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تتساءل:  األلسنة  ب��دأت  وعندما 
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مبناسبة عيد املولد النبوي تتقدم »األسبوع« 
بصادق تهانيها إلى جاللة امللك محمد السادس وولي 
عهده وكافة أفراد األسرة امللكية، وإلى جميع قرائها 
الكرام وقارئاتها املصونات، وتدعو الله بهذه املناسبة 
الدينية أن يصون اإلسالم واملسلمني من كل األخطار 

احملذقة بهم.
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 املرحوم
بن حمو

الرباط.األسبوع
هذه الصورة البشعة ليد مقطوعة، على الطريقة الهمجية، 
تتجرأ األسبوع على نشرها رغم بشاعتها، وقد أخذت، بعد 
أن نفذ إسالميو مالي ما يسمونه حكم الشريعة بقطع يد 
واحــد قالوا إنــه ســارق، ولــم يثبتوا ذلــك في حقه، ولكنهم 

قطعوا يده مبوس. وتتصورون بشاعة املنظر.
إن املبالغة في هذا النوع من تطبيق الشريعة، هي التي جتعل 

العالم أجمع يسارع إلى مهاجمة أصحاب هذه املبادرات.

الشريعة .. التي عجلت بالهجوم 
الدولي على إسالميي مالي

محمد ادعيدعة لألسبوع:

إن رضيع اجلنرال 
أوفقير يقود اجليش 

اإلسرائيلي

»اإلرهايني«

 امللك احلسن الثاني
واجلنرال الدليمي

 سامي
ترجمان
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ف���ي س��اب��ق��ة هي 
األولى من نوعها، 
وزارة  اش���ت���رط���ت 
على ممثلي  اإلتصال 
وسائل اإلعالم األجنبية 
ف��ي احلصول  ال��راغ��ب��ن، 
مهنة  ملمارسة  اعتماد  على 
كشفا  ي��ق��دم��وا  أن  ال��ص��ح��اف��ة، 
مبداخيلهم الشهرية عن السنة 

االخيرة من العمل.

وبينما ينتظر أن يرضخ اغلبية 
القرار،  ل��ه��ذا  ب��االم��ر  املعنين 
الوضعية  م��ن  اخل���وف  نتيجة 
ق���د يتسبب  ال��ت��ي  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
اإلعتماد،  جت��دي��د  ع����دم  ف��ي��ه��ا 
القنوات  مم��ث��ل��ي  ب��ع��ض  ف����إن 
ينتظرون  األجنبية،  والصحف 
ما ستسفر عنه الشكايات التي 
رفعوها ملصطفى اخللفي وزير 

اإلتصال.

أح����د امل��ع��ن��ي��ن ب���ه���ذا ال���ق���رار 
الصحفين  إن  ل��أس��ب��وع،  ق��ال 
املعتمدين باملغرب يخافون من 
على  تفرض  قد  التي  الضريبة 
أن��ه��م خائفون  ك��م��ا  أج���وره���م، 
م����ن إم���ك���ان���ي���ة ن���ش���ر ل���وائ���ح 
باملغرب  املعتمدين  الصحفين 
نشر  إط���ار  ف��ي  مداخيلهم،  م��ع 
اللوائح الذي دأبت عليه حكومة 

العدالة والتنمية )..(.

ثبت  الذين  املتمردين  كل  معاقبة  على  الشعبية مؤخرا  السياسي حلزب احلركة  املكتب  رأي  استقر 
تورطهم في التحضير النقالب ضد االمن العام امحند العنصر)..(، هذه اللجنة التأديبية تتكون 
من شخصيات غير معروفة داخل حزب احلركة الشعبية، من مت يطرح سؤال، كيف ميكن للجنة 

تتكون من الشباب أن تعاقب عضوا في املكتب السياسي منذ تأسيس احلركة الشعبية، وعلى 
أي أساس.

عادل  تعين  فإن  معروفا،  الشعبية  احلركة  حزب  داخ��ل  الصراع  أقطاب  كان  وإذا 
الشتيوي كمنسق لهذه اللجنة، يطرح عدة إشكاالت فيما يتعلق بحيادها، حسب 

مصادر مطلعة، فعادل الشتيوي هو مستشار محمد أوزين وزير الشبيبة 
والرياضة، واغلبية املتمردين هم خصوم أوزي��ن، فكيف ميكن 

للرئيس أن يحكم ورئيسه هو اخلصم، هكذا يتساءل 
بعض احلركين.

األجنبية مستشار أوزين يتولى تأديب خصوم الوزير اإلعالم  وسائل  ممثلو 
احلساب كشف  من  خائفون 

أع��ل��ن��ت إس���رائ���ي���ل رس��م��ي��ا ع���ن تعين 
قائدا  الترجمان  سامي  ماجور  اجلنرال 
أنه من  اإلسرائيلي مؤكدة  على اجليش 

أصل مغربي.
ابن  أن هذا اجلنرال، هو  واحلقيقة هي 
ترجمان  دافيد  اليهودي  املغربي  الثري 
املنتمي ملنطقة بوذنيب، والذي كان ميلك 
مونوبري في فرنسا وآخ��ر في مكناس، 
وهو الذي كان اجلنرال أوفقير في حياته 
ي��ؤك��د أن ال��ت��رج��م��ان رض���ع م��ن ث���دي أم 

اجلنرال أوفقير.
عن  م��س��ؤوال  بقي  ال���ذي  ه��ذا  الترجمان 
أوفقير  اجل��ن��رال  إرث  م��ن  كبير  ج��ان��ب 
إلى أن توفي سنة 2006، قد ورد اسمه 
عن  ألفت  التي  الثالث  الكتب  في جميع 
اجل��ن��رال أوف��ق��ي��ر م��ن ط��رف زوج���ة هذا 

األخير وولده وابنته.

إن رضيع اجلنرال أوفقير 
األقطاب يحضرون ميالد يومية اقتصادية جديدةيقود اجليش اإلسرائيلي

البيضاء.األسبوع

اخللفي،  االتصال،  وزير  وجد 
ب���ن أصحاب  غ���ارق���ا  ن��ف��س��ه 
األمسية  ت��ل��ك  ف���ي  امل���الي���ي���ر، 
ال��ش��اع��ري��ة ال��ت��ي ش���دت فيها 
بفندق  امل��وس��ي��ق��ي��ة،  األحل����ان 
بالبيضاء،  اجلديد  سوفيتيل 
املنصور  فندق  أصبح  وال��ذي 
بجانبه يظهر كبناية متهاوية.

احتفال  امل��ن��اس��ب��ة،  وك���ان���ت 
تصدر  التي  ليزيكو،  ج��ري��دة 
االقتصادية  امل��ج��م��وع��ة  ع���ن 
موالي  القطب  ي��رع��اه��ا  ال��ت��ي 
حفيظ العلمي، ويديرها قيدوم 
املساء، سمير شوقي،  جريدة 
التهافت  س��ر  اجلميع  ليفهم 
الذي  احلفل  ه��ذا  على  الكبير 
في  امللكي  املستشار  حضره 
شؤون االقتصاد أندري أزوالي 
بجانب رئيسة املقاولن، مرمي 
الصحافة  وأقطاب  صالح  بن 

واالقتصاد والسياسة طبعا..
ف����ي مجال  اخل����ب����راء  وك������ان 
الصحافة والنشر قد خططوا 

املكونة  ب���احل���روف  ل��ت��الع��ب 
وحتويلها  ل��ي��زي��ك��و،  ل��ع��ن��وان 
إلى  تقريبا  احل����روف  بنفس 
بعنوان  اق��ت��ص��ادي��ة،  ج��ري��دة 

تفاؤل  إيكو«، عربونا عن  »لي 
االقتصاد،  مبستقبل  ك��ب��ي��ر 
ف��ي زم��ن األزم���ة ال��ش��يء الذي 
يفسر ضخامة احلدث ويفسر 

تغيب زمالء املهنة املسؤولن 
ليكونوميست،  ج���ري���دة  ع���ن 
املقربن  معاتبة  م��ن  خ��وف  ال 
م��ا كتبته  م��ن احل��ك��وم��ة على 

امل��س��ؤول��ة ع��ن ه��ذه اجلريدة 
االقتصادية، التي وصفت 
بالكباش،  املنتخبن 
رأوا  ألن���ه���م  ول���ك���ن، 
التي  اخل���ط���وة  ف���ي 
مجموعة  قطعتها 
موالي حفيظ العلمي 
يومية  ب������إط������الق 
اقتصادية »لي إيكو« 
لالكونوميست  سحبا 
في  القطبية  م��ج��ال  م��ن 
مجال الصحافة االقتصادية، 
اقتصادية  مجموعات  وكانت 
كبرى قد قدمت عروضا مغرية 
لشراء اجلريدة التي يرأسها 
ولكن،  الديلمي،  املنعم  عبد 
االقتصاد،  أق���ط���اب  ه���م  ه���ا 
يومية  يحضرون حفل ميالد 
اق��ت��ص��اي��ة أخ�����رى، رمب���ا لن 
في  اخل���وص  غلطة  ف��ي  تقع 
احلدود  م��ادام��ت  السياسة، 
والسياسة  االق���ت���ص���اد  ب���ن 
م��رس��وم��ة م��ث��ل اجل����دار الذي 
ش���ي���ده اجل���ي���ش امل��ل��ك��ي بن 

اجلزائر والصحراء.

من هو أخطر على املغرب: جديرة أو فؤاد الهمة؟
البيضاء.األسبوع

فاجأ طلبة، وبعض خريجي املعهد العالي للصحافة واإلع��الم بالدار 
البيضاء، مدير األسبوع مصطفى العلوي، بأسئلة محرجة، كشفت أن 
ما يقال من أن شباب اليوم، غير محيطن بالعمل السياسي، هو مجرد 

وهم.
ورمبا ألن هذا املعهد، يكون صحفين كثير منهم أصبحوا مسؤولن 
في قنوات إذاعية وتلفزية من قبيل خريجة املعهد التي أصبحت مؤخرا 
مديرة إلذاعة مونتي كارلو. فإن طلبة هذا املعهد، متخصصون أيضا في 

طرح األسئلة الصحفية احملرجة.

فقد سأل طالب، مدير األسبوع مثال عن العالقة بن فؤاد الهمة وإدريس 
البصري، نفس السؤال طرح عن التشابه في الظروف بن املستشار 
امللك  صديق  واملستشار  جديرة،  رضى  أحمد  الثاني  احلسن  صديق 

محمد السادس فؤاد الهمة.
مدير األسبوع، وبعد أن طمأن املتسائلن إلى أن الظروف تغيرت، وأراد 
أن يقول بأن ظروف جديرة وإدريس البصري جعلتهم أخطر على الرأي 
الطلبة، في انشغالهم مبستقبل  الهمة. تعمقت أسئلة  العام من فؤاد 
حرية التعبير في املغرب، دون أن يكون أي سؤال يهم مستقبل السائل 
مجال  على  املقبلن  العاملن  أن  إل��ى  مطمئنة،  ظاهرة  وه��ي  بنفسه، 
الصحافة لن يكونوا فاقدي الوعي)...( ككثير من الصحافين احلالين. 

املغرب، وال��ذي يعتبر  الوافدين على  طلحة جبريل قيدوم الصحفين 
املؤطر املهني للمعهد، أدار املناقشات بالكثير من االستغراب، في نبوغ 

هؤالء الطلبة الذين تعلموا املهنة على يديه.
قبيل  م��ن  امل��ش��اغ��ب��ة)...(  التدخالت  بعض  رغ��م  طيبة،  كانت  امل��ب��ادرة 
تدخل طالب أمازيغي انتقد مقال مصطفى العلوي بعنوان »الفنيقيون 
قادمون«، ورمبا لم يقرأ املقال، ألن تعليقه كان مخالفا جلوهر املوضوع، 
)عدد  األسبوع  أجرته جريدة  الذي  االستجواب  يقرأ  لم  أنه رمبا  كما 
21 يونيو 2012( مع القطب األمازيغي األستاذ عصيد، إال أن أغلبية 
الطالبات والطلبة أظهروا خالل املناقشة، أن مستقبل العمل الصحفي 

في املغرب، بخير.

طلبة المعهد العالي للصحافة هلعون:

مدير األسبوع مصطفى العلوي يتوسط بعض الطلبة ومن بينهم واضعة األسئلة أسماء عبايبة جانب من احلضور

 العلمي
وبنصالح

سامي
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الرباط.األسبوع

ال��ه��ادي خيرات  وع��ب��د  لشكر  ادري����س 
اليوم  لكنهما  قديما،  حميمان،  صديقان 
يقود  واح��د  نقيض،  طرفي  على  يوجدان 
اإلتحاد االشتراكي وواحد اكتفى بالعضوية 
في المجلس الوطني، هذا األخير )خيرات(، 
خرج ليقول لوسائل اإلعالم ان لشكر فشل 
لإلتحاد  أول  ككاتب  له  امتحان  أول  في 
اإلشتراكي،« ادريس لشكر ماشي ديال راسو، 
فهو محاط بأشخاص ال يقدرون المسؤولية، 
وليست لهم تجربة، فلو نجح التوافق لجرت 

األمور بشكل آخر«.
خيرات الذي كان يفضل التوافق، يوجد 
اإلشتركي،  اإلت��ح��اد  ج��ري��دة  رأس  ع��ل��ى 
ويتقاضى راتبه البرلماني باإلضافة إلى 
راتبه الصحفي، غير أن خرجته األخيرة قد 
يهاجم  أن  يعقل  ال  إذ  ب��س��الم،  ت��خ��رج  ال 
المسؤول األول عن إعالم الحزب الكاتب 
األول في صحف أخ��رى حسب قول أحد 

القياديين في االتحاد.
التحركات  تعصف  أن  ينتظر  تم  وم��ن 
المرتقبة بخيرات في حالة إذا لم يحصل 
هناك توافق جديد، علما بأن الخالف بين 
خيرات ولشكر هو خالف قديم، منذ كان 
خيرات يتغاضى عن أنشطة لشكر في الوقت 
الذي تتحدث عنها بقية الجرائد )..(، وربما 
الجماهري  حميد  يعلن  لكي  الوقت  حان 
عضو المكتب السياسي عن حلمه الكبير 

في الوصول إلى قمة الجريدة )..(.

موظفي  ص���ف���وف  ف���ي  ح���دي���ث  ال 
ومستخدمي البعثات الدبلوماسية 
األجنبية باملغرب، إال عن استباحة 
لدن  من  البنكية  أرصدتهم  بعض 
األخيرة  ه���ذه  ال��ض��رائ��ب،  إدارة 
احلسابات  ب��ع��ض  ع��ل��ى  ح��ج��زت 
استخالص  انتظار  ف��ي  البنكية، 
الدخل  ع��ل��ى  ال��ض��ري��ب��ة  أق���س���اط 

املتراكمة منذ سنوات.
املوظفون املساكني، فوجئوا بإدارة 
مببالغ  تطالبهم  وه��ي  الضرائب 
سنتيم  م��الي��ني   3 ب���ني  ت���ت���راوح 
أحد  إن  ب��ل  م��الي��ني س��ن��ت��ي��م،  و8 
ف��ي س��ف��ارة دول��ة كبيرة  املوظفني 
)..(، وجد نفسه مطالبا ب��أداء 30 
علمته  م��ا  حسب  سنتيم،  مليون 
األسبوع من مصادرها التي أكدت 
تتم  ب��االم��ر  املعنيني  م��راس��ل��ة  أن 
الشخصية  وعناوينهم  بصفاتهم 
بالضريبة  يتعلق  م��ا  أن  واحل���ال 
على الدخل هو موضوع يجب أن 
يحسم في عالقة مع املشغل وهو 
في هذه احلالة السفارات األجنبية 

املعتمدة في املغرب.
إلدارة  م����ب����رر  أي  ي����وج����د  وال 
الضرائب، في جتنبها للتشاور مع 
أرباب العمل سوى اخلوف من هذه 
تستغل  التي  االجنبية،  السفارات 
شروطها  لتفرض  املغاربة  إهمال 
من  الشريحة  ه��ذه  على  اخل��اص��ة 
امل��وظ��ف��ني، ال��ذي��ن ال ت��ع��ت��رف بهم 

وزارة التشغيل املغربية، وأكثريتهم 
الصحية  التغطية  م��ن  م��ح��رم��ون 
والضمان اإلجتماعي. وقد تسبب 
املستخدمني  أرص��دة  على  احلجز 
اإلجتماعية  الوضعية  تفاقم  ف��ي 
لبعض األس��ر، خاصة األسر التي 
أدوي��ة شهرية  بشراء  تلتزم  كانت 
بينما  امل��زم��ن��ة،  األم����راض  لبعض 

االخرين  املستخدمني  آالف  ينتظر 
ما ستجود  املجموع(،  في   3000(
به احلكومة من حلول، بعد مراسلة 
رئ��ي��س احل��ك��وم��ة ع��ب��د اإلل����ه بن 
كيران، والذي لم يتفضل حتى اآلن 
باستقبال  القضية  حساسية  رغم 
الذين  العمال،  ه��ؤالء  عن  ممثلني 
دخل بعضهم في نزاعات قضائية 

مع إدارة الضرائب.
وكانت جمعية أعوان وُمستخدمي 
األجنبية  الدبلوماسية  البعثات 
باملغرب، قد أوضحت في بالغ أنها 
بعثت برسالة إلى رئيس احلكومة 
الفرق  وج��م��ي��ع  امل���ال���ي���ة  ووزي������ر 
البرملانية، تقول فيها، أن البعثات 
منذ  باملغرب  توجد  الدبلوماسية 
قانون  أن  ك��م��ا  ال��ب��الد،  اس��ت��ق��الل 
مت  ال��دخ��ل  على  العامة  الضريبة 
إقراره بظهير شريف منذ أزيد من 
عشرين عاما لم يطبق عليهم طيلة 
عن  السؤال  ليطرح  السنني،  ه��ذه 
سبب الشروع في تطبيقه في هذا 

الوقت بالذات.

فضيحة.. برلماني يتلقى راتبا من الغرفة 
الثانية بعد أربع سنوات من »إستقالته«

الصورة التي تسببت في 
تكسير سمعة المغرب

مصطفى المريني
elmarini.mustapha@gmail.com

يبدو نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب التقدم 
واالشتراكية وعضو التحالف الحكومي أكثر 
مكونات األغلبية، بعد حزب العدالة والتنمية 
اندماجا في دينامية الحكومة، وانضباطا إلى 
ميثاقها وعمال ضمن أجندتها، وأكثرها دفاعا 
بجدواها  وإيمانا  الحكومة،  استمرارية  عن 
وقدرتها على انجاز مجموعة من االصالحات 
ال��ه��ي��ك��ل��ي��ة ال��ك��ب��رى ال��ت��ي اس��ت��ع��ص��ت على 
نظام  إص��الح  مثل:  المتعاقبة،  الحكومات 
المقاصة وأنظمة التقاعد.. بل أكثر من هذا، 
يقُرّ حزب التقدم واالشتراكية، سليل الحزب 
الشيوعي، بأن حزب المصباح ذي المرجعية 
اإلسالمية هو حزب المرحلة بدون منازع.   

من  لكل  واض��ح��ة  إش���ارة سياسية  وه���ذه 
الحالية بقيادة  يتربص بالتجربة الحكومية 
العدالة والتنمية، ويكيد لها من أجل إفشال 
مسعاها وإنهاء مسارها، ألن في ذلك خطر على 
المصلحة العليا للوطن  والخطاب للحاج نبيل 

دائما..
وقمة  ال��س��ي��اس��ي��ة  ال��واق��ع��ي��ة  منتهى  إن���ه 
التي تجعل حزبا بخلفية  البرغماتية.. هاته 
وأهمية حزب  بدور  يشيد  تقدمية وشيوعية 
إسالمي يخالفه على طول الخط في مرجعيته 
األيديولوجية، بل وال يجد غضاضة في العمل 
أي  أنه،  بحجة  إمرته،  وتحت  أجندته  ضمن 
أو  ال��ض��رورة«  »الحزب  هو  المصباح،  حزب 
بتعبير سابق هو حزب المرحلة، الذي ال بديل 
عنه لعبور المغرب منطقة العواصف التي ال 

تزال تخيم في سمائه وتهدد استقراره.
الخلفيات  االع��ت��ب��ار  م���ن  أس��ق��ط��ن��ا  وإذا 
السياسية الضيقة التي قد تحكم هكذا موقف 
سياسي لحزب يستفيد من موقع متقدم داخل 
الحكومة بالنظر إلى عدد وزرائه قد ال يناسب 
حجم  وال  االنتخابي  وزن���ه  متتبعين  بنظر 
يجعله  قد  ما  وه��و  البرلمان،  في  تمثيليته 
يتشبث بديمومة هذه الحكومة بأي ثمن.. إذا 
غضضنا النظر عن هذه القراءة المغرضة لدفاع 
حزب الكتاب عن استمرارية حكومة عبد اإلله 
بنكيران في مواجهة دعاوي إسقاطها، فإننا 
إزاء موقف سياسي شجاع يستشرف  نكون 
ببعد نظر مرهف المآالت الوخيمة ألي انتكاسة 
اختطه  ال��ذي  الديمقراطي  للمسار  محتملة 
المغرب، بعد الحراك الديمقراطي الذي أطلق 
موجة غير مسبوقة من االحتجاجات المطالبة 

باإلصالح.
حزب  من  التحذير  الموقف/  ه��ذا  ويأتي 
التقدم واالشتراكية في ظرفية سياسية دقيقة 
يمر بها المشهد السياسي على خلفية استعار 
الخالف بين مكوني األغلبية، حزبي المصباح 
والميزان؛ فبينما يصر حميد شباط، أمين عام 
مكونات  ضمن  بقائه  تعليق  على  االستقالل 
األغلبية على شرط قبول عبد اإلله بنكيران بما 
ورد في مذكرته من مطالب، وعلى رأسها القيام 
ميثاق  ف��ي  النظر  وإع���ادة  حكومي  بتعديل 
لمطالب  تجاهله  بنكيران  يواصل  األغلبية، 
غير  مطالب  جهة  من  أنها  باعتبار  غريمه، 
موضوعية، ومن جهة أخرى يخشى أن تفتح 
استجابتها شهية شباط على مطالب أخرى، 
خاصة وأن الرجل ال يخفي معارضته لحزب 
العدالة والتنمية. وفي غضون ذلك، يتواصل 
شد الحبل بين الغريمين، وخاصة من جانب 
حميد شباط الذي يبدو أنه ماض في تنفيذه 
بما  الداخل،  من  الحكومة  بتفجير  تهديداته 
يهدد بأزمة سياسية غير مسبوقة، ما لم يسارع 
العقالء من السياسيين والوطنيين الغيورين 
على المصلحة العليا للبلد إلى بذل المساعي 
الالزمة لتطويق الخالف بين قطبي األغلبية 
في سبيل إعالء مصلحة الوطن، التي تتطلب 
اليوم الحفاظ على هذه الحكومة إلى حين على 
األقل، ألنه ببساطة ليس ثمة بديل عنها، وهذا 
ما وعاه أمين عام حزب الكتاب وخرج  ليعلنه 
على المإل فيما يشبه إبراء الذمة )اللهم إني 
بلغت، اللهم فاشهد(، فهل ينتبه اآلخرون إلى 
خطورة االنسياق وراء تأزيم المشهد السياسي 

الحالي وآثر ذلك على استقرار البلد؟

واقعية الحاج نبيل الشيوعي 
ومزايدات شباط المحافظ

هل يتم إسقاط 
خيرات من إدارة 
الجريدة اإلتحادية

تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى سنة 2008 
للكونفدرالية  الوطني  المجلس  قرر  عندما 
الديمقراطية للشغل في اجتماعه العادي يوم 
المركزي  بالمقر   2008 أبريل   19 السبت 
مجلس  م��ن  اإلن��س��ح��اب  البيضاء،  ب��ال��دار 
المستشارين بعد العرض الذي قدمه زعيم 

النقابة محمد نوبير األموي.
كان األموي قد أعلن عن ذلك بالموازاة مع 
دع��وت��ه ل���إلض���راب ال��ع��ام أج��م��ع مختلف 
المتتبعين على أنه فاشل، وبينما كان ينتظر 
الذي  للقرار  برلمانيوه  يمتثل  أن  األم��وي 
محمد  من  مكونة  مجموعة  فاجأته  أعلنه، 
دعيدعة وعبد المالك افرياط ولشكر محمد 
قرار  ب��إع��الن  وال��رم��اح..  محمد  والعشاب 
التمرد عليه، فما كان من هذا األخير إال أن 

طردهم من صفوف نقابته.
بعض المستشارين فقط من الكنفدرالية 
الذين  وح��ده��م  ه��م  للشغل  الديمقراطية 

استجابوا لنداء األموي، ومر الزمن دون أن 
يتخذ مجلس المستشارين الذي كان يترأسه 
الراحل مصطفى عكاشة أي قرار في شأن 
المنسحبين، وإذا كان بعض المستشارين 
قد فضلوا االلتحاق بفرق أخرى حتى يبرروا 
حصولهم على مرتب من الغرفة الثانية، فإن 
أحد المستشارين الزال يتوصل بمستحقاته 
من الغرفة الثانية رغم إعالن اإلنسحاب من 
الغرفة الثانية حسب ما يؤكده، المستشار 

محمد ادعيدعة.
وكان أعضاء المجلس الوطني للكنفدرالية 
ق��د ات��خ��ذوا ق���رار اإلن��س��ح��اب م��ن مجلس 
المستشارين نظرا  لما أسموه قصوره في 
القيام بمهامه، وأدواره في التشريع ومراقبة 
الحكومة، وما يطبع أشغاله من بؤس في 
التعاطي مع القضايا الوطنية التي تحكم 
مستقبل المغرب، فضال عن غياب التصور 

في معالجة الملفات المختلفة.

األموي اتخذ قرار اإلنسحاب ونسي اإلجراءات

إدارة الضرائب تستبيح حسابات الموظفين بعد 
خوفها من السفارات األجنبية

الدولة ال تعترف بهم ولكنها تريد أموالهم

الزال المغرب يراوح مكانه ضمن الدول »الحرة جزئيا« فيما يتعلق بممارسة مهنة الصحافة، 
حسب التقرير األخير لمنظمة »فريدوم هاوس« حول الحرية في العالم.. منظمات حرية اإلعالم 
لم تغفر للحكومة المغربية تنكيلها بالصحفيين، وهذه الصورة خير نموذج لذلك، حيث يبدو 
البوليس وهم يطردون عمر بروكسي مراسل وكالة  االنباء الفرنسية بالمغرب أثناء محاولته 

تغطية نشاط مناهض لمراسيم حفل الوالء..

خيرات



هل يتصرف ن كيران مع املغارة تصرف 
اجلزائر مع »اإلرهايني«

الرباط.األسبوع

لكالم  املتعمقة  التحليالت  تكشف 
أمام  اجل��زائ��ري��ة  احلكومة  رئ��ي��س 
الصحفيني، بأن اجلزائر، تصرفت 
أميناس  ع��ني  م��رك��ز  مهاجمي  م��ع 
إلنتاج الغاز، ومع من كان فيه من 
عشوائيا  تصرفا  عامليني،  خ��ب��راء 
الرئيس  م��ع��ه  ي��ك��ذب  ل��م  متخلفا، 
اجل�����زائ�����ري، أن�����ه ع���ن���دم���ا أرك����ب 
اليابانيني  برهائنهم  اخل��اط��ف��ون 
والصينيني واألمريكيني واإلجنليز 
في موكب خمس سيارات للهروب 
بهم، قصد استعمالهم كمقاوضني 
إلط��الق س��راح معتقلني إسالميني 
في أمريكا وإجنلترا، فإن الطائرات 
املوكب،  على  هجمت  اجل��زائ��ري��ة، 

وقتلت اخلاطفني واملختطفني.
اجلزائريون  يقول  م��رة  وك��ل  لهذا 
ب��ل��غ خمسة  »ال��ض��ح��اي��ا«  ع���دد  أن 
وثمانني، وكل مرة يضيفون، ولكن 

اللوائح مرشحة لالرتفاع.
مالي،  في  الفرنسي  املوقف  كذلك 
انتصارات  ع���ن  ي��ت��ح��دث  وال�����ذي 
إفريقيا  أدغ��������ال  ف����ي  ف���رن���س���ي���ة 
ال���ص���ي���ادي���ن على  ك���ان���ت���ص���ارات 
الوحوش، حتققها طائرات اجليش 
ال���ف���رن���س���ي، ل���ض���رب ج���م���وع من 
اإلسالميني، ليست لهم هيأة جيش 

احلرب،  تلك  ملواجهة  تسليح  وال 
الشيء الذي جعل الرئيس املصري 
م���رس���ي، ي��ع��ل��ن اس��ت��ن��ك��اره لهذه 
اإلسالميني،  تقتل  ال��ت��ي  احل����رب، 
ميوتون  الذين  املاليني،  والسكان 
ضحايا حرب عرقية، أعلنها السود 
املاليون، ضد العرب البيض والذين، 
األيام  م��ن  مغربية  كلها  أصولهم 
احلسن  السلطان  فيها  ك��ان  التي 

األول يحكم متبكتو، وهذا هو واقع 
استنكرتها عدة  التي  احل��رب  هذه 
تشكيالت مغربية، كما استنكرتها 

عدة منظمات حقوقية عاملية.
وسائل  استعمال  ف��ي  اخللط  ه��ذا 
الدولة، لقتل املعتدي والضحية يكاد 
يشبه النوايا املعقودة عند حكومة 
إلعالن  املغربية،  والتنمية  العدالة 
ح��رب إل��غ��اء ال��دع��م ض��د الطبقات 

الفقيرة، مقابل ما يسمى الصدقة 
للمعوزين،  الدولة  ستدفعها  التي 
التصريحات  ف���ي  ك��ان��ت  وال���ت���ي 
األول���ى أل��ف دره���م، واآلن أصبح 
وألف  خمسمائة  ب��ني  م��ا  ي��ق��ال: 

درهم.
احلكومة  باسم  متكلمون  ويتجرأ 
ليقولوا بأن 52 مليار دره��م، هي 
وكأنهم  الدعم،  يقدمه صندوق  ما 
من  الرقم  هذا  استخراج  يريدون 
جيوب املغاربة، التي هي خاوية، 

أصال.
حكومة  رئ��ي��س  سيعمل  وه��ك��ذا 
االجتماعية  احل��ال��ة  ف��ي  امل��غ��رب، 
حكومة  رئيس  عمله  ما  املغربية، 
يقتل  جعلته  أزم���ة  ف��ي  اجل��زائ��ر 
ومراجعة  واملختفطني،  اخلاطفني 
متأنية لواقع مخطط إلغاء الدعم 
املغرب،  ف��ي  األول��ي��ة  امل����واد  على 
أولئك  أن  بساطة،  بكل  تستنتج 
أجل  من  املستحيل،  بذلوا  الذين 
ت��ش��وي��ه س��م��ع��ة ب���ن ك���ي���ران ودفع 
وفشلوا،  ال��س��ق��وط،  إل��ى  حكومته 
كيران،  ب���ن  ن��ص��ح��وا  ال���ذي���ن  ه���م 
وب��وس��ائ��ل��ه��م اخل�����اص�����ة)...( بأن 
الوسيلة  املقاصة،  صندوق  يلغي 
ورمبا  احلكومة،  لسقوط  امل��ؤك��دة 
ضربها مبا هو أخطر من الطماطم 

واالعتصامات.

تحت

 األضواء

الطائرات اجلزائرية التي ضربت مركز عني أميناس

الرباط.األسبوع

ت��ه��اف��ت��ت ب��ع��ض ال��ق��ن��وات اإلذاع���ي���ة صباح 
الثالثاء، على خبر إعالن انفعال في صفوف 

االحتاد االشتراكي، وحتضير كل من الزيدي 
وعامر والشامي وطارق، ومجموعة من الذين 
سقطوا في انتخابات املكتب السياسي للحزب، 

قصد اإلعالن عن تشكيل احتادي جديد.

ولم تستطع األسبوع، احلصول على التصريح 
الذي أدلى به الزيدي، وأعلن تأييده حلكومة 
لعمل  فسيحا  مجاال  بذلك  فاحتا  ك��ي��ران،  بن 

سياسي جديد.

فريق من االحتاديني يؤيد ن 
كيران ويحضر لتأسيس حزب 
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ما خفي

مداخيل  ارت��ف��اع  ع��ن  أعلن  م��ا   مبجرد 
شركة الطرق السيارة، »أوطوروت« شوهد 
حمار كبير يقطع الطريق السيار الثالثي 
املسالك بني محطة األداء بوزنيقة، وأول 
محطة لالستراحة، كان ذلك عند احلادية 
ع��ش��رة م��ن ص��ب��اح اخل��م��ي��س 17 يناير، 
العابرة،  ال��س��ي��ارات  م��ئ��ات  أن  ليظهر 

تعرضت خلطر مؤكد.

أفريك،  الدعم اخلفي ملجلة ج��ون   رغ��م 
عن  األب�����دي)...(  بسكوتها  تقدمه  وال���ذي 
أخ��ط��اء امل��غ��رب، فإنها ه��ذه امل��رة نشرت 
خريطة الطرق اجلوية التي فتحها املغرب، 
املشحونة  الفرنسية  ال��ط��ائ��رات  لعبور 
بالصواريخ، والتي تعبر األجواء املغربية، 
في طريقها إلى مالي، مما يؤكد مشاركة 
املغرب في هذه احلرب التي عارضتها عدة 

تنظيمات مغربية.

 عندما أكل االستقالليون مبقر احلزب، 
م��أدب��ة ب��دع��وة م��ن ش��ب��اط، وب���أم���وال من 
الذي  البرملان  ن��واب احل��زب في  صندوق 
يدفعون له ألف درهم من كل نائب شهريا، 
عرفوا في األخير، أن الطريطور الذي حضر 
ميلكها  شركة  هو  الغالي  بالثمن  الغذاء 

نائب ورئيس جامعة مهنية استقالليان.

 ألول مرة يتفق محمد اخلليدي األمني 
ال���ع���ام حل���زب ال��ن��ه��ض��ة وال��ف��ض��ي��ل��ة مع 
والتنمية  العدالة  الدعوي حلزب  اجلناح 
سنة  اإلسالمي  احل��زب  عن  انشقاقه  منذ 
2005، وذلك مبناسبة احلرب على شمال 
مالي.. التوحيد واإلصالح تقول إن التدخل 
إلى  يعيد  مالي  في  الفرنسي  العسكري 
األجنبي  للتدخل  مؤلم  األذه��ان سيناريو 
واخلليدي  اإلسالمية،  البلدان  بعض  في 
يقول إن مالي حتتاج للمبادرات احلميدة 

وليس للتدخل العسكري.
 

 عندما جاء السفير الليبي إلى الرباط، 
مستخدمي  إل��ى  ال��رض��ى  بعني  ينظر  ل��م 
ال��س��ف��ارة امل��وج��ودة ف��ي ال��رب��اط والذين 
ورثهم عن مرحلة النظام السابق )..(، فكان 
أول قرار إتخذه حتى قبل أن يسخن مقعده 
هو اإلستغناء عنهم، وإذا كانت السفارة 
ق��د اع��ت��رف��ت ب��ح��ق ه���ؤالء ف��ي احلصول 
على تعويض، فإن أغلبيتهم لم يتوصلوا 
حلد اآلن مبستحقاتهم، علما أنهم كانوا 
قد اصطدموا في البداية مع مشكلة عدم 

وجود السيولة.

»الطر«  األوق��اف   ضربت موظفة وزارة 
ل��ل��ب��رمل��ان��ي ح��س��ن ع���اري���ف م���ن اإلحت����اد 
الدستوري، بعدما برأته احملكمة من تهمة 
إغتصابها مؤخرا بعد سنوات من التأجيل، 
بتهمة  اعتقلت  التي  السليماني  مليكة 
ال��ي��وم مبساندة  ال��ق��ض��اء، حتظى  إه��ان��ة 
اجل��م��ع��ي��ات احلقوقية،  ل���دن  م��ن  ك��ب��ي��رة 
وينتظر أن تدخل النساء البرملانيات على 
خط القضية، ورمبا يتطور امللف إلى حد 
مت  الذين  النافذين  بعض  أسماء  متابعة 
التغاضي عن وجودهم في شكايتها حتى 

اآلن.

 بعد املضايقات التي أصبحت تعيشها 
كيران،  ب��ن  عهد  ف��ي  التقليدية  احل��ان��ات 
عنهم  يدافع  من  أخيرا  »السكارى«  وج��د 
في البرملان )..( فضاءات أخرى مستعدة 
الحتضانهم دون شكليات مسبقة، ويتعلق 
األجنبية،  الثقافية  املراكز  ببعض  األم��ر 
أن هذه احلانات اجلديدة والتي  املشكلة 
ت��ب��دع ف��ي ت��ق��دمي امل��ش��روب��ات واملأكوالت 
غطاء  الضرائب حتت  تؤدي  ال  لزبنائها، 
لبعض  بالنسبة  احل��ال  ه��و  كما  ثقافي، 

املراكز الثقافية في العاصمة.

الرباط.األسبوع

االستقالليون محتارون، أمام هذه التقلبات التي 
يعلن عنها العباس الفاسي، الذي يظهر أنه الزال 

به حنني إلى الرجوع ملكتب مارسة.
وبعد أن اجتمع عباس الفاسي في مطعم املنزه، 
م��ع أع��ض��اء م��ن امل��ج��ل��س ال��وط��ن��ي، واخلليفة 
تهديدات شباط  دعمهم ضد  ليستقطب  وبناني، 
أنه  للصحف  وق��ال  واحمل��اس��ب��ة،  باحملاكمة،  ل��ه، 
سيفجر القنبلة، وبعد أن قال العباس ألحد أطبائه 
بأنه يؤيد الدعوى ضد شباط، عاد أمام مفاجأة 
اجلميع إلى مكتب شباط الذي استقبله بالباب، 
ليتناول الكلمة، وينتقد الذين رفعوا دعوى ضد 
ال��ت��س��اؤل: م��ا احلقيقة، وم��ا هي  ش��ب��اط، ليحق 

وسائل ضغط شباط على العباس الفاسي.

العباس الفاسي مع من: مع 
شباط أو مع معارضيه

اإلتفاق السري ني احلبيب املالكي 
وإدريس لشكر

الرباط.األسبوع

اإلشتراكي  اإلحت���اد  ببيت  أمل��ت  كبيرة  فاجعة 
الذي  السياسي  املكتب  بعد اإلعالن عن تشكيلة 
جانب  إل��ى  احل��زب  قيادة سفينة  على  سيشرف 
تتمكن  ل��م  حيث  لشكر،   إدري���س  األول  الكاتب 
أغلبية القيادات التاريخية من ضمان مقعد لها 

التشكيلة  ف����ي 
عقب  ال��رس��م��ي��ة 
السقوط املدوي 
النظر  )ب��غ��ض 
الطريقة(  ع���ن 
أحمد  م��ن  لكل 
ال���������زاي���������دي، 
رئيس الفريق 
ال�����ن�����ي�����اب�����ي 
مب�����ج�����ل�����س 
ال��������ن��������واب، 
وم�����ح�����م�����د 
عامر الوزير 
ال�����س�����اب�����ق 
امل�����ك�����ل�����ف 
ب���اجل���ال���ي���ة 

الهادي  وع���ب���د  ب����اخل����ارج  امل��ق��ي��م��ة 
العام  ال��ك��ات��ب  ال����ع����زوزي،  خ���ي���رات، وم��ح��م��د 
للفيدرالية الدميقراطية للشغل، وجمال أغماني، 
وعبد  ط���ارق،  وحسن  السابق،  التشغيل  وزي��ر 

العالي دومو، ورشيدة بنمسعود.
من  النجاة  استطاع  املالكي  احلبيب  وح��ده 
»التسونامي« التنظيمي الذي نظمه أتباع لشكر 
بدون رحمة أو شفقة، حيث مت التصويت عليه 
أن  مبكرا  أدرك  بعدما  احل��زب  لبرملان  كرئيس 
لشكر هو احلل، اتفاق املالكي ولشكر هذه املرة 
اتفقا  أن  لهما  ب��ل سبق  ن��وع��ه،  م��ن  األول  ليس 
بعضهما  دعم  على  الثامن  الوطني  املؤمتر  في 

البعض غير أن احدهما نكث اإلتفاق.
األسبوع،  مصادر  عنه  حتدثت  ال��ذي  االتفاق 
كان ينص على أن يتولى احلبيب املالكي قيادة 
الثامن،  الوطني  املؤمتر  في  اإلشتراكي  اإلحتاد 
على أساس أن يتولى إدريس لشكر قيادة احلزب 
في املؤمتر التاسع، لكن الشيء من ذلك حصل، 
وما إن حانت حلظة تقدمي الترشيحات حتى وجد 
االحتاديني  ام��ام  لوجه  وجها  نفسهما  الرجالن 
إلى جانب عبد الواحد 
ال����������راض����������ي 
وف�����ت�����ح ال���ل���ه 
الذي  ول��ع��ل��و، 
يجيب  يعد  ل��م 
مكاملات  ع��ل��ى 

االحتاديني.
امل��������ك��������ت��������ب 
السياسي املعلن 
ع�����ن�����ه أخ�����ي�����را 
ي���ت���ك���ون م����ن 31 
ضمنهم  ع��ض��وا، 
وهم  ام������رأة،   11
ع�����ب�����د احل����م����ي����د 
اجل��������م��������اه��������ري، 
أح��م��د أب���وه، رضا 

)قدم  وحسن الشامي  استقالته(، 
عبد  خيرات،  سفيان  اشباعتو،  سعيد  ال��دره��م، 
املقصود  عبد  الديساوي،  كمال  طبيح،  الكبير 
الراشدي، محمد بلفقيه، محمد الدريوش، محمد 
يونس  م��ح��ب،  محمد  علمي،  محمد  ب��وب��ك��ري، 
املتوكل، مصطفى عجاب، محمد  مجاهد، محمد 
خروز،  إدري��س  فاحتي،  احلميد  عبد  العروجي، 
محمد املريني. وحنان رحاب، وفاء حجي، بديعة 
الراضي، فاطمة بلمودن، حسناء أبو زيد، رقية 
الدرهم، خديجة القرياني، أمينة الطالبي، فتيحة 

سداس، أمينة أوشلح، سعدية بنسهلي.

