ي

املدير العام ورئيس التحرير:

مصطفى العلوي
م ــديرة ال ــنشر:

alousbouea@gmail.com

حكيمة خلقي

سر
مالمح صراع النفوذ بين مستشاري
الديوان الملكي وأعضاء الحكومة،
ظهرت من خالل رفض المستشار
الفاسي المكلف بالخارجية ،لالئحة ترشيحات
السفراء الجدد ،وكان السبب ،حسبما يبدو،
هو رفض ترشيح الوزير السابق محمد
أوجار في منصب سفير بالمنظمات الدولية
بجنيف ،بينما يرغب المستشار الذي طلعت
نجومه هذه األيام( )...في ترشيح صديقه
ومدير ديوانه بوريطا ،في هذا المنصب.
المقربون من مزوار يقولون إنه متضايق
جدا من هذا التفضيل.
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شهر الصيام مع
مذكرات موالي هشام
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دراهم

أنظر يا ولي العهد ،إن ربع
بنايات املغرب مهددة بهذا
املصير في املستقبل()...

هذا مصير العديد من بنايات المغرب المرخصة بقرارات الرشوة للمقدم
والقايد وإغماض عيون العامل (أنظر الصفحة )2

الحقيقة الضائعة

صورة خاصة
باألسبوع

األميران ،سيدي محمد وموالي هشام ،ومعهما ابن عمتهما،
وقنينة ماء من البالستيك ..ال فايانش وال كريستال ،وإمنا
إشارة من موالي هشام بالنصر على األسلوب املخزني

وكان الوزير المخزني الكبير ،امحمد بوستة ،يريد
أن تكون بيعة الملك الجديد محمد السادس في
البرلمان ،ال في القصر ،فقال له موالي هشام وكأنه
يدافع عن األسلوب المخزني ،ال :على الملك الجديد
أن يتمركز في موقع النفوذ أوال.

أول تحرك صحفي
لمحمد السادس
أغضب الحسن الثاني

((بيعة محمد السادس أمضيت
بقلم األمير موالي هشام))
28
الملف
األسبوعي

هل يفرض الفراغ السياسي خلق أحزاب جديدة

«حزب جماعة العدل واإلحسان»
16 15 14
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حكومة «الخوافين» تتحاشى االقتراب من حي بوركون

جـاؤوا إلنقـاذ الضحايـا فهربـوا..

< الرباط .األسبوع
مل���اذا س��اف��ر رئ��ي��س احل��ك��وم��ة عبد
اإلله بن كيران ،إلى الرشيدية ملواساة
ع��ائ��ل��ة ال��ط��ال��ب احل��س��ن��اوي ال����ذي مت
اغتياله شهر ماي املاضي ،ولم يكلف
نفسه عناء قطع بضع كيلومترات من
أجل االنتقال إلى الدار البيضاء ،حيث
سقطت ثالث عمارات في حي بوركون؟
مل��اذا لم يقترب أي وزي��ر من احلكومة
احل��ال��ي��ة ال��ت��ي ق��ال��وا إن��ه��ا ن��زل��ت بردا
وس�لام��ا ع��ل��ى امل���غ���رب( )..إل���ى مسرح
احل��ادث؟ يجمع جل املتتبعني على أن
ت��خ��وف وزراء حكومة ب��ن ك��ي��ران ،قد
يكون مرتبطا بحادثة السنة م��ا قبل
املاضية (شهر ماي) ،عندما قام سكان
املدينة القدمية بطرد وزي��ر الداخلية
امحند لعنصر من املكان الذي سقطت
فيه عمارة ،وأودت بحياة  6أشخاص
وخلفت إصابة  15شخصا.
قد يكون هذا السبب الذي جعل امللك
محمد ال��س��ادس ينتقل شخصيا إلى
مكان وقوع العمارات في حي بوركون،
حيث التقطت له هناك صور إلى جانب
ولي العهد موالي احلسن ،وكأن األقدار
تريد أن تعطيه فكرة عن مغرب املستقبل
ومشاكله املستعصية(.)..
وزي����ر اإلس���ك���ان ن��ب��ي��ل بنعبد الله
ل���م ي��ش��اه��د ف���ي م��ك��ان احل�����ادث ،لكنه
شوهد على شاشة التلفزيون يخطب
في البرملان ،بعد أن ارتفعت حصيلة
القتلى م��ع م���رور ال��وق��ت ( 23قتيال)،
ويبدو أنه جاء ليؤكد معطيات خطيرة
لم يسبق أن صرح بها وزير قبله ،وهي
أن املغرب سيشهد مستقبال مزيدا من
احلوادث املرتبطة بانهيار املباني(.)..
ال���وزي���ر ب���دا وك���أن���ه ي��خ��ل��ي ظهره
م��ن امل��س��ؤول��ي��ة ،ورمب���ا ال يعلم أن ما
ص��رح ب��ه يهم آالف امل��ن��ازل ،طاملا أنه
ه��و نفسه يعترف ب��أن م��ا سقط فوق
رؤوس العباد كان هو الفساد بعينه،
«ه��ن��اك مم��ارس��ات ي��ت��داخ��ل فيها نوع

هل ستتم محاكمة احلاصلني
على التمويل األجنبي؟
> الرباط .األسبوع

حلظة هروب رجال األمن من مكان احلادث
م��ن ال��ت��واط��ؤ ب�ين م��واط��ن�ين يريدون
االستمرار في مثل هذه املمارسات التي
يعتبرونها أرخ���ص ،وب�ين مسؤولني
محليني يغضون ال��ط��رف وف��ي بعض
األحيان يسلمون الرخص للبناء بهذا
ال��ش��ك��ل ،وه���و ال���ذي ي���ؤدي ف��ي نهاية
امل��ط��اف إل���ى ك��ارث��ة م��ث��ل م��ا ح���دث في
بوركون بالبيضاء ،خاصة وأن حتديد
امل��ع��اي��ي��ر وامل���ق���اوالت ال��ت��ي بإمكانها
البناء ،وقوانني التعمير املسؤولة عن
سالمة البناء التي تدخل في اختصاص
وزارة التعمير م��وج��ودة ،لكن تواجد
مسؤولني فاسدين ومتواطئني أدى إلى
هذه الكارثة» ،يقول بنعبد الله.
وتقدر بعض اإلحصائيات الرسمية
ال����ص����ادرة ع���ن وزارة اإلس���ك���ان عدد
املنازل اآليلة للسقوط في املغرب بـ«ما
ب�ين أرب��ع��ة آالف وسبعة آالف مسكن
مهدد باالنهيار في أي وقت في مدينة

مذهــب داعشــي

الدار البيضاء وحدها ،وأكثر من 114
أل���ف م��ن��زل آي���ل ل�لان��ه��ي��ار ف��ي املغرب
كله ،وخصوصا ف��ي األح��ي��اء العتيقة
والتاريخية ملدينة فاس ..دون أن ننسى
مدنا أخ��رى وفي مقدمتها آالف األسر
في العاصمة الرباط».
وقد سمحت فاجعة الدار البيضاء
التي انتهت بفاجعة أخ��رى بعد وفاة
ص��اح��ب ال��ع��م��ارة واب��ن��ي��ه ،بالوقوف
على اجلهل اخلطير ال��ذي يعاني منه
امل���غ���ارب���ة ف���ي م��ج��ال ال��ت��دخ��ل إلنقاذ
ضحايا الكوارث ،وليس هناك أدل على
ذل��ك م��ن ب��ق��اء أش��خ��اص ع��ال��ق�ين حتت
األن��ق��اض مل��ا ي��زي��د ع��ن  3أي����ام ،حتى
فارقوا احلياة بسبب العطش ،ورمبا
ل��ن ي��ن��س��ى احل���اض���رون ف��ي الفاجعة
ص���ورة رج���ال األم���ن وه��م يهربون من
مكان احلادث بعد أن كان معوال عليهم
إلنقاذ الضحايا( ،أنظر الصورة).

ت��ت��وق��ع ب��ع��ض امل����ص����ادر اإلعالمية،
استقالة املبعوث الشخصي لألمني العام
لألمم املتحدة «كريستوفر روس» من ملف
ال��ص��ح��راء ،ب��ع��د أن ف��ش��ل ف��ي ك��س��ب ثقة
امل��غ��رب ،امل��ص��ادر نفسها تؤكد أن املعني
ب��األم��ر أخبر ع��ددا م��ن العواصم الكبرى
بنيته في االنسحاب من هذا امللف.

قضية أخرى قد تعكر العالقات المغربية الموريتانية

محامون صحراويون يتكتلون للدفاع عن ابن
رئيس موريتانيا الموجود في سجن سال
< الرباط .األسبوع

طفل سوري صلبه تنظيم داعش بدعوى أنه أفطر
بدون مبرر شرعي كما هو مكتوب على صدره..
إذا صحت ال�ص��ورة ،فهذا السلوك ال أص��ل له ال في
القرآن وال في السنة ،فهو مجرد «مذهب داعشي».

ألول مرة يتحدث وزير الداخلية بلهجة إزاء
الدعم المالي التي تحصل عليه ما أسماها كيانات
«تعمل بشكل ممنهج ،وفي إطار حملة مدروسة
للمس باألجهزة األمنية والتأثير في معنوياتهم
في مواجهة اإلرهاب الذي يتهدد المغرب» ،قبل أن
يضيف في معرض تدخله األخير بالبرلمان بأن
هذه «الكيانات» تمعن في إعداد تقارير حقوقية
مغلوطة لدفع منظمات ومؤسسات دولية التخاذ
مواقف معادية للمغرب وللوحدة الترابية ،حسب
قوله.
وقد ربط حصاد بين التهديدات «الداعشية»
للمغرب وأص��ح��اب التقارير ،الحاصلين على
التمويل األجنبي ،ليطرح السؤال عما إذا كان
هناك مخطط لمحاكمات في المستقبل ،تحت طائلة
قانون اإلره��اب أو قوانين أخرى ،على غرار ما
حصل في قضايا التمويل األجنبي ببلدان أخرى
عاشت فصوال دموية من الربيع العربي ،مثل مصر،
فحصاد يؤكد أن ما سماها «الكيانات» قد حصلت
على ما يناهز نسبة  60في المئة من الدعم الذي
تحصل عليه األحزاب من الدولة.
وترجح بعض المصادر أن يتم تحريك ملفات
بعض البرلمانيين الذين حصلوا على تمويل
أجنبي ،إلقامة بعض المكاتب بمختلف أرجاء
التراب الوطني ،ال سيما أن مبادرتهم تتعارض
مع توجه الحكومة التي تعتبر أن التمويل األجنبي
للعمل السياسي ،ممنوع بحكم القانون.

وج������������ه م�����ح�����ام�����ون
م����وري����ت����ان����ي����ون رس���ال���ة
س��اخ��ن��ة إل����ى السلطات
امل���غ���رب���ي���ة ف����ي موضوع
اب��ن ال��رئ��ي��س املوريتاني
ال����س����اب����ق «م���ح���م���د ول���د
هيدالة» ،احملبوس حاليا
ب��س��ج��ن ال���زاك���ي مبدينة
سال في قضية مخدرات.
ه����ذه ال���رس���ال���ة التي
قد تعكر أج��واء العالقات
«امل���س���م���م���ة أص���ل���ا» بني
امل����غ����رب وم���وري���ت���ان���ي���ا،
تعتبر أن موكلهم «محمد
ولد هيدالة» ابن الرئيس
امل����وري����ت����ان����ي ال���س���اب���ق
«محمد خونا ولد هيدالة»
ال�����ذي ح���وك���م م��ن��ذ أزي���د
م������ن ث����ل���اث س����ن����وات
ف����ي ق��ض��ي��ة االجت�����ار
ب���امل���خ���درات ،وال����ذي

كان من املفترض أن ينهي
ع��ق��وب��ت��ه األح����د املنصرم
( 13يوليوز  ،)2014قبل
أن يفاجأ بتمديد عقوبته
احل��ب��س��ي��ة ب��س��ن��ة أخ���رى
وذل���ك لتحصيل الغرامة
احملكومة عليه بها لصالح
إدارة اجلمارك.
هذا اإلج���راء اعتبره
ه��ؤالء احملامون في
رس���ال���ة موجهة
إل���ى السلطات
امل������غ������رب������ي������ة،
إج�������راء باطال
م����ن الناحية
ال����ق����ان����ون����ي����ة
ألن م��وك��ل��ه��م ال
مي��ل��ك أي

ممتلكات ال في موريتانيا
وال ف��ي امل��غ��رب م��ن أجل
ت��س��دي��د ال��غ��رام��ة ،ث��م إن
العقوبة بالغرامة تضامنية
بني املعتقلني الـ 12مغاربة
وموريتانيني ،بحيث أفرج
ع��ن��ه��م جميعا دون أداء
الغرامة ،مما يعتبر خرقا
للقانون ال��ذي يطبق على
«ولد هيدالة» فقط.
ب����ل اعتبرت
ذات ال���رس���ال���ة
أن اإلج������������راء
ب������اط������ل ح���ت���ى
م�����ن الناحية
احلقوقية ،حيث
متنع االتفاقيات
ال���دول���ي���ة التي
وق�����ع عليها
ا ملغر ب
محمد ولد
هيدالة

مم��ارس��ة اإلك����راه البدني
أو تسليط عقوبة السجن
بسبب اإلخالل بااللتزامات
املادية.
اجل���دي���ر ب���ال���ذك���ر ،أن
ع�������ددا م����ن البرملانيني
ال���ص���ح���راوي�ي�ن املغاربة
ت���ب���ن���وا امل���ل���ف وش���رع���وا
ف��ي ال��ت��ح��رك بكثافة لدى
م��خ��ت��ل��ف امل���س���ؤول�ي�ن في
ال����رب����اط« ،وزارة العدل
واحل������ري������ات ،واملجلس
الوطني حلقوق اإلنسان،
ووزارة االقتصاد واملالية،
واملديرية العامة للجمارك»،
من أجل حل هذه القضية
التي تهم أحد أبناء قبيلة
«ال����ع����روس����ي��ي�ن» ،وذل����ك
ف��ي أف���ق تهيئة األج����واء
ل��ل��زي��ارة امل��رت��ق��ب��ة جلاللة
امللك إلى موريتانيا ،التي
ت��رج��ح م��ص��ادر أن تكون
الشهر القادم.
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تحت األضواء

األب السياسي للعالقات الفرنسية
املغربية ..يجبد آذان املغرب ويتحدث
عن أطفال القمامة في املغرب
باريس .األسبوع

خ��رج القطب الفرنسي
اخل������ب������ي������ر ب������ش������ؤون
امل�����غ�����رب ،وال���ص���دي���ق
احلميم للملك احلسن
الثاني ،الرئيس روالن
دوما ،خرج عن صمت
ط��وي��ل ،ول��م يسبق له
أن حتدث عن املغرب،
منذ تولي امللك محمد
ال������س������ادس للملك،
فاستغل صدور آخر
ك��ت��اب ت��وج��ي��ه��ي عن
ف��رن��س��ا ،ولفرنسا،
بعنوان« :الرهانات
ال����دول����ي����ة للحرب
وال�����س��ل��ام» (أنظر
ص������������ورة غ������ل�����اف
ال����ك����ت����اب) ليوجه
رس�����ال�����ة إل������ى م���ل���ك امل�����غ�����رب ،محمد
ال��س��ادس ،وك��أن��ه يسأله «ه��ل ستباشر
اإلصالحات املفروضة لكي يدخل اسمك
في التاريخ».
روالن دوم���ا ،ال��ذي يفهم م��ن تصفح
الكتاب ،أن مشاركته كادت تكون بدافع
إعطاء رأيه الصريح إلى ملك املغرب،
ال����رأي امل��غ��ل��ف ف��ي ع��ط��ف كبير
على ه��ذه الدولة التي يعطف
عليها ،يظهر ذلك من تلميحه
إل��ى س��وء ال��ع�لاق��ات املغربية
الفرنسية ،على هامش ملف ما
أصبح يعرف مبلف
احل���م���وش���ي،
فيقول دوما
روالن دوما
ل�����ف�����رن�����س�����ا
العجوز  91سنة
و بصيغة
وزيرا للخارجية
اآلم�������ر أن
ت��ك��ف عن
الفرنسية أربع
تد خلها
مرات

أهكذا تريدون أن
يحصل ألوالدكم
أنظروا أيها
المغاربة الذين
تلهثون وراء
التطبيع مع إسرائيل،
أهكذا تريدون
أن يكون مصير
أبنائكم.
(الصورة مأخوذة
عما حصل في غزة
يوم  13يوليوز
.)2014

ف����������ي ال��������ش��������ؤون
الداخلية للمغرب،
ملمحا من بعيد ،إلى
التحالف الروسي مع
اجلزائر ،ولكن يظهر
م��ن ق����راءة صفحات
روالن دوم����������ا ،أن
ه���ذه امل��ق��دم��ات ،إمنا
سطرها لتجبيد آذان
امل���غ���رب( )...ألن��ه كان
ص��ري��ح��ا ف���ي كالمه،
وك����أن����ه ي���ب���رئ امللك
م���ح���م���دا ال�����س�����ادس،
م����ن األغ����ل����اط ،قائال
ع��ن��ه :إن���ه م���ن األكيد،
أن م���ح���م���د ال���س���ادس
واع ب�������ض�������رورة()...
اإلص��ل��اح�����ات ،وتلبية
التطلعات الدميقراطية
«إن
للشعب ،لكن()...
خلف ال��ري��اض��ات الفخمة ف��ي مراكش،
وإقامات الطبقات الفاحشة الغنى ،فإنه
يتواجد أطفال يبحثون عن بقايا اخلبز
في القمامات ،وآخرون يبحثون عن املاء
املفقود ،ألنه تسقى به مالعب الكولف.
روالن دوم��ا ،املفكر الفرنسي
ال����ك����ب����ي����ر ،ي�����ل�����وح بعصا
احلتميات( )...وكأنه يسأل
املغاربة ،عما إذا كانوا قد
ن��س��وا أح�����داث انقالبات
السبعينات ،التي «كانت
ستعصف بالنظام امللكي».
أك��ي��د أن نصيحة دوما
ل��ل��ف��رن��س��ي�ين ب��ال��ك��ف عن
ت��ض��ي��ي��ق امل����غ����رب،
سيسمعو نها ،
ألنه كان مستشار
ق���ط���ب حزبهم
ميتيران.
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القضاء التونسي مينع
كتابا لرئيس اجلمهورية

تاريخ

منصف
املرزوقي

< تونس .وكاالت األنباء
ألول م���رة ف��ي ت��اري��خ ت��ون��س ت��ص��در احملكمة
االستينافية حكما مبصادرة ومنع كتاب« :منظومة
الدعاية حتت حكم بن علي» بل وأص��درت احملكمة
ق��رارا بتغرمي صاحب الكتاب ،رئيس اجلمهورية
املرزوقي بذعيرة مالية ،على أساس أن الكتاب داخل
في إطار احلملة االنتخابية للرئيس املرزوقي ،الذي
رمبا أعجبه املنصب .أصدقاء للرئيس السابق بن
علي وهم كثيرون ،اعتبروا منع هذا الكتاب ،داخال
في إطار إنصاف الرئيس بن علي وتكذيبا ألطروحة
هيمنته على اإلعالم.

الفنان عبد الوهاب الدكالي ممثال على خشبة المسرح وعلى اليمين الممثل الصقلي

البركة :األجانب يتربعون على عرش المشاريع العقارية

«خبـز الدار ياكلـو البرانـي»

< الرباط .األسبوع
ك��ش��ف ت��ق��ري��ر ج���دي���د ص�����ادر ع���ن المجلس
االقتصادي واالجتماعي الذي يرأسه االستقاللي
نزار البركة ،أن حاجيات المغرب من السكن تبلغ
 642ألف وحدة سكنية ،علما أن الحاجة السكنية
للمغاربة تزداد بنسبة  125ألف وحدة سكنية
سنويا.
وأضاف التقرير الذي أعده مجلس البركة حول
قطاع السكن الشهر ال��م��اض��ي ،أن االستثمار
األج��ن��ب��ي ف��ي ه���ذا ال��ق��ط��اع ي��ت��رب��ع ع��ل��ى عرش
االستثمارات بالمغرب ،غير أن هذا القطاع حاليا
يعرف تراجعا حيث انخفضت قيمته بنسبة 3.1

القرار

األبناك «الحالل» واألبناك «الحرام»
< الرباط .األسبوع

بالمائة بعدما عرف ارتفاعا بنسبة  8بالمائة سنة
 ،2008وتراجعت نسبة المبيعات من اإلسمنت
بنسبة  6بالمائة سنة  ،2013مع انخفاضات في
األثمنة في العديد من المدن بنسبة  1.1في المائة،
باستثناء ال��م��دن الكبرى ك��ال��رب��اط والبيضاء
ومراكش الذين لم يتأثروا بانخفاض األسعار.
إلى ذلك ،اقترح مجلس البركة إجراءات عملية
لحل العديد من مشاكل القطاع ،منها :تحسين
فعالية وسائل اللجوء إل��ى القضاء من خالل
تسريع مسطرة البت في ال��ن��زاع��ات ،وتبسيط
وتوضيح مساطير بيع العقار في طور اإلنجاز
وتعزيز ضمان إنهاء األشغال وتسليم السكن،
وذلك لتفادي مشاكل العقار عموما في المغرب.

كشفت مصادر مقربة من
ال��ش��ي��خ ب��ي��د ال���ل���ه رئيس
مجلس المستشارين أن قرار
هذا األخير بإحالة قانون ما
يسمى بالبنوك اإلسالمية
على المجلس االقتصادي
واالجتماعي لدراسته وتقديم
تفاصيله وحيثياته ،نابع من
الضغط والخوف الذي بدأت
تبديه العديد من المؤسسات
المالية وال��ب��ن��وك العادية
بالمغرب من مغبة تصنيف
البنوك المغربية إلى بنوك
«حالل» وبنوك «حرام».
وأضافت ذات الجهات أن

بيد الله رف��ع ه��ذا القانون
ال��ه��ام ،وال���ذي ل��ه انعكاس
أكيد على الوضعية المالية
ببالدنا لتعميق دراسته من
مختلف الجوانب ،وإلشراك
مؤسسة المجلس االقتصادي
واالج��ت��م��اع��ي ال��ت��ي تتوفر
ع����ل����ى ت���م���ث���ي���ل���ي���ة جميع
الحساسيات السياسية،
واالق��ت��ص��ادي��ة ،والنقابية،
وال���خ���ب���راء ،ل���دراس���ة وقع
وتأثير هذه البنوك «الحالل»
ف��ي القطاع المالي بصفة
ع���ام���ة .خ���ط���وة ب��ي��د الله
اعتبرتها القطاعات البنكية
 التي عبرت عن تخوفهامن مضمون هذا القانون،

ومن طريقة تقديمه من بعض
ن��واب العدالة والتنمية -
استدراكا لفراغ ك��ان على
رشيد الطالبي رئيس مجلس
النواب إعماله في مثل هذا
القانون الحساس الذي مر
في الغرفة األولى األسبوع
قبل الماضي ،بأصوات قليلة
ج��ل��ه��ا م���ن ن����واب العدالة
والتنمية ،وذلك في غفلة من
المعارضة وفي «استهتار»
من باقي مكونات األغلبية،
في حين ق��ام بيد الله فور
توصله به على إحالته على
ال���م���ج���ل���س االق����ت����ص����ادي
واالج����ت����م����اع����ي لتعميق
المشاورات بشأنه.

عاجل« :إطالق سراح صديق المستشار الملكي عالي الهمة»

ق���������د
السياسي ي��������ك��������ون
ال����دك����ت����ور
أح�������������م�������������د
اخشيشن ،حسب
تقرير توصلت به صدفة ،رجل
املرحلة إلبطال مخطط االحتاد
اإلف����ري����ق����ي ،ف����ي ح���ال���ة إط��ل�اق
«س��راح��ه» ،بعد التحاقه مبكتب
املستشار الهمة.
ال ي���ج���ادل أح���د ال���ي���وم في
حقيقة وجود حرب دبلوماسية
مفتوحة ب�ين امل��غ��رب واجلزائر
ف��ي امل��ن��ت��دي��ات ال��دول��ي��ة بسبب
نزاع الصحراء املغربية.
وأفادت مصادر ،أن مبعوث
االحت������اد اإلف���ري���ق���ي ف���ي ن���زاع
ال��ص��ح��راء ،ال��ي��س��اري «خواكيم
شيصانو» ،يتجه إلى زيارة بكني
وموسكو ،في سباق مع املغرب،
بعد زي��ارة واشنطن ،وباريس،
ولندن ،ومدريد ،واألمم املتحدة.
وللتذكير ،ف��إن التقرير األخير
لألمني العام لألمم املتحدة «بان
كي مون» حول الصحراء ،جتاوز
ح��ق��وق اإلن���س���ان إل���ى مراجعة
شاملة للمفاوضات ،ابتداء من
السنة املقبلة ،وحمل معطيات
وتوصيات مقلقة للمغرب ،وهو

ما يعتبر إجحافا في حقه.
ل���ن���ع���د ل���ش���خ���ص السيد
اخ��ش��ي��ش��ن ،ص��دي��ق املستشار
امللكي ،الهمة (ال��ص��ورة) ،لكي
ن��ن��ع��ش ال����ذاك����رة أوال ،ولكي
نعرض جليل اليوم ،حكايات من
زمن سنوات الرصاص ورجاله.
كان اخشيشن املناضل في
حركة  23مارس املاركسية ،زمن
ال���دراس���ة بجامعة «السربون»
ب��ب��اري��س ،إل���ى ج��ان��ب آخرين،
ي��ح��ل��م��ون مب��غ��رب آخ����ر ،حسب
أدب����ي����ات ح��رك��ت��ه��م وم����ازال����ت
وث��ي��ق��ت��ه��ا «ف���ش���ل اإلص���ل���اح»،
ص���احل���ة ل�لاس��ت��ئ��ن��اس ملغرب
اليوم .وهو اآلن أعرف بالتقارير
التي تغيب عن غيره من مطلق
املصالح(.)..
ال ي���س���م���ح امل����ج����ال بذكر
مسؤوليات اخشيشن ،الرسمية
واحل���زب���ي���ة م��ن��ه��ا ،ل��ت��ب��ق��ى في
نظري ،أهم منها ،حسب تقرير
ت���وص���ل���ت ب����ه ف����ي امل����وض����وع،
جتربته امليدانية في عملية نادرة
ون��اج��ح��ة ،ف��ي م��ج��ال «التعبئة
االجتماعية» ،جتربة «سرقها»
األم���ري���ك���ي���ون واجل����زائ����ري����ون،
لتسويقها ف��ي ع��ال��م السياسة
ونزاعاتها ،ضمنها تدبير ملف

بقلم :رداد العقباني
الصحراء إعالميا.
وي��ت��ع��ل��ق األم������ر بتجربة
«اخ�����ش�����ي�����ش�����ن» اإلع��ل��ام�����ي�����ة
ال��ن��اج��ح��ة ،ف��ي عملية التلقيح
و»مفهوم التعبئة االجتماعية»،
ب��ط��ل��ب ومت����وي����ل م����ن منظمة
«اليونيسيف» ومبادرة مغربية
في سابقة عاملية (االشتغال زنقة
زنقة ،ودار دار لتلقيح األطفال)،
في والية العامل «الكراوي ومن
س��اع��ده ف��ي تأطير العملية في
مجال الصحة العمومية آنذاك
(الطبيب اإلقليمي م .ازدي���ن).
وق����د ي���ك���ون م���ف���ي���دا ،ال���رج���وع
لتجربة االكتتاب ملسجد احلسن
الثاني وعالقة جناحها مبفهوم
«التعبئة االجتماعية».
أم����ا ح���رك���ة «اخشيشن»،
 23م�����ارس ،ح��س��ب مؤرخيها
«ف��ت��ك��ون��ت خليتها األول���ى من:
م��ص��ط��ف��ى م�����س�����داد ،ومحمد
احل���ب���ي���ب ال����ط����ال����ب ،ومحمد
امل���ري���ن���ي ،وس���ي���ون أس���ي���دون،
وأح�����م�����د ح������رزن������ي ،ومحمد
م��ج��اه��ي��د ،وم��ح��م��د ب��ن سعيد،
ورش��ي��د سكيرج ،وعبد السالم

اجلبلي ،ومحمد مخلس ،وحميد
ب��رادة ،ورافاييل مرغي .قبل أن
ينضاف إلى هذه اخللية كل من:
محمد البردوزي ،ورشيد فكاك،

وأحمد اخشيشن موضع مقالي.
وأت����رك ل��ل��ق��ارئ ،م��ه��م��ة ترتيب
م��واق��ع ه��ذه األس��م��اء الوازنة،
احل���ي م��ن��ه��ا وم���ن م����ات ،لفهم
«ش�ل�اض���ة» امل��ش��ه��د السياسي
املغربي.
أق������وي������اء ون�������اف�������ذون من

أحمد اخشيشن
وعالي الهمة

وع��ب��د ال���ق���ادر ال���ش���اوي ،وعبد
العزيز موريد ،وصالح الوديع،
والطاهر احملفوظي ،ومصطفى
السليماني ،وف��اروق الشاومي،
وم�����ري�����ة س�������درات�������ي ،وليلى
ال��ش��اوم��ي ،ث��م عبد الله ساعف

امل��ن��ظ��م��ة امل��ارك��س��ي��ة سابقا..
كلمتهم م��س��م��وع��ة ف��ي أوساط
امل��ن��ظ��م��ات احل��ق��وق��ي��ة الدولية
و»املصالح املعلومة» ،أصبحوا
م��ن ال��ن��ام��وس املخزني بتعبير

ال��ص��ح��ف��ي م��ص��ط��ف��ى العلوي،
وم��ن��ه��م م���ن ارت���ق���ى إل���ى درجة
مقرب من بطانة امللك ،وحتديدا
م���ن امل��س��ت��ش��ار ال���ن���اف���ذ ،ف���ؤاد
عالي الهمة ،من��وذج اخشيشن
ب��ع��د ال��ت��ح��اق��ه مب��ك��ت��ب الهمة،
ويتمتعون اآلن ،بحظوة جتعلهم
أعضاء في حكومة الظل وحكاما
فعليني ألجنداتها.
ليصبح ال��س��ؤال مشروعا،
هل ك��ان موقف املستشار عالي
ال��ه��م��ة م���ن م��ل��ف اليساريني،
ص���ائ���ب���ا ،وه�����ي ورق������ة ذهبية
ف��ي ي��د القصر امللكي ف��ي ملف
ال��ص��ح��راء ،وه��ل غ��دت النخبة
اليسارية سابقا ،أحمد أخشيشن
منوذجا عبر جتربته وشبكاته
ال���دول���ي���ة ،ك��م��س��ت��ش��ار وخبير،
ج��زءا من احل��ل ملشكلة املغرب،
الصحراوية -اجل��زائ��ري��ة ،بدل
أن تصبح (النخبة اليسارية)
من جديد في أف��ق استحقاقات
انتخابية مقبلة ،أو تبقى جزءا
من املشكلة؟
ه����ن����اك ك���ل��ام آخ������ر ح���ول
مسار «اخشيشن» ،املؤسساتي
واحل��زب��ي وغ���ي���ره( ،)..ال مجال
ل���ق���ول���ه ،م����ن ب�����اب «املجالس
أمانات» ..والله أعلم.
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في حضرة وزير الخارجية

مستشار صحراوي يصرح :ملاذا تسلمون مقترح احلكم الذاتي
لالنفصاليني وال تسلمونه للصحراويني الوحدويني
< الرباط .األسبوع
أح��������������رج م����س����ت����ش����ار
ص������ح������راوي اس���ت���ق�ل�ال���ي
«مامي» صالح الدين مزوار
وزي��ر اخلارجية والتعاون
ب���ق���وة ،األس���ب���وع املاضي،
داخ��ل اجتماع ب�ين جلنتي
اخلارجية بالبرملان خصص
ملدارسة موضوع الصحراء
املغربية.
ال��ب��رمل��ان��ي الصحراوي
ص��ف��ع م����زوار ح�ين خاطبه
بالقول «ال أفهم أنه في الوقت
ال���ذي ن��ح��ن الصحراويون
ال��وح��دوي��ون ن��دب��ر شؤون
ص��ح��رائ��ن��ا ون��ع��ي��ش فوقها

ونواجه االنفصاليني فوق
ترابها ،تهمشوننا وتذهبون
مبقترح احلكم الذاتي الذي
ال نعرف عنه شيئا لتعطوه
للبوليساريو االنفصاليني
ال���ذي���ن ي��واج��ه��ون املغرب
ومختلف مصاحله عالنية،
ن���ح���ن أول�������ى مبقترح
احلكم ال��ذات��ي وعليكم
أن ت��ع��ط��وه ل��ن��ا نحن
ه���ن���ا ل���ن���ن���زل���ه ف���وق
صحرائنا».
مزوار الذي شرع
ي��ل��م��ل��م أث������ار ه���ذه
ال��ل��ك��م��ة ،سيتلقى
ل���ك���م���ة أخ�������رى من
نفس املستشار حني

صالح الدين
مزوار

خ��اط��ب��ه م���ج���ددا بالقول:
«وأنتم تتكلمون على القرار
األخ��ي��ر ل�لاحت��اد اإلفريقي
بتعيني ممثل دائم للصحراء
ب���األمم امل��ت��ح��دة ،أسائلكم،
أين أصدقائكم في االحتاد
اإلفريقي والقارة اإلفريقية
ع����م����وم����ا؟ وأي��������ن موقف
 33دول����ة ال���ت���ي سحبت
اعترافها بالبوليساريو
واالحت����������اد اإلف���ري���ق���ي
ي���ق���رر ع�لان��ي��ة تعيني
هذا املمثل عنه ،علما
أن امل��ع��ل��وم��ات التي
نتوفر عليها تقول إن
أص��دق��اءك��م صفقوا
للقرار».

«حرب غزة» بين يتيم وميلودة

بن كيران لوسائل
اإلعالم« :اللي عندو باب
واحد اهلل يسدو عليه»

< الرباط .األسبوع
ان���ت���ق���ل ال���ص���راع
ح������������ول ال����ق����ض����ي����ة
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة بني
األص���ال���ة واملعاصرة
وح�����������زب ال�����ع�����دال�����ة
وال��ت��ن��م��ي��ة إل����ى قبة
ال��ب��رمل��ان ،بعد صراع
الطرفني حول الشارع،
األسبوع املاضي.
ح������ي������ث ت�����ول�����ت
م������ي������ل������ودة ح��������ازب
رئيسة فريق األصالة
وامل���ع���اص���رة مبجلس
ال��ن��واب مهمة الدفاع
ع��ن غ��زة الفلسطينية
داخ�����ل ال���ب���رمل���ان ،من
خ�ل�ال ت��ق��دمي��ه��ا طلبا
للتحدث في املوضوع
ف��ي إط���ار نقطة نظام
في آخر اجللسة التي
مت��ن��ح ل��ل��ن��واب الكالم
ف�����ي م�����وض�����وع ع����ام
وطارئ.
غ���ي���ر أن م���ب���ادرة
م��ي��ل��ودة ح���ازب قضي
عليها في مهدها عبر

< الرباط .األسبوع
يتضح أن رئيس الحكومة عبد اإلله بن كيران
مصمم على تكسير «الحصار اإلعالمي» ،الذي
يقول بأنه مضروب عليه من طرف عدة أطراف
إعالمية وعلى رأسها القناة الثانية ،وبعض
المواقع اإللكترونية الواسعة االنتشار،
وبعض منابر الصحافة المستقلة ،الذين
يعتبرهم بن كيران ال مصداقية لهم ويتعمدون
التشويش عليه .بن كيران الذي اشتكى كذلك
حزبه رسميا لدى الهيئة العليا للسمعي
البصري ،األسبوع الماضي ،من محاصرة
رموزه وخطاباته في اإلعالم العمومي
السمعي البصري ،فتح جبهة سمعية بصرية
جديدة لمخاطبة قطاع رجال ونساء اإلعالم
هذه المرة بكل مكوناته ،السمعي البصري
والمكتوب ،المستقل والحزبي ،العمومي
والخاص ،وذلك عبر تسجيل لحوار بالصوت
والصورة مع موقع حزبه حول مختلف قضايا
اإلعالم ،وبهذا يكون بن كيران قد وجه الكثير
من الرسائل ،وعلى رأسها رسالة «اللي عندو
باب واحد الله يسدو عليه».

ميلودة
حازب

ال��ق��ي��ادي ف��ي العدالة
وال����ت����ن����م����ي����ة محمد
ي��ت��ي��م ،ال���ذي اعترض
بقوة على هذا الطلب
وأك�������د أن القضية
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة تهم
جميع ال��ن��واب وتهم
ال��ب��رمل��ان برمته ،وإذا
ك�����ان م����ن حت�����رك في

ه��ذا امل��ج��ال فسيكون
ل����ل����ب����رمل����ان ب���رم���ت���ه،
كتنظيم جلسة عامة
مثال خاصة بالقضية
الفلسطينية للتنديد
بالعدوان اإلسرائيلي
الغاشم على فلسطني
ع���ام���ة ،وق���ط���اع غزة
خاصة.

حروب اتحادية...

