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حضور  على  الملكي  الحرص 
في  بجانبه  كيران  بن  الرئيس 
إلى  تضاف  القدر  ليلة  صالة 
مطار  في  جاللته  بين  الكالمي  الحوار 
العمرة،  من  الملكي  الرجوع  بعد  سال 
آخر  لقاء  أطروحة  تؤكد  عناصر  كلها 
تم  إنه  يقال  كيران،  ببن  جمع الملك 
الداخلية حصاد حيث طلبا  بحضور وزير 
معا منع أي تدخل في االنتخابات المقبلة. 
بأنه  وهناك من يقول إن بن كيران قال 
على  بالرد  مشغوال  يبقى  أن  يريد  ال 
الهجمات المتكررة عليه لتبقى صناديق 

االقتراع هي التي تفرض المستقبل.

سري

الحـدود إغـالق  علـى  سنـة   20

وزير الداخلية حصاد يردد ما قاله إدريس 
البصري: المغرب لن يمضي صيفا هادئا
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عروب سببا في 
إحالة اجلنرال 
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بمناسبة عيد الفطر السعيد وعيد 
العرش المجيد، تتقدم أسرة »األسبوع« 

بأحر التهاني إلى جاللة الملك محمد 
السادس وكافة أفراد األسرة الملكية، 

وإلى الشعب المغربي قاطبة، سائلة الله 
عز وجل أن يعيد أمثال هذين العيدين 

على بالدنا باليمن واالزدهار، 
والطمأنينة واالستقرار.

الحقيقة الضائعةتهــنــئــة
عامر كان »صديق العمر« لعبد الناصر

تجربة صداقة رئيس الدولة 
تؤدي دائما إلى الموت

ملصق للمسلسل املصري »صديق العمر«
األسبــوع فــي عطلــة

وكعادتها كل سنة تحتجب »األسبوع« عن قرائها 
وقارئاتها طيلة شهر غشت،  ابتداء من هذا العدد طبعا، 

ليصدر العدد القادم، إن شاء الله في يوم 4 شتنبر 
.2014

بيـن المغـرب والجزائـرعطلة سعيدة لكم ولـ »األسبوع«

األمازيغ املغاربة املؤيدون إلسرائيل
هل يعلمون مبذابح غزة
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> الرباط. األسبوع 

ف����ي ال����وق����ت ال����ذي 
ت����ت����ع����رض ف����ي����ه غ����زة 
ألب��ش��ع ه��ج��وم ع��ل��ى يد 
اإلسرائيلي  اجل���ي���ش 
اختارت  ال��ص��ه��ي��ون��ي، 
على  التوقيع  اجل��زائ��ر 
بوصول  يسمح  ات��ف��اق 
إلى  ال��ط��ب��ي��ع��ي  غ���ازه���ا 
بوابة  ع��ب��ر  إس���رائ���ي���ل 

مصر.
وأك���������������دت ب���ع���ض 
أن  اإلع��ام��ي��ة  التقارير 
الغاز  م��وض��وع وص��ول 
ال��ط��ب��ي��ع��ي اجل���زائ���ري 
إلى مصر، كان أحد أهم 
النقاط التي مت تدارسها 
ع��ل��ى ه���ام���ش ال���زي���ارة 
للجنرال  األخ������ي������رة، 
للجزائر  ال���س���ي���س���ي 
وسبحان  ال���ع���اص���م���ة، 
مبدل األحوال فقد كانت 

دولة بوتفليقة قد رفضت 
اتفاق  أي  على  التوقيع 
غازها  ب��وص��ول  يسمح 
في  الفراعنة  أرض  إلى 
املعزول،  الرئيس  عهد 

محمد مرسي.
بدخول هذا االتفاق 
التنفيذ  ح����ي����ز  إل�������ى 
س���ت���ص���ب���ح اجل�����زائ�����ر 
الرئيسي  امل�����زود  ه���ي 

بنحو  بالغاز،  إلسرائيل 
مكعب  متر  مليون   500
س���ت���ص���ل ي���وم���ي���ا إل���ى 
دول  من  بتمويل  مصر، 
غرابة  ال  لذلك  خليجية، 

يظهر  ك��م��ا  ن��ش��اه��د  أن 
العلمني  ال���ص���ورة  ف���ي 
واإلسرائيلي  اجلزائري 
نفس  ع���ل���ى  ي���رف���رف���ان 

الطاولة.

حفل مصاهرة بني عائلتي الجزائر  تُطبِّع العالقات مع إسرائيل
الدرهم وولد الرشيد

القطب  إق����ام����ة  ش���ه���دت���ه  ب��ه��ي��ج  ح���ف���ل 
ال��ص��ح��راوي ح��س��ن ال��دره��م مب��دي��ن��ة الدار 
ابنته  خطوبة  مبناسبة  مؤخرا،  البيضاء، 
ل��ي��ل��ى، م��ن ط���رف ال��ش��اب ع��م��ر اب���ن القطب 
ال���ص���ح���راوي خ��ل��ي��ه��ن ول����د ال���رش���ي���د، وقد 
القبائل  وأع��ي��ان  شيوخ  احلفل  ه��ذا  حضر 
ال���ص���ح���راوي���ة، وك����ان الف��ت��ا ل��ان��ت��ب��اه جو 
هاتني  ب��ني  ال��ت��ق��ارب  خلقه  ال��ذي  املصاحلة 
فرقتها  وج�����وه  ح���ض���ور  ب��ع��د  ال��ع��ائ��ل��ت��ني 

السياسة)..(.
ويأتي هذا احلفل بعد شهور قليلة على 
فيضول،  ال��دره��م  حسن  شقيق  زف��اف  حفل 
كلميم  ج��ه��ة  وال���ي  احل��ض��رم��ي  ع��م��ر  ببنت 

السمارة)..(.

في إطار زيارات املجاملة التي يتلقاها 
الذي مير  العلوي  مدير جريدتنا مصطفى 
علينا  اختلطت  الله،  بأزمة صحية، شافاه 
أسماء الزائرين، فوقع خطأ في اسم سفير 
اململكة األردنية بالرباط السيد علي الكايد، 
العدد  في  نشر  كما  الشريف  نبيل  وليس 

املاضي.
هذا  ع��ل��ى  السفير  للسيد  ن��ع��ت��ذر  وإذ 
اخلطإ غير املقصود، نعتذر لقرائنا الكرام 
لألستاذ  بالشفاء  دعواتهم  على  ونشكرهم 
علينا  تتهاطل  ح��ي��ث  ال��ع��ل��وي،  مصطفى 

رسائل املؤازرة في هذه الفترة العصيبة.

> الرباط. األسبوع

اللجنة  ه���������ددت 
ملؤسسة  التحضيرية 
أص������دق������اء ال����دك����ت����ور 
مبقاضاة  اخل���ط���ي���ب 
ع����م����ي����ل امل�����خ�����اب�����رات 
وقال  ال��ب��خ��اري،  أحمد 
بأن  اللجنة  من  مصدر 
البخاري  ت��ص��ري��ح��ات 
»تدعو لاستياء«، وجاء 
ف��ي ب��ي��ان ص���ادر باسم 
العامل  أن  ال��ل��ج��ن��ة، 
 »1 »الكاب  في  السابق 
وال����ذي ل���م ي��ك��ن سوى 
)عامل   »Standariste«

مب��ص��ل��ح��ة ال���ه���ات���ف(،  
في  صفاقة  بكل  خ��اض 
فمتى  وه��م��ي��ة،  ق��ض��ي��ة 
ك��ان األع��وان مؤرخني؟ 
ي�����ت�����س�����اءل أص����ح����اب 

البيان.
ال��ب��خ��اري ك���ان قد 
اتهم مؤخرا، عبد الكرمي 
اخلطيب بالعمالة لدولة 
أصدقاءه  لكن  أجنبية، 
اعتبروه  ما  يتقبلوا  لم 
دليل،  ب������دون  إس�������اءة 
للدكتور  ف����اإلس����اءة   «
والتشكيك  اخل��ط��ي��ب 
في وطنيته، هي إساءة 
التي  امل��ق��اوم��ة،  حلركة 

ك���ان ع��ض��وا ف��اع��ا في 
إلى  خ���اي���اه���ا،  أول�����ى 
محمد  الشهيد  ج��ان��ب 
وسعيد  ال��زرق��ط��ون��ي، 
واحلسني  ب��ون��ع��ي��ات، 
ب������رادة، ال���ذي���ن م����ازاال 
وهي  احلياة،  قيد  على 
ك���ذل���ك جليش  إس������اءة 
ال���ت���ح���ري���ر امل���غ���رب���ي، 
ال�������ذي ك������ان م���س���ؤوال 
كل  ب�����اع�����ت�����راف  ع����ن����ه 
منهم  األح��ي��اء  قيادييه 
حسب  واألم��������������وات«، 

البيان.
البيان،  أص���ح���اب 
قالوا أيضا إن املجلس 

للمقاومة  ال���وط���ن���ي 
وج����ي����ش ال���ت���ح���ري���ر، 
م��ط��ال��ب ب��ال��ت��دخ��ل في 
هذه النازلة على اعتبار 
اخلطيب  ال��دك��ت��ور  أن 
له،  رئ���ي���س  أول  ك����ان 

االستعمار  أذن���اب  »إن 
ب������دأوا ي���خ���رج���ون من 
ج�����ح�����وره�����م«، ت���ق���ول 
التحضيرية  ال��ل��ج��ن��ة 
مل����ؤس����س����ة ال����دك����ت����ور 

اخلطيب.

أصدقاء الدكتور الخطيب يهددون
 بمقاضاة العميل البخاري

< الدار البيضاء. األسبوع

> الرباط. األسبوع 

الوطني  املكتب  أع��ض��اء  ص��وت 
اجلديد للشبيبة االحتادية باإلجماع 
الصيباري  ال��ل��ه  ع��ب��د  ال��ش��اب  ع��ل��ى 

ليكون قائدا جديدا 
ل��ل��ق��ط��اع امل�����وازي 
خلفا  ل����ل����ح����زب، 
ل���ع���ل���ي ال���ي���ازغ���ي 
جنل الكاتب األول 
محمد  ال���س���اب���ق، 

اليازغي.
وت�����ع�����د ه����ذه 
امل�����������رة األول���������ى 
فيها  يتفق  ال��ت��ي 

مهمة  إس���ن���اد  ع��ل��ى  االحت�����ادي�����ون 
سابق  كولونيل  لنجل  العام  الكاتب 
ال���راح���ل محمد  ف���ي اجل���ي���ش، ه���و 
الصيباري، اشتهر في الرباط بعمله 
للقوات  ال��ع��س��ك��ري��ة  احل��ام��ي��ة  ف���ي 
امل��س��ل��ح��ة امل��ل��ك��ي��ة، ك��م��ا ك���ان���ت له 
جتربة ليست بالقصيرة في األقاليم 

اجلنوبية)..(.

وفي أول خروج إعامي له، قال 
على  أحد احملسوبني  وهو  الله  عبد 
هذا  منذ  »س��أح��اول  لشكر:  إدري���س 
إرجاع  ف��ي��ه،  انتخبت  ال���ذي  ال��ي��وم 
التي  االحت��ادي��ة،  الشبيبة  أم��ج��اد 
مشتا  ت������زال  وال  ك���ان���ت 

الشابة،  النخب  لصناعة 
تصريف  ع��ل��ى  وال��س��ه��ر 
املجتمعي،  م��ش��روع��ه��ا 
الثقافة  م��ن  ينهل  ال���ذي 
االحت������ادي������ة األص���ي���ل���ة، 
في  مكانتها  واس��ت��ع��ادة 

وداخل  الطابية،  امل��واق��ع 

جمعيات املجتمع املدني«.
وف���ي ع��اق��ة مب��وض��وع االحتاد 
االشتراكي، كان الفتا لانتباه، خال 
الندوة التي عقدها الكاتب األول 
ادريس لشكر، مؤخرا بالبرملان، 
التي  الافتات  إحدى  حضور 
ووردة  ج��دي��د  لشعار  ت���روج 
شبيهة  م����ع����ه����ودة«،  »غ���ي���ر 
الشباب  االشتراكيني  بشعار 
ف���ي ف��رن��س��ا، وق���د كتب 
 »socialistes« عليها: 
لكن  ال��ص��ورة(..  )أنظر 
ل���م ي���ص���در ع���ن حزب 
االشتراكي  االحت�����اد 
تغيير  ي�����ؤك�����د  م������ا 
يؤكد  م���ا  أو  رم�����زه، 
محاولة  ه���ن���اك  أن 
طريق  ف���ي  ل��ل��م��ض��ي 
الفرنسي  ال��رئ��ي��س 
فرانسوا  االشتراكي 
ه��والن��د، ال���ذي ربح 
بهذه  االن��ت��خ��اب��ات 

الوردة.

ابن »كولونيل« سابق يقود شبيبة االتحاد االشتراكي

تصحيح واعتذار

> الدار البيضاء. األسبوع

املهاجرين  املغاربة  من  كبير  لعدد  يتسن  لم 
عائاتهم  رفقة  الوقت  بعض  قضاء  أمريكا،  إلى 
اخلطوط  شركة  قامت  بعدما  الفطر،  عيد  خ��ال 
كانت  التي  الرحلة  بإلغاء  »الرام«  امللكية  اجلوية 
مقررة يوم اإلثنني 28 يوليوز املاضي، من مطار 

نيويورك إلى مطار الدار البيضاء.
وتعد رحات »الرام« حسب املصادر اإلعامية 
التي تداولت اخلبر، األغلى من نوعها في العالم، 
1700 دوالر، ولكن  التذكرة إلى  حيث يصل ثمن 
ألغت رحلتها بشكل مفاجئ، مما  الشركة املعنية 
دفع املتضررين إلى جمع عدد كبير من الشكايات 

في انتظار توكيل محام للترافع في امللف.

طائرات »الرام« حترم مغاربة 
أمريكا من فرحة العيد

الراحل الدكتور اخلطيب يتوسط زعيم 
جنوب إفريقيا مانديال ومحمد خليدي

حسن الدرهمخليهن ولد الرشيد

عبد الله 
الصيباري
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»تيه«  أح��ال��ن��ي 
ال��س��ي��د ع��ب��د اإلل����ه بن 
كيران، وحيرة البروتوكول امللكي، 
على  وج��دة،  مدينة  مساجد  بأحد 
سابقتني: مقبرة الشهداء بالرباط، 

واإلمارات العربية املتحدة.
استحضرت في احلالة األولى، 
ودبلوماسية  املشروعيات  ص��راع 
املقابر، التي يقودها بحكمة، زعماء 
وطنيون ورجال دولة سابقون، عبد 
الرحمن الكوهن، ومحمود عرشان، 
ومحمد خليدي أساسا ومن معهم 
)الصورة(، لتحضير »مؤسسة عبد 
والعلوم«،  للثقافة  اخلطيب  الكرمي 
ع��������ادي بكل  غ���ي���ر  وه������و ح������دث 
وصفات  رسالته  بحكم  املقاييس، 
بينما  وم��ك��ان��ه.  وتوقيته  أط��راف��ه 
ب��ق��ص��ة صراع  ال��ث��ان��ي��ة،  ذك��رت��ن��ي 
ودبلوماسية  أخ���رى  م��ش��روع��ي��ات 
دينية، يقودها ما يوصفون بعلماء 
حكماء  »م��ج��ل��س  ف���ي  ال��س��ل��ط��ان، 

األزهر،  شيخ  برئاسة  املسلمني« 
املتحدة  العربية  لإلمارات  التابع 

والسعودية ومصر. 
إذا كان غياب السيد بن كيران 
مبررا في احلالة األولى، فإن غياب 
امل��غ��رب ف��ي احل��ال��ة ال��ث��ان��ي��ة كان 
املراقبني  آراء  وت��وزع��ت  مفاجئا، 
الدين  علماء  غ��ي��اب  أس��ب��اب  ح��ول 
امل���ش���ارك���ة، ضمن  امل���غ���ارب���ة ع���ن 
والذي  املسلمني،  حكماء  مجلس 
املؤسسني  أعضائه  الئحة  تشتمل 
وموريتانيا  مصر  من  علماء  على 
واجلزائر وتونس واألردن وليبيا.

وي���ش���رح ال��ش��ي��خ أب����و حفص 
رفيقي، عضو األمانة العامة حلزب 
علماء  والفضيلة، ورابطة  النهضة 
تصريحات  ف��ي  ال��ع��رب��ي،  امل��غ��رب 
عن  امل��غ��ارب��ة  »غ��ي��اب  لهسبريس: 
االنضمام للمجلس اجلديد إلى ما 
راج حوله، وعن حيثيات تأسيسه 
في  اإلماراتي  النظام  رغبة  خاصة 

لالحتاد  منافسة  مؤسسة  تأسيس 
املعروف  املسلمني  ل�لعلماء  العاملي 
الدولي  وللتنظيم  لقطر،  بتبعيته 
ومواجهته  امل��س��ل��م��ني،  ل���إلخ���وان 
املؤيدة  االحت��اد  مواقف  بحكم  له، 
واملساندة  ال��ع��رب��ي��ة  ل���ل���ث���ورات 
الالذعة  واالنتقادات  لإلسالميني، 
يوسف  ال��ش��ي��خ  ي��وج��ه��ه��ا  ال���ت���ي 
ال����ق����رض����اوي، رئ���ي���س االحت������اد، 
حسب  وهناك  اإلم��ارات��ي«.  للنظام 

تستبعد  خطيرة  ملفات  مصادرنا، 
وم��ل��ف��ات أخ��ط��ر ت��س��ت��ح��ض��ر، في 
خارطة  إلع��ادة  جديدة  خطة  إط��ار 
مما  العربي،  بالعالم  املشروعيات 
عن  امللكية  ال��ق��ص��ور  بحث  يفسر 

خدام..
السيد  بتيه  بدأنا،  كما  لنختم 
رئيس احلكومة، وما تركه من لغط 

رغم تفاهة احلادث.
وحيائه،  دمه  بخفة  كيران  بن 

عندما  ال���ذي���ن  ال����رج����ال  م���ن  ه���و 
يراهنون  من  ي��دري  ال  يتصرفون، 
ت����وازن القوى  ف��ي إط����ار  ع��ل��ي��ه��م، 
وما  خ��ص��وم��ه��م،  أو  ال��س��ي��اس��ي��ة، 
عن خطإ  تصرفهم، صادر  كان  إذا 
باملساطير،  جهل  أو  التقدير،  في 
اختيار  لكن  وحيلة.  ذك��اء  ع��ن  أو 
بوجدة،  مسجد  ب��ع��ن��اي��ة،  امل��ي��دان 
امل��ؤم��ن��ني جاللة  أم���ي���ر  ب��ح��ض��ور 
والتوقيت،  السادس،  محمد  امللك 
املباركة،  القدر  ليلة  مناسبة صالة 
ليس بريئا، كما كانت الطلقة دقيقة 
كل  جانب  من  ال��ه��دف،  إصابة  في 

األطراف)...(، ووصلت الرسالة.
ك��ل حتليل  ع��ن  ال��ن��ظ��ر،  بغض 
بأعراف  يليق  ال  سياسي وتصرف 
إلى  ي��ؤدي  املخزني،  البروتوكول 
إل���ى االخ���ت���الف، مع  االت���ف���اق، أو 
فإن  ك��ي��ران،  ب��ن  اإلل���ه  عبد  السيد 
الفراغ  ف��ي ح��ق��ل  ت��ك��اد،  ح��ك��وم��ت��ه 
ت��ش��ع��ل ض���وءا  ب���ه���ا، أن  احمل���ي���ط 
ف��ي هذا  ص��غ��ي��را أو »م��ص��ب��اح��ا«، 
النفق الطويل الذي ال نرى نهايته 

في وطننا.

»بن كيران تائه في حقل صراع المشروعيات!«
بقلم: رداد العقباني السياسي

القرار

وجوه وصور من التاريخ من أرشيف األسبوع

> البيضاء. األسبوع

اتصل أحد الصحفيين من 
إذاعة »لوكس راديو« بالمحامي 
في  الستضافته  زي��ان،  محمد 
برنامج Grand Oral، إال أنه 
الموعد  ي���وم  ج���اء  أن  وب��ع��د 
رئيس  وك���ان  ع��ل��ي��ه،  المتفق 
الحزب اللبيرالي محمد زيان 
في طريقه من الرباط إلى الدار 
اإلذاعة،  مقر  حيث  البيضاء 
اتصل به الصحفي ليخبره أن 
ال��ب��رن��ام��ج ق��د أل��غ��ي ألسباب 
تقنية)...( ولم يحدد معه موعدا 
آخر، ليفهم زيان أنه غير مرحب 
به في إذاعة »عبد الصمد أبو 
الدين  ص��الح  شقيق  الغالي« 
المنسق الجهوي  الغالي  أبو 

لحزب األصالة والمعاصرة.

> الرباط. األسبوع

العدالة  حزب  في  قياديون  فشل 
بن  اإلل��ه  عبد  إق��ن��اع  ف��ي  والتنمية 
كيران رئيس الحكومة برفع دعوى 
ق��ض��ائ��ي��ة ض���د أم���ي���ن ع����ام حزب 
االستقالل حميد شباط، على خلفية 
اتهم به بن كيران في  ال��ذي  الكالم 
المرحلية  الحصيلة  تقديم  جلسة 

للحكومة.
مقربون من بن كيران أكدوا أن هذا 
وزير  منه  قربا  األكثر  رفقة  األخير 
الدولة عبد الله بها، تعرضا لضغوط 
كبيرة في األيام القليلة الماضية من 
طرف باقي قيادة الحزب في األمانة 
العامة للحزب، ومن برلمانييه وحتى 
من بعض وزراء الحكومة الحالية من 
أجل تسجيل دعوى قضائية بحميد 
شباط، الذي اتهم بن كيران بعالقته 
مع منظمة »داعش« اإلرهابية، ومع 
»الموساد« المخابرات اإلسرائيلية.

حاولت  والتنمية  العدالة  قيادة 

تنبيه بن كيران مرة أخرى إلى أنه 
ل��ي��س ش��خ��ص��ه م��ن م��س ف��ق��ط، بل 
المؤسسة »رئاسة الحكومة« والتي 
وعلى  عليها  االتهامات  ه��ذه  تؤثر 
وعلى  ال����خ����ارج����ي����ة،  ع���الق���ات���ه���ا 
االستثمارات الخارجية والتي تفرض 
عليه القيام بالواجب في الدفاع عنها، 

ورفع دعوى قضائية ضد شباط، كما 
رف��ع دعوى  فعل ه��ذا األخ��ي��ر حين 
قضائية ضد بن كيران على خلفية 
اتهام االستقالليين بالفساد وبتهريب 
األموال إلى الخارج، لكن بن كيران 
بالرد  واكتفى  القضاء  خيار  رفض 
بطريقته الخاصة على كالم شباط.

حزب األصالـة والمعاصرة يرفض 
استضافة الـمحامي زيان

بن كيـران يرفـض مقاضـاة شبـاط

إحداث منصب مدير اجلماعة احمللية
> الرباط. األسبوع

نص مشروع قانون اجلماعات 
رئيس  ع��زل  على إمكانية  اجلديد 
الوالية  م��ن��ت��ص��ف  ف���ي  اجل��م��اع��ة 
إلى  إضافة  التصويت،  طريق  عن 
التنفيذية  السلطة  الرئيس  منح 
بالصرف  واآلم��������ر  ل���ل���ج���م���اع���ة، 
مهام  ك��ذل��ك  ومي���ارس  مليزانيتها، 

الشرطة اإلدارية.
قانون اجلماعات اجلديد الذي 
السياسية  األح�����زاب  إل���ى  أرس����ل 
لتبدي مالحظاتها عليه، نص كذلك 
يخص  ما  في  النوع  مقاربة  على 
الترشيحات ملكتب تسيير املجلس، 
لشؤون  احلر  التدبير  مبدإ  وعلى 
مبدإ  وع��ل��ى  اجلماعية،  املجالس 
السنة  في  للمجلس  دورات  ث��الث 
اجلديد  القانون  وأك��د  أرب��ع.  ب��دل 
مقررات  إل���غ���اء  ع���دم  ع��ل��ى  ك��ذل��ك 
م��ج��ال��س اجل���م���اع���ات وق������رارات 
القضاء،  طريق  ع��ن  إال  رؤس��ائ��ه��ا 

املجلس  رئيس  تصريح  وإجبارية 
وأعضاء املكتب مبمتلكاتهم، وعلى 
التعاون  مؤسسة  خلق  إمكانية 
بني اجلماعات حلل بعض املشاكل 
ومعاجلة  اجلماعي،  النقل  منها: 
ال����ن����ف����اي����ات، وص���ي���ان���ة ال���ط���رق 
العمومية للجماعات، وميكن كذلك 
تأسيس  بينها  ما  في  للجماعات 
للجماعات  »مجموعات  يسمى  ما 
باالستقالل  ت��ت��م��ت��ع  ال���ت���راب���ي���ة« 

املعنوي واملالي.
ومب���ق���ت���ض���ى ه�����ذا ال���ق���ان���ون 
أع��ط��ى ص��الح��ي��ات خاصة  ال����ذي 
واستثنائية بالرباط لفائدة الوالي 
نص  اإلداري���ة،  الشرطة  مجال  في 
اجلماعة  إدارة  تسيير  أن  ع��ل��ى 
أو  مدير  اختصاص  من  سيصبح 
مدير عام للمصالح في اجلماعات 
كالبيضاء،  ال���ك���ب���رى  ال���ت���راب���ي���ة 
والرباط، وفاس، وسال، ومراكش، 
استمرار  سيتم  وال��ت��ي  وط��ن��ج��ة، 

اعتماد نظام املقاطعات فيها.

الصحفي مصطفى العلوي يستجوب رئيس االتحاد 
الوطني للقوات الشعبية، ورئيس الحكومة السابق، 

األستاذ عبد الله إبراهيم

محمد زيان

ألول مرة.. 

حميد 
شباط



> الرباط. األسبوع

قدمت  ال�����ذي  ال����وق����ت  ف����ي 
صورا  اجل��زائ��ري��ة  التلفزة  فيه 
في  ميتة  وأبقار  لثيران  مروعة 
بشكل  اجلزائر  ب��وادي  مختلف 
األوب��ئ��ة اخلطيرة،  ب��أي��ام  ي��ذك��ر 
أكد مدير مستشفى الشيخ زايد 
ب��ال��رب��اط، أم���ن احل��س��ن��ي، بأن 

»كراد  ب���داء  امل��رض��ى  عددا من 
م��ات منهم واح���د في  ال��ك��اب« 
املستشفى، لتعلن مصادر أخرى 
في  أشخاص قتلوا  سبعة  أن 
بنفس  رمضان،  أواخ��ر  الرباط. 
املدير احلسني  كان  وإن  ال��داء. 
ال���داء ال ينتقل  ق��د أك��د أن ه��ذا 
البوادي  أن  إال  ال��ب��ش��ر،  ع��ب��ر 
املغربية مليئة بالكاب الضالة. 

بوسكورة،  كوميسارية  إن  ب��ل 
تلقت في أواسط رمضان شكاية 
املشترى  كلبه  أطلق  مواطن  من 
ليتفسح،  دره���م،  آالف  بخمسة 
لصا  أن  ليتبن  عليه  يعثر  فلم 
سرقه، ولم يعثر عليه حلد اآلن. 

وزارة  أن  ل����وح����ظ  وق������د 
عن  تعلن  ولم  تفطن  لم  الصحة 
داء الكاب الذي قتل سبعة من 

مدى  على  الرباط  في  ضحاياه 
الفاحة  وزارة  ف����إن  ي���وم���ن، 
بدورها معنية بالداء الذي يقتل 
الدولة  ع��ن��د  وال��ث��ي��ران  األب��ق��ار 
امل���ج���اورة ل��ن��ا، خ��ص��وص��ا وأن 
اجلزائرية  املواشي  بيع  عملية 
يجري  ع��م��ل��ي��ة  امل����غ����رب،  ف����ي 
ال��ع��م��ل ب��ه��ا م��ن��ذ س��ن��وات، رغم 

إغاق احلدود.
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للوزير  أخذت  التي  الصور  أن  تأكد 
مزوار في اخلارجية وشخصن يقبان 
يديه وكأنه امللك)...( هي صور مدفوعة، 
األيدي  يبوسون  والذين  مقصودة 
مدفوعون)...( من طرف املكلفن بإحراق 
من  أكثر  األضواء  عليه  ترسل  من  كل 
الازم، حتى ال يتعدى اخلط املرسوم. 
مزوار قال: اسألوا أولئك الذين باسوا 

يدي هل يعرفوني.
 

بن  والتناقض  التزامن  عجيب هذا 
في  امللكي  احلضور  خال  رأيناه  ما 
التسع  ذي  والطفل  بوجدة  القدر  ليلة 
سنوات وهو يجود القرآن بطريقة غير 
مسبوقة، وبن ما قاله الباحث املغربي 
أن  عام من  الدين  عز  الليلة،  تلك  في 
التسامح،  دين  هو  اإلسام  بأن  القول 
هو مجرد كذب)...( وأن اإلسام حسب 
قوله يتناقض مع الدميقراطية، مضيفا 
أنه ال ميكن احلديث عن دولة إسامية، 
ألن اإلسام لم يضع أسس الدولة)...(.

سا  طريق  سكان  من  ساويون  يؤكد 
من  مر  امللكي  املوكب  أن  اجلديدة، 
نصب  سا  مجلس  أن  والحظ  هناك 
قرب مقهى مهيدرة، غير بعيد عن ثكنة 
رجال املطافئ، المبة مستوردة ال نظير 
امللك  إن  ويقولون  كله،  املغرب  في  لها 
تساءل عن ثمنها الغالي، ورمبا قال إن 
بينما  أزمات،  هناك ساوين يعيشون 
يبدد  األزرق،  يرأسه  الذي  املجلس 
األموال في اللمبات املضيئة. والحظوا 
مت إزالتها  قد  الفخمة  اللمبة  تلك  أن 

وتفكيكها.  

خال إحدى زياراته لدولة البيرو جنوب 
أمريكا، فوجئ وزير خارجية املغرب، بأن 
يكن  لم  استقبله  الذي  اخلارجية  وزير 
الذي مت  احلقيقي  اخلارجية  وزير  هو 
تغييره تلك الليلة. هذه احلادثة أنست 
مزوار، أن السفيرة املغربية نسيت أن 
باألوطيل.  فيها  ينام  غرفة  له  حتجز 
جتعل  كثيرة  السفيرة  هذه  وحكايات 
ملاذا دبلوماسيو  يفهمون  الكثيرين، 
البوليساريو يصولون ويجولون حتت 

أنظار السفيرة املغربية. 

الكبيرة،  الدار  قصدوا  الذين  الشفارة 
قصة واقعية دارت أحداثها في الضيعة 
الثاني  احلسن  كان  التي  املشهورة 
التيكساس  من  أمريكين  مع  أسسها 
بضواحي  أداروس«  »ضيعة  وسماها 
بن  عثمان  الثري  اشتراها  مكناس، 
الطريقة  على  األبقار،  لتربية  جلون 
اللصوص،  عليه  فتسلط  األمريكية 
اللحوم،  أطنان  معهم  ضبطت  الذين 

وحكم عليهم في استينافية مكناس.

ياسمينة  الثاثي  أن  الصحف،  أعلنت 
بادو، وساجد، ووالي املدينة استدعوا 
بعض ضحايا عمارات بوركون املنهارة، 
اإلفطار  هذا  كان  فهل  إفطار،  حلفلة 
كافيا لتعويض الضحايا، أو ملنعهم من 

االستمرار في املطالبة بحقوقهم.

احملامي الذي صدر احلكم بسجنه مع 
العصابة املعروفة مبافيا العقارات في 
مت  معه«،  ومن  »حيم  البيضاء،  الدار 
طرده بصفة نهائية من هيئة احملامن، 
عقاري  محافظ  اعتقال  سيتم  كما 
في  البيضاء،  الدار  جهات  إحدى  في 
على  االستياء،  في  مشاركته  قضية 
املرحوم  ابن  كيميا«  »فيصل  أماك 
»كيميا« الصديق املرموق للملك محمد 

اخلامس)..(.

ما خفي

هل كان التقرير األمريكي حول تعيني اجلنرال عروب 
سببا في إحالة اجلنرال بناني على التقاعد

> خاص. األسبوع

رجع اجلنرال دو ديفزيون، 
بيته  إلى  بناني،  العزيز  عبد 
ف��ي ال���رب���اط ف��ي ص��م��ت، بعد 
األيام التي قضاها باملستشفى 
ال��ب��اري��س��ي ال���ذي دخ��ل��ه على 
رج��ل��ي��ه، غ��ي��ر م��ح��م��ول على 
سيارة إسعاف، وعندما حاول 
في  مهاجمته  أدي��ب  القبطان 
ل��ه زوجة  ق��ال��ت  امل��س��ت��ش��ف��ى، 
إجراء عملية  إنه بصدد  ابنه، 

ترويضية)...( فقط.
سبب  عن  التساؤل  ليبقى 
ديفزيون  دو  اجل��ن��رال  تعين 
بهذه  محله  ع��روب،  بوشعيب 
التساؤل  وليصبح  السرعة، 
عما إذا كان اجلنرال بناني قد 
بلغ سن التقاعد، أم إن مرضه 

كان سببا في إبعاده.
واملتتبع لهذه الضجة التي 
هجوم  محاولة  ح��ول  أقيمت 
واستدعاء  أدي����ب،  ال��ق��ب��ط��ان 
مدير املخابرات يس املنصوري 
الرباط  في  الفرنسي  للسفير 
أن  كيف  يستغرب  لاحتجاج، 
بعدما  تقم،  لم  أخ��رى،  ضجة 
األمريكي  ال��س��ف��ي��ر  أص������در 
رايلي«  »ط���وم���اس  ال��س��اب��ق 
2008، وجهه  بيانا في غشت 
اخلارجية  وزارة  خبراء  إل��ى 
بعنف  فيه  ينتقد  األمريكية، 
شديد اجلنرال بناني، الذي قال 
عنه السفير األمريكي األسبق 

يستفيد  ))إن�����ه  ت��ق��ري��ره  ف���ي 
م���ن ص��ف��ق��ات اجل���ي���ش، وإنه 
أسطول  رأس  ع��ل��ى  ي��ت��واج��د 
استفاد  وإنه  ملكه  في  للصيد 
عن  كمدافع  مهمته  من  كثيرا 
ويضيف  الصحراء((،  منطقة 
تاعب  عن  تفاصيل  السفير، 
وتعيينات  ام��ت��ح��ان��ات  ف���ي 

الضباط في املنطقة.
التقرير  ف�����ي  م�����ا  أه������م 
ال����دب����ل����وم����اس����ي امل�����رف�����وع 
منذ  أنه  األمريكية  للخارجية 
أن  مقررا  ك��ان  س��ن��وات،  سبع 
مكان  ع���روب،  اجل��ن��رال  يعن 

اجلنرال بناني.
القبيحة  الرسالة  وتبقى 
أديب  القبطان  سلمها  ال��ت��ي 
في مستشفى اجلنرال بناني، 
آخر،  م��ن��ش��ور  أم����ام  ال ش���يء 
عبد  اسمه  آخ��ر  ضابط  كتبه 
 ،2007 سنة  سلوادي  الفتاح 
املوقع  أن  ك��ي��ف  ل��ن��س��ت��غ��رب 
لعلي  »دوم��������ان«،  اإلخ����ب����اري 
أن   ،2004 سنة  كتب  املرابط، 
بناني،  للجنرال  خلف  أنسب 
هو اجلنرال عروب، الذي قال 
املوقع ))على األقل، إن عروب 
ال مي���ل���ك ش���رك���ة ص���ي���د، وال 
ترخيصا المتيازات بحرية((.

ق����رار تعين  ي��دخ��ل  ف��ه��ل 
اجل��ن��رال ع���روب ف��ي إط���ار ما 
موقع  أص��دره  تقرير  في  كتب 
فبراير   21 ف��ي  »ه��س��ب��ري��س« 
محمد  امل��ل��ك  أن  م���ن   ،2009

خطة  ))رس��������م  ال�����س�����ادس 
الضباط  ك��ب��ار  ل��ت��ع��وي��ض 
حساسة  مل��واق��ع  احمل��ت��ل��ن 
قوة  هيمنة  م��ن  للتخلص 

وترابط  ال���ع���اق���ات  ش��ب��ك��ة 
للحسن  وخ��اف��ا  امل��ص��ال��ح، 

السادس  محمد  فإن  الثاني، 
يرفض غض الطرف عن بعض 

التجاوزات، بدعوى حماية 
امللك والنظام((.

اجلنرال  يكن  ول��م 
ب��ن��ان��ي، ق��د أص���در - 
مفروضا  ك����ان  ك��م��ا 
تكذيبيا،  ب��ي��ان��ا   -
نشرته  أن  سبق  مل��ا 
»املشعل«  ج���ري���دة 
في 3 أبريل 2008، 
عن اجلنرال بناني 
يتربع  ))ال���������ذي 

ع��ل��ى ع����رش ث���روة 
بوتيرة  مت��ت  هائلة 

الذي  ال��ش��يء  سريعة 
الكتاب  ع��ل��ي��ه  ت��ه��اف��ت 

املغاربة  واإلع���ام���ي���ون، 
واألجانب((.

وك�����������ان م����ف����روض����ا 
وم��ن��ت��ظ��را، ت��ك��ذي��ب��ا ملا 
األمريكي  السفير  قاله 
كتبه  وم������ا  »راي������ل������ي« 
يستقبل  أن  ال���ك���ت���اب، 

رسميا،  بناني  اجل��ن��رال 
وي��ض��اف وس���ام ال����وداع، 
إل����ى ع���ش���رات األوس���م���ة 
التي يحملها على صدره.

> الرباط. األسبوع

قال مستثمر فرنسي ل�»األسبوع«، بأنه سمع أن وزير العدل 
الرميد، نصح أمام البرلمان، الثاثاء 22 من الشهر المنصرم، 

أصحاب الممتلكات، بأن يراجعوا إدارة المحافظة العقارية 
باستمرار، للتأكد من أن ممتلكاتهم الزالت في أسمائهم.

وقال هذا الماحظ األجنبي، كيف يأتي مستثمرون أجانب 
للمغرب، وهم يعرفون أن هناك عصابات لاستحواذ على 

ممتلكاتهم.

الرميد ينصح المواطنين 
بمراجعة المحافظة للتأكد من 

بقاء ممتلكاتهم

بني وجدة والرباط كادت طائرة أن 
تفرض تغييرا حلكومة بن كيران

> الرباط. األسبوع

أحرقت  ال���ت���ي  ال��ع��اص��ف��ة 
منطقة  في  اجلزائرية  الطائرة 
متبكتو باملالي، توجهت بسرعة 
ال��ش��م��ال، ح��ي��ث وصلت  ن��ح��و 
ملناطق فرنسية جنوبية تسببت 
التلفزة  في فيضانات أظهرتها 
مرت  العاصفة  هذه  الفرنسية. 
بن  م��ا  امل��غ��رب مبنطقة  ف���وق 
وجدة وتازة، فهزت في طريقها 
كانت  التي  املغربية،  الطائرة 

تنقل أعضاء احلكومة املغربية 
ال��س��ف��راء، مب��ن فيهم  وب��ع��ض 
انتهاء  ب��ع��د  احل��ك��وم��ة  رئ��ي��س 
بوجدة،  ال���ق���در  ل��ي��ل��ة  ح��ف��ات 
أصوات  ب��أن  الصحف  لتقول 
وأفيال  الوزيرتن احلقاوي 
والهلع،  ب��ال��ص��ي��اح  ان��ط��ل��ق��ت 
القرآن. وطبعا  بآيات  ممزوجة 
ح���ل���ت أل����ط����اف ل��ي��ل��ة ال���ق���در، 
كادت  كارثة  امل��غ��رب،  ليتفادى 
بن  حكومة  تعديل  ت��ف��رض  أن 

كيران.

