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الرباط. األسبوع:   صورة أغرب من اخليال، عناق بني العلم اإلسرائيلي، والعلم األمازيغي، 
مع عبارة تبرر ومتهد لالعتراف بإسرائيل. هذه الصورة تزامنت مع حادثني هامني:

هاجموا  العلمانيون 
الشريف  النسب 

ألنهم يريدون حذف 
املؤمنني إمارة 

28

الحقيقة الضائعة

أين   اختفـى 
                   السلطان ؟

املستور يكشف  األمازيغي  اإلسرائيلي  العناق  هذا  حسن الخطاب المتهم 
باختراق الجيش الملكي 

من داخل سجنه:  

سبق
 صحفي

البقية ص 3

نهاية  شباط 
رئيسهم  التنفيذية  اللجنة  من  أعضاء  ثالثة  شاهد 
مكاملة  من  انتهى  بعدما  القوى  خائر  وهو  شباط، 
تلفونية، قال إنها من طرف امللك ولكنه قال »رجليا 
فشالت«، ليتضح من بعد أن املكاملة لم تكن من امللك 
الثاني  احلسن  عهد  في  ال  املغربية،   التقاليد  ألن 
وال في عهد امللك محمد السادس كانت تقتضي بأن 

يكلف امللك أحد مساعديه لتبليغ رسائله.

نفسه سيجد  االستقالل  حزب 
  في حالة شرود  إلى جانب

االشتراكي االحتاد   

القيطوني:  ال تسلمونا إلى الكالب
اخريبكة  محامو 

توقيف  امللك  يناشدون 
سرحان  الوكيل 
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كواليس األخبار

فاس:  خاص باألسبوع
املهرجان  عن  الصحفية،  املصادر  كل  سكتت 
الظهير  أيام  فاس،  في  أحيا  الذي  الديني 
البربري حني قرأ األدارسة بقيادة املرحوم عالل 
إدريس،  موالي  ضريح  في  اللطيف  الفاسي 
فسمعه املارشال ليوطي: وما معنى اللطيف، هل 
صواريخ املسلمني.. فانتظر عالل الفاسي إلى أن 
احتلت أملانيا العاصمة الفرنسية باريز، وبعث 
اللطيف،  صواريخ  هذه  الفرنسية:  للحكومة 

وصلت إلى باريس.
املغرب،  زوايا  مع جميع  القادمون  وقف  فقد 
في مشهد مؤثر مرددين: ربنا ال تفرق بيننا وبني 

إخواننا البرابر.
وطائفة  زاوية  وعشرين  سبعة  ممثلو  وكان 
من  وثلة  اإلدريسية  العائلة  من  املنحدرين  من 
السياسة  ورجال  واملثقفني  والفقهاء  العلماء 

وممثلني حتى عن الطائفة التيجانية.
قيطوني  إدريسي  رشيد  األستاذ  وتدخل 
وأجدادنا  »آباءنا  بأن  فيها  ذكر  كلمة  وارجتل 
ومند ثالثة وثمانني سنة خلت، رددوا في هذه 
القبة بالذات اللطيف حينما امتدت يد االستعمار 
أن  والبربر...« وأضاف  العرب  التفرقة بني  إلى 
وأستاذ  الوطنية  رائد  الكتاني  إبراهيم  سيدي 
الوطنيني، أمثال عالل الفاسي ومحمد بلحسن 
اخلطابي  الكرمي  عبد  بن  ومحمد  الوزاني 
تلك  قادوا  الله،  رحمهم  السوسي  واملختار 
البربري.  الظهير  بإلغاء  انتهت  التي  التظاهرة 
السبت  يوم  قرءوا  فاملجتمعون  غراره  وعلى 
وفي  القبة  نفس  اللطيف حتت   ،2013 مايو   4
نفس الضريح وهم ال يستهدفون املقيمني بول 
بيير وجاك بل يستهدفون مغاربة مثلهم بأسماء 
وإدريس  وأحمد  محمد  من  واملرسلني  األنبياء 

وإلياس وغيرهم. 

وعالقة مبوضوع اللقاء قال األستاذ القيطوني 
»ال تسلمونا إلى الكالب« مستدال في ذلك مبقولة 
الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران الذي قال في 
»كل  بيريكوفوا:  بيير  السيد  األول  وزيره  تأبني 
شرف  للكالب  نسلم  أن  تعلل  ال  العالم  شروح 
إنسان...« مؤكدا أنه في مثل هذه النازلة ال يصاب 
بالسعار كل من عضه كلب وإمنا تصاب به البيئة 
برمتها. وذكر بأن املغاربة لن يدخلوا في نقاش 
تطاولوا  اللذين  األشخاص  مقاضاة  أو  رد  أو 
وأعمدته  وأسسه  املغرب  تاريخ  على  وتكالبوا 
وسلم.  عليه  الله  صلى  الرسول  على  وحتى 
الشاعر  قال  املشكلة تكمن في األخالق كما  وأن 
»إمنا األمم األخالق ما بقيت... فإن هموا ذهبت 
العقيدة  انفضت  فإذا  وبذلك،  ذهبوا«  أخالقهم 
واملؤسسات والرموز فإلى أية مرجعية وعلى أية 

أرضية ستبنى الدميقراطية وحقوق اإلنسان؟                                                                                              
القيطوني من اجلميع  السيد  ذلك، طلب  إلى 
العدول عن متابعة أي شخص أو شتمه أو قدحه 
ألن املقام يتجاوز بكثير عبث العابثني، واقترح 
»جمعية  إنشاء  فكرة   املجتمعون  يتبنى  أن 
احلق  ملناصرة  السوسي  املختار  العالمة 
والدميقراطية والسلم » كما طلب من املشاركني 
بلعيد  شكري  التونسي  املناضل  على  الترحم 
الذي أفنى حياته من أجل الدميقراطية في بالده 
يوما  يكن  ولم  الفلسطينية  القضية  ومناصرة 
البكاء.  حائط  زيارة  على  يتسابقون  كاللذين 
بأنه ضد  يفهم  أن  بأن تدخله ال يجب  وأوضح 
بذلك  قام  وإمنا  كانت  كيفما  املتطرفة  التيارات 
خلدمة املغرب وتعزيز كيانه ومكانته الدولية في 

ظل امللكية والدميقراطية والوحدة الترابية.

حري« »جناح 
 يهدد املثليني 

املغارة
الرباط:  األسبوع

صدر بيان صحفي باسم مروان بن سعيد، 
عن  املغاربة)...(  املثليني  عدول  عن  يتحدث 
مظاهرة كانت مقررة في الرباط، يوم 17 مايو، 
للمطالبة بحقوقهم)...( وقال البيان أنهم تلقوا 
تهديدا من طرف من سموا أنفسهم »اجلناح 
وكانت  بالقتل،  تهديدهم  يتضمن  احلربي«، 
ستحضر  فرنسا  من  مناوئة  حركة  رئيسة 
فأعلن  التظاهرة،  هذه  لتنظيم  باريس،  من 

املثليون املغاربة رسميا: إننا لن نستقبلها.
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القيطوني: ال تسلمونا إلى الكالب

رئاسة  مقر  في  األخير،  السبت  أقيم 
أستاذ  لتكرمي  بالرباط، حفل  العالي  التعليم 
في حفل  املسناوي،  السالم  عبد  الرياضيات 
كبير، لم يتغيب عنه إال وزير التعليم العالي، 
بينما حضرت مجموعة من األساتذة املهتمني 

من املغرب واخلارج.
يهمله  لم  الذي  التخصص  الرياضيات، 
جميعا،  العرب  أهمله  وإمنا  وحده  املغرب 
وتركوا مجال التفوق للغربيني الذين هيمنوا 
آفاق  ليدخلوا  والرياضيات،  العلوم  على 

التقنية العالية.
شكيب  الكبير،  السياسي  الزعيم  وكان 
املغربي،  االستقالل  مصل  حامل  أرسالن، 
فيما  تأخرنا  »ملاذا  املشهورة  حكمته  قال  قد 
تقدموا، ألن العرب كانوا أقطاب الرياضيات 
عربي  هو  الذي  اجلبر،  علم  أنشؤوا  عندما 

إسالمي«.
األستاذ عبد السالم املسناوي احملتفى به 
مؤسس املدرسة العليا للجبر، سبق أن ارتبط 
بنبركة  املهدي  الفقيد،  الزعيم  باسم  اسمه 
لدرجة  الرياضيات،  في  نابغة  كان  الذي 
كأستاذ  اختاره  اخلامس  محمد  امللك  أن 
للرياضيات، لولي عهده احلسن الثاني، بعد 
كان  الذي  مارتي،  الفرنسي،  األستاذ  قدم  أن 
الرباط،  في  العليا  الدراسات  أستاذا مبعهد 
شهادة يتداولها اجلامعيون الفرنسيون حلد 
اآلن، حني قال: لم أعرف في املغرب إال اثنني 
ممتازين في علم الرياضيات: املهدي بنبركة 

وعبد السالم املسناوي.
حاضرة  كانت  أخرى  جامعية  شخصية 
في حفل التكرمي هي شخصية عميد جامعة 
الرباط األستاذ وائل بن جلون الذي هو في 
املرحوم  الكبير  املغربي  الكاتب  ابن  الواقع 
أيضا  هو  كان  الذي  جلون،  بن  املجيد  عبد 

محسوبا على جيل املهدي بنبركة.
وكان األستاذ عبد السالم املسناوي، أستاذ 
للرياضيات في فرنسا، قبل أن يعود للمغرب، 
يصفه وزير الثقافة املغربي السابق األستاذ 
عالل سيناصر الذي كان حاضرا، بأنه منوذج 

ملقولة الشاعر:
تراه إذا ما حسبته متهلال

كأنك تعطيه الذي أنت طالبه.

الوفا: ال هو مع هاذو،
 وال هو مع هاذوك

وضحكات  قفشات  انتهت 
الوزير الوفا، عندما دعاه أعضاء 
في  للحضور  هوادة،  بال  جمعية 
عقدت  التي  الصحفية  الندوة 
الفاسي،  الواحد  عبد  برئاسة 
بأنه  حكم،  الوفا  حق  في  وصدر 
غير  جهة  من  فهو  خواف)...( 
الذين  االستقالليني  مع  متفق 
طلبوا االنسحاب، وغير متفق مع 
يعارضون  الذين  االستقالليني 

االنسحاب.

اجلامعة تكرم منافس 
املهدي نبركة 
في الرياضيات

تفرج يا وزير السياحة

سقط اجلدار املريني فاس
وأخذ اللصوص يهاجمون دور الضيافة

فاس:  األسبوع
حتركت  الذي  الوقت  في 
وعاد  فاس،  في  السياحة  فيه 
إلى بيوتهم  كثير من األروبيني 
وخاصة  الضيافة  وبيوت 
امليتر،  درب  في  املتواجدة 
عليهم  السطو  عمليات  تكاثرت 
منهم  كثيرا  جعلت  لدرجة 

املغرب. يغادرون 
املريني  اجلدار  سقط  فقد 
وجه  في  صمد  الذي  العريق، 
منه  كبيرا  جزءا  ولكن  القرون، 

ليال  اللصوص يتسربون  الضيافة، فأصبح  امليتر، وعرى منازل  سقط في وسط درب 
من اجلهة التي سقط فيها اجلدار ليدخلوا إلى دور الضيافة.

وقد كتب كثير من السكان رسائل إلى العمالة، للمطالبة بإعادة بناء اجلدار الساقط، 
دون جواب طبعا.

اجلدران  هذه  لترميم  خصصت  التي  املاليير  حقيقة  يكشف  اجلدار،  هذا  وسقوط 
ورممت لكن بطريقة مغشوشة جعلتها تسقط رميما في هذه األيام.

لترميم  مليارا  ثمانني  عن  حتدث  الذي  هو  أنه  شباط،  فاس  بلدية  رئيس  ويذكر 
الرباط، أو من  فاس، بينما ترميم اجلدار املريني كان يحتاج إلى مراقبني يأتون من 
ها  ولكن  الترميم،  عمليات  يشجع  الذي  امللكي  القصر  من  حتى  أو  السياحة،  وزارة 
توضيحات  انتظار  في  لنبقى  السواح،  على  يهجمون  واللصوص  يسقط  اجلدار  هو 

من والية فاس.

الرباط: األسبوع 
غالبا ما يتم تعليق املهندسني في أي مشروع، عقاري تظهر عليه بعض 
وراء  سنة  يناهز  ما  بعضهم  يقضي  حيث  كبيرة،  مبعدالت  اإلختالالت، 

القضبان، قبل أن يحكم القاضي ببراءته من األعمال املنسوبة إليه.
تأكيد هذه املعطيات ورد على لسان املهندس أنس بنسودة، الذي كان 
يأخد  كان  أنه  لهم  أكد  الصحافيني، حيث  مع بعض  دردشة  في  يتحدث 
أفواج املتخرجني من مدارس املهندسني في زيارات لسجن عكاشة، قبل 

أن يشرع في تدريبهم، وعندما يسألون باستغراب عن سبب هذا النشاط 
الغير املتوقع، يؤكد لهم ان املهندس دائما مهدد بالسجن، لذلك يستحسن 

أن يعرفه قبل الدخول إليه.
يعد  لكي  يوم  ذات  به  إتصل  كبيرا  مسؤوال  أن  أيضا  قال  بنسودة 
تصميما ألحد السجون، ورغم أن قيمة الصفقة كانت كبيرة، إال أن أنس، 
الذين  إن  به،  إتصل  الذي  للمسؤول  وقال  حمل،  مبا  اجلمل  ترك  فضل 

يبنون السجون، هم الذين يدخلون إليها، حسب قوله.  

املهندسون يزورون السجن قبل أن يلتحقوا سوق الشغل 

عبد السالم املسناوي

حلسن حداد
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اليوسفي يدعم إدريس االشكر 

ما خفي كان اعظم
حزب  صفوف  في  اإلعالمي  العجز 
عبد  الدكتور  حضور  فرغم  االستقالل، 
قبر  على  الوقوف  في  الفاسي  الواحد 
العلم،  جريدة  فإن  الفاسي  عالل  املرحوم 
حضور  تذكر  ولم  والصورة،  اخلبر،  نشرت 
ولد عالل الفاسي الذي كان واقفا بجانب 
الفاسي. شباط واكتفت بذكر اسم عباس 

على  املشرفني  من  مكرا،  أكثر  ليس 
خلفوا  الذين  السيارات  مواقف  عدادات 
املواقف  وضاعفوا  اإلسبانية،  الشركة 
استغلوا  فإنهم  السلطات،  من  مراقبة  دون 
امللكي  املوكب  ممرات  من  السيارات  إخالء 
أصحاب  جلأ  وحني  األخير،  اجلمعة  صباح 
سارع  محل،  أي  في  الوقوف  إلى  السيارات 
على  املخالفات  ليعلقوا  الصابو  أصحاب 
طريق  إخالء  على  املرغمة  السيارات  كل 

املوكب.

وثائق  فيه  نشرت  الذي  الوقت  في 
املغرب  خريطة  الفرنسية  اخلارجية 
مرة)...(  وألول  الصحراء،  من  مبتورة 
حينما  أذكى،  افريك  جون  مجلة  كانت 
والصحراء،  املغرب  بني  حدود  نقط  نشرت 
امللك  تنقالت  خريطة  في  جدا،  صغيرة 

اإلفريقية. بالدول  السادس  محمد 

العام  الكاتب  بلعربي  تكرمي  أثناء 
التي  الكلمات  وخالل  للتجهيز،  اجلديد 
قال  اإلعالم،  بوزارة  توديعه  في  ألقيت 
الهاشمي  العربي  املغرب  وكالة  مدير 
للهجوم  يتحرك  لم  الذي  اإلدريسي، 
سمع  أنه  قال  اإلدريسي)...(  النسب  على 
بناء  السهل  من  أنه  مرة:  يقول  بلعربي 
تكتب  أن  أصعب  ولكنه  ومطارات،  قناطر 

حتمالت. دفتر 

لالمليكة،  لألميرة  املتميز  الظهور 
امللك  وعمة  الثاني  احلسن  امللك  أخت 
الصليب  احتفال  في  السادس،  محمد 
وجوه  اختفاء  عن  كشف  األحمر،  والهالل 
حيث  األحمر،  الهالل  مجال  في  نشيطة 
في  الكبرى  الناشطة  حضور  اختفى 

حصار. فاطمة  السيدة  األميرة،  محيط 

العربي  املغرب  وكالة  نقلت  كيف 
حلزب  التنفيدية  اللجنة  بيان  لألنباء، 
اتصال  عن  يتحدث  الذي  االستقالل، 
دون  شباط،  احلزب  برئيس  شخصيا  امللك 
وال  امللكي،  الديوان  من  ال  بيان  أي  صدور 
املكاملة،  هذه  عن  امللكية  التشريفات  من 
األنباء  وكالة  طرف  من  فادحا  خطئا  كان 

الرسمية)...(.

األسبوع  نشرته  الذي  اخلبر  تأكد 
قطر  سحب  عن   )2013 أبريل   4 )عدد 
قرار  وصدر  تركي،  العزيز  عبد  لسفيرها، 
سفيرا  الدوسري  بنعيسى»  بتعيني  جديد 
جديدا لقطر بالرباط، نفس البيان الذي 
أشار  السابق،  السفير  توديع  مت  أنه  قال 
إلى أنه »بعد املراحل الصعبة في عالقات 

بقطر«. املغرب 

منزله،  قرب  شباط  أنصار  أحد  وقف 
ندوة  هوادة«  »ال  تيار  يعقد  كان  حيث 
قرار  خلفية  على  شباط  النتقاد  صحفية 
باألمر  املعني  احلكومة..  من  اإلنسحاب 
وقال  احلي  أبناء  أحد  بأنه  يتظاهر  كان 
الفاسي  الواحد  عبد  إن  للمدعويني، 
في  متارة،  بطريق  آخر  إجتماعا  يعقد 
الذي  هو  الفاسي  الواحد  عبد  أن  حني 

املذكور. اللقاء  ترأس 

تحت

 األضواء

الرباط: األسبوع
بني  عناق  اخليال،  من  أغرب  صورة 
العلم اإلسرائيلي، والعلم األمازيغي، مع 
عبارة تبرر ومتهد لالعتراف بإسرائيل. 
حادثني  مع  تزامنت  الصورة  هذه 

هامني:
للقطب  تصريحات  سلسلة  األول: 
برنارد  هنري  اإلسرائيلي  الفرنسي 
الليبية،  الثورة  واكب  الذي  ليفي، 
والذي  السورية،  الثورة  اآلن  ويواكب 
عن  كشف  أخرى،  أهدافا  له  بأن  صرح 
الفرنسية اخلامسة،  للقناة  واحدة منها 
اإلسالم،  إلغاء  هي  غايتي  ))إن  وقال: 
الفاشستية،  الديانة  هذه  اإلرهاب،  دين 

هذا العناق اإلسرائيلي األمازيغي يكشف المستور:

هنري ليفي يدعو املسلمني العتناق اليهودية

برنارد هنري ليفي محاطا باألعالم اإلسرائيلية وهو يقول: أنا النبي اإلسرائيلي اجلديد.

الزعيم 
األمازيغي 

أحمد 
الدغيرني 

بجانب العلم 
اإلسرائيلي.

اعتناق  إلى  املسلمني  جميع  ودعوة 
الديانة اليهودية((. حرفيا ومسجال في 

موقعه اإللكتروني.
مبحضر  قال  ليفي،  برنارد  هنري 
وهما  روسيل«،  »مارك  مصوره اخلاص 
في  األفغان  الثوار  من  مجموعة  مع 
كابول: إني أخطط إلعادة كتابة القرآن، 

من طرف أحد املتخصصني اليهود.
الثاني،  الغريب  الكشف  هذا  الثاني: 
عن حتديد تاريخ نونبر القادم، كموعد 

خليفة  األمير  بها  سيقوم  التي  للزيارة 
ووزير  قطر  حكومة  رئيس  ثاني،  آل 
شكل  في  إسرائيل،  إلى  خارجيتها 
مؤسسة  رئيس  نظمها  رسمية  زيارة 
البترول«  لقنوات  اشكولن  »ايالت 
املسمى شاشور، ويقول املصدر اخلبري 
سيمضي  ثاني  آل  بأن  نيوز«  »نيت 
اتفاقيات تعاون مع إسرائيل في مجال 
األنباء  وكاالت  وتهافتت  التكنولوجيا، 
تطبيعية بني  أول حركة  أن هذه  لتعلن 

وإسرائيل. قطر 
للعلمني  الصورة  هذه  بني  واجلمع 
نشر  مع  مترادفة  جاءت  املتعانقني، 
لصور  اجلزائريني،  القبائليني  بعض 
بالعلم  املغرب واجلزائر  تغطي خريطة 
يشرك  املخطط  بأن  للكشف  األمازيغي 
املشروع  هذا  في  واجلزائر،  املغرب 
بإلغاء  ليفي،  هنري  له  يخطط  الذي 
اعتناق  إلى  املسلمني  ودعوة  اإلسالم 

اليهودية. الديانة 

هنري ليفي مع الثوار السوريني.
 اخلبر األول، كيف سحب صندوق القدس 

من املغرب، وكيف سيزور رئيس حكومة قطر إسرائيل.



»لال اتريسيا مولر.. الله يخرج سريسك خير !«
كان زعيم الصحراويني متعدد الهويات، يردد هذا الدعاء 
الغريب، كلما دخل مكتبي بسفارة املغرب بكوبنهاغن، ولم 
أعرف مغزاه سوى آخر يوم من مهمة انتدابي الدبلوماسي 
من طرف  اغتيال،  كنت مشروع  البلطيق.  ودول  بالدامنرك 
مخابرات  ط��رف  من  املدعوم  العينني«،  »م��اء  املدعو  مافيا 

»بعثته  ط����رد  ف���ي  جن��ح��ن��ا  أن   ب��ع��د  اجل����زائ����ر، 
الصحراوية« من الديار الدامنركية.

باتريسيا مولر )الصورة( دبلوماسية محترفة، 
تشغل حاليا منصب قائم باألعمال لسفارة أمريكا 
فيها  باملغرب، وليست سفيرة، وليس هذا نقصا 
أو محاولة تبرئتها من فشل محتمل في مهامها. 
العالقات  في  االضطراب  حالة  واق��ع  تقرير  لكنه 
بأنها  وصفها،  ميكن  التي  األمريكية،  املغربية 
راسخة  تبقى  أنها  رغم  العطب،  سهلة  أصبحت  

واستراتيجية.
موظفة،  بالرباط،  عينت  األمريكية  اخلارجية 
السفير  ي��ع��ت��ب��ر  ال����ذي  ك���اب���الن،  ل��ل��س��ي��د  خلفا  
إلى  ينتدب  يهودية  أصول  من  الوحيد  األمريكي 
زعماء  أحد  وكان  املتعددة،  الهويات  بلد  املغرب، 
حملة اإلنتخابات الرئاسية األمريكية للسيد جون 
في   2004 سنة  حاليا(  اخلارجية  )وزي��ر  كيري 
املالي  للدعم  الوطنية  اللجنة  وعضو  مينيسوتا 
للحملة الرئاسية للسيد باراك أوباما. زعيم لوبي 

يهودي أمريكي لم يحسن املغرب استغالله.
أوباما  احلسني  ب��اراك  السيد  ميالد  شهادة  أن  لنصدق 
غير مزورة، ولكن أن نصدق شهادة تثبت أن حالة العالقات 
املغربية األمريكية بخير، بعد انخفاض مستوى التمثيلية 

بسفارة أمريكا بالرباط، مسألة فيها نظر.
»باتريسيا  ع��م��ل��ت  و1996   1991 ب��ني  واش��ن��ط��ن  ف��ي 
الوزير  مساعد  ل��دى  مساعدة  ،ث��م  مراقبة  ضابطة  مولر«، 

لشؤون االستخبارات والبحوث، وهو أحد كبار املخابرات 
مولهوالند  والسيد  اي«.  اي  ب»س��ي  اختصارا  املعروفة 
عالم  في  العالية  مبهنيته  معروف  اسمه،  وهو  دوك��الس، 
املخابرات والبحوث.وهي جزئية في مسار »مولر« املهني، 
هذه  آخرى  الزيارات  تبادل  مشروع  أفق  في  أهميتها،  لها 

السادس،  محمد  وامللك  أوباما  باراك  الرئيس  بني  السنة، 
البلدين  بني  التاريخية  الثنائية  العالقات  أجل«تعزيز  من 
مجال  ف��ي  للتعاون  خ��اص��ة  أهمية  إي���الء  م��ع  احل��ل��ي��ف��ني«، 
تكوين  أهمية  اإلرهاب«. وتتجلى  »الدفاع واألمن ومحاربة 
»مولر« املخابراتي كذلك، في فهم ملفات، كشف كابالن، أنه 
تركها في أرشيف السفارة، وخاصة ملف السلفية اجلهادية 

املغربية.

غرار  على  السلفيني،  مع  للحوار  قناة  فتح  وبخصوص 
مبادرة السلطات املغربية  اجلارية، قال كابالن في تصريح 
ملنابر إعالمية »إن السفارة األمريكية بالرباط تنصت وتلتقي 
املوالني واملعارضني للنظام وحتاول التعرف على مواقفهم 
من  للقادمني  نترك  أن  هو  والهدف  القضايا،  من  كثير  في 
حقيقة  تبني  ملفات  املستقبل  في  الدبلوماسيني 

األوضاع«، إرث ثقيل للسيدة مولير.
قلبه غصة بشهادته:  الرباط وفي  غادر كابالن 
السفير األمريكي باملغرب »ما فهمش عالش كلشي 

دارو فيه«
مع  حديثي  هامش  على  سمعته،  م��ا  ملخص 
كشفتها  ألسباب  اعتبرته،  ال��ذي  كابالن،  السيد 
الناس  »ولد  وسام  يستحق  أنه  سابق،  مقال  في 

احلسني«.
به  واعترف  نشرته  أن  ما سبق  أؤكد  وختاما، 
سياسيا(  )أو  إسالميا  قائدا  جتد  »لن  »كابالن«، 
ولكن  بخير،  أمريكا  جهرا  يذكر  واحدا،   مغربيا 
لن جتد واحدا منهم، لم يزر سفارتها سرا أو ربط 
عالقات)..( مع سفيرها«. )مذكراتي »حزب العدالة 

والتنمية«(.
»كابالن«  السفير  ورغم ذلك، كانت نهاية مهمة 
باملغرب، رفقة زوجته وكلبته، حزينة. ألن الشعب 
والدينية  السياسية  ومنظماته  وقادته  املغربي 
الصحراء  ورمال  »مرزوكة«،  رمال  بني  يفرقون  ال  املتنوعة، 
املغربية. وكابالن اعترف على أنه متتع فقط بكثبان رمال 
»مرزوكة«، وهو الفضاء املفضل لكاتبة الدولة في اخلارجية 
السابقة هيالري كلينتون، دون زيارة صحرائنا. سوء فهم 

كبير.
لهذا السبب ولغيره، اخترت عنوان املقال ودعائي للسيدة 

باتريسيا نيوتن مولر، وليس خوفا على سالمتها.

املشتكي  عن  يدافع  محامي 
واالحتيال  النصب  موضوعها  واحدة   قضية  في  واخلصوم 

األسبوع الرباط: 
يوم  مي����ر  ي���ك���اد  ال 
دون  احمل����اك����م  أم������ام 
عن  ش��ي��ئ��ا  ن��س��م��ع  أن 
فقد  احملامني،  غرائب 
موثق  محاكمة  كشفت 
ثالثة  وبائع  وسمسار 
عقارات بتهمة النصب 
إنتقال  واالح���ت���ي���ال، 
احملامي بهيئة الرباط 
أمام  للترافع  واملقبول 
امل��ج��ل��س األع���ل���ى، من 
املشتكي،  ع��ن  ال��دف��اع 
وه������و ع���ب���د ال���س���الم 
وكله  ال��ذي  بنموسى، 
الدفاع  إل��ى  م��رة،  أول 

عن خصومه.
خالل  م���ن  وي��ظ��ه��ر 
حصلت  التي  الوثائق 
ع���ل���ي���ه���ا األس�����ب�����وع 
مقتطفات  وت���ن���ش���ر 
أن احملامي عبد  منها 
التهامي،  بن  الرحيم 
على  إط����الع����ه  ب���ع���د 
خ��ب��اي��ا امل���ل���ف ال���ذي 
صاحبه  م���ن  ض��اع��ت 
م�����الي�����ني ال������دراه������م 
يصرح  م����ا  )ح���س���ب 
القضاء(،  أم�����ام  ب���ه 
بيع  ع����م����ل����ي����ة  ف�������ي 
لثالثة  وهمية  وشراء 
انتقل  ق���د  ع����ق����ارات، 
اخلصوم،  عن  للدفاع 
يدعى  وه���م : م���وث���ق 

باينة، وسمسار  عزيز 
يدعى محمد السربوت 
وب�����ائ�����ع ال����ع����ق����ارات 
واس���م���ه أوف���ق���ي���ر بن 

الرحمان. عبد 
قام  ال�����ذي  ال���ع���م���ل 
ب������ه ه��������ذا احمل����ام����ي 
ي���س���ت���وج���ب ت���دخ���ال 
نقابة  م�����ن  ع����اج����ال 
الرباط،  في  احملامني 
هيبة  ع�����ن  ل����ل����دف����اع 
أن  يعقل  ال  إذ  املهنة، 
ي��ن��ت��ق��ل احمل���ام���ي من 
املشتكي  ع��ن  ال��دف��اع 
إلى الدفاع عن خصمه 
بهذه السهولة، وحتى 
نقابة  ع���ل���ى  ي��س��ه��ل 
رأيها  إب��داء  احملامني 
القضية،  ه�����ذه  ف����ي 
ت����ن����ش����ر األس������ب������وع 
»طلب  م���ن  م��ق��ت��ط��ف��ات 
احلفظ  م���ن  اإلخ������راج 
تقدم بها احملامي عبد 
التهامي  ب��ن  ال��رح��ي��م 
لفائدة   ،2009 س��ن��ة 
عبد  الضحية  م��وك��ل��ه 
بنموسى«،  ال���س���الم 
»طلب  م���ن  وم��ق��ت��ط��ف 
عن  ع��ن  ج���واب  تبليغ 
إنذار« صادر عن نفس 
احمل��ام��ي ب��ت��اري��خ 18 
لصالح   ،2011 غشت 
أوفقير  ب���ه  امل��ش��ت��ك��ى 

أحمد.
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كواليس األسبوع

بقلم: رداد العقبانيالقرار السياسي

الرباط في  المحامين  نقابة  رأي  ما 
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»أوفقير«  يدين  القضاء 
السجن  »اينة«  واملوثق 

نموسى قضية  في 
الرباط: األسبوع 

العدد  في  تفاصيلها  بنشر  األسبوع  انفردت  التي  القضية  سجلت 
تطورات   2012 دجنبر   6 والعدد   2012 شتنبر   13 بتاريخ   الصادر 
جديدة، حيث قضت احملكمة بسجن كل من أحمد أوفقير بن عبد الرحمان 

)البائع(، واملوثق محمد عزيز باينة، والسمسار محمد السربوت.
وسبق لألسبوع أن تطرقت إلى تفاصيل هذه القضية، عندما وضع 
االستئناف  مبحكمة  امللك  وكيل  لدى  شكاية  بنموسى  السالم  عبد 
بالعاصمة بخصوص عقار تتجاوز مساحته 11000 متر مربع، إشتراه 
العقار  أن هذا  للمشتكي  تبني  درهم، حيث  الف  بأربعة ماليني و400 
 /4829 عدد  عقاري  )رسم  في متارة  الثاني  احلسن  بشارع  املتواجد 
38( كان موضوعا لنزع امللكية من أجل تشييد طريق عمومية، حسب 

شهادة الوكالة احلضرية بالرباط، وسبق للموثق باينة أن باعه ملشتري 
أخر لكنه فسخ العقدة معه لهذا السبب، نفس املشكل مطروح في عقار 
زعير  يحيى  سيدي  مبنطقة  يتواجد  مربع،  متر   6114 مساحته  أخر 
بثالثة  بعد شرائه  تبني   ،)2032/25 عدد  العقاري  الرسم  )ذو  بتمارة 
ماليني درهم أن عليه مشروع مدرسة عمومية، في حني أن املتجر الواقع 
متر مربع/ رسم عقاري122590/03(،  بحي القبيبات  )مساحته 649 
الذي تقارب مساحته 650 متر مربع، كان له أصالن جتاريان مما دفع 
النيابة العامة إلى إصدار قرار بإغالقه، كان بنموسى قد إشتراه بثمن 

3 ماليني و200 ألف درهم.

األشخاص  أن  كيف  لألسبوع  حكى  أن  بنموسى  للضحية  وسبق 
األرض  إن  له  فقالوا  تعوض،  ال  فرصة  العقارات  أن  أوهموه  الثالثة، 
الكائنة بسيدي يحيى سيشيد فوقها مشروع عمارات مكونة 3 طوابق، 
الثاني  العقار  وأن  درهم،  ألف  و300  ماليني   7 من  بأكثر  وستباع 
املتواجد بشارع احلسن الثاني بتمارة سيشتريه بنك املغرب بأكثر من 
22 مليون درهم، كما أكدوا له وجود مشتري ل»متجر القبيبات« بثمن 

15 مليون درهم.

يذكر أن احملكمة اإلبتدائية بالرباط، والتي ترأس جلستها القاضي 
هشام البغاري، قضت مؤخرا في هذا امللف اجلنحي عدد: 12/ 1582/ 
2102، مبؤاخدة جميع املتهمني، »من أجل جنحة النصب، ومعاقبة كل 

واحد منهم بسنة حبسا نافذا وبغرامة قدرها 50 ألف درهم، وبتحميلهم 
الصائر تضامنا واإلجبار في احلد األدنى«، مقتطف من احلكم.

باتريسيا مولر

وثيقة تؤكد أن احملامي بن التهامي 
كان يدافع عن موكله بن موسى 

قبل أن ينتقل للدفاع عن اخلصوم 
اسفله(.   الوثيقة  )انظر 



األسبوع خريبكة: 
لم تخرج »جرة« احلفلة التي أقامها القاضي 
أنه  إعتقد  أن  فبعد  على خير،  جمال سرحان 
من خالل  احملامني  مع  اخلالف  طوى صفحة 
 2 عدد  )األسبوع  للنقيب  زيتون  تقدمي غصن 
ماي 2013( في خريبكة، بادر مجموعة منهم 
يطلبوا  لكي  امللكي،  الديوان  مراسلة  إلى 
معاقبة هذا الوكيل القادم من الدار البيضاء 
قبل  الكبرى،  امللفات  على  يشرف  كان  حيث 
ملفات  ملعاجلة  خريبكة  إلى  ترحيله  يتم  أن 
أغلب  في  الصحافة  إلى  طريقها  جتد  لم 

األحيان)..(.
رسالة  دبجوا  الذين  احملامون  تسائل  وقد 
قد  سرحان  كان  إذا  عما  امللكي،  للديوان 
تصرف بصفته الشخصية، أم بصفته كوكيل 
غصن  تقدمي  فإن  احلالتني،  كلتا  وفي  للملك 
سلوك  عن  يعبر  احملامني،«  لنقيب  زيتون 

ميدانيا  يرمز  الزيتون،  غصن  ألن  عدواني، 
أثناء  السلم  أم  احلرب،  يسبق  الذي  للسلم 
الزيتون  لغصن  تقدميه  كان  إذا  املعركة..أما 
باسم املؤسسة التي يرأسها، فالزلة أكبر ألن 
دستورية،  مؤسسة  يرأسها،  التي  املؤسسة 
حتكمها قوانني وفصول وضوابط، وال يجوز 
التنازل عن وظائفها، ال بتقدمي غصن زيتون 
مكتوب  هو  ما  )حسب  الشوك«،  أو  التني  أو 

الرسالة(. في 
الذي  اللقاء  الرسالة أوضحوا أن  أصحاب 
عادي  لقاء  مجرد  كان  الواقعة  هذه  شهد 
اجلمعة  يوم  علمية  ندوة  تقدمي  أجل  من 
بتقدمي  يفاجئوا،  أن  قبل   ،2013 أبريل   26

لنقيب  الزيتون،  لغصن  سرحان  القاضي 
احملامني، وهو احلدث الذي سبق زيارة جلنة 
ينتظر  كان   ، القضائية  للدائرة  تفتيشية 
حسب   )..( أبريل   29 يوم  باملدينة،  حتل  أن 

كم  أصحابها،  تسائل  التي  الرسالة  مضمون 
ليتصالح  الزيتون  أغصان  من  سرحان  يكفي 
يشتغلون  الذين  القضاة  ومع  املواطنني،  مع 

في دائرة نفوذه.
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كواليس األسبوع

ما  على  واالستهجان  االستغراب  مبنتهى 
في جريدتنا  »قطب صحراوي«  لسان  على  جاء 
 2013/04/25 عدد  الصحفي  األسبوع  األولى 
جبهة  أسس  من  هو  أنه  من  ادعاه  ما  خاصة 
جبهة  تأسيس  مع  مبوازاة  والوحدة  التحرير 
أن  نؤكد  والتاريخ  ولألمانة  البوليزاريو.. 
من  انطلق  والوحدة  التحرير  جبهة  تأسيس 
مدينة كلميم وحتديدا من منازل السادة أبو زيد، 
أحمد  سيدي  وبوليد  العينني،  ماء  سالم،  علي 
لتأسيس هذه  أول من خطط  الثالثي هو  وهذا 
شباب  مع  لقاءات  عدة  متت  أن  وبعد  اجلبهة، 
متت  بها  واملثقفني  الوجهاء  وبعض  املنطقة 
املوضوع  في  مباشرة  امللكي  الديون  مراسلة 
أخرى،  جهة  أية  إخبار  ودون  تامة  سرية  وفي 
عن   – املذكور  الثالثي  أخبر  قياسي  وقت  وفي 
عامل  طرف  من  ألحدهم  وجهت  رسالة  طريق 
على  امللكية  باملوافقة  زمراك  صالح  طانطان 
املشروع الوطني، وأن عليهم في ظرف 15 يوما 
تهييئ لوائح املشاركني في اللقاء الذي سيكون 
في غابة معمورة بضواحي الرباط حيث التحق 
اجلميع بواسطة طائرة من نوع 630 إلى موعد 
اللقاء وكان أحد الثالثة هو الذي ترأس اللجنة 
اجلبهة  لهذه  األساسي  القانون  وضعت  التي 
وكان أحد الشباب احلاضرين مقررا لها كما كان 
املخاطب من طرف املسؤولني على  الثالثي هو 
امللف أما )القطب الصحراوي( صاحب اخلرجة 
فإنه  التاريخ  على  والتزوير  باملغالطات  املليئة 
مبدينة  خاله  جتارة  يدير  األثناء  هذه  في  كان 
أغنياء  على  يحسبون  الذين  ومن  العيون)...( 
ما حدث  التجارة  إال  هم  من  له  وليس  املنطقة، 
مؤمتر  في  وحتديدا  معمورة  غابة  مؤمتر  بعد 
أكادير يندى له اجلبني ويستحضره املؤمترون 
الصحراويون مبرارة وخيبة أمل وهذا ما حدا 
باملؤسسني احلقيقيني لهذه اجلبهة أن ينسحبوا 
في هدوء لكي يتركوا مكانهم ملن مت فرضهم على 
والدليمي  زمراك  صالح  طرف  من  املؤمترين 
وغيرهم بحجة أنهم ميثلون اجلناح العسكري 
والصحراويني.  الصحراء  مصالح  على  ضدا 
املعتقالت  في  باألبرياء  وزج  األموال  فأهدرت 
السرية ووقع ما يندى له اجلبني باسم اجلبهة.. 
من حق )القطب الصحراوي( أن يدعي ما يشاء 
عن تلك )اللقاءات( اخليالية بجاللة امللك احلسن 
عليه  ونصبح  منسي  أصبحنا  ما  فهذا  الثاني 
على  االفتراء  على  يجرأ  يكن  لم  من  طرف  من 
رحمه  به هو  بالك  فما  املرحوم وحاشيته  خدم 
الله، بل من حقه كذلك أن يدعي ما يريد قوله في 
حق صالح زمراك والدليمي فهما في دار البقاء 
وال خوف عليه من تصديهما له أما األحياء فإن 
ذاكرة  احترام  ذلك  وقبل  ذاكرتهم  احترام  عليه 
التاريخ التي ال تخطئ وال تنسى. ما يؤكد زيف 
وتزوير التاريخ يجده القارئ املتمعن في الكثير 
مثاال  ذلك  ومن  الصحراوي(  )القطب  قاله  مما 
من  أقلتنا  التي  الطائرة   - يلي:  ما  حصرا  ال 
 130 وليس   630 نوع  من  الرباط  إلى  طانطان 
لم يأتي الشباب من مدينتي كلميم وطانطان   –

فقط كما ادعى صاحبنا بل أتووا كذلك من مدن 
مت استقبالنا   – أسا وطرفاية وأكادير والرباط 
من طرف جاللة امللك احلسن الثاني بعد مضي 
أسبوعني تقريبا من وصولنا إلى غابة معمورة 
للجبهة  األساسي  القانون  على  اتفاقنا  وبعد 
ولد  أحمد  سيد  السيد  طرف  من  له  قدم  حيث 
ابهي وهو الذي ألقى كلمة الشباب أمام جاللة 
امللك باقتراح من الدليمي وصالح زمراك وباتفاق 
تام معنا وليس في اليوم املوالي لوصولنا إلى 
لقد مت استقبالنا   – ادعى صاحبنا  الرباط كما 
العامر.  امللكي  بالقصر  امللك  جاللة  طرف  من 
وكانت االنطالقة إلى القصر من نزل حسان بعد 
تناولنا طعام الغذاء به عكس ما ادعاه )القطب 
الصحراوي( من أن االستقبال امللكي كان بغابة 
املقالة  في  ورد  خطأ  أكبر  أن  إال   – معمورة 
يتجلى بالدرجة األولى فيما ادعاه من أن قبائل 
الرقيبات، وأوالد الدليم، ولعروسيني، وازركيني، 
هم الذين كانوا فقط باجلناح العسكري للجبهة 
وتناسى قبيلتي أيتوسة ويكوت وبقية القبائل 

األخرى التي كانت موجودة بهذا اجلناح.
مجموعة من مؤسسي جبهة التحرير والوحدة

محامو خريبكة يناشدون امللك توقيف الوكيل سرحان 

األسبوع مراكش: 
عن  األسبوع ممثلني  بداية  يجمع  أن  روسي،  ثقافي  نادي  وهو  »فالدي«  نادي  متكن 
املرة  ولعلها  مراكش،  في  العالم،  أنحاء  مختلف  من  إسالمية،  سياسية  أحزاب  عدة 
األولى التي تسنح فيها الفرصة لكي يتبادل فيها كل من ممثل حزب احلرية والعدالة 
املصري، وحركة املقاومة حماس، وحزب الله اللبناني، األراء فيما بينهم، حول الربيع 

العربي، في بلد عاش الربيع على طريقته.
الشرق  لدول  السياسية  احلياة  في  اإلسالم  »دور  موضوع:  على  احلوار  ركز  كما 
وشمال  األوسط،  الشرق  من  سياسيون  خبراء  وأغلبيتهم  املشاركون  وسمع  األوسط«، 
ممثل  تصريح  قبيل  من  مدهشة،  تعليقات  مواقف  وتركيا..  وإيران  وروسيا،  إفريقيا 
في  والعلمانيني  اإلسالميني  بني  احلاصل  النقاش  على  معلقا  قال  الذي  »طاجكستان« 
ان  قبل  عليها،  املتفق  للدولة  قواعد  حتددوا  لم  »ملاذا  الثورات:  شهدت  التي  الدول 
نشعر  لكننا  التلفزيونية،  القنوات  على  بفرح،  ثورتكم  نتابع  كنا  لقد  بالثورة،  تقوموا 

العنف بينكم«. باإلحباط بسبب هذا 

»صدى تاونات«
 في ذكراها  19 

من   )19( التاسعة عشر  بذكراها  احتفاال 
الذي  السنوي  التقليد  إطار  وفي  الصدور، 
دأبت جريدة »صدى تاونات« اجلهوية على 
 ،1994 نهجه منذ ميالدها في فاحت مارس 
مفتوحا  لقاء  املناسبة  بهذه  اجلريدة  تنظم 
مع األستاذ محمد البوعناني )ابن الشمال، 
في  وخبير  إذاعي  ومنتج  وشاعر  إعالمي 
التلفزي  البرنامج  البحري، صاحب  اإلعالم 
القناة  في  السبعة«  »املفاتيح  الشهير 
عبد  واألستاذ  الثمانينيات(  في  األولى 
الكرمي احميدوش )عالم ابن إقليم تاونات، 
مؤلف  وصاحب  العلمي  املجلس  عضو 
إقليم  »النسمات في تراجم علماء وصلحاء 
لهما وذلك  تاونات«( سيعقبه حفل تكرميي 
الساعة  على   2013 ماي   17 اجلمعة  يوم 
دار  بقاعة  الزوال،  بعد  والنصف  الرابعة 

»الوحدة« مبدينة تاونات. الشباب 
كما  محيطها  على  انفتاحها  إطار  وفي 
كذلك  تاونات«  العادة، ستقيم »صدى  جرت 
أغوثان  إميان  الصحافية  مع  مفتوحا  لقاء 
وصاحبة  تاونات  إقليم   – غفساي  )ابنة 
البرنامج الشهير »بدون حرج« بقناة ميدي 
بنتركة  العربي  األستاذ  مع  وكذا  تيفي(،   1

إذاعي(  ومنتج  وكاتب  وشاعر  )إعالمي 
يعقبه حفل تكرميي لهما وذلك يوم السبت 
العاشرة  الساعة  على   2013 ماي   18

الودكة،  بجماعة  السياحي  باملخيم  صباحا 
دائرة غفساي بإقليم تاونات.

شيك 20 فبراير.. 
شابان  الصورة  في 
فبراير،   20 حركة  من 
وهما  صالحيتها،  املنتهية 
الشيك  بهذا  يفرحان 
50 الف  الذي تبلغ قيمته 
حصلت  الشيك  درهم.. 
ماجدولني  الشابة  عليه 
ألف   50 قيمته  وتبلغ 
للتحقيق  كجائزة  درهم، 
الغريب  لكن  الصحفي، 
هذا  موقعي  أن  االمر  في 
 20 يوم  إختاروا  الشيك 
توقيعه،  أجل  من  فبراير 
صاحب  ذلك  إلى  أشار  كما 

الصورة حمزة محفوظ.

األسبوع الرباط: 
للتنكيل،  الصحفيون  تعرض  أن  يسبق  لم 
املجلس  في  له،  تعرضوا  الذي  القدر  بنفس 
جل  سمع  حيث  اإلستقالل،  حلزب  الوطني 
كان  والذي  السبت،  يوم  لقاء  حضروا  الذين 
احلكومة،  من  اإلنسحاب  إلعالن  مخصصا 
من  مجموعة  بادر  عندما  يتوقعوه،  لم  ما 
نعتهم  إلى  الوطني  املجلس  على  احملسوبني 
ب»أبناء  وصفهم،  فيها  مبا  النعوت،  بأبشع 

و»الكالب«.  الزنى« 
عليهم  اختلط  قد  لشباط،  املساندون  وكان 
األمر، فاعتقدوا أن األمر يتعلق ببعض أنصار 
متأخرين  يكتشفوا  أن  قبل  »الهوادة«،  تيار 
ما  حسب  الصحفيني،  يهاجمون  كانوا  أنهم 
فضل  وبينما  مهنني،  عالل  اإلستقاللي  أكده 
املجلس  أشغال  من  اإلنسحاب  الصحفيون، 
حزب  باسم  الرسمي  الناطق  قال  الوطني، 
تصريحات  في  بنحمزة،  عادل  اإلستقالل، 

صحفية، بأنهم أهانوا األمني العام شباط.

