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بناني  الجنرال  رجع  وأخيرا.. 
باريس  في  مستشفاه  من 
ودخل إلى بيته بالرباط في صمت، 
ليظهر أن هذه الضجة التي أقيمت 
على  أديب  القبطان  هجوم  حول 
المستشفى، بقيت بدون متابعة، رغم 
أنها كانت سببا في تعقيد العالقات 

الفرنسية المغربية.
المأساة الحقيقية بقيت على المستوى 
العائلي حيث تجردت العائلة من عدة 

ميزات كانت مرتبطة بالمنصب.

سري

حقا، إن ممتهني صنعة التملق، في كل محيط ملكي، 
ال يمكن أن يعجبهم موالي هشام، عندما يكتب ))إننا 
نعيش عصر التملق((، ولكنه يسارع ليستشهد بأن هذه 
كانت هي أيضا من تحذيرات الحسن الثاني، رغم أنه كان 
هو أيضا محاطا بالكثير من المتملقين، وهو الذي اعترف 
الفرنسي  الكاتب  على  أمالها  التي  مذكراته  في  بهذا 
»إيريك لوران« فالحسن الثاني يقول موالي هشام: كان 
يقول ويعيد ))إن الحكم، حتى إذا كان متوارثا)...( يجب 
أن يكون مستحقا عن جدارة، ألن الملكية ليست في مأمن 

من ضربات التاريخ القاسية((.

شهر  الصيام  مع 
مذكرات  موالي  هشام
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محاكمة إلياس العماري بعد اتهامه
 بـ»انتحال« صفة ممثل امللك في الباراغواي
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صيف ساخن عند أصحاب األصالة والمعاصرة:
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الحقيقة الضائعة
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امللك محمد السادس يكرم اليوسفي 
في بيت جطو والهدية امللكية 

قدمها فؤاد الهمة

انفراد

قرأ الحسن الثاني
 هذه الفقرة فأرسل  

لألمير مفتشي الضرائب
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> الرباط. األسبوع 

ي����ح����ل ب���امل���غ���رب 
ال���������ي���������وم، رئ����ي����س 
االجتماعي  امل��ج��ل��س 
واالق���������ت���������ص���������ادي 
زيارة  في  األوروب���ي، 
هذه  لرئيس  رسمية، 
األروبية،  امل��ؤس��س��ة 
عندنا،  ت��ع��ادل  ال��ت��ي 
االقتصادي  املجلس 
الذي  واالج��ت��م��اع��ي، 
املالية  وزي���ر  ي��رأس��ه 

السابق نزار بركة.
املغرب  إن  وحيث 
الصراعات  ب��ل��د  ه��و 
املعتادة)...(  اخللفية 
اخلارجية  وزارة  فإن 
حاولت  امل���غ���رب���ي���ة، 
زيارة  ع��ل��ى  الهيمنة 
رئ������ي������س امل����ج����ل����س 
األروب����������ي، رغ�����م أن 
يرجع  االخ���ت���ص���اص 
مل������ؤس������س������ة ن���������زار 

فوجئ  ال����ذي  ب���رك���ة، 
ال  اخلارجية  ب���وزارة 
هذا  ف���ي  ت��س��ت��ش��ي��ره 
امل���وض���وع ال����ذي هو 

من اختصاصه.
وف���ي خ��ض��م هذا 
تبقى  ال����ت����ن����اف����س، 

التي  ال����ن����ج����اح����ات 
س���ج���ل���ه���ا امل���ج���ل���س 
األع������ل������ى امل����غ����رب����ي 
االجتماعية،  للشؤون 
أمينه  ان��ت��خ��ب  وق����د 
ال��������ع��������ام إدري�����������س 
املستشار  ال���ك���راوي 

ال����س����اب����ق ل���ل���وزي���ر 
عبد  ال��س��اب��ق  األول 
الرحمن اليوسفي في 
بأسطراليا،  ميلبورن 
ع�����ض�����وا ب���ال���ص���ف���ة 
التنفيذي  ل��ل��م��ك��ت��ب 
العاملي  ل��ل��م��ج��ل��س 

االجتماعي  ل��ل��ع��م��ل 
رئيسا  ك���ان  أن  ب��ع��د 
لفريق الشرق األوسط 
إفريقيا،  وش����م����ال 
سنوات،  أرب����ع  مل����دة 
نفسه  ب��ذل��ك  ف���ارض���ا 
الدول  مرشحي  على 
والشمال  ال��ش��رق��ي��ة 
إف���ري���ق���ي���ة ك��ل��ه��ا مبا 

فيها اجلزائر. 
الهيمنة  وجتددت 
أخرى  م��رة  املغربية 
اخلبير  ان��ت��خ��اب  ف��ي 
تامر،  بشير  املغربي، 
يوم 12 يوليوز 2014 
للجمعية  رئ���ي���س���ا 
بجانب  ال�����ع�����ام�����ة، 
مهنا  كمال  اللبناني 

نائبا للرئيس.
التفوق  وكان هذا 
امل���غ���رب���ي، ف���ي إط���ار 
انتخابات شارك فيها 
1500 خبير من سبعة 

وسبعني دولة.

انتخاب إدريس الكراوي شخصية متميزة والبشير تامر 
رئيسا للمجلس االجتماعي للشرق األوسط وشمال إفريقيا

السياسي  امل��ك��ت��ب  أس��ه��م 
حل����زب ال��ت��ج��م��ع ال��وط��ن��ي ل���أح���رار في 
لرئيس  الصحية  املعاناة  ظ��روف  ترطيب 
مصطفى  السيد  »األسبوع«  حترير جريدة 
العلوي، قبل رجوعه ملستشفى الشيخ زايد 

مرة أخرى إلجراء عملية إضافية.
وق��د أب��ى رئ��ي��س ح��زب األح���رار إال أن 
يشاطر مدير »األسبوع« أمله في التعجيل 

بشفائه. 
قد  الفضيلة  العام حل��زب  األم��ني  وك��ان 
محمد  األخ  برئاسة  وف��دا  أيضا  هو  شكل 
جريدتنا، وإبالغه  مدير  لزيارة  اخلالدي 
بالشفاء  اإلسالمي  احلزب  متنيات  صادق 
الذي  ال��ع��ل��وي،  مصطفى  للسيد  ال��ع��اج��ل 
العراقي  زيارات السفير  تلقى  أن  له  سبق 
بالرباط األستاذ حازم اليوسفي، والسفير 
إيهاب،  ال��دي��ن  األس���ت���اذ ج��م��ال  امل��ص��ري 
السيد  ب��ال��رب��اط  األردن��ي��ة  وسفير اململكة 

نبيل الشريف.

حزب األحرار في زيارة مجاملة لمدير »األسبوع«

> الدار البيضاء. األسبوع

في موكب جنائزي مهيب، شيع عدد كبير من 
أقطاب ورجاالت الدولة املغربية، والدة بوشعيب 
املرحومة  الوطني،  لأمن  العام  املدير  الرميل، 
احلاجة سلطانة بنت الزايدية، إلى مثواها األخير 

مبقبرة الشهداء في مدينة الدار البيضاء.
شخصيات  حضور  لالنتباه  الفتا  ك��ان  وق��د 
احلكومة  رئيس  بينهم  من  وعسكرية،  حكومية 
ع��ب��د اإلل���ه ب��ن ك��ي��ران، ووزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة محمد 
الشرقي  الداخلية  في  املنتدب  والوزير  حصاد، 
امللكي حسني  ل��ل��درك  ال��ع��ام  وال��ق��ائ��د  اض��ري��س، 
للحسابات  األعلى  املجلس  ورئيس  بنسليمان، 

ادريس جطو..
أسلمت  قد  سلطانة  احلاجة  الراحلة  وكانت 
اخلاصة  املصحات  ب��إح��دى  بارئها  إل��ى  ال���روح 

بالدار البيضاء، يوم اخلميس املاضي.
»األسبوع« تتقدم بتعازيها احلارة إلى السيد 
أفراد  وكل  الفقيدة،  أق��ارب  جميع  وإل��ى  الرميل، 
يسكن  أن  القدير  العلي  الله  من  راجية  عائلتها 
عند  منزلة صدق  وينزلها  جناته،  واسع  الفقيدة 

رب العاملني.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

احلاجة سلطانة والدة 
بوشعيب الرميل في ذمة الله

> الجزائر. وكاالت األنباء

كارثة أخالقية كبرى حصلت في عدة مدن جزائرية، 
حيث تشكلت عصابات شبه مسلحة نزلت إلى الشوارع 
ي��وزع��ون هذه  ب��امل��أك��والت وامل��ش��روب��ات، وه��م  محملة 
املتظاهرون  البيرة ليشربها  فيها زجاجات  املواد، مبا 
كما  اجلزائرية،  األع��الم  رفرفة  وحت��ت  النهار،  عز  في 

ترون في هذه الصورة. 
السلطات اجلزائرية التي تتخذ من اإلسالم دينا لها، 
لم حترك ساكنا بل إن بعض رجال األمن شاركوا في 
األكل والشرب. وتقول »األخبار اجلزائرية« إن متزعمي 
آالف)...(  عدة  هم  جهارا  واألكل  رمضان  حركة حتدي 

من اجلزائريني القادمني من فرنسا لقضاء العطلة. 
في  سيأخذ  تكفيري  مبخطط  األمر يتعلق  أن  أكيد 
املقدسات  ظاهرة  على  خطورة  أكثر  أبعادا  املستقبل 

الدينية.

انتهى رمضان وبقي 
وكالني رمضان

صراع بين الخارجية ومجلس نزار بركة

ساركوزي يدعو 
في إطار.. مشاكله 

مع القضاء: »اهلل 
يسهل ما صعاب 

فهاد العواشر ويا 
ربي تخرجني من هاد 

دعاء ساركوزي في رمضانالمصيبة.

ادريس الكراوي

رئيس حزب التجمع صالح الدين مزوار أثناء زيارة احلزب ملدير »األسبوع«

الرميل يلقي النظرة األخيرة على والدته



تحت األضواء

 خاص باألسبوع

هناك أح��داث جتري وت��دور، ال تفسير لها إال 
البعض،  به  يتمتع  الذي  السياسي  الرصيد  في 

ويحرم منه الكثيرون.
امل���ب���ادرة ه���ذه امل���رة ك��ان��ت م��ن ال��وزي��ر األول 
إدريس  املفاوضني)...(  كبير  مرات،  السابق عدة 
القطب  احلكومة،  رئاسة  في  زميله  جتاه  جطو، 
اآلخ���ر ع��ب��د ال��رح��م��ن ال��ي��وس��ف��ي ب��دع��وت��ه ملأدبة 
املتواجد  بالرباط  إدري��س  السي  بيت  في  عشاء 
بالسويسي غير بعيد عن البيت الرسمي لرئيس 

احلكومة بن كيران.
وروي�����دا، روي����دا، ي��أخ��ذ ال��ع��ش��اء ط��اب��ع حفل 
األستاذ  املغاربة،  السياسيني  لقيدوم  تكرميي، 
ليظهر  ع��ام��ا،  تسعون  اليوسفي،  الرحمن  عبد 
من صيغة املناسبة أن امللك محمد السادس، هو 
أن  لليوسفي  وترك  وأقامها،  املأدبة،  تبنى  الذي 

يختار املدعوين للحضور معه لها.
وف��ع��ا، ك���ان ه���ذا احل���دث ال��ك��ب��ي��ر، ف��ي غياب 
احلكومة، واألحزاب وحتت أنوف آالف الصحفيني 
وعشرات اليوميات املشغولة باجلرائم والشتائم 
وحرمه،  اليوسفي  وليكون  احلكومة،  ح��ق  ف��ي 
الله  فتح  املالية  في  السابق  بالوزير  مرفوقني 
اليوسفي  وليتذكر  الساعف،  الله  وعبد  ولعلو، 
للحضور  األولى  الوزارة  في  مجموعة مساعديه 
وليعطي  الزعيم  ومحمد  الكراوي،  إدريس  معه، 
القصر امللكي للحفل التكرميي الطابع التشريفي 
عزميان  املستشارين،  بحضور  امللكي،  للديوان 
أوج  في  الرحمن  عبد  السي  كان  وملا  واملنوني. 
االن��ش��راح، وال��ت��أث��ر ب��ه��ذا ال��ت��ك��رمي اخل���ارج عن 
الترتيبات،  تسلسل  بسرعة  أخذ  والذي  العادة، 

اخلبر  تسرب  ل��و  بحيث  امللكي،  التكرمي  طابع 
للصحف، وهذا ما لم يحدث)...( لعنونت بحروف 
غليظة، جالة امللك محمد السادس يكرم الوزير 

األول عبد الرحمن اليوسفي.
املدعوون  ك��اد  مل��ا  حصلت  ال��ك��ب��رى  امل��ف��اج��أة 
ي����دورون ح���ول امل��وائ��د ال��ف��خ��م��ة، ع��ن��دم��ا وصل 
محما  الهمة،  ف��ؤاد  الصديق،  امللكي  املستشار 
إلى  بتبليغها  ك��ل��ف  امل��ل��ك،  ج��ال��ة  م��ن  ب��ه��دي��ة، 

األستاذ عبد الرحمن اليوسفي.
ولكن  تفاصيلها،  عن  لكم  نكشف  ال  اجل��ائ��زة 

تكليف فؤاد الهمة بتسليمها، يعني ما يعني.
احلاضرين،  بعض  ب��ني  كلمات  ت��ب��ادل  وك���ان 
يكون  أن  من  أكثر  يعني  عليها،  اليوسفي  ورد 
يقرأ  التي  التناوب،  أيام حكومة  بأمجاد  تذكيرا 
أن  هشام،  موالي  األمير  مذكرات  على  املطلعون 
كنت  لو  قال ملوالي هشام:  الثاني،  امللك احلسن 
أعرف هذا، لكنت كلفت اليوسفي بتشكيل حكومة 

التناوب منذ خمس عشرة سنة.
ثم إن الطابع احلقيقي حلفل العشاء التكرميي، 
م��رة أخ���رى، ع��ن اجلانب  ال��ق��ن��اع،  ه���ذا، يكشف 
اآلخر، ملوقع الوزير األول السابق، إدريس جطو، 
والذي هو اآلن رئيس املجلس األعلى للحسابات، 
املهمة  بهذه  ال��س��ادس  محمد  امللك  كلفه  وال��ذي 
األمر  وك��أن  التقاليد،  عن  اخل��ارج��ة  التكرميية، 
يتعلق بالتفكير اجلانبي)...( في آفاق مستقبلية 
أخرى)...( فيها الكثير من التناوب، والكثير من 
والشخصية  املكرمة،  الشخصية  لتجربة  التقدير 
الشخصيات  كل  استثناء  يسمح  وق��د  الداعية، 
بكل  احلالية،  واحلزبية  والرسمية  احلكومية 
لهذه  تفسير  من  يعطى  أن  ملا ميكن  اإلرهاصات 

املأدبة امللكية السياسية.

امللك محمد السادس يكرم عبد الرحمن 
اليوسفي في بيت إدريس جطو والهدية 

امللكية قدمها فؤاد الهمة
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> البيضاء. األسبوع

زالت  وال  القوي،  الساوي  الرجل  قرر 
يبعد  أن  تنمو،  األق��وي��اء  الرجال  ظاهرة 
عن إدارة اخلطوط اجلوية امللكية صداع 
امل��ت��ق��اع��دي��ن، ب��إغ��اق امل��ك��ت��ب ال���ذي كان 
اإلدارة  في  املتقاعدين  لشؤون  مخصصا 
غير  املدينة  قلب  إل��ى  وإب��ع��اده  ال��ع��ام��ة، 
أصبح  حيث  ال��س��ت��ي��ام.  ك���راج  م��ن  بعيد 
كومندارات  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  أول��ئ��ك 
الطائرات يتزاحمون على أطراف 

املتقاعدين نادرا ما  الستيام حيث مكتب 
في  املتقاعدون  كان  وإذا  مفتوحا.  يكون 
املعاناة،  عهد  يدخلون  امللكية  اخلطوط 
الرئيس  بجانب  القوي  الرجل  أن  فيكفي 
إطار  في  باملايني  يتمتع  بنهيمة،  الدائم 
املايير،  الغارقة في  امتيازاته باخلطوط 
لتسمح له بأجر خمسة مايني في الشهر 
أن يبقى متمتعا مبيزات  الله أعطاه  فإن 
الداخلية من دور في الصويرة وشقق في 
البؤساء  املتقاعدون  وليذهب  البيضاء، 

ليتزاحموا قرب كراج الستيام.

استياء عام  لدى متقاعدي 
اخلطوط امللكية
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ال�����غ�����اض�����ب�����ون 
ل�����ش�����رف اخل����ط����ي����ب، 
ي���ق���وم���ون ب��ع��م��ل��ي��ة اإلع�������ان عن 
اخلطيب  ال���ك���رمي  ع��ب��د  »م��ؤس��س��ة 
بعد  م��ب��اش��رة  وال��ع��ل��وم«،  للثقافة 
مراحل  عبر  األخ��ض��ر)...(،  الضوء 
رمزية،  وأب��رزه��ا  ضمنها  محكمة، 
رمضان   25 ي����وم  ال��ع��ص��ر  ص����اة 
»مسيرة  ق��ب��ل  ال��ش��ه��داء،  مب��س��ج��د 
قبر  لزيارة  العهد«،  الوفاء وجتديد 
املجاهد عبد الكرمي اخلطيب، رحمه 
الله، في مشهد يقترب في إخراجه، 
أمام  إرث��ه��م  اس��ت��رج��اع  عملية  م��ن 

الشهود)...(. 
عبد  الدكتور  وف��اة  إع��ان  عند 
الكرمي اخلطيب في 27 من رمضان 
من سنة 2008، نعاه الشيخ مهدي 
ع���اك���ف امل���رش���د ال���ع���ام ل���إخ���وان 
املسلمني، منوها مبساره ومصرحا 
واحدا  يفتقد  اإلسامي  العالم  بأن 

من الرعيل األول لإخوان املسلمني، 
والذي التحق بصفوفهم في فترات 

مبكرة. 
تضمنه  مب��ا  النعي  ه��ذا  وك��ان 
الراحل  م��س��ار  ع���ن  أوص�����اف  م���ن 
وك���ش���ف مل��اض��ي��ه ووج���ه���ه اآلخ����ر، 
م��ث��ي��را ل��ل��ده��ش��ة واالس���ت���غ���راب، إذ 
نفسه  نسب  أن  للخطيب  يسبق  لم 
ولكن  تصريحا،  املسلمني  لإخوان 
والعاقات  واألف��ع��ال  احل���ال  واق���ع 
القناعة  ت��رس��خ  ت��ك��اد  وامل���ب���ادرات 
لإخوان  ال��ع��ام  امل��رش��د  كشفه  مب��ا 

املسلمني. 
ورغ��م ذل��ك، ال ي��زال ه��واة »ولو 
طارت.. معزة«، املهندس احلمداوي 
إلبراء  يتشبثون مبوقفهم  منوذجا، 
تأكيد  م��ع  وح��زب��ه��م،  حركتهم  ذم��ة 
حلركة  لانتماء  وملتبس  خ��ج��ول 
محاولة  ف��ي  امل��س��ل��م��ني،  اإلخ�����وان 
ضريبة،  ب��ا  ال��ع��ذري��ة  الس��ت��ع��ادة 

ف��ي زم��ن اب��ت��اء »اإلخ����وان« مبصر 
واس��ت��م��رار »إخ�����وان« امل��غ��رب في 

السلطة ورئاسة احلكومة.
أق��رب خلطبة  ف��ي ح��وار غريب 
الوداع، نفى احلمداوي )الصورة(، 
واإلصاح  التوحيد  ح��رك��ة  رئ��ي��س 
ومرشد حزب بن كيران »احلاكم« ، أن 
حلركة  تنظيمية  عاقة  هناك  تكون 
التنظيم  م��ع  واإلص����اح  ال��ت��وح��ي��د 
وقال  املسلمني،  ل��إخ��وان  ال��دول��ي 

اإلسامية  للحركات  عاقة  تكن  »لم 
الدولي  التنظيم  مع  ككل  املغربية 
املغرب  ورمب��ا  املسلمني،  ل��إخ��وان 
ه��و ال��ب��ل��د ال��وح��ي��د ع��ل��ى األق���ل في 
العالم العربي، الذي لم يكن فيه في 
للتنظيم  فرع  األوق��ات  من  وقت  أي 
ال��دول��ي ل��إخ��وان امل��س��ل��م��ني.. لعل 
األمر مرتبط أيضا بوضعية املغرب 
من  وهذا  العثمانية،  اخلافة  إبان 
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»احلمداوي«  محاولة  الح��ظ��وا 
م��ن��ح ش���ه���ادة إب������راء ال���ذم���ة لكل 

احلركات اإلسامية املغربية. 
الدعوة  ت��ك��ن��وق��راط  أن  وي��ب��دو 
التقية  تقنية  وم��ه��ن��دس  ال��ش��اط��ر، 
يتوفر  أن  ع��ل��ي��ه  ب��امل��غ��رب،  ال��ي��وم 
أن يكون با  أو  ذاك��رة سيئة،  على 

ذاكرة.. هذا أفضل.
ل��ك��ن أه����م م���ا ي��ج��ب إدراك������ه، 
اليوم  ت���ط���وى  ص��ف��ح��ة  ه���ن���اك  أن 
ك���ي���ران وجماعة  ب���ن  ج��م��اع��ة  ب���ني 
بطريقة حضارية،  اخلطيب، تطوى 
مبرجعية  االخ��ت��اف  لتدبير  طبقا 
التأسيس  ل��ق��اءات  بعد  إس��ام��ي��ة، 
عبد  ل�«مؤسسة  سابقة  وترتيبات 
ول��ك��ي ينعش  ال���ك���رمي اخل��ط��ي��ب«، 
متزعمو املبادرة، الذاكرة، ملن خذلوا 
ال��راح��ل اخل��ط��ي��ب، م��ؤس��س حزب 
ملاضيه  وتنكروا  والتنمية،  العدالة 
السلطة  نشوة  ف��ي  ون��س��وا  ال��دف��ني 
أصدقائه  وفضل  نعمته  ال��ع��اب��رة، 

عليهم،عندما كانوا مغمورين.

الحمـداوي:»ولـوطـارت..معـزة«
بقلم: رداد العقباني السياسي

القرار

وجوه وصور من التاريخ من أرشيف األسبوع
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طالب القيادي المثير للجدل في حزب العدالة والتنمية 
عبد العزيز أفتاتي، من فريقه بمجلس النواب، القيام رفقة 
غزة  مدينة  إلى  ميدانية  بزيارة  عاجا  زمائه  بعض 

الفلسطينية.
طلب أفتاتي هذا من أجل التضامن مع ساكنة غزة ضد 
القصف الهمجي الذي تتعرض له على يد الكيان الصهيوني، 

على رفاقه في فريق العدالة والتنمية لم يقتصر 
فقط، بل صرح أفتاتي بأنه سيعمل 
للجنة  رئيسا  بصفته  المستحيل 
البرلمانية المشتركة بين البرلمانيين 
الفلسطينيين ونظرائهم المغاربة، لكي 
وجه  في  مفتوحا  برلمانيا  وف��دا  يكون 
ومن جميع  المغاربة،  البرلمانيين  جميع 

التيارات السياسية.
رئيس  غياب  بسبب  فيه  النظر  أفتاتي أجل  طلب 
الفريق عبد الله بوانو الذي يقوم بزيارة إلى السعودية 

ألداء مناسك العمرة.
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على  فقط  أسبوعين  بعد 
بيان ناري وشديد اللهجة من 
ط�������رف ح�����زب�����ي االت�����ح�����اد 
في  واالستقال،  االشتراكي 
ح��������ق ح����������زب األص�������ال�������ة 
الطرفان  يعلن  والمعاصرة، 
مع  التاريخية  مصالحتهما 
في  الحزب وخروجهما  هذا 
بيان مشترك انضم إليه كذلك 

حزب االتحاد الدستوري.
المصالحة  ه���ذه  ص��ف��ق��ة 
استقالية  م��ص��ادر  بحسب 
إع��ان األصالة  اق��ت��ض��ت)..( 
والمعاصرة عن وقف جميع 
السياسي  الترحال  عمليات 
واالستقطاب التي خاضها في 

صفوف مستشاري ورؤساء 
ال���ج���م���اع���ات م����ن االت���ح���اد 

واالستقال بصورة أكثر.
القيادي  ذات  وأض�����اف 
االستقالي أن قيادات حزب 
البام لم تكتِف بتأكيدها على 
هذا اإلجراء بشكل مباشر في 
اللقاءات السرية التي عقدها 
ولشكر  شباط  مع  الباكوري 
فحسب، ولكن أعلنوا للرأي 
ن�����دوة صحفية  ف���ي  ال���ع���ام 
ف��ي مذكرة  إل��ي��ه��ا  ول��م��ح��وا 
األصالة والمعاصرة الموجهة 
مباشرة  األح������زاب  ل��ب��اق��ي 
إم��ك��ان��ي��ة عدم  ب��خ��ص��وص 
الجدد  الملتحقين  ترشيح 
االنتخابات  خ��ال  بالحزب 
الترابية المقبلة، هذا اإلعان 

بالنسبة  ك�����ان  ال���ص���ري���ح 
واالستقاليين  لاتحاديين 
ض��م��ان��ة ج���دي���دة ف���ي هذه 

المصالحة.
إلى ذلك، لم تستبعد ذات 
من  كل  يلتحق  أن  المصادر 
والحركة  األح�������رار  ح����زب 
معارضي  بجبهة  الشعبية، 
اإلشراف السياسي لعبد  اإلله 
العملية  ع��ل��ى  ك���ي���ران  ب���ن 
االنتخابية في جبهة جديدة 
ق���د تجمع  م��ب��اش��رة  وغ��ي��ر 
واالتحاد،  »ال��ب��ام،  الرباعي 
والدستوري«  واالس��ت��ق��ال، 
والحركة  »التجمع  بالثنائي 
الشعبية« في محاولة لتوجيه 
ضربة قاضية لحزب العدالة 

والتنمية.

أفتاتي يطلـب زيارة فلسطين 
لقاءاتسريةوتنسيقانتخابيبينو»بوانو« فــــي العمرة

شباطولشكروالباكوري

قضاةاملجلسالدستوري
يعطونالدروسللمعارضة
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السابقة، صفع  القوانني  في  بعدما صدموها 
قضاة املجلس الدستوري أحزاب املعارضة، مرة 
على  التنصيص  امل��رة  ه��ذه  رفضوا  أخ��رى، حني 
احتكار املعارضة لرئاسة اللجان النيابية لتقصي 

احلقائق.
مدى  ف��ي  بثه  بعد  ال��دس��ت��وري  املجلس  حكم 

مطابقة قانون تقصي احلقائق مع الدستور، 
يوافق  واعتبره  إيجابيا  كان 

أغلبه،  ف����ي  ال����دس����ت����ور 
نقطة  ب����اس����ت����ث����ن����اء 

تقصي  جلنة  رئ��اس��ة 
احل�����ق�����ائ�����ق، ال���ت���ي 
اعتبرها من حق أي 
ن��ائ��ب ب��رمل��ان��ي ألنه 
ميثل األمة وال ميثل 
السياسي،  ف��ري��ق��ه 

ول��ي��س��ت ح��ك��را على 
فريق دون اآلخر.

عودة التركيبة الرباعية

باشا سال ثم 
باشا القنيطرة، 

الشريف 
موالي عبد 

الحميد 
العلوي، غداة 

تنصيبه محل 
الحاكم 

الفرنسي.
وهو والد قطب 

حزب التقدم 
واالشتراكية 

موالي 
إسماعيل 

العلوي.

أفتاتي

احلمداوي
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بعد العرض املفجع)...( عن بلوغ 
ع��دد امل��غ��ارب��ة ف��ي جيش داع��ش إلى 
املغاربة  عدد  عن  الكشف  دون  ألفني، 
اآلخ����ري����ن، امل���ش���ارك���ني ف���ي احل���رب 
الداخلية حصاد  وزير  ملح  السورية، 
إل��ى اس��ت��ع��داد امل��غ��رب مل��واج��ه��ة أي 
خ��ط��ر ق���د ي��ن��ق��ل خ��ط��ر اجل���ه���اد بني 

املغاربة في املشرق، إلى املغرب.
وعلمت »األسبوع« أن واحدا من 
قد  قليل،  وع��دده��م  ال��دول��ة،  مفكري 
طلب من مسؤولي وزارة الداخلية، 
عدد  ارت��ف��اع  سبب  ع��ن  يبحثوا  أن 
امل���غ���ارب���ة امل��ج��اه��دي��ن م���ع جيش 
الباب  أن  ليتبني  وال��ش��ام،  العراق 
التي أصبحت  تركيا،  املفتوح، هو 

إليها  املتوجهة  التجارية  الطائرات 
ال��ب��ي��ض��اء، تكون  ال�����دار  م���ن م��ط��ار 
انعدام  درجة  إلى  بالركاب  مشحونة 
املقاعد الشاغرة، وذلك نتيجة انعدام 
ليقول  وتركيا،  املغرب  بني  التأشيرة 

آخر إنها أسباب اقتصادية.
اجتاه  أصبح  وهكذا 

أمني مغربي يفكر في فرض التأشيرة 
على املسافرين إلى تركيا، والقادمني 
م��ن��ه��ا، ك��وس��ي��ل��ة وح���ي���دة، ل��ل��ح��د من 
تنامي عدد املجاهدين املغاربة الذين 
أية  إلى  إلى تركيا، ومنها  يتوجهون 

جهة يريدون.
وكان آخر قرار من هذا النوع، قد 
سنة  املغربية  احلكومة  أصدرته 
فندق  على  الهجوم  بعد   ،1994
أنزي مبراكش من طرف جهاديني 
ساعة  ملثمني  كانوا  جزائريني 
الهجوم على السياح الفرنسيني، 
فتبني أن السبب كان هو انعدام 
واجلزائر،  املغرب  بني  التأشيرة 
تسرب  وي��ت��وق��ف  ف��رض��ه��ا،  ليتم 
إلى  اجل���زائ���ري���ني  اجل���ه���ادي���ني 

املغرب.
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املوطار من نوع رجال األمن الذين ال يلبسون 
الكسوة الرسمية للبوليس، مهمتهم التدخل 
واحدا  لكن  الصعبة،  احلاالت  في  السريع 
أن  الحظ  بالرباط،  احمليط  حي  في  منهم 
مواطنا مر في الضوء األصفر، فأوقفه على 

أساس أنه مر في الضوء األحمر..
له  قال  300 درهم، وأخيرا   نقاش، عقوبة 
قال  درهم،  غير خمسني  عندي  ما  السائق 

له أراها.

عندما بنت اإلمارات العربية املتحدة في عهد 
الشيخ زايد، املستشفى الضخم في الرباط، 
مستشفى الشيخ زايد، مرت األمور بسالم، 
في  املستشفيات  كبرى  من  واحدا  وأصبح 
في العهد  اإلمارات  أرادت  وعندما  العالم، 
الدار  في  آخر  مستشفى  بناء  احلاضر 
»وال  األمريكية  املجلة  فضحت  البيضاء، 
املكلفة  البريطانية  الشركة  أن  ستريت«، 
عنها  مبحوث  البيضاء،  مستشفى  ببناء 
من طرف األجهزة اإلجنليزية في سياق تهم 

بالغش والتدليس. 

زميله  اجلديد،  مصر  خارجية  وزير  وعد 
املغربي، بأنه سيوقف هذه احلملة املصرية 
طرف  من  بالتأكيد  واملدبرة  املغرب،  على 
املصريني  الصحفيني  أغلب  ألن  اجلزائر، 
املهاجمني للمغرب، عادوا لتوهم من اجلزائر 
لزيارة  استدعتهم حكومة اجلزائر  أن  بعد 
البوليساريو.  بأقطاب  واالجتماع  تندوف 
الصحف،  أقوال  صفحة  في  وجتدون 
املصرية  الصحف  إلحدى  األولى  الصفحة 

وقد خصصتها ألخبار البوليساريو. 

اخلطوط  شركة  تطلق  أن  التناقض،  قمة 
الطوعية،  للمغادرة  مبادرة  امللكية 
واملضيفني  املضيفات  على  »مفروضة« 
املغاربة، مقابل الشروع في تكوين عشرات 
إفريقية  دول  من  واملضيفات  املضيفني 
طائرات  مثن  على  العمل  في  سيشرعون 
مبناسبة  له  الترويج  مت  ما  وهو  »الرام«، 
أحسن  جائزة  على  الشركة  هذه  حصول 

شركة للطيران في إفريقيا.

احلركة  باسم  للتطرف  مظهر  أقوى 
األمازيغية)..(، عبرت عنه إحدى اجلمعيات 
للتنمية  تينزرت  »مركز  تسمى  التي 
بجماعة  مقرها  يوجد  والذي  واحلوار«، 
تغجيجت في كلميم، قال أصحابها في بيان 
استهداف  الفلسطينية  املقاومة  »إن  لهم: 
الشقيق  اإلسرائيلي  للشعب  ودنيء  مقيت 
والدولة اإلسرائيلية من قبل قوى اإلرهاب 
والغدر والتطرف، وبعض األنظمة العربية 
اإلرهاب  حركة  مع  املتواطئة  املتهالكة 

الفلسطيني حماس«.

وزارة  بني  للخالف  حد  وضع  أجل  من 
باحلصول  املتهمة  واجلمعيات  الداخلية 
على متويل أجنبي من أجل صياغة تقارير 
مسيئة للمغرب)..(، يقترح بعض اخلبراء، 
واملبالغ  اجلمعيات  هذه  ببرامج  التصريح 
التي تلقتها في البرملان، مع نشر املصاريف 
في اجلريدة الرسمية، رفقة الئحة القوانني 
املستهدفة بالتغيير »قانون اإلعدام مثال..«.

املشرفون  فيه  وضع  الذي  اليوم  نفس  في 
ورقة  مالل  بني  مبدينة  ندوة  تنظيم  على 
عليه  سيجلس  كان  الذي  الكرسي  على 
عليها:  مكتوب  عصيد«  »أحمد  الباحث 
األستاذ  عنا  تغيب  اإلرهابية  »التهديدات 
مساء  األخير،  هذا  شوهد  عصيد«،  أحمد 
كبير  حشد  وسط  الرباط،  في  اليوم  نفس 
»اإلرهاب«  وكأن  املنتخبات)..(،  النساء  من 

يهدد أيت ملول وال يهدد الرباط.

املهني  والتكوين  التشغيل  وزير  يجتاز 
السابق، جمال أغماني، محنة كبيرة بسبب 
عليها  فرضت  التي  أمينة  زوجته  مرض 
ثانية،  جراحية  عملية  إجراء  الظروف 

حسب ما صرح به أغماني.

ما خفي
تعيني الكوميسير موزوني خبيرا دوليا مبالي

أوباما يطبشها مع العرب ويعلن القدس 
شرقية وغربية عاصمة إلسرائيل

> الرباط. األسبوع

ي��أب��ى شهر رم��ض��ان إال أن  دائ��م��ا، 
مصطفى  للكوميسير  اجل��دي��د  يحمل 
موزوني، والي األمن السابق في مدينة 
قد  األق��دار  كانت  ف��إذا  البيضاء،  ال��دار 
سنة  م��ن  غشت  شهر  ف��ي  إل��ي��ه  حملت 
تنقيله  ع��ن  س����ارة،  غ��ي��ر  أن��ب��اء   2011
القليلة  تأديبيا إلى زاكورة، فإن األيام 
امل��اض��ي��ة ق��د ح��م��ل��ت إل��ي��ه ن��ب��أ س���ارا، 
مكلفا  دوليا  خبيرا  تعيينه،  في  متثل 
اإلرهاب  ملكافحة  املتحدة  األمم  مبكتب 
مبالي  املنظمة  واجل��رمي��ة  وامل��خ��درات 

ومنطقة الساحل.
احلدث  ليخلق  عاد  املوزوني  اسم 
من جديد، وشكل ذلك ضربة خلصومه، 
ولتلك األطراف التي احتفت بعد »نفيه« 
إلى زاكورة، قبل أن يقرر مغادرة املهنة 
هناك  أن  »رغ����م  ن���س���ب���ي)..(،  ب��ت��ق��اع��د 
األمني،  اإلط��ار  هذا  عند  خاصا  نبوغا 

الذي ال يتوقف عقله عن التفكير.. مما 
عن  م��س��ؤول  مقعد  على  ليتربع  أه��ل��ه 
الفرنسية  ليون  ف��ي  الدولية  الشرطة 
سنة 2009«، )أنظر األسبوع، عدد: 25 

غشت 2011(.
الشرطة  م��ن��ظ��م��ة  رئ���ي���س  ن���ائ���ب 
شمال  ف��ي  مكتبها  وم��دي��ر  ال��دول��ي��ة، 
إف��ري��ق��ي��ا، ووال����ي األم����ن ال��س��اب��ق في 
له  ك��ان  ال���ذي  ال��ب��ي��ض��اء،  ال���دار  مدينة 
الدراجني،  فرقة  إح��داث  في  كبير  دور 
املعروفني  الدراجني  فرق  إح��داث  وفي 
جديدة  في جتربة  املوزوني  بالصقور، 
املغاربة  البوليس  ق��درة  على  للتأكيد 
لهم  منحت  إذا  كبرى،  أدوار  لعب  على 

الفرصة)..(.
أحد  امل��وزون��ي  الكوميسير  وي��ع��د 
جن��وم ال��ص��ح��اف��ة، وأح���د ض��ح��اي��ا آفة 
التوقيفات التي تطال رجال األمن عند 
كل شهر رمضان، ولكن الصحافة كانت 
قد حولته مبناسبة توقيفه سنة 2011، 

إل���ى »ق��ط��ب ش��ع��ب��ي«، ل��ذل��ك ف��ق��د كتب 
كان  أنه  ألخباره  املتتبعون 

للعب  امل��رش��ح��ني  أح���د 
جتربة  في  كبير  دور 
حزب »الدميقراطيون 
اجل��دد« ال��ذي يجري 
التحضير له من طرف 

اجلامعي  األس�����ت�����اذ 
في  ظريف)..(،  محمد 

ما توقع آخرون 
ي���ت���ف���رغ  أن 
مل�������ش�������اري�������ع 
قبل  خ���اص���ة، 
ي���ظ���ه���ر  أن 
ال�����ت�����ع�����ي�����ني 
اجل���������دي���������د 
أعاده  ال���ذي 
واجهة  إل��ى 

األحداث.

ف���ق���د امل���س���ل���م���ون وال�����ع�����رب، 
الرئيس  ن��زاه��ة  ف��ي  نهائيا  ثقتهم 
ال�����ذي خطب  األم���ري���ك���ي أوب���ام���ا، 
منتدى  احلالي أمام  بداية يوليوز 
ال��ي��ه��ود األم��ري��ك��ي��ني، وأق���ف���ل في 
أبواب  كل  واملسلمني،  العرب  وجه 
ك���ل حظوظ  وأل���غ���ى  ال���ت���ف���اوض، 
وإسرائيل،  ال���ع���رب  االتفاق بني 
حينما  الفلسطينيني،  ك��ل  وص���دم 
ف��ي خ��ط��اب��ه، وك���ان صهيونيا  ق��ال 
يتعهد  ب��أن��ه  من الصهاينة،  أك��ث��ر 
لدولة  القدس عاصمة  يجعل  ب��أن 
يوضح  أن  على  م��ص��را  إس��رائ��ي��ل، 
العرب  للقدس بني  ت��ق��س��ي��م  أال 
سبق  كما  شرقية  ف��ال  وإس��رائ��ي��ل، 
إس���رائ���ي���ل في  ع��ل��ي��ه��ا  واف���ق���ت  أن 
دي��ف��ي��د عاصمة  ك��ام��ب  م��ف��اوض��ات 
كان  ك��م��ا  غ��رب��ي��ة  وال  ل��ف��ل��س��ط��ني، 
إلسرائيل.  عاصمة  تكون  أن  مقررا 
الوالء  ع��ل��ى  أق��س��م  أوب��ام��ا  إن  ب��ل 
لها  ي��دف��ع  ب���أن  إلسرائيل وتعهد 
دوالر،  مليار  ث��الث��ني  قيمته  دع��م��ا 
حوالي ميزانية إسرائيل ملدة ثالث 

سنوات.
وأخ��ب��ث م��ا ف��ي ه��ذا التصريح 

األه�����وج)...( أن��ه ت��زام��ن م��ع بداية 
الهجوم اإلسرائيلي على غزة، حيث 
صورة  مبجزرة  قام اإلسرائيليون 
هتلير  يتهمون  ال��ت��ي  امل��ج��ازر  م��ن 
بأنه أوقعها باليهود. بعد أن صب 
فلسطيني  طفل  على  البنزين  يهود 
وكان  وأحرقوه.  اجلنسية  أمريكي 
هذا الطفل األمريكي قد جاء لزيارة 
أهله في غزة، والشك أنه كان يدرس 
في املدرسة األمريكية قواعد احلق 

في احلياة.