داء األبقار يهدد اجلزائر وداء الكالب يهدد املغرب

تحـت األضـواء

مستشفى الشيخ زايد يعلن عن قتلى بداء قمل الكالب

اجلنرال 
بناني



< العدد: 800األوضاع في الصحراء
< الخميس 31 يوليوز 2014

alousbouea@gmail.com

6

> العيون. األسبوع

أج��م��ع��ت ق��ي��ادة عبد 
العزيز في لقائها األخير 
على فشل كل مخططات 
تدعمها  التي  التسوية 
وساد  ال��ب��ول��ي��س��اري��و، 
خالل االجتماع نوع من 
ال��ح��زن وال��ت��خ��وف من 
بين  ال��ص��راع  مستقبل 
المغرب والبوليساريو، 
بمثابة  االجتماع  وك��أن 
وق����راءة  ت��أب��ي��ن  عملية 
ع��ل��ى مخطط  ال��ف��ات��ح��ة 
ال��ت��س��وي��ة األم��م��ي بما 
مفاوضات  م��ن  ي��ح��م��ل 
وجوالت مكوكية لممثل 
لألمم  ال����ع����ام  األم����ي����ن 
»كريستوفر  ال��م��ت��ح��دة 
يعني  م��ا  وه��و  روس«، 
لبس  ال  واض��ح��ة  بلغة 
فيها أن مخطط السالم 
بات في خبر كان حتى 
هذه اللحظة، وأن القضية 
عادت برمتها إلى المربع 
األول في انتظار الجديد 
األي���ام  ستحمله  ال����ذي 

بيان  وأوض��ح  المقبلة. 
مكتب أمانة البوليساريو، 
األممي  أن المبعوث 
شخصا  أص��ب��ح  روس 
غير مرغوب فيه ووسيط 
غير نزيه وغير منصف، 
يسمى  م������ا  ق������ي������ادة 
بالبوليساريو بمخيمات 
تؤبن  وه�����ي  ت����ن����دوف 
وبجرأة  السالم  مخطط 

غير مسبوقة، تؤكد من 
جديد أنه ال ج��دوى من 
مخطط السالم وال فائدة 
دور  م���������ن  ت�������رج�������ى 

أممي)..(.
ب����������ي����������ان م����ك����ت����ب 
في  ج��اء  البوليساريو، 
بالنسبة  مصيري  وقت 
لمخطط التسوية، ليوهم 
الرأي العام بأن المغرب 

روس،  ضد  حملة  وراء 
ال��ب��ول����يس�����اري��و  وأن 
متمسكة بمخطط روس، 
وه���و األم���ر ال���ذي نفاه 
أكثر من مصدر بدليل أن 
الشخصي  ال��م��ب��ع��وث 
لألمين العام يتوفر على 
كافة الضمانات ليواصل 
المفاوضات  ب��رن��ام��ج 
يقنع  حتى  وال��ج��والت، 

بجدوى  البوليساريو 
المغربي  ال���م���ق���ت���رح 
القاضي بتمتيع األقاليم 
الصحراوية بحكم ذاتي 
فيه وال  غالب  ال  موسع 
المقترح  وه��و  مغلوب، 
قيادة  ت��ج��ه��ض��ه  ال����ذي 
والجزائر  البوليساريو 

بكل الوسائل.
روس  رح������ل  وإذا 
ب���م���ح���ض إرادت����������ه أو 
بانتهاء تكليفه من األمم 
المتحدة، فقد يعني ذلك 
دخ��������������ول ال����ق����ض����ي����ة 
مرحلة  في  الصحراوية 
جديدة عنوانها »البحث 
خاصة  المجهول«،  عن 
أممي  مبعوث  أي  وأن 
فترة  إلى  جديد بحاجة 
ل��ل��ت��ع��رف على  زم��ن��ي��ة 
أط��راف النزاع من أجل 
والقيام  القضية،  فهم 
بجوالت تبدأ من الصفر 
إلى  م��ح��ال��ة  ال  ستصل 
مثل  ع��ق��ي��م��ة  ن��ت��ي��ج��ة 
ال��ت��ي توصل  ال��ن��ت��ائ��ج 

إليها روس.

المبعوث األممي روس غير مرغوب فيه من لدن البوليساريو

استقبال أحمد ولد تكدي وزير 
الخارجية والتعاون الموريتاني من 
طرف الملك، جاء أياما بعد نقل ابن 
الزاكي  من سجن  الموريتاني  الرئيس 
بالرباط إلى نواذيبو، في إطار االتفاقيات 

التي تجمع المغرب وموريتانيا)..(.

الملكي  ال����دك  م��ص��ال��ح  ع��ث��رت 
بمنطقة تيسالتين 70 كلم جنوب 
م��دي��ن��ة ال��ع��ي��ون ع��ل��ى م��ح��م��د لعبيد 
التومي، وكانت مصالح الدرك قد كثفت 
التومي حيث  لعبيد  البحث عن محمد 
تمكنت من الوصول إلى مكانه ووجدته 
في وضعية حرجة تتطلب نقله على وجه 
السرعة إلى مستشفى الحسن بن المهدي 

في مدينة العيون.

الصحراوية  ال���وزي���رة  تعتبر 
امباركة بوعيدة أول امرأة تترأس 
اجتماعا رسميا بجامعة الدول العربية، 
سابقة  ب��وع��ي��دة  ام���ب���ارك���ة  وس��ج��ل��ت 
الخارجية  وزراء  بدعوتها  دبلوماسية 
العرب إلى الوقوف لقراءة الفاتحة ترحما 
على أرواح الشهداء الذين سقطوا في 
القوات  تشنها  التي  العدوانية  الحرب 
لتخطف  غ��زة،  قطاع  على  اإلسرائيلية 
الذي  الهام  االجتماع  داخ��ل  األض���واء 
الدولية  القنوات  م��ن  مجموعة  غطته 

والعربية.

البوليساريو  أن��ص��ار  استغل 
بجزيرة  ال��م��خ��ي��م��ي��ن  األط����ف����ال 
تنريفي الكنارية لتنظيم مسيرة انطلقت 
من ساحة ويلير إلى الساحة المعروفة 
بالثا ديل برينثيبي، وتوقفت قبالة مقر 
الحكومة المركزية بالمدينة، واستغرب 
تجاهل  الجزيرة  في  المقيمون  العرب 
إثر  سقطوا  الذين  غ��زة  وشهداء  قتلى 
الغارات اإلسرائيلية على مواطنين عزل، 

مقابل الدعاية ألفكار انفصالية.

قامت  التي  تلك  ناجحة  تجربة 
بها رابطة الموسيقيين الحسانيين 
باألقاليم الجنوبية بتنظيمها لمهرجان 
المديح النبوي بالعيون، في الوقت الذي 
تسعى فيه جبهة البوليساريو إلى تبني 

كل ما يهم ثقافة الصحراء.
ويمثل مهرجان المديح النبوي محطة 
ثقافة  وغنى  تنوع  تبرز  مهمة  ثقافية 
ما  الجنوبية، وهو  باألقاليم  الصحراء 

تجاوبت معه ساكنة العيون. 
وبادرت الرابطة إلى تكريم مجموعة 
من الفعاليات تقديرا لعطاءاتها في دعم 
وصيانة تراث المديح النبوي باللهجة 

الحسانية.

والي  يحضيه  بوشعاب  ساهم 
ندوة  تنشيط  ف��ي  ال��ع��ي��ون  جهة 
تحديات  والتنمية  الصحراء  »ثقافة 
ورهانات«، وحول كلمته إلى عرض حول 
أهمية العودة إلى الكتاب. كما دعا اتحاد 
دعوة  إل��ى  العيون  ف��رع  المغرب  كتاب 
اتحاد كتاب العرب لتنظيم ندوة بالعيون، 

وهو األمر الذي تبناه فرع االتحاد.

> األسبوع.
 الس بالماس

وزارة  أن  ش��ك  ال 
الخارجية  ال��ش��ؤون 
مازالت لم تضع أية 
اس����ت����رات����ي����ج����ي����ة 
لدبلوماسيتها بجزر 
الكناري، التي تعتبر 
مراكز  أه����م  إح����دى 
وانطالق  ال���دع���اي���ة 
عدائية  م��خ��ط��ط��ات 
األقاليم  نحو  ممولة 
الصحراوية والعيون 
على وجه الخصوص، 
يجعل  م������ا  وه��������و 
المغرب  ق��ن��ص��ل��ي��ة 

بالس بالماس تبقى 
أمام  األيدي  مكتوفة 
حمدي  ت����ح����رك����ات 
منصور ممثل جبهة 
ال����ب����ول����ي����س����اري����و 
كناريا،  ب��م��ق��اط��ع��ة 
رفقة  أل���ق���ى  ال������ذي 
نغرين«  »أل��ب��ي��رت��و 
ن�������ائ�������ب رئ����ي����س����ة 
الكنارية  »الجمعية 
ألص������������������دق������������������اء 
ال���ب���ول���ي���س���اري���و«، 
فرع  بمقر  محاضرة 
منظمة العفو الدولية 
دي  ك��روس  »بسانتا 
تنريفي« حول »واقع 

حقوق اإلنسان«.

غ��ي��اب كلي  وف����ي 
مغربية  ل��م��ن��ظ��م��ات 
حقوقية، ركزت ممثلة 
منظمة العفو الدولية 
أط���روح���ة  أن  ع��ل��ى 

ال���ب���ول���ي���س���اري���و ال 
ت�������ع�������ت�������رف ب����ك����ل 
التي  ال��م��ج��ه��ودات 
ب��ذل��ه��ا ال��م��غ��رب في 
مجال حقوق اإلنسان 

كما  ب�����ال�����ش�����م�����ال 
بالجنوب)..(.

ممثل  وح�����������ول 
البوليساريو حمدي 
مداخلته،  م��ن��ص��ور 
ح�����س�����ب م�����ص�����ادر 
حقوقية، إلى مداخلة 
بمهاجمة  خ���اص���ة 
المغرب، بينما تنشغل 
ب��ع��ث��ة ال��م��غ��رب في 
البحث عن مقر جديد 
قد يستنزف الماليين 
من األورو بال فائدة، 
وال���ب���ول���ي���س���اري���و  
المجتمع  ي��خ��ت��رق 
اإلس�����ب�����ان�����ي ط����وال 

وعرضا)..(.

تحركات مكثفة للبوليساريو في الس بالماس والمغاربة مشغولون بالبحث عن مقر

> األسبوع. عبد اهلل جداد

تحول قسم المستعجالت بمستشفى موالي الحسن بالمهدي 
إلى مركز لإلغاثة إثر وصول سيارة إسعاف تحمل المصابين في 
األكاديمية  مديرة  الليبك«  »الجيدة  للسيدة  حادثة سير خطيرة 
وكانت  لكويرة،  الذهب  وادي  والتكوين لجهة  للتربية  الجهوية 
متوجهة من مدينة العيون إلى مدينة السمارة لقضاء عطلة العيد 
رفقة أسرتها)..(. الحادثة وقعت على بعد 80 كلم من السمارة قرب 
سيدي الخطاري يوم األحد األخير، فلم يكتب لفرحة العيد واإلفطار 
مع العائلة أن تكتمل. وتعتبر »الجيدة الليبك« عضوة بالمجلس 
البلدي للعيون، ورئيسة جمعية نسائية، ومن بين النساء األكثر 
شعبية بالعيون، وعضو بالمجلس األعلى للتعليم، وقد وصفت 
حالتها بالحرجة نظرا إلصابتها في الرأس، لذلك تقرر إرسالها 
عبر الطائرة إلى مراكش، وعلى الرغم من انقطاع التيار الكهربائي 
فقد تواصلت المجهودات لتأمين خدمات الكهرباء ألجهزة الكشف 

»السكانير«، وقسم اإلنعاش)..(.

م بوادي الذهب لحادثة سير خطيرة
تعلي

ية ال
ديم

أكا
رة 

مدي
ض 

عر
ت

> العيون. األسبوع

عاشت مدينة العيون مساء يوم 
اإلثنين الماضي، حالة من الظالم 
الدامس بسبب انقطاع تام ومفاجئ 
للتيار الكهربائي ما بين الساعة 
الحادية عشرة إلى حدود الثالثة 
المدينة  جعل  انقطاع  صباحا. 
بكاملها فرصة النتشار السرقات 
والفوضى المفبركة، حيث أطلق 
العنان لشرارة مواجهات شرسة، 
كانت بدايتها بالقرب من مقر حزب 
لشارع  المقابل  الشعبية  الحركة 

معطلو  تجمع  ح��ي��ث  ال��ط��ان��ط��ان، 
مجموعة األمل احتجاجا على التدخل 

الشرس الذي كان ضحيته أحد زمالئهم 
المصاب على مستوى الرأس.. وبالمقابل 

وبعض  الشرطة  بين  مناوشات  حصلت 
المشاغبين وتبادلوا رشق الحجارة على 
مقربة من حي »الباطيمات« المقابل لشارع 

السمارة.

انطفأت األضواء فعمت 
الفوضى في العيون

كريستوف 
روس



خبايا األمور في ما يجري ويدور

> الرباط. األسبوع

اشتدت حرب توزيع كعكة 
المكتب  داخ���ل  ال��ع��ض��وي��ة 
الحركة  ل��ح��زب  السياسي 
الشعبية، خاصة مع اقتراب 
»انتخاب«، أعضائه من طرف 

المجلس الوطني للحزب.
الذي  ال��ع��ن��ص��ر  ام��ح��ن��د 
يتعرض لضغوط كبيرة من 
والجهات  األقاليم  مختلف 
ومن عدد من أعيان الحركة 
أتباع  وم�����ن  ال���ش���ع���ب���ي���ة، 
المحجوبي أحرضان وأتباع 
محمد الفاضيلي، يتهرب من 
االستجابة لعدد من دعوات 

الضيافة وعدد من مشاريع 
جهات  بمختلف  ال��ل��ق��اءات 

ومدن المملكة.
وفي محاولة منه لتخفيف 
الضغط عليه، شرع العنصر 
التفويضات  ب��ع��ض  ف���ي 
المكتب  أع��ض��اء  الخ��ت��ي��ار 
وعلى  الجديد،  السياسي 
رأسها تفويت اختيار نسبة 
الشباب الممثلين في المكتب 
أوزين  لمحمد  السياسي 
والرياضة،  الشباب  وزي��ر 
ال���ذي ب���دأت ب���وادر معركة 
ساخنة بينه ومقربيه ومنهم 
عام  كاتب  وبين  شقيقته، 
الحالي  الحركية  الشبيبة 

ال��درم��وم��ي وبعض  ع��زي��ز 
مواليه، ومنهم هشام عدوي 
المقرب من محمد مبدع وزير 

الوظيفة العمومية.
أما اختيار نسبة النساء 
في  للتعيين  ال��م��رش��ح��ي��ن 
الجديد  السياسي  المكتب 
فقد فوض لحليمة العسالي 
بالرباط  بيتها  تحول  التي 
إلى قبلة لحج جميع النساء 
مختلف  م���ن  ال���ح���رك���ي���ات 
العيد  ل��م��ب��ارك��ة  األق��ال��ي��م، 
ورمضان وحصد الرضى في 
»حقائب«  ت���وزي���ع  ع��م��ل��ي��ة 
المقبل،  السياسي  المكتب 
لبعض  أس����رت  ال��ع��س��ال��ي 

مقربيها وضع شروط خاصة 
المكتب  ل��ب��ل��وغ  ل��ل��ن��س��اء 
السياسي منها: األقدمية في 
الحزب، وعدم االستفادة من 
امتيازات أخرى كالعضوية 

في البرلمان.
العنصر  أعلن  ذل��ك،  إل��ى 
لبعض مقربيه عن اختياره 
ل��ش��روط وإج�����راءات هامة 
المكتب  أع��ض��اء  الن��ت��خ��اب 
ال��ج��دي��د، ولم  ال��س��ي��اس��ي 
تستبعد مصادرنا أن يقرر 
الترشح  إع��م��ال  ال��ع��ن��ص��ر 
باالقتراع الفردي بدل اقتراع 
الالئحة التي تكون محسومة 

سلفا.

> الرباط. األسبوع

شرعت حكومة بن كيران 
لما  عمليا  إصالحها  ف��ي 
يسمى بصناديق التقاعد، 
بإجراء عاجل استطاعت أن 
تمرره في البرلمان بسرعة 
دورة  اختتام  في  قياسية 

أبريل.
ه��ذا اإلج���راء ال���ذي من 
يثير  أن  ال����م����ن����ت����ظ����ر 
الموظفين  اح��ت��ج��اج��ات 
بسبب  وال�����ن�����ق�����اب�����ات 
مقتضى  على  التنصيص 
المعاشات،  بقانون  جديد 
يمنع على فئة من الموظفين 
التقاعد  م���ن  االس���ت���ف���ادة 
القبلي أو الجزئي، بحيث 
ل���م ي��ع��د ل��ه��م ال���ح���ق في 
 60 بلوغ  قبل  االستفادة 
س���ن���ة ف���م���ا ف������وق، وذل����ك 
للموظفين  ب���ال���ن���س���ب���ة 
األسالك  م��ن  المحذوفين 
نتيجة االستقالة المقبولة 
ق����ان����ون����ي����ة، أو  ب���ص���ف���ة 

توقيف  غير  من  المعزولين 
المحالين  أو  التقاعد،  حق 
الكفاءة  لعدم  التقاعد  على 

المهنية، وكذلك حتى المعاش 
المستحق لذوي الحقوق في 

حالة وفاته«.
ه�����ذا اإلج���������راء ال����ذي 
والذي  الحكومة،  اتخذته 
م��ن االس��ت��ف��ادة من  يمنع 
التقاعد الجزئي أو قبل 60 
سنة، فرضته أزمة صناديق 
في  و»إف��الس��ه��ا«  التقاعد 
رأي البعض، بينما أطراف 
أخرى ترى أن هذا اإلجراء 
أج���ل محاصرة  م��ن  ج���اء 
الوظيفة  م��غ��ادرة  حملة 
العمومية في مجال قطاع 
له  يستعد  ال��ذي  الصحة 
من  الصحية  األطر  مئات 
أطباء وممرضين لمغادرة 
اتجاه  في  العام  القطاع 
خاصة  ال��خ��اص،  القطاع 
المصحات  باب  فتح  بعد 
أمام االستثمارات األجنبية 
الخاصة، علما أن الحسين 
بعشرات  توصل  ال��وردي 
األطباء  م��ن  االس��ت��ق��االت 
عليها  ال��ت��أش��ي��ر  ي��رف��ض 
خوفا من كارثة قلة األطباء 
ف�������ي ال���م���س���ت���ش���ف���ي���ات 

العمومية.

حروب طاحنة حول عضوية المكتب السياسي للحركة الشعبية

أنصار مبدع والدرمومي في مواجهة
 العسالي وأوزين

< العدد: 800كواليس األخبار
< الخميس 31 يوليوز 2014

alousbouea@gmail.com
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ســابقـة..
احلكومة تقرر إلغاء التقاعد النسبي قبل سن 60 سنة

محمد مبدعحليمة العساليعزيز الدرموميمحمد أوزين

في اليوم الذي بدأت فيه إسرائيل مذابحها في 
أحد  على  مغربي  أم��ازي��غ��ي  ناشط  أص��در  غ��زة، 
المواقع اإللكترونية صرخة من قلبه)...( تدعو إلى 
دعم إسرائيل في حربها على الفلسطينيين، الذين 
إن  أع��داء. وحيث  أنهم  يظهر من سطور المقال، 
الدعوات  تفاصيل  تنشر  اإلسرائيلية  الصحافة 
والزيارات التي يقوم بها ناشطون أمازيغ مغاربة 
إلى إسرائيل، فال شك أن كثيرا من أنصار إسرائيل 
في األوساط األمازيغية المغربية، كانوا على علم 
باستعدادات إسرائيل لغزو غزة بتلك الطريقة التي 
تظهر أرشيفات أيام النازي هتلر. إن اإلسرائيليين 
أن  لدرجة  الجدد،  النازيون  المرة أيضا هم  هذه 
دولته  بأن  قال  الجديد،  بريطانيا  خارجية  وزير 
ندمت على تأييد إسرائيل في بداية غزو غزة بشكل 
لم يسبق له نظير. ألف طفل وامرأة مقتولون في 
ق���ال���ت���ه عضوة  ل���م���ا  ع���ش���رة أي�������ام، م���ص���داق���ا 
الكنيست اإلسرائيلي »إيليت شاكيد«: »ينبغي قتل 
جميع األمهات الفلسطينيات الالتي تلدن األفاعي 
الصغيرة« )شوف تشوف. رشيد نيني( فهذا هو 
الوجه الحقيقي للنازية، وهو ما تمارسه حكومة 
إس���رائ���ي���ل، ل���درج���ة ج����اء م��ع��ه��ا ال���وق���ت ليغير 
الفلسطينيون من أسلوبهم المطبوع بالكالم، أكثر 
المغربي  المركز  الجهاد.  بروح  مطبوع  هو  مما 
المسمى مركز تينزرت للحوار، وصف المواجهة 
بأنها  الصهيوني،  ال��ع��دوان  ض��د  الفلسطينية 
»االستهداف المقيت)...( والدنيء)...( الذي يستهدف 
قوى  قبل  م��ن  ال��ش��ق��ي��ق)...(  اإلسرائيلي  الشعب 
اإلرهاب والغدر والتطرف« حسبما نقله موقع »زنقة 
20«. والذي يهم المغرب، بقدر ما هو مجبور على 

دعم الشعب الفلسطيني ومعاداة إسرائيل، بقدر 
ما يتعين على البرلمان المغربي، الذي بدأ يتحمل 
مسؤولياته هذه األيام بجدية أكبر، أن يصدر قانونا 
بمنع التطبيع بصفة نهائية مع إسرائيل، ومنع 
ال��ت��ج��اري م��ع إس��رائ��ي��ل، حتى نتفادى  ال��ت��ب��ادل 
استيراد مواد تجارية إسرائيلية مخلوطة بدماء 
الفلسطينيين وربما أشالئهم. وسيكون  األطفال 
من شأن إعالن كل تطبيع مع إسرائيل، أن يجعل 
المغرب يتفادى كل استفحال لظاهرة ردة الفعل 
المغربية المتمثلة في اضطرار جيل من المغاربة، 
بجميع  العنف  تفضل  التي  الجهات  يدعموا  أن 
بالتنظيمات  ن��رى-  كما   - واالل��ت��ح��اق  وسائله، 
من  مشروعيتها  تأخذ  أصبحت  التي  الجهادية، 
ال��ت��ص��رف اإلس��رائ��ي��ل��ي ال���ن���ازي ت��ج��اه الشعب 
ذل��ك، على  أث��ار  الفلسطيني، مع ما قد يكون من 
وأغلبهم  ال��م��غ��رب)...(  في  هنا  إسرائيل  أنصار 
وزير  فطن  وجمعيات،  منظمات  باسم  يتكلمون 
إلى أن فيها جمعيات  المغربي حصاد  الداخلية 
ممولة من أطراف أجنبية، أو كما قال الوزير حداد 
في السياحة مؤخرا »من أن بعض الجمعيات ممولة 
من الخارج، إضافة - حسب قوله – إلى أن هناك 
)األحداث  االنفصالي«  الطرح  تناصر  جمعيات 
فإن  وطبعا   )2014 يوليوز   26 ع��دد:  المغربية، 
التحدي، سيفتح  النوع من  استمرار تحدي هذا 
لبنان، ألسلوب  المغرب كما فتحه في  الباب في 
التصفيات الجسدية، وابحثوا عن أسباب ما نراه 

كل يوم من تطور لطرق العمليات االنتحارية. 
إن إسرائيل، لم تقدر، ولم تعتبر، تلك الخطوات 
التي قطعها العرب، وخاصة الحسن الثاني، الذي 
نسيت إسرائيل رغبته في التطبيع مع إسرائيل، 
حينما فتح لها مكتبا في الرباط، تم إغالقه بعد أن 
ارتكبت أخطاء أقل من مجازر سيناء، التي أصبح 
المغرب معها مضطرا إلى اإلعالن الرسمي عن منع 
التطبيع، ومعاقبة كل من يدعو له، تفاديا ألن تقوم 
مع  المطبعين  بمحاربة  معروفة  غير  تشكيالت 

إسرائيل وعمالئها في المغرب.

هل كان األمازيغ المغاربة 
المؤيدون إلسرائيل على 

علم بالمذابح في غزة
األسبوع. خاص
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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

معضلة الصادرات المغربية
المقاوالت  ت��ع��رف 
المصدرة صعوبات في 
تنافسية  ت���ح���س���ي���ن 
منتوجاتها داخل سوق 
منافسة  ي��ع��رف  دول����ي 
معظم  أن  ك��م��ا  ش��رس��ة، 
الصادرات المغربية تتكون 
قيمة  ذات  منتوجات  م��ن 
مضافة منخفضة بما فيها 
المصنعة،  نصف  ال��م��واد 
إضافة إلى أن جل المنتوجات 
إطار  ف��ي  تتم  االستهالكية 
نظام القبول المؤقت، علما أن الصادرات المغربية 
تعاني ضعفا في التنوع، إذ أن نسبة 80 في المائة 
 86 ف��ق��ط ع��ل��ى  ال���ص���ادرات تقتصر  م��ن إج��م��ال��ي 

منتوجا.
> محمد عبو »الوزير المكلف بالتجارة الخارجية«

لهذا السبب غنيت
 عن سجلماسة

ح���ي���ن غ��ن��ي��ت عن 
كنت  أيضا  تافياللت 
تعايش  ع��ل��ى  أغ���ن���ي 
العرب األمازيغ واألفارقة 
التي  المنطقة،  تلك  في 
ك�����������ان�����������ت ت�����س�����م�����ى 
وغنيت،  ‹‹سجلماسة››. 

أيضا، عن المدينة القديمة، 
وهذه األغنية غير مرتبطة 
بأي مدينة، بل تغني عن كل 
هناك  المغرب  وفي  مدينة، 

العريقة،  المدن  من  الكثير 
وهذا أقل ما يمكنني فعله أنا الذي أنتمي إلى جيل 
لم يحفظ العهد ولم يهتم بالمدن القديمة التي هي 
الذي  المنزل  هجرنا  وحضارتنا،  هويتنا  من  جزء 
كانت تسكنه عائلة واحدة وأصبح اليوم يعج بعشر 

أسر.
 إن ه�����ذه األغ���ن���ي���ة ه����ي ب��م��ث��اب��ة ن���ق���د ذات����ي 

وأنطروبولوجي..
> نعمان لحلو »فنان«

العيش في المغرب أفضل 
من فرنسا
في  العيش  رف��ض��ت 
منحت  أني  رغم  الغرب 
بطاقة من فرنسا، ونودي 
ع��ل��ي م���ن أج���ل ذل���ك في 
المتحدة  ال�������والي�������ات 
األمريكية، تقديرا ومساعدة 
لي كفنان، لكني رفضت ذلك، 
هناك  العيش  جربت  ألن��ي 
وفشلت، فال أستطيع العيش 

ب��ل��د ال ي��ق��وى ف��ي��ه ال���ف���رد في ف���ي 
ففي شوارع  مثال.  إليك  النظر  إطالة  على  الميترو 
المغرب شاعرية ال تتوفر في الشارع الغربي، رغم ما 
الذي  اليومي  والعنف  الصراع  ثقافة  عن  يقال  قد 

يعيشه.
> هشام العسري »مخرج«

العالم يحتاج إلى المجانين
نمنع  أن  يمكن  ال 
اإلنسان من أن يكون 
م���ج���ن���ون���ا، وه�����و ما 
يجعله جميال على أي 
حال. فالحماقة خاصية 
بشرية. تصوروا عالما 
مليئا باألذكياء. سيكون 
عالما بال طعم. نحن في 
حاجة إلى المجانين، شرط 
بالمعنى  ي��ن��ف��ج��روا،  أال 
ال����ح����رف����ي وال����م����ج����ازي 

للكلمة.
> محمد الطالبي »أستاذ تونسي«

حملوا  س��را،  بيوتهم  من  هاجروا 
أسلحتهم طمعا في »الشهادة في سبيل 
العمومية  السلطات  قدرتهم  ال��ل��ه«... 
ب��1122 مغربيا، يحاربون في صفوف 
العراق  في  اإلسالمية  الدولة  تنظيم 
ب�»أكثر  وي��ص��ن��ف��ون  ال���ش���ام،  وب����الد 
المقاتلين شراسة«. »DW عربية« زارت 
التي  المغاربة«،  »ال��دواع��ش  عائالت 
مغاربة  لشبان  اآلخ��ر  ال��وج��ه  تحكي 
اختاروا القتال في أشد المناطق توترا 

في العالم.
»ال تحزنوا على مصيري، فسنلتقي 
في الجنة إن شاء الله«. هكذا جاء رد 
 27 العمر  من  البالغ  حاجي،  محمد 

ع���ام���ا، وال�����ذي ك���ان ي��ق��ات��ل في 
صفوف تنظيم الدولة اإلسالمية 
الشام  وب������الد  ال����ع����راق  ف����ي 
»داعش«، مقتضبا عبر الهاتف 
ستة  بعد  فتيحة  أخ��ت��ه  إل��ى 

أشهر من البحث واالنتظار.
وتقول فتيحة حاجي، في 
عربية«:   DW«�ل ح��دي��ث��ه��ا 
طفولة  محمد  أخ��ي  »ق��ض��ى 
عادية، إلى أن تحول فجأة من 
شاب مسالم يعشق موسيقى 
كرة  ولعب  حسني  ال��ش��اب 
السلة إلى واحد من أعنف 
ال��م��غ��ارب��ة ال��م��ق��ات��ل��ي��ن في 
سوريا. لم يخبرنا عن رغبته 
ف��ي ال��ق��ت��ال ب��س��وري��ا قبل 
ال��م��غ��رب نحو  م��غ��ادرت��ه 
المجهول. لم نتعرف على 
بما  أخ��ب��رن��ا  وال  وجهته 
يخطط له، إال حين علمنا 

محمد  أن  المقرب  صديقه  من 
ظ��ه��ر ع��ل��ى ش��ري��ط ف��ي��دي��و ف��ي موقع 

يوتوب، كمقاتل في سوريا«.
تضيف أخت المقاتل المغربي في 
»داعش«: »عاش محمد طفولته في حي 
جان علي الشعبي بمدينة وزان )شمال 
البكالوريا  ع��ل��ى  ح��ص��ل  ال��م��غ��رب(. 
)الثانوية العامة( في العلوم اإلنسانية، 
ليغادر بعد ذلك صفوف الدراسة. لقد 
كان حينها إنسانا معتدال في تدينه، ال 
الجهادي«.  الفكر  ع��ن  شيئا  ي��ع��رف 
وتشير فتيحة حاجي إلى أن اعتقال 
أخيها في أعقاب أحداث الدار البيضاء 
اإلرهابية عام 2004، كانت هي السبب 
الرئيسي في جعله »متطرفا في الدين، 
شاهد  كلما  السورية  للثورة  ي��ب��ارك 
القنوات  ع���ل���ى  األخ����ب����ار  ن����ش����رات 

الفضائية«.
بعد اإلفراج عنه، عمل محمد في أحد 
نوادي اإلنترنت في حينها؛ ثم تزوج 
وأنجب طفلة. وقتها كانت حمى الثورة 
السورية في بداية 2012؛ األمر الذي 
ويختفي.  فجأة  ال��ن��ادي  يغلق  جعله 
نعرف  »ل��م  ح��اج��ي:  فتيحة  وتضيف 
أن شاهدنا  إلى  به،  م��اذا حل  بعدها 
شريط الفيديو الذي ظهر فيه، ومن ثم 
إذ  اآلن؛  م��ن  شهرين  قبل  بنا  اتصل 
طمأننا عليه. لم يكفنا ما عشناه من 
فيه  لنا  ما تسبب  ج��راء  نفسي  رعب 
السلطات  إن  ب��ل  ال��م��ف��اج��ئ،  غ��ي��اب��ه 
مناسبة  كل  في  معنا  تحقق  المحلية 
تسمح لها بذلك حول سر تحول شاب 

مسالم مثله إلى قائد كتيبة 
في صفوف »داعش«، حسب ما أخبرنا 

واحد من أصدقائه«.
في حي شعبي قرب ضواحي مدينة 
سيدي سليمان، أول ما تستقبلك هي 
صور أطفال أبرياء يلعبون بالتراب، 
الصفيح، وقنوات صرف  ومنازل من 
صحي مكسورة تكشف عما فيها. في 
إحدى زوايا هذا الحي كان عبد السالم 
عاما،   27 العمر  من  البالغ  العامري، 
يعمل إسكافيا، قبل أن يتحول فجأة 
ل��م يكن عبد  إل��ى مقاتل ف��ي س��وري��ا. 
المقاتلين  مع  تعاطفه  يخفي  السالم 
هناك، إذ كان يمجد حربهم ضد نظام 
بشار األسد. لكنه لم يفصح قبل ذلك 
عن رغبته في السفر إلى هناك لينضم 

ل�»داعش«.
حول الظروف التي سبقت سفره إلى 
سوريا، يقول ابن خالته »ع. س«، البالغ 
مع  مقابلة  ف��ي  ع��ام��ا،   28 العمر  م��ن 
»DW عربية«: »لقد طلق زوجته التي 
قضى معها عاما ونصف دون أن تدري 
هي بذلك وقتها، وباع أثاث غرفة نومه. 
وفي الليلة التي سبقت سفره، وضع 
ورقة نقدية من فئة مائتي درهم مغربي 
تحت وس��ادة وال��دت��ه، ثم غ��ادر منزل 
أسرته في صباح اليوم التالي، بعد أن 
قبل ابنته الرضيعة. كان ذلك قبل ستة 
ت��زرن��ا السلطات  ل��م  ت��ق��ري��ب��ا.  أش��ه��ر 
لم  أننا  أو تحقق معنا. كما  المحلية 

نخبر أحدا بما حصل«.
آنذاك، لم تكن العائلة تدري أن عبد 

غادر  العامري  السالم 
إلى سوريا، حتى أخبرهم بذلك أحد 
أصدقائه السلفيين ممن كانوا يصلون 
معه في المسجد. ويضيف ابن خالته: 
»حتى اآلن لم نتلق منه أي اتصال. ومن 
فرط هلعها عليه، فإن والدته المسكينة 
ذلك  منذ  ال��ف��راش  طريحة  أصبحت 

الوقت«.
غير بعيد عن مدينة سيدي سليمان، 
كان ل�»DW عربية« لقاء مع أم يوسف، 
الذي سافر سرا إلى سوريا قبل خمسة 
أشهر وترك عائلته، التي علمت بالخبر 
من بعض أفرادها الذين رأوا صوره 
منشورة على شبكات مواقع التواصل 
 DW«�ل يوسف  أم  وتقول  االجتماع. 

وهو  طفولته  يوسف  »قضى  عربية«: 
يالحق بنات القرية. لم تسعفه الظروف 
االجتماعية إلتمام دراسته، خصوصا 
بعد موت والده. جرب بعد ذلك احتساء 
الخمر وتدخين الحشيش، إلى أن غادر 
البلدة للعمل في البناء بمدينة تازة، 
التي عاد منها بلحية طويلة وجلباب 

قصير«.
»ضحية  ك��ان  أن��ه  وال��دت��ه  وتعتبر 
ال  بسيط  فهو شاب  السلفية،  شيوخ 
يفقه شيئا في الدين أو الجهاد. ما زلت 
للقتال  أن��ه سافر  إل��ى اآلن ال أص��دق 

بسوريا«.
حفيظ،  أخ��وه  سافر  ي��وس��ف،  بعد 
الذي غادر مباشرة بعد رحيل يوسف. 
تقول والدة الشابين حول ذلك: »كان 
)حفيظ( متزوجا ويعمل بائعا متجوال 
الدراسة  غادر  بدوره  للسمك. 
في سن مبكرة وكان متشددا 
في الدين، وذلك بعد أن تغير 
سنوات،  خ��م��س  ق��ب��ل  ف��ج��أة 
يسكر  م��ن��ح��رف  م��ن  ليتحول 
رجل  إل��ى  القرية  ف��ي  ويعربد 
عمله  غ��ي��ر  ي���ع���رف  ال  ص���ال���ح 
يعرف  أن  ق��ب��ل  وال���م���س���ج���د، 

سوريا«.
األم: »حتى زوجته  وتضيف 
من  شهرين  بعد  طفلها  أخ��ذت 
أهلها،  بيت  إلى  وذهبت  رحيله 
تاركة هي األخرى غصة الرحيل 
في قلبي، إذ حرمتني من حفيدي 
الوحيد... لم تحقق معنا السلطات 
المحلية ولم نخبر أحدا برحيلهم 

إلى سوريا خوفا من العار«.
الشبان  لظاهرة  تحليله  وف��ي 
المغاربة الذين ينقلبون فجأة إلى 
مقاتلين في صفوف »داعش«، يرى 
شؤون  في  الخبير  الرامي،  الله  عبد 
أن  وال��ج��ه��ادي��ة،  السلفية  ال��ح��رك��ات 
الجهاد السلفي يتغذى باألساس مما 
تنتجه العوامل االجتماعية، كالشعور 
أن  »إذ  والغضب،  والبطالة  باإلحباط 
الفكر الجهادي ينتعش في العشوائيات 
والمناطق الشعبية المكتظة والمعزولة، 
الجهادية  األدب��ي��ات  ف��ي  نجد  حيث 
باستيطان  الجهاد  ل��ق��ادة  توصيات 
تشكل  لكونها  العشوائية،  المواقع 
الخصبة  وال��ت��رب��ة  المالئمة  البيئة 

للتجنيد وحشد 
األن�����������ص�����������ار 
والمتعاطفين«.

قراءة في خبر

من »الدوار« في سيدي سليمان ووزان إلى القتال مع »داعش«
»أحدهم ترك 200 درهم تحت وسادة والدته ورحل نحو المجهول«

صواريخ »غير قابلة لالنفجار«.. إحدى صور التضامن مع 
غزة من العاصمة الرباط

كالم الصورة

صواريخ »القسام« في الرباط

كبيرة  المفارقة  تبدو  قد 
الطفل  ت���س���م���ع  ع����ن����دم����ا 
م��ه��ن��د، وهو  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي 
المغربية  باللهجة  يتحدث 
أصدقائه  م���ع  ط��الق��ة  ب��ك��ل 
الجدد.. وهو الذي هاجر من 
غزة إلى المغرب مع أسرته 
ه�����رب�����ا م������ن »ال�������ع�������دوان« 
اإلسرائيلي على القطاع سنة 

.2009
في تجربة، هي األولى من 
انخرط  المغرب،  في  نوعها 
مهند وأطفال أجانب ومغاربة 
آخرون، في المخيم الصيفي 
الالجئين  أب���ن���اء  إلدم������اج 
المجتمع  ف��ي  ال��م��ه��اج��ري��ن 
المغربي، والذي أشرف عليه 

فرع الجمعية المغربية لتربية 
تمارة  ب��م��دي��ن��ة  ال��ش��ب��ي��ب��ة، 
»المجاورة للعاصمة الرباط« 
المكلفة  الوزارة  بشراكة مع 
بالمغاربة المقيمين بالخارج 

وشؤون الهجرة.
الصيفي  ال��م��خ��ي��م  ي��ض��م 
الوطني  ب��ال��م��رك��ز  ال��م��ن��ظ��م 
هرهورة  بلدة  في  للتخييم 
»ب����ج����وار م���دي���ن���ة ت���م���ارة« 
جنسيات متعددة أغلبهم من 
والكونغو  دي��ف��وار،  ال��ك��وت 
فلسطينيين  إل��ى  باإلضافة 
األطفال  وع��دد  وبوسنيين، 

بالمخيم 120، 
 52 من بينهم 
طفال أجنبيا.