انتقادات تاريخية 
لتصريحات محمد ولد كار

الصحفيون مجرد »كالب« 
و»أوالد زنى« 

عند اإلستقالليني

لم متضي سوى أيام على صدور مقال األسبوع، حتت عنوان: »كلهم يشتمون الدستور.. 
التعاطي  تاريخ  في  واقعة،  أغرب  البرملان حصول  قبة  إلغائه« حتى شهدت  وقت  فهل جاء 
من   100 الفصل  والتجمعيني بتجميد  الدستور اجلديد، حيث طالب كل من اإلحتاديني  مع 
الدستور، الذي يعطي لرئيس احلكومة احلق، في احلضور إلى البرملان لإلجابة على أسئلة 

النواب واملستشارين، معتبرين، أن هذا األمر يزيد في شعبية بن كيران.
وعزا النواب الذين تقدموا مبقترح لتجميد فصل من الدستور الذي صوت عليه املغاربة 
في املئة مطلبهم، إلى كون بنكيران يستغل هذه املناسبة، ليقوم بالدعاية اإلنتخابية   ب 99 

القانون. انتابتهم غيرة هستيرية، جعلتهم ينسون  حلزبه، وقد 
بأن  قال  اخلبر،  اورد  الذي  »املستقل«،  موقع  به  اتصل  الذي  الدستوري  القانون  أستاذ 
»مطلب املعارضة غير منطقي باملرة ألنه اليحق ألي كان حتى املجلس الدستوري أن يجمد 
أمام  احلكومة  رئيس  فمجيء  املغاربة.  من  فئة   99 عليه  الدستور صوت  فصول  من  فصال 
الدستور  العامة هو حق وواجب ينص عليه  البرملان لإلجابة على أسئلة السياسة  غرفتي 

بشكل واضح والميكن للنظام الداخلي أن ينتقص من ذلك«. 
نفس األستاذ نصح فرق املعارضة قائال:»إن أفضل طريقة ملجابهة عبد اإلله بنكيران ليس 
إنتاج خطاب سياسي معارض قوي،  الدستور ولكن  املطالبة بتعطيل فصل من فصول  هو 

ومعقول«. مسؤول 

أغرب معارضة.. نواب يطالبون تجميد 
الدستور دل تفعيله

الروس يجمعون اإلسالميني في مراكش

الصحراء



تندوف  م��خ��ي��م��ات  ت���ع���رف 
جبهة  ق����ب����ل  م�����ن  ت����ح����رك����ات 
البوليساريو للتغطية عما يجري 
ويدور من تخطيط، لرفع نسبة 
الساكنة، من خالل جلب مرتزقة 
جدد وبعض االرهابيين الفارين 
من عقاب حكومة مالي، كما أن 
البوليساريو منذ سنوات ترفض 
الطلب األممي القاضي باحصاء 
ساكنة مخيمات تندوف، وهذا ما 
يدل على أن الجبهة تريد تأجيل 
االحصاء حتى تتمكن من صنع 
المخيمات،  في  سكانية  كثافة 
مكونة من أشخاص ليست لهم 
فما هو  أص��ول صحراوية.  أية 
هذا المخطط؟ وهل الجزائر هي 
للجماعات  المجال  فتحت  م��ن 
المتطرفة لدخول  تندوف؟ وهل 

تسعى الجزائر لزعزعة االستقرار في جنوب المغرب؟
لقد أفادت تقارير اعالمية أن الجزائر تخطط لتوطين، مناصري 
حركة التوحيد والجهاد الفارة من شمال مالي في مخيمات تندوف، 
بعدما لم يبقى لها مكان في شمال مالي، و أصبحت  منطقة تندوف 
جنوب الجزائر، بؤرة النتاج شباب صحراوي ذو فكر جهادي، بسبب 
االختراق الكبير للتنظيمات االرهابية، وتأثير الفكر الجهادي على 

الشباب الصحراوي المقيد لدى جبهة البوليساريو.
فالجزائر، تريد إعادة بناء الموارد البشرية في »تندوف« استعدادا 
من  الفارين  المقاتلين  تنقل مجموعة  باتت  إذ  األممي،  لإلحصاء 
شمال مالي إلى المخيمات، وبذلك باتت البوليساريو أكبر محتضن 
ومنطلق للجماعات و التنظيمات المتطرفة، بحيث أن القاعدة تضم 
وحدها أزيد من سبعين خلية في الساحل والصحراء، وبالتالي 
تصبح البوليساريو قاعدة، يستعملها الجيش الجزائري لتوطين 

كل التائهين من  شمال مالي والفارين من القتال الفرنسي.
وأصبح على المغرب أن يتحرك في االمم المتحدة، اليقاف عملية 
التوحيد  »حركة  واالرهابية  المقاتلة  الجماعات  أنصار  إدم��اج 

ساكنة  ض���م���ن  وال�����ج�����ه�����اد«  
المخيمات، وهي عملية تتم بشكل 
سريع وخطير، السيما أن تندوف 
للسلفية  ك��ب��ي��ر  ت��واج��د  ت��ع��رف 
تأقلم  يسهل  م��م��ا  ال��م��ت��ش��ددة، 
المجتمع  في  المقاتلة  العناصر 
فبعد  المحتجز،  ال��ص��ح��راوي 
صدور القرار األممي رقم 2099 
الداعي إلى اإلحصاء في مخيمات 
الجزائر  أص��ب��ح��ت  »ت���ن���دوف«، 
األقليم  ف���ي  ال���وض���ع  ت��س��ت��غ��ل 
الجنوبية رفقة البوليساريو من 
أجل لفت األنظار عما يحصل في 
داخ����ل ال��م��خ��ي��م��ات م���ن إدم���اج 
في  المقاتلة  للجماعات  وإخفاء 
على  وم��ا يحصل  م��ال��ي،  شمال 
الجزائرية،  التونسية  ال��ح��دود 
ح��س��ب األس��ت��اذ ال��ب��اح��ث منار 
وتحليل  األمنية  للدراسات  المغاربي  »المركز  رئيس  السليمي 
السياسات«، سبقه تخطيط جزائري مماثل أعد في الجنوب الغربي 
انطالقا من مخيمات تندوف،  لزعزعة استقرار الصحراء المغربية،  
من طرف حركة التوحيد والجهاد، التي بات واضحا اليوم أنها من 
صنع الجيش الجزائري، ف»مختار بلمختار« زعيم هذه الحركة الذي 
ال يعرف مصيره اليوم، بعد عملية »عين ميناس«  كان قد طلب من 
في  المدني  الوئام  قانون  من  االستفادة  الجزائرية  المخابرات 
السنوات الماضية، وهي الفرصة التي منحت له، يعود إلى بناء 
جماعة إرهابية مؤيدة للجيش الجزائري، الستعمالها في المحيط 
اإلقليمي وتطعيمها بموارد بشرية جزائرية وصحراوية من »تندوف« 
لضرب االستقرار في الجنوب المغربي وقد حاولت »حركة التوحيد 
والجهاد« إحداث ثقب في  الجدار األمني المغربي  على الحدود 
مع موريتانيا في  سنة 2010، كما أن حركة »عقبة بن نافع« المتمردة 
على تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي، تضم في أعضائها 
خلقت  التي  الجماعات  بين  من  وه��ي  سلفي،  ص��ح��راوي  شباب 

الفوضى في شمال مالي وفي منطقة الصحراء والساحل.

البوليساريو تلعب ورقة الثروات الطبيعية 
عد فشل القضية احلقوقية 
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هكذا سيشارك االرهايون الهارون من مالي 
في االستفتاء على الصحراء!

ينتظر الشروع في محاكمة  بعض األشخاص ممن تورطو في أعمال الشغب التي شهدتها 
العيون يوم 4 ماي اجلاري، والتي أصيب خاللها العديد من عناصر القوات العمومية ومن بينهم 
عنصران في حالة غيبوبة، ومت خالل هذه االعمال تخريب ممتلكات عمومية وخاصة،  وترويع 

الساكنة بواسطة سيارات الدفع الرباعي.

عرفت مدينة العيون األحد املاضي مسيرة وحدوية ، نظمت بساحة املشور في قلب املدينة 
عرفت مشاركة من صحراويني  ومواطنني وحدويني، من نساء ورجال وشباب وأطفال. وقد مت 
تفريق املسيرة من قبل القوات العمومية، خوفا من حصول اصطدامات بني املشاركني في هذه 
املسيرة وانفصاليي الداخل، الذين كانوا متربصني، يعتزمون تعنيف املشاركني واملشاركات في 

هذه املسيرة الوحدوية.

املؤسسات  ع��رف��ت��ه��ا  ال��ت��ي  واحل��م��ي��رة،  احل��ص��ب��ة  داء  ض��د  ال��ت��ل��ق��ي��ح  عملية  خ��ل��ف��ت 
األطفال  ل��ب��ع��ض  ب��ال��ن��س��ب��ة  ج��س��دي  وان��ه��ي��ار  اغ��م��اء  ح���االت  ب��ط��ان��ط��ان  التعليمية 
أغلبيتهم  أن  السيما  احلقنة،  تسببها  التي  باملضاعفات  ت��أث��روا  ال��ذي��ن  التالميذ، 
االسعاف  سيارة  عبر  التالميذ  من  سبعة  نقل  مت  وقد   ، االفطار  وجبة  يتناولوا  لم 
التالميذ  مبرافقة  التعليمية  املؤسسة  مسؤولي  أحد  يتكفل  أن  دون  املستشفى  إلى 

االنتظار  ق��اع��ة   ف��ي  معظمهم  ظ��ل  بحيث  طبي  تدخل  أي  يحصل  ول��م  املتضررين، 
الوطنية. التربية  حتى قدوم مندوب  

دعت فعاليات وحدوية  في الصحراء  إلى التصدي للعمالء وخ��دام اجلزائر، وإل��ى سحب 
بطاقات اإلنعاش من االنفصاليني والعمالء الذين يستفيدون من الدعم املالي الذي يقدمه 
لهم الشعب املغربي من املال العام، داعيني إلى إيقاف هذا التمويل والدعم لعمالء االنفصاليني، 
ويستفيد  االنفصاليون من امتيازات متنح لهم من قبل السلطات احمللية، في السمارة والداخلة 
والعيون، بينما يتعرض بعض املواطنني الوحدويني الصحراويني لإلقصاء من االستفادة من 

هذه البطائق التي متنح بالزبونية واحملسوبية.

طالبت املنظمة الدولية لدعم احلكم الذاتي بالصحراء،  بفتح حوار جاد مع جميع األطراف 
إليجاد حل يرضي جميع األطراف،  واعتبرت مقترح احلكم الذاتي هو احلل األمثل لفك النزاع 

في الصحراء.
وحملت املسؤولية ل��وزارة الداخلية ملا وقع  من أحداث في املدن الصحراوية، حيث كان من 
املفروض أن تتصدى الداخلية لالحتجاج، في مهده وليس بعد وقوع أحداث قيل عنها الكثير 

محليا ودوليا.

س صحراوية
كوالي

حقيقة المخطط الجهنمي للبوليساريو والجزائر

األوضاع  في الصحراء

مكروفون 

الصحراء
مصطفى سلمى 
ولد سيدي مولود 

لـ األسبوع 

المحبط  الشباب 
هو حطب »التمرد« 

الصحراء في 
األسبوع  الرباط: 

يعتزم  مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، المستقر 
في األراضي الموريتانية، خوض إضراب عن الطعام 
واعتصام مفتوح بداية من 20 ماي الجاري، للمطالبة  
بمنحه جواز سفر كالجئ سياسي معارض، أو جمعه 
الموريتانية  السلطات  مع  العالقة  أن  ورغم  بأهله، 
جيدة حسب تعبيره،  قال إن له رغبة للخروج بعدما 
أص����ب����ح ي���ش���ع���ر ب���ال���م���ل���ل م�����ن ه�������ذا  »ال���س���ج���ن 
الكبير«،والتحرك على المستوى الدولي والمشاركة 
في  أهلنا  يعانيه  ما  لفضح  الدولية  المنتديات  في 
المخيمات، »ال أحد يجرؤ بعد قضيتي، على معاندة 

البوليساريو«.
وحمل المسؤولية لما يقع في الصحراء من أحداث 
التي تقف وراء هذه االحتجاجات و  للبوليساريو، 
حل«،   أي  أو  سلمي  ح��ل  تجاه  نواياها  ف��ي  تكذب 
مطلب  مع  يتنافى  به  تقوم  الذي  العمل  أن  مضيفا 
»وال  توافقي،  بحل  يطالب  ال��ذي  الدولي  المجتمع 
يمكن ألي طرف أن يفرض إرادته على اآلخر وإال بهذا 
وينتهي  ب��ال��ق��وة  ص��ح��رائ��ه  ف��ي  فالمغرب  المنطق 

التفاوض«.
وصرح أن ما يقع في الصحراء اآلن ليس بريئا، 
ويأتي بمناسبة »تخليد جبهة البوليساريو للذكرى 
األربعين«، وهذا ما يؤكد نوايا األطراف التي تقف 
أن  وت���اب���ع  وال���ت���ظ���اه���رات.  ال����زي����ارات  ه���ذه  وراء 
بعد،  كلمتهم  يقولوا  لم  الوحدويين  الصحراويين 
ويمكن ألي كان أن يخرج باسم الصحراويين. مبرزا 
الصحراويين  البوليساريو ترفض إحصاء عدد  أن 

المخيمات. في 
إياها  واصفا  حيدر  أميناتو  االنفصالية  وانتقد 
والجزائر  البوليساريو  استغلتها  التي  ب»الماركا« 
حيدر،  أميناتو  »أما  قائال  الخارج،  في  لتسويقها 
فالمغرب هو من صنعها كناشطة حقوقية، فاستغلت 
البوليساريو والجزائر هذه »الماركا« لتسويقها في 
لكن  للمغرب،  بالنسبة  شبحا  صارت  حتى  الخارج 
أمام أي شيخ قبيلة مثال ضعيفة فهي مثل  قيمتها 
تاريخ  عن  يبحثون  كلهم  البوليساريو  نظام  رموز 

بالسياسة«. الصحراء  في  ألنفسهم 
وأوضح مصطفى سلمى أن »موضوع  الصحراء 
تحتكره السلطة في المغرب ولم تترك المبادرة ألي 
كان«، مشيرا إلى أن »التنمية المحلية لم توجه في 
لدى  إحباطا  ولد  مما  المحلية،  للساكنة  أولويتها 
ف��ي األقاليم  ال��ت��م��رد  ال��ش��اب��ة وه���م ح��ط��ب  ال��ف��ئ��ات 

الجنوبية«.

القصر الكبير : األسبوع 
قال البشير الدخيل، القيادي السابق في جبهة البوليساريو، خالل ندوة فكرية نظمت 
بمدينة القصر الكبير، »إن الصحراء تعاني من مسيرين خائنين لألمانة الوطنية«، لهم 

مسؤولية فيما يحصل من  اختالالت عميقة تهم مفهوم المواطنة.
وأضاف الدخيل أن المسيرين دون أن يشير إلى أي أحد باالسم كرسوا  الكثير من 
السلوكات العابثة في األقاليم الجنوبية، وساهموا في انتاج مواطنين اتكاليين بدون 
عمل، همهم الوحيد االستفادة من بطائق االنعاش، التي أصبحت معيار وصكا لمفهوم 

المواطنة، التي تقلل من قيمة المواطنة الحقيقية التي يجب أن تسود الجميع.
وطالب بمحاسبة  المسؤولين عن اهدار الماليير التي تم صرفها في الصحراء، دون 
أن يظهر لذلك أثر، مستغربا غياب المحاسبة للمسؤولين وهم أقلية تستفيد من خيرات 
الصحراء ومما تصرفه الدولة على األقاليم الجنوبية دون أن يصل ذلك إلى المواطنين 
الصحراوي،  ودعا القيادي السابق في البوليساريو إلى تحمل المسؤولية، ألننا مسؤولون 
ونتحمل جزء كبير مما يقع وفي الوضعية االجتماعية الصعبة  لساكنة األقليم الجنوبية، 

و قال عنه »يصنعه العديد من العبثيين دون محاسبة«.

من هم الخونة الذين تحدث عنهم الدخيل ؟

كينيدي تخشى 
االختطاف 

تندوف

المعروفة  كينيدي«  »روب��رت  منظمة  رئيسة  »كينيدي«  تخشى 
بعدائها للمغرب، القيام بزيارة إلى مخيمات تندوف، بسبب مخاوف 
من اختطافها من قبل جماعة »التوحيد والجهاد« المتطرفة، بعدما 
المخابرات  وحذرت  االمريكية،  العسكرية  القيادة  لألمر  انتبهت 
»كينيدي«  ماجعل  وهو  المتطرفة،  الجماعة  نوايا  من  الجزائرية 

تفضل المكوث باألقاليم الجنوبية  دون التواجد في تندوف.

منصة الندوة في القصر الكبير.



من القلب

التلفزيون جورج بوش االب��ن، وهو  عجبت أشد العجب عندما شاهدت على شاشة 
يرشح شقيقه لالنتخابات الرئاسية بأمريكا لسنة 2016. وكانت عيناه تلمعان مبزيد من 
الرغبة في زرع دمار جديد، ووضع عنصر آخر من عائلة بوش املتخصصة في تخريب 

احلضارات العريقة على رأس هرم السلطة بالواليات املتحدة األمريكية.
في  بأنه  أملك  ما  كل  على  للمراهنة  استعداد  على  فإني  اللحظة،  هذه  من  واعتبارا 
حالة امتالك شقيق بوش للقدر الكافي من قلة احلياة )وهذا من صفاتهم العائلية(، فإن 
األصوات الوحيدة التي سيفوز بها هي أصوات عائلته وأصوات الذين اغتنوا في عهد 
بوش جونيور، ألن ذاكرة الشعوب أيها القراء ليست ضعيفة، وسجالت األمم ال ترحم 
بل يرمي بصناع القرارات الفضائحية والسياسات الفاشلة في مزبلة التاريخ. والشعب 
األمريكي، الذي يعشق الدوالر عشقا حتى املوت، حيث عاينت هذا بنفسي عندما عشت 
ردحا من الزمن في أمريكا، فالحظت أن األمريكي ال يقسم إال مبا في جيبه، وأنه يقضي 
بياض نهاره وسواد ليله باحثا عن املال. فكيف لهذا الشعب أن ينسى كيف تسلم جورج 
بوش االبن بوش أمريكا وهي تتمتع باقتصاد في صحة جيدة بفضل السياسات التي 
قادها بيل كلينتون، وكيف قاد بوش االقتصاد األمريكي نحو الهاوية في وقت قياسي. 
ففي عهد كلينتون كانت أمريكا في قمة ازدهارها، فعندما استلم هذا الرئيس الدميقراطي 
الذي يعد من أصغر رؤساء أمريكا مقاليد الرئاسة في عام 1992 خلفا جلورج بوش األب 
كان االقتصاد في حالة متعثرة. فقام كلينتون بإعادة تشكيل التركيبة االقتصادية  وجنح 
في تنفيذ استراتيجيته االقتصادية املتوازنة، والتي تضمنت معايير لضبط النظام املالي 
األمريكي، باإلضافة إلى خطوات للعمل على تقليص العجز في امليزانية وإبقاء أسعار 
الفائدة منخفضة، باإلضافة إلى حتفيز استثمارات القطاع اخلاص واستثمار املوارد 
البشرية من خالل التعليم والتدريب والعلم والبحوث وفتح أسواق خارجية جديدة حتى 
تستطيع أن تنافس العمال األمريكيني في اخلارج. وقد اعتبر بيل كلينتون من أفضل 
مرتفع،  فائض جتاري  ففي عهده حتقق ألمريكا  الكثيرين،  األمريكيني حسب  الرؤساء 

ومتيزت فترته بالهدوء السياسي، وتوقيع معاهدة أوسلو.
كما متكن كلينتون من توفير حوالي 6 ماليني وظيفة جديدة خالل العامني األولني، 
ملتوسط 250 ألف وظيفة لكل شهر، وبالتالي جنح في تقليص العجز في امليزانية، والتي 
كانت أكبر تخفيض للعجز في تاريخ الواليات املتحدة، حيث بلغ احلد من العجز آنذاك 

600 مليار دوالر.
وبعد كل تلك اجلهود التي جنح كلينتون من خاللها في جعل أمريكا أول قوة اقتصادية 
وسياسية في العالم حيث جعل خزائن أمريكا مليئة مبليارات الدوالرات كفائض، وكان 
النمو متواصال واألمريكيون يعيشون مرتاحي البال بدون مشاكل وال بطالة، وكان الدوالر 
يساوي أضعاف العمالت. بعد كل هذا االزده��ار، وبعد كل هذه البحبوحة، جاء جورج 
بوش االبن، فشن حربا هوجاء على خيرات بلده بسياسات فاشلة قضت قضاء مبرما 
على االقتصاد األمريكي، وجاءت الضربة القاضية عندما هاجم العراق واستولت جيوشه 
على بلد عربي له سيادة ونظام حكم مثل باقي بلدان الله، وذلك بحجة وجود أسلحة 
الدمار الشامل بالعراق، متناسيا أن أسلحة الدمار الشامل هي في عقر داره هو، وليس 
العراقيني. وهكذا قتل اآلالف وحكم حضارة آالف السنني وخرب اقتصاد دولة بأكملها، 
فعاث جنوده في العراق فسادا واغتصبوا العراقيات املاجدات حتت أنظار العالم، بل إن 
مئات اجلنود األمريكيني الذين أرسلهم لقتل األبرياء العراقيني بحثا عن صدام حسني 
املختفي آنذاك قد انتحروا ألن الكثيرين منهم قد غزوا العراق دون اقتناع ودون رغبة 
منهم. ولم يكتف جورج بوش مبا فعله، بل كان أول قرار اتخذه هو تعيينه لبول برمير 
حاكما عاما ومطلقا بالعراق احلر العريق وكأن العراق لم يولد به رجال ليحكموه. فقام 
برمير بحل اجليش على الفور كما حل جهاز األمن فتحول العراق إلى أرض تسود فيها 
شريعة الغاب، حيث صار كل من هب ودب يتسلل إلى األراض��ي العراقية ليعيث فيها 
فسادا وصار القتل والتقتيل أمرا واقعا بكل مدن وأحياء العراق، وصار اخلارج من بيته 
مفقودا والعائد إليه مولودا. وسرقت خزائن الدولة وعائداتها البترولية وأخرج برمير 
وزبانيته مليارات الدوالرات إلى خارج العراق، ولم يكتف باملال بل تزوج سيدة عراقية 
وغادر العراق مع زوجته وغنيمته من أموال العراقيني وخيرات بلدهم التي سرقها بدون 

حسيب أو رقيب.
وبعد أن وقع ما وقع بالعراق والعراقيني وبعد أن أصبح بقايا حضارة وأشالء دولة، 
ظهر الكثير من املسؤولني األمريكيني على شاشات التلفزيون وصرحوا بأن العراق لم 
يكن ميلك أية أسلحة دمار وأن بوش االبن اخترع تلك الكذبة الشيطانية لغزو العراق 
والقضاء على صدام حسني. فقام بوش بالعبث بأمن وطمأنينة العراق واستغالل خيراته 
الفيحاء  ربوعه  بني  والرعب  اإلره��اب  وزرع  على حضارته  واإلجهاز  اقتصاده  وتدمير 

وتلويث بقاعه العريقة بأقدام جيوشه.
إني اليوم لست أدافع عن صدام حسني، فقد ارتكب غلطة عمره عندما اجتاح الكويت 

فأعطى بذلك فرصة سائغة للمتربصني ليدمروا العراق والكل يعلم ذلك حق العلم.
واليوم أقول ويقول معي كل من عاش وتابع ما حدث بأن انهيار اقتصاد أوربا واقتصاد 
أمريكا جاء نتيجة غزو العراق وتدمير اقتصاده، وحتى اليوم الزال العراقيون يعانون 
من تبعات الغزو األمريكي للعراق حيث أن ظروفهم الزالت صعبة جدا وخاصة األمنية 
بالدرجة األولى ثم االقتصادية. وانظروا ما حدث بتونس وليبيا ومصر، وانظروا كيف 
صارت هذه الدول على كف عفريت وحتت حكم جيش بأكمله، انظروا وانظروا، ثم دققوا 
النظر في قلة احلياء التي يتميز بها جورج بوش االبن وكيف لم يشعر باخلجل عندما 
رشح شقيقه لرئاسة أمريكا وهو الذي خرب خزائنها بنفقاته على اجليوش التي كانت 
تعيث فسادا في ربوع العراق وكان ينفق عليها من أموال األمريكيني مبيزانيات ضخمة.

إن هناك مقولة متوارثة بني األخوة املصريني حول الشخص الفاقد خلصلة احلياء 
وهي: »اللي اختشوا ماتوا« أي أن الذين كانوا يستحيون قد رحلوا عن هذا العالم. وهذا 
ما ينطبق متاما على زعيم التقتيل وبطل التخريب ورائد السياسات الفاشلة جورج بوش 
االبن. أعود للتذكير ملن يريد مراهنتي على الفشل الذريع الذي سيكون من نصيب بوش 
ل�2016، من يريد مراهنتي على فشل هذا  الرئاسية األمريكية  الشقيق في االنتخابات 

البوش اجلديد فليتصل بي على رقمي، فرهاني مفتوح..

اللي يحشموا .. ماتوا يحتفل  امللكي  اجليش  يعد  لم  السبب  لهذا 
الثكنات خارج  تأسيسه  ذكرى 

الرباط: األسبوع
أرتبط إسم محمد أوفقير حتى اآلن، باحملاولة اإلنقالبية 
املعروفة والتي نفذت في 16 غشت 1972، عندما تورط 
في  كويرة،  أمقران واملقدم الوافي  محمد  واملقدم  أوفقير 
الهجوم على طائرة البوينغ امللكية القادمة من برشلونة، 
غير أن قليال من الناس فقط هم الذين يعرفون أن اجلنرال 
القوي في عهد احلسن الثاني والذي متكن من اجلمع بني 
لإلنقالب على  قد خطط  كان  والدفاع،  الداخلية  حقيبتي 
السنة مبناسبة  نفس  من  ماي  في شهر  الثاني  احلسن 

اإلحتفال بتأسيس اجليش في ورزازات.
ويحكي الكولونيل البقالي لألسبوع كيف أن املاريشال 
»أمزيان« كان محبوبا لدى امللك الراحل، إلى درجة أنه كان 
يسمح له باستعمال طائرته النفاثة اخلاصة )دي سي 8(،  
كما يريد، قبل أن يدخل ذات يوم في دجنبر من سنة 1971، 
على صديقه عبد الله عمار سليل الوالي الصالح سيدي 
بنعاشير املوجود ضريحه في مدينة سال، ليجده مهموما، 

وفي حالة غير طبيعية.
كان البقالي بصدد تقدمي طلب احلصول على الطائرة 
لكي  بالرباط،  للجيش  العامة  القيادة  مقر  في  املذكورة 
ينتقل املاريشال على متنها إلى إسبانيا، غير أن املناسبة 
عمار،  الله  عبد  مع  احلديث  أطراف  بتبادل  له  سمحت 
مسؤوال  وكان  الطيران،  قواعد  في  بخبرته  املعروف 
للبقالي  حكى  األخير  هذا  العمليات،  قسم  عن  وقتها 
)حسب قوله(، كيف أن أوفقير كان يعد العدة لكي تنتقل 
عسكري  استعراض  في  لتشارك  قواعدها  من  الطائرات 
منشغال  عمار  كان  وقتها  امللك.  بحضور  ورزازات  في 
الطائرات  انتقال  يكتسي  حيث  التقنية،  باحلسابات 

ألنها  كبيرة،  خطورة  ورزازات  إلى  قواعدها  من  النفاتة 
أن  غير  األطلس،  جبال  فوق  للتحليق  مضطرة  ستكون 
البقالي فهم ما وراء هذا اإلستعراض، وعاد على الفور 
إلى حضرة املاريشال ليخبره مبا سمعت أدناه، وليقول 
لرئيسه »هادشي ما عاجبنيش«، فاتصل أمزيان مبوالي 
باحلرف،«  وأوصاه  واألوسمة  التشريفات  مدير  حفيظ 

قول لسيدنا بأن ال يجمع البيض في سلة واحدة«.
إندهش موالي حفيظ لكالم املاريشال، فطلب مزيدا من 
أن جتربته  بالقول  إكتفى  أمزيان  أن  غير  التوضيحات، 
كماريشال جتعله غير مطمئنا ملا سيحدث في ورزازات.. 
تؤكد  إشارة  أي  ترجع  ولم  الرسالة،  حمل موالي حفيظ 
اليوم  وهو  البقالي  يؤكد  امللك،  إلى  وصلت  الرسالة  أن 
كولونيل متقاعد، قبل ان يضيف بأن املاريشال إتصل في 
امللك  بلمهدي صديق  موالي احلسن  باألمير  وقت الحق 
وقتها، ليخبره بضرورة إيصال رسالة إلى احلسن الثاني 
يدعوه من خاللها إلى ضرورة، احلد من قوة أوفقير، الذي 

بات يجمع بني املسؤولية في اجليش ووزارة الداخلية.
بعيد  اإلحتفاالت  إحياء  سبقت  التي  الليلة  وفي 

كان   ،1972 ماي   13 في  امللكي  اجليش  تأسيس 
ورزازات،  نواحي  في  بجولة  يقوم  الثاني  احلسن 
عمار  الله  عبد  دائما( جاء  البقالي  يحكيه  ما  )حسب 
جراء  يساوره،  الذي  بالقلق  ليخبره  البقالي  عند 
امللكي  القصر  التي سيحتضنها  العسكرية  املناورات 

املكون من مجموعة من اخليام، مت نصبها باملناسبة، 
»اخلطير في األمر أن املظليني الذين كانوا سيقفزون 
عبارة  وكانوا  معروفني،  يكونوا  لم  الطائرات،  عبر 
عن مجموعة ال يعرفها إال أوفقير نفسه«، يقول عمار 
رئيسه  إلى  البقالي  عاد  عادته،  هي  ومثلما  للبقالي، 
األوضاع، عندها  أمزيان، وأخبره بخطورة  املاريشال 
أن أوضاعه  له  املاريشال مبوالي حفيظ، وأكد  إتصل 
لكن  املكان،  سيغادر  وبأنه  بخير،  ليست  الصحية 
باإلنصراف..  له  يأذن  حتى  بامللك،  يلتقي  أن  إشترط 
طلب  الثاني،  احلسن  بامللك  املاريشال  إلتقى  وعندما 
 ،)l’ordre de jour( منه إلغاء األمر اليومي للجيش
لم  قلبه  إن  له  قال  السبب،  عن  امللك  سأله  وعندما 
إلغاء  بإحلاح  طلب  املاريشال  أن  املهم  مطمئنا..  يكن 
فوق  املظليون  فيها  سيسقط  كان  التي  االحتفاالت 
ذلك  ومنذ  لذلك،  امللك  واستجاب  امللكي)..(،  القصر 
تأسيس  لالحتفال مبناسبة  العسكر  يخرج  لم  احلني 
اجليش خارج ثكناتهم، فذكرى تأسيس اجليش كادت 

أن تتحول إلى محاولة لقلب النظام.
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alousbouea@gmail.com

كواليس األخبار

خبايا االمور في ما يجري ويدور

alousbouea@gmail.com

أوفقير  بها  قام  إنقالبية  محاولة  أسرار 
أحد بها  يسمع  ولم 

أمزيان املاريشال   

بقلم: رمزي صوفيا

جورج بوش االبن يرشح شقيقه 
لرئاسة أمريكا..

حتركت الهواتف على أعلى مستوى لتسأل طيلة األسبوع عن حقيقة 
هذا الكولونيل الذي قرر احلديث عبر جريدة األسبوع املاضي ليكشف 
وجها أخر للماريشال أمزيان، في ملف حمل عنوان: »سوء الفهم الكبير 

بني الريف وأخر ماريشال في اجليش املغربي« )األسبوع عدد: 9 ماي 
2013(، وبينما ينتظر أن تقوم بعض مواقع األخبار واجلرائد الدولية 

بترجمة لهذا امللف وإعادة نشره، عاد الكولونيل مصطفى البقالي 
ليحكي لقراء األسبوع مبناسبة الذكرى 57 لتأسيس اجليش امللكي،  

أسرار إنقالب »أوفقيري« لم يسبق أن كتبت الصحافة قبل اليوم.

الشباب. أيام  البقالي  املتقاعد  الكولونيل 
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مفاجئة،   إعالمية  خرجة  في 
املوقفني  من  متاما  الضد  وعلى 
املغرب  في  والرسمي  الشعبي، 
دمشق  في  املجرم  للنظام  املضاد 
بحق  البشعة  جرائمه  ميارس  وهو 
أحرار الشام،  خرجت في العاصمة 
تظاهرة  أيام  قبل  الرباط  املغربية 
ترفع  العدد  ومحدودة  صغيرة 
املفلسة  السوري  النظام  شعارات 
الفاشي  الشعار  ذلك  وأبرزها 
بشار  سورية..  »الله..  الشهير 
في  الشبيحة  شعار  وهو   ، وبس«! 
والذي  السورية  الثورة  أيام  أول 
سرعان ما تالشى في بر الشام بعد 
الشعبية  الثورة  رياح  اكتسحت  أن 
وأسقطت  االصنام،  كل  العارمة 

للنظام،  املزيفة  الشرعية  تلك 
والشعوب  التاريخ  أمام  وعرته 
كنظام  حقيقته  على  وظهر  احلرة، 
شعبه!،  قتل  في  يبدع  فاشي  مجرم 
املغرب  في  ويظهر  لينتعش  ولكن 
من  صغير  لوبي  يد  أخيرا وعلى 
من  املزعومة  التقدمية  أدعياء 
التي  املاضي  ديناصورات  بقايا 
في  وتتفانى  الفاشية،  تقدس 
وجرميتهم،  للفاشيني  عبوديتها 
أن  البداية  منذ  واضحا  كان  وقد 
التي  املجموعة  هذه  خلف  يقف  من 
املغاربة  وأحاسيس  مشاعر  حتدت 
اخلاطئة  بقراءاته  معروف  شخص 

للمواقف.
الكويتية السياسة  صحيفة 

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

املغارة املدافعون عن شار األسد 

م��ازال��ت ظ��اه��رة األش��ب��اح م��ت��واص��ل��ة في 
االدارة العمومية، وقد نقلت احلياة اللندنية 
تنديد املعطلني املغاربة، لصمت احلكومة عن 
هذه الظاهرة املنتشرة في جميع املؤسسات 
املغربي  ال��ش��ب��اب  تفنن  م��ب��رزة   العمومية، 
العاطل عن  العمل واحلامل للشهادات العليا 
تندد بظاهرة  ابتكار أساليب احتجاجية  في 
»امل��وظ��ف��ني األش��ب��اح«، وجن��ح ه��ؤالء ف��ي شد 
الرباط  شهدتها  مسيرة  عبر  إليهم  االنتباه 
في األول من أيار )مايو( ضمن ما وصف ب 
مجموعة  أطلقت  بعدما  النضالية«  »املعركة 
كبيرة من الشباب منذ حوالى سنتني صفحة 
فايسبوكية حتمل شعار »طرد األشباح ناهبي 

املال العام كفيل بتشغيلنا«.
التشغيل  مقاومة  إلى  تلك احلملة  وتهدف 
العمومية  واملؤسسات  اإلدارات  في  املشبوه 
والهيئات املنتخبة، والتي تراعي احملسوبيات 
والوساطات وليس الكفاءة لتوظيف أشخاص 
وهميني يتقاضون رواتب وال يعملون. وعلى 
ومحاولة  االحتجاجية  امل��ب��ادرات  ه��ذه  رغ��م 
اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة، ج���رد ع���دد م��ن املوظفني 
واملستخدمني األشباح، بهدف فصلهم وعزلهم 
من »مناصبهم املالية«، إال أن هذه احملاوالت 
لم تسفر حتى اآلن عن نتائج ملموسة وفعالة 

تضع حدًا للظاهرة.
الحياة اللندنية

قبور اليهود المغاربة المنسية في الجزيرة الرأس اآلخضر

املعاش سبب  الهولنديني  مع  عسيرة  مفاوضات 

                                                                                                                                                     
االنسحاب من احلكومة مؤامرة 

حزب  ان���س���ح���اب 
من  االس������ت������ق������الل 
احلكومي،  التحالف 
وعملية  م������ؤام������رة 
واستفزاز  ان��ق��الب��ي��ة، 
للحكومة.  واب����ت����زاز 
على  يعمل  واالستقالل 
إي���ج���اد ح��ال��ة م���ن عدم 
املغرب،  ف��ي  االس��ت��ق��رار 
وهذا القرار انقالب على 

املشروعية وعلى االنتقال الدميقراطي في البالد.
عبد العزيزأفتاتي )نائب برلماني(

لن نفرط في حلفائنا 
ناطقني  ل��س��ن��ا 
باسم  رس���م���ي���ني 
والتنمية،  العدالة 
معبرين  وإمن���������ا 
التقدم  ص����وت  ع���ن 
واالش������ت������راك������ي������ة، 
مصلحة  عن  والدفاع 
ال�����وط�����ن وال���ش���ع���ب، 
نحن ناطقون رسميون 
ب�����اس�����م ش����ع����ب ي���ري���د 
ويريد  ال��ت��ج��رب��ة  جن���اح 
كانت  وكيفما  اإلص��الح.  منطق  في  االستمرار 

األمور لن نفرط في حلفائنا.
نبيل بنعبد اهلل )التقدم واالشتراكية(

النهج ال يسيطر على اجلمعية
اجلمعية  م���وق���ع 
واختياراتها ال تسمح 
لها أن يسيطر عليها 
)النهج  سياسي  تيار 
الدميقراطي (، كما أنها 
ليست طرفا سياسيا وال 
تقوم إال مبا متليه عليها 
مرجعيتها احلقوقية. قد 
القيادة  موقع  ف��ي  يكون 
أفراد محسوبني على هذا 
ذاك،  أو  السياسي  التيار 

ولكن ال يعني ذلك خضوعها ألي اجتاه معني.
أحمد الهايج

 ) الجمعية المغربية لحقوق االنسان(

صحافة املواطن غير موضوعية 
العلمي  امل��ج��ل��س 
من  أول  ه��و  األع��ل��ى 
يعلم بأن مسألة حرية 
مسألة  ه���ي  ال���ت���دي���ن، 
م��ب��دئ��ي��ة ق��ط��ع��ي��ة في 
لآلية  اس��ت��ن��ادا  ال���دي���ن 
ال��ق��رآن��ي��ة )ال إك����راه في 
الدين(، وهو أولى بالعلم 
بأن احلديث الشريف الذي 
قد يستند إليه في إقامة احلد على املرتد فيه خالف 
بني العلماء، وال ميكن بأي حال أن يتناقض مع مبدأ 

احلرية املقطوع به في اآليات القرآنية.
عبد الوهاب الرامي )أستاذ باحث في االعالم(

املغرب   بني  صعبة  مفاوضات  جترى 
قراراحلكومة  بعد  املقبل،  يونيو  في  وهولندا 
للمعاش  املالية  القيمة  نسبة  تقليل  الهولندية 
واستقروا  دخلوا  الذين  للمغاربة،  بالنسبة 
تعويضات   تدفع  والتي   ٪  40 ب�  املغرب  في 
املغرب. في  املقيمني  واألطفال   للزوجني 
ملراجعة  مؤخرا  الثنائية  اللجنة  التقت  وقد 
البلدين  بني  االجتماعي  الضمان  اتفاقية 

ايجاد  الصعب  من  لكن  املستقبل،  في  وتطبيقه 
واملتنازل  واملتقاعدين،  األرامل  ملعاشات  حل 
الذين  للمغاربة  العائلية  العالوات  وكذلك  لهم 
يعيشون في املغرب.  فاحلكومة الهولندية تبرر 
العائدين  املغاربة  معاش  في  التخفيض  هذا 
في  املعيشة  تكاليف  انخفاض  إلى  للمغرب، 

البلدان املتواجدة خارج االحتاد األوروبي.
يومية الشعب الصينية

العبادي 
عند 

اجلزائريني
العبادي رئيس 
جماعة العدل 
واإلحسان، كما 

ظهر في اجلزائر 
في املؤمتر اخلامس 

للحزب اإلسالم 
للسالم. خلف رئيس 
احلزب عبد الرزاق 
املقري، الصورة عن 

جون أفريك.

جوان تشيسيمارد

رددوا شعار : »اهلل... سورية ...بشار وبس«

وضعية  األخضر  الرأس  جزيرة  في  املغاربة  اليهود  مقابر  تعيش 
مزرية، بسبب اإلهمال الذي يطال اجلالية اليهودية في هذا البلد، والتي 
تلقى بعض الدعم من منظمات أمريكية ومن يهود أمريكيني للنهوض 

باجلالية اليهودية في هذا البلد اإلفريقي.
ديبلوماسي  بحضور  مغربي،  أصل  ذو  اليهود  بعض  دفن  مت  وقد 
من  املشيعني  من  شخص   200 بحضور  برتغالي،  وحاخام  مغربي 
ساكنة هذه اجلزيرة االفريقية قبالة الساحل الغربي. فمشروع التراث 
البارزين،  اليهود  اليهودي األخضر يحضا باهتمام  لدى األمريكيني 
بالكامل  االخضر  الرأس  في  اليهودي  للتراث  التمويل  يأتي  ولكن 
تقريبا من رجل واحد،هو امللك محمد السادس ملك املغرب.  وفقا إلدارة 
الضرائب في الواليات املتحدة، إذ أن امللك منح منظمة تهتم بالتراث 

100  ألف دوالر سنويا.  ،2012 2011 و  الوحيدة في عام   اليهودي 
وفي ذات السياق قال أندريه أزوالي، مستشار يهودي كبير للملك وعضوا 
في املجلس االستشاري للمشروع، أن اجلهد يعكس »االلتزام العميق« 
للملك للحفاظ على التراث اليهودي في املغرب وخارجه، وفي أماكن 
أخرى.  موضحا أن عمل امللك اجتاه التراث اليهودي بعدما تعرضت 
اجلديدة. اإلسالمية  احلكومات  ظل  في  لتهديدات  اليهودي   املواقع 
بينما  املغرب،  في  اليهود  من   3000 حوالي  املغرب  في  ويعيش 
الطائفة  هجرة  إلى  االخضر،  الرأس  في  اليهودي  التواجد  يرجع 
هذا  في  املادية  اإلمكانيات  وجود   بسبب   ،19 القرن  في  اليهودية 

األطلسي. البلد 
 نيوز بي بي سي 

طرد األشباح 
ناهبي المال 
العام كفيل 

بتشغيلنا
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اول فيلم عن معركة »انوال « 
من انتاج طفل

حزب االستقالل يقلد حزب االصالة 

عنه  سمع  أن  يسبق  لم  الذي  النوع  من  رجولة 
أي أحد.. هذا الشاب يهدي زوجته للمجاهدين، 
كمساهمة منه إلسقاط بشار، كما تناقلتها وسائل 

اإلعالم، كصيغة للجهاد في سوريا.

املغربي  ال��س��ي��اس��ي  احمل��ل��ل  ق���ال 
»اخلبر«  ل��ي��وم��ي��ة  ح��ب��ش��ي،  أح��م��د 
اجلزائرية إن رغبة حزب االستقالل 
محاولة  احلكومة،  من  اخلروج  في 
املشهد  ف����ي  ال���ت���م���وق���ع  إلع��������ادة 
أثبتت  بعدما  املغربي،  السياسي 
لصالح  شعبيته  تراجع  املؤشرات 
والتنمية،  ال��ع��دال��ة  ح���زب  ص��ع��ود 
معتبرا أن تصريحات حميد شباط، 
األمني العام حلزب االستقالل، ضد 

اجلزائر تدخل في هذا اإلطار.