بخالف آفة التوقيف التي تطارد رجال البوليس في شهر رمضان

حصاد يحاول إنقاذ بن 
كيران  من ورطة االنتخابات

> الرباط. األسبوع

الداخلية  شرع وزير 
محمد حصاد في محاولة 
اإلعداد  مسلسل  إخ��راج 
الترابية  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
»البلوكاج«  ح��ال��ة  م���ن 
مباشرة  دخ���ل���ه،  ال�����ذي 
األحزاب  ج��م��دت  بعدما 
مشاوراتها  السياسية 
مع رئيس احلكومة عبد 
اإلل����ه ب���ن ك���ي���ران ال���ذي 
ال�����ش�����روع في  ي����ح����اول 
اإلشراف السياسي على 
االنتخابي  امل��س��ل��س��ل 

خالل السنة املقبلة.
ح����ص����اد ش������رع في 
توسيع دائرة املشاورات 
اجلهوية،  ق��ان��ون  ح��ول 
واس�����ت�����دع�����ى رؤس�������اء 
اجلهات لتدارسه وتبديد 
تخوفاتهم من مضمونه، 
هو  امل���ه���م  أن  م����ؤك����دا 
اإلسراع في اإلعداد، وأن 
األحزاب لها كامل احلق 
هذا  مضمون  تعديل  في 
حني  تشاء  كما  القانون 

وصوله إلى البرملان.
ينتظر  ح������ص������اد 
للرفع  األخ��ض��ر  ال��ض��وء 
م��ن إي��ق��اع اإلع���داد لهذه 
لقاءات  عبر  االنتخابات 
س���ت���ك���ون م���اراط���ون���ي���ة 
األحزاب  مع  ومسترسلة 
مباشرة  االن��ت��ق��ال  ق��ب��ل 

إلى البرملان.
 ف�����ي ح�����ني »ال����ب����ي 
وجد  ال������ذي  دي«  ج����ي 
م����ح����اص����را من  ن���ف���س���ه 
امل��ع��ارض��ة وحتى  ط��رف 
داخ���ل احل��ك��وم��ة بسبب 
األغلبية  ف���رق���اء  ت�����ردد 
داخ���ل احل��ك��وم��ة، وعدم 
انتقل  مواقفهم،  وضوح 
إل���ى م��ح��اول��ة ل��ف��ك هذا 
احل�����ص�����ار م�����ن داخ�����ل 
ألول  ودع�����ا  ال���ب���رمل���ان، 
جلنة  تشكيل  إل���ى  م���رة 
ب��رمل��ان��ي��ة م��ش��ت��رك��ة بني 
البرملانية  الفرق  جميع 
م����ع����ارض����ة وأغ���ل���ب���ي���ة، 
لتدارس قانون اجلهوية 
مفصل  ت��ق��ري��ر  وت���ق���دمي 

حول املوضوع.

مصطفى 
موزوني

الدولة  تفكر  في  فرض التأشيرة على السفر إلى تركيا
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> تندوف. األسبوع

يسود قلق شديد لدى األوساط 
جبهة  وق����ي����ادات  ال��س��ي��اس��ي��ة 
البوليساريو من التقارب الحاصل 
في العالقات بين الرباط ومدِريد، 
وهو ما جسدته الزيارة األخيرة 
كأول  للمغرب  اإلسباني  للعاهل 
دولة في إفريقيا والعالم العربي، 
وحتى إن كانت المملكة اإليبيرية 
لم تصدر من المواقف سوى ما 
يؤيد المساعي األممية لبلوغ حل 
الطرفين،  م��ن  مقبول  تفاوضي 
أن  ال��ع��زي��ز،  عبد  جبهة  تخشى 
سحب  في  آخ��ذا  المغرب  يكون 
ال��ب��س��اط »اإلس��ب��ان��ي« م��ن تحت 

أقدامها.
تغذت،  البوليساريو  مخاوف 
كما بدا من أذرعها اإلعالمية، مع 
إجراء العاهل اإلسباني الجديد، 
فيليب السادس، زيارة رسمية إلى 
المغرب رفقَة عقيلته، في 14 و15 

من شهر يوليوز الجاري، بعد عام 
من زيارة مماثلة كان والده خوان 
المملكة،  فيها  زار  قد  كارلوس، 
حيث تزعم منابر إعالمية تابعة 
للبوليساريو، أن المغرب يحاول 
اللعب على وتر اإلرهاب ليخيف 
إسبانيا ويكسبها إلى صفه)..(.

مقابل  أن  م��راق��ب��ون  وي����رى 
ت��ب��دي��ه أطياف  ال���ذي  ال��ح��م��اس 

إسبانيا  ف��ي  المدني  المجتمع 
والذود  البوليساريو،  الحتضان 
عنها في محافل دولية كما يفعل 
»خافيير  اإلسباني،  السينمائي 
بارديم« رفقة صديقته األمريكية 
مركز  رئيسة  كينيدي«،  »ك��ي��ري 
روبرت كينيدي لحقوق اإلنسان، 
ي��ت��ج��ه ال��م��وق��ف ال��رس��م��ي في 
إسبانيا نحو التنصل من الجبهة، 

وإبداء موقف متوازن، يقوم على 
دعم عمل مبعوث بان كي مون إلى 
بوجود  اقتناع  دون  الصحراء، 
دولية تسهر  آلية  إلق��رار  مسوٍغ 
على احترام حقوق اإلنسان في 

الصحراء.
وسواء تعلق األمر باالقتصاد، 
زبون  أول  إلى  إسبانيا  وتحول 
بهاجس  أو  المغربية،  للسوق 
بالتنسيق  يدفع  ال��ذي  اإلره���اب 
الذي نجح  البلدين،  بين  األمني 
تفكيك خاليا  في  م��رة  من  ألكثر 
إرهابية في طور التحضير لهجوم 
ْأو آخذة في تجنيد مقاتلين إلى 
س��وري��ا وال��ع��راق، ف��إن المغرب 
مقتنع بعالقته الجيدة مع الجارة 
تواجد  من  الرغم  على  إسبانيا 
على  البوليساريو  م��ن  ق��ي��ادات 
أراضيها تغازل الشعب اإلسباني 
إلب����������داء ت����ع����اط����ف أك����ث����ر مع 
البوليساريو الذي فقد الكثير من 

النقط.

عبد اهلل جداد. األسبوع

يواجه المحتجزون في 
ارتفاعا  تندوف  مخيمات 
قياسيا في درجات الحرارة 
درجة  الخمسين  ق��ارب��ت 
مئوية، بمعدل 45 درجة، 
أمام قلة المياه الصالحة 
للشرب، واالرتفاع المفاجئ 
ال��ح��رارة الذي  ل��درج��ات 
ت��زام��ن م��ع أواس���ط شهر 
أن  بعد  المبارك  رمضان 
صام المحتجزون أكثر من 
في  الكريم  الشهر  نصف 
نهارا  م��ع��ت��دل��ة  أج������واء 

وباردة ليال.
مخيمات  وت���ع���ت���ب���ر   
أكثر  ب��ت��ن��دوف  ل��ح��م��ادة 
ال���م���ن���اط���ق ح�������رارة في 
الصيف وبرودة في الشتاء 
في  ويسجل  العالم،  ف��ي 

العام نقصا  رمضان هذا 
كبيرا في مادة التمر حيث 
العربية  المملكة  ك��ان��ت 
تبرعت  ق���د  ال��س��ع��ودي��ة 

للمحتجزين الصحراويين 
بهذه  س��اب��ق��ي��ن  ل��ع��ام��ي��ن 
شهر  في  المهمة  ال��م��ادة 
رمضان، ولكنها توقفت عن 

»المساعدات«  هذه  تقديم 
المعروفة  للبوليساريو 
المواد  ف��ي  بمتاجرتها 

ويسجل  اإلن��س��ان��ي��ة)..(. 
ف��ي مادتي  ن��ق��ص  ك��ذل��ك 
حيث  وال��ل��ح��م،  الحليب 
بلجيكية  جمعية  ك��ان��ت 
تتكلف كل رمضان بتوفير 
حوالي 9 كيلوغرامات من 
ال��ل��ح��م ف��ي رم��ض��ان لكل 
عائلة، ولكنها هذا العام لم 
ت��ت��م��ك��ن م���ن ذل���ك بسبب 

األزمة المالية.
كما يسجل نقص كبير 
في مادة السكر التي يكثر 
استعمالها في هذا الشهر، 
توزع  لم  الخضر  أن  كما 
ه��ذا ال��ع��ام خ��الل الشهر 
سوى مرة واحدة بخالف 
الماضية،  ال���س���ن���وات 
إلى مأساة  األمر  ليترجم 
يعيشها  ح����ق����ي����ق����ي����ة 
المحتجزون في مخيمات 

تندوف.

السعودية توقف مساعدات البوليساريو من التمور

زيارة ملك إسبانيا للمغرب تربك حسابات خصوم المغرب

 تندوف. األسبوع 

توصلت كل ناحية عسكرية بمخيمات تندوف ب�3 سيارات 
قتالية من نوع »تويوتا« طراز »الند كروزربيك أب إل إكس بيك 
أب V6« موديل سنة 2012 ذات لون عسكري، إلى جانب سيارة 
مخصصة لقائد الناحية، وهي الدفعة الثانية بعد األولى من 
استفادة كل ناحية من 5 سيارات قتالية من نوع »تويوتا« طراز 
إل إكس بيك أبV6«، وسيارة إسعاف  »الند كروزر بيك أب 

واحدة لكل ناحية عسكرية. 
وخصصت هذه السيارات للمراقبة ورصد تحركات حركة 
»شباب التغيير« والعمل على توقيف أنشطتها المصور من 

داخل المخيمات. 
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> العيون. األسبوع

على إثر ظهور وجوه صحراويين من »شباب 
ال��ت��غ��ي��ي��ر« ب���دون أق��ن��ع��ة ع��ل��ى ش��اش��ة قناة 
»العيون«، وهو ما يشكل سابقة قد تكون لها 
عواقب وخيمة قد تمس سالمتهم الجسدية، 
للتنمية  الدولي  التضامن  جمعية  طالبت 
طارئ  اجتماع  خالل  بالعيون  والتعايش 
بضرورة مساندة التوجه الجديد ل�»شباب 
التغيير« بالمخيمات، وخصوصا الكشف 
غير المسبوق عن وجوههم في تحد للقيادة 

القائمة بالجبهة.
وتناشد المنظمة كل المنظمات الحقوقية 
الحية  الضمائر  وكافة  والدولية  الوطنية 

التضامن مع وضعية »شباب التغيير«، ومع 
هذا التطور الجديد الذي قد يشكل مصدر خطر 
للسالمة الجسدية والنفسية لهؤالء الشباب. 

كامل  البوليساريو  ق��ي��ادة  الجمعية  وتحمل 
المسؤولية لما قد يقع لهؤالء الشباب وغيرهم، 
لسياسة  المعارضة  آرائهم  عن  يعبرون  لكونهم 
الجبهة،  ل��ن��ف��وذ  ت��اب��ع��ة  م��ن��اط��ق  القيادة في 
وباالستجابة الفورية للمطالب المشروعة للشباب 

وفق القوانين الدولية واإلنسانية.

شباب معرضون للخطر بعد 
ظهورهم في قناة »العيون«

التعليم العالي يئن من فرط التناقضات التي تئن 
من وطئتها المنظومة التعليمية للبالد ككل، حيث 
يسود القلب المثير للمفاهيم إلى الحد الذي تحولت 
للهدر  ف��ض��اء  إل��ى  التعليمية  ال��م��ؤس��س��ات  معه 
ال��م��درس��ي ب��ام��ت��ي��از، حيث ن��ف��ور ك��ل م��ن المعلم 
العملية  السواء، كل بطريقته، من  والمتعلم على 
للتضخم  نظرا  بصلة،  لها  يمس  وم��ا  التعليمية 
المعرفي الكمي والنوعي المهول الذي أعجز كالهما، 
الثانوي  التعليم  إلى  االبتدائي  التعليم  طور  من 
التأهيلي. ثم، في هذه البيئة التربوية الموبوءة 
نمت وتفشت ظاهرة الغش بكل ألوان الطيف، بحيث 
تحولت إلى منظومة ثقافية تلقي بظاللها على كل 
المستويات. التالميذ الذين شبوا في هذا المناخ 
والذين يرون في الغش حقا مكتسبا حطوا الرحال 
بالجامعة، فأصبح ما يسمى بالطالب يعمل على 
فرض أجندته على األستاذ الجامعي الذي لم يعد 
المنافي  ال��وض��ع  ه���ذا  م��ع  يتعامل  ك��ي��ف  ي���دري 

ألبجديات التعلم والتكوين.
قلب المفاهيم يتجلى كذلك في تحويل التعليم 
العالي والجامعي إلى تعليم ثانوي متقدم، بل تم 
مدة  تقليص  وتم  عقب.  على  رأسا  المعادلة  قلب 
تكوين الطالب من 4 إلى 3 سنوات وتم تخفيض 
األعمال  وحصص  األسبوعية  التكوين  ساعات 
التطبيقية إلى النصف في مقابل إرهاق التالميذ 
عقليا وجسديا إرهاقا شديدا بمقررات دسمة عسيرة 
على االستيعاب. وبالموازاة، فقد تم تمييع التكوين 
الجامعي المقزم ببرمجة وحدات من قبيل »األنشطة 
المدرسية الموازية« وتعلم اللغة. حيث يتم التعامل 
مع التلميذ الصغير كطالب متمرس بينما تم تحويل 
الطالب إلى تلميذ مبتدئ ال يحسن مراجعة دروسه 
وتنظيم وقته، من قبيل التعامل معه بالمقاربات 

البيداغوجية الخاصة بالصغار. 
 والسؤال الملح الذي يطرح نفسه على اللجنة 
 )CNCES( العالي  التعليم  لتنسيق  الوطنية 
تنخر  التي  الصارخة  التناقضات  بهذه  يتعلق 
صرح المنظومة التربوية والتعليمية للبالد. بداية 
ال يجب أن ينحصر دور اللجنة فقط في »تنسيق 
التعليم العالي« ألن كل أطوار التعليم مترابطة في 
ما بينها؛ فال بد من التعامل مع وضع منظومتنا 
التربوية بمقاربة شمولية تعيد األمور إلى نصابها، 
إلى ما كانت عليه األوضاع في ما قبل، من ترابط 
وتناسق وتكامل بين األطوار. ثم، هل يعقل أن يتم 
تبني إصالح بيداغوجي بنكهة »جامعة النجاح«، 
خالل الدخول الجامعي المقبل )على غرار مدرسة 
من  األميين  إن��ج��اح حتى  إل��ى  يفضي  ال��ن��ج��اح(، 
»الطلبة« ليتم اإللقاء بهم في آخر المطاف بالشوارع 
لإلكثار من طوابير المعطلين المرابطين بها؟ ثم 
ما القيمة التكوينية المضافة لبرمجة وحدات من 
اللغة  وتعلم  الموازية«  المدرسية  »األنشطة  قبيل 
التي تم اإلجهاز على تعلمها حيث يجب، في الوقت 
الذي يتطلب األمر العمل على تدارك ما يمكن تداركه 
من اختالالت بنيوية وهيكلية في النسق والنسيج 
القلب  بهذا  القبول  يعقل  فهل  ألبنائنا؟  المعرفي 
زمن  ف��ي  البيداغوجية  ال��م��ب��ادئ  ألبسط  المثير 
التنظيرات التربوية والبيداغوجية العتيدة التي 

تمأل اآلفاق صخبا؟ 
في ما يتعلق باستحداث المسالك والوحدات من 
المعايير  ه��ل  البيداغوجية،  الهندسة  منظور 
والمقاييس المعتمدة لقبولها علمية ومقننة بكيفية 
محكمة، أم يتعلق األمر بمنظور وهواجس كل عضو 
من أعضاء اللجنة الوطنية؟ نعم، يتم قبول اعتماد 
مسلك ما، بعد قبول األستاذ المنسق بتوصيات 
ومالحظات اللجنة، لكن المثير في األمر أن يتم فيما 
بعد تقديم توصيات معاكسة تماما للتي تم تقديمها 
المصالح  استفسار  يتم  ال  ل��م��اذا  ث��م،  ق��ب��ل.  م��ن 
الجامعية المختصة بخصوص إمكانية االستجابة 
وفي  الخاصة،  والتجهيزات  المادية  للمتطلبات 
اآلجال المحددة، إلنجاز مسلك ما تم قبوله من طرف 
اللجنة الوطنية بعد استجابة المنسق لتوصياتها 
هو  كما  للتكوين  المواتية  الظروف  تهيئة  قصد 

مسطر له؟  
< أ. د. عبد الله لخلوفي
رئيس مركز الدراسات واألبحاث والتقييم
للتربية والتكوين

تحويل التعليم الجامعي 
إلى تعليم ثانوي

أسرار التعليم المجاعة تضرب المحتجزين

فيليب السادس



خبايا األمور في ما يجري ويدور

> الرباط. األسبوع

يتجه مشروع القانون المالي المقبل 
لسنة 2015 نحو الرفع من الضرائب 
وبخاصة  م��س��ب��وق��ة،  غ��ي��ر  ب���ص���ورة 
في  المضافة  القيمة  على  الضريبة 

مجال مواد االستهالك.
هذا القانون الذي أشار بوسعيد إلى 
مالمحه الكبرى أمام أعضاء المجلس 
يتجه  الماضي،  الخميس  الحكومي 
نحو ال��رف��ع ب��ص��ورة ك��ب��رى م��ن رقم 
القيمة  ع��ل��ى  وب��خ��اص��ة  ال��ض��ري��ب��ة 

المضافة ما بين نسبتي 1 في المائة 
المواد  أغ��ل��ب  على  المائة  ف��ي  و10 
الحيوية في حياة المواطنين، وعلى 
رأسها جميع األدوية التي سيتم رفع 
الضريبة على القيمة المضافة عليها 
من نسبة 7 في المائة إلى نسبة 10 
في المائة، مما يؤكد رفع أثمانها من 

جديد.
العملية نفسها، بالنسبة للضريبة 
على السيارات الفخمة حيث تم رفع 
تعود  أن  ال��م��رش��ح  وم����ن  م��ب��ل��غ��ه��ا، 
الضريبة على الملح، وعلى علب سمك 

السردين، وعلى الزيوت، وعلى السكر، 
وال����س����ج����ائ����ر، وم���خ���ت���ل���ف ال����م����واد 
االستهالكية، والتي تشكل أهم موارد 

ميزانية الدولة.
وكان بوسعيد قد أكد أمام الحكومة 
من  ال��ح��ال��ي��ة  أش��ه��ر  س��ت��ة  تنفيذ  أن 
القانون المالي الحالي لسنة 2014، 
في  ارتفاعات  تسجيل  عن  أسفر  قد 
أنواعها  بجميع  الضريبة  مداخيل 
سواء المتعلقة بالضريبة على الشركات 
أو الضريبة على الدخل، أو الضريبة 

على االستهالك.

> الرباط. األسبوع

العزيز  ع��ب��د  يتجه 
التجهيز  الرباح وزير 
انتزاع  إل���ى  وال��ن��ق��ل 
م��ك��ان��ة ه���ام���ة ل���ه في 
المقالع  مراقبة  مجال 

التي تبيض ذهبا.
الرباح وضع قانونا 
يتجه  للمقالع  جديدا 
نحو اقتسام المراقبة 
على هذه المقالع التي 
يعود غض الطرف عن 
استغاللها  ك��ي��ف��ي��ة 
باألموال الطائلة التي 
توزع على بعض رجال 
العديد  السلطة وعلى 
م���ن ال��م��ن��ت��خ��ب��ي��ن في 
»اقتسام  األق���ال���ي���م، 
لجنة  بين  ال��م��راق��ب��ة« 
وزير  برئاسة  وطنية 
والنقل  ال���ت���ج���ه���ي���ز 
لجان  وبين  شخصيا 
إقليمية برئاسة الوالة 

والعمال.
وتفاديا لكل تالعب، 
الرباح  ق��ان��ون  ف��رض 
كل  بائع، أو  ك��ل  على 

لمواد  حائز  أو  ناقل، 
ال��م��ق��ل��ع م��ن رم���ال أو 
ح��ج��ر أو غ��ي��ره��ا، أن 
يثبت مصدرها بأوراق 
كل  حتى  بل  مكتوبة، 
ورش وكل مصنع من 
أن  عليه  البناء  م��واد 
م���ص���ادر هذه  ي��ث��ب��ت 

المواد.
إل�������ى ذل��������ك، ح����دد 

الذي  الجديد  القانون 
يقترحه الرباح مفهوما 
جديدا للمقلع في كل ما 
ه��و خ���ارج ع��ن الئحة 
ال��م��ن��اج��م، وق��د يكون 
فوق األرض أو تحتها، 
واع��ت��ب��ر ال���رب���اح أن 
ألصحاب  ملك  المقلع 
األرض، وأن أي شخص 
يستغله وجب حصوله 

على توقيع من صاحب 
المدة  م��ح��دد  األرض 
المقالع  ب��اس��ت��ث��ن��اء 
ال�����ت�����اب�����ع�����ة ألم�������الك 

الدولة.
أن  ال��رب��اح  واعتبر 
م��دة الستغالل  أط��ول 
سنة،   15 هي  المقلع 
وتصبح 30 سنة فقط 
إذا كان مبلغ االستثمار 

يفوق مبلغ 50 مليون 
درهم.

وف���������������ي ج������ان������ب 
المخالفات، أكد قانون 
الرباح أن من سيتكفل 
ب��ال��ب��ح��ث ع��ن��ه��ا هم 
ضباط، وأعوان الشرطة 
واألعوان  القضائية، 
اإلدارة  تعينهم  الذين 

لهذا الغرض.

ارتفاع أثمنة األدوية من جديد

الوزير بوسعيد يدك ما حرثه زميله الوردي

< العدد: 799كواليس األخبار
< الخميس 24 يوليوز 2014

alousbouea@gmail.com
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قــانــون   جديــد
تقسيم اإلشراف على مقالع الرمال بني الرباح ووزارة الداخلية

ذكرت الصحف الوطنية أن المياه عادت إلى 
مجاريها بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب 
االتفاق  ووق����ع  وال���ح���ري���ات،  ال���ع���دل  ووزارة 
واالستجابة لبعض التوصيات ومنها الحصول 
على شهادة الماستر في الحقوق لولوج وممارسة 
مهنة المحاماة وعدم االكتفاء بشهادة اإلجازة في 
الحقوق، مع تخفيض مدة التمرين التي تستغرق 

اآلن ثالث سنوات.
في  الماستر  ش��ه��ادة  على  الحصول  وش��رط 

الحقوق له جانب إيجابي وجانب سلبي.
مالحظة  عن  ناتج  ربما  اإليجابي  فالجانب 
ضعف المستوى وهذا مشكل يرجع لنظام التعليم 
في الجامعة، والمقررات والمواد التي تدرس منذ 
هذا  ولتالفي  أبوابها،  الحقوق  كلية  فتحت  أن 
الضعف، فإن االقتراح بإضافة سنتين دراسيتين 
الدراسة،  وتعميق  المستوى  رف��ع  منه  يقصد 
فروع  م��ن  ف��رع  ف��ي  التخصص  وال��ت��وج��ه نحو 
القانون المتشعبة، وإتقان اللغات التي تساعد 

على تحصيل العلوم العصرية.
لكن الجانب السلبي ينطوي على خطورة يجب 
أخذها بعين االعتبار، فما هو مصير الطلبة الذين 
ولم  ال��ح��ق��وق،  ف��ي  اإلج����ازة  على  سيحصلون 
تساعدهم الظروف االجتماعية أو المادية على 
متابعة الدراسات العليا، وما تتطلبه من مصاريف 
للفوز بشهادة الماستر في الحقوق؟ هل نحرمهم 
من مزاولة مهنة المحاماة، ونرميهم في الشارع 
والمحتجين  ال��ع��اط��ل��ي��ن  ب��ص��ف��وف  ليلتحقوا 
الموضوع  ه��ذا  ف��ي  سنتبع  ه��ل  والساخطين؟ 
اإلج���ازة في  أن  أم  أي��ض��ا؟  النخبوي  األس��ل��وب 

الحقوق لم تعد شيئا مذكورا؟
ما هو البديل؟ 

أقترح أن يضاف لشهادة اإلجازة في الحقوق 
بتكوين  ال��خ��اص  المعهد  ف��ي  معمقة  دراس����ة 
منذ  الوجود  لحيز  لم يخرج  والذي  المحامين، 
دراسية  منحة  تخصيص  مع  السنين،  عشرات 
خالل تلك السنة لمن يستحقها من الطلبة أبناء 
الفقراء، وتختم تلك السنة بامتحان وتكون شهادة 
مهنة  لمزاولة  األهلية  شهادة  بمثابة  النجاح 
المحاماة، وتحذف وتلغى شهادة األهلية التي 
تشرف عليها وزارة العدل والحريات، ثم يلتحق 
خريج ذلك المعهد بمكتب محاٍم رسمي لقضاء 
واحدة،  سنة  عن  مدته  تزيد  وال  التمرين  فترة 
وبعدها يسجل في الئحة المحامين الرسميين.

إن الدراسة في المعهد يجب أن تكون دراسة 
وإلقاء  ب��ال��ت��دري��س  وي��ق��وم  وتطبيقية،  عملية 
الجامعة،  وأس����ات����ذة  ع���م���داء  ال���م���ح���اض���رات، 
في  راس��خ  وق��دم  أقدمية  لهم  ممن  والمحامون 
الدراسة نخبة من  المهنة، ويشارك في  مزاولة 
السيدات والسادة القضاة، وقضاة من محكمة 
النقض ليدرسوا للطلبة تقنية الطعون التي ترفع 

لمحكمة النقض.
القانون ممن  المعهد يستدعي رجال  أن  كما 
لهم تخصصات في الطعون اإلدارية، والطعون 
إللقاء  القانون  رجال  دعوة  وكذلك  الدستورية، 
محاضرات من دول شقيقة حتى نفتح الباب على 

العالم الخارجي وما يروج في ميدان قضائه.
لقد أخبرني محامي يزاول مهنة المحاماة في 
كندا، أنه يجب على كل محاٍم رسمي مهما كانت 
مدة أقدميته، أن يلتحق بعد كل سنتين، بمعهد 
للتكوين ال تقل مدة دراسته عن ثالثة أشهر، ويقدم 
لنقابة المحامين بالكيبك شهادة بأنه أمضى فترة 
درسها  التي  المواد  ذكر  مع  المستمر  التكوين 

خالل تلك المدة.
باب المناقشة في هذا الموضوع الهام يجب 
أن يظل مفتوحا، نظرا لما يكتسيه هذا الموضوع 
الشبان  من  شريحة  على  وخ��ط��ورة  أهيمة  من 
والشابات، والخوف من قطع أرزاقهم، فالوظيفة 
مناصب  إح��داث  على  ق��ادرة  تعد  لم  العمومية 
المقاوالت  لتأسيس  المالية  والموارد  جديدة، 
الصغرى أو المتوسطة ضعيفة، وفرص نجاحها 
ضئيلة أمام منافسة المقاوالت الكبرى، فإلى أين 

المفر؟

ضرورة الحصول على 
الماستر في الحقوق 
لولوج مهنة المحاماة

األستاذ عبد الواحد بن مسعود: هيئة المحامين بالرباط بوسعيد وزير املالية إلى جانب األزمي 
الوزير املنتدب املكلف بامليزانية.
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يت�سمن هذا الركن الأ�سبوعي بع�ض وجهات 
النظر املعرب عنها  خالل هذا الأ�سبوع لو�سائل 

الإعالم وهي تعرب عن راأي اأ�سحابها.

وجهــات نـظـــر

9
جريدة

اجلرائد

الثابت في العالقات المغربية 
الفرنسية
رغ��م كل ما وق��ع يجب 
االعتراف بأن هناك ثوابت 
المغربية  العالقات  تضبط 
الفرنسية الممتدة في جذور 
تكون  تكاد  لدرجة  التاريخ، 
فرنسا فيها المدافع األساسي 
االتحاد  داخ���ل  ال��م��غ��رب  ع��ن 
النوع  األوروبي، وبفضل هذا 
المغرب  استطاع  التعاون  من 
الحصول على صفة الشريك المتقدم داخل االتحاد. فرنسا 
تبقى بمثابة شريك اقتصادي مهم بالنسبة للمغرب ليس 
على الصعيد الثنائي فقط، بل االقتصادي أيضا، فمعمل 
‹‹رونو›› بطنجة مثال مرشح لفتح سوق ضخم في قلب 

إفريقيا والشرق األوسط وأوروبا، وكذلك األمر بالنسبة 
والقطاع  البديلة  والطاقات  الشمسية  الطاقة  لمشاريع 
البنكي... ال يمكن في لحظة ما أن نتصور أن العالقات 

المغربية الفرنسية ستتدهور.
> تاج الدين الحسيني »أستاذ جامعي«

تعاطف الوزراء ال يعني تعاطف 
المستشهرين

ك���وزي���رة س��اب��ق��ة قد 
ال���وزراء  معي  يتعاطف 
ولكن  وال����م����س����ؤول����ون، 
بالتأكيد لن يتعاطف معي 
المستشهرون، فالمهرجانات 
صناعة  ال����ي����وم  ص�������ارت 
والثقافة أيضا صارت صناعة 
تساهم في تنمية البالد، وأنا 
أشتغل وأقوم بكل ما أستطيع 

لتطوير المهرجان الذي أشرف عليه، ولكن أؤكد أن صفة 
‹‹وزيرة سابقة›› لم تساعدِن بهذا الخصوص.

> نجمة طاي طاي »وزيرة سابقة«     

اإلعدام والدستور
اإلع�����دام  ع��ق��وب��ة  إن 
في  عليها  المنصوص 
ال��ع��دي��د م��ن ال���م���واد في 
القانون الجنائي أصبحت 
اليوم تتعارض مع المادة 
20 من الدستور، مما يعني 

أن قضاة الحكم عليهم قراءة 
صحيحة  ق��راءة  المادة  هذه 
وفلسفة  روح  على  تأسيسا 
المادة العشرين وعلى تصدير 
ما  مستوى  وعلى  ال��دس��ت��ور، 
حدده من االلتزامات بمفهومها 

الدستوري في مجال حقوق اإلنسان.
> عبد الرحيم الجامعي »محامي«

عجز العدالة والتنمية
العدالة  أن  أع��ت��ق��د 
بإمكانه  كان  والتنمية 
لعب دور أساسي، لكنه 
لم يرد فعل ذلك، وحافظ 
سياسي  خ�������ط   ع����ل����ى 
مضمونه »الحكم مع الملك« 
وعدم الوقوف في المواجهة 
وال���م���ق���اوم���ة، ب��ال��رغ��م من 
اإلهانات والصراع السياسي 
ورئيس  ال���ق���ص���ر  ب���ي���ن  م����ا 
هذه  حصيلة   .. ال��ح��ك��وم��ة، 

كان  والتنمية  العدالة  أن  أظن  أني  هي  سنوات  الثالث 
يأتي  وأن  التجربة،  ه��ذه  جيد  بشكل  يدفع  أن  بإمكانه 
بالكثير على مستوى المؤسسات، خاصة في البداية، حيث 
كانت تبدو بوادر إيجابية، كان في ما بعد مثل في حالتي 
السمعي  المشهد  إص��الح  عن  الحكومة  رئيس  اع��ت��ذار 
محدودية  ظهرت  حيث  المأذونيات  وأيضا  البصري، 
التجربة، ثم ساعة التعديل الحكومي ظهر أن هناك تراجعا، 
حتى على مستوى األخالق السياسية، في تلك الساعة 
العدالة والتنمية ليس فقط عاجزا عن محاربة  أن  ظهر 

‹‹االستبداد›› بل وأيضا محاربة ‹‹الفساد››.
> يوسف بالل »أستاذ جامعي«

أقدمت الدولة المغربية مؤخرا، 
على خطوة جديدة وجريئة ومتميزة 
في الرؤية والفهم السياسي لمفهوم 
الديمقراطية واالنتقال الديمقراطي 
الحقل  هيكلة  إع���ادة  ف��ي  تمثلت 
ال��دي��ن��ي، ب��إص��دار ن��ص تشريعي 
بظهير ملكي »مرسوم« تضمن منعا 
صريحا للقيمين الدينيين، من أئمة 
ووعاظ وخطباء، من ممارسة أي 
نشاط سياسي أو نقابي، أو اتخاذ 
أي موقف يكتسي صبغة سياسية 

أو نقابية.
من خالل قراءة المفردات واألفكار 
الملكي  الظهير  تضمنها  ال��ت��ي 
يتضح أن الملك محمد السادس قد 
مارس دوره بذكاء... من أجل ضمان 
للنظام  المستقبل  اس��ت��م��راري��ة 
الملكي، من خالل توظيف وتكريس 
أحد  يشكل  ال���ذي  ال��دي��ن��ي  البعد 
عناصر قوة النظم السياسية التي 
تعاقبت على الحكم في المغرب منذ 
عهد األدارسة وحتى يومنا هذا، إذ 
أو  ديني  تعدد  المغرب  في  ليس 
طائفي أو تعدد مذهبي، فالمغاربة 
المالكي،  المذهب  على  مسلمون 
لذلك يأتي إصدار الظهير في سياق 
التحسب العالي لمواجهة تحديات 
وتوجهات التيارات اإلسالمية على 
اختالفها بما فيها المتشددة التي 
أبانت عن نتائجها ما سمي بثورات 
2011 وحتى  منذ  العربي  الربيع 
اآلن، ومن أجل حماية أمن المغرب 
واستقراره  ال��وط��ن��ي��ة  ووح���دت���ه 
إصدار  أن  عن  فضال  السياسي، 
الظهير جاء ليؤسس وبشكل غير 
قابل للتأويل آللية جديدة في تحديد 
مهمات العاملين في الحقل الديني 
»أئ��م��ة ووع��اظ��ا وخ��ط��ب��اء«، وعدم 
نشاط  أي  بممارسة  لهم  السماح 
سياسي أو نقابي، أو اتخاذ موقف 
يكتسي صبغة سياسية أو نقابية، 
أو القيام بأي عمل من شأنه وقف 
الدينية،  الشعائر  أداء  عرقلة  أو 
الوظيفة  وتنظيم  ت��ح��دي��د  بغية 
المجال  ف��ي  للعاملين  وال��م��ه��ام 
على  المحافظة  أج��ل  م��ن  الديني 
ثوابت األمة وبناء مجتمع متمسك 
على  ومنفتح  الروحية،  بمقوماته 

روح العصر بعيدا عن كل تعصب 
ولقطع  جهة،  من  ه��ذا  تطرف،  أو 
هذا  استثمار  يريد  عمن  الطريق 
والفرقة  الفتنة  خلق  في  المجال 
داخل المجتمع المغربي أو لتوظيفه 
من  السياسية  تطلعاته  لتحقيق 
جهة أخرى، لذلك فإن مفردات هذا 
الظهير تمثل وعيا متقدما وإجراء 
النظم  على مستوى  غير مسبوق 
السياسية العربية في إطار تنقية 
المنهج  وتعزيز  السياسي  العمل 

الديمقراطي.
بالنسبة  الدين  أن مسألة  كما   
كشيء  مطروحة  ليست  للمغاربة 
دولة  المغرب  ألن  الهوية،  يمزق 
وع����ت ذات���ه���ا م���ن خ����الل وص���ول 
بتعاليمه  وآمنت  إليها،  اإلس��الم 
طوال أربعة عشر قرنا إيمانا عقليا، 
فامتزجت به وامتزج بها حتى صار 
اإلنسان  إل���ى  بالنسبة  اإلس����الم 
ليس  العصور  مر  على  المغربي 
عقيدة روحية فحسب، بل مفهوما 
واقتصاديا  وق���وم���ي���ا  وط���ن���ي���ا 
في  الدين  ف��إن  لذلك  واجتماعيا. 
ال��م��غ��رب ك��ان وم����ازال ش��رط��ا من 
شروط الوجود. معنى ذلك أن البعد 

التاريخي لمكانة الدين في النظام 
في  متجذر  المغربي  السياسي 
ذلك،  إزاء  ال��م��غ��رب��ي.  ال���ت���اري���خ 
أبرز  يمثل  المغرب  في  ف��اإلس��الم 
الشرعية  تضفي  ال��ت��ي  ال��ث��واب��ت 
أمير  بكونه  الملك  على  الدينية 
المؤمنين ومن ساللة شريفة يرجع 
نسبها إلى اإلمام الحسن بن علي 
بن أبي طالب عليهم السالم، هذا 
النسب الشريف الذي أصبح يمثل 
مشروعية  كل  جوهر  المغرب  في 
الملك  أن  نجد  وب��ه��ذا  سياسية، 
شرعيته  إل���ى  يستند  ال��م��غ��رب��ي 
الدينية والتاريخية في إدارة شؤون 
الحكم.. وبهذا الظهير أراد الملك 
مجددا  يؤكد  أن  ال��س��ادس  محمد 
على أن الدين اإلسالمي في المغرب 
ال يمكن أن يكون محل حيازة ألحد، 
ألن����ه دي����ن ال���دول���ة ط��ب��ق��ا ل���إرث 
ينص  إذ  وال��دس��ت��ور،  التاريخي 
الفصل الثالث من الدستور على أن 
»اإلسالم دين الدولة، والدولة تضمن 
ممارسة شؤونه  واحد حرية  لكل 

الدينية«.
للملك  ال��دي��ن��ي  ال��ب��ع��د  أن  ك��م��ا 
حاضر في النص الدستوري الفصل 

19 من الدستور الذي ينص بأن: 

والممثل  المؤمنين  أمير  »الملك 
وحدتها  ورم�����ز  ل���أم���ة  األس���م���ى 
وضامن دوام الدولة واستمرارها، 
وهو حامي حمى الدين والساهر 
على احترام الدستور، وله صيانة 
المواطنين  وح����ري����ات  ح���ق���وق 
وال��ج��م��اع��ات وال��ه��ي��ئ��ات. وهو 
وحوزة  البالد  الستقالل  الضامن 
حقوقها  دائ�������رة  ف����ي  ال��م��م��ل��ك��ة 

الحقة«.
الدستوري أصبح  النص  وهذا 
ق��ب��ل جميع  م���ن  ال خ����الف ع��ل��ي��ه 
في  العاملة  السياسية  األح���زاب 
الساحة السياسية المغربية على 
اختالف توجهاتها ومشاربها، بما 
فيها أحزاب المعارضة الممثلة في 
ه��ي معارضة  وال��ت��ي  ال��ب��رل��م��ان، 
للحكومة وليس معارضة لشخص 
تراكم  بعد  األح���زاب  ه��ذه  الملك، 
تجربتها السياسية الطويلة سواء 
أقرت  الحكم،  أو  المعارضة  ف��ي 
بقبولها بمركزية المؤسسة الملكية 

النظام  ف����ي 
ال���س���ي���اس���ي 

المغربي.

قراءة في خبر

منع رجال الدين من السياسة.. تنزيل للدستور
مسألة الدين بالنسبة للمغاربة ليست مطروحة كشيء يمزق الهوية

ال مجال للحديث عن تكافؤ ميزان القوة بين المقاومة الفلسطينية والجيش اإلسرائيلي، 
لكن كما يقول المثل المغربي: »العود اللي تحكروا يعميك«، ها هم الجنود اإلسرائليون 

يتباكون، بعد مقتل 14 عسكريا منهم، في الحرب على غزة.

كالم الصورة

بكــاء إسرائـيل

في مارس الماضي اختفت 
إتش.  »إم.  ال��رح��ل��ة  ط��ائ��رة 
للخطوط  ال��ت��اب��ع��ة   »370

ال��م��ال��ي��زي��ة، وعلى  ال��ج��وي��ة 
من  ش��خ��ص��ا   239 م��ت��ن��ه��ا 
الركاب والطاقم في طريقها 
بكين،  م��ن  كوااللمبور  إل��ى 
يكتنف  ال��غ��م��وض  وم����ازال 
إلى  اخ���ت���ف���ائ���ه���ا،  ط���ري���ق���ة 

اليوم.
البعض  يواصل  وبينما 
ال��رواي��ات ح��ول هذا  نسج 

اللغز  االخ���ت���ف���اء 
لطائرة بحجم 

»ب����وي����ن����غ 
 »7 7 7

ف������������إذا 
ة  ئر بطا
أخ������رى 

من نفس النوع يتم اإلعالن 
عن تحطمها، ومقتل جميع 
ركابها الذين كان من بينهم 
ع��ل��م��اء م��ت��خ��ص��ص��ون في 
المناعة  ن���ق���ص  ف����ي����روس 
المكتسبة »اإليدز« كانوا في 

طريقهم إلى أستراليا.
التحريات األولية أكدت أن 
أسقطها  الماليزية  الطائرة 
صاروخ روسي، راح ضحيته 
قرابة 108 من العلماء الذين 
ك�����ان م����ن ال���م���ف���ت���رض أن 
يوم  مؤتمر  في  يشاركوا 
األحد الماضي، حسب 
ما ورد في صحيفة 
»ذا أستراليان«.