أطفال من الكونكو وفلسطين.. 
يتحدثون الدارجة في مخيمات تمارة
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.. حيثما حللت في املغرب، تشعر وكأنك تقرأ في كتاب 
تاريخ مفتوح سطورا واضحة ال تبهت، فعادات األفراح كما 
هي منذ عشرات السنني والزي التقليدي األبيض الذي يعكس 
املناطق  في  والبيوت  املباني  حتى  وال��ذه��ن…  ال��روح  صفاء 
السماء  زرق���ة  إال  اللهم  ش��يء  يشوبها  ال  بيضاء  الشعبية 
بتقاليدها  املعروفة  الدول  بني  من  املغرب  وي�عتبر  الصافية. 
في  ال��ع��ادات  ه��ذه  وتتجلى  غيره  عن  متيزه  وه��ي  وعاداتها 

األكل واللباس واألعراس.
جميع  ف��ي  مختلفة  وع���ادات  طقوس  املغربي  وللعرس 
أنحاء املغرب جتعله واحدا من أكثر األعراس متيزا في العالم، 
أو  العريس،  أو  العروس  ترتديه  الذي  الزي  من حيث  سواء 
ورغم  الزفاف.  حلفل  املصاحبة  والصاخبة  املبهجة  األج��واء 
العادات والتقاليد اخلاصة بالعرس املغربي بدأت  أن بعض 
تندثر مع مرور الزمان، حيث كان ميتد في القدم ملدة تتراوح 

بني 7 و10 أيام إال أنه مازال يستمر ملدة 3 أيام.
فاجلالبية  التقليدي  ب��زي��ه  أي��ض��ا  امل��غ��رب  يتميز  ك��م��ا 
كل  ف��ي  ح��اض��رون  والبلغة  والتكشيطة  والقفطان  املغربية 
املطبخ  إغفال  املغربية دون استثناء، وبالطبع ال ميكن  املدن 
املغربي الذي يعد من أكثر املط����ابخ تن����وعا في الع�������الم ومن 
أشهر األط��باق املغربية: الكسكس، والبس���ط�ي�لة، وامل���روزية، 
واحلرشة،  والبيصارة،  والزعلوك،  والطنجية،  والطاج��ني، 

واحل���ري���رة ورغ���م أن ه���ذه األخ��ي��رة هي 
الشوربة، فإنها تعتبر وجبة كاملة وتقدم 

عادة مع التمر خالل شهر رمضان.

وحقوقية  نسائية  جمعيات  ع��دة  ق��ررت   
مغربية مقاضاة رئيس احلكومة عبد اإلله بن 
كيران على خلفية تصريحات كانت قد صدرت 
املغربية،  للمرأة  مسيئة  اعتبرت  األخير،  من 
بن  املدني  املجتمع  من  هيئات  عشر  واتهمت 
كيران بالسب والشتم والتمييز بسبب اجلنس، 

ق����راره����ا  إن  وق�����ال�����ت 
القضاء  إل���ى  ب��ال��ل��ج��وء 
هو تعبير عن استيائها 
م������ن ت����ش����ب����ث رئ���ي���س 
احلكومة مبوقفه، وعدم 
رغم  ل��الع��ت��ذار  تقدميه 
الواسعة  االحتجاجات 
إثر  على  اندلعت  التي 

تلك التصريحات.
 وقال بيان صادر 
اجلمعيات  ه����ذه  ع���ن 
جتاهل  تستغرب  إنها 
ملوجة  احلكومة  رئيس 

وزراء  وتأييد  تصريحاته  ضد  االحتجاجات 
الدستور،  ع��ل��ى  ض���دا  مل��وق��ف��ه  ح��ك��وم��ت��ه  م���ن 
ال��وزراء عمدوا  من  العديد  أن  البيان  وأضاف 
إلى متجيدها عوض الذود عن القانون والعمل 

على احترامه، كما يفترض في انتداباتهم. 
احلكومة  رئ��ي��س  اجل��م��ع��ي��ات  وات��ه��م��ت 

حساب  على  محافظة  جهات  إرض��اء  مبحاولة 
الدستور، واعتبرت مواقفه جتاه املرأة نوعا من 
واملستعملة  املمنهجة،  اإليديولوجية  املمارسة 
املجتمع  ان��ق��س��ام  ل��ت��ع��م��ي��ق  ق���ص���دي  ب��ش��ك��ل 
تعد  أنها  التيارات احملافظة، مضيفة  وإرضاء 
أنها  كما  للقانون،  وخرقا  للدستور  انتهاكا 
تكرس التمييز ومتس بكرامة 
عموما  ال����ن����س����اء 
واألمهات العامالت 
مما  خ���اص،  بشكل 
اتخاذ  ي��س��ت��وج��ب 
وتدابير  إج����راءات 
وقضائية  إداري������ة 
تصل إلى االستقالة 
الدول  في  اإلقالة  أو 
للحق  حتتكم  ال��ت��ي 
على  أو  وال��ق��ان��ون، 
جلبر  االعتذار  األق��ل 
ال����ض����رر. وك�����ان بن 
أضر  قد  للعمل  امل��رأة  خ��روج  أن  اعتبر  كيران 
تناوله  في  وق��ال  املغربية.  األس��رة  باستقرار 
املغربية  البيوت  إن  بالبرملان  املوضوع  لهذا 

انطفأت عندما خرجت النساء 
حسب  )ال��ث��ري��ات  العمل،  إل��ى 

قوله(.
كاريكاتير

رسالة رئيس موريتانيا
 إلى الملك

اعتقال فرنسي بطنجة حارب في تونس 
وليبيا قبل أن يلتحق بجبهة النصرة

سلم وزير اخلارجية املوريتاني أحمد ولد تكدي، 
رسالة  ال��س��ادس  محمد  املغربي  امللك  إل��ى  م��ؤخ��را، 

خطية من الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
ووزير  املوريتاني  واملبعوث  امللك  لقاء  وحضر   
من  خروجه  وبعيد  م��زوار،  الدين  صالح  اخلارجية 
محمد  امللك  إلى  »نقل  إنه  تكدي،  ولد  قال  امللك  لقاء 
العزيز،  عبد  ول��د  محمد  الرئيس  حتيات  ال��س��ادس 
وللمملكة  والعافية  الصحة  مبوفور  له  ومتمنياته 

املغربية الشقيقة بدوام التقدم واالزدهار«.
وتأتي الرسالة املوريتانية بعد فترة من انقطاع 
االتصال بني الرئيس ولد عبد العزيز وامللك املغربي، 
التمثيل  مستوى  خاللها  ظل  سنوات  عدة  استمرت 

الدبلوماسي املوريتاني بالرباط منخفضا.
هذا  إل��ى  تطرقت  ال��ت��ي  الصحف  ج��ل  أن  ي��ذك��ر 
املغربية  للعالقات  ال��دفء  ع��ودة  توقعت  امل��وض��وع، 
من  األح��داث  بعض  لنسيان  ومناسبة  املوريتانية، 
بينها: رفض موريتانيا قبول اعتماد قنصل مغربي 

فيه  يستمر  ال��ذي  الوقت  في  جديد، 
منصب السفير املوريتاني في الرباط 

شاغرا منذ سنتني.

القبض  ال���س���ل���ط���ات  أل����ق����ت 
ع��ل��ى م��واط��ن ف��رن��س��ي م��ن أصول 
ج���زائ���ري���ة، ق��ال��ت إن���ه ن��اش��ط في 
ويعمل  ال��ن��ص��رة،  جبهة  ص��ف��وف 
على »استقطاب مقاتلني من فرنسا 
للقتال  وعربية  فرنسية  أصول  من 

في سوريا«.
وق���ال ب��ي��ان ص���ادر ع��ن وزارة 
»السلطات  إن  املغربية،  الداخلية 
فرنسي  مواطن  إيقاف  من  متكنت 
من أصول جزائرية مبيناء طنجة، 
ف���ي جبهة  ن��ش��ي��ط��ا  ي��ع��د ع���ض���وا 
ال��ن��ص��رة ال��س��وري��ة، وس��ب��ق ل��ه أن 
القاعدة  تنظيم  صفوف  ف��ي  قاتل 
في املنطقة األفغانية الباكستانية، 
وف���ي م��ن��ط��ق��ة ال��ب��وس��ن��ة، ك��م��ا أن 
التنظيمات  مبختلف  ص���الت  ل��ه 
التي  تلك  خاصة  للقاعدة  املوالية 

تنشط في العراق وسوريا«.
املغربية  الداخلية  بيان  وأشار 
الفرنسي  امل���واط���ن  ه���ذا  أن  إل���ى 
ق��ب��ل أسبوع  امل���غ���رب  إل���ى  وص���ل 

قادما من تونس وليبيا، حيث كان 
على اتصال بقادة جماعة »أنصار 
الشريعة« اإلرهابية هناك، على حد 

تعبير البيان.
وك����ان����ت ال���س���ل���ط���ات أف�����ادت 
املعلومات  أن  ق��ل��ي��ل��ة  أي����ام  ق��ب��ل 
تفيد  لديها،  املتوفرة  االستخبارية 
بوجود »تهديد إرهابي جدي موجه 
ضد اململكة يرتبط خصوصا بتزايد 
أعداد املغاربة املنتمني للتنظيمات 

اإلرهابية بسوريا والعراق«.
املغربي  الداخلية  وزي��ر  وك��ان 
تصريحات  في  قال  محمد حصاد، 
اجلاري  الشهر  خ��الل  ل��ه،  سابقة 
»أكثر  إن  امل��غ��رب��ي،  ال��ب��رمل��ان  أم���ام 
في  ي��ق��ات��ل��ون  م��غ��رب��ي��ا   1122 م��ن 
العدد  ه��ذا  وإن  وال��ع��راق،  سوريا 
و2000   1500 بني  ما  إل��ى  يرتفع 
مغربي باستحضار املغاربة الذين 

باملنطقة  التحقوا 
ان������ط������الق������ا م���ن 

أوروبا«.

ال���ش���م���ال حلقوق  م���رص���د  ع��ب��ر 
استيائه  ع��ن  امل��غ��رب  ف��ي  اإلن���س���ان 
عن  مؤخرا،  صدر  مخفف«  »حكم  من 
أملاني  بحق  امل��غ��رب،  شمال  محكمة 
ب���»م��ح��اول��ة اس��ت��دراج طفلتني  ات��ه��م 
القضاء  باستمرار  وندد،  قاصرتني«، 
التسامح  سياسة  نهج  ف��ي  املغربي 
والتساهل مع املعتدين على األطفال.
وجاء بيان املرصد بعدما قضت 
تطوان  ف���ي  االس���ت���ئ���ن���اف  م��ح��ك��م��ة 
على  النفاذ  مع  أشهر  ستة  بالسجن 
الصحافي األملاني »أوليفيي غايبي«، 
عضو نقابة الصحافة األملانية ومنتج 

لألفالم الوثائقية.
في  االب��ت��دائ��ي��ة  احملكمة  وك��ان��ت 
أبريل   28 في  أدانته  نفسها  املدينة 

 امل���اض���ي، ب��س��ن��ة واح����دة س��ج��ن��ا مع 
تلميذتني  اس���ت���درج  ب��ت��ه��م��ة  ال��ن��ف��اذ 

قاصرتني إلى عربته السياحية.
مارس   27 إل��ى  القضية  وت��ع��ود 
املاضي، عندما ألقت الشرطة القبض 
مدينة  ف��ي  األمل��ان��ي  الصحافي  على 
تطوان شمال املغرب، بعدما حاصره 
ان��ت��ب��اه��ه��م دخول  أث����ار  م��واط��ن��ون 
عربته  إلى  املدرسي  بالزي  قاصرتني 

السياحية قرب محطة نقل بري.
واس��ت��غ��رب م��رص��د ال��ش��م��ال من 
ك���ون احمل��ك��م��ة »اس��ت��ن��دت ف���ي قرار 
تخفيض العقوبة احلبسية إلى ستة 
قال  ال��ذي  املتهم،  أق��وال  على  أشهر 
إن��ه ك��ان ي��رغ��ب ف��ي ال����زواج بإحدى 

القاصرتني«.

املجتمع  جمعيات  املرصد  ودعا 
السلطات  ع���ل���ى  ل��ل��ض��غ��ط  امل����دن����ي 
جنائية  س��ي��اس��ة  لتبني  القضائية 
صارمة، وحازمة في قضايا االعتداء 
اجل��ن��س��ي ع��ل��ى األط��ف��ال س���واء كان 
ال���ف���اع���ل���ني م���واط���ن���ني م���غ���ارب���ة أو 

أجانب.
حملكمة  اجلنائية  للغرفة  وسبق 
االس��ت��ئ��ن��اف ف��ي م��دي��ن��ة ت��ط��وان أن 
قضية  ف���ي  أب���ري���ل،   15 ف���ي  ق��ض��ت 
وغرامة  سنة   20 بالسجن  مماثلة، 
قدرها 100 ألف درهم بحق بريطاني 

مبحاولة  ات���ه���م 
اخ���������ت���������ط���������اف 
قاصرات  ث����الث 

واغتصابهن.

»حكم مخفف« على صحفي ألماني حاصره السكان متلبسا
قضية مشابهة حكم فيها القضاء بـ 20 سنة حبسا

قناعات أم مزايدات.. نساء يطرقن أبواب 
القضاء بسبب تصريحات بن كيران

العرس المغربي.. أكثر 
الحفالت تميزا في العالم

تسخيـنــات انتخـابيــة..بن كيران
أعدتها ونشرتها في »الفيس بوك«: مونا لينا
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واليوم كيف يمكن أن ينعكس التحالف المصري الجزائري على المغرب؟

»األسبوع« تنفرد بنشر وثائق عالمية عن ماضي ومستقبل المغرب

للربيع  ال��ف��وري��ة  النتائج  م��ن  ك��ان 
العربي، تغير في الخريطة السياسية 
ظهور  مستوى  على  س��واء  العربية، 
تحالفات جديدة، أو نهاية قوى عظمى 
إقليمية. ولقد طفى على السطح مؤخرا 
تحول بارز، قد يكون له الوقع والتأثير 
الكبير في المغرب، وبدأت تعطي له 
اهتماما  والدولية  الوطنية  الصحف 
التحالف  أو  ال��ت��ق��ارب  وه��و  ك��ب��ي��را، 
المصري الجزائري، على عهد الرئيس 
الفتاح  ع���ب���د  ال���ج���دي���د  ال���م���ص���ري 

السيسي.
وقد بدأت تظهر نتائج هذا التقارب 
الصحف  ب��ع��ض  ك��ش��ف  خ����ال  م���ن 
الوطنية عن مخطط جزائري الستئجار 
صحفيين مرتزقة مصريين للتعريف 
الجمهورية  البوليساريو«  »بقضية 
الوهمية. كما بدأت الصحف الورقية 
ك��ث��ي��را من  ال��م��وض��وع  ل��ه��ذا  تعطي 
االهتمام. مما ينذر بأن مشكا وتحوال 

يقع اآلن، وعلينا أن نواجهه.

التاريخ قد يعيد نفسه بصيغ أخرى

قد يشبه األمس اليوم في جوانب 
ويختلف عنه في أخرى، ونحن  من 
نقدم  أن  نحاول  التقرير  هذا  خال 
حدثا من التاريخ القريب يشبه ما 
يحدث اليوم. وذلك لنقدم من خاله 
مع  المغاربة  الحكام  تعامل  كيف 
وكيف وضعوا  المهمة،  التحوالت 
التحوالت  بعض  لمواجهة  خططا 
م��ن��ط��ق��ة شمال  ف����ي  ت���ق���ع  ال���ت���ي 

إفريقيا.
ونود أن نعود بقرائنا إلى الوراء 
قليا، مع تحول مهم وقع في شمال 
إف��ري��ق��ي��ا، وب��ال��ض��ب��ط ف��ي دجنبر 
1969، وهو انقاب العقيد الشاب 
في  الملكية  على  القذافي  معمر 
هذا  نتائج  م��ن  ك��ان  وق��د  ليبيا. 
الحدث حدوث تقارب مصري ليبي 
على  سلبية  انعكاسات  له  كانت 
المغرب. واالختاف بين األمس 

واليوم، هو أنه باألمس حدث تقارب 
مصري ليبي، أما اليوم فإن التقارب 

مصري جزائري.     
وبعد االنقاب في ليبيا بفترة قصيرة 
ال��م��ل��ك إدريس  ال��م��غ��رب  اس��ت��ض��اف 
السنوسي ملك ليبيا الذي انقلب عليه 
القذافي، ولم يتوان القذافي في اعتبار 
ذل��ك الموقف »ع��دائ��ي��ا« ل��ه م��ن طرف 

النظام المغربي. وقد شملت محاوالته 
كان  م��غ��ارب��ة  معارضين  استضافة 
يمدهم بالساح، ويمكنهم من إذاعات 
إن  ب��ل  النظام،  ض��د  موجهة  خاصة 
الجزائري  الرئيس  القذافي طلب من 
لطائرات  السماح  بومدين  ه���واري 
مقاتلة ليبية بعبور أجواء باده لدعم 
انقابيي الصخيرات في العاشر من 

يوليوز 1971.
معمر  العقيد  فعله  م��ا  أول  وك���ان 
ه��و دعوته  االن��ق��اب  ال��ق��ذاف��ي عقب 
الرئيس المصري جمال عبد الناصر 
لزيارة أرض الفاتح العظيم كما كان 
لبى عبد  القذافي. ولقد  يطلق عليها 
الناصر الدعوة، واحتشدت الجماهير 
العقيد  وأص���ر  الستقباله،  الليبية 
القذافي على أن يخطب عبد الناصر 
في الجماهير من شرفة قصر ولي 
العهد الليبي األمير رضا إدريس 

السنوسي. 
وسنستعرض من خال وثيقة 
ت��ع��ام��ل الملك  ك��ي��ف  أم��ري��ك��ي��ة 
الحسن الثاني مع التحول الجديد 
نتيجة تحالف مصر وليبيا. وكيف 
واستشعر  التحول  بهذا  تأثر  أنه 
خطره بعد شهر واحد من االنقاب 
فقط ليس أكثر، وكذلك الخطة التي 
التحول.  ه��ذا  لمواجهة  وضعها 
رفعها  مذكرة  عن  عبارة  والوثيقة 
األمن  لشؤون  األمريكي  المستشار 
القومي »Kissinger Henry« »هنري 
كيسنجر« )1969-1970( إلى الرئيس 
 »Nixon Richard« األم���ري���ك���ي 
 ،)1974-1969( نيكسون«  »ريشارد 
ومؤرخة بتاريخ 7 يناير 1970، ورفع 
عنها طابع السرية بتاريخ 6 دجنبر 
2007، وعنوانها: »رسالة من الملك 
الرئيس  إل�����ى  ال���ث���ان���ي  ال���ح���س���ن 

األمريكي«. 
 الوثيقة عبارة عن قراءة في رسالة 
الحسن  الملك  أرسلها  ومهمة  سرية 
الثاني إلى الرئيس األمريكي. وما يدل 
أقرب  أح���د  أن  ه���و  أه��م��ي��ت��ه��ا  ع��ل��ى 
المقربين من الملك الحسن الثاني )ال 
تذكر الوثيقة اسمه(، هو من طلب من 
السفير األمريكي في الرباط بعد نهاية 
إلى  ال��رس��ال��ة  ه��ذه  ينقل  أن  مهامه 
الرئيس األمريكي، وتشير الوثيقة إلى 
السفير  ي��ك��ل��ف  ال��م��ل��ك  ج��ع��ل  م��ا  أن 
األمريكي بالرباط المنتهية صاحيته 
هذه  بنقل  بنفسه  ل��ي��ق��وم  »ت��اس��ك��ا« 

عجيب كيف أن التاريخ يعيد نفسه، وها هو الرئيس المصري الجديد السيسي، يريد فتح واجهة 
في شمال إفريقيا بزيارة الجزائر، وكان سلفه عبد الناصر قد فتح نفس الواجهة، لكن مع ليبيا.

في هذا التقرير السري لوزير الخارجية األمريكي »كيسنجير«، يعارض الحسن الثاني تدخل مصر 
في شمال إفريقيا، ألن اإلطاحة ببومدين تشكل خطرا على المغرب.

بقلم: الزاكي عبد الصمد

قبل زيارة السيسي للجزائر: حاول عبد الناصر 
دعم ليبيا إلسقاط بومدين والحسن الثاني 

عارض االنقالب على بومدين
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الرسالة، هو أنه لما كان في المغرب 
كان مقربا من الملك الحسن الثاني.

تخوف الملك الحسن الثاني من 
التحالف الليبي المصري

هذه  مفاد  أن  إلى  الوثيقة  وتشير 
الرسالة السرية هو أن الملك الحسن 
الثاني كان يريد من الرئيس األمريكي 
أن يعرف بأن الملك يشعر بقلق عميق 
دول  تهدد  التي  األخطار  مع  وكبير 
أساسا  والنابعة  العربي.  المغرب 
اإلقليمي  الوضع  من  الملك،  حسب 
الجديد، المتمثل في النظام العسكري 
الراديكالي الجديد الذي قام في ليبيا 
وقال  القذافي.  معمر  العقيد  بزعامة 
الملك بصريح العبارة: إنه يشعر بأن 
قد  »التخريبية«  الناصر  عبد  ق��درات 
تطورت وتضخمت بشكل كبير وذلك 
التي  المهمة  المالية  الموارد  بفعل 
صار يحصل عليها من النظام الليبي 

الجديد«.
وحسب الملك، فإن الزعيم العسكري 
للخبرة  فاقد  لليبيا هو شاب  الجديد 
الملك  حسب  يمثل  وه��و  والتجربة، 
»رجل من القش« بالنسبة لجمال عبد 
الناصر، الذي أدخل القوات المصرية 
إلى ليبيا بهدف حمايته من أية ثورة 

محتملة. 

الحسن الثاني: هواري
 بومدين عامل استقرار 

بالنسبة
 للمغرب وتونس

وق���د ك���ان م��ن ن��ت��ائ��ج هذا 
خلق  ال��ذي  الجديد  ال��وض��ع 
باقي  أف���زع  ج��دي��دا  تحالفا 
األنظمة في شمال إفريقيا، أن 
حسب  الثاني  الحسن  رأى 
الخطوة  أن  دائما،  الوثيقة 
المصري  للرئيس  المقبلة 
ستكون  الناصر  عبد  جمال 
الرئيس  على  القضاء  ه��ي 
بومدين،  هواري  الجزائري 
من خالل تشجيع قوى تنظم 
االنقالب عليه، ويعود سبب 
تفكير عبد الناصر في هذا 
األمر حسب الحسن الثاني 
إلى كون بومدين كان رافضا 

العربي.  للعالم  مصر  لزعامة 
وحسب الحسن الثاني دائما فإن عبد 
الناصر سيشجع أو سيختار شخصا 
من الجزائر يكون أكثر استعدادا لقبول 

قيادة عبد الناصر للعالم العربي.

وحسب الحسن الثاني، فإن القضاء 
على بومدين »من شأنه أن يزيد إلى حد 
الناصر  عبد  م��ن  ك��ل  ق���درة  م��ن  كبير 
التدخل،  على  السوفياتي  واالت��ح��اد 
وبالتالي على قلب النظام في تونس 

والمغرب«.

الحل هو تدخل أمريكا لحماية 
المغرب وتونس والجزائر

الملك  أن  إل��ى  الوثيقة  وتشير 
الواليات  تعمل  أن  ف��ي  ي��رغ��ب 
على  األم���ري���ك���ي���ة  ال���م���ت���ح���دة 
استخدام كل ما في استطاعتها 
مخططات  لمنع  ال��ن��ف��وذ،  م��ن 
واالتحاد  ال��ن��اص��ر  ع��ب��د  ج��م��ال 
بلدان  في  التنفيذ  من  السوفياتي 
المغرب العربي بنجاح. كما أكد أنه 
الواليات  تعِط  لم  إذا  بأنه  يشعر 
كبيرا  إيجابيا  اهتماما  األمريكية 
وتبعاته،  التحول  هذا  بخصوص 
فسيكون هناك خطر كبير وحقيقي، 
يكمن في أن الساحل الجنوبي للبحر 
األبيض المتوسط بأكمله   انطالقا من 
الجمهورية العربية المتحدة )مصر 
وسوريا( إلى المغرب، من المرجح 

أن يخضع   للهيمنة الشيوعية.

تخوف الحسن الثاني من انتقام جمال عبد الناصر 
بتشجيع قلب النظام في المغرب

تشير الوثيقة إلى أن الملك الحسن 
الثاني قلق كثيرا من جراء االنقالب 
في ليبيا، وحسب صاحب الرسالة 
القلق طبيعي. حيث ساهم  أن هذا 
الناصرية  لمصر  المتنامي  التأثير 
في ليبيا إلى مزيد من التحريض ضد 
نظام الحسن الثاني، وذلك على الرغم 
من عدم وجود تهديد فوري ومباشر 
المغرب  اصطفاف  أن  كما  لعرشه. 
وتونس، والجزائر، ضد مطالب عبد 
الناصر في القمة العربية األخيرة، 
وتأثير اعتدال الحسن الثاني في تلك 
ال��ق��م��ة، ي��ك��ون ق��د س��اه��م ف��ي جعل 

المغرب على رأس قائمة 
يرغب  ال��ت��ي  ال����دول 

جمال عبد الناصر 
ف������ي االن����ت����ق����ام 

منها.
تشير الوثيقة 
هناك  أن  إل���ى 
مثيرة  ق��ض��ي��ة 
لالهتمام، وهي 
الملك  ان��ط��ب��اع 

الثاني  ال��ح��س��ن 
خالل القمة العربية 

الناصر،  عبد  ح��ول 

الذي رأى الملك أنه 
ي���رغ���ب ف���ي إب����رام 
إسرائيل،  مع  اتفاق 
ول����ك����ن م����خ����اوف 
اإلط���اح���ة ب��ه هي 
ال���ت���ي ج��ع��ل��ت��ه ال 
ي��ف��ع��ل ذل����ك. كما 
تشير الوثيقة إلى 
يشعر  ال��م��ل��ك  أن 
بأن الفلسطينيين، 
وليس عبد الناصر 
لتسوية  المفتاح  هم 
التقرير  ويختم  النزاع، 

لمراجعة  ال��ح��اج��ة  إل���ى  ب���اإلش���ارة 
منهجية للوضع في شمال إفريقيا.

الثاني  الحسن  فطن  فقد  وهكذا، 
إلى أهمية هذا التحول الذي جرى 
على المستوى اإلقليمي، وتأثيراته 
كانت  فقد  وبالفعل  المستقبل،  في 
تخميناته صحيحة، حيث لم تكد تمر 
سنة حتى حصلت محاولة انقالبية 
في صيف 1971 تبعتها أخرى في 
صيف 1972. أما اليوم، فإن األمر ال 
بل  مصري،  ليبي  بتحالف  يتعلق 
ب��ت��ح��ال��ف مصري  ي��ت��ع��ل��ق  األم�����ر 

جزائري.

»قدرات 
عبد الناصر 
»التخريبية« 
قد تطورت 

وتضخمت بشكل كبير 
وذلك بفعل الموارد 
المالية المهمة التي 
صار يحصل عليها 
من النظام الليبي 

الجديد«.

السيسي
جمال 

عبد الناصر
الراحل 

الحسن الثاني
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جمعية فرسان 

بوقنادل تنظم 

مهرجان التبوريدة

تجرى االستعدادات لتنظيم الدورة السابعة لمهرجان 
التبوريدة، الذي تنظمه جمعية »فرسان بوقنادل« بشراكة 
مع الجماعة الحضرية سيدي أبي القنادل ما بين 1 و2 
و3 غشت 2014، حيث يسعى المهرجان إلى الحفاظ 
على الموروث التقليدي وترسيخه ماثال لألجيال القادمة 
»الموروث  شعار:  تحت  بالدنا  وثقافة  هوية  باعتباره 

الشعبي استمرار لتالحم الماضي بالحاضر«. 

بعد نفاد 
ما طبع 

من كتاب 
صحفي 

وثالثة ملوك، 
صدرت 
الطبعة 
الثانية، 

ووزعت في 
جميع أنحاء 

المغرب 
دون زيادة 
في ثمن 

النسخة: 60 
درهم.

دورة   11 ت��ن��ظ��ي��م  ب��ع��د 
ما  ب��از«  »فيستي  لمهرجان 
في  و2014،   2001 ب��ي��ن 
ظروف صعبة وغير مشجعة، 
نظمت  دورات  سبعة  منها 
عمار،  بني  بقصبة  كاملة 
بينما تم نقل الدورات األربع 
الالحقة خارجها بعد التدهور 
الذي عرفته على المستوى 
التحتية،  والبنيات  الطرقي 
مشروع  من  حرمانها  وبعد 
تافياللت  م��ك��ن��اس  والي�����ة 
الخاص بدعم دور الضيافة 
بجبل زرهون الذي سبق أن 
األسبق  ال��وال��ي  عنه  أع��ل��ن 
خالل افتتاح الدورة الثالثة 
للمهرجان سنة 2003، وبعد 
لصالح  م��ش��روع��ي��ن  رف���ض 
اللجنة  ط��رف  م��ن  القصبة 
الوطنية  للمبادرة  المحلية 
للتنمية البشرية مباشرة بعد 
انطالقتها، ألسباب واهية من 
طرف رئيس المجلس القروي 
الستمرار  ونظرا  للجماعة، 

واإلقصاء  التهميش  واق��ع 
الذي يمعن رئيس المجلس 
ممارسته ضد  ف��ي  ال��ق��روي 
منذ  وم��ه��رج��ان��ه��ا  القصبة 
توليه المسؤولية، رغم النداء 
ق��ب��ل سنتين  أط��ل��ق��ه  ال����ذي 

أكاديمية  وع��ض��و  ال��م��ؤرخ 
المملكة الدكتور عبد الهادي 
التازي من أجل االعتناء بها 
ورفع التهميش عنها لقيمتها 
التاريخية والثقافية، وحيث 
إن الظروف التي ينظم فيها 

المهرجان عادة تصادف هذه 
الهجوم  اس��ت��م��رار  ال��س��ن��ة 
االحتالل  لجيش  الوحشي 
عدد  وارت��ف��اع  الصهيوني 
صفوف  ف�����ي  ال���ض���ح���اي���ا 
أطفال  م��ن  الفلسطينيين 

ونساء وشيوخ غزة العزل، 
فإننا نعلن عن حجب الدورة 
يقول   - المهرجان  م��ن   12
مدير المهرجان محمد بلمو 
إدارة  ب��أن  ال��ذي يضيف   -
جهة  م��ن  تعبر  ال��م��ه��رج��ان 
لما  استغرابها  ع��ن  أخ��رى 
الوالي  ت��ص��ري��ح  ف��ي  ج���اء 
مكناس  ل��ج��ه��ة  ال���س���اب���ق 
تافيالت، الكاتب حسن أوريد 
»سيرة  كتابه  تقديم  خ��الل 
عن  ت��ح��دث  عندما  ح��م��ار«، 
قبيلة  بين  نزاعات  حصول 
بني  وقبيلة  حساين  أي��ت 
هذه  تنظيم  ب��س��ب��ب  ع��م��ار 
يحتفي  لمهرجان  األخ��ي��رة 
لحلها،  هو  تدخل  بالحمير 
حيث لم يحدث قط أن حصلت 
مثل هذه النزاعات ولم يكن 
إلدارة المهرجان أي اتصال 
حول  أوري��د  حسن  بالسيد 
الموضوع، علما أن المهرجان 
تنظمه جمعية مدنية وليس 

قبيلة؟

أبناء  ع���ل���ى  ال���ت���ط���رف  »خ���ط���ر 
لمحاضرة  عنوان  هو  المسلمين« 
علمية نظمتها الشبيبة االستقاللية 
ف���رع م��ش��رع ب��ل��ق��ص��ي��ري ي���وم 25 
يوليوز 2014 الموافق ل�27 رمضان 
1435 بالقصر البلدي، والتي كانت 
من تأطير الشيخ »محمد الفيزازي« 

طرف  من  إقباال  لقيت  المحاضرة  فهذه 
ويشمل  مكثفا  الحضور  وكان  الساكنة، 
جميع الفئات العمرية واألطياف السياسية 
المهتمين  وب��ع��ض  النقابية  والهيئات 
المداخالت  كانت  وكما  الديني،  بالشأن 
مع  والمتفقة  المخالف  منها  متنوعة 
مجموعة من النقط، وذلك الختالف وجهات 
التوجهات  اخ��ت��الف  إل��ى  زي���ادة  النظر 
السياسية والفكرية للمتدخلين. فالمحاضر 
رأسها  وعلى  النقط  من  للعديد  تطرقت 
ضرورة التمييز بين ثالثة مفاهيم: التشدد، 
ناقش مسألة  أنه  كما  والتنطع،  والغلو، 

مغايرة  بنظرة  لها  نظر  والتي  الخالفة 
حيث اعتبر أن شروط الخالفة غير مواتية 
في الوقت الراهن. وباإلضافة إلى تناوله 
قضية الجماعات اإلسالمية التي تتبنى 
العنف والذي يعتبر غلوا في الدين، وحث 
للدين  يمت  ال  ألن��ه  ت��رك��ه  ض���رورة  على 
الحنيف بصلة، كما دعا في مسألة الجهاد 
إلى عدم ربط مصطلح الجهاد فقط بالسالح 
إذ جعله يرتبط بالدعوة إلى الله. وأشار 
إل��ى أن ال��ج��ه��اد ال��م��ت��واج��د ف��ي سوريا 
وال���ع���راق ل��ي��س ج��ه��ادا ألن���ه ب��ي��ن أبناء 
استخدام  ض��رورة  إلى  ودع��ا  المسلمين 

العقل.

لماذا تم التراجع عن تنظيم الدورة 12 لمهرجان بني عمار زرهون؟

األسبوع الثقافي 
والسياحي بالحسيمة

»خطر التطرف على 
اأبناء امل�سلمني«

لمنتدى  المنفتحة  الرؤية  مع  انسجاما 
حقوق اإلنسان لشمال المغرب إلى الشعوب 
الصديقة، ووعيه بأهمية الحوار والتبادل 
أهل  انفتاح  من  وانطالقا  معها.  الثقافي 
وثقافيا  وحضاريا  تاريخيا  الكبير  الريف 
الشعوب  ال��ش��ع��وب، خ��اص��ة  ب��اق��ي  ع��ل��ى 
األول  األس��ب��وع  نجاح  وبعد  المتوسطية. 
وكطالونيا/  الريف  بين  الثقافي  للتبادل 
إسبانيا الذي أقيم أيام 14-13-12-11-10 
برشلونة،  إقليم   vic بمنطقة   2014 أبريل 
اإلنسان  حقوق  منتدى  فيه  ش��ارك  وال��ذي 
لشمال المغرب. انعقد يوم 03 ماي 2014 
بالحسيمة اجتماعا ضم مجموعة من الهيئات 
المدنية الريفية - الكطالونية من أجل تطوير 
وتنمية التعاون بين الطرفين، والذي أسفر 
عن تكوين لجنة ريفية - كطالونية أسندت 
لها مهام  تنظيم األسبوع الثقافي والسياحي 
بالحسيمة أيام 4-5-6-7-8 غشت 2014، 
وتضم مجموعة من ممثلي الهيئات المدنية 

المجتمعة من كال الطرفين.

الدكتور عبد الهادي 
التازي ومدير املهرجان 

محمد بلمو
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أسفي  أولمبيك  فريقا  انتظر 
الدقائق  خ��ري��ب��ك��ة  وأول��م��ب��ي��ك 
األخيرة من عمر البطولة األخيرة 
ضمن  مكانتهما  على  للحفاظ 

أندية الكبار.
ترى هل كان من المفروض أن 
ي��ع��ي��ش ه�����ذان ال��ف��ري��ق��ان هذه 
الوضعية السيئة نهاية كل موسم 

كروي؟
الجواب عند المسؤولين الذين 
يدبرون شؤون الفريقين بعشوائية 

قل نظيرها...
إلى  باإلضافة  معا  الفريقان 
الجديدي  ال��ح��س��ن��ي  ال����دف����اع 
الشريف  ال��م��ك��ت��ب  يحتضنهم 
يوما  يبخل  لم  ال��ذي  للفوسفاط 
ع��ل��ى م��س��ان��دت��ه��م، وال���وق���وف 
ب��ج��ان��ب��ه��م، ب��ال��رغ��م م��ن األزم���ة 
كل  منها  تمر  التي  االقتصادية 
أنحاء  ف��ي  الحيوية  القطاعات 

المعمور.
ومنذ  أسفي،  أولمبيك  فريق 
وهو  الكبار،  قسم  إلى  صعوده 
يعاني خالل الدورات األخيرة من 
استثنينا  ف���إذا  ال���ن���زول،  ش��ب��ح 
موسما واحدا احتل فيه إحدى 
فالمواسم  المتقدمة،  ال��م��راك��ز 
األخ����رى ك���ان ق���اب ق��وس��ي��ن من 

العودة من حيث أتى.
قرابة عقد من الزمن والفريق 
يصارع من أجل البقاء، فبالرغم 
من اإلمكانات المادية التي يتوفر 
تغيير  في  فقط  فلح  فقد  عليها، 
المدربين، بل ضرب رقما قياسيا 
في طرد األطر التقنية بدون سبب 

معقول.
الموسم  إل��ى  فقط  عدنا  وإذا 
ال��ك��روي ال���ذي ودع��ن��اه، سنرى 
يسير  التي  العشوائية  الطريقة 

بها الفريق.

ف��ي ال��ب��داي��ة ت��م ال��ت��ع��اق��د مع 
ال��م��درب ب��ادو ال��زاك��ي ال��ذي قام 
ثمارها  أعطت  وازنة  بانتدابات 
بعد وصول أولمبيك أسفي ألول 
مرة في تاريخه إلى نصف نهاية 
االنتدابات  ه��ذه  ال��ع��رش.  ك��أس 
ك��ل��ف��ت ال���ف���ري���ق ال��م��الي��ي��ن من 
الدراهم، حيث سرعان ما اندحر 
واستسلم للهزائم داخل وخارج 
الميدان، ليقدم الزاكي استقالته 
الذي  الجماهيري  الضغط  أمام 
تفاجأ بالوجه الشاحب الذي ظهر 
الفريق خاصة بعد أن وعده  به 

المكتب المسير باأللقاب.
رح��ل ب���ادو ال��زاك��ي وعوضه 
ودادي آخر وهو المدرب يوسف 
ينقذ  أن  استطاع  ال��ذي  فرتوت 
مكانته  على  ليحافظ  ال��ف��ري��ق، 
انتصار خالد  بعد  الكبار  ضمن 
الذي ضاعت  الرجاء  فريق  على 

منه البطولة في آخر دورة.
ي��وس��ف ف���رت���وت وب��ع��د هذا 
المسير  المكتب  كافأه  اإلن��ج��از 
بإعفائه من مهامه، حيث سرعان 
في  المنخرطين  بعض  ب��دأ  م��ا 
االتصال ببعض المدربين كمديح 
تدريب  رفضا  اللذين  والسالمي 
المسبقة  لمعرفتهما  ال��ف��ري��ق، 
بمصيرهما الذي لن يكون أفضل 
من مصير يوسف فرتوت أو عبد 
الهادي السكيتوي الذي شاخ قبل 

األوان...
الذي  خريبكة  أولمبيك  فريق 
القريب  ب���األم���س  ي��ع��ت��ب��ر  ك����ان 
نموذجا للفريق المهيكل، ومثاال 
في التسيير والتدبير، عانى هو 
اآلخر خالل المواسم األخيرة، بل 
أدن���ى من  أو  ق��اب قوسين  ك��ان 
النزول لوال "انتصاره" المفاجئ 

على النادي القنيطري.