واعتبر خطوة شباط  سابقة في 
املغربي،  السياسي  املشهد  تاريخ 
وأنها املرة األولى التي يتخذ فيها 
بعد  وتأتي  القرار،  هذا  مثل  حزب 
وجهها  التي  الكبيرة  االن��ت��ق��ادات 

احلاكم،  ل��ل��ح��زب  االس��ت��ق��الل  ح��زب 
ال���ع���دال���ة وال��ت��ن��م��ي��ة، م���ب���رزا  أنه 
أن  ميكن  مب��ا  التكهن  الصعب  م��ن 
بد  ال  إذ  االن��س��ح��اب،  ه���ذا  ي��ف��رزه 
م���ن ان��ت��ظ��ار ت���ط���ورات األوض�����اع، 
شخصيا  امل��ل��ك  ت��دخ��ل  بعد  خ��اص��ة 
استقرار  على  للحفاظ  محاولة  في 
ق���ي���ادة حزب  احل��ك��وم��ة وم��ط��ال��ب��ة 
ال���وزراء  على  ب��اإلب��ق��اء  االس��ت��ق��الل 

احلكومة. في 

في  ال��������وزراء  ب���ق���اء  أن  وت���اب���ع 
ال��ه��دف م��ن��ه ع���دم تأثر  احل��ك��وم��ة، 
االنسحاب،  بهذا  احلكومي  األداء 
وه������و م�����ا واف�������ق ع���ل���ي���ه احل�����زب 
االنسحاب  ق��رار  ل��ك��ون  املنسحب، 
ك��ب��ي��رة على  ل���ه ع���واق���ب  س��ت��ك��ون 

املدى  في  األقل  على  احلكومة  أداء 
غير  امل��غ��رب  أن  السيما  امل��ت��وس��ط، 
اقتصاديا  وال  س��ي��اس��ي��ا  م��س��ت��ع��د 

مسبقة. انتخابات  لتنظيم 

االستقالل  ح���زب  خ��ط��وة  وش��ب��ه 
الذي  امل��ع��اص��رة  ح��زب األص��ال��ة و 
س���اب���ق، جتميد  وق����ت  ف���ي  أع���ل���ن، 
وانتقاله  احل��ك��وم��ة  ف��ي  ع��ض��وي��ت��ه 
امل���ع���ارض���ة م���ع اإلب���ق���اء على  إل���ى 
من  التنفيذي،  اجلهاز  في  وزرائ��ه 
سيبقى  ال��وض��ع  ف��إن  املنطلق  ه��ذا 
معلومة،  غ��ي��ر  ل��ف��ت��رة  ح��ال��ه  ع��ل��ى 
للحفاظ  ت��دخ��ل  امل��ل��ك  وأن  خ��اص��ة 

السياسي. االستقرار  على 

الجزائرية الخبر 

جهاد أخر 

تونسي وسوداني يساندان االنفصاليني
ات������س������ع������ت  دائ����������رة 
ت���ع���ب���ئ���ة االن���ف���ص���ال���ي���ني 
العرب  ال��ن��واب  ل��ت��ش��م��ل  
البرملان  ف��ي  املتواجدين 
االف�����ري�����ق�����ي، مب���س���اع���دة 

اجلزائريني. النواب 
وقد طالب نائب برملاني 
س������ودان������ي ب���ال���ب���رمل���ان 
االفريقي الرؤساء االفارقة 
مع  ال�����ع�����الق�����ات  ب���ق���ط���ع 
املغرب، بسبب تصريحات 
ب���ع���ض االن���ف���ص���ال���ي���ني، 
ال���ب���رمل���ان  دورة  خ������الل 

عقدت  ال����ت����ي  ال�����ق�����اري 
افريقيا   جنوب  بعاصمة 

»جوهانسبورغ.«
وسار النائب التونسي 
بالبرملان  شمام  البشير 
في نفس السياق، عندما 
االفريقية  ال���دول  ط��ال��ب 
لتطبيق  ب����ال����ض����غ����ط 
بالصحراء،  االس��ت��ف��ت��اء 
ممارسة  إل������ى   داع����ي����ا 
ذلك  الن���ه���اء  ض��غ��وط��ات 

املقبول. الوضع غير 

»منسية«  بفيلم  ال��رب��اوي،  عيسى  املغربي  الطفل  يشارك 
أو»إحياء ذاكرة مدفونة« يؤرخ  حلقبة تاريخية،  وهي مقاومة 
1920 و1927، شمال املغرب، بقيادة  الريفية مابني  القبائل 

عبد الكرمي اخلطابي لالحتالل اإلسباني والفرنسي.
عاشته  ال���ذي  ول��الس��ت��غ��الل  لالضطهاد  الفيلم  وي��ت��ط��رق 
املقاومة،  حدة  ارتفاع  إلى  بعدها  أدى  ال��ذي  الريف،  منطقة 
 22 في  وقعت  التي  التاريخية،  أن��وال  معركة  بعدها  لتندلع 
يوليوز 1921في املغرب،  بني مقاومني املغاربة  واالستعمار 

اإلسباني، والتي انتصرت فيها املقاومة على جيش فرانكو.
أسرة  في  ترعرعه  بسبب  جاء  بالتاريخ،  عيسى  واهتمام 
متعددة الثقافات واألعراق، حيث أن أمه أملانية وأبوه مغربي، 
وبسبب بحثه املتواصل واهتمامه الكبير بجذوره املغربية، 
 « تاريخية  حلقبة  ي��ؤرخ  وثائقي  فيلم  ب��إجن��از  عيسى  فكر 

مدفونة« أو »منسية« على حد تعبيره. 
وهي فترة االستعمار اإلسباني للمناطق الشمالية املغربية 

ومقاومة القبائل الريفية بقيادة عبد الكرمي اخلطابي. 
دوتش وول األلمانية

عيسى الرباوي

النائب التونسي 
البشير شمام

الجزائر تعسكر حدودها مع المغرب 
تتجه اجلزائر إلى تأكيد موقفها الرافض بفتح احلدود بني البلدين، 
 24 ووضع  احلدود،  في  أمنية  تعزيزات  إضافة  الداخلية  وزير  قرر 
الردعية  الرقابية  اإلجراءات  تفعيل  مع  الرقابة  لتشديد  أمنيا  مركزا 

وذلك في خطوة لصد عمليات التهريب بني البلدين.
وحسب يومية الوفد املصرية، فإن وزير الداخلية اجلزائري دحو 
احلدود  مشكل  أن  العنصر،  أمحند  املغربي  لنظيره  أكد  قابلية،  ولد 
بني البلدين مرهون مبدى التعاون لتسوية مشكل التهريب وإال فإن 
امللف لن يتقدم، إذ أن اجلزائر قلقة من ارتفاع وثيرة تهريب الوقود 

قلق  مبعث  يشكل  ال  الغذائية  املواد  تهريب  اعتبر  الذي  اجلزائري، 
لال  تهديد  من  الوقود  تهريب  يشكله  مبا  مقارنة  للجزائر،  بالنسبة 

قتصاد وخطر املخدرات.
اتخاذ  إل��ى  الصحيفة،  ذات  حسب  اجلزائرية  السلطات  وتتجه 
على  تعديالت  وإدراج  األمنية  الرقابة  بينها  من  صارمة،  إج��راءات 
للقضاء على  الردع وسيلة  التي جتعل من  العقوبات احلالي  قانون 

ظاهرة التهريب .
المصرية الوفد 

أسرار سحب امللف من القطريني لصالح السعودية 
األمريكي،   - الروسي   - االتفاق  »ينص 
كاملة  ان��ت��ق��ال��ي��ة  ح��ك��وم��ة  ت��ق��وم  أن  ع��ل��ى 
الصالحيات بدون بشار األسد على أن تكون 
حصص،  ثالثة  إلى  مقسمة  احلكومة  هذه 
للمعارضة  وثلث  للنظام،  مقاعدها  ثلث 
بجميع أطيافها، وثلث لشخصيات وسطية 
غير محسوبة على أي طرف، ومن املتوقع 
احلكومة  برئاسة  األخير  الثلث  يحظى  أن 
املؤثرة  السيادية  وال���وزارات  االنتقالية، 
كالدفاع والداخلية«. وفيما يتعلق مبصير 
األسد، »وافقت الواليات املتحدة األميركية 
على أن يبدأ التفاوض دون اشتراط رحيل 
م��ن خ���الل مؤمتر  ذل���ك  ي��ك��ون  األس���د وأن 
دولى ينتهى بقرار من مجلس األمن حتت 
رفضت  واش��ن��ط��ن  لكن  ال��س��ادس،  الفصل 
واليته  نهاية  إلى  منصبه  فى  األس��د  بقاء 
املقترح  بهذا  موسكو  وقبلت  املقبل،  العام 

األميركي«.
وبناء على ذلك »فإن األسد سيكون ضمن 
ريثما  أشهر  ثالثة  ملدة  االنتقالية  العملية 
ينتهى من تسليم صالحياته إلى احلكومة، 
وبعدها ينسحب من املشهد السورى بدون 
احلكومة  تعلن  لذلك  ونتيجة  يتنحي،  أن 
ويبقى  اجلمهورية  رئيس  منصب  شغور 
البرملانية  االنتخابات  بعد  ما  إلى  معلًقا 
النظام  طبيعة  يحدد  ببرملان  ستأتى  التى 

السياسى )برملانى أو رئاسي(«.
وتعليقا على االتفاق، قال العقيد رياض 
ناشدنا  اننا  احل��ر،  اجليش  قائد  األسعد، 
ل��ن��ص��رة الشعب  ال��ع��ال��م م��ن��ذ زم���ن ط��وي��ل 

ال��س��ورى ول��م ي��ل��ب أح���ٌد ال��ن��داء، واليوم 
ب��ق��اء وسالمة  ت��ض��م��ن  ي��أت��ون��ن��ا مب��ب��ادرة 
أنه  نؤكد  لكننا  سوريا.  في  وزمرته  بشار 
سوريا،  ف��ي  للقتلة  مكان  هناك  يكون  ل��ن 
وسيحاكمون ويعدمون في ساحات البالد 
مبادرة.  ف��ى  ال��وح��ي��د  ال��ش��رط  ه��و  وه���ذا 

اجليش  باسم  الناطق  فاحت  محمد  ويشير 
السورية  للثورة  الءات  إل��ى  بحسم  احل��ر 
القبول  أو  النظام  مع  للتفاوض  ال  وهي: 
تفاق طائف  رمز من رموزه، وال  أي  ببقاء 
أو  سوريا  لتقسيم  وال  سوريا،  في  جديد 
عن  للتنازل  وال  فيدرالية،  مقاطعات  قيام 
القصاص  حتى  السوريني  وأعراض  دماء 

من جميع املجرمني.
وف��ى س��ي��اق آخ���ر، علمت »األه����رام« أن 
الثوار  أبلغت  األمريكية  املتحدة  الواليات 
السوريني فى الداخل يوم اخلميس املاضى 
أنها قررت سحب امللف السورى من أيدى 
معه  للتعامل  للسعودية  وتسليمه  قطر 

املقبلة. الفترة  خالل 
شقلب  معتز  ال��س��ورى  امل��ع��ارض  وق���ال 
ع��ض��و امل��ج��ل��س ال��وط��ن��ى »ل���أه���رام«: من 
تاريخية  خ���الف���ات  ت��وج��د  أن���ه  امل���ع���روف 
تناحر  هناك  وك��ان  وقطر،  السعودية  بني 
بالنسبة  نظر  وجهة  منهما  ولكل  بينهما، 
موقفها  والسعودية  السوري،  للموضوع 
جتاه تأييد الثورة أقوى من قطر، السيما 
النفوذ  ومت��دد  الشيعى  امل��د  تخشى  أنها 
الرياض  أن  ه���و  ح����دث  وم����ا  االي����ران����ي، 
أوقفت الدعم الذي كانت تقدمه للثوار فى 
معها  الدوحة  تعاون  عدم  بحجة  الداخل 
تستلم  أن  على  االتفاق  فتم  سليم،  بشكل 
ثقل  ل��ه��ا  أن  خ��اص��ة  امل���ل���ف،  ال��س��ع��ودي��ة 
معنوى أكثر من قطر لدى السوريني ورمبا 
فرض  تستطيع  أنها  وأمريكا  الغرب  ظن 
احلل ال��س��ل��م��ي.                       االهرام 



حسن الخطاب المتهم باختراق الجيش الملكي من داخل سجنه:  

الشغل، عيد  هو  ماي  فاحت  كان  فإذا  أيضا،  »اإلرهاب«  شهر  للمغارة  النسبة  لكنه  العالم،  أنحاء  شتى  في  عيدهم  العمال  يحتفل  الذي  الشهر  هو  ماي  شهر 
)..(، ومن غرائب الصدف كذلك اليوم  إلى حدود  البيضاء، لم تندمل  الدار  16 ماي تركت جروحا غائرة  في جسد   فإن ذكرى 

.)1956 ماي   14( امللكي  اجليش  تأسيس  ذكرى  لإلحتفال  مناسبة  يعد  أيضا  الشهر  هذا  أن   
السلفي،  للتيار  ينتمي  الذي  اخلطاب  فحسن  غيره،   عند  يتفرق  ما  فيه  يجتمع  واحدا  شخصا  لكن  املناسبات،  جتتمع  ما  ناذرا 

أنه،  الصحف  عنه  كتبت  الذي  الشخص  نفس  وهو   ،)..( ماي   16 أحداث  الرتباطه  إعتقاله  مت  أن  سبق 
والبوليس. العسكر  أجهزة  الختراق  سعى  الذي  املهدي  انصار  تنظيم  زعيم 

فقط، إعالمية  تهمة  كانت  اجليش«  إختراق  »محاولة  تهمة  أن  معه  حصري  حوار  خالل  من  اخلطاب  يؤكد  يلي  فيما 
عد. للتنزيل  طريقها  جتد  لم  الوثيقة  هذه  أن  يؤكد  كان  وإن  احلالي،  الدستور  قبل  ما  مرحلة  ضحايا  أحد  انه  على  ويؤكد   

السلفية،  شيوخ  لبعض  كبيرة  إنتقاذات  ويوجه  قناعاته،  راجع  أنه  يقول  لكنه  والتكفير،  الهجرة  جلماعة  »منظرا«  كان  انه  اخلطاب  ويعترف 
حفص،  وأو  واحلدوشي  الفيزازي  أن  يقول  فهو  ذلك  من  أكثر  البالد،  خلدمة  مشروع  لورة  في  ينجحوا  لم  لكونهم 

االمازيغي  الناشط  وينتقد  اإلنسان«،  »دولة  يسميه  ما  ملشروع  سجنه  داخل  من  اخلطاب  مشروعا.يروج  ميلكون  ال  النهم  السجن  غادرو 
املؤمنني. إمارة  حذف  هو  العلمانيني  عض  خرجات  من  الهدف  أن  ويعتبر  عصيد«،  »أحمد 
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في  سنوات   9 يناهز  ما  اآلن  حتى  قضيت 
السجن، هل تشعر بالندم؟

مدرسة..  ألنه  سجنا،  السجن  يبقى  حال  كل  على 
يدخل  ملا  الفكر  صاحب  ألن  ندم،  هناك  أن  أعتقد  ال 
السجن، يعتبر أنه يؤدي ضريبة، أما الندم فإن الذي 
يشعر به اإلنسان الذي يرتكب جرمية في حق املجتمع، 
نحن ولله احلمد لم نرتكب أية جرمية في حق أي أحد، 
وحتى تهمهم فهي »ملفقة«.. وعلى كل حال فالسجن هو 
معاناة مرتبطة مبا نعيشه داخل األسوار، ومبا تعيشه 

العائلة خارج األسوار.. 

إعتقال عسكريني معي ال يعني
 اني حاولت إختراق اجليش

وتؤدي  الفكر،  أصحاب  من  بأنك  تقول  أنت 
ضريبة عن ذلك، لكن، مت إلقاء القبض عليك سنة 
2006، بتهمة تزعم خلية »أنصار املهدي« التي 
حاولت إختراق اجليش امللكي، واألمن الوطني، 
والتخطيط لزعزعة إستقرار البالد، كما ورد في 

بالغ وزارة الداخلية وقتها؟
موقفنا  وضحنا  أن  لنا  وسبق  الدولة  رواية  هذه   
عن  الدولة  خطاب  أن  أعتقد  اليوم،  الكالم..  هذا  من 
اخلاليا املفككة لم يعد هو نفسه.. هذا اخلطاب تتحكم 
فيه عدة معطيات منها ما هو داخلي، وما هو إقليمي 
وما هو دولي، وبالتالي فإن املغرب كان منخرطا في 

منظومة احلرب على اإلرهاب.. 
ناذرة كما  لم تتجسد إال في حاالت  أفكار  ..هناك 
هو الشأن بالنسبة ألركانة، أو التفجيرات التي وقعت 
بعد 16 ماي، أما ما دون ذلك، فخطاب الدولة نفسها 
إعتقال  كان  ورمبا  إستباقية،  ضربات  عن  يتحدث 
حالة  في  كنت  وأنا  مسبقا،  إعتقاال  اخلطاب  حسن 
سراح وامللف مت تلفيقه، بدليل أن اخلارجية األمريكية 

اإلستثئنافي،  احلكم  صدور  بعد  الرواية  في  شككت 
وكان لها تقرير واضح يقول بأن ملف أنصار املهدي 
ملف مفبرك.. على كل حال نحن ال نتحاسب في هذا 

األمر..
أنت تقول بأن التهم ملفقة، كيف تفسر إعتقال 

عسكريني معك، ما معنى ذلك؟
هذا  ملف،  في  عسكريني  أو  عسكري  إعتقال 
يحضرون  كان  فإذا  جرما،  إرتكبوا  أنهم  يعني  ال 
القرآن،  دار  إلى  يذهبون  أو  اخلطاب  لدروس حسن 
فهذا ال يعني أي شيء، وحتى في محاضر الضابطة 
أنكروا  فقد  احملاكمة  أثناء  وتصريحاتهم  القضائية، 

بهم.. عالقتي  جميعا 
السلفيني  حاالت  باقي  عن  حالتك  تتميز 
األخرين بكونك متهم مبحاولة إختراق اجليش 

أمنيني؟ امللكي، ومحاولة جتنيد 
أفاجئ  كنت  أنا  ليك«، صراحة  نكول  غادي  »أش 
أمام  وقفت  عندما  أنني  حني  في  اإلتهامات،  بهذه 
 ،24 والفصل   19 الفصل  أناقش  كنت  القاضي، 
أبدا  نناقش  ولم  وقتها،  األول  الوزير  وصالحيات 
اإلعالم  في  أثير  األمر  هذا  العسكرية،  املؤسسة 

فقط.
رئيس  وبني  بيني  دار  الذي  األمر  حقيقة  في 
و«إحالل  النظام«  »قلب  حول  يتمحور  كان  احملكمة، 
كل  ليس  أنه  ألؤكد  املناسبة  أستغل  وهنا  الشريعة«، 
بإدانتنا  تقم  لم  احملكمة  وهيئة  حقيقة،  فهو  يروج  ما 
أتوفر  وأنا  العسكرية،  املؤسسة  إختراق  مبحاولة 
على نسخة من احلكم، لقد متت إدانتنا على مؤلفات 
وعلى أفكار..رمبا ملف »أنصار املهدي« هو ملف له 
عودة  يعرف  ملف  أول  كونه  حيث  من  خصوصيته 
بعض األشخاص للسجن )سبق أن متت إدانته بتهم 

مثقفة. فئات  ويتميز بحضور  إرهابية(، 

كنت منظرا جلماعة الهجرة والتكفير 
بعض املنابر الصحفية التي حتدثت عن قضيتك، 
تشير إلى كونك سبق أن اعتقلت سنة 2003، وسبق 

لك أن خرجت من السجن بعفو ملكي..
علي  حكم  أنا  غير صحيح،  الكالم  هذا  )مقاطعا(، 
والتكفير،  الهجرة  جلماعة  إنتمائي  بسبب  بسنتني 
وقضيت سنتني في السجن، ومتت إدانتي بأربع ملفات 
تبرئتي منها.. هذا األمر  أخرى داخل السجن، ومتت 

بخالف ما يروج في الصحافة.
الهجرة  جماعة  بسبب  إعتقالك  حقيقة  ما 

والتكفير؟
منظرا جلماعة  إعتباري   أنا ميكن  احلقيقة،  في   ..
ألنني  ورمبا  األوقات،  من  وقت  في  والتكفير  الهجرة 
بقيت في هذه اجلماعة حوالي 10 سنوات فبقيت تلك 
الصفة هي الطاغية، وكان هذا هو امللف األول، واخللية 
التي مت اعتقالها كانت تضم حوالي 40 شخص متت 

محاكمتهم..
أنت تقول بأنه ال عالقة لك بخلية أنصار املهدي وفي 
الهجرة  جلماعة  زعيما  كنت  بأنك  تقول  الوقت  نفس 

والتكفير، ماهو الفرق؟
بأنهم هم من  أقل كنت زعيما، قلت  لم  أنا  يضحك، 
حاكمونا بصفتنا كزعيم للهجرة والتكفير، أنا كنت أتبنى 
مواقفي سنة  راجعت  لكن  هذه اجلماعة،  أفكار  سابقا 
املعتقد  بيان  في  »املعتقد  إسمه  كتابا  وألفت   ،2005
وتبرأت من املنهج األول«، وهذه حقائق يعرفها اجلميع..

كيف ميكن ان يكون مذهب الدولة مالكي 
وتوزع علينا الكتب الوهاية 

أن  ميكن  الذي  ما  لكن  شيء،  كل  من  تتبرأ 
»عشاب«  ومجرد  شخصا   50 حوالي  يجمع 

حسب التقارير الصحفية؟
بالنسبة لقضية عشاب هذه مهنتي، ولكن أنا حاصل 
التي  األقصى«  »جمعية  عندي  وكانت  إجازتني،  على 
أدرس فيها القرآن الكرمي..أنا كنت أمتهن بيع األعشاب 
الطبية، لكن وظيفتي كانت هي أنني خطيب جمعة، قبل 

توقيفي، وكنت باحث وكاتب..
ملاذا مت توقيفك من مزاولة مهنة »خطيب جمعة«؟

اخلط  مع  نتوافق  نكن  لم  فنحن  طبيعي،  أمر  هذا 
التحريري، لوزارة األوقاف وهذا ليس عيبا..

بشكل واضح، أنتم ال تتفقون مع مذهب وزارة 
األوقاف، ما هو مذهبك إذن )عذرا للسؤال(؟

األشعري  به حسن  نادى  األمة،  مذهب  هو  مذهبي 
ونادى به اإلمام مالك، قد يبدو لكم األمر غريبا، ولكن 
سنوات  في  ألقيها  كنت  التي  للدروس  رجعت  إذا 
زيد  أبي  بن  رسالة  درس  93 و94، أنا كنت أول من 
مع  لدي حساسية  تكن  لم  أنا  العقيدة،  في  القيراوني 

مذهب اإلمام مالك..
 أنت ليست لك حساسية مع املذهب املالكي، 
ما  املالكي،  املذهب  تتبنى  إنها  تقول  والدولة 

سبب اخلالف إذن؟
مالك  اإلمام  مذهب  تتبنى  ال  الدولة  أن  هو  اخلالف 
وال تتبنى مذهب اإلمام أبي حسن األشعري.. رمبا هي 
اآلن تنحو منحى التبني، ولكي نكون واضحني، فالشروع 
في إصالح احلقل الديني لم ينطلق إال في حدود سنة 
للمركز  نذهب  كنا   2003 سنة  حدود  وإلى   ..2006
الثقافي السعودي وكنا جنلب كتب عبد الوهاب، كيف 
الوقت  نفس  وفي  مالكي  الدولة  مذهب  يكون  أن  ميكن 
يقدمون لنا كتب الوهابية واحلنابلة...مسألة املذهبية لم 
تكن لي لتطرح لي إشكاال، سواء مع املغرب أو مع غيره، 

ونحن نفتخر بأن مذهب اإلمام مالك هو مذهب 
غني بقواعده الفقهية، وقواعده األصولية.

الريحاني سعيد  حاوره: 

محاولة إختراق اجليش تهمة إعالمية والرميد ون كيران أصدقائي
العلمانيون هاجموا النسب الشريف ألنهم يريدون حذف إمارة املؤمنني

سبق 
صحفي

حسن اخلطاب.
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لبنكيران  يخلق  ال  أن  أمتنى 
يكون  وأن  العراقيل،  من  مجموعة 
وال  يبني  وأن  التغيير،  في  شريكا 

يهدم.
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السلفية تيار فوضوي وعض الشيوخ املفرج عنهم 
ال ميلكون مشروعا

باقي  مع  السجن  داخل  عالقتك  هي  كيف 
رموز السلفية في السجون املغربية؟

هي عالقة كباقي العالقات والتيار السلفي هو تيار 
فوضوي، وتيار ميكن أن نقول عنه بأنه لم يكن تيار 
بعقد ميالد.. هي عالقات زيارات فقط، أما العالقات 
التنظيمية فهي غير موجود وحتى الدولة نفسها تقر 

بأن هذه العالقات لم تكن موجودة..
بعض شيوخ السلفية، أمثال احلدوشي وأبو 
السجن، وحصلوا  غادروا  والفيزازي،  حفص 

على العفو امللكي، ملاذا لم تخرج أنت؟
واحد  أول  كنت  لقد  أدري،  ال  أنا  أخي،  يا  والله 
شرعوا معه في احلوار حول ملف السلفية اجلهادية، 
وما يسمون بالشيوخ، في 2007 و2008 إلى حدود 
ال  اآلخرون  مشروع،  أتبنى  أنا  لألسف،   ،2011
يتبنون مشروعا. أنا أقول أن لدي مشروع إصالحي 
مؤسس، وشرحته من خالل ما يسمى باللجنة الوطنية 
للمراجعة واملصاحلة، وكنا واضحني في شرح معنى 
امليثاق السياسي وامليثاق الشرعي، وقدمنا ذلك سواء 
ملمثل النيابة العامة أو مستشار السيد وزير العدل..

مغرب  هو  ليس  اليوم  مغرب  أن  صحيح 
األمس واخلطاب اليوم ليس هو اخلطاب في 
للحرية  2003 ولو كان هناك سقف  2006 أو 

كما هو اليوم ملا دخلنا للسجن أصال.
ماهو مشروعك؟

العلني،  السلمي  العمل  يتبنى  اآلن  مشروعي 
ويدعوا إلى املشاركة السياسية في أوضح جتلياتها، 
الوحدة  عن  والدفاع  للبلد  مفيد  هو  مبا  واإلشتغال 

الترابية..والدولة تعرف هذا األمر..

ملف السلفية ليس يد احلكومة 
هل إلتقيت ببعض املسؤولني؟

منذ 5 سنوات تقريبا كنا نعقد لقاءات باستمرار مع 
مختلف األجهزة األمنية والقضائية.. مثال مستشار 
وزير العدل احلالي مصطفى الرميد، وكان هناك لقاء 
مع حامي الدين )منتدى الكرامة( وكان هناك لقاء مع 
هيئة  أسس  الذي  ركيز  واألستاذ  الرويسي  خديجة 

سماها محامون وسطاء من أجل التصالح..
ما هي فائدة هذه اللقاءات؟

هذه  العدل،  وزارة  مع  لقاءات  وجود  أكدت 
مصطفى  اليوم،  رأسها  على  يوجد  الوزارة 
الكرامة  منتدى  رئيس  نفسه  وهو  الرميد 
السابق الذي كان يدافع عن قضيتك، أين يكمن 

املشكل اليوم في نظرك؟
العدل  لوزارة  ميكن  ال  معك صريحا،  أكون  لكي 
ملف  فهو  امللف،  حتل  أن  احلكومة،  رئيس  أو 
وقضائي  وسياسي  أمني  هو  ما  فيه  ويجتمع  يضم 
لكي  نقاشنا  نعمم  أن  نحاول  اآلن  نحن  واجتماعي، 

تصل إلى أكبر قد ممكن لكي تتضح رؤيتنا..
العدل  وزير  أن  لك  أقول  أن  ذلك، ميكن  أبعد من 
رئاسة  أن  أعتقد  لكن  صديقاي،  احلكومة  ورئيس 
فهناك  قلم،  بجرة  امللف  طي  ميكنها  ال  احلكومة 

أولويات، ونحن نقدر هذا األمر..   
)مقاطعا( ولكن احلكومة احلالية هي حكومة 

أخرى،  دول  في  السلفية،  للتجربة  بالنسبة 
نالحظ أن هذه الشريحة بدأت متارس السياسة، 

هل أنت متفق مع هذا التوجه؟
هناك طرح جديد، وبخالف توجهات أخرى بالنسبة 
لنا نحن إخترنا »دولة اإلنسان« وقد كتبت كتابا في 
هذا الباب، حتدثنا فيه عن احلداثة والعمل السياسي 
وقضية املرأة واحلريات، والعلمانية.. أعتقد أن التيار 
العمل  ممارسة  بعدم  له  مسموحا  يعد  لم  السلفي 
فيها  ندور  كنا  التي  القدمية  النمطية  ألن  السياسي، 
هي أننا منارس الدعوة وننتظر الركوب على موجة مثل 

العراق أو أفغانستان..
أعتقد أن دخول التيار السلفي للسياسة من أجل 
الشعب ومن أجل مصلحة األمة، سيكون أداة للتغيير، 
يقوم  كان  التي  القدمي،  القاموس  نتجنب  وسيجعلنا 
برمجة الناس ثم إطالقهم، وهو األمر الذي كان يتسبب 

في بعض احلاالت في إنتاج قنابل موقوتة.
القدمي،  التوجه  بذلك  مسموحا  يعد  لم  اليوم 
والدستور احلالي هو دستور متقدم جدا، أحسن من 
إجنلترا بدستورها العرفي، هذا من جهة، أما من جهة 
األفكار  تكرار  بعدم  للدولة  الوحيدة  فالضمانة  أخرى 
التي تتضمن نوعا من التطرف، هي فتح أبواب العمل 

السياسي ملن يريد ذلك.

السلفية  رموز  بعض  بأن  قلت  البداية  في 
الذين غادروا السجن ال ميلكون مشروعا، كيف 
ال  وهم  السياسة  ميارسو  أن  للسلفيني  ميكن 

يحملون مشروعا؟
تسمى  التي  السياسية  األحزاب  أعتى  حتى 
إجتماعية أو مادية، هي ال متلك مشروعا، وميكن أن 

نعود للتاريخ للوقوف على ذلك.. 
حتمل  بأنك  تقول  أنت  اآلخرين  بخالف 
هذا  أسس  هي  ما  اإلنسان،  لدولة  مشروعا 

املشروع؟
يتميز  الذي  امللكي،  النظام  على  يؤكد  مشروعنا 
املغربي،  اخلليط  هذا  جتمع  أن  ميكنها  بكاريزما 
وقد الحظنا ماذا كان مصير اجلمهوريات في مصر 
وتونس وليبيا والعراق.. الواقع يؤكد أن النظام امللكي 

هو األصلح.
من جهة أخرى نعتقد أن املرحلة تفرض إعادة هيكلة 
األحزاب السياسية، وإعادة النمطية للعمل السياسي، 
السياسي  العمل  ملمارسة  معينة  معايير  نشترط  كما 

مثل الباكالوريا، وتعاقد سياسي جديد..
من  مزيدا  وهناك  السياسي،  العمل  تخليق  يجب 
الوطنية  للجنة  األساسي  القانون  في  التفاصيل 

للمراجعة واملصاحلة..

رأيك في هؤالء

حميد شباط:

ادريس لشكر:
النضال  على  تربى  قح،  يساري  بيت  هو 
من  يخرج  أن  أمتنى  السياسي..  والعمل 
الذي  اإلشتراكي  داخل  يقع  الذي  اخلالف 
ألنه  املغاربة،  من  مجموعة  أمال  به  تعلق 
رمبا كان احلزب الوحيد الذي يرفع خطاب 
التحدي، واختاروا اخليار الثوري كما اخترنا 
محتاجهم  بحالو  والناس  الثوري  اخليار 

البالد..

مشروع »دولة اإلنسان« يرتكز على الملكية 
والباكالوريا أدنى شرط لممارسة السياسة

لو كنت خارج السجن لقلت لعصيد 
إذهب إلى موسكو أو إلى تل أبيب 

فالعلمانية تجاوزها الزمن
بعد  كبيرا  جدال  اليوم  املغرب  يعيش 

التشكيك في نسب املولى إدريس، ما رأيك؟
صادقني،  كنتم  إن  برهانكم  هاتوا  نقول،  نحن 
أو كأهل سنة وجماعة، من  نحن كحركة إسالمية، 
إلى  ينتمي  امللك  ونسب  بالسند،  نؤمن  منظورنا 
والسالم،  الصالة  عليه  النبي  وإلى  إدريس  املولى 
»اإلستقصا«..  مثل  املؤلفات  بعض  في  جاء  كما 
حدف  ورائها،  ما  ورائها  فنجان  في  زوبعة  هذه 
من  و42   41 الفصل  وضرب  املؤمنني،  إمارة 
العلماني  التيار  ورائها  يقف  األمور  الدستور، هذه 
الزمن..  جتاوزها  مدرسة  والعلمانية  عام،  بشكل 
وكان األحرى بهؤالء الناس لو كانت لهم غيرة على 
مثل  راهنة  لقضايا  أجوبة  بإنتاج  لقامو  بلدهم، 
أمازيغي  بأنه  يقول  من  الترابية..  الوحدة  مشكل 
واحد  برتكول  ولو  فليعطنا  عصيد(،  أحمد  )يقصد 

األمازيغية..  لتنزيل 
عصيد  أحمد  الشخص،  لنفس  بالنسبة 
جند أنه يصف رسالة الرسول باإلرهاب، ما 

رأيك؟
بالفكر،  عصيد  لناظرت  السجن  خارج  كنت  لو 
ألن الرجل يقول بأنه علماني ويفتخر.. ومن يريد أن 
يأتي بالعلمانية كإضافة فقد جتاوزها الزمن، نحن 
العلمانية،  مع  مشكل  لدينا  وليس   ،21 القرن  في 
التي  الالدينية،  العلمانية  مع  مشكل  لدينا  نحن 

تشكك في القيم واملبادئ واألخالق..
إذا  ال،  أم  يصوم  كان  إذا  عصيد  نساءل  نحن 
كان كذلك، فال ميكننا أن نتحدث معه مبصطلحات 
للمغاربة،  تصلح  ال  أنت  له  سنقول  بل  شرعية، 
إذهب إلى موسكو أو تل أبيب، املغرب اليوم يحتاج 

إلى مشروع، وإذا كنت علمانيا أعطيني أجوبة على 
شعب  املغرب  إجتماعي..  وماهو  إقتصادي  ماهو 
ولكن  عصيد  أحتدى  أنا  هوية..  وله  متضامن 
من  سواء  أطالب  أنا  السجن،  في  نحن  لألسف 
عصيد أو من السلفيني، بأن يركزوا على القضايا 

واحلقيقية.. الراهنة 
العفو؟ هل طلبت 

وليس  العفو  طلب  مع  مشكل  لدينا  ليس  نحن 
مع  املشكل  لدينا  نحن  امللك،  مع  مشكل  لدينا 
أجهزة أخرى منها األجهزة األمنية وحتى لو قدمنا 
العفو  مشكل  ليس  املشكل  أحد..  خرج  ملا  الطلب 
املشروع  غياب  ظل  وفي  مشروع  مشكل  هو  بل 
والناس  مفرغة،  حلقة  داخل  الدوران  في  سنستمر 
خرجت من السجن وعادت إليه، هناك من ذهب إلى 
الطريق..  في  القبض  عليه  ألقي  من  وهناك  سوريا 
كل ذلك بسبب غياب املشروع، أنا أحمل املسؤولية 
للدولة وللمشايخ الذين لم يستطيعوا بلورة مشروع 

البالد. به  يحصنون 
أعطي مثال، مشروع »السكينة« )مشروع صفر 
وعائظ القرني ..( في السعودية، مباذا جنح؟ غياب 

املشروع املؤطر سيجعلنا ندور في حلقة مفرغة. 
املشروع  غياب  أن  نقول  أن  ميكن  هل 
املؤطر، ميكن أن يضعنا أمام أحداث إرهابية 

أخرى؟
مثل  مفتوحة  توثر  بؤر  هناك  ألن  أعتقد،  ال 
بالدنا  أن  فهموا  الشباب  ورمبا  ومالي..  سوريا، 
في  نحن  األمور،  هذه  مثل  إلى  حاجة  في  ليست 
احلق  على  الشباب  يربي  بناء  مشروع  إلى  حاجة 

الغير.. واملواطنة وحب 

األخير  هذا   ،2011 دستور  على  بناءا  تأسس 
يعطيها صالحيات كبيرة؟

دستور 2011 لم يطبق منه حتى اآلن أي حرف، مبا 
اليوم أكثر من أي  إليها  التي نحتاج  في ذلك اجلهوية 

وقت مضى، ارتباطا مبوضوع الوحدة الترابية..
هل تقصد أن بنكيران ال ميارس السلطة؟

نعم، بن كيران ال ميارس السلطة احلقيقية، هو يقوم 
مجلس  داخل  لكلمته  نستمع  أن  ويكفي  معني،  بدور 
املستشارين لكي نسمع أنه يتحدث عن وجود التماسيح 
أن احلكومة احلالية ال حتكم،  يعرف  الكل  والعفاريت، 
عن  خارج  ملف  اجلهادية  السلفية  ملف  فإن  وبالتالي 
نطاق احلكومة.. في الواقع هناك شركاء حقيقيون في 

امللف، مرتبطون مبا هو دولي وما هو إقليمي..
وقعت  اليوم  وإلى  السجن  إلى  دخولك  منذ 

تطورات كبيرة في املغرب..
أن  احملكمة  في  لهم  أقول  كنت  عندما  أنا  صحيح، 

الفصل 24 والفصل 19، ال يتيح سلطة فعلية لرئيس 
املؤمنني  إمارة  بني  اجلمع  يستحيل  وأنه  احلكومة، 
أنني  يعتقدون  كانوا  الناس  الدميقراطي،  والنظام 
امللك يسود وال  بأن  يقول  2011 هناك من  أحمق..في 
يحكم، اليوم هناك دينامية وواقع أخر يدفعنا للتساؤل 

ملاذا نحن الزلنا في السجن..
قبل  ما  ملرحلة  ضحايا  أنفسكم  تعتبرون  هل 

الدستور؟
واضح،  دائما  كنت  أنا  ما،  حد  إلى  صحيح  هذا 
العام  الوكيل  السيد  مع  األول  لقائي  في  أنني  وأعتقد 
في الدار البيضاء، قلت له، ال ميكن القول أننا وحدنا 
والدولة  املسؤولية  نتحمل  »نحن  املسؤولية،  يتحمل  من 
تتحمل املسؤولية«، نحن أخطئنا في أفكار والدولة كذلك 
تعاملت مبقاربة أمنية صرفة، وبالتالي ميكن القول أننا 
الدستور  مقتضيات  إلى  وبالرجوع  ملرحلة،  ضحايا 

وبروتكول مناهضة التعذيب، نحن اآلن ضحايا..

حسن اخلطاب في طريقه إلي السجن.
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كواليس  إ سبانيا
إسبانيا في  املغرية  اجلالية  خاصة  صفحة 

مدريد: من محمد عالء الدين
المحلية  الصحافة  من  مصادر  تفيد 
السلطات  أن  المحتلة  مليلية  لمدينة 
األيام  ه���ذه  ت��ق��وم  المحلية  اإلس��ب��ان��ي��ة 
بعمليات تمشيط واسعة للتصدي ألفواج 
على  وللقضاء  السريين،  المهاجرين 
عمليات التهريب أو الحد منها، ومن أجل 
هذه الغاية سخرت الشرطة المحلية كل 
إمكانيات أفرادها لتطبيق هذه الخطة، 
العاديين  األش��خ��اص  ه��وي��ة  وم��راق��ب��ة 
والمشتبه فيهم في العديد من الشوارع 
ال��رئ��ي��س��ي��ة ل��ل��م��دي��ن��ة، وال��ت��ح��ق��ي��ق مع 
بلدانهم  لتحديد  األف��ارق��ة  المهاجرين 
األصلية، كما تواصل سلطات الحكم الذاتي 
بالمدينة تضييق الخناق على المواطنين 
المغاربة الرافضين لوضع المدينة تحت 
االحتالل، وتحرمهم من أبسط حقوقهم، 
الخانعين  م��ع  م��رون��ة  ت��ب��دي  ف��ي حين 
االمتيازات  بعض  م��ن  والمستفيدين 
الممنوحة لهم، وتتعامل بسخاء مع طالبي 

الجنسية اإلسبانية.
وانطلقت فصول هذه المضايقات إزاء 
مغاربة مدينة مليلية المحتلة، حينما عادت 
بعض أصوات المواطنين اإلسبان تدعو 
السلطات المحلية إلى أن تصبح الرعاية 
الصحية لغير اإلسبان مؤدى عنها وحتى 
ال يشعر اإلسبان بالمدينة بالمضايقة في 
أحقية األسبقية بالتطبيب.  وكانت تقارير 
رسمية إسبانية نشرت بوسائل اإلعالم، أن 
أعداد المغاربة بالمدينة في تزايد مستمر، 
مقارنة مع أعداد المقيمين اإلسبان كما أن 
سبتة المحتلة تشهد هي األخرى تزايدا 
مضطردا في عدد الساكنة المنحدرة من 
المغرب، حيث تقدر الزيادة ب�40 في المائة، 

ح��س��ب ال��ت��ق��ري��ر- أنهم  م��م��ا ي��ع��ن��ي – 
سيتحولون بعد 11 سنة من اآلن إلى القوة 
الديمغرافية األول��ى، وأن تزايد السكان 
المسلمين الموالين للمغرب حاليا تقدر 
احتمال  من  يزيد  مما  المائة،  في  ب�10 
م��ن طرف  بقوة  المدينتين  اس��ت��رج��اع  
المغرب، كما أن زيادة الهجرة إلى سبتة 
الديمغرافي  النمو  ومليلية، عالوة على 
للمسلمين يهدد بتحولهم إلى الغالبية من 
ال��س��ك��ان وي��ق��ل��ل م��ن والئ��ه��م للمجتمع 

اإلسباني!
ولهذه األسباب وغيرهما تشن بعض 
اللوبيات اإلسبانية حمالتها على المغرب 
وبذرائع  والمناسبات  الظرفية  حسب 
مختلفة، وهي تتربص بمصالح ورموز 
السيادة المغربية، ويذكر أنه قبل سنتين 
أصدرت الخارجية اإلسبانية مذكرة إلى 
والسفارات  والقنصليات  العبور  مراكز 
جوازات  رف��ض  على  تحثها  اإلسبانية 
السفر المغربية التي تحيل على مسقط 
بالمدينتين  ال���ج���واز  ص���اح���ب  رأس 
السليبتين، مما يؤشر أنه بموجب هذا 
القرار سيمنع كل مغربي مزداد بإحدى 
إلى  الدخول  من  المحتلتين  المدينتين 
األراضي اإلسبانية بما فيها مسقط رأسه 
سبتة أو مليلية، هذا القرار أثار حفيظة 
المغاربة بمليلية حيث، قامت مجموعة من 
الشباب بتوزيع بيان يحمل توقيع لجنة 
تحرير مليلية التي يرأسها يحيى يحيى، 
وذلك بالقرب من المقر الرئيسي لحزب 
زيارة  أن  كما  المليلي«.  »الديمقراطي 
المدينتين المحتلتين من طرف شخصيات 
إسبانية سياسية تثير دوما قلق الرباط، 
وتعمل على تعكير صفوة عالقات الصداقة 

وحسن الجوار التي تجمع البلدين.
ويشار إلى أن مجلس الشيوخ اإلسباني 
قد وافق سنة 1996 على مشروع قانون 
ومليلية،  سبتة  لمدينتي  الذاتي  الحكم 
ذلك  منذ  اإلسبانية  الحكومة  وشرعت 
التجهيزات  تحديث  إع��ادة  في  التاريخ 
العسكرية بالمدينتين، وتزويد الثكنات 
العسكرية بها بمعدات حديثة، وهذا ما 
بعدا  تأخذ  األم���ر  أن  بالملموس  يؤكد 
استعماريا دون التفكير في أي حوار جاد 

ومسؤول مع المغرب.
وكانت السلطات اإلسبانية قد أقدمت 
مرور  بمناسبة  احتفاالت  تنظيم،  على 
خمسة قرون على احتاللها لمدينتي سبتة 
ومليلية المغربيتين، كسياسة لتكريس 
الواقع، وتأكيد الوجود اإلسباني  األمر 
بالمدينتين.. حيث يسعى اإلسبان منذ أن 
وطئت أقدامهم سبتة ومليلية طمس كل 
هوية عربية إسالمية بها، والتي كانت 
معالمها األثرية تماثل معالم مدن إسالمية 
مثال  مليلية  لمدينة  ك��ان  حيث  عريقة، 
عطاؤها الفكري اإلسالمي على يد بعض 
الخطيب  ال��غ��ازي  اب��ن  أمثال  المفكرين 
والكاتب ابن األطلع وابن موازيا الرياضي 
وغيرهم من أقطاب الثقافة والعلوم، كما 
أن موقع المدينة جعل منها في السابق 
بوابة عبور لمختلف البعثات اإلسالمية 

نحو أروبا.
ويرى اإلسبان أنفسهم أن ما تروجه 
هو  اإلسبانية  اإلعالمية  المنابر  بعض 
مجرد افتراء على التاريخ والجغرافية، 
حيث تزعم أن الوجود اإلسباني بالمدينتين 
سبتة ومليلية يعود إلى عصور غابرة، في 
الوقت الذي لم يكن فيه المغرب دولة ذات 

سيادة! بينما التاريخ يشهد أن المغرب 
دولة ذات سيادة وسلطان منذ أن أسس 
المولى إدريس األول دولته سنة 788م، أي 
قبل أن تصبح إسبانيا دولة معترف بها 
سنة،  سبعمائة  م��ن  بأكثر  ال���دول،  بين 
وبدليل أن إسبانيا لم تصبح دولة قائمة 

الذات إال بعد سنة 1422م.
فتضييق الخناق على سكان المدينتين 
من المغاربة الموالين لبالدهم، واستمرار 
األمنية  السلطات  لشن  ال��ذرائ��ع  خلق 
ممنهجة  تفتيش  ح��م��الت  اإلس��ب��ان��ي��ة 
سلوك  كثيرة،  أح��ي��ان  ف��ي  واستفزازية 
تشرحه لنا التقرير الدورية التي تتوصل 
بها مدريد من طرف السلطات المحلية 
لسبتة ومليلية والتي تؤكد خاللها بأن 
إشكالية النمو الديمغرافي السريع للمغاربة 
بالمدينتين، واتساع قاعدة الهرم السكاني 
يؤرق بال المسؤولين اإلسبان، ويخافون 
من أن تفقد إسبانيا خالل السنوات القادمة 
سيطرتها على سبتة ومليلية بفعل التزايد 
الديمغرافي المضطرد بها، والذي شكل 
الذاتي  الحكم  لسلطات  أمنيا  هاجسا 

وللحكومة المركزية أيضا..
اإلسبان  ال��ب��اح��ث��ي��ن  م���ن  ف��ال��ع��دي��د 
واألكاديميين غير المتعصبين يرون أن كل 
المؤشرات الحالية تبين أن حاجة إسبانيا 
إلى المدينتين المغربيتين سبتة ومليلية 
أصبحت أقل أهمية في الوقت الراهن من 
الناحية االقتصادية والتجارية بعد اتفاقية 
الشراكة السياسية واالقتصادية المبرمة 
بين المغرب واالتحاد األروبي، وبعد إنشاء 
المغرب لميناء طنجة المتوسطي، سيما 
وأن الوضع غير الطبيعي للمدينتين يشكل 
حاجزا أمام استمرار خطة محاربة التهريب 

املغارة سبتة ومليلية احملتلتني.. فصول مضايقات جديدة على 
ت��ت��ح��دث م��خ��ت��ل��ف وس���ائ���ل اإلع����الم 
اإلسبانية هذه األيام عن مصادر األطنان 
ال��م��ه��رب��ة م��ن ال��ح��ش��ي��ش ال��ق��ادم��ة من 
التي  الكيفية  حول  متساءلة  المغرب، 
تمت بها تمرير تلك األطنان عبر ميناء 
طنجة المتوسطي الذي يتوفر على أحدث 

التجهيزات لضبط المهربين..
الشرطة  م��ص��ال��ح  »ع����ث����ور«  ف��ب��ع��د 
اإلسبانية واحتجازها ل� 33 طن بميناء 
الجزيرة الخضراء، ثم العثور في مدينة 
قرطبة أيضا على 52 طنا و600 كلغ من 
الحشيش القادم من المغرب، واعتبرت 
السلطات اإلسبانية أن حجز هذه األرقام 
المخيفة تعد من أكبر عمليات التهريب 
ال��ت��ي تم   1996 ال��ع��ام  ف��ي أروب���ا منذ 
خاللها حجز 36 طن من الحشيش بميناء 

مارين جنوب إسبانيا.
من  أكثر  تصادر  إسبانيا  أن  ويذكر 
600 طن من الحشيش سنويا، وتبقى 

األغلبية المصادرة في عرض البحر، أو 
على متن شاحنات النقل الدولي، وتكون 
ك��ب��ي��رة وتعد  ال���م���ص���ادرة  ال��ك��م��ي��ات 

باألطنان.

   أطنان من 
الحشيش المهرب

الظاهر أن أعضاء ممثلي البوليساريو 
هنا بإسبانيا قد فقدوا بوصلة تواصلهم 
مع الرأي العام اإلسباني الذي لم يعد 
يتجاوب مع خطاباتهم القديمة الجديدة، 
بعدما فطن ألالعيبهم الدنيئة وابتزازاتهم 
لعدة منظمات كانت باألمس القريب تدفع 

لهم بسخاء.
آخر مبتكرات البوليساريو توزيعهم 
لمطبوع من أربع صفحات يضم صورا 
ألشخاص قالوا أنهم »ضحايا التعذيب« 

من طرف السلطات المغربية!
المطبوع المفبرك دليل على اإلحباط 
الكبير الذي يشعر به موزعوه ومنفذو 
الفكرة »البهدلة«، حيث قوبل بالسخرية 
من طرف الجميع وحتى من قبل أعضاء 
ك�����ان�����وا ب�����األم�����س م���ت���ع���اط���ف���ي���ن مع 

االنفصاليين.

