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ننننن:
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بقلم : مصطفى المتوكل الساحلي
 

َكاَم  َياُم  الصِّ َعَلْيُكُم  ُكِتَب  آَمُنواْ  الَِّذيَن  َها  أَيُّ يا   »: تعاىل  قال 

ُكِتَب َعَل الَِّذيَن ِمن َقْبِلُكْم لََعلَُّكْم َتتَُّقوَن. » سورة البقرة.

َتَعاَوُنوا  َواَل  َوالتَّْقَوى  اْلِبِّ  َعَل  َوَتَعاَوُنوا   ( تعاىل:  قال 

َعَل اْلِْثِم َواْلُعْدَواِن ( سورة املائدة.

الناس عدالة  يجسد  أن  أجل  من  إال  اللهي  الوحي  نزل  ما 

والتكامل  واألخوة  الرحمة  ..ولتعم  األرض  يف  السامء 

الديانات  اختلفت  ولو  والقبائل  الشعوب  بني  والتعاون 

التاريخ   عب  الصالحية  الحركات  قامت  .. وما  واملرجعيات 

وبعدما بلغ  عندما  إال  وثوريون  ومتنورن  مفكرون  وبرز 

وعت بإطالق  منذ  البرشية  ضحت  وما   .. مداه  الظلم  

بسبب  فسد   ما  إصالح  أجل  من  إال  وانتفاضاتها  ثوراتها 

تسلط  بسبب  أو  انحرافها،   أو  السياسات  موازين  اختالل 

ممن  يواليهم  ومن  الدين  رجال  وبعض  الحكام  بعض 

يتنكرون للحق ومييلون لنقيضه ..

يكونوا  فيهم أن  واملؤمنون يفرتض  الرساالت  فأتباع 

مسؤولياتهم  من  األرض  يف  الله  خلفاء  ألنهم  لها  فعليني  ممثلني 

كل  يف  واالنصاف  والحق  والعدل  الصدق  تجسيد  الكبى 

ورحامء  حياتهم مصلحني ومتضامنني  يف  فيكونوا   .. يشء  

يف  أنهم  يبني  و  بنيِّ  الحال  واقع  أن  ، إال   ... وكرماء وعاملني 

البيضاء  املحجة  عن  زاغوا  ..حيث  ذلك  نقيض  األمر  غالب 

صقال  والصوم  الصالة  فال  املستقيم  الطريق  وأضاعوا 

مهم  قوَّ للقرآن  وتدبرهم  قراءتهم  وال   .. وسلوكهم  نفسيتهم 

ليخرج  جاء  الذي  الخاتم  ومنهم  والرسل  األنبياء  والسري   ..

منهم  النور..استفادوا واقتبسوا  إىل  الظلامت  من  الناس 

وأصيبوا  وتشتتوا  ..فانهزموا  أحوالهم  ويصلح  يطور  ما 

فعلته  مبا  والنفسية  واالقتصادية  االجتامعية  املشاكل  بكل 

الله ينرص  أن  العلم  حق  يعلمون  وهم  وقراراتهم   أيديهم 

الظاملة  األمة املؤمنة  عل  واملرشكة  العادلة الكافرة  األمة 

بن  املستورَد  سمع   العاص  بن  عمرو  أن    األثر  يف  .. جاء 

تقوم  بقوله:  وسلم  عليه  الله  صل  النبي  عن  يحدث  شداَد 

تقول؟  ما  أبرص  عمرو:  له  قال  الناس.  أكرث  والروم  الساعة 

الله  صل  الله  رسول  من  سمعت  ما  أقول  املستورد:  فقال 

لخصاال  فيهم  إن  ذلك،  قلت  لنئ  عمرو:  فقال  وسلم.  عليه 

بعد  إفاقة  وأرسعهم  فتنة،  عند  الناس  ألحلم  إنهم  أربعا: 

ويتيم  ملسكني  وخريهم  فرة،  بعد  كرة  وأوشكهم  مصيبة، 

امللوك.  ظلم  من  وأمنعهم  جميلة  حسنة  وخامسة  وضعيف، 

رواه مسلم.

..مع  والعالقات  واملال  والعمل  والروح  النفس  تزكية  إن 

التثمني  هو  الحقيقي  معناه  وترشيده ،  السلوك  تهذيب 

املخلصني  مدارج  إىل  النسان  بحياة  والسمو  والتطهري 

لالستبداد  السلبية  اآلثار  من  وتحصينها  املنصفني، 

واالستغالل  واالستهتار   األموال  واكتناز  والطمع  والغرور 

املهني واملاس  بكرامة الناس ..