بالفريق  التسيير وصل  سوء 
إلى ضياع العديد من النقط بالقلم 

بعد أن ربحها بالقدم.
ف��ري��ق��ا مثل  ي��ع��ق��ل أن  ف��ك��ي��ف 
تسيره  ال��ذي  خريبكة  أولمبيك 
عليها  ي��ش��رف  م��ح��ت��رم��ة  إدارة 
ال  للفوسفاط،  الشريف  المكتب 
كفاءات  ذات  أط���ر  ع��ل��ى  ي��ت��وف��ر 
)الحاج  الكرة  في  وتفهم  عالية، 

جدير نموذجا(.
أولمبيك خريبكة قام بانتدابات 

فاشلة بسبب تدخالت السماسرة 
الذين استفادوا كثيرا من جهل 
الذين  المسيرين  خ��ب��رة  وع���دم 
أم��واال ضخمة، وجلبوا  وزع��وا 
العبين دون المستوى، لم يستفد 
منهم بل كانوا سببا فيما وصل 

إليه الفريق.
فريقين  ن���رى  أن  ال��ع��ار  ف��م��ن 
محتضنين من أكبر مؤسسة في 
الوضعية  ه��ذه  يعيشان  البلد، 

المزرية التي ال تشرف مدنهما.
فإذا كان الرئيس المدير العام 
للفوسفاط  ال��ش��ري��ف  للمكتب 
األستاذ مصطفى التراب معروفا 

لدى األوساط االقتصادية ولدى 
في  العالمية  المؤسسات  أكبر 
أوروبا وأمريكا، بحسن تدبيره 
وبسمعته الطيبة، فإن األشخاص 
إلدارة  الثقة  فيهم  وض��ع  الذين 
هذين الفريقين، معظمهم ليسوا 
ف���ي ال��م��س��ت��وى ب���ل ي��رج��ع لهم 
في  الرياضة  تدهور  في  السبب 
أسفي وخريبكة، فكيف يعقل أن 
تصرف الماليير من صناديق هذه 
ال��م��ؤس��س��ة ب�����دون رق���ي���ب وال 

حسيب.
العام  المدير  الرئيس  فعلى 
المعروف بحبه للرياضة، أن يعيد 
الذي  االحتضان  هذا  في  النظر 
باقتصاد  نسميه  أن  لنا  يمكن 
الريع، لعدم نجاعته، وأن يضع 
رج������اال ي����غ����ارون ع���ل���ى أم�����وال 
هذين  سمعة  وعلى  المؤسسة 

الفريقين.
وحتى ال نبخس مجهودات هذه 
يوما  تبخل  لم  التي  المؤسسة 
على مساندة الرياضة بشكل عام، 
فإن مجهوداتها أعطت ثمارها مع 
فريق آخر تحتضنه وهو الدفاع 
الحسني الجديدي الذي تمكن من 
تاريخه  ف��ي  م���رة  وألول  ال��ف��وز 
بكأس العرش، كما قطع أشواطا 
الكاف،  ك���أس  خ���الل  إي��ج��اب��ي��ة 
وي��س��ت��ع��د ح��ال��ي��ا ب��ش��ك��ل جدي 

واحترافي للمنافسات القادمة.
دكالة  م��م��ث��ل  ب��ي��ن  ف���ال���ف���رق 
والفريقين اللذين تحدثنا عنهما، 
الجديدي صحح  الفريق  أن  هو 
أخطاءه، واستفاد من كل الهفوات 
وال��م��ش��اك��ل ال��ت��ي ع��اش��ه��ا في 
ال��س��ن��وات ال��م��اض��ي��ة، ك��م��ا أن 
المسؤولين عن الشأن المحلي في 
اإلقليم وضعوا كل إمكاناتهم رهن 

ممثل المنطقة.

أين تصرف أموال املكتب الشريف للفوسفاط؟
أولمبيك أسفي، أولمبيك خريبكة: نموذجا

>  بإمكاني التضحية ب� "الليغا" من أجل الوداد
< "الحارس ياسين بونو"

"الليغا" القفازة..؟ وال تدوي على البطولة اإلسبانية
>  إغماءات في صفوف العبي الفتيان في مباراة غينيا
< "وكاالت"
ما كاين غير اإلغماءات واإلقصاءات، بحال الفتيان، بحال الكبار
>  تأخيرنا بث لقطات البطولة في برنامج العالم الرياضي 

كان متعمدا
< "لحمر الصحفي السابق بالتلفزة"
بالفعل كان متعمدا، األسبقية للفروسية والغولف والتنس، اللي 

فيهم ميمي واألظرفة السمينة
>  سبب واحد حفزني للعب للوداد

< "صالح الدين السعيدي القادم الجديد إلى الوداد"
اللعاقة.. اللعاقة وال شيء آخر

>  ال أحصل على درهم من تدبير كرة القدم التي أخصص 
لها وقتا كبيرا على حساب عملي

< "لقجع رئيس جامعة كرة القدم"
من األحسن سير قابل خدمتك، حتى ما يوقعش بك ما وقع للفهري، 

الكرة عندها ماليها
>  المغرب التطواني يصطدم بالرجاء مبكرا

< "المساء الرياضي"
لفياق بكري بالذهب مشري، ماشي الشراء ديال المباريات!!

>  البوصيري هو السبب الرئيسي في مشاكل الرجاء
< "ناصر العب سابق ووكيل أعمال الالعبين"

تصريح خطير.. ولكن سيبقى الحال على حاله!!
>  الوداد والرجاء حرب كسر العظام في موسم األحالم
< "المنتخب"

هل هناك أحالم تكسر العظام؟ ال حول وال قوة إال بالله

العمرة بيـن 
الـمناسك واالستقـالة

جامعة كرة القدم و100 يوم من االنتظار
بودريقة  محمد  ق��رر 
ت��ق��دي��م اس��ت��ق��ال��ت��ه كما 

س��ب��ق وذك����رن����ا، من 
المديري  المكتب 

عبر  ل���ل���رج���اء 
رس���������ال���������ة 
إلكترونية، 
صلت  تو
إدارة  بها 
 ، يق لفر ا
نهج  ك��م��ا 

ن����������ف����������س 
الطريقة أخوه 

الذي  األص���غ���ر 
كذب تقديم استقالته 

من فرع البيدمانتون 
الذي ال يعرف معظم 

الرجاويين هذا الفرع الغريب 
ع��ن ال��ف��ري��ق وال���ذي يرأسه 

أخوه األصغر.

وتقديم  اس���ت���ق���ال���ة، 
وتكذيب االستقالة، قاما 
الشابان،  ه��ذان  بها 
وه����م����ا ي����ؤدي����ان 
مناسك العمرة، 
ب������ال������دي������ار 

المقدسة.
حسب 

علمنا  فإن 
ال����ع����م����رة 
ت����ع����ت����ب����ر 
ف���������رص���������ة 
من  ل��ل��ت��ق��رب 
وجل،  ع���ز  ال��ل��ه 
من  المغفرة  وطلب 
الذنوب، لكن األخوين 
لهما رأي آخر. فكيف 
المناسك  ه���ذه  أداء  ي��ع��ق��ل 
والعقل مشغول بأمور الدنيا 

التي ال تنتهي.

الجامعة  رئيس  عقد 
لكرة  المغربية  الملكية 
صحفية  ن����دوة  ال��ق��دم 
الماضي،  األس����ب����وع 
لتسليط األض��واء على 
توليه  م���ن  ي����وم   100

الرئاسة.
الندوة كانت مناسبة 
العتراف الرئيس بعدم 
تواصله مع اإلعالميين 
بسبب كثرة انشغاالته 
التي ال تسمح له بالرد 
على جميع المكالمات، 
بأنه  ليؤكد  ع��اد  لكنه 
سيخلق خلية للتواصل 
أفراد  أح��د  سيرأسها 
وستكون  ال��ج��ام��ع��ة، 
على  ال��رد  هي  مهمتها 
الصحفيين  أسئلة  كل 
بأخبار  وال��م��ه��ت��م��ي��ن 
المنتخبات الوطنية...

ف����وزي ل��ق��ج��ع كشف 
األخبار  ب��أن  للحضور 

التي جاءت من فرنسا، 
التحاق  ت��ؤك��د  وال��ت��ي 
المنتخبات  م����دي����ر 
الوطنية ناصر الرغيت 
بفريقه السابق "كاين" ال 
أساس لها من الصحة، 

يربط  ال��ذي  العقد  وأن 
الرغيت بالجامعة مدته 
س��ن��ت��ي��ن، ل��ي��ص��ح��ح له 
زميله رئيس المنتخبات 
البوشحاتي  الوطنية 
أربع  م��دت��ه  العقد  ب��أن 

سنوات، لكن الغريب في 
األمر هو جواب الرغيت 
الذي أكد أنه قام بزيارة 
ناديه القديم الذي صعد 
قسم  إلى  الموسم  هذا 
مع  اتفق  وأن��ه  الكبار، 

أن  على  الفريق  رئيس 
له..  م��س��ت��ش��ارا  ي��ك��ون 
فكيف يعقل أن يقوم هذا 
بمهمتين  ال������رج������ل 

مختلفتين؟
100 يوم، لم نر منها 
بين  الصراعات  س��وى 
التقني  الطاقم  أعضاء 
كما  ال��ك��ب��ار،  لمنتخب 
نسجل الصمت المريب 
المنتخبات  ل��م��درب��ي 
األخرى الذين مازالوا لم 
يباشروا مهمتهم بشكل 

رسمي...
100 ي��وم، ربما غير 
كافية للمكتب المديري 
أغ���وار  لسبر  ال��ج��دي��د 
الجامعة،  هذه  مشاكل 
الحلول  ع��ن  وال��ب��ح��ث 
ل��ع��ودة كرة  ال��ن��اج��ع��ة 
إلى  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ق���دم 
الواجهة... فلننتظر مرة 

أخرى.

لم يكن يحلم الالعب رفيق عبد 
الصمد بأن الهدف الذي سجله في 
البطولة  م���ن  األخ���ي���رة  ال�����دورة 
الماضية يساوي كل هذه القيمة.

ب���ه فريقه  أن��ق��ذ  ث��م��ي��ن  ه����دف 
أولمبيك أسفي من مغادرة القسم 
فريق  ب��ه  وح��رم  األول،  الوطني 
الفوز  م��ن  ال��ب��ي��ض��اوي  ال���رج���اء 
ببطولة الموسم، والمشاركة للمرة 

الثالثة، والثانية على التوالي في 
بطولة العالم لألندية البطلة التي 
سيحتضنها المغرب خالل دجنبر 

القادم.
قيمته  ول���ك���ن  ص��غ��ي��ر،  ه����دف 
)هذا  منح  أن  بعد  ستتضاعف 
المغرب  لفريق  البطولة  الهدف( 
التطواني، هذا الهدف كذلك سيفتح 
على  األب��واب  البيضاء  للحمامة 

مرة  وألول  للمشاركة  مصراعيها 
في بطولة العالم لألندية.

بأن  الصحف  بعض  في  قرأنا 
ال��ف��ري��ق ال��ت��ط��وان��ي م��ن��ح منحة 
محترمة لرفيق عبد الصمد بعد أن 
سلم البطولة على طبق من ذهب 

للتطوانيين.
فريق المغرب التطواني أعطى 
أكثر من المنحة التي تحدث عنها 

الجميع، ونحن نعيش أجواء العيد 
قرر المكتب المسير توقيع عقد 
رسمي احترافي مع عبد الصمد 
الذي سيحمل قميص المغرب 
التطواني في الموسم القادم، 
حلمه  اآلخ���ر  ه��و  وسيحقق 
وذل���ك ب��ال��م��ش��ارك��ة ف��ي كأس 

العالم لألندية البطلة.
هذا هو الهدف وإال فال.

تلقينا ببالغ األسى والحزن العميق، وفاة الحاجة خديجة 
الشرطة  رئيس  نائب  اإلدريسي  عزيز  األستاذ  والدة صديقنا 

القضائية الوالئية بمدينة الدار البيضاء.
التعازي  بأحر  "األس��ب��وع"  تتقدم  األليمة  المناسبة  وبهذه 
والمواساة إلى السيد عزيز وإلى كل أفراد عائلته طالبين من 
الله عز وجل أن يسكن الفقيدة فسيح جناته، وأن يلهم ذويها 

الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

تعــزيـة

يد
ع

ال
ة 

دي
ه

فوزي
لقجع

رفيق عبد 
الصمد
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في  ش������يء  أي  ي���ق���ع  ل�����م 
المغرب)..(، وربما يكون لهذه 
على  كبير  ف��ض��ل  ال��ح��ك��وم��ة 
إذا صدق  ال��ب��اد،  اس��ت��ق��رار 
كيران  بن  اإلله  عبد  رئيسها 
شوارعنا  »إن  ي��ق��ول:  ال���ذي 
باالحتجاجات  ملتهبة  كانت 
وبدأت األمور تظهر بصورة 
عينت  إن  م��ا  ل��ك��ن  س�����وداء، 
ال��ح��ك��وم��ة ح��ت��ى دخ���ل بردا 
وس�����ام�����ا ع����ل����ى ال���م���غ���رب 
شوارعه  وهدأت  والمغاربة، 
وم���ازال���ت ه��ادئ��ة إل���ى اآلن« 
)ت���ص���ري���ح ب����ن ك����ي����ران في 
البرلمان خال جلسة مشتركة 
يوم الثاثاء 8 يوليوز 2014(.. 
غير أنه ال ينبغي اإلفراط في 
الحكومة،  رئ��ي��س  ف��ي  الثقة 
المعلومات  ت���ع���وزه  ال����ذي 
لم  نفسه  وه��و  األم��ن��ي��ة)..(، 
يكذب األخبار التي قالت إنه 
أزيد من سنة ونصف  قضى 
على رأس الحكومة، دون أن 
تكون له الفرصة لاطاع على 
تقارير األمن واالستخبارات، 
فما يصله، هو تقرير من وزارة 

ال���داخ���ل���ي���ة  ي��ت��ض��م��ن فقط 
لوصف  العريضة  الخطوط 
الحالة األمنية للباد.. فهو »ال 
من  بتقارير  نهائيا  يتوصل 

وال  المدنية  ال  المخابرات 
ال��ع��س��ك��ري��ة«، )م��وق��ع ألف 
ي���ول���ي���وز   18 ب�����وس�����ت، 

.)2013
من هنا قد يبدو منطقيا 
االعتقاد بأن بن كيران يعيش 
في »دار غفلون« كما يسميها 
يطرح  هنا  ومن  المغاربة، 
سؤال: من بإمكانه تشخيص 
بالمغرب؟  األمنية  الحالة 
وكيف هي األوضاع اليوم، 
القائل  انتشار  مع  خاصة 
في عدد من البلدان »الربيع 
العربي، اإلرهاب، داعش..«؟ 
الجواب الذي ورد على لسان 
وزير الداخلية محمد حصاد 
هذا  ب��ت��ات��ا،  مطمئن  غ��ي��ر 
اجتماع  ف���ي  ق���ال  األخ���ي���ر 
مجلس الحكومة، الذي انعقد 
يوليوز   10 الخميس  ي��وم 
الماضي، بأن هناك تهديدا 
موجها ضد  جديا  إرهابيا 

عدد  تزايد  ظل  في  المملكة، 
لصفوف  المنتمين  المغاربة 
التنظيمات المقاتلة في كل من 

سوريا والعراق.

»المعلومات االستخباراتية 
من  ع��ددا  أن  تفيد  المتوفرة 
بعضهم  المقاتلين،  ه���ؤالء 
بهذه  قيادية  م��راك��ز  يتولى 
التنظيمات، ال يخفون نيتهم 
في تنفيذ مخططات إرهابية 
ال��م��م��ل��ك��ة.. ومن  ت��س��ت��ه��دف 
المحتمل أن يلجأ هؤالء إلى 
االس�����ت�����ع�����ان�����ة ب����خ����دم����ات 
التي  اإلرهابية  المجموعات 
تنشط بدول شمال إفريقيا أو 
المغاربة  المتطرفين  بعض 
الذين أعلنوا والءهم لتنظيم 
بالعراق  اإلس��ام��ي��ة  ال��دول��ة 

والشام«، يقول حصاد.
إن  القول  باختصار، يمكن 
المعلومات المتوفرة لدى وزير 
الداخلية، تعطي االنطباع بأن 
صيفا  يمضي  ل��ن  »ال��م��غ��رب 
ه���ادئ���ا«، ه���ذه ال��ج��م��ل��ة هي 
نفسها التي وردت على لسان 
وزير الداخلية السابق إدريس 
البصري، قبل 20 سنة، عندما 
»لوباريزيان«  ل��ج��ري��دة  ق��ال 
كانت  »مصالحنا  الفرنسية: 
ت��ت��وف��ر ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات جد 

مدققة، تشير إلى أن المغرب 
هادئا..«،  صيفا  يمضي  ل��ن 
شتنبر   10 ال��ع��ل��م،  )ج��ري��دة 

.)1994
20 سنة، هي المدة الفاصلة 
بين تصريحات وزير الداخلية 
الحالي محمد حصاد، وسلفه 
الراحل إدريس البصري الذي 
وزارة  في  أيضا  يتحكم  كان 
أخرى ملحقة بوزارته اسمها 
كان  زمن  في  اإلع��ام،  وزارة 
ينشط فيه مقص الرقيب أكثر 
الصحافيين)..(،  أق��ام  على 
لكن الظروف التي فرضت رفع 
حالة التأهب سنة 1994، هي 
نفسها الظروف التي فرضت 
 ،2014 سنة  ال��ت��أه��ب  ح��ال��ة 
فتصريحات إدريس البصري، 
كانت بمثابة تعليق منه على 
األحداث األليمة التي شهدها 
فندق »أطلس أسني بمراكش« 
على  النار  إط��اق  تم  عندما 
ن���زالء ه���ذا ال��ف��ن��دق ي���وم 24 
غشت 1994، وكانت تلك أول 

عملية إرهابية من نوعها 
يشهدها المغرب)..(.

سعيد الريحاني  الرباط:

وزير الداخلية حصاد يردد ما قاله إدريس البصري: المغرب لن يمضي صيفا هادئا

على  سنة   20
إغالق احلدود بني 

املغرب واجلزائر

باختصار، يمكن القول 
إن المعلومات 

المتوفرة لدى وزير 
الداخلية، تعطي 

االنطباع بأن »المغرب 
لن يمضي صيفا 

هادئا«، هذه الجملة 
هي نفسها التي وردت 

على لسان وزير 
الداخلية السابق 

إدريس البصري، قبل 
20 سنة

خبــاري
تحليلإ

فندق أطلس أسني الذي تعرض لهجوم مسلح وفي اإلطار عينة من األسلحة المحجوزة
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خالل  املغاربة  عاش  الفواجع،  وقع  على 
األسبوع األخير من شهر غشت 1994 حوادث 
الذي  األسبوع  »إنه  مسبوقة،  غير  مؤملة 
حتطمت فيه طائرة مغربية في نواحي أكادير، 
وعرف فيه فندق أطلس أسني مبراكش حدث 
الهجوم املسلح، الذي أعطى شرارة االنطالق 
من  تتكون  مسلحة،  شبكة  وجود  الكتشاف 
جزائري،  أصل  من  جلها  دخيلة،  عناصر 
الفرنسية، مدججة باألسلحة  وفدت من ليون 
إلى  يرمي  مبخطط  ومزودة  األوتوماتيكية، 
املدن  من  العديد  في  واإلرهاب  العنف  زرع 

املغربية«، )تعليق جريدة بيان 
 29 بتاريخ:  الصادرة  اليوم 

غشت 1994(.

 أول هجوم بالسالح على 
وحدة فندقية

بعبارات جد مقتضبة، 
املغرب  وكالة  قالت 
لألنباء،  العربي 
األربعاء  يوم  صباح 

24 غشت 1994: »وقع 
بفندق  اليوم  صباح 

مبراكش،  أسني  أطلس 
ال  شخصان،  نفذه  اعتداء 

يتحدثان اللهجة املغربية«، وكانت 
من  دموي  حدث  تغطية  في  طريقتها  تلك 

العيار الثقيل، ولكن املعطيات امليدانية، أكدت 
لعملية هجوم  أن فندق أطلس أسني تعرض 
األوتوماتيكية، من طرف أشخاص  باألسلحة 
الرصاص بشكل  أطلقوا وابال من  مجهولني، 
فيه..  والعاملني  الفندق  رواد  على  عشوائي، 
العاشرة  الساعة  في  وقع  الذي  »الهجوم 
من  دقائق، مت   8 استغرق  والنصف صباحا، 
طرف ملثمني اثنني جابا جنبات الفندق، وهما 

سائحني  إثره  على  قتل  الرصاص،  يطلقان 
إسبانيني، وهما »سلفادور طوران« ويبلغ من 
العمر 43 سنة من مدينة برشلونة، و»أنطونيا 
مدينة  من  سنة   54 العمر  من  وتبلغ  كبيرفا« 
ماالقا، كما أصيب عدد آخر من السياح وعمال 
غشت   25 العلم،  جريدة  )وصف  الفندق«، 

.)1994
مادة  مراكش  في  فندق  على  الهجوم  شكل 
خصبة لإلعالم الدولي والفرنسي واجلزائري 
التحقيقات  أن  خاصة  اخلصوص،  على 
كانت تكشف بني الفينة واألخرى عن اعتقال 
متهمني من جنسيات فرنسية 
اجلميع  وكان  وجزائرية.. 
الكلمات  يجد  أن  يحاول 
لم  مشاهد  للقراء  لينقل 
مشاهدتها  على  يعتادوا 
فأن  اإلثارة،  أفالم  في  إال 
إلى  ملثمني  ثالثة  يدخل 
فندق ويطلقون النار على 
النزالء، ويحتجزون إحدى 
النزيالت من أجل ضمان 
قبل  الفندق،  من  هروبهم 
أن يطلق أحدهم النار على 
املكلفة باالستقبال..  املوظفة 
على  عصيا  مشهدا،  كان 

التصديق ولكن جدير باملتابعة.

 إغالق الحدود بين بلدين جارين

ما  فإن  امليدانية،  املعطيات  عن  النظر  بغض 
وقع في أطلس أسني كان مقدمة لتوتر كبير 
حيث  واجلزائر،  املغرب  بني  العالقات  في 
كل  على  التأشيرة  املغربية  السلطات  فرضت 
ولوج  في  الراغبني  اجلزائريني  املواطنني 

تورط  لثبوت  »نظرا  املغربي،  التراب 
أصل  من  أو  جزائريني  مواطنني 

تورط املخابرات اجلزائرية 
في الهجوم على فندق أطلس 

أسني مبراكش

المنفذون كانوا يحلمون بإقامة 

»دولة إسالمية«

أن يدخل 
ثالثة ملثمين إلى 

فندق ويطلقون 
النار على النزالء، 

ويحتجزون إحدى النزيالت من 
أجل ضمان هروبهم من الفندق، 
قبل أن يطلق أحدهم النار على 
الموظفة المكلفة باالستقبال.. 

كان مشهدا، عصيا على 
التصديق ولكن جدير 

بالمتابعة

وزير الداخلية 
حصاد وإلى جانبه 

كل من الوزير 
المنتدب اضريس 

والمدير العام لألمن 
الوطني بوشعيب 

الرميل.. وتحديات 
صيف ساخن في 

انتظارهم
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احلكومة  قررت  فقد  جزائري.. 
إلزامية،  تأشيرة  فرض  املغربية 
كل  على  املغرب  إلى  للدخول 
الزائرين من جنسية جزائرية، وكل 
جنسيات  يحملون  الذين  األجانب 
جزائري«،  أصل  من  لكنهم  أخرى، 
الداخلية  وزارة  بالغ  من  )مقتطف 

واإلعالم(.
الشؤون  وزارة  قدمت  باملقابل، 
احتجاجا  اجلزائرية  اخلارجية 
بالعاصمة  املغرب  لسفارة 
بعض  »تصرفات  ضد  اجلزائرية 
جتاه  املغاربة،  األمن  رجال 
املواطنني اجلزائريني«، لكن ذلك لم 
يكن سوى مقدمة لقرار أكبر وأكثر 
تأثيرا على العالقات بني الشعبني، 
البرية  احلدود  إغالق  قرار  وهو 
على  تأشيرة  وفرض  البلدين،  بني 
في  الراغبني  املغاربة  املواطنني 

الدخول إلى اجلزائر..«.
املغرب  بني  جاريا  كان  ما   ..«
واجلزائر من توتر خفي، قد أصبح 
بداية  أو  علنيا،  تصعيدا  اآلن 
جريدة  علقت  هكذا  للتصعيد..«، 
الصادرة  االشتراكي  االحتاد 
على   1994 غشت   30 بتاريخ: 
عمن  تتساءل  أن  قبل  األحداث، 
بالعالقات  الزج  في  مصلحة  له 
التدهور؟  إلى  اجلزائرية  املغربية 
تصفية  مبخطط  عالقة  لألمر  فهل 
عالقة  له  أم  الصحراء؟  ملف 
أن  ميكن  التي  السياسية  باآلفاق 
إرادة  أن  أم  املغرب..  عليها  يقبل 
تصدير اإلرهاب للمغرب هي مجرد 
متهيد ملا هو أخطر..؟ )انتهى كالم 
كانوا  الذين  اجلريدة،  أصحاب 
مع  احلذر  بالتعامل  يعتقدون 
عهد  في  الداخلية  وزارة  بالغات 

إدريس البصري..(.
حد  إلى  األمور  تتطور  أن 
املواطنني  على  التأشيرة  فرض 
الدخول  في  الراغبني  اجلزائريني 
وله  قرارا صعبا  كان  املغرب،  إلى 
تكلفته املادية أيضا: »من الواضح 
أن اشتراط الفيزا على اجلزائريني 
سيحرم  اجلزائري،  األصل  ذوي 
هامة،  مالية  إيرادات  من  املغرب 
آالف  ينفقه  مما  تأتي  كانت 
أو  يزورونه،  الذين  اجلزائريني 
يعبرونه إيابا من أوروبا أو ذهابا 
لم  املغربية  السلطات  ولكن  إليها، 
تكن لتقدم تضحية من هذا الوزن، 
يقابلها  الذي  اخلطر  يكن  لم  لو 
 28 أنوال،  )جريدة  جدا«،  كبير 

غشت 1994(.

عميل مخابرات يؤكد الشكوك

املغربية  األمنية  األجهزة  شكوك 
اجلزائرية  املخابرات  تورط  في 
السبب  كانت  مراكش  أحداث  في 
في فرض التأشيرة على املواطنني 
اجلزائريني، وهو ما تسبب بدوره 
الذي  ما  لكن  احلدود،  إغالق  في 

يؤكد هذه الفرضية؟
البالغات  عن  النظر  بغض 
قد  كانت  التي  والتصريحات 
البصري،  إدريس  عن  صدرت 
سنحت  فقد  اإلعالم  ووسائل 
للمتتبعني باالطالع على  الفرصة 
املخابرات  عميل  تصريحات، 
اجلزائري »كرمي موالي« الذي قال 
إنه تكلف باإلعداد اللوجيستيكي 
في  مراكش،  فندق  على  للهجوم 

شهر غشت من سنة 2010.
قد  برس«  »قدس  وكالة  وكانت 
بأن  قوله  باألمر  املعني  نقلت عن 
اجلزائر سهلت له عملية الدخول 

إلى املغرب، من أجل مهمة محددة، 
األمنية«،  »البلبلة  إنتاج  وهي 
األصدقاء  بأحد  واتصلت  »سافرت 
سلك  ضمن  يعمل  وكان  املغاربة، 
وهو  الرشيدية،  مدينة  في  األمن 
على  التعرف  في  ساعدني  الذي 
السلكية  االتصاالت  مركز  مدير 
والالسلكية مبراكش، وهذا األخير 
ساعدني هو اآلخر في التعرف على 
في  املقيمني  اجلزائريني  من  عدد 
في  املغاربة  وأصدقائهم  مراكش 
سهرة  رتبنا  لقد  البيضاء..  الدار 
في  الفخمة  الفنادق  إحدى  في 
وتهيئة  التعارف  لتحقيق  مراكش 
في  اجلميع  ساعد  لقد  التعاون.. 
ألحداث  بالكامل  األجواء  تهيئة 
من  غشت  شهر  في  أسني  فندق 
عام 1994«، )تصريح سابق لكرمي 

موالي ملوقع القدس برس(.
وفي التفاصيل، يقول كرمي موالي 
عميل  أنه  على  نفسه  يقدم  الذي 
املخابرات اجلزائرية، التي تسمى 
»مديرية االستعالمات واألمن«، وهي 
حتمل  كانت  التي  اإلدارة  نفسها 
في السابق اسم »األمن العسكري«، 
أيت  »ستيفان  يعرف  يكن  لم  بأنه 
ورضوان  مرزوق،  وهامل  إيدر، 
حمادي، وعبد الرحمن بوجدلي..«، 
أسني  أطلس  هجوم  منفذو  وهم 
ولكنه استطاع أن يجند رجل أمن 
مغربي ملساعدته في العمل لصالح 
دخل  عندما  اجلزائرية  املخابرات 
مبالغ  له  يقدم  كان  الرشيدية،  إلى 
مالية نظير عمله، شأنه شأن مدير 
والالسلكية  السلكية  االتصاالت 

بنفس املنطقة)..(.
سهلت  التي  »اخلائنة«  التصرفات 
املغرب،  إلى  الدخول  موالي  لكرمي 
هي نفسها التي مهدت له الطريق 
ليغادر  يكن  لم  أنه  ذلك  للهرب، 
املغرب لوال متكنه من رشوة رجال 
عليه  ألقوا  الذين  واألمن  الدرك 
األولى:  مناسبتني.؛  في  القبض 
إلى  طريقه  في  هاربا  كان  عندما 
حيث  وجدة،  طريق  عن  اجلزائر 
مت تفتيشه في أحد حواجز الدرك 
امللكي، والثانية: عندما قدم رشوة 
بحراسته  مكلفا  كان  الذي  للدركي 
تقدر  بغال«،  »زوج  منطقة  في 
فرنسي،  فرنك   8000 بحوالي 
إلى  مقابل مساعدته على االنتقال 
)تصريحات  اجلزائري،  التراب 
كرمي موالي جلريدة املساء بتاريخ: 

25 غشت 2010(.

مخطط جنراالت الجزائر

»كل خيوط املخطط الذي استهدف 
كانت  باملغرب،  االستقرار  زعزعة 
محمد  اجلنرال  يدي  بني  تلتقي 
اجليش  أركان  رئيس  العماري، 
جهاز  ومحرك  )وقتها(،  اجلزائري 
اجلنرال  هذا  العسكري،  األمن 
املوجه ضد  املخطط  دبر  الذي  هو 

وضعية  خللق  والهادف  املغرب، 
متفجرة فيه، وذلك بإدخال جماعات 
مسلحة إلى بالدنا، ودفعها للقيام 
حتدثت  هكذا  مثيرة«،  بعمليات 
االشتراكي«  »االحتاد  جريدة 
الصادرة بتاريخ 21 شتنبر 1994، 
قبل أن تؤكد أن منفذي الهجوم على 
أطلس أسني جزء من مجموعة من 
اجليل  من  استقدامهم  مت  الشباب 
املغاربيني،  املهاجرين  من  الثاني 
بالوطن  عالقاتهم  انقطعت  ممن 
املعطيات  كل  وكانت  وقيمه.. 
تؤكد  اإلعالم  وسائل  في  الواردة 
تورطت  اجلزائرية  املخابرات  أن 
أكثر من مرة في محاوالت لزعزعة 
االستقرار باملغرب، فهي احملتضن 
البوليساريو،  جلماعة  األول 
فكرت  التي  املجموعة  ومحتضن 
الطائرة  على  الفاشل  الهجوم  في 
»إيتا  منظمة  مع  بالتعاون  امللكية 
)حسب   ..1985 سنة  الباسكية« 

التقارير اإلعالمية(.

حلم الدولة اإلسالمية

أن  جند  الوقائع،  إلى  بالعودة 
لم  أسني  أطلس  على  الهجوم 
مخطط  من  جزء  سوى  يكن 
املغرب،  لضرب  األطراف  مترامي 
فاملجموعة التي يعتقد أنها جندت 
اجلزائرية،  املخابرات  طرف  من 
كانت تنقسم إلى أربع مجموعات؛ 
أولها: مجموعة فاس، وتتكون من 

كمال بنعكشة، وعبد السالم كرواز، 
وعبد الرحمن بوجدلي، وقد نفذوا 

هجوما على دورية للشرطة.
فقد  الثانية،  املجموعة  أما 
الزروالي،  فريد  من  تتكون  كانت 
العزيز  وعبد  بنحدو،  واملصطفى 
غوزالن، وكانت تهدف إلى مهاجمة 
في  بالشاطئ  »العراة«  املصطافني 
عملية،  أية  تنفذ  لم  لكنها  طنجة، 
كانت  فقد  الثالثة،  املجموعة  أما 
ومحمد  هامل،  مرزوق  من  تتشكل 
عازل، وعبد الرزاق منتصر، وكان 
وكان  اليهود،  مهاجمة  هو  هدفها 
أصحابها قد نفذوا هجوما فاشال 
الدار  في  يهودية  مقبرة  على 

البيضاء)..(.
أما املجموعة الرابعة وهي األشهر، 
فقد كانت تتشكل من ستيفان أيت 
ورضوان  فالح،  وطارق  إيدر، 
امللثمني  مجموعة  وهي  حمادي.. 
الذين اقتحموا فندق أطلس أسني 

وأطلقوا النار على نزالئه..
هل أنت نادم على ما فعلت، هكذا 
ستيفان  الصحف:  إحدى  سألت 
في  املشاركني  أحد  إيدر وهو  أيت 
لكن  أسني،  أطلس  على  الهجوم 
جوابه كان صادما: »ال لست نادما، 
فما  مجرمني  لسنا  ببساطة،  ألننا 
لكن  الله،  سبيل  في  كان  به  قمنا 
املجموعة  أفراد  من  ثالثة  هناك 
برفقة  لكني  قناعاتهم،  غيروا 
لم  حمادي رضوان وهامل مرزوق 
يكن  لم  قناعاتي..  أغير  ولم  أتغير 

سياسيا  كان  بل  إجراميا،  هدفنا 
يعمد إلى إقامة الدولة اإلسالمية«، 
ماي   30 عدد  األولى،  )اجلريدة 

.)2009
نفس  »ستيفان«  يردد  إذن  هكذا 
األحالم التي تراود أصحاب تنظيم 
»داعش«، وميكن للمتتبع أن يتوقع 
حجم هذا احللم عندما يعلم أن آالف 
بتنظيم  التحقوا  الذين  املغاربة 
»داعش« في سوريا والعراق، بل إن 
هناك من يجهر اليوم مببايعة أبو 
املجاطي(،  )فتيحة  البغدادي  بكر 
وهناك من ال يخجل في حمل راية 
»داعش« )رفعت في تطوان والرباط 

مبناسبة التضامن مع فلسطني(.

اإلعدام لمنفذي هجوم
 أطلس أسني

ميكن القول إن املغرب لم يتساهل 
ضرب  في  فكروا  الذين  أولئك  مع 
في  يتساهل  ولن  استقراره، 
قانون  ونصوص  املستقبل، 
بذلك)..(،  كفيلة  تبدو  اإلرهاب 
األحكام  إلى  العودة  وتكفي 
املتورطني  حق  في  الصادرة 
للوقوف على حجم الصرامة، التي 
فملف  األحداث،  هذه  بها  ُووجهت 
اإلحالة على استئنافية فاس وحده 
أن  قبل  صفحة،   500 يضم  كان 
يصل وزنه مع توالي أيام التحقيق 
إنه  ويقال  كيلوغرامات،   7 إلى 
استئنافية  تاريخ  في  أضخم ملف 

فاس)..(.
الساعات  ففي  رهيبا،  املشهد  كان 
يناير   28 يوم  صباح  من  األولى 
قد  فاس  محكمة  كانت   ،1995
من:  كل  بإعدام  حكمها  أصدرت 
أيت  وستيفان  حمادي،  رضوان 
واملؤبد  مرزوق،  وهامل  إيدر، 
السالم  وعبد  بنعكشة،  لكمال 
بوجدلي..  الرحمن  وعبد  كرواز، 
مختلفة  أحكام  إصدار  مت  بينما 
حوالي  حق  في  املدة  حيث  من 
تعلق  سواء  آخرين،  متهما   12
الدار  أو  األمر مبجموعة مراكش، 

البيضاء، أو فاس)..(.

معتقلـون يطلبـون العفـو
ملف  تطورات  على  املغاربة  من  كبير  عدد  يطلع  لم 
فيهم  مبن  احلقوقيني،  جل  أن  ذلك  أسني«  »أطلس 
»السلفيني«،  عن  بالدفاع  اشتهروا  الذين  أولئك 
أسماء  إن  بل  املجموعة،  هذه  عن  الدفاع  جتنبوا 
بعض املعتقلني لم تظهر إال مؤخرا عندما طالبوا هم 
اآلخرون بتدخل ملكي للنظر في قضيتهم، على غرار 
فرنسيني  معتقلني  مع  استثنائية  بصفة  حصل  ما 

آخرين.

فقد طالب كل من: رضوان، وستيفان، وهامل مرزوق، 
القنيطرة،  سجن  في  حالتهم،  إلى  النظر  يتم  بأن 
عزلة  بعد  اإلسالميني،  املعتقلني  بجناح  وإحلاقهم 
في  أوضاعهم  وحتسني  طويلة،  لسنوات  قهرية 
معها  يتعاطف  من  جتد  لم  قضيتهم  لكن  السجن.. 
حتى اآلن)..( رغم أنها تكاد تتشابه، مع ما وقع في 
16 ماي 2003 عندما مت تنفيذ أخطر عملية إرهابية 

في الدار البيضاء)..(.

كاريكاتور 
يؤرخ للهجوم 

على فندق 
أطلس أسني 
»عن جريدة 
أنوال، عدد: 

28 غشت 
»1994



أول متحف لألغراس النادرة 
نزهة  ستحتضنه  امل��م��ل��ك��ة  ف��ي 
العاصمة  مركز  في  الواقعة  حسان 
املتحف  وه��ذا   ،1920 منذ  واملشيدة 
امللكي،  الذي يدخل في إطار املشروع 
األولى سكان  بالدرجة  منه  سيستفيد 

حسان واملدينة القدمية.

للمرة الثانية تستعد مقاطعة 
معركة  خل������وض  ال���ي���وس���ف���ي���ة 
عبر  العاصمة  جماعة  مجلس  رئاسة 
بعدما  »اجل��م��ان��ي«،  احل��ال��ي  رئيسها 
فاز قبله رئيس نفس املقاطعة األسبق 

»البحراوي« بقيادة الرباط لسنوات.