البوليساريو ..
 إحباط كبير

احملكمة اإلسبانية العليا أقرت تعويضا ملهاجر مغري 
قدره 650 ألف يورو ألميريا: األسبوع

وفق لما ذكرته يومية »الباييس« اإلسبانية، فإن القضاء اإلسباني قد حكم مرخرا بتعويض مواطن 
مغربي كان مقيما بمدينة ألميريا قضى ثمان سنوات سجنا بفعل إدانته عن ملف اغتصاب، بعدما 
توصل محامي المواطن المغربي إلى هفوة في ملف القضية، وقد وصل الملف إلى المحكمة العليا 
اإلسبانية التي صرحت بالخطأ المقترف وتقرر التعويض، وبالمقابل فقد حكمت المحكمة على السيدة 
التعويضات  قيمة  أيضا  القضاء  واقر  نافذة،  بثالث سنوات  من حريته  )ك.ز(  المواطن  التي حرمت 
630 ألف يورو عن سنوات االعتقال الجائر والضرر النفسي الذي  ب�650 ألف يورو، منها  للمتضرر 
عن  الضرر  وجبر  األس��رة  تعويض  بين  ما  بالتساوي  موزعة  ي��ورو  أل��ف   20 على  زي��ادة  عنه،  نجم 

    اإلسبان ال يولون السمعة.
أهمية لنزاع 
جبل طارق!

ظهور دكاكني لشراء الذهب
تعرفها  التي  الخانقة  االقتصادية  األزم���ة  ظ��ل  ف��ي 
إسبانيا ظهرت بعض التجارات لم يكن اإلسبان متعودين 

عليها من قبل!
عدد من الدكاكين الصغيرة فتحت أبوابها مؤخرا ليس 
لبيع منتوجاتها، بل لشراء معدن الذهب من عند عامة 
المواطنين بثمن 37 أورو للغرام الواحد، هذه المتاجر 
لقيت رواجا نسبيا خالل فصل الصيف الماضي قبل أن 
عدة  أيضا  وانتشرت  ه��ذا  ال��ت��داول.  في  فتورا  تعرف 
دكاكين لبيع األثاث المختلفة المستعملة حيث تشهد 
رواجا مكثفا وإقباال ملحوظا من طرف اإلسبان واألجانب 
على حد سواء، نظرا لألثمنة المخفضة جدا التي تباع 

بها المعروضات.

اتساع الهرم السكاني للمغارة املدينتني يؤرق املسؤولني اإلسبان

تشهد القنصليات المغربية بإسبانيا منذ أبريل من سنة 2010 فوضى ال مثيل لها وازدحام غير مسبوق، 
وذلك منذ أن تم العمل بالبطاقة الوطنية البيومترية. فمنذ الساعات األولى للصباح يتجمهر العديد من المواطنين 
والمواطنات المغاربة بالشارع المحادي للقنصلية أمال في ولوجها مبكرا، لكن بمجرد أن يفتح الباب يندفع 
الجميع دفعة واحدة، في سباق ضد الساعة، وهنا تبدأ المشاداة، وصراعات لولوج الصفوف المتقدمة في غياب 
أي تنظيم الذي يخول للجميع قضاء مآربه دون اللجوء إلى وساطات السماسرة أو الخضوع البتزازات بعض 
الموظفين المرتشين.. وقد ال يمر يوم دون تدخل رجال الشرطة اإلسبانية »لفك النزاعات« والفوضى التي تخلق 

نوعا من االرتباك لدى سكان العمارات المجاورة للقنصلية..
مشهد أصبح مألوفا في عدد من القنصليات المغربية بإسبانيا، ويتعلق األمر بوجود أشخاص مغاربة من 
مختلف األعمار يطلبون من الوافدين إلى القنصلية »مساعدة« مالية قصد التغلب على تكاليف الرسوم الباهظة 
من أجل إنجاز جواز السفر )62 أورو ونصف األورو للجواز الواحد(، لكن جل المغاربة هنا في إسبانيا يوجدون 

في وضعية واحدة إثر العطالة التي يعانون منها منذ عدة شهور تفوق السنة.

معهد  أج��راه  للرأي  استطالع  كشف 
)ال��ك��ان��و( ال��م��ل��ك��ي خ���الل ش��ه��ر يونيو 
الماضي، أجري بين ألف شخص أن 41 
في المائة من المشاركين فيه يولون أهمية 
ضئيلة لنزاع جبل طارق، إال أن 14.7 منهم 
يولون أهمية كبيرة لهذا النزاع، في حين 
يرى نحو 57 في المائة من اإلسبان أن 
نزاع جبل طارق ذا أهمية معدومة إال أن 
تزال  م��ا  اليمينية  اإلسبانية  األح���زاب 
فتح  بضرورة  القاضي  برأيها  متشبثة 
حوار جدي مع الحكومة البريطانية إلنهاء 

االستعمار.
إن الصخرة لم تشهد معركة حاسمة 
منذ 200 سنة، فالوضع ليس دائما أنيسا، 
استولى البريطانيون على الصخرة عام 
1704، وبموجب أحكام معاهدة أوترخت 

بريطانيا على نحو  ط��ارق  أصبح جبل 
إسبانيا  ب��دأت  السنين  م��ر  على  دائ���م، 
تستنكر وجود هذه »المقاطعة الغريبة« 

على مدخلها!!
عرفت الصخرة بأسماء مختلفة: »روك« 
و»الروك������ا« و»ج���ي���ب« إن���ه ال��ي��وم بقايا 
سبتة  بجانب  أروب���ا  في  المستعمرات 

ومليلية المغربيتين المستعمرتين.

 الصينيون 
»استحواذ« على كل 

المجاالت التجارية
بعدما كان نشاط الجالية الصينية قبل مدة 
يقتصر على النشاط التجاري بمحالت بيع 
تحول  بها،  المرتبطة  والقطاعات  األقمشة 
ن��ش��اط ه���ذه ال��ج��ال��ي��ة ب��ع��د ت��ف��اق��م األزم���ة 
االقتصادية إلى المقاهي والمطاعم الفاخرة 
اإلسبان  ك��ان  بعدما  ل��ه��ا،  امتالكهم  بعد 
يسيطرون على هذا القطاع، فال نكاد نعثر 
على مقهى يديره إسباني إال بشق األنفس، 
تلك  أو  المدينة  ه��ذه  ف��ي  ال��ش��وارع  فعلى 
المقاهي والمطاعم تحمل أسماء  أصبحت 
صينية، حتى يخيل للزائر وكأنه يتجول في 

إحدى شوارع الصين وليس في إسبانيا.

    توقعات بانكماش 
الناتج المحلي 

اإلجمالي
يقول مكتب اإلحصاء اإلسباني )إيني( أن 
الربع  في  العمل  عن  عاطل  مليون   6.2 هناك 
األول من العام الجاري، ما يجعل معدل البطالة 
يبلغ 27.2 في المائة، مرتفعا من 26.02 في 
المائة في الربع األخير من العام الماضي. غير 
األسبوع  ذك��رت  اإلسبانية،  العمل  وزارة  أن 
الماضي أن عدد طالبي إعانة البطالة المسجلين 
رسميا في إسبانيا انخفض إلى دون مستوى 
إذ  الماضي،  أبريل  في  عاطل  ماليين  خمسة 
انخفض بنسبة 0.9 في المائة إلى 4.99 مليون 
شخص، وانخفض عدد طالبي إعانات البطالة 
للشهر الثاني على التوالي، غير أنه زاد بنسبة 
5.2 في المائة على أساس سنوي. وفي سياق 

متصل، تتوقع المفوضية األروبية أن ينكمش 
الناتج المحلي اإلجمالي إلسبانيا بنسبة 1.5 

في المائة هذا العام.

المغربية! القنصليات  المهاجرين مع    معاناة 



لم  فراغ  الرياضي من مرحلة  ال��وداد  نادي  مير 
األحمر  الفريق  ال��زم��ن..  من  عقد  من  أكثر  يعشها 
الذي يعتبر قاطرة الكرة املغربية يعاني من أزمة 
مستواه  بتدهور  مفاجئ  وبشكل  عجلت  خطيرة 
التقني بشكل مفاجئ. فبعد إسناد اإلدارة التقنية 
املوسم  ب��داي��ة  ف��ي  ال��زاك��ي،  ب��ادو  املقتدر  للمدرب 
الكروي بعد إقالة اإلسباني بينيتو فلور الذي درب 
في يوم من األيام فريق ريال مدريد العريق، نعم بعد 
عودة الزاكي إلى الوداد متكن وفي ظرف وجيز من 
إصالح العديد من األشياء، وظن اجلمهور الودادي 
اللقب إال  بأن فريقه سينافس وبشكل شرس على 
بعد  خاصة  سريعة،  بوثيرة  تغيرت  األش��ي��اء  أن 

انطالق مباريات اإلياب.
العديد من تصريحاته ملعظم  الزاكي وفي  بادو 
وسائل اإلعالم الوطنية دق ناقوس اخلطر، وأنذر 
الالعبني  مشاكل  حل  في  اإلس��راع  عن  املسؤولني 
ليعلنوا  ال��دورات،  م��رور  مع  تفاقمت  التي  املادية 
ال��ع��ص��ي��ان وم��ق��اط��ع��ة ال��ت��داري��ب خ���الل أك��ث��ر من 
احملبني  جمعيات  من  العديد  ن��ددت  كما  مناسبة، 
الفريق،  منها  يعاني  التي  الكارثية  بالوضعية 

لتظل دار لقمان على حالها.
مادية صرفة،  أزم��ة  من  ال���وداد ستتحول  أزم��ة 
أمام  مبيدانه  سيستسلم  حيث  نتائج  أزم��ة  إل��ى 
نهضة بركان الذي استطاع أن يهزم البيضاويني 
النتيجة نحو حصد  لينطلقوا بعد هذه  مبيدانهم 

النتائج اإليجابية.
بعد بركان، سيحل فريق النادي القنيطري مثقال 
مهما  درس���ا  تلقني  م��ن  متنعه  ل��م  ال��ت��ي  باملشاكل 
تلك  تصدق  لم  التي  جماهيره  دهشة  أمام  للوداد 
الهزمية املذلة مبركب محمد اخلامس، ليسافر بعد 
الذي  الفريق احمللي  ملواجهة  م��الل  بني  إل��ى  ذل��ك 
يحتل املرتبة األخيرة، لكنه سيتمكن من الفوز على 

»وداد األمة« بثالثة أهداف لواحد.
لعنة  وأي  ال����وداد؟  أص��اب  م��اذا  يتساءل  الكل 
تطارد هذا الفريق الذي كان باألمس القريب هرما 
شامخا ليصبح بني عشية وضحاها لقمة سائغة، 

وخصما يسهل جتاوزه.
الكاف،  كأس  من  اإلقصاء  يأتي  مالل  بني  بعد 
ف��ي نعش  آخ��ر مسمار  ف��اس  ف��ري��ق وداد  ول��ي��دق 

الوداد.
بادو الزاكي أكد بعد هذه الكارثة بأنه لم »يعد 
يعرف العبيه« خالل املباريات األخيرة، وهذا دليل 

على أن أشياء تطبخ في اخلفاء.

يقولون املرامرة. 
الثورة  على  املراهقني  بعض  حتريض  يقولون 

ضد املكتب املسير..
فرق  أربعة  مع  انهزم  بأنه  ال��وداد  في  الغريب 
ليقول  الصفوة،  أندية  ضمن  البقاء  على  تصارع 
أح��د ال��ظ��رف��اء ب��أن ف��ري��ق ال����وداد أص��ب��ح املساند 
و«املمون« الرسمي لكل من أراد االنفالت من شبح 

النزول.
نتمنى أن تكون هذه األزمة مبثابة سحابة صيف 
عابرة، ليعود نادي الوداد إلى تألقه ورونقه، ويعود 

االلتئام إلى أسرة وداد األمة.
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النزول!! املهددة  للفرق  الرسمي  املساند  الوداد: 
> إعداد: كريم إدبهي

قالوا ونقول

مَُحاْل يْنْساْك الباْل...

idbihi62@gmail.com

أزمة الوداد الرياضي

قبل  الرؤساء«  »نادي  تفجر  اخلالفات   <

تأسيسه. 
»المساء«

>  خرج من اخليمة مايل.

> جمعيات ودادية تهدد مبقاضاة أكرم. 

»صحف«
>  بزاف عاوتاني.

> أكرم يصالح جمهور الوداد.

»مواقع«
> الصلح خير.

العام  اجلمع  تأخير  في  يفكر  الفهري   <

إلى غشت القادم.
»الخبر«

> متى سيفكر في تقدمي استقالته؟

الغرب  لعصبة  رئيسا  دومو  انتخاب   <

وسط أجواء مشحونة.
»الصباح«
> طرد من الكاك ودخل عبر بوابة نادي 

سبو املغمور!!

>  أنا مدافع عن الفهري

»حكيم دومو«
>  والفهري سيضمن لك مقعدا داخل 

جامعته.

سرق  الغرب  عصبة  اقتراع  صندوق    <

مرتني.
»صحف«
> ال حول وال قوة إال بالله دميقراطيتنا 

ودميقراطيتهم!!

رأي

 العدد: 741  اخلميس 16 ماي 2013

mohamed.talal@hotmail.com

محمد  برحيل 
تكون  إبراهيم،  بن 
قد  الفنية  الساحة 
أخرى  مرة  فقدت 
رجاالتها  إحدى 
فنانيها،  وخيرة 
منحوا  الذين 
الكثير للفن املغربي 
والفكاهي  عامة، 

على وجه اخلصوص. 
متيز رحمه الله سي 

محمد بن إبراهيم، بتواضعه النبيل في 
الضوء،  دائرة  الناس خارج  مع  تعامله 
التي  األدوار  كل  في  الرائع  وإبداعه 
فتمكن  السنني،  مّر  على  إليه  أوكلت 
على  والسرور  البهجة  إدخال  من  فعال 

املغاربة، بروح دعابة قّل نظيرها. 
ظلت  العفوية،  اإلنسانية  شخصيته 
ترافقه حتى في آخر أيامه، وهو طريح 
لم  بحيث  املرض،  آالم  يقاسي  الفراش 

يتخل عن ابتسامته ودعابته املعتادة. 
والسينما  املسرح  عن  وبعيدا 
كان بن  النخاع،  حتى  عشقهما  اللذان 
مهووسا  السلطان  درب  إبراهيم ولد 
رحمه الله بحّب الوداد، وظّل يسأل عن 
أحواله في عز مرضه، ولم يتخوف في 
الكبير  عشقه  إعالن  من  األيام  من  يوم 
للفريق األحمر، كما هو حال رفيق دربه 

مصطفى الداسوكني أطال الله عمره.  
تكون  اليوم،  عنا  إبراهيم  بن  بغياب 
قد انطفأت شمعة أخرى، وسقطت ورقة 
أخرى من شجرة العطاء واإلبداع الفني 

املغربي. 
كما  بيننا  ستظل  محمد،  سي  وداعا 
لن  فإسمك  العني،  قرير  من  عهدناك، 

حى من ذاكرتنا، أبدًا.   ميمُ

القدامى  القدم  كرة  العبو 
مازالوا  اخلصوص،  على 
وزان  أوملبيك  فريق  يتذكرون 
الفرق  أعرق  من  كان  الذي 

الوطنية.
جنوما  أعطت  وزان  مدينة 
وفنانني، كما كانت تتوفر على 
أحسن ملعب معشوشب لكرة 

الشديد  ولألسف  لكن  القدم، 
يدعي  غريبا  شخصا  أعطتنا 
وهو  واإلعالم  الصحافة 
اشتغل  البعد.  كل  عنها  بعيد 
السابق  الوزير  ديوان  في 
والكل  والرياضة،  للشباب 

احلقيقية.. مهمته  يجهل  كان 
الديوان،  من  طرده  بعد 
رؤساء  بعض  يستفز  أصبح 
البيضاوية  خاصة  األندية 
حالة  في  بتهديدهم  وذلك 
»أتاوات«  منحة  رفضهم 

متسلحا  عليهم  بالهجوم 
الصحفيني  أشباه  ببعض 
بعض  في  »يشتغلون«  الذين 

الوطنية. اجلرائد 
هذا  سيوقف  من  ترى 
فاملثل  معه؟  ومن  الدخيل 
أشكالها  على  »الطيور  يقول: 

تقع«.

وينك؟ يني 

بقلم: م.ع. طالل

بدأ رئيس اجلامعة امللكية املغربية 
لكرة القدم ومن يدور في فلكه يستعدون 
للجمع العام القادم، ويروجون لبرامج 
أرضية  على  جديدة يصعب حتقيقها 
االحترافية  العصبة  كخلق  الواقع، 

القادم،  املوسم  من  ابتداءا 
وأشياء  مستقلة،  مبيزانية 
أخرى ال ميكن لنا أن نصدقها 
بعد أن باعوا للمغاربة الوهم 
الفضائح  إال  جنن  ولم 

والهزائم.
العام  اجلمع  عن  حتدثنا 
القادم للجامعة، في أعدادنا 
أن  املفروض  فمن  األخيرة، 
يقدم رئيس اجلامعة حصيلة 

األربع سنوات التي خلت، وأن يتوفر 
الذريع  على الشجاعة ليعترف بفشله 
لم  حيث  الكروي،  الشأن  تدبير  في 
تعرف كرة القدم إبان واليته إال الهزائم 
وبالرغم  األمر،  في  الغريب  والويالت. 
من فشله الذريع، فمازال يحلم بوالية 
للقيام  بيادقه  بعض  مسخرا  ثانية، 
بحملة دعائية لصاحله، ليحاولوا إقناع 
»للتصويت«  الوطنية  األندية  رؤساء 
أو  لصاحله،  تصويت  هناك  كان  إذا 

للتصفيق والتهليل لرئيس يحمل شعار 
الهزمية والفضائح.

لألسف الشديد فبعض رؤساء األندية 
ال تهمهم مصالح فرقهم أكثر ما تهمهم 
بالنسبة  اجلامعة  فمقعد  مصلحتهم، 
التي  لهم مبثابة احلصانة 
تقلبات  من  ستحميهم 
الزمن، لذا نراهم »مهرولني« 
أمام الرئيس لكسب حمايته 
من املنخرطني ومن جماهير 
أنديتهم. هذا دون احلديث 
الذين  األعضاء  بعض  عن 
داخل  نشاطهم  جمدوا 
مختلفة،  ألسباب  اجلامعة 
سياسة  عن  كسخطهم 
الرئيس، أو عدم توصلهم بنصيبهم من 

الكعكة.
هذه  سنجتاز  األعضاء  بهؤالء  هل 
التي متر منها كرة  العصيبة  املرحلة 
الطريقة  بهذه  هل  الوطنية؟  القدم 
العشوائية سننتقل من الهواية القائمة 

إلى االحترافية؟
عن  املسؤولون  مادام  ذلك،  أظن  ال 
الشأن الكروي متشبثني بكراسيهم، فلن 

جنني إال الهزائم واملهازل.

حاول أن تفهمحول الجمع العام القادم لجامعة كرة القدم
النادي  رئيس  ابن  دومو  حكيم 
الذي  دومو  محمد  سابقا  القنيطري 
يعتبر األب الروحي لهذا الفريق الكبير.

حكيم الذي اختفى عن األنظار بعد أن 
ثارت في وجهه جماهير الكاك ورددت 
خالل جتمعاتها كلمة »ارحل« بعد حالة 
عرفه  الذي  التسيير  وسوء  الفوضى 
النادي خالل رئاسته، يعود مجددا هذه 
األيام إلى الواجهة بعد أن قدم ترشيحه 
خلق  أن  وبعد  الغرب،  لرئاسة عصبة 
فريقا على قد املقاس سماه نادي سبو 

لكرة القدم.
التي  الفوضى  وبعد  دومو،  حكيم 
الغرب  لعصبة  العام  اجلمع  عاشها 
ساعة،   13 من  ألزيد  امتدت  والتي 
تخللتها الفوضى والعنف وتبادل التهم، 

متكن من الفوز برئاسة 
هذه العصبة.

هذا الفوز طعن 
معارضوه  فيه 
إن  قالوا  الذين 

قانوني  غير  ملفه 

1995، ألن الئحة  حسب مرسوم سنة 
يتعدى  ال  سبو  لنادي  املسير  املكتب 
خمسة أعضاء، في الوقت الذي ينص 
فيه القانون أن كل ملف قانوني جلمعية 
رياضية من الواجب أن يضم على األقل 
تسعة أعضاء، إنها مهزلة من املهازل 
نعيشها خالل  أصبحنا  التي  الكثيرة 

اجلموعات العامة.
حكيم دومو أقام الدنيا وأقعدها لكي 
يحتفظ مبنصبه داخل اجلامعة امللكية 
املغربية لكرة القدم بعد أن فقد منصبه 
ذلك  وأكد  القنيطري،  للنادي  كرئيس 
األندية  رؤساء  الجتماع  بعد حضوره 
بدون صفة، مما أغضب معظم الرؤساء 
احلاضرين الذين فهموا بسرعة سبب 
مرغوب  الغير  الشخص  هذا  حضور 
اجلهات  بعض  دفعته  والذي  فيه، 
اجلهاز  هذا  على  للتجسس 

اجلديد )أي نادي 
الذي  الرؤساء( 

ولد ميتا.

حكيم دومو

متشبثا  الفهري  ومازال   ..
اجلامعة! رئاسة 
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نهاية  شباط 
الملك ال يتكلم في التلفون مع أيها الناس

عبد الواحد 
الفاسي: حزب 

االستقالل
 الشرعي 

لم ينسحب 
من احلكومة. 

وبينما كتبت الصحف أن شباط رفض الظهور 
ف��ي ال��ق��ن��اة ال��ث��ان��ي��ة، أك���د م��ق��رب��وه أن���ه رفض 
التصريح المباشر للقناة الثانية، بسبب الحالة 
التي وصل إليها بسبب هذا التلفون المفاجئ، 
باسم  الرسمي  الناطق  بنحمزة  عادل  ليتكلف 
الحزب بإعالن قرار الغنسحاب من الحكومة. 
 ولم يسبق ال في عهد عباس أو اليوسفي، 
أن إتصل الملك بأي شخص، حيث أجمع أعضاء 
اللجنة التنفيذية ورفاق شباط بأنه تلقى درسا 
المكلف  ط��رف  من  ال��ت��وازن،  أفقده   ، سياسيا 
منذ  يظهر  لم  حيث  الملكية،  الرسالة  بتبليغه 
تلك اللحظة في أي تجمع، وفي يوم األحد تدخل 
أن  يفسره  الذي  الشيء  عنه،  نيابة  »بنحمزة« 
ما  بمجرد  ألنه  فادحة،  كان غلطة  الحزب  قرار 
في  باريس  إل��ى  السادس  محمد  الملك  وص��ل 
زيارة خاصة انهالت عليه وكاالت األنباء مخبرة 
قلة  يفسر  م��ا  وه��و  إنحلت،  ق��د  حكومته  ب��أن 
الحكومة  كسر  قرروا  الذين  أولئك  عند  الوعي 
عدم  ويكشف  األغلبية  من  حزبهم  بانسحاب 
أن  يعرفون  كانوا  ألنهم  »المخزنية«  تجربتهم 
الملك متواجد في فرنسا، وكانوا يعرفون، ولو 
من خالل جريدة األسبوع،  التي كتبت في عدد 
يعلن  »شباط  أن   ،2013 ماي   9 الخميس  يوم 
األحد«  يوم  الحكومة  من  اإلستقالل  انسحاب 
السفر  قبل  قائمة  ك��ان��ت  الضجة  أن  بمعنى 
قرر  »الشباطي«  اإلستقالل  حزب  وأن  الملكي، 
متجاهلين  سياسية،  فضيحة  إل��ى  تحويلها 
إستقاللي،  قال مسؤول  وقد  العليا،  المصلحة 
قالت إحدى المواقع اإللكترونية، أنها تتحفظ 
على ذكر إسمه، بأن هذا القرار »يهدد اإلستقرار 

األمر  أن  األسبوع  وتظن  للمغرب«،  السياسي 
يتعلق بالعمراني الوزير المنتدب في الخارجية، 
الفاسي. الطيب  للمستشار  الحميم  والصديق 

كما تسبب القرار المذكور، في غضبة الوزراء 
اإلستقالليين الذين تعامل معهم شباط، كمعينين 
من طرفه، يمكنه أن يسحب منهم التعيين كما 
يريد، حيث كان نزار بركة في تركيا وقيوح في 
باريس ، والوفا لم يحضر وقد يتطور األمر إلى 
حادثة تتسبب في سقوط شباط الذي اكتشف 
مشغلوه )..( أنه غير قادر على التعامل في إطار 
كان من أوصلوه  إذا  المرعية، وحتى  التقاليد 
الجزئيات  بهذه  جاهلين  الحزب  رئاسة  إل��ى 
النوع  هذا  من  تصرف  يعرفون خطورة  فإنهم 

.)..(
وعلى هامش اجتماع المجلس الوطني، يتأكد 
إلى  اإلستقالل  لرجوع حزب  إمكانية  أن هناك 
مجموعة عبد الواحد الفاسي، وإلى مصداقية 
المجلس  بهذا  يوما  تقبل  لم  التي  أطروحته، 
ال��وط��ن��ي ال����ذي ص���وت ع��ل��ى اإلن��س��ح��اب من 
الحكومة، وربما نجحت خطوات إعادة تشكيل 
حزب  الن  اإلستقالل،  لحزب  الوطني  المجلس 
اإلستقالل لم يغادر الحكومة والمجلس الوطني 

الذي قرر اإلنسحاب هو عمل غير شرعي.
تيار  أعضاء  تحرك  الماضي،  اإلثنين  ويوم 
»الهوادة«، بشكل غير مسبوق، لينبهوا لخطورة 
أقطاب  فتقاطر  حزبهم،  باسم  الصادر  القرار 
الحزب وهم بناني سميرس وحسن السنتيسي 
عبد  جديد  من  ليدعموا  االندلسي..  وبنجلون 
الواحد الفاسي الذي ألقى كلمة في بيت الدكتور 
تيار  في  بصفته عضو  الرباط،  في  »الحسني« 
اإلستقالل،  في حزب  قديم  »الهوادة« ومناضل 

أكد فيها أن األمر »خطير«، لعدة أسباب أولها 
أن جاللة الملك يوجد في الخارج.

»حاشى أن يتجرأ حزب اإلستقالل على خلق 
أزمة سياسية في البالد بينما ملك البالد يوجد 
في الخارج، هذه ليست تقاليد حزب اإلستقالل«، 
لألسبوع،  الفاسي،  الواحد  عبد  أكده  ما  هذا 
الذي نبه الحشد الكبير من أنصاره، إلى جزئية 
جدول  أن  وه��ي  اح��د،  إليها  ينتبه  لم  خطيرة 
أع��م��ال ال��م��ج��ل��س ال��وط��ن��ي ال����ذي ت��وص��ل به 
بتاتا،  يتضمن  يكن  »لم  مكتوبا،  اإلستقالليون 

أي حديث عن االنسحاب من الحكومة«.
وفي الوقت الذي وصف فيه هشام العبدالوي 
مبادرة أصحاب شباط بأنها عمل ل«هواة« في 
من  اإلنسحاب  أن  الواحد  عبد  أكد  السياسة، 
الحكومة منظم دستوريا، في المادة 47 ويتعلق 
باسحاب فردي للوزراء، علما أن خطوة من هذا 
النوع ال يمكن أن تحدث بهذه السهولة دون أن 
تأخد بعين اإلعتبار عمل الوزراء اإلستقالليين 
الملتزمون مع رئيس الحكومة من خالل ميثاق 

لالغلبية.
وكانت الشبيبة اإلستقاللية قد سبقت العيد 
بليلة، كما يقول المثل، لتشرع في جمع توقيعات 
للدعوة  عريضة  في  الوطني  المجلس  اعضاء 
لإلنسحاب من الحكومة، وأصدرت بيانا مختوما 
ي��دع��و إل���ى ذل���ك، ه���ذا ال��ي��ان ق���ال ع��ن��ه هشام 
خطير  بأنه  هوادة،  بال  تيار  عضو  العبدالوي 
جدا من حيث الصياغة، »كيف يمكن أن تصوغ 
الشبيبة بيان يتحدث عن حكومة تشجع الفساد 
يمكن  »كيف  اإلس��ت��ق��الل«،  ح��زب  وزراء  وفيها 
توزيع بيانا يتهم الحكومة بالتأمر على الوحدة 

»العبدالوي«. يتسائل  الترابية«، 

ت��ي��ار »ال  أع��ض��اء  »ع��الل مهنين« وه��و أح��د 
هوادة« أكد  أن شباط أثبت بهذا التصرف، أنه 
ال يتمتع بشخصية رجل دولة، وشكك في شرعية 
الثانية  القناة  اتهم  كما  عنها،  المعلن  األرقام 
النقل  طريق  ع��ن  سلفا،  معد  ل��ق��رار  بالدعاية 
المباشر )..(، وهو األمر الذي ال تقوم به القناة 
عادة في أي نشاط حزبي، من جهتها عبر لطيفة 
عن  لألسبوع  تصريحها  في  سميرس  بناني 
صدمتها للقرار المذكور، معتبرة أن الضربة لم 
تكن موجهة إلى حكومة بن كيران بقدر ما كانت 
فالخروج  الوطنية..  الوحدة  يمثل  لما  موجهة 
منها  ال��وزراء  استقالة  يقتضي  الحكومة  من 

والسالم، حسب قولها.
يذكر أن عبد اإلله بن كيران أبان عن حكمة 
على  للتعليق،  تجنبه  خالل  من  مسبوقة  غير 
قرار شباط، وربما همس في أذنه أحدهم، قائال 
أن األمين العام لحزب اإلستقالل، قد وقع على 
شهادة وفاته سياسيا، بهذه الخطوة، ال سيما 
لكي  بشباط،  إتصل  من  هو  يكن  لم  الملك  أن 
عبد  وكان  اإلنسحاب،  قرار  في  للتريث  يدعوه 
ال��ث��ان��ي ف��ي ح��زب العدالة  ال��رج��ل  ب��اه��ا  ال��ل��ه 
والتنمية قد قال بأن »أمور الدولة ال تدار بالقيل 

والقال وإنما لها قواعد يجب أن تحترم«.
بعض  روجته  ما  هي  اإلرتباك  قمة  وتبقى   
المجلس  بكون  شباط،  من  المقربة  المصادر 
المصلحة  ليراعي  الوطني سيجتمع من جديد 
العليا للبالد، بناء على اإلتصال الملكي، ليطرح 
الذي  الوطني  المجلس  كان  إذا  عما  السؤال 
اتخذ قرار اإلنسحاب كان ضد المصلحة العليا 
»ال  تيار  القياديين في  للبالد، حسب قول أحد 

هوادة«. 

بناني سميرس: 
ضربة
 بن كيران
 موجهة
 للوحدة
 الوطنية.

تتمة ص. 1
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رشيد أفيالل يعتبر محاكمة والده النقابي جريمة ضد اإلنسانية ويهاجم شباط ويصرح:

حزب االستقالل سيجد نفسه  في حالة شرود
 إلى جانب االحتاد االشتراكي

عن  الفيسبوك  على  أفيالل  موقع  أعلن  س: 
أبناء عمالة عني السبع احلي احملمدي  شروع 
في عملية جمع التوقيعات من أجل رفعها إلى 
للسيد  االعتبار  إعادة  بهدف  وذلك  امللك  جاللة 

أفيالل. 
العملية  هذه  قطعتها  التي  األشواط  هي  ما 

وما مصيرها؟
ج: لست على علم بهذه املسألة، كل ما في األمر، 
أن هناك جمعيات حقوقية للمغاربة املقيمني في املهجر، 
لقد  امللف،  هذا  في  اخلوض  تطوعي  وبشكل  قرروا 
سبق لهم أن وجهوا رسالة إلى القصر امللكي في شأن 
احملاكمة التي اعتبروها سياسية، وضربوا موعدا يوم 
17 يونيو القادم في مدينة »الهاي« لدراسة هذا امللف 
خاصة في شأنه الطبي خصوصا أن قاضي التحقيق 
طلب ذلك، ألن عبد الرزاق أفيالل في وضعية صحية 
حرجة، عقليا وبدنيا، وفي حالة ال تسمح له الدفاع عن 

نفسه، الشيء الذي يعتبر جرمية في حق اإلنسانية.
احلقوقيني  هؤالء  أغلبية  أن  الصدف  حسن  ومن 
ويعرفون  احملمدي  احلي  أبناء  من  الوطن،  خارج 
املشروع  وهو  الثاني  احلسن  مشروع  خبايا  جيدا 
الذي عرف النور سنة 1989 حينما كان عبد الرزاق 
أفيالل رئيسا للجماعة احلضرية لعني السبع، والذي 
مت هدمه من طرف العامل السابق لعمالة عني السبع، 
تعرف  لم  العمارات  تلك  بأن  تقول  بخبرة  جاء  حيث 
أبناء احلي احملمدي عاينوا  البناء، بينما  الطريق إلى 

البناء والهدم.
ما يجب اإلشارة إليه بأن عبد الرزاق أفيالل خريج 
املعهد العالي للتعليم منذ 1948، واإلحصائيات تؤكد 
آنذاك بأن %5 من املغاربة متمدرسني، والرجل كان 
له اختيارين، إما املشي في طريق املعرفة أو ممارسة 

التجارة والبحث عن الثروة.
كان  حيث  قناعاته  إلرضاء  النضال  اختار  لكنه 
ثم  الرجل  بأن  يعلم  والكل  الوطنية،  باملدرسة  متأثرا 

نفيه من 1951 إلى 1954.
حاليا  يتمتع  أفيالل  الرزاق  عبد  بأن  لله  احلمد 

بصدق  رسالته  أدى  الرجل  ألن  مرتفعة  مبعنويات 
له  يشهد  والنقابي  النضالي  تاريخه  أن  كما  وأمانة، 

بحبه لوطنه ومتسكه بالطبقة الكادحة.

س: في كتابك »كفاح نقابي في صفوف حزب 
والنقابي  السياسي  املسار  أبرزت  االستقالل« 
للحاج أفيالل، وقلت بأن الرجل لم يتم إنصافه 

بعد تعرضه ملؤامرة متعددة األطراف. 
فكيف مت نسج خيوط هذه املؤامرة؟

 ،2005 أكتوبر   18 يوم  احملاكمة  انطلقت  ج: 
مر  أي  االبتدائي،  الطور  في  اليوم  حد  إلى  ومازالت 
بعملية حسابية  القيام  افترضنا  لو  7 سنوات،  عليها 
إلثبات  أخرى  سنة   15 ينتظر  أن  أفيالل  على  يجب 

براءته والرجل يبلغ من العمر 84 سنة.

باملغرب  للشغالني  العام  االحتاد  عرف  س: 
بـ«احلركة  سمي  حقيقيا  انقالبا  سنوات  منذ 

التصحيحية«. 
مغادرة  بعد  النقابة  وضع  تقيمون  فكيف 
أهداف  عن  حادت  وهل  لها،  أفيالل  احلاج 

التأسيس ومت توظيفها ألغراض أخرى؟
بصفة  النقابي  العمل  أن  التوضيح  يجب  أوال  ج: 
للشغالني  العام  فاالحتاد  تطورات،  عدة  عرف  عامة 
أجل  من  ناضل   1960 سنة  تأسيسه  منذ  باملغرب 
سميت  والتي  عسيرة  ظروف  وفي  الشغيلة  الطبقة 
منعدمة،  شبه  مادية  وبإمكانيات  الرصاص  بسنوات 

ورغم ذلك فقد جنح في حتقيق العديد من املكاسب.
خصوصا  يختلف،  الوضع  فإن  نرى  وكما  حاليا 
تخصيص   2006 منذ  قررت  املغربية  احلكومة  وأن 
ميكن  ال  وبالتالي  للنقابات،  ضخمة  مادية  إمكانيات 
وأن  احلالية، خاصة  الوضعية  عن  دقيق  إعطاء حكم 
النقابات فاعل وشريك إلجناح  الدولة أصبحت تعتبر 
التنمية البشرية ما ميكن استخالصه هو أن احلركة 

التصحيحية مصطلح ليس له أي معنى.

أية  هناك  تعد  لم  أنه  اليوم  املالحظ  س: 
أن  بعد  والنقابة،  االستقالل  حزب  بني  مسافة 
قبعة  القبعتني:  ارتداء  على  أصر حميد شباط 

زعيم احلزب وقبعة زعيم النقابة. 
أنكم  أم  طبيعيا  الوضع  هذا  تعتبرون  هل 
إلى  السياسي  في  النقابي  انصهار  ترفضون 

حد الذوبان؟
لم  االستقالل  حزب  إلى  وبالنسبة  الواقع  في  ج: 
يكن ممكنا أن نتصور ولو ثانية واحدة أن األمني العام 
الكاتب  الوقت  نفس  في  سيكون  االستقالل  حلزب 
ألن  املصالح،  في  تضاربا  هناك  ألن  للنقابة  العام 
مدرسة  دائما  كان  باملغرب  للشغالني  العام  االحتاد 
لتكوين األطر وتوجيهها، حيث كانت النقابة في خدمة 
احلزب، أما اليوم فيحدث العكس، حيث أصبح حزب 
ما الحظناه خالل  وهذا  النقابة  في خدمة  االستقالل 

فاحت ماي األخير.

س: تقول القيادية في النقابة خديجة الزومي 
أن ملف مشروع احلسن الثاني واحملاكمة التي 
تلته »ملف مطبوخ« لم يكن إال ردعا لتصريحات 
حسابات  تصفية  أجل  ومن  اجلريئة،  أفيالل 

ضيقه.
هل تقاسمون هذا التحليل، وما هي اخللفيات 

اخلفية مللف مشروع احلسن الثاني؟
الزومي،  خديجة  األخت  تصريح  في  جاء  ما  ج: 
في  حاليا  املعتقل  التازي  يوسف  بتصريح  يذكرني 

ملف غريب ومتشابك اخليوط. 
عبد الرزاق أفيالل ومنذ بداية احملاكمة صرح بأنه 
يثق في القضاء، ومازال مقتنعا بذلك، بالرغم ما يقال 
رغم  املهني  يستحضرون ضميرهم  قضاة  هناك  فإن 

اإلغراءات والضغوطات.

كيف  كبير،  نقابي  ابن  أفيالل  رشيد  س: 
استهوته السياسة؟

ج: مجبر أخاك ال بطل، عشت وسط عائلة سياسية، 

العمل  ألن  بذلك  مقتنعا  لست  بأنني  يعني  ال  هذا 
السياسي والنقابي مدرسة للتكوين والتأطير، كما أنه 
من الواجب على كل مغربي غيور على وطنه أن يساهم 

بأفكاره ومواقفه من أجل احلفاظ على القيم الوطنية.

حزب  خروج  قرار  ضد  أو  مع  أنت  هل  س: 
االستقالل من حكومة بن كيران، وملاذا؟

ج: سيكون من الصعب اجلواب على هذا السؤال، 
ألن القرار أصبح خارجا عن املوقف الشخصي لألخ 
املجلس  ملؤسسة  موقفا  أصبح  حيث  شباط،  حميد 
الوطني التي نحترمها، أما بالنسبة ملوقفي الشخصي 
من  اخلروج  ضد  فهو  متجاوزا،  اليوم  أصبح  الذي 
التي  االقتصادية  الظرفية  لكون  أوال  ملاذا؟  احلكومة، 
مير منها املغرب صعبة وكذلك تربص األعداء بوحدتنا 
من جميع  تتطلب  احلالية  التحديات  أن  كما  الترابية، 
أن  يجب  ثم  الوطن،  حماية  أجل  من  اجلهاد  املغاربة 
أفرزتها  حكومة  هي  بنكيران  حكومة  بأن  ننسى  ال 
الشعبي  التوجه  لهذا  عرقلة  وأي  االقتراع،  صناديق 
لديه  أصبح  الذي  االستقالل  حزب  ضد  ستحسب 
وفي فترة قصيرة عالقات معقدة ومتوترة مع حلفائه 

التقليديني وهو موقف اتخذه وال رجعة فيه.
حلفاء،  بالضرورة  يتطلب  املغربي  االقتراع  نظام 
نفسه  سيجد  االستقالل  حزب  بأن  الشديد  ولألسف 
هذا  االشتراكي،  االحتاد  بجانب  شرود  حالة  في 
األخير فضل اخلروج إلى املعارضة بدل االصطفاف 

بجانب حزب االستقالل داخل احلكومة. 

لم يكن بعض االستقالليني ليرضوا بقرار انسحاب حزب االستقالل من احلكومة، 
رغم التعبئة التي تزعمها حميد شباط بنفسه، ورغم جناحه في مترير القرار قبل أن يصدمه الواقع)...(.

في حواره مع األسبوع، يعتبر رشيد أفيالل جنل الزعيم النقابي أفيالل أن  محاكمة والده مبثابة اجلرمية ضد اإلنسانية،
 ويعود إلى ما يسميه تفاصيل املؤامرة)...(، كما ينتقد جمع شباط بني املسؤولية في النقابة واحلزب، 

باعتبار أن هناك تضاربا في املصالح بني ما هو نقابي وما هو سياسي حسب قوله.
وفي إطار احلديث عن املجلس الوطني حلزب االستقالل الذي انعقد مؤخرا،

 يعتبر أفيالل االبن أن خروج حزب االستقالل إلى املعارضة سيجعله في وضعية شرود.

إدبهي حاوره:كريم 

رشيد أفيالل
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فة ثقا
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دنيا بريس شركة محدودة
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المواطنة الفاعلة
تشجيعا ملبادئ املواطنة الفاعلة وتقوية نشاط املسؤوليات 
التواصل  على  الشباب  حث  أجل  ومن  للشباب،  املدنية 
والتبادل وتعزيز املبادئ األساسية للمواطنة النشيطة. ينظم 
املجلس اإلقليمي للشباب واجلمعية املغربية لتربية الشبيبة 
فرع سال، قافلة الشباب وااللتزام املدني برحاب الثانويات 
التأهيلية بسال، بشراكة مع نيابة وزارة التربية الوطنية، 
ودعم من برنامج التشاور املغرب، في الفترة التي بدأت يوم 

10 ماي وستنتهي يوم 20 ماي 2013.

الدورة الخامسة 
لمهرجان مقامات

يونيو فعاليات الدورة   26 إلى   16 حتتضن مدينة سال من 
تنظمها  التي  واملؤانسة  اإلمتاع  مقامات  ملهرجان  اخلامسة 
حفل  ويتميز  الثقافة.  وزارة  مع  بالشراكة  رقراق  أبي  جمعية 
اجلديدة  اإلصدارات  وتوقيع  بتقدمي  السنة  هذه  االفتتاح 
للدكتور عبد احلق املريني مؤرخ اململكة، وبحفل لفن السماع 
يشارك فيه خمسون منشدا يؤدون وألول مرة إبداعات سماعية 
علي  الفنان  الباحث  وتنسيقها  بتصنيفها  قام  متداولة  غير 
مشاركة  في  للدورة  الفنية  اللحظات  أقوى  وتتمثل  الرباحي. 
للطقاطيق  املصرية  والفرقة  الدراويش،  لفنون  التركية  الفرقة 
واألدوار العربية، وفرقة فلسطينية ستؤدي وألول مرة بتوزيع 
مأثورات  جانب  إلى  املغربية  األغنية  روائع  بعض  جديد 
فلسطينية. أما ليبيا فستشارك في الدورة بفرقة أنغام التراث 
والتعبير  املوسيقية  اخللفية  بني  املزج  على  تشتغل  التي 

الكوريغرافي التقليدي.
مساقة في جتويد القرآن الكرمي

ماي اجلاري، حتتضن مدينة  و19  ما بني 17 
الطفولة،  ملهرجان  الثالثة  الدورة  القنيطرة 
سليمة«.  طفولة  أجل  من  »جميعا  شعار:  حتت 
منافسات  تنظيم  املهرجان  برنامج  ويتضمن 
للفن  وورشات  للعرائس،  ومسرحا  رياضية 

في  وللتحسيس  األطفال،  وحلقوق  التشكيلي، 
مجال التربية الطرقية، وأيضا ورشة )ما تقيش 

ولدي( مبشاركة خبراء ومختصني.
سهرة  ستنظم  التظاهرة،  هذه  ختام  وفي 

فنية، إلى جانب تكرمي األطفال املتميزين.

تنظم جامعة محمد اخلامس، أكدال الرباط، 
واجلمعية املغربية لنقاد السينما، ندوة حول 
الثقافة،  وزارة  من  بدعم  والتاريخ،  السينما 

أيام 17 و18 و19 ماي اجلاري.
الباحثني  مشاركة  الندوة  هذه  وستعرف 
والنقاد والسينمائيني: محمد كنبيب، العربي 
فرقزايد،  بوشتى  املريني،  إدريس  الواحي، 
حميد  العدناني،  اجلياللي  حسني،  مبارك 
شويكة،  محمد  محقق،  الدين  نور  بناني، 
إدريس قري، بهيجة سيمو، سعد الشاريبي، 

وإدريس اجلعايدي.

alousbouea@gmail.com

بحي  رقراق  أبي  جمعية  ملحقة  تنظم 
جلمعية  التابعة  األطفال  ودار  اشماعو، 
األهداف  وجمعية  بسال  واإلسعاف  الرعاية 
املجاورة  واألحياء  اشماعو  بحي  النبيلة 
بسال أيام 29-30 و31 ماي 2013، املهرجان 
الرابع عشر لتجويد واستظهار القرآن الكرمي 

للصغار والبراعم من 6 إلى 15 سنة.
ما  املسابقة  في  التسجيل  شروط  وتلزم 

يلي:
11 سنة،   -  6 الصغار: من  - قسم حلفظ 
من  أحزاب  املرشح حافظا خلمسة  يكون  أن 

القرآن الكرمي.
- قسم حلفظ البراعم: من 12 - 15 سنة، 

من  أحزاب  لعشرة  حافظا  املرشح  يكون  أن 
القرآن الكرمي.

- قسم التجويد الصغار: من 6 - 11 سنة، 
أن يكون املرشح حافظا لثالثة أحزاب وملما 

بأحكام التجويد.
- قسم التجويد البراعم: م 12 - 15 سنة، 
أن يكون املرشح حافظا خلمسة أحزاب وملما 

بأحكام التجويد.
28 مايو  سينتهي تسجيل املرشحني يوم 
املؤرخ: محمد بن علي  الكتاب  بنادي   2013
التابعة  األطفال  دار  اشماعو،  بحي  الدكالي 
بلعباس  شارع  واإلسعاف  الرعاية  جلمعية 

تابريكت سال.

ربيع سوس التشكيلي

يعلن املكتب املركزي للعصبة املغربية للدفاع عن حقوق اإلنسان عن تنظيم الدورة 
اإلنسان  حقوق  مجال  في  والتكوين  للدراسات  العصبة  جامعة  فعاليات  من  الثانية 
بشراكة مع املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان يومي: 18 و19ماي 2013 مبدينة 
أكادير، وسيشارك في هذه اجلامعة خبراء وأساتذة باحثون وممثلون عن القطاعات 

احلكومية املعنية ستشمل تقدمي عروض تكوينية، وورشات تطبيقية.

