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هشام البصري قد 
يلجأ إلى القضاء 
السترجاع آالف 

تيك  لتيليبو ا
أفيفون من إينوي 

ووانا وإيواكو
االحتاد واالستقالل في املعارضة وباقي األحزاب 

في حكومة ائتالف وطني
في الوقت الذي كان فيه مسؤولو حزب األحرار بقيادة مزوار، متحلقني حول مائدة 
السياسي  املكتب  مسؤولو  كــان  العلوي،  احلافظي  بيت  في  األخير  اإلثنني  إفطار 
إفطار  مائدة  حول  متحلقني  األخرى)...(  األحزاب  وبعض  واالستقاللي  االحتادي 

اإلثنني األخير، في بيت أمني االحتاد إدريس االشكر.
األولون، شغلهم مزوار باحلديث عن سفره لدول اخلليج، فيما كان االشكر يتكلم عن 
انتخابات 2016، وترك مشاكل احلكم احلزبي، لالنشغال بترتيب البيت االستقاللي 

واالحتادي، اللذين قررا التحالف لتشكيل معارضة جادة)...(

نادية العراقي بجانب 
الوزير الرباح

28اِقرأ الحقيقة الضائعة
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المرأة الحديدية في وزارة الرباح 
تتعرض ملشروع القنيطرة تضامنا مع االستقالليني

الرباط. األسبوع
عشية  "ط���ورش���ون"  الفرنسي  خ��رج 
ال��ع��اش��ر م��ن ي��ول��ي��وز، األخ��ي��ر غاضبا 
تابع  مكتب  في  عقد  كبير  اجتماع  من 
لوزارة التجهيز، وترأسه الوزير الرباح 
البدء في عمل  من أجل دراسة مشروع 
إجناز مرسى القنيطرة األطلسي، وهو 
م��ش��روع ك��ان م��ق��ررا أن ينجز ف��ي عهد 
االستقاللي  ال��س��اب��ق  التجهيز  وزي���ر 
تغوان، ليتصرف الوزير الرباح بسرعة، 
اضطرته إلى إصدار قرار بإغالق امليناء 
تسريع  ف��ي  رغ��ب��ة  للقنيطرة،  احل��ال��ي 
ينجز  لم  الذي  باملرسى اجلديد،  العمل 
بعد، وعقد في بداية هذا الشهر اجتماع 
ل��دراس��ة ب��دء األش��غ��ال، وق��د استدعي 
من  ب��امل��ش��روع  املهتمني  ك��ل  لالجتماع 

ش���رك���ات ف��رن��س��ي��ة، ك��ش��رك��ة "ك���اط���رام" 
وشركة CID التي كان مديرها بودرار 
واملختبر  الرشوة،  مبلف  حاليا  املكلف 
األخرى  الفرنسية  والشركة  العمومي، 

.» CATAM «
وكانوا كلهم يتوفرون على الدراسة 
اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة مل��وان��ئ امل��غ��رب، التي 
أشرفت على حتضيرها، مديرة الوكالة 
ناديا  االستقاللية  للموانئ  الوطنية 
األولى  الكلمة  لها  كانت  التي  العراقي 
في هذا املجال، منذ أيام الوزير القباج.

إال أن هذا االجتماع، صادف خروج 
بن  حكومة  م��ن  االستقالليني  ال����وزراء 
لتتدخل   )2013 ي��ول��ي��وز   10( ك��ي��ران 
الرباح،  وزارة  ف��ي  ال��ك��ب��ي��رة  امل���دي���رة 
وتفاجئ  وال��ت��ن��م��ي��ة،  ال���ع���دال���ة  وزي����ر 

إجناز  تتعرض ضد  بأنها  احلاضرين، 
هذا املشروع.

واستغرب الشركاء الفرنسيون الذين 
قالوا بأن املشرفة على املشروع، تتعرض 
الرباح،  الوزير  له في إطار خالفها مع 
ج��اء حتت  موقفها  أن  يعرفوا  أن  دون 

تأثير استقالة الوزراء االستقالليني.
نادية  مب����دام  ات��ص��ل��ت  "االس����ب����وع" 
العراقي يوم اجلمعة 12 يوليوز اجلاري 
ألخذ رأيها في املوضوع، ومعرفة حقيقة 
موقفها من هذا املشروع، إال أن املكلفة 
أخبرتنا  الهاتفية  املكاملات  باستقبال 
في  ت��وج��د  ال��ع��راق��ي  ن��ادي��ة  السيدة  أن 
على  وأحالتنا  مكتبها،  خارج  اجتماع 
مدام  ب��أن  ل��ن��ا  ق��ال��ت  ال��ت��ي  مساعدتها 

العراقي سافرت في مهمة. 

صورة الملك مع ولي العهد أنست المغاربة في الصورة "المعلومة"

هل هي "حركة مترد" في صفوف املخازنية؟!

يظهر  التي  اجلديدة  الصورة  خطفت 
السادس، وهو يسوق  امللك محمد  فيها 
رفقة ولي  ال��رب��اط،  ف��ي ش���وارع  سيارته 
م��والي احل��س��ن، األضواء  األم��ي��ر  العهد 

التي كانت مسلطة على الصورة املشهورة، 
فيها  يظهر  وك���ان  ب��أي��ام،  سبقتها  ال��ت��ي 

املستشار فؤاد الهمة راكبا بجانب امللك.
وق���د ت��ع��ود ال��رب��اط��ي��ون خ���الل شهر 

رم��ض��ان ع��ل��ى م��ش��اه��دة امل��ل��ك، يتجول 
ب��س��ي��ارت��ه ف��ي ش����وارع أك����دال والنصر 
أذان  قبل  قليلة  دقائق  وحسان وغيرها، 

املغرب.

الرباط. األسبوع
يجري حاليا غليان غير مسبوق في صفوف 
أسموه  ما  املساعدة ضدا على  القوات  ثكنات 
القوات  من  النوع  هذا  يعيشها  التي  باحلگرة 
إلى  حيثياته  وصلت  قد  ملف  في  العمومية، 

السلطات العليا بالرباط.
املاضي  األس��ب��وع  ابتدأ  ال��ذي  الغليان  ه��ذا 
ب���ش���رارة "ح���رك���ة مت���رد ص��غ��ي��رة" ف���ي مدينة 
القوات  أف�����راد  ب��ع��ض  ق����رر  ال���ع���ي���ون، ح��ي��ث 
رؤسائهم  على  لالحتجاج  التوجه  املساعدة 
أم��ام ق��وات املينورسو، األم��ر ال��ذي أنهى بهم 
أمام  ومتابعتهم  بسال  الزاكي  بسجن  املطاف 

احملكمة العسكرية بالرباط.
في  العمل  وارت��ف��اع ساعات  األج��رة،  هزالة 
أزيد من  يبلغون  الذين  القوات  صفوف هؤالء 
70 ألف هو كذلك ما دفع بزمالء هؤالء حملاولة 
االحتجاج ببذلتهم في مدينة آسفي هذه املرة 
زمالئهم  مصير  بنفس  امل��ط��اف  بهم  لينتهي 

بالعيون.

هذا الغليان أصبح حديث كل املخازنية اليوم 
سوى  روعته  من  تهدأ  لم  الثكنات،  جل  وف��ي 
إمكانية  ف��ي  ه��ؤالء  التي فتحت وس��ط  اآلم���ال 
القريب  ف��ي  مرتقبة  زي����ادات  م��ن  استفادتهم 

العاجل تدرس مضمونها حاليا بالرباط.
مطالب هؤالء كما نقلها لألسبوع بعض رجال 
القوات املساعدة أو "املخازنية" تكمن في رفع 
2800 درهم  وخاصة  الرواتب التي ال تتعدى 
في املدن الكبرى كالرباط والبيضاء، والرفع من 
منحة تعويضات األكل التي ال تتعدى 21 درهما 
في أيام التنقل واالستعدادات التي تنطلق من 
السادسة صباحا وأحيانا إلى منتصف الليل، 
 8 العمل في  أوق��ات  إلى مطلب حتديد  إضافة 
الشرطة،  رجال  شاكلة  على  اليوم  في  ساعات 
بالنسبة  وق��ع  كما  التعويضات  ف��ي  وزي����ادة 

لرجال الشرطة مبختلف أسالكهم.
املساعدة  ال��ق��وات  ف��ي  السخط  أن  وي��ب��دو 
املخازنية  صفوف  في  ينحصر  ال  األي��ام  ه��ذه 
ف��ق��ط ب��ل ح��ت��ى ف��ي ص��ف��وف رؤس��ائ��ه��م الذين 

يشعرون بدورهم باحلگرة مقارنة مع زمالئهم 
أو  ال��ش��رط��ة  أو  ف��ي اجل��ي��ش  ال���درج���ة  بنفس 
األجر  ف��ي  شاسعا  ال��ف��رق  يعد  حيث  ال����درك، 
ونفس  الدرجة  نفس  في  هؤالء ونظرائهم  بني 
الدبلوم "إجازة زائد أربع سنوات من التكوين 
التكوين،  ونفس  العسكرية"،  األك��ادمي��ي��ة  ف��ي 
ونفس  التخرج،  سنة  ونفس  املدرسة،  ونفس 
أزي��د من  إل��ى  الفرق  ذل��ك يصل  الدبلوم، وم��ع 
ثالث آالف درهم دون احلديث عن التعويضات 
واالم��ت��ي��ازات ال��ت��ي ح��ص��ده��ا رج���ال الشرطة 
والدرك في السنوات األخيرة، هذا طبعا زيادة 
على حگرة جديدة مست هذه الفئة تتمثل في 
املداومة  حالة  في  التغذية  تعويضات  خفض 
من 50 درهما في اليوم إلى 21 درهما مثلهم 

مثل مرؤوسيهم، حسب بعض املصادر.
بتعديل  م��ط��ال��ب��ة  ه����ؤالء  ال���ي���وم، وض��ع��ي��ة 
القانون الذي يعود لبداية السبعينيات كمدخل 
للعناية بهذه الفئة كما حصل للجيش والشرطة 

مؤخرا.

تتمة ص. 1
ورغم أن م��زوار في بيت احلافظي، لم يتكلم عن اتصاالت 
االشكر  ف��إن  للحكومة،  ال��دخ��ول  أج��ل  من  مفاوضات  عن  وال 
وشباط، ليسوا أغبياء، فهم يعرفون أنه باتفاقهم على الرفقة 
في املعارضة، مبعنى هذا أنهم حصلوا على تأكيدات، بأنهما 
أخرى  وبصيغة  املعارضة،  في  سيبقيان  ال��ل��ذان  الوحيدان 
للحكومة مع  ب��أن يدخل حتى ح��زب األصالة  فهناك احتمال 
حزب األح��رار، فقد اختار شباط واالشكر، اللذان أخذا زعامة 
االستقالل واالحتاد في ظروف متشابهة)...( إطارا أصر عنه 
معا أنهما وحدهما في املعارضة، وينتظر صدور بيان بهذا 

الشأن.
نفاق السياسيني، ال يضاهيه أحد، فاالتصاالت اجلارية بني 
حزب األحرار وبعض أعضاء احلكومة، كما أن األسماء التي 
سبقت األسبوع لنشرها، في العدد املاضي، قبل أن تتسابق 
بعض اليوميات لنشرها في نهاية األسبوع، هي أسماء متداولة 

عند املصالح التي تتعمق في ملفات كل مرشح. 
بصيغة  مطلسة)...(  املرشحني،  ملفات  أغلب  كانت  وإن 
يتجاوزون بعض  الناس  احل��اج��ة)...( جتعل  ف��إن  الباحثني، 
اجلزئيات، ألن الغاية هي إنقاذ البالد من أزمة حكومية، تضاف 
من حسن  كيران  بن  لتأخذ حكومة  االقتصادية،  األزم��ة  إل��ى 
حظها)...( أن حكومتها الثانية، ستأخذ طابع اإلجماع الوطني 
من أجل إنقاذ البالد من أزمتها مبعنى أن حكومة بن كيران 
الثانية ستكون أقوى من احلكومة األولى، ورمبا اندمج شبه 
إجماع وطني حول بن كيران، يشارك فيه األح��رار واألصالة 
واالحت��اد الدستوري، إضافة إلى حزب بن عبد الله واحلركة 

الشعبية.
ميينية  حكومة  السياسي  القاموس  في  يسمى  ما  وه��و 
بزعامة العدالة والتنمية في مواجهة حزبني يساريني، االحتاد 
االشتراكي واالستقالل الذي أصبح حزبا نقابيا بزعامة نقابي، 
كان ميثلها  التي  اليمينية  البورجوازية  رم��وز  كل  عنه  أبعد 

الفاسيون.

االحتاد واالستقالل في املعارضة وباقي 
األحزاب في حكومة ائتالف وطني

الرباط. األسبوع
في الوقت الذي جتري فيه والية الرباط، اإلجراءات األولية، لتسمية طريق زعير باسم 
شارع محمد السادس، وتضع اللوحات الرخامية عند مخرج هذا الشارع، يالحظ أن رجال 
األمن أخذوا يراقبون عملية السير عند مدخل هذا الشارع قدوما من عني العودة، حيث 
متر أكثر من مائة ألف سيارة يوميا بعد أن أصبحت عني العودة ضاحية للرباط، يضطر 
سكانها وهم يتسابقون ملكاتبهم في الرباط، للمرور عبر طريق ضيقة ال تسع ستة أمتار، 
الشيء الذي تسبب في حوادث خطيرة، عادة ما تتسبب فيها األوطوبيسات والشاحنات.

وكان املأمول أن تطلق والية الرباط، عملية جتريبية تراقب بها السرعة، بعد توسيع 
آالت  الشرطة  رج��ال  على  املهام  لتسهيل  وتستحضر  ال��ع��ودة،  عني  من  ال��ق��ادم  ال��ش��ارع، 

للمراقبة، حملاولة إجناز مشروع شارع محمد السادس بال حوادث.

شارع محمد السادس بدون اصطدامات
مخابرات 

بشار األسد 
حتدثكم 
من إذاعة 

طنجة

شركات في البيضاء بدأت 
بطرد األطر

البيضاء. األسبوع
البيضاوية  الشركات  أع��داد  أسبوع،  كل  تتزايد 
تخفيف  إط��ار  في  أطرها  عن  تستغني  ب��دأت  التي 
املنتجة  الشركات  إح��دى  أوقفت  وهكذا  املصاريف، 
متعللة  أط��ره��ا،  كبار  من  عشرة  احلليب،  ملشتقات 
بتخفيض املصاريف، مثلما فعلت نفس الشيء شركة 

لتجهيز اآلالت اإللكترونية.
وزاد من تعقيد األزم��ة، توقيف األبناك للقروض 
املخصصة لشراء السكن، في وقت يوفر فيه سوق 
السكن مئات اآلالف من املساكن اجلاهزة، فال املشترون 
للشقق يجدون املكترين، وال املكترون للشقق يجدون 
الزبناء، لتعلن شركات اإلسمنت، بيانات عن انخفاض 
مبيعات اإلسمنت، الشيء الذي يؤشر إلى األزمة التي 

تعانيها كبار إمبراطوريات العقار.

زوال السبت املنصرم، خصصت إذاعة ميدي آن، 
الطنجوية حوالي نصف ساعة، كان املستمع إليها 
يتخيل أنه يستمع إلى إذاعة دمشق، التي يذيع منها 
خبراء التوجيه السيكولوجي، برامج يغلب عليها 

الكذب.
فقد خصصت اإلذاعة املغربية الفرنسية، نصف 
ساعة تفردت فيها إحدى السيدات السوريات "للكالم 
عن حمص السورية، وطريقة العيش اجلميل فيها، 
واحللويات التي يأكلها السكان في مغرب كل يوم 
من رمضان، وأنواع املشروبات السورية املصنوعة 
املوائد،  حول  املتحلقون  واألوالد  العرقسوس،  من 

وش��وارع هذه املدينة املبنية من عشرة ألف سنة"، 
وغير ذلك مما جعل الكثير من املستمعني يحتارون 
في تصديق أخبار نفس اليوم، حيث كانت طائرات 
تتناثر،  األط��ف��ال  ت��دك حمص وجثث  األس��د  بشار 
وصور إحدى السيدات السوريات تبحث عما تأكله 

وسط كومة من األزبال.
فإذا كانت املخابرات السورية لبشار، تغلغلت إلى 
هذا احلد في نشر دعاية النظام، وإبالغ املستمعني 
املغاربة، رسائل املخابرات السورية، فإن على وزير 
اخلارجية سعد الدين العثماني أن يعلن قرار انتماء 

املغرب ملنظمة أصدقاء الشعب السوري.

دولة إسالمية شمال سوريا يوم العيد
سوريا. وكاالت األنباء

أع��ل��ن ق��ي��ادي ف��ي اجل��ي��ش احل���ر، أن ج��ي��وش القاعدة 
التي حتتل شمال سوريا، ستعلن صباح العيد قيام دولة 
إسالمية منفصلة عن املعارضة السورية ورغم أنف األسد.
لتقسيم  املصيري  املخطط  عن  يكشف  انقسام  أول  وه��ذا 
بقيام  تنفيذ مخططه  على  األسد،  تقسيما يشجع  سوريا، 

دولة علوية، يرأسها بنفسه.
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الرباط: األسبوع

أدخلت أخبار عزل مرسي من طرف 
للجيش  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  "ال��س��ي��س��ي" 
امل���ص���ري ف���رح���ة ك��ب��ي��رة إل����ى قلب 
ال��رئ��ي��س امل��ص��ري ال��س��اب��ق حسني 
أنه  منه  امل��ق��رب��ون  ويحكي  م��ب��ارك، 
وأصبحت  املعتاد،  نشاطه  استعاد 
وبخالف  ل��أك��ل،  مفتوحة  شهيته 
األشهر األولى التي قضاها سجينا 
أضحى  فقد  املزرعة،  مستشفى  في 
مبارك متابعا وفيا لنشرات األخبار 
تلك  التلفزيون، خاصة  ينقلها  التي 
ربورتاجات  ت��ق��دم  ال��ت��ي  األخ���ب���ار 
خرجت  التي  احلشود  عن  مصورة 

للمطالبة برحيل مرسي.

م����ب����ارك حت�����دث ح���س���ب م���ص���ادر 
إعالمية مع جنليه عالء وجمال وقال 
ثورة  في  ض��ده  خرجوا  من  إن  لهما 
"25 يناير" أقل بكثير من املاليني التي 
خرجت تنادي بسقوط نظام الرئيس 
م��ح��م��د م���رس���ي وج��م��اع��ة اإلخ�����وان 
املسلمني، مرددا أنه استجاب ملطالب 
أرواح  على  حفاظا  وتنحى  الشعب 

املصريني.
نفس املصادر أكدت أن مبارك بدت 
واالرتياح،  ال��س��ع��ادة  ع��الم��ات  عليه 
امل��اض��ي��ة، وحتسنت  ال��ف��ت��رة  خ���الل 
كبيرة،  ب���ص���ورة  ال��ن��ف��س��ي��ة  ح��ال��ت��ه 
البرامج  ف��ي  يشاهد  عندما  خ��اص��ة 
ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة م��ق��ارن��ات ب��ي��ن��ه وبني 

مرسي، وتأتي النتيجة لصاحله.

مبارك يضحك ويشاهد التلفزيون بعد سقوط مرسي 

ألول مرة يحصل شبه إجماع على أن التوفيق 
كان موفقا في الدرس احلسني األول الذي ألقاه 
في حضرة امللك بالقصر امللكي في الرباط، فقد 
اختار احلديث في موضوع له راهنيته ونفحته 
بدل  املغاربة"،  عند  الوطني  السياسية،"الشعور 
االخ��ت��ب��اء وراء م��واض��ي��ع ج��ام��دة ت��ت��ح��دث عن 
رمضان.."  شهر  في  والعبادة  الصوم  "أف��ض��ال 
تزامن  عن  النظر  وبغض   .)..( العادة  كما جرت 
اخل���روج اإلع��الم��ي األخ��ي��ر ل��وزي��ر األوق����اف مع 
تسريب االستقالليني وهم في احلكومة، ملعطيات 
لإلطاحة  والتنمية  ال��ع��دال��ة  ح��زب  سعي  ت��ؤك��د 
استقالته،  تقدمي  إلى  دفعه  أو  التوفيق،  بأحمد 
في انتظار تعويضه بقيادي من احلزب اإلسالمي 
أن  أكد  األول  الدرس احلسني  فإن صاحب   ،)..(
مشاكل الواقع املغربي ال ميكن أن حتل بعيدا عن 

دروس وعبر التاريخ.
التوفيق الذي كان يوجه رسائل إلى من يهمه 
األمر، ضرب للحاضرين منوذجا للفشل في تدبير 
شؤون الدولة، من زمن مؤسس الدولة املوحدية، 
ابن تومرت الذي أسس مشروعه السياسي على 
آنية  كسِر  "مثل  الهامشية،  اجلزئية  اخل��الف��ات 
اخلمر، وكسِر آالت املوسيقى، ونهر النساء على 
عدم التزام حجاب معني"، هذا املسلك في "األمر 
والنهي  باملعروف 
امل��ن��ك��ر كشف  ع���ن 
غ��ي��ر م���ا م���رة على 
خلفياته السياسية، 
ال  مبتذال  فقد صار 
مفاجأة  أي  يحمل 
للمغرب"  بالنسبة 
ي��������ق��������ول أح�����م�����د 

التوفيق.
أن  وم�����ع�����ل�����وم 
اب������������ن ت������وم������رت 
م����ؤس����س ال����دول����ة 
امل�����وح�����دي�����ة، ك���ان 
واح���دا م��ن احلكام 
"النزعة  على  باالعتماد  عرشهم  أسسوا  الذين 
التي  األمازيغية  املصمودية  للقبائل  القبلية" 
من  واستفاد  الصغير،  باألطلس  مستقرة  كانت 
يناظرهم  فبات  الوقت،  ذل��ك  في  العلماء  ضعف 
من  يجد  السلطان  يكن  فلم  املإل،  أمام  ويهزمهم 
مخرج أم��ام��ه، س��وى ط��رده م��ن امل��دن التي كان 
لعبد  "املعجب"  كتاب  إن  بل  فيها،  الرحال  يحط 
الواحد املراكشي، جاء فيه أن ابن تومرت  رأى 
أخت أمير املسلمني )علي بن يوسف بن تاشفني( 
وهن  كثيرة،  عدة  اجل��واري احلسان  من  ومعها 
وكانت  وج��وه��ه��ن،  ع��ن  كاشفات  أي  م��س��ف��رات، 
نساؤهم  يسفر  )امللثمني(،  املرابطني  ع��ادة  هذه 
وأمرهن  عليهن،  أنكر  رآهن  فلما  الرجال،  ويلثم 
بستر وجوههن، وضرب هو وأصحابه دوابهن 
فسقطت أخت أمير املسلمني عن دابتها )..(. ابن 
في  الدين  لتوظيف  فاشل  من��وذج  إذن،  تومرت 
السياسة، والدليل على ذلك هو أن دولته سرعان 
التي  التصحيحية"  "احلركة  نتيجة  سقطت  ما 
األمر  وه��و  )املرينيون(  مرين  بني  ملوك  قادها 
الذي لم يفت وزير األوقاف التأكيد عليه، عندما 
قال إن املرينيني عملوا على إزالة  كل آثار العقيدة 
التومرتية، وأعادوا التأثير للفقهاء املالكية على 
الدولة، بشكل معتدل كما كان عليه احلال في عهد 

املرابطني الذين أطاح بهم ابن تومرت.
س���ق���وط دول�����ة امل���راب���ط���ني وب���ع���ده���ا سقوط 
لصفوف  "ترصيص"  من  تالهما  وما  املوحدين، 
كان  وال��وط��اس��ي��ني،  املرينيني  عهد  ف��ي  ال��دول��ة 
بالنسبة للتوفيق مدخال لبناء شعور وطني عام 
بداية  عند  التوفيق  أحمد  خلصه  املغاربة،  لدى 
ال���درس ف��ي ق��ول��ه: "ه��ذا ال��ب��الد معها ش��ي بركة 
وجه  التوفيق  أحمد  أن  يذكر  ربانية".  وعناية 
أيضا صفعة قوية لأمازيغيني املتطرفني عندما 
قال:"إن أبحاث األنتروبولوجية الفيزيائية أكدت 
املتمكن  العنصُر  هو  ال��ذي  األمازيغي  العنصَر 
في هذه األرض منذ العصر القدمي، ذو هوية ال 
يحددها اجلنس بقدر ما حتددها الثقافة، فاملغرب 
بوثقة انصهرت فيها جملٌة عديدة من األجناس، 
لها  على حلمة  انبنت  الثقافية  ولكن شخصيته 
من الصالبة ما للحمة اجلنس والقربى. في ميزة 
التساكِن  مؤهالُت  تكمن  الثقافي  االنتماء  ه��ذا 

املتعدد الذي هو مترين دائم على قبول اآلخر".

الوزير التوفيق: ابن تومرت سقط 
الستعماله النزعة القبلية

آخر صورة حلسني مبارك يظهر فيها شعره األبيض الذي لم 
يكن ليسمح له بالظهور عندما كان رئيسا

أحمد التوفيق
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بقلم: رداد العقبانيالقرار السياسي

نقابية  شبكة  غ��ط��اء  حت��ت  إسالميني  »س��ف��راء«  تعيني 
تعنى باملهاجرين املغاربة.

جاء ذلك عقب اللقاء التشاوري الذي عقده الكاتب العام 
لالحتاد الوطني للشغل باملغرب، ووزير اجلالية املرتقب، 
محمد يتيم )الصورة(، مبدينة بون األملانية يوم السبت 29 
يونيو 2013، وحضرت اللقاء إلى جانب يتيم، البرملانية 
حزب  مريدي  من  لعدد  باإلضافة  )الصورة(،  الوفي  نزهة 
بن كيران، ومن التنظيمات النقابية لبلدان االستقبال في 

كل من فرنسا وبلجيكا وأملانيا وهوالندا وإيطاليا.
في  احلكومة  أداء  م��ن  ونصف  لسنة  املراقبني  تقييم 
املجاالت املرتبطة مبلفات الهجرة وقضايا مغاربة العالم 
يبرز أنها فترة تكاد تكون بيضاء، وكل املؤشرات تدل على 
أن اجلالية ال تشكل أولوية في أجندة السلطات املغربية 

رغم تعدد وكثرة املتدخلني.
لهذه األسباب ولغيرها أذكر »سفراء« يتيم بأهم قضايا 
بحكم  نظري،  في  الناجعة،  ومقاربتها  املغربية  اجلالية 
احتكاكي بها في إطار مهامي الدبلوماسية السابقة. وهي 

بدون ترتيب،
- اعتماد مقاربة جديدة٬ تأخذ بعني االعتبار خصوصيات 
األجيال اجلديدة وثنائية مرجعيتها الهوياتية والثقافية، 
بلدان  ف��ي  فيها  يعيشون  التي  السياقات  وخصوصية 

اإلقامة.
- ضرورة املراجعة الشاملة للمناهج والبرامج املتعلقة 
بتدريس اللغة والثقافة املغربية، حتى تكون أكثر تالؤما 
م��ع حت��دي��ات واق��ع ب��ل��دان اإلق��ام��ة، وأخ��ذ بعني االعتبار 
تنوع  يعكس  ال��ذي  امل��غ��رب��ي،  للمجتمع  اللغوي  التعدد 

وتعدده الثقافي واإلثني٬ والتي كرسها دستور 2011.

- تشخيص أسباب فشل التأطير الديني ألفراد اجلالية 
من  عنه  يترتب  وما  بالدوفيز  أم��وال ضخمة  إه��دار  رغم 

مخاطر التطرف واإلرهاب.
للمغاربة  السياسية  املشاركة  موضوع  في  م��ب��ادرة   -
وليس  الكاملة،  مبواطنتهم  إلشعارهم  باخلارج،  املقيمني 

استمرار اعتبارهم بقرة حلوبا للعملة الصعبة. 
امل��غ��رب��ي��ة، تعيش حالة  ك��ف��اءات م��ن اجل��ال��ي��ة  - ه��ن��اك 
ب��ط��ال��ة غ��ي��ر م��س��ب��وق��ة، ه��ذه ال��ك��ف��اءات، مي��ك��ن إدراجها، 
العالم،  ملغاربة  البشرية  الطاقات  استكشاف  خطة  ضمن 
مساهمتها  وإمكانيات  تخصصها،  مجاالت  على  للتعرف 
في تنمية املغرب في إطار استثمار فرص تعزيز الشراكة 
املتحدة  العربية  واإلم���ارات  امل��غ��رب  ب��ني  اإلستراتيجية 
وس��ائ��ر دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي، ف��ي س��ي��اق ال��ق��رار الذي 
في  باملساهمة  اخلليجي  التعاون  دول  مجلس  أص���دره 
خمسة  إل��ى  تصل  مبيزانية  امل��غ��رب��ي  االق��ت��ص��اد  تطوير 

ماليير دوالر.
ق��ض��ى ي��ت��ي��م، ش��ه��را ك��ل��ه ت��ق��ري��ب��ا م��ت��ن��ق��ال ب��ني ال���دول 
على  وال��ن��ق��اب��ي��ة  احل��زب��ي��ة  أنشطته  لتأطير  األوروب���ي���ة، 
حساب  وعلى  املعارضة،  نظر  في  البرملان  مالية  حساب 
حول  عقيم  ج��دل  نفيه.  حسب  استقبلته  التي  املنظمات 
»السياحة النقابية« للنائب األول لرئيس مجلس النواب. 
عندما نقارن مردوديتها وهدفها املعلن، بفساد واستبداد 
مؤسسات، جنح قضاة املجلس األعلى للحسابات دخولها، 

وأظهرت تقاريرهم اختالالتها وأسبابها.
مناسبة للتذكير.. يتيم، هو أحد اإلخوان الذين شاركونا 
الدكتور  ح��رك��ة  ف��ي  جماعته  إدم���اج  عملية  محطات  ك��ل 
موضوعها،  ح��ول  اآلن  إل��ى  صوته  نسمع  ول��م  اخلطيب، 
وهو،  أسبابها.  وح��ده  يعلم  سيرته  ف��ي  مفقودة  حلقة 
محمد يتيم، أحد املظلومني في عملية االستوزار، ألسباب 

ال تسمح املرحلة بكشفها.

سفراء يتيم، وزير 
اجلالية اجلديد؟

يتيم ونزهة الوفي

وزارة  م��ن  م��ص��ادر مطلعة  ق��ال��ت 
العدل  وزي����ر  إن  ال��ع��دل واحل���ري���ات 
حاليا  يقوم  ال���ذي  الرميد  مصطفى 
بزيارة عمل وعبادة للديار السعودية 
أن الشق املرتبط بالعمل على حساب 
والشق  ك��ي��ران  ب��ن  حكومة  ميزانية 
فهو على  العمرة  أي  بالدين  املرتبط 

حساب السعودية.
الزيارة  أن  األسبوع  وعلمت  ه��ذا 
ال��ت��ي ي��ق��وم بها ال��رم��ي��د إل��ى الديار 
السعودية والتي لم يعلن بالغ وزارة 
شملت  الزمنية،  مدتها  على  ال��ع��دل 

عدة مسؤولني من ال��وزارة رافقوا الوزير اإلسالمي وخاصة مديرين 
ورئيس الديوان ومستشار في ديوان السيد الوزير.زيارة هذا الوفد 
الهام املرافق للرميد لم يقتصر على الرجال بل ضم حتى زوجات بعض 
هؤالء املسؤولني في سرية تامة حول برنامج الزيارة وخاصة مدتها 
بني من حددها في أسبوع وآخر في 15 يوما وبني من رشحها لشهر 

رمضان كامال.
وكان البالغان اليتيمان الوحيدان املسربان رسميا من وزارة العدل 
حول مضمون زيارة الرميد والوفد املرافق له للسعودية والذي لم يشرا 
إلى مدة الزيارة، قد أخبرا بأن الرميد قام بزيارة  للمعهد العالي للقضاء 
اإلم��ام محمد بن سعود اإلسالمية  ثم جامعة  اإلثنني  ي��وم  بالرياض 
ومشروع خادم احلرمني الشريفني لتطوير مرفق القضاء في نفس اليوم 

وانتهت الزيارة.

الرباط: األسبوع
كشفت املعطيات األخيرة التي رافقت غضب حزب االستقالل األخير وإحالته على 
جاللة امللك حتكيما بينه وبني رئيس احلكومة عبد اإلله بن كيران وما انتهى إليه املطاف 
بتقدمي استقالة وزراء احلزب إلى بن كيران، على نقاش جديد وحاد هذه املرة داخل 
مختلف الصالونات السياسية حول مضمون وطريقة كتابة الدستور اجلديد لسنة 
2011، بحيث وقفت بعض اجلهات العليا أثناء تدبير اختالف حزب االستقالل مع حزب 
العدالة والتنمية على وجود فراغات و»عيوب« كبيرة في الدستور اجلديد أنتجت إجابات 
غامضة على كل حالة وحدث.  هذه النقاشات اليوم حول مضمون الدستور والفراغات 
الكثيرة التي يحتوي عليها جعلت تدبير مرحلة استقالة وزراء حزب االستقالل من 

املراحل األكثر مساءلة ألسلوب كتابة مضمون الدستور اجلديد.
اليوم وبحسب ما وصل إلى علم »األسبوع« أن هذه اجلهات »العليا« وقفت على 
الصياغة »غير املرضية« ملضمون دستور 2011 األخير وال��ذي وضع حتت الضغط 
والتسرع، وأفضى إلى هذه املساطر الغامضة في تدبير مشاكل واختالفات الشأن 

احلكومي.
ذات الصالونات عددت نواقص الدستور احلالي وعلى رأسها افتقاده للمدة الزمنية 
التي على رئيس احلكومة احترامها في حتويل االستقاالت التي يتوصل بها من الوزراء 
على امللك للبت فيها. ثاني االختالالت التي سجلها هؤالء تكمن في صمت الدستور على 
فقدان احلزب األول الذي حصل على النتائج العالية في االنتخابات في حالة فشله في 
جمع أغلبية جديدة دون تقدمي رئيس احلكومة الستقالته أين تنتقل رئاسة احلكومة دون 

اللجوء إلى انتخابات جديدة.
    ثالث اإلشكاالت التي وقف عليها هؤالء تكمن في مصير مهام الوزراء املستقيلني 
وليس املنتهية واليتهم بحيث الدستور اجلديد يتكلم على  الفئة األخيرة فقط ويقول 
»يواصل الوزراء املنتهية مهامهم وليس املستقيلون مواصلة تصريف األمور اجلارية 
إلى غاية تشكيل احلكومة اجلديدة«. كل هذه املعطيات وغيرها بحسب مصادر جد 
مطلعة، جعلت هذه اجلهات تعتكف من أجل إيجاد قراءات جهنمية ملضمون الدستور 
اجلديد وإال هل يصل األمر إلى حد طلب امللك  تعديل الدستور من جديد وقبل االنتخابات 

التشريعية املقبلة في حالة حل البرملان؟.

أعطاب الدستور تظهر بجالء خالل األزمة احلكومية أعضاء في ديوان الرميد وزوجاتهم رافقوا 
وزير العدل إلى السعودية

مصطفى الرميد



عقود البصري التي نسيها 6 وزراء للداخلية

هشام البصري قد يلجأ إلى القضاء السترجاع 
آالف التيليبوتيك أفيفون من إينوي ووانا وإيواكو

ما خفي كان أعظم
عن  يدافع  وهو  الفاسيني  احملامني  أحد  قال 
إح��دى الصحف أم��ام محكمة ال��دار البيضاء، بأن 
الدستور يضمن للمواطن عدم اتهامه إلى أن تثبت 
إذا  حتى  متهم  فهو  الصحفي،  باستثناء  ب��راءت��ه 

ثبتت براءته.

في السينغال، التي وصفها أوباما بأنها منوذج 
للدميقراطية، وصلت أميرة قطر موزة بطائرتها 
لوي،  س��ان  في  ونزلت  ج��وان   24 اإلثنني  اخلاصة 
ف��ط��ل��ب��ت م��ن��ه��ا ال��س��ل��ط��ات ال��س��ي��ن��غ��ال��ي��ة امل���غ���ادرة 

بطائرتها فورا.

استغرب السفراء العرب، حينما استدعتهم 
الوزير  لهم  ليقدم  عجل،  على  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 
ما  ي��ج��دوا  أن  دون  ب��اجل��زائ��ر،  ش��ك��واه  العثماني، 
ينقلونه حلكوماتهم من بيانات عن ما أسماه الوزير 

خطورة املوقف.

ال����ك����ات����ب ال�����ع�����ام ل��ل��م��ج��ل��س االق����ت����ص����ادي 
السابق  املستشار  الكراوي،  إدري��س  واالجتماعي، 
انتخب  اليوسفي،  ال��رح��م��ان  عبد  األول  للوزير 
املجلس  لرئيس  نائبا   )2013 يوليوز   4( م��ؤخ��را 
يعطى  ال  امتياز  وه��و  الفرنكفوني،  االق��ت��ص��ادي 
ألي كان حتى في أروبا، وإمنا األمر يتعلق بانتخاب 

الرجل املناسب للمسؤولية املناسبة.

أدرج��ت أجهزة اإلع���ام، في ع��داد »م��ا شفنا 
والو« حضور مسؤول إيراني كبير ملراكش، األستاذ 
ع��ل��ي رض���ى أج���ه���ري ف���ي امل���ؤمت���ر ال��ع��امل��ي حلقوق 
املكفوفني ال��ذي ت��رأس��ه وزي��ر االت��ص��ال مصطفى 
التابعة  اإلع���ام  أج��ه��زة  تتجرأ  أن  دون  اخللفي، 

للخلفي أن تستجوب أو تصور املسؤول اإليراني.

ال��ت��أوي��ات الصحفية، ح��ول رئيس  ت��ع��ددت 
بن  ال��ق��ادر  عبد  اجل���زائ���ري  املستشارين  مجلس 
املغرب،  ضد  الصارمة  مواقفه  رغ��م  ال��ذي  صالح، 
مت ترشيحه مبقتضى الدستور خلافة بوتفليقة 
مؤقتا، لوال أن نفس الدستور ينص على أن يكون 
بنصالح  بينما  محضا..  جزائريا  املرشح  الرئيس 
جزائري متأصل من املغرب، فلن يكون رئيسا وال 

نائبا للرئيس في اجلزائر.

بالرباط،  مصر  سفارة  بباب  كبرى  مظاهرة 
بتزامن  يوليوز،   2 يوم  مبرسي،  لإلطاحة  تأييدا 
الرئيس  لتهنئة  السادس  محمد  امللك  برقية  مع 

اجلديد منصور.

يوسف،  محمد  يعقوب  م���والي  نائب  خسر 
التابع حلزب بن كيران مقعده بعد أن قدم املجلس 
ال��دس��ت��وري احلجج على أن ي��وس��ف، ف��ي حملته 
االنتخابية، استدعى سياسيني من حركة حماس 
الفلسطينية، تدخلوا لفائدته لدى احلاضرين: 
لو لم مينع القانون هذا التدخل، لرأينا مليشيات 

حزب الله حتضر  بأسلحتها حمات أخرى.

اعترف عادل الدويري، أحد مساعدي رئيس 
حزب االستقال شباط،  ))إننا عولنا على التدخل 
امللكي، لكن ذلك لم يحصل(( وهكذا سمعه املغاربة، 
على  االستقال  أطلنتيك.  إلذاع��ة  شكواه  يقدم 
أية حال: سيدخل عبور الصحراء القاحلة وعلى 

الدويري أن يرجع  ملشاريعه االقتصادية.

»أوخ��وي��ا م��ول��ود«، مدير أم��ن س��ا، يستعمل 
الصحفيني،  م��ع  التعامل  ف��ي  الطويلة  جتربته 
عندما كان مكلفا بهم سنوات طويلة في إدارة أمن 
الرباط، ليتفرغ هذه املرة لوكالني رمضان، الذين 
الراضية ملن  يتبعهم في مخابئهم، حتت األع��ني 

يخافون الله.

صباح  بالرباط  االستئناف  محكمة  تصدر 
اإلثنني القادم، حكمها في طعن االجتاه املعارض 
االستقال،  حل��زب  الوطني  املجلس  في  لشباط، 
الواحد  عبد  اجت���اه  لفائدة  احلكم  ص��در  م��ا  وإذا 
ال��ف��اس��ي وب��ن��س��ودة، ف���إن ب��ن ك��ي��ران ل��ن ي��ك��ون في 
حاجة للتحالف مع أحد مادام نصف االستقاليني 
املعارضني قد يحصلون على األغلبية في املجلس 

الوطني، ويبقى احلزب في احلكومة.

تحت

 األضواء

ديمقراطية الرعب..

باألسبوع خاص  الرباط. 
يستعد هشام البصري، ابن املرحوم إدريس 
فتاة  على  الصيف،  ه��ذا  ق��ران��ه  لعقد  البصري 

تونسية، من أصل إسباني.
العريس،  أص��دق��اء  م��ن  ح��ش��ودا  أن  والش���ك 
وأص���دق���اء وال�����ده س��ي��ح��ض��رون ه���ذا احلفل، 
بصداقة  مرتبط  توفيق،  أخ��اه  وأن  خصوصا 

قدمية مع األمير موالي رشيد.
البصري  ه��ش��ام  يستقر  أن  ينتظر  أن��ه  كما 
نهائيا في املغرب، بعد أن استقر سنوات طويلة 

في منتجع ماربيا بإسبانيا.
وق����د ي��ت��ق��دم إل����ى ال���ق���ض���اء، مب��ل��ف ضخم، 
استفحلت ظروفه، نتيجة سكوت وزارات مغربية 
عديدة، عن فرض القانون، فيما يتعلق بشبابيك 
التلفون )تيليبوتيك( التي كان إدريس البصري، 
أوامر  ل��رؤس��اء اجل��م��اع��ات احمللية،  ق��د أص��در 
»أفيفون«،  شركة  مع  مؤقتة  اتفاقيات  بإمضاء 
وفعال أمضت جميع اجلماعات احمللية اتفاقيات 
مع شركة »أفيفون« التي كان ميلكها ولده هشام 

البصري، في جميع أنحاء املغرب.
ولكن مات إدريس البصري، وجاء خمسة أو 
ستة وزراء للداخلية، لم يفطن أي واحد منهم، 
إلى إصدار قرار بإلغاء تلك العقود املؤقتة، ألن 

أجلها القانوني انتهى، إلمضاء عقود جديدة.
بل ال��ذي ج��رى بعد م��وت إدري��س البصري، 
أن أحد أصدقاء هشام البصري، ويسمى منير 
بلمعاشي استغل الظروف السياسية، واحلملة 
وغياب هشام  البصري،  إدريس  على  اإلعالمية 
البصري صاحب الشركة، فسارع بلمعاشي إلى 
كراء الشركة لشركة أخرى، غيرت اسم »أفيفون« 
وسمى الشركة اجلديدة، إيواكو، التي اكتراها 
أن  قبل  الصويري، مبليار ونصف،  احلاج  ولد 
يتعاقد هذا األخير مع شركة االتصاالت إينوي، 
»إيواكو«،  و  »وان��ا«  مع شركة  املرتبطة جتاريا 
الذين استمروا في استغالل العقود القدمية)...( 
م��ع اجل��م��اع��ات احل��ض��ري��ة ف��ي ج��م��ي��ع أنحاء 

املغرب، والتي انتهى أجلها عمليا.
ملزما مبطالبة  البصري،  يكون هشام  ولهذا 

العقود احملددة اآلجال،  القضاء، احلكم بنهاية 
رغم أن منير بلمعاشي، يتمترس هو أيضا خلف 

صداقته مع أحد األمراء.
أيضا،  نفسه  يعتبر  بلمعاشي،  منير  أن  كما 
قويا بأخيه كرمي بلمعاشي الصديق اآلخر لعائلة 
إدريس  عينه  أن  سبق  ال��ذي  البصري  إدري��س 
البصري مديرا للقرض الفالحي، قبل أن يصبح 
مسؤوال في شركة اليانس العقارية، والذي بعد 
أن أصبح من أثرياء املغرب، مبمتلكاته املتعددة 
في حي أنفا، ومنطقة كابونيكرو، والذي يؤكد 
أص���دق���اؤه ب��أن��ه ب��ص��دد إق��ام��ة م��ش��اري��ع كبرى 

منافسة لشركة اليانس العقارية..
البصري،  هشام  جلأ  ما  إذا  فإنه  وبالتالي، 
القضاء،  إل��ى  حقوقه،  بجميع  يتمتع  كمواطن 
آالف  مع  املتعاقدة  شركته،  باسترجاع  وطالب 
اجلماعات البلدية والقروية، فإن القضاء سيكون 
مضطرا إلنصافه، مثلما ستكون وزارة الداخلية 
التيليبوتيك  مجموعات  عقود  بتجديد  ملزمة 

املتواجدة في جميع أطراف املغرب.
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كواليس األسبوع

األسبوع الرباط: 
فجرت النائبة في فريق األصالة واملعاصرة سليمة فرجي قنبلة من العيار الثقيل في وجه 

الوزير عبد العزيز الرباح تخص حقيقة حجم مستخرجات املقالع هذه املرة.
التي تتوفر عليها تؤكد أن مجموع رخص  إن املعطيات  قالت  النائبة في فريق اجلرار 
املقالع باملغرب برمته تسمح باستخراج ما ال يتعدى   150 ألف متر مكعب من مواد املقالع 
إلى  السنة  في  املستخرجات  بينما عمليا يصل حجم  رمال وأحجار وجبص وغيرها،  من 
11 مليون متر مكعب أي أزيد من خمسني مرة على الكمية القانونية، وذلك في خرق سافر 

ملختلف القوانني، وفي تهديد فظيع للتوازنات البيئية.
وكشفت النائبة فرجي في سؤال شفوي موجه لوزير التجهيز والنقل عبد العزيز الرباح 
أن املعطيات التي يتوفر عليها حزب اجلرار تفيد بأن هذا االستغالل املفرط للمقالع باملغرب 
ما  الدولة  يفوت على خزينة  بيئيا وماديا وحتى جبائيا، بحيث  كثيرة  إلى أضرار  يؤدي 

يعادل 500 مليار سنويا.
هذا التقرير اخلطير الذي يكشف عن فظاعة استغالل املوارد الطبيعية باملغرب من طرف 
هذا  محاربة  عن  احمللية  والسلطات  احلكومة  عجز  بامللموس  يوضح  واللوبيات  األباطرة 
الفساد العلني واملمارس في واضحة النهار، فأين مراقبة سلطات وزارة الرباح في اجلهات 

واألقاليم؟.

خلفيات هجوم شباط على قناة »اجلزيرة«»مافيا الرمال« تكبد املغرب خسارة 500 مليارسنويا
األسبوع الرباط: 

ما الذي دفع بجريدة العلم لسان حزب حميد شباط بافتتاح التهجم على 
مكتب قناة اجلزيرة بالرباط في حلته اجلديدة، وذلك بعد طول انتظار لفترة 
وقناة  املغربية  السلطات  بني  يوم  بعد  يوما  تتعمق  والتي  هاته،  املصاحلة 
اجلزيرة؟ وما الذي دفع شباط وجريدته إلى التهجم على اجلزيرة مبوازاة مع 
لقاء مبعوث رفيع املستوى من األمير القطري اجلديد الشيخ متيم إلى جاللة 

امللك محمد السادس؟.
خلفيات غضبة شباط التي وصلت العاصمة القطرية الدوحة، حيث طلب 
مسؤولو التلفزيون بها هناك تقريرا مفصال حول أسباب غضبة شباط من 
قناة اجلزيرة، غير مفهومة لدى الطاقم الصحفي املغربي الذي اشتغل على 

التقرير والذي مر مبهنية عادية.
مصادر من داخل مكتب اجلزيرة بالرباط تؤكد أن القناة وحني اشتغالها 
على تقرير خاص للنشرة املغاربية حول اخلالفات القائمة بني حزبي االستقالل 
والعدالة والتنمية، طالبت بتصريح من حزب االستقالل هو األول )تكلف به 
به  )تكلف  والتنمية  العدالة  الثاني  الطرف  من  تصريح  ثم   ،) بنحمزة  عادل 
القيادي حامي الدين( وأثناء البحث عن الضيف املباشر الذي سيعلق على 
في  امل��رور  رف��ض  لكنه  منه  الضيف  يكون  أن  االستقالل  ح��زب  التقرير خير 

املباشر من الرباط بسبب الوقت.
ذات املصادر تقول إن شباط متسك باملرور املباشر من الرباط في النشرة 

بينما  ك��ام��ل��ة،  دقيقة   20 منحه  شريطة  لكن  امل��غ��ارب��ي��ة، 
 7 من  أكثر  أن مينح  ال ميكنه  قناة اجلزيرة  طاقم 

من  التحرير  يفرضه  ما  بحسب  مباشرة  دقائق 
استوديو القناة بالدوحة هناك، وهو ما رفضه 
مكتب اجلزيرة  بطاقم  دفع  ال��ذي  األم��ر  شباط، 
ثالث  بديل  ضيف  ع��ن  البحث  إل��ى  ب��ال��رب��اط 
يكون مستقال عن اجلانبني، وكان هو األستاذ 
عبر  ال��ذي  منجب«  »الطيب  اجلامعي  واحمللل 
عن آرائه بعيدا عن تأثير أو توجيه من أفراد 
وطاقم اجلزيرة باملغرب، فلماذا »يريد منا شباط 
التحكم في حتليل  باحث جامعي مستقل على 

الهواء مباشرة أو إرغامه على امليل لطرف ضد 
اآلخر« يقول ذات املصدر.

كرمي بلمعاشي

اإليراني  ال��ن��ظ��ام  اس��ت��أن��ف 
في  إع���دام���ات  سلسلة  م��ؤخ��را 
بعد  )ال��ص��ورة(،  العام  ال��ش��ارع 
أي����ام ق��ل��ي��ل��ة ف��ق��ط ع��ل��ى ظهور 
في  تطعن  احتجاجية  ح��رك��ات 
الرئاسية  االن��ت��خ��اب��ات  نتيجة 
األخ��ي��رة.. وك��ان��ت م��رمي رجوي 
قد  اإلي��ران��ي��ة،  امل��ق��اوم��ة  زعيمة 
الدينية  الفاشية  السلطة  أكدت 
إلى  سعت  إي���ران  ف��ي  احلاكمة 
خ��ل��ق أج����واء م��ن ال��رع��ب، ملنع 
والية  نظام  ض��د  االحتجاجات 

الفقيه.

هشام البصري رفقة أفراد 
عائلته



alousbouea@gmail.com

الرباط: األسبوع
القناة  مدير  أصبح حضور  السابقة  الجلسات  كما 
الثانية سليم الشيخ إلى مقر البرلمان سببا كافيا لخلق 

االنقسامات وسط صفوف البرلمانيين.
وبعد الخالفات الطاحنة بين النواب وخاصة بين نواب 
األصالة والمعاصرة واالتحاد االشتراكي من جهة وبين 
أخ��رى حول ضرورة  العدالة والتنمية من جهة  ن��واب 
حضور مدراء القنوات العمومية من عدمه، انتصر حزب 
العدالة والتنمية بدعم من الوزير الخلفي وأحضر سليم 
الشيخ ليسمع »خل ودنيه« من نواب البيجيدي. وهكذا 
وأمام اندهاش باقي النواب رص نواب العدالة والتنمية 
الصفوف وساروا في توجيه القذائف لسليم الشيخ ومن 

ورائه لسميرة سيطايل مديرة األخبار بالقناة الثانية.
وكعادته أخذ النائب عبدالصمد حيكر الكلمة وصار 
يقرع في أذني سليم الشيخ أمام الوزير الخلفي الوصي 
على القطاع، بدءا من واقعة الربورتاج  الذي كانت القناة 
الثانية قد بثته حول األزمة االقتصادية والذي اعتبره 
النهار.نفس  في واضحة  الحكومة  على  تحامال  حيكر 
الزعيم عبدالصمد حيكر الذي هاجم القناة الثانية في 
مناسبتين علنيتين، قال بأن هذه القناة الثانية قناة »تتلقى 
ورئيس  كيران  بن  عبداإلله  حزب  وتحارب  التعليمات 

الحكومة شخصيا«.
حيكر عدد زالت القناة الثانية أمام سليم الشيخ الذي 
ظل يضع يده على خده ويتابع  القذائف تنهال عليه دون 
حماية من الوزير الوصي، فوقف حيكر على طريقة تغطية 
القناة الثانية لزيارة األتراك إلى المغرب، ثم تغطية افتتاح 
المعبد اليهودي بفاس وحضور بن كيران، قبل أن يعود 
مرة أخرى إلى ربورتاج األزمة االقتصادية.القيادي محمد 
يتيم نفسه وقف على الربورتاج المعلوم وقال:»إنه مس 
منهارة  صورها  وكأنها  ألنه  الدولة،  باستقرار  خطير 

اقتصاديا«.
تصبين مدير القناة الثانية بهذه الصورة وأمام وزيره 
الوصي الخلفي الذي لم ينبر للدفاع عن المدير سليم 
الشيخ أغضب عددا من النواب، مما دفعهم إلى مقاطعة 

الجلسة واالنسحاب من أشغال اللجنة المعنية.