ولعلو واملالكي 
ولشكر

شباط يستقبل 
عباس الفاسي



الرباط.األسبوع

بلعوشي،  قائمة  الصحفية  فضلت 
املنتخب  م��ب��اري��ات  م��واك��ب��ة  ع���دم 
ولم  إفريقيا،  جنوب  ف��ي  املغربي 
القرار  ك���ان  إذا  م���ا  ب��ع��د  ي��ت��ض��ح 
م��رت��ب��ط��ا ب��ال��ص��ح��ف��ي��ة االول����ى في 
مجال الرياضة أم بقرار من إدارة 
سعيدة  تبدو  أنها  إال  التلفزيون، 
ب��ك��ع��ك��ة ع���ب���د ال����س����ام أح���ي���زون 
ت��ط��ل على  أن  ف��ب��دل  اإلش���ه���اري���ة، 
م���اع���ب جنوب  م���ن  امل���ش���اه���دي���ن 
كلنا  للمشاهدين،  لتقول  إفريقيا 

فريق املغرب، فضلت أن تردد كلنا 
مع »فريق إتصاالت املغرب«.

م�����ن ج���ه���ت���ه ل�����م ي����دخ����ر امل������درب 
الذي  غ��ري��ت��س  اي��ري��ك  البلجيكي 
)..( أي جهد  املغاربة  لهف مايني 
الوطني  ال��ف��ري��ق  م���ن  ل��ل��س��خ��ري��ة 
أمضاها  ال��ت��ي  األي����ام  أن  ورمب���ا 
قد  نفقة اجلامعة،  كلبه على  رفقة 
بالطريقة  السخرية  كيفية  علمته 
على  ق��ال  حيث  القحة،  املغربية 
حائطه مبوقع تويتر » إيا ربح 
منتخب املغرب عكروا ليا بالعكر 

احلمر«.

بلعوشي تفضل أحيزون و«غيرتس« 
يقول  إيال ربحتو »عكروا ليا«
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الفرنسية  الداخلية  وزارة  تتردد  لم 
اإلشتراكي  رأسها  على  يوجد  التي 
مجموعة  اعتقال  ف��ي  ف��ال«  »مانويل 
من »المتربصين« بإقامة الملك محمد 
السادس في »بيتز«، بسبب اإلشتباه 
ت��ن��ظ��ي��م مظاهرة  ع��ل��ى  ع��زم��ه��م  ف���ي 
بالتزامن مع وجود الملك في فرنسا.

التحقيق  تم  وال��ذي��ن  فيهم  المشتبه 
ذك���رت���ه مصادر  م���ا  م��ع��ه��م، ح��س��ب 
إع��ام��ي��ة، ه��م ال��ض��اب��ط ال��س��اب��ق في 
أديب  مصطفى  ال��م��غ��رب��ي  ال��ج��ي��ش 
العهد  أبرز معتقلي  وال��ذي يعد أحد 
الجديد في قضية فساد الجيش )..( 
محجوب  السابق  اآلخ���ر  وال��ض��اب��ط 
يتمحور  كتابا  أل��ف  ال��ذي  الطبجي، 
ح�����ول ن���ف���س ال���م���وض���وع،»ض���ب���اط 
صاحب الجالة«.. باإلضافة ناشطين 
س��ي��اس��ي��ي��ن م���ن ض��م��ن��ه��م ع��ب��د الله 

بارودي الاجئ إلى فرنسا.
الواقعة  بشرح  ق��ام  أدي��ب  مصطفى 
ال����ت����ي ح���ص���ل���ت ن���ه���اي���ة األس����ب����وع 

الفيسبوكي،  حائطه  على  الماضي، 
حيث يقول أنه وقف أمام إقامة الملك 
الفرنسي  بالدرك  فإذا  صورا،  ليأخذ 
مخفر  إلى  ويقودهم  الجميع  يعتقل 
أمني للتحقيق معهم ما بين الساعة 
السادسة  الساعة  إلى  زواال  الثانية 
والنصف.. الدرك الفرنسي اعتبر أن 
هناك نية مسبقة لدى المعنيين، من 
أجل التظاهر أمام إقامة الملك، دون 

ترخيص مسبق.
وك�����ان م��ص��ط��ف��ى أدي�����ب ال�����ذي قال 
صور  أخ���ذ  ب��ص��دد  ان���ه  للمحققين 
هذه  من  أي��ام  قبل  طلب  قد  تذكارية، 
مقر  أمام  للتظاهر  ترخيصا  الواقعة 
إق��ام��ة ال��م��ل��ك، وم��ن ت��م ف��إن فرضية 
تبدو  تذكارية  صور  أخد  في  الرغبة 

مستبعدة.
يذكر أن فرنسا قد تحولت في الفترة 
ضد  للتظاهر  ف��ض��اء  إل���ى  االخ���ي���رة 
الرئيس اإلشتراكي  المغرب في عهد 
كل  فشل  ان  حيث  هوالند،  فرانسوا 
تحولت  بالمغرب،  اإلحتجاج  دعوات 

إلى مظاهرات موسمية في الخارج.

6
 العدد: 725  اخلميس 24 يناير 2013
a l o u s b o u a @ g m a i l . c o m

حفيد سعيد الجماني: تنمية الصحراء كلفت حــدث
أكثر من مخطط مارشال
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س����������رق اب�����راه�����ي�����م 
حفيد  اجل�����م�����ان�����ي، 
الصحراوي  ال��ق��ط��ب 
سعيد  امل�������ع�������روف 
األنظار  اجل��م��ان��ي، 
آخ���ر جلسات  خ���ال 
م���ج���ل���س ال�����ن�����واب 
بداية  انعقدت  التي 
األس��ب��وع اجل���اري، 
مبطالبته بالتحقيق 
ف��������ي ال��������ث��������روات 
ال������ت������ي راك����م����ه����ا 
والعمال  ال�������والة 

املتعاقبون على تسيير الشان العام 
بالصحراء.

تدخل اجلماني يعد أول تفاعل من لدن نواب االمة مع 
اإلقتصادي  املجلس  رئيس  أعده  الذي  األخير  التقرير 
أن  فيه  ق���ال  وال����ذي  بنموسى  شكيب  واإلج��ت��م��اع��ي، 

امل��غ��رب رص��د 144 ألف 
األقاليم  لتنمية  مليارا 
ال��ص��ح��راوي��ة.. ع��ن هذا 
ابراهيم  ي���ق���ول  ال���رق���م 
اجل����م����ان����ي وه������و أح���د 
احلضري،  النقل  أقطاب 
»إن رصد 144 ألف مليار 
الصحراء  لتنمية  دره���م 
على  دل��ي��ل  التحرير  منذ 
فشل احلكومات املتعاقبة، 
ميزانية  يفوق  املبلغ  ه��ذا 
م��خ��ط��ط م���ارش���ال إلع���ادة 

بناء أوروبا.
وك����ان اجل��م��ان��ي ق���د طرد 
خال اإلنتخابات اجلماعية 
حزب  صفوف  من  السابقة 
األصالة واملعاصرة قبل أن 
تعود املياه إلى مجراها بعد محاوالت الصلح بينه وبني 
االمني العام السابق الصحراوي محمد الشيخ بيد الله، 

ف��������������ي وهو اليوم يشكل عماد األصالة واملعاصرة 
مجلس مدينة الرباط.

وكالة األنباء الفرنسية حتذر ن كيران من كارثة وشيكة 
الرباط.األسبوع

لم تبدأ احلكومة بعد إجراءات إعادة هيكلة 
الطريقة  بعد  تعلن  ول��م  املقاصة،  ص��ن��دوق 
التي ستقدم بها شيكات للمواطنني الفقراء 
املواد  ب��ني سعر  ال��ف��ارق  أج��ل تعويض  م��ن 
اليوم، مقارنة مع املستقبل حيث  االساسية 
 150 إل��ى  الغاز  قنينة  ثمن  يصل  ان  يتوقع 
أيديهم  يضعون  املغاربة  جميع  لكن  دره��م، 
على قلوبهم جراء هذا اإلجراء غير املسبوق، 
قد عاشت  العربية  ال��دول  كانت بعض  ف��إذا 
مهددة  املغرب  حالة  ف��إن  دميقراطيا،  ربيعا 
ب«ربيع خبزي« في عهد بن كيران، تلك هي 
وكالة  أعدته  ال��ذي  األخير  التقرير  خاصة 
»السويقة«،  م��ن  انطاقا  الفرنسية  األن��ب��اء 
املدينة القدمية في باب األحد بالرباط، حيث 
عرفت أثمنة اخلضر إرتفاعا صاروخيا غير 

مسبوق بسبب الزيادة في ثمن احملروقات.
»اإلصاحات تنطوي على مخاطر سياسية، 
صغيرا  ك��ان  وإن  املنظومة  ف��ي  تغيير  ف��أي 
يؤثر  ق��د  البنزين  سعر  زي���ادة  مثل  نسبيا 
تؤدي  وق��د  امل��غ��ارب��ة  معيشة  مستوى  على 
اإلصاحات الكبيرة إلى رد فعل سلبي جتاه 
احلكومة«، تقول وكالة االنباء الفرنسية وهي 
التي  االخ��ي��رة،  م��راك��ش  ب��أح��داث  تستشهد 

اشتبك فيها املواطنون مع قوات األمن بسبب 
الزيادة في أسعار الكهرباء.

وزير املالية نزار بركة يقول إن املخاطرة التي 
الطبقة  إف��ق��ار  ه��ي  اإلص���اح  عليها  ينطوي 

املتوسطة، ويقول جنيب أقصبي االقتصادي 
في معهد احلسن الثاني للزراعة والبيطرة في 
الرباط إنه يتعني التخطيط لهذه التغييرات 
بعناية حتى ال حتدث كارثة، ويتابع »بالنسبة 

لكن  حقيقي  خطر  يوجد  ال  والسكر  للخبز 
ثاثة  إل��ى  ستتضاعف  الطهي  غ��از  أس��ع��ار 
بالكامل،  الدعم  نظام  إلغاء  مت  إذا  أمثالها 
حماية«  كيفية  في  احلكومة  تفكر  أن  يجب 

املواطنني األكثر تأثرا باإلصاحات.
في  االن  حتى  قد جنحت  الدولة  كانت  وإذا 
حسب  السياسي،  اإلص��اح  مطالب  تطويق 
نفس امل��ص��در، ف��إن ه��ذه اإلج�����راءات دفعت 
احلكومة إلى وضع ال يحتمل، فقد قفز الدعم 
مليون   29.8 من  والطاقة  للغذاء  احلكومي 
في  دره��م  مليار   48.8 إل��ى   ،2010 درهمفي 
2011 و53 مليار درهم، أو نحو سبعة باملئة 

من الناجت احمللي اإلجمالي في 2012.
الوقت  ف��ي  مالية  أزم���ة  امل��غ��رب  ي��واج��ه  وال 
يبلغ  الدين احلكومي  إجمالي  أن  إذ  الراهن 
وفقا  اإلجمالي  الناجت احمللي  من  باملئة   85
لتقديرات صندوق النقد الدولي وهذا أقل من 
مستوى الدين في العديد من الدول العربية، 
غير أن الشروع في إصاح صندوق املقاصة 
قد يضعه على سكة الكارثة.. املغرب يحتاج 
في  كبير  عجز  من  يعاني  ألن��ه  للمساعدات 
جتارة السلع واخلدمات وتغطي احتياطياته 
من النقد األجنبي حاليا واردات نحو أربعة 
أشهر وهو ما يقول اقتصاديون إنه مستوى 

منخفض، تقول وكالة األنباء الفرنسية.

إصالح صندوق المقاصة

وزير الداخلية الفرنسي يعتقل 
»المتربصين« بالملك محمد 

السادس في فرنسا

مقر اإلقامة 
الملكية في بيتز

كم سيصبح 
ثمن اخلبز بعد 
إصالح صندوق 

املقاصة

سعيد اجلماني

 ايريك
غيريتس
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من القلب

للمرأة  سيسمح  متى 
السعودية قيادة سيارتها ؟

عبد  امل��ل��ك  ال��س��ع��ودي  العاهل  أص���در 
قرارا  قليلة  أيام  العزيز، منذ  الله بن عبد 
مجلس  ف��ي  كعضوات  ام���رأة   30 بتعيني 

الشورى.
العزيز  عبد  بن  الله  عبد  امللك  وك��ان 
املشاركة  حق  السعودية  امل��رأة  أعطى  قد 
كعضو في مجلس الشورى في 25 سبتمبر 
العام املاضي. ومعظم النساء املعينات في 
اجلامعيات  من  أميرتان،  وبينهم  املجلس 
هؤالء  وم��ن  املدني.  املجتمع  ناشطات  أو 
باخلصوص ثريا عبيد التي كانت قد تولت 

منصب أمني عام مساعد لألمم املتحدة.
ال��س��ع��ودي��ة بدرية  ال��روائ��ي��ة  وق��ال��ت 
ال��ب��ش��ر ل��وك��ال��ة )ف��ران��س ب���رس( إن هؤالء 
النساء املعينات »هن صفوة السعوديات« وأضافت 
امللك  إل��ى »تصميم  ب��ه«، مشيرة  ال��وف��اء  »ه��ذه مفاجأة س��ارة ووع��د مت 
»ف��ي حصول  األم��ل  عن  ومعربة  املشهد«  مقدمة  في  النساء  على وض��ع 

السعوديات على حقوق أخرى«.
ملك  بأنه  أخ��رى  م��رة  للعالم  يبرهن  ال��س��ع��ودي  وال��ع��اه��ل  وال��ي��وم 
هذه  استكمال  الشريفني  احلرمني  خ��ادم  من  نلتمس  فإننا  إص��اح��ي، 
اخلطوة اإليجابية اجلبارة مبنح املرأة السعودية مزيدا من الثقة امللكية 
واملجتمعية في كفاءاتها وفي حسن صيانتها لنفسها مبنحها حق سياقة 
السيارة إسوة ببقية النساء في مختلف ربوع العالم العربي. فقد برهنت 
املرأة في اململكة العربية السعودية عن كفاءاتها وحتولت خال سنوات 
السعودي  املجتمع  تنمية  مجاالت  مختلف  في  فعال  عنصر  إلى  قليلة 
العالي  والتعليم  الطب  مجال  في  اليوم  السعودية  امل��رأة  توجد  حيث 
االحترام  يسورها  ومرموقة  طيبة  مكانة  على  وتتربع  العلمي  والبحث 
والتقدير من كل مشجعي الطاقات اخلاقة سواء كانت ذكورية أو نسوية 
بل إن املرأة السعودية فرضت نفسها حتى في مجال الرياضات العاملية، 
حيث شاركت سعوديتني اثنتني للمرة األولى الصيف املاضي في األلعاب 
األوملبية حيث ارتدت سارة عطار التي خاضت منافسات سباق 800 متر 

سرواال وقميصا بأكمام طويلة إضافة إلى حجاب يغطي شعرها.
الله اجلنسني ليتكاما معا في مناء املجتمع واستقراره  لقد خلق 
وتطوره، ال ليستحوذ واحد فقط على سلطة القرار ومينع اجلنس الثاني 
من أية مشاركة. واملرأة السعودية قد عانت لزمن طويل من التهميش رغم 
حاجة املجتمع السعودي لدورها الفعال في التنمية والتطور. وفي عهد 
املراتب  أعلى  بلغت  فقد  والعطاء  النماء  ملك  الكبرى،  اإلصاحات  ملك 
وصارت مصدر فخر واعتزاز للمملكة العربية السعودية. لهذا فإن القرار 
الصائب مبنحها حق سياقة السيارة سيساهم في جعلها تخطو خطوة 
طيبة ومباركة نحو األمام وتتخلص من التبعية للسائق الذي يكون في 
معظم احلاالت أجنبيا غير معروف األصول وغير معروف عنه ما إذا كان 
سوي احلالة النفسية أو مجرما يظهر للعائلة التي شغلته مظهر السائق 

البريء في حني قد ينقض على السيدة الراكبة خلفه في أية حلظة. 
إن سياقة املرأة السعودية للسيارة ستجعل الدولة تقتصد مايني 
بلدانهم  نحو  أجانب  س��واق  ط��رف  من  حتويلها  يتم  التي  ال���دوالرات 
العائات  ميزانية  من  طائلة  مبالغ  هؤالء  رواتب  تبتلع  حيث  األصلية، 
السعودية وبالتالي من امليزانية العامة للباد. ومن جهة أخرى فسياقتها 
على  تتوفر  ال  التي  السعودية  األسر  داخل  االطمئنان  للسيارة ستعزز 
سائق في احلاالت الطارئة كإصابة رب األسرة بنوبة صحية خال الليل 
أو إصابة أحد األبناء بحادث خطير خال غياب والدهم، حيث سيمكن 
للزوجة ولألم املتوفرة على رخصة السياقة أن تنقل املريض أو املصاب 

بسرعة إلى املستشفى فينجو بذلك من موت محقق.
هذا  ح��ول  كبير  اجتماعي  ح��راك  اليوم  هناك  أن  بالذكر  واجل��دي��ر 
إبان  املرأة  بقيادة  بالسماح  املطالبة  األص��وات  تعالت  املوضوع، حيث 
ثورات الربيع العربي وحدد يوم 17 يونيو 2011 يوما تقود فيه النساء 
سياراتهن لقضاء حوائجهن وسميت احلملة »سأقود سيارتي بنفسي«. 
شاركت في إطاق احلملة الناشطة منال الشريف التي صورتها الناشطة 
وجيهة احلويدر وهي تقود سيارتها في مدينة اخلبر ونشر املقطع على 
يوتيوب يوم 20 مايو وشوهد أكثر من 600.000 مرة أوقف املرور منال 
يوم 21 مايو وهي تقود مع أخيها وزوجته وأطفاله واستدعيت هيئة 
بعد  عنها  اإلف���راج  ومت  املوقع  إل��ى  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األم��ر 
ساعات لكن أعيد اعتقالها في فجر اليوم التالي واتهمت ب�«إخال النظام 
ودعت منظمات حقوقية دولية كمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس 
ووتش إلى إطاق سراحها. استمر احتجازها 100 يوم وأطلقت بكفالة 

وتعهد خطي بعدم التكرار«.
إل��ى خادم  ن��داء ح��ارا  أوج��ه  املنبر،  ه��ذا  فإنني وم��ن  تقدم  لكل ما 
القيمة  إصاحاته  باستكمال  التعجيل  منه  راجيا  الشريفني  احلرمني 
والبناءة مبنح املرأة السعودية حق استصدار رخصة السياقة والتمكن 
ولعائلتها،  لزوجها  سند  خير  تكون  حتى  بنفسها  سيارتها  قيادة  من 
وذلك ألن املرأة السعودية هي من خيرة النساء العربيات وتستحق كامل 
الثقة في حسن صيانتها لعرضها ولسمعة أهلها. وذلك بعد أن برهنت 

على كل ما ذكرت منذ عقود وعقود.

 رمزي صوفيا

الرباط:األسبوع

لم يعد الطنجاويون يتحدثون عن عائلة األربعي إال عندما 
كما  »األربعي«  عائلة   ،)..( الثقيلة  الملفات  عن  يتحدثون 
يعرفها العامة عائلة نافذة، وكبيرة وغنية ... لكن ذلك ال 
يشكل سوى جزءا من الصورة التي رسمتها العائلة عن 
نفسها من خال أنشطتها السياسية والمالية )..(، فالحقيقة 
التي ال يعرفها الكثيرون أن إسم »األربعي« الذي بات ينظر 
المقاومة  قطب  اس��م  نفسه  ه��و  ب��ارت��ي��اب،  البعض  إليه 

التحرير  أربعي، وج���ي���ش  محمد 
إبنه  ج������اء  ال�������ذي 
ليطرق باب جريدة 
لكي  األس�������ب�������وع 
بين  الفرق  يوضح 

أبناء »األربعي«.
ول������د ال���م���ق���اوم 
محمد أربعي سنة 
بقبيلة  1898م 
انخرط  أج��زن��اي��ة، 
مقاومة  في  مبكرا 
اإلس��ت��ع��م��ار، وهو 
الذي قال عنه عضو 
جيش التحرير علي 
ع��زوزي في كتابه 
تاريخية  »حقائق 
عن تأسيس قبيلة 
»محمد  أجزناية: 
باشا  كان  أربعي 
قبيلة  ق���ائ���د  م���ع 
أجزناية المعروف 

بأمغار في العقد الثاني من القرن الماضي وأثناء الحرب 
التي خاضها الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي مابين 
1921 و1926.. لما ظهر ابن عبد الكريم وبدأ يقاتل اإلسبان 
وانتصر عليهم في أول معركة بجبل »اغريبين« في قبائل 
تمسمان وقتل 400 جندي اسباني وانتشر خبر اإلنتصار 
جمع قائد أمغار وبشا القبيلة محمد أربعي جماعة من قبيلة 
أجزناية وتوجهوا جميعا إلى قبيلة أجدير قرب الحسيمة 
ليتعرف على الزعيم ولينخرط معه في مقاتلة اإلسبان، فعا 
استقبلهم الزعيم ومكثوا لديه ثاثة أيام وطلب منهم أن 
يهيئوا جيشا من قبيلة أجزناية ويأتوا إلى مكان إسمه 
تمدغارت...محمد أربعي من الذين شاركوا في معركة أنوال 
الشهيرة التي وقعت يوم 21 مارس 1921«، إنتهى كام 
ع��زوزي الذي يستشهد به عبد السام أربعي إبن محمد 

أربعي.
وقد سبق ألحد الصحفيين في إحدى الجرائد المحلية 
بطنجة )الكرونيك( والتي كانت تنبش في ملفات سوق الجملة 
بالمدينة، أنه عبر عن إستغرابه من المعلومات السالفة الذكر، 
وقال لعبد السام،« حقيقة لم يسبق لي أن سمعت أن إسمكم 
العائلي الذي تحملونه له عاقة بالمقاومة أو ما شابه ذلك«، 
ليجيبه عبد السام ضاحكا،« سأحكي لك قصة ترمي في 
نفس اإلتجاه، خال سنة 1990 وبمناسبة تدشين المعهد 
الموسيقي الذي بناه أحد أفراد عائلة األربعين.. حضره وفد 

وزاري وكان من بينهم المناضل سعيد بونعيات رئيس 
المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير 
وألقى كلمة بالمناسبة، وكانت كلها حول ما قدمه المقاوم 
محمد أربعي من جهاد ونضال.. لكن كل الحاضرين كانوا 

يستغربون من هذا الكام الذي لم يسبق أن سمعوه«.
عائلة األربعي تضم اليوم برلمانيين ورؤساء جماعات 
ورجال أعمال ومطلوبون للمحاكمة )عبد الرحمان(، ومن 
غرائب هذه العائلة أنه يتم الحديث عنها تارة باسم »األربعي« 
وثارة باسم األربعين، فلماذا كل هذا الخلط.. الجواب على 
لسان عبد السام أربعي، الذي يقول بأن الجد واحد، لكن 
ضباط الحالة المدنية 
يكتبون  ك��ان��وا 
اإلس��������م ال�����ذي 
في  ل��ه��م  يحلو 
طالما  الدفاتر، 
ال���ع���ائ���ل���ة  ان 
ال�����م�����ع�����ن�����ي�����ة 
ب��ال��م��وض��وع لم 
تكن تركز كثيرا 
ع�����ل�����ى االس�������م 
في  ال����ع����ائ����ل����ي 

بعض الحاالت.
السام  ع��ب��د 
أرب��ع��ي ه��و ابن 
محمد  ال��م��ق��اوم 
كتب  أرب������ع������ي، 
مؤخرا رسالة إلى 
وال��ي أمن طنجة 
يطلب منه التدخل 
للسهر  شخصيا 
ع�����ل�����ى ت���ن���ف���ي���ذ 
تعليمات النيابة العامة واإلستماع إلى باقي المشتكى بهم، 
حتى تأخذ العدالة مجراها، في القضية التي رفعها ضد 
وممثل  الجملة  سوق  تجار  جمعية  رئيس  النادي  حسن 
الفدرالية الوطنية واليزيد إيناو وكيل المداخيل بالمجلس 
رقم  ت��ح��ت  المسجلة  القضية  وه���ي  بطنجة  ال��ج��م��اع��ي 

2011/982 بتاريخ 26 يناير 2011.
وتتضمن شكاية عبد السام أربعي اتهامات لشخصيات 
كبيرة ونافذة في مدينة طنجة بالتآمر من أجل حرمانه في 
حقه كابن مقاوم من اإلشراف على أحد مربعات سوق الجملة 
في طنجة، وينتظر أن تثير هذه القضية في حالة تحريكها 
بين  لتشابك خيوطها  نظرا  مدينة طنجة  في  كبيرا  جدال 
المجلس الحالي والمجلس السابق، كما يمكنها أن تشكل 

مدخا إلثارة الملفات الثقيلة في سوق الجملة بالمدينة.
وقد سبق لبعض القياديين البارزين في حزب العدالة 
والتنميةأن تابعوا قضية عبد السام أربعي، حسب قوله، 
أعضاء  أحد  باعتباره  الحكامة  وزي��ر  بوليف  نجيب  مثل 
لهذه  يكترث  يعد  لم  أنه  غير  الجماعي بطنجة،  المجلس 
القضية بعدما أصبح وزيرا حسب ما يقوله عبد السام، 
الذي سبق اإلستماع له من طرف هيئة اإلنصاف والمصالحة، 
في إطار جلسات اإلستماع، التي عقدتها من أجل جبر ضرر 

سنوات الرصاص.

تحية إكبار لخادم الحرمين 
الشريفين على قراره الصائب

جنل »األرعي« قطب املقاومة يصرخ.. 
»أنصفوني فال عالقة لي األخرين«

هل يعرف الطنجاويون حقيقة عائلة »األربعين«

قطب املقاومة محمد أربعني وإلى جانبه عبد السالم



قراءة في خبر

الفرق ني من يوجد داخل 
السجن وخارجه

 مي���ث���ُل واق����ُع 
عجيبًا  كنزًا  السجن 
للمخيلة، ألَنّ األشياء 
ال����ت����ي حت��������دُث في 
فضاٌء  وه��َو  السجن 
خارقة،  أشياٌء  مغلق 
ع��ل��ى األق���ل ف��ي ذهن 
اإلنسان الِذي يعيُش 
عالمة  فأُيّ  التجربة، 
مثاًل، من قبيل دخول 
إلى  الطيور  من  طير 
ُل حدثًا كبيرًا بالنسبة إلى  الزنزانة أو العنبر يشِكّ
ُل جزًء من احلياة في مكاٍن ُأعَدّ  املعتقلني، ألنَها متِثّ
للموِت البطيء، األمُر الِذي قْد ال يوَلى حظًاّ كبيرًا 

من األهمية ملن يوجدوَن خارَج القضبان.
عبد اللطيف اللعبي )شاعر وكاتب(

جبهة وطنية للدفاع عن التعليم
هي  انتظاراتنا   
أبناء  ك���ل  ان���ت���ظ���ارات 
أوال  نريد  الوطن،  هذا 
السياسي  الفاعل  م��ن 
واإلجتماعي واحلقوقي 
يتحد  أن  وال���ت���رب���وي 
القضية  ه���ات���ه  ح����ول 
التي ال تقبل املزايدات، 
اإلحتاد من أجل جبهة 
وط���ن���ي���ة ل���ل���دف���اع عن 
تعد  وط���ن���ي���ة  ق��ض��ي��ة 

الثانية بعد ملف الصحراء، احتاد من أجل تعليم 
عمومي وطني حداثي جيد مساهم في بناء وتكوين 
وحتدياته،  ب��احل��اض��ر  ت��ؤم��ن  مغربية  شخصية 
وتستحضر املاضي بنجاحاته وإخفاقاته وتستعد 

للمستقبل برهاناته ومتطلباته...
محمد درويش )نقابة التعليم العالي(

فخر املرأة املصرية 
ي�������ك�������ف�������ي   
فخرا  امل����ص����ري����ات 
وعزا وشرفا أن سيد 
عليه  محمد  األنبياء 
ال����ص����الة وال���س���الم 
هاجر  ج��دت��ه  ك��ان��ت 
ولده  وأم  م��ص��ري��ة، 
م������اري������ة م���ص���ري���ة، 
املصريات  وي��ك��ف��ي 
زمزم  م���اء  أن  ف��خ��را 
لسيدة  إكراما  تفجر 
اسماعيل، ويكفي  وابنها  السيدة هاجر،  مصرية، 
املصريات أن هاجر املصرية ملا سعت بني الصفا 
تعالى  الله  وأم��ر  فعلها  تعالى  الله  خلد  وامل��روة 
األنبياء وسائر األولياء واحلجاج واملعتمرين بأن 

يسعوا بسعيها..
أحمد منصور )صحفي(

تراجع خطير 
ع�������������������رف   
الوطني  االق���ت���ص���اد 
تراجعا خطيرا ميكن 
بتراجع  ت���ف���س���ي���ره 
املستثمرين  ث���ق���ة 
التنافسية،  وض��ع��ف 
إرادة حقيقية  وغياب 
ل����دى احل��ك��وم��ة حلل 
إذ  املشاكل احلقيقية، 
في  البورصة  سجلت 
املاضية  السنة  نهاية 

املسثمرين  ث��روات  نقصت  حيث  خطيرا،  تراجعا 
كما   ،2011 سنة  م��ع  مقارنة  دره��م  مليار   61 ب 
في  املدرجة  للشركات  الصافية  األرب��اح  تراجعت 

البورصة ب11 في املئة.
محمد بوبكري )اإلتحاد اإلشتراكي(

يتضمن هذا الركن األسبوعي بعض وجهات 
النظر المعبر عنها خالل هذا األسبوع 
لوسائل اإلعالم وهي تعبر عن رأي أصحابها

وجهــات نـظـــر
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التوحيد  ح����رك����ة  وض����ع����ت 
واإلصالح، كال من رئيس احلكومة 
عبد اإلله بن كيران و وزير اخلارجية 
موقف  ف��ي  العثماني  ال��دي��ن  سعد 
الفرنسية، بعد  حرج مع السلطات 
إعالنها عما أسمته رفضها للتدخل 
اإلنفرادي في شمال مالي، موضحة 
أن هذا التدخل »يعيد إلى األذهان 
األخرى  األجنبي  التدخل  جت��ارب 
بلدان  ف���ي  اخل���ط���ي���رة  وم���آالت���ه���ا 

إسالمية أخرى.
فيه  تنخرط  ال��ذي  الوقت  وفي 
على  احلرب  في  املغربية  احلكومة 
التوحيد  ج��م��اع��ة  دع���ت  اإلره�����اب، 
التي ينحدر منها حزب  واإلصالح 
دماء  »حقن  إل��ى  والتنمية  العدالة 
املاليني، وإلى بذل مزيد من اجلهد 
بني  الوطنية  امل��ص��احل��ة  أج��ل  م��ن 
امل���ال���ي ووقف  ال��ش��ع��ب  م��ك��ون��ات 

النزيف اجلاري من أجل احملافظة 
على وحدة دولة مالي وسيادتها«.

ما تخشاه فرنسا هو التفسير 

مالي،  شمال  على  للحرب  الديني 
داخليا  لديها  سيثير  ال��ذي  األم��ر 
املسلمة  اجل���ال���ي���ات  م���ع  م��ش��اك��ل 

املقيمة فيها..
بالنسبة للعدالة والتنمية فقد 
محرج،  موقف  في  نفسها  وج��دت 
على  م��ب��ادرة  ك��ان��ت  أن��ه��ا  السيما 
العسكري  ال��ت��دخ��ل  رف���ض  إع���الن 
اإلسالمية  ال���ب���ل���دان  ب��ع��ض  ف���ي 
فلماذا  وأفغانستان،  العراق  مثل 
ي��س��ك��وت��ون ه���ذه امل�����رة، ه���ذا هو 
ي��ط��رح��ه كثير من  ال���ذي  ال��س��ؤال 
امل��ت��ت��ب��ع��ني ال���ذي���ن ي��ع��ت��ب��رون أن 
الكراسي  م���ع  ع���الق���ة  ل��ل��س��ك��وت 
عليها  ح��ص��ل  ال���ت���ي  احل��ك��وم��ي��ة 

احلزب ذو املرجعية الدينية.
افتراضية  دع�����وة  أن  ي���ذك���ر 
فرنسا  س���ف���ارة  أم�����ام  ل��ل��ت��ظ��اه��ر 
كل  استنفرت  ق��د  ك��ان��ت  ب��امل��غ��رب، 
األجهزة االمنية التي اكتشفت انها 
مجرد دعوة وهمية للتظاهر شأنها 

شان دعوة 13 يناير.

»جماعة العدالة والتنمية« تضع العثماني ون كيران في مازق مع فرنسا
قراءة في خبر

طائرات جنوب إفريقيا ضد 
مشاركة املغرب في الكان

ب��ي��ن��م��ا ك�����ان ي��ن��ت��ظ��ر أن 
املغربي  املنتخب  ي��ج��ري 
االربعاء مباراته ضد  يوم 
كأس  نهائيات  إط��ار  في  األخضر  ال��راس 
افريقيا، أثارت عدة وكاالت إخبارية انباء 
عديدة  نقل  وس��ائ��ل  دخ���ول  إمكانية  ع��ن 
العمل، ال سيما في  ع��ام عن  في إض��راب 
شركات الطيران وقطاع السكك احلديدية 
والداخلية  احمللية  الرحالت  تؤمن  التي 
وسارع  املنظم.  البلد  أفريقيا  جنوب  فى 
لوضع  عالم  كرمي  برئاسة  املغربي  الوفد 
أي سيناريو  تفادي  هدفها  ط��وارئ  خطة 
محتمل قد يعيق أو يؤخر تنقل املنتخب 
والتي  الساحلية  دورب��ان  ملدينة  املغربي 
تبعد عن جوهانسبورج بحوالي 500 ميل 
قبل اللقاء. وكان الطوسي مدرب املنتخب 
بالتواجد  بعثته  رئيس  قد طالب  املغربي 
قبل مواجهة  تقدير  أقل  على  دورب��ان  في 

منتخب الرأس األخضر بيومني.

الـمغـرب وأنغـوال

شكل حادث عني أميناس باجلزائر أولى 
تداعيات التدخل العسكري الفرنسي في 
مالي ومن املتوقع أن تليه تداعيات أخرى 
أمنية وسياسية في املنطقة..فهل ستنهي 
التهدئة غير املعلنة بني  حرب مالي واقع 
ودول  الساحل  ف��ي  اجل��ه��ادي��ة  ال��ت��ي��ارات 
ال��ت��وازن��ات الدولية  امل��ن��ط��ق��ة؟ وم���ا واق���ع 

املتوقعة بعد حرب مالي؟
موقع  في  الرهائن  احتجاز  عملية  تؤشر 
أمني  على حتول  باجلزائر  أميناس  عني 
أولى  اعتباره  ميكن  املنطقة  ف��ي  واض��ح 
تداعيات التدخل العسكري الفرنسي في 
مالي وعلى الرغم من أن التدخل الفرنسي 
ف���ي م��ال��ي ال ي��ح��م��ل م��ق��وم��ات اإلن����زال 
العسكري الكبير، مقارنة بتدخالت غربية 
سابقة في أفغانستان أو العراق، غير أنه 
ميكن أن يترتب عنه آثارا أمنية وسياسية 
كبرى في اجتاه إعادة ترتيب التوازن بني 
اإلسالمية  واملجموعات  ال��ق��وى  مختلف 

املسلحة والدول في املنطقة.
ولعل أبرز ما سيحمله التدخل العسكري 
منطقة  على  املتوقع  أث���ره  ه��و  الفرنسي 
الساحل األفريقي التي شكلت ولسنوات 
بؤرة توتر أمني ومركز استقطاب ملختلف 

تنظيم  م��ن  العنيفة  اإلس��الم��ي��ة  ال��ت��ي��ارات 
ال��ق��اع��دة وم��ا ي��ح��وم ح��ول��ه م��ن جماعات 

مسلحة مختلفة ومتنوعة.
منطقة الساحل.. سلم غير معلن 

بين الجهاديين والدول
م��ن��ط��ق��ة الساحل  وق���د س��اه��م��ت ط��ب��ي��ع��ة 
صحراويا  مجاال  باعتبارها  األف��ري��ق��ي، 
واس���ع���ا ت��غ��ي��ب ف��ي��ه س��ل��ط��ة ال������دول، في 
اإلسالمية  املجموعات  حتكم  استتباب 
الهدنة  يشبه  م��ا  وف��رض  فيها،  املسلحة 
اجلزائر  املجاورة:  الدول  مع  املعلنة  غير 
على  قائمة  والنيجر،  ومالي  وموريتانيا 
تغاضي الدول على ما يجري في الساحل 
مقابل امتناع مؤقت للجماعات اجلهادية 

عن تنفيذ عملياتها داخل الدول.
وتؤكد منطقة الساحل، التي باتت تسمى 
ب»ساحلستان«  األدب����ي����ات  ب��ع��ض  ف���ي 
احلضور القوي للجماعات اجلهادية فيها، 
مختلف  تهريب  على  يعتمد  اقتصاد  في 
ومخدرات  أسلحة  م��ن  البضائع  أن���واع 
فديات  حتصيل  إل��ى  وص��وال  وسجائر.. 
املسلحة  اجلماعات  تنجح  التي  الرهائن 
في خطفهم في الصحراء أو على احلدود 

أو داخل دول املنطقة.
ورغم توالي التقارير والتحذيرات اإلقليمية 
اإلرهابية  األنشطة  تنامي  م��ن  والغربية 
لم  الواسع،  الصحراوي  املجال  هذا  في 
تسفر املساعي اإلقليمية ملواجهة اإلرهاب 

داخلها عن نتائج تذكر.
الفرنسي  التدخل  السياق يكون  في هذا 
ل��ت��وازن ه��ش ساهمت  م��ال��ي خلخلة  ف��ي 
احل��س��اب��ات ال��س��ي��اس��ي��ة ل��ع��دد م��ن دول 
مع  اس��ت��م��راره  ف��ي  وخ��الف��ات��ه��ا  املنطقة 
للمجموعات  استقواء  من  ذلك  يوفره  ما 
فهم  ميكن  نفسه  السياق  وفي  املسلحة. 
املوقفني اجلزائري واملوريتاني بخصوص 
حرب مالي باعتبارها مواقف ساعية إلى 
ال��ت��وازن وحتاشي أي  ه��ذا  احلفاظ على 
صراع مع املجموعات اجلهادية املسلحة 

في الساحل.
أفغانستان في مالي و«باكستانات« 

جديدة..
ال��س��ل��ي��م��ي رئ��ي��س »املركز  م��ن��ار  ي��ذه��ب 
األم��ن��ي��ة وحتليل  ل���ل���دراس���ات  امل��غ��ارب��ي 
إلى أن املجموعات املسلحة  السياسات« 
جتر فرنسا إلى عمق مالي، وتعمل على 

التي  ال���دع���وات  مختلف  م��ن  االس��ت��ف��ادة 
يسمون  م��ا  لتعبئة  وه��ن��اك  هنا  ارت��ف��ع��ت 
ال��ذي��ن تقدرهم  ال��رح��ل«  ب »اجل��ه��ادي��ني 
مقاتل   6000 ب��ح��وال��ي  اإلح��ص��ائ��ي��ات 
مسلح مدرب من دول املغرب الكبير ومن 
أوروبا مستعدون للتنقل بني مناطق التوتر 

في أفريقيا وخارجها..
يقول  املنطقة  ف��ي  ال��وض��ع  ت��ط��ورات  إن 
السليمي مؤهلة لبناء أفغانستان في مالي 
وباكستانات في دول املنطقة، انطالقا من 
الدور الذي تلعبه جماعة أنصار الشريعة 
في املنطقة في إعادة بناء تنظيم القاعدة 

مستثمرة التدخل الفرنسي في مالي.
م��ن ج��ان��ب��ه ي��ق��ول األس���ت���اذ ع��ب��د الفتاح 
قضايا  في  متخصص  باحث  الفاحتي، 
التدخل  أن  املغاربي،  والشأن  الصحراء 
العسكري الفرنسي في مالي ستكون له 
وجيوسياسية  أمنية  تداعيات  بالضرورة 
والصحراء،  الساحل  منطقة  على  عميقة 
اجلماعات  اخ���ت���راق  أب���رزه���ا  م���ن  ك����ان 
عمليات  وت��ن��ف��ي��ذ  ل���ل���ح���دود  اإلس���الم���ي���ة 
وفي  ب��ل  اجل��زائ��ري  العمق  ف��ي  عسكرية 

فضاء استراتيجي ك�«عني أميناس.