لعنة الطائرات الماليزية..
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ملواجهة،  مالي  دولة  دعم  في  مساهمته  املغرب  يواصل 
كما تقول األوساط املغربية، ملكافحة اإلرهاب والتطرف الذي 
املغرب  قدمه  الذي  الدعم  وبعد  اإلفريقية.  الدولة  هذه  تعرفه 
التأطير  على  ال��دور  جاء  والديني،  الروحي  املجال  في  ملالي 
حاليا  املغربية  املسلحة  ال��ق��وات  تعكف  حيث  ال��ع��س��ك��ري، 
التطرف  مكافحة  أجل  من  املاليني  اجلنود  مئات  تدريب  على 
أجل  »من  املاليني  تدريب اجلنود  ويأتي  مالي.  في  واإلرهاب 
تعزيز التعاون بني املغرب ومالي حملاربة التطرف سواء عبر 
من  املغرب  إلى  باملئات  توافدوا  الذين  املاليني  األئمة  تأطير 
عبر  أو  املالكي،  املذهب  وتلقينهم  تأطير  على  أجل احلصول 
وأن  املاليني خصوصا  مواجهة  على  املاليني  اجلنود  تدريب 
والتي  املتطرفة،  الفصائل  من  ملجموعة  مرتعا  مازالت  مالي 
مصادر  وكشفت  عملياتها«.  لتنفيذ  ق��اع��دة  مالي  م��ن  تتخذ 
في  يتواجدون  مالي  جندي   200 من  أكثر  أن  مالية  رسمية 
املغرب من أجل احلصول على دورة تدريبية على أيدي القوات 
املسلحة املغربية ملدة ثالثة أشهر، بعد أن حصل 400 جندي 
مالي على نفس التدريب خالل فترة سابقة، وأن هذا التدريب 
يهتم باألساس بتقنيات مكافحة اإلرهاب، وكيف ميكن حتديد 
مواجهته  وطرق  اإلرهابية،  واجلماعات  العدو  أماكن متوقع 
في الصحراء، والتدرب على حرب العصابات، ويشير املصدر 
امل��غ��رب يشكلون  ف��ي  امل��درب��ني  إل��ى أن ه��ؤالء اجل��ن��ود  نفسه 

ستكون  ال��ذي��ن  امل��ال��ي��ني  اجل��ن��ود  طليعة 
اإلرهابية  التنظيمات  مواجهة  مهمتهم 

التي تنشط في صحراء مالي.

شرع املغرب في إقامة سور حديدي بطول 
حدوده مع اجلزائر من مدينة السعيدية إلى 
اجلزائر،  مع  تأمينا حل��دوده  ج��رداة،  إقليم 
تسلل  من  احلدود  مشروع حتصني  وضمن 
وضمنها  واملتشددة،  التكفيرية  اجلماعات 

مجموعة تنظيم »داعش«.
وك��������������ان وزي���������ر 
املغربي  ال���داخ���ل���ي���ة 
م���ح���م���د ح����ص����اد، قد 
يقارب  م���ا  اس��ت��ك��م��ل 
ك���ل���م من  األرب������ع������ني 
مع  إلكتروني  سياج 
انطالقا  اجل�����زائ�����ر 
إلى  ال��س��ع��ي��دي��ة  م���ن 
احل����دود م��ع ج���رداة، 

أكثر احلدود رواجا.
لصحيفة  ووفقا 
شرع  فقد  »اخلليج« 
ف�����ي ت���ش���ي���ي���د س����ور 

حديدي تتخلله أجهزة استشعار إلكترونية 
ل��ت��وف��ي��ر م��زي��د م��ن احل��م��اي��ة ض��د املخاطر 
وزير  وعلق  احل���دود،  ط��ول  على  اإلرهابية 
االستخبارية  »امل��ع��ل��وم��ات  ب���أن  ال��داخ��ل��ي��ة 
املتوافرة تفيد أن هناك أكثر من ألفي جهادي 
الدولة  تنظيم  صفوف  في  يقاتلون  مغربي 

مؤخرا  منهم  تعيني خمسة  ومت  اإلسالمية، 
السور  أن  م��ؤك��دا  مهمة«،  مسؤوليات  ف��ي 
احلديدي، الذي أقيم لتغطية مسافة 70 كلم 
على احلدود مع اجلزائر، تنفيذا لتوصيات 
سيساهم  م��غ��ارب��ة،  ع��س��ك��ري��ني  م��س��ؤول��ني 
التنظيمات  عناصر  تسلل  منع  في  بفاعلية 
التي  امل����ت����ش����ددة 
بعض  ف��ي  تنشط 
املجاورة  ال����دول 
ل����ل����م����غ����رب إل�����ى 

أراضيه.
ومب���وازاة مع 
ستنشر  ال����س����ور 
ال��دول��ة امل��زي��د من 
ق�������وات ال���ش���رط���ة 
وحواجز التفتيش، 
ع�����ل�����ى ج�����وان�����ب 
احلدودية،  ال��ط��رق 
إل���ى ج��ان��ب زي���ادة 

الدوريات  جانب ع��دد  ومن  األمنية. 
على خطوة مماثلة  اجل��زائ��ر  أق��دم��ت  آخ��ر، 
على حدودها مع مالي، حيث أجنزت جدارا 

أن  إلكترونيا، في ما يرتقب 
تقوم باملثل في حدودها مع 

املغرب.

كاريكاتير

عندما تكتب الصحافة
 من محبرة الجزائر

أفتاتي: االتحاد واالستقالل والبام.. 
مثلث يعيق التطور  الديمقراطي

أكدت الوثائق املسربة أن ما يسمى ب�»اللجنة الوطنية 
للتضامن مع الشعب الصحراوي« في اجلزائر، هي التي 
املصريني  الصحافيني  بعض  رح��الت  مبصاريف  تكلفت 
الفتا  كان  وقد  تندوف)..(،  في  احملتجزين  مخيمات  نحو 
إلى  املصرية  الصحفية  املنابر  من  ع��دد  حت��ول  لالنتباه 
رئيس  أن  خاصة  »البوليساريو«،  ألفكار  للدعاية  منابر 
ليؤكد  املشاعر  على  لعب  املراكشي،  املزعومة  اجلمهورية 
والءه للجنرال السيسي)..(، »الكفاح املسلح وارد« و»طبول 
احلرب..«، كلها عناوين حجزت مكانها في بعض الصحف 

الصادرة مؤخرا في مصر)..(.

ع���ب���رت أح�����زاب امل���ع���ارض���ة عن 
القانون  م��ش��روع  مل��س��ودة  رف��ض��ه��ا 
صيغته  ف���ي  ل��ل��ج��ه��ات  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي 
إعادة  إلى  احلكومة  داعية  احلالية، 
صياغة جديدة للمشروع »مبا يحقق 
مبقاطعة  وه����ددت  ال��دمي��ق��راط��ي��ة«، 
أواخر  املقررة  اجلماعية  االنتخابات 

العام اجلاري.
واعتبرت أحزاب املعارضة، وفي 
م��ق��دم��ت��ه��ا ح���زب االس��ت��ق��الل وحزب 
األص����ال����ة وامل����ع����اص����رة، واالحت�����اد 
االش��ت��راك��ي ل��ل��ق��وات ال��ش��ع��ب��ي��ة، أن 
وتعزيز  متقدم  ن��ظ��ام  إل��ى  االن��ت��ق��ال 
حال  في  خاصة  السياسية  مقوماته 
للحكم  امل��غ��رب��ي��ة  امل���ب���ادرة  أج���ري���ت 
اتخاذ  أو  ال��ص��ح��راء،  ف��ي  ال���ذات���ي 
مجلس  تأليف  قواعد  مراجعة  خيار 
مراجعة  ي��ق��ت��ض��ي  امل���س���ت���ش���اري���ن، 
الفصل  م����ن  ت��س��ت��ف��ي��د  دس���ت���وري���ة 
173 م��ن ال��دس��ت��ور وم��ن اإلج���راءات 
 ،174 الفصل  في  عليها  املنصوص 

حسب تعبيرها.
 وأوض��ح��ت ت��ل��ك األح�����زاب، في 

مذكرة سياسية مشتركة، أن »املسودة 
بني مؤسسة  العالقة  من  نسقا  تقدم 
رئيس اجلهة وسلطة الوصاية، يختل 
لصالح  ف���ادح  بشكل  ال��ت��وازن  فيها 
األخيرة، عالوة على أنها ال تتضمن 
آليات كافية للتمييز اإليجابي للرفع 
للنساء  ال��س��ي��اس��ي��ة  التمثيلية  م��ن 
ل��ت��ح��ق��ي��ق امل���ب���ادئ واأله������داف ذات 
تستثمر  لم  كما  الدستورية،  القيمة 
من  ع���ددا  وامل��الئ��م  ال��ك��اف��ي  بالشكل 
الوجيهة  والتوصيات  االق��ت��راح��ات 

للجنة االستشارية حول اجلهوية«.
البرملان  ف��ي  النائب  رد  ب���دوره، 
والتنمية  العدالة  حزب  عن  املغربي 
على  أفتاتي  العزيز  عبد  اإلس��الم��ي 
م��وق��ف امل���ع���ارض���ة ق��ائ��ال إن »ه���ذا 
ال���رف���ض ي��دخ��ل ف���ي ت��ش��ك��ي��ل مثلث 
ي��ع��ي��ق امل����س����ار ال���دمي���ق���راط���ي في 
امل��غ��رب«، وذل��ك ف��ي إش���ارة منه إلى 
ح���زب األص��ال��ة وامل��ع��اص��رة وحزب 

االشتراكي  االحت��اد 
الشعبية  ل���ل���ق���وات 

وحزب االستقالل.

املذيعة  واق��ع��ة  م��ؤخ��را،  كشفت 
الدولة  على  يجب  أنه  الثقافة  مدعية 
املصرية متمثلة في أجهزة اخلارجية 
انتباه  ل��ف��ت  واإلع�������الم،  وال��ث��ق��اف��ة 
ضرورة  إل��ى  والفضائيات  الصحف 
ع��دم إث���ارة م��ش��اع��ر األش��ق��اء العرب 
عبارات  أو  إه��ان��ات  أي  ت��وج��ي��ه  أو 
عشوائية جارحة تهدد أحد أهم أركان 
في  املتمثل  امل��ص��ري  ال��ق��وم��ي  األم���ن 
والتقدير  احملبة  من  الهائل  الرصيد 
مل��ص��ر ف���ي ق���ل���وب ه�����ؤالء األش���ق���اء، 
بيننا  واألبدية  الالنهائية  واملصالح 
وبينهم وخاصة املغرب الشقيق التي 
بدرجة  واملصريني  مصر  أهله  يحب 
غ��ي��ر ع��ادي��ة ت��زي��د أح��ي��ان��ا ع��ن حب 
لبلدهم  ال��ف��اش��ل��ني  امل��ص��ري��ني  ب��ع��ض 

بكل أسف.
ملن  الشقيقة  املغربية  واململكة 
العربية  البلدان  أق��رب  هي  يعرف  ال 
الشقيقة والصديقة إلى مصر في كل 
التاريخية  القيمة  ف��ي  س��واء  ش��يء؛ 
القامة  أو  اجل��غ��راف��ي��ة،  واأله��م��ي��ة 
ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ع��ل��م��ي��ة، ف��امل��غ��رب من 
ال��ع��رب��ي��ة حضارة  ال��ش��ع��وب  أع����رق 
الناحية  من  وحديثا.  قدميا  وثقافة 
التاريخية ساهم الشعب املغربي في 
فتح األندلس ونشر اإلسالم في القارة 
األوروب��ي��ة ال��ع��ج��وز، وب��ه أح��د أكبر 
مسجد  وه��و  العالم  مساجد  وأشهر 
البيضاء،  ال��دار  ف��ي  الثاني  احلسن 
ومن املغرب وفدت الصوفية وأعالمها 
فاستقر  للحج  إلى مصر في طريقهم 

املتصوفني  األول���ي���اء  م���ن  ع���دد  ب��ه��ا 
املولود  املرسي  العباس  أبو  أمثال: 
في األندلس واملتوفى في اإلسكندرية، 
القناوي، وأبو احلسن  وعبد الرحيم 
القطب  مشيش  ب��ن  تلميذ  ال��ش��اذل��ي 
شمس  ك��ان��ت  وإذا  الكبير.  املغربي 
احلضاري  اإلش��ع��اع  واملعرفة  العلم 
تشرق من مصر فهي تغرب في ربوع 

املغرب الشقيق والعريق.
ب����ني مصر  ي����رب����ط  وال����ت����اري����خ 
إن  بل  ج��دا،  قدمية  بروابط  واملغرب 
بعض الدراسات والكتابات املعاصرة 
ج����دا ت���رج���ع أص�����ول ب��ع��ض األس���ر 
األمازيغية  األص��ول  إل��ى  الفرعونية 
األصليون  ال��س��ك��ان  ه��م  )واألم���ازي���غ 
لبالد املغرب قبل اإلسالم(، وفي فترة 

التاريخ املعاصر ال ميكن نسيان دعم 
مصر الستقالل املغرب ومشاركة ملك 
امل��غ��رب م��ح��م��د اخل��ام��س ف��ي وضع 
حجر أساس السد العالي مع الزعيم 
الناصر،  عبد  جمال  الراحل  املصري 
في  املقاومة  لزعيم  مصر  واستقبال 
مفهوم  مؤسسي  أعظم  وأح��د  الريف 
حرب العصابات أو املقاومة الشعبية 
لالحتالل في التاريخ العاملي املعاصر 
أمير  اخلطابي  ال��ك��رمي  عبد  الزعيم 
املغرب،  بشمال  الريف  في  املقاومة 
ال���ذي ق���اوم االح��ت��الل اإلس��ب��ان��ي ثم 
التاريخ  ل��ه  سجله  بشكل  الفرنسي 
ب��ح��روف م��ن ن���ور، وب��ق��ي ف��ي مصر 
للعرب  قبلة  كانت مصر  لفترة عندما 

وزعماء العروبة الرواد.

وامل����غ����رب ه����و م���ف���ت���اح ال���ق���ارة 
وميلك  الغربي  شمالها  من  اإلفريقية 
االقتصاديات  أق�����وى  م���ن  واح������دا 
أكبر  من  فهو  النفطية،  غير  العربية 
م��ن��ت��ج��ي وم���ص���دري ال��ف��وس��ف��اط في 
ضخمة  السمكية  وث���روت���ه  ال��ع��ال��م، 
يتشارك في صيدها  ومتنوعة بحيث 
والتجارة فيها مع االحتاد األوروبى 
يحددها  وش�����روط  ب���رس���وم  س��ن��وي��ا 
أكبر منتجي  املغرب دوريا، وهو من 
واملوالح  اخل����ض����راوات  وم���ص���دري 
أوروب���ا.  إل��ى  أي��ض��ا  احلمضيات  أو 

املغرب واحدة من 
أكبر قالع تصنيع 
السيارات من كافة 

املاركات.

حتى ال ينسى المصريون أن محمد الخامس وضع الحجر األساس للسد العالي مع عبد الناصر
»األهرام المصرية« ترد على المذيعة أماني زيد بعد إساءتها للمغرب

جدار حديدي وإلكتروني بين المغرب 
والجزائر بسبب »داعش«

الجيش المالي يتدرب عند 
الجيش المغربي
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في 1971 فطن الجنرال أوفقير إلى أهمية اإلسالم وسط الجيش

كيف أقنع الجنرال أوفقير أمريكا بقدرته على 
القيام بانقالب على الحسن الثاني والحفاظ 

على مصالحها بالمغرب

لم تكد تمر بضعة أسابيع أو أيام 
عن المحاولة االنقالبية األولى، في 
الكولونيل  بقيادة   1971 يوليوز 
المذبوح،  محمد  والجنرال  اعبابو 
حتى بدأ الجنرال محمد أوفقير يعد 
العدة لمحاولة انقالبية ثانية. ويشير 
في  المشاركين  أح��د  حشاد  صالح 
في  الثانية،  االنقالبية  المحاولة 
شهادته لقناة »الجزيرة« في برنامج 
»شاهد على العصر«، على أن الرجل 
االنقالبية  ل��ل��م��ح��اول��ة  يخطط  ب���دأ 
الثانية، بعد يوم واحد على المحاولة 
بوادر  بدأت  وقد  األولى،  االنقالبية 
ذلك تظهر جليا من خالل محاولته 

سواء  له  الضباط  والء  ضمان 
ف��ي أعقاب  ال��ذي��ن اع��ت��ق��ل��وا 
الم  عندما  األول��ى  المحاولة 
ع���ل���ى م��ح��ت��ج��زي��ه��م س���وء 
معاملتهم، أو الجنود الذين 

لم يشاركوا في االنقالب.
فبعد توليه وزارة الدفاع 
مباشرة بعد االنقالب األول، 
عمل على الزيادة في رواتب 
الجنود، وقام ببناء مسجد 
العسكرية.  القاعدة  داخ��ل 
ويؤكد أحمد المرزوقي أحد 
ال��ض��ب��اط ال��م��ش��ارك��ي��ن في 
المحاولة االنقالبية األولى، 
أن الجيش استحسن هذا 
وهناك  الجديد،  الجنرال 
ال��رج��ل سعى  أن  إج��م��اع 
لمحاولة كسب والء الجيش 

له وحده وليس للملك. 
هذه  من  انتهائه  وبعد 
ضمان  على  عمل  الخطة 
األحزاب  زع��م��اء  موافقة 
ف��ق��د ظهر  ال��س��ي��اس��ي��ة، 
مؤخرا أحد أقطاب حزب 
للقوات  الوطني  االتحاد 
وه���و محمد  ال��ش��ع��ب��ي��ة، 
الحبابي ليؤكد أن زعيمه 
بوعبيد  ال��رح��ي��م  ع��ب��د 
ألوفقير  موافقته  أعطى 
بتنفيذ االنقالب. وانضم 
إليه حتى أقرب المقربين 
من الملك وهو المستشار 
ادريس السالوي. وبهذا 
يكون الجنرال قد ضمن 
األح����زاب  زع��م��اء  والء 
السياسية، وكذلك رجال 

الجيش.
ولم يكن الجنرال قد 
تماما  خ��ط��ت��ه  أح���ك���م 

بضمان  إال  انقالبه،  نجاح  ليضمن 
العظمى  القوى  مساندة واحدة من 
كان  فقد  العالم.  تحكم  كانت  التي 
على  قائما  المرحلة  تلك  في  العالم 
يتزعم  ال��ث��ن��ائ��ي��ة،  ال��ق��ط��ب��ي��ة  ن��ظ��ام 
المعسكر الغربي الواليات المتحدة 
األمريكية، والمعسكر الشرقي االتحاد 
هذا  خ��الل  م��ن  ون��ري��د  السوفياتي. 
المقال إضاءة جانب ظل مغفال، وهو 
من هو المعسكر الذي سعى الجنرال 
حيث  إل��ي��ه؟  االنضمام  إل��ى  أوفقير 
صاحبنا  بأن  الوثيقة  هذه  تخبرنا 
على  إي��اه��ا  أم��ري��ك��ا مفضال  غ���ازل 
االتحاد السوفياتي، وهو ما نحاول 
المقال  ه����ذا  خ����الل  م���ن  ت��ف��س��ي��ره 

وسالحنا في ذلك وثيقة من األرشيف 
األمريكي، »وشهد شاهد من أهلها«.

الوثيقة
والوثيقة عبارة عن تليغرام أرسله 
بالمغرب  األم����ري����ك����ي  ال���س���ف���ي���ر 
»روكويل   »Rockwell Stuart«
س���ت���ي���وارت« إل����ى ك���ل م���ن وزي���ر 
الخارجية األمريكية، ووزير الدفاع 
األمريكي أيضا، وهي مؤرخة بتاريخ 
19 غشت 1971 أي بعد مرور شهر 

وبضعة أيام عن المحاولة االنقالبية 
األولى. وهي من وثائق الخارجية 
طابع  عنها  رف��ع  التي  األمريكية، 

السرية بتاريخ 6 
من  وت��ت��ك��ون   .2007 شتنبر 
خمس صفحات، وتحمل عنوان: 
»الجنرال محمد أوفقير على رأس 
المغربية،  العسكرية  السياسة 
وأثر ذلك في العالقات األمريكية 
المغربية«. وتتناول االتصال األول 
بين اإلدارة األمريكية ووزير الدفاع 
أوفقير،  محمد  الجديد  المغربي 
الذي عين في هذا المنصب مباشرة 
األولى،  االنقالبية  المحاولة  بعد 
حيث تشير إلى رغبة الجنرال في 
على  قائمة  تكون  سياسة  نهجه 
تفضيله المعسكر الغربي بزعامة 

أمريكا على المعسكر الشرقي.

تأكيد أوفقير على والء 
المغرب للواليات المتحدة 

األمريكية
 

هذه  األم��ري��ك��ي  السفير  يستهل 
الرسالة باإلشارة إلى أن التغيرات 
المغرب،  في  حصلت  التي  الكبيرة 
وكذلك التغيرات الممكنة، قد تؤثر في 
حاجيات القيادة العسكرية المغربية 
من أسلحة ومعدات حربية. واستند 
في ذلك على تقرير قدمه الكولونيل 
العسكرية  ال��ق��اع��دة  ق��ائ��د  أم��ق��ران 
 »MUSLO« ل��ل��ق��ائ��د  ب��ال��ق��ن��ي��ط��رة، 
في  السياسي  المستشار  »موسلو« 

»األسبوع« تنفرد بنشر وثائق عالمية عن ماضي ومستقبل المغرب

بقلم الباحث: الزاكي عبد الصمد

نستمر في نشر هذه الوثائق السرية، ليفهم قراؤنا، ومعهم كبار المسؤولين في هذا الوطن، أن السياسة األمريكية تجاه المغرب، لم 
تكن هي فقط، المجامالت التي يعبر عنها سفراء واشنطن في الرباط، وها هو أكبر سفير صديق للمغرب ستوارت روكويل، سنة 1971، 

يعقد جلسات مع القائد المقبل لالنقالب الثاني في 1972، الكولونيل أمقران، ويضع رهن إشارته ضابطا معادال له يسمى موسلو، لالتفاق 
مع الجنرال أوفقير، الذي سماه الحسن الثاني وزيرا للدفاع واختاره األمريكيون ليكون رجل المستقبل، مقابل وعده لهم باإلبقاء على 

القواعد األمريكية بالمغرب. ظاهرة أخرى، في ذلك الزمن، كشفت إحساس الجنرال أوفقير بأهمية روح اإلسالم المهيمنة على الضباط 
المغاربة والجنود، فعجل ببناء مساجد داخل الثكنات العسكرية.

أخذت في هذه الفترة 1971 والجنرال أوفقير بجانب الملك الحسن الثاني 
ممسكا بيد األمير سيدي محمد، وإلى أقصى اليسار األمير موالي عبد الله
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الرسالة باإلشارة إلى أن التغيرات الكبيرة 
التي حصلت في المغرب، وكذلك التغيرات 
القيادة  حاجيات  في  تؤثر  قد  الممكنة، 
ومعدات  أسلحة  من  المغربية  العسكرية 
حربية. واستند في ذلك على تقرير قدمه 
الكولونيل أمقران قائد القاعدة العسكرية 
»موسلو«   »MUSLO« للقائد  بالقنيطرة، 
المستشار السياسي في الشؤون العسكرية 
لدى السفارة األمريكية بالرباط. وهو تقرير 
حول المحادثات التي أجراها أمقران مع 
وزير الدفاع أوفقير يوم 10 غشت 1971. 
وقد أكد أمقران للخبير األمريكي »موسلو« 
بأنه تم تكليفه من طرف أوفقير باالتصال 
تقدم  أن  يمكن  م���اذا  تحديد  ل��غ��رض  ب��ه، 

الواليات المتحدة األمريكية للمغرب.
وتشير الوثيقة إلى أنه قد سبق ألوفقير 
أن أكد أن المغرب مناهض للشيوعية، وال 
السوفياتي،  االتحاد  أن يعتمد على  يريد 
كما أنه ال يريده أن يكون حاضرا في البحر 
األبيض المتوسط، وأن أوفقير يريد للمغرب 
أن يندمج في الدفاع عن المعسكر الغربي. 
وفقا ألمقران دائما، ويريد كذلك أن يلعب 
المغرب نفس اللعبة مع الواليات المتحدة، 
االتحاد  م���ع  ال���ج���زائ���ر  ل��ع��ب��ت��ه��ا  ك��ال��ت��ي 
السوفياتي، حيث منح هذا األخير للجزائر 
العسكرية  واآلالت  المعدات  م��ن  العديد 

السوفياتية. 
وتشير الوثيقة إلى أن أوفقير بدأ التقرير 
الذي سلمه أمقران إلى »Muslo« بالقول 
المعسكر  م��ع  بلدا  وسنظل  دوم��ا  »نحن 
استقرار،  هناك  يكون  أن  ويجب  الغربي، 

وبالتعاون مع الواليات المتحدة من أجل 
تطوير بلدنا«. يأتي هذا الوعد أو الضمانة 
من أوفقير، بعدما كان الحسن الثاني قد 
إلى  ينحاز  الستينيات  أواس��ط  منذ  ب��دأ 
مساعداته.  ويستقبل  الشرقي،  المعسكر 
وه��و األم��ر ال��ذي أدخ��ل الريبة في قلوب 
المغرب  ان��ق��اب  إمكانية  م��ن  األم��ري��ك��ان 
وقد  السوفياتي.  االتحاد  عليهم، ومواالة 
عثرنا على رسالة للجنرال المذبوح يعود 
تاريخها إلى سنة 1969 »سنعود لنشرها 
في عدد الحق« أرسلها إلى نظرائه األمريكان 

يؤكد من خالها أن المغرب سيعمل على 
الغربي  ال��م��ع��س��ك��ر  ب��ي��ن  ت������وازن  خ��ل��ق 

والشرقي.   

أمقران يؤكد على صالحيات أوفقير 
الواسعة

تشير الوثيقة بأن أمقران أكد بأن أوفقير 
أراد من »Muslo« أن يقوم بإجراء دراسة 
الجيش  كاملة على صعيد جميع مكونات 
المغربي بصفة عامة. وبالموازاة مع ذلك، 
قام بإلغاء جميع أولويات المشتريات في 
التي كان  المغربي،  الجيش  كل ما يخص 
المغرب يقتنيها من االتحاد السوفياتي. كما 
إلى  ال��م��غ��رب��ي  ال��وف��د  رح��ل��ة  بتأجيل  ق���ام 
الواليات المتحدة األمريكية. ونقل عن أوفقير 
أيضا قوله بأنه »سيرحب بالوجود العسكري 
ال��م��غ��رب، وأن��ه يريد فريقا  األم��ري��ك��ي ف��ي 
استشاريا كبيرا من الخبراء العسكريين مثل 
الخبراء األمريكان الموجودين في إيران«.

وتشير الوثيقة إلى أن أمقران عندما سأله 
»موسلو« هل أخذ أوفقير موافقة الملك على 
هذه الخطوة، أكد أمقران لنظيره األمريكي 
بتطوير  يقوم  بأن  ألوفقير  أوعز  الملك  أن 
كما  الملكية.  المسلحة  ال��ق��وات  وتجديد 
في  ورد  لذلك، حتى  كاملة  أعطاه سلطات 
أعطاه  الملك  إن  قال  أمقران  بأن  الوثيقة 
»بطاقة بيضاء« التخاذ القرارات وتنفيذها، 
كما أبلغ أمقران المستشار »Muslo« بأنه 
 72 خ��ال  أوفقير  مع  اجتماع  إل��ى  مدعو 
األمريكان  أن  إلى  الوثيقة  وتشير  ساعة، 
كانوا ال يعرفون تفاصيل هذا االجتماع. 

محاولة 
أوفقير التقرب من أمريكا

 
وف��ي وق��ت الح��ق، وبعد سبعة أي��ام من 
االنتظار، اسُتقبل Muslo من طرف أوفقير، 
وكان األول مرفقا بالمستشار السياسي لدى 
السفارة األمريكية بالرباط. ودام االجتماع 
فترة طويلة أثناء وبعد تناول الغداء يوم 
الحكومة  ب��أن  أوفقير  18 غشت. وأوض��ح 
المغربية تعتزم العمل على مراجعة ميزانية 
الجيش الملكي وأولياته. مؤكدا أنها سوف 

تبذل 
التعاون  من  لمزيد  جهدها  قصارى 
الواليات  م��ع  وال��ت��ن��س��ي��ق  ال��وث��ي��ق، 

المتحدة األمريكية.
أن  أراد  أوفقير  أن  إلى  الوثيقة  وتشير 
األمريكان،  تجاه  ن��واي��اه  حسن  عن  يبين 
بخصوص  نصيحتهم  على  واف��ق  بعدما 
ميزانية الجيش الملكي. وإن ما طالب به 
خال هذا االجتماع، هو أن مهمة القوات 
المسلحة الملكية المغربية الرئيسية ينبغي 
أن تكون لها أهداف دفاعية محضة، عكس 
االنقابية  المحاولة  قبل  له  يروج  كان  ما 
األولى. مؤكدا في الوقت ذاته أن المغرب 
لرواد  المثال، ال يريد »مدرسة  على سبيل 
الفضاء«، ولكنه يريد بدال من ذلك مساعدات 
يمكن استخدامها للعمل المدني. كما طمأن 
األمريكان بمدى نجاعة سياسته القاضية 
بالتقرب من المعسكر الغربي، حيث نقل عنه 
قوله »إذا استولى الملك على القيادة العليا 
للجيش الملكي فسأبقى متحكما فيها«. وفي 
هذا التصريح رموز التحدي لسلطات الملك 

وقوة الجنرال. 

أوفقير معارض لسياسة الحسن الثاني

وقد أكد خال هذا االجتماع، على رغبته 
الحكومة  مع  الودية  العاقات  توثيق  في 
األمريكية، كما أكد بأنه في رأيه أن منظمة 
سياسة  ذات  ليست  االن��ح��ي��از  ع��دم  دول 
واقعية، وذلك في عالم تسيطر عليه قوتان 

 ، ن عظيمتا
البلدان  من  كثير  في  السائدة  األفكار  رغم 
ال��ن��ام��ي��ة. وأع����رب ع��ن اع��ت��ق��اده ب��أن��ه من 
الضروري أن يكون المرء في جانب واحدة 
من هذه القوى العظمى، وهو األمر الذي كان 
يعارضه الحسن الثاني، حيث كان المغرب 

من ركائز دول عدم االنحياز.
كما حاول أن يغازل األمريكان بأن أثار 
بالمغرب،  األمريكية  القواعد  قضية  معهم 
حيث لمح إلى إمكانية حاجة األمريكان إليها 
األزم��ات، وفي هذا ضوء أخضر  في وقت 
األمريكية  القواعد  استمرار  ف��ي  لرغبته 
بالمغرب. وفي ما يتعلق بالقاعدة األمريكية 
أوفقير  ق��ال  فقد  بالقنيطرة،  ال��م��وج��ودة 
لمخاطبه بصريح العبارة »طالما أنا هنا، 
القواعد  ب��ش��أن  م��خ��اوف  ل��دي��ك  ت��ك��ون  فلن 
األمريكية الموجودة على التراب المغربي«. 
وهذا مخالف لسياسة الملك الحسن الثاني 
الذي كان يعبر عن رغبته في التخلص من 

القواعد األمريكية. 
وف���ي ال��م��ق��اب��ل، ف��ق��د أك���د أن���ه ف��ي رأيه 
الشخصي، فإنه ينبغي على المغرب أن يكون 
من  ف��ق��ط  اث��ن��ت��ي��ن  منظمتين  ف���ي  ع��ض��وا 
األمم  منظمة  وه��م��ا:  ال��دول��ي��ة،  المنظمات 
المتحدة بوصفه عضوا في المجتمع الدولي، 
ومنظمة الوحدة اإلفريقية لتسهيل العاقات 
كبير  بأسف  اإلفريقية. وأضاف  الدول  مع 
بأنه من وجهة نظر السياسي المغربي أن 
الدول  جامعة  ف��ي  ع��ض��وا  المغرب  يبقى 

العربية.
أما عن المغرب ووضعه اإلقليمي، فقد أكد 
أوفقير أن المغرب جزء من العالم الحر، وأكد 
على ضرورة حماية وحدة أراضيه. وشدد 
على أهميته االستراتيجية بالنسبة للواليات 
المتحدة األمريكية، خصوصا، وأنه يقع في 
ولهذا  المتوسط.  األبيض  البحر  ح��وض 
ال��م��وق��ع أه��م��ي��ة ك��ب��ي��رة ف��ي ال��ص��راع بين 
المعسكر الغربي والشرقي. ولم يلبث يشدد 
على أهمية المغرب بالنسبة ألمريكا وللعالم 
المتوسط،  األبيض  البحر  في  الرأسمالي 
حتى قرأ أمام نظيره األمريكي رسالة تلقاها 
طرادات  وج��ود  مضمونها  ال��غ��داء،  أثناء 
وسفن حربية سوفياتية راسية قبالة سواحل 
إلى  المغرب  الحسيمة. وشدد على حاجة 

وجود دورية لاستطاع واالتصاالت.

شك أمريكا في والء أوفقير للحسن الثاني
يختم السفير األمريكي الوثيقة بتعليق على 
أوفقير بعبارة »نحن ال نعرف كم مرة تحدث 
أوفقير عن الملك«. وتساءل صاحب الرسالة 
تحركاته  ف����ي  أوف���ق���ي���ر  ح���ري���ة  م�����دى  ع����ن 
وتصريحاته. كما أن تصريحاته تدل على أن 
النظام المغربي سيسعى جاهدا للتقرب من 
االنقابية  المحاولة  بعد  خصوصا  أمريكا، 
1971. ويرى صاحب  18 يونيو  األولى في 
أن  أمريكا  ذلك يجب على  رغم  أنه  الرسالة، 

تكون حذرة في التعامل مع هذا العرض على 
الرجل  ليس  أوفقير  ألن  أهميته،  من  الرغم 
األكثر  ب��ل  ككل  المغرب  ف��ي  شعبية  األك��ث��ر 

دموية.
ومرت سنة بالضبط، وقام أوفقير بمحاولته 
االنقابية الفاشلة، والتي سميت عملية »بوراق 
ف 5«، وقد تبين أن أمريكا كانت مشاركة فيها. 
اللقاء  ه���ذا  أن  اع��ت��ب��ار  اآلن  ل��ح��د  وي��م��ك��ن 
لألمريكان  أوفقير  قدمها  التي  والضمانات 

بمثابة المبتدأ والخبر في بداية تنسيق ودعم 
أمريكا له في محاولته االنقابية، والتي انتهت 
بالفشل بطبيعة الحال، وطبقت عليه المقولة 
المأثورة: »خيبات اآلمال المحبطة تخرج من 

اآلمال الكبرى«. 
األمريكية،  المغربية  العاقات  واستمرت 
وهذا هو حال أمريكا، شعارها صريح وواضح 
دون نفاق: »ليس هناك صديق دائم ولكن هناك 

مصالح دائمة«.
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المهرجان الدولي 
األول للمقام

 الخماسي بتارودانت
 9 إلى   7 من  تارودانت  مدينة  تحتضن 
الدولي  المهرجان  فعاليات  القادم،  غشت 
شعار:  ت��ح��ت  ال��خ��م��اس��ي  ل��ل��م��ق��ام  األول 
االمتداد  ال��خ��م��اس��ي:  ال��م��ق��ام  »م��وس��ي��ق��ى 

التاريخي والبعد الحضاري«.
الذي  الملتقى  ه��ذا  برنامج  ويتضمن 
تنظمه جمعية تارودانت للمقام الخماسي، 
يؤطرها  العلمية  ال���ن���دوات  م��ن  سلسلة 
كما  المقام،  ه��ذا  في  مختصون  باحثون 
يتخلل هذا المهرجان تنظيم ثالث سهرات 
فرق  بمشاركة  غشت«   20« بساحة  فنية 
موسيقية محلية ووطنية ودولية، فضال عن 

تكريم شخصيات بارزة في تارودانت.

ت���ن���ظ���م  ج��م��ع��ي��ة  »ال���ري���ف 
ال���دورة  وال��ت��ن��م��ي��ة«  للتضامن 
التاسعة للمهرجان المتوسطي 
تحت شعار: »الحسيمة  في قلب 
العالم« وذلك من 4 إلى 9 غشت 

أصدرته  ب��الغ  وحسب   ،2014

ال��ج��م��ع��ي��ة، ف���إن ه���ذه ال����دورة 
ستستقطب فنانين على الصعيد 
والدولي،  وال��وط��ن��ي  المحلي 
وستعتلي المنصات أسماء المعة 

من قبيل: وائل جسار، والشاب 
بالل، ورضا الطالياني، وغيرهم، 
كما ستعرف هذه الدورة أنشطة 
أخرى إلى جانب االحتفاء بطلبة 

الحسيمة المتفوقين دراسيا.

الحسيمـة في قـلب العـالم

تنظم جمعية »حمامة السالم 
بشراكة  والمسرح«  للسينما 
مع جمعية »الموجة الجديدة 
ل��ل��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون« ال����دورة 
»مسيرة  لمهرجان  ال��راب��ع��ة 
السالم لسينما الهواة«، وذلك 

القادم  ن��ون��ب��ر   8 إل���ى   6 م��ن 
بالمركب الثقافي أحمد حجي 
ب��س��ال ال���ج���دي���دة، ح��ي��ث من 
المنتظر أن يحضر المهرجان 
مختلف  من  ه��واة  مخرجون 
المدن المغربية، بينما ستكون 

شرف  ضيفة  العيون  مدينة 
دورة 2014. 

وقد يتضمن البرنامج العام 
ل��ل��م��ه��رج��ان، ب��اإلض��اف��ة إلى 
المشاركة،  األف����الم  ع���روض 

أنشطة فنية متنوعة.

مسيرة السالم لسينما الهواة بسال

المهرجان الدولي 
»صيف األوداية«

بمناسبة عيد العرش المجيد تنظم وزارة الثقافة بتعاون 
مع المجلس الوطني للموسيقى، الدورة الرابعة للمهرجان 
الدولي للثقافة والفنون »صيف األوداية« من 31 يوليوز إلى 

9 غشت 2014، بالفضاء التاريخي قصبة األوداية.
يشارك في هذه الدورة مجموعة 
من الفنانين من فلسطين، والكونغو، 
والمغرب، مثل: فرقة نبيل الشراط، 
صالح،  عماد  الفلسطيني  والفنان 
واألخ���وة ال��ع��ك��اف، وال��ف��ن��ان أمينو 
الغاوي،  محمد  والفنان  بليماني، 
ون��اص��ر م��ي��ك��ري، وال��ش��اب قادر، 
منصف  وال��ف��ن��ان  غينيا،  وال��م��ع��ل��م 
)الكونغو(،  وش���اب���واال  ال��ج��ي��ال��ي، 
وعصام كمال )المغرب(، وإزنزارن 

الشامخ. 
وبالموازة مع الليالي الفنية 
يشهد فضاء باب الكبير تنظيم 

معرض للفنون التشكيلية. 

بعد نفاد 
ما طبع 

من كتاب 
صحفي 

وثالثة ملوك، 
صدرت 
الطبعة 
الثانية، 

ووزعت في 
جميع أنحاء 

المغرب 
دون زيادة 
في ثمن 

النسخة: 60 
درهم.

الوطنية  المكتبة  تعززت 
خصوصا  األدب  وق���س���م 
بمولود جديد، هو عبارة عن 
ديوان شعر في فن الملحون 
الفرنسية للشاعر  باللغة 
السليماني،  حسن  األستاذ 
شاعر  أول  ي��ع��ت��ب��ر  ال�����ذي 
القصائد  ينظم  م��ل��ح��ون��ي 

باللغة الفرنسية. 
الديوان  تتصفح  عندما 
الشعري، تجده يبحر في عدد 
من المواضيع وقد ذهب على 
سنة شيوخ الملحون الذين 
ال ي���ب���دؤون ج��ل��س��ات��ه��م إال 
لينوع  ال��ت��وس��ل،  بقصائد 
مواضيع الديوان الذي يضم 

ثالث عشرة قصيدة في سبعة 
وتسعين صفحة بين ما هو 
وطني وتربوي واجتماعي، 
لعب في 

قياسات  ع���ل���ى  ن���ظ���م���ه���ا 
الملحون.