الفنيدق: األسبوع
النقابة  لواء  تحت  المنضوون  الصحفيون  انتفض 
الوطنية للصحافة بتطوان على الواقع الجديد الذي فرضه 
أحد تجار المخدرات بالمنطقة )..(، حيث تعرض الصحفي 
»أحمد بويوزان« والذي يعمل مراسال إلحدى اإلذاعات 
الخاصة، العتداء وحشي من طرف المسؤول عن تسيير 

متجر ممتاز يملكه تاجر المخدرات السالف الذكر.
»ألف  ذك��ره موقع  ما  الحادثة، حسب  وتعود وقائع 
بوست« إلى أول أيام شهر رمضان، حينما كان في طريقه 
إلى منزل والديه رفقة ابنه بالحي الجديد بالفنيدق، حيث 
فوجئ بشخص يقطع الطريق أمامه بسيارة رباعية الدفع 
تجاري  من محل  آخر  يخرج شخص  أن  قبل  ويوقفه، 
ويعتدي عليه، متوعدا إياه  بمزيد من االعتداء. واعتبر 
ك��ان بسبب  الصحفي المعتدى عليه أن ذل��ك االع��ت��داء 
تغطياته الصحفية التي يتناول فيها »تستر الشرطة في 
الفنيدق على مجموعة من المشتبه في صالتهم  بتجار 
المخدرات والمبحوث عنهم  ومن بينهم  عنصر من تلك 
المجموعة التي يشتبه في  أن  رجاله »قاموا بإضرام 

النار في سيارة )بويوزان( في وقت سابق«.
الصحفي »بويوزان« حصل على شهادة  عجز طبية 
مدتها 42 يوما،  وفي الوقت ذاته أخلت  الشرطة بالفنيدق 
سبيل المعتدي.. بينما تحركت نقابة الصحافيين لتؤكد 
في بيان لها وبناء على مجموع المعطيات ومجريات 
أب��ان عنه  ال��ذي  األح����داث، أن وازع العنف واالن��ت��ق��ام 
المعتدي، يؤكد أن األمر ال يتعلق فقط بواقعة قطع الطريق، 
بل إنها نتاج تراكمات لديه وحقده  تجاه الصحفيين 
بشكل عام، لكونهم في رأيه ورأي من سخره بسبب مطاردة 
زعيمه في العمل في إشارة إلى تاجر المخدرات الذي ألقي 

القبض عليه مؤخرا.

الرباط: األسبوع 
حصلت األسبوع على نسخة 
الداخلي  ال��ن��ظ��ام  م��س��ودة  م��ن 
التي  النواب  لمجلس  الجديد 
فجرت هذا المجلس ودفعت إلى 
القطيعة بين األغلبية والمعارضة 
مقاطعة  وإل�������ى  ج����ه����ة،  م����ن 
الشهرية  للجلسات  المعارضة 

لبن كيران من جهة ثانية.
يقع  التي  المسودة  مشروع 
خالف كبير حول بعض النقط 
كل  أن  مثال  على  أبقى  فيها، 
فريق في البرلمان يتشكل من 20 
المنتسبين  دون  ن����ائ����ب����ا 
وهو  أرب��ع��ة،  م��ن  والمجموعة 
اقتراح ال يزال يعارضه التقدم 

نائبا   18 في  العدد  يحدد  الذي  واالشتراكية 
برلمانيا فقط.

ثاني النقط الخالفية بين األغلبية والمعارضة 
حول مقترحات القوانين، حيث ينص المشروع 
تقدمها  ال��ت��ي  ال��م��ق��ت��رح��ات  أن  ع��ل��ى  ح��ال��ي��ا 
الحصة  في  بالمناصفة  تحضى  المعارضة 
الزمنية بين األغلبية والمعارضة المخصصة 
لمناقشة مقترحات المعارضة أو المخصصة 
لتقصي  النيابية  ال��ل��ج��ان  ت��ق��اري��ر  لمناقشة 
الحقائق، وهو مقترح لم يتم التوافق بشأنه 

بعد.
في  باألسبقية  ك��ذل��ك  ت��ط��ال��ب  ال��م��ع��ارض��ة 
االختيار بين رئيس ومقرر للجان االستطالعية 
أو تقصي الحقائق )المادة 43(، ونفس األمر 

في اختيار األمين أو المحاسب البد أن يمنح 
للمعارضة )المادة 46(.

المشروع الجديد اتفق على تخصيص نسبة 
المسؤولية  مناصب  ف��ي  الثلث  ع��ن  تقل  ال 
للنائبات داخل مجلس النواب سواء تعلق األمر 
بالعضوية في مكتب المجلس ورئاسة اللجان 
رئاسة  أو  ال��ل��ج��ان  م��ك��ات��ب  ف��ي  أو  ال��دائ��م��ة 

مجموعات الصداقة.
بها  ج��اء  التي  التعديالت  أه��م  من  وتبقى 
المشروع هي إضافة لجنة جديدة اسمها لجنة 
مراقبة اإلنفاق العمومي، ستسهر على مراقبة 
وت��دق��ي��ق اإلن��ف��اق ال��ع��م��وم��ي ال���ذي ت��ق��وم به 
ال��ح��ك��وم��ة ف��ي ق��ط��اع��ات وزاري�����ة ت��اب��ع��ة لها 
ومؤسسات ومقاوالت عمومية تصرف الموارد 
المالية المسجلة بالميزانية العامة للدولة في 

للخزينة،  الخصوصية  الحسابات 
بطريقة  المسيرة  ال��دول��ة  وم��راف��ق 
مستقلة، وفي ميزانية المؤسسات 
قوانين  ال��ع��م��وم��ي��ة  وال���م���ق���اوالت 
ال��ت��ص��ف��ي��ة وال���م���ج���ل���س األع���ل���ى 
للحسابات، والخالف يستمر اليوم 
تطالب  إذ  يرأسها  م��ن  ح��ول  فقط 

المعارضة بأن تكون لها.
الجديد  المشروع  وبعدما طالب 
بتخصيص حيز زمني للنقل التلفزي 
لوقائع اجتماعات اللجن حين يتعلق 
وجهوية  وط��ن��ي��ة  ب��ق��ض��اي��ا  األم����ر 
تستأثر باهتمام الرأي الوطني، أعاد 
إمكانية  للنواب  الجديد  المشروع 
اإلحاطة علما قبل بداية الجلسة مع 
على  ال��ج��واب  في  للحكومة  الحق 
بعض المعطيات التي وردت فيها )المادة 105(.
وفي موضوع تغيب البرلمانيين نص القانون 
للمتغيب في  أن يوجه  الجديد على  الداخلي 
المرة األولى والثانية إنذار مكتوب ويتلى اسمه 
االقتطاع  يفعل  أن  قبل  العامة  الجلسة  ف��ي 
المادي من األجرة الشهرية في المرة الثالثة.

المخصصة  الزمنية  الحصة  قضية  وف��ي 
للجلسة الشهرية بين األغلبية والمعارضة فقد 
أحالها المشروع على قرار لندوة الرؤساء مع 
مراعاة حقوق المجموعات النيابية والنواب 
المعارضة  تمسك  وس��ط  المنتسبين،  غير 
األغلبية  ب��ي��ن  ال��زم��ن��ي��ة  ال��ح��ص��ة  بمناصفة 
جهة  م��ن  وال��م��ع��ارض��ة  جهة  م��ن  وحكومتها 

ثانية.

القانون الذي يختلف حوله الجميع
تفاصيل مسودة النظام الداخلي ملجلس النواب

»الشيخ« يضع يده على خده 
بعدما سمع »خل ودنيه«

جتار املخدرات يعلنون 
احلرب على الصحفيني 
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كواليس األسبوع

الرباط: األسبوع
املكتب  إن  ال��ن��واب  داخ��ل مجلس  م��ن  م��ص��ادر  قالت 
بالطابق  ال��ن��واب  مجلس  رئيس  غ��الب  بكرمي  اخل��اص 
الثاني مبقر املجلس، أصبح مفتوحا في وجه اجلميع 
االستقالل  ح��زب  وزراء  تقدمي  منذ  امل��رة وحتديدا  ه��ذه 

استقالتهم إلى احلكومة.
ب��ل صار  يغلق  يعد  ل��م  لغالب  اخل��اص  املكتب  ب��اب 
مستعدا الستقبال الكل وخاصة من املعارضة كاالحتاديني 
واألصالة واملعاصرة بل حتى رؤساء اللجان لم يعودوا 

يبارحون مكتب غالب منذ األسبوع املاضي.
هذا وشرع كرمي غالب طيلة األسبوعني املاضيني في 
البرملانية  الفرق  مختلف  من  برملانية  قيادات  استقبال 
مع  القطيعة  يعيش  ال��ذي  والتنمية  العدالة  )باستثناء 
غ���الب(، وذل��ك إلج���راء م��ش��اورات دائ��م��ة ومعمقة حول 
في  دعمه  وم��دى  املؤسسة  لهذه  غالب  رئاسة  موضوع 
االس��ت��م��راره على رأس��ه��ا بعد خ��روج ح��زب االستقالل 
للمعارضة. غالب الذي أصبح مواظبا على الدخول إلى 
الليل،  من  متأخر  وقت  حتى  به  واملكوث  باكرا،  مكتبه 
التي أجرى معها  البرملانية  الفرق  أعلن ملقربيه أن جل 
رأس  على  لالستمرار  تزكيه  األول��ي��ة  امل��ش��اورات  ه��ذه 
البرملان حتى منتصف الوالية احلالية أي خالل الربيع 
بن  حزب  هجومات  على  للرد  مستعد  وبالتالي  القادم، 

كيران بهذا املوقف خالل األيام القادمة.

غالب يطلق »حملة انتخابية« 
الرباط: األسبوعمن مكتبه

 يبدو أن الحرب التي ستندلع في الساحة 
لن  القادمة  القليلة  األيام  خالل  السياسية 
تقتصر على األغلبية وحدها بل حتى قوى 
المعارضة مقبلة على صراع جديد في إطار 
التركيبة الجديدة بعدما خرج حزب االستقالل 

إلى المعارضة.
مصادر مهتمة وقريبة من حزب األصالة 
والمعاصرة أعربت عن توجسها من التقارب 
الذي بدأ يطرأ بين االتحاديين واالستقالليين 
كتنسيق أولي داخل صفوف المعارضة دون 

إشراك حزب الجرار.
وأعربت هذه المصادر عن تخوف حزب 
األصالة والمعاصرة من هذا اإلقصاء حتى 
في المشاورات األولية التي انطلقت عمليا 
لشكر وحميد شباط،  ادريس  بين  بلقاءات 
وتلته لقاءات حبية أخرى كفطور أول يوم 

رمضان بين الزعيمين الجديدين.
على  يسفر  أن  المرتقب  من  الذي  اللقاء 
لقاءات تنسيقية بين نواب الفريقين، وعن 
دعوات ومحاوالت إلحياء الكتلة، من المنتظر 
ان��ض��م��ام ح���زب األصالة  ت��ط��رح خ��ي��ار  أن 
والمعاصرة للكتلة الجديدة محل حزب التقدم 
شباط  م��ن  ك��ل  يستعد  ال��ذي  واالشتراكية 

وبالتالي  الحمراء،  البطاقة  منحه  ولشكر 
الطرد النهائي من صفوف الكتلة.

مصادر من داخل البام تؤكد أنها تراقب 
بحذر تحركات الوافد الجديد على المعارضة 
حزب االستقالل، لتقرر كيفية الرد على أي 
أحزاب  داخل  واالستقواء  لالحتواء  سعي 

المعارضة.
ذات المصادر أشارت إلى أن قيادات حزب 
األص���ال���ة وال��م��ع��اص��رة اج��ت��م��ع��ت مؤخرا 
وتطرقت لموضوع مكانتها داخل المعارضة 
الجديدة، مشيرة إلى أن  كال من عبد اللطيف 
الفريقين  رئيسي  بنشماس  وحكيم  وهبي 
لحزب  هيمنة  أي���ة  ي��رف��ض��ان  ب��ال��ب��رل��م��ان 
المعارضة،  ص��ف��وف  داخ����ل  االس���ت���ق���الل 
وسيتصدون لكل محاولة من شباط إلقصاء 
دور البام في الخارطة المعارضة الجديدة.

البام  أن  قيادات  أك��دت  الجهات  نفس 
تنتظر من شباط الدعوة إلى تنسيق عمل 
المعارضة بشكل واضح، وفي حالة سلوك 
أي محاولة لالستعالء أو االستقواء كما فعل 
االتحاد االشتراكي في بداية الوالية الحالية، 
في  وسيستمر  يصمت  لن  ال��ج��رار  فحزب 
فرض نفسه بقوة كرقم يصعب تجاوزه في 
الساحة  على  خ��اص��ة  المعارضة  خ��ارط��ة 

البرلمانية.

دخول حزب األصالة إلى الكتلة لتجنب العزلة

الرباط: األسبوع
األولية  المفاوضات  أن  األسبوع   علمت 
الدين  ص��الح  م��ع  ك��ي��ران  ب��ن  يجريها  التي 
محل  الحكومة  إلى  األح��رار  لدخول  م��زوار 
االستقالل لم تغفل ما بات يعرف ب� »قضية 
كان  حين  م��زوار  بين  المتبادلة  البريمات« 
الخازن  بنسودة  الدين  ونور  للمالية  وزيرا 
العام للمملكة حاليا والتي كانت قد تفجرت 

قبل شهور.
أك��دوا أن هذا األخير  م��زوار  مقربون من 
سياسيا  حال  كيران  بن  عبداإلله  مع  ط��رح 
للموضوع إضافة إلى الحل القانوني للقضية 
االبتدائية  المحكمة  رده���ات  بلغت  ال��ت��ي 

بالرباط اليوم وسط متابعة إعالمية وجمعوية 
وحقوقية وطنيا ودوليا.

الحل السياسي بحسب ذات المصادر الذي 
يسعى إليه األحرار وزعيمهم السياسي مزوار 
يكمن في اعتذارات غير مباشرة من صقور 
التي  الهجومات  كل  على  اإلسالمي  الحزب 
ك��ان��وا ق��د ن��ف��ذوه��ا ف��ي ح��ق زع��ي��م األحرار 
كان  التي  البريمات  حجم  كشف  بمناسبة 
يأخذها صالح الدين مزوار أيام كان وزيرا 
في  تلوح  مؤشراته  بدأت  ما  وهو  للمالية، 
األفق فعال، حيث بدأت تصريحات القياديين 
موضوع  في  تتلطف  والتنمية  العدالة  في 

الهجوم على مزوار لهذا السبب مؤخرا.
بن  يعتكف  والذي  القانوني  اإلشكال  أما 

كيران ومزوار على حله هو اإلشكال المرتبط 
بمصير الدعوى القضائية التي كان قد رفعها 
نزار البركة كوزير للمالية في حق المهندس 
واإلطار في وزارة االقتصاد والمالية  »أولويز« 
المتابع حاليا في قضية فضح البريمات التي 
كان يتبادلها مزوار مع الخازن العام للمملكة 
بتهمة إفشاء السر المهني، حيث صار هذا 
الملف عقبة في عودة مزوار لوزارة المالية، 
كيران  ب��ن  بمطالبة  األح���رار  دف��ع  م��ا  وه��و 
االقتصاد  وزي��ر  البركة  ن��زار  على  بالضغط 
المهندس  والمالية بسحب دعواه ضد هذا 
لدخول  تمهيدا  وذل��ك  نهائيا،  الملف  لطي 
مزوار إلى الحكومة دون المزيد من العوائق 

القضائية أو السياسية.

التسترعلى مزوار أول شروط األحرار لدخول احلكومة



من القلب

السجن والغرامات لرواد 
التهرب الضريبي

هزات حزب األحرار جراء االستعداد لدخول احلكومة 

الرباط: األسبوع
بعد قرار حزب االستقالل اخلروج من االئتالف احلكومي 
بجانب  واالصطفاف  والتنمية  العدالة  حزب  يقوده  الذي 
إلى  الرجوع  لم يبق في وسع بن كيران سوى  املعارضة، 
عجلة االحتياط، املمثلة في حزب التجمع الوطني لألحرار. 
احلالية  السياسية  الظرفية  أملته  األحرار  الرجوع حلزب 
لتعويض  احلكومية  األزم���ة  حل��ل  ال��ب��الد   تعيشها  ال��ت��ي 
من  استقالتهم  ق��دم��وا  ال��ذي��ن  اخلمسة  االستقالل  وزراء 
حكومة بن كيران، باستثناء وزير التربية الوطنية محمد 
ثيابه  واستغشى  أذنيه  في  أصبعيه  جعل  ال��ذي   الوفا  
وبعد   . شباط  حميد  امليزان  العام حلزب  قراراألمني  أمام 
أن أضحى في حساب اليقني أن »عجلة السوكور« ستنهي 

من  ومت��ك��ن��ه��ا  ال��ق��ائ��م��ة  احل��ك��وم��ة  م��س��ار  تعطيل 
ألحد  عاد  غير  متلمل  لوحظ  السير،  متابعة 

السابقني  لألحرار  الوطني  التجمع  قادة 
وه���و م��ح��م��د ب��ن��ط��ال��ب ال����ذي ل���م يعد 

هياكل  داخ��ل  احلزبية  الصفة  ميلك 
وأجهزة حزب احلمامة منذ املؤمتر 
األنظار  عن  اختفى  ملا  اخل��ام��س، 
القيادة  توجيه  في  يتحكم  وبقي 
اجل��دي��دة ألج��ه��زة احل���زب التي 
واختياراته،  رؤيته  وفق  تكونت 
انعقاد  أث��ن��اء  الستار  وراء  م��ن 
أثناء انعقاد  املؤمتر الوطني ثم 
للتدخل  بعده،  الوطني   املجلس 
في كل شاذة وفادة إلى أن فوجئ 

بفرضه  البيضاء  ال���دار  مناضلو 
منسقا جهويا.

التجمعيني  م���ن  ع���دد  وي��ت��س��اءل   
ح��ول ال��س��ل��وك ال��غ��ري��ب ل��رج��ل ال يظهر 

إال في املناسبات االنتخابية أوعند حدوث 
األحرار  مساهمة  تتطلب  سياسية  مستجدات 

الوقت  في  احل��ال  هو  كما  احلكومي  ال��ف��راغ  سد  في 
الراهن. متلمل بنطالب جتلى في تردده املستمر على املقر 
املركزي حلزب األحرار في شارع النخيل، منذ أن نفذ وزراء 
تقدمي  زعيم حزبهم حميد شباط  قرار  االستقالل اخلمسة 
تكون  حتى  كيران،  بن  اإلل��ه  عبد  حكومة  من  استقاالتهم 
مرشحي حزب  اختيار  عملية  في  للتحكم  الطولى  اليد  له 
احملطات  جميع  في  تاريخيا  كدأبه  احملتملني،  احلمامة 
واملناسبات السياسية. وال يستبعد مالحظون من األحرار 
أن يكون حترك بنطالب على جميع الواجهات، هو من أجل 
الدفع في اجتاه استوزار مقربني منه وعلى رأسهم حسن 
بنعمر الذي يستمد قوته من إمبراطوريته املالية ومن دعم 

بنطالب غير احملدود .
وفي الوقت الذي أعد احلزب الئحة الوزراء احملتملني، 
أوجار  ومحمد  بيرو  وأن��س  العلمي  الطالبي  رشيد  وهم 
الصحراوية  النسائية،  الوجوه  ومن  الله،  بنعبد  وودي��ع 

تشكيلة  في  وزي��رة  اختيارها  يكون  التي  بوعيدة  مباركة 
حكومة العدالة التنمية في طبعتها اجلديدة، قد بدد أحالم 
تترقب، في يوم ما  التي طاملا ظلت  البرملانية نعيمة فرح 
أن  لوال  وزي��رة  تصبح  أن  حكومي  ملنصب  تعطشا  وأكثر 
وزن سياسي  لهم  مل��ن  تعطى  األول��وي��ة  أن  ج��رت،  ال��ع��ادة 
ثقيل. بيد أن التجمعيني ال يرون مانعا في اختيار وزراء 
برضى  يحظون  ال��ذي��ن  وم��ن  ال��ك��ف��اءات  ذوي  م��ن  حزبهم 
ف��ي حزب  ال��ق��دام��ى  املناضلني  ف��إن  ذل���ك،  امل��ن��اض��ل��ني.إل��ى 
األحرار ال يخفون حتذيرهم لصالح الدين مزوار من املزيد 
القرارات  في  لبنطالب  السافرة  للتدخالت  االنصياع  من 
املجلس  إل��ى  الرجوع  دون  م��زوار  الرئيس  يتخذها  التي 
الفوضى   من  بعد  يتحرر  ال  حزبهم  يجعل  مما  الوطني، 
تؤثر  خ��ارج��ي��ة  إم���الءات  وتلقي  التنظيم  ف��ي 
على قرارات قيادة األحرار. ومبا أنه في 
هناك  ليس  السياسية  األعراف 
خصم دائم وال حليف دائم بقدر 
ما أن التقلبات السياسية غالبا 
باملفاجآت،  ح��ب��ل��ى  ت��ك��ون  م��ا 
وه����و م���ا ل���م ي��ك��ن أب�����دا في 
حسبان صالح الدين مزوار 
»الفلك  أن  ي��ع��ل��م  ال  ال����ذي 
بدالة«  وال���س���واي���ع  ي����دور 
مل��ا اخ��ت��ار االن��س��ي��اق وراء 
اخلارجية)..(  اإلم������الءات 
وهو  امل���ع���ارض���ة  واخ����ت����ار 
ل���ه���ا مم����ا دفع  غ���ي���ر م��ه��ي��إ 
من  املناضلني  م��ن  مجموعة 
القرار  معارضة  إل��ى  األح���رار 
االنفرادي الذي اتخذه مزوار في 
وقفة احتجاجية نظموها أمام مقر 
فقوبلت  سابقا،  الرياض  بحي  احلزب 
قوية  فعل  بردود  االحتجاجية  الوقفة  تلك 
م��ن ل���دن ق��ي��ادة احل���زب جت��ل��ت ف��ي ط��رده��م من 
الرئيس مزوار في  قرار  يباركوا  لم  احلزب، وتهميش من 
اختيار معارضة حكومة العدالة التنمية التي كان القيادي 
رشيد الطالبي العلمي يعتبر التحالف مع العدالة والتنمية 
خطا أحمر، لكن محمد أوجار وزير حقوق اإلنسان السابق 
أكثرهم  كان  اليوسفي  الرحمن  عبد  االحتادي  حكومة  في 
اتصاالت سرية  إجراء  في  كان سباقا  ملا  حكمة سياسية، 
مع وزير اخلارجية  والقيادي في حزب العدالة والتنمية 
األحرار  ملشاركة  التمهيد  أجل  من  العثماني،  الدين  سعد 
وتعويض  والتنمية،  العدالة  يقودها  التي  احلكومة  في 
إليه.  االهتداء  مزوار  مالم،يستطع  وهو  االستقالل  وزراء 
اليوم وبعد أن وقف مزوار على رأي من عارضوه بوقفتهم 
ويقدم  بخطئه،  ويعترف  أوراق��ه  يراجع  هل  االحتجاجية، 
من  طردهم  ومت  اجلائرة،  قراراته  أصابتهم  ملن  االعتذار 

حزب بناه املناضلون وقطف ثمارعملهم الوافدون...
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يتساءل عدد 
من التجمعيين 
حول السلوك 

الغريب لرجل ال يظهر 
إال في المناسبات االنتخابية 

أوعند حدوث مستجدات 
سياسية تتطلب مساهمة 

األحرار في سد الفراغ 
الحكومي كما هو 

الحال في الوقت 
الراهن

من املعروف أن ميزانية الدولة - أي دولة - تتشكل عند 
الضرائب حصة  فيها  مختلفة حتتل  مداخيل  من  تكوينها 
األسد. وحتى ميكن للدواليب احلكومية توظيف مقرراتها 
لها  فالبد  وجه  أكمل  على  التنموية  وبرامجها  وأفكارها 
البرامج إلى مشاريع  من سيولة مالية كافية لتحويل تلك 
الشعب.  وشرائح  طبقات  كافة  فوائدها  فتعم  النور  ترى 
وجماعات،  أف��راد  من  البشر  أنشطة  كل  محرك  هو  فاملال 
أسر وحكومات.. املال هو أساس سيرورة الشؤون املادية 

والبشرية.
فإن  عائداتها،  من  كبيرا  جزء  احلكومة  تفتقد  وعندما 
مستدمية  إعاقة  من  محالة  ال  سيعاني  الوطني  االقتصاد 
نحو  امل��داخ��ي��ل  ت��ل��ك  اس��ت��ت��ب��اب  ع��ن��د  إال  منها  يشفى  ل��ن 
الضرائب يأخذنا نحو  مجاريها احلكومية. واحلديث عن 
تعاني  الذي  البلد  املغرب  في  الضريبي  التهرب  موضوع 
املكلفة  واملالية  البلدية  والقباضات  الضريبية  إدارات���ه 
التجارية من ثقب كبير  الضرائب على األنشطة  بتحصيل 
يكاد يذكرني اليوم بتهديدات ثقب األوزون لكوكب األرض 
ملا يتسبب فيه من ضياع ملداخيل كان في إمكان حكومات 
البلد  لهذا  والكثير  الكثير  به  حتقق  أن  املتعاقبة  املغرب 

الكرمي.
العالم وخاصة بالواليات  أنه في معظم بالد  واملعروف 
هذا  في  الصرامة  بالغة  قوانني  توجد  األمريكية  املتحدة 
النطاق، حيث يتعرض أي شخص ملزم باألداء الضريبي 
ف��ي هذا  ال��ت��الع��ب  ف��ح��اول  أو معنويا،  ذات��ي��ا  ك��ان  س��واء 
القانون  ألن  واملادية،  السجنية  العقوبات  ألشد  املوضوع 
تستدعي  جرمية  الضرائب  أداء  من  التهرب  يعتبر  هناك 
الزجرية والفورية بصاحبها ردعا  العقوبات  إنزال أقسى 

لسواه من التورط في عمل مماثل.
وفي املغرب لم يعد يخفى على أحد أن هناك مؤسسات 
وعلني  ف��اض��ح  وبشكل  يوميا  تتالعب  ك��ب��رى  وش��رك��ات 
احلائط  ع��رض  بذلك  ضاربة  احملاسباتية  أوضاعها  في 
إلزام  غياب  بسبب  للبالد  العليا  االقتصادية  باملصالح 

الدولة في حينها. الضمير بأداء مستحقات 
الضرائب  لتحصيل  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  وال��ث��غ��رات 
العاملني  واألشخاص  املقاوالت  على  املفروضة  التجارية 
لذوي  معينه  ينضب  ال  ك��ن��زا  تعتبر  ال��ت��ج��ارة  ح��ق��ل  ف��ي 
وإتقان  استغاللها  تعودوا على  الذين  من  امليتة  الضمائر 
صرامة  عن  بعيدا   – الفضفاضة   – دروبها  في  التالعب 
غياب  ففي  ه��ؤالء:  ل��ردع  توفرها  امل��ف��روض  ك��ان  قانونية 
املالية  التجارية  لألنشطة  ومثمر  مستمر  قانوني  رص��د 
عن  البحث  مرض  استشراء  ظل  وفي  والشركات،  لألفراد 
تعبيري،  صح  إن  ازده��رت،  السبل  وبكل  السريع  الثراء 
في  النجاح  أساليب  وتنوعت  الضريبي  التهرب  عمليات 
يستهان  ال  حصصا  الدولة  على  يوميا  يفوت  بشكل  ذلك 
دوران  في  توفرت  لو  مساهمتها  املمكن  املداخيل  من  بها 
عجالت النماء بشكل أسرع، وامتصاص للعطالة، وتخفيف 

الفقر داخل املجتمع املغربي. حلدة منحنى 
التعاقد  داخلها  يتم  التي  اجلملة  بأسواق  مثال  أضرب 
مع التجار أحيانا بكراء احملالت، وبعد أن يكسب التاجر 
باجلملة ماليني الدراهم من محل مكتر وينجح في احلجز 
على أمالكه فماذا جتد؟ ال شيء سوى محل جتاري مكتر 
ويضع صناديق خشبية صدئة!! وماذا جتد السلطة املكلفة 
عندما  الضريبي  التهرب  رواد  ممتلكات  على  باحلجز 
تبحث عن صاحب مقاولة صغيرة أثرى وكسب املاليني ثم 
فر نحو مكان آخر؟ ال شيء سوى كلمة »احملل مغلق« التي 
تدون على كل األبحاث اجلارية من طرف السلطات احمللية 
على صاحب املقاولة الهارب من الضرائب نحو مكان آخر 
في نفس املدينة. نعم في نفس املدينة لتكوين ثروة أخرى 

والهروب بنفس الطريقة من أنظار إدارة الضرائب.
من  الضريبي  التهرب  رواد  منها  ينفلت  كبيرة  ثغرات 
بسهولة  بالتحصيل  املكلفني  واألع��وان  القباضات  عيون 
ويسر ودون احلاجة ملجهود كبير)...( مما يؤكد استحالة 
ضبط عمليات التهرب الضريبي في املغرب في ظل الوضع 

املعمول به حاليا.
بوابة  يظل  وأع��ي��د  قيل  مهما  ال��داخ��ل��ي  االستثمار  إن 
إال  ميكننا  وال  التنموية،  اآلف���اق  أف��ض��ل  على  االق��ت��ص��اد 
للنهوض  اليوم  عليها  يعول  التي  احل��رة  املبادرة  تثمني 
القريب  امل��دى  على  املنشودة  النهضة  امل��غ��رب  باقتصاد 

والبعيد على حد سواء.
نشر في عدد 16 نونبر 2001

املرشحون لإلستوزار باسم االحرار من اليمني إلى اليسار 
أنيس بيرو ونعيمة فرح ومزوار واوجار وبوعيدة
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والتنمية  ال���ع���دال���ة  ح����زب  ي���واج���ه 
إعالن  إث���ر  سياسية  أزم���ة  اإلس���الم���ي، 
االئتالف  في  املشارك  االستقالل  ح��زب 
احل��ك��وم��ي ع��ن ق����راره االن��س��ح��اب من 
احلكومة بسبب ما سماه »فشل احلكومة 
في تسيير الشأن العام«، مما فتح باب 
املمكنة  السيناريوهات  عن  التساؤالت 
ل��ل��خ��روج م��ن ه���ذا امل����أزق ال����ذي يهدد 
اإلسالميون  فيها  يشارك  حكومة  أول 

باملغرب.
ويرى رئيس املركز املغربي للدراسات 
ال��س��ي��اس��ات منار  األم���ن���ي���ة، وحت��ل��ي��ل 
الدستور  من   47 الفصل  أن  السليمي 
املغربي، يحدد اخليارات املطروحة أمام 

رئيس احلكومة عبد اإلله بن كيران، حيث ميلك 
حلفاء  مع  التفاوض  صالحية  احلكومة  رئيس 
البرملان  حل  أو  جديدة  أغلبية  لتشكيل  آخرين 

والدعوة النتخابات مبكرة.
واع��ت��ب��ر، أن رئ��ي��س احل��ك��وم��ة ع��ب��د اإلل���ه بن 
داخل  اخلالفات  تسيير  في  فشله«  »أثبت  كيران 
على  القدرة  ع��دم  عن  وأب��ان  احلكومية،  أغلبيته 
مطالب  م��ع  بالتعامل  واتهمه  األزم���ة،  استباق 
الرغبة  وع��دم  التجاهل  مبنطق  االستقالل  حزب 

في احلوار.
حلزب  العامة  األمانة  عضو  نفاه  ال��ذي  األم��ر 
الدين، حني  العالي حامي  والتنمية عبد  العدالة 
اعتبر أن رئيس احلكومة طلب م��راًرا من رئيس 
للتعديل  ال��وزراء  أسماء  اقتراح  االستقالل  حزب 

واالستفزاز«،  التصعيد  لغة  واختار  رفض  »لكنه 
مؤكدا أن حزبه »لن يخضع لالستفزاز«.

وي��ش��ك��ك آخ����رون، ف��ي ق���رار ح���زب االستقالل 
باالنسحاب من احلكومة في هذا التوقيت بالذات، 
وفيما إذا كان يهدف إلى التضييق على احلكومة 
اإلسالمي،  والتنمية  العدالة  حزب  يقودها  التي 
بارتباط مع األح��داث اجلارية في مصر من عزل 

للرئيس اإلسالمي محمد مرسي.
وقال الناشط احلقوقي وعضو حركة العشرين 
إن��ه ال ميكن اجلزم  ال��ب��ك��اري:  خ��ال��د  فبراير  م��ن 
حزب  ان��س��ح��اب  مسألة  ف��ي  ت��دخ��ل  القصر  ب��أن 
يجري  األمر مبا  ربط  أن  إلى  مشيًرا  االستقالل، 
بريئة«  »غير  تبدو  املسألة  بأن  يوحي  في مصر، 
العدالة  على حزب  التضييق  في  رغبة  ووراءه��ا 

والتنمية، على حد قوله.

وكان األمني العام حلزب االستقالل حميد 
ش��ب��اط، ق��د ص��رح ف��ي أح��د امل��ؤمت��رات بأن 
»على رئيس احلكومة عبد اإلله بن كيران، 
محمد  اإلخواني  أخوه  رحل  كما  يرحل  أن 
مرسي«، وهو ما دفع البعض إلى التساؤل 
ع��ن مصير اإلس��الم��ي��ني ف��ي امل��غ��رب، وعن 
ما حدث  من خالل  عليهم  الضغط  إمكانية 

في مصر.
العدالة  ح����زب  ف���ي  ال���ق���ي���ادي  واع��ت��ب��ر 
ما  أن  الدين،  حامي  العالي  عبد  والتنمية 
حصل في مصر يعد »انقالًبا على املنهجية 
املؤسسة  موقف  أن  مؤكًدا  الدميقراطية«، 
املغربي  العاهل  إرس��ال  في  املتمثل  امللكية 
للرئيس  ت��ه��ن��ئ��ة  ب��رق��ي��ة  ال���س���ادس  م��ح��م��د 
بروتوكولية  »رسالة  عن  عبارة  اجلديد  املصري 
ب���ني حزبه  ن��اف��ًي��ا وج����ود أي م��ش��ك��ل  رم���زي���ة«، 

واملؤسسة امللكية.
ك��م��ا ح���ذر احمل��ل��ل ال��س��ي��اس��ي امل��غ��رب��ي منار 
املصرية  التجربة  إسقاط  محاولة  من  السليمي 
على املغرب على اعتبار أن االنطالق من املقاربة 
املصرية ومحاولة تطبيقها في املغرب فيه الكثير 
من املخاطر وسوء التقدير. وتأتي األزمة السياسية 
التي يعيشها حزب العدالة والتنمية املغربي في 
»حركة مت��رد« بصيغتها  فيه  ب��رزت  ال��ذي  الوقت 
املغربية، التي تطالب بإسقاط احلكومة، وجعلت 

من يوم 17 غشت املقبل، يوما 
أداء  على  احتجاجا  للتظاهر 

احلكومة.

»سيدنا رمضان«.. بالزغاريد و»النفار«
في  الكرمي  الشهر  على  يطلقون  هكذا  رمضان«  »سيدنا 
احملال  بتزيني  ال��ك��رمي  بالشهر  االح��ت��ف��ال  وي��ب��دأ  امل��غ��رب، 
واملطاعم  املقاهي  جميع  تغلق  كما  الرمضانية،  بالزينات 
أثناء النهار حيث يعاقب القانون املغربي من يجهر بإفطاره 

عالنية.
في  جتتمعن  النساء  كانت  املغربية  ف��اس  مدينة  وف��ي 
رمضان  من  األول  هالل  رؤية  انتظار  في  منازلهن  سطوح 
لتطلق الزغاريد فرحا بقدومه، وكذلك يعلن عن قدوم الشهر 
الكرمي »النفار« وهو شخص يحمل مزمارا طويال ينفخ فيه 
سبع نفخات إما في صومعة املسجد أو متجوال في األزقة 

العتيقة للمدينة معلنا عن قدوم »سيدنا رمضان«.
في  ال��ص��وم  امل��غ��ارب��ة الستقبال شهر  اس��ت��ع��داد  وي��ب��دأ 
له بالصيام في شهر شعبان، كما  وقت مبكر، ويستعدون 
يعدون بعض أنواع احللويات األكثر استهالًكا على موائد 

اإلفطار.
بالتهنئة  املغرب  أه��ل  يبدأ  الشهر  يقترب  أن  ومبجرد 

املغربية،  بالعامية  تقال  قائلني »عواشر مبروكة« والعبارة 
عندهم  الشهر  ينقسم  إن��ه  حيث  م��ب��ارك��ة(،  )أي���ام  وتعني 
العتق  املغفرة، وعشر  الرحمة، وعشر  ثالثة: عشر  عواشر 

من النار. 
»سلو«  وه���ي  ال��ك��رمي  بالشهر  خ��اص��ة  أط��ب��اق  وه��ن��اك 
أما  غ��زال«،  و»كعب  و»الفقاص«  و»البريوات«  و»الشباكية« 
األخضر  والشاي  بالنعناع  الشاي  فهو  املفضل  املشروب 
املشروبات  بعض  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  القرنفل،  إليه  امل��ض��اف 
الباردة التي تدخل في إعدادها األعشاب الطبيعية املفيدة 

للجهاز الهضمي أثناء النهار. 
البيت  بزينة  كبير  حد  إل��ى  املغربية  البيت  رب��ة  وتهتم 
واجل��ي��ران، حيث  األه��ل  من  الضيوف  الستقبال  وجتهيزه 
تزدان أركان املنزل بالزهور الطبيعية واألعشاب اخلضراء، 
من  كبيرة  مجموعة  بشراء  العائلة  كبير  أو  األب  ويقوم 

املسابح ويهديها لألطفال الصغار.  

كنت معارضا للنظام ومازلت 
م���ع���ارض���ت���ي  إن 
السياسي  ل���ل���ن���ظ���ام 
ماضيا  ب�����امل�����غ�����رب، 
وح��اض��را، وف��ي نطاق 
أنتمي  ال������ذي  احل������زب 
إليه، ليست معارضة من 
هي  إمنا  املعارضة،  أجل 
جوهرها،  ف��ي  م��ع��ارض��ة 
الخ��ت��ي��ارات ال��ن��ظ��ام، وهي 
الدميقراطية  اخ���ت���ي���ارات 
على  س�������واء  والش���ع���ب���ي���ة، 
على  أو  االق��ت��ص��ادي  أو  ال��س��ي��اس��ي  امل��س��ت��وى 

املستوى االجتماعي والثقافي..
عبد الرحمان بنعمرو )حزب اليسار االشتراكي الموحد(

ثورة أم انقالب؟
قيمة  ع��ل��ى  ل��ل��وق��وف 
ي���ون���ي���و،   30 ح��������دث 
ي��ت��ع��ني ال���ت���ذك���ي���ر ب���أن 
الدميقراطية  في  األص��ل 
الشعب  ي��خ��ت��ار  أن  ه���و 
صناديق  بواسطة  حكامه 
االق����ت����راع وي��زي��ح��ه��م عن 
باآللية  املسؤولية  م��واق��ع 
ذات��ه��ا، ول��ك��ن ذل��ك ال ينفي 
الثورة  ف��ي  ال��ش��ع��وب  ح��ق 
ق��ب��ل موعد  ع��ل��ى ح��ك��ام��ه��ا 

االقتراع إذا تبني، مثالً، أنهم لم يكونوا أهاًل للثقة 
التي ُمنحوا إياها وأنهم أوصلوا البالد إلى وضع 
األزمة، وسيكون من غير املنطقي أال ُيسمح للشارع 
باملطالبة برحيل حاكم تصرف عكس املنتظر منه.. 
وفي نفس اآلن، ال ميكن لتيارات فشلت في االختبار 
االنتخابي أن ترفع، في أي وقت وبأية طريقة، شعار 
الشرعية الثورية لاللتفاف على الشرعية االنتخابية 

واملطالبة برحيل احلاكم. 
محمد الساسي )الحزب االشتراكي الموحد(

منع اخلمور يرفع استهالك احلشيش في رمضان
اإلقبال  ي��رت��ف��ع 
ع���ل���ى امل����خ����درات 
واس����ت����ه����الك����ه����ا 
ب����ش����ك����ل م���ل���ح���وظ 
ف����ي رم�����ض�����ان، ألن 
ال  واخلمور  الكحول 
خالل  ببيعها  يسمح 
ولذلك  ال��ش��ه��ر،  ه����ذا 
للتعويض  محاولة  في 
املستهلكون  يلجأ  عنها 
إلى احلشيش وجواراته 
اليومية  جرعاتهم  ألخ��ذ 
احلصول  لسهولة  أخ���رى  جهة  وم��ن  ج��ه��ة،  م��ن 
كما  اجتماعية  فعل  ردود  دون  واستهالكه  عليه 
هو األمر بالنسبة إلى الكحوليات التي يرفضها 

العقل اجلمعي..
إبراهيم الحمداوي )باحث(

أهم حتد تواجهه احلكومة
حتد  أه��������م  إن 
ي�����واج�����ه�����ه ح����زب 
والتنمية  ال��ع��دال��ة 
املتحالفة  واألح���زاب 
م����ع����ه ه������و ض���م���ان 
اس������ت������م������رار اآلل�������ة 
املغربية  االق��ت��ص��ادي��ة 
فعاليتها  وض����م����ان 
ول���و ب��ح��د أدن�����ى، مما 
ق�����د ي���س���اه���م ف�����ي ظل 
االقتصادية  األزم��ة  هذه 
حتقيق  م���ن  ال���ع���امل���ي���ة، 

مالية  ع���ل��ى  ال����مؤثر  ال��ع��بء  وتخفيف  النمو 
الدولة.. 

أحمد حرزني )ناشط حقوقي(

يتضمن هذا الركن األسبوعي 
بعض وجهات النظر المعبر عنها 

خالل هذا األسبوع لوسائل اإلعالم 
وهي تعبر عن رأي أصحابها.

وجهــات نـظـــر
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قراءة في خبر

جريدة
اجلرائد

الخيارات المطروحة على رئيس الحكومة 
ترميم األغلبية أو حل البرملان وتنظيم انتخابات سابقة ألوانها

في انتظار حكومة بن كيران اجلديدة، سارعت 
مجموعة من الصحفيني إلى إصدار الئحة بحكومة 
ص��اح��ب��ة اجل���الل���ة.. ال��ص��ح��اف��ة، واق��ت��رح��ت مدير 
»األسبوع« مصطفى العلوي رئيسا لها، علما بأن 
الغرض من هذه الالئحة، داخل في إطار األمل في 
إشراك كل الطاقات الصحفية املعروفة واملجهولة 

في مجال النقاش الوطني.
كما أن بعض اختصاصات الوزراء الصحفيني، 

تظهر من خالل املهام املنشورة خلف أسمائهم.
أصحاب الالئحة يعترفون بأن احلكومة السابقة 
لصاحبة اجلاللة فشلت في مهامها، ولم يكن أداؤها 
منتظرا  كان  ما  تعط  ولم  املطلوب،  بالشكل  جيدا 
منها.. أما الئحة احلكومة اجلديدة فهي كالتالي: 
مصطفى العلوي »األسبوع«: رئيس احلكومة بدون 
 :»MAP ماب  »ال  العلوي  الشهبي  محمد  حقيبة; 
وزير األناقة الدبلوماسية; سميرة سيطايل »دوزمي«: 
م«: وزير  »إت  الليلي  راض��ي  دول��ة; محمد  وزي��رة 
وزير  »األخبار«:  األشهب  محمد  واحلريات;  العدل 
دولة بدون حقيبة; أحمد إفزارن »فري النس«: وزير 
اإلعالم املكلف بالصحفيني; خالد اجلامعي »لكم«: 
»لكم«: وزير  أنوزال  »اجلامعي«; علي  التعليم  وزير 
»املقالع« اإللكترونية; خالد كدار »با بو بي«: كاتب 

دولة; أمينة بنشيخ »العالم األمازيغي«: كاتبة دولة; 
جنيب شوقي »األخبار«: وزير الدق السياسي; عمر 
االقتصاد;  بتنشيط  املكلف  الوزير  »لكم«:  الراضي 
املفوض  ال��وزي��ر  »هيسبريس«:  البلغيثي  رش��ي��د 
لتنشيط املعارضة; فؤاد املدني »اآلن«: كاتب دولة 
»مراسلون«:  فخار  خالد  »الثقافية«;  الشؤون  في 
الدولي; رشيد نيني »املساء«: وزير  وزير اإلرسال 
الداخلية واألمن اإلعالمي...; أحمد األرقام »الشرق 
ملرابط  علي  بالبطالة;  املكلف  األوسط«: الوزير 
امل��ك��ل��ف مب��ن��ع الصحفيني من  ال��وزي��ر  »دوم������ان«: 
الكتابة; مصطفى البحر »احلدث«: الوزير املتجول 
»أصداء«:  نوكيزة  احلكيم  عبد  اإلفريقية;  للشؤون 
الوزير املكلف بفضح األسرار; عبد النبي الشراط 
العزيز  عبد  الغامضة;  التوقعات  وزي��ر  »ال��وط��ن«: 
محمد  ال��ل��ه;  الثقافيهم  وزي��ر  »املنعطف«:  بنعبو 
بلغازي »فري النس«: وزير الشغب اإلعالمي; توفيق 
األسبوعي  املساء  وزير  اليوم«:  »أخبار  بوعشرين 
ف��ي أخ��ب��ار ال��ي��وم; املختار ال��غ��زي��وي »األح����داث«: 
ال��ع��ال��م; صالح  ف��ي  ال��ص��راع  وزي���ر مكلف بتدبير 
على  الثائر  ال��وزي��ر  املغربية«:  »األخ��ب��ار  الطويل 
الوزير  تاونات«:  »ص��دى  الوالي  إدري��س  املفاهيم; 
امل��زورة; محمد  البطائق الصحفية  املكلف بضبط 

السياسية;  ال��ت��ش��اب��ك��ات  وزي���ر  »اخل����ل«:  أوع��ك��ي 
احلسني العمراني »اإلذاعة«: وزير مكلف مبحاربة 
الوزير  الن��س«:  »ف��ري  الضبار  بوشعيب  البرامج; 
املكلف بتأريخ الوقائع واألحداث; محمد املشهوري 
»احلركة«: كاتب دولة في احلركة; الطاهر الطويل 
»ق 2«: مستشار برتبة وزير في اإلعالم; عبد الواحد 
جبهة  بتقوية  املكلف  الوزير  »املنعطف«:  األشهب 
احلضيان  وزي��ر  »اإلذاع���ة«:  عمورة  محمد  القوى; 
وردان البال; بنعتيق »ق2«: وزير النشاط; مصطفى 
حيران »هيسبريس«: وزير للي تلف يشد األرض; 
معانا  ما  املباشر  الوزير   :»2 »ق  كوحلسن  جامع 
الدين اإلدريسي »املنتخب«: وزير  ما معاكوم; بدر 
الشباب والثورة; جنيب الساملي »لوبينيون«:الناقد 
الرقاص  محتات  رياضية;  ب��روح  للحكومة  العام 
»بيان اليوم«: وزير مكلف بتدبير اإلرث الشيوعي 
باملغرب; عبد احلكيم بديع »النهار املغربية«: وزير 
منتدبة  »ق2«: وزيرة  احلر  نسيمة  بحقيبة;  دول��ة 
»العلم«:  الدركولي  عمر  العائلية;  احلرائق  إلطفاء 
وزير الدبلوماسية املوازية; احلسني العكلي »ديال 

راسو«: وزير الفالحة والسياحة. 
التشكيلة: فاحت رمضان
2013 10 يوليوز   /1434

صحفيون يختارون مصطفى العلوي رئيسا حلكومة صاحبة اجلاللة

اجلزيرة في نظر خصومها..

بن كيران
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هل يجلبون معهم األزمة االقتصادية؟
إسبان يشتغلون في املغرب ويتقاضون عالوات البطالة في بالدهم 

ل����دراس����ات ح��ق��وق اإلنسان  ال���ق���اه���رة  أص����در م��رك��ز 
حتت  جامعية  أط��روح��ات  سلسلة  ضمن  ج��دي��ًدا  كتاًبا 
عنوان:»جتربة العدالة االنتقالية في املغرب«، الكتاب من 

إعداد عبد الكرمي عبد الالوي وتقدمي هاني مجلي.
في  االنتقالية  ال��ع��دال��ة  تنفيذ  آل��ي��ات  الكتاب  يناقش 
املغرب، مستعرًضا ذلك في قسمني. القسم األول يتطرق 
املغرب  في  اإلن��س��ان  حلقوق  اجلسيمة  االنتهاكات  إل��ى 
التاريخية  اجل��ذور  يستعرض  حيث  معاجلتها،  ومسار 
ملا  الكتاب  يتعرض  السياق  هذا  وفي  االنتهاكات،  لتلك 
املستقلة  التحكيم  وهيئة  االستشاري  باملجلس  يعرف 
عملهما  آلل��ي��ات  مستفيًضا  ش��رًح��ا  م��ق��دًم��ا  امل��غ��رب؛  ف��ي 
واختصاصاتهما وكذا كيفية معاجلتهما مللفي االختفاء 

القسري واالعتقال التعسفي.
اإلنصاف  هيئة  على  يركز  الكتاب  من  الثاني  القسم 
واملصاحلة في املغرب، على اعتبارها ضمن آليات حتقيق 
العدالة االنتقالية، ويتناول هذا القسم فكرة وكيفية إنشاء 

هذه الهيئة، وحدود صالحياتها وإطارها التنظيمي.
يركز الكتاب بشكل مباشر على أهمية عمليات املساءلة 
وضمان عدم اإلفالت من العقاب، وجبر الضرر لضحايا 

للعدالة  رئيسية  كضمانة  االن��ت��ه��اك��ات، 
االنتقالية في أي دولة.

املصريون يستلهمون دروس 
العدالة االنتقالية من املغرب

مناضل،  ك��ل��م��ة  ه����ي  ت��ض��ح��ك��ن��ي  ك��ل��م��ة  أك���ث���ر 
مناضة  خصوصا  موناضة،  بكلمة  دائما  تذكرني 
ثدي  أو  مقلوبا،  مصباحا  تشبه  التي  »أوروجنينا« 

امرأة عجوز.
أعضاءها  ت��س��م��ي  ك��ل��ه��ا  امل��غ��رب��ي��ة  األح�������زاب 
باملناضلني، املنخرطون في االحتاد االشتراكي كلهم 
ُيعتَبرون مناضلني: يناضلون في ماذا؟ ال أحد يعلم، 
يناضلون في الوصول إلى احلكم لتقاسم املناصب 
وتهدئة  اخلزانات،  وأموال  واألراضي  واالمتيازات 
تكون  أن  معنى  ما  أب��دا  أفهم  ال  وتعقيله.  الشعب 
باجللباب  اجلمعة  تصلي  وأن  اشتراكيا،  يساريا 
اخلشوع  بإتقان،  ممثال  مخزني،  نظام  فقيه  خلف 
الدولة  باسم  التلفزة  في  تتحدث  وأن  مالمحك،  في 
التناقضات  هذه  االشتراكية.  وغير  اليسارية،  غير 
أكثر  وهذا صادم  مألوفة،  الوقت  مع  الفجة صارت 

حتى من التناقض ذاته.
مناضلون،  كلهم  أيضا  االستقالل  حزب  أعضاء 
إيديولوجيته  ف��ه��م  أب���دا  أس��ت��ط��ع  ل��م  احل���زب  ه���ذا 

وتوجهه الفكري الذي مينحه صفة أن يكون حزبا، 
إذ ال إيديولوجية له وال لون وال طعم سوى الوالء 
املطلق للنظام. »الّلوغو« املناسب لهذا احلزب ليس 
طويلة.  بشاشّية  األح��م��ر  ال��ط��رب��وش  ب��ل  امل��ي��زان، 
جالبيب  يلبسون  الشعبية  احلركة  حزب  مناضلو 
على  النظيفة  ال��ف��خ��ر  ع��م��ام��ات  ي��ض��ع��ون  ب��ي��ض��اء، 
رؤوسهم، ويستقلون جماعيا كارات احلزب املكيفة 
بصفتهم  السنوي  العام  اجلمع  مؤمتر  اجت��اه  في 
م��ن��اض��ل��ني، ل��ل��غ��ذاء م��ج��ان��ا غ���ذاء م��ع��ت��ب��را ك��م��ا في 
املثلجة  املوناضة  قناني  وتقاسم  األكابر،  أع��راس 
اجلمع  مؤمتر  في  سيفعلون  م��اذا  وإال  وال��ف��واك��ه، 
العام غير ذلك؟ مضحك جدا حزب احلركة الشعبية، 
ماذا يقصدون بحركة؟ حتى الشيطان ال يدري، رمبا 

يقصدون بها في احلركة بركة.
أتباع الراحل احلاج علي يعتة هم أيضا يعتبرون 
سنبخسهم  ملاذا  وإال  غيرهم،  مثل  مثلهم  مناضلني 
كلمة  مع  اللسان  في  يختلط  الذي  الشيوعي  حقهم 
ِشيعي، دون أن يتطوع أحد لتصحيحها، شيعي أو 
ماذا  والسالمة.  الصحة  غي  يرزقنا  الله  شيوعي، 
يفعل بنعبد الله في البرملان؟ حتى منلة سليمان ال 
تدري. بن كيران أيضا يجمع مناضليه في التيران 
يجيد  أنه  له  كتعريف  عنه  يقولون  فيهم،  ويخطب 
جتمع  أن  تستطيع  ل��ن  صحيح،  وه���ذا  اخل��ط��اب��ة، 
إذا كنت حاليقيا  إال  التيران  القدم في  جمهور كرة 
أو مهرجا، أما حني تكون هناك أمسية فكرية سيلقي 
املجانني،  سوى  يحضرها  فال  محاضرة  مفكر  فيها 
وهم قلة في املغرب، أما الباقي فكلهم بعقلهم. ما ال 
أفهمه هنا هو كيف صار بن كيران رئيسا للحكومة 
برنامجه  هو  ما  للمغاربة؟  ق��ال  م��اذا  امل��غ��رب؟!  في 
في  الشعب  درس��ه  وق��د  الطاولة  على  وضعه  ال��ذي 
صوتوا  اإليجابية  النتائح  على  وبناء  املختبرات، 
وليست  أن حليته مشذبة وجميلة،  ذلك  ومن  عليه؟ 
دون  بالكامل  أمرَد  وليس  الفيزازي،  كلحية  مرعبة 
موسطاش  بإلصاق  اكتفى  ال��ذي  ك���»ْل��ْش��َك��ْر«  حياء 
ف��ك��ه، ُيضحك  شخص آخ��ر ف��ي وج��ه��ه. وأن��ه رج��ل 
الناس في اخلطاب وينّكت جيدا، وليس يظل دائما 
فال  الباقون  أما  الله،  يعرف  ذلك  من  وأهم  عابسا، 
يعرفون سوى الشيطان، والرقص، والروج، كب ليا 

ليك... نكب 
لكم: محمد بنميلود )كاريكاتير: عدنان جابير(

من هنا وهناك

المناضلون والموناضة..