مهرجان الطفولة  في القنيطرة

التكوين في مجال حقوق اإلنسان

الفنون املغربية األصيلة تغطي مساحة كبيرة في الدورة من 
الكبرى  والفرقة  قادري،  سميرة  الباحثة  للمطربة  حفل  خالل 
للطرب  الوطنية  والنخبة  باألمازيغية،  والسماع  للمديح 

األندلسي وامللحون.
يقدم  بحفل  العلج  الطيب  أحمد  املبدع  روح  الدورة  وتكرم 
فيه تركيب ألروع أغاني الراحل بأصوات الشباب املتفوقني في 

برامج املسابقات وطنيا وعربيا.

مع  وبشراكة  الثقافة  وزارة  وبدعم  درعة  ماسة  سوس  جهة  والي  إشراف  حتت 
تنظم  ألكادير،  اجلماعي  املجلس  مع  وبتعاون  والتكوين  للتربية  اجلهوية  األكادميية 

جمعية أكادير للفنون التشكيلية  الدورة 13 من ربيع سوس التشكيلي
حتت شعار »العمل التشكيلي اجلمعوي باملغرب: أية مشاريع للتنمية املجتمعية«، 

وذلك في الفترة املمتدة من اخلميس 30 ماي إلى يوم السبت فاحت يونيو 2013.

املغرب وأورا 
في إطار أنشطته العلمية، ينظم مختبر املغرب والعوالم الغربية 
لقاًء  ومناقشة للكتاب الذي صدر مؤخرا للمؤرخ املغربي عبد املجيد 

القدوري:

لعروسي،  وموليم  العزري  محمد  األستاذين  مبشاركة   وذلك 
وتسيير  ملساملي  احلق  عبد  األستاذ  واملترجم  املؤلف  وبحضور 
بقاعة   2013 ماي   16 اخلميس  يوم  الدخيسي،  مجيد  األستاذ 

احملاضرات بالكلية ابتداًء من الساعة التاسعة والنصف صباحا.

Le Maroc et l Europe XV-XVIIIéme siècle

problématique et dépassement



تقع  العاصمة  في  حديقة  أقدم 
الثاني، وشالة،  بني شوارع: احلسن 
املنصور،  ويعقوب  مليلية  وساحة 
ويوغوسالفيا،  واملوناستير، 
ويسمونها اليوم: »نزهة حسان« وقد 

تأسست سنة 1920.
من  الغاية  كانت  احلديقة  هذه 
ورئة  متنفسا  تكون  بأن  إحداثها 
لسكان املدينة القدمية، وحسان واحلي 
اإلداري، فإذا بها تتحول تدريجيا إلى 
اإلهمال  طالها  بعدما  ميتة  حديقة 
والتهميش من طرف اإلدارة املشرفة 

عليها وهي إدارة املياه والغابات.
وفقدت  شاخت  األشجار  فجل 
ما  واألغراس  وأغصانها،  خضرتها 
هي سوى عبارة عن »البقولة الغنية 

األطفال  ألعاب  وحلبة  بالبروتني«، 
وخردة  »الفيراي«،  مجمع  عن  عبارة 
من بقايا أعمدة، واملنصة التي كانت 
والباب  مهجورة،  أصبحت  لألجواق 
مليلية  ساحة  إلي  يؤدي  كان  الذي 
كانوا  الذين  واحلراس  »إعدامه«،  مت 
يحرسون األبواب تخلوا عن مهامهم 
وصارت احلديقة عبارة عن شبه »بار« 
الذين  واملشردون  السكارى  يدخلها 
ينغصون على الباحثني عن الهدوء، 
أصبح  فيها  شيء  وكل  هدوءهم. 
منطقة  كانت  فإذا  ويرهب،  يخيف 
في  تلوثا  األكثر  املنطقة  هي  حسان 
كل العاصمة بفعل أنها حتولت إلى 
والطوبيسات،  للطاكسيات  »قامرات« 
فيها  التي ال توجد  القدمية  واملدينة 

واحدة،  خضراء  منطقة  أو  شجرة 
بالركب  التحقت  حسان  نزهة  فإن 
في  تتجول  التي  التهميش  بقاطرة 
حسان، احلي الذي كان راقيا وجميال 
والضوضاء  التلوث  في  إغراقه  ومت 
وإعادة  إصالح  من  حتى  وحرمانه 
تهيئة احلديقة أو النزهة التي حتمل 
اسمه، فمن املسؤول؟ مندوبية املياه 
والغابات أم اجلماعة؟ واملطلوب من 
مقاطعة حسان، الدفاع عن سكان هذه 
األحياء وعن هذه احلديقة التاريخية 
التي صارت في ذمة الله، وترفع إلى 
من يهمه األمر تذمر السكان ورغبتهم 
حسان،  نزهة  إلى  احلياة  إعادة  في 
عن  تبعد  ال  التي  املهملة  احلديقة 

الوالية إال مبائة متر.

بقلـم: بوشعيب اإلدريسي

رائدات   نساء 
بأعمال  قمن  رباطيات 
عظيمة، دون أن يشعرن 
إلى  يسعني  أو  بذلك 
هي  وتلك  الشهرة، 
التي  احلميدة  الصفة 

نكران  صفة  الرباطيات،  بها  تتمتع 
أخبارهن  غياب  والدليل  الذات. 
إليهن  فبالنسبة  اجلليلة،  وأعمالهن 
فكرية،  قناعة  عن  روتيني  عمل  هو 
موضوع  إلى  التطرق  هنا  وأحاول 
البعض  يحاول  ما  غيرت  رباطية 

تغييره باحلروب والكوارث.
سنوات  من  األيام  أحد  ففي 
املاضي  القرن  من  السبعينيات 
يزور  إفريقية  دولة  رئيس  كان  وبينما 
عيناه  وقعت  خاصة،  زيارة  العاصمة 
للعثور  مرافقوه  اجتهد  رباطية  على 
فتقدم  احمليط.  بحي  عنوانها  على 
فخامة الرئيس خلطبة الفتاة الرباطية 
في  والديها  مع  تسكن  التي  الفقيرة 
دهشة  كانت  وكم  للكراء،  شقة صغيرة 
بالرفض، ال  فخامته عندما قوبل طلبه 
لشيء، إال ألنه من ديانة غير اإلسالم، 
وتصوروا رئيس دولة بنفوذه وأمواله 
الفقيرة،  الرباطية  العائلة  ترفضه 
شرط  أمام  صاغرا  أدراجه  ويعود 
وهو  فيه  نقاش  وال  تهاون  ال  صارم 

السيد املطاع في بلده.
ويبدي  الرئيس  يعود  أيام  وبعد 
استعداده للتخلي عن ديانته واعتناق 
الرباطية  اإلسالم دينا حنيفا، وتوافق 
إلى  الرئيس  فيعود  القران،  عقد  على 
الرباطية  ويتزوج  إسالمه  ويعلن  بلده 
السعودية  اململكة  إلى  بها  ويسافر 
بأن  يقر  ومنها  احلج  فريضة  ألداء 
اإلسالم  هو  لبلده  الرسمي  الدين 
الدول  جامعة  إلى  انضمامه  ويطلب 

اإلسالمية، والله أكبر على رباطية.
نشر  في  تنجح  فقيرة  رباطية  وهذه 
دين الله وإعالء كلمته باحملبة واملودة، 
فيما فشلت أعمال العنف والتطرف من 
احمليط،  حي  ابنة  حققته  ما  حتقيق 
األصول  وذات  واألصيلة  املتأصلة 
مبحبة  زواجها  قايضت  التي  العريقة 
محمد  سيدنا  الكرمي  نبيه  ودين  الله 

صلى الله عليه وسلم.
البلد اإلفريقي املعني تعلوه اليوم 5 
الصلوات  اآلذان ألداء  اليوم  مرات في 
بدال من أجراس الكنائس وأصبح كتاب 

الله يدرس في املؤسسات التعليمية.
الرفيق  إلى  انتقل  اإلفريقي  الرئيس 
وترك  األخيرة  السنوات  في  األعلى 
شعب،  حياة  غير  عظيما  دينا  لبلده 
ذلك البلد الطيب والذي يرتبط باململكة 
أرملة  وتلقب  متينة،  ودية  بعالقات 
الرئيس املتوفى: مباما.. هذه املاما لم 
تظهر قط في أية لقطة وظلت متوارية، 
واحتراما لهذه الرغبة لم نذكر ال اسمها 

وال اسم زوجها وال البلد اإلفريقي.
قيد  على  تزال  ال  رباطية  امرأة  إنها 
إفريقية  أمة  تاريخ  صنعت  احلياة، 
ورفعت راية اإلسالم وظلت وراء رجل 
تفتخر  الرباط  والزالت  عظيم  إفريقي 

بها.

إدارة؟ أم  جمعية؟  للموظفني:  العامة  التعاضدية  حديث العاصمة

املرأة الراطية
 التي نشرت اإلسالم

في  منخرطني  الرباط  في  املوظفني  كل 
التعاضدية العامة للموظفني، وتقتطع مباشرة 
من رواتبهم الشهرية نسبة مائوية من أجورهم 
تتراوح ما بني 2000 درهم و5000 درهم سنويا 
املوظفون  فهل  لتأمني سيارتني.  يكفي  ما  وهو 
كل  قبل  التعاضدية؟  هذه  خدمات  عن  راضون 
شيء هذه التعاضدية ما هي إال جمعية تخضع 
لقانون اجلمعيات وال عالقة لها باإلدارة، ويسير 
شؤونها رئيس منتخب من األعضاء املنخرطني 
مع  ولكن  منتخب،  اآلخر  هو  مكتب  مبساعدة 
األسف هذه القاعدة يتم االلتفاف عليها بشتى 
الطرق وتتحول وزارة التشغيل إلى وصي على 
الوظيفة  لوزارة  تابعون  هم  الذين  املنخرطني 
التشغيل،  بوزارة  لهم  عالقة  وال  العمومية 
وجوابا على تساؤلنا، فاملنخرطون غير راضني 
هو  فالتعاضد  التعاضدية،  خدمات  عن  متاما 

املساندة واملعونة والوقوف إلى جانب املنخرط 
املريض في محنته وتوجيهه ومساعدته للولوج 
إلى املصالح الطبية لكن أصبحت التعاضدية مع 
األسف تقوم بدور صندوق بريد تتوصل مبلفات 
وترد عن نفس الصندوق بحوالة مبلغها بعيدا 

عن املصاريف التي تكبدها املريض.
وآالف املرضى ال يقوون على احلركة أو التنقل 
حتى لزيارات األطباء وباألحرى وضع ملفاتهم 
إلى  حاجة  في  املنخرطني  هؤالء  بالتعاضدية، 
عن  عاجزون  واآلالف  تعاضديتهم،  من  تعاضد 
شراء األدوية أو أجهزة طبية أو تركيب أسنان أو 
نظارات أو إجراء حتليالت أو تشخيص أمراض 
باألشعة، وهؤالء املنخرطون يلزمون بالدفع أوال 
التعويضات  يدوم شهور،  وقت  إلى  انتظار  ثم 

التي ال ترقى إلى التكاليف.
دون  واجبات  يؤدون  املنخرطون  األسف  مع 

للعجزة  خصوصا  خدمة  أية  من  االستفادة 
واحلوامل وأصحاب العاهات.

منخرطيها  تؤازر  جمعية  هي  التعاضدية 
وليست تأمينا تخضع لشروط أو إدارة مقيدة 
بقوانني، ويجب أن حتسن ما تقدمه من تعاضد 
للمنخرطني  تعاضدية  أنها  بالفعل  وتبرهن 
من  األمراض  عليهم  تتسلط  الذين  املوظفني 
اخلدمات  من  بالعاهات  ويصابون  وظائفهم، 

التي يقومون بها.
واملوظفون املنخرطون ال يطلبون صدقات وال 
يتسولون هبات، فهم يدفعون سنويا للتعاضدية 
والطوبيسات  السيارات  سائقو  يدفعه  ما 
اآلخرون  هم  املنخرطون  يحظى  فهل  لتأمينها، 

مبيزة املؤمنني من طرف شركات التأمينات؟
ملنافسة  جديدة  تعاضديات  حتدث  وهل 

التعاضدية الوحيدة؟
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الراط يا حسرة

الله ذمة  في  حسان  نزهة  الراط..  في  حديقة  أقدم 

فتح نفق األوداية وهو ممتد على مسافة 1000 متر 
ومتضمنا ملسارين ذهابا وإيابا للسيارات التي تقطعه 
يوميا في حدود 30 ألف سيارة وشاحنة، كلف حوالي 
50 مليار سنتيم، والشهية التنموية إلضافة نفق جديد 
آخر يربط هذه املرة بني طريق شاطئ سيدي اليابوري 
بالرباط مع مدينة سال، وهو نفق سيختزل املسافة بني 
العدوتني في 5 دقائق بدال من 30 دقيقة، زيادة ملتاعب 

االكتظاظ ومصاريفه وهواجسه.
إنه مشروع احللم الكبير، ومشروع قد يحول املنطقة 
بأسرها من األوداية في الرباط إلى املريسة بسال إلى 
منطقة تدب فيها احلركة وتنتعش فيها احلياة وتغير 
جذريا تلك املناطق التي كانت مقابرا، إلى أعظم قطب 
اقتصادي وسياحي في كل اململكة، بالطبع إذا تكاثفت 
اجلهود بني السالويني والرباطيني واتفقوا على إحداث 
نفق حتت الوادي يكون هو األول في العاملني العربي 

باألخوة  يذكر  عائلي  ميثاق  أكبر  ويكون  واإلفريقي 
وبالتاريخ املشترك للعدوتني.

ويبقى مشكل التمويل وطريقة التدبير، وهما ملفان 
ميكن أن تتكلف بهما وكالة أبي رقراق كما تكلفت مبا هو 
أهم من قناطر ونقل، وسكك حديدية ونفق، على أساس 
أن يبرمج املرور في »النفق املشروع« بني الرباط وسال 
باألداء. وهذا سيسهل مأمورية املمولني ويدفعهم لقبول 
املساهمة بأموالهم ألن هناك ضمانة الستعادة واالستفادة 
من مشروعهم. في الرباط ابن املدينة ولعلو وهو عمدة 
العاصمة، وفي سال ابن املدينة العمدة األزرق، وكالهما 
يتطلعان لتسجيل فترة انتدابهما مبشاريع تكون خالدة 
ونافعة، ومعجزة القرن على الصعيد العاملي.  وال ننسى 
كيف فتح يعقوب املنصور الرباط، فتحها قادما من سال، 
بطلب من أهلها، واليوم هل تلتقي نقطة انطالقته بنقطة 

دخلوه عبر نفق من حتت الوادي؟

من

 أرشيف

 الرباط

صورة التقطت سنة 
1959 ملجموعة من طلبة 
املخضرمة،  الثانوية 
يوسف  موالي  ثانوية 
بعض  منها  تخرج  التي 

عمالقة اململكة.
الصورة  هذه  في 
وطنية  شخصيات 
وال  رائدة  بأدوار  قامت 
ملشعل  حاملة  تزال 
والعمل  والعلم  الثقافة 

اجلمعوي.
مسافة  على  ونحن 
هذه  من  سنة   55
التاريخية  الصورة 
الرباطي  الشباب  لهذا 
الرباط  ورجال  باألمس 

اليوم.

هل تقع المعجزة بين الرباط وسال؟
العاملية  العواصم  كسائر 
مراقبة  العاصمة  أصبحت  الكبرى 
كبريات  في  ومؤمنة  بكاميرات 
واملرافق  املهمة  والشوارع  املدارات 
»الكاميرات«  هذه  ولكن  احليوية، 
مع األسف لم تدخل بعد األحياء 

الهامشية.

ال  حسان  بحي  األزهر  زنقة 
مرور  على  وممنوعة  محتلة  تزال 
بالرغم  والراجلني،  السيارات 
إيطاليا  قنصلية  مقر  انتقال  من 
وهذه  متى  فإلى  أخرى،  جهة  إلى 

»مستعمرة«؟ الزنقة 

الذين  املهن  أصحاب  من  كثير 
شك  وبدون  مهنهم  ميارسون 
إذا  تصدقوا  لن  املاليير،  يجنون 
هي  ديون،  ذمتهم  في  بأن  عرفتم 
 23 وقدرها  للجماعة  ضرائب 

مليارا.

من  التجارة  أصحاب  أما 
الشركات، فهي في ذمتها 8 ماليير 
ال  كرماء  واملنتخبون  للجماعة، 
أصحاب  وال  شركات  ال  يزعجون 
السكان  »يعصرون«  فقط  املهن، 
واملباني،  األزبال،  ضرائب  ألداء 

والبروزات..الخ.

حول  حتقيق  فتح  نتمنى 
للجماعة  منحت  التي  القروض 
من طرف 3 أبناك: بنكان أجنبيان 
ومؤسسة وطنية، وفيم استعملت؟ 
سنويا  تؤدي  الرباط  بأن  علما 
الديون  تلك  لتسديد  مليارات   10

التي تركها املجلس السابق.

أسرار العاصمة



محاكمة رئيس جماعة اخلنيشات 
سبب قع »مشبوهة«

ما يجري ويدور في المدن

أفارقة يتاجرون في مواد خطيرة في الدار البيضاء والوزارة غائبة

الرباط : األسبوع 
خاصة  املغربية  املدن  مختلف  تعرف 
وفي  بالرباط  »الكزا«  القدمية  املدينة  
للمهاجرين  كبيرا  انتشارا  البيضاء،  الدار 
األفارقة الذين ينشطون في جتارة الهواتف 
والدهون  والعقاقير  والزيوت،  واألعشاب 
التي تشكل خطرا على صحة املواطنني في 
قبل  من  الصحية  للمراقبة  تام  غياب  ظل 

السلطات احمللية والصحية. 
للعديد  املنتمون  األفارقة  هؤالء  ويعمد 
القارة  جنوب  االفريقية  البلدان  من 
السمراء، إلى عرض منتجاتهم فوق األرض 
في  أو  احلارة،  الشمس  أشعة  أمام  لتكون 
أماكن ال تراعي شروط السالمة للمحافظة 
يسبب   قد  مما  املنتجات،  هذه  جودة  على 
والدهون  األعشاب  على  انعكاسات 
صالحياتها  تاريخ  يبقى  التي  والعقاقير، 
والتالعب  للتزييف  معرض  أو  مجهول 
املجال  عن  املسؤولة  اجلهات  غياب  في 
الباعة  هؤالء  هدف  يبقى   لكن  الصحي. 

ودعوتهم  املارة  استقطاب  هو  املتجولني 
شروحاتهم  إلى  واالستماع  جتريب،  إلى 
تتوفر  التي  واملكونات  اخلصائص  حول 

عليها هذه املواد  املجهولة املصدر.
التي  سلعهم  األفارقة  هؤالء  يعرض 
املنتجات  عن  جدا  مرتفعة  غالبا   جتدها 
خالله  من  يهدفون  عمل  وهو  احمللية، 
حسب بعض املواطنني إلى إيهام املشترين 
جودة،  وذات  فعالة  املنتجات  هذه   بكون 
مختلف  معاجلة  في  كبيرة  جناعة  ولها 
مناعة  اجلسم  ومنح  والبرودة،  األمراض 
ملقاومة التقلبات املناخية من برد وحرارة. 
وتتراوح أسعار بعض العلب الصغيرة من 
وبعض   ،50 و   20 بني  ما  وزيوت  دهون 
تتراوح  والسنغالية  النيجيرية  املنتجات 

مابني 50 و 100 درهما.
األخرى   املنتجات  بعض  ترويج  ويتم 
وشابات  فتيات  قبل  من  املقاهي  في 
افريقيات يقمن بالترويج  لبعض املنتجات 
الكثير  بالرجال، بحيث  اجلنسية اخلاصة 

لطلبات  يستجيبون  والشباب  الرجال  من 
الدهون  هذه  يقدمن  اللواتي  االفريقيات، 
مثل  اجلنسية  واملنشطات  واملهيجات 
على  باهظة  بأثمان  املهربة،  »الفياغرا« 
املمارسة  خالل  ومحفزات  مكمالت  أساس 

اجلنسية. 
األفارقة  الباعة   بعض  أصبح  وقد 
النيجر  و  والسينغال  مالي  من  املنحدرين 
تشبث  على  يعتمدون  وبوركينافاصو...، 
وسيلة  يعتبر  الذي  بالدين،  املغاربة 
جناعة  حول  باألفكار  الناس  إلقناع  
وهذا  البديل،  الطب  من  وغيرها  األعشاب 
لترويج  األفارقة  لهؤالء  الفرصة  مينح  ما 
ما  وغالبا  املساجد،  أمام  املنتجات  هذه 
مستوحاة  وألفاظ  سلوكات  يستعملون 
عديدة  كتبا  أمامهم  ويضعون  الدين  من 
إلقناع  متنوعة  طبية  مواضيع  عن  تتحدث 
املصلني بأن هذه املواد مذكورة في الكتب 
األمد،  طويلة  صالحية  مدة  ولها  الدينية، 

مابني عامني إلى خمس سنوات.

النواصر:األسبوع
محمد  مطار  قرب  بالنواصر  النخيل  حي  سكان  يعيش 
اخلامس الدولي بالدار البيضاء، التهميش واإلقصاء من قبل 
املاء والكهرباء رغم االحتجاجات  املسؤولني، بسبب غياب 

املتواصلة للساكنة.
غياب  بسبب  صعبة،  الساكنة  وضعية  وأصبحت 
والكهرباء  املاء  خصوصا  احلياة  ومتطلبات  ضروريات 
في الليل، رغم أن مشروع إعادة إسكان قاطني حي النخيل 
من  مجموعة  لكن   ،2004 سنة  ملكي  بتدشني  حضي  الذي 
تقليص  بينها  املشروع،  من  إقامة  اخلروقات وقعت خالل 
 47 إلى  مربع  متر   60 و   65 من  األرضية  البقع  مساحات 
متر مربع، وعدم اجناز املرافق العمومية املضمنة في دفتر 

التحمالت والتالعب في لوائح االستفادة.
جودة   منها  املشاكل  من  مجموعة  من  املشروع  ويعاني 
البناء، والبنية التحتية الشيء الذي خلق تدمرا كبيرا لدى 
الساكنة خصوصا أن هذا امللف لم يتم طيه بصفة نهائية 
أسرة باحلي الصفيحي، والتي  نظرا لتواجد حوالي 200  

لم تنخرط في املشروع إلى حد اآلن.

مواطنون محرمون من »ماء« 
و»الكهرباء« بالنواصر

سطات : نور الدين هراوي 
تسببت حرارة الطقس التي تعرفها مدينة سطات هذه األيام، في 
الكثير  ولد  الذي  الشيء  الضارة،  احلشرات  من  مجموعة  انتشار 
حربا  يخوضون  أصبحوا  الذين  املدينة،  سكان  لدى  االستياء  من 
وقائي  تدخل  غياب  في  بيوتهم  داخل  احلشرات  هذه  مع  يومية 

احمللية. للسلطات 
)فيالت  الراقية  األحياء  سكان  وخاصة  املواطنون  ويشتكي 
مجاورة  أحياء  باعتبارها  القسم...(  حي  الفرح،  حي  الكنانط، 
التي  والعقارب  األفاعي  لسعات  من  الطبيعة،  ونباتات  لغابات 
تهجم على مساكنهم من حني ألخر، خاصة في التوقيت الليلي مع 
برودة الطقس في غياب أي حترك من قبل اجلهات املعنية، من أجل 

وضع حد لهذه الظاهرة التي تقض مضاجع املواطنني.
وعرفت املدينة انتشارا غير مسبوق من قبل »البعوض والناموس« 
في األماكن العامة، لكن شركة النظافة لم تقم بأي  مجهود إضافي، 
أصبح  الذي  الشيء  احلرارة  ترتفع  حينما  الظاهرة،  هذه  ملكافحة 
القيام  أجل  من  الصحة  حفظ  مصالح  جميع  بني  تنسيق  يتطلب 

بحمالت الستئصال هذه احلشرات الضارة.
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سيدي قاسم : عمران ابو جاسم
سيدي  لعمالة  التابعة  للخنيشات  القروية  اجلماعة  تعيش 
إلى  االستماع  مت  بعدما  عقارية،  فضيحة  وقع  على  قاسم 
االبتدائية  باحملكمة  عمومية  جلسة  في  اجلماعة  رئيس 

قاسم. بسيدي 
تفجرت هذه القضية بعدما تقدم بعض املستفيدين بشكوى 
قضائية، يبرزون من خاللها أنهم متضررون من عدم متكينهم 
أنهم  موضحني  البناء،  بتصاميم  متعلقة  إدارية  شواهد  من 
مساحته  تعرف  ال  عقار  في  واالحتيال  للنصب  تعرضوا 
الفرنسيني  املعمرين  احد  ورثة  اسم  في  ومسجل  احلقيقية، 
التي  مغربية،  سيدة  اسم  في  يتحول  أن  قبل  باخلنيشات، 
بتاريخ  إدارية من طرف رئيس اجلماعة موقعة  تلقت شهادة 
البقع  ان  فيها  يشهد  ثانية   إدارية  2006/06/10، وشهادة 

التعمير  ناحية  من  عائق  اي  يشوبها  ال  القسمة  موقع 
البحث  أجل  للقضاء من  املتضررون  وتقدم   للبناء.  وصاحلة 
العقار  من  في مساحة شاسعة  التالعب  في قضية  والتقصي 
الذكر.  السالفة  باجلماعة  احلضري  املدار  داخل  املتواجد 
املسلمة  البناء  تصاميم  و  اإلدارية  الشواهد  البحث  وشمل 
لبعض املستفيدين، من طرف اجلماعة بينما مت رفض منحها 

للبعض األخر، و هذه هي النقطة التي أفاضت الكأس.
املجاورة  املنازل  سكان  تدخل  بعدما   املشكل  تفاقم  وقد 
الطريق،  قطع  عملية  على  معترضني  النزاع،  محل  للبقع 
تسليم  أن مت  بعد  الثاني. خصوصا  بشارع احلسن  املرتبطة 
البناء لبعض املستفيدين من هذا العقار  التصاميم و رخص 

ومت إقصاء آخرين مببررات غامضة.
املساحة  جتهيز  ضرورة  يشترط   التعمير  مجال  قانون 
املعدة للبناء قبل الشروع في بيعها. و هذا ما جعل املشاكل 
بتطورات  امللف  هذا  ينذر  إذ  املشتري.  و  البائع  بني  تتفاقم 

مثيرة، قد جتر مسؤولني آخرين إلى القضاء.

كتابة  يرجى  الصحفي«.  »األسبوع  عبر  الجهات،  كل  إلى  يصل  والذي  األنحاء،  كل  في  يسمع  الذي  مدينتك  صوت  »الجهات«  صفحات  من  إجعل   : األعزاء  ومراسلينا  قرائنا  إلى 
 alousbouea@gmail.com الرسائل الواردة عبر البريد العادي بخط واضح حتى نتمكن من معالجتها في أحسن الظروف، أو يكفيكم مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني التالي : 

 تعرف مدينة أرفود التابعة لعمالة الراشيدية، انتشارا 
بعبارات  يتفوهون  الذين  واملخمورين  للمنحرفني  واسعا 
نابية وساقطة، حولوا هدوء املدينة ليال إلى صراخ وعربدة 
استياءا  خلف  الذي  االمر  الفجر.  مطلع  حتى  وضجيج 
كبيرا للسكان وذويهم، في انتظار حترك لدوريات الشرطة 

الليلية حملاربة هذه الظاهرة املخلة باحلياء العام.

 أصبحت بعض الطرق في حالة مزرية نتيجة اإلهمال 
الذي يطالها من قبل املسؤولني، وأصبح لزاما على العمالة 
التدخل إلصالح هذه الطرق  التي لها دور كبير في تنقل 
فالطريق  أخرى.   مبدن  أرفود  مدينة  وربط  الساكنة 
تنجداد  بني  تربط  التي  اصالحها،  من  البد  التي  االولى 
وأرفود)90كلم( مرورا عبرجماعات »اكلي«  حتى ...اجلرف، 
والريصاني  أرفود  الرابطة بني  الثانية هي  الطريق  بينما 
مستوى  على  توسيع  عملية  إلى  حتتاج  والتي  كلم(   21(
اجلوانب، نظرا لكثرة استعمالها من قبل السياح وزوار املآثر 

التاريخية للريصاني ورمال مرزوكة الذهبية.

»احلسن  ضريح  من  بالقرب  القاطنة  الساكنة  تنفست 
إصالح  مت  بعدما  الصعداء،  الريصاني  مبدينة  الداخل“ 
وتعبيد الطريق الرابطة بني الضريح والطريق الرئيسية 
في  الراغبني  على  األمر  سيسهل  الذي  الشيء  للمدينة، 

التعرف على هذه املعلمة التاريخية. 

املعطي«  بن  حماني  »الصغيري  أرفود  مستشفى  يعرف 
والتي  للمواطنني  تقدم   التي  الطبية،  اخلدمات  ضعف 
اعتباره  إلى  البعض  دفع  مما  االستشارات،  تتجاوز  ال 
الضعيفة  البدائية  للخدمات  نظرا  فقط،  »مستوصف« 
التي تقدم للمرضى الزوار.  ويضطر املواطنون للتنقل إلى 
مستشفى موالي علي الشريف بالرشيدية )74كلم( لتلقي 
اإلسعافات والعالجات الضرورية. في انتظار تدخل الوزارة 
الوصية للرقي باخلدمات الطبية في »مستوصف« وجعله 
يضم التخصصات والعمليات اجلراحية رأفة  بسكان أرفود 

واجلهات.

فيالليات

انزكان ايت ملول : سعيد مكراز
وجهت ساكنة اجلماعة القروية »التمسية« دعوة إلى ممثلي 
السلطة احمللية وعامل إقليم إنزكان، تطالب فيها برفع الضرر 
الذي حلق بهم من احتالل للملك العام من طرف باعة متجولني، 
قاموا بتحويل الطريق املتفرعة عن شارع املختار السوسي إلى 
سوق عشوائي على طول الطريق املؤدية إلى السوق اليومي، 
وتعتبر الطريق الرئيسية نحو دوار»البدوع«   الذي يعتبر من 

أكبر  الدواوير من حيث الكثافة السكانية باجلماعة.
الباعة  قبل  من  العام  امللك  احتالل  الساكنة  تستنكر  و   
املتجولني، وجتارا نصبوا خياما بجوانب الطريق العام، مما 
وجه  في  مغلقة،  »زنقة«  األصل  في  وهي  الطريق   هذه  جعل 
حركة السير واجلوالن. وتعاني  الساكنة من عدة مشاكل من 
من  بحرمانها  أساسا  وتتعلق  العشوائي،  السوق  هذا  جراء 
ومرور  عبور  ومن  االسعاف،  سيارات  خدمات  من  االستفادة 
القاطنني في احلي، وتسبب هذا االحتالل  املواطنني  سيارات 
الذين  واملتسكعني  األزبال  املهول  انتشار  في  العام  للملك 

يتخذون املكان مالذا ملمارسة تصرفاتهم املخلة باآلداب.

»الفراشة« يستعمرون الطرق 
في إنزكان

السلطات تحت رحمة 
الناموس والعقارب

منوذج لم يتاجر فيه األفارقة.
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مستشار »يحطم« سيارة جماعة  اليوسفية
 أطفال الشوارع في مراكش 

يستغيثون »الفراجة فينا« 

نداء للمسؤولين: 

مراكش:سعاد املدراع  
يشكل أطفال الشوارع مبراكش احدى الظواهر 
مستقبل  تهدد  مأساوية  عواقب  ذات  اخلطيرة 
املراكشي  الطفل  أصبح  فقد  بأكملها،  أجيال 
املراكشية  األسر  لدى  عيش  لقمة  لربح  وسيلة 

الفقيرة . 
احلمراء  املدينة  من  ركن  أي  يخلو  وال 
بعد  يوما  املتنامية  اخلطيرة  اآلفة  هذه  من 
املدن  أكتر  من  احلمراء  املدينة  يوم....وتعد 
التي  اخلطيرة  اآلفة  هذه  انتشار  تعرف  التي 
سياحية  قبلة  باعتبارها  املدينة  واجهة  تشوه 
تفكك  عن   ناجتة  الظاهرة  فهل  متميزة. 
األسرة؟. نظام  على  األبناء  مترد  ؟أم   األسرة 
احلمراء  شوارع  في  طفل  ألف  من  أكتر 
عراة  شبه  جتدهم  لها  يرثى  حالة  في  يعيشون 

ملجأ  احلدائق..ال  في  األرصفة..  ..على  املطاعم  ...قرب  وعجالتها  السيارات  بني  حفاة  يندفعون 
غالبا  للمبيت.و  مكانا  املهجورة  واحلدائق  العمومية  األماكن  بعض  يتخذون  فهم  مسكن،  وال  لهم 
القمامة. في  الساكنة  بها  تلقي  التي  الطعام  بقايا  التقاط  للتسول   الراقية  األحياء  في   جتدهم 

العديد من هذه الشريحة فاقدة للحماية األسرية بسبب الفقر و الطالق و االنقطاع عن الدراسة و 
بهم هذا  املجتمع ويودي  الكراهية نحو احلياة   لهم  تتولد  والشارع، مما  العمل  إلي سوق  دفعهم 

الوضع إلى دخول عالم االنحراف، اإلجرام، التسول و االستغالل...
وهناك من يحملهم مسؤولية الوضع االجتماعي الذي هم فيه، وهناك فئة من الناس تنظر إليهم 
نظرة احتقار وحقد وكراهية، بينما هم ضحايا قبل أن يكونوا أي شيء آخر، ضحايا عوامل مجتمعية 
املجتمع. وإهمال  األسري  والتفكك  العيش  ظروف  لصعوبة  مضطرين  ترحمهم،  لم  اقتصادية   و 

هشام، 15 سنة من بني أطفال الشوارع الذي رمى بهم القدر خارج البيت، وأصبح يعتبر أصدقاءه 
املشردين هم عائلته، معتبرا الوضعية التي يعيشها جاءت نتيجة الصراع املستمر بني والدته و أبيه 
املدمن على الكحول، قائال » أفضل الشارع على البيت، فهناك دائما صراع في املنزل بني والدتي ووالدي، 

حيث يقوم والدي ببيع األثاث املنزلي القتناء قارورة كحول مما يولد مشاحنات دائمة بينهما«.
تختلف الظروف من طفل ألخر، املهدي 12 سنة، من ضحايا اجلهل األسري، يقول » انقطعت عن 
الدراسة بسبب الفقر، وأصبحت ملزما من والدي اخلروج للعمل لبيع املناديل بني طرقات باب دكالة 
وجليز، وعلي الرجوع يوميا مببلغ 20 درهما، ألن  أبي سيقتلني ضربا، لكني خشيت من قمعه وقررت 
عدم الرجوع إلى البيت الني لم أمتكن من توفير هذا املبلغ«  أما أمني ذو 13 ربيعا، قال »بعد وفاة 
والدتي وزواج والدي وجدت نفسي أتسكع في عالم املخدرات »السلسيون و الكالة و القرقوبي«...

وتكفي نظرة واحدة إلى أمني، لتقرأ من خالل ثيابه الرثة وجسده النحيل وجهه املليء بالندوب، ما 
يكابد ويعاني املسكني.

أصبحت الظاهرة تنذر بضياع املزيد من األطفال، وهذا ما يتطلب سبل ووسائل أجنع للوقاية من 
اتساع الظاهرة في املدينة السياحية، وهنا يطرح السؤال أين دور املجتمع املدني؟ واملجالس املنتخبة 
املزيد  وخلق  البريئة،  الطفولة  هذه  بحماية  امللزمة  والتضامن  األسرة  ووزارة  احمللية؟  والسلطات 
التعامل مع األسرة، وحتميل  التربوية الستيعاب األطفال املشردين، والصرامة في  من  املؤسسات 

املسؤولية ألولياء األمور عن ضياع ورمي األبناء إلى الشارع!.

اليوسفية:  نورالدين الطويليع
تسبب أحد  املنتخبني املنتمي ألغلبية مجلس اجلماعة احلضرية لليوسفية، في أضرار حلقت 
بسيارة في ملكية اجلماعة من نوع »داسيا«، بعدما اصطدام بعربة حصان مجرورة مبنطقة جماعة 

سحيم إلقليم أسفي.
وقد أصر  عضو املجلس البلدي الذي كان متوجها ملدينة أسفي  بغاية الترفيه والتبضع من بعض 
األسواق، على تغرمي صاحب العربة حول األضرار التي حلقت بالسيارة، لكن بعد استشارته لرئيس 
اجلماعة إلخباره باحلادث، وبعزمه االتصال بالدرك امللكي، تراجع عن إصراره بعدما نصحه رئيسه 
بإخالء سبيل سائق العربة، والعودة على جناح السرعة ملدينة اليوسفية، لكونه يستعمل سيارة 

اجلماعة خارج إطار املهام اجلماعية الشيء الذي يضعه في  وضعية غير قانونية.
  يذكر أن اتهام بعض املستشارين  لزمالئهم  باستغالل سيارات اجلماعة احلضرية ألغراض 

شخصية خارج تراب املدينة أصبح من األمور املعتاد سماعها في دورات املجلس البلدي.

الوعود الكاذة في ودنيب 
الراشيدية : األسبوع 

طالبت فعاليات املجتمع املدني ببوذنيب، املجلس البلدي بتحمل املسؤولية وااللتزام، ببنود 
احملضر املوقع في تاريخ 21 فبراير 2013 مع اجلمعيات املدنية،  الجناز مجموعة من املشاريع 

التنموية وخاصة مشروع املركب السوسيو رياضي الذي يعرف  تباطؤ وتأخيرا في اإلجناز. 
املجلس  مسؤولي  ببوذنيب  املدني  املجتمع  وفعاليات  هيئات  تنسيقية  بني  جمع  لقاء  وكان 
البلدي، بحضورمندوب الشبيبة والرياضة بالرشيدية، وممثلي السلطات احمللية، والذي أسفر 
عن اتفاق يقضي بإحداث مركب سوسيو رياضي للقرب، ومشاريع اخرى تنموية باتفاق مع  عامل 
االقليم. والتزام املجلس البلدي باالنخراط االيجابي في بناء هذا املركب واملصادقة عليه في دورة 
املجلس البلدي االستثنائية األخيرة، مع توفير امليزانية املالية مليالده، واقتناء البقعة األرضية 

املناسبة لهذا  املشروع.

ليفرج  سال  عمدة  ينتظر  ماذا 
اإلصالح؟ مشروع  عن 

سال: األسبوع 
البنيات  إذ تعاني عدة أحياء شعبية من خصاص على مستوى  تعيش مدينة سال تهميشا كبيرا، 
التحتية، بعدما تدهورت حالة األزقة والشوارع، في غياب تام ملشاريع التهيئة والتبليط، باالضافة إلى 

انعدام اإلنارة العمومية في بعض املناطق السوداء، التي تعرف تزايد  نسب اإلجرام واالعتداء بالعنف.
بحيث أن العديد من الشوارع خصوصا احملادية لألحياء الشعبية تعرف الظالم وخصاص في 
اإلنارة، وقد قام مجلس املدينة مبنح بعض األحياء واألزقة إنارة جديدة، بينما مت تهميش عدة 

مناطق أخرى خصوصا في حي الدار احلمراء والرحمة واالنبعاث والشيخ ملفضل.
اجلماعة  قبل  من  الالمباالة  بسبب  مهوال،  تدهورا  الشعبية  األحياء  شوارع  بعض  وتعرف 
احلضرية، بحيث أن عمدة املدينة يولي اهتمامه فقط لبعض األحياء مثل بطانة منطقة مستشاريه 
املقربني منه، واملدينة القدمية التي ينحدر منها، بينما تعيش العديد من املناطق األخرى تهميش 

كليا مثل الشيخ املفضل دوار السهلي، حي االنبعاث الدار احلمراء وحي الرحمة...
ويتسبب الظالم الذي تعرفه بعض األحياء في انتشار اجلرمية واالعتداءات و»الكريساج« من 
ال  أن اجلماعة  إال  الساكنة  ونداءات بعض  وبالرغم من محاوالت  العدلية،  السوابق  ذوي  طرف 
تستجيب للناس، كما تساءل بعض الساكنة حول تأجيل برنامج تبليط األزقة، إلى حلول موعد 
االنتخابات اجلماعية،  إذ منذ تولي مجلس املدينة الذي يضم حتالف العدالة والتنمية، شؤون 
اجلماعة وهذه البرنامج معلق إلى أجل غير معروف، رغم أن وضعية األزقة  أصبحت في حالة 

مزرية بوجود كثرة احلفر واالنحرافات التي تهدد أسس وقواعد املنازل.

 الورود تجلب 3 ماليير سنتيم لقلعة مكونة سنويا 
المهرجان يسرق عيون السياح والمعجبين

الرباط: خالد الركيبي
احتفلت  مدينة قلعة مكونة، التابعة لعمالة تنغير 
مبهرجان  باملغرب،  األطلس  جبال  في  والواقعة 
يستقطب  الذي  الورد،  قطاف  موسم  في  الورود، 
آالف السياح االجانب، ويعتبر عيد موسمي الحياء 
واملرتبطة  للمنطقة  العريقة  والتقاليد  األصالة 

مبوسم قطف الورود العطرية.
املزارعون  احتفل  للمهرجان    51 الدورة   في 
ومنتجو العطور بانتهاء موسم القطف، الذي يتم 
عام  كل  من  ماي،  وبداية  أبريل  شهر  نهاية  خالل 
التساقطات  ساعدت  حيث  متفائلة،  أجواء  وسط 
بعد  الورد،  محاصيل  من  الرفع  في  السنة  هذه 
وبدت  اجلفاف،  من  سنوات  املنطقة  اجتازت  أن 
مبحاصيل   مكتسبة  مزهرة،  »مكون«  نهر  ضفاف 
قياسية من الورد، الشيء الذي انعكس بتفاؤل على 
احتفالية موسم الورود، تنضاف إلى ذلك اللوحات 
الفلكلورية احمللية التي نظمت خالل املهرجان، من 
أهازيج أمازيغية، حيث استقبل املزارعون ومنظمو 

التي  باألنشطة  غني  ببرنامج  الزوار  املهرجان 
متزج بني الفنون الشعبية واالحتفاالت والرقصات 

والبرامج الثقافية والفنية.
تنتج هذه الورود أنواع مختلفة من العطور ومواد 
التجميل،  تتوزع ما بني العطر السائل والصلب، 
ومنتجات  املنزلي،  الديكور  إلى جانب مصنوعات 
تقليدية تعطي صبغة للمهرجان الثقافي التقليدي 
العريق. كما  ميثل املهرجان فرصة جللب السياح 
األجانب، وعشاق جبال االطلس من الداخل، بهدف 
الترويج ملتنتجاتها الفريدة، وتشجيع الزوار على 
وإنتاج  بزراعة  والتعريف  العطرية  الورود  اقتناء 

الورود في املنطقة  منذ مئات السنني.
تعتبر مسابقة ملكة جمال الورود من بني احملطات 
الرئيسية ملهرجان الورود بقلعة مكونة، خاصة أنها 
معنية باجلمال وبروعة العطر، وهو تقليد استمر 
منذ أكثر من نصف قرن من الزمان، حيث إن أول 

دورة مت تنظيمها كانت سنة 1962.
وفق  الورود  جمال  مللكة  املرشحات  وتتنافس 

شروط معينة، من بينها أن يكن أمازيغيات، وملمات 
بثقافة وعادات منطقة قلعة مكونة الشهيرة بإنتاجها 
للورود، وذلك كله في سياق الترويج للزهور ومختلف 
عجلة  حتريك  في  املساهمة  أجل  من  املنتجات، 
إقتصادي. ووسط  املهمشة  املنطقة  بهده  التنمية 
هذه األجواء، سيتم اختيار ملكة جمال الورود لهذه 
وطالبات  تلميذات  من  املشاركات  بني  من  الدورة 

تتراوح أعمارهن ما بني 17 و21 سنة.
 وتعتبر مدينة »مكونة« »مدينة الرائحة العطرية«، 
تتوفر على اجمل مزارع الورود في املغرب، وتقع 
الشهيرة، مكسوة باحلدائق  شرق مدينة ورزازات 
خالبة،  طبيعية  كضيعة  يجعلها  مما  والقصبات، 
الوردية  األوان  ذات  اجلميلة  بورودها  متتاز 
واحلمراء والبيضاء والزرقاء ذات الروائح الزكية. 
ومبجرد وصول الزائر يفاجأ بكميات الورود التي 
تغطي حقول املدينة ومزارعها، وحني مير بالقرب 
من مصانع تقطير الورود يتأثر باألجواء املشبعة 

باألبخرة املعطرة في الهواء.

 ويقدر معدل اإلنتاج السنوي من الورود العطرية 
في منطقة قلعة مكونة بـ 3 آالف طن، وتصل مداخيله 
املالية إلى نحو 30 مليون درهم، وتؤكد دراسات أن 
اإلنتاج السنوي من الورود ميكن أن يتجاوز هذا 
الظروف  كانت  إذا  طن  آالف   4 إلى  ليصل  احلد 

املناخية مالئمة.
الذي  اإلنتاج،  من  الكبيرة  الكمية  توجيه  ويتم 
احملصول  من  املائة  في  و30   20 بني  ما  يتراوح 
اإلجمالي، نحو التقطير في مصنعي  املدينة،  بينما 
باقي اإلنتاج يخضع للتجفيف ليعاد بيعه، سواء 

في األسواق احمللية ومدن اململكة.

مدينة سال.
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يشتكي املواطن خروف ركراكي رجل 
بالرباط،  الفرح  بحي  القاطن  مسن  
يرفض  الذي  املكتري  تصرفات  من 
عليها،  املتفق  الكرائية  السومة  تأدية 
العامة  املديرية  املشتكي من  إذ يطلب 
 714 مبلغ  من  تعفيه  بأن  للضرائب، 
كيف  متسائال  بأدائه،  املطالب  درهم 
الضريبة   من  املبلغ  هذا  تأدية  ميكنه 
في ظل رفض املكتري عدم تسديد ما 

بذمته. 

وجه املواطن  خويا عز الدين طلبا 
يطالب  واحلريات،  العدل  وزير  إلى 
فيها بالكشف عن مصيره والده خويا 
املخابرات«  »موظف  عباس  بن  محمد 
الذي   ،1965 أواخر  منذ  املختفي  
بسبب  اجلزائر،  في  مسجونا  كان 
»مهمة سرية«، لكن مت اعتباره متوفى 
وطالب   .65 دجنبر  بتاريخ  بالرباط 
بالتدخل  العدل  وزير  الطلب  صاحب 
وفتح امللف  ملعرفة مصير والده، بعدما 
رفضت هيئة االنصاف واملصاحلة البث 

في امللف للكشف عن مصير والده.

إلى  بشكاية  املوكان  يونس  تقدم 
االبتدائية  باحملكمة  امللك  وكيل 
ابن  مبستشفى  دكتور  ضد  بالرباط، 
سينا بالرباط، ضد ما سماه »االهمال 
واجلسدي  النفسي  والتعنيف  الطبي 
ابنته  أن  موضحا  والطفلة«،  لألم 
خضعت لعملية جراحية دون موافقة، 
ونوعها،  العملية  إجراء  بسبب  وعلم 
ومت رفض توضيح الهدف من العملية، 
رفقة  املسؤول  الطبيب  عمد  بحيث 
ملف  إخفاء  إلى  باملستشفى  طاقمه 
حسب  والعملية  الطبي  امللف  ووثائق 

الشكاية.

