدنا �إىل ر�شدنا لوجدنا ما
يغنينا عن كل هذه امل�ؤمترات (�أو لنقل
امل�ؤامرات) ،ولأنهينا ال�صراعات يف العامل
و�إىل الأبد.
ولنا �أن نقر�أ (مبعنى التدبر) �سورة
«احلجرات» لتخربنا خرب اليقني الذي ال
غبار عليه �أن القر�آن الكرمي يحتوي على
�آيات هي مبثابة بنود امل�ؤمتر املفرو�ض علينا
عقده يف كل مرة تعرتي الأمة الإ�سالمية
حالة ت�شنج �أو متر بفرتة متوترة.
�إن م�ؤمتر احلجرات واهلل للحل الناجع واهلل
�إنه مل�ؤمتر لو عقد لتم التو�صل �إىل نتائج
تبهر العامل كله ،ولعا�ش النا�س جميعهم
يف �أمن و�أمان مع احتفاظ كل طرف بر�ؤيته
للأمور ومعتقداته الكثرية.
تعالوا لنعقده و�سرنى العجب العجاب،
وكل �شيء جاهز لعقده �إذ البنود م�صاغة
ب�إحكام من عند احلكيم العليم والنتائج
م�ضمونة الوقع حتى قبل انعقاده.
مبارك بويقوش تغزوت (تنغير)

مالكي علوي موالي الصادق (سال)
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املغاربة والزيادات
�إن احلديث عن قرار الزيادة يف �أ�سعار فاتورة املاء والكهرباء
ببالدنا خلق جمموعة من الآراء وردود الأفعال �سواء على
امل�ستوى الإعالمي �أو امل�ستوى ال�شعبي� ،إذ ال حديث �إال عن
هذه الزيادة املرتقبة والتي روج لها ،م�ؤخرا ،خا�صة بعد
الإعالن عن دخولها حيز التنفيذ مع بداية �شهر غ�شت �صيف
هذه ال�سنة ومبا�شرة بعد نهاية �شهر رم�ضان الذي ترتفع فيه
ن�سبة اال�ستهالك لدى املغاربة مما يتطلب املزيد من امل�صاريف
لكن ذلك ال يهم مادام املغاربة يعتقدون �أن �شهر رم�ضان الكرمي
«كيجي برباكتو» ،لكن هذا القرار الأخري الذي �أعلنت عنه
احلكومة م�ؤخرا ،واملتعلق بالزيادة يف �أ�سعار املاء والكهرباء
نزل كال�صاعقة على ر�ؤو�س املغاربة وخلف ا�ستياء كبريا
وهي �صفعة جديدة تتلقاها الفئات ال�ضعيفة واملتو�سطة،
فقد �أ�صبحنا ننام ون�ستيقظ على وقع هذه الزيادات التي ال
تنتهي �ش�أنها يف ذلك �ش�أن تلك امل�سل�سالت الرتكية واملك�سيكية
الطويلة.
فقد عرفت بالدنا يف ال�سابق زيادة مفاجئة يف �أثمنة بع�ض
املحروقات ،ويف انتظار �أن ت�أتي زيادات �أخرى متت زيادة
�ساعة على الوقت العادي ليمتد م�سل�سل الزيادات.
وقد كان لزيادة هذه ال�ساعة جانب �سلبي �أثر ب�شكل مبا�شر يف
حياة بع�ض الذين مل ي�ألفوها ،وت�سببت ت�سببت لهم يف العياء
والإرهاق اليومي نتيجة قلة النوم ..ومنذ �أيام قليلة �أعلنت
�شركة مركز احلليب الزيادة يف بع�ض منتجاتها امل�شتقة من
احلليب ،وا�ستمرارا مل�سل�سل الزيادات هددت �شركة النقل
احل�ضري بالزيادة يف �سعر التذاكر �إذا مل يتم اال�ستجابة
ملطالبها بل حتى �أ�صحاب �سيارات الأجرة لوحوا بهذه الزيادة
جريا على املثل القائل« :اعمل ما عمل جارك وال غري باب
دارك».
�إن قرار الزيادة يف �أ�سعار فاتورة املاء والكهرباء لن مير دون
�أن تكون له بع�ض االنعكا�سات ال�سلبية على حياة املواطنني
ك�إ�ضعاف القدرة ال�شرائية ..لأن الكثريين ال ي�ستطيعون حتمل
هذه الزيادة فكفى من الزيادات غري املعقولة �أيها امل�س�ؤولون
ببالدنا ،و�إذا كان املكتب الوطني للماء والكهرباء يعاين من
الإفال�س فما بال املواطنني ال�ضعفاء؟

جد بوشتى (الرباط)

�سحقا ملن يومنون ببع�ض الكتاب ويكفرون بالبع�ض الآخر
بع�ض النا�س مر�ضت عقولهم واعتلت نفو�سهم فباتت
ت�صور لهم �أنهم من طينة خمتارة ،وعجينة ممتازة ،و�أنهم
وحدهم الذين يعلمون و�أن غريهم يف اجلهل غارقون ،من
ه�ؤالء قوم يرفعون �أ�صواتهم بني احلني والآخر ويزعمون
�أن عقوبة الإعدام التي ال يزال يتم�سك بها الق�ضاء املغربي
وي�صدرها يف حق بع�ض املجرمني الذين يزهقون الأرواح
وي�سفكون الدماء �إجراء جائر يف حق الآدمية وت�صرف
تع�سفي يف حق الب�شرية ،وهو �إىل ذلك مظهر من مظاهر
الرجعية التي ن�سعى �إىل هجرها والولوج يف احلداثة التي
�سبقنا �إليها العامل وتركنا يف تخلفنا نخبط خبط الناقة
الع�شواء.
وقوم �آخرون جتاوزوا ذلك �إىل مبادئ الدين احلنيف
وتعاليمه ال�سامية ،وقالوا �إن ما جاء يف القر�آن الكرمي
من ق�سمة للإرث �أمر غري معقول عقال وفيه حيف وظلم
للعن�صر الن�سوي ،وو�صفوا الق�سمة الربانية ب�أنها �أكل
عليها الدهر و�شرب ومل تعد متما�شية مع التطورات التي
ي�شهدها العامل املعا�صر� ،أال �ساء ما يحكمون وبئ�س ما
�إليه يذهبون �إن هو �إال تفكري قا�صرين و�إعمال للعقل يف
ما ال ينبغي �أن يعمل فيه ،لأن العقل الب�شري �أمام العِ لم
الإالهي والإحاطة الربانية ذرة ال وزن لها وال قيمة،
قال اهلل تعاىل خماطبا بني �آدم�« :إن اهلل يعلم و�أنتم ال
تعلمون».
�إن اهلل تبارك وتعاىل ملا كتب عقوبة الإعدام على املف�سدين
يف الأر�ض و�ضمنهم الذين يزهقون الأرواح وي�سفكون
الدماء كان يعلم �أن يف الق�صا�ص حياة للنا�س ،ويعلم
�أنها �إجراء ردعي مانع للف�ساد �أن ينت�شر ويفت�شى يف
املجتمعات ،و�أن يف كل عقوبة عربة وموعظة جتعل
املف�سدين يفكرون ويعيدون التفكري مرات ومرات قبل
�أن يقدموا على �أفعالهم الإجرامية و�أعمالهم الهدامة،
ولو ت�سنى ملن يهمهم الأمر �أن يبحثوا ويح�صوا لألفوا
�أن الدول التي تنفذ فيها �أحكام الإعدام �أقل ف�سادا ،و�أن
دماء الأبرياء فيها م�صونة بالقيا�س �إىل الدول التي �ألغت
العقوبة �إياها وتركت احلبل على الغارب ،لأن ال�سجن