رمضان والناس )2(صيفيةفسحة

عن الخبر والشروق الجزائريتين

اآلخر  هو  السابق جمال  املصري  الرئيس  الناصر جنل  عبد  احلكيم  عبد 
ال��راف��ض حلكم  العائلة  موقف  لتأكيد  التحرير،  م��ي��دان  إل��ى  ن��زول��ه  ي��واص��ل 
اإلخ��وان، رغم أن الرئيس املعزول مرسي سبق له أن نوه مبجهودات جمال 

عبد الناصر في بناء مصر.
املسلمني  اإلخ��وان  جلماعة  بدعمه  للصحافيني:»أوباما  ق��ال  احلكيم  عبد 
يخون شعبه، فهم املسؤولون عن العمليات اإلرهابية منذ األربعينيات، حيث 
حاولوا قتل عبد الناصر والسادات، كما فجروا برج التجارة العاملي ونرفض 

الدعم األمريكي لهم«.

عبد الناصر ضد مرسي

مصائب قوم عند قوم فوائد 

ارتفاع عدد السياح 
القادمني إلى املغرب

قالت جريدة »ميدل إيست كونفينشال:»إن عدد السياح الذين وصلوا إلى املغرب خالل اخلمسة أشهر األولى من 
السنة اجلارية عرف نسبة منو تقدر ب� 9 في املئة، مما ساهم في رفع مداخيل السياحة بنسبة 17 في املئة أي ما 

مجموعه مليار دوالر، أي بارتفاع يفوق 3 في املئة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2012.
وبينما يتزامن ارتفاع عدد السياح في املغرب مع االضطرابات التي تشهدها عدد من الدول التي عاشت الربيع 
العربي، أكدت نفس اجلريدة أن التطور الذي شهده قطاع السياحة مرتبط بانتهاج الدولة لسياسة السماء املفتوحة، 
وتنوع عرضه السياحي، وكذا الستراتيجيته الرامية إلى االنفتاح على األسواق الواعدة وتواجده القوي باألسواق 

التقليدية، مؤكدة أن كافة اجلهود تندرج في إطار رؤية 2020 حتت رعاية امللك محمد السادس.

يقول أميليو رودريغث الذى يدير شركة بناء صغيرة 
في طنجة شمال املغرب، حيث استقر مؤخرا على غرار 
إسبان آخرين بحثا عن آفاق مهنية إن »في إسبانيا 
خالل هذه الفترة، األمور تسير بشكل سيء«، وتتزامن 
امللك محمد  ال��ذي خصه  تصريحاته مع االستقبال 
السادس لنظيره اإلسباني خوان كارلوس، ال سيما 
وأن إسبانيا تعتبر، مع فرنسا، أكبر شريك اقتصادي 
للبالد. وبعد أكثر من نصف قرن على االستقالل ما 
زال��ت العالقات بني اململكتني وثيقة، وتعد إسبانيا 
ثان جالية مغربية في العالم، بينما يستقر املقاولون 
اإلسبان في املغرب منذ زمن طويل، لكن يبدو أن األزمة 
احلادة التي يعاني منها االقتصاد اإلسباني أوجدت 

فرصا جديدة لالستقرار في املغرب.
في  منذ سنة ونصف  املستقر  أميليو  وأوض��ح 
اإلسبانية  السواحل  رؤي��ة  حيث ميكنه  من  طنجة 

عبر مضيق جبل طارق على مسافة 15 كلم، متحدثا 
لفرانس برس »هناك )في إسبانيا( صفيت كل شيء، 
ليس هناك عمل، وال متويل من املصارف«، وشاطره 
ال��رأي خوسيه مانويل فرناندث املوظف في شركة 
في  ميادين غولف  إجن��از  في  إسبانية متخصصة 
مراكش )اجلنوب( بالقول: »أتيت ألرى كيف تسير 
األمور هنا ورأيت أن هناك تسهيالت عديدة ووسائل 
إلجن���از أش��ي��اء م��ن أج��ل تنمية ال��ب��الد وخصوصا 
أن الوضع في املغرب وبالرغم من  البناء«.غير  في 
نسبة منو تتراوح ما بني 2،5 و5 % حسب املواسم 
الزراعية، ليس على ما يرام ال سيما في ظل بطالة 
من الشبان، ورغ��م ذل��ك يرى   % تطال أكثر من 20 
ال��واف��دون اإلسبان اجل��دد البيئة مناسبة لتحسني 
أوضاعهم.من جانبها قالت ماريا غاياندي: »وصلت 
أبحث عن  قبل ثالثة أشهر،  ابنتي  إل��ى طنجة مع 

وظيفة، في إسبانيا كنت أتقاضى ألف يورو شهريا 
لكن مستوى املعيشة غال جدا هناك«.

في  األربعينية وه��ي جالسة  امل���رأة  وأوض��ح��ت 
مقهى قرب ميناء طنجة القدمي تتناول شايا بالنعناع 
وتتأمل السفن املبحرة إلى إسبانيا، أنه بالنسبة لها 
وأضافت:  »صعبة«،  إسبانيا  في  احلياة  أصبحت 
»أفضل لي أن أكون في طنجة، إسبانيا بالدي، هذا 
واضح لكنني هنا على ما يرام، إذ أن املجتمع ليس 
في  ناشط  وأك��د  املسبقة«،  لألفكار  خالفا  منغلقا، 
في  يعملون  اإلسبان  بعض  أن  املدنية  اجلمعيات 
مراكز اتصاالت برواتب تتراوح ما بني 400 و500 
أكبر  ي��ورو في الشهر، بينما يقوم آخ��رون بإعداد 
لتأسيس شركات صغيرة وخصوصا في قطاع البناء 

األكثر تضررا من األزمة في إسبانيا.

لعبة »سباق املوت« بني شباط وبن كيران ولشكر
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عندما قال 

احلسن الثاني: 

»عفا الله
عما سلف«

حكاية »الحملة التطهيرية« التي كادت تهدم االقتصاد الوطني

ِنطلقت احلملة التطهيرية، وكان من نتائجها األولية اعتقال 17 تاجر كبير 
في »درب عمر«، وجهت لهم عدة تهم منها ما يتعلق بحيازة بضاعة بدون 
سند، ومنها ما يتعلق بحيازة بضائع مهربة.. وقتها حتولت الفيالت الفاخرة 

في العاصمة االقتصادية من فضاءات للنشاط إلى مسارح للبكاء والعويل..
»لقد صدرت األوامر مبحاسبة هؤالء التجار الذين يحركون املاليير صباح 
مساء دون أن تشم اخلزينة رائحة »فلوسهم«.. وفعال هبطت جلان احملاسبة 
والبارابوالت  والتلفزيونات  والثالجات  وال��ط��اووس  احلرير  خزائن  على 
والديكودورات واألدوية، وحتى العقول اإللكترونية، واستاء التجار من كون 
هذه الهجمات كانت ليال وفجائية.. وفتحت محالت في غياب أصحابها.. 
وكان كثير منهم معتقلني عند البوليس« )األسبوع الصحفي عدد 16 يناير 

.)1996
ومعلوم أن جتار ذلك الوقت كانوا نافذين مبعنى الكلمة، لدرجة أن املؤرخ 
هاريس كتب يقول: إن صناديق الدولة كانت فارغة، وكان كل تاجر مشارك مع 

وزير يحميه ويرخص له، إلى أن يقسم مع التاجر أرباحه )..(.
وكان احلسن الثاني قد طلب قبل انطالق احلملة بشهور من وزيره األول 
عبد اللطيف الفياللي إعداد تصور خاص بطريقة تطويق ظاهرة التهريب، 
علما أن الظرفية متيزت وقتها بتفاقم تداعيات صدور تقرير عن »املرصد 
مصدر  أول  أصبح  املغرب  أن  خالله  من  تأكد  للمخدرات«  اجليوسياسي 

للحشيش في العالم.

 ادريس جطو والقباج أصحاب الحملة التطهيرية
الهدف الذي انطلقت من أجله احلملة التطهيرية كان نبيال، لكن تنزيلها 

على أرض الواقع كان كارثيا، فقد كاد االقتصاد املغربي أن يلفظ أنفاسه حتت 
هذا الضغط، بعدما استغلت عدة أطراف احلملة لتحولها إلى وسيلة من 
وسائل تصفية احلسابات، فال خزينة الدولة امتألت، وال االقتصاد الوطني 

استعاد عافيته.
كيف جاءت فكرة احلملة التطهيرية؟ يقول وزير العدل وقتها عبد الرحمان 
أمالو، إن محمد القباج وادري��س جطو، وزي��را املالية والتجارة بالتتابع، 
يريدان  وكانا  البيضاء،  ال��دار  في  األعمال  رج��ال  من  مقربني  باعتبارهما 
استهداف املنطقة الشمالية بدعوى أن التهريب والقطاع غير املهيكل يهددان 
أنشطة رجال األعمال الذين يحترمون القوانني، لذلك ضغطوا في هذا االجتاه، 
وكان امللك قد توجه أكثر من مرة نحو الوزير األول عبد اللطيف الفياللي 
طالبا منه القيام باحلملة، غير أن الفياللي كان ال يريد أن يتحمل مسؤولية 
هذه املهمة، مبررا ذلك بأسباب صحية. )املصدر: مجلة تيل كيل سنة 2005(.

انطالقا من هذه الشهادة يتأكد أن صاحب الفكرة هو ادريس جطو وزميله 
في احلكومة، لكن ما الهدف من إطالق حملة تطهيرية على الصعيد الوطني 
بهذا احلجم؟ في هذا اإلطار سبق حملمد زيان وزير حقوق اإلنسان في حكومة 
عبد اللطيف الفياللي أن صرح بأن ادريس جطو هو من أقنع احلسن الثاني 
بذلك، ونظرا لصعوبة إقناع احلسن الثاني مبخطط بهذا الشكل، فقد قال 
جطو: إن احلملة ستمكن املغرب من توفير 80 مليار دوالر، بعد مصادرة 

أمالك املعتقلني وعائدات التهريب، »لكن ذلك كان مجرد وهم كبير«.

 الحسن الثاني يكلف السي ادريس 
قد يتصور البعض أن مشروعا كبيرا بهذا احلجم ستشرف عليه احلكومة 
بكاملها أو على األقل وزيرها األول، لكن من غرائب احلملة التطهيرية لسنة 
1996 أن الوزير األول عبد اللطيف الفياللي رفض حتمل وزر هذا املشروع، 
بدعوى وجود أسباب صحية متنعه من ذلك، واحلقيقة أنه لم يكن يريد 

ذلك، وكان يفكر حتما في النتائج التي سيجنيها إذا رفض أوامر احلسن 
الثاني مباشرة.

لم يكن احلسن الثاني يحبذ إسناد فكرة التطهير لوزيره في الداخلية، 
لكنه لم يجد بديال عن ذلك في ظل رفض الوزير األول، هذا األمر سيدفعه 
إلى إعالن البصري مكلفا باحلملة في اجتماع مع الوزراء، في بداية شهر 
دجنبر من سنة 1995 ، »العملية التي سنباشرها هي أساسا من اختصاص 
الوزير األول، ومفروض أنه املسؤول عن تنظيمها وتتبعها، وألن الفياللي 
برر عدم رغبته بقيادة العملية بكون صحته ال تسعفه، فأنا من سيتحمل 
مسؤولية كل ه��ذا، وق��د ق��ررت أن يتكلف السي ادري��س ب��اإلع��داد التقني 
للعملية، ألنه يوجد على رأس قطاع محوري ويتدخل في االقتصاد عبر 
املصالح االقتصادية للواليات والعماالت، ولديه سلطة التدخل في قطاعات 
أخرى، من بينها اجلمارك، وسيكون إلى جانبه في اللجنة من طلبا هذا األمر 
قبل سنتني وهما ادريس جطو والقباج«، بهذه الكلمات أعطى امللك الراحل 

انطالقة احلملة التطهيرية، وأعلن ادريس البصري مكلفا بهذه املهمة.
إسناد مهمة تدبير احلملة لوزارة الداخلية كان من الطبيعي أن يكون 
تكلفوا  الذين  واملقدمني  والشيوخ  والعمال  للوالة  العنان  إلط��الق  مقدمة 
بإجناز تقارير ولوائح بأسماء املهربني..طبعا كان ذلك أحد جتلياتها على 
أرض الواقع، فاحلسن الثاني أحدث في املرتبة األولى جلنة تضم أربعة 
بصفته  والقباج  العملية(،  على  )مشرفا  البصري  ادري��س  هم:  أشخاص 
الوصي على إدارة اجلمارك، وجطو عن إدارة التجارة، وعبد الرحمان أمالو 
عن وزارة العدل، هذا األخير حكى للصحافة كيف أن احلسن الثاني قال له 

باحلرف:»سي عبد الرحمان، ما تطلق ما تشد، ستكون العني 
التي أراقب بها، وتسهر على احترام املساطر وسيكون 
عليك، في اللحظة التي أراها مناسبة أن تقدم لي تقريرا 

عن الوضع«.

احللقة 3

الرباط:األسبوع

لكل رمضان نكهته في زمن حكم احلسن الثاني، لكن شهر رمضان الذي تزامن 
مع نهاية سنة 1995 وبداية سنة 1996 كان له طعمه اخلاص، فهذه هي املرة 
األولى التي يتحرك فيها امللك ليعلن احلرب على املهربني وجتار املخدرات، 

لكن احلملة اتخذت مسارا آخر عندما بدأت توقع بالرؤوس السياسية.
في البداية كان هدف احلملة التطهيرية نبيال، لكنها سرعان ما انحرفت 
عن أهدافها عندما أصر البصري على اتخاذها ذريعة للنيل من خصومه في 

السياسة واالقتصاد، وبدل أن تساهم احلملة في ملء صناديق الدولة كما كان 
يتوقع ادريس جطو وزير التجارة والصناعة في حكومة عبد اللطيف الفياللي، 

كادت احلملة أن تدق آخر مسمار في نعش االقتصاد الوطني.
احلملة خلقت جوا من الرعب واخلوف في صفوف املقاولني ورجال األعمال، فبات 
جلهم يتوقعون دخول السجن، لذلك فضلوا سحب أموالهم من الدورة االقتصادية، 
فما كان من احلسن الثاني إال أن أصدر عفوا شامال عن احملكومني في ملف احلملة 

التطهيرية، ولسان حاله يقول:»عفا الله عما سلف«، وهي العبارة نفسها التي 
أصر عبد اإلله بن كيران على ذكرها في أول خروج إعالمي رسمي له على شاشة 
التلفزيون، وكان غرضه طمأنة رجال األعمال وأصحاب رؤوس األموال املتوجسني من حكومته 

التي كانت ترفع شعار محاربة الفساد. 



 شبكات المخدرات.. الوجه
اآلخر للحملة  

إلى هنا يطرح سؤال هل كان اجلميع متفقا على 
الرافضني  قائمة  رأس  على  التطهيرية؟  احلملة 
احلجوجي  الرحيم  عبد  هناك  ك��ان  احلملة  لهذه 
هذا  املغرب،  ملقاوالت  العام  االحت��اد  نقابة  رئيس 
التي  التطهيرية  احلملة  أن  يؤكد  فتئ  ما  األخير 
قادها ادريس البصري كانت لها مغازي سياسية، 
ك��ان مضطرا  امللك  مل��اذا؟ يجيب احل��ج��وج��ي:»ألن 
إلع��ط��اء ص���ورة أخ���رى ل��ل��خ��ارج، لكن م��ع األسف 
سياسة  إل��ى  التخليقية  السياسة  ه��ذه  حت��ول��ت 
تهديدية، وحتولت وزارة العدل إلى قسم في وزارة 
الداخلية، وكانت تنفذ األوامر التي صدرت بحبس 

املقاولني«.
األمر  على  يقتصر  ل��م  البصري  ادري���س  نفوذ 
بحبس امل��ق��اول��ني ب��ل إن���ه جت���رأ ف��ي أح���د األيام 
ليقول إنه يتوفر على لوائح تضم 3 آالف مقاول 
في  للسجن  وم��رش��ح��ني  التهريب  ف��ي  م��ت��ورط��ني 
كان  باملقابل  البيضاء،  ال���دار  ف��ي  كبير  اجتماع 
تتراوح بني  مالية  يتقاضون مبالغ  األقاليم  عمال 
30 مليون و70 مليون سنتيم للتستر على رجال 

األعمال املشبوهني )..(.
باملوازاة مع ذلك انطلقت احلملة وكانت شبيهة 
ف��ي طريقها عددا  ف��ق��د ج��رف��ت  ف��ع��ا  ب���»احل��م��ل��ة« 
قمة  إن  بل  واملتاجر،  املخازن  أصحاب  من  كبيرا 
عندما  الرمضاني  املسلسل  هذا  التشويق سيبلغ 
سيتم اعتقال مسؤولني كبار، ضمنهم املدير العام 
الذي  امل��دي��ر  اجل���اي،  حكيمي  وح��م��اد  للجمارك، 
في  اجل��م��ارك  إدارة  ممثل  ح��م��زة  وأح��م��د  سبقه 

اللجنة الوطنية للوقاية من التهريب.. 
محاربة  ف��ي  متخصصة  ال��ل��ج��ن��ة  ك��ان��ت  ومل���ا 
اإلعان  يتم  أن  الطبيعي  من  ك��ان  فقد  التهريب، 
لتهريب  شبكات  تفكيك  عن  واألخ��رى  الفينة  بني 
امل���خ���درات، ف��ي احمل��ص��ل��ة ك��ان��ت ال��ل��ج��ن��ة العليا 
تفكيك ست  ع��ن  أع��ل��ن��ت  ق��د  امل���خ���درات   ملكافحة 
شبكات، أهمها أربع، الشبكة األولى كان يتزعمها 
عبد العزيز اليخلوفي )انظر اإلطار( ، حيث اعترف 

بأنه يتزعم شبكة متخصصة في التهريب الدولي 
إسبانية  جنسيات  م��ن  جت��ارا  تضم  للمخدرات، 

وأملانية وإيطالية وكندية وهولندية.
ومت  »الياطوط«  يتزعمها  ك��ان  الثانية  الشبكة 
اعتقاله بعد اكتشاف 533 كيلوغراما من احلشيش 
كانت  )السجاد(  الزرابي  مخبأة وسط شحنة من 
الرباط  مطار  م��ن  انطاقا  بلجيكا  نحو  موجهة 
محمد سامة  يتزعمها  كان  الثالثة  الشبكة  سا، 
امللقب بالدرقاوي، ومت ضبطها عقب عملية تفتيش 
مت  ت��ط��وان،  طنجة  طريق  على  أمني  حاجز  عند 
 1390 ب�  محملة  سيارات  أربع  من خالها ضبط 
كيلوغرام من احلشيش، خال هذه العملية اعترف 
املقبوض عليهم بعاقتهم مع شبكة املخدرات التي 
كان يديرها أحمد بونقوب امللقب ب�»الديب« واسمه 
احلقيقي أحمد بونقوب، هذه الشبكة اعتبرت في 
وكانت  املخدرات،  لتجارة  أكبر شبكة  الوقت  ذلك 
امللقب  أن  كشفت  للتحقيق  األول���ي���ة  ال��ع��ن��اص��ر 
ب�»حميدو الديب«، ميتلك ثروة هائلة تضم أماكا 
ف��اره��ة، كما مت حجز جهاز  وع��ق��ارات وس��ي��ارات 
كانت  ال��ذي  اجلهاز  قدرته  تفوق  السلكي  اتصال 
السلكية  وامل��واص��ات  البريد  وزارة  عليه  تتوفر 

والاسلكية..

 الرعب المؤدي إلى إفالس الدولة 
االعتقاالت واملداهمات، وتلويح البصري مبزيد 
من احلرب على رجال األعمال، تسبب في حالة من 
الرعب، حتى أن إحدى الصحف كتبت وقتها:»كثرت 
احملاكمات، من الديب إلى اليخلوفي، ومن الدرقاوي 
الرزاق،  بنعبد  إلى  الزهراوي  ومن  شتريت،  إلى 
مخدرات تهريب، أدوية فاسدة، مربى فاسد، كعك 
فاسدة، إدارة فاسدة، دم فاسد، هواء فاسد.. واقع 
إليها  وصلت  ومخيفة  مرعبة  حالة  إنها  فاسد.. 
الباد، جتعلنا على شفا حفرة من االنهيار، واملثير 
في كل هذا، ليس هي احلملة ذاتها، بل الذي يحيط 
وأقاويل وإشاعات.. فحول كل اسم  بها من كام 
العشرات  هناك  ك��ان  سقطت،  التي  األس��م��اء  م��ن 
ستار  خلف  احملتمية  املكشوفة  غير  الوجوه  من 

ومناصبها«.  أس��م��ائ��ه��ا 
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حول  مطروحا  ك��ان  ال��ذي  السؤال  عن  وبعيدا 
نبل احلملة التطهيرية، فإن السؤال الذي كان من 
الواجب طرحه، هو هل جنحت احلملة التطهيرية 
التي تزعمها احلسن الثاني في محاربة الفساد؟ 
أحد خصوم احلملة التطهيرية احلجوجي، سبق 
له أن عقد في ذلك احلني لقاء مع وزير الداخلية 
ادريس البصري، وقال له نحن ال نطلب حملة، نحن 
نطلب تخليق احلياة االقتصادية، واقترح عليه أن 
يبدأ مبحاسبة العمال أوال، مثل هذا الكام لم يكن 
للحجوجي،  ق��ال  ال��ذي  البصري  ادري��س  ليعجب 
ماشي شغلك.. وكان ذلك اللقاء قد انعقد قبل ثاثة 
أيام من انعقاد اللقاء الشهير في الدار البيضاء، 
على  يتوفر  إن��ه  البصري  ادري���س  فيه  ق��ال  ال��ذي 
لوائح ل� 3000 مقاول مرشحني للسجن، وحضره 
مخصصا  اجتماعا  وك��ان  احلكومة،  أعضاء  ثلث 
للمدينة،  االقتصادية  املشاكل  ملناقشة  األصل  في 
كان  األول  الوزير  الترتيب،  إلى سخرية  »انظروا 
ضد احلملة، وكان يقول لي دافعوا عن حقوقكم، 
لكن بعض زعماء األحزاب ساندوا ادريس البصري 

بكل قوة«.

 ميناء الدار البيضاء يخسر الماليير  
احلملة  تسببت  املغلقة  االج��ت��م��اع��ات  خ���ارج 
التطهيرية في انتكاسة حقيقية لاقتصاد املغربي، 
البيضاء  ال��دار  ميناء  في  احلاويات  تكدست  فقد 
خال شهر فبراير من سنة 1996 ، ووصل عددها 
االستيعابية  الطاقة  تكن  لم  حاوية  آالف   6 إل��ى 
التجار  وك���ان  ح��اوي��ة،  آالف   4 تتجاوز  للميناء 
احلبس،  من  خوفا  حاوياتهم  سحب  جتنبوا  قد 
فتراجعت مداخيل امليناء، من 6 مايير في اليوم 
كبيرة  خسارة  وه��ي  مايير..  ثاثة  دون  ما  إل��ى 

تكبدتها الدولة بسبب اخلوف.
العكسية  ونتائجها  التطهيرية  احلملة  فساد 
بنعلي  ادري����س  االق��ت��ص��ادي  احمل��ل��ل  عليه  ش��ه��د 
التطهيرية  احلملة  إن  ق���ال:  حيث  رح��ي��ل��ه،  قبل 
كانت   1996 لسنة 

حتت ضغط االحت��اد األروب��ي، وكانت في الواقع 
مراحلها  ف��ي  امل��خ��درات  ف��ي  للمتاجرين  موجهة 
األول��ى، واتخذت اجتاها آخر يتمثل في محاربة 
الرشوة، والتملص من الضرائب واقتصاد الريع، 
هذه احلملة لم تسفر عن شيء يذكر، ألن ادريس 
لم  الذين  فشملت  آخ��ر،  اجتاها  أعطاها  البصري 
يكونوا يتفقون معه، والذين لم يدخلوا في قانون 
اللعبة السائد آنذاك، مثل حالة الصيدالني بنعبد 
أن  البيضاء، كما  بالدار  الذي تهجم عليه  الرزاق 
وكان  لانتقام،  فرصة  لهم  أعطيت  العمال  بعض 
إلى  استمر  االقتصاد  في  تراجع  ذل��ك  نتائج  من 

حدود سنة 2000.
هكذا مرت األيام وطوت صفحة النسيان مختلف 
حيثيات القضية التي شغلت الرأي العام في شهر 
رمضان سنة 1996، لكن بعض التفاصيل مازالت 
تطفو من خال تصريحات متناثرة هناك، فبخاف 
ن���زل ع��ل��ى رؤوس »كحل  ال���ذي  ال��ش��دي��د  ال��ع��ق��اب 
الراس« كما يسميهم الصحافي خالد اجلامعي، مت 
إطاق سراح أحد التجار اليهود الكبار في الدار 
سنتيم،  مبليار  قضيته  س��وى  بعدما  البيضاء، 
هذا اليهودي تبني فيما بعد أنه كان مدعوما من 
طرف اللوبي اليهودي األمريكي، الذي ضغط من 
أج��ل إط��اق س��راح��ه، حسب م��ا أك��ده الصحافي 
خالد اجلامعي الذي قال إن مجموعة من أعضاء 
للمغرب  خصيصا  حضروا  األمريكي  الكونغرس 
بعد  ومباشرة  شتريت،  قضية  مناقشة  أج��ل  من 

هذه الزيارة مت إطاق سراح شتريت وابنه.
كان  االقتصاد  تراجع  ومع  احلملة  تطور  أم��ام 
ال بد من توقيفها، وفعا أمر احلسن الثاني بحل 
إلى  دع��ا  كما  التهريب،  حمل��ارب��ة  احمللية  اللجان 
قرار  ذلك  بعد  ليتلوها  املقاولني،  مع  لقاءات  عقد 
بتاريخ  احلملة  في  املعتقلني  عن  الشامل  بالعفو 
16 أكتوبر 1997، وكان من تداعياتها تقدمي وزير 
حقوق اإلنسان محمد زيان الستقالته، هذا األخير 
من ضحايا  املئة  في   96 األبرياء، شكلوا  إن  قال 
به  اتصلوا  العمال  بعض  أن  حتى  احلملة،  تلك 
ليؤكدوا أنهم مطالبني باعتقال 60 مهرب في كل 

مدينة وهو رقم مستحيل، حسب زيان.
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الصيدالني بنعبد الرزاق:
المتهم بإدخال دماء فاسدة للمغرب

عبد العزيز اليخلوفي:
ما عالقة تجارة المخدرات بالسياسة؟

ِاسمه منصف بنعبد الرزاق، يعد أحد أبرز املعتقلني إبان 
احلملة التطهيرية، لكن التهم التي كانت موجهة إليه كانت 
خطيرة جدا، فقد أكدت الباغات احلكومية الصادرة وقتها 
أنه كان يقوم بتهريب دم ملوث يحتوي على فيروس السيدا 

والتهاب الكبد، بتواطؤ مع بعض اجلمركيني.
املغرب بعدما استكمل  إل��ى  ع��اد  قد  ك��ان  ال��رزاق  بنعبد 
دراسته في فرنسا، فأنشأ شركة لألدوية، وشرع في استيراد 
»قارورات السيروم«، لكن تزايد اإلقبال دفعه إلى استغال 
مخزن في عني السبع كان يستغله صهره لصناعة األلبسة، 
إلى هنا تبدو األمور عادية، لكن أحد األشخاص اتصل به 
ذات يوم ليخبره أن املخزن مت تطويقه بالكامل من طرف 

قوات األمن، ومت اقتحامه، بوجود كاميرات التلفزيون.
في اليوم املوالي سينتقل بنعبد الرزاق إلى الكوميسارية 
ليستنطقه والي األمن شخصيا، وكان وقتها هو بوشعيب 
الرميل..كان بنعبد الرزاق يعتقد أن األمور ستقف عند هذا 
احلد، لكن أطوار احملاكمة فاجأته بشكل كبير، حيث سيجد 
نفسه متورطا في تهم تتعلق بالتهريب وباستغال مخزن 
عشوائي، حكم عليه فيه بسنة نافذة، قبل أن تطاله التهمة 
في  الغش  ظهير  على  اعتمادا  فيها  توبع  والتي  الثانية 
املواد الغذائية، واحلال أن األمر يتعلق بعوازل طبية،»وكأن 

العازل الطبي مادة يستهلكها املواطنون«.
إنها  ب��ل  ه��ذا احل��د  ال���رزاق عند  بنعبد  ل��م تقف قضية 
اكتسبت شهرتها من خال ثقل األسماء التي ارتبطت بها 
كما هو احلال بالنسبة لوزير الصحة موالي أحمد العلوي 
ومدير معهد باستور.. فضا عن اإلثارة التي خلقها الباغ 
احلكومي الذي أصدرته وزارة الصحة والذي قيل فيه إن 
من  ملوثة  عينات  يدخل  ك��ان  ال��رزاق  بنعبد 

الدماء بفيروس السيدا والتهاب الكبد.
اجلامعي  خ��ال��د  للصحافي  وس��ب��ق 
عن  اخل����ص����وص  ب���ه���ذا  ح���ك���ى  أن 
الضغوط التي تعرضت لها »نفيسة 
بنشمسي« مديرة مركز حتاقن الدم 
للمتابعة  رفضها  بسبب  وقتها، 
الصيدالني  حق  في 
املذكور، من طرف 
ادريس  الوزير 

البصري.

ك���ث���ي���ر من  ِاع����ت����ب����ر 
عبد  دف���ن  أن  املتتبعني 
ال��ع��زي��ز ال��ي��خ��ل��وف��ي في 
ب��داي��ة ش��ه��ر ي��ون��ي��و من 
كان مبثابة   ،1998 سنة 
التي  األس����رار  لكل  دف��ن 
حبلت بها قضيته، علما 
أن الرجل توفي على إثر 
فاشلة  ج��راح��ي��ة  عملية 
بعد  ال����ل����وزت����ني،  ع���ل���ى 
في  ع��ام��ني  م��دة  قضائه 

السجن، كما قيل )..(.
متخصصة  لشبكة  بزعامته  عرف  ال��ذي  اليخلوفي 
في جتارة املخدرات، تتشابك في قضيته كل اخليوط، 
املخدرات  عاقة  عن  ال��س��ؤال  قضيته  في  ط��رح  حيث 

بالسياسة.
كانت أول جملة نطق بها اليخلوفي » أنا في حمى 
صاحب اجلالة«.. وإنني بريء من كل التهم، إن أول 
سكن لي في املغرب، كان في سا ولي معمان للمابس 
املخدرات،  في  الدولي  لاجتار  وبالنسبة  اجل��اه��زة.. 
صاح قائا:»أنا بريء من هذه التهم، وإن من فعلوها 
لي، هم أعداء الوحدة الترابية.. وردد كلمة أنا مظلوم، 

أنا مظلوم«.
عن  م���خ���درات  قضية  ف��ي  معتقل  س��ي��ت��ح��دث  مل���اذا 
القليلة  »املعلومات  الرابط؟  ماهو  الترابية؟  الوحدة 
أن  إلى  تشير  اليخلوفي،  السيد  رافقت محاكمة  التي 
جتارة املخدرات كان رمبا وجها ثانويا في انشغاالته، 
فيما كان الوجه الثاني، ذا طابع سياسي تتخلله الكثير 
من مناطق الظل، فالسيد اليخلوفي كانت له مشاريع 
كانت  التي  كوبا  بينها  من  دول  ع��دة  في  استثمارية 
تربطه فيها عاقات بكبار السياسيني، وقد تردد آنذاك 
أن وجوده في كوبا كان موازيا للقيام مبهام سياسية 
حيث  املغربية،  الصحراء  بقضية  مباشرة  عاقة  لها 
التقى هناك بالعديد من مسؤولي البوليساريو، وعمل 
على الدفع ببعضهم إلى العودة للمغرب، والتخلي عن 

وهم االنفصال.)جريدة أصداء: 10 يونيو 1998(.

األسبوع الصحفي في 
األكشاك األوروبية 
www.alousboue.net

بعد مبادرة إطاق موقع إلكتروني رسمي 
خاص بجريدة األسبوع الصحفي، في إطار 
احلديثة،  التواصل  وس��ائ��ل  على  االنفتاح 
وبعد النجاح الذي حققه املوقع بتفوقه على 
باقي املواقع اإللكترونية اإلخبارية األخرى، 
هاهي   ،»google« إحصائيات شركة  حسب 
تنزل  األس��ب��وع  جل��ري��دة  ال��ورق��ي��ة  النسخة 
إلى األكشاك األروبية، بهدف خلق مزيد من 
في  الصحفي  األس��ب��وع  ق��راء  مع  التواصل 

أروبا.
ال��ص��ورة ملتقطة م��ن أح��د األك��ش��اك في 
باريس، وتظهر فيها جريدة »األسبوع« وقد 
أخرى  صحف  ج��ان��ب  إل��ى  مكانها  ح��ج��زت 
عملية  أن  علما  ال��ع��ال��م،  أرج���اء  عبر  ت���وزع 
في  إضافية  أخ��رى  نقطا  ستشمل  التوزيع 

املستقبل القريب.

ابن إلياس العماري 
يقود حركة مترد ضد 

بن كيران 

تقليدا ملا يقع في مصر، سارع مجموعة 
من الشباب إلى إطاق نداء حركة مترد 
امل��غ��رب��ي��ة، وك��ان��ت ال��ب��داي��ة ع��ب��ر إطاق 
غير   ،)..( النظام  إسقاط  إلى  يدعو  نداء 
األنترنيت،  من  حذفه  مت  ما  سرعان  أنه 

نسخة ليفسح املجال لظهور 
يقودها  معدلة  ب أخرى  لشا ا

اب�����������������ن ن��اج��ي ال��ع��م��اري وهو 
إلياس العماري، القيادي النافذ في حزب 
إسقاط  ف��ي  مطلبها  يتلخص  األص��ال��ة، 
العماري  س��واه.ن��اج��ي  دون  ك��ي��ران  ب��ن 
كان قد صرح للصحفيني أن فكرة إنشاء 
املغربية« جاءت بعد نقاش  »حركة مترد 
أمام  معطلة  وأطر  فاعلني سياسيني  مع 
قبة البرملان وبعض أفراد حركة عشرين 
فبراير، مؤكدا أن هدفها األسمى »حتقيق 
م��ط��ال��ب ح��رك��ة ع��ش��ري��ن ف��ب��راي��ر خاصة 

املتعلقة بامللكية البرملانية«،  .
أن هناك  ت��أك��د  ال���وق���ت  م����رور  وم����ع 
أولها  املغربية،  مت��رد  حلركة  نسخ  ع��دة 
للدستور،  معارضة  بأنها حركة  توصف 
وق���د اخ��ت��ارت ال��ث��ام��ن م��ن غ��ش��ت كيوم 
للتظاهر إن لم يحقق بن كيران مطالبها، 
 17 يوم  تنقضي  للحكومة  مهلة  منحت 
غشت اجلاري، وهناك نسخ أخرى تضم 
كانوا  وال��ذي��ن  فبراير   20 حركة  أع���داء 
يعارضون اخلروج للشارع، لكنهم اليوم 
وجدوها فرصة للمطالبة بإسقاط حكومة 

األسبوع الصحفي في أحد أكشاك باريس 

إلياس  اب��ن  ص��ورة  بنشر  تنفرد  األسبوع 
العماري في مظاهرات حركة 20 فبراير

مشاهير الحملة

الديب أو احمد بونقوب:
من مساعد بحار إلى أكبر تاجر مخدرات  

بونقوب  أح���م���د  ول�����د 
املعروف بالديب في طنجة 
كمساعد  ب��دأ   ،1944 سنة 
بحار وهو في سن السادسة 
مركب  م����ن  ع���ل���ى  ع���ش���رة 
الفاصلة  امل��س��اف��ة  ي��ق��ط��ع 
بني طنجة وإسبانيا ذهابا 
سنة  حلت  إن  وما  وإيابا، 
الشاب  ك���ان  ح��ت��ى   1970
»الديب« قد متكن من شراء 
استعمله،  ص��غ��ي��ر  م��رك��ب 
ن��ق��ل كميات  ف��ي  م��ب��اش��رة 

من املخدرات، ومع مرور الوقت توسعت خبرته في املجال، 
البضاعة،  ناقلي  أشهر  إل��ى  10 سنوات  ظ��رف  في  وحت��ول 

حيث كان يؤمن بنفسه عملية النقل والتسليم.
أقوى  عرش  على  التربع  نحو  مسيرته  الديب  بدأ  هكذا 
وأكبر جتار املخدرات، ألجل ذلك كتبت الصحف يوم اعتقاله 
التابعة  املخدرات  مكافحة  وح��دة  أن   1996 فبراير   13 في 
لوزارة الداخلية وضعت يدها على أخطر مهرب للمخدرات 

في املغرب، غير أن العملية لم تكن سهلة بتاتا.
فبعد صدور أمر قضائي باعتقاله، بدأ الديب ينتقل بني 
شققه وإقاماته في مدينة طنجة، وذلك لتضليل قوات األمن، 
التي تطل على  إح��دى شققه،  في  به احل��ال  أن يستقر  قبل 
وصلته  هناك  شوقي..  أحمد  مع  املتقاطع  باستور،  ش��ارع 
من  فانتقل  محاصر،  كله  احل��ي  أن  له  أك��دت  هاتفية  مكاملة 
املصعد،  نفق  في  اختبأ  مت  ومن  املقابلة،  الشقة  إلى  شقته 
الطريقة  يعرف  أن  أحد  يستطع  لم  حيث  أسبوعني..  طوال 

التي كان يصل إليه األكل بها )..(.
هكذا اضطر الديب إلى تسليم نفسه، بعد أن أعياه اجلوع 
عليه  القبض  إلقاء  األمن حلظة  قوات  والتعب، وقد وجدته 
صاحبتها  التي  محاكمته  فصول  لتنطلق  للغاية،  منهكا 
»مت  إن��ه  ق��ال��ت  ال��ت��ي  تلك  ومنها  مثيرة،  صحفية  تغطيات 

استعمال أقراص مخدرة النتزاع اعترافات من الديب«. بنعبد الرزاق

عبد العزيز اليخلوفي

الديب
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كواليس  إ سبانيا
إسبانيا في  املغربية  باجلالية  خاصة  صفحة 

مدريد: محمد عالء الدين
ككل موسم عبور، وعودة أفراد 
الجالية المغربية المقيمة بأوربا 
إلى أرض الوطن، تقوم عناصر 
لمكافحة اإلرهاب اإلسبانية بحالة 
السيارة  بالطرق  تأهب قصوى 
الحدود  ن��ق��اط  إل����ى  ال���م���ؤدي���ة 
ال��م��غ��رب��ي��ة، وتشتد  اإلس��ب��ان��ي��ة 
سبتة  بمدينتي  أكثر  المراقبة 
ومليلية المحتلتين، تجنبا لتسلل 
عناصر متطرفة تحاول الفرار من 
تقول  كما  تلك  أو  الجهة  ه��ذه 

السلطات اإلسبانية..
الحكومة  ص��ادق��ت  أن  فمنذ 
لمكافحة  قانون  على  اإلسبانية 
في  والجهادي  الدولي  اإلره��اب 
يوليوز عام 2011، يقوم الحرس 
المدني اإلسباني من فترة ألخرى 
وفق هذا القانون بمداهمات تشمل 
عدة مناطق وجهات بالمدن والقرى 
اإلسبانية، وكانت في أحيان كثيرة 
تلقي القبض على عدد من المشتبه 
بهم الرتباطهم بتنظيم القاعدة، 
خصوصا منهم عناصر مغاربة 

وج��زائ��ري��ي��ن، ت��ق��دم ل��ه��م الدعم 
اللوجستيكي والمادي.

الداخلية  وزارة  وك���ان���ت 
اإلسبانية قد اتبعت أربعة ركائز 
أساسية لذلك، وهي: أخذ االحتياط 
والحماية والمتابعة واإلصالح، 
وه���ي رك��ائ��ز وض��ع��ه��ا االتحاد 
لمكافحة   2009 ع���ام  األورب����ي 
»الضربات  وات��خ��اذ  اإلره�����اب، 
ما  وهو  كاحتياط،  االستباقية« 
األمنية  األج��ه��زة  على  ي��ف��رض 
اإلسبانية أن تبقى في حالة تأهب 

دائم تحسبا ألية مفاجأة..
وقد أشارت مصادر إعالمية في 
تقارير لمراسليها أن العديد من 
أتباع تنظيم القاعدة في المغرب 
اإلسالمي، أصبحوا يتخذون من 
إسبانيا ملجأ لهم خالل السنوات 
األخ��ي��رة، وذك��رت صحيفة »إيل 
عدد  أن  اإلسبانية  بيريوديكو« 
ه����ؤالء ي��ق��در ب��ال��م��ئ��ات، وأنهم 
إسبانيا  إلى  اللجوء  يحاولون 
فرارا من المالحقات األمنية في 
دول المغرب العربي، وأن ما يعقد 

في  مالحقتهم  مهمة  ص��ع��وب��ة 
إسبانيا، إما كونهم يتوفرون على 
وثائق مزورة بهويات مختلفة، 
ي��ت��وف��رون على  ال  وإم���ا كونهم 
سوابق إجرامية معينة، وبمجرد 
وصولهم إلى إسبانيا متخفين 
المغاربة  المهاجرين  آالف  بين 
إبان فترة العبور، واستقرارهم 
بإحدى المدن اإلسبانية يلتحقون 
تتكلف  م��ت��ط��رف��ة  ب��ج��م��اع��ات 

بتأطيرهم وتوجيههم.

واستنادا إلى تقارير المصالح 
فإن  اإلس��ب��ان��ي��ة،  االستخبارية 
مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين 
وطاراغونة وخيرونا ومنطقتي 
ون��اف��اري، صنفت على  الباسك 
والمناطق  ال��م��دن  قائمة  رأس 
اإلسبانية التي تنشط فيها هذه 
الخاليا السلفية، وجل أفراد تلك 
مرشحون  م���غ���ارب���ة،  ال��خ��الي��ا 

»للجهاد«..
للرأي  استطالع  كشف  وق��د 

الكانو  ري����ال  ال��م��ع��ه��د  أن���ج���زه 
للدراسات اإلستراتيجية - وهو 
من أبرز مراكز الدراسات اإلسبانية 
السياسات  ف��ي  المتخصصة 
الخارجية والتي غالبا ما تعتمد 
الحكومة اإلسبانية على دراساته 
في سياساتها الداخلية والخارجية 
- كشف هذا المعهد أن 50 في 
ال��م��ائ��ة م��ن اإلس��ب��ان يصنفون 
وذوي  كإسالميين،  ال��م��غ��ارب��ة 

إيديولوجية إسالمية متشددة!!
هذا  ال��رأي  استطالع  ويأتي 
كتقليد لدى اإلسبان في إصدار 
أحكامهم النمطية التي تعودوا 
عليها خالل سنوات طويلة إزاء 
وال��م��غ��ارب��ة، كصورة  ال��م��غ��رب 
سلبية، وهم يعتبرونه كمصدر 
للخطر عليهم سواء على مستوى 
تصدير أفواج من المهاجرين، أو 
م��ج��م��وع��ات إره��اب��ي��ة ت��ج��د في 
يسهل  من  المغربية  السلطات 
التراب  إل���ى  ع��ب��وره��م  عملية 
زع����م  ح����س����ب   - اإلس�����ب�����ان�����ي 

المستجوبين.

مذكراته  س��ل��س��ل��ة  ض���م���ن 
الداخلية »السرية« التي يبعث 
بها محمد عبد العزيز إلى أتباعه 
من أعضاء جبهة البوليساريو 
بإسبانيا، المذكرة األخيرة التي 
ثمن فيها المجهودات المبذولة 
من طرف بوليساريو مدريد الذين 
نجحوا في استقطاب أصوات 
األوربية  ب��ال��ع��واص��م  ج��دي��دة 
م��دري��د لمساندة  م��ن  ان��ط��الق��ا 
طروحة الجبهة - في االنفصال 
- واالعتراف مستقبال بما يسمى 
ب�:»الجمهورية الصحراوية«، كما 
إفادة  المذكرة حسب  في  ج��اء 
الجبهة  عن  منشق  ص��ح��راوي 

بمدريد اطلع على فحواها..
ويستفاد من مضمون المذكرة 
التي وصفت بالسرية أن زعيم 
ي���راه���ن على  االن��ف��ص��ال��ي��ي��ن 
استقطاب أحزاب أوربية جديدة 
المصير«  »تقرير  وتأييد  لدعم 
الذي ينادي به، خصوصا بعد 
أن أقدم البرلمان اإليطالي، يوم 
)ثالث يوليوز( على تشكيل لجنة 
تضامن مع جبهة البوليساريو 
م��ك��ون��ة م���ن ج��م��ي��ع األح�����زاب 
السياسية الممثلة في المجلس 
التشريعي، وتضم اللجنة: حزب 
شعب الحرية واالختيار المدني، 
وحركة  الديمقراطي،  والحزب 
البيئة والحرية، وحركة خمسة 
التي  الشمال  وراب��ط��ة  ن��ج��وم، 
ت����رغ����ب ف����ي االن����ف����ص����ال عن 

إيطاليا..
جبهة  اس����ت����ط����اع����ت  ل����ق����د 
تأييد  ح��ص��د  ال��ب��ول��ي��س��اري��و 
وباقي  اإلس���ب���ان���ي  ال��ب��رل��م��ان 
ثم  ال��ذات��ي،  الحكم  ب��رل��م��ان��ات 
برلمان السويد الذي اعترف بما 
يسمى بالجمهورية الصحراوية 
برلمان  من  وتأييد  المزعومة، 
إيرلندا، وهناك احتمال تأسيس 
دول  ف��ي  مماثلة  أخ���رى  ل��ج��ن 

أوربية أخرى.
فإن  المصدر،  ذات  وحسب 
الماضي  الشهر  عقد  اجتماعا 
بالرابوني شرق جنوب الجزائر 
تم  العزيز،  عبد  محمد  حضره 
اللقاءات  برامج  ت��دارس  خالله 
أعضاء  وت���ح���رك  ال��م��ب��رم��ج��ة، 
البوليساريو بالعواصم األوربية 
من  التأييد  من  المزيد  لحصد 
بها،  ال���ب���رل���م���ان���ات  أع����ض����اء 
وال��م��راه��ن��ة ع��ل��ى خ��ل��ق لجن 
للتضامن كما حدث في إسبانيا 
أول األمر، كما تم تحديد خالل 
أسماء  إليه  المشار  االجتماع 
األعضاء الذين سيتولون القيام 
العواصم  بعض  ف��ي  ب��ج��والت 
األوربية »المانحة في السابق« 
على  للحصول  م��ح��اوالت  ف��ي 
مساعدات مالية جديدة، تقيهم 
م�����ن ت���ب���ع���ات االن���ت���ف���اض���ات 
تشهدها  ال���ت���ي  ال��م��ت��واص��ل��ة 
مخيمات تندوف، وتم وضع على 
المسمى  األعضاء  ه��ؤالء  رأس 

)عبد القادر طالب عمر( الذي حل 
ف��ي محاولة  م��ؤخ��را  ب��م��دري��د 
جديدة للحصول على مساعدات 
مالية، في الوقت الذي يصعب 
فيه تلبية هذا الطلب وإسبانيا 
تشهد ركودا اقتصاديا، وحراكا 
شعبيا خطيرا، وهي ال تستطيع 
تلبية حتى أبسط الضروريات 
لماليين اإلسبان العاطلين عن 

العمل.
والظاهر أن جبهة البوليساريو 
تبدي قلقا جراء التهميش الذي 
اإلسبانية  الحكومة  من  تتلقاه 
ال��م��دة األخ��ي��رة، ال��ت��ي توقفت 
تدريجيا عن تقديم المساعدات 
المالية للجبهة، بعد سلسلة من 
االن��ت��ق��ادات ال��ت��ي وج��ه��ت إلى 
ح��ك��وم��ة )م���اري���ان���و راخ�����وي( 
بخصوص هذا الموضوع، حيث 
أصبحت المساعدات شحيحة، 
وهو ما أكده القيادي في الجبهة 
)عبد القادر طالب عمر( في حوار 
مع الجريدة اإلسبانية الرقمية 
»إن  ق��ال:  عندما  )إنفوليبري( 
إسبانيا انتقلت من المركز األول 
في تقديم المساعدات إلى المركز 

األخير«!
الحكومة  أن  إل����ى  وي���ش���ار 
اإلسبانية الحالية لم توجه خالل 
هذه السنة بالخصوص أية دعوة 
رسمية ألي عضو بالجبهة كما 

كان الحال في السابق.

والخضروات  الفواكه  اتحاد مصدري  من  ذكرت مصادر 
الفالحية  المنتوجات  أن  اإلع��الم،  وسائل  لبعض  اإلسبان 
اإلسبانية تضررت بشكل كبير خصوصا خالل الستة أشهر 
والتي وصفتها  القوية  المنافسة  إلى  ذلك  وعزت  األخيرة، 
المغاربة لألسواق  المصدرون  التي يقوم بها  ب�:»الشرسة« 
بين  الحر  التجاري  التبادل  توسيع  بعد  وخاصة  األوربية 
السنة  من  فبراير  شهر  نهاية  األورب���ي  واالت��ح��اد  المغرب 
الماضية، واعتبرت هيأة المزارعين اإلسبان أن ذلك االتفاق 

كان سلبا عليهم، وتسبب لهم في خسائر فادحة..
وبدأ الحديث هذه األيام على ضرورة إعادة النظر في اتفاقية 
الشراكة األوربية مع المغرب، وهو الحديث القديم – الجديد 
الذي انطلق إبان توقيع مجلس الجمعية المغربية األوربية 
ببروكسيل االتفاق الفالحي المغربي األوربي خالل دجنبر من 
سنة 2010 والذي بدأ تفعيله شهر ماي من العام 2011، إذ 
لم يسلم هذا االتفاق من انتقادات شديدة اللهجة من طرف 
نقابة الفالحين اإلسبان، خاصة وأن االتفاق يتضمن زيادة 
في حصص الواردات من الطماطم المغربية لألسواق األوربية 
إلغاء  على  أيضا  االتفاق  نص  كما  المائة،  في   22 بنسبة 
التعريفات الجمركية على 55 بالمائة من إجمالي الواردات 

من المغرب من الخضر والفواكه.
المفوضية  إلى  بطلب  تقدمت  قد  مدريد  حكومة  وكانت 
الجودة والكميات  المراقبة على  األوربية تطالبها بتشديد 
المصدرة من الطماطم المغربية إلى األسواق األوربية، وكان 
على  حملة  شن  قد  )الميريا(  مزارعي  جمعية  عن  مسؤوال 
المصدرين المغاربة، حينما اعتبر أن الطماطم المغربية )ال 
تخضع للمراقبة الصحية، وأن عمليات اإلنتاج ال تتم فيها 
مراعاة حقوق العمال المغاربة، إضافة إلى استغالل واستخدام 
األطفال في أعمال شاقة، وزاد قائال بأن المصدرين المغاربة 
ال يلتزمون باألداء الضريبي على الطماطم، مما يؤدي إلى 
انخفاض األسعار وبالتالي يعرض المزارعين اإلسبان إلى 

خسائر كبيرة أدت إلى إفالس بعضهم.

األلوان الثقافية للمغرب 
بإشبيلية

تحتضن مدينة إشبيلية جنوب إسبانيا 
منذ األسبوع الجاري معرضا تحت شعار: 
»األلوان الثقافية للمغرب«، يستمر المعرض 
إلى غاية الثالثين من يوليوز، يقام بمؤسسة 
األبيض  البحر  لحوض  الثالث  الثقافات 
فنية  ول��وح��ات  ص��ورا  ويضم  المتوسط، 
ونماذج من الصناعات التقليدية المغربية، 
ولقطات مصورة لمعالم العمارة المغربية، 
التقطت من طرف مصورين محترفين، فضال 
على عرض ألوان زاهية لمختلف مجاالت 

اإلبداعات المغربية..
ويشكل المعرض الذي افتتحته )البيرا 
خيرونس( المديرة العامة لمؤسسة الثقافات 
المتوسط،  األبيض  البحر  الثالث لحوض 
مناسبة للزوار اإلسبان واألجانب للتعرف 
ال��ح��ي��اة فيها عبر  ع��ل��ى ب��الدن��ا وم��ظ��اه��ر 
التقليدي  وال��ص��ان��ع  ال��ف��ن��ان  إب���داع���ات 

والمهندس المغربي.