شكايات

نساء أوطاط يطالبن بحقهن في أراضي الجموع
أوطاط احلاج: األسبوع 

أوطاط  مبدينة  تيساف«  »جماعة  نساء  خرجت 
احلاج إلى الشارع في تظاهرة سلمية احتجاجية 
مؤخرا، تستنكر إقصائهن من االستفاذة من أراضي 
اجلموع، واحتكار بعض النافذين في املنطقة لهذه 

ألراضي القبيلة.
 600 قبل  من  مكثفة  مشاركة  التظاهرة  وعرفت 

إمرأة، هتفن خاللها بشعارات منددة لالقصاء والظلم 
للمرأة القروية، مستنكرات احتكار أراضي اجلموع 
من قبل لوبيات اقطاعية، قامت بتفرقة تلك األراضي 
فيما بينها دون استفادة بقية املنتمني للقبيلة. ومن 
بني الشعارات التي رددت خالل املسيرة، »أألراضي 
أرض  لالقطاعية«،»ارضنا  مرتع  ماشي  الساللية 
أرض  االستغالل«،أرضنا  و  للنهب  ماشي  االجيال 

األجيال يا جتار االحتيال«،»هذا عار هذا عار أرض 
اجلموع في خطر«.

األراضي  من  باالستفادة  من  النسوة  ويطالنب 
املتدخلني  وكل  اجلماعي  املجلس  مع  بشراكة 
واملستفيدين من هذه األراضي، خاصة أن مساحات 
مهمة من هاته األراضي الساللية عرفت احتكار من 

قبل »منتخبني ومقربني من السلطة«.

القنيطرة :األسبوع
منتخبي  يستحوذ 
للقنيطرة  البلدي  املجلس 
وزير  الرباح  يرأسه  الذي 
خاصة  بقع   على  النقل، 
الصناعية  باألحياء 
مما  باملدينة،  املتواجدة 
يعيق طريق االستثمار في 
ويخلق  الغرب،  عاصمة 
املشاريع  حلاملي  مشاكل 
خلق  في  واملستثمرين 
البقع  هذه  في  مقاوالت 
الصناعية، التي أصبحت 
هؤالء  وصاية  حتت 

املنتخبني.
أصحاب  واستنكر 
في  يجري  ما  املقاوالت 
املجلس البلدي للقنيطرة، 
الرئيس  قدرت  وعدم 
ما  مواجهة  على  الرباح 
وصفوه، »اللوبي« احملتكم 
في توزيع البقع األرضية، 
بضرورة  مطالبني 

لتلك  اجلماعة  استرجاع 
املخصصة  األراضي 
لالحياء الصناعية، والتي 
املنتخبني  عليها  حصل 
دون  املقربني  وبعض 
االلتزام بدفاتر التحمالت.
بكراء  البعض  ويقوم 
لشركات  األراضي  هذه 
خاصة، بهدف جني مبالغ 
مخالفني  مهمة،  مالية 
ان  دون  القوانني،  بذلك 
من  بذمتهم  ما  يسددوا 
هؤالء  ويرفض  ديون. 
أخذوا  الذين  املستفيدين 
األرضية  البقع  تلك 
على  بناءا  الصناعية 
ومقاوالت  مشاريع  اعداد 
مناصب  خلق  بهدف 
قاموا  لكنهم  للشغل، 
بكرائها دون سند قانوني 
وقاموا  مربحة،  بأسعار 
العقارات  تلك  بتحفيظ 

لفائدتهم.

مهنيو النقل في أكادير يطالبون باإلفراج عن ملفهم
تقدم مهني وسائقي نقل البضائع بطلب إلى رئيس 
»امكاال«،  التعاونية  ملف  عن  الضرر  لرفع  احلكومة 
تاريخ  منذ   والتماطل،  للتجميد  يتعرض  الذي 
املوظفات  إحدى  طرف  من  اآلن،  إلى   2011/11/02

تستعمل  التي  الطرقية،  والسالمة  النقل  مبديرية 
اعتراضها،  لتبرير   )  2003 لسنة   99.16  ( الفصل 
بينما يرغب أصحاب التعاونية تسجيل الشاحنات 

باسم التعاونية.
احلكومة  رئيس  من  املتضررون،  هؤالء  ويطالب 
التدخل العاجل،  لفك احلصار الذي يتعرض له ملفهم  
لنيل الترخيص، مبرزين أن املكتب يناضل منذ سنة  
املدير  إلى موافقة  بالرخصة، مشيرين  2011، للظفر 

اجلهوي للتجهيز والنقل لسوس ماسة درعة سابقا، 
املشروع.  هذا  على  بأكادير  للنقل  اإلقليمي  واملدير 
اللجنة  اجتماع  خالل  امللف  على  املوافقة  متت  وقد 
االستشارية الدائمة مبكتب التنمية والتعاون بالرباط، 
حسب شكاية املعنيني باألمر، إال أن املوظفة العاملة 
رفضت  الطرقية  السالمة  و  النقل  ملديرية  تابعة  في 
امللف وطالبت من كل واحد منهم اإلدالء بشهادة إنشاء 
مقاولة وهذا ما اعتبروه »انتقاما و جتاهال للقوانني«.

احلكومة،  رئيس  من  التعاونية  أعضاء  ويطالب 
امللف  الضرر وفك احلصار املضروب على هذا  رفع 
وفتح حتقيق نزيه في املوضوع، وتوجيه التعليمات 

لتوقيع على محضر اللجنة االستشارية الدائمة .

مطالب بفك عزلة ساكنة جماعة الجبيالت بالرحامنة
الرحامنة: األسبوع 

إقليم  اجلبيالت  بجماعة  القروية  الساكنة  تعيش 
االجتماعية  لألوضاع   نتيجة  تامة  عزلة  الرحامنة، 
املأساوية، في ظل غياب التعليم والصحة واخلدمات 
واملاء الصالح للشرب، مما جعل الساكنة حتس بنوع 
من االهمال و«احلكرة« من طرف املسؤولني واملنتخبني. 
صعبة،  معاناة  في  تتخبط  الساكنة  وأصبحت 
للمدارس  غياب  من  الكرمي  العيش  لظروف  نتيجة 
وضياع  للشرب،   الصالح  املاء  وانعدام  والتطبيب 
األطفال الذين يتعلمون أبجديات احلروف من خالل 
الغابرة،  العصور  الكتابة على الصخور وكأننا في 
هذا في الوقت الذي يستفيد فيه أقرانهم من مناهج 

ووسائل التكنولوجيا احلديثة.
آهل  يجعل  مما  املنطقة،  هذه  في  املياه  وتنعدم 
يحملون  الذي  بوعيسون،  والد  دوار  وأقارب سكان 
معهم املياه املعدنية من مراكش لسقي عطش آهلم 

املسنني واألطفال، نظرا لصعوبة احلصول على املاء 
بحيث  معبدة،  طريق  وغياب  التضاريس  لوعورة 
انعدام طريق معبدة للولوج إلى الدوار املذكور إضافة 
إلى وعورة التضاريس وانتشار األحجار املسننة ، 
الساكنة  الذي جعل  الشيء  املعاناة  تفاقم  من  يزيد 
تطلب من بعض اجلمعيات الوساطة ونقل مطالبها 
إلى والية مراكش قصد  االلتفات ملنطقتهم وإدماجها 

في مخططات املبادرة الوطنية للتنمية البشرية .

منتخبون يستحوذون على 
بقع أرضية في القنيطرة

بالبيضاء   األمنية  املصالح  أوقفت 
الفداء  مبنطقة  متشيطية  حملة  خالل 
بتهمة  شخصا   47 السلطان،  مرس 
املهلوسة،  واألقراص  للمخدرات،  الترويج 
متكنت  وقد  واخلمور.  والنفحة  والشيرا 
املصالح األمنية من اعتقال ثمانية جتار 
الكبير،  بالدرب  ينشطون  للمخدرات 
بينما بلغ عدد املوقوفني بتهم السرقة 40 

شخصا.

مت توقيف عصابة إجرامية تطلق على 
نفسها »النينجا« مبدينة أزمور، متكونة 
من شخصني  ملثمني يحترفان اإلجرام، 

مما خلق الرعب واخلوف باملدينة.
قاضي  على  الظنينان،  إحالة  ومتت 
في  للبث  اعتقال،  حالة  في  التحقيق 
بتكوين  املتعلقة  إليهما،  املنسوبة  التهم 
عصابة اجرامية وتعدد السالح والسرقات 

املوصوفة، واالعتداء.
وقد اعترفا املوقوفان بالتهم املنسوبة 
وقيامهما  القضائية،  للضابطة  إليهما 

بعمليات سرقة في املدينة ونواحيها.

القروية  اجلماعة  رئيس  على  حكم 
بشهر  شيشاوة  بإقليم  النحيلة  بزاوية 
آالف   3 مالية  وغرامة  نافدا،  حبسا 
درهما رفقة موظفني اثنني من اجلماعة 
بالقوة   ناد نسوى  القروية، بتهمة اغالق 
تابع للدولة يتم تسييره من طرف جمعية 

دون سند قانوني.

      قررت النيابة العامة بابتدائية أسفي، 
قاصر  باحتجاز  قامت  شابة،  متابعة 
عمره أربعة أعوام  في مرحاض وتعذيبه 
مرارا  والده  بيت  في  للخطر،  وتعرضيه 
مبنطقة سبت جزولة. ومتكنت  عناصر من 
الدرك امللكي من انقاذ الصبي، الذي وجد 
في حال مزرية، ومت نقله إلى املستشفى 
لتلقي العالجات الضرورية. بينما قدمت 

الظنينة في حالة اعتقال للعدالة.

حوادث 
ومحاكم 

الفنيدق: زهير البوحاطي
املجتمع  فعاليات  مسبوق،  غير  أمنيا  انفالتا  الفنيدق  مدينة  تعرف 
وزارة  بينها  من  املعنية  للجهات  ومراسالتها  بياناتها  عبر  تندد  املدني 
وسالمة  أمن  يهدد  الذي  النزيف،  هذا  اليقاف  التدخل  قصد  الداخلية 

املواطنني والنظام العام.
املخدرات  جتارة  من  أصنافه،  بكل  االجرام  مدينة  الفنيدق  وأصبحت 
والسرقة في واضحة النهار والعنف، مما جعل املواطنني يتساءلون حول 
دور األمن، فيما يحصل من انفالت، وانتشار للمنحرفني وذوي السوابق 

العدلية وجتارة اخلمور واملخدرات بني الطرقات عالنية.
وقد دفعت هذه االوضاع املواطنني للقيام بوقفات احتجاجية، واستنكار 
الالمباالة وغياب االهتمام من قبل مسؤولي الدوائر األمنية حول شكايات 
املواطنني ضد املنحرفني ومحترفي االجرام والسوابق. وخلق هذا الوضع 
التعليمية،  املؤسسات  وتالميذ  النساء  قبل  من  شديد  وخوف  استياء 
املواطن يخشى  لها، أصبح  يتعرضون  التي  االعتداءات  والشيوخ جراء 
قبلة  تعد  التي  احلجم  الصغيرة  املدينة  هذه  في  أوالده  و  حياته  على 

وبوابة للسياح االسبان واألجانب القادمني للمغرب.
وصار الكل يتحدث عن االختالالت األمنية في املدينة،  اجلهاز يقطع به 
الركبان سيرهم و يستأنس به الساهرون في سمرهم، لكن دون أن يتحرك 
املسؤولون سواء على املستوى املركزي أو احمللي، لفتح حتقيق و البحث 
على  لالعتداء  املجال  فتح  وإهمال،  اختالل  من  يحدث  فيما  والتحري 
حياة العشرات من السكان والزائرين للخطر جراء انتشار »الكريساج« ، 
واالعتداء بالسالح األبيض، وغيرها من املظاهر التي أضحت مألوفة في 

الشارع العام.
وبالرغم من قيام بعض اجلمعيات مبراسلة وزير الداخلية واحلكومة، 
من أجل استدراك الوضع و احلد من االنفالت األمني، الذي فسح املجال 
للعصابات واملنحرفني وذوي السوابق العدلية، باالعتداء على املواطنني 
في واضحة النهار، وتهديد أمن وسالمة التجار والباعة ، وزوار املدينة 

الوافدين من مختلف املدن املغربية.
وتشهد حركة  السير واجلوالن باملدينة فوضى عارمة، خاصة الدراجات 
النارية املسروقة القادمة من سبتة احملتلة، على يد عصابات متخصصة 
في هذا املجال، والذين يجدون مرونة في عبور  بوابة  أمن سبتة، وكذلك 
مجزئة  تدخل  والتي  وإسبانيا،  احملتلة  املدينة  من  املسروقة  السيارات 
كقطع  املستودعات  ألصحاب  لتباع  املرور،  شرطة  أنظار  حتت  ومفككة  

غيار مستعملة.
وتلزم شرطة املرور راكبي الدراجات النارية الكبيرة  من مغاربة سبتة 

احملتلة،  إحضار رخص سياقة خاصة بالدراجات من احلجم الكبير، في 
توفرهم  رغم عدم  الكبيرة  بالدرجات  التجول  املدينة  لشباب  حني يسمح 

على رخص للسياقة. 
ويظل السؤال املطروح إلى متى سيظل هذا االنفالت األمني مستمر، 
وإلى متى ستظل وزارة الداخلية والعمالة صامتة عما يجري من اختالالت 

على املستوى األمني؟.

الوزير الرباح



متعاطي  بني  جتري  كانت  التي  الفكرية  النقاشات  من 
الفلسفة ودارسيها جند هناك جانبا فكريا إن لم نقل فقهيا 
فقهاء وفالسفة ويعتبر  التي جرت بني  النقاشات  تلك  من 
اإلمام أبو احلسن األشعري، من أولئك الفقهاء الذين ألفوا 
كتبا في الرد على امللحدين واخلارجني عن امللة مما يسميهم 
)فالسفة وطبائعيني ودهريني وأهل التشبيه والقائلني بقدم 
الدهر على اختالف مقاالتهم وأنواع مذاهبهم مبا فيهم الرد 
البراهمة واليهود والنصارى واملجوس( هذا يتجلى  على 
فيما أورده األشعري في كتابه )الفصول( )وهو يشتمل على 
نسب  فيما  املفتري  كذب  )تبيني  أنظر:  فصال(  عشر  اثني 
إلى اإلمام أبي احلسني األشعري( ملؤلفه املؤرخ أبي القاسم 
علي ابن عسكر الدمشقي املتوفي سنة521 هـ، وقد نتج عن 
تلك النقاشات معارك )كالمية( بني فالسفة مع بعضهم كابن 
القدح  في  التدني  درجة  إلى  كتبهما(  )في  والغزالي  رشد 
واخلروج على املنهج الذي يشفع لكل منهما ضرورة الرد 
من أجل اإلدراك أو التدليل على احلقيقة مبا قد يبرر إثبات 
كان  فإذا  االتصال(  من  والشريعة  احلكمة  في  )مبا  قولة 
الفقيه  وهو  بالكفر،  مسلمني  فالسفة  يتهم  الغزالي  اإلمام 
العالم الذي يجب أن يتحاشى مس محطة خطيرة في اتهام 
– مسلم – مبا قد يجره من امللة اإلسالمية »إن ثبتت في حقه 

معرة الكفر« وهذا ما يطرحه الدكتور محمد عمارة في كتابه 
عن ابن رشد حيث يقول عن الغزالي )فما تقول في الفالسفة 
حامد  أبا  فإن  سينا،  وابن  نصر،  كأبي  اإلسالم  أهل  من 
الغزالي قد قطع بكفرهما في كتابه املعروف بالتهافت، في 
ثالث مسائل(، انظر »فصل املقال.. دراسة وحتقيق د. محمد 
أن  وباعتبار  والنشر(  للدراسة  العربية  )املؤسسة  عمارة« 
النقاش الذي استوجب التكفير )في نظر الغزالي( ال يخرج 
ذلك  في  يتصور  ال  )إذ  والتأويل  اإلجماع  خرق  مجرد  عن 
اإلجماع( ونفس األمر فعله ابن رشد في رده على الغزالي 
في كتابه )تهافت التهافت( فإن لم يكن قد كفر الغزالي فقد 
استهان مبا قد كفره به الغزالي كالقول بقدم العالم، وبأنه 
تعالى ال يعلم اجلزئيات )تعالى عن ذلك( )وكذلك في تأويل 
أن  ميكن  وال  املعاد(  وأحوال  األجساد  حشر  في  جاء  ما 
جنهل مقام الغزالي مبا قد قيل، وكما أشار إلى ذلك الدكتور 
أنه  الغزالي(  )أي  ذلك  في  قوله  من  »الظاهر  بقوله  عمارة 
كتاب  في  قد صرح  إذ  قطعا،  ذلك  في  إياهما  تكفيره  ليس 
التفرقة أن التكفير بخرق اإلجماع فيه احتمال )اإلشارة هنا 
إلى قول الغزالي، بعد تكفيره مكذب الرسول عليه السالم 
ومنكر املتواتر( وفي أكثر من كتاب يالحظ القارئ أن هناك 
والسياسية  الثقافية  الساحة  على  جرت  قد  فكرية  معارك 
والفكرية كثيرا من املعارك ذهب ضحيتها كثير من الزعماء 
أيام  في  كتبه  أحرقت  الذي  فالغزالي  واملفكرين،  والعلماء 
الباطنية جوالت فكرية  الفرقة  الدولة املرابطية كان له مع 
في أكثر من كتبه، وألف ضدهم خاصة كتاب )املستظهري( 
بتكليف من املستظهر بالله، وألح فيه على هدم فكرة اإلمام 
املعصوم الذي كان يؤمن بها أولئك )فاألمور الدينية عندهم 
الذي  املعصوم  اإلمام  عن  إال  اليقيني  ثوبها  في  تؤخذ  ال 
يتلقاها عن الله مباشرة( انظر كتاب »من الكندي إلى ابن 
رشد« وباعتبار القرن اخلامس الهجري عصر إشراق وتفتح 
على العلوم الفكرية والفلسفية خصوصا مبا كان في املغرب 
من قبول لرجال العلم والفكر الوافدين على مدينة مراكش 
في العصر املوحدي، ومشاركة أولي األمر العلمية في اتخاذ 
والرباط وغيرها كحلبة لالستقطاب  فاس ومراكش  مدينة 
وتشجيع كل الوافدين من الصناع واملاهرين في الصناعات 
والنقش من أهل األندلس، ومتيزت الدولة املوحدية بكثير 
من املقومات لتكوين الدولة املتكاملة حضاريا واقتصاديا.. 
في  الوافر  اإلسهام  املوحدي  املنصور  ليعقوب  كان  ولهذا 
مناقشة أولئك املفكرين من أمثال ابن رشد وقبله ابن طفيل، 
وحشد من كتب العلوم العقلية ما يزيد على احلصر، وجند 
أخبار  تلخيص  في  »املعجب  مؤلف  املراكشي  الواحد  عبد 
الذين  واملفكرين  العلماء  من  ثلة  كتابه  في  يذكر  املغرب« 
قصدوا مراكش ملالقاة األمير كابن طفيل مؤلف رسالة )حي 
اإلنساني على  النوع  مبدإ  بيان  فيها  »غرضه  يقظان(  ابن 
»يعني  بكر  ألبي  ورأيت  املعجب،  ويذكر صاحب  مذهبهم« 
الطبيعيات  من  الفلسفة  أنواع  في  تصانيف  طفيل«  ابن 
واإللهيات، كما عرفت مراكش مجيء ابن الصائغ املعروف 
بابن باجة وغيره.. وعن فتوحات املغاربة يذكر عبد الواحد 
املوحدين  طاعة  في  )مردنيش(  بنو  دخل  كيف  املراكشي 
فيقول: )وملا استوثق ألبي يعقوب هذا األمر لم يزل مقيما 
إلى  يعبر  أن  له  فبدا  567هـ  سنة  كانت  أن  إلى  مبراكش 
جزيرة األندلس، فجمع جموعا من قبائل املوحدين وغيرهم 
من أصناف اجلند، وسار حتى نزل مدينة سبتة فأقام بها 
من  عنه  تأخر  كان  من  به  وحلق  جموعه  تكاملت  أن  إلى 

العساكر، ثم عبر البحر وقصد مدينة إشبيلية، فنزلها.
يتبع

فعلها حزب االستقالل احلزب العتيد الذي رأى النور في ظروف حالكة، فعلها 
دون أن يخاف العفاريت أو يهاب التماسيح وجر قنبلة مدوية ظل ميسك بها حميد 
شباط منذ توليه أمر الزعامة والقيادة، فجرها في وجه التحالف احلكومي الهش 
كما قيل، أطلق على هذا األخير رصاصة الرحمة بعد أن عجز اآلخرون ألسباب 
مختلفة عن رميه بها حتى يتخلص من االحتضار، لم ينتظر حزب عالل الفاسي 
الزعيم الفذ والسياسي املتأصل حتى متر األزمة التي تتقاذف البالد من كل اجلنبات 
رغم محاولة إخفائها أو التستر عليها، ولم يتأخر قليال حتى تنتهي الدسائس التي 
حتاك حولها من طرف أعداء الوحدة الوطنية ورموز احلسد والغيرة، ألنه أي 
احلزب يرى بأن أي انتظار من شأنه أن يعقد األمور ويزيد في أعداد املشاكل 

وأرقامها، ويوسع من دوائرها وحلقاتها، التي لم تعد خافية على أحد.
أحد األصدقاء له دراية بالسياسة وأهلها الذين ميارسون العمل السياسي عن 
قناعة وبنظافة أيضا تساءل مبكر رمبا أو عن حق لست أدري، هل املؤاخذات 
املطروحة واملعلن عنها من قبل شباط وصحبه تبرر ما ذهب إليه احلزب بعد 

العمل احلكومي  قال أحدهم؟ هل ضعف  اجتماع عاد وغير مكلف كما 
يدفع إلى االنسحاب من احلكومة؟ ثم هل من شأن هذا اخلروج 

أن يقوي احلكومة؟ ويرفع من وثيرة عملها؟  الالاضطراري 
وهل الضعف املفصح عنه يعني احلكومة بكاملها وبجميع 

عناصرها أو أنه يقتصر على وزراء احلزب العتيد رغم 
توفره على وزراء أبانوا عن جدية وعن روح وطنية عالية 
كان لها تأثير مباشر وإيجابي في تطهير قطاعاتهم 
وخروجها من دائرة االتهام، وإذا كان فعال ما يقال وما 
يروج له في بعض األوساط املهتمة صحيحا ولو بنسبة 
معينة فلماذا لم يلجأ )أقصد احلزب( إلى طريقة أخرى 
غير االنسحاب إلنهاء »املهزلة« بصفة نهائية، خاصة 

وأن أحزابا أخرى داخل االئتالف املهزوز من القاعدة أو 
)املايل من اخليمة( تتمتع بنفس الرؤيا، وتنظر بنفس العني 

أو املنظار املستعمل من طرف احلزب العتيد، وكمثال حزب 
احلركة الشعبية الذي بات أقرب إلى املعارضة منها إلى شيء آخر، 

بسبب ما يوجهه وزراؤه ومناضلوه من انتقادات الذعة، وما يقدمون 
عليه من تصرفات تبدو في تناقض صارخ مع ما يقوله احلزب احلاكم.

األحزاب املشاركة في احلكومة أو املكونة لألغلبية تأخرت في البوح عن مواقفها 
من احلدث التاريخي كما سماه أحدهم )رغم أنه وقتي ليس إال(، باستثناء طبعا 
العدالة والتنمية الذي اعتبر ما انتهى إليه اجتماع برملان حزب االستقالل أو 
املجلس الوطني هو ضرب ومس باالنتقال الدميقراطي، وكأننا فعال نعيش هذا 
االنتقال ونلمسه، لكل حواسنا في إدارتنا املريضة وحكامتها الغائبة وجرائمنا 
املستفحلة وفي أوضاعنا الالمستقرة، أو نسعى إلى حتقيقه، بكل اجلهود من 
خالل العمل اجلاد والتواصل مع املواطن واستشعار همومه واحلرص على حريته 
وتوفير كل اخلدمات التي تهيئ له أسباب السعادة واألمن واالطمئنان، رمبا حزب 

التقدم و االشتراكية سيجد صعوبة كبيرة في بلورة موقف واضح وجريء يحمل 
أجوبة متعددة يقبل بها املناضلون التقدميون الذين اختفوا أو اختاروا الصمت 
في انتظار توقف مفعول »اخللطة العجيبة« التي تشكلت من نباتات غير متجانسة 
سياسيا وفكريا، قلت يحمل أجوبة ويخفف في ذات الوقت من وقع احلدث في 
نفوس الراغبني في البقاء في ظل وسكينة احلكومة احلالية نتيجة الهدية التي 
األوراق  يعيدوا  كي  »لإلخوان«  هيأها  التي  والفرصة  االستقالل  حزب  قدمها 
ويرتبوها بحسب املوقع والنضال واإليديولوجية، ويصححوا بعض األخطاء 
التي ارتكبت في فترة هيجان ولهث: فترة تغليب املصالح الشخصية بشكل طاغ 
وأكثر استهجانا، ودون التفات إلى احلزب ومناضليه املتشبعني بروح االشتراكية 
إن لم أقل الشيوعية املناهضة لكل ما هو مخزني يقوم على االستبعاد واالستبالد 

أيضا.
إن التراجع عن املشاركة في حكومة نصف ملتحية إن لم أقل بدون حلية 
وبدون »مستاش« رغم االستمرار في تسميتها باحلكومة اإلسالمية: حكومة 
يقودها رئيس اختار املهادنة والتنازل عن كثير من االختصاصات )وهذا 
كان له تأثير سلبي على كل القطاعات( وقبل أو رضي باالستسالم 
للمقولة املشهورة »عفا الله عما سلف« وكأن ما مضى أو 
ما سلف كان هينا وبسيطا، إن ذلك التراجع غير املفاجئ 
وبلغة  منطقيا  يعني  االنسحاب  بإعالن  املباغث  وغير 
السياسيني االرمتاء في أحضان املعارضة املشكلة من 
أحزاب لها عالقة تاريخية قدمية مع حزب االستقالل 
كاالحتاد االشتراكي، وأخرى الزالت لم تقرر في مصير 
تلك العالقة وإن كانت تنوع أساليب التقرب من احلزب 
العتيد، تفاديا للسقوط فيما وقع باألمس القريب، وهذا 
احلكومة  من  املنسحب  احلزب  مأمورية  يسهل  طبعا 
حتت ضغط أعضاء جلنته املركزية التي صدحت مبوقفها 
بكل حرية وبكل دميقراطية، باعتباره احلزب املتعود على 
أو  بشكل  املنتظمة  املمرات  عبر  أو  الرصيف  فوق  السير 
بآخر، ويساعده في اكتساب مهارة سياسية جديدة، بعد أن فكر 
قياديوه ومناضلوه التخلي عن التبعية، ولزوم الشرعية احلزبية إن صح 
التعبير، والقطع مع املاضي سواء من حيث األسلوب أو املنهجية أو الزعامة 
التي كانت مرتبطة بالعائالت، وسيجعل احلزب العتيد، مبعية أحزاب أخرى 
أوفر قوة وفاعلية يتطلع أو يتقرب من اختيار طريقة أكثر وقعا من االنسحاب 
إلسقاط احلكومة، وهذا بال ريب أحد السيناريوهات الذي يراهن عليه بعض 
احملللني، خالفا ملن يقول بضرورة إعادة االنتخابات، وهو سيناريو لن يؤدي 
إال إلى سقوط احلكومة لوحدها دون اجلدران السميكة كما سماها أنغير بو 
بكر، ولن يقود إلى القول أن احلكم في املغرب يصنع خارج املؤسسات وبعيدا 
عن اإلرادة الشعبية، اللهم إال إذا كانت هذه األخيرة مزيفة وكانت املؤسسات 

مغشوشة وقابلة لالنصياع.

إذا كان هناك حديث يبشر األمة ،بأن الله يبعث على رأس كل 
بوجود  ننفرد  املغرب  في  فإننا  دينها،  لها  يجدد  من  سنة  مائة 
لنا  لنا على رأس كل عشر سنوات، من يحرك ويجدد  من يبعث 
نشاطنا السياسي، وهكذا فما كاد املغرب يحيي العشرية األولى 
حزب  إحداث  على  املخزن  عبقرية  تفتقت  حتى  استقالله  من 
األحزاب  نفوذ  من  واحلد  املضايقة  األولى  مهمته  كانت  جديد 
الوطنية  اجلبهة  يسمى  كان  الذي  الكيان  نسيتم  فهل  الوطنية، 

كان  الذي  )الفيديك(  الدستورية  املؤسسات  للدفاع عن 
يترأسه صديق امللك الراحل احلسن الثاني ومدير 

رغم  الذي  جديرة  رضا  أحمد  املرحوم  ديوانه 
له،  التي وفرت  املادية والبشرية  الوسائل  كل 
العتيدة،  األحزاب  أمام  الصمود  يستطع  لم 
لم يعمر طويال. ولم متض على هذه  ولذلك 
التجربة األولى إال عشرة سنوات حتى تولى 
ورئيس  الثاني  احلسن  امللك  الراحل  صهر 
حتلى  جديد  حزب  تأسيس  مهمة  حكومته، 
الرحم  نفس  من  مخرج  ولكنه  تسمية،  في 

الوطني  التجمع  اسم  عليه  وأطلق  كسابقه 
في  تتحرك  بقاياه  بعض  الزالت  الذي  لألحرار 

وجه  في  الصمود  وحتاول  السياسية  الساحة 
االهتزازات والعواصف التي تتحداها. وقد فاز هذا 

الكيان اجلديد بأغلبية لم يكتب لها أن تعمر طويال، ورغم 
مبادرة  سنوات  عشرة  بعد  علينا  اطلعت  اجلزئي،  الفشل  هذا 
جديدة جتلت في خلق حزب جديد يتزعمه وزير أول في شخص 
املرحوم املعطي بوعبيد الذي أسس هيئة سياسية جديدة، حملت 
حيث  سلفه  من  حظا  أقل  يكن  لم  الذي  الدستوري  االحتاد  اسم 
وزارة  تطبخها  كان  التي  االنتخابات  في  بأغلبية  اآلخر  هو  فاز 
الداخلية التي حتولت في عهد الوزير القوي إلى مختبر جتري 
يجب  التي  والنخب  الرجال  لنوعية  اختبارات  دهاليزها  في 
القذف بها في الساحة السياسية، كل هذه احملاوالت جعلت من 
الشعب املغربي مخلوقا جترى عليه التجارب قصد التعرف على 
إرادة  التي تفرضها ظروف تتغير حسب  قدرة حتمله للتحوالت 
املخزن الذي لم ميل ولم يتعب من املغامرة في استقطاب رموزال 
أمام مبادرة جديدة  تلبث أن تنمحي مع مرور األيام، وها نحن 
استمرارية  ليضمن  جاء  جديد  حزب  تأسيس  عنها  متخض 

وقد  اإلدارية.  باألحزاب  تعرف  باتت  مخزنية  كيانات  وجود 
أدت هذه املبادرات املتكررة من طرف املخزن إلى إضعاف تأثير 
الذين  أعضائها  بعض  فقدت  التي  العتيدة  الوطنية  األحزاب 
مبا  تستهويهم  التي  اجلديدة  السياسية  املوجة  تيار  جرفهم 
من  واالستفادة  القرار  مراكز  إلى  الوصول  فرص  من  لهم  توفر 
ولم  بالطالح  الصالح  اختلط  وهكذا  الدولة،  ومنافع  امتيازات 
يعد الشعب يقدر على التمييز بني هذه »الرهوط« التي أصبحت 
ضعفت  حيث  السياسية  الساحة  في  وجتول  تصول 
الوطنية  الرموز  في  الشعبية  القواعد  ثقة 
الوافد  بوادر  أخذت  هذا اخلضم  وفي  القدمية 
بعهد  لتبشر  والتنمية  العدالة  حزب  اجلديد 
الفساد،  ومحاربة  التغيير  إلى  يدعو  جديد 
إلى  االنضمام  إلى  كثيرة  شرائح  فسارعت 
األحزاب  من  تيأس  كادت  أن  بعد  صفوفه 

القدمية.
حتى  لها  استغرب  التي  املفاجأة  وكانت 
اضطر  الذي  اجلديد  اإلسالمي  احلزب  قادة 
ليشكل  األحزاب  بعض  مع  التحالف  إلى 
البرملان،  في  مربحة  أغلبية  له  تضمن  حكومة 
يدم  لم  استبشاره  ولكن  خيرا  الشعب  واستبشر 
إلى  تتعارك  احلكومة  مصارين  أخذت  حيث  طويال، 
جعلت  األسفل،  احلضيض  إلى  خالفاتها  أوصلتها  أن 
احللفاء يتراشقون بالتهم اخلطيرة ويبحث كل منهم في عيوب 
املغاربة  كان  الذي  الوقت  وفي  سمعته،  إلى  لإلساءة  اآلخر 
التي  التطورات اخلطيرة  من جراء  قلوبهم  على  يدهم  يضعون 
قبة  حتت  يتبارون  نوابنا  كان  الوطنية،  قضيتنا  على  طرأت 
الوطني،  النضال  مجال  في  ماضيهم  أمجاد  حول  البرملان 
يتفاخرون مبا كان لهم من سبق في مجال محاربة االستعمار، 
لكلمات  واستعمال  باأللقاب  تنابز  إلى  املناقشة  حتولت  حيث 
ملا  حيا  الثاني  احلسن  كان  لو  بيده  نفسي  الذي  فهو  النابية. 
احلالية  احلكومة  تسريح  وفي  بغرفتيه  البرملان  حل  في  تردد 
همهم  يكون  التيقنوقراطيني  من  تتشكل  بأخرى،  وتعويضها 
السياسوية  املزايدات  عن  بعيدا  العام  الصالح  خدمة  الوحيد 

والشعبوية.

 الحسين الدراجي
حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

 محمد بركوش

! تتعارك  احلكومة  مصارين 

 إدريس أبايا

مراكشيون يعانون 
24في مراكشهم

اخلروج من حكومة إسالمية دون حلية وال »موستاش« 

أحد األصدقاء له دراية بالسياسة 
وأهلها الذين يمارسون العمل السياسي 

عن قناعة وبنظافة أيضا تساءل 
بمكر ربما أو عن حق لست أدري، هل 

المؤاخذات المطروحة والمعلن عنها من 
قبل شباط وصحبه تبرر 

ما ذهب إليه الحزب.

أدت هذه المبادرات المتكررة
 من طرف المخزن إلى إضعاف تأثير 
األحزاب الوطنية العتيدة التي فقدت 
بعض أعضائها الذين جرفهم تيار 

الموجة السياسية الجديدة التي 
تستهويهم بما توفر لهم من فرص 

الوصول إلى مراكز القرار.
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إلى قرائنا ومراسلينا األعزاء:  نرجو منكم أن تعتادوا على مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني الخاص بالجريدة حتى 
a l o u s bouea@gma i l . c om نتمكن من معالجة و نشر مقاالتكم في أحسن الظروف، وإليكم البريد اإللكتروني: 

من هو املسؤول احلقيقي 
عن مسجد ضريح حسان

املسجد، خاصة  إلى  املسلم  تبكير  أن  الشك 
الكثير واألجر  الفضل  يوم اجلمعة، فيه من 
عليه  دلت  كما  الله،  إال  يعلمه  ال  ما  العظيم 
فيشتغل  املستفيضة،  النبوية  األحاديث 
بالصالة والقراءة والذكر حتى يأتي اإلمام.
غير أن الوافد إلى مسجد حسان، ليس فقط 
يوم اجلمعة، بل كل يوم، ما يلبث أن يلحظ 
بعض السلوكات التي تدعو إلى االستغراب، 
املرائني  بعض  من  تصدر  واالستنكار،  بل 
الذين يحسبون أنفسهم على الناس أولياء. 
ذلك أن املصلي عندما يلج هذا املسجد، كما 
ألحد   ،2013 مايو   03 اجلمعة،  يوم  حدث 
املصلني، يفاجأ بأناس يتحكمون في رحاب 
بيت الله هذا وكأنه ملك لهم، ويتصرفون فيه 
بني  ومن  املسلم،  أخالق  من  ليست  بطريقة 
أماكن  بها  ذلك بسطهم لسجادات يحجزون 
فإذا  للمسجد.  بعد  يحضروا  لم  ألشخاص 
املكان محجوز  أقبل املصلي يفاجأ بأن هذا 
ظاهرة  وهذه  لفالن.  محجوز  وذلك  لفالن 
وما  حسان،  مسجد  في  مدة  منذ  تفشت  قد 
آلداب  املنافي  السلوك  هذا  عن  املسؤول 
الصالة سوى شخص متطفل أتى هذا الفعل 
بعض  أوصاه  »قد  أنه  بدعوى  املستهجن 
يده  قبضة  شاهرا  بذلك«،  الناس  خاصة 

اليمنى، مهددا متوعدا أحد املصلني، بقوله: 
»أخرج معايا برا نوريك«، جاهرا بقوله هذا 
على مرأى ومسمع من احلاضرين، متناسيا، 

الله، ملك  أن املسجد بيت  هو ومن أوصاه، 
عموم  بني  فيه  فرق  ال  املسلمني،  جلميع 
االستئثار مبكان وحجزه  يجوز  وال  الناس، 
كما  بغيرها،  أو  مسبقا  مفروشة  بسجادة 
ليس أيضا من آداب الصالة أن يعمد شخص 
إلى إزاحة شخص آخر من مكانه بدعوى أن 
السجادة  بدليل  لفالن  احليز مخصص  هذا 

املفروشة هناك.
يقع هذا في مسجد حسان، وال ندري كيف 
ينصب  أن  الناس  رقاب  على  املتسلط  لهذا 
أراد  من  مزكيا  املصلني،  على  وصيا  نفسه 
من أصحابه، وهو ما يتنافى مع قوله تعالى: 

»فال تزكوا أنفسكم هو أعلم مبن اتقى«.
وأن  لله،  املساجد  بأن  نذكر  إذ  وإننا 
نتساءل:  املشط،  كأسنان  املسلمني سواسية 
يرعووا  أن  وأنداده  الشخص  لهذا  آن  أما 
تراهم  أم  يعمهون،  فيه  هم  غي  عن  ويكفوا 
اخلرقاء  التصرفات  يحتدى  مثاال  اتخذوا 
الصادرة من صديقهم، املؤذن ببيت الله هذا 
– ظهرا وعشاء – والذي كان موضوع املقال 

الصادر بهذه اجلريدة حتت عدد: 14 مارس 
.2013

مصلي متضرر

يا بشر
يا هذا البشر

يا عبد يا إنسان
يا كافر الله ليك أنذر

والبرهان باإلشارة 
وبالعقاب ليك حذر

والنيران باجلمر 
فال تنشر املنكر

في أرض الرحمان
املدمر  والفساد 

بني الناس في كل مكان
والكفر والشرك املضر
بدل اإلصالح واألمان

فراجع أمورك ودبر
والتواني بالساعات  أيامك 
استفد من الدروس والعبر

قبل أن تصبح ندمان
وجتنب الفخاخ واحلفر

فإن الوقت قد حان
إلصالح الذات والبؤر

 واحذر الفنت واالحتقان
وعلى ساعديك شمر

الزمان لتجنب عواقب 
وارجع لله وللكفر فجر

فباب التوبة بادي للعيان
أبو أحمد )آسفي(
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املنبر  احلر

شذرات حول قوم »بنو بيخير...«  
قوم »بنو بيخير« ملن لم يسبق له التّعرف عليهم وهذا األمر مستحيل !!، هم 
ْرها داْر«،  يا سادة يا كرام، أولئك الذين أواللواتي ينعتون أنفسهم ب »الله ْيعَمّ
أينما حلوا وارحتلوا، وهم الذين يتخذون شعارات غريبة، من قبيل شعار »أنا 

ارَجة »تفوْتني غير أنا وجتي فينما ْبغاْت«. وبعدي الطوفان«، وبالَدّ
عاملية  كتابات  باكورة  جتارب  وقصُصهم  للِعبرة،  دروسا  رهم  سَيّ ُتعتبر 
مبقاربة عجيبة، مفادها أن شريحة من الناس، تطمُح وتطمُع في امتالك أي 
ها أن يكون الريع  شيء، في أي وقت، وكيفما كان احلال، وبأي ثمن، وال َيُهُمّ
ة املادي ونقط  ماديا أو معنويا، ألن هذه الشريحة، ال ُتطيق التفريق بني ماِهَيّ
ت. ة املعنوي، فالغاية لديها تبرر كل وسيلة وإن شَقّ انفصالها والتقائها مباِهَيّ

عندما ُتعاكس احلقائق الثابتة رغبة ُعْنصر من هذه املجموعة البشرية، 
ويستنتج متأخرا حقيقة وضعه وقيمته، ويتالشى من بني يديه املراد والغاية، 
وتتباعد من حوله املصلحة الذاتية، التي تكمن في اآلخر، وحتمية وجوده، 
ة احملتوى لدى اآلخر سواء فكريا أو جسديا وخصوصا »ماديا«  وُكْنه وماِهَيّ
.. أي نعم »ماديا«، حتت غطاء اجتماعي أو جتاري أو سياسي، حينها حتاول 
ة  هذه الشريحة حتطيم هذا اآلخر، بتسخير كل الوسائل املتاحة لها، وب - أْدجَلَ
- بعض العناصر البشرية املغلوب على أمرهما، أو تلك التي تنتمي للنوعية 
، الغاية  قا باحتاد بشري هٍشّ املهادنة لهذا الصنف من شرائح املجتمع، تشُدّ
الدفينة منه »تفجير« اآلخر معنويا، بالسعي وراء اختزاله وَكْبِسه وَحْبِسه داخل 

ُحكم قيمي، بعبارات قد تنهل من القاموس الديني واألخالقي أو القاموس 
احلقوقي، وعموما قد تسطو هذه الشريحة على أحكام جاهزة مستقاة بشكل 
نفعي ذاتي من أدبيات املجتمع اجلمعي، الذي نظر له بن خلدون، وتلك وسائل 
قد تبدو لقوم »بني بيخير« سهلة وُمتاحة، لغاية الركوب على صهوة الفضيلة، 
التي ال ميكن بأي حال من األحوال، أن نشهد بها على أنفسنا في نفس السياق 
ونفس الوقت كبشر. فبديهٌيّ أنه ال ميكن لنا أن نعلق نياشني الفضيلة كُمتكلمني 
وُمَخاَطبني، كُمعلقني لها بيدنا وُمعلقة على صدورنا، فاآلخر هو الذي يرى فينا 
الفضيلة أو نراها فيه، وهي حتمية فلسفية منذ نشأة البشر، كما أشار إلى 
ذلك الفيلسوف »أفالطون«، وغالبا ما تنقلب خرجات »قوم بنو بيخير« خالل 
األزمات، إلى اجتهادات »األنا« بعزم كبير، لتحطيم اآلخر، ويتبناها اآلخرون، 
الذين ينسون بارتكاب ذلك، أنهم يحطمون »األنا.. أناُهم«، وال َغْرَو في ذلك، مادام 
الفيلسوف الوجودي جون بول سارتر، صاحب مقولة »اجلحيم هم اآلخرون«، 

َر لهم »ُفرمانُهم« الفلسفي قد َسَطّ
تبرئة الذمة األدبية : كل تشابه لعباراتي – »قوم بنو بيخير« و»قبيلة الله 
ْرها َداْر« مع نسب عائلي حقيقي أو انتماء إثني جغرافي »قبيلة أو دوار«،  ْيَعَمّ
هو غير مقصود ومن قبيل الصدفة، باعتبار أن العبارتني من نسج اخليال، 

قصد إسقاط رمزي للواقع. 
رشيد صفر

عصيد والرصيد
مقتل  من  قليلة  أيام  وبعد  القريب  باألمس 
عصيد  أحمد  خرج  بلعيد،  شكري  التونسي 
االغتياالت  مسلسل  انطالق  يخشى  وقال  إنه 
باملغرب، لكن األكيد اآلن هو أنه يتمنى أال ينطلق 
حلقته  بطل  يكون  قد  ألنه  أبدا  املسلسل  هذا 
األمازيغي  الناشط  هذا  فتصريحات  األولى.. 
رسالة  على  بعدما  جترأ  املقبول  جتاوزت حدود 
عليه  محمد  اخللق  أكرم  بها  بعث  التي  اإلسالم 
أزكى الصلوات والتسليم.. فآخر ما جاد به فكر 
إرهابية،  تهديدية  اإلسالم  رسالة  أن  هو  عصيد 
وإال  أسلم  تعني  تسلم«  »أسلم  عبارة  أن  معتبرا 
هذا  فكر  منه  يعاني  لغوي  قصور  وهذا  تقتل، 
بسالم  تعيش  أن  يعني  »تسلم«  فمعنى  األستاذ. 
كانوا  سواء  العرب  كل  يعرفه  وهذا  اجلنة  في 

مسلمني أو غير مسلمني..
ليس هذا هو اخلطير فقط، بل هناك ما هو أخطر 
ألن هذا العصيد طالب بإلغاء دروس السيرة النبوية 
وضعية  مقارنا  اإلسالمية،  التربية  مقررات  من 
النرويجية!!  باملدرسة  املسلمة،  املغربية  املدرسة 
وقبل هذا وذاك، فأحمد عصيد سبق له أن ضرب 
في شرعية الدولة اإلدريسية وقال أن املولى إدريس 
الثاني ابن زنى، وهذه ضربة قوية ليس لألدارسة 
اإلدريسية هي  فالدولة  املغربية،  للمملكة  بل  فقط 
منطلق اململكة املغربية رغم أن الناشط األمازيغي 
من  هم  املرابطني  أن  ويقول  هذا  ينكر  املتعصب 
هذه  اململكة.  لهذه  احلقيقية  االنطالقة  أسسوا 
التصريحات أو الترهات كفيلة بأن تزعزع استقرار 
املغرب من خالل رد فعل أتباع املولى إدريس الذين 

أكيد لن يسمحوا بهكذا تدنيس.
لقد سبق وأن كتبنا على صفحات هذه اجلريدة 
املغربية،  للهوية  تهديدا  يشكل  عصيد  أحمد  أن 
ونعيب على بعض الصحفيني الذين يدافعون عن 
عصيد حتت ذريعة حرية التعبير، فإذا كان سب 
التعبير  السالم هو نوع من حرية  الرسول عليه 
فال بأس أن نلغي هذه احلرية!! باألمس استهزأ 
بعض الغربيني من الرسول برسوماتهم وأفالمهم، 
الله«،  رسول  »إال  ليقولوا  املسلمني  معظم  فخرج 
واحلكومة املغربية نفسها نددت بتلك اخلروقات، 
في  يشكك  ألم  عصيد؟؟  عن  السكوت  فلماذا  إذن 
امللكي  املعهد  على  املفروض  من  أليس  الثوابت؟ 

للثقافة األمازيغية أن يتبرأ منه؟؟
إن هذا التجاهل من طرف الدولة على مثل هذه 
التصرفات املتطرفة قد يؤدي إلى ما هو أسوأ، قد 
يخلق أكثر من عصيد واحد، خصوصا وأن هناك 
من يدفع الكثير من أجل خلق البلبلة والالستقرار 
داخل البلد األمني.. فبكاء عصيد على حائط املبكى 
كان له ثمن، ورمبا أن الرصيد البنكي لعصيد صار 