هل تعيد حرب مالي ترتيب توازنات منطقة الساحل واملغرب العري؟

عن مونتي كارلو الدولية
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»حكمة اخلالق األزلية أن يكون اإلنسان دائمًا في 
احتياج إلى أخيه اإلنسان«، احلديث اليوم هو ذو 
أكتافي  أم��ان��ة حملتها على  ه��ي  ش��ج��ون، رس��ال��ة 
ووعدت أن ُأبّلغها للُقراء الكرام وأشاركهم إياها، 
ُمرسلة من عابري سبيل باملغرب..، من هم ؟ وكيف 
ال��ذي يحدث ؟ وما املطلوب والواجب  أت��وا ؟ وما 

فعله؟
وجود  عموما  املغربية  باملساجد  ألفنا  واق����ع...، 
متسولني على أبواب املساجد منهم امُلتاج حقا، 
ومنهم املُْمَتهن ... لكن منذ شهور قليلة خلت مبدينة 
مبجرد  انتباهنا  يشّد  خصوصا،  البيضاء  ال��دار 
انتهائنا من أداء الصلوات املفروضة نداء يالمس 
مشرقية  ب��ن��ب��رات  ه��م��س��ات  اآلذان،  ق��ب��ل  ال��ق��ل��وب 
يا إخوان عائلة   « للمساعدة  تنادي طلبا  األصل، 
نساء  معنا   ... مدينة  من  وُمهّجرة  ُمّرحلة  سورية 

وأطفال املرجو املساعدة املسلم أخ املسلم ...«.
مرة،  ما  أمامي  املشهد  تكرار  كعادتي مبجرد   ..
ق����ررت أن اس����أل واب���ح���ث وأق�����دم امل��س��اع��دة ما 
أف��واج املُصلني من أحد  أم��ك��ن،.. مبجرد خ��روج 
مساجد الدار البيضاء بعد صالة الظهر بدأ نفس 
النداء من أحبتنا وإخواننا السوريني، ملت عائلة 
سورية مكونة من زوج وزوجه و ثالثة أطفال حتمل 
األخ  انتهاء  انتظرت  ال��زرق��اء..  سفرها  ج���وازات 
السوري حتى انتعل حذاءه بدأته بالسالم وحتدث 
ْفُت بنفسي وقّدمت له بطاقتي  معه بلهجة سورية عَرّ
الصحفية. قلت له: أخي الكرمي، عندي مجموعة من 
األسئلة هدفي من ورائها تقدمي املساعدة إلخواني 
املشهد  ه��ذا  وان  خصوصا  ال��س��وري،  والشعب 
ووجوب  األخ���وة  ب��اب  وم��ن  أم��ام��ي  يوميا  يتكرر 
وإعطاء  األمانة  و  السبيل  لعابر  اجليدة  املعاملة 
احلق وإيصاله ألهله واملسلم أخ املسلم. أجابني 
»مرحا أخي ُقل، تفّضل ..؟« استرسلت باألسئلة : 
من أي مدينة قدمتم .؟ وهل دخلتم املغرب بطريقة 
قانونية؟ وما هي املساعدات التي قّدمت لكم؟ وما 

املطلوب من الشعب املغربي كنداء أخير ..؟
يا أخي   : قائال  لي  وأش��ار  مباشرة  باإلجابة  بدأ 
هناك مجموعة من األسئلة ال ميكن لي أن أجيب 
حمص  مدينة  من  قدمنا  نحن  سأملح.  لكن  عليها 
دخلنا بطريقة قانونية، مضى يومان على قدومنا، 
بخصوص الدعم لألسف لم يقّدم لنا أي شيء. أما 
في  موجودين  السوريني  فالالجئني  املغرب؟  ملاذا 
مصر  مثال  واإلسالمي  العربي  العالم  أقطار  كل 
– وبدأت حماسته تزداد مترجمة في صوته – يا 

أخي اإلخوة مبصر يقومون مبساعدة الالجئني في 
جمعيات خاصة وهذا ما نطلبه، جمعيات تساعدنا 
القدرة  لنا  فنحن  العمل،  وكذلك  إيجاد سكن  في 
واحلمد لله على العمل، وال تتصور أخي – قالها 
بنبرة منكسرة – املوقف الذي جند أنفسنا أمامه 
املساعدة  نطلب  امل��س��اج��د  ف��ي  ن��ق��ف  م��ا  مب��ج��رد 

واملعونة .. فنحن مضطرون لذلك.
بعد التحية والسالم والوعد بتدوين ما مت التلميح 
إليه والتعبير عنه، عّل الكلمات جتد آذانا ُمصغية 

عابري  ن������داء  ت��ل��ب��ي 
اللقاء  ُخ��ت��م  السبيل، 
من  خالصة  ب��دع��وات 
لنا  ال����س����وري  أخ�����ي 
بالُنصرة  ك��م��غ��ارب��ة 

والنجاح والتوفيق.

من هنا وهناك

متسولون سوريون في املغرب
الله  اس��ت��ج��اب 
ل����دع����اء وال�����دة 
يوسفي  أح��م��د 
م��ن امل��غ��رب ع��ن��دم��ا ت��س��وق من 
والدته،  بصحبة  مول  سينشري 
السحب  ب��ط��اق��ة  ع��ل��ى  وح��ص��ل 
التي أخذته إلى منصة اجلوائز 
ال��ق��ري��ة ال��ع��امل��ي��ة، حيث فاز  ف��ي 

بسيارة نيسان ميكرا.
يعمل  إن�����ه  أح���م���د  ي���ق���ول 
ف���ي م��ط��ع��م مب��ن��ط��ق��ة أب����و هيل 
بصورة  التسوق  على  ويحرص 
ماركت  ك���ارف���ور  م���ن  م��ن��ت��ظ��م��ة 
مول،  سينشري  مبركز  املوجود 
إلى  حضرت  قد  وال��دت��ه  وكانت 
قصيرة،  ف��ت��رة  قبل  زي���ارة  دب��ي 
البحث عن  أن يبدأ  وطلبت منه 
بتخصيص  ي��ق��وم  وأن  زوج����ة، 

مبلغ ملراسم الزواج، حيث بلغ من 
أعزب،  ي��زال  وال  عامًا   39 العمر 
البطاقة  يضع  شاهدته  وعندما 
الله  إل��ى  توجهت  الصندوق  في 
ب��ال��دع��اء أن ت��ك��ون اجل��ائ��زة من 

نصيبه، وقد كان.
يعيش أحمد في دبي منذ 12 
ع��دة سحوبات  في  وش��ارك  عامًا 
قبل ذلك ولم يحالفه التوفيق، قرر 
أن يستثمر قيمة اجلائزة في سداد 
مقدم شقة في املغرب ليبدأ فيها 
اضطر  لو  حتى  الزوجية  حياته 
والسداد  البنك  م��ن  ل��اس��ت��دان��ة 
على أقساط، ألن الشقة املتوسطة 
في املغرب يصل سعرها على حد 
130 ألف درهم، مما  إلى  تقديره 
املادي  الوضع  ترتيب  يستوجب 

قبل اإلقدام على الزواج. 

رح سيارة نيسان في دي واشترى ثمنها شقة في املغرب

السلطات  مت��ك��ن��ت 
األم����ن����ي����ة م����ؤخ����را من 
في  تنشط  خلية  تفكيك 
قصد  مغاربة  شباب  وجتنيد  استقطاب  مجال 
اإلرهابية  التنظيمات  ل�»اجلهاد« ضمن  إرسالهم 
املوالية لتنظيم القاعدة، تتألف من عدة عناصر 
تنشط بكل من مدن الفنيدق وطنجة واحلسيمة 
)شمال( ومكناس)وسط(. وأوضح بيان أصدرته 
باشرتها  التي  »التحريات  أن  الداخلية  وزارة 
املصالح األمنية أسفرت عن حتديد هويات أكثر 
منذ  إرسالهم  مت  مغربيا،  متطوعا  أربعني  من 
شهر أبريل املاضي للجهاد ضمن فصائل تنظيم 
من  مكثفة  لتدريبات  يخضعون  حيث  القاعدة، 
أجل إشراكهم في عمليات عسكرية وانتحارية«. 
عناصر  املتطوعني  بني  »من  أن  البيان  وأض��اف 
مكافحة  ق���ان���ون  إط����ار  ف���ي  أن س��ج��ن��وا  س��ب��ق 
م��ع��ت��ق��َل��ني سابقني  إل����ى  ب���اإلض���اف���ة  اإلره�������اب، 

بغوانتانامو يتمتعان بخبرة عالية في استخدام 
القاعدة  مبعسكرات  سلفا  اكتسباها  األسلحة، 
بأفغانستان«. وأشار املصدر ذاته إلى أن نفس 
هذه  من  عناصر  ثاثة  أن  أوضحت  التحريات 
اخللية ينحدرون من مدينة سبتة )شمال(، سبق 
انتحارية  عمليات  تنفيذ  خال  حتفهم  لقوا  أن 
مناطق  إحدى  داخل  حساسة  مواقع  استهدفت 

التوتر لم يشر إليها البيان بالتحديد.
»التناسل  أن  املغربية  الداخلية  بيان  وأك��د 
في  تنشط  التي  اإلره��اب��ي��ة  للشبكات  املتنامي 
املتشبعني  امل��غ��ارب��ة  الشباب  استقطاب  مجال 
بالفكر اجلهادي للقتال ضمن تنظيمات إرهابية، 
املستوى  على  متزايد  قلق  يشكل مصدر  أصبح 
األمني، وهو ما يتجسد في إحباط عدة مخططات 
تخريبية كانت تستهدف أمن واستقرار اململكة، 
بلورتها،  على  وح��ل��ف��اؤه  ال��ق��اع��دة  تنظيم  دأب 

وجتنيد املتطوعني املغاربة لتنفيذها«.

جنحت الروائية اجلزائرية 
املرور  ف��ي  مستغامني،  أح���ام 
جلائزة  الطويلة  القائمة  إل��ى 
نتائج  عنه  ستسفر  ما  انتظار  في  زاي��د،  الشيخ 

القائمة القصيرة شهر فبراير املقبل.
اإلبداعي  وستمثل مستغامني عبر مولودها 
في  منفردة،  اجلزائر  بك«  يليق  »األس��ود  اجلديد 
الوقت الذي أمضى املغرب مشاركة قوية في ذات 
القائمة وبأكثر من 3 أعمال روائية، ويأتي ترشيح 
في  الباهر  جناحها  ليعزز  اجلزائرية  الروائية 
معرض أبو ظبي للكتاب، والضجة اإلعامية التي 
رافقته خاصة وأن العمل أقنع جلنة التحكيم التي 
إبداعي  1262 عمل  انتقائه من بني  أشرفت على 
الترشيحات  وكانت  العربية،  ال��دول  مختلف  من 
مت في دورة 2012-2013 قد وصلت إلى  التي تقَدّ

245 مشاركة موزعة على عدد من فروع اجلائزة، 

لألعمال  ال��ك��ل��ي  ال��ع��دد  م��ن   %  19 نسبة  مثلت 
حة في هذه الدورة، وتضم القائمة الطويلة  املرَشّ
في هذا الفرع أربعة عشر عمًا إبداعيًا في مجالي 
الشعر والسرد، شارك فيها مبدعون ومبدعات من 
وامل��غ��رب، واألردن،  وال��ع��راق،  اإلم���ارات، ومصر، 

ولبنان، واجلزائر، وتونس، والكويت.
وت���ض���م ف��ئ��ة ال���س���رد إض���اف���ة إل����ى أح���ام 
للروائي  ق��س��ورة«  من  »ف��ّرت  من  كل  مستغامني، 
ع��ل��ى أب���و ال��ري��ش )اإلم�������ارات(، وال���ص���ادرة عن 
املؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت.. 
ورواية »عزوزة« للروائية الزهرة رميج )املغرب(، 
والصادرة عن دار النايا ودار محاكاة للدراسات 
و«عناق«   .2012 دمشق  ف��ى  وال��ت��وزي��ع  والنشر 

للكاتبة القصصية لطيفة لبصير )املغرب(...

»أكبر سند للحكومة 
احلالية هو 20 فبراير« 

مكناس وطنجة واحلسيمة جتتمع في خلية إرهاية

املغرب ينافس ثالثة روائيني واجلزائر ـ»روائية« واحدة فقط!

املغربية  احلكومة  رئيس  أك��د 
أمام  م��ؤخ��را،  بنكيران،  اإلل���ه  عبد 
املجلس الوطني جلمعية مستشاري 
حزبه العدالة والتنمية، أن حكومته تتعرض حملاوالت 
لتضبيب الصورة وتبخيس عملها من طرف جهات في 
األغلبية واملعارضة. وقال إن حكومته جتابه املشكات 
كبيرة،  بشجاعة  املتراكمة  واالجتماعية  االقتصادية 
مؤكدًا أنها لم تأت في ظروف عادية أو اعتباطية، بل 
جاءت في ظرفية حساسة، وفي سياق حتوالت عميقة،  
ونبه بنكيران إلى أن االحتجاجات التي عرفها املغرب 
كانت ظاهرة اجتماعية غير محددة املامح، وحذر من 
أن املرجل ما زال يغلي ولم يقطع املغرب نهائيًا مع 
أسباب خروج الناس إلى الشارع. وقلل من االنتقادات 
التي تطال حكومته، معتبرًا أن أكبر سند له هو حركة 
كتعبير  حراكها  أوقفت  أنها  مضيفًا  فبراير“،   20”

بنكيران  ووجه  املطالب.  اإلصاح وحتقق  بداية  عن 
رسالة إلى املطالبني بالتعديل احلكومي في شخص 
حليفه  االستقال  حل��زب  العام  األم��ني  شباط  حميد 
ريشة  ليس  حزبه  إن  وق��ال  احلكومة،  في  الرئيسي 
فتطير، ووصف اجلو  كان  أيا  عليها  ينفخ  أن  ميكن 

المهدي فاضليالعام داخل األغلبية بأنه »جو رائع«.
عن هسبريس

 قررت اجلالية املغربية املقيمة بجنوب إفريقيا وكذا اجلمهور الذي تنقل ملساندة املنتخب 
املغربي املشارك في نهائيات كأس أمم إفريقيا اإلحتجاج على رئيس الوفد املغربي العضو 
اجلامعي كرمي عالم، وذلك على خلفية تعاليه وعدم تواصله مع املشجعني الذين رابطوا أمام 
الفندق الذي يقيم به األسود من أجل مساعدتهم في صنع أطول علم وطني خاص باملغرب 
ظهر في أول مباراة له ب� »الكان«، وذلك من أجل لفت االنتباه للحضور املغربي في بلد نيلسون 

مانديا.
وبحسب تصريحات إستقاها موقع »لكم.كوم« من بعض اجلماهير التي سافرت جلنوب 
إفريقيا، فإن كرمي عالم لم يتعامل باحترام مع اجلمهور املغربي وأحتقره لدرجة أمر حراس 
األمن اخلاص بإبعاد املشجعني وعدم تركهم يأخذون صور تذكارية مع العبي الفريق الوطني. 
إلى ذلك قررت أيضا جالية املغرب بجنوب إفريقيا اإلحتجاج لدى وزير الشباب والرياضة 
الذي بدر من كرمي عالم املعروف  محمد أوزين ،ورفع تظلمها له عقب التصرف غير الائق 

بأنه الذراع األمين لرئيس جامعة الكرة الفاسي الفهري والذي يستشيره 
في كل كبيرة وصغيرة تخص التسيير داخل اجلهاز الوصي على قطاع 

املستديرة باملغرب.

بأن   2007 أن صرح سنة  الراحل محمد بوزوبع  السابق  املغربي  العدل  لوزير  سبق 
املغرب ميلك معطيات مهمة تفيد بوجود  تنسيق بني  جبهة  البوليساريو وتنظيم القاعدة 
التنسيق تثبته تقارير من أجهزة االستخبارات  لزعزعة منطقة الساحل، مضيفا أن هذا 
الدولية السيما االمريكية . كما أن مجلة جون أفريك قد تناولت هي األخرى املوضوع وذلك 
سنة 2012 حيث كتبت ما يلي : »من غير اخلفي، على اإلطاق، بالنسبة النفصاليي جبهة 
البوليساريو واإلعام اجلزائري وجود السلفية اجلهادية في مخيمات تندوف، فليس األمر 

حركة   بالفعل  متثلها  باتت  السلفية  أن  هو  فقط  اجلديد  جديدة،  ظاهرة 
أنصار الشريعة«.ومنذ ذلك التاريخ سكت املغرب على الترويج لفكرته هذه 
التي حتتلها جبهة  املناطق  في  الوضع  الدولي خلطورة  املنتظم  وتنبيه 
البوليساريو إلى أن انفجر الوضع اآلن مع قيام فرنسا واجلزائر بقصف 

شمال مالي لتطهيره من احتال منظمة القاعدة له.

متى سيُدِخل املغرب جبهة البوليساريو في جالية املغرب جنوب إفريقيا حتتج
دائرة احلرب على اإلرهاب؟
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اإلشتراكي  اليسار  ح��زب  في  عضوا  بصفتك   >
املوحد، هل تابعت املؤمتر الوطني التاسع حلزب اإلحتاد 

اإلشتراكي باعتباره حزبا يساريا أيضا؟
} فعال تابعنا باهتمام كبير مؤمتر اإلحتاد 
اإلحتاديني  تعني  ال  احملطة  فهذه  اإلش��ت��راك��ي، 
ال��ي��س��ار والقوى  ق���وى  ك��ل  ب��ل تعني  وح��ده��م 
الظرفية..  هذه  في  البالد، خاصة  في  التقدمية 
فما أحوجنا إلى حزب اشتراكي كبير، يجمع كل 
الدميقراطيني والتقدميني واليساريني، ملواجهة 
ال��ذي ال  املد الوصولي )يقصد املد األص��ول��ي(، 
العربي.. العالم  على  بل  املغرب  على  يقتصر 
وإذا كانت االنتفاضات أو ما يسميها البعض 
ثورات في بعض البلدان، فإنها أنتجت لنا ربيعا 
اسالميا، مبعناه السياسي وليس الديني، فكل 

املغاربة وكل املواطنني مسلمني بالفطرة..
ربيعا  أعطانا  العربي  الربيع  أن  لألسف  قلت   >

إسالميا..
مطالب  ألن  لألسف،  قلت  نعم  )مقاطعا(   {
اجلماهير كانت تتلخص في التوق إلى احلرية 
والكرامة والعدالة اإلجتماعية، هذه كلها مبادئ 
التقدمية  ال��ق��وى  ب��رام��ج  ف��ي  ك��ان��ت م��س��ط��رة 
والدميقراطية... احلرية الشخصية اليوم كمثال 
ال تضمنها مجموعة من اإلطارات ذات املرجعية 

الدينية.
انتخاب ادريس لشكر واقع ينبغي 

التعاطي معه 

< نعود بك إل��ى س��ؤال البداية، ما رأي��ك في فوز 
ادريس لشكر؟

اإلقتراع،  لصناديق  احتكام  ه��ن��اك  ك��ان   {
ادريس  انتخاب  أفرزت  الداخلية  والدميقراطية 
م��ن يطعن في  ه��ن��اك  ل��ه وم��ا عليه،  لشكر مب��ا 
النتائج ولكن النتيجة العامة أقرت بشكل رسمي، 

رغم بعض عمليات الغش التي حتدث عنها عبد 
الواحد الراضي والتي قال أنها ال متس بسالمة 
هو  لشكر  ادري���س  اإلنتخابية..اليوم  العملية 

واقع، يجب التعامل والتعاطي معه.
الذي  احل��زب  في  قيادي  وه��و  الساسي  محمد   >
تنتمون إليه، يرى أن محاوالت توحيد اليسار، يجب أن 

تنطلق من خارج اإلحتاد اإلشتراكي وليس من داخله 
في عالقة مع املؤمتر التاسع؟

} بالنسبة لي أفضل التساؤل هل هناك إرادة 
لدى األحزاب التقدمية من أجل توحيد اليسار؟ 
أعتقد أن هذا األمر ض��رورة وال يجب أن تكون 
هناك شروط مسبقة، وأنا ال أتفق مع من يتساءل 
اإلحتاد  داخ��ل  من  الوحدة، وهل هي  منبع  عن 
اإلشتراكي أم من خارجه.. معضلة اليسار هي 

أننا نضع شروطا مسبقة.
بغض النظر عن األشخاص، نحن نتعامل مع 
اإلحتاد اإلشتراكي كمؤسسة، يجب أن نتعامل 
ضروري  اليسار  وتوحيد  واقعية،  بكل  معها 
أن  اليساريني  نحن  وعلينا  التغيير،  أج��ل  من 
نذهب إلى اجلوهر، ينبغي أن يتم التعاطي معه 
التغيير  أج��ل  م��ن  وك��ه��دف  تاريخية،  ك��ض��رورة 

احلقيقي، في أي شكل من األشكال التنظيمية..
إلى حدود اليوم لم نفهم قرار نوبير 

االموي 
املستشارين  مجلس  في  الفيدرالي  رئيس  أنت   >
وفي  اإلش��ت��راك��ي،  اإلحت���اد  نقابة  على  وه��و محسوب 
اليسار  تنتمي حلزب آخر هو حزب  أنت  الوقت  نفس 
ب��ني هاتني  امل��وح��د، كيف ميكنك اجل��م��ع  اإلش��ت��راك��ي 

الوضعيتني؟
وج��ودي مبجلس املستشارين هو وجود   {
نقابي بالدرجة األولى، والنقابة التي أنتمي إليها 
هي التي اقترحت محمد ادعيدعة ليكون عضوا 
كنت  احل��ال  بطبيعة  املستشارين،  مجلس  ف��ي 

الدميقراطية  الكنفدرالية  الئحة  ضمن 

خلق المستشار البرلماني محمد ادعيدعة الحدث مؤخرا من خالل تصدره لواجهات الصحف الوطنية، ثارة 
باعتباره رمزا من رموز الريع النقابي، وثارة بكونه البرلماني الوحيد الذي انتفض في وجه الزيادات المتتالية في 

ثمن الخمور.
يقول البرلماني المنتسب لحزب اليسار اإلشتراكي الموحد بأنه تابع باهتمام كبير المؤتمر األخير لإلتحاد 

اإلشتراكي، ويعتبر ان اإلتحاد مشروع مجتمعي ال يعني اإلتحاديين وحدهم، ويختلف مع زميله في الحزب محمد الساسي 
الذي يقول بأن محاوالت توحيد اليسار يجب أن تنطلق من خارج اإلتحاد اإلشتراكي.

ادعيدعة هو أحد البرلمانيين المستشارين القادمين من مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، يؤكد بأنه لم يفهم 
إلى حدود اليوم السبب الذي جعل محمد نوبير األموي يتخد قرار اإلنسحاب من الغرفة الثانية، دون استشارة مع النواب.
كفى من النفاق اإلجتماعي، الحكومة ال تمتلك رؤية اقتصادية، بعض المغاربة يؤدون صالة العشاء ثم يخرجون لتناول 

الخمور، هذه بعض المواقف التي يعبر عنها، محمد ادعيدية بطالقة في حواره مع األسبوع

البرلماني 
اليساري الوحيد 
الذي يدافع عن 

استهالك الخمور 
في حوار مثير 
مع »            «:

ثمن  في  الزيادة  عدم  عن  أدافع 
الئم لومة  أخشى  وال  »البيرة« 

 محمد
ادعيدعة

< خلقت احلدث مؤخرا من خالل تصدرك لواجهة 
بعض اجلرائد الوطنية التي اعتبرتك من أصحاب 
الريع النقابي، بخصوص قضية الفيال التي قيل 
أنك حصلت عليها عندما كان وزير املالية هو فتح 

الله ولعلو؟
} )يضحك( بالنسبة لي هذا موضوع 
اإلع���داد  ب��ص��دد  اآلن  وأن���ا  م��ن��ه،  انتهيت 
هذه  بخصوص  توضيحي  بيان  إلص��دار 
له  عالقة  وال  إداري،  سكن  ه��ذا  امل��س��أل��ة، 
بالريع النقابي، ما معنى الريع، الريع هو 
أن تستفيد من شيء بدون وجه حق، ولكن 
هذا سكن إداري سلم إلي في إطار استبدال 
على  وحصلت  إداري  بسكن  إداري  سكن 

قرار إداري مبقتضاه..
< هل غادرت هذا املسكن )الفيال(؟

} حلد اآلن أنا مازلت ساكنا فيه، ومن 
لديه احلق ليقوم بترحيلي هو اإلدارة، ال 
تنس أن هذا السكن حصلت عليه بصفتي 
بصفتي  وليس  املالية،  وزارة  في  موظفا 
رئيس فريق أو برملاني.. لألسف من كتبوا 
أنني حصلت على هذا املسكن بصفر درهم 
اإليجار..  اؤدي  كنت  أنا  مخطئني،  كانوا 
هذا نزاع بني مواطنني، أحدهما من حقه أن 
يلجأ للقضاء بعد امتالكه للسكن املذكور، 
نحن اآلن في املرحلة اإلستئنافية وننتظر 

كلمة القضاء.

الفيال التي تتحدثون عنها ليست ريعا 
نقايا ومازلت أسكن فيها
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< قلت بأن بعض األحزاب ذات املرجعية الدينية، 
ال تضمن احلرية الشخصية، هل ينطبق نفس األمر 
على احلالة املغربية، بعد وصول حزب العدالة والتنمية 

إلى قيادة احلكومة؟
 25 حملطة  نتاج  هي  احلالية  احلكومة   {
بعدما  ج��اءت  انتخابات  وه��ي   ،2011 نونبر 
عرفه العالم العربي بشكل عام من انتفاضات 
بطبيعة  اإلس��ت��ب��دادي��ة،  لألنظمة  س��ق��وط  وم��ن 
احلال، املغرب كانت له جتربة خاصة، استطاع 
إطار  ف��ي  تدريجي  بشكل  التغيير  يحدث  أن 
ث��ورة ه��ادئ��ة، بحيث  اإلستمرارية، وف��ي إط��ار 
من صراع  املغرب  عرفه  ما  ننسى  ال  أن  يجب 
بني القوى احلداثية و»القوى الوصولية«، فيما 

يتعلق مبدونة األسرة.. وفي قانون األحزاب.
عرفتها بعض  ال��ت��ي  االن��ت��ف��اض��ات  أث��ن��اء 
الدول، كان املطلب األساسي حلركة 20 فبراير، 
للشارع،  معها  نزلت  التي  التقدمية  وال��ق��وى 
إسقاط  أبدا مطروحا  يكن  ولم  الفساد  إسقاط 
 20 املفارقة شباب  النظام.. لألسف وهذه هي 
فبراير والقوى السياسية املدعمة له، لم تشارك 

في العملية اإلنتخابية..
اليوم نحن أمام واقع وأمام حكومة جديدة 
يؤطرها دستور جديد يعطي صالحيات كبيرة 
لرئيس احلكومة، أنا من الناس الذين يتمنون 
جناح هذه التجربة رغم قيادتها من طرف حزب 
أختلف معه على مستوى املرجعيات والنمودج 
املجتمعي، نتمنى جناح التجربة، ونتمنى أن 

يصبح عند رئيس احلكومة كل الصالحيات..
وكانت  الظل  حكومة  هناك  كانت  باألمس 
هناك تعليمات وكانت هناك برامج تطبق ليست 
اليوم   عليها،  التصويت  التي مت  البرامج  هي 
برنامجها  تطبق  أن  احلكومة  هذه  من  نتمنى 
لتطبيق  عرقلة  أي  هناك  ك��ان  وإذا  األق��ل  على 

البرامج أو أي ام��الءات، نتمنى منها أن تقلب 
الطاولة وتقول »ما العبينش«..

< رئ��ي��س احل��ك��وم��ة ي��ق��ول ب���أن ه��ن��اك متاسيح 
وعفاريت تعرقل عمله احلكومي، كيف تتلقى مثل هذا 

الكالم؟
} على السي بنكيران أن يفصح عن مكان 
تواجد هذه التماسيح والعفاريت، فهو ميتلك 

صالحيات دستورية لم تكن عند غيره..
أنتم كنقابيني هل تفهمون املقصود  )مقاطعا(   >

بهذا الكالم؟
السي  ك��ان  وإذا  نفهمها،  أن  ميكننا  ال   {
بنكيران يقصد طرفا في الدولة، ينبغي أن يحدده 
وإذا كان يقصد لوبيات اقتصادية، فينبغي أن 

يحددها، أما املنطق الغيبي فال يعلمه إال الله.. 
اليوم هناك ثالثة مجاالت، هناك املجال احملفوظ 
للملك وهو املجال الديني وهناك املجال املشترك 
بني امللك ورئيس احلكومة، وهناك مجال خاص 
برئيس احلكومة وهنا يجب أن يكون لنب كيران 
الشجاعة ليمارس الصالحيات التي منحها له 

الدستور.
< مرت اآلن سنة على تنصيب هذه احلكومة، هل 
تعتقدون أن رئيس احلكومة ميارس صالحياته كاملة؟

لألسف كانت هناك حلظات يتعني فيها   {
على رئيس احلكومة ممارسة صالحياته، لكنه 
أنه  م��رة  من  أكثر  ردد  كيران  بن  لم ميارسها، 
امللك  فعال جاللة  امللك،  ثقة جاللة  على  يتوفر 

احترم املقتضيات الدستورية والتزم في إطار 
املنهجية الدميقراطية بأن يكون رئيس احلكومة 
األولى..  املرتبة  على  ال��ذي حصل  احل��زب  من 
متداول  ه��و  م��ا  حسب  ي��ؤك��د  نفسه  بنكيران 
إعالميا على أن جاللة امللك يحثه على تطبيق 

القانون، إذن يجب عليه تطبيق القانون.
< تعيش احل��ك��وم��ة احل��ال��ي��ة أزم���ة داخ��ل��ي��ة، بعد 
انتخاب حميد شباط أمينا عاما حلزب اإلستقالل، أال 

تعتقدون أن ذلك سيؤثر على امللف اإلجتماعي؟
طاولة  على  م��ط��روح  اإلجتماعي  امللف   {
احلكومة، هناك قضايا يجب عليها اإللتزام بها 
باعتبارها استمرارا للحكومات السابقة، يجب 
عليها أوال تنفيذ ما تبقى من اتفاق 28 ابريل، 
خاصة أن ذلك ال يتطلب أي سنتيم، أحيانا يتم 
التغليط ويقال أن النقابات تطالب بالزيادة في 
النقابات مسؤولة وواعية  أن  األجور، واحلال 
باألزمة املالية العاملية ومدركة لإلكراهات، نحن 
كنا مضطرين  وإذا  بالتشغيل  ملتزمون  اليوم 
دون  ذل��ك  فسنفعل  للتضحية  عاملة  كطبقة 

مزايدات.
هناك اإلتفاقية الدولية لسنة 1987 اخلاصة 
أن  امل��غ��رب  على  وي��ج��ب  النقابية،  ب��احل��ري��ات 
يصادق عليها، وإذا كان هناك مشكل مع اإلنتماء 
النقابي حلاملي السالح، فنحن يجب أن نتناقش 
فيما بيننا وجند حلول، ميكن أن نصادق على 
هذه اإلتفاقية الدولية ثم إبداء التحفظات.. هناك 
الفصل 288 الذي يحاكم مبقتضاه مجموعة من 
النقابيني بدعوى احلريات النقابية، كل هذا ال 
يتطلب أية مصاريف، ولكن حتقيقه من طرف 
احلكومة سياهم في تأسيس جو من الثقة. فإذا 
اإلستقرار  قد ساهم في ترسيخ  الدستور  كان 
السياسي، فإن اإلستقرار بشكل عام لن يصمد 

بدون استقرار اجتماعي..

على ن كيران أن يتحلى اجلرأة ليحدد مكان وجود التماسيح والعفاريت

للشغل وهذا هو األصل الذي ال ميكنني التنكر 
له.

قرر  ق��د  ك���ان  األم����وي  ن��وب��ي��ر  محمد  األخ 
اإلنسحاب من مجلس املستشارين، ورغم أني 
كل  ل��ه  أك��ن  م��ازل��ت  أنني  إال  معه  أختلف  كنت 
اإلحترام، تصور معي لو كان قرار اإلنسحاب من 
بالتزامن مع حراك  اتخذ  مجلس املستشارين، 
املؤسسات  من  اإلنسحاب  فبراير..   20 شباب 
يكون في حلظة انتفاضة شعبية حقيقية، ولو 
أثرا  له  لكان  فبراير   20 ح��راك  اتخذ مبناسبة 

كبيرا.
لألسف، أنا حلد الساعة لم أفهم األسباب 
احلقيقية التي جعلت األخ محمد نوبير األموي 
الدميقراطية  للكنفدرالية  التنفيذي  واملكتب 
للشغل، إلى اإلنسحاب من مجلس املستشارين، 
اتصلنا  كنا  سابق،  وقت  في  استشارتنا  دون 
املعقول  غير  من  لهم  وقلنا  التنفيذي  باملكتب 
ونحن  املجلس  م��ن  بتعويضاتنا  نتوصل  أن 
منسحبون، بصراحة هذا القرار اعتبرناه طلقة 
م��ازال هناك مستشار  اليوم  وإل��ى  الهواء،  في 
برملاني ينتمي للكنفدرالية الدميقراطية للشغل، 
يتلقى تعويضاته كاملة من مجلس املستشارين 
رغم أنه محسوب مع املنسحبني... بالنسبة لنا 
كنا قد إلتحقنا بالفيدرالية الدميقراطية للشغل 
باعتبارها األقرب إلينا، من حيث االهداف ومن 
حيث امللف املطلبي، طبعا كانت هناك تطورات 
ووقعت خالفات عندما انعقد مؤمتر الفدرالية، 
بني من كان يساند الكاتب العام محمد العزوزي 

وبني من كان يساند الفاتيحي..
سقوط العزوزي »نقطة سوداء« في 

سجل ادريس لشكر 
< تيار ادريس لشكر الذي كان يساند الفاتيحي.

تيارات،  ه��ن��اك  أن  أرى  ال  الساعة  حل��د   {
معينة،  منهجية  وف��ق  تتأسس  األخ��ي��رة  فهذه 
ادريس  األخ  داخلية..  تنظيمية  ووفق ضوابط 
لشكر كان من املدعمني لألخ فاتيحي، شأنه شأن 
املجموعة التي كانت معه، لكن أغلبية الفدراليني 
والفدراليات انتخبوا األخ محمد العزوزي كاتبا 
عاما باعتباره رجل الوحدة والنضال، نحن في 
اليسار اإلشتراكي املوحد دعمنا السي العزوزي 
الفدرالية  وح��دة  على  احل��ف��اظ  نريد  كنا  ألننا 

الدميقراطية للشغل..
< السي ال��ع��زوزي ال��ذي ص��ومت عليه لم يستطع 
لإلحتاد  السياسي  املكتب  ضمن  مكانه  يضمن  أن 

اإلشتراكي؟
السي العزوزي سحب ترشيحه في آخر   {
حلظة، مثله مثل باقي القيادات التاريخية األخرى 
كان  وبالتالي  خ��ي��رات،  ال��ه��ادي  عبد  األخ  مثل 
مفروضا أن تكون هناك الئحة متوافق بشأنها، 

الدميقراطية  فقط  تعني  ال  الدميقراطية  ألن 
العددية، بل ميكن للدميقراطية أن تكون توافقية 
حفاظا على توهج احلزب.. املشروع اإلحتادي 
ليس مشروعا خاصا باإلحتاديني، بل مشروع 
ادريس  األخ  فيه  يتوفق  لم  ما  ه��ذا  مجتمعي، 

لشكر، أقولها بكل صراحة، أمتنى له التوفيق، 
ل��إلحت��اد اإلش��ت��راك��ي وجهه  وأمت��ن��ى أن يعيد 
النضالي، لكن مع األسف، وبالنظر إلى ما يقع 
اليوم ال أتوقع أن يكون لإلحتاد ذلك الوقع الذي 

كان يتوقعه كل الدميقراطيني وكل التقدميني.

هناك عض املغارة يصلون العشاء ثم يخرجون
 لتناول اخلمور.. دين ودنيا

< أثرت ضجة كبيرة مؤخرا من خالل تصريحاتك 
التي انتقدت فيها الزيادة في ثمن اخلمور، واعتبرتها 

مسا بالقدرة الشرائية..
جديدا  ليس  امل��وض��وع  ه��ذا  )مقاطعا(   {
نناقش  كنا  عندما  امل��اض��ي��ة،  السنة  وأث��ي��ر 
احلكومة  ج��اءت  عندما   ،2012 ميزانية سنة 
الكحولية،  املشروبات  ثمن  في  الزيادة  بقرار 
أو  الويسكي  أو  بالبيرة  األم��ر  تعلق  س��واء 
النبيذ األحمر، أنداك كنت الوحيد الذي قلت 
الشرائية  بالقدرة  ال��زي��ادة ستضر  ه��ذه  ب��أن 
إحصائيات  م��ن  ي��ت��أك��د  وه��ك��ذا  للمواطنني 
اإلستهالك، مبعنى آخر أن هذه املادة تستهلك 
من لدن مواطنني مغاربة، ومن يقول العكس 
عليه أن ينزل ليحصي عدد احلانات ومتاجر 
يتعاطون  املغاربة  آالف  أن  ليعرف  اخلمور، 

هذه اخلمور.
م��ن طرف  امل����ادة تستهلك  ه���ذه  ال��ي��وم، 
الدراهم  مباليير  تقدر  ومداخيلها  املغاربة، 
ننتبه  أن  يجب  اإلس��ت��ه��الك،  على  كضريبة 
ل��ل��م��ردودي��ة اإلق��ت��ص��ادي��ة ل��ه��ذا امل��ن��ت��وج على 
الدولة، هناك مردودية اقتصادية، والزيادة ال 
ينبغي أن تكون على حساب القدرة الشرائية 
للمواطنني، فعندما نزيد في ثمنها هذا ال يعني 
أن استهالكها سيتوقف، بل سيستمر وسيكون 

هناك مس بالقدرة الشرائية للمواطنني.
هؤالء املواطنني إذا لم تعد لديهم القدرة 
يلجؤون  ق��د  فإنهم  امل���ادة،  ه��ذه  ت��ن��اول  على 
ذل��ك م��ن خطر على  ي��راف��ق  م��ا  م��ع  للتهريب 

وسائل  إل��ى  يلجؤوا  أن  ميكن  كما  الصحة، 
تقليدية، وهذا خطر.. اليوم نحن مقبلون على 
زيادة أخرى في ثمن هذه املنتوجات ابتداءا 
من 2 فبراير املقبل، وهذا فيه مزيد من اإلضرار 

بالقدرة الشرائية للمواطنني.
اليوم احلكومة يجب أن تكون لها اجلرأة 
اإلسالمي  باملنطق  املنتوجات  أن هذه  لتقول 
ق��رار سياسي،  ه��ي منتوجات ح��رام وت��أخ��د 
بأنها  تقول  أن  أم��ا  التراخيص،  كل  وتوقف 
مع احلريات الشخصية والفردية، وتلجأ إلى 
األسعار،  رف��ع  طريق  ع��ن  التدريجي  احلظر 
فهذا مس بأشياء كانت مضمونة لألسف منذ 

سنوات في مجتمع ليبرالي.
< املالحظ أنك تتحدث عن الزيادة في ثمن اخلمور 

مثلما تتحدث عن الزيادة في ثمن احملروقات؟
} عندما حتدثت عن هذا املوضوع لم تكن 
هناك زيادة في ثمن احملروقات، هذه الزيادة لم 
تكن مدرجة في قانون املالية 2012، واحلكومة 
لم تستقيظ إال عندما الحظت األسعار املهولة 
ال  ب��أن��ه��ا  للحكومة  ن��ق��ول  ال��ب��ت��رول...  لثمن 
متتلك رؤية استراتيجية وليس لديها حتليل 

اقتصادي دقيق للواقع.
فرضيات احلكومة كما قلنا ذلك في وقتها 
م��ن خالل  ت��أك��د فعال  فرضيات ه��ش��ة، وه���ذا 
اإلستدانة،  ثم  احمل��روق��ات،  ثمن  في  ال��زي��ادة 
وهذا سيرهن مستقبل املغاربة لسنوات، رغم 

التسويق بأن ذلك ناجت عن الثقة في املغرب.
< ك��ن��ت ال��وح��ي��د ال����ذي ان��ت��ق��دت ال���زي���ادة في 

ثمن اخل��م��ور، ه��ل يعني ذل��ك ع��دم وج��ود برملانيني 
سكارية..

} )ي��ض��ح��ك م��ق��اط��ع��ا( ال��س��ك��اي��ري��ة بني 
مزدوجتني، أفضل القول ان املغاربة يتناولون 
اخلمور سواء كانوا صحفيني أو برملانيني أو 
مدراء شركات، أنا لدي أصدقاء يصلون العشاء 
ثم يذهبون لتناول اخلمور، دين ودنيا، وهذه 
مسألة مرتبطة باحلياة الشخصية، وال أحد 
ميكنه أن ميارس علينا الوصاية، هذه مسألة 
بني اإلنسان والله.. انا من الناس الذين يقولون 
يجب تسمية األشياء مبسمياتها، اليوم هناك 
املغاربة  ويتناوله  باألطنان  للخمور  تناول 

وهذه حقيقة، كفى من النفاق اإلجتماعي..
< ألم تخش من إعالن موقفك في زمن حكومة 

يقودها اإلسالميون؟
} ب��ال��ع��ك��س، س����واء ت��ع��ل��ق االم����ر بهذه 
احل��ك��وم��ة أو أت��ب��اع��ه��ا، ان���ا ال أخ��ش��ى لومة 
أن  التي ميكن  املضايقات  تخيفني  وال  الئ��م، 
أتعرض لها، ميكن أن أقدم لكم املداخيل، هناك 
املنطق الديني وهناك املنطق اإلقتصادي، هل 
نستعمل املنطق الديني وبالتالي ينبغي على 
الدولة أن تقول هذا حرام ومتنع اخلمور، أو 
إقتصادي وتقول  الربح  تتعامل معه مبنطق 
هناك مداخيل من رواج اخلمور، وهنا دعني 
أؤكد لكم أن صندوق التماسك اإلجتماعي، هو 
صندوق سيمول في جزء منه من الزيادة في 
ثمن اخلمور، كيف تريدني أن أفهم،«فلوسوا 

حالل وهو حرام«.. هذا املنطق أرفضه.
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امل��ج��ال املتوسطي  امل��وري��س��ك��ي، ذاك���رة   
امل��ت��ح��ول حل��س��ن أوري����د، ه��و م��وض��وع الندوة 
البدائل  م��ن��ت��دى  جمعية  ت��ع��ت��زم  ال��ت��ي  ال��ه��ام��ة 
من  ب��داي��ة  تنظيمها  اخل��ام��س  محمد  وج��ام��ع��ة 
نهاية األسبوع اجلاري في كل من مدينة العيون 
مشاركة  الدخيل  البشير  أكد  حيث  والسمارة، 
وجامعة  كناريا،  غران  دي  باملاس  جامعة الس 
الباحثني  األس���ات���ذة  م��ن  كبير  وع���دد  فرنسية 
السابق  امللكي  املستشار  يتقدمهم  واملهتمني 

حسن أوريد.

نهاية  ال��ع��ي��ون  مدينة  ف��ي  ش��وه��د   
األس���ب���وع  ف���وزي ال��ش��ع��ب��ي، اب���ن احلاج 
ميلود الشعبي صاحب املؤسسة العمالقة 
الزيارة تتعلق  »يينا هولدينغ« وقد تكون 
السالم،  أسواق  مشروع  إقامة  مبوضوع 
الصحراء  أه��ل  وع��د  أن  ل��أب  التي سبق 
سوق  ألكبر  فرعا  يفتح  أن  على  بحرصه 

جتاري بالعيون.

 ي��خ��ض��ع ش��ق��ي��ق دح���م���ان ال���دره���م 
ال��دك��ت��ور حسني  لطنجة  ال��س��اب��ق  ال��ع��م��دة 
دق��ي��ق��ة بإحدى  ل��ع��الج��ات ط��ب��ي��ة  ال���دره���م 
يتمنى  املناسبة  وبهذه  إسبانيا،  مصحات 
احملاط  وهو  العاجل،  الشفاء  أصدقائه  له 
رأسهم  وعلى  وأبنائه  وأح��ب��اءه  بأشقائه 
س��ع��ي��د، ح��ت��ى ي��ع��ود إل���ى أع��م��ال��ه اخليرة 

النبيلة. ووقفاته 

 دافع النائب البرملاني الشاب أجف مولود 
الشأن  تدبير  في  الفرصة  للشباب  أن متنح  على 
العام احمللي واعتبر في تدخله أمام جلنة املجلس 
من  عالية  نسبة  يشكل  الشباب  بأن  االقتصادي 
االقصاء  م��ن  يعاني  وغالبيته  احمل��ل��ي،  املجتمع 
والتهميش، كما لم تفته اإلشارة إلى غياب مسودة 
التنمية اجلهوية اجلديدة للفصل 26 من الدستور 
والذي ينص على دسترة الرياضة ملا تعلبه من دور 
اقتصادي واجتماعي، وتنموي طالبا من اللجنة أن 

تخصص حيزا للرياضة.

 ح��ل امل��دي��ر ال��ع��ام الس��م��ن��ت املغرب 
بهدف  وذل��ك  ه��ام،  وفد  رأس  على  بالعيون 
الوقوف على مستوى خدمات اإلنتاج التي 
احلمراء،  الساقية  اسمنت  وح��دة  تقدمها 
الريحية،  الطاقة  مب��ول��دات  تعززت  والتي 
وي��ض��م ال��وف��د امل��ف��ت��ش ال��ع��ام، ح��ي��ث أبرز 
هذه  إنتاجية  أن  اإلدارة  من  مقرب  مصدر 
الوحدة تضاعفت بسبب الطلب املتزايد من 
الصحراء،  بجهات  السوق احمللي اخلاص 
ومن املنتظر أن تكون هذه الوحدة مبرمجة 
لأقاليم  امل��رت��ق��ب��ة  امللكية  ال���زي���ارة  خ���الل 
اجتماعي  دور  م���ن  ل��ه��ا  مل���ا  اجل��ن��وب��ي��ة 

واقتصادي.

على  لطرفاية  اإلقليمي  املجلس  ص��ادق    
املالية  السنة  فائض  من  جديدة  مشاريع  إجن��از 
احلساب  ع��ل��ى  وامل���ص���ادق���ة  وال����دراس����ة   2012
مليوني  ي��ف��وق  مب��ا  ال��ف��ائ��ض  ق��در  وق��د  االداري، 
بإمتام  الفائض  برمجة  مشاريع  وتتعلق  دره��م، 

األش��غ��ال ب��امل��س��ت��ودع اإلق��ل��ي��م��ي وامل��س��اه��م��ة في 
مشاريع  م��ن  ج���زء  ومت��وي��ل  احل��ض��ري��ة،  التهيئة 
للمجلس  س���ي���ارات  واق��ت��ن��اء  ال��ب��ش��ري��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
وم��ص��اري��ف احمل��روق��ات وم��س��اه��م��ة امل��ج��ل��س في 
املهرجانات الثقافية لإلقليم، وأبرز كل من أبهاي 
ال��ن��اج��م ع��ام��ل اإلق��ل��ي��م ورئ��ي��س امل��ج��ل��س  موالي 
إبراهيم العثماني على أهمية الورش الذي تعرفه 
قبلة  جعلها  مما  اخلصوص  على  طرفاية  مدينة 
سياحية قادرة على أن تسوق منتوجها نحو جزر 
منتخبيها  في  الساكنة  ثقة  بفضل  وذلك  إسبانيا 

ومسؤوليها.

شكر على تعزية :تتقدم السيدة احلاجة 
والقباج  الغيام   : وعائالت  باألمني  فاطمة 
وبنعبيشة  واي���ب���ورك  وش���رق���اوي  وحل��ل��و 
وال��ك��ور إل���ى ك��اف��ة م��ن واس��اه��م ف��ي وفاة 
ال��رواد سواء  وردية  املرحومة  الغالية  األم 
ال  أن  ال��ل��ه  االت��ص��ال سائلة  أو  ب��احل��ض��ور 

يصيب أحدا بسوء أو مكروه.

الركيبات في حزب امليزان وقبائل ثكنة في حزب الوردةطائرات »الرام« عائدة للجنوب

تأكد لأسبوع من جهات مطلعة بأن 
شركة الرام ستعيد برمجة رحالت 
األقاليم اجلنوبية  كل  تربط  يومية 
درهم   1600 تتجاوز  لن  وبأسعار 
إضافة  مع  وإي��اب��ا،  ذهابا  للتذكرة 
رح��ل��ت��ني ن��ح��و ال���ع���ي���ون أك���ادي���ر 
ذلك  كل  الرحالت،  توقيت  وتعديل 
بفضل الدعم املادي الذي ستمنحه 
كل جهة من جهات الصحراء الثالث 

واملقدر ب 16 مليون دره��م للجهة 
أي ما يعادل 48 مليون درهم وفق 
برنامج محدد، جاء ذلك بعد تدخل 
إثر  النقل  ووزارة  الداخلية  وزارة 
الكوركاس،  ب��ه��ا  ت��ق��دم  ش��ك��اي��ات 
واملجالس املنتخبة والتي اعتبرت 
أن شركة اخلطوط امللكية املغربية 
خارج  بالصحراء  التنمية  وضعت 

اهتماماتها.

 الرباط.األسبوع 

انتخابات  رافقت  الترقب  من  حالة 
امل��ك��ت��ب ال��س��ي��اس��ي حل���زب االحتاد 
التي  الشعبية،  للقوات  االشتراكي 
املاضي  األس����ب����وع  ن��ه��اي��ة  ج�����رت 
بالرباط، خاصة وأنه ألول مرة يتمكن 
قياديون صحراويون أنصار الكاتب 
األول إدري��س لشكر من كسب مقعد 
لهم باملكتب السياسي، ويتعلق األمر 
بحسن الدرهم وعبد الوهاب بلفقيه 
وح��س��ن��اء أب���و زي���د ورق��ي��ة الدرهم 
وإدريس لشكر املنحدر من تغجيجت 

وهم على التوالي من قبائل ثكنة..
الصحراوية  الزعامات  تؤكد  وبذلك 
أنها قادرة على بلورة فلسفة احلكم 
وأنها  دمي��ق��راط��ي،  كخيار  ال��ذات��ي 

كرسي  إل����ى  ت��ص��ل  ل���م  إن  وح���ت���ى 
ترسل  األق���ل  على  فإنها  احل��ك��وم��ة، 
إشارات إلى أنها تستطيع أن تصنع 
الفارق في كل التنظيمات السياسية، 
حمدي  حققه  م��ا  ذل��ك  على  أدل  وال 
ولد الرشيد من مكاسب في املجلس 
ال��وط��ن��ي وال��ل��ج��ن��ة امل��رك��زي��ة، على 
اعتبار أن حزبي االحتاد االشتراكي 
املعارضة،  ص��ف��وف  ف���ي  امل��ن��اض��ل 
واالستقالليون الذين اختاروا خيار 
العدالة  حزب  مع  اجلديدة  التجربة 
الذي  النموذج  يعتبران  والتنمية، 
االعتبار،  بعني  أخ���ذه  ال��دول��ة  على 
أي احلضور القوي لقبيلة الرقيبات 
امل��ي��زان وق��ب��ائ��ل ثكنة  ضمن ح���زب 
ب��ح��زب ال�����وردة، وه���ي م��ع��ادل��ة في 

حاجة إلى حتليل سياسي عميق.

الغرابة  من  الصحراوي«  باملغرب  »الشاي  كتاب 
إلى األصالة ملؤلفه الصحراوي ابن مدينة آسا 
والتراث  بالبحث  مهتم  البشير صافي  أحمد 
احلساني هو آخر إصدارات وكالة اجلنوب 
التي تهتم بسياسة إبراز املوروث الثقافي 
إصدار  ع��ب��ر  وال���الم���ادي  امل����ادي  بشقيه 
املغرب  »ت���اري���خ وم��ج��ت��م��ع��ات  س��ل��س��ل��ة 
15عنوانا،  تضم  والتي  ال��ص��ح��راوي«، 

ويحتوي الكتاب اجلديد على 204 صفحة معززا 
بصور نادرة وقيمة، وما أضاف لهذا املؤلف قيمة 
املريني  عبد احلق  اململكة  م��ؤرخ  قدمه  ما  كبيرة 
الناطق الرسمي باسم القصر امللكي من إشارات 
هذا  معتبرا  الوطني  سياقه  في  الشاي  بوضعه 
اإلصدار حلقة نيرة من حلقات الدراسات املعمقة، 
عن الشاي وآدابه واحتفالياته في املغرب وخاصة 

في املناطق الصحراوية.

الجنوبية  األقاليم  حاز استقالليو 
انتخابات  ف��ي  األس��د  حصة  على 
لحزب  الوطني  المجلس  أع��ض��اء 
بالمقر  ن��ظ��م��ت  ال��ت��ي  االس��ت��ق��الل 
المركزي بالرباط، وهو ما يؤكد أن 
شباط وحمدي ولد الرشيد يمضيان 
يدا في يد إلى أن تحصل الصحراء 
على كرسي في حكومة بنكيران، وقد 
تمكنت وجوه جديدة من الوصول 
إلى أعلى مؤسسة بحزب االستقالل 
وعلى رأسهم أحمد لخريف الوزير 
للعمليات  المدبر  والعقل  السابق، 
جانب  إل��ى  بالعيون،  االنتخابية 
باهيا مسعود عضو غرفة التجارة 
المجلس  ع���ض���و  ع���ب���ان  وب����اب����ا 
ومحمد  واالجتماعي  االقتصادي 
للحزب  السابق  المفتش  النوحي 
رئيس  بولون  والسالك  بطانطان، 

أمريزيك  وأعبيد  طانطان،  بلدية 
اآلباء  جمعيات  ف��درال��ي��ة  رئ��ي��س 

ب��ال��ع��ي��ون، وك����رواز م��وس��ى نائب 
الالئحة  عن  العيون  بلدية  رئيس 

الوطنية وبالنسبة لالئحة الشباب 
فكانت المفاجأة عدم تمكن منصور 
لمباركي النائب البرلماني وعضو 
للشبيبة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��م��ك��ت��ب 
االس��ت��ق��الل��ي��ة م���ن ال���وص���ول إلى 
صوت  ب��ف��ارق  ال��وط��ن��ي  المجلس 
واحد، فيما تغلب أحمد أحميميد 
غرفة  رئيس  البرلماني  المستشار 
الفاسي  عباس  اب��ن  على  الفالحة 
محتال الرتبة الخامسة، إلى جانب 
والنعمة ميارة  اباه  كل من محمد 
المكتب  برلماني  عضو  مستشار 
والشاب  الحزب،  لنقابة  التنفيذي 
المرأة  وع��ن  كلميم،  من  العباسي 
االستقاللية أفرزت النتائج عن فوز 
السيدة حادة وعزيزة بنت أبا عبد 
امكمل  وال���ب���رل���م���ان���ي���ة  ال���ع���زي���ز 

توكمال.

شباط وحمدي ولد الرشيد يمضيان نحو تعديل حكومي مؤكد
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ب»الزاوية«  املشهور  الديني  آس��ا  موسم  اختلف 
امل��خ��ص��ص إلح��ي��اء ذك���رى امل��ول��د ال��ن��ب��وي ع��ن سابقه 
والرياضية،  الثقافية،  برامجه  نقلة نوعية في  بإحداث 
واالجتماعية، من طرف جمعية مهرجان آسا، وإذا كان 
فاليوم  املاضية،  السنة  املوسم  قد ترأس  ادريس لشكر 
جاء املندوب السامي للمقاومة رفقة والي اجلهة وعامل 

والداه  وكالة اجلنوب،  عام  مدير  اإلقليم وأحمد حجي 
لغظف ليبصموا على حدث ديني تتميز به مناطق آيت 
اوسى وهو إحياء ذكرى املولد النبوي في أشكال دينية 
وثقافية. كان أبرز حدث هو االحتفاء بأحد أبرز رجاالت 
املقاومة املدافعني عن الوطن الفقيد راح فضيلي املولود 
فترة  الذي عايش  الرجل  1930 مبدينة آسا، وهو  عام 

صفوف  في   1954 سنة  وانخرط  الفرنسي  االستعمار 
واستعادة  مقاومة  أج��ل  م��ن  التحرير  جيش  أع��ض��اء 
في  وم��ش��ارك��ت��ه  بقيادته  ل��ه  وش��ه��د  واألرض،  احل��ري��ة 
عمليات فدائية بكل من أيت بعمران وطانطان وطرفاية، 
ورئيسا  قائدا  ليصبح  ترقيته  عليه  استحق  ما  وه��و 

لوحدة عسكرية »قائد الرحى«...

ذكريات املقاومة 
آيت اوسى 

والصحراء

إصدار جديد لوكالة تنمية االقاليم اجلنوية

العيون.األسبوع

عرفت الصحراء على مر األزم��ان برجاالتها الذين 
صنعوا جزءا من تاريخ املنطقة، وهو املراد الذي 
تسعى من ورائه جمعية النجاح للتنمية االجتماعية 
التي اختارت التنقيب في صفحات الصحراء، عن 
من كان لهم الفضل في الكثير من العمل السياسي 
الرباني  القطب  لتختار  واإلحساني  واالجتماعي 
الشيخ محمد ماء العينني محمد بويا املشهور بلقب 
1926، وهو حفيد  بالسمارة سنة  املولود  »النني« 
الشيخ ماء العينني دفني تزنيت، توفي رحمه الله في 
شهر مارس سنة2011  بالرباط ودفن مبراكش بأمر 
من امللك محمد السادس. وكان الفقيد من مؤسسي 
ولد  حرمة  جانب  إل��ى  مبوريتانيا  النهضة  حركة 
بابانا واألمير فال ولد عمير الذين إلتحقوا بأرض 
الوفد  رأس  على  وك��ان  اخلمسينيات،  في  الوطن 
الرسمي املوريتاني الذي أرسله املختار ولد داداه 
 1966 سنة  املتحدة  ب��األمم  بالصحراء  للمطالبة 
»إن  املتحدة  املشهورة في منبر األمم  كلمته  وق��ال 
الصحراء مغربية«، وترك الوفد املوريتاني ملتحقا 
الثاني  الراحل احلسن  امللك  فعينه  الوطن  بأرض 
صحراوي  أول  وه��و  امللكي،  بالديوان  مستشارا 
يعني في هذه املهمة السامية، وبقي على هذا احلال 
إلى حني وفاته وطنيا مغربيا مخلصا من رجاالت 
»لأسبوع«  تصريح  وف��ي  وال��ت��ص��وف،  الصحراء 
قال رئيس جمعية النجاح ماء العينني خونا بأن 
ملتقى جائزة »النني« املنظم حتت إسم »دورة الشيخ 
محمد السالم ولد الهاشمي« سيعرف ندوة علمية 
مبشاركة الشيخ الطالب أخيار ولد الشيخ مامينا 
واألمني  واملظالم،  للفتوى  األعلى  املجلس  عضو 
العام املساعد لعلماء موريتانيا، والدكتور عبداتي 
التصوف  مجال  في  وباحثني  وعلماء  الشمسدي 
من داخل وخارج املغرب، وفي شهادة البنه محمد 
فاضل ماء العينني أكد بأن وال��ده عرف عنه طيلة 
مسجال  اخل��ي��ري  بالعمل  االه��ت��م��ام  سنة  أرب��ع��ني 
مناسك  أداء  من  2500 مستفيدا  يقارب  ما  متكني 
احلج والعمرة، ومساعدة أسر احملتاجني مما جعله 
زاهدا في الدنيا ومنشغال بالعمل اإلحساني طيلة 

حياته الزاخرة باملعطاءات.

الرجل الذي فضل املغرب 
على موريتانيا

مدير أكاديمية جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء عزيز الناحية، وبعد سنوات 
من إعادة بناء ما خربته األحداث األخيرة )..( من ممتلكات تعليمية بما فيها مقر 

األكاديمية، وعلى الرغم من شد الحبل بينه وبين النقابات التعليمية، فانه نجح في تحقيق 
الكثير من المكاسب وأهمها األوراش الكبيرة التي ميزت فترته، وبانتقاله إلى أكاديمية جهة 

القنيطرة يعد تكريما لمساره المهني، أما السيد محمد لعوينة مدير أكاديمية جهة كلميم السمارة 
الذي سبق توقيفه وإرجاعه من طرف الوزير الوفا، فقد عين على رأس أكاديمية جهة الشاوية ورديغة 

ليجاور ابن الصحراء المختار الليلي نائب التعليم بإقليم بنسليمان، وقد سبق أن تولى لعوينة بمدينة 
سطات مهمة نائب إقليمي للتعليم، وحظي السيد صيلي سيدي نائب التعليم ببوجدور بتعينه على رأس 

نيابة إنزكان أيت ملول ذات المؤسسات التعليمية العالية واألصيلة. 

حركية في صفوف مسؤولي 
التعليم اجلنوب

ولد الرشيدشباط
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املصرية،  امل��رأة  اشتهرت 
العربيات،  ال��ن��س��اء  ب��ن  م��ن 
الرجل،  ضد  العنف  مبمارسة 
وب��ال��ت��ح��دي��د ض��د ال����زوج، بل 
املصرية  ال��دي��ار  ف��ي  تفاقمت 
ج������رائ������م ق����ت����ل ال������زوج������ات 
ألزواج����ه����ن.. أم���ا ع��ن��دن��ا في 
اجلمعيات  كثرت  فقد  املغرب 
حقوق  عن  املدافعة  النسائية 
إليقاف  وال���داع���ي���ة  امل�������رأة، 
العنف ضد النساء، مما أخرج 
الرجال عن صمتهم ليؤسسوا 
عن  ل��ل��دف��اع  جمعية  ب��دوره��م 

حقوق الرجال.
اجل�����م�����ع�����ي�����ة وت����س����م����ى 
عن  للدفاع  املغربية  »الشبكة 
تأسست  ال�����رج�����ال«  ح���ق���وق 
برئاسة  ال��ب��ي��ض��اء،  ب���ال���دار 
الذي  بهجاجي  ال��ف��ت��اح  عبد 
ص���رح ف��ي األس��ب��وع املاضي 
أن  الوطنية  الصحف  إلح��دى 
حالة   7000 تتابع  جمعيته 
لرجل معنف من جميع أنحاء 
امل����غ����رب، أغ��ل��ب��ه��ا ف���ي امل���دن 

ال��ك��ب��رى، حيث  واحل���واض���ر 
ت��ع��رض��ت ه���ذه احل����االت إلى 
الضرب  العنف اجلسدي عبر 

واجلرح، والعنف الرمزي عن 
واحلط  والقذف  السب  طريق 
م��ن ال��ك��رام��ة، ب��اإلض��اف��ة إلى 

االب����ت����زاز واالس���ت���ي���اء على 
والطرد  واملمتلكات  الوثائق 

من البيت.

الفنانة  الفنانة شيرين في عزاء والدة  أثار ظهور 
مي كساب وهي تضع جهازًا طبيًا في يدها لتوصيل 
إلى  ولذلك سارعت  وقلقًا عليها،  الغلوكوز، تساؤالت 
توضيح سبب اصطحابها هذا اجلهاز معها، فأكدت 
ألم كانت  الفك الستئصال  أنها خضعت جلراحة في 
العملية  تلك  أجلت  وأنها  األس��ن��ان،  في  منه  تعاني 
 The»أكثر من مرة بسبب انشغالها بتصوير برنامج
لفترة  لبنان  في  بقاءها  يستلزم  كان  الذي    »Voice

طويلة.
ورغم أن األطباء طلبوا منها بعد إجراء العملية 
الراحة ومازمة الفراش بضعة أيام، فقد قطعت فترة 
العاج والنقاهة لتقدم واجب العزاء إلى الفنانة مي 

كساب.

أف����اد س��ك��ان س���وري���ون، أن 
الرئيس  وال��دة  مخلوف  أنيسة 
ال��س��وري ب��ش��ار األس���د وصلت 
ابنتها  إل���ى  لتنضم  دب���ي  إل���ى 
بشرى التي تقيم منذ عدة أشهر 
ف��ي اإلم����ارات. وق���ال س��ك��ان إن 
منذ  م��وج��ودة  مخلوف  أنيسة 
ح��وال��ي ع��ش��رة أي���ام ف��ي دبي، 
اب��ن��ت��ه��ا بشرى  ق����رب  وت��ق��ي��م 
للرئيس  ال��وح��ي��دة  الشقيقة 
في  استقرت  وال��ت��ي  ال��س��وري 
دب��ي ف��ي األش��ه��ر املاضية مع 

أوالدها.
وب�����ش�����رى أرم�����ل�����ة أح����د 
األمنية  اآلل��ة  مسؤولي  أب��رز 

ال��س��اب��ق��ن ف���ي س���وري���ا آصف 
ف��ي شهر  اغتيل  ال���ذي  ش��وك��ت 
اعتداء  ف���ي  امل���اض���ي  ي��ول��ي��وز 
من  آخرين  ثاثة  بحياة  أودى 

كبار املسؤولن السورين.
وق���������ال امل������ع������ارض أمي����ن 
مجموعة  رئ��ي��س  ال���ن���ور  ع��ب��د 

ن  مسيحيو «
سوريون من أجل الدميوقراطية« 
»كلنا  م��وق��ع  ورئ���ي���س حت��ري��ر 
برس  »ف��ران��س  لوكالة  ش��رك��اء« 
ان«، »مغادرة والدة بشار األسد 

سوريا تعتبر مؤشرا جديدا 
على أن األسد يفقد دعمه 

حتى ضمن العائلة«.
وي�����رى م��ح��ل��ل��ون أن 
بالرئيس  احمليطن  أب��رز 
السوري حاليا هم شقيقه 
 44( األس��د  ماهر  العقيد 
قيادة  يتولى  ال��ذي  عاما( 
الفرقة الرابعة في اجليش 
ال����س����وري امل���س���ؤول���ة عن 
إلى  ال���ع���اص���م���ة،  ح��م��اي��ة 
جانب خاله محمد مخلوف 

وجنليه.
وقد وصل عدد كبير من 
السورين  األع���م���ال  رج���ال 
األثرياء إلى دبي في األشهر 
امل���اض���ي���ة. وب��ح��س��ب األمم 
املتحدة فقد قتل أكثر من 60 
ألف شخص منذ بدء االنتفاضة 
الرئيس  ن��ظ��ام  ض��د  الشعبية 
السوري في مارس 2011 والتي 
نزاع  إل��ى  حتولت 

عسكري.

باراك  األمريكي،  الرئيس  ق��ال 
رئاسته  فترة  بدأ  ال��ذي  أوباما، 
املاضي،  األح���د  ي��وم  الثانية 
ب��أن »أه���م« ح��دث ف��ي مطلع 
هذا األسبوع هو قصة شعر 
وأضاف  اجل��دي��دة،  زوجته 
استقبال  حفل  ف��ي  م��ازح��ا 
أحب  أن  »أوال  أن���ص���اره: 
دائما  زوجتي ميشيل، فهي 
أهم  ول��ت��ن��اول  جميلة،  ت��ب��دو 
حدث في مطلع هذا األسبوع 
ق��ص��ة شعرها  أح����ب  ف��إن��ن��ي 

ومظهرها اجلديد«.
في  األول���ى  السيدة  وك��ان��ت 
األمريكية،  املتحدة  ال��والي��ات 
ظهرت  ق��د  أوب���ام���ا،  ميشيل 
ي���وم األح����د امل���اض���ي بلوك 
شعرها  تدلي  وه��ي  جديد، 
ع��ل��ى ج��ب��ه��ت��ه��ا، مم���ا أث���ار 
خبراء  لدى  كبيرا  اهتماما 
النساء  وم��ع��ظ��م  امل���وض���ة 

األمريكيات.

صباح: ال أخاف الموت 
ألنني اشتقت ألصدقائي 
الذين توفوا منذ زمن!

أكدت الفنانة اللبنانية الكبيرة صباح 
الوفاة  شائعات  م��ن  تنزعج  تعد  ل��م  أنها 
في  ولكنها  أس��ب��وع،  ك��ل  تاحقها  ال��ت��ي 
املقابل تزعج أهلها مبصر وبيروت لتلقيهم 
يثير  مم��ا  شائعة  ك��ل  م��ع  تعزية  ب��رق��ي��ات 
أخاف  ال  الشحرورة:  وقالت  عليها.  قلقهم 
من  إن  يقولون  أنهم  خاصة  أب��دا،  امل��وت 
ميوت يرى أحباءه الذين توفوا منذ زمن 
وأصدقائي  وأق��ارب��ي  ألهلي  اشتقت  وأن��ا 
الذين فارقوني وأود رؤيتهم بعد كل هذه 

السنوات.

والدة بشار األسد تهرب من الحرب السورية إلى اإلمارات
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تعرفه  ال  الذي  التحرير  جيش  قطب   .. حمو  ن 
اإلعالم ووسائل  األجهزة 

دافع عن المغرب وعاش هاربا في الجزائر ومات مهمال في الدار البيضاء

 الدار البيضاء.محمد بنحمو الكاميلي

محمد بن حمو أيت سعيد الذي توفي 
ي��وم األح���د امل��اض��ي ف��ي ش���ارع الناظور 
ب��ال��دار ال��ب��ي��ض��اء، ه��و م��ن م��وال��ي��د أيت 
واوزك��ي��ت إمن��راغ��ت )س���وس(، انتقل من 
مراكش  ناحية  مسفيوة  ال��ى  امن��راغ��ت 
ال��ل��ه، بعد ذلك  وال���ده وأخ��ي��ه عبد  برفقة 

الفرنسي وشارك في  انخرط في اجليش 
احلرب العاملية الثانية، ابتداء من  فرنسا، 
أملانيا  كاسينو،   م��ارت��ي  جبل  ايطاليا، 
والنمسا، هناك كون شخصيته الشجاعة 
وكون فيها خبرة عسكرية حربية قتالية 
أهلته ليصل إلى مرتبة عالية في صفوف 

اجليش.

من الدفاع عن فرنسا إلى الدفاع عن 
المغرب

بعد استقالل  فرنسا عاد بن حمو إلى 
وسيادة  البالد  حرية  عن  للدفاع  املغرب، 
ضد  مجموعة  كون  لقد  والعرش،  الوطن 
وعندما  مراكش،  باشا  الكالوي  التهامي 
في   ع��رف��ة  اب���ن  تبايع  أن  فرنسا  ق����ررت  

م��راك��ش، ش��ارك هو ورف��اق��ه في مظاهرة 
فرنسي  شرطي  وطعنوا  برميا  مبسجد 

بسكني في ذلك املسجد.
وال يختلف إثنان بأن الفقيد يعد أحد 
ال��ق��ادة ال��ب��ارزي��ن وامل��رم��وق��ني ف��ي العمل 
فهو  البالد،  استقالل  أج��ل  من  التحرري 

من املخططني للعمليات واملشارك في 
عدة أحداث بجميع املناطق التي كان 

عاشت األجهزة المعلومة )..( حالة ارتباك كبيرة، نهاية األسبوع المنصرم، بعد وفاة المرحوم الكولونيل آيت سعيد بن حمو الذي وافته المنية يوم األحد الماضي، وقد ظلت 
العناصر المحسوبة على هذه األجهزة تطرق األبواب عن طريق الخطأ في سبيل تجميع معلومات عن الراحل، بعدما نزلت فوق رأس الجميع أوامر عليا تفرض االهتمام 

بالموضوع.
الجهل التام لألجهزة بالمقاوم بن حمو، ال يوازيه إال جهل آخر هو جهل التلفزيون الذي لم يكلف نفسه عناء نقل وقائع مراسيم جنازة الرجل الذي عزى في وفاته ملك البالد، 

وحضرها باإلضافة إلى بعض أعضاء أسرة المقاومة كل من وزير الداخلية امحند العنصر ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية أحمد التوفيق.
»لقد فقد المغرب برحيله، مقاوما صادقا استرخص الغالي والنفيس في سبيل حرية الوطن واستقالله، إذ كان رحمه اهلل من أقطاب المقاومة وجيش التحرير باألقاليم الجنوبية 

للمملكة«، هكذا يتحدث الملك محمد السادس عن الراحل في برقية التعزية التي وصلت إلى عائلته. قطب من أقطاب المقاومة، رفض حل جيش التحرير، وهرب إلى الجزائر 
ولم يعد منها إال سنة 1975، عاش مع أقطاب االتحاد االشتراكي الثوريين أمثال الفقيه البصري، ولد سنة 1923 بمراكش، انخرط في العمل المسلح بمسقط رأسه حيث شارك 
في المظاهرة الشهيرة بالمشور بتاريخ 15 غشت 1953، ونفذ عدة عمليات، ليتوجه بعد ذلك إلى مدينتي الدار البيضاء والرباط حيث اتصل بأقطاب المقاومة ومنهم المرحوم 
المعلم حمو والشهيد محمد الزرقطوني الذي تكفل بتدبير انتقاله إلى المنطقة الشمالية وكلف من طرف القيادة بتدريب جنود جيش التحرير. هذه بعض مالمح حياة الرجل، 

التي يتحدث عنها زميله اآلخر، وأحد أعضاء المقاومة المسلحة وجيش التحرير، محمد بن حمو الكاميلي، ورغم التشابه في األساء فإن بن حمو الراحل ال عالقة به ببن حمو 
كاتب هذه السطور، الذي لم يتقبل تجاهل حدث كبير من قبل وسائل اإلعالم.. محمد بنحمو الكاتب ينقل الصورة الحقيقية للحياة المزرية التي عاشها الراحل في صمت.

األسبوع تنفرد بنشر صورة نادرة للمقاوم محمد بن حمو املسفيوي في اإلطار ولقطات من مراسيم دفنه مبراكش
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مسؤوال عنها.
مبسقط  املسلح  العمل  ف��ي  ان��خ��رط 
رأسه حيث شارك في املظاهرة الشهيرة 
ونفذ   1953 غشت   15 بتاريخ  باملشور 
عدة عمليات٬ ليتوجه بعد ذلك إلى مدينة 
املقاومة،  بأقطاب  إلتحق  حيث  ال��رب��اط 
ومنهم املرحوم املعلم حمو، وعاد بعدها 
إلى مدينة الدار البيضاء فكان له اتصال 
تكفل  ال��ذي  الزرقطوني  محمد  بالشهيد 
بتدبير انتقاله إلى املنطقة الشمالية حيث 
انضم إلى صفوف امللتحقني بهذه املنطقة 
فأصبح  االستعماري،  البطش  من  خوفا 
امللتحقني مبنطقة  يعمل على تدريب كل 
الشمال على حرب العصابات رفقة السيد 
عبد القادر بوزار، وبقي على هذا النهج 
إال أن تأسس جيش التحرير سنة 1955 

بالشمال وأصبح واحدا من قادته. 

أسرار جيش التحرير عند محمد بن 
المسفيوي حمو 

التحرير  جيش  مهمة  انتهت  عندما 
بالشمال، قرر محمد اخلامس مع مجموعة 
بارزة من املقاومة وجيش التحرير إرسال 
كتيبات تكونت من 155 شخصا أغلبهم 
من الزموريني حتت قيادة محمد بن حمو 
املسفيوي، وفعال ترأس الراحل يوم 30 
مارس 1956 بحضور ولي العهد موالي 
ن��ح��و الصحراء  ال��ف��ي��ال��ق  احل��س��ن ه���ذه 
التحرير  جيش  ق��ي��ادة  وك��ان��ت  املغربية 

بكلميم، حاضرة ايضا. 
لم يخالف وعده، بل حافظ  ..الراحل 
على املسؤولية التي أنيطت به وكان يرفع 
من معنويات جنوده وضباطه طوال مدة 
الصحراء  في  مكثها  التي  أرب��ع سنوات 
 1956 أبريل  فاحت  من  الشرقية  املغربية 
إلى فاحت أبريل 1960، وكانت التشكلية 
من  كالتالي:  تتكون  قيادته  حت��ت  التي 
ومكتب  ع��س��ك��ري،  ومكتب  عليا،  ق��ي��ادة 

سياسي، ومكتب متوين، وقياد الرحى. 
بالنسبة للقيادة العليا التي كان على 
املسفيوي  بن حمو  القائد محمد  رأسها 
ت��ت��ك��ون م���ن خ��م��س��ة أشخاص  وال���ت���ي 
ي��ع��ت��ب��رون ال��ع��م��ود ال��ف��ق��ري واحمل����رك 
األساسي لهذا اجليش بالصحراء والذي 
العقيد  م��ق��ات��ل، ه���م   م��ن 8000  ي��ت��ك��ون 
إدريس بن بوبكر وعمر املسفيوي والعقيد 
إدريس العلوي والعقيد جناح بن عشير 

والهاشمي ناضل.
أما فيما يخص املكاتب، فهناك ثالث 
العسكري  املكتب  كالتالي:  وهي  مكاتب 
ال����ذي ك���ان م���س���ؤوال ع��ن��ه ع��ب��د السالم 
أزي����دان وامل��ك��ت��ب ال��س��ي��اس��ي ال���ذي كان 
مسؤوال عنه محمد بن اسعيد أيت إيدر 
ال��ذي كان مسؤوال عنه  التموين  ومكتب 
هشام بناصر، أما بالنسبة لقياد الرحى 
التالية:  املجموعة  في  تتمثل  فالتشكيلة 
ام��ب��ارك م��ن��ار- غ��ان��دي ع��م��ر- لكبير بن 
بوزكري- ابراهيم التزنيتي - ميار علي 
إدريس  ب��ا علي-  ول��د  الشيخ  ب��ا  ب��وي��ا- 
احلارثي- األنصاري محمد بن املختار- 
محمد  باحلبيب-  م��الل  علي-  بن  مياود 
ولد  حبوها  إي���دا-  تامك  اجلياللي-  ب��ن 
املرحوم  العلوي–  إدري����س  احل��ب��ي��ب- 
محمد باهي–  صالح اجلزائري– ناضل 
ع��ب��ي��دة، محمد  ول���د  ال��ه��اش��م��ي- صيلة 
البشير اخلليلي، محمد باحلبيب، العربي 
أوالناجم، دا عمر، القاضي مالل، ميلود 
بن علي، حلسن بطيش، ادريس بن عيان 
أحمد ولد حمادي، الر حماني عالل، ميار 
الهيبة، إيد ولد التامك، عنتر امبارك، تنان 
أحمد،  مساعد محمد بن اجلياللي، الكبير 
بن بوزكري، أبا الشيخ ولد بالل، ولد زيو 

الساعدي، بناصر..
مؤامرة ضد جيش التحرير 

ال���الئ���ح���ة ط��وي��ل��ة ألع����ض����اء جيش 
التحرير في اجلنوب )ألتمس العذر ممن 
لم أذكر أسمائهم(، فجميع القبائل وبدون 
كان  وجميعها  مغربية  تعتبر  استثناء 
التحرير  جيش  تأسيس  في  الفضل  لها 

من أبنائها، وأبناء املناطق األخرى وكان 
ترأس  ف��ي  القبائل  ه��ذه  أي  الفضل  لها 
بعض فرق جيش التحرير، والتي غطت  
املعارك  وأخ��ذت  اجلهات،  كل  بالصحراء 
الكبرى التي مت فيها النصر، ونؤكد هنا 
األحرار  للصحراويني  يعود  الفضل  بأن 
الذين ساندوا جيش التحرير في مهماته 
البطولية اجلبارة ، إلى أن كانت الصحراء 
املغربية شبه محررة بفضل جهاد جيش 

التحرير.
لكن املؤامرة التي حيكت ضد جيش 
استعادة  ملهمة  واس��ت��ك��م��ال��ه  ال��ت��ح��ري��ر 
ف���ي منتصف  ال���ص���ح���راوي���ة  األراض������ي 
تنهض  أن  م��ن  واخل���وف  اخلمسينيات، 
توقيع  من  املنتفع  للوبي  املضادة  القوة 
فرنسا،  م��ع  منقوص  استقالل  معاهدة 
اإلسبان  م��ص��ال��ح  ت���ع���رض  ع���ن  ف��ض��ال 
والفرنسيني لالهتزاز إذا ما مت االستمرار 
في السكوت عن حتركات جيش التحرير 
وانتشاره، ظلت املؤامرة واقفة والغرض 
األكبر منها هو تصفية املقاومة وجيش 
العمود  هما  معا  ك��ان��ا  ال��ل��ذان  التحرير 
الفقري لتأسيس االحتاد الوطني للقوات 
دور  أي��ض��ا  ننسى  ال  وح��ت��ى  الشعبية، 
هؤالء  إليها  ينتمي  التي  الشريحة  ه��ذه 
ال��رم��وز، ال��ذي��ن ك��ون��وا االحت���اد الوطني 
خططوا  ال��ذي��ن  وه��م  الشعبية   للقوات 
تتبناه  أن  أرادت  الذي  اإلصالحي  اخلط 
من  واملنطلق  إبراهيم،  الله  عبد  حكومة 
والذي  للمقاومة  الوطني  مجلسها  بالغ 
شرح كل نقط اإلصالح أبرزها »الدستور، 
الزراعي،  تشكيل جيش وطني، اإلصالح 
القواعد  ج��الء  األمريكية،  القواعد  ج��الء 
الفرنسية، محاكمة اخلونة، تطبيق شعار 
من أين لك ه��ذا.. إل��خ...« كل هذه األفكار 

متت محاربتها.
وال تفوتني الفرصة دون أن أشير لهذه 
األسماء التي كانت تعتبر القيادة العليا 
باجلنوب  التحرير  جيش  على  واملشرفة 
وامل���غ���رب ال��ش��رق��ي حت���ت ق���ي���ادة محمد 
محمد  كالتالي:  وه��م  ب���وراس،  الفكيكي 
الرحمن  عبد  واألستاذ  البصري،  الفقيه 
وناضل  ب��ون��ع��الت،  وسعيد  ال��ي��وس��ف��ي، 

واسعيد  بوبكر،  بن  وادري��س  الهاشمي، 
إي��در- وعمر املسفيوي، ومحمد بن  أيت 
حمو املسفيوي ومحمد الفكيكي ومحمد 
م��ن��ص��ور، وع��ب��ده رب���ه م��ح��م��د ب��ن حمو 

السعيدي، وآخرين.