حتزم  البلدية  ف��ي  فريق  ك��ل 
استعدادا  امل��ل��ف��ات،  م��ن  ب��رزم��ة 
ابتداء  بالفضائح  التراشق  حل��روب 
وإلى  املقبل،  السياسي  ال��دخ��ول  م��ن 
اجلماعية  االنتخابات  حلول  ت��اري��خ 

واجلهوية... وفرجة ممتعة.

للمدينة  الساحلي  الشريط 
من املقابر إلى الفيراي في حالة 
فاألوساخ  ال���واض���ح،  اإلف����اس  م��ن 
وانعدام  املنعدمة  واإلن��ارة  واألزب��ال، 
املفرطة  والسرعة  التشوير،  عامات 
ل��ل��س��ي��ارات، ه����ذه ه���ي ح��ال��ة شارع 

جزوليت الذي يكمله شارع السائح.

أسرار العاصمة

الرباطي الذي دافع عن 
الصحراء في المحكمة 

الدولية »الهاي«

حديث العاصمة

< العدد: 800الرباط يا حسرة
< الخميس 31 يوليوز 2014

alousbouea@gmail.com

17

اجلماعة  مصالح  شرعت 
إلى  اقتراحاتها  ت��ق��دمي  ف��ي 
لتحضير  امل��ي��زان��ي��ة،  ق��س��م 
 ،2015 الوثيقة املالية لسنة 
في  مناقشتها  أس���اس  على 
ثم  وامليزانية  املالية  جلنة 
املجلس  أنظار  على  عرضها 
أكتوبر  دورة  في  اجلماعي 

عليها. للمصادقة 
العاصمة  م��ي��زان��ي��ة  إن 
والتي تشرف على حتضيرها 
أق����س����ام ت��ق��ن��ي��ة وإداري��������ة، 
»رجعية«  ج��د  ميزانية  ه��ي 
وكأنها في تسميات بنودها 
فيه  ك�����ان  ل����زم����ن  وض����ع����ت 
والطوبات  والفئران  القمل  
وال���ك���اب ال���ض���ال���ة ه���م كل 
اليوم  فأما  املدينة،  مشاكل 
نفس  تبقى  أن  املخجل  م��ن 
ميزانية  في  »مبندة«  البنود 

2014 والله يحفظ أن تنتقل 
إلى ميزانية 2015. ونعترف 
توارثه  خاص  باجتهاد  هنا 
بنود  ب��إض��اف��ة  امل��ن��ت��خ��ب��ون 
مئات  وت���ض���م  ل���ل���دراس���ات 
امل���اي���ن، وت��ع��وي��ض��ات عن 
وتكلف  ال��ش��اق��ة  األش���غ���ال 
منقوص  غير  كاما  مليارا 
ثم »اللعب« على بنود أخرى 

وفيها املايير.
ف���أم���ا وال����رب����اط ص���ارت 
نطالب  ل�����ألن�����وار،  م���دي���ن���ة 
تسميات  ت��ك��ون  مب��ي��زان��ي��ة 
ومكانتها  تتناسب  بنودها 
احل����ال����ي����ة، وواض����ح����ة في 
أه���داف���ه���ا م��ث��ل ال���دراس���ات 
مئات  العاصمة  تكلف  التي 
املاين، وفي البلدية أقسام 
وتقنين  مبهندسن  تقنية 
لم  ف���إذا  مهمة،  وجت��ه��ي��زات 

إجناز  األقسام  هذه  تستطع 
مستوى  ع���ل���ى  دراس���������ات 
بها  وتكلف  م��ت��واض��ع،  ج��د 
مئات  م���ق���اب���ل  اخل��������واص 
بكل  ف���ع���ل���ي���ه���ا  امل������اي������ن، 
السكان  تعفي  أن  ص��راح��ة 
وتعويضات  أجور  كتلة  من 
موظفيها  وام�����ت�����ي�����ازات 
الشركات  مبهامها  وتتكفل 
نفقات  ف��أم��ا  اخل��ص��وص��ي��ة، 
األشغال الشاقة، مع أن تلك 
شركات  بها  تقوم  األش��غ��ال 
فإنها  وال��ت��ط��ه��ي��ر،  األزب�����ال 
مسخرة بليدة لاستفادة من 
أموال بغير حق. وتصوروا 
معنا، عاصمة إفريقية ترغب 
جتارب  على  االض��ط��اع  في 
ال����رب����اط م���دي���ن���ة األن�������وار، 
مدينة  ميزانية  بأن  فتكشف 
ميزانية  م��ن  أف��ظ��ع  األن����وار 

تكون  وقد  اإلفريقية،  املدينة 
جت��اوزت��ه��ا ب��ت��س��م��ي��ات جد 
»معيقة«  جد  وبنود  مختلفة 

وتشتم منها روائح...
بتخلف  ننبه  ونحن  إننا 
ملدينة  امل���ال���ي���ة  ال���وث���ي���ق���ة 
األنوار، فإننا نطالب بإعادة 
فقراتها  وك��ت��اب��ة  تصحيح 
وح���ذف م��ا ه��و م���وروث عن 
زمان  لتدشن  الظام  زم��ان 
األن�����وار، ون��ت��م��ن��ى ذل���ك مع 
يترك  حتى   ،2015 ميزانية 
عما  احل��ال��ي��ون  املنتخبون 
ميزان  ف���ي  ل��ه��م  س��ي��س��ج��ل 
السيئات  ليمحو  احلسنات 

وما أكثرها وأعمقها.
لنا  س���ي���ض���ع���ون  ف���ه���ل 
أم  ل�������ألن�������وار،  م����ي����زان����ي����ة 
والكاب  وال��ق��م��ل  ل��ل��ف��ئ��ران 

و..الدراسات...؟

الذين  ال���رج���ال  إن 
أسماءهم  ي��خ��ل��دون 
ل��ت��ب��ق��ى ع��ال��ق��ة في 
األذه���������ان ي���ع���دون 
بالعشرات في رباط 
بينهم  وم��ن  الفتح، 

العامة المرحوم عبد 
العزيز بنعبد الله. ففي 

على  حصل   ،1937 سنة 
الشهادة االبتدائية لينقطع عن الدراسة وهو 
في السنة الخامسة ثانوي، ويعتكف بالبيت، 
وفي سنة 1943 يقرر الترشح لنيل شهادة 
األهل  ليفاجئ  ح���رة،  بصفة  ال��ب��ك��ال��وري��ا 
واألصدقاء بتفوقه في هذه الشهادة سنة 
1943، وليضيف إليها معجزة في ذلك الوقت 
بحصوله على إجازتين في اآلداب والحقوق 
العربية والفرنسية، وكان ذلك  وباللغتين 

سنة 1946.
أجل  من  للنضال  طريقا  رسم  المرحوم 
ال��م��ع��رف��ة والعلم  ب��ل��ده وش��ع��ب��ه، ط��ري��ق 
اللغة  لخدمة  والجهاد  والكد  واالجتهاد 
والفقه  اإلس��ام��ي��ة،  وال��ث��ق��اف��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
لدين  النير  للغة وطنه، والفكر  الحضاري 

بلده.
ويسجل له التاريخ أفضاله على إحال 
اللغة العربية في مناهج التلقين في مختلف 
مراتب التكوين العلمي والتقني والمهني، 
ونجح في ذلك نجاحا كبيرا بفضل تكوينه 
ومكونات  ف��رن��س��ي(  )ع���رب���ي-  ال���م���زدوج 
وتشبعه  واإلس��ام��ي��ة  العربية  حضارته 
إيجاد  ف��ي  قلدها  حتى  ال��غ��رب  بحضارة 
في  الحديث  للمصطلح  العربي  المقابل 

مختلف فروع المعرفة.
وهذا نابغة من فصيلته وجيله وعباقرة 
زمانه المرحوم اللغوي أحمد األخضر غزال، 
يصفه في إحدى محاضراته كالتالي: »عينان 
ملحاوان براقتان تحت حاجبين أو طفين، 
في وجه سمح أنيس، فبريق العينين شال، 
ذكاء، فطنة، بينما وصف الحاجبين مظلل 
كام  انتهى  والدراية«،  المعرفة  من  عمقا 

المرحوم األخضر غزال.
الرباطي،  القطب  ف��ي  ال��ش��ه��ادة  وه���ذه 
تختصر صفحات وضاءة من أعمال جليلة 
الله  رحمه  فله  جمعاء،  للبشرية  أسداها 
باألفكار  الغنية  والمراجع  الكتب  مئات 
و30  لغات  بثاث  معجما  و40  الهادفة، 
مخطوطا منها خمس قصص تاريخية تحت 
عنوان: »شقراء الصحراء« وهي سلسلة على 
نهج قصص الكاتب اللبناني جرجي زيدان، 
ومن روائعه المشهورة: »التيارات الكبرى 
للحضارة المغربية« وهذا الكتاب ألهميته 
موجود في خزانة الكونغرس األمريكي وفي 
لينين  خزانة  وفي  األلمانية،  بون  جامعة 

الروسية بموسكو.
ومن نضاالته الوطنية على قضية الوحدة 
الدولية  المحكمة  أم��ام  وقوفه  الترابية، 
ل��ي��ق��دم ع��رض��ا ت��اري��خ��ي��ا باللغة  »اله����اي« 
فتفوق  الصحراء،  قضية  حول  الفرنسية 
رحمه الله في إقناع أعضاء المحكمة الدولية 

بعدالة ومشروعية الملف المغربي.
وعمل رحمه الله في صمت لتوسيع قاعدة 
اللغة العربية من المكتب الدائم للتعريب، 
والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 
ومن الذين كان لهم الفضل في جمع أقطاب 
اللغة العربية بالعالم العربي في أول مؤتمر 
سنة  ال��رب��اط  مدينة  ف��ي  انعقد  للتعريب 

.1961
رحم الله السي عبد العزيز، ورحم الرجال 
والنساء الذين ضحوا بكل شيء من أجل 

نهضة وكرامة وعزة المملكة المغربية.
وعطلة سعيدة لقراء منبر »األسبوع 

الصحفي«.

بوشعيب اإلدريسي  بقلم

السكان يطالبون بميزانية لمدينة األنوار وليس 
و»الدراسات« والفئران  للقمل 

مصالح الجماعة تشرع في تحضير ميزانية 2015

ص����در م��ن��ذ ح���وال���ي شهر 
مقاالت  يتضمن  ج��دي��د  ك��ت��اب 
ابن  وه��و  رب��اط��ي  ش��اب  كتبها 
»مغرب«  م��ج��ل��ة  ف��ي  س��ن��ة،   24
باريس  في  آن��ذاك  تصدر  كانت 
املغاربة،  الطاب  من  مب��ب��ادرة 
80 سنة من حترير تلك  وبعده 
العالم  زع��زع��ت  ال��ت��ي  امل��ق��االت 
ومغزاها،  وأفكارها  بأسلوبها 
العربي  محمد  األس��ت��اذ  تطوع 
على جمعية  واق��ت��رح  امل��س��اري 
في  كتاب  إص���دار  الفتح  رب��اط 
»نصوص  اكتشفه  ما  موضوع 
السياسي  ل��ل��ف��ك��ر  م���ؤس���س���ة 
احلديث في املغرب بن سنوات 
صدر  وف��ع��ا  و1934«،   1932
نقاوة  أنيقة  حلة  ف��ي  ال��ك��ت��اب 
يتضمنها،  ال���ت���ي  امل�����ق�����االت 
ترجمتها  مع  بالفرنسية  وهي 
وبنباهة  ج��ه��ة  م��ن  ب��ال��ع��رب��ي��ة 
يتعدى  ال  ال��ذي  كاتبها  وذك���اء 

سنه 24 سنة من جهة أخرى.
شهر  وطيلة  ال��ي��وم  ونحن 
وخصوصا  ع��ط��ل��ة،  ف��ي  غ��ش��ت 
س��اس��ت��ن��ا ون��واب��ن��ا ووزراؤن�����ا 
الوطنية،  بالشؤون  واملهتمون 
هذا  اص��ط��ح��اب  عليهم  نقترح 

ليضطلعوا  ال���ق���ي���م  ال���ك���ت���اب 
ع��ل��ى ن��ض��ال ش���اب ي��اف��ع كان 
بأجواء  يتمتع  أن  املمكن  م��ن 
فضل  لكنه  ومغرياتها،  باريس 
واالستماتة  والنضال  الكفاح 
م��ن أج��ل إس��م��اع ص��وت وأنن 
وبفضل  أج��م��ع،  للعالم  وط��ن��ه 
تلك املقاالت التاريخية، حتركت 
لتأييد  ع���رائ���ض  ف��رن��س��ا  ف���ي 
التعريف  في  الرباطي  الشاب 
مبعاناة ملك وشعب املغرب من 

االستعمار.
لشهر   17 ال����ع����دد  وف�����ي 

الشاب  ك��ت��ب   ،1933 دج��ن��ب��ر 
ن���ق���دا الذع�������ا، يرد  ال���رب���اط���ي 
فرنسي  كتبه  م��ق��ال  ع��ل��ى  ف��ي��ه 
»ب���������ارون« حول  ال���س���ي���د  ه����و 
ب�»املنافقن  ووصفهم  املغاربة 
الشاب  وينتقده  واجل��اح��دي��ن« 
أنه  »أرى  ب��ال��ت��ال��ي:  ال��رب��اط��ي 
ل��ي��س ه��ن��اك م��ن ظ��ل��م أك��ث��ر من 
املتسرعة  ال��ت��ع��م��ي��م��ات  ه����ذه 
املطلقة،  األح������ك������ام  وه��������ذه 
دائما  النفس  علم  وستعترض 
سيحاول  عندما  منيعة  عقبات 
في  البشري  اجلنس  يضع  أن 
»خانات« ويضع عامات مميزة 

لكل شعب«.
املفردات  هذه  في  ومتعنوا 
م����ن شيخ  وك���أن���ه���ا ص��������ادرة 
س��ي��اس��ي م��اه��ر، ول���م ت��ك��ن في 
من  نارية  كلمات  سوى  الواقع 
في  وأين؟  االستعمار  ثائر ضد 

بلد االستعمار نفسه.
ه��ذا ال��ش��اب ال��رب��اط��ي هو 
بافريج  أحمد  احل��اج  املرحوم 

رحمه الله.
متتعوا  ع��ط��ل��ت��ك��م  وف�����ي 
كتاب:  في  الوطني  هذا  بأفكار 

»مقاالت أحمد بافريج«.

تقرؤون في العطلة السياسية واإلدارية والدراسية:

كتاب مقاالت شاب رباطي دوخ بها العالم 
1932 و1934 بين سنتي 

صورة للمرحوم 
العالمة عبد العزيز 

بنعبد الله الذي 
استحق عن جدارة 

لقب: سفير اللغة العربية 
في العالم، وهو موضوع »حديث 

العاصمة«.
ولد رحمه الله في 28 نونبر 1923 في 

الرباط، وتوفي فيها.
ومن أبزر نضاالته الحقوقية، أنه كان 

عضو منظمة حقوق اإلنسان العالمية 
بواشنطن وعضوا فعاال في أزيد من 

10 منظمات دولية، رحمه الله.

أرشيف الرباط

املرحوم
 أحمد

 بالفريج



> سعيد أحتوش

استفاق سكان مدينة 
مؤخرا،  ال���ص���وي���رة 
خبر  ه���������ول  ع�����ل�����ى 
ألمه  رج���ل  اح��ت��ج��از 
العجوز، 71 سنة، في 
تفتقد  مظلمة،  غرفة 
ألبسط شروط العيش 
الكريم بحي »الفرينة«، 
االبن  يفتح  ال  ح��ي��ث 
ال��غ��رف��ة، سوى  ب���اب 
إلخراج األم المسكينة 
ن���������ح���������و إح��������������دى 
البنكية،  المؤسسات 
مبلغ  ل����ت����ح����ص����ي����ل 
الهزيل)..(  تقاعدها 
باب  ع��ل��ي��ه��ا  ل��ي��غ��ل��ق 

مجددا. الحجرة 
وت�����ع�����ود أح������داث 
القصة، عندما انتابت 
إحدى السيدات التي 
منزل  ب��ج��وار  ت��ق��ط��ن 
ش��ك��وك حول  االب����ن، 
األم��ر، وأم��ام هاجس 
عواقب  من  التخوف 

لم  كاذب،  تقديم بالغ 
م���ن ح���ل سوى  ت��ج��د 
بجهات  االت�����ص�����ال 
صحة  م����ن  ل���ل���ت���أك���د 
وبعد  ش��ك��وك��ه��ا)..(، 
ال��ت��أك��د م��ن األم���ر تم 
االتصال  ال��ف��ور  على 

بالشرطة التي حضرت 
يتقدمها  الحين،  في 
مكافحة  قسم  رئيس 
ال������������م������������خ������������درات 
لتقتحم  والعصابات 
المنزل، وما إن فتحت 
باب  الشرطة  عناصر 

فاحت  حتى  الغرفة، 
رائ�������ح�������ة ك����ري����ه����ة، 
ووج����������دوا ال����م����رأة 
العجوز تفترش قطعة 
م��ن »ال��ك��ارت��ون«، في 
ظالم دامس، وبالقرب 
منها صحن صغير به 

وقارورة  أك��ل،  بقايا 
ماء)..(.

وقد فتح تحقيق في 
انتظار  ف��ي  ال��ن��ازل��ة 
القضاء  على  عرضه 
في  ك��ل��م��ت��ه  ل���ي���ق���ول 

الموضوع. 

ما يجري ويدور في المدن الصويرة

مواطن يحتجز أمه ويأكل أجرة تقاعدها الهزيلة

إيقاف شبكة تروج لحوم الذبيحة السرية الفاسدة

مسيرة في أقدم حي سكاني في بركان

ت
سا

مي
لخ

ا

تمكنت مصالح الدرك الملكي، بتنسيق 
مع القيادة الجهوية للدرك ببني مالل، 
من إيقاف شبكة تتكون من 3 أشخاص 
لجماعة  التابعة  »لقراقب«،  منطقة  في 
سيدي جابر، متخصصة في إعداد لحوم 
الذبيحة السرية الفاسدة، وتوزيعها في 
أس�������������واق م����دي����ن����ت����ي ب�����ن�����ي م�����الل 

والدارالبيضاء)..(.
ال����درك الملكي  وت��ل��ق��ت ع��ن��اص��ر م��ن 
معلومات دقيقة، حول ما تقوم به الشبكة 
المعنية بالذبيحة السرية وتوزيعها في 
أسواق محلية ووطنية، أسفرت عن ضبط 
أفراد الشبكة بعد كمين نصبته مصالح 
الدرك، متلبسة بإعداد الذبائح، من أجل 
بمنطقة  نشاطهم  م��ك��ان  ف��ي  توزيعها 
»لقراقب«)..( ويتعلق األمر بجزار مختص 

سرية،  بطريقة  األبقار  رؤوس  بيع  في 
وصاحب محل لتخزين اللحوم، والثالث 
يملك سيارة لنقل اللحوم إلى األسواق. 
ويتحدر جميع عناصر الشبكة من بني 
مالل ومنطقة سيدي جابر، وتشكل منطقة 
لقراقب مقرا لهم إلعداد اللحوم المحصلة 
على  وتوزيعها  السرية،  الذبيحة  من 
مجموعة من األسواق بمدينتي بني مالل 

والدارالبيضاء.
وحجزت عناصر الدرك الملكي كمية 
كبيرة من اللحوم الحمراء، كانت معدة 
للبيع بسوق »الغديرة الحمراء« بمدينة 
بني مالل، وأحيل عناصر الشبكة على 
ببني  االبتدائية  للمحكمة  الملك  وكيل 
مالل، من أجل تهمة البيع دون ترخيص، 

وترويج لحوم فاسدة)..(.

نظم سكان حي »بوهديلة« بمدينة بركان، 
استنكروا  احتجاجية  مسيرة  م��ؤخ��را، 
خاللها ما وصفوه بالتهميش و»الحكرة« 

التي تمارس عليهم منذ 
س��������ن��������وات، وع����ل����ى 
أبسط  م��ن  حرمانهم 
وذلك  الحياة  ش��روط 
برفعهم مجموعة من 
ال����م����ط����ال����ب ال���ت���ي 
»عادلة  اع��ت��ب��روه��ا 

ومشروعة«.
المسيرة  وعرفت 
مشاركة كبيرة ألبناء 
وبنات الحي المذكور 

تعبيرا منهم عن مسؤولية ونضج كبيرين 
أقدم  من  يعتبر  وال��ذي  الحي  ه��ذا  تجاه 
األحياء بمدينة بركان، رافعين الفتات تندد 

المدينة، وعلى  بتقاعس بعض مسؤولي 
رأسهم رئيس بلدية المدينة، وعامل عمالة 
واقعهم  عن  تعبر  وش��ع��ارات  اإلق��ل��ي��م)..( 

المأساوي المعاش.
وفتح المحتجون 
بعد أن تم منعهم من 
هذه  في  االستمرار 
طرف  م��ن  المسيرة 
نقاشا  األم����ن  ق���وى 
ت�����داول�����وا ف���ي���ه كل 
والمعاناة  المشاكل 
التي تعيشها ساكنة 
التي  ال����ح����ي،  ه�����ذا 
الوعود  م���ن  س��ئ��م��ت 
ال�������ت�������ي ي����ق����دم����ه����ا 
الشأن المحلي  ع��ل��ى  بعض القائمين 

بالمدينة .

بني مالل

بركان

> مصطفى الزموري

استفاق سكان إحدى المناطق بإقليم 
عون  بطلها  فضيحة  على  الخميسات 
بعدما  بمغامراته)..(  معروف  سلطة 
ام��رأة من جلب مولودة بطرق  تمكنت 
صفة  تعطيها  أن  وأرادت  مجهولة، 
نسبها بكونها أمها الحقيقية، فما كان 
سلطة  ع���ون  م��ع  ات��ف��ق��ت  أن  إال  منها 
مبلغ  مقابل  ال���والدة  شهادة  ليسلمها 
األخير وسائل  لها هذا  فوفر  مالي)..( 
إلثبات صفة األم للمولودة، حيث جاء 
العون بامرأة وطلب منها بطاقة تعريفها 
ب���دع���وى أن����ه س��ي��س��ج��ل��ه��ا ف���ي الئحة 
تعطى  التي  اإلع��ان��ة  من  المستفيدين 
المعظم،  رم��ض��ان  ف��ي ش��ه��ر  ل��ل��ف��ق��راء 
فاستغل البطاقة الوطنية وسجلها في 
الشهادة المسلمة لألم »المزورة«، على 
أساس أنها هي »القابلة« التي أشرفت 
على الوالدة، وبقدرة قادر، جاءت وشاية 
األمر،  لتفضح  م��ع��روف،  غير  شخص 
وجعلت السلطات المعنية تتدخل، وبعد 
على  المرأة  وعرض  والتحري  البحث 
أن  وتحقق  تبين  المختص،  الطبيب 
المرأة لم يسبق لها أن أنجبت، وأنها 

عاقر ال تلد)..(.

عون سلطة يتالعب 
ببطائق أصحاب 

قفة رمضان

أصداء سوسية

 حذرت جمعية »أنزا للبيئة والتنمية« 
ب���س���وس م����رت����ادي ال��ب��ح��ر م���ن أجل 
االستجمام من مياهه غير الصالحة بتاتا 
للسباحة، وخاصة بشاطئي أنزا وأكادير، نتيجة 
اإلفرازات السامة التي يستقبالنها عبر مجموعة 
من قنوات الصرف الصحي التي تقذف مباشرة 

حمولتها في البحر بدون معالجة)..(.

عثر مؤخرا، على جثة رجل في مرحلة 
متقدمة من التحلل)..( وأفادت مصادر 
أن الجثة تعود إلى شخص في األربعينيات 
من العمر، وعثر عليها بمنطقة بوالقنادل بمحاذاة 
السلطات  المكان  بعين  وحلت  أوف��ال.  أك��ادي��ر 
المعنية وعناصر الشرطة، حيث باشرت إجراءات 

التحقيق في الحادث.

من المرتقب أن تنظر الغرفة الجنحية 
التلبسية بالمحكمة االبتدائية بأكادير 
ملف  في  القادمة،  القليلة  األي��ام  خ��الل 
مهاجر مغربي اعتقل بتهمة مجاهرته لإلفطار 
في نهار رمضان مع السكر العلني في الشارع 
العام بأحد المواقع السياحية العمومية بشاطئ 

أكادير.
وجاء اعتقال المهاجر بالديار السويدية من 
طرف دورية لألمن بعد أن لمحته بداخل سيارته 
بالمنطقة السياحية ذاتها، ممسكا قنينة خمر 

ويتناول وجبة غذائه .
ضبط  المهاجر  سيارة  تفتيش  عملية  وبعد 
قنينات  س��ت  يضم  بالستيكي  كيس  بحوزته 

خمر.

اعتبر عدد من نساء ورجال التعليم 
أكادير  ب��ن��ي��اب��ة  االب��ت��دائ��ي  ب��ال��س��ل��ك 
إداوتنان، نتائج الحركة المحلية مجحفة في 
حقهم، وإجهازا على حقوقهم، واستغربوا عدم 
استفادة أي أحد على الرغم من استقطاب النيابة 
خالل الحركة الجهوية ل�34 من الموارد البشرية، 
كثير من  ف��ي  ال��م��ت��واج��د  ال��ف��ائ��ض  ع��ن  ناهيك 
مؤسسات وجماعات الوسط القروي، إضافة إلى 
الشاغرة  ال��م��ن��اص��ب  م���ن  ك��ب��ي��ر  ع���دد  ت���واج���د 
و»التامري«،  »ال��درارك��ة«،  التالية:  بالجماعات 

و«أورير«)..(.

عيد  بمناسبة  أكادير  بلدية  دشنت 
العرش مجموعة من المشاريع، وأعطت 
انطالقة أشغال بناء مركز للتكوين المهني 
بأساكا - تكوين، وتدشين فضاء للترفيه بحي 
انطالقة  إعطاء  إلى  إضافة  الداخلة،   - القدس 
الشطر الثاني من مشروع إعادة تهيئة المعهد 

الموسيقي البلدي)..(.
وح��ض��ر ه���ذه ال��م��راس��م إل���ى ج��ان��ب رئيس 
والمستشارين  ألك��ادي��ر  ال��ج��م��اع��ي  المجلس 
الجماعيين، والي جهة سوس ماسة درعة، وكبار 
ضباط القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي 
والوقاية المدنية، ورؤساء المصالح الخارجية 

للدولة.

الخاصة  ال��ح��اف��الت  إح���دى  ك���ادت 
بالنقل الحضري بأكادير أن تنقلب لوال 
األلطاف اإللهية، وذلك بعد شد وجذب لمقود 
هذه األخيرة من طرف شخص كان يحاول إرغام 
السائق على التوقف، بعد أن اشتبه الركاب في 
تصرفاته التي أكد بعضهم أنها تنم عن محاولة 

الشخص المذكور السرقة)..(.
المرعب  ال��م��ش��ه��د  ه����ذا  ال���رك���اب  ووص�����ف 
بالهوليوودي، حيث انتهى بقفز المشتبه به من 

الحافلة ليفر مسرعا نحو وجهة مجهولة.

على  م��ؤخ��را،  وقطر،  المغرب  وق��ع 
بتنفيذ  الخاص  التنفيذي  البرنامج 
الهبة القطرية المقدرة في حوالي مليار 
و250 مليون دوالر، الخاصة بتمويل سلسلة من 

المشاريع السوسيو اقتصادية في المملكة.
الهبة من تشييد مستشفيين،  وستمكن هذه 
المغرب األخضر والصيد  كما ستمول برنامج 
والسكن  ال��م��ي��اه  تحلية  وم��ح��ط��ات  ال��ب��ح��ري، 
االجتماعي في عدة مدن مغربية من بينها عاصمة 

سوس أكادير.
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هل نسي األبناء واجبهم تجاه اآلباء؟

أرشيف
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سؤال للوزير.. من يتحمل مسؤولية 
إصالح المكيفات في المساجد?
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صراع المعطلين ورئيس الجماعة يصل إلى الباب المسدود
> األسبوع


م���وظ���ف���وف������وج������ئ
الحضرية ال��ج��م��اع��ة
،اليوسفية ل��م��دي��ن��ة
أبواببإغالق،مؤخرا
فيال���ج���م���اع���ة م���ق���ر
اضطرهممما،وجوههم
لساعاتال��وق��وف إل��ى
الرئيسيةالبوابةأمام
أصرال��ذيال��وق��تف��ي
المكلف ال���ع���ون ف��ي��ه
التشبثعلىبالمفاتيح
استجابة ب����اإلغ����الق

لتوصياتالرئيس.
منالقرارهذاويأتي
المجلس رئ��ي��س ق��ب��ل
علىفعلكردالحضري
نظمه ال��ذي االعتصام
اليوسفيةمدينةمعطلو
عند ،يومين مدىعلى
،الجماعة مقر م��دخ��ل
ماع���ل���ىاح���ت���ج���اج���ا
ب����»ال���ف���س���ادأس����م����وه
دواليبفي»المستشري
الذيالحضريالمجلس
إعالنفرصةعليهمفوت
جديدة شغل مناصب
ولم،تعبيرهمحدعلى
اإلغالق ق���رار يقتصر

،الحضريةالجماعةعلى
ك����ذل����كش������م������لب��������ل
اتصلبعدماالمقاطعات
بمسؤوليها ال��رئ��ي��س
عنالتوقفمنهموطلب

العمل)..(.
المجلسرئيسوقال
ق���رارب����أنال���ح���ض���ري
بغرض ج���اء اإلغ����الق
العام ال��م��رف��ق حماية
أمن ع��ل��ى وال���ح���ف���اظ
اتهمبعدما،الموظفين
مقرباقتحامالموظفين

وإح�������داثال���ج���م���اع���ة
والضوضاء ال��ب��ل��ب��ل��ة
على وال����ت����ش����وي����ش
أن مضيفا ،العاملين
عبرواالمصالحرؤساء
،األمرمنتذمرهمعنله
اتخاذإالمنهكانفما

قراراإلغالق.
يقول ،وب��ال��م��ق��اب��ل
معطليباسمالمتحدث
لحملةالوطنيةالجمعية
ماباليوسفيةالشهادات
،الرئيسلسانعلىجاء

لماالعتصامأنمؤكدا
مقرب���واب���ة ي���ت���ج���اوز
الجمعيةوأن،الجماعة
مصلحتها ف���ي ل��ي��س
مادي ضررأي إلحاق
،بالموظفينمعنويأو
بأن ي��ض��ي��ف أن ق��ب��ل
األول ال���م���س���ت���ه���دف
ه���وب������االع������ت������ص������ام

الرئيس.
القوات تدخلت وقد
على وأشرفت ،األمنية
من تبقى م��ن التحاق

،عملهمبمقرالموظفين
الرئيس دخ��ول وعلى
المستشارين وبعض
علىالجماعةمقرإلى
وشعاراتهتافاتإيقاع
ال����رئ����ي����سات�����ه�����م�����ت
ملفات ف��ي ب��ال��ض��ل��وع
المشهدوتكرر.)..(كبرى
م���غ���ادرةع���ن���دن��ف��س��ه
،الجماعةلمقرالرئيس
أفقده الذي األمر وهو
معف���دخ���ل،أع���ص���اب���ه
في ال���م���ع���ت���ص���م���ي���ن
تدخلتحادةمالسنات
األمنقواتإثرهاعلى
لمالذيالصراعلفض
بماي��ع��ل��مأح����دي��ك��ن
ظلف��يإل��ي��هس��ي��ؤول
الذيالحاصلاالحتقان
ارتماءمظاهرهمنكان
علىال��م��ع��ط��ل��ي��نأح���د
ح���رك���ة ف�����ي األرض
على أصيب هستيرية
مما ركبته ف��ي إث��ره��ا
إلى ن��ق��ل��ه اس���ت���دع���ى
فعل ك��رد ،المستشفى
اعتبره ماعلى م��ن��ه
منواض����ح����ةإه����ان����ة
لمعطلي ال����رئ����ي����س

المدينة.

> الدريوش خالد

للمجتمعالجهويالمجلسدخل
الكبرىالبيضاءالداربجهةالمدني
شكلحيث،بوركونفاجعةخطعلى
يترأسها،جمعية15منمكونةلجنة
رئيس وس�����اي�����ح ال���ص���م���د ع���ب���د

المجلس)..(.
مكانب���زي���ارة ال��ل��ج��ن��ة وق���ام���ت
إلى االس��ت��م��اع أج��ل م��ن الفاجعة
حول تقرير وصياغة المواطنين
،خلفتها التي واألض���رار الفاجعة
المنازلمنمجموعةزيارةباإلضافة
وتحتاجتصدعاتمنتعانيالتي
يتكرر ال ح��ت��ى ،إص����الح����ات إل����ى

ذهبال���ت���يال��ف��اج��ع��ةس��ي��ن��اري��و
منكبير وعددقتيال 23 ضحيتها
اللجنة استمعت كما .)..(الجرحى
الكارثةهولمنالناجينمنعددإلى

وسكانوشبابالحي.
الجهوي المجلس تقرير وسجل
ال����دارب��ج��ه��ةال��م��دن��يل��ل��م��ج��ت��م��ع
أهمت��س��رب��توال�����ذي،ال��ب��ي��ض��اء
التحتية البنيات ضعف ،محاوره
وانتشار،اللوجيستيةواإلمكانيات
إلى ب��اإلض��اف��ة ،العشوائي البناء
فيوالتأخرالتخطيطفيالضعف
عناصرطرفمناإلنقاذعمليةتنفيذ
وق����ل����ة،ال�����م�����دن�����ي�����ةال������وق������اي������ة

.)..(التجهيزات

مواجهة لمستقبل ت��ط��رق ك��م��ا
اآليلة والمنازل الطبيعية الكوارث
اإلنقاذجهازجاهزيةومدىللسقوط
وبسرعة،المناسبالوقتفيللتدخل
الدار حجم م��ن كبيرة مدينة ف��ي
5 من أزي��د تضم والتي ،البيضاء
مندعمانتظاردوننسمةماليين
الطريقةعلىكذلكوعرج،أخرىمدن
مفتاحنزعبهاتمالتياإلداريةغير
ألحد سلمت التي الشقق من شقة
،الفاجعةهولمنالناجيينالضحايا
من أف����������راد 5 ف�����ق�����دت وال�����ت�����ي

عائلتها)..(.
المجلسسيوجههالذيالتقرير
للوقاية ال��ج��ه��وي��ة ال��م��دي��ري��ة إل���ى

،البيضاءالدارواليةووالي،المدنية
مجلسورئيس،أنفامقاطعةوعامل
شافية إلجابات سيحتاج ،المدينة
الشمس حجبعنبعيدا وواقعية

المغربدستوروأنخاصة،بالغربال
المدنيالمجتمعبإشراكقامالجديد
آليةواعتباره،العامالشأنتدبيرفي

منآلياتالمراقبةوالتتبع)..(.

اليوسفية

تباعإس���ح���اقس���ي���ديط���ري���قف���ي
والطابعبدونالحمراءاللحومللمستهلك
لحمايةالوطنيةاللجنةفهل،صحيةمراقبة

المستهلكعلىعلمبمايجريفيهذاالسياق؟

شهرطيلةمغلقاوبقيمغلقايزالالالذيالمواسينمسجدقرب
لوحةاآلخربالجانبهناك،األشغالفيالتباطؤنتيجةرمضان
صاغةإزاءيقعاالسمنفسأنالعلممع،المالحبابساحةتسمى
بحيه��ات��هف��أي��ن،ال��ي��ه��وديسكنهك���انال����ذيال��م��الحق���ربال��ذه��ب

المواسين؟

لنقلهمطاكسيرقمعلىالحصولفيصعوبةالمسافرونيجد
بعضرفضبسبب،المدينةأحياءداخلإلىالقطارمحطةمن

السائقينالتوجهإلىاألحياءالبعيدةداخلسورالمدينة.

فيقانوناالمقررةاألثمنةمعرفةالسياحبعضعلىيصعب
الباعةبعضأنعلما،األسواقفيالمتداولةالبضائعمنالعديد
السائحهوالضحيةفيكونالمقررةاألسعارمختلففييتالعبون

بامتياز)..(.

الهادفة برامجها ببعض الجهوية م��راك��ش إذاع���ة احتلت
الذي،اإلعالميالسياقفيمشاهديهالدىمكانةوالموضوعية
واجهاتعلىوالثقافياالجتماعيالتواصلتنميةفيدورايلعب

اللقاءاتالجهويةبمختلفالمواضيعذاتاألخذوالردالمطروح.

ذرعا ال��س��م��اري��ن ق��رب ال��م��وج��ودة المتاجر أص��ح��اب ض��اق
الفراشة طابور بسبب ،أرزاق��ه��م سبلقضال��ذي »ب���»االح��ت��الل
الطريققطعفييتسببما،الواجهاتجميعمنللبابالمحتلين

عنهموبالتاليعدمولوجالزبونإليهم)..(.

شؤونتقريـر أسـود عن فاجعـة بوركـون

وية
ه

ج

سوق السبت

ال����ل����ج����ن����ةن�����ظ�����م�����ت
لمؤسسة التحضيرية
الكريم ع��ب��د ال���دك���ت���ور
،مؤخرا،للثقافةالخطيب
روحع��ل��ىت��رح��مزي����ارة
قبر إل��ى الوطني ال��رم��ز
الكريم ع��ب��د ال���دك���ت���ور
فيساهمالذي،الخطيب
كيرانبنإخ��وانإدم��اج

.)..(السياسةفي
الوقفة ه���ذه وح��ض��ر
الشهداءبمقبرةالترحمية
،له أص���دق���اءب���ال���رب���اط
ال����م����ق����اومي���ت���ق���دم���ه���م
الوطني وال���م���ن���اض���ل

الحسينبرادة)..(.

تلكس
> غط الكبير 

قوات تمكنت
الملكي ال����درك
بن الفقيه بإقليم
إيقاف م��ن ،ص��ال��ح
بدأت خطيرة شبكة
بيع ف������ي ت����ن����ش����ط
منالبريديةالطوابع
تتكون،درهما20فئة
وهم،أفرادستةمن
حاليا م���ع���ت���ق���ل���ون

مرشحة وال���الئ���ح���ة
مدينة من ينحدر بطلها )..(للمزيد
وهو ،ال��ن��م��ة أوالد ال��س��ب��ت س���وق
نفس ف��ي لألنترنت محل ص��اح��ب

المدينة.
ترويجمنالشبكةأفرادتمكنوقد
بريدي ط���اب���ع 2000 م����ن أزي������د

مزور)..(.