واحلرمان من احلرية مل يعد يف ع�صر حقوق الإن�سان
يخيف املجرمني ومل يعودوا يعب�أون به باملرة ،ونقول
له�ؤالء الذين يهرفون مبا ال يعرفون ولوا وجوهكم �شطر
الواليات املتحدة الأمريكية ،ودولة ال�صني ،وغريهما من
الدول التي ال تزال تع�ض على عقوبة الإعدام بالنواجد،
ف�سوف ت�سمعون النب�أ اليقني الذي �أنتم عنه غافلون.
�أما م�س�ألة الإرث الإ�سالمي فال يخو�ض فيها �إال جاهل
ناق�ص اخلربة عدمي التجربة ،ولو علم �أن املر�أة يف كثري
من حاالت الق�سمة ت�أخذ �أكرث مما ي�أخذ الرجل ،ولو علم
�أن املر�أة حني ت�أخذ ن�صيبها من الإرث �سوف تنتفع به
وحدها دون غريها لأنها غري ملزمة ب�أن تنفق على �أي �أحد
مهما كانت درجة قرابته ،بينما الرجل ينفق من ن�صيبه
على نف�سه و�أفراد �أ�سرته الأ�صول منهم والفروع ،وما
�أكرث ما يكون احلمل ثقيال والبذل مرهقا ،لو علم ذلك
لقدر التبعات التي يتحملها الرجل وامل�س�ؤولية العظمى
امللقاة على عاتقه ،ولوجد نف�سه يردد يف �إذعان وخ�شوع
�سبحانك يا اهلل ما �أعد لك!
�إن لكل دين و�إن لكل ملة ثوابت مقد�سة ال تقبل اجلدال
وال يجوز اال�ستهانة بها لأنها مبثابة اخلطوط احلمراء
و�أحكام الإرث وغريها من الأحكام الإ�سالمية هي ثوابت
الدين الإ�سالمي احلنيف ،والإميان بها وااللتزام بها
�شرط وركن لكمال الهوية احلنيفية ،ثم �إن الإميان ك ٌل ال
يتجز�أ.
أبو عمر
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المنبر الحر

«احل�صلة» واحل�صيلة يف نهاية العام الدرا�سي
بعد �أقل من �شهر �سينتهي العام الدرا�سي،
و�ستغلق املدار�س واجلامعات واملعاهد �أبوابها
ليحل ف�صل ال�صيف ،ف�صل الراحة واال�ستجمام
والأ�سفار.
ويت�ساءل كل من التالميذ والآباء والأولياء،
واملدر�سني ،رجال ون�ساء التعليم وامل�س�ؤولني
كذلك عن النتائج التي ح�صلوا عليها ،ما الذي
حققوه ومل ي�ستطيعوا حتقيقه خالل هذا العام؟
ما هي امل�شاكل والعوائق التي منعتهم من
حتقيق �أهدافهم؟
كثري من النا�س ال يتحدثون عن اجلانب املعريف
فقط ،فتلك م�س�ألة مفروغ منها ،ي�أتي التالميذ
والطلبة �إىل املدار�س واجلامعات للح�صول على
العلم واملعرفة ،لتطوير مهاراتهم الكت�شاف
�أ�شياء جديدة ،لتنمية مدارك معينة ،يفتح �أمام
عقولهم وعيونهم �آفاقا جديدة ومعامل ما كان
من املمكن التطلع �إليها من قبل ،لوال الدرا�سة
والتفكري واالجتهاد.
ه�ؤالء يتحدثون عن ح�صيلة من نوع �آخر،
ح�صيلة �إن�سانية جتلت لعقولهم عندما عانقوا
زمالءهم و�أ�ساتذتهم و�أ�صدقاءهم يف نهاية
ال�سنة الدرا�سية ،وودعوهم بدموع �صادقة
وقلوب حزينة منك�سرة� ،أح�سوا خالل
حلظات الوداع ب�أنهم تعلموا �أ�شياء كثرية
بجانب املقرر الدرا�سي .تعلموا كيف يحبون
ويحرتمون زمالءهم و�أ�ساتذتهم وبنوا معهم
حياة �أ�سرية من نوع �آخر ،ون�سجوا عالقات
املحبة واالحرتام والتقدير والثقة مع نا�س
�آخرين ،ينتمون ل�شرائح اجتماعية خمتلفة،
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مبنا�سبة غزوة بدر يوم
ال�سابع ع�شر رم�ضان

درو�س وعرب
● بقلم:

مصطفى الطريبق

الحلقة الخامسة

�شخ�صياتهم ال تعك�س دوما ظروفهم وحميطهم.
�أ�شخا�ص يجمعهم حميط واحد� ،أهداف واحدة
وم�س�ؤولية واحدة ،يناق�شون املوا�ضيع
بو�ضوح و�شفافية يف ما بينهم ،لهم احلق يف
االختالف ،لكل واحد �أفكاره و�آرا�ؤه ولكن عليهم
التعاي�ش مع هذا االختالف.
بني الفينة والأخرى ،يحدث �سوء تفاهم بينهم،
وهذا �شيء عادي .ففي امل�ؤ�س�سات التعليمية،
يتعلم املرء كيف ميد يديه للآخرين ويتقبل
م�ساعداتهم لتجاوز ال�صعوبات رغم �أن هناك
من يف�ضل االعتماد على النف�س والعمل ب�صمت

نحن و�أنتم  ..فهل
�أنتممنتهون؟

نحن �أبناء الك�آبة و�أنتم �أبناء امل�سرات ،والك�آبة
ظل ي�سكن يف جوار القلوب ال�شريرة ،نحن
ذووا النفو�س احلزينة ،واحلزن كبري ال ت�سعه
النفو�س ال�صغرية ،نحن نبكي وننتحب �أيها
ال�ضاحكون ،ومن يغت�سل بدموعه مرة يظل
نقيا �إىل نهاية الدهور� ..أنتم ال تعرفوننا �أما
نحن فنعرفكم� ،أنتم �سائرون ب�سرعة مع تيار
نهر احلياة فال تلتفتون� ،أما نحن فجال�سون
على ال�شاطئ نراكم ون�سمعكم �أنتم ال تعون
�صراخنا لأن �ضجيج الربملان والأيام ميلأ
�آذانكم� ،أما نحن فن�سمع �أغانيكم لأن هم�س
الليايل قد فتح م�سامعنا ،نحن نراكم لأنكم
واقفون يف النور املظلم� ،أما �أنتم فال تروننا
لأننا جال�سون يف الظلمة املنرية ،نحن الكتاب
وال�شعراء والفال�سفة نحوك من خيوط قلوبنا
مالم�س الآلهة ومنلأ بحبات �صدورنا حفنات
املالئكة ،و�أنتم ت�ضعون قلوبكم بني �أيدي اخللو
ترتاحون بقرب اجلهالة ،لأن بيت اجلهل خال
من مر�آة ترون فيها وجوهكم.
نحـــــــن نتنهد ومع تنهداتنا يت�صاعد
هم�س الزهور وحفيف الغ�صون وخرير
ال�سواقي� ،أما �أنتم فت�ضحـــكون وتتنابزون
وتتناطحون ،وقهقهاتكم متتزج ب�سحيق
اجلماجم وعويل الهاوية ،نحن نبــــكي ودموعنا
تن�سكب يف قلب احلياة مثلما يت�ساقط الندى من
�أجفان الليل يف كبد ال�صباح �أما �أنتم فتبت�سمون
ومن جوانب �أفواهكم املبت�سمة تنهرق ال�سخرية
مثلما ي�سيل �سم الأفعى على جرح املل�سوع ،نحن
نبكي لأننا ن�سمع �أنة الفقري و�صراخ املظلوم،
و�أنتم ت�ضحكون لأنكم ال ت�سمعون �سوى رنة
الأقداح ،نحن �أبناء الك�آبة و�أنتم �أبناء امل�سرات،
فهلموا ن�ضع م�آ�سي ك�آبتنا و�أعمال م�سرياتكم
�أمام وجه ال�شم�س...فهل �أنتم منتهون!؟

عبد الواحد سعادي (الجديدة)

وب�شكل فردي ويبخل على الآخرين بامل�ساعدة.
ويبقى العمل اجلماعي �أكرث ثراء معرفيا
و�إن�سانيا ،البد من االندماج فيه .زيادة على
ذلك ،يف املدار�س واجلامعات ،ي�ستفيد اجلميع
من الأن�شطة املختلفة التي تنظم خالل ال�سنة:
رحالت ،م�سرحيات ،مو�سيقى ،معار�ض،
ريا�ضة ،مباريات..
كل هذه الأ�شياء تعترب ر�صيدا �إن�سانيا ي�ضاف
�إىل الر�صيد املعريف والعلمي ،الذي يحققه
الإن�سان على مر هذه ال�شهور.

نجيبة بزاد بناني (الرباط)

جنب الحيط
لقى نف�سو فالدنــــيا وحــــــيد
ولد �صغيـــــــر حل عيـــــنيه
يفر�ش الأر�ض وال�سما تغطيه ماذاق طعم احلنان وال فرح العيد
غلطوهمالثنــــــــــــني
ما عندهم قلب حنني
		
قلبهم ما فيه رحمة
�أزمة مورا �أزمـــــــــــــة

والحوه جنـــــــــــــب احلـــــــيط
هـــــــــــــان عليهـــــــم ي�شـــــــيط
خــــــالوه فال�شـــــــوارع يتــرمى
مـــــــاد يديه يطـــلب اللــــــــقمة

يا ح�سرة ا�سمـــــــــو
بــــــــــــــــاه وامــــــــو
داروها ومـــــــا ندمو
لو كــــــــان يفــــــهمو
ال �صــــدر ي�ضـــــــمو
�شكـــــون يرحمـــــــو

ال�ضــــــياع واحلــــــــــــــــــرمان
ال�شــــوارع والطـــــــــرقــــــــان
�أثارهـــــــــم مــــــــا بــــــــــــــــان
�شــــــــــــــردو �إن�ســــــــــــــــــــــان
ويعطـــــــــــيه احلـــــــــــــــــنان
مــــن غـــــــــــــري الرحـــــــــمن

عا�ش فاملجهول احلقيقة غابت عنو

ا�شنو ذنبو الغلطة ما�شي مـــــنو

�أمالو يعرف ال�شجرة منني طاح غ�صنو

قـــــتلو ال�ضـــياع واحلرمان دفنو
دكير محمد عبد الصادق (مراكش)

حتى ال ي�ضيع اخلري بيننا
قيل «رحم اهلل عبدا �إذا باع �سمحا ،و�إذا ا�شرتى �سمحا» ،لأن اخلري
�أو اخلريية هي نعم ورحمات وف�ضل البد من وجوده بني النا�س،
والديانات ال�سماوية بدون ا�ستثناء مبنية  -فعال  -على فعل اخلري
بني كل الأفراد ،لأن اخلري ال�شك ت�ستحيل احلياة بدونه.
و�أفعال اخلري واخلريية � -إذا ح�سنت النيات  -جتري وقائعها بني
�أفراد كل جمتمع متح�ضر ،ويكون ذلك ب�صفة عامة ،وباخت�صار بني
البائع وامل�شرتي ،بني املوظف �أو امل�ستخدم �أو املواطن والزبون،
وبني رجال التعليم والطلبة و�آبائهم ،وال نن�سى �أن اخلري كذلك
�شفافية بني ال�سلطة التنفيذية والت�شريعية ،وهو دميقراطية داخل
الأحزاب وبني منخرطيها وهلم جرا..
وهكذا ،ف�إن اخلري �إذا ا�ستعمل بحق وبحرفية وجمالية يف كل
مناحي احلياة ،ف�إنه يعطي حلياتنا طاقة خالقة با�ستطاعتها حل
كل النزاعات.
عبد الجليل شهيد (الدار البيضاء)

 ..يف هذه الظروف ال�صعبة توفيت ال�سيدة خديجة زوج الر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم ،وكان هذا قبل الهجرة بثالث �سنوات ،فحزن �صلى اهلل
عليه و�سلم بذلك ،وكيف ال يحزن وهي �أم �أوالده كلهم ما عدا �إبراهيم الذي
كان من مارية القطبية ،ومن �أوالد ال�سيدة خديجة ر�ضي اهلل عنها :زينب
وهي �أكرب بناته ،و�أمامة التي تزوجها �سيدنا علي بن �أبي طالب بعد وفاة
ال�سيدة فاطمة ،ورقية و�أم كلثوم زوجتا �سيدنا عثمان بن عفان ،فقد كان
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يجد يف �سيدتنا خديجة ال�سند القوي ،وكان
يلقى منها احلنان والرقة والعطف ،وبعد وفاتها تزوج �صلى اهلل عليه
و�سلم �سودة بنت زمعة ،وبعدها عقد على عائ�شة ر�ضي اهلل عنها ،ثم تويف
عم الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �أبو طالب وهو الذي كان يرد عنه كيد
الأعداء ويكف عنه �أذى كفار قري�ش ،و�سمي هذا العام الذي وقعت فيه
هذه الأحداث عام احلزن ،وقد ذكر ذلك الق�سطالين يف املواهب اللدنية (ج.
 )244 /1ومن هنا ا�شتدت �إذاية امل�شركني للر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
فتوجه �إىل الطائف والقى ما ذكرنا ،ويف هذه املرحلة �أراد اهلل �أن يفرج عن
ر�سوله الكرمي ،ف�أكرمه بالإ�سراء واملعراج ،ف�أنزل قوله تعاىل�« :سبحان
الذي �أ�سرى بعبده ليال من امل�سجد احلرام �إىل امل�سجد الأق�صى الذي
باركنا حوله لرنيه من �آياتنا �إنه هو ال�سميع العليم» .ولكن م�شركي قري�ش
ظلوا متمادين يف ال�شر والإذاية ،ولكن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم كان
يتحداهم فيخرج �إىل املوا�سم ويعر�ض نف�سه على القبائل ويدعو النا�س
�إىل الإ�سالم .وكرثت الإذاية وا�شتد العداء و�أ�صبح نارا تت�أجج يف كفار
قري�ش نحو الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ومن �آمن به ،ف�أمر الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم �أ�صحابه بالهجرة �إىل املدينة ،وبهذه الهجرة خفت
الإذاية ووجدت الدعوة جماال وا�سعا لن�شر الإ�سالم ،و�أ�سلم العدد الكبري
من العرب ،ال�سيما حينما و�صل الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �إىل املدينة
والأن�صار حميطون به ،ف�أقام باملدينة بعدما ا�ستقبل بحفاوة كربى
وبن�شيد كان يتغنى به م�ستقبلوه ب�أفراح عارمة وزغاريد ت�صك الآذان،
وحلق بالر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �أهله وحمبوه وع�شريته وهم� :أم
كلثوم وفاطمة ابنتاه ،و�سودة زوجته ،و�أم �أمين زوج زيد وابنها �أ�سامة،
�أما زينب فمنعها زوجها �أبو العا�ص بن الربيع...
وقدر للتاريخ الإ�سالمي يف هذه املرحلة �أن ي�سجل للملإ �أول انت�صار
للم�سلمني الذين كانوا يف �أول عهدهم يف التكوين ،ويف احلرب واملواجهة
على �أكرب قوة عاتية طاغية ،وذلك يف �أول غزوة هي غزوة بدر.
غزوة حدثت يوم �سابع ع�شر من �شهر رم�ضان ،وخا�ضها امل�سلمون
بقيادة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،وقد �سبقت هذه الغزوة بعمليات
حربية ولكنها مل تكن يف م�ستوى غزوة بدر .ولذلك تعترب غزوة بدر
البداية احلقيقية ملحاربة م�شركي قري�ش و�إيقافهم عند حدهم ،و�إظهار
قوة امل�سلمني �أمامهم ،وهذه الغزوة العظيمة ميكن اخلروج منها بدرو�س
جليلة الفائدة وبفوائد كثرية ،ف�أول در�س هو انت�صار امل�سلمني بعدد قليل
جدا على م�شركي قري�ش الذين كان عددهم �أكرث بكثري من عدد امل�سلمني،
وهو ن�صر �أراده اهلل لعباده امل�ؤمنني املخل�صني ،فقال تعاىل« :ولقد ن�صركم
اهلل ببدر و�أنتم �أذلة» فقد كان امل�سلمون قليلي العدد والعدة ،وكانوا غري
م�ستعدين وعلى غري �أهبة للقتال ،بل منهم من كان يكره هذا القتل ،وكان
مرادهم الغنيمة فقط ،فقال تعاىل« :و�إن فريقا من امل�ؤمنني لكارهون
يجادلونك يف احلق بعدما تبني ك�أمنا ي�ساقون �إىل املوت وهم ينظرون و�إذ
يعدكم اهلل �إحدى الطائفتني �أنها لكن وتودون �أن غري ذات ال�شوكة تكون
لكم ،ويريد اهلل �أن يحق احلق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق احلق
ويبطل الباطل ولو كره املجرمون»�( ،سورة الأنفال ،الآية.)7 :
و�سار الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ب�أ�صحابه �إىل املواجهة مع امل�شركني
الذين كانوا ميثلون �أعتى �صناديد وكفار قري�ش ،ومنهم :عتبة بن ربيعة،
و�شيبة بن ربيعة ،والوليد ابن عتبة ...ور�أى الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم ه�ؤالء العتاة الطغاة �صناديق قري�ش و�أخ�شاب جهنهم ،فقال
لأ�صحابه« :هذه مكة قد �أخرجت لكم �أفالذ �أكبادها».
ثم توجه �صلى اهلل عليه و�سلم �إىل ربه يدعوه لي�ستجيب فقال« :اللهم
هذه قري�ش قد �أقبلت بخيالئها وفخرها ،حتاديك وتكذب ر�سولك ،اللهم
فن�صرك الذي وعدتني ،اللهم �أمتهم الغداة» .و�صدق اهلل وعده فكان
الن�صر للم�سلمني ،وكانت الهزمية للم�شركني ،وانت�صر امل�سلمون وعادوا
بالغنيمة والظفر واالنت�صار ،ووىل امل�شركون منهزمني مدحورين ،وهكذا
ذاق امل�سلمون حالوة الن�صر يف �أول غزوة حربية ،ور�أوا نتيجة الإميان
واتباع الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم.
وبذلك كانت هذه الغزو فاحتة عهد جديد من عمل الدعوة الإ�سالمية ،وهو
عهد اجلهاد �ضد ال�شرك و�ضد امل�شركني الذين مل تنفع معهم الكلمة ومل
تقنعهم املوعظة وال الدعوة احل�سنة ف�أ�سا�ؤوا للر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم ولأ�صحابه وملن اتبع هداه ،وبالغوا يف ال�شر والعدوان والظلم
والتظلم ،و�صرب الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم على ذلك وانتظر حتى
جاء �أمر اهلل بالقتال فقاتل امل�شركني وهو على حق وامل�شركون على باطل،
والبد للحق �أن يهزم الباطل وتلك حكمة اهلل ولن جتد حلكمة اهلل تبديال،
وقل «جاء احلق وزهق الباطل �إن الباطل كان زهوقا».

اِنتهى

alousbouea@gmail.com
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المنوعات

عملية
ضحية
�
سعيد
�
سمرية
�
�سمرية �سعيد �ضحية
عمليةوهذا ما دعت
«�سرقة»..
«�سرقة»..
جمعيةالنقاطة
بتطوان تنظم حملة
طبية لفائدة أكثر من
 400مستفيد
نظمت جمعية النقاطة للتنمية االجتماعية
مبقرها الكائن بحي الن�سيم تطوان� ،صباح
يوم الأحد  8يونيو  ،2014حملة خا�صة
بفحو�صات طبية لداء ال�سكري ،ب�شراكة
مع جمعية ال�سكري للرعاية املبكرة.
وا�ستفاد من هذه احلملة الطبية املجانية
والتي جتند لها طاقم طبي متميز ومتكامل،
�أزيد من  400م�ستفيد وم�ستفيدة �أتوا من
جميع الأحياء املجاورة.
هذه املبادرة التي �أقدمت عليها اجلمعية
املذكورة جاءت يف وقتها ح�سب
ت�صريحات امل�ستفيدين لـ»الأ�سبوع»،
وخ�صو�صا و�شهر رم�ضان الكرمي على
الأبواب قد يفيد ه�ؤالء املر�ضى الفح�ص
املبكر.
ويف �إطار االعتناء ب�صحة املوطنني� ،أكد
رئي�س جمعية النقاطة للتنمية االجتماعية
�أن جمعيته �ستقوم يف الأيام املقبلة بحملة
جديدة ،كما �أنها ب�صدد تقدمي م�ساعدات
�إن�سانية يف �شهر رم�ضان املعظم.

ب

قلم :أب

و أزهار

الكالم الموزون

كتائب القادو�س

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!!

مع �أنها كانت ت�ستعد لإطالقها ر�سميا يف الفرتة القليلة
القادمة ،ا�ستيقظت النجمة املغربية �سمرية �سعيد
يوم الإثنني  9يونيو اجلاري ،على ت�سريب �أغنيتها
املنفردة اجلديدة «اللي بيننا» عرب قنوات وح�سابات
�شخ�صية ملجهولني عــــــرب موقـــــعي Youtube
و.Sound Cloud
الأغنية �سربت ب�أكرث من ن�سخة ،وبجودة �أقل من
جودة الن�سخة الأ�سا�سية التي مت ت�سليمها للإذاعات
العربية وال�شركة املنتجة لها لتوزيعها.
ومع ت�سريبها بطريقة غري �شرعية قبل وقت ق�صري
من �إطالقها ر�سميا� ،أعلنت �سمرية �أنها تنوي تقدمي
بالغ �ضد كل من كان له يد يف ت�سريب الأغنية عرب
الإنرتنيت حتى تتو�صل ل�شخ�صية امل�سرب ،كما
طالبت جمهورها مبقاطعة الأغنية القليلة اجلودة
حتى تخرج الأغنية بن�سختها الأ�صلية للنور خالل
�ساعات قليلة.
يذكر �أن �أغنية «اللي بيننا» هي من كلمات� ،أحلان
وتوزيع املغربي حم�سن تيزاف ،وتفكر �سمرية حاليا
يف ت�صويرها على طريقة الفيديو الكليب.

البقايلرئي�سا لنقابةال�صحافة
انتخب امل�ؤمتر ال�سابع
للنــــــــــقابة الوطنية
لل�صحافة املــــغربية،
الــــذي انعـقد بطنجة
يومي  6و 7يونيو
 ،2014الزميل عبد اهلل
البقايل ،رئيـ�سا للنقابة
والزميليون�سجماهد،
�أمينا عامــا ملجل�سها
الوطني ،وذلك ب�إجماع املجل�س الوطني الفيدرايل،
الذي يتكون من � 126صحافية و�صحايف ،والذي مت
انتخابهم من طرف  366م�ؤمترا.
وبالإ�ضافة �إىل هذا ،انتخب املجل�س الوطني
الفيدرايل ،الزمالء ،علي خال ،وحممد ال�سراج ال�ضو،
وعمر الزغاري ،وحميد كر�ضة� ،أع�ضاء بالأمانة
العامة لهذا املجل�س .وربيعة مالك وفاطمة احل�ساين،
نائبتني للرئي�س ،والزميل نور اليقني بن�سليمان،
�أمينا للمال ،وعبد القادر حجاجي ،مقررا ،ووا�صل
عملية انتخاب �أع�ضاء املكتب التنفيذي ،الباقون
وهم� :سعيد كوبريت ،وعبد الكبري خ�شي�شن ،وزهري
الداودي ،وليلى الوادي ،وحممد الطالبي ،وملنور عبد
احلفيظ ،وحل�سن اليا�سميني ،ومليكة مهني ،وحممد
نوار ،وحممد احلجيوي ،و�أو�سيموح حل�سن ،وحنان
رحاب ،وعبد الرحيم التوراين ،و�إبراهيم الغربي.
البقالي

االحتفال ال�سنوي بليلة
الن�صف من �شعبان

● ال تكن �إمعة تقول �إن �أح�سن
النا�س �أح�سنت ،و�إن �أ�ساءوا
�أ�س�أت ،فهذا الخلق لي�س من �شيم
الم�سلم ،وال من �صفاته وال
�سماته ،و�إياك �أن تتبع غيرك �إال
في الحق ،وفي ما تعتقد �أنه
ال�صواب ،والم�سلم الحق من يزن
الأمور بموازينها الدقيقة ،فال
ي�صدر في �أعماله �إال عن �إيمان
وبينة ،وبرهان واجتهاد ،وتوكل
على مواله.
● ال تكن �إمعة فتذهب نف�سك
ح�سرات ،وحياتك هباء ،و�أقم
حياتك و�سيرتك على تخطيط
وتوجيه كي ال ي�ضل �سعيك ،وال
تزل خطاك ،وا�ستقم كما �أمرت
على النهج القويم ،وال�صراط
الم�ستقيم ،كما وجهك موالك
وهداك�« :أفمن يم�شي مكبا على
وجهه �أهدى �أم من يم�شي �سويا
على �صراط م�ستقيم» فخطط
لحياتك منهجها ،وار�سم لها
طريقها على هدى اهلل و�صراطه،
ت�سلم من العثرات ،ويقيك اهلل
من الكبوات.
● ال ت�ست�سلم لو�ساو�س
ال�شيطان ،وال تتبع نزغاته،
و�أ�صغ ال�سمع �إلى نداء �ضميرك
الطاهر ،وتوجيهات قلبك
ال�صادق ،و�إرها�صات نف�سك
الأبية في جميع حركاتك
و�سكناتك ،ف�إن �صوت ال�ضمير
�أ�صدق الأ�صوات جميعا ،وبواعث
النية الح�سنة خير البواعث،
ف�إنما الأعمال بالنيات ،وا�ستفت
قلبك و�إن �أفتاك النا�س.
د.يوسف الكتاني

الحاج محمد كديلي
في ذمة اهلل
تنظم الطريقة ال�صوفية العلوية املغربية بزاويتها
مبدينة وجدة الكائنة بزنقة بودير االحتفال ال�سنوي
بليلة الن�صف من �شعبان يوم اخلمي�س � 14شعبان
1435هـ املوافق لـ 12يونيو 2014م بعد �صالة املغرب،
حتت �شعار« :املغفرة والأجر العظيم».
تعترب ليلة الن�صف من �شعبان منا�سبة للم�ؤمن لتقييم
�أعماله ،حيث �أنها ليلة مباركة ترفع فيها الأعمال
وت�ستجاب فيها الدعوات ويغفر اهلل فيها لعباده كما ورد
يف احلديث .وهي منا�سبة كذلك ل�شحذ همم امل�ؤمنني
للإكثار من الأعمال ال�صاحلة واحلر�ص عليها كيفما
كانت الأحوال لنيل املغفرة والأجر العظيم.

التحــــــقبالرفيق
الأعلــــــــــى يوم
الإثنــني  26ماي
 2014مبـــــدينة
الرباط ال�صــحفي
احلـاج حمــــــــمد
كديلي ،تغمده اهلل
برحمته.
وبـــهذه املنا�سبة
الألـــــــيمة تتقدم «الأ�سبوع» ب�أحر
التعازي و�أ�صدق املوا�ساة �إىل جميع �أفراد
عائلةالفقيد،داعيةلهمبال�صربوال�سلوان،
وللمرحومباملغفرةوالر�ضوان�.إناهللو�إنا
�إليهراجعون.
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نفحات من سيرة الذات
بقلـــــم:
حسن الجندي
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بن جلون ووهبي في القاهرة
ا�ست�سمح كل من تي�سرت له قراءة ما جاء يف هذه ال�سرية ب�أن �أعود
باحلديث �إىل ذلك العزوا �صاحبي الذي نال �إعجابي ب�صرعه الثنني
من زبانية احل�سن ال�سر�سار ذي اجلن�سيتني الأجنبيتني واملرتبع
على عر�ش «حارة ال�صورة» .كان العزوا قد �أر�سل �إىل والده ال�سي
جاليل تفا�صيل رحلته من مراك�ش �إىل الإ�سكندرية �إىل �أن �سلمه الأمن
احلدودي امل�صري للمجاهد حممد عبد الكرمي اخلطابي يف القاهرة
حيث كانت حكومة جمال عبد النا�صر تف�ضل التعامل معه يف �ش�أن
املغاربة القادمني �إىل م�صر يف مثل هذه الظروف .متكن العزوا �أي�ضا
من مرا�سلة خطيبته التي مل يكن قد عقد عليها بعد والتي كانت ترى
فيه الغد امل�شرق للوطن ،وهو بدوره كان يبثها كل ع�شقه للحرية..
حرية الوطن� ،إميانا منه �أن ال طعم للحياة بدونها ،فاتفقا معا �أن
عقد قرانهما لن يكون �إال بعد متزيق عهد احلماية املفرو�ض .ومن
�أجل الوفاء بهذا العهد رف�ضت «اللة موالتي» كل من تقدم خلطبتها،
واتخذ منها �أخوها موقفا بلغ �إىل حد العنف ،وال�ضغط على كل
�أفراد الأ�سرة الذين انحازوا �إىل جانبه .و�أمام ت�ضييق اخلناق
عليها ،اتخذت من والدي بن جلون� ،أبوين لها وا�ستعا�ضت بهما عن
حنان �أهلها وبد�أت ترى يف �أنا �شخ�صيا �أخا لها وتناديني بـ»خوي
�سي حممد» .وقد علمت من ر�سائل احلب الأ�سمى بينهما �أن املجاهد
حممد بن عبد الكرمي اخلطابي كان قا�سيا بع�ض ال�شيء مع العزوا بن
جلون وعبد الكبري وهبي .فبمجرد �أن وافق على ت�سلمهما من �أيدي
�شرطة احلدود امل�صرية حتى بادرهما بال�س�ؤال�« :أ�شنو جيتو تديروا
هنا؟ على هذا وقت كيهربوا فيه النا�س من بالدهم؟ وبالأخ�ص �شبان
ف�سنكم وبهاد القالدي ..هذي هي الرجلة؟»
مل يكن عبد الكبري وهبي رفيق العزوا هادئا ك�صديقه بل كان يف قمة
االندفاع واالنفعال ،و�أبدى على الفور عدم ر�ضاه على ال�صيغة التي
ا�ستعملها املجاهد اخلطابي ف�أجابه ،ح�سب ما علمت منهما �شخ�صيا
فيما بعد« :الرجلة هي اللي و�صلتنا للهنا نعم ال�سي ..حتى حنا
جماهدين وقمنا بعمليات وتف�ضح �سر جماعتنا ب�سبب قلة اخلربة..
وماجينا مل�صر �إال با�ش نتكونو ونرجعو ونكافحو فبالدنا ..حيث
عرفنا باللي كاينني مع�سكرات هنا خا�صة باملقاومني واملجاهدين
ديال املغربي العربي».
�أعجب ،ح�سب روايتهما ،املجاهد اخلطابي باجلواب ،وتفهم نغمة
االنفعال التي حتدث بها عبد الكبري وهبي رفيق العزوا بن جلون،
واطمئن �إىل ال�شابني و�أخذ منهما املزيد من املعلومات عن كل ما حدث
جلماعة البقال ،ثم �أح�سن وفادتهما �إىل �أن هي�أ لهما ظروف االلتحاق
باملخيم الع�سكري �أو املع�سكر العربي على الأ�صح الذي يجمع �شبانا
من فل�سطني ،وتون�س ،واجلزائر ،واملغرب ،واليمن .وكان �أحد القادة
امل�شرفني على التكوين فيه هو الرئي�س الأ�سبق جلارتنا اجلزائر
ال�سيد «الهواري بومدين» ،وكانت مدة التكوين ال تنق�ص عن �سبعة
�شهور وال تزيد .بعد مرور تلك ال�شهور �أعاد امل�صريون الب�ضاعة
�إىل �صاحبها املف�ضل لديهم يف مثل هذه املوا�ضيع وهو حممد بن عبد
الكرمي اخلطابي ،و�أعتقد �أن الزعيم عالل الفا�سي كان خماطبا �أ�سا�سيا
يف �ش�ؤون ال�سيا�سة والإعالم حينها.
ا�ستقبل �إذا بطل معركة �أنوال ال�شابني بنجلون وعبد الكبري وهبي،
وهن�أهما على ح�سن �سلوكهما داخل املع�سكر الذي كان يتابعه عن
كثب ،ثم �سلم خم�سني جنيها م�صريا لكل واحد منهما وهو مبلغ يعادل
خم�سة وثالثني �ألف فرنك بالعملة امل�ستعملة يف عهد احلماية .و�أ�شار
�إليهما باال�ستعداد للعودة �إىل الوطن فبادره �أحدهما بال�س�ؤال «وكيف
�سنعود للمغرب يا �سيدي؟».
�أجابهما املجاهد بحزم« :هل �س�ألتني كيف �ستجيء حتى ت�س�ألني
كيف �ستذهب؟ ..بالطبع �ستذهبان بالطريقة نف�سها التي �أتيتما بها».
وبالفعل بد�أت رحلة العودة من القاهرة �إىل الإ�سكندرية ثم �إىل حدود
ليبيا ثم �إىل تون�س حيث ا�ستقبال من طرف واحد من «الفالكة»..
املقاومة التون�سية ،التي كانت يف حاجة �إليهما وقد عرفهما عليها
متدرب تون�سي كانوا قد التقوا به يف املع�سكر مب�صر .وبعد م�شاركتهما
يف بع�ض العمليات هناك يف تون�س ..تهي�أت الأ�سباب املنا�سبة ل�سفرهما
للمغرب عرب حدود اجلزائر مب�ساعدة من كان يف ا�ستقبالهما من حركة
املجاهدين اجلزائريني .وبا�ستعمالهم لو�سائل النقل املختلفة ،مت
الو�صول ليال �إىل مراك�ش .وقرب باب اخلمي�س ،وبني امل�سافة الرابطة
بينه وبني متنزه ماجوريل حيث توجد �أ�سرة «العربي باجدي»
املنا�ضل الذي �سبق احلديث عنه كحار�س لتلك املعلمة ،والذي كان
ي�ضرب ب�صموده �أثناء التعذيب �أروع الأمثال ،قلت يف هذه امل�سافة
املزدحمة ب�أ�شجار النخيل ،انك�شف �أمرهما ومت اعتقالهما كمطلوبني
من طرف ال�سلطات الع�سكرية والأمنية التون�سية.
يتبع
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األخيرة

الحقيقة

الضـــائعة
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بالرج لفا�س ويف فمه عقد من اجلواهر

«اتركوا الملكية  ..وخذوا ما شئتم»

(الحسن الثاني)

 مصطفى العلوي

يُحكى ..والعهدة على الراوي� ،أن طالبة من
بنات ال�شعب ،وقفت وهي جتتاز اختبارا
�شفويا يف كلية الطب ،ف�س�ألها الأ�ستاذ
الفا�سي الأ�صل ،والذي �سي�صبح فيما بعد،
رئي�سا للحكومة ،عن ا�سمها ،ف�أجابته با�سم
يفهم منه �أنها بنت دوار( ،)...فالتفت
الدكتور امل�ستجوب ملن بجانبه وقال له:
«هاد�شي عال�ش اخلدامات ما بقاو�ش يف
الديور» .احلكاية كما روتها �أحد �أعداد
جملة «ني�شان» الفقيدة( )...وكانت م�ؤرخة
بتاريخ دجنرب  ،2006والتي رددت قليال من
الكثري مما رددته� ،أو كانت تردده الأقالم،
حقا �أو باطال عن الفا�سيني ..الذين كانوا ذات
زمان ،ي�شكلون البورجوازية الوطنية ،فكرا
وثروات ..منذ �أيام الفاحت موالي �إدري�س،
الذي يوجد بقرب �ضريح ولده موالي
�إدري�س الأ�صغر بفا�س ،بيت �أثري قدمي،
يعرفه الفا�سيون با�سم «دار بالرج» ،حقيقته
كما روى الباحث الفرن�سي «لوتورنو»،
�أن طائرا من ف�صيلة بالرج ،اللقالق ،وقف
قرب �ضريح موالي �إدري�س ،ويف فمه عقد
من الل�ؤل�ؤ� ،أخذه �أوالد موالي �إدري�س،
وبنوا بثمنه تلك الدار التي ت�سمى حلد الآن
«دار بالرج» ،غري بعيد مما الزال حلد الآن
ي�سمى �ضريح لال كنزة الذي يتهافت عليه
الباحثون عن الربكة ،على �أ�سا�س �أنه قرب �أم
موالي �إدري�س الأ�صغر ،بينما ينفي امل�ؤرخ
الفرن�سي ذلك ليقول ب�أن لال كنزة� ،إمنا هي
قريبة ملوالي �إدري�س ،كان لها يف البيت الذي
�أ�صبح الآن قربا مزارا ،متجر كانت تبيع
فيه اجلواهر ،لتبقى اجلواهر واللآلئ التي
حتولت الآن �إىل «ترافلر �شيك» وح�سابات
يف الأبناك مرتبطة بالفا�سيني ،برادة ،وبن
جلون ،وبن كريان ،وبناين ،وبن �شقرون،
الذين ارتبطوا بالرثوة منذ �أيام موالي
�إدري�س� ،إىل �أيام البنك �سوي�س.
ورغم �أن فرتة اال�ستعمار الفرن�سي للمغرب،
حاولت تكوين طبقة جديدة من الأثرياء ،يف
البوادي ،بوا�سطة القياد والبا�شوات �إال �أن
ال�سبق الفكري والتجاري بقي عند الفا�سيني
الذين هيمنوا على احلكم والأبناك ،وبالتايل
على ال�سيا�سة والدولة ،لتعي�ش الأجيال التي
واكبت مرحلة ما بعد اال�ستقالل� ،صراعا
حملت فيه اجلماهري املحتاجة الوافدة،
م�س�ؤولية فقرها� ،إىل غنى الفا�سيني املهيمنني
على الأبناك وامل�صانع ،والذين تركوا
فا�س ،للوافدين من ال�ضواحي وا�ستقروا
يف البي�ضاء التي �أعطت الوزراء وم�سريي
الأحزاب ،يف �صراع �سرعان ما حتول �إىل
�شبه حرب �أهلية غري مرئية( )...ا�ستطاع
احل�سن الثاين ،بدهائه �أن يفر�ض عليها بع�ض
التوازن بقوة اجلي�ش ،ليكت�شف �أن مكونات
ذلك اجلي�ش ،كلها ،بجرناالتها وكولونيالتها
وحتى ع�ساكرها ،الذين بحكم احلاجة� ،أو
بحكم الغرية ،يعتربون �أ�صحاب الرثوات
والنفوذ ،و�أغلبهم فا�سيون ،هم من �أعدائها.
وبعيدا عن �أنظار احل�سن الثاين ،كان كبار
�ضباط اجلي�ش ،ي�ضخمون يف جل�سات
البوكري والقمار ،وال�سهرات احلمراء،
عداوتهم للفا�سيني املهيمنني على الرثوة
واحلكومة� ،إذ مل تكن مبالغة يف الت�أويل

ال�سيا�سي ،للأن�شودة احلزبية« ،املغرب
لنا ..ال لغرينا» ،والتي على نغماتها مت
ت�شييع ال�شخ�صيات الغري فا�سية ،وحتى
التي كانت يف احلكومة ،لإبعادها عن حلبة
احلكم .ولنتذكر ،هروب وزير الداخلية،
احل�سن اليو�سي وجلوئه لإ�سبانيا ،و�إعالن
عامل تافياللت عدي وبيهي ،ثائرا هاربا،
وق�صر حكم العامل ال�سو�سي الكبري املختار
ال�سو�سي ،وق�صر حكم الوزير الزموري حدو
ال�شيكر ،وم�سعود ال�شيكر ،ورئي�س احلكومة
مبارك البكاي ،وح�سن الزموري ،والزموري
عبد ال�سالم بنعي�سى وبوفتا�س ،لتبقى
�أغلب الوزارات تكاد تكون رهينة بني �أيدي
الفا�سي ،عبد الكرمي بن جلون ،واحلاج عمر
بن عبد اجلليل ،واحممد الدويري ،والإخوة
باحنيني� ،أوالد فا�س اجلديد ،وعبد الرحمن
بن عبد العلي ،والأمن ،عند حممد االغزاوي
وحممد بن احل�سن الوزاين ،وعبد القادر
بن جلون ،وحممد الفا�سي ،وحممد عبد
ال�سالم الفا�سي ،وبن�سامل ج�سو�س ،و�أحمد
بن �سودة ،وعبد الهادي بوطالب ،والتهامي
الوزاين ،وولد فا�س اجلديد الآخر موالي
�أحمد العلوي ،و�أحمد بن كريان ،واملامون
الطاهري و�أحمد بناين ،ونور الدين الغريف،
وعبد اللطيف العراقي ،وكرمي العمراين،
والعربي ال�شرايبي ،وبدر الدين ال�سنو�سي،
واللوائح طويلة ،ليجد اجلرناالت الأقوياء،
املذبوح ،و�أوفقري ،والدليمي ،وال�شلواطي،
وبوكرين ،وحمو ،وغريهم� ،أنف�سهم يف خدمة
طبقة معينة من املنحدرين من فا�س العامرة،
التي �أعطت الق�ضاة وال�سفراء واملديرين،
واملت�صرفني املقرتحني من طرف الوزراء
الفا�سيني ،ليكون الزعيم املتنطع الأول،
املهدي بنربكة� ،صاحب �أول ثورة على
الزعامة الفا�سية يف حزب اال�ستقالل ،نبه �إىل
خطورة هذا الالتوازن وكتب�(( :إن �سيا�سة
تخدم م�صالح �أقلية( )...من املحظوظني،
ال ميكنها �أن تدوم يف ع�صر الدميقراطية،
هذه الدميقراطية التي ال ميكن �أن تكون
جمرد يافطة تعر�ض لل�سياح)) (االختيار

الثوري .املهدي بنربكة).
ولي�ست قليلة ،تلك الأ�سرار واخلبايا
التي ك�شفت يف خمتلف امل�صادر املكتوبة،
عن العالقات ال�سرية بني املهدي بنربكة
واجلرنال �أوفقري ،وعن ات�صاالت حامي
الق�صر امللكي ،اجلرنال املذبوح ،مع
اقطاب املعار�ضة االحتادية التي كان �أغلب
رجالها ،ال تربطهم بفا�س ،اية رابطة ،وخالفا
للأ�سماء الوزارية املحظوظة ذات الأغلبية

الفا�سية ،جند املقاومني واملعار�ضني �أغلبهم
من ذوي الأ�سماء املفجعة :الزرقوطني،
وبن حمو ،واملانوزي ،ودهكون ،وبوزاليم،
والفيجيجي ،و�شيخ العرب وال�صنهاجي،
وبونعيالت ،وبوحلية ،واللوائح طويلة،
حتى ال ن�ستغرب انعدام �أي ا�سم فا�سي يف
لوائح اجلموع التي قادت كل املظاهرات ،وما
�سمي بامل�ؤامرات( ،)...وما وقع من انقالبات
على �أيدي �أمقران ،وعبابو ،وعقا ،ليبقى
هذا ال�صراع يف التاريخ خمت�صرا �صباح
 13يوليوز (( 1971حني كان ال�شلواطي
م�ساقا �إىل �صف الإعدام ،لي�شتمه رئي�س
احلكومة �أحمد العراقي منتقما ،فيقول له
ال�شلواطي :ال تخف �سي�أتي يومك ونلتقي
�أمام اهلل)) (مذكرات حممد الراي�س).

حادث انتظر القطب احلركي املحجوبي
�أحر�ضان� ،سنوات من بعد ،ليكتب
انتقامه( )...يف �صيغة منظر مريع ،وهو
يتحدث عما جرى قبل يوم �إعدام ال�شلواطي
ومن معه ،ويكتب(( :كان الوزير احلبيب
الفهري الفا�سي ،جمروحا يف �ساحة مطار
�سال حتت ق�صف طائرات االنقالب ،غ�شت
 ،1972يده ت�سيل دما وهو يحاول �إيقاف
الدم باليد الأخرى ،حني جاء كلب �صغري
يلعق دم الفهري وهو ي�صيح كيف ميكنني
�أن �أتخل�ص من هذا الكلب ،وكان م�صطفى
فار�س يقول له حاول ..حاول ..ليقول
له الفا�سي الفهري� :إذا زولت يدي ..فالدم
�سيعمل ف�شت ،ليقول له فار�س� ..أتعمل
الدعاية مل�شروب برييي)) (مذكرات

�أحر�ضان).
منتهى االنتقام ..نتيجة �صراع مل يكن يراه
�أحد ..و�إمنا كان ينخر �أعماق فئة من هذا
ال�شعب الواحد ،ولكنه تطور �إىل معركة
مفاجئة ،لعبت فيها اال�ستهانة بالأخطاء،
دورا جعل فئة من الذين ي�شعرون بالإهانة،
ال يقنعون بالنفوذ ال�سيا�سي �أو الع�سكري
الذي كانوا ينعمون به ،وها هي احلجج
والوثائق ،ت�ؤكد �أن �أولئك اجلبابرة الذين
ال يخفون والءهم مللك البالد� ،أمثال املذبوح
وما �أعظمه ،و�أوفقري وما �أخطره ،والدليمي
وما �أقواه ،يت�سببون يف كوارث وطنية
نتيجة عدم احرتام قواعد امل�ساواة.
يحكي واحد الزال حيا� ،أنه ب�ضع ليال قبل
االنقالب الكارثي لل�صخريات( )...كانت
جمموعة من كبار امل�س�ؤولني عن الدولة،
موحى اليو�سي ،وكان مدير املخابرات
الع�سكرية ،وبوعزة يكن من �أقطاب
احلركة الرببرية ،و�إدري�س ال�سالوي

م�ست�شار احل�سن الثاين ،يتناولون الع�شاء
امل�سقي( )...حني قال لهم �أحدهم كلمونا
عما يجري ،وكان كل واحد منهم يتفادى
احلديث عما يجري� ..أو �سيجري ،لأن كل
واحد يعرف الثمن الذي �سيدفعه مقابل
كالمه( ،)...فالتقوا جميعا حول مائدة لعبة
البوكبري ،لكي يتفادى كل واحد منهم الكالم،
وين�شغل بالك�سب ال�سريع ليقول واحد
منهم� :إن اللعبة منتهية( ،)...فيقول مدير
املخابرات اليو�سي :من قال هذا؟
وليدخل التاريخ بعد ذلك ،ت�صريح م�صريي
للملك احل�سن الثاين ،كان مبثابة فل�سفة()...
لعلنا بعد موته بخم�سة ع�شر عاما ،نعي�ش
واقعها الذي مل تنفع معه دميقراطية
جديدة ،وال م�ساواة قدمية ..حني قال
امللك احل�سن يف خطاب ر�سمي�(( :إنه ما

عدا كر�سي امللك ،ف�إن الفر�ص الإدارية
وال�سيا�سية والتقنية واملالية ،وطريق

وال عقابا لأن العقاب بقي من ن�صيب �سارق
البقرة ،ومعطي ال�شيك بدون ر�صيد،
و�أ�صبحت لنا م�صادر قوة خفية تتالعب
باملاليري غري املح�سوبة ،وغري املرئية،
ورمبا �إذا مل يكن لنا من يقول �آح ،فقد قالتها
نيابة عنا جملة «فورين بولي�سي» الأمريكية،
عدد مار�س  ،2014حني ت�أملت لكون املغرب،
�صرف يف �ست �سنوات  20مليون دوالر،
ع�شرين مليارا �أخذها ال�سفري الأمريكي
ال�سابق يف الرباط «غابرييل» من �أجل
تلميع �صورة املغرب يف الواليات املتحدة،
ليو�ضح ال�صحفي املغربي «التيجيني» ب�أن
عدد الذين اطلعوا يف الفي�سبوك على احلملة
التي كلفت ع�شرين مليارا ،مل يتعد �أربعمائة
قارئ ،وها هو حا�سوب املراقب العاملي
كوكل ي�ؤكد �أن عدد رواد موقع الأ�سبوع
الإلكرتوين ،بلغ خم�سمائة �ألف.

500 000
احلكم �أي�ضا ،مفتوح �أمام اجلميع)) (خطاب
 20غ�شت .)1972
وها هو اجلميع� ،أحزابا حكومية� ،أو
معار�ضة� ،أو مكلفة( )...باملعار�ضة،
مدنيون وع�سكريون ،وكل من له يد يف
الإدارة �أو يف ال�سيا�سة �أو يف امليزانيات �أو
يف املالية ،يخو�ضون حربا �ضرو�سا من �أجل
اال�ستغناء ،امل�شروع �أو غري امل�شروع.
بل �أخطر من هذا ،ظهرت مع الأجيال
اجلديدة ،وخا�صة يف احلا�ضر الذي اندثر
فيه عهد احل�سن الثاين ،واندثرت معه القوات
املخيفة ،و�أ�صبحنا نرى ،قوات جديدة ،ال
تخاف معار�ضة ،لأن املعار�ضة اندثرت،
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وبينما حوكم وزير املالية ال�سابق املامون
الطاهري من �أجل ح�صوله على هبة ثمانني
مليون �سنتيم� ،أ�صبح عندنا من يك�سب
ثمانني مليون درهم مبكاملة تلفونية عرب
الهاتف النقال.
وتتباهى والية الدار البي�ضاء ،ب�أنها تدفع
عرب جمل�س �شركة توزيع املاء والكهرباء
ليديك� ،أغلى �أجر يف العامل( )...لأحد
املحظوظني الذي عني رئي�سا لهذه امل�صلحة
ب�أجرة  15مليون �شهريا مع تخ�صي�ص فيال
فاخرة و�سيارة لهذا املحظوظ رغم �أن �أجرة
وايل الدار البي�ضاء ال تتعدى خم�سة ماليني
�سنتيم �شهريا.
ويتكلمون بحذر وخوف هذه الأيام ،عن ولد
�شاب مل�ست�شار �سابق ،يهيمن ب�شركاته على
ميزانيات و�صفقات �إحدى �أهم الوزارات،
التي رغم �أنها حتت �سلطة وزير من احلزب
احلاكم(� ،)...إال �أن الولد املدلل ،الذي
الزال ي�ستعمل الهيبة التي كان يتمتع بها
والده ،ليعقد ال�صفقات الغري املرئية ولي�س
وحده ،بل هناك �صحف تن�شر �أن املدير
اجلديد جلامعة كرة القدم �أعطى للوزير
ال�سابق(� )...صفقة باملاليري ،ومديرين
يك�سبون خم�سني مليونا يف ال�شهر ،والعبون
�آخرون للبوكري ،يخ�سرون مئات املاليني
يف لعبة واحدة ،وجتارا للح�شي�ش يدفعون
املاليري مل�س�ؤولني حزبيني( )...من �أجل
ا�ست�صدار قوانني لرفع املنع عن زراعة
وت�صدير احل�شي�ش.
كل هذا وباملقابل� ،شعب يعي�ش اخلوف من
الزيادة يف �أ�سعار الزيت والبوطاكاز ويقر�أ
يف ال�صحف ،بالن�سبة ملن ي�ستطيع قراءتها،
�أن مديرا ملكتب حكومي ،ير�أ�س ثالث ع�شر
�شركة خا�صة با�سمه تتعامل باملاليري،
ليكتفي قطب من حزب العدالة� ،أفتاتي،
ويقول لنا� :إن هناك عندنا طبقة ممن ولدوا،
ويف فمهم ملعقة من ذهب.