وقفة احتجاجية ألفراد 
الجالية الموريتانية بأليكانتي

الجالية  أف������راد  م���ن  م��ج��م��وع��ة  ن��ظ��م 
ال��م��اض��ي وقفة  ال��ج��م��ع��ة  ال��م��وري��ت��ان��ي��ة 
احتجاجية قرب القنصلية الجزائرية بمدينة 
الشعارات  خ��الل  من  طالبت  )أليكانتي(، 
المرفوعة إطالق سراح األسرى الموريتانيين 
عن  والكشف  البوليساريو،  جبهة  ل��دى 
البوليساريو  قادة  ومحاسبة  المفقودين، 
المتورطين في عمليات االختطاف واإلبادة 

والتعذيب.
الوقفة االحتجاجية دامت ساعة كاملة، 
مع  التنسيق  ذل��ك  بعد  المحتجون  ق��رر 
حقوقية،  وه��ي��ئ��ات  إس��ب��ان��ي��ة  ج��م��ع��ي��ات 
لتحسيس الرأي العام اإلسباني وهيئات 
العالم بما  الدفاع عن حقوق اإلنسان في 
بالرابوني  البوليساريو  بسجون  يقع 

بتندوف فوق التراب الجزائري.

ارتفاع معدل التضخم 
بإسبانيا

أفاد المعهد الوطني اإلسباني لإلحصاء 
في بالغ أصدره الخميس الماضي أن معدل 
التضخم بإسبانيا ارتفع بنسبة 2.2 بالمائة 
المحروقات،  أسعار  ارتفاع  بسبب  وذل��ك 
إسبانيا،  في  التضخم  معدل  أن  وأض��اف 
ارتفع خالل شهر ماي الماضي بنسبة 1.8 
بالمائة، وعزا هذا االرتفاع باألساس، إلى 
كانت  التي  المحروقات  أسعار  في  زي��ادة 
السنة  من  نفسه  الشهر  خ��الل  منخفضة 

الماضية.
ارت����ف����اع أسعار  ف���ي  ت��ب��اط��ؤ  وس���ج���ل 
أن  بعد  األخ��ي��رة،  األش��ه��ر  ف��ي  االستهالك 
تجاوزت ثالثة بالمائة في عام 2012، وبلغ 
شتنبر  ف��ي  بالمائة   3.5 التضخم  معدل 
إلى  يتراجع  أن  قبل  الماضيين،  وأكتوبر 
و2.8  ودجنبر،  نوفمبر  في  بالمائة  ثالثة 
بالمائة في يناير، ليعاود االرتفاع إلى 2.9 
بالمائة ثم االنخفاض إلى 2.6 في الشهر 

الموالي.

حسب السلطات األمنية اإلسبانية: المغاربة في مقدمة »الجهاديين«
الطريق إلى »اجلهاد« مير عبر سبتة ومليلية احملتلتني

من  مقربة  إسبانية  إع��الم��ي��ة  منابر  حسب 
البوليساريو، فإن هذا الكيان قطع خطوة جديدة 
الديمقراطي  الجمهوري  اليسار  أق��دم  حينما 
الفرنسي على تأسيس مجموعة عمل ودراسة حول 
مواقف  لمساندة  المغربية،  ال��ص��ح��راء  ن���زاع 

البوليساريو وطروحاته.
وت���راه���ن ج��ب��ه��ة ال��ب��ول��ي��س��اري��و ع��ل��ى تأييد 
مجموعات ولجان في البرلمانات األوربية لها، 
البرلمان  تأييد  حصد  ف��ي  نجحت  اآلن  ولحد 
اإلسباني وباقي برلمانات الحكم الذاتي بإسبانيا، 
يسمى  بما  اعترف  ال��ذي   – السويد  برلمان  ثم 
»الجمهورية الصحراوية«، كما حصل هذا الكيان 
برلمان  من  مطلق  تأييد  على  الجزائر،  صنيع 

إيرلندا، واحتمال تأسيس لجان أخرى في النمسا 
والدول األسكندنافية.

الفرنسية  ال��ع��م��ل  مجموعة  وس��ت��ق��وم  ه���ذا 
بالتعريف بجوانب في نزاع الصحراء، وتقديم 
اقتراحات ومبادرات يبدو أنها ستصب في مصلحة 
البوليساريو الذي تمكن بعض أعضائه من إقناع 
الساسة الفرنسيين بضرورة إشراكهم في ملف 
النزاع القائم بما لهم من مكانة ووزن في البحث 
ع��ن ح��ل ف��ي ح��ال��ة ان��خ��راط��ه��م ض��م��ن مساعي 
األسماء  أحد  عليه  أكد  ما  وه��ذا  البوليساريو، 
البارزة في مجموعة العمل وهو )نيكول سانسو( 
ال��ذي ص��رح ))ب��أن فرنسا يجب أن تنخرط في 

البحث عن حل لنزاع الصحراء بشكل فعال((.

تكشف أحدث دراسة علمية جينية 
بأن كروموزومات المغاربة تتركز في 

غرب شبه الجزيرة اإلبيرية..
ويكشف البحث كذلك عن مستوى 
عال من تنصير المسلمين واليهود، 
وفقا لمؤلفي دراسات الجينية، حيث 
تنامت الهجرات الكبيرة في عصور ما 
قبل التاريخ، ولكن يوجد مجال واسع 
في التعمق في هذا الجانب واكتشاف 
ال��م��زي��د م��ن ال��ب��ش��ر ف��ي ك��ل منطقة 
بين  العالقة  رب��ط  وكذلك  جغرافية، 
الغزو والهجرة وغيرها من التنقالت 
ال��س��ك��ان��ي��ة وال��م��دون��ة ف��ي سجالت 
اإلبيرية  الجزيرة  شبه  في  التاريخ 

طويلة  تاريخية  ولفترات  تصادفت 
اثنين من السكان المسلمين في شمال 
إفريقيا ويهود السفارديم، الذين لهم 
أصول جغرافية مختلفة جدا، وبالتالي 
العامالت  تلك  تتبع  بسهولة  يمكن 
الوراثية من ساللة األب إلى األبناء 
ح��ي��ث ل���م ي��ض��ع��ف م���ع م����رور آالف 

السنين.
لقد قام علماء إسبان وبريطانيون 
وفرنسيون بإجراء تحليل جيني على 
1140 من الرجال في 18 منطقة من 
البليار،  وج��زر  الجزيرة  شبه  سكان 
بأن  إليها  توصلوا  التي  والنتيجة 
اإلسبان من أصول مغاربية هم 11 في 

أصول  م��ن  ب��ال��م��ائ��ة  و20  ال��م��ائ��ة، 
الشرقيين،  اليهود  أي  ال��س��ف��اردي��م 
وتظهر هذه الدراسة على مستوى عال 
من التحول الديني طوعيا أو قسريا 
التاريخية  المرحلة  بسبب  مدفوعة 
التعصب  نتيجة  أو  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
الديني والذي أدى إلى اندماج سريع 
بنية  في  والسفارديم  العرب  ألحفاد 
النتيجة  وه��ذه  اإلسباني،  المجتمع 
قامت بنشرها المجلة الدورية األمريكية 
لعلم الوراثة، وهي نتاج لدراسة قام 
)ليستر(  ج��ام��ع��ة  ف���ي  ع��ل��م��اء  ب��ه��ا 
البريطانية وجامعة )بومبيو فابرا( 

في برشلونة.

30 في المائة من اإلسبان لديهم بصمات 
جينية من أصول سفاردية وعربية

حسب »مذكرة سرية« لمحمد عبد العزيز:
جبهة البوليساريو تتسول في العواصم األوربية!

الطماطم المغربية متهمة 
بإفالس المزارعين اإلسبان!

تأسيس مجموعة عمل لمساندة البوليساريو

معبر سبتة احملتلة
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املغرب التطواني يقدم هدايا إلى الصحافيني.
»المساء«

صحافة أبرون وأبناؤه.
الفهري يصالح الصحافيني على مائدة اإلفطار.

»صحف«
صحافة احلريرة..

ال أؤمن بنظرية: أنا أدرب أنا موجود.
»المدرب عبد الهادي السكيتيوي«

بالفعل فيلسوف املدربني املغاربة.
أنا مدرب واقعي ولست مرتزقا.

»الجزائري بنشيخة مدرب الدفاع الجديدي«
من قال بأنك مرتزق.. مول الفز كيقفز.

جامعة الكرة توقف ثالثة مسيرين.
»المساء«

عليها أن توقف العبث الذي تتسبب فيه.
5 مرشحني ينافسون الفهري على رئاسة اجلامعة.

»األحداث المغربية«
فيلم قدمي، الفهري سيبقى رئيسا، بت نبت.

الالعب مالكويت يقترح العبا فرنسيا على املغرب الفاسي.
»األخبار«

عالم  دخلوا  الالعبون  حتى  خبار،  تسمع  نهار  عش 
السمسرة.

الفهري يطالب بتطبيق القانون في مباراة الكاك وبني مالل.
»صحف«

كان عليك أن تطبق القانون، وتعقد اجلمع العام في شهر أبريل، 
بعد مهزلة جنوب إفريقيا، ونتائج إقصائيات كأس العالم.

إحدى  إلى  أو  مايوركا  أو  ملقا  إلى  االنتقال  بإمكاني  كان 
األندية الفرنسية.

»لبهيج العب حسنية أكادير«
أو إلى ريال مدريد أ وبرشلونة أو مانشيستر. إذا لم تستح 

فقل ما شئت.

 العدد: 750  اخلميس 18 يوليوز 2013

اندهش الصديق العزيز الزميل بدر الدين اإلدريسي 
رئيس حترير جريدة »املنتخب« حينما علم بأن بعض 
الصحفيني الذين يشتغلون في بعض القنوات التلفزية، 
»وكوكالء«  كسماسرة  يشتغلون  اخلاصة  واإلذاع���ات 
الدين  بدر  لالعبني واملدربني بدون ترخيص. وأضاف 
ب���أن ه����ؤالء »ال��ص��ح��ف��ي��ني« احمل��س��وب��ني ع��ل��ى اجلسم 
اإلعالمي »املنهك« أصبحوا مهندسني ألكبر الصفقات، 

بعض بل يفرضون العبني ومدربني  على 
ال���ف���رق م��ق��اب��ل إت�����اوات 

مهمة.. 
مل����������������اذا ك����������ل ه�������ذا 
االستغراب، ونحن نعيش 

في املغرب؟
مهنته،  غير  من  فهناك 

الصحافة  ل��ع��ال��م  ل��ي��ت��ف��رغ 
حلوبا،  بقرة  أصبحت  التي 

منها،  يستفيدوا  كيف  ع��رف��وا 
ومن بعض املسيرين الذين ابتلت 

بهم الرياضة الوطنية بشكل عام وكرة 
ال��ت��ي أصبحت  اخل��ص��وص،  على  ال��ق��دم 

جتلب املاليني من الدراهم، مستفيدة من اإلشهار والبث 
التلفزي، والكرم احلامتي لبعض املؤسسات العمومية 

التي تبذر وتوزع املال العام بكرم حامتي.
احلديث عن هذه العينة من الصحافة والصحفيني 

طويل جدا.
»يبيع«  م��ن  ف��ه��ن��اك  امل��رئ��ي��ة  للصحافة  فبالنسبة 
ثمن،  هناك  العادية  الساعات  وفي  بالدقيقة،  البالطو 
أم��ا في أوق��ات ال���ذروة وف��ي نهاية األس��ب��وع، فالثمن 

مضاعف وباملوعد!
ظهور  بعد  خاصة  املسموعة  للصحافة  وبالنسبة 
بعض »الدكاكني« التي أرادت أن تسمي نفسها »إذاعة 
خاصة« فحدث وال حرج، فبعض »اإلذاعيني« أصبحوا 
يتدخلون وبشكل مباشر في شؤون األندية، ويشعلون 
نيران الفتنة بني املسيرين، بل الغريب في األمر هو أنهم 
يستفيدون من املؤيد لسياسة فريق ما، ومن املعارض، 

لكل فاحتني أبواب  »دك����اك����ي����ن����ه����م« 
ودب،  ه�����ب  م�����ن 
الدائم  ش��ع��اره��م 
ينصر  »ال���ل���ه  ه���و 

اللي صبح«..
بالنسبة  أم����ا 
للصحافة املكتوبة 

فتلك حكاية أخرى..
هناك بعض ما يطلق عليهم 
إجراء  في  مختصني  »الصحفيني« 
احلوارات مع رؤساء األندية فقط؟! بل 
أصبحوا ناطقني رسميني باسم هؤالء الرؤساء 
»األظرفة«  ومبالغ  اإلت��اوات  رفع  في  يتنافسون  الذين 
مقابل النفخ في إجنازاتهم وأفكارهم ومشاريعهم التي 

ال نراها إال على الورق..
ن���وع آخ���ر م���ن ال��ص��ح��ف��ي��ني، م��خ��ت��ص ف���ي إج���راء 
لهؤالء  مينحون  الذين  املدربني  بعض  مع  احل���وارات 
أو  البحث  مقابل  محترمة  مالية  مبالغ  الصحفيني 
التوسط لهم لدى بعض الرؤساء بل مستعدين القتسام 

معهم نصف منحة التوقيع أو البرميات.
حوارات  إج���راء  ف��ي  مختصون  صحفيون  وه��ن��اك 

مبعانقة  يحلمون  ال��ذي��ن  ال��الع��ب��ني  بعض  م��ع  تافهة 
االحتراف، مقابل تعبئة الهاتف أو مبلغ مالي بئيس.. 
بل منهم من »يقتل« والده أو الدته أكثر من عشرين مرة 

في السنة مقابل احلصول على أموال التعزية.
حتدثنا ع��ن اجل��ان��ب امل���ادي واألخ���الق���ي.. أم��ا إذا 
أردنا أن نتحدث عن اجلانب املهني واملستوى الفكري 

فسيصاب اجلميع بالصدمة.
املنتخب  م��ب��اري��ات  على  يعلقون  امل��ذي��ع��ني  بعض 
تدني  من  وبالرغم  فالشماخ  وقحة،  بطريقة  املغربي 
العموم  على  فهو  األخيرتني،  السنتني  خالل  مستواه 
العب كبير ومحترف ويساوي املاليير، فالشماخ أصبح 
 .»... »الشميميخ« وتاعرابت يلعب معنا وال »ميشي ب� 
املباريات  على  »للمعلقني«  بالنسبة  طويل  واحلديث 
التي تنقل مباشرة على الهواء في قنواتنا العامة أو 
اخلاصة، فاملعلق يسبق »العملية« )L’action( وما على 
املتفرج املسكني إال أن يبحث عن »القطن« إلغالق أذنيه، 
دون احلديث عن تقليدهم لبعض املشارقة ومعلقي دول 

أمريكا اجلنوبية. 
تدفع  أن  إال  عليك  فما  املكتوبة  للصحافة  بالنسبة 
أكثر لتصبح شبيه مارادونا أو ميسي، بدون حياء وال 
الرياضية،  للصحافة  القامت  الوضع  هذا  حشمة..أمام 
وفي خضم هذه املهازل، ما علينا إال أن نتذكر أساتذتنا 
ال��غ��رب��ي، محمد  ال��ل��ه عليهم، ك��امل��رح��وم أح��م��د  رح��م��ة 
بوهدار، مصطفى  وعلي  اكديرة،  الدين  ونور  الزوين، 

اخلوضي، أبو جواد الصقلي..
ننتظر  أن  إال  علينا  فما  »ال��روش��ارج«  أم��ا صحافة 
اإلجنليزي  املثل  يقول  كما  امل��ه��ازل،  م��ن  امل��زي��د  معها 

.Wait and See

رأي

mohamed.talal@hotmail.com

بقلم: م.ع. طالل

حب ووئام

سماسرة .. وصحافة »الدوبل روشارج«

ف���از امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي ألقل 
ه��و معلوم  وك��م��ا  19 س��ن��ة  م��ن 
ف���ي دورة  ال��ذه��ب��ي��ة  ب��امل��ي��دال��ي��ة 
املتوسط،  األبيض  البحر  ألعاب 

التي احتضنتها تركيا.
الشباب  ل��ه��ؤالء  كبير  إجن���از 
الذين لم يراهن عليهم املسؤولون 
عن اجلامعة امللكية املغربية لكرة 
م���ا راه����ن عليهم  ب��ق��در  ال���ق���دم، 
واقتنع مبهاراتهم اإلطار الوطني 

الكفء حسن بنعبيشة.
في  لنا  ال��ذي سبق  املوهوب  املنتخب  هذا  عن  احلديث 
أعدادنا األخيرة أن نوهنا به، جاء على إثر استضافة قناة 

الرياضية لهذا املنتخب وحلكيم دومو.
مكرها،  القنيطري  النادي  فريقه  ترك  الذي  دومو  حكيم 
مسؤولية  حملته  التي  ال��ك��اك  جماهير  احتجاجات  بعد 
تدهور فريق النادي القنيطري الذي الزال يعاني من العديد 
»ارحل«  شعار  رفعت  اجلماهير  ه��ذه  امل��ادي��ة،  املشاكل  من 
أزهى  عاش  ال��ذي  فريقه  عن  لالبتعاد  األخير  هذا  ليضطر 

وأروع أيامه مع والده محمد دومو شافاه الله.
أسس  القنيطري،  النادي  من  إبعاده  وبعد  دومو  حكيم 
املصغرة،  للكرة  سبو  ن��ادي  وسماه  املقاس  قد  على  فريق 

ل��ي��ك��ون ق��ن��ط��رة ل��ل��ت��رش��ح إلى 
رئ���اس���ة ع��ص��ب��ة ال���غ���رب حيث 
كبيرا مع  يعيش حاليا صراعا 
محمد الكرتيلي الرئيس الفعلي 

لعصبة الغرب.
ح��دي��ث��ن��ا ع���ن ح��ك��ي��م دوم���و 
التصريحات  بسبب  جاء  اآلن، 
البعيدة كل البعد عن احلقيقة، 
»بالطو«  على  بها  أدل���ى  ال��ت��ي 
ذهبية  أن  أكد  حيث  الرياضية 
الذي  الكبير  العمل  بفضل  جاءت  املتوسط  األبيض  البحر 
تعمل  التي  القدم،  لكرة  املغربية  امللكية  اجلامعة  به  تقوم 
على املدى البعيد!! وها هو عملها بدأ يظهر، وأن املنتخب 

األول غير محظوظ..
الناطق  رسمي  غير  وبشكل  أصبح  ال��ذي  دوم��و  حكيم 
الرسمي باسم علي الفاسي الفهري، يقوم بكل هذه احلملة 
الدعائية لرئيس اجلامعة من أجل ضمان مكان مريح داخل 
املكتب اجلامعي القادم، إال أن بعض املصادر املوثوقة أكدت 
»لألسبوع« بأن حكيم دومو سيكون من أول املغادرين خالل 
خالفات  أن  كما  انتهت،  مهمته  ألن  ال��ق��ادم،  العام  اجلمع 
النافذين،  اجل��ام��ع��ي  املكتب  أع��ض��اء  بعض  م��ع  م��ت��ع��ددة 

ستعجل بخروجه ليتفرغ إلى فريقه نادي سبو.

للوداد  املسير  املكتب  وأخيرا حدد 
ال��ري��اض��ي، ف���رع ك���رة ال���ق���دم، موعدا 
انتظار  ب��ع��د  ال���ع���ام  ج��م��ع��ه  إلج������راء 

كبير  جلمهوره ومتتبعيه.
الهدوء  ك��ون  اثنان في  يختلف  ال 

الكامل، والفرح العارم الذي يعيشه الغرمي 
الرجاء لتتويجه باللقب، يعد سببا من أسباب 

غضب واحتقان اجلماهير الودادية..
ما كان جلمهور الوداد أن يطالب برحيل 
الرئيس بهذه احلدة في حال إخفاق الغرمي 
لكأس  التأهل  وبالتالي  اللقب  إح���راز  ف��ي 

العالم لألندية..
م��ع��ادل��ة ي��ش��ه��د ع��ل��ي��ه��ا ت���اري���خ وج���ود 
فريق  يستمد  بحيث  البيضاويني،  الفريقني 

ن��ش��وت��ه م��ن م��ش��اك��ل اآلخ����ر، وي��رك��ب العديد 
الفريقني  على  تعاقبوا  الذين  املسؤولني  من 

واملشاكل  األوضاع  لطمس  أحداث ومصائب جيرانهم  على 
الداخلية التي يعيشها ناديهم!!

ب��األم��س م��ر اجل��م��ع ال��ع��ام ل��ل��رج��اء ال��ري��اض��ي ف��ي جو 
املراكشية،  ال���دق���ة  إي���ق���اع  وال����س����رور، حت���ت  ال��ب��ه��ج��ة  م���ن 
وعبيدات الرمى، وما لذ وطاب من أكل وشراب، بالرغم من 

التي  املادية اخلفية  املشاكل 
يتخبط فيها الفريق..

الشهر  م������ن  ي�����������وم31 
اجلاري، لن ُتعزف املوسيقى، 

ولن يبتسم ما تبقى من أعضاء املكتب، 
كما لن يرقص املنخرطون، سيقبل البعض 

على البعض يتالومون في جمع محموم..
ج��م��ع ع��ل��ى ج��م��ي��ع امل��ت��داخ��ل��ني ف��ي��ه أن 
ل��ف��ري��ق اس��م��ه وداد األم����ة،  أن����ه  ي��ع��ل��م��وا 
وأن يغلبوا مصلحته على أي مزايدات من 

شأنها أن تزيد الطني بلة.
فحني قال املتنبي مصائب قوم عند قوم 
فوائد، لم يكن يدِر أن جموع قوم  في املغرب 
من املمكن جدا أن تكون عند قوم كوارث، إال 
ال��رأي وال��رأي اآلخر،  إذا احتكم العقالء ملبدأ 
ورفاقه  فيهم الرئيس  مب��ا  م��وق��ع��ه،  كل من 
واجلمهور والواقفني خلفه، يهمسون في أذنه: »وزيد ْشِويا 

زيد«!!
بكثر  ال  ال��ك��رام،  ق��در  على  تأتي  أن املكارم  ألك��رم  ونقول 

اخلصام واللغو في الكالم، وأن مرادف الوداد حب ووئام.

متكن املنتخب املغربي للمحليني من التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا لألمم التي ستحتضنها جنوب 
إفريقيا العام القادم.

هذا التأهيل جاء على حساب املنتخب التونسي الذي أدى مباراة جيدة وفي املستوى على أرضية 
امللعب الكبير بطنجة.املنتخب املغربي للمحليني قدم لقاء متوسطا، إال أن هدف عبد الصمد ملباركي 
العب شباب احلسيمة خالل مباراة الذهاب كان له أثرا كبيرا، ويرجع له الفضل في جتاوز اخلصم 

التونسي الذي أصبح مبثابة الشبح املخيف للمنتخب املغربي خالل السنوات األخيرة.
منتخب احملليني يتأهل إلى هذه النهائيات التي أحدثها االحتاد اإلفريقي لكرة القدم ألول مرة في 

تاريخه، بعد فشله مرتني متتاليتني، علما أن النسخة األخيرة فاز بها املنتخب التونسي.
إال  بها،  بأس  ال  تقنيات  تتوفر على  املباراة  في هذه  التي شاركت  الوطنية  العناصر 
أنها ينتظرها عمل كبير للوصول إلى جنوب إفريقيا وهي في قمة عطاءاتها، والشيء 
في  ما  كل  أعطت  فقد  وعفويتها؛  الرجولي،  لعبها  هو  املجموعة  هذه  في  اإليجابي 
وسعها، وأبان معظم العبيها بأنهم يتوفرون على إمكانيات تقنية وعزمية تخول لهم 

اللعب ضمن املنتخب األول، إن كنا فعال نتوفر على منتخب أول.
تأهيل منتخب احملليني إلى هذه النهائيات منح فرصة من ذهب للمسؤولني عن 
اجلامعة للحديث عن إجنازاتهم وعملهم الذي ظهر فجأة، كما الحظنا ظهوره خالل 
فوز املنتخب املغربي ألقل من 19 سنة بذهبية ألعاب البحر األبيض املتوسط التي 

احتضنتها تركيا.

إقصائيات كأس إفريقيا للمحليين: المغرب / تونس 0-0

أداء متوسط، وتأهيل غير مقنع
.. في الوقت الذي يسعى جل الالعبني األفارقة الشباب 
لتحسني إمكانياتهم التقنية قبل التفكير في املسائل املادية، 
واالحتكاك  األوروب��ي��ة  األن��دي��ة  ببعض  بااللتحاق  وذل��ك 
بالنجوم العامليني الكبار، واالستفادة من خبراتهم، نالحظ 
الالعبني املغاربة يقومون بالعكس.. وما زالوا يتمادون في 

أخطائهم، ولم يأخذوا الدروس والعبر ممن سبقوهم.
فبعد التجربة الفاشلة للثنائي املغربي بفريق الهالل 
السعودي، ونعني بذلك الالعب يوسف العربي الذي كان 
هرماش  الالعب  وزميله  الفرنسي،  »كاين«  لفريقه  هدافا 

الذي كان من أعمدة فريق 
النس، الفرنسي، ها هو 

الالعب املتألق وصانع 
خيطافي  أل�����ع�����اب 
جميع  ي�����ف�����اج�����ئ 
الرياضيني  املهتمني 
ليمضي عقدا مع فريق 

قطر القطري.
ف��ي مقتبل  ش���اب 
سنة(   21( ال���ع���م���ر 
الح��ق��ت��ه ال��ع��دي��د من 
ال����ف����رق األوروب����ي����ة 
كأرسنال  ال��ك��ب��ي��رة، 
اإلجن��ل��ي��زي، وب���اري 
س��ان ج��ي��رم��ان الذي 

الشاب  أن  إال  اإلسباني..  وفاالن��سي��ا  مركزه،  في  تكون 
ب��رادة فضل أم��وال البترودوالر على مستقبل كبير كان 

ينتظره.
فالالعبون »األذكياء« يؤجلون اللعب في اخلليج، بعد 
أن ينهوا مشوارهم في أوروبا، كالالعب اإلسباني راوول 
وآخرون، أما العبونا فيقومون بالعكس، وخير دليل على 
ذلك هو العودة القوية للمهاجم العربي مع فريق غرناطة 
اإلسباني، وهرماش الذي تألق بشكل كبير ولو ملدة ستة 
أشهر مع فريق تولوز الفرنسي ليعود مجددا إلى »جحيم« 
اخل��ل��ي��ج وإل����ى ف��ري��ق��ه ال����ذي دفع 
الهالل  وه��و  الكثير  الشيء  فيه 

السعودي.
م���ا ي��ح��ز ف���ي ال��ن��ف��س هو 
أن ن���رى ش��اب��ا م��وه��وب��ا في 
برادة  ال��ع��زي��ز  عبد  شخص 
يفضل البطولة القطرية على 
أقوى بطولة في العالم وهي 
هو  األكبر  واملستفيد  الليغا، 
ف��ري��ق��ه ال���ذي ك���ان ي��ع��ان��ي من 
م��ادي��ة خ��ان��ق��ة، استطاع  أزم����ة 
املبلغ  بفضل  يتجاوزها  أن 
استفاد  ال��ذي  الضخم 
عبد  ان��ت��ق��ال  بعد  منه 

العزيز برادة.

حاول أن تفهم

بدون عنوان

موسم الهجرة إلى اخلليج ..

ملباركي مسجل 
هدف التأهيل

حكيم دومو

العربيبرادة
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الفترة األخ��ي��رة بحزب  أث��ر خ��ال  لم يظهر لك أي    >
النهضة والفضيلة، الذي عقد مؤمتره مؤخرا، هل غادرت 

هذا احلزب؟
أنا خرجت منه..لم يكن هناك أي داع إلعالن   >
ذلك، هذا حزب بارد وفاشل، ال حركة فيه وال نشاط، 
أن  يسبق  لم  البرملان  في  أمثله  كنت  عندما  وحتى 
قيل لي أعطنا بعض امللفات أو أسئلة معينة.. يعني 

حزب ناعس وال فائدة منه )..(.
النهضة  الذين دخلوا حزب   السلفيون 

»صيادون«
لهذا  السلفيني  دخ��ول  مبادرة  في  مارأيك   >  

احلزب؟
صيد«،  »طالبو  ال��ق��ول  عليهم  يصدق  ه��ؤالء   >
»يعني كيصيدو والسالم«، هم فقط يهيئون للحملة 

االنتخابية.. العمل في السياسة مطلوب، ألن املسلم 
ما  سيصلح  السياسة،  دخل  إذا  الصادق  الناصح 
ميكنه إصالحه، ولكن هؤالء )يقصد أبا حفص ومن 
أع��رف، عنهم ما  أنا  معه( األشخاص باخلصوص، 

أعرف وأؤكد أنهم دخلوا طلبا للصيد ليس إال..
للسلفيني في دول  < ولكن كانت هناك جتارب ناجحة 

أخرى؟
السياسة،  ف��ي  وليس  األف���راد  ف��ي  اخللل  ألن   >
أه��داف��ه��م غير  السياسة  ي��دخ��ل��ون  ال��ذي��ن  وال��ن��اس 

صحيحة.
سيدة  معه،  جلب  رفيقي(  الوهاب  )عبد  أب��و حفص   >
متارس  باتت  منقبة  أول  وهي  ظاهر،  نعيمة  اسمها  منقبة 
السياسة، هل تتفق مع وجود امرأة ال يعرف أحد وجهها 

في عالم السياسة؟
هذا من الغلو الذي ال فائدة منه. املرأة التي   >

صندوق  ف��ي  تعيش  أن  وت��ري��د  »تنتقب«،  أن  تريد 
عليها أن تبقى في دارها، أما أن تخرج إلى مجال 
العمل، البد أن تكشف وجهها، ألن هذا النقاب ليس 
واجبا شرعيا عليها.. يبقى النقاب بالنسبة للمرأة 
في العمل السياسي، مجرد »شوهة« ولفت للنظر.. 
العضو  يكون  أن  يتطلب  السياسي  العمل  إن  ث��م 

بارزا..
لنفرض أن هذه املرأة )يقصد نعيمة ظاهر(، دخلت 
إلى البرملان، كيف سيتم متييزها وهي بالنقاب، ما 

الذي سيضمن عدم دخول سيدة أخرى مكانها..؟!
< هل نفهم من كامك، أنك تدعو رجال األمن بالبرملان 

إلى التأكد من هوية نعيمة ظاهر قبل دخولها إلى البرملان؟
< طبعا، ألن هذا النقاب شبهة، وفعال حصل في 
في  النقاب  هذا  استغلوا  إرهابيني  أن  أخ��رى  دول 

أعمال إرهابية..

  الرسول صلى اهلل عليه وسلم كان 
يقبل زوجته في رمضان 

< ونحن في شهر رمضان، أصدرت مؤخرا فتوى قلت 
»الطوبيسات«  في  والنساء  الرجال  بني  االحتكاك  إن  فيها 
ال يفسد الصيام، حتى لو نتج عنه قذف، هل تؤكد صحة 

هذا القول؟
< ب��ع��ض ال��ن��اس ي��ظ��ن��ون أن��ن��ي أن���ا م��ن يخلق 
الفتوى، وهذا غلط فاحش.. الفتوى هي جواب على 
بإحدى  صحفية  سألتني  احلالة  هذه  وفي  س��ؤال، 
اجلرائد اليومية، وقالت إن الناس يشتكون من هذه 
هذا  إن  لها  فقلت  املواصالت،  زحمة  ومن  الظاهرة 
أن  ذلك  على  والدليل  الصيام«،  يبطل  ال  »االحتكاك 
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل زوجته وهو 

صائم.. والقبلة أقوى في اإلثارة من االحتكاك..

صاحب دور القرآن سلفي 
»متنطع« ويحصل على 

الدعم من السعودية

أعضاء »حزب النذالة والتعمية« تنكروا لي 

ومطالب »حركة مترد املغربية« معقولة

الفقيه الزمزمي يهاجم الجميع في حوار رمضاني مثير مع األسبوع :

تخصصه  بسبب  واإلسالمي،  العربي  العالم  في  للجدل  إثارة  األكثر  الشيوخ  نادي  في  منازع  بدون  مقعده  الزمزمي  الباري  عبد  الفقيه  أخذ 
»بجواز  أفتى  الذي  هو  النوازل  فقه  جمعية  فرئيس  االفتاء،  من  مبنعه  لتنادي  ارتفعت  األصوات  بعض  إن  الفتاوى)..(،بل  من  واحد  نوع  في 

في  والنساء  الرجال  بني  االحتكاك  إن  ليقول:  مؤخرا  وخرج  واملرأة،  الرجل  بني  االستمتاع  أنواع  جميع  أجاز  من  نفسه  امليتة«،هو  الزوجة  معاشرة 
االستمناء.. في  »اجلزر«  استعمال  للمرأة  سابق  وقت  في  أجاز  قد  وكان  قذف،  عنه  نتج  لو  حتى  الصيام  يفسد  ال  »الطوبيسات« 

»طبعا  يقول،  ما  لكل  مرتاحا  يبدو  الفقيه  أن  غير  كبير،  باندهاش  تصريحاته  يتابعون  ممن  كبير  عدد  نقمة  الزمزمي  الفقيه  على  جر  ذلك  كل 
الزمزمي. يتحدث  هكذا  استثناء..«،  لست  أنا  بي،  يكفروا  لم  آخرين  قوما  فإن  قوم،  بي  كفر  وإذا  االرتياح،  كل  مرتاح  أنا 

العدالة  حزب  وبني  بينه  اخلالف  أسباب  ويشرح  للجدل،  املثيرة  فتاويه  كل  املسلمني  لعلماء  العاملي  لالحتاد  املؤسس  العضو  يؤكد  يلي  فيما 
اإلله  عبد  بإسقاط  للمطالبة  املغربية«  »مترد  حركة  ملساندة  استعداده  ويؤكد  والتعمية«،  النذالة  بـ»حزب  تسميته  على  يصر  الذي  والتنمية، 

والوعود«. الشعارات  إال  تقدم  »لم  فاشلة،  حلكومة  قائدا  يعتبره  الذي  كيران  بن 
كما  ترخيص،  على  احلصول  عدم  هو  املبرر  أن  طاملا  القرآن  دور  بإغالق  القاضي  األوقاف  وزارة  قرار  مع  اتفاقه  الزمزمي  يعلن  احلوار  هذا  في 
غادر  أنه  يؤكد  كما  قوله،  حسب  السعودية،  من  دعم  على  يحصل  الذي  واملتنطع«  »املتشدد  السلفي  بالرجل  املغراوي،  الشيخ  صاحبها  يصف 

عن  يبحثون  صيد«  »أصحاب  ويعتبرهم  والفضيلة  النهضة  حزب  دخلوا  الذين  السلفيني  وينتقد  »فاشل«،  حزب  ألنه  والفضيلة  النهضة  حزب 
العمل  ألن  للعموم،  وجهها  لكشف  ويدعوها  السياسي،  العمل  تدخل  منقبة  أول  ظاهر«،  لـ»نعيمة  خاصة  انتقادات  ويفرد  انتخابية،  مواقع 

شرعا. عليها  مفروض  وغير  »شبهة«  احلالة  هذه  في  نقابها  أن  ويوضح  الوجه،  كشف  يتطلب  السياسي 

الزمزمي
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حوار

تعتقد أن فتوى من هذا  < )مقاطعا( أال 
النوع ستؤدي إلى انتشار ممارسات فاحشة 

في احلافالت؟
هو  الشرعي  احلكم  يحرف  ال��ذي   >
الذي يتحمل مسؤوليته، ألن كل إنسان 
هو  يكون  الشرعية،  باألحكام  يتالعب 

املسؤول عن تالعبه..

< قلت إن الرسول صلى الله عليه وسلم، 
كان يقبل زوجته في رمضان، هل معنى أن 
ال��راه��ن ال يفسد  ال��وق��ت  ف��ي  م��ن يقوم بذلك 

صومه؟
< رس���ول ال��ل��ه ك��ان يفعل ه���ذا، مع 
السيدة عائشة التي كانت تقول إنه يقبل 
وهو صائم، وكان أملككم ألهله.. طبعا 
هناك شرط وهو أن القبلة ال ينبغي أن 
يكون معها »جماع« ألنه يبطل الصيام.. 
يقول  الله  رحمه  األلباني  الشيخ  وهذا 
إذا  اإلنسان  بأن  ويقول  ه��ذا،  من  أكثر 
يبطل  ال  رمضان،  نهار  في  »استمنى« 

صيامه، ولكنني ال أوافقه على هذا..

معاشرة  ب��ج��واز  أفتيت  أن  ل��ك  سبق   >
الزوجة امليتة؟

خاصة،  وحالة  ن��ادرة  حالة  ه��ذه   >

وذو  سليم  ذوق  ذو  رج��ل  ه��ن��اك  ليس 
طبع عاد ميكنه أن يباشر هذا األمر مع 
زوجته وهي ميتة، كل ما في األمر، هذا 
زوجته  ماتت  الرجل  ب��أن  يقول  س��ؤال 
أنه  درج��ة  إلى  بها،  متعلق  وهو  فجأة 
وقع بها، حتى »يبرد« شيئا  من حبها 

املوجود في قلبه.

< مجموعة من الناس هم الذين يسألونك 
في مواضيع تتعلق باجلنس، ولكن أال تعتقد 

أن ذلك سيجر عليك سخرية اآلخرين؟
أتعامل  أنا  الفتوى  في قضية  ال،   >
م��ع ال��ل��ه ع��ز وج���ل، ألن ال��ف��ت��وى حكم 
هناك  كان  إذا  ولكن  يطلبه،  ملن  شرعي 

مسؤوليته  ف��ل��ي��ت��ح��م��ل  ي��ت��الع��ب،  م���ن 
الناس،  من  ينقطع  ال  وه��ذا  الله،  أم��ام 
فاملشركون كانوا يسخرون من الرسول 

والقرآن..

< ولكن هذا سيحولك من رئيس جمعية 
لفقه النوازل إلى متخصص في الفتاوى)..(؟

اختياري  م���ن  ل��ي��س  األم����ر  ه���ذا   >
وليس من اقتراحي، هذه أسئلة تطرح 
ع��ل��ي ول��س��ت أن���ا م���ن ي��ري��د إب���رازه���ا، 
لدرجة أن هناك بعض املواضيع أكون 

علي  تطرح  أن  إل��ى  منها  الذهن  خالي 
كسؤال..

< قياسا على ما سبق وطاملا أنك ال جتد 
أية سخرية في املوضوع، هل تتفق مع »فتوى 

إرضاع الكبير«؟
غير  في  تنزيلها  مت  الفتوى  هذه   >
واقعها، رغم أن األصل صحيح، وفتوى 
للرسول  ح��دي��ث  فيها  الكبير  إرض���اع 
ع��ل��ي��ه وس���ل���م.. وملخص  ال��ل��ه  ص��ل��ى 
احل��دي��ث أن ام����رأة وزوج��ه��ا ك��ان��ا قد 
رب��ي��ا اب��ن��ا، لكن مل��ا ن��زل ال��ق��رآن وحرم 
بدون  الرجال  أمام  الظهور  امل��رأة  على 
حجاب، جاءت هذه املرأة عند الرسول 
وطرحت عليه املشكل، فهذا رجل غريب 

عنها، وقالت يا رسول الله »سالم« كان 
أنزل،  ما  القرآن  فيه  أنزل  ولدي، واآلن 

فقال لها الرسول أرضعيه..
بأسرة،  مرتبطا  كان  إذن  هذا احلكم 
الفتوى(،  )ص��اح��ب  عطية  الشيخ  أم��ا 
اإلدارات  ف��ي  للموظفات  أعطاها  فقد 
سيحصل  أن��ه  واحلقيقة  وال��ش��رك��ات، 
الفتاة  ألن  وم��س��خ��رة،  ت��الع��ب  ه��ن��اك 
يكون  ال  حتى  للرجل  ثديها  ستعطي 
متأتية،  غ��ي��ر  م��س��أل��ة  وه����ي  ول���ده���ا 
لذلك  ش��رع��ي��ة،  غير  مسالك  وستجلب 

العصر  ه��ذا  ف��ي  الفتوى  ه��ذه  فتنزيل 
غير صحيح.

غير  ألنها  القرآن  دور  إغالق 
أمر  ترخيص  على  حاصلة 

معقول
< ما رأيك في إغالق دور القرآن للشيخ 

املغراوي في مراكش؟
< نحن نعرف أن دور القرآن قدمية 
في العمل منذ سنني ولكنها اآلن أغلقت، 
تبرير،  أي  تعط  ول��م  األوق���اف  ووزارة 

لذلك ال ميكن أن نعلق على فراغ..

اإلسالمية  وال��ش��ؤون  األوق���اف  وزارة   >

ت��ق��ول ب��أن��ه��م غ��ي��ر ح��اص��ل��ن ع��ل��ى ترخيص 
قانوني من أجل ممارسة أنشطتهم؟

< إذن هذا سبب قانوني، وهو سبب 
على  احلاصلة  غير  فاحملالت  معقول، 
يتم  مقاهي  كانت  ل��و  حتى  تراخيص 

إغالقها..

في  ال��ق��رآن  دور  أن  تعتقد  ه��ل  ول��ك��ن   >
حاجة إلى ترخيص، فهي كانت معروفة منذ 

القدم؟
ف���ي قدمي  م���ع���روف���ة  ك���ان���ت  ه���ي   >
الزمان، ولكن طلب الترخيص ضروري، 
األمن، وأنتم تعرفون  ألنه يحمي حتى 
أن امل��ب��ي��ت ف��ي امل��س��اج��د م��ث��ال خاضع 
هذا  ألن  احمللية،  السلطات  لترخيص 
األمر قد يكون مدخال للفتنة والستغالل 

اإلرهابيني لهذه املساجد وهكذا..

< ما رأيك في الشيخ املغراوي؟
< أنا أعرفه منذ القدمي عندما جاء من 
السعودية، هو سلفي متشدد و»متنطع«، 

وميول من طرف السعودية.. 

ي��ق��ول إن امل���غ���راوي ينشر  < ه��ن��اك م��ن 
بإمكانية  مثال  ي��ق��ول  فهو  متطرفة،  أف��ك��ارا 

تزويج الطفلة التي عمرها تسع سنوات؟
متنطع،  سلفي  فهو  قلته  ما  ه��ذا   >
فأنا  املذكورة  الفتوى  لهذه  وبالنسبة 
إنها  وقلت  إطالقها،  وقت  عنها  أجبت 
استند  التي  األدلة  شأن  شأنها  باطلة، 
عليها، ألن بنت 9 سنوات، غير مؤهلة 
والرجل  ال��ب��ي��ت  م��س��ؤول��ي��ة  ل��ت��ح��م��ل 
وال  ق���اص���ر،  م���ازال���ت  وه���ي  واألوالد، 
تتحمل املسؤولية، فهي طفلة يجب أن 

تلعب وتدرس..

والتنمية  العدالة  أصحاب 
في  وحاربوني  لي  تنكروا 

االنتخابات
الفتاوى  تنشر  كنت  أنك  عنك  < معروف 
الناطقة  التجديد  جريدة  في  عنك  ال��ص��ادرة 
توقفت  مل��اذا  والتنمية،  العدالة  ح��زب  باسم 

عن ذلك؟
< ه���ؤالء ت��ن��ك��روا ل��ي ب���دون سبب، 
س���واء احل��رك��ة )ال��ت��وح��ي��د واإلص���الح( 
م��ع��ه��م طيلة  أك��ت��ب  ك��ن��ت  أو ح��زب��ه��ا، 
س��ن��ني، ول��ك��ن��ن��ي ع��ن��دم��ا ت��رش��ح��ت في 
احلملة االنتخابية، جندوا جندهم لكي 

يحاربوني..

< خالفك معهم لم يقف عند هذا احلد بل 
وصل إلى درجة أنك تسميهم حزب »النذالة 

والتعمية«؟
حقيقة، سلوكهم معي كان سلوك   >

»أنذال« وليس سلوك أشراف..

< هل مازلت تطلق عليهم نفس االسم إلى 
حدود اليوم؟

< ع��ل��ى ك���ل ح����ال، ال��ف��ك��رة الزال���ت 
يقول  ال��ذي  الوحيد  لست  أن��ا  قائمة.. 
األنصاري  فريد  فهذا  الكالم،  هذا  مثل 
للمجلس  رئيسا  وكان  معهم  كان  الذي 
العلمي في مكناس، كتب كتابا وسماهم 

»العقارب اخلضر«..

< حصلت على رخصة للنقل سنة 2011، وسبق لك أن طلبت من وزير التجهيز والنقل 
أن يغير لك خط هذه »الگرمية«، أين وصل املوضوع؟

< يقولون »اجلنازة كبيرة وامليت فأر«، فعال أنا طلبت »الگرمية« من جاللة 
امللك لسبب وهو أنني لم أكن أريد العودة للبرملان، ألنني كنت لوحدي فيه.. 
امللك جزاه الله خيرا كان كرميا معي، فأعطاني »گرمية« و20 مليون سنتيم 
فوقها، لكن جلنة النقل في الوزارة اختارت لي أسوأ خط وهو اخلط الرابط 
بني طنجة وخنيفرة.. لهذا جلأت للرباح والكاتب العام للوزارة، وكلهم كانوا 

يقولون لي إن الظروف ال تسمح وبقيت املشكلة عالقة منذ ذلك احلني..

< ما رأيك لو أن الرباح قرر أن ينزع منك »الگرمية« التي حصلت عليها؟
< هذا األمر ليس بيده، هذا عطاء ملكي، وإذا كانت األمور »ساهلة« بهذا 

الشكل، »حتى أنا غادي نحيدو من الوزارة« )يضحك(.

< هناك من يقول بأن الگرمية التي حصلت عليها كتعويض على مواقفك الرافضة 
حلركة 20 فبراير، وعلى مواقفك التي هاجمت فيها مهندسا خلع بيعة امللك من عنقه، 

ما ردك؟
< لو كانت تعويضا، حلصلت عليها بدون طلب، واحلال أنني أنا من طلبت 
 20 إن حركة  أق��ول  وكنت  مواقف شرعية،  كانت  ومواقفي  عليها،  احلصول 
فبراير خليط من الغوغاء، ليس فيهم رجل صالح، والله يقول: »إنه ال يصلح 

عمل املفسدين«، فقد كان فيها الشواذ.. وهؤالء ال أمل فيهم إلصالح البالد.
نفس األمر بالنسبة للرجل اآلخر، حيث سبق أن تقدم بطلب احلصول على 
مشروع، فإذا باملشروع يعطى لشخص آخر، فثار بالشكل الذي رأيناه.. طبعا 
هذا املوقف غير شرعي، وأن يثور اإلنسان على اإلمام ألنه لم يعطه شيئا، فهذا 

غير مقبول شرعا. 

»إيال حيد ليا الرباح الگرمية ديالي غادي نحيد ليه الوزارة«
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الناس ليسوا في حاجة إلى رئيس حكومة يصلي بهم 
< أنت مرتاح النسحاب حزب االستقالل من احلكومة 

التي يقودها عبد اإلله بن كيران؟
< أن���ا ل��ي��س��ت ل���دي أي م��ص��ل��ح��ة، ول��ك��ن��ي كنت 
أن  ينبغي  ال  فاإلسالميون  دائما،  الكالم  هذا  أق��ول 
يتصارعوا على مواقع احلكم في هذا الوقت، ألنهم 
ليسوا  فهم  وصلوا،  إن  سياساتهم  في  سيفشلون 
خصوم  لديهم  ثانيا،  احلكم،  في  يكونوا  ألن  أه��ال 
كثيرون، وبالتالي الميكن أن يحققوا أشياء مفيدة، 

وهذا األمر ظهر جليا في مصر..

ما  ك��ل  ف��ي  فشلت  احلالية،  احلكومة  أن  تعتقد  ه��ل   >
سعت إليه؟

لها إال الشعارات  طبعا، هذه احلكومة ليست   >
وال��وع��ود، ول��م نشاهد إل��ى ح��دود ال��ي��وم أي شيء 

ملموس..

< هل تتوقع سقوط بن كيران؟
من  إل��ى  حاجة  ف��ي  ليسوا  ال��ن��اس  ألن  طبعا،   >
يصلي بهم، بل إلى من يصلح البالد، وإذا لم يقدم 

النتيجة سيسقط كما سقط مرسي في مصر..

< حركة مترد أسقطت مرسي في مصر، باملقابل شرعت 
بعض األطراف في تكوين حركة مترد مغربية، هل ستساند 

حركة التمرد ضد بن كيران؟
< لن نستعجل، علينا أن نعرف أوال من يقود هذه 
كنا  إذا  ما  نعرف  حتى  مطالبها  هي  وم��ا  احلركة، 
األمر يتعلق بإسقاط  إذا كان  أما  أم ال،  سنساندها 
حكومة عبد اإلله بن كيران فهذا األمر معقول، كما 
يقول شباط بأنه قدم مطالب لنب كيران لكنه لم يلتفت 
يريد  ال  احلكومة  رئيس  أن  على  دليل  وه��ذا  إليها، 
التعاون مع أصحابه، وإذا كان هذا األمر صحيحا، 

فهذه احلكومة ال تصلح للعمل إلصالح البالد.

< ما حصل في مصر، هل 
ثورة  أم  عسكري  انقالب  هو 

شعبية؟
نسميه  أن  مي���ك���ن   >
باالسمني، انقالب عسكري 
وثورة شعبية، ألن الشعب 
وثار،  الشوارع  إلى  خرج 
مظاهرات،  ه��ن��اك  وك��ان��ت 
يتدخل  ل�����م  ل�����و  ورمب�������ا 
اجليش ملا انسحب مرسي، 
ولكن تدخل اجليش ساعد 
حتقيق  ع��ل��ى  ال���ث���ائ���ري���ن 

مرادهم..

< اجليش في نظرك انحاز 
إلى مطالب الثائرين؟

بأنه  يقول  السيسي   >
مرسي  م����ن  ي��ط��ل��ب  ك�����ان 
لم  لكنه  امل��ط��ال��ب،  ب��ع��ض 
ل�����ه، ومن  ي���ك���ن ي��س��ت��م��ع 
بينها طلب إجراء استفتاء 
إلسكات املعارضني.. ولكن 
نفسه  يعتبر  ك��ان  مرسي 
ويكتفي  ش��رع��ي��ا  رئ��ي��س��ا 

بنتائج الصندوق..

أن��ت متفق  < بوضوح هل 
مع ما حصل في مصر؟

< األص���ل ف��ي ه���ذا هو 
خ��ص��وم اإلس��الم��ي��ني في 
في  كما  اإلسالمية،  البالد 
أنظمة  رؤساء  غيرها، ألن 
أخرى استمروا في احلكم 
سنة   30 ع����ن  ي���زي���د  م����ا 
الشعب،  عليهم  يثر  ول��م 
مبارك  م����ن  وال����ن����م����وذج 
وال����س����ادات... م��رس��ي لم 
وهي  سنة،  حتى  يستمر 
مدة غير كافية للقيام بأي 
الشعب  عليه  ف��ث��ار  ع��م��ل، 
تتميز  مصر  وأن  خ��اص��ة 

بوجود األقباط..

< هل يستحق مرسي في 
نظرك ما وقع له؟

للمنطق،  جئنا  إذا   >
ينتظروا  أن  عليهم  ك���ان 
من  سنوات  األرب��ع  نهاية 
من  يتأكدوا  لكي  والي��ت��ه، 
به،  سيقوم  ال���ذي  العمل 
تلقائيا،  سيسقط  آن���ذاك 
أم���ا إس��ق��اط ال��رئ��ي��س في 
بالنسبة  ظرف سنة، سنة 
لدولة مثل مصر تضم 90 
م��ل��ي��ون ن��س��م��ة، ف��ه��و ظلم 

للرئيس مرسي..