النمة أوالد  في  والشبكة  مزور  بريدي  طابع   2000

البوليس يتدخل لحماية الموظفين

> نور الدين هراوي

والمكيفات ،وانقضى األب��رك رمضان شهر انتهى
فيتوجدسطاتمساجدمعظمفيبالتهويةالخاصة
تزامنرغم،أصالموجودةغيرأو،تامةعطالةحالة
يعانيهوما،الصيففصلمعوالقيامالصيامشهر
خاللخصوصاالحرارةدرجةفيارتفاعمنالمصلون
يتعلل مطلعة مصادر وحسب .)..(ال��ت��راوي��ح إقامة
فاتورةوغالءاالستهالكبقوةالمساجدعلىالقيمون
قلةجراءشديدبتعبالمصلونيشعرحيث،المكيفات
المساجدبهتحظىالذيالشديدلإلقبالنظرا،التهوية

.الفضيلالشهرهذافيخاصةالمصلينطرفمن
إصالحعنالمصلينعزوفإنالمصلينأحدوقال
اختصاصمناألمرألن،عاٍدأمرتشغيلهاأوالمكيفات
هذا،الوزاراتأغنىمنتصنفالتيالتوفيقوزارة
للمحسنينوالماليةالماديةالتدخالتأضفناماإذا
القيمونيستطيعفهل)..(اللهبيوتخدمةطلبتممتى
غيابفيذلكعكسإثباتالمساجدشؤونتدبيرعلى
يراعيحازمموقفإلىوافتقارواستراتيجية،تخطيط
وراح����ةال��م��س��اج��دوق���دس���ي���ةال���ع���ام���ةال��م��ص��ل��ح��ة

المصلين؟

جانب من
 فاجعة بوركون
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> إعداد: زهير البوحاطي

منذ سنة 2007 والحقل الديني بمدينة 
المتطفلين  م��ن  يعاني  المحتلة  سبتة 
والمسيطرين، الذين اكتسحوا المساجد 
المعروفين  المغاربة  المسلمين  وفرقوا 
للمذهب  واتباعهم  بتشبثهم  عهود  منذ 
المغاربة  عليه  يعتمد  ال��ذي  المالكي، 
قاطبة، حيث أنفقت على انتشاره وإرساله 
للمسلمين في كل مساجد المملكة وعبر 
المطبوعات. وأحدثت له قناة خاصة به 
وأنشئت مجالس علمية في كل العماالت 
والواليات للقيام بدروس في توعية األئمة 
والقائمين وغيره.. ماليير ال يعرف قيمتها 
إال الله صرفت من طرف وزارة األوقاف 

والشؤون اإلسالمية.
ومذاهب  جماعات  ظهرت  ذل��ك  ورغ��م 
وعقيدة  مختلفة،  بأفكار  تؤمن  وف��رق، 
متشددة تختلف عما هو عليه المغاربة 
بصفة خاصة والعالم اإلسالمي بصفة 
عامة، حتى حيرت جميع األجهزة األمنية 
عملها  في  المتقدمة  واالستخبارتية 
وال���م���ت���أخ���رة، س����واء اإلس��ب��ان��ي��ة أو 
قبائل  إلى  المغربية، وتحولت سبتة 
رغم صغر حجمها تسودها تصفيات 
األسلحة  فيها  تستخدم  حسابات، 
ال��ن��اري��ة ب��ي��ن ش��ب��اب األح���ي���اء، مع 
في  ب��األئ��م��ة  ب��االس��ت��ه��زاء  قيامهم 
الطرقات والشوارع، وهذا راجع إلى 
سوء التدبير داخل مندوبية األوقاف 
بعمالة المضيق - الفنيدق والية 
تطوان، زيادة على الصراع الحاد 
واألئمة  الفقهاء  بطرد  والتهديد 
العاملين بمساجد سبتة، لغاية 

في نفس يعقوب)..(.
وكما يعرف المغاربة سواء 
فإن  أو خارجها،  داخل سبتة 
جميع الخطب التي تقرأ على 
المصلين يوم الجمعة، هي من 
التي  األوقاف  مندوبية  طرف 
للخطباء  أسبوع،  كل  تمنح 
وتحذرهم بعدم الخروج عن 
الخطبة، لكن في مدينة سبتة 

على  يقرؤون  الخطباء  جميع  يعد  لم 
الناس الخطب الممنوحة لهم من طرف 
المندوبية، سوى أربعة مساجد من أصل 
ث��الث��ة وع��ش��ري��ن م��س��ج��دا، وه���ذا يرجع 
ان��ع��دام الخبرة وضعف  إل��ى  ب��األس��اس 
المجلس  عليه  يعتمد  ال��ذي  البرنامج 
مع  المغرب،  شمال  بالمضيق  العلمي 
نهجه سياسة  »هذا دين وهذا ال« حيث 
الملزمين  الفقهاء  بعض  استغالل  يتم 
يوم  الحديث  رواي��ة  أو  الحزب  ب��ق��راءة 
أخ���رى)..( عوض  أغ��راض  في  الجمعة، 
جعل  مما  منهم،  مطلوب  هو  ما  تقديم 
قراءة  عن  يمتنعون  األئمة  من  العديد 
الخطب المقدمة لهم من طرف المندوبية، 
ويستعينون بالكتب المخصصة للوعظ 
عقيدة  ذوو  مؤلفيها  أغلب  واإلرش����اد، 
وهابية متشددة يمكن أن تكون عواقبها 
وعلى  السبتاوي،  الشباب  على  وخيمة 
المذهب المالكي والعقيدة األشعرية، التي 
لم يعد سكان سبتة يسمعون عنهما سوى 

أسمائهم المتبقية في ذهن كبار السن.

أضرحة تحت حراسة الجيش

لم تعرف سبتة باألضرحة، كما هو حال 
بعلمائها  ع��رف��ت  ب���ل  ال��م��غ��رب  ش��م��ال 
ومشايخها، الذين عملوا المستحيل من 
التي  سبتة،  مغربية  على  الحفاظ  أجل 
بالعليمة،  المؤلفات  بعض  في  وصفت 
ومنهم من صنف فيها الكتب التي اختفى 
أخبار  ف��ي  الستة  ك�»العيون  معظمها، 
نموذج  وه��و  ع��ي��اض،  للقاضي  سبتة« 
للكتب التي اختفت أو أحرقت في ظروف 

غامضة.
أما من ناحية األضرحة، فتشتهر سبتة 
وهم  كان،  خبر  في  والثالث  بضريحين 
الموجود  عباس«  »ابن  سيدي  الضريح 
ب��ح��ي رس��ي��ن��ت��و، وت��وج��د عليه 
حراسة مشددة 

م��ن طرف 
اإلسباني  الجيش  عناصر 

المسيحية)العناصر(، وال يسمح للمغاربة 
في سبتة بزيارته، وكذلك الضريح سيدي 
»محمد أمبارك« الموجود بحي البنطيرة، 
قبلة  قريب  وق��ت  في  ك��ان  األخير  وه��ذا 
خارجها،  أو  سبتة  من  س��واء  للزائرين 
وتقام فيه الوالئم وخصوصا يوم الجمعة، 
وعابري  والمساكين  ال��ف��ق��راء  يقصده 
سبيل، ألكل الكسكس والصدقات. حيث 
تقدمها نساء سبتة كصدقة على أسرهم 
المدفونين بحرمة الضريح، وبعد وفاة 
المقدم المسؤول عنه، يمتنع مقدم آخر 
يحمل الجنسية اإلسبانية، المعين أخيرا 
من طرف جماعة اإلخ��وان والذي تؤدي 
هذه  فحارب  المضيق،  مندوبية  راتبه 
الضريح  ك��ان  التي  والتقاليد  ال��ع��ادات 
»سيدي أمبارك« يشتهر بها والتي وصفها 
الفقهاء المغاربة  الناس بالبدعة، ومنع 

من الدخول أو االقتراب منه)..(. 

موالي  »ضريح  وآخرهم 
بين  يوجد  ال��ذي  إبراهيم« 
حدود سبتة والمغرب، وقد 
هجر ف��ال ي���زوره أح��د كما 

تخلت عنه المندوبية.

مساجد سبتة والرؤية 
العسكرية

»فرانكو«  الجنرال  منح 
قطعة أرضية بحي »المورو« 
ليشيد ويقيم فيها مسجدا، 
سمي »موالي المهدي« مازال 
قائما إلى يومنا هذا، وكان 
وإقامة  ل��ل��ت��س��ام��ح  رم�����زا 
الدينية،  والشعائر  الصالة 
ل��ي��ك��ون أق�����دم م��س��ج��د في 
أن  إال  المحتلة،  ال��م��دي��ن��ة 
خليفة »فرانكو« القائد العام 

للجيش 

»خوسي  ب��س��ب��ت��ة 
مانويل سانز رومان« 

»Sanz Román José Manuel« ومع 
بداية سنة 2014، استطاع أن يحول سبتة 
إلى ثكنة عسكرية بامتياز، فمنذ قدومه 
وميناء المدينة لم يتوقف عن استقبال 
البوارج الحربية من كل أنحاء أوروبا، 
نظرا لعالقته المتشعبة والتي راكمها من 
خالل العديد من المشاركات، آخرها كانت 
م��ع ح��ل��ف ال��ش��م��ال األط��ل��س��ي، وسبق 
ل�»األسبوع« أن واكبت عن كثب تحركاته 
سبتة  ب��ي��ن  ال��ح��دود  ت��ج��اه  المشبوهة 

والمغرب.
وهو اآلن يضع قبضته الحديدية على 
الحقل الديني بالمدينة ويشارك المسلمين 
مسجد  م��ن  ب��داي��ة  ال��دي��ن��ي��ة،  شعائرهم 
انطالقة  أعطى  ال��ذي  المهدي«  »م��والي 

مشروع اإلنارة العمومية 
رمضان  بشهر  الخاصة 
منذ  البلدية  رئيس  رفقة 
المعظم،  ال��ش��ه��ر  ب��داي��ة 
عموم  ب����ذل����ك  م����ش����ارك����ا 
المواطنين في عملية إفطار 
جماعي خيري أشرف عليه 
األبيض  ال���ه���الل  م��ج��ل��س 
أمبارك«،  »س��ي��دي  بضريح 
ب��م��ب��ادرة م��ن رئ��ي��س اتحاد 
بسبتة  اإلسالمية  الجمعيات 
ورئيس  متعيش«،  »ال��ع��رب��ي 
الذكر  ال���س���ال���ف  ال��م��ج��ل��س 
»مصطفى عبد القادر الخضار«، 
»خوان  المدينة  بعمدة  مرفوقا 
فيفاس« وقائد الجيش في غياب 

واضح لعامل سبتة.
واستغرب الرأي العام المحلي 
في سبتة سيطرة الجهاز العسكري 
في  الديني، ومشاركته  الحقل  على 
واألنشطة  الدينية  المناسبات  كل 
الالزم،  للدعم  تقديمه  مع  الموازية 
األمر غير المعهود لتدخل الجيش في 
الشؤون الدينية باعتباره جهازا مستقال 
والدين،  ب��ال��س��ي��اس��ة  ع��الق��ة  ل��ه  ول��ي��س 
واستطاع أن يلم ويصلح ذات البين بين 
الجمعيتين »اتحاد الجمعيات« و»مجلس 
الهالل األبيض«، ويجمعهما تحت طاولة 
ف��ي »الصورة  ك��م��ا ه��و ظ��اه��ر  واح����دة 
ال��خ��اص��ة ب���األس���ب���وع«، ش���يء ك���ان من 
المستحيالت إلى وقت قريب وفي ظل هذا 
تبقى  أه��داف��ه،  المعروفة  غير  التدخل 
م��ط��روح��ة حول  األس��ئ��ل��ة  م��ن  مجموعة 

اجتياح العسكر للشأن الديني بسبتة.
إال أن المثير لالستغراب، غياب رئيس 
للمضيق- المحلي  العلمي  المجلس 
والشؤون  األوق��اف  ومندوبية  الفنيدق 
اإلسالمية عن جميع األنشطة التي قامت 

وتقام حاليا بالمدينة، رغم وجود بعض 
األئمة التابعين للمندوبية حيث تصرف 
عليهم مبالغ مالية كبيرة تستنزف مالية 

الوزارة.
وصرح محام معروف وزعيم المعارضة 
الرسمية  اللغة  ب��أن  أخ��ي��را  بالمدينة، 
والمتداولة هي اللغة العربية السبتاوية 
وليست المغربية، الشيء الذي يحد من 
تمكين األئمة من تبليغ رساالتهم بشكل 
لدى  العنصرية  ظ��اه��رة  وينمي  ج��ي��د، 
أربكهم  م��م��ا  ب��ال��م��دي��ن��ة،  ال��م��واط��ن��ي��ن 
التصريح  في  بذلك  مشككا  وأحرجهم، 
بمغربيتهم التي يرتبطون بها منذ عقود 

خلت.
فيه، أن مصالح مندوبية  وما ال شك 
المغربية  اإلسالمية  والشؤون  األوق��اف 
فقدت سيطرتها على الحقل الديني بسبتة، 
وبدأت معالم انقطاع الصلة والهوة تكبر 
رويدا رويدا بين المركز والقائمين على 
الشؤون الدينية بالمدينة، حتى أضحى 
ن��ف��ور األئ��م��ة وان��ح��ي��ازه��م إل���ى بعض 
مضاجع  تقض  المحظورة  الجماعات 
المسؤولين، مع تنامي ظاهرة التوضيفات 
فالفقهاء  سبتة،  بمساجد  المشبوهة 
منظفين  وأقرباءهم  أبناءهم  يسجلون 
وقراء للحزب الراتب بالمندوبية من أجل 
في  لكنهم  ش��ه��ري��ة،  وم��ن��ح  تعويضات 
الحقيقة ال يقومون بتلك المهام المنوطة 

بهم، إنهم أشباح بالمساجد ليس إال.
التوفيق  أحمد  وزارة  ستتحرك  فهل 
والتحكم  استدراكه،  يمكن  ما  الستدراك 
في الشأن الديني الذي يلعب دورا حاسما 
في التشبع بالعادات والتقاليد المغربية، 
وهل  الدينية؟  المناسبات  في  وخاصة 
سيفتح الوزير تحقيقا في القضية لمعرفة 
مدى انقطاع أواصر الصلة بين المدينة 
والبلد األم، أم أن الشأن الديني صار على 

كف عفريت بمدينة سبتة المحتلة؟

اجليش اإلسباني يطوق أضرحة األولياء الصاحلني 
وفقهاء املساجد ال يعترفون بالتوفيق

استغرب الرأي العام المحلي في سبتة سيطرة الجهاز العسكري على الحقل الديني، ومشاركته في كل 
المناسبات الدينية واألنشطة الموازية مع تقديمه للدعم الالزم، األمر غير المعهود لتدخل الجيش في الشؤون 

الدينية باعتباره جهازا مستقال وليس له عالقة بالسياسة والدين، واستطاع أن يلم ويصلح ذات البين بين 
الجمعيتين »اتحاد الجمعيات« و«مجلس الهالل األبيض«، ويجمعهما تحت طاولة واحدة كما هو ظاهر في 

»الصورة الخاصة باألسبوع«.. شيء كان من المستحيالت إلى وقت قريب وفي ظل هذا التدخل غير المعروفة 
أهدافه، تبقى مجموعة من األسئلة مطروحة حول اجتياح العسكر للشأن الديني في سبتة)..(.

مظاهر االستعمار في الثغور المحتلة

 ضباط إسبان في 
املقبرة اإلسالمية 
»سيدي أمبارك«

القائد العام للجيش بسبتة رفقة رئيس البلدية، ورئيسي احتاد اجلمعيات 

اإلسالمية، واملجلس العلمي احمللي للمضيق الفنيدق، مرفوقا بعمدة املدينة »خوان 

فيفاس« وقائد اجليش، في إفطار جماعي خيري أشرف عليه مجلس الهالل األبيض 

بضريح »سيدي أمبارك«.
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الرئيس  ع��ن  يسمع  ل��م  منا  م��ن 
السينغالي األسبق »ليوبولد سيدا 
الخير  رج��االت  من  رجل  سنغور«؟ 
وال��ت��ق��ارب وال��ت��واص��ل ق��ل نظيره، 
وفيلسوف  وشاعر  وأدي��ب  ومثقف 
الجهات  وأف��ك��اره  خ��واط��ره  جابت 

األربع للمعمور. 
ك����ل األف�����ارق�����ة واألوروب����ي����ي����ن 
اآلسيويين  وح��ت��ى  واألم��ري��ك��ي��ي��ن 
بذلها  ال��ت��ي  ال��ج��ه��ود  ع��ن  سمعوا 
سيدا  »ليوبولد  السابق  الرئيس 
سنغور« من أجل حقن الدماء ووقف 
اإلفريقية،  الفصائل  بين  التناحر 
األرض  كوكب  أم  إفريقيا  معتبرا 

ورمز خيراته.
التقائه  فرصة  ل��ي  أتيحت  وق��د 
والتعرف عليه فوق التراب المغربي، 
عراقي  ب��أن��ن��ي  ع��ل��م��ه  وب���م���ج���رد 
الجنسية، وأنني اخترت االستقرار 
»إن اختيارك  لي:  قال  المغرب  في 
يستحق  ل��م��ق��ام��ك  ب��ل��دا  ل��ل��م��غ��رب 
ألنك  الحظ  سعيد  فأنت  التهنئة، 
تعيش م��ع ش��ع��ب ق��ل ن��ظ��ي��ره في 
عادل  ملك  ق��ي��ادة  وت��ح��ت  العالم 
عظيم هو الحسن الثاني. فسألته: 
»وكيف هي عالقتك بجاللة الملك 
الحسن الثاني؟« فأجابني مبتسما 
وفاتحا يديه: »أال ترى بنفسك وأال 
يرى العالم أجمع بأنني ال أفارق 
زياراتي  معظم  وأن  المغرب 
لدولة  ك��رئ��ي��س  ال���خ���ارج���ي���ة 
السينغال كانت نحو المغرب، 
الوفادة  وك���رم  ال��ش��ه��ام��ة  ب��ل��د 

الحسن  وال��م��ل��ك  وال��ط��ي��ب��وب��ة. 
الثاني هو مفخرة لنا نحن قادة 

الذي  وح��دي  لست  إنني  إفريقيا. 
رأي  وس��داد  نظر  بعد  على  يعتمد 
الحسن الثاني في أية قضية تعيشها 
بلداننا. إنني أستشير الملك الحسن 
أفكاره  من  وأستفيد  دائما  الثاني 
شخصيا  إن��ي  النيرة.  ونصائحه 
هبة  الثاني  الحسن  الملك  أعتبر 
للمغرب  الله  ربانية وهبها  ونعمة 
وإلفريقيا ونادرا ما يظهر قائد عظيم 
مثله في بلد ما«. وقاطعته متسائال: 
»ول��ك��ن ل��م��اذا ت��ق��ف ب��ع��ض الدول 
اإلف��ري��ق��ي��ة ب��ل ال��ع��رب��ي��ة ض��د حق 
على  سيادته  في  الشرعي  المغرب 
أراضيه الجنوبية، ولماذا لم تحرك 
ضد  المغرب  مع  للتضامن  ساكنا 
االستعمار اإلسباني، ويوم قام الملك 
الجريئة،  بمبادرته  الثاني  الحسن 
وجازف بعرشه لتنفيذ حدث المسيرة 
الشعب  ول��ك��ن��ه وج���د  ال��خ��ض��راء، 
رجل  وقفة  بأكمله  يقف  المغربي 
أراضيه  تحرير  نحو  للسير  واحد 
الجنوبية. بل لقد كان العدد المتوافد 
والشيوخ  وال��ن��س��اء  ال���رج���ال  م��ن 
واألطفال الراغبين كلهم في تسجيل 
المسيرة  ف��ي  للمشاركة  أنفسهم 
ال���خ���ض���راء أك���ب���ر ب��ك��ث��ي��ر م���ن كل 

التوقعات. وسار 350 ألف مغربي 
ومغربية بدون سالح حاملين العلم 
المغربي في يد والقرآن الكريم في 
اليد الثانية...آالف المغاربة العزل 
ال��واث��ق��ون م��ن ال��ن��ص��ر وال����ذي لم 
الله  تحركهم سوى عبارة واح��دة: 
الوطن الملك. حدث هذا اإلعجاز رغم 
أن المستعمر اإلسباني كان قد حشد 
المنطقة  ف��ي  وأس��ل��ح��ت��ه  دب��اب��ات��ه 
الفاصلة التي كانت حشود المغاربة 
والمغربيات تسير بكل تؤدة نحوها 
الوهمية  ال�����ح�����دود  ل��ت��ح��ط��ي��م 
إخوانهم  واحتضان  االستعمارية 
المغربية.  الصحراء  في  المغاربة 
وعندما أيقنت إسبانيا من استحالة 
توقف مئات آالف المغاربة أمام أي 
أوامرها  أصدرت  العالم  في  سالح 
الرابض  لجيشها 
ه�������ن�������اك ب����ع����دم 
ال����������م����������س����������اس 
ب��ال��م��ش��ارك��ي��ن في 
المسيرة الخضراء«. 
ف����ع����ق����ب 

الرئيس »ليوبولد سيدا سنغور« على 
كالمي قائال: »لقد كان يوما عظيما 
وحدثا كبيرا بكل المقاييس«. فقلت 
المغرب كان يتوقع  »نعم ولكن  له: 
ال����دول الجارة  ت��أي��ي��دا ه��ائ��ال م��ن 
والصديقة لهذه المبادرة التاريخية 
دون  االستعمار  ط��رد  بها  تم  التي 
إراق���ة قطرة دم واح���دة. وب��دال من 
الدعم اختارت بعض الدول الجارة 
وهي  ال��ع��داء  تناصبه  أن  للمغرب 
الجزائر وليبيا اللتان اتخذتا موقفا 
مخزيا ومخجال ال يمت للعروبة وال 
الجوار  لإلسالم وال لمبادئ حسن 
بصلة، حيث اتفقت هاتان الدولتان 
المرتزقة  من  عصابة  تكوين  على 
البوليساريو.  اس��م  عليها  أطلقت 
ك��ل واح���دة منهما تمد هذه  ب��دأت 
الشردمة بالمال والسالح للتشويش 
على المغرب وتعطيل مسيرة تنمية 
ل��ي الرئيس  ه���ذه األق��ال��ي��م« ف��ق��ال 
ليوبولد: »وهل تعلم السبب في كل 
هذه المناورات؟« فقلت له ضاحكا: 
»سيادة الرئيس، بدال من أن أسألكم 
الحظت أنكم تطرحون األسئلة علي.. 
ب���أن س��ر مناورات  أع��ت��ق��د ج��ازم��ا 
استقرار  ض��د  وليبيا  ال��ج��زائ��ر 
الطمع في خيرات  المغرب هو 
هذه األقاليم«. فقاطعني مبتسما 
وقائال: »هذا صحيح، فاألقاليم 
غنية  المغربية  الجنوبية 
ولكن  الخيرات  من  بالكثير 
السبب هو نوع من الحسد 
ضد المغرب، فالمغاربة لديهم 
ن���ظ���ام م��س��ت��ق��ر ودس���ت���وري 
وديمقراطي ولديهم ملك ينظر 

ليبيا  في  أما  ثقة.  بكل  للمستقبل 
اس��ت��ب��دادي تسوده  ه��و  ف��ال��ح��ك��م 
ديكتاتورية المال والبترول والغاز 
الذي ال يستفيد منه الشعب شيئا، 
وهو نفس حال شعب الجزائر الذي 
الخيرات  رغم  وجوعا  قهرا  يموت 
ال��ت��ي توجد  ال��ن��ف��ط��ي��ة وال���غ���ازي���ة 
الحكام سعوا  هؤالء  إن  بأراضيه. 
لخلق قضية الصحراء رغم معرفتهم 
أبا  بأنها مغربية  أكد  التاريخ  بأن 
هذه  ملف  اختلقوا  وق��د  ج��د.  ع��ن 
ال��ق��ض��ي��ة ِل������َدِرّ ال���رم���اد ف���ي عيون 
شعوبهم المقهورة وشغل الشعبين 
ع���ن حقيقة  وال��ل��ي��ب��ي  ال���ج���زائ���ري 
وضعهما  التي  المزرية  األوض���اع 
خيراتهما  رغ���م  حاكماهما  فيها 
الطبيعية«. وتابع كالمه قائال: أؤكد 
لك أن كل هذه المناورات والمحاوالت 
لن تنال من حق المغرب في أقاليمه، 
فالملك الحسن الثاني يعرف جيدا 
كرؤساء  جميعا  ون��ح��ن  يعمل  م��ا 
لم  فجاللته  المعرفة،  ح��ق  نعرفه 
ي��ح��رك م��ل��ف اس��ت��رج��اع األراض���ي 
المغربية الجنوبية إال بعد دراسته 
لكل االحتماالت ومنها إمكانية ظهور 
الجار  المحيط  م��ن  ح��ق��ودة  دول 
ل��ل��م��غ��رب. ول��ك��ن ك��ل ه���ذا ال يقلق 
الحسن الثاني والدليل هو ما نراه 
جميعا من نهضة كبرى تعرفها كل 
مدن وقرى الصحراء المغربية، حتى 
معلمة  الداخلة  مثل  مدن  أصبحت 
دولية وموعدا دائما لعشاق الجمال 
والسواحل  والطبيعي  المعماري 
جهزها  التي  األط���راف  المترامية 

المغرب على أعلى مستوى«.

معلومات عن الرئيس »ليوبولد 
سيدا سنغور«

ولد »ليوبولد سيدار سنغور« في 
9 أكتوبر 1906 في مدينة ساحلية 
صغيرة، وحوالي مئة كيلومتر جنوب 
داكار - والده »ديوغويي سنغور«، 
وك�����ان رج����ل أع���م���ال ي��ن��ت��م��ي إلى 

البورجوازية.
غنيالني  »ل��ي��وب��ول��د  وال����دة  أم���ا 
أبيه  زوج��ة  فهي  باخوو«،  ندييمي 
أصل  من  المسلمون  وكان  الثالثة، 
ستة  تلد  قبيلة  إل��ى  ينتمون  أهله 
أطفال، من بينهم اثنان من األوالد.

»سنغور«  ب��دأ  الثامنة  س��ن  ف��ي 
دراس������ات������ه ف����ي ال���س���ي���ن���غ���ال في 
لآلباء  داخلية  »نغاسوبيل« مدرسة 
من الروح القدس.. وفي عام 1922 

دخل المدرسة وهو في داكار.
وكان ضليعا في اللغة الفرنسية، 
والرياضيات.  اليونانية  الالتينية، 
وعندما حصل على شهادة البكالوريا، 
في  دراس���ت���ه  لمتابعة  م��ن��ح��ة  ن���ال 

فرنسا.
مؤيدي  أح����د  »س���ن���غ���ور«  وك����ان 
الفيدرالية بالدول اإلفريقية المستقلة 
حديثا، وهو نوع من » الكومنولث 
الفرنسي« وكانت الدول اإلفريقية ال 
قرر  أن��ه  كما  ال��ن��ظ��ام..  ه��ذا  تحبذ 
عدة  م��ع  محلية  ات��ح��ادات  تشكيل 
للسينغال،  مجاورة  إفريقية  بلدان 
ويفاخر »ليوبولد سيدا سنغور« بأنه 
دول����ة  ف����ي  م��ن��ت��خ��ب  رئ���ي���س  أول 
النشيد  مؤلف  وأنه هو  السينغال، 
الوطني السينغالي »األسد األحمر«. 
ديا«  »مامادو  ال��وزراء  رئيس  وكان 
السينغال خطة  تنفيذ  مسؤوال عن 
التنمية الطويلة األجل، في حين أن 
»سنغور« كان مسؤوال عن العالقات 

الخارجية.
وفي  بسرعة.  الرجالن  واختلف 
ديا«  »مامادو  اعتقل   ،1962 دجنبر 
على  ب��ال��ت��ح��ري��ض  ات��ه��ام��ه  بسبب 
االنقالب. وبقي في السجن لمدة 12 
عشرة سنة. وفي أعقاب ذلك. وفي 
لمحاول  »س��ن��غ��ور«  ت��ع��رض   1967
اغتيال انتهت بالحكم على الجاني 
العمل  من  سنوات  وبعد  باإلعدام. 
لفائدة بلده ولفائدة التقارب بين دول 
»ليوبولد  استقال  السمراء،  القارة 
سيدا سنغور« من منصبه قبل نهاية 
دجنبر  ف��ي  الخامسة  حكمه  ف��ت��رة 
لفائدة  منصبه  ع��ن  متنازال   1980
ع���ب���دو ض���ي���وف. وب���ع���ده���ا أع���رب 
لجنة  إلنشاء  تأييده  عن  »سنغور« 
فرانكفونية، وقد انتخب نائبا لرئيس 
باللغة  للناطقين  األعلى  المجلس 
أحد  ك���ان   ،1982 ف��ي  ال��ف��رن��س��ي��ة. 
والبلدان  فرنسا  راب��ط��ة  مؤسسي 
النامية تهدف إلى لفت االنتباه إلى 

مشاكل البلدان النامية.

الرئيس السينغالي »ليوبولد سيدا 
سنغور«: »الصحراء المغربية أرض 

المغرب أبا عن جد«

الصحفي رمزي صوفيا في لقاء خاص مع الرئيس السينغالي السابق »ليوبولد سيدا سنغور«

كان »سنغور« أحد مؤيدي الفيدرالية بالدول اإلفريقية المستقلة حديثا، وهو نوع من 
»الكومنولث الفرنسي« وكانت الدول اإلفريقية ال تحبذ هذا النظام.. كما أنه قرر تشكيل 

اتحادات محلية مع عدة بلدان إفريقية مجاورة للسينغال.

شخصيات عرفتها

المغاربة لديهم 
نظام مستقر ودستوري 

وديمقراطي ولديهم ملك 
ينظر للمستقبل بكل ثقة. أما في 
ليبيا فالحكم هو استبدادي تسوده 

ديكتاتورية المال والبترول والغاز الذي ال 
يستفيد منه الشعب شيئا، وهو نفس 
حال شعب الجزائر الذي يموت قهرا 

وجوعا رغم الخيرات النفطية 
والغازية التي توجد 

بأراضيه



 

في غمار ما يعانيه أستاذنا مصطفى العلوي من أزمة 
مرضية أهدي له هذه الدراسة المتواضعة راجيا له الشفاء 
تاريخ  جديد  من  كتب  ما  ب��اب  من  يكون  قد  والعافية. 
المغرب ما ألفه مصطفى العلوي في »مذكرات صحافي 
وثالثة ملوك« فباإلضافة إلى كتبه األربعة »الحسن األول، 
المغربية  وال��ح��رب  حفيظ،  والمولى  األك��ب��ر،  والجهاد 
الفرنسية اإلسبانية 1906-1936«، باإلضافة إلى ما ذكر 
نجد كثيرا من مواضيع مصطفى العلوي متناثرة في ما 
»الحقيقة  في  وملوكه  المغرب  تاريخ  عن  ويكتبه  كتبه 
الضائعة« التي تعتبر »دائرة معارف« سياسية وعالقات 
واستنتاجات ومواقف لم يقع تسجيل تفاصيلها، وتعتبر 
حقيقة المؤرخ مصطفى العلوي تراثا لو تم طبعه لفاق 
كثيرا مما لم يكتب وكان ينبغى تسجيله فأصبح اآلن 
ضائعا... أو هذا الضياع وثقه )أو بعضه( كتاب »مذكرات 
صحافي وثالثة ملوك« قد يقال إن مذكرات الرجل ال تخص 
موضوعا معينا بعينه بقدر ما تتناول حياته وتجاربه 
مع مهنة المتاعب، وما تعرض له من محاكمات وما عاناه 
في  تجارب  من  اكتسبه  وما  المهنة،  في  أصدقائه  مع 
رحالته الصحفية، وما تلقاه من متاعب وهو في طريقه 
مقابلة  أو  لمغربي  سياسي  استجواب  على  للحصول 
سجين للرأي أو ناشر لخبر محرج للوضع يعتبر ضربة، 

أو تعرية لما أراد البعض إخفاءه على الشعب!!.
ورغم ما كتبه مصطفى العلوي عن بعض الشخصيات 
الوطنية في المغرب فقد كان ال يتحرى الرضى أو المداهنة 
مع بعضهم، فقد تكون مالحظاته صادمة ولكن ال يريد 
يبقى  بجرأة  الصعبة  مهمته  أداء  سوى  ذلك  وراء  من 

متمسكا بها وهو يجر إلى المحاكمة... 
وقد تكون كتابته لعنوان موضوع وحده أكثر إثارة في 
القصر،  بوابة  تخترق  »الدبابات  قوله  مثل  الباب  هذا 
وتحيط بالنيابة التي كان فيها الملك« )مذكرات صحافي، 
ص: 69(، وعنوان ))بساطة الملك هي التي جعلت األمير 

الريف  جمهورية  حكاية  ب��ل إنه يفشي 
تنازل عنها واعتبرها خطأ 

س����اب����ق����ا(( )م�����ذك�����رات 
 ،)99 ص:  ص��ح��اف��ي، 

ومما ينبغي اإلشارة 
أغ��ل��ب ما  أن  إل��ي��ه 
ن������ش������ره م�������والي 
في  م����ص����ط����ف����ى 
بدت  التي  صحفه 
مطبوعات  ك��أن��ه��ا 
ومنشورات بخطوط 

يدوية »دنيا األخبار«، 
بخير«،  و»ال����دن����ي����ا 

و»أخبار الدنيا«، وقبلها 
بها  كسب  التي  »المشاهد« 

ها أحقية المهنية الصحفية عمن كان  ينشر
»مهنة  لمهمته  المستميت  إخ��الص��ه  م��ن  إن  ث��م  قبله، 
المتاعب« أنه كان يفاجئ »المراقبين« للصحافة بأنه ال 
يمكن أن يتخلى عن مهنته أو التقاعس عنها، لقد كانت 
صالته برجال الحركة الوطنية تبرر له فضوله في الكتابة 
عنهم بعطفهم عليه، رغم ما يوقعهم فيه من إحراج، وهذا 
أو  الفاسي،  عالل  عن  المكتوبة  مذكراته  في  نجده  ما 
بن  والمحجوب  إبراهيم،  الله  عبد  أو  بنبركة،  المهدي 
الصديق، كما نجد مقاالت له منشورة عن بعض من له 
عالقة بالقصر، وقد خلف كتابا عن الراحل محمد الخامس 
ونضاالته مع ولي عهده الحسن الثاني رحمهما الله، كما 
كتب كتابا عن ابن عبد الكريم الخطابي كمقابلة له معه، 
السالم  عبد  الراحل  عن  متسلسلة  مقاالت  ع��دة  وكتب 
لصوره  وكانت  »األس��ب��وع«،  جريدة  في  نشرت  ياسين 
)الكاريكاتورية( المنشورة في الصفحة األولى من جريدته 
»أخبار الدنيا« و»دنيا األخبار« مما يخلف أكثر من ضجة 
بعد النشر إلى درجة متابعته من ذلك صورة في جريدة 
»أخبار الدنيا« الصادرة بتاريخ 5 يونيو 1965 حيث بدا 
فيها الزعيم عالل الفاسي ممتطيا حمارا يحمل كمية من 
»الزعبول« وهو يسأل »اكديرة« عن الطريق نحو أمريكا 
لبيعه هنا )أنظر مذكرات صحافي، صفحة: 177(، ورغم 
ذلك كله ولما كان يتميز به الزعيم عالل من الدفاع عن 
العلوي  مصطفى  الصحفي  يخص  نجده  ال��رأي  حرية 
باستجواب في مكتب الزعيم كما يبدو في الصورة وكما 
هي منشورة في كتاب مذكرات صحافي في الصفحة 180. 
ونقرأ في الصفحة 177، حيث يقول: »لقد اجتمعت في 
الزعيم عالل الفاسي صفات وخصال المناضلين، والكتاب 
والصحافيين السياسيين ألنه كان صحافيا متميزا، يكتب 
أكثر من افتتاحية في يوم واحد، فيوزعها على جرائد 
)العلم( و)االستقالل( و)الصحراء المغربية( )التي كان 
يصدرها حزبه( باإلضافة إلى كتبه المتميزة ككتاب )النقد 
الذاتي( الذي دخل في عداد المصنفات الثقافية الكبرى 

في العالم«.

في األسابيع األخيرة عرض وزير العدل والحريات السيد الرميد 
على الفعاليات المهتمة بشؤون العدالة بمن فيهم باألساس رجال 
الدفاع، مشروع تعديل المسطرة الجنائية الذي طرح للمناقشة 
قبل إحالته على غرفة البرلمان للمصادقة عليه بعد مروره بالطبع 
على المجلس الوزاري الذي يترأسه ملك البالد، ومن خالل قراءة 
العام  للكاتب  الموقع  على  المعروض  المشروع  لهذا  سريعة 

استنتجت المالحظات اآلتية:
1- أنه يالحظ فعال أن هذا المشروع يعمد إلى محاولة إيجاد 

مخرج للخلل الذي تعاني منه المسطرة الجنائية المعمول بها 
حاليا، والتي عرفت عدة تعديالت منذ بروزها إلى الوجود في 

سنوات االستقالل أي منذ سنة 1959.
2- أن هذه المحاولة تبدأ من خالل التكدس الذي تعرفه سجون 

المغرب من خالل نسبة عدد المعتقلين احتياطيا، والتي 
تصل إلى 86% منهم عالوة على البطء الملحوظ 

في إصدار األحكام، وعدم تفعيل مسطرة السراح 
غياب  جانب  إل��ى  ش��روط  بمقتضى  المؤقت 
لمسطرة  وم���وض���وع���ي  واض������ح  ت���ص���ور 

الميسرة.
3- أن هذا المشروع يقر بأن نسبة مهمة من 

المعتقلين يكون مصيرها النهائي من األحكام 
هو البراءة أو أحكام موقوفة التنفيذ، مما 

يعني أن اإلج��راءات التي اتخذت في حقهم 
باالعتقال ذهبت سدى بدون طائل.. بل إن األمر 

يكبد مصاريف هي في غنى عنها.
-4 يالحظ على هذا المشروع أنه تم تعديل ما يقارب 

300 نص إلى جانب إحداث ما يقارب 130 نصا جديدا، 

وأن ما يالحظ على هذا التعديل هو أنه يمكن تمتيع الضنين أو 
حتى المتهم بالسراح المؤقت مع حمله في يده أو في كعب رجله 
طوقا كهربائيا يضبط تحركاته ضمن المساحة الجغرافية التي 
إلى  نفسه  أن يعرض  يمكن  إذا تجاوزها  بها، حيث  له  يسمح 

اعتقال جديد.
5- أنه من خالل ما نص عليه الفصل 160 من التعديل، فإن إعمال 

متابع حتى يظل حبيس هذا  كل  الكهربائي يطال  الطوق  هذا 
الطوق خالل مرحلة التحقيق لمدة شهرين قابلة للتجديد لغاية 
خمس سنوات في حال ارتكاب جريمة جنائية، ولمدة شهر قابلة 
للتجديد مرتين إذا كان األمر يتعلق بجنحة؛ إال أن المتتبعين 
لهذا الشأن يعتبرون كل هذه المدة مجحفة في حق من يتابع 
دراسته مثال الجامعية أو تكوينا معينا بغية تحسين وضعيته 

المهنية..
6- أن الحق المخول للمتهم ودفاعه في شأن الطعن في إجراء 

االعتقال االحتياطي طبقا لما هو وارد في الفصل 47 فقرة 2 عن 
ما  يخالف  األم��ر  كان  إذا  االعتقال  مسطرة  إبطال  طلب  طريق 
يقتضيه القانون، فإن البت في الطلب يتم في ظرف 24 ساعة ال 
ألن  الطلب،  لهذا  االستجابة  يتم  س��وف  أن��ه  بالملموس  يعني 
التجارب أثبتت من خالل المسطرة الجنائية المعمول بها حاليا 
أن الدفاع ال يلقى من هيئة القضاء إال ما ينغصه، فأحرى ما يروج 

له في التعديل المذكور.
7- أن التعديل الوارد في الفصل 482 والقاضي بإمكانية تعويض 

وعلى  المجتمع  على  بالنفع  تعود  ب��إج��راءات  بالقيام  اإلدان��ة 
الضنين، مثل: أشغال التنظيف وتنقية الفضاء األخضر أو أشغال 
البناء العمومية، إال أن هذا التمييز ال يطبق إال على 

األطفال القاصرين فوق سن الخامسة عشر.
8- أن ما ورد في الفصل 66 والمتعلق بإمكانية 

زيارة محام للمعتقل في فترة الحراسة النظرية 
لمدة ثالثين دقيقة كما يؤكد ذلك الفصل 88، 
حيث تفيد هذه اإلجازة بكون النيابة العامة 
لها الصالحية في تأخير هذه الزيارة إذا كان 
الجرم يكتسي صبغة إرهابية بشرط أال يتعدى 
هذا التأخير 48 ساعة بدءا من تاريخ انتهاء 

أكد الحراسة النظرية.
9- أن الضمانات التي يمنحها الفصل 67 فقرة 

أولى للمعتقل الذي يحتمل أن تكون عقوبته تفوق 
مرحلة  تسجيل  ب��ض��رورة  تقضي  والتي  السنتين 
التحقيق حتى إذا نازع الضنين أو المتهم في ما ورد على 
لسانه، فإنه يمكن الرجوع إلى التسجيل للتأكد من األقوال الواردة 

على لسانه.
10- أن الفصل 462 ينص بالحرف: على »أن محاكمة القاصر ال 

يمكن أن تكتسي طبيعة عقابية، ذلك أنه يجب أن تسعى إلثبات 
المصلحة العليا للقاصر« وال يمكن تعريضه لالعتقال االحتياطي 
473(؛  كيف ما كان الفعل الجرمي المرتكب من طرفه )الفصل 
حيث إذا كان األمر يتعلق بجنحة، فإن قاضي المحاجير يصدر 

قرارا بالبحث التخاذ اإلجراءات المالئمة حماية له..
والمالحظ أن هذه الضمانات هي واردة فعال وثابتة في المسطرة 
الذي  األح��وال  جميع  في  ولكن  حاليا،  بها  المعمول  الجنائية 
ينقصنا باألساس ليس التعديل، بل مهارة وتفعيل ما هو موجود 

حاليا وترجمته إلى الواقع الملموس.