وفي كلمة لألستاذ حسن 
من  الهدف  عن  السليماني 

بالفرنسية  للملحون  نظمه 
أكد أن هذه العملية لها ثالث 

قيم:
خالل  م��ن  فنية  - قيمة 
جعل الملحون منتشرا 
خارج حدود الوطن ألن 
العديد من الغربيين أو 
المغاربة المهاجرين ال 
ي���ف���ق���ه���ون ال�����دارج�����ة 
المغربية وال يستمتعون 
إال بالموسيقى ألنهم ال 
وبهذه  الكالم،  يفهمون 
ال��ط��ري��ق��ة س���وف يصل 
الملحون  ك����الم  ح��ت��ى 

للغرب.
- أما القيمة الوطنية؛ 

فهي نشر الثقافة والتقاليد 
هذا  تصدير  عبر  المغربية 
الفن ألن  كلماته تضم العديد 
للثقافة  اإلش����������ارات  م����ن 
بين  المغربية والتواصل 
الثقافات لذلك اختار الشاعر 
ل��دي��وان��ه ع��ن��وان م��ن أجل 

عالمية الملحون 
 Pour l universalité« 

   »du Malhoun
- أما القيمة الثالثة؛ وهي 
في  وتتمثل  األدبية  القيمة 
إض���اف���ة ع��م��ل ج���دي���د إلى 
المكتبة الوطنية كأول تجربة 
ش���ع���ري���ة م���ل���ح���ون���ي���ة في 

المغرب.

ب
تا

ك
ال

ذا 
ه

ألول مرة: ديوان شعر الملحون بالفرنسية

وائل جسار

الثقافة
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> إعداد: كريم إدبهي idbihi62@gmail.com

فاجأ رئيس الرجاء البيضاوي 
محبي ومنخرطي الفريق باستقالته 
قبل  وك��ان  المديري،  المكتب  من 
ولم  الدنيا  أق��ام  قد  ونصف  سنة 
ي��ق��ع��ده��ا ل��اس��ت��ي��اء ع��ل��ى هذا 
المنصب الذي كان يشغله امحمد 
أوزال الذي وضع خبرته وتجربته 
في خدمة فريقه لمدة فاقت األربعين 
سنة، ليجد نفسه في آخر المطاف 
بطله  كان  وضيع  انقاب  ضحية 

بودريقة وزبانيته.
رئاسة  م��ن  ب��ودري��ق��ة  استقالة 
المكتب المديري لم تكن بريئة، بل 
بإيعاز  لها منذ مدة  كان مخططا 
الذين  األوف��ي��اء،  مستشاريه  م��ن 
المكتب  رئ���اس���ة  ب��ت��رك  أق��ن��ع��وه 
إال  منه  يجني  ال  ال��ذي  المديري 

»صداع الراس«.
لقد كان بإمكان بودريقة أن يقدم 
المنخرطين  أم��ام  االستقالة  هذه 
خال الجمع العام األخير للرجاء، 
التي  الحقيقية  األسباب  ويشرح 
دفعته إلى تقديمها، خصوصا  وأن 
النادي يمر من ظروف حرجة، كادت 
الطريقة  ل����وال  ب����ه،  ت��ع��ص��ف  أن 
"الماكرة" التي سلكها إلتمام الجمع 

العام األخير.
بودريقة برر استقالته المفاجئة 
القدم  ك��رة  لفرع  التفرغ  ب��دع��وى 
والتركيز أكثر على مشاريع كبرى، 
وأهداف كبيرة تنتظر الفريق، كما 
وراء  "لاختباء"  الفرصة  استغل 
البقعة األرضية التي منحها الملك 
للنادي، والتي أراد أن يحولها 
إلى أكبر أكاديمية في إفريقيا 

حسب زعمه...
ب��ت��ق��دي��م اس��ت��ق��ال��ت��ه، خلف 

ال��ش��اب ب��ودري��ق��ة ال��ع��دي��د من 
الفروع  بعض  ل��رؤس��اء  ال��وع��ود 
بجانبه  بالوقوف  أقنعهم  الذين 

لإلطاحة بالرئيس أوزال الذي كان 

بطريقة  المشعل  تسليم  يفضل 
حضارية دون اللجوء إلى مثل هذه 
األساليب التي أصبح يستعملها 

هذا الرئيس في كل معاماته.
ب��ودري��ق��ة وب��ع��د أن وص��ل إلى 
للمكتب  رئ��ي��س��ا  وأص��ب��ح  ه��دف��ه 
المديري، أقفل هاتفه أمام كل من 
الفروع  سانده من بعض رؤس��اء 
الذين أصبحوا في ورطة، بعد أن 
مستحقات  ت��س��دي��د  ع��ن  ع��ج��زوا 
أصبحت  التي  واألط��ر  الاعبين 

تعمل بدون مقابل.
بودريقة،  ال���ش���اب  ت��ص��رف��ات 
المكتب  م��ن  استقالته  وآخ��ره��ا 
المديري بتلك الطريقة المستفزة، 
عمله  عن  واض��ح  وبشكل  كشفت 

الصبياني الذي ال يشرف فريقا 
بقيمة الرجاء.

فإذا كان فريق الرجاء 
البيضاوي وصل إلى 
فالفضل  العالمية، 
الكبير  للعمل  يرجع 
والمضني الذي قام 
ال����ع����دي����د من  ب�����ه 
ال������م������س������ي������ري������ن 
ال������س������اب������ق������ي������ن، 
مع  والمتعاطفين 

الفريق، والاعبين 

القدامى والمؤطرين، دون أن ننسى 
الكبير  األخضر  الجمهور  طبعا 
الذي لم يبخل يوما على مساندة 
فريقه أينما حل وارتحل، بل فاجأ 
الرائعة  بالطريقة  بأسره  العالم 
التي ساند بها فريقه خال نهائيات 
كأس العالم لألندية، والتي وصل 
مباراة  إلى  الرجاء  فريق  خالها 

النهاية.
الرجاء،  فعاليات  ك��ل  فبفضل 
وصل الفريق إلى العالمية، وأصبح 

اسما معروفا لدى األوساط 
الدولية،  ال��ري��اض��ي��ة 
فالشاب بودريقة وجد 

أم�����ام�����ه ال���ط���ري���ق 
معبدة، لحصد ما 

زرع��������������������������ه 

اآلخرون.
الحالي وبإيعاز  الرجاء  رئيس 
من بعض أصدقائه الذين يحسنون 
ال��ت��ق��اط ال��ص��ور، وال��ظ��ه��ور أمام 
المناسبات  بعض  في  الكاميرات 
اإليجابية، اقتنع بأن الوقت قد حان 
الله  بيت  وم��ن  استقالته  لتقديم 
الحرام حيث لم يكلف نفسه عقد 
اجتماع مع أعضاء المكتب المديري 
ل��ش��رح أس��ب��اب وم��اب��س��ات هذا 
عن  ليرسلها  الغريب،  االنسحاب 
طريق البريد اإللكتروني وهو يؤدي 
م��ن��اس��ك ال��ع��م��رة ف��ي ه���ذا الشهر 
الفضيل، الذي يعتبره المسلمون 

شهر التوبة والغفران.
الرئيس  ه����ذا  اس��ت��ق��ال��ة 
ال���م���غ���ل���وب ع���ل���ى أم�����ره، 
ت��ن��ض��اف ل��ل��ع��دي��د من 
واألخطاء  ال��ه��ف��وات 
خال  ارتكبها  التي 
كاالنتدابات  واليته، 
ال���ف���اش���ل���ة، وط����رده 
ل��ل��ع��دي��د م���ن األط���ر 
مبرر  ب��دون  الجيدة 
كالمدرب امحمد فاخر، 
ويوسف روسي، ناهيك 
ع���������ن ت�����ص�����ري�����ح�����ات�����ه  
وانتقاداته  ال��ع��ش��وائ��ي��ة، 
الاذعة لرؤساء ومسيري الفريق 
الذين سبقوه وأدوا عملهم بكل 

تفان ومسؤولية.
لألسف مازال هذا الشاب يصول 
ويجول بسبب الفراغ المهول الذي 
يعيشه الفريق، بعد أن فضل العديد 
من المحبين والمنخرطين االبتعاد 
عن فلكه، وفلك بعض المستفيدين 
من تواضع مستوى هذا الرئيس 
على  ليستولوا  والفكري  الثقافي 
فيه، بل حولوه  الفريق وينهشوا 
من  يستفيدون  حلوب  بقرة  إل��ى 

خيراتها بدون رقيب.

تصرف صبياني للرئيس جتاه الرجاء العاملي
استقالة بودريقة من المكتب المديري

> فوجئت باختيار ميسي أفضل العب في المونديال!
< "بالتير رئيس الفيفا"

كما فوجئت بمنح قطر تنظيم كأس العالم 2022
> بناني يقلب الطاولة ويتوعد ببيع العبي الماص

< "صحف"
الصولد في شهر رمضان..

ب��ورزوق وحارس بمركب  خاف بين مهاجم الرجاء   <
"ليديك"

< "مواقع"
ياكما مقطوع مسكين من داك الشي اللي على بالكم؟

>"فيفا" جامل ميسي
< "النجم العالمي األرجنتيني مارادونا"

وشاهد شاهد من أهلها
فقطر وهما يجيبو غوارديوال  >" هرست أحسن العب 

فباصتي!
< "الجعواني العب النادي القنيطري سابقا"

غوارديوال فبالصتك؟ الله يعطينا وجهك
>" الجامعة توزع 2000 كرة على األندية

< "صحف"
وفين هما الكوايرية بعدا؟

>" لهذه األسباب قبلت عرض المغرب التطواني
< "الالعب فوزي عبد الغني"
بر على  آش من أسباب؟ سيفطوك من الخليج، ورجعت للمغرب َدّ

راسك، گولها بال فلسفة
>" رشيد الحادني يلتزم بأداء 300 مليون وضمان مليار 

إضافي لضمان االنطاقة
< "المنتخب"
ما عقلتيش على صاحبك بناني، وال دابا الحادني.. مات الملك، 

عاش الملك.. ال حول وال قوة إال بالله
>" حكماء الرجاء يرفضون تعويض بودريقة في المكتب 

المديري
< "األخبار"

راه حكماء، ماشي دراري صغار
إلى  الفتح  جمهور  وإع���ادة  ال��ت��واص��ل  ف��ي  فشلت    "<

الملعب
< "الفاسي الفهري رئيس الفتح"
فشلت في التواصل، وفي رئاسة جامعة كرة القدم، وفي تدبير 
غينيس  لموسوعة  تدخل  والماء.. خصك  للكهرباء  الوطني  المكتب 

أالسي علي!

مونديال البرازيل 2014

ملاذا تعاطف املغاربة مع األملان؟
المغربية  ال��ج��م��اه��ي��ر  ت��ت��ب��ع��ت 
نهائيات كأس العالم األخيرة التي 
بطلها  وكان  البرازيل،  احتضنتها 
المنتخب األلماني.. نهائيات تميزت 
بالندية، وبكثرة األهداف المسجلة، 
وظهور جيل جديد من المنتخبات.

معظم  أن  األم�����ر،  ف���ي  ال��غ��ري��ب 
المغاربة ساندوا 
بشدة المنتخب 
األل�������م�������ان�������ي، 

عن  وت�����خ�����ل�����وا 
مساندة المنتخب 

األرج��ن��ت��ي��ن��ي ال���ذي 
عالية،  ب��ت��ق��ن��ي��ات  الع��ب��وه  يتميز 
وبالفرجة، على غرار كل منتخبات 

أمريكا الاتينية.
مساندة المغرب لأللمان لم تأت 
عن طريق الصدفة، بل جاءت بعد أن 
كاملة  المونديال  مباريات  تابعوا 

الحاتمي  ال��ك��رم  بفضل  بالمجان، 
 ،"ZDF إلحدى قنوات ألمانيا "ز.د.ف
التي تحدت جبروت قناة "الجزيرة" 
الرسمي  ال��م��س��ان��د  ت��ع��ت��ب��ر  ال��ت��ي 
للمونديال، والتي اشترت من الفيفا 

حقوق النقل التلفزي.كل 
ربما وفي بطولة 
القادمة،  ال��ع��ال��م 
س������ي������س������ان������د 
ال�����م�����غ�����ارب�����ة 
آخر  م��ن��ت��خ��ب��ا 
أو  ك���ال���ت���ش���اد، 
أو  ج���ي���ب���وت���ي، 
ما  إذا  الشيشان، 
تمكنت هذه البلدان من 
بث مباريات المونديال مجانا، مادام 
إلى  ال��م��غ��رب��ي  المنتخب  وص���ول 
سابع  م����ن  أص���ب���ح  ال���ن���ه���ائ���ي���ات 

المستحيات!!

الجماهير  ت��ه��ض��م  ل���م 
تابعت  ال��ت��ي  ال��ري��اض��ي��ة 
العالم  ك����أس  ن��ه��ائ��ي��ات 
األخيرة، تتويج األرجنتيني 
ليونيل ميسي كأحسن العب 

في هذه البطولة.
ك������ل م������ن ت�����اب�����ع ه����ذه 
المنافسة، الحظ المستوى 
به  ظهر  ال��ذي  المتواضع 
صاحب أربع كرات ذهبية، 
سيقول البعض بأنه سجل 
الدور  أهداف خال  أربعة 
ولكنه  نعم،  األول، سنقول 
اختفى بسرعة خال الدور 
ذلك  نرى  نعد  فلم  الثاني، 
الاعب الخطير الذي يراوغ 
كما يتنفس، ويهدي لزمائه 
أه����داف����ا ع���ل���ى ط���ب���ق من 

ذهب.
مستواه  تراجع  ميسي 
فريقه  م��ع  م��ث��ي��ر  وب��ش��ك��ل 
يعول  كان  ال��ذي  برشلونة 
بالليغا  للفوز  كثيرا  عليه 

وبكأس عصبة األبطال لكن 
يلقبونه  ك��م��ا  "ال��ب��رغ��وت" 
طيلة  وك��ان  الوعد،  أخلف 
ال���ك���روي خارج  ال��م��وس��م 
التغطية، لدرجة أن البعض 
يذخر  أن�������ه  ي����ظ����ن  ك�������ان 
ل��ل��ف��وز بكأس  م��ج��ه��ودات��ه 
ومازال  ك��ان  ال��ذي  العالم، 

يحلم بالفوز بها.
المحتضنون  رب����م����ا 
لهذه  وال���م���س���ت���ش���ه���رون 
التظاهرة العالمية ضغطوا 
بشكل كبير على الفيفا لمنح 
هذا الاعب جائزة أحسن 
العب التي ال يستحقها، إال 
أن الواقع يقول بأن هناك 

بمستوى  ظ��ه��روا  العبين 
أحسن بكثير من ميسي ولم 
االستحقاق،  ه��ذا  ي��ن��ال��وا 
كمواطنيه ماسكيرانو وذي 
الكولومبي  أو  م����اري����ا، 
خافيير رودريغيز الذي أبهر 
بتقنياته  ب��أس��ره  ال��ع��ال��م 
العالية، ليتوج هدافا لهذه 
البطولة، أو الهولندي روبن 
له الفضل في  الذي يرجع 
المركز  تربع منتخبه على 

الثالث.
فمازال  ال��ع��م��وم،  ع��ل��ى 
الوقت أمام ميسي للوصول 
إلى المستوى الذي ظهر به 
النجم العالمي الكبير ديغو 
تجاوزه  ال���ذي  م���ارادون���ا 
بكثير، خاصة وأن الفضل 
منتخب  ب��ف��وز  ل���ه  ي��رج��ع 
العالم  ب��ك��أس  األرجنتين 
الغالي  اللقب  ه��ذا   ،1986
الذي مازالت خزينة ميسي 

تنتظره بكل شغف.

ومازال ميسي يجري وراء اللقب العاملي

لم يتمكن منتخب البرازيل من 
التي   ،2014 العالم  بكأس  الفوز 

نظمت بباده.
الحالي  ال��ب��رازي��ل��ي  المنتخب 
وبشهادة كل المهتمين بمن فيهم 
العبون برازيليون سابقون، يعتبر 
أضعف منتخب منذ أكثر من 20 
سنة، حيث ظهر بمستوى ضعيف، 
الثقة في  ع��دم  وأب��ان العبوه عن 

أنفسهم، وعن تواضع مستواهم.
ساندت  البرازيلية  الجماهير 
منتخبها منذ انطاق هذه البطولة، 
لتصدم في نهاية المطاف بهزيمتين 

ثقيلتين لم تكونا على البال.
النهاية ضد  نصف  من  إقصاء 
األلمان )7-1( وهزيمة غير مشرفة 
بذلك  ليخرج   )0-3( هولندا  أمام 
م����ن ه������ذه ال���م���س���اب���ق���ة خ����اوي 

الوفاض.
الملعب المرجعي ماراكانا الذي 
يعتبر من أكبر وأعظم الماعب في 
العالم، يعتبر بالنسبة للبرازيليين 
فأل شؤم على منتخبهم الذي سبق 
ان��ه��ار على أرض��ي��ة نفس  أن  ل��ه 
الملعب خال مباراة النهائية التي 
جمعته بمنتخب األورغواي جاره، 

وخصمه اللذوذ.

املاراكانا
 فأل شؤم 

على 
البرازيل

ميسيروبن

نيمار

بودريقة
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سعيد الريحاني  الرباط:

ال أحد يستطيع أن يفهم ما يجري داخل حزب 
األصالة والمعاصرة، كما أن المتتبعين عجزوا 
حتى اآلن عن تفسير دعوة رئيس الحكومة عبد 
اإلله بن كيران لحل هذا الحزب، على غرار ما 
يحصل مع األحزاب التي تتعارض أهدافها، مع 
الثوابت الوطنية)..( ما الذي يعلمه بن كيران 

من خالل موقعه كرئيس 
للحكومة، حتى يطالب 
ب���ح���ل ه�����ذا ال���ح���زب 
ال����م����ث����ي����ر ل����ل����ج����دل، 
وال  فسدت،  »خلطتكم 
يمكن لحزب فيه عيوب 
خلقية الصمود«، هكذا 

بن  ت���ح���دث 
كيران مساء 
السبت  ي��وم 
م������اي   24
الماضي، في 
م�����ن�����ط�����ق�����ة 

أكوراي بمكناس، لكنه لم 
ي�����وض�����ح ال���م���ق���ص���ود 
في  الفاسدة«  ب�»الخلطة 
كالمه، وال أحد طالبه بذلك 

حتى اآلن)..(.
وحده عبد العالي حامي 

م���ن ح����زب رئيس  ال���دي���ن 
الحكومة، والمصنف ضمن خانة أعداد بعض 
القياديين في حزب األصالة والمعاصرة، حاول 
أن يشرح هذه النظرية التي سماها في إحدى 
مقاالته ب�»الحل الذاتي«، قائال: »هذا الحزب الذي 

سبق له أن خرب بنية العديد من األحزاب، 
ج���زء معتبر من  ع��ل��ى  ب��ال��س��ط��و  وق����ام 
منتخبيها، وحطم ما تبقى لدى بعضها 
من كرامة، ونجح في تطويع قيادات حزبية 
أخرى، وفرض عليها االستجابة لضغوطاته 
الرمزي  التوظيف  من  بالكثير  المحفوفة 
للغة التحكم وألشياء أخرى.. العديد من 
كان  المسار  بأن هذا  المراقبين يعتبرون 
من األسباب الرئيسية الندالع احتجاجات 
20 فبراير، بعدما كانت البالد تتجه نحو 
هيمنة حزب سياسي مدعوم من طرف اإلدارة 
لالستحواذ على مفاصل الدولة، والتحكم في 
منافذ الثروة..«، انتهى كالم حامي الدين الذي 
نشر في جريدة يومية »أخبار اليوم«، وعدة 

مواقع إلكترونية أخرى..
كل يغني على لياله، بن كيران وإخوانه ال 
يريدون أن يروا لحزب األصالة والمعاصرة 
أي أثر في المستقبل، والله وحده يعلم ماذا 
يعلمون)..(، ونائب األمين العام إلياس العماري، 

يريد لهذا الحزب أن يحتل مرتبة متأخرة، دون 
أن يكلف نفسه عناء شرح التناقض الملحوظ 
مصطفى  العام،  األمين  كالم  وبين  كالمه  بين 
االستحقاقات  »إن  ي��ق��ول:  ال����ذي  ال��ب��اك��وري 
في  مركزية  مكانة  تحتل  القادمة  االنتخابية 

بالديمقراطية  الرتباطها  ال��ح��زب،  أول��وي��ات 
المحلية وسياسة القرب من المواطن، وتدبير 
شؤونه في مختلف المجاالت« )موقع كفى بريس، 
فاعال  »أتحدث بوصفي   .)2014 يوليوز   22

يتحدث  ق��د  هكذا  سياسيا«، 

إليه  يوجه  عندما  إلياس 
سؤال، هل تتحدث باسمك 
الشخصي أم باسم الحزب؟ 
ول������ه س���اب���ق���ة ف�����ي ذل���ك 
)تصريح سابق في جريدة 

األخبار(.
نجومية  س��ب��ب  ي��ف��ه��م  أن  للمتتبع  ي��م��ك��ن 

إلياس 
باعتباره  والمعاصرة،  األصالة  داخل حزب 

الذي  السياسي  »المسؤول 

تعشقه الصحافة«، 
حسب ما صرح به سابقا زميله في الحزب 
اللطيف وهبي)..(، وبعد تمكن  المحامي عبد 
أنصاره من تقلد مناصب مهمة في القيادة، بعد 
استقالة المؤسس فؤاد عالي الهمة، الذي ترك 
استقالة مكتوبة قال فيها: إن المشروع السياسي 
أساسه،  على  بناء  الحزب  تأسيس  تم  ال��ذي 
تعرض النحرافات كثيرة)..(، )أنظر األسبوع، 
إلياس  ت��ح��رك��ات  لكن   ،)2014 م��اي   8 ع���دد: 
وتصريحاته لم تعد تثير الجدل داخل الحزب 
خارجية  بتحركات  ارتبط  اسمه  إن  بل  فقط، 
كثيرة)..(، آخرها زيارته لدولة الباراغواي في 
شهر دجنبر من السنة الماضية، وهي الزيارة 
التي قالت عنها الصحافة إن لها عالقة بموضوع 
الصحراء، قبل أن يظهر فجأة بالغ منشور في 
موقع وزارة الفالحة في الباراغواي يتحدث عن 
محمد  للملك  ممثال  بصفته،  العماري  إلياس 
السادس بن الحسن، وهو السبب الذي وراء 
جر إلياس العماري إلى محاكمة غير مسبوقة، 
بعد أن رفعت عليه عضوة المكتب السياسي 
كوثر بنحمو، دعوى قضائية بصفتها »عضوة 
في لجنة العالقات الخارجية بالحزب، وعضوة 
في مؤسسة منتخبي ومنتخبات حزب األصالة 
عامر  جماعة  ف��ي  ومستشارة  وال��م��ع��اص��رة، 
القروية )نواحي سال(«، حسب الشكاية المرفوعة 
إلى وكيل الملك بالمحكمة االبتدائية في الرباط 
والمقال   ،2014  /  3101  /2344 رق��م:  تحت 
عدد:  تحت  نفسها  المحكمة  إل��ى  ال��م��رف��وع 

145084، مكذبة كل ما قيل حول تجميد 
عضويتها )..(

�صيف �صاخن عند اأ�صحاب الأ�صالة واملعا�صرة:

حماكمة اإليا�س العماري بعد اتهامه بـ»انتحال« 
�صفة ممثل امللك يف الباراغواي

ألول مرة في تاريخ السياسة يعبر حزب سياسي وهو في أوج التحضير 
لمعركة االنتخابات)..( عن رغبته في احتالل رتبة متأخرة في االنتخابات، هذا 
هو حال حزب األصالة والمعاصرة هذه األيام، »بغينا نكونو في مرتبة 
إلياس  يقول  االنتخابات..«،  أجل  من  نخلق  لم  ونحن  أقوياء،  لكن  أخيرة 
العماري القيادي في هذا الحزب )المصدر: موقع فبراير(، دون أن يعلم 
أن كالمه يتناقض مع المسار الذي أعلنه الحزب منذ انطالقته فقد »ساهم 
حزب األصالة والمعاصرة في االنتخابات الجماعية ليونيو 2009، وحصل 
على الرتبة األولى بـ6032 مقعدا، أي بنسبة تفوق 21 في المائة، وحظي 
برئاسة 369 جماعة محلية، من بينها 8 جماعات تترأسها نساء« )حسب 
ما ورد في موقع الحزب(، ما الذي حصل بين سنتي 2009 و2014 ليتحول 
حزب األصالة والمعاصرة من حزب مكتسح لالنتخابات إلى حزب يحاول 

تحجيم نفسه بدعوى أن الكم أهم من الكيف؟

إلياس العماري

أصل إحدى  الشكايات التي رفعتها كوثر بنحمو ضد إلياس العماري

خبــاري
تحليلإ
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األمني  نائب  العماري،  إلياس  يكذب  لم 
ورد  ما  واملعاصرة،  األصالة  العام حلزب 
الفالحة  وزارة  أصدرته  الذي  البالغ  في 
في الباراغواي، والذي حتدث عنه بوصفه 
احلسن  بن  السادس  محمد  للملك  ممثال 
)كلمة ابن احلسن وردت في البالغ(، هذا 
البالغ صدر بتاريخ: 11 دجنبر 2013، لكن 
مضامينه لم تنشر في الصحافة الوطنية، 
إال مؤخرا، وأبرزها، »أن اللقاء الذي جمع 
في  الفالحة  ووزير  العماري  إلياس  بني 
الباراغواي، كان يهدف إلى متهيد الطريق 
إلبرام اتفاق بني الباراغواي واملغرب في 
حتسني  إلى  ويسعى  الفالحي،  املجال 
نوعية احملاصيل الزراعية واحليوانية..«، 
العماري كل هذا؟  إلياس  بأي صفة يفعل 
وما  املغربية؟  الفالحة  وزارة  فائدة  ما 
فائدة املؤسسات األخرى؟ أسئلة مطروحة 

إلى حدود اليوم)..(.
العماري  إلياس  زيارة  ملف  أن  يبدو 

يطو  لم  الباراغواي  ، لدولة  بعد
غير  أزمة  يطرح  قد  إنه  بل 
مسبوقة داخل حزب األصالة 
قررت  أن  بعد  واملعاصرة، 
بنحمو  كوثر  »القيادية« 
احلزب  في  زميلها  مقاضاة 
هذا  خلفية  على  إلياس 
شكاية  في  وجاء  املوضوع، 
أبو  السعيد  احملامي  رفعها 
باحملكمة  وكيل  إلى  الطيب، 
أن  الرباط،  في  االبتدائية 
بنحمو  كوثر  »السيدة 
جلنة  في  عضوة  بصفتها 
العالقات اخلارجية وعضوة 
منتخبي  مؤسسة  في 
األصالة  حزب  ومنتخبات 
ومستشارة  واملعاصرة 
عامر  جماعة  عن  جماعية 
من موقع املعارضة، تتقدم 
مبقالها لدى رئيس احملكمة 
من  الرباط  في  االبتدائية 
استجواب  إجراء  أجل 
العماري  السيد  مع 
التصرفات  بخصوص 
التي قام بها، خارجة عن 
مهمته احلزبية، عند سفر 
ما بني  البراغواي  لدولة 
 ،»2013 10 و14 دجنبر 
)مقتطف من مقال يرمي 
إلى استجواب/ مسجل 

حتت عدد: 145084(.
»وحيث إن السيد إلياس 
األمني  نائب  العماري 
العام، عندما سافر إلى 
مع  الباراغواي،  دولة 
مجموعة من األشخاص 
احلزبية،  بصفته 
في  مبسؤولني  التقى 
كما  الفالحة..  وزارة 
مبسؤولني  التقى 
وجلان  بالكونغرس 
بدولة  استشارية 
وورد  الباراغواي.. 
أنه  رسمي  بالغ  في 
امللك  جاللة  مثل 
السادس..  محمد 

وحيث إن ذلك يعتبر مخالفا للقانون.. فإن 
هذا  أن  تعتبر  كوثر(  )املقصود  العارضة 
التصرف الذي قام به إلياس العماري، قد 
يضر مبغرب دستور 2011، ويضر بدولة 
ربط  على  تقوم  التي  واملؤسسات  احلق 
السيد  من  وتود  باحملاسبة،  املسؤولية 
رئيس احملكمة أن يصدر موافقته بتعيني 
القضائيني احمللفني قصد  املفوضني  أحد 
العماري«،  إلياس  مع  استجواب  إجراء 
في  الطيب،  أبو  السعيد  احملامي  يقول 
بنشر  »األسبوع«  تنفرد  التي  مذكرته 

مقتطفات منها.

مفوض قضائي سيتساءل: بأي صفة سافر 
العماري إلى الباراغواي؟

عليها  حصلت  التي  املعطيات  وتفيد 
اشتهرت  التي  بنحمو،  بأن  »األسبوع« 
االنتخابات  محطة  خالل  كبير  بشكل 
اجلماعية لسنة 2009، رفعت شكايتني إلى 

تطلب  إحداهما  بالرباط،  امللك  وكيل 
العماري  إلياس  باستجواب  اإلذن  فيها 
أنه  يفترض  قضائي،  مفوض  طريق  عن 
أبواب حزب األصالة واملعاصرة  سيطرق 
على  ليطرح  املقبلة،  القليلة  األيام  خالل 

املعني باألمر، بعض األسئلة من بينها:
ما  الباراغواي  إلى  سافرت  صفة  بأي 
و14   10 بني 

دجنبر2013؟ وما الهدف من هذه الزيارة؟ 
مؤسسات  مع  تفاوضت  هل  رافقك؟  من 
صفة؟  وبأي  الباراغواي؟  في  ومسؤولني 
لها؟ هل  التي تطرقتم  املواضيع  وما هي 
وزارة  لدى  السادس  محمد  امللك  مثلتم 
تكلمتم  هل  الباراغواي؟  في  الفالحة 
الفالحة؟ هل مثلت احلكومة؟  باسم وزير 
هل كلفك األمني العام مصطفى الباكوري 

بتمثيله في دولة الباراغواي؟
العماري على هذه  إن إجابة  القول  ميكن 
األسئلة، إن حصلت، ستشكل أول جواب 
في  الباراغواي،  في  حصل  عما  رسمي 
ما  بني  اآلن،  املعطيات حتى  ظل تضارب 
صرح به العماري يوم 18 دجنبر 2013، 
وفد  فيها  شارك  الزيارة  بأن  قال  عندما 
كال  يضم  واملعاصرة،  األصالة  حزب  من 
الوداد  فريق  رئيس  الناصري  سعيد  من 
والزيتوني  برملانيا،  باعتباره  البيضاوي 
باعتباره  الرحيم،  عبد  وبنضو  محمد 
مهنيي  على  اإلشراف  في  متخصصا 
قبل  احلزب..  داخل  األجبان،  صناعة 

في  الصادرة  البالغات  تكشف  أن 

اختفاء بالغ وزارة الفالحة في الباراغواي في ظروف مبهمة
المحامي لرئيس المحكمة: تصرفات إلياس العماري قد تضر بدستور 2011

بالغ وزارة الفالحة في الباراغوي يتحدث عن إلياس كممثل 

للملك محمد السادس بن الحسن 
البالغ الجديد يحمل نفس التاريخ وفي نفس الموقع وقد حذفت 

منه الفقرة المثيرة للجدل.. يبقى السؤال مطروحا من فعل ذلك؟

كوثر بنحمو: القيادة الجديدة للبام تجمع بين اإليمان والكفر وبين الكذب والصدق

2

1

إن إجابة 
العماري على 

هذه األسئلة، 
إن حصلت، ستشكل أول 
جواب رسمي عما حصل 
في الباراغواي، في ظل 

تضارب المعطيات 
حتى اآلن
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الباراغواي، عن وجود مشاركني 
املثال:  سبيل  على  منهم  آخرين، 
املوحد  االشتراكي  عضو احلزب 
عبد العالي اكميرة الذي طرد من 
قبل  امللف)..(،  هذا  بسبب  حزبه 
هذا  تزد  لم  معطيات  يكشف  أن 
امللف إال غموضا، »أخبركم أنني 
في  الباراغواي  إلى  أذهب  لم 
األصالة  وفد رسمي حلزب  إطار 
أصدقاء  مع  بل  واملعاصرة، 
إنسانية«،  عالقة  بهم  تربطني 
يتعارض  الذي  اكميرة،  يقول 
كالمه مع ما نشره موقع الغرفة 
 Cámara« العليا في الباراغواي
يقول:  والذي   ،»de Senadores
»خوليو  املجلس  رئيس  »إن 
 Senador Julio César« »سيزار
ممثلني  استقبل   »Velázquez
يقودهم  املغربية،  احلكومة  عن 
األمني  نائب  العماري،  إلياس 
العام حلزب األصالة واملعاصرة، 
العالي  عبد  البالغ:  حسب  وهم 
االشتراكي  احلزب  من  اكميرة 
وهم  خليفة،  ومحمد  املوحد، 
حسب  رسمية،  بزيارة  يقومون 

نفس املصدر.
 Cámara de« املوقع  نفس  في 
نقرأ  أن  ميكن   »Senadores
»جلنة  عن  صادرا  ثانيا   بالغا 
العدل والتشريع يقول: »إن رئيس 
 ،Enrique Bacchetta اللجنة 
ورئيس جلنة الشؤون اخلارجية 
iSenador M أبدون   »مكيل 

 ،»guel Abdón Saguier
ممثلة  مغربية،  بعثة  استقبال 
تقوية  بهدف  املغربية،  للحكومة 
روابط التعاون بني البلدين، إنهم 
مع  للعمل  مستعدون  أشخاص 
التحدث  ويريدون  الباراغواي، 
وزير  ومع  الكونغرس  مع  أوال 
ويريدون  اخلارجية،  الشؤون 
مع  مرونة  أكثر  عالقات  فقط 
بلدهم«، يقول رئيس جلنة العدل 
والتشريع، حسب املقال املنشور 
في  الشيوخ  مجلس  موقع  في 
األسبوع،  )أنظر  الباراغواي، 

عدد: 3 يوليوز 2014(.

»الشرعية الدولية« وليست 
الصحراء المغربية

من غرائب زيارة إلياس العماري 
أمريكا  في  دولة  إلى  معه  ومن 
مبوضوع  ربطها  هو  الالتينية، 
كتب  وقد  املغربية،  الصحراء 
املشرفون على املوقع اإللكتروني 
واملعاصرة:  األصالة  حلزب 
يقوم  الذي  املغربي  الوفد  جنح 
برئاسته نائب األمني العام حلزب 
األصالة واملعاصرة السيد إلياس 
إلى  عمل  العماري بزيارة 
حتقيق  في  »جنح«  الباراغواي، 
متثل  كبير،  ديبلوماسي  مكسب 
أصدرته  الذي  الهام  اإلعالن  في 
الغرفة  رئاسة  اليوم  صباح 
الباراغواي،  دولة  ببرملان  العليا 
بالبوليساريو  عالقاتها  بوقف 
انفصالية  حركة  باعتبارها 
الباراغواي  ودعم  مسلحة، 
للشرعية الدولية في التعاطي مع 
هذا امللف«، »اخلميس 12 دجنبر 

.»2013
البالغات  إلى  بالرجوع  لكن 
املنشورة في املواقع اإللكترونية 
سواء  الباراغواي،  في  الرسمية 
الشيوخ  مبجلس  األمر  تعلق 
سيفاجئ  الفالحة،  وزارة  أو 

كلمة  ولو  وجود  بعدم  الباحث 
الصحراء،  عن  تتحدث  واحدة 
الصحفي«  لـ«األسبوع  سبق  وقد 
حول  أثير  ما  كل  أن  أكدت  أن 
نصر سياسي مزعوم قد ال يكون 
مجرد زوبعة في فنجان، طاملا أن 
مبغربية  تعترف  لم  الباراغواي، 
الصحراء، إمنا عبرت اصطفافها 
الدولية، أي  مع أنصار الشرعية 
وال  تنفع  »ال  التي  املجموعة  مع 

تضر«.
في  السياسة  غرائب  من  ولعله 
من  كال  أن  نسمع  أن  املغرب، 
حزب األصالة واملعاصرة وحزب 
يحاوالن  والتنمية  العدالة 
في  مزعوم  بنصر  االحتفال 
عهد  في  الوطنية،  القضية 
السابق  اخلارجية  وزير 
العثماني،  الدين  سعد 
كيران  بن  رفقاء  واحلال 
كانوا مطالبني باحلرص على 
تطبيق الدستور والسهر على 

للمؤسسات،  شرعية  إعطاء 
فالسؤاالن اللذان كانا مطروحني 
إلياس  سيسافر  صفة  بأي  هما: 
الباراغواي؟)..(  إلى  العماري 
احلكومة  تتدخل  لم  وملاذا 
الرسمية  البالغات  لتصحيح 
الالتينية  أمريكا  في  الصادرة 
في  بخطإ  يتعلق  األمر  كان  إذا 

الكتابة؟

بالغ ملتبس بنفس التاريخ 
وبمعطيات أخرى.. ما رأي 

المواقع؟

يبقى أهم بالغ مثير للجدل، هو 
نونبر   12 يوم  صدر  الذي  ذلك 
في  الفالحة  وزارة  عن   2012
»جلنة  بـ:  واملعنون  الباراغواي، 
بني  اتفاقيات  لتحضير  مشتركة 
الباراغواي  في  الفالحة  وزارة 
فيه:  جاء  والذي  واملغرب«، 
محمد  امللك  ممثل  »العماري 
هذا  عقد  احلسن  بن  السادس 
الفالحة،  وزير  مع  الصباح، 
اجتماعا  كاتيني،  خورخي 

الفالحة  وزير  مع  لقاء  لتحضير 
عزيز أخنوش«.

هذا  عنها  عبر  التناقض  قمة 
لسان  على  ينقل  وهو  البالغ، 
إلياس العماري قوله لقد حتدثنا 
في مواضيع: الفالحة، واملاشية، 

والفوسفاط..
قد  مضامينه  كانت  البالغ  هذا 
املواقع  في  كبير  بشكل  انتشرت 
والصحف املغربية حتت عناوين 

 : »الباراغواي مختلفة
مبمثل  العماري  إلياس  تصف 
بوزير  لقائه  في  واململكة  امللك 
فالحتها )موقع هبة بريس(، هل 
العماري  إلياس  صحيح..  هذا 
مع  لقاء  في  امللك  جاللة  مثل 
الباراغواي؟  دولة  في  مسؤولني 
جديدة  معطيات  العلم(،  )جريدة 
تؤكد أن إلياس العماري مثل امللك 
واحلكومة بدون صفة قانونية في 
هيسبريس،  )موقع  الباراغواي 
بالغ  »هسبريس«(،  موقع  وليس 
مثل  العماري  إلياس  صحفي: 
الفالحة  لقائه مع وزير  امللك في 
ريف(،  )اجلزيرة  بالباراغواي 
اجلرار  بحزب  القيادي  خطير: 
نفسه  يقدم  العماري  إلياس 
بدولة  السادس  حملمد  ممثال 
الباراغواي، وكوثر بنحمو تطالب 
)فاس  حتقيق  بفتح  الباكوري 
استلهمت  عناوين  كلها  نيوز(.. 

السالف  البالغ  من  موضوعها 
اليوم  يعرف  أحد  ال  لكن  الذكر، 
أن هذا البالغ احملرج)..(، اختفى 
موقع  من  غامضة،  ظروف  في 
الباراغواي،  في  الفالحة  وزارة 
ويكفي  آخر..  بالغ  محله  وحل 
هذه  كتبوا  من  يراجعوا  أن 
لهم  ليتضح  مقاالتهم،  املواضيع 
إليه  يشيرون  الذي  الرابط  أن 
آخر،  بالغ  إلى  يؤدي  أصبح 
في  مكتوب  هو  ما  عكس  يؤكد 
»األسبوع  ولكن  املواقع،  هذه 
على  تتوفر  مازالت  الصحفي« 
نسخة من البالغ األول، تنشرها 
رفقة البالغ الثاني للوقوف على 
هذه املفارقة الغريبة، إذ ال يعقل 
في  رسمية  مؤسسة  تعمد  أن 
تعديل بالغ  إلى  دولة محترمة 
التاريخ  وبنفس  سري،  بشكل 
خطب  األمر  في  أليس  القدمي، 

ما؟
محل  حل  الذي  اجلديد،  البالغ 
البالغ القدمي، جاء معدال وحذفت 
عن  تتحدث  التي  الفقرات  منه 
ممثال  باعتباره  العماري  إلياس 
أكثر  السادس،  محمد  للملك 
الدفاع  كتابه)..(  حاول  ذلك  من 
إلى  جاء  باعتباره  إلياس،  عن 
أعمال،  رجال  رفقة  الباراغواي 
جاء  بل  اململكة  ميثل  ال  وأنه 
ليحضر لعالقات دبلوماسية بني 
البلدين.. لنفترض أن ما جاء في 
وطاملا  صحيح،  الثاني  البالغ 
أن إلياس كان رفقة بعض رجال 
األعمال، فإن األسئلة التي يغدو 
احلكومة  َدْخُل  ما  هو  مطروحة، 
يتم  أصال  وملاذا  الزيارة؟  بهذه 
إذاعة بالغ رسمي عن زيارة غير 
املشرفني  أن  يعقل  هل  رسمية؟ 
على مواقع الباراغواي ال مييزون 
بني ما يجب أن ينشر وما ال يجب 
اخللط  يفرضه  سؤال  ينشر؟  أن 

بني املعطيات..