ما حصل في مصر انقالب 
عسكري وثورة شعبية

الرباح

بن كيران رفقة الشيخ املغراوي



فاطمة  السيدة  الصاحلة  الولية  ن��ادي 
ب��ن��ت ع��ب��د ال��رح��م��ان األن��دل��س��ي��ة احلرة، 
ونشأتها  ح��ي��ات��ه��ا  ع���ن  ش���يء  ي��ع��رف  ال 
وت��ع��ل��ي��م��ه��ا، س����وى م���ا ذك����ر ف���ي بعض 
أصل  م��ن  أنها  وال��ت��راج��م،  التاريخ  كتب 
ال��ول��ي الصالح  ق��ري��ب��ة  أن��دل��س��ي، وأن��ه��ا 
س��ي��دي أب���ي احل��س��ن ع��ل��ي ب��ن خ��ل��ف بن 
غ��ال��ب ال��ق��رش��ي ال��ش��ل��ب��ي امل��ت��وف��ى سنة 
بعض  رواي���ات  )ح��س��ب  568ه�/1173م، 

املترجمني حلياتها(.                   
تناولت  التي  التاريخية  الكتب  ورغ��م 
ت��رج��م��ت��ه��ا وال����ت����ي ت���أت���ى ل����ي االط�����اع 
التي  السنة  إل��ى  تشر  ل��م  فإنها  عليها، 
الكبير  القصر  مدينة  إل��ى  فيها  ه��اج��رت 
التي  األندلس،  من  إليها  قادمة  باملغرب، 
وال  ب��ه��ا،  وتوفيت  وع��اش��ت  استوطنتها 
سنة  إلى  وال  والدتها،  ومكان  تاريخ  إلى 
وفاتها. ويقول األستاذ احلاج عبد السام 
ذكر  فقد  وفاتها  ت��اري��خ  )..أم���ا  القيسي: 
642ه�.  سنة  توفيت  أنها  إسباني  باحث 
في  عليه  اعتمد  ال��ذي  امل��ص��در  يذكر  ول��م 
ذلك(. القيسي: مخطوط حول تراجم أشهر 

أولياء وصلحاء مدينة القصر الكبير.
وقد عاشت السيدة فاطمة األندلسية في 
القرن السادس الهجري خال حكم الدولة 
/1269-1130م(،  )667-524ه�  املوحدية 
التي ازدهرت في عصرها احلركة الفكرية 
من  ك��ان��ت  وإن��ه��ا  وال��ص��وف��ي��ة.  والعلمية 
ال��ول��ي��ات ال��ص��احل��ات وم��ن أش��ه��ره��ا في 
املغرب، وخاصة في مدينة القصر الكبير 
التي كانت مقصد ومعبر العلماء والفقهاء 
وطالبي العلم والفكر. وإنها كانت جتالس 
الفقهاء والعلماء، وأنهم كانوا يزورونها 
في بيتها ملا تتصف به من سعة واطاع 
في العلم ، وكانت فاضلة وفقيهة وصاحلة.                                                                                                                                          
الغوث،  مدين  أب��ي  العالم  ع��ن  أخ��ذت  ق��د 
دفني  التاودي  الله  عبد  أبي  الشيخ  وعن 
م��دي��ن��ة ف����اس، وع���اص���رت م��ج��م��وع��ة من 
عبد  أبي  الولي  أمثال  والفقهاء،  العلماء 
الله محمد بن جميل القصري املعلم دفني 

مدينة القصر الكبير.
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التحقيب في األدب
 المغربي 

ربيع سوس التشكيلي بأكادير
يستضيف الكاتب والناقد محمد أديب السالوي

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

دون زيادة في ثمن النسخة: 60 درهم.

للموائد  جنلس  عندما 
فإننا  ون��أك��ل،  ال��ع��ام��رة، 
غيرنا  حقوق  أيضا  نأكل 
معهم،  ن��ت��ض��ام��ن  ل���م  م���ا 
نعتبر  كنا  إذا  أن��ن��ا  كما 
الدين سلطة، فإن صاحب 

تعالى. الله  هو  السلطة 
حكم،  م��ج��م��وع��ة  إن��ه��ا 
محكم  بتنظيم  م��رص��ع��ة 
الكتاب  ص���ف���ح���ات  ف����ي 

فتح  ل��أس��ت��اذ  اجل���دي���د، 
بعنوان:  ه����ش����ام،  ال���ل���ه 

العدالة«. »نبض 
احمل�����ام�����ي امل����ت����ح����رر، 
بني  ي�����������وازي  وال�����������ذي 
وحقوق  اإلنسان،  حقوق 
احل���ي���وان���ات، ي��ت��ك��ل��م مع 
بلغة  ال���ق���ض���اء  ه���ي���اك���ل 
باملهتمني  خليق  جديدة، 

عليها. يطلعوا  أن 

كتاب جديد

األندية األدبية بنون التأنيث

»ألوان احلياة« في رواق 
النادرة بالرباط

30 ف����ي امل����ائ����ة ه����ي ال��ن��س��ب��ة ال���ت���ي مت 
ل���وح���ات فنية  ت��خ��ص��ي��ص��ه��ا م���ن م��داخ��ي��ل 
أصدقاء  جمعية  ل��ف��ائ��دة  ب��ال��رب��اط   ت��ع��رض 
التشكيلي  املريض. وذلك من خال املعرض 
البلغيثي، جديد  الفنان عمر  فيه  يقدم  الذي 
ال���ن���ادرة بعاصمة  ب����رواق  ال��ف��ن��ي��ة  أع��م��ال��ه 
 27 إل��ى   17 من  املمتدة  الفترة  في  اململكة 
يوليوز احلالي. ويحمل املعرض إضافة إلى 
املدينة«  »أل���وان  محور  اإلنسانية،  رسالته 
باأللوان  البلغيثي  خالها  من  يحتفي  التي 
املغربية احلارة واألشكال األكثر حضورا في 

يومياتنا، لكن عبر رؤى مغايرة للمعتاد.

عبد القادر الغزاوي »القصر الكبير«

                  )2(

نادي الولية
1 فاطمة األندلسية

إذا أصبحت العدالة تباع فانتظر الساعة

يتبع

ال��ع��ام إلس��ب��ان��ي��ا مبدينة  ال��ق��ن��ص��ل  ق���ام   
 )REIG TAPIA. D. Arturo( طنجة السيد
ربيع  في  الدبلوماسية  حياته  استهل  الذي 
اجلهوية  ل��ل��م��دي��ري��ة  ودي���ة  ب��زي��ارة   ،1977
يوم  وذل��ك  طنجة/تطوان،  بجهة  لاتصال 

يوليوز اجلاري.  09 الثاثاء 
 45 استغرقت  ال��ت��ي  ال��زي��ارة  ه��ذه  خ��ال 
رئيسة  أي��ض��ا  ح��ض��رت��ه��ا  وال���ت���ي  دق��ي��ق��ة، 
االتصال  الدراسات وتنمية وسائل  مصلحة 
باملديرية اجلهوية السعدية األشهب، تناول 
اإلسباني  ال��دب��ل��وم��اس��ي  امل��س��ؤول  م��ن  ك��ل 
طنجة/تطوان  بجهة  اإلع��ام��ي  وامل��س��ؤول 
القضايا  م��ن  ال��ع��دي��د  ال��ش��ع��ب��ي،  إب��راه��ي��م 

واالتصال  باإلعام  عاقة  لها  التي  الثنائية 
اجلهوية  ال��ص��ح��اف��ة  وخ���اص���ة  ب���اجل���ه���ة، 
قويا  هاجسا  تشكل  باتت  التي  اإللكترونية 

املكتوبة. للصحافة 
املغربي واإلسباني  املسؤوالن  كما حتدث 
تنمية  ف��ي  ال��دب��ل��وم��اس��ي  اإلع���ام  دور  ع��ن 
املغربية  اململكتني  ب��ني  العاقات  وتطوير 
املسؤول  أن  علمنا  إذا  خاصة  واإلسبانية، 
شغل  أن  له  سبق  اإلسباني،  الدبلوماسي 
اإلعام  وسائل  مع  العاقات  مدير  منصب 
وال���ت���واص���ل م���ع ال��ص��ح��اف��ي��ني ب������اإلدارة 
بوزارة  الدبلوماسي  اإلع��ام  ملكتب  العامة 

اإلسبانية. اخلارجية 

اإلعالم الدبلوماسي محور اللقاء بني القنصل العام إلسبانيا 
/ تطوان واملدير اجلهوي لالتصال بجهة طنجة 

جائزة تدبر القرآن الكرمي مبكناس
للشؤون  اجلهوية  للمندوبية  التابع  الثقافية  واألنشطة  التوثيق  مركز  ينظم 
اإلسامية جلهة مكناس تافيالت، مسابقة جائزة تدبر القرآن الكرمي )دورة رمضان 

1434(، وذلك يوم 22 يوليوز اجلاري مبكناس.
وقد أوضح باغ للمندوبية أن موضوع 
»احلجرات«  س��ور:  يشمل  املسابقة  ه��ذه 
و»الضحى« و»العلق« و»القدر«، وأضاف 
الباغ أن مجاالت تدبر القرآن الكرمي 
تشمل ما هو مكي ومدني، وأسباب 
السورة  وترتيب  النزول،  وترتيب 
ف����ي امل���ص���ح���ف، وع�������دد اآلي������ات 
اإلجمالي،  وامل���ع���ن���ى  وت��ف��س��ي��ره��ا، 
والقراءات  اللغوية واالصطاحية،  واملعاني 

القرآنية.

العاقات  أص��ال��ة  ف��ي  األمريكية: تأمل  املتحدة  وال��والي��ات  كتاب »املغرب  حديثا  ص��در 
صفحاته  ام��ت��داد  على  فيه  رضوان حيمدي، سرد  التعاون« ملؤلفه  حل��داث��ة  واس��ت��ش��راف 
زارها والشخصيات  واألماكن التي  األمريكية  املتحدة  القصيرة في الواليات  أطوار رحلته 
في  اجتهد  ال��ذي  اإلنسان  على ذلك  الزيارة بالتعرف  هذه  له  سمحت  التي التقاها، حيث 
املغرب  بلده  مبقدرة  إميانه  عن  عبر  وطرح تساؤالت، كما  مقارنات  شتى املجاالت، ووضع 

على السير في ركب العالم احلديث رغم الظروف الصعبة احمليطة به.
اإلسامية،  والقيم  األخ��اق  من  الكثير  عن  بالتخلي  بدأ فيه املسلمون  ال��ذي  في الوقت 
لتربية  اإلس��ام��ي��ة  القيم  ه��ذه  بتطبيق  ي��ق��وم��ون  أم��ري��ك��ا  ف��ي  امل��واط��ن��ني  أن  ال��ك��ات��ب  ي��رى 
اإلنسان  إخ��اص  أن  كما  إجنازات تبهر العالم.  ل��ه  ورؤى، وبالتالي  م��واه��ب  ل��ه  إن��س��ان 
لفتت نظر  ضيافته كلها خصائل  وكرم  له ودقته فيه وتواضعه  عمله وإتقانه  األمريكي في 
الكاتب في هذه الزيارة. فبحكم عمل الكاتب الذي يحتم عليه التعرف على أفراد من ثقافات 
وخلفيات متباينة، كان حسن استقباله ألحد الوفود األمريكية سببا لدعوته لزيارة الواليات 
املتحدة األمريكية، وهي الزيارة التي دفعت الكاتب إلى تدوين جتربته التي قرر فيما بعد أن 

يشاطرها مع القراء من خال هذا اإلصدار. 

حتتضن مدينتا أزرو وإفران الدورة اخلامسة عشر من فعاليات مهرجان 
العالم العربي للفيلم القصير الذي ينطلق ابتداء من 15 غشت إلى غاية 18 
منه 2013 حتت شعار: »سينما البيئة والطاقة املتجددة«، ويعتبر مهرجان 
العالم العربي للفيلم القصير في دورته احلالية رهانا ثقافيا وفنيا وأرضية 
للتواصل واحلوار مع مختلف الدول العربية املشاركة من مصر، فلسطني، 

لبنان، والعراق، واجلزائر، وتونس، وسوريا. 
ت��ك��رمي وج��ه من  ك��ل دورة  ف��ي  امل��ه��رج��ان وكعادتها  إدارة  ارت���أت  وق��د 
وجوه الفن، وخال هذه السنة وقع االختيار على الفنانني املقتدرين أمال 
عيوش ومحمد خويي نظرا حلضورهما املتميز داخل املشهد السينمائي 

املغربي. 

مهرجان 
العالم العربي 
للفيلم  القصير 

بإفران وأزرو

المغرب والواليات المتحدة األمريكية

»تأمل في أصالة العالقات واستشراف حلداثة التعاون«



في الرباط، متكن حزب األصالة واملعاصرة 
من "حصاد" 3 مقاطعات من خمسة، والفوز 
بـ 3 مقاعد برملانية من تسعة، ومع ذلك فهو 
يتموقع في املعارضة داخل مجلس اجلماعة، 
املعارضة  في  فهو  الوطني  الصعيد  وعلى 

أيضا.
فائضا  تسجل  املــعــارضــة  الـــيـــوم،  إمنـــا 
املمارسني  من  وأغلبهم  بها  امللتحقني  في 
املــيــدانــيــني والــنــقــابــيــني املــشــاكــســني، مما 
سيجعل دور حزب التراكتور داخلها باهتا، 
وبدون شك سيتحول من قيمة رئيسية كما 

كان، إلى مجرد قيمة مضافة.
فــهــل يــغــيــر وجــهــتــه ويــعــبــر إلــــى ضفة 
عــن موقع  الــعــابــريــن بحثا  مــع  احلــكــومــة 
وال  مفاوضات  تتطلب  مسألة  فهذه  جديد؟ 
نقول قناعات، فاحلزب احلاكم حزب العدالة 
والتنمية إذا اقترح عليه املشاركة في حكومة 
مع أحزاب أخرى، من حكومة املعارضة التي 
جديد  حتالف  سيولد  شك  فــدون  جتمعهم، 
حكومي  فريق  مــن  قطبني  لتأسيس  بــدايــة 
قوي وفريق معارض "شرس"، وسيكون لهذا 
التحالف بالطبع ضحية من داخل احلكومة، 

فال عاطفة في السياسة وال عداوة مستمرة 
أو صداقة دائمة، بل هناك مصالح متبادلة.

ـــة  ــر يــنــتــظــر حـــــزب األصـــال فـــــأي مــصــي
منظمة  معارضة  تبتلعه  هــل  واملــعــاصــرة؟ 
ــــدى حزبي  ــل الـــتـــي تـــوجـــد ل ومــــدربــــة مــث
يجنح  أم  االشتراكي؟  واالحتـــاد  االستقالل 
لالصطفاف مع املرشحني لدخول احلكومة؟ 
وسواء اختار هذا أو ذاك فهو لن يتمكن إال 
أو  املعارضة  في  ســواء  الثالث  الصف  من 

األغلبية.
األصالة  حــــزب  يــحــتــل  ــــاط،  ــــرب ال ــــي  وف
واملعاصرة الصف الثاني بعد حزب العدالة 
سيؤمن  حتالفهما  شــك  ودون  والتنمية، 
املراقبني  فجل  منهما.  لواحد  املدينة  بلدية 
السياسيني يذهبون إلى حد اعتبار التحالف 
حلزب  مــوت  أو  حياة  هو  املقبل  احلكومي 
التراكتور وتشخيص لنوايا احلزب احلاكم 

حزب املصباح.
"املــكــروه"، هل  فــإذا حتقق هــذا التحالف 
تهدأ أوضاع مجلس جماعة الرباط، وتخمد 
االنقالبات واالحتجاجات والتهديد باإلقاالت؟ 

ال نعتقد، ألن وراء ذلك أهدافا غير سياسية.

بقلـم: بوشعيب اإلدريسي

رمضان  شهر  فــي 
قدم  الفارطة،  للسنة 
العاصمة  مــجــلــس 
بقيمة  غذائية  موادا 
سنتيم  مليون   135
فكم  "لــلــمــحــتــاجــني"، 
في  هــــــــــؤالء  عــــــــدد 

العاصمة؟ وكيف توزع تلك املواد؟
بتوزيعها  يــتــكــلــف  أن  فــيــكــفــي 
املـــنـــتـــخـــبـــون لـــيـــتـــأكـــد االرجتـــــــال 
والــــفــــوضــــى والـــزبـــونـــيـــة الـــذيـــن 

يصاحبون كل عملية توزيع.
على  املجلس  يتوفر  ال  اآلن  فلحد 
للمحتاجني  مضبوطة  إحصائيات 
هناك  ما  وكــل  العاصمة،  فقراء  من 
يخجلون  ال  لــلــتــســول  مــحــتــرفــون 
مـــن مـــد األيــــــادي، وطــــرق األبــــواب 
واالصـــطـــفـــاف فـــي الـــصـــفـــوف من 
للفقراء  حــق  هــو  مــا  انـــتـــزاع  أجـــل 
وحياؤهم  كبرياؤهم  مينعهم  الذين 

"التسول". من  وتعففهم 
أصبحوا  ـــيـــوم  ال ــون  ــســول ــت ــامل ف
مـــنـــظـــمـــني فـــــي فـــــــرق بــــحــــدودهــــا 
تها  ا بر مخا " و تها صا ختصا ا و
تسولها  وطــــرق  وجــواســيــســهــا"، 
مساعدات  لـــفـــرص  واصـــطـــيـــادهـــا 
ألنفسهم،  المــتــصــاصــهــا  رمـــضـــان 
أبواب  بــطــرق  تتكلف  فــرق  ومنهم 
ـــي األحـــيـــاء  ــــور الـــكـــبـــيـــرة" ف ــــدي "ال
ـــات" كما  ـــصـــدق "ال الـــراقـــيـــة جلــمــع 
ـــات" املــجــلــس مع  يــجــمــعــون "صـــدق
بعض  أصدقاء  االنتخابات  "زبناء" 

املنتخبني.
عملية  رمضان،  مساعدات  توزيع 
غير مؤطرة وغير منظمة، ومتر في 
منها  ويستفيد  فــوضــويــة،  أجـــواء 
الفقراء  منها  ويــحــرم  املــتــســولــون، 
الهامشية،  األحياء  في  احلقيقيون 
ــن يــعــانــون فــي صــمــت داخل  ــذي وال
بــيــوت بــــدون ســقــوف وال مـــاء وال 
وهــــؤالء  مـــراحـــيـــض،  وال  كـــهـــربـــاء 

باآلالف وفي كل املقاطعات.
األقسام  من  خردة  العاصمة  وفي 
ملختلف  الـــتـــابـــعـــة  االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ومجلس  واجلـــمـــاعـــة  املـــقـــاطـــعـــات 
قسم  وال  اجلــهــة،  ومجلس  العمالة 
تسليم  عــمــلــيــات  لــتــنــظــيــم  تـــطـــوع 
املساعدات ملستحقيها داخل بيوتهم 
بدال من توزيعها في األزقة من طرف 

املنتخبني على من ال يستحقونها.
كل  طرف  من  ممولة  فاملساعدات، 
تتحول  أن  وال ميكن  الرباط،  سكان 
بـــهـــا بعض  يـــقـــايـــض  ــعــة  إلـــــى ســل
الناخبني،  بــعــض  والء  املــنــتــخــبــني 
وحتى القيمة املالية لهذه املساعدات 
والتي كانت في السنة املاضية 135 
تتقلص  القيمة  فهذه  مليون سنتيم، 
إلى النصف، والنصف اآلخر يجنيه 
الــتــجــار مــن أربــــاح الــســلــع، وهذا 
بالتعامل  مــعــاجلــتــه  يــنــبــغــي  ظــلــم 
املصنعة وطلب  املعامل  مباشرة مع 
املضافة،  القيمة  من ضريبة  اإلعفاء 
مادامت تلك السلع هي للمساعدات 
وفـــــي هذه  لـــلـــمـــتـــاجـــرة،  ولـــيـــســـت 
املساعدات،  تلك  ستتضاعف  احلالة 
وسيستفيد منها ضعف املستفيدين 

احلاليني.
أما في الوقت احلالي، فاملستفيدون 
هــم الــتــجــار وهــم املــتــســولــون، وهم 
فهم  السكان  أما  االنتخابات،  زبناء 
مليون   135 تبذير  على  يتفرجون 
ـــي شــهــر الـــصـــيـــام شهر  ســنــتــيــم ف
مساعدات  عــلــى  املــعــظــم،  رمـــضـــان 

تخطئ طريقها ملستحقيها.

بوادر اإللغاء تلوح في األفق:
هل عجز املنتخبون عن تنظيم مؤمتر املدن العاملية؟

حديث العاصمة

رمضان  مساعدات 
طريقها في تخطئ  املنتخبني  بأن  توحي  املؤشرات  كل 

باحلدث  مهتمني  وال  مبالني  غير  الــربــاط، 
العاملي الذي ستحتضنه مدينتهم في شهر 
بتذكير  توصلوا  ورمبا  بل  املقبل،  أكتوبر 
مــن الــســلــطــات احملــلــيــة، تــذكــرهــم فــيــه مبا 

ينتظرهم.
فــالــعــاصــمــة شبه  الـــواقـــع،  أرض  وعــلــى 
استعدادات  وال  ألشــغــال  أثــر  وال  نــائــمــة، 
عماراتها  فــجــدران  ضــيــوفــهــا،  الســتــقــبــال 
وطرقاتها  مــعــطــوبــة،  وإنــارتــهــا  متسخة، 
فاسدة،  وإشــاراتــهــا  تشويرها  وعــالمــات 
مؤشر  وال  عــشــوائــي،  أســواقــهــا  وتــنــظــيــم 
سفراء  ضيافة  حسن  على  يطمئن  واحــد 
املطبات  "يــحــفــرون"  فاملنتخبون  الــعــالــم، 
مكتب  تهدد  واإلقـــاالت  البعض،  لبعضهم 
غاضبة  املــقــاطــعــات  ومــجــالــس  املــجــلــس، 

أن  حتى  اجلماعة  في  ممثليها  على  ثائرة 
فما  البلدية،  مجلس  بحل  طالب  بعضها 
األمر  شك  دون  الصراعات؟  هــذه  خلفيات 
فاألحزاب  مصلحية،  بــحــســابــات  يتعلق 
الــســيــاســيــة املـــوجـــودة فــي املــجــلــس كلها 
ممثلة في املكتب وهي: االحتاد االشتراكي 
واحلركة  والتنمية  والعدالة  واالستقالل 
إن  حتى  واملــعــاصــرة،  واألصــالــة  الشعبية 
املواطنني لم يعودوا مييزون بني املسيرين 
أعضاء  جانب  من  خصوصا  واملعارضني، 
املــكــتــب املــوســع الــــذي فــي احلــقــيــقــة كان 
غير  أنه  على  زيــادة  جسيما  خطأ  إحداثه 

قانوني.
فــالــصــراع هـــو صــــراع لــلــســيــطــرة على 
اختصاصات ومالية اجلماعة والتحكم في 

الصفقات واألوراش.

أمــا صـــداع الـــرأس مــثــل املــؤمتــر العام 
احمللية،  واحلـــكـــومـــات  املـــــدن  الجـــتـــمـــاع 
وال  هــمــا  يــحــمــل  منتخبينا  مــن  أحـــد  فــال 
وإذا  إللغائه،  حتى  أو  النعقاده  اهتماما 
رصدت  "امليزانية"  رمبا  فألن  ملاذا؟  سألتم 
وثيقة  عــلــيــهــا  نــصــت  جلــمــعــيــة  فــوتــت  أو 
لتسهر  تصرفها  حتت  وجعلتها  امليزانية 

املؤمتر. على 
فهل يكون هذا هو السبب في التطاحنات؟ 
والتهديدات التي هي "عالمة" غير مباشرة 

لهذا املؤمتر؟ موجهة 
فيما  "يتطاحنوا"  أن  املنتخبني  حق  من 
عدم  إلى  األمر  بهم  يصل  أن  ولكن  بينهم، 
وسكانها،  الــعــاصــمــة  بــســمــعــة  االكـــتـــراث 
وجعلهم ال قدر الله أضحوكة العالم، فهذا 

لن يسمح به السكان.
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الرباط يا حسرة

أجدادنا  احتفل  تلقائية  بصفة 
وألول مرة في اململكة بعيد العرش 
ذلك  وكـــان  نونبر1933،   18 يــوم 
القناصل باملدينة  االحتفال بشارع 
القدمية، والصورة املنشورة رفقته 
السكان  تعلق  على  وتشهد  تــؤرخ 
بوطنيتهم الصادقة، ولتكون الرباط 
بذلك أول مدينة مغربية تسن هذه 

السنة احلميدة.
الذي  املقبل  يــولــيــوز   30 ويـــوم 

يصادف حلول عيد العرش املجيد، 
تراث  إلحــيــاء  الــعــاصــمــة  تستعد 
السعيد  بالعيد  لالحتفال  األجــداد 
ومسابقات  مــهــرجــانــات  بتنظيم 
املجتمع  فــيــهــا  يـــشـــارك  ونــــــدوات 
املدني واملجالس املنتخبة واألندية 

النسوية والشبابية.
عيد العرش في العاصمة له نكهة 
انطلق  ومنها  ولــد  ففيها  خــاصــة. 

ليعم كل القرى واملدن املغربية.

عيد العرش تراث وأمانة وطنية 
مــن األجـــــداد تــذكــر األحـــفـــاد بسر 
تــالحــم كــل أطــيــاف الــشــعــب حول 
العرش، الضامن الستقراره وأمنه 

وعظمته وهنائه ووحدته.
الرباط وهي حتتفل بهذا التراث 
كانت  بكونها  تفتخر  فهي  املجيد، 
منبته وراعيته وضامنة استمراره 
مــن اآلبـــاء إلــى األحــفــاد. وكــل عيد 

والعاصمة ترفل في العز والرقي.

من

 أرشيف

 الرباط

 1889 ســنــة  املــــزداد  اجلــزولــي  محمد  بــن  محمد  الــربــاطــي 
والشرعية،  الــديــنــيــة  الــعــلــوم  فــي  متبحر  عــالــم   .. الــربــاط  فــي 
احلماية  وفــرض  إعــان  ضد  وثــار  االستعمار  قــاوم  كبير  ووطني 
من  االستعمار  أقــالــه  الوطنية  مواقفه  وبسبب  االستعمارية، 
املنصب الذي كان يشغله كقاضي باحملكمة العليا في الرباط، وهو 
املنصب الذي شغله منذ سنة 1923 إلى سنة 1929 تاريخ إقالته.

أبدع في تنظيم دواوين شعرية ألهبت مشاعر املواطنني لنبذ 
االستعمار الغاشم.توفي رحمه الله تعالى سنة 1973 بالرباط. 

التحالف »المكروه« لحزب
 األصالة والمعاصرة في الرباط

االستقال  حزب  خروج  بعد 
أجل  من  سيناضل  املعارضة،  إلى 
تسانده  وقــد  الــدســتــور،  تفعيل 

في ذلك كل األحزاب املعارضة.
ــــقــــت ثـــــانـــــويـــــة مــــــوالي  تــــأل
تقارب  نسبة  بتسجيلها  يوسف 
في  الناجحني  مــن  بــاملــائــة   100
الباكالوريا لتحتل بذلك الصف 
األكادميية،  صعيد  على  األول 
مشتا  تـــعـــد  الـــثـــانـــويـــة  نـــفـــس 
الكبرى  املـــدارس  لــتــزويــد  كبيرا 

املتفوقني. بالطلبة  املتخصصة 
وشقق  فيات  كراء  محصول 
فاخرة في أكدال وباقي األحياء 
شهريا  درهـــم   8000 يــتــعــدى  ال 
ألمـــــــاك شــــاســــعــــة، واملــــفــــاجــــأة 
األماك  لــهــذه  املــكــتــريــن  أن  هــي 

100 مليون. البلدية في ذمتهم 
التي  الــتــجــاريــة  والــشــركــات 
ملصالح  الــتــجــارة  ضــريــبــة  تـــؤدي 
مليارا   23 ذمــتــهــا  فــي  اجلــمــاعــة 
بينما  لــلــبــلــديــة،  تــســددهــا  لـــم 
ضريبة  لتأدية  السكان  »تخنق« 

األزبال.
اجلملة  ســــوق  وكـــــاء  حــتــى 
ـــخـــضـــر والــــــفــــــواكــــــه الــــذيــــن  ـــل ل
دينا  يــؤدوا  لــم  رائــجــة  جتارتهم 
في ذمتهم يقدر مبليار لصندوق 

اجلماعة.

أسرار العاصمة

 

الرباط أول مدينة تحتفل 
بعيد العرش سنة 1933



عاملهم   ينكب  أن  إن��زك��ان  س��ك��ان  ي��أم��ل   >
االجتماعية، ويقطع  مشاكلهم  على   )..( اجلديد 
الطريق على من اعتادوا على استغالل أوضاعهم 
املزرية لالغتناء وخدمة املصالح اخلاصة سواء 
رفع  على  العمل  مع  خارجها،  أو  اإلدارات  في 
التهميش واإلقصاء اللذين تعاني منهما املدينة 

منذ مدة.
الرمادية  في مركز  > احلصول على الورقة 
إلى  فقط  يحتاج  ال  بأكادير  السيارات  تسجيل 
القانون املنظم لهذه  التي ينص عليها  الوثائق 
ومن   )..( أخ��رى  إلى أوراق  يحتاج  بل  العملية 
املواطنني من »تقطع« سباطهم ذهابا وإيابا إلى 

هذه املصلحة.
< يتطلع كثير من املتابعني إلى إعادة النظر 
الصحافي  امل��ي��دان  يعرفها  التي  الفوضى  ف��ي 
اجلهوية  اجل��رائ��د  من  ع��ددا  إن  حيث  بأكادير، 
اقتحمت الساحة عبر صحافيني أشباح ال عالقة 
عرفت  ال��س��ي��اق  ه��ذا  ف��ي   )..( املهنة  ب��ه��ذه  لهم 
السنوات العشر األخيرة ظهور ما ال يقل عن 20 
جريدة بوالية أكادير وحدها، ال يربطها أي رابط 
بل ال تتوفر حتى على خط حتريري واضح مما 
احلسابات  لتصفية  وسائل  إل��ى  بعضها  ح��ول 
الشخصية، خصوصا بعد أن عملت على توزيع 
االعتمادات على مراسلني من عينة خاصة جدا.

> مهرجان »إسمكان« في اشتوكة آيت باها  
سرعان  سحابة  مبثابة  إن��ه  الشتوكيون  يقول 
والبطالة  واحل��رم��ان  الفقر  ليبقى  تنقشع  م��ا 
املهرجان  بأصحاب  أج��دى  ك��ان  والتهميش... 
تنمية املدينة إلشباع بطون اجلياع، ألن الرأس 

ال يغني إذا كان البطن خاويا.
أمن  لوالية  تابعة  أمنية  عناصر  متكنت   >
توقيف شاب  من  األح��د،  ي��وم  زوال  بعد  أكادير 
يبلغ  سيف  وبحوزته  العمر  م��ن  العشرين  ف��ي 
العملية مت��ت مبحطة  امل��ت��ر.  ي��ق��ارب  م��ا  ط��ول��ه 
التحقيق  إل��ى  امل��وق��وف  اقتيد  حيث  ال��ب��اط��وار 
الواقعة.  مالبسات  حول  معه  للبحث  القضائي 
هذا وتقوم العناصر األمنية التابعة لوالية أمن 
أكادير بعمليات مراقبة روتينية للحد من السرقة 
ازدحام  يستغلون  ال��ذي��ن  اللصوص  وتوقيف 
الكرمي،  األس��واق والتجمعات في شهر رمضان 

لتنفيذ عملياتهم اإلجرامية.
أفراد  ثالثة  م��ن  مكونة  عصابة  هاجمت   <
امللكي  اجليش  بشارع  األم���وال  لتحويل  وكالة 

بأكادير.
وذك������رت م���ص���ادر ع��ل��ي��م��ة ب����أن أف������راد هذه 
الوكالة،  داخ��ل  إل��ى  صباحا  انسلوا  العصابة، 
بدعوى الرغبة في سحب النقود، قبل أن يفاجأ 
املستخدمون، بتهديدهم، ومتكنوا على إثر ذلك 
من السطو على مبالغ مالية وصفت ب�:»الهامة« 
بعد االعتداء على رجل األمن اخلاص واملستخدم 

بالوكالة.

امل��ل��ك��ي ملنطقة  ال����درك  اع��ت��ق��ل��ت ع��ن��اص��ر   >
الكردان بتارودانت أفراد عصابة متخصصة في 

سرقة األبقار.
املثير في هذه النازلة، أن أفراد هذه العصابة 
والسيلسيون«  »النفحة  استعمال  إلى  يعمدون 
ملنع األب��ق��ار امل��س��روق��ة م��ن إص���دار األص���وات، 
يتزعمها  ال��ع��ص��اب��ة  ه���ذه  أن  أي��ض��ا  وال��غ��ري��ب 
أفراد  جزار معروف باملنطقة، فيما ينحدر بقية 
والشياظمة  إمينتانوت  من  الثمانية  العصابة 
في  أف��راده��ا  من  اثنان  ي��زال  ال  كما  وشيشاوة، 

حالة فرار.

> تعرض العامل ع. ش من أبناء إقليم سيدي 
إفني للطرد من طرف مسؤول بشركة مصبارات 
برنامج  ف��ي  مشاركته  بعد  م��ل��ول،  آي��ت  مبدينة 
الرئاسة  حتت  ج���رادة،  بعمالة  املنظم  التأهيل 

الفعلية لصاحب اجلاللة امللك محمد السادس.
فبعد عودة هذا األخير من مدينة وجدة طلب 
من  استقالته  تقدمي  بني  االختيار  املسؤول  منه 
منصبه كمستشار جماعي في اجلماعة القروية 

لتغيرت أو مغادرة العمل باملصانع)..(.
امل��ض��اي��ق��ات نتيجة عدم  م��ن  وب��ع��د أس��ب��وع 
تقدميه لالستقالة، مت طرده من الشركة بدعوى 
بعامل  مكانه  وتعويض  العمل،  استطاعته  عدم 
آخر. أمر جعل )ش. ع( يتساءل: هل املشاركة في 

األنشطة امللكية يعد ذنبا؟ 

أصداء سوسية 
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ما يجري ويدور في المدن

في ظل استمرار تجاهل توصيات وتهديدات مؤسسة الوسيط
ملاذا رفض شباط تفويت بقعة أرضية للعمراني وفوتها لصالح شركة دولية؟ 

األسبوع 
حسن  امل��������واط��������ن  ق���������ال 
املستثمر  وه���و  ال��ع��م��ران��ي، 
س��ب��ق ملؤسسة  ال���ذي  ال��ش��اب 
في  س���ان���دت���ه  أن  ال���وس���ي���ط 
ف���اس حميد  ع��م��دة  م��واج��ه��ة 
شباط، بأنه حصل على وثائق 
اجلماعي  امل��ج��ل��س  ت��ف��وي��ت 
العام  األم�����ني  ي���ق���وده  ال�����ذي 
للقطعة  االس���ت���ق���الل  حل����زب 
األرضية التي كان ينوي إقامة 
فوقها  ال���ري���اض���ي  م��ش��روع��ه 
إلحدى الشركات الدولية )..(.

واس��ت��غ��رب ال��ع��م��ران��ي في 
إلى  ش��ك��اي��ت��ه س��ع��ي ش���ب���اط 
ت���ف���وي���ت ال��ق��ط��ع��ة األرض���ي���ة 
شركة  ل���ص���ال���ح  امل������ذك������ورة 
امتناعه  مقابل   )..( جت��اري��ة 
توصيات  ت��ن��ف��ي��ذ  ع���ن  ال���ت���ام 
التي  ال���وس���ي���ط،  م��ؤس��س��ات 
سبقت أن هددت شباط باتخاذ 
إجراءات قانونية في حقه إذا 
التوصيات  بتنفيذ  يلتزم  ل��م 
الصادرة لصالح املتظلم وهو 

العمراني.
وح����س����ب م���ح���ض���ر »ب���ي���ان 
حصل  ال�������ذي  ال���ت���ص���وي���ت« 
املجلس  فإن  العمراني،  عليه 
إطار  ف��ي  املجتمع  اجل��م��اع��ي 
املنعقدة  ال���ع���ادي���ة  دورت�������ه 
 2006 ف��ب��راي��ر   27 ب��ت��اري��خ 
صادق باألغلبية املطلقة على: 
املؤقت  باالحتالل  »الترخيص 
اجلماعي  ال��ع��ق��ار  م���ن  جل���زء 
العقاري  ال���رس���م  م���وض���وع 

تبلغ  ال���ذي  1112/ف  ع���دد 
من  ه��ك��ت��ارا،   11 م��س��اح��ت��ه 
أج���ل اس��ت��غ��الل��ه ع��ل��ى وجه 
الثمن  أس��اس  على  ال��ك��راء، 
التقييم  جلنة  ح��ددت��ه  ال��ذي 
املنعقد  اج���ت���م���اع���ه���ا  ف����ي 
بتاريخ 23 فبراير 2006 أي 
45 درهما للمتر املربع.. مدة 
قابلة  س��ن��ة   50 االس��ت��غ��الل 
من  مقتطف  للتجديد«.)انظر 
احملضر الذي وقعه شباط(.

العمراني  قضية  أن  يذكر 
من  أب���ري���ل   24 إل����ى  ت���ع���ود 
التاريخ  وه��و   ،1997 العام 
املستثمر  ف��ي��ه  أب����رم  ال����ذي 
وبني  بينه  ك��راء  عقد  حسن 
لفاس،  املجموعة احلضرية  
إلقامة مشروعه االستثماري، 
أن  غير  الرياضة،  قطاع  في 
تنزيل  على  اع��ت��رض  شباط 
سنوات  م��دى  على  املشروع 
مؤسسة  ت���دخ���ل  رغ����م   )..(
توجيه  ورغ������م  ال���وس���ي���ط، 
املفتش  ال��وال��ي  إل��ى  رسائل 
الترابية  ل�������إدارة  ال���ع���ام 
املجموعة  إل������زام  ب���غ���رض 
تظلم  ب���دراس���ة  احل��ض��ري��ة 

املشتكي.
وكان عبد العزيز بنزاكور، 
الوسيط،  مؤسسة  رئ��ي��س 
ق��د وج���ه ك��ت��اب��ا إل���ى عمدة 

بالتوصل  فيه  يطالبه  فاس 
بخصوص  توافقي  حل  إلى 
هذا املوضوع وذلك في إطار 
والعمل  واإلن��ص��اف،  ال��ع��دل 
القائم  اخل�����الف  ح���ل  ع��ل��ى 

نفس  املستثمر،  وب��ني  بينه 
التأكيد  ل���ه  س��ب��ق  امل���ص���در 
تدبير  »اخ���ت���الالت  أن  ع��ل��ى 
تدبير  عهد  إلى  تعود  امللف 
قبل  م��ن  العلمية  العاصمة 
استمرارية  لكن  االحتاديني، 

تالمس  ال����ت����ي  ال����ت����دب����ي����ر 
تقتضي  العمومية  امل��راف��ق 
االستقاللي  ال���رئ���ي���س  م���ن 
بااللتزامات  ال��وف��اء  ش��ب��اط 
اجلماعية  وال����ت����ح����م����الت 

احلضرية«.

فاس:

نسخة من املقرر الذي وقع عليه شباط والذي يقضي بتفويت الرسم العقاري 
عدد 1112/ف الذي تبلغ مساحته 11 هكتار ا لصالح شركة دولية.
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بعد جمعة الغضب..حتالف جمعوي ضد التهميش واإلقصاء
نور الدين هراوي

طالبت التنسيقية احمللية إلنقاذ مدينة سطات 
ائ��ت��الف ج��م��ع��وي كبير يعنى  وه���ي ع��ب��ارة ع��ن 
عموما  احمللية  السلطات  احمللي،  الشأن  بتدبير 
وال��س��ل��ط��ات امل��ن��ت��خ��ب��ة ب��اخل��ص��وص ب��ن��اء على 
املزرية  ل��أوض��اع  دراس���ي  وي��وم  تقييم  اجتماع 
للمدينة أواخر شهر يونيو بدار الشباب بالتدخل 
العاجل لتحسني الوضع احمللي وتنميته، وتدبير 
العيش  في  املواطن  حق  وحماية  للمدينة،  أجود 
عدة  على  سليمة  تنموية  اجتماعية  بيئة  وس��ط 

مستويات ومجاالت.
وتطرقت التنسيقية في بيان لها إلى ما أسمته 
االختالالت واخلروقات التي يشهدها تدبير الشأن 
احمللي في شخص املجلس البلدي لسطات، حيث 

سميت  وقفة  في  بكثافة  للحضور  الساكنة  دعت 
ال��ب��ل��دي��ة )28  ال��غ��ض��ب أم���ام ب��ه��و ق��ص��ر  بجمعة 
يونيو املنصرم(، وطالبت بفتح حتقيق في مالية 
اجلماعة واملشاريع املنفذة أو موقوفة التنفيذ من 

طرف املجلس اجلهوي للحسابات.
مجموعة  يسمونه  ما  املجتمعون  استنكر  كما 
م��ن امل��غ��ال��ط��ات ال��ت��ي أدل���ى ب��ه��ا امل��ك��ت��ب املسير 
للبلدية لبعض املواقع اإللكترونية احمللية، داعية 
واستحضار  الوطنية  بالروح  للتشبث  املنتخبني 
املصلحة العامة إلنقاذ املدينة في جميع املجاالت 
والقطاعات اإلنتاجية والنهوض بتنميتها، حيث 
الهشة  التحتية  البنية  ناقوس اخلطر حول  دقت 
وطالبت  املتدهورة،  السوسيواقتصادية  والبنية 
بخلق مدينة مبرافق وبنية عمومية حتترم شروط 
اجلودة والكرامة اإلنسانية، وبأسواق منوذجية 
حتفظ أمن وعيش الباعة املتجولني بدل »بهدلتهم« 
واستغاللهم ألهداف انتخابوية موسمية على حد 

تعبير البيان.

سطات

األسبوع
في خريبگة  امللكي  الدرك  فتحت مصالح 
إحدى  وف��اة  مالبسات  ف��ي  للبحث  حتقيقا 

السيدات التي عثر عليها ميتة في بئر.
وكانت عناصر الوقاية املدنية قد انتشلت 
م��ؤخ��را جثة ام���رأة م��ن أح��د آب��ار اجلماعة 

القروية الفقراء التابعة إلقليم خريبگة.
وأف��ادت مصادر محلية أن الضحية )22 
اجلب  غياهب  في  وج��دت  ومتزوجة(  سنة 
اجلثة  نقل  ومت  م��ت��را،   50 نحو  عمق  على 
بعد مفارقتها احلياة إلى مستودع األموات 
الثاني  احل���س���ن  اإلق��ل��ي��م��ي  ب��امل��س��ت��ش��ف��ى 

بخريبگة.

من الذي قتل املرأ ة في خريبگة؟
خريبكة

الحسيمة

األسبوع 
بعدما فقدوا األمل في إصالح 
البلدي  املجلس  طرف  من  حيهم 
الوطنية  وامل���ب���ادرة  للحسيمة 
كونهم  رغ���م  ال��ب��ش��ري��ة  للتنمية 
حيث  م��ن  الناقصة  األح��ي��اء  م��ن 
التجهيز واملهمشة باحلسيمة؛ لم 
األعلى  يجد سكان حي بوجيبار 
سوى اللجوء إلى كل من الديوان 
امللكي، ورئيس احلكومة، ووالي 
اجلهة، واملجلس الوطني حلقوق 

البلدية  رئيسة  ج��واب  انتظار  ملوا  أن   بعد  اإلنسان، 

على مراسلتهم املسجلة بتاريخ 
تتحدث  والتي   ،2012/09/18
الذي  عن وع��ورة مسالك احلي 
يصبح مقطوعا في فصل الشتاء 
والذي  »الغيس«،  كثرة  بسبب 
صعوبة  بسببه  األط��ف��ال  يجد 
إلى مدارسهم، كما  التوجه  في 
املرضى  ن��ق��ل  م��ع��ه  ي��س��ت��ح��ي��ل 
والنساء احلوامل، لذلك يطالب 
السكان من السلطات املختصة 
حيهم  إلخ��راج  العاجل  التدخل 

من التهميش الذي يعانون منه بإصالح أزقتهم.

سكان يطرقون أبواب الديوان امللكي بسبب 
جتاهلهم من املجلس البلدي



من كل مدينة خبر
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عزيز الفاطمي
غادر  ما   بعد  منذ وقت طويل 
.م( مسجد باب  الراتب )ح  اإلمام 
بوظيفته  ليلتحق  الكبير  دك��ال��ة 
احلوز،  إقليم  ب��ن��ظ��ارة  اجل��دي��دة 
مقلقا  ف���راغ���ا  امل��س��ج��د  ي��ع��ي��ش 
املصلني،  إم���ام���ة  م��س��ت��وى  ع��ل��ى 
ت��ارة، أو يتم  امل��ؤذن  حيث يتقدم 
اللجوء إلى أحد املصلني من أجل 

اإلمامة. 
وه����ذا أم���ر ف��ي ح��د ذات����ه غير 
فكثيرا  فيه،  م��رغ��وب  وال  مقبول 
ما تنتج عنه  خالفات ومالسنات 
قوية بني املصلني، بعيدة كل البعد 
عن أجواء التعبد واخلشوع. وفي 
انتظار أن تستفيق اجلهات املعنية 
راتب  إم���ام  تعيني  ل��ه��ا  ليتسنى 
التي  املؤهالت  جلميع  مستوف  
تبنى عليها تزكية املجلس العلمي 
ما هو  احل��ال على  يبقى  احمللي، 
عليه. ولإلشارة التي ال تغيب عن 

أصحاب القرار مبندوبية األوقاف 
مبراكش  اإلس��الم��ي��ة  وال���ش���ؤون 
هو تواجد مجموعة من املساجد 
بدواعي  دكالة  ب��اب  بحي  املغلقة 
هشاشة بنيتها، على سبيل الذكر 

يحوم  ال��ذي  الدقاق،  درب  مسجد 
الغموض حول توقف عملية بنائه 
ومسجد  األول��ي��ة؟،  مراحلها  ف��ي 
درب  وم��س��ج��د  احل��ل��ف��اوي،  درب 
االستعانة  في  املانع  اجلديد..فما 

املغلقة  املساجد  ه��ذه  أئمة  بأحد 
وجتنبا  الترقيع  لسياسة  تفاديا 
لكل ما من شأنه إخراج بيوت الله 
عن أجوائها الدينية والروحانية؟  
م����ادام األم����ر ال ي��س��ت��دع��ي سوى 
تعليمات شفهية من طرف السيد 
املندوب.وفي نفس االجتاه تلتمس 
جماعة من رواد مسجد باب دكالة 
املسؤولة  اجل���ه���ات  م���ن  ال��ك��ب��ي��ر 
بهذا  تنظيمية  بعملية  ال��ق��ي��ام 
املسجد أيام شهر رمضان األبرك 
قبيل  م��ن  ف��وض��ى  ل��وق��وع  تفاديا 
والنساء،  ال��رج��ال  ب��ني  االزدح����ام 
وباخلصوص أثناء خروج املؤذن 
اخللفية  احل��ج��رة  م��ن  وجماعته 
للمسجد واحملاذية جلناح النساء 
والتراويح،  ال��ع��ش��اء  ص��الة  عند 
ح��ي��ث مي��ر م��وك��ب امل����ؤذن وسط 
ص��ف��وف امل��ص��ل��ي��ات، مم��ا يحدث 
والرجال  للنساء  ك��ب��ي��را  ح��رج��ا 

معا.

مراكش بدون مساجد خالل شهر رمضان 
مراكش
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وزارة العدل 
احملكمة االبتدائية بابن جرير

بيع أصل جتاري
ملف رقم 2013/45

األستاذ  مبكتب  ح��رر  عقد  مبقتضى 
في  م��ؤرخ  توثيقي  املنصوري  محمد 
مبراكش  ومسجل   2013 يونيو   03
بتاريخ 04 يونيو 2013، باعت السيدة 
حبيبة الوالي حاملة لبطاقة التعريف 
الوطنية E793، لفائدة السيد احملفوظ 
التعريف  ل��ب��ط��اق��ة  ح��ام��ل  ص��وي��ب��ي، 
عبد  والسيد   B451363 رقم  الوطنية 
التعريف  لبطاقة  حامل  الله صويبي، 
الوطنية BE491276 بنسبة %50 لكل 
الكائن  التجاري  األصل  جميع  منهما 
بابن جرير شارع محمد اخلامس رقم 
14، نشاطه بيع املواد الغذائية العامة، 
بابن جرير  التجاري  بالسجل  واملقيد 
التحليلي  السجل  812 من  حتت عدد 
واملعنوية،  امل��ادي��ة  عناصره  بجميع 

بثمن قدره 1.400.00000 درهما.
أعاله  امل��ذك��ورة  البائعة  دائني  فعلى 
قسم  إل���ى  بتعرضاتهم  ي��ت��ق��دم��وا  أن 
االبتدائية  باحملكمة  التجاري  السجل 
ب��اب��ن ج��ري��ر داخ����ل أج���ل ي��ب��ت��دئ من 
تاريخ نشر اإلعالن األول وينتهي في 
اليوم اخلامس عشر من نشر اإلعالن 

الثاني.
As 0153/13

اململكة املغربية
وزارة العدل واحلريات

محكمة االستئناف التجارية
مبراكش

احملكمة التجارية بأكادير

ملف معاجلة صعوبات املقاولة
عدد: 2012/10/2007 »مخبزة 

وحلويات هلتون«
إشعار

 2013/75 ع����دد:  احل��ك��م  مب��ق��ت��ض��ى 
 2013/06/11 ب���ت���اري���خ:  ال���ص���ادر 
ف���ي م��ل��ف ص��ع��وب��ات امل��ق��اول��ة عدد: 
احملكمة  ق��ض��ت   2012/10/2007

التجارية بأكادير.
متديد  طلب  ق��ب��ول  ب��ع��دم  الشكل:  ف��ي 
باقي  وقبول  املسيرين  إل��ى  املسطرة 

الطلبات.
- في املوضوع: بفتح مسطرة التصفية 
ف��ي ح��ق ش��رك��ة »مخبزة  ال��ق��ض��ائ��ي��ة 

 BOULANGERIE هلتون وحلويات 
 »PATISSERIE HILTON DE LUX
شركة ذات املسؤولية احملدودة الكائن 
دوالدور  ب��ع��م��ارة  االجتماعي  مقرها 
أكادير  امللكي  اجل��ي��ش  ش���ارع   3 رق��م 

واملسجلة بالسجل التجاري 1519.
- بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع في 
ثمانية عشر شهرا السابقة عن صدور 

هذا احلكم.
- بتعيني األستاذ محمد اخليفا قاضيا 

منتدبا.
ادحلي  احل��س��ني  ال��س��ي��د  ب��ت��ع��ي��ني   -
مباشرة  في  مهمته  وحتديد  سنديكا 
إجراءات التصفية القضائية كما هي 
وضع  م��ع  ق��ان��ون��ا  عليها  م��ن��ص��وص 
التي  امل��راح��ل  فيها  ي��ع��رض  ت��ق��اري��ر 

اتبعها في ذلك.
- بتحديد مصاريف املسطرة في مبلغ 
رئيس  ي��ض��ع��ه��ا  دره����م   10.000.00
املقاولة بصندوق احملكمة داخل أجل 
التوصل  تاريخ  من  أي��ام   )8( ثمانية 

باحلكم.
احلكم  مللخص  الفوري  بالتسجيل   -
ب��ال��س��ج��ل ال��ت��ج��اري ل��ل��ش��رك��ة، ونشر 
إش��ع��ار ب��احل��ك��م ي��دع��و ال��دائ��ن��ني إلى 
املعني  للسنديك  بديونهم  التصريح 
في صحيفة مخول لها نشر اإلعالنات 
القانونية وفي اجلريدة الرسمية داخل 

أجل )8( أيام من صدوره.
- بشمول احلكم بالنفاذ املعجل.

مصاريف  إل����ى  ال���ص���ائ���ر  وب���ض���م   -
امل��س��ط��رة واع��ت��ب��اره��ا ام��ت��ي��ازي��ة في 

االستخالص.
وع���ل���ي���ه ف���امل���ط���ل���وب م����ن ال���دائ���ن���ني 
السيد:  للسنديك  بديونهم  التصريح 
الكائن بشارع موالي  ادحلي احلسني 
اسماعيل دار ايليغ الطابق الثالث رقم 
314 أكادير ضمن قائمة موقعة تتضمن 
املبالغ املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك 
تاريخ  من  ابتداء  شهرين  أجل  داخ��ل 
نشر هذا اإلشعار باجلريدة الرسم�ية 
من   569-686-687 ل��ل��م�����واد  طبقا 
م��دون��ة ال��ت��ج��ارة ومي����دد ه���ذا األجل 
القاطنني  للدائنني  بالنسبة  بشهرين 

خارج اململكة املغربية.
AS 0154/13

اململكة املغربية
وزارة العدل واحلريات

محكمة االستئناف بوجدة
احملكمة االبتدائية ببركان

ملف تبليغ عدد: 2013/587
أمر رقم: 50

ملف رقم: 2013/1101/53

إشهار حكم غيابي بواسطة قيم
طبقا ملقتضيات الفصل 441 من قانون 

املسطرة املدنية

الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بناء  أنه  ببركان  االبتدائية  باحملكمة 
ع��ل��ى ط��ل��ب األس���ت���اذي���ن رح���و محمد 
ببركان  احمل��ام��ي��ان  يحيى  وال��ك��رت��ي 
ازبايري  أحمد  السادة:  موكليهم  عن 
بعمر  كريت  ومحمد  أشرقي  وفاطمة 
وعبد اخلالق كريت بن محمد والبشير 
اليماني  بن  الدين شرقي  وعز  غرافي 
ومنانة  محمد  بن  شكراني  والبشير 
األحمادي بنت عبد السالم ومن معهم 
املذكورين في األمر االستعجالي املشار 

إلى مراجعه أعاله.
ورميش  بني  قبيلة  جميعا:  عنوانهم 

الشماليني ببركان بصفتهم مدعني.
ب��ت��ب��ل��ي��غ األم�����ر االس��ت��ع��ج��ال��ي ملف 
عن  ال��ص��ادر   2013/1101/53 ع���دد 
بتاريخ  ب��ب��رك��ان  االب��ت��دائ��ي��ة  احملكمة 
السيد  املتغيب:  إل��ى   2013/02/26

يامني يوسف شقرون.
بني  قبيلة  تغاسروت  فرقة  عنوانه: 
عمالة  تافوغالت  الشماليني  ورمي��ش 

بركان بصفته مدعى عليه.
األمر

باسم جاللة امللك:
وتطبيقا للقانون

نأمر علنيا ابتدائيا
في الشكل: قبول الدعوى.