مل  الحج إن  وحتى  والزكاة  والصالة  والصوم  فالتوحيد 

وال  قيمة  فال  والعالقات  السلوك  ب  ويهذَّ النفس  بهم  تتطهر 

له ألن   الدعوة  يتقمصون   أو  الميان   يدعون   ملن  مصداقية 

وسمعتهم  مكانتهم   عل  كارثيا  وخطرهم يكون  رضرهم 

والدخيلة  الخارجية  املخاطر  كل  من  أكب  أمتهم  واستقرار 

التي تتهددهم ..

عن  املفطرات عبارة  عن  رمضان  شهر  يف  االمتناع   إن 

والصامئة   الصائم  فيه  يطور  وروحي  وفكري  عميل  مترين 

بالفطرة  لعامل  فيه  الكامنة  النرية  والطاقات  القدرات 

وطيب،   جميل  ماهو  كل  ولفعل  يشء،  كل  يف  الحكمة 

ونقاء  صفاء  يفسد  ما  كل  عن  املستويات  املختلف  واالبتعاد 

نسبة  بأية  نجح  فإن  التقوى،  يشل  ما  كل  وتجنب  الميان، 

أكرث  أو  النسبة  بنفس  خارجه  وفشل  ذلك  يف  رمضان  يف 

الفاضلة فقد نافق وأساء ملبادئ  أخالقه  وعطل  ناقض  أو 

دينه، وتجاهل وصايا الرب وعصاه واعتدى ..

واملجتمع يجب  للنفس  ماييسء  وقول  فعل  عن  االمتناع  إن 

يظلم     ال  ونهارها،  ليلها  العمر  وسنوات  يستغرق أشهر  أن 

..إلخ،  يحقر  وال  بالباطل  الناس  أموال  يأكل  وال  واليستغل 

أو  لخوف  أو  القدرة   الفعل  لستحالة  عن  امتنع  إن  أما 

الميان  من  ذلك  يعتب  فال  تردد   أو  وسلطة،  مال  متلك  عدم 

وصالح  النية  وصفاء  الصدقية  عليه  ترتتب  السليم الذي 

األعامل  ..

الضعيف  الدخل  وأصحاب  واملساكني  إن الفقراء 

يف  الصوم  بها  جاء  التي  الصيغ  بكل  يصومون  واملحدود  

وعن  الكالم،  عن  ..يصومون  واملعتقدات  األديان  من  العديد 

املباركة، وعن  والراحة  التام  التداوي  وعن  الطيب،  األكل 

رمضان،  وشهر  والتطوع  السنن  ويصومون  الالئق،  السكن 

أمثانها،  املرتفعة  واأللبسة  األطعمة  أكل  عن  ويصومون 

الفقر  وانتشار  واالجتامعي  االقتصادي  القهر  طغيان  بسبب 

لتخليصها   للنفس  وترويضا  وورعا  زهدا  وليس  والجهل 

وتحريرها من » سجن« املاديات ...

بقية ص: 3

ننن ننننننن نننننننن

الرجاء يواصل تراجعه ونهضة 

بركان يخطو نحو العبور  

ــي الــمــتــنــاول،  ــان ف ــوز كـ ــي فـ ــه الــمــتــواضــعــة، وفـــرط ف ــروض ــيــضــاوي ع ــب واصـــل الـــرجـــاء ال

في  ــاء،  األربـــعـ يـــوم   3  –  3 الــغــانــي  ــارز  ــت س ــا  ــ أدوان مضيفه  ــام  أمـ ــعــادل  ــت ال ــخ  ف ــي  ف بسقوطه 

االفــريــقــي  ــاد  ــح االت كـــأس  لمسابقة  الــنــهــائــي(  )ثــمــن  الــمــجــمــوعــات  دور  ــن  م الــثــانــيــة  الــجــولــة 

لكرة القدم. 

األولــى  للمرة  المجموعات  دور  ــي  ف ــشــارك  ي ــذي  الـ ــان،  ــرك ب نهضة  ــل  واصـ المقابل  وفــي 

يونياو  مضيفه  حــســاب  على  ــان  وكـ ــتــوالــي  ال على  الــثــانــي  ــوزه  فـ وحــقــق  تألقه  ــاريــخــه،  ت ــي  ف

ديبورتيفو دي سونغو الموزمبيقي 2 – 0. 

وكــان  مـــرات   3 البيضاوي  ــاء  ــرج ال تــقــدم  ــى،  ــ األول المجموعة  ضمن  ــى  األولـ ــاراة  ــمــب ال ففي 

الدقيقة  فــي  الــتــعــادل  ــدف  ه استقلبت  شباكه  أن  بيد  غالية،  نقاط   3 كسب  ــى  إل طريقه  فــي 

الرابعة، قبل األخيرة، من الوقت بدل الضائع. 

الصيام المطلوب منا في رمضان وغيره .. االمتناع عن السياسات المبهمة الفاشلة

»سنطرال دانون«  تطلب الصلح من املستهلكني 

وتخفض سعر الحليب بدرهم يف رمضان  
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عبد الحميد جماهري

hamidjmahri@yahoo.fr

واش بصح كاين 

مغاربة كايعرفوا  

 يحسبو …  حتى  

   1700 مليار  ؟

آخر خب

توقيف مجلس جهة كلميم-واد 

نون مع تعيين لجنة خاصة 

يعهد إليها بتصريف أموره 
كلميم- جهة  مجلس  توقيف  عن  الداخلية  وزارة  أعلنت   

بترصيف  إليها  يعهد  خاصة  لجنة  تعيني  مع  نون  واد 

أمور املجلس الجارية خالل مدة التوقيف.

أنه  األربعاء،  بالغ،    يف  الداخلية  وزارة  وذكرت 

وزير  قام  فقد  الجهة،  مصالح  سري  انتظام  عل  حرصا 

الفصل  من  الثانية  الفقرة  أحكام  إىل  استنادا  الداخلية، 

عل  الحكومة  مبوجبها  تعمل  التي  الدستور،  من   89

األوىل  الفقرتني  ألحكام  وتطبيقا  القوانني،  تنفيذ  ضامن 

14- رقم  التنظيمي  القانون  من   77 املادة  من  والرابعة 

بتوقيف  القايض  القرار  باتخاذ  بالجهات،  املتعلق   111

خاصة  لجنة  تعيني  مع  نون  كلميم-واد  جهة  مجلس 

مدة  خالل  الجارية  املجلس  أمور  بترصيف  إليها  يعهد 

التوقيف.

مكونات  كافة  تقوم  أن  يف  االمل  عن  البالغ  وعب 

مقاربة  يف  االنخراط  بهدف  ذاتية  مبراجعة  املجلس 

التضامن  يسوده  مناخ  يف  العمل  ملواصلة  جديدة  إيجابية 

عل  العامة  املصلحة  وتغليب  البناء  والتعاون  الفعيل 

االعتبارات الضيقة.

املوكول  الدستوري  الدور  من  انطالقا  أنه  البالغ  وذكر 

ومامرسة  القانون  تطبيق  تأمني  شأن  يف  الجهات  لوالة 

جهة  وايل  رفع  الجهات،  مجالس  لسري  القانونية  املراقبة 

حول  مفصال  تقريرا  الداخلية  وزير  إىل  نون  كلميم-واد 

فيه  استعرض  نون،  لكلميم-واد  الجهوي  املجلس  وضعية 

منذ  الجهة  مجلس  منها  يعاين  التي  االختالل  مظاهر  أهم 

الجمود  من  حالة  عليها  ترتبت  والتي   ،2017 سنة  مطلع 

املجلس،  أشغال  انتظام  عل  سلبا  انعكست  والتعرث 

وملتمسا  استعجاليا،  طابعا  يكتيس  األمر  أن  معتبا 

حد  لوضع  الالزمة  االجراءات  اتخاذ  الداخلية  وزير  من 

تهدد  والتي  املذكور  املجلس  يعرفها  التي  للوضعية 

تعرث  مظاهر  أهم  ومن  سريه.  بحسن  ومتس  مصالحه 

عمل مجلس الجهة، يشري البالغ

جاللة امللك يدشن املستشفى القليمي »األمري موالي 

عبد الله« بسال بطاقة استقبال تبلغ 250 رسيرا
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أسرة األمن الوطني تحتفي 

بالذكرى الثانية والستين لتأسيسها

ضمن  هذا  العدد  الملحق الثقافي 

محمد نورالدين أفاية:

فكر العروي ومسألة سوء التفاهم

محمد الشايب:

أنيس الرافعي المتمرد المتفرد
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بديعة الرايض: ستة أيام يف لبنان 

سفر بحرقة السؤال

عبد السالم رجواين: الصني الشعبية

األرض والثقافة والنسان

ادريس كثري: الفلسفة .. إىل أين؟

الفلسفة في المغرب إلى أين؟
6 /5

واشنطن تدرج تنظيم داعش بالصحراء 

الكبرى على الئحتها السوداء لإلرهاب

03

19