الفراغ أكبر وأخطر عدو يعاني منه اإلنسان، وهو العدو الذي 
تواجهه اليوم شرائح كبيرة من شبابنا، فهناك الفئة العمرية التي 
يتراوح سنها ما بين أربع عشرة وثماني عشرة سنة، وهي تشكل 
آالف التالميذ الذين لفظتهم اإلعداديات والثانويات وألقت بهم 
في الشارع قبل أن يحصل على أي شهادة وهناك حاملو شواهد 
البكالوريا الذين لم يسعفهم الحظ في الولوج إلى الكليات، وأخيرا 
الدكتورة مرورا  إلى  العليا من اإلجازة  نجد حاملي الشهادات 

بدبلوم الماستر.
كل هذه المجموعات من أبنائنا نجدها اليوم تنتظر الفرج 

قلوبها  إلى  تسرب  وقد  الشارع  في  يومها  وتقضي 
يأتي،  ال  ال��ذي  األفضل  الغد  تنتظر  ألنها  اليأس 

ويصبحون  وجوههم  في  الدنيا  تسود  وهكذا 
عرضة للضياع وخصوصا منهم من حاولوا 
أن يتخلصوا من هذا الفراغ القاتل وتقدموا 
بسيرتهم الذاتية إلى عدة مؤسسات حكومية 
وخاصة، قصد الحصول على منصب شغل 

ينتشلهم من عالم البطالة وبراثنه.
دائما  يبتدئ  بجواب  يتوصلون  وكالعادة 

ه��ن��اك وه��م كثر من  ب��ل  »ي��ؤس��ف��ن��ا«،  بعبارة 
يساعدهم  أن  دون  مباريات  عدة  في  شاركوا 

الحظ في الفوز بالوظيفة ألن تكوينهم كما تبرر 
دائما الجهات المنظمة لهذه المباريات ال يتناسب 

مع ما يتطلبه سوق الشغل، وكأنهم هم المسؤولون عن 
المنظومة التعليمية التي تحولت إلى مختبر قامت الحكومات 
التي تعاقبت على قطاع التعليم بتجارب ذهب ضحيتها الجيل 
الحالي من أبنائها، ومازالت هذه التجارب مستمرة وال أدل على 
ذلك من تجربة البرنامج االستعجالي الذي خصصت له مئات 
الماليير والذي باء بالفشل. وأخيرا يطل علينا المجلس األعلى 
للتعليم والبحث العلمي الذي نتمنى أن يكون آخر مختبر يخضع 
له أبناؤنا، واألمل معقود على هذا المجلس بما يضمه من خبراء 

ومتخصصين أن يجد لنا مخرجا من هذا المستنقع الذي انغمس 
فيه تعليمنا، وأمام هذا الفراغ الذي تسببه البطالة يحاول البعض 
بالتعاطي  حدته  م��ن  يخفف  أو  منه  يتخلص  أن  شبابنا  م��ن 
إلى  يتحول  بعضهم  أن  درج��ة  إلى  عليها  يدمن  بل  للمخدرات 
وحوش مجردة من إنسانيتها ويقترفون وهم في حالة تخدير 

أبشع الجرائم ال ينجو منها في بعض األحيان حتى الوالدان.
وهناك طائفة من هؤالء الشباب العاطل من وجد في استبدال 
النهار بالليل حال مناسبا لقتل الوقت، حيث يقضون ليلهم في 
مشاهدة األفالم على شاشة التلفاز أو »الفيسبوك« وال ينامون 
إال بعد طلوع الفجر ويقضون يومهم في نوم 
عميق، وهو نظام يعفيهم من السأم والملل الذي 
الحي،  ب��ج��دران  ملتصقون  وه��م  ب��ه  يحسون 
يحملقون في حركة الشارع التي تؤلمهم، إن هم 
مروا أمام واجهات المتاجر والمطاعم الفخمة 
التي يمرح فيها غيرهم من البشر الذين يرفلون 

في بحبوحة من النعيم والبذخ. 
هذه هي حياة شبابنا الذي تخلت عنه األحزاب 
في  يهيم  وتركته  المدني  المجتمع  وهيئات 
متاهات المجهول ال يتغير أمسه عن يومه، وال 
يختلف يومه عن غد، بل هو يعيش في دوامة 
ليلها كنهارها، مما يجعله يتمرد ويتبرم ويسخط 
على األوضاع التي تجبره على محاولة التغيير مهما 
كان هذا التغيير، ولو أدى به األمر إلى االغتراب عن األهل 
والتوجه إلى الخارج سواء عبر قوارب الموت أو السقوط في 
أحضان تنظيمات سرية تبحث عن متطوعين للمشاركة في ما 
هذه  أمام  الطاغوت.. شبابنا  الله ضد  في سبيل  لهم  يقدمونه 
المغيبات التي تعده بالشهادة وبالفوز العظيم، يسارع إلى طلب 
االستشهاد والدخول إلى الجنة حيث تنتظره الحور العين، لذلك 
يجب على زعمائنا وعلمائنا أن يتجندوا جميعا قصد إنقاذ شبابنا 

من مخالب الظالميين.

 إدريس أبايا

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون
الشباب بين األحزاب واإلرهاب

التعديالت الواردة في مشروع المسطرة الجنائية قد ال تحل 
إشكالية االعتقال االحتياطي

الرأي

كتابة تاريخ المغرب 
الحديث من خالل »مذكرات 

صحافي وثالثة ملوك«

أوضاع تجعل شبابنا 
يتمرد عليها وتجبره 

على محاولة التغيير مهما 
كان، ولو أدى به األمر إلى التوجه نحو 

الخارج سواء عبر قوارب الموت أو 
السقوط في أحضان تنظيمات 

سرية تعده بالفوز 
العظيم!

تعتبر 
حقيقة المؤرخ 
مصطفى العلوي 

تراثا لو تم طبعه لفاق 
كثيرا مما لم يكتب وكان 

ينبغى تسجيله فأصبح 
اآلن ضائعا..

ما ينقص 
األحكام الثابتة 
في المسطرة 

الجنائية المعمول بها 
هو تفعيلها وترجمتها 

إلى الواقع 
الملموس
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 عبد الرحمن المريني



في ظل ما يقع اليوم في فلسطين 
من تقتيل لألطفال، والشيوخ، والنساء، 
يتوجب على العالم بأسره أن يعلن 
الحداد ألجل غير مسمى أو على األقل 
إل����ى أن ي��ت��م ت��وق��ي��ف ال��ت��ق��ي��ت��ل أو 
استيقافه، لكن لحد اآلن ال شيء من 

هذا أو ذاك قد حدث.
يفكر  ف��رد  اآلن ألي  ما يحدث  لكن 
بمنطق رفع الظلم وبمنطق إنساني، 
أنه قد يجد نفسه في دوامة كبيرة من 
أبدا.  تتوقف  ال  وال��ت��ف��ك��ر،  التفكير 
يتساءل ثم يستنتج ثم يفند وهكذا... 
فطالما هو يرى أشالء جثث األطفال 
تتطاير في السماء، واألمهات  مشردات 
يبكين أبناءهم وأزواجهم، فتفكيره لن 
يهنأ أبدا. فهو دائم العذاب واأللم في 
بحثه عن الحقيقة وعن تفسير منطقي 

لما يقع من ظلم.
والظلم الذي نراه اليوم في شتى 
المنطقة  في  وخاصة  العالم  أنحاء 
العربية التي تدين  بالدين اإلسالمي، 
يمارسه  م���ا  ب��ال��خ��ص��وص  ون���ذك���ر 
الصهاينة من ظلم اتجاه الفلسطينيين، 
مع ما يالزمه من صمت مخيف من 
طرف األنظمة العالمية، صمت ال نجد 
ل��ه ت��ف��س��ي��را س���وى أن���ه ت��واط��ؤ مع 
ال��ص��ه��اي��ن��ة وال��م��ش��ارك��ة م��ع��ه��م في 

جرائمهم ضد اإلنسانية.. ال نجد له 
منطق وال تفسير، إال أننا لو اقتفينا 
التاريخ اإلنساني لوجدناه مليئا بمثل 

هذا وأكثر.
ولعل الحقبة التي هي قريبة الشبه 
إلى الحقبة التي نعيش فيها اآلن، من  
حيث نوعية الظلم الموجود فيها ومن 
ح��ي��ث ن��وع��ي��ة ال���ص���راع، ه��ي حقبة 
اإلمبراطورية الرومانية التي كان فيها 
األلوهية  يدعون  ال��روم��ان  األب��اط��رة 
ويجعلون باقي البشر عبيدا لهم، وكان 
الشاقة  األعمال  إل��ى  إضافة  العبيد 
التي كانوا يقومون بها، وسيلة يتلهى 
بها »اإلله اإلمبراطور«، حيث يطعمهم 
لألسود والنمور وهم أحياء. وهل يا 

ترى هناك عذاب أكثر من هذا؟
الحقبة  وه��ي  الحقبة،  نفس  وف��ي 
التي ذكرها القرءان الكريم حينما قص 
علينا قصة فتية الكهف، كان المؤمنون 
بالله الذين يتبعون ما جاء به النبي 
يتعرضون  ال���س���الم  ع��ل��ي��ه  ع��ي��س��ى 
للتشنيع والصلب والتنكيل. فالويل 
اإلمبراطورية    تعاليم  عن  خرج  لمن 
الرومانية وادعى بوجود إله آخر غير 

اإلمبراطور.
والحيرة نفسها التي تغرقنا اآلن 
متسائلين  وكعرب،  كمسلمين  نحن 

وباحثين عن النصر واالنتصار وكيف 
سيتم وفي أي وقت سيكون، كان هناك 
في تلك الحقبة من كان مثلنا يتساءل 
االنتصار،  كيفية  عن  األسئلة  نفس 
نصرا  الظلم  استبدال  سيتم  وكيف 
فتية  ك��ان هناك  فقد  ع��دال.  وال��ج��ور 
النعمة  على  الحق  ابتغوا  مؤمنون 
الزائلة واآلخرة على الدنيا، فوقفوا 
ف���ي وج����ه اإلم���ب���راط���ور وج���اه���روا 
التي  الساطعة  وبالحقيقة  بإيمانهم 
يجب على الكل معرفتها. ولهذا السبب 
نصرهم الله، وحتى يعلمون أن وعد 
ينامون  الله تعالى  الله حق جعلهم 
الفترة  وهي  وتسعة،  سنة  ثالثمائة 
اإلمبراطورية  ف��ي��ه��ا  ع��رف��ت  ال��ت��ي 
والقتل  الظلم  من  العديد  الرومانية 
والقالقل  وال��ت��ط��اح��ن��ات  والتقتيل 
التي  نفسها  ال��م��دة  وه��ي  الكثيرة. 
انتصر  بأن  األوض��اع،  فيها  انقلبت 
الحق على الباطل. فلما استفاق الفتية 

وجدوا أن وعد الله قد تحقق.
ولعل هاته القصة معروفة لدى كل 
هنا،  سردها  من  والغاية  المسلمين 
ليس لهدف السرد فقط ولكن للمقارنة 
بين تلك الحقبة والحقبة التي نعيش 

فيها اآلن.
< بوز عبد الغاني

اإلمبراطورية الرومانية و»اإلمبراطورية الصهيونية«

هل الخوصصة »سرقة« يحميها القانون؟
يلف الغموض وعدم فهم أغلبية 
يسمى  م����ا  ال���م���غ���رب���ي  ال���ش���ع���ب 
بالخوصصة، فكما هو حال كارثة 
المغادرة الطوعية التي يجهل حتى 
اآلن المغزى من خلقها وتطبيقها 
الجميع،  واستغراب  ذهول  وسط 
والتي استفاد منها كبار المسؤولين 
على  بواسطتها  استولوا  الذين 
أموال كثيرة من المال العام جهارا 
»وعلى عينيك يا بن عدي« والتي 
تسببت في إفراغ اإلدارة المغربية 
من الموظفين وخصوصا من ذوي 
الذي  األم��ر  والتجربة،  الكفاءات 
حيث  المواطنين  مصالح  عطل 
والمكاتب  اإلدارات  أص��ب��ح��ت 
والمرافق العمومية تباشر شؤونها 
وتقضي أغراض ومآرب المواطنين 
بموظفة أو موظف واحد يقف أو 

ينتظر أمامه أكثر من أربعين زبونا 
أو مواطنا يتلهف لقضاء أغراضه 
في زمن معقول، لكنه يضطر مكرها 
االنتظار وهو  إلى  ذلك  في سبيل 
يعيش على أعصابه عدة ساعات، 
وهذه المعاناة كلها بسبب المغادرة 
الطوعية التي قيل إنها أحدثت من 
أجل ترشيد النفقات، وهو االدعاء 
ال�����ذي اع��ت��م��د ع��ل��ي��ه ل��خ��ل��ق آفة 
الخوصصة التي فوتت بواسطتها 
العمومية  ال��م��راف��ق  م��ن  ال��ك��ث��ي��ر 
والبنوك والشركات والمعامل بأتفه 
مجموعات  أو  ألشخاص  األثمان 
معروفة باحتيالها لبلوغ أهدافها، 
ومن ثم استفادتها بأقل ثمن بزعم 
والشركات  ال���م���راف���ق  ت��ل��ك  أن 
على  عبئا  أص��ب��ح��ت  وال��م��ع��ام��ل، 
وعدم  مردوديتها  لتدني  ال��دول��ة 

فعاليتها، وهو أمر مستغرب إلى 
حد كبير، إذ كيف يعقل أن يشتري 
أشخاص ذاتيون أو شركاء مرافق 
وشركات ومعامل وبنوك مفلسة ال 
ت��ف��ي ح��ت��ى ب��ح��اج��ي��ات وروات����ب 
االفتراءات  أن  أم  بها،  العاملين 
من  أصبحا  المكشوف  وال��ك��ذب 
على  للتغطية  والحجج  المبررات 
األخطاء والتصرف في المال العام 
»مال الشعب« بسوء نية، فمتى يا 
ي��س��ت��ي��ق��ظ »ض��م��ي��ر« هؤالء  ت���رى 
ويعلموا أن ممارساتهم اإلجرامية 
الشعب  وأن  مكشوفة،  أصبحت 
المغربي سيحاسبهم في يوم من 
األيام، و»سيعلم الذين ظلموا أي 

منقلب ينقلبون«.
< محمد نرجيس )الدار 
البيضاء(

ع����رف ال���م���غ���رب خ����الل هذه 
يسمى  ب��م��ا  التغني  ال��س��ن��وات 
واستبشر  األخ���ض���ر،  ال��م��غ��رب 
اإلنجاز  ب��ه��ذا  خ��ي��را  ال��س��ك��ان 
الضخم الذي يستفيد منه السكان 
الوطن  رب���وع  ف��ي  ك��ان��وا  أينما 
س����ه����ول����ه وت�������الل�������ه، ج���ب���ال���ه 
منطقة  أن  غ��ي��ر  ومنخفضاته، 
يعيش  الرشيدية  بإقليم  أمالكو 
ب��ع��ض دواوي�����ره�����ا ال��ق��ح��ط ال 
ال��خ��ض��رة ال��ت��ي ي���روج ب��ه��ا في 
ملتقى مكناس، ويحضره ممثلون 
دوار  فهذا  المعمور،  سكان  من 
تمالوت وهذا دوار لحرون عجز 
سكانه عن تغطية تكاليف المحرك 
أشجار  م��ن  م��زروع��ات��ه��م  لتبقى 

وخ��ض��روات وزرع وم��ا إل��ى ذلك 
ستتدخل  ف��ه��ل  للتلف،  م��ع��رض��ة 
الجهات المعنية إلنقاذ محاصيل 
الذين  الضعفاء  الفالحين  ه��ؤالء 

وتموت  تذبل  منتوجاتهم  ي��رون 
أمام أعينهم من شدة العطش، ألن 
كافية  غير  المسخرة  اإلم��ك��ان��ات 
دق  وق��د  إن��ق��اذه،  يمكن  ما  إلنقاذ 
أمام  الخطر  ناقوس  المتضررون 

المسؤولين بسبب أزيد من 80 ألف 
شجرة من اللوز والزيتون معرضة 
للتلف واالنقراض بحكم الجفاف.
< عباسي موحى )أمالكو- 
الرشيدية(

إلى وزير الفالحةالله يرحم أيام زمان
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alousbouea@gmail.com
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خايب وال  وال�����م�����زي�����ان  ياك الخايب وال مزيان  
ع���اي���ب وال  وك�����الم�����ن�����ا  كثر لكذوب والبهتان  
راي������ب وال  وال����م����ب����ن����ي  ال وزن بقى ال ميزان  
س���اي���ب وال  واإلب�������������داع  ال فن بقى ال فنان  
جايب آشنو  يبين  خصو  واللي بغى يظهر ويبان  
غايب وخ�������ا  وي����ح����ض����ر  يتفتحو فوجهو البيبان  
طايب ق��ل��ب��و  وال���ع���ري���ان  والمكسي يصبح عريان  
والغرايب العجب  ف��زم��ان  واللي بغى يولي فنان  
شايب وال  ص��غ��ي��ر  ك�����ان  عليه بفالن وفرتالن  
والمصايب الهموم  بحال  ينفخو فيه حتى يسمان  
راي������ب وال  وح���ل���ي���ب���ن���ا  كثرت علينا األحزان  
ع�����اي�����ب وال  ك�����ل�����ش�����ي  مبقى فالدنيا أمان  
اللي كان جميل وال خايب والله يرحم أيام زمان  
< الحسين أبو ريكة

إلى كل المبدعين المهمشين الذين ال 
يعرفون أحدا وال يعرفهم أحد

العزيز قد خطا  إن مغربنا 
خ����ط����وات ع���م���الق���ة ف����ي جل 
ال����م����ج����االت ال���س���وس���ي���و - 
اقتصادية بجسارة وشجاعة 
ي��م��س مباشرة  م��ا  ك��ل  وف���ي 
المواطنين،  وخدمات  شؤون 
ف���ح���ذا ب���ذل���ك ح�����ذو ال�����دول 
وقد  الديمقراطية،  الحداثية 
تجلت هذه اإلنجازات الجبارة 
ف���ي م���ج���ال ال��س��ك��ن��ى وذل���ك 
تماشيا مع النمو الديموغرافي، 
فكان قاب قوسين أو أدنى في 
الصفيح،  دور  على  القضاء 
ولكن ما يالحظ  من إنجاز هذا 
العمل االجتماعي التضامني، 
أن المستفيدين منه فئتان؛ فئة 
تستحق بكل صدق، أما الثانية 
في  نحسم  أن  نستطيع  ف��ال 

ذل��ك مفتوحا  أم��ره��ا ون��ت��رك 
لذوي االختصاص والشأن، ثم 
نناشدهم أن يضعوا - بجدية 
- في حساباتهم طبقة كبيرة 
من المواطنين الكثيرين الذين 
قضوا عشرات السنين في دور 
الكراء في جل المدن المغربية، 
ول���م ت��ت��ح ل��ه��م - ب���دوره���م - 
أرضية  بقع  القتناء  ال��ف��رص 
مجهزة لبناء منازل للسكنى، 
ع��ل��ى غ���رار إخ��وان��ه��م الذين 
ذك����روا ف��ي م��وض��وع��ن��ا هذا، 
ورفضهم  ل��ع��ف��ت��ه��م  وذل������ك 
ال��ع��ش��وائ��ي��ة ورغ��ب��ت��ه��م في 
المحافظة على البيئة وجمال 

المدينة.
< عبد الجليل شهيد 
)البيضاء(

المواطن قد يندم ألنه سكن كراء
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بعض أدعياء الكتابة النثرية والشعرية، جل كتاباتهم 
التي ينشرونها عبر موقع  »الفايسبوك« ال تخلو من أخطاء 
لغوية، وأغالط نحوية وإمالئية، الشيء الذي يجعل القارئ 
الثقافي  المستوى  منها، ويتأسف على  ينفر  لكتاباتهم 
ألصحابها، وتصبح ال تطاق، حيث يجنون على أنفسهم 
وعلى اللغة العربية... فيجب على كل قارئ لتلك الكتابات 
أن يتصدى لها، ويكشف عن األخطاء واألغالط، ويشير 
إن توضيح  واإلمالئي.  والنحوي  اللغوي  إلى صوابها 
بمالحظات  وذل���ك  ع��ن��ه،  التغاضي  م��ن  خير  ال��ص��واب 
وتعليقات تكون في حدود االحترام والصدق، خدمة للغة 
العربية وتطهيرها من األخطاء الشائعة، حتى يستقيم 
ويستقطبون  الخاطئة،  الكتابات  تلك  أصحاب  لسان 
المتلقي على اختالف مستواه الثقافي والفكري، ويقتحمون 
وواضح.  سليم وصحيح  بشكل  والتواصل  النشر  باب 
خاصة إذا عرفنا أن بعض أسماء أصحاب تلك الكتابات 
يعدون من أهل الكتابة واإلبداع... فالواجب على هؤالء 
الخطائين أن يعمدوا قبل نشر إنتاجاتهم الثقافية إلى 
إدخالها غرفة عمليات المراجعة والتصحيح واإلضافة 
والحذف، واالطالع على ما حوته تلك الكتابات من أخطاء 
جديد  من  صياغتها  وإع��ادة  وإمالئية،  ونحوية  لغوية 
ونشرها، حتى يتجنبوا الوقوع في تلك األخطاء... فهل 

هم فاعلون؟
< عبد القادر الغزاوي

الكتابة الفيسبوكية بين 
الصواب والخطإ



ال�������ورود وال����ن����اف����ورات من 
الكماليات، وأكثرية المغاربة في 
حاجة الى الضروريات. المغاربة 
في حاجة ماسة إلى خبز يشبع 
بطونا جائعة، وإلى لباس يحمي 
أجساما عارية، وإلى أحذية تقي 
أقداما حافية، وإلى سكن الئق 
بردا  يقي  م��رص��وص  وب��ن��ي��ان 
وإلى  وبرقا،  وعواصف  وثلجا 
صريعا  ي��ع��ال��ج  وس��ري��ر  دواء 
طريح الفراش في المستشفى، 
المدرسة  ف����ي  م��ق��ع��د  وإل������ى 
والجامعة وكرامة طالب العلم.

المغاربة في حاجة ماسة إلى 
األمن واألم��ان في سهل وجبل 
ومدينة وقرية، وحاضرة وبادية، 
ال��ت��س��ي��ب وال  ف��ي  إذ ال ح��ي��اة 
ازدهار مع التسيب، وال اقتصاد 
ث��ق��اف��ة مع  ال��ت��س��ي��ب وال  م���ع 
حاجة  في  المغاربة  التسيب، 

أنفسهم  على  األم��ن  إلى  ماسة 
وأموالهم وأعراضهم.

ف��ال��ج��ائ��ع ال ت��ه��م��ه ال����ورود 

والنافورات، والحافي القدمين 
ولذلك  كذلك،  والمريض  كذلك، 
نرى هؤالء ال يحفلون بالورود 

إلى  يعمدون  بل  وال��ن��اف��ورات، 
قطعها.

في سال مثال قام المشرفون 
ببناء  المحلية  ال��ش��ؤون  على 
الخميس  ق��رب س��وق  ن��اف��ورة 
الحي  سكان  فاتخذها  القديم، 
الشعبي مشربا للبهائم ومسبحا 
ل��أط��ف��ال، وذل���ك رأي��ن��ا ال رأي 

العين.
المدينة  تجميل  ض��د  لسنا 
ب��ال��ورود وال��ن��اف��ورات ألن الله 
الجمال،  ويحب  جميل  تعالى 
على  مقدمة  الضروريات  ولكن 
متخلف  ب��ل��د  ف���ي  ال��ك��م��ال��ي��ات 
يستدين من غيره ويستدين من 
أصحاب  وي��س��ت��ج��دي  غ���ي���ره 
في  أموالهم  األم��وال الستثمار 

المغرب .
< مالكي العلوي موالي 
الصادق )سال(

لسنا في حاجة إلى ورود ونافورات
ما أعظم وأجل قوله تعالى: »وما تشاؤون إال أن يشاء 
الله« فكما وردت هذه اآلية الكريمة في هذه السورة )سورة 
اإلنسان(، وردت في سورة التكوير اآلية: 29، حيث قال 
رب  الله  يشاء  أن  إال  ت��ش��اؤون  و«م��ا  وتعالى:  سبحانه 
العالمين« ووردت في سورة الكهف اآلية: 24، حيث قال 
سبحانه وتعالى: »وال تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إال 

أن يشاء الله«.
ففي كتاب الفصل في الممل والنحل البن حزم قوله 

تعالى: »وما تشاؤون إال أن يشاء الله رب العالمين«.
فنص تعالى على أن لنا مشيئة إال أنها ال تكون منا إال 
أن يشاء الله كونها، وقوله تعالى في سورة الكهف: »وال 
تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إال أن يشاء الله« أي ال 
تقولن ألجل شيء تعزم عليه إني فاعله في ما يستقبل إال 
بأن يشاء الله أي متلبسا بمشيئته قائال إن شاء الله، أي 
إلى وقت أن يشاء الله، أن يقوله بمعنى أن يأذن لك الله 
عليه، وفي مختصر ابن كثير: هذا إرشاد من الله تعالى 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى األدب، في ما إذا 
عزم على شيء ليفعله في المستقبل أنه يرد إلى مشيئة 

الله عز وجل عالم الغيوب.
وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن رسول الله 
داود  بن  »ق��ال سليمان  ق��ال:  أنه  عليه وسلم  الله  صلى 
عليهما السالم: ألطوفن الليلة على سبعين امرأة، وفي 
رواية مائة امرأة: تلد كل امرأة منهن غالما يقاتل في سبيل 
الله، فقيل له، وفي رواية قال له الملك: قل إن شاء الله، 
فلم يقل: فطاف بهن فلم تلد منهن إال امرأة واحدة نصف 
إنسان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »والذي 
دركا  وك��ان  يحنث  لم  الله  ش��اء  إن  ق��ال  لو  بيده  نفسي 
فرسانا  الله  في سبيل  »ولقاتلوا  رواي��ة  وفي  لحاجته«، 

أجمعون«.
وفي سورة »الكهف« اآلية: 24، قال الله تعالى: »واذكر 
ربك إذا نسيت« قيل معناه إذا نسيت االستثناء واستثن 
عند ذكر له، »قاله أبو العالية والحسن البصري وقال ابن 
عباس في الرجل يحلف، له أن يستثني ولو إلى سنة، 
وكان يقول: »واذكر ربك إذا نسيت« ذلك، ومعنى قول ابن 
عباس أنه يستثني ولو بعد سنة أي إذا نسي أن يقول 
في حلفه أو كالمه إن شاء الله وذكر ولو بعد سنة فالسنة 
له أن يقول ذلك، آتيا بسنة االستثناء حتى ولو كان بعد 
الحنث، قاله ابن جرير رحمه الله ونص على ذلك، ال أن 
يكون رافعا لحنث اليمين ومسقطا للكفارة، وهذا الذي 
قاله ابن جرير هو الصحيح، وهو األليق بحمل كالم ابن 
عباس عليه والله أعلم، وقال عكرمة »واذكر ربك إذا نسيت« 
القرآن للعالمة محمد متولي  إذا غضبت، )أنظر فتاوى 
الشعراوي إعداد ودراسة وتحقيق مركز التراث لخدمة 
الكتاب والسنة، الطبعة األولى، مارس سنة 2004، ص: 
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وإذا كانت هذه السورة الكريمة دالة على البعث، وأن 
الله تعالى عليم حكيم يدخل من يشاء في رحمته فلنعمل 
ما يجعلنا نستحق رحمته، وننجو من النار، ولنعمل بما 
ذكره القرطبي في تذكرته وهو حديث في بيان ما ينجي 
المؤمن من أهوال يوم القيامة، وهو ما يروي عن عبد 
الرحمن بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ذات يوم ونحن في مسجد المدينة فقال: إني 
رأيت البارحة عجبا، رأيت رجال من أمتي جاءه ملك الموت 
ليقبض روحه فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك، ورأيت 
فجاءته  العذاب  مالئكة  استوحشته  قد  أمتي  من  رجال 
صالته فاستنفذته من أيديهم، ورأيت رجال من أمتي يلهث 
عطشا كلما ورد حوضا منع منه، فجاءه صيامه فسقاه 
ورواه، ورأيت رجال من أمتي والنبيين قعود حلقا حلقا 
كلما دنا لحلقة طرد فجاءه اغتساله من الجنابة فأخذ بيده 
وأقعده إلى جنبي، ورأيت رجال من أمتي بين يديه ظلمة 
ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن شماله ظلمة ومن 
فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة، فهو متحير فيها فجاءه حجه 
وعمرته استخرجاه من الظلمة وأدخاله في النور، ورأيت 
رجال من أمتي يكلم المؤمنين، فال يكلمونه فجاءته صلة 
الرحم فقالت يا معشر المؤمنين كلموه فإنه كان واصال 
للرحم، فكلموه وصافحوه، ورأيت رجال من أمتي أخذته 
الزبانية من كل مكان فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن 
المنكر فاستنقذاه من أيديهم وأدخاله مع مالئكة الرحمة، 
ورأيت رجال من أمتي قد أهوت صحيفته من قبل أعماله 
فجاءه خوفه من الله فأخذ صحيفته فجعلها في يمينه، 
ورأيت رجال من أمتي قد خف ميزانه فجاءته أفراطه فنقلوا 
قائما على شفير جهنم  أمتي  ورأي��ت رجال من  ميزانه، 
فجاءه وجله من الله فاستنقذه من ذلك ومضى، ورأيت 
رجال من أمتي هوى في النار فجاءته دموعه التي كان 
النار،  الدنيا فاستخرجته من  الله في  بكاها من خشية 
ورأيت رجال من أمتي قائما على الصراط يرعد كما ترعد 
السعفة في ريح عاصف فجاءه حسن الظن بالله تعالى 
فسكن رعدته ومضى، ورأيت رجال من أمتي على الصراط 
يزحف أحيانا ويحبو أحيانا فجاءته صالته علي فأخذته 
بيده وأقامته ومضى على الصراط، ورأيت رجال من أمتي 
دونه فجاءته  األبواب  فأغلقت  الجنة  أبواب  إلى  انتهى 
شهادة أن ال إله إال الله ففتحت له األبواب وأدخلته إلى 
الجنة، قلت هذا حديث عظيم ذكر فيه أعماال خاصة تنجي 
من أهوال خاصة والله أعلم، وروى الطبراني عن أنس 
بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: »من لقم أخاه لقمة حلوة صرف الله عنه حرارة 

الموقف يوم القيامة«.
< ِانتهى

قراءة في سورة اإلنسان
< بقلم: مصطفى الطريبق

شهدت مدينة خنيفرة 
وبشكل مستمر مسيرات 
متوالية  اح��ت��ج��اج��ي��ة 
بالهجوم  ت����ن����دي����دا 
الهمجي  الصهيوني 
ضد الشعب الفلسطيني 
األع�����زل وس���ك���ان غزة 
يفت  لم  كما  الصامدة، 
المواطنين   ج���م���وع 
المشاركين في المسيرة 
مختلف  ج��اب��ت  ال��ت��ي 
أرج�������������اء ال����م����دي����ن����ة 
من  العديد  استعراض 
الصور لكتائب القسام، 
وصور لجثامين أطفال 
وصور  الشهداء،  غ��زة 
خطورة  ل���م���دى  ح��ي��ة 
تعرض  التي  المجازر 
لها سكان غزة.                                                                               
المسيرة  عرفت  كما 
م��ش��ارك��ة ال��ع��دي��د من 
المدنية  ال��ج��م��ع��ي��ات 

والنقابات،  والحقوقية 
بدورها  ن��ددت   والتي 
بالتخاذل العربي تجاه 
س����ك����ان غ������زة ال���ذي���ن 
للتقتيل  ي��ت��ع��رض��ون 
بالطائرات  ال��ه��م��ج��ي 

واألسلحة  وال��دب��اب��ات 
المحرمة والفتاكة، علما 
بأن الكيان الصهيوني 
صنع للتنكيل بالشعب 
األع����زل،  الفلسطيني 
تقدم  أي  وع����رق����ل����ة 

الحضاري  ل��ل��م��ش��روع 
ال�����ع�����رب�����ي وت���ه���وي���د 

القدس.
وختاما دعت جموع 
وممثلو  ال��م��ح��ت��ج��ي��ن 
المدنية  ال��ج��م��ع��ي��ات 

والنقابات  والحقوقية 
ال��ض��م��ائ��ر  الحية  ك��ل 
واإلنسانية، وكل األحرار 
في صف  الوقوف  إلى 
الفلسطينية،  المقاومة 
المصير  معركة  ودع��م 
ضد العدو الصهيوني 
الذي ال يؤمن إال بمنطق 
القوة والتقتيل، والدعم 
بجميع أشكاله ومساندة 
الشعب الفلسطيني في 
المشروعة  م��ط��ال��ب��ه 
والعادلة في إقامة دولة 
م��س��ت��ق��ل��ة وم����وح����دة 
ع��اص��م��ت��ه��ا ال���ق���دس، 
وإط���الق س��راح جميع 
الفلسطينيين  األس��رى 
االحتالل  س��ج��ون  م��ن 
ونصرة  اإلس��رائ��ي��ل��ي 

القضية الفلسطينية.
< شجيع محمد 
)مريرت(

القلعة الخضراء
حب الخضراء 

في قلبي مقيم قائم
ونبضي في هواها

 حارق دائم
طائف خيالي..

نحوها سابح عائم
جياش خاطري..

 حيالها هائم
ال أراضي بديال
 عنها أي غريم

لو فقدت كل المال
 والحطام والهشيم
سيظل قلبي يخفق

 لها رغم الخطب األليم
ألنها توأم الروح ونعم النديم

هي الشموخ وفي
 صدرها نام الشموخ
هي القلعة الصامدة

 ال تنال منها الشروخ
مداها! ما أرحبه ال يطاله ناسخ 

وال منسوخ
عنادها في الفوز ما أق��واه ال 

يستملكه الرضوخ
< سعيد حطبي

عن  ال��ق��دم،  لكرة  األلماني  المنتخب  ف��از 
جدارة واستحقاق، ببطولة كأس العالم في 
هذا  ويعد  بالبرازيل،  العشرين  نسختها 

اإلنجاز رابع فوز 
لمنتخب األلمان 
العالم  ب���ك���أس 
إثر  على  وذل���ك 
ف������������وزه ع���ل���ى 
م������ن������ت������خ������ب 
األرجنتين ب»1 
خ����الل   »0  -
ال�������م�������ب�������اراة 
النهائية، وبهذا 
التتويج لألمان 
الستار  أس���دل 
ع�������������ن ه���������ذه 
التظاهرة التي 
ك����������ان ف���ي���ه���ا 
ل���ل���م���ن���ت���خ���ب 
ال�����ج�����زائ�����ري 

حضور الفت، ونجح في تقديم صورة مشرفة 
نال بها إعجاب الجمهور المغربي خصوصا 
بعد تأهله للدور الثاني من منافسات هذه 

الجزائري  للشعب  فهنيئا  ال��ك��أس، 
الشقيق بهذا اإلنجاز التاريخي الذي 
المغربية خالل  الكرة  بإنجاز  يذكرنا 

مونديال المكسيك. 
وجدير 

أن  ب���ال���ذك���ر 
ال���م���ن���ت���خ���ب 
لم  ال��م��غ��رب��ي 
يحقق أي شيء 
بالنسبة  يذكر 
لهذه التظاهرة 
ال����ع����ال����م����ي����ة 
)ب���اس���ت���ث���ن���اء 
المشاركة خالل 
 94 م���ون���دي���ال 
و98(، وذلك منذ 
إنجاز مكسيكو 

..86
فرق كبير إذن 
اآللة  ه���ذه  ب��ي��ن 
األلمانية كما يسمونها، وبين اآللة المغربية 

المعطلة - لأسف - منذ سنوات.
< العلوي محمد )مراكش(

< العدد: 800المنبر  الحر
< الخميس 31 يوليوز 2014

alousbouea@gmail.com
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ألمانيا تفوز بكأس العالم أربع مرات  والمغرب 
مازال يعيش على ذكريات مكسيكو 86

ساكنة خنيفرة تتضامن مع الشعب الفلسطيني
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المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس

 الجماعة الحضرية 
لمكناس

قسم الممتلكات والشؤون 
القانونية

المصلحة القانونية

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

يعلن رئيس المجلس البلدي 
قد  أن��ه  العموم  إل��ى  لمكناس 
القانونية  بالمصلحة  أودع 
مقهى  ب��إح��داث  يتعلق  ملفا 
برقم 659 مرجان 3 مكناس من 
البحراوي  ال��س��ي��د)ة(:  ط��رف 

سعيد.
ف��ع��ل��ى ك���ل م���ن ي��ه��م��ه األم���ر 
االتصال بالمصلحة القانونية 
بالجماعة الحضرية لمكناس 
)ملحقة الحبول( قصد االطالع 
ع���ل���ى ه�����ذا ال���م���ل���ف وإب������داء 
أجل  خ��الل  وذل��ك  مالحظاته، 
اب��ت��داء من  ي��وم��ا(   15( مدته 

تاريخ نشر هذا اإلعالن.
 As 321/14

********

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس

الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون 

القانونية
المصلحة القانونية

إعالن للعموم

بحث عن المنافع واألضرار

يعلن رئيس المجلس البلدي 
قد  أن��ه  العموم  إل��ى  لمكناس 
القانونية  بالمصلحة  أودع 
مصبنة  بإحداث  يتعلق  ملفا 
برقم 27 مكرر الزنقة 13 برج 
موالي عمر مكناس من طرف 

السيد)ة(: شيخي إنصاف.
ف��ع��ل��ى ك���ل م���ن ي��ه��م��ه األم���ر 
االتصال بالمصلحة القانونية 
بالجماعة الحضرية لمكناس 
)ملحقة الحبول( قصد االطالع 
ع���ل���ى ه�����ذا ال���م���ل���ف وإب������داء 
أجل  خ��الل  وذل��ك  مالحظاته، 
اب��ت��داء من  ي��وم��ا(   15( مدته 

تاريخ نشر هذا اإلعالن.
 As 322/14

********

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس

الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون 

القانونية
المصلحة القانونية

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

يعلن رئيس المجلس البلدي 
قد  أن��ه  العموم  إل��ى  لمكناس 
القانونية  بالمصلحة  أودع 
مقهى  ب��إح��داث  يتعلق  ملفا 
برقم 90 حي النعيم 5 مكناس 
الوزاني  السيد)ة(:  طرف  من 

أحمد.
ف��ع��ل��ى ك���ل م���ن ي��ه��م��ه األم���ر 

االتصال بالمصلحة القانونية 
بالجماعة الحضرية لمكناس 
)ملحقة الحبول( قصد االطالع 
ع���ل���ى ه�����ذا ال���م���ل���ف وإب������داء 
أجل  خ��الل  وذل��ك  مالحظاته، 
اب��ت��داء من  ي��وم��ا(   15( مدته 

تاريخ نشر هذا اإلعالن.
 As 323/14

********

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس

الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون 

القانونية
المصلحة القانونية

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

يعلن رئيس المجلس البلدي 
لمكناس إلى العموم أنه قد 
أودع بالمصلحة القانونية 

ملفا يتعلق بإحداث مصبنة 
 V المنصور A2 6IM برقم
مكناس من طرف السيد)ة(: 

اشوياخ محمد.

ف��ع��ل��ى ك���ل م���ن ي��ه��م��ه األم���ر 
االتصال بالمصلحة القانونية 
بالجماعة الحضرية لمكناس 
)ملحقة الحبول( قصد االطالع 
ع���ل���ى ه�����ذا ال���م���ل���ف وإب������داء 
أجل  خ��الل  وذل��ك  مالحظاته، 
اب��ت��داء من  ي��وم��ا(   15( مدته 

تاريخ نشر هذا اإلعالن.
 As 324/14

********

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس

 الجماعة الحضرية 
لمكناس

قسم الممتلكات والشؤون 
القانونية

المصلحة القانونية

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

يعلن رئيس المجلس البلدي 
قد  أن��ه  العموم  إل��ى  لمكناس 
القانونية  بالمصلحة  أودع 
م��ل��ف��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���إح���داث دار 
درب   14 ب���رق���م  ال���ض���ي���اف���ة 
العنبوب حمام الجديد روامزين 
السيد)ة(:  ط��رف  من  مكناس 

البوري عبد الحي.
ف��ع��ل��ى ك���ل م���ن ي��ه��م��ه األم���ر 
االتصال بالمصلحة القانونية 
بالجماعة الحضرية لمكناس 
)ملحقة الحبول( قصد االطالع 
ع���ل���ى ه�����ذا ال���م���ل���ف وإب������داء 
أجل  خ��الل  وذل��ك  مالحظاته، 
اب��ت��داء من  ي��وم��ا(   15( مدته 

تاريخ نشر هذا اإلعالن.
 As 325/14

********

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
محكمة االستئناف 

التجارية
بمراكش

المحكمة التجارية بأكادير
مكتب السجل التجاري 

ملف عدد: 2014-117
حساب خصوصي: 10206 م

تقديم أصل تجاري حصة 
في شركة

)النشرة الثانية( 
حصة  تقديم  عقد  بمقتضى 
عينية مصحح اإلمضاء بتاريخ 
10 يونيو 2013 وتقرير مراقب 
ال��ح��ص��ص ال���م���ؤرخ ف���ي 10 

يونيو 2013،
قدم السادة:

الحامل  ال��ح��س��ن  راغ����ب   1-
لبطاقة التعريف الوطنية رقم 

.J68716
-2 راغب عبد الرحمن الحامل 
لبطاقة التعريف الوطنية رقم 

.B279158
-3 راغب جواد الحامل لبطاقة 
ال���ت���ع���ري���ف ال���وط���ن���ي���ة رق���م 

.JB144512
-4 راغب محمد الحامل لبطاقة 
ال���ت���ع���ري���ف ال���وط���ن���ي���ة رق���م 
التجاري  األص��ل   ،J106531
الكائن برقم 49 شارع الحسن 
أيت  شتوكة  بيوكري  الثاني 
الشركة  ف���ي  ك��ح��ص��ة  ب���اه���ا، 

المدعوة
 RAGHIBOU FRERES « 

.» SARL
ف���إن رئ��ي��س مصلحة  وب��ذل��ك 
ذي  لكل  يعلن  الضبط  كتابة 
مصلحة أن التعرضات تسجل 
بمكتب ضبط المحكمة داخل 
أجل الخمسة عشرة يوما )15( 
الموالية للنشرة الثانية طبقا 
من  و104   84  ،83 ل��ل��م��واد 

مدونة التجارة. 
 As 328/14

إعــالنــــات,,,,,

المملكة المغربية
وزارة الفالحة

والصيد البحري

إعالن عن فتح بحث علني
)بناء على القانون رقم 95.10 

المتعلق بالماء(
قرار مدير المكتب الجهوي 

بإجراء بحث علني رقم 3106

الجهوي  ال��م��ك��ت��ب  م���دي���ر  ي��ن��ه��ي 
الفالحي لسوس ماسة  لالستثمار 
للعموم، أنه بموجب القرار المديري 
المشار إليه أعاله والصادر بتاريخ 

.2014/07/16

سيجري بمقر دائرة تارودانت، إقليم 
تارودانت، ولمدة خمسة )05( أيام 
ابتداء من 2014/08/07 إلى غاية 
عن  ع��ل��ن��ي  ب��ح��ث   2014/08/11
مشاريع التصريح بنقط جلب المياه 
أو  اآلب��ار  من  الجوفية  الطبقة  من 
 05 المتواجدة قبل تاريخ  األثقاب 
فبراير 2009 والتي تقدم بها السادة 
بالجدول  أس���م���اؤه���م  ال��م��ب��ي��ن��ة 

التالي:
وقد وضعت هذه الملفات بمقر دائرة 
تارودانت، وذلك قصد االطالع عليها 
من طرف العموم وتقييد المالحظات 
والمطالب المقدمة من طرف الغير 

داخل المدة المذكورة أعاله.
 As 326/14

المملكة المغربية
وزارة الفالحة

والصيد البحري

إعالن عن فتح بحث علني
)بناء على القانون رقم 95.10 

المتعلق بالماء(
قرار مدير المكتب الجهوي بإجراء 

بحث علني رقم 3107
ينهي مدير المكتب الجهوي لالستثمار 
أنه  الفالحي لسوس ماسة للعموم، 
بموجب القرار المديري المشار إليه 
أع�����������اله وال���������ص���������ادر ب����ت����اري����خ 

.2014/07/16
سيجري بمقر باشوية الكردان، إقليم 
أيام   )05( ولمدة خمسة  تارودانت، 
غاية  إلى   2014/08/07 من  ابتداء 

2014/08/11 بحث علني عن مشاريع 
التصريح بنقط جلب المياه من الطبقة 
الجوفية من اآلبار أو األثقاب المتواجدة 
قبل تاريخ 05 فبراير 2009 والتي تقدم 
بها السادة المبينة أسماؤهم بالجدول 

التالي:

وقد وضعت هذه الملفات بمقر دائرة 
تارودانت، وذلك قصد االطالع عليها من 
المالحظات  وت��ق��ي��ي��د  ال��ع��م��وم  ط���رف 
والمطالب المقدمة من طرف الغير داخل 

المدة المذكورة أعاله.
 As 327/14



إن الكثير من أهل البهجة ُيعجبهم أن يشبهوا بـ»اطبيبت«، ويفتخرون أن ترتبط 
حياتهم بمدينتهم وضواحيها كارتباط »اطبيبت« بهذا الفضاء الفسيح العريض 
حتى قيل إنها بمجرد أن تتخطى وادي أم الربيع تفقد الحياة. وفي ذلك إشارة 
نسائم جبالها،  برقعته وسمائها وهوائها، وهبوب  المراكشي  لتشبث  واضحة 
واعتزازه بارتداء تلك الحلة المطروزة بتنوع سكانها، بين جبالها وأحوازها، وتلك 
الثقافة التي تميزها عن غيرها، المتجلية في أنواع عاداتها وتقاليدها وأهازيجها 
وفنونها العريقة المستلطفة المحببة عند جميع من جالس أهل البهجة أو حاورهم 
أو تجول في أسواقهم الزاخرة بإبداعاتهم في الخزف والنجارة والنقش عليها 
والحياكة واإلبداع فيها وتطويع أنواع الجلد وتزويقه، وذلك االنسجام الرائع بين 
طرقات المطارق على السنادين في أوراش سوق النحاس، وحرصهم على ذلك اإليقاع 
المطرب رغم مصدره المزعج، حيث تهتز له أبدان العامة وتحلق مع صدى ما يصدره 
من أصوات عقول الدارسين والراسخين في علم العروض لتذكرهم بتلك اللحظات 
التي ألهم الله سبحانه فيها أبا أحمد الفراهيدي بأن يقتبس في أسواق البصرة 
ما ينظم النطق ويحليه في اللسان، ويجعل الكلمة والجملة والبيت الشعري كالنسمة 

العليلة تستقر في اآلذان. 
عندما أعلن سائق الحافلة أنه أشرف على وادي أم الربيع تعالت األصوات 
تستعطفه أن يتوقف عنده ولو للحظة وجيزة، ففعل السائق. ومن حسن حظنا أن 
مصب الوادي كان يشاركنا فرحتنا انطالقا من منبعه بين تلك األشجار المتعانقة 

ليزيد في بهجتنا بمياهه الجارية المتدفقة.
قبل أن نبحث عن مبيت لنا في الرباط ذهبنا إلى مدينة سال، وبالضبط إلى أول 
ساحة قيل لنا إن الموكب الملكي سيتوقف عندها لبرهة بعد نزوله من الطائرة 
ومغادرته المطار في اتجاه باب الخميس. فوقع اختيارنا على ربوة اشتهرت باسم 
صاحب الضريح البارز على قمتها المسمى سيد المظلوم، وهي عبارة عن مقبرة 
خارج أسوار سال، كباب المريسة وباب الرواح وباب المالح إضافة إلى ذلك الباب 
األكبر، واألشهر باب الخميس. فتطوع عدد من أفراد الجماعة من أجل حجز المساحة 
الكافية للوفد الذي سيلتحق ببقية أعضائه في فجر اليوم الموالي، وهو يوم العودة 
المظفرة لمحمد الخامس. أما الذين أرهقهم التحضير طيلة أسبوع وأرقتهم واجبات 
المسؤولية، فعن طيب خاطر من الجميع تم الحجز لهم في أحد الفنادق غير المصنفة 
في سويقة الكزا التي كانت في ذلك المساء عبارة عن أسواق مكة في مواسم العمرة 

والحج، بسبب من توافد على الرباط من أبناء الشعب.
وفي ليلتنا تلك ونحن في استسالم تام للراحة البدنية في انتظار من كان عليه 
الدور أن يأتي لنا ببعض ما نسد به الرمق، وكان يسمى محمد السفاج، إذا بصوت 
هذا األخير يهز جدران ذلك المكان مع صوت تدحرج جسم آدمي على درجات ساللم 
الفندق الضيقة، فأسرعنا لنجد أن محمدا السفاج في هيجان كالثور يدفع برجليه 
ويديه جنديا من الحرس الملكي هو وغانية كانت تجالسه على صينية خمر وعربدة، 
فاستفحش ذلك المنظر في ليلة يفترض أن تكون عند هذا الحارس محط احترام 
وتقديس أو في أضعف اإليمان أن تكون على األقل موقرة. وهذا ما اقتنعنا به جميعا. 
أوقفناه عن مهاجمة الحارس الذي أظهر ندمه واعتذاره، فاكتفينا بتوبيخه وتركناه 

يذهب إلى حال سبيله. كان فعال موقفا مؤسفا ومضحكا في نفس الوقت. 
بمجرد أن تبين لنا الخيط األبيض من الخيط األسود، أسرعنا في التوجه إلى 
ربوة سيد المظلوم، وتركيزنا كله على الطريق الموصل إلى الساحة مرورا من تحت 
سكة القطار. فرفعنا أصواتنا لننافس من جاء قبلنا بما نحفظه من أناشيد وطنية 
كان لنا فيها الباع الطويل والحفظ األصيل واألداء الجميل، مما جعلنا نحظى بإعجاب 
المنافس والخليل. وأذكر أننا كنا نغرد بنشيد كنت قد سمعته وحفظته من المطرب 
الذي سبق ذكره باسم اإلدريسي، الشاب األنيق الطويل الذي كنا في حومة القصور 
نتحلق حوله من المساء إلى منتصف الليل فأنساني الدهر اسمه إلى أن ذكرني به 
أخيرا الصديق الفنان العربي الكوكبي، إنه محمد بن حسن االدريسي. كان يحرك 
مشاعرنا ويذكي حماسنا بأبيات شعرية لم يذكر لنا من هو صاحبها وال ملحنها. 
وكنت أحظى بتنويه كل من سمعني أنشدها- إذ أنها وافقت ما أنعم به الله علي 

من طبقة صوتية - وصرت منذ ذلك التاريخ وأنا أطلب بإلحاح إلنشادها.
كانت تلك القطعة الشعرية من أبرز ما تجاوب معه الناس في مدينتي طيلة أيام 
االحتفال بالعودة والخطاب الملكي الذي أصدر فيه محمد الخامس العفو الشامل 
عن كل المعتقلين بمن فيهم أصحاب تلك األحكام الثقيلة المفزعة التي بلغت حد 
اإلعدام. فكنت أصدح بهذه األشعار في حفل زيارة كل مفرج عنه، وفي مقدمة الجميع 
العزوا الذي أصر على أن يحمل ابتداء من بزوغ عهد الحرية لقب »فريندي«، وكأنه 
ولد من جديد. وانطلق معي محمد فريندي بن جلون يشاركني تنشيط كل حفل زيارة 
مفرج عنه من جماعة بالحاج البقال، أو من تعرفوا عليهم داخل السجون، فكان هو 
يفتتح الحفل بالذكر الحكيم على الطريقة الشرقية، وأتبعه أنا بإنشاد تلك األشعار 
المعبرة أحسن التعبير عما يغمرنا من فخر واعتزاز بشرف االنتماء للحركة الوطنية 

الشريفة.
< انتهى

إلى القراء األعزاء،

بشرى لكل القراء األعزاء الذين لم يتمكنوا من متابعة كل حلقات الجزء األول من 
هذه النفحات، فسيصدر قريبا في كتاب بعنوان »ولد القصور« الجزء األول من سيرتي 
الذاتية. وترقبوا بعد عطلة »األسبوع الصحفي«، إن شاء الله نشر الجزء الثاني من 
النفحات والذي سيتناول انخراطي في الحياة الفنية والثقافية هواية واحترافا.  

وكل عام وأنتم بخير.
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منــــــــــــــــــــوعات26
بقلم: أبو أزهار

التحريض إلى األمام
حذف من الكالم
عند أمة اإلسالم

وصار بدله يا غالم
هات العطر والمدام
واصدحي يا أنغام!!

وتنكرنا لهدي اإلمام
نبينا خير األنام

وأغمضنا الحسام
وخنعنا لألزالم

ونكسنا األعالم
ونصبنا الخيام

في غياهب الغيام
وتوسدنا األوهام

واستسلمنا للمنام
وغصنا في األحالم

وقلنا هو مسك الختام!!

م�سـك اخلـتام

الكالم الموزون
اجلمع العام اخلامس حلركة التوحيد واإلصالح

م��ع��ه��ا مظلمة  أو  ال��ش��ع��وب  ف��ي  ال��ت��ج��ارة 
خسيسة، واعتداء كبير، وشغل بها هو ضار 
وغير مجد، وما على الزعماء وال��رواد إال أن 
مستواها،  ورفعة  شعوبهم،  لخدمة  يتجردوا 
والدفاع  الحريات،  وتأمين حاجياتها، وتوفير 
عنها ألن الحرية باب الحياة، ومظهر السؤدد، 
روادا  أح��رارا  جميعا  فلنكن  النصر،  وسبيل 

وشعوبا لينصرنا الله ويكون معنا.

الحياة إذا خلت من التصوف كانت جافة 
جامدة، ألن التصوف يحيي الروح ويبعث األمل 
فيها، ويعطيها معناها الحقيقي، فيستقر الجسد 
التوازن  فيها  والروح، وتسعد األمة، ويتحقق 
الروحي إلى جانب المادي، ألن اإلنسان روح 
وغايات،  وأهداف  وأعمال،  وعواطف  وجسد، 

يعيش على األرض وهو يعفو إلى السماء.

إشراقات إالهية

د.يوسف الكتاني

رغــــم تــعــاطــفــهــا الـــمـــعـــروف مع 
إسرائيل، نشرت المغنية األمريكية 
مادونا صورة ورود أرفقتها بتعليق 
تصف فيه أطفال غزة باألبرياء، كما 
طــالــبــت بــوقــف إطــــالق الــنــار بين 

مما  والفلسطينيين،  اإلسرائيليين 
أثار موجة عارمة من االستياء في 
صفوف متابعيها المؤيدين إلسرائيل، 
خصوصا أن مادونا نفسها توصف 

بالمؤيدة لهذه الدولة.

اآلونة  في  المعلومات  تضاربت 
األخـــــــيـــــــرة حـــــــول حــــمــــل دوقــــــة 
كامبريدج األميرة كايت ميدلتون، لكن 
بيان  أي  يــصــدر  لــم  الساعة  حتى 
لتأكيد  الملكية  العائلة  عن  رسمي 
الخبر أو نفيه.وأكد مصدر مقرب من 
في  مؤخرا  التي شاركت  ميدلتون 
 ،»Wimbledon« مــــــبــــــاراة 
وزوجها األمير ويليام أن خبر الحمل 
 »Jessica Hay« صحيح، كما أعلنت
صديقة الملكة أن جنس المولود هو 
اإلطار،  فتاة. وفي هذا 
 M a r i e « كشفت 
صديقة   »Sutton
الراحلة  األمــيــرة 
أن  ــــــــا،  ــــــــان دي
الثنائي قررا 
إطـــــــــــالق 
اســــــــــــــم 
ـــــا  ـــــان دي

على

كايت ميدلتون 
حامل باألميرة ديانا

وعائلة  العلمي  عمر  بــن  عائلة  تتقدم 
السعيدي بالشكر الجزيل لكل من واساهم 
في فقدان المشمول برحمة الله المرحوم عبد 
المومن بن عمر العلمي، وتدعو الله أال يريهم 

مكروها في عزيز عليهم.
ــه فـــي جنة  ــن رحــــم الــلــه الــفــقــيــد وأســك

الرضوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

شكر على تعزية

مولودتهما 
المنتظرة.

ميريام فارس تحيي حفلتين في المغرب
تعود الفنانة اللبنانية ميريام فارس 
إلى نشاطها الفني الغنائي، مباشرة 
مسلسلها  عــرض  وبعد  رمضان  بعد 
الدرامي األول »اتهام«، حيث من المقرر 
أن تحيي الفنانة حفلتين في المغرب: 
األولى ليلة من ليالي المارينا في مدينة 
 ،2014 3 غشت  في  وذلــك  السعيدية 
والثانية بمهرجان الناظور في 8 غشت 
عبر  ميريام  أعلنت  ما  2014، حسب 
موقع  عـــلـــى  الـــرســـمـــيـــة  صــفــحــتــهــا 

»إنستغرام«.
ميريام  حفالت  أن  ذكــره  والجدير 
الجمهور  مــن  واســعــا  ــاال  ــب إق تــلــقــى 
الفنانات  مــن  جعلها  مما  المغربي، 
المطلوبات في الحفالت والمهرجانات 

المغربية.

تعقد حركة التوحيد واإلصالح جمعها الوطني العام الخامس أيام 8 و9 و10 
تنعقد  بينما  بالرباط،  تعاون ومسؤولية«  »اإلصالح  2014، تحت شعار:  غشت 
الجلسة العامة يوم السبت 9 غشت 2014م، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا 

بالمسرح الوطني محمد الخامس.

االحتفال السنوي بالولي الصالح
 موالي إدريس األكبر

الصوفية  الطريقة  ستحيي 
بتنسيق  المغربية،  العلوية 
مع نقابة الشرفاء األدارسة، 
يوم السبت 9 غشت 2014م 
بعد صالة العصر، احتفالها 

الولي  ــمــوســم  ب الـــســـنـــوي 
الصالح موالي إدريس األكبر 

تحت  بمكناس،  زرهــون  بمدينة 
أهل  عليكم  وبركاته  الله  »رحمة  شعار: 

البيت«.
واالحتفال بموسم المولى 
إدريس األكبر إنما هو تذكير 
لنا بالعديد من المزايا من 
آل  بمحبة  الــتــشــبــث  أجـــل 
الظروف  كانت  مهما  البيت 
لوصية  وتــنــفــيــذا  واألحـــــوال 
وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول 

باالعتناء بآل البيت.

مليكة  اإلعالمية  سعدت 
حفيدها  ـــاد  ـــازدي ب مــــالك، 
شادي في بيت ابنتها زينة، 
وعمت الفرحة أركان البيت 
وقلوب أفراد عائلة المولود 

الجديد.
تتقدم  و»األســـــــبـــــــوع« 
بتهانيها الحارة إلى مليكة 
مالك، وابنتها وجميع أفراد 

عائلتها.

هنيئا مليكة مالك

كايت ميدلتون

ميريام فارس

مادونا املعروفة بدعمها 
إلسرائيل تناصر أطفال غزة
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زمان الرئيس جمال عبد الناصر 
في مصر، كان المصريون يضحكون 
كثيرا على النكت التي كانوا يقولون 
إن أغلبها يأتي من منطقة الصعيد 
بالجنوب، والتي من بينها ما قيل 
أن  أراد  صعيديا  "أن  ال��زم��ان  ذل��ك 
يعملها إرهابي، فخطف أبوه" وهي 
نكتة أصبحت هذه األيام واقعا، في 
طبعا، حيث  السيسي  الفريق  عهد 
أصبح المصريون يبكون كثيرا من 

استفحال اإلرهاب.
اهتمامهم  كثر  م��ن  وال��م��غ��ارب��ة، 
األي��ام، قضوا  دائما وه��ذه  بمصر، 
تتبع  في  المنصرم،  رمضان  ليالي 
أعطاه  مصري،  سينمائي  مسلسل 
الرأي العام المغربي من االهتمام، 
أكثر مما أعطوه للمسلسالت األخرى، 
"صديق  بمسلسل  يتعلق  األمر  ألن 
عبد  ج��م��ال  الرئيس  حيث  العمر" 
المدرسة  أيام  منذ  ارتبط  الناصر، 
بصديق العمر)...( عبد الحكيم عامر، 

صديقه الذي ال يفارقه)...(.
وكانت صداقة عبد الناصر وعبد 
الحكيم عامر، ال تضاهيها صداقة ال 
في المشرق وال في المغرب، ال في 
الماضي، وال في الحاضر، لدرجة أن 
عبد الحكيم عامر سمى ولده األول 
سمى  الناصر  عبد  وجمال  جمال، 

ولده عبد الحكيم.
عبد  أصبح   ،1952 ث��ورة  وبعد 
الحكيم  عبد  وبقي  رئيسا،  الناصر 
عامر صديقا، ثم أصبح شريكا في 
الحكم: ))كانا صديقين حميمين، 
وكانا زميلي ثورة، ورفيقي سالح، كانا 
يبدوان وكأنهما توأمان، وحينما كان 
من  شيئا،  يحتاجون  جمال  أب��ن��اء 
عمهم  إل��ى  يلجؤون  فإنهم  أبيهم، 
عبد الحكيم(( )صالح نصر رئيس 

المخابرات. في مذكرات(.
مهام  تتنامى  ك��ان��ت  م��ا  وب��ق��در 
وانشغاالته  الناصر،  عبد  الرئيس 
بتأميم القنال، وبناء السد العالي، 
الوفي  المهام لصديقه  كان يفوض 
أصبح  ال���ذي  ع��ام��ر،  الحكيم  ع��ب��د 
المسؤول األول عن أجهزة الدولة، 
سياسية،  وع���س���ك���ري���ة،  م���دن���ي���ة، 

واقتصادية.
وعندما أعلنت الوحدة بين سوريا 
ومصر، وهي الفترة التي زار فيها 
الملك محمد الخامس، دمشق، وصلى 
في المسجد األموي، بجانب الرئيس 
ال��ن��اص��ر، ك��ان��ت صالة  ج��م��ال عبد 
العصر متأخرة، وبعد االنتهاء منها 
قال عبد الناصر لمحمد الخامس، ما 
ونخطف  ش��وي��ة،  ن��ب��ق��ى  أن  رأي����ك 
الخامس،  محمد  فأجابه  المغرب، 
كفاية أنكم خطفتم سوريا.. وارتفع 
األمامية  ال��ص��ف��وف  ف��ي  ال��ض��ح��ك 

للمصلين.
ولكن الذي كان قد خطف سوريا 
ف��ع��ال، ه��و ال��ص��دي��ق ال��وف��ي، لعبد 
الناصر، عبد الحكيم عامر، الذي أقام 
مقاولة  شبه  السورية،  الدولة  من 
خاصة به وبأصدقائه، لتنطلق من 

من  جعل  بأنه  مشاعر،  إحساسه 
سوريا دولة هو رئيسها، مثلما عبد 
ل��م��ص��ر، ففشلت  ال��ن��اص��ر رئ��ي��س��ا 

الوحدة طبعا.
يجعل  يتنامى،  عندما  والنفوذ 
الصداقة في خطر خصوصا عندما 
إصدار  في  الوفي،  الصديق  يبدأ 
ليكتب  الرئيس،  علم  دون  األوامر 
م��دي��ر ال��م��خ��اب��رات ص���الح نصر 
))ذكرتني عالقة صديق العمر مع 
عبر  الحكم  بمآسي  الناصر  عبد 
التاريخ، وكيف كان الحكام يضربون 
ع������رض ال����ح����ائ����ط ب���ك���ل ال��ق��ي��م 
اإلنسانية، وحتى بالصداقة)...( 
وكيف  ع��روش��ه��م،  على  محافظة 
إليهم،  الناس  كانوا يقتلون أقرب 
عروشهم  أن  ي���ح���س���ون  ح��ي��ن��م��ا 

مهددة(( )نفس المصدر(.
وكأن مدير المخابرات، الذي كان 
يعيش فترة تضخم نفوذ الصديق 
الوفي، عبد الحكيم عامر، يتذكر قول 

المتنبي:
إذا انقلب الصديق غدا عدوا

مبينا، فاألمور إلى انقالب
هيكل  حسنين  الصحفي  يحكي 
وكان مستشارا للرئيس عبد الناصر، 
أنه بدأ في نشر سلسلة مقاالت في 
األهرام، بقلم الكاتب العظيم توفيق 
وكان  القلق"  "بنك  بعنوان  الحكيم، 
توفيق الحكيم يكتب دائما بصراحة 
الشعب،  به  يشعر  ما  كل  متناهية، 
ليفاجأ حسنين هيكل بالرئيس جمال 
يستدعيه على عجل، وعندما دخل، 
وجد معه صديق العمر طبعا، عبد 
لعبد  الذي كان يقول  الحكيم عامر 
الناصر، يجب منع الكتاب. فقد كان 
هو الذي يتصرف في اإلع��الم، كما 
يتصرف في السياسة، وفي شؤون 
عمره  صديق  مع  ودائما  الجيش، 
الرئيس الذي ال يفارقه)...( وال يهمه 
وعبد  غ��ي��ره..  وال  الحكيم  توفيق 
الناصر يقول له: أعطني الوقت ألقرأ 
ملخص الكتاب، وعبد الحكيم يقول 
يجب  ل��ن��ا)...(  يتعرضون  إنهم  ل��ه: 
وقف النشر، ليقول له عبد الناصر: 
في  استطاع  الحكيم  توفيق  ))إن 
العهد الملكي أن ينتقد، وال أتصور 
في عهد الثورة أنه ال يستطيع أن 
النقد، وأمر  ينتقد كل ما يستحق 
لعبد  ال  )لمصر  باستمرار النشر(( 

الناصر. حسنين هيكل(.

كان صديق العمر، قد حول حياة 
المصريين إلى جحيم، وكان يظهر 
غضباته  ولكن  ه��ادئ��ا،  الصور  في 
والناس  الرئاسة،  أركان  تهز  كانت 
من  يتذمرون  وعسكريين  مدنيين 
صاحب السيد الرئيس، لدرجة ))أن 
جمال عبد الناصر وهو يبدأ تذمره 
م���ن ت��ص��رف��ات ص��دي��ق ال��ع��م��ر قال 
يصبح  والله  يوما:  هيكل  لحسنين 
)نفس  أحسن((  فاروق  الملك  عهد 

المصدر(.
انتهت  اإلغريقية،  المآسي  ومثل 
الحكيم  بعبد  الناصر  عبد  عالقة 
عامر، بعد أن أصبح صديق العمر، 
يعتبر نفسه تجاه الناس، وفي مواقع 
المسؤولية، هو الذي يحمي النظام 

وأنه ال استمرار للنظام بدونه.
عامر  الحكيم  عبد  ك��ان  وطبعا 
الدولة  رئيس  م��ع  موقعه  يستغل 
رئيس  وك��أن��ه  ويصبح  ليستغني 
ل��ل��ب��ورج��وازي��ة ال��ج��دي��دة ف��ي عهد 
الثورة، ليغضب عبد الناصر الذي 
كان يعتبر نفسه رئيس الفقراء)...( 
ف����ي وج�����ه مدير  ي���وم���ا  ف��ي��ن��ف��ج��ر 
المخابرات صالح نصر، ويقول له: 
))يظهر أن الحكاية مش نافعة، أنا 
إلى ستالينية، وسأقضي  سأحولها 
على البورجوازية العامرية)...((( 

)نفس المصدر(.
وفهم الوزراء، وكثير منهم مدينون 
في مناصبهم لكرم صديق العمر، عبد 
منهم  واح���د  ف��ق��رر  ع��ام��ر،  الحكيم 
"عباس رضوان" أن يضغط على عبد 
الناصر، لتعود المياه إلى مجاريها 
لما  "الزجاج  الناصر:  عبد  له  فقال 

يتشرخ ما يتصلحش".
وفي 24 غشت 1967 تم تغليف 
القرار الجديد في الصداقة القديمة، 
الناصر،  عبد  الرئيس  فاستدعى 
صديقه عبد الحكيم إلى العشاء معه، 
ولكن البوليس اعتقله في بيت عبد 
الناصر، ونقل إلى بيته، حيث يصدر 
ب���الغ ان����ت����ح����اره)...(، ول��ك��ن مدير 
مخابرات عبد الناصر، صالح نصر، 
الذي عاش مراحل االنتحار، كتب في 
مذكراته، التي صدرت بعد موت عبد 
ال���ن���اص���ر، وم�����وت خ��ل��ي��ف��ت��ه أن���ور 
ث��الث��ة ال  أم�����ورا  ))إن  ال���س���ادات: 
أهوج وال يسلم  إال  يجترئ عليهن 
السلطان،  صحبة  القليل،  إال  منها 
وائتمان النساء على األسرار، وشرب 

السم للتجربة((.
مصائر  في  التشابه  هذا  عجيب 
الرجال األقوياء، واألصدقاء األوفياء 

عندنا، وعند المصريين.
أقول، عندنا وعند المصريين، ألنه 
وبين  بيننا  ف���رق  ال  ال���واق���ع،  ف��ي 
المصريين، إال ما كان من سبقهم لنا، 
بأيام الفراعنة ودهائهم، والمسافات 
الثقافية  ال��ح��ض��ارة  م��ن  ال��ط��وي��ل��ة 
المصرية، التي نهل منها المغاربة، 
مثلما نهل الحسن الثاني منذ زيارته 
 1958 سنة  للعهد،  ك��ول��ي  األول���ى 
للقاهرة، وكنت مرافقا مالحظا معه 
الناصر  عبد  لجمال  قدمني  حينما 
ل��ه: ه��ا ه��و الصحفي  وك��أن��ه يقول 
دعمه  دائما  يكتب  ال��ذي  المغربي 
اكتشف  وقتها  المصرية،  للثورة 
الحسن الثاني مبكرا ظاهرة صداقة 
العمر، بين جمال عبد الناصر وعبد 
الحكيم عامر، بينما المغرب في ذلك 
الزمان، لم يكن على مستوى رئيس 
الدولة، ال محمد الخامس، وال الحسن 
الثاني، يعرفان سياسة صديق العمر، 
أن  التاريخ  ثنايا  في  معروف  ألنه 
السلطان المغربي ال صديق له، وكل 
المحيطين به خدام مطيعون، عندما 
فإنه  بالعجرفة،  منهم  واحد  يشعر 
أن  يكتشف  وعندما  رأس���ه،  يقطع 
مقربا من الملك يستغني فإنه يقطع 
يده، وحتى بدايات الحسن الثاني، 
أن يتسلط عليه جديرة، كانت  قبل 
الصديق  م����ن  خ���ال���ي���ة  ق����ص����وره 
الداسر)...( ونحن نذكر كيف أنه أبعد 
عنه صديق الدراسة عبد الله غرنيط، 
إب��ع��ادا ق��ات��ال ال ن���زال ن���رى آثاره 
هذا،  غرنيط  حاضر  على  المؤلمة 
وهو الذي كان سليل الوزراء الكبار، 
ورأينا كيف أن الحسن الثاني، أبعد 
بن  سالمة  م��والي  الحميم  صديقه 
وكما  مرسيليا،  في  قنصال  زي��دان، 
من  المغاربة  من  كبير  ع��دد  تخرج 
الحسن  فإن  المصرية،  الجامعات 
الثاني، تخرج من مدرسة جمال عبد 
الناصر، بعد أن رأى كيف أن ثقته 
وعظمته كانت مرتبطة بصديقه عبد 
الحكيم عامر، الذي استدعاه الحسن 
الثاني في أيام ملكه األولى، ليطلب 
وساطته مع جمال عبد الناصر، الذي 
كان يدعم الجزائر، سواء في حربها 
أو في   ،1963 أكتوبر  المغرب،  مع 
ال��م��وال��ي��ة، حيث ك��ان عبد  ال��ف��ت��رة 

المغربية  المعارضة  يدعم  الناصر 
الالجئة في الجزائر، وعندما اجتمع 
عبد  ال��ن��اص��ر  لعبد  العمر  ص��دي��ق 
الحكيم عامر مع الحسن الثاني سنة 
1964 بالرباط تكلم عبد الحكيم باسم 
للحسن  وق��ال  الناصر،  عبد  جمال 
النشاط  ن��وق��ف  ))إن���ن���ا  ال��ث��ان��ي: 
المعارضة  مساعدة  ع��ن  المصري 
صالح  )م����ذك����رات  ال���م���غ���رب���ي���ة(( 

نصر(.
ورغم ذلك، يقول مالحظون مغاربة، 
ذلك  منذ  اتخذ  الثاني  الحسن  إن 
ال��وق��ت ال��ج��ن��رال أوف��ق��ي��ر، صديقا، 
وأمينا على القوات المسلحة الملكية، 
ليدور الزمن، ويغدر أوفقير بالحسن 
ويغدر  منتحرا)...(  فيموت  الثاني 
عامر  الحكيم  عبد  العمر  ص��دي��ق 
بصديقه جمال عبد الناصر، فيموت 

هو أيضا منتحرا)...(.
إن روابط المغرب ومصر، ليست 
والحسن  الناصر  عبد  عهد  وليدة 
الثاني فنحن المغاربة الذين بنينا 
القاهرة، في عهد المعز، والمعز هذا 
))هو  مغربي  ملك  المرابطي  ه��و 
المنصور  ب���ن  ب���ادي���س  ب���ن  ال��م��ع��ز 
الصنهاجي، حينما كان الخليفة في 
مصر من العبيديين واسمه المنتصر 
بالله، والمعز هو الذي انتقل لمصر 
وب������ن������ى م�����دي�����ن�����ة ال�������ق�������اه�������رة(( 

)االستقصا(.
ليذكرنا ابن خلدون، باستمرار هذه 
ويقول:  المرينيين  أي���ام  ال��ع��الق��ة 
الحسن  أب����و  ال��س��ل��ط��ان  ))أرس�������ل 
المريني للناصر بن قالوون صاحب 
الغالية  الياقوت  أحجار  من  مصر 
والزيرجد((  ال��زم��رد  وم��ن  الثمن، 

)تاريخ ابن خلدون(.
المغربية  العالقات  أص��ل  ولكن 
المصرية، كان منذ أيام الفاتح موالي 
التنكيل  ال���ذي ه���رب م��ن  إدري����س، 
األموي ولجأ إلى مصر، حيث رافقه 
المواطن المصري راشد وحماه إلى 
المغرب معه، وكانت لهذا  أن دخل 
تأسيس  في  األول��ى  اليد  المصري 
الدولة اإلدريسية بالمغرب، كما كان 
ألقطاب الفكر المصريين اليد الكبرى 
في خلق الحركة الوطنية بالمغرب، 
قبل الحماية وبعدها، عبد الرحمن 
عبده  محمد  وال��ش��ي��خ  ال��ك��واك��ب��ي، 
أسس  ال��ذي  رض��ى  رشيد  والشيخ 
جريدة المنار لنشر قضايا المغرب، 
كما استقدم السلطان عبد العزيز أول 
مطبعة من مصر لنشر الصحافة في 

المغرب.
قد  الخامس  محمد  الملك  وك��ان 
وص��ل إل��ى اإلس��ك��ن��دري��ة على متن 
الباخرة سنة 1948، حيث كان يصلي 
المغرب  ب��ي��ن  ف��س��م��ع  األزه�����ر  ف���ي 
به  أعجب  للقرآن،  مقرئا  والعشاء، 
وسأل عنه، فأجابه بأنه متأصل من 
استقرت  سوسية،  مغربية  عائلة 
بمصر منذ عشرات السنين، فأحضره 
المغرب،  إلى  معه  الخامس  محمد 
واس��م��ه ال��ح��اج عبد ال��ق��ادر صالح 
قبل  له  مرافقا  وأصبح  السوسي، 
جد  صهري  وه��و  وب��ع��ده،  المنفى 
زوجتي )اقرأ كتاب صحفي وثالثة 
ليبقى  العلوي(،  لمصطفى  ملوك، 
المصريين  للعلماء  قبلة  المغرب، 
حيث استقبل محمد الخامس، الكاتب 
طه حسين، إلى أن كاد الفنان عبد 
على  حتفه  يلقى  أن  حافظ  الحليم 
رفض  ألن��ه   ،1971 انقالبيي  أي��دي 
ق����راءة ب��ي��ان ال��ث��ورة ض��د الحسن 

الثاني.
وهي تفاصيل، وأكثر منها، مطلوب 
المشير  ال��ج��دي��د  رئ��ي��س مصر  م��ن 
السيسي، أن يتأسف، لكونه لم يجعل 
من المغرب، محط زيارته األولى بعد 
تنصيبه وذهب إلى الجزائر، ربما، 
العالقات  ج�����ذور  ي���ع���رف  ال  ألن����ه 

المغربية المصرية.

 مصطفى العلوي

الضـــائعة
الحقيقة

تجربة صداقة رئيس الدولة تؤدي دائما إلى الموت

الحسن الثاني يقدم الصحفي مصطفى العلوي، للرئيس جمال عبد الناصر، وكأنه يقول له ها هو 
الصحفي الذي كتب دعمه للثورة المصرية، وإلى أقصى اليمين المستشار محمد عواد

عامر كان »صديق العمر« لعبد الناصر