من أجل تنزيل الدستور 

طرحت  أن  لـ»األسبوع«  سبق 

العماري  إلياس  زيارة  موضوع 
إلى  وأشارت  الباراغواي،  لدولة 
بعض احلاضرين هناك، من بينهم 
يتم  الذي  الشايب  خليفة  محمد 
تقدميه كصديق إللياس العماري، 
والذي سبق اتهامه بانتحال صفة 
عقب  امللك  على  السالم  أجل  من 
 ،2010 الدروس احلسنية، لسنة 
في  عنه  احلديث  يتم  الذي  وهو 
مبلفات  ارتباطا  احملتلة  مليلية 
 3 عدد:  األسبوع،  )أنظر  ساخنة 
القضية  أن  غير   ،)2014 يوليوز 
مع  تشعبا  أكثر  املرة  هذه  تبدو 

دخول القضاء على اخلط.
األصالة  حزب  أطلق  وقد 
واملعاصرة مؤخرا، مذكرة وجهها 
خاللها  من  يدعو  األحزاب  إلى 
إلى »االحتكام للدستور وتضافر 
جهود مختلف مكونات األمة، من 
أجل إعمال مقتضياته على أرض 
اإلطار  بوصفه  وذلك  الواقع، 
اخليارات  يحدد  الذي  املرجعي 
الوطنية االستراتيجية والقواعد 
الدولة  بني  للتعاقد  األساسية 
مبعث  ذلك  فكان  واملجتمع«، 
املنتسبني  بعض  لدى  انتقاد 
ومن  واملعاصرة،  األصالة  حلزب 
بينهم كوثر بنحمو التي قالت في 
مذكرة خصت بها »األسبوع«: »إن 
األصالة  حلزب  األخيرة  املذكرة 
سلوك  مع  تتناقض  واملعاصرة 
القيادة احلزبية، فالدستور الذي 
تعرض  مرجعية،  إنه  يقولون 
القيادة،  طرف  من  كبير  لهجوم 
الباكوري  العام  األمني  أليس 
بأن  احملمدية  في  قال  من  هو 
عليه  صوت  الذي  الدستور 
أليست  دستورا،  ليس  املغاربة 
خديجة الرويسي هي من تطالب 
بتعديل الدستور، ألم يقل املريزق 
إن  مدنية..  دولة  نريد  إننا 
األصالة  حلزب  احلالية  القيادة 
بني  بامتياز  جتمع  واملعاصرة 
بها  تتهم  التي  املتناقضات، 
جتمع  القيادة  فهذه  احلكومة، 
الكذب  الكفر واإلميان، وبني  بني 
والصدق.. تقول كوثر بنحمو..«.

بالرجوع إلى 
البالغات المنشورة 

في المواقع 
اإللكترونية الرسمية 

في الباراغواي، سواء تعلق 
األمر بمجلس الشيوخ أو وزارة 

الفالحة، سيفاجئ الباحث 
بعدم وجود ولو كلمة 

واحدة تتحدث عن 
الصحراء

 

كوثر بنحمو



ب��ع��د ه���دي���ة ف��ت��ح امل�����دارس 
العمومية للتعليم األولي لألطفال 
س���ن���وات، يضيف   5 إل���ى   3 م��ن 
ال��ب��رن��ام��ج امل��ل��ك��ي ه��دي��ة أخرى 
املدارس  من  املطرودين  للتالميذ 
واإلعداديات والثانويات ألسباب 
الهزيلة  ال���دراس���ي���ة  م��ع��دالت��ه��م 

والتي ال ميكنها مواكبة 
أصحابها  مساعدة  أو 
ل����ت����ت����ب����ع م����س����اره����م 
الدراسي، فخصص لهم 
فقرة  امللكي  البرنامج 
ف���ي م���ش���روع »إع�����ادة 
مدينة  وإص����الح  ب��ن��اء 
املدارس  ك��ل  ال��رب��اط«، 
أبوابها  أق��ف��ل��ت  ال��ت��ي 
لتتحول  كثيرة،  وه��ي 
للتكوين  م��راك��ز  إل���ى 
مختلف  ع��ل��ى  امل��ه��ن��ي 
مما  ت����خ����ص����ص����ات����ه، 

للتالميذ املطرودين من  سيسمح 
باستئناف  التعليمية  املؤسسات 
دراس����ات����ه����م وال���ت���خ���ص���ص في 
على  ي��دوي��ة  وح��رف  تقنية  مهن 
وبضمانات  أك��ادمي��ي،  مستوى 
تفتح  ودبلومات سوف  شهادات 
الرباط  ألب��ن��اء  املستقبل  أب���واب 

ينتمون  وال���ذي���ن  ال��ض��ائ��ع��ن، 
محدودة  أو  فقيرة  ع��ائ��الت  إل��ى 

الدخل.
األطفال  ه�����ؤالء  ع����دد  ف��ك��م 
ن��ت��م��ن��ى بعد  ك��م��ا  وال���ش���ب���اب؟ 
امل��ش��روع امللكي أن  اإلع���الن ع��ن 
واجلماعة  امل��ق��اط��ع��ات  ت��ت��ج��ن��د 

ال��ض��ائ��ع��ن م��ن أوالد  إلح��ص��اء 
املغلقة  امل��دارس  وحتديد  الرباط 
»مقاهي«  إل��ى  ال��ت��ي حت��ول��ت  أو 
في  واق���ع  ه��و  م��ا  مثل  وإدارات 
جلسات  وعقد  ح��س��ان،  مقاطعة 
م��ع اآلب����اء واألم���ه���ات م��ن جهة  

وم��ع »ال��ض��ائ��ع��ن« وه��م باآلالف 
م���ن ج��ه��ة أخ������رى. م���ع األس���ف 
»بنكرة«  امل��ن��ت��خ��ب��ون  »ض��رب��ه��ا« 
وك���أن���ه���م غ���ي���ر م��ع��ن��ي��ن وك����أن 
املتسكعن  املطرودين  املقهورين 

في األزقة ليسوا منهم.
وس����ي����ق����ول امل���ن���ت���خ���ب���ون: 
بالتعليمات،  ن��ت��وص��ل  ل���م 
كانت  ت���رى  ي��ا  فمتى 
بن  ال����ت����ع����ل����ي����م����ات 
واملنتخب؟  ال��ن��اخ��ب 
بل عليهم القول بأنهم 
يلتقيان  ال  والكادحن 
وال  ي���ت���ف���اه���م���ان  وال 
رابط  وال  ي��ن��س��ج��م��ان 
ي��رب��ط��ه��م��ا، وم���ن هذا 
املجالس  نطالب  املنبر 
روح  بتفعيل  املنتخبة 
امل��ل��ك��ي وأن  امل���ش���روع 
باإلحصاء،  ي��س��اع��دوا 
أبنائنا  ع��ن  وال��س��ؤال 
امللكية  امل��ب��ادرة  أنقذتهم  ال��ذي��ن 
باالجتماع معهم واإلنصات  ولو 
املنتخبون  ك��ان  إذا  ه��ذا  إليهم، 
بالد  ف����ي  ع��ط��ل��ه��م  ي���ق���ض���ون  ال 
في  الفقراء  أبناؤنا  ليبقى  »برا« 

براريكهم.

الملكي ينقذ المطرودين من  المشروع 
التعليمية في الرباط من الضياع المؤسسات 

الكثافة  بلغت   2010 س��ن��ة  ف��ي 
السكانية في الرباط حوالي 6 نسمة 
في الكلم2 ومجموع السكان 651.000 
نسمة، وإلجناز اإلحصاء املقبل تكلف 1600 
ابتداء من فاحت شتنبر في  بالشروع  إطار 
كم  ستوضح  التي  العملية  لهذه  اإلع���داد 

نحن في العاصمة؟

املغربية  امل��ي��اه  ب��أن  علميا  ثبت 
 160 يناهز  ما  تضم  وودي��ان��ا  بحرا 
سكان  أغلبية  ولكن  األس��م��اك،  م��ن  نوعا 
»السردين،  سوى:  منها  يعرفون  ال  الرباط 
والنشوبة،  وال��ب��وري��ب،  والت��ش��ا،  وال��ش��رن 
وكابيلة،  وال��ب��ون��ي��ت،  وال��ط��ون،  وال��ق��رب، 
وب���وس���ي���ف، وب����وق����ة، وب����اج����و، وزري���ق���ة، 
والباقي  والصول«،  والسمطة،  والروبيو، 
143 ن��وع��ا م���ن احل��ي��ت��ان ي��ع��ل��م ال��ل��ه من 

يستهلكه؟!

املنصور  ي��ع��ق��وب  م��ق��اط��ع��ة  ف��ي 
بدون  نافذون  يستغلها  أرضية  قطع 
حق وال قانون وهي أصال جلها مخصصة 
الساكنة  منها  فحرموا  للسكان،  حلدائق 
وصناعية  جتارية  محالت  إل��ى  وحولوها 
تذر عليهم املاليير، وهذه األراضي موجودة 
واإلخالص،  واملجد،  املستقبل،  في شوارع 
واالجتهاد  وال��س��الم،  والبركة،  والرحمة، 

والكفاح.

زاولوا  ال��ذي��ن  املنتخبن  بعض 
والصناعية،  ال��ت��ج��اري��ة  أنشطتهم 
املقاطعات  م���ق���رات  م���ن  واخل���دم���ات���ي���ة 
واجلماعة، بدأوا في نقل تلك »األنشطة« إلى 
محالت أخرى حتسبا ملفاجآت االنتخابات 

املقبلة.

أسرار العاصمة

العرش في ثالث 
محطات تاريخية

حديث العاصمة
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في سنة 2008 صدر »كتاب« 
يحكي عن المعركة الحامية بين 
برلمانيين عضويين في الجماعة 
مجلس  رئ��اس��ة  هدفهما  ك���ان 
هذه  وراء  وم����ن  ال��ع��اص��م��ة، 
الرئاسة مخططات فقامت مدينة 
على أراضي عكراش، ومضاربات 
ع��ق��اري��ة ص��رف��ة، ول���م ي��ف��ز أي 
منهما بالرئاسة وضيع كليهما 
وتخلصت  البرلماني  المقعد 
الرباط من ضغوطاتهما وسقط 

مشروع عكراش في النسيان.
ونحن على أبواب انتخابات 
2015، انطلقت بعض األصوات 
وهذا من حقها منددة بفضيحة 
وبصفقة  ش��ال��ة  ش���ارع  أرض 
م���راف���ق لصالح  ع���ن  ال��ت��خ��ل��ي 
ال���ب���ل���دي���ة، وب������أن »ال���خ���ف���ي«  
المجلس،  دورة  في  ستفضحه 
إنما أين كانت هذه »األصوات« 
منذ 5 سنوات ونصف السنة؟ 
مدوية  فضيحة  هناك  فبالفعل 
كانت  التي  األرض  تلك  شابت 
إنجاز  م��ن  مستشفى  ستكون 

ع��اص��م��ة ع��رب��ي��ة، وي��وج��د في 
بروتوكول  البلدية  أرشيفات 
اتفاق إلحداث صندوق مشترك 
بين العاصمتين إلنشاء مشاريع 
في  رأسماله  وحدد  اجتماعية 
تلك  وك��ان��ت  دوالر،  م��ل��ي��ون��ي 
أول  الح��ت��واء  مرشحة  األرض 
مشروع، ومع تغيير المجالس 

تغيرت المشاريع وفوتت األرض 
لشركة من طنجة صاحبها مقرب 
من زعيم سياسي وشيد عليها 
مرافق تجارية وسياحية، عكس 
ما كان متفقا عليه عند التفويت 
بأن تستفيد المدينة من قاعات 
ول���ي���س قصر  ل��الج��ت��م��اع��ات 
ال��م��ؤت��م��رات ك��م��ا ذك���ر، وعند 

انتهاء بناء المشروع استدعى 
المنتخبين  أحد  كبير  مسؤول 
وس��أل��ه ع��ن ال��خ��روق��ات التي 
ارت���ك���ب���ت ف���ي ال��ب��ن��اي��ة وعن 
»انحراف« التصميم إلى حذف 
قاعات االجتماعات واستبدالها 
ب�»سوبير مارشي« وعن إضافة 
ط���اب���ق، ث���م ع���ن ال��ف��ي��ال التي 
اشتراها ذلك المنتخب في حي 

راق.
بمن  لنتفاجأ  الملف  وط��وي 
يلوح بفضح المسكوت عنه ولو 
الحقائق  ك����ل  ي��م��ل��ك  ال  أن�����ه 
ف��ه��ل ه���ي مجرد  وال���وق���ائ���ع، 
على  ل���ل���ح���ص���ول  ت����ه����دي����دات 
انتخابية  حملة  أم  امتيازات؟ 
إلبعاد المتورطين من المنافسة 
على  غيرة  هي  أم  االنتخابية؟ 
ممتلكات العاصمة؟ فإذا كانت 
غيرة فيجب برمجة »الفضيحة« 
في جدول أعمال دورة استثنائية 
لفضح الفضائح التي قد تمس 
أغلبية »الممثلين« لما لهم من 

أرصدة في هذا المجال.

ث��������الث م���ح���ط���ات 
ومصيرية  تاريخية 
ن��ج��ح ال���ع���رش في 
إن��ق��اذ ال��ش��ع��ب من 
العبودية  ويالتها: 
والفتن.  والتشردم 

األولى  المحطة  ففي 
خ������اض م�����ع�����ارك ضد 

االستعمار من أجل االستقالل 
وعندما  للمواطنين،  والكرامة  والحرية 
مطالبه  عن  للتخلي  المستعمر  ساومه 
جوابه  ك��ان  تحصى  ال  امتيازات  مقابل 
التاريخي: »والله لو وضعتم الشمس في 
يميني والقمر في يساري لن أترك شعبي 
لفضلت  واستعماركم،  عبوديتكم  تحت 
من  وانعتاقه  حريته  سبيل  في  السجن 
جبروتكم«، وفي سنة 1953 تم سجن الملك 
بآالف  بلده  ع��ن  بعيدا  ونفيه  وتعذيبه 
الكيلومترات، لتندلع  ثورة شعبية في كل 
أنحاء المغرب ولم تهدأ إال بعودة الملك 
وثيقة  ومعه  الخامس  محمد  الشرعي 
ت��ح��ري��ر ال��ش��ع��ب م��ن االس��ت��ع��م��ار، وكأن 
المغرب آنذاك حدوده في عرباوة شماال 
العرش جهادا  ليدشن  وتيزنيت جنوبا، 
الشمالية،  األق��ال��ي��م  الس��ت��رج��اع  م��ري��را 

وتحرير سيدي إفني وطرفاية جنوبا.
وفي سنة 1975 سيقود العرش مسيرة 
من 350 ألف متطوع السترجاع األقاليم 
الجنوبية، وكان لنداء الملك الحسن الثاني 
أو  بصحرائها  المملكة  »إما  التاريخي: 
االستشهاد في سبيلها«، مضحيا بالملك 
والجاه والحكم ليتنفس الشعب بكل حرية 
من حدود إسبانيا إلى حدود موريتانيا، 
اليوم  أصبحت  التي  الصحراء  وع��ادت 

جنات فوق الرمال.
وابتداء من سنة 2010، وهي المحطة 
الثالثة والخطيرة سيجتاز العالم العربي 
عواصف قاتلة ولمدة 3 سنوات، وسيهلل 
المهللون بأنها مجرد »ربيع عربي«، وهي 
إقليمي  في سياق  الواقع مخططات  في 
مدروس، لتقسيم الشعوب وتمزيق األوطان 

وتشريد وتشتيت أبناء الوطن الواحد.
وفي هذه المحطة الخطيرة من تاريخنا 
السادس  محمد  الحالي  ملكنا  عهد  في 
وجدنا العرش إلى جانب الشعب ليحميه، 
ويدافع عن وجوده ويقيه مما أصاب دوال 
أخرى من دمار وتقتيل، وتفقير وتنكيل 
وحروب أهلية وهجوم من عصابات دولية 
رمت بأبناء البلد إلى المجهول والتسول 
وإحراق  وه��دم  ال��م��ج��اورة،  البلدان  ف��ي 
المنشآت ودفن المكتسبات، وال تزال هذه 

الفتن قائمة إلى يومنا.
الذين  الرباط  في  أجدادنا  الله  ورحم 
سنوا وبتلقائية سنة 1933 االحتفال بعيد 
بأن  يعرفون  الله  رحمهم  ألنهم  العرش، 
الشعب،  قبائل  لكل  الموحد  هو  العرش 
والضامن لالستقرار والحامي من الفتن، 
يتقمصون  ال��ذي��ن  غطرسة  م��ن  والمنقذ 
لباس الثوار لفدلكة ثورات بغية الوصول 

بها إلى اكتساب الثروات.
والرباط لها طقوسها وعاداتها لالحتفال 
بعيد العرش، شكرا وامتنانا لهذا العرش 
أج��ل��ن��ا وحمايته  م��ن  ت��ض��ح��ي��ات��ه  ع��ل��ى 
تعبيرنا  وحريات  وممتلكاتنا  ألرواحنا 
وتجوالنا وأمننا، والرباط وقبل أسبوع 
»يوم  ي���ردد سكانها:  ال��ع��ي��د،  م��وع��د  م��ن 
األربعاء المقبل عيد سيدنا«، وكل واحد 
وحسب  رغبته  حسب  به  سيحتفل 

تقاليده بدون تكليف أو إلزام.

بوشعيب اإلدريسي  بقلم

هل هي ابتزازات ومساومات أم حمالت انتخابية؟

في هذا الشهر المبارك نتذكر العالمة الشيخ المكي الناصري رحمه 
الله، ونتذكر جليل األعمال التي خلدها لألجيال. 

المرحوم في هذه الصورة هو يلقي محاضرة في الرباط وسط نخبة 
من الوطنيين. 

وانطلق مسلسل الفضائح:

أرشيف الرباط

فتح الله 
ولعلو



> طنجة. األسبوع

ات���ه���م أح����د رج���ال 
طنجة  ف���ي  األع���م���ال 
والي����������������ة ال�����ج�����ه�����ة 
إلقامة  ب��ال��ت��رخ��ي��ص 
ف���وق أرض  م��ش��روع 
ع��ل��ي��ه��ا في  م���ت���ن���ازع 
»دار  تسمى  المدينة، 
األمل« وهي موضوع 
عدد:  التحفيظ  مطلب 
 ،2 4 0 4 4 /0 6

مساحتها تناهز 800 
متر.

الدين  ن����ور  وق����ال 
فوجئ  إن���ه  ال��زي��ان��ي 
الجرافات  ب���إح���دى 
عملية  ت��ب��اش��ر  وه���ي 
بعدما  األس��اس  حفر 
قامت إحدى الشركات 
األرض  ب���ت���س���ي���ي���ج 
قبل  أي��ام��ا  ال��م��ع��ن��ي��ة، 
رمضان  ش��ه��ر  ح��ل��ول 
من  ي��ت��م��ك��ن  أن  دون 
ال��س��ب��ب، رغم  م��ع��رف��ة 
شهادة  ع��ل��ى  ت���وف���ره 

تؤكد  ال��ت��ي  ال��ِم��ل��ك��ي��ة 
شركاء  رف��ق��ة  ِملكيته 
البقعة  ل��ت��ل��ك  آخ��ري��ن 
عليها  ال����م����ت����ن����ازع 

. قضائيا
محضر  ف���ي  وورد 

أنجزه  الذي  المعاينة 
»عبد  قضائي  مفوض 
أن  أم��������ل«،  ال���������رزاق 
للقطعة  م���ع���اي���ن���ت���ه 
المذكورة  األرض���ي���ة 
بحي  وال���م���ت���واج���دة 

القاعة  ق��رب  ال��درادب 
طنجة،  ف��ي  ال��م��غ��ط��اة 
شركة  وج����ود  أك����دت 
الحفر،  عملية  تباشر 
صرح  صاحبها  وأن 
طرف  من  مكلف  بأنه 

بإنجاز  طنجة  والي���ة 
لجمعية  م�����ش�����روع 
أن  موضحا  نسائية، 
عند  ت��وج��د  ال��رخ��ص��ة 
ص����اح����ب ال���م���ش���روع 

»الوالية«.
الشكاية  ف��ي  وج��اء 
التي رفعها »نور الدين 
باعتباره  ال���زي���ات���ي« 
من  المتضررين  أح��د 
إلى  الجارية  األشغال 
والي طنجة اليعقوبي: 
قائد  ب����أن  »ف���وج���ئ���ت 
السادسة  ال��م��ل��ح��ق��ة 
الشركة  بترك  يأمرني 
تقوم بأشغالها بدعوى 
أن هناك أوامر عليا«، 
ص���اح���ب  أن  ع���ل���م���ا 
الشكاية يؤكد أنه عقد 
العام  الكاتب  مع  لقاء 
بدوره  له  أكد  للوالية 
أن األمر يتعلق بأوامر 
كانت  ف��م��ت��ى  ع��ل��ي��ا.. 
األوام��������������ر ال���ع���ل���ي���ا 
ت���������ت���������ع���������ارض م����ع 

القانون)..(.

ما يجري ويدور في المدن طنجة

اتهام والي طنجة بالترخيص للبناء فوق أرض يملكها الخواص

مقتل صاحب وكالة التحويل األموال في 
ظروف غامضة

أسرع اجتماع: دورة المجلس الجماعي
 في سبع دقائق

ير
اد

ك
أ

> سعيد الهوداني

عقده  في  على شخص  م��ؤخ��را،  عثر 
الرابع مشنوقا في بهو منزله بحي البيطا 
مواليد  م��ن  وه��و  زم،  وادي  مدينة  ف��ي 
1970، متزوج وأب لطفلين، كان يشتغل 
مسيرا لوكالة لتحويل األم��وال)..( وقد 
لمستودع األموات  الضحية  نقل  ت��م 

بالمستشفى المحلي بالمدينة.
يكون  أن  محلية  م��ص��ادر  ورج��ح��ت 

الضحية قد وضع حدا لحياته، في الوقت 
سلوكه  المواطنين  البعض  يؤكد  الذي 
الجميع،  الجيدة مع  الحسن، وعالقاته 
كما لم يعرف عنه أي سوابق مرضية أو 
ولم  اجتماعية)..(  مشاكل  أو  قانونية 
المشاكل  تكون  أن  المصادر  تستبعد 
»تحويل  قطاع  يعرفها  التي  والعوائق 
األموال« على خلفية التحقيق مع شبكات 
النصب على األجانب عالقة بالموضوع، 

في انتظار التحقيق.

لشهر  العادية  ال���دورة  أشغال  تميزت 
يوليوز 2014 للمجلس الجماعي لمدينة 
فبعدما  دقائق،  باستغراقها سبع  أفورار 

ال����ج����ل����س����ة افتتح رئيس الجماعة 
ح���وال���ي ال��س��اع��ة 11 
وبمجرد  ص���ب���اح���ا، 
باإلجماع  التصويت 
على النقطة األولى في 
ب����رن����ام����ج ال��������دورة 
وال�������م�������ت�������ع�������ل�������ق 
باالستعدادات األولية 
بعيد  ل���الح���ت���ف���ال 
العرش، ثورة الملك 
وعيد  وال����ش����ع����ب، 

الشباب)..( طلب عضو فريق 
ال�����م�����ع�����ارض�����ة ع�������ن ح���������زب ال����ت����ق����دم 
واالشتراكية الحسين عزاوي، نقطة نظام 
للكشف عن نية فريقه في االنسحاب من 

اللقاء وتذكير المجلس بدواعي هذا القرار، 
فرفض الرئيس تدخل المستشار بدعوى 
احترام برنامج الدورة، ليقوم مباشرة بعد 
ذلك 6 مستشارين من ثالثة أحزاب هي: 
االستقالل،  ح���زب 
وال������������ت������������ق������������دم 
واالش�����ت�����راك�����ي�����ة، 
واالتحاد االشتراكي 
الشعبية،  ل��ل��ق��وات 
على  وم��ح��س��وب��ي��ن 
بمغادرة  المعارضة، 
ق����اع����ة االج����ت����م����اع، 
ب�11  اللقاء  واستمر 
م��س��ت��ش��ارا م��ن حزب 
األصالة والمعاصرة)..( 
حيث تمت المصادقة على باقي نقط برنامج 
الدورة في مدة دقيقتين تقريبا، قبل إعالن 

الرئيس عن رفع الجلسة.

وادي زم

أفورار

تشهد أحياء »جيت سكن« و »حي السالم« 
و»حي الهدى« بمدينة أكادير ظاهرة انتشار 
كثافة  رغم  واستفحالها،  الضالة  الكالب 
الحركة بها ونمو العمران، وتستفحل هذه 
ما  م��ع  خصوصا  ملفت  بشكل  الظاهرة 
تعرفه هذه األحياء من أشغال بناء مستمرة 
لإلقامات السكنية، يجعل هذه الحيوانات 
طرف  م��ن  لتربيتها  ت��ت��ك��اث��ر  ال��م��زع��ج��ة 
أشخاص مكلفين بحراسة هذه الورشات 

ليال.
وي��ت��خ��وف ال��م��واط��ن��ون م��ن األض����رار 
لهم  تسببها  أن  يمكن  ال��ت��ي  الصحية 
عنهم  الضرر  برفع  ويطالبون  وألبنائهم، 
هذه  لمحاربة  التطهير  حمالت  بتفعيل 
الظاهرة التي تنشر الذعر في هذه األحياء، 
خاصة وأن هذه الكالب ال تخضع للمراقبة 
تماطل  المواطنون  ويؤكد  البيطرية)..(. 
المجلس البلدي في إيجاد حلول لحاالت 
الضالة،  ال��ك��الب  ت��ط��ال  م���رض خ��ط��ي��رة 
منها  أك���ادي���ر)..(  مدينة  وب��أح��ي��اء وس��ط 
إلى  أحيانا  ت��ؤدي  خطيرة  ج��د  أم���راض 
سرطانات التهابية تنتهي بالموت في غالب 
األحيان، كما قد تساهم في تلويث البيئة 
وانتشار األوبئة بسبب ترددها المستمر 
في  ومساهمتها  القمامة،  صناديق  على 
انتشار األزبال والميكروبات بمختلف أزقة 

وشوارع المدينة)..(.

كالب ضالة تخلق 
الرعب في الشارع العام

أصداء سوسية

الجرف بعمالة  منطقة  تعيش 
إنزكان على إيقاع الفوضى والتسيب 
في مجال البناء العشوائي، أبطالها 
بعض المنتخبين، في مقابل غض الطرف من 
أصبحت  ألس��ب��اب  المحلية  السلطات  قبل 
ظاهرة للعيان)..(. فغير بعيد عن مقر المقاطعة 
»ي���ا ح��س��رة«، ت��م ب��ن��اء ط��واب��ق إض��اف��ي��ة ال 
هذه  أن  علما  القانونية،  الشروط  تستوفي 
المنطقة تعج بمن وظفوا أنفسهم مخبرين 
»اب��ت��زاز« بعض  قبيل  م��ن  ألغ���راض خاصة 
وأصبح  أمرهم،  على  المغلوب  المواطنين 
العام  المخبرين  السماسرة  ه��ؤالء  حديث 

والخاص)..(.
 

لنصرة  المغربية  »الهيئة  نظمت 
انتهاء  بعد  مباشرة  األم��ة«  قضايا 
صالة تراويح ليلة الجمعة 18/ 7/ 2014، 
وقفة تضامنية مع غزة أمام مسجد المحسنين 
عناصر  كونت  بالدشيرة، حيث  بتاكركورت 
لجماعة  )عناصرها(  والمنتمية  الهيئة  هذه 
المسجد  ب��ج��وار  حلقية  واإلح��س��ان  ال��ع��دل 
المذكور عرفت تجمهر المصلين بعد خروجهم 

من المسجد.
ورفع خاللها المحتجون الفتة كبيرة تحمل 
فلسطين«  »كلنا  عليها:  وكتب  الهيئة،  اسم 
باإلضافة إلى اللوحات التي رفعها األطفال 
»المسجد  ع��ب��ارات:  تحمل  والتي  والكبار، 
األقصى في خطر«، و»الموت إلسرائيل«، و»غزة 
األبية«، و»القدس في خطر«، كما توسطت دمية 
ملطخة بالدماء الحلقية في إشارة إلى المذابح 
ال��ت��ي ي��ت��ع��رض ل��ه��ا أط��ف��ال غ���زة م��ن طرف 

اإلرهابي بنيامين نتنياهو)..(.

أمر قاضي التحقيق لدى ابتدائية 
من  تجار،  سبعة  بمتابعة  إن��زك��ان 
إلحدى  الجنوبية  المنطقة  ممثل  بينهم 
الشركات المتخصصة في االتجار في المواد 
الغذائية ومواد التنظيف)..( والذي وجهت 
إليه تهمة خيانة األمانة بسبب تصرفه في 
شيكات على بياض، إضافة إلى ممثل الشركة 
ذاتها في مدينة إنزكان، والذي يتابع بتهمة 
خيانة األمانة وإصدار شيكات بدون رصيد، 
في ما يتابع الباقون بجنحة إصدار شيكات 

بدون مؤونة)..(.

ج��م��ع��ي��ة مسجد  ش���ب���اب  أل���ق���ى 
الموعظة بالجرف القبض على سارق 
صناديق المساهمات من عدة مساجد 
بمدينة إنزكان، حيث نصبوا له فخا بعد صالة 
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ليلقوا عليه القبض متلبسا بعملية سرقة.
وأفاد رئيس الجمعية أنه تم تتبع خطوات 
المشتبه فيه مدة الثالثة أسابيع الماضية، 
بعدما قام بحركات تثير الشبهة، وتم وضع 
قصد  الجمعية  أعضاء  بين  مدروسة  خطة 
اإليقاع به. وبعد ذلك حضرت عناصر الشرطة 
النازلة،  ف��ي  محضرا  لتحرر  المكان  لعين 
ليتم  الجريمة،  وأداة  المسروقات  وحجزت 

اقتياده إلى مركز الشرطة بإنزكان.
يذكر أن الجاني قام بعمليات سرقة داخل 
عدة مساجد بإنزكان من بينها مسجد »عاشر 
رمضان«، ومسجد »الموعظة«، ومسجد »اإلمام 

البخاري«.

ترتفع األصوات مرة أخرى بمدينة 
إنزكان بضرورة مراقبة ما يجري في 
فقد   )..( »المقبرة«  ق��رب  »األم���ل«  ساحة 
وكرا  يشبه  م��ا  إل��ى  ال��س��اح��ة  ه��ذه  تحولت 
للدعارة، حيث يقصدها مجموعة من المراهقين 
في انتظار خروج بعض الطالبات)..( لقضاء 
مآربهم، كما تفاقمت ظاهرة تعاطي المخدرات 
من  فهل  الساحة)..(  ه��ذه  رواد  صفوف  في 
مراقبة لها أم أنها ستبقى ملتقى المنحرفين 

والمنحرفات؟

< العدد: 799كواليس جهوية
< الخميس 24 يوليوز 2014
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صاحب األرض يقول إن المسؤولين برروا التطاول على األرض بوجود أوامر عليا

اليعقوبي الوالي  وصورة  المكان  بعين  الجارية  لألشغال  نموذج 



< العدد: 799كواليس جهوية
< الخميس 24 يوليوز 2014

alousbouea@gmail.com

19

السكان يمنحون مفاتيح منازلهم للعامل
نظم سكان حي »ليراك« 
بمدينة تازة، مؤخرا بعد 
ال��ت��راوي��ح، وقفة  ص���اة 
حضرتها  اح��ت��ج��اج��ي��ة 
فعاليات حقوقية، للتنديد 
بما سموه صمت السلطات 
والمجلس  اإلق��ل��ي��م��ي��ة 
الجماعي، وعجزهما عن 
المضروب  الحصار  ف��ك 
السكان،  م���ن���ازل  ع��ل��ى 
واس�����ت�����وط�����ان ال���ب���اع���ة 
المتجولين لفضاء وأبواب 

عماراتهم)..(.
المحتجون  واستنكر 
الفوضى واإلزع��اج الذي 
يسببه الباعة المتجولون 
صياحهم،  يتعالى  حيث 
نابية،  بألفاظ  ويتلفظون 

ال����ن����ظ����ر عن  ب����غ����ض 

المستمرة،  ش��ج��ارات��ه��م 
التي  واألوساخ  واألزبال 
تبعثه  وما  يخلفونها 

روائح  م��ن  البقايا  ه��ذه 
كريهة)..( كما نددوا بعدم 
وفاء عامل اإلقليم بالوعود 

سابقا  لهم  قدمها  ال��ت��ي 
لوضع حد للتسيب الذي 
يطال استغال الملك العام 

من لدن من سماهم السكان 
االنتخابات،  »سماسرة« 
الذين أصبحوا يتحكمون 
في خيوط لعبة »الفراشة«. 
السكان  ب���ع���ض  وق������رر 
الدخول في أشكال نضالية 
غ���ي���ر م���س���ب���وق���ة، وذل����ك 
من  أمتعتهم  كل  بإخراج 
م��ن��ازل��ه��م ووض��ع��ه��ا في 
منح  م��ع  الطريق  ق��ارع��ة 
مفاتيح المنازل إلى عامل 
اإلقليم، ومطالبته بتوفير 
لهم،  ال��م��ن��اس��ب  ال��س��ك��ن 
إل��ى خوضهم  ب��اإلض��اف��ة 
رفقة  مفتوحا  اعتصاما 
تازة  عمالة  أم��ام  أسرهم 
الكريم  الشهر  هذا  خال 
بعد صاة  ي��وم  ك��ل  بعد 

التراويح)..(.

> خالد عبد اللطيف

ي���ط���ال���ب ال����م����واط����ن ال�������وادي 
المصطفى في شكاية موجهة إلى 
والي جهة تادلة - أزيال من والي 
مواجهة  ف��ي  ب��إن��ص��اف��ه  ال��ج��ه��ة، 
جيرانه الذين رفضوا استفادته من 

الكهرباء وربطه بمنزله)..(.
وقال المشتكي في شكايته »منذ 
سنة 2002 تقدمت بطلب إلى رئيس 
جماعة دير القصيبة حول استفادتي 
م��ن ال��ك��ه��رب��اء، وط��ل��ب��ا آخ���ر إلى 

المكتب الوطني للكهرباء«، وبتاريخ 
ممثلون  ج���اء   2013  /12  /12
ببني  للكهرباء  الوطني  للمكتب 
الكهربائية،  األعمدة  لوضع  مال 
لكن المشتكى بهم)..( رفضوا بشدة 
وضع األعمدة في أرضهم، وقاموا 
بطرد مسؤولي المكتب ببني مال، 
وساعتها تقدم الوادي المصطفى 
بطلبين إلى كل من رئيس الجماعة 
والمدير  القصبية،  بدير  القروية 
الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء 
زاد  ببني مال، دون جدوى. وما 

الطين بلة أن المشتكى بهم المشار 
طريق  بإغاق  قاموا  أعاه  إليهم 
عمومية مما حال دون وجود مخرج 
أنه  رغم  عائلته،  رفقة  منه  أخ��رج 
يقول، إنه سبق وقام بإصاح هذه 
الطريق العمومية بمبلغ 15000.00 

درهم، ومن ماله الخاص.
وأكد المشتكي في ذات الشكاية 
من  حرموني  بهم  المشتكى  »أن 
االستفادة من الكهرباء، بالرغم من 
حضور مسؤولي المكتب الوطني 
وقاموا  م����ال،  ب��ب��ن��ي  ل��ل��ك��ه��رب��اء 

م����رأى رئيس  أم����ام  ب��ط��رده��م 
القصبية  ل����دي����ر  ال���ج���م���اع���ة 
مضيفا  المحلية،  والسلطات 
إن  وحيث  معاق،  إنني  »حيث 
عائلتي المكونة من ثمانية أفراد 
كلهم حرموا من االستفادة من 
الكهرباء، وحيث إن كل أبنائي 
ت��خ��ل��وا ع��ن دراس��ت��ه��م بسبب 
فإنني  الكهرباء،  من  حرمانهم 
أط���ال���ب ب��ال��ت��دخ��ل ل��ل��ح��د من 
الذين  وال���ع���زل���ة  ال��ت��ه��م��ي��ش 

أعيشهما رفقة عائلتي«)..(.

تازة

بيضا ويات

تشهد مدينة الدار البيضاء 
تواجد عدد من المعامل التي 
الذي يتسبب  الدخان،  يصدر منها 
في  تتسبب  األخيرة  هاته  كريهة)..(  روائ��ح  في 
بأمراض  أو  ب��ال��ح��س��اس��ي��ة  ال��م��رض��ى  اخ��ت��ن��اق 

تنفسية)..(.
ويقول أحد المرضى بالربو، البد من أن يتحرك 
ما  لمعرفة  ميدانية  أبحاث  إلج��راء  المسؤولون 
ومن  للبيئة،  ملوثات  م��ن  األخ��ي��رة  ه��ذه  تخلفه 

مضاعفات على صحة وسامة السكان)..(.

يفاجأ الزائر لمدينة الدار البيضاء بالعدد 
الهائل من المرضى عقليا ونفسيا، وأصبح 
المواطنون يتضايقون من تصرفاتهم الاأخاقية، 
لها  يندى  وألفاظ  ساقط  بكام  يتلفظ  فمنهم من 
36 البن  الجبين)..( في الوقت الذي صار جناح 
الكبير من  العدد  استيعاب هذا  رشد عاجزا عن 
المرضى، وصار لزاما على جماعة الدار البيضاء 
لتوسيع هذا  الصحة  وزارة  مع  تقوم بشركة  أن 
حمقى  ي��أوي  كبير  مستشفى  لبناء  أو  الجناح، 

العاصمة االقتصادية)..(.

الطرقي  للسير  الوالئية  الفرقة  رئيس  أكد 
والجوالن، مؤخرا، أن أغلب سائقي سيارات 
ويرتكبون  السير  ق��ان��ون  يحترمون  ال  األج���رة 
مجموعة من األخطاء الشائعة؛ كالتوقف المفاجئ 
دون أن يفكروا في أن ذلك سيعرقل حركة السير، 
السيارة،  داخ��ل  والتدخين  والسرعة،  والسكر، 
وانتقاء الوجهة)..(، وانتقد سائق لسيارة أجرة 
معاناة  ع��ن  الحديث  أغفل  إن��ه  قائا  المسؤول 
السائق   مع   الروسيطة  التي  ال نهاية    لها.                            

تعيش سبعة أسر مشردة منذ عدة شهور 
في العراء وبدون مأوى، بعد اشتعال النار في 
»البراكة« المتكونة من ثاثة طوابق)..( ويتساءل 
أحد أفراد هذه األسر أين هو دور السلطة المحلية؟ 
تحت  وضعها  تم  التي  الشقق  مئات  هي  وأي��ن 
تصرف سكان دور الصفيح؟ ومن المستفيد منها إن 
لم نستفد نحن الذين استمرت معاناتنا ألزيد من 

سنة ونصف؟)..(.

تعرف بعض المساجد انتشار األزبال أمامها 
العربات  أص��ح��اب  بسبب  جنباتها،  وف���ي 
المجرورة، فما إن يقول اإلمام السام عليكم 
حتى تتعالى األصوات وتعتقد أنك في أحد األسواق 
إزعاج  ف��ي  ال���ذي يتسبب  األم���ر  األس��ب��وع��ي��ة)..( 
المصلين، في مقابل عدم تحرك والي الدار البيضاء 
أو السلطة المحلية لتحرير بيوت الله من الحصار 

المضروب عليها)..(.

سكان ال يعرفون مقولة »عار الجار على جاروا«
مواطن محروم من الكهرباء بسبب الميز

ة 
صب

ق

دلة
تا

خريبكة

تسببت شمعة كانت قد تركتها 
أم مشتعلة لتضيء البيت بعد 
جماعة  في  لقريبتها،  زيارتها 
في  خريبكة،  بمدينة  ال��ك��ف��اف 
اندالع حريق، التهم المنزل وأخذ 
يتجاوز  ل��م  التي  طفلتها  معه 
عمرها السنتين، بعد أن فارقت 
في  بحروقها،  متأثرة  الحياة 
في حروق  تسبب  الذي  الوقت 
الدرجة  متفاوتة الخطورة، من 
الثانية والثالثة البنيها اآلخرين 
سنتين،  ال��ع��م��ر  م��ن  البالغين 
وث��اث س��ن��وات)..( وال��ذي��ن تم 
إلى  السرعة  وجه  على  نقلهما 
الحسن  اإلقليمي  المستشفى 
الثاني، وإدخالهما غرفة العناية 
تم  ف����ي ح����ي����ن  ال������م������رك������زة، 
مستودع  إي���داع ال���ض���ح���ي���ة 

األموات

تلكس
اس����ت����ي����ق����ظ����ت  
خريبكة،  ساكنة 
مؤخرا، على هول 
ص����دم����ة ج���دي���دة 
وح�����ادث�����ة ف���ري���دة 
في  تمثلت  ومفجعة، 
الكاب  م��ن  كلب  وج��ود 
بالقرب  يتجول  الضالة 
من المستشفى اإلقليمي 
وبين  ال��ث��ان��ي،  الحسن 
حديث  رض���ي���ع  ف��ك��ي��ه 
مقزز،  منظر  الوالدة في 
ولم يتردد بعض المارين 

من مطاردة الكلب  لتخليص الجنين من 
بين فكيه)..(.