مضاعفا بني ليلة وضحاها..
عبد السالم المساتي

        صراع شباط ون كيران 
يلهي الشعب عن املعقول

إن املتتبع خلطاب األمني العام حلزب االستقالل بشارع النصر 
بالرباط يوم فاحت ماي 2013 مبناسبة عيد الشغل وخطاب الوزير 
األول )األمني العام حلزب العدالة والتنمية( بالدار البيضاء بنفس 
املناسبة سيعتقد أن رجلني ينتميان إلى حكومتني مختلفتني أو 
أن الواحد منهما في احلكومة واآلخر في املعارضة، والواقع أن 
البرنامج  نفس  ويجمعهم  احلكومة  نفس  جتمعهما  الزعيمني 
احلكومي وميثاق األغلبية وعليهما أن يتذكرا معا الوعود الرنانة 
عامة  احلكومية  األحزاب  أطلقتها  التي  البراقة  الشعارات  ذات 

خالل احلمالت االنتخابية .
فمن حقنا كمواطنني مغاربة متتبعني للشأن العام البد لنا أن 
نذكر الرجلني املتصارعني أن 7% كمؤشر للتنمية االقتصادية التي 
وعدونا بها انتقلت إلى 3% وأن وعدهم بحصر العجز في هذا 
األزمة  وأن  بالضعف  يفوقه  ما  إلى  فائقة  بسرعة  انتقل  الرقم 
االقتصادية التي يعرفها العالم من حولنا بدأت ترمي بضاللها 
على بالدنا. والدليل على ذلك الرفع من ثمن احملروقات وجتميد 
تشغيل  من  15 مليار درهم من ميزانية االستثمارات والتنصل 

4000 من األطر العليا الذين وظفتهم احلكومة السابقة والعجز 

والتردد  اإلفالس  أوشك على  الذي  التقاعد  عن إصالح صندوق 
وعدم القدرة على اتخاذ قرارات شجاعة في ما  يخص إصالح 
هذه  في  بالدنا  فيه  تتخبط  الذي  الوقت  في  املقاصة.  صندوق 
وحدتنا  خصوم  مناورات  فيه  تشهد  الذي  الوقت  وفي  املشاكل 
الترابية في أقاليمنا اجلنوبية يستمر الزعيمان في التوقف عند 
مناقشة إشكالية التماسيح والعفاريت واجلدوى من اللجوء إلى 

بويا عمر في تخليص احلكومة من هذه التماسيح والعفاريت .
كمواطنني نحب بلدنا نقول للزعيمني في أغلبيتنا احلكومية 
أن الوقت ليس وقت التنابز باأللقاب وليس وقت التشدق بالكالم 
فليشمر  واحملاسبة  املسؤولية  من  التهرب  وقت  الفارغ  وليس 
اجلميع على سواعد اجلد للعمل الدؤوب ليل نهار من أجل مصلحة 

الوطن واملواطنني واملجد والنصر واخللود للمغرب واملغاربة.
أوشيخ يدير )أيت أورير(

حتى يفهم الشعب
آخر خرجة خرجها السيد عصيد واملتعلقة بنعت كالم رسول الله عليه الصالة 
والسالم بأنه يتعارض والقيم اإلنسانية التي تدعو إلى السلم ونبذ اإلرهاب، والذي 
حاول عصيد لي عنق كالمه الذي كان واضحا ومجابهة منتقديه بأننا لم نفهم كالمه 
وأنه كان يتحدث عن املناهج الدراسية وليس عن نبي اإلسالم كما سماه في رده، قلت 
كانت آخر خرجة له مناسبة  لطرح إشكالية بالغة األهمية ومادمنا في عصر الكمبيوتر 
والهواتف الذكية واللوحات الذكية واألجهزة الذكية مبعنى أعم أننا في عصر الذكاء 
فال معنى أن يأتي أحدهم ويستغبي الشعب املغربي ويحاول أن يصور لنا أن معركة 
عصيد )الفكرية( مع السلفيني واخلواجنية والظالميني ... وأن السيد لم يقل شيئا 
يستحق كل هذا الصراخ والعويل وأن املشكل أيضا في حرية التعبير، والكثير من 
الكالم الذي يصب في نفس املجرى، لكن للحقيقة وحتى يفهم الشعب فمشكلة عصيد 
ليست مع اخلواجنية وليست مع السلفيني، بل مشكلة عصيد ومن وااله مع أغلبية 
املغاربة املسلمني، فمن حتدث عنه عصيد بسوء ليس بن كيران أو حزب االستقالل 
أو...أو... إنه رسول الله. ولو كان األستاذ الكرمي تطرق إلى قضية من قضايا اإلسالم 
وانتقد شيئا فيه وهو عارف به ملا قامت هذه الضجة كلها، ولو ناقش عصيد حديث 
رسول الله عليه الصالة والسالم من باب علمي ملا احتج عليه احد، ألن ذلك سيكون 
من واجب العلماء، ولو كان عصيد قال رأيا في سياسة بن كيران أو ربطة عنقه ملا 
كلمه أحد...لكن أن يستغبي املغاربة ويأخذ كلمتني من رسالة كاملة ويحاول أن يسقط 
عليهما فهمه القاصر، هذا إن كان ما قام به عن حسن نية، فأنا استغرب كيف أن 
أستاذا يجثث كلمتني بسيطتني واضحتني ويسبغ عليهما من احلمولة اإلرهابية ما 
ال يستطيع فعله حتى أغبى املعادين للدين، فما بالك بواحد من بني جلدتنا وهو ابن 

منطقة أجنبت العلماء واملجاهدين في سبيل هذا الدين السمح.
لنترك مسألة تلك الكلمتني »أسلم تسلم« ألن هناك من العلماء من رد على عصيد ردا 
علميا مفحما على جميع املستويات... ولنعد للفكرة التي روجت بشدة والتي مفادها 
أن هناك معركة فكرية بني معسكر اإلسالميني ومعسكر العلمانيني، وهي مغالطة وجب 
تصحيحها، فليس هناك معركة فكرية باألساس، ألن هذه املعارك ميدانها األساسي هو 
املناظرات والكتب وغيرها من الوسائل التي تعطي لكل طرف احلق في قول ما يريده 
مدعما رأيه باألدلة واحلجج. وحتى يفهم الشعب مرة أخرى أقول لعصيد، أين كنت 
كل هذه السنني؟ فلم نسمعك في ظل احلكومات السابقة تتحدث عن مقررات دراسية 
تدرس اإلرهاب ألبنائنا، ولم نسمع لك كالما عن العلمانية، ولم نسمع أنك ألفت كتابا 
تتحدث فيه عن أصول املولى إدريس املشكوك فيها كما زعمت، ولم نسمعك عارضت 
حكومة حتى عارضت هذه، ولم ولم، أم أنك كنت في خلوة ما تتلقى الوحي حتى أنزل 

عليك لتخرج وتصدح مبا تقوله اآلن؟ 
يونس كحال



سيدنا رسول الله )صلعم( 
خط أحمر

املسلمني  بالد  في  يحدث  ما  اليوم  ذكرني 
رمزه  وعلى  اإلسالم  على  الهجوم  من  وبالدنا 
األكبر سيدنا رسول الله عليه الصالة والسالم، 
من  اإلسالم،  بالدنا  خارج  حتى  يقع  ومما 
مقام  حول  بالرسول  وخاصة  وبهتان  تعريض 
النهضة  على  ردا  ذلك  كل  السالم،  عليه  نبينا 
لدين  اإلسالمي  املد  وعلى  احلديثة،  اإلسالمية 
أفرادا  فيه  والدخول  والغرب،  الشرق  في  الله 
الرسول  أصحاب  أحد  بينهم  ومن  وجماعات، 
وتاب عما صدر  استيقظ ضميره  الذي  املسيئة 
املدينة  إلى  واجته  اإلسالم  في  ودخل  منه، 
احلق،  إلى  وعودته  رجوعه  معلنا  النبوية 
ومستجيرا  تائبا  الرسول  قبر  عند  وبكاءه 

لله. واحلمد 
أن  من  املغرب  في  حدث  ما  يذكرني  كما 
ادعت  املسلمني  اخللفاء  أحد  عهد  في  امرأة 
فاستدعاها  اخلليفة  مبقالتها  وسمع  النبوة، 
ادعت  التي  أنت  أهل  فلما حضرت عنده سألها 
عن  سألها  باإليجاب،  الفور  على  فردت  النبوة؟ 
ادعائها بعد ذكرها اخلليفة،  دليلها على صحة 
باحلديث الشريف: »ال بني بعدي باعتباره آخر 
أن  إال  منها  كان  فما  املرسلني«.  األنبياء وخامت 
فأمر  بعدي،  بنية  ال  يقل:  لم  ولكنه  عليه:  ردت 
العامة  الساحة  إلى  بأخذها  اخلليفة في احلال 
اإلسالم  حتدي  على  لها  جزاء  رأسها  وقطع 

واملسلمني.
واملهاجمني  املفترين  من  االدعاءات  وتتوالى 
التاريخ،  طول  على  اإلسالم  ولرسول  لإلسالم 

املسلمون.  لهم  فيتصدى 
إلى  النكرات  أحد  يعمد  املغرب  في  واليوم 
الهجوم على املقدسات، ويسمح لنفسه بالهجوم 
والسالم  الصالة  عليه  الرسول  شخصية  على 
إدريس  املولى  على  الهجوم  إلى  أوال  عمد  فقد 
مقدمتهم  وفي  األشراف  جميع  جد  هو  الذي 
كبيرا  بهتانا  إليه  ونسب  العلوية،  العائلة 
دليل  بدون  به  التصريح  على  مسلم  يجرؤ  ال 
مخططه  في  أخرى  مرحلة  يتقدم  ثم  حجة،  وال 
ملوك  إلى  الله  رسول  رسائل  إحدى  ويهاجم 
الشهيرة  عباراتها  إحدى  في  وأمراءها  الدنيا 
يعي  أن  دون  »اسلم تسلم«  السالم:  عليه  بقوله 
الرسالة  مهاجمة  إلى  فلجأ  ومعناها،  مدلولها 
ما  أو  يقول  ما  يعي  ال  بأنه  ليتأكد  سقيم  بفهم 

يكتب.
على  واالحتجاج  التصدي  حملة  من  وبالرغم 
الله،  رسول  وعلى  الله  دين  على  الشخص  هذا 
إليقاف  والعقد  احلل  أهل  من  فعل  رد  جند  فال 
وعلى  اإلسالم  على  البهتان  وهذا  التيار،  هذا 
كان  كما  وسلم،  عليه  الله  صلى  الله  رسول 
يحدث دائما وطوال التاريخ املغربي من عرض 
مثل هؤالء للتثبت من أقوالهم، سواء من طرف 
يبقى  ال  حتى  احملاكم  طرف  من  أو  العلماء 
احلبل على الغارب وتبقى أكذوبة حرية الرأي، 
لكل  معتصما  اإلنسان  حقوق  حول  واالختفاء 
بقيت  املسؤولة  اجلهات  وأن  خاصة  جاهل، 
بعد  فما  يعنيها،  ال  األمر  وكأن  الهية   ساكتة 
التفاهة،  بهذه  الشرفاء  أصل  على  الهجوم 
التعريض بنبي اإلسالم إلى أمور أخرى  وعلى 
ستتوالى إن لم نقم قومة شديدة، ونقف لهؤالء 
في  املغرب  تعود  كما  باملرصاد  وألمثالهم، 

تاريخه من طرف ملوكه وعلمائه وقادته.
إلى  التهم  هذه  نسبة  من  التأكد  ينبغي  إذ 
املغربية،  الصحف  أغلب  في  إليه  نسبت  من 
باسمنا  هنا  نؤكد  فإننا  متواترة،  وبطريقة 
إليها  نرأسها وننتسب  التي  وباسم اجلمعيات 
تصدر  ال  التي  الرخيصة  األفعال  لهذه  شجبنا 
إال عن املتهافتني عن الشهرة، واجلاهلني خاصة 
إذا تعلق األمر بديننا وبرسولنا الذي جعله الله 
وجعله  عنده،  وأكرمهم  وأفضلهم،  اخللق  سيد 
حقه  في  والقائل  املرسلني  وخامت  األنبياء  إمام 
»فال وربك ال يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر 
مما  حرجا  أنفسهم  في  يجدوا  ال  ثم  بينهم 

العظيم. الله  قضيت ويسلموا تسليما« صدق 

د. يوسف الكتاني

قطب  أحرضان  يكرم  الفاسيني  قطب  جلون  »بن  مقال  أن  رغم 
مقال   )2013 ماي   2( عدد  الصحفي  األسبوع  بجريدة  األمازيغيني« 
والفن  التاريخ  من  هامة  بإشارات  غنيا  كان  فقد  ومختصر،  مركز 
والسياسة وعالم املال واألعمال، وميكن أن تشكل كل إشارة موضوعا 
قائم الذات ومقاال مطوال مستفيضا. ومن جملة ما أثارني في هذا 
املقال ذكره السم الفنانة الريفية مرمي أمزيان، ورغم أنني أتوفر على 
بعض املعطيات العامة حول هذه الفنانة فقد عرفت من خالل املقال 
جزئيات لم أكن أعلمها، منها أن الفنانة مرمي هي إحدى بنات القائد 
أن  كما علمت من خالله  أمزيان،  املارشال  الكبير  الريفي  العسكري 

الفنانة مرمي أمزيان رحلت عن هذه الدنيا إلى دار البقاء.
وقد كان املقال كذلك حافزا لي على نفض الغبار عن إحدى املجالت 
املغربية الشهرية والتي كانت تصدر فترة احلماية الفرنسية حتت 
املغرب« عدد  »رسالة  الكرمي غالب وهي مجلة  عبد  االستاذ  إشراف 
الفنانة مرمي أمزيان  1952( حيث كتبت موضوعا هاما عن  )أبريل 
مصحوبا بصور لبعض لوحاتها، ونظرا ألهميته فسأحاول تلخيص 
أهم أحداثه كي يعلم القارئ الكرمي ان املرأة املغربية كانت ومازالت 
واالهتمام  العناية  لقيت  فإذا  خالقة،  إبداعية  طاقات  على  متوفرة 

والتحفيز فإنها تعطي الكثير وتتفوق في جميع املجاالت.
ولدت الفنانة مرمي أمزيان سنة 1930 بالريف، عشقت فن الرسم 
منذ صغرها، وكونت رصيدا فنيا بشكل عصامي طيلة مدة دراستها 
في  الدراسة  لهذه  إنهائها  وبعد  مليلية،  مبدينة  األدبية  الثانوية 
نهاية األربعينيات من القرن املاضي، انطلقت محلقة في سماء الفن 
حيث أصبحت دائمة التنقل بني متاحف إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، 
تلتقي بالفنانني العامليني وحتضر وتشارك في املعارض والندوات 
الفنية، رسمت لوحات رائعة نالت إعجاب النقاد واحملللني الفنيني 
طقوسها  و  املغربية  الهوية  حول  مواضيعها  وأغلب  اسبانيا،  في 
في  السوق  في  الشعبية  الريفية  املرأة  على  تركيزها  مع  وأعرافها 
والتي  لوحاتها  وأروع  رمضان.  شهر  وخالل  واحلفالت  األعراس 
وهي  »اعتماد«  بعنوان  لوحة  أوربا  معارض  في  طيبا  صدى  القت 
العز  أيام  عاشت  التي  الرميكية«  »اعتماد  عباد  بن  املعتمد  زوجة 
واملجد بإشبيلية وقلب الزمان لها ظهر املجن بعد نفي زوجها إلى 

أغمات باملغرب لتعيش نهاية حياتها في الفقر والعوز.
ادريس بوطور )أسفي(

األمازيغيني« قطب  يكرم  الفاسيني  »قطب  مقال  هامش  على 
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املنبر  احلر

الخطوات القادمة

حب االنتماء إلى العشيرة واألرحام 
من  هي  الرحم  وصلة  املرء،  إميان  من 
هذه  وجه  على  اإلنسانية  القيم  أعظم 
األرض ألن لها شأنا عظيما عند اخلالق 
وعند كل العباد وهي رمز وفاء اإلنسان 
ألخيه اإلنسان، وهي أيضا من التقدير: 
لألعمام، واألخوال، والعمات، واخلاالت، 

وفروعهم، وقطاع صلة الرحم أربعة:
وصل  إن  يخشى  الذي  البخيل   -1

أو  عينية  مساعدة  منه  ترج  أن  رحمه 
معنوية.

2- املتكبر، معجب بنفسه يكره الفقراء 

واملساكني.
3- آكل مال اليتيم، الذي ضيع األمانة 

وهكذا دائما يتحاشى ذوي احلقوق.
4- اجلاهل الذي ال يعلم: قال تعالى 

بعد  من  الله  عهد  ينقضون  »والذي 
أن  به  الله  أمر  ما  ويقطعون  ميثاقه 
يوصل ويفسدون في األرض أولئك هم 
الله  رسول  قال  يدري  وال  اخلاسرون«. 
صلى الله عليه وسلم: »من سره أن ينسأ 
له في أثره ويوسع عليه في رزقه فليصل 
رحمه«. وكم من امرئ يقول: »رب أخ لم 
تلده لك أمك« ملاذا هذه القولة املشهورة، 
عند  واحملبة  الرحمة  يجد  الرجل  ألن 
الغرباء، وال يجد من رحمه وذويه سوى 

القطيعة واجلفاء.
وصلى األرحام – قبل كل شيء – هي 
ومن  واألجداد،  لآلباء  واعتبار  تقدير 
ليس فيه خير ومودة ألهله، ال خير فيه 

أيضا ملجتمعه ولوطنه.
شهيد عبد الجليل الشرادي 
)البيضاء(

األرعة واألعداء  الرحم  يا غريب ليك اهلل
ما بغيت نعرف أمنني جيتي وال فني غادي

اليوم دورك جاء ورمبا غد دوري علي ينادي
الغربة صعيبة واللي جرب منا ما يتهرب

جيتي لبالد الغربة أبحالي تبهدلتي قرب لي قرب
شوفت القوم فيك يا غريب زادتك حكرة فحكرة

أصبر ما عندك أهروب هذا ما بغت القدرة
أتفكر اللي خلقك واتزود بالصبر واإلميان

راه كلشي غريب في أي مكان وأي زمان
تسألني أنا مانني جيت جلوابي تبكي وتكتر من التنهيت

واش كنت متوقع أشوي هذا احلالة فاش وليت
الغربة حكمت عليك واعلي. نتعارفو أكثر نخففو من همنا شوية

قرب عندي أفتح قلبك، تكلم أضحك دير النية
راك ابقيتي في ورمبا بقيت فيك

بارك أعلينا ما نتهربو من بعضنا، قرب لي واسيني ونواسيك
أرض الله واسعة، تكفيهم وتكفيني وتكفيك

سالمي ميلود

حمالت مسعورة تقاد هذه األيام للنيل من اإلسالم، حيث أضحى 
مبثابة حائط قصير ميكن ألي كان أن يتسلقه. ذلك ألن كل من أراد 
قضاء مأرب ما أو الوصول إلى الشهرة ونيل صفة أستاذ أو مفكر أو 

عالم أو... إال ويهاجم اإلسالم و ينعته بأقبح النعوت.
وهذه األمور ليست جديدة علينا. إنها احلرب التي ابتغاها أعداء 
هذا الدين مند القدم. بلوروا أفكارا ساذجة يقبلها كل وصولي وكل 
انتهازي. خططوا لها منذ زمن بعيد قوامها اإلسالم دين حرب وكل 
محارب مرهب وكل مرهب عدو. فبمقتضى هذه التأليفة صنفت الدول 
التي تدين بالدين اإلسالمي ضمن محور الشر الذي يجب احلذر منه، 
بل ومحاربته بشتى أنواع األسلحة،  صرفت أمواال طائلة من أجل 

هذه احلرب التي لن تنتهي أبدا،  كما مت التنظير لها.
فالنوع  خفية،  وأخرى  ظاهرة  حرب  إلى  احلرب  هذه  تنقسم 
تقليدية  املباشرة،  احلرب  وهي  األولى  من  األقل خطرا  وهو  األول 
االحتالل،   في  والتي متثلت  الكل،   لدى  استعماليتها ومعروفة  في 
وأبناءها  أموالها  واستباحة  اإلسالمية  البالد  حرمة  فانتهاك 
وطمس كل مقومات هذا البلد كان هو حاصلها وغرضها،  وبحكم 
الظروف واالستماتة القوية للشعوب أجبرتهم على االستسالم لكن 
إلى حني،  فكيدهم عظيم، وألنهم يرون اخلطر قريب ومستجلي في 
احلروب،   من  آخر  نوع  استعمال  إلى  انتقلوا  إسالمي  هو  ما  كل 
املستترة  احلرب  إنها  أكبر.  تشكل خطرا  لكنها  جبنا،   أكثر  لعلها 
الفتنة  وزرع  والثقافات،   العقائد  طمس  من  جتعل  التي  اخلفية. 
أهدافها  إلى  للوصول  وسائل  الواحد  البلد  أبناء  بني  والطائفية 
بصلة  ميت  شيء  كل  وضرب  زعزعة  حول  باألساس،  املتمحورة 

التي  الدين بحكم اخلطط احملكمة  الدين اإلسالمي. أعداء هذا  إلى 
استمدوها من جتارب العصور الوسطى، يعلمون جيدا انه لقصم 
فالعباد  لها،  نهاية  ال  طائفية  فتنة  خلق  األمر  يتطلب  ما  أمة  ظهر 
الفتنة يفتتنون عن كل شيء، والفتنة أشد  لذلك أي لهاته  ونتيجة 
من القتل، احلاصل من وراء هذا فساد كل شيء، يكثر اللغو ويتم 
التغريد خارج السرب،  الكل يتلَهى بأشياء ال قيمة لها في احلياة، أو 
باألحرى هي من الثانويات. واألساسيات يطالهن النسيان، فينهار 
االقتصاد وتكتر البطالة ويصبح الريع سيد املواقف، والدولة التي 
طمأنينة،  الفتنة  وقلب  األوضاع  تغيير  في  واحد  رقم  الالعب  هي 
يصبح همها الوحيد السهر على األمن والتأهب واالستعداد حلدوث 
الزالزل والبراكني التي ال تبقي وال تدر، وفي نفس الوقت يكون همها 
الغني غنا  يزداد  األكبر. حماية نفسها، وفي ظروف مواتية كهاته 
والفقير يزداد  بؤسا، فتختل بنى املجتمع، يصبح حينها املجتمع 
في بحث  يجعله  ثروته مما  على  الغني يخشى  باإلرهاق،  مصابا  
دائم على طرق سليمة لتأمينها واحلفاظ عليها، والطريقة املثلى هي 
ترحيلها خارج الوطن نحو بنوك عاملية أكثر أمنا، والفقير يظل في 
سعي دائم حد اإلجهاد لتوفير متطلبات احلياة التي جعلتها العوملة 
أكثر قساوة، ونظرا لهذا االختالل الذي يسود املجتمعات واألوطان 
وأيسرها  أهمها  لعل  بدائل،  إيجاد  على  تعمل  فهي  اإلسالمية 
املديونية من اخلارج. وهذا هو الهدف املراد من هذه احلرب. حيث 
يكرس التبعية املطلقة،  إنه الفخ الذي ال يخطئ الطريدة أبدا، فكما 

قيل من يطعم يحكم. 
بوز عبد الغاني

أوزارها تضع  لن   ... اإلسالم  على  احلرب 

أم  كانت  صغيرة  األجرة،  سيارة  سائق  أنا 
كبيرة، ومن ال يعرف هذا السائق الذي يشتغل 
فأنا  اجلميع،  خدمة  في  دائما  وهو  نهار،  ليل 
غني عن التعريف، الكل ينادي علي، في كل وقت 
الكبرى، في األحياء  الشوارع  وأينما كنت، في 
الشعبية واألزقة، أمام محطة القطار والفنادق، 

في األسواق وأمام املدارس..
ترى  العمل، حيث  أوقات  في  كثيرا  أشتغل 
مكان  إلى  الوصول  إلى  مضطرين  الناس 
من  خوفا  علي  يتهافتون  والطلبة  عملهم، 
وكلياتهم  جامعاتهم  إلى  متأخرين  الوصول 
ال  ممطر،  اجلو  يكون  عندما  وخاصة 
الغزيرة  األمطار  حتت  االنتظار  يستطيعون 
احلرارة  أو  الشتاء  فصل  في  القارس  والبرد 
مقر  إلى  الناس  أوصل  الصيف..  في  املفرطة 
أعمالهم أو إلى مساكنهم وكثيرا من األحيان 
إلى اإلدارات لقضاء مصاحلهم، وتكون املسافة 
جد بعيدة.. يا ما ركب في سيارتي من رجال 
أجانب،  وسياح  مواطنني  وشيوخ،  ونساء 

نتبادل  البعض،  بعضها  نعرف  وكأننا  نتكلم 
أطراف احلديث طوال الطريق.

عن ماذا نتحدث؟ ال نختار املواضيع ولكن 
إلى  االستماع  واحلديث  الكالم  هو  هدفنا 
األرصاد  عن  نتكلم  الوصول.  حتى  املذياع 
األسواق،  في  األسعار  ارتفاع  عن  اجلوية، 
مباريات  نتائج  عن  املدرسي،  الدخول  عن 
حتصل  التي  املغامرات  بعض  عن  القدم، 
مواضيع  واالحتيال،  النصب  أصحاب  مع 

مختلفة ومتنوعة.
كم من مرة ركب في سيارتي زوجان يتخاصمان 
ويتشاجران طوال الطريق وأنا طبعا حاضر لهذه 
املشاجرة، أستمع إلى أسرارهم رغما عني محاوال 
عدم التدخل فيما ال يعنيني كي ال أحرجهم، هي 
منذ  املسافة،  حكايات وروايات سمعتها طوال 
عجيبة  قصص  للطاكسي،  سائقا  اشتغلت  أن 

وغريبة لناس القتني بهم الظروف ملدة قصيرة 
يلومني البعض على أنني ال أحترم قانون السير 
كسب  وراء  جريا  املفرطة  السرعة  أهوى  وأني 

املال في وقت قصير، هذا غير صحيح.
فأنا مسؤول عن أرواح الناس، أؤدي واجباتي 
أحسن  مبسؤولياتي  دائما  وأقوم  أداء  أحسن 

قيام.
جتاه  مسؤوليات  ولي  ألسرة  أب  أيضا  أنا 
أطفالي، أشتغل ليل نهار لكسب النقود لتربيتهم 

ومساعدتهم، نقود أكسبها من عرق جبيني.
مهنتي ليست خالية من املغامرات واألخطار 
وخصوصا عند غروب الشمس أو في منتصف 
الليل، أنا وزمالئي نخاف من العصابات املسلحة 
بالسالح األبيض، واملختلني عقليا واملتشردين 

الذين يتعاطون للخمر واملخدرات.
ال يهدأ لي بال وال أتنفس الصعداء إال عندما 
تنتهي مهمتي كل يوم وأعود إلى منزلي ساملا 

آمنا.
نجيبة بزاد بناني )الرباط(

أنا سائق الطاكسي



ثورات  كانت  إفريقية  في 
القبائل البربرية ضد العباسيني 
 ،181-178 سنتي:  خالل 
إلى  الثورات  هذه  واستمرت 
أن بعث هارون الرشيد، هرثمة 
بن أعني بجيوشه فأطفأ جذوة 
احلال  واستمر  الثورة،  هذه 
إلى أن قامت دولة األغالبة على 
الذي  األغلب  بن  إبراهيم  يد 
واله هارون الرشيد على قبائل 

البربر، وملواجهة األدارسة.
ثم جاءت فترة ثورة العلويني الذين لم ينسوا قتل سيدنا 
احلسني ابن علي كرم الله وجهه في كربالء، فقاموا ضد 
العباسيني معلنني ثورة علوية ضد العباسيني ألنهم رأوا 
دونهم،  باخلالفة  واستأثروا  وخدعوهم  خانوهم  أنهم 
فكان أول الثائرين على العباسيني محمد بن عبد الله بن 
احلسن بن احلسن بن علي بن أبي طالب وأخوه إبراهيم، 
وظهر من أوالد احلسني جعفر الصادق بن محمد الباقر 
إمام الشيعة اإلمامية، وهو الذي أوصى أصحابه باخللود 
وكان محمد  للخروج،  الفرصة  السكينة حتى حتني  إلى 
النفس الزكية متطلعا إلى اخلالفة باسم العلوييني، وهذا 
األشراف  العلويني  القى  ومتشعب حيث  طويل  موضوع 
قتل،  من  وقتل  سجن  من  منهم  وسجن  واألهوال  احملن 
أمر  هـ حيث   144 سنة  حج  حينما  املنصور  بهم  ونكل 
ثم  والقيود  باألغالل  مكبلون  وهم  العلويني  بإشخاص 
جمعه  البرادع  »يعني  أقتاب  على  الكوفة  إلى  بهم  بعث 

بردعة«.
وحبسوا في سرداب حتت األرض ال يفرقون بني ضياء 
النهار وسواد الليل، وغال املنصور في التنكيل بهم حتى 
مات أكثرهم، وكان مصير محمد النفس الزكية أن تسلل 
بن  عيسى  بها  مثل  قليلة  شرذمة  في  وبقي  رجاله  أكثر 
موسى، وقتل محمد بن عبد الله واحتز رأسه وأرسل إلى 

عيسى بن موسى يوم االثنني 14 رمضان سنة 145 هـ.
ثم جاءت ثورة احلسني بن علي بن احلسن بن احلسن 
169 هـ وفي  الهادي سنة  ابن احلسن بن علي في عهد 
شأن احلسني بن علي يقول ابن طباطبا في الفخري ص: 

.173-172
»أقام احلسني بعد خروجه من املدينة أحد عشر يوما، 
واد  وهو  بفخ،  العباسيني  جيش  فلقيه  مكة  قصد  ثم 
املكان  هذا  أميال، وفي  عنها بستة  يبعد  مكة  في طريق 
بعد  علي  بن  احلسني  قتل  حيث  العلويني،  مصير  تقرر 
أن أبلى بالء شديدا، وقتل معه بعض أهل بيته، وكانت 
بعد  تكن مصيبة  لم  قيل:  الشدة بحيث  املوقعة من  هذه 
كربالء أشد وأفجع من فخ، وقد كثر شعر الشيعة في رثاء 

قتالهم، ومن ذلك قول أحدهم:
فألبكني على احلسيـ          ـن بعولة وعلى احلسن

وعلى ابن عاتكة الذي        واروه ليس بذي كفن
تركوه بفخ غدوة              في غير منزلة الوطن

كانوا كراما هيجوا           ال طائشني وال جنب
غسلوا املذلة عنهم            غسل الثياب من الدرن
هدي العباد بجدهم           فلهم على الناس املنن

التي  واملظالم  بالعلويني  حلت  التي  الكوارث  ورغم 
وأنهم  باخلالفة  أحق  كانوا  أنهم  ينسوا  لم  بهم  حلقت 
ظلموا، ولهذا أقاموا بعدة ثورات كثورات محمد النفس 
وثورة  املنصور،  جعفر  عهد  في  إبراهيم  وأخيه  الزكية 
احلسني بن علي بن احلسن في عهد الهادي، وثورة يحيى 
وإدريس ابني عبد الله بن احلسن في عهد الرشيد، وثورة 

محمد الديباج بن جعفر الصادق في عهد املأمون.
من  به  حفت  ما  جانب  إلى  العلويني  ثورات  وكانت 
عدد  هناك  كان  حيث  بالشعر  أيضا  محفوفة  حروب 
شعراء  هناك  كان  كما  العلويني  يناصرون  الشعراء  من 
إلى  كانوا  الذين  الشعراء  ومن  العباسيني،  يناصرون 
جانب العلويني السيد احلميري، ولكنه غالي كثيرا وذكر 
في وصفهم،  يليق حيث جترأ  ال  الراشدين مبا  اخللفاء 
وكان فيما يتعلق بالعلويني يأتي بقصائد بكائية من ذلك 

قوله:
أمر على جدث احلسيـ        ـن فقل ألعظمه الزاكية

أأعظما الزلت من              وطفاء ساكنة روية
وإذا مررت بقبره              فأطل به وقف املطية

وابك املطهر للمطهـ            ر واملطهرة النقية
كبكاء معولة أتت              يوما لواحدها املنية. 

ملاذا نسمي الثروات التي تسقط 
فيها األرواح الريع العري؟

بقلم: مصطفى الطريبق

يتبع
انتهى

أيادي خفية اجلزائر تدفع املنطقة املغارية نحو التوتر
الصحف  بعض  تناقلته  ما  أثارني 
عام  ألمني  اتهامات  من  اجلزائرية 
شباط،  حميد  املغربي  االستقالل  حزب 
تظاهرة  مبناسبة  اجلزائر  مبهاجمة 
جهاد  تسمى  بالرباط  احلزب  نظمها 
الكرامة، شارك فيها اآلالف من مناضليه، 
أن  ذكر  متحاشية  فيها،  إليه   فنسبت 
هذه التظاهرة هي احتفاء بعيد العمال 
سنة،   كل  من  ماي  فاحت  يصادف  الذي 
»تندوف«  أراضي  باسترجاع  مطالبته  
من  مستعمرة  أراضي  لكونها  و«بشار« 
عمار  اعتبره  ما  هذا  اجلزائر،  طرف 
بالني، املتحدث باسم وزارة اخلارجية، 
ووصفه  املقبول  وغير  جدا  باخلطير 
عن  أعلنت  مكتوب  تصريح  حسب 
توصلها به جريدة اخلبر اجلزائرية، أن 
املغربي  احلزبي  املسؤول  عن  ما صدر 
تصرفا  ويعكس  انحرافا خطيرا  يشّكل 
الشجب  منا  يستدعي  ما  مسؤوال،  ال 
إلى  نسب  ما  هل  أتساءل  فلم  وبقوة. 

ألنه  املغربي صحيحا  النقابي  القيادي 
لن يكون مجديا،لكون حضوره في هذا 
بعيد  احتفاء  املقام  اخلطابي  التجمهر 
بصفته  كان   ماي،  فاحت  يوم  العمال 
النقابية وليست احلزبية وشتان  لدى 
وجه  الصفتني،  بني  باألمور  العارفني 
التي  للحكومة  الذعة  انتقادات  أيضا 
فيه   يطلع  الذي  حزبه  فيها  يشارك 

مبهام األمانة العامة.
جدوى  ما  حول  تساؤلي  كان  بل 
والتهديد  الوعيد  لغة  مسؤولية  ومدى 
مسؤول  من  صدرت  التي  والتحذير 
باسم  يتحدث  جزائري  دبلوماسي 
شخصه   في  يفترض  اخلارجية،  وزارة 
اخلطاب  بأبجديات  األقل،  ،على  االملام 
ضبط   من  يقتضيه  وما  الدبلوماسي 
في  وحصافة  األسلوب  في  ورصانة 
احلديث  في  وكياسة  ولباقة  التعامل، 
هذا  خطابه  ألن  والتصريحات، 
جارة  دولة  جتاه  دولة  خطاب  ميثل 

عدم  شأن  من  خطاب  شقيقة،وهو 
ما  جهود  ينسف  أن  فيه،  االحتراس 
البلدين   مسؤولي  كبار  إليه   يسعى 
لتحسني وتطوير  العالقات بينهما،كما 
يفترض فيه أنه يدرك متام اإلدراك بأن 
عن  الطرف  يغض  نيته  بحسن  املغرب 
زالت الطرف اآلخر ، التي يكفي أن نذكر 
منها دعمه املادي واملعنوي لكل ما من 
الصحراء  استقرار  يزحزح  أن  شأنه 
جانبا  فضحت  الذي  الشيء  املغربية، 
مسربة  جزائرية  رسمية  وثيقة  منه 
توجه  هسبريس،  بنشرها  انفردت 
يسمى  ما  إلى  مباشرة  االتهام  أصابع 
للتضامن  اجلزائرية  الوطنية  اللجنة 
تكشف  الصحراوي،  الشعب  مع 
دعم  في  اجلزائرية  املخابرات  تورط 
البوليساريو االنفصالية من أجل القيام 
أخيرا  شهدتها  التي  التخريب  بأعمال 

بعض األقاليم الصحراوية باملغرب. 
عماد بنحيون

البرلمان .. أين الهندام يا مادام؟

أصبحت املؤسسة التشريعية املغربية تلبس وتتعرى كما تشاء، وال تعير 
اهتمامها ال للشكل وال للمضمون، اعتبرت نفسها مستقلة مبعنى الكلمة وال 
تعرف بأنها مازالت حتت الوصاية احلكومية على األقل في العمل التشريعي 
التي تأتي بها احلكومة دون مضغها أكثر  القانونية  ألنها تهضم املشاريع 
أنها  غير  القانونية.  الدنيا  بها  متأل  أن  املفروض  من  التي  مقترحاتها  من 
نسيت أنها ليست مستقلة أساسا ألن ميزانيتها تأتي ضمن مشروع القانون 
املالي وموظفيها يخضعون لقانون الوظيفة العمومية بالرغم من وضع نظام 
أساسي خاص بهم. بل وحتى تعويضات برملانيينا ال يستطيعون النقصان 

منها إال مبوافقة احلكومة.   
التمثيلية  وقار  يحترم  ال  أصبح  الرئاسة  مالحظة  وفق  النواب  فهندام 
يبذل  حتى  اخلصوص  بهذا  مذكرة  استوجب صدور  الذي  األمر  البرملانية، 
نواب األمة مجهودا في اللباس ويأتون ليجلسوا في القاعة العامة وباللجان 
دخول  من  مكنهم  الذي  للصوت  أوال  وتقديرا  احتراما  حلة  أبهى  في  وهم 
في  الذين وجدوا  املواطنني  لطرح هموم  لبذل مجهود  وثانيا  البرملان  عتبة 
لهذا  بصوتهم  لإلدالء  سببا  االنتخابية  حملتهم  إبان  قدموها  التي  الوعود 
أو لذاك املرشح، ولكن يبدو أن ذلك ال يحرك ساكنا في ضمير أغلب نوابنا 
أنهم جاؤوا بطرق أخرى، منهم من دفع دم جوفه للوصول  ألنهم مقتنعون 
ليرسم  السياسي  االحتيال  أساليب  كل  استخدم  من  ومنهم  النيابة  لكرسي 
على املواطنني ويقدم لهم بضائع وهمية في »سوق الليل«.                                                                         
فباألمس القريب حضر النواب جميعهم وهم يرتدون ربطة العنق، بال شك 
موقعة من »سان لوران« أو »بيار كاردان« ألن إبن اخلالة فرنسا سيخطب ودنا 
بالرغم انه يعلم أننا في زواج كاتوليكي ال يقبل الطالق ألن فرنسا لها معنا 
وفينا تاريخ استعماري وسياسي وثقافي واقتصادي، ولقد كان املنظر يأخذ 
العقل لدرجة أن هناك من اعتقد أنه يتفرج على اجلمعية الوطنية الفرنسية 
لوال غياب ذوي الشعر األشقر ملا تبني األمر خاصة وأن هوالند كان في منصة 
اخلطابة يأخذ راحته في الكالم ليقول كل شيء خطر بباله ألنه يعلم أنه ال 
معقب عليه سواء كان حاضرا أو غائبا.                                        إن 
عممتها  التي  الرسالة  تريد  ما  ذلك  املضمون  قبل  شكل  املغربي  البرملان 
القنلسوة  ألن  العكس  يكون  أن  يجب  الواقع  أن  غير  تكرسها،  أن  الرئاسة 
القديس، فالشكل بال مضمون ضرب من اخلداع والتضليل،  ال تقوم مبهمة 
وتلك هي مصيبتنا باملغرب ننظر للشكل وال نهتم باملضمون في كل شيء في 
لباسنا وطرقنا وبنائنا  في أفراحنا وأحزاننا وفي كل نواحي حياتنا وحتى 

في سياستنا. 
إن حقيقة البرملان تتعرى كل يوم سواء لبس نوابه البذلة وربطة العنق أو 
اجللباب والطربوش األحمر فال يغير في أمر هذه املؤسسة سوى القيام برسم 
طريق رفقة الصدق واألمانة وحتمل املسؤولية واالبتعاد عن ممارسة سياسة 
التضليل وارتداء لباس يعكس األوضاع املغربية حتى نكاد جند شبها لنا بني 
صفوف تلك الوجوه البرملانية التي قد تعتقد أنها أتتنا من أرض غير أرضنا 
ألنها تتكلم كالما بعيدا عن همومنا وتصرخ وتتعرى، لتبرهن على نزاهتها 
بالرغم من أن براءتها تثبت ملا تعترف بأنها ساهمت في جزء كبير في الوضع 
لبست  سواء  آنذاك  املغربي،  الشعب  حق  في  مذنبة  وأنها  عليه  نحن  الذي 
مادام«.                                                                                                                                           يا  »مرحبا  التشريعية  للمؤسسة  فإننا سنقول  ال،  أم  الهندام  حسن 
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املنبر  احلر

واجلزائر  املغرب  بني  املتوتر  التاريخ  لقطات  إلى   بالرجوع 
جند انه من بعد معركة امغاال بني يناير وفبراير من العام 1976 
التي انتصر فيها اجليش املغربي على اجليش اجلزائري وحاصر 
فك  اجل  من  الدولية  الوساطات  وبعد  عنصرا،   5000 يقارب  ما 
انتقاميا وحاضرا في ذهنية اجلنراالت حيث  الرد  كان  احلصار 
احتضنت اجلزائر ما سمي جبهة البوليساريو الستخدامها ورقة 
ضغط واستعمالها لتناوئ بها املغرب وتضايقه على مستويات 
عديدة ومحافل عدة من األمم املتحدة إلى منظمة الوحدة اإلفريقية 
مرورا باالحتاد األوروبي. من ثم ينتقل الصراع إلى دوائر أخرى 
وعمليات معقدة كان على املغرب أن يتحمل مسؤوليته في الدفاع عن 
البقاء كاستراتيجية الزالت قائمة إلى اآلن، والرغبة في الرد بطريقة 

تردع شن هجمات محتملة من طرف البوليساريو وأذنابها.
في السياق ذاته كيف لنا أن نثق في مركز »روبيرت كينيدي« 
كيري  ورئيسته  البوليساريو  ألطروحة  مكشوف  بشكل  املوالي 
كينيدي تروج لشريط فيديو يتضمن مشاهد من أعمال العنف ترجع 
إلى أحداث ما وقع في تونس من أحداث في خضم ما عرف )بالربيع 
العربي( وأخرى تعود إلى مواجهات بني قوات األمن ومتظاهرين في 
الدار البيضاء استعمالها على أنها صور النتهاكات حقوق اإلنسان 
في الصحراء املغربية؟ أليس هذا هو العبث بقيم ومبادئ سامية 
والزج بها في مناورات ودسائس من أجل تقسيم البالد واجتزاء 
أطرافها بدعوى أكثر من كاذبة إنها تزييف للحقائق وضحك على 

الرأي العام الدولي من أجل التضييق على املغرب.
لقد أساءت تلك األطراف حساباتها مرارا وتكرارا وبالغت في 
وقوع  احتماالت  فإن  لذا  مماثلة،  أوضاع  في  قوتها  استعراض 
تصعيد ستكون كبيرة وما هذه الهجمة على املغرب من منطلق 
ضرورة احترامه حلقوق اإلنسان سوى لبنة في بناء خطة متكاملة 
الذاتي  احلكم  مببادرة  اململكة  تشبث  قرار  على  للتأثير  األركان 
واللعب في اجتاه إعادة تقوميها وملا ال إعادة النظر في صيغتها 
مبا يخدم األجندة اخلارجية أكثر مما يخدم مصالح املغرب على 

املدى البعيد.
عندما يربط املبعوث الشخصي لألمني العام ألمم املتحدة في 
النزاع كريستوفر روس اخلطوات املقبلة للبحث عن احلل مبباشرة 
األمريكية  اخلارجية  وزارة  معه  وتتفاعل  اإلنسان  حقوق  مجال 
مدفوعة مبركز كينيدي زائد توصية البرملان األوروبي بخصوص 
اتفاقية الصيد البحري وربط هذا كله باحترام حقوق اإلنسان، جند 
أن األمر يتجه في إحكام احللقة من أجل جتاوز املبادرات السابقة 
بأخرى يتم طبخها في عواصم أوروبية وإفريقية ودول لها مصلحة 
في الصحراء املغربية، ونتساءل عن مالمح هذه املبادرة اجلديدة أال 

ميكن أن تتعدى السيادة املغربية املباشرة إلنشاء منطقة دولية.
الدولة  هل  االجتاه  هذا  دعم  في  املناضلني  على  نطرح  لكن 
املغربية أخفقت في أداء واجباتها ومسؤولياتها جتاه مواطنيها 

حتى ال يتم اعتبار سيادتها على أقاليمها؟    
التكتيكات التي يستخدمها االنفصاليون بدعم من املتدخلني في 
القضية الصحراوية اآلن هو فتح جبهات وحروب جانبية ترهق 
املغرب خللق بؤر من التوتر واالرتباك واستفزاز السلطة وجرها 
مواجهتها  من  إذن  البد  مبداها،  التكهن  ميكن  ال  مواجهات  إلى 
سياسيا ودبلوماسيا وبحكامة جيدة في تدبير امللفات التي تهم 
ساكنة الصحراء خاصة وكافة مناطق املغرب بشكل عام واعتبار 
أمنها الروحي والغذائي واالجتماعي ضرورة وأولوية قصوى في 

ترتيب األمور الداخلية ومبشاركة اجلميع بال إقصاء.    
أي  في  جانبا  يضع سالحه  أن  يستطيع  احلقيقي  املقاتل  إن 
وقت بشجاعة وثبات وبال عقد نفسية بحثا عن السلم ودفاعا عنه 
واضعا في اعتباره مصلحة أجيال من الناس ينشدون االستقرار، 
فصناعة السالم أكثر مسؤولية وأكثر إحلاحا حتى يبقى احللم 

جامعا مانعا خفافيش الظالم من العبث بأمن البالد والعباد.

محمد بن امحمد العلوي

إكراهات احلل
2 في الصحراء املغرية



التي  البئيسة  الغذائية  الوجبات  تلك  هي  متنوعة 
منجزات  العريض  بالبنت  رسمت  اجيال  منو  على  طغت 
اهلتها لولوج التاريخ من أوسع أبوابه رغم كل العراقيل 
جسيمة  انتهاكات  من  له  تعرضت  ما  وكل  البيداغوجية 
ومن   !! والفكري  الروحي  واإلفقار  اإلرهاق  وطئا  أشدها 
أشهر تلك األكالت التي كانت احلاجة وراء اختراعها وجبة 
فبفضلها هدأ مول احلانوت من روع  )الطون واحلرور(. 
حالة  على  تهتز  كانت  املصارين  من  الكيلومترات  ماليير 
الفيبرور من فرط اجلوع على مدى عقود من الزمن تنكر 
اقتصادنا  ركائز  ألحد  التجارة  قطاع  على  القائمون  فيها 
إلينا  حملتها  التي  املقيتة  العوملة  بعدوى  اليوم  املصاب 
وازداد  أقوام  فتحررت   !! املتبرجة  املاكدونالدز  حضارة 
البقال انكماشا إلى درجة أنه تقوقع، غالقا على نفسه في 
زنزانة مسيجة باحلديد لعلها تقيه شر من ال يبالي بأهمية 
إدارة  أجله  من  تنفق  الذي  واإلصالحي  التأديبي  الدور 
يسير  مبلغ  منها  خصص  كان  لو  رمبا  أمواال،  السجون 
لتزويد الدكاكني باملاء والكهرباء لكان سينال مول احلانوت 
شهادة )حّباس( بدرجة جيد جدا عن جدارة واستحقاق؟؟

 

من  سيدة  له  تعرضت  ما  اليوم  على جتارة  ينطبق  يكاد 
تشويش كوميدي في نكتة حتكي أن هذه األخيرة إلتحقت 
مبركز حملو األمية وفي احلصة األولى كان الدرس عبارة 
كلما  املسكينة  كانت  إذ  علي(،  خرج  علي..  )دخل  عن: 
سمعت دخل علي تغطي رأسها برداء وكلما سمعت خرج 
سألها  بيتها  إلى  عادت  عندما  أنها  املهم  تزيله.  علي 

زوجها عن احلصيلة األولية للدرس فما كان منها إال أن 
كل  أضاع  قد  علي  السيد  أن  تدري  أال  غاضبة:  اشتكت 
وقتنا في الدخول واخلروج علينا، إنه لم يدعنا نركز ولو 
يعاني  كان  أن زوجها  الهزلية  الصدف  لبرهة؟؟ ومن مكر 
من منافسة متجر مملوك لشخص يدعى علي مكتوب على 
يافطة فوق مدخله بالفرنسية: )آلي مونطاسيون جينرال( 
من  لزوجته  وإنتقاما  عليمونطاسيون...  يقرأها  وكان 
يافطة  اآلخر  هو  جلب  عدوك(،  احلرفة  في  )خوك  باب 
في  ووضعها  جينرال(  )إبراهيمونطاسيون  عليها  كتب 
واجهة دكانه، ليدخل إبراهيم وعلي في عراك بيع وشراء 
يجني ثماره اخلبثاء. على أي حال فما آلت إليه التجارة 
ثلة  فيه  الطولى  اليد  متلك  وخمول،  وتقاعس  ركود  من 
يجدوا  لم  األمور  إليهم  أسندت  عندما  املؤهلني  غير  من 
أفضل من ساعة ال تغني وال تسمن من طاقة أضافوها إلى 
شقائنا، وفي زعمهم أنهم يحتالون على الساعة املنتظرة 
!! وبالفعل فقد دقت ساعة احلسم وكلنا مندهشون لهاته 
!! جتارة  التجار واملهنيني  املتفشية بني  األمية احلقوقية 
تناوب عليها كثير من املسؤولني دون فائدة ترجى إال من 
رحم ربك وهم قلة يجتهدون في صمت رغم هول صدمات 
خلفها دخول وخروج غرباء أساؤوا إلى حرمة هذا القطاع، 
فلطاملا انشغل السواد األعظم من إخواننا عن التركيز في 
 األهم بالتحجب عن دوائر الزمان واملكان بستائر من حديد.

الطيب آيت أباه )تمارة(

اإلشهارية  اللوحات  أن  يشاع 
وكل  األركان  كل  حتتل  التي 
في  والبارزة  املميزة  اجلهات 
كبيرة  املغربية  املدن  شوارع 
صاحبها  على  تذر  صغيرة  أو 
أمواال  بامتيازها  فازوا  من  أو 
كل  كشأن  شأنها  وهي  طائلة 
تدخل  التي  االمتيازات)...( 
الذي  الريع  اقتصاد  خانة  في 
فئة  عليه  وتسيطر  فيه  تتحكم 
تستطع  لم  ومحظوظة  نافذة 
من  االقتراب  كيران  بن  حكومة 
)ساحتها(، وحتى ملا أراد بعض 
وزراء هذه احلكومة التطرق إلى 
ووقف  الريع  اقتصاد  موضوع 
نزيف أمواله، مت إثناؤهم عن ذلك 
يفضلون  جعلهم  وإسكاتهم مما 
)يضربونها  ثم  ومن  السالمة 
بـ)نصيحة(  عمال  بسقلة( 
الله  )عفة  كيران:  بن  رئيسهم 
عما سلف(، مع أن الله رمبا قد ال 
يعفو على الظاملني وآكلي حقوق 
وإعادة  املظالم  برفع  إال  الناس 
وهكذا  أصحابها،  إلى  احلقوق 
حالها،  على  لقمان  دار  بقيت 

وموازاة مع ذلك سيبقى الفقراء 
شيك  وحتى  املغرب،  في  فقراء 
بن كيران الذي قيل أنه رصد له 
مبلغ ثالثمائة مليار درهم، قال ال 
يستفيد منه الفقراء احلقيقيون، 
بل رمبا قد تبرز شريحة نصابة 
تشتري  أو  عمدا  إفقارها  سيتم 
مزورة  بوثائق  الفقر  هي 
من  )نصيبها(  على  لتستولي 
وخصوصا  كيران،  بن  مليارات 
التأكد  أو  البحث  اسند  ما  إذا 
ستستفيد  التي  الشريحة  من 
الشيوخ  إلى  املساعدة  من 
واملقدمني وحدهم دون أن تكون 
الداخلية  من  مكونة  هناك جلان 
االجتماعية  والشؤون  والعدل 
واملجتمع  احلقوقية  واملنظمات 
املدني تتولى هي مباشرة البحث 
احلقيقي  الفقير  على  والتعرف 
)باك  أو  حتيز،  أو  مجاملة  دون 
صاحبي( أو )دهن السير يسير( 
األمور  يسهل  مما  طلك  وغير 
ويقضي املآرب دون تسويف أو 

)سير وجي(.
محمد أمين )قلعة السراغنة(
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املنبر  احلر

مختارات من موازين الطون واحلرور   اللوحات اإلشهارية 
والعائالت المعوزة!

أين مصير األفالم املصرية القدمية على قنواتنا املغرية ؟
منذ أوائل الثمانينيات وحتى اآلن لم نشاهد األفالم املصرية 
القدمية التي حتمل قصصا رائعة جديرة باملشاهدة على قنواتنا 
وأصبح  أبوابها  السينمائية  القاعات  أغلقت  أن  بعد  املغربية 
مصير هذه األفالم في خبر كان، وقد أثار هذا الغياب الكثير من 

التساؤالت.. 
األرشيف  خزائن  من  يحركها  من  إلى  حاجة  في  األفالم  هذه 
والثقافية  االجتماعية  احلياة  في  لقيمتها  نظرا  فيه  تنام  التي 
لنا  يقدم  األخ علي حسن وهو  يفعل  كان  كما  والفكرية  والفنية 

اختيار  من  منطلقا  القدمية  األجنبية  األفالم  األولى  القناة  على 
القصة وأبطالها التي تستجدي إعجاب املشاهدين وتعطي للفيلم 
القنوات  عليه  الذي تسير  الهدف  نفس  بعده اجلماهيري، وهو 
شاشاتها  على  القدمية  األفالم  للمشاهدين  تقدم  وهي  املصرية 

الصغيرة..
وأنا أبحث عن أفالم الزمن اجلميل تذكرت ذلك الفيلم املصري 
الرائع )مع الذكريات( بطولة مرمي فخر الدين وأحمد مظهر الذي 
شاهدته في القاعات السينمائية لعل ما يعطي لهذا الفيلم بعدا 

جديدا لم تتطرق إليه السينما املصرية من قبل، هو أن هذا الفيلم 
املشاهدون في حيرة من  النهاية( حيث أصبح  )من  تبدأ قصته 
البداية( بشوق كبير ليجمعوا خيوط  أمرهم وهم يبحثون )عن 

القصة..
هذه األفالم اجليدة والتي مت إخراجها بدوافع صادقة ونوايا 
كل  غزت  التي  التركية  املسلسالت  تلك  من  بكثير  أفضل  حسنة 

القنوات املغربية بدون فائدة.
أحمد موافي )مراكش(

حب في مهب الريح
يتحدث املجتمع عن حب يجعله 
يعيش في راحة.يستلطف من خالله 
املصالح  في  امللموس  التوازن 
هو  كنايته  احلب  وهذا  اليومية، 
الرشوة. فبها يعطر له اجلو وميدد 
خالله  من  ويصيب  التالحم  له 
القوة. ولكن هذا احلب هو واهيا 
وثماره.  وجذوره  بدرته  خالل  من 
فهو يزيد الراشي ضعفا محظورا 

واملرتشي أكال غير مملح والرائش الذي ميشي بينهما ساعي 
بريد يحمل معه رسائل مشبعة بجمر خبيثة. فصاحب احلب 
هذا يجعل جوارحه تسمو في عالم األنانية وجوهره يتقمص 
يرتبط  ووجدانه  الشخصية  بإنفصام  املريض  شخصية 

متوازن  بحب  فاشال  ارتباطا 
صفة  في  حب  فكلمة  وملموس. 
حروفيهما تسكن  يجعل  رشوة 
بجانب بعضهما ولكن في سكن ال 
سامية  روابط  أيت  بينهما  تربط 
جلار مع جاره. فاحلب أصله راحة 
بال والرشوة أصلها تسويق البال. 
فمن املنتصر ومن املنهزم ومن هو 
فاخلبرات  ومتينة.  قوية  بحروف 
حب  من  أتى  حب  هو  قوية  حروف  وذو  املنتصر  أن  أكدت 
من  هو  واهية  حروف  وذو  واملنهزم  احلقيقي.  احلب  يحب 

يجعل مصيره ومثله األعلى في حب في مهب الريح.
أحمد أكراي )تافراوت(

التلفزة املغرية.. إصرار على إنتاج الرداءة!
كل القنوات التلفزية العربية، 
في  املاضي  مارس  منذ  شرعت 
اإلعالن عن برامجها املخصصة 
املقبل..  الكرمي  رمضان  لشهر 
وبدأت العديد من تلك القنوات 
في بث لقطات إشهارية من تلك 
مسلسالت  املنجزة،  األعمال 
وفكاهية،  واجتماعية  دينية 
وبرامج متنوعة تناسب الشهر 

الفضيل..
املغربي  التلفزيون  أما 
بقنواته املتعددة، فهو حلد اآلن 
متسع  أمامه  يبدو  كما  مازال 

للوقت »للشروع« كعادته وفي آخر حلظة في البحث
 عن الشركات املعروفة لإلنتاج والتي تتقن فن االرجتال 
وممثالت  ممثلني  بواسطة  أعمالها  وتنفذ  والسمسرة، 
جاهزون للعمل حتت الطلب وبكل شروط شركات اإلنتاج، 

تفاديا ملزيد من العطالة..
وهكذا يصر القائمون على ما مت االتفاق على تسميتها 
– بالشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة – على إنتاج الرداءة، 

بامتياز  ذلك  في  متخصصة  التلفزية  قنواتنا  باتت  حتى 
ولسنوات طوال، وحجة املسؤولني عن ذلك، افتقار الساحة 
لم  أنهم  يقولون  أو  للسيناريوهات،  جيدين  لكتاب  الفنية 

يعثروا عن أفضل مما يعرضونه!
وما ميكن مالحظته هو أن نفس األسماء، ونفس الوجوه 
في إدارة اإلنتاج أو اإلخراج هي املسيطرة، وحتى بالنسبة 
للمشاركني من املمثلني واملمثالت الذين يطلون على النظارة 

مع  أخرى  وبتفاهات  سنة  كل 
والنتيجة  االستثناءات،  بعض 
هزيلة جدا، ال ترقى إلى تطلعات 
وال  أول  لها  ليس  املشاهدين، 

آخر كما يقول العامة..
في  السلبيات  هذه 
الرمضانية  األعمال  مستوى 
نصدق  جتعلنا  باخلصوص، 
العديد  يبديه  الذي  التذمر 
السيناريوهات  كتاب  من 
الوطنية،  اإلعالم  وسائل  عبر 
حبيسة  ظلت  مشاريعهم  كون 
لسنوات  بل  لشهور،  الرفوف 
دون أن يعرفوا مصيرها.. ورأوا أن األعمال املقبولة مسبقا، 
تواجدهم  بحكم  الصفقات  إبرام  في  بارعون  أصحابها 
الوهمية  الشركات  رأس  على  وهم  الفنية،  الساحة  على 

ومؤسسات اإلنتاج!
ترصد  التي  الضخمة  املالية  اإلمكانيات  من  وبالرغم 
مختلف  وعلى  املغاربة  املشاهدين  فإن  التفاهات،  لتلك 
إلى  ينتقلون  حيث  اهتمام،  أي  يعيرونها  ال  مستوياتهم 
كل  فيها  تتوفر  دراسية  أعمال  ملتابعة  العربية  القنوات 

ضروب اخللق واإلبداع.
فكرتها  في  جيدة  مغربية  أعمال  ملتابعة  نطمح  إننا 
األسف  كامل  مع  نصطدم  لكننا  ومضمونها،  وشكلها 
ومحيطنا  املغربي  واقعنا  عن  املطلق  وبعدها  بسذاجتها، 

وحياتنا اليومية.
محمد عالء الدين

من األسواق األسبوعية 
إلى الممتازة

ارتبط املواطنون املغاربة باألسواق 
ألنها  خلت  قرون  منذ  وثيقا  ارتباطا 
كانت املزود األساسي والرئيسي جلل 
األسر بكل ما يحتاجونه من مواد غذائية 
والقهوة  والشاي  والسكر  كالقمح 
والتوابل.  والفواكه  واخلضر  والزيت 
دورا  األسبوعية  األسواق  لعبت  وقد 
كانوا  الذين  املواطنني  هاما في حياة 
يقصدونها بكثافة متناهية للتزود بكل 
ملدة  باحلاجة  تفي  التي  املستلزمات 
الناس  وكان  أكثر.  أو  كامل  أسبوع 
اليوم  جمر  من  أحر  على  ينتظرون 
للتبضع  السوق  فيه  سينعقد  الذي 
ووسيلة النقل التي كانت سائدة آنذاك 
أي قبل احلماية هي الدواب والعربات 
املجرورة بواسطة اخليول. وقد لعبت 
يستهان  ال  دورا  األسبوعية  األسواق 
بينها  فيما  بالقبائل  التعريف  في  به 
والتقرب من بعضها البعض، وبفضل 
األسواق  بعض  حتولت  الدور  هذا 
جماعات  إلى  أسواق  من  األسبوعية 
إلى  من حتول  ومنها  وبلديات  قروية 
»ثالثاء  مثل  بذاتها  قائمة  عماالت 
سيدي بنور بنواحي اجلديدة – اثنني 
سوق أربعاء  سيدي اليمني بطنجة – 
سوق   – القنيطرة  بنواحي  الغرب 

بني  بنواحي  النمة  أوالد  السبت 
برشيد  بنواحي  السوالم  حد   – مالل 
ورزازات«  بنواحي  ثلوات  خميس   –

والتقدم  احلداثة  ورغم  كثير  وغيرها 
مازالت  األسبوعية  األسواق  فإن 
محتفظة ببعض مميزاتها ألنها مازالت 
قبلة مفضلة لسكان البوادي واملداشر 
املدن  سكان  بعض  وحتى  بل  النائية 
انخفاض  بسبب  يقصدونها  الذين 
األخيرة  السنني  في  لكن  أثمانها. 
ممتازة  أسواق  الوجود  إلى  برزت 
»هاي  أسواق  أي  املغربية  املدن  بجل 
كالس« ورغم اإلقبال الكبير عليها من 
الدخل احملدود،  ذوي  املواطنني  طرف 
الطبقة  زبناءها احلقيقيون هم  أن  إال 
كل  لزبنائها  تقدم  ألنها  البورجوازية، 
ما يحتاجونه من مواد غذائية وأثاث 
منزلي ومواد التنظيف ولعب األطفال 
وهذه  والصغار.  للكبار  ومالبس 
األشياء ال يستطيع املواطن ذو الدخل 
األثاث  خصوصا  اقتناءها  احملدود 
املنزلي ألن األسواق املمتازة ال تتعامل 
بالدفع  بل  الديون  الزبناء مبنطق  مع 
مباشرة وفي حينه الشيء الذي ال يقدر 

عليه املواطنون ذوي الدخل احملدود.
الحسين بوكرجومة )أيت أورير(
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احتفل الليبراليون السعوديون 
مايو  من  السابع  الثالثاء  يوم 
لليبرالية  املخصص  بيومهم 
بهذه  صدر  حيث  السعودية 
الناشطة  من  بيان  املناسبة 
سعاد الشمري معلنة عن ميالد 
»السعوديون  جديدة  مجموعة 
احتفال  ويجيء  األحرار«. 
الشبكة  ومؤسس  العام  هذا 
احلرة  الليبرالية  السعودية 
يزال  ما  بدوي  رائف  الناشط 
اتصال  احلبس.وفي  قيد 
بأحد  العاملية  هولندا  إلذاعة 
ألجل  السعوديني  الناشطني 
الليبرالي  التيار  عن  التحدث 
أجاب  ورموزه  السعودية  في 
برموز  يسمى  ما  بأن  الناشط 
الناس  أبعد  هم  الليبرالية 
سعاد  الناشطة  ذاكرا  عنها 

الذين  ومجموعتها  الشمري 
نفس  »مارسوا  بأنهم  وصفهم 
الذي  واإلقصاء  التطرف 
ميارسه التيار الديني املتزمت، 
املعاكس«.  االجتاه  في  ولكن 
مواقف  وتباعد  توزع  ورغم 
الليبرالية  اجلماعات  مختلف 
أن  إال  السعودية  اململكة  داخل 
يرى  بعيد  من  للمشهد  الناظر 
اخلط املتصاعد للمكاسب التي 
دخول  من  التيار  هذا  حققها 
املرأة ملجلس الشورى ثم قبول 
احملاماة حيث  مجال  في  املرأة 
مرشحة  متدربة  أول  عن  أعلن 
بيان  احملاماة.ويعترف  ملهنة 
بدور  األحرار«  »السعوديون 
عبد  امللك  السعودي  العاهل 
الله في حتقيق هذه االجنازات 
أن  البيان:»نعتبر  يورد  حيث 

ملمارسة  اخضر  ضوء  هنالك 
ألن  احلكومة  قبل  من  نشاطنا 
امللك عبد الله تبنى حوار األديان 
والدعوة  والتعايش  والتسامح 
إسرائيل  مع  السالم  ملبادرة 
التي  القضاء  إصالح  وخطة 
تعترف بوجود خلل في اجلهاز 
التشريعي، وإشراك املرأة أخيرا 
في القرار السياسي«.متثل هذه 
البيان  عددها  التي  االجنازات 
طويلة  ومواجهات  حراك  ثمرة 
الناشطني  من  العديد  قادها 
بسنوات  ذلك  ثمن  دفعوا  الذين 
السجون  في  حياتهم  من 
والذين يتعرضون بشكل منتظم 
التكفير  وفتاوي  للمالحقات 
التي  الدينية  املؤسسة  قبل  من 
هذه  ملثل  الرضا  بعني  تنظر  ال 

بطئها. رغم  التغيرات 

لعبيد ا ق  سو في 
يد لفر ا لعقد  ا عنا 

لعيد ا ل  هال لك  كذ و
جليد من  سيفا  ينا  شتر ا و

ليد فكر  ليبعث 
يد شد م  ظال ه  ر مصد

عيد من  جئتكم  ل  يقو
! يد سد نظر 

حيد لو ا ن  لقر ا و  ذ يعلن  و
لعصيد ا ملخ  ا مل  حا

يد عد منه  ما  يا و
لصعيد ا هب  ير م  سال إل ا ن  إ

حميد غير  له  سو ر و
! ليد للو ه  تلقنو ال  و

لبليد ا ة  و لغبا فيا 
لنشيد ا و ين  لد ا مس  لقد 

يد شر ن  آل ا هو  و

املخ العصيد
الكالم الموزون

أبو أزهار )الرباط(
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نفحات من سيرة الذات

دفع املتعلم القيدوم »الفتوح« للشريف العيساوي، 
ثمنا ملهارته و»بركته«. ثم أشار علّي أن أذهب إلى 
م وإن زال من البدن، فال  منزلنا دون تأخير فإّن السُّ
ا  َ سبيل إلى زوال الوجع املترتب عنه إاّل بالصبر، وبمِ
ُيغربل بعد طحنه من - ُنّخالة- القمح. انصرفت بعد 
أن رفضت أن أعود مع املتعلم القيدوم عند املعلم 
الذي  بعد  أخرى  مرة  رؤيته  كرهت  الذي  مكوار 
كان. ثم استأنفت القفز من طريق مختصر، إلى أن 
وق اجلديد وَسبْع  قطعت املسافة الفاصلة بني السُّ
تالوي حيث جتمع حولي في صحن الدار الّصغار 
الذي  أحمد  أخي  إال  انتباهي  يلفت  ولم  والكبار، 
املسيو  الفرنسي  للتنويه بعلمه  مناسبة  وجدها 
جانو وباحترامه لكل املشتغلني عنده من املغاربة، 
الثامنة  من  القانونية  العمل  بأوقات  والتزامه 
للغذاء  ثم ساعتني  الثانية عشر ظهر  إلى  صباحا 
الثانية زواال  والراحة ُيستأنف بعدهما العمل من 
فيها نصف  أسبوعية  للسادسة مساءا مع فسحة 

يوم السبت ويوم األحد كامال. 
ُكنُت أسمع ذلك فأحس أن األلم يتضاعف، وُتدرُك 
تصرف  أن  فتحاول  األم  بإحساس  والدتي  ذلك 
خالة بعد  بالنُّ َتُلفُّ رجلي  لتبقى هي  اجلميع عّني 
قبل  قليال  األلم  فيهدأ  عليها،  الساخن  املاء  صب 
يعود بعد أن تخف سخونة املاء ليشتد. استمرت 
هذه العملية إلى أن بدأ املؤذن يهلل حتضيرا لنداء 

فجر الصباح. 
ألداء  فيها  قامت  للحظة  إال  الوالدة  تتركني  لم 
فريضة الصبح وما أكثر مثل هذه الليالي البيضاء 
حياتها،  في  النوم  طعم  العني  فيها  تذوق  ال  التي 
خصوصا عندما كان زوجها طريح الفراش وبعده 
ابنتها التي كاد أن يكون موتها الضربة القاضية 

لوال قوة الصبر التي نشأت عليها في بيت أبيها.
لم َيُزل أثر لسعة العقرب إلى بعد 24 ساعة. في 
ألرافق  مبكرا  أستيقظ  أن  علي  كان  الثالث  اليوم 
أخي أحمد في محاولة للبحث عن مهنة أخرى في 
حي النصارى الراقي »جليز« بعد أن أقنعني كل ما 
سمعته عن حسن معاملة املسيو جانو، واألهم أّن ال 

ُسخَرة عند النصارى لإلتيان بغذاء وال عشاء. 
التحق أحمد بَورَشته وانطلقُت أنا أطرق األبواب 
وأعرض رغبتي في التعلم حتى ولو بدون مقابل كما 
أوصتني الّلة رقية. فكنت ُكّلما تقدمُت عند أحدهم، 
أتلقى أجوبة ُمختلفة أكثرها بإشارة الرأس النافية، 
ها قسوة على نفسي تلك التي تصدر من خالل  وأشدُّ
نظرات بعض الفرنسيني العنصريني الكارهني حتى 
لُرؤية مغربٍي صغير يسير في حّيهم املُتموقع في 
مكان يبعد بحوالي ثالثة كيلومترات عن مساكن أهل 
املَُرابطني  ُسّكان عاصمة  ب  وَيْعرمِ أمازيَع،  البلد من 
األندلس،  في  املجد  من  قرون  ستة  أضافوا  الذين 

كانت تلك النظرات املتعالية تشعرني بالّضئالة. 
مَتلكني الّرعب وأحسست بالغربة ألول مرة في 
أمام عيني،  الكتبية  مدينتي، رغم شموخ صومعة 
واهتديت بها إلى طريق العودة و أنا أْسرُع اخُلَطى 
إاّل  ا،  ّيً ُشْرطمِ َرَمْقُت  وُكّلَما  مجتمعي،  إلى  راجعا 
ارتكبت  وكأنني  شجرة  أو  سارية  وراء  واختفيت 
ُجرما يستدعي القبض علّي، غير أن ُمْلصقات بعض 
مني  فُتزيل  تستوقفني  كانت  السينمائية  األفالم 
وعّني كّل خوٍف. رفعت على الفور رأسي مستفيدا 
مّما كنت قد تعلمُته في سكويلة الباشا ألقرأ بصعوبة 
املكان  السينما: ريجان. جتولت بنظري على  إسم 
املظلية  واجلدران  الكاشفة  الزجاجية  األبواب  ذي 
الالمعة فسخرت دون أن أشعر من تلك التي ُتسمى 
ويتحمل  يتزاحم  من  كل  ومن  القنارية«  »سوليما 
شحطات عصا الّسي البشير من أجل ولوج مكان ال 

تتوفر فيه أدنى شروط احترام اإلنسان. 
أهم  تتوسط  عمالقة  ساعة  أمام  وأنا  أدركت 
عن  بحثي  رحلة  أن  الراقي،  احلي  هذا  في  ساحة 
عمل هناك لن تفضي لنتيجة تذكر، إاّل أن جتوالي 
في حي النصارى لم يخلو من فوائد، جعلتني في 
النخبة  تدفع  التي  املرارة  من  أدرك شيئا  مجملها 
اجلهر  أجل  من  والتضحية  للمغامرة  الوطنية 
احلماية،  عقد  وإلغاء  السيادة،  استعادة  بطالبة 

ورد االعتبار للمغاربة.
يتبع

جليز.. 
حي النَّصارَى

األميرة اإلسبانية تسبق تنازل أيها امللك خوان كارلوس

تعزية

العدوي يعطي الدرس للقناة األولى

بقلـم: حسن الجندي

النفاق هو الشر املستطير، وهو أساس انحراف املجتمع وسقوطه، وبه ينعدم 
املجتمع  ويصبح  األواصر،  وتنفك  العالقات،  تنوء  وبه  الصدق،  ويذهب  اجلد، 

بوجهني متناقضني، وذو الوجهني ال يكون عند الله وجيها.

زينة  الله  جعله  املؤمنني،  صفات  من  وصفة  نبيل،  إسالمي  خلق  التسامح 
املسلمني،  مكارم  من  مكرمة  وجعله  والصادقني،  الصاحلني  به  ل  وَجمَّ للناس، 
الرسول األكرم مثلك وقدوتك، فقد كان يعفو ويصفح ألن  فاتخذ من سماحة 

الله عفو غفور.                                                                                          د. يوسف الكتاني

إشراقات إالهية

إليكم يا من فجروا أنفسهم، يا من نسفوا أنفسهم... 
فداء ألهوائهم ولرغبات أناس،

هدفهم زرع احلزن واألسى... وزعزعة سكون املسا،
إليكم أقول:

أين أنت يا عمرو!... ياابن العاص... !
لتعيد ألذهان جماعة من الناس، قد اختلط عليهم األمر 

وطغى على تفكيرهم االلتباس،
أين أنت يا عمرو!... يا ابن العاص...!

لتعلم هؤالء الناس:
أن اإلسالم تطهير للنفوس .. من اجلهل والنكوص،

أن اإلسالم لم يعن يوما قتل الناس...
إليكم يا من طوقوا أجسامهم باألحزمة النارية،

يا من طوقوا عقولهم باألفكار الظالمية،
يا من حاصروا تفكيرهم باألفكار العدوانية،
 رغبة في زرع الرعب وزعزعة االستقرار...

رغبة في حتقيق طموحات األشرار...
إليكم أقول :

أين أنت يا صالح الدين!... يا أيوب...!
لتنير األفكار وتطهر القلوب...

لتعلم هؤالء الناس ... أن اإلسالم بعيد عن التطرف 
واحلقد والغلو...

أن اإلسالم بعيد عن سفك الدماء والكراهية...
أن اإلسالم دين التسامح والسمو...

بالنفس لنشر العدل ومبادئ احلرية...
يا شباب بلدي احلبيب... يا وقود الغد القريب ...

إن العلم نور ينير ظالم العقول اليائسة...
أما اجلهل فسواد، سواد ميتص نور العقول اخلالصة... 

خالد ناس لحسن

حتى نتذكر
في الذكرى العاشرة ألحداث  16 ماي

الرباط: األسبوع
رفع املنتج التلفزيوني عبد الرحمان 
العدوي مستوى النقاش املعهود في 
برنامجه األسبوعي، إلى درجة أعلى، 
حينما استقبل مساء الثالثاء املاضي 
مجموعة من املفكرين احملسوبني على 
ومن  مصر،  من  العربية،  املعارضة 
وموريطانيا،  تونس  ومن  اجلزائر، 
فنقل التلفزيون املغربي، إلى مستوى 
يتهافت  التي  األخرى  التلفزيونات 

عليها املغاربة باليني الباربوالت.
واالستمرار  اإلصالح  فبني  وهكذا 
الزالوا  املغاربة  ألن  واحدة،  خطوة 
يرتبطون بالقنوات اخلارجية، تهربا 
من همجية البرامج الفوضوية، التي 
والسب  الضرب  املغاربة  أبناء  تعلم 
ما  وهو  العروبية،  وخصامات 

األولى  املغربيتان  القناتان  به  تزخر 
والثانية، اللتني توحي برامجهما بأن 
هذا  للمغاربة:  يقول  عنهما  املسؤول 

ما تستحقون.

مدريد: الباييس
املتهم  كارلوس،  خوان  امللك  ابنة  زوج  طلب 
بالتالعب في األموال، من صهره امللك، السماح له 
هو وزوجته ابنة امللك، بغادرة إسبانيا، لالستقرار 
قرب  عن  قد شاعت  كثيرة  أخبار  وكانت  قطر.  في 

تنازل امللك خوان كارلوس عن العرش، فقرر صهره 
أن يسبق احلدث.

»إيناكي  الصهر  قرر  احلدث،  لهذا  وللتمهيد 
أوردكران« أن يصبح مدربا للفرقة القطرية في لعبة 

رياضة الهندبال.

أول امرأة سعودية مرشحة ملهنة احملاماة

لتحق  ا
فيق  لر با
األعلى السيد 
أكندو،  عزيز 
بعد مرض لم 
ميهله طويال. 
ه  بهذ و
سبة  ملنا ا
ليمة  أل ا

نتقدم بأحر التعازي إلى زوجته السعدية، 
الزهراء  وفاطمة  وفاء،  محسن،  وأبنائه 
نعيمة،  محجوبة،  إخواته  وإلى  وهشام، 
طالبني  ومصطفى،  حلسن  وأخويه  جناة 
فسيح  الفقيد  يسكن  أن  وجل  عز  الله  من 

جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

تعزية
جريدة  مراسل  خالة  تعالى  الله  رحمة  إلى  انتقلت 
خالص  تقدم  واألسبوع  البوحاطي  زهير  األسبوع، 
مع  الله  يتقبلها  أن  وتدعو  الفقيدة  ألسرة  مواساتها 
بواسع  يتغمدها  وأن  والصاحلني  والشهداء  النبيني 

رحمته. 
 وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

الشمري. سعاد  الناشطة 

المقاوم محمد السقراطي في ذمة اهلل
ما  عن  السقراطي  محمد  املقاوم  الله  عفو  إلى  انتقل 
يناهز 89 سنة، وكان الفقيد قد انخرط في سن مبكرة في 
احلركة الوطنية، كما درس العلوم الشرعية على يد العديد 
برحمته  السقراطي  محمد  املقاوم  الله  رحم  الفقهاء.  من 
وأسرته  أبناءه  وألهم  جناته  فسيح  وأسكنه  الواسعة 

للصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

كريسينا 
دو بوربون





>  مصطفى العلوي

األخيرة

أين اختفى السلطان ؟ الحقيقة
الضائعة

الدولة  أطراف  تفككت  عندما 
الذي  الفساد  نتيجة  السعدية، 
سالطينها  وانشغال  فيها،  استشرى 
كل  يصبح  حيث  واملتعة)...(  باللهو 
صعلوك طامعا في استغالل الضعف 
يهود  من  واحد  استطاع  والعجز. 
املغرب، أن يؤسس له دولة عاصمتها 
الذي  مشعل،  بن  اسمه  وكان  تازة، 
كان يستعد لتوسيع مملكته، ميارس 
إلى أن  طقوس السالطني ونخوتهم، 
حدث يوما أن جاء أحد طلبة جامعة 
القرويني بفاس، يبكي وسط الطلبة، 
مشعل،  بن  اليهودي  السلطان  ألن 
ابه الختيار أجمل بنت فاس  أرسل ُحجَّ
لكي يضيفها إلى حرميه، وكانت هذه 
العلويني  الشرفاء  ألحد  بنتا  الفتاة 
أصبحوا  املخزن،  رجال  وأن  بفاس، 
والطقوس،  باألزياء  يجهزونها 
إلى  سلطاني،  موكب  في  لتذهب 
مشعل  بن  اليهودي  السلطان  مقر 
املوضوع،  الطلبة  وتدارس  تازة،  في 
واتفقوا فيما بينهم، ليختاروا أجمل 
طالب بينهم، كان اسمه موالي رشيد، 
بن  محمد  العلوي  السلطان  أخ  هو 
استطاع  قد  يكن  لم  الذي  الشريف، 
التغلب على فلول السعديني، وال هزم 
وكان  الدالئيني،  املعارضني  جيوش 
اتفاق الطلبة، سرا، لم يعرفه حجاب 
))فألبسوا  مشعل  بن  السلطان 
نسائيا،  زيا  رشيد  موالي  األمير 
ووضعوه في احملفة التي كانت ستنقل 
للسلطان  ستهدى  التي  العروسة 
في  فاس،  غادرت  والتي  اليهودي، 
هيلولة احتفالية محاطة باجليوش 
واألجواق، قطعت  الطريق من فاس 
هودج  على  العروسة  حيث  تازة،  إلى 
محملة  بصناديق  متبوع  محلى، 
ابن  قصر  إلى  دخل  إن  ما  بالهدايا، 
مشعل، حتى أزال األمير موالي رشيد 
الصناديق  وانفتحت  النسائي،  زيه 
الطلبة  من  عدد  منها  ليخرج 
السلطان  على  ليهجموا  اجلامعيني، 
أسطورة  وتنتهي  ويقتلوه،  املزيف 
قصة  ليست  مشعل،  بن  السلطان 
خيالية وال ملخصا لفيلم سينمائي، 
جعلت  التي  األولى  احلادثة  ولكنها 
بعد  العلوية،  للدولة  ملك  أول 
)1664م(  الشريف  بن  محمد  أخيه 
يتحول إلى فدائي قتل اليهودي بن 
طلبة  رفاقه  ينصره  أن  قبل  مشعل، 
جامعة القرويني، سلطانا للطلبة((. 
)كتاب األمير هارون بن مشعل. رضا 

بو طيب(.
املؤلف حكى أيضا كيف أن األمير 
الطلبة  أعلنه  أن  موالي رشيد، وبعد 
سلطانا عليهم، تزوج تلك الفتاة التي 

كان بن مشعل يريد الزواج بها.
االحتفال  منطلق  ذلك  وكان 
سنة  كل  يقام  أصبح  الذي  السنوي، 
اختيار  فيه  يتم  أبريل،  شهر  في 
الطلبة«  »سلطان  ليكون  الطلبة،  أحد 

أسبوعا كامال، وهو التقليد الذي بقي 
شبه مقدس، عند امللوك العلويني، من 
4661م،  رشيد  موالي  السلطان  عهد 

إلى عهد احلسن الثاني 1960م.
العلويني،  سالطني  أحد  وكان 
املولى سليمان سنة 1792، قد واجه 
 20 ثورة  صنف  من  طالبية،  ثورات 
عليها،  شهودا  كنا  التي  فبراير، 
كما  املتسلطني،  الوزراء  أحد  وكان 
نراهم في كثير من احمليطات امللكية، 
بفاس،  الطلبة  مساكن  بهدم  أمر  قد 
كان  ورمبا  اليموري،  اسمه  وكان 
كالكثير  سليمان،  موالي  السلطان 
من السالطني)...( ال يعرف ما يجري 
بالتفصيل، وكان الطلبة يعرفون هذه 
مسجد  أقرب  إلى  فجاؤوا  اجلزئية، 
يقرؤون  وأخذوا  السلطان  بيت  من 
قصر  قرب  مرتفع  بصوت  القرآن 
موالي سليمان حتى تسرب ضجيجهم 
إلى مسمع السلطان ))قرؤوا احلزب 
سمع  حتى  السلطان،  بجامع 
وعرف  هذا..  ما  فقال  السلطان، 
الطلبة،  سكن  هدم  أعوانه  أحد  أن 
املجاورة،  األوداية  قبائل  أن  وعرف 
وأخذتهم،  الطلبة  عند  جاءت 
فاس  في  القبيلة  عند  وأسكنوهم 
اجلديد، فاستدعى السلطان، وزيره 
العار  أحمد اليموري وقال له: فعلت 
بيوتهم،  عليهم  وهدمت  الطلبة  في 
منهم((  عليك  ألخاف  اآلن  وإني 
)الضعيف الرباطي(. ويأمر السلطان 
موالي سليمان بإحياء تقليد سلطان 
قد  الظروف،  كانت  الذي  الطلبة، 
ليرضي  سنوات،  بضعة  أوقفته 

الطلبة.
سليمان،  املولى  ترأس  ))وقد 
جميع  وخرج  االحتفال،  شخصيا 
وجاء  فاس،  واد  في  للنزهة  الطلبة 
مدرسة  من  بسلطانهم  الطلبة 
املوكب  هيأة  على  الشراطني، 
وفي  ومظلة  موكب  من  السلطاني، 
وحاملني  محزمني،  وهم  ركابه 
السيوف((  تقلدوا  وقد  للبنادق 
الهاشمي  د.آسية  العلمية.  )النهضة 

البلغيثي(.
الثاني  احلسن  امللك  كان  فهل 
رجعيا، لدرجة احتفاظه بهذا التقليد 
القدمي، الذي يسمح للطلبة، كل سنة، 
بانتخاب سلطانهم)...( الذي ميارس 
حياة امللوك، ملدة أسبوع ال يرد فيها 
لهذا السلطان طلب، بل إن السالطني 

قبل احلسن الثاني، كانوا يحضرون 
في آخر أيام أسبوع سلطان الطلبة، 
الطلبة،  سلطان  من  الوالء  ليتلقوا 
رغباته،  ويلبون  مطالبه  ويسمعون 
على  يقام  عادة  كان  بهيج،  حفل  في 
من  اختفى  الذي  فاس،  واد  أطراف 
حوضه  إن  ليقال  األيام،  هذه  فاس 
مشاريع  إلى  سيتحول  الفسيح 

سكنية.
سنة  ترأس  الذي  الثاني  احلسن 
سميت  التي  التعليم  مناظرة   ،1970

فيها  شارك  التي  إيفران«،  »مناظرة 

فقال  حسرة،  يا  واألساتذة،  الطلبة 
إلى  ))عودوا  يودعهم:  وهو  لهم 
هنا،  نزهة  قضيتم  فقد  دراستكم، 
في  الطلبة)...(  سلطان  ونظمتم 
مارس   15 )خطاب  خاص((  شكل 

.)1970

احلسن الثاني، الذي كان حريصا 
على تقليد، سلطان الطلبة، وكان في 
آخر حياته، يكلف واحدا من وزرائه 
الفترة  بالنيابة عنه في حضور هذه 
هذا  أهمية  يعرف  كان  االستثنائية، 
الطلبة  الذي يجعل  احلدث السنوي، 
منهم،  واحدا  ينتخبون  اجلامعيني 
املرشح  السلطان  كان  التقاليد،  وفي 

يشتري هذا املنصب.

))حتى املقيم العام الفرنسي، أيام 
احلضور  على  يحرص  كان  احلماية، 
الوالء  ويقدم  احلفل،  هذا  في 
الهدايا  له  ويقدم  الطالب،  للسلطان 
النقدية، وفي عهد السلطان احلسن 
الطلبة  لسلطان  يسمح  كان  األول، 
ووزرائه، أن يتصرفوا وكأنهم سلطان 
سلطان  وكان  حقيقيون..  ووزراء 
العائلة  أعضاء  يستقبل  الطلبة، 
ولد  يترأسهم  احلقيقية  امللكية 
هارون  )األمير  أخوه((  أو  السلطان 

بن مشعل. رضا بو طيب(.
السلطان  أعاد  منذ  أنه  أكيد، 
بتقليد  الترخيص  سليمان،  موالي 
الطلبة  استقر وضع  الطلبة،  سلطان 
السنة،  اجلامعيني، وأصبحوا طوال 
وبالتحضير  بدروسهم،  منشغلني 
طيبة  عالقة  في  سلطانهم،  النتخاب 
انتخاب  ألن  احلقيقي،  السلطان  مع 
املمارسة،  ومع  الطلبة،  سلطان 
أصبح شبه عملية انتخابية طالبية، 
طموحاتهم،  عن  خاللها  من  يعبرون 
ويحضرون لوائح مطالبهم يقدمونها 
بدوره  يقدمها  الذي  لسلطانهم، 
الذي حتتم عليه  للسلطان احلقيقي، 
مطالب  تنفيذ  االحتفالية،  الظروف 

سلطان الطلبة.
))كان بني الطلبة نزاع كبير، فيمن 
على  وافترقوا  عليهم  أميرا  يكون 
إلى  جبالة،  طلبة  فانضاف  قسمني، 
الشاوية  طلبة  وانضاف  املدن،  طلبة 
البادية،  طلبة  من  لغيرهم  ودكالة 
رأسه  على  منهما  طرف  كل  وجعل 

أميرا(( )الضعيف الرباطي(.
الكتب  من  كتاب  يخلو  ال  ويكاد 
املغرب  لتاريخ  أرخت  التي  األروبية، 
الطلبة،  سلطان  بظاهرة  التنويه  من 
السلطان  يأتي  ))عندما  الذي 
احلقيقي لالجتماع بسلطان الطلبة، 
السلطان  يكلم  الطلبة  سلطان  فإن 

احلقيقي بكلمة: أخي.
تشبه  الطلبة،  سلطان  ظاهرة  إن 
الفاتيكان  في  البابا  ظاهرة  عندنا 
الالمعقول،  بابا  املغرب  في  ولكنه 
خيمته  في  جالسا  يكون  فعندما 
البيضاء، تكون مدافع خشبية تزين 
في  لوتي.  )بيير  اخليمة((  مدخل 

املغرب(.
السالطني القدامى، ورمبا احلسن 
من  يستفيدون  كانوا  نفسه،  الثاني 
استفادات  الطلبة،  سلطان  حكاية 

متعددة األوجه، سياسيا واجتماعيا، 
الطبية  سلطان  أسبوع  أن  معتبرين 
احلقيقي  للسلطان  بالعبر،  مليء 

وللطلبة.
رجال  من  كبير  عدد  كان  فقدميا 
انتخاب  ميولون  األثرياء  األعمال 
املصاريف  حيث  الطلبة،  سلطان 
فالباحث  السنوات،  مرور  مع  ترتفع 
الفرنسي »أوبان«، يقول إن امليزانية 
أن  الطلبة  سلطان  على  يتعني  التي 
 ،1961 سنة  كانت  فيها  يتصرف 
ولكنها  فرنكا،  وخمسني  سبعمائة 
اثنني  إلى  وصلت   1923 سنة  في 

وعشرين ألف فرنك.
له  يكون  الطلبة،  سلطان  ألن  ذلك 
كما  املشور،  وقايد  وحاجب  وزراء 
محاطا  يكون  الطلبة  سلطان  أن 
هو  قطبها،  يكون  التي  باحلاشية، 
السلطان  يضحك  الذي  املؤنس 
تبرعات  يجمع  الذي  واحملتسب 

السكان لفائدة السلطان املزيف.
عادة  الثاني  اجلمعة،  يوم  وفي 
ليوم التنصيب، يتشكل موكب سلطان 
السلطان  له  يبعث  الذي  الطلبة، 
ولباسا  مسرجا،  حصانا  احلقيقي 
تقليديا، وحامال للمظلة ويبعث له مع 
كل هذا، حاجبا من حجاب السلطان، 
موكب  حترك  مظاهر  على  لإلشراف 
في  يتحرك  الذي  الطلبة،  سلطان 
تقام  حيث  األندلس،  جامع  اجتاه 
صالة اجلمعة، ثم يتوجه إلى مقبرة 
ضريح  على  للترحم  الفتوح  باب 
سلطاني  موكب  في  حرازم،  سيدي 
محض، وهو مهرجان، يعتبره أثرياء 
على  خيامهم  إلقامة  مناسبة  فاس، 
منها  سيمر  التي  الطرق  أطراف 
موكب سلطان الطلبة، لوال أن خطاب 
اجلمعة، هو نفس اخلطاب الذي يعاد 
كل سنة، نظرا ألن نصه مكتوب بشكل 
يستهزئ بسلطان الطلبة، حيث يقف 
احلمدلة  وبعد  املنبر  على  اإلمام 

والبسملة يقول:
حمدا لله الذي خلق اليد والفم ألكل 
الدجاج والرمان، فيا أيها السامعون، 
إذا توفاني الله، فاغسلوني باحلليب 
وكفنوني بالتريد، وادفنوني في قبر 

مليء بالسميد.
تكون  عندما  املزحة،  وتنتهي 
احلقيقي  السلطان  بني  املقابلة 
هذا  يقدم  حني  الطلبة،  وسلطان 
تكون  ما  عادة  التي  طلباته  األخير 
بالعفو لفائدة مقربني، أو اإلعفاء من 
الضرائب، ويكون السلطان احلقيقي 
التقاليد،  حسب  الطلبة،  وسلطان 
واقفني وبعيدين عن بعضهما بثالثني 
مترا ليقول سلطان الطلبة: أنت أمير 
األرض كلها وأنا سلطان املاليني من 

الذباب والناموس.
لظاهرة  السياسي  املغزى  أن  لوال 
جعلت  التي  هي  الطلبة،  سلطان 
من  خال  القدمي،  املغرب  تاريخ 
تهم  سياسية  أو  طالبية،  أزمة  كل 
الطلبة ميارسون  بل جتعل  التعليم، 
جتربة دميقراطية جتعلهم يختارون 
ملدة  سلطانا  يكون  من  بينهم  من 
أسبوع، وإن كانت اخلامتة أسوأ ألن 
الطلبة،  سلطان  على  الطقوس حتتم 
أيام  »سبعة  انتهاء  يوم  يختفي  أن 
فإنه  أحد  وجده  إذا  ألنه  الباكور«، 
يدري،  ومن  مبرحا،  ضربا  يضربه 
قد يكون السلطان احلقيقي هو الذي 
يبعث له من يضربه حتى يندم طول 
السلطان  لتقليد  جترئه  على  حياته، 

احلقيقي.

هل كان امللك احلسن الثاني 
رجعيا، لدرجة احتفاظه 

بهذا التقليد القدمي،
 الذي يسمح للطلبة، 

كل سنة، بانتخاب 
سلطانهم)...( 

الذي ميارس حياة امللوك، 
ملدة أسبوع ال يرد فيها 

لهذا السلطان طلب.

آخر احتفال لتنصيب سلطان الطلبة، في عهد امللك احلسن الثاني، الذي بعث مستشاره
 املرحوم األستاذ عبد الهادي بوطالب الذي يظهر إلى ميني الصورة وهو ينصت إلى خطاب سلطان الطلبة، 

كما تظهر إلى اليسار أجهزة اإلذاعة والتلفزيون التي تصور احلدث.
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