تآمر أوفقير والدليمي دفعه لطلب 
لقاء مع الملك 

ال������رؤوس والتي  ب��ه��ذه  ول��إط��اح��ة 
الوطني  لالحتاد  مؤسسة  أغلبيتها  كان 
للقوات الشعبية، نسج أوفقير والدليمي 
وحاشيتهم، روايات وأكاذيب حول جيش 
التحرير، وحول محمد بن حمو املسفيوي 
لتورطه بدون دالئل، ودقت ساعة املؤامرة 
جعل  ما  باجلنوب،  التحرير  جيش  على 
الراحل يطالب مبقابلة امللك ألجل توضيح 

األمور. 
بن  محمد  فالراحل  ننسى  ال  وحتى 
ح��م��و ه��و أول م��ن وش��ح��ه امل��ل��ك محمد 
بن  محمد  فبقي  العقيد،  برتبة  اخلامس 
العراقيل  رغ��م  ومخلصًا  ص��ام��دًا  حمو 
التي تواجهه من سياسيني ومثقفني في 
جيش التحرير، إلى أن أمره الراحل محمد 

اخلامس بأن يرجع اجليش، ويندمج في 
لألوامر  وامتثل  امللكي  اجليش  صفوف 

امللكية بدون رفض وال تعصب. 
ب��ه��ا عمالء  ق���ام  ال��ت��ي  امل���ؤام���رة  إن 
االستعمار ضد املقاومة وجيش التحرير 
ليغادر  ل��ه   ثاني  ال  واح���دا  كانت طريقا 
الراحل املغرب هربا مع زوجته التي كانت 
رفيقته في الكفاح هي وأسرته الصغيرة 
وأخ���اه ع��ب��ده وم��ائ��ة ج��ن��دي مغربي من 

جيش التحرير. 
من الجزائر إلى الوطن األم 

واستقبل الراحل بن حمو في  اجلزائر 
باألخص مبدينة  تلمسان ومكث هناك 11 
سنة، لكن عودة أخيه عبد الله والذي كان 
الجئا رفقته باجلزائر، كانت عودة لم تبشر 
باخلير، حيث ألقي عليه القبض رفقة 12 
اجلزائرية  احل���دود  يطئون  وه��م  جنديا 
املغربية ونفذ في حقهم باملغرب اإلعدام، 
بسجن  اإلع���دام  بقسم  معي  كانوا  حيث 

القنيطرة.
 م��ع ذل���ك ك���ان ق��ل��ب ب��ن ح��م��و ماكثًا 
باملغرب، وكان يتتبع أخبار املغرب دائمًا 
إلى أن تغيرت األوضاع في املغرب، فقرر 
امل��ل��ك ال��راح��ل احل��س��ن ال��ث��ان��ي االتصال 
ب���ه، وب��ع��ث ل��ه ش��خ��ص��ًا ي��دع��ى باحلاج 
امللك  بني  االتصال  ووسيلة  مبعوثًا  كان 
وفي  حمو،  وب��ن  الثاني  احلسن  الراحل 
سنة 1975 قرر احلسن الثاني استرجاع 
في  وش���ارك  للمغرب،  ب��ن حمو  ال��راح��ل 
املسيرة اخلضراء، وكان له آنذاك خمسة 
وعبد  أحمد  أسماء،  سناء،  ه��دى،  أبناء: 
الله، هؤالء األطفال هم الذين ولدوا هناك 

بهذه الهجرة والظروف الصعبة.
األسئلة المعلقة بعد وفاة بنحمو 

ماذا بعد العودة ؟ ماذا بعد االنتصار 
في  ما وقع  كل  في  الفرنسي  العدو  على 
أيت باعمران  تندوف وموريتانيا وبعده 
ثالث جبهة؟ اجلواب عن السؤالني بعيد 
كل البعد عن ما جاء في الذكر احلكيم، » 

هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان«.
إن الدولة لم حتسن للراحل وهو على 
امل��رض، وظل  من  عاني  لقد  قيد احلياة، 
طريح الفراش في صمت دائم، وشيخوخة 
ت��زي��د ع��ن 90 س��ن��ة، وع��ان��ى م��ن املرض 
وضعف في الصحة واإلمكانيات املادية. 

الدولة لم تقم بأي إلتفاتة للشخصية 
لقد  ما متلك،  بكل  ناضلت  التي  ال��ب��ارزة 
ومعاناته  م��رض��ه  م��ع  ف��ي ص���راع  تركته 
ف��ي ال��ص��م��ت، ب��ل ت��رك��ت م��ع��ان��اة زوجته 
وأوالده تكبر وتكبر، فال األبصار بصرت، 
وال القلوب رأفت، وال وضعيته الصحية 
نقدت...املغرب لم ينظر وال نظرة إلى هذا 
الشخص الذي كان مخلصا لوطنه من غير 

أن يهتم أحد بوضعيته الصحية؟
بالشكر  نتقدم  أن  إال  هنا  يفوتنا  وال 
أوالها  التي  االلتفاته  على  امللك  جلاللة 
للراحل حيث استفاد من التغطية الصحية 

والعناية امللكية.
حتى ال ننسى أيضا أن الراحل سلم 
كبرى  جائزة  مماته  عند  السياسيون  له 
وقالوا  له وداعا، إنها جائزة كبرى »شبر« 
ف��ي��ه��ا، وق��ط��ع��ة ثوب  ل��ي��دف��ن  م��ن األرض 
أبيض ما يسمى بالكفن، هذا  هو نصيبه 
ذلك  على  والدليل  األخيرة،  ومستحقاته 
التي جرت بعد ظهر يوم  الدفن  مراسيم 

اإلثنني مبراكش..
واجلنازة  الظهر  ص��الت��ي  بعد  نعم 
مبسجد »تركيا« بحي جليز٬ نقل جثمان 
ووري  حيث  األخير٬  مثواه  إلى  الراحل 
بحي  السهيلي  اإلم���ام  مبقبرة  ال��ث��رى٬ 
ال��ق��ص��ب��ة ف���ي م��وك��ب ج��ن��ائ��زي مهيب، 
)دار  غياب  هو  العجب  كل  العجب  أج��ل 
البريهي( و )القناة الثانية(،  ونحن نعذر 
هذه الفئة من اإلعالم لكونها جتهل تاريخ 
وجيش  املقاومة  أقطاب  وتاريخ  الرجال 
واسكنه  الفقيد  ارح���م  اللهم  ال��ت��ح��ري��ر، 
جناتك وأك��رم��ه يا أك��رم األك��رم��ني إن لله 

وإنا إليه راجعون.

انخرط في 
العمل المسلح 

بمسقط رأسه 
حيث شارك في 

المظاهرة الشهيرة بالمشور 
بتاريخ 15 غشت 1953 ونفذ 

عدة عمليات ليتوجه بعد 
ذلك إلى مدينة الرباط 
حيث إلتحق بأقطاب 

المقاومة

بعض القتلى اإلسبان  في 
مواجهات مع جيش التحرير

محمد بنحمو )الكاتب( رفيق 
الراحل بنحمو في املقاومة
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وكان محمد اخلامس  قد سلم خفية عن 
بن  للبطل محمد  السالح   االستقالل  حزب 
حمو فأعطاه الذخيرة واملال ليذهب سريعا 
بكتائب كونها باخلصوص من قبائل زمور 
اخلاضعة آنذاك إلى البطل محمد بلميلودي 
ورئيس جيش التحرير ندير أبوزار. أعطى 
محمد اخل��ام��س حل��راس��ه ي��ق��ول اب��ن حمو 
تعليمات بأن يرخصوا له بالذهاب واملجيء 
من الصحراء لدراسة عملياته احلربية معه 

ولو كان حتت »الدوش«.
ب��ود زعماء حزب  »ك��ان  يقول بن حمو، 
االس��ت��ق��الل أن ي��ق��اط��ع��وا امل��ف��اوض��ات مع 
إسبانيا على نهج ما حدث للجزائريني مع 
ف��ت��راج��ع حكومة  ال��ص��ح��راء،  ح��ول  فرنسا 
فرانكو موقفها حول األقاليم املغربية«، بيد 
حلزب  املنتمون  امل��غ��ارب��ة  امل��ت��ف��اوض��ني  أن 
لهذا  العام  األم��ني  رأسهم  وعلى  االستقالل 
احلزب أحمد بالفريج حافظوا على العالقات 

مع فرانكو ومتنوها.
املقاومة  بطل  ب��ذك��رى  االح��ت��ف��ال  وف���ي 
ق��ب��ره محمد  زار  ال���ذي  ال��زرق��ط��ون��ي  محمد 
اخلامس مبعية وزرائ��ه مبقبرة ابن مسيك 
بالدار البيضاء، وترحم على الشهيد البطل 
الذي افترى عليه حزب االستقالل، أنه كان 
البطل  على  سابقا  افترى  كما  أعضائه  من 

عالل ابن عبد الله.
فغداة هذه الزيارة امللكية، ذهب البطل 
محمد ابن حمو بشاحنات عسكرية أهداها 
إل��ي��ه محمد اخل��ام��س، وت��س��رب ب��ه��ا نحو 
للقيادة  م��رك��ز  أول  م��ن  ج��اع��ال  ال��ص��ح��راء 
مرافقيه  من  فكون  اكلميم،  قرية  العسكرية 
أرك�����ان ح����رب ت��ت��ك��ون م���ن أف�����راد أصلهم 
م��ن ال��ش��م��ال وس���وس )إدري����س ب��ن بوبكر، 
وناضل الهاشمي كانا ال ينتميان إلى حزب 
االستقالل بل ملكيون مطلقا( ومن الصحراء 
وموريتانيا كأحمد ولد عيدة ابن أمير اإلقليم 

املوريتاني األدرار.

قصة ضربات موجعة لإلستعمار
الذي  التحرير  جيش  تسربات  وقعت 
يرأسه محمد ابن حمو وأصبح يدعى بلقب 
الشركات  ن��ش��اط  كليا  وتوقفت  كولونيل، 

اإلسبانية والفرنسية املستغلة للمعادن، ونقل 
واإلسبان  الفرنسيون  التقنيون  باستعجال 
في  للهروب  أك��ادي��ر  مدينة  إل��ى  بالطائرات 
ال��وق��ت ال���ذي ك��ان��ت جتني ف��وائ��د أبحاثها 
بالصحراء  احل��ي��اة  وأم��س��ت  وتنقيباتها، 
اإلفريقي  املكتب  وه���رب  ال���وج���ود،  ع��دمي��ة 
ال��دول��ي ال���ذي ي��رأس��ه ال��ي��ه��ودي الفرنسي 
لويس أرمان، وكان قد خسر خمس مليارات 
من الفرنكات في البحث عن احلديد بحارة 
اجبيالت الغزير مباليير األطنان من احلديد، 
يرأسها  ك��ان  حمو  اب��ن  كتيبة  ه��ج��وم  بعد 
األنصار  قتله  ال��ذي  مومو  محمد  بالتوكيل 

املوالون حلزب االستقالل فيما بعد..
 وكان من تصاميم جيش ابن حمو إدحار 
كانت  التي  والفرنسية  اإلسبانية  الكتائب 
اإلسبانية  ال��ش��رك��ات  باخلصوص  حت��رس 
»فورغورو«  شركة  أهمها  وم��ن  والفرنسية 
الواقعة بشمال موريطانيا املعروفة مبفيرما، 
بعد الهجوم املشهور على قرية عني الشعير 
بالقبض على جنود أجانب، اتخذت احلكومة 
في  قاسية  عسكرية  إج�����راءات  الفرنسية 
غزو  محاولة  ملواجهة  الصحراوية  التخوم 
املغربي  التحرير  ط��رف جيش  م��ن  ت��ن��دوف 
فجاء  بوبو)1(،  بن  محمد  مبعية  حمو  لنب 
شخصيا من فرنسا كاتب الدولة في القوات 
الفوري  وه��ان��ري  ل��وج��ون  م��اك��س  املسلحة 
نائب كاتب الدولة في الطيران إلى تندوف 

وحضرا لرفع الراية الفرنسية.
لكن هجوم جيش التحرير لنب حمو على 
تندوف أحدث ارتباكا في األوساط اجلامعية 
لوتورنو  األس��ت��اذ  ص��رح  حيث  الفرنسية، 
بكلية اآلداب في اجلزائر أن تندوف مغربية، 
والواحات املجاورة كانت دائما حتت سيطرة 

السالطني العلويني..
أخ������ذت ه���ج���وم���ات ج���ي���ش ب����ن حمو 
قبائلها  مبعية  تتكرر  الغربية  بالصحراء 
حتى هرب جل اجلنود اإلسبان إلى الشاطئ 
ودخل  ال��ك��ان��اري  بجزر  لإللتحاق  البحري 
كتيبة  رأس  على  الهاشمي  ناضل  خليفته 
إللقاء القبض على حاكم العيون اإلسباني، 
لكن ه��ذا األخ��ي��ر ض��رب ل��ه م��وع��دا ف��ي دار 
ليسلمه رسالة بعث بها إلى حكومة فرانكو 
إلى  الصحراء  تسليم  فيها  يطلب  مب��دري��د 
كتيبة ناضل الهاشمي، لكنه لم يأت بجواب 

من حكومة  تطالب  كانت  إسبانيا  أن  حيث 
بالفريج أن تقبل عرضها، فلم حتصل مدريد 
على أي جواب )شهادة من ناضل الهاشمي 
الذي يعيش اآلن في البيضاء وقد فقد نسخة 
رسالة احلاكم اإلسباني في تفتيش بوليسي 
مغربي إثر حادثة »شيخ العرب« بالبيضاء(.

املغربية  لعدم جواب احلكومة  لم يسع 
)دون استشارة امللك محمد اخلامس( إال أن 
تساند إسبانيا بصمتها في اتخاذ إجراءات 
اخلطير،  التحرير  من جيش  مشددة حيطة 
الغربية  الصحراء  بني  ما  احل��دود  فأغلقت 
بني  ما  وكذلك  املغرب  وباقي  وموريطانيا 
الشمالية  احمل��ررة  واملنطقة  ومليلية  سبتة 
وزير  ارط��اخ��و  م��ارت��ان  التقى  ث��م  للمملكة، 
اخل��ارج��ي��ة اإلس��ب��ان��ي م��ع وزي���ر اخلارجية 
حملة  لتنظيم  بينو  كريستيان  الفرنسي 
»الشطابة«  باسم  سميت  جريئة  عسكرية 
)Ecouvillon(، وغداة هذا اللقاء رجع محمد 
املنطقة  ف��ي  ال���وراء  إل��ى  وكتائبه  ب��ن حمو 
انتظار  احمل��ررة في جهات وادي درع��ة في 
لالنتقام  إيفني  سيدي  ض��د  جيشه  تقوية 
أيت  قبائل  عليه شيوخ  ف��ورد  إسبانيا،  من 
املباغث،  الهجوم  عليه  وع��رض��وا  باعمران 
االعتراف  إل��ى  بإسبانيا  أدى  ال��ذي  الشيء 
معارك  ب��ع��د  إي��ف��ن��ي،  س��ي��دي  ع��ن  بالتخلي 

ضارية قتل وجرح فيها كثير من الشهداء.

حزب اإلستقالل يتهم بنحمو 
بمساندة جمال عبد الناصر 

املصالح  م��ن  أخبر  أن��ه  ب��ن حمو  يقول 
من  كثيرا  أن  والفرنسية  اإلسبانية  السرية 
ضباط قيادة أركان احلرب املغربية بالرباط، 
قد وافقوا على تصفية جيش حتريره ومنهم 
أوفقير  محمد  واملقدمني  الكتاني  اجل��ن��رال 

ومحمد املذبوح بدون علم القصر امللكي.
 وأثناء حرب جيش التحرير باجلنوب، 
أرسل محمد بن حمو كثيرا من أعيان قبائل 
شرق وجنوب اململكة إلى الرباط، من تندوف 
إلى أطار مبوريطانيا لتؤكد تعلقها بشخص 
على  منهم  اخل��ام��س،  محمد  امل��ل��ك  ج��الل��ة 
الرحمان  وعبد  املختار  الشيخ  اخلصوص 
السويدي وشيوخ أهل عثمان، وأهل العيدي 
مب��وري��ط��ان��ي��ا وح��رم��ة ول���د ب��اب��ان��ا النائب 

السابق في البرملان الفرنسي.

محمد  بالرباط  االستقالل  ح��زب  أرغ��م 
التحرير  ج��ي��ش  إدم������اج  ع��ل��ى  اخل���ام���س 
للصحراء ألنه حسب أحد زعمائه عبد الكبير 
الفاسي مدير الشؤون الصحراوية بأن محمد 
الناصرية،  مصر  يساند  أص��ب��ح  حمو  ب��ن 
الناصر بجانب  عبد  بوضعه ص��ورة جمال 
صورة محمد اخلامس، فكذب ابن حمو هذا 
االدعاء الكاذب، وقبل اندماج جيش التحرير 
ف��ي اجل��ي��ش امللكي ام��ت��ث��اال ألوام����ر محمد 
اخلامس، وعلى رأس الئحة االندماج، وضع 
ابن حمو باسم رتبة عقيد، لكنه رفض رفضا 
املغاربة  للضباط  خاضعا  يكون  لئال  باتا 
الواردين من فرنسا، فلم يطلب إال شبه تقاعد 
ليعيش به هو وعائلته الكبرى، أما صديقاه 
في املعارك إدريس بن بوبكر فأصبح برتبة 
مقدم، كومندان، وناضل الهاشمي تخلى عن 
إلى  بالبيضاء  للتجارة  وتعاطى  ش��يء  كل 

يومنا.

هروب بن حمو إلى الجزائر
بن  ذك��ره��ا  تاريخية  توضيحات  هناك 
تلمسان  إلى  هروبه  سبب  بأن  قائال  حمو، 
اجل��زائ��ري��ة ه��و م��ط��اردت��ه يوميا م��ن طرف 
الذي  أوفقير،  محمد  العقيد  خصمه  شرطة 
فنجا  امللك،  حراسة  توليه  منذ  يكرهه  ك��ان 
السابق  الرئيس  مؤقتا  وأع��ال��ه  بعائلته، 
الهواري بومدين، و قبله الرئيس بنبلة الذي 

كان يحترمه بتسديده شهريا 5 آالف درهم.
وملا حدثت املسيرة اخلضراء سنة 1975، 
طريق  عن  طلبه  في  الثاني  احلسن  أرس��ل 
جواسيسه ليعفي عن ابن حمو، ويرجع إلى 
استقالل  في سبيل  داف��ع  أن��ه  املغرب حيث 
من  محروما  بالبيضاء  فاستقر  الصحراء، 
التعويض إلى أن جازاه امللك محمد السادس 
وتعويضا  البيضاء  ب��ال��دار  منزال  بإهدائه 
شهريا، ثم قام باستشفائه عدة مرات، وحاليا 
تبقى العناية بأبنائه واجب على احلكومة، 
أن تعولها في حق بطل مغربي أثبت وطنيته 

وحبه إلى املغرب عدة مرات.

)1( اغتيل محمد بن بوبو ثالث سنوات بعد 
معركة فم العشار وهو يعمل رتبة قبطان باجليش 
امللكي املغربي من طرف أتباع املهدي بن بركة )من 

استجواب محمد بن حمو(.

محمد اخلامس كان يثق في الراحل ن حمو أكثر من حزب االستقالل
الدوافع التي دفعت زعيم جيش التحرير إلى الهروب نحو الجزائر

تنفرد جريدة األسبوع بهذا المقال عن بطل الصحراء الغربية والشرقية وموريطانيا التي كاد محمد بن حمو أيت سعيد أن يحررها لوال معارضة ساسة 
حزب االستقالل بجناحيه اليميني واليساري.

والحقيقة أن الدافع إلى خوض حرب تحرير الصحراء هي بادرة من المرحوم الملك محمد الخامس الذي تسابق مع حزب االستقالل الستدعاء بن حمو 
شخصيا إلى القصر الملكي ويبارك له مبادرته في الذهاب إلى الصحراء لتحريرها من االحتالل اإلسباني والفرنسي..محمد الخامس لم يكن مرتاحا 

أبدا من المفاوضات التي جرت مع إسبانيا يوم 15 يونيو 1956 برئاسة أحمد بال فريج.
 إن إسبانيا خيبت آمال المغاربة في استرجاع المغرب بكل أجزائه التي اغتصبها االستعمار اإلسباني )سبتة، مليلية، وجزر الجعفريين وسيدي إيفني 
caf juby وطرفاية والعيون والداخلة وموريتانيا التي كانت فيها إمارات خاضعة للسلطنة العلوية، ثم الصحراء الشرقية بما فيها تيندوف وتيديكلت، 

والهوغار، وكولومب بشار التي كان قد اقتطعها حاكم الجزائر سنة 1918 من التراب المغربي رغم معارضة المقيم العام  ليوطي(.

بعض أعضاء أسرة املقاومة يطالبون بعدم  تزييف احلقائق في إحدى وقفاتهم
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حديث العاصمة

وهي  الرباط  مدينة 
تحتفي بتتويجها مدينة 
ال������ت������راث اإلن���س���ان���ي 
أيضا  ه���ي  ال��ع��ال��م��ي، 
مدينة مناضلة في سبيل 
ال�����وح�����دة ال���ت���راب���ي���ة، 
خاضت معارك، وضحت 
من  والنفيس  بالغالي 
مغربية  ت��أك��ي��د  أج����ل 

أسرار  وه��ذه  الصحراوية.  الجنوبية  المدن 
العشرات تكشف ألول  بين  معركة واحدة من 
مرة. بحكم المدينة عاصمة فهي عضو دائم في 
المنبثقة  اإلسالمية  والمدن  العواصم  منظمة 
عن منظمة الدول اإلسالمية، وإذا كانت عضوية 
عضوية  ف��إن  مضمونة  اإلسالمية  العواصم 
المدن تخضع لشروط، من بينها أن تكون تتمتع 
بصرح أو أثر إسالمي، ولهذه المنظمة هيئتان 
تتكونان من المكتب الدائم وهو ينفذ قرارات 
العام  المؤتمر  ومن  للمنظمة،  العام  المؤتمر 
وفي  العامة.  السياسة  ويخطط  يقرر،  ال��ذي 
اليمنية  العاصمة  في  الدائم  للمكتب  اجتماع 
مدينة صنعاء الذي كان يحضر النعقاد المؤتمر 
العام في مدينة القاهرة المصرية تقدم ممثل 
الرباط، بطلب مكتوب إلى األمين العام للمنظمة 
باقتراح  ت��ت��ع��ل��ق  ن��ق��ط��ة  إدراج  ف��ي��ه  ي��ط��ل��ب 
إلى  لالنضمام  والسمارة  العيون  المدينتين: 
المنظمة، ويعرض االقتراح على أنظار المكتب 
الدائم المجتمع في صنعاء. هذا الطلب سبقته 
اتصاالت ولقاءات في عين المكان مع كل ممثلي 
العواصم اإلسالمية الذين أعربوا عن مساندتهم 
لالقتراح إذا تقدمت به الرباط. وفي كل اتصال 
بتوقيع  المملكة  عاصمة  التزمت  تحضيري 
صنعاء،  من  كل  مع  وتوأمة  تآخي  اتفاقيات 
وعمان،  ون��واك��ش��وط،  واسطنبول،  وت��ون��س، 
وطرابلس، فأما العواصم الخليجية فللحقيقة 
والتاريخ كانت مساندة ومؤيدة بدون شروط. 
عندما  مقعده  من  قفز  للمنظمة  العام  األمين 
توصل بالطلب، ورتبه في ملف أمامه للحفظ، 
فطلب ممثل الرباط الكلمة وذكر األمين العام 
أعمالنا  اترك  فالن  »يا  الجواب:  فكان  بطلبه، 
تمر بسالم«، فكان الرد جد صارم على تدخل 
األمين العام بما معناه: »السيد األمين العام 
أنت هنا صندوق بريد تحيل كل ما تتوصل به 
إلى المكتب الدائم ليقرر في شأنه«، ليرد عليه 
األمين العام، و«لكن المدينتين المقترحتين ما 
هي مميزاتهما اإلسالمية؟ فردت عليه الرباط: 
»السيد األمين العام نحن في سنة 1985 وقبلها 
تدق،  الكنائس  أجراس  كانت  بعشرة سنوات 
أما اليوم فالصوامع في كل حومة، تعلو منها 
محمد  الله  إال  إل��ه  ال  اليوم  في  م��رات  خمس 
رسول الله، فهل هناك أكثر من هذه الميزة؟« 
القبول  فكان  الحاضرين  على  الطلب  وط��رح 
إلى  االنتقال  ت��م  المصرية،  العاصمة  ممثل 
إجراء  على  االتفاق  وتم  صنعاء  من  القاهرة 
توأمة بين القاهرة والرباط بعد سنة، أي مع 
موعد المؤتمر العام.. وحل الموعد وألول مرة 
يترأس وفد العاصمة والي المدينة المرحوم 
بنشمسي، فكانت إجراءات التوأمة ومراسيمها 
في الصباح وفي الزوال كان انعقاد المؤتمر 
العام للعواصم والمدن اإلسالمية، وعلى مائدة 
الغذاء خاطب ممثل العاصمة الرباط محافظ 
القاهرة قائال: »السيد المحافظ نحن اآلن إخوة 
رابطة هذه األخوة،  باتفاقيات تؤكد  معززون 
لمنظمة  مدينتين  انضمام  ملف  لدينا  ونحن 
سترأسون  التي  اإلسالمية  والمدن  العواصم 
مؤتمرها في الزوال، فهذا الملف هو اآلن ملفكم 
وفي  ال��رب��اط،  أخ��ت  مدينة  محافظ  بصفتكم 
دقيقة  سوى  األم��ر  يتطلب  لم  العام  المؤتمر 
والسمارة  العيون  انضمام  على  للمصادقة 
كمدينتين مغربيتين لمنظمة العواصم والمدن 
اإلسالمية ولم يكلف ذلك درهما واحدا ال من 
ميزانية العاصمة وال وزارة الداخلية. بالرغم 
من سنة من الكفاح المرير إلنجاح هذه المهمة 
الوطنية التي قادتها الرباط في سنة 1985 ولم 
خاضتها  طويلة  ل��م��ع��ارك  ب��داي��ة  س��وى  تكن 

العاصمة في صمت ونكران الذات.

بقلـم:
بوشعيب اإلدريسي

كيف ناضلت الرباط 
في صنعاء من أجل 

العيون والسمارة

يفكر العمدة ولعلو في 
االبتعاد عن السياسة 

والتفرغ للعمل الجماعي، وقد 
يلتحق بجمعية رباط الفتح. 
ولعلو يقضي جل أوقاته في 

داره التقليدية بقصبة 
األوداية، فهل هي إشارة إلى 

اقتراب تقاعده السياسي؟

مدراء مركزيون 
يتحسسون كراسيهم التي 
ستزلزل من تحتهم في كل من 

وزارات الصحة، والتشغيل، 
والسكنى، وكلها على رأسها 

وزراء من حزب الكتاب.

يتحرك الوزراء في شوارع 
العاصمة بسيارات 

المرسيديس من صنع ألماني، 
فكم سيسعد سكان الرباط وهم 

يرون الوزراء وقد تخلوا عن 
الصنع األلماني وتواضعوا 

بسيارات من صنع وطني 
وفيها النوع الفخم والرفيع.

بعد عشرات السنين من 
اإلهمال، تقرر إصالح 

وترميم صومعة حسان من 
طرف وزارة الثقافة، والعقبة 

لمصالح الجماعة للعناية 
»بالحدائق« المحيطة 

بالضريح والتي توجد في 
حالة يرثى لها.

اختارت القناة التلفزية 
األمريكية سي. إن. إن 

الذائعة الصيت مدينة الرباط 
كثاني أحسن مدينة في العالم 
للسياحة، ولهذا االختيار أكثر 

من مدلول سياحي ليستفيد 
منه االقتصادي والسياسي 

وتنمية العاصمة في كل 
المجاالت.

المليار الذي طار إلى عين عتيق !

أين اختفى مسبح حي المحيط ؟

ك���ل س��ن��ة تخصص  ف���ي 
مليارا  ال��ع��اص��م��ة  ج��م��اع��ة 
أم�����وال سكان  م���ن  ث��ق��ي��ال 
»صدقة«  وتدفعه  المدينة، 
والمساكين  للمتسولين 
مقيمون  إنهم  تقول  التي 
لعين  االجتماعي  بالمركز 

عتيق خارج العاصمة.
ذلك المركز الموجود بين 
الحقول وتتحمل العاصمة 
ونفقات  م���ص���اري���ف���ه  ك����ل 
الواقع  ف��ي  ه��و  م��وظ��ف��ي��ه، 
مكلف  جد  »سجن«  بمثابة 
أصبحت تكاليفه جد مرهقة 
ال��م��دي��ن��ة، فهل  ل��م��ي��زان��ي��ة 
مجلس الجماعة الذي يدفع 
لذلك  ك��ل سنة  ف��ي  م��ل��ي��ارا 
ال���م���رك���ز ع���ل���ى ب��ي��ن��ة من 
وهل  وخ��دم��ات��ه؟  أنشطته 
في  المتسولين  ب��أن  يعلم 
العاصمة أصبحوا منظمين 

من  ويستفيدون  ومؤطرين 
ج���ه���از خاص  »خ����دم����ات« 
المعلومات  بجميع  بمدهم 
والمعطيات واألماكن التي 
وهذا  وح��رك��ة،  رواج  فيها 
ال����ذي يحدد  ال��ج��ه��از ه���و 
األماكن »ويرخص« التسول، 
وي����������راق����������ب وي�����ع�����اق�����ب 

المخالفين.
فأين هي أجهزة الجماعة 
غرقت  ح���ت���ى  وال�����والي�����ة؟ 
في  بالمتسولين  العاصمة 
والمستشفيات  ال��م��دارات 
والمصحات والشوارع؟ فما 
جدوى المليار الذي تدفعه 
الجماعة لمركز عين عتيق، 
والعاصمة أصبحت يغزوها 
المحترفون  ال��م��ت��س��ول��ون 
خارجها  م��ن  وال��ق��ادم��ون 
المصالح  دور  ب��ي��ن��م��ا 

نائمة؟ االجتماعية 

ف��ي ح��ي ال��م��ح��ي��ط، وعلى 
تاريخية  معلمة  ال��س��اح��ل، 
السلطان  ع��ه��د  ف���ي  ش��ي��دت 
الله في  الحسن األول رحمه 
القرن 18 وبما أننا في الرباط 
مدينة  بتصنيفها  ن��ح��ت��ف��ل 
العالمي،  اإلنساني  للتراث 
فالبد من إنقاذ تراث فريد من 
ن����وع����ه ب����ن����اه ال���م���ه���ن���دس 
ألماني،  وه��و  »روط��ن��ب��ورج« 
معدان  طابقين  من  ويتكون 
ل��ل��دف��اع ع���ن ال��م��دي��ن��ة وفي 
أسفلهما مسبح يستمد مياهه 
م��ب��اش��رة م���ن ال��ب��ح��ر، هذه 

المعلمة تعرف باسم »البرج« 
وهو مشتق من اسم المهندس 
الذي شيده )انظر الصورة(.

تلك  ت���ش���وي���ه  ت����م  ال����ي����وم 
إتالف  وتم  األثرية،  المعلمة 
م��س��ب��ح��ه��ا، ف��ه��ل ت��ش��ف��ع لها 
طرف  من  العاصمة  اختيار 
كمدينة  اليونسكو  منظمة 
للتراث إلعادة االعتبار للصرح 
اإلنساني وإعادة فتح مسبح 
حي المحيط؟ وبالمناسبة أين 
ه��و ال��م��س��ب��ح ال��ب��ل��دي لحي 
يعقوب المنصور؟ فهو اآلخر 

تم إتالفه.

20 فبراير للتظاهر مجددا  عادت حركة 
ال��ع��اص��م��ة، وشكلت  ال��رب��اط  ف��ي ش����وارع 
مظاهرة يوم األحد الماضي فرصة للوقوف 
على الحجم الحقيقي لحركة 20 فبراير التي 
تناقص حجمها بشكل كبير، وقد تميزت هذه 
المظاهرة بالحضور الكبير ألعضاء الجمعية 
المغربية لحقوق اإلنسان، في حين عجزت 
ودفعهم  مواطنين  استقطاب  عن  الحركة 

لالحتجاج على الوضعية االجتماعية.
20 فبراير ككل مرة انتقدت بشكل كبير 
الحكومة، كما أن رئيس الحكومة عبد اإلله 
بنكيران وحزبه حصال على نصيبهما من 

المتظاهرين. شعارات 

ميالد الجيل الثاني لالتحاد االشتراكي في الرباط
ج��ذور االت��ح��اد االش��ت��راك��ي من 

ش��ج��رة ح��زب االس��ت��ق��الل، الذي 
االتحاد  ح���زب  م��ن��ه  ت��ف��رع 
الشعبية،  للقوات  الوطني 
وشعبيته  ق��وت��ه  وك���ان���ت 
الدار  مدينة  ف��ي  م��ت��ج��ذرة 

حزب  تأسس  ومنه  البيضاء 
االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 

التي  العاصمة  من  أط��ره  جل  وكانت 
أصبحت مركزا لالشتراكية المغربية.

منذ  الرباط  في  االشتراكيون  وج��ال  وص��ال 
1977 إلى 2003 حيث حكموا وسيروا بلدياتها 

وقادوا  وت����وزروا  ال��ب��رل��م��ان  ف��ي  ومثلوها 
المعارضة..  إلى  عادوا  ثم  مهمة،  وزارات 

ف��ت��م��ي��زت م��س��ي��رت��ه��م م��ن ال��م��ع��ارض��ة إلى 

الحكومة إلى المعارضة، وهي مسيرة 
الجيل األول للحزب في الرباط وسلم 
المشعل للجيل الثاني من االتحاديين 
الستئناف المسيرة، فلم يقع انشقاق 
ون���ج���ح  ل����ل����ح����زب،  ان����ش����ط����ار  وال 
وبأقل  ب��س��الم  وم����روا  االش��ت��راك��ي��ون 
الخسائر إلى الجيل الثاني.. لكن الجيل 
مشروع،  أي  للعاصمة  يحقق  لم  األول 
فهل  تسييرها  في  سيئة  بصمات  وت��رك 
الجيل  فيه  فشل  م��ا  الثاني  الجيل  يصحح 
األول؟ وهل سيختار حالوة ورفاهية الكراسي 
أم مرارة وعذاب المعارضة؟ سكان الرباط 
يحنون إلى الدفاع عن حقوق السكان، فهل 
ال���ث���ان���ي هذا  ال��ج��ي��ل  ي��ح��ق��ق 

الحنين؟

20 فبراير تتظاهر 

من جديد

أسرار تكشف ألول مرة:

ط
ربا

 ال
ف

شي
 أر

من

عميد الوطنية، وكبير 
المجاهدين والموقع على 

وثيقة االستقالل، ومؤسس 
الحركة الوطنية، ومتزعم 

قائمة المطالبة بمطالب 
الشعب المغربي التي حررت 

في دراه سنة 1934، والرباطي 
القح، ذلك هو المرحوم الحاج 

أحمد الشرقاوي المزداد في 
الرباط يوم 8 فبراير 1897 

وتوفي فيها يوم 22 يونيه 
1978 رحمه الله تعالى.



مراكش.عزيز الفاطمي

منذ شهور و األجواء داخل رئاسة 
بمراكش  عياض  القاضي  جامعة 
لالرتياح،  يدعو  ال  انطباعا  تعطي 
بين  المتوترة  العالقة  نتيجة 
وجماعة  للجامعة  العامة  الكاتبة 
بنفس  العاملين  الموظفين  من 
يستسيغوا  لم   لكونهم  الجامعة، 
المطبوعة  التدبيرية  الطريقة 
تنهجها  التي  والجدية  بالصرامة، 
الهوة  وبدأت  الحديدية،   المرأة 
أصبح  حيث  الطرفين  بين  تكبر 
أثر  مما  المنال  صعب  التواصل 
لرئاسة  العادي  العمل  سير  على 
الجامعة إلى أن نزلت القطرة التي 
أفاضت الكأس الجامعي و المتمثلة 
قرار  الجامعة  رئيس  إصدار  في 
من  مجموعة  نقل   بموجبه  يقضي 

الموظفين إلى مصالح خارجية.
  وحسب مصادر من الرئاسة فإن 

العملية تدخل في  إطار عملية إعادة 
إلى  المنتمين  شملت  االن��ت��ش��ار،  
للشغل   الديمقراطية   الكنفدرالية 
بهم(  )المنكل  أغ��ض��ب  ال���ذي  األم���ر 

حسب تعبيرهم، و الذين   اعتبروا 
قرار الرئيس قرار مجحف و انتقامي  

ودخلت النقابة على الخط  ...؟
 واستمرت عملية 

ش��د ال��ح��ب��ل ح��ت��ى ان��ف��ج��ر الوضع 
مؤخرا في اليوم الذي صادف افتتاح 
حضرها  تكوينية   ثقافية  تظاهرة 
منتخبون، ورؤساء مصالح إدارية و 
الموقف  هو  تعقيدا  األم��ور  زاد  ما 
الموظفون  نهجه  الذي  ألتصعيدي 
)المبعدون(، وصدرت بعض تصرفات 
كمحاولة  م��ق��ب��ول��ة  غ��ي��ر  ان��ف��ع��ال��ي��ة 
االعتداء على رئيس الجامعة والتهجم 
أنظار  أم���ام  ال��ع��ام��ة   الكاتبة  على 
ال��ح��اض��ري��ن، م��م��ا ت��ط��ل��ب حضور 
مسؤولين أمنيين  من أجل احتواء 
ال��وض��ع ت��ف��ادي��ا ألي م��ف��اج��أة غير  
مرغوب فيها، و على إثر هذه األحداث 
تربوية  م��ؤس��س��ة  ت��ش��رف  ال  ال��ت��ي 
وف��ك��ري��ة اج��ت��م��ع أع���ض���اء مجلس 
الجامعة، ممثلو األساتذة والموظفون 
وأجمعوا على إدانة هذه التصرفات 
وأصدر المجلس بيانا حول أحدات  
األربعاء التي وصفها بعض األساتذة 
باألربعاء  الجامعيين 

األسود. 

مؤسسات التعليم 
العمومي سايبة في 

المدينة العتيقة بالرباط

هجوم بالسواطير على جناح 
إقامة الطالبات في طنجة

وقفة احتجاجية ألصحاب 
»الطاكسيات البيضاء« بخريبكة

الرباط.االسبوع

العتيقة  المدينة  أحياء  ساكنة  بعض  تحرك 
بالرباط لتكشف النقاب عن ماال يعرفه الوزير 
تعليمية  مؤسسات  تفويت  عن  الوفا  محمد 
للخواص، االمر الذي يؤثر سلبا على المردود 
مرافق  تتعرض  حيث  للساكنة،  االجتماعي 
إحدى المدارس بالرباط في السنين األخيرة 
الستغالل »مشبوه« من لدن إحدى الجمعيات 
التي أصبحت رئيستها، تتصرف في فضائها 
كما تشاء دون حسيب وال رقيب وكأنها في 
بالقوانين  مبالية  غير  ال��خ��اص��ة  ملكيتها 
والمذكرات الصادرة في هذا الشأن، فلم تقتصر 
هذه المسؤولة على تحويل جل المرافق التي 
استحوذت عليها إلى شبه حصن حيث تعمل 
تعمل  بل  بسياجات حديدية،  إحاطتها  على 
تغيير معالم  ذلك ضروريا على  ارت��أت  كلما 
إلى  وتحويلها  المؤسسة  من  كبيرة  أج��زاء 
مرافق تخدم مخططاتها المعروفة )..( إضافة 
والكهرباء  الماء  شبكة  تستغل  كونها  إل��ى 
الخاصة بالمؤسسة خارج العدادين الخاصين 
بها، بينما تتحمل الوزارة فاتورة االستهالك 

وفاتورة تفويت مؤسسة عمومية لجمعية .
وتبين لجمعيات أباء وأولياء التالميذ أن جل 
االط���ف���ال الي����وج����دون ف���ي وض��ع��ي��ة صعبة 
فغالبيتهم ينتمون إلى أسر عادية تقطن بالحي 
مكانهم  وأن  للمدرسة،  المجاورة  واألحياء 
الطبيعي هو التعليم العمومي، وأما ما تبقى 
من أطفال الجمعية فهم غالبا مستقطبون من 
مناطق بعيدة كل البعد عن الحي، والمثير في 
األمر هو أنه رغم الشكايات التي توصلت بها 
مصالح النيابة على اختالف مهامها في شأن 
لهذه  الممنوحة  التراخيص  قانونية  ع��دم 
الجمعية، وعدم إخضاع الشراكة المبرمة بينها 
الشؤون  مديرية  لمصادقة  األكاديمية  وبين 
القانونية..فإن دار لقمان مازالت على حالها 
هي  المتقاعدة  االكاديمية  مديرة  أن  وربما 
السبب حسب ما يعتقده بعض السكان )..(.

طنجة.االسبوع

المدججين  ال��ش��ب��اب  م��ن  م��ج��م��وع��ة  ه��اج��م 
باألسلحة البيضاء مسكن طلبة مدرسة موالي 
يوم  بطنجة،  التحضيرية  لألقسام  الحسن 
م��ن خالل  وق��د تسببوا  ال��م��اض��ي،  اإلث��ن��ي��ن 
الهلع  م��ن  ج��و  خلق  ف��ي  الطائش  تصرفهم 
فضل  الذين  الطلبة  صفوف  في  والفوضى 
بعضهم مواجهة الوضع رغم خطوة اإلشتباك 
مع عناصر مجهولة. وكان غرض المقتحمين 
حسب ما ذكرته مصادر من عين المكان هو 
والتحرش  الطالبات،  ممتلكات  على  السطو 
بهن، بعد الوصول إلى الجناح الذي يقمن فيه.
إلى عين  انتقلت  األمنية  السلطات  أن  ورغم 
المكان فور علمها بالحادث، إال أن المواطنين 
لم يستسيغوا التسيب األمني الذي وصل إلى 

درجة غير مسبوقة.

خريبكة.سعيد الهداني

نظمت النقابات المهنية الممثلة لقطاع 
سيارات األجرة  »الطاكسيات البيضاء«، 
بالمحطة  ال��م��اض��ي،  الخميس  ي���وم 
المخصصة لهم وقفة احتجاجية في 
الساعة الثامنة والنصف  صباحا ثم 
مقرعمالة  إل���ى  ذل���ك  ب��ع��د  ات��وج��ه��وا 
ملفهم  على  الرد  لعدم  نظرا  خريبكة، 

المطلبي من قبل السلطات المعنية.
وقد اتخذوا قرار اإلحتجاج بعد تفاقم 
ظروفهم االجتماعية وانتشار ظاهرة 
النقل السري التي أصبحت تهدد حياة 
وسالمة المسافرين، والقوت اليومي 
إلى  ب��اإلض��اف��ة  المهنيين  للحرفيين 
المتجولين،  ال���ب���اع���ة  م��ض��اي��ق��ات 
العمومي  النقل  حافالت  وت��ج��اوزات 

وأصحاب النقل المزدوج، 
منح  ع�����دم  وت����داع����ي����ات 
الرخص المؤقتة من قبل 
ع���م���ال���ة خ���ري���ب���ك���ة  إال 
رخص  مالكي  بحضور 
النقل أو ذوي الحقوق. 
هذه  مطالب  وتتلخص 
ف��ي ضرورة  ال��ش��ري��ح��ة 
التدخل الفوري والعاجل 

وضمان  القانون  لفرض 
ظ����������������روف م����ن����اف����س����ة 

التواجد  وشريفة،وتعزيز 
األمني بالمحطة، كما يطالبون 

بإعادة هيكة المحطة أو تغيير 
التوسع  مع  يتالءم  بما  مكانها 

ال����ذي شهدته  ال��ك��ب��ي��ر  ال��ع��م��ران��ي 
المدينة.

أحداث مؤسفة في »األربعاء األسود« لرئاسة جامعة مراكش
ما يجري ويدور في المدن
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سيدي قاسم.حميد بوعادي

منها  الخفية  ال��ص��راع��ات  ظ��ل  ف��ي 
والعلنية التي يعيشها فريق االتحاد 
الرياضي القاسمي فرع كرة القدم، 
بسبب غياب نظرة يمكن االشتغال 
النفق  م��ن  ال��ف��ري��ق  إلخ���راج  عليها 
خمول  ظل  في  و  عليه،  المتواجد 
السياسيين الناجم على انتهاء زمن 
أصبحت  أن  بعد  الحقة،  السياسة 
سهلة  م���ط���ي���ة  ال���س���ي���اس���ة  ه������ذه 
للمحظوظين، و الوصوليين لقضاء 
لم يجد كثير من  الخاصة،  ماربهم 
الفراغ  لمإل  شيئا  وأول��ئ��ك  ه���ؤالء 
المهيمن على هذه المدينة المنسية، 
القضايا  رم����اد  ف��ي  ال��ن��ف��خ  س���وى 
هذه  ول��دت  إن  و  حتى  الرياضية، 
القضايا ميتة، إلى درجة أن المشهد 
العام لم يعد يغري بالمتابعة، بعدما 
في  القاسمي  االت��ح��اد  حمار  وق��ف 
 ، السفح  في  بقي  هو  فال  العقبة، 
حدوث  احتمال  على  الباب  فاتحا 

شيء ما، و ال هو وصل إلى القمة 
ربما ليقطع مع حالة االنتظار التي 

لم تبارحه لحد اآلن. 
فلو كان سوق الرياضة، رابحا كما 

كان في زمن العز الكروي، لما احتلت 
القاسمي  االت���ح���اد  مسير  أخ��ب��ار 
صفحات الجرائد، و ال تحليالت من 
قطر بهم السقف من رواد المقاهي، 

انشغل  لما  و  هناك.  أكثرها  ما  و 
بتفاصيلها  الصغار قبل الكبار، و 
لو كان الرياضيون عندنا يصنعون 
الحدث كما يقولون لما وصل الفريق 
القاسمي إلى ما وصل إليه االن، لكن 
هذا كله في كفة و الضجة المفتعلة 
للمكتب  ال��م��رت��ق��ب  ال��ت��ع��دي��ل  ح���ول 

المسير  للفريق في كفة اخرى. 
مرحلة  يعيش  القاسمي  االت��ح��اد 
الغياب ، و هذه المدة كافية لالطالع 
على الملفات االساسية و على االرقام 
الواقعية للمكتب المسير، للوقوف 
على القدرات و المؤهالت التي يتوفر 
ذلك  من  آكثر  بل  الالعبين،  عليها 
طبعتها  في  تضم  تشكيالت  هناك 
الميدان  ف��ي  محترمة  شخصيات 
التقني و ليس ميدان االشراف على 
التسيير، الن هناك فرق شاسع بين 
المسائل التقنية و المسائل االدارية. 
حبذا لو كان التعديل المرتقب يقف 
على اهداف محددة دون الدخول في 

المتاهات الفارغة..

> سال.االسبوع

االشتراكي  )الحزب  الديمقراطي  اليسار  تجمع  تنظيمات  اجتمعت 
الموحد و حزب الطليعة الديمقراطي االشتراكي و حزب المؤتمر الوطني 
االتحادي و النهج الديمقراطي( بسال مؤخرا واعتبرت في بالغ مشترك 

أن المدينة تعيش حالة مزرية.
مدينة سال رغم أنها المدينة الثانية من حيث عدد السكان، فإنها تعرف 
ترديا مريعا في البنيات التحتية، والعديد من المدارس تعرف اكتظاظا 
مهوال وخصاصا كبيرا في األساتذة، أما المستشفيات والمراكز الصحية 
المواصفات  أدن��ي  فيها  تتوفر  ال  متهرئة  بنايات  عن  عبارة  فهي 

المطلوبة، حسب بالغ الهيآت المذكورة.
األحياء  مشكلة   المجتمعون  يثير  أن  دون  الفرصة  تفت  ولم 

لسماسرة  خ��زان��ا  تشكل  التي  الصفيحية  و  العشوائية 
االنتخابات الذين يتاجرون بمآسي المواطنين، و من 

المعروف أن هذه األحياء أصبحت مرتعا خصبا 
ضحيتها  يذهب  التي  المنظمة  للجريمة 

العديد من األبرياء.

سال مرتع للجريمة 
بشهادة األحزاب

هل تفقد سيدي قاسم فريقها المحلي



أبانت المتصرفات والمتصرفين العاملين باإلدارات والمؤسسات 
العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية بمختلف أنحاء 

المغرب، على تحد كبير وهم يواجهون االمطار التي تهاطلت نهاية 
االسبوع الماضي على العاصمة الرباط، بالتزامن مع »مسيرة 

الغضب« التي دعوا إليها إحتجاجا منهم على صمت الحكومة اتجاه 
ملفهم المطلبي.

حديث الصورة

متصرفون تحت المطر
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البوليس يقمع تظاهرة لـ20 فبراير في شتوكة أيت باها»»
شتوكة أيت باها.األسبوع 

السلمية  ال��وق��ف��ة  تعرضت 
التنسيقية  إليها  دع��ت  التي 
فبراير   20 ل��ح��رك��ة  المحلية 
ب��اش��ت��وك��ة آي���ت ب��اه��ا مؤخرا 
قوات  ل��دن  م��ن  عنيف  لتدخل 
االمن، حيث تمت عسكرة ساحة 
بيوكرى  بلدية  أم���ام  الحرية 

المزمع تنظيم الشكل النضالي 
فيها منذ الزوال، وبمجرد تجمع 
تدخلت  ال���ح���رك���ة،  م��ن��اض��ل��ي 
األجهزة القمعية بكل تالوينها 
السرية والعلنية، بدعوى وجود 

تعليمات عليا.
المحتجين  وأم��ام إص��رار   
انتقل أعضاء الحركة إلى أمام 
مقر الجمعية المغربية لحقوق 

اإلنسان لتنفيذ شكلهم النضالي 
ال��ذي ع��رف م���ؤازرة قوية من 

طرف بعض المواطنين.
وق���د رف���ع ال��م��ش��ارك��ون في 
أصال  خصصت  التي  الوقفة، 
ل��الح��ت��ج��اج ع��ل��ى األوض�����اع 
المزرية التي يعيشها اإلقليم، 
خصوصا األمنية واالقتصادية، 

شعارات مناوئة لقرار المنع 

التحقيق مع تقنيين في 
الصويرة بتهمة النصب

حطان وبوجنيبة ووادي زم 
بدون طريق أيها المسؤولون

الصويرة.سعيد أحتوش

تم االستماع مؤخرا ألقوال ثالث تقنيين 
تمنار  لجماعة  تابعين  التعمير  مجال  في 
بإقليم الصويرة من طرف سرية الدرك الملكي، 
ثم أيضا من طرف وكيل جاللة الملك بالمحكمة 
التهم  ي��خ��ص  فيما  ل��ل��ص��وي��رة  االب��ت��دائ��ي��ة 
المواطنين  بعض  ط��رف  من  لهم  الموجهة 
واالبتزاز،  واالحتيال  بالنصب  والمتعلقة 
ليحيلهم بدوره على قاضي التحقيق في شهر 
فبراير القادم، ليبقى التساؤل مطروحا متى 
سيرد االعتبار للمهندس المعماري من طرف 
التقنيين  ان��ف��راد  ظل  في  المعنية  الجهات 
بإعداد التصاميم المعمارية، في حين يبقى 
دور المهندس المعماري منحصرا فقط في 
التأشير عليها سواء في المجال الحضري أو 

القروي...؟ !

وادي زم.االسبوع

تعتبر الطريق الرابطة بين بلديتي حطان 
و بوجنبة و المؤدية إلى الكفاف، بئرمزوي 
التي  الرئيسية  الطرق  أهم  من  زم  وادي  و 
أنجزت في منتصف القرن 20، وتمت إعادة 
تعبيد جزء منها في بداية القرن 21 و بقي 
الجزء المهم منها، و الذي ال يتعدى طوله 4 
واألسواق  العاتي  أوالد  دوار  بجانب  كلم 
بلدية  و  )االثنين(  لبلدية حطان  األسبوعية 
بوجنيبة )األحد( و الكفاف )األربعاء(، بدون 

عناية تذكر.
ان  سبق  حطان  لبلدية  السابق  الرئيس 
اخبر المواطنين بأن المسؤولين سيقومون 
بتعبيد هذا الطريق، حتى يتم فك العزلة عن 
ساكنة المنطقة، والتي ينحصر نشاطها في 

تربية الماشية و الفالحة.

رئيس جماعة ابني أجميل مسطس بالحسيمة يعتبر إصالحاتها من األعمال الخيرية
روبورتاج.زهير البوحاطي

الجماعات  من  العديد  ونشاهد   نسمع  ما  غالبا 
طرف  م��ن  النسيان  طالها  أو  تحتضر  ال��ق��روي��ة 
الجهات المعنية بتقديم الدعم كالوالية والمجلس 
اإلقليمي ومجلس الجهة، أو نجد أن المسؤولين 
المنتخبين على الجماعة ال يريدون اإلصالح أو 
غاب عن مخيلتهم، خصوصا حين تجد الجماعة 
القروية بالشمال تتوفر على مداخيل جد خيالية 
الزينات  وجماعة  صدينة  جماعة  مثل  كالمقالع 
الغابوية  األشجار  على  تتوفر  وأخ��رى  بتطوان 
ومحالت تجارية وأماكن سياحية لكن اإلصالح فيها 
العمومية  اإلن���ارة  غياب  بسبب  مستحيل  شبه 
من  وال  تامة،  عزلة  تشهد  كما  التحتية  والبنية 
يحاسبها أو يراقبها على  المداخيل كيف أتت وأين 

ذهبت؟
))األسبوع(( قضت يومين بين سكان جماعة بني 
الحسيمة  لعمالة  ترابيا  التابعة  أجميل مسطس 
وتضم 11 ألف نسمة، حيث استطاعت الجماعة أن 
تخرج من العزلة التي كانت تتخبط فيها وذلك ليس 
بفضل أحد كما تشهد الساكنة بذلك لكون أن رئيس 
عنهم  تخلى  بعدما  باإلصالحات  يقوم  جماعتهم 
مجلس الجهة والوالية، حيث قام هذا األخير ببناء 
بنية تحتية من صرف الصحي واإلنارة العمومية 
تربط بين الجماعة ودواوير أخرى وتم تزويدهم 
بالماء والكهرباء، هذا ونجد في نفس الوقت مجلس 
جهة تازة الحسيمة تاونات الذي يترأسه البرلماني 
المنتمي لحزب األصالة والمعاصرة يرفض ويعلل 
جميع الطلبات التي تتقدم بها جماعة بني أجميل 
بمصالح  األول��ى  بالدرجة  تهتم  والتي  مسطس 
الساكنة، وحسب مصادر ل� ))األسبوع(( فإن هذا 
األخير يتعامل مع رؤساء الجماعات حسب انتمائهم 
الجرار  ح��زب  م��ن  كنت  إذا  خصوصا  ال��ح��زب��ي 
فستحصل على الدعم بدون أن تتقدم بطلبه، لكن 
ورغم ذلك استطاعت هذه األخيرة بأن تتغلب على 

الوضع المزري التي كانت تعيشه.

سبيلنا  أعترض  بالجماعة  تواجدنا  لحظة  وفي 
الرسمي  بزيه  الملكي  ال��درك  جهاز  في  مسؤول 
وبدون عمامة ويمتطي سيارة خاصة، حيث طلب 
منا ترخيص لما نقوم به وما هو الموضوع الذي 
سنتطرق له، علما أن المنطقة تعرف انفالتا أمنيا 
خطيرا حسب تصريح سكان وخصوصا أن هناك 

عصابة تنشط في مجال سرقة السيارات.
واد الصرف الصحي يتحول إلى طريق عمومية

تحول الواد الذي كان يصب فيه مجرى الصرف 
الصحي والذي كان يسبب العزلة التامة للسكان  
إلى طريق تؤدي من الجماعة إلى السوق وتربط 
المشاريع في  المداشر ببعضها، وأنشأت بعض 

المنطقة بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، 
لكن كما تؤكد الساكنة : إننا كنا نأمل من الجهات 
أن تقدم دعما  المواطنين  التي تسهر على راحة 
سواء كان معنويا أم ماديا لكن ولألسف لم يتحقق 
أي شيء من هذا القبيل، ))األسبوع(( حملت السؤال 
إلى رئيس مجلس الجهة بالحسيمة حول غياب 
الذي  المشاريع  في  ومساهمته  دعم  عن  مجلسه 
بنفسها  مسطس  أجميل  بني  جماعة  بها  قامت 
وبدون دعم مقدم، لكن وجدنا الرئيس غائبا ولم 

نستطيع أخذ رأيه في الموضوع.  
غياب الدعم الفالحي يقلق مستقبل السكان

تتميز هذه الجماعة القروية بالمؤهالت الفالحية 

التي تعتمد عليها الساكنة  وهي مصدر رزقها 
الوحيد الذي تنتعش منه المنطقة، لكن الغريب 
المواد  م��ن  حقها  يصلها  ال  الجماعة  ه��ذه  أن 
يعاني  ال��ف��الح  ص��ار  حتى  المدعمة،  الفالحية 
الفالحية  المواد  أسعار  ارتفاع  بسبب  الويالت 
يجد  ال  األحيان  بعض  وفي  على جيبه  ويعتمد 
أن  للجماعة  زراع��ة، وسبق  االنتظار دون  سوى 
قامت بمراسلة الجهة التي تهتم بالفالح لكن وال 
أح���د ك��ل��ف ن��ف��س��ه وات���خ���ذ ال��م��وض��وع بجدية 
وخصوصا غرفة الفالحة بالحسيمة، مما يدل على 
جميع  ط��رف  من  النسيان  طي  في  الجماعة  أن 
السابق  ف��ي  ك���ان  ح��ي��ث  واإلدارات،  ال��م��ص��ال��ح 
يتحججون بأن الطريق الذي يمكن بفضله أن تصل 
المواد إلى الفالح غير متوفرة لكن اآلن الجماعة 
عملت على إصالح جميع الطرق فما هي الحجة 

التي سيتحججون بها.
رئيس الجماعة يعتبر ما ينفقه من ماله 
الخاص اتجاه مصالح سكان أعمال خيرية

قمنا على إثرها باتصال برئيس الجماعة حول 
منع الدعم على جماعته وما هو دور الجماعة في 
أكد  األخير  هذا  لكن  بالمنطقة،  االستثمار  جلب 
وبكل حرقة على »أن مجلسه تقدم بطلب بناء دار 
الطالب للمجلس الجهة لكنه رفض ذلك ألسباب 
مجهولة، ويضيف أنه في سنة 2007 كان عامل 
للجماعة  يلتفت  مهيدية  محمد  الحسيمة  إقليم 
وسكانها ومنذ أن رحل عن الحسيمة لم نر سوى 
األقوال بدون أفعال، أما فيما يخص االستثمار 
في المنطقة فإنها ال تجد على من ستعتمد عليه 
ألن الفالحة بدأت تنقرض بسبب غياب الدعم الذي 
يتم تقديمه للفالح، أما فيما يخص بعض األعمال 
يضيف   – المنطقة  عرفتها  التي  واإلص��الح��ات 
رئيس الجماعة - فذلك يعتبرها أعمال خيرية ومن 
يدعي أنه ساهم فيها فليحاسبه على ذلك، كما أنها 
أول جماعة قروية بهذه المنطقة تتوفر على ثالث 

سيارات اإلسعاف النقل المدرسي«.

جماعة ابني أجميل

رغم غياب الدعم والمداخيل
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لــعنة الـردة

دعم الكتاب املغري

عن دار األمان للنشر 
وال����ت����وزي����ع ص����درت 
ل��ل��ش��اع��ر وال����روائ����ي 
والموثق محمد بريكي 
جديدة  رواي��ة  بلقائد 
الردة،  لعنة  بعنوان  
وه���ي ع��اش��ر رواي���ة 

تصدر له.
ت��ق��ع ال���رواي���ة في 
من  ص���ف���ح���ة   294
المتوسط،  ال��ق��ط��ع 
بأسلوب  ت���ح���ك���ي 

سلس وسرد محكم قصة شاب في 
وجهه  ف��ي  س���دت  ال��ع��م��ر،  مقتبل 

اآلفاق وأعياه البحث 
المضني عن الخروج 
فارتد  عطالته..  من 
عن دينه ظنا منه أن 
ذلك قد يفرج ما ألم به 
م���ن ع��س��ر وك�����رب... 
معزوال  نفسه  ليجد 
ومطوقا  وم���ن���ب���وذا 
ب��ال��م��آس��ي واأله����وال 
منه  تبرم  وال��م��ح��ن... 
ال���ك���ل، ف��ان��غ��م��س في 
الرذيلة... ليجر، في آخر 
إل���ى شفير  ال��م��ط��اف، 

االنهيار وفقدان السوي…

 19 للدورة  التحضير  إطار  في 
للمعرض الدولي للنشر والكتاب، 
التي ستنعقد ما بين 29 مارس و7 
أبريل 2013، أعلنت وزارة الثقافة 
باقتناء  خ��اص��ا  دع��م��ا  ه��ن��اك  أن 
المنشورة  المغربية  اإلص���دارات 

خالل سنة 2012، والمتعلقة ببعض 
األعمال األدبية والدراسات الخاصة 
بالثقافة والفنون، وكتب األطفال، 
وأعمال الترجمة، والكتب الجميلة 
النشر  دور  ع��ن  ال��ص��ادرة  س���واء 

المغربية أو على نفقة المؤلفين.

 المدير العام  ورئيس التحرير 
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األسبوع تصدر عن دار النشر 
دنيا بريس شركة محدودة

طبع من هذا العدد 50.000

بعد صدور الكتاب الثالث بفرنسا، والسابع 
الكاتب  سيتوج  اإلب��داع��ي،  اإلجمال  حيث  من 
والناقد السينمائي رزاق عبد الرزاق رباعيته 
في  بالمشاركة   ،2012 لسنة  البيبليوغرافية 
معرض الكتاب ببروكسيل. الذي سيفتتح في 
السابع من مارس المقبل. وقد تمت برمجة حصة 
توقيع كتبه يوم االثنين 11 مارس 2013 من 

العاشرة إلى الثانية عشرة ونصف.

كذلك تجدر اإلشارة إلى أن اإلعالن عن الفائز 
في  يتم  سوف   2012 لسنة  بوزغيبة  بجائزة 

العاصمة البلجيكية، بمعرض الكتاب.
يعتبر رزاق من الكتاب المغاربة األوائل الذين 
طبعتين:  في  بفرنسا،  األدبية  أعمالهم  نشرت 
الجديد  كتابه  ص��در  وق��د  وإلكترونية.  ورقية 
باللغة الفرنسية في 31 دجنبر 2012، ويحمل 
العنوان التالي: »األم جي ومغامرات األب دي«. 

األم جي هي األرض، واألب دي هو المهووس 
أال  النص  في  آخ��را  اسما  ويحمل  بالمقامرة، 

وهو: »دادوس مان«.
وما يميز هذا المؤلف الجديد الذي تم تدوينه 
في شهر يوليوز 2012، هو تطرقه لفرضية نهاية 
العالم، كما تصورها شعب المايا. وتكمن القيمة 
العلمية والفلسفية التي جاء بها الكتاب، في 

استعمال البرهان العلمي لتحليل الظاهرة.

رزاق يوقع كتبه مبعرض الكتاب بروكسيل

األول في 
الصورة عن 
اليمني أحد 
جنوم املسرح 
قدميا، في 
اإلذاعة 
املغربية، 
الفقيه 
أحمد 
السفياني، 
وبالوسط 
الفنان 
والشاعر 
الكبير أحمد 
الطيب 
لعلج وإلى 
جانبه يسارا 
األستاذ عبد 
الله شقرون.

إن��ت��اج وت��روي��ج األعمال  دع��م  أن��ه��ت لجنة 
المسرحية، أشغالها الخاصة بدراسة الملفات 
وترويج  إنتاج  دعم  من  لالستفادة  المرشحة 
الفرق  بها  تقدمت  والتي  المسرحية  األعمال 
المسرحية المغربية برسم موسم 2013/2012. 
داخل  بها  المتوصل  الملفات  ع��دد  بلغ  حيث 

اآلجال المعلنة 155 ملفا. 
وقد تمت دراسة هذه الملفات على المستوى 
اإلداري والقانوني أوال، ثم من الناحية األدبية 
والفنية، وذلك عمال بمقتضيات القرار المشترك 
وزير  ل��دى  المنتدب  وال��وزي��ر  الثقافة  ل��وزي��ر 
رقم  بالميزانية  المكلف  والمالية  االقتصاد 
3150.12 الصادر في 23 من شوال 1433 )11 
شتنبر 2012( بتحديد كيفية منح إعانات مالية 

لدعم إنتاج و ترويج األعمال المسرحية.
وقد خلصت هذه الدراسة إلى االحتفاظ ب 
داخل  المعاينة  )47( مشروعا مسرحيا ألجل 

أجل ثالثة أشهر.

نهاية أشغال لجنة إنتاج وترويج 
األعمال المسرحية 2013/2012

تحت شعار »اإلبداع 
هادف  شباب  أجل  من 
وخالق«، وبتنسيق مع 
ابن  مقاطعات  عمالة 
جمعية  تنظم  مسيك، 
ن��ادي األب���راج لمسرح 
والتنمية  ال���ش���ب���اب 
االجتماعية بشراكة مع 
م��ج��ل��س م��ق��اط��ع��ة ابن 
م���س���ي���ك وف���ي���درال���ي���ة 
المصورين المحترفين 

فعاليات  ل��ل��ص��ح��اف��ة، 
الدورة األولى لمهرجان 
لمسرح  م��س��ي��ك  اب����ن 
الوفاء  دورة  الشباب 
الفقيد  والعرفان لروح 
»موالي زيدان العلوي«، 
الفترة  خ����الل  وذل�����ك 
الممتدة بين 23 و 28 
بفضاء   ،2013 يناير 
قاعة العروض التابعة 
كمال  الثقافي  المركب 

قاعة  وك�����ذا  ال����زب����دي 
عروض المركب التربوي 

الحسن الثاني.
فعاليات  وستعرف 
ال��ن��س��خ��ة األول�����ى من 
 8 مشاركة  المهرجان 
تمثل  م��س��رح��ي��ة  ف���رق 
م����خ����ت����ل����ف م���ن���اط���ق 
االقتصادية  العاصمة 
مسرحية  ب����ع����روض 
متنوعة للكبار والصغار 

قاسمها المشترك كونها 
إبداعات مغربية خالصة 
ت���أل���ي���ف���ا وإخ�����راج�����ا 
وت�������ش�������خ�������ي�������ص�������ا 
إلى  وس��ي��ن��وغ��راف��ي��ا، 
ع���رض شريط  ج��ان��ب 
أفضل«  ح��ي��اة  »ن��ح��و 
الذي حصد 32 جائزة 
الصعيد  ع��ل��ى  ك��ب��رى 
الدولي لمخرجه الشاب 

عبد اللطيف أمجكاك.

مهرجان ان مسيك األول ملسرح الشباب

بعد نفاد ما طبع من كتاب صحفي وثالثة ملوك، 
صدرت الطبعة الثانية، ووزعت في جميع أنحاء 
المغرب دون زيادة في ثمن النسخة: 60 درهم.

من أرشيف األسبوع
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 إدريس أبايا

قد يطرح سؤال من طرف الباحثني في تاريخ املغرب العربي 
عن نظام القبيلة في ظروفنا باعتبار أنها في طور الزوال 
لكون هذا النظام القبلي في طريق الزوال كنظام )عتيق( كما 
سماه أكثر من باحث.. املشكل املطروح أن الكتابة في هذا 
املوضوع يحتاج أوال إلى معرفة دقيقة بتاريخ األنساب، ألن 
لكل قبيلة امتدادا تاريخيا لنشأتها )قبليا( وباعتبار ما يقع 
تناوله في معرفة القضايا التاريخية ومواقف رجال القبائل 
وتنافر  تآلف  من  بينهم  يجري  قد  وما  وحكامها  وقادتها 
إلى حد احملاربة كل ذلك يرجع إلى أسباب في معرفة أصل 
اخلالف واالختالف فيما كان السبب الرئيسي كاالستحواذ 
أفراد  بني  حتى  والتفوق  الهيمنة  وف��رض  األراض���ي  على 
املصالح اخلاصة وحتى  مع بعض وجتري  قبيلة بعضهم 
العائلية لتجعل أفراد القبيلة في تناحر مع بعضهم فأحرى 
قبائل مع بعضها.. ومن خالل ما كتب في هذا اإلطار جند 
عن  الصادرة  أو  املوثقة  واملعاهدات  االتفاقيات  من  كثيرا 
حكام البالد، ومن يسهر على حقوق الدولة األمنية في خلق 
تعايش لتبادل املصالح في مواسم فالحية ومناسبات دينية، 
وفي هذا اإلطار يطرح ما يسمى )بالنوازل( التي كان يفتى 
بعاداتها  القبائل  لبعض  يحدد  ما  بالتعريف حلقوق  فيها 
القبائل  بني  حتى  االل��ت��زام  فيه  يقع  ما  وك��ذا  ومواسمها، 
الدولة، وإذا كانت مسألة األنساب متعددة  واحلاكمني في 
لسكان القبائل املغربية فإن املؤرخني بصفة عامة قد أرخوا 
لتلك األنساب بحسب ظروف ظهورها وأصولها ومكانتها، 
واحلرص على انتمائها باعتبار مؤسسيها األولني وما كان 
لهم من ارتباط مبلوك املغرب، وما جرت عليه األعراف ومبا 
هو مسطر في الظهائر والرسائل من وجوب التوقير، وتقدمي 
علمي وصوفي  له شأن  كان  زعيم  أو  الهدايا حلفدة شيخ 
وسياسي في املنطقة.. وارتباط القبائل بالنسب من صميم 
ما سجل في كثير من مخطوطات منها ما هو مطبوع أو ما 
حتريفه حيث يقع اكتشافه   – لم يقع  إن   – يزال مخطوطا 
أوثق ما  القبائل.. ومن  لتأريخ أنساب  املتتبعني  من طرف 
ألف في تاريخ )األنساب( ما كتبه )أبو املنذر سلمة بن مسلم 

يقول  الصحاري(  العوتبي 
إحسان  ال��دك��ت��ور  ع��ن��ه 

)اختلفت  ال����ن����ص 
في  ال��������دراس��������ات 
عصره،  حت���دي���د 
ف�����م�����ن�����ه�����م م���ن 
ي���ن���س���ب���ه إل����ى 
القرن  أواخ������ر 
أو  ال������ث������ال������ث 
الرابع  أوائ������ل 
وقد  ال���ه���ج���ري( 

حدد مؤلف كتاب 
املشار  األن����س����اب 

إل����ي����ه ذك������ر أس���م���اء 
إلى  امل���ل���وك واخل���ل���ف���اء 

فكتاب  إليها،  امل��ش��ار  األن���س���اب الفترة 
هذا مما يعتمد على بيان صلة القبائل بعضها ببعض، في 
أغلب األحيان وصلة العداوة، وحياة العرب عصرئد كانت 
تقوم على شن الغارات ابتغاء كسب القوت وامتالك املراعي 
وموارد املاء، فالبد للقبيلة من أن تغير على إحدى القبائل 
املجاورة لها ابتغاء كسب القوت ألبنائها، وكان العرف في 
ذلك الوقت يتقبل هذا اللون من عدوان القبيلة على القبائل 
األخرى وال يراه منكرا أو مستهجنا، والقبيلة املستضعفة 
استخفاف  موضع  تكون  ال��غ��زو  على  تقوى  تكن  ل��م  التي 

املجتمع اجلاهلي بها وازدرائه.
به  اه��ت��م  3( ومم��ا  األول صفحة  )األن��س��اب اجل���زء  ك��ت��اب 
الشفاهية  ال��رواي��ة  أنسابهم  ت��دوي��ن  م��ج��ال  ف��ي  امل��غ��ارب��ة 
الكتب  البيت وغيرها من  النسب آلل  إثبات  في  وباألخص 
في  اللباب  لب  كتاب  )انظر  الباب  هذا  التي تخص  العامة 
حترير األنساب للسيوطي، أما كتب األنساب التي تعددت 
)الفخري  كتاب  منها  املشهور  فمن  البيت  آل  موضوع  في 
في أنساب الطالبيني( وهو للنسابة عزيز الدين أبي طالب 
وضعه  عما  تلخيص  عن  عبارة  والكتاب  )572ه�/614ه�( 
حياة  في  البدوي  )بالضوء  وسمي  )األزوقاني(  طالب  أبو 
الدين  شهاب  السيد  العظمى  الله  آلي��ة  الفخري(  صاحب 
املرغشي النجفي، وممن ألف في موضوع الطالبيني أحمد 
بن علي الدوادي احلسن وهو عمدة النسابني وعنوان كتابه 
)عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب.. وآخر ما ألف في 
هذا النسب الطالبي كتاب )الدرر السنية في أخبار الساللة 
اخلطابي  السنوسي  علي  ب��ن  محمد  للسيد  اإلدري��س��ي��ة 
احلسني اإلدريسي.. وهذا الكتاب له ارتباط بحياة املغاربة، 
وفتح املغرب العربي وإفريقيا منذ مجيء موسى بن نصير، 
ثم تكوين الدولى اإلدريسية الزرهونية والعباسية مع ذكر 

فرار املولى إدريس إلى املغرب ومجيئه له.. 
ويعتبر موضوع تكوين الدول التي حكمت املغرب من أصلها 

القبلي كأمازيغ وعرب مما أسس وحدة الدولة املغربية.

مراكشيون يعانون 
في مراكشهم

)يتبع(
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كانت حياة 
العرب عصرئد 

تقوم على شن 
الغارات ابتغاء كسب 

القوت وامتالك المراعي 
وموارد الماء، وكان العرف في 

ذلك الوقت يتقبل هذا اللون 
من عدوان القبيلة على 
القبائل األخرى وال يراه 

منكرا أو مستهجنا

شهد املغرب مجموعة من التنظيمات اإلدارية املتعلقة بحماية املستهلك مع 
احلسبة  مؤسسة  بينها  ومن  التقليدية  املؤسسات  احتضان  في  استمراره 
املستهلك  بحماية  املكلفة  اإلداري��ة  املرافق  سير  على  األصالة  طابع  إلضفاء 
إحياء  استمد  هذا  من  وانطالقا  والتجديد.  التطور  مع  يتنافى  ال  مبفهوم 
القرن  من  الثمانينات  بداية  في  الواقعي  بعده  باملغرب،  احلسبة  مؤسسة 
املاضي، من محاربة الغالء وحماية القدرة الشرائية للمواطنني، وفي الوقت 
احلالي فإن مشروعيته الفكرية والقانونية تتجلى من خالل توطيد املنظومة 
هدفها  جديدة  فلسفة  وجتسيد  املستهلكني  حلماية  واملؤسساتية  القانونية 
وتفعيل  املستهلك  بحماية  املكلفة  الدولة  أجهزة  مختلف  بني  تكامل  خلق 
دورها في حماية للمستهلك وصحته داخل بوثقة واحدة من القيم واملبادئ 
والعادات والسلوكيات. ولقد شكل اخلطاب امللكي املؤرخ في 20 غشت 2008 
محطة حاسمة في إخراج هذه املنظومة القانونية املتعلقة بحماية املستهلك 
إلى حيز الوجود حني قال جاللة امللك محمد السادس: »واستكماال ملقومات 
الدعم االجتماعي نحث احلكومة على تفعيل اآلليات التشريعية واملؤسسية 

الهادفة لتحسني القدرة الشرائية للمواطنني وضبط األسعار ومحاربة 
والتشريعي  التنفيذي  اجلهازين  ندعو  الغاية  ولهذه  الرشوة. 

إلى اإلسراع باعتماد مدونة حماية املستهلك«. 
باليقظة  التحلي  إل��ى  احملتسب  دع��ا   82-02 ف��ق��ان��ون 

الالزمة لضمان السير العادي لألسواق ومواجهة خطر 
الصناعة  ومنتجات  خدمات  أسعار  على  املضاربة 
الغذائية  وامل��واد  الفالحية  املنتجات  أو  التقليدية 
واحترام  والنظافة  التزيني  ومنتجات  واملشروبات 
القانون اجلاري به العمل. وبالتالي إيجاد التوازن 
عقد  ف��ي  اآلخ���ر  وال��ط��رف  املستهلك  ب��ني  التعاقدي 
مبكانة  احلسبة  مؤسسة  تضطلع  كما  اإلستهالك.  
كبيرة في تتبع أنشطة احلرف وتنظيمها حرصا على 

احترام العادات واألعراف املهنية. فاحلرفي بعدما يعد 
منتوجه ويقبل على عرضه في السوق فإن هذا األخير 

األس��واق هو من  أن تنظيم  ذلك  يخضع لضوابط معينة، 
اختصاص املجالس اجلماعية، غير أن دور هذه املجالس ال 

يتعدى حدود إحداث وتنظيم األسواق، في حني أن عملية اإلنتاج 
املراقبة  أما  الغرف  في  وممثليهم  التجار  إلرادة  خاضعة  تبقى  والتسويق 

وفض النزاعات فهي من اختصاص احملتسبني وأمناء احلرف.
وعليه، احملتسب من خالل حتركاته حلماية املستهلك يعكس تعريفا إداريا 
مجازيا يتعني البحث في تفاصيله ووظائفه ذلك أننا جند مؤسسة احلسبة 
بوصفها حاضرة في كل شيء »مراقبة اجلودة واألثمان، الصحة، الصدق في 
املعامالت وتنظيم احلرف وفض املنازعات« لكنها هيكليا ليست منسجمة مع 
الراهن  القانونية حلماية املستهلك مما جعلها  تواجه في الوقت  املنظومة 

عدة صعوبات وتتجلى في : 
املكلفة  اإلداري��ة  الهيكلة  في  للمحتسب  القانونية  الوضعية  وضوح  عدم   -

بحماية املستهلك. 
- عدم حتيني القانون 02-82 املتعلق باختصاصات احملتسب. 

- عدم إصدار املراسيم التطبيقية لهذا القانون. 
األسعار  وح��ري��ة  املستهلك  بحماية  املتعلقة  احلالية  القوانني  غموض   -

واملنافسة في التعامل مع مؤسسة احلسبة.  

هذه  تتطلع  إحيائها،  إع���ادة  على  سنة   31 مب��رور  احل��اض��ر،  ال��وق��ت  وف��ي 
املؤسسة العريقة إلى االنخراط في حركية املنظومة القانونية واملؤسساتية 
حلماية املستهلك ومحاربة الفساد في جميع أشكاله ملواجهة منابع الفساد 
للمواطن،  الشرائية  القدرة  وحياة وصيانة  لضمان صحة  التجاري  والغش 
بأن  املواطن  لدى  اإلحساس  وتنمية  الشارع  استقرار  على  للمحافظة  وذلك 

الدولة ترعاه وتهدف إلى حماية مصاحله.  
أمام حجم التحديات والرهانات اجلديدة لدستور 2011 إلرساء دعائم حكامة 
اقتصادية جيدة، جتد مؤسسة احلسبة نفسها تتأرجح بني إكراهات املاضي 
وحتديات احلاضر واملستقبل وانطالقا من التصريح احلكومي لسنة 2012 
الذي حث على تطوير وحتديث نظام احلسبة ليساهم في جتويد اخلدمات 
وحماية املستهلك وفق احلكامة اجليدة املنصوص عليها في الدستور. فإن 
مؤسسة احلسبة مدعوة أكثر من أي وقت مضى للمساهمة في هذا املسلسل 
احلداثي بآليات جديدة وإستراتيجية مبنية على النهوض بثقافة املسؤولية 

واالعتماد على آليات اليقظة اإلستراتيجية واملعرفة املعمقة باملجتمع. 
احلكامة  إلى حتسني  دعا  الذي  اجلديد،  الدستور  روح  مع  ومتاشيا 
والفساد  وال���ري���ع  واالح��ت��ك��ار  امل��ض��ارب��ة  وم��ح��ارب��ة 
االقتصادي واالنحرافات السلبية املرتبطة به. البد من 
نظرة إستراتيجية شاملة من أجل إدماج هذه املؤسسة 
دعائم حكامة  وإرس��اء  االقتصادي،  اإلصالح  في ورش 
على  ح��داث��ي  مجتمع  ص��رح  لبناء  ج��ي��دة  اقتصادية 
واالجتماعية،  واالقتصادية  السياسية  املستويات 
واملسؤولية  احلقيقية  الدميقراطية  على  القائمة 
إطار  في  والنزاهة   والشفافية  الشريفة  واملنافسة 
األجهزة  ب��ني  ومكانته  صالحياته  ل��ه  إداري  هيكل 
برامج  وضع  إلى  إضافة  املستهلك   بحماية  املكلفة 
عمل في مجال توظيف مؤهالت جديدة ملزاولة وظيفة 
»احلسبة«، مبا حتدده من قواعد ومبادئ االستحقاق 
وال��ك��ف��اءة ال��ت��ي ت��ش��ك��ل ض��م��ان��ات ن��اج��ع��ة ل��ل��رب��ط بني 
في  والتي أصبحت مسألة ضرورية  واملساءلة  املسؤولية 

الوقت الراهن للحكامة اجليدة.  
وانطالقا من سعي البرنامج احلكومي لقراءة متجددة ملرجعيتنا 
أمثل  استثمار  أج��ل  من  املكونات،  املتعددة  املغربية  وهويتنا  اإلسالمية 
لإلمكانات والفرص فإن اإلشارة إلى تطوير وحتديث نظام احلسبة ليساهم 
املنصوص  اجليدة  احلكامة  وف��ق  املستهلك  وحماية  اخل��دم��ات  جتويد  في 
عليها في الدستور تنبع أهميته ليس فقط ملكانتها الوظيفية من حيث مهامها 
أيضا  ولكن  واألنظمة  القوانني  عليها  تنص  التي  اختصاصاتها  وطبيعة 
واألخالقية  الشرعية  اجلوانب  إدم��اج  على  ترتكز  جديدة  مقاربة  خالل  من 

والقانونية في حتسني مستويات املعامالت مبختلف األنشطة االقتصادية.
فاإلسهام في هذا الورش اإلصالحي أضحى مسؤولية تاريخية للجميع، إذ 
أن احلاجة أصبحت أكثر إحلاحا للنظر ملؤسسة احلسبة باعتبارها مؤسسة 
املستهلك  بحماية  املتعلقة  القوانني  تطبيق  في  رقابية  وظائفية  مكانة  لها 
املعامالت واجلودة  املتعلقة بحسن  التنظيمية  وإيجاد توازن بني اجلوانب 
والصحة والسالمة وحماية القدرة الشرائية للمواطن واجلوانب التطبيقية 
والتدليس واالحتكار وإنعاش  الفرد من االستغالل والغنب  املتعلقة بحماية 

القطاع احلرفي وتنظيمه وحل املنازعات املرتبطة به. 