وحسب شهود عيان، فالجنين هو لفتاة في 
أوائل العشرينيات من عمرها، وشوهدت 
رأس  وغطاء  س��وداء  عباءة  ترتدي  وهي 

أخضر، قامت بوضع جنينها بالقرب من 
عمارة  أم���ام  ال��م��وج��ود  الكهرباء  م��ح��ول 
أن  قبل  بالفرار  ذلك  بعد  والذت  صوفال، 

يصير المولود بين فكي الكلب)..(.
وقد حضر رجال األمن لعين المكان لفتح 

تحقيق في الواقعة المفجعة والمؤثرة.

كلب يلتهم جنينا في واضحة النهار

مؤخرا،  ال��ق��ض��اة،  أح���د  ده���س 
دراجته  م��ث��ن  ع��ل��ى  ك���ان  م��واط��ن��ا 
أوالد  ق��ي��ادة  م��ن  بالقرب  الهوائية 

امبارك بإقليم بني مال.
وقالت بعض المصادر إن القاضي 
كان عائدا بسيارته من مدينة مراكش 
إلى بني مال، وبينما كان  متجها 
يسير بالقرب من قيادة أوالد امبارك، 
»فاجأته« دراجة هوائية تعبر الطريق 

ك�����ان ع���ل���ى م��ث��ن��ه��ا ش��خ��ص��ا في 
أصيب  ع��م��ره،  م��ن  الخمسينيات 
ب������ج������روح خ����ط����ي����رة ع����ل����ى إث����ر 

االصطدام.
المستشفى  نحو  الضحية  ونقل 
أن  إال  م��ال،  بني  بمدينة  اإلقليمي 
خطورة اإلصابة لم تمهله إال لحظات 
األخ����ي����رة بقسم  أن���ف���اس���ه  ل��ي��ل��ف��ظ 

اإلنعاش)..(.

مواطن يلقى حتفه في اإلنعاش بعد أن دهسه »قاض« بسيارته

احتجاج غير مسبوق.. 

المواطن 
الوادي 

المصطفى

»ليراك« وهو غاص بالفراشة والباعة الذين احتلوا حتى أبواب العمارات..



عني على
إعــــداد:

إسبانيا تتهم السماسرة بعد إلقاء القنابل المسيلة للدموع في سبتة  زهير البـوحاطي
األمن  ق��وات  أطلقت 
البوابة  أم���ام  امل��ت��م��رك��ز 
اإلسبان  ب��ن  ال��ف��اص��ل��ة 
مسيلة  قنابل  وامل��غ��رب، 
ل������ل������دم������وع م�������ن ن�����وع 
صنع  م���ن   )A.T.L 1(
املغاربة  على  إس��ب��ان��ي، 
هناك،  م���ن  امل��ت��ب��ض��ع��ن 
املغاربة  ب���ع���ض  ف���ق���ام 
ب���رش���ق���ه���م ب���احل���ج���ارة 
»ال���وس���ي���ل���ة ال���وح���ي���دة 
املستعملة« حسب بعض 

املواطنن)..(.
ه���ذا احلدث  وأم����ام 
متتبعون  وص��ف��ه  ال���ذي 
ب���األل���ي���م ط���ال���ب وزي����ر 
الداخلية اإلسباني الذي 
خرج في ندوة صحافية، 
املغرب بإعادة النظر في 

معبر باب سبتة احملتلة، 
إل��ى  وجود  يلمح  ك��أن��ه 

ووسطاء،  »س���م���اس���رة« 
إلى  املواطنن  يرشدون 

امل����ؤدى ثمن  ال��ب��ض��اع��ة 
والبضاعة  خ��روج��ه��ا، 

حجزها،  ي���ج���ب  ال���ت���ي 
يؤد  ل���م  ص��اح��ب��ه��ا  ألن 

عليها)..(. 
وي�������ؤك�������د رئ����ي����س 
الشرطة اإلسبانية بباب 
هؤالء  أن  احملتلة  سبتة 
والوسطاء  ال��س��م��اس��رة 
بعض  في  يقومون 
األحيان، بأعمال 
خ�������ط�������ي�������رة 
كتقدمي رشوة 
ل���ل���ع���ن���اص���ر 
األمنية مقابل 
ال������س������م������اح 
ل�����زب�����ون�����ه�����م 
إلى  ب����اخل����روج 
جواز  ب��دون  سبتة 
منتهي  ج���واز  أو  س��ف��ر، 

الصالحية)..(.

مصحوبا  ت��ط��وان  مدينة  باشا  أق��دم 
األمنية،  والعناصر  امل��س��اع��دة  ب��ال��ق��وات 
الباعة  وأمتعة  سلع  حجز  على  م��ؤخ��را، 
عبد  بن  شارع  في  املتواجدين  املتجولن 

الرحمن، دون إشعار أو إنذار سابق)..(.
من  كغيرها  ت��ط��وان  م��دي��ن��ة  وت��ش��ه��د 
تواجد  بسبب  اكتظاظا  املغربية  امل���دن 
بقدرة  حتولوا  الذين  املتجولن،  الباعة 

قادر إلى باعة دائمن )24/ 24(، محتلن 
من  املواطنن  مانعن  املدينة  جل شوارع 

استعمال األرصفة املخصصة للراجلن.
واقتصرت املبادرة التي قام بها باشا 
الشوارع  دون  معن  ش��ارع  على  املدينة 
األخرى، ما لم يرق بعض املواطنن، الذين 
وخصوصا  »ميز«،  فيه  األمر  أن  اعتبروا 

في هذا الشهر الكرمي.

ع��ل��ى غ���رار امل��ث��ل ال���ذي ي��ق��ول »دخول 
احل���م���ام م��اش��ي ب��ح��ال خ����روج����و«، تقوم 
إحدى قاعات الشاي واحللويات في شارع 
احلسن الثاني بوضع الفتة كبيرة وبالبون 
ك��ت��ب عليها  ب��ال��ل��ون األب���ي���ض،  ال��ع��ري��ض 
الزبائن)..(  الفطور باملجان، من أجل جلب 
صغير  ملصق  ي��وج��د  ال��وق��ت،  نفس  وف��ي 
ب�25  الفطور  عليه  مكتوب  لالفتة،  محاذ 
درهما فقط، فيتم مطالبتهم بأداء احلساب 
بعد انتهائهم من وجبة الفطور التي ظنوا 
في  لكنها  مجانية،  أنها  اإلع��الن  خالل  من 

احلقيقة مصيدة)..(. 

باشا تطوان يطبق القانون في شارع واحد وينسى الشوارع األخرى

الدخول للمقهى بالمجان.. 
لكن الخروج بـ25 درهما
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>  أحمد موشيم

استنكر عدد من الكتبين في جهة سوس، 
دعم  جمعيات  رؤساء  بعض  تصرفات 
التعليمية،  باملؤسسات  النجاح  مدرسة 
مهمة  مالية  مبالغ  عليهم  فرضوا  الذين 
مؤسساتهم  تزويد  بصفقة  الفوز  قصد 
بالكتب واألدوات املدرسية لفائدة التالميذ 

استعدادا للموسم الدراسي املقبل.
هذه  رؤساء  بعض  الكتبيون  واتهم 
اجلمعيات الذين هم في نفس الوقت مديرو 
نفوذهم  باستغالل  االبتدائية،  املؤسسات 
تتراوح  مهمة  مالية  مكاسب  إلى  للوصول 
ما بن 5 آالف درهم و8 آالف درهم كرشوة 

املدرسية،  واألدوات  الكتب  بصفقة  للفوز 
الوزارية  املذكرات  مضمون  على  ضدا 
على  مناسبة،  من  أكثر  في  حترص  التي 
املليون  مشروع  صفقات  توزيع  ضرورة 
ممكن  عدد  أكبر  وعلى  بالشفافية،  محفظة 

من املكتبات.
وما يزال بعض الكتبين ينتظرون توصلهم 
باملوسم  اخلاصة  املالية  مبستحقاتهم 
بكل  التزامهم  رغم  املاضي،  الدراسي 
الشروط التي تنص عليها املذكرات الوزارية 
كل  مناشدين  اخلصوص،  بهذا  الصادرة 
بأداء  بالتعجيل  اإلقليم  في  املسؤولن 
املوسم  وأن  خاصة  املالية،  مستحقاتهم 

الدراسي اجلديد على األبواب)..(.

في  مكتبة  صاحب  القضائية،  الضابطة  أوقفت 
تزوير  في  تورطه  خلفية  على  دباب«  »بن  حي 

طوابع رسمية مزورة)..(.
ضبط  عندما  واعتقاله  إيقافه  تفاصيل  وتعود 
أثناء  بفاس  احل��ض��ري  النقل  ح��اف��الت  مراقبو 
للنقل  حافلة  منت  على  طالبا  املراقبة،  عمليات 
حتمل  االن���خ���راط  ب��ب��ط��اق��ة  متلبسا  احل��ض��ري 
 ،2014 ويونيو  م��اي  لشهري  م��زوري��ن  طابعن 

اقتناهما من مكتبة)..(.
وأكد الطالب أثناء اعترافه في محضر، اقتناءه 
دل  كما  املوقوف،  مكتبة  من  املزورين  الطابعن 
اقتنى  التي  املكتبة  عنوان  على  األم��ن  عناصر 
بغية  صاحبها  إيقاف  ومت  الطابعن)..(  منها 

االستماع إليه والتحقيق معه في النازلة)..(.

التالعب المسيء بمبادرة المليون محفظة

اعتقال صاحب مكتبة 
بسبب طوابع بريدية مزورة

سوس

فاس

فجيج

ما معنى أن ينجح
 تالميذنا بمعدل 20/3

والثانية  األول��ى  السنة  أقسام  مجالس  ق��ررت 
بثانوية سيدي عبد اجلبار اإلعدادية مبدينة فجيج 
مستوى  على  نوعها  م��ن  األول���ى  ه��ي  سابقة  ف��ي 
استثناء،  ب���دون  التالميذ  جميع  جن��اح  اإلق��ل��ي��م، 

وهكذا جنح عدد من التالميذ مبعدل 03/ 20.
نوعه،  من  الفريد  احلدث  هذا  تفاصيل  وتعود 
احملسوبن  األس��ات��ذة  م��ن  مجموعة  ت��ق��دم  حينما 
النجاح  النقابات مبقترح حتديد عتبة  على إحدى 
للبعض،  يرق  لم  الذي  الشيء   ،20  /10 معدل  في 

وعارضوه بطريقة هستيرية)..(.
وأم���ام ح��دة امل��ع��ارض��ة، ت��ن��ازل األس��ات��ذة عن 
على  ي��ق��وم  ج��دي��دا  مقترحا  وط��رح��وا  مقترحهم، 
من  انطالقا  النجاح  عتبة  رفع  في  التدرج  أس��اس 
معدل 8/ 20، فقوبل بالرفض كذلك، حينها اقترح 
ب��ع��ض األس��ات��ذة جن��اح ال��ت��الم��ي��ذ مب��ع��دل 6/ 20 
بدعوى االحتفاظ بهم بعيدا عن الشارع، وبالتالي 
تلميذا   12 ه��و  امل��ك��رري��ن  التالميذ  ع��دد  سيكون 
مما  الثانية،  بالسنة  تالميذ  و4  األول��ى،  بالسنة 
ج��ع��ل أح���د األس���ات���ذة ي��ح��ت��ج ع��ل��ى ه���ذا املنطق، 
تنفيذه،  مت  ما  وهذا  التالميذ  كل  بنجاج  ويطالب 

فنجح اجلميع)..(.
باإلقليم  التعليمي  للشأن  متتبعون  وي��ق��ول 
إلعادة  الوصية  اجلهات  تدخل  يستدعي  األمر  إن 
األمور إلى نصابها، فأي معنى للمراقبة املستمرة 
بدون  سينجح  ال��ك��ل  ك���ان  إذا  ال���ي���وم،  ه���ذا  ب��ع��د 

معدل)..(.

إنزكان

أنصار العدالة والتنمية يهاجمون 
السيسي في وقفة فلسطين

تصريحات الكتبيين تفترض التحقيق:

بلمختار

بعض الباعة املتجولني 
الذين حجزت بضائعهم

> بوطيب الفياللي

نظم حزب العدالة والتنمية بتنسيق 
التوحيد واإلصالح، والفضاء  مع حركة 
وقفة  م����ؤخ����را،  ل��ل��م��ه��ن��ي��ن،  امل���غ���رب���ي 
ملقهى  املقابلة  الساحة  في  احتجاجية 
شهرزاد مبدينة إنزكان، للتنديد باإلبادة 
بنيامن  ق��وات  تشنها  التي  اجلماعية 
قطاع  على  إسرائيل  وحلفاء  نتنياهو، 
غزة)..(. ورفع احملتجون الفتات تضامنية 
مع سكان القطاع ورددوا شعارات تؤيد 
خصوصا  الفلسطينية،  املقاومة  صمود 

في  ال��الف��ت  أن  غير  ال��ق��س��ام)..(  كتائب 
ه��ذه ال��وق��ف��ة االح��ت��ج��اج��ي��ة ه��و تعرض 
انقالب  قاد  الذي  السيسي،  الفتاح  عبد 
محمد  املنتخب  الرئيس  ضد  يوليوز   3
م��رس��ي، وك���ذا ش��ي��خ األزه����ر ال���ذي أيد 
ال��ن��ق��د  ورددوا  ل��واب��ل م��ن  ال��س��ي��س��ي، 
شعارات: »السيسي يا ملعون.. غازا في 
العيون«، و»يسقط يسقط حكم العسكر.. 
هتف  وق��د  األزه���ر«،  يسقط شيخ  يسقط 
احلاضرون بهاته الشعارات بتزامن مع 
األصابع  ذات  العدوية  رابعة  رفع شارة 

األربعة)..(.
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أعتبر نفسي محظوظا ألن الله 
منَّ علي بحضور عدد كبير من 
بالقصور  الهامة  المناسبات 
الله  أدام  ال��ع��ام��رة  ال��م��ل��ك��ي��ة 
ع��م��اره��ا، وح��ف��ظ رم���ز سيادة 
جاللة  المغرب  ورخ���اء  وأم���ان 

الملك محمد السادس.
أحضر  م����ا  ك���ث���ي���را  وك���ن���ت 
االح��ت��ف��االت ال��ت��ي ك��ان��ت تقام 
بمناسبات أعياد العرش وأعياد 
الشباب في عهد مبدع المسيرة 
الخضراء الملك الحسن الثاني 
ال��ل��ه روح���ه، حيث كنت  ق��دس 
ألتقي أهم وأكبر قادة العالم من 
ملوك ورؤساء دول يشار إليهم 
بالبنان. وفي عيد العرش لسنة 
1986، كان الجو لطيفا جدا في 
من  وكنت  الربيع.  فصل  مطلع 
ضيوف حفل كبير برحاب القصر 
فؤاد  الملك  فلمحني  الملكي، 
الثاني، ملك مصر فهرع نحوي 
واحتضنني بحرارة ثم قال لي: 
»توجد في القصر اآلن شخصية 
الملك سيمون  إن��ه  ج��دا،  هامة 
ال��ث��ان��ي، م��ل��ك ب��ل��غ��اري��ا. وهو 
متواضع ودمث األخالق ويمكنك 
إج����راء ح����وار ص��ح��ف��ي معه«. 
يدي  ف��ؤاد من  الملك  وأخ��ذن��ي 
وتوجهنا نحو جهة أخرى من 
يقف  ك��ان  حيث  القصر  ب��اح��ة 
شاب طويل القامة في منتصف 
العمر متجاذبا أطراف الحديث 
من  دبلوماسية  مع شخصيات 
العربية،  ال���دول  وم��ن  أوروب����ا 
قائال:  ف��ؤاد  الملك  له  فقدمني 
»أعرفك على السيد رمزي صوفيا 
مقيم  عراقي  الذي هو صحفي 
إقليمي  مدير  وه��و  بالمغرب، 
ومدير تحرير »جريدة السياسة 
الكويتية« - الطبعة الدولية التي 
وفي  إفريقيا  شمال  في  ت��وزع 
أوروبا، ويرغب في إجراء حوار 
ال��م��ل��ك سيمون  ف��ق��ال  م���ع���ك«. 
موجها كالمه لي: »الملك فؤاد 
على  عزيز  صديق  هو  الثاني 
صراحتي،  مدى  ويعرف  قلبي 
لهذا أؤكد لك بأنني سأجيب عن 
كل أسئلتك بمنتهى الوضوح«. 
أجالس  كنت  قليلة  أي��ام  وبعد 
الملك سيمون الثاني بناء على 
حفل  خالل  معا  حددناه  موعد 

القصر الملكي.
وكان سؤالي األول له كالتالي: 
»ما الذي جاء بك إلى المغرب؟« 
ف��ق��ال ل��ي ض��اح��ك��ا: »إن���ه نفس 
السبب الذي جاء بالملك فؤاد 
إلى هذا البلد الرائع، لقد وجدنا 
في المغرب ما يستحيل وجوده 

في بلد آخر، إننا ملوك سابقون 
سبق لنا أن كنا على رأس هرم 
والملك  بلداننا،  ف��ي  السلطة 
الحسن الثاني بشهامته النادرة 
وشخصيته  الكريمة  وأخالقه 
العريقة األصول يعاملنا وكأننا 
ال نزال ملوكا، حيث يعطف علينا 
وي��م��س��ح حسرات  وي��س��اع��دن��ا 
لقد  قلوبنا،  في  الملقاة  القدر 
وجدنا فيه من النبل واألخالق 
الكريمة ما لم نجده في أي مكان 
الثاني  الحسن  الملك  إن  آخر. 
يعامل كل الذين غدر بهم القدر 
والشعب  وطيبوبة،  ك��رم  بكل 
ملك  المغربي محظوظ بوجود 
وشهامة  حكمة  م��س��ت��وى  ف��ي 
وأخالق وثقافة الملك الحسن 
الثاني الذي أبهر العالم أجمع 
بطريقة حكمه لبلده التي جعلت 
المغرب يحقق ازدهارا يحتاج 
لقرون طويلة«. وسألته: »كيف 
البلغاري يعيش  الشعب  كان 
أيام الملكية وكيف هي أحواله 
اليوم؟« فأجابني: »أرجوك أن 
ت��ط��رح ن��ف��س ال���س���ؤال على 
كيف  ف���ؤاد،  الملك  صديقك 
ك��ان��ت م��ص��ر ت��ع��ي��ش إبان 
العهد الملكي؟ وكيف عصفت 
ب��ه��ا ال��ح��ي��اة ب��ع��د ذه���اب 
الملكية؟ بل لماذا ال تسأل 
كان  ك��ي��ف  ك��ع��راق��ي  نفسك 
النظام  ع��ه��د  ف���ي  ال���ع���راق 

الملكي، وكيف انقلبت أحواله 

االنقالبيين  م����ج����يء  ب���ع���د 
وال��ث��وري��ي��ن؟ ث��م أس��أل��ك لماذا 
تعيش بعيدا عن بلدك، فلو كان 
في  والديمقراطية  االس��ت��ق��رار 
بلدك لما غادرتها، ولكن األنظمة 
تجعل  الملكية  بعد  تأتي  التي 
الطفل الصغير راغبا في مغادرة 
وعدم  القالقل  ف��رط  م��ن  وط��ن��ه 
االستقرار. إن كل الشعوب التي 
يحكم  الملكية  أنظمتها  فقدت 
عليها بالقهر واالنحطاط وعدم 
والغم  الهم  ترى  األم��ان، حيث 
بعد  الشعب  وج��وه  على  باديا 
الرخاء واالطمئنان والرقي الذي 
يكون عليه خالل العهد الملكي. 
ال  ال��ت��اري��خ  إن 
وال  أح���دا  يظلم 
يكتم أس��رار أي 
ويمكنك  ن��ظ��ام. 
تاريخ  م��راج��ع��ة 
النظام 

كانت  عندما  العراقي  الملكي 
الديمقراطية والعدالة واالزدهار 
معروفا بالعراق، وكنا حتى في 
عن  ونتحاكى  نحكي  أوروب����ا 
الرخاء الذي كان يعم وطنك، ثم 
وتقتيل  فقر  إلى  الحال  انقلب 
ورعب بعد ذهاب النظام الملكي، 
وهذا هو الحال في بلغاريا، وفي 
مصر، وفي كل البلدان السيئة 
الحظ التي فقدت عروش الملك 
بها وآل الحكم فيها إلى شردمات 
وشردمات من االنتهازيين على 

حساب تقدم الشعب«.
فسألته: »هل تنازلت عن عرشك 
مضطرا؟« فقال لي منتفضا: »أنا 
حكم  نظام  عن  أب��دا  أتنازل  لم 
عائلتي أبدا، ولم أوقع على أية 
أوراق للتنحي عن العرش، ولكن 
تم خلعي من طرف الشيوعيين 
في بلغاريا في سنة 1946 دون 
التفكير في مستقبل شعبي الذي 
وأنا  ف���ي.  وي��ث��ق  يحبني  ك���ان 
لقب  أحمل  ال��ي��وم  لحد  م��ازل��ت 
»تزار« أي الملك )وهو لقب كان 
دول  ب��ع��ض  م��ل��وك  يحمله 
البلقان(، وقد توفي والدي 
في  وأن��ا   1943 في سنة 
سن السادسة من عمري، 
على  ملكا  تنصيبي  وت��م 
ب��ل��دي ب��ل��غ��اري��ا ف��ي تلك 
ظل  ولكن  ب��ال��ذات،  السن 
ع��م��ي وك��ي��ال ع��ل��ى عرشي 
صغيرا  طفال  كوني  بسبب 

آنذاك، ولكن دخول الشيوعيين 
البالد  قلب  علينا  السوفيات 
رأسا على عقب، وهكذا تم نفينا 
ح��ي��ث واص���ل���ت ت��ع��ل��ي��م��ي في 
ف��ت��رة قصيرة  ب��ع��د  إس��ب��ان��ي��ا 
وسألته:  مصر«.  في  قضيتها 
إل��ى وطنك حيث  ع��دت  »وكيف 
الباهر  االستقبال  عن  سمعنا 
الشعب  ل����ك  خ��ص��ص��ه  ال������ذي 
مبتسما:  لي  فقال  البلغاري؟« 
تتذكره  أن  الذي يجب  »الشيء 
دائما هو أن أي شعب فوق هذا 
الكوكب يعيش لفترة من الزمن 
في ظل النظام الملكي ال يمكنه 
أبدا نسيان الَمَلكية أو االقتناع 
باإلكراه  تأتيه  التي  باألنظمة 
بعدها، وقد عاين العالم أجمع 
كيف أنه في 1990 وبعد سقوط 
بلغاريا حصلت  في  الشيوعية 
على جواز سفر بلغاري جديد، 
وفي 1996 وبعد 50 عاما على 
ع��زل��ي ع��ن ال��ع��رش ع���دت إلى 
بلغاريا وقوبلت بحشود مهللة 
احتفالية  أج���واء  ف��ي  بعودتي 
رائعة جعلت العالم أجمع يتأكد 

بأن شعبي لم ينسن أبدا.
بعد  فعلت  »وم���اذا  فسألته: 
»لقد  لي:  فقال  لوطنك؟  عودتك 
السياسية  أنشطتي  استأنفت 
لخدمة الشعب البلغاري بكل ما 
وهكذا  ب��ه،  القيام  وسعي  ف��ي 
أسست حزب »الحركة الوطنية 
لالستقرار والتقدم«، الذي حصل 
على نصر كبير في االنتخابات 
العامة في 2001 بفوزنا ب�120 
مقعدا من أصل 240 مقعدا في 

البرلمان.
وفي 24 نونبر من نفس السنة 
أول  وأصبحت  حكومة  شكلت 
عهدها  ف��ي  ب���الده  ي���رأس  ملك 
للوزراء،  كرئيس  الجمهوري 
وخالل فترة حكومتي انضمت 
بلغاريا إلي الناتو وحققت تقدما 
في مجال انضمامها المستقبلي 
إلى االتحاد األوروبي«. فطرحت 
عليه سؤاال حساسا: »وما رأيك 
الملكي  ال���ن���ظ���ام  ع������ودة  ف����ي 
محرجا:  لي  فقال  لبلغاريا؟«، 
»أرج��وك أن تزيح هذا السؤال 
من ح��وارن��ا، فال ج��واب عندي 
عليه، وكل ما يمكنني قوله لك 
وللعالم أجمع هو أنني سأبقى 
طيلة حياتي في خدمة الشعب 
هو  يهمني  ما  وك��ل  البلغاري، 
الصالح العام لوطني ولشعبي، 
من  به  القيام  يمكنني  ما  وك��ل 
أج�������ل ذل�������ك ل�����ن أت����������ردد في 

تحقيقه«.

الملك سيمون الثاني ملك بلغاريا: 
»ثبت بالدليل الساطع أن الملكية 

دعامة استقرار الشعوب«

الصحفي رمزي صوفيا في إحدى المناسبات وفي الوسط الملك سيمون الثاني

لقد وجدنا في المغرب ما يستحيل وجوده في بلد آخر، إننا ملوك سابقون سبق لنا أن كنا 
على رأس هرم السلطة في بلداننا، والملك الحسن الثاني بشهامته النادرة وأخالقه 

الكريمة وشخصيته العريقة األصول يعاملنا وكأننا ال نزال ملوكا

شخصيات عرفتها

أي شعب فوق 
هذا الكوكب يعيش 

لفترة من الزمن في ظل 
النظام الملكي ال يمكنه أبدا 

نسيان الملكية أو االقتناع 
باألنظمة التي تأتيه 

باإلكراه بعدها



 

تساءلت أكثر من مرة عن كتابة تاريخ مراكش وحاولت 
القيام بهذه العملية في »السبعينيات« ووضعت فهرسة 
ومخططا أنهيتهما وحاولت طبعهما، ومن الذين أطلعت 
على مشروعي أحد اإلخوان العاملين، إذ ذاك، في جريدة 
»الميثاق الوطني« األخ عبد القادر شبيه، فكتب هذا الخبر 

في الملحق الثقافي لنفس الجريدة »الميثاق« إذ ذاك. 
كدت أنسى الموضوع أو كادت الذاكرة تنسيني إياه، إال 
أن األخ البشير النظيفي ذكرني به بعدما أحظر لي نص 
ما كتبته المجلة... قد يكون ما حال بيني وبين إظهار 
مشروعي ما كان يعرفه الطبع للعمل الفكري واألدبي في 
»السبعينيات« من تكاليف مادية وانعدام متسع من الوقت 
ونحن نباشر عمل التدريس داخل األقسام، ثم ما أخبرني 
به المرحوم السيد عبد الوهاب بنمنصور الذي قابلته 
الكافية من  وأنا متأبط لمشروعي الذي لم ينل العناية 
السيد بنمنصور، الكثير االهتمام بمهامه ومسؤولياته 
داخل القصر الملكي العامر... وما كان لي من وراء ذلك 
سوى العمل على تصحيح وإضافة كل ما بدا لي ضرورة 
إضافته أو الحذف منه أو تصويب ما ارتأيته في حاجة 
تصويب، وهذه وحدات مما يحول دون إظهار المخطوط 

أو جعله مطبوعا...
إن كتابة تاريخ مراكش ورجالها ضرورة تستوجب القيام 
بهذا العمل إلحياء تاريخ منسي، ورجال لم يعد ِذْكُرُهْم 
يذكر أو ينشر فمراكش »حاضرة المغرب وعاصمة ثالث 
من دوله الكبرى... المدينة التي كانت خالل قرون ملء 
األفكار  إليها  تتجه  التي  والقبلة  واألب��ص��ار،  األسماع 
واألنظار، والمركز الذي تصدر منه األوامر فتنفذ بحدود 
مصر وقلب إسبانيا وعلى ضفاف نهري النيجر والسنغال، 
هذه البلدة المجيدة التي جبيت إلى بيوت مالها األموال، 
ها التجار بأنفس  وسطعت في أفقها شمس الخالفة، وأَمّ
واألطباء  الفالسفة  وقصدها  السلع،  وأثمن  البضائع 
واألدباء والعلماء للعمل في قصورها ودواوينها والتعليم 

م�������������ن في مدارسها ومعاهدها واالكتساب 
أم��وال��ه��ا وأرزاق����ه����ا... هذه 

البلدة الطيبة التي أدركت 
كل هذا المجد، وجمعت 

الفضل  ه��ذا  جميع 
شاهد  وال����ف����خ����ر، 
صدق وبرهان حق 
على ما نقول، فقد 
بها  العناية  قلت 
من  وحديثا  قديما 
والطارئين  أهلها 

تخص  ول���م  عليها، 
بالتأليف  ك��ع��اص��م��ة 

الوفير والتصنيف الكثير 
كما خصت العواصم غيرها 

والحواضر سواها، حتى ال يكاد ما 
ألف عنها يساوي أو يقل عما ألف عن مدن متوسطة أو 
قرى صغيرة تقل أهميتها عن أهمية مراكش بكثير«، )أنظر 
تأليف  األع��الم،  من  وأغمات  بمراكش  حل  بمن  اإلع��الم 
األول، حرف: ج، من مقدمة  الجزء  إبراهيم  بن  العباس 

الراحل عبد الوهاب بنمنصور(. 
لقد تعمدت ما ذكره مؤرخ المملكة كشاهد حق على ما 
يذكر  من  تجد  لم  التي  البلدة،  ه��ذه  به  وتتميز  تميزت 
بمكانتها، فقد ُعَدّ العباس التعارجي بما كتبه في عشرة 
مجلدات مقال رغم موسوعيته في البحث والتنقيب عمن 
حاول  وعندما  األع���الم،  من  حلها  من  أو  مراكش  سكن 
البعض الكتابة عن ثلة من علمائها في القرن العشرين 
اختلط الحابل بالنابل وجعلت شهادة العالمية في مصاف 
ابن رشد، وابن ماجة، وابن طفيل صاحب كتاب »حي ابن 
يقضان«، فعندما نقرأ كتاب »علماء جامعة ابن يوسف في 
القرن العشرين« )الطبعة الثانية( ال نفتأ نسلم بأن مؤلفه 
أضاف جديدا لما طبعه مؤخرا، فنفس األخطاء المطبعية 
التي لوحظت في الطبعة األولى مازالت مثبتة مع ذكره 
في مقدمة الطبعة الثانية أنه وقف على تصحيح ما ارتكب 
من أخطاء في الطبعة األولى، بعد النجاح الكبير الذي 
لقيه كتابه »علماء جامعة ابن يوسف في القرن العشرين« 
وما يزال المؤلف في طبعته الثانية »المصححة« يكتب 
في صفحته السابعة لكلمة »مثينا« بالتاء المعجمة، وجملة 
»أو مراسلة أبنائهم« بدل أبناءهم )صفحة: 8، من الطبعة 
بدل  كبار«  علماء  اليوسفية  الجامعة  و»عرفت  الثانية(، 

كبارا )صفحة: 18، الطبعة الثانية(.
وقد نبهنا في الحلقة السابقة إلى هذه المالحظة بالذات... 
فأين تدارك األخطاء المرتكبة لعلماء جامعة ابن يوسف 
في الطبعة الثانية؟ ثم أين ما يجب تداركه بمن وضع أمام 
أسمائهم عالمات االستفهام »شرع أحمد؟« و»شرع عبد 
الرحمن؟« مع العلم أن أخاهما األستاذ عبد السالم شرع 
في لقاء يومي مع المؤلف في مكتبة أخينا الشاعر بنعبد 

عبد الجليل شفاه الله.

اإلسالم هو الدين الحنيف الذي أكمله الله وارتضاه لعباده جميعا، 
يقول تعالى »اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت 
لكم اإلسالم دينا«، واآلية كما ورد في كتاب: »أيسر التفسير« هي »إخبار 
منه تعالى لعباده المؤمنين بما هو إنعام عليهم منه وامتنان، فأوال: 
إكمال الدين بجمع عقائده وعباداته وأحكامه وآدابه، حتى قيل إن هذه 
اآلية نزلت عشية يوم عرفة عام حجة الوداع، ولم يعش الرسول صلى 
الله عليه وسلم بعدها إال إحدى وثالثين ليلة، وثانيا: إتمام نعمته تعالى 
عليهم، فآمنهم بعد خوف، وقواهم بعد ضعف، ونصرهم وأعزهم بعد 
جهل، وهداهم  بعد ضالل، وثالثا: رضاه باإلسالم دينا لهم، حيث بعث 
ن عقائده وشرائعه وأبعدهم عن األديان  رسوله وترك كتابه عليه، فبَيّ
الباطلة، وأغناهم بما رضي الله لهم وهو اإلسالم القائم على االستسالم 
ُم العروج إلى الكماالت، ومرقى كل  لله تعالى ظاهرا وباطال، وذلك ُسَلّ

الفواضل والفضائل والسعادات ولله الحمد ولله المنة«.
اإلسالم هو دين البشرية جمعاء، سواء من آمن به أو من لم يؤمن، يقول 
مصطفى المتوكل »وهب الله الحق في الحياة الكريمة للجميع )أي في 

ظل اإلسالم( ولم يشترط لذلك اإليمان به«، فالذي رفضه إنما رفض 
دينه باعتبار أن الدين الوحيد الذي »يعده الله دينا ويقبله 

من الناس بعد بعث خاتم النبيئين«، )في ظالل القرآن، 
ص: 288(، هو كذلك ألن الفطرة البشرية بها حاجة 

ذاتية إلى التدين وإلى االعتقاد بالخالق، بل إنها 
حين تصح وتستقيم تجد في أعماقها اتجاها إلى 
ب��وج��وده، ووظيفة  قويا  وإحساسا  واح��د،  إل��ه 
العقيدة الصحيحة »ليست إنشاء شعور بالحاجة 
إلى إله، فهذا مركوز في الفطرة ولكن وظيفتها 
كما قال السيد قطب هي تصحيح قصور اإلنسان 
لإلله، وتعريفه بالحق الذي ال إله غيره، تعريفه 

بحقيقته وصفاته، ال تعريفه بوجوده وإثباته...، 
والشك في حقيقة الوجود اإللهي أو إنكاره هو بذاته 

دليل قاطع على احتالل في الكينونة البشرية، وعلى 
تعطل أجهزة االستقبال واالستجابة الفطرية فيها«، )في 

ظالل القرءان، صفحة: 48(.
هو دين المخالطة بقصد »الموعظة وتصحيح الفاسد والمنحرف والدفع 
إلى عدم السكوت على ما يبديه الفاسقون«، ألن السكوت عن ذلك فيه 
»تدليس على الناس ومهانة لدين الله والقائمين عليه« قالت سيدتنا 
عائشة رضي اله عنها قال رسول الله صلى الله عيله وسلم »من وقر 
صاحب بدعة فقد أعان على هدم اإلسالم«، هو دين منهج بتصور عام 
وشمولي »أنقد كاهل البشرية من أسطورة الخطيئة الموروثة« تصور 
له ويسبح  بارئه ويخضع  »كون مسلم مؤمن يعرف  الذي هو  للكون 
بحمده كل شيء« »ولله يسجد من في السموات واألرض طوعا وكرها 
وظاللهم بالغدو واآلصال« )سورة الرعد(، فاإلنسان وكما ورد في كتاب 
الذي  الكون  في  ))يعيش  ومقوماته«  اإلسالمي  التصوف  »خصائص 
تتجاوب جنباته بأصداء اإليمان واإلسالم، وأصداء النسيج والسجود، 
وذرات كيانه وخالياه تشارك في هذه األصداء وتخضع في حركاته 
الفطرية للنواميس التي قدرها الله((، ولذلك يقول السيد قطب »الدين 
ال يوجد حقيقة بمجرد إعالن القاعدة النظرية، وال بمجرد اعتناقها وال 
بمجرد الشعائر التعبدية فيها، إن هذا الدين منهج حياة، ال يتمثل في 
وجود فعلي إال أن تمثل في تجمع حركي، أما وجوده في صورة عقيدة 
فهو وجود حكمي ال يصبح حقا إال حين يتمثل في تلك الصورة الحركية 

الواقعية«، وقد أكد هذا الرأي اإلقبال على اإلسالم في البرازيل بمناسبة 
كأس العالم األخير، إذ أورد رئيس المجلس األعلى لألئمة والشؤون 
اإلسالمية هناك بأن معتنقي دين الله الحنيف في دولة البرازيل في 
تزايد، بسبب حملة »اعرف اإلسالم« التي قام المسؤولون عنها بعمل 
جبار »نابع من تجمع حركي«، تمثل في توزيع 2.8 مليون كتاب يعرف 
التذكير  وهي  أال  الرائعة،  للمهمة  دعوية  سيارات  وبتوفير  اإلس��الم 
باإلسالم وبتعاليمه النبيلة وعظمته، وليس إرغام الناس على الهدي، 
يقول السيد قطب »وليس الرسول صلى الله عليه وسلم موكال بالناس 
يسوقهم إلى الهدي سوقا، إنما هو مبلغ وهم موكولون إلى إرادتهم 
وإلى اختياراتهم وإلى قدر الله بهم في النهاية« وفي هذه إشارة إلى 
فإنما يضل  لنفسه ومن ضل  يهتدي  فإنما  اهتدى  »فمن  تعالى  قوله 

عليها«.
اإلسالم لم يكن تجمعا طبقيا كما كان عليه الحال من قبل، بقدر ما هو 
تجمع قائم على آصرة إنسانية متينة، ومبني على المساواة والتكافل 
االجتماعي، وعلى تفريد اإلنسان بخصائصه كما فطره الله عليها، فقد 
أرسى قاعدة »المثالية«، ودعم منهج الالتفاضل، ألن الله ال ينظر 
)ب��ال��ن��ف��ي( إل��ى ص��ورن��ا وأرص��دت��ن��ا وال إل��ى ألواننا 
في  نخفيه  وما  قلوبنا  إلى  ينظر  ولكن  ولهجاتنا، 
يقيم  ال  لذلك  دواخلنا  في  عليه  ونتكتم  ص��دورن��ا، 
الحساب على مجرد شكل األعمال واألفعال وكيفية 
الله  إتيانها، بل على نية فاعليها كما قال رسول 
على  الناس  يبعث  »إنما  وسلم  عليه  الله  صلى 
الرباني في تعاظم قوى  نيتهم«، وهذا هو السر 
الشر  نزعات  النفوس وتعطل  في  الكامنة  الخير 
المتغلغلة فيها، هذا زيادة على حثه )أي اإلسالم( 
البشر، على  التسامح والتعايش بين سائر  على 
الوحدة البشرية، ألنه يصبو إلى مجتمع خال من 
كل أسباب العنصرية والحروب الفتاكة التي أصبحت 
المسلمين  بين  ما  في  ومنتشرة  متفشية  أيامنا  في 
بعضهم لبعض، وفي ما بينهم وبين أعداء الله الذين يرون 
في اإلسالم خطرا قادما، خاصة بعد أن كثر االتباع وانتشر 
الدين في كل ربوع العالم في شكل انتفاضة جديدة كما قال أحد الفقهاء، 
وتأكد بعض األجانب بعد أن رأوا بأم أعينهم بيوت الله كيف تمأل عن 
آخرها بشباب ناضج بالفكر، وقوي اإليمان، يسعى دون ضغط أو إكراه 
العزيز، من أولئك  الله وإلى عبادته سبحانه، وتالوة كتابه  إلى ذكر 
األجانب.. مجموعة من القساوسة زاروا المغرب مؤخرا، )األيام األولى 
من رمضان كما أوردت ذلك بعض الصحف(، ووقفوا على حقيقة اإلسالم 
وعلى تعاليمه السمحة القائمة على المبادئ السامية وعلى حب الخير 
والتعاطي مع اإليثار وعلى األخالق الرفيعة التي مازال الغرب يدير 
اللقاءات تلو األخرى من أجل الوصول إلى جواب عن سؤال كبير، وهو 
هل يمكن التأسيس ألخالق دون إله ودون دين؟ سؤال أجاب عنه رسول 

الله صلى الله عليه وسلم عندما قال 
»إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق«، وأجاب عنه مفكرون كبار، آخرهم طه 
عبد الرحمن الذي قال »ويبدو أن أشد هذه الفصول خطرا وأبلغها أثرا 
هو فصل األخالق عن الدين، إذ انعكس بشدة على صلة األخالق باإليمان 
بعض  يدعي  ألن  الطريق  فتح  كما  باإليمان  ال��دي��ن  صلة  ع��ن  فضال 
تصادم  مسبوقة  غير  سلوكية  وأنماطا  شعورية  أحواال  المعاصرين 

الوجدان قدر مصادمتها للعقل، مثل االتصاف بأخالقية بال ألوهية«.

المجازر التي تعرفها بعض المناطق في العالم »المشرق العربي نموذجا« 
تؤكد أن البشرية قد أخذت تنسلخ عن أنسنتها حيث تحول بنو آدم إلى 
وحوش يفترسون بعضهم البعض، بل إن هناك من بين هذه الوحوش من 
ال يعرف لماذا يعض أخاه ومن أجل ماذا، حيث اختلط الحابل بالنابل ولم 
يعد يعرف من يحارب من، إذ كثرت التنظيمات اإلرهابية وكثرت أسماؤها 
وأنماطها بل قد تعد على بعض قادات هذه التنظيمات التحكم في تدبير 
وليبيا  اليمن  وف��ي  وف��ي سوريا  ال��ع��راق  في  يجري  ما  وذل��ك  شؤونها، 
وأفغانستان، بل وصلت هذه التنظيمات إلى شمال إفريقيا وبعض بلدان 
الساحل، ولم ينج المغرب من هذه التهديدات حيث أخذت بعض التنظيمات 

وزير  بذلك  اعترف  وقد  ترابنا،  إلى  قريبا  بالوصول  تتوعدنا، 
الداخلية حصاد أمام نواب األمة حيث اعترف أن هناك ما 

ال يقل عن ألفي شاب مغربي يحاربون اليوم في العراق 
وفي سوريا، وأن بعضهم وصلوا إلى مراتب القيادة 

في هذه الحروب.
ومما الشك فيه أن أجهزتنا األمنية بجميع أطيافها 
ظلت تتعامل مع هذه التهديدات بأقصى ما يمكن 
من الحذر واليقظة، األمر الذي جعلها تتمكن بفضل 
خبرتها من تفكيك ما ال يقل عن ثماني عشر خلية 
كانت تعتزم القيام بأعمال تخريبية بمختلف مدن 

اإلج����راءات  بفضل  ذل��ك  لها  تيسر  وق��د  المملكة، 
طويلة  خبرة  ع��ن  تنم  التي  االستباقية  واألب��ح��اث 

وتجربة تستحق التنويه، ومن جملة هذه اإلجراءات 
استقطابهم  ت��م  ال��ذي��ن  المغاربة  الشبان  أنشطة  تتبع 

وتسفيرهم إلى الخارج نحو البلدان التي اندلعت فيها حروب 
قبائلية وطوائفية شنتها بعض الجهات على أنها حرب جهادية تهدف 

إلى إعادة نظام الخالفة اإلسالمية، وهو حلم لطالما روج له بعض الظالميين 
المتشددين الذين اختلط في ذهنهم الدين بالسياسة وأطماعها.

وتلجأ أجهزتنا األمنية إلى إيقاف العائدين من الشبان المغاربة إلى أرض 
الوطن وتقديمهم إلى العدالة بعد إخضاعهم للتحقيق، وهنا أذكر وأستحضر 

التجربة التي اختارتها المملكة السعودية للتعامل مع هذا النوع من المغرر 
أطباء  عليه  يشرف  بهم  خاصا  م��رك��زا  أسست  حيث  أبنائها،  م��ن  بهم 
أخصائيون في علم النفس يتكلفون بإعادة تربية وتكوين هؤالء العائدين 
من فلول اإلرهاب، قصد تصحيح ذهنياتهم وإعادة إدماجهم في صفوف 
التجربة  المجتمع حتى يصبحوا مواطنين صالحين. وقد نجحت هذه 

وأعطت نتائج
قدماء  أصبح  فترة قصيرة حتى  إال  المركز  هذا  تأسيس  على  لم تمض 

المعالجين فيه يشرفون على تكفل وعالج الوافدين الجدد على المركز.
اتضح من نتائج هذه التجربة أن جل المغرر بهم هم شبان ارتموا في 
أحضان التنظيمات اإلرهابية ألنهم كانوا طعمة سائغة ابتلعتها 
هذه التنظيمات ألنهم لم يكونوا موضع عناية ال من 
األحزاب  طرف  من  وال  االجتماعية  المنظمات  طرف 
السياسية التي ال وجود لها بالمملكة العربية السعودية، 
استعملته  ومرتعا  أرض��ي��ة  ال��ف��راغ  ه��ذا  شكل  حيث 
التنظيمات اإلرهابية لتعزيز صفوفها، وهنا يحق لي 
أن أتساءل هل يعاني المغرب من نفس الفراغ، أم أن 
كثرة األحزاب عندنا جعلها تشكو من التخمة إلى 
تأطير  وهي  الرئيسية  مهمتها  عن  تخليها  درج��ة 
من  وتحصينه  المغربي  الشباب  وتوجيه  وتكوين 
االنحراف نحو التيارات المتشددة، فإذا أضفنا هذا 
أدركنا  والبطالة  والجهل  الفقر  إلى عوامل  التقصير 
مدى سهولة االستيالء على هذه الطبقة من شبابنا الذي 
اختار مكرها االغتراب والجهاد إلى جانب فلول عسكرية 
ال تمت لها بصلة ما عدا الدعاية التخدير الذي يستحوذ على 
بل  يستعصي  التي  اإللكترونية  اإلع��الم  رسائل  خ��الل  من  شبابنا 
يستحيل على األجهزة األمنية محاربتها مهما كان لديها من وسائل تقنية، 
لذلك فالسبيل الوحيد للتصدي لمثل هذه األخطار هو تجنيد جميع األحزاب 
والنقابات وكل هيئات المجتمع المدني لمحاربة مظاهر اإلرهاب بجميع 

أشكاله.

 محمد بركوش

 إدريس أبايا

 الحسين الدراجي
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المال  وناهبو  مفسدون  هناك 
الفاحش  الثراء  وأصحاب  العام، 
رئيس  يعرفهم  ه��ؤالء  مبرر،  دون 
الحكومة بأسمائهم واحدا واحدا، 
ال���ت���ص���دي لهم  ع�����وض  ول���ك���ن���ه 
ومحاكمتهم، حسب شعار حملته 
االنتخابية أسدى في حقهم فتواه 

المشهورة »عفا الله عما سلف«.
الدرجة  م��ن  م��ف��س��دون  وه��ن��اك 
األولى، يعتبرون بمثابة خط أحمر 
ممنوع الوصول إليهم أو االقتراب 

»يضربو  منهم  اقترب  ومن  منهم 
الضو«.

وع��ل��ى ذك��ر ال��ض��و، ه��ل يعتبر 
سيدي علي مقدسا في نظر رئيس 
الحكومة؟ وإال لماذا برأه من إفالس 
المجلس  ي��ق��ول  أن  قبل  المكتب 
إن  هذا  كلمته،  للحسابات  األعلى 
استطاع السيد جطو فعلها، وقبل 
أن يستفسر من طرف نواب األمة.

فإن  الحكومة  لرئيس  بالنسبة 
وإنسان  م��ق��دس  المكتب  رئ��ي��س 

شريف ونزيه، وما دور الشعب من 
لم  إن  والمستضعفين  الكادحين 
الورطة  من  إنقاذه  في  يساهموا 
التي هو فيها؟ ولماذا يصلحون؟ 
سيدي  بركة  من  يستفيدوا  حتى 

علي.
سيدي علي هذا، لهف قبل ذلك 
حوالي 90 مليارا من جامعة كرة 
قواعده  إلى  غادر وعاد  ثم  القدم، 
سالما غانما، وال أحد تجرأ على 
محاسبته، سواء المجلس األعلى 

األم����ة  ن�������واب  أو  ل���ل���ح���س���اب���ات 
يوزع  اليوم  هو  وها  بالغرفتين، 
البريمات يمينا وشماال على مدراء 
م��ك��ت��ب��ه، وي��ق��ي��م ال��ح��ف��الت فرحا 
الذي  والتأييد  العظيم،  بالنصر 

تلقاه من رئيس الحكومة.
ال��م��س��ؤول��ي��ة ف��ي م��ا آل���ت إليه 
األوضاع، يتحملها الشعب الساكت 
عن الحق، فهو الذي أوصل رئيس 
أنه  ظانين  مبتغاه،  إلى  الحكومة 
سيحارب الفساد واالستبداد ولكنه 

عفا عمن عفا، وبرأ من برأ، وشرد 
من شرد في ظرف وجيز من تحمل 
المسؤولية، وأغرق البالد بالديون 
»غرقة لم يسبق لها مثيل في عهد 
ال��ح��ك��وم��ات ال��س��اب��ق��ة«، وه���ا هو 
المواطنين  ج���ي���وب  ي��س��ت��ن��زف 
الضعفاء قصد إخالء ذمة األغنياء، 
ويتبع سياسة إغناء الغني وإفقار 
الفقير، التي ظننا أنها ولت بدون 

رجعة.
< مصطفى بصير )فاس(

خط أحمر أمام ضريح »سيدي علي مول الضو«

في  الذكرى الثالثة لتوقيع محضر 20 يوليوز
الذكرى  األي��ام  هذه  علينا  أطلت 
الثالثة لتوقيع محضر 20 يوليوز 
الذي وقعته حكومة عباس الفاسي، 
بإدماج  بموجبه  ال��ت��زم��ت  وال���ذي 
العليا  األط���ر  م��ن  الثانية  ال��دف��ع��ة 
العمومية  الوظيفة  ف��ي  المعطلة 
بشكل مباشر وفقا للمرسوم الوزاري 
� 100. وكما ال يخفى،   11 � رقم 2 
ف���إن ح��ك��وم��ة ب��ن ك��ي��ران ك��ان��ت قد 
ذلك  مقتضيات  تنفيذ  عن  امتنعت 
المحضر بعد توليها تدبير الشأن 
لتثير  قانونيته  عدم  بحجة  العام، 
المعطلين  ام����ت����ع����اض  ب����ذل����ك 
المحضريين الذين لجأوا بعد ذلك 
اإلدارية  االبتدائية  المحكمة  إل��ى 
بعد  لهم،  انتصرت  التي  بالرباط 
إصدارها لحكم أقر بقانونية محضر 
20 يوليوز، كما قضى على الدولة 

في شخص رئيس الحكومة باتخاذ 
إجراءات تسوية وضعيتهم اإلدارية 
والمالية. لكن، وكما هو معلوم فإن 

رئيس الحكومة استأنف الحكم بعد 
ذلك ليزج بهذه القضية في ردهات 
محكمة االستئناف اإلداري��ة، حيث 

أنها ال تزال تعمر في رفوفها حتى 
ي��وم��ن��ا ه����ذا. وح����ري ب��ال��ذك��ر أن 
المحكمة اإلدارية بالرباط كانت قد 
أصدرت أكثر من 1600 حكم  ابتدائي 
م����دى س��ن��ة وي���زي���د لصالح  ع��ل��ى 
بمنطوق  المشمولين  المعطلين 

المحضر المذكور.
ومع إطاللة الذكرى الثالثة لتوقيع 
شبح  ي��ظ��ل  ي��ول��ي��وز،   20 محضر 
االنتظار والترقب يطارد المعطلين 
في  يحيونها  الذين  المحضريين، 
وآذانهم  ع��ي��ون��ه��م  أض��ح��ت  وق���ت 
وأفئدتهم مشدودة إلى شهر غشت 
المقبل الذي يتوقع أن تحسم خالله   
محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط 
في قضيتهم. وبالرغم من أن معطلي 
المحضر  ينظرون بتفاؤل إلى مآل 
قضيتهم إليمانهم اليقيني بعدالتها 

المغربي  ال��ق��ض��اء  وب��اس��ت��ق��الل��ي��ة 
ونزاهته، فإنهم في المقابل ما فتئوا 
يعربون في كل مناسبة عن غضبهم 
بن  السيد  سياسة  من  واستيائهم 
كيران االلتفافية التي اعتمدها حيال 
ملفهم، والتي زجت بهم في الوضع 
المزري الذي يعيشون في ظله حاليا، 
والذي يزداد تأزما وقتامة مع دوران 
جهة  من  أنهم  كما  ال��زم��ان.  عجلة 
أخ������رى، م���ا ف��ت��ئ��وا ي��ع��رب��ون عن 
مخاوفهم من أن تحمل التصريحات 
المناهضة للتوظيف المباشر التي 
سبق وأن أطلقها أكثر من مرة كل 
العدل  الحكومة، ووزير  رئيس  من 
الجارية  السنة  خ��الل  والحريات، 
سير  في  وتأثيريا  توجيهيا  بعدا 

قضيتهم أمام العدالة. 
< إحسان الزكري

إن الصيام ال يعني اإلمساك عن الطعام 
والشراب فحسب، وإنما هو الكف عن كل 
قد  التي  والمعنوية  الحسية  المفرطات 
تفسد الصيام، كما أن الصيام يجب أن 
ال  الله  إل��ى  وتقرب  عبادة  صيام  يكون 
صيام عادة أو تقليد، وفي الحديث »من 
صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما 

تقدم من ذنبه..«.
إن الصائم من خالل صيامه يجد نفسه 
الفضائل  من  المزيد  يتعلم  مدرسة  في 
واألخ��الق الحسنة التي جاء بها ديننا 
الحنيف، إذ ما أكثر الدروس التي يمكن 
وقاية  فهو  الصيام؛  من  نستفيدها  أن 
ف��ي مستنقعات  ال��وق��وع  م��ن  ل��إن��س��ان 
النفوس  على  ان��ت��ص��ار  وه��و  ال��رذائ��ل، 
واألهواء والشهوات والعادات التي قد 
تتحكم في اإلنسان، وفي الحديث »الصيام 
جنة فإذا كان الصوم يوم أحدكم فال يرفت 
وال يصخب فإن سابه أحد أو شتمه فليقل 

إني صائم..«. 
الصبر  نتعلم  ال��ص��ي��ام  خ���الل  وم���ن 

واالحتمال، فالصائم يتحمل األلم  والجوع 
وال��ع��ط��ش وي��ك��ب��ح ن��ف��س��ه ع���ن جميع 
الشهوات، والصيام هو مناسبة تكثر فيها 
أجواء التراحم والتآزر والتكافل والتحلي 
المحتاجين،  ومساعدة  والكرم  والجود 
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في  يكون  ما  أجود  الناس، وكان  أجود 

رمضان كما جاء في كتب السيرة.
إن صيام شهر رمضان لتغيير ما في 
النفوس والقلوب من أمراض فهو شهر 
التقوى والورع والصفاء الروحي والتزود 
من  العبادات  أن��واع  وأفضل  بالقربات، 
صالة، وقراءة للقرآن، وذكر الله عز وجل، 
ودع����اء، واالس��ت��غ��ف��ار، وال��ت��ص��دق على 
الفقراء والمحتاجين، مما يجعل المجتمع 
في  كامل  شهر  طيلة  يعيش  اإلس��الم��ي 
أجواء من التراحم والتآخي والتعرض 
للنفحات الربانية والرحمات اإللهية وال 
يصومه  من  إال  الصيام  ح��الوة  يتذوق 

إيمانا واحتسابا ال تقليدا أو عادة.
< جد بوشتى )الرباط(

صالة  أؤدي  أن  ال��ل��ه  ش����اء 
 6 ي��وم  السنة  بمسجد  الجمعة 
رمضان األبرك 1435ه� الموافق 

ل�4 يوليوز 2014.
من  بيتا  السنة  مسجد  يعد 
معالم  م��ن  ومعلمة  الله  بيوت 
اإلسالم بعاصمة المغرب الرباط، 
وباطنا،  ظ��اه��را  جميل  مسجد 

وزاد من جماله وجوده في 
ومرتفع،  ج��م��ي��ل  م��وق��ع 
محمد  بشارع  وبالضبط 

الخامس.
باكرا  المسجد  دخلت 
حتى أجد مكانا شاغرا 
وأستمع آليات من الذكر 

الحكيم.
وقد سعدت باالستماع 
لخطبة اإلمام التي كانت 
ت����ع����ال����ج م���وض���وع���ا 
حسن  وه��و:  حساسا 
الخلق، وكيف ينبغي 

للمسلم أن يكون مع المسلمين 
المسلمين  وم��ع  بينهم  م��ا  ف��ي 
األخرى،  الديانات  من  وغيرهم 
كالمه  ع��ل��ى  فضيلته  م��س��ت��دال 
بالقرآن الكريم وبأحاديث نبوية 
رواها،  لمن  إياها  ناسبا  كثيرة 

شكر الله سعيه.
كانت الخطبة مقبولة مضمونا 
فمن  بعيد،  حد  إل��ى  وشكال 

فضيلة  عالج  المضمون:  حيث 
الساعة  موضوع  فيه  الخطيب 
ت����ده����ور األخ�������الق بين  وه�����و 

الناس.
ومن حيث الشكل كانت الخطبة 
تطويل  غير  من  مانعة،  جامعة 
مخل  ت����ق����ص����ي����ر  وال  م�����م�����ل 

بالمقصود.
بمسجد  الجمعة  خطيب  إن 
ال��س��ن��ة ه���و أه����ل ع���ن ج����دارة 
المسجد  ل��ه��ذا  واس��ت��ح��ق��اق 
تزداد  المساجد  إذ  العظيم، 
المتمكنين  بخطبائها  شرفا 
العارفين بأمراض المجتمع وهم 
يحاولون جاهدين معالجتها عن 

بينة وعن بصيرة.
خطباء  إل��ى  حاجة  في  لسنا 
يعيشون مع عصور الظالم، نحن 
في حاجة إلى خطباء متنورين.

< مالكي علوي موالي الصادق 
)سال(

لسنا في حاجة إلى خطباء من عصور  الظالمرمضــان والنــاس

< العدد: 799المنبر  الحر
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المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
محكمة االستئناف 

بالقنيطرة
المحكمة االبتدائية

سيدي قاسم
إشهار بيع أصل تجاري

ملف 14/124

حساب خصوصي رقم: 46863

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
الضبط لدى المحكمة االبتدائية 

بسيدي قاسم.
العرفي  العقد  بمقتضى  إن��ه 
المنجز بتاريخ 11/ 02/ 2014 
والمنجز من طرف األستاذ محمد 
بهيئة  ال���م���ح���ام���ي  م��������زروع 

القنيطرة.
الذهبي  أح��م��د  ال��س��ي��د  ب���اع 
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية 
رقم ج ك 68111 والساكن بزنقة 
6 رقم 25 الحي الجديد سيدي 

قاسم.
الشكدالي  مروان  السيد  إلى 
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية 
رقم ج ك 97779 والساكن حي 

سيدي   342 رق����م  ال���س���ع���ادة 
قاسم.

األصل التجاري الكائن بالزنقة 
17 رقم 16 الحي الجديد سيدي 

المادية  قاسم بجميع عناصره 
والمعنوية، والمسجل بالسجل 
التجاري لدى المحكمة االبتدائية 
ب���س���ي���دي ق����اس����م ت���ح���ت ع���دد 

.38592

البائع  دائ��ن��ي  فعلى  وعليه 
يتقدموا  أن  أع����اله  ال��م��ذك��ور 
بتعرضاتهم داخل أجل أقصاه 
النشرة  بعد  يوما  خمسة عشر 
الثانية طبقا للقانون إلى كتابة 
الضبط - مكتب السجل التجاري 
- بالمحكمة االبتدائية بسيدي 

قاسم.
 As 320/14

إعـــــــــالن,,,,,

وقفة سابقة لضحايا محضر 20 يوليوز



تبعا لمقال تحت عنوان: »هل 
التدخين حالل أم حرام؟« نشرته 
جريدة »األسبوع الصحفي« عدد 
3 يوليوز 2014 بقلم الشريف 
الصادق،  م��والي  علوي  مالكي 
يروقني أن أكتب أثناء رجوعي 
ف��ي سال  األع��ظ��م  المسجد  م��ن 
أوقفني  الجمعة  ص��الة  عقب 
رجالن أعرفهما من ساكنة مدينة 
سال وتقدم أحدهما، هل ممكن 
أن أضع عليك سؤاال؟ فأجبته: 
»بكل فرح« فسألني: هل التدخين 
حالل أم حرام؟ وردا على سؤاله 
»قلت لهما« ال تجد بتاتا آية أو 
سورة في القرآن الكريم تقول: 

»يا أيها الذين آمنوا ال تدخنوا« 
في  التدخين  يكن  لم  العلم  مع 
صدر اإلسالم، بيد أن التدخين 
تعقيبهما  ك���ان  وف��ج��أة  خ��ب��ث 
»خبث؟« فقلت لهما هل يمكن أن 
فأجابني  المسجد؟  في  تدخن 
األكبر سنا: »ال أبدا« فقلت لهما 
إذن خبث بكل المقاييس، ومن 
دواء  له  ليس  داء  أنه  المعلوم 
لدرجة أن اإلنسان الذي يدخن 
يوميا يخفض معدل حياته إلى 
25% فضال على تبذير ماله هباء 

منثورا وباألحرى على حساب 
صحته. 

والبد من التذكير أن اإلفراط 
لصاحبه  يجلب  التدخين  ف��ي 
ارتفاع  بسبب  القلبية  النوبة 

الضغط الدموي الذي يؤدي 

كل  والحق  ال��وف��اة.  إل��ى  غالبا 
الحق منذ نعومة أظافري أكره 
لرب  الجزيل  والشكر  التدخين 
الفضيلة  ه��ذه  على  العالمين 
وق��دي��م��ا ق��ي��ل: »ك���ل م��ن يدخن 
يحرق بدنه بالنار« واإلمام شيبة 
له  المصري  الخرشي  الحمد 
م��ن��ظ��وم��ة ف��ق��ه��ي��ة ح����ول حكم 
ال��س��ي��ج��ارة، ح��ي��ث ي��ق��ول في 

مطلعها: 
في الناس قوم سخاف ال عقول لهم

استبدلوا عوض التسبيح دخانا
في فم أنبوبة من سيجارة داخلها

نار تجر للجوف نيرانا

التدخيــن خبــث

.. قدم الله تعالى السمع ألنه أنفع في التخاطب، 
وألن اآليات المسموعة أبين من اآليات المرئية، وألن 
البصر يعم البصيرة وهي تتضمن الجميع فيكون ذلك 
من ذكر العام بعد الخاص، وقوله تعالى: »أنا هديناه 
السبيل« تعليل لقوله تعالى نبتليه، والمراد بالهداية 
الداللة، وقوله تعالى: »إما شاكرا وإما كفورا« منصوب 
هديناه  »إن��ا  تعالى:  قوله  في  الهاء  من  الحال  على 
السبيل«، تقديره بذلك فهو إما سعيد وإما شقي، كما 
مالك  أب��ي  ع��ن  مسلم  رواه  ال��ذي  الحديث  ف��ي  ج��اء 
األشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
»كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو معتقها« وقال 
اإلمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن 
هيثم عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد الله 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: 
»أعاذك الله من إمارة السفهاء، قال وما إمارة السفهاء؟ 
قال: »أمراء يكونون من بعدي ال يهتدون بهداي، وال 
يستنون بسنتي فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على 
ظلمهم فأولئك ليسوا مني، ولست منهم، وال يردون 
على حوضي ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على 
ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون على حوضي، 
ي��ا ك��ع��ب ب��ن ع��ج��رة ال��ص��وم ج��ن��ة وال��ص��دق��ة تطفئ 
الخطيئة، والصالة قربات أو قال رهان، يا كعب بن 
عجرة إنه ال يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار 
أولى به، يا كعب الناس غاديان فمتباع نفسه فمعتقها 
وبائع نفسه فموبقها«، وقوله تعالى: »إما شاكرا إما 
مؤمنا«، وقوله إما كافورا ولم يقل كافرا مشاكلة لشاكر 
وذلك ألن الشاكر قليل والكافر كثير فعبر في جانب 

الكفر بصيغة المبالغة.
وقوله تعالى: »إنا اعتدنا للكافرين سالسال وأغالال 
وسعيرا« سالسال ذكر أن بعض القراء لم يجر سالسال 
وأغالال، أي لم يصرفها، وهذا اصطالح قديم يقولون 
للفراء،  المذكور  والكالم  مجرى  المصروف  لالسم 
وأجراها بعض القراء مكان األلف التي في آخرها، 
وقيل إن العرب قد تثبت األلف في النصب، وتحذفها 
عند الوصل، ومحصل ما جاء في القراءات المشهورة 
في سالسل التنوين وعدمه، ومن لم ينون منهم من 
يقف باأللف وبغيرها، فنافع والكسائي وأبو بكر بن 
عياش وهشام بن عمار قرؤوا بالتنوين، والباقون بغير 
تنوين، فوقف أبو عمرو باأللف، ووقف حمزة بغير 
ألف، وجاء مثله في رواية عن ابن كثير، وعن حفص 
وابن داكون الوجهان، أما من نون فعلى لغة من يصرف 
واألخفش،  الكسائي  حكاها  ينصرف،  ال  ما  جميع 
وغيرهما، أو على مشاكلة أغالال، وقد ذكر أبو عبيدة 
والكوفة )سالسال  الحجاز  أه��ل  إم��ام  في  رآه��ا  أن��ه 
باأللف، وهذه حجة من وقف باأللف اتباعا للرسم، وما 
عدا ذلك واضح والله أعلم(، وقوله تعالى: »إن األبرار 
يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها 
عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون 
يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه 
مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله ال نريد 
منكم جزاء وال شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا 
ولقاهم نضرة  اليوم  ذلك  الله شر  فوقاهم  قمطريرا 
وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا«، فقد ذكر 
الله ما يتبع األب��رار في الجنة وما يتبع الكفار في 
الجحيم، فالمؤمنون األبرار في نعيم يشربون من كأس 
فسرت على إنهاء إناء شرب الخمر وهي في الكأس، 
من  المحل  باسم  للحال  تسمية  خمر  م��ن  وال��م��راد 
التبعيض، والمراد بقوله من خمر دفع بذلك ما يقال 
إن الضمير في قوله تعالى مزاجها عائد على الكأس، 
مع أن الكافور ال يمزج بالكأس بل فيها، وأجاب المفسر 
بأن المراد بالكأس الخمر نفسها من باب تسمية الحال 
باسم المحل، وقوله كافور، إن قلت إن الكافور غير 
لذيذ وشربه مضر فما وجه مزج شرابهم به، فالجواب 
ريحه  وطيب  بياضه  في  كالكافور  أن��ه  ال��م��راد  ب��أن 
وبرودته، وقوله: »يشرب بها عباد الله« الجملة صفة 
ل�»عينا« وقوله منها إشارة إلى أن الباء بمعنى من 
االبتدائية أي أنهم يبتدئون الشرب من المعين لهذا 
الله  عباد  بها  يشرب  »عينا  تعالى:  قوله  ف��ي  ج��اء 
يفجرونها تفجيرا« أي أن هذا الذي مزج لهؤالء األبرار 
من الكافور هو عين يشرب بها المقربون من عباد الله 
صرفا بال مزج ويروون لبها ولهذا ضمن يشرب معنى 
يروي حتى عداه بالباء ونصب عينا على التمييز قال 
بعضهم هذا الشراب في طيبه كالكافور وقال بعضهم 
يكون  أن  يجوز  بعضهم  وق��ال  ك��اف��ور،  عين  من  هو 
ابن  ال��ث��الث��ة  األق����وال  ه��ذه  ي��ش��رب، حكى  منصوبا 

جرير.

مع كتاب الله:
قراءة في سورة 

»اإلنسان«
< بقلم: مصطفى الطريبق

< يتبع

أعاله،  العنوان  من  البعض  يستغرب  قد 
فيقول إن هذا الموضوع من األمور الثانوية، 
وهل عالجنا كل القضايا حتى لم يبق سوى 
الحديث عن الهاتف المحمول في المساجد؟ 
والحقيقة أن أمور الدين ال تنقسم إلى ثانوي 
وأساسي، بل يجب علينا كمسلمين أن نتحدث 
عن كل القضايا التي تهمنا، وخاصة األمور 
التكنولوجي، ومنها  التقدم  من  الُمْسَتْحَدَثُة 
الهاتف المحمول. والذي دعاني لكتابة هذا 
أساءوا  جلدتي  بني  من  كثيرا  أن  المقال، 
واْسَتْعَملوه  المحمول،  الهاتف  استخدام 
أن  إلى  األم��ر  استعماال خاطئا، حتى وصل 
لم  بل  مساجدنا،  كل  دخلت  األغاني  نغمات 
يسلم منها حتى الحرم المكي والحرم المدني، 

وهما أطهر بقاع األرض.
ويستخدم الهاتف المحمول للخير أو للشر، 
ح���ال���ه ح����ال ك��ث��ي��ر م���ن األج���ه���زة األخ�����رى، 
فاستخداماتها تابعة لنيات المستخدم. وقد 
يكون مصدرا لشر عظيم، لمن أصر على سوء 
استخدامه. ولعل أكثر ما يحزنني من كثير 
انبعاث  ه��و  المحمول،  ه��ذا  يحملون  ممن 
في  الصالة  أثناء  والرنات  األغاني  أصوات 
أئمة  أن  إل��ى  األم���ر  وص��ل  حتى  المسجد، 
قبل كل صالة،  ينبهون،  المساجد أصبحوا 
الملصقات  وألصقت  المحمول،  إغ��الق  إلى 
الصغيرة والكبيرة لهذا الغرض، ولكن ال حياة 
لمن تنادي! فتجد الواحد يقف في الصالة، ثم 

بنغمات  ع��ال  بصوت  المحمول  هاتفه  ي��رن 
راقصة وأغان صاخبة أو أناشيد مختلفة، بل 
إن هناك من المصلين من ال يجد حرجا في 
الوقت  ف��ي  الهاتفية  المكالمات  على  ال���رد 
داخل  ول��و  واإلق���ام���ة،  األذان  بين  ال��ف��اص��ل 
المسجد، وال يقدم على إغالق المحمول إال إذا 

شرع المؤذن في اإلقامة.
ويا لها من مصيبة عندما تستشعر بقلبك 
أن ال��ل��ه ي���راك وي��س��م��ع��ك، وق���د خ��رج��ت من 
من  غيرك  وأخ��رج��ت  ال��ص��الة،  في  الخشوع 
خشوعه، بل صرفت وجهك عن موالك والتفت 
عنه إلى جهازك المحمول، وهو سبحانه الذي 
يقول في الحديث القدسي: »قسمت الصالة 
بيني وبين عبدي نصفين«، ثم أين أنت من 
قوله تعالى: »ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها 
من تقوى القلوب« )الحج، اآلية: 30(. فإن كنت 
ممن ال يغلقون المحمول قبل الصالة، أو كنت 
األغاني  أص��وات  جهازهم  من  ينبعث  ممن 
والرنات والموسيقى واألناشيد وغيرها في 
الصالة، فاتهم نفسك بعدم التقوى، بل أخشى 
عليك أن تقع تحت ذم المولى عز وجل لمن ال 
يعظم أمر الصالة، فقد قال تعالى: »وإذا ناديتم 
إلى الصالة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم 
60(، وقوله  )المائدة، اآلية:  قوم ال يعقلون« 
لله وق��ارا« )نوح،  تعالى: »ما لكم ال ترجون 
اآلية: 13(، وهذا استفهام قصده التوبيخ من 
عدم التعظيم واإلجالل لله. وللتغلب على هذه 

النقال  هاتفه  غلق  المصلي  على  المخالفة، 
بمجرد الدخول للمسجد، والتحقق من ذلك، 
وليكن شعاره )سأغلق المحمول وأتصل برب 
العالمين(، ألن احتمال أن يتصل به أحد قائم، 
وف���ي ال��رن��ي��ن ال��ص��ادر م��ن ال��ه��ات��ف إزعاج 
من  كنت  إذا  أم��ا  المصلين.  على  وتشويش 
رجال األعمال الذين يخشون ضياع أعمالهم 
مكالمة  ينتظرون  ممن  أو  الصالة،  في  وهم 
مهمة، فاجعل هاتفك في وضعية الصامت أو 
الرجاج، وهي أخف ضررا، وهذه الخاصيات 
حدث  فإذا  المحمولة.  الهواتف  في  متوفرة 
ونسيت إغالق هاتفك المحمول، ثم رن وأنت 
من  فكثير  تماما،  وأغلقه  فأخرجه  تصلي، 
المصلين ممن يحدث لهم هذا الفعل، يتركون 
ذلك  أن  منهم  ظنا  إغالقه،  دون  يرن  الجهاز 
مبطل للصالة، واألمر ليس كذلك، بل الصواب 
في  يزيد  ال  حتى  بسرعة،  وإغالقه  إخراجه 
يجوز  ألن��ه  خشوعهم،  ع��ن  المصلين  شغل 
في  ثبت  وقد  الصالة،  في  اليسيرة  الحركة 
الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم: »أم 
الناس في المسجد فكان إذا قام حمل أمامة 
بنت زينب وإذا سجد وضعها«، كما يجوز قتل 
الحية والعقرب في الصالة، وقد أمر النبي 
صلى الله عليه وسلم بذلك. فيؤخذ من هذين 
الحديثين، أن الحركة في الصالة، إن كانت 

لحاجة، جائزة، ال تبطل الصالة. 
< عبد الله النملي

حياة مريرة 
إنه صوت الصاروخ يقترب

ابن يصرخ، أب يرتعب 
ظهور الحق يرتقب

أم من شدة الخوف تضطرب
في حرمة بيتها تغترب

لماذا طعُم الحياة ينقلب 
مدينة بكاملها تكتئب

ي��ه��ت��م لما  اب����ن ص��ه��ي��ون ال 
يرتكب

مصيره في جهنم منكتب
سيلقى نارا تلتهب

غزة تحتضر وقلوبنا تنثقب
فمهما كان ثمن الصمود غاليا 

لن ننسحب
< أمين الزماني

   كان يوم 2014.07.13 موعد تنظيم وقفة 
أمام  الفلسطينية  غزة  أهل  مع  تضامنية 
قصر بلدية بمراكش، حيث حضر دعاة هذه 
الوقفة مدعمون بعدد ال يتجاوز مائة نفر 
كما كانت مختلف األجهزة األمنية حاضرة 

تراقب الوضع من 
أجل الحفاظ على 
األمن العام وعلى 
العادي  ال��س��ي��ر 
لهذه الوقفة. لكن 
أن  ل���ل���م���ؤس���ف 
قبل  ال�����وق�����ف�����ة 
دخلت  بدايتها 
م��ن��ع��ط��ف��ا وع���ر 
أبعد  المسالك، 
ال����������وق����������ف����������ة 
عن  التضامنية 
غايتها وأفرغها 
رسالتها  م����ن 
اإلنسانية. حيت 

السطح  ع���ل���ى  ط���ف���ح 
متبوع  إي��دي��ول��وج��ي  وت���داف���ع  اخ���ت���الف 
بمشاورات مطبوعة بتشنجات غير مبررة 
تشكيل  ع��ن   المطاف  نهاية  ف��ي  أس��ف��رت 
فريقين أي وقفتين )قمة المهزلة( ولم يعد 

يعرف أي فريق من الفريقين اهتدى 
وأيهما ضل طريق غزة. حيث كان 
كل فريق يردد شعاراته مع تزاحم 
أفقد  مما  األص���وات  بين  وتقاطع 
الوقفة هيبتها. األمر الذي استنكرته 
ال��ق��ل��ة ال��ح��اض��رة ال��ت��ي وجدت 

في  نفسها 
شرود  ح��ال��ة 

أي خارج اللعبة 
م����م����ا دف���ع���ه���م 
لالنسحاب وترك 
اللعب ألصحابه، 
على  ج��اء  وكما 
ل�������س�������ان أح�����د 
لمنسحبين  ا
»هؤالء الناس لم 
على  ي������ق������دروا 
الخالف  ت��دب��ي��ر 
فكيف  ب���ي���ن���ه���م 
سيتضامنون مع 
وقال  غيركم...«، 
أحد المارة معلقا وهو في فسحته الليلية: 
»غزة محتاجة إلى قفة غذائية وليس إلى 

وقفة احتجاجية«.
< عزيز الفاطمي )مراكش(

< العدد: 799المنبر  الحر
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وقفة تضامنية شاردة

موسيقــــى في بيـــوت اللــه!!

غزة تحترق

< علي العلوي )سال(



كل سنة ينتظر آالف 
الحركات  المعلمين 
االنتقالية على أحر من 
ال������ج������م������ر ل���ع���ل���ه���م 
يستفيدون من انتقال 
ي����������������ن����������������ه����������������ي 
، ولألسف  تهم نا معا
الحركات  تلك  نتائج 
والجهوية  الوطنية 
تصيب  وال��م��ح��ل��ي��ة 
أغلبهم بتذمر وسخط 
يستمر صداهما طوال 
ذلك  وينعكس  السنة، 
أدائهم  ع��ل��ى  س��ل��ب��ا 
ال���م���ه���ن���ي ف���ت���راه���م 
بأجسادهم  حاضرين 
األقسام لكن  داخ����ل 
ب��دون أي مجهود في 
ت��دري��س��ه��م، وه���ذا ما 
من  مهمة  فئة  يجعل 
التالميذ تؤدي ضريبة 
ظ�����ل�����م ال�����ح�����رك�����ات 

االنتقالية.  
إن إلقاء نظرة على 

نتائج االنتقاالت تبين 
أغلب  أن  ب��ال��واض��ح 
االنتقاالت إلى المدارس 
تخص  ال���ج���ذب  ذات 
المعلمين والمعلمات، 

العمل  ف��ي  سنواتهم 
قليلة ونقطهم ضعيفة 
باستخدام  ول��ك��ن��ه��م 
سالح االلتحاق أزاحوا 
معلمين  طريقهم  ع��ن 

ومعلمات على مشارف 
التقاعد. وأي ظلم أكبر 
وزارة  ي����ا  ه�����ذا  م����ن 

التربية الوطنية؟ 
الحاالت  كانت  فإذا 

تستدعي  ال��م��رض��ي��ة 
فاستفادتها  االنتقال 
واجب  الحركات  من 
له  أحد  وال  ومحمود 
ال���������������ح���������������ق ف������ي 
االع���ت���راض، أم���ا أن 
االلتحاقات  ت��ط��غ��ى 
أحالم  على  وتقضي 
المعلمين  من  جيش 
يهدد  ف����ه����ذا خ����ل����ل 
منظومتنا التعليمية، 
لذلك من الواجب على 
إصالح  المسؤولين 
جذري لهذه الحركات 
هذا  ت��زي��ل  أن  عسى 

الظلم.
وإذا بقيت الحركات 
كما هي فإن تعليمنا 
رغم مالييره لن يسير 
ال���������وراء     إل�����ى  إال 
من  أنفسنا  وسنجد 

وراء الدول الفقيرة.
<عتيق التوفيق 
)صفرو(

احلركــة الظالـمـة

هيبة األمن ال يفقدها »الفوالر«رمضـــان
رمضان جئت يا أحب زائر
يا من نكن له كل حب غامر

كل إحساس جواني نادر
كل شوق لمشوق عابر

رمضان يا سلسبيل خير هادر
يا شهرا يفوح شذاه

بالمسك العاطر
يا من بذكر الله 

ال يغمض جفن الساهر
ويا من تصطف بحمده

حشود القدير القادر
رمضان يا شهر العال القاهر

يا من تغل فيه يد الساحر 
ويطرى فيه ملف كل خاسئ ماكر
يبني مصائده لكل ذي حظ عاثر

< سعيد حبطي

َخلت قلوبنا من الرحمة وامتألت 
أنانية نفاقا وشرا، فأصبح التاجر 
فاسدة  سلعا  الناس  يبيع  فاسقا 
يجتهدون  اآلب��اء  وأصبح  بالية، 
ويكدون ويفعلون كل ما بوسعهم 
ل��ك��ي ي��ص��ل أب��ن��اءه��م إل���ى أعلى 
ذلك  كلفهم  وإن  حتى  المناصب 

رشوة.
الوسائط  ي���وظ���ف���ون  ف���ه���ؤالء 
ويحّثون أبناءهم على الغش وكل 
ش���يء ج��ائ��ز م��ن أج���ل الوصول، 
المستشفى  إلى  يذهبون  وأولئك 
حاالت  في  بؤساء  أناسا  وي��رون 
يتجاوزونهم  يحتضرون  خطيرة 
ويدفعون الرشوة لكي يعالجوا هم 
بالبقية،  االك���ت���راث  دون  ف��ق��ط، 
منظرهم في السوق وهم يتقاتلون 
ليتركوها  والفواكه  الخضر  على 
بيوتهم،  ف���ي  ت��ف��س��د  ذل����ك  ب��ع��د 
يحاولون في غير ما مرة شراء ذمم 
حتى القضاة  لينصر الظالم الغني 
ويظلم الفقير، الموظفون أصبحوا 
أشباحا يأخذون األجر دون مقابل، 
الكل يقول نفسي ولينتحر الغير.