الرهن  على  التشطيب  امل��وض��وع:  في 
العقاري  ال����رس����م  ع���ل���ى  امل����ض����روب 
»أوسعيد«  املسمى  امللك  عدد0/4595 
1935/03/07سجل  ب��ت��اري��خ  املقيد 
16 عدد 890 مع النفاذ املعجل وإبقاء 

الصائر على املدعني.
القضائي بهذه احملكمة  القيم  ويشعر 
االستئناف  أج���ل  ب���أن  ع��ل��ي��ه  امل��دع��ى 
تاريخ  م��ن  يوما  ثالثني  ف��ي  ينحصر 
ب���إح���دى اجلرائد  احل��ك��م  ه����ذا  ن��ش��ر 

الوطنية وإعالنه.
وب��ع��د ان��ص��رام األج���ل امل���ذك���ور، فإن 
للتنفيذ  ق��اب��ال  يصبح  أع���اله  احل��ك��م 
طبقا ملقتضيات الفصل 441 من قانون 

املسطرة املدنية.
AS 0155/13

اململكة املغربية
وزارة العدل واحلريات

محكمة االستئناف التجارية مبراكش
احملكمة التجارية مبراكش

مكتب صعوبات املقاولة 
تصفية قضائية لشركة فيكاتو 

ملف صعوبات املقاولة ملف أصلي 
عدد 2012/15/13

ملف فرعي عدد 2013/15/91
إشعار

بتاريخ  ال���ص���ادر  احل��ك��م  مب��ق��ت��ض��ى 
2013/06/18 حتت عدد 2013/128 
املقاولة  ص��ع��وب��ات  م��ل��ف  إط����ار  ف���ي 
ملف   2012/15/13 عدد  أصلي  ملف 
احملكمة  قضت   2013/15/91 فرعي 
مسطرة  بتمديد  مب��راك��ش  التجارية 
ال��ت��ص��ف��ي��ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة امل��ف��ت��وح��ة في 
مقرها  الكائن  فيكاتو  شركة  مواجهة 
 43/3 رقم  لباطا  بعرصة  االجتماعي 
مبوازاة شارع األمير موالي عبد الله 
التجاري  بالسجل  واملسجلة  مراكش 
22313 باحملكمة التجارية  حتت عدد 
مبراكش للمسير عبد الهادي التوقي.

وأبقت على السيد عبد الرحيم اجلمل 
قاضيا منتدبا.

بلحسني، سنديكا  آيت  والسيد هشام 
بن  ج��ام��ع��ة  زن��ق��ة   3 ال��ك��ائ��ن  مصفيا 
رقم  هاتف  مراكش،  امرشيش  يوسف 

05-24-29-07-42
وعليه فاملطلوب من الدائنني التصريح 
للسنديك  وضماناتهم،  ديونهم  بكامل 
املبالغ  تتضمن  قائمة  ضمن  امل��ع��ني 
داخل  وذلك  بالوثائق  مرفقة  املطلوبة 
أج��ل شهرين اب��ت��داء م��ن ت��اري��خ نشر 
هذا اإلشعار باجلريدة الرسمية طبقا 
من  و602   687-686-569 ل��ل��م��واد 

مدونة التجارة)1(.
)1( ميدد هذا األجل بشهرين بالنسبة 
اململكة  خ����ارج  ال��ق��اط��ن��ني  ل��ل��دائ��ن��ني 

املغربية.
AS 0156/13

اململكة املغربية
وزارة العدل 

محكمة االستئناف التجارية 
مبراكش

احملكمة التجارية مبراكش

مكتب صعوبات املقاولة
للشركة: شركة حليمة اكسبور في 

شخص م.ق.
ملف تصفية قضائية عدد: 

2011/15/52
إشعار

بتاريخ  ال���ص���ادر  احل��ك��م  مب��ق��ت��ض��ى 
صعوبات  م��ل��ف  ف��ي   2013/07/02
قضت   2011/15/52 ع���دد  امل��ق��اول��ة 
بتحويل  مبراكش  التجارية  احملكمة 
م��س��ط��رة ال��ت��س��وي��ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة إلى 

تصفية قضائية في مواجهة شركة 
شخص  ف��ي  اك��س��ب��ور  حليمة  ش��رك��ة 

م.ق.
 5881 ع���دد  ال��ت��ج��اري  ال��س��ج��ل  ذات 

املسجل باحملكمة التجارية مبراكش.
األرضي  ب�:  االجتماعي  مقرها  الكائن 
احلي   502 رق�����م  األول  وال���ط���اب���ق 

الصناعي سيدي غامن.
وعينت األستاذ امجاظ قاضيا منتدبا

والسيد يوسف زغلول سنديكا مصفيا 
الكائن بالعنوان اآلتي:

عبد  ش��ارع   15 شقة  الزيتونة  إق��ام��ة 
الكرمي اخلطابي جليز مراكش.

وعليه فاملطلوب من الدائنني التصريح 
بديونهم للسنديك املعني ضمن قائمة 
موقعة تتضمن املبالغ املطلوبة مرفقة 
بالوثائق، وذلك داخل أجل شهرين )1( 
من تاريخ نشر هذا اإلشعار باجلريدة 
امل�واد  ملقتضي�ات  طبق�ا  ال��رس��م�����ي��ة 

686-569 و687 من مدونة التجارة.
)1( ميدد هذا األجل بشهرين بالنسبة 
اململكة  خ����ارج  ال��ق��اط��ن��ني  ل��ل��دائ��ن��ني 

املغربية.
AS 0157/13

اململكة املغربية
وزارة العدل واحلريات

محكمة االستئناف مبكناس 
احملكمة االبتدائية بآزرو

قسم قضاء األسرة

الضبط  كتابة  مصلحة  رئ��ي��س  نحن 
باحملكمة االبتدائية بآزرو

بنت  فاطمة  التاقي  املسماة  أن  نعلن 
موالي اعلي الساكنة بدوار آيت حدو 
املرابطني قيادة متحضيت قد سجلت 
دعوى شرعية عدد 1/1996/333 ضد 
زوجها احمامو عبد اللطيف بن احمد 

املجهول العنوان.
حتت  حكمها  أص���درت  احملكمة  وأن 
 97/5/26 بتاريخ   1997/429 ع��دد 
بنت  فاطمة  التاقي  املدعية  بتطليق 
عبد  احمامو  زوجها  من  اعلي  موالي 

اللطيف لغيبته.
وتقبلوا فائق التقدير واالحترام.

والسالم.
AS 0158/13

> أبو اجلعد: قال مجموعة من آيت الشرقي بن الصالح 
جماعة والد كواوش قيادة والد يوسف بني بتاو، إن سكان 
قاموا  املنطقة،  بنفس  ال��رواش��د،  جماعة  في  الشهب  دوار 
بحبس مياه الوادي عليهم، مما يعرض مواشيهم للضياع، 

»نحن أصحاب حق أيضا في املاء«، تقول الشكاية.

• طاطا: تخضع عملية توزيع املواد الغذائية لفائدة األسر 
املعوزة، في طاطا، للمراقبة بواسطة جلنتني إحداهما محلية 
وأخرى إقليمية، وذكر مصدر مطلع أن العملية تنظم بدعم 
اإلسالمية،  والشؤون  األوق��اف  ووزارة  الداخلية  وزارة  من 
وحتت إشراف التعاون الوطني، وتشمل حوالي 6800 أسرة 
مبجموع تراب إقليم طاطا، موزعة بني 800 حصة لكل قيادة، 

و100 حصة لكل باشوية.

• تطوان: مت تشكيل مكتب محلي للجامعة الوطنية ملنظمات 
املجتمع املدني بتطوان، حتت إشراف رئيس اجلامعة عباس 
الوردي، بعد عملية املصادقة على البرنامج املستقبلي للفرع، 
الذي يروم املساهمة في التنشيط السوسيو-ثقافي مبدينة 
ذات  املشاريع  في  املدني  املجتمع  مؤهالت  وإب��راز  تطوان، 
سناء  وانتخبت  والتثقيفي،  والتربوي  االجتماعي  البعد 
ملنظمات  الوطنية  للجامعة  احمللي  للفرع  كاتبة  الشاعر 

املجتمع املدني بتطوان، واختير محسن الندوي نائبا لها.



إعداد. زهير البوحاطي
ِاستبشر سكان تطوان واجلماعات القروية  املجاورة خيرا، 
بعد معاناتهم الطويلة واملشهورة دامت أكثر من 32 سنة مع 
املتحركة«  بـ»البراريك  يعرف  كان  الذي  احلضري،  النقل  ملف 
داخل املدينة، لكن شاءت األقدار بداية شهر يوليوز 2013 بأن 
جديدة  لشركة  القطاع  تفويت  بعد  احلافالت،  أسطول  يتغير 
وذلك   )citybus( باس«  »سيتي  ملجموعة  التابعة  »فيطاليس« 
من أجل التخفيف من معانات الساكنة واالكتظاظ الذي كانت 
الذي  التلوث  من  والتقليل  االنتظار،  وطول  احلافالت،  تعرفه 
خلفته احلافالت القدمية، لكن البشرى لم تتحقق بسبب غياب 
الشروط وعدم احترام دفتر التحمالت امللزم، الذي يضم العديد 
من النقط والبنود التي يجب على الشركة املذكورة التقيد بها، 
علما أن وزارة الداخلية سبق أن ألغت صفقة التدبير املفوض 
ترانسبور«  »لــوكــس  شــركــة  كــانــت  الــتــي  باملدينة  النقل  مللف 

لصاحبها »اجلماني« قد فازت بها لسبب ظل مجهوال . 

 غياب المحطات وعدم االلتزام بالتوقيت 
في شهر رمــضــان، ركــاب وزبــنــاء احلــافــالت ينتظرون على 
احلرارة  ودرجة  احلارقة  الشمس  أشعة  لهيب  الطرقات حتت 

العالية، جتدهم يبحثون عن كل ما هو قريب منهم ليتكئوا 
ورمبا  احلافلة،  موعد  يأتي  ريثما  به  »ليتظللوا«  أو  عليه، 
كان  2013، حيث  7يوليوز  األربعاء  يوم  كما حدث  تأتي  ال 
جميع املوظفني والسكان بجماعة املاليني القروية ينتظرون 

احلافلة، لكنها ولألسف يؤكد السكان أنها لم تأت.   
ورغم املجهودات التي قامت بها اجلهات املعنية من أجل 
حتسني صورة املدينة، والتخفيف من معانات سكانها، إال أن 
تلك اجلهود لم تتوج في رأي عدد كبير من ركاب احلافالت، 
بحل العديد من اإلشكاليات وخصوصا التي تتعلق بغياب 
بها  ومظالت  واقيات  وإنشاء  للوقوف  مخصصة  محطات 
حتمي الركاب من حرارة الشمس املفرطة صيفا، ومن غزارة 
األمطار شتاء، ومما يزيد من معانات املواطنني بعد ساعات 
االنتظار، هو انعدام أماكن اجللوس التي البد من توفيرها، 
لكون أغلب الزبناء من املسنني واملرضى وأصحاب العاهات، 
بجانب  أو  األرض  على  اجللوس  إلــى  هــؤالء  يضطر  حيث 
امللكي،  جيش  »الطويل«  الــشــارع  من  والنموذج  الرصيف، 

وشارع احلسن الثاني، إضافة إلى ذلك وقوف احلافالت بشكل 
مفاجئ واضطراري وعشوائي وفي غير محطاتها،  وهذا راجع 
على  احلصول  أجــل  من  السائق  بها  يفكر  التي  العقلية  إلــى 
مداخيل أكثر، وجمع األموال ولو على حساب حقوق املواطنني  

التي تهضم دون حسيب وال رقيب. 

استعمال  م��ن  م��ح��روم��ون  ال��م��ع��اق��ون 
الحافالت والولوجيات منعدمة

 في خضم تغيير احلافالت مبدينة تطوان، لم تأخذ الشركة 
اجلديدة بعني االعتبار حال املسنني و أصحاب اإلعاقة احلركية، 
وخصوصا منهم املعاقني املرضى الذين ال يستطيعون مفارقة 
يجدون  الــذيــن  احلــوامــل  الــنــســاء  وكـــذا  املتحركة،  كراسيهم 
من  املكون  احلافلة  درج  ارتفاع   بسبب  الصعود  في  صعوبة 
تقدمي  عن  ميتنعون  احلافالت  سائقي  أن  كما  أكثر،  أو  ثالثة 
يد املساعدة حلمل هؤالء وإصعادهم إلى احلافلة، وهذا يشكل 
والعنصرية  التمييز  واقع  ويكرس  انتهاكا جسيما حلقوقهم، 
تتوفر  ال  فإنها  للحافلة،  ورغم صعودهم  في حقهم،  املمنهجة 
صورة  أعطى  ما  وهــذا  الفئة،  لهذه  املخصصة  األمــاكــن  على 

األلوان  في  االختالف  حيث  القدمية،  للحافالت  األصــل  طبق 
والكراسي فقط، كل هذا بسبب دفتر التحمالت، الذي لم  يشترط 
فيه املسؤولون على الشركة اجلديدة شروطا جتعل حافالتها 
املواطنني  أصناف  تسمح جلميع  أوروبية،  تتسم مبواصفات 
باستعمالها، كما هو الشأن في بعض املدن املغربية وغيرها، 
واحتوائها على املكيفات.. أكثر من ذلك تتميز هذه احلافالت 
بغياب نوافذ اإلغاثة التي يعد  وجودها أمرا ضروريا ملزما 

وال غنى عنها. 

في  ع��ارم  واستياء  حافالت  ب��دون  أحياء   
نفوس الساكنة

التي  األحياء  بعض  بتغطية  اجلديدة  الشركة  قامت  بعدما 
حافلتني  أو  بحافلة  البائد،  السابق  العهد  في  مقصية  كانت 
على األكثر، أقدمت »فيطاليس« بدورها على إقصاء العديد من 
األحياء التي كان سكانها في حاجة ماسة للنقل لفك »العزلة« 

عنهم والتي يتخبطون فيها ويعانون منها.
ونذكر بعض األحياء كنموذج، حي »سيدي طلحة« و»الباريو«، 
و»جــمــاع املــــزواق«، و»ســمــســة«، و»خــنــدق الــزربــوح« و»حومة 
احلساني«، هذه األحياء كلها لم تستفد من خدمات احلافالت، بل 
اعتمدت الشركة على األحياء الراقية كحي »املطار«، و»الوالية«، 
الطويلة  اخلطوط  وكذلك  وغيرها،  الرمل«  و»سانية  و»سفير«، 
لكن  حسان«،  و»بني  و»أزال«  و»الفنيدق«  و»املضيق«  »كمرتيل« 
سكان مدينة تطوان لم يستفيدوا، لكون احلافالت ال تلج وسط 
يجب  حيث  يقصدونها،  الذين  معانات  من  يزيد  مما  املدينة، 
موقع  أو  احلمامة  نحو  والتوجه  املدينة  من  اخلــروج  عليهم 
كــان الشخص  الــشــالل مكان وقــوف ومـــرور احلــافــالت، وإذا 
أن يستأجر سيارة  باألمتعة واحلاجيات، فيجب عليه  محمال 
تقله  بعينها(  والسرقة  الفوضى  العداد،  تشغيل  )بدون  أجرة 
إلى مكان وقوف احلافالت، وهذا يزيد من مصاريف ومعانات 

املواطنني الضعفاء.
الركاب  عــدد  فــإن احلافالت اجلديدة ال حتترم   ولــإشــارة، 
الركاب  وازدحــام  آخرها،  عن  ملؤها  يتم  بهم، حيث  املسموح 
مع بعضهم البعض كالسردين املعلب، وهذه ظاهرة كانت من 
سلبيات احلافالت القدمية، لكن اليوم صارت الشركة اجلديدة 

تعتمدها من أجل الظفر بالربح في أقرب اآلجال.

 إلى أولئك الذين وقعوا على صفقة التدبير المفوض:

تطوان تعود إلى عهد »البراريك« املتنقلة بدل »الطوبيسات« 

 العدد: 750  اخلميس 18 يوليوز 202013
alousbouea@gmail.com

كواليس جهوية

رتاج
ربو

سعيد أحتوش
احمللية  التنسيقية  قررت 
بالصويرة،  املعطل  للمجاز 
ـــتـــصـــعـــيـــد مــــــن وتــــيــــرة  ال
احتجاجاتها، واعتصاماتها 
العشرين  منذ  انطلقت  التي 
املاضي،  دجــنــبــر  مــن شــهــر 
سبعة  لــنــحــو  ــك  بــذل لتمتد 
افتراش  عبر  وذلـــك  أشــهــر، 
الطرقات  بـــإحـــدى  األرض 
توضح  )كـــمـــا  ــة  ــيــســي ــرئ ال
الــــصــــورة(، واملــقــابــلــة ملقر 
باحلي  الـــصـــويـــرة  ــة  عــمــال
شبه  إلى  أدى  مما  اإلداري، 

اختناق مروري وعرقلة حلركة السير.
وتــزامــن هـــذا االعــتــصــام مــع وقت 

استنفار  حالة  إلــى  أدى  الـــذروة، مما 
قـــصـــوى فـــي صـــفـــوف رجـــــال األمــــن، 

والـــــــقـــــــوات املــــســــاعــــدة 
السلطة،  ممثلي  ومختلف 
يتقدمهم باشا املدينة، الذي 
بــاملــنــاســبــة، مبعية  وجـــه 
األمنيني  املــســؤولــني  أحــد 
باإلطفائي،  وصف  خطابا 
الذين  احملــتــجــني  جلــمــوع 
في  االستمرار  على  أكــدوا 
التصعيدية،  اعتصاماتهم 
ـــاســـة  ضـــــــــدا عـــــلـــــى ســـي
ــهــمــيــش واإلقـــــصـــــاء،  ــت ال
وصم األذان التي ينهجها 
املسؤولون باإلقليم، دفاعا 
في  »احلـــق  يسمونه  عما 
الشغل«، حسب ما جاء في بالغ صادر 

عن اللجنة التنفيذية للتنسيقية.

المجازون المعطلون يستمرون في 
»االعتصام« حتى في رمضان

الصويرة

شجيع محمد
 يستغرب السكان للقوانني اجلديدة ) .. ( التي سنتها وكالة املكتب الوطني للكهرباء 
بقطع  املصالح  هذه  تقوم  املواطنني  مصلحة  في  تصب  خدمات  أداء  فعوض  مبريرت، 
الغرامة  قيمة  أن  ذلك  من  واألدهــى  إشعار،  بدون سابق  منازلهم  عن  الكهربائي  التيار 
تفوق ضعفي املبلغ املستهلك، ليجد املواطن نفسه يعيش في الظالم الدامس أمام إثقال 
كاهله بهذه الغرامات.  وقد أقسم العديد من املواطنني بأغلظ أميانهم بأن يستعينوا 
بالطاقة الشمسية والتي أصبح يعتمدها الكثير منهم وسط املدينة  بدال من »البهدلة« 
التي يتعرضون لها، إضافة إلى كون املوظفني التابعني لهذه املصلحة والذين مت تكليفهم 
خصيصا بنزع العدادات يقومون بتوجيه كالم ناب ألي زبون يعترض عن هذا األمر، 
أما  طلب االستفسارات فيبقى مجرد صرخة في واد سحيق.. وال وجود ألية خدمات 
عكس الشعارات الرنانة التي تقدمها املصالح املذكورة، لكن السؤال الذي ظل  مطروحا: 
هل فعال مت سن قوانني جديدة من طرف الوكالة السالفة الذكر دون علم السكان؟ أم أن 
هناك قوانني خاصة تتعلق بهذه الوكالة دون باقي أقاليم وربوع اململكة؟  هذا وتعرف 
مصلحة أداء الفواتير العديد من املشاكسات تنتهي إلى التشابك باأليدي وتبادل السباب 

والشتائم بني الزبناء وأعوان املصالح السالفة الذكر .. 
فما رأي الوزارة الوصية في هاته القوانني اخلاصة؟!

األسبوع 
الشق  حي  عني  بناء  تاريخ  يعود 
األربعينيات،  بـــدايـــة  إلــــى  الــعــتــيــق 
الفرنسية  الــســلــطــات  قـــــررت  حـــني 
املرافق  بــكــل  ــز احلـــي  أن جتــِهّ آنــــذاك 
الضرورية، من حّمام وسوق منوذجي 
رياضية  ومــــالعــــب  ومـــســـتـــوصـــف 
ـــصـــحـــراء«،  والــســيــنــمــا املـــســـمـــاة »ال
ودكاكني جتارية، وحرفيني، ومحكمة، 
وأشياء  وخيرية،  ومــدارس،  ومسجد، 
عني  مطحنة  بينها  من  أخــرى،  كثيرة 
الشق التي تتواجد بالزنقة 27، والتي 
تطاول عليها أصحاب الّشكارة اليوم، 

باستبدالها  أثرها، وذلك  فقرروا محو 
بعمارة سكنية. 

وقد عبر عدد من سكان عني الشق عن 
تذمرهم مما أسموه »محاولة النيل من 
إفراغها من  تاريخ املنطقة« عن طريق 
معاملها التاريخية، وذلك عبر مجموعة 
كل  إلــى  رفعوها  التي  الشكايات  مــن 
البيضاء، عمدة  الــدار  والــي جهة  من: 
مقاطعة  عامل  البيضاء،  الدار  مجلس 
عني الشق، ومديرية األمالك املخزنية.. 
أن نددوا باألشغال  للسكان  كما سبق 
دائرة  قائد  لدى  املطحنة  في  اجلارية 

عني الشق، لكن بدون جدوى.

مواطنون يهددون باالستغناء عن الكهرباء في امريرت

هدم المطحنة.. هل هو محاولة لطمس معالم عين الشق؟

امريرت

عين الشق
الدريوش

توصيات حقوقية من أجل الصحة
حتت  الناظور  احلسيمة  اإلنــســان  حلقوق  اجلهوية  اللجنة  نظمته  ــذي  ال اللقاء  خلص 
شعار: »احلق في الصحة: إمكانات وانتظارات«، مبيضار )إقليم الدريوش(، إلى مجموعة من 
الصحية، وإدماج  والبرامج  املخططات  إعداد  املقاربة احلقوقية في  أهمها:»تبني  التوصيات 

البعد الصحي في مختلف السياسات العمومية«.
املدني  املجتمع  منظمات  مع  الشراكات  ومتتني  تعزيز  إلى  اللقاء  في  املشاركون  دعا  كما 
وتعزيز  ــا(،  ــي ودول ووطنيا  وجهويا  )محليا  التنمويني  والفاعلني  املنتخبة  واملــؤســســات 
الريف باملوارد البشرية، وتنظيم قوافل طبية للتشخيص املبكر لسرطان  مستشفيات منطقة 

الثدي وعنق الرحم في املنطقة.
اللقاء  من  الهدف  فإن  الناظور،  احلسيمة  اإلنسان  حلقوق  اجلهوية  للجنة  بالغ  وحسب 
يتمثل على اخلصوص في خلق دينامية وفتح نقاش حول القطاع الصحي، وتسليط الضوء 
على ضرورة احترام مبادئ حقوق اإلنسان ذات الصلة بتمتع املواطنات واملواطنني باحلق في 
الصحة ، فضال عن طرح اإلكراهات واملعيقات، وحتديد التحديات املرتبطة بعدم اإلعمال الكامل 
تشخص  متكاملة  وثيقة  صياغة  أفــق  في  وذلــك  الصحة،  في  للحق 

الوضع الصحي وترصد طرق وإمكانات ضمان هذا احلق.



»الغزالي«  كتاب  الشرباصي صاحب  الدكتور  يرى 
أن عهد اإلمام الغزالي وظروف نشأته متيزت بفتنة 
)الغزالي  العقدي  املجال  في  واختالف   - فكرية   -
تأليف الدكتور الشرباصي صفحة 166 دار اجليل 
1979(، ومم��ا أك��د ه��ذا ما ك��ان ي��روج بني  بيروت 
الفقهاء وعلماء علم الكالم الذين كانوا يعتبرون - 
فيهم:  ويقولون  الدجال،  كفتنة  فتانني   - الباطنية 
»إن كالمهم يشبه أقوال املجوس والثنوية« )انظر 
التبصر لإلسفرايني( أو أن في مذهبهم ما يتحمل 
استياء  في خلق  ما سبب  وه��ذا  ذل��ك،  من  أساسا 
طرحوا  لكونهم  الظن  سوء  بترويج  الناس،  عند 
أي  يقبل  ال  البسطاء  العوام  على  سؤال  من  أكثر 

جواب عليه!!
هذا  على  لإلجابة  يتدخل  الغزالي  جعل  ما  وه��ذا 
ال��ب��اط��ن��ي��ة - مجرد   - أق����وال  اإلش���ك���ال، وي��ص��ف 
األعمى  التقليد  مناقشة  ف��ي  تدخل  أسئلة  إث��ارة 
العقل  وال  بذلك،  ق��ال  ال��ق��رآن  فال  املناقشة!  باسم 
أفكار  ل��رد  الغزالي  استعمله  ما  )وه��ذا  به  ص��دق 
الباطنية، بل واجه به دعاوى كل تلك األطروحات 
مواقفه  حتليل  بصدد  وهو  بها  يناقش  كان  التي 
في  تناول  إشكال  للغزالي  بقي  إذن  التصوفية، 
بحث عقلي، واستخدم فيه كثيرا من العلوم - علم 
التصوف  أدخل  الذي  األفالطوني،  املنطق  الكالم، 
هذا  ج��ر  ل��ق��د  ال��ع��ق��دي.  امل��ج��ال  ف��ي  باستخالصه 
ذلك  منذ   - الفقهاء   - نقمة  الغزالي  على  التفهم 

الوقت وما يزال..
لقد عرف الغزالي التصوف أول ما عرفه عن طريق 
شيخه الصوفي األول الذي كلفه والد الغزالي بأن 
يد  على  علمه  وازداد  وأحمد،  محمدا  ابنيه  يرعى 
التصوف  درس  كما   - احلرمني  إم��ام   - اجلويني 
أي��ض��ا وه���و م��ق��ي��م ف��ي - امل��ع��س��ك��ر - ح��ي��ث كان 
كان  ال��ذي   - امللك  نظام   - الوزير  مجلس  يحضر 
بالصوفية  التعلق  في  ويتشدد  التصوف،  يحب 
ويقول  عليهم،  البذل  في  ويسرف  لهم،  والتعصب 
الوزير - نظام امللك - عنهم للخليفة: »لقد أقمت لك 
الدنيا بخصومك  لزلزلت  لو صاحوا  بالليل  عبادا 
ومادت بهم األرض«، »والغزالي قد عاش في بيئة 
ويسمعهم  ي��راه��م  وه���و  امل��ت��ص��وف��ون،  فيها  ك��ث��ر 
ويتصل بهم، وترك ذلك أثره فيه دون شك، كما أنه 
ما كان في عصره من علوم وثقافات، وكان  درس 
عنده نهم واضح في طلب املعرفة، وقد درس ضمن 
ما درس علم التصوف ومبادئه وكان لذلك أثره في 
الغزالي  يلجأ  »ولم  للشرباصي(،  )الغزالي  نفسه« 
املطاف  ب��ه  انتهى  بعدما  إال  ال��ت��ص��وف  ل��دراس��ة 
بعد  الركني،  والركن  احلصني  احلصن  فيه  فوجد 
من  بينهم  رآه  ملا  الفقه،  برجال  ثقته  ضعفت  أن 
تفرق وتخاصم وجدل، وملا رآه فيهم - أو في كثير 
السابق  املصدر  )نفس  وجشع«  طمع  من   - منهم 

صفحة 167(.
الفلسفة  على  يقبل  أن  ال��غ��زال��ي  اإلم���ام  ويضطر 
ل��ت��أك��ي��د رغ��ب��ة ط��ل��ب��ت��ه ف��ي��ه��ا، ول��ك��ن��ه وج���ده���ا قد 
فاجته  الروح،  أو  القلب  تشفي  وال  العقل،  ترضي 
غليال،  له  يشفوا  فلم  اجل��دل  وأه��ل  املتكلمني  إلى 
واس��ت��ع��رض ب��ق��ي��ة ال��ف��رق وامل���ذاه���ب ف��ي عصره 
يرضيه،  م��ا  فيها  ي��ج��د  لعله  ويحللها  يغربلها 
رحاب  إلى  فلجأ  ويغضبه،  يثيره  ما  إال  يجد  فلم 
سلك  قد  الغزالي  اإلمام  أن  األفيد  ومن  التصوف، 
شيخا  يلقى  أن  قبل  مبجاهدته  التصوف  طريق 
بقي  عنده  املجاهدة  فباب  إلى مشيخة،  ينتمي  أو 
أن  إل��ى  أه��ل��ه  ويستقصي  ش��أن��ه  يتدبر  مفتوحا 
األسماء  »إن  قال:  الذي  الكركاني  القاسم  أبا  لقي 
السالك،  للعبد  أوصافا  تصير  والتسعني  التسعة 
وهو بعد في السلوك غير واصل« )املصدر السابق 
صفحة 168(، ويذكر اإلمام الغزالي عن شيخ آخر 
أمري  ب��داي��ة  ف��ي  »ك��ن��ت  ي��ق��ول:  حيث  لقيهم  مم��ن 
العارفني حتى  ومقامات  الصاحلني  منكرا ألحوال 
فلم  ال��ط��وس��ي،  ال��ن��س��اج  ي��وس��ف  شيخي  صحبت 
بالواردات«  حظيت  حتى  باملجاهدة  يصقلني  يزل 
التوحيدي،  أبي حيان  الغزالي  عليه  تشيخ  وممن 
الفارمذي، فأخذ منه استفتاح الطريقة  وأبي علي 
وأصبح له أتباع ومريدون ميدهم بأذكار ويزودهم 
مبا ينفعهم من أذكار، منها ما منحه ألحد تالمذته 
في رسالة بعنوان: »أيها الولد احملب« الذي سأله 
بصالح األدعية ومنها: »اللهم كن لنا وال تكن علينا، 
بالزيادة  وحقق  آج��ال��ن��ا،  بالسعادة  اختم  اللهم 
واجعل  وآصالنا،  غدونا  بالعافية  وأق��رن  آمالنا، 
إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا، واصبب سجال عفوك 
واجعل  عيوبنا،  بإصالح  علينا  ومن  ذنوبنا  على 
التقوى زادنا، وفي دينك اجتهادنا، وعليك توكلنا 

واعتمادنا«.
يتبع

حل شهر رمضان األبرك هاته السنة بعد أن أرخى الصيف مبرجله القائظ 
على املدينة احلمراء مراكش اخلالدة، حل شهر العبادة املنتجة للتقوى ولسلوك 
التي أمر بها اخلالق عز  العبادة  العلماء األجالء، تلك  األتقياء كما قال أحد 
وجل )كما باقي العبادات( ليشرف بها عباده الصاحلني، وليس الحتياجه إلى 
صلواتهم وجوعهم كما يظن البعض، فهو سبحانه وتعالى في غنى عن أفعالنا 
وتصرفاتنا وقيامنا بالليل أو بالنهار، وليحولهم بها إلى إدراك ووصول صفة 
التقوى )عن طريق الصيام مثال(، كما قال تعالى: »يا أيها الذين آمنوا كتب 
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون«، قلت شهر العبادة 
التي ترتاح إليها النفس البشرية وتطمئن إليها القلوب اآلدمية، قال تعالى: 
»الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أال بذكر الله تطمئن القلوب«، ألنها 
أو  صورية  طقوس  أي  خارج  السويداء  من  النابع  احلقيقي  اإلميان  جتسد 
عادات اجتماعية خالية من النفع، وتترجم الشكر للواحد القهار الذي: »جعل 

لكم األرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من 
الثمرات رزقا لكم، فال جتعلوا لله أندادا«.

أقدم علينا ذلكم الشهر والذي قال عنه تعالى: »فمن رأى منكم 
الشهر فليصمه«، أقبل في حلته املعهودة ونحن أكثر إميانا 
أكثر رغبة وأمال في حتقيق  وانشراحا واحتفالية روحية، 
كل األهداف وكل احلكم املسطرة من لدن اخلالق، عن طريق 
الليل واالمتناع عن املعاصي  إليه بالصالة وقيام  التقرب 
)قول الزور مثال( للفوز مبغفرته وكسب رحمته التي وسعت 
كل شيء والعتق من ناره كما قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم: »أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار«.
ونصر  والبشرى  بالبركات  رمضان  شهر  الله  فضل  لقد 

سبحانه  الله  لتقوى  مخصصا  غيره  دون  وجعله  املؤمنني، 
آثام  من  وللتخلص  كثيرا،  ذكرا  وذكره  إليه  والتقرب  وتعالى 

السنة والذنوب املرتكبة ما بني رمضان ورمضان، والعودة إلى احلق 
والهداية والصراط املستقيم، ولم متنح هذه اخلاصية أو هذا الفضل العظيم 

ألي شهر من الشهور اإلثني عشر، بل ظل هذا االمتياز الرباني إن صح التعبير 
مرتبطا بشهر الغفران مقتصرا عليه دون غيره، فقد روي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وس�لم نه�ى عن صوم رجب، وثب��ت أن 
عمر بن اخلطاب رضي الله عنه كان يضرب الناس، ويضع أيديهم في الطعام 
في رجب، ويقول: »ال تشبهوه برمضان«، بل إن الله تعالى اختار إحدى لياليه 
الكرميات لتكون في حمولتها الدينية واالستغفارية خيرا من ألف شهر، أال 
وهي ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن الكرمي هدى للناس وبينات من الهدى 
والفرقان، وتنزلت فيها املالئكة والروح بإذن الله، ولذلك يغتنم املسلمون فرصة 
إحيائها إميانا واحتسابا بالتهجد والتضرع والدعوات من أجل الظفر مبا وعد 

به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أنفسهم الستقباله  يهيئون  يقدسون رمضان،  الربوع  كل  في  املسلمني  إن 
استقباال يليق بعبادة كما قيل مؤثرة في احلياة وفي األعمال وفي املعامالت، 
ومنتجة للتقوى وليست عاقما كما قال أحد العلماء، بحيث تتغير أحوال الصائم 
بفعل اإلميان وقراءة القرآن أو االستماع إليه إلى األحسن، وذلك بخروجه كما قال 

العالمة الريسوني »من حالة االعتياد واالرتخاء ليصبح شديد اليقظة واحلذر 
من أي خلل أو زلل، سواء بقول أو عمل وتلك هي التقوى«، وأيضا المتثاله ملا 
أمر به الله وما جاء به رسوله الذي ال ينطق عن الهوى، من اعتبار الصيام ُجنة 
)أي وقاية(، متنع من العبث واللهو باألعضاء أو الكالم، قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: »الصيام جنة وإذا كان صوم أحدكم فال يرفث وال يصخب، فإن 
سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم«، إنه منتهى العفة والتسامح والعفو 
عند املقدرة وامتالك النفس عند الغضب، قلت يستعدون له من الناحية النفسية 
واإلميانية قبل حلوله بشهور، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل 
رجب يقول: »اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان«، ويوفرون من 
زاد التقوى ما يكفي حتى يكون املؤمن أو الصائم على درجات من العال، تربي 
فيه اخلشية والتضرع، وتنمي الرحمة والشفقة على الناس البسطاء والفقراء 
الذين ال ميلكون قوت يومهم، وجتعله يستشعر اجلوع والطوى اللذين 
يعيش عليهما املسكني طيلة العام، وتتجدد معه التوبة النصوح 
التي تعود باإلنسان إلى فطرته التي فطر عليها وهي 
التوحيد، وينزع عنها كل ما غشاها كما قال سيد قطب 
من »شوائب وانحرافات، فتستمر تلك الفطرة مجلوة 

دائما بجالء اإلميان والتقرب إلى الله«.
رمضان  في  الصوم  وأسرار  الصيام  فوائد  إن 
إذ  عدها،  أو  إحصاؤها  ميكن  ال  جدا،  عديدة 
اإلحاطة  عن  عاجزا  احملدود  البشري  العقل  الزال 
طبية  نشرات  في  إلينا  يقدم  ما  رغم  جميعا،  بها 
حديثة تقول بأن الصوم يفيد في عالج الكثير من 
السكري  كمرض  واملزمنة  املستعصية  األمراض 
العالم  به  ابتلي  الذي  العصر  ومرض  والروماتيزم، 
املجهودات  كل  حملاربته  وتستخدم  واستخدمت  مؤخرا 
السمنة  مرض  وهو  أال  الطبية،  واالكتشافات  واالختراعات 
الذي أضحى يؤرق املصابني به وأولياء أمورهم واألطباء واملختصني 
على حد سواء، والزال التفكير في بعض القضايا املرتبطة بالصوم ضئيال أو 
محتشما كما وصفه أحد العلماء، إذ أن عالقة الصيام مثال ببعض األمراض 
النفسية اخلطيرة والتي تلعب أدوارا جد متطورة في نسج وحبك عقد مريرة لم 
تتناولها البحوث مبا يكفيه، خاصة وأن بعض احلاالت املرضية تتطور إيجابيا 
بخضوع أصحابها بإميان وخشوع إلى ما يفرضه رمضان وما يوجبه شهر 
الغفران من قيام وسهر ومالزمة بيت الله الذي تتولد به السكينة واالطمئنان، 
زيادة على عدم االقتراب بالدراسة من احلكمة الربانية في حتديد مدة الصيام 
في شهر واحد وليس ثالثة أشهر مثال، وهل هي مدة كافية لطرد كل السموم 
والزوائد من اجلسم )هذا على املستوى الصحي(، وما الرابط بينها وبني املدد 
التي يشتغل عليها الطب احلديث في رسم بنود »احلمية«؟، ثم ما السر في 
اختيار الوقت املمتد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس سواء في الصيف أو 
الشتاء؟ وهل ال تتوفر الصعوبة واملضار في تلك السويعات التي قد تطول في 
الصيف وتقصر في الفصول األخرى؟ وبالتالي أال ينبغي احلديث عن اآلثار 

اجلانبية التي يتشدق بها البعض رغم اإلمساك عن شهوة البطن ليس إال.

»إن هذه أمتكم أمة واحدة« آية كرمية تدعو وتكرس الوحدة اإلسالمية التي تتمكن 
من فتح األقطار واألمصار بفضل وحدة قيادتها، فما تسرب االنشقاق إلى شعب ما 

إال وذهبت ريحه، وما تشهده بعض البلدان العربية إال دليل على ما جاء 
في اآلية القرآنية، ونتذكر أن وحدة الصف واالحتاد بني مختلف 

شرائح الشعب املغربي هما السالح الذي متكن شعبنا األعزل 
بإميانه من االنتصار على االستعمار الفرنسي رغم ما كان 

له من جيوش متمركزة في جميع ربوع اململكة املغربية، 
ونتذكر أيضا أن اخلالف الذي حصل بني امللكني موالي 
عبد العزيز وموالي حفيظ هو الذي ساعد االستعمار 
على اغتنام فرصة السيبة وانعدام األمن في البالد 
صمد  الذي  املغرب  على  احلماية  عقد  فرض  على 
بفضل وحدته في وجه االكتساح العثماني طيلة عقود 
من الزمن، وهكذا ندرك أن وحدة األمة تشكل حصنا 

حصينا أمام كل أشكال الغزو األجنبي، وال زالت بالدنا 
موضع أطماع من عدة جهات، وخصوصا جيراننا الذين 

يحاربون وحدتنا الترابية في جميع احملافل الدولية، وآخر 
قرار اتخذته احلكومة اجلزائرية لتشهر جهارا عداءها  للمغرب 

جتلى في تخصيص ثالثة مائة مليون دوالر جلبهة البوليساريو 
القتناء أسلحة متطورة جديدة لتعزيز قدراتها العسكرية استعدادا ملا يخطط 

له خصوم وحدتنا الترابية لزعزعة استقرار بالدنا، ففي الوقت الذي كانت جهود 
أعدائنا تنشط في أروقة احملافل الدولية إلفشال املشروع املغربي الرامي إلى تسوية 
النزاع املفتعل في صحرائنا عن طريق احلكم الذاتي، حيث كادت هذه اجلهود توسع 
اختصاصات بعثة املينورسو، لوال تدخل جاللة امللك شخصيا لدى األمني العام لألمم 
املتحدة، وفي الوقت الذي تعثرت مفاوضات املغرب مع االحتاد األوربي حول اتفاقية 
الصيد البحري بسبب اعتبار أقاليمنا اجلنوبية وشواطئها غير خاضعة للسيادة 
املغربية، في هذه املرحلة اخلطيرة بالذات جند أحزابنا تتعارك من أجل احلصول 
على أكبر جزء من كعكة السلطة والنفوذ، بينما كان من املفروض أن تعمل كلها على 
تقوية اجلبهة الداخلية والعمل على توحيد الصفوف ملواجهة كل الطوارئ وكل 
االحتماالت، وتترك خالفاتها إلى ما بعد االنتهاء من مشكل الصحراء الذي يعتبره 

الشعب قضية وطنية فوق اخلالفات احلزبية الضيقة التي أدت إلى انسحاب وزراء 
حزب االستقالل من االئتالف احلكومي، األمر الذي ألهى وشغل الرأي العام املغربي، 
ومما الشك فيه أن قرارات مثل هذا االنسحاب تشكل معوال يقوض أسس 
الوحدة الوطنية التي ظل الشعب املغربي متمسكا بها والتي كانت 
دائما سالحه في التصدي للتحديات التي عرفها املغرب، 
ونحن نالحظ مع األسف أن شباط املشاغب املثير للجدل 
يصرح أمام املإل في استجوابه له مع محطة »ميدي 1 تيفي« 
أن حزب االستقالل ليس له خالف مع العدالة والتنمية 
بل خالفه مع عبد اإلله بن كيران، مما يفهم منه أن األمر 
يتعلق بخالف شخصي بني رجلني، كل منهما له سياسته 
في تدبير الشأن العام، فبالله عليكم هل هذا مبرر كاف 
إلحداث أزمة حكومية تتعطل بسببها مصالح الشعب، 
أم هي نزوة عابرة استحوذت على مزاج زعيم سياسي 
يريد أن يجرب قدرته على فرض آرائه على خصومه في 
الساحة السياسية، فهل فكر جيدا في العواقب الوخيمة 
التي سيعاني منها حزبه بعد انسحاب وزرائه خصوصا وأن 
قراره زاد في البلبلة، وكاد يحدث ما هو أسوأ حني وقع احتكاك 
أنصاره في جتمع خطابي مع أنصار العدالة والتنمية، ولوال األلطاف 
الربانية لشهدنا ما يجري حاليا مبصر الشقيقة، إن الوضع الراهن لبالدنا 
يقتضي جتنب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الفتنة والتفرقة التي تنجم عنها قالقل 
واحتجاجات واعتصامات جماهيرية خصوصا في هذا الشهر الفضيل الذي يجب 
أن تسود فيه روح التضامن والتسامح بعيدا عن حمالت هدم البناء العشوائي أو 
مضايقة الباعة املتجولني وصدهم من احتالل امللك العام، ألن جل هؤالء البؤساء 
يعتمدون على تلك التجارة املوسمية البسيطة لضمان قوت عائلتهم خصوصا وأن 
أعصابهم تتوتر ألتفه األسباب ألن منهم من يدمن على السجائر أو املخدرات، هذا 
اإلدمان هو الذي يجعلهم يثورون ويتمردون، مما يفسر التصادمات التي تقع هنا 
وهناك في مدن املغرب، لذلك وتالفيا لهذه احلوادث التي تقع يوميا في شهر رمضان، 
املطلوب من جميع شرائح  الشعب تأجيل تنفيذ قراراتها إلى ما بعد الشهر املبارك 

حفاظا على األمن واالستقرار االجتماعي ولهم في ذلك ثواب عظيم.

 الحسين الدراجي
حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

 محمد بركوش

احلكومة بني التفتيت والتوقيت!

 إدريس أبايا

مع اإلمام الغزالي
33 في شهر رمضان

 

ملاذا نصوم شهرا واحدا وليس ثالثة أشهر؟

أحزابنا تتعارك 
من أجل الحصول على 
أكبر جزء من كعكة 

السلطة والنفوذ. والمفروض أن 
تعمل على تقوية الجبهة الداخلية 

وتوحيد الصفوف لمواجهة 
الطوارئ، وتترك خالفاتها إلى 

ما بعد انتهاء مشكل 
الصحراء

إن المسلمين 
يهيئون أنغسهم 

الستقبال رمضان استقباال يليق 
بعبادة مؤثرة في الحياة واألعمال 

والمعامالت، ومنتجة للتقوى، 
تغير من أحوال الصائمين 

بفعل اإليمان وقراءة 
القرآن
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التمرد في ميدان  أي��ام من  ثالثة 
التحرير كانت كافية ليفقد الدكتور 
الرئاسة، وما  محمد مرسي كرسي 
عجل بذلك هو االنحياز الذي أبداه 

اجليش عندما أعلن انضمامه إلى صفوف املعارضة.
ولم تشفع اجلموع املؤيدة ملرسي في البقاء على سدة احلكم والتي 

جتمهرت في ساحة رابعة العدوية.
ورغم اخلطاب الذي ألقاه قبل الثالثني من يونيو والذي عدد فيه 

جردا ألهم إجنازاته وكثيرا من املؤامرات واملضايقات التي 
أصدرها مناوئوه.

واحدا  ع��ام��ا  أن  الرئيس  السيد  ي���دري  يكن  ل��م 
ماتزال  ال���ذي  البلد  فيه  ليقود  كافيا  سيكون 
تتقاذفه أمواج الفتنة والفرقة فمن البديهي أن 
إليه ونحن نشهد  إلى ما وصلت  األم��ور  تصل 
ذلك التناقض العميق الذي يطغى على املشهد 
قليال  ال��وراء  إلى  نرجع  ككل، وحينما  املصري 
أي بعد رحيل حسني مبارك عن احلكم وما تاله 

من أحداث سواء ما تعلق بانتخاب 
ال��رئ��ي��س م��رس��ي وال�����ذي ح���از ما 
مجموعه 51 في املائة من أصوات 
الناخبني أو األحداث الدامية التي 
شهدتها امليادين والساحات العامة، الصراع بني األقباط واملسلمني، 

الصراع بني الفصائل..
فعندما ينجح الرئيس مبعدل 50 في املائة + واحد زيادة 
عن إعالن اجليش في مرات كثيرة عن حياده رغم خطورة 
القرار، نفهم تلقائيا بأن في القضية بعض االلتباس 

الذي قد ينسج بعض الشراك للرئيس مرسي.
وقد كان.. وما كان هو أن تقوم تكتالت مجتمعية 
يوم  آخ��ر  يكون  أن  اختارت  مت��رد  حركة  بإعالن 
الكرسي  مع  ملرسي  عهد  هو آخر  يونيو  من 
واالنتقال توا إلى كرسي اإلقامة اجلبرية و من 

ثم إلى كرسي االعتراف.
 حميد خطاري )البيضاء(
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املنبر  احلر

صالة اجلمعة 
مبسجد مدريد

إلى كل العقالء، إلى احلكماء، إلى املفكرين، 
إلى املثقفني، إلى اإلعالميني، إلى جميع الشرفاء 
في العالم، إلى شعبنا العربي األبي، من احمليط 

إلى اخلليج.
إلى كل هؤالء، وإلى غيرهم من فئات، ال يتسع 
املقام لذكرها، أوجه نداًء حارا وعاجال، من أجل 
العمل على وقف هذه األعمال اخلطيرة، املتمثلة 
ما ميكن  إنقاذ  إلى  ُوص��واًل  الوطن،  تدمير  في 

إنقاذه من أرواح وُعمران. 
إن ال��ت��خ��ري��ب املُ��م��ن��َه��َج ال���ذي ت��ع��رض��ت له 
في  اآلخ���ر-  تلو  ال��واح��د   - العربية  ال��ب��ل��داُن 
ال ميكن   – بصفة خاصة   – األخيرة  السنوات 
مؤامرة  أم��ام  إننا  محضة.  ُمصادفًة  اعتباُره 
أَي��اٍد خفيٌة وأخرى ال ُتخِطئها  كبيرة  حتركها 

العني.
أجزاء  ذ  ُتنَفّ أن  النفس  ف��ي  يحز  ��ا  ��َمّ مَلِ وإن��ه 
كبيرة من هذه املؤامرة »اخلبيثة« بأيادي العرب 
يتقاتلون  أصبحوا  حيث  أنفِسهم،  واملسلمني 

ويستوردون األسلحة ليقتل بعُضهم بعًضا.
عن  عجزت  قد  العربية  جيوُشنا  كانت  وإذا 
في  وفشلت  احملتلة،  العربية  األراض��ي  حترير 
ص��ّد اجل��ي��وش األجنبية ال��غ��ازي��ة، ألس��ب��اب قد 
األجنبي  اح��ت��ك��ار  بينها  م��ن  مفهومة،  ت��ك��ون 
لألسلحة املتطورة وما ترّتب عن ذلك من خلل 
في موازين الُقوى، فإن من واجب هذه اجليوش، 
بالتعاون والتنسيق مع قوات األمن، أن حتمي 
أمن املواطن وتترك السياسة للمدنيني الختيار 
انتخابات حرة ونزيهة  من ميثلهم، عن طريق 
ال��ت��ن��اوب على  م��ن  يتمكنوا  وش��ف��اف��ة، وح��ت��ى 

احلكم بكيفية سلمية.

العربية  جل��ي��وش��ن��ا  وإن��ص��اًف��ا  ول��ل��ت��اري��خ، 
على  وبناًء  النزيهة،  األمنية  ولقواتنا  الباسلة 
العيب  ف��إن  جميعا،  نعرفها  سابقة  جت���ارَب 
ليس كله ف��ي اجل��ن��دي ال��ع��رب��ي ال��ش��ج��اع، وال 
شعار:  يرفع  ك��ان  ال��ذي  الوطني  الشرطي  في 
»الشرطة في خدمة الشعب«، وال ميكن بحال من 
األحوال أن نحملهم املسؤولية، دون أن نحمل 
اجلزء األكبر من املسؤولية للحكام العرب ومن 
يدور في فلكهم من أبناء األمة، ألنهم فرطوا في 
النهوض باألمة، وتقاعسوا عن األخذ بأسباب 
من  وجعلوا  والتطور.  العلمي  والبحث  العلم 
وترهيب  ترغيب  أداة  العسكرية  امل��ؤس��س��ات 
مآرب  لتحقيق  السلطة  إلى  الوصول  أجل  من 
آنية وشخصية، يحميها حتالف املال والسلطة 
العامة.  للمصلحة  مراعاة  أي  دون  واجليش، 
 - نكاد  أننا  هي  أح��دا  تسر  ال  التي  والنتيجة 

املال  فقدنا  أن  بعد  الوطن،  نفقد   - الله  قدر  ال 
فوضى  نعيش  وأصبحنا  واجليش،  والسلطة 
عارمة، ونتصارع في الشوارع وامليادين ويقاتل 

بعُضنا بعضا.
لقد فقدنا املال بسبب سوء التسيير، وفقدنا 
السلطة بسبب االنقالبات العسكرية املتعاقبة، 
بالشؤون  ان��ش��غ��ال��ه  بسبب  اجل��ي��ش  وف��ق��دن��ا 

السياسية، بدل الدفاع عن حوزة الوطن.
َجْلِد  من  نوعا  النقد  هذا  ُيعتبر  ال  أن  يجب 
اخللل  إل��ى  التنبيه  ه��و  منه  فالهدف  ال���ذات، 
تدارك  أج��ل  م��ن  ال��ع��رب��ي،  ينخر اجلسم  ال��ذي 
الوضع قبل فوات األوان. فالزمن يجري بسرعة 

والتاريخ ال يرحم.
إننا نأمل، في عهد العوملة واالنفتاح، وحوار 
احلضارات، وتالقح الثقافات، أن نحرر أرضنا 
بالطرق السلمية املتحضرة، وأن نحل مشاكلنا 
وال  السلمية.  بالطرق  واخل��ارج��ي��ة  الداخلية 
ما  إل��ى  وال��رك��ون  والكسل  التخاذل  ذل��ك  يعني 
نحن فيه من ضعف وتأخر عن الركب. إن حل 
يكون  أن  يجب  التفاوض،  طريق  عن  املشاكل، 
مكان  ال  ال��ذي  العالم  هذا  في  بالقوة،  مدعوما 
الوقت  ق��وة في  أه��م  األق��وي��اء. ولعل  لغير  فيه 
والتعاون  واالقتصاد  العلم  ق��وة  هي  ال��راه��ن، 
على  واحل��رص  الوطن،  أج��زاء  بني  والتنسيق 

متاسك جبهاتنا الداخلية.
إنها نفثة مصدور، عربي مسلم، ضاق ذْرًعا 
مبا يجري في مصر وسوريا وفي غيرهما من 

وطننا العربي الغالي.
القدير أن يكشف عنا هذه  العلي  الله  أسأل 

الغمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

أال تدرون أيها املغاربة الكرام أن لغتكم العربية 
والتشويه؟ بلى  للتحريف  مقصودا  هدفا  أضحت 
والله لقد صارت جتلد من طرف كل من هب ودب في 
محاولة للنيل منها وتشويهها بني اللغات األخرى 
اإلذاعة  أمواج  على  وعلى مسامعكم.  أعينكم  أمام 
عبر  اإلش��ه��اري��ة  ال��ل��وح��ات  وعلى  ب��ل  والتلفزيون 
التجارية  املقاهي، احملالت  واجهات  كل الطرقات، 
املريب  األم���ر  ه��ذا  ع��ن  غفلة  ف��ي  وكلنا  وغ��ي��ره��ا. 
واحلداثة  للحرية  ش��ع��ارا  وغ���دا  استفحل  ال���ذي 

والتسامح.
لها كتابة  نرضاه  ال  مبا  اللغة  ه��ذه  خلط  فبعد 
ونطقا، فقد استغني عن بعض احلروف والتشطيب 
عليها كالثاء التي استبدلت بالتاء واكتفي بالدال 

واستغني عن الذال واختلط الضاد بالظاء والسني 
بالصاد والتاء بالطاء وهلم جرا، أما النحو فتلك 

مصيبة أخرى.
منوذجا-   - وال��ت��ل��ف��زي��ة  اإلذاع���ي���ة   فالبرامج 
أغلب  يبذل  ال  التي  األخ��ب��ار  ن��ش��رات  وخصوصا 
رحمة  وال  شفقة  ب��دون  فتراهم  جهد،  أي  مقدميها 
ال  التي  الكلمات  كل  مسكنني  سلخا،  يسلخونها 
يعرفون لها شكال مع حذف تاء أواخرها - االدارا 

العموميا الوطنيا-.
تريد  مؤسسة  وك��ل  وال��ش��رك��ات  ال�����وزارات  إن 
تستعني  ت��راه��ا  وم��رك��زه��ا  كيانها  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 
أو  دائمة  بصفة  سواء  قانوني  مستشار  بخدمات 
موسمية حفاظا على جانبها املادي. موازاة مع هذا 

أال مكان للمستشار اللغوي بني مواردها البشرية 
إلى  تقدميه  تريد  م��ا  ك��ل  مراجعة  مهمة  ل��ه  توكل 

املتلقي في حلة تليق مبستوى املؤسسة. 
الرفيع،  ال���ذوق  وتلمس  اإلح��س��اس  فقدنا  لقد 
املال  وراء  سعيا  االجتاهات  كل  في  جنري  صرنا 
واقفني  ونشرب،  نأكل  تائهني  ترانا  الطرق،  وبكل 
بل وماشني قاذفني مبا فضل في الشارع العام الذي 
غدا مزبلة قائمة الذات، وإذا ما دعينا للتحدث عن 
في  كل متدخل  سيتفنن  عليها  واحملافظة  البيئة 
إعطاء درس في هذا الباب حتى إذا ما انفض اللقاء 
وانصرف قذف في الزقاق باملطويات التي قدمت له 

للتحسيس باحملافظة على هذا املجال
 عبد القادر الحياني )فاس(

اِستغاثة اللغة العربية

نَفْثُة مَْصُدوٍر

 إسلمو ولد سيدي أحمد

مرة أخ��رى بعد محاولتني، عاد 
األخ أحمد جواد املعروف بنشاطه 
الدائم في برمجة التوقيعات ببهو 
اخلامس  محمد  الوطني  امل��س��رح 
بالطابق الثاني طيلة السنة حيث 

يعد اجللسات والندوات لشعراء وكتاب 
ومؤلفني في شتى امليادين.

غريب أم��ر ج���واد، م��ت��زوج ول��ه بنت م��ازال��ت ف��ي سنتها 
حفل  حل��ض��ور  زوج��ت��ه  صحبة  أحيانا  بها  ي��أت��ي  الثانية، 

باملسرح الوطني..
لست أدري كيف عاد جواد إلى التفكير في اإلض��راب عن 
الطعام حتى في شهر رمضان األبرك، رأيته صباح يوم ثاني 
كاشة  يفترش  صباحا   10 الساعة  على  )اخلميس(  رمضان 
ويضع مخدة وراء ظهره وحذاءه أمامه وهو يقرأ عدة جرائد.. 

كعادته كل صباح باملقهى األدبي مبسرح محمد اخلامس.
الذي  املثقف  املهذب  اإلن��س��ان..  ه��ذا  ح��ال  وغريب  عجيب 

ال��ذي دع��اه إلى  عرفته منذ زم��ان عندما توظف باملسرح الوطني. ما 

هذه احلالة حتى ينام بباب وزارة 
الثقافة والكل يعرفه؟! ما الذي يفكر 

فيه هذا املخلوق..؟
الصبيحي  أم��ني  ال��وزي��ر محمد 
عليه  للعطف  مستعدا  ي��ك��ون  ق��د 

واستدعائه إلى ديوانه وحل مشكلته. 
إلى احلل..  الطريقة نصل  يا ج��واد أخي ليس بهذه  ال 
احلل هو أن تعود إلى بيتك وتقضي أيام رمضان الكرمي مع 
أسرتك وتعود إلى عملك. احلل هو أن تكتب كما يكتب بني 
البشر من عمال وموظفني ورجال أعمال وفنانني، اكتب جتد 

احلل والله سبحانه ولي التوفيق.
أما ما أقدمت عليه ف�»حشومة« واملغاربة ثق بي »عاد غادي 
يا أخي معززا، و»حتى واحد ما غادي  ايزيدو يحكروك«. قف 
يعطيك ولو مترة تقطع بها صومك مع أنني انسيت أنك عامل 
اإلض��راب حتى على الطعام«، وه��ذا ح��رام وإي��اك أن تفكر في 
االنتحار يوما، ألن االنتحار أصبح موضة عند البعض بينما 

االنتحار جنب وأنت فنان.

 مصطفى منير

إياك واالنتحار!
يوميات فنان

مرسي يفقد الكرسي

امل��رأة مكانة عظيمة أصبحت بفضلها  لقد أعطى اإلس��الم 
تعيش في سعادة واطمئنان، ومنحها حقوقا جعلتها احلجر 
الروابط االجتماعية، الشيء  األس��اس في بناء األس��رة وقيام 
الذي يظهر البون الشاسع ما بني واقعها املزري قبل اإلسالم 

وواقعها احلسن بعد اإلسالم.
للمرأة إال اإلجن��اب، ولم تكن من نظرة  فلم تكن من مهمة 
أنها على  لها غير نظرة االحتقار وعدم االعتبار، ذلك  تعطى 
الويالت، وقاست  املجتمعات عانت  العصور، وفي جميع  مر 
ومجلبة  الفالسفة شؤما  من  الكثير  رأي  في  وكانت  العذاب. 

للشر.
ففي املجتمع الهندي كان الرجل يقامر بزوجته، وكان للمرأة 
عدة أزواج، وبعد وفاة زوجها كانت حترق نفسها لتتخلص من 

العذاب والشقاء.
احملن  س��وى  نصيب  لها  يكن  ل��م  اجلاهلي  املجتمع  وف��ي 
والنكد، وتورث كما يورث املتاع والدابة، وحترم من إرثها، فعن 
ابن عباس قال: »كان الرجل إذا مات أبوه أو حميه فهو أحق 
تفتدي بصداقها  يحبسها حتى  أو  أمسكها  إن شاء  بامرأته 
أو متوت فيذهب مبالها«، كما كانت تالقي من زوجها إعراضا 
ونشوزا وتترك في كثير من األحيان كاملعلقة. ومن املأكوالت ما 
كان خالصا للرجال ومحرما على النساء، وللرجل أن يتزوج ما 

أراد من النساء بدون حتديد.
»ذكر  اجلاهلي،  املجتمع  في  منتشرة  ال�����وأد  ع��ادة  وكانت 
ال���وأد كان  امل��ي��دان��ي« أن  على م��ا ح��ك��اه   – ب��ن ع��دي  الهي��ثم 
مستعمال في قبائل العرب قاطبة، فكان يستعمله واحد ويتركه 
وأد  في  العرب مختلفة  مذاهب  وكانت  اإلس��الم  فجاء  عشرة، 
الغيرة، ومخافة  ملزيد من  البنات  يئد  كان  فمنهم من  األوالد، 
حلوق العار بهم من أجلهن، ومنهم من كان يئد من البنات من 
كانت زرقاء أو شيما »س��وداء« أو برشاء »برصاء« أو كسماء 
»عرجاء« تشاؤما منهم من هذه الصفات، ومنهم من كان يقتل 
أوالده خشية اإلنفاق وخوف الفقر وهم الفقراء من بعض قبائل 

العرب، فكان يشتريهم بعض سادة العرب وأشرافهم.
وفي املجتمع اإلغريقي، كان في وسع األب أو الوصي أن 
يفرضا عليها ال��زوج ال��ذي ي��ري��دان، وك��ان من حق ال��زوج أن 

يقايضها أو يهبها، وإذا كانت عاقما فإنها تهجر.
وما أكثر صرخات العداء للمرأة من طرف الفالسفة اإلغريق، 
النظام  خلق  ال��ذي  اخلير  »مبدإ  بني  مييز  مثال  ففيتاغورس 
والظلمات  الفوضى  خلق  الذي  الشر  ومبدإ  والرجل،  والنور 
البطن«،  »امل���رأة هي في خدمة  أن  وامل���رأة«، وأب��وق��راط يعلن 
وأرسطو يصرح بأن »األنثى أنثى بسبب نقص معني لديها في 

الصفات«، أما أفالطون فقد دعا إلى مشاعة النساء.
وفي املجتمع الروماني، لم يكن هناك اعتراف للمرأة بإرادة 
مستقلة من طرف القوانني الرومانية، بل كانت املرأة خاضعة 

لوصية األب.
وفي املجتمع املسيحي رأت الكنيسة أن املرأة عدوة ومفسدة 
لإلنسان، وفخ للشيطان وهالك للروح، فترتوليان صاح يقول: 
»أيتها املرأة أنت باب الشيطان«، ويوحنا فم الذهب يقول: »ليس 
هناك بني كل وحوش األرض املفترسة من هو أشد أذى وضررا 
امل��رأة قد كتب  »إن  امل��رأة«؛ وكتب توماس األكوني يقول:  من 

عليها أن حتيا حتت هيمنة الرجل وأال تكون لها أي سلطة«.
وفي املجتمع الصيني كانت املرأة تكبت وتستعبد وحترم 
األب���وي، وال متلك شيئا في حياة  امل��ي��راث  من أي حصة في 
زوجها، وبعد وفاته ال ترث منه شيئا إال إذا كان لها ابن ليصبح 
هو الوارث الشرعي، وكانت خاضعة لقاعدة »الطباعات الثالث« 
الزواج  وبعد  الكبير،  وأخيها  ألبيها،  تخضع  طفولتها  في 
تخضع لزوجها، وبعد وفاة زوجها تخضع البنها، وقد أعلن 
املجتمع  وف��ي  للرجل  كائن خاضع  امل��رأة  ب��أن  مونفوشيوش 
الفرنسي جند الثورة الفرنسية في 1790 تلغي حق البكورية، 
وترفض »كوندروسيه« الذي طالب في عام 1789 مبنح املرأة 
احلقوق املدنية، بل إن قانون نابليون املدني جعل املرأة حتت 
وصاية زوجها، وقد صرح نابليون أمام مجلس الدولة بقوله: 
»إن الطبيعة قد جعلت من نسائنا عبدات لنا«، وعن هذا الوضع 
السيء للمرأة في املجتمع الفرنسي يقول بلزاك: »إن قدر املرأة 
ومجدها األوحد أن جتعل قلوب الرجال تخفق، املرأة ملك ميكن 
املطاف  خامتة  في  وليست  منقول..  ملك  بالتعاقد،  اقتناؤها 

وبدقيق العبارة غير ملحق للرجل«.
وفي رأي الكثير من الفالسفة ال تعدو املرأة أن تكون مثار 
رغبة فقط، فشارل فضورييه مثال يربط بني حترير املرأة واإلباحة 
اجلنسية والفيلسوف »ب��رودون« يرى أن الرجل وامل��رأة ليس 
بعدلني، وفارق اجلنس يقوم بينهما فاصال شبيها بالفاصل 
الذي يقيمه فارق العرق بني احليوانات، ثم يقول: »وبدال من 
أن أصفق ملا يسمى اليوم بتحرير املرأة، أميل باألحرى إذا ما 
اقتضت األمور هذا التطرف من جانبي، إلى وضع املرأة حتت 
احلجر، ذلك أن املرأة بطبيعتها وقدرها ليست إال شريكة وال 

مواطنة وال موظفة عامة« »مذكرات حول امللكية«.
يتبع
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املنبر  احلر

أدع������و ق������راء ج����ري����دة األس���ب���وع 
مع  تاريخية  لنزهة  الغراء،  الصحفي 
دعوة زفاف، ألنها تختلف عن أخواتها. 
األول  م��ظ��روف��ان،  عليها  يظهر  وال��ت��ي 
عليه طابع بريدي لباب العقلة بتطوان 
6.50 دره��م، وهو من تصميم  من فئة 
الدفوف،  ال��ع��رب��ي  ال��ت��ط��وان��ي  ال��ف��ن��ان 
ومختوم بخامت مدينة وجدة مؤرخ يوم 
العروسة  اس��م  وعليه  9-11-2007م، 
البقالي،  املختار  ندى  املصونة  اآلنسة 

أما املظروف الثاني فعليه طابع بريدي 
من فئة 7.80 درهم وتظهر عليه صورة 

بخامت  ومختوم  بأصيلة،  البحر  باب 
 2008-5-1 يوم  م��ؤرخ  أصيلة  بريد 
األديب  الشاب  العريس  اس��م  وعليه 
ط����ارق م��ح��م��د ال��ن��ش��ن��اش، وه���و من 
ت��ص��م��ي��م ن��ف��س ال��ف��ن��ان ع���ن ص���ورة 
السطور  كاتب  بعدسة  فوتوغرافية 
معا  واملظروفان   ،2006 لسنة  تعود 
داخ���ل إط���ار ورق���ي ق��دمي وجتمعهما 

زهرة.
  الخضر غيالن

 ما من شك أن موالت احلانوت قد 
مسها من التحوالت التي طرأت على 
أغناها عن  ش��أن  احلياة  مناحي  كل 
االقتصار على اخلرجتني. خرجة بعقد 
زواج إلى قبر احلياة فوق العمارية، 
وأخرى بأجل مكتوب إلى حلد الفناء 
فوق النعش. إنها مستلزمات الكسب 
نعومة  ما  نوعا  خدشت  قد  املشروع 
اجلنس اللطيف، فاجتهدت املرأة في 
انسجام عقالني ومترد مرن، بحرص 
بإرادة صلبة،  شديد وحكمة مسلحة 
رسالتها  في سمو  وثوق  ا  أيمّ واثقة 
كأم. ال يزيغها وال يثنيها عن ذلك إال 
إشارة  رهن  واضعة  القوي،  الشديد 
عليها  جلب  فياضا  حنانا  األن��ف��س 
الوجدان وتشيب  لها  مصاعب يجف 
لها الولدان. ونخص بالذكر اليوم في 
مجال العمل تعاطف موالت احلانوت 
الالمشروط مع إناث من نفس جنسها 
ملتحقات  املألوف  عن  لتوهن  خرجن 
على  امل��ش��م��رات  امل��ج��اه��دات  بفيالق 
آثار  ي��ق��ت��ف��ني وي��ت��ف��ق��دن  ال���س���واع���د، 
ومهنيات  تاجرات  احل��الل.  الرغيف 
مقدر  في منعرج  املسار  بهن  انحرف 
خال من عالمات التشوير االجتماعية! 
ولهذا مدت موالت احلانوت يد العون 
وامل�������ؤازرة مل����والت اخل��ب��ز وم����والت 
غياب  في  امليناج..  وم��والت  احلرشة 
صادم ألي تعاضد أو تأطير من لدن 
مصالح حكومية جنمت عنه حوادث 
املخابز  كلفت  س��وس��ي��واق��ت��ص��ادي��ة، 
على  احللويات  ومصانع  العصرية 
م��ن حدة  أرق���ام���ا زاد  امل��ث��ال  س��ب��ي��ل 
شكي(.  عاد  )خلص  عامل  خشونتها 

يباع  بلد  في  الربانية  األلطاف  ولوال 
ف��ي��ه اخل��ب��ز »ال����ك����ارم« ب��األط��ن��ان ملا 
أن  التي حتكي  النكتة  أصال  ُوج��دت 
ضيفا توقف عن أكل الطعام مباشرة 
يستأذن  ال��دار  م��ول  اب��ن  سماع  بعد 
الرومي،  ال��دي��ك  طير  جلب  ف��ي  أب��اه 
بي(  )بي  أن  األوان  فوات  بعد  فتبني 
حي يرزق، ومهمته تنظيف املكان من 
غذائية  وجبة  وليس  األك��ل  فتات  كل 

إضافية؟! 
 يظهر والله أعلم أن األمور تسير 
الربيع  اع��ت��م��اد ع��ص��ارة  ف��ي اجت���اه 
العربي بتقطيرها في أفواه املتشدقني 
لريق  كمرطب  )الديقراطية(  بفتات 
والعماريات  فالنعوش  احلكومات!. 
وطيور )البي بي( يكاد معها تصريف 
الوقت  ف��ي  امل��واط��ن��ني  أم��ور  وتدبير 
االنتحار  م���ن  ي��ك��ون ض��رب��ا  امل���ي���ت  
إلى  احتكمنا  إذا  اللهم  السياسي، 
خبرتها  واستعرنا  احلانوت  م��والت 
متطلبات  إرض���اء  ب��ني  التوفيق  ف��ي 
األط��ف��ال م��ن أب��ن��اء ال��زب��ن��اء، وإقناع 
ف���ل���ذات ك��ب��ده��ا ب���ال���ع���دول وص���رف 
االشتهاء عن كل املغريات، وبقدر ما 
يتعلق اآلخر مبلذات ُيحسب أنها في 
ملك موالت احلانوت بقدر ما يتعفف 
وباء  من  ويتعافى  وينأى  ال��دار  ولد 
من  كان  وإن  فيه(،  مرغوب  )املمنوع 
رسم  نعيد  أن  الوجه  م��اء  إلنقاذ  ب��دمّ 
العيب  وإمن��ا  عيبا،  فليس  اخلرائط 
الرومي  ال��دي��ك  ط��ي��ور  تنقر  أن  ك��ل��ه 

فتاتا هو الزاد؟! 
   الطيب آيت أباه )تمارة(

سال  ال��س��الم مبدينة  بحي  ال��ش��ارع،  ه��ذا  يقع 
عبد  وش���ارع  الكبير  األط��ل��س  ب��ش��ارع  يتصل  حيث 
الكرمي اخلطابي، يعتبر هذا الشارع معبرا لعدد من 
التي  الكبيرة  األجرة  وسيارات  اخلاصة  السيارات 
تربط بني الرباط وحي االنبعاث بسال، إضافة إلى 
سيارات األجرة الصغيرة والدراجات النارية والنقل 
أصحاب  أن  هو  القصيد  وبيت  وغيرها.  احلضري 
سياراتهم  يوقفون   – عنهم  الله  عفا   – السيارات 
وعن  اليمني  عن  بالراجلني  اخل��اص  الرصيف  على 
في  للمرور  مضطرين  الراجلني  يجعل  مما  الشمال 
الطريق اخلاص بالسيارات، الشيء الذي يعرضهم 
للحوادث، ذلك ألن السيارة عند املغاربة أفضل من 
وأحسن  أكثر  السيارات  على  فاحملافظة  اإلن��س��ان، 
اإلنسان، فهل تفضل املسؤولون  من احملافظة على 
عن الشأن احمللي بهاته املدينة بزيارة هذا الشارع 
لالطالع على هذا املشكل الذي أرى أنه ال يتطلب من 
املسؤولني ماال وال اعتمادات وإمنا تنبيه للمعنيني 
املخالفني  وردع   - ال��س��ي��ارات  أص��ح��اب   - ب��األم��ر 
منهم، وذلك حفظا على سالمة اجلميع، وما أريد إال 

اإلصالح ما استطعت.
إن ال��س��اك��ت ع��ن احل���ق ش��ي��ط��ان أخ����رس، وقد 
عاهدت الله أن أدافع عن هاته املدينة بكل ما أملك، 
البالد،  هاته  على  وغيرتي  قلمي  هو  أملكه  وال��ذي 
املغرب عامة وعلى مدينة سال خاصة، ألنني أعرف 
املسؤولني  فعلى  العريق.  ومجدها  التليد  ماضيها 
أن يتلقوا هاته املالحظات بصدر رحب، فأنا ال أتهم 
وإمنا  منكم،  أكثر  مواطنا  فلست  بالتقصير،  أح��دا 
هدفي هو إصالح املدينة ومعاجلة أمراضها قبل أن 

متوت.
رجاال  جميعا  عنها  مسؤولون  سال  سكان  إن 
الله  يقول  موقعه،  من  كل  وشبابا،  وأطفاال  ونساء 
سورة  رعايتها«  حق  رعوها  »فما  وتعالى:  تبارك 

احلديد.
اإلنسان  أن  أعلم(  )والله  البعيد:  اآلية  ومعنى 
إذا كان مسؤوال عن أي شيء فيجب عليه أن يؤديه 
كما يجب، وإال كان مقصرا في القيام بواجبه، فعليه 
أن يسلم املفاتيح، ألنه لم يحافظ على األمانة التي 

أؤمتن عليها.
يا	سال،	والقلب	عنك	ما	سال	

كيف	أسلو	عنك	واألحبة	في	سال
   مالكي علوي موالي الصادق )سال(

بأصول  قليال  عارف  عاقل  كل 
الدين اإلسالمي السمحة، يعرف أن 
الذبح والتناحر بني اإلنسانية جاء 
السماوية،  الشرائع  لكل  مخالفا 
معززة بقوله سبحانه وتعالى في 
»وجعلناكم شعوبا  الكرمي:  القرآن 
وق��ب��ائ��ل ل��ت��ع��ارف��وا« اآلي����ة. وجاء 
نفس  بغير  نفسا  قتل  أيضا:»من 
قتل  فكأمنا  األرض  ف��ي  فساد  أو 
الناس جميعا« اآلية. من خالل هذا 
واألدلة كثيرة في هذا الباب - باب 
كامل  يتضح  النفس-  قتل  حترمي 
ال��وض��وح م��ا م��دى ح��رم��ة النفس 
إال  قتلها  ج��واز  وع��دم  اإلنسانية 

باحلق.
في  اآلن  ي��ح��ص��ل  م���ا  ع��ك��س 
باسم  ج��زارا  أصبح  الكل  ال��ش��ام، 

وهناك،  هنا  وينحر  يكبر  ال��دي��ن، 
أو  ام��رأة  أو  مفرق بني مسن  غير 
أكثر  فبعد  جاهل.  أو  عالم  طفل، 
ف��ش��ل املخطط  ي��ت��ب��ني  ع��ام��ني  م��ن 
جبهة  ت��دم��ي��ر  ف���ي  ال��ص��ه��ي��ون��ي 
سوريا،  تتزعمها  ال��ت��ي  امل��ق��اوم��ة 
ح���ي���ث ص������ارت مت���ث���ل ال���غ���رب���ال 
ال����ذي س��ي��ف��رز وي��ع��زل ل��ن��ا احلق 
ال��ب��اط��ل، م��ن خ���الل توضيح  ع��ن 
السياسيني،  م��ن  مجموعة  رؤى 
الرياضيني،  الفنانني،  املفكرين، 
جمعيات،  أح����������زاب،  زع�����م�����اء، 
كل  من  وزراء...  حكام،  منظمات، 
العالم سواء مسلمني أو غير ذلك، 
أكانوا عربا أو عجما. الكل سيفرز 
وتتبني طينة رأيه وأفكاره في أي 

اجلانبني سيصنف.

نعم، هذه هي احلقيقة، واليوم 
امل��خ��ط��ط ال��ص��ه��ي��ون��ي ي��ل��ع��ب في 
احمل���ور امل��ص��ري م��رة أخ���رى بعد 
ش��ب��ه ال��ف��ش��ل ال���ذي ح��ص��ل ل��ه في 
املؤامرة  أس��اب��ي��ع.اآلن  قبل  تركيا 
إل��ى ضرب  تسعى  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رى 
األمة املسلمة والعربية في العمق 
االستقرار  خ��الل ض��رب  وذل��ك من 
بالسلم  وامل�����س�����اس  ال����ق����وم����ي، 
االجتماعي في مصر أرض الكنانة، 
ولو كنا نختلف مع حكم اإلخوان 
في مصر، لكن هذا ال يعطي احلق 
لباقي األمناط السياسية في مصر 
أن تظل تعارض من أجل املعارضة 
واألخير  األول  ف���ي  ألن  غ��ي��ر.  ال 
مصلحة  ث��م  وم��ن  م��ص��ر  مصلحة 
املسلمني هي في احملك وعلى كف 

عفريت إذا صح األمر.
أصابت  الهستيريا  من  حالة 
إل���ى أن متت  م��ص��ر ه���ذه األي�����ام 
وباقي  مرسي،  بالرئيس  اإلطاحة 
وشعوبا  حكاما  واملسلمني  العرب 
ي��ت��ف��رج��ون ع��ل��ى خراب  م���ازال���وا 
الغرب.  وأي���دي  بأيديهم  بيوتهم 
الدروس  يستوعبوا  ل��م  م��ازال��وا 
مر  على  بهم  وعصفت  م��رت  التي 
اخلبيثة  امل��ؤام��رات  م��ن  العصور 
حيث  واإلف�����������رجن،  ل��ل��ص��ه��اي��ن��ة 
األقباط  ب��ت��روي��ع  امل���ؤام���رة  ب���دأت 
قتل  مت  أي���ام  ق��ب��ل  ث��م  املسيحيني 
املنزلق  ه����ذا  إن  ش��ي��ع��ة،  أرب���ع���ة 
األمة  ستدفع  مصر  ف��ي  اخلطير  

كلها ثمن الغفلة عنه.
  محمد الدفيلي

نزهة تاريخية  مع دعوة زفافموالت الحانوت  فوق العمارية!  

من	كاسكم	شربت	ملرار
وفي	جوفي	شعلت	لعوافي

في	نعشي	دقتوا	آخر	مسمار
قلتوا	دفناه	وصافي

بني	الصمت	واحلكمة	هدمتوا	اجلدار
حورتوا	البيت	غيرتوا	لقوافي

قلعتوا	اوتاد	اخليمة	هدمتوا	الدار
فينا	اللي	عايش	باخلبز	احلافي

	فينا	اللي	ساكن	في	كوخ	وغار
وفينا	اللي	ما	لقى	حتى	املا	دافي

فينا	اللي	معدوم	ما	جايب	ليه	حد	خبار
وفينا	اللي	خدا	حقو	بالوافي

فينا	اللي	مكوي	بحر	النار
كي	امليت	دمية	نورو	طافي

كاين	اللي	تغنى	بني	ليلة	ونهار
هزاه	كتاف	ماشي	بحال	كتافي

خبروني	على	مفتاح	هاد	األسرار
واش	الصبر	وحدو	كافي

لكالم	واضح	ال	فايدة	في	التكرار
الصبر	هو	البلسم	الشافي

  مصطفى بصير )فاس(

لصبر ا

الفوضى في شارع محمد بن 
احلسن الوزاني بسال

هل اهلل عز وجل  خلق الناس ليتناحروا؟

إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر، وتزود اإلنسان بقوة 
اإليانية،  الروح  تقوى  فيه  االرتباط،  أشد  به  واالرتباط  اإليان 
نحيي  الصالة،  في  باخلشوع  األنفس  وتطمئن  القلوب،  وتسكن 
املسلمني الذين يحافظون على صالتهم وخصوصا صالة الفجر 
عند جوف الليل، ويأتي في املرتبة الثانية، اإلحسان إلى الوالدين 
ملا له من فضل علينا بل ومن واجبنا احترامهما على ما أسديا من 
خدمات جليلة لألسرة واملجتمع في التوجيه الصحيح والتربية 
بالطاعة  إليهما  والتقرب  ومساء،  صباحا  وتقبيلهما  النبيلة، 
األنبياء  مع  باجلنة  تفوز  فقد  اخلالق،  معصية  في  إال  واحملبة 
والشهداء والصديقني، ونسأل الله أن يرزقنا إيانا صادقا وقلبا 

خاشعا وعمال متقبال.
  بنت الوادي )القنيطرة(

الصالة واإلحسان إلى الوالدين

إنه من البديهي أن جميع الطبقات من املجتمع 
تعرف هذا الشرخ املؤلم، إال أنه يستفحل لدى الطبقات 
إطاللة  خ��الل  وم��ن  حيث  م��ل��ح��وظ..  بشكل  الفقيرة 
هذه  أن  فعال  يتضح  املغربية  احمل��اك��م  ف��ي  بسيطة 
الشريحة هي املرشحة للتوجه إلى احملاكم قصد فك 
الذين خيبوا ظنونهن، وملسطرة  األزواج  رباطها مع 

الطالق تداعيات كثيرة على نفسية املرأة: 
-1 قد تالقي امل��رأة في البادية من زوجها فنونا 
تكن متعودة عليها في  لم  التي  السلوكات  شتى من 
البيت الذي تربت فيه. مثل تعاطي الزوج للمخدرات 
أو اإلفراط في التعاطي لشرب اخلمر، مما يجعل كل 
أبنائه،  ما يتلقاه من أجر يتبخر على حساب تربية 
ت��ؤث��ر على  ال��ت��ي  م��ن سلوكاته  امل���رأة ذرع���ا  فتضيق 
إلى  فتلجأ  ال��ن��واح��ي،  جميع  م��ن  ال��زوج��ي��ة  حياتها 

التطليق للشقاق..
-2 يالحظ في بعض األماكن في البادية أن أبا 
الزوج هو الذي يتعاطى للمخدرات بالرغم من يسره 
الفالحي، ويعمد إلى االعتداء جنسيا على زوجة ابنه، 
الشيء الذي يجعلها تصده بكل عنف، وينتج عن ذلك 
فرارها من البيت صحبة أوالدها طالبة التخلص من 

عقد الزوجية.
-3 هناك من��اذج أخ��رى في البادية جتعل املرأة 

البيت  عن  التغيب  إلى  تلجأ  فاتنة  أنها  تعتقد  التي 
بالرغم من أنها أم أوالد، فيظل الزوج يركض في البحث 
عنها عبثا، لكونها لم تتمكن من حتمل ضيق العيش 
معه، فتلجأ إلى خيانته، حيث إنه بالرغم من علمه بذلك 
يعمل املستحيل من أجل إرجاعها إلى بيت الزوجية 

حتى يقنعها بوضعيته فيظل يعيش في سراب واهم.
ت��ط��ال جميع  التطليق  م��س��ط��رة  أن  ي��الح��ظ   4-
الطبقات املجتمعية منها املترفة، وتكون جل أسبابها 
تافهة، ذلك أن سنة 2011 سجلت في محاكم املغرب 

يعادل  ما  65.000 حالة طالق من ضمنها  يعادل  ما 
معظم  ي��ك��ون  األزواج..  م���ن  ب��ط��ل��ب  مت���ت   38.435
أو  العنف  أو ممارسة  التواصل  في  مسبباتها خلال 

فتور في العالقة اجلنسية..
-5 ه��ن��اك ح���االت ك��ث��ي��رة ت��دف��ع ب��ال��ن��س��اء لطلب 
على  حياتهم  ف��ي  األزواج  اعتماد  بسبب  التطليق 
احلق  لهن  يكون  أن  دون  بها  واالستفراد  رواتبهن، 
في معرفة ما آلت إليه هذه الرواتب التي ال يكون لهن 
نصيب فيها على اإلطالق، حيث يطغى العامل املادي 
على العالقة الزوجية، مما يدفعهن إلى التخلص من 
عرى الزوجية بأي ثمن. وهكذا، تتعرض املرأة املطلقة 
جلميع التأويالت حيث إن املجتمع ال يرحمها، وينظر 
إليها نظرة اتهام، فتصبح كأنها مسؤولة عما آلت إليه 

كمطلقة وبالتالي تكون عرضة للوك األلسنة اآلثمة..
نساء اخلمسينيات  أن  بامللموس  يتضح  ولذلك 
والسبعينيات لم يعد لهن وجود في حاضرنا ملا كن 
فنون عنف  للركوب على جميع  به من صبر  يتسمن 
أبنائهن  تربية  على  للسهر  منهن  تضحية  أزواجهن 
أحسن تربية، ينعمن بكل نخوة من منتوجات أبنائهن 
مثواهم  إل��ى  الصلباء  أزواج��ه��ن  ودع��ن  يكن  أن  بعد 

األخير..
 ذ. عبد الرحمان المريني )القنيطرة(

الطالق ليس بالضرورة هو الخالص للمرأة
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املنبر  احلر

لم أمتكن من التعرف على اآلخر، لم أمتكن من التغاضي 
عن أخطائي، لم أمتكن من فرض ذاتي، لم أكن أتوقع هذا 
اإلحساس باملسؤولية عند اآلخر وهو يقول ماذا عساي 
أن أفعل وأنا لم أكسب بعد ولم أنل ما أستحق؟، أريد أن 
أمتلك منزال ومن بعد سيارة ومشروعا، يدر علي بعض 
ال  أن��ت  وأم��ا  أن��ا  تقول  األكثرية  للمستقبل.  املداخيل 
أعرفك. األكثرية تقول ملاذا فالن وفالن وأما أنا فسبيلي 
هو االغتناء بطريقة سريعة ولو بطرق ملتوية. بعض 
اجلمعيات حتب »الگاميال« وهذا معطى آخر. النهب هو 
السائد، وهناك من يتوصل بنصيب عن طريق سمسار 
ما  بعد  أفهم  لم  عليه«.  ت��زاد  فيه غير شوف أش  »لفيه 
املهم هل  فالصويرة عبارة عن سلسلة متشابكة.  وقع؛ 
ال��رأي اآلخ��ر؟، هل نحن واعون  نحن مستعدون لقبول 
مبا يتهيأ في الكواليس؟، انهضوا من سباتكم وراجعوا 
يكفي  ما  هناك  وم��اذا جنيتم وهل  فعلتم  ماذا  أنفسكم 
الكل  اخلريف،  ك��أوراق  تساقط  الكل  لآلخر؟،  إذالل  من 
يهرول في اجتاه معكوس. واآلخر ينتهز الفرص. كمية 
من األلم تترسخ في داخلي حلالة مدينتي، يجب أن تتم 
فالن حتى  من  الطيبة  األرض  لهذه  أساء  من  محاسبة 
فرتالن. هل هناك حوار جاد بني كل األط��راف؟، اإلنس 
والبنايات  تبكي،  املدينة  وأب���واب  يشتكي،  واحل��ج��ر 
تتألم لواقع مزيف، نشاهد عاملا آخر بالصويرة مغايرا 
متاما للمدن األخرى، فباألمس نحن األولون في جميع 
أسفل  في  وضحاها  عشية  بني  أصبحنا  لكن  امليادين، 
الترتيب. اجتمعوا وخططوا وقالوا، ولكن ماذا فعلوا؟، 
كل شيء على األوراق. فالكل غارق في األوحال واألزبال. 
ورائحة الواد احلار عمت املدينة. ماذا استفادت املدينة 
من املهرجانات وامللتقيات والتظاهرات باألمس؟، نظافة 
وجتارة وثقافة ورياضة بدون جمعيات. يجب أن نحب 
مدينتنا ونساهم في تطويرها ونكون متضامنني فيما 

بيننا.
 حفيظ صادق

سبق لي وخاطبتكم 
مرارا وتكرارا ملا كنتم 
اإلدارة  رأس  ع���ل���ى 
الوطني،  لألمن  العامة 
ملفي  ف������ي  ل���ل���ن���ظ���ر 
ممتاز   شرطة  كمفتش 
 ،)25100 امل��ه��ن��ي  )ال����رق����م 
وشرد  عمله  م��ن  ط��رد 
أبناؤه الستة وزوجته 
الرتكابه  ال��ش��ارع  ف��ي 
كباقي  س��ي��ر  ح���ادث���ة 

خلق الله.
وها أنا أخاطبكم اليوم كوزير بالقطاع الوصي على 
والظلم  احليف  عني  ترفعوا  أن  عسى  اإلدارة،  نفس 

اللذين تعرضت لهما وأنا أعمل بسلك األمن. 
أبلغ من العمر اليوم 64 سنة، قضيت منها 18 سنة 
ارتكبت  فمفتش شرطة ممتاز،  ثم مفتش،  أمن  كحارس 
حادثة حوكمت على إثرها بثالثة أشهر موقوفة التنفيذ، 
ألبقى عرضة   1996/9/29 بتاريخ  مهامي  من  وجردت 

للتشرد رفقة عائلتي إلى يومنا هذا.
اآلن وقد بلغ السيل الزبى، أطلب منكم أن متنحوني 
إلى  أبنائي  ورم��ق  رمقي  ب��ه  أس��د  نسبيا  تقاعدا  ول��و 
مروا  من  حلق  في  غصة  سأبقى  وإال  أجلي،  يحني  أن 
األرض  الله  يبعث  أن  إل��ى  اإلدارة  على  عامني  كمدراء 

ومن عليها.
مصطفى بصير )فاس(

الفقيرة  اجل��م��اع��ات  م��ن  امل���رس  جماعة 
ال  وبذلك  الذاتية،  امل��وارد  إلى  تفتقر  التي 
مبا  للنهوض  ال��الزم��ة  اإلم��ك��ان��ات  متتلك 
اجلماعة  فدواوير  السكان،  مصالح  يخدم 
تتولى  مسالك  اجلماعة  مبركز  تربطها  ال 
النقل  وس��ائ��ل  عبر  السكان  تنقل  تيسير 
األساسية  اخل���دم���ات  إل���ى  ال���ول���وج  ق��ص��د 
لقضاء م��آرب شتى م��ن وث��ائ��ق إداري���ة أو 
اقتناء  أو  املركز الصحي  إلى  نقل املرضى 
استهالكية،  مواد  من  الساكنة  ما حتتاجه 
ال  السكنية  التجمعات  أن  ذل��ك  إل��ى  أض��ف 

يتوفر أغلبها على املاء الصالح للشرب. أما 
أو  اإلع��دادي��ة  فنواة  التعليم  مستوى  على 
ملحقتها على األقل لم تر النور بعد، وقد مت 
وهذه  اجلماعاتية،  املدرسة  إح��داث  أخيرا 
األخيرة لم يفكر املسؤولون بنيابة التعليم 
تخفف  التربوية حتى  باألطر  تزويدها  في 
إلى  أبنائهم  عن كاهل السكان متاعب نقل 
أحد  ع��ل��ى  يخفى  وال  س��ك��ورة،  أو  ب��ومل��ان 
طاقة  ال  مصاريف  من  اإلك��راه��ات  لهذه  ما 
قدرتهم  نظرا لضعف  في تسديدها،  لآلباء 
تكاليف  بتغطية  تسمح  ال  التي  الشرائية 

ال��ذي يترتب عنه  األب��ن��اء، الشيء  مت��درس 
نزيف الهدر املدرسي وعزوف أغلبية األسر 
عن إحلاق أبنائهم باملؤسسات االبتدائية، 
غ��ي��ر متوفر  اإلع�������دادي  ال��ت��ع��ل��ي��م  م������ادام 
املسؤولة  اجل��ه��ات  نناشد  ل��ذا  باجلماعة. 
ومساندة  اجلماعة  لهذه  االعتبار  إلع���ادة 
في  املشروعة  مطالبها  تلبية  في  سكانها 
التعليم والطرق والتطبيب واملاء الشروب 
التي ستعيد  امللحة  املطالب  من  إليها  وما 

البسمة إليهم.
 محمد تيلولوت

التي  اخل��ط��ي��رة  ال���ش���ع���ارات 
20 ف��ب��راي��ر في  رف��ع��ت��ه��ا ح��رك��ة 
باريس  في  وهنا  املغرب،  بلدنا 
املغربية  امل��م��ل��ك��ة  س��ف��ارة  أم���ام 
خ��الل ال��ت��ج��م��ع��ات  ال��ت��ي كانت 
في  لها  أح���د،  ي��وم  ك��ل  تنظمها 
ج���دا،  ق���وي���ة  دالالت  احل��ق��ي��ق��ة 
الذين  كل  على  شاف  رد  مبثابة 
اعتقدوا بأن املغرب سيكون مثل 
وسوريا  ومصر  وليبيا  تونس 
ما  إلى  األم��ور  وتنزلق  واليمن، 

ال يحمد عقباه.
ه�����ذا ل����ن ي���ح���دث أب�������دا، ألن 
ال��ش��ع��ب امل��غ��رب��ي ي���درك إدراك���ا 
ك���ام���ال ب����أن ال���س���ي���اق ال���راه���ن 
على  ت��ش��وي��ش  أي  ي��ت��ط��ل��ب  ال 
استقرار هذا البلد الذي يخوض 
املغرب  حت���ول  تنموية  م��ع��رك��ة 
مفتوحة.  ورش��ات  إلى  بفضلها 
الذين  أول���ئ���ك  ك���ل  ت��ف��اج��أ  ل��ق��د 
يقعدوها  ول���م  ال��دن��ي��ا  أق���ام���وا 
منها:  املرفوعة  الشعارات  لتلك 
»ال للفنت في أرض الوطن« »نعم 
لإلصالح والتغيير« »ال للفوضى 
للجميع«  بلد  »املغرب  والشغب« 

»الشرق الشمال اجلنوب املغرب 
الوطنية  و»الوحدة  القلوب«  في 

خط أحمر«.
ه����ذه ال���رس���ائ���ل أق�����وى م���ن كل 
كانت  مهما  األخ����رى،  امل��ط��ال��ب 
اليوم  امل��غ��رب  ألن  ش��رع��ي��ت��ه��ا.. 
ومؤامرات  مل��خ��ط��ط��ات  ع��رض��ة 
م���ن صعيد،  أك��ث��ر  ع��ل��ى  حت����اك 
ه��دف��ه��ا ض����رب اس���ت���ق���رار هذا 
مشاكل  إلحداث  والسعي  البلد، 
ت��ك��ون ل��ه��ا ت��داع��ي��ات ع��ل��ى كل 
امل���س���ارات امل��ت��ب��ن��اة خ��اص��ة في 
وطني  لكل  البد  التنمية،  زاوي��ة 

التالعبات..  أن يدرك هذه  غيور 
في  ن��ق��ص��ا  ه���ن���اك  أن  ص��ح��ي��ح 
لكن  ب��امل��غ��رب..  العمل  مناصب 
خلفيات  وج����ود  ي��ب��رر  ال  ه����ذا 
ألطراف تريد إدخال هذه املنطقة 
عنها.  غنى  في  متاهات هي  في 
تتعالى  كانت  التي  ف��األص��وات 
»الربيع العربي« في بلدنا  حول 
امل��غ��رب م��ا ت��زال تبحث ع��ن كل 
بشتى  ال��وض��ع  لتحريك  السبل 
كونها  اجل��ه��ن��م��ي��ة..  ال��وس��ائ��ل 
ف��ش��ل��ت ف��ش��ال ذري��ع��ا ف��ي إذكاء 
احملسود  البلد  ه��ذا  ف��ي  الفتنة 

واملستهدف، وذهبت كل نواياها 
السيئة أدراج الرياح.

في  امل��غ��رب��ي  الشعب  وب��ره��ن 
بعدم  العالي  وعيه  عن  م��رة  كل 
الفتنة  دع����اة  وراء  االن��س��ي��اق 
والشغب.  الفوضى  ومحترفي 
وه����و م���ا ي��ق��ل��ق ح��ال��ي��ا ه���ؤالء 
الذين يسيرون من وراء الستار 
أه��داف��ه��م اخل��ط��ي��رة ج���دا على 
مرة  ك��ل  ف��ي  امل��غ��رب��ي..  الشباب 
الداخل،  من  ال��رد  يأتيهم  كذلك 
م��ن أح���رار ه��ذا ال��وط��ن.. بأنهم 
مربع  م��ن  تنقل  ب��ي��ادق  ل��ي��س��وا 
إلى آخر، وقد يخطئ من يعتقد 
وبدون  عاديا  تسير  األم��ور  بأن 
كل  ع��ل��ى  تلعب  أط����راف  وج���ود 
احل��ب��ال، الب��د من رب��ط األحداث 
وفق منطقها.. باألمس فقط خرج 
مرتزقة  ع��ل��ى  منتصرا  امل��غ��رب 
البوليزاريو واجلزائر، وزاد هذا 
قدما  املضي  على  اجلميع  ع��زم 
املغاربة  حلمة  تعزيز  أج��ل  م��ن 
ف��ي ال��وق��وف ك��رج��ل واح���د ضد 

األعداء واحلاقدين.
 األحمادي عبد الرزاق )باريس(

أنا رمضان املعظم..

بهما  اجتماعية متطرنا  قصص  أو  حكايات  هناك 
الناس، اخليط األبيض في  القناتان معا من مشاكل 
لغط  فيهما  تيفي«  آن  »ميدي  وبرنامج  »ال���دوزمي«، 
نخرج  أن  دون  ط��وال  بساعات  ال��ك��الم  اج��ت��رار  م��ن 
كان  م��ا  اللهم  امل��ط��روح��ة،  امللفات  م��ن  نتيجة  ب��أي��ة 
األط���راف، وحسب  ب��ني  التهم  ت��ب��ادل  اس��ت��م��رار  م��ن 
من  مستفيد  غير  فإنني  واملتواضع  اخل��اص  رأي��ي 
عن  للبحث  مباشرة  أتوجه  أنني  سوى  يذكر،  شيء 
فضاء مريح ينسيني هموم املاضي واحلالي، وأرى 
حلول  ب��دون  مشاكل  برنامج  تعويض  األف��ض��ل  م��ن 
الناس على  بدل عرض هموم  بوصالت طرب وغناء 

العموم.
 أبو اعتماد فتح اهلل )مراكش(  

ها أنا عدت إليكم بعد مرور سنة كاملة، 
أنا شهر الصيام والقيام، شهر العبادة 
مكانة خاصة  ل��ي  واإلمي����ان،  وال��ت��وب��ة 
ف��ي ق��ل��وب امل��ؤم��ن��ني، أن��ا ضيف عزيز، 
أنحاء  ك��ل  ف��ي  امل��س��ل��م��ون  يستقبلني 
وسعداء  بقدومي  مسرورين  املعمور، 

بحلولي.
الكل  أس��اب��ي��ع،  ببضعة  مجيئي  وق��ب��ل 
استقبال  أح��س��ن  الستقبالي  يستعد 
باقتناء جميع أنواع املواد الغذائية من 
حلوم وأسماك، خضر وفواكه، حلويات، 
أشكال وألوان وجميع املأكوالت الشهية 

واللذيذة، وكل ما طاب ولذ.
الشاشة  تبدو  وبحلولي،  سنة  كل  في 
الصغيرة مزدحمة ومتخمة بحشد كبير 
يشاركون  الذين  والفنانني  النجوم  من 
أع��م��ال تلفزية درام��ي��ة لتكون  ف��ي ع��دة 
وجبة شهية للمشاهدين ليال. وفي إطار 
املنافسة، تسعى القنوات لتأكيد متيزها 
عن األخرى، ويبقى التنافس واضحا في 
السورية،  املصرية،  املسلسالت  عرض 
والتركية  املكسيكية  واخلليجية وحتى 
وال��ك��وري��ة.. وم��ا أن أرح��ل وأذه��ب إلى 
في  ال��ق��ن��وات  ت��ب��دأ  ح��ال سبيلي حتى 
البحث اجلاد عما ستمد بها شاشاتها 
تغري  محطة  وك��ل  القادمة،  السنة  في 
الكتاب واملمثلني، حتفز أصحاب األفكار 
األخرى  احملطات  في  عيونها  وتشغل 
لتعرف ماذا سيقدمه اآلخرون عسى أن 
أكبر  ج��ذب  على  ق��درة  يفوقه  تأتي مبا 

عدد من املشاهدين إليها.
ع��ن اإلفطار  م��ا يعلن  وه��ك��ذا ومب��ج��رد 
وجت��ل��س ال��ع��ائ��الت ح��ول امل��ائ��دة، بعد 

متجهة  العيون  تظل  الشمس،  غ��روب 
لساعات  الصغيرة  الشاشة  برامج  إلى 
ويظل  ش��رود،  حالة  في  والكل  طويلة، 
متأخرة  ساعات  حتى  مفتوحا  اجلهاز 
فهم  لألطفال،  بالنسبة  أم��ا  الليل،  من 
فالتلفزيون  الشاشة،  أمام  أكثر جلوسا 
هو الوسيلة الوحيدة للتسلية خصوصا 

وأنهم في عطلة صيفية طويلة.
حفظ  ومسابقات  الدينية  الندوات  لكن 
وجتويد القرآن الكرمي تظل قليلة، ومبا 
أن لكل واحد برامجه وقنواته املفضلة، 
فقد جتد في بيت واحد أكثر من جهاز 

تلفزيون، وحتى اخلادمة لها جهازها.
أن��ن��ي شهر  امل��ؤم��ن��ون  ينسى  وال  ه���ذا 
العبادة والتوبة، فيتجهون إلى املساجد 
املكتظة ألداء الصالة والتراويح جماعة 
واالستماع إلى شرح اآليات القرآنية من 

طرف الوعاظ واألئمة.
احملسنني  بعض  فكرة  أحبذ  أنني  كما 
اإلفطار  موائد  يجهزون  الذين  األثرياء 
واملساكني  ال���ف���ق���راء  ح��ول��ه��ا  ي��ل��ت��ف 

واحملتاجون وعابرو السبيل.
ك��ث��ي��ر م���ن امل��ه��اج��ري��ن ي��ت��ج��ه��ون إلى 
الوطن  إلى  باحلنني  يشعرون  وطنهم، 
األم للصيام مع أهاليهم وذويهم في جو 

من اإلميان والعبادة واخلشوع.
أنا شهر رمضان األبرك، فضلني اخلالق 
أمتيز  ألنني  الشهور،  كل  عن  سبحانه 
بليلة عظيمة، أال وهي ليلة القدر، خير 
هدى  القرآن  فيها  ُأن��زل  ألف شهر،  من 

للناس.
 نجيبة بزاد بناني )الرباط(

مظاهرات 20 فبراير في باريس

مالي ومال  الناس..؟

ماذا استفادت الصويرة
 من املهرجانات؟

املرس جماعة  نصيب  ما 
البشرية؟ للتنمية  الوطنية  املبادرة  من   

الوزير إلى 
اضريس الشرقي   

الشرقي اضريس

لعدة مرات وهو ايدق اجلرس
ايصوني وايزيد حتى اطلعلي فالراس

قلت واش خدامني وال الدايهم النعاس؟!
وفاملرة اتسعطاش جاوبني صوت جد قاس

آلو.. الشرطة في خدمة الناس
آش عندك.. ياك بعدا ما كاين باس؟

وعالش امصدعنا.. ما عارفش هادا وقت لعراس
بالترعيدة جاوبتو: هادي يا سيدي دار عباس

املوجودة فحي لبيافرا قرب عيسى احلماس
إيوا بالزعط: قل آش باغي وبال اهواس

راهم هجموا علينا الشفارة بالزويجة والقرطاس
الداو جميع حلواال حتى لكبير فيهم الفرطاس

شطبوا الكوري كله.. ولغنم غير ديال الناس
قابضها الوالد كيرعاها بدراهم قليلة للراس

ايعلفها، ايوردها، ايججها وعليها مازال عساس
اسمع.. إيال ما سال دم وما اوقع ضرب وتهراس

حتى لصباح وقدموا شكايتكم ملفوضية لبالص
احييني واقتلني حتى لصباح.. يكون اخالص

اللي حج حج.. واللي عوق عوق فوسط الدحاس
ابغيناكم اتقلبونا عليهم اقبل ما يخرجوا لقواس

أما إيال قطعوا بالليل الواد في غياب احلراس
امشات على عينينا اعجاجا وصابنا اإلفالس
اقطع عليا بالزعاف حتى ضاقت فيا األنفاس

ما القيت ما انقدم وال انوخر.. الطمني الوسواس
واتساءلت مع نفسي.. كيت اللي ما عندو ناس

اكالمو امعجن كالطعام اللي ما اتفورش فالكسكاس
ما اصبح اليق ال لتسكيا وال صالح للتغماس.

 أحمد محمد العرابي )وجدة(

اخليل اجرات..
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املنبر  احلر

ما وقع في مصر، انقالب عسكري مدبر، 
اتفقنا  أو  اإلخ��وان  مع حكم  اختلفنا  سواء 
أتعاطف  وال  إخ��وان��ي��ا  لست  إن��ن��ي  معهم، 
الدميقراطيني  العلمانيني  من  أنا  بل  معهم 
للحقيقة  ق��وال  ولكن  وان��ت��م��اء،  ه��وى  أق��رب 
ول��ل��ت��اري��خ أرى ب��أن ال��ش��ع��ب امل��ص��ري قال 
كلمته األولى في ثورته األولى في 25 يناير 
يقطع  جديدا  دميقراطيا  حكما  يريد  بأنه 
لكن  والرجعية،  والفساد  التبعية  عقود  مع 
الساعة  عقارب  أعاد   2013 يوليوز  انقالب 
في مصر إلى املربع األول أي مربع العسكر 
ونهب  العرفية،  واألحكام  الطوارئ  وحكم 
أم����وال ال��ش��ع��ب امل��ص��ري، ال��رئ��ي��س محمد 
صحيح  هذا  كثيرة  أخطاء  في  وقع  مرسي 
الذي  الدستوري  اإلعالن  أقلها  ليس  وجلي 
وأرعب  يناير،   25 ث��ورة  شباب  فيه  همش 
فيه السياسيني في الداخل واخلارج، وليس 
أقل أخطائه السياسية كذلك االنفتاح الكبير 
ال���ذي أب����داه م��رس��ي م��ع إي����ران، ومعروف 
أحمر  خ��ط  إي���ران  م��ع  التحالف  أن  غربيا 
وذنب ال يغتفر. سميت ما يحدث في مصر 
ألن  شعبية،  ث��ورة  وليس  عسكريا  انقالبا 
يحق  وال  شعبيا  منتخب  مرسي  الرئيس 
انتخبه،  ال��ذي  الشعب  ط��رف  من  إال  خلعه 
املصري  ال��ش��ب��اب  أن  أعتقد  شخصيا  أن��ا 
م��ن ح��رك��ة مت��رد وم��ن األح���زاب احمل��ق��ة في 
مطالبها التغييرية قد خدعوا من طرف فلول 
النظام السابق، وأظن أنهم سيؤدون الثمن 
واحدة  مرة  متوت  ال  فالديكتاتورية  غاليا، 
ومحكمة  متتالية  وض��رب��ات  مب��راح��ل  ب��ل 
بضربة  تبنى  ال  ف��ه��ي  ال��دمي��ق��راط��ي��ة،  ك��م��ا 
مسلسل  ه��ي  ب��ل  سحرية  بحركة  أو  معلم 
هناك  وليست  والنجاحات،  اإلخفاقات  من 

سلفا،  معطاة  ج��اه��زة  ن��اج��زة  دمي��ق��راط��ي��ة 
من  يوم  كل  وتسقى  تبنى  الدميقراطية  بل 
تضحيات الشعوب، االنقالب السياسي في 
التالية  لألسباب  اعتقادي  في  حصل  مصر 

أو على األقل لبعضها:    
-1 ح��ك��م اإلخ������وان امل��س��ل��م��ني ف��ش��ل في 
املاسكة  وهي  العسكرية  املؤسسة  اختراق 
ب��زم��ام األم���ور دائ��م��ا ف��ي م��ص��ر، واإلخوان 
تهادنوا وتخاذلوا في احلسم واحلزم ضد  
رموز احلقبة السابقة ضد إرادة شعب ثورة 
يؤدي  ال��ه��وان  يقبل  فمن  ل��ذل��ك  ي��ن��اي��ر،   25

أثمانه.                    
منهج  اتبع  املسلمني  اإلخ���وان  حكم   2-
»عفا الله عما سلف« ضد اجلرائم السياسية 
واالق��ت��ص��ادي��ة وامل��ال��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��رض لها 
الشعب املصري منذ عقود ماضية من حكم 
اإلخوان  اتخذ  ولو  والديكتاتورية،  الفساد 
امل��ج��رم��ني ملصادرة  ح���ازم���ا جت���اه  م��وق��ف��ا 
أم��وال��ه��م ومم��ت��ل��ك��ات��ه��م وإرج��اع��ه��ا لذوي 

احل��ق��وق م��ن ال��ش��ع��ب امل��ص��ري ل��ك��ان األمر 
صفوف  في  اخل��وف  ول��دب  مختلفا،  اليوم 
أموال  نهبوا  الذين  املجرمني  السياسيني 
القنوات  ب��ه��ا  وأق���ام���وا  امل��ص��ري  ال��ش��ع��ب 
اإلع��الم��ي��ة، وف��ت��ح��وا ب��ه��ا ال��ص��ح��ف التي  
الدميقراطي  احلكم  مساء  صباح  تعارض 

األول في تاريخ مصر احلديثة.
ضحية  ال��ش��ع��ب  ت���رك���وا  اإلخ�������وان   3-
واالحتكارات  االق��ت��ص��ادي��ة  ل��ل��م��ض��ارب��ات 
معاقبة  السابق  النظام  أزالم  قادها  التي  
للشعب على اختياراته السياسية، وانهمك 
وإيديولوجية  سياسية  معارك  في  اإلخوان 
املسكني  املصري  عليهم  انقلب  حتى  فارغة 
املقهور، وأصبح يشك في اإلصالح املوعود 
والتنمية املرجوة؛ لذلك اصطف العديد من 
املقهور في ساحات ميدان  العاطل  الشباب 
التحرير مسلوب اإلرادة ومخدر العقل جنبا 
إلى جنب مع رموز النظام السابق الذي ثار 

عليهم في 25 يناير.
كل هذه الدروس املستخلصة من انقالب 
مصر تصلح إلسقاطها على جتربة حكومة 
األستاذ  حكومة  باملغرب،  والتنمية  العدالة 
عبد اإلله بن كيران، حكومة مهادنة خنوعة 
أمام الفساد واالستبداد، وتنتظر واهمة حب 
انقالبا  فلننتظر  بها،  واملتربصني  األع��داء 
العدالة  امل��غ��رب ع��ل��ى ح��ك��وم��ة  ف��ي  أب��ي��ض 
الشعب  إذالل  في  ما استمرت  إذا  والتنمية 
املغربي بدعوى التوافقات الزائفة، فبدل أن 
يقدم وزراء حزب االستقالل استقالتهم من 
احلكومة، األحرى هو أن يقدم  وزراء حزب 
ألنهم  أوال  استقالتهم  والتنمية  ال��ع��دال��ة 

فشلوا في كل برامجهم اإلصالحية.
 انغير بوبكر

ما بني سقوط الرئيس في مصر وسقوط حكومة بن كيران في املغرب
فإنه  الكالم  أما  بالعمل،  يعترف سوى  ال  التاريخ 

سرعان ما ينسى ويطوى مثلما يطوى الكتاب.
بكثير  يوم  كل  يتحفنا  كيران  بن  احلكومة  رئيس 
من  وال يسمن  يغني  ال  ال���ذي  وال��ك��الم  األق���وال  م��ن 
جوع، ثم ميضي إلى حال سبيله، وكأنه حقق إجنازا 
أو  بصمت،  يعمل  أن  به  األج��در  ك��ان  بينما  عظيما 

يعمل وال يتكلم.
السياسيني  وك��ل  للعمل،  محتاجون  فاملواطنون 
ل��م يعطوا  امل��غ��رب  ال��ذي��ن م��روا وت��وال��وا على حكم 
املعسول  ب��ال��ك��الم  امل��غ��ارب��ة  وخ���دروا  شيئا،  للبالد 
إلى  ومضوا  مهمتهم،  وانتهت  الفارغة،  وال��وع��ود 
حال سبيلهم ليرتاحوا، فيما لم يسجل لهم التاريخ 

أي عمل يذكر.
ل���ه���ذا ف���امل���واط���ن���ون وال��ش��ع��ب ت��ع��ب��وا م���ن كالم 
السياسيني، ولم يعودوا يرغبون في سماع أقوالهم 
مجددا، وحتى لو قال هؤالء السياسيون أي كالم فلن 
سيصدقه  الذي  الوحيد  والشيء  الشعب،  يصدقهم 
تقوم  ما  املواطن  يلمس  أن  هو  العمل،  هو  الشعب 
به احلكومة من عمل، أما الكالم فليوفروه ألنفسهم، 

ألنه بدون جدوى.
فحتى وزراء العدالة والتنمية الذين يفترض فيهم 
ملرجعيتهم  نظرا  أقوالهم،  في  بالصدق  يلتزموا  أن 
اإلسالمية، سقطوا عمدا أو كرها في الكذب والبهتان 
بتشغيل  وعد  الذي  كيران  بن  هو  فها  الشعب،  على 
وعد  أن  بعد  وهاهو  أقواله،  عن  يتراجع  العاطلني 
يسحب  مباشر  مالي  دع��م  م��ن  باالستفادة  الشعب 
كالمه، ويؤكد أن هذا األمر صعب عليه، وها هو بعد 
أن وعد بحماية الشعب يلجأ إلى الزيادة في األسعار 
والكثير  الدخل،  ومتوسطي  الفقراء،  جيوب  ويلهب 

من الوعود األخرى التي ذهبت أدراج الرياح.
قد وضع نفسه في مسؤولية كبرى  كيران  بن  إن 
تنتهي  أن  بعد  وغ��دا  وال��وط��ن،  وال��ع��ب��اد  الله  أم��ام 
واليته لن تشفع له أقواله أمام هذا الشعب املسكني 
ال��ذي وض��ع ثقته فيه، وإمن��ا األع��م��ال وح��ده��ا هي 
السياسة  كتاب  في  خالدا  يبقى  اسمه  ستجعل  من 

والتاريخ.
 الهاشمي ربابي )طنجة(

بن كيران يسحب وعوده!؟

اللسان املاضي يتكلم ويوزن
والعني تشوف الظلم تبكي وحتزن

شفت الطير احلر معلي اودموعو سايلة
وحالف ما يولي لهاديك اخليمة املايلة

جاوبيني يا سبولة وحكي ليا عل املنجل
راه نفسو حارة وما تيقبلش الذل
السما فيها النجوم وفيها الكمرة
واالرض فيها اجلوع وفيها القهرة

السربة ديال اخليل تاجتري فاحملرك
ونتا يا لبهيمة حال غير فمك

هشام عمراوي )تيفلت(

المحنة إطاللة  الصبر  ب��ف��ارغ  أنتظر  كنت 
العطل املدرسية حتى أحترر من التزامات 
أسئلة  م��ن  وأتخلص  ومكانية،  زمنية 
جنحت؟  واش  مضجعي:  قضت  لطاملا 
ش��ح��ال جبت ف��ي امل��ع��دل؟ وأت���رك وراء 
ظهري مشاق تلك احملفظة العجيبة التي 
أثقلت كاهلي، كباقي زمالئي، بالرغم من 
صغر سننا، ورغم ثقل هاته األخيرة إال 
إلى  إيصالها  أج��ل  من  نكافح  كنا  أننا 
أو  الطبيعة  ع��وام��ل  م��ن  س��امل��ة  ال��ق��س��م 
نخوضها  كنا  ال��ت��ي  الصغيرة  احل���رب 
قبل االلتحاق باألقسام، إال أن هناك من 
له  له، ويوفر  كان يستعني مبن يحملها 
الذي  املدرس  التحاق  إلى حني  احلماية 
باعتباره  حسنة  معاملة  ب��دوره  يعامله 
م��راق��ب م��ن خ���ارج امل��ؤس��س��ة وال مجال 
للعبث معه..، حظه ونصيبه من الدنيا ال 
يشبه حظنا العاثر، حتى عطله الصيفية 
ت��خ��ت��ل��ف ع���ن ع��ط��ل��ن��ا، ف��ش��ت��ان ب���ني من 
يقضي عطله مبدن ساحلية تتوفر على 
ماله وفضاءات ترفيهية ولها حظها من 
يسمى  ما  إل��ى  وتنتمي  التنمية  قاطرة 
داخلية جف  مدن  وبني  النافع،  باملغرب 
شبابها  وهاجر  أرضها  وب��ارت  ماؤها 

بحثا عن غد أفضل في اجتاه املجهول، 
من  وم��ح��روم��ة  م��ن��ب��وذة  م��دن��ن��ا  لتبقى 

التفاتة تنموية.
امل��دن هنا وه��ن��اك، شاء  أط��ف��ال هاته 
القدر أن يفرق بينهم في الرزق، كل يغني 
املر  الواقع  يفترش  من  منهم  لياله،  على 
من  ومنهم  ال��ع��راء،  في  السماء  ويلتحف 
وضعية  ف��ي  الطريق  ق��ارع��ة  على  يجلس 
احملترف  وال��رج��ل  اليوم  املتسول  الطفل 
ناهيك  مستقبال،  اإلج����رام  أن���واع  لشتى 
شم  وأدم��ن��وا  عقولهم  غيبوا  أط��ف��ال  ع��ن 
مناشفهم املبللة هروبا من قساوة واقعهم، 
ومنهم من يكد ويجد من شارع آلخر ومن 
مقهى آلخر يبيع السجائر ملرتادي املقاهي 
املزدحمة، ومنهم من يخر ساجدا مبتسما 
تلبية لطلب زبون يرغب في تلميع حذائه 
مقابل دراهم معدودة قد تساهم في شراء 
دراسي  موسم  خالل  الدراسة  مستلزمات 
والبائع  امل��ت��س��ول  طفلنا  فيعود  ج��دي��د، 
لهفة  ف��ي  األح��ذي��ة  ع��ن  واملنقب  للسجائر 
وخوض  الدراسة  صفوف  إلى  المتناهية 
الفرق  ويبقى  الزمن،  مع  المتناهية  حرب 

شاسعا بني عطلهم وعطلنا..
 محمد عمارة )وادي زم(

األبرك  رم��ض��ان  شهر  ح��ل  كلما 
باملصلني  امل���س���اج���د  ومت��ت��ل��ئ  إال 
وتتحول  ب���ل  ل���ه،  م��ث��ي��ل  ال  ب��ش��ك��ل 
ال���س���اح���ات وال�����ش�����وارع واألزق������ة 

املجاورة للمساجد إلى مصليات وخصوصا 
نظرا  التراويح  وصالة  اجلمعة  صالة  أثناء 
املسلمون  يعيشها  التي  الروحانية  لألجواء 
ب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة م��ن ص���الة وص��ي��ام وقيام 
بعيدين  كانوا  الذين  فحتى  للقرآن،  وق��راءة 
منهم  الكثير  جتد  السنة  طيلة  املساجد  عن 
ب���ل ح��ت��ى الذين  ال��ص��ف��وف األول�����ى  ض��م��ن 
كانوا ال يصلون أصال أو متهاونني في أداء 

الصالة.
وك��م��ا ه��و م��ع��ل��وم، ف��إن ل��دخ��ول املسجد 
واحد  ك��ل  ع��ل��ى  ي��ج��ب  اآلداب  م��ن  مجموعة 
االل���ت���زام ب��ه��ا ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى ق��دس��ي��ة املسجد 

هي  ف��امل��س��اج��د  وش��أن��ه.  حل��رم��ت��ه  وتعظيما 
األرض،  وجه  على  البقاع  وأطهر  الله  بيوت 
الله  ع��ن��د  ض��ي��ف  ف��ه��و  للمسجد  زائ���ر  وك���ل 

يستحق التكرمي منه سبحانه.
املسلم  يناله  ال���ذي  وال��ث��واب  األج���ر  إن 
التزم  إذا  إال  يكتمل  ال  املسجد  دخ��ول��ه  عند 
من  مجموعة  على  وحافظ  الشروط،  ببعض 
وأولها  املسجد  بدخول  تتعلق  التي  اآلداب 
ع��ل��ى اجلنب  ي��ح��رم  إذ  ال��ك��ام��ل��ة،  ال��ط��ه��ارة 
التعبد  أو  باملسجد  اجل��ل��وس  احل��ائ��ض  أو 
ال  آمنوا  الذين  أيها  »يا  تعالى:  لقوله  داخله 
تعلموا  حتى  سكارى  وأنتم  الصالة  تقربوا 
حتى  سبيل  عابري  إال  جنبا  وال  تقولون  ما 

سورة   42 )اآلي����ة  ت��غ��ت��س��ل��وا..« 
املسجد  آداب  وم���ن  ال���ن���س���اء(، 
حتية  الدخول  عند  ركعتني  أداء 
بني  امل���رور  واج��ت��ن��اب  للمسجد، 
شرعا،  عنه  منهي  ذل��ك  ألن  يصلي،  من  ي��دي 
كما يجب اجللوس في أقرب مكان فارغ، وعدم 
تخطي الرقاب لالقتراب من الصفوف األولى 
ملا في ذلك من اإلثم الكبير؛ ومن آداب املسجد 
القرآن واجتناب  الله وقراءة  بذكر  االشتغال 
لقوله  الله  ذك��ر  ع��ن  خ��ارج  ك��الم  وك��ل  اللغو 
ويذكر  ترفع  أن  الله  أذن  بيوت  »في  تعالى: 
بالغدو واآلصال«  فيها  له  اسمه يسبح  فيها 
»وأن  تعالى:  النور(.وقوله  سورة   37 )اآلي��ة 
املساجد لله فال تدعوا مع الله أحدا..« )اآلية 

18 سورة اجلن(.
 جد بوشتى )الرباط(

اآلداب الخاصة بدخول المسجد

منذ  ل��إن��س��ان  س��ك��ن��ا  ال��ل��ه  جعلها  ال��ب��ي��وت  إن 
والنفسية،  اجلسمية  ال��راح��ة  فيها  ينشد  حداثته، 
دون   - ال��ت��ي  امل��س��اج��د  ال��ل��ه  ب��ي��وت  مقدمتها  وف���ي 
إليها  آمن، ومن سار  فهو  - من دخلها  ريب والشك 
وخالقه،  مواله  من  الرحمات  عليه  تتنزل  آمن،  فهو 
واملؤمنون يؤدون فرائضهم مع اجلماعة ويتضرعون 
املسلمني  لكافة  والرحمة  باخلير  ويدعون  الله،  إلى 
اإلرث  ه��ذا  لنا  ت��رك  ال��ذي  الصالح  بالسلف  أس��وة 
املسلمني  في كل صالة جلميع  الدعاء  احملمود وهو 
صلى  الله  رسول  على  والسالم  بالصالة  مصحوبا 

الله عليه وسلم.
 - ال��ل��ه  ال���ن���اس - س��ام��ح��ه��م  م���ن  ع����ددا  أن  إال 
فضوليون بطبعهم في حياتهم العامة، وينقلون هذه 
اخلبيثة إلى قلب املساجد، فيتربصون باملصلني إذا 
أو  أو وضوئهم  نوافلهم  في  أدنى خطإ  منهم  صدر 
كيفية جلوسهم، وباختصار، في كل حركة أو سكنة، 
 - بأنفسهم  ينشغلوا  أن  ع��وض   - ه��ؤالء  وجت��د  إال 
املهمة  انتهوا من هذه  إذا  وينتقدون حتى  يراقبون 
حلقة  لهم  كونوا  املجانية،  والفتوى  املراقبة  وهي 
كان فيها النقاش واجلدل واملجادلة في أمور بعيدة 
كل البعد عن الدين، قال رسول الله صلى الله عليه 
في  حديثهم  يكون  زم��ان  الناس  على  "يأتي  وسلم: 
فال  ح��اج��ة  فيهم  لله  ليس  دنياهم  أم��ر  مساجدهم 

جتالسوهم".
 شهيد عبد الجليل الشرادي

لكل إنسان ذاك��رة ولكل ذاك��رة حكاية ال تنتهي، وكل 
الشعوب واألمم تهتم بآثارها وتقاوم كل الهزات واحلروب 
من أجل احلفاظ على هذا املوروث ألجل الناشئة. نحن في 
وزارة  من  بسيطة  التفاتة  طويلة  ملدة  انتظرنا  الصويرة 
الثقافة أو املسؤولني عن هذه املدينة التي أصبحت حديثة 
التدبير  وس��وء  التبذير  عندهم  األول��وي��ات  وم��ن  األل��س��ن. 
والعقارات  املهرجانات،  السياحة،  األولية  برامجهم  ومن 
أما األثارات التي دمرت واملعالم التاريخية التي أصبحت 
مزبلة وسرق الكثير منها ال تهمهم. سأعطيكم مثال بسيط: 
دار السلطان املهدومة بجانب قرية الديابات تنادي بانيها. 
برج البرتغال املسمى حاليا برج البارود واحلالة املزرية 
الذي أصبح عليها ينتظر زيارة ملسؤول ما. صقالة املدينة 
القدمية ال ترميم وأكثرية املدافع نهبت مع حجر املنجور 
ويجب رد االعتبار لهذا الصحن العتيق. بيت اللطيف كان 
بداخله ثوب كبير من مكة املكرمة هدية للسلطان محمد بن 
عبد الله أين هو. صقالة امليناء مثوى للمتشردين. أبواب 
املدينة شاهدة على إهمالها. وجزيرة موكادور لم تستغل 
ميناء  سجن،  مسجد،  باجلزيرة  الكفاية.يوجد  فيه  مب��ا 
هدا  أعيننا  بأم  نشاهد  وأصبحنا  أهمل  هذا  وكل  صغير 

الفساد الثقافي مبعنى الكلمة. 
 حفيظ صادق

فضوليون في املساجد! »شي عطاتو .. وشي زواتو..«

أثار الصويرة املهمل
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نفحات من سيرة الذات

يخف صاحبه  ولم  متجرنا.  أرب��اح  مؤشر  ِارتفع 
املعلم بوعالم رضاه عني واعترافه مبوهبتي وجديتي 
وعملي بنصائحه على الدوام. وملا اطمأن على دكانه 
وسير جتارته، توجه في رحلة ألداء الفريضة والشكر 
الّدّراِزيْن  أمني  ابن  محمد  األوح��د  رفقة صاحبه  لله 
واألهداف  السلوك  في   كثيرا  عنه  يختلف  ال  ال��ذي 
كنت  الفريضة،  رحلة  في  غيابهما  وأثناء  والقناعة. 
أسلم مداخيل الدكان كلما توفرت، إلى والد معلمي 
ك��ان يحبني وي��رى في  ال��ذي  احل��اج محمد بوعالم 
ول��ده. كان احل��اج محمد، كولده عبد  فأل خير على 
الرحمان، يسميني »ْقِدمَياْت الّرْبْح«، وبحكم معرفته 
اجلديد،  لقبي احملبب  إلى  كان يضيف  فقد  بوالدي 

دعاًء صادقا بالرحمة للّسي احلسن. 
ب��ال��ق��ادرة على إخ��ف��اء حزنها  ل��م تكن الّل���ة رق��ي��ة 
املدرسة  ع��ن  انقطاعي  بسبب  دم��وع��ه��ا  وح��ت��ى  ب��ل 
من  والفعل  بالقول  أظهره  كنت  ما  رغم  وال��دراس��ة، 
عبد  به بخير احلاج  أذكر  كنت  وما  التجارة،  فضل 
بها  التي حلم  األمنية  تلك  كانت   الرحمان بوعالم. 
السي احلسن في زمن مضى، مازالت تسكن وجدان 
األم العزيزة. ورغم أن انقطاع السي عبد الله أخي 
وابن أمي البكر عن الدراسة قد قضى على اآلمال في 
عشم  فإن  يوسف،  ابن  علماء  من صفوة  ُيصبح  أن 
األم لم ينقطع ممن هو صاعد من األبناء، خصوصا 
أك��ب��ر ص��غ��اره��ا م��ح��م��د. وب��ق��در إمي��ان��ه��ا ب���أن حلم 
زوجها الصالح البد متحقق، بقدر أساها علي وهي 
»بعمامة«  احلجام  »عمامة«  أستبدل  وأن��ا  تتابعني 
جنار »فعمامة« احلداد ثم »عمامة« السيكليس فبائع 

األقمشة. 
كان احلاج عبد الرحمان بوعالم يلبسني من نفس 
يطعم  لنفسه، ويطعمني مما  يختاره  الذي  القماش 
أهله وأبناءه، ويصحبني معه إلى مزرعته في منطقة 
برمانها  شهيرة  أرض  وه��ي  احل���داد  ب��اب��ن  تسمى 
ب��ني سلتي  ال��ف��رق  يكن  ول��م  وتينها وخ��ض��روات��ه��ا. 
وسلته إال في األحجام. أما أنا فلم أكن أعتبر كل ذلك 
السوليما  عن  إلبعادي  ووسيلة  لوقتي  احتكارا  إال 
املتحمسني  من  الرحمان  عبد  احل��اج  يكن  لم  التي 
لها رغم كونه شابا، بل كان يرى فيها بدعة وَمْجلبة 
ضالل ومفسدة مال. كانت نفرة احلاج عبد الرحمان 
من عشقي الكبير كفيلة بأن تزرع في نفسي الضيق. 
سقفها  عن  تتزحزح  لم  أجرتي  أن  َحَنقي  من  وزاد 
األدنى منذ بدأت العمل عنده. وكان هو يبرر ذلك بأن 
البستان  إلى  والصحبة  والطعام  احلسنة  املعاملة 
زيادة  العطل، هي  أيام  الفواكه واخلضروات  وسلة 
أو أستوعب منطق  أك��ن أللتفت  ل��م  ذات��ه��ا.  ف��ي ح��د 
معلمي ذاك. وبدأت أشعر أن اجتهادي، واستيقاظي 
لي  بشافع  ليس  الفاحتني،  أول  دكاننا  ليكون  باكرا 

عنده. 
القنارية  السوليما  لتذكرة  املهول  االرتفاع  ومع 
بدأت أشعر أن كل شيء يتحرك إاّل أنا. وبدا لي أن 
أصارح صاحبي ومعلمي ولكنني استحييت، وآثرت 
التلميح على التصريح. فبدأت أتعمد التأخر صباحا 
على غير عادتي، وأجبرت ِهّمِتي على التراخي حتى 
أنني غير راض  الرحمان بوعالم  أشعر احلاج عبد 
فقد  بوضعي وبقراراته وإدارت��ه. ولكن عبثا فعلت. 
فسر املعلم تغير أحوالي بالرفقة غير الالئقة، والتردد 
على املقاهي التي جلبت ملراكش بلية أخرى اسمها 
»ال��ب��ي��ار« وه��ي ع��ب��ارة ع��ن مجسم مللعب ك��رة القدم 
وسط مربع خشبي تخترقه خمسة قضبان حديدية 
ألحد  خشبية  هياكل  عليها  ألصقت  جانب  ك��ل  م��ن 
عشر العبا في كل جناح، وعرف انتشار هذه اللعبة 
التي يسميها معلمي »الفتنة« إقباال شديدا من طرف 
األطفال ال يشبهه في هذا العصر إال إقبال البعض 
عَزا  وذاك،  ه��ذا  قبل  وطبعا  التدخني،  مصيبة  على 
السوليما.  الفتنة«  »رأس  إلى  احلال  تدهور  ُمعلمي 
وبدل أن ينصفني احلاج بوعالم ويفرج عن الزيادة، 
أو يشعرني بتقديره ألمانتي وتفاني في عملي، زاد 
كل  في  علي  م��رددا  نصائحه  من  وأكثر  تقتيره  في 
وقت وحني »ْمَراْفْقَتْك َمَع ْمْن َوَلى ْتْوْرْت الَباَل«، »مع 
من شفتك مع من شبهتك«. ولم تزدني هذه النصائح 
إال خيبة أمل وغضبا.. وكأنني بعمامة بائع القماش 

على رأسي، قد آن لها أن تستبدل وتزول. 

»العمامة«

يتبع

بقلـم: حسن الجندي

عيد ميالد

منة شلبي تدعو زمالء ها الفنانني للتبرع لصندوق »دعم مصر«
أكدت النجمة الشابة منة شلبي على تبرعها مببلغ كبير - رفضت اإلفصاح عنه  - حلساب 
صندوق »دعم مصر«، داعية كل زمالئها الفنانني للتبرع لدعم املشروعات اجلديدة، وانتشال 

الفترة  في  بها  مير  التي  الركود  حالة  من  املصري  االقتصاد 
األخيرة.

املصري: -  البلد«  »ص��دى  موقع  منة - حسب  وق��ال��ت 
أعطتنا  التي  ملصر  نقدمه  أن  أبسط شيء ميكن  هذا  إن 
النظر  له قيمة في حياتنا، الفتة  الشهرة واملال وكل ما 

الوطني واجب على  التبرع إلنعاش االقتصاد  أن  إلى 
اجلميع.

وك��ان��ت ال��ت��ب��رع��ات ق��د ب���دأت ت��ت��وال��ى م��ن جنوم 
وإعالميي مصر لصالح دعم االقتصاد املصري، فقد 
جنيه،  مببلغ 50 ألف  صبحي  محمد  الفنان  تبرع 
فيلمه  ع��ن  ب��أج��ره  ال��ت��ب��رع  حلمي  أح��م��د  ق��رر  فيما 

آالف  بعشرة  علوي  ليلى  وتبرعت  ك��ام��ال،  املقبل 
دوالر، وهو املبلغ نفسه الذي تبرعت به اإلعالمية 

واملخرجة  رم��ض��ان،  وخ��ي��ري  احل���دي���دي،  مل��ي��س 
فيما  قمر،  مصطفى  وال��ف��ن��ان  الصيفي،  منال 

ت��ب��رع أش���رف ذك���ي ن��ق��ي��ب امل��م��ث��ل��ني األسبق 
جنيه. مببلغ 5 آالف 

حني  بعد  أو  آجال 
احلزين للعهد  بد  ال 

اجلبني عن  ينجلي  أن 
اجلنني حاملة  يا 

البنني مرضعة  يا 
املتني.. الصبر  ذات  يا 

السجني البنك  بد  وال 
الكمني من  يتخلص  أن 

العرين إلى  ويعود 
السنني سرقوا  مهما 

احلنني.. الصدر  ذات  يا 
املعني القوي  وبإذن 

اللعني للدخيل  بد  ال 
باليمني ميسك  أن 

العجني فرك  ويفرك 
احلني  في  ينبذ  ثم 
فلسطني يا  خارجك 

الطرد األكيد
الكالم الموزون

د. يوسف الكتانيأبو أزهار )الرباط(

إشراقات إالهية
جعل الله اإلنسان مناط احلياة وبناء الكون، 
بربه،  مؤمنا  ليكون  األرض  في  خليفة  وجعله 
عامال على إسعاد خلقه، بانيا ملجتمعه وأمته، وجعل 
ليعبر جسر  فيها  م��ا  وق��در  ومقصدا،  غاية  اآلخ���رة 
احلياة بيقني وإميان، ويجتاز امتحان احلياة الدنيا، 

ليكون من الفائزين.

ع��ل��ى احل���ي���اة وأح���وال���ه���ا وأهلها،  ت��ف��ت��ح 
واستقبلها بصدر رحب، وإميان ويقني، وعمل 
موصول مبرور، وافتح قلبك، وابسط وجهك خللق الله، 
واعمل على هدايتهم ونصحهم، والبر بهم، وتخفيف 

معاناتهم، ومد يد العون لهم، تفز بالرضا والقبول.

ديانا حداد من أكثر الشخصيات الفنية تأثيرا في العالم 2013
أعلن  اجلمهور،  بني  وواضحة  مؤثرة  بصمات  تركت  التي  الشخصيات  قائمة  ضمن 
ديانا حداد  الفنانة  العربي«  الغناء  »برنسيسة  اإلنسان، اسم  الدولي حلقوق  املجلس 
العالم  في  تأثيرا  الشخصيات  كأكثر  واملسرح،  والسينما  واملوسيقى  الفن  فئة  عن 
األحداث  مسار  على  التأثير  في  وب��ارز  مؤثر  دور  ذوي  يعدون  وممن   ،2013 لعام 
وخلق نوع من املناخ الثقافي أو التنموي، وممن تركوا بصمات مؤثرة في تاريخ 
البشرية، وذلك على لسان الدكتور محمد محمود اجلمسي، األمني املساعد للمجلس 
واملدير  واإلستراتيجية  السياسية  والدراسات  والتحكيم  اإلنسان  الدولي حلقوق 

الدولية. ولدنبرج  لكلية  اإلقليمي 
حصلت  الذي  التشريف  بهذا  سعيدة  أنها  العربي«  الغناء  »برنسيسة  وأكدت 
وقالت:  العربي،  الوطن  فناني  أه��م  من  زمالئها  من  مجموعة  جانب  إل��ى  عليه 
تأثيرًا  األكثر  العالم  ونساء  رج��ال  أهم  من  كبيرة  قائمة  ضمن  وج��ودي  »أعتبر 
اجلمهور  إل��ى  أه��دي��ه  ص��دري،  على  كبيرا  )وس��ام��ا(  وأماكنهم  مجتمعاتهم  ف��ي 
الرؤساء  قائمة ضمت أسماء  املرتبة ضمن  إلى هذه  الذي أوصلني  بشكل خاص 

العربي والعاملي«.  العالم  واملثقفني واإلعالميني والرياضيني في 

الفنانة السورية سالف 
فواخرجي تبكي 
اختطاف أوالدها

ال���س���وري���ة سالف  امل��م��ث��ل��ة  أش�������ادت 
السوري  ال��رئ��ي��س  ف��واخ��رج��ي مب��واق��ف 
معتبرة  احلميدة،  وصفاته  األس��د،  بشار 
في  عنها  ع��ّب��رت  ال��وط��ن��ي��ة  م��واق��ف��ه��ا  أن 
موجوعة  مواطنة  كونها  عديدة  مواضع 

على وطنها.
باملستقبل  ت��ف��اؤل��ه��ا  ع���ن  وأع����رب����ت 
على  وسيطرته  اجليش  بوجود  السوري 
كافة األراضي السورية، وبكت عندما مت 
باختطاف  التهديد  ح��ادث��ة  ع��ن  احل��دي��ث 
السياسية،  م��واق��ف��ه��ا  ب��س��ب��ب  أوالده�����ا 
من  أغ���ل���ى  ل��ي��س��وا  »أوالدي  م��ض��ي��ف��ة: 
عن  أتخلى  ول��ن  اآلخ��ري��ن،  س��وري��ا  أوالد 

مواقفي«.

داليا البحيري: لن أعتزل 
الفن من أجل رجل!

الفنانون املصريون ينفون االنقالب العسكري 
عن مرسي بواسطة أوبريت غنائي

على  ع��ل��وي  وليلى  وي��س��را  إم��ام  ع��ادل  النجوم  واف��ق 
املشاركة في أوبريت غنائي ضخم بعنوان »إرادة شعب«، 
الذي  العدل  مدحت  الدكتور  والسيناريست  الشاعر  كتبه 
العالم مفادها  إلى  العمل هدفه إيصال رسالة  أن  يوضح 
أن ما حدث في 30 حزيران )يونيو( وما تبعه من قرارات 
للقوات املسلحة، كانا إرادة شعب، ال انقالبًا عسكريًا كما 

زعم البعض.
ي��خ��رج األوب���ري���ت خ��ال��د يوسف،  أن  امل��ف��ت��رض  وم���ن 
الغناء والتمثيل، على  ويشارك فيه عدد ضخم من جنوم 

أن يتم تسجيله وتصويره بعد شهر رمضان مباشرة.

الفنانة  فجرتها  م��ف��اج��أة 
أثناء  ال��ب��ح��ي��ري  دال���ي���ا 

استضافتها في برنامج 
»أن��ا وال��رج��ال ولكن«، 
الذي تقدمه اإلعالمية 

س�����م�����ر ي�����س�����ري، 
ح�����ي�����ث أع���ل���ن���ت 
انفصالها  خ��ب��ر 

فريد  زوج���ه���ا  ع���ن 
رافضة  امل���رش���دي، 

ك����ش����ف أس����ب����اب����ه، 
واكتفت بالتأكيد أن 
كل شيء في احلياة 

ق���س���م���ة ون���ص���ي���ب، 
استعدادا  لديها  وأن 

ل�����ت�����ك�����رار جت���رب���ة 
الزواج مرة أخرى، 

كشفت  ل��ك��ن��ه��ا 
اس����ت����ح����ال����ة 
اع�����������ت�����������زال 

بناء  التمثيل 
على رغبة أحد.





>  مصطفى العلوي

األخيرة

بني احلسن الثاني ومراد الثاني
البرامكة في املغرب

الحقيقة
الضائعة

في كتابه الضخم عن الصحراء 
ال���ش���رق���ي���ة "أرب�����ع�����ة ق������رون من 
الفرنسي  الباحث  كتب  التاريخ"، 
في  قبيلة  ت��واج��د  ع��ن  "'م���ارت���ن"، 
الصحراء، بأطراف توات، اسمها 
"البرامكة"، الذين عندما استقروا 
في إحدى واحات توات، سموها 
إذن  فالبرامكة  "ان��ت��ه��ت".  واح��ة: 
ورمبا  املغرب،  عن  غرباء  ليسوا 
ودائما  منهم،  من��اذج  ن��رى  لذلك 

امللكية. على أطراف القصور 
سلطان  ك��ل  أن  إذن،  ط��ب��ي��ع��ي 
م��غ��رب��ي، ي��ح��س��ب ن��ف��س��ه ه���ارون 
ليحيط  إذن  وم��ض��ط��ر  ال��رش��ي��د، 

بالبرامكة. نفسه 
أيام  بني  وما  منا،  بعيد  وغير 
وامل��ل��ك محمد  ال��ث��ان��ي،  احل��س��ن 
السادس جند صورة طبق األصل 
ال����ذي عاشر  ال��ب��رم��ك��ي،  جل��ع��ف��ر 
نكبة..  يعرف  ل��م  ولكنه  امللكني، 
رأس  قطع  مثلما  رأس��ه  قطع  وال 
امللك  ال��ب��رم��ك��ي، ص��دي��ق  ج��ع��ف��ر 
بأمره،  واحلاكم  الرشيد،  هارون 
واملمسك بزمام الدولة العباسية، 
إلى أن رشق للملك هارون الرشيد 
وقال  ال������رؤوس،  ق��اط��ع  ون�����ادى 

البرمكي. ائتني برأس جعفر 
شركة  م��ك��ت��ب  ك�����ان  ف��ع��ن��دم��ا 
تعبير،  أص���ح  ع��ل��ى  أو  "أون�����ا".. 
عندما  "أون��������ا"،  إم���ب���راط���وري���ة 
اجلزائر  ش��ارع  ف��ي  مكتبها  ك��ان 
أيام   - رئ��ي��س��ه��ا  ك���ان  ب��ال��رب��اط، 
-يسمى  ط��ب��ع��ا  ال��ث��ان��ي  احل��س��ن 
جدا  غريب  اس��م  الشريف.  م��راد 
اسمه  رغم  ولكنه  املغرب)...(  عن 
سيأتي  كما   - العثماني  التركي 
يعيش  ك��ان   - ب��ع��د  م��ن  تفسيره 
فعندما  ال��ب��رم��ك��ي.  جعفر  ح��ي��اة 
يدخل باب اإلدارة صباحا، يصيح 
املدخل:  ع��ن��د  ال���واق���ف  امل��خ��زن��ي 
"م��س��ي��و ل���و ب���ري���زي���دان وص����ل"، 
الكبار،  امل��وظ��ف��ني  جميع  ف��ي��ن��زل 
املخازنية  يحيي  مثلما  ليحيوه، 
للديوان، وعند  امللك عند وصوله 
ال���غ���ذاء ك���ان ي��ت��غ��ذى وح����ده في 
الذي  امل��ل��ك  مثل  ال��ش��رك��ة،  مطعم 
يأكل عادة وحده، لذلك كان جميع 
الثاني"،  "مراد  يسمونه  املوظفني 
الثاني"  "م����راد  ح��ك��اي��ة  ه��ي  ف��م��ا 
الذي كان جعفر البرمكي في عهد 

الثاني. احلسن 
عن  س��رده  في  التاريخ،  يحكي 
امللك  فيها  ق��ام  التي  األي���ام،  تلك 
السعدي  املنصور  أحمد  املغربي 
العسكرية،  احل���م���ل���ة  ب����ت����رأس 
ما  إلى  املغربية  اململكة  لتوسيع 
الطبيعية،  احل��دود  يعتبره  ك��ان 
التي  مت���ب���ك���ت���و،  إل�����ى  امل���م���ت���دة 
استيالء  ع��ن  األي���ام،  ه��ذه  نسمع 
اإلسالمي،  امل��غ��رب  ق��اع��دة  رج��ال 
دولة  يسمى  أصبح  فيما  عليها 
أحمد  منها  عاد  ))والتي  املالي: 
 1590 امل��ن��ص��ور ال��س��ع��دي س��ن��ة 
املقنطرة من  بالقناطير  محمال 
الذهب، فسماه املغاربة املنصور 
هنري  املغرب.  )تاريخ  الذهبي(( 

تيراس(.

املغاربة،  امل��ل��وك  يكون  وه��ك��ذا 
وإال فال.

العثماني  امل��ل��ك  س���ارع  وقتها 
التحالف  طلب  إل��ى  الثاني  م��راد 
امل��غ��رب��ي، وك���ان يعتبر  امل��ل��ك  م��ع 
املغرب جزءا من الدولة العثمانية، 
وضع  رس��ال��ة  امل��غ��رب  مللك  فكتب 
أبا  امللكي،  التوارث  أسس  فيها 
))إلى  اآلن:  نعيشه  كما  جد،  عن 
فقد  أح��م��د..  م��والي  السلطان 
احل��ك��م لك،  ق��ررن��ا منحك ح��ق 
وملن سيأتي من نسلك جيال بعد 
)األتراك  ان��ق��راض((  ب��دون  جيل 

سامح(. عزيز  العثمانيون. 
رمبا كان احلسن الثاني، حتت 
وقع هذه األحداث التاريخية، منذ 
ال��ذه��ب��ي، ضعيفا  امل��ن��ص��ور  أي��ام 
العثمانية  الفلول  ه��ذه  ك��ل  أم��ام 
ال��ت��ي ج����اءت م���ن اجل���زائ���ر إلى 
أمام  ضعيفا  ج��ه��ة،  م��ن  امل��غ��رب. 
احمل����ام����ي اجل�����زائ�����ري األس���ت���اذ 
محامي  كبار  من  وكان  الشريف، 
عم  وه��و  اخل��ام��س،  امل��ل��ك محمد 
في  ك���ان  مثلما  ال��ش��ري��ف،  م���راد 
صديقه  أمام  الوضعية)...(  نفس 
أح��م��د ع��ص��م��ان، ال���ذي ك��ان اسم 
عائلته في اجلزائر، عثمان، نسبة 

العثمانية. الدولة  إلى رعايا 
م����راد  أن  ف���ه���و  ال����ف����رق  أم�����ا 
رئيسا  بدأ حياته  الذي  الشريف، 
من  بنوع  يحس  أون��ا،  شركة  في 
ال��ت��رك��ي��ة، ع��ن��دم��ا كان  ال��ن��خ��وة 
غيبته:  ف��ي  يسمونه  م��س��اع��دوه 

الثاني. مراد 
والد  م،   1360 األول  ))م����راد 
عظمته  ك���ان���ت  ال���ث���ان���ي،  م�����راد 
مستوحاة من التعبير العثماني: 
والعثمانيون  ال���ل���ه،  ه���و  م�����راد 
"خدا  ال��ل��ه  ب��أن��ه  م���راد  يلقبون 
وندكار" أي الله، فهو مراد الله(( 
فريد  محمد  العثمانيني.  )تاريخ 

وإحسان حقي(.
لذلك دامت أسطورة مراد الله، 
وحكم تركيا بعد مراد األول مراد 
أنقذ  الذي  الثالث  ومراد  الثاني، 
الفترات،  إح��دى  في  املغرب  ملك 
ح��ت��ى إل��ى م���راد اخل��ام��س، سنة 

.1840
فمالنا وهذا االمتداد العثماني 
ف��ي امل��غ��رب، ف��ي ش��خ��ص رئيس 
الشريف،  م���راد  أون����ا،  م��ؤس��س��ة 
يسمونه  م��س��اع��دوه  ك���ان  ال����ذي 
م���راد ال��ث��ان��ي، وال���ذي ك��ان فعال 
كان  وإن  امل���ل���وك،  ح��ي��اة  ي��ع��ي��ش 
ي��س��م��ي هذا  ال���ث���ان���ي،  احل���س���ن 
اجلزائري)...( الفرنسي اجلنسية 
في  للتجارة  وزي���را  س��م��اه  إذن، 
نونبر  ال��ع��م��ران��ي،  ك��رمي  حكومة 
ل��ل��ت��ج��ارة مرة  ث��م وزي���را   ،1993
اللطيف  عبد  حكومة  ف��ي  أخ��رى 
أن  درج���ة  إل��ى   ،1994 ال��ف��ي��الل��ي 
املتتبعني  ال��ف��رن��س��ي��ني  امل��ع��ل��ق��ني 
ل��م يسموه  امل��غ��رب��ي،  ل��الق��ت��ص��اد 
الثاني  م����راد  ك��ت��ب��ه��م  ف���ي  ف��ق��ط 
االقتصاد"  "بصري  سموه  وإمن��ا 
البصري  إدري��س  قوة  إلى  نسبة 

السياسة. في 
وج�����زئ�����ي�����ات ت���ق���م���ص م�����راد 
الشريف، لعظمة إدريس البصري 
النظام،  أق��ط��اب  جعلت  وق��وت��ه، 
سواء في عهد احلسن الثاني أو 
يهابونه،  ال��س��ادس،  محمد  عهد 
أمرا،  له  يعصون  وال  ويخشونه، 
وسأقدم لكم النماذج، رغم أنه كما 
الفرنسيون  الصحفيون  كتب عنه 
))رط���ب أم���ام األق���وي���اء، خبيث 

إفالس  رغم  فإنه  الضعفاء((  مع 
م��ؤس��س��ة أون����ا، ف��ي ع��ه��ده أيام 
امللك احلسن الثاني، حتى اضطر 
لتسليف خمسني مليارا إلنقاذها، 
فإن امللك محمد السادس تركه في 
منصبه إلى سنة 2002 بعدما مت 
باع  غ��ري��ب��ة)...(  صفقة  اكتشاف 

اإلفريقية  ال��ش��رك��ة   مبقتضاها 
الفرنسية  ال��ش��رك��ة  إل��ى  للتأمني 
مرجان،  مجموعة  وب��اع  "أك��س��ا"، 
ل��ل��ش��رك��ة ال��ف��رن��س��ي��ة "أوش������ان"، 

واشترى شركة البيسكوي، بيمو، 
بأربعني مليار)...( فإن أي أحد لم 
يقل له شيئا، لوال أنه تعود على 
إلى  م��رة  ذه��ب  وعندما  النخوة، 
إحدى  لزيارة  إفريقيا  في  غينيا 
الذهب، تصرف  ملعدن  أونا  فروع 
على شرفه،  احل��ف��الت  إح��دى  ف��ي 
وإن  العثمانيني،  امللوك  تصرف 
الكتب  كان أحد مؤلفي واحد من 
اخلاصة،  الكتابة  مدير  بأن  قال: 
امللك  ع��ن��د  دخ��ل  امل��اج��دي،  منير 
محمد السادس وقال له: "إن مراد 
ال��ش��ري��ف، ف��ي غ��ي��ن��ي��ا ل��ع��ب دور 
ب��دل اخل��ل��ي��ف��ة"، يعني  اخل��ل��ي��ف��ة، 
مثل  ت��ص��رف  ال��ش��ري��ف  م���راد  أن 
ألن  الثاني،  مراد  العثماني  امللك 
للملوك  يعطى  كان  اخلليفة  لقب 

العثمانيني.
الشريف  م���راد  ت��ص��رف  ط��ب��ع��ا 
توقيفه  وت���ق���رر  ال��غ��ض��ب،  أث����ار 
 ،2002 ع��ن رئ��اس��ة أون����ا، س��ن��ة 
الثاني،  ملراد  يطير)...(  ال  وحتى 
أون����ا ش��ي��ك��ا بستة  أع��ط��ت��ه  ف��ق��د 
وب��ال��ت��ح��دي��د، ستة  م���الي���ي���ر)...( 
عن  ك��ت��ع��وي��ض  دوالر،  م���الي���ني 
ال���ط���وع���ي���ة)...(. وضع  امل���غ���ادرة 
عن  وان��ص��رف  جيبه  ف��ي  الشيك 
أون����ا، )ق��ي��م��ة ال��ش��ي��ك ذك���رت في 

.)2002 جميع الصحف سنة 
مراد الشريف، أو مراد الثاني، 
اإلبعاد،  لهذا  سينزعج  أنه  أكيد 
فالسالطني العثمانيون لم يكونوا 

االنقالبات. على  متعودين 
الفرنسيون،  ت��ن��اق��ل  ل��رمب��ا  أو 
ع��الم��ات ع���دم االط��م��ئ��ن��ان، على 
الكثير  ق��دم  ال��ذي  ال��رج��ل  مصير 
فيما بني  لشركاتهم  من اخلدمات 
شركات أكسا، وأوشان، ودانون، 
لم  لذلك  احلليب،  ومركز  وبيمو، 
متض سنتان على الغضبة عليه، 
للمكتب  رئيسا  تعيينه  مت  حتى 
املنصب  للفوسفاط، هذا  الشريف 
وانظروا  قبل،  من  فيه  كان  الذي 

إلى احلظ كيف يكون.

أبعدته  أن  ب���ع���د  س���ب���ق  ف���ق���د 
في  ك��وزي��ر  السياسية  ال��ظ��روف 
حكومة عبد اللطيف الفياللي، أن 
مت تعيينه رئيسا للمكتب الشريف 
 1997 إلى   1995 من  للفوسفاط 
إلى   2005 سنة  ي��ع��ود  ه��و  وه��ا 
رأس  على  الضخم،  املنصب  هذا 
القطاع  ه��ذا  ال��ف��وس��ف��اط،  مكتب 
ثالث  للمغرب،  بالنسبة  احليوي 
وأول  العالم  في  للفوسفاط  منتج 
العالم،  ف��ي  ل��ل��ف��وس��ف��اط  م��ص��در 

املغاربة أجمعني. وكنز 
وك���م���ا حصل  أخ������رى،  وم�����رة 
هيمنت   ،1999 س���ن���ة  ألون�������ا 
جتارة  على  الفرنسية  املصالح 
ال���ف���وس���ف���اط امل���غ���رب���ي، وأح���س 
امللك  فسارع  باخلطر،  املهتمون 
تعيني  إل����ى  ال����س����ادس،  م��ح��م��د 
مصطفى التراب رئيسا بدل مراد 
ال��ث��ان��ي ع��ل��ى ال��ف��وس��ف��اط، حيث 
مصطفى  ب���أن  أخ���ب���ار،  ت��س��رب��ت 
طويلة  س���ن���وات  ق��ض��ى  ال���ت���راب 
سماه  مما  الفوسفاط  تطهير  في 
الفرنسي  "االستعمار  الكثيرون 

للفوسفاط".
وطبعا، غضب مراد الثاني، مرة 
عاطال)...(  يبقى  وكيف  أخ��رى.. 
يلتحق  أن  ب��إم��ك��ان��ه  ك����ان  وق����د 
باملعتصمني في باب البرملان لوال 
املؤسسة  لتنقذه  فرنسا،  تدخل 
ب��اري��ب��ا"، ويتم  "ب��ن��ك  ال��ف��رن��س��ي��ة 
لفرعها  تنفيذيا  رئيسا  تعيينه 
باملغرب. التجارة والصناعة  بنك 

واقع فرض على صحفي مغربي 
للتاريخ:  ي��س��ج��ل  أن  م���ع���ارض، 
عقد   ،2007 س��ن��ة  ف���ي  ))أن������ه 
ال����رب����اط، حضره  ف���ي  اج��ت��م��اع 
وزير الداخلية شكيب بنموسى، 
املخابرات  ورئيس  الهمة،  وفؤاد 
يس املنصوري، ورؤساء لألبناك 
وامل��س��ت��ش��ار غ��ي��ر ال��رس��م��ي في 
التلفزيون  مدير  امللكي،  القصر 
ف���ي���ص���ل ال���ع���راي���ش���ي ل���ت���دارس 
التي  املغربية  العناصر  موضوع  
الفرنسية)...(  املصالح  تخدم 
ال���ف���رن���س���ي  ال����ع����ن����ص����ر  ودور 
في  الشريف  مراد  املغربي)...( 
باريس  )كتاب  الوضعية((  هذه 

مراكش. علي أعمار(.
أع���ط���ان���ا ال���ل���ه وإي�����اك�����م، من 
املغرب،  ف���ي  ال��ع��ث��م��ان��ي��ني  ح���ظ 
امل��ل��ك احلسن  م��ن��ه��م  وق���د ج��ع��ل 
الثاني، برامكة في املغرب، وهذا 
م��ن��ذ شبابه  ك���ان  ال����ذي  ال���رج���ل 
رئ��ي��س��ا ألك��ب��ر ش��رك��ة ف��ي املغرب 
ف��ي حكومات  م��رت��ني  وزي����را  ث��م 
في  اإلع���الن  يتم  الثاني  احل��س��ن 
ال��ص��ح��ف ك��ل��ه��ا ع��ل��ى أن����ه أخذ 
دوالر،  ماليني  ستة  اإلقالة  منحة 
رئيسا  ثم  للفوسفاط،  رئيسا  ثم 
ل��ب��ن��ك ال��ت��ج��ارة، ك���ان ف��ي حاجة 
وكأنه  األخ��ي��رة  كلمته  يقول  ألن 
امل��ذك��ور في  ي��رد على االج��ت��م��اع 
خانة  في  نفسه  فيصنف  الرباط، 
املقيتة)...(  للرأسمالية  املناوئني 
ت��ص��ري��ح صحفي  ف���ي  وي��ك��ت��ف��ي 
))أنا  بقوله:  املاضي  لطي صفحة 
امل��غ��رب استعمل  ف��ي  إن��س��ان  أول 
النقال"،  "التلفون  البورطابل 
ولكني أذكر أيام شبابي، عندما 
الالتيني  احل��ي  ف��ي  أدرس  كنت 
مظاهرات  عز  وف��ي  باريس،  في 
بأننا  نقول  ك��ن��ا)...(   ،68 مايو 
احلراسة  كالب  نكون  أن  نرفض 
ل��ل��رأس��م��ال��ي��ة(( )ت��ي��ل ك��ي��ل. 12 

.)2008 يناير 
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جزئيات تقمص 
مراد الشريف، 
لعظمة إدريس 

البصري وقوته، 
جعلت أقطاب 
النظام، سواء 

في عهد احلسن 
الثاني أو عهد 

محمد السادس، 
يهابونه، 

ويخشونه، وال 
يعصون له أمرا.