مؤسسة احلسبة واحلكامة اإلقتصادية
 اليمني الحسن

شهد المغرب 
مجموعة من 

التنظيمات اإلدارية 
المتعلقة بحماية 

المستهلك مع استمراره 
في احتضان المؤسسات التقليدية 

ومن بينها مؤسسة الحسبة إلضفاء 
طابع األصالة على سير المرافق 

اإلدارية المكلفة بحماية 
المستهلك بمفهوم ال 

يتنافى مع التطور 
والتجديد

أسلوب التسويف الذي الحظه قراء هذا الركن في تسلسل احللقات السابقة 
التي عشتها خالل  األح��داث  أفكاري وإمن��ا فرضه ألحق  بنات  يكن من  لم 
محنتي مع رجال األمن، وملا انتهت فترة اجلحيم الذي فرضه على جالدي، 
بينما  وج��دة  إلى  الرباط  من  السيارة  في  بعضهم  مع  وسافرت  رحلوني 
اضطر بعضهم اآلخر إلى السفر بالقطار، وما أن جلست على املقعد اخللفي 
التي  التسعة  الليالي  انغمست في نوم عميق وقد قهرتني  للسيارة حتى 
كنت خاللها أنام على األرض وقد أنهكتني جلسات التحقيق التي مرت في 
في  وجدت  ألنني  وذلك  لكم،  التي وصفتها  الالإنسانية  القاسية  الظروف 

مقعد السيارة ما حرمت منه خالل ضيافتي في زنزانة مفوضية  
األمن بالرباط، ولم أفق من نومي الذي دام من الرباط إلى 

مدينة تازة، وهي احملطة التي توقف بها رفاقي األمنيني 
بحركات  أزعجاني  حيث  بلحاج  الله  وعبد  زنان  وهم 

جفوني  ف��ارق  ن��وم  متعة  من  ليحرماني  استفزازية 
ملدة طويلة، وأعتقد أنهم بعد أن فشلوا في محاولة 
أن��ق��ذت��ه صفته  ال���ذي  ال���ت���ازي  اع��ت��ق��ال األخ ع��م��ر 
التحقيق  جحيم  من  األعلى  باملجلس  كمستشار 
كانت  ال��ت��ي  القضائية  ال��ش��رط��ة  ف��رق��ة  ط���رف  م��ن 
له،  خططوا  ال��ذي  السيناريو  ليكتمل  عليه  تعول 
األمر الذي جعلهم يشككون في مصداقية ما كانوا 

استحسان  نيل  م��ن  متكنهم  فرصة  أن��ه  يعتقدون 
لتهريب  تفكيك عصابة  استطاعوا  أن  بعد  رؤسائهم 

العملة إلى اخلارج، وهكذا تغيرت معاملتهم لي حيث 
مقاهي  بإحدى  معهم  الفطور  وجبة  تناول  إلى  دعوني 

مدينة تازة، وما أن انطلقت رحلتنا نحو مدينة وجدة، حتى 
السيارة،  إلى جانب سائق  كان يجلس  الذي  زنان  التفت نحوي 

احملضر  على  وأمضيت  التحقيق  عملية  من  انتهينا  وقد  واآلن  لي  وق��ال 
التي  األسباب  عن  لنا  لتكشف  تعليقك  إلى  حاجة  في  نعد  لم  أننا  أعتقد 
بذلك  تستعد  فهل  بالرباط،  أسستها  الوجديني،  جمعية  تتزعم  جعلتك 
حدود  ت��ع��دى  صاحبنا  أن  أدرك���ت  وه��ن��ا  املقبلة،  لالنتخابات  لتترشح 
من  جاء  التي  املهمة  ضمن  السؤال  هذا  يدخل  هل  فمسألة  اختصاصاته 
أجلها من وجدة، فقال لي هذا من اختصاص صديقك عبد الله الذي يعمل 
اآلن في مصلحة االستعالمات العامة، وهنا اعترف هذا األخير بأنني كنت 

من تدخل لولوجه صفوف رجال األمن، وأشاد باجلهود التي ما فتئت أبذلها 
لتوظيف الشباب الوجدي، حيث قال أنه ليس هناك عائلة واحدة ال يوجد 
ضمن أفرادها عنصر كان لي الفضل في التحاقه بالوظيفة العمومية، األمر 
الذي اضطرني إلى توضيح الظروف التي يسرت لي مهمة تقدمي خدماتي 
لصالح ساكنة مدينة وجدة التي كانت تعاني من اإلقصاء والتهميش حيث 
أخبرتهم أن املغرب الذي قام بإجراء أول إحصاء للسكان بعد االستقالل 
سنة 1960 كان لي شرف اإلشراف على هذه العملية من الناحية اإلدارية 
حيث كنت رئيسا لقسم الشؤون اإلدارية واملوظفني، وكانت اإلدارة حتتاج 
إلى  باإلضافة  األع��وان  املئات من  إل��ى  اإلحصاء  ه��ذا  إلج��راء 
رجال التعليم الذين مت اللجوء إليهم للمساهمة في 
لتوفير  سانحة  فرصة  اغتنمتها  التي  العملية  هذه 
شابا  وخمسني  وأرب��ع��ة  مائتني  عن  يقل  ال  ملا  الشغل 
لوائها  حتت  ينضوي  جمعية  تأسيسي  أما  وجديا، 
إل��ى ك��ون أحد  ال��وج��دي��ون فيرجع  ال��ش��ب��ان  ه���ؤالء 
ضمن  يعمل  كان  امللحاوي،  يحيى  واسمه  الشبان 
مراكز  بأحد   254 وعددهم  الوجديني  من  مجموعة 
الكائن  الوطني  االقتصاد  لوزارة  التابعة  التكوين 
بشارع مرسيليا بالرباط اعتقلته الشرطة ألنه كان 
تراكم  ج��راء  البدني  اإلك���راه  ق��رار  مبوجب  متابع 
الضرائب املستحقة بسبب استغالله حملطة لتوزيع 
االعتقال  ه��ذا  بخبر  سمعت  ومل��ا  ب��وج��دة.  البنزين 
امللك  القادر األخضر وكيل جاللة  بالسيد عبد  اتصلت 
بالرباط وطلبت منه أن يدلني على أسرع الوسائل لإلفراج 
املبلغ  نصف  بتسديد  فنصحني  امللحاوي  يحيى  الشاب  عن 
أطالب جميع  الذي جعلني  األمر  الضرائب،  املطلوب من مصلحة 
راتبهم  من  درهما  بخمسني  املساهمة  إمرتي  حتت  كانوا  الذين  اإلخ��وة 
لإلفراج عن زميلهم، وهو االقتراح الذي استجاب له باإلجماع كل اإلخوان 
امللحاوي  يحيى  أخيهم  محنة  إنهاء  في  الفضل  لهم  كان  حيث  الوجديني 

الذي يقوم اآلن مبهمة إمام بأحد مساجد فرنسا.
ومن هنا نشأت فكرة إحداث ودادية تضم جميع الوجديني العاملني بوزارة 
االقتصاد الوطني التي قرروا خالل أول اجتماع عقدوه بالرباط انتخابي 

كاتبا عاما جلمعيتهم.

ألول مرة يحاكم  
 الحسين الدراجيمواطن رجال األمن

حتى ال يبقى الشعب 
في دار غفلون

فشلت الشرطة 
القضائية في 
اعتقال األخ عمر 

التازي التي كانت تعول 
الذي عليه ليكتمل السيناريو 

خططوا له، لتفكيك عصابة 
لتهريب العملة إلى الخارج، 

وهكذا تغيرت معاملتهم لي 
حيث دعوني إلى تناول وجبة 

الفطور معهم بإحدى 
مقاهي مدينة 

تازة

)يتبع(
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إلى رئيس احلكومة من أجل 
إنقاذ لغتنا العرية

الترية األسرية في التعليم اإلعدادي

إن ما دعانا إلى مناشدتكم هو هذا االنجراف المهول نحو الفرنسية على 
مجمل مظاهرنا، إدارة، وتعامال، وكأننا في دولة فقدت هويتها، أمام هذا 
يهدد  ال��ذي  الجارف  االنسياب  ه��ذا  ج��ذوره من  فقد  االغ��ت��راب، وشعب 
حضارتنا، وتاريخنا وموقعنا في الوسط العربي واإلسالمي في مواكبة 
تاريخية محمولة بمنظومة شعوبها من أجل التحرر واالستقالل، وإثبات 

الذات اإلسالمية بلغة الضاد، لغة القرآن الكريم.
الفرنسية  نحو  االنجراف  هذا  تصحيح  إلى  ندعوكم  الصدد  بهذا  إننا 
مستلهمين مواقفنا من كفاح أمتنا ملكا وشعبا، ومن بذلوا من الشهداء 
أرواحهم من أجل الحرية واالستقالل والعروبة ومضامين منظمة اليونسكو 

التي أوصت دولتنا باستعمال اللغة العربية من أجل التنمية. 
حضارة اللغة العربية علوما ومعرفة ليست قاصرة أمام حضارات اللغات 

اليابانية والصينية والكورية والعبرية.
عبد العزيز الحليمي )طنجة(

القليلة  السنوات  خ��الل  ب��رزت 
األخيرة إحدى المواد الدراسية 
وذلك ضمن ما هو مقرر بالسلك 
اإلع��دادي والمقصود بها مادة 
التي  التربية األسرية الحيوية 
بالنسبة  بالغة  أهمية  تشكل 
لتالميذ التعليم اإلعدادي وترجع 
بحيث  العميم  بالنفع  عليهم 
يكتسبون من خالل دراستها عدة 
فوائد قيمة تتجلى في معرفتهم 
من  للغاية  مهمة  أش��ي��اء  ع��دة 
بينها على سبيل المثال: نظام 
التغذية وما شابه ذلك من المواد 
ال��م��درج��ة ف��ي ال�����دروس التي 
ي���ت���ل���ق���ون���ه���ا وي���ط���ل���ع���ون بل 
ويحصلون على معلومات مفيدة 
ما  كانوا يجهلونها في  للغاية 

الدراسي  مسارهم  خالل  سبق 
باالبتدائي وهم اليوم في حاجة 
أجل  م��ن  معرفتها  إل��ى  ملحة 
مفيد  ه��و  بما  أف��ك��اره��م  تنمية 
أثناء دراستهم بالسلك االبتدائي. 
وفي سياق هذا الحديث أوصي 
ينصب  ب��أن  اإلع����دادي  تالميذ 
اهتمامهم وانتباههم جيدا حول 
دروس هذه المادة النشيطة نظرا 
ألهميتها القصوى كما يجب على 
وزارة التربية الوطنية أن تولي 
الالمعة  ال��م��ادة  بهذه  عنايتها 
للتالميذ  يدرسها  بمن  وكذلك 
قبل  اإلع���دادي  تكوينهم  أث��ن��اء 

انتقالهم إلى مرحلة الثانوي.
المصطفى الدرمومي
 )وادي زم(
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إعجاب  نالت  التي  الناجحة  الفنية  البرامج  من 
الجماهير والتي ينبعث منها عبير األغاني الجميلة 
الهادفة واأللحان النافذة هو ذلكم البرنامج الشيق 
الفني والوثائقي )شذى األلحان( والذي يقدم لنا 
في كل حلقة من حلقاته رائدا أو رائدة من رواد 
المطربين والملحنين وكتاب الكلمات الجيدة.. ومن 
خالل هذا البرنامج ال يملك المشاهد إال أن يعيش 

مع هذا الفن الذي مازال خالدا إلى يومنا هذا...
هؤالء الرائدات هن: رجاء بالمليح، لطيفة رأفت، 
بهيجة إدريس، أمينة إدريس، عزيزة جالل، نعيمة 
التي  قيصر،  سمية  السحنوني،  نعمى  سميح، 
أعشق أغنيتها الرائعة )في عينيك عنواني( كلمات 
الشاعر فاروق جويدة وألحان الموسيقارين محمد 

عبد الوهاب ومحمد الموجي..
البيضاوي،  أحمد  فيتح،  محمد  هم:  ال��رواد  أما 
المنعم  عبد  العلمي،  إبراهيم  أحمد،  إسماعيل 
الجامعي، عبد الحي الصقلي، عبد العاطي أمنة، 
عبد السالم عامر، محمد الحياني، أحمد الغرباوي، 
عبد  الدكالي،  ال��وه��اب  عبد  اإلدري��س��ي،  محمود 
الهادي بلخياط، وفتح الله المغاري الذي بدأ حياته 

شاعرا ثم ملحنا ثم مغنيا.
إن الجمهور المغربي بدأت تتسرب إليه هذه األيام 
األخيرة حالة ملل من األغاني الجديدة التي تتميز 
بالسرعة الفائقة وكثرة الضجيج 
واخ��ت��الط األص���وات، أقصد 
الموسيقية..  آالت  أصوات 
المغربي  الجمهور  وب���دأ 
يحس بالحنين إلى األغاني 
ال��ق��دي��م��ة ال��ت��ي ي��ج��د فيها 
راحته وهناك فوارق شاسعة 
وألحان  زم����ان  أل��ح��ان  ب��ي��ن 

اليوم.
أحمد موافي 
)مراكش(

جسر اخلالدين

تهميش 
الشباب داخل 

األحزاب 
السياسية

أفالم مغرية »موشومة« ـ »زيرو« 

تناقلت األنباء أن شيخا في السبعين من عمره 
كان أول ضحايا حوادث سير ترامواي الدار 

للشيخ  يقدر  ل��م  وإن  البيضاء، 
المصاب في الحادث الوفاة، فقد 
تم بjر ساقيه، مما سيجعله مع 
عامل السن وألم اإلصابة يعاني 
الشيء  جمة،  ومتاعب  األم��ري��ن 
الذي يجب أخذه بالحسبان بحكم 
أن الشيخ المصاب سيصبح مع 
توالي األيام عالة على  أسرته، 
ويصبح من المفروض ومن الالزم 
يقوم  شخص  ل��ه  يخصص  أن 
قضاء  على  ويساعده  بشؤونه 
م��آرب��ه وت��ح��رك��ات��ه، وه����ذا كله 
يتطلب مصاريف ونفقات قد ال 
أو  تحملها  أس��رت��ه  تستطيع 
إدارة  ع��ل��ى  ل���ذل���ك  إي���ج���اده���ا، 

ترامواي الدار البيضاء ومن تم وزارة 
النقل وشركة التأمين أن تنصف الشيخ المصاب 
وتتكفل بكل مصاريف عالجه وتوفر له كل ما 
يحتاجه من أدوية وأدوات وكرسي أوتوماتيكي 
متحرك، وإن تم ذلك فسيعتبر مواساة للمصاب 

والتضامن  المغربي  المواطن  بحق  واعترافا 
معه في ح��ال ما إذا ش��اءت األق��دار أن يكون 
حديثة  نقل  وسيلة  ضحايا  م��ن  ضحية 

تسمى الترامواي انتظرها البيضاويون وفرحوا 
تذهب  ال  وحتى  طويل،  صبر  بعد  بإنجازها 
الشيخ  إصابة  نتيجة  الرياح  أدراج  فرحتهم 
نفوس  في  له  تعرض  ما  حز  ال��ذي  المذكور، 

أقاربه ومعارفه وحتى الذين شاهدوا الحادث 
المؤلم.. وعلى كل حال نتمنى للشيخ الشفاء 
المصابين  وآخ���ر  أول  ي��ك��ون  وأن  ال��ع��اج��ل 
الترامواي،  لحوادث  والمعرضين 
وإن كانت هذه أمنية أشبه ما تكون 
بالمستحيلة موازاة مع ما نشرته 
جريدة األسبوع الصحفي عن توقع 
بعض ال���دراس���ات ال��ت��ي ق��ال��ت أن 
ترامواي الدار البيضاء، سيتسبب 
في قتل 5 مواطنين بيضاويين في 
اليوم، وهي كارثة بكل المقاييس، 
ال نتمنى وبمشيئة الله وقوعها، ولو 
الدار  الله فستصبح  قدر  ال  وقعت 
البيضاء قريبة الشبه بعض الشيء 
بحماة أو حمص السوريتين، لكون 
 150 ع��دده��م  سيصبح  ال��ض��ح��اي��ا 
ضحية في الشهر و1802 ضحية في 
السنة، وقانا الله وكافة المغاربة شر 
حوادث السير سواء كانت بوسائل نقل قديمة 

أو حديثة.
إنه سميع مجيب الدعوات.

محمد أمين )قلعة السراغنة(

ما من شك أن السينما تلعب أدوارا مهمة 
خطيرة،  ن��ق��ل  ل��م  إن  المجتمع  ح��ي��اة  ف��ي 
وتتجلى هذه الخطورة في تمكن السينما 
من تسويق أفكار مختلفة لدول ولجماعات 
وألشخاص حتى، فقانون السينما يخضع 
هو اآلخر لما يسمى بقانون العرض والطلب، 
بمعنى أن هناك منتوج سينمائي ما موجه 
المشاهدين  شريحة  كبرت  وكلما  ما،  لفئة 
حقق الفيلم أو لنقل أصحاب الفيلم مبتغاهم، 
يفوق  كبير  دخل  تحقيق  من  تمكنوا  أوال: 
مرات ومرات الميزانية التي صرفت على ذلك 
الفيلم، ثانيا: المنافسة على جوائز عالمية 
كاألوسكار وغيرها، ثالثا: إيصال فكرة أو 
رسالة ما من خالل ذلك الفيلم، وقد تختلف 

هذه األولويات من مخرج إلى آخر.
قيل  التي  المغربية  أفالمنا  على  لنتحدث 
عنها الكثير وقيل عنها أن النقاد والمتتبعين 
يبخسونها حقها، بل هناك من المخرجين 
من  ب��أن  أعماله  تنتقد  عندما  يتبجح  م��ن 
ينتقدها لم يشاهدها، نعم يجب أن تنتقد ألن 
األفالم الرديئة ليس هناك حاجة لمشاهدتها، 
فيكفي أن تعرف إسم )المخرج( حتى تعرف 
واألمثلة  به،  الذي سيتحفنا  الفيلم  نوعية 
كثيرة ال داعي لسردها حتى ال نجرح شعور 

أي شخص يظن بأنه مخرج.
لدينا أفالم من نوعية المشروبات الغازية 
ما  أو  الدسم،  منزوعة  الغذائية  المواد  أو 
يطلق عليها تجاريا بالاليت، أو زيرو في 
المائة، نعم لدينا أفالم بقيمة صفر في المائة 
من كل شيء، ومنزوعة الدسم، اللهم دسم 
الدعم السينمائي، أفالمنا يا سادة جلها كالم 
فاحش، وأجساد عارية بمناسبة أو بدون 
مناسبة وفي الحقيقة هذا هو الدسم الكثير 
الذي يوجد فيها، بعض مخرجينا سامحهم 
جسد  تضاريس  تصوير  في  يمعنون  الله 
المرأة، سهل سهل، وهضبة هضبة، وجبل 
جبل وحفرة حفرة، مخرجونا أبطال يختزلون 
مشاكلنا في مشاهد ساخنة وكأنهم حاربوا 
طابو  إال  لهم  يبق  ولم  الطابوهات  جميع 
جميع  لسيرة  تطرقوا  مخرجون  الجنس، 
سوى  لهم  يبق  ول��م  وق��ادات��ن��ا،  عظمائنا 
التطرق لحياة المجرمين والشواذ وبائعات 
ألفالمهم  يسوقون  كيف  يعرفون  الهوى... 
جيدا، فيكفيهم كالم فاحش، باإلضافة إلى 
لوسائل  ج��ريء  وتصريح  ساخنة،  لقطات 
محافظة،  جهات  تهاجمهم  حتى  اإلع���الم 
ويضمنوا  المبين،  النصر  لهم  ويتحقق 
حفيظة  اث�������ار  ل���ع���م���ل  أك����ب����ر  م���ش���اه���دة 

اإلسالميين.
لم يتمكن مخرجونا لحد اآلن من استيعاب 
المتغيرات التي عرفها العالم، وأن المشاهد 
الجنس  ع��ن  تتكلم  أف��الم��ا  ي��ري��د  ي��ع��د  ل��م 
والجريمة أو الكوميديا الفارغة، أفالم تصور 
بناتنا بائعات هوى وأبنائنا تجار مخدرات 
ومدمنين، يريد أفالما تدفعه إلى األمام، يريد 
سير ذاتية لعظماء سمع عنهم ولم يعايشهم، 
من  ب��ه  يحتدى  ن��م��وذج  ل��ه  يخلق  أن  يريد 
بيئته، ال أن يستورده من الخارج، يريد أن 
يعرف من هو عبد الكريم الخطابي، من هو 
عالل الفاسي، من هو المهدي بن بركة، من 
ه��و ط���ارق ب��ن زي����اد، م��ن ه��و ي��وس��ف بن 

تاشفين... 
أفالما  السينما  له  تقدم  أن  يريد  الشعب 
تحترم ذكاءه وتاريخه وحاضره ومستقبله، 
ال يريد أفالما موشومة بالزيرو)...( وال يريد 
العارية والكؤوس  أفالما تؤثثها األجساد 

الحمراء وموسيقاها الكالم الفاحش...
الشعب يا سادة يريد أفالما حقيقية، ذات 
مستوى فني عال على جميع المستويات، 

من سيناريو وإخراج وتمثيل...
فهل باستطاعتكم ذلك؟ وإال فارحلوا...

يونس كحال

»تهميش الشباب داخل األحزاب 
اللقاء  عنوان  هو  السياسية«، 
»رابطة  جمعية  نظمته  ال���ذي 
جنيف لحقوق اإلنسان« المتواجد 
مقرها ب� »مرس السلطان« بالدار 
هذا  تنظيم  ت��م  وق��د  البيضاء، 
السفارة  م����ن  ب���دع���م  ال���ل���ق���اء 
البريطانية - الرباط -، وذلك يوم 
السبت 12 يناير 2013، بمدينة 
المحمدية، واستضافت الرابطة 

العام  الكاتب  بابا«،  »مصطفى 
والتنمية،  ال���ع���دال���ة  ل��ش��ب��ي��ب��ة 
واستهدف هذا النشاط التواصلي 
شبابا حضروا لمناقشة ضيف 
ال��ل��ق��اء، ح���ول م��وض��وع عالقة 
الشباب باألحزاب السياسية في 
المغرب.. وصبت التدخالت حول 
أسباب ومخلفات ظاهرة ابتعاد 
السياسي  العمل  ع��ن  الشباب 

واالنتماء إلى األحزاب..

رابطة  أن  إلى  اإلش��ارة  وتجدر 
جنيف لحقوق اإلنسان، سطرت 
على  التربية  أهدافها،  بين  من 
حقوق اإلنسان، والسعي لتطوير 
هذه الثقافة، داخل المجتمع بكل 
تجلياته، إضافة إلى المساهمة 
المعارف  وت��ن��م��ي��ة  ت��ق��وي��ة  ف��ي 
والقدرات في مجال التربية على 

حقوق اإلنسان..
رشيد صفـر

أول ضحايا ترامواي الدار البيضاء

 يعيش اإلنسان في عالم بدايته نهاية، ونهايته بداية، داخل عالم 
كتابين مملوءين بخواطر مفرحة ومحزنة. فكتاب قد تحدث بشفافية 
وقال أنا محدود وخجول من نفسي ألن األسرة المستقرة في منزلي 
بتدخين  في صفحاتي  فهم يستمتعون  أصلي.  وال  مكاني  تحترم  ال 
ومخدرات وخمر  ويستلطفون مكاني برشوة وميسر، ويعيشون في 
أرضي بشخصية أسد في غابة تغيب فيها ألباب في عمق اللب الحقيقي 
الذي يأتي من مداد أفرشتي في صيغة نطقي، وأن معظم  مخطوطات 
أرضي مبعثرة مخالفة لنظام األسطر في عالم طرقاتي، فهم وأنا نعيش 
داخل مسلسل غاب منه تاليفا وحوارا وإخراجا، فتقمصنا شخصية 
مجهولة وبصورة بال عنوان.فمصيري ممزق وبكل جوارحي. أما الكتاب 

اآلخر فقد تحدث بكل توازن عن نفسه وقال أنا كتاب متواضع بتواضع 
ويقدرون  باحترام  أرضي  في  يعيشون  ومرادي،فسكاني  شخصيتي 
صفحاتي، وينسجون خيوطا بدايتها عنواني بحبي لنفسي كحبي 
لغيري. ومسيرته حكمة في تربية أبنائي، وقوة خيوطها حقا وقانونا 
وابتسامة في وجه أخي من أعماق لبي. أما خاتمة خيوطي فهي صوت 
عذب أتى من كلمات حكمتي، ولحن متراص في سلم سلم من كره وحرام 
في طرقاتي. أما مصير شخصيتي فبدرة لوردة تسقى فيها وتتغدى 
فيها عقول في مضموني، ونهايته ثمرة في صيغة عطر تتمتع بها 

أجيال وبعقول متفتحة في حب ألصلي.   
أحمد أكراي )تافراوت(

حـكايـة حياتـنا

 محمود
االدريسي
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واحد اصبح وزير واآلخر برلماني
األول كان يسمع ليا، اصبح يوريني آش ندير
وكدام الناس فرض عليا ناديه : السيد الوزير

اشرى كساوي جداد، ورمى جالبة البالد
حتى كالمو تبدل، بدا كيسب وينعل

اللي عارضو ما عندو حق.. واللي تملق ليه 
صادق

ياك أصاحبي كلتي ليا غادي تبقى متواضع
ومرة مرة تزور القبيلة، ومعا اوالدها تجتمع

تفرش الجامع، تحفر البير
 وتسلم عل الكبير والصغير

واش نسيتي باللي فاعل الخير
 يبقى عند الناس كبير

والمزور نفسو بحالك في حصلة
 )...( مجراب ما سوى بصلة

اعقل عال فعالك، الدايم الله، الشر 
يتيم ما عندو اباه واللي دار شي يلقاه

أما صاحبي الثاني البرلماني، أصبح كيعاني
الح الطاكية والبس الطربوش وحسبني براني

هو بعدا كالها بالعاللي : خليني وحداني
ما بغيت الصحاب اللي يفكروني في محاني
الفقر عاش معايا سنين واليوم الزم ينساني

مشات ايام القناعة والصبر والتفاني
هذا زمان األلحان واألغاني، والتسابق في 

المباني
حتى أنا بغيت نبني عمارة، ونسكن الدور الثاني

واش خسارة فيا نعيش وقتي وزماني
اللي حسبني تبدلت، هذا شغلو ..هناني

واللي عينو فيا، أنا موجود غادي يلقاني
تعلمت الكالم، وفي البرلمان مضيت لساني

السيد الرئيس، السيد الوزير، 
أيها السادة، إخواني..

ها هو كالمي موزون مرصع بالمعاني
باركة، ها الشي راه كفاني

يا سعدي .. يافرحي
من هاد الصحاب ربي هناني

كرمني بفضلو وارفع من شاني
 ..  غلقت الباب عال اصحاب الناب

وعشت هاني معا اكراني

يا سعدي.. يا فرحي أصحاي
أف��اد عبد اإلل��ه أس��رى رئيس 
بأصيلة  ال��س��ي��اح��ي��ة  ال��ج��م��ع��ي��ة 
ودوائرها »أن الوضع السياحي 
بمدينة أصيلة يمر بأزمة خانقة 
تعيشه  ال��ت��ي  للتهميش  ن��ظ��را 
ال��م��دي��ن��ة م��م��ا س��اه��م ف��ي تأزيم 
على  سلبي  بشكل  واث��ر  الوضع 
مرودية االقتصادية للمدينة، فإذا 
كانت أصيال عرفت حركة سياحية 
خالل الثما نينيات وإقبال واسع 
من المغاربة واالجانب فإننا اليوم 
نعاني الويالت والمشاكل التى ال 
حصر لها« وأضاف أسرى: »إننا 

اليوم نحتاج التوقف عند مجموعة 
من المحطات الهامة المتعلقة بهذا 
السياحة  أن  خصوصا  المجال، 
بصفة عامة تعتبر رافدا اقتصاديا 
هاما بالبالد، لذا أول شيء يجب 
صفوف  توحيد  هو  به  نقوم  أن 
كل  م��ن  السياحيين  المهنيين 
المختلفة،  واألج��ن��اس  األل����وان 
حسب  علينا  مفروضا  وأص��ب��ح 
الوضعية الحالية التي يمر بها 
القطاع السياحي من أزمة عالمية 
وال���ت���ي أث����رت ب��ش��ك��ل ع���ام على 
عن  البحث  السياحي  المنتوج 

الوقت  نفس  وفي  الخلل  مكامن 
البرامج  م��ن  مجموعة  تسطير 
السياحية  ال��وض��ع��ي��ة  لتقييم 
ودراستها وكيفية صياغة مشروع 
سياحي يحرك البنية االقتصادية 
تعتبر  أصيال  مدينة  أن  خاصة 
عرفت  بامتياز  استثنائية  مدينة 
تغييرا ملموسا من حيث التنوع 
والشكل مما يتوجب علينا البحث 
الفوري عن جميع المعوقات التي 
السياحي  ال��م��ج��ال  ت��ع��وق  ق���د 

بالمدينة«.
عشير عبد الرحيم 

العزوف السياحي في أصيال

تراهم يلتقطون صورا من هنا وهناك، 
يعطونها تعليقات حسب رغباتهم ثم 
ينشرونها على الفايسبوك، ال لشيء 
»جيم«.  م��ن  ع��دد  أك��ب��ر  لجمع  إن��م��ا 
يالحقون المشاهير )ممثلين، فنانين، 
رؤساء ووزراء..( ويتربصون برجال 
ال��ش��رط��ة وال��ج��ي��ش، ك��ل ذل���ك لكي 
يلتقطوا لهم صورا في مواقف حرجة 
النشر.  في  السبق  بذلك  ويحققوا 
هؤالء الناس، وما أكثرهم في البالد، 
البذلة  ول��ذوي  للمشاهير  ينظرون 
العسكرية )بجل أصنافها( على أنهم 
يتحتم  وال  معصومون،  أش��خ��اص 

عليهم الوقوع في األخطاء.
لحظة، أنا لست مع الوقوع في الخطأ 

وال مع العفو عنه، ولست عميال وال محاميا ألحد، وإنما ما هكذا تسقى 
اإلبل يا قناصة الصور والمشاهد، ما هكذا نحاسب المخلين باألخالق 
وبالقانون، ما هكذا نغير المنكر. إذ أن طريقة التربص وقنص مشاهد 
لرجال األمن مثال وهم يخرقون القانون خلقت نوعا من الحزازات النفسية 
بين الشرطة أو الدرك والمواطن العادي أكثر مما حدث من الخروقات، 
كالبوليسي الذي صور وهو يشحن سطافيط بأكباش ذات أحد األعياد 
فاتخذ في حقه نقله من الرباط إلى تازة، أو رجال الدرك الذين يصورون 
في كل مرة وهم يأخذون الرشوة من سائقي الشاحنات والحافالت فتطبق 
في حقهم المسطرة، وكالبوليسي الذي صور وهو يملي أو يطلب رقم 
الهاتف من إحدى الفتيات )من ذاك النوع( وهلم جرا. أ تعتقدون أن بهذه 
الوسيلة سنقضي على الرشوة؟ أو على التحرش أو على أي منكر؟ أ 
التصوير  على ضحايا  المسطرة  تطبق  المعنية  الجهات  أن  تعتقون 
بفضلكم يا قناصة الصور؟ ال طبعا، فهي تعلم بمعظم الخروقات إن لم 
نقل كلها، لكنها تستجيب لتصويركم لكي ال تحدث ضجة إعالمية فقط، 

الدركيون مثال طرقا جديدة  أبدع  فلو 
ألخ����ذ ال���رش���وة ل��م��ا اس��ت��ط��اع هواة 
الرشوة  ولظلت  ذل��ك  رص��د  التصوير 
اليوم، فعوض  موجودة. وهو ما يقع 
أخ���ذ ب��ع��ض ال��درك��ي��ي��ن ل��ل��رش��وة وهم 
مرتدون البذلة، يأخذونها وهم »سيفيل«، 
فكيف ستكشفون ذلك يا قناصة الصور؟ 
وعوض سفر الضباط الشباب بالبذلة 
داخل القطار، الحظت عدة مرات أنهم 
يضطرون إلى ارتداء لباس عادي خشية 
قنصهم من طرف أحد ما وهم يتصرفون 

بكل تلقائية ألنهم في إجازة.
القناصة  ه����ؤالء  ي��ص��ور  ال  ول���م���اذا 
السائقين لما يعطون الرشوة، أ ليسوا 
مسؤولين عن خرق القانون؟ ولماذا كثر 
يناقش  ولم  الفتاة  لتلك  يتحدث  الدركي وهو  ذلك  آن��داك عن  الحديث 
وظن  البعض،  لدى  هاجس  مجرد  التصوير  مثير؟؟  للباس  ارتداؤها 
البعض اآلخر بأنه صحفي ومصور محترف ألنه يقنص عورات وزالت 
الناس، المعصومين في رأيه ويقوم بفضحها، هو خطأ ومنكر بذاته، 
نهج  على  ويشجعها  بل  المستهدفة  الفئة  حرية  من  ويقلل  يحرج  إذ 
أساليب ملتوية ومستترة للوقوع في الخطأ. فبدل تصوير المرتشي، 
علينا بدل جهد متواصل لتوعية وتحذير الراشي، وبدل قنص المتحرشين 
بالبنات من األفضل تكثير الحديث عن قيمة وضرورة غض البصر من 
جهة وارتداء ألبسة مستورة من جهة أخرى وإلخ. صور محيطك أوال 
وشخص أخطاءه، فقد يصبح أحد أقاربك دركيا فيعترضه ضعف الضمير، 
وقد تقع إحدى أخواتك ضحية للتحرش وأكثر بسبب لباسها المكشوف..، 
لنكن نحن القدوة، وكفانا التفتيش عن أخطاء وعيوب اآلخرين كما لو 

كنا نبحث عن الكنز.
زكرياء حشالف )تاهلة(

مصاون جنون التصوير

اطلبوا فوائد الشعبوية من أحرضان
بقلم.محسن الشقوري

للكالم  وطريقة  مفهوما  الشعبوية 
والخطاب بدأت مع نهاية القرن الثاني 
الهجري ومن روادها ومن عملوا بها 
الجاحظ، وكان لها دور مهم في بناء 
فلسفة اجتماعية ودينية نبهت إلى أن 
وخلقت  أتقاهم  الله  عند  الناس  أكرم 
ج��وا م��ن ال��ح��وار وال��ج��دال دف��ع إلى 
التقارب بين مكونات المجتمع االسالمي 
من عرب وعجم وأشركت الجميع في 
بناء أمة إسالمية متقدمة عوض الفصل 
بين دور العارف وغير العارف. والكلمة 
ليست بمحدثة كما يظن بها البعض أو 
ضاللة كما أري��د لها أن تفهم بل هي 
طريقة للتواصل سلسة سهلة وشعبوية 
والمخاطب  ال��واق��ف  المخاطب  بين 
المتجمهر الباحث عن الوضوح المنتظر 

للتوضيح.
وخطابا  منهجا  كالما  والشعبوية 
مترفعة عن ضوابط اللغة ال تحتاج إلى 
مياه  ف���ي  ت���غ���وص  ال  ألن���ه���ا  ص����رف 
الديماغوجية وال تحتاج أيضا إلى شكل 

مادامت ال تبنى عليها ايديولوجية.
والشعبوية ليست بقدحية كما أريد 
لها أن ترى، بل عمليا، ظاهرة صحية 
مؤقتة  كانت  إن  اجتماعيا وسياسيا، 
بناسها، ولها وفيها من الفوائد ما ال 
يعد وال يحصى من حيث توضيحها 

لطبيعة األشياء ومن حيث كذلك طريقة 
عامة  التي تصادف  المشاكل  معالجة 
الشعب في حياتهم اليومية إن فكريا 
أو اجتماعيا. ومن فوائدها أيضا جر 
المستقبل  رس��م  ف��ي  للمشاركة  الكل 
وتطور الحياة السياسية عوض النقد 
واالنتقاد المبني على مغالطات تأتي 
عادة ممن لهم مصلحة في فساد طبقة 
سياسية تخاف من المشاركة المكثفة 
لعامة الشعب حفاظا على مواقع وصلوا 
مثقفة  ش��ب��ه  ن��خ��ب��ة  ب��ف��ض��ل  إل��ي��ه��ا 
للشعب  يتأتى  وبفضلها  وانتهازية. 
االنخراط بدل البقاء على الهامش خدمة 
لمن ال يريدون له التأطير واالنضواء 
لئال تتعرى أميتهم وثقافتهم المزيفة، 
أنها  وأكبرها  الشعبوية  مناقب  ومن 
توجب االستمرارية في العمل الحزبي 
عكس ما يحصل من انبعاث لهذا األخير 
ف�����س�����ادا ووص�����ول�����ي�����ة ح����ي����ن زم����ن 

االنتخابات.
هذا وقد ظهرت الشعبوية في عصرنا 
الحالي أواخر ثالثينيات القرن العشرين 
الخطاب  وب��ف��ض��ل  األرج��ن��ت��ي��ن  ف���ي 
إيفيتا  ل��ب��ي��رون وزوج��ت��ه  ال��ش��ع��ب��وي 
استطاعت هذه الدولة المرور من عصر 
االستبداد إلى عصر االنفتاح و تمكنت 
الفساد  فضح  م��ن  االث��ن��ي��ن  شعبوية 
ال��م��س��ت��ش��ري ف���ي ب���الده���م ع��ل��ى يد 
يستعبدون  كانوا  الذين  اإلقطاعيين 

الشعب األرجنتيني راشين لطغمة من 
شبه السياسيين المستبلدين للشعب 
عبر تركه بعيدا عن المشاركة السياسية، 
وتقدمت األرجنتين وساد االمن البالد، 
اإلقطاع،  وان��دح��ر  فضح،  من  وفضح 

وتطور المجتمع.
وجاء الدور على أوربا بعد ذلك وكان 
إلي��ط��ال��ي��ا وأل��م��ان��ي��ا ن��ص��ي��ب��ه��م��ا من 
يد موسوليني وهتلر  الشعبوية على 
لكن نتائجها كانت كارثية ألنها كانت 
ركبها  وك������ان  ال����دول����ة  رأس  ع���ل���ى 
إيديولوجيا معاكسا لضوابط األخالق 
واإلنسانية، وانتقلت بعد ذلك إلى مصر 
جمال عبد الناصر ولم تأت ما كان فيه 
الرجاء منها ألنها وعلى غرار األوربيتين 
وبركائز  ال���ق���رار  رأس  ع��ل��ى  ك��ان��ت 
استئصاليه لم تراع خصوصية وتشعب 
ذلك  بعد  وعرجت  المصري  المجتمع 
على ليبيا وكان لها نفس مصيرها في 
وعلى  شعبوييها  ثقافة  لقلة  مصر 

رأسهم القدافي األخضر بكتابه.
من  الشمس  ت��ح��رك  تحركها  وف��ي 
الشعبوية  وصلت  الغرب  إلى  الشرق 
إلى المغرب لكنها وبفضل ذكاء وثقافة 
وكذلك حنكة »أمغار« األستاذ أحرضان 
زدك«  »أي��ت  قبائل  تجر  أن  استطاعت 
مرورا »بأيت مرغاد« و«أيت صغروشن« 
»أيت يادين« ومن  إلى  وصوال جنوبا 
تمة قبائل األطلس كلها إلى المشاركة 

السياسية عوض  الحياة  في  الفعلية 
المشاركة في خلق البالبل و القالقل، 
وتطورت المنطقة وانخرط هؤالء في 
وكانت  تخريبها  ع��وض  ال��دول��ة  بناء 
نزاهة » أشيبان » فوق كل اعتبار بحكم 
داخل  من  بالتطور  وإيمانه  وطنيته 

المؤسسات.
وبعده ظهر شعبوي أخر عفوي ال 
في  وم���راد  وطنية  م��ن  صفاته  تخلو 
رحمه  الجديدي  أرس��الن  وهو  الخير 
السلس  خطابه  بفضل  وال���ذي  ال��ل��ه، 
استطاع أن يجر أبناء دكالة لالنخراط 
في العمل السياسي وفي التطور عبر 
من  جعلت  فالحية  ت��ع��اون��ي��ات  خلق 
المنطقة أكبر منتج لأللبان واللحوم في 
في  إيجابية  تدخالته  وكانت  المغرب 
بحكم  األص��ع��دة  ك��ل  على  شعبويتها 
معرفته لطبيعة منطقته وثقافة أبنائها 
عكس ما روج بعد ذلك من أنه لم يكن 

على دراية وإلمام بماهية األمور.
شعبوية  ك����ان����ت  وب���ال���م���ق���اب���ل 
»ب���وس���ب���ردي���ل���ة« ك��م��ا س���م���اه بعض 
النقابي  األم��وي  نوبير  الصحافيين، 
لها  أراد  ما  عكس  كارثية  االشتراكي 
ح��زب��ه آن����ذاك ب��ح��ك��م أن���ه ل��م يحسن 
الخطاب أو ربما ألنه أراد لحزبه عكس 
األم��ور على  له وانقلبت  أراده هو  ما 
العمالية  قاعدتهم  من  ففقدوا  االثنين 

والحزبية كذلك.

ودارت األيام وجاء الدور على رئيس 
الحكومة بنكيران الذي أخطأ استعمال 
عن  الدفاع  في  وظفها  يوم  الشعبوية 
يمثله  شعب  عن  الدفاع  عوض  حزبه 
أمام الله والملك وخرج بذات الخطاب 
عما كان مرسوما له وخاض بالشعبوية 
للوقت  مضيعة  في  السياسة  ح��روب 
ونسي ربما أن هناك أهم من ذلك في 
إلى  تلك  بتجربته  وأخ���رج  توظيفها 
الوجود شعبويا آخرا ال يقل ذكاء عن 
أح��رض��ان وه���و ش��ب��اط وال����ذي حقق 
آل  على  انتصارا  الشعبوي  بخطابه 
مكانة  وتناسوا  نسوا  الذين  الفاسي 
حزبهم ونزاهة المرحوم عالل الفاسي 
فوضهم  الذي  الشعب  عن  بابتعادهم 
تمثيله عوض التمثيل عليه. وبهذا كان 
ال بد من ضبط الميزان وخلق التوازن 
بظهور وجه آخر أال وهو لشكر، وإن 
أنه شعبوي فهو مثقف وله  قيل عنه 
تجربة سياسية وازنة بحكم معاشرته 
والذين  االشتراكي  االتحاد  لفطاحلة 
ربما علموه أصول السياسة وعرفوه 
بمواقع نجوم الدولة ليهتدي بهديهم 
في سبيل تيسير السياسة للشعب وإن 

شعبويا.
أما أنا فإني شعبوي من الشعب إن 
على  الخير  في  مراد  للشعبويين  كان 
غرار مرادي للتقدم لي ولكم إن شاء الله 

بالرقي وإن في المعرفة. 