زلنا  كل هذه األمور نعيشها وما 
حين  أي  إل��ى  أدري  وال  نعيشها 
علينا  يتعين  رب��م��ا  سنعيشها، 
مراجعة أنفسنا مثلما يتعين على 
مدينة  في  األمني  المسؤول  ذل��ك 
بعدما  نفسه،  يراجع  أن  برشيد 
تسرع وأم��ر بمنع »ال��ف��والر« على 
النساء الموظفات بأقسام الشرطة، 
وهي مسألة غير طبيعية وال تواكب 
تطلعات المغاربة لحكومة اختار 
المصوت لها أن يتبنى معها منطق 
الفساد  لمحاربة  كحل  اإلس���الم 

واالستبداد.
هيبة األمن ال يفقدها »الفوالر« 
وال الحجاب وإنما التملق لبعض 
األعيان والرشوة. أين حقوق المرأة 
الكونية والتاريخية أم أن الحقوق 
أصبحت مختزلة في التعري وقلة 
األدب، تحية لنساء األمن الوطني 
عامة والمحجبات خاصة، ممن هن 
حرية  الحجاب  ب��ك��ون  مقتنعات 
فردية يمكن أن تتبناها أي امرأة 

في أي زمان ومكان. 
< يوسف المنصوري
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روى أحمد أن المشركين لما دنوا من المسلمين قال النبي ألصحابه: 
»قوموا إلى جنة عرضها السماوات واألرض« فقال عمير األنصاري: 
يا رسول الله، جنة عرضها السماوات؟ قال: نعم، قال: بخ بخ، فقال 
الرسول عليه الصالة والسالم: وما يحملك على قول بخ بخ؟ فقال: 
ال، والله يا رسول الله إال رجاء أن أكون من أهلها، قال: فإنك من 

أهلها«.
فأخرج عمير ثمرات كانت في قرنه، فجعل يأكل منها ثم قال: لئن 
أنا بقيت حتى آكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة، ثم رماها ودخل 

يقاتل وهو ينشد: 
ركضا إلى الله بغير زاد
إال التقى وعمل المعاد

والصبر في الله على الجهاد
وكل زاد عرضة للنفاذ

غير التقى والبر والرشاد
واشتد القتال، وتالحم الجيشان، ووهت صفوف المشركين أمام 
استبسال المسلمين، وراع الكفار دخول النبي إلى المعركة بنفسه، 
يقاتل مع أصحابه ويصبرهم، وهو يرى كبرياء قريش تمرغ في التراب، 
وزعماءهم يصرعون بسيوف المؤمنين، والنبي وسط كل هذا يدعو: 
شاهت الوجوه، والصحابة من حوله يستبسلون وينادون: أحد، أحد، 
حتى فتحوا أعينهم على الظفر والنصر مصداقا لقول الله تعالى: 

»ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون«.
ولقد استشهد من المسلمين في هذه المعركة أربعة عشر رجال، 
بينما لقي سبعون من المشركين مصرعهم، وسقط في األسر سبعون 
آخرون، بينما فر الباقون أمام انتصار المسلمين وبأسهم، وقد بقي 
راضين  المدينة  إلى  ع��ادوا  ثم  أي��ام،  ثالثة  ببدر  وأصحابه  النبي 

مطمئنين ظافرين.
أما الدروس والعبر التي غنمهما المسلمون في هذه الغزوة الخالدة 

فهي كثيرة، كان لها األثر العظيم في تاريخ المسلمين.
أن  ب��درت منهم، وك��ان يجب  بأمور  المسلمين  الله  فقد واخ��ذ   -
يتنزهوا عنها مهما بلغت الدوافع والمبررات، فهم يوم خرجوا لبدر 
تعلقت أمانيهم بإحراز العير وما تحمل من غنائم، فيجب أن يخرجوا 
في سبيل الله مجاهدين مضحين، همهم التنكيل بالكافرين، وإعالء 
إحدى  الله  يعدكم  »وإذ  وج��ل:  عز  الله  يقول  ذل��ك  وف��ي  الله،  كلمة 
الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله 

أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين«.
- ومن هذا القبيل تسابقهم بعد النصر إلى حيازة الغنائم ومحاولة 
كل فريق االستئثار بها لنفسه، فأنزل الله على نبيه: »يسألونك على 
بينكم  ذات  وأصلحوا  الله  فاتقوا  والرسول  لله  األنفال  قل  األنفال 

وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين«.
فقسمهما النبي صلى الله عليه وسلم حسب بيان الله وأمره له 
في قوله: »واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة وللرسول 
ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله 
وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل 

شيء قدير«.
- ومما حاسب الله المسلمين عليه موقفهم بإزاء األسرى، فإن 
في  األخرى  اآلراء  غلبت  بثرواتهم  لالنتفاع  استبقائهم  في  الرغبة 
االقتصاص منهم، حتى يكونوا نكاال واعتبارا وموعظة، وفي ذلك 
يقول الله تعالى: »ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في 

األرض تريدون عرض الدنيا والله يريد اآلخرة والله عزيز حكيم«.
- ومن هذه الدروس والعبر مساواة النبي مع أصحابه في التعاقب 

على البعير أثناء مسيرتهم إلى بدر.
- وتركيز قاعدة الشورى في اإلسالم بين القائد وجنوده، ومنها 

مكانة البدريين في اإلسالم.
أما األسباب التي مكنت المسلمين من االنتصار في معركة بدر، 

فيمكننا حصرها في ما يلي:
-1 بناء الرجال: فقد قضى الرسول عليه السالم ثالثة عشرة سنة 
بمكة يعلم المسلمين ويربيهم بتربية اإلسالم، حتى كون جماعة من 
الرجال الحقيقيين الذين استطاعوا أن يحاربوا، وأن يصمدوا، وأن 

يدافعوا عن دينهم، ويحققوا النصر على عدوهم.
-2 قيادة موحدة: فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو قائد 
المسلمين في المعركة، يسيرها ويوجهها وحده، في حين تعدد قواد 

جيش العدو مثل أبي جهل، وعتبة، وشيبة وغيرهم.
-3 تعبئة جديدة: كذلك قاتل المسلمون بقيادة الرسول عليه الصالة 
والسالم عدوهم بأسلوب جديد في الحرب، وهو أسلوب الصفوف، 
حيث استعمل المسلمون الرماح القصيرة والمشرعة ثم النبال، ولذلك 
سيطروا على المعركة سيطرة كاملة، هذا بينما كانت قريش تقاتل 

بأسلوب الكر والفر.
-4 العقيدة الراسخة: لقد كانت محاربة المسلمين لعدوهم في بدر 
واستجابتهم ألمر الرسول صلى الله عليه وسلم، صادرة عن عقيدة 
راسخة باإلسالم وبرسول اإلسالم، ولذلك التقى االبن، واألخ باألخ، 

مثال أبو بكر، وابنه عبد الرحمن، وعبد الله بن عبيدة وسواهم.
-5 القوة المعنوية: وهي أساس كل جيش وكل انتصار، حتى إن 
نابليون اعتبرها تساوي نسبة خمسة وسبعين في المائة من أسباب 
االنتصار، وقد كان المسلمون يقاتلون في بدر بمعنويات نادرة ظهرت 
بأمر  الصف، وائتمارهم  القتال، ووحدتهم في  في استجابتهم في 
ونصرة  الله  كلمة  إع��الء  غايتهم  وال��س��الم،  الصالة  عليه  الرسول 

دينه.

دروس من غزوة بدر
< د. يوسف الكتاني

الوجه اآلخر للمغرب
كلما تصفحنا الصحف نبدأ بإلقاء 
نظرة خاطفة على العناوين الرئيسية 
ثم نستمر في قراءة بعض المقاالت 
التي تهمنا، فال حديث إال عن المشاكل 
واألزمات والجرائم والحوادث.. أزمات 
مشاكل  واق���ت���ص���ادي���ة،  س��ي��اس��ي��ة 
اجتماعية، حوادث السير التي تخلف 
م��ئ��ات ال��ج��رح��ى وال��ق��ت��ل��ى، قصص 
واالحتيال  ال��ن��ص��ب  ع��ن  وح��ك��اي��ات 
وال����خ����داع، ش��ك��اي��ات وق��ض��اي��ا في 
المحاكم، جرائم بكل أنواعها من عنف 
واغتصاب وسرقة وقتل واختطاف..

من  يشتكون  الصفيح  دور  سكان 
الزيادة في المواد الغذائية، متسولون 
يجولون في أسواق عشوائية وسط 
بيئة في حالة يرثى لها، منازل تسقط 
على رؤوس أصحابها، شباب يحمل 
الشهادات العليا وينتظر أمام البرلمان 
بحلول  ال��س��م��اء  ع��ل��ي��ه��م  ت��م��ط��ر  أن 

لمشاكلهم.
سأل سائل: أليس في بالد المغرب 

إال المشاكل واألزمات والجرائم؟
أخبار تشمئز لها النفوس، تتداولها 
كل وسائل اإلعالم من صحافة وإذاعة 
القراء  على  تسلط  أخ��ب��ار  وت��ل��ف��زة، 
الحزن  والمشاهدين  والمستمعين 
واالكتئاب، صورة سوداء لبالد يراها 
الصحافيون بنظارات سوداء. يقول 
بعض الناس، بلى، فللمغرب وجه آخر 
ال نوليه اهتماما كبيرا، بلد جميل، له 

صيت كبير في العالم.
بالد سياحية بامتياز، تزخر بجبال 
ش��ام��خ��ة، ش��واط��ئ ج��م��ي��ل��ة، شمس 
سيارة،  طرق  ذهبية،  رم��ال  ساطعة، 
أسواق ممتازة، فنادق رائعة، مقاهي 
ومطاعم تهيئ ما لذ وطاب من أطباق 
عالمية ومحلية وسط طبيعة  شهية 
خالبة. للمغرب مدارس عليا، مؤسسات 
جامعات،  المستوى،  ف��ي  تعليمية 
مجهزة،  مستشفيات  كبرى،  مساجد 
مالعب رياضية، مسرح كبير، سيارات 
فاخرة وثمينة، له مطارات، قطارات، 

طائرات، ترامواي، له معامل ومصانع، 
أراض فالحية خصبة، وصيد بحري 

يحسد عليه في أوروبا.
بأطبائه ومحاميه  المغرب يفتخر 
بأساتذته  وم��س��ت��ش��اري��ه،  وق��ض��ات��ه 
وكتابه  ب���ش���ع���رائ���ه  وم���ه���ن���دس���ي���ه، 
وفالسفته، بفنانيه ومثقفيه، بفقهائه 

وعلمائه..
نعلم علم اليقين أن البالد في حاجة 
إلى مشاريع طموحة تخدم البسطاء 
تدابير  واتخاذ  والبؤساء،  والفقراء 
االجتماعية  العدالة  لنشر  مناسبة 
اتجاه الطبقات المعوزة في وضعية 

هشة.
اآلخر  الوجه  نرى  ال  إننا  حقيقة، 
األجنبي  الزائر  إال  ي��راه  ال  للمغرب، 
البالد  ب��ج��م��ال  للتمتع  ي��أت��ي  ال���ذي 
ومناخها وآثارها وطبيعتها. فلننظر 
إلى المغرب بعين التفاؤل والطموح 

والمحبة والمودة والسعادة.
< انتهى< نجيبة بزاد بناني )الرباط(

بلمختار
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جاء التصريح التاريخي للباشا الكالوي كخطوة أظهرت بعد نظر السي 
عبد الصادق عزوا أوالد الباشا على اإلطالق.. الذي حسن حدسه كقارئ ناجح، 
خصوصا بعد إبعاد محمد بن عرفة، واإلعالن عن تأسيس مجلس للعرش 
يضم باشاوات وعمال ورؤساء مصالح يحظى بتزكية الملك الشرعي نفسه 
كمرحلة أولى للتشاور مع بعض القادة السياسيين المعتدلين والمتشددين، 
تلك  ق��د سجل لجميعهم  وال��ت��اري��خ  رف��ض،  م��ن  م��ن واف���ق، وفيهم  وفيهم 

التصاريح.. 
هنا تجلت عبقرية نجل الباشا عبد الصادق الكالوي الذي جر والده إلى 
منبر يتابعه العالم، ليعلن بصريح اللفظ وتلخيص الكالم  عن أن ال مجال 
لضياع الوقت في المجالس والتشاور في ما يشبه األوهام أو األحالم، وعلى 
فرنسا أن تعيد ملك المغرب الشرعي فورا إلى قصره في الرباط، وال ضرورة 
لبقائه مرة أخرى ال في مدغشقر، وال في فرنسا تحت أي ذرائع.. فرأي الشعب 
قد عبر عنه في كل المدن وكل الشوارع، »وأنا باسم القبائل، واألعيان أعلن 
انضمامنا لصفوف شعبنا، ونجهر بالقول على كل المسامع، أن ال مجال 
للتماطل والحلول العرجاء والتراقع«.. أما أنا، عبد ربه، كاتب هذه السطور، 
كشاهد على عصره، فقد كنت من بين الذين أتوا من كل حدب وصوب لنتأكد 
من موقف الباشا ونتابع، فإما سنهاجم قصره بالعصي والحجارة والمقالع، 
أو نهتف بحياة ملكنا في عقر داره وكل ما يحيط بها من دروب وأحياء 
وشوارع.. والحمد لله نجحت خطة عزوا أوالد الباشا عبد الصادق، فتحقق 
لنا االختيار األخير، ودخلنا لدار الباشا كالفاتحين دون أن تقف في طريقنا 
أيه قوة ال من مخازنية وال شرطة، وال تلك الحراسة المعززة بالبنادق والمدافع، 
بل أخرج لنا سكان الدار كمية هائلة من األعالم والصور لحبيب الشعب محمد 
ابن يوسف الشهم المغوار الالمع وسقونا الماء العذب الزالل.. فازداد حماسنا، 
وفي طيبة أنفسنا ذاب غضبنا، إلى حد أن منا من بدأ يرفع شعار: »من دخل 
دار الباشا فهو آمن«. واستعملنا الساحة التي كانت مخصصة لجلد المواطنين 
مرقصا وبهجة.. وسرعان ما تدخل المؤطرون إلنهاء المشهد حتى ال نترك 
فجوة للمدسوسين والمتربصين والمأجورين والمتنطعين أن يفسدوا علينا 
بهجتنا، ويسفهوا أهدافنا، فتعمدنا أن نرفع أصواتنا فوق أصوات اآلخرين، 

حتى غادرنا دار الباشا في أمن وسالم..
أما عزوا أوالد الباشا فمن ذلك التاريخ وهو يضع على رأسه »الشاشية« 
المخزنية كلما ظهر تحت األضواء، إلى أن شاء الله أن تطفأ هذه األضواء.

البالد،  عن سماء  الغيوم  تدفع  ب��دأت  التي  االنفراج  حالة  من  وبالرغم 
والطمأنينة التي يتوهمها كل العباد، والشلل الذي أصاب فراعنة الجهاز 
الباشوي من المقدمين والمخازنية، والخلفاء والقياد.. بالرغم من كل ذلك فإن 
السجون كانت مازالت تعاني من االزدحام واالكتظاظ، ويقبع خلف قضبانها 
خيرة الوطنيين األفداد، من اآلباء وحتى بعض األمهات واألوالد.. بل ازدادت 
المتنطعين  سلوك  يستفزهم  وغ��دا  وال��ش��ه��داء،  المعتقلين  أس��ر  شكوك 
والمتسللين، وال يرون في بعض مظاهر الفرحة إال ما يدمي الفؤاد فكان على 
شباب الحمراء أن ال تسكنه أو تنومه تلك المفاوضات وتطفئ في نفسه شعلة 
الجهاد.. فانطلقت الحناجر في كل المسيرات تستعجل عودة الملك إلى عرشه، 

والسجين إلى بيته، والشهيد أن يهنأ في قبره.. 
فسلطت األضواء على قصر »سان جرمان« الذي رحل عنه ملوك فرنسا بعد 
الثورات ليحتل الصدارة فيه ملك المغرب بعد ثورته مع شعبه.. وانطلق 
الناس داخل الوطن إلى قاعات السينما يتزاحمون لمشاهدة األخبار المصورة، 
وهم يتابعون ذلك المشهد الختامي لقصة أسد األطلس وهو يعتذر ويطلب 
الصفح من ملك لم يعلن الصفح عنه هو فقط، بل عن كل من أساء إليه شخصيا 
وأخطأ في حقه وحق هذا الوطن إال من تلوثت يداه بدماء الشهداء، فإن القضاء 

الوطني للمغرب الجديد سيتولى البت في شأنه.
وأثبت الملك محمد الخامس بموقفه ذاك رجاحة العقل بعد امتحان عسير. 
كما أن بعض المتحاورين من السياسيين أظهروا وعيا ونضجا جلب لهم 
تنويه وتقدير الكثيرين. وبالطبع هناك من كان يعارض وظل يعارض دون 
أن يكون لتلك المواقف على عودة محمد الخامس أي تأثير، ألن الشعب من 
شمال المغرب إلى جنوبه بل وحتى عند األشقاء في تونس والجزائر كانت 
عودة الملك هي المطلب األول واألخير. فحدد يوم 16 نونبر 1955 تاريخا 
لهذه العودة وبالضبط إلى مطار الرباط سال. فأصر عزاوى جماعتنا على 
تأجير حافلة تنقلنا إلى أفضل مكان نفوز فيه بالطلعة البهية بعد أن تطأ 
قدما الملك - الذي اجتمع عليه حب الشعب وبادله وفاء بوفاء - أرض الوطن 

الحبيب.
انطلقت الحافلة الزرقاء من المدينة الحمراء في اتجاه العاصمة الرباط 
التي لم يسبق ألي واحد من جماعتنا أن زارها، بل كان جل »المتكدسين« 
داخل هذه الحافلة من المراكشيين الذين يشبهون تلك العينة من العصافير 

التي ال تتكيف مع أي مناخ بعد وادي أم الربيع.. عوينة »اطبيبت«.
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بقلم: أبو أزهار

حكومة الرباط
غارقة في األغالط

إلى حد اإلفراط
وتخبط عدة أخباط

ولها في االنحطاط
كذا أنماط

كقصة الشكالط
ولها في اإلحباط

عدة أشواط
كالرقص والنشاط
ولها يا ما بساط

يؤدي إلى ألف سماط
ولها صراط

يحرسه ضباط
بالعصي والسياط

وهي مهتمة باألقراط
وبالدهون واألمشاط!!

ِاهتمام احلكومة

الكالم الموزون

نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة 
موقع  على  الشخصية  صفحتها  على 
»فيس بوك« مجموعة من الصور التي 

مع  ال��ت��ق��ط��ت��ه��ا 
األط���ف���ال، خالل 
لمخيم  زيارتها 
وذلك  الزعتري، 
ب����اع����ت����ب����اره����ا 
للنوايا  سفيرة 
الحسنة للشبكة 
الدولية للحقوق 

والتنمية.
وت�����ع�����رف�����ت 
على  ك����������ارول 
العديد  مشاكل 
الالجئين  م���ن 

السوريين داخل المخيم الذي يضم ما 
عدد  ويبلغ  شخص،  يقارب 130 ألف 

تتراوح  لمن  فيه 25 ألف طفل  األطفال 
أعمارهم تحت سن الخامسة، كما قامت 
بتوزيع الهدايا عليهم. وعن الزيارة قالت 
اللبنانية:  الفنانة 
»كانت زيارة مؤثرة 
ول���������������ن ت������ك������ون 
األخيرة«، وتابعت: 
»أردت أن أستطلع 
الالجئين  ظ���روف 
السوريين، وسأعمل 
قصارى جهدي مع 
الدولية  ال��ش��ب��ك��ة 
والتنمية  للحقوق 
ع�������ل�������ى ت�����أم�����ي�����ن 
االحتياجات الالزمة 
والضرورية لحياتهم 
هم  الذين  األطفال  خصوصا  اليومية، 

بحاجة إلى رعاية أكبر«.

كارول سماحة تزور الالجئني السوريني مبخيم الزعتري

حيـاة جنـاة عتابـو فـي مسلسـل

األمين،  لرسوله  ال��ب��اري  عطية  القدر  ليلة 
وهديته ألمته المرحومة إكراما وإحسانا، وهي 
ليلة جمع الله فيها من الطاعات والقربات، ومن 
أخرى،  ألم��ة  يقدره  لم  ما  والمبرات،  التقوى 
فلنقبل عليها بكل جد وحزم، ولنحييها من أولها 
إلى آخرها، لنفوز بجائزتها، ويغفر الله ذنوبها 

وآثامنا.

العطايا  فيه  الله  أكثر  شهر  رمضان 
والجوائز للصائم القانت، المتقي الصابر، 
فلنخلص العبادة والطاعة لنفوز بالتقوى 
والعمل الصالح، ولنجتهد في الطاعات 
والقربات، ولنتقرب إلى خالقنا وبرائنا 
بتفريخ هموم خلقه، وقضاء حاجاتهم، 
زكاة  أداء  على  الحرص  مقدمتها  وف��ي 
الفطر في وقتها وأوانها، لتكون خاتمة 

ومبرة لصيامنا وطاعتنا.

إشراقات إالهية

د.يوسف الكتاني

الفنانة  ال��ص��دي��ق��ي،  س��ح��ر 
المغربية التي تؤدي خالل هذا 
في  البطلة  دور  الكريم،  الشهر 
م��س��ل��س��ل »زي���ن���ة«، ك��ش��ف��ت في 
حوارها مع »بسمة« أن برنامج 
سبق  ال�����ذي   »The Voice«
وشاركت فيه »يكون مقررا منذ 
البداية َمن المشاركين سيستمر 
في البرنامج ومن سيغادر، وهذا 
يعتبر استغفاال للجمهور العربي 

بدعوته إلى التصويت، رغم أنه 
مقرر مسبقا من سيفوز«. وتضيف 
الوضع خالل  هذا  لمست  أنها 
صوت«  »أح��ل��ى  ف��ي  مشاركتها 
بشيء بسيط »يتمثل في التركيز 
ويتم  معينين،  مشاركين  على 
المناسبة  األغ���ان���ي  اخ��ت��ي��ار 
ألصواتهم«، ثم تؤكد: »باختصار 
ليست  تحصل  ك��ث��ي��رة  أش��ي��اء 

عادلة«.

على  أح���الم  اإلم��ارات��ي��ة  الفنانة  ن��ش��رت 
ص��ف��ح��ت��ه��ا ال��رس��م��ي��ة على 
و »إن��س��ت��ج��رام«   موقعي 

»فيس بوك«، مجموعة من 
التقطتها  التي  الصور 
سحور  ح���ف���ل  خ������الل 
أقيم  ال��ذي   »MBC«
يوم األحد الماضي 
بدبي، والذي تألقت 
فيه بإطاللة مميزة 
القفطان  بارتداء 
المغربي المطرز.

أحالم  وظهرت 
أثناء  ال���ص���ور  ف���ي 
الفندق،  دخ��ول��ه��ا 
وص��������ور أخ�����رى 
ب���رف���ق���ة ع������دد من 
الفنانات واإلعالميات 
أروى،  الفنانة  مثل 
ولبلبة،  وش���ي���ري���ن، 
ويسرا، ونجوى كرم، 
وه������ن������د ص�����ب�����ري، 
وسعاد  وش��ي��ري��ن، 

عبد الله.

أحالم تتألق 
بالقفطان املغربي في 
سحور »MBC« بدبي

األعلى  ب��ال��رف��ي��ق  ال��ت��ح��ق 
قطب  الله  برحمة  المشمول 
عائلة القاسمي، المرحوم عبد 
كان  الذي  القاسمي،  الرحمن 
من أقطاب عهد الملك الحسن 
المهتمين  كبار  وم��ن  الثاني 
بالقطاع السياحي، حيث شغل 
م��ن��ص��ب ك��ات��ب ع���ام ل����وزارة 

ال��س��ي��اح��ة. وع��ل��ى إث����ر هذا 
المصاب األليم تتقدم »األسبوع« 
بأحر التعازي إلى جميع أفراد 
ال��ف��ق��ي��د، داع���ي���ة الله  ع��ائ��ل��ة 
يمنحهم  أن  وتعالى  سبحانه 
الصبر والسلوان ويرحم الفقيد 

برحمته الواسعة.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

انتقل إلى عفو الله العامل الجمعوي 
السيد المختار الراشيدي شقيق المحامي 

األستاذ إبراهيم الراشيدي. 
الحارة  بتعازيها  تتقدم  و»األسبوع« 
إلى جميع أفراد أسرة الراشيدي وأقرباء 
الفقيد وذويه، راجية من الله العلي القدير 
أن يشمل الفقيد بواسع رحمته ويسكنه 

فسيح جناته. 
إنا لله وإنا إليه راجعون.

تعازينا لعائلة القاسمي
تعزية لألستاذ إبراهيم الراشيدي 

وعائلة الراشيدي

نتائج »The Voice« تكون معروفة 
مسبقا ويستغفلون اجلمهور العربي

لم تبق سوى اللمسات األخيرة 
الذي  المسلسل  النور  إلى  ليخرج 
يحكي مسار حياة الفنانة الشعبية 
نجاة عتابو، التي صرحت ل�»نساء 
من المغرب« أنها حصلت على الدعم 
والموافقة بخصوص المسلسل من 
فقط  وبقي  الثانية،  القناة  إدارة 

التنفيذ.
سيكون  المسلسل  أن  والش���ك 
عندما  خصوصا  باألحداث  حافال 
مشوارها  بداية  ب��أن  عتابو  تؤكد 
الفني لم تكن سهلة وتقول: »مرت 
والحقيقة  ج��دا،  صعبة  أي��ام  علي 
أنني تخطيت كل الحدود، تمردت 
على العائلة، وعلى الظروف، وعلى 

كل شيء«.

سحر الصديقي »زينة«:
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وبحكم  ه��ش��ام،  م���والي  إن  ح��ي��ث 
اب���ت���ع���اده ف���ي أم��ري��ك��ا ع���ن أوس����اط 
الحسن  حكمة  أن  يعرف  المتملقين، 
الثاني عن استمرار الملكية، هي حكمة 
إيجابية، فإنه غير ما مرة في كتابه، 
لمح إلى ضرورة صيانة الملكية، من 

األخطاء التي تطيح بها.
وهو الذي سجل في تاريخ الملكية 
ال��م��غ��رب��ي��ة، س��اب��ق��ة ت��ن��زه��ه ع��ن هذه 
ع���ن مصادر  ال���ص���ادرة  ال��ت��ل��ف��ي��ق��ات 
المتملقين)...(، فأقدم على استبعاد كل 
رغبة فيما أشاعه صحفي مرتزق في 
فرنسا، كتب عنه أنه ))الرجل الذي 
أفريك  يريد أن يصبح ملكا(( )جون 
2002/11/22(. وكأنه الصحفي الذي 
لوموند  ص��ح��ي��ف��ة  إل����ى  ي���رج���ع  ل���م 
المصور(  النص  )أنظر  دبلوماتيك 
يرسم  حيث كتب موالي هشام وهو 
وكان  المغربية،  المستقبل  خطوط 
ففوجئ  حيا،  الزال  الثاني  الحسن 
على  ))إن���ن���ا  يكتب:  ه��ش��ام  ب��م��والي 
مشارف فجر القرن الواحد والعشرين، 
ومهما كان شكل الحكومة، فإن الملك 
القادم محمد بن الحسن، مطالب بأن 
ي��خ��وض م��ع��رك��ة ال��ب��ن��اء، ب��دع��م من 

طرف جميع المواطنين((.
وكان الحسن الثاني أول الغاضبين 
))وك��أن��ي ض��رب��ت عليه ص��ف��ح��ا(( - 
ي���ق���ول م�����والي ه���ش���ام - ))ف����س����ارع 
من  لجنة  إلي  أرس��ل  بأن  لمعاقبتي، 

مفتشي الضرائب((.
وكان هذا المقال في بقيته الثانية، 
بجريدة "لوموند دبلوماتيك"، يتضمن 
اقتراح مبادرة كانت غريبة في عهد 
الحسن الثاني، ويكتب ))إن الملكية 
ومن أجل ضمان االنتقال الديمقراطي، 
م��ط��ال��ب��ة ب���ب���داي���ة اإلص����اح����ات(( 
بتأسيس  الثاني  الحسن  ليستجيب 
الغرفة البرلمانية الثانية إللغاء طريقة 

تعيين)...( المستشارين.
ويسارع عبد الرحمن اليوسفي إلى 
مقابلة موالي هشام ))ألكتشف فيه 
الذي  الحقيقي  ال��س��ي��اس��ي  ال��رج��ل 
الحسن  إل���ى  رس��ال��ة  ب��إب��اغ  كلفني 
الثاني، المحاط - حسب اليوسفي - 
البصري  ق��ب��ي��ل  م����ن  ب��م��ت��اع��ب��ي��ن 

وجديرة((.
الرسالة  ه��ش��ام  م����والي  وي��ح��م��ل 
الشفوية لليوسفي إلى الحسن الثاني 
الذي قال لموالي هشام، متهكما ))هذا 
ما بقي، عجوز هرم، وشاب مخربق، 
اليوسفي((،  مع  اتفقت  أنك  معناها 
والواقع - يقول موالي هشام - ))إن 
أني  مبادرة اليوسفي مغرية لدرجة 
أبحث لنفسي عن موقع في  أخ��ذت 

هذا التحول((.
أن  هشام،  م��والي  يكتشف  سريعا 
للحكومة،  دخولهم  بعد  االتحاديين 
بولي  يتمسحون  وأصبحوا  تركوه، 
في  معهم  التعاون  عدم  فقرر  العهد، 

إطار حكومة التناوب)...(.
ولكنها كانت مبادرة جريئة، إطالق 

فكرة التناوب، بينما الملك الحسن 
متعود على فئة من الرجال، كل بثمنه 
))الحسن   - م��والي هشام  - يقول 
ال��ث��ان��ي ي��خ��ي��ر رج���ال���ه ب��ي��ن المال 
والتشريفات، والمجامات، وإذا لم 
تنفع، فإنه يقول للمتصلب: طيب، 
أن������ت االس����ت����ث����ن����اء م�����ن ال����ق����اع����دة، 
عيد  ل����ح����ف����ات  س���ن���س���ت���دع���ي���ك 

العرش..((.
وطبعا حذر موالي هشام اليوسفي، 
أنه  م��ن  الملك،  م��ع  اتفاقه  حالة  ف��ي 
يحصل  لن  ولكنه  األم��ور،  سيصرف 

على النفوذ.
موالي  يقول   - الفرنسيون  وك��ان 
هشام - ))يعرفون أن الملك مريض، 
حكومة  على  للهيمنة  ويخططون 
البرلمان،  في  ن��واب  وعلى  التناوب، 
وعلى التقنيين في اإلدارات، ليكونوا 
الحسن  اختفاء  عند  قوة  موقع  في 
الثاني.. وهي الفترة التي حاول فيها 
إدري����س ال��ب��ص��ري ب��ات��ف��اق م��ع بعض 
الضباط إطاق فكرة ترشيح األمير 
موالي رشيد للخافة)...( بينما كان 
ال��ي��وس��ف��ي ب��ص��دد ت��رت��ي��ب أوراق�����ه، 
فالحزب االتحادي ضعيف، واليوسفي 
المهيمنين،  طينة  م��ن  ليس  نفسه 
فليست هناك عضات)...( للدخول 

مع المخزن في الصراع((.
وكان الحسن الثاني بدوره يرتب 
أوراقه ))ولكنه يرغب في منع إدريس 
البصري من نسف التناوب، ليكتشف 

أنه من السهل اختراق صفوف االتحاد 
الثاني.  الحسن  بعماء  االشتراكي، 
وكان أمرا، أسهل من إدخال يدك في 
القفاز(( - يقول موالي هشام - الذي 
التناوب  حكومة  ب��داي��ة  م��ع  ف��وج��ئ 
بالحسن الثاني يقول له يوما ))كان 
علي أن أحضر االتحاديين للحكومة 
منذ خمسة عشر عاما، مضيفا مازحا 
مع موالي هشام، إنهم أصحابك قطاع 

الطرق((.
إال أن أول ضربة أوجعت الحسن 
الثاني مع بداية التناوب، كانت زيارة 
رئيس الحكومة الفرنسية "جوسبان" 
للمغرب، والذي توجه بالخطاب إلى 
اليوسفي قائال: ))إن كل المؤسسات 
عندنا في الجمهورية يدعمونكم(( 
ليضيف موالي هشام، مما يعني بأن 

الملك انتهى.
وبقي  الحسن  الملك  بقي  ول��ك��ن 

التناوب.
وكان سر تقارب موالي هشام مع 
االتحاديين، هو ذلك الحب الذي كان 
يجمع أب��اه م��والي عبد الله مع عبد 
موالي  سجل  حيث  بوعبيد،  الرحيم 
 ،1983 اليوم من خريف  ذلك  هشام، 
))وكان عبد الرحيم بوعبيد من بين 
األمير  وف��اة  حضروا  الذين  األواخ��ر 
موالي عبد الله، ومرة وأمام الجميع، 
أخذ عبد الرحيم بوعبيد يد موالي 
عبد الله المحتضر، وقبلها، حيث لم 
تبق قبلة اليد للسام، وإنما للوداع.

ول����م 
يكن عبد الرحيم بوعبيد، 

الثاني،  الحسن  الملك  ي��د  قبل  ق��د 
يوما، لذلك استدعى الحسن الثاني 
عبد  م��والي  بيت  في  العاملين  أحد 
بوعبيد  قبل  فعا  هل  وسأله:  الله، 
يد موالي عبد الله، فأجابه العجوز: 
إنهم أصدقاء منذ ثاثين عاما(( ولم 
تكن وفاة األمير موالي عبد الله، عن 
سن ثمانية وأربعين عاما لتنهي مرارة 
صراعه مع أخيه الحسن الثاني، الذي 
لولده  مضايقات  سلسلة  في  انطلق 
موالي هشام. الذي سرد أصنافا من 
المضايقات، كان أكثرها بشاعة عندما 
تعاقد هذا األخير مع شركة طومسون 
الثاني  الحسن  ف��أرس��ل  الفرنسية، 
مبعوثيه إلى رئيس طومسون، ليلغي 
ألغي  العقد مع موالي هشام، وفعال 
العقد، فاضطر األمير إلى االستنجاد 
أخذته  التي  الصلح،  عالية  بخالته 
معها في زنقة اإلليزيه)...(، ليعترضا 
ميتران،  الفرنسي  ال��رئ��ي��س  م��وك��ب 
ويحكيان له الحكاية، فيصدر أوامره 
لرئيس طومسون بإمضاء العقد من 
جديد مع موالي هشام، قائال له: نحن 
هنا في فرنسا، ولسنا في الجمهورية 
اللبنانية، ويأخذ موالي هشام، العقد 
الحسن  أعين  ليضعه تحت  الجديد، 
الثاني، وكأنه يقول له: أنا أيضا قادر 

على مواجهتك.
ه���ذا ال��ح��س��ن ال��ث��ان��ي، ال���ذي كان 
بمثابة األب لموالي هشام، كان يرفض 
المرض، وال يظهر التعب ))رغم أنه 
الفيتامينات،  ت��ن��اول  ي��رف��ض  ك���ان 
ويرفض الحبوب المنومة والمهدئات 
ألنه يريد أن يبقى يقظا حتى في 
ساعات األلم، يصر على أن يشاهد 
الموت وجها وجها، وه ويقول لنا: أنا 
ملك وسأقوم بدوري إلى النهاية((.

شيراك  الفرنسي  الرئيس  وك��ان 
يفهمه، فقدم له هدية سماها شيراك 
"هدية نهاية العمر"، عندما أحضره 
بالشانزيليزي  الشرفية  المنصة  في 
أياما   ،1999 يوليوز   14 عيد  ي��وم 
الحسن  ))ولكن  موته  قبل  معدودة 
الثاني أصر على تتبع لحظات موت 
الملك حسين ملك األردن وكانت قناة 
والحسن  م��ب��اش��رة،  تبثها  ن،  ن  س 
الثاني يتتبعها وهو يبكي، فقد كان 
ي��������رى م�����وت�����ه ف������ي م��������وت ال���م���ل���ك 

حسين((.
وبعد أيام كان موالي هشام يتغذى 
اللبناني  الصحفي  مع  باريس  في 
جهاز  رن  ع��ن��دم��ا  س���الم���ة،  غ��س��ان 
محمد  األمير سيدي  وكان  التلفون، 
جدا،  تعبان  عمك  يقول:  الخط  على 
واحد  ثاني  فأنت  تحضر،  أن  الب��د 
أخبره مع الوزير األول عبد الرحمن 
اليوسفي، لن أخبر أحدا آخر ألسباب 

سياسية.
التعاون والتكامل بين سيدي محمد 
وموالي هشام، كان في أوجه، ليحق 
الهجمات  تلك  أسباب  عن  التساؤل 
االستخباراتية التي كان يشرف عليها 
مدير الديسطي)...( الجنرال العنيكري، 
في مخطط، تفسيره الوحيد إظهار 
محمد  على  هشام  م��والي  خ��ط��ورة 
ما  طريقة  على  لتخويفه،  السادس 
جرى في تاريخ الدولة العلوية أيام 

الجاهلية.
اليوسفي،  ال��ص��دي��ق  أم��ا 

هشام  م���والي  شبه  فقد  وحكومته، 
وضعيتهم آنذاك بحبة االلكاسيلنزير 
أن فقاعات هذا  ))وهي تذوب، رغم 
الدواء في ذوبانها كانت أكثر حيوية 

من ذوبان اليوسفي((.
ورغم أن موالي هشام، لم يتحدث 
عن صديق الملك فؤاد الهمة، إال حينما 
وصف مطالب الجماهير في شأنه هو 
وال��م��اج��دي ف��ي م��ظ��اه��رات عشرين 
فبراير، إال أنه في مجال سرد التنكيل، 
ت��وس��ع ف��ي ت��واط��ؤ ف���ؤاد الهمة مع 
المناورات  بعد  العنيكري،  الجنرال 
السرية التي كان أبشعها اعتقال أحد 
م��س��اع��دي م���والي ه��ش��ام، ف��ي غابة 
ع��ل��ى إمضاء  ال��س��وي��س��ي، إلرغ���ام���ه 
محضر يقول فيه إن موالي هشام على 
ال��ج��ي��ش، ليرفض  ات��ص��ال ب��ض��ب��اط 
ب��ل��ح��اج)...( وي��ن��ش��ر اس��ت��ن��ك��اره في 
نونبر   24 عدد  )لوجورنال  الصحف 
2001(. ثم تركيب اعترافات لعميل في 
الديسطي اسمه بودربيلة الدعاء أن 
ضباطا صحراويين اقترحوا أن يكون 
الصحراء  على  أميرا  هشام  م��والي 
تحت السيادة المغربية، مما اضطر 
م���والي ه��ش��ام إل��ى االت��ص��ال بمدير 
الشرايبي،  رش��دي  الملكي  ال��دي��وان 
ليجيبه  االتهامات  ه��ذه  في  للبحث 

الشرايبي: تهنا.. راه ما كاين والو.
وتفتضح المناورات بعدم إجراء أية 
"الصحيفة"،  جريدة  لتنشر  متابعة، 
ما  مع   ،2002 سنة  تتناغم  تفاصيل 
ب���ن كيران  ال��ح��ك��وم��ة  ق��ال��ه رئ��ي��س 
م����ؤخ����را)...( ع��ن��دم��ا ال��ت��ح��ق بركب 
من  أي��ض��ا  ه��و  واستلف  الجاهلية، 
مطالبا  الوسطى،  ال��ق��رون  أساليب 
أمير،  للقب  ه��ش��ام  م���والي  بسحب 
متناسيا أن ))العنيكري والهمة، طلبا 
خبرة قانونية لسحب لقب األمير عن 
موالي هشام(( ليكتب موالي هشام 
))إن  غيرة)...(  من  تخلو  ال  بصيغة 
محمد  يبقي  أن  ي��ري��د  الهمة  ف���ؤاد 
هل  لكن  به،  خاصة  ملكية  السادس 
يرتكب  م��ا  ال��س��ادس  محمد  يجهل 
عائلته  ش��ؤون  ه��ذه  أليست  باسمه، 

التي هو رئيسها((.
وعندما فشلت كل محاوالت التفريق، 
السادس  محمد  الملك  أص��در  ربما 
تعليماته، ألن، فؤاد الهمة صرح علنا 
في غشت 2005: ))إن القصر الملكي 
هشام  م��والي  م��ع  مشاكل  ل��ه  ليست 
ألنه)...( عضو في العائلة المالكة، 

ويجب احترامه بهذه الصفة((.
ويختم موالي هشام، هذه المرحلة 
ال��ت��ي أدرج��ه��ا ))ف����ي إط����ار سياسة 
المخزن الذي يشبه األفعى التي ال 
تحب الضوء(( ويكتب: ))لقد انتهى 
شريط والت ديزني وأشعل الضوء)...( 
وقيل: اخرجوا.. اخرجوا.. فقد انتهت 

الفراجة((.
وتكون الكلمة األخيرة، مذاعة في 
قناة الجزيرة الجزائرية، التي نقلت 
عن  الكتاب،  هذا  بعد ص��دور  تعليقا 
جريدة "الجزائر تايم" التي قالت: إن 
النظام  م���ن  ج����زء  ه���ش���ام،  م�����والي 

المغربي.

 مصطفى العلوي
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الحقيقة
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قرأ الحسن الثاني هذه 
الفقرة فأرسل  لألمير

 مفتشي الضرائب

وثيقة تاريخية ملوالي هشام يشكر مدير "األسبوع" على تعزيته 
في احلسن الثاني وكأنه ينوب عن امللك اجلديد محمد السادس

4صيام رمضان مع مذكرات موالي هشام

))الملكية ليست في مأمن من الضربات القاسية((
)الحسن الثاني(

< ِانتهى