ادريس الشكر في مواجهة زوجة العامل وشباب يصفون حساباتهم بالكريموجين
< الرباط .األسبوع
رس����م إدري������س لشكر
ال����ك����ات����ب األول حل���زب
االحت�����������اد االش�����ت�����راك�����ي
خ���ط���ة م��ح��ك��م��ة لتجنب
ض���غ���وط زوج������ة العامل
بحزب االحت��اد االشتراكي،
ال���ب���رمل���ان���ي���ة ح���س���ن���اء أبو
زي���د ق��ب��ل ان���ط�ل�اق مؤمتر
الشبيبة االحتادية
ف����ي جولته
ال����ث����ان����ي����ة
مب��������ق��������ر
ادريس
احل������زب،
الشكر
ا لسبت

التي أش��رف عليها لشكر شخصيا
املاضي.
ادريس لشكر الذي كان قد أغلق بعدما قاطعها في األول وأقفل هاتفه
الهاتف في وجه أبو زيد عشية املؤمتر النقال .غير أن��ه خ�لال ي��وم السبت،
األول للشبيبة االحتادية ببوزنيقة ،انقلب لشكر على أبو زيد بعدما أمن
األس��ب��وع امل��اض��ي ،مم��ا دف��ع��ه��ا إلى احتواء تيار سفيان خيرات ومؤمتري
استقطاب موالني صحراويني لها ،فاس والبيضاء ،خاصة حينما قرر
وإنزالهم داخل مؤمتر الشبيبة قبل بشكل مفاجئ التكفل بإعالن النتائج
أن ت��ت��ط��ور األم����ور إل���ى مواجهات فيما بعد عملية االنتخاب.
صاحيبي وك��ان��ت أب��و زي��د ال��ت��ي سبق أن
درجة
بني تيارات غير معروفة إل�
عبد�ىالفتاح
اس���ت���ع���م���ال غ�����از «ال���ك���رمي���وج�ي�ن» ،تراجع لشكر عن انتخابها من طرف
واحل���ج���ر ،وت��ك��س��ي��ر ج��م��ي��ع مرافق املجلس الوطني للحزب خالل أبريل
م���رك���ب ال���ش���ب���اب ب��ب��وزن��ي��ق��ة ،دخل امل��اض��ي ،رئيسة للفريق البرملاني
ه���ذه امل����رة ف��ي ات���ص���االت م��ع��ه��ا بل ل��ل��ح��زب م��ح��ل أح��م��د ال����زاي����دي ،قد
اس��ت��دع��اه��ا ووع��ده��ا بتمكينها من هددت لشكر بـ«تفجير احلزب» وبرد
حصتها داخ��ل هياكل الشبيبة قبل االعتبار لنفسها منه خالل احملطات
إجراء االنتخابات ،السبت املاضي ،القادمة(.)..

ما خفي
في أعقاب نشر «األسبوع» ملوضوع
أزمة القناصلة في وزارة اخلارجية
(أنظر األسبوع ،عدد 3 :يوليوز
 )2014أمضى وزير اخلارجية
مزوار املوافقة على الالئحة اجلديدة
للقناصل ،وكان من بينها تعيني
القنصلة املغربية في مرسيليا،
قنصلة في مدينة عنابة اجلزائرية.
نصيحة ملغاربة من القطب املالي
السعودي ،عبد الرحمن الزعمل،
رئيس الغرفة التجارية السعودية
الذي أبدى استغرابه من ظاهرة
حكومية مغربية ،وقال :احلكوميون
األمريكيون يركبون سيارات أمريكية،
واحلكوميون الفرنسيون يركبون
سيارات فرنسية ،واحلكوميون
املغاربة ،هم الذين ال يركبون
سيارات مصنوعة في وطنهم.
بعد «إبعاد» خال املستشار الهمة
حميد نرجس من حزب األصالة
واملعاصرة ،رغم الدور الكبير الذي
كان يلعبه في جهة مراكش ،جاء
الدور على إحدى قريباته في الدار
البيضاء ،باعتبارها واحدة من
املجموعة التي لم يعد مرغوبا فيها
من لدن القيادة احلالية(.)..
من غرائب مؤمتر شبيبة حزب
االحتاد االشتراكي ،غياب ممثلي
الشباب حسن طارق واملهدي
املزواري في البرملان ..أحد الغاضبني
قال إنهما أمام اختيار صعب بني
الشرعية النضالية واملؤسساتية،
أو الشرعية املبنية على الريع
السياسي(.)..
بعض املتتبعني ألحداث سقوط
عمارات في حي بوركون عابوا
على رئيس احلكومة بن كيران
عدم حضوره لهذه الفاجعة ،مقابل
استعجاله في استئجار طائرة
خاصة حلضور جنازة الطالب
املغتال عبد الرحيم احلسناوي
عضو تنظيم التجديد الطالبي
املوالية حلزبه.
نهاية كأس العالم  2014كان لها
طعم نسائي خاص ،فالبلد املضيف
«البرازيل» حتكمه امرأة اسمها
«ديلما روسيف» ،والبلدان اللذان
اجتمعا في مقابلة النهاية هما
أملانيا التي حتكمها املستشارة
«أجنيال ميركل» ،واألرجنتني التي
تترأسها «كريستينا فرنانديز».
أكثر املعنيني بقضية وجود متساح
في نهر أبي رقراق هو مدير وكالة
تهيئة ضفتي أبي رقراق ،لكنه
فضل التزام الصمت رغم ما يشكله
انتشار اإلشاعات على مستقبل
مدينة الرباط التي تريد أن تتحول
إلى عاصمة لألنوار ..وجود متساح
في هذه املنطقة يصعب تصديقه من
الناحية العلمية ،ألن مياه املنطقة
عند املصب ماحلة ،والتمساح
الوحيد الذي ميكنه أن يعيش في
املياه املاحلة ينبغي أن يأتي من
أستراليا.

األوضاع في الصحراء
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قضية إطالق النار من طرف الجيش على سيارات مشبوهة

أول امتحان للجنرال عروب في األقاليم الجنوبية

< بئر أنزران .األسبوع
ش���ه���د ي�����وم السبت
األخ���ي���ر ،ح���ادث���ة وف���اة
نتيجة إطالق النار على
سيارتين ذاتي الدفع
الرباعي مشبوهتين()..
من طرف الجيش ،والتي
ك���ان ع��ل��ى م��ت��ن واح���دة
منهما المسمى «إ .ب»
ال������ذي ل���ف���ض أنفاسه
األخ�����ي�����رة ع���ن���د نقطة
«ب����ك����داري» ،ش���رق بئر
أن����زران ،ف��ي م��ا أصيب
«محمد .ل .ت» بطلقات
نارية في أسفل جسمه،
أما الراكب الثالث فقد الذ
بالفرار إلى موريتانيا،
حسب مصادر إعالمية.
وطالب «ال��داه سيدي
ب����دا» وال����د ال��ف��ق��ي��د في
تصريح لقناة «العيون»،
ب���إج���راء ت��ح��ق��ي��ق نزيه
لكشف مالبسات الحادث،
ووجه رسالة إلى أنصار

الجنرال
عروب

جبهة البوليساريو بعدم
الركوب على قضيته ،كما
ك���ش���ف أن السلطات
المغربية وعدته بإجراء
ت��ح��ق��ي��ق ع�����ادل لكشف
مالبسات الحادث.
ويعتبر هذا المشكل
أول ام��ت��ح��ان للمفتش

صحف مصرية تفضح
نساء «بدو الجزائر»

العام للقوات المسلحة
الملكية الجديد الجنرال
قائد المنطقة الجنوبية
بوشعيب ع��روب ،الذي
دخ�����ل ع���ل���ى خ����ط ه���ذا
الحادث بتعميق البحث
بعد توقيف احترازي
ل��ل��م��ت��س��ب��ب ف���ي إط�ل�اق

النار.
وح�����س�����ب م����ص����ادر
مختلفة ،فإن حالة التأهب
القصوى التي رفعتها
المملكة المغربية ،كانت
وراء إط�لاق النار على
الشباب الثالثة ،إذ لم
ي���ع���د

هناك تساهل بخصوص
م��خ��ت��رق��ي ال���س���ور منذ
إعالن حركة «داعش» عن
ن��ي��ت��ه��ا ف���ي استهداف
ال����م����غ����رب بعمليات
إرهابية( )..الخوف من
اإلره�����اب ه���و السبب،
حسب نفس المصادر.
ووقفت «األسبوع» على
م������راس������م دف��������ن جثة
ال����ص����ح����راوي «إ .ب»
ال���م���ن���ح���در م����ن قبيلة
«الركيبات أوالد الطالب»
بمقبرة «خ��ط الرملة»،
بحضور وازن لشيوخ
وأعيان قبائل الصحراء،
وأس�������رت�������ه ال���ك���ب���ي���رة
والصغيرة ،الذين نجحوا
في إبعاد ه��ذه القضية
التي كانت البوليساريو
ح��ري��ص��ة ع��ل��ى تبنيها
وجعلها ورقة ضغط أمام
المنظمات الدولية ،في
ان���������ت���������ظ���������ار ك����ش����ف
الحقيقة(.)..

< المرسى .األسبوع

ن المنا
الصيام ع

كانت قيادة البوليساريو تمني النفس بأن
تحقق بزيارة الصحفيين المصريين ،التي
نظمت في سرية تامة ،نصرا إعالميا يخفف
م����ن الضغط النفسي ال������ذي تواجهه
البوليساريو نتيجة سوء تدبيرها ،فقد خيب
اإلع�لام المصري ظن البوليساريو بما
تناولته الصحف والمنابر اإلعالمية من
مواضيع ،ومن بينها مقالة بعنوان «الشعب
ال��ص��ح��راوي أك��ث��ر ال��ش��ع��وب استبشارا
بالسيسي» ...وأثار شريط فيديو عرضته
صحيفة «المصري ال��ي��وم» على الشبكة
ال��ع��ن��ك��ب��وت��ي��ة ،س��خ��ط ق���ي���ادات نسائية
ص��ح��راوي��ة ،وال���ذي تظهر فيه م��ا يسمى
بوزيرتين من الحكومة الصحراوية تحمالن
عنوان «حفل للسيدات المطلقات ..أحد أغرب
العادات لبدو الجزائر» ،ما يوحي بأن الشريط
يتكلم عن بدو الجزائر ،بينما تظهر فيه نساء
قياديات في جبهة البوليساريو وهو ما اعتبر
بالفضيحة ،وق��د اهتمت الصحافة المصرية
باألمور االجتماعية التافهة دون الخوض في ما
هو سياسي ،واعتبرت الصحراويين مجرد بدو
من جنوب الجزائر.

صادقت جماعة المرسى الحضرية خالل دورة شهر يوليوز،
على تمديد خط النقل الحضري بين العيون والمرسى ( 25كلم
جنوب العيون) ،وهو ما يرى رئيس البلدية بدر الموساوي
أن��ه بإمكانه أن يخفف من أزم��ة النقل بما يضمن الجودة
وتعريفة في متناول المواطنين.
وصادق أعضاء المجلس على نقط إتمام عملية حيازة بقعة
أرضية ،وإع��ادة برمجة اعتمادات وتحديد سوق للماشية،
ودراسة مشكل الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية ،باإلضافة
إلى موضوع تأهيل شاطئ المرسى الذي فقد الكثير من جماليته
ودوره .ول��م ت��ع��رف دورة يوليوز مناقشات بين األغلبية
والمعارضة التي فضلت ه��ذه األخ��ي��رة االل��ت��زام بالصيام
الشامل(.)..

شة
ق
في

بلد
ي
ة
ال
مرسى

البوليساريو تكسر أضلع الرافضين لـ«نظامها»
< بوجدور .األسبوع
ب���ع���د أن اعتقلته
مليشيات البوليساريو
بسبب تهمة ملفقة ،فقد
أص����������درت ف�����ي حقه
المحكمة االبتدائية
بوالية بوجدور ،حكما
بالسجن لمدة سنتين
ف�������ي ح�������ق ال�����ش�����اب
«ال���غ���ي�ل�ان���ي حسن»،
بتهمة تكوين عصابة
أشرار واالعتداء على
شرطي أثناء اعتقاله،
بينما حكم على الشاب
ال���ص���ح���راوي «محمد

أمبارك» بالسجن لمدة
ع�����ام واح������د بتهمة
المشاركة في تكوين
عصابة أشرار .
ي���أت���ي ذل����ك بعدما
ف������ش������ل������ت ق�������ي�������ادة
ال��ب��ول��ي��س��اري��و رغم
التعذيب ف��ي إلصاق
تهمة الخيانة بالشبان
ب��س��ب��ب ع�����دم كفاية
األدلة ،ومن ثمة حاولت
أن تتهمهم بحرق مقر
اتحاد الشبيبة بوالية
السمارة ،وفشلت أيضا
رغم أساليب التعذيب
ال���ت���ي م���ورس���ت على

الشابين .ويمر الشاب
الغيالني لحسن الذي
ت��م توقيفه والهجوم
على منزله بغير أي

سند قانوني من ظروف
ص��ح��ي��ة ص��ع��ب��ة ،بعد
تعرضه للتعذيب الذي
تسبب له في كسر في

أحد أضلعه ،وفقرة من
ع���م���وده ال��ف��ق��ري ،وال
يستطيع الجلوس()..
وق��د منع م��ن الذهاب
إلى المستشفى ،وهو
ف����ي ح���ال���ة خطيرة.
ون��اش��دت عائلته في
وق������ت س����اب����ق كافة
ال��م��ن��ظ��م��ات الدولية
ال���م���ع���ن���ي���ة بحقوق
اإلن�����س�����ان ب���ض���رورة
التدخل العاجل إلنقاذ
حياة ابنها ،وهو الملف
الذي تتابعه منظمات
ح���ق���وق���ي���ة مغربية
ودولية.

ق���دم األس��ت��اذ ال��م��ح��ام��ي «علي
بحيليس» شكاية رسمية بالمحكمة
االبتدائية ضد المفتش الجهوي لحزب
االستقالل بكلميم ،نيابة عن «عبد الوهاب
بالفقيه» الكاتب الجهوي لحزب االتحاد
االش��ت��راك��ي ورئ��ي��س ب��ل��دي��ة المدينة،
ويطالب رافع الدعوى بأداء تعويض ال
يقل عن مليون درهم لفائدة رئيس بلدية
كلميم.
أن��ج��زت بلدية العيون ثمانية
م���دارات ف��ي أق��ل م��ن عشرة أيام
ش��م��ل��ت ج���ل ال���ش���وارع ال��ت��ي تعرف
اكتظاظا ،مما يعني إل��غ��اء استعمال
اإلشارات الضوئية ،وهي خطوة تدل على
أن المسؤولين أدركوا أخيرا أهمية فتح
الطريق في مدار مصغر أمام حي معطى
الله ،الشيء الذي خلق نوعا من االرتياح
لدى ساكنة هذه األحياء التي كان عليها
قطع مسافة طويلة للوصول إلى الجزء
اآلخر من الحي.
أكدت «كجمولة بنت أبي» خالل
زيارتها للعيون ومشاركتها في
حفل إفطار جماعي للمهاجرين جنوب
الصحراء ،الذي تبنته اللجنة الجهوية
لحقوق اإلنسان العيون -السمارة -
بوجدور ،على دعمها لكافة المبادرات
اإلنسانية التي تهدف إلى تعزيز آليات
حقوق اإلنسان.
وش���ددت القيادية ف��ي ح��زب التقدم
واالشتراكية ورئيسة لجنة التعليم
واالتصال بمجلس النواب ،على أهمية
الظرفية الحالية التي تتطلب المزيد
من اليقظة ،والحذر التام في كيفية
التعامل مع مبدإ حقوق اإلنسان في
كونيته.
ع����اد ه����ذا األس����ب����وع ،األطفال
ال��ص��ح��راوي��ون المستفيدون من
المرحلة األولى من برنامج العطلة
للجميع ،والمنتمون لجميع أقاليم وجهات
الجنوب .وتوجه عشرات األطفال نحو
مخيمات بشمال المملكة بهدف االندماج
وقضاء عطلة صيفية بمخيمات الصويرة،
والحوزية ،وفم ال��وادي ،وإف��ران .وهو
البرنامج الذي تشرف عليه وزارة الشباب
والرياضة «العطلة للجميع» ،وتدعمه
واليات وعماالت األقاليم الجنوبية بتوفير
النقل للمستفيدين ،بتكلفة مالية تفوق 6
ماليين درهم في السنة ،تتحملها وزارة
الداخلية ،وشركة فوسبوكراع ،ووكالة
الجنوب ،والمجالس المنتخبة.
اإلمام الشاب الجندلي الذي تم
تكليفه بإمامة المصلين بمسجد
موالي عبد العزيز طيلة شهر رمضان
األبرك ،بعد قرار السلطات إقفال مسجد
القيصارية ألسباب تقنية ،استطاع أن
يجلب إلى صالة التراويح عددا كبيرا من
المصلين من مختلف أرجاء المدينة ،وهو
م���ا ج��ع��ل ح����رص م��ن��دوب��ي��ة الشؤون
اإلس�لام��ي��ة ع��ل��ى تكليف ق���راء جيدين
بمختلف المساجد ،يعطي ثماره.
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خبايا األمور في ما يجري ويدور

الفريق البرلماني لم يطلع على مضمونها

نتائج عكسية لمذكرة حزب األصالة
والمعاصرة حول الدستور
فريق البام لم يكن
يعلم بمضامين
المذكرة

< الرباط .األسبوع
عادت المذكرة السياسية التي وجهها
حزب األصالة والمعاصرة إلى باقي
األحزاب السياسية ،األسبوع الماضي،
بنتائج عكسية لما كانت تتوقعه قيادات
حزب الجرار.
هذه المذكرة التي لم تتم االستشارة
الواسعة بشأنها داخ��ل ق��ي��ادة حزب
ال��ج��رار ،حيث صيغت ب��دون مشاركة
باقي أعضاء المكتب السياسي وبدون
علم الفريق البرلماني للحزب بمجلس
المستشارين وبمجلس النواب ،خلق
تقييم نتائجها سجاالت ساخنة داخل

قيادات حزب البام ،بين من اعتبر أن
نتائجها كانت نجاحا إعالميا هاما،
وبين من حكم عليها بالفشل لكونها لم
ت��ؤد إل��ى رد فعل سياسي م��ن طرف
األحزاب السياسية التي همشتها ،ولم
ترد عليها مطلقا.
وبين ه��ذا وذاك ،ب��رزت دع��وات من
طرف قيادات أخرى تؤكد على أولوية
فتح حوارات مباشرة مع حلفاء األصالة
والمعاصرة بالساحة السياسية عموما،
وفي تكتل المعارضة خصوصا «االتحاد
واالستقالل» ،في محاولة لكسر الحصار
ال��ذي ب��دأت تشعر به قيادات متعددة
داخل حزب الجرار كواقع ملموس سواء

داخل البرلمان أو في الساحة السياسية
بن كيران
عموما.
وك����ان����ت م����ذك����رة ح�����زب األص���ال���ة
والمعاصرة التي وجهها إلى جميع
األحزاب السياسية أغلبية ومعارضة،
بحر األسبوع الماضي ،تهم دعوة إلى
تشكيل جبهة موحدة للقضايا المصيرية
بالبالد «الوحدة الترابية ،والمناصفة،
والهوية ،والنموذج التنموي» ،لم تلق
أي رد فعل م��ن ط��رف أغلب مكونات
المشهد السياسي باستثناء الهجوم
عليها من طرف قياديي العدالة والتنمية،
الذين اعتبروها «مذكرة فارغة تريد
تبييض وجه حزب خلق مشوها».

هــل هـي نهايـة الحــوار االجتمــاعـي؟

بن كيران ال يعترف بالنقابات األكثر متثيلية

< الرباط .األسبوع
وج��ه عبد اإلل���ه بن
كيران رئيس الحكومة
ض��رب��ة م��وج��ع��ة وفي
صمت للنقابات األكثر
تمثيلية بمناسبة تقديم
حصيلته المرحلية
األسبوع الماضي ،حين
أع��ل��ن ع���زم الحكومة
على تنظيم ما سماه
بـ«الحوار الوطني حول
السياسات االجتماعية
ببالدنا» الذي سيفتح
ف�������ي وج���������ه جميع
الفعاليات السياسية،
وال�������ن�������ق�������اب�������ي�������ة،
واالق�������ت�������ص�������ادي�������ة،
وال��م��ج��ت��م��ع المدني،
وغيرهم من المؤسسات
المعنية الرسمية وغير
الرسمية.

األموي
هذه الرسالة المشفرة
التي وجهها بن كيران
في المجال االجتماعي،
اس��ت��ن��ف��رت النقابات
وعقدت قيادات ثالث
نقابات كبرى مشاورات
أول���ي���ة ح����ول كيفية
التعاطي مع هذا الخيار
غ��ي��ر ال��م��س��ب��وق في

يتيم
تاريخ الحكومات
المغربية السابقة التي
ظ���ل���ت ت����ت����ح����اور مع
النقابات األكثر تمثيلية
كـ»إطار وحيد وأوحد
ل��م��ع��ال��ج��ة القضايا
االجتماعية والحوار
االجتماعي».
هذه النقابات التي

مخاريق
اع�����ت�����ب�����رت
األم����ر ب��م��ث��اب��ة إغالق
ل��ب��اب ال��ح��وار معها،
وف��ت��ح��ه م���ع فاعلين
آخ��ري��ن ك���رد ف��ع��ل من
ط��رف ب��ن ك��ي��ران على
ال���م���ذك���رات النقابية
الساخنة والقرارات
ال���راف���ض���ة للجلوس

للحوار مع بن كيران
ع��ل��ى ط��ري��ق��ت��ه ووفق
ش��روط��ه« ،النقابات»
أج���ل���ت ق������رار كيفية
ال���ت���ع���اط���ي م����ع هذه
الدعوة من طرف رئيس
الحكومة إلى اجتماع
مكاتبها المركزية في
القريب العاجل.

أسرار التعليم

مفارقـات..الغشاشيـن
> أ .د .عبد الله لخلوفي رئيس مركز الدراسات واألبحاث
والتقييم للتربية والتكوين

ال أقول ما سأكتب من باب االعتراض على القائل
أو ازدراء موقفه الثابت م��ن قضية إدم���اج حملة
الدبلومات الجامعية ،لكن ال بد من العمل على توضيح
األم��ور جليا لكي نقف جميعا على حقائق مرة قد
تخفى عنه ،أو قد ال تبدو له على حقيقتها نظرا
البتعاده عن ميدان التربية والتعليم .القائل هو السيد
رئيس الحكومة الذي يقف موقفا مبدئيا ،يحسب له،
من مشكل إدماج المعطلين في الوظيفة العمومية،
مفاده «التوظيف مرادف للكفاءة المعرفية والمهنية».
لكن ال ب��د م��ن توضيح األم���ور حتى تتجلى على
حقيقتها ويعرف الجميع أن المعطلين ليسوا هم من
يتحملون مسؤولية انعدام الكفاءة أو تدنيها ،فهم
ليسوا المسؤولين ع��ن دب��ل��وم��ات العطالة التي
يحملون؛ في المقابل لست هنا بصدد التأصيل إللغاء
عامل الكفاءة عند التوظيف.
فحتى لو أردنا تحميلهم مسؤولية الغش الممنهج
الذي يتعاطون له ،بحيث أصبحوا ذوو كفاءات عالية
بهذا الخصوص ،فليسوا هم المسؤولون عن هذه
ال��ظ��اه��رة ال��م��دم��رة للفرد وللمجتمع ،ب��ل نتحمل
مسؤوليتها جميعا ،كمسؤولين ع��ن المنظومة
التعليمية وكتربويين وكرجال تعليم وكآباء .سمحنا
ألبنائنا منذ نعومة أظافرهم بالتعاطي لكل أنواع
الغش واالحتيال ،وترعرعوا في هذه البيئة الموبوءة
حيث الكل ناجح والغالبية العظمى «ساقطين».
برامج تعليمية مختلة يطغى عليها التضخم
المعرفي المهول ،منذ أقسام التحضيري األول ،وهو
ما أفقد المدرس المتجاوز معرفيا (انعدام إمكانية
التكوين المستمر) أهليته وأفقد التلميذ قابليته
للتعلم .وأخطر ما في هذا األمر أن يحرم أبناؤنا من
ام��ت�لاك اللغة ،آلية التواصل والتفاهم المؤهلة
لمواصلة التعلم .بالموازاة مع هذا القلب الخطير
للمفاهيم ،فقد زاد المسؤولون عن المنظومة التربوية
الطينة بلة بالتأسيس للنجاح الجماعي حتى لألميين
لإلبقاء عليهم بين جدران أقسام أصبحت عنوانا
«للهدر المدرسي» الفعلي.
لم يتمكن المدرسون من التأقلم مع هذه البيئة
الموبوءة ،وهو ما جعل نسبة كبيرة منهم تصاب
بأسقام جعلتهم يفتقدون لبوصلة التموضع السليم
التي تجعلهم يقومون بمهام تعليم أبنائنا (أبنائهم)
كما يجب ،قدر المستطاع .انقلبت المفاهيم التربوية
رأس���ا على ع��ق��ب ،فأصبح ك��ل واح���د يتعامل مع
الوضعية المزرية م��ن منظوره ال��خ��اص وحسب
اقتناعاته؛ لماذا القيام بالمهام التربوية (التدريس
حسب األصول ،التقييم والمراقبة ،الخ) كما يجب،
بينما الكل ناجح في آخر المطاف؟ في هذه األرضية
التربوية الضحلة نبتت وترعرعت آفة الغش حتى
أصبحت غابة مخيفة متداخلة األغ��ص��ان ،بحيث
تحولت هذه الظاهرة المخيفة إلى ثقافة اجتماعية
صعبت إلى حد بعيد إمكانية استصالح تربتها .فقد
أصبح الغش «النقيل» ه��و السمة األساسية في
االمتحانات والمباريات ،في كل الميادين وعلى كل
المستويات.
أش��ج��ار غ��اب��ة ال��غ��ش غطت على م��ا دون��ه��ا من
االختالالت المخلة بأدبيات التربية والتعليم ،فكيف
السبيل للكفاءة المعرفية والمهنية في هذا الخضم؟
كما لن تفوتني اإلشارة إلى ظاهرة النفخ المثير في
النقط التي دخلت كذلك قاموسنا الثقافي الرديء،
بحيث أصبح الجميع يستحسنها ويحبذها بالرغم
من المستويات المعرفية المنحطة لتالمذتنا وطالبنا؛
وهذه الظاهرة يتحمل رجال التعليم مسؤولية تفشيها
كما يتحمل اآلباء مسؤولية التشجيع عليها .لقد بلغت
منظومتنا الثقافية حد العبث لكثرة ما تعرفه من
تناقضات وقلب خطير للمفاهيم يثير االستغراب.
هل سنعمل على تأمين دبلومات الكفاءة والجودة
في مثل هذه البيئة الثقافية المتردية التي تواطأ
الجميع فيها على إعطاب ملكات ومواهب أبنائنا،
بتربيتهم على التناقضات بكل ألوان الطيف ،حيث
الكسل والغش يفضيان إلى النجاح بمعدالت نقط
جد مرتفعة ونسب مئوية جد عالية؟ «اللي نجح سقط
واللي سقط نجح» عنوان منظومة ثقافية تئن من فرط
التناقضات ،سمتها االستخفاف واالستهتار بمستقبل
أبنائنا وبلدنا.
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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.

الحسن الثاني لم يكن يثق في
االتحاديين
الحسن الثاني قام بشيء
أع�ت�ب��ره سلبيا شيئا م��ا في
حكومة التناوب وهو احتفاظه
بإدريس البصري وزيرا للداخلية،
أن���ا ك �ن��ت أش �ع��ر ت �ج��اه وجود
البصري داخ��ل الحكومة بكون
الملك لم تكن له الثقة فينا نحن
االتحاديون ،لكن بالرغم من ذلك فقد
ح ��اول أن يخلق ج��وا ج��دي��دا في
عالقته مع الحكومة ،وبطبيعة الحال عمل الوزير األول على إعطاء
الوزارة األولى مكانة في إطار الدستور ،وقد انطلقت في السنة
األولى التي عشناها مع الملك الحسن الثاني العديد من أوراش
اإلصالح في عدد من الميادين .المهم أنه في هذه السنة األولى
اتسعت مساحة الحرية بالنسبة للمغاربة ،وأصبح من الممكن القول
إن المغاربة ص��اروا مواطنين ولم يعودوا رعايا كما كانوا في
السابق.
< محمد اليازغي «االتحاد االشتراكي»

معايـــيـر السفــارة

م��ن ال �م �ف��روض أن
تتوافر مسطرة واضحة
في تعيين السفراء تنبني
أس ��اس ��ا ع �ل��ى الخبرة
وال�ك�ف��اءة والتجربة()..
وم��ن المتعارف عليه في
ه� � ��ذا ال � �م � �ج� ��ال تعيين
شخصيات عامة مشهود لها
بالكفاءة في مجاالت التدبير
أو شخصيات وازنة تحظى
بالثقة .وبالنسبة للمغرب،
فبالرغم من توافر آلية دستورية
تضبط الجهة الموكول لها اق�ت��راح وتعيين السفراء
واعتمادهم لديها ،تظل أزمة المعايير مطروحة.

قراءة في خبر
الحوادث القاتلة في المدن المغربية

بنعبد الله ..الوزير الذي وعد باالستقالة
وأخلف وعده بعد انهيار العمارات

ل���م ي��ك��ن انهيار ثالث
عمارات في م��دي��ن��ة الدار
ال���ب���ي���ض���اء ،ص���ب���اح يوم
الجمعة الماضي ،والذي
أسفر عن سقوط  17قتيال
وعشرات المصابين بجروح
متفاوتة الخطورة ،األول من
نوعه في المغرب ،فقد حدثت
قبله انهيارات سابقة لمنازل
عديدة في ال��دار البيضاء
وفاس ،وغيرهما من المدن.
وت���ع���د ال������دار البيضاء،
ال���ع���اص���م���ة االقتصادية
ل��ل��م��غ��رب ،ال��م��دي��ن��ة التي
شهدت أكبر عدد من حوادث
انهيارات المنازل ،حيث لقي
ش��خ��ص��ان مصرعهما في
حادث انهيار منزل ،وأصيب
آخ���ر ب��ج��روح خ��ط��ي��رة في
أكتوبر من السنة المنصرمة،
كما قتل ستة أشخاص في
أحد المنازل في حي شعبي
بالمدينة القديمة في ماي
.2012

جانب من حادث
بورگون

وف��ي مدينة ف���اس ،قتل
ال��س��ن��ة ال��م��اض��ي��ة أربعة
أشخاص من بينهم ثالثة
أطفال ،وأصيب ستة آخرون
ب���ج���روح خ���ط���ي���رة ،ج���راء

انهيار منزل عتيق ،بحي
الشرابليين ف��ي المدينة
القديمة في فاس ،كما عرفت
مدن أخرى ح��وادث مميتة
مشابهة طيلة السنوات

كالم الصورة

< عبد الفتاح البلعمشي «المركز المغربي للدبلوماسية»

المغرب قد يفاجئنا بتقدمه
على إسبانيا

اللعب فوق الموت..

جيل المستقبل يلعب فوق
ظهر الموت ،هنا سقطت ثالث
عمارات في حي بوركون ،لكن
الموت الذي فزع له الكبار لم
يكن ليخيف مالئكة صغارا
اختاروا االستحمام في ما
تبقى من هذا الحمام..

بالنظر إلى حالة الجمود
ال �ت��ي تعيشها الديمقراطية
اإلسبانية اليوم ،واالندفاع الذي
يشهده المغرب ف��ي السنوات
األخيرة نحو الحريات والحقوق،
يجعل كال البلدين يخوضان سباق
المسافات الطويلة بلغ فيها المغرب
ل�ي��س ف�ق��ط م�س�ت��وي��ات ك�ب�ي��رة في
الديمقراطية ،ب��ل ق��د يفاجئنا في
القريب العاجل ون��رى كيف أن��ه سيستجمع أنفاسه ويتجاوز
جاره.
< نسرين الحشالف «أول مغربية في المحكمة
الدستورية اإلسبانية»

حسابات خاطئة ضد فلسطين
م���ا ي� �ح ��دث اليوم
يدخل في إطار محاوالت
ت� �ص� �ف� �ي���ة ال� �ق� �ض� �ي ��ة
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة لفائدة
ال�م�ن�ظ��ور الصهيوني،
وربما أخطأ الصهاينة في
الحساب عندما اعتقدوا أن
الفلسطينيين سيكونون
ضعافا هذه المرة ألن العالم
ال�ع��رب��ي منشغل بقضاياه
ال���داخ� �ل� �ي���ة ،وص���راع���ات���ه،
وت �ن��اح��رات��ه ،وأن المقاومة
محاصرة في غزة ،وبالتالي يصعب عليها أن تكون جاهزة
ألي عدوان ،وهذا كان حسابا خاطئا ألن الشعب الفلسطيني
كان جاهزا ،وكانت المفاجأة أن االنتفاضة الثالثة بدأت
من قلب القدس ومن قلب األراضي الفلسطينية المحتلة
سنة  ،1948وهذا كان له تأثير كبير.

< خالد السفياني «مجموعة العمل لدعم العراق
وفلسطين»

القليلة الماضية.
وسجلت أشهر االنهيارات
القاتلة بالمغرب في مدينة
القنيطرة «قريبة من الرباط
العاصمة» في العام 2008

بسقوط بناية سكنية ،ما
أدى إلى مقتل  28شخصا
وجرح العشرات ،فتحولت
الحادثة حينها إلى قضية
رأي ع���ام وط���ن���ي ،بسبب
االح�����������ت�����������ج�����������اج�����������ات
الغاضبة للسكان من هول
ال��ك��ارث��ة اإلن��س��ان��ي��ة التي
حصلت.
وك�����ان وزي�����ر اإلس���ك���ان
والتعمير وسياسة المدينة،
محمد نبيل بن عبد الله ،قد
وع��د السنة الماضية بأن
يستقيل من منصبه إذا ما
تكرر ح��ادث انهيار منزل
على ساكنيه ،وذل��ك عقب
س���ق���وط م���ن���زل بالمدينة
ال��ق��دي��م��ة ل��ل��دار البيضاء
مخلفا خمسة قتلى ،غير أنه
لم يستقل رغ��م أن��ه حدثت
بعد ذلك انهيارات متوالية
لمنازل في مدن مغربية.

«ملك أمريكي» في دولة جديدة بين مصر والسودان
مملكة شمال السودان ،هذا هو
االسم الذي أطلقه مواطن أمريكي
اسمه« :جيرميا هيتون» على دولته
ال��ج��دي��دة ال��ت��ي ق��ال��ت الصحف
العالمية بأنها دولة حقيقية تم
إنشاؤها م��ؤخ��را ف��ي الصحراء
القاحلة جنوب مصر ،ولم يكذبها
أي أحد.
وق���ال���ت ص��ح��ي��ف��ة «واشنطن
بوست» إن «هيتون» كان يلعب مع
ابنته في منزلهم بوالية فيرجينيا
في الشتاء الماضي ،عندما سألته
عما إذا كان من الممكن أن تصبح
أميرة حقيقية ،وألن «هيتون» الذي
يعمل في مجال التعدين لم يرد أن
ي��ق��دم وع���ودا زائ��ف��ة ،ق��ال البنته
«إيميلي» البالغة من العمر حينئذ

هيتون
رفقة ابنته
إيميلي

ستة أع��وام ،والتي كانت مهتمة
ج����دا ب����أن ت���ك���ون أم����ي����رة ،نعم
يمكنها.
وبعد أشهر ،كان «هيتون» في
رحلة بالصحراء القاحلة جنوب
مصر ،فقام في عيد ميالد ابنته

السابع وال��ذي واف��ق  16يونيو
الماضي ،بزرع علم أزرق يحمل
أربع نجمات ،وتاج وتحول المكان
الذي يطلق عليه السكان المحليون
«بير طويل» إلى ما أصبح «هيتون»
وعائلته يطلقون عليه «مملكة

شمال السودان» ..وهناك« ،هيتون»
هو الملك كما يصف نفسه ،وابنته
إيميلي هي األميرة.
وب��ع��ودت��ه إل��ى مسقط رأسه،
قامت األسرة بصنع تاج إليميلي
الصغيرة وطلبوا من األصدقاء
وأفراد العائلة بمخاطبتها رسميا
باألميرة إيميلي ،وتبلغ مساحة
المملكة الجديدة  800ميل مربع
ف���ي ال��ص��ح��راء ال��ش��اس��ع��ة بين
السودان ومصر ،ووجد «جيرمي»
ه����ذه ال��ب��ق��ع��ة ب��ع��د س��ل��س��ل��ة من
األبحاث الطويلة حول األراضي
التي لم تعلن أي جهة ملكيتها
عليها ،لتحقيق
ح����ل����م ابنته
الصغيرة.
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فيليبي السادس في ضيافة محمد السادس

حتى ال تفوح رائحة السردين من العالقة المغربية واإلسبانية

ف�����ي خ���ض���م م�����ن امل���ت���غ���ي���رات
اجل��ي��وس��ي��اس��ي��ة واالق���ت���ص���ادي���ة
والتحديات األمنية على الساحة
الدولية واإلقليمية وخصوصا في
ح��وض البحر األب��ي��ض املتوسط،
ت��أت��ي زي���ارة ع��اه��ل إسبانيا امللك
«فيليبي ال���س���ادس» إل���ى املغرب،
زي��ارة متت برمجة ج��دول أعمالها
ب��دق��ة ف��ي ال��ت��وق��ي��ت وامل��ل��ف��ات بني
الدولتني(.)..
كانت رؤي��ة العاهل اإلسباني
األب «خ�����وان ك���ارل���وس» مغايرة
ل���ب���ع���ض ال����س����اس����ة واألح����������زاب
واإلعالميني اإلسبان ،ينهجها كذلك
حاليا خلفه «فيليبي السادس»،
ل��ت��ك��ون ال��ع�لاق��ات الشخصية بني
امللكني محمد ال��س��ادس و«فيليبي
ال��س��ادس» ،صمام أم��ان للعالقات
الثنائية عندما تنجرف عن جادة
الطريق املشترك واملتميز.
ه���ن���اك ج���ه���ات حت�����اول دائما

وألس��ب��اب سياسية وإيديولوجية
تعكير ص��ف��و ال��ع�لاق��ات الثنائية
التاريخية ،وترتكن في مساعيها

إل��ى وج��ه��ات نظر حتكمها أحكام
مسبقة ضد املغرب خصوصا تلك
امل��ت��ع��ل��ق��ة مب��ل��ف ال��ت��ط��رف الديني

كاريكاتير

واإلرهاب(.)..
ب����امل����ق����اب����ل ،ه����ن����اك أص������وات
إسبانية حكيمة وعقول دبلوماسية
وسياسية واق��ت��ص��ادي��ة لها رؤية
استشرافية ،تنظر إلى ما هو أبعد
م��ن حلظة تتحكم فيها شوفينية
وتعصب البعض.
جن����د م����ن ب��ي�ن ه�������ؤالء وزي����ر
اخل���ارج���ي���ة اإلس���ب���ان���ي���ة األسبق
وال��دب��ل��وم��اس��ي امل��خ��ض��رم «ميغيل
أنخيل م��ورات��ي��ن��وس» ،ال���ذي خبر
واح��ت��ك ب��امل��ل��ف��ات احل��س��اس��ة بني
إس��ب��ان��ي��ا وامل��غ��رب ،وال���ذي اعتبر
أنه رغم الضباب الذي يلف مسيرة
العالقات بني إسبانيا واملغرب فإن
ملك امل��غ��رب ي��ع��رب خ�لال مختلف
احمل���ط���ات ع���ن ح��س��ن ن��ي��ت��ه للدفع
باملصالح املشتركة للبلدين إلى
األمام.
ه���ن���اك ن���ق���اط م���ع���ق���دة كثيرة
ف��ي ال��ع�لاق��ات املغربية اإلسبانية

وأسئلة حتتاج اإلجابة عليها إرادة
سياسية أكيدة .وتأتي زيارة العاهل
اإلسباني للمغرب لتأكيد تلك اإلرادة
ومحاولة اجلانبني مالمسة حلول
م��ب��ت��ك��رة ل��ت��ج��اوز ب��ع��ض العوالق
اآلتية من حقب تاريخية متفاوتة
ك��ان��ت تتخللها ت���وت���رات« .يجب
إزال��ة رائحة السردين عن العالقة
امل��غ��رب��ي��ة واإلس���ب���ان���ي���ة» ،مقولة
محكمة ل��وزي��ر االت��ص��ال املغربي
السابق العربي امل��س��اري ،ورمبا
تعتبر مرتكزا أساسيا في العالقات
البينية وتعزز خطوات أخرى لبناء
أب��ج��دي��ات وم���ح���ددات ت��رت��ك��ز على
املشترك وحتتوي احلاضر وتصبو
إلى مستقبل يكون أفضل للضفتني
معا ،خدمة ملصالح البلدين احليوية
وبعيدا عن أط��روح��ات وحسابات
عقيمة تتوجس م��ن تطبيع كامل
ف��ي عالقات
البلدين.

المغربية التي تصاهرت مع حكومة «داعش»
ل��م يكشف حتى اآلن ع��ن اس��م الزوج
املرتقب ،للسلفية فتيحة املجاطي ،أرملة
ك����رمي امل���ج���اط���ي ،ع��ض��و ت��ن��ظ��ي��م القاعدة
الذي قتل رفقة ابنه آدم في مواجهات مع
ق���وات األم���ن ال��س��ع��ودي��ة ،لكن ج��ل وسائل
اإلع�ل�ام التي نشرت اخلبر أكدت
أنها ستعقد قرانها على الساعد
األمي��ن لزعيم التنظيم داع��ش أبو
ب��ك��ر ال��ب��غ��دادي .وك��ان��ت صحيفة
«تيليغراف» البريطانية قد نشرت
م��ؤخ��را ،رس��م��ا توضيحيا يظهر
هيكل ال��ق��ي��ادات ال��ت��اب��ع لتنظيم
ال���دول���ة اإلس�لام��ي��ة امل��زع��وم��ة في
العراق والشام ،وميكن من خالله
ت��وق��ع ال�����زوج امل��رت��ق��ب لفتيحة،
رغ����م أن إخ���وان���ه���ا ال��س��ل��ف��ي�ين ال
يؤكدون أنها مازالت على عصمة
رج��ل آخ��ر ..ه��ذه احلكومة تتكون
م��ن :أب��ي بكر البغدادي «إبراهيم
ال����ب����دري» ،وال���ن���ائ���ب أب����و مسلم
التركماني واسمه «فاضل احليالي» ضابط
جيش سابق من تلعفر ،باإلضافة إلى من
متت تسميتهم بالوزراء ويتعلق األم��ر بـ:
أبي عبد الرحمن البيالوي واسمه «عدنان

إسماعيل» جنم (ضابط سابق في اجليش،
ق��ات��ل ف��ي امل��وص��ل ف��ي  5يونيو املاضي)،
وأب�����ي ق���اس���م واس���م���ه «ع���ب���د ال���ل���ه أحمد
املشهداني» مسؤول استقبال العرب وتأمني
االنتحاريني ،وأبو هاجر العسافي واسمه

«محمد حميد الدليمي» وهو مسؤول البريد
في التنظيم ...باإلضافة
إل��ى أس��م��اء أخ���رى كما
تظهر الصورة(.)..

حيلة الشيخ بيد الله التي أوقفت مناقشة ملف البنوك اإلسالمية
ل��م يستسغ رئ��ي��س احلكومة
املغربية عبد اإلله بن كيران إحالة
رئيس مجلس املستشارين «الغرفة
الثانية في البرملان» الشيخ محمد
بيد ال��ل��ه م��ش��روع ق��ان��ون البنوك
ال��ت��ش��ارك��ي��ة «اإلس�ل�ام���ي���ة» ،الذي
حصل على مصادقة مجلس النواب
«ال���غ���رف���ة األول������ى» خ��ل�ال الشهر
املاضي ،إلى املجلس االقتصادي
واالجتماعي ،حيث تسببت هذه
اإلح����ال����ة األس����ب����وع امل���اض���ي في
جتميد مناقشة املشروع احلكومي
داخل جلنة املالية بالغرفة الثانية،
وهو ما عد من طرف حزب العدالة
والتنمية حيلة تشريعية لتمديد
أم���د م��ن��اق��ش��ة امل���ش���روع وتأخير
صدوره.
وق����ال ب���ن ك���ي���ران ال����ذي كان

الشيخ
بيد الله

يتحدث مؤخرا ،خالل يوم دراسي
حول «التدبير املفوض أي منوذج

ألي خدمة» ،نظم من طرف جمعية
مهندسو حزب العدالة والتنمية،

م��ت��زع��م ال��ت��ح��ال��ف احل��ك��وم��ي ،إن
إق��دام رئيس الغرفة الثانية على
اإلح��ال��ة التلقائية ملشروع قانون
البنوك التشاركية على املجلس
االق��ت��ص��ادي واالجتماعي مبثابة
«م���ح���اول���ة ت��أخ��ي��ر ال����ش����روع في
العملية التشريعية وم��ن��اورة من
املناورات التي يقوم بها خصومه
السياسيون ،والتي لن تؤدي إلى
أي نتائج».
ووص�������ف رئ����ي����س احلكومة
رئ��ي��س مجلس املستشارين بأنه
«من خسر املقابلة باللعب النظيف
وجلأ للعب اخلشن» ،مؤكدا أن هذا
األس��ل��وب «ل��ن يعيق اإلصالحات
التي تقوم بها احلكومة في املجال
امل��ال��ي» ،ب��ل ستكون ل��ه ارت���دادات
إي��ج��اب��ي��ة ل��ص��ال��ح ح���زب العدالة

والتنمية على مقربة االنتخابات
ال��ب��ل��دي��ة امل��ق��ب��ل��ة امل���زم���ع عقدها
أواسط السنة املقبلة.
وج��اء انتقاد رئيس احلكومة
بعدما أحال محمد الشيخ بيد الله
مشروع قانون البنوك التشاركية
ال����ذي م���ن ش��أن��ه أن ي��ق�نن تقدمي
خ���دم���ات ب��ن��ك��ي��ة إس�ل�ام���ي���ة ،بعد
توافق األغلبية واحلكومة داخل
الغرفة األولى على تأطير عمل هذه
الصيغة من البنوك طبقا لألحكام
ال����ص����ادرة ع���ن امل��ج��ل��س العلمي
األعلى ،وإسناد مسؤولية تدبير
ص��ن��دوق ض��م��ان ودائ����ع البنوك
التشاركية إلى
شركة مساهمة
حت����ت مراقبة
البنك املركزي.
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«األسبوع» تنفرد بنشر وثائق عالمية عن ماضي ومستقبل المغرب
أمام خطر الهجوم الجزائري

أمريكا تطالب المغرب بإصالحات سياسية
يكشف هذا التقرير ،الطريقة األمريكية في دعم المغرب ،على طريقة أسلوبها التقليدي بفرض شروط
وتعقيدات.
وحيث كان األمر يتعلق بخطر هجوم جزائري على المغرب ،سنة  ،1964وهو ما يمكن أن يحدث اآلن ،فإن
الطريقة األمريكية التي يكشف عنها هذا التقرير ،تكاد تصدمنا بأن الدعم األمريكي سيأتي بعد الهجوم
الجزائري خصوصا وأن الواليات المتحدة في  1964ربطت دعمها للمغرب بضرورة اإلصالحات السياسية.
بقلم الباحث :الزاكي عبد الصمد
ردع أي عدوان محتمل
من الجانب الجزائري،
والدفاع عن أراضيه.
خصوصا وأن ذكرى
حرب الرمال ما تزال
ح���ي���ة ف�����ي أذه������ان
الجزائريين إلى أبعد
الحدود.

إن ال��ح��دي��ث ع���ن سباق الخارجية األمريكية للشؤون
ال���ت���س���ل���ح ب���ي���ن المغرب اإلفريقية ،لقدرات المغرب
وال��ج��زائ��ر ،م��وض��وع قديم ،ال���دف���اع���ي���ة م����ن الناحية
ب��ق��در ق����دم ال���ع�ل�اق���ات بين العسكرية ،بناء على طلب من
البلدين بعد استقاللهما .ذلك وزي��ر الخارجية األمريكي،
أن��ه ل��م تكد تمر سنة على وذلك بعدما طلب منه وزير
استقالل الجزائر ،كآخر دولة الخارجية المغربي أحمد
ف��ي شمال إفريقيا تحصل ال��ط��ي��ب بنهيمة ،أن تقدم
على استقاللها في يوليوز أمريكا للمغرب مساعدات
من سنة  ،1962حتى دخل عسكرية ،لمواجهة أي هجوم مأزق المغرب بين
المساعدات
ال��ج��اران في ح��رب الرمال ،محتمل من طرف الجزائر،
الفرنسية
انطالقا من أكتوبر  .1963ب��ع��دم��ا ب���دا واض��ح��ا تفوق
واألمريكية
وقد كانت هذه الحرب بمثابة ال��ج��زائ��ر على المغرب من
المبتدأ وال��خ��ب��ر ف��ي توتر ناحية القدرات العسكرية،
يشير التقرير إلى
العالقات بين البلدين ،منذ نظرا الستفادة الجزائر من
أن المغاربة تقدموا
ذلك التاريخ إلى اآلن ،وربما الدعم السوفياتي.
إل������������ى ك���������ل م���ن
إلى أن يرث الله األرض ومن
تفوق الجزائر على المغرب ال����ف����رن����س����ي����ي����ن
عليها.
واألمريكان بطلبات
في سباق التسلح
ولم يهدأ منذ ذلك التاريخ
ل�����ل�����م�����س�����اع�����دة
ب��ال البلدين ،فقد دخ�لا في
ورد في هذا التقرير «بأنه العسكرية ،بعدما
سباق التسلح تحسبا ألي
طارئ محتمل ،نظرا لتقلب وفقا لتقديرات االستخبارات هولوا من سرعة
األحوال اإلقليمية والدولية ،األم���ري���ك���ي���ة ،ف����إن التراكم التسلح الجزائري،
وكذلك لعدم اطمئنان بعضهما السريع في العتاد العسكري ح��ي��ث أن وزي���ر
البعض .ونود أن ننقل قراءنا من الجانب الجزائري ،وذلك ال������خ������ارج������ي������ة
إلى نموذج للسباق للتسلح ن���ت���ي���ج���ة ال����م����س����اع����دات ال���م���غ���رب���ي كان
بين البلدين ،ولكن مع عودة السوفياتية المتتالية ،قد مقررا له متابعة
للتاريخ شيئا ما ،وذلك بعد جعل المغرب في وضع غير هذه المسألة عند
مرور سنة تقريبا على نهاية مالئم ،من ناحية القدرات زي��ارت��ه ألمريكا
ح��رب ال��رم��ال ،انطالقا من العسكرية مع الجارة الجزائر ف���ي  18يناير
بهدف خلق توازن في القوة .1965 ،وذك����ر
وثيقة أمريكية.
والوثيقة عبارة عن مذكرة حيث ب��دا ذل��ك واض��ح��ا من ال����ت����ق����ري����ر أن
رفعها مساعد وزير الخارجية ح��ي��ث ال��م��ع��دات والتنظيم ال���ف���رن���س���ي���ي���ن
األمريكية للشؤون اإلفريقية ،وال��ت��دري��ب ،إن على صعيد اس�����ت�����ج�����اب�����وا
عائق
إلى وزير الخارجية «راسك ال��ق��وات ال��ج��وي��ة أو قوات للطلب ،حيث أعدوا
ال��م��ش��اة ،وذل���ك ف��ي غضون برنامجا مدته خمس سنوات ،شديد في ال��رد على الطلب ف����ك����روا
ليشمل معدات الجيش ،ودعم المغربي ،تمثل ف��ي نقص في طريقة لتقديم المساعدات
األم�����وال وال��س��ي��ول��ة التي العسكرية .واقترحوا إعداد
رأى أصحاب
ا
برنامج الستكمال البرنامج
لت
ق
ر
ي
ر
أ
ن
ال
د
الفرنسي ،وذلك من خالل
عم العسكري
ل
ن
ت
تذكر بالن
ك
و
سب
ن
ة
ل
ه
لل
م
قي
غ
م
ر
ة
توفير فائض في المعدات،
إ
ب،
دون األخذ بعي
ضافية أو كبرى
ن
ا
ال
عت
إما عن طريق الهبة أو عن
با
ر
ت
ص
حيح
طريق بيع العملة المحلية.
حالته السياسية
واالقتصادية ال
دا
خ
لي
ة
غير أن هذا البرنامج رأى
دان» «،»Rusk Dean
فيه األمريكان أنه من شأنه
وه���ي م��ؤرخ��ة بـ 15يناير الستة أشهر إلى السنة
أن يدخلهم في ص��راع مع
 ،1965وموضوعها تقديم القادمة» .وتشير الوثيقة إلى ع����ن ط����ري����ق ع������دد من
ال��ب��رن��ام��ج ال��ف��رن��س��ي ،ألن
ت��م��ك��ن��ه��ا م����ن تقديم
مساعدات أمريكية عسكرية أن ت��خ��وف وق��ل��ق المغرب الطائرات المروحية.
أما عن الجانب األمريكي ،مساعدة من هذا النوع .غير فرنسا في تلك المرحلة كانت
للمغرب .والوثيقة عبارة عن واضح ومفهوم ،وذلك بشأن
دراسة قام بها مساعد وزير عدم قدرته في المستقبل على فإن أمريكا كانت تعاني من أنهم من خالل هذا التقرير ،ف��ي ص��راع م��ع أمريكا
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من أجل النفوذ في المغرب.
ضرورة تطوير المنظومة الدفاعية
الجوية المغربية في أقرب وقت
ويشير التقرير إلى أن المشكلة
الرئيسية واألساسية ،تكمن في تلبية
مخاوف وقلق المغرب من القوات
الجوية الجزائرية التي صارت تضم
في تلك المرحلة طائرات «»MIG-21
السوفياتية ،ومقنبالت «»IL-18
ال��س��وف��ي��ات��ي��ة أي����ض����ا .وق�����د أكد
الفرنسيون أنهم ليسوا مهتمين
بمساعدة المغرب بخصوص تطوير
منظومته الدفاعية الجوية .كما لم
يخف األمريكان قلقهم من كون أن
المنشآت المتعلقة بالدفاع أرض جو
تكون دائما مكلفة ومعقدة من حيث
المنشآت .ألن ذلك يعني إنفاق ما بين
 5و 15مليون دوالر على مدى سنوات
قليلة .وجاء في التقرير قائمة بأنواع
الطائرات الممكن تقديمها كمساعدة
ل��ل��م��غ��رب ،إض���اف���ة إل���ى تكلفتها،
وخصائصها .ونظرا لتزايد حاجة
المغرب لترسانة للدفاع الجوي في
أقرب وقت ،من جراء تفاوت الهوة
بينه وبين الجزائر ،وكذلك تزايد
ال��ض��غ��ط ع��ل��ى ال��م��غ��رب ،ف��ق��د رأى
أصحاب التقرير أنه يجب تسليم
ال��ط��ائ��رات ف��ي وق��ت مبكر للمغرب
تحسبا ألي خطر.
ويشير أصحاب التقرير أنه لتوفير
منظومة دفاعية جوية ،وفي وقت
مبكر ،فإن ذلك يتطلب أمواال إضافية
من وكالة برنامج الدعم العسكري
األمريكي ابتداء من السنة المالية
 1965أو السنة المالية  ،1966وربما
على مدى السنتين أو الثالث الثالثة
الالحقة .وحيث إن برنامج المساعدة
العسكرية األمريكية للمغرب بلغ 249
مليون دوالر خالل السنوات الخمس
ال��م��اض��ي��ة ،ف��إن��ه ق��د ت��م تخفيضه
تدريجيا ،ذلك أنه في السنة المالية
لسنة  1965فإن المبلغ المعتمد هو
 800000دوالر ،وكان في مجمله،
وإلى حد كبير مخصص للتدريب
وقطع الغيار.

اإلدارية ،والتذمر السياسي المتنامي،
من جراء مصاريف الدفاع الجوي.
ورأى أص��ح��اب التقرير أن الدعم
العسكري لن تكون له قيمة إضافية
أو كبرى تذكر بالنسبة للمغرب ،دون
األخذ بعين االعتبار تصحيح حالته
السياسية واالقتصادية الداخلية.
وم��ع ذل��ك ،فقد رأوا أن��ه من المهم
للواليات المتحدة أن يحافظ المغرب
على توجهه الموالي للغرب أساسا.
حيث إن المغرب كان مفيدا وأساسيا
بشكل خاص للواليات المتحدة في
القضايا الهامة ل��دى هيئة األمم
المتحدة وإفريقيا ،وخصوصا قضية
الكونغو .كما أن��ه عندما يحصل
ال��م��غ��رب ع��ل��ى ق���وة ردع عسكرية
لمواجهة الجزائر ،فإن ذلك سيكون
عامال حاسما في تحديد خط المغرب
السياسي والذي من شأنه أن يكون
مواليا للمعسكر الغربي.
الواليات المتحدة أمام ثالثة
خيارات لتقديم المساعدات
العسكرية
االحتمال األول :أنه يمكن للواليات
المتحدة األمريكية أن تقدم ضمانة
للمغرب ،في حالة إذا هدد المغرب
بشكل واضح عن طريق العدوان
ال���ج���زائ���ري ب��س�لاح ال���ج���و ،فإن
ال��والي��ات المتحدة ترسل قوات
للدفاع عن المملكة .وقدروا أن من
ش��أن ه��ذا االختيار أن تكون له
ميزة جيدة إذا قبل ،وه��ي عدم
ال���ت���ورط ف��ي ت��ق��دي��م مساعدات
عسكرية جديدة لها انعكاسات
غ��ي��ر م���ح���م���ودة ع��ل��ى برنامج
المساعدات العسكرية األمريكية.
غير أنهم أش���اروا إل��ى أن هذا
االختيار من شأنه أن تكون له
س��ل��ب��ي��ات ك��ب��ي��رة وه���ي إش���راك

ط������راز
«ميغ « 17الروسية الصنع من المقرر
أن يزور موسكو في شهر ماي ،ويكاد
يشير
يكون من المؤكد أن يطلب أجزاء
التقرير إلى
إضافية من طائرات « ،»MIGوغيرها
من المعدات من االتحاد السوفياتي.
أن المشكلة الرئيسية
ورأى األمريكان أن مثل هذا اإلجراء
واألساسية ،تكمن في تلبية
مما ال شك فيه ستكون له عواقب،
المساعدات العسكرية لن
وه��ي أن المغرب سيكون ملزما
مخاوف وقلق المغرب من القوات
تكون لها فائدة دون
بتقديم تنازالت سياسية لالتحاد
تضم
صارت
التي
الجزائرية
الجوية
تصحيح األوضاع
السوفياتي.
والسياسية
االقتصادية
في تلك المرحلة طائرات «MIG-
االحتمال الثالث :يمكن للواليات
للمغرب
المتحدة أن توفر ح��دا أدن��ى من
 »21السوفياتية ،ومقنبالت
برنامج الطائرات النفاثة اإلضافية
ورد ف��ي ه���ذا ال��ت��ق��ري��ر أن
« »IL-18السوفياتية أيضا
على عدة مراحل ،على مدى ثالث إلى
الظروف
مساعدة المغرب في ظل
أرب���ع س��ن��وات ،ب��ش��رط أن يتخلى
تلك
��ي
�
ف
�ا
�
�ه
ال���ت���ي ك����ان ي��م��ر م��ن�
المغرب عن سربه من الطائرات من
المرحلة ،من شأنه أن يطرح مشاكل
ط��راز «م��ي��غ» السوفياتية الصنع.
أخرى .ومنها أنه يواجه صعوبات
وللقيام بذلك يتطلب اتخاذ تدابير
م��ال��ي��ة خ��ان��ق��ة ،وم���ن ش���أن إضافة
استثنائية من طرف السلطة التنفيذية
قبل
وربما
مباشرة،
األمريكية
القوات
العسكرية
مصاريف صيانة الطائرات
األم��ري��ك��ي��ة للحصول ع��ل��ى أموال
المتطورة التي سترسل إليه أن تضع بدء القتال بصفة فعلية في شمال إضافية.
أعباء أكبر على ميزانيته .كما أن إفريقيا.
للواليات
يمكن
الثاني:
االحتمال
اتخاذ قرار بخصوص نوع ومراحل
توصية:
برنامج الدفاع الجوي يجب أن يأخذ المتحدة أن تقول للمغرب إنها ليست
بعين االعتبار اآلثار المالية المترتبة في وضع يمكنها من تقديم طائرات
رأى األمريكان أنهم يفضلون
عنه بالنسبة للمغرب ،وكذلك التأثير أكثر تقدما ،وتشجعه على البحث في
االحتمال الثالث ،وأوصوا بـ:
ال���م���ب���اش���ر ف����ي ج����ه����ود تنميته مكان آخ��ر عن الطائرات المقاتلة
لتدعيم س�لاح��ه ال��ج��وي .ويشير
االقتصادية.
أوال :ت��خ��وي��ل م��ك��ت��ب الشؤون
كما رأوا أن المغرب ،وعلى المدى أصحاب التقرير إلى أن الملك الحسن اإلفريقية التابع ل��وزارة الخارجية
الطويل ،سيعاني من مشاكل الفوضى الثاني ،الذي لديه بالفعل طائرات من األمريكية ،ووكالة التنمية الدولية،

ووزارة
الدفاع ،دراسة «أ» نوع وعدد أنسب
الطائرات المالئمة للمغرب ،مع األخذ
بعين االعتبار ق��درة المغرب على
تشغيلها وصيانتها ،مع ضرورة
دراس����ة ت��أث��ي��ر ه���ذا ال��ب��رن��ام��ج في
الميزانية العامة للحكومة المغربية.
وف��ي م��ا يتعلق ب��أه��داف الواليات
ال��م��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة ال��ش��ام��ل��ة في
ال���م���غ���رب« .ب» ت��ح��دي��د المصدر
المحتمل ،وتوقيت التمويل لبرنامج
الطائرات ،ليكون األنسب في ضوء
أول���وي���ات واح��ت��ي��اج��ات الواليات
المتحدة العالمية.
ثانيا :إخبار أحمد الطيبي بنهيمة
وزير الخارجية المغربي ،بأنه على
ال��رغ��م م��ن أن ال���والي���ات المتحدة
األمريكية مازالت تحتاج لدراسة
إمكانية فائض معدات قواتها البرية
لتدرس إمكانية تقديم مساعدات بهذا
الخصوص ،مع إخباره بعدم استبعاد
تقديم المساعدة في بعض المواقع
األكثر إلحاحا .وكذلك إخباره بأن
المنطقة األك��ث��ر م�لاءم��ة لمساهمة
ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة لالحتياجات
العسكرية المغربية ،ه��ي منطقة
الدفاع الجوي.
وهكذا يتبين أن الواليات المتحدة
لم تكن لتتخلى عن المغرب أمام قوة
الجزائر ولو في أحلك الظروف.
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إعــالنــــات,,,,,
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس
الجماعة الحضرية
لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون
القانونية
المصلحة القانونية
إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار
يعلن رئيس المجلس البلدي
لمكناس إل��ى العموم أن��ه قد
أودع بالمصلحة القانونية
ملفا يتعلق بإحداث محل لبيع
وت��ري��ي��ش ال��دج��اج ب��رق��م 17
شارع هارون الرشيد بالص
دارم م���ك���ن���اس م����ن ط���رف
السيد(ة) :حنوم أحمد.
ف��ع��ل��ى ك���ل م���ن ي��ه��م��ه األم���ر
االتصال بالمصلحة القانونية
بالجماعة الحضرية لمكناس
(ملحقة الحبول) قصد االطالع
ع��ل��ى ه����ذا ال��م��ل��ف وإب�����داء
مالحظاته ،وذل��ك خ�لال أجل
مدته ( 15ي��وم��ا) اب��ت��داء من
تاريخ نشر هذا اإلعالن.
As 314/14
************
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس
الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون
القانونية
المصلحة القانونية
إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار
يعلن رئيس المجلس البلدي
لمكناس إل��ى العموم أن��ه قد
أودع بالمصلحة القانونية
ملفا يتعلق ب��إح��داث مقهى
ومخبزة برقم  64و 65تجزئة
مسعودة البساتين مكناس من
ط��رف السيد(ة) :الصفراوي
عبد الله.
ف��ع��ل��ى ك���ل م���ن ي��ه��م��ه األم���ر
االتصال بالمصلحة القانونية
بالجماعة الحضرية لمكناس
(ملحقة الحبول) قصد االطالع
ع��ل��ى ه����ذا ال��م��ل��ف وإب�����داء
مالحظاته ،وذل��ك خ�لال أجل
مدته ( 15ي��وم��ا) اب��ت��داء من
تاريخ نشر هذا اإلعالن.
As 315/14
************
المملكة المغربية
وزارة االقتصاد والمالية
مديرية أمالك الدولة
مندوبية أمالك الدولة
بالدار البيضاء
إعالن للعموم
ل��ي��ك��ن ف���ي ع��ل��م ال��ع��م��وم أنه
ستجرى أي��ام  21و 22و23
يوليوز  2014بيع عن طريق
السمسرة العمومية لكميات

م���ن ال���م���ن���ق���والت ،وذل�����ك في
الساعات واألم��اك��ن المبينة
أسفله:
 ي���وم اإلث��ن��ي��ن  21يوليوز 2014اب���ت���داء م���ن الساعة
ال��ع��اش��رة والنصف صباحا
بمقر ال��م��رك��ز االستشفائي
محمد بوافي التابع لعمالة
مقاطعات الفداء مرس السلطان
الكائن بشارع  2مارس.
مجموعة منقوالت ومتالشيات
م��ك��ون��ة م��ن ل����وازم ومعدات
طبية ،مكاتب خشبية ،أسرة
عبارة عن م��اط�لات ،طاوالت
المبيت ،أبواب خشبية ،آالت
ناسخة ومختلفات.
 ابتداء من الساعة الثانيةعشر والنصف زواال بالمشتل
الكائن بالغابة الخضراء التابع
لعمالة مقاطعات بن امسيك
(مندوبية اإلنعاش الوطني).
مجموعة منقوالت مكونة من
أدوات وم����ع����دات ول������وازم
البستنة.
 ي��وم ال��ث�لاث��اء  22يوليوز 2014اب���ت���داء م���ن الساعة
ال��ع��اش��رة والنصف صباحا
ب��م��ق��ر م��ح��ك��م��ة االستيناف
ال���ك���ائ���ن���ة ب����ش����ارع الجيش
الملكي.
م��ج��م��وع��ة دراج�������ات نارية
وهوائية متالشية.
 ابتداء من الساعة الثانيةعشر زواال بمقر المستودع
التابع لعمالة مقاطعات أنفا
ال���ك���ائ���ن ب����ش����ارع إبراهيم
الروداني
مجموعة منقوالت مكونة من
مكاتب خشبية ،كراسي ،رفوف،
خزانات حديدية ومختلفات.
 ي��وم األرب��ع��اء  23يوليوز 2014اب���ت���داء م���ن الساعة
ال��ع��اش��رة والنصف صباحا
بالمختبر العلمي التابع لوالية
األمن الوطني
مجموعة منقوالت مكونة من
م��ع��دات ول�����وازم كهربائية،
معدات إلكترونية ومختبرية
مكتبين خشبيين ،كراسي
ومختلفات.
 ابتداء من الساعة الثانيةعشر زواال بمقر المندوبية
اإلقليمية للتشغيل عين السبع
الحي المحمدي.
مجموعة منقوالت مكونة من
مكاتب خشبية ،كراسي ،رفوف،
خزانات حديدية ،طابعا ،آالت
النسخ ،هواتف ومختلفات.
يؤدى ثمن البيع فورا مع زيادة
 %10م�����ن أج������ل مختلف
الصوائر ،ويتحمل المشتري
مصاريف التسجيل والتنبر
المتعلقة بمحاضر السمسرة
ودفاتر التحمالت .في حالة
األداء بالشيكات يتعين أن
تكون في اسم القابض المعني
ومضمونة من ط��رف البنك.
ول��ل��م��زي��د م���ن المعلومات
واالطالع على دفتر التحمالت،
المرجو االت��ص��ال بمندوبية
أم�ل�اك ال��دول��ة الكائنة بحي

النخيل  3زنقة ش��رم الشيخ
ال�������دار ال���ب���ي���ض���اء الهاتف
/0 5 2 2 . 2 5 . 1 3 . 0 6
 0522.25.54.48أو االطالع
ع��ل��ى ال���م���وق���ع اإللكتروني
لمديرية أمالك الدولة
www.domaines.gov.ma
إشعارات وإعالنات.
As 316/14
************
المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
محكمة االستئناف
بخريبكة
المحكمة االبتدائية
بخريبكة
مكتب التنفيذ المدني
ملف التنفيذ رقم:
2014/80
فاطنة لكوار
ضد
أزهور الطوسي ومن معها
إعالن عن بيع عقار بالمزاد
العلني
إن رئ���ي���س م��ص��ل��ح��ة كتابة
الضبط بالمحكمة االبتدائية
بخريبكة يعلن بأنه بتاريخ 08
شتنبر .2014
على الساعة ال��ح��ادي��ة عشر
صباحا بقاعة البيوعات بهذه
المحكمة سيقع بيع ما يلي:
 العقار الكائن بالرقم 782حي االنبعاث خريبكة.
 ال����ث����م����ن االف����ت����ت����اح����ي: 890.000.00درهم.
مع زيادة  03%لفائدة الخزينة
العامة.
فعلى الراغبين في المزيد من
اإليضاحات االتصال بمكتب
التنفيذ المدني لالطالع على
دفتر الشروط والتحمالت.
As 317/14
************
المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
محكمة االستئناف
التجارية
بمراكش
المحكمة التجارية بمراكش
مكتب صعوبات المقاولة
ت��س��وي��ة ق��ض��ائ��ي��ة ل���ـ :شركة
بلنيتيرا في ش م ق
ملف عدد2014 /15 /33 :
إشعار
ب��م��ق��ت��ض��ى ال���ق���رار الصادر
بتاريخ  2014 /07 /08في
ملف صعوبات المقاولة عدد
 2014 /15 /33قضت محكمة
االستئناف التجارية بمراكش
ب��ف��ت��ح ت��س��وي��ة ق��ض��ائ��ي��ة في
مواجهة :شركة بلنيتيرا في
ش م ق.
المقيدة بالسجل التجاري لدى
المحكمة التجارية بمراكش

ت��ح��ت ع���دد  25033الكائن
مقرها االجتماعي بـ :شارع أبو
بكر الصديق عم
وعينت األس��ت��اذ /ة الجمل
قاضيا منتدبا
والسيد حسن يوس سنديكا
الكائن بالعنوان:
عمارة أجياد  2شارع الحسن
الثاني الطابق األرضي الشقة
 10مراكش
وح���ددت ت��اري��خ التوقف عن
الدفع بصفة مؤقتة في الثمانية
عشر شهرا السابقة عن تاريخ
القرار.
وعليه فالمطلوب من الدائنين
التصريح بديونهم للسنديك
المعين ضمن قائمة موقعة
تتضمن المبالغ المطلوبة
مرفقة بالوثائق ،وذلك داخل
شهرين ( )1من تاريخ نشر هذا
اإلشعار بالجريدة الرسمية
طبقا لمقتضيات المواد ،569
 686و 687م�����ن م���دون���ة
التجارة.
As 318/14
************
المملكة المغربية
وزارة االقتصاد والمالية
مديرية أمالك الدولة
مندوبية أمالك الدولة
بالنواصر  -مديونة
إعالن للعموم
يهني م��ن��دوب أم�لاك الدولة
ب��ال��ن��واص��ل – م��دي��ون��ة أنه
ستجرى يوم  24يوليوز 2014
على الساعة الحادية عشرة
صباحا سمسرة عمومية بمقر
م��رك��ز األش���غ���ال العمومية
ببوسكورة إقليم النواصر ،عن
ط��ري��ق ال��م��زاد العلني لبيع
المنقوالت المتأتية من وزارة
التجهيز والنقل واللوجيستيك
بالدار البيضاء وهي عبارة عن
مجموعة أشجار مقطوعة من
نوع أوكالبتوس.
يؤدى ثمن البيع حاال مع زيادة
 %10لتسديد مختلف الصوائر
ع��ل��م��ا أن واج����ب����ات حقوق
التسجيل والتنبر المتعلقة
بمحضر ال��س��م��س��رة ودفتر
الكلف والشروط ستكون على
عاتق المشتري.
للمزيد من المعلومات واالطالع
على دفتر الكلف والشروط
المتعلقة بهذه السمسرة يمكن
االت���ص���ال ب��م��ن��دوب��ي��ة أمالك
ال��دول��ة ال��ن��واص��ر -مديونة
المتواجد مقرها بـ  3زنقة شرم
ال��ش��ي��خ ال���م���ع���اري���ف ال����دار
البيضاء الهاتف:
/0 5 2 2 . 9 8 . 3 7 . 3 2
.0522.25.54.48
كما يمكن االطالع على مختلف
اإلع�ل�ان���ات م��ن خ�ل�ال موقع
وزارة االقتصاد والمالية
www.Finances.gov.ma
ال��������ب��������واب��������ة Avis et
.annonces
As 319/14

املدير العام ورئي�س
التحرير
م�صطفى العلوي
مديرة الن�شر:
حكيمة خلقي
h.khalki@voila.fr
�سكرتري التحرير:
�سعيد الريحاين
journal_said@yahoo.fr

الدار البي�ضاء:كرمي �إدبهي

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
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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< إعداد :كريم إدبهي

اآللة األلمانية تحصد األخضر واليابس

أسدل الستار عن نهائيات
كأس العالم التي احتضنتها
ال��ب��رازي��ل بتتويج المنتخب
األلماني بطال للعالم للمرة
الرابعة في تاريخه الكروي.
عشنا ول��م��دة ش��ه��ر كامل
أحداثا رائعة في هذه البطولة،
ال��ت��ي اك��ت��ش��ف��ن��ا م��ن خاللها
منتخبات كانت باألمس القريب
مغمورة ،لتكشر عن أنيابها،
حيث أبانت عن مستوى جد
رائع كمنتخبات كوستاريكا،
و ا لشيـــلي  ،و ا لـــمـكـسيك ،
وكولومبيا ،دون أن ننسى
م����ن����ت����خ����ب����ي اإلك��������وات��������ور
والهوندوراس ،هذا بالنسبة
لمنتخبات أمريكا الالتينية،
أم���ا ب��ال��ن��س��ب��ة ألوروب�����ا فقد
الحظنا أن منتخب بلجيكا يتوفر على
إمكانيات تقنية رائعة ،سيستغلها
والشك خالل نهائيات كأس أوروبا
القادمة في فرنسا ،دون أن ننسى
كذلك المنتخب السويسري الذي لم
ي�����ك�����ن م����ح����ظ����وظ����ا خ����ل����ال ه�����ذه
المنافسات.
فإذا عدنا إلى المنتخب األلماني
الفائز بكأس العالم ،فإن هذا التتويج
كان مستحقا ،خاصة وأنه كان عازما
على الذهاب بعيدا كما أنه حافظ على
نفس المستوى الذي ظهر به منذ
انطالق هذه المنافسة.
فال غرابة إذن ،إذا فاز منتخب
المانشافت بهذه الكأس الذي استعد
لها جيدا ،كما أن السياسة الناجحة
والحكيمة التي ينهجها ساعدته
كثيرا في تحقيق هذا اإلنجاز ،الذي
سيكون والشك بداية أللقاب جديدة
في القادم من السنوات.
المنتخب األلماني حافظ على
نفس المجموعة التي شاركت في
نهائيات كأس العالم بجنوب إفريقيا
 ،2010بل إن هناك بعض الالعبين
سبق لهم أن شاركوا في مونديال
 2006الذي احتضنته ألمانيا ،كما
أن المدرب "جواكيم لوف" قام بعمل
جبار منذ تقلده مسؤولية اإلشراف
التقني على المنتخب ،مباشرة بعد

الـمنتـخب األلـمانـي بطـل للعالـم

أن غادر المدرب كلينسمان منصبه
س��ن��ة  ،2006ف��ي ات��ج��اه الواليات
المتحدة األمريكية التي شاءت األقدار
أن تقابل األلمان في دور الثمن.
االس��ت��ق��رار التقني س��اع��د كثيرا
المنتخب األلماني في تحقيق هذا
اللقب الذي يستحقه ،حيث تمكن من
حرق المراحل بصمت وثبات ،وبدون
ضجيج كعادة األلمان الذين عودونا
ع��ل��ى ال��ع��م��ل وال��ص��رام��ة واحترام
اآلخر.

فإذا عدنا إلى مباراة النهاية ضد
األرجنتين ،فقد كان اللقاء على العموم
يشوبه الحيطة والحذر خاصة من
جانب المنتخب األلماني الذي لعب
بخطة تكتيكية محكمة ،لم يستطع
خصمه األرجنتيني فك ألغازها،
خاصة نجمه ليونيل ميسي الذي
كان تائها خالل المباراة ،علما
بأن جماهير األرجنتين وضعت
كل آمالها وأحالمها على هذا
الالعب الذي خيب ظنهم ،ولم

كارثــة البرازيــل
يعيش بلد البرازيل أزمة اقتصادية
واجتماعية خانقة ،عجلت بالشعب
ل��ل��خ��روج إل���ى ال���ش���وارع للتنديد
بالسياسة الفاشلة للحكومة التي
فضلت تنظيم تظاهرة عالمية من
حجم كأس العالم ،وصرف الماليير
من الدوالرات ،بدل االهتمام بتحسين
وضعية المواطن البرازيلي.
مما زاد البلد تأزما هو الوجه
الشاحب ال���ذي ظهر ب��ه المنتخب
البرازيلي الذي صدم شعبا بأكمله،

بعد المستوى الضعيف الذي ظهر
به منذ بداية المونديال.
فبالرغم من تعاطف الحكام مع
العبيه ،وال��ح��ظ ال��ذي ك��ان بجانبه
خ���اص���ة م���ع م��ن��ت��خ��ب��ي المكسيك
وكولومبيا ،إال أن سياسة المحاباة
م��ع البلد المنظم ،ستوقفها اآللة
األلمانية التي حطمت آمال وأحالم
ش��ع��ب ب��ك��ام��ل��ه ،وذل���ك ب��ه��زم شباك
منتخب الصامبا بسباعية اعتبرت
فضيحة كروية لم يعشها المنتخب

هذا يهـم املكتـب اجلامعـي
نتمنى أن يكون المكتب المديري
للجامعة الملكية لكرة القدم ،قد
تابع أطوار نهائيات كأس العالم
التي احتضنتها البرازيل.
نتمنى ك��ذل��ك أن ت��ك��ون هذه
ال��ت��ظ��اه��رة العالمية،
بمثابة درس كبير،
على المسؤولين
ع������ن ال����ش����أن
ال���ك���روي في
ب����ل����دن����ا أن
يستفيد و ا
منه ،فلم يعد
م���������������������������ن
ال����ض����روري
أن يفوز بأي
تظاهرة كروية
البلد المنظم.
البرازيل وما أدراك
م���ا ال����ب����رازي����ل ،شعبه
ي��ت��ن��ف��س ال����ك����رة ،وينام
ويستيقظ على إيقاع الكرة،
فبالرغم من ذلك فقد تلقى
ض���رب���ة م���وج���ع���ة ،وذل����ك
بإقصائه المذل أمام األلمان في
نصف النهائية وليصحو على
هزيمة نكراء ضد هولندا ()0 - 3
في مباراة الترتيب.
إقصاء البرازيل البلد المنظم،

يكن ف��ي مستوى تطلعات
وآمال جماهيره طوال هذه
البطولة.
ال��م��ن��ت��خ��ب األل��م��ان��ي لم
يكتف بالفوز بكأس العالم
فحسب ،بل يعتبر حاليا أول
منتخب أوروب��ي يتمكن من
فرض سيطرته و"خطف" هذه
ال���ك���أس ال��ث��م��ي��ن��ة م���ن قلب
أمريكا الالتينية ،حيث لم
يسبق ألي منتخب أوروبي
منذ انطالق هذه المنافسة
العالمية أن حقق هذا اإلنجاز،
كما ت��وج ح��ارس��ه العمالق
"نويير" كأحسن حارس في
هذه البطولة التي يمكن أن
تعتبرها ب��ط��ول��ة الحراس
الذين تعملقوا ،وكانوا بالفعل
نجوم هذه النهائيات.

يعتبر رس��ال��ة واض��ح��ة للمغرب
ال����ذي س��ي��ن��ظ��م ن��ه��ائ��ي��ات كأس
إفريقيا في يناير  ،2015ومازلنا
ولحد كتابة هذه السطور نبحث
عن منتخب بإمكانه الفوز بهذه
البطولة.
ال��ن��اخ��ب الوطني
بادو الزاكي وعد
ال�����م�����غ�����ارب�����ة
ب����ت����ح����ق����ي����ق
حلمهم وذلك
بالفوز بهذه
البطولة ،لكن
ال���������واق���������ع
ول���ل���أس�������ف
ش����يء آخ����ر..
فالجميع الحظ
المستوى الجيد
ال��������ذي ظ����ه����رت به
المنتخبات اإلفريقية في
البرازيل.
ت�������رى ه������ل ب���إم���ك���ان
منتخبنا ال��ذي م���ازال في
ط����ور ال���ب���ن���اء ت���ج���اوز تلك
المنتخبات؟ نتمنى ذلك بالرغم
من أن المهمة صعبة للغاية.
فعلى المسؤولين أن يشمروا
على سواعدهم حتى ال يبيعوا
الوهم للجماهير المغربية.

البرازيلي منذ نشأته.
المنتخب البرازيلي وبعد هزيمته
ال��ن��ك��راء ف���ي ن��ص��ف ال��ن��ه��اي��ة ضد
ألمانيا ،كان يمني النفس باحتالل
ال��م��رت��ب��ة ال��ث��ال��ث��ة ،ل��ك��ن المنتخب
ال��ه��ول��ن��دي ال���ذي ان��ه��زم بضربات
الجزاء ضد األرجنتين ،كان له رأي
آخر ،بل لقن درسا بليغا في الواقعية
للبرازيل وهزمه بثالثية نظيفة ،كانت
بمثابة الضربة القاضية لمنتخب
عليل مكسور الجناح.

< ال��ف��ه��ري ي��رف��ض االس��ت��م��رار رئيسا للفتح
الرباطي ،ويقرر اعتزال التسيير الكروي.
> "صحف"
كن َك َّمل َح َسا ْنتُو ،واعتزل الما والضو اللي قهر المغاربة
بالفاتورات المجنونة..
< الناصيري يفاجأ بديون جديدة للوداد.
> "األخبار"
مازال ما شفتي والو ،راه ما مشى أكرم حتى غرقها.
< ال��ع��ص��ب��ة "االح���ت���راف���ي���ة" ت��ش��ق طريقها
بصعوبة.
> "المساء"
جايا على رجليها ..ال زربة على صالح.
< أت��م��ن��ى أن ن��ف��وز ب��ل��ق��ب ع��ص��ب��ة األبطال،
وبالبطولة ،ونتأهل لكأس العالم لألندية البطلة.
> "بودريقة رئيس الرجاء"
نعل الشيطان ،باراكا من حلم اليقظة ،جمهور الرجاء
يتمنى فقط أال تكذبوا عليه
< سأحدد وجهتي األسبوع المقبل
> "المهاجم محسن ياجور"
فين بالسالمة؟ كاع لفراقي لعبتي فيهم
< برشلونة يعلن تعاقده مع سواريز
> "وكاالت"
أراك للعضان فالليغا...
< األلمان علمونا كيف نلعبو
> "النجم البرازيلي السابق زيكو"
الكرة ما فيها ثقة ،الدوام لله
< "الرذاذ المؤقت" قصة نجاح لمخترع يعشق
اللعبة.
> "وكاالت"
شكون الرذاذ؟ يا كما بوشعيب
< غياب  38منخرطا ،والتقرير المالي وفتاح
يثيران الجدل في جمع الرجاء.
> "الصباح"
الغائب حجتو معاه ،والتقرير المالي يثير الفزع والضحك
على ذقون المنخرطين.
< ال��ه��ب��ة الملكية تلقي بظاللها ع��ل��ى جمع
الرجاء
> "المساء الرياضي"
الهبة الملكية أنقذت التقرير المالي من كوارث التسيير
العشوائي للفريق.

انعقاد جمع الرجاء حتت شعار« :گولوا العام زين»
كما كان منتظرا ،انتهى الجمع العام
ال���ع���ادي ل���ن���ادي ال���رج���اء الرياضي،
بالتصفيقات ،ومنح الرئيس الصالحية
"المطلقة" الختيار الثلث الذي سيعوض
المنسحبين من المكتب الحالي.
أهم ما تميز به هذا الجمع "الرمضاني"
هو استغراب أغلب المنخرطين ،بضم
الهبة الملكية (بقعة أرض��ي��ة التي تم
تقييمها بمبلغ  5ماليين دره���م) إلى
التقرير المالي لنفخه ،وليحقق بذلك
ال��ف��ري��ق فائضا ماليا ق���دره  6ماليير
سنتيم ،علما بأن مصاريف الفريق فاقت
 8ماليير ،دون احتساب الديون المتراكمة
عليه.
تقرير مالي غريب ،عجز كل الحاضرين
عن فهمه ،حيث نبه بعض المتدخلين إلى
العواقب الوخيمة التي تنتظر الفريق،
في الموسم القادم ،خاصة وأن مداخيله
تراجعت بشكل مهول ،وهو ال��ذي كان
ي��ع��ول ك��ث��ي��را ع��ل��ى م��داخ��ي��ل الملعب،
والمدرسة وعائدات اإلشهار التي يعتبر
أحد المحظوظين المكلفين بها "وتلميح
صورة الفريق" ،هو الفائز األكبر من هذه
"الكعكة" التي ينهش فيها منذ سنوات
دون أن يحاسبه أحد.
من أه��م المالحظات التي تجاهلها
التقرير األدبي ،هي الصفقات الخاسرة،
واالنتدابات الفاشلة التي كلفت خزينة
الفريق أمواال كثيرة ،وكانت وكما هي
العادة في صالح السماسرة ومستشاري
الرئيس.
الرئيس بودريقة مازال لم يستوعب
األخطاء الكثيرة التي عرضته لالنتقادات

الالذعة من طرف العديد من الرجاويين
والمسؤولين السابقين ،حيث صرح في
إح��دى تدخالته العشوائية بأن مكتبه
تخلص من مداخيل خيالية وضعتها
المكاتب السابقة في تقاريرها المالية،
ليسير على "نهجها" ويضع هبة ملكية
منحها الملك إلى نادي الرجاء الرياضي
وليس لفرع كرة القدم ،في تقريره المالي
المليء بالتجاوزات ،والذي أعده بدقة
وبإتقان ،أمين المال المستخدم في إحدى
الوكاالت البنكية والتي يعتبر الرئيس
زبونا "وفيا" لها.
على العموم فقد مر الجمع العادي
بسالم ،كما كان يتمناه المكتب المسير
الذي نجح أعضاؤه في تلميع صورتهم،
وذلك بأخذ الصور التذكارية مع العديد

من الشخصيات الهامة خاصة في نهاية
كأس العرش ،ونهاية كأس العالم لألندية
البطلة ،ففي الوقت الذي كان على هؤالء
األعضاء "الوصوليين" أن يبحثوا عن
موارد مالية وضخها في خزينة الفريق
"الجافة" نراهم يهرولون وراء الصور،
وال���ب���ح���ث ع���ن أرق������ام ه���وات���ف بعض
ال��رس��م��ي��ي��ن ل���ق���ض���اء م���آرب���ه���م وحل
مشاكلهم.
نتمنى أن يتفادى ال��ش��اب بودريقة
أخطاءه التي تضاعفت خالل األسابيع
األخيرة ،وأن يعي جيدا بأن فريق الرجاء
العالمي في غنى عن بعض المسيرين
الذين يساعدونه في مقاوالته ،فالفريق
األخضر في حاجة إلى مسيرين رجاويين،
يعرفون قيمة هذا الفريق العريق.
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«حزب جماعة
العدل واإلحسان»
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حشود غفيرة لها داللتها حضرت
جنازة الشيخ ياسين

تسلح بعض الصحفيين ،بمن فيهم أولئك الذين يفضلون االشتغال في بعض المواقع( )..بأجهزة التسجيل،
الظاهرة والخفية( )..لتوثيق كلمة المتدخلين ،وهما عبد الواحد المتوكل وفتح اهلل أرسالن ،من يدري ربما قد
يقوالن كالما ال تصدقه األذن ،لذلك ينبغي العودة للتسجيل.
الرباط:

«المكان :منزل القيادي عبد
الواحد المتوكل ،في حي الفتح
ب��ال��رب��اط ،ال��ت��وق��ي��ت :الساعة
ال��ع��اش��رة ل��ي�لا ..الموضوع:
جماعة العدل واإلحسان تعقد
ل���ق���اء ت���واص���ل���ي���ا م����ع بعض
الصحفيين ،لتسليط الضوء
على آخر المستجدات» ،بهذه
الكلمات استطاع المسؤول عن
ال��ت��واص��ل ب��ال��ج��م��اع��ة حسن
ب��ن��اج��ح ،جلب ع��دد كبير من
الصحفيين للحضور إلى اللقاء
الذي تزامن مع الخميس األول
من شهر رمضان.
تسلح بعض الصحفيين ،بمن
فيهم أول��ئ��ك ال��ذي��ن يفضلون
االشتغال في بعض المواقع()..
بأجهزة التسجيل ،الظاهرة
وال���خ���ف���ي���ة( )..ل��ت��وث��ي��ق كلمة
المتدخلين ،وهما عبد الواحد
المتوكل وفتح الله أرسالن.
م��ن ي���دري رب��م��ا ق��د يقوالن
ك�لام��ا ال تصدقه األذن ،لذلك
ينبغي العودة للتسجيل.

فمن النادر جدا أن يجتمع
فتح الله أرسالن ،نائب األمين
العام للجماعة ،وعبد الواحد
ال���م���ت���وك���ل رئ���ي���س ال����دائ����رة
السياسية فوق منصة واحدة،
لكن خرجاتهما اإلعالمية القليلة
كانت دائما مرتبطة بتحديد
األه������داف وال���م���س���ار ..فرغم
االبتسامة التي ال تفارقهما إال
أن��ه��م��ا دائ��م��ا ي��ح��رص��ان على
اختيار المصطلحات والرسائل،
فما هي رسالتهما هذه المرة؟
يمكن القول إن الصحفيين
ت��ك��ل��ف��وا بنشر ت��ف��اص��ي��ل هذا
اللقاء ،لكن المعطيات كانت
متناقضة تماما ،وكل أصحاب
محبرة تحدثوا عن اللقاء من
زاوية نظرهم ،هناك من قال إن
الجماعة تريد تأسيس حزب
س��ي��اس��ي ،وه��ن��اك م��ن ق��ال إن
الجماعة تدعو إلى حوار وطني
بدون شروط؟ وهناك من قال إن
الجماعة تريدها ،خالفة على
م��ن��ه��اج االت���ح���اد األوروب�����ي..

سعيد الريحاني

وه��ن��اك م��ن ق��ال العكس ،فقد
ذهب البعض إلى حد الربط بين
تحركات الجماعة األخيرة وبين
تحركات تنظيم «داع��ش»« ،إن
محطة ال���ن���دوة ك��ان��ت فرصة
ل��ل��ع��دل واإلح���س���ان م���ن أجل
توجيه رسائل مشفرة تحمل
تهديدا للمغاربة عما ينتظرهم
ف��ي المستقبل ..إنهم داعش
ال���م���غ���رب» ،ه���ك���ذا ع��ل��ق أحد
المواقع اإللكترونية (معاريف
بريس 5 ،يوليوز .)2014
كل منبر تعامل مع المعطيات
بطريقته ،وك��ل صحفي فسر
اللقاء بطريقته ،هناك من تحدث
عن «إفطار رمضاني مع جماعة
العدل واإلحسان» ،والحال أن
توقيت اللقاء تزامن مع موعد
ال���ع���ش���اء ..وه���ن���اك م���ن فضل
الحديث عما لم تقله الجماعة..
رغ��م أن��ه ل��م يكن حاضرا()..
وس���ط ه���ذا االرت���ب���اك ،يطرح
ال��س��ؤال م��ن ج��دي��د م���اذا قال
أرسالن وعبد الواحد المتوكل

بالضبط؟
«األسبوع» كانت حاضرة في
ه���ذا ال��ل��ق��اء وال��رس��ال��ة كانت
واضحة أيضا« ،جماعة العدل
واإلح���س���ان ت��ري��د ف��ت��ح حوار
وطني حول مستقبل المغرب،
وليس مستقبل الجماعة ،بل إن
كال من أرسالن والمتوكل تحدثا
بطريقة إيجابية غير مسبوقة،
وهما يدقان ناقوس الخطر..
حتى أن المتوكل لم يكن يجد
ح��رج��ا ،وه���و ي��ض��رب المثل
ببعض األنظمة الملكية العريقة
كإنجلترا ،وإسبانيا« ،»..نحن
أناس طيبون ولسنا مثل تنظيم
داعش ،هكذا تحدث المتوكل».
المتوكل ،وهو رئيس الدائرة
السياسية وجه رسالة واضحة
لمن يهمهم األمر« :لسنا نحن
م���ن ال ي���ري���د ت��أس��ي��س حزب
س��ي��اس��ي ،ب��ل ال��دول��ة ه��ي من
ت���رف���ض���ن���ا ..م���ن ي��ض��م��ن لنا
ال����ح����ص����ول ع���ل���ى ترخيص
ب���ت���أس���ي���س ح��������زب ،ونحن

م��س��ت��ع��دون ل���ل���ذه���اب معه»،
ب��ال��م��ق��اب��ل ي��ؤك��د أرس��ل�ان أن
اإلجراءات اإلدارية ليست هي
م��ا يعوق تأسيس ح��زب ،ألن
األم���ر يحتاج إل��ى أم���ور غير
مكتوبة ،وأعطى مثاال عن حزب
الحركة من أجل األمة ،الممنوع..
أليست هذه رسائل كافية للقول
إن جماعة ال��ع��دل واإلحسان
مستعدة أكثر من أي وقت مضى
لتأسيس حزبها السياسي ،أال
يمكن القول إن األمور نضجت
من أجل إحداث تطور هادئ في
ط��ري��ق��ة اش��ت��غ��ال��ه��ا ،أليست
الفرصة مواتية لالستفادة من
ال��ق��درة التنظيمية والخزان
البشري اللذين تتوفر عليهما
هذه الجماعة ،من أجل إعطاء
دفعة جديدة للحياة السياسية،
في هذا الوقت ال��ذي تمر فيه
األح�����زاب ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة بأسوإ
مراحلها ،أال تتطلب المرحلة
خلق أح���زاب ج��دي��دة تعوض
الفراغ(.)..
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ي��م��ك��ن ال��ق��ول إن جماعة
العدل واإلحسان تبحث عن
محاور جديد ،كي تحدد معه
شروط المرحلة( ،)..غير أن
ال��وص��ول إل��ى ه��ذه الدرجة
يصطدم ببعض الذكريات
ال��ت��ي يجب ت��ج��اوزه��ا ،فقد
جرى االتصال بالجماعة أول
مرة سنة  ،1991عندما كان
يقبع أربعة أعضاء من مجلس
اإلرش���اد في السجن ،وهم:
محمد العلوي السليماني،
وم��ح��م��د ال���ع���ب���ادي ،وعبد
الواحد المتوكل ،وفتح الله
أرس���ل���ان ،ك����ان ذل����ك تحت
إش��راف وزي��ر األوق��اف عبد
الكبير العلوي المدغري..
وقتها قيل للجماعة« :جميع
األح���زاب تستفيد وأن��ت��م ال
ت��س��ت��ف��ي��دون ..أن��ت��م أول���ى
بذلك».
ف����ي ذل�����ك ال����وق����ت كانت
ال��ج��م��اع��ة أك��ث��ر ت��ش��ددا من
اليوم ،بل إن فتح الله أرسالن
أكد في خروج إعالمي خالل
شهر يونيو  2009أن إخوان
ال��ش��ي��خ ي��اس��ي��ن اشترطوا
بعض ال��ش��روط التي كانت
ستؤدي ال محالة إلى فشل
المفاوضات ،مثل االمتناع عن
تقبيل ي��د الحسن الثاني،
وع��دم تقديم البيعة؛ وهي
ش��روط كانت كفيلة بنسف
هذه المفاوضات ..وربما لم
يكن ذل��ك ليحصل ف��ي هذا
الوقت ،فقد تغيرت المعطيات،
وال���م���ل���ك م��ح��م��د السادس
بخالف الحسن الثاني ،ال
ي���ف���رض ت��ق��ب��ي��ل ي�����ده ،لكن
ال��س��ؤال المطروح ه��و :من
س��ي��ت��ول��ى ال���ت���ق���ري���ب بين
الجماعة والدولة؟
س���ب���ق أن ت����م التمهيد
ل���م���ف���اوض���ات م��وس��ع��ة مع
جماعة العدل واإلحسان في

ملف العدد

إلثارة حفيظة بعض األطراف
التي كانت ترى فيه رجال ذو
ط���م���وح���ات ال ح����د ل���ه���ا»،
(األس���ب���وع ال��ص��ح��ف��ي20 ،
العبادي األمين العام
دجنبر .)2012
للجماعة وإلى
قمة سوء الفهم بين الشيخ
جانبه نائبه فتح
ي��اس��ي��ن وال��ن��ظ��ام جسدته
الله أرسالن
رسالة «اإلسالم أو الطوفان»،
رغ��م أن��ه ك��ان يخاطب فيها
الملك الراحل الحسن الثاني
بقوله« ،يا حبيبي يا حفيد
رس��ول ال��ل��ه ،»..فالنظام في
عهد الحسن الثاني لم يكن
ليتساهل معه عندما قال
مخاطبا أعلى هرم السلطة:
«ل��و وج��دت ل��ك غير الجهل
اللتمسته ل��ك ،إب��ق��اء عليك
ورفقا بك ،ألنك تحكمنا منذ
س��ن��ي��ن ب����دع����وى عريضة
صاخبة ،أنك باعث اإلسالم
وما بك إال تبرير سياستك،
ال��م��زري��ة ب��اإلس�لام ،وأهله،
متألها تائها كعهدنا بك»،
لذلك ك��ان من الطبيعي في
بداية العهد الجديد ،غير أن صفحات الجرائد( )..فالراحل ذلك الوقت أن يجد صاحب
م��ه��م��ة ال��م��س��ت��ش��ار الملكي «عبد السالم ياسين لم يكن الرسالة نفسه في مستشفى
والناطق الرسمي السابق إره��اب��ي��ا ي��دع��و إل��ى تفجير المجانين(.)..
باسم القصر ،حسن أوريد
وك����ان م��س��ار ال��ش��ي��خ قد
انصبت على «فك الحصار»
انتهى ب��وف��ات��ه خ�لال شهر
ع��ل��ى ال��ش��ي��خ ي��اس��ي��ن ،لكن
لم يساهم
دج��ن��ب��ر  ،2012ول��ع��ل تلك
الجماعة كانت ترى في
ال���ح���ش���ود ال���ت���ي حضرت
ذلك اللقاء األخير الذي
أكبر
الوقت أن المشكل
لتوديعه ،وتقدر باآلالف كفيلة
دعت إليه جماعة
شيخها..
من محاصرة
ب��أن تعطي ص��ورة واضحة
العدل واإلحسان في
عن مكانة الجماعة ،وحجمها
تحقيق األهداف المتوخاة
وفاة الشيخ ياسين..
السياسي(.)..
منه ،والسبب هو أن
نهاية مرحلة
تم
التي
المواضيع
التحول نحو بنية حزبية
كان للشيخ الراحل عبد
الترويج لها كلها
ال���س�ل�ام ي��اس��ي��ن مكانة
مستهلكة
ل��م يساهم اللقاء األخير
إن
خاصة داخل الجماعة ،بل
الذي دعت إليه جماعة العدل
وجوده في وقت من األوقات
واإلح�����س�����ان ف����ي تحقيق
كان يعني بالضرورة استمرار
األه�����داف ال��م��ت��وخ��اة منه،
مشكل الجماعة ،نظرا لخالفه المنشآت العامة،
ولم يكن من ه��واة األحزمة والسبب هو أن المواضيع
العميق مع النظام ( )..رغم الناسفة ،لكن الحديث عن التي تم الترويج لها كلها
أن هذا األخير ،لم يكن يقول المرشد الروحي األشهر في مستهلكة ( 20فبراير ،العدالة
سوى نفس الكالم الذي يتردد ال��م��غ��رب ،ك��ان دائ��م��ا سببا والتنمية) ،لها عالقة بأسئلة
ال���ي���وم ب��ش��ك��ل ع��ل��ن��ي على
لقاء سابق بين قياديين
في حزب العدالة والتنمية
وجماعة العدل واإلحسان
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ب��ع��ض ال��ص��ح��ف��ي��ي��ن الذين
حضروا اللقاء( ،)..حتى أن
المناسبة مرت دون أن يثير
أي واح���د م��ن الحاضرين
موضوع هيكلة الجماعة التي
ت���ط���ورت ك��ث��ي��را م��ن��ذ وفاة
ال��ش��ي��خ ي��اس��ي��ن ،ب��ل يمكن
ال��ق��ول إن ال��ج��م��اع��ة اليوم
ت��ش��ت��غ��ل ب��ن��ف��س اآلل���ي���ات
ال���ح���زب���ي���ة ،ف��ه��ن��اك دائ����رة
سياسية ومجلس لإلرشاد..
ع��ل��ى غ���رار لجنة مركزية،
ومكتب سياسي المعمول
ب��ه��م��ا ف���ي ب��ع��ض األح����زاب
السياسية.
إن مجرد الحديث عن أمين
ع���ام ،يمكن ت��ج��دي��ده ك��ل 5
سنوات ،كمنصب تم إحداثه
بعد وفاة الشيخ ياسين ،بدل
ال��م��رش��د ال����روح����ي ،يعني
االن��ت��ق��ال إل��ى ن��ظ��ام جديد،
«إح��داث منصب أمين عام،
أعاد من جديد جماعة العدل
واإلحسان إلى واجهة النقاش
م����ن ط�����رف األكاديميين،
وال��ب��اح��ث��ي��ن والمتتبعين
ل��ش��ؤون الجماعة ،إذ يرى
ال��ب��ع��ض أن أح������داث هذا
ال��م��ن��ص��ب ي��ع��ن��ي إضفاء
ال���ص���ب���غ���ة ال���م���دن���ي���ة على
ال��م��ن��ص��ب ب�����دل الصبغة
الدينية ،التي كان يحظى بها
المرشد العام ،وهو ما يعتبره
مراقبون ،بمثابة مؤشر على
استعداد الجماعة ،للتخفيف
م������ن ح�������دة االن�����ت�����ق�����ادات
وال���م���ؤاخ���ذات ال��ت��ي ظلت
ت��ت��ل��ق��اه��ا ،ع��ل��م��ا ب���أن هناك
اتجاهات تعتبر أن جماعة
ال��ع��دل واإلح���س���ان ينبغي
عليها ،أن تنتقل م��ن دول
الجماعة ،التي يطغى عليها
الطابع الديني إلى جماعة
ي��م��ك��ن��ه��ا أن ت���ن���خ���رط في
التطورات والتحوالت التي
يعيشها المغرب ،من خالل
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إعطاء األولوية للطابع
السياسي والمدني بدل
الديني»( ،جريدة الوطن،
العدد.)499 :
وتجدر اإلش���ارة إلى
أن���ه رغ���م وج����ود هذه
ال��م��ؤش��رات ،ف��إن أحد
أب����������رز ال����ت����ح����دي����ات
ال����م����ط����روح����ة داخ�����ل
ال���ج���م���اع���ة ف����ي حالة
االن������ت������ق������ال للعمل
السياسي ،هو ضرورة
خلق االنسجام المطلوب
في المواقف بين مجلس
اإلرشاد ،الجناح الدعوي
وال���دائ���رة السياسية
(ال��ج��ن��اح السياسي)،
التي تعتبر نفسها أجدر
باتخاذ المواقف.
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ق���ب���ة أي ط������رف من
األطراف».
بذلك يستبعد أرسالن
ال���ذي يمكن اعتباره
أقوى شخصية داخل
الجماعة ،باإلضافة إلى
عبد الواحد المتوكل
فكرة االلتحاق بتنظيم
قائم ،على غرار تجربة
حزب العدالة والتنمية،
ال���ت���ي ل���م ت��ن��ج��ح في
اس���ت���ق���ط���اب أعضاء
ال���ج���م���اع���ة م����ن أجل
التصويت لصالحها
في االنتخابات« ،نحن
ل���م ن���ص���وت للعدالة
والتنمية ولن نصوت
لصالحها ،في ،»2015
يقول المتوكل ،الذي
ينتقد مثله مثل أطراف
سياسية أخ���رى عدم
ق���درة ب��ن ك��ي��ران على
اخ�����ت�����ي�����ار وزرائ����������ه
واس���������ت���������ع���������م���������ال
صالحياته(.)..

نادية ياسين
ابن المرشد
الراحل..
عنوان
للتراجع
التنظيمي

أقرباء الشيخ ياسين..
نهاية زمن الراديكالية
يبقى أكبر المؤشرات
على التغير الذي حصل
داخ����ل ج��م��اع��ة العدل
واإلح��س��ان هو تراجع
م��ك��ان��ة ع��ائ��ل��ة الشيخ
ياسين المرشد الروحي
في هذا التنظيم ،فنادية
ياسين ل��م يعد يسمع
لها صوت ،بل إن فتح
الله أرس�لان أك��د أنها
اختارت وض��ع مسافة
بينها وبين الجماعة،
وطالما أن األمر كذلك،
ف��ه��ذا يعني أن الخط
ال��س��ي��اس��ي ال����ذي بدأ
يتسم ببعض المهادنة
لم يعد يعجبها ،وهي
التي ال تتفق أصال مع
شكل النظام الموجود
في المغرب ،بخالف عدد
ك��ب��ي��ر م���ن القياديين
الحاليين.

األم���ر نفسه ينطبق
على زوج��ه��ا عبد الله
الشيباني ،فباإلضافة
إل��ى ع��دم تحقيقه ألي
ت��ق��دم ت��ن��ظ��ي��م��ي ،فإن
أفكاره التي عبر عنها
مجتمعة في رسالة إلى
ع��ب��د اإلل����ه ب���ن كيران
رئيس الحكومة (بتاريخ:
 2نونبر  )2012لم تلق
أي ترحيب حتى داخل
ال��ج��م��اع��ة ،ف��م��ا بالك
بفريق سياسي آخر.
ويعد عدم التجاوب مع
مذكرة الشيباني دليال
ع��ل��ى ت���راج���ع األفكار
الراديكالية في صفوف
ال���ج���م���اع���ة ،إذ يكفي
االطالع على المضمون

يبقى أكبر

الحكومة) ،و ُتب «أون��ا» و«سيجر» على
المؤشرات
ب������ت������ق������دي������م ال����ف����ق����راء وتخفيض
على التغير الذي
استقالتك من ميزانية القصر.»..
حصل داخل جماعة العدل
لعبة حشرتك
استبعاد فكرة
ن��ف��س��ك فيها
واإلحسان هو تراجع مكانة
وال ط��اق��ة لك االلتحاق بتنظيم قائم
عائلة الشيخ ياسين
بإنجاز شيء
المرشد الروحي في
سبق أن تحدثت بعض
ذي ب������ال ،وال
هذا التنظيم
تستسلم لعملية األوس���اط ع��ن إمكانية
المسخ التي يتقنها التحاق جماعة العدل
المخزن» ،وفي فقرات واإلح�������س�������ان بحزب
لمعرفة
أخ���رى ي��دع��و دع���وة لم «الديمقراطيون الجدد»
السبب الذي
ج��ع��ل ال��ب��ع��ض ينأى تجد من يسمعها ،ولم الذي يحضر له األستاذ
تجد لها ص��دى داخل الجامعي محمد ضريف،
بنفسه عنها.
ي����ق����ول الشيباني ال����ج����م����اع����ة( ،)..إل���ى لكن فتح الله أرسالن
موجها كالمه لبن كيران« :تحويل القصور الملكية قال للصحفيين الذين
«كن جريئا كما كنت في إلى جامعات أو معاهد ،سألوه« :نحن لنا تصور
االن�����خ�����راط ف����ي ه���ذه كما يدعو إل��ى توزيع ولنا رؤية ومنهاج عمل،
المغامرة (المشاركة في أسهم الهولدينك الملكي وال نريد أن ندخل تحت

خالصات
إن المتتبع لمسار
جماعة العدل واإلحسان،
باعتبارها خزانا بشريا،
وال���م���ت���ت���ب���ع للفراغ
السياسي ال��ذي خلفه
تهلهل وضعية بعض
األح����زاب ،ق��د يجد في
طريقه كل المبررات من
أج��ل الدعوة لتأسيس
أح�����زاب ج���دي���دة ومن
ب��ي��ن��ه��ا ح�����زب العدل
واإلحسان ،فهم ليسوا
مثل تنظيم «داعش» ،كما
أكد ذلك فتح الله أرسالن
وعبد الواحد المتوكل،
خالل آخر خروج إعالمي
لهما.

فتح اهلل أرسالن:

ال نطلب إال ما يضمنه الدستور المغربي
> لماذا ترفضون دائما تأسيس حزب
سياسي؟
< ن��ح��ن ال ن��رف��ض ت��أس��ي��س حزب
سياسي ،المخزن هو الذي ال يسمح
بتأسيس حزب إال بعد توفر شروط غير
تلك الواردة في قانون الحريات العامة.
فالحزب السياسي في المغرب يخضع
لمساطر قانونية ،وإلى جانبها مساطر
سياسية يفرضها المخزن فرضا على
كل راغب في ممارسة حقه في التجمع
والتعبير السياسيين .وكم من حزب
في المغرب ،بل كم من جمعية ثقافية
أو رياضية أو فنية أو تربوية لم تتسلم

وصل إيداع ملفها القانوني لمجرد أن
المخزن ش��م رائ��ح��ة م��ع��ارض ل��ه من
ضمن أعضاء مكاتبها .ويتابع الجميع
كيف أن أحزابا تحصل على الترخيص
بين عشية وضحاها ،في حين ما تزال
أحزاب أخرى تناضل منذ سنوات لنيل
ه��ذا الحق البسيط ،وتمنع منه إلى
يومنا هذا.
كما أن الشروط التي يفرضها المخزن
مقابل السماح بالنشاط الحزبي تفقد
الحزب دوره ووظيفته التي من أجلها
أوج��دت��ه ال��دي��م��ق��راط��ي��ات الناجحة،
وبالتالي ما الجدوى من تأسيس إطار

ال يؤدي مهمته كما يفترض؟
> هناك من يقول بأنه عرضت عليكم في
وقت من األوقات إمكانية االلتحاق بالعمل
السياسي من خالل أحزاب قائمة ،هل هذا
صحيح؟ وما حقيقة ذلك؟
< نعم حصل هذا ولم نقبل به أبدا،
نريد حقنا الطبيعي ف��ي الممارسة
المجتمعية ،وقد ارتضينا جماعة العدل
واإلحسان إطارا لذلك ال غيرها ،ألننا
نريد العمل بوجه مكشوف وال نقبل
التسلل من خالل النوافذ.
> بشكل أوضح ما هي شروطكم من أجل
الدخول في اللعبة السياسية؟

< ن��ح��ن م��ن��خ��رط��ون ف���ي العمل
السياسي ولسنا أبدا على الهامش كما
يصورنا البعض ،ولعله يغالط نفسه
من ال ي��زال ي��روج لهذه الشائعة بعد
السنة الفارطة ،وما كان فيها من أحداث
كبيرة كانت جماعة العدل واإلحسان
المؤثر األبرز فيها .وعلى كل حال فنحن
ال نطلب أكثر مما يضمنه الدستور
المغربي على عالته من حق في التجمع
والتعبير بحرية.
> مقتطف من حوار جريدة األسبوع
الصحفي بتاريخ 26 :يناير 2012
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الخطافة والعشوائية والفوضى

حديث العاصمة

الرباط تتحصن
بـ «مرصد الناخب
لمدينة األنوار»
بقلم

بوشعيب اإلدريسي

تقرر وح��دد تاريخ
 19يوليوز الحالي
ل��ت��أس��ي��س «مرصد
ال���ن���اخ���ب لمدينة
األن��������وار» وحسب
م�����ع�����ل�����وم�����ات�����ن�����ا
فالمؤسسون ناخبون
من  500ألف ناخب في
العاصمة و 13مليون ناخب
في المملكة ،ق��رروا وضع حد الستنزاف
أصواتهم واالسترزاق بها واستعمالها أداة
لالغتناء واستغالل النفوذ وتحطيم قيم
الديمقراطية ،وتشويه العمل التطوعي
الجماعي الذي حوله البعض إلى وظيف
ق��ار للكسب والربح واغ��ت��راف الصفقات
والتوظيفات واالم��ت��ي��ازات غير مبالين
بأصحاب الحق والقرار وأصحاب األصوات
التي أوصلتهم إلى المسؤوليات.
لقد تفرج سكان الرباط على «سكيتشات»
بعض المنتخبين وهم «يمرمدون» بعضهم
البعض بأقبح النعوت واألوصاف ،ويهددون
ودائما في ما بينهم بفضح التجاوزات
والتالعبات ليكون هذا اإلنذار كافيا لتبدأ
المفاوضات وتختم بالمصالحات والعناق
والمصافحات و«نعل الشيطان الرجيم»
لتطوى ملفات ما يقال بأنها فضائح ،في
انتظار فرصة أخ��رى لتشتعل من جديد
نيران هذه الفضائح ،ويتجند لها غاضبون
وم��غ��ض��وب��ون ،ول��ن��س��م��ع ف��ي��م��ا ب��ع��د عن
تمريرات في الميزانيات وتسهيالت في
الصفقات وإضافة وزيادة في منح مقاطعات
وج��م��ع��ي��ات وم���س���اع���دات ،وتليفونات
وسيارات وحتى أسفار على متن الطائرات،
وكانت هذه الهميزات هي الشغل الشاغل
لبعض الذين «لصقوا» في المناصب منذ
حوالي ربع قرن.
فأين هم الناخبون؟ أصحاب قوة الناخب
ونفوذه وصولته؟ إنهم يستعملون كأوراق
«الكلينكس» مرة في كل ست سنوات ثم
ي��ف��رض عليهم ال��ت��ف��رج ع��ل��ى الفضائح
واس��ت��غ�لال ال��ن��ف��وذ وال��ف��وض��ى وشقلبة
األحزاب ،وكأن الدنيا «سايبة» ..وال وجود
لمن يتحكم في المنتخبين الذين ال إدارة
وال وزارة تضبطهم إال أصحاب التفويض
واألصوات الثمينة :الناخبون.
هؤالء تنظموا وتحزموا «لتلجيم» كل من
ينوب عن المواطن ،فيفرضون عليه االلتزام
بالنيابة الملتزمة والمحدودة والمشروطة
ب��ش��روط ح��ددت��ه��ا ال��ب��رام��ج االنتخابية
للمنتخبين ،فهل هذه البرامج لالستفادة
من الشقق واألراض��ي والفيالت وتمتيع
م�����والت ال������دار ب��ال��ص��ف��ق��ات وال�������دراري
ب���ال���ت���وظ���ي���ف���ات واأله���������ل واألح�����ب�����اب
بالتليفونات؟
عيب حتى ال نقول عار على المنتخبين
أن يشوهوا العمل الجماعي ويدنسوه بما
لحق به من البعض الذين تمت إقالتهم من
مناصبهم ولم تتم محاكمتهم مع األسف.
فنعتقد ب��أن «م��رص��د ال��ن��اخ��ب لمدينة
األنوار» جاء ليرصد هذه االختالالت ويرفع
إل��ى األع��ل��ى مهام المنتخبين التي هي
تطوعية ومجانية ونضالية ،ومن سولت
له نفسه غير ذل��ك ،فها هي «األخ��ب��ار في
راس����ه» وم���ن األف��ض��ل أن ينسحب إلى
داره.
وال يمكن أبدا أن «يضحك»  200منتخب
على  500ألف ناخب في الرباط فقط،
إنها صحوة الرباطيين.

مدينة األنوار «تخدشها» تاكسيات الظالم
والعاصمة تتهيأ لالنخراط في
ن���ادي م���دن األن����وار العالمية
تتساءل :هل ستجر معها تلك
األساطيل من «خردات» اآلليات
المتحركة التي يطلق عليها:
ت��اك��س��ي��ات ،وال���ت���ي يؤطرها
ويضبطها قسم مختص ،ال ندري
هل لتزكية الفوضى والتدبير
العشوائي؟ أم لتفريخ الخطافة
وتحويل فضاءات السكان إلى
محطات للضجيج وكل أنواع
«التسكع» الزنقوي؟ وفي عاصمة
المملكة «ي��ا ح��س��رة» ال توجد
محطة واحدة بمواصفات الئقة
بالبشر ،فكل ما هناك ساحات
تحت أشعة الشمس المحرقة أو
األمطار الغزيرة تصطف فيها
طوابير المواطنين وتتساوى
فيها ال��م��رأة الحامل بالمرأة
ال��م��ري��ض��ة وال���ع���ج���وز وذات
اإلع��اق��ات المزمنة وجنبا إلى
جنب م��ع أخيها ال��رج��ل ،فهل
يعقل ش��ح��ن  7أش��خ��اص في
تاكسي وك���أن ال��رك��اب ليسوا

ب��ش��را ف��ي س��ي��ارة ال تتسع إال
لخمسة أف��راد؟ ه��ذا في النوع
«األبيض» ،أما في النوع «األزرق»
وال���ت���ي ي��ك��ت��وي المواطنون
بمعامالت بعض السائقين،
ويتعذبون من خدمات ال إنسانية
وتجهيزات دون المستوى إن لم
تكن منعدمة ،وفرض ركوب زبناء

على زنباء دون إذنهم ،ورفض
التوجه إلى مكان معين حسب
مزاج السائق ،أو عدم التوقف
أو نسيان تشغيل العداد.
فتاكسياتنا تشبه طوبيساتنا
وبينهما الخطافة الذين يحشرون
ال���رك���اب ف��ي ع��رب��ات م��ن نوع
«سطافيط» وكأنهم متوجهون

الجماعة متوأمة مع  15مدينة ومنخرطة في  10منظمات دولية

الدبلوماسية الشعبية لمدينة الرباط
مع الخارج« :زيرو»!

جن��ح امل��ج��ل��س اجلماعي
احل���ال���ي ف���ي «ه������دم» ك���ل ما
ش��ي��دت��ه امل��ج��ال��س اجلماعية
ال��س��اب��ق��ة م���ن ع�ل�اق���ات ودية
وم��ت��ي��ن��ة م���ع ع���واص���م ومدن
أج��ن��ب��ي��ة ،وم��ن��ظ��م��ات دولية،
وغ���ي���ر خ����اف م���ا للعواصم
واملنظمات اإلقليمية من أدوار
ف���ي ص��ن��اع��ة أه���م ال���ق���رارات
السياسية العاملية.
ف��ع��اص��م��ت��ن��ا م��ت��وأم��ة مع
 15ع���اص���م���ة وم���دي���ن���ة من
املستوى الرفيع مثل :مدريد،
وإشبيلية ،ولشبونة ،وأثينا،
وإسطنبول ،وعمان ،وتونس،
والقاهرة إلخ ..ومنخرطة في
م��ن��ظ��م��ات م��ث��ل منظمة املدن
العربية ،ومنظمة العواصم
وامل���دن اإلس�لام��ي��ة ،ومنظمة
امل��دن الناطقة جزئيا أو كليا
بالفرنسية ،والالئحة طويلة
وتتضمن  10منظمات إقليمية
من ال��وزن السياسي الثقيل،
ودوره���ا ال��ف��ع��ال ف��ي احملافل
الدولية ،وإذا كانت اجلماعة

أر

شي
ف الر

باط

صورة التقطت في
األربعينيات لشباب
المدينة العتيقة مع الحاج
أحمد بالفريج رحمه الله،
بمناسبة تقديم الوالء
للملك ودعمه ومساندته
لتحقيق االستقالل للشعب
المغربي ،إنها عالقة أبدية
تتوارثها األجيال مع ملوك
المملكة.

«واحلمد لله» تدفع انخراطات
س���ن���وي���ة ل����ه����ذه املنظمات
ومبلغها ي��ف��وق  50مليونا،
ف����إن امل�����دن امل���ت���وأم���ة معها
خصصت لها« :زي���رو» درهم
مم��ا ان��ع��ك��س ع��ل��ى أنشطتها
وحتركاتها بـ«زيرو» نشاط.
فهل هذه هي دبلوماسية
ال����ش����ع����وب؟ وه�����ي ك���م���ا هو
م��ت��ع��ارف ع��ل��ي��ه :دبلوماسية
م��وازي��ة للرسمية؟ بل ومتثل
غ�����رف�����ة إن�����ع�����اش إلس����ع����اف
ال��ع�لاق��ات م��ن القطيعة كلما
ه���ب���ت ع��ل��ي��ه��ا ع���اص���ف���ة غير
منتظرة ،فتقوم بدور املنعش
واحمل������اف������ظ ع����ل����ى «ش����ع����رة
م���ع���اوي���ة» .م���ع األس����ف وفي
جماعة عاصمة الدبلوماسية
وال��س��ي��اس��ة ال دور نهائيا
للمنتخبني في هذا اإلنعاش،
كل ما هناك أسفار عشوائية
ألناس ال تكوين لهم وال دراية
وال ح��ت��ى إمل����ام مب��ا ي��ق��ع في
مملكتنا وباألحرى في البلدان
األخ�����رى ،وت���ك���ون أسفارهم

م��ج��رد م��ك��اف��آت ع��ل��ى تنفيذ
أوام���ر ض��د ه��ذا أو «شقلبة»
ذاك أو ع��رق��ل��ة ت��ص��وي��ت أو
زع���زع���ة م���ن «راس�����ه قاسح»،
ح���ت���ى ص�����ار ه�����ذا املجلس
أض��ع��ف مجلس ج��م��اع��ي من
حيث املردودية في العالقات
اخل���ارج���ي���ة ،ه����ذه العالقات
التي تتطلب تكوينا وتدريبا
وث���ق���اف���ة وت��ع��ل��ي��م��ا عاليا،
وراج��ع��وا م��ن فضلكم لوائح
املسافرين على نفقة السكان
ل��ت��ك��ت��ش��ف��وا أس��م��اء ال��ذي��ن ال
ميلكون إال شهادة الكفاءة في
ال��س��ي��اق��ة وال ي��ع��رف��ون سوى
طريق م��والي يعقوب ،ثم هل
هناك تنسيق في املواقف بني
وزارة اخل��ارج��ي��ة ومجلس
اجل��م��اع��ة؟ ون��خ��ت��م بالسؤال
املهم :هل موظفو قسم التعاون
الدولي في البلدية لهم إملام
مب��ه��ام��ه��م ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة أم
أنهم حاصلون على شهادات
ازدي����اد م��ن آب���اء أع��ض��اء في
البلدية؟

بهم إل��ى «البنيقة» ،فإلى متى
وخدمات التاكسيات في تدهور
ح��ت��ى يتخيل ل��ن��ا ب���أن القسم
ال��م��ك��ل��ف ه���و ل����ردم ن��ق��ل هذه
التاكسيات ومنحها الحصانة
والحضانة للمزيد من الفوضى
التي تسود اليوم هذا القطاع
ال�����ح�����ي�����وي واالج����ت����م����اع����ي
واالقتصادي حتى صار محنة
حقيقية يمر منها الركاب إجباريا
كل يوم ،فإذا كان القسم عاجزا
ع��ن التنظيم ف��ل��م��اذا ال يحرر
ال����ق����ط����اع وي���س���ل���م للتدبير
المفوض؟
ونعتذر الستعمال لفظة« :من
العار» أن تصنف مدينة الرباط
عاصمة لألنوار وفيها تاكسيات
الظالم ،وتاكسيات في عربات
من موديالت الثمانينيات من
القرن الماضي ،وتاكسيات بكل
م�����ا ت���م���ث���ل���ه م�����ن عشوائية
وفوضى.
فهل يتحزم لها قسم النقل أم
يترك ذلك لغيره؟

أسرار العاصمة

صاحب مشاريع توأمة مدينة
ال���رب���اط م��ع  15ع��اص��م��ة ومدينة
أج��ن��ب��ي��ة ال���دك���ت���ور ح���م���زة الكتاني
الرئيس األسبق جلماعة حسان أيام زمان
الثمانينيات والتسعينيات ،ق��دم هدية
ثمينة للعلم والعلماء وذلك بوقف خزانة
حافلة بالكتب واملراجع والدراسات في
شقة فاخرة بحي الرياض وجعلها رهن
إشارة الدارسني والباحثني.
ع��ودة محتملة للعمدة السابق
إل��ى الساحة االنتخابية وحتريك
املنافسات من أجل الظفر مبقعد رئاسة
مجلس العاصمة ،وإذا كانت هناك عودة،
فلن تكون باحملاربني القدامى التقليديني
ولكن بوجوه جديدة ،إمنا باسم أي حزب؟
مع أن كل األحزاب تتمناه!
دردشات هنا وهناك عن ملفات
ما يقال عن خطإ :قصر املؤمترات،
والصحيح :قاعة لالجتماعات كانت
مقررة على أرض جماعية فوتت للخواص،
ف��ت��م ن��س��ي��ان ال��ق��اع��ة ال��ت��ي حت��ول��ت إلى
«سوبير مارشي» و«زلقت» البناية بأمتار
في املِلك العمومي ثم «نطحت» السماء
بطابق إض��اف��ي ،وامل��س��ك��وت عنه يفوق
«ال��زل��ي��ق والنطيح» وق��د ي��ك��ون فضيحة
القرن.
م��ع امل��وس��م ال���دراس���ي اجلديد
ستعزز البعثات األجنبية املتواجدة
في الرباط بعثة جديدة كندية إمنا بأية
لغة ستدرس :اإلجنليزية أو الفرنسية؟
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الصويرة

ما يجري ويدور في المدن

أصداء سوسية

مياه الصرف الصحي تتدفق على القبور

محاولة االستيالء على مقبرة لتحويلها إلى إقامات سكنية

< سعيد أحتوش
استنكر العديد من
سكان دوار «الشواكر»
ب��ال��ج��م��اع��ة القروية
«مجي» بإقليم الصويرة،
بشدة ،ما تعرضت له
م��ق��ب��رة «المسلمين»،
ال���م���ت���واج���دة بجانب
الطريق الرئيسية ،من
انتهاك لحرمتها ،جراء
األشغال التي قام بها
أحد المقاولين ،حيث
ُحفرت القبور ،ونبشت
رفات الموتى ،بدعوى
توسيع ال��ط��ري��ق ،لفك
ال���ع���زل���ة ع����ن العالم
ال��ق��روي( )..لكن األمر
غير ذلك ،كما أكد أحد
السكان ،والذي صرح أن
مسؤوال جماعيا بعدما
رف�����ض�����ت ال���س���ل���ط���ات
ال���م���خ���ت���ص���ة ،إن���ج���از
وحدات سكنية تخصه
وم�������ج�������م�������وع�������ة م����ن
األشخاص ،بسبب عدم

بداية أشغال البناء
بمقبرة المسلمين

توفر القطعة األرضية
على المساحة القانونية
المسموح بها للترخيص
ب����ال����ب����ن����اء ،ل���ج���أ إل���ى
الحصول على فتوى من
الجهة المختصة تبيح
اقتحام المقبرة ،بدعوى

خنيفرة

حافالت ضد
« كرامة» العمال

ف��ك ال��ع��زل��ة ع��ن العالم
القروي( )..ليتم إدراج
هاته النقطة ضمن جدول
أعمال دورة المجلس،
وبالتالي تم التصويت
ب��ش��أن��ه��ا ،ل��ي��ش��رع في
اق�����ت�����ح�����ام ال���م���ق���ب���رة

بالجرافات ،ومحاولة
االس���ت���ي�ل�اء ع��ل��ى جزء
منها ،بذريعة أن العمالة
هي التي أوكلت للمقاول
القيام بذلك()..
وتقدم بعض السكان
بشكاية في النازلة إلى

ك���ل م���ن :وك��ي��ل جاللة
الملك ،وناظر األوقاف،
وم������ن������دوب ال����ش����ؤون
اإلسالمية بالصويرة،
في الوقت الذي اعترضوا
فيه ط��ري��ق الجرافات،
ول�������وال ت����دخ����ل بعض
ال��م��ح��س��ن��ي��ن لتطورت
األمور لألسوإ(.)..
وبما أن المصائب ال
تأتي فرادى ،أو كما يقال
رب ضارة نافعة ،فأثناء
الحفر ،اكتشف أن أحد
الساكنة ،ق��ام بتحويل
مجرى الصرف الصحي
ل��م��ن��زل��ه ،ل��ي��ص��ب نحو
ال���م���ق���ب���رة ،م���م���ا حدا
بالساكنة ،إل��ى توجيه
شكاية أخرى في األمر،
للسلطات المختصة.
وتجدر اإلشارة ،إلى أن
رئيس دائرة الصويرة،
أمر مؤخرا ،بإنشاء سور
ي��ح��ي��ط ب��ال��م��ق��ب��رة ،في
انتظار أن يقول القضاء
كلمته(.)..

طاطا

تاجر مالبس أم تاجر مخدرات
< فضيلي عمي
اعتقلت مصالح األمن بمفوضية الشرطة
بمدينة طاطا ،مؤخرا ،اثنين من المشتبه
فيهما ببيع المخدرات ،وهما صاحب محل
لبيع المالبس ،وأحد مرافقيه( .)..وجرى

اعتقال الموقوفين بعد تفتيش دقيق قام
به عميد لألمن ،وضابط شرطة ،ومفتش
شرطة ،وبعض أفراد حراس األمن التابعين
لمفوضية الشرطة بطاطا ،ولم تخل عملية
التفتيش من مشاداة كالمية بين عناصر
الشرطة ،وصاحب المحل ،ومرافقه.

مراكش

< شجيع محمد
احتج  24مستخدما من إحدى شركات
النقل الحضري بمدينة خنيفرة إثر
تعرضهم للطرد التعسفي بسبب عدم
ت��وق��ي��ع��ه��م ع��ل��ى وث��ي��ق��ة ت��ح��م��ل عبارة
«اعتراف بدين»( حسب قولهم) ،والتي
بموجبها يتم تهديد كل من سولت له
نفسه المطالبة بالحقوق( )..وفطن العمال
بأن الشركة تنصب لهم ما اعتبروه فخا،
ورفضوا توقيع هذه الوثيقة واالمتثال
لقراراتها ،خصوصا وأن العمال يعيلون
العشرات من األس���ر( )..ما دفعهم إلى
التقدم بشكاية في الموضوع للمندوبية
اإلقليمية للشغل ،لكن ال��ش��رك��ة ظلت
متمسكة بقرارها الرامي إلى الطرد ،وعدم
إرجاع العمال الـ 24إلى عملهم ،والذين
هددوا بخوض جميع األشكال النضالية
إلى حين تحقيق مطالبهم التي وصفوها
بالعادلة(.)..
وأوض���ح أغلب العمال بأنه ل��م يتم
التصريح بهم لدى مصالح الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي ،كما أن
المشغل لم يمكنهم من بطائق العمل
وشواهد األج��ور ،ول��م يحترم ساعات
العمل المخصصة لهم ،وضرب كل بنود
مدونة الشغل عرض الحائط(.)..

العبث بأسوار الموحدين والمرابطين في
عهد العمدة المنصوري
< عزيز الفاطمي
إذا كان المجال ال يتسع من أجل
التطرق إلى الجوانب التاريخية لسور
مراكش العظيم ال��ذي يربط الحقبة
المرابطية بالعصر الموحدي ،فضيق
المجال ال يسع
ا لمر ا كشيين
لفضح مؤامرة
الصمت المتبعة
من طرف بعض
ال���ج���ه���ات ،كل
ح�������������س�������������ب
موقعه( )..ففي
ال���وق���ت ال���ذي
ي��م��ن��ع ظهير
 1925م��ن��ع��ا كليا
البناء بمحادة السور أقل من مساحة
 30مترا داخل المدينة العتيقة ،ما دفع
المواطنين إلى التساؤل :أين الشيوخ
والمقدمون «عيون السلطة» التي ال
تنام والقياد ،ومراقبو البناء؟ أين
وزارة ال��ث��ق��اف��ة وم��ص��ل��ح��ة الفنون

ال��ج��م��ي��ل��ة؟ أي���ن م��ج��ل��س المقاطعة
وم��ج��ل��س ال��م��دي��ن��ة؟ أي���ن المصالح
الوالئية؟ ومن هي الجهة التي أطلقت
العنان لبعض «الجشعين» للعبث أفقيا
وعموديا بأجزاء مختلفة على طول
م��ح��ي��ط ال���س���ور ال����ذي ي��ت��ع��دى 11
كيلومترا؟ فمنهم من يستغل السور
كجدارلمسكنه،
ومنهم من فتح
ف������ي ال����س����ور
شرفات ونوافذ
م����ط����ل����ة على
الشارع ،ومنهم
م���ن ح���ول برج
من بروجه إلى
م����������ن����������ت����������زه
سياحي(.)..
المواطنين إنه
ويقول أحد
لن يهدأ ب��ال الغيورين على مدينة
الحمراء حتى يتوقف نزيف تشويه
المعالم التاريخية للمدينة ،وهذا
النزيف لن يتوقف إال بقرارات صارمة
من والي الجهة ،أو جهات عليا(.)..

اج��ت��اح المختلون عقليا شوارع
مدينة إنزكان لدرجة أصبح السكان
يعيشون على أعصابهم خوفا على
أنفسهم وأوالدهم وممتلكاتهم ،ويؤكد السكان أن
جهات تنقل المجانين والحمقى من مدن أخرى
لمدينتهم ،مما ي��ط��رح ت��س��اؤالت ح��ول دور
م��ن��ت��خ��ب��ي ال��م��دي��ن��ة ال���ذي���ن ي��ق��ف��ون موقف
المتفرجين.
مفارقة بالمقاطعة الحضرية الثانية
«ال���ش���ه���داء» ب��أي��ت م��ل��ول ،ح��ي��ث إن
أص��ح��اب ال��ش��ه��ادات «ي��ن��ش��ون الذبان»،
ومنصب الشيخ عاد لرجل هرم ال يفرق بين
الواو وعصا «الطبال» ،وال يفرق بين مسؤولياته
ومسؤولية السلطة المنتخبة مما جعله يحشر
أنفه في كل شيء بذات المقاطعة.
سئم مرتفقو جماعة سيدي بوسحاب بإقليم
اشتوكة أيت باها من تصرفات مواطن يحشر
أنفه في كل صغيرة وكبيرة ،ويعترض كل من
زار الجماعة ليستفسر عن سبب زيارته ،وال
يتوانى في توبيخه وإذالله إذا لم يعجبه سبب
الزيارة( )..وغالبا من يكون سببا في ضياع
مصالح الناس ،وسببا في خدمة مصالح آخرين
خاصة إذا كانوا مرشحين( )..ويقول الناس بأن
خدمته للكبار هي سر بقائه شبحا في منصبه
بعد إلحاقه بالجماعة(.)..
طيلة سنتين ،وأح���د المواطنين
يسعى جاهدا للحصول على رخصة
القنص بعد إعداد كل الوثائق القانونية
وال��ض��روري��ة لكن مصالح المختصة بعمالة
اشتوكة أيت باها فضلت التزام الصمت وعدم
الرد ال بالسلب وال باإليجاب ،وأمام هذا الوضع
يستعطف م��ق��داد عبد العزيز ع��ام��ل اإلقليم
لتمكينه م��ن رخصة حمل ال��س�لاح الظاهرة
لممارسة هواية القنص المفضلة لديه.
أجلت النيابة العامة لدى المحكمة
االبتدائية بتيزنيت ،محاكمة بارون
«كراء األموال» إلى بداية األسبوع المقبل،
للنطق بالحكم .وك��ان البارون المعتقل وجه
اتهامات للشرطة باالستيالء على مبالغ مالية
عند إجراء الحجز واالعتقال ،التي كانت برفقة
العشرات من الشيكات والكمبياالت ،لم يتم
ذكرها في المحضر ،وهو األمر الذي نفاه ممثل
النيابة العامة ،مؤكدا أن النيابة العامة لم تبلغ
بوجود أية أموال برفقة الشيكات المصادرة في
بيت المتهم.
أف���ادت م��ص��ادر مطلعة أن عمالة
إنزكان أيت ملول عزلت عون سلطة
برتبة مقدم ،إذ تم التشطيب عليه فعليا
من قائمة مقدميها ،وجاء قرار العزل أياما قليلة
قبل اعتقاله وإدانته بصدور حكم استئنافي
عليه ،يقضي بمؤاخذته بالتهمة المنسوبة إليه،
والحكم عليه بثالث سنوات حبسا نافذا ،من
أجل اغتصاب «نادلة».
وتعود فصول قضية عون السلطة المعزول،
إلى صبيحة  22أبريل الماضي ،حين عمد وهو
في حالة سكر إلى اغتصاب «نادلة» بالقوة في
الشارع العام ،عندما كانت متوجهة إلى عملها،
وذل��ك حسب إف��ادة الضحية وشهادة حارس
مرآب السيارات قرب موقع الجريمة.
اهتم الرأي العام المحلي في أقاليم
ورزازات ،وزاكورة ،وتنغير ،بما يسمى
بـ«عصابة الكنوز» ،وهم أفراد يدعون قدرتهم
على استخراج الكنوز ،يعملون على إغراء
ضحاياهم ويعدونهم بأموال وثروة سيحصلون
عليها بعد العثور على الكنز المزعوم ،قبل أن
يجدوا أنفسهم ضحية نصب ،فيختفي الجناة
ويلتزم الضحية الصمت خشية الفضيحة
وأق���وال ال��ن��اس .وب��ع��د إل��ق��اء القبض عليهم
تقاطرت شكايات الضحايا الذين تعرضوا
للنصب على مقر الشرطة القضائية بورزازات،
وبلغ عددهم أزيد من عشرة أشخاص ،وتواترت
مختلف رواياتهم التي تتشابه في طريقة اإليقاع
بهم.
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سطات

البحث عن موالين لداعش في مدينة إدريس البصري
< نور الدين هراوي
رفعت سلطات والية
أمن سطات درجة التأهب
بين صفوف عناصرها،
التخاذ جميع االحتياطات
الضرورية واالحترازية
ب��م��خ��ت��ل��ف المساجد،
وال����ش����وارع ،والمراكز
الحيوية والفندقية أو
السياحية بمدينة سطات،
والتي تعرف توافد عدد
ه��ائ��ل م���ن المواطنين
وال���������زوار خ��ل��ال فترة
الصيف ..لشل أي تحرك
قد تكون له عالقة بتنظيم
«داع��ش» ،خاصة

وأن ه�������ذا التنظيم
اإلسالمي المتطرف

أيت ملول

تلكس
م���ازال س��ك��ان ح��ي الليمون
المعروف بـ«حمروكة» ،يعانون
من ضعف البنية التحتية ،مما
يدفع مستعملي السيارات إلى
تغيير االتجاه عبر مسلك غير
معبد ،في ما الجهات المسؤولة
غير مبالية ب��ال��م��وض��وع رغم
الشكايات ال��م��ت��ك��ررة ،ويفسر
البعض ب��أن ه��ذا اإله��م��ال هو
عقاب لساكنة الحي بناء على أن
فئة كبيرة من السكان محسوبة
على أح��د أح��زاب المعارضة..
فأين هي الحكامة؟

أص���ب���ح ي��ن��ت��ش��ر بشكل
مخيف بين شباب مختلف

المدن واألقاليم المغربية
ال��ذي��ن ت��م التغرير بهم

وش��ح��ذه��م ل��ل��ق��ت��ال في
سوريا.
وتقول مصادر مطلعة
إن خطة أمنية محكمة
وض��ع��ت لضبط األمور
وتتبع خطوات واتصاالت
وت����ح����رك����ات ال���ش���ب���اب
المشتبه في أمرهم ،أو
المشكوك في وجود عالقة
لهم ببعض التنظيمات،
والبحث عن أي معلومة
يمكن أن تقود إلى خليتهم
وت��ف��ك��ي��ك��ه��ا ف����ي إط����ار
عمليات استباقية ،خاصة
ب��ع��د أن���ب���اء ع���ن تفكيك
خ�ل�اي���ا ت��اب��ع��ة لتنظيم
«داعش» المذكور ببعض
مدن المملكة(.)..

رحلة البحث عن املياه في شهر رمضان
أيت ملول ،أو الوكالة المستقلة المتعددة
الخدمات بإنزكان ،قصد التدخل العاجل من
أجل إيجاد حل لهذه المشكلة ،دون جدوى()..
كان آخرها المراسلة التي بعثتها جمعية
«السعادة والتنمية» بحي أدمين بأيت ملول
ف��ي شخص رئيسها إل��ى م��دي��ر «الرامسا»
بإنزكان ،والتي تشرح فيها المشكل ،وتطالب
بتدخل مسؤولي الوكالة لوضع حد لمعاناة
ال��س��ك��ان م��ع ض��ع��ف ال��ص��ب��ي��ب ل��ي�لا ..فهل
ستتدخل «الرامسا» لتقوية الصبيب المائي
بأحياء المدينة ،أم أن سكان الطوابق العليا
سيقضون ليالي رم��ض��ان ف��ي البحث عن
الماء؟.

< بوطيب الفياللي
يشتكي سكان مجموعة من أحياء
مدينة أيت ملول من ظاهرة جديدة،
وه���ي ض��ع��ف الصبيب ال��م��ائ��ي الذي
تستفيد منه المنازل ،الشيء الذي يؤدي
إلى حرمان سكان الطوابق العليا من هذه
المادة الحيوية خصوصا أثناء الليل ،وما
يمثله ذلك من معاناة ازدادت أكثر في هذا
الشهر األبرك الذي ترتبط عاداته وعباداته
بتوفر الماء(.)..
وبادرت عدة جمعيات ناشطة في األحياء
إلى مراسلة بعض المسؤولين سواء في بلدية

نقابة غاضبة تفتح ملف الصفقات والشركات الخاصة

مدير مستشفى تصرف عليه الدولة خمسة ماليير يعطي األسبقية لثأثيت مكتبه
< األسبوع
مازالت ساكنة عمالة موالي رشيد ،في
انتظار من يسير أمور المركز االستشفائي
موالي رشيد ،بعيدا عن الوصاية الصارمة
المضروبة من طرف مندوب الصحة ،على
ك��ل كبيرة وص��غ��ي��رة ف��ي ه��ذه المؤسسة
الصحية التي تكلف خمسة ماليير من أموال
المغاربة.
حتى وهم ينتظرون مديرا في مستوى
ه���ذه ال��ت��ط��ل��ع��ات( ،)..ف��وج��ئ أط���ر المركز
االستشفائي موالي رشيد ،بمدير يتجاهل
ممثلي النقابات على مستوى اتخاذ القرار
الكبرى كالصفقات العمومية ،التي تهم
ال��م��ؤس��س��ة ،وت��ن��زي��ل ال��ق��ان��ون الداخلي
للمستشفيات ،وهو ما جعل الكاتب العام

المحلي لنقابة الصحة التابعة لالتحاد
المغربي ،ينسحب منتصف الشهر الماضي
من اجتماع دعا له مندوب وزارة الصحة في
عمالة موالي رشيد لمالحظة عملية انتقاء
مسؤولي أقسام المستعجالت ،النقابة بررت
انسحابها بكون االجتماع المذكور لم يكن
إال ذرا للرماد في العيون .بالغ النقابة ،قال
إن الدعوة تتم في األمور الشكلية البعيدة
ع��ن األم���ور الهامة ف��ي تسيير المؤسسة
الصحية ،من قبيل تفويت الخدمات للشركات
الخاصة ،وتقييم ومتابعة عملها ،وقرارات
إعادة انتشار المهنيين واجتماعات تنزيل
القانون الداخلي للمستشفيات.
مصادر نقابية داخل المركز االستشفائي
موالي رشيد قالت إن حضور النقابات أريد
له أن يكون «كاريكاتوريا» لغاية في نفس

المدير ..بعد أن طفت إلى السطح أخبار عن
صفقة تهم ترميم مكتب المدير ،تحوم حولها
الكثير من التساؤالت(.)..
المشكلة الكبرى تقول نفس المصادر ،إن
هذه الصفقات وعوضا أن تستهدف مصالح
المؤسسة الصحية اآليلة للسقوط ،والتي ال
تتوفر على أدن��ى ش��روط إي��واء المرضى،
انصبت على إصالح مكاتب المدير ومعاونيه
وتجهيزها بأحدث وسائل التكنولوجيا
الرقمية ،وفي سياق مشابه قالت مصادر
نقابية إن ق���رارات المدير داخ���ل المركز
االستشفائي ،تحكمت فيها المزاجية أكثر
من ربط المسؤولية بالكفاءة ،وما أقدم عليه
المدير من تعيين مسؤولة الصيدلية في
منصب الممرضة الرئيسية للتشخيص خير
دليل على ذلك(.)..

بيضا ويات
ح���ول ب��ع��ض ال���رؤس���اء تراب
مقاطعاتهم إلى إقطاعيات ،حيث
صارت كل مقاطعة مفصلة على مقاس
المسؤولين عنها ،بغض النظر عن البناء
العشوائي ،وزريبات الحمير والبغال ،واألبقار ،وانتشار
األزب��ال ،كما تحولت أحياء هذه المقاطعات إلى خزان
انتخابي ،يعيش سكانها تحت عتبة الفقر( )..وطبعا كل
هذا بمباركة السلطات(.)..
يشتكي سكان حي المصلى بعمالة عين الشق -
الحي الحسني من اإلزعاج ،والفوضى ،والتلوث،
بسبب الشاحنات المحملة بالرمال .ويؤكد المواطنون
أن بعض سائقي هاته الشاحنات ال يحترمون النساء،
ويتحرشون بهن( )..وبأبنائهم ،وغالبا ما يفسدون عليهم
لحظات جلوسهم مع أفراد عائلتهم بالكالم الساقط(.)..
تنتشر بمنطقة سيدي مومن عدد من خيام القِ مار،
األمر الذي يتسبب في إزعاج السكان( )..ففي الوقت
الذي يتوجه المصلون إلى المساجد ألداء صلواتهم،
تفتح هاته الخيام أبوابها الستقبال «ال َق َم َا َرة» ،وكثيرا
ما تقع خصومات بينهم ،ويتبادلون الضرب والجرح،
����اب ،دون ت��دخ��ل الجهات
وم���ا إل���ى ذل���ك م���ن ك�ل�ام ن� ٍ
المسؤولة(.)..
تفتقد األح��ي��اء الشعبية بمدينة ال��دار البيضاء
لألماكن الخضراء ،التي هي ملك للجميع( )..حيث
توجد حدائق ذات مساحات صغيرة ،ممتلئة باألزبال
المتناثرة هنا وهناك ،وتحولت هذه الحدائق إلى مراع
لألغنام واألبقار التي أصبحت تتجول بكل حرية ،وأتت
على اليابس واألخضر من أزهار وأعشاب دون رادع من
قبل أصحابها( )..ويقول أحد المواطنين إن هاته الحدائق
موضوعة للترويح عن النفس ،وليس للرعي الجائر(.)..
تحدث أحد المسؤولين عن مدينة الدار البيضاء
منذ ش��ه��ور ،ع��ن رغبته ف��ي وض��ع ح��د للعربات
المجرورة «كرويالت» ،إال أنه ال شيء تحقق فمازال
سكان عدد من األحياء يستعملونها في تنقالتهم(.)..
وت���س���ت���م���ر م����ع����ان����اة ال����س����ك����ان م�����ع اس���ت���غ�ل�ال
الفضاءات العمومية التي تحولت إلى «فنادق» للبغال،
ومواقف لهذا النوع من وسائل النقل ،الذي غالبا ما يشكل
خطرا على راكبيه( )..وتساءل أحد المواطنين أي قانون
سير سيسري على هؤالء في الطريق؟
ازدادت ظاهرة السرقة في االنتشار بشكل مثير
لالنتباه مع هذا الشهر الكريم لما يعرفه من رواج
تجاري وازدحام ،األمر الذي خلق نوعا من الرعب في
نفوس سكان بعض األحياء الشعبية وحتى الراقية ،كحي
المعاريف( .)..في ظل غياب اليقظة األمنية للخط رقم ،19
الذي يوجد خارج التغطية ،وفي حاجة إلى دعم وتكوين
العاملين به في كيفية التواصل مع السكان ،والتدخل
السريع(.)..

< خالد عبد اللطيف
«المقاومة الحقيقية ليست عملة
قابلة للتصريف ،وليست واجهة
للبهرجة وتلميع الذات ،بل هي فعل
إن��س��ان��ي وط��ن��ي ي��س��ك��ن المقاوم
ويحرك فيه عوالمه الداخلية ،»..بهذه
العبارات نطق المقاوم صالح الحداد
وهو يفتح قلبه محاوال نبش الذاكرة
عن زم��ن المقاومة الجميل ..زمن
النضال والكفاح ضد المستعمر
الفرنسي الغاشم الذي دخل مدينة

تادلة في  7أبريل  ،1913بزعامة
الكولونيل «مانجان» ال��ذي أعجب
بموقعها الجيواستراتجي.
ورغ���م تقدمه ف��ي ال��س��ن ،مازال
المقاوم صالح الحداد مثقال بهموم
الوطن ،وتكمن تفاصيل مقاومته في
م��ش��ارك��ت��ه ض��م��ن ال��م��ق��اوم��ة ضد
االستعمار الفرنسي مع صهره محمد
الفلوس ،الذي كان شرطيا عند عدي
أوبيهي ،ال��ذي كان يوجد بمنطقة
ال��ري��ش بالصحراء المغربية(.)..
وتعرض للتعذيب (صالح حداد)

ولكل أشكال العنف من أجل اإلدالء
بأسرار المقاومة ،وخاصة من طرف
«بارك السورتي» الذي حاول المقاوم
صالح الحداد قتله عدة مرات لكنه
كان ينجو بأعجوبة .وبالرغم من
ال��خ��وف ال���ذي ك���ان ي��زرع��ه «بارك
الس���ورت���ي» عميل االس��ت��ع��م��ار في
نفوس المواطنين بقصبة تادلة ،إال
أن صالح ال��ح��داد تمكن من حرق
منزل «ب��ارك الس��ورت��ي» كامال وما
حوله من مرافق ،كما تمكن من صنع
قنبلة قام بتفجيرها داخل كنيسة

بقصبة تادلة ،وقد تم القبض عليه
م��ن ط���رف رج����ال األم����ن وتعرض
لمختلف أشكال التعذيب من أجل
االعتراف بصانع القنبلة ،ومصدر
ش��راء الحديد بصفته ك��ان مزاوال
لمهنة ال��ح��دادة إل��ى أن تمكن من
اإلفالت من التهمة الموجهة إليه.
كما قام الخونة وعمالء االستعمار
بقصبة تادلة بوضع عريضة مذيلة
بمجموعة من التوقيعات ،تحث على
نفي محمد الخامس في المسبح
ال��ب��ل��دي بقصبة ت��ادل��ة ،م��ا جعله

ة

صانع القنابل التي هزت االستعمار في قصبة تادلة

ن
و
شؤ وي
ه
ج

المقاومة ليست واجهة للبهرجة ..المقاوم صالح حداد نموذجا

المقاوم صالح
حداد
يشارك في عملية تفجير المسبح
البلدي بقنبلة نتج عنها سقوط عدد
كبير من القتلى(.)..
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الحسيمة

أخبار من مراكش

شبهـة السرطـان تدفع سكان حـي «أزكـاغ» في الشـارع
< مراد حمدون
م�����ازال س��ك��ان ح���ي «أك����ار
أزك������اغ» ب��م��دي��ن��ة الحسيمة
معتصمين ف��ي ح��ي��ه��م على
خ��ل��ف��ي��ة إق�����دام ع��م��ال إحدى
شركات االتصاالت على تثبيت
القط هوائي «الريزو» بمنزل
أحد موظفيها( )..وهو األمر
الذي رفضوه جملة وتفصيال،
لما سيشكله م��ن خطر على
ص��ح��ت��ه��م ب��س��ب��ب استقبال
وت��������وزي��������ع اإلش�����ع�����اع�����ات
الكهرومغناطيسية(.)..
واستند المحتجون على
إحدى الدراسات الحديثة التي
أورده��������ا م��ع��ه��د بريطاني
مختصص في بحوث السرطان،
وال��ت��ي تؤكد أن اإلشعاعات
الكهرومغناطيسية الناتجة عن
أب���راج االت��ص��االت «الريزو»،

تسبب تلوثا كهرومغناطيسيا
غير مرئي يسبب سرطان الدم،
والعديد من األمراض الجسدية
الخطيرة ،وما ينجم عن ذلك

م���ن ت��دم��ي��ر ل��خ�لاي��ا الجسم
وال����دم����اغ( )..ول���م ت��ك��ن هذه
ال��دراس��ة ه��ي الوحيدة التي
بينت خ��ط��ر ه���ذا ال��ن��وع من

خريبكة

مكتب االمتحانات تحت المجهر
< مصطفى عداش
يتداول الرأي العام اخلريبكي
وخاصة املهتمون بالشأن التربوي،
أن م��ك��ت��ب االم���ت���ح���ان���ات بنيابة
خريبكة يعرف جتاوزات باجلملة،
واملتمثلة ف��ي اس��ت��دع��اء أساتذة؛
منهم م��ن ه��و متقاعد ،ومنهم من
هو متوفى ،ومنهم من هو حارس

عني على

عام ،في غياب حتيني اللوائح.
ك���م���ا ي������وزع امل���ش���رف���ون على
ه��ذا املكتب األس��ات��ذة على مراكز
االمتحانات التي تتضمن مرشحي
بعض املؤسسات اخلاصة ،لغاية
ف��ي ن��ف��س ي��ع��ق��وب( )..مم��ا يغيب
ت��ك��اف��ؤ ال���ف���رص .ف��ع��ل��ى اجلهات
املسؤولة فتح حتقيق في املوضوع،
ووضع حد ملثل هده السلوكات.

إعــــداد:
زهير البـوحاطي

أين هو مندوب الغابات..
تدمير غابات الشمال؟
ت��ع��رض��ت م���ؤخ���را ،غ��اب��ت��ا م��دش��ر «بني
حزمار» التابع لوالية تطوان ،وطنجة مبنطقة
«ك��اب ماال باطا» للتدمير على يد مجهولني
مازالت األبحاث جارية عنهم(.)..
وأك��دت مصادر أن ه��ذا احل��دث مت بفعل
فاعل ،حيث مت إضرام النار في الغابتني من
أجل استغالل واالستفادة من البقع احملروقة
للبناء العشوائي ،أو لتحويلهما إل��ى ملك
خاص من طرف سكان بعض املناطق.
ول���م ت��س��ل��م غ��اب��ة م��دي��ن��ة س��ب��ت��ة احملتلة
بدورها مبنطقة «بانزو» القريبة من مدشر
«بليونش» ،والتي دم��ر نصفها ال��ذي يضم
أش��ج��ارا ن����ادرة ك��ال��رات��ي��ن��ج��ة ،والصنوبر،
والعرعار.
وم����ازال ال��ف��اع��ل��ون م��ج��ه��ول�ين ،ول���م يتم
القبض عليهم بسبب بطء التحقيقات التي
بشرتها امل��ص��ال��ح امل��خ��ت��ص��ة ،وب��ه��ذا تكون
هذه األخيرة قد فتحت املجال في وجه باقي
العصابات ،لتقوم بقطع هذه األشجار
ال���������ت���������ي ت����ع����د
املتنفس الوحيد
مل�������دن ال���ش���م���ال
وبيعها ألصحاب
امل����������خ����������اب����������ز،
واحلمامات(.)..

ت��أخ��ر إص�ل��اح وب� �ن ��اء ب �ع��ض املساجد
باملدينة العتيقة نتيجة انعدام تتبع األشغال
واملراقبة طيلة ورش البناء واإلصالح ،األمر
الذي تسبب في ازدحام امللعب داخل املساجد
األخرى خالل شهر رمضان.

التلوث ،فقد أكدت العشرات من
األب���ح���اث وال����دراس����ات مدى
خطورته(.)..
ويضيف السكان أن منظمة
الصحة العالمية وضعت عدة
شروط لتثبيت أبراج االتصاالت
ومنها :أال يكون البرج داخل
منطقة سكنية ،وأال يكون البرج
ب����ال����ق����رب م�����ن ال�����م�����دارس
والمستشفيات( )..في ما هذه
الشركة ،يقول السكان ،أرادت
أن تقتلهم باألمراض الفتاكة
التي يسببها الالقط الهوائي
«الريزو» لكسب ربح أكبر على
حساب أرواح المواطنين ،في
ظل المباالة السلطات المحلية
التي لم تحرك ساكنا للحيلولة
دون تثبيت الجهاز ،رغم عدم
توفر األولى على أي ترخيص
إلنشاء هذا البرج ،يقول احد
المواطنين(.)..

م��ازال مكان نقيب الشرفاء شاغرا
منذ وفاة النقيب السابق عبد احلفيظ
امل��دغ��ري رحمة الله عليه ،األم��ر الذي
يجعل بعض األم��ور معلقة في انتظار
من يسهر على راحتهم وشؤونهم.
ال��زاوي��ة التيجانية وم�س�ج��ده��ا بعرصة
«إه �ي��ري» تشهد خ��دم��ات مم�ي��زة ف��ي الشأن
الديني ،كما دأبت عليه أسرة وحفدة املؤسس
ال �ش �ي��خ ال �ع �ب��اس ال�� ��رازي ف��ي ع�م�ل�ي��ة البر
واإلحسان.
 ..وقرب أغمات يرقد ضريح املعتمد
ب��ن ع��ب��اد ف��ي صمت ب�ين أه��ل سكانها
م��ن علماء وش��ع��راء ف��ي مجال الثقافة
الوطنية إلى عهد قريب من التاريخ.

أزمور

السيرك« ..جاو يكحلو ألزمور عماوها»
< شكيب جالل
ق��ام��ت ب��ل��دي��ة أزم���ور بإصالح
احل��دي��ق��ة ال��ع��م��وم��ي��ة ،والساحة
امللحقة بها واملعروفة باسم ساحة
«النافورة» ،وبعدما انتهت أشغال
اإلص�لاح مباليني الدراهم ودامت
مدة اإلصالح حوالي سنة ،رخصت
بلدية أزمور إلقامة محطة متنقلة
لأللعاب البهلوانية والترفيهية

ل��ل��ك��ب��ار ،وال���ص���غ���ار ،واملعروفة
ب���ـ«ال���س���ي���رك»( )..ومت الترخيص
لتشييد هذه احملطة فوق احلديقة،
وع���ل���ى ال���س���اح���ة رغ�����م ضيقها،
احملادية للشارع العام ،الذي يعرف
ح��رك��ة كثيفة ل��ل��م��ارة والسيارات
وخصوصا خالل املساء .وعمدت
ع��دة ه��ي��ئ��ات م��ن املجتمع املدني
في املدينة ،مبعية التجار وعموم
املواطنني ،إلى الدعوة إلى القيام

بوقفة احتجاجية أمام «السيرك»
عند انطالقته ،خاصة وأن��ه أقيم
في منطقة مزدحمة أصال ،وتعرف
م����ن ح��ي�ن آلخ������ر ح��������وادث سير
متكررة ،إضافة إلى اخلراب الذي
سيطال احلديقة وال��س��اح��ة التي
مت إصالحها على نفقة البلدية()..
وه��و األم��ر ال��ذي يتم أم��ام أنظار
ال���س���ل���ط���ات ،وأع����ض����اء املجلس
البلدي(.)..

المدينة القديمة في تطوان على خطى «عمارات» بوركون
ش���ه���دت املدينة
ال����ق����دمي����ة ب���ت���ط���وان
العديد من االنهيارات
ف��ي م��ن��ازل��ه��ا وبعض
األم���اك���ن التاريخية
ال����ت����ي ت���ع���د محجا
ل��ل��ع��دي��د م���ن ال�����زوار
األج���ان���ب واملغاربة
على حد سواء(.)..
ورغ���م الشعارات
التي ترفعها اجلهات
املسؤولة لترميمها،
ودع���������م رك�����ائ�����زه�����ا،
واحلفاظ على جمالها
امل��ع��م��اري األندلسي،
إال أن����ه ال ش����يء من
ه��ذا حت��ق��ق ،علما أن
ه����ذه امل��دي��ن��ة دخلت
ف����ي إط�������ار املخطط
االستعجالي حلماية

امل��دي��ن��ة العتيقة منذ
عهد الوالي السابق،
حلمايتها من الدمار

احملدق بها(.)..
وي�����ؤك�����د مصدر
م�����ه�����ت�����م ب�����امل�����ج�����ال

التاريخي أن ميزانية
هذا املخطط قد طاف
ع��ل��ي��ه��ا ط���ائ���ف ممن

ك��ل��ف��وا ب���ه���ا( )..وهم
نيام ،وصارت املدينة
تتالشى على رؤوس
أص��ح��اب��ه��ا ،وال أحد
ي����ح����رك س���اك���ن���ا في
املوضوع كأن األمر ال
يعني أحدا(.)..
وت����ع����رف جميع
امل�����ن�����ازل امل����وج����ودة
ف��ي امل��دي��ن��ة القدمية
تشققات وتصدعات
ت��رش��ح��ه��ا لالنهيار،
كما وقع مؤخرا ألحد
املنازل( )..وفي انتظار
ت��دخ��ل املعنيني ،فإن
سقف منزل آخر بحي
«العيون» سينهار على
املارين حتته في أية
حلظة ،كما هو ظاهر
في الصورة(.)..

«داعش» في سبتة المحتلة

ظهر ف��ي ح��ي األم��ي��ر «برينسيبي»
مبدينة سبتة احملتلة بعض الشباب
يتشبعون بأفكار وتقاليد تنظيم دولة
اخل�لاف��ة ب�ين ال��ع��راق وال��ش��ام املعروف
اختصارا ب��ـ«داع��ش»( .)..ولقيت أفكار
وتقاليد هذا التنظيم ترحيبا من طرف
ال��ع��دي��د م��ن ال��ش��ب��اب باملدينة احملتلة،

وهي الظاهرة التي قد متتد إلى األحياء
امل���ج���اور حل��ي األم��ي��ر وال��ت��ي يقطنها
أغ��ل��ب��ي��ة امل���غ���ارب���ة ح��ام��ل��ي اجلنسية
اإلسبانية( .)..وأكدت مصادر مطلعة ،أن
السلطات االستعمارية التزمت الصمت
جت��اه ه��ذه اجلماعة ،وسبق للسلطات
االستعمارية ف��ي األع���وام املاضية أن

تلقت تهديدات بتفجير مدينة «املالهي»
التي تتواجد في املدينة ،في شهر غشت
امل��اض��ي ب��ش��ارع «م��اري��ن��ا سبنيولى»،
فقامت السلطة احملتلة بطلب دع��م من
احلكومة املركزية مبدريد لترسل على
إث��ره��ا مجموعة م��ن اخل��ب��راء األمنيني
مدعمني برجال املخابرات(.)..
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شخصيات مغربية عرفتها

الملك أحمد فؤاد ملك مصر:
«والدي الملك فاروق مات ال يملك
دوالرا واحدا»
في إحدى المناسبات الرسمية سألت الملك أحمد فؤاد عن موضوع حساس جدا هو األقاويل التي
كان يتم تداولها حول شخصية والده ،فقال لي بمرارة لم تتمكن السنوات من محوها« :ال يمكنني
وصف الحسرات التي تجرعها والدي الملك السابق فاروق من جراء هذه األباطيل والشائعات.

بقلم  :رمزي صوفيا

السابق ف��اروق من ج��راء األباطيل عالقاته النسائية المتعددة التي قيل المتوسطة.
فرنسية وأجنبية.
• أن تكون وحيدة والديها.
وكان الرئيس المصري محمد أنور والشائعات التي كانت تلصقها به عنها الكثير» .فقال لي« :وال��دي لم
كنت كلما دُعيت إلى القصر الملكي
• وبطبيعة الحال ،أن تنال إعجاب
بمناسبة عيد العرش أو عيد الشباب ال��س��ادات ه��و ال��ذي أع��اد جوازات جهات معينة للتشويش على نظام يخن أي واحدة من زوجتيه ،بل تزوج
للراحل العظيم جاللة الملك الحسن السفر المصرية للملك فؤاد الثاني الملكية ف��ي مصر .وأؤك���د ل��ك بأن بالحالل مرتين ،األول��ى من الملكة الملك من الناحية الشكلية.
وكان المكلفون بالبحث عن عروس
الثاني طيب الله ث��راه ألتقي نجل ولعائلته بعد أن ُنزعت عنهم الجنسية والدي الراحل لم يذق في حياته طعم فريدة التي أنجبت له ثالث بنات هن
الملك ف���اروق ،ملك مصر السابق :المصرية لفترة طويلة ،وهكذا تمكن الخمر أبدا ولم يكن زير نساء كما أخواتي األميرة فريال  -رحمها الله في قمة التنقيب عندما زف لهم والدي
كان يشاع عنه ،ولم يكن أبدا زوجا  ،-واألميرة فوزية ،واألميرة فادية .خبر عثوره بنفسه عن عروسه عن
الملك أحمد فؤاد الذي كان يحضر من زيارة مصر عدة مرات.
ط��ري��ق ال��ص��دف��ة المحضة ،وهكذا
المناسبات السعيدة م��ع السيدة
أصبحت اآلن��س��ة ناريمان صادق،
زوجته.
زوجة رسمية للملك ثم صارت بعد
والملك أحمد فؤاد الثاني هو ابن
سنة واح��دة أما لولي عهد مصر».
الملك ف���اروق م��ن زوج��ت��ه الثانية
فسألته« :وم��ا ه��ي حقيقة الثروة
الملكة ناريمان ،وتحققت بمولده في
الطائلة التي قيل بأن والدك الملك
يناير  1952أمنية والده بإنجاب ولد
الراحل قد خلفها» .فقال« :هذه مجرد
ذكر يرث العرش ،وقام بمنح الطبيب
شائعات مغرضة طالما تم إلصاقها
الذي أشرف على عملية الوالدة لقب
بالملك فاروق ،والدليل أنه خرج من
الباشوية .وبعد ميالده دوت في ليل
مصر بعد الثورة خالي الوفاض.
القاهرة طلقات المدفعية إعالنا عن
وبعد وفاته ،لم يترك لنا أي شيء.
مولد أول طفل ذكر للملك فاروق قبل
ول���وال م��وق��ف ال��م��ل��ك ف��ه��د ب��ن عبد
موعد والدته الطبيعية بشهر واحد،
ال���ع���زي���ز ،م��ل��ك ال��م��م��ل��ك��ة العربية
وأعلنه فاروق وليا للعهد ،وهذا ما
السعودية الذي مد لنا يده الشهمة
جعل األمير محمد علي باشا توفيق
الكريمة رحمه الله ،لبقينا مشردين
يبكي بعد أن سمع طلقات المدفع
في الشوارع .كما كان موقف الرئيس
وع��رف أن عرش مصر ذهب بعيدا
الراحل أنور السادات مشرفا معي،
عنه بعد أن كان وليا للعهد منذ تولي
فقد رحب بعودتي إلى مصر وعاملني
فاروق الحكم .رغم أنه كان يومها في
معاملة راقية جدا» .وسألته« :أراك
الخامسة والسبعين من عمره.
باستمرار في المغرب مع السيدة
وبعد عشرة أيام من مولده اندلعت
زوجتك األميرة فضيلة »..فقاطعني:
أح������داث ال��ق��ن��اة وذل�����ك م���ن خالل
«إنني دائما في ضيافة الملك الحسن
م���واج���ه���ات ش��رس��ة ب��ي��ن القوات
الثاني الذي يقدر األصول ويتميز
البريطانية ورجال الشرطة المصريين
الصحفي رمزي صوفيا في حديث مع هنري كيسنجر
بشهامة ن��ادرة ال��وج��ود .إن الملك
في اإلسماعيلية ،وفي اليوم التالي
الحسن ال��ث��ان��ي ه��و سليل ساللة
اندلعت حرائق في القاهرة ،وبعد
الشرفاء ويتعامل بأصله العريق .وال
خمسة شهور فقط من مولده قامت
الصحفي رمزي صوفيا في صورة تذكارية مع الملك أحمد فؤاد
يمكنني ن��س��ي��ان م��ا ق��دم��ه ل��ي من
ث��ورة يوليوز التي أط��اح��ت بحكم
معاملة طيبة وحسن وفادة وترحيب.
والده الملك فاروق.
وت���زوج م��ن الفرنسية دومينيك خائنا سواء لزوجته األولى الملكة ولكن بسبب رغبته في إنجاب ولد ففي ك��ل المناسبات أتلقى دعوة
وقد تنازل له والده الملك فاروق
ع��ن ال��ع��رش تحت ضغط الضباط فرانس بيكار ،وهي يهودية اعتنقت السابقة فريدة أو لوالدتي الملكة ذكر ،فقد دبت الخالفات بين والدي كريمة م��ن القصر الملكي العامر
األح��رار ق��ادة ث��ورة يوليوز في  26اإلسالم بعد زواجها من الملك ولقبت السابقة ناريمان» .فسألته« :وكيف وبين زوج��ت��ه األول���ى فتم الطالق .للمجيء إلى المغرب ضيفا معززا
يوليو  ،1952وغادر بصحبة والده بالملكة فضيلة وأنجب منها أبناءه ت��م ارت��ب��اط وال���دك ب��وال��دت��ك؟ وهل وب��ق��ي وال����دي وح��ي��دا ل��م��دة ثالث مكرما .وال يمكنني وصف شهامة
مصر إل��ى إيطاليا على متن يخت محمد علي ،وفوزية ،ولطيفة ،وفخر صحيح أنها سرقته من زوجته األولى سنوات قبل التقائه بالصدفة مع وكرم الشعب المغربي الذي أجد لديه
ال��م��ح��روس��ة .وت����م ت��ش��ك��ي��ل لجنة الدين الذي ُولِد في سنة  1987في الملكة فريدة؟» فقال لي« :الحقيقة وال��دت��ي  -رحمها ال��ل��ه» .فقلت له :ال��ت��رح��ي��ب وال��ت��ق��دي��ر والمعاملة
الوصاية على العرش المكونة ال����دار ال��ب��ي��ض��اء ب��ال��م��غ��رب بدعوة التي تسطع مثل عين الشمس هي أن «وهل كانت لدى والدك شروط معينة الحسنة .ولوال ظروف خاصة جدا
شخصية من ملك المغرب الحسن وال��دت��ي ل��م تسرق وال���دي أب��دا من في الزوجة الثانية؟» فأجابني« :نعم .لما بقيت في أوروب��ا يوما واحدا
فبعد طالقه من الملكة فريدة ،انطلق ولفضلت االستقرار بالمغرب الذي
زوجته األولى ،فقد طلق الملكة
البحث ع��ن زوج���ة ج��دي��دة تنطبق أعشقه عشقا هائال وأحترم شعبه
ع���ل���ي���ه���ا وأدين باالمتنان لملكه العظيم».
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ال��ث��ان��ي م���ع زوجته
م��ن األم��ي��ر محمد عبد المنعم،
صرية لفترة ط
و
يل
ة
ال��ي��ه��ودي��ة األص���ل ثم
وبهي الدين باشا بركات ،والقائم قام ال��ث��ان��ي .ول��ك��ن الملك فؤاد
سمعت بأنه طلقها .كما
ف��ري��دة قبل أول لقاء
رشاد مهنا ،وذلك إلى تاريخ إعالن الثاني انفصل عن زوجته فيما بعد
علمت بنبإ وفاة والدته
بينه وبين والدتي بثالث سنوات ،مواصفات الجلوس
بسبب خالفات نشبت بينهما.
الجمهورية في  18يونيو .1953
وفي إحدى المناسبات الرسمية وكانت والدتي مخطوبة عندما رآها مع الملك ف��اروق على ع��رش مصر الملكة ناريمان وأخ��ت��ه م��ن والده
وع��اش هو وأخ��وات��ه الثالث في
س���وي���س���را ،ح��ي��ث ت���اب���ع دراسته سألت الملك أحمد فؤاد عن موضوع والدي الملك ألول مرة ،وقد تم هذا المحروسة ،وك��ان��ت ه��ذه الشروط األميرة فريال .ولكن القدر عاد ليزرع
البسمة على محيا هذا الملك الهادئ
الجامعية ف��ي جامعة جنيف في حساس جدا هو األقاويل التي كان اللقاء في محل لبيع المجوهرات كالتالي:
• أن تكون مصرية مائة بالمائة .بزفاف ابنه األكبر األمير محمد على
ت���خ���ص���ص ال���ع���ل���وم السياسية يتم تداولها حول شخصية والده ،جاءت إليه مع خطيبها لشراء خاتم
• أن تكون صغيرة السن وفي حالة حفيدة الملك الظاهر محمد ،ملك
واالقتصاد .وانتقل بعد زواجه إلى فقال لي بمرارة لم تتمكن السنوات الخطوبة ،عندما شاء القدر أن يرى
أفغانستان السابق في موكب ملوكي
العاصمة الفرنسية باريس حيث عمل م���ن م��ح��وه��ا« :ال يمكنني وصف والدي والدتي ويقع في حبها من أول صحية جيدة.
• أن ت�����ك�����ون م������ن ال���ط���ب���ق���ة جاب أكبر شوارع مصر.
مستشارا ماليا واقتصاديا لشركات الحسرات التي تجرعها والدي الملك ن��ظ��رة» .فسألته« :وم��ا ه��ي حقيقة
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الرأي

ازدحام رمضاني هادئ أمام أبواب مساجد مراكش

محمد بركوش

المسلمون في كل بقاع العالم (اإلسالمي أو غيره) ينتهزون حلول شهر وتتعودون على الشعائر الدينية في أجواء روحانية بتلقائية وإيمان
رمضان األبرك (رغم ما يعانون من الهمجية اإلسرائيلية) فيغتنمون عميق تفاديا ألي تراجع عن الهداية أو أوبة عن الطاعة ،ومعلوم أن
أوقاته العظيمة في التعبد والتقرب إلى الله عز وجل ،وفي اإلكثار من التقوى هي« ꞉جوهر اإلرادة وصفاء النية ،هي قوة نفسية يتحكم بها
فعل الخير والصدقات ،انسجاما مع قول رسول الله صلى الله عليه اإلنسان في أهوائه ونزواته وميوالته ،ويطوع بها أقواله وممارساته
وسلم« :أفضل الصدقة صدقة رمضان» ،وكذا قوله صلى الله عليه وسلم :لتكون من النضج والتعقل ،بمكان في أمور الدين والدنيا والعالقات
«من أفطر صائما على طعام أو شراب من حالل صلت عليه المالئكة العامة والخاصة ،ويتجنب بها االنحراف والمعاصي التي تفسد األمور
في ساعات شهر رمضان ،وصلى عليه جبريل ليلة القدر» ،وأيضا في كلها الروحية والعقلية واإلنسانية» (األستاذ مصطفى المتوكل) ،وهي
طلب المغفرة والرضوان ومضاعفة األجر والثواب ،عن طريق االعتكاف أي التقوى إلى جانب ذلك حصن حصين كما قال رسول الله صلى الله
وتالوة القرآن الكريم والتردد على بيوت الله الكتساب قيمة صالة عليه وسلم« :إن التقوى دار حضن عزيز والفجور دار الحضن ذليل،
الجماعة المضافة ،روي عن رسول الله صلى لله عليه وسلم أنه كان ال يمنع أهله وال يحرز من لجأ إليه« ،أال بالتقوى تقطع حمة الخطايا»،
يطيل القراءة في رمضان أكثر مما يطيلها في غيره ،فقد صلى مع حذيفة نعم! إنها مع البر تشتمل على جميع «مصالح العباد من معاشهم
ليلة فقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء وهن بال شك من أطول سور ومعادهم في ما بينهم بعضهم بعضا وفي ما بينهم وبين ربهم ،فإن
القرآن ،وقال الربيع بن سليمان رحمه الله« :كان الشافعي يختم القرآن كل عبد ال ينفك عن هاتين الحالتين وهاذين الواجبين واجب بينه وبين
في شهر رمضان ستين ( )60ختمة» ،وأكد هذا أبو بكر الحداد الذي الله وواجب بينه وبين الخلق» (ابن القيم رحمه الله).
قال« ꞉أخذت نفسي بما رواه الربيع عن الشافعي إنه كان يختم في إن توافد المسلمين في موكب الهداية على بيوت الله بتلك الصورة
المثالية ليعطي الدليل القاطع والملموس على أن الديمومة لله
رمضان ستين ختمة ،سوى ما يقرأ في الصالة ،فأكثر ما قعدت
خالق الكون وجاعل الناس شيعا كما قال السيد
إليه تسعا وخمسين وأتيت من غير رمضان ثالثين ختمة»
قطب« :لحكمة من حكم الله خلقوا مختلفين ،وقد
(سير أعالم النبالء).
إن توافد
عرض الله عليهم الهدى وتركهم يستبقون» ،كما أن
المسلمون يقضون كل األوقات وكل الساعات وكل
المسلمين في
منظر االزدحام الهادئ كما قلت في مرة سابقة أمام
الليالي بتعهد كتاب الله (كما قال محمد ديرا)
أبواب المساجد لتهتز له القلوب الواجلة ،ويستحث
«قراءة وحفظا وتدبيرا وعمال وتطبيقا» ،وبقيام
موكب الهداية
أصحابها على سلوك نفس النهج اقتدا ًء بإخوان
الصالة وذكر الله بدون كسل أو ملل ،خالفا لمن
على بيوت اهلل بتلك الصورة
لهم تغلغل اإليمان في أعماقهم واكتسبوا بالصالة
«إذا قاموا إلى الصالة قاموا كسالى يراعون
المثالية ليعطي الدليل
والزكاة والصوم طاقات متجددة ومناعات صلبة
الناس وال يذكرون الله إال قليال» ،وكأنهم في كل
القاطع والملموس على
ضد كل انحراف ،أو ما يسوله لهم الشيطان العدو
صالة يسترجعون أو باألحرى يراجعون قول
اللذوذ لإلنسان (وكأن الشيطان لإلنسان عدو) ،وذلك
الرسول عليه الصالة والسالم« :الصلوات الخمس
أن الديمومة هلل خالق
تطبيعا (بالعين) مع قوله تعالى ...« ꞉إال عبادي
والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات
الكون
المخلصين» ،الذين يتخلون عن كل ما يفسد الطبيعة
لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر» ،وهذا الشيء منطقي
البشرية أو يدمر مقوماتها ويسعون إلى الغوص أكثر
طبعا ألن إتيان الفواحش والمناكر ال يستقيم مع الطاعة
ما يمكن في أعماق الطاعة والتعرف على أسرارها البديعة
استنادا إلى قوله تعالى« ꞉إن الصالة تنهى عن الفحشاء
والمنكر» ،وإلى قوله صلى الله عليه وسلم« :من لم تنهه صالته عن التي ليست في عمقها سوى «مقاصد تابعة للمقصد األصلي الذي هو
العبادة ،فنحن كما قال األستاذ «محمد ديرا» حينما نصوم نقوم بذلك
الفحشاء والمنكر لن يزداد من الله إال بغضا».
إن ظاهرة اإلقبال على الصلوات الخمس في أوقاتنا االختيارية ومع تنفيذا ألمر الله عز وجل وطاعة له ،وعلى هذه النية يجب أن يكون
الجماعة ،وإحياء النوافل بالمساجد من طرف الرجال والنساء والصغار صيامنا حتى نحقق منتهى العبودية لله تعالى وكمال التسليم لرب
الذين يرافقون أولياءهم ،إن تلك الظاهرة ال تدعو إلى االستغراب وال العالمين» ،إضافة إلى استجداء إن صح التعبير كل فوائدها (أي الطاعة)
تحتاج إلى تفسير سيء كما قال أحد العلماء ،خاصة وإن ما يمارس والتي أثبتها الطب الحديث ،يقول الدكتور محمد أبو شوك« :روحانية
وما يأتيه المسلمون مأمور به من خالل أحاديث عديدة ،بل أكثر من الصوم وما تفيضه من صفاء النفس وتهذيب الروح وتحمل المشاق
هذا يمكن القول بأن الحكمة من الصيام وما يفرضه من تواصل مع والعطف على المحتاجين والبعد عن التردي في الشهوات وما تجره
اآلخر (داخل الجماعة) هو حمل النفس على االعتكاف وترويضها على من ويالت وتزكية النفس باألخالق الفاضلة من صدق في المعاملة،
الصالة التي هي كبيرة إال على الخاشعين ،وجعلها ترتمي في أحضان وأمانة في تأدية العمل واالبتعاد عن الغضب واالنتقام كل هذا يضفي
الخير واإلحسان إلى الفقراء الستشعار المعاناة ،وذلك هو المقصود على النفس البشرية روح السالم والمودة والمحبة والصفاء التي
من اآلية الكريمة« :كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم بدورها تؤثر في الجهاز العصبي لإلنسان ،والذي يهدأ الجسم لهدوئه
لعلكم تتقون» ،أي تتلمسون التقوى وتبحثون عن أسبابها في أماكن ويثور لثورته» ،ومن طبيعة الحال إذا ثار الجهاز العصبي تثور معه
العبادة ،ومن أفعال الخير ،وتتطلعون إلى (مغفرة من ربكم وجنات ،)....كل األجهزة التي تحفظ للجسم كيانه.

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

على نفسها جنت األحزاب المغربية

الحسين الدراجي

المخضرمون مثلي والذين عاشوا فترة من عهد االحتالل ونعموا بفجر أن يعاقب القادة االشتراكيين الذين لم يوفوا بما عاهدوه به يوم كانوا
االستقالل ،يدركون البون الشاسع بين أحزاب اليوم وأحزاب األمس ،في المعارضة ،وحصلت المفاجأة التي أوصلت حزب العدالة والتنمية
وإذا كان المغرب يعج بما يزيد عن أربعين حزبا ،فقد عرف الشعب إلى دفة الحكم ،واستبشر الشعب خيرا ،ومرة أخرى خابت آماله ألن
المغربي في فترة االستعمار ثالثة أح��زاب ،اثنان منهم وهما حزب الظروف العالمية واإلقليمية لم تسعف القادة الجدد في االستجابة إلى
االستقالل وحزب الشورى واالستقالل ،كانا يعمالن في شبه سرية ،أما مطامح الشعب ،وبدأت المناوشات والحروب اللسانية فبدأنا نسمع
الثالث وهو الحزب الشيوعي ،فكان يعمل في سرية تامة ،ورغم اختالف عن العفاريت والتماسيح ،وقلنا إنها تلميحات مقبولة لنعت الخصوم،
هذه الهيئات السياسية في اإلديولوجيات ووسائل العمل ،فإن هدفهم ولكن األمور أخذت تتطور بين القادة اإلسالميين والمعارضة إلى أن
كان واحدا ،وهو السعي إلى إنهاء االستعمار الفرنسي ،األمر الذي تجاوزت حدود األخالق السياسية المعروفة ،وانتقلت التالسنات إلى
الحديث عن الخنازير ،والحلوف ،واألوب���اش ،واألوغ���اد؛ وهي
جعلهم يخوضون معركة مشتركة تكبد من أجلها قادة هذه األحزاب
تصرفات ومواقف كان لها الوقع السيء على نفوس
محنا ومعاناة تجلت في المالحقة واالعتقال والمحاكمة
مختلف شرائح الشعب الذي أدرك أن «أوالد عبد
والسجن والنفي ،وهي جهود لم تذهب سدى ،حيث
أخذت األمور
الواحد كاع واحد» ،وأنه ال خير في أناس لم يعودوا
حصل المغرب على استقالله مقابل تضحيات جسام
يرون إال الطمع وال يبالون بالصدارة ،حيث المصالح
تحملها الشعب بجميع شرائحه.
تتطور بين القادة
الحزبية الظرفية واألهداف واألغراض الشخصية
ولم تمض على فجر االستقالل إال فترة قصيرة اإلسالميين والمعارضة
على المصلحة الوطنية.
حتى ظهرت في صفوف حزب االستقالل انشقاقات
إلى أن تجاوزت حدود األخالق
مما نتج عنه نفور وعزوف لدى جميع الطبقات
أدت إل��ى انسالخ بعض قادته الذين أسسوا
السياسية المعروفة ،وانتقلت
الشعبية التي بلغت من الوعي والنضج السياسي
تنظيمات جديدة وهي االتحاد االشتراكي للقوات
التالسنات إلى الحديث عن
ما جعلها تنبذ السياسة ورجالها كيفما كانت
الشعبية ،واالتحاد الوطني للقوات الشعبية ،وهنا
الخنازير ،والحلوف،
درجاتهم ،ويكفي أن نتمعن في ما جرى بدائرة
بدأت الصراعات بين القصر والقادة الوطنيين
واألوباش ،واألوغاد..
موالي يعقوب من اختالف وتطاحن بين الفرقاء
حول منهجية الحكم.
للفوز بهذا المقعد البرلماني لندرك أن األحزاب
واستمر هذا الصراع بين الطرفين لفترة ال تقل عن
السياسية جلها أصبحت تستغل القواعد الشعبية
أربعين سنة ،تخللتها محاكمات واصطدامات إلى أن
وكأنها قطيع من الغنم نسوقها نحو صناديق االقتراع
اقتنع قادة المعارضة بضرورة اإلصالح من داخل المخزن،
بمجرد هَ ُّشهَ ا عليها بالعصي
وتم اللقاء التاريخي بين زعيم المعارضة األستاذ عبد الرحمن
اليوسفي والملك المرحوم الحسن الثاني ،وبزغ فجر التناوب على انتخابات يعاد إجراؤها خمس مرات ،تشكل رقما قياسيا في عالم
الحكم بطرق ديمقراطية ،وكانت التجربة األولى لهذا التوافق حيث ظل السياسة وفي تدخل المجلس الدستوري الذي دوخته األساليب الملتوية
االتحاد االشتراكي يقود دفة الحكم ورئاسة الحكومة لمدة ال تقل عن التي تلجأ إليها األحزاب إلسقاط مرشحي الخصوم ،األمر الذي جعل
عشر سنوات ،وانتظر الشعب أن تتحسن أحواله بعد أن تقلد زعماء المواطنين يتساءلون هل ستكون هذه اإلعادة هي المرة األخيرة أم
األمس مقاليد األمور ،وحصلت النكسة وخابت اآلمال ،ودخل الشعب أنهم سيستمرون في العمليات االنتخابية إلى أن تنقضي عهدة البرلمان
في تجربة جديدة بعدما تم إجراء انتخابات جديدة حرص الشعب على الحالي؟ مجرد سؤال.
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العبرة بالخبرة العملية
ال بالشهادة العلمية
إدريس أبايا

كم سررت بإهداء أحد إخواني المثقفين المراكشيين
لي كتابا من جزأين طالبا مني إعطاء رأيي ،وبعد قراءة
الكتابين تبين لي أن هناك خلال في ما التزم به مؤلف
الكتابين من إضافة لما لم يذكره التعارجي في كتابه
«اإلعالم بمن حل مراكش وأغمات من األعالم» ،مع العلم
أن هذا االلتزام وقع فيه خبط وعدم التقيد بالمنهجية
التي أوجبها المؤلف على نفسه ،فمثال نجد كتاب
«علماء جامعة ابن يوسف في القرن العشرين» (الطبعة
األولى) ،هو الذي كان محور ما ينبغي اإلضافة إليه كما
التزم بذلك المؤلف «في القرن العشرين» كما نتبين من
عنوان الكتاب ،وهذه نقطة سنجرع إليها ،ثم إقراره على
نفسه في مقدمة الكتاب «علماء جامعة ابن يوسف»...
أنه سيقوم بعملية إضافة إن لم نقل تتميما !..وهذه
نقطة أخرى لم يتم االلتزام بها باإلضافة إلى جل من
وقعت ترجمتهم في عمله المضاف إليه ولم يقع االلتزام
بأكثرهم ممن حصل على عالمية ابن يوسف بعد إدخالها
لعملية النظام الدراسي المخولة للحصول على شهادة
(العالمية) بالكيفية التي بنى عليها المؤلف ترجمة
الحاصلين على الشهادة ،حيث نجد الشيوخ المترجم
لهم سمح لهم بالتدريس للطلبة في السلك النهائي قبل
إحداث النظام في أواخر الخمسينيات ،ثم عدم ترجمة
علماء لم يدرسوا في جامعة ابن يوسف وحتى في
حصلوا من العلوم القرآنية واللغوية
القرويين ،ولكن
َّ
والفقهية ما أمكنهم من فرض وجودهم وسد الخصاص
الذي عرفه تعليمنا الجامعي في تدريس التراث
اإلسالمي ،وبما حصلوه فيه من دراية بكدهم وحسن
تمكنهم ،وهذا جواب النقطة التي أرجأنا الجواب عليها
كما وقع اإلشارة إلى ذلك ،وهذا ما يجيب عليه المؤلف
بنفسه بقوله دون العمل به يقول« :وعرفت ردهات
الجامعة اليوسفية علماء كبار (والصواب كبارا) كانوا
زينة المنابر المراكشية وفرسانها الذين غذوا العقول،
وهذبوا األفكار ،ومألوا القلوب بنور القرآن والسنة
النبوية الطاهرة) (علماء جامعة ابن يوسف في القرن
العشرين ،صفحة.)6 :
« علما ء
ومن األفيد أن أورد ما ذكره مؤلف
جامعة ابن يوسف »...مما
عاناه في تأليف كتابه
من التساؤل عما القاه
حصَّلوا من
من معاناة في جمع
العلوم القرآنية
مادة كتابة من
واللغوية والفقهية
تراجم وفي الوقت
نفسه نتساءل
ما أمكنهم من فرض
عن سر ذلك،
وجودهم وسد الخصاص
يقول(( :وسلكت
الذي عرفه تعليمنا
استقصاء
في
الجامعي في تدريس
المعلومات عنهم
(أي العلماء) سبال
التراث اإلسالمي
شتى إذ اتصلت
ببعض العلماء األحياء
مباشرة ،وبأقارب الراحلين
أ خبا ر هم ،
وأصدقائهم وتالمذتهم ،متحريا دقائق
وما قاموا به من أعمال ،وتركوا من أثار ،وال تسأل أيها
القارئ الكريم عن الصعوبات والعراقيل التي واجهتني
في جمع مادة هذا الكتاب ،وما قوبلت به من تسويف
ومماطلة ووعود تلو وعود من بعض أبناء العلماء ،أو
بعض أفراد أسرهم ،وهناك بعض أبناء العلماء امتنعوا
عن إمدادي بأي معلومة سامحهم الله ،رغم كل هذا،
فكل شيء يهون أمام لذة البحث عن الحقيقة والشعور
بالمسؤولية العلمية التي تجشمت متاعبها حتى أنجز
هذا العمل الذي أرجو ثوابه من الله تعالى)) (علماء
جامعة ابن يوسف ،صفحة.)7 :
جواب التساؤل المطروح عن معاناة صاحبنا ،يتجلى
في كون المؤلف لم يأت األمور من أبوابها أو على األقل
عدم استعماله لما يقتضيه السائل من أهل المسؤولين
عنهم من واجب ذكرهم بأسمائهم وحتى ممن قدموا
له أدنى مساعدة أو معلومة دون االستئثار بالفضل
وحده ،وأن ما قدم له يجب أن يكون رغما عن أنوفهم،
وأن الفضل كله يرجع له دون غيره ،فشكر الناس في
هذا الباب واجب ..في ما يخص ترجمة كثير من علماء
مراكش من طرف المؤلف في كتابه يحتاج إلى كثير من
التحري ،من ذلك ضرورة تسجيل الكثير من التراجم
التي وقع اإلغفال عنها أو التعمد في عدم التطرق إليها،
رغم ما لها من مكانة علمية وإنتاجات وصدارة في ميدان
التربية الروحية وحتى األدبية من أولئك الفقيه العالم
الشيخ سيدي الحاج محمد النظيفي (1272هـ1366 /هـ)
والذي قال عنه العالمة المختار السوسي في معسوله:
(صاحب الشهرة الطنانة التي ال توازيها شهرة شيخ
آخر من معاصريه في تلك الطريقة) (المعسول ،الجزء:
 ،19صفحة ،)137 :وممن غاب ذكرهم من كتاب« :علماء
جامعة ابن يوسف» العالمة سيدي أحمد الشرقاوي
إقبال أستاذ األجيال بمراكش ،الذي يلجأ إليه في ميدان
التحقيق والتوثيق وغير هؤالء كثير ،لم ترعهم أهمية
المؤلف وال منهجيته وال مكانته العلمية التي ميزتهم عن
غيرهم فالعبرة بالخبرة العملية ال بالشهادة العلمية.

alousbouea@gmail.com
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المنبر الحر
إذا أثمر الصوم التقوى حقق الغاية من مشروعيته
طلب أبو أمامة من رسول الله
صلى ال��ل��ه عليه وس��ل��م ي��وم��ا أن
يأمره بعمل نفعه الله ب��ه ،فقال
ص��ل��ى ال��ل��ه عليه وس��ل��م« :عليك
بالصوم ،فإنه ال عِ ْد َل له» ،فكرر له
أبو أمامة الطلب ،فقال صلى الله
عليه وسلم« :عليك بالصوم ،فإنه
ال مِ ْث َل له» ،وطلب أبو أمامة للمرة
الثالثة نفس الطلب ،فقال عليه
الصالة والسالم أيضا نفس ما قاله
في المرة الثانية ،وفي تكرار هذا
الجواب تأكيد على أن الصوم إعداد
للنفس وتهيئتها للصالح والخير

وبلوغ درجة التقوى.
وحين ف��رض الله صيام شهر
رمضان على المسلمين فرضه لغاية
أسمى وهي التقوى ،يقول الله عز
وج��ل ف��ي س���ورة ال��ب��ق��رة( ،اآلية:
« :)183يا أيها الذين آمنوا كتب
عليكم الصيام كما كتب على الذين
من قبلكم لعلكم تتقون» ،فالتعبير
القرآني لكلمة« :لعل» لم يقطع ولم
يجزم بأن ثمرة الصوم ال محالة
تحقق التقوى ،فكان البد أن يضع
المسلم نصب عينيه أن صيام شهر
رمضان هو فرصة ثمينة يجتهد

فيها المسلم باإلقبال على الطاعات،
وعلى تزكية النفس وتطهيرها من
اآلثام والمعاصي ،بصيام النهار
وقيام الليل وتالوة القرآن ،والصدق
في المعامالت والسلوك .وال تتحق
غاية الصوم التي أرادها الله تعالى
إال إذا صدقت نية الصائم وقويت
عزيمته ،و«ص��ام رمضان إيمانا
واحتسابا» أي صادق الرغبة غير
ك��اره للصوم وال مستثقل أليامه
قاصدا بصيامه وجه الله تعالى،
أما غير ذلك فليس له من الصوم
إال الجوع والعطش.

أهال رمضان :شهر الصيام والقيام
ضيف عزيز ،نراه مرة في السنة ،أال
وه���و ش��ه��ر رم��ض��ان ال��م��ب��ارك ،شهر
الصيام والقيام ،شهر العبادة والتوبة
واإليمان والغفران ،له مكانة خاصة في
قلوب المسلمين والمؤمنين ،يستقبلونه
ف��ي ك��ل أن��ح��اء ال��م��ع��م��ور ،مسرورين
بقدومه وسعداء بحلوله .وقبل مجيئه
ببضعة أسابيع ،يستعد الكل الستقباله
أحسن استقبال باقتناء جميع أنواع
ال��������م��������واد

الغذائية من لحوم وأسماك ،وخضر
وفواكه ،وحلويات وأشكال ،المأكوالت
الشهية واللذيذة ،وكل ما طاب ولذ.
وبحلول شهر رمضان األب���رك ،تبدو
الشاشة الصغيرة مزدحمة ومتخمة
بحشد كبير من النجوم والفنانين الذين
يشاركون في العديد من األعمال التلفزية
ال��درام��ي��ة لتكون وج��ب��ة شهية آلالف
المشاهدين ليال .وهكذا وبمجرد ما

روى النسائي واب��ن ماجة أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم
ق��ال« :ك��م م��ن صائم ليس ل��ه من
صومه إال الجوع والعطش».
فإذا أثمر الصوم التقوى ،وحقق
الهدف من فريضته أنعم الله على
الصائم بالمغفرة والجزاء األوفى،
يدل على ذلك قول الله تعالى في
الحديث القدسي« :كل عمل ابن آدم
له إال الصوم فإنه لي وأنا أجزي
به .»...
ويقول الرسول صلى الله عليه
وسلم ،في ما رواه البخاري ومسلم:

«كل عمل ابن آدم يضاعف :الحسنة
ع��ش��ر أم��ث��ال��ه��ا إل����ى سبعمائة
ضعف».
وعن سهيل رضي الله عنه عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«إن في الجنة بابا يقال له الريان،
يدخل منه الصائمون يوم القيامة،
ال يدخل منه أحد غيرهم ،فيقال:
«أيها الصائمون ،فيقومون ال يدخل
منه أحد غيرهم ،فإذا دخلوا أغلق
فلم يدخل منه أحد».
> أحمد األزمي الحسني
(القنيطرة)

ما أروع قدسية ليلة القدر

يعلن عن اإلفطار ،تجلس العائالت حول
ال��م��ائ��دة ،وتظل العيون متجهة إلى
ب��رام��ج ال��ش��اش��ة الصغيرة لساعات
طويلة ،والكل في حالة ش��رود ،حيث
ي��ظ��ل ال��ج��ه��از مشغال ح��ت��ى ساعات
متأخرة من الليل.
أم��ا بالنسبة ل�لأط��ف��ال ،فهم أكثر
جلوسا أم��ام الشاشة الصغيرة ألن
التلفزة تظل الوسيلة الوحيدة للتسلية
والترفيه خصوصا وأنهم في عطلة
صيفية طويلة.
ويالحظ بعض المشاهدين أن
الندوات الدينية ومسابقات حفظ
وتجويد القرآن الكريم واألفالم
الدينية تظل قليلة.
وب��م��ا أن لكل واح���د برامجه
وقنواته المفضلة ،فقد تجد في
بيت واحد أكثر من جهاز تلفزة،
وحتى الخادمة لها جهازها.
في هذا الشهر المبارك ،يتجه
عباد الله إلى المساجد المكتظة
ألداء ال���ص���ل���وات وال���ت���راوي���ح
واالس���ت���م���اع إل����ى ش����رح اآلي����ات
القرآنية من طرف الوعاظ واألئمة،
كما يجهز بعض المحسنين األثرياء
موائد اإلفطار ،يلتف حولها الفقراء
والمساكين وال��م��ح��ت��اج��ون وعابرو
السبيل ،وهذه مبادرة طيبة يشكرون
عليها.
كثير م��ن المهاجرين ي��أت��ون إلى
وطنهم األم ،يشعرون بالحنين إلى
بالدهم للصيام مع أهاليهم في جو من
اإليمان والعبادة والخشوع.
> نجيبة بزاد بناني (الرباط)

تكريسا لمبدإ روحانية ليلة
القدر التي هي أفضل ليالي
العام مصداقا لقوله تعالى:
«إنا أنزلناه في ليلة القدر وما
أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر
خ��ي��ر م���ن أل����ف ش��ه��ر تنزل
المالئكة والروح فيها بإذن ربه
م��ن ك��ل أم���ر س�ل�ام ه��ي حتى
م��ط��ل��ع ال��ف��ج��ر» ،ي��روق��ن��ي أن
أتطرق إلى وسيلة معرفة ليلة
القدر اقتضت العناية الربانية
وحكمة الحكيم أن يفضل الله
أع���وام���ا ع��ل��ى ب��ع��ض وفضل
بعض األيام على بعض وفضل
بعض ال��ش��ه��ور على بعض،
فباألحرى فضل شهر رمضان
على سائر الشهور لدرجة ميزه
بفضائل قدوة وخصال حميدة
لم تتوفر في غيره من شهور
الزمان السحيق ،علما أن هذا
الشهر العظيم ارتبط بنعمة
الصيام لدى المسلمين .ولقد
حدد سيد األنام مفهوم الصوم
بترك الفحشاء والمنكر وقول
ال�����زور ع��م�لا ب��ق��ول��ه« :ليس
الصيام م��ن األك���ل والشرب،
وإنما الصيام من اللغو والرفت
فإن ساءك أحد فقل :اللهم إني
صائم ..اللهم إني صائم».
واهتداء بالحديث الشريف:
«م����ن ص����ام رم���ض���ان إيمانا
واحتسابا غفر الله له ما تقدم
من ذنبه» ،وسميت بليلة القدر
نظرا لعظيم قدرها وقدسيتها
وروحانيتها ويستجيب طلبها

ت��وا خ�لال ال��وت��ر م��ن العشر
األواخر من رمضان الفضيل،
فقد كان النبي صلى الله عليه
وسلم يجد ضالته المنشودة
في العشر األواخر من رمضان
الكريم في صالة التهجد خالل
االعتكاف ،والجدير بالذكر أن
الشافعية ترجع ليلة القدر غرة
إح���دى وع��ش��ري��ن ،والحنفية
والحنبلية دبر ثالث وعشرين،
أما المذهب المالكي فقد أوصى
بها ليلة سبع وعشرين حيث
ذكر بعض العلماء والفقهاء في
ال���دي���ن ال��ح��ن��ي��ف بالمغرب
األقصى« :الحكمة في إحياء
ليلة ال��ق��در ه��و االجتهاد في
الحصول عليها والتماسها

خالفا لو عينت حضور شرفها
ليلة القدر نظرا لروحانيتها»،
مع العلم أن هذه الليلة القدسية
تستقطب أن���ظ���ار المغاربة
برمتهم وت��س��ت��وع��ب الحدث
حسب المذهب المالكي ليلة 27
من شهر رمضان األبرك.
وخ��ل��اص�����ة ال�����ق�����ول ،ق���ال
المصطفى ص��ل��ى ال��ل��ه عليه
وسلم ردا على سيدتنا عائشة
رضي الله عنها حينما قالت:
«ما أقول يا رسول الله فيها»،
قال قولي« :اللهم إنك عفو تحب
العفو فاعف عني» .والحمد لله
على نعمة اإلسالم وكفى بها
نعمة.
> علي العلوي (سال)

رمضان بين األمس واليوم بالصويرة
م��ن ال���ع���ادات الجميلة التي
افتقدناها بمدينة الصويرة هي
أجواء رمضان والليالي التي تمتد
م��ن��ذ وق���ت ال��ف��ط��ور ح��ت��ى وقت
السحور .في الماضي كنا نسمع
م��ع��زوف��ات «ال��غ��ي��ط��ة» الجميلة
الصوفية بصوامع مسجد القصبة
ال��ع��ت��ي��ق وم��س��ج��د ب���ن يوسف
ب���ال���ح���دادة ،وال ن��ن��س��ى الغياط
المرحوم موالي عمر والمعلم عبد
الكبير الضباشي الذي يوجد اآلن
طريح الفراش في مدينة أكادير.
فلقد دأب��وا منذ سنين على أداء

ه���ذا ال��ع��زف ال��ج��م��ي��ل ع��ل��ى آلة
«الغيطة» يوميا باستثناء ليلة
ال���ق���در .ف��ب��ع��د ص�ل�اة التراويح
مباشرة نسمع آلة النفار .نفحات
جميلة نحبها ونعشقها .هل يتذكر
الصويريون بكثير من الحنين
المرحوم قدور جاهنبي الذي كان
ي��ق��ول« :ال��ل��ه مصلي على النبي
أجاه النبي» ،والمرحوم الشيشتي،
فلقد كانوا يقومون بجوالت طويلة
عبر أزقة ودروب المدينة العتيقة
قبل أذان الفجر وينقرون األبواب
بعصا غليظة ويدعون الساكنة

لالستيقاظ من أجل إعداد وجبة
السحور .وبالنسبة لدور الطفل
في رمضان كان يحمل كل يوم قبل
أذان ال���م���غ���رب ق�����درا مملوءا
بـ«الحريرة» في اتجاه المسجد أي
(الجامع) ،والفقيه ينتظر قدوم جل
األط���ف���ال ب��ع��د أن ي����ؤدي صالة
المغرب يتذوق أحسن مشروب
لـ»الحريرة» ويذهب به إلى أسرته
وال��ب��ق��ي��ة يشربها األط��ف��ال (أي
الطلبة) ،وال ننسى ب��أن اللعبة
المفضلة في رمضان عند األطفال
هي (لعبة السركوس) بين صالة

المغرب والعشاء .أما الشباب في
النهار فهو ي��ش��ارك ف��ي حلقات
علمية أو ن����دوات أو دوري����ات
للرياضة ككرة السلة وكرة القدم
وال��ش��ط��رن��ج .م��ن األش��ي��اء التي
أث��ارت اهتمام الناس في المدة
األخيرة هو خروج الجنس اللطيف
إلى صالة التراويح وبكثرة .في
الماضي المرأة ال تخرج خارج
المنزل بعد أذان العصر تبقى في
المنزل تهيئ الفطور والعشاء .أما
بالنسبة للباس فأكثرية الخياطة
بالصويرة في هذا الشهر فرحين

ف��ه��و ش��ه��ر ال���ع���م���ل .الجالبية
والجبادور و«سروال قندرسي» وال
ن��ن��س��ى ال��م��ع��ل��م��ي��ن كاصماري
العربي ،والسي ع�لال الخياط،
وال��ق��اس��ح ،وال��ب��وط ،وع��ب��د الله
المجوط ،والمعلم ميلود كيح،
وآخ��رون ..تراهم في ذلك الوقت
فرحين ومسرورين لمدخولهم في
آخر الشهر العظيم .كل هذا من
الماضي من طفولة م��رت مرور
الكرام ،واآلن أصبحنا نعيش على
الماضي والذكريات.
> حفيظ صادق (الصويرة)
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إلـى كـل غيـور علـى الصويـرة
أتوجه برسالتي هذه
عبر هذا المنبر المحترم
إل��������ى وزي����������ر ال���ن���ق���ل
وال���ت���ج���ه���ي���ز ،وع���ام���ل
الصويرة ..خالل تنظيم
ال���م���ه���رج���ان السنوي
لكناوة وقفت على عدة
اختالالت واإلهمال الذي
تعاني منه هذه المدينة
ع���ل���ى ك����ل األص����ع����دة،
ويتجلى ذلك في ما يلي:
الحالة المزرية للمحطة
الطرقية التي لم تشملها
أية عناية منذ عقود ،ال
أم�������اك�������ن مخصصة
ل��ل��ح��اف�لات وال ترقيم
ألرص��ف��ت��ه��ا ،ال أماكن
مخصصة للمسافرين
لحمايتهم من الشمس أو
المطر ..وال وجود ولو

لكرسي لراحة المسافرين،
أما المراحيض فهي في
حالة م��زري��ة إن ل��م أقل
منعدمة.
وأنا في جولة من باب

دكالة حتى ساحة موالي
الحسن كل هذه المسافة
في حالة متهالكة ،كلها
حفر وانعدام النظافة.
للتذكير ،هذه الطريق

من أجل إنقاذ وجه المغرب عند الشعب
يبدو أن األحزاب المغربية لم تعد قادرة
على التعبئة والتأطير ،وأعلنت إفالسها
السياسي ولم تعد قادرة على إنتاج نخب
س��ي��اس��ي��ة وت��ح��ول��ت إل���ى أح����زاب األسر
والعائالت واألصدقاء يتصارعون على كعكة
الشعب ويقتسمون خيراته وثرواته باسم
االنتخابات ،وفي قراءة آلخر األحزاب التي
نظمت مؤتمراتها الوطنية ورغم قدمها فنجد
أن مؤتمريها لم يتجاوز عددهم  2200مؤتمر
ب��ال��زي��ادة ،وعمليات التصويت شابتها
شوائب كمؤتمر الحزب الذي لم يستطع
تنظيم عملية اقتراع األمين العام ،وانتشر
فيديو على وسائل التواصل االجتماعي أبان
ب���وض���وح ع��م��ل��ي��ة ال��ف��وض��ى ال��ت��ي طالت
التصويت ،وكذلك عدد المصوتين المعلن
عنهم وال��ذي يتنافى مع العدد الحقيقي
للمشاركين في التصويت خاصة بعد مغادرة
العديد منهم بعد تناول وجبة الغذاء ،كيف
لمثل هذه األحزاب أن تنجح في بناء وطن
ولم تستطع بناء نفسها.
كل ه��ذه المؤشرات تحيلنا على حجم

ي��س��ل��ك��ه��ا ك���ل زائ����ر من
س���واح وم��غ��ارب��ة ..أما
ساحة موالي الحسن فقد
أص��ب��ح��ت ت��ن��ع��دم فيها
ال�����ك�����راس�����ي

االجتماع

سعيد إحديدو (الدار البيضاء)

الشعارات وال��وع��ود التي تقدمها
األح��������زاب ع���ل���ى ط���ب���ق م����ن ذهب
للمواطنين والتي سرعان ما تتبخر
ب��ع��د ك��ل م��ح��ط��ة ان��ت��خ��اب��ي��ة ،هذه
األحزاب التي تدعي أنها عريقة ولها
تاريخ لم تنجح في تغيير أي شيء
من واقع معيش المواطنين سوى تغيير
وضعية أسرهم وعائالتهم والتحاقهم
ب��ن��ادي األث��ري��اء دون حسيب أو رقيب،
لتستمر معاناة الشعب ويكبر معه التهميش
واإلقصاء واالستغالل الممنهج والنصب
واالحتيال على الناخبين وصعوبة العيش.
إنها مسرحية مكشوفة األدوار وواضحة،
والخائن هو الذي يستمر في شراء تذاكرها
والدخول لعروضها ،فهم كشروا عن أنيابهم
وأبانوا عن وجههم الحقيقي ،وحان دورنا
لنريهم الوجه الحقيقي للشعب ،فاألمر تعدى
أن نفكر في إنقاذ وج��ه الديمقراطية في
المغرب عالميا إلى التفكير في إنقاذ وجه
المغرب عند الشعب.
> رشيد بيدماوين

هل ازدهار السياحة رهين بترك األخالق جانبا؟
يالحظ أن المغرب عرف في
هذه األي��ام األخيرة تظاهرات
ثقافية من جميع األصناف وهي
على مدار السنة ،إال أن لمعانها
يبدأ في فصل الربيع ..وهناك
ت��ض��ارب��ات بين م��ن يباركها،
وبين من يتأفف منها ،ألنها قد
تمت بالثقافة العامة للمغاربة
المبنية على التحفظ في كل ما
هو آت من الغرب.
ولعل في نظرنا أهم تظاهرة
قد يقع عليها شبه إجماع هي
تظاهرة الموسيقى الروحية
التي تعرفها مدينة ف��اس كل
سنة ،ألنها تتسم باحترام الحد
األدنى من ذوق المغاربة بصفة
ع��ام��ة ،ف��ي ح��ي��ن أن تظاهرة
القفطان المغربي التي جرت
أط��واره��ا ف��ي مدينة مراكش
ال�����ح�����م�����راء ع�����رف�����ت بعض
المؤاخذات السيما أنها تهتم
بالطبقة البورجوازية ،بل إن
الطبقة المتوسطة من المجتمع
تعتبر أن األمر ال يعنيها ..ألنها
تفوق مستواها المادي ،إال أنه
مع ذلك فمثل هذه التظاهرة
ت��ح��رك ف��ع�لا ع���دة قطاعات

خ��ص��وص��ا م��ن��ه��ا المرتبطة
ب��ال��س��ي��اح��ة س����واء بمغاربة
ال��داخ��ل أو ب��األج��ان��ب الذين
يتوافدون على مراكش من أجل
التمتع بهذه التظاهرة ،ربما
ت��ش��ج��ع ال����س����واح األج���ان���ب
لمعاودة زيارة المغرب لالطالع
على مفاتنه في جوانب أخرى
وف����ي ج���ه���ات م���ت���ع���ددة ..أما
بخصوص تظاهرة «تيميتار»
بأكادير أو «كناوة» بالصويرة
أو موازين التي أقيمت أخيرا
بمدينة الرباط العاصمة ،كلها
وإن كانت ال تخلو من إبداعات
ف��ن��ي��ة إال

ال��م��خ��ص��ص��ة ل���ل���زوار
وال���م���ت���ج���ول���ي���ن ،فأين
اختفت الكراسي التي
كانت موجودة؟
السي الرباح ،الطريق
الرابطة بين الصويرة
ال��ق��دي��م��ة والصويرة
ال��ج��دي��دة «ال��غ��زوة» في
حالة متهالكة؛ الحفر ثم
الحفر ،وانعدام عالمات
التشوير كما هو الشأن
داخ��ل مدينة الصويرة
الجديدة ،كل هذا اإلهمال
جعلها تشكل خطرا على
ك��ل مستعمليها ..إلى
م��ت��ى ه����ذا االستهتار
بحياة المواطنين؟ وأين
هو تطبيق شعار محاربة
حوادث السير؟
> ح .مريم (أسفي)

كاين ش��ي مسؤولين م��ا كيحلى
ليهم االج��ت��م��اع غ��ي��ر ل��م��ا دارت
الناعورة
أو ال في األفراح لما تدور األقدام
المسموح بها أو ال المحظورة
أو ال في االفتتاح صحاح بجاللبهم
المالح علبساط مجرورة
أما في الجلسات هيهات ما تالقيهم
ولو تبحث وسط القبورة
هراج وغوات وجل الكراسي من
جالسها شبه مهجورة
وش����ي ك��ي��س��م��ي ش���ي بالثعالب
والخنازير والعفاريت والتماسيح
والنمورة
وش���ي كيطلب ل��ش��ي االنسحاب
والفشل مع العلة والضرورة
وشي الله يحفظ باغي يضرب شي
في العين العورة
أم��ا مصلحة ال��ب�لاد والعباد في
قاموسهم كاع ما مذكورة

أنه يالحظ أثناء قيامها ببعض
التجاوزات التي تمس باألخالق
العامة ،كما هو الشأن بالنسبة
للسهرة التي شارك فيها فنان
مثلي من دول��ة التينية والتي
أبانت مدى تجاوب المثليين
المغاربة مع آهاته برفع أعالم
تنم عن ميوالتهم الجنسية غير
الطبيعية بكل وقاحة في دولة
يقال إنها إسالمية ..فإن كان
تشجيع ال��س��ي��اح��ة ع��ل��ى هذا
ال��ن��ح��و ،ف��إن��ه ي��ظ��ل موضوع
مناقشة إذ البد من التحفيز بكل
ما من شأنه أن يدر على خزينة
الدولة العملة الصعبة ،ولكن مع
ا حتر ا م

الحد األدن���ى م��ن شعور كافة
المغاربة باختالف مشاربهم
القبلية.
وم��ن المعلوم أن السياحة
بصفة عامة ال يمكن أن تزدهر
باتباع سياسة التحفظ على
جميع المهرجانات ..بل هي في
حد ذاتها تعتبر ظاهرة صحية
تبرز بأن المغرب بدأ يصطف
ف��ي ط��اب��ور ال���دول المتقدمة..
ولكن باألساس يستوجب األمر
أال نترك سياسة السياحة تنبني
على كل ما هو مخالف لألخالق
ول��م��ا ي��ع��ارض تعاليم ديننا
الحنيف..
ولكن ضرورة الحفاظ على كل
ما ينعش االقتصاد الوطني
أمر ال مفر منه وال مناقشة فيه،
ول��ك��ن ال ب��د أن ي��ت��م بلطف،
وهناك خطوط حمراء يجب عدم
تجاوزها ،ولكل مقام مقال..
فنحن اآلن في أجواء رمضانية
البد من الحد من كل المظاهر
التي تخدش الطقوس الدينية
لهذا الشهر المبارك.
> عبد الرحمن المريني
(القنيطرة)

من كتاب الله:
قراءة في سورة
«اإلنسان»

1

> بقلم :مصطفى الطريبق
هذه السورة الكريمة مكية على قول جماعة ،ومدنية
عند الجمهور وفي اإلتقان ففي علوم القرآن لجالل الدين
السيوطي «ج  »14 /1قال :قيل مدنية وقيل مكية إال أية
واحدة« :وال تطع منهم آثما أو كفورا» وعدد آياتها إحدى
وثالثين آية وتسمى سورة اإلنسان ،وسورة هل أتى،
وسورة األمشاج ،وسورة الدهر ،وهي تناسب سورة
القيامة «ال أقسم بيوم القيامة» ألن كال منهما دليل على
البعث ،وفي صحيح مسلم عن بن عباس رضي الله
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرآن
في صالة الصبح يوم الجمعة «الم تنزيل السجدة» و»هل
أتى على اإلنسان حين من الدهر».
وقد نزلت هذه السورة على رسول الله صلى الله عليه
وسلم وعنده رجل أسود ،فلما بلغ صفة الجنان زفر زفرة
فخرجت نفسه ،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
فأخرج نفس صاحبكم أو قال أخيكم الشوق إلى الجنة.
وتفتتح هذه السورة الكريمة بحرف (هل) والحديث حول
هل يتطلب التتبع واالسترسال في البحث ،ولكنني
أختصر فأقول( :هل) حرف موضوع لطلب التصديق
اإليجابي ،دون التصور ،ودون التصديق السلبي ،ومما
يفتح شهية الحديث حول (هل) نجد مثال أن ابن سيده
وما أدراك ما ابن سيده يقول في شرح الجمل (ال يكون
الفعل المستفهم عنه إال مستقبال ،وهذا ربما سهو منه
جعله ال يتذكر قوله تعالى« :فهل وجدتم ما وعدكم ربكم
حقا».
فالفعل المستفهم به ليس مستقبال ،وكذلك يظهر أنه
لم ينتبه لقول زهير بن أبي سلمى:
فمن مبلغ األحالف عني رسالة
وذيبان هل أقسمتم كل مقسم
وقد وقفت على ما الحظه عليه العالمة الشيخ مصطفى
محمد عرفة الدسوقي في حاشيته الجزء الثاني ،صفحة
 ،12فقد رد عليه قائال( :لو كان زعم أنها لم تدخل إال على
الفعل فقد ثبت في كتاب سيبويه ما نقله عنه أنه ذكره
في أما المتصلة ،ولكنه فيه أيضا ما قد يخالفه فإنه قال
وهل وهي لالستفهام ولم يزد على ذلك .وقال الزمخشري
ف��ي كشافه ه��ل أت��ى أي ق��د أت��ى ،على معنى التقرير
والتقريب ،أي أتى على اإلنسان قبل زمان قريب طائفة
من الزمان الطويل الممتد لم يكن فيه شيئا مذكورا بل
شيئا منسيا ،نطفة في أصالب ،والمراد باإلنسان الجنس
بدليل إنا «خلقنا اإلنسان من نطفة» ،وفسر هنا بآدم عليه
السالم.
وقد عكس قوم ما قاله الزمخشري فزعموا أن هل ال
تأتي إال بمعنى «ق��د» أص�لا ،وه��ذا ما يرجحه الشيخ
العالمة مصطفى محمد عرفة الدسوقي في حاشيته.
ومما قيل أن «هل» في هذه السورة الكريمة ليست
لالستفهام ،ألن االستفهام م�ح��ال على ال�ل��ه تعالى،
واألساليب االستفهامية كثيرة في القرآن الكريم ،فما
المراد بهذه األساليب االستفهامية إذا كنا ندرك أن الحق
سبحانه وتعالى منزه عن أن يستفهم ليفهم ،فاألصل في
االستفهام أن تريد فهم ما لم تعلم ،ولكن السؤال يرد
المسول ،وهكذا
لغير ذلك ،يرد ليعلم السائل ولكن ليقرر
ِّ
تكون هل هنا لالستفهام التقريري ،والمعنى أتقرون بأنه
أتى على اإلنسان حين من الدهر وجوابه نعم.
وقوله تعالى« :هل أتى على اإلنسان حين من الدهر
لم يكن شيئا مذكورا ،إنا خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج
نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إما
شاكرا وإما كفورا» .يقول الله تعالى مخبرا عن اإلنسان
أنه أوجده بعد أن لم يكن شيئا يذكر لحقارته وضعفه،
فقال تعالى« :هل أتى على اإلنسان حين من الدهر لم
يكن شيئا مذكورا» ثم بين ذلك فقال جل عاله« :إنا خلقنا
اإلنسان من نطفة أمشاج» أي أخالط ،والمشيج والمشوج
والمشج المختلط بعضه في بعض ،قال ابن عباس في
قوله تعالى« :من نطفة أمشاج» يعني مختلط ،وأخالط
معناها ماء الرجل وماء المرأة ،يخبر الله تعالى أنه
خلق اإلنسان من نطفة وهي ماء من الرجل ومن المرأة،
إذا خلط فهو أمشاج ،وهو في الماء القليل في الوعاء،
ويطلق على الماء الشافي َّ
قل أو كثر ،سمي به َم ْن ُي الرجل
والمرأة ليسارتهما ووضعهما في الرحم ،والمعنى من
نطفة قد امتزج فيها الماءان وكل منهما مختلف األجزاء
متباين األوصاف في الرقة والتخن ،فماء الرجل غليط
أبيض وماء المرأة رقيق أصفر ،فأيهما عال كان الشبه
له ،وإن سبق ماء الرجل كان الولد ذكرا ،وعكسه أنثى،
وقال ابن عباس يختلط ماء الرجل بماء المرأة ليخلق
الولد ،فما كان من عظم وعصب وقوة فمن نطفة الرجل،
وما كان من لحم ودم وشعر فمن ماء المرأة ،وقوله تعالى
(نبتليه) أي مريدين ابتالءه ،جوابا على ما يقال إن
االبتالء بمعنى االختبار ،بالتكليف ،إنما يكون بعد جعله
سميعا بصيرا ،ألقبله ،وإرادة االبتالء سبب لجعله
سميعا بصيرا ،وجعله سميعا بصيرا سبب االبتالء
ب��ال�ف�ع��ل ،وسميعا ب�ص�ي��را عظيم ال�س�م��ع والبصر،
وخصصهما بالذكر ألنهما أنفع الحواس.

> يتبع
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ما هكذا يجب أن نصوم رمضان
إن صيام شهر رمضان هو
أح��د الخصائص التي ميز
الله بها أمة اإلس�لام إذ هو
الركن الرابع من أرك��ان هذا
ال��دي��ن وال���ذي ال يجب ترك
صيامه إال بعذر مباح ،وقد
ف���رض ال��ص��ي��ام ع��ل��ى األمم
السابقة قبل مجيء اإلسالم
لكن ليس في شهر رمضان ألن
رمضان هو خاص بهذه األمة
وأحد مميزاتها التي تمتاز
بها على سائر األمم إذ فيه من
الرحمات والبركات ما ليس
في غيره من الشهور األخرى،
يقول الحق سبحانه وتعالى:
«ي��ا أيها ال��ذي��ن آم��ن��وا كتب
عليكم الصيام كما كتب على
ال����ذي����ن م����ن ق��ب��ل��ك��م لعلكم
تتقون( »..سورة البقرة ،اآلية:
 ،)182وي����ق����ول سبحانه
وتعالى« :شهر رمضان الذي
أنزل فيه القرآن هدى للناس
وبينات من الهدى والفرقان
ف���م���ن ش���ه���د م��ن��ك��م الشهر
فليصمه( »..س��ورة البقرة،
اآلية.)184 :
وصيام رمضان هو فرصة
ج���دي���دة إلص��ل��اح األخطاء
ومراجعة الحسابات وتقويم
اعوجاج النفوس ومحاربة

دروس من غزوة بدر
> د .يوسف الكتاني

األهواء والتخلي عن النزوات
والشهوات وتكسير سلطة
بعض ال��ع��ادات ل��دى بعض
ال��ص��ائ��م��ي��ن ،ل��ك��ن ضعاف
اإليمان ال يستطيعون التخلي
عن عاداتهم القبيحة التي
ألفوها طيلة السنة دون األخذ
بعين االع��ت��ب��ار ح��رم��ة هذا
الشهر الكريم ودون احترام
لمشاعر المسلمين ،فما أن

نـداء الصـحـراء

كلما جذبتني حبات الرمل لجذبها لبيت
وكلما لفحني لهيب شمسها أتيت
وكلما غمرني الحنين إليها مشيت
وكلما حاولت إحصاء فضلها علي ما انتهيت
أسترخص الغالي والنفيس فداءها وما بكيت
هي كل كياني وكينونتي وما بنيت هي منبع
ج����ذوري واص��ل��ي وف��ص��ل��ي وم���ا سعيت لو
خيروني بينها وبين كنوز الدنيا بديال عنها
ما رضيت لو طار قلبي شعاعا سرها لعدوي
ما أفضيت لو عم الشح الدنيا وبقيت جوعانا
من أجلها غنيت
لو تحالفت قوى الشر ضدي وأقصيت
أع��ود ب��ورد ال��ش��وق إليها وأستصغر ما
أعطيت أيها الجار إنك إن عاديتني فأنا للجوار
راعيت
وال يذهبن بك الظن أني لجوارك عاديت
فأنت من أشعل الفتيل وللنار أنا واريت
فاستخلص دروس التاريخ واعلم أني يوما
ما تماديت
> سعيد حطبي

ي��ح��ي��ن ال��ل��ي��ل ح��ت��ى تتغير
األجواء وكأننا لسنا في شهر
الصيام إذ يبدأ السهر في
المقاهي والمالهي إل��ى أن
يقترب الفجر ،وما يستهلك
م��ن حشيش وم��خ��درات في
رم���ض���ان ي���ف���وق ب��ك��ث��ي��ر ما
يستهلكه في األيام األخرى،
وف�������ي ب����ع����ض ال�����ش�����وارع
وال��س��اح��ات تنشط أسواق

الدعارة بشكل مثير ،في حين
أن رمضان هو شهر التحلي
بالتقوى ومكارم األخالق ،وإن
التعاطي للدعارة أو غيرها
من المفاسد يتنافى مع قدسية
الصيام وأخالق الصائم ،بل
هو وقاحة وسوء أدب وقلة
احترام ونوع من االستهتار
بركن من أركان هذا الدين.
> جد بوشتى (الرباط)

ال بد من تكريم المبدعين
وتذكيرهم بالمسؤولية
قطعا ،ال يختلف مشاهدان
اثنان أن لألفالم التلفزيونية أو
السينمائية والمسرحيات وما
شابه هذا اإلنتاج على تنوعه
واختالف مشاربه تأثيرا كبيرا
على السادة المشاهدين سواء
ك���ان���وا أم��ي��ي��ن أو مثقفين،
م��راه��ق��ي��ن أو ب��ال��غ��ي��ن ،وهذا
التأثير يمكن أن يكون ضارا أو
نافعا ،ت���ارة حسب المنتوج
وأخرى حسب الفرد المتلقي.
وك��م��ا ل��ه��ذه األف��ل�ام ولهذا
النوع من اإلنتاج هذه المقاربة
التي ق��د ال تخلو م��ن نفع أو
ضرر ،فإن للصحافة المكتوبة
واإلذاعية كذلك نفس المقاربة،
إن لم تكن في الواقع أعظم.
وهكذا فحري بنا أن نقوم

ب����ع����ن����اي����ة ك����ب����ي����رة بكاتب
سيناريوهات األف�ل�ام ،ومعد
ال��ب��رام��ج اإلذاع���ي���ة ،وبكتاب
الصحافة المقروءة ،وكل من له
صلى بجميع وسائل اإلعالم ثم
ت��ح��س��ي��س��ه��م  -ت����ذك����ي����را -
ب��م��س��ؤول��ي��ات��ه��م وبخطورة
مهامهم التي تفرض مقاربة
وطنية تتسم بالمهنية والصدق
واألمانة ،ولن يتأت لنا ذلك إال
بوجود دفاتر تحمالت أخالقية
تعطينا مواطنا مثقفا ناضجا
واعيا معتدال ،يساهم في بناء
شخصيته ثم وطنه مما يرتوي
من فن وثقافة من أفالم هؤالء
المبدعين.
> عبد الجليل شهيد
(البيضاء)

الشيــخ و«البرهــوش»
للمعجم الصوفي حقول داللية
خصبة غنية ،تتيح التعبير عن أدق
خ��ل��ج��ات ال��ن��ف��س ،ف���ي مباهجها
ولواعجها ،في رشدها وغيها ،وفي
أح��وال��ه��ا ح��ي��ن ت��ع��رج ف��ي مراقي
الكمال ،هناك تعابير دقيقة شفافة،
من قبيل التخلي والتحلي والتجلي
والشيخ والمريد..
ومما الشك فيه أن هذا العنوان:
«الشيخ والبرهوش» ليس ضمن هذا
المعجم ،فما هي حكايته؟ ذلك ما
سيبينه السياق التالي:
تعرض الشيخ الفيزازي لهجمات
ان��ت��ق��ادي��ة ع��ل��ى م��واق��ع التواصل
االج��ت��م��اع��ي م��ن ط���رف اتجاهات
تختلف إيديولوجيا ،ولكنها تتفق
ع��ل��ى ش����يء واح����د ه���و االن���زع���اج

والخوف من أن يعيش هذا الوطن
ف��ي أم��ن وس�لام وك��ان ضمن فيلق
ال��ه��ج��وم صحفي تقتحمه العين
لضآلة جسمه وضعف بنيته ،هو
فقير مدقع في العلم باإلسالم ،غني
فاحش الثراء في اإلحاطة بالجوانب
ال��س��وق��ي��ة ف���ي ال��ل��ه��ج��ة ال���دارج���ة،
وخصوصا ما خرج منها عن حدود
ال��ح��ش��م��ة وال����وق����ار ،اس��ت��ف��ز هذا
الصحفي الشيخ الفيزازي وأخرجه
عن أطواره ،األمر الذي جعله يصب
ج��ام غضبه عليه وينعته بجملة
أوصاف قادحة ،من ضمنها وصفه
بالبرهوش ،والشيخ في سلوكه هذا
ينضوي تحت لواء عمرو بن كلثوم
القائل:
أال ال يجهلن أحد علينا 		

فنجهل فوق جهل الجاهلينا
وينسى أنه خطيب واعظ داعية،
له مرجعية إسالمية تحفل بآداب
الحوار والجدل ،منها قوله تعالى:
«وإذا خاطبهم ال��ج��اه��ل��ون قالوا
س�ل�ام���ا» وق����ول����ه« :واع�������رض عن
ال��ج��اه��ل��ي��ن» ،وق���ول���ه ...« :حتى
يخوضوا في حديث غيره».
وما يدريك ربما يهدي الله هذا
الصحفي فيصبح م��ري��دا للشيخ،
وليس هذا بعجيب ،وقد بلغنا أخيرا
أن ب��ع��ض ق���ادة ال��ي��س��ار المغربي
التحقوا بالطريقة البودشيشية ،وهو
جميل إن كان أوبة وتوبة ،وقبيح إن
كان لعبة ،وفي األثر :من خدعنا بالله
انخدعنا له.
> محمد إكرام السباعي

لعل الله لم يجمع في شهر من شهور السنة ما جمع في شهر
رمضان ،من األحداث العظام ،والذكريات الفخام ،ففيه أنزل القرآن،
وفيه كان فتح مكة ،وفيه ليلة القدر ،وفيه كانت غزوة بدر التي يقول
الله تعالى عنها« :ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم
تشكرون» ،هذه اآلية من سورة آل عمران تتحدث عن أولى غزوات
اإلسالم وأعظمها وأروعها أثرا في تاريخ المسلمين وهي غزوة بدر
الكبرى ،فما هي هذه الغزوة؟ ومتى كانت؟ وما هي الدروس والعبر
التي استفادها المسلمون فيها؟
غزوة بدر هي أكبر المشاهد اإلسالمية ،وهي يوم الفرقان الذي
أعز الله فيه اإلسالم وأهله ،ودفع فيه الشرك وجمعه ،برغم قلة عدد
المسلمين وكثرة العدو ،فأعز الله فيه رسوله ،وأظهر وحيه وتنزيله،
وبيض وجه النبي ،وأخزى الشيطان وجيله ،وأخبر النبي صلى الله
عليه وسلم« :إن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد
غفرت لكم» .ذلك أنه في السنة الثانية من الهجرة المحمدية من شهر
رمضان األبرك ،بلغ إلى علم النبي أن قافلة لقريش في طريقها إلى
مكة ،تحمل ثروة طائلة وعلى رأسها أبو سفيان ورجاله.
فقال النبي عليه الصالة والسالم ألصحابه« :هذه عِ ير  -قافلة
تجارتهم  -قريش وفيها أم��وال��ه��م ف��اخ��رج��وا إليها لعل الله أن
ينفلكموها» أي يجعلها من نصيبكم.
ولم يعزم الرسول عليه الصالة والسالم أحدا على الخروج ،ولم
يحث متخلفا ،بل ترك األمر للرغبة مصداقا لقوله تعالى« :ولو تواعدتم
الختلفتم في الميعاد».
وسار بمن أمكنه الخروج دون أن ينبئهم بمن هم مقدمون عليه،
واستعمل على الناس للصالة عمرو بن أم كلثوم ،ودفع اللواء إلى
مصعب بن عمير ،وكان أمامه رايتان :إحداهما مع علي ،والثانية مع
أحد األنصار ،وفي ما هم في طريقهم إلى القافلة ،وردت أخبار عن
أن ه��ذه القافلة غيرت طريقها وتريد اإلف�لات من مواجهة النبي
وصحبه ،فآثر الصحابة الرجوع خاصة ولم يأخذوا لألمر عدته ،لكن
الرسول غالب رغبتهم ،وحذرهم من عاقبة عودتهم ،مصرا على تعقب
المشركين مصداقا لقول الله تعالى« :كما أخرجك ربك من بيتك بالحق
وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين
كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون».
وأط��اع المؤمنون أمر النبي ،وس��اروا معه إلى عدوهم راضين
مطمئنين ،والمسيرة من المدينة إلى بدر ليست سفرا قاصدا ،فالمسافة
بينهما تربو على  160كلم ،ولم يكن عدد المسلمين يتعدى الثالثمائة
وبضعة عشر رجال ،كما لم يكن معهم سوى سبعين بعيرا كانوا
يتعقبونها  -يتناوبون ركوبها  -كما روى أحمد عن عبد الله بن
مسعود قال« :كنا يوم بدر كل ثالثة على بعير  -أي يتعاقبون  -وكان
أبو لبابة وعلي وزميال رسول الله عليه الصالة والسالم ،فلما كانت
عقبة قاال له :نحن نمشي عنك ليظل راكبا .فقال« :ما أنتما بأقوى مني،
وال أنا بأغنى عن اآلجر منكما».
وس��ار المسلمون في طريقهم نحو ب��در يدفعهم اإلي��م��ان بالله
وبرسوله ،وتستجيب نفوسهم للجهاد في سبيله ،بينما خرجت قريش
بقيادة أبي جهل في خيلها وعدتها لتلحق بأبي سفيان وقافلته ،حتى
انتهى الفريقان إلى بدر ،حيث عسكر المسلون بالعدوة الدنيا ،وقريش
بالعدوة القصوى ،وكان الليل قد عسعس على الفريقين ،فأرسل النبي
بعض أصحابه يتحسسون أخبار العدو ،بينما أقبل على أصحابه
قائال« :هذه قريش ألقت إليكم أفالذ كبدها» وأشعرهم بحقيقة الموقف
وما هم مقبلون عليه ،وبدأ استشارته معهم حول الحرب المقبلة،
فقال أبو بكر وأحسن ،وقال عمر وأحسن ،ثم قال المقداد بن عمرو
زعيم المهاجرين« :يا رسول الله امض لما أراك الله ،والله ال نقول
لك ما قال بنو إسرائيل لموسى :اذهب أنت وربك فقاتال إنا ها هنا
قاعدون ،ولكن اذهب أنت وربك فقاتال إنا معكما مقاتلون ،فوالذي
بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى
تبلغه ،فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له ،ثم قال
سعد بن معاذ زعيم األنصار وقال« :قد آمنا بك وصدقناك ،وشهدنا
أن ما جئت به هو الحق ،وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على
السمع والطاعة ،فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك ،فوالذي
بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر لخضناه معك ما تخلق منا
رجل واحد ،وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا ،إنا لصبر في الحرب،
صدق عند اللقاء ،فلعل الله يريك منا ما تقربه عينك ،فسر على بركة
الله ،فسر النبي وقال لهم« :سيروا وأبشروا فإن الله وعدني إحدى
الطائفتين ،والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم» .وتزاحف الجيشان
حيث بدأ الهجوم من قبل المشركين ،وتصايح المسلمون أحد ،أحد،
حيث عال غبار المعركة ،وحمى الوطيس ،حين دخل النبي إلى عريشه
يدعو ويبتهل« :اللهم إن تهلك هذه العصابة ال تعبد بعدها في األرض،
اللهم أنجز لي ما وعدتني ،اللهم نصرك».روى ابن إسحاق قال :خفق
النبي خفقة وهو في العريش  -بيت من قش  ،-ثم انتبه فقال لبي
بكر الذي كان بجانبه ،وهو يدعو« :أبشر يا أبا بكر فقد أتاك نصر
الله ،هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثنايا النقع» وفي ذلك
يقول الله تعالى« :إذ يوحي ربك إلى المالئكة أني معكم فثبتوا الذين
آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق العناق
واضربوا كل بنان».
فخرج النبي إلى أصحابه المقاتلين يحرضهم ،وينظم صفوفهم،
ويذكرهم بالله وبنصر الله قائال« :والذي نفس محمد بيده ال يقاتلهم
اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا ،مقبال غير مدبر إال أدخله الله
الجنة».
> يتبع
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لطيفة تدافع عن نفسها ضد
اتهامات الرئيس املرزوقي
أكدت الفنانة التونسية
لطيفة أن كتاب الرئيس
ال����ت����ون����س����ي المنصف
ال��م��رزوق��ي ال���ذي أورد فيه
أسماء المتعاملين ،والمتواطئين
م��ع ن��ظ��ام ال��رئ��ي��س التونسي
السابق زين العابدين بن علي
ال معنى له ،وإن ضم أسماء
ق���دي���رة ف���ي ع���ال���م األغنية
التونسية على غرار صابر
الرباعي ،ونعمة ،وغيرهما.
وقالت في مؤتمر صحافي
ع���ق���دت���ه ف����ي العاصمة
التونسية« :للمرزوقي أن
يكتب ما يشاء كتابا أسود
أو أخضر أو بنفسجي»،
الفتة إلى أن تونس
تحتاج حاليا إلى
ك����ت����اب أب���ي���ض.
وأضافت أنها ال
تشعر بالعار ألنها
شاركت في احتفاالت
ذكرى اعتالء الرئيس

لطيفة
التونسية

مسابقة في جتويد القرآن مبراكش
من أجل تحفيز األطفال والشباب
لالهتمام بكتاب الله تعالى ،ينظم
مجلس مقاطعة مراكش المدينة ،هذه
األي���ام ،مسابقة
في تجويد القرآن
الكريم ،وذلك في
إط��������ار األي�������ام
ال�����ث�����ق�����اف�����ي�����ة
والرياضية التي
ي�����ن�����ظ�����م�����ه�����ا
المجلس على
م����رح����ل����ت����ي����ن
ب������ال������م������رك������ز
االجتماعي بحي السالم في المدينة
العتيقة .المرحلة األولى وقد مرت يوم
 18رمضان ،وهي مرحلة االنتقاء.

بقلم :أ

ب
و أزهار

الكالم الموزون

�أر�ض الـم�سلميـن
خطابهم األغوى
خال من الجدوى
كالغثاء األحوى
فما زالت العدوى
تتبعها البلوى
ويا ما من شكوى
ال تجد الدعوى
وكأن لها فحوى
دونما جدوى!!
فأرضنا التي نهوى
أفرغت من النخوى
وسلبت بها سلوى
وهي بالنار تشوى
وبالعار عنها يروى
وهلل نرفع النجوى
كي يدفع عنا البلوى

وستكون المرحلة الثانية ꞉يوم 25
رمضان ،حيث ستسهر على تأطير
هذه المسابقة لجنة تحكيم مكونة من
نخبة من الفقهاء
األج����������ل����������اء
ال����ت����اب����ع����ي����ن
ل����ل����م����ج����ل����س
العلمي المحلي
لمراكش.
وفي يوم 27
رمضان ،سينظم
ح���ف���ل ت���وزي���ع
ال���ج���وائ���ز على
الفائزين األوائل،
ت��ت��خ��ل��ل��ه وص���ل���ات ف�����ن المديح
والسماع.

السابق زين العابدين بن علي كرسي
الرئاسة أكثر من مرة ،وكشفت أنها
كانت تحيي هذه الحفالت في السابع
من نونبر كل ع��ام مجانا ،مشددة
على أنها لم تستفد ماديا من النظام
ال��س��اب��ق كما ُي���روج عنها ،وأنها
الفنانة التونسية الوحيدة التي
كانت تنتج ألبوماتها على نفقتها.
وتطرقت إل��ى تفاصيل ألبومها
الجديد «أحلى حاجة في» ،وقالت إن
التحضير له استغرق ثالث سنوات
من العمل الجاد ،وإن عائدات األلبوم
في تونس ستخصص لجمعية «ناس
الخير».
وكشفت لطيفة ال��ت��ي ستسجل
حلقة تلفزيونية مصورة في مسقط
رأسها مدينة باجة في شمال غرب
ت��ون��س ،أن��ه��ا س��ت��ش��ارك ف��ي فيلم
للمخرج ال��م��ص��ري أي��م��ن سالمة،
وستغني أغنية من ألحان الفنان
ال��ت��ون��س��ي لطفي ب��وش��ن��اق الذي
وصفته بأنه «هرم من أه��رام الفن
العربي».

إشراقات إالهية
رمضان شهر الجد واالستقامة ،والنضال
وال �ج �ه��اد ،ج �ه��اد ال �ع��دو ال�م�ت��رب��ص ببالدنا
ومعالمنا ،ووحدتنا ومنهجنا ،وجهاد النفس
األم� ��ارة ب��ال �س��وء ،وتخليصها م��ن وساوس
الشيطان ومكائده وإغراءاته وحبائله ،فلنخلص
ال��رج��وع إل��ى توجيهات ديننا ،وه��دي نبينا،
ولنجاهد العدوين ،لنكون من الفائزين.
ش��ه��ر رم���ض���ان ش��ه��ر ال���ك���رم والبر،
والمعروف والجود ،فلنهتم فيه بالفقراء
والضعفاء ،والمحتاجين والبؤساء،
ولنصلهم بكل ما نستطيع ،ولنواسيهم
بمالنا ومعروفنا ،بتفريج همومهم ،ورفع
معاناتهم ،والقضاء على ضعفهم وفقرهم،
تأسيا بالرسول ال��ذي كان في رمضان
أجود من الريح المرسلة ،والله في عون
العبد ما دام العبد في عون أخيه.
د.يوسف الكتاني

الفنانة أحالم في قبضة إسرائيل
في عز العدوان الصهيوني على غزة استذكرت أحالم
زيارتها إلى فلسطين عبر نشر فيديو قديم يخبر
عن زيارتها هذه .وعلق كثيرون على هذا الفيديو
فقال أحدهم تعليقا على الفيديو:
«قامت الفنانة أحالم بزيارة دولة فلسطين
مرتين ،وفي إحدى المرات تم توقيفها من
قبل جندية إسرائيلية أرادت أن تلقي
التحية عليها فرفضت أحالم ،وقالت لها:
«أن��ا ما اسلم عليك ..وي��دي مستحيل
تمس ايدك».
قوبلت أح�لام باالحتجاز في غرفة
صغيرة عند الحدود ألنها رفضت طلب
ال��ج��ن��دي��ة ،وان��ت��ظ��رت وح��ي��دة قدوم
ال���رئ���ي���س ال����راح����ل ي���اس���ر عرفات
الصطحابها.
أحالم

تعــزيــة

انتقلت إل��ى عفو الله
السيدة حفيظة الحربيلي
بالدار البيضاء بعد مرض
عضال لم ينفع معه دواء.
وأم�����ام ه���ذا المصاب
ال���ج���ل���ل ت���ت���ق���دم أس�����رة
اإلدريسي وأسرة الدريبكي
بتعازيهما ال��ح��ارة إلى

أخ��ي��ه��ا ع�ل�ال الحربيلي
وجميع إخوانه وأخواته،
راجين من الله أن يلهمهم
ال����ص����ب����ر وال�����س�����ل�����وان
ول��ل��م��رح��وم��ة المغفرة
والرضوان.
إن������ا ل���ل���ه وإن�������ا إليه
راجعون.
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نفحات من سيرة الذات
بقلـــــم:
حسن الجندي
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مـا قيمـة األسمـاء

في سالف ما تيسر تأليفه وتسطيره من مضامين هذه الحصص
من النفحات ،أكدت أكثر من مرة أنني ال « ُأ َم ْنتِ ُج» أعني ال أوضب
إال تلك المشاهد واللقطات التي تنفع موطأ لسيرة الذات ،وتشكل
وحدة موضوع لها داخل إطار مدينة تعيش تحت الظالل األطلسية،
كنت شخصيا أراها تجمع الدنيا كلها بين أحضانها ،وتفتح
المجال لألزمان أن تترعرع في أجوائها بخيرها وشرها في
استسالم صادق لقدر الله المعز المذل لمن يشاء ،الهادي كال منا
إلى ما هو ميسر له .ولم أكن أجد في نفسي مثقال ذرة لمقاومة
التحليق في هذا الفضاء من األمكنة واألحداث.
فمنذ البداية إذن لم أدع شرف كتابة التاريخ الذي له فرسانه
الراسخون في علمه «وعزاويه» الذين ال يشق لهم غبار في عالم
تسجيل الوقائع واألخبار .لذا فكل «هفوة» تاريخية كإدراج حدث
قبل حدث هو دُخول في رواية وخروج من رواية وهذا فن من
فنون الحكاية .ثم إن كل إدراج السم يحمل صفة من الصفات هو
نقل للعالم بمنظور المرحلة ،واختالجات الحالة النفسية لكاتب
هذه السطور في حينها .وتبقى األحداث في هذه النفحات وفية
لما عشته ورأيته ،وكما قال شكسبير« :ما قيمة األسماء إن ما
نسميه وردا سيظل يفوح برائحته حتى ل��و سميناه باسم
آخر».
ولقد حاولت التهرب عدة مرات من بعض الوقائع لتضارب
اآلراء فيها ،ولكن ال مفر من التطرق لتلك التي مألت الدنيا وشغلت
الغدو والعشي ،وعلى الموائد،
الناس والتزال حديثا لهم في
ِ
وداخل أوراش الحرفيين ،يحملها سؤال عن سر مفاجأة اإلعالن
عن ميالد جيش التحرير من خالل أمواج إذاعة قيل عنها متنقلة
مع أصحابها.
فأين كان هذا الجيش عندما كان الشهداء يتساقطون؟ ..وخيرة
الشباب بصدورهم العارية في المظاهرات للرصاص يتعرضون؟..
ومن هم قادته؟ ..ومن أين أتت أسلحتهم وأموالهم؟ ..وعن أي
تحرير يتحدثون والفرنسيون ليال ونهارا بإلغاء عقد الحماية
يلوحون؟ ..ولضرورة نقل الملك إلى باريس وبدء المفاوضات هم
متحمسون؟ ..ثم ما السر في إصرار حكومة باريس على الدفع
بخدامها من المغاربة ،وإقحامهم في أهم لجان التحول وخاصة
من كانوا في الجيش االستعماري أو في السلطات العمومية؟..
إنه السؤال الذي يطرح منذ تلك األيام ويتكرر مع األيام .ولربما
الذي زاد في القيل والقال هو بعض سلوكات هذا الجيش بعيد
اإلعالن عن االستقالل ،وخطاب الملك محمد الخامس الذي أمن
الناس على أرواحهم وممتلكاتهم من العقار واألموال ..فما السـر
يا ترى في ذلك التحدي للخطاب الملكي؟ ومن أعطى تلك األوامر
إلزهاق أرواح الرجال والتنكيل بهم حتى اختلط الحابل بالنابل
في عقر دارهم وفي مرتفعات الجبال .أنا ال أعرف ،والكثيرون
غيري ال يعرفون! ..ولكنه السؤال الذي ستتناوله بعدنا ،وتجيب
عنه األجيال بعد األجيال..
قلت إن نهاية زيارة «كرانفال» أودت بحياة مهمة المقيم العام
«الكوست» الذي خلف «كيوم» ..فجاء بعده «بيير بواي دوالتور»
الجنرال ،وصحب معه ذلك القبطان المسمى أوفقير الداء العضال
الذي سيبتلى به المغرب ،وصرنا نهتم بأخباره بسبب ما علمناه
عن سلوكاته في تونس على لسان العزوا بن جلون والعزوا عبد
الكبير وهبي..
وفي تلك األيام بدأ اسم أحد أبناء الباشا الكالوي يتردد صداه،
وكل يفسر ما سمعه عنه على هواه! ..فذلك يروج أنه يعارض أباه،
وآخر يجزم أن تحركاته وقمة مبتغاه إنما هي تصب في أيسر
السبل إلخراج والده سالما مما صنعت يداه ،والبعض يدعي أنه
وطني يخفي انتماءه وغيابه عن الساحة كان باختياره ،وهناك
من فسر تحركات السي عبد الصادق الكالوي بالناضجة الصادرة
عن عقل راجح ،وفكر مثقف يرى أن الحرب الباردة بين أعوان
فرنسا المغاربة قد أعلنت عن نفسها بشكل واضح ،فانتهز الفرصة
أوال ليحد من تشدد والده وتعصبه ويذكره ببيعته للملك الشرعي
ذلك السلطان الفاضل المعترف «بالطعام» المتسامح ،وثانيا:
لينبهه إلى أن أزمة المغرب التي نسجت خيوطها في مراكش
على يديه وتحت قيادته وزميله «كيوم» باتخاذ ذلك القرار الخطير
الفاضح ،قد فاحت رائحة إبعاده عن حلها ،فرشحت الرباط بدل
مراكش لرفع الستار عن الفصل األخير باعتبار العاصمة أفضل
المسارح ،وإسناد أهم األدوار إلى نجوم أكثر صالحية بأبهى
الحلل وأشرق المالمح.
< يتبع

والد عبد الصمد بن شريف
في ذمة اهلل
على إث��ر المصاب الجلل
الذي حل بعائلة الزميل عبد
الصمد بن شريف ،مدير قناة
«المغربية» ،في وفاة والده،
ت��ت��ق��دم «األس�����ب�����وع» بأحر
التعازي للزميل عبد الصمد

ب��ن ش��ري��ف ولجميع أفراد
ع��ائ��ل��ت��ه ،راج��ي��ة م��ن العلي
القدير أن يسكنه فسيح جنانه
وأن ي��ل��ه��م ذوي������ه الصبر
والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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صيام رمضان مع مذكرات موالي هشام
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أول تحرك صحفي لمحمد السادس
أغضب الحسن الثاني
((بيعة محمد السادس أمضيت بقلم األمير موالي هشام))

 مصطفى العلوي
ك��ان الحسن ال��ث��ان��ي مهووسا
بإحساس داخلي ،يغار كثيرا وهو
يتصور ول��ده سيدي محمد ملكا
محله ،وفي نفس الوقت كان يعاني
من رفض ولي عهده لتبني أسلوبه
ولطريقته في الحكم .لتأتي سرود
وح�����االت ت��ك��ش��ف أن المعاشرة
األخوية الطويلة بين األمير سيدي
م��ح��م��د واألم���ي���ر م�����والي هشام،
جعلتهما معا يشكالن اتجاها ثوريا
على األساليب المخزنية ،فكانت
غيرة الحسن الثاني منهما تزداد.
ويحكي موالي هشام مرة وكان عاد
لتوه من عند الملك األردني حسين
سنة  1989الذي قال له :ارجع إلى
وطنك ،فعلم الحسن الثاني بذلك،
واستدعى موالي هشام ،وبحضور
زوج���ت���ه ل�ل�ا ل��ط��ي��ف��ة ل��ي��ق��ول له:
((اسمعني ،أن��ا وأن��ت انطلقنا في
تعاملنا انطالقة سيئة لم تفهمن ِ
ألنك كنت صغيرا ،واآلن وأنت راشد،
فلتعرف أنك ولدي الثالث ،ألنني
أن��ا ال��ذي اخ�ت��رت��ك ،وليس ألنني
توليتك من بعد موت أبيك)).
وكنت أت��س��اءل  -يقول موالي
هشام  -وقد تحسنت عالقتي كثيرا
بالحسن الثاني ،عما إذا كان بصدد
ال��ت��خ��ط��ي��ط ل��ط��ري��ق��ة ي��ك��س��ر بها
صداقتي مع سيدي محمد ،وفاتحني
أح��د المستشارين الملكيين في
الموضوع ألقول له :إن الملك ،ليس
بخالد ،وسيموت في يوم من األيام،
ليسارع المستشار إلى إبالغ هذه
ال��م��ح��ادث��ة ،ول��ي��ق��ول ل��ه الحسن
الثاني :وكأنه يريد من المستشار
أن يبلغ موالي هشام قوله(( :إني
سأحكم المغرب من قبري)) وأنا
هذه األيام  -يكتب موالي هشام -
أت��س��اءل ،ه��ل ف��ع�لا ..ه��ذا ه��و ما
يحصل اآلن.
لتكون المفاجأة للحسن الثاني
ولموالي هشام ،مرة في سنة ،1993
ع���ن���دم���ا أع���ط���ى س���ي���دي محمد
استجوابا لمجلة "ب���اري ماتش"
الفرنسية وق���ال ف��ي��ه(( :إذا كان
وال� � � ��دي ي� �ظ ��ن أن�� ��ي ل� ��ن أتحمل
المسؤولية فليسلمها ألخ��ي ،أو
الب��ن عمي)) فأخذ م��والي هشام
المجلة في يده وهو يقول للحسن
الثاني :هل ترى ماذا يحصل ،إنك
تخلق مشاكل بيني وبين ابن عمي
س��ي��دي م��ح��م��د ،ف��أج��اب��ه الحسن
ال��ث��ان��ي ((ه� ��ل ت �ظ��ن أن �ن��ا عائلة
حانوت العطار ،التي تغلق الدكان
عشية؟ إني أعمل ما أريد ،وما أريد
أن أقوله لولدي ،هو من مصلحة
الوطن ،ثم استدعى سيدي محمد
ليقول ل��ه :لقد ورطتني عندما
نقلت أمورنا إلى الرأي العام ،ولكنه
إلي وإلى سيدي
عاد ليوجه الكالم َّ

محمد قائال :إنكم إخوة)) ولكن
الواقع يقول موالي هشام ((إنه
ان�ط�لاق��ا م��ن سنة  ،1990كانت
عالقتي مع األمير سيدي محمد،
قد قتلت بالسم الذي بثه الحسن
الثاني بيننا)).
متعددة هي حاالت الغيرة ،التي
تصيب الكثير من اآلب��اء ،عندما
يروا أوالدهم يرتبطون بصداقات،
تكاد تنهار لقوتها أركان العائلة،
وصداقة موالي هشام مع ابن عمه
سيدي محمد لدرجة كتب عنها
موالي هشام ((إننا لم نكن نشعر
بأحد ،فلقد كنا مرتبطين وكأننا
مرصوصين( )...لبعضنا ،وهكذا
ك� �ب ��رن ��ا س� ��وي� ��ا ،وف � ��ي ال� �م ��درس ��ة
المولوية عندما كنا نتضايق معا
ونعاني معا م��ن ه��ذه المسرحية
المخزنية ،ب��أزي��ائ�ه��ا وطقوسها،
وت �ك �ل �ي��ف وزي� ��ر ب �ت��دري �س �ن��ا تلك
الطقوس،وتعليمناوسائلالخطابة
وطقوس احتفاالت نهاية السنة
الدراسية ،وعندما خرجت من هذه
المدرسة المولوية ،تعاهدنا أنا
وسيدي محمد أن ال نفترق أبدا،
وك� �ن ��ا ن �ت �ش��اب��ك األذرع ،إلنقاذ
المواقف)).
وك��ان��ت دائ��م��ا وال����دة الحسن
الثاني ،لال عبلة الحكيمة ،هي التي
مهدت لتسجيل م��والي هشام في
الكوليج األمريكي ،حيث نجحت في
إق���ن���اع ول���ده���ا ال��ح��س��ن الثاني
بالسماح لي بالتسجيل في هذا
الكوليج بعد انقالب غشت ،1972
وقالت ((إنها حريصة على تباعدنا
ال � �م� ��درس� ��ي ،ت� �ف ��ادي ��ا لشيطنة
الحساد( ،)...حتى ال يتم نسفها
من طرف الدخالء( )...وحرصت
على أال ي�ك��ون الكوليج فرنسي،
حتى ال يقال إن موالي هشام غادر
القصر)) ويضيف موالي هشام:

((لقد كان سيدي محمد حزينا
ل� �م� �غ ��ادرت ��ي ،وأن�� ��ي ح ��زي ��ن ج��دا
الفتراقي عنه ،فهو أخي الكبير،
فكنت حريصا على أن أتعشى معه
كل يوم)).
أكيد ،أن موالي هشام ،تأثر كثيرا
بالدراسة في الواليات المتحدة،
ولوال الحسن الثاني ،لكان سيدي
محمد قد أصبح هو أيضا أمريكي
الطباع ،والتفكير.
وم��ن الطباع األمريكية يحكي
م����والي ه��ش��ام ،أن���ه ي���وم زواج���ه
بالسيدة مليكة بنعبد العلي ،لم يكن
عدد المدعوين يتعدى الثالثين ،وفي
السابعة مساء كان الحفل قد انتهى،
خالفا ألخيه موالي إسماعيل ،الذي
نظم له القصر حفل الزفاف بحضور
ألف وخمسمائة مدعو ،وقضاء شهر
العسل في جزر المالديف.
إال أن قارئ المذكرات ،مرغم أن
يتوقف ف��ي التركيز ،عند موقف
للحسن الثاني تجاه موالي هشام،
يفهم م��ن تفاصيله ،أن الحسن
الثاني وقبل موته بسنتين ،وكان
يتتبع األنشطة التجارية لموالي
هشام ،وربما كان يغار منه ومن
ض��خ��ام��ة أع���م���ال ال��ب��ي��زن��ي��س في
ال��خ��ارج ،وه��و يتنقل من عاصمة
ألخرى ،بعيدا عن المشاكل واألزمات
السياسية ،وسمع الحسن الثاني
أن موالي هشام عبر جوا من أمريكا
ليتوجه عند صديق طفولته ،الشيخ
محمد بن زايد ،ابن الشيخ زايد بن
سلطان وولي عهد اإلمارات الحالي،
دون التوقف في الرباط ،فأحسست
 يقول موالي هشام  -بردة فعلعمي الحسن ،وكانت إيجابية()...
فقد أحس الحسن الثاني ،باالنشراح
لضمان مستقبل ول����ده( )...وأنا
أيضا وجدت غايتي( )...وأنا أطلق
في أبو ظبي مشروعا ضخما لتربية

هل ميكن التفريق بني هذين األميرين ،سيدي محمد
وموالي هشام ((لقد حزن سيدي محمد لفراقي وأنا
حزين جدا لفراقه)) (املذكرات)

الحيتان عبر شركة "اسماك".
وبصريح ال��ع��ب��ارة ،يكاد يفهم
ال��ق��ارئ أن م��والي هشام ،لم يبق
منشغال بمشاكل الحكم في المغرب،
بل في كثير من فصول المذكرات،
يعبر ع��ن ع��دم ت��واج��د أي طموح
للحكم في انشغاالته ،بل إن أحداثا
أخ���رى ،ب��ل��ورت رغ��ب��ة ص��ادق��ة من
موالي هشام في دعم سيدي محمد،
الذي نوه به في عبارة واضحة ،قال
فيها وهو ينتقد طقوس المخزن
المعقدة في عهد الحسن الثاني
وكتب ((وف���ي سنة  ،1999أنهى
محمد السادس هذه الطقوس التي
كانت سلطانية أكثر منها ملكية،
وهي طقوس غير الئقة بالمواطن
في عهد الديمقراطية العصرية)).
شهادة أخرى قدمها موالي هشام،
وكانت خارج القصر والطقوس ،بل
أم���ام النخبة ال��ت��ي ك��ان��ت قديما
م��ت��ج��م��ع��ة ح����ول م���ا ك����ان يسمى
"مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد" التي
كانت تتقرب من ولي العهد سيدي
محمد وبالكثير من المبالغة()...
ف��اس��ت��دع��وا م���والي ه��ش��ام إللقاء
محاضرة حول "االنتقال الديمقراطي
في العالم العربي" ولكنهم في آخر
ساعة ،وعندما جاء موالي هشام
قالوا له :آسفين ،لقد حصل تغيير،
والمحاضرة سيلقيها ولي العهد
سيدي محمد مكانك ،والذي تكلم
أمام الجمع ،ليعلق موالي هشام في
مذكراته على هذا الحدث ويكتب:
((إنه ولي العهد يباشر دخوله إلى
ع��ال��م ال �س �ي��اس��ة ،وأن� ��ا أت��ي��ه في
الضباب)).
وها هو موالي هشام يفتخر ،بأن
بيعة الملك محمد السادس ،أمضيت
بقلمه ،ألنه  -ويفسر -لم يكن أي
حاضر ساعة البيعة ،بعد موت
الحسن الثاني ،يتوفر على قلم في
جيبه ،حتى التشريفات لم تفكر
في هذا ،فأحرجت الجميع بإخراج
قلمي م��ن جيبي .وه��ك��ذا تكون
البيعة ،ه��ذا النص ال��ذي يجدد
الوالء ،بين الحاكم والمحكومين،
م��م��ض��اة م��ن ط���رف المبايعين،
بقلمي ((لقد أمضيت البيعة دون
لبس الجلباب ،الشيء الذي يفهم
منه ،أني كنت مجرد عابر(.)...
م���رة أخ����رى ت��غ��ل��ب الصداقة
القديمة ،بين الملك محمد السادس
واألمير موالي هشام حينما جاء
وقت السالم على الملك الجديد
((وأن ��ا بحكم التأثر المفاجئ،
عانقت صديقي بدل أن أقبل يده،
ثم إني لم أكن أقبل يد الحسن
الثاني ،لدرجة أنه مرة قاطعني
ستة شهور ،وك��ان سيدي محمد
هو الذي فسر لي سبب مقاطعة
الحسن الثاني لي ،ألني لم أقبل
يده)).
ويدافع موالي هشام عن نفسه
أمام من أقاموا الدنيا وأقعدوها
من أج��ل حكاية المعانقة أثناء
البيعة ،فيحكي جزئية أكبر أهمية
م��ن تلك ال��ج��زئ��ي��ات ،ع��ب��ارة عن
نقاش في أعقاب البيعة دار بينه
وبين القطب االستقاللي امحمد
بوستة ،الذي قال لموالي هشام
((م� ��ا ه ��ذه ال �ت �ق��ال �ي��د ،إن هذه

البيعة ك��ان ي�ج��ب أن ت�ك��ون أمام
البرلمان ،وسترى( )...النتائج))،
فيجيبه موالي هشام ((مدافعا عن
الملكية  -كما قال  -ال يمكننا أن
نبدأ اإلص�لاح��ات بالتشكيك في
نفوذ الملك ،يجب أوال أن يتمركز
في موقع النفوذ)).
وتحت أبصار المتتبعين ،وربما
الغيورين ،من باب الغيرة ،ومسامير
المخزن ،يركب الملك الجديد محمد
السادس بعد بيعته سيارته ،فيسأله
م��والي هشام إل��ى أي��ن ،ليقول له
محمد السادس ،إلى بيتي في سال،
وليقول له موالي هشام ال ،إنك اآلن
ملك ويجب أن تقضي ليلتك في
ال��ق��ص��ر ،فيقرر محمد السادس،
المبيت في القصر الملكي..
ويدخل موالي هشام على الملك
محمد السادس ،بعد بضعة أيام،
ليقدم له وجهة نظره في طريقة
التسيير وتغيير المسار المخزني،
وينصح بإبعاد إدري��س البصري
ال���ذي ك���ان يمثل أس��ل��وب��ا أصبح
متجاوزا ،إلى غير ذلك من األفكار،
عبارة عن خريطة طريق إصالحية،
تجعل الملكية تدخل عهدا من القوة
بدعم من الشعب ((حيث فوجئت
بالخطاب الملكي األول  30يوليوز
وقد كتبه المستشار عبد الهادي
بوطالب ،يتضمن الكثير من األفكار
ال �ت��ي ق��دم �ت �ه��ا ،ل ��وال أن ��ي شعرت
بتغيير الصيغة ف��ي خ �ط��اب 20
غشت)) الشيء الذي يقول موالي
هشام ،لم أكن أتوقعه ،مضيفا ،وقد
شعرت بالمحيطين بمحمد السادس
يوجهون إل��ي نظرات تعني عدم
الرضى.
وكانت مفاجأة موالي هشام مرة
أخرى ،عندما زاره في بيته وفد من
أصدقاء الملك ،ربما كانت تنقصه
اللياقة ،وه��و ينقل له رسالة من
الملك محمد السادس ،بأن ال يعود
لزيارة القصر الملكي ،إال إذا تم
استدعاؤه ،ويذكر موالي هشام أنه
أحس بحرج بليغ ،لوال أن محمد
السادس ،سمع بالعنف الذي طبع
صيغة مبعوثيه( )...وسجلوا أن
ب���ذرة خلق ال��ص��راع بين سيدي
محمد وم��والي هشام زرع��ت بعد
موت الحسن الثاني بأيام ،فبعث
ل���ه م��ح��م��د ال���س���ادس وف����دا آخر،
ب��ع��ض��وي��ة م��دي��ر دي���وان���ه رشدي
الشرايبي وفؤاد الهمة ،ليقول له
هذا األخير ،وكأنه يصلح ما أفسده
ال���م���ب���ع���وث���ون ال���س���اب���ق���ون ،بأن
"المبعوثين الذي زاروه من قبل،
أس����اؤوا إب�ل�اغ ال���رس���ال���ة( )...ألن
جاللته يبلغك أنه سيستدعيك كلما
احتاج إليك.
ل��ي��ك��ون رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة عبد
الرحمن اليوسفي ،آخر من يعلم،
فقد استدعى موالي هشام ،ليسأله
لماذا لم يبق يراه بجانب الملك،
وبعد شروح موالي هشام ،يحكي
له اليوسفي قصة شيخ اإلسالم،
محمد بن العربي العلوي الذي ذهب
عند الملك محمد الخامس ،ليقول
له :كيف وضعتم كل أقطاب الحركة
الوطنية في السجن ،ليجيبه محمد
الخامس بقوله :إنها قرارات صادرة
عمن هم أقوى مني.