عمر الزواق )سال(
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أفضل  من  بالمغرب  الغابات  تعد 
األماكن التي يقصدها الناس للتنزه 
لكن  ال��ق��ن��ص،  ه���واي���ة  م��م��ارس��ة  أو 
الغابوية  ال��م��س��اح��ة  أن  ال��م��اح��ظ 
بالمغرب رغم شساعتها فإنها بدأت 
من  حقيقيا  تهديدا  وتعرف  تتقلص 
من  أو  واألخشاب  الفحم  باعة  طرف 
طرف هواة القنص العشوائي الذين 
يجوبون الغابة طوال وعرضا وبدون 
رخ��ص��ة ال��ص��ي��د وف���ي غ��ي��ر األوق���ات 

المسموح فيها بالصيد.
إن هواة القنص هذه السنة شعروا 
بخيبة األمل وبحسرة شديدة على ما 
آلت إليه الغابة فخال كل رحلة كانوا 
يشعرون بذلك وقد تتطلب الرحلة منهم 
استعدادا ماديا وبدنيا باإلضافة إلى 
مصاريف التنقل ومصاريف األكل الذي 
تتطلبه الرحلة هناك مصاريف أخرى 
هذا  وكل  الصيد  بمستلزمات  تتعلق 
من أجل قضاء يوم ممتع وجميل لكن 
ال��م��ؤس��ف أن ي��ع��ود ال��ق��ن��اص��ون من 
رحلتهم خاويوا الوفاض وبا شيء 
وهذا يطرح أكثر من عامة استفهام 
حول حماية الغابة وحراستها وإبعاد 

الخطر عنها، وما أكثر الغابات غير 
تتعرض  والتي  ببادنا  المحروسة 
لإلبادة كل يوم من طرف هواة القنص 
العشوائي في غياب تام لحراس الغابة 
ال��ت��اب��ع��ي��ن ل��ل��م��ي��اه وال���غ���اب���ات أو 
إذ  مساعديهم من الحراس اآلخرين، 

يتسلل هؤالء القناصة إلى الغابة ليا 
مستعملين وسائل تقليدية كالمصابيح 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة الص��ط��ي��اد ال��ح��ج��ل أو 
مستعملين العصي والبنادق والكاب، 
أو أنهم يصطادون بالنهار ودون خوف 

من أحد.

أصبحت  اليوم  الغابة  حماية  إن 
ضرورة ملحة ألن فيها حماية للمجال 
البيئي الذي هو أفضل متنفس يجد 
وقد  والمتعة،  ال��راح��ة  اإلن��س��ان  فيه 
عرفت بادنا في السنة الماضية وجود 
عدة حرائق وبالخصوص في منطقة 
الشمال والتي أكدت التحريات وأثبتت 
التحقيقات أنها كانت متعمدة الهدف 
منها هو تدمير الغابة وهذا ما يكون 
إلى نقص  التي تؤدي  أحد األسباب 
كالحجل  ال��ط��رائ��د  م��ن  كبيرة  كمية 
واألران����ب وغ��ي��ره��ا.. وق��د ك��ان على 
أن  والغابات  المياه  في  المسؤولين 
يوقفوا الصيد هذه السنة في كثير من 
على  حفاظا  المحمية  غير  الغابات 

الثروة الحيوانية.
كما يرى بعض هواة هذه الرياضة، 
اتخاذ إجراءات قانونية تهدف إلى منع 
القناصين من استعمال البنادق التي 
تحمل أكثر من ثاث طلقات فهذا ليس 
حا ولن يفيد في شيء مادامت الغابة 
تتعرض للنهب على مرأى ومسمع من 

المسؤولين.
جد بوشتى )الرباط(

متى يتم حماية الغاة من القنص العشوائي

بقلم: المحامي عبد الرحمان المريني

ياحظ في بعض المدارس الخصوصية أن هناك 
الدراسية،  البرامج  ظاهرة طغيان لغة موليير على 
وهذا التكريس يبدأ فعليا من روض األطفال ويظل 
على هذا الحال إلى أن يبلغ الطفل مع كبر سنه إلى 
مبتغاه الدراسي..إال أنه من المؤسف جدا أن يظل 
الحال على هذا النحو السيما أننا بدأنا ناحظ على 
أطفالنا وأحفادنا ظاهرة غريبة، وهي درجة تعلقهم 
بلغة االستعمار إمعانا في محو لغة األجداد، وهذا 
هو منتهى االستخفاف بمستقبل الباد، حيث يتم 

تعريضه إلى اإلفاس الثقافي.
لدى  المتجلية  المتنوعة  العقد  في  ذلك  ويتجلى 
بلغة  معهم  التكلم  اآلب��اء حيث يصرون  من  العديد 
الوقاحة  وت��ص��ل  م��غ��ارب��ة  ليسوا  وك��أن��ه��م  موليير 
ببعضهم أنه يحتج أثناء اجتماع آباء التاميذ مع 
المدرسين بضرورة أن يتكلم معلم اللغة العربية معهم 

بلغة االستعمار بدعوى أنهم ال يفهمون العربية إلى 
المدرس  ه��ذا  فيهم  يكرس  أن  م��ن  تخوفهم  جانب 
الشؤون الدينية التي يتبرؤون منها براءة الذئب من 
دم يوسف ويصرحون بذلك عانية، بل يذهب بهم 
التكلم معهم  العربية  اللغة  إرغام مدرس  إلى  األمر 
بلغة االستعمار وإن لم يكن يتقنها على النحو السليم. 
الماحظات  منه  يستخلص  السلوك  هذا  مثل  وأن 

اآلتية:
والبعثات  الخصوصية  ال��م��دارس  بعض  أن   1-
األجنبية تكرس مبدأ إقصاء اللغة العربية وما تتبعها 

من اللهجات المعمول بها في المغرب.
في  متماسكة  الزال���ت  االستعمار  ج���ذور  أن   2-
سلوكاتنا وعاداتنا الشيء الذي يعرضنا للتجرد من 

حضارة أجدادنا.
-3 أن تكريس لغة االستعمار في حياتنا اليومية 
العادات  عن  تنسلخ  العباد  من  كبيرا  ع��ددا  جعل 
المغربية كاالحتفال برأس السنة الهجرية أو الحرص 

على طقوس الزكاة كما هو معمول به في المجتمعات 
اإلسامية الحقة.

-4 أن عددا كبيرا من اآلباء يعتقدون أن االنساخ 
من اللغة العربية أو من اللغة البربرية التي تعتبر 
بدورها لغة المغاربة دستوريا، يعتبر عنوان التقدم 
نحو الحضارة والحداثة وكأن اللغة العربية والبربرية 
مرصدة فقط للفئات الفقيرة، حيث أن عنوان الثراء 

يبدأ باألساس بالتعلق بلغة االستعمار.
-5 أن بعض القادة الذين يحكمون هذا البلد يعطون 
فعا أمثلة لبقية أفراد الشعب، وخير دليل على ذلك 
رئيس الحكومة الحالي الذي آثر أن يخاطب الوزير 
األول الفرنسي عند زيارته األخيرة إلى المغرب بلغة 
االستعمار بدل أن يخاطبه بلغة أجداده، وهذا أسوأ 
درس سوط به المغاربة كأنه يريد أن يوحي لهم أننا 

الزلنا نعيش تحت حجر الحماية..
ومن أجله، وجب تذكير المغاربة وباستمرار بعظمة 

تاريخهم القديم قبل الحديث.

مـأسـاة حمار
ل���م اس��ت��ي��ق��ظ ع��ل��ى ص���وت ه���رة ت��م��وء ك��م��ا حدث 
للمنفلوطي، وهو يتحدث عن الحرية، وإنما استيقظت 
على صوت حمار وهو ينهق نهاقا شاهقا، ويزيط زياطا 
كثيرا، إن أنكر األصوات لصوت الحمير، ذلك الحمار 
لم يكن قريبا مني، ال أقدر عن محاورته كما فعل توفيق 
الحكيم مع حماره الذي فتح معه نقاشا حول الحرية 
والسياسة وإنشاء الحزب ورأيه، وكان رأيه واضحا 
في استهجانه لكبرياء البشر، وليس بالحمار الصغير 

رمون  خ��وان  اإلس��ب��ان��ي  الشاعر  سماه  ال��ذي 
خيمينيث، »باتيرو« الذي نال جائزة نوبل 

حول ذلك الكتاب بعنوان »با تيرو إي 
ال��ن��اف��ذة وهو  م��ن  أراه  كنت  ج��و« 

يرعى عشب الحديقة بنهم، يفر من 
االنصياع  ي���ري���د  ال  ص��اح��ب��ه 
واالن�����ق�����ي�����اد، واالس���ت���ع���ب���اد 
واالستبداد، وهو حامل حمولة 
ثقيلة، ال يقدر حتى على المشي، 
ينطرح  أن  يكاد  أرجله  تعوج 
مغبرة  وف��روت��ه  متسخ  أرض���ا، 

الحمار  التراب. هذا  لتمرغه في 
الذي خدم اإلنسان القديم، ويخدمه 

إلى يومنا هذا، فهو من وسائل النقل: 
وهو السيارة والناقلة والحافلة والشاحنة 

بدون كلفة جمة، ألن األلفة تكلف الكلفة، ويقطع 
مسالك وعرة، بدون عياء وشقاء، صابرا محترقا داخليا، 
ما ال تستطيع عنه سيارات ذات الدفع الرباعي والعادية 

والعربات...
والحمار ذكي وإن كان البعض يضرب به المثل في 
الغباء، يحكى أن حمارا كان يحمل على ظهره ملحا، 
م��اء ولما نهض أحس  ف��ي ح��وض  م��رة سقط  وذات 
بالخفة، كرر ذلك بعض المرات، وقد أحس به صاحبه، 
ذلك  إلى  اإلسفنج، وحينما وصل  على ظهره  فوضع 
وجد  السير  في  ليستمر  نهض  ولما  سقط،  المكان 

عمدا،  يكبو  يعد  لم  اليوم  ذلك  ومن  ثقيلة،  الحمولة 
والحمار إذا لم تحسن ركوبه أو عاملته معاملة قاسية، 
مثل  شديدة  ب��آالم  فستشعر  أرض��ا،  وأوقعك  أسقطك 

معاملتك القاسية له.
فرفقا بالحمار الذي يحس وينتبه أكثر من اإلنسان، 
أذيته فإنه سينهق في  إذا ما قدم شيء غريب، وإذا 
وجهك، فاسقيه ماء وتبنا وعلفا ألنك سوف ال تستغني 
عنه، فهو السيارة األولى ال يتطلب رخصة السياقة وال 
ضريبة  وال  التأمين  وال  ال��رم��ادي��ة  ال��ورق��ة 
السيارات... فإذا نفذت الطاقة البد من 
الرجوع إليه والرجوع إلى األصل 

أصل.
أح��ي��ان��ا اإلن��س��ان ه��و الذي 
يكون جحشا غبيا، حينما يظن 
يستغفلهم  ح��م��ي��را،  ال��ن��اس 
ال  بهم،  ويستبد  ويستغلهم 
االبتزاز،  إال  منفعة  أي  يقدم 
وهو  خ��دم��ة،  أنفع  فالحمار 
صبور كالجمل على العطش 

والجوع.
وأمريكا ذات القوة والحضارة 
جعل حزبها الديمقراطي األمريكي 
الحمار شعارا له لإلشارة والداللة على 
تحمل  جمعيات  بعض  ول��دت  وقد  الصبر، 
الحمير  وجمعية  الحمير،  أصدقاء  كجمعية  أسماء: 
تماثيل  وهناك  وحقوقي،  إنساني  بعد  لها  المصرية 
نصبت للحمار في بعض الدول، لما له من أهمية في 
حياة اإلنسان في الحرب والسلم والمواصات، وفرنسا 
خصصت يوم سادس أكتوبر من كل عام  يوما للحمار، 
المسألة  أث��ي��رت  ال��خ��ط��اب  ب��ن  ف��ي عهد عمر  وح��ت��ى 
الحمارية في الميراث، وسميت بالعمرية وباليمية أو 

الحجرية، وبالمشركة أو المشتركة.
محمادي راسي

خطورة التعلق لغة االستعمار

بقلم:مصطفى الطريبق

-5 آخذ الرشوة ملعون عند اهلل:

آخذ الرشوة في اإلسام ملعون عند الله، 
على  ح��رام  وه��ي  التحريم،  يوجب  واللعن 
الحاكم مطلقا، عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما قال: »لعن رسول الله صلى الله عليه 
داوود  رواه  وال��م��رت��ش��ي«  ال���راش���ي  وس��ل��م 
والترمذي وصححه أحمد في القضاء، وابن 
الصغير،  في  والطبراني  األحكام،  في  ماجة 
وقال الهيثمي رجاله ثقاة، وذكر المصنف هذا 

الحديث في أبواب الربا.
وروى أحمد في مسنده بمسند صحيح عن 
ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله 
والمرتشي  الراشي  الله  »لعن  وسلم:  عليه 

والرائش الذي يمشي بينهما«.
فهؤالء ملعونون ألنهم يعملون في الباطل، 
ويشاركون في هدم صروح الحق ويحاربون 
الفساد،  وينشرون  الظلم  ويخدمون  العدل 
ويستغلون ذوي النفوس الضعيفة، والضمائر 
المرتشين  ه���ؤالء  ال��ل��ه  لعن  وك��م��ا  الميتة، 
العابثين المفسدين تصدى لهم أيضا القانون 
وشدد في حقهم وأوجب عليهم عقوبات تلحق 
بهم وتحذر كل من سولت لهم أنفسهم أخذ 

الرشوة وزرع الفساد في الباد.
-6 القانون الجنائي والرشوة:

في القانون الجنائي المغربي نجد تشديدا 
قويا في حق المرتشين، وذلك حسب الفصول 
من 248 إلى 256 حيث نجد أنه يعد مرتكبا 
لجريمة الرشوة ويعاقب بالحبس من سنتين 
إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية من ألف 
إلى خمسين ألف درهم: من طلب أو قبل عرضا 
أو وعدا أو طلب تسليم هبة أو هدية أو أية 

فائدة أخرى من أجل:
أ/ القيام بعمل من أعمال وظيفته بصفته 
مركزا  متوليا  أو  عموميا  موظفا  أو  قاضيا 
نيابيا أو االمتناع عن هذا العمل، سواء كان 
عما مشروعا أو غير مشروع، طالما أنه غير 
مشروط بأجر وكذلك القيام أو االمتناع عن أي 
اختصاصاته  ع���ن  خ�����ارج  أن����ه  ول����و  ع��م��ل 
الشخصية، إال أن وظيفته سهلته أو كان من 

الممكن ألن تسهله.
ب/ إص��دار ق��رار أو إب��داء رأي لمصلحة 
رجال  أح��د  وذل��ك بصفته  أو ض��ده  شخص 
القضاء أو األعضاء المحلفين أو أحد أعضاء 

هيأة المحكمة.
عدم  أو  بوجود  كاذبة  شهادة  إعطاء  د/ 
وجود مرض أو عاهة أو حالة حمل أو تقديم 
بيانات كاذبة عن أصل مرض أو عاهة أو عن 
سبب وفاة وذلك بصفته طبيبا أو جراحا أو 

طبيب األسنان أو مولدة.
مبلغ  ك��ان  إذا  فإنه  القانون  ه��ذا  وحسب 
الرشوة يفوق 100 ألف درهم تكون العقوبة 
والغرامة  سنوات،  عشر  إلى  سنوات   5 من 
المالية من خمسة آالف درهم إلى مائة ألف 
درهم. فالقانون الجنائي المغربي شدد فيما 
يتعلق بمعاقبة المرتشين، فهناك عقوبة خمس 
مالية  غرامة  مع  سنوات  عشر  إل��ى  سنوات 
بمقدار خمسة آالف درهم إلى مائة ألف درهم، 
وهناك خمسة آالف درهم إلى خمسين ألف 
درهم وهناك عقوبة سنتين إلى خمس سنوات 
وغرامة مالية قدرها خمسة آالف إلى مائة ألف 
درهم. ويعاقب القانون أيضا من قدم وعدا أو 
عرضا أو هيبة أو هدية أو أية فائدة أخرى، 
وكذلك من استجاب لطلب الرشوة ولو بدون 
اقتراح من جانبه فإنه يعاقب بنفس العقوبات 
المقررة في الفصول: 248-250 من القانون 

الجنائي.
أو  القاضي  الجنائي  القانون  ينس  ول��م 
الحاكم فنص في الفصل 254 على أن كل قاض 
األطراف  أحد  لصالح  تحيز  إداري  أو حاكم 
مماالة أو تحيز ضده عداوة له يعاقب بالحبس 
من ستة أشهر إلى ثاث سنوات مع غرامة 
مالية من خمسة آالف درهم إلى خمسين ألف 
درهم. وحسب القانون الجنائي ال يجوز مطلقا 
أن ترد للراشي األشياء التي قدمها وال قيمتها، 
وإنما يتم الحكم بمصادرتها وتمليكها لخزينة 
الدولة، وتمتد المصادرة إلى ما هو متحصل 
في  عليها  المنصوص  الجرائم  ارتكاب  من 
الفصول: 248-249-250 من يد أي شخص 

كان، وأيا كان المستفيد.

الرشوة من منظور 
الشرع والقانون

يتبع

وقتاش تفهم..؟!
وقتاش تفهم..؟!

يا مؤزم األوضاع الحاليا
بأن السلطة فانيا

وكل األشياء الغاليا
ستسقط كأوراق الداليا

وقتاش تفهم..؟!
بأن التسيير تكليف وتشريف

والمساواة بين القوي والضعيف
من أنبل أوصاف التعريف

عاش ما تكونش عادل ومنصف؟
وقتاش تفهم..؟!

أيها الجبروت العنيد
أن كل مقتول شهيد

ودمه عليك تقليد
فهؤالء ليسوا بعبيد

وقتاش تفهم..؟!
بأن القتل إجرام

والعبودية رجس حرام
فأين هي القيم

يا ابن أرض الشام
وقتاش تفهم..؟!

بأنك ال محال سترحل
ومجد حكمك سينحل

فبأي أرض ستنزل
وقد أصبحت ردل

وقتاش تفهم..؟!
يا من مارست الظلم
ونكلت بشعب أعظم
انتظر نهار الحسم

لتصلب كغيرك وترجم
.. والله أعلم..!!

أحمد محمد العرابي )وجدة(
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إلى قرائنا 
ومراسلينا األعزاء

نرجو منكم أن تعتادوا على مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني اخلاص باجلريدة حتى 
نتمكن من معاجلة و نشر مقاالتكم في أحسن الظروف، وإليكم البريد اإللكتروني:

alousbouea@gmail.com

ليلة الوداع
ليلة الوداع لرائد المسرح الوطني الفنان أحمد الطيب العلج 
)رحمه الله(، كانت قاعة المسرح الوطني محمد الخامس مليئة 
ال��دخ��ول إال إذا كانت لديك دع��وة من  إل��ى آخ��ره��ا.. وال يمكن 
المنظمين )جمعية أحمد الطيب العلج(، رسميا ألن الحفل تحت 

رئاسة األميرة اللة حسناء.
الله  الوطني محمد بن حساين جازاه  المسرح  السيد مدير 
خيرا، هو الذي تدخل في دخولي إلى المسرح هذه الليلة.. ألني 
لم أتوصل بدعوة الحفل ومنعني رجال األمن الخاص للقصر، 
وطلبوا مني الدعوة، قلت لهم: ما عنديش، أجابوني بكل احترام: 
انتظر لحظة وقل لنا من أنت؟ أجبتهم: أنا صديق الراحل سيدي 
ما  قائال:  الرئيس  جاوبني  سنة،   40 طيلة  العلج  الطيب  أحمد 

اسمك؟ أنا: مصطفى منير فنان. هو: لحظة من فضلك.
يتقدمون  ال��م��دع��وي��ن  م���ن  م��ج��م��وع��ة  وأم���ام���ي  ان���ت���ظ���رت.. 

باستدعائاتهم. 
لحظة )5( دقائق.. جاءني سيد ال أعرفه وقال لي: هل أنت 
مصطفى منير؟ أنا: نعم، تفضل واسمح لينا، بعض الحراس ال 
يعرفونك وأنت في جالبتك ولحيتك.. تفضل واسمح لينا )هذه 

أوامر(.
دخلت  القاعة ووجدت السيد بن احساين مدير المسرح الوطني 
محمد الخامس ينتظرني بالباب الرسمي قائال لي: السي مصطفى 
دعوتك كانت لدى الكتابة )عالش ما اخدتيهاش(، أجبته: شكرا 
سيدي كنت خارج الرباط، ودخلت كان المكان المخصص للممثلين 
أصدقاء الراحل في الصف الرابع.. بينما خصصت الصفوف 
الثالث األولى إلى السادة الوزراء والضيوف األجانب من السفارات 

العربية وعائلة المرحوم.
جلست أنتظر رفع الستار الذي طالت مدته 45 دقيقة في انتظار 
حضور صاحبة السمو األميرة اللة حسناء.. لحظة سمعنا من 
صوت الفنان المبدع دون ظهروه على الخشبة )فنيش( السيدة 

األميرة اللة حسناء تدخل المسرح، أيها الحضور.
الحفل  ت��رأس  ألنها  لها،  وإج��الال  تحية  الحضور  كل  وق��ف 

التكريمي لرائد المسرح الوطني المغربي أحمد الطيب العلج.
وهنا أسجل ما جاء في هذه األمسية العزيزة رسالة جاللة 
الملك حفظه الله، التي تالها علينا مؤرخ المملكة األستاذ المريني 

وبعدها تدخلت نخبة من األساتذة وأتلوا 
بشهاداتهم حول مسيرة الراحل.

وكان رحمه الله يقول لنا ونحن طلبة 
أستاذكم..  تنسوا  ال   )1961( المعهد 
وأنا لن ولن أنسى ما عشته طيلة 40 
العلج  الطيب  أح��م��د  س��ي��دي  م��ع  سنة 

)رحمه الله(.
مصطفى منير

98هـ/  سنة  )تــوفــي  الــدارمــي  مسكني  الشاعر 
708م( هوربيعة بن عامر بن أنيف بن شريح بن 
عمرو بن دارم، عاش في القرن األول الهجري، من 
بني حنظلة  دارم  بني  إلــى  ينسب  الــعــراق،  أهــل 
دارم ومن  بني  )مــن ســادات  وهــو  العدنانية،  من 
واألخطل.  الــفــرزدق  عاصر  املجيدين(،  شعرائها 
الغناء والهجاء والرثاء والفخر  نظم أشعارا في 
والوصف وله نوادر.  ومسكني لقب له، وإمنا لقب 

به لقوله :
أنا مسكني ملن أنكرنـــــي 

وملن يعرفني جد نطـــــــق
ال أبيع الناس عرضي إنني

لو أبيع الناس عرضي لنفق
وقال أيضا :

سميت مسكينا وكانت حلاجة
وإني ملسكني إلى الله راغب

أما قصته مع تاجر اخلمر، فهي  كما يالي: 
بخمر،  املدينة  قدم  الكوفة  أهل  من  تاجرا  )إن 
فباعها كلها، وبقيت السود منها فلم تنفق. وكان 
نسك  كان  وقد  إليه،  ذلك  فشكا  للدارمي،  صديقا 
وترك الغناء وقول الشعر، فقال له: ال تهتم بذلك، 

فإني سأنفقها لك حتى تبيع أجمع. ثم قال:
قل للمليحة، في اخلمار األسود:  

ماذا صنعت براهب متعبــــــــد ؟
قد كان شمر للصالة ثيابـــــــــه، 

حتى وقفت له بباب املسجـــــد
وغــنــى فــيــه، وغــنــى فيه أيــضــا ســنــان الكاتب، 
الدارمي ورجع  الناس وقالوا: قد فتك  وشاع في 
عن نسكه. فلم تبق في املدينة ظريفة إال ابتاعت 
خمارا أسود، حتى نفد ما كان مع العراقي منها. 
ولزم  نسكه،  إلــى  رجــع  الــدارمــي،  بذلك  علم  فلما 
في  الــعــرب  أدبــــاء  منتقيات   : )كــتــاب  املــســجــد(. 
الصفحة  البستاني.  بطرس  العباسية.  األعصر 

443. الطبعة البولسية. السنة 1948(.
الدارمي،  ديـــوان مسكني  فــي  ورد  أنــه  وأشــيــر 
الله  وعبد  العطية  إبراهيم  )جمع وحتقيق خليل 
 ،)30 بالصفحة   .1970 سنة  طبعة  اجلــبــوري، 

البيتان على الشكل التالي )من الكامل( :
قل للمليحة في اخلمار األسود:

ماذا أردت بناسك متعبـــــــــــد ؟
قد كان شمر للصالة ثيابـــــــــه 

حتى قعدت له بباب املسجـــــد
ومنهم من يضيف لهما بيتا ثالثا وهو :

ردي عليه صالته وصيامـــــــه 
ال تقتليه بحق دين محمـــــــــــد
ومن خالل هذين النموذجني اللذين اقتبستهما 
من ديوان الشعر العربي، لتبيان ظاهرة اإلشهار 
الشاعر  أن  نالحظ  العربي،  الشعر  في  واإلعــالن 
لإلعالن  وكالة  ومبثابة  قومه،  لسان  كان  العربي 

واإلشهار. 
في القصيدة األولى لألعشى األكبر التي نشرنا 
بعض أبياتها في العدد املاضي، جند أن الشاعر 
التجأ إلى االعتماد على مدح الرجل وجعله سيد 
القصيدة،  فــي  بــه  كــرميــا، وأشـــاد  الــقــوم وشريفا 
فــأصــبــح مــعــروفــا ولـــه مــكــانــة فــي املــجــتــمــع، ومت 
اإلقبال عليه من طرف راغبي الزواج، ومت تزويج 

بناته كلهن . 
الشاعر  أن  للدارمي جند  الثانية  القصيدة  أما 
التجأ إلى أسلوب اإلغراء والدعاية ملنتوج نسوي، 
أي اخلمار األسود، فشاع ذلك بني النساء، الشيء 
ذلك  اقتناء  إلــى  املدينة  في  مليحة  كل  دفــع  الــذي 
اخلمار األسود، لعلها تكون هي املعنية التي افتنت 
بها الشاعر وتغنى بها. فنفد ما كان مع التاجر من 

خمر. ورجع الشاعر إلى تعبده ونسكه.   
اإلشهار  بطريقة  يــلــوذ  الــشــاعــر  جنــد  وهــكــذا 
واإلعالن في شعره ليحقق ما يصبو إليه، أال وهو 
الذيوع واالنتشار ملا يريد نشره، فكانت قصائده 
في هذا املجال ترفع ما يريد الشاعر اإلشهار به 
في سماء املدح والتمجيد، وحتط ما يحب الشاعر 
حيث  واإلســــاءة،  الهجاء  عــالــم  فــي  بــه  التشهير 
من  يعز  أن  واحــد  شعر  ببيت  الشاعر  يستطيع 
أال  واحــدة،  تكون  والغاية  يريد،  من  ويــذل  يشاء 
أو  الشخص  أو  بالقبيلة  واإلشهار  اإلعــالن  وهي 

الشيء املراد اإلشهار به واإلعالن عنه.
عبد القادر الغزاوي

اخلمار األسود

السلطـان مـوالي إسماعـيل
انــتــهــزت فــرصــة وجـــــودي مبــديــنــة مكناس 
ضريح  فزرت  اإلسماعيلية،  العاصمة  الفيحاء، 
املولى إسماعيل، ألتذكر مجدا غبر، وملكا مثل 
الصغير  محمد  عنه  يقول  شموخه،  فــي  امللك 
مبفاخر  التعريف  روضــة  كتابه:  فــي  اليفرني 

موالنا إسماعيل بن الشريف ص: 64.
األقصى  املغرب  بــالد  إسماعيل  موالنا  دوخ 
قريبها  له  ودان  ووعــرهــا،  سهلها  وملك  كلها، 

وبعيدها.
الوهاب  عبد  يقول  الكتاب ص1  نفس  »وفــي 
بن منصور: موالي إسماعيل من ملوك اإلسالم 
القليلني املعروفني بقوة الشخصية وشدة احلزم، 
وعهده من العهود التي حولت سير التاريخ في 
الدولة وأعاد  أركان  الغرب اإلسالمي، فقد وطد 
وانهارت  تصدعت  بعدما  واالعتبار  الهيبة  لها 
السعدي،  املنصور  أحــمــد  السلطان  وفـــاة  إثــر 
وقمع الفنت وقضى على الثوار واستعاد للمغرب 
وحدته« ولعمري: إن السلطان املولى إسماعيل 
الله صلى  رســول  فيهم  قال  الذين  املؤمنني  من 
املؤمن  القوي خير من  املؤمن  الله عليه وسلم: 

الضعيف وفي كل خير«.
أقول: زرت ضريحه رحمه الله فترحمت عليه 
بقراءة الفاحتة وتذكرت ذلك املجد واألمن الذي 
عرفه املغرب في عهده حتى قالوا: إن املرأة كانت 
تخرج وحدها حاملة الذهب من غير أن يتعرض 
الثاني  امللك احلسن  كــان  وقــد  أحــد بسوء،  لها 
رحمه الله معجبا بهذا امللك حيث كان كثيرا ما 

بامللكني  وكأني  لقاءاته،  وفي  خطبه  في  يذكره 
يعرفان  كانا  الثاني  واحلسن  إسماعيل  املولى 
يتطلبه  مبــا  فعمال  النفسية،  املــغــاربــة  طبيعة 
انقيادا،  وأصعب  مراسا  أشــد  قــوم  مع  املوقف 

عمال باملثل القائل: إلبس لكل حالة لبوسها.
في داخل الضريح نقرأ على اجلــدران نسب 
الدولة العلوية من سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم إلى محمد السادس نصره الله وخلد في 
فــي مدح  كما جنــد قصيدة  ـــره،  ذك الــصــاحلــات 
الضريح  صــاحــب  إسماعيل  املــولــى  السلطان 
رحمه الله لم أمتكن من قراءتها لضعف البصر، 
ونساء  رجــال  املقبورين  من  عدد  الضريح  وفي 

رحم الله اجلميع.
الشرفاء  الضريح وهو من  القيم على  سألت 
بعض  لــك  هــل  قــائــال:  الفالليني  اإلسماعيليني 
املعلومات مكتوبة عن صاحب الضريح فأجابني: 
ال شيء عندي ال من وزارة األوقاف وال من وزارة 
العجب على اإلهمال  الثقافة وال وال... فأخذني 

للشأن الثقافي في هاته البالد.
فخالل زيارتي لفرنسا ما إن تطأ قدماك أثرا 
دليل  أو  يـــزودوك مبعلومات  آثــارهــم حتى  مــن 
مقارنة  فــال  مبسطة،  أو  مجملة  نظرة  يعطيك 
بيننا وبينهم، ويجب أن نعترف بهذا أحببنا أم 
كرهنا، فنحن قوم يصدق علينا قول الله تعالى: 
آية  احلديد  ســورة  رعايتها«  حق  رعوها  »فما 
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يعرفني،  ال  منكم  مــن  البحر،  ــا  أن
ــعــريــف. يـــا مـــا حتدث  ــت غــنــي عـــن ال
الشعراء واألدبــاء في دواوينهم  عني 
ــيــون في  ــمــائ ــن ــســي وقــصــصــهــم، وال
أفالمهم، وتكلم عني العلماء الباحثون 
في كتبهم، واملؤرخون في مؤلفاتهم، 
كما تغنى بي املطربون وامللحنون في 
رسمني  ما  يا  وأغانيهم،  قصائدهم 
لوحاتهم  في  التشكيليون  الفنانون 

التي بيعت بالثمن الغالي.
ال مير يوم واحــد دون أن تذكرني 
اإلذاعات  في  األرصــاد اجلوية  أخبار 
والقنوات التلفزية في العالم بأسره. 
ـــا هــــادئ، ومــــرة أخــــرى أنا  فــمــرة أن
تعلمون  كــمــا  أزرق،  ــي  ــون ل هـــائـــج، 
أسماء  أعطوني  ولكنهم  املــيــاه.  لــون 
البحر  مــخــتــلــفــة:  وألــــــوان  ــعــددة  مــت
األحمر،  الــبــحــر  املــتــوســط،  األبــيــض 
األطلسي،  احملــيــط  األســـــود،  الــبــحــر 
احملــيــط الـــهـــادي، الــبــحــر املــيــت. أنا 
الساحلية،  املــدن  في  الناس  متنفس 
من  أحمل  واملغرمني،  للعشاق  وقبلة 
وأحتفظ  الكثير،  الــشــيء  أســرارهــم 
بقصصهم الغريبة والعجيبة، حكايات 

ومغامرات، أشكال وألوان.
ومنتزه  املــغــامــريــن  مـــيـــدان  أنــــا 
احلــاملــني، يــلــجــؤون إلـــي بــني الفينة 
ينظرون  مـــا  ومبـــجـــرد  واألخــــــــرى، 
إال  شــواطــئــي  فــي  يجلسون  أو  إلـــي 
وينسون همومهم وأحزانهم وأخفف 
الناس  كل  وإرهــاقــهــم.  معاناتهم  من 
عنهم  أخفف  الصيف،  في  يحبونني، 
للسباحة  يــأتــون  املــفــرطــة،  احلــــرارة 
الصيادون  إلــي  يلجأ  واالســتــجــمــام. 
ألكلها  أنواعها  بشتى  أسماكي  ألخذ 

العالم.  أنحاء  جميع  في  لبيعها  أو 
جنسياتهم،  مبختلف  الــســيــاح،  أمــا 
البواخر  مــنت  على  يــســافــرون  فإنهم 
للتمتع  النائية  اجلـــزر  إلــى  للذهاب 
مبناظرها  واالســتــمــتــاع  بــجــمــالــهــا 
وحتى  طبيعتها.  ــــة  وروع اخلــالبــة 
الــشــبــاب الــعــاطــل، يــفــكــرون فــي كحل 
ميتطون  ومعاناتهم،  حملنتهم  أخير 
األوروبية  الديار  إلى  للجوء  املراكب 
العمل  عن  بحثا  شرعية،  غير  بصفة 
ولقمة العيش، فمنهم من يقضى نحبه 

ويرجعون  عليهم  يقبض  من  ومنهم 
كم  األمــل.  بعد خيبة  األم  الوطن  إلى 
حملت مــن األســــرار وكـــم عــرفــت من 
اسألوا  والثورات،  واملعارك  احلروب 
ما  يا  التفاصيل.  كل  ملعرفة  التاريخ 
متنها  على  بواخر  مياهي  فوق  مرت 
وعظماء  وأمـــــــراء  ورؤســـــــاء  مـــلـــوك 
وجــنــود، جتــار أثــريــاء. رأيــت بواخر 
جد جميلة وفي منتهى الروعة تغرق 
سبيل  على  »تيتانيك«  عيني،  أمـــام 
استغلوا  السينمائيني  حتى  املــثــال، 
هـــذه الــفــرصــة إلنـــتـــاج أفــــالم رائعة 
التي  املآسي  هذه  عن  وخالدة حتكي 
املسافرين.  من  آالف  ضحيتها  ذهــب 
كنوز عديدة، ثروات مختلفة، جواهر 
ثمينة، بواخر، مراكب مفقودة، الزالت 

أحتفظ بها منذ قرون مرت.
للعباد،  بظالم  لست  الــبــحــر،  أنــا 
يتهمونني  الــبــشــر،  عــلــى  قــاســي  وال 
يحذرون  خطير،  أنني  عني  ويقولون 
الناس مني، يا ما وصفوني بالقاتل، 
واملــســؤول عــن الـــكـــوارث، أقـــول لهم 

عليهم باتخاذ احليطة واحلذر.
نجيبة بزاد بناني )الرباط(

أنــا البـحـر ..

من المؤمنين رجاليوميات فنان

الكثيرون يتكلمون عن الهوية، كأن هذه األخيرة 
يمكن تحديدها بسهولة، إن هوية مجتمع ما 
مع  وبالصراع  التاريخي  بالتراكم  مرتبطة 
الهوية  عن  نتكلم  فحينما  واآلخــر.  الطبيعة 
المغربية فإننا نستحضر آالف السنين التي 
الهوية هي  أن هذه  مرت منها بالدنا بحيث 
نتيجة التفاعالت في كل هذه السنين بين سكان 

هذه األرض.
الهوية المغربية ترضع في حليب األم وتشرب 
في الماء وتستنشق في الهواء، ولهذا فال خوف 
على هويتنا، وبدل طرح اإلشكاالت المغلوطة، 
وجب  والمسلسالت،  األفالم  بعض  كمحاربة 

على اإلعالم العمومي خاصة تربية المواطن 
الصالح  بين  والتفريق  االنتقاد،  قــدرة  على 
والطالح، وللذكر فان الصالح والطالح ملتصقان 
بجميع المجتمعات ماضيا وحاضرا وبدون 
شك مستقبال. فالشطحات الدونكيشوطية )كان 
يتحارب مع طواحن الهواء لتكف عن الدوران 
بفعل الرياح...( بتطبيق األخالق على األعمال 
الفنية مهما كانت رداءتها ال يجدي. واألجدر 
هو تحرير طاقات المبدعين والفنيين لمنافسة 
تحت  مكان  لهم  ويكون  األجنبية  اإلنتاجات 

الشمس.
محمد احلوالي )الرباط( 

ال خوف على هويتنا
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قام أحد فروع املكتب الوطني 
للشرطة اجلنائية في أملانيا، طيلة 
8 أسابيع مبراقبة بعض العاملني 
للكشف عن سر  بكاميرا خفية  فيه 
وضبط  امل��راح��ي��ض  ورق  اخ��ت��ف��اء 
السارق. مما أثار جدال واسعا حول 

ما إذا كانت مثل هذه السرقة لورق يستخدم 
للنظافة الشخصية تستدعي مثل هذا التصوير، 
وما إذا كانت احلقوق الشخصية للفرد املتهم 
قد انتهكت أم ال.. في حني رفض مكتب الشرطة 
هذه االتهامات، وذكر أن تعقب اللص لم يكن 

في حاجة إلى إذن قضائي.

ل��ق��د ج��ع��ل ال��ل��ه م��ي��اد ال���رس���ول م��ن��ة عظمى 
والظلم  الشرك  من  عانت  أن  بعد  كلها،  لإلنسانية 
شرورا، وكادت اجلاهلية تقود البشرية إلى الهاك، 
فأنقذها الله مبياده، وسرت روحه في جسد الكون، 
فأعادت إليه األمل، واستبشرت اإلنسانية بكماالته، 

فعا احلق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا.

إذا أراد املسلمون أن يعودوا إلى املقام الذي كانوا 
يقتدوا  أن  فعليهم  فيها،  الله  وضعهم  التي  واملرتبة  فيه 
وصحابته،  ال��رس��ول  بناه  ال��ذي  األول  السعادة  مبجتمع 
وفازوا،  وانتصروا  وأحسنوا،  واتبعوا  وصدقوا،  فآمنوا 

فكانوا مع الصادقني املخلصني.
د.يوسف الكتاني

إشراقات إالهية

اختارت مجلة )تاون أند كونتري( 
األمير هاري اإلبن األصغر لولي عهد 
بلقب  للفوز  تشارلز  األمير  بريطانيا 
أفضل عازب في العالم، متخطيًا عددًا 
املجلة  وب��ررت  العالم.  مشاهير  من 
عامًا(   28( البالغ  لهاري  اختيارها 
دون  سجيته  على  يسير  شاب  بأنه 
يجعله  ما  امللكية  للقواعد  يهتم  أن 
أقرب ما يكون لقلوب اآلخرين، فهو 
يسير في الزحام ويصادق الفتيات، 
امللكية  الهالة  على  متمرًدا  ويبدو 
ال��ت��ي حت��ي��ط ب���ه، ه��و شاب 
للشاب  يكون  ما  أق��رب 
يرتكب  ال��ذي  العادي 
بعض  أح������ي������اًن������ا 
ويعود  احل��م��اق��ات 

إل���ى م��ن��زل��ه ف��ي أوق����ات غ��ي��ر مناسبة. 
وأشارت املجلة إلى أن سر شغف 

أنه  إلى  يعود  بهاري  الناس 
يعيش  ح��ق��ي��ق��ي  ش���خ���ص 
التكلف،  عن  بعيًدا  حياته 
ذاته  م��ع  متناغم  أن��ه  كما 
وال  تطيق  ال  م��ا  يكلفها  ال 
الظهور  ع��ل��ى  ي��ج��ب��ره��ا 
حقيقتها،  يخالف  مبظهر 
إن����ه ال���ش���اب ال�����ذي بهر 
ال���ع���ال���م ب����ص����وره وه���و 
العسكرية  البدلة  ي��رت��دي 

لقضاء  ألفغانستان  متجهًا 
والرجل  العسكرية،  اخل��دم��ة 

أنه  تصرفاته  كل  تكشف  ال��ذي 
محب للحياة وللمغامرة.

لماذا اختيار األمير هاري أفضل 
عازب في العالم

بعد فروض التقدير
أتقدم بهذا التقرير
إلى جناب الوزير
فأنا مواطن فقير

وفي املعاناة خبير
أسمع عن العبير

وال يشمه أنفي الكبير
وأسمع عن السرير

فا أرى إال احلصير
وأسمع الكثير

عن اخلير الوفير
فا أجد ولو يسير !!

لذا سيدي الوزير
فعلى جنابكم القدير

أن ترعى وتدير
شؤون هذا الكسير
فإنه مكبل كاألسير

إلى الوزير
الكالم الموزون

>  أبو أزهار )الرباط(

16نفحات من سيرة الذات

بقلـم:
حسن الجندي

جمعة الوداع1
النظيفي  امحمد  للشيخ  كان 
في العبادة عادة ظّل ُيحافظ 
أقعدته  أن  إل������ى  ع��ل��ي��ه��ا 
ال��ش��ي��خ��وخ��ة ب����ني ج�����دران 
خلوته التي ال تزيد مساحتها 
فقد  الّثاثة.  أو  املترين  على 
الصلوات  بالناس  ي��ُؤم  ك��ان 
اخل��م��س��ة ك���ل ي����وم، م���ا عدا 

فريضة اجلمعة كما سبقت اإلشارة، فا يتغيب أبدا 
عن أدائها في مسجد املواسني األكبر، الذي فتحت له 
عدة أبواب: أولها ُيقابل درب الشرفاء، وآخر خاص 
باجلنائز في مدخل الدرب الذي ُسّمي بدرب اجلنائز، 
للصباغني،  امل��ج��اور  احلمام  درب  في  ثالث  ب��اب  ثم 
وأخيرا  ويقة،  الُسّ ار  ُتّ لصلوات  ُميّسر  رابع  فباب 
باب الرّفاعني الذين يرفعون النعