
سري
ب��ن علو  ع��ل��ى  ح��ك��م 
سنوات،  خمس  بالسجن 
تفادي  بإمكانه  وك��ان 
عندما  المصيبة،  ه��ذه 
بأن  أم��ي��رة،  م��ن  توصية  ج��اءت��ه 
متجرا  السيدات  إلح��دى  يخصص 
ولو  لها  فقال  الجديد،  المطار  في 
أرسلتك األميرة، ال بد أن تدفعي)...( 

مثل اآلخرين.
الذين اشتروا المتاجر في المطار 
الجديد، دفعوا)...( وال يعرف ما إذا 
كان رحال الذي حجز أطرافا واسعة 

في المطار، دفع هو أيضا.

املدير العام  ورئيس التحرير: 
مصطفى العلوي
مـــديرة الـــنشر: 
حكيمة خلقي

alousbouea@gmail.com
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الكتاب الذي عوض ثورة شعبية 
على أميرة ال يحبها الناس

ليس لك احلق في توقيف الوفا 
وال حتى اخلروج من احلكومة

أليس لنب كيران
احلق في االطالع على 

التقارير األمنية؟ 

ثالثة فرنسيني 
وسويسري مرشحون 

خلالفة بوتفليقة
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األمين العام للحكومة 
يتساءل عن جدوى البقاء في 

الوظيفة مدى الحياة

النخبة السياسية فشلت في تنزيل الدستور 
والمغرب يسير نحو المجهول

هل يكمن احلل 
في إعالن حالة 

االستـثناء؟ 

»الوظيفة العمومية 
تتعارض مع

مبدإ املساواة 
ووحدة  

األمة« 
10
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شباب من االستقالل لشباط:

ملف العدد

رئيس العصابة »شالوم دومراني« املجرم اإلسرائيلي حامل اجلواز املغربي، في 
قبضة البوليس اإلسرائيلي.

يكتشفان  واملغربي  اإلسرائيلي  البوليس 
أخطر عصابة إسرائيلية في مراكش والبيضاء

باألسبوع خاص  الرباط. 
مسكني شباط، وهو يواجه املعارضة االستقاللية 

بني من يسميهم أنصاره.
شارع  فــي  عقده  الــذي  االجتماع  مــن  التفاصيل 
بير قاسم بالسويسي بالرباط مساء األحد بدار 
بنعمرو، مع حوالي سبعني من أطر احلزب، أغلبهم 

من الشباب الذين يتم استقطابهم مؤخرا)...(.
املتيقظ،  الشباب  من  مبجموعة  فوجئ  شباط 
الظرفية،  لــلــمــصــالــح  حــســابــا  يــضــرب  ال  الــــذي 
حــيــنــمــا واجــــــه أحــــدهــــم شــــبــــاط، بـــقـــولـــه إن 
االنــســحــاب مــن احلــكــومــة فــي الــظــرف احلالي 

يعتبر خطأ فادحا.

الحقيقة الضائعة

ترمضنوا مبا كتبه عنا »نوستراداموس«
سنة 1610 تنبأ منجم بسقوط امللكية في املغرب

28
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كواليس األخبار
 العدد: 751  اخلميس 25 يوليوز 2013

الشعب اإلسباني غير متحمس للتعايش مع امللكية بعد خوان كارلوس
الذي: الكتاب 

مدريد. األسبوع
مثير،  كتاب  مدريد  في  صدر 
األميرة"  أيتها  "وداع��ا  بعنوان 
 ،»ADIOS PRINCESSA«
خوان  امللك  عم  أبناء  أحد  ألفه 
روكاسورانو"  "دافيد  كارلوس، 
العام  ال�����رأي  م��ح��ت��واه  ش��غ��ل 
نسخ  منه  ووصلت  اإلسباني، 
خوان  امللك  تواجد  أثناء  ع��دة، 

كارلوس باملغرب.
الكتاب وجهات نظر جديدة،  ويحلل هذا 
أن  أهمها  ال��ع��ال��م)...(  في  امللكيات  كل  تهم 
العقائدي  ت��ط��وره  رغ��م  اإلس��ب��ان��ي  الشعب 
استمرار  لقبول  مستعد  فإنه  والسياسي، 
امل��ل��ك��ي��ة ف��ي إس��ب��ان��ي��ا، م����ادام امل��ل��ك خوان 
كارلوس على رأسها. ألنه محبوب من أجل 

فرنكو،  ال��س��اب��ق  ال��دي��ك��ت��ات��ور  م��ع  معاناته 
وتصرفه كملك دميقراطي يعرف حدوده.

أنه في حالة تنازل  الكتاب يخلص  ولكن 
امللك خوان كارلوس عن العرش، لفائدة ولده 
زوج هذه البرنسيسة، فإن الشعب اإلسباني 
امللكية  في  النظر  إلع��ادة  استفتاء  سيطلب 

نظام  وإع����������ان 
ألن  ج����م����ه����وري، 
يحب  ال  ال��ش��ع��ب 
ول���ي ال��ع��ه��د، وال 
يرى فيه الصورة 
التي  امل���ت���م���ي���زة 

كانت ألبيه.
وك���������ان امل���ل���ك 
كارلوس  خ����وان 
خال   - أعلن  ق��د 
الرباط  في  مقامه 
لتحمل  سيعود  وأن���ه  البنية،  ق��وي  أن��ه   -
م��س��ؤول��ي��ات��ه ك��م��ل��ك.. وأن���ه ل��ن ي��ت��ن��ازل عن 
العرش، ورمبا ألن امللك الذي رأيناه ميشي 
ابن  العبرة من كتاب  أربع، استخلص  على 

عمه.

البيضاء. خاص باألسبوع
املفاجأة  ك��ان��ت 
هي  ال������ك������ب������رى، 
قام  التي  ال��زي��ارة 
حزب  رئ��ي��س  بها 
شباط،  االستقال 
إل���ى ع��ب��د ال���رزاق 
الزعيم  أف���ي���ال، 
الكبير  ال��ن��ق��اب��ي 
االستقال،  حلزب 
وال���������ذي اج����ت����از 
قضائية  أزم�������ة 

خانقة. وصحية 
ف������ق������د ح���ض���ر 
شباط رفقة ياسمينة بادو)...( للعشاء عند 
املاضي،  اخلميس  مساء  القدمي  النقابي 

محاطا بأفراد عائلة أفيال.
أفيال  قال  عندما  كانت  املفاجأة  أن  إال 
أن  تعلم  هل  مرتفع:  بصوت  أوالده  ألح��د 
السي شباط كان سيكليست، يعني مصلح 

الدراجات.
تتوالى  ك��ان��ت  ال��ودي��ة،  غير  اإلش����ارات 
شباط  من  فعل  رد  دون  أفيال  لسان  على 
الذي اعتبر مغادرته هي الوسيلة الوحيدة 

أفيال. انتقادات  للتخلص من 
ومعلوم للذاكرين، أن عبد الرزاق أفيال 
نريد  ال  "بأننا  مجده،  أيام  أن صرح  سبق 
أن نكون حزبا للملك"، لتبدأ من ذلك اليوم 

ومتابعاته. مصاعبه 

أفيالل يسمي شباط 
السيكليست

يبدو أن "زاليف احلريرة" التي يقبل 
عليها املغاربة بكثرة في شهر رمضان، 
انعكست بشكل سلبي على تصرفاتهم، 
مكان  إلى  تتحول  الله  بيوت  هي  وها 
املغرب،  صاة  أذان  انتظار  في  للنوم 
وه���اه���م ب��ع��ض امل��ص��ل��ن ف���ي ال����دار 
اإلمام  بتصوير  منشغلن  ال��ب��ي��ض��اء 

"القزابري" وهو يقرأ القرآن.. 

رمضان باملقلوب..

أفيالل
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كواليس األسبوع
 العدد: 751  اخلميس 25 يوليوز 2013

احلرفة"؟ فيديها  مباركة  "واش 
بقلم: رداد العقبانيالقرار السياسي

إسبانيا ال تقبل مشروع احلكم الذاتي
الرباط: األسبوع

إميانها مبقترح احلكم  عدم  أخرى  مرة  إسبانيا  أكدت 
وقد  الصحراء،  لنزاع  كحل  املغرب  يقدمه  ال��ذي  الذاتي 
تأكد ذلك جليا من خالل البيان املشترك الذي مت توقيعه 
للعاهل اإلسباني  الرسمية األخيرة  الزيارة  عقب اختتام 

للمغرب. خوان كارلوس 
هذا  على  التوقيع  بعد  طرحت  كثيرة  تساؤالت  إن  بل 
»الصحراء  عبارة  صريح  بشكل  يستعمل  ال��ذي  البيان 
الغربية«، بحضور ملكي البلدين )..(، حيث يقول البيان 
للمساعي  دعمها  تؤكد  إسبانيا  »إن  العبارة:  بصريح 
سياسي  ح��ل  لتحقيق  املتحدة  األمم  إط��ار  ف��ي  املبذولة 
الغربية(  )الصحراء  لقضية  عليه  ومتفق  ودائ��م  ع��ادل 

متاشيا مع املعايير التي ينص عليها مجلس األمن«.
ومعلوم أن مقترح احلكم الذاتي لم يعد يحظى بالدعم 
خطاب  تغيير  في  تسبب  مما  كبرى،  دول  ع��دة  ل��دن  من 
حصل  كما  الدولية،  املنتديات  أمام  املغاربة  املسؤولني 
قال  الذي  لوليشكي  املتحدة،  األمم  في  املغرب  سفير  مع 
وهي  مغلقة،  ليست  الذاتي  احلكم  مبادرة  باحلرف:»إن 
دولة  م��ن  إع��الن ص��ري��ح  وه��و  ال��ت��ع��دي��ل«،  على  مفتوحة 
أن  بعد  املشروع،  عن  للتراجع  استعدادها  عن  املغرب، 
أصبحت أصوات كثيرة ومؤثرة في واشنطن، تلمح إلى 
وليس  املصير  تقرير  من  ينطلق  الصحراء  لقضية  حل 
)انظر  املغرب.  به  يتمسك  ك��ان  ال��ذي  الذاتي  احلكم  من 

األسبوع عدد  14مارس 2013(.

أليس لبن كيران الحق في 
االطالع على التقارير األمنية؟ 

الرباط: األسبوع 
بن  اإلل��ه  عبد  أن  مؤخرا  إعالمية  أك��دت مصادر 
تتضمنها  ال��ت��ي  امل��ع��ط��ي��ات  ع��ل��ى  يطلع  ال  ك��ي��ران 
تقارير املخابرات بشتى أنواعها، ويلجأ إلى فروع 
في شتى  والعباد  البالد  أحوال  يعرف  لكي  حزبه 
املناطق، بدل اللجوء إلى التقارير التي يفترض أن 
االستماع  يؤكد  باملقابل  املخابرات،  أقسام  تعدها 
إلى تصريحات بعض القياديني في احلزب احلاكم 
أجهزة  وبعض  اإلسالميني  بني  الصراع  استمرار 
العزيز  ع��ب��د  ي��ق��ول  أن  م��ع��ن��ى  ف��م��ا  وإال  ال���دول���ة، 
للجهات  أفتاتي:»إن تصريحات شباط رجع صدى 
»اجلهات  أن  يعتبر  أفتاتي  أن  ومعلوم  املعلومة«، 
مزوار  ال��دي��ن  ص��الح  تساند  التي  ه��ي  املعلومة« 

أيضا )..(.
وقد ثبت أكثر من مرة أن بن كيران ال يطلع على 
التقارير املهمة التي تتعلق باحلالة األمنية للبالد، 
مندهشة  وقفت  أن  الفرنسية  للصحافة  سبق  وقد 
احلكومة  رئ��ي��س  ت��ص��ري��ح��ات  أم����ام 
امل��غ��رب��ي��ة، ال���ذي ق���ال ل��ه��م إن���ه لم 
مرور  ع��ن  أي ش��يء  ي��ع��رف  يكن 
الطائرات الفرنسية فوق التراب 
املغربي إبان احلرب في شمال 

مالي )..(.
كيف ميكن لرئيس حكومة أن 
البالد  ي��س��ي��ر 
وه�����������������و ال 
أي  مي��ت��ل��ك 
على  سلطة 
املال  رج��ال 
واألع���م���ال، 
يعرف  وال 
ش����يء  أي 
مراكز  ع���ن 
ميضي  أن  احلكومة  لرئيس  ميكن  كيف  النفوذ، 
على قرارات »الشعبية« متليها الظرفية االقتصادية 
وهو ال يطلع على تقارير املخابرات، بل يستمر في 
الصراع معها )..(، أال يعني ذلك أنه رئيس حكومة 

بدون حقيبة، يتساءل مصدر من املعارضة؟.

مباركة بوعيدة

بدل  النفط  حديث  وق��ت  وح��ان  أرب��ع��ة..  عطانا  الشرع 
حديث الفقهاء.

احلكومة  يتيمة  احل��ق��اوي  بسيمة  تبقى  ل��ن  ق��ري��ب��ا 
)ورجالها(  ال��ص��ح��راء  ب��ن��ات  خ��ذل��ت  ال��ت��ي  امل��ل��ت��ح��ي��ة، 
حيدر  أميناتو  تبقى  ول��ن  االس��ت��وزار،  م��ن  بإقصائهن 

»تبورد« وحدها في العيون واحملافل الدولية.
قرار مزوار غير قابل للمناقشة، وال كالم بعد كالم زعيم 
حزب احلمامة، الذي قد يحول قريبا، حزب »المبا« ومن 
خماسة  مجرد  إلى  كيران  بن  ومريدي  رهينة  إلى  معه، 
البرملاني  بتعبير  امل��وازي��ة،  وال��دول��ة  للمخزن  وخ���دام 

اإلسالمي أفتاتي.
في  القيادية  )ال��ص��ورة(  بوعيدة«  »مباركة  اس��ت��وزار 
حزب احلمامة، قادم ال محالة، ولن يوقفه شيء، وال حتى 
النفط  املقربة من سوق  املؤسسة)..(  يبدو من حتفظ  ما 
حياله، مزوار أوصل الرسالة للمترشحني ملنصب وزارة 

اخلارجية الشاغر، بعد استقالة يوسف العمراني.
أخطر  احلالية،  األقلية  حكومة  مأزق  لإلنصاف،   لكن 
من شروط مزوار وقبول ترميمها بكفاءات نسائية، إنها 
يجمعهم  ال  الفرقاء  مثل  وزراء  وتضم  قرارها،  متلك  ال 

برنامج سياسي، وال اتفاق فكري، وال هدف وطني.
لنعد لترشيح »مباركة« الصحراوية، ومن تكون؟

ال أعرف شخصيا  هذه »الودادية«، ألني رجاوي، ولم 
العالمة  بتعبير  »احتكاكنا«  رغم  التقيتها  أن  لي  يسبق 
ال��دول��ي��ة، بحكم مهامي  أروق���ة احمل��اف��ل  ف��ي  ال��زم��زم��ي، 
السابقة، ومهامها املتعددة، البرملانية واملهنية، في نفس 
منهم،  أذك��ر  مشتركون،  أص��دق��اء  لنا  أن  ورغ��م  األمكنة، 
السابق،  األمريكي  السفير  حقها،  في  شهادته  ألهمية 

صامويل كابالن، حيث قارنها بكوندوليزا رايس، وزيرة 
وفعال،  س��اب��ق��ا،  األمريكية  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  خ��ارج��ي��ة 
والدبلوماسي  السياسي  ملسار»بوعيدة«،  سريعة  قراءة 

واملهني، يسمح باملقارنة.. وأعظم.

بوعيدة، باطرونة شركة نفط، تتكلم لغة الذهب األسود 
والبورصة، التي يفهمها مراكز القرار املقربة من الرئيس 
باراك أوباما وأعضاء الكونغريس األمريكي. جزئية لها 
حول  املغربي-اجلزائري   الصراع  معادلة  في  أهميتها، 

خيرات الصحراء.
أمريكا  لسفير  األع��م��ال، خصص  رج��ل  بحس  م��زوار، 
وشبكاته  األع��م��ال  عالم  في  النافذ  اليهودي  »ك��اب��الن«، 
ونعته  وداع��ي��ا  استقباال  األمريكي،  ال��ق��رار  في  امل��ؤث��رة 
سياسيون  زعماء  له  تنكر  وق��ت  في  امل��غ��رب«،  ب�»صديق 

آخرون، أغلبهم كانوا يقتاتون من »طعامه الكاشر«.
بوعيدة.  استغالله  حتسن  قد  املستقبل،  في  استثمار 
هذه األخيرة، حضرت حفل وداع كابالن، الذي حكى لي، 
قصصا وروايات عن زعماء املغرب وحكامه)..( وعن سر 
على  تساعد  املسلمني، قصص  اإلخ��وان  من  بلده  موقف 

فهم ما جرى مبصر وما سوف يحدث باملغرب)..(.
وعلى املستوى الدبلوماسي٬»واش »مباركة« في ايدها 

احلرفة«؟
»اعتبرت أنه آن األوان لكي يشمل األداء الدبلوماسي 
والبرملانيني٬  ال��س��ي��اس��ي��ني  امل��غ��ارب��ة  ال��ف��اع��ل��ني  ك��اف��ة 
لتخلص  املدني٬  املجتمع  فعاليات  واالقتصاديني٬ وكذا 
من  املغربي  الدبلوماسي  العمل  يتم  أن  يتعني  أنه  إلى 
كما  ومنسقة٬  وقانونية  علمية  بطريقة  فصاعدا  اآلن 
يتعني عليه أن يتحلى بالذكاء« )حوار بوعيدة مع و.م.ع 

بتاريخ2013/04/19(.
احتفاظه  ح���ال  ف��ي  ال��ع��ث��م��ان��ي،  ال��دي��ن  الفقيه، سعد 
البرملانية  بزلزال  اآلن،  من  فشله، معلوم  رغم  مبنصبه 

الصحراوية القادمة من عالم األعمال، إلى وزارته. 

لو كان الحسن الثاني حيا لعين الجواهري رئيسا للحكومة
الرباط: األسبوع 

رس����م ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف اجل���واه���ري 
مالية  ووزي������ر  امل���غ���رب  ب��ن��ك  وال�����ي 
للوضع  قامتة  صورة  الثاني  احلسن 
االقتصادي بالبالد، وهو يدق ناقوس 
قدمه  ال��ذي  التقرير  خالل  من  اخلطر 
أن  خالله  م��ن  وي��ب��دو  للملك،  م��ؤخ��را 
الدولة تسير نحو إفالس أكيد بسبب 
مكونات  ب���ني  امل��س��ت��م��رة  اخل���الف���ات 

احلكومة.
خبيرة  ب��ع��ي��ون  ق����دم  اجل����واه����ري 
الوضعية  وصف  بني  يتراوح  تقريرا 
االقتصادية للبالد وبني تقدمي مشروع 
لإلصالح املستقبلي، مستغال جتاربه 
منتدب    ك��وزي��ر  ال��س��اب��ق��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
العمومية  امل���ؤس���س���ات  ب����إص����الح 
 1981 )م��ن  للمالية  ووزي��ر   ،)1978(

إلى 1986(.
الفاعلني  ج���م���ي���ع  ع���ل���ى  »ي����ج����ب 
أن يعرفوا  السياسيني واالقتصاديني 

الراهنة،  الوضعية  صعوبة  م��دى 
املصالح  جت������اوز  وض��������رورة 

احلزبية والفئوية والفردية، 

كل  ف��وق  الوطنية  املصلحة  ووض���ع 
اعتبار«، هكذا حتدث اجلواهري أمام 
املسار  خطورة  إلى  ينبه  وهو  امللك، 
السياسي األخير، »إن حتقيق االنتقال 
إقليمي  مناخ  في  باملغرب  السياسي 
غياب  في  مستداما  يكون  مضطرب، 
م��ك��اس��ب اق��ت��ص��ادي��ة م��ل��م��وس��ة متكن 
الساكنة  عيش  مستوى  حتسني  م��ن 

انخرطت  ال���ت���ي 
في  واسع  بشكل 

االنتقال،  ه���ذا 
وت������ن������ت������ظ������ر 
ال�����ي�����وم أث�����ره 
يقول  الفعلي«، 

اجلواهري.

يوازيه  ال���ذي  ال��س��ي��اس��ي«  »ال��ف��ش��ل 
الوقوف  مي��ك��ن  اق���ت���ص���ادي«،  »ف��ش��ل 
عليه بشكل ملموس من خالل األرقام 
والتي  املغرب  بنك  والي  قدمها  التي 
ت��ؤك��د ت��راج��ع م��ع��دل ال��ن��م��و إل���ى ما 
السنة  خ��الل   )2.7( املئة  ف��ي   3 دون 
امليزانية  في  عجز  وحتقيق  املاضية، 
 19 26 مليار درهم، مقابل  يصل إلى 
من  ذاتها  الفترة  خ��الل  دره��م،  مليار 
السنة املاضية، فضال عن تراجع عدد 
عائدات  وت��راج��ع  ال��ش��غ��ل،  م��ن��اص��ب 
املغاربة  وحت����وي����الت  ال���س���ي���اح���ة 

باخلارج.
تابعوا  ال��ذي��ن  امل��الح��ظ��ني  بعض 
الدقيقة  ل��ل��ت��ف��اص��ي��ل  واس��ت��م��ع��وا 
ملشروع اجلواهري الذي قدمه 
السادس،  محمد  للملك 
نعيش  كنا  »ل��و  ق��ال��وا: 
ف�������ي ع�����ه�����د احل����س����ن 
تسمية  لتمت  ال��ث��ان��ي 
رئيسا  اجل����واه����ري 
إلى  بالنظر  للحكومة 

خبرته«. اجلواهري

بن كيران



البوليس اإلسرائيلي واملغربي يكتشفان أخطر 
عصابة إسرائيلية في مراكش والبيضاء

ما خفي كان أعظم
ل���م ت��ت��ح��رك م���ع���ارض���ة ش���ب���اط، ملا 
الفاسي،  ال���واح���د  ع��ب��د  ي��س��م��ى اجت����اه 
ال�����ظ�����روف، وت���ن���ت���ظ���ر حكم  ل��ت��س��ت��غ��ل 
االس���ت���ي���ن���اف ف����ي ش���رع���ي���ة امل���ع���ارض���ة 
الوطني  امل��ج��ل��س  االس��ت��ق��ال��ي��ة داخ���ل 
عبد  حركة  محركا  ك��ان  فقد  للحزب، 
بن  وأن���س  السنتيسي  ح��س��ن  ال���واح���د، 
بيساو،  غينيا  ف��ي  م��ت��واج��دي��ن  س���ودة، 
لتدشني مسجد بناه حسن السنتيسي 

هناك.

أقيمت  التي  الكبرى  الضجة  رغ��م 
امل��ل��ك اإلس��ب��ان��ي للمغرب،  زي����ارة  ح���ول 
األعمال  رج����ال  بجمعية  واج��ت��م��اع��ه 
ال���ذي���ن ت��رأس��ه��م م����دام ب���ن ص���ال���ح، فإن 
ب��ني رج���ال األعمال  ات��ف��اق جت���اري  أي 

اإلسبانيني واملغاربة، لم ميض.

حت����رك امل���غ���ارب���ة امل��ج��ت��م��ع��ون في 
بقوة،  املغاربة  البترول  جت��ارة  منظمة 
للشركة  يسمح  ق��رار  أي  ض��د  للتعرض 
مشروعها  ب���إجن���از  س��م��ي��ر  ال��س��ع��ودي��ة 
إلق���ام���ة م��ح��ط��ات ل��ب��ي��ع ال��ب��ن��زي��ن في 
املغرب، وقال رئيس املؤسسة املغربية إن 

الترخيص لسمير، غير قانوني.

قدمت  قطرية،  مجموعة  أن  تأكد 
ع��رض��ا ل��دع��م ش��رك��ة ك��وم��اري��ت، التي 
ع���ان���ت م���ن أزم�����ة ح��ج��ز ب���واخ���ره���ا في 
امل���وان���ئ ال��ف��رن��س��ي��ة، ول���م ي��ن��ف رئيس 
االحتمال،  ه���ذا  امل��ول��ى  ع��ب��د  ال��ش��رك��ة 
رمبا  قطر،  دول��ة  رئيس  تغيير  أن  ل��وال 

أثر على املشروع.

شرعت بعض األحزاب في مناقشة 
إمكانية تشكيل حكومة ائتاف وطني، 
استحالة  ح��ال��ة  ف���ي  أخ����رى  ك��ف��رض��ي��ة 
م����زوار  بي���ن  ج��دي��دة  حكومة  تشكيل 
يتراجع  أن  أس����اس  ع��ل��ى  ك���ي���ران،  وب����ن 
السابق  رئ��ي��س احل��ك��وم��ة ع���ن خ��ط��ئ��ه 
ل��ن يتعامل م��ع حزب  إن���ه  ع��ن��دم��ا ق���ال 

االستقال..
إجماع  حكومة  إلى  اللجوء  حتمية 
جزئيات  ق���ب���ول  ت���ف���رض  ق���د  وط���ن���ي، 
موحى بها )..( من بينها احتمال إسناد 
غير  آخ��ر  شخص  إل��ى  احلكومة  رئاسة 

بن كيران. 

لم يصدر أي باغ عن قطب األصالة 
واملعاصرة إلياس العماري في شأن املوقع 
في  متخصصا  ك���ان  ال���ذي  اإلل��ك��ت��رون��ي 
إفشاء أسراره )..(، غير أن رواد الشبكة 
العنكبوتية فوجئوا مؤخرا مبسح هذا 
امل���وق���ع م���ن خ��ري��ط��ة األن��ت��رن��ي��ت، بعد 
الشهرة التي  اكتسبها عقب نشر خبره 

في جريدة »األسبوع«.

االستقاليني  ال�������وزراء  أح����د  ق����ال 
لبعض  احل����ك����وم����ة  م�����ن  امل���س���ت���ق���ي���ل���ني 
امل���وظ���ف���ني، »ال���ل���ه ي��ن��ع��ل ال���ل���ي ميشي 
فقد  قد  وكان  زوينة«،  باصتو  ويخلي 
أعصابه عقب عملية بحث مضني عن 
ورقة لم يجد لها أثرا في وزارته خال 

األيام األخيرة من »تاويزاريت«.

العدل  جماعة  تستعمل  م��رة  ألول 
واإلح����س����ان خ��ط��اب��ا غ��ي��ر م��س��ب��وق في 
املوقع  سمح  وق��د  التواصلية،  قنواتها 
فيديوهات  بنشر  للجماعة  اجل��دي��د 
مسموح  أب��دا  يكن  ل��م  ع��ب��ارات  تتضمن 
ال���راح���ل الشيخ  ب��ان��ت��ش��اره��ا ف���ي ع��ه��د 
من  جاية  »التبويقة  قبيل  من  ياسني، 

الفوق«، في اسكتش كوميدي. 

تحت

 األضواء

باألسبوع خاص  الرباط. 
ب���دت م��ظ��اه��ر اخل����وف، ف��ي ب���اب املعبد 
قدم  عندما  م��راك��ش،  سيناغوغ  اليهودي، 
ضابطان  أنهما  على  نفسهما  شخصان 
تابعان ألجهزة املخابرات املغربية، ومعهما 
حارسان جاؤوا ليسألوا عن يهوديني عادا 

مؤخرا من الواليات املتحدة.
جريدة  ت��ع��ط��ي��ه��ا  ال��ت��ف��اص��ي��ل،  ول���ك���ن 
ج��ي��روزال��ي��م ب��وس��ط اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة، )عدد 
أن  شأنها  م��ن  بطريقة   )2013 يوليوز   5
جتعل املغاربة، يصدقون فعال: ))أن املغرب 
ومستقرا  العاملية،  للجرمية  مركزا  أصبح 

لعصابات كبرى((.
توسعت في تشخيصها جريدة ها آرتس 
اإلسرائيلية التي قالت حرفيا: ))إن املغرب، 
تهريب  مجال  ف��ي  إفريقيا  جنوب  جت��اوز 
املخدرات الصلبة، بعد أن قررت العصابات 
إفريقيا،  ج��ن��وب  ع��ن  تتنازل  أن  ال��ك��ب��رى، 

واملكسيك وتركيا، لتستقر باملغرب((.
عن  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة  اجل��ري��دة  تكشف  وال 
اتضح  فقد  الكتابة،  مل��ج��رد  العجب،  ه��ذا 
أبناك  على  سطت  إسرائيلية  عصابة  أن 
إسرائيلية، واختفى أفراد العصابة، وبحث 
مواقع  جميع  في  الدولي،  البوليس  عنهم 
ك��ب��ار أق��ط��اب ال��ع��ص��اب��ات، وأخ��ي��را بعثت 
األمن  أجهزة  إلى  تقريرا  الدولية،  الشرطة 
العصابة  رئ��ي��س  ب��أن  تخبرها  امل��غ��رب��ي��ة، 
»ش��ال��وم دوم��ران��ي« و»ك��اب��ي ب��ن هاروش« 

يتواجدان باملغرب.
واضطرت السلطات املغربية، أن تسمح 
املغرب  إلى  باملجيء  اإلسرائيلية  للشرطة 

للبحث عن قطبي العصابات.
وكان رئيس العصابة، شالوم دومراني، 
الذي  وه��و  ال��دول��ي،  البوليس  م��ن  أذك���ى 
ح����اول م��ج��ه��ول��ون م���رة ض���رب ب��ي��ت كان 
إلى  فطن  أن��ه  ل��وال  بصواريخ،  فيه  يسكن 
أن البوليس الدولي، لن يتصور أنه داخل 
في  الفاخرة  إقامته  غ��ادر  لذلك  إسرائيل، 

املغرب، كممثل جلمعية تسمى »الفيدرالية 
على جواز سفر  لليهود«، وحصل  الدولية 
مغربي)...( وأصبح يستقبل كل املتعاملني 
إسرائيل  من  يأتون  الذين  وش��رك��اءه  معه 

ملقر إقامته في مراكش.
أم���ا ك��اب��ي ب��ن ه�����اروش، ال����ذي استقر 
في  دوم��ران��ي  شريكه  ك��ان  عندما  باملغرب 
أحاط  فقد  املتحدة  بالواليات  كاليفورنيا 
ن��ف��س��ه ف���ي ش��ق��ة ب���إح���دى ع���م���ارات ال���دار 
البيضاء، بهالة داعية للدين اليهودي، بزي 
أسود ومرسيديس سوداء، وكلما كلمه أحد 
يقول: أنا اآلن أشتغل مع الله، وحصل هو 

أيضا على جواز سفر مغربي.
اإلسرائيلية  ال��ش��رط��ة  ج���اءت  وع��ن��دم��ا 
املغرب، قرر قطب  الرجلني في  لتبحث عن 
يختبئ)...(  أن  دومراني،  شالوم  العصابة 
يرتكب مخالفة سير  أن  قبل  إسرائيل،  في 
في تل أبيب ويتم اعتقاله، )الصورة حلظة 
اعتقاله من طرف البوليس اإلسرائيلي في 

تل أبيب(.
و»موشي  »ليافلوس«  الرجلني  محاميا 
شيرمان« أعطيا بيانات كبرى للصحافة دون 
أن يكشفا عن طريقة استقرارهما باملغرب، 

مؤكدين أنهما استقرا في املغرب بدعم من 
املتخصصة  اإلسرائيلية  املنظمات  إح��دى 
فرصا  هناك  أن  تعتبر  والتي  املغرب،  في 
ذهبية لكسب األموال في هذا البلد، سواء 
ع��ن ط��ري��ق االجت���ار ف��ي امل��خ��درات أو في 
اإلسرائيلية  البضائع  وتصدير  استيراد 
كما  دوم��ران��ي،  ويعتبر  وإليه.  املغرب  من 
جيروزاليم  اإلسرائيلية  الصحف  اتفقت 
مبحوث  مجرم  أخطر  آرت��س،  وه��ا  بوسط 
السطور،  بني  متسائلة  إسرائيل،  في  عنه 
ه��ل يعرف امل��غ��رب، أن��ه حت��ول إل��ى املركز 

العاملي لتجميع أقطاب اجلرمية.
اخل���ب���راء اإلس��رائ��ي��ل��ي��ون، ف��س��روا هذا 
املغرب،  اإلسرائيلي في  اإلجرامي  التحول 
ألن كبار املجرمني اإلسرائيليني، مطمئنون 
لتبادل  قضائية  اتفاقية  توجد  ال  أن��ه  إل��ى 
أنهم  كما  وإسرائيل.  املغرب  بني  األس��رى 
استقروا  التي  القصيرة  الفترة  ه��ذه  ف��ي 
أنشطة جتارية  أس��س  ب��امل��غ��رب، وض��ع��وا 
الثمينة  البضائع  أسماء  تزوير  من  تبدأ 
إلى  إضافة  املسروقة،  السيارات  وجت��ارة 
اجلنوبية  أمريكا  م��ن  الكوكايني  تسريب 

إلى أروبا.
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كواليس األسبوع

ثالثة فرنسيني وسويسري 
ليس لك احلق في توقيف الوفا وال حتى اخلروج من احلكومةمرشحون خلالفة بوتفليقة

األنباء وكاالت  باريس. 
رمبا ألن اجلزائر لم يبق فيها رجال، فإن ثالثة فرنسيني من أصل 
جزائري، قرروا الترشح خلالفة بوتفليقة على رئاسة الدولة، رشيد 
النقاز، الذي بدأ أوال، بإلغاء جنسيته الفرنسية، بناء على طلب تقدم 
لرئيس فرنسا هوالند، وبجعل برنامجه ينطلق من فتح احلدود  به 

مع املغرب.
مجيد مزغينا، مرشح فرنسي آخر من أصل جزائري، رشح نفسه 
دولة دميقراطية  إلى  أن يحول اجلزائر،  يريد  ألنه  بوتفليقة  خلالفة 

مثل فرنسا.
أيضا  هو  رشح  لندن،  في  يعيش  جزائري  فرنسي  بنكوسة  كمال 
نفسه لرئاسة اجلزائر، يرأس مؤسسة أمريكية في لندن، ويتوق هو 

أيضا إلى إقامة نظام دميقراطي في اجلزائر.
وأخيرا، السويسري، اجلزائري األصل علي بنواري، وزير سابق في 

حكومة غزالي سيد أحمد، وميلك في سويسرا جريدتني يوميتني.

1 تتمة ص 
بقوله:  شباط  صدم  آخر  شاب 
ف���ي ال���وق���ت ال�����ذي ي��ع��ل��ن معهد 
املغرب  أن  ل��الس��ت��ث��م��ار،  ك��ب��ي��ر 
سياسة  نتيجة  بنقطتني،  تأخر 
كان  التي  االستقاللية  احلكومة 
يرأسها العباس الفاسي، ها هو 
الوطنية  املصلحة  وض��د  احل��زب 

يخلق أزمة للحكومة.
احلكومة  ه�����ذه  ق������ال:  ث���ال���ث 
ح��ك��وم��ة ب��ن ك��ي��ران ال��ت��ي تعطي 
بلغت  شعبيتها  أن  اإلحصائيات 

60 في املائة.
ي�����رد، إال  وش���ب���اط س���اك���ت ال 
حينما أثار أحد املتدخلني قضية 
عيونه  شباط  فإذا  الوفا،  الوزير 
ال��ف��اح��ص��ة، ب���ني احمل��ي��ط��ني به، 
وبن  والكيحل  وتغوان،  حجيرة، 
له  أرسلنا  لقد  الوفا  فقال:  حمزة 
إنذارا بالعون القضائي ليأتي من 

أجل الدفاع عن نفسه.
ال��ش��ب��ان متحديا:  أح��د  ف��وق��ف 
إن سي الوفا ليس لكم احلق في 
فهو  ميزاته،  إل��ى  إضافة  ط��رده، 
من أجنح الوزراء، ليقاطعه شاب 
آخر: لقد اتصلت بالوفا من أجل 

مشكلة فحلها في 48 ساعة، ليقف 
شاب ثالث ويقول: هذه املشاكل ال 

توجد إال عندنا.
أح����زاب أخ���رى ال ت��ع��رف هذه 
وملاذا  مكوناتها،  بني  الصراعات 
التوفر  م���ن  احل��ك��وم��ة  مت��ن��ع��ون 
على وزير مثل قيوح الذي يعتبر 
الصناعة  في  ال���وزراء  من أجن��ح 

التقليدية.
فتراجع شباط، وقال: الوفا اثنا 
وزير  ث��م  سفير  وه��و  عاما  عشر 
انطلق في  ث��م  م��ع راس���و،  ليرحت 
سرد زابوره الذي طلع للحاضرين 

في الراس، كما قال واحد منهم.

شباب من االستقالل لشباط:

رشيد النقاز

علي بنواريمجيد مزغينا

كمال بنكوسة
الوفا
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بقلم: األستاذ نعيم اشماعو
تشاء يد المنية أن تأخذ أخا عزيزا وفيا 
لم  حيث  المكينسي،  اإلل��ه  عبد  المرحوم 
يمهله المرض أكثر من مدة وجيزة كلمح 
البصر، الذي عاشرته ألزيد من نصف قرن 
سلك  غاية  إل��ى  باالبتدائي  درس  أول  من 
الدكتوراه بباريس، حصل بعدها على درجة 
قانون  في  بحثه  عن  الحقوق  في  دكتور 
للسكنى والتعمير، اكتسب صداقة العميد 
واألساتذة الذين استقطب منهم إلى المغرب، 
حيث عمل مديرا للمعهد الوطني للتهيئة 
حجر  وض��ع  أول  م��ن  لسنوات  والتعمير 
األساس، وأستاذا لكلية الحقوق ومدرسة 
العليا،  المعاهد  تكوين األطر وغيرها من 
والدراسات  ال��ن��دوات  م��ن  العديد  أج���رى 

المعمقة في أغلب بلدان أوروبا وكندا.
حزب  ف��ي  السياسية  حياته  بصم  كما 
البارزين  واألعضاء  القادة  كأحد  األحرار، 
في  كما  الخفاء  في  يشتغل  أم��ان  وصمام 
العلن بتؤدة ونشاط دائم ومسؤولية، الزالت 
تدخالته القيمة لدى مجلس المستشارين 
تلقى صداها إلى اآلن، كما درس على يديه 
ب��ع��ض م���ن ال��ع��م��ال وأط�����ر ع����دة بأعلى 

المناصب.
السياسة  ألصحاب  مفتوحا  بيته  ك��ان 
بمختلف مشاربهم، تجرى مناقشات غالبا 
ما كانت تأخذ صبغة قرارات، وأحيانا لرأب 
لدى  محبوبا  صديقا  ك��ان  فقد  ال��ص��دع، 
جنازته  ذلك حضور  على  أدل  ال  الجميع، 
المهيبة كبار رجال الدولة ووجهاء وأقطاب 
أحزاب ومثقفون وسياسيون كثر، وأساتذة 
جامعيون عربونا على محبتهم للفقيد وما 

أسداه من خدمات شتى لبلده.
لقد اغتنيت من تجربتك ومعرفتك، صاحب 
الخيرات الذي لم تكن تخاف في الحق لومة 
الئم، ال أذكرك بعد فقدك إال وتنهمر دموعي 
صاحب  واألخ  األن��ي��س  كنت  فقد  ح��رق��ة، 
بالوفاء  عهدا  أعطيتك  القيمة،  النصائح 

لذكراك وسأظل ما حييت.
إن لك في األرملة الطاهرة، حافظة العهد 
لي  أكدت  التي  العزاء،  األخت سعاد خير 
ذكرك لي وثالثنا الزاهد العابد شيخنا عبد 
الله لوليدي أطال الله عمره وذلك ساعات 
قليلة قبل وفاتك، ما هز في نفسي وحركها 
للوفاء  الحقة  مشاركتك  ع��ن  العمق  ف��ي 

للصداقة.
منى  وبناته  ابنه عمر  في  له  الله  جعل 
ومريم خير خلف لخير سلف، أولئك األبناء 
البررة الذين أحسنت تربيتهم، وفي والدته 
وسعاد  وليلى  زينب  وأخواته  المناضلة 
الصبر  ال��ل��ه  رزق��ه��م  وأص���ه���اره  وسليمة 
يا  الله فسيح جناته  والسلوان، وأسكنك 
أعز فقيد، وأكرم مثواك، ويا من ستظل حيا 
ف���ي ق��ل��ب��ي وض������وءا أخ���ض���ر ف���ي ذاك����رة 

النسيان.

الرباط: األسبوع
»هاداك غير سيكليس كان شام 
السليسيون ودايخ وبدا كيخربق 
وكيقول اللي جات في فمو...«، بهذه 
القيادي  ي��ت��ح��دث  ك���ان  ال��ط��ري��ق��ة 
االتحادي عبد الهادي خيرات عن 
الحليف الجديد لحزبه حميد شباط، 
إلى  التصريح  تاريخ هذا  ويرجع 
شهر ابريل سنة 2009، عندما خرج 
اللجنة  في  عضوا  بصفته  شباط 
التنفيذية التي كان يقودها عباس 
الفاسي ليؤكد أن زعيم االتحاديين 
بنبركة، كان مجرد »قاتل« ويتحمل 
واألحداث  اإلع��دام��ات،  مسؤولية 
الريف،  ف��ي  وقعت  التي  الدامية 

وس���وق األرب���ع���اء، وم��ن��اط��ق أخ���رى في 
عبد  بقتل  اتهمه  شباط  إن  بل  المغرب، 
العزيز بن ادريس الذي كان الرجل الثاني 

في حزب االستقالل بعد عالل الفاسي.
عالقة السمن والعسل التي تجمع بين 

حزبي االتحاد واالستقالل هذه األيام لم 
تكن كذلك خالل السنوات األخيرة بل إن 
إلى  ش��ب��اط  ج���رت  االت��ح��ادي��ة  الشبيبة 
المحاكم على خلفية تصريحاته، ووصل 
األمر إلى حد بث القناة الثانية لربورتاج 
من المحكمة يؤكد »اعتداء« أنصار شباط 

على مصوري القناة الثانية.
هكذا إذن تشاء الظروف أن ينتقل 
ال��ه��ادي خ��ي��رات وه��و مدير  عبد 
جريدة الحزب من وضعية الهجوم 
يكن سوى  ل��م  ال���ذي  على ش��ب��اط 
»الجاهل والبليد« )في نظره(، إلى 
التطبيل لهذا التقارب بين الحزبين، 
هذا التقارب سمح لبعض القياديين 
كي  والتنمية  ال��ع��دال��ة  ح��زب  ف��ي 
ي���س���خ���روا م����ن ح�����زب االت���ح���اد 
االشتراكي، والنموذج هو مصطفى 
بابا الكاتب العام السابق لشبيبة 
بن كيران الذي تساءل عبر صفحته 
في الفيس بوك:»أين الدعوى التي 
ضد  االتحادية  الشبيبة  رفعتها 
ش��ب��اط ب��ع��د ه��ج��وم��ه وات��ه��ام��ه للشهيد 
أن  ق��ب��ل  ب��ال��خ��ي��ان��ة«؟،  بنبركة  ال��م��ه��دي 
الشهيد  مقرات  سيدخل  يضيف:»شباط 
بنبركة دون أن يقدم أي اعتذار لرفاقك يا 

شهيد«.

رحم الله صديقي الفقيد عندما كان خيرات يصف زعيم االستقالليني بـ»املخربق« و»اجلاهل« و»البليد«
عبد اإلله املكينسي
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الرباط: األسبوع
يبدو أن الئحة قاموس الحيوانات التي يعشق 
وزراء العدالة والتنمية استعمالها في البرلمان 
بدءا من رئيسهم بنكيران لن تنتهي على األقل 
في القريب العاجل، فبعد التماسيح والعفاريت 
رئيس  ب��ن��ك��ي��ران  ل��ع��ب��داإلل��ه  مسجلة  ك��م��ارك��ة 
الحكومة، وكذلك بعد استخدام قاموس الضفادع 
الوزير  الشوباني  الحبيب  طرف  من  الصماء 
المكلف بالعالقات مع البرلمان، جاء الدور على 

األرانب والسالحف هذه المرة.
فخالل لقاء بلجنة التعليم بمقر مجلس النواب 
التعليم  وزير  ال��داودي  لحسن  مؤخرا وصف 
العالي وتكوين األطر النواب باألرانب وأعضاء 

الحكومة بالسالحف.
وصف الداودي هذا جاء في سياق الحديث 
عن وتيرة التشريع وسرعته وتبسيط مساطره 
ال��داودي مسطرة  الطرفين، حيث وصف  بين 
بمسطرة  القوانين  لمقترحات  النواب  تقديم 
األرانب، حيث السرعة والفعالية في التشريع 
الداودي  بينما وصف  المجاالت،  في مختلف 
مبادرة مشاريع القوانين التي تقوم بها الحكومة 
بخطوات السالحف بسبب تعقيدات المسطرة 
وبطئها أثناء التشريع داخل الحكومة بدءا من 
عرض المشروع على اللجنة التقنية ثم اللجنة 
المجلس  ث��م  الحكومة  مجلس  ث��م  ال��وزاري��ة 
األمانة  مع  السالك  لقيتي  »إذا  ه��ذا  ال���وزاري 
الفاصلة  على  تقتلك  بحيث  للحكومة  العامة 
والنقطة والعبارة وتدقيق العبارة وغيرها من 

التحقيقات والتعقيدات«.

الداودي يشبه احلكومة بالسالحف

الرباط: األسبوع
اجتماعات  أن  »األس��ب��وع«  علمت 
ساخنة وعلى مستوى عال جدا عقدت 
ل���دراس���ة م��س��ت��ج��د إض�����راب أرب���اب 
الخميس  خ���الل  ال���وق���ود  م��ح��ط��ات 

والجمعة الماضيتين.
ساخنة  كانت  التي  االجتماعات 
والتي استحضرت مثال شرارة غياب 
الوقود من محطات التوزيع في مصر 
وسقوط  لالحتجاجات  شرارة  كأول 
مرسي، عبرت عن غضبها الشديد من 
انعكاس الصراع بين العدالة والتنمية 
واالستقالل على هذا القطاع الذي يعد 
من القطاعات الحيوية بالبالد لدرجة 

تشبيه الوضع باللعب بالنار.

ب��ن��ك��ي��ران ب�����دوره أخ���ذ ح��ق��ه من 
ال��غ��ض��ب وال���ل���وم ف��ي ع���دم تحركه 
توزيع  ف��ي  اإلض���راب  ه��ذا  لتطويق 
الوقود الذي يعد بالنسبة للسلطات 
العمومية من اإلضرابات »السوداء« 
التأهب لدى  التي ترفع من درج��ات 

مختلف الجهات األمنية بالدولة.
ذات الجهات التي جبدت لبن كيران 
أذنيه بخصوص هذا اإلضراب لكونه 
بأن  كيران  بن  ذك��رت  بالنار،  يلعب 
اإلضرابات المتعلقة بالغاز والوقود 
يمكن  ال  ح��م��راء  خطوط  والمخابز 
تجاوزها أو حدوثها في بلد يعيش 
العديد من  الغليان االجتماعي على 

الواجهات.

اإلضراب الذي أسقط مرسي وصل إلى املغرب

الرباط: األسبوع
نهضر،  أن���ا  خليني  ن��ت��ي��ة،  »اس��ك��ت��ي 
حمام  ه���ذا،  اإلره���اب  كتنقزي،  ام��ال��ك��ي 
صافي،  ه��اذي  السويقة  ه��ذا،  العياالت 
السقاية، كنتكلم كتنقز عشرين وحدة فوق 
الطبلة، عوالين على خزيت، زيدو نسفوا 
هادي الشي، كل إناء بما فيه ينضح،« ... 
ح���وارات  أو  قيمة  أح��ك��ام  ليست  ه���ذه 
للنساء في حمام شعبي بل هي  ساخنة 
»األسبوع«  نقلتها  وص��راخ��ات  ع��ب��ارات 
برلمانية  ل��ج��ن��ة  أش���غ���ال  م���ن  ب��أم��ان��ة 

مؤخرا.
اللقاء الذي جمع البرلمانيات وبعض 
خطة  مناقشة  بمناسبة  البرلمانيين 
المناصفة  كادت أن تتحول إلى المناتفة 
لوال األلطاف الربانية ورفع الجلسة أكثر 
من مرة. هكذا كانت إذن أجواء اجتماع 

استثنائي للجنة الشؤون االجتماعية ال 
بها  قام  التي  القوية  اإلنزاالت  من حيث 
العدالة والتنمية وبعض الفرق بمناسبة 
جاءت  ال��ت��ي  ال��م��س��اواة  خ��ط��ة  مناقشة 
الوزيرة الحقاوي لعرضها، وال من حيث 
الصراعات النفسية الحادة بين معسكر 
الحداثة  وم��ع��س��ك��ر  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ع��دال��ة 
كل جلسة  تسبق  التي أضحت  واليسار 

المرأة. خاصة بقضايا 
 تقول ذات المصادر إن عالمات التوتر 
واالحتقان كانت بادية  على سير أشغال 
حيث  الباكر،  الصباح  اللجنة  منذ  هذه 
وعلى غير عادة اللجان البرلمانية  التي 
تكون فارغة، كان السباق محموما لحجز 
األماكن بين أنصار خطة الحقاوي، بحيث 
وأطر  والتنمية  العدالة  برلمانيات  كل 
وديوان  ال��ح��زب  ن��واب  وبعض  الفريق 

الحقاوي بكامله حضر باكرا إلى القاعة، 
في مقابل معسكر الحداثيين ومعارضي 
األصالة  ن��ائ��ب��ات  م��ن  ال��ح��ق��اوي  خ��ط��ة 
والمعاصرة واالتحاد االشتراكي واالتحاد 

واالشتراكية. والتقدم  الدستوري 
اللقاء انتهى بتقديم الحقاوي للخطوط 
ال���ع���ري���ض���ة ل��خ��ط��ت��ه��ا ف����ي ال���م���س���اواة 
والمناصفة وسط مقاطعة باقي التيارات 
في أجواء تنذر بحرب الشارع كما حصل 
إبان مناقشة خطة المرأة من طرف الوزير 
التقدمي سعيد السعدي في حكومة عبد 
الرحمان اليوسفي، فاليوم علمت األسبوع 
أن قطب »الحداثة«  بعدما أضحى يقاطع 
كل برامج الوزيرة الحقاوي يستعد لنقل 
الصراع مرة أخرى إلى الشارع من خالل 
بسياسة  م�����ن�����ددة  ك���ب���ي���رة  م���س���ي���رة 

الحقاوي.

برملانيات حولن البرملان إلى حمام »العياالت«

ذ.اشماعو 
إلى اليمني 

بجانب 
املرحوم 

املكينسي

االزدحام الذي عرفته محطات الوقود

خيرات
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الرباط. األسبوع
االتفاق  إمضاء  قبل  قليلة،  ساعات 
الهش)...( بين شباط وإدريس االشكر، 
تفاصيل  )انظر  األخير  ه��ذا  بيت  في 
العشاء في العدد الماضي من األسبوع( 
تبين لالتحاديين، أن شباط، إنما يريد 
ال��ل��ق��اء، أن ي��ك��ون م��ج��رد مناورة  م��ن 
تأخير  سياسية، وماطل، وربما طلب 
اإلمضاء، لوال أن المسؤول االتحادي 
االشكر كان أذكى، وضغط على شباط 
كي يمضي االتفاق رغم أنه يعرف، أن 
شريحة من االتحاديين ال ينسون أن 
شباط، سبق له أن قذف في حق الزعيم 

بنبركة.
شباط يقدر خطورة وضعيته، التي 
انطلقت من الغلط الفادح تجاه التقاليد 
المخزنية، عندما اختار يوم سفر الملك، 

ل���إع���الن ع���ن ق�����رار االن���س���ح���اب من 
الحكومة.

وقد حدثت مفاجأة أثناء تواجد الملك 
اإلسباني في المغرب عندما 

استدعى رئيس الحكومة 
اإلس����ب����ان����ي����ة وزي������ر 
اإلسباني  الخارجية 
للدخول على عجل إلى 
لمواجهة  إس��ب��ان��ي��ا 
حكومية،  م��ش��ك��ل��ة 
فسارع وزير الخارجية 
اإلس������ب������ان������ي إل�����ى 
التصريح للصحفيين 
اإلسبان بقوله: ))ليس 
من اللباقة، أن تثار هذه 

بينما  المشاكل، 
خارج  الملك 

البالد((. وإذا كان اإلسبانيون ال مخزن 
لهم، وال تقاليد مخزنية ينظرون بهذه 
الطريقة، إلى إثارة المشاكل في غيبة 
مشاكل  تجر  قد  الظروف،  فإن  الملك، 
كبرى على شباط، األمر الذي يؤكده 
صدور بيان عن تيار »ال هوادة« 
منصبه  في  الوفا  بقاء  يساند 
الملك قبل  ال���وزاري، رغ��م أن 
اس���ت���ق���ال���ة ب����اق����ي ال��������وزراء 
يكون  ورب��م��ا  االستقالليين، 
الوفا  الذي حصل عليه  الدعم 
مقدمة النشقاق كبير في حزب 
االستقالل بعدما أعلنت أسماء 
بتيار  التحاقها  كبيرة 
ع����ب����د ال�����واح�����د 
الفاسي )..(.

شباط، لم يكن متحمسا في إمضاء اتفاقه مع االحتاد االشتراكي
الملك يقبل استقاالت الوزراء االستقالليين
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تبعا للمقال المنشور في عددنا الماضي حول 
»المرأة الحديدية في وزارة الرباح التي تعرضت 
االستقالليين«،  مع  تضامنا  القنيطرة  لمشروع 
توصلت »األسبوع« بتوضيح من المديرة العامة 
نادية العراقي التي سبق لجريدتنا أن اتصلت بها 
من  الحقيقي  موقفها  لمعرفة  الخبر  نشر  قبل 
المشروع، فقيل لنا مرة إنها في اجتماع، ومرة 
أخرى إنها مشغولة في مهمة، ورغم أننا تركنا 

أرقام هواتفنا إال أن أحدا لم يتصل بنا.
مدام العراقي، وبعدما نشرنا الخبر، بعثت لنا 

بتوضيح يؤكد: 
م��ش��روع ميناء  أن  إل��ى  اإلش����ارة  ت��ج��در  أوال: 
القنيطرة األطلسي يعد من بين المشاريع المهيكلة 
التي انبثقت عن اإلستراتيجية الوطنية للموانئ 
في أفق 2030 التي أعدتها وزارة التجهيز والنقل 
الفعاليات  مختلف  مع  تشاركية  مقاربة  ضمن 
مختلف  تأثير  إدم��اج  بهدف  وذل��ك  االقتصادية 
اإلستراتيجيات القطاعية على الموانئ. وفي هذا 
الوطنية  ال��وك��ال��ة  ب��أن  التوضيح  وج��ب  ال��ب��اب 
للموانئ لم تقم بإعداد اإلستراتيجية المينائية 
ك��م��ا ج����اء ف���ي م��ق��ال��ك��م وإن���م���ا ص��اح��ب��ت هذه 
كباقي  إع��داده��ا  ف��ي  وساهمت  اإلستراتيجية 
الفعاليات االقتصادية التي لها ارتباط مباشر أو 
مينائية  وكسلطة  الموانئ.  بقطاع  مباشر  غير 
الواقع  أرض  على  تجسيد  على  الوكالة  تعمل 

محاور هذه اإلستراتيجية.
وزارة  بمقر  عقد  ال���ذي  االج��ت��م��اع  إن  ثانيا: 
التجهيز والنقل لم يتطرق لموضوع الشروع في 
كان  وإن��م��ا  األطلسي  القنيطرة  ميناء  أش��غ��ال 
مخصصا الفتحاص النتائج األولى للدراسة التي 
المشروع، حيث تمت  ال��وزارة حول هذا  تعدها 
مناقشة المعطيات األولى المتعلقة بدراسة السوق 
بميناء  معالجتها  الممكن  األروج��ة  وبتوقعات 

القنيطرة األطلسي.
ثالثا: عالقة بالنقطة التي تطرق لها مقالكم حول 
إغالق ميناء القنيطرة الحالي، تجدر اإلشارة في 
هذا الباب أن القرار الذي أصدرته مؤخرا الوكالة 
الوطنية للموانئ ال يتعلق باإلغالق، بل بإعادة 
تمركز أنشطة هذا الميناء وذلك عبر استمرارية 
فتحه في وجه البواخر المجهزة بمعدات الشحن 

واإلفراغ في انتظار إعادة هيكلته.
الوكالة  مديرة  »اع��ت��راض  بخصوص  راب��ع��ا: 
القنيطرة  ميناء  مشروع  على  للموانئ  الوطنية 
األطلسي بسبب خالفها مع الوزير الرباح وتحت 
تأثير استقالة الوزراء االستقالليين«، فإن تدخل 
السيدة نادية العراقي، المديرة العامة للوكالة، 
خالل االجتماع السالف ذكره شمل ضرورة تعميق 
اقتراحات مكتب الدراسات المتعلقة بتخمينات 
األطلسي  القنيطرة  بميناء  المنتظرة  األروج��ة 
وبحجم السوق المرتقب لهذا الميناء. وفي هذا 
الباب، أشارت المديرة إلى بعض النقائص التي 
ش��اب��ت ن��ت��ائ��ج ال���دراس���ة ال��ت��ي أج���راه���ا مكتب 

الدراسات. وتتجلى هذه النقائص فيما يلي:
- غياب دراسة دقيقة حول قابلية تحويل نحو 
ميناء القنيطرة األطلسي األروجة المعالجة حاليا 
والتي  وطنجة  البيضاء  ال��دار  مينائي  من  بكل 
تشمل رواج البضائع السائبة الحديثة، الجافة 
الدراسات  مكتب  على  لزاما  كان  لقد  والسائلة. 
استعداد  م��دى  من  للتأكد  النقط  ه��ذه  مباشرة 
نحو  أروجتهم  لتحويل  االقتصاديين  الفاعلين 

الميناء الجديد.
إليها  التي أش��ار  ال��رواج  - عدم تقييم فرص 
مكتب الدراسات والمتعلقة برواج مواد البناء، 
السيارات، المواد ذات ارتباط بصناعة الطائرات 

والطاقات المتجددة.
- عدم التطرق لرواج المسافنة وذلك عبر تحليل 
ميناء  م��ش��روع  مكانة  ترسيخ  إمكانية  وبحث 
القنيطرة األطلسي داخل سوق المسافنة، واغتنام 
الفرص المتاحة في هذا المجال على المستوى 
برواج  يتعلق  فيما  وخاصة  والقاري  الجهوي 

الحبوب بمختلف أصنافها.

إذا كانت حركة التمرد موحدة ملاذا تتعدد شعاراتها؟ 

مكتب حقوق التأليف يضحك على ذقون املؤلفني 

الرباط: األسبوع 
ال��ت��ي أسقطت  ال��ت��م��رد  ح��رك��ة 
مرسي في مصر حركة موحدة لها 
استنساخ  ل��ك��ن  واح�����د،  ش��ع��ار 
ال��ت��ج��رب��ة ف���ي ال���م���غ���رب، حمل 
حركة  ب��ي��ن  مختلفة،  ش���ع���ارات 
بإسقاط  ت��ط��ال��ب  ال��ت��ي  ال��ت��م��رد 
النظام، وبين حركة التمرد التي 
كيران،  بن  بسقوط  إال  تطالب  ال 
وبينهما يظهر شعار لحركة تمرد 
تمرد  حركة  نفسها  تسمي  ثالثة 

العدل واإلحسان.
وكانت حركة التمرد قد انطلقت 

أول��ي ش��ارك في صياغته  ببيان 
ن��ج��ل ال��رج��ل ال��ن��اف��ذ ف��ي حزب 
إلياس  وال��م��ع��اص��رة  األص���ال���ة 
البيان  ذل���ك  أن  غ��ي��ر  ال��ع��م��اري، 
اختفى من المواقع اإللكترونية، 
ال��ذي يحمل  الشعار  ش��أن  شأنه 
»عالمة التمرد ضد النظام«، لتحل 
محله حركة تمرد جديدة في طبعة 
كل  م��ن  خالية  ومنقحة،  م��زي��دة 
عليها  ي��ش��رف  اإلزع����اج  عناصر 
أن  دون   )..( ات��ح��ادي��ون  ش��ب��اب 
ينفي  أو  ليؤكد  ب��الغ  أي  يصدر 

عالقة الحركة بالشعار السابق.

الرباط: األسبوع 
تعود الفنانون المغاربة على عدم اكتراث الدولة بمشاعرهم، 
ومنهم من تعود على العيش منفصم الشخصية بين صورته 
الفنية عند الجمهور وبين واقعه اليومي الذي ال يجد فيه ما 

يقتات به في بعض الحاالت.
نموذج  الستهتار القائمين على المؤسسات الفنية بالبالد، 
وقفت عليه »األسبوع« من خالل شيكات منحت لمؤلفين هما 
الكاتب »عنبر ميلود« و»محمد كزار«، ال تتعدى قيمة كل واحد 

منهما 500 درهم.
وال أحد يستطيع أن يعرف المعيار الذي اعتمدت إدارة 
»عبد الله الودغيري« لتؤشر على صرف شيكين يحمالن على 
التوالي مبالغ مدققة بالفرنك، حيث حصل كزار على شيك 
ش�يك  عل��ى  م�يلود  ح�صل  فيما  دره��م،   »477.58« بمبلغ 

يتض�من مب�لغ 599.17 درهم.
الفنانون الغاضبون من مكتب حقوق التأليف وجدوها فرصة 
يستخلص  ال��ذي  المكتب،  ميزانية  في  بالتحقيق  للمطالبة 
واجبات حقوق التأليف دون أن يظهر لها أي أثر عليهم )..(.

شباط

تطوان: األسبوع
في جو رهيب، شيعت ساكنة تطوان مؤخرا الفقيه 
العالمة إسماعيل الخطيب إلى مثواه األخير بمقبرة 
الجنازة  حضر  وقد  مقابر(،  )باب  المنظري  سيدي 
عدة شخصيات مدنية وعسكرية في مقدمتهم محمد 
ووالي  األعلى  العلمي  للمجلس  العام  الكاتب  يسف 
والية تطوان محمد اليعقوبي وعامل عمالة المضيق 
- الفنيدق محمد المرابط، وأعضاء المجالس العلمية 
الجهة  وبرلمانيي  والمنتخبين  تطوان  طنجة  بجهة 
الجالية  وم��م��ث��ل  ال��م��الح��ي،  م��ح��م��د  م��ق��دم��ت��ه��م  ف��ي 
المغربية حسن حمود، وعلي الريسوني مؤرخ مدينة 
غصت  ونقابية،  مدنية  فعاليات  وع��دة  شفشاون، 

جنبات المقبرة، مما خلق ازدحاما كبيرا ملتفا حول 
الراحل. نعش 

مسؤوليات  وتقلد  مناصب،  ع��دة  الراحل  وشغل 
المضيق  بعمالة  العلمي   المجلس  كترؤسه  دينية 
بتطوان،  الدين  أص��ول  بكلية  وأستاذ  الفنيدق،   -
الجامع  بمسجد  وخطيب  العيدين،  ص��الة  وإم���ام 
الجمعة  يوم  كل صباح  دينية  برامج  ومقدم  الكبير، 
في قناة األولى، وترأس الكراسي العلمية، وله عدة 
الفقيد يهتم  مؤلفات مصنفة وغير مصنفة، كما كان 
ب��ت��اري��خ س��ب��ت��ة ال��م��ح��ت��ل��ة، ول���ه م��ؤل��ف��ات ف���ي هذا 
الموضوع، كما كان يعمل مدير ورئيس تحرير مجلة 

الديني. بالشأن  تهتم  التي  »النور« 

علماء وشخصيات مرموقة في جنازة إسماعيل اخلطيب 

املرأة احلديدية في وزارة الرباح 
أوقفت مشروع القنيطرة لكشفها 
نقائص في نتائج مكتب الدراسات

حركة التمرد المغربية حملت في البداية شعار إسقاط النظام قبل أن 
تتحول إلى حركة من أجل إسقاط بن كيران.

منوذج للشيكات التي منحها مكتب حقوق التأليف
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العام  النائب  أم��ر 
هشام  امل���س���ت���ش���ار 
بحبس  ب�������رك�������ات 
السابق  ال���رئ���ي���س 
محمد مرسي15 يوما 
التحقيق  ذم���ة  ع��ل��ى 
اتهامات  ع�����دة  ف����ي 
مقدمتها  ف���ي  ي��أت��ي 
والتحريض  التخابر 
وإشاعة  العنف  على 
ال�����ف�����وض�����ى، وك�����ان 
ال���ن���ائ���ب ال����ع����ام قد 
استمع إلى تسجيالت 
ألربع مكاملات هاتفية 

كل  م��ع  السابق  الرئيس  أج��راه��ا 
في  ممثلة  األم��ري��ك��ي��ة  اإلدارة  م��ن 
جلماعة  العام  وامل��رش��د  الرئاسة، 
محمد  الدكتور  املسلمني  اإلخ��وان 
الذي  أحمد'  الرئيس'  بديع، وجنل 
ك��ان م��وج��ودا ف��ي ت��رك��ي��ا، وحركة 
من  بإذن  كانت  وجميعها  حماس، 

النيابة.
قبل  االتصاالت  هذه  وقد جاءت 
الفريق  ق��ي��ام  م��ن  قليلة  س��اع��ات 
وزير  السيسي  ع��ب��دال��ف��ت��اح  أول 
الدفاع بإعالن خارطة املستقبل في 
بحضور  مساء  التاسعة  الساعة 
كل من الدكتور أحمد الطيب شيخ 
األزهر، والبابا تواضروس الثاني 
محمد  والدكتور  اإلسكندرية،  بابا 

البرادعي.
السابق  ال���رئ���ي���س  ط��ل��ب  وق����د 
خالل اتصاله مع اإلدارة األمريكية 
ع��س��ك��ري��ا حل��م��اي��ة نظام  ت���دخ���ال 
العام  املرشد  من  كما طلب  حكمه، 
العنف  بإشاعة  توجيهات  إص��دار 
حركة  من  طلب  بينما  والفوضى، 

حماس دعم العنف في سيناء.
التي  امل���ك���امل���ات  خ���ت���ام  وف�����ي 
وهي  دق��ي��ق��ة،  نحو30  استغرقت 
ال��رئ��ي��س كي  ال��ت��ي طلبها  ال��ف��ت��رة 
الفريق  دخ���ل  ات��ص��االت��ه،  ي��ج��ري 
أن  الرئيس  وأخبر  السيسي،  أول 
هذه االتصاالت مت تسجيلها بأمر 
من النيابة، وأنها أربعة اتصاالت 
إلى  وال��دع��وة  التخابر  م��ح��وره��ا 

وض���ع  ومت  ال���ع���ن���ف، 
من  ب��دءا  التحفظ،  حت��ت  الرئيس 
هذه اللحظة، واستعاد الفريق أول 
السيسي هاتفه الذي كان قد منحه 
حيث  ات��ص��االت��ه،  إلج���راء  للرئيس 
عنه  ق��د منعت  االت���ص���االت  ك��ان��ت 
منذ اللحظة التي عرض عليه فيها 
أو  التنحي  السيسي  أول  الفريق 
اإلقالة، إلى أن مت وضعه وزوجته 
واث��ن��ني م��ن أب��ن��ائ��ه حت��ت اإلقامة 
التابعة  امل���واق���ع  ب��أح��د  اجل��ب��ري��ة 

للقوات املسلحة.
وعلمت األهرام أن اللقاء الذي مت 
بني السفيرة األمريكية آن باترسون 
نصر  مدينة  في  الشاطر  وخيرت 
أن  على  االتفاق خالله  قد مت  ك��ان 

ي��ت��وج��ه ال��رئ��ي��س ال��س��اب��ق محمد 
عليه  التحفظ  رف��ع  مبجرد  مرسي 
رابعة  إلى مسجد  أمريكي  بضغط 
من  البالد  ش��ؤون  إلدارة  العدوية 
هناك، حتى يصبح هناك رئيسان 
استمرار  م��ع  األوراق،  وتختلط 
احملافظات  ك���ل  ف���ي  امل���ظ���اه���رات 
م��ص��ح��وب��ة ب��ال��ع��ن��ف ف���ي بعض 
األح��ي��ان، وه��و األم��ر ال��ذي سوف 
يعجل بتدخل خارجي، وخاصة مع 
تزايد الفوضى في الشارع، كما مت 
رصد لقاء آخر للغرض نفسه بني 
اإلسكندرية  في  األمريكي  القنصل 
بجماعة  املسؤول  احل��داد  وجهاد 

اإلخ�����������������������وان 
املسلمني.

القرضاوي في قطر على مائدة األمير متيم
لعلماء  العاملي  االحت��اد  رئيس  القرضاوي  يوسف  ع��ودة  كذبت 
قطر وس��ح��ب اجلنسية  م��ن  إب��ع��اده  إش��اع��ات  ل��ل��دوح��ة،  املسلمني 

القطرية منه، التي تداولتها بعض املواقع اإللكترونية.
وعاد الشيخ القرضاوي إلى الدوحة مؤخرا، وحضر مأدبة إفطار 
في حضرة صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني أمير البالد 

املفدى، ألصحاب الفضيلة العلماء ورجال الدين.
ويقيم القرضاوي في بيته مع أسرته بضعة أيام، ثم يغادر إلى 
السعودية ألداء مناسك العمرة خالل األيام القادمة كعادته سنويًا. 
من  إب��ع��اده  إشاعة  نفى  أن  بالدوحة  القرضاوي  ملكتب  وسبق 

»أن  مؤكدًا  منه،  القطرية  اجلنسية  قطر وسحب 
املواقع املشبوهة ومن دار في  ت��ردده هذه  ما 

فلكها عاٍر متامًا عن الصحة«. 
الصيف  إج��ازة  يقضي  القرضاوي  وك��ان 
في القاهرة منذ 29 يونيو املاضي، وسيعود 
إليها الستكمال اإلجازة عقب أداء مناسك 

سنويًا  فضيلته  واعتاد  رمضان.  عمرة 
الدوحة  خ��ارج  الصيف  إج��ازة  قضاء 

خالل شهري يوليوز 
وغشت.

التلفزيون مستقل عن الوزارة 
املقاربة املعتمدة 
البرامج  تناول  في 
مسألة  الرمضانية 
للنقاش،  م��ط��روح��ة 
اع����ت����ب����ار أن  ع���ل���ى 
بعض الدول اعتمدت 
الفكاهة في برمجتها، 
اختارت  دول  وه��ن��اك 
التلفزيونية،  ال��درام��ا 
وإعماال  ل��ن��ا،  بالنسبة 
العمومية  ال���ق���ن���وات  اس��ت��ق��الل��ي��ة  مل���ب���دإ 
السمعية البصرية، فإن القنوات العمومية 
هي التي حتدد حاجياتها واختياراتها في 

مجال اإلنتاجات السمعية البصرية..
مصطفى الخلفي )الحكومة(

في أفق التخلص من دستور 2011
أن  ش������������ك  ال 
يعتبرون  الكثيرين 
 ،2011 دس��ت��ور  أن 
مهمته  أجن������ز  ق����د 
املتمثلة  األس��اس��ي��ة 
»عاصفة«  تدبير  ف��ي 
ال����رب����ي����ع ال���ع���رب���ي، 
وأن��ه يكاد يصبح مع 
ع���ن حلظة  االب���ت���ع���اد 
20 فبراير عبئا ثقيال، 
منه  التخلص  ينبغي 

كليا أو جزئيا، في أقرب وقت، أو على األقل 
جتميد أو تعليق بعض مقتضياته التي قد 

تبدو مزعجة للبعض.
حسن طارق )المعارضة(

ملاذا الوازع األخالقي مع غالب وليس الوفا؟
انطلقنا  إذا 
املنطق  ه��ذا  من 
)ان��ت��خ��اب غالب 
فعلى  س���اب���ق���ا( 
ك�������������رمي غ�������الب 
يقدم  أن  ف����ع����ال 
وعلى  اس��ت��ق��ال��ت��ه، 
أن  اللجان  رؤس��اء 
يقدموا استقاالتهم، 
تشكيل  ي��ع��اد  وأن 
جميع األج��ه��زة.. هم 
قضية  في  األخالقي  ال��وازع  يستحضرون 
كرمي غ��الب، ويغيبون األخ��الق في قضية 
الوفا، ألنه يتماشى مع طرحهم، الغاية من 
كل هذا مبيتة، وهي أن البي ج يدي يريد 
رئاسة مجلس  يعزل غالب من منصب  أن 

النواب ليتفاوض به مع األحرار.
عادل تشيكيطو )حزب االستقالل(

رضيت أن أكون زوجة ثانية
أن  رض������ي������ت 
أك����������ون زوج������ة 
ث����ان����ي����ة ألن���ن���ي 
م������ت������أك������دة م���ن 
)م���ن  م���ح���م���د  أن 
ال���ب���ح���ري���ن( ق���ادر 
التوازن  على خلق 
زوجته  وبني  بيني 
وأبنائه،  األول������ى 
صراحة  أرى  وال 
األمر  ف��ي  ض��ي��ر  أي 
م���������ادام االح�����ت�����رام 

الزوج  وم��ادام  متوفرين،  واحلب  والثقة 
قادرا على الفصل والعدل.

دنيا باطمة )فنانة(

يتضمن هذا الركن األسبوعي 
بعض وجهات النظر المعبر عنها 

خالل هذا األسبوع لوسائل اإلعالم 
وهي تعبر عن رأي أصحابها.

وجهــات نـظـــر

9
قراءة في خبر

جريدة
اجلرائد

هل يجمعهما المصير نفسه
"حبس مرسي إلى جانب حسني مبارك" بتهمة التخابر والتحريض على العنف

فريق حزب  رئيس  وهبي،  اللطيف  عبد  ِانتقد 
األصالة واملعاصرة في مجلس النواب، مصادقة 
تنظيميني هما  قانونني  على مشروعي  احلكومة 
في طور الدراسة من قبل جلنة العدل والتشريع 

في البرملان.
ثالثة  على  وافق  قد  احلكومة  مجلس  وكان 
قوانني تنظيمية أعدتها احلكومة تتعلق بتنزيل 
احلكومة،  ألشغال  التنظيمي  القانون  الدستور: 
الدستوري������ة،  للمحكمة  التنظيمي  والقانون 
احلقائق  تقصي  للجان  التنظيمي  والقانون 
الدستورية  احملكمة  قانوني  أن  رغم  البرملان��ي��ة، 
قيد  ي��وجدان  البرملانية،  احلقائق  تقصي  وجلان 
عليها  أحيال  والتشري���ع  العدل  بلجنة  املناقشة 
املعارضة  ألحزاب  ممثلة  نيابية  فرق  قبل  من 

واألغلبية.

النواب  مجلس  رئ��ي��س  غالب،  ك���رمي  وكان 
رئيس  ك���ي���ران،  بن  اإللھ  عبد  انتقد  قد  نفسھ 
»احلق  موضوع  حول  مناظرة  خالل  احلكومة 
في احلصول على املعلومات«، نظمت في يونيو 
بالسعي  حكومتھ  واته�����م  بالرباط،  املاضي 
جتميد  خالل  من  التشري���ع  مجال  على  للهيمنة 
بها  ي��ت��ق��دم  التي  القوان�����ني  مقترحات  من  عدد 
مبشاريع  ستأتي  احلكومة  أن  بدعوى  النواب 
في  قانون احلق  إلى  إشارة  في  قوان��ني مماثلة. 
احلصول على املعلومة التي تقدم بها نواب حزب 
املعارض،  الشعبية  للقوات  االشتراكي  االحتاد 
مماثال  قانونا  لديها  أن  احلكومة  أعلنت  والتي 
في  وهبي،  قال  السياق،  ه��ذا  وفي  اإلعداد.  قيد 
تصريح لھ وزعھ أمس الفريق النيابي للحزب، إن 
»مصادقة احلكومة على بعض مشاريع القوانني 

في  قوان��ني  كمقترحات  مدرجة  وهي  التنظيمية 
برامج أشغال اللجان البرملانية، يعد انقالبا من 

احلكومة..«
متأخرة  احلكومة  تأتي  وه��ب��ي:»أن  وأضاف 
املوضوع  نفس  في  تنظيمية  قوان��ني  في  وتبت 
عرقلتها  في  الفشل  بعد  النواب  ي��ن��اقشھ  الذي 
واحتقار  اس��ت��ه��زاء  أكبر  يعد  النواب  مبجلس 
السلطات  ولتوازن  املؤسسة  ل��ه��ذه  وإه�����انة 
وهبي  وطالب  الدستور«،  في  عليه  املنصوص 
القوانني  مناقشة  في  باالستمرار  البرملان  نواب 
التنظيمية التي شرعوا في مناقشتها منذ أشهر، 
ومن بينها مقترح قانون تنظيمي يتعلق بلجان 
تقصي احلقائق الذي يوجد في مراحلھ األخيرة، 

والذي يدخل في صميم عمل 
املؤسسة التشريعية.

حادثة سير بني احلكومة والبرملان

ط������ل������ح������ة ج�����ب�����ري�����ل 
السوداني  ال��ص��ح��اف��ي 
امل����ق����ي����م ف�����ي امل�����غ�����رب، 
امللك  ك���ت���اب  وص����اح����ب 
وال���ع���ق���ي���د، وامل����ع����روف 
مب���ق���االت���ه ف����ي ج���ري���دة 
يستعد  األوس��ط،  الشرق 
إلطالق جريدة »العاصمة 
جتربة  وه����ي  ب���وس���ت«، 
صحيفة  م��ن  مستلهمة 
بوست«  »ال���واش���ن���ط���ن 
بتأثيرها  امل����ع����روف����ة 

القرار األمريكي. الكبير على مراكز 
إطالق  بأن  أصدقائه  لبعض  أسر  قد  جبريل  طلحة  وكان 
األسابيع  غضون  في  ستنطلق  بوست«  »العاصمة  جتربة 
صحافيني  مع  لقاءات  عدة  أج��رى  قد  وك��ان  املقبلة،  القليلة 
ومثقفني من بينهم عبد الله العروي الذي قال له »ليس مهمًا 

كم توزع الصحف بل املهم ما هو تأثيرها«.

الواشنطن بوست في الرباط

صورة مركبة يظهر فيها مرسي إلى جانب مبارك
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مفاجأة.. والدة السيسي يهودية مغربية 

اجليش املغربي أقوى من اجليش اجلزائري

بعد استقالته املدوية والصادمة من يومية القدس 
الباري  بعبد  اتصلت  اجل���ارح،  وانصرافه  العربي، 
عطوان يوما بعد الواقعة ألطمئن عليه، خاصة وأنه 
صديق عزيز وإنسان ودود وكائن عاطفي وقلم ميلك 
كاريزما الفتة. لم يرد علي أبو خالد. فسرت األمر بأنه 
يخلد للراحة، وأنه منح عقله وجسمه خللوة قد تتيح 
له مساحة معقولة للتخطيط والتفكير في ما سيأتي.

واكتفيت بقراءة ما كتبه زمالؤه وأصدقاؤه ومحبوه 
من كل البلدان العربية وباقي أصقاع العالم عن هذه 
االستقالة من منبر واكبته منذ والدته، وساهمت فيه 
لسنوات لكن بشكل متقطع. وكنت أظن أنه سيصوم 
عن الكتابة لفترة من الوقت، لكنه وهو املصاب بعشق 
كل  جت��اه  ونضالي  أخ��الق��ي  بعقد  وامل��ط��وق  الكتابة 
الساعني إلى الكرامة واحلرية والدميقراطية والعدالة، 
تداعيات  على  فائقة مترد  لم يصمد طويال وبسرعة 
تعقبهما  أن  الطبيعي  من  وكقرار  كخيار  االستقالة 
فترة استراحة وتأمل، وهكذا ظل يكتب مقاله يوميا 
وينشره في حسابه على الفايسبوك، وكأنه لم يغادر 

مقر القدس العربي العتيق.
بعبد  اتصلت  يوليوز   19 اجلمعة  يومه  ظهيرة 
لكن  بلندن،  منزله  ف��ي  مقيم  أن��ه  أظ��ن  كنت  ال��ب��اري، 
صوته تناهى إلى سمعي من عمان العاصمة األردنية.
كعادتي مع أبي خالد أمزح معه ونستعمل لغة فيها 
أيضا، حتدثنا  واجلدية  واملرح  السخرية  من  الكثير 
وحب  والعطالة  االستقالة  بعد  وم��ا  االستقالة  ع��ن 

القراء واألصدقاء.
ال��رج��ل م��ن خ��الل حديثه معي راب���ط اجلأش  ب��دا 
الصمود  من  كبير  قدر  على  ومنطويا  البال  ومرتاح 
إعالمية في سياق  أداء رسالة  في مواصلة  والرغبة 

استثنائي.
وع��ب��د ال��ب��اري ذه���ب إل���ى ع��م��ان إلل��ق��اء مجموعة 
م��ن احمل���اض���رات ف��ي إط����ار أع��م��ال خ��ي��ري��ة لصالح 

الفلسطينيني، قلت له هذا شكل آخر من الوجود.
ِاقترحت عليه أن يشارك في تقدمي وتوقيع كتابي 
ضد الغياب، وهو ثمرة حوارات أجريتها مع الشاعر 
علي  رد  وك��ع��ادت��ه  دروي�����ش،  م��ح��م��ود  الفلسطيني 
احلدث،  هذا  في  للمشاركة  منشرحا: سأكون سعيدا 
الكتاب  ه��ذا  تقدمي  كتب  م��ن  ه��و  خالد  أب��ا  أن  علما 
أوائ��ل شهر غشت املقبل ضمن كتاب  ال��ذي سيصدر 
برمج  وقد  الثقافية،  دبي  مجلة  تصدره  الذي  الشهر 
الكتاب ليتصادف مع ذكرى رحيل الشاعر االستثنائي 

محمود درويش.
عبد الصمد بنشريف )صحافي(

من هنا وهناك

أول تلفون بعد استقالة عطوان 

رمضان والناس )3(صيفيةفسحة

ق��ال��ت م��ص��ادر م��ن امل��رص��د اإلسالمي 
من  وع���دد  اإلع��الم��ي  التضليل  ملكافحة 
الفري�ق  وال�دة  إن  اإلس�المية  املن��تديات 
تيتاني  مليكة  هي  السيسي  الفتاح  عبد 
تزوجت في عام 1953، وأجنبته سنة 1954، 
وحصلت على اجلنسية املصرية خالل عام 
1958 وألغت اجلنسية املغربية حتى يدخل 

السيسي الكلية احلربية في عام 1973.
وأش�������ارت امل����ص����ادر، ن��ق��ال ع���ن موقع 
إلى  تعود  السيسي  ج��ذور  أن  ويكبيديا، 
يهود املغرب، حيث ُولد عوري صباغ خال 
والدة الفريق السيسي  في املغرب، ودرس 
صباغ املعادن في مدرسة ثانوية فنية في 

الدار البيضاء.
كمهندس،  معتمدا  وقت الحق  في  وكان 
وعاش  العامة،  اإلدارة  كلية  م��ن  وت��خ��رج 
كان عضوا في احلركة  في مراكش، حيث 

منظمة  ف��ي  ع��ض��وا  أي��ض��ا  وك���ان  »درور«، 
»هاماجني«  األرض  حتت  اليهودية  الدفاع 

من عام 1948 وحتى عام 1950.
صباغ  عائلة  انضمت   1951 ع��ام  وف��ي 
إلى حزب ماباي، على أن تصبح عضوا في 
عوري  وعمل   .1959 عام  املركزية  جلنتها 
صباغ كمدرس في مجال التدريب املهني في 
بئر السبع من عام 1957 حتى عام 1963، 
في  املهني  التعليم  على  كمشرف  ثم  ومن 

وزارة التربية والتعليم من عام 1963 
 1968 ع��ام  وم��ن   .1968 ع��ام  حتى 
كسكرتير  عمل   1981 ع��ام  ولغاية 
السبع«،  »بئر  في  العمال  مجلس 
1982 كان  1974 وعام  وبني عام 

أي���ض���ا ع���ض���وا في 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة 

الهستدروت.

كأقوى  الثالثة  املرتبة  املغربية  امللكية  املسلحة  القوات  ِاحتلت 
الدولي،  البحث االستراتيجي  إفريقيا، في دراسة ملعهد  جيش في 
الصادر  العسكري  والتجهيز  التسلح  مقياسي  على  باالعتماد 
اإلفريقي  التصنيف  في  متقدمًا  املغربي  أخيرًا، حيث جاء اجليش 

على كل من جنوب إفريقيا ونيجيريا والسنغال واجلزائر.
جاء  فقد  األميركية«،  الدفاع  »وزارة  للبنتاغون  دراس��ة  وحسب 
38 على املستوى العاملي، فيما احتلت اجلزائر  املغرب في املرتبة 
في  األميركية  املتحدة  الواليات  جاءت  في حني  عامليًا،   40 املرتبة 
املرتبة األولى تليها روسيا، فالصني في املرتبة الثالثة، وبريطانيا 

رابعة، وفرنسا في املركز اخلامس.

صاحبة الرسائل التي كادت تقتل أوباما
قضية  خ��ل��ف��ي��ة  ع���ل���ى 
امل��ل��وث��ة مبادة  ال��رس��ائ��ل 
والتي  السامة  »الريسن« 
مكتب  إل��ى  توجيهها  مت 
باراك  األمريكي  الرئيس 
مكتب  اع��ت��ق��ل  أوب����ام����ا، 
الفيدرالي  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
املمثلة  آي«  ب����ي  »إف 
األمريكية شانون روجرز 
ب��ت��ه��م��ة ض���ل���وع���ه���ا في 

توجيه هذه الرسائل.
صحيفة  وق�������ال�������ت 
بوست«  »ه��اف��ن��ج��ن��ت��ون 
احملققني  إن  األم��ري��ك��ي��ة: 

الشهر  ال��رس��ال��ت��ني  ه��ات��ني  وج��ه��ت  روج����رز  ب���أن  يشتبهون 
منطقة شريفبورت،  الرسائل هو  أن مصدر  املاضي. وكشف 

بوالية لويزيانا.
 ونقلت الصحيفة عن السلطات الفيدرالية قولها إن روجرز 
أن زوجها هو من  لتزعم  ب���»إف بي آي«  البداية  اتصلت في 

بعث الرسائل، ليتبني أنها هي من أرسلتها في احلقيقة.
ولعبت شانون أدوارًا ثانوية في عدد من األفالم واملسلسالت 
 ،»The walking dead«، »The Vampire Diaries« وأبرزها  األمريكية، 
األمريكي  اجليش  في  مخضرم  محارب  هو  زوجها  أن  كما 
يدعى ناثانيال ريتشاردسون.. وميكن ل�50، 0 ميكروجرام من 

سم الريسني أن يقتل راشدا على الفور.

أخبار  قصاصة 
التي  ت��ل��ك  غ��ري��ب��ة 
»قناة  أوردت�����ه�����ا 
س������ك������اي ن����ي����وز 
حيث  ال��ع��رب��ي��ة«، 
ال�����دار  إن  ق���ال���ت 
تنفي  ال��ب��ي��ض��اء 
بتقدمي  ع��ل��م��ه��ا 
ف��������اروق ال���ش���رع 
إلى  اللجوء  طلب 
وبغض  امل��غ��رب«، 
النظر عن مصادر 
اخل�������ب�������ر ال����ت����ي 
إليها  اس���ت���ن���دت 

اخللط  يؤكد  النوع  هذا  من  خبرا  فإن  القناة، 
الذي وقع للمسؤولني بني مدينة الدار البيضاء 

والرباط العاصمة السياسية.
وك��ان��ت ع��دة م��ص��ادر إع��الم��ي��ة ق��د ق��ال��ت إن 
طلب  الشرع  ف��اروق  ال��س��وري  الرئيس  »نائب 
مؤخرا متكينه من اإلقامة في منفى اختياري 
القطرية  القيادة  من  عزله  بعد  وذلك  باملغرب، 

حل����زب ال��ب��ع��ث احل���اك���م في 
سوريا«.

الدار البيضاء تتحدث عن 
فاروق الشرع بدل الرباط

السيسي

الشرع

روجرز 
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األسبوع الرباط: 
في  دخ��ل  العالم  أن  الضحاك  يعتبر 
الصناعية،  الثورة  بعد  جديدة  مرحلة 
على  ال��دول��ي  ال��س��وق  بهيمنة  تتميز 
الرفع  ن��ت��ي��ج��ة  ال���وط���ن���ي  االق���ت���ص���اد 
ال��ت��دري��ج��ي ل��ل��ح��دود اجل��م��رك��ي��ة، مما 
اقتصاد  ت��ق��دم  ف��ي  ال��رح��ى  قطب  جعل 
دولة معينة مقارنة مع دولة أخرى هو 
السنوات  متيزت  باملقابل  »املنافسة«، 
األخيرة، حسب نفس املصدر، بانكماش 
السيادي،  وغير  السيادي  الدولة  دور 
قائمة  مؤسسة  اإلنسان  أصبح  بعدما 
الذات من خالل عاملية حقوق اإلنسان، 
هو  فيما  حتى  للغير  بالتدخل  »تسمح 
سيادي للدولة، باعتبار السكان عنصرا 
اإلقليم  ج��ان��ب  إل���ى  ل��وج��وده��ا  ث��ال��ث��ا، 
الثالثة  ال��ع��ن��اص��ر  وه���ي  واحل��ك��وم��ة، 
تقليديا،  ال��دول��ة  عليها  تنبني  ال��ت��ي 
وزاد انكماش دورها بخوصصة بعض 
من  لها  موكولة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  األنشطة 

العمومية. املؤسسات  خالل 

تباطؤ الدور التقليدي للدولة، يوازيه 
عاد  غير  منو  الضحاك،  اعتقاد  حسب 
العالم  يجعل  ما  وهو  للقطاع اخلاص، 
بطيئة  إح���داه���م���ا  ب��س��رع��ت��ن،  ي��س��ي��ر 
وأخ����رى سريعة  ال���ع���ام،  ال��ق��ط��اع  ف���ي 
ون��اج��ع��ة ف��ي ال��ق��ط��اع اخل����اص، وهنا 
ينبه الضحاك ملسألة في غاية األهمية، 
ففقدان الدولة لدورها التقليدي، يوازيه 
استمرار العمل بنفس العدد الهائل من 

املوظفن.

 أعطاب اإلدارة العمومية 
نظر  وج��ه��ة  ح��س��ب  اإلدارة  ت��ع��ان��ي 
القطاع  م���ع  امل��ن��اف��س��ة  م���ن  ال��ض��ح��اك 
األطر  يستقطب  ب���ات  ال���ذي  اخل����اص، 
املتعددة،  احل��واف��ز  طريق  عن  املؤهلة 
وم��ن��ه��ا ارت���ف���اع األج�����ر، وك����ذا ضبط 
الترقي بناء على النجاعة واإلبداع، في 
حن  تواصل اإلدارة العمومية تشبثها 

بنظام ترقي املوظفن بناء على األرقام 
الذي  األقدمية  نظام  وعلى  االستداللية 
ي��ت��س��اوى ف��ي��ه امل���وظ���ف امل���واظ���ب مع 
الكفاءة  تعوزه  ال��ذي  ال��ع��ادي  املوظف 
في بعض األحيان، فضال عن كون نظام 
الترقي في الوظيفة العمومية تؤثر فيه 

العالقة بن الرئيس واملرؤوس.
الوظيفة  ع���ن  احل���دي���ث  وي��ق��ت��ض��ي 
املكوث  جدوى  عن  التساؤل  العمومية 
الذي  األمر  احلياة،  مدى  التوظيف  في 
اخلاص،  ال��ق��ط��اع  ف��ي  وق��وع��ه  ال ميكن 
يتمكن  ال  أن  ال��ط��ب��ي��ع��ي  م��ن  أن���ه  ذل���ك 
اجلديدة،  باملعارف  اإلمل��ام  من  املوظف 
التكنولوجي  التقدم  يخلفه  عما  فضال 
من حتول قطاعات منتجة إلى قطاعات 

منتجة. غير 
هناك عيب آخر في اإلدارة العمومية 
يتمثل في إسناد إدارة املوارد البشرية 
دون  العمومية  الوظيفة  في  ت��درج  ملن 
تكوين  على  مدى حصوله  إلى  االنتباه 

بالشكل  ال��ب��ش��ري��ة  امل����وارد  إدارة  ف��ي 
املناخ  خلق  على  ق���ادرا  يجعله  ال���ذي 
وخلق  املردودية  لرفع  احملفز  اإليجابي 
املوظف  بن  تضامني  اجتماعي  مناخ 

والدولة..

 تخلف في نصوص القانون 
خالل تدخله أمام مجموعة من الوزراء 
وأمام األمن العام للحكومة الفرنسية، 
القوانن  إشكالية  إل��ى  ال��ض��ح��اك  نبه 
 1958 س��ن��ة  فقبل  للوظيفة،  املنظمة 
للوظيفة  أساسي  قانون  هناك  يكن  لم 
ال��ع��م��وم��ي��ة، ال��ل��ه��م ب��ع��ض اإلش�����ارات 
العمومية،  والوظيفة  للموظفن  فقط 
املؤرخ  الشريف  الظهير  ف��ي  ورد  كما 
بكتمان  يتعلق   1939 أكتوبر   11 ف��ي 
اتفاقية  وك��ذا  الوظيفة  أو  احلرفة  سر 
 6 التعاون اإلداري والفني املؤرخة في 

.1957 فبراير 

املساواة ووحدة األمة« تتعارض مع مبدإ »الوظيفة العمومية 

البقاء في الوظيفة مدى الحياةاألمين العام للحكومة يتساءل عن جدوى 

حجب النقاش العقيم بني مكونات األغلبية األنظار عن موضوع الساعة، وهو إطالق ورش »املراجعة الشاملة للنظام األساسي للوظيفة 
العمومية«، وبينما كانت جل الصحف واملواقع اإلخبارية منشغلة بالتطورات احلكومية، كان عدد كبير من اخلبراء مجتمعني في بوزنيقة وهم 

بصدد التفكير في إيجاد حل ملشكلة تراكم املوظفني في القطاع العام دون فائدة.
اللقاء الذي انعقد مؤخرا، أدهش جل املتتبعني من خالل اآلراء اجلريئة التي مت التعبير عنها ألول مرة، »فاعتبار الوظيفة العمومية حقا 

مكتسبا، يعد اختالال خطيرا جدا يوصل إلى اإلجرام، كأن يحرق أحد املعطلني ذاته«، حسب تعبير رئيس احلكومة عبد اإلله بن كيران الذي 
سبق له أن رفض اإلدماج املباشر لـ 2800 معطل، موقعني على محضر للتوظيف مع احلكومة السابقة.

وتلتقي وجهة نظر بن كيران من حيث توضيح »الفهم اخلاطئ للوظيفة العمومية« مع وجهة نظر األمني العام للحكومة ادريس الضحاك الذي 
قدم تشريحا دقيقا لـ»معضلة« الوظيفة، بشكل أثار اهتمام اخلبراء، واألمني العام للحكومة الفرنسية الذي كان حاضرا في اللقاء املشار إليه .

فيما يلي تنفرد »األسبوع« بنشر تفاصيل كلمة األمني العام للحكومة ادريس الضحاك أمام املجتمعني في إطار املناظرة الوطنية حول الوظيفة 
العمومية، وميكن اعتبارها مبثابة تقرير ميهد إلمكانية إلغاء الوظيفة العمومية في املستقبل باملغرب.

*
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أن  إلى  نبه احلاضرين  املتحدث  نفس 
العمومية  للوظيفة  األس��اس��ي  ال��ق��ان��ون 
الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958 خضع 
لعدة تعديالت، ومنها املادة الرابعة التي 
األساسي  القانون  تطبيق  من  تستثني 
املسلحة  والقوات  القضاء  رج��ال  العام، 
وهيئة املتصرفني بالداخلية، كما تسمح 
تخص  أخ��رى  أساسية  قوانني  بصدور 
الدبلوماسي  ال��س��ل��ك  أع��ض��اء  م��ن  ك��ال 
والهيئات  التعليم  ورج���ال  والقنصلي 
املكلفة بالتفتيش العام للمالية، وموظفي 
وإدارة  الشرطة،  وأع��وان  الضبط،  كتابة 
وإدارة  امل���ط���اف���ئ،  ورج�����ال  ال���س���ج���ون، 
اجلمارك، واملفتشني واملراقبني واحلراس 
الضحاك  يتساءل  التجارية...  بالبحرية 
ع��ن أي ق��ان��ون أس��اس��ي ن��ت��ح��دث؟ أهو 
أم   1958 لسنة  العام  األساسي  القانون 
تضاف إليه القوانني األساسية األخرى؟ 
للمقتضيات  بالنسبة  قوله  ميكن  وم��اذا 
التي تسمح  املادة السادسة  الواردة في 
لإلدارة بأن تشغل عند االقتضاء أعوانا 
وف���ق ش���روط وكيفيات  ع��ق��ود  مب��وج��ب 
إلى  اإلدارة  تلجأ  فهل  مرسوم،  يحددها 

التعاقد مع املرشحني، وأي شكل لهذا التعاقد، هل يخضع 
للقانون العام أو اخلاص أو هما معا؟.

املفهوم  تنزيل  أن  اململكة«،  قوانني  »ح��ارس  يعتبر  كما 
التي  للنصوص  مراجعة  عنه  نتجت  للسلطة،  اجل��دي��د 
تنظم عالقة املواطن بالسلطة وباإلدارة، من خالل تفعيل 
ومنها  املفهوم،  ه��ذا  تدعم  التي  املؤسسات  بعض  دور 
مؤسسة الوسيط التي تتولى مببادرة منها أو بناء على 
شكاية تظلم، النظر في جميع احلاالت التي يتضرر فيها 
للقانون وملبادئ  املنافية  اإلدارة  األشخاص من تصرفات 
ال��ت��ي ت��ت��ج��اوز أحيانا  ال��ع��دل واإلن���ص���اف، تلك امل��ب��ادئ 
القانون املطبق إذا لم يؤد إلى العدل واإلنصاف.. كل هذه 
االقتراحات تبقى غير كافية أمام التغيرات الكبرى عامليا 

مراجعة  الضروري  من  أنه  يعتقدون  ولذلك  ووطنيا، 
اجلواب  اجتاه  في  ككل  ب��اإلدارة  املتعلقة  املنظومة 
على العديد من األسئلة التي يطرحها البعض حول 
تقليص دور الدولة وتبسيط اإلدارة ورفع يد الدولة 

عن العديد من املجاالت لصالح القطاع اخلاص.
 التجارب الدولية ودستور 2011 

يقول األمني العام للحكومة إن دستور 2011 
جاء ليكرس مبدأ احلكامة ويربط املسؤولية 

تنظيم  م���ب���ادئ  ول��ي��ض��ع  ب��احمل��اس��ب��ة، 
املرافق العمومية على أساس املساواة 
واالستمرارية  واإلنصاف  الولوج  في 

وخضوعها للجودة والشفافية.
دستور  عليها  ن��ص  ال��ت��ي  امل��ب��ادئ 
أكثر  ب��ش��ك��ل  تلمسها  مي��ك��ن   2011
وض��وح��ا م��ن خ���الل س��ي��اس��ة بعض 
الدول األروبية واألمريكية واألسيوية 
نظام  ف��ي  النظر  ب��إع��ادة  قامت  التي 
ذلك  على  املثال  العمومية..  الوظيفة 
م��ن دول���ة ال��س��وي��د ال��ت��ي ب����ادرت منذ 
في  العاملني  إخضاع  إلى  الستينيات 

تستثن  ول��م  اخل���اص  للقانون  اإلدارة 
)القضاء،  من ذلك إال الوظائف السيادية 
اجل��ي��ش، ال�����والة، ال��ش��رط��ة، ال������درك..(.. 
سمح  فقد  الدولة،  دور  لتقلص  وبالنظر 
القانون السويدي بتخفيض عدد املوظفني 
بالتدريج مع القيام بدفع تعويضات لهم 

بعد التفاوض مع النقابات قبل فسخ عقود 
التعويض  يكون  أن  على  واحل��رص  الشغل، 

عن الفسخ عادال..
ف��ي معرض  أدرج���ه الضحاك  آخ��ر  من���وذج 
حديثه ع��ن ال���دول ال��ت��ي ق��ام��ت ب��إل��غ��اء نظام 
عوضته  التي  إيطاليا  من  العمومية  الوظيفة 
وذلك  اخل��اص  للقانون  تخضع  شغل  بعقود 
سنة 2001 ولم تستثن من هذا النظام اخلاص 
الوالة  ال��ق��ض��اء،  مثل  السيادية  ال��وظ��ائ��ف  إال 
اجليش  اجلامعة،  في  األساتذة  الداخلية،  في 
الوظيفة  والدرك..الذين حافظوا على  والشرطة 

العمومية بواسطة مباراة وطنية.
 ،2002 سنة  في سويسرا  األم��ر حصل  نفس 
للوظيفة  ال��ع��ام  النظام  م��ن  االنتقال  وق��ع  حيث 
العمومية، إلى نظام العقود القريبة من العقود 
العمومية  الوظيفة  ن��ظ��ام  وأل��غ��ي  اخل��اص��ة، 

قامت  أن دوال كثيرة  بواسطة استفتاء  شعبي عام، كما 
النظر في نظام الوظيفة العمومية بشكل مشابه،  بإعادة 
ومنها على اخلصوص، بريطانيا وكندا وبلجيكا وهولندا 
أسيوية  ودول  األمريكية،  املتحدة  وال��والي��ات  وأمل��ان��ي��ا 
خاصة تلك السائرة في طريق النمو مثل الفيتنام، التي 
اإلدارة  ب��إص��الح��ات همت  األخ��ي��رة  ال��س��ن��وات  ف��ي  قفزت 
والوظيفة العمومية، حيث ينتظر أن تقوم بتسريح 400 
العمومية  اإلدارة  في  العاملني  ربع  ميثلون  موظف  ألف 
نتيجة خوصصة مؤسسات ومقاوالت عمومية وغير ذلك 
من اإلجراءات، علما أن هذه البلدان تتميز بخضوع أغلبية 

املوظفني للقانون اخلاص )قانون الشغل(.
من جهتها تتميز إيطاليا عن باقي الدول، حسب ادريس 
الضحاك، بكونها اتخذت خطوات أبعد، بتنازلها عن بعض 
خصوصية،  أو  عمومية  ملؤسسات  اختصاصاتها 
بعض  ف��ي  العمومية  السياسة  بتنفيذ  وكلفتها 
امليادين، منها على اخلصوص، اخلدمات احمللية 
واجلماعات احمللية والشركاء االجتماعيني، فيما 
وبذلك  االجتماعية،  احلماية  م��ن  بجزء  يتعلق 
القطاع  إلى  اخلاص  القطاع  روح  الدولة  أدخلت 

العام.
 االستثناء الفرنسي والمغربي 

يؤكد  ال��ذك��ر،  السالفة  ال���دول  بخالف 
نفس املصدر، أن فرنسا سارت في اجتاه 
آخر، بعد والدة القانون األساسي العام 
تاريخي  ظرف  في  العمومية،  للوظيفة 
ما بعد احلرب نتيجة اتفاق الشيوعيني 
والكوليني لوضع نظام عام أصبح يضم 
أربعة ماليني موظف، تناسلت بعده عدة 
استثناءات )700 مهنة ونظام أساسي 
وهي  ق��ان��ون��ي(  إط���ار   50 ف��ي  للشغل 
املادة  ف��ي  لها  مثيال  اس��ت��ث��ن��اءات جن��د 
في  العام  األساسي  القانون  من  الرابعة 
االهتمام  وقع  حيث   ،1958 لسنة  املغرب 

بالهيئات أكثر من االهتمام باملهنة.
أمام هذا الوضع كان لزاما على فرنسا 
العمومية،  السياسة  مل��راج��ع��ة  ال��ت��ح��رك 
العمومية،  ال��وظ��ي��ف��ة  إص�����الح  ب���ه���دف 
ومراجعة  األج��ر  بتأهيل  األم��ر  ويتعلق 
ال��ت��ن��ق��ي��ط وث���ق���اف���ة امل����ب����اراة واحل�����وار 
النقابية،  املنظمات  ومتثيل  االجتماعي 
العقد  ليحل محلها  أحيانا  املباراة  وإلغاء 
املتفاوض بشأنه..األمر الذي سمح بوجود 
نوع من العاملني غير موظفني ويشتغلون 
إدارية  لصالح مصلحة عمومية ذات صفة 

إلى جانب مأجوري القطاع اخلاص.
فرنسا إذن مثلها مثل املغرب، تفرق بني 
النظام القانوني ألعوان املصالح العمومية 
في  للمأجورين  القانوني  والنظام  لإلدارة 
جميعا  أنهم  من  بالرغم  اخل��اص  القطاع 
حرة  )م��دارس  القطاع  نفس  في  يعملون 
ع��م��وم��ي��ة، ج��ام��ع��ات خاصة  وم������دارس 
وج��ام��ع��ات ع��م��وم��ي��ة..( مم��ا ي��ط��رح معه 
البعض عدم احترام مبدإ املساواة وكذا 

وحدة األمة.

ترفع بعض مجموعات املعطلني مطلبا 
يبدو مثيرا للجدل وهو »ضرورة اإلدماج 
قيد  دون  العمومية  الوظيفة  في  املباشر 
بفهم خاطئ  األم��ر  يتعلق  أال  ش��رط«،  أو 
للقانون؟، فالدستور ينص على احلق في 
الشغل وليس احلق في الوظيفة العمومية، 
ثم مطالب كهذه تبدو متعارضة متاما مع 
باتت  التي  الدولية  املؤسسات  توجهات 
توصي بضرورة تقليص أعداد املوظفني.

إنه الفهم اخلاطئ للقانون، حسب تعبير 
رئيس احلكومة عبد اإلله بن كيران الذي 
على  املعطلني  بعض  إق��دام  من  استغرب 
مبطلب  التشبث  نتيجة  ذوات��ه��م  إح��راق 

»احلق في الوظيفة العمومية«.
وبعيدا عن اجلدل الدائر حول شرعية 
العمومية،  الوظيفة  في  اإلدم���اج  مطلب 
تتواصل معركة مئات املعطلني املعروفني 
مبجموعة 20 يوليوز، وهم أولئك العاطلني 
الذين وقعت معهم احلكومة السابقة في 
على  تنص  محاضر  العربي  الربيع  أوج 
العمومية،  الوظيفة  أسالك  في  إدماجهم 
ب��ل إن احمل��ك��م��ة ح��ك��م��ت ل��ص��احل��ه��م في 
رفضت  التي  احلالية،  احلكومة  مواجهة 
تشغيلهم، مببرر أن الدستور ينص على 

املساواة وتكافؤ الفرص.
يوليوز،   20 محضر  أص��ح��اب  معركة 
ال  ال��ق��ض��ائ��ي��ة،  األح��ك��ام  تدعمها  وال��ت��ي 
تغني من طرح بعض األسئلة من قبيل: ما 
حاجة احلكومة إلى 2800 موظف جديد، 
لهم شواهد عليا؟ هل يعقل أن تخصص 
مالية ضخمة ألجور  اعتمادات  احلكومة 
العام في عز األزمة  القطاع  املوظفني في 
االستثمار  ح��س��اب  ع��ل��ى  االق��ت��ص��ادي��ة 
يتساءل  ه��ك��ذا  ال��ك��ب��رى؟  واإلص���الح���ات 
بخصوص  املتفائلني  غير  الناس  بعض 
استمرار احلكومة في نهج سياسة إغراق 

الدولة باملوظفني..
س����ؤال آخ���ر ي��ط��رح ن��ف��س��ه ف��ي قضية 
سؤال  هو  وغيرهم،  يوليوز   20 معطلي 
املباشر  إن مطلب اإلدماج  الكفاءة، حيث 
بعض  كفاءة  ع��دم  معضلة  وراءه  يخفي 
ال��ش��واه��د اجل��ام��ع��ي��ة، »فبعض  ح��ام��ل��ي 
دروس  إل��ى  يحتاجون  اإلج���ازة  حاملي 
محو األمية، ومنهم من ال يحسن الكتابة 
عدد  )األس��ب��وع  بالفرنسية  وال  بالعربية 

20 يونيو 2013(.
مع ذلك ميكن القول، إن قضية محضر 
20 ي��ول��ي��وز ق��د ي��ت��م ط��ي��ه��ا ن��ه��ائ��ي��ا، مع 
»محضر  اإلداري��ة بشرعية  إقرار احملكمة 
احلكومة  على  يفرض  مما  يوليوز«،   20
تنفيذه، ولكن ذلك ال مينع من القول بأن 
قرارا من هذا النوع يتعارض مع التوجه 
من  يتخلص  ب��دأ  ال���ذي  اجل��دي��د  العاملي 
عبء الوظيفة العمومية عن طريق تراجع 
القطاعات  خوصصة  خ��الل  م��ن  ال��دول��ة 
الهائل  الكم  إدماج هذا  إن  ثم  العمومية، 
فائدة  ح��ول  س���ؤاال  ي��ط��رح  املوظفني  م��ن 
أطلقتها  التي  الطوعية«  »املغادرة  جتربة 
الدولة في وقت سابق من أجل التخفيف 

على الناجت الداخلي اخلام.
م��ع��ط��ل��ي محضر  م��ج��م��وع��ة  أن  ي��ذك��ر 
 2800 أعضائها  ع��دد  يبلغ  ي��ول��ي��وز   20
معطل، منقسمني إلى أربع مجموعات هي 
)املوحدة واألولى والوطنية واملرابطة..(، 
كلها جتمع على عدالة مطالبها، وجتمع 
على كونها تلقت تعنيفا غير مبرر من لدن 
احلكومة وقوات األمن التي لطاملا تسببت 
في كسور وجروح متفاوتة اخلطورة في 

صفوفهم..

محضر 20 يوليوز.. هل 
هو قضية عادلة؟
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الضحاك



من القلب

فواتير املاء والكهرباء 
والهاتف.. تلتهم نصف 

دخل الفرد باملغرب!!

على هامش قوله: الديمقراطية نظام علماني ال يصلح للمسلمين..

الكتاني يرد على خديجة باآلية: »إن احلكم 
إال لله يقص احلق وهو خير الفاصلني« 

الرباط: األسبوع 
بأية  يقم  لم  بأنه  الكتاني  حسن  السلفي  الشيخ  ق��ال 
على  ج��واب��ه  معرض  ف��ي  وذل��ك  ألف��ك��اره،  فكرية  مراجعة 
تصريحات خديجة الرويسي القيادية في حزب األصالة 
بفكر  يتميزون  السلفيني  ق���ال���ت:»إن  ال��ت��ي  وامل��ع��اص��رة 
دون  فكرية  مبراجعات  القيام  يعلنون  حيث  حربائي، 

حتقيق ذلك عمليا«.
ع��ن ط��ري��ق بالغ  ال��روي��س��ي  ال���ذي هاجمته  ال��ك��ت��ان��ي 
جلمعيتها بيت احلكمة، ردد اآلية الكرمية التي تقول:»قل 
إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون 
الفاصلني«  لله يقص احل��ق وه��و خير  إال  إن احلكم  ب��ه، 
»زعمت  أن خديجة  األنعام، موضحا  58 من سورة  اآلية 
مراجعات  أجروا  بأنهم  يدعون  النبوية  السنة  دعاة  بأن 
فكرية ثم يرجعون لنفس أفكارهم.. إن من يدعي األسلوب 
احلربائي هو من يدعي أمورا ثم يكون أول من يخالفها 

إذا لم توافق هواه«، يقول الكتاني.
وكانت خديجة الرويسي وبعض الفعاليات قد بادروا 
كلهم إلى انتقاد الشيخ حسن الكتاني عقب تصريحه بأن 
»الدميقراطية نظام علماني ال يصلح للمسلمني..«، ورأوا 
في ذلك دعوة صريحة لالستبداد.. في حني يؤكد الكتاني 
في تصريحات خص بها »األسبوع« أنه من وجهوا له هذه 

التهم هم أعداء التعددية واالختالف.
تعامل  ك��ي��ف  ان���ظ���روا   «
الرئيس  م����ع  ن����ظ����راؤه����م 
هو  تعامل  وك��ي��ف  م��رس��ي، 
ومن  املستبد؟  فمن  معهم؟ 
املتسامح؟..«، يقول الكتاني 
العلمانيني  أن  يعتبر  ال��ذي 
الدميقراطية  يستخدمون 
أما  ل��ص��احل��ه��م،  ك��ان��ت  إذا 
انتصار  نتيجتها  كانت  إذا 
ينقلبون  ف��إن��ه��م  امل��س��ل��م��ني 

عليها بشتى الوسائل.
ببالد  خاصا  ه��ذا  »ليس 
امل���س���ل���م���ني ب����ل ح���ت���ى في 
الذي  الغرب  أقصد  بالدهم، 
فمثال  النظام،  ه��ذا  اخ��ت��رع 
الغرب  زال  ال  فلسطني  ف��ي 
بحكومة  االع��ت��راف  يرفض 
عملت  فتح  وحركة  حماس، 
حماس  لطرد  احليل  سائر 
السلطة  على  واالس��ت��ح��واذ 
مع أنها ربحت بالدميقراطية 
باعتراف اجلميع، و قبل ذلك 
في اجلزائر، انقلب العسكر 
وقالت  اإلن��ق��اذ،  جبهة  على 

فرنسا إن اجلبهة لو ربحت فستتدخل عسكريا، ضدا على 
الدميقراطية، وقد بارك الغرب ذلك، وكذلك اآلن في مصر، 
أعلن عصام العريان أن أمريكا كان لها يد في االنقالب«، 
كما  الدميقراطية  ب��أن   يضيف  أن  قبل  الكتاني  يوضح 
الله:»صنم من متر  البنا رحمه  قال اإلمام الشهيد حسن 
يستخدمه العلمانيون، فإذا لم يناسبهم أكلوه و انتهوا 

منه«.
كالم الكتاني عن الدميقراطية بهذه الطريقة يدفع إلى 
التساؤل عن البديل،  وهل معنى ذلك أنه يطالب بإلغاء كل 
املؤسسات التي نتجت عن اللعبة الدميقراطية؟ اجلواب 
على لسان الكتاني نفسه:»طبعا أنا ال أدعو إلى إلغاء هذه 
املؤسسات، ألنني من فهمي لإلسالم أعلم أنه أتى بخطوط 
عريضة ولم يأت بتفاصيل بل ترك للمسلمني االجتهاد في 
ذلك واالستفادة من جتارب األمم، ال كما ادعى املغرضون 

علي«.
هي  اآلن  حتى  ج��دال  الكتاني  تصريحات  أكثر  وتبقى 
قوله بأن احلاكم يجب أن يعمل على صيانة هيبة الدولة، 
ذلك أن خصومه اعتبروها شرعنة لتدخل احلكام بقسوة 
في حق معارضيهم، لكنه اعتبر في تصريحه لألسبوع، أن 
اإلسالم ال يخصص قداسة ألحد، »بل الزال علماؤنا يردون 
ونحن  بعدهم،  فمن  الصحابة  من  الطغاة،  احلكام  على 
املسؤولني،  يرض  لم  ما  قلنا  ألننا  إال  السجن  دخلنا  ما 
وخالفنا بذلك سياسة الدولة، فكالمي واضح في التفريق 
بني: )فقوال له قوال لينا لعله 
وبني  ي��خ��ش��ى(،  أو  ي��ت��ذك��ر 

التهكم والسخرية..«.
ال��ك��ت��ان��ي »من  ي��ت��س��اءل 
رس����ام  ي���أت���ي  أن  س��ي��ق��ب��ل 
ساخر ويسخر من امللك أو 
يسبه ويسخر منه كاتب في 
فضائية؟  قناة  أو  صحيفة 
فلماذا يحملون كالمي ما لم 
يخطر لي على بال، اللهم إال 
دعاة اإلسالم  إرادة شيطنة 
ي��ري��د اخل��ي��ر لهذه  وم���ن ال 

البالد«.
الكتاني  الشيخ  أن  يذكر 
يعد من بني املؤيدين للرئيس 
محمد  امل����ع����زول  امل���ص���ري 
يتفق  أن���ه ال  ك��م��ا  م���رس���ي، 
التي  السخرية  ب��رام��ج  م��ع 
الصحافيون  يقدمها  ك���ان 
»باسم  أم���ث���ال  امل��ص��ري��ون 
عيسى«  و»ابراهيم  يوسف« 
وغيرهم  ح��دي��دي«  و»مل��ي��س 

من العلمانيني..
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كواليس األخبار

خبايا األمور في ما يجري ويدور

بقلم: رمزي صوفيا

املغرب  اختاروا  الذين  العرب  األصدقاء  من  كبير  عدد  لي 
كبلد يقضون فيه بقية حياتهم، ومنهم من أحيل على التقاعد 
وجعل من هذه األرض الطيبة موطن تقاعده ومرفأ عتي عمره 
ويعيش هنا من موارد تقاعده ومداخيل مدخراته. ومنهم من 
أهمها  مختلفة  قطاعات  في  استثماراته  عائدات  على  يعيش 

العقار والصناعة.
صديق  ل��دى  إفطار  مائدة  بهم  جمعتني  قالئل  أي��ام  ومنذ 
منهم، فدار حديث اجلميع حول مشكل بدأ يستفحل باحلياة 
حد  على  ومقيم  مواطن  من  باملغرب  يعيش  من  لكل  اليومية 
سواء، أال وهو الغالء املتصاعد لكل متطلبات احلياة اليومية 

لإلنسان.
ليلتها  حديثنا  وارتكز  املداخيل،  على  األسعار  طغت  لقد 
أحد  فقال  والهاتف.  والكهرباء  للماء  النارية  الفواتير  على 
وكما  وأن��ا،  الثاني  وقاطعه  لندن،  في  بيتا  لي  إن  أصدقائي 
من  وأن��ا  ثالث  وق��ال  ل��وس أجنلس،  في  أمتلك شقة  تعلمون 
ماربيا  منتجع  ف��ي  ب��ي��ت��ا  س��ن��وات  وم��ن��ذ  اش��ت��ري��ت  ج��ه��ت��ي 
الثالثة على استحالة املقارنة بني أسعار  بإسبانيا.. وأجمع 
فواتير املاء والكهرباء والتلفون هناك، وفي هذه البلدان ذات 
الضروريات  هذه  فواتير  أسعار  وبني  املرتفع  الفردي  الدخل 
في املغرب، فبادر أحدهم قائال: إن املتمعن في هذه الفواتير 
باملغرب سيصاب ال محالة بصعقة لشساعة الفرق بينها وبني 
الفواتير التي تؤدى عن نفس اخلدمات بكل من لندن ولوس 
مقارنة  أية  لوجه  وج��ود  ال  أنه  العلم  مع  وإسبانيا،  أجنلس 
للمغربي وبني دخل  الفردي  الدخل  أو مستساغة بني  ممكنة 
املواطن بتلك البلدان، ولسنا ندري إلى أية معطيات استندت 
ملطالبة  والهاتفية  والكهربائية  املائية  اخل��دم��ات  ش��رك��ات 
الناس في املغرب مبثل هذه األسعار اخليالية، فحتى لو كان 
الشخص من طبقة األثرياء واملالكني وأرباب املشاريع املثمرة، 
فإنه سيصاب بالتذمر على غالء اخلدمات املذكورة، فما بالكم 
الدخل  تنتمي ألصحاب  باملغرب  األعم واألكثر عددا  والطبقة 
وما   - رواتبهم  على  كليا  اعتمادا  يعتمدون  الذين  احمل��دود 

أدراك ما الرواتب -!
فبادر  ارتفاع وتيرة تذمر اجلميع،  النقاش لسبب  واحتدم 
صديق آخر قائال بتذمر أكبر: وهل نسيتم في غمرة حديثنا 
عن الغالء القاصم للظهور أن تتحدثوا عن أسعار البنزين؟! 
ففي البلدان األخرى تعمد شركات تسويق البنزين ومشتقاته 
عامليا  البنزين  سعر  ارتفع  كلما  منتوجاتها  أسعار  رفع  إلى 
األزمة وعودة أسعار  انتهاء  تلك األسعار مبجرد  ثم تخفض 
الذهب األسود إلى احلد املعقول على الصعيد العاملي، أما في 
املغرب، فإن االرتفاع الصاعق ألسعار البنزين ومشتقاته ظل 
أسعار  انخفاض  رغم  واالستنكار  للتذمر  املثيرة  حالته  على 
البترول إلى النصف تقريبا.. فلماذا ال حتذو الشركات النفطية 
وإسبانيا  بأمريكا  مثيالتها  ح��ذو  السياق  ه��ذا  في  باملغرب 
وغيرها.. ملاذا يظل قدر املواطن واملقيم باملغرب هو مواجهة 
سموم الغالء ودفع فارق سعر لم يعد له وجود على الصعيد 
أبسط  وه��ذا  النهار،  واضحة  في  عملية)...(  إنها  العاملي.. 
تسويق  شركات  به  تتعامل  ال��ذي  التجاهل  وص��ف  ميكن  ما 
أسعار  وانخفاض  ارت��ف��اع  مع  باملغرب  النفطية  املنتوجات 
البنزين في العالم، حيث تظل عبارة انخفاض أسعار البترول 
مفعولها  في  تتوقف  وكأنها  محتواها  من  مفرغة  املغرب  في 
الغالء  ألن  فقط،  التلفزيونيني  املذيعني  على شفاه  وسريانها 
يظل واقع الزبناء سواء غلت األسعار العاملية أو انخفضت، 
فما سر الظواهر التي طرحناها يا ترى.. كيف يعقل أن يكون 
الدخل احملدود هو السمة االجتماعية واحلالة املادية للسواد 
التعامل عند تقدير فواتير  يتم  املغاربة ومع ذلك  األعظم من 
الضروريات..  من  تعتبر  وحياتية  أساسية  خلدمات  أدائهم 
ما ميكن  أبسط  بطريقة  اخلدمات  تلك  تقدير  يتم  مل��اذا  أق��ول 
املادية..  بأوضاعه  واستهتارها  له  غبنها  هو  به  توصف  أن 
ألف  مبلغ  دره��م  ألفي  يتقاضى  ي��ؤدي موظف  أن  يعقل  كيف 
مبلغ  ثم  امل��اء،  خدمات  تضم  واح��دة  كفاتورة  دره��م  ومائتي 
أربعمائة درهم مقابل إنارة شقة مكونة من غرفتني ال أكثر!! 
لتتم مطالبته بدفع باقي راتبه لشركة الهاتف وله الله وال أحد 

سواه في بقية متطلبات حياته وحياة أسرته.
»األسبوع« عدد 4 يناير 2002

حسن الكتاني في اليمني رفقة صديقه أبو حفص

عندي عالقات مع اليهود 
والنصارى واملالحدة 

سؤال للكتاني

ف���ي���ه نظام  ت���رف���ض  ال������ذي  ال����وق����ت  ف����ي    >
الدميقراطية، لعبت دورا كبيرا في إدماج مجموعة 
أال  والفضيلة،  النهضة  حزب  في  السلفيني  من 

يتعلق األمر بتناقض بني اخلطاب واملمارسة؟
ح����زب، وعالقتي  أي  ف��ي  أح����دا  أدم����ج  ل��م   
لكونهم  تعاون  والفضيلة عالقة  النهضة  بحزب 
تناقض  أي  يوجد  فال  اإلسالمي،  الهم  يحملون 
في احلزب،  بعدم دخولي  وأني صرحت  خاصة 
العمل  أنني قد أخالف إخواني في جدوى  على 
الرأي ال يفسد للود  السياسي، وذلك خالف في 
قضية، وأنا قلبي يتسع للمخالفني لي، بل وعندي 
يهود  من  وغيرهم  العلمانيني  مع  حتى  عالقات 
ونصارى ومالحدة، مادام االحترام متبادال، فكل 
ديني  فإن  مقدساتي،  من  ينل  ولم  احترمني  من 

علمني أن أحترمه.



لم يكن يظن أكبر املتشائمني 
أن ينسحب الفهري من السباق 
احمل��م��وم م��ن أج���ل نيل والية 
رئ���اس���ة اجلامعة  ف���ي  أخ����رى 

امللكية املغربية لكرة القدم...
كيف ذلك؟؟ وماذا جرى؟؟

ك������ان������ت ك�������ل األم�������������ور ع������ادي������ة، 
وك���ان���ت االس���ت���ع���دادات ج���اري���ة على 
أق��دام وليست على ق��دم واح��د، وكانت 
العدة  تعد  بالتواصل  الشركة املكلفة 
واللوجيسيكية  التنظيمية  للمسائل 
اخلاصة باجلمع العام الذي كان مزمعا 

تنظيمه بالصخيرات..
من أجل ذلك ُطبعت ش��ارات الدخول 

ووزعت دعوات احلضور، وأعدت التقارير 
التي سيتم عرضها في اجلمعني سواء خالل 

اجلمع االستثنائي، الذي كان ستتم خالله املصادقة 
القانون  ملقتضيات  طبقا  األس��اس��ي،  ال��ق��ان��ون  على 
البدنية والرياضات،  بالتربية  املتعلق  رقم 09 - 30 
والقوانني النموذجية للجامعات الرياضية األخرى أو 

اجلمع العام العادي، 
حتدد أيضا من سيتكلف بتموين اجلمعني باألكل 

والشراب...
غير أنه و في تطور مفاجئ، تصدر اجلامعة بالغا 
يقرر فيه الرئيس انسحابه من الترشح لوالية أخرى، 
وأنه قد مت  تأجيل اجلمع العام إلى يوم 31 غشت.... 

س�����������واء غ�������ادر 
ال����ف����ه����ري أس������وار 
مرغما  اجل���ام���ع���ة 
فرحيله  مخّيرًا،  أو 

في  وي��زي��د  فئة  سيفرح  حتما 
حزن  أخرى...

مبدإ  إل��ى  تسييره  ف��ي  احتكم  ألن��ه 
قاله  م���ا  يستحضر  ول���م  ال���ع���واط���ف، 
نابليون: »قلب الزعيم يجب أن يكون في 

رأسه«.
السؤال اليوم هو: هل مشكل الكرة 
في املغرب مشكل تسيير على املستوى 
اجل��ام��ع��ي، أم  أن األم���ر ي��ت��ج��اوز ذلك 
بكثير، ويتطلب إرادة سياسية يشارك 

فيها كل املعنيني...
النسحاب  ونهلل  اليوم  نطبل  أن  أم��ا 
األشخاص، ونحتفل بالوافدين فهذا لن يغير في الواقع 

شيئا...
عليها  محكوم  البدايات  ككل  البداية،  أن  وحيث 
النحو،  ه���ذا  على  ج���اءت  ال��ف��ه��ري  فنهاية  بنهاية، 
بظله،  كانوا مظلني  نهاية أشخاص  أيضا  وستليها 
وستسقط أوراق التوت في صيف مشحون على غير 
عادتها، وسيتغنى هؤالء بحسرة على رحيل الرئيس، 

مبا تغنى به عبد الوهاب منذ زمان:
لَمّ  نتا ناوي تغيب على طول...

مش كنت آخر مرة تقول... 

جلب نادي الرجاء الرياضي خالل املوسم املاضي، 
ترسانة من الالعبني )14 العب( للظهور بوجه جيد، 
الرجاوية  اجلماهير  وع��د  جديد  رئيس  ق��دوم  م��ع 

واملنخرطني بحصد كل األلقاب.
بالفعل فقد متكن نادي الرجاء بالفوز باالزدواجية، 
ووص��ل إل��ى نصف نهاية ك��أس العرب، ولكن بأي 

ثمن؟
الثمن غالي طبعا، ويساوي أكثر من 5 ماليير وهو 
املبلغ الذي صرفه الفريق للفوز بالبطولة، أما قيمة 

الالعبني املجلوبني فقد فاقت املليار سنتيم.
ان��ت��داب بعض  أل��ح على  ف��اخ��ر  امحمد 
الالعبني، ولكنه ولألسف لم يعتمد عليهم 

مما كبد خزينة الرجاء خسارة كبيرة.
م��ن ب��ني ه����ؤالء ال��الع��ب��ني، املدافع 

الكوكب  من  القادم  الضرضوري 
املراكشي ال��ذي لم يستفد منه 
السالوي  وامل��ه��اج��م  ال��ف��ري��ق، 
الرحماني،  والوجدي  بصور، 

ب���اإلض���اف���ة إل����ى الع����ب احت���اد 

احملمدية غرين الذي جلبه الفريق خالل امليركاتو 
الشتوي ولم يلعب ولو دقيقة واحدة.

اجلمهور الرجاوي لم يفهم وحلد اآلن جدوى هذه 
االنتدابات العشوائية التي لم يستفد منها الفريق 
الذي أصبح مطالبا من التخلص من هذه املجموعة 
التي ترهق كاهل املكتب املسير علما بأن امحمد 
طالب بانتداب العبني آخرين، وكان له ما أراد حيث 
التحق بالرجاء كل من عصام الرافي واملدافع املالي 
كوليباليا واملهاجم ليوكوندا الكونغولي، باإلضافة 
أبانوا  الذين  األم��ل  فريق  إل��ى بعض العبي 
عن علو كعبهم واستحقاقهم حمل قميص 

الكبار.
فاخر  امحمد  امل���درب  أن  نالحظ  هكذا 
أصبح في موقف حرج، وفي وضعية 

ال يحسد عليها.
فكيف ميكن له أن يدير أمور 
ترسانة من الالعبني اجليدين، 
معظمهم ال يرضى البقاء في 

كرسي االحتياط.
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على  العام  اجلمع  خالل  سيركز  الفهري  علي 
التجربة اإلسبانية.

»صحف«
دامناركية  ال  إسبانية،  جتربة  ال  بقات  ما 
السيد غادي يجمع قلوعو وميشي يقابل املا 

والضو.
األخطاء الكبرى لعلي الفاسي الفهري.

»المساء«
أخطاء تلو األخطاء، ومكاملة هاتفية صغيرة، 

عجلت برحيله.
جامعة  رئاسة  على  الفهري  ينافس  الفهري 

الكرة.
»أخبار اليوم«

الفهري لن ينافس الفهري، فسيجمع حقائبه 
لترك مكانه لرئيس متفرغ.

حملاسبة  محدودة  ساعات  الكرة..  جمع 
الفهري.

»األخبار«
كغيره ولألسف، سيفلت من احملاسبة.

مكاملة هاتفية تطيح بالفهري من رئاسة جامعة 
الكرة.

»مواقع«
من جهات »عليا« طبعا.

أعضاء من املكتب اجلامعي يذرفون الدموع.
»صحف«

دموع التماسيح.
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مكالمة هاتفية لم تتعد دقيقة واحدة 
تعجل برحيل الفهري عن جامعة كرة القدم

على عكس ما تداولته كل الصحف الوطنية، 
الفاسي،  ع��ل��ي  ب���أن  اإلل��ك��ت��رون��ي��ة،  وامل���واق���ع 
للجامعة  ال��ع��ام  اجلمع  خ��الل  نفسه  سيخلف 
مقررا  ك��ان  ال��ذي  ال��ق��دم  لكرة  املغربية  امللكية 
أن يجرى يوم اجلمعة 19 يوليوز اجلاري، إال 
أن مكاملة هاتفية لم تتعد دقيقة واحدة، دفعت 

رئيس اجلامعة إلى التنحي وسحب ترشيحه.
ك���ل ش���يء ك���ان ي��وح��ي ب���أن اجل��م��ع العام 
للجامعة امللكية املغربية لكرة القدم سيعقد في 
وقته، حيث مت وضع آخر اللمسات، ليكون هذا 
اجلمع مبثابة تزكية جديدة لرئيس لم نر منه 
خالل واليته سوى الهزائم والنكسات، وبالرغم 
جديدة،  ل��والي��ة  بترشيحه  ت��ق��دم  فقد  ذل��ك  م��ن 
مدعيا بأنه سيطبق التجربة اإلسبانية لينجح 
في مشروعه، والستكمال األوراش التي بدأها، 
مضيفا بأن كل رؤساء األندية والعصب يزكون 

ترشيحه.
في خضم ه��ذه األح���داث، ك��ان من املفروض 
إليقاف  وال��ري��اض��ة  الشباب  وزارة  تتدخل  أن 
هذا العبث، ووضع حد لهذا النزيف الذي أثر 
وبشكل كبير على السمعة التي كانت تتمتع بها 

كرة القدم الوطنية.
دخول وزارة الشباب والرياضة على اخلط، 
اخلروقات  م��ن  ال��ع��دي��د  سجلت  أن  ب��ع��د  ج���اء 
واملالحظات على القانون األساسي الذي كانت 
من  مجموعة  بأن  علما  طرحه،  تنوي  اجلامعة 
في  املوجودة  التشريعات  مع  تتالءم  ال  البنود 
قانون التربية البدنية، املصادق عليه من طرف 

األمانة العامة للحكومة.
القدم،  لكرة  املغربية  امللكية  اجلامعة  رئيس 
أراد أن يتحدى القوانني والوزارة الوصية، إال 
أنه سيتوصل مبكاملة هاتفية »قاسية« ستجبره 
على إصدار بالغ يعلن من خالله تأجيل اجلمع 

العام، وعدم تقدمي ترشيحه لوالية ثانية.
وإذا كان هذا التأجيل، وعدم ترشيح الفهري 
لوالية ثانية، أثلج صدر كل الغيورين عن كرة 
الفوضى  بسبب  ع���ام،  بشكل  املغربية  ال��ق��دم 
التي  اجلامعة  ه��ذه  تعيشها  التي  والتسيب 
تتمتع مبيزانية ضخمة تفوق بعض الوزارات، 
حاشية  على  كالصاعقة  ن��زل  اخلبر  ه��ذا  ف��إن 

الفهري التي اغتنت واستفادت بشكل كبير، من 
الكرم احلامتي للجامعة، واستمتعت باألسفار 
الفخمة، ومن مصروف  الفنادق  املتعددة، ومن 

اجليب.
يذرفوا  أن  االن��ت��ه��ازي��ني  ه����ؤالء  ح���ق  ف��م��ن 
ك��ان يغدق  ال��ذي  رئيسهم  بعد رحيل  ال��دم��وع، 

عليهم باإلكراميات بدون حسيب وال رقيب.
اجلمع العام االستثنائي القادم سيعقد يوم 
31 م��ن غشت املقبل، م��ن أج��ل امل��ص��ادق��ة على 
اجلمع  يعقد  أن  على  اجلديد،  النظام  مشروع 
بعد  أو شهر  أسابيع  ثالثة  بعد  العادي  العام 

اجلمع العام االستثنائي.
ها هي وزارة الشباب والرياضة تتمكن وفي 
لتأجيل هذا اجلمع  أن تتدخل  املناسب  الوقت 
مبثابة  سيكون  كان  وال��ذي  باخلروقات  املليء 
مسرحية بئيسة ستزيد في عمر رئيس اجلامعة 

ومن معه ألربع سنوات أخرى.
نتمنى أن تطوى صفحة الفهري ومستشاريه، 
الله  ش��اء  إن  ستكون  ج��دي��دة،  صفحة  لنفتح 
بداية لعهد جديد لهذه اجلامعة، التي تستحق 
ع��اث��وا في  ال��ذي��ن  املسيرين  ه��ؤالء  م��ن  أحسن 
األرض فسادا، وكانوا سببا رئيسيا في تدهور 
كرة القدم الوطنية التي تراجعت وبشكل مهول 

خالل السنوات األخيرة.

رأي

mohamed.talal@hotmail.com

بقلم: م.ع. طالل

لََمّ نْتا ناوي 
تغيب على طول

الفهري لن يخلف الفهري

 الفهري وأوزين

.. وأخيرا تنفس الرياضيون املغاربة الصعداء 
امللكية  اجل��ام��ع��ة  رئ��ي��س  أع��ل��ن  أن  ب��ع��د 

اجلمع  تأجيل  ال��ق��دم  ل��ك��رة  املغربية 
العام، وعدم ترشيحه لوالية ثانية، 
اجلمع  ه��ذا  انطالق  قبل  ساعات 

العجيب.
وخالل  الفهري  الفاسي  علي 
للمنتخب  إقصاء  أو  هزمية،  كل 

امل���غ���رب���ي وم�����ا أك���ث���ر ال���ه���زائ���م 
املنتخب  عاشها  التي  واإلق��ص��اءات 

من  يوما  فيه  تتوفر  لم  والي��ت��ه..  خ��الل 
األيام الشجاعة ويقدم استقالته بعد فشله 
الذريع في تدبير شؤون هذه اجلامعة التي 

عانت الشيء الكثير.
باالنتقادات  يكترث  ال  الفهري  الفاسي  علي 
الوطني  اإلع��الم  طرف  من  إليه  املوجهة  الالذعة 
الذي ناشده خالل أكثر من مناسبة باالبتعاد عن 
مجال كرة القدم واالهتمام بعمله، لكن جوابه كان 
دائما هو أنه معني من طرف جهات عليا وال يحق 
الكبرى  الكوارث  من  بالرغم  استقالته  تقدمي  له 

التي تسبب فيها.
منذ  ع��ادي  جمع  أي  يعقد  لم  اجلامعة  رئيس 

متذرعا   ،)2009 )أب��ري��ل  امل��ه��م��ة  ه���ذه  تقلد  أن 
وكعادته بانشغاالته املهنية الكثيرة، تاركا 
الوصوليني  من  األمور ملجموعة  زمام 
كانوا سببا في تشويه صورة هذا 

الرئيس.
ترك  على  أجبر  أن  وبعد  اآلن، 
كلي  ب��ش��ك��ل  واالب��ت��ع��اد  منصبه 
ع���ن رئ���اس���ة اجل��ام��ع��ة، ع��ل��ي��ه أن 
الذات،  ومراجعة  تأمل  وقفة  يقف 
التي  »النافذة«  اجلهات  بأن  ويقتنع 
على حتمل غضب  ق��ادرة  تعد  لم  عينته 
بأنه  ي��ع��رف  أن  وعليه  امل��غ��رب��ي،  ال��ش��ارع 
هؤالء  في  ثقته  وض��ع  حينما  مخطئا  ك��ان 
اجلديد  الرئيس  ينتظرون  الذين  االنتهازيني 
ليعلنوا والءهم له مطبقني املثل الذي يقول: »الله 

ينصر اللي صبح«.
صدمة كبيرة يعيشها حاليا الرئيس »السابق« 
علي الفهري ستكون والشك درسا كبيرا سيستفيد 
منه من خالل تدبيره ملكتبني كبيرين في املغرب، 
واملكتب  والكهرباء،  للماء  الوطني  املكتب  وهما 
فلها  الكرة  أم��ا  للشرب،  الصالح  للماء  الوطني 

رجاالتها.

حاول أن تفهم

بدون عنوان

امحمد فاخر في موقف حرج

فاخر



14
alousbouea@gmail.com

امللف
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شاشة  على  غاضبا  ال��ش��اب  امل��ل��ك  يظهر  م��رة  ألول 
خطابا  يرجتل  التي  األول��ى  املرة  إنها  بل  التلفزيون، 
التي  األوراق  ل��ق��راءة  يلجأ  أن  دون  ص��ارم��ا  شفويا 

العادة. جرت  كما  مكتوبا  خطابا  تتضمن 
امل��ل��ك عقب  ت���اه  ال���ذي  ك���ان واض��ح��ا أن اخل��ط��اب 
البيضاء  الدار  مدينة  شهدتها  التي  الدامية  األحداث 
سيما  ال  بعده،  ما  له  سيكون   1965 م��ارس  شهر  في 
وأن الظرف الذي ألقي فيه جاء بعد خروج اجليش من 
قرار  ضد  التاميذ،  »مت��رد«  حلركة  حد  لوضع  ثكناته 
على  بناء  أم��ر  ال��ذي  بلعباس  الوطنية  التربية  وزي��ر 
البالغني  التاميذ  بإحالة  الثاني  احلسن  مع  اتفاق 
التكوين  مؤسسات  على  سنة   17 من  أكثر  العمر  من 
شرارة  ان���دالع  ف��ي  تسبب  ال��ت��ي  ال��ق��رار  وه��و  املهني، 
لم  مغربية،  م��دن  ع��دة  ف��ي  مسبوقة  غير  احتجاجات 
تهدأ إال بتدخل عنيف من طرف العسكر الذي استخدم 
املتظاهرين،  لتفريق  وامل��روح��ي��ات  احل��ي  ال��رص��اص 
)..(، علما أن اإلجراء  سقط على إثرها آالف الضحايا 
الذي اتخذته الوزارة كان يهدف إلى تخليص املدارس 

.)..( إليها  امتدت  التي  السياسية  النزعة  من 
خروج التاميذ للتظاهر وما رافقه من أحداث دموية 
)..( لم يكن سوى نقطة في واد من جملة املشاكل التي 
واجهت امللك احلسن الثاني الذي اعتلى العرش خلفا 
بنشاط  الفترة  تلك  متيزت  فقد   ،1961 سنة  منذ  ألبيه 
االشتراكي  االحتاد  في  ممثلة  املعارضة  ألحزاب  كبير 
وحزب االستقال مع ظهور مناضلني ثوريني، حتى أن 
اخلمس سنوات األولى من حكمه متيزت بتسارع كبير 
سنة  األول  الدستور  على  التصويت  مت  فقد  لألحداث، 
 ،1963 سنة  تشريعية  انتخابات  أول  ونظمت   ،1962
رقابة  ملتمس   1964 االحتادية سنة  املعارضة  ورفعت 

ل���ل���ب���رمل���ان، 
من  ت���ه���دف  ك���ان���ت 

حكومة  إس����ق����اط  إل�����ى  خ���ال���ه 
جلبهة  وزرائها  جل  ينتمي  التي  »باحنيني« 

ال���دف���اع ع���ن امل��ؤس��س��ات ال��ت��ي أس��س��ه��ا أح��م��د رضا 
اكديرة، مع العلم أن السنوات األولى من حكم احلسن 
الثاني عرفت تنامي الدور الذي لعبه قادة اجليش في 
جنراالت  ثاثة  توغل  هو  ذلك  على  والدليل  السياسة، 
امل��دب��وح وزيرا  ف��ي احل��ك��وم��ة، حيث أص��ب��ح اجل��ن��رال 
أمزيان  واملاريشال  للداخلية،  وزيرا  وأوفقير  للبريد، 

للفاحة. وزيرا 
هكذا تعاقبت األحداث الساخنة في السنوات األولى 
اليوم،  ذل��ك  ي��أت��ي  أن  قبل  ال��ث��ان��ي،  احل��س��ن  حكم  م��ن 
مطلقا  ح��اك��م��ا  ن��ف��س��ه  امل��ل��ك  ل��ي��ع��ل��ن   ،1965 ي��ون��ي��و   7
إن  بل  القاقل،  ملواجهة  وصفته  تلك  وكانت  للمغرب، 
من  كبير  عدد  نظر  في  شكل  االستثناء«  حالة  »إع��ان 
الثاني من وضعية  املراقبني حلظة انتقل فيها احلسن 
امل��ل��ك ال��ش��اب، ال���ذي ك��ان مي���ارس ال��ري��اض��ة و.. و..، 
األمور،  زم��ام  في  املتحكم  الصارم  امللك  وضعية  إل��ى 

الفوضى. ملواجهة  الدولة،  بشؤون  دوما  املشغول 
منوذجا  كان  الثاني  احلسن  حكم  بداية  في  املغرب 
لدولة فوضوية من حيث النشاط السياسي، فقد »كانت 
ما  حسب  ضعيفة..«  النواب  ملجلس  الفعلية  النتيجة 
أورده الكاتب عبد الرحيم الورديغي في كتابه الصادر 
1986 حتت عنوان: »املغرب من حرب الرمال إلى  سنة 
كانت  التي  االنشقاقات  عن  فضا  االستثناء«،  حالة 
ت��ش��ه��ده��ا ج��ب��ه��ة »ال��ف��دي��ك« ال��ت��ي أس��س��ت ل��ل��دف��اع عن 
مكوناتها،  ب��ني  االن��س��ج��ام  غياب  بسبب  امل��ؤس��س��ات، 
اك���دي���رة متزعم  ل��ل��م��ح��ام��ي  ال��ت��ح��رري  ال��ف��ك��ر  »ف��ه��ن��اك 
واخلطيب  ألحرضان  الفيودالي  الفكر  وهناك  اجلبهة، 

املصدر(. )نفس  الشعبية«،  احلركة  زعيما 

لو  م����������اذا 
في  األم��ر  نفس  تكرر 

الوقت الراهن؟، ماذا لو جلأ امللك 
من   59 ال��ف��ص��ل  تفعيل  إل���ى  ال��س��ادس  م��ح��م��د 

الدستور الذي يعطيه احلق في إعان حالة االستثناء، 
مجلس  ورئيسي  احلكومة  رئيس  مع  االستشارة  بعد 
السير  ي��ع��رق��ل  م��ا  ظ��ه��ر  إذا  وامل��س��ت��ش��اري��ن،  ال��ن��واب 

الدستورية؟. للمؤسسات  العادي 
إعان حالة  إلى  امللك  إمكانية جلوء  إن احلديث عن 
االستثناء تفرضه حالة التضارب احلاصلة بني الفرقاء 
منسجمة،  حكومة  تشكيل  عن  وعجزهم  السياسيني 
واخللط بني االختصاصات التشريعية واالختصاصات 
اقتراح مشروع  التنفيذية، كما حصل مؤخرا مبناسبة 
احلقائق،  تقصي  جلان  حول  احلكومة  لدن  من  قانون 
منذ شهور  البرملان  يناقشه  القانون  نفس  أن  في حني 
من خال مقترحات قوانني تقدمت بها فرق املعارضة، 
تعبير  املقاييس حسب  بكل  فضيحة  يعتبر  الذي  األمر 
لاحتاد  السياسي  املكتب  وعضو  اجلامعي  األستاذ 

طارق.  االشتراكي حسن 
األقل جتنبنا  على  فوائد  االستثناء  يكون حلالة  ألن 
 )..( ش��ب��اط  يلعبها  ال��ت��ي  امل��ك��ش��وف��ة  امل��س��رح��ي��ة  ه���ذه 
واألغلبية  األقلية  حسابات  إلى  اجلميع  جرت  والتي 

الهاوية  ن��ح��و  ال��ب��اد  ف��ي��ه  ت��س��ي��ر  وق���ت  ف��ي 
أكده  ما  حسب  االقتصادية،  الناحية  من 
والذي  املغرب  بنك  لوالي  األخير  التقرير 

امللك. إلى  رفعه 

الريحاني الرباط:سعيد 

النخبة السياسية فشلت في تنزيل 
الدستور والمغرب يسير نحو المجهول

هل يكمن احلل في 

الوزراء اإلستقالليون املستقيلون من احلكومة.. ترى ماذا سيكون إعالن حالة االستثناء؟ 
مصير الوفا الذي لم يقدم استقالته املوجود ميني الصورة؟



حكى الراحل عبد الهادي بوطالب وهو 
حكومة  أول  في  التشغيل  وزي��ر  باملناسبة 
وطنية وكاتب اخلطاب الذي أعلن مبوجبه 
امللك عن حالة االستثناء، وقال إن احلسن 
ال��ث��ان��ي اس��ت��دع��اه إل���ى م��دي��ن��ة إف����ران بعد 
االستشارة مع بعض مقربيه، وفي مقدمتهم 
مدير ديوانه آن��ذاك ادري��س احملمدي، وقال 
الثاني(:  احلسن  هو  متحسرا)املقصود  له 
»األمور ال تسير، والدميقراطية التي أخذنا 
في  عقيم  ينتج،  ال  وال��ب��رمل��ان  تتعطل،  بها 
إنتاجه ولم يصدر عنه أي مشروع قانون أو 
مقترح قانوني مهم، والبالد كلها تشكو من 

الروتينية اإلدارية والفساد«.
كان هذا املدخل كافيا ليؤكد احلسن الثاني 
لبوطالب أنه بصدد إص��دار ق��رار في غاية 
األهمية، وهو إعالن حالة االستثناء، حسب 
ما ينص عليه الفصل 35 من دستور 1962، 
وك��ان غرضه من ذلك هو اإلص��الح، حسب 
ما حكاه بوطالب الذي أكد للصحافيني أنه 
لم يكن متفقا مع إعالن حالة االستثناء رغم 
أنه تكلف بكتابة خطاب امللك، مبرره في ذلك 
أن املغرب كان يخطو اخلطوات األولى في 
الفتي، فضال عن  برملانه  الدميقراطية عبر 
كون تطبيق حالة االستثناء سيجعل النظام 

املغربي عرضة للقدح والتجريح.

 مبررات إعالن حالة االستثناء عند 
الحسن الثاني

إليه احلسن  استند  ال��ذي  املبرر  ما هو 
الثاني ليعلن حالة االستثناء ، وهي تعني 
االختصاصات  بكل  امللك  استئثار  عمليا 
والسلطات؟ اجلواب جاء على لسان امللك في 
خطاب االستثناء، حيث قال إن مشاوراته مع 
لم  والنقابات  السياسية  األح��زاب  مختلف 
تثمر عن تشكيل ائتالف وطني بإمكانه إنقاذ 

البالد من األزمة، فضال عن ضعف البرملان.
الثاني وقتها وهو يتحدث  قال احلسن 
»لقد وجدنا أنفسنا  عن األزم��ة السياسية: 
أمام حلول كان البد من انتقاء أنسبها لتدارك 
الوضع، كان في إمكاننا أن نتغاضى تاركني 
البرملان يسير في الطريق السلبي الذي سار 
فيه.. وكان في إمكاننا كذلك أن نعيد تشكيل 
الظفر  ف��ي  حظها  جت��رب  لنتركها  حكومة 
بالسند البرملاني، ولكننا مؤمنون على ضوء 
ما أسلفناه بأن أية حكومة لن تظفر بسند 

يتوفر  يعد  ول��م  نفسه،  على  انقسم  برملان 
على أغلبية عددية واعية مبسؤوليتها، ولم 
نرد أن جن��ازف بالبالد في عهد من احلكم 
كحل  إمكاننا  في  االستقرار..وكان  العدمي 
ثالث أن نستعمل حقنا الدستوري في حل 
مجلس النواب وإع��ادة انتخابه في األجل 
القصير الذي حدده الدستور، ولكننا آثرنا 
أن ال نعرض البالد لهزات عنيفة بدفع األمة 

انتخابية  معركة  خل��وض 
تتأجج  وق��ت  في  مفاجئة 
وتطغى  ال��ع��واط��ف  ف��ي��ه 
واملطامع،  األغ���راض  فيه 
وت��ت��ض��ارب فيه األه���واء، 
خصوصا والدستور يلزم 
ب��إج��راء االن��ت��خ��اب��ات في 
أربعني  ي��ت��ج��اوز  ال  أج���ل 
يوما على األكثر« )مقتطف 
م��ن خ��ط��اب إع���الن حالة 

االستثناء(.
بهذه الطريقة برر امللك 

ال��راح��ل جل���وءه إل���ى إعالن 
عما  ليعلن  االس��ت��ث��ن��اء،  ح��ال��ة 

االنحالل«  ع��ه��د  »ن��ه��اي��ة  أس���م���اه 
والالمباالة في تسيير شؤون الدولة، 

استعادة  م��ن  ال���دول���ة  ستتمكن  ح��ي��ث 
حرمتها، وسيتمكن املسؤولون من استعادة 

هيبتهم.

االتحاديون »يتمردون« ويصفقون 
م���ن ال��ن��ت��ائ��ج امل���ب���اش���رة إلع�����الن حالة 
االستثناء هي تشريد البرملانيني وحرمانهم 
من أجورهم وإزاحتهم من املشهد السياسي، 
غير أن ذلك لم يكن يشكل أي قلق بالنسبة 
للمواطنني، الذين لم يتأثروا قط بقرار امللك 
وجدوها  بالعكس  ب��ل  ال��ب��رمل��ان،  محو  ف��ي 
فرصة ليقولوا إن امللك قد أصاب في إقصاء 
هؤالء املستفيدين الذين أصبحوا مشرعني 
ظهر  امللك  إن  ثم   ،1963 انتخابات  بفضل 
كتاب  )امل���ص���در:  ح����ازم.  كسياسي  وقتها 
الورديغي، املغرب من حرب الرمال إلى حالة 

االستثناء(.
نفس املصدر يؤكد أن ردة فعل األحزاب 
الوطني  »ف���االحت���اد  ج����دا،  ضعيفة  ك��ان��ت 
الذي  امللكي  للقرار  الشعبية صفق  للقوات 
ب��رمل��ان تتكون أغلبيته من  م��ن ح��ذف  مكن 

منتخبني مزورين تبعا لعمليات مخجلة في 
التزوير..االحتاد االشتراكي في ذلكم الوقت 
كان منشقا على نفسه، بنبركة في املنفى، 
وعبد الرحيم بوعبيد يتظاهر بصفته املثقف 
املمتاز. قد يكون االحتاديون صفقوا لقرار 
احلسن الثاني نكاية في حكومة باحنيني، 
لكن عالقتهم مع احلسن الثاني لم تكن قبل 
ذلك على ما يرام، فالذين صفقوا لقرار امللك، 

هم أنفسهم الذين رفضوا االمتثال للقوانني 
اللباس  تفرض  التي  للبرملان  التنظيمية 
التقليدي والطربوش بالشاشية عند افتتاح 

الدورة التشريعية..
ثم إن االحتاديني هم الذين حاولوا إسقاط 
1964 عن  با حنيني« سنة  »أحمد  حكومة 
الرقابة الشهير على  طريق عرض ملتمس 
مجلس النواب، مع ما يشكله ذلك من إحراج 
للنظام )..(، في جلسة عمومية انعقدت في 
15 يونيو من نفس السنة، جلأ فيها النواب 
االحتاديون إلى املطالبة بإعمال مقتضيات 
ال��ذي يعطي  الفصل 81 من دستور 1962 
ملجلس النواب احلق في معارضة مواصلة 
احلكومة لتحمل مسؤوليتها عبر املصادقة 
على ملتمس رقابة، وقد شكل ذلك حدثا بارزا 
العام،  ال���رأي  مناقشات  على  بظالله  ألقى 

للموضوع  خصص  ال��ب��رمل��ان  وأن  خ��اص��ة 
أربعة أيام من املناقشة )22 و23 و24 و25 
يوليوز(، متكن فيها املواطنون من الوقوف 
عن كثب على أول »محاكمة« علنية حلكومة 
أحمد باحنيني، جسدتها تدخالت تاريخية 
لنواب احتاديني، منهم محمد احلبابي عندما 
عبد  والنائب  الرباط،  دائ��رة  عن  نائبا  كان 
القادر الصحراوي عن دائرة الدار البيضاء، 

ئب  لنا ا و
اللطيف  عبد 
ب������ن������ج������ل������ون، 
بوعبيد  وامل��ع��ط��ي 
)أس�����������س االحت���������اد 
بعد(،  فيما  ال��دس��ت��وري 
دائرة  ع��ن  النائب  ال��راض��ي  ال��واح��د  وعبد 
سيدي سليمان باإلضافة إلى النائب محمد 

التبر وغيرهم ..
وتبعا لذلك سمحت ظروف تقدمي ملتمس 
املعارضة  عن  أخ��رى  بأخذ ص��ورة  الرقابة 
بالتواطؤ مع  التي كانت متهمة  االحتادية 
اجلزائر من أجل قلب نظام احلكم في املغرب 

فيما عرف مبؤامرة 1963 )..(.

عندما أمر أوفقير بإطالق النار 
على المتظاهرين 

وعلى  البرملان  داخ��ل  املعارضة  شراسة 
صفحات اجلرائد، كان يوازيها أيضا غليان 
حكم  بداية  مع  تزامن  املغربي  الشارع  في 
الثاني، وص��ل أوج��ه مع انتفاضة  احلسن 
مارس   23 ف��ي  البيضاء  ب��ال��دار  التالميذ 

.1965
ل���م ي��ع��ل��ن احل���س���ن ال���ث���ان���ي ع���ن حالة 
االستثناء إال في شهر يونيو من سنة 1965 
أي بعد ما يزيد عن ثالثة أشهر من األحداث 
األليمة التي شهدتها ال��دار البيضاء، عقب 
على  لالحتجاج  املتظاهرين  مئات  خ��روج 
في  الوطنية  التربية  وزي��ر  بلعباس  ق��رار 
حكومة أحمد با حنيني الذي أمر بإخراج 
جميع التالميذ الذين جتاوزوا سن الثامنة 
عشرة من امل��دارس، وكانت تلك املظاهرات 
قد تطورت بشكل كبير بعد أن انضم إليها 
اليائسون واملعطلون، وقتها أعطى أوفقير 
أوامره بصفته جنراال ووزيرا في الداخلية 
ب���إب���ادة امل��ت��ظ��اه��ري��ن ب���ال���رص���اص احلي 
وباألسلحة الرشاشة التي كان يصوبها من 
مروحيته، التي كان يجوب بها سماء الدار 

البيضاء.
ل��م يكن ق��د م��ر وق��ت طويل على خطاب 
العرش 3 مارس، حتى ظهر احلسن الثاني 
أح��داث 23 مارس،  في خطاب جديد عقب 
غير أن احلسن الثاني ظهر في هذا اخلطاب 
وهو اخلطاب الذي سبق خطاب اإلعالن عن 
حالة االستثناء، )ظهر( غاضبا، وهو يقول 
لعموم املنتفضني ضد سياسته، »إن الكيفية 
التي عبرت بها عن استيائك ليست طريقة 
الئقة..«، وكانت تلك هي امل��رة األول��ى التي 
يشاهد فيها املغاربة »العني احلمراء« للحسن 
الثاني، هذا األخير، قال إن األساتذة تستروا 
وراء األطفال ودفعوهم إلى اخلروج للميدان 
وأغلقوا الفصول، »أين هي رجولتكم؟ وأين 
لكم  أق��ول  أن  لي  هي شجاعتكم؟ اسمحوا 
إنكم أشباه مثقفني؟ وال خطر على أي دولة 
من الشبيه باملثقف، ليتكم كنتم جهاال«، هكذا 
قبل  األس��ات��ذة،  الثاني عن  حت��دث احلسن 
بقوله:»أقول  املنتخبني  ملهاجمة  يعود  أن 
إنكم  املنتخبون،  وأي��ه��ا  ال��ن��واب  أيها  لكم 
متشبثون باحلصانة فقط، ومتشبثون مبا 
تتقاضونه من الدولة كل شهر، أطلب منكم 
للدولة  تعطوا  حتى  ضمير  لكم  يكون  أن 

املقابل الذي تتقاضونه..«.

 بين األمس واليوم 
أحمد  ح��ك��وم��ة  ب��ني  للمقارنة  م��ج��ال  ال 
باحنيني وحكومة عبد اإلل��ه بن كيران من 
حيث اإلمكانيات الدستورية، لكن األوضاع 
العامة التي عاشها مغرب الستينيات تكاد 
ال   ،2013 سنة  ف��ي  األوض����اع  م��ع  تتشابه 
ومن  االقتصادي  االنحدار  من حيث  سيما 
برملان  يبدو  حيث  البرملاني،  العجز  حيث 
ف��ي ظل   ،1963 ب��رمل��ان  ف��اش��ال مثل   2013
أغلبية واضحة ومعارضة واضحة،  غياب 
ورمبا يبقى هاجس كثير من برملانيي اليوم 
الذين  األم���س  برملانيي  هاجس  نفس  ه��و 
كانوا يتشبثون حسب قول احلسن الثاني 

باحلصانة ومبا جتود به الدولة من أجور.
ل��ق��د أع��ل��ن احل��س��ن ال��ث��ان��ي ع���ن حالة 
بعد عشر   ،1965 يونيو   7 ي��وم  االستثناء 
يضمن  لكي  املغرب،  استقالل  من  سنوات 
استعادة هيبة الدولة، املفقودة، في ظروف 
تكاد تشبه الربيع العربي اليوم مع اختالف 
)..(، ولعل هذا السبب الذي  في السياقات 
جعل بعض األصوات تطلب من امللك محمد 
االستثناء، ألول مرة  إع��الن حالة  السادس 

منذ توليه حكم البالد. 
»إن الصراع الدائر بني مكونات اجلهاز 
حالة  أم��ام  املغربية  الدولة  التنفيذي جعل 
الدستورية، وتتمثل في إقحام التحكيم امللكي 
ب��ني حزبني سياسيني  ف��ي ص��راع مصالح 
ي��رف��ض��ان ت��ف��ع��ي��ل االخ���ت���ص���اص���ات التي 
منحها لهما الدستور، فاخللل يتعلق بسير  
غير عاد ملؤسسات دولة وحالة شغور  
)مقتطف  متعارضة«،  حكومية  أغلبية  عند 
االحتاد  في  الشعب  أوالد  تيار  مطالب  من 

االشتراكي(. 

15
alousbouea@gmail.com

 العدد: 751  اخلميس 25 يوليوز 2013
امللف

الفصل 59 من الدستور: إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع 
من األحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، أمكن للملك أن 
ُيعلن حالة االستثناء بظهير، بعد استشارة كل من رئيس احلكومة، ورئيس 
الدستورية،  ورئيس احملكمة  املستشارين،  ورئيس مجلس  النواب،  مجلس 
وتوجيه خطاب إلى األمة، وُيخول امللك بذلك صالحية اتخاذ اإلجراءات التي 
يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية، ويقتضيها الرجوع، في أقرب اآلجال، 

إلى السير العادي للمؤسسات الدستورية.
• ال يحل البرملان أثناء ممارسة السلطات االستثنائية.

تبقى احلريات واحلقوق األساسية املنصوص عليها في   •
هذا الدستور مضمونة.

األسباب  انتفاء  االستثناء مبجرد  ُترفع حالة   •
التي دعت إليها، وباتخاذ اإلجراءات الشكلية 

املقررة إلعالنها.

حالة االستثناء في الدستور املغربي 

يعتقد النقيب عبد الرحيم اجلامعي أن املغرب 
يعيش حالة رديئة، بعد مرور أكثر من سنتني على 
مظاهرات حركة 20 فبراير، توجت باملصادقة على 
دستور يعتبره معطال، »إننا في حالة استثناء، إن 
املواطن يشعر باخلوف أكثر من أي وقت«، يقول 

اجلامعي.
الدستور  ت��ع��ط��ي��ل  أن  ي��ع��ت��ب��ر  امل���ص���در  ن��ف��س 
يتجلى من  خالل املادة السادسة التي تنص على 
االمتثال للقانون، وهي مادة معطلة بسبب تعسف 
الدولة وامتناعها االلتزام بالقانون، والعمل على 
عن  فامتناعها  للمواطن،  املثل  وإعطاء  احترامه 
في  بالتميز  ومعاملتها  القضائية،  األحكام  تنفيذ 
أو  املالي  أو  االجتماعي  الوضع  بسبب  تطبيقه 
املوقع الوظيفي مثل االمتناع عن فتح البحث في 
العام وهي  واخل��ازن  السابق  املالية  وزير  قضية 

أمثلة تفقئ البصر.
ومن خالل املادتني الثانية عشرة والثالثة عشرة 
املعطلتني، فاجلمعيات واملنظمات غير احلكومية 
في  واملشاريع  القرارات  إعداد  بحق  متمتعة  غير 
نص  ي��وج��د  وال  التشاركية،  الدميقراطية  إط���ار 

ما  لها  وليس  احل��ق،  ه��ذا  استعمال  م��ن  ميكنها 
العمومية  يعطيها إمكانية الشراكة مع السلطات 
وتفعيلها  ال��ع��م��وم��ي��ة  ال��س��ي��اس��ات  إع�����داد  ف���ي 
وتنفيذها.كما يتجلى تعطيل الدستور حسب نفس 
املصدر في حرمان املواطن من ممارسة احلق في 
تقدمي امللتمسات في مجال التشريع أو في تقدمي 
العرائض للسلطات طبقا للمادتني الرابعة عشرة 

واخلامسة عشرة منه.
احملامي اجلامعي الذي يؤكد أن املغرب يعيش 

حالة استثناء، يعتبر حرية الرأي والصحافة غير 
مضمونة، كما يعتبر أن هناك مواطنني في املغرب 
حرارة  وال  امل��اء  َطعم  َتعرف  »ال  مناطق  يقطنون 
الكهرباء، وال سقفا يقي من الثلج ومن الشتاء، وال 
طريقا معبدا، وال عالجا متاحا، وال عمال وال أجرا 

خالفا للفصل الواحد والثالثني من الدستور«.
ويزيد اجلامعي في حديثه عن مظاهر تعطيل 
الدستور، من خالل اإلشارة إلى استمرار البطالة 
والشطط، واستغالل النفوذ، واالمتيازات والهيمنة 
على مراكز النفوذ السياسي واالقتصادي، وانعدام 
الصفقات  في  والرشوة  الفساد  وانتشار  النزاهة 

وفي كل القطاعات..
السادة هذه هي حالة االستثناء  أيها  »أليست 
أليست  الكبرى؟  وجتلياتها  ومبظاهرها  بعينها 
هذه حالة املغرب الدستور فيه معطل، وهو أسمى 
قانون يدعونا صراحة ويدعو السلطات بضرورة 
في  عادية  حالة  هناك  وهل  به؟  والتقيد  احترامه 
دولة حتترم نفسها كل البنود األساسية بالوثيقة 
الدستورية فيها غير مفعلة وغير مطبقة..« يقول 

اجلامعي.

تعطيل الدستور الذي أدخل المغرب في حالة االستثناء 
النقيب عبد الرحيم اجلامعي

الدولة؟  هيبة  استعادة  معركة  جديد  من  تتكرر  هل 

عندما جمع احلسن الثاني كل السلطات بيده 



إلى  التشوف  كتابه  في  التادلي  عنها  يقول 
وكانت  كتامة،  أهل  »من  أنها:  التصوف  رجال 
من الصاحلات. سمعت محمد بن أحمد الزناتي 
بن  محمد  الله  عبد  أب��ي  عند  ليلة  ب��ت  ي��ق��ول: 
محمد بن جميل القصري املعلم وبات معنا أبو 
عبد الله التاودي وأبو زكرياء السائح. فصلينا 
العشاء اآلخرة ثم جرى ذكر طيب حوت القصر، 
فلما  عنا،  فغاب  املعلم حاضر،  الله  عبد  وأبو 
طلع الفجر طلبته أنا وعمر بن عيسى الكتامي، 
فيه،  ينفرد  كان  الذي  بيته  فتفقدنا  فلم جنده، 
التي  املصرية  ب��اب  فأتينا  مغلقا،  ف��وج��دن��اه 
وعمر  أنا  فجلست  مغلقا،  فوجدناه  فيها  بتنا 
دفع  قد  فسمعناه  يأتي؟  أي��ن  من  لنعلم  نرقبه 
باب املصرية بيده وطلع فقلنا: ننظر إلى خفيه 
فإن وجدنا بهما بلال علمنا أنه لم يبت معنا، 
وكان في زمان الربيع، فوجدنا بلل الندى على 
املروج.  ن��وار  من  أصفر  ن��وار  وعليهما  خفيه 
فأخرج لنا حوتا ال يكون إال في بركة على قدر 
ثمانية عشر ميال من القصر. فعجبنا من أمره، 
فصلينا الصبح وذهبنا إلى فاطمة األندلسية، 
فوجدناها تصلي صالة الضحى. فلما انفلتت 
ت��ن��ك��روا براهني  ل��ن��ا : ال  ق��ال��ت  م��ن ص��الت��ه��ا 
يوسف  يعقوب  أب��و  ح���ق«.  فإنها  الصاحلني 
التشوف  كتاب  الزيات.  بابن  املعروف  التادلي 
التوفيق.  أحمد  حتقيق  التصوف.  رج��ال  إلى 

الطبعة الثانية. السنة 1997. الصفحة 331.
ويستخلص من سيرتها أن بيتها كان ملتقى 
ومجمعا وناديا ثقافيا ودينيا في زمانها، حيث 
كانت تستقبل وجتالس فيه العلماء والصلحاء 
األفكار  م��ع��ه��م  وت��ت��ب��ادل  ي���زورون���ه���ا،  ال���ذي���ن 
العلماء في كل  الدين والعبادة، فكان  وقضايا 
ويتساءلون،  يتناقشون  وعلمية  ثقافية  جلسة 
النادي  بهذا  وهي  تكون؟.  ما  املناقشة  قضية 
الثقافية  بالصالونات  تذكرنا  الديني،  الثقافي 

التي كانت تديرها نساء عربيات.
األندلسية  فاطمة  الصاحلة  الولية  توفيت 
املشار  التاريخ  حسب  الكبير  القصر  مبدينة 
ويوجد  بها،  ودفنت  السابقة،  احللقة  في  إليه 
ضريحها في الشارع الذي يحمل اسمها بحي 
إلى إصالح  ال��واد، وإن ضريحها يحتاج  باب 
أضرار  من  أصابه  ملا  نظرا  وصيانة،  وترميم 

وتصدع وإهمال. 

مهرجان وليلي الدولي يطفئ الشمعة 
14 بافتتاح الدورة باملدينة التاريخية 
مكناس  وعلى أحجار وليلي املتبقية 
من عهد الرومان، فقد كان انطالق حفل 
افتتاح يوم 2  يوليوز وسيستمر إلى 

غاية يوم 28 من نفس الشهر. 
وستعرف دورة هذه السنة مشاركة 
وأخرى  وطنية  ف��رق  منها  ف��رق��ة،   30
مت��ث��ل م��خ��ت��ل��ف رب�����وع ال���ع���ال���م، كما 
من  العديد  تنظيم  ال��دورة  هذه  عرفت 
واملسابقات  واحمل���اض���رات  ال��ن��دوات 
والسهرات  األصيل  والتراث  الثقافية 

املوسيقية. 
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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.

كتاب جديد

مهرجان وليلي 
يطفئ شمعته 14 

األندية األدبية بنون التأنيث
عبد القادر الغزاوي »القصر الكبير«

                  )3(

الولية نادي 
 فاطمة األندلسية

يتبع

علمية  مائة جمعية ومؤسسة  من  أزيد  وجهت 
أجل  من  )108( عريضة شعبية  وتربوية  ومدنية 
العربية  للغة  ال��س��ادس  محمد  أكادميية  إخ���راج 
وقد  ال���الزم���ة.  االش��ت��غ��ال  ش���روط  م��ن  ومتكينها 
ح��م��ل��ت ال��ع��ري��ض��ة امل��وج��ه��ة إل���ى ك��ل م��ن رئيس 
احلكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس 
والبحث  ال��ع��ال��ي  التعليم  ووزي���ر  امل��س��ت��ش��اري��ن، 
الوطنية،  التربية  ووزي��ر  األط��ر،  وتكوين  العلمي 
الرسمي  الناطق  االتصال  ووزي��ر  الثقافة،  ووزي��ر 
باسم احلكومة، ووزير الوظيفة العمومية وحتديث 
النيابية،  ال��ف��رق  اإلداري�����ة؛ ورؤس����اء  ال��ق��ط��اع��ات 
والسلطات العمومية املختصة، توقيع اجلمعيات 
واملؤسسات من كل جهات املغرب )من حوالي 27 
مدينة( الرباط، العيون، الداخلة، مراكش، خريبكة، 
أوالد  الدشيرة،  أصيال،  خنيفرة،  ميدلت،  أكادير، 
أرفود،  الصويرة،  بركان،  سال،  بيوكرى،  برحيل، 
طاطا، اخلميسات، اجلديدة، الدار البيضاء، تازة، 
سوق أربعاء الغرب، فاس، تيفلت، وجدة، مكناس، 

طنجة.
وفي تقدمي العريضة التي أطرها االئتالف الوطني 
اجلمعيات  م��ع  بتنسيق  العربية  اللغة  أج��ل  م��ن 
واملؤسسات املوقعة مت التركيز على مواد الدستور 
التي تعطي احلق للجمعيات املهتمة بالشأن العام 

الدميقراطية  واملنظمات غير احلكومية، في نطاق 
ال��ت��ش��ارك��ي��ة، ف��ي إع����داد ق�����رارات وم��ش��اري��ع لدى 
املؤسسات املنتخبة والسلطات العمومية وكذا في 
تفعيلها وتقييمها؛ وعلى الفصل اخلامس الذي أكد 
على دور الدولة في حماية اللغة العربية واإلشراف 
على تطويرها وتنميتها، وعلى التصريح احلكومي 
للغة  السادس  أكادميية محمد  بإرساء  التزم  الذي 
الالزمة.  االشتغال  ش��روط  من  ومتكينها  العربية 
إذ ال ميكن جتاوز االختالالت واخلروقات املتعلقة 
برسمية اللغة العربية في ميادين اإلدارة واالقتصاد 
أكادميية  ب��إخ��راج  إال  العامة؛  واحل��ي��اة  واملقاولة 
اإلمكانات  ووض��ع  العربية،  للغة  السادس  محمد 
من  لتمكينها  وامل��ادي��ة  واللوجيستيكية  البشرية 
القيام مبسؤوليتها واالضطالع بأدوارها في نطاق 
الدستور اجلديد، ورفع مظاهر التهميش واحليف 

الذي يطالها السيما في املجاالت احليوية.
املسؤولني  ل��دى  العريضة  ه��ذه  وضعت  أن  وبعد 
مليونية  عريضة  تدشني  االئ��ت��الف  يعتزم  املعنيني، 
على  واملؤسسات  األف��راد  وج��ه  في  مفتوحة  شعبية 

http://www.coalitionarabe.org:موقعه اإللكتروني
قبل اللجوء إلى فعاليات أخرى من أجل تعبئة 
كل الطاقات والكفاءات املجتمعية إلخراج مشروع 

األكادميية إلى الوجود.

ِاختتمت مؤخرا فعاليات الدورة احلادية عشرة 
ملهرجان بني عمار زرهون )فيستي باز(، بتتويج 
مربوح بلقب أجمل حمار لصاحبه محمد الرهوني 
درع  تسلم  حيث  ال��ت��وال��ي،  على  الثانية  للمرة 
2500 درهم وكيسا من الشعير،  املهرجان ومبلغ 
بينما توج رؤوف لصاحبه عثمان بنمالك وصيفا 
أوال ونال 1500 درهم وكيسا من الشعير، وديابلو 

ليحيى عادل وصيفا ثانيا ونال 1000 درهم. 
بفوز  انتهت  قد  السرعة  سباق  نتائج  وكانت 
م��ي��س��ي ل��ص��اح��ب��ه م��ح��م��د اخل��م��س��ي ال����ذي سبق 
حيث  التاسعة،  ال��دورة  في  أوال  وصيفا  توج  أن 
وكيسا  دره��م   2500 ومبلغ  املهرجان  درع  تسلم 
األشهب  الثانية  بالرتبة  فاز  بينما  الشعير،  من 
املريني  ألي��وب  ف��ي��راري  واكتفى  الريفي،  لعزيز 
قدمتها  املالية  اجلوائز  أن  يذكر  الثالثة.  بالرتبة 
مؤسسة الرعاية لصندوق اإليداع والتدبير، بينما 
قدمت جمعية الرفق باحليوان أكياس الشعير. أما 

جلنة التحكيم التي ترأسها الفنان املسرحي عبد 
حيناش  الدكتور  من  تكونت  فقد  البدوي  ال��رزاق 
والفنانني  الباز،  السالم  عبد  والدكتور  حمادي 
محمد اإلشراقي وعبد اإلله اخلطابي واجلامعيني 
أحمد طنيش وعتيقة الفحلي، والفاعل اجلمعوي 

خليل ناصر.

ف��������������ي إط��������������ار 
بذكرى  االح��ت��ف��االت 
عيد العرش املجيد، 
شهر  ومب���ن���اس���ب���ة 
املعظم،  رم����ض����ان 
الثقافة  وزارة  تنظم 
بتعاون مع املجلس 
للموسيقى  الوطني 
الثالثة  ال����������دورة 
الدولي  للمهرجان 
والثقافة  ل��ل��ف��ن��ون 

»صيف االوداية« بالفضاء األثري لالوداية من 24 يوليوز إلى 2 غشت 
.2013

تقدم العروض، يوميا في العاشرة ليال، باحلديقة األندلسية من 24 
إلى 28 يوليوز، وباملنصة الكبرى من 29 يوليوز إلى 2 غشت مبشاركة 
نخبة من الفنانني من فرنسا، منغوليا، مصر، واملغرب، يتقدمهم رائد 
الزبادي،  فؤاد  والفنانون  عصامي  الله  عبد  الوطنية  املغربية  األغنية 
كرمية الصقلي، احلاج يونس، أمير علي، رشيد زروال، فاطمة تيحيحيت، 

اجبارة، حميد القصري، بومتزوغت وباجدوب.
مبا  اعترافا  الفنانني  من  مجموعة  تكرمي  التظاهرة  ه��ذه  ستعرف 
والعربية،  املغربية  املوسيقية  اخلزانة  أغنت  فنية  روائ��ع  من  قدموه 
ويتعلق األمر بتكرمي املوسيقار عبد الله عصامي خالل حفل االفتتاح، 
وتسليم الفنان محمد باجدوب »جائزة الفارابي« خالل حفل االختتام، 
الذهبية،  التي ستحظى باخلاللة  الفنانة فاطمة تيحيحيت  إلى جانب 
والفنان محمد اجبارة الذي سيحصل على اجلائزة العاملية للموسيقى 

العربية.
حيث  أخ��رى،  ثقافية  أنشطة  ستنظم  الفنية  احلفالت  جانب  وإل��ى 
والنحث،  الكاليغرافي  للفن  معرضا  الكبير  ب��اب  رواق  سيحتضن 

باإلضافة إلى مسابقة في الفيلم القصير لفائدة الشباب.

أكادميية  إلخراج  شعبية  عريضة 
محمد السادس للغة العربية إلى الوجود

»فيستي باز« يطفئ شمعته احلادية عشرة بتتويج "مربوح" أجمل حمار 

مهرجان »صيف االوداية«
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كواليس  إ سبانيا

مدريد: محمد عالء الدين
اإلع���ام  وس��ائ��ل  مختلف  ع����ادت   
الحديث  إلى  اإلسبانية هذا األسبوع 
الفساد  وع��ن  المالية،  الفضائح  عن 
اليميني  الشعبي  للحزب  السياسي 
أعضائه  بعض  ات��ه��م  ال���ذي  ال��ح��اك��م 
أموال  وتهريب  مالية،  باختاسات 
خارج إسبانيا ووضعها في حسابات 
س�����ري�����ة ف�����ي أب�����ن�����اك س���وي���س���ري���ة 

وأمريكية..
وحسب مختلف وسائل اإلعام، فإن 
)ماريانو  اإلسبانية  الحكومة  رئيس 
راخوي( يوجد هذه األيام في موقف 
بعد  حقيقية،  أزم���ة  وي��واج��ه  ح���رج، 
تصريحات أمين المال األسبق للحزب 
)لويس بارسيناس( المعتقل في سجن 
كان  بأنه  التحقيق،  ذم��ة  على  مدريد 
ي��دف��ع إل���ى ع���دد م��ن أع��ض��اء الحزب 
خمسة  بين  تتراوح  شهرية  مرتبات 
آالف يورو وخمسة عشر، مصدرها غير 
ق��ان��ون��ي ف��ي ال��وق��ت ال����ذي ت��م��ر فيه 

إسبانيا بأزمة اقتصادية خانقة..
وكانت صحيفة )الموندو( قد كشفت 
وجود حساب بنكي في سويسرا بمبلغ 
22 مليون يورو في اسم أمين المال 
األسبق للحزب )بارسيناس(، ومبالغ 
أخرى مصدرها شركات العقار والتأمين 
وتبرعات، وقد أكد مسؤول سابق في 

الحزب الشعبي للقناة التلفزية )تيلي 
كواترو( أن هذه الممارسة معمول بها 
منذ العام 1988!. وتواصل هذه األيام 
صحيفة )الموندو( متابعة نشر تفاصيل 
هذا الملف المتشعب، معززة بوثائق 
للحزب  المشروع  غير  التمويل  تؤكد 
الحاكم طيلة أزيد من عشرين عاما، بما 
فيها استفادة )راخوي( من مرتب سري، 
دون استبعاد مسؤولين سابقين من 
اإلسبانية  الحكومة  رئيس  ضمنهم 

األسبق )خوصي ماريا أزنار(.
وكانت المفاجأة 

وقعت  ال��ك��ب��رى 
ي������وم األح����د 
ال����م����اض����ي 
ع�������ن�������دم�������ا 

ان���������ف���������ردت 
لموندو(  ا (

ب����ن����ش����ر 
ح����وار 
م�������ع 

الحزب  في  األسبق  المالي  المسؤول 
الشعبي )لويس بارسيناس( الذي تقلد 
هذا المنصب ما بين )1991 و2010(، 
تزييف  على  يشرف  كان  بأنه  اعترف 
كما جاء   – الحساب الخاص للحزب 
ويتلقى   – الصحيفة  في  لسانه  على 
عموالت وتحويات من شركات مقابل 

صفقات، وكان يخفي ذلك عن مصلحة 
الضرائب بما فيها المرتبات السرية 
التي كان يدفعها إلى أعضاء الحزب 

الشعبي.
ه���ذا وم��ن��ذ ش��ه��ور وال����رأي العام 
اإلس��ب��ان��ي ي��ت��اب��ع عن 
الملف  ه���ذا  ك��ث��ب 
بكل  ال���ش���ائ���ك 
تفاصيله عبر 

صحيفتي 
)ال���م���ون���دو( 
و)الباييس( 
كيفية  ح���ول 
حصول الحزب 
ع��ل��ى رش����اوى 
م����ق����اب����ل 

تفويت البلديات وحكومة الحكم الذاتي 
مختلف  ف����ي  ل���ل���ش���رك���ات  ص���ف���ق���ات 

المجاالت..
السياسية  األح�������زاب  وت���ط���ال���ب 
المعارضة وخاصة الحزب االشتراكي 
وحزب اليسار الموحد، بضرورة تقديم 
راخوي(  )م��اري��ان��و  الحكومة  رئيس 

من  استقالته  تقديم  أو  توضيحات، 
رئاسة الحكومة، والدعوة إلى انتخابات 
أن  إل��ى  )ال��ب��اي��ي��س(  م��ب��ك��رة، وتشير 
رئيس  ع��ن  ي��داف��ع  الشعبي  ال��ح��زب 
الحكومة )راخوي( لتجنب المثول أمام 
وأوردت  القضية،  ه��ذه  ف��ي  القضاء 
اليومية بهذا الصدد أن نائبة رئيس 
الحكومة قالت إن ماريانو راخوي ما 
فتئ ينفي تورطه في هذا الملف منذ 
يناير الماضي، وأنه ليس في حاجة 
إلى المثول أمام البرلمان لتقديم المزيد 
من التوضيحات، كما تطالبه المعارضة 
بذلك، تضيف )سواريا ساينز دي سانتا 

ماريا(.
ومن جهتها ذكرت صحيفة )الراثون( 
الحكومة  نائبة رئيس  أن تصريحات 
تؤكد أن )راخوي( يحظى بثقة ودعم 
كل مكونات الحزب الشعبي، وجددت 
التأكيد في ندوة صحفية عقب انعقاد 
الحزب  أن  ع��ل��ى  ال������وزراء،  مجلس 
ن��زاه��ة وكفاءة  ف��ي  ي��ث��ق  ال��ش��ع��ب��ي 

)ماريانو راخوي(.
االختاسات  وبخصوص موضوع 
كانت لجنة قضائية مختصة قد قامت 
الفساد  ف���ي  ب��ت��ح��ق��ي��ق  ع��ام��ي��ن  ق��ب��ل 
بعد  أص��درت  المشبوهة،  والصفقات 
استكمال التحقيق تقريرا يضم أزيد من 
30 ألف صفحة، ووجهت التهمة إلى 

أزيد من سبعين شخصية.

اهتماما  اإلسبانية  اإلعام  وسائل  أولت 
بالغا لمقتل مغربي بالجزيرة الخضراء من 
طرف مجهولين بطلقات نارية من رشاشات 
متطورة، والذوا بالفرار على طريقة األفام 

األمريكية..
بحي  يوليوز(   14( األح��د  وق��ع  ال��ح��ادث 
سكنية  تجمعات  ي��ع��رف  ال���ذي  »س���ادي���و« 

للجالية المغربية.
بشهاداتهم  أدل��وا  عيان  شهود  وحسب 
بالجزيرة  المحلية  اإلع��ام  وسائل  لبعض 
الخضراء حول حيثيات الحادث، أن مجموعة 
من األشخاص – لم يحددوا عددهم – كانوا 
بألمانيا  مرقمة  س���وداء  س��ي��ارة  متن  على 

فجأة،  توقفوا  جنونية،  بسرعة  يسيرون 
رشاشات  يحمان  شخصان  منها  وخ��رج 
أتوماتيكية وصوباها نحو شخص ربما كان 
فأردياه  بالشارع  يمر  وهو  لديهم  مطلوبا 
عمره،  وال  الشاب  هوية  تحدد  ولم  قتيا.. 
المعلومات األولية تشير إلى أنه ينحدر من 
مدينة طنجة، وأن الحادث يدخل ضمن عملية 
تتاجر  ل���ع���ص���اب���ات  ح���س���اب���ات  ت��ص��ف��ي��ة 

بالمخدرات.
وتفيد معلومات الحرس المدني اإلسباني 
أن الجناة هم ثاثة مغاربة يحملون الجنسية 
الفرنسية وألماني، دخلوا إسبانيا قبل وقوع 

الحادث بأسبوع.

المساجد  أكبر  أح��د  عمر(  )ج��ام��ع  يعتبر 
والذي  األوربية،  القارة  في  المشيدة  الهامة 
استلهم تصميمه من قصر الحمراء في غرناطة 
الذي بناه المسلمون فترة حكمهم باألندلس.
بلدا   18 من  دبلوماسية  بعثات  أن  ويذكر 
عام  المسجد  هذا  بناء  في  شرعت  إساميا، 
قلة  بسبب  عاما   11 ب��ن��اؤه  ليتوقف   ،1976
اإلمكانات المرصودة للبناء خال تلك الفترة، 
السعودية  العربية  المملكة  ملك  دف��ع  مما 
عام  التكفل  إلى  العزيز  عبد  بن  فهد  الراحل 

ويضم  البناء.  إتمام  نفقات  بتغطية   1992
المسجد عدة مرافق: قاعة للعرض، ومكتبة، 
لاجتماعات،  وق���اع���ة  ث��ق��اف��ي��ا،  وم����رك����زا 

ومطعما.
الشهر  ه��ذا  خ��ال  المسجد  ه��ذا  ويشهد 
إليه ألداء  الفضيل حركة دؤوبة، حيث تحج 
مغاربة،  عديدة:  جاليات  الخمس  الصلوات 
جزائريون،  مصريون،  سوريون،  سعوديون، 
موريتانيون، سينغاليون، ومسلمون ينتمون 

إلى مختلف الدول.

ذكر أحد أعضاء جمعية الصيادين اإلسبان باألندلس 
لصحيفة محلية، بأن البرلمان األوربي قد ارتكب خطأ فادحا 
عندما قرر في 14 ديسمبر 2011 عدم مد العمل باتفاقية 
الصيد البحري مع المغرب، واعتبر ذلك القرار قائما على 
اعتبارات سياسية، أضرت بأسطول الصيد األوربي، أكثر 
مما أضرت بالجانب المغربي، الذي ال يستفيد إال بقدر 36 
مليون يورو سنويا، مقابل نشاط 119 رخصة لألسطول 

األوربي بالمياه المغربية.
االستثمار  ف��إن  إسبانيا(،  )النويفا  صحيفة  وحسب 
اإلسباني في قطاع الصيد البحري بالمياه المغربية يهم 
حوالي 180 مركب صيد في ملكية شركات إسبانية، مجهزة 

بآليات متطورة للصيد والتبريد.
أما االستفادة المالية لدول االتحاد األوربي فتقدر ب�167 
البحري  مليون يورو سنويا، كما يستفيد قطاع الصيد 

اإلسباني من امتيازات أخرى مرتبطة بالقطاع.
ومن جهة أخرى يرى مهنيو الصيد البحري في المغرب، 
أن االتحاد األوربي هو الذي لم يحترم كافة بنود االتفاقيات 
المبرمة مع المغرب، فضا عن استنزافه لثرواتنا البحرية 
بشكل كبير، ويعمل من خال استعمال أساطيله الشباك 
المحرمة  دوليا للقضاء نهائيا على المخزونات السمكية 
األسطول  أن  أيضا  المغاربة  المهنيون  ويرى  الوطنية.. 
األجنبي لم يساهم في خلق أي قيمة مضافة تذكر، في دعم 
القطاع، خاصة وأنه »يساهم« فقط في خلق 170 فرصة 
بحارة  من مجموع  المائة  في   0.04 يعادل  ما  أي  عمل، 

الصيد المغاربة.

أسطول الصيد البحري 
األوربي يوفر فقط 170 

فرصة عمل للمغاربة!

خفض رواتب العبي كرة 
القدم!

شملت الخطة التقشفية التي تنهجها الحكومة 
اإلسبانية كل دواليب االقتصاد اإلسباني، وامتدت 
حتى إلى لقمة عيش المواطن اإلسباني والمقيم، 
والموظفين،  العمال  روات��ب  في  اقتطاعات  من 
وزي��ادات متواصلة في الضرائب العامة وعلى 
الضريبة المضافة، مما أدى إلى تضييق الخناق 
على القدرات الشرائية، وهذا ما أثار غضب عامة 
المواطنين الذين شرعوا منذ مدة في تنظيم وقفات 
احتجاجية يومية، واعتصامات ومظاهرات في 

مختلف المدن اإلسبانية..
وفي مجال الرياضة، أوضح رئيس المجلس 
الخميس  ك��اردي��ن��ال(  )ميغيل  للرياضة  األعلى 
الماضي في ندوة صحفية، بأن المجلس أعد خطة 
بهدف خفض حجم الديون المترتبة على أندية كرة 
القدم بعد خسائر قدرت بنحو 225 مليون يورو 
خال الموسم الماضي، وسيتم خفض الرواتب 
التي تسلمها األندية لاعبين في الموسم المقبل 
إلى ما يناهز 650 مليون يورو، ومن المتوقع أن 
توفر هذه الخطة مبلغ 100 مليون يورو تماشيا 

مع خطة التقشف.

مهرجان عدو الثيران الهائجة.. الفرحة 
بطعم املخاطرة

ذكرت دائرة التجارة بمدينة )بامبلونا( شمال 
إسبانيا أن المهرجان السنوي )سان فيرمين( لعدو 
الثيران الهائجة والذي استمر لمدة تسعة أيام، 
واختتم األحد )15 يوليوز( قد حقق نجاحا ملحوظا 
ورواجا تجاريا هم مختلف القطاعات السياحية 
بالمدينة، واستقطب جمهورا كبيرا هذه السنة من 
داخل إسبانيا وخارجها، وسجل أيضا اهتماما 

إعاميا على المستوى المحلي والدولي.
وكانت مصالح الوقاية المدنية قد أعلنت أن 
المهرجان خلف 21 شخصا بجروح، أحدهم أصيب 
إصابة بليغة عندما كان بصدد الدخول إلى الممر 
المتسابقين  تدافع  إثر  الثيران،  لحلبة  الضيق 
بعضهم البعض بحكم قربهم من الثيران الهائجة 
التي ت��دوس كل من تجده في طريقها بقرونها 
الخطيرة. ويشار إلى أن آخر وفاة مرتبطة بعدو 
الثيران )ببامبلونا( حدث عام 2009، عندما أصيب 
شاب قادم من مدريد، إصابة قاتلة على مستوى 

الرقبة بضربة قرني الثور الهائج..
ينطلق المهرجان بعدو الثيران وسط الشوارع 
وأزقة المدينة الهادئة وسط جموع من المنظمين 
والمغامرين والباحثين عن »الفرحة« بين الثيران 
الضخمة التي تزن ما بين 250 و350 كلغ، وصوال 
إلى حلبة الثيران بالمدينة عبر ممر ضيق يعتبر 
العداؤون  يواجهه  الذي  الخطيرة  المراحل  من 

المغامرون.

صناعة النجوم الكروية
قد يندهش الزائر إلحدى النوادي الصغرى لكرة 
القدم التي تحتضن البراعم الناشئة، وهو يقف 
على اإلمكانات التي يوفرها القائمون على الشأن 
الكروي بإسبانيا، من بنيات تحتية وتجهيزات 
تساعد الممارس الناشئ على المضي قدما نحو 
تحقيق ما يصبو إليه، وبالتالي تكون هذه العوامل 
وغيرها حافزا لاعبين والممارسين الصغار على 
بذل جهد مضاعف حتى تكون لهم جاهزية االنخراط 

مستقبا في صفوف هذا الفريق أو ذاك..
وفي نهاية كل موسم كروي الذي يختتم عادة 
يوم 28 من شهر ماي تتسابق فرق محلية على جلب 
بعض الاعبين المتفوقين، على أساس أن تحتضن 
الرياضي  بتكوينهم  وتتكلف  ال��ب��راع��م،  ه���ؤالء 
والدراسي داخل أكاديميات خاصة لهذه الغاية، 
بعد اتفاق مع أولياء الاعبين وفق عقد يبرم بين 

الطرفين تحت إشراف جامعة الكرة اإلسبانية.
ويستفيد من هذه العملية كل موسم رياضي عدد 
من الاعبين الموهوبين في فرقهم وهم ما بين سن 
)نصف(  تجربة  غمار  يدخلون  سنة،  و16   13
احتراف، وهذه سياسة انخرطت فيها العديد من 
األندية الصغرى ومدارس كرة القدم المنتشرة في 
بأحدث  مجهزة  اإلسبانية  للمدن  األح��ي��اء  ك��ل 
التجهيزات التي ال تتوفر مثياتها حتى لدى أندية 

الدرجة األولى المغربية مع األسف الشديد.

فضائح مالية مدوية تهز أركان الحزب الشعبي اإلسباني الحاكم..
املعارضة اإلسبانية تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة

جامع عمر .. تحفة معمارية 
وسط مدريد

االقتصادية  ال���ظ���روف  ت��م��ن��ع  ل��م 
المتدهورة بإسبانيا حكومات الحكم 
الذاتي من إقامة »كرنفاالتها« السنوية 
التي تصرف فيها مبالغ مالية كبيرة، 
ويرى المنتقدون لتلك االحتفاالت أنه 
ي��ج��ب ع���دم إق��ام��ت��ه��ا ع��ل��ى األق���ل في 
فيها  يشهد  التي  الراهنة  ال��ظ��روف 
االقتصاد اإلسباني انكماشا، وتعرف 
أدنى  للمواطنين  الشرائية  ال��ق��وة 

الدرجات!!
لكن السلطات لها رأي آخر يتجلى 
ث��ق��اف��ي��ة وفنية  أن��ش��ط��ة  ف���ي خ��ل��ق 

الحركة  معها  تنتعش  واح��ت��ف��االت 
التجارية والسياحية، وبالتالي تجلب 
معها سياح أجانب فضا عن السياح 

المحليين..
ويمكن اإلشارة إلى أن »الكرنفال« 
الضخم الذي يستمر لمدة عشرة أيام 
ك���ل س��ن��ة بمدينة  ي��ق��ام  ال����ذي  ه���و 
ميزانية  ل��ه  تخصص  )ف��ال��ن��س��ي��ا(، 
ضخمة ويوفر أزيد من ألف منصب 
السياح  من  ع��ددا  ويستقطب  شغل، 

األوربيين، إذ تعرف المدينة في مارس 
ونشاطا  دؤوب���ة  ك��ل سنة حركة  م��ن 
اقتصاديا ملحوظا، وهذه االحتفاالت 
عنها  يقول  ال��ن��ار«،  »ليلة  ب���:  تعرف 
القرن  إل���ى  ت��ع��ود  إن��ه��ا  المنظمون 
كل  في  توضع  حيث  عشر،  التاسع 
عماقة  تماثيل  واألح��ي��اء  ال��ش��وارع 
ودم���ى م��ن شتى األش��ك��ال واألل���وان 
واألحجام.. وقد يصل ارتفاع الواحدة 
منها إلى حوالي 25 مترا، يتفنن عدد 

من الرسامين والمبدعين في صناعتها، 
وتخصص الجهة المشرفة على هذه 
االحتفاالت ثاث جوائز نقدية هامة 

ألفضل إنجاز.
مع اإلشارة إلى أن هذه االحتفاالت  
تقام كل سنة تحت مسمى االحتفاالت 
ويتمثل  وال��م��س��ي��ح��ي��ة،  اإلس��ام��ي��ة 
الفولكلور بجذوره المتشعبة خيوطا 
تحيك الوجدان اإلسباني خارج إطار 
الحضور  مع  التاريخية  المواجهة 
ال��ع��رب��ي، وف���ي ش��ك��ل ي��س��ت��م��ر معه 

التواصل بين قديم وحديث يتطور.

احتفاالت رغم »أنف األزمة«!

إطالق نار من رشاشات أتوماتيكية 
على مغربي بالجزيرة الخضراء

إسبانيا في أسبوع

ماريانو راخوي

إسبانيا في  املغربية  باجلالية  خاصة  صفحة 



من الصعب جدا قطع شارع األمم املتحدة 
ملخبزة  امل���ج���اورة  النقطة  ف��ي  ال��رب��اط  ف��ي 
املتحدة  األمم  مصحة  توجد  حيث  "ب���ول"، 
يوميا  يزورها  الطبية  للتحاليل  ومختبرات 
عشرات املواطنني حيث تكون حركة التنقل 
وتتطلب  ج��دا،  ال��ش��ارع صعبة  جانبي  ب��ني 
في  يرغبون  الذين  للراجلني  انتظارا طويال 
وجود  لعدم  املنطقة  ه��ذه  في  ال��ش��ارع  قطع 
األسبقية  إش��ارة  أو  األحمر  الضوء  إش��ارة 
تكون  ولذلك  بهم،  ممر خاص  أو  للراجلني 
عملية قطع الطريق مغامرة ال حتمد عقباها 
م��ن��ه عشرات  ال��ش��ارع مت��ر  خ��ص��وص��ا وأن 
قانونية  غير  بسرعة  تسير  التي  السيارات 
ل��ع��دم وج���ود ج��ه��از م��راق��ب��ة ال��س��رع��ة.  لقد 
املسؤولة  اجلهات  على  الواجب  من  أصبح 
أن جت��د ح��ال ل��ه��ذا امل��ش��ك��ل م��ن خ���الل فتح 
الطريق من مصحة األمم املتحدة في اجتاه 
مع  سابقا  عليه  ك��ان��ت  كما  ال��ع��ال��ي  أك���دال 
وضع اإلشارة الضوئية أو وضع قنطرة مير 
القنطرة  في  احلال  هو  كما  منها  الراجلون 
الرابطة بني مستشفى ابن سينا ومستشفى 
األطفال، وذلك مراعاة لألطفال وكبار السن 

واملرضى على وجه اخلصوص.

واملختار  ال��س��ائ��ح  مصطفى  ش��ارع��ي  ط���ول  ع��ل��ى 
جازوليط، ومن حي االوداية إلى حي الشبانات ميتد 
بنايات  وأم���ام  مهملة،  أرض  على  العاصمة  ساحل 
عشوائية، ودور مهددة باالنهيار، وجوطيات، ومقابر.

وفي العاصمة حوالي مليون ساكن بدون شاطئ في 
املستوى، وال يتسع إال للعشرات من املصطافني، شاطئ 
لم يتغير منذ أن خلقه الله، وقد كان باإلمكان تهيئة 
لالصطياف  ومرافق  شواطئ  إلى  وحتويله  الساحل 

واالستجمام رحمة بسكان الرباط.
وحوالي 22 هكتارا على الساحل في حالة يرثى لها 
للمواطنني  بها جلعلها متنفسا  االهتمام  بسبب عدم 
الذين ال يجدون أين "يستحمون" في هذا احلر، وفي 
مدينتهم ساحل وبحر وشواطئ، عجز مجلس اجلماعة 

عن تهيئتها لتكون حتت تصرفهم.
22 هكتارا من األراضي،  وكان عليه استغالل تلك 
وبيعها، وبثمنها يفتح أوراشا إلعداد ساحل بشواطئ 

صاحلة للسباحة واالستجمام.
اس��ت��ف��ادت منها  ال��ت��ي  ال��ق��روض  وه��ن��ا نستحضر 
ماليير!  عشرة  سنة  كل  عنها  ت��ؤدي  والتي  اجلماعة 
مشاريع  في  ونقولها،  القروض؟  هذه  استغلت  ففيما 
صناعية لفائدة صناع نافذين وعلى حساب الساكنة! 
وإعداد  الساحل  لتجهيز  كافية  كانت  القروض  فتلك 

أزيد من عشرين شاطئا وبالتقنيات احلديثة.
وال  املدينة،  جماعة  على  املتعاقبة  املجالس  فكل 
واحد فتح ملف الساحل واقترحه كمشروع الصطياف 
السكان وكأن هذه املجالس تتلذذ وهي ترى وتسمع 
فيه  ميرح  شاطئا  يجدون  ال  الذين  املواطنني  بعذاب 

أبناؤهم.
وأخ���ي���را دش��ن��ت م��دي��ن��ة ال����دار ال��ب��ي��ض��اء شاطئا 
وكورنيشا ميتدان على عشرة كيلومترات وهو شاطئ 
فاملجلس  الرباط،  في  نحن  أما  الرحمان،  عبد  سيدي 
اجلماعي أصدر حكما بسجن املواطنني في براريكهم 

وسكنهم غير الالئق.

بقلـم: بوشعيب اإلدريسي

وتتحول  أس��اب��ي��ع، 
عاصمة  إل����ى  ال���رب���اط 
سبق  ف��ل��ق��د  ال���ع���ال���م، 
ل����ل����ع����م����دة ال����س����اب����ق 
في  اق����ت����رح����ه����ا  أن 
للمدن  ال��ع��ام  امل��ؤمت��ر 
احمللية  واحل���ك���وم���ات 

جينيرو"  دي  "ري��و  في  املنعقد  العاملية 
املشاركني  الستضافة  البرازيل،  بدولة 
ب��ع��د أرب����ع س���ن���وات م���ن ذل���ك املؤمتر 
الذي ترك صيتا رائعا سواء من خالل 
براعة  أو  املضيفة  املدينة  استعدادات 
أهلها الحتضان  التنظيم والنظام، مما 
على  وثقافية  رياضية  تظاهرات  ع��دة 

الصعيد الدولي.
مدينة "ريو دي جينيرو" وبفضل ذلك 
امل��ؤمت��ر ص��ارت ال��ي��وم م��ش��ه��ورة، ومن 
بجمالها  امل��ع��روف��ة  ال��ع��واص��م  كبريات 
وأناقة سكانها، ولقد جندت منتخبيها 
ومهندسيها وتقنييها طيلة سنة كاملة 
تلك  ترتيبات  على  للسهر  املوعد  قبل 

التظاهرة.
ن��ت��وف��ر حتى  ال���رب���اط ال  ف���ي  ن��ح��ن 
ذلك  وم��ع  إمكانياتها،  من   %  10 على 
"فالدنيا هانية"، وقد كان من املفروض 
شرع  قد  اجلماعي  مجلسنا  يكون  أن 
بالتعرف  الضيوف  وص��ول  تنظيم  في 
على أرقام وتواريخ رحالتهم ونوعيات 
مرافقيهم  وع����دد  أس��ف��اره��م  وس���ائ���ل 
وخدمات  وتنقالتهم  إقاماتهم  لتأمني 

الترجمة.
بأزبالها  أم��ام��ن��ا  ال���رب���اط  ه��ي  وه���ا 
العشوائية،  وط��رق��ات��ه��ا  امل��ت��راك��م��ة، 
وإناراتها الفاسدة املعطوبة، وعماراتها 
املتسخة، وعالمات تشويرها وإشاراتها 
املجندين  منتخبيها  وأغلب  املنكوبة، 
لقلب بعضهم البعض، والتمتع باألسفار 
واالستفادة  ال��س��اك��ن��ة،  ح��س��اب  ع��ل��ى 
والتوظيفات  جلمعياتهم،  امل��ن��ح  م��ن 
ال���دار"،  "مل���والت  والصفقات  ألبنائهم، 
"جابها  ال��ت��ي  ال���س���ي���ارات  وه��م��ي��زات 
 500 "تطحن"  التي  والتليفونات  الله" 
وكأنهم  املكاملات  على  سنويا  مليون 
الرباط  من  وليس  املريخ  مع  يتكلمون 
للفوز  "االنقالبات"  الرباط، وصنع  إلى 
ب��ال��ت��ف��وي��ض��ات، وال��ب��ح��ث ع���ن أمالك 
عقارات  أم  ك��ان��ت  أراض�����ي  ال��ب��ل��دي��ة 

لتفويتها وكأنهم يفوتون "النخالة".
دورة  بعقد  طالبنا  أش��ه��ر،   6 وم��ن��ذ 
ترتيبات  ومناقشة  لدراسة  استثنائية 
شهرين  منذ  بطلبنا  وذك��رن��ا  امل��ؤمت��ر، 
منا  علما  اق��ت��راح��ات،  ع��دة  واق��ت��رح��ن��ا 
العاملي  ال��ل��ق��اء  و"خ����ط����ورة"  ب��أه��م��ي��ة 
وتعقيداته ومشاكله في ضبطه وتأمني 

راحة الضيوف.
كنا نحلم بأن يقترح مجلس العاصمة 
حتمل  التي  الشوارع  تسميات  جتديد 
األجنبية  وامل�����دن  ال���ع���واص���م  أس���م���اء 
الشوارع  وه����ذه  ع��م��دائ��ه��ا،  ب��ح��ض��ور 
ويطلب  حسان،  مقاطعة  في  م��وج��ودة 
من أصحابها املعاملة باملثل في مدنهم 
الشوارع.  بعض  على  "الرباط"  بإطالق 
الرباط  منتخبو  يلتمس  بأن  نحلم  كنا 
من الضيوف التبرع بشجرة من بلدانهم 
وغرسها في الشوارع التي حتمل أسماء 
جماعة  تهيئ  ب��أن  نحلم  كنا  بلدانهم، 
وتسميها  احل��د،  باب  ساحة  العاصمة 
احمللية  واحل���ك���وم���ات  امل����دن  "س���اح���ة 
العاملي،  املؤمتر  ه��ذا  لتخلد  العاملية"، 
نستغيث  فإننا  اليوم،  أما  نحلم..  كنا 
إلنقاذ سمعة  الوصاية  بتدخل سلطات 
عاصمة اململكة من ارجتال منتخبيها.

العاصمة! أزبال  جلمع  يوميا  مليونا   45 حديث العاصمة

جناح "ريو دي جينيرو" 
الرباط وتذبذب 

املادة 39 من امليثاق اجلماعي تلزم اجلماعة 
ب�"جمع الفضالت املنزلية والنفايات املشابهة 
العمومي  ب��امل��ط��رح  وإي��داع��ه��ا  ون��ق��ل��ه��ا  ل��ه��ا 

ومعاجلتها"، انتهت املادة 39.
جماعة الرباط كلفت شركات لتقوم مقامها 
في هذا الشأن، وخصصت لها ميزانية تقدر ب� 
17 مليارا سنويا تتوصل بها هذه الشركات 
مقابل "السهر" على نظافة العاصمة أي مبعدل 
45 مليونا يوميا، وهي تكلفة باهظة ملهام مع 
األسف ناقصة وال ترقى إلى املاليير احملصل 

عليها، خصوصا في األحياء الشعبية.
حلد اآلن لم يستطع املجلس اجلماعي وال 
ينظم  برنامج  بوضع  املكلفة  الشركات  حتى 
منزلية  أقسام:  إل��ى  ويقسمها  املدينة  نظافة 
وصناعية وطبية، وكل قسم بآلياته وتقنياته 

ونظامه وواجباته، وساعات عمله.
مع األسف، جماعتنا ال تفرق بني األزبال، وال 

تهتم بتقنينها وتنظيمها والسهر على حسن 
تدبيرها. فاألزبال املنزلية أنواع: فيها الصلبة 
إلى  يحتاج  نوع  وكل  واملختلفات،  والسائلة 

عتاد خاص وعمال مدربني وأوقات معينة.
حاويات  بوضع  ال��ش��رك��ات  اكتفت  ال��ي��وم، 
كل  بجانب  ومشرعة  مفتوحة  البالستيك  من 
وال���ق���اذورات في  األزب���ال  فيها  ش���ارع جتمع 

التي  املتسخة  املعطوبة  الشاحنة  ان��ت��ظ��ار 
وروائحها  وميكروباتها  بأوساخها  تطوف 
"تعصره"  مم��ا  اخل��اث��ر"  و"ع��ص��ي��ره��ا  النتنة 
العاصمة،  ش���وارع  بها  ف��ت��رش  ال���ق���اذورات، 

وتبخر أجواءها.
كل  اجلماعي  املجلس  يدفعها  مليارا  و17 
اخلدمة  ه��ذه  مقابل  الشركات  تلك  إل��ى  سنة 
بتاتا  تليق  ال  ال��ت��ي  ال��ع��ش��وائ��ي��ة  امل��خ��دوم��ة 
النظافة  فقطاع  اململكة،  عاصمة  هي  مبدينة 
من  وب��دال  للنظافة،  قسم  إح��داث  ي��وم  تقهقر 
والتطوير  بالتنظيم  القسم  ه��ذا  يتكلف  أن 
لم  ليت  ويا  أخ��رى،  بأشياء  تكلف  والتجديد، 
يكن للعاصمة قسم يكلفها هو اآلخر مصاريف 

موظفيه وما أكثرهم.
بنظافتهم  م��ش��ه��ورون  ال��ع��اص��م��ة  س��ك��ان 
ورقيهم، ومع األسف قسم النظافة لم يكن عند 

حسن ظنهم.
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الرباط يا حسرة

أواخر  في  انطلق  الشعبية حزب  حزب احلركة 
العسكر"  "دوار  الشعبي  احل��ي  م��ن  السبعينيات 
بالعكاري الذي منح مقعدا بلديا لعضو من احلزب، 
 1977 س��ن��وات  ملجلسي  نيابيتني  فترتني  لطيلة 
لينتشر  احل���زب،  ب��ذرة  انطلقت  هنا  م��ن  و1983. 
بشكل كبير، ويتربع على رئاسة اجلماعة ورئاسة 
مجلس العمالة و"يحصد" مقاعد في البرملان ووزارة 
لرئيس مجلس العمالة. فلقد كانت فترته الذهبية 
في الرباط من سنة 1997 إلى حدود سنة 2009، 
ليبدأ التراجع والتقهقر والتطاحن والتالسن بني 

احلركيني.
فاحلزب استفاد كثيرا من بعض الظروف التي 
صحيحة  حزبية  ق��واع��د  تشييد  ف��ي  يوظفها  ل��م 
ومتينة، ومن هفواته عدم ضبط وحصر املنتسبني 
إليه، وجلهم كانوا ألهداف انتخابية، ثم محاولته 
االنتشار في كل املدينة وفي كل املجالس وفي كل 
الغرف، مما فوت عليه التمركز في مقاطعة معينة، 

حتى  تشتت  فلقد  لالنطالق،  قاعدته  تكون  ومنها 
لن  التي  العمالة  رئاسة مجلس  س��وى  له  تبق  لم 
ت��دوم، ومرشحة لتلتحق مبا ضاع، ليفقد احلزب 
كل شيء إن آجال أم عاجال، وذل��ك بسبب تسرعه 
في االستقطاب العشوائي، وفي طمعه في السيطرة 
الراحة  اح��ت��رام  ع��دم  وف��ي  املجالس،  أجهزة  على 
لكل  ض��روري��ة  ه��ي  التي  السياسية  البيولوجية 

حزب، وإال فالنتيجة هي االنهيار، وهذا ما وقع.
لقد فقد احل��زب عمودية العاصمة، وض��اع منه 
مقعد في مجلس النواب والباقي على حافة الهاوية، 
وليس أمامه سوى االلتزام بأخذ قسط من "الراحة" 
إلعادة النظر في تنظيماته معتمدا على مناضلني 

وليس على من يبحثون عن التزكية االنتخابية.
والعمدة السابق ورئيس مجلس العمالة احلالي، 
ناضال نضاال مستميتا من أجل احلزب وانتشاره، 
لكن، لكل زمان رجاله، فال بد من جيل جديد ينطلق 

باحلزب كما انطلق من دوار العسكر في العكاري.

من

 أرشيف

 الرباط

الـــــربـــــاطـــــي املــــــرحــــــوم الـــعـــربـــي 
اإلنسان،  الــفــنــان  املــمــثــل  الــدغــمــي، 
ازداد سنة 1931 بالرباط وتوفي بها 

سنة 1998.
املدارس  مختلف  في  الفن  درس 
باريس  مبــديــنــة  والــتــحــق  الــفــنــيــة، 
لتعميق مداركه في التمثيل، وهناك 
من  عـــــدد  فــــي  عـــاملـــيـــة  أدوارا  لـــعـــب 
األفــام، لكن حبه وشغفه مبدينته 
الرباط جعاه يختارها عن الشهرة.

كان رحمه الله منوذجا للرباطي 
األصيل: في الوفاء واحترام التقاليد 
والـــــكـــــرم وصــــنــــع الـــنـــكـــتـــة، والـــعـــفـــة 

والقناعة وحب اخلير والتسامح.
رحمه الله تعالى.

حزب الحركة الشعبية يحتضر 
تغييرات في العاصمة السياسية تــتــرقــب  الــــوزارات  كــل 

واملفتشني  واملــــــــدراء  الــــــــوزراء  فـــي 
الترقب  هــــذا  أجــــل  ومــــن  الـــعـــامـــني، 
السامني  املــوظــفــني  مــن  عـــدد  ألــغــى 

املجهول. انتظار  في  عطلهم 
تنتظره  الذي  املهم  املؤمتر  بعد 
الــعــاصــمــة فـــي أكــتــوبــر املــقــبــل، من 
عدة  السطح  على  تطفو  أن  املنتظر 
ملفات  حــول  ومــســاءالت  تــســاؤالت 
ألمـــــاك مت تــفــويــتــهــا فـــي ظـــروف 
واملعنيون  زهيدة،  وبأثمان  غامضة 

املنتخبني. بعض  طبعا 
يقول:  البلدي،  الصحي  املكتب 
مليونا   120 ســنــة  كــل  يــصــرف  إنـــه 
للبشر،  الــصــحــيــة  األدويـــــــة  عـــلـــى 
و150  الــفــئــران،  على  مليونا  و120 
مليون  و100  مليونا على احلشرات، 
للتلقيحات. والله أعلم هل لإلنسان 

للفئران؟! أم 
للوزارات  الدواوين  أعضاء  شرع 
املكاتب  »إفــــراغ«  فــي  االســتــقــالــيــة 
وإعـــــــــادة الــــســــيــــارات والــــهــــواتــــف، 
ويتساءلون مع املتسائلني أي مصير 
يـــنـــتـــظـــرهـــم؟ حــــــزب االســـتـــقـــال 
بـــانـــســـحـــابـــه مــــن احلــــكــــومــــة قـــدم 

ماذا؟ مقابل  ولكن،  تضحيات، 

أسرار العاصمة

 

الممر الخطير 
في شارع األمم المتحدة

شاحنة لشركة جمع األزبال بالرباط

شارع األمم املتحدة بالرباط

ستة كيلومترات: طول 
ساحل العاصمة وكأنه 

ساحل قرية



املدني  أش��ادت كل فعاليات املجتمع   <
بالدور  إنزكان  وجمعيات حقوقية مبدينة 
غير املنقوص الذي اضطلع به ذ: حبشان 
للملك مبحكمة  وكيال  تعيينه  محمد  منذ 
الوسطاء  يواصل حربه ضد  إنزكان وهو 
والسماسرة  الذين يترددون  على احملكمة 
خصوصا بعد تثبيت كاميرات في اجلناح 
امل��ت��ه��م��ن ومبحيط  ل��ت��ق��دمي  امل��خ��ص��ص 
احملكمة وبباحة كتابة النيابة العامة  من 
أج���ل إب��ع��اد ال��وس��ط��اء، وخ��ل��ف��ت ق���رارات 
القضاة  بعض  ارتياح  امللك وحزمه  وكيل 
ونواب امللك النزهاء، الذين كان السماسرة  
بأسمائهم،  بالتفاوض  سمعتهم  يلطخون 
واالدع��اء بإمكانية التدخل لديهم من أجل 
احلصول على قرارات بعدم املتابعة، وقد 
استطاع بفضل حنكته وجتربته في مجال 
عن  حسنة   ص����ورة  ي��ع��ط��ي  أن  ال��ق��ض��اء 

القضاء املغربي.
محكمة  لدى  العامة  النيابة  ِاعتقلت   <
االس��ت��ئ��ن��اف ب��أَك��ادي��ر، ي���وم ال��ث��الث��اء 16 
خطيرة  إجرامية  عصابة  يوليوز2013، 
مكونة من أربعة أفراد ينحدرون من منطقة 
وذلك  ملول،  آي��ت  إن��زَك��ان  بعمالة  القليعة 
والسرقة  إجرامية  عصابة  تكوين  بتهمة 
بالسالح  بالتهديد  امل��ق��ت��رن��ة  امل��وص��وف��ة 
األبيض والضرب واجلرح والتزوير، حيث 
عن  فضال  منها  عناصر  ث��الث��ة  إي���داع  مت 
شخص آخر يشتري من العصابة الدراجات 
النارية املسروقة بالسجن، بينما البحث ال 

يزال جاريا عن العنصر الرابع. 
رمضان  شهر  حلول  قبل  أسبوعان   <
بتزنيت  األم��ن��ي��ة  باملنطقة  حلت  امل��ع��ظ��م، 
العامة  اإلدارة  من  مركزية  تفتيش  جلنة 
تقدم بها  بناء على شكاية  الوطني  لألمن 
العام  املراقب  إلى  باإلقليم  نقابي  مسؤول 
ل��ألم��ن الوطني  ال��ع��ام  ب��ت��زن��ي��ت وامل���دي���ر 
عنوانها »التضييق على احلرية النقابية، 
الدفاع  للتعبئة الشاملة  واملنتدى الوطني 
عن الوحدة الترابية«، ومضامينها حتتوي 
على أسرار كبيرة وتفاصيل خطيرة حول 
استمعت  حيث  باإلقليم،  األم��ن��ي  اجل��ه��از 
اللجنة إلى املسؤول املعني ألزيد من ثالث 
يضم  محضر  فيها  ح��رر  ونصف  ساعات 

أزيد من 6 صفحات.
> متكنت السلطة احمللية بسيدي بيبي 
أفراد  وبرفقة  القائد،  شخص  ف��ي  ممثلة 
القوات املساعدة، من إيقاف مروج خطير 
ل��ل��م��خ��درات، وذل���ك مب��رك��ز جماعة سيدي 

بيبي .
املعني  ترصد  بعد  اإليقاف متت  عملية 
الذي كان يقوم بترويج املخدرات بسويقة 
املتسوقن  م��رأى  وأم���ام  عالنية  اجلماعة 
وال��ع��اب��ري��ن، دق��ائ��ق ق��ب��ل م��وع��د اإلفطار 
ووضع  مباغثته  مت��ت  حيث  الرمضاني، 
الفرار، حيث عثر  اليد عليه بعدما ح��اول 

بحوزته على كمية من املخدرات.
وي��ن��ح��در امل���وق���وف م��ن م��دي��ن��ة آسفي، 
تسليمه  مت  وق��د   ،1990 مواليد  من  وه��و 
ال��درك امللكي باجلماعة ذاتها، قصد  ملركز 
في  املتعن  واتخاذ  معه  البحث  استكمال 

النازلة.
> أل��ق��ى أف����راد م��ن ال��ش��رط��ة، بعضهم 
بزي رسمي وبعضهم بزي مدني، القبض 
زيز  األشخاص مبقهى  من  مجموعة  على 
اقتيادهم  بيوكرى، ومت  املتواجدة مبدخل 
ضبطهم  مت  أن  بعد  ال��ش��رط��ة  مخفر  إل��ى 
العلوي  بالطابق  امل��خ��درات  يستهلكون 
من  أخ���رى  كمية  وبحوزتهم  املقهى،  ف��ي 
املخدرات. وقد خلف هذا اإلجراء ارتياحا 
في نفوس زبناء املقهى الذين ضاقوا درعا 
من مثل هذه السلوكات املشينة التي تستغل 

األماكن العمومية لتناول املمنوعات.

أصداء سوسية 
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ما يجري ويدور في المدن

تلكس
ِاس����������ت����������ط����������اع أح��������د 
غفلة  ف���ي  احمل���ظ���وظ���ن 
احمللية  ال���س���ل���ط���ات  م����ن 
بقيادة بلفاع أن يستولي 
الرصيف  م��ن  ج��زء  على 
مقهى،  إل��ى  يحوله  لكي 
وه�����و ي������ردد أم������ام امل����إ:  
البركة  اي��ج��ع��ل  "ال���ل���ه 
فشكارتي"، فهل يتدخل 
عامل إقليم اشتوكة آيت 
ب��ه��ا  م��ن أج���ل استرجاع  
ملستعمليه،  ال���رص���ي���ف 
مادامت السلطات ببلفاع  

عاجزة عن ذلك ؟. 

واقعة االعتداء على إمام مسجد القدس
أسئلة شيعية في ظرف مختوم بطابع احملكمة في قصبة تادلة

قصبة تادلة:خالد عبداللطيف
تادلة  ق��ص��ب��ة  وف��ق��ه��اء  أئ��م��ة  ِاس��ت��ن��ك��ر 
احملسوبن  أح����د  ت��ه��ج��م  وض���واح���ي���ه���ا، 
على  املدينة  في  االبتدائية  احملكمة  على 
املستنكرون  وق��ال  ال��ق��دس،  مسجد  إم��ام 
توصلنا  ال��ع��ام  ل��ل��رأي  م��وج��ه  ب��ي��ان  ف��ي 
مبسؤولينا  ن��ه��ي��ب  م��ن��ه:»إن��ن��ا  ب��ن��س��خ��ة 
املباركة  امل��دي��ن��ة  ه��ذه  م��س��ؤول��ي  وخ��اص��ة 
في  وحازمة  صارمة  إجراءات  يتخذوا  أن 
رسول  لصحابة  والشامت  الشاب  هذا  حق 
والساخر  وس��ل��م(،  عليه  ال��ل��ه  ال��ل��ه)ص��ل��ى 
نفس  وأض��اف  مبقدساتنا«،  واملستهزئ 
القضاء  ع��ل��ى  احمل��س��وب  ه��ذا  أن  ال��ب��ي��ان 
وبث  املسلمن،  بن  الوقيعة  إلى  »يسعى 
بالكذب  صفوفهم،  في  واالختالف  الفرقة 
العقيدة  زعزعة  منها  والتزوير..الغرض 
املغربية«،  أم��ت��ن��ا  ن��ف��س  ف��ي  ال��ص��ح��ي��ح��ة 
البيان،  ذات  ف��ي  امل��س��ت��ن��ك��رون  وت��س��اءل 
والسبئي  ال��راف��ض��ي  ه���ذا  الي����زال  »مل����اذا 
"لله"  غ��ض��ب��ة  ن���رى  وم��ت��ى  ط��ل��ي��ق��ا؟  ح���را 
من  الرافضي  ه��ذا  حق  في  الوطن  ولهذا 

مسؤولينا؟
تادلة  ق��ص��ب��ة  وف���ق���ه���اء  أئ���م���ة  وأش������ار 
بجانب  البيان:»إننا  نفس  في  وضواحيها 
الدين(  )م��ح��م��د ض��ي��اء  ال��ع��الم��ة  ش��ي��خ��ن��ا 
مستميتن،  القدس  مسجد  وخطيب  إمام 
وسبه  ال���راف���ض���ي  ه����ذا  ع��ل��ي��ه  ت��ه��ج��م  إذ 
يراع  ولم  املسجد،  وفي  املإل  أمام  وشتمه 
حرمة  عن  فضال  وأستاذنا  شيخنا  حرمة 
املسجد«، وأكد احملتجون في نفس البيان 
كرامته،  شيخنا  إلى  ترد  حتى  نسكت  »لن 
كلمته  القضاء  يقول  حتى  نتراجع  ول��ن 

العادلة«.
الطارق  جمعية  تتردد  لم  جهتها  وم��ن 

إعالن  أزيالل عن  تادلة  تراث جهة  إلحياء 
القدس  تضامنها مع إمام وخطيب مسجد 
ال���ذي »ت��ع��رض ل��ه��ج��وم أق��ل م��ا مي��ك��ن أن 
أحد  ط��رف  م��ن  ن��ذل  هجوم  إن��ه  عنه  يقال 
األشخاص، وذلك بتاريخ 18 يونيو 2013 
مباشرة بعد صالة العشاء«، وقالت جمعية 
اجلريدة  توصلت  لها  ب��ي��ان  ف��ي  ال��ط��ارق 
هو  االع��ت��داء  ه��ذا  سبب  »إن  منه  بنسخة 
بعض  على  الرد  في  الشيخ  استجابة  عدم 
باألمر  املعني  عليه  طرحها  التي  األسئلة 
عبر رسالة كتابية وسط ظرف يحمل طابع 
محكمة االستئناف، والتي تصب في قذف 
الله عنهم جميعا، وتدعو  الصحابة رضي 
الروافض«،  ط��ري��ق  ون��ه��ج  ال��ت��ش��ي��ع  إل���ى 
وأشار ذات البيان »أن هذه احلادثة كادت 
املصلن  ق��رار  بعد  آخ��ر  منحى  تتخذ  أن 
احملكمة  أم����ام  ح��اش��دة  مب��س��ي��رة  ال��ق��ي��ام 
األطراف  ب��ع��ض  ت��ري��ث  االب��ت��دائ��ي��ة...ل��ك��ن 

في  ثقتهم  وض��ع  ق��رروا  حن  حكيما  ك��ان 
املسألة  أن  البيان  نفس  واعتبر  القضاء، 
تدعو  فالساكنة  عام;  رأي  قضية  أصبحت 
إلى أن يتفهموا خطورة  جميع املسؤولن 
اجلسم  على  غريبا  يعتبر  الذي  األمر  هذا 
اإلجراءات  يتخذوا  وأن  األصيل،  املغربي 
هذا  واستقرار  أمن  على  للحفاظ  الالزمة 

األمن. البلد 
لها  الطارق في بيان ثان  وقالت جمعية 
وخطيب  إلم��ام  وقعت  التي  احل��ادث��ة  ب��أن 
العالمة  ال��ش��ي��خ  فضيلة  ال��ق��دس  م��س��ج��د 
مسارها  أخ���ذت  ق��د  ال��دي��ن  ض��ي��اء  محمد 
جميع  إن  بحيث  سليم،  بشكل  القانوني 
بهذا  املعنية  املؤسسات  على  املسؤولن 
السلطات  احمل���ل���ي���ة،  )ال��س��ل��ط��ات  امل���ل���ف 
الشأن  على  الوصية  السلطات  القضائية، 
قامت  قد  القضائية..(،  الضابطة  الديني، 

بها. املعمول  املساطر  وفق  بدورها 

قصبة تادلة

 العدد: 751  اخلميس 25 يوليوز 2013

اختطاف طالبة واالعتداء عليها بسبب مواقفها النضالية 
 فاس: األسبوع 

على  بفاس  امل��ه��راز  بظهر  كلية  ِاه��ت��زت 
من  الطالبات  إلحدى  اختطاف  عملية  وقع 
في  يترصدونها  ك��ان��وا  مجهولن،  ط��رف 
اجلمعة  يوم  زوال  للجامعة  اخللفي  الباب 
»إل����ى أحد  ي��ق��ت��ادوه��ا  أن  ق��ب��ل  امل���اض���ي، 
عليها  واالعتداء  للكلية  املجاورة  احلقول 
الذي  األمر  واالغتصاب،  واجلرح  بالضرب 
سبب لها معاناة نفسية وجسدية«، حسب 

بالغ حلزب النهج الدميقراطي.
وأكد موقع »هبة بريس« الذي أورد اخلبر 

أن املعتدى عليها )أ.ق( مناضلة في صفوف 
والنهج  امل��غ��رب،  لطلبة  ال��وط��ن��ي  االحت���اد 
الدميقراطي القاعدي، وأيضا ناشطة بارزة 
في حركة 20 فبراير بفاس، وعضو اللجنة 
حلقوق  امل��غ��رب��ي��ة  للجمعية  التحضيرية 

اإلنسان فرع فاس سايس.
الدميقراطي  ال��ن��ه��ج  ب��ي��ان  ذات  وق����ال 
اجلامعي،  االستشفائي  امل��رك��ب  إدارة  إن 
للمعاينة  وإخضاعها  استقبالها  رفضت 
إلى  ذلك  بعد  لتنقل  الالزمة،  والفحوصات 
إدارته  رفضت  ال��ذي  الغساني  مستشفى 
عدم  ب��دع��وى  الضحية  استقبال  ب��دوره��ا 

نقلها  ليتم  املتخصصن،  األط��ب��اء  وج��ود 
حيث  النفسي،  بالطب  خاصة  مصحة  إلى 
سلمت لها شهادة طبية تثبت فيها مدة 90 

يوما من العجز.
    وذكر البيان أن هذه اجلرمية الشنعاء 
جاءت نتيجة عدم اكتراث الطالبة الناشطة 
طريق  ع��ن  تلقتها  ك��ان��ت  ت��ه��دي��دات  ل��ع��دة 
مكاملات هاتفية ورسائل قصيرة بالتصفية 
وجهها  وتشويه  واالغ��ت��ص��اب،  اجلسدية، 
حي  ساكنة  مع  التواجد  في  استمرت  إذا 
الشعبي«..  »الليدو  بحي  الدخول«  »ممنوع 

حسب نفس املصدر.

فاس

برشيدفاس

برشيد: يونس الحضراني 
االنتشار  برشيد من  مدينة  يشتكي عدد من سكان 
السكنية،  ال��ت��ج��م��ع��ات  م��ن  ب��ع��دد  ل���ألزب���ال  ال��ك��ب��ي��ر 
وتنتشر هذه الظاهرة بشكل كبير نتيجة تأخر مرور 
جعل  ما  املنزلية،  النفايات  بجمع  املكلفة  الشاحنات 
عددا من الشوارع التي تتحول إلى فضاءات تغزوها 
مما  األحيان،  بعض  في  ألي��ام  تبقى  والتي  األزب��ال، 
خصوصا  وامل���واط���ن  البيئة  بصحة  ت��ض��ر  جعلها 
وشهر   الصيف  فصل  في  احل��رارة  درجة  ارتفاع  مع 

رمضان األبرك.
البلدي  امل��ج��ل��س  ب��ت��دخ��ل  ال��س��اك��ن��ة  وت���ط���ال���ب 
والسلطات املعنية لوضع حد لهذه املشاكل والضغط 
على شركة »تكميد« التي تسهر على التدبير املفوض 

جلمع النفايات بعاصمة أوالد حريز.

األزبال تغزو أحياء مدينة برشيد

 طقوس شيعية

تظاهرة سابقة ضد املسؤولن في برشيد



من كل مدينة خبر
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عز العرب مومني
للمملكة  اجلنوبية  احل��واض��ر  م��ن  كغيرها 
طانطان  ملدينة  بالنسبة  رمضان  شهر  يشكل 
مناسبة لتكثيف العمل االجتماعي والتضامني، 
حيث يأتي الشهر الفضيل لينفس عن اليتامى 
من  بعضا  باملدينة  املعوزة  والفئات  واألرام��ل 
همومها، وينسيها جزءا من املشاكل واملعاناة 
ال��ت��ي ت��ت��خ��ب��ط ف��ي��ه��ا ل��ت��ع��ود ال��ب��س��م��ة ومتأل 
إليهم من جديد في غد  األمل  شفاههم، ويعود 

أفضل ومستقبل أرحب.
واس��ت��ب��ش��ر ع���دد م��ن س��اك��ن��ة اإلق��ل��ي��م الذين 
آراءهم  لألنباء  العربي  املغرب  وكالة  استقت 
معتبرين  الفضيل،  الشهر  ه��ذا  بحلول  خيرا 
أنه »جاء في الوقت املناسب ليعيد البسمة إلى 
اليد،  ذات  ضيق  يعانون  ومن  املعوزين  شفاه 
االحتياجات  وذوي  واألرام��ل  اليتامى  السيما 
اخلاصة وكذا العديد من األسر التي ال جتد من 

يعيلها أو يلتفت إلى حالها«.
واعتبر الفاعل اجلمعوي )محمد .و(، أن شهر 
رمضان يعد مناسبة مثلى إلحياء قيم التضامن 
واحملتاجني  الضعفاء  بيد  واألخ���ذ  والتكافل 

إلى  واالك��ت��راث  ال��ده��ر،  نوائب  على  وإعانتهم 
واإلحسان  ق���وة،  وال  لهم  ح��ول  ال  م��ن  أح���وال 

إليهم، واإلكثار من فعل اخليرات بشكل عام.
العديد  أن  ص��ح��ف��ي  ح��دي��ث  ف���ي  وأض�����اف 
استغلت  باإلقليم  والفعاليات  اجلمعيات  من 
بعمليات  للقيام  الفضيل  الشهر  هذا  مشكورة 
ومن  واألرام���ل  اليتامى  لفائدة  جماعي  إفطار 
يعانون أمراضا مزمنة، ومتكينهم من مساعدات 
أساسية  غ��ذائ��ي��ة  م���واد  ع��ن  ع��ب��ارة  اجتماعية 
معاناتهم  م��ن  للتخفيف  وأل��ب��س��ة،  وأط��ع��م��ة 
»وإبالغهم رسالة مفادها أن هناك من يفكر فيهم 

ويستشعر آالمهم ومعاناتهم«.
التعليم،  ب��ق��ط��اع  م��وظ��ف  .ف(  )ح��س��ن  أم���ا 
»شهر  أن  تصريح مماثل  في  جانبه،  من  فأكد، 
رمضان األبرك ليس فقط شهرا للصيام واألكل 
الله  إلى  للتقرب  شهر  أيضا  هو  بل  والشرب، 
واملساكني  الفقراء  ومساعدة  اخل��ي��رات  وفعل 
بالرسول  إسوة  إليهم،  واإلحسان  واحملتاجني 
يكثر  ك��ان  ال��ذي  والسالم  الصالة  عليه  الكرمي 
وفعل  الصدقات  م��ن  الفضيل  الشهر  ه��ذا  ف��ي 
اخليرات«. وأضاف حسن أن أعمال اخلير في 

هذا الشهر املبارك ال تقتصر على اإلحسان إلى 
الفقراء وتوفير الطعام والشراب واللباس لهم، 
بل تتعداه إلى زيارة األرامل والعجزة واألطفال 
املتخلى عنهم واملرضى أمراضا مزمنة لالطالع 
على  والسرور  البهجة  وإدخ��ال  أحوالهم  على 

قلوبهم ومساعدتهم قدر اإلمكان.
وأم  أرملة  ب(  )السالكة  أش��ادت  من جهتها، 
اخليرة  باملبادرات  مماثل،  حديث  في  لطفلني، 
باإلقليم  ع���دة  ج��م��ع��ي��ات  عليها  أق��دم��ت  ال��ت��ي 
لألرامل  والتفاتتها  الفضيل،  الشهر  هذا  خالل 
واليتامى واملعوزين، مؤكدة أنه »لوال مثل هذه 
االلتفاتات وأعمال اخلير التي يقوم بها عدد من 
احملسنني مأجورين، لعانينا األمرين، ولتفاقمت 

معاناتنا«.
يعتبر  رم��ض��ان  شهر  أن  السالكة  وأب����رزت 
شهر بركة وخير وفرصة للمؤمنني لنيل األجر 
القدرة واالستطاعة  له  من  كل  داعية  والثواب، 
الفئات  إلى  واإلحسان  اليتامى،  مساعدة  إلى 
التي ال متلك أي معيل أو مصدر رزق  املعوزة 
الفرحة  لتعم  والتآزر،  التضامن  ملبدإ  ترسيخا 

جميع الشرائح االجتماعية.

رمضان بطعم البر والتقوى في اجلنوب 
طانطان

> شفشاون: مكنت إعادة فتح مسجد احلسن 
الثاني، مبدينة شفشاون من استيعاب األعداد 
املبارك،  رمضان  شهر  خالل  للمصلني  الكبيرة 
وكانت مصالح وزارة األوقاف قد حتركت على 
قدم وساق إلعادة ترميم مسجد احلسن الثاني 
التاريخي، ومسجد  أبي خنشة، الذي يعد من 
أن يظهرا  قبل  باملدينة،  التاريخية  املعالم  أبرز 

في حلتهما املعمارية اجلديدة.
التالميذ  ع���دد  ب��ل��غ  ت��اف��ي��ال��ت:  م��ك��ن��اس-   <
االستدراكية  ال����دورة  بنجاح  اج��ت��ازوا  ال��ذي��ن 
 )  2013-2012( ملوسم  الباكالوريا  المتحانات 
بجهة مكناس- تافياللت 4174 تلميذا وتلميذة 
وهو ما ميثل نسبة 33،98 في املائة من مجموع 
و171  ألفا   15 ع��دده��م  بلغ  ال��ذي��ن  املترشحني 

مترشحا ومترشحة.
للتربية  ل��ألك��ادمي��ي��ة اجل��ه��وي��ة  ب���الغ  وأف����اد 
ال��ن��اج��ح��ني بالنسبة  م��ج��م��وع  ب���أن  وال��ت��ك��وي��ن 
مستوى  على  واالستدراكية  العادية  للدورتني 
اجلهة بلغ 15 ألفا و350 تلميذا وتلميذة من أصل 
ألفا و239 مترشحا ومترشحة، أي بنسبة   37
جناح بلغت 53،18 في املائة، منها 59،36 في 
و30،15  املتمدرسني  للناجحني  بالنسبة  املائة 

في املائة بالنسبة للمترشحني األحرار. 
بتازة  امللكي  ال��درك  عناصر  متكنت  ت���ازة:   <
مؤخرا، من حجز أزيد من 8 أطنان من البنزين 
أنه  محلية  مصادر  ذك��رت  اجلزائر،  من  املهرب 
سيارات  س��ت  م��ن  على  الكمية  ه��ذه  حجز  مت 
حتمل أرقام تسجيل مزورة، وذلك على إثر قيام 
فرقة الدراجات النارية التابعة للقيادة اجلهوية 
متفرقة  اعتيادية  بدوريات  بتازة  امللكي  للدرك 

على الطريق السيار الرابط بني تازة وفاس. 
جامعية  فعاليات  ع��دة  قامت  القنيطرة:   <
»جمعية  ب��ت��أس��ي��س  وج��م��ع��وي��ة  واق��ت��ص��ادي��ة 
الذكاء الترابي للقنيطرة«، تسعى إلى النهوض 
وتضمينها  ال��ت��راب��ي  ل��ل��ذك��اء  ب��اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
واالستراتيجية  االق��ت��ص��ادي��ة  ال��ت��وج��ه��ات  ف��ي 
اخلاصة باملؤسسات العامة واخلاصة. وتسعى 
األساسي،  قانونها  بحسب  اجلديدة،  اجلمعية 
مبدينة  الترابي  الذكاء  مبقاربة  النهوض  إلى 
األوساط  من  املفهوم  ه��ذا  وتقريب  القنيطرة، 
البحث  االج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة وت��ط��وي��ر 
املؤسسات  إش���راك  م��ع  امل��ج��االت  مختلف  ف��ي 
اعتماد  على  والعمل  االقتصاديني،  والفاعلني 
االقتصادي،  وال��ذك��اء  الترابي،  الذكاء  مفاهيم 
والتنمية املستدامة، واالستراتيجية، والشراكة 
داخل  التغيير  ودينامية  والهندسة  واالبتكار، 

جميع املؤسسات والقطاعات االقتصادية.

سطات: نور الدين هراوي 
بداية  خ��الل  بسطات  األمنية  السلطات  دشنت 
شهر رمضان األبرك، حمالت واسعة النطاق الزالت 
مروجي  أو  املقاهي،  أصحاب  على  سواء  مستمرة 
املدينة،  ودروب  ب��أح��ي��اء  امل���خ���درات  ومستهلكي 
عمر...(  درب  ميمونة،  )دالس،  الشعبية  األح��ي��اء 
املشتبه  ك��ان  حيث  مفاجئة،  مداهمة  عمليات  بعد 
بهم يعمدون إلى اتخاذها مكانا للقاء قصد االتفاق 
على بيع احلشيش أو استهالكه، وتسهيل العالقات 
إطار  في  التحريات،  ه��ذه  أسفرت  وق��د  املشبوهة. 
ومستهلكي  مبروجي  لإلطاحة  استباقية  حمالت 
هذا  في  وأنصارها  عشاقها  ي��زداد  التي  املخدرات 
الشهر الفضيل، على اعتقال العديد من األشخاص، 
املمركزة  املقاهي  األوام��ر مبنع بعض  كما ص��درت 
ب��وس��ط امل��دي��ن��ة امل��ت��خ��ص��ص��ة ف���ي إق���ام���ة حفالت 
موسيقية أو سهرات فنية صاخبة وخاصة املقاهي 
حرمتها  بسبب  الله  ومساجد  بيوت  من  القريبة 
وقدسيتها، الشيء الذي خلف ردود أفعال إيجابية 
هذه  من خالل  عموما  السطاتيني  أو  املصلني  لدى 

القرارات الشجاعة..

اعتقال عدة مشبوهني في حمالت 
أمنية رمضانية 

القنيطرة:األسبوع
ق���ال امل��واط��ن حل��س��ن ع���واد ب���أن شريكه 
استولى على نصيبه من أرض فالحية كانا 
بعد  فوجئ  حيث  مشترك،  بشكل  ميلكانها 
القنيطرة  أمام محاكم  مسار قضائي طويل 
قام  شريكه  ب��أن   ،)343/402/2010 )ملف 

ببيع نصيبهما معا إلحدى الشركات.
عواد أوضح في شكاية رفعها لوكيل امللك 
بأنه فوجئ باملعلومات السالف ذكرها عندما 
كان بصدد تقدمي طلب للمحافظ على األمالك 
العقارية بالقنيطرة، حيث أبرم شريكه عقد 

بيع مع الشركة املذكورة، بتاريخ 23 شتنبر 
أجل  م��ن  م��ؤرخ��ة  رخصة  على  بناء   ،2010
البيع سنة 1991، يقول عنها املشتكي بأنها 

»غير موجودة«.
التي  الشكاية  في  يوضح  املصدر  نفس 
حتمل عنوان »التزوير وخيانة األمانة«، أن 
لنصيبه  بيع  عقد  إب��رام  على  »أق��دم  املوثق 
ليأتي  إلى مجرد صورة شمسية..  استنادا 
العمليات  ه��ذه  ك��ل  وي��زك��ي  السيد احمل��اف��ظ 
البيع  ه��ذا  بتسجيل  بالسماح  املشبوهة 

املريب«، حسب الشكاية.

مراكش: عزيز الفاطمي
قامت اإلدارة العامة لألمن الوطني  مؤخرا 
الوطنية  البطاقة  إلعداد  جهوي  مركز  بافتتاح 
للتعريف اإللكتروني، ويعد ثاني مركز باململكة 
املتوفرة،  املعطيات  الرباط، وحسب  مركز  بعد 
جهات  تغطية  يشمل  امل��رك��ز  ه���ذا  ن��ف��وذ  ف���إن 
وكلميم  والعيون  وأكادير  مالل  وبني  مراكش 

املنتظر  وم��ن  وورزازات،   وآس��ف��ي  وال��داخ��ل��ة 
للبطاقة  طلب   6500 مبعاجلة  املركز  يقوم  أن 

البيوميترية.
في  تندرج  قيمة مضافة  املركز  أضحى  هذا 
إطار نهج اإلدارة العامة استراتيجية من اجليل 
اجلديد يتوخى منها تقريب اخلدمات األمنية من 

املواطنني بجودة عالية ومدة زمنية معقولة.

ثاني أكبر مركز جهوي للبطاقات الوطنية في مراكش

موثق يبيع 6 هكتارات بفوطوكوبي 

تارودانت : حسين ميموني
خالل هذا الشهر الفضيل، حيث تسجل مبيعات العسل ارتفاعا غير مسبوق 
ملا يعرفه الطلب من ضغط ميليه تغير أمناط االستهالك وتنوعها، ال يبدو أن 
منحل إنزركي )حوالي 90 كلم شمال أكادير(، أكبر املناحل التقليدية اجلماعية 
في العالم، قد توقف عن نشاطه املعهود و لم يعد طنني النحل يسمع من بعيد 

كما كان من ذي قبل.
»مرحبا بكم في إن��زرك��ي، نحن ع��ادة  نستضيف زوارن���ا بتقدمي الشاي 
والعسل .. لكننا في عز رمضان. عليكم بالعودة وعلينا بالوفاء بالوعد، إال إذا 
قبلتم بتقاسم اإلفطار معنا«، هكذا راح السيد إبراهيم الشتوي، رئيس جمعية 

تدارت إنزركي للتنمية والتعاون، ميازح زوار هذه املعلمة الفريدة.
ويضيف، إنه »من الطبيعي أال يسمع للنحل ما هو معتاد منه من طنني 
خالل فصل الربيع«، مؤكدا أنه »خالل هذه الفترة ال يسمح للزوار بارتياد 
املنحل، بحيث يكتفون بالتقاط صور له من هنالك«، مشيرا إلى ربوة مقابلة 

تطل على املكان.
ويقع هذا املنحل، الذي يسمى أيضا »ت��دارت أوك��رام«، في قلب األطلس 
الكبير بضواحي جماعة أركانة على ميني الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة 
بني أكادير ومراكش على ارتفاع يقدر ب980 مترا في اجتاه اجلنوب ليستفيد 
من أكبر قدر من أشعة الشمس، وسط فضاء غابوي متنوع وغني من الغطاء 
النباتي يتراوح بني الزعتر واألركان واألزير والنخيل واخلزامى وغيرها من 

األعشاب العطرية.
ويتضمن هذا املخزن اجلماعي للعسل، والذي أحدث سنة 1850 ولو أن 
بداياته تعود إلى القرن 17 حسب الرواية الشفوية، عددا من اخلاليا الصغيرة 
التي شيدت بالطني على عدة مستويات، يضم كل واحد منها رفوفا من أربع 

مجموعات متراصة يعلو بعضها بعضا.
ويوضح مصطفى بومتورين، أحد أبناء القرية ومربي النحل بدوره، أن 
»هذه األبنية كانت تضم 180 رفا من أربعة صفوف، يعلو بعضها بعضا مبا 
مجموعه 720 درجا، يتسع كل واحد منها لثالثة مناحل تصنع من القصب 

املظفور، أي مبجموع يصل إلى 2160 جبحا«.

وتفيد معطيات للمجلس اجلهوي لسوس ماسة درعة بأن اإلنتاج السنوي 
للعسل يصل على مستوى اجلهة إلى 925 ألف كلغ )22 في املائة من اإلنتاج 
الوطني( مبعدل 5 كلغ للجبح التقليدي و14 كلغ للجبح العصري، علما بأن 
الصحراوية  والنحلة  ال��س��وداء  النحلة  أساسا  تفرزه  ال��ذي  العسل،  إنتاج 
)فصيلتان معروفتان مبقاومتهما لألمراض وبإنتاجيتهما املرتفعة( ميثل ما 

قيمته 159 مليون درهم، أي 5 في املائة من ميزانية اجلهة.
ويستطرد مصطفى قائال: »إن إنتاج العسل هو املورد األساسي للعائالت 
هنا، السيما وأن جهتنا املعروفة بتنوع غطائها النباتي اجلبلي تنتج أجود 
أنواع العسل في املغرب بفضل مذاق الزعتر«، مشددا، في ذات اآلن، على أهمية 
شق طريق معبدة لربط مناحل إنزركي بالطريق الرئيسية بغية تنمية السياحة 

والتسريع بإخراج مشروع إحداث دار العسل بأركانة إلى حيز الوجود.
وقدرت واردات املغرب في سنة 2010 مبا مجموعه 1540 طنا من العسل، 
في مقابل 1820 طنا سنة قبل ذلك، على اعتبار أن اإلنتاج الوطني، الذي 
يتراوح ما بني 3500 و4000 طن سنويا حسب املواسم، ال يستجيب للطلب 
الداخلي الذي يظل أصال ضعيفا بحيث ال يتجاوز معدل االستهالك السنوي 

200 غرام للفرد.
وبالنظر إلى واقع احلال، يعرب ذات املتحدث عن أسفه لكون قرية إنزركي، 
التي كانت فيما مضى تضم حوالي 80 عائلة، ما عاد يقطنها غير ثمان أسر، 
مؤكدا أن حوالي 50 أسرة ما تزال تضع بني الفينة واألخرى أجباحها مبناحل 

»ت��دارت أوك��رام« التي ال تضم اليوم سوى حوالي 350 جبحا في املجموع، 
ألن عددا من مربي النحل صاروا يوثرون نقل منتوجاتهم إلى أماكن أخرى 
ألسباب ترتبط بالسالمة. ويذكر أن مناحل إنزركي، التي شهدت في ثمانينيات 
القرن املاضي، أولى عمليات الترميم، لم تصمد كثيرا أمام الفيضانات العنيفة 
التي عرفتها املنطقة في سنتي 1990 و1996، والتي تسببت في انهيار أجزاء 
ترحيل  إلى  النباتي  الغطاء  وتدهور  اجلفاف  أدى  فيما  األبنية،  من  كبيرة 
النحالني ألجباحهم إلى جهات أخرى أكثر مالءمة وأمنا، تاركني هذه املعلمة 

تقاوم لوحدها عوادي الزمن واإلهمال.
وفي سنة 2006، شهدت هذه املناحل عملية ترميم أخرى بفضل دعم من 
برنامج الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، في إطار تنمية السياحة القروية، 
وهي العملية التي لم ترق على ما يبدو عددا من النحالني، لكونها اعتمدت 
على استبدال أغصان العرعار األصلية بشجر االكاليبتوس، ولم حتافظ على 

الطابع األصيل للبناء، وال أخذت بعني االعتبار مشكلة صرف مياه األمطار.
وبهذا الشأن حتديدا، يوجه رئيس جمعية تدارت إنزركي للتنمية والتعاون 
نداء ملحا إلى كل من »وزارات الثقافة والسياحة والفالحة والصيد البحري، 
أن تراثا ثقافيا ثمينا يتعرض لتهديد حقيقي، وأن أكبر وأقدم املناحل التقليدية 
اجلهود  تضاعف  انفكت  ما  جمعيته  أن  على  مشددا  يتهاوى«،  العالم  في 
َا ال ضمن  واملبادرات لضمان تسجيل هذه املعلمة في الئحة التراث الوطني وملمِ

الئحة التراث اإلنساني.
ويعتبر السيد حسن أبو طيب، رئيس شبكة تنمية السياحة القروية بجهة 
سوس ماسة درعة، أن مناحل إنزركي تستحق، فضال عن دورها كمخزن إلنتاج 
العسل ال جدال في أهميته، أن تكون موقعا متميزا كنقطة جلب مهمة للسياحة 

اعتبارا ملا تختزنه من جاذبية خاصة.
وفي غضون ذلك، وبينما تتواصل االستعدادات لتنظيم الدورة السادسة 
ملهرجان العسل، قد يكون من نافلة القول إنه من الضروري أن يشترك نحالو 
في  املعنيون  املؤسساتيون  واملتدخلون  السياحي  الفضاء  وشركاء  اجلهة 
العمل سويا على إعادة اجلاذبية ملناحل إنزركي ولنحله وأجباحه الطنني 

الذي كان إلى عهد قريب يسمع من بعيد.

أكبر »مصنع« تقليدي للنحل في العالم يحتضر في صمت رهيب.. أين الصبيحي وأخنوش وأحداد؟!



إعداد. زهير البوحاطي
افتراش األرض والوقوف لساعات طويلة من االنتظار واإلهمال 
املباالة، والتعسفات واملضايقات، هي عناوين بارزة لكل  وعدم 
حيث  اململكة،  شمال  ف��ي  تقصدها  إسبانية  قنصلية  معاملة 
تتواصل معاناة الشماليني مع موظفي القنصليات من اإلسبان 
واملغاربة، فاملوظفون والكتاب واألعوان يتعاملون معهم بسلوك 
يطبعه االحتقار والدونية، حسب ما يعبر عنه بعض املواطنني 
الذين ذاقوا مرارة االنتظار أمام أبواب القنصلية منذ أذان الفجر 
إلى وقت الظهيرة، من أجل الظفر بتأشيرة تأخذهم نحو الضفة 
اجلنة املفقودة، التي تعاني بدورها من أزمة اقتصادية صعبة 
ال زال��ت ترخي بظاللها على ال��ق��ارة األوروب��ي��ة. رغ��م ذل��ك جتد 
املواطنني في طوابير الذل واالحتقار ينتظرون لساعات طويلة 
بال اهتمام والمباالة، والقلوب كلها أمل للحصول على التأشيرة، 
لكن ليس كل طالب يحصل على طلبه، فرمبا جتري الرياح مبا ال 
تشتهي السفن، فكم من الذين طلبوا التأشيرة ودفعوا مصاريف 

امللف واملصادقة، يتم رفض طلبهم بدون حجة!..
جحافل من السماسرة بقنصلية طنجة 

للسماسرة،  إلى مسرح  بالشمال  القنصليات  وحتولت جميع 
في  وال���ش���راء  للبيع  وح���دب  ك��ل ص���وب  م��ن  يقصدونها  ال��ذي��ن 
الهيئات  إل��ى  املشبوهة  وتدخالتهم  أيديهم  وتصل  املواطنني، 
الدبلوماسية، وصارت كلماتهم هي العليا وكلمة املواطنني  هي 
يظل  االب��ت��زازي��ة،  لشروطهم  االمتثال  يرفض  من  وك��ل  السفلى، 
عالقاتهم  بحكم  مصاحله،  أو  حاجته  تقضى  وال  اإلدارة  خ��ارج 

الوطيدة والقوية والتي يذهب غالبا املواطن املغربي ضحيتها.
العشرات  حيث  بطنجة،  اإلسبانية  القنصلية  من  والنماذج 
من  يقصدها  م��ن  ك��ل  سبيل  يعترضون  أم��ام��ه��ا،  يقفون  منهم 
التأشيرة،  أو دفع ملف  أو معلومات  ل��وازم  أجل احلصول على 

بينما إن اعتمدت على نفسك وقصدت املوظف جتده مشغوال أو 
خارج التغطية، ولن يعيرك أي اهتمام )..(، كل هاته التصرفات 
السماسرة   شراك  في  الوقوع  إلى  باملواطنني  تدفع  والسلوكات 
القنصلية،  أرجاء  في  كالفطر  املنتشرين  واحملتالني  والنصابني 
للتسريع من خدمة الزبناء واالهتمام مبلفاتهم وتلبية طلباتهم 
ورغباتهم، وخاصة الذين يأتون من أماكن بعيدة، بل األدهى من 
هذا، هو أن القنصلية العامة بطنجة وعلى غرار كافة القنصليات 
املتواجدة في بعض املدن املغربية، وضعت »خدمة« الهاتف لطلب 
املواعيد للحصول على التأشيرات واملعلومات أو االستفسارات، 
حيث يقوم املوظف املكلف باستقبال املكاملات بقطع االتصال على 
املواطنني، أو التكلم معهم باللغة اإلسبانية، رغم أن كافة طالبي 
التأشيرة أو املتصلني على الهاتف هم مغاربة وال يعرفون اللغة 
اإلسبانية، زيادة على غالء وارتفاع ثمن املكاملة التي ال ميكن فتح 
اخلط مع هاتف القنصلية إال إذا متت تعبئة هاتف املتصل بأكثر 

من 50 درهما، تنقضي مبجرد فتح اخلط وال تتعدى 30  ثانية، 
وذلك بالتواطؤ مع شركات االتصاالت املغربية )..(.

وسبق للعديد من سكان القرى املجاورة لطنجة الذين تعرضوا 
لعمليات النصب واالحتيال من طرف أشخاص يزعمون أن لهم 
عالقات مع مسؤولني داخل القنصلية، وباستطاعتهم احلصول 

على التأشيرة بدون مواعيد أو تأخير. 
بوليس  إل��ى  يتحولون  ال��خ��اص  األم��ن  رج��ال 

حقيقيين وسماسرة بالقنصلية تطوان 
باحلراسة  واملكلفة  السابقة  اخلاصة  للشركة  وجهت  ما  بعد 
األمنية، والتي كانت مكلفة بحراسة القنصلية تطوان، مجموعات 
املواطنني،  مع  مستخدميها  تعامل  ط��رق  ح��ول  االن��ت��ق��ادات  من 
حيث يخيل لهم أنهم رجال أمن حقيقيون ال ينقصهم إال السالح 
النيابة  على  وإحالتها  محاضر  وحترير  و»املينوط«،  والهراوة 
املسؤولني  إلى درجة صد بعض  بهم احلد  العامة، حيث وصل 
والصحافيني ورجال األعمال من ولوج القنصلية، بل أكثر من ذلك 
ال يسمحون لهم باالقتراب منهم من أجل استفسارهم، ويسبون 
ويشتمون كل من وقف بباب القنصلية، وال يعيرون أي اهتمام 
ويولون  االهتمام  كل  يهتمون  فقط  والشيوخ،  احلوامل  للنساء 
يأخذون  اجلميالت  الفتيات  أو  الكومبلي  ألصحاب  األسبقية 

منهن أرقام هواتفهن من أجل اللقاء في ما بعد.  
فهل زيارة العاهل اإلسباني للمغرب، ستقلل من هذه الظواهر 
التي انعكست سلبا على العالقة املغربية اإلسبانية وعلى ساكنة 
مناطق الشمال؟ وهل ستتدخل وزارة اخلارجية والتعاون من أجل 
خفض ثمن ومصاريف دراسة ملف طلب التأشيرة والتي وصلت 
على  املصادقة  مصاريف  على  ع��الوة  دره��م،   800 من  أكثر  إل��ى 

الوثائق )عندنا درهمان وعند القنصلية 300 درهم على األقل(؟.

بعد زيارة العاهل اإلسباني خوان كارلوس للمغرب
هل سيظل املغاربة معرضني لإلهانة من طرف القنصليات اإلسبانية؟ 
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الحسيمة: 
ق���ال م��ح��م��د مل��راب��ط��ي  ع��ض��و ف���ي املجلس 
الوطني حلقوق اإلنسان باحلسيمة إن الديانات 
الثالث ساهمت في نشر الوعي بحقوق اإلنسان 
وحرية الفرد وحقه في أن يتمتع بحياة كرمية 
وشريفة، وبوأت اإلنسان مكانة كبيرة في هذا 
الكون، مشيرا إلى أنه وقعت بعض التجاوزات 
على مدى التاريخ إال أنها ال تعكس حقيقة هذه 

الديانات.
وأوضح ملرابطي خالل لقاء نظم باحلسيمة 
حقوق  مبادئ  إدخ��ال  قطعها  التي  املراحل  أن 
أجهزة  وف��ي  الوضعية  القوانني  ف��ي  اإلن��س��ان 
استقالل  إع��الن  أن  إلى  مشيرا  الغربية  ال��دول 
يشكل   1776 في  األمريكية  املتحدة  ال��والي��ات 
أن  على  نصت  التي  األول��ى  الشرعية  الوثيقة 
جميع الناس سواسية، منحهم الله حقوقا منذ 
الوالدة، وفي مقدمتها احلق في احلياة واحلرية 

والتطلع إلى العيش الكرمي.

 وأثار االنتباه إلى أنه ال يوجد أي 
تعارض بني املفهوم الديني حلقوق 
تتضمنها  ال���ت���ي  وت���ل���ك  اإلن���س���ان 
أن  إلى  مشيرا  الوضعية،  القوانني 
العاملي حلقوق  اإلس��الم��ي  اإلع��الن 
املجلس  اق��ت��رح��ه  ال����ذي  اإلن���س���ان 
اإلس��الم��ي األورب���ي ف��ي شتنبر من 
إنسانيا  حقا   24 ح��دد   1981 سنة 
أساسيا من بينها: احلق في احلياة 
املساواة  ف���ي  واحل����ق  واحل����ري����ة، 
وم��ن��اه��ض��ة ال��ت��م��ي��ي��ز، واحل����ق في 

العدل، واحلق في التنقل بحرية.
واعتبر من جهة أخرى أن قضايا 

حقوق اإلنسان حتتاج اليوم، وأكثر من أي وقت 
الديني  اخل��ط��اب  قبل  م��ن  كبيرا  دع��م��ا  م��ض��ى، 
املنفتح واملعتدل خاصة في زمن احلداثة وتقارب 
الصراع  مرحلة  من  للمرور  وذل��ك  احل��ض��ارات 
واملواجهة إلى التعايش والتفاهم. وقد مت خالل 

هذه الندوة املنظمة من قبل املندوبية اإلقليمية 
للثقافة باحلسيمة حول موضوع »جدلية احلركة 
الريف«،  في  اإلنسان  وحقوق  والفنية  الثقافية 
أيضا تقدمي عروض حول »التنمية الثقافية في 
الريف..وضعية  في  املسرح  و»دينامية  الريف« 

وآفاق واحلركة الفنية واملوسيقية بالريف«.

ال تعارض بين حقوق اإلنسان والشرائع السماوية
الحسيمة: 

الصويرة: سعيد أحتـــوش
فجرت شكاية تقدم بها أحد الفرنسيني 
لدى الشرطة القضائية بالصويرة، فضيحة 
والضوابط  القوانني  على  وحتايل  تزوير 
التعمير،  ميدان  بخصوص  بها  املعمول 
املشتكي  أن  إل���ى  ال��ق��ص��ة  أط����وار  وت��ع��ود 
الفرنسي كلف أحد مواطنيه الذي يشتغل 
على  باإلشراف  بالصويرة،  عقاري  كوكيل 
يتطلبها  التي  اإلداري��ة  اإلج���راءات  جميع 
كان  حيث   به،  اخلاصة  املنازل  أحد  بناء 
من  العديد  واألخ��رى  الفينة  بني  له  يرسل 
املبالغ املالية التي تتطلبها تلك اإلجراءات، 
التي حتملها  البيانات  بأن  فوجئ  أنه  إال 
منها  بنسخة  توصل  التي  السكن  رخصة 
الفرنسي،  الوكيل  طرف  من  الفاكس  عبر 
مطلقا،  تعنيه  وال  للحقيقة  مطابقة  غير 
ليقل أول طائرة متجهة نحو املغرب، بعد 
ليفاجأ  الشكوك،  من  العديد  س��اورت��ه  أن 
بأن أشغال بناء املنزل لم تنته بعد، عكس 
بذلك  لتباشر  السكن،  رخصة  في  ورد  ما 
الشرطة القضائية التابعة لألمن اإلقليمي 
العامة،  النيابة  بالصويرة وبتعليمات من 
انتهت  ع��دي��دة،  واس��ت��ن��ط��اق��ات  حتقيقات 
بوضع تقني بقسم التعمير تابع للجماعة 
العقاري  وال��وك��ي��ل  للصويرة،  احلضرية 
لتعميق  النظرية  احلراسة  رهن  الفرنسي 

البحث معهما..
عقدتها  التي  األول��ى  اجللسة  ومتيزت 
احمل���ك���م���ة ب���خ���ص���وص ه�����ذا امل����وض����وع، 
مبا  األط��راف،  جميع  لدفوعات  باالستماع 
تأجيل  ليتم  ال��ف��رن��س��ي...،  املشتكي  فيها 
القادم،  الشهر  مطلع  إل��ى  باحلكم  النطق 
لرئيس  األول  ف��ال��ن��ائ��ب  ف��ق��ط،  ول���إش���ارة 
املجلس البلدي للصويرة، نفى نفيا قاطعا 
ال��س��ك��ن تلك،  ق��د وق���ع رخ��ص��ة  ي��ك��ون  أن 
وبالتالي فقد طعن في صحة ذلك التوقيع، 
في انتظار إجراء اخلبرة العلمية لتحديد 

صحته من عدمها.

ال�������ت�������ل�������م�������ي�������ذة 
امل��راك��ش��ي��ة »راوي�����ة« 
حل��ظ��ة ت��ك��رمي��ه��ا من 
العام  األم����ني  ط����رف 
»بان  امل��ت��ح��دة  ل���ألمم 
ك��ي م��ون« ع��ن طريق 
م���ب���ع���وث���ه اخل�����اص 
التعليم،  ب��ت��ش��ج��ي��ع 
بسبب إصرارها على 
م���واص���ل���ة ال���دراس���ة 
لوزير  اك��ت��راث  دون 
الوفا،  محمد  التعليم 
ال���ذي ق��ال ل��ه��ا »نتي 
خاصك غير الراجل«، 
وال���ذي ق��ال ف��ي وقت 
أوباما  سابق:»والله 
بحال  عندو  ما  باباه 

هاذ املدارس«.

مواطن فرنسي يفجر فضيحة عقارية 
بعد التالعب بأمواله 

بان كي مون والتلميذة المغربية »اللي خاصها غير الراجل«

الصويرة

أعلنت اللجنة اجلهوية املكلفة بالبت في حاالت الغش في جهة 
والرسميني  األح����رار  املترشحني  م��ن   111 ضبطت  أن��ه��ا  ال��ع��ي��ون 
بالغها  في  وجاء  االستدراكية،  دورتها  في  الباكالوريا  المتحانات 
أن حاالت الغش التي عرضت على اللجنة تتعلق، على اخلصوص، 
املراقبة  هيئة  على  االعتداء  محاولة  أو  واالعتداء  الفوضى  بإثارة 
التربوية واالستعمال املباشر أو غير املباشر للوسائل التكنولوجية 
أو  احلديث  وت��ب��ادل  التشويش  أو  شخصية  انتحال  أو  احلديثة 
أو ما يدل على تطابق  باليد  أو مكتوبة  استعمال وثائق مطبوعة 

األجوبة مع أجوبة مترشح آخر.
والتداول  اللجنة  طرف  من  احل��االت  هذه  مختلف  دراس��ة  وبعد 
فيها، أصدرت اللجنة قرارات تأديبية في حق 109 من املترشحني 
ب� )السنة الثانية باكالوريا( من بينهم 58 من املترشحني األحرار، 
حيث تتعلق هذه القرارات بإقصاء 47 مترشحا من االمتحانات إلى 
2016-2017، وإقصاء مترشح واحد  الدراسي لسنة  املوسم  غاية 
ملدة سنة واحدة، وإقصاء 34 مترشحا ملدة سنة واحدة مع عرضهم 
مع  مترشحا   17 حق  في  الصفر  نقطة  ومنح  القسم،  مجلس  على 
عرض أربعة منهم على مجلس القسم. وفي حق املترشحني للسنة 
األولى باكالوريا، أصدرت اللجنة قرارات تأديبية في حق مترشحني 
االمتحان  بإلغاء  قرار  في حقه  اتخذ  األول  اثنني، 
فيما  القسم،  مجلس  على  والعرض  اجلهوي 

سيعرض الثاني على مجلس القسم.

ضبط 111 حالة غش بالعيون



من كتب اإلمام الغزالي املطبوعة كتاب »التبر املسبوك 
الكتاب وخرج  ه��ذا  وق��د حقق  امل��ل��وك«،  في نصيحة 
أحاديثه الشيخ محمد مصطفى أبو العال، صادر عن 
شركة الطباعة الفنية املتحدة بدون تاريخ.. والكتاب 
املدروس ضمن مجموعة )منهاج العابدين( و)مجموعة 
كتب القصور العوالي( و)مجموعة الرسائل الفرائد( 
و)مجموعة سر العاملني( وكل تلك الكتب للمجموعات 
حتمل عناوين متعددة، وكتاب )التبر املسبوك( واحد 
منها. وهذا الكتاب في األصل موجه إلى من سماه 
الله  »إن  بقوله:  له  ومخاطبا  والغرب(  الشرق  )ملك 
أنعم عليك نعما ظاهرة، وآالء متكاثرة، يجب عليك 
شكرها، ويتعني عليك إذاعتها ونشرها، ومن لم يشكر 
نعم الله جل ثناؤه، وتقدست أسماؤه، فقد عرض تلك 
النعم للزوال، وعجل من تقصيره يوم القيامة. وكل 
وال  ق��در،  العاقل  عند  لها  فليس  باملوت  تفنى  نعمة 
عند اللبيب خطر، ألن العمر - وإن تطاولت مدده - 
ال ينفع طوله إذا انقضى عدده« )انظر »كتاب التبر 

املسبوك في نصيحة امللوك« صفحة 7(.
وكشأن اإلمام الغزالي فيما ألف جنده ال يخرج عن 
منهاجه التربوي والتقوميي فيما ألف، فقد عاش في 
السنة  أهل  مبناصرة  قاموا  الذين  السالجقة  عصر 
على الشيعة، وهو العصر الذي نشط فيه الباطنية، 
كما ازدحم ذلك العصر بأصحاب املذاهب الفلسفية 
املختلفة، فلم يكن عجيبا وال غريبا أن يتصدى الغزالي 
والتفنيد وباملناهضة ويعلنها  بالرد  لهؤالء وأولئك 
حربا، ويشن هجماته وغاراته على جبهات مختلفة، 
والتأليف  واملجادلة  املناظرة  في  وسيلته  ذلك  فكان 
والتصنيف، وكما يقول األستاذ عبد اللطيف عاشور 
في مقدمته لكتاب »التوبة إلى الله ومكفرات الذنوب« 
لإلمام الغزالي: »لو تصدينا لعد مؤلفاته وحصرها 
لوجدنا أنها تزيد على السبعني مؤلفا منها ما رأى 
ال��ن��ور، ومنها م��ا ال ي���زال م��خ��ط��وط��ا«، وم��ن ضمن 
الكتب التي يسردها األستاذ عاشور »التبر املسبوك 
يقسم  نحن بصدده حيث  الذي  امللوك«  في نصيحة 
في مقدمته لهذا الكتاب إلى تسعة فصول والفصل 

العاشر في ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم..
كما يذكر فروع شجرة اإلميان موجها فيها باخلطاب 
كل  أن  السلطان  أيها  ))ِاعلم  بقوله:  وقته  أمير  إلى 
أصل  فذلك  واعتقاد  معرفة  من  اإلنسان  في  كان  ما 
من  السبعة  أعضائه  على  ك��ان جاريا  وم��ا  اإلمي��ان، 
الفرع  ك��ان  ف��إذا  اإلمي��ان،  ف��رع  فذلك  الطاعة والعدل 
ذابال دل على ضعف األصل، فإنه ال يثبت عند املوت، 
وعمل البدن عنوان إميان القلب، واألعمال التي هي 
الفرائض  وأداء  ه��ي جتنب احمل���ارم  اإلمي���ان  ف��روع 
مثل  تعالى  الله  وبني  بينك  أحدهما  قسمان:  وهما 
واجتناب شرب  وال��زك��اة  واحل��ج  وال��ص��الة  الصوم 
احملرم والعفة عن احلرام، واألخرى بينك وبني اخللق 
وهي العدل في الرعية والكف عن الظلم، واألصل في 
ذلك أن تعمل فيما بينك وبني اخلالق تعالى من طاعة 
أمره واالزدجار بزجره، وتختار أن تعتمده عبيدك في 
حقك، وأن تعمل فيما بينك وبني الناس ما تؤثر أن 
يعمل معك من سواك إذا كان غيرك السلطان وكنت 

من رعيته(( )التبر املسبوك صفحة 16(.
ويختم اإلمام الغزالي هذا الفرع مبا يجب أن يتنبه 
وبني  بينك  ك��ان  ما  أن  )واع��ل��م  بقوله:  املنصوح  له 

اخلالق سبحانه فإن عفوه قريب(.
يتجاوز  ال  ف��إن��ه  ال��ن��اس،  مبظالم  يتعلق  م��ا  وأم���ا 
عظيم  وخطره  القيامة،  ي��وم  ح��ال  كل  على  عنك  به 
امل��ل��وك إال ملك  ال يسلم م��ن ه��ذا اخل��ط��ر أح��د م��ن 
العدل  يطلب  كيف  ليعلم  واإلن��ص��اف  بالعدل  عمل 
واإلنصاف يوم القيامة.. ال أريد أن أختم ما كتبته 
الغزالي في كل ما كان يكتب  أن  إلى  أن أشير  قبل 
هدفه منه توجيه من يربي من مريديه، وقد حصلت 
بالتحصيل  اشتغل  الذي  طلبته  ألحد  النتيجة  هذه 
العلوم،  دقائق  من  جمع  حتى  عليه  العلم  ب��ق��راءة 
واستكمل من فضائل النفس، ثم فكر يوما في حال 
نفسه وخطر على باله فقال: )إني قرأت أنواعا من 
فاآلن  جمعها،  على  عمري  ريعان  وصرفت  العلوم، 
ويؤنسني  غدا،  ينفعني  نوعها  أي  أعلم  أن  ينبغي 
قال  فقد  أت��رك��ه،  حتى  ينفعني  ال  وأيها  قبري،  في 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: »اللهم إني أعوذ 
بك من علم ال ينفع«، فاستمرت له هذه الفكرة حتى 
كتب إلى شيخه الغزالي يسأله عن مسائل، والتمس 
منه نصيحة ودعاء وقال:»وإن كان مصنفات الشيخ 
لكن  مسائلي  ج��واب  على  يشتمل  وغيره  كاإلحياء 
مدة  معي  تكون  ورق��ات  الشيخ  يكتب  أن  مقصودي 

حياتي، وأعمل مبا فيها مدى عمري..«.
يتبع

املاء نعمة كبيرة من نعم الله التي ال تعد وال حتصى، أنزله املعبود من 
السماء، وفيه حياة لألجسام كلها، ال فرق بني نباتها وحيوانها وإنسانها، 
قال تعالى: »والله أنزل من السماء ماء فأحيا به األرض بعد موتها، إن في 
ذلك آلية لقوم يسمعون«، وبعد سماعهم يتدبرون ويفكرون بعمق في عظمة 
اخلالق، وفي صنعه اإلالهي الذي يتفرد به دون سواه، فاملاء حياة لألرض كلها 
كما قال سيد قطب، ليس على وجه التخصيص بل على وجه الشمول لكل ما 
عليها ومن عليها، هو حياة وضرورة )في أقصى ما تكون الضرورة( للبقاء 
الزراعي،  العمل  ال يستقيم  بدونه  إذ  االقتصادية،  الدورة  وكذا  ولإلنتاجية 
وال تتطور الفالحة التي يعيش عليها أكثر من نصف سكان الكرة األرضية، 
ويستحيل توفر كل الثمرات التي تتفاوت في لذتها وحالوتها، وفي شكلها 
ولونها بفضل صبيب املاء »ومن ثمرات النخيل واألعناب تتخذون منه سكرا 
ورزقا حسنا، إن في ذلك آلية لقوم يعقلون« صدق الله العظيم. وكم أعجبني 

تفسير سيد قطب الذي يقول بأن اآلية املذكورة حتمل إشارة إلى أن 
السكر )أي اخلمر( ليس رزقا حسنا، على خالف باقي الثمرات، 

وإلى أن اآلية توطئة مقامة على التدريج السلوكي لتقبل ما 
سيرد من حترمي للخمر.

املاء ضروري للحياة بصفة عامة، ضروري لالستمرارية 
والبقاء على وجه البسيطة، ولتفادي العدم كما قال أحد 
العلماء، »وجعلنا من املاء كل شيء حي« أي متمتع مبزية 
احلياة، واحلركة والبهجة أيضا، ملا تخلفه املياه من آثار 
إيجابية عند نزولها بعد انحباس، ولذلك قال تعالى في 
لكم  وأنزل  واألرض  السماوات  خلق  »أمن  احلكيم:  كتابه 

من السماء ماء وأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن 
البهجة واالنشراح، وما  فاآلية تتحدث عن  تنبتوا شجرها«، 

يتولد عن نزول املياه من السماء بحكمة من الله وتسخير منه، 
التعبير  كان  ولذلك  خاصة،  أغراض  أو  ألهداف  أو  بضغط  وليس 

ل« بالشدة، وتشير )أي اآلية( إلى قضية األلوهية  بفعل »أنزل« وليس »َنَزّ
الواحدة، والتصرف الواحد في خلق الله، و»فيما أودع اإلنسان من صفات 
واستعدادات، وفيما وهبه من نعم مما ال يقدر عليه أحد إال الله الذي يلجأ 
إليه العبد عند الضرورة وعند الضرر، حتى إذا ما كشف عنه ما أصابه راح 

يشرك به غيره«.
وقرنه  مختلفة،  سياقات  ضمن  اآليات  من  العديد  في  املاء  الله  ذكر  لقد 
على  وللتأكيد  تضاهى،  ال  التي  وقوته  عظمته  على  للتدليل  »أنزل«  بفعل 
صنع األلوهية احلقة والربوبية اخلالصة، والقدرة على إعادة احلياة لكل 
»أوتار حساسة  إيقاع عميق، يضرب على  املخلوقات وذلك في ملسات ذات 
في النفس البشرية يصعب كما قال سيد قطب أال تهتز لها« وأال تستجيب 
الذي تستقيم معه  آياته،  التوحيد في مجمل  إلى  الذي يدعو  لنداء باعثها 
عقيدة املؤمن: تلك العقيدة التي تنعكس آثارها على كل األوضاع احلياتية 

باعتبارها »احملرك األول سواء ظهرت أو كمنت«، قال تعالى: »ألم تر أن الله 
السماء ماء فسلكه ينابيع في األرض، ثم يخرج به زرعا مختلفا  أنزل من 
ألوانه، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما، إن في ذلك لذكرى ألولي 
احلرث  من  تنطلق  التي  الفالحية  بالدورة  وإخبار  توجيه  وهو  األلباب«، 

وتنتهي باحلصاد، ثم تتكرر العملية عدة مرات.
إنها حكمة الله الغائبة عن اإلنسان الذي يفسد في األرض ويطغى على 
أخيه ويؤذي جاره، والله مع هذا كله كما أشار إلى ذلك سيد قطب يرأف به، 
وميهله لكي يعود إلى اجلادة، وإن كان ال يهمله )من اإلهمال( بصفة نهائية 
مصداقا لقوله تعالى: »فإذا جاء أجلهم ال يستاخرون ساعة وال يستقدمون«، 
وتالقي  القوة،  مع  العلماء  أحد  قال  كما  احلكمة  تالزم  إلى  إشارة  وهي 
الرحمة مع العدل، عند نقطة معينة، ال نلتفت إليها، ألن أكثر الناس »يغترون 
باإلمهال، وال تستشعر قلوبهم رحمة الله، حتى يأخذهم عدله وقوته 

عند األجل الذي ضربه الله وأمهلهم إليه«.
اإلسالم دين الله احلنيف اهتم باملاء، وأصر على 
أهمية احلفاظ عليه واستعماله بعقالنية، ولم يرض 
على هدره حتى في الوضوء، فقد ألح فقهاؤنا على 
ضرورة التعامل معه بتقنية إن صح التعبير متيل 
أثناء  الترشيد وعدم اإلفراط، وقالوا بتقليله  إلى 
ينحرف مستعمله  ال  اإلمكان، حتى  قدر  الوضوء 
املبرر، كما وجهوا  اإلفراط واالستعمال غير  إلى 
حتى  اليمنى  باجلهة  اإلناء  وضع  إلى  املتوضئ 
بطريقة  اإلناء  ذلك  في  ما  تصريف  عليه  يسهل 
سليمة خالية من الضياع، ولم يتركوا، أي الفقهاء، 
الفرصة متر في مناسبات عدة دون أن يعيدوا التذكير 
واحليوان  الناس  بني  مشاعا  يعتبر  الذي  املاء  بدور 
والنبات في جلب كل املنافع واالستعماالت املتنوعة والتي 

أصبحت اليوم كل حركاتها متوقفة على املاء وقوة دفعه.
بعض الدول الغربية بدأت تولي اهتماما للثروة املائية وتقيم اإلحصائيات 
وتعد التجارب من أجل كسب الرهان، ففي دولة أوروبية أثبت إحصاء رسمي 
قامت به الدولة أن نسبة كبيرة من املاء تنزف في حلظة انشغال الفرد أو 
الصنبور  حلركة  االنتباه  وعدم  أسنانه،  بتنظيف  أوضح  بصفة  املواطن 
وانسياب مياهه، ولذلك وسعت من رقعة حمالتها لتوعية املواطنني وحملهم 
البيت  املاء سواء في  التعامل مع  على اتخاذ ما يجب اتخاذه في حلظات 
بعض  عليه  تسير  الذي  السلوك  نفس  وهو  الغسل،  عند  أو  احلمام  أو 
املواطن  تنبيه  في  واألشعار  الغناء  فتئت تستخدم  ما  التي  العربية  الدول 
إلى ضرورة احملافظة على املاء، وفي تربية النشء تربية بيئية سليمة، ما 
أحوجنا نحن في املغرب إليها، مع كثرة املظاهر السلبية التي تعيش على 

إيقاعاتها في كل حلظة.

الشعب املغربي مسلم في أغلبيته الساحقة، وأكثر األيام ظهورا لهذا 
واألرصفة  املساجد  رحاب  وتضيق  تعج  حيث  رمضان،  شهر  اإلسالم 
احمليطة باملصلني، ولكن إسالم املغاربة يختلف من شخص آلخر، فهناك 

من يصوم وال يصلي وليس له من صيامه إال اجلوع، وهناك من ال 
يصلي إال في شهر رمضان ثم ينقطع عن الصالة مبجرد انتهاء 

القياد  )صالة  الشعبي  للمثل  مصداقا  الفضيل،  الشهر 
اجلمعة واألعياد(، وهناك قلة قليلة تفطر مختبئة داخل 

املنازل، وهذه الفئة حتترم على األقل مشاعر أغلبية 
املواطنني، عمال باحلديث: »إذا ابتليتم فاستتروا«، 
أما الطائفة اجلديدة التي أجنبتها املدينة املزيفة 
والتي ظهرت في الفترة األخيرة فهي تتحدى الرأي 
العام، وتريد اإلفطار جهارا في هذا الشهر العظيم، 
شعلة  قد جتعل  هذا  املشني  بعملها  أنها  معتقدة 
الشخصية  حريتها  متارس  وأنها  تخبو،  اإلسالم 
في  إكراه  »ال  تعالى:  قوله  على  ذلك  في  معتمدة 

وترك  والنار،  اجلنة  الله خلق  أن  متناسية  الدين«، 
وجل:  عز  لقوله  مصداقا  للبشر،  ولوجهما  اختيار 

الله  يكلف  و»ال  فليكفر«  شاء  ومن  فليؤمن  شاء  »فمن 
حطب  هو  من  بيننا  من  يكون  وهكذا  وسعها«،  إال  نفسا 

جهنم، كما بني ظهرانينا وهي األغلبية الساحقة من يسعدون 
بالدخول إلى اجلنة إن شاء الله، واإلسالم دين يسر يعتنقه اإلنسان 

عن اقتناع، فإذا تعذر عليه القيام بإحدى الشعائر كالصيام بسبب املرض 
ألن  عليه،  حرج  فال  السفر  حتى  أو  والرضاعة  احلمل  أو  والشيخوخة 
فرائض اإلسالم تتكيف حسب استطاعة اإلنسان وذلك ما جاء في اآليات 
القرآنية األولى منها قوله تعالى: »واتقوا الله حق تقاته« ثم جاءت من 
بعدها آية التخفيف، حيث قال عز من قائل: »واتقوا الله ما استطعتم«، ألن 
الله رفيق بعباده، لهذه األسباب كان السلف الصالح من آبائنا يدربون 
أبناءهم على القيام بشعائر الدين احلنيف منذ صغر سنهم، فتجد الطفل 
يصحب أباه إلى املسجد ليتعلم الصالة، وتهتم األم بتجريب حتمل أبنائها 
للصيام، بحيث تقترح عليهم الصيام في بعض األيام حسب طاقتهم، ثم 
الطفل  يستأنس  أن  إلى  دواليك  وهكذا  يومني  كل  الصيام  منهم  تطلب 
فيتعلمها  اإلسالم   مبادئ  أما  كامال،  شهرا  الصوم  على  قادرا  ويصبح 
منذ بلوغ سن اخلامسة من عمره، حيث كان األب يأتي بولده إلى الكتاب 
املوجود باحلي، ويقول للفقيه املشرف عليه قولته الشهيرة: »هاك ولدي 

أنت تذبح وانا نسلخ«، ورغم جو الترهيب والترغيب الذي كان التلميذ 
الناشئ يعيش فيه، فإن مكاسب هذه املرحلة من حياة الطفل تكون طيبة 
وإيجابية، ألنها متكنه من حفظ ما تيسر من القرآن والقراءة والكتابة ولو 
عن طريق الفلقة، وهكذا يتخلص الولد من اجلهل واألمية 
في صباه، وحفظ القرآن في هذه السن املبكرة يعتبر 
كالنقش على احلجر، حيث يبقى محفورا في 
ذاكرة حامله، وكم من أبنائنا حفظ الستني حزبا 
ولم يصل سنه إلى السابعة من العمر، وهي من 
املعجزات التي حققتها كتاتيب القرآن، وهنا 
حق لي أن أتساءل ملاذا يقرر وزير األوقاف 
جلمعية  التابعة  الكتاتيب  هذه  إغالق 
املشرفني  ألن  هل  والسنة،  للقرآن  الدعوة 
عليها يعلمون أبناءنا قرآنا غير الذي أنزل 
على محمد صلى الله عليه وسلم؟، أم ألنهم 
لشعائرنا  مخالفة  تعاليم  أبناءنا  يلقنون 
وعددها  الكتاتيب  هذه  واحلالة  الدينية؟، 
سبعون، منها ستة عشر توجد مبدينة مراكش، 
تزاول نشاطها منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، 
لكن  بالذات؟،  الوقت  هذا  في  إغالقها  مت  فلماذا 
حجة الوزارة أن هذه الكتاتيب متارس نشاطها بدون 
إنها متول من اخلارج، بل  ترخيص، وتقول بعض اجلهات 
إن بعضهم يتهم الشيخ املغراوي بنشر املذهب الوهابي السائد باململكة 
اليوم  إال  الظاهرة  إلى هذه  الوزارة  تنتبه  لم  فلماذا  السعودية،  العربية 
إلى احلوار  اللجوء  ألم يكن من األفضل  بعد أن ظلت في سبات عميق، 
والتحاور مع هذا الشيخ حول املناهج التي يرتكز عليها أسلوب التعليم 
وتطعيمها مبرشدين  تأطيرها  الوزارة  لم حتاول  وملاذا  املؤسسة،  بهذه 
يتم تكوينهم من طرف الوزارة بدل إحداث كتاتيب جديدة تابعة لها؟، ألم 
تفكر في ما ينتج عن هذا اإلغالق من تداعيات وخيمة في مغرب يفتخر 
بإمارة املؤمنني؟، وحتى لو فرضنا أن الشيخ املغراوي يتوصل بإعانات 
مالية من أغنياء السعودية يخصصها لتسديد نفقات التسيير وللعاملني 
بهذه الكتاتيب، أال يعلم الوزير التوفيق وهو غير موفق في هذه املبادرة، 
وباستمرار  سنويا  يستفيد  كان  مذهبه  على  نحن  الذي  مالك  اإلمام  أن 
من مساعدات كان يهبها له أثرياء مصر، لذلك ال يسعني إال أن أصيح: 

وامحمداه، يا فاحتا ملا أغلق من بيوت يتلى فيها كتاب الله.  

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

 محمد بركوش

وامحمداه الفاحت ملا أغلق!!

 إدريس أبايا

مع اإلمام الغزالي في 
34شهر رمضان

 

»وجعلنا من املاء كل شيء حي«

ألم يكن من 
األفضل اللجوء إلى 
الحوار والتحاور مع 

الشيخ المغراوي حول مناهج 
التعليم بهذه المؤسسة، ولماذا 
لم يحاول الوزير التوفيق تأطير 

هذه الكتاتيب بمرشدين 
تشرف وزارته على 

تكوينهم؟

أكثر الناس 
يغترون باإلمهال، 

وال تستشعر قلوبهم 
رحمة اهلل، حتى يأخذهم 
عدله وقوته عند األجل 

الذي ضربه اهلل 
وأمهلهم إليه. 
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املنبر  احلر

صالة اجلمعة 
مبسجد مدريد

امل�����غ�����رب رمب����ا 
الوحيد  البلد  ه��و 
الذي  ال��ع��ال��م  ف���ي 

مثيل  ال  احل��ري��ة  م��ن  ب��أن��واع  يتمتع 
لها في السويد وال في الهند وال في 

السند. 
ه����ن����ا ف������ي احل���س���ي���م���ة ل���ب���ع���ض 
حتتل  الكاملة أن  املقاهي احلرية 
بر  وتجُ ال��رص��ي��ف،  م��ن  سنتمتر  ك��ل 
السيارات  ي��زاح��م��وا  أن  ال��راج��ل��ن 
الطريق.  وس����ط  ف���ي  وال�����دراج�����ات 
يعبروا  أن  ل��ل��س��ائ��ق��ن  مي��ك��ن  ه��ن��ا 
شاؤوا  سرعة  بأي  الراجلن  ممرات 
العالمة  رغ��م وج���ود  ش���اؤوا  وم��ت��ى 
ممرا  ه��ن��اك  أن  للجميع  تبن  ال��ت��ي 
باللونن  وم���ص���ب���وغ���ا  م���ش���روط���ا 
األسبقية  يعطي  واألح��م��ر  األب��ي��ض 
ورجل  ال��ش��ارع،  قطع  ف��ي  للراغبن 
فعل  ع��ن  يثنيهم  وال  ي��ت��ف��رج  األم���ن 
ذل��ك. ب��ل األده���ى م��ن ذل��ك أن بعض 
حتترم  ال  نفسها  الشرطة  س��ي��ارات 

العالمة.  تلك 
ل�������ك�������ن م����������ا الي�����س�����ت�����س�����ي�����غ�����ه 
كل  ال��ت��رخ��ي��ص  عقل اإلنسان هو 
محمد  ساحة  في  سنة ببناء منصة 
صوت  مب��ك��ب��رات  مجهزة  ال��س��ادس، 
الساكنة  م��ض��اج��ع  ت��ق��ض  ع��م��الق��ة، 
بعد  ح���ت���ى  امل���وس���ي���ق���ي  ب��ال��ص��خ��ب 

م�����ن�����ت�����ص�����ف 
ميكن  ال��ل��ي��ل، 
س�����م�����اع�����ه�����ا 
وحي  ع��اب��د«  »س��ي��دي  كحي  بعد  ع��ن 
مشارف  على  يقع  الذي  »ثيغانيمن« 
حرية  ل��ه��ؤالء  ك���ان  إذا  احل��س��ي��م��ة. 
أليس  ال��ص��وت��ي،  ال��ت��ل��وث  إص����دار 
اخلامس«  »م��ح��م��د  ش����وارع  ل��س��ك��ان 
و»اجلزائر«  و»املوحدين«  و»السالم« 
و»ط���ارق ب��ن زي���اد« وغ��ي��ره��ا، حرية 
فمنهم  ال��ه��ادئ؟  بالنوم  االستمتاع 
الشيخ الكبير، ومنهم الولد الرضيع، 
ينهض  من  ومنهم  املريض،  ومنهم 
مبكرا ألداء صالة الفجر، ومنهم من 
ومنهم...  ومنهم  مبكرا،  عمله  يبدأ 
حرية  عند  اإلنسان  حرية  تنتهي  أال 
لم  مل��اذا  رف؟  العجُ يقول  كما  اآلخرين 
كورنيش  ف��ي  املنصات  تلك  تنصب 
الساكنة،  ع��ن  ب��ع��ي��دا  »س��ي��ب��ادي��ي��ا« 
املكان  ذل��ك  م��رت��ادي  وأن  خصوصا 
يقصدونه للهروب من جدران املنازل 

النفس؟ عن  والترويح 
ك����ل ه����ذا ي����ت����ح����م����ل م���س���ؤول���ي���ت���ه 
م����دب����رو ال����ش����أن ال����ع����ام ال����ذي����ن م����ن 
راحة  على  يسهروا  أن  املفروض فيهم 
يخدروهم  أن  ول��ي��س  امل��واط��ن��ن،  ك��ل 

باألغاني الهابطة الوضيعة.
 صديق عبد الكريم

يالحظ تطور متواصل في العالقات املغربية 
اإلسبانية في مجاالت متعددة تسعى كل دولة 
اإلمكانيات  عن  تبحث  أن  أدوات��ه��ا  خ��الل  من 
وتأمن  امل��ن��ش��ود  االن��ف��ت��اح  لتحقيق  امل��ت��اح��ة 
اقتصادية  كانت  سواء  املشتركة  مصاحلهما 
أو مالية أو ثقافية وخاصة األمنية، حتى ميكن 
املشترك  العمل  وتدعيم  املسار  ه��ذا  مواكبة 
البلدين  ملصلحة  خ��دم��ة  الثنائي  وال��ت��ع��اون 
إلى  بحاجة  أنها  تشعر  إسبانيا  وأن  خاصة 
االستثمار  عبر  وت��واج��ده��ا  تعاونها  تقوية 
وتبادل اخلبرات والتصدير للمغرب، ومن جهة 
هذه  جلب  في  مصلحة  كذلك  للمغرب  أخ��رى 
االقتصادية  الدورة  عملية  لدفع  االستثمارات 
املؤدية إلى منح فرص الشغل للعاطلن والرفع 
الذي  الوقت  في  الناس،  معيشة  مستوى  من 
إسبانيا  مثل  إلى شريك  كذلك  املغرب  يحتاج 
قوة  االق��ت��ص��ادي��ة  مشاكلها  رغ��م  تبقى  ال��ت��ي 
اقتصادية داخل االحتاد األوربي، ولها تأثير 

في ملف أقاليمنا املسترجعة.
كل هذا يدفع في اتاه تقدمي بعض األفكار 
أهم  من  بجانب  واملتعلق  املذكور  املقترح  من 
ال��ث��ن��ائ��ي أال وه���و ميدان  ال��ت��ع��اون  ج��وان��ب 
بالنقط  األم���ر  ويتعلق  واإلع����الم،  الصحافة 

اآلتية:

اإلطار  ل��وض��ع  تأسيسي  م��ؤمت��ر  تنظيم   -
)مدينة  امل��ق��ت��رح  ل��ل��ن��ادي  امل��ن��ظ��م  ال��ق��ان��ون��ي 

الرباط(.
لدراسة  دائ��م��ة  م��ش��ت��رك��ة  إح����داث جل��ن��ة   -
)تتمع  واإلعالمي  الصحفي  العمل  وتطوير 

مرتن في السنة في كل بلد(.
العمل  لتقييم  للنادي  سنوي  لقاء  تنظيم   -
وتفعيل  لتحسن  األساليب  وتطوير  املشترك 

العمل الصحفي.
- عقد لقاء سنوي يحضره الوزيران املعنيان 
وبحث  دراس��ة  بغية  البلدين  في  القطاع  بهذا 
تقوم  ودعمها حتى  املهنة  تهم  التي  اجلوانب 
بهدف  األصعدة  كافة  على  الطالئعي  بدورها 
تنوير الرأي العام وإيصال املعلومة التي تلبي 

انتظاراته.
النادي  ب��أع��ض��اء  خ��اص��ة  بطاقة  إص���دار   -
عملهم  وتسهيل  لهم  أوس��ع  مجال  فتح  قصد 
تتعلق  التي  تلك  خاصة  اإلج���راءات  وتبسيط 
األحداث  تغطية  خ��الل  مبسؤوليتهم  بالقيام 

واملناسبات الهامة في كال البلدين.
- دراسة إمكانية إحداث مركز مشترك لدراسة 
آفاق ومستقبل الصحافة املكتوبة وانعكاسات 

الوسائل والتقنيات اجلديدة عليها.
 محمد العربي الدامون

مَا  ال؟ .. إحداث ناد  مغربي  ـِ ل
إسباني للصحافيني واإلعالميني

عن  مقتبسة  مغربية  مسرحية 
وهي   ،1968 سنة  موليير  مسرح 
ثاني مسرحية لفرقة املعمورة بعد 
»الشرع اعطانا ربعة«، الزلت أتذكر 

عرض هذه املسرحية بالقصر امللكي 
األمير  بإقامة   1968 سنة  ب��ال��رب��اط 

موالي عبد الله )رحمه الله(.
امللك  جاللة  حضرة  ف��ي  األول  ال��ع��رض  قدمنا  بعدما 
عبد  م��والي  األمير  منا  الله( طلب  )رحمه  الثاني  احلسن 
الله أن نقدم له املسرحية داخل إقامته بالقصر مع عائلته 
ال��وزراء واألعيان الذين حضروا للمرة  وأصدقائه وبعض 

الثانية العرض..
كان كل شيء مهيأ، ديكور، مالبس، إنارة داخل قاعة كبيرة 
شبيهة ببهو املسرح، وكنت أراقب اإلنارة مع موالي إسماعيل 
اخلبير في اإلنارة لفرقتنا.. ألنني رغم دوري ابن الباشا كنت 
مساعد املخرج الفنان عبد الصمد دينية، وفجأة دخل األمير 
موالي عبد الله القاعة ومعه األمير الصبي آنذاك ابنه موالي 

هشام وهو يجري طوال وعرضا فرحا بوجودنا داخل قصره.. 
جاه لعجب.. حيث ما متعودش ايشوف ما شاف..

تقدمت وسلمت على موالنا األمير موالي عبد الله قائال: الله ايبارك 
في عمر موالي األمير.

حقيقة  أنتم  املناظر..  هيئتوا  دغيا  عليكم،  الله  ات��ب��ارك  أجابني: 

لي  ق��ال  كيف  محترفون،  مهنيون 
الوزير السنوسي..

وطاف موالي عبد الله بالديكور 
وقال لي أين هم املمثلون..؟ قلت له 

في الغرفة املجاورة.
أجابني: بعد ساعة سيحضر الضيوف 

وما عليكم إال أن ترفعوا الستار.
قلت له: أمركم موالي األمير.

ضحك وقال لي )رحمه الله( أنا صديقكم، وأنت تلعب دور 
)ابن الباشا(، أعجبتني ليلة البارحة عندما قدمتم املسرحية 

أمام جاللة امللك..
قلت له: نحن أبناؤكم وبفضلكم درسنا أربع سنوات مع منحة، 

واليوم ها أنتم ترون النتيجة يا موالي.
في هذه اللحظة.. فوجئت باألمير الصغير موالي هشام يجر 
م��س��رع��ا.. ضحك موالي  ث��م ه��رب  م��ن اخللف  األب��ي��ض  جلبابي 
عبد الله وقال لي: هو هكذا.. هذه طريقته اخلاصة ليتقرب إلى 

الناس.
ِانصرف األمير موالي عبد الله وبقي ابنه موالي هشام ينظر إلي 

وكأنه يقول لي بالتي عليك )ضاحكا(.
يا حسرة على ملعلم عزوز، زمان عز املسرح.

واليوم متنيت نلتقي باألمير موالي هشام ويجرني من وذني ال من 
جالبتي ويقول لي: فيق من "الكلبة" وأعد من جديد مسرحية ملعلم عزوز.

 مصطفى منير

ملعلم عزوز
- بالقصر امللكي -

يوميات فنان

في االحتاد السوفياتي، جند أن أمر املرأة ال يعنى 
به، وذلك بإباحة الزواج غير املشروع، وهو ما يسمى 
بزواج األمر الواقع، ومن ذلك نص قرار اتخذته في سنة 
1928 احملكمة العليا للجمهورية الروسية السوفياتية 
على اعتبار زواج األمر الواقع مشروعا حتى ولو بقي 
هو:  احملكمة  لهذه  بالنسبة  ال���زواج  ألن  وذل��ك  سريا، 
»احتاد حر مفتوح لرجل مع امرأة« هذا هو وضع املرأة 
في غير شريعة اإلسالم، وهو وضع مطابق لبهيمة أو 
أما  أو أي شيء يسخره صاحبه كيف ش��اء،  بضاعة، 
اإلس��الم فقد كرم امل��رأة وأعلى من قدرها، ورف��ع عنها 
الظلم والضنك، وكل ما كان يلحقها من ضرر، وأمرها 
بالتكاليف التي أمر بها الرجل، وجعل لها ثواب أعمالها، 
قال تعالى: »ومن يعمل من الصاحلات من ذكر وأنثى 
وهو مومن فأولئك يدخلون اجلنة وال يظلمون نقيرا« 
)سورة النساء، اآلية 24( وجعل الله املودة بن الرجل 
واملرأة فأوجب الزواج الشرعي حلفظ البقاء اإلنساني، 
وليسود التآلف بن الزوجن، وجعله قائما على املودة 
والرحمة وعلى تقوى الله، وعلى املعاملة احلسنة، ولم 
يجعله عالقة مادية مبنية على الرغبة واملصلحة أو على 
إرضاء رغبات النفس، وإمنا جعله عالقة اجتماعية يراد 
والعفاف،  الطهارة،  من  إطار  في  النسل  استمرار  بها 
قال  ال��زوج��ن،  ب��ن  وميثاق  عهد  على  بناء  واحمل��ب��ة، 
تعالى: »وأخذن منكم ميثاقا غليظا« )سورة النساء، آية 
21(، ولم يجعل اإلسالم الزواج سبيال إلى متليك املرأة 
أو استعبادها، وإمنا جعله سبيال ملعاشرتها باحلسنى 
ومتتيعها بواجباتها وحقوقها، قال تعالى: »ومن آياته 
أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل 
بينكم م��ودة ورحمة إن في ذلك آلي��ات لقوم يتفكرون« 

)سورة الروم، اآلية 19(.
ب��اإلح��س��ان، ومعاملتها  ل��ل��م��رأة  ال��رج��ل  وم��ع��اش��رة 
»وعاشروهن  تعالى:  ق��ال  عليه،  واج��ب  ش��يء  بالرفق 
وميثاق  وعقد  عهد  اإلس��الم  في  ف��ال��زواج  باملعروف«، 
والرضا  والقبول  احملبة  أس��اس  على  ال��زوج��ن،  ب��ن 
العقود  بألفاظ  يصح  ف��ال  لذلك  وال��وف��اق،  واالح��ت��رام 
أن  كما  والتمليك،  واجلعل  والصدقة  والشراء  كالبيع 
املذاهب كلها اتفقت على ضرورة احتاد مجلس العقد 
في الزواج، فلو قال الولي زوجتك وانفض املجلس قبل 
أن يقول الزوج قبلت، ثم قال قبلت في مجلس آخر وفي 
املرأة  في ضمان سعادة  وزي��ادة  لم يصح.  آخر  مكان 
وحرصا على استقرارها حثت الشريعة اإلسالمية على 
شيئن مهمن هما: اشتراك الولي ووجوب الكفاءة بن 
الزوجن، فبالنسبة للولي، هناك آيات وأحاديث، فأما 
الزهري عن عائشة من كون  ما رواه  األحاديث فهناك 
النبي صلى الله عليه وسلم ق��ال: »أمي��ا ام��رأة نكحت 
ابن  رواه  ما  ومنها  باطل«،  فنكاحها  وليها  إذن  بغير 
أن  عنه  الله  رضي  هريرة  أبي  عن  والدارقطني  ماجة 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: »ال تزوج املرأة املرأة، 
وال تزوج املرأة نفسها«، ولعل اشتراك الولي في الزواج 
أمر طبيعي، وشيء ضروري، نظرا ملا في قلب املرأة من 
حنو ورقة وخضوع لعاطفتها، الشيء الذي يؤدي بها 
إليه  إلى امليل للرجل دون معرفة شديدة به، وتنساق 
فيسيطر عليها وعلى مالها وممتلكاتها فيؤدي بها ذلك 
إلى الندم في ساعة ال ينفعها ذلك الندم، وال يخفى علينا 
ملا  اإلسالمية واسعة ومستوعبة وهادفة  الشريعة  أن 
يخدم مصلحة املرأة والرجل معا، وقد راعت في الزواج 
موقف املرأة ومصلحتها، وما جاء اشتراط الولي في 
الزواج إال ألن الزواج له مقاصد متعددة، واملرأة تغلبها 
عواطفها ويسلبها تفكيرها وعقلها هواها فيجعلها ذلك 
تتصرف تصرفا يعود عليها مبا ليس فيه صالح لها، 
فيضيع ما تتوخاه من مقصد حسن، ومع ذلك جند في 
باب الزواج وحق املرأة في عقد الزواج أبا حنيفة العالم 
واإلمام الكبير في الفقه وامللقب بالوتد لكثرة وقوفه في 
الصالة، وأبا يوسف يريان أن املرأة العاقلة البالغة لها 
ثيبا،  أو  كانت  بكرا  لنفسها  العقد  مباشرة  في  احلق 
ويستحب لها أن تكل عقد زواجها لوليها صونا لها عن 
التبدل إذا هي تولت العقد مبحضر من الرجال األجانب 
عنها، وليس لوليها العاصب حق االعتراض عليها إال 
إذا زوجت نفسها لغير كفء أو كان مهرها أقل من مهر 
املثل، وإن لم يكن لها ولي عاصب أي وارث بأن كان ال 
ولي لها أصال أو لها ولي غير عاصب، فال حق ألحد 
باالعتراض على عقدها، سواء زوجت نفسها من كفء 
أو غير كفء مبهر مثل أو أقل، ألن األمر في هذه احلالة 

يرجع إليها وحدها وأنها تصرفت في خالص حقها.
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تودع حرية الفوضى القنارية  سينما 
شبالن شارلي 

القنارية  سينما  كانت  بعدما 
ت���ع���رف إق����ب����اال ك���ب���ي���را في 
لدخول  باملناكب  ازدح����ام 
ونحن  الفسيحة،  القاعة 
صغار، نتذكر مع أستاذنا 

املرحوم  اجل���ن���دي  ح��س��ن 
النظارة  ص��اح��ب  ال��ب��ش��ي��ر 

كان  ال�����ذي  ال����س����وداء 
ي�����ق�����وم ب���ت���رت���ي���ب 
ال�ط��ويل،  الص�ف 
دون  التذاكر  وأخ��ذ 
أح����د،  أي  إغ����ف����ال 
للفن��ان  ون��ق��ول 
اجلن�دي بأنه نسي 
اس��������م ص���اح���ب���ة 

الصندوق الذي هو )مادام بيطرا( العرجاء والدراجة 
اليوم  القنارية  سينما  بأن  اجلندي  ونخبر  الهوائية، 
من  رك��ام  إل��ى  وستتحول  ال��رأس  في  الفأس  ضربتها 
إنه  امل��الي��ن،  بيعها مب��ئ��ات  بعد  واألح��ج��ار،  األت��رب��ة 
والبانضية  زورو،  وأف����الم  ش��ب��الن  ش��ارل��ي  م��اض��ي 
احلافرة  باخليول  الفسيحة  اجل��ب��ال  وراء  بالنقاب 

وسط األنهار املتدفقة.
 فتح اهلل شهيد )مراكش(

شبالن شارلي 

التحقيب في األدب
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املنبر  احلر

القرآن كالم الله تعالى املنزل على سيدنا محمد بن عبد الله 
يأتيه  ال��ذي ال  اإلاله��ي  الكتاب  اإلنسانية جمعاء، وهو  رس��ول 
بحفظه  تعهد  الله  لكون  خلفه،  من  وال  يديه  بني  من  الباطل 
بيننا،  الله  وحكم  بعدنا،  ما  وخبر  قبلنا،  ما  نبأ  فيه  وبقائه، 
تفردت من بني  التي  اإلس��الم اخلالدة،  الله معجزة دين  جعله 
قوام حياة  القرآن  كان  ولذلك  األنبياء جميعا،  سائر معجزات 
قوتهم  ومناط  إميانهم،  وأس��اس  حياتهم،  ودستور  املسلمني 
جاءكم  »قد  وخيرهم  وصالحهم  وعزمهم  ووحدتهم  ونظامهم 
من الله نور وكتاب مبني يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل 
النور بإذنه ويهديهم إلى  السالم ويخرجهم من الظلمات إلى 

صراط مستقيم«.
القرآن في حياة األمة اإلسالمية، فكيف  فإذا كان هذا شأن 
ينبغي أن نتعامل معه؟ وما هي مظاهر العناية واالحتفاء به؟ 

وما هي الوسائل املجدية إلحيائه وتطبيقه؟
لقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيرته وسلوكه، 
كيف كان يتلقى الوحي من الله بواسطة جبريل، منجما مفرقا - 
أي آيات - فيحفظه إياه ويفهمه معناه، ليقوم بدوره بنقله إلى 
في عقولهم،  فإذا رسخ  إياه،  يدارسهم  ثم  فيحفظه،  املسلمني، 
وهكذا  ب��ه،  والعمل  تطبيقه  إل��ى  انتقلوا  قلوبهم،  من  ومتكن 
أن متت  إل��ى  الشريفة  بعثته  ط��وال  كله  القرآن  مع  ك��ان شأنه 
الرسالة، وانتهى تنزل الوحي طوال ثالثة وعشرين سنة، متكن 
الدولة  أس��س  وض��ع  من  وسلم  عليه  الله  الرسول صلى  فيها 

اإلسالمية، وتثبيت أركانها، ورسم معاملها الباقية إلى اليوم.
إذن ما هي الوسائل املجدية إلحياء كتاب الله وتطبيقه في 

حياتنا؟ جند هناك ثالث وسائل:
- الوسيلة األولى:

حفظه وقراءته وتالوته:
وذلك بتحفيظه ألوالدنا وناشئتنا، وحتبيبه إليهم، وترغيبهم 
إليها  وإدخالهم  بها،  والعناية  القرآنية  الكتاتيب  بإكثار  فيه، 
آياته، ويفتحوا عيونهم  القرآن وعلى حفظ  حتى يشبوا على 

وقلوبهم وعقولهم على حكمه وتوجيهاته.
آناء  وت��الوت��ه  ترتيله  إل��ى  االستماع  على  الكبار  وبإقبال 
الليل وأطراف النهار، والتزام آداب قراءته واالستماع إليه من 
الترتيل والتالوة، وإتقان للتجويد، والتزام  طهارة وتؤدة في 
حالة التدبر والتوقير واالحترام، وحضور القلب، وترك حديث 
النفس، مصداقا لقوله تعالى: »وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له 

وأنصتوا لعلكم ترحمون«.
يكون  أن  وق��ارئ��ه  الله  كتاب  لتالي  ينبغي  أن��ه  ذل��ك  ويعني 

متضرعا خاشعا، متفكرا متدبرا.
- الوسيلة الثانية:

مقاصده  في  والتعمق  ومعانيه،  آياته  وفهم  القرآن  دراس��ة 
وأسراره:

ذل���ك ألن احل��ف��ظ وال���ق���راءة وال���ت���الوة، ه��ي وس��ي��ل��ة للفهم 
وتتحقق  املسلمني،  واجبات  آك��د  من  ه��ذا  ويعتبر  وال��دراس��ة، 
كتب  ع��ل��ى  واإلق���ب���ال  ودروس�����ه،  التفسير  م��ج��ال��س  ب��ح��ض��ور 
اختلفت  مهما  املسلمني  أدع���و  ول��ذل��ك  ودراس��ت��ه��ا،  التفسير 
مستوياتهم الثقافية، إلى اقتناء أحد كتب التفسير، وأسهلها 
تفسير اجلاللني وهو موجود ميسور، حتى إذا ما قرؤوا آيات 
إلى تفسير كلماتها ومعانيها، لتكون قراءتهم  وسورا رجعوا 
وترتيلهم كامال ومقبوال ومفهوما، وهو مصداقا ملا وجهنا إليه 
الرسول فيما رواه مسلم في صحيحه »وما اجتمع قوم في بيت 
من بيوت الله يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم، إال نزلت 
الرحمة، وحفتهم املالئكة، وذكرهم  عليهم السكينة، وغشيتهم 

الله فيمن عنده« وقوله: »خيركم من تعلم القرآن وعلمه«.
- الوسيلة الثالثة:

تطبيق القرآن والتزام أحكامه:
الوسيلة  لهذه  مقدمتان  هما  السابقتني،  الوسيلتني  أن  ذلك 
التي هي املقصودة من تنزل القرآن، وجعله معجزة هذه األمة، 
أحكامه،  تعطلت  بالتطبيق،  والدراسة  التالوة  تقترن  لم  فإذا 
وانتفى القصد منه، فقد صاغ الرسول احلياة اإلسالمية، وبنى 
األمة احملمدية على هدي القرآن وأحكامه، عبادات ومعامالت، 
ابن  فعن  وح��رب��ا،  وج��م��اع��ات، سلما  أف���رادا  أس��رة ومجتمعا، 
القرآن  »إن  قال:  الله عليه وسلم  الله صلى  أن رسول  مسعود 
مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم، إن هذا القرآن حبل 
الله، وهو النور املبني، والشفاء النافع، عصمة ملن متسك به، 
وجناة ملن اتبعه، وال يزيغ فيستعتب، وال تنقضي عجائبه، وال 
يخلق - أي يبلى - على كثرة الرد، فإن الله يأجركم على تالوته 

بكل حرف عشر حسنات«.
ه���ذه ه��ي ال��وس��ائ��ل امل��ج��دي��ة إلح��ي��اء ك��ت��اب ال��ل��ه وتطبيقه 
فنجعله  ق��رآن��ن��ا،  إل��ى  لنعود  األوان  آن  وق��د  ب��ه،  واالع��ت��ص��ام 
ضوء  وف��ي  نبني،  هديه  على  مجتمعنا،  وأس���اس  دس��ت��ورن��ا، 
أحكامه وتعاليمه نسير، ذلك ألن املجتمع اإلسالمي الذي أقامه 
القرآن، لم يقمه ليزول ويبيد، وإمنا ليبقى ويخلد، وال بقاء لنا 
لقوي  الله  إن  ينصره  من  الله  »ولينصرن  القرآن،  بتطبيق  إال 

عزيز«.

وليس  اجلامعيني،  نحن 
يكتب  ك��م��ا  »اجل���وام���ع���ي���ة«، 
خطأ، إذ ال يوجد في اسمنا 
أوالد  قبيلة  من  نحن  )واو(. 
جامع من ساللة بني سليم، 
بني  من  املتحضرة  القبيلة 
التاريخ  عبر  هالل. وسمينا 
ك��م��ا يشهد  ج���ام���ع،  ب��ب��ن��ي 
العالمة  م���ن  ك���ل  ذل���ك  ع��ل��ى 
اب���ن خ��ل��دون ف��ي ك��ت��اب��ه عن 
التاريخ، وكذلك في »فواصل 
وزراء  أن���ب���اء  ف���ي  اجل���م���ان 
حملمد  ال������زم������ان«  وك����ت����اب 
الفاسي،  األن��دل��س��ي  غ��ري��ط 
وف��ي »إحت��اف أع��الم الناس 
حاضرة  أخ����ب����ار  ب���ج���م���ال 
م��ك��ن��اس« الب��ن زي����دان، وفي 
»املقتبس من كتاب األنساب 
ألبي  األص��ح��اب«  معرفة  في 
املكنى  ال��ص��ن��ه��اج��ي  ب��ك��ر 
اآلس  »زه��رة  وف��ي  بالبيدق، 
في بيوتات أهل فاس« ملؤلفه 
الكبير  عبد  الشيخ  النسابة 
بن هاشم الكتاني، والعالمة 
السوسي في مؤلفه  املختار 
وحديثا«...،  ق��دمي��ا  »إي��ل��ي��غ 
الكاتبة  ه���ذه  أي��ام��ن��ا  وف���ي 
هاشم  م���ن���ى  واإلع����الم����ي����ة 
»أسماء  امل��وث��ق  كتابها  ف��ي 

عائالت املغرب«. 
أن��ه في كل مرة  يعقل  فال 
تتطرق فيها بعض الصحف 
إل��ى ت��اري��خ آل اجل��ام��ع��ي ال 
ي��ت��م ذل���ك إال ب��ال��رج��وع إلى 
العائلة  ب���»ن��ك��ب��ة  س��م��ي  م��ا 
اجلامعية« التي تسبب فيها 
احلاجب أباحماد البوخاري 
في أول عهد السلطان موالي 
ال��ع��زي��ز، وحت��دي��دا في  عبد 
ي�����وم م����ن أي������ام ش���ه���ر ذي 
امل����واف����ق   1311 احل����ج����ة 
اليوم  ذل���ك   ،1894 جل���وان 
املغرب،  تاريخ  من  املشؤوم 
ان���ق���الب  أول  ح�����دث  ح����ني 
وانتصر  ال���ش���رع���ي���ة،  ض���د 
احلاجب على الصدر األعظم 
وأخيه  اجل��ام��ع��ي  امل��ع��ط��ي 
وصودرت  الصغير.  محمد 
في  بهما  وزج  ممتلكاتهما 
ثالثة  وب��ع��د  ت��ط��وان،  سجن 
األول  توفي  شهرا  وثالثني 
مكبال باحلديد، وبقي الثاني 
مقيدا مع أخيه املتوفى ملدة 
فاقت أكثر من أسبوع حتى 
ت��س��ن��ى ل��ب��اش��ا  ت��ط��وان أن 
بدفن  ال��ت��ع��ل��ي��م��ات  ي��ت��ل��ق��ى 
توصل  ملا  وخالفا  ال��راح��ل. 
به، فإن باشا تطوان سيقيم 
للصدر  م��ح��ت��رم��ة  ج����ن����ازة 
تسبب  مما  املغدور،  األعظم 
في عزله من منصبه. وهكذا 
سيستمر حقد با حماد حتى 
يعتبره  ك��ان  م��ن  وف���اة  بعد 

خصمه اللدود.

وم���ع ذل���ك، ف���إن األح���داث 
تؤكد  التاريخية  وال��وق��ائ��ع 
لم  اجل��ام��ع��ي  عائلة  أن  لنا 
الضغينة  وال  احلقد  تعرف 
وال  م��اض��ي��ا  ال  ال���ي���أس،  أو 

حاضرا.
 ف��ف��ي امل���اض���ي ك����ان في 
وزير  الصغير  محمد  مقدرة 
يستنفر  أن  آن���ذاك  احلربية 
اجليش العرمرم، والذي كان 
تنظيمه  ع��ل��ى  ال��س��اه��ر  ه��و 
وحت���دي���ث���ه، وي���ج���ن���ده  ضد 
عبيد  م��ن  وبطانته  باحماد 
فتنة  وت���ك���ون  ال���ب���وخ���اري، 
يعلم  ال���ل���ه وح�����ده  ك���ب���رى، 
م��آل��ه��ا ف���ي ت��ل��ك ال���ظ���روف 
الدقيقة واخلطيرة بعد وفاة 
احلسن  م�����والي  ال��س��ل��ط��ان 
األول.  وفي احلاضر تابعت 
تشبثها  اجلامعية  العائلة 
امللكية  ب��ال��ع��ائ��ل��ة  األزل������ي 
منهم  كان  حيث  وبخدمتها، 
علماء  ال���ق���ري���ب  ب����األم����س 
وقضاة.  وق���واد  وب��اش��وات 
ب��رزت من  وف��ي أيامنا ه��ذه 
بينهم نخبة مثقفة هامة من 
أطر عليا في اإلدارة وأطباء 
ومحامني وإعالميني ورجال 
لبلدهم  م��خ��ل��ص��ني  أع���م���ال 

ومللكهم.
التاريخية  فالعالقات 
العائلية  وامل��ص��اه��رة 
املولى  ال��س��الط��ني  م��ع 
بن  الرحمن  عبد  ب��ن  محمد 
هشام وموالي احلسن األول 
واجلسر  األق���وى  ه��ي  كانت 
الثابت،  واإلخالص  الراسخ 
اجلامعية  العائلة  والء  ألن 
للعرش ذو رواسب متينة في 
التاريخ املجيد، واستمرارها 
في املسؤولية ال مثيل له في 
وفي  التاريخ  من  حقبة  أي 
وهذا  امل��ع��م��ور.  م��ن  بلد  أي 
فلو  املبالغة،  ب��اب  من  ليس 
احلقائق  ذل����ك  ت���ف���رض  ل���م 

على  جت��رأن��ا  مل��ا  التاريخية 
وجئنا  ال����ق����ول  ه�����ذا  م���ث���ل 
أجيال  أرب��ع��ة  أن  ذل���ك  ب���ه. 
خدمة  في  متتالية  استمرت 
الشريفة،  ال��ع��ل��وي��ة  ال��دول��ة 
اجلامعي  امل���خ���ت���ار  م���ن���ذ 
ال��ص��در األع��ظ��م ل��دى موالي 
هشام،  ب���ن  ال���رح���م���ن  ع��ب��د 
اجلامعي  ال���ع���رب���ي  وت�����اله 
الفاعل األساسي في مبايعة 
بن  محمد  سيدي  السلطان 
ع��ب��د ال��رح��م��ن وب��ع��ده ابنه 
محمد. وبعد املرض العضال 
الذي ألم مبحمد بن العربي 
خ��ل��ف��ه ف��ي ال���ص���دارة أخوه 
وزارة  وأس���ن���دت  امل��ع��ط��ي، 
امل��س��ت��ح��دث��ة إلى  احل��رب��ي��ة 

أخيه محمد الصغير. 
ف��م��ن ع��ص��ر م�����والي عبد 
الرحمن بن هشام الذي خلف 
السلطان موالي سليمان إلى 
ع��ه��د م���والي احل��س��ن األول 
خدمة  ف��ي  اجلامعي  آل  ظ��ل 
ال���دول���ة ال��ع��ل��وي��ة، ول���م تتم 
التضحية بهم كما يفعل ذلك 
بعض امللوك حينما يتخلون 
ع���ن م��س��اع��دي��ه��م األق���وي���اء 
أو  طاحنة  أزم���ة  ك��ل  عشية 

غضبة شعبية. 
فأين نحن من ذلك احلاجب 
بانقالب  ق��ام  ال��ذي  با حماد 
والية  ألن  ال��ش��رع��ي��ة؟،  ض��د 
ع��ه��د م���والي احل��س��ن األول 
إلى  شرعيا  س��ت��ؤول  ك��ان��ت 
امحمد،  م��والي  األك��ب��ر  ابنه 
اجلامعي  آل  م�����ال  ال������ذي 

لنصرته.
أين نحن من با حماد الذي 
دبر املؤامرة الشنعاء ضد آل 
اجلامعي؟، رغم أنهم بايعوا 
السلطان موالي عبد العزيز 
درءا ألي فتنة، كما جاء في 
من  العيان  شاهدي  شهادة 
ولكن  ال���ن���زه���اء.  امل���ؤرخ���ني 
احلقد واحلسد كانا األقوى.

وأي���ن ن��ح��ن م��ن ب��ا حماد 
امحمد  م��والي  اعتقل  ال��ذي 
احلسن،  ملوالي  األكبر  االبن 
بوالية  أح����ق  ك����ان  وال������ذي 
العاقل  األم��ي��ر  وه���و  ع��ه��ده 
خريج القرويني؟، فيما تبني 
السلطان  صبيانية  واضحا 
موالي عبد العزيز وانشغاله 
وابتالئه  وال��ل��ع��ب  ب��ال��ل��ه��و 
حديثة  ال��ن��اري��ة  ب��األل��ع��اب 

العهد واملكلفة الثمن. 
ب��ا حماد  م��ن  ف��أي��ن نحن 
جهته  م�����ن  أق��������دم  ال��������ذي 
الباهية  ق��ص��ر  ب��ن��اء  ع��ل��ى 
يرزح  وامل���غ���رب  مب���راك���ش، 
الثقيلة  الديون  أعباء  حتت 
والبالد  وإنكلترا  لفرنسا 
مهددة باالستعمار؟، لم تكن 
ف��ع��ل��ة احل��اج��ب اب���ا حماد 
ال��ب��وخ��اري ال��ش��ن��ع��اء ضد 
بحثا  إال  ال��ت��اري��خ  م��س��ار 
وأطماع  احلكم  كرسي  عن 
ال��س��ل��ط��ة، وم���ا ك��ان��ت مدة 
إلى   1894 م��ن  إال  صولته 

.1900
وطبقا ملرجعيات التاريخ، 
فإن با حماد زعم بعد وفاة 
موالي احلسن بحصن أوالد 
زي����دوح، ن��اح��ي��ة ت��ادل��ة، أن 
السلطان أوصاه وهو على 
فراش املوت بأن ينصر ولده 
األصغر موالي عبد العزيز، 
الذي لم يكن وصل بعد إلى 
س��ن ال��رش��د. وال ش��يء في 
يؤكد  التاريخية  ال��وث��ائ��ق 
زعم با حماد. أكثر من هذا 
وما يثبت عدم صحته، فإن 
املرحوم امللك احلسن الثاني 
في  الزعم  ه��ذا  فند  قد  ك��ان 
رشد  بسن  املتعلق  خطابه 
تكلم  وال���ذي   )1980( امللك 
فيه عن لال ققنا األم التركية 
ملوالي عبد العزيز وحرصها 
على تتويج ابنها رغم أنه لم 
يصل بعد إلى سن الرشد. 

آل اجلامعي وعالقاتهم التاريخية مع السالطني

 موالي عبد الرحمن بن هشام يستقبل السفير الفرنسي ديك دي مورني 
وفي الصورة مختار اجلامعي على ميني السلطان

>

كيف ينبغي أن نتعامل 
مع القرآن

 بقلم: د. يوسف الكتاني               

اخلطوات القادمة

 بقلم الصحفي: الطيب الجامعي               



شهر رمضان هو شهر الصيام وشهر القرآن 
دستور  وأعظم  كتاب  أعظم  فيه  ن��زل  فقد  أيضا، 
ليكون أفضل هدية لهذه األمة التي ميزها الله على 

سائر األمم.
هذا  في  الصيام  فريضة  ي��ؤدون  العالم  في  املسلمني  كل  إن 
طعم  له  يكون  وال  يحلو  ال  أن صيامهم  ويعلمون  الكرمي  الشهر 
أو لون أو نكهة بدون قراءة القرآن، إذ ال ميكن فصل القرآن عن 
الصيام واحلق سبحانه وتعالى يقول: »يا أيها الذين آمنوا كتب 
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما 
معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر 
الذين يطيقونه فدية طعام مساكني فمن تطوع خيرا فهو  وعلى 
تعلمون. شهر رمضان  كنتم  إن  لكم  له، وأن تصوموا خير  خير 

الذي أنزل فيه القرآن..« اآليات 183-184-185 سورة البقرة.
الصيام والقرآن، في شهر رمضان ويتفاعالن  يلتقي  وهكذا 
فيما بينهما إلعطاء املسلم قوة روحية ال مثيل لها وال تضاهيها أية 
قوة أخرى فيما دون هذا الشهر، وفي يوم اجلزاء واحلساب يأتي 

الصيام والقرآن ليشفعان لصاحبهما جزاء صبره وإخالصه.

»الصيام  وس��ل��م:  عليه  الله  صلى  املصطفى  احلبيب  يقول 
والقرآن يشفعان للعبد، يقول الصيام رب منعته الطعام والشراب 
بالليل  ال��ن��وم  منعته  رب  ال��ق��رآن  وي��ق��ول  فيه،  فشفعني  بالنهار 

فشفعني فيه، قال فيشفعان«.
واشتغال الصائم في رمضان بقراءة القرآن وتذوق حالوته 
ينسيه لذة الطعام والشراب واأللم واجلوع والعطش، فالقرآن غذاء 

ودواء وشفاء للقلوب والنفوس من كل ما يصيبها من أمراض.
وفي  رمضان  في  ال��ق��رآن  ي��ق��رؤون  املسلمني  من  الكثير  وإن 
غيره من الشهور األخرى بل منهم من يحفظه عن ظهر قلب، لكن 
يغيب عن قراءتهم جانب التدبر والتفكر، فالغاية من قراءة القرآن 
هي تدبر آياته وفهم معانيه واتباع أحكامه، وبهذا يكتمل األجر 
الصالح  السلف  يفعل  كان  كما  احلسنات،  وتتضاعف  والثواب، 
من هذه األمة سواء عند قراءتهم للقرآن أو عند سماعهم له، فقد 
كانوا يتخشعون ويبكون عندما يسمعون آية تتحدث عن احلساب 
والعقاب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن عبد الله 

بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
الله  يا رسول  قال:  القرآن،  إقرأ علي  له:  قال  وسلم 
أن أسمعه  إني أحب  فقال  أن��زل،  أق��رأ عليك وعليك 
إذا  النساء حتى  فقرأت عليه سورة  ابن مسعود  قال  من غيري، 
وصلت إلى قوله تعالى: »فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا 
بك شهيدا على هؤالء« فقال حسبك اآلن، فنظرت إليه فإذا عيناه 

تذرفان«.
وكان الكثير من الصاحلني والعارفني بالله يبكون عند قراءة 
القرآن، فهذا عمر بن عبد العزيز كان يقرأ قوله تعالى: »أفرايت 
عنهم  أغنى  ما  يوعدون  كانوا  ما  جاءهم  ثم  سنني  متعناهم  إن 
ما كانوا ميتعون« )اآليات: 205-206-207 سورة الشعراء(، ثم 

يبكي بكاء مريرا. 
واليوم أصبحنا نعيش في زمان يقرأ فيه الناس القرآن بال 
أو  قراءته  عند  والضحك  يتبادلون احلديث  بل  تدبر وال خشوع 
سماعه، ويشربون الشاي ويأكلون احللويات والقرآن يقرأ وهم 

في غفلة معرضون كما يحدث في الوالئم أو املآثم.
 جد بوشتى )الرباط(

 العدد: 751  اخلميس 25 يوليوز 252013
alousbouea@gmail.com

املنبر  احلر

س��اه��م ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي ال���ذي شهدته ال��ع��دي��د من 
اخلارطة  تغيير  في  واض��ح  وبشكل  العربية  ال��دول 
السياسية ببعض الدول، حيث أطاح بزعماء حكموا 
دولهم لعقود بقبضة من حديد، في حني فسح املجال 
لبعض األنظمة للوصول لسدة احلكم في الوقت الذي 
جنم  سطع  وهكذا  إليه.  ستصل  أنها  تعتقد  تكن  لم 
بفوز  يناير   25 ث��ورة  بعد  املسلمني مبصر  اإلخ��وان 
مرشح حزب العدالة واحلرية الدكتور محمد مرسي، 
السياسي  الهرم  رأس  على  النهضة  حركة  وتربعت 
لتونس بعد اإلطاحة بزين العابدين بن علي، ووصل 
باملغرب  إلى رئاسة احلكومة  العدالة والتنمية  حزب 
م���رور حوالي  أن���ه وب��ع��د  غ��ي��ر   ،2011 ب��ع��د دس��ت��ور 
ع��ل��ى وص���ول ه���ذه األنظمة  س��ن��ة أو س��ن��ة ون��ص��ف 
احلكم،  عن  بتنحيها  املطالبة  احلركات  بعض  ب��دأت 
وهكذا مت االعتصام مبيدان التحرير مبصر إلى حني 
وانسحاب  اجليش،  ط��رف  من  مرسي  على  االنقالب 
حزب االستقالل ثاني أكبر قوة سياسية باملغرب من 

احلكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية.
حول  ب��إحل��اح  نفسه  يطرح  ال��ذي  ال��س��ؤال  ويبقى 
انقالب  ه��ي  ه��ل  االحتجاجية،  احل��رك��ات  ه��ذه  سبب 
على الدميقراطية؟ أم عجز هذه احلكومات عن الوفاء 

بالتزاماتها جتاه الشعوب؟ 
  جبير مجاهد )خريبكة(

االنقالب على احلكومات اإلسالمية

رمضان شهر الصيام والقرآن

محمد بلحاج بيهي بطل املالكمة الشهير، ولد مبدينة 
الصويرة سنة 1903 أحب املالكمة منذ صغره، حيث ظل 
الصويرة حتى سنة  األجانب مبيناء  البحارة  يالكم مع 

1922 ثم هاجر إلى مدينة الدار بيضاء. 
في سنة 1926 حاز لقب بطل املالكمة باملغرب واحتفظ 
به لثالث سنوات. فذهب إلى باريس حيث كرس حياته في 
املالكمة بجانب املدرب الفرنسي )كام لوي(، فنال النجاح 
املشهورين  املالكمني  وأعتى  أنبغ  ملبارزة  وتقدم  أيضا 
فارسيولي(  و)رون�����ى  )ك�����ودرو(  وه���م  آن����ذاك  ب��ب��اري��س 

و)امليري(..
توقف عن اللعب فترة معينة بسبب مرض ألم به أرغمه 
عافيته  استرد  أن  إلى  البيضاء  ال��دار  إلى  العودة  على 
بعدها استأنف حياة املالكمة من جديد. وفي سنة 1930 
ض�د  البي��ضاء  بال�دار  )فليب(  مبلعب  لل�م�بارزة  ت�قدم 
ال�مالك�م )عبد الله ولد الزمورية( فنال جائزة بطل إفريقيا 

نال  التاسعة  ال��دورة  8900 متفرج. وفي  أمام  الشمالية 
ضربة من املالكم )عبد الله ولد الزمورية( انتهت بتكسير 
ي���ده ال��ي��س��رى، ورغ���م ه���ذا ال��ك��س��ر ف��ق��د ب��ق��ي ي��الك��م بيد 
واحدة إلى أن انتصر على خصمه وحصل على البطولة 
اإلفريقية. وهنا ودع املالكمة وامتهن مهنة حكم بجمعية 

)ف.ف.ب( باملغرب وذلك من سنة 1943.
مغربي  وأول  مسلم  أول  بيهي  بلحاج  محمد  ويعتبر 
سنة  املنية  وافته  وق��د  املالكمة،  في  حكم  منصب  تقلد 

.1960
ويعتبر آخر تصريح صحفي صدر عنه هو ذلك الذي 
أجراه معه صحفي فرنسي، إذ صرح بأنه ممنت لألبطال 
)كام  وامل���درب  شوكو(  بيير  )م  )ديبوانيي(  الفرنسيني 
لوي(، كما شكر أصدقاءه القدماء ناصحا الشبان الذين 

تطمح أنفسهم لهذا الفن أن يقدروه.
 حفيظ صادق

أوقفت صاحب سيارة أجرة مبدينة الراشيدية فوقف حيث كنت أنتظرها لتنقلني 
إلى أحد األحياء حتت الشمس احملرقة، فركبت فسألني صاحب السيارة: إلى أين؟ 
فقلت: إلى حي أزمور، فقال: أنا أريد أن أذهب ألتغذى واألهل ينتظرونني باملنزل، 
فقلت له: هل تعشيت أمس؟، فقال: نعم، وهل أفطرت صباحا؟، قال: نعم، فقلت: أنا 
لم آكل منذ األمس في الغذاء، ولم أفطر، والزلت لم أتغذ. فتبسم ضاحكا، فقلت له: 
عهدي بالراشيديني ميدون يد املساعدة ملن طلبها؟ وأنا ال أطلب منك نقلي مجانا، 

وسكت، فنقلني إلى الوجهة التي أريدها.
فسألت  اجلديدة،  باملدينة  األج��رة  نقل  سيارات  محطة  نحو  توجهت  وبفاس، 
عن السيارات التي تذهب إلى سال، فقيل لي: ال وجود لها هنا إطالقا، عليك أن 
تذهب إلى محطة بوجلود، فتقدم صاحب سيارة أجرة نحوي قائال: هل تذهب إلى 
وكانت  السيارة  فأدخلني  الله  بركة  على  له:  فقلت  إلى سال؟  ومنها  اخلميسات، 
فغادرت  يأتوا،  لم  الذين  آخرين  مسافرين  انتظار  في  فتركني  محرقة،  الشمس 
السيارة متوجها نحو سيارة أجرة صغيرة لتنقلني إلى بوجلود، فقلت لصاحبها: 
أريد الذهاب إلى بوجلود آلخذ سيارة األجرة الذاهبة إلى سال، فقال لي: انتظر 
قليال، وكان هدفه نقل أشخاص آخرين معي، وملا وصلت لبوجلود، قلت لصاحب 
السيارة: أعطني أمتعتي من الصندوق، فقال لي: افتح الصندوق وخذها ولم يكلف 

نفسه تسليمها لي.
ِاجتهت نحو سيارة أجرة مدينة سال، ومبجرد وقوفي أمامه وجدته يتخاصم 
مع مسافر آخر أراد الذهاب إلى سال وذلك حول ثمن األمتعة، وكالهما متقدمان 
وصاحب  كذلك،  احملرقة  الشمس  حتت  السيارة  داخل  وبقيت  فركبت  السن،  في 
السيارة ينادي بأعلى صوته، سال، سال، سال، الرباط، سال، الرباط، سال واحد، 
املسافر  فحضر  بالفرج  الله  أتى  ثم  الساعة،  على  تزيد  ملدة  سال،  الرباط،  سال، 
اآلخر، ثم انطلقت السيارة في اجتاه مدينة سال، وملا وصلنا مدينة مكناس، قال لنا 
صاحب السيارة: هل تزيدونني 5 دراهم لكل واحد ونستأنف سفرنا على الطريق 
السيار؟،  بالطريق  األداء  ثمن  عن  تساءلت  وهنا  الركاب،  فوافق جميع  السيار؟، 
فكان أقل مما طلب منا، وبذلك يكون األغلب منهم سارقا، وكل يعمل لكسب املال 
احلرام بحيلته اخلاصة. وهكذا يعيش املغاربة في الفوضى وفي أي ميدان، ومما 
زاد الطني بلة كثرة املتسولني الذين يطوفون حول السيارات من عجزة، ونساء، 

ورجال، وشباب، وأطفال، في منظر مؤلم يبعث على الشفقة.
إن بعض أصحاب سيارات األجرة في املغرب في حاجة ماسة إلى تربية أخالقية.
 مالكي علوي موالي الصادق )سال(

إن القرآن الكرمي - بدون منازع 
- هو كالم الله، جاء على لسان 

رس��ول��ه ال��ك��رمي، وه��و دستور 
ك����اف����ة امل���س���ل���م���ني ون����ب����راس 
وللناس  البسيطة  ه��ذه  أله��ل 

أجمعني.
ونحن املسلمون ملزمون - 

عليه  واحملافظة  باحترامه   - عينا 
وحمايته - بإذن الله - من أي عبث 
محفوظ  وه��و  م��ن��ه،  النيل  يقصد 

بإذن الله.
ومن يتجول وسط مدينة الدار 

عربات  يالحظ  شك  ال  فإنه  البيضاء، 
الكرمي،  القرآن  أشرطة  تبيع  صغيرة 
- عند  فقط   - ينتهي  األم���ر  ك��ان  ول��و 
البيع لكان األمر هينا وال بأس، ولكن 
ذه��اب وإي��اب طول  العربات في  ه��ذه 
النهار، وبدون هوادة؛ القرآن يتلى من 
احلانات،  املقاهي،  قرب  األشرطة  هذه 
امل���ي���اه، ورمب���ا أحيانا  ف���وق م��ج��اري 
املقاهي  م��ن  اآلت��ي��ة  ب��األغ��ان��ي  يختلط 

املنتشرة هنا وهناك.
الباعة  لهؤالء  خصص  لو  فحبذا 
القرآنية،  األش��رط��ة  ب��ه��ذه  املتجولني 
العامة،  ب���األس���واق  وم��ح��الت  أم��اك��ن 
عند  املساجد،  ق��رب  أخ��رى  أمكن  وإذا 

ونقوم  ص�����الة،  ك���ل 
هذا  ألن  بالنظافة،  بتحسيسهم 

الكتاب »ال ميسه إال املطهرون«.
وت��الوة ال��ق��رآن من ه��ذه األشرطة 
على  مقبولة  بأصوات  تكون  أن  يجب 
ق���ارع���ة ال��ط��ري��ق ب����دون ض��ج��ي��ج وال 
قد  الله  بحول  نكون  وبهذا  ضوضاء، 
قمنا بقليل من واجبنا بالعناية بكالم 
ولوال  حرمته،  للقرآن  ألن  تعالى،  الله 
في  لكانوا  ال��ن��اس  على  ال��ق��رآن  فضل 

ضالل مبني.
ول��ك��ل م��وض��ع م��ج��ال، ول��ك��ل مقال 
مقام، ولكل بيع وشراء قواعده، ولبيع 

القرآن حرمته.
 شهيد عبد الجليل الشرادي )البيضاء(

ذاكـــرة بطل صويري

والنملة لنك«  »تيمور 
خسر  العظيم  املغول  ملك  لنك«  »تيمور  أن  ُي��روى 
على  فانكفأ  أص��ح��اب��ه،  عنه  وتخلى  معاركه  إح��دى 
إلى  ينظر  صخرة  فوق  وجلس  كئيبا،  حزينا  نفسه 
األفق متأمال مفكرا في ما عساه يفعل، ثم طأطأ رأسه 
واليأس يكاد ينهش قلبه، فإذا بنملة أمامه جتر حبة 
إلى  جهدها  بكل  ساعية  م��رات،  حجمها  تفوق  ثمار 
ما  لكنها  الصخرة،  أعلى  في  وكرها  إل��ى  إيصالها 
لنك« حتى  »تيمور  األعلى عند قدمي  إلى  أن وصلت 
من  الكرة  وأع��ادت  نفسها  فتمالكت  بحبتها،  سقطت 
صعودها  وتوالى  ثانية..  مرة  سقطت  لكنها  جديد، 
وسقوطها مرات إلى أن متكنت في النهاية من إيصال 
حملها الثقيل إلى وكرها. كل ذلك و»تيمور لنك« يتابع 
محاولتها وحركاتها متعجبا من إصرارها وصبرها 
فقال في نفسه: »هذه حشرة صغيرة ال حول لها وال 
قوة، لم يدخل اليأس قلبها بعد فشلها عدة مرات بل 
لم يزدها ذلك إال قوة وثباتا وإصرارا على الوصول 
عليها  املتميز  القوي  العظيم  امللك  وأن��ا  هدفها  إلى 
واليأس  علي  يقضي  الفشل  يكاد  واحلكمة  بالعقل 
ينهش قلبي مبجرد هزمية في إحدى املعارك! ألعودن 

االنتصار  على  من جديد وألعملن  الوغى  إلى ساحة 
بكل ما أوتيت من عزمية  وثبات..« وتقول الرواية إنه 
جمع شتات جيشه وبعث فيهم احلماس، فاستطاع أن 
ينتصر في معاركه التالية.. وأنا أقول وسواء صحت 
هذه الرواية أم كانت من اختالق الرواة، فإنها من دون 
شك وضعت لتكون عبرة ودرسا في الصبر واإلصرار 
املتواصل  والعمل  اجل��ه��د  وب���ذل  الصعاب  وحت���دي 
واإلخالص والتفاني فيه.. وما أحوجنا نحن العرب 
واملسلمني اليوم بل وفي سائر حياتنا إلى مثل هذه 
الصفات التي اندثرت عندنا، وقد نراها مجسمة عند 
غيرنا من األمم املتقدمة فنتعجب ونسأل بعد ذلك عن 
سر تفوقها علينا!.. لكن لو قام كل واحد منا مهما كان 
موقعه بواجبه كما ينبغي بكل تفان وإخالص، ووفق 
ما ميليه عليه ضميره وأخالقه ودينه لصارت أمورنا 
على أحسن ما يرام، وملا وصلنا إلى هذه احلالة التي 
جمال  عنا  حجبت  حتى  نعيشها،  ومازلنا  عشناها 

احلياة ومتعتها، وصدق الشاعر:
لو زاد احلياة الناس سعيا            وإخالصا لزادتهم جماال
 األحمادي عبد الرزاق )باريس(

رسالة
من باريس

قصتي مع سيارات األجرة

حرية الفوضى

التحقيب في األدب
 المغربي 

للقرآن الكريم حرمته

مرسي
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نفحات من سيرة الذات

أفعل  كنت  كما  وفتحته  صباح  ذات  ال��دك��ان  بلغت 
كل ي��وم، فلفت انتباهي حينها هدير أص��وات بشرية. 
وخطوت  املعروضات،  وترتيب  »َتْسِتيِف«  عن  توقفت 
نحو الباب ألرى في السوق املُعِتم خمسة أشخاص من 
املجندين في اجليش الفرنسي الذين كانوا ُيحاربون في 
الهند الصينية »الندوشني«. أدركت بالتجربة واخلبرة 
أن تبكير هؤالء البد َداٌلّ عن عجلة للتسوق قبل سفر، 
ومبا أنني صاحب الدكان الوحيد املفتوح فال شك أنها 
أدركت  فعال  التفويت.  تقبل  ال  التي  الصباح  »ه��م��زة« 
إخراج  أنهم عرسان، فشرعت في  أحاديثهم  من خالل 
اجلالبيب املناسبة لألفراح والليالي املالح وليس غير 
النوع الْبزيوي يفي بغرض »ليلة ال��رواح«، إلى جانب 
ْسدي مع البلغة الفاسية الصفراء والقميص  سلهام الُسّ
من  وُعْقَدة  ِعنْي  بالَفَراِجَية  الّلْبسة  وتكتمل  بالرّكابية، 

العنق إلى الكعب.
أخرجت كل ذلك وعرضته على العرسان ببراعة ِمَهِنية 
فائقة، وكلمات ُمَنّمقة لتزيني البضاعة، آخذا من نصائح 
ُمَعّلِمي ما كان ُيناسبني في تلك اللحظة الضيقة وهي 
عبارة »الله يجعل الغفلة بني البايع والشاري«، فرفعت 
سعر كل قطعة إلى ما يزيد عن ضعف ثمنها، وشجعني 
على ذلك استعجال العرسان وتصريحهم أمامي أنهم لم 
»ِبْرٍمْسُيوْن« من حرب  إاّل على أسبوع واحد  يحصلوا 
الْنُدوِشنْي تشمل الذهاب واإلياب وحفل الزفاف والسكن 
إلى الطقوس التي تكثر فيها العادات وَتَبادل الّضيافات 

ِعند أهل اجلبل واألحواز على السواء.
خرج اخلمسة ضاحكني مستبشرين فرحني بجودة 
ما حصلوا عليه من بضاعة ذلك الغالم اللطيف اخلفيف 
ومتعهم مبستظرفات  بتعليقاته،  أضحكهم  الذي  الدم 
مبا يتقنه من أمازيغية وما يحفظه من كالم عن الزواج 
وأهميته وغير ذلك من األساليب املنمقة التي ال مفر منها 
في ساحة البيع و الشراء. ضّم كل واحٍد ما اشتراه إلى 
صدره ثم لفوه جيدا داخل الصحف التي كانت تصدر 
بالفرنسية.. كالفيجي.. ولوبوتي ماروكان.. ووضع كل 

منهم سلعته حتت إبطه.
خرجت وراءهم داعيا لهم بالسفر املبارك، والزواج 
السعيد، والعمر املديد إلى أن غابوا عن األنظار، وعدت 
الدفتر  على  وأس��ج��ل  ال��رص��اص  قلم  ألح��م��ل صديقي 
بعقلي  تتالعب  ب��دأت  فجأة،  العظيمة.  »استفتاحتي« 
الوساوس حني اكتشفت أن املكسب في كل قطعة بلغ 
أكثر من ضعف ثمنها، وسولت لي نفسي ألول مرة أن 
أستكثر على معلمي الربح، وزاد في إذكاء ذلك الشعور 
واإلح��س��اس ما سبق وأش��رت إليه من ضعف أجرتي 
وع��دم تفكير احل��اج بوعالم في رفع راتبي األسبوعي 
ليتساوى مع أقراني ممن يشتغلون عند جيرانه الذين 

كلما زادت أرباحهم، زادت مكافأتهم ملَُتَعّلِميِهم. 
تقاذفتني األفكار وزين لي إبليس مسعاي. فأعملت 
قلم الرصاص ووجدت أن مجموع األرباح املتوفرة ذلك 
الصباح قد بلغت األلف ومائتي ريال، أي ما يعادل ستني 
درهما، وه��و مبلغ خيالي في وق��ت كانت فيه مداخيل 
الدكاكني ال تزيد فيه عن العشر رياالت والعشرين والثالثني 
إلى املائة ريال في أحسن »الهمزات«، باستثناء أصحاب 
البازارات الكبرى وبائعي الزرابي العتيقة والتي يشوب 

عملية البيع كثير من اخلداع والنصب واالحتيال.
دخلت في صراع مع ضميري، وبدأت أستعرض كل 
إلى خيانة  فلم أجد مبررا يحمسني  فضائل  معلمي، 
يجعل  أن  على  الطيب  املعلم  ذل��ك  إص���رار  إاّل  األم��ان��ة 
من تلك الرياالت األسبوعية سقفا غير قابل للتزحزح. 
فأسرعت في النهاية إلى ترتيب الربح على الشكل الذي 
يفرح معلمي ذلك الصباح، دون أن يدخلني في أزمة مع 
ضميري والشعور بخيانة األمانة حسب الفهم املتاح لي 
في تلك اللحظة. فرتبتها بتوزيع جيد لتصبح في النهاية 
ألف ريال للمعلم مع احتفاظ جيبي مبا زاد عليها، وهو 
مبلغ كان يكفي بعض أصحابي، كما علمت، لقضاء شهر 
فرصة  أن��ه سيعطيني  كما  الصويرة،  أو  اجلديدة  في 
إرجاع بعض الفضل إلى أهله ممن كانوا يدفعون عني 
ثمن تذكرة السينما أحيانا أمثال مصطفى ولد عبيد 
القنالي، ومصطفى بن سعود الذي ختم حياته عقيدا 
في اجليش امللكي رحمه الله والذي وعدت بالعودة إلى 
أتخطاه في  أن ال  السرد  أمانة هذا  موقف حُتّتم علي 

حينه. 
وجاء املعلم عبد الرحمان بوعالم.. وفتح الدفتر..

»الهمزة 
احلامضة 1«

يتبع

بقلـم: حسن الجندي

أصالة: »التويتر« كسر حصانتي لنفسي
كشفت النجمة السورية أصالة أنها سعت طوال حياتها لتكون زوجة 

فاضلة، وتستطيع تنسيق وقتها بني الفن والعائلة وجنحت في التغلب 
على مرضها، واعتبرت أنها لن تنجح في أن تكون دبلوماسية والناس 
يكشفونها عندما تكذب. وأشارت أصالة إلى أنها تتابع الساحة الفنية 

وحترص على االستماع إلى جديد صابر الرباعي، شيرين، أنغام 
وسميرة سعيد، ومتنت أن تستضيف في املوسم اجلديد من 

»صوال« الفنانني كاظم الساهر وجنوى كرم.
وفي سياق لقائها ضمن برنامج »مثل احللم«، اعتبرت 
أن التويتر كسر حصانتها لنفسها بعد أن كانت تسيج 
حبها  وح��ول  ُيزعجها،  ما  كل  عن  بعيدا  فيها  نفسها 
أستحق  »أن���ا  ق��ال��ت:  امل��دي��ن��ة  ب��ه��ذه  وتعلقها  ل��ب��ي��روت 
اجلنسية اللبنانية وأمتنى نيلها ألنني من أكثر الستات 

التي تشبه لبنان«.

عيد ميالد سعيد
ِاحتفلت الطفلة فرح 
ميالدها  بعيد  ح��م��را 
فرحة  وس��ط  اخلامس 

أفراد عائلتها.
املناسبة  وبهذه 
تتقدم  ال��س��ع��ي��دة 
األس��������ب��������وع ب����أح����ر 
داعية  لفرح،  التهاني 

لها بالصحة وطول العمر في كنف والديها. 

اإلمام غياب  في 
واحلسام والكتاب 

األيام هي  ها 
اللثام عنا  متيط 

الدوام على  فتجدنا 
بالزكام مصابني 

الزؤام وبالتخلف 
باإلدام نتعالج 
الهندام ونبيع 

املدام لنقارع 
لألوهام!! نستسلم  ثم 

اللئام هم  وها 
بإحكام علينا  يطبقون 

باألقزام وينعتونا 
األنام بشر  ويتهمونا 
األحكام  يصدرون  ثم 

اإلعدام!! أو  بالتشرذم 

ال ثالث لهما
الكالم الموزون

أبو أزهار )الرباط(

دنيا بطمة تستعد حلفل زفافها بالدار البيضاء

األميرة »كايت« تنجب صبيا وبريطانيا حتتفل

لها عبر  مقابلة  دنيا بطمة جمهورها، خالل  املغربية  الفنانة  فاجأت 
البحريني  أعمالها  إم«، بإعالن خطوبتها على مدير  إذاعة »شدى إف 
في  وج��دت  إنها  دنيا  وقالت  الترك.  الفنانة حال  وال��د  الترك،  محمد 
جانبها، ستشعر  إل��ى  وب��وج��وده  أحالمها،  ف��ارس  محمد، صفات 
باألمان والراحة التي بحثت عنها طويال، وهي اليوم قد بدأت 
مطلع  س��ُي��ج��رى  ال���ذي  الضخم  زف��اف��ه��ا  حلفل  التحضير 
الدار  الزفاف سيتّم في  املغرب. حفل  العام اجلديد في 
البيضاء، في أحد الفنادق الضخمة هناك بحضور حشد 
من الفنانني والوجوه املعروفة؛ وعندما سئلت دنيا عن 
فكرة الزواج في سنها قالت: »زواجي من محمد عن حب 

وقناعة وال يهم العمر في هذه املسألة«.

البريطانيني  شغل  س���ؤال  ص��ب��ي؟  أم  ف��ت��اة 
ويطلق  القمر  يكتمل  أن  قبل  تسعة،  أش��ه��را 
الطفل امللكي صرخته األولى في هذه احلياة. 
دوقة  ك��اي��ت  تنجب  أن  ي��ت��وق��ع  ك���ان  اجل��م��ي��ع 
وعولت  فتاة،  وليام  األمير  وزوجة  كامبريدج 
ال  ال��ري��اح  لكن  ذل���ك،  على  امل��راه��ن��ات  مكاتب 
فهو  امل��راه��ن��ات،  مكاتب  تشتهي  مب��ا  جت��ري 

ببساطة... صبي.
فقد أجنبت كايت صبيا هو الثالث في ترتيب 
خالفة العرش البريطاني في مستشفى سانت 
ماري في لندن، وهو يحمل من اآلن لقب أمير 

وصاحب  ك��ام��ب��ري��دج 
السمو امللكي.

الوحيد  ال��ت��ص��ري��ح 
عن األمير  ال����ص����ادر 
وليام اختصره بجملة 
فيها:  ق�����ال  واح�������دة 
جدا«،  س��ع��داء  »ن��ح��ن 
سيمضي  أن���ه  معلنا 
املستشفى  ف��ي  ليلته 
زوجته  ج���ان���ب  إل�����ى 

تشارلز:  األم��ي��ر  وق��ال  ال���والدة.  بعدما حضر 
»زوج��ت��ي وأن���ا س��ع��ي��دان ج��دا ب���والدة أول 
حفيد لي، إنها حلظة خاصة جدا بالنسبة 
إلى وليام وكاثرين، ونحن سعداء جدا لهما 
بوالدة هذا الطفل«، فيما علق رئيس الوزراء 
»إنها  ق��ائ��ال:  ك��ام��ي��رون  ديفيد  البريطاني 

حلظة مهمة بالنسبة إلى أمتنا«.

قائلة:  تويتر  موقع  على  حسابها  عبر  أح��الم  اإلم��ارات��ي��ة  الفنانة  غ��ردت 
»السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، بخصوص النساء اللي في السوق وين 
تكشفني  ال  محجبه  غير  كنتي  لو  حتى  حجاب  غير  ومن  صاميه  احلجاب؟؟ 

شعرك وإنتي صاميه«.
وأثارت تغريدة أحالم جدال بني متابعيها عبر املوقع، حيث تساءل البعض 
عما إذا كانت هذه التغريدة تعني أن أحالم ميكن أن ترتدي احلجاب طوال 
»أقصد تتحجب يعني حتتشم، يعني ما تتعطر وتتمكيج  قائلة:  العام، فردت 

وتروح السوق والله أعرف أجنبيات يحترمن رمضان ويلبسن عبايه«.
في  املناقشة  إلنهاء  دفعها  اجلدل، مما  وقف  في  أحالم  تغريدة  تنجح  ولم 
هذا املوضوع بتغريدة ثالثة، قالت فيها:»أقسم بإلله إن ثالثة أرباعكن غير 
محجبات، وهذا قسم أسأل عليه، خلن الطابق مستور، احتشمن في رمضان 

وأنا أولكن واقطعن احلكي«.

شيريهان: لن أقدم فيلما 
عن الرئيس مرسي

ن��ف��ت ال��ن��ج��م��ة ش��ي��ري��ه��ان م��ا تردد 
حكم  فترة  يتناول  فيلما  تقدميها  عن 
الرئيس املعزول محمد مرسي وجماعة 
اإلخوان املسلمني، مؤكدة أنه ال يوجد 
لديها أي مشروع فني سوى مسلسل 
الذي كانت تنوي  »دموع  السندريال« 
العودة به هذا العام، لكنها فضلت في 
النهاية تأجيله إلى العام املقبل ليأخذ 

وقته الكافي حتضيرا وتصويرا.
ربط  من  دهشتها  شيريهان  وأبدت 
بقصة حياة  املسلسل  عنوان  البعض 
س��ع��اد ح��س��ن��ي، م��ؤك��دة أن ال��ع��م��ل ال 
بحياة  بعيد  أو  ق��ري��ب  م��ن  ل��ه  ع��الق��ة 
الفنانة الراحلة، كما أنه غير صحيح 
وإمنا  فيه،  حياتها  قصة  تقدم  أنها 
بالدرجة  إنساني  اجتماعي  عمل  هو 

األولى.
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د. يوسف الكتاني

دي���ن خامت،  ال����رب رب واح�����د، واإلس�����الم 
والرسول هاد ومبلغ، واحلقائق ثابتة راسخة، 
عن  تنحرف  ف��ال  مستقيم،  واض��ح  والطريق 
لربك  الثوابت، وكن  احلقائق، وال تتنكب عن 
األعظم  وب��ال��رس��ول  مستجيبا،  ول��ه  مطيعا، 

متأسيا مقتديا، تفز مبا تتمنى وترجو.

التدين جناة وفالح، ووسيلة فوز وجناح، 
واس��ت��ج��اب��ة مل��ن خ��ل��ق��ك واص��ط��ف��اك، وميزك 
نفسك  ف��ي  لتتأمل  وأوالك،  وال��ف��ك��ر  بالعقل 
وتكوينك، وما يحيط بك من عوالم، وحقائق 
وآفاق، واعبد خالقك ورازقك وهاديك، لتكون 

من الشاكرين.

إشراقات إالهية

أحالم تنتقد الصائمات بدون حجاب





>  مصطفى العلوي

األخيرة

سنة 1610 تنبأ منجم بسقوط امللكية في املغرب
الحقيقة
الضائعة

العالم  هذا  عن  قليال،  سنبتعد 
وطأته،  حتت  نعيش  الذي  التافه 
ونترك هذه "األرض" التي اشتعلت 
واحدة،  منطقة  في  النيران  فيها 
في  األخرى  العالم  مناطق  لتنعم 

السعادة والرفاهية.
فهي  امللتهبة،  املنطقة  أما 
واإلسالمية  العربية  األمة  منطقة 
أفغانستان  من  وحدها)...( 
وطالبانها، إلى العراق وزبانيتها، 
ومصر  ومجازرها،  وسوريا 
وغنوشها،  وتونس  وإخوانها، 
املريض،  ورجلها  واجلزائر 
هنا  بينما  كيرانه.  وبن  واملغرب 
وعند حدودنا الشمالية والغربية، 
رئيس  ويشرب  املشاكل،  تنتهي 
ليلة،  كل  الشمبانيا  إسرائيل 
محتفال بهؤالء العرب واملسلمني، 
نيابة  بقتل بعضهم  تكفلوا  الذين 
األسد،  بشار  تكفل  مثلما  عنه، 
بهدم ما تبقى من اآلثار اإلسالمية 
ومساجد اخللفاء الراشدين، التي 
من  اليهود  أحبار  ما صلى  كثيرا 
يفرح  التي  إسرائيل  هدمها.  أجل 
العربي  الغباء  لهذا  أقطابها 
ارتعاش  زاد  كلما  واإلسالمي، 
من  تخرج  كلمات  من  أقطابه، 
بعد  األمريكي  الرئيس  شفاه 
الذي الزال احلكام  أوباما،  بوش، 
واملسلمني،  للعرب  املؤقتون)...( 
لكلمات  حساب،  ألف  يضربون 
الناطق الرسمي باسمه، ويعتبرون 
أحكامه في حقهم، أوامر سماوية، 
األغبياء)...(  هؤالء  يتعظ  أن  دون 
مبا قاله هذا األوباما منذ سنة، عن 
باإلعدام،  األسد  بشار  على  حكمه 
وقراره بدك سوريا على رأسه أوال 
إذا لم توقف حربها على شعبها، 
هو  إذا  باإلعدام  عليه  حكمه  ثم 
ضد  الكيماوية  األسلحة  استعمل 
تأكد  أن  وبعد  وأخيرا  شعبه، 
باحلجج عن استعمال بشار األسد 
هو  ها  الفتاكة،  األسلحة  لتلك 
ديفيد،  كامب  منتجع  إلى  يذهب 

ليرتاح من كثرة الوعود.
فرنسا  طرف  من  الصمت  نفس 
الكذابني  وجموع  وإجنلترا، 
كلهم  ألنهم  املتحدة،  األمم  في 
األحداث  هذه  تسفر  أن  ينتظرون 
العربية  الدول  هذه  تشتيت  عن 
اإلسالمية التي كانت تخيفهم أيام 
ناصر وصدام، وها هي مصر التي 
السودان،  مع  واحدة  دولة  كانت 
ثالث  تصبح  فاروق،  عهد  أيام 
الشمالي  والسودان  مصر  دول، 
والعراق،  اجلنوبي..  والسودان 
دول،  ثالث  عمليا  أصبحت  التي 
أن  لها  املقرر  من  التي  وسوريا 
التي  وليبيا  دول؛  ثالث  تصبح 
إلى  تقسم  عندما  إال  تستقر  لن 
سياسي  قال  والتي  دول..  ثالث 

منها، عز الدين عقيل، للصحفيني 
يحكمنا  القذافي  ))إن  املغاربة 
يحكمنا  كان  مما  أكثر  ميت،  وهو 

وهو حي((.
وسنتوقف عند القذافي، لنرجع 
خمسة قرون إلى الوراء حينما رأى 
"نوستراداموس"،  املنجمني،  قطب 
سنة 1550 مصير القذافي، مثلما 
سيحكمون  الذين  كل  مصير  رأى 
بعد  قرون  اخلمسة  في  العالم 
نتساءل  يجعلنا  بشكل  تنبؤاته، 
هل نحن في حاجة إلى علماء فلك، 
أكثر من حاجتنا إلى زعماء وعلماء 
وال  باملاليني،  يعدون  وفالسفة، 
يرون لنا من مآسينا مخرجا.. بل 

سكتوا وأصبحوا ال يرون شيئا.
فهذه  تصدقوا،  ال  أو  صدقوا 
متواجدة،  نوستراداموس  كتب 
التنجيم"،  "علم  كتابه  وخاصة 
وحتدث   ،1552 سنة  صدر  الذي 
يراه،  وكأنه   ،1970 قذافي  عن 

فكتب عنه في ذلك الزمان:
أعدادا  سيقود  الذي  ))القائد 

ال حتصى من الناس
إلى  السماوات)...(  عن  بعيدا   

عادات ولغة مختلفة 
بعد فترة من الراحة سيرحلون 

إلى ايبيروس
من  عظيمة  مساعدة  تأتي   

املناطق التي حتيط 
الشعر  ذو  امللك  وسيجاهد 
أجل  من  كثيرا  األجعد)...( 

الدميقراطية
الشقراء  اللحية  تشوى  وسوف 

على السفود((.
تعجبوا كيف أنه بعد أن جاءت 
املناطق  "من  العظيمة،  املساعدة 
قوات  إلى  إشارة  حتيط"،  التي 
حلية  شويت  األطلسي،  احمليط 
صورها،  نحن  رأينا  كما  القذافي 
أدخله  الذي  السفود  حتى  ويذكر 

الثوار في مؤخرة القذافي.
من لنا مبنجمني آخرين، يحكون 
لنا ماذا سيقع، أما وكاالت األنباء، 
وتقارير املخابرات، فقد رأينا أنها 

لم تفدنا، ولم تفد غيرنا.
قاله  عما  سنتساءل  طبعا 
زمن  في  عنا،  "نوستراداموس" 
يعرفون  ال  املنجمون،  فيه  كان 
ليكتب  فاس،  إال  املغرب،  عن 
دولة  عن  "نوستراداموس، 
العربية  الدولة  إلى  إشارة  فاس، 
التي  العبارة  بهذه  اإلسالمية 

تلخص كل ما جرى.
))من فاس، سوف تتوسع اململكة 

حتى تصل ممالك أوربا((.
نوستراداموس،  خص  وقد 
املغرب  عن  توقعاته  من  حصة 
نستغرب)...(،  جتعلنا  بطريقة 
تستغرب،  ال  املنجمني  ومع 
تعديل  عملية  معنا  حاضر  وكأنه 
 ،2011 سنة  عدل  الذي  الدستور، 
الناس،  على  السرور  وأدخل 
ويبدأ  جدواه)...(،  عدم  لتظهر 
يقول  جديد،  دستور  في  التفكير 

نوستراداموس:
املغربي  القانون  يرى  ))سوف 

وهو يفشل
على  يبعث  آخر  قانون  ويتبعه 

السرور أكثر
من  أول  الدنيير  نهر  وسيكون 

يوافق
على  والكالم  الهدايا  بسبب 
جاذبية  ذي  آخر)...(  قانون 

أكبر((.
رمبا كان يقصد بنهر "الدنيير"، 
الدنيرو،  يسمى  الذي  املال،  نفوذ 
علم  كتاب  إلى  يرجع  الذي  ولكن 

لنوستراداموس، سيفهم  التنجيم 
أكثر.

نبوءات  من  إلينا  أقرب 
سنة  توفي  الذي  نوستراداموس، 
1580، عدد من املجتهدين العرب، 
قبل  املستقبل  لنا  رسموا  الذين 
في  األحداث  وصدقتهم  يقع،  أن 
ما  ذلك  من  احلاالت،  من  الكثير 
كتبه احلافظ السيوطي والدميري 

سادس  ))إن  احليوان  كتاب  في 
ملوك  أول  منذ  مخلوع  اخللفاء 
بن  احلسن  كسيدنا  اإلسالم، 
وقد  السادس  فإنه  علي  اإلمام 
هنا)...(  ذلك  ويجري  خلع، 
يأتي  املسلوخ  محمد  موالي  فإن 
انطالقا  السادسة  املرتبة  في 
بويع  الذي  أحمد  بن  زيدان  من 
بسجلماسة، وقد خلع من امللك(( 
الوفراني  محمد  احلادي.  )نزهة 

املراكشي(.
فـي  البـن اخلطـيب،  كـتاب  وفـي 
قبل  بويع  فيمن  "اإلعالم  كتاب 
تختتم  الدولة  ))إن  االحتالم"، 
مبا افتتحت به ومصداق ذلك في 
عبد احلق، فإن به اختتمت دولة 
بدئت،  احلق  وبعبد  مرين،  بني 
الدولة  فإن  يجري،  رمبا  هنا  وها 
به  بدئت  الشيخ  محمد  مبوالنا 
احلقيقة،  في  ملوكها  أول  هو  إذ 
الشيخ  محمد  مبوالنا  وختمت 
احلقيقة((  في  آخرهم  هو  الذي 

)نفس املصدر(.
موالي  السلطان  بويع  وعندما 
 ،1672 أبريل   11 يوم  إسماعيل، 
أن  واملنجمون،  العلماء  كتب 
كان  إسماعيل،  موالي  تنصيب 
حني  1610م،  سنة  منذ  مكتوبا 
سيدي  الصحراوي  العالم  كتب 
عبد الله بن سيدي أحمد املعروف 
احلقيقي  واسمه  باهيا  بسيدي 
موالي هاشم بن أحمد، الذي كتب: 
ملك  سيأتي  الزمان  آخر  ))في 
ذرية  من  إسماعيل  موالي  باسم 
أربعني  ملدة  ملكا  سيصبح  احلسن 
عاما،  وخمسني  خمسة  أو  عاما 

سيخلفه واحد من أوالده((.
التي  الرؤيا  هذه  في  ما  وأهم 
حتققت حتى في مدة بقاء موالي 
في  ورد  ما  هو  ملكا،  إسماعيل 
الدولة  مسار  عن  الكتاب  نفس 

العلوية، ومصيرها)...(.
موالي  أوالد  بعد  ))إنه 
إسماعيل ستنتهي امللكية وسيؤول 
احلكم للبربر، الذين سيخضعون 

لهم املغرب وسيضعون اإلسالم في 
الفوضى،  ستعم  ثم  حمايتهم، 
وستندثر  والصراعات،  واملوت 
واألشياء  الصحراوية)...(  اآلثار 
وإنا  مهيمنة،  ستصبح  املمنوعة 
واملشاكل  راجعون،  إليه  وإنا  لله 
ستتوسع إلى حدود وهران)...( ثم 
يأتي ملك يدعمه املسيحيون ضد 
سيستقرون  الذين  العثمانيني، 
إلى  وغدامس،  مزاب  بقصور 
متأصل  آخر  ملك  ويأتي  تونس، 
من الشرق)...( لينشر نفوذه في 
الغرب وسيتحكم في البرابر وفي 
ستمتد  امللك  هذا  وقوة  درعة، 
الله((  نصره  الصحراء)...(  إلى 
املغرب.  تاريخ  من  قرون  )أربعة 

ج.ب. مارتن(.
املنجم  رؤيا  صدقت  لقد 
بن  هاشم  موالي  الصحراوي، 
أحمد ابتداء من موالي إسماعيل، 
أيام  امللكي،  النفوذ  اندثر  الذي 
عهود حفدته اآلخرين قبل مجيء 
امللكية  كادت  ثم  األول،  احلسن 
أن  إلى  أوالده،  عهود  في  تندثر 
احلسن  ثم  اخلامس،  محمد  جاء 
الثاني، املتأصل فعال من الشرق، 
إلى  املسيرة  نظم  الذي  وهو 
الصحراء، وقد يبقى خليفته طبعا 

مادام يربط ملكه بالصحراء..
ربط  من  إذن،  سخرية  فال 
املنجمون،  قاله  مبا  مصيرنا 
ونبوءات نوستراداموس، حتققت 
في جميع أطراف الدنيا، فهو الذي 
 11 أحداث  عن   1550 في  كتب 

شتنبر بنيويورك سنة 2001.
))نار مزلزلة من مركز األرض

سوف تسبب هزات حول املدينة 
اجلديدة

عظيمتان  صخرتان  ستتحارب 
مدة طويلة((.

هي  اجلديدة  املدينة  بأن  علما 
نكذب  فلماذا  نيويورك،  تعبير 

نوستراداموس وقد كتب عن: 
عدة  تعلم  امللوك..  أحد  ابن 

لغات
مختلف عن سلفه في اململكة

حموه يفهم االبن األكبر جيدا
املوالي  هالك  في  وسيتسبب 

الرئيسي.
لنوستراداموس،  عربي  منافس 
كاتب  أورد  حوقل"  "ابن  ويسمى 
بريطاني، يسمى "إدموند هولت"، 
كتب  حينما  اسمه،   ،1907 سنة 
في ذلك الزمان: إن معادن للذهب 
تافياللت،  بسجلماسة،  تتواجد 
استخرجت  أن  إلسبانيا  وسبق 
الذهب  من  أكثر  الذهب،  من  منها 
الذي استخرجته من املكسيك، وها 
هي مؤسسة أونا بصدد استغالل 
هذه املناجم التي حتدث عنها ابن 
حوقل ))حدث من األهمية، نشره 
تساءل  الذي  البريطاني  الكاتب 
سنة 1907: من ذا الذي يستطيع 
سوف  الرسول  رايات  أن  يثبت  أن 
وبرلني  باريس  فوق  ترفرف  لن 
املجيد  )عبد   ))2000 ولندن سنة 
مغرب  في  جوالت  جلون.  بن 

أمس(.
إذن  والصحفيون  الكتاب  حتى 
احلاالت  بعض  وفي  يتنبؤون.. 

يصدقون.
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موت القذافي بالسفود.. شهدناه هكذا.. بعد أن تنبأ له نوستراداموس بهذا 
املصير سنة 1552.
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ترمضنوا مبا كتبه عنا "نوستراداموس"

منجم سياسي مصري 
اسمه الدكتور عمارة 

ضرب الرقم القياسي في 
التنجيم السياسي)...( 

حني كتب في جريدة 
الوطن املصرية، يوم 

2013، مقاال  13 مارس 
بعنوان: ليلة القبض 

على مرسي، في أعقاب 
مظاهرات يشارك فيها 

24 مليونا ينتشرون في 
الشوارع في عز الصيف، 
وذلك ما حدث خمسة 

شهور، بعد نشر هذا املقال.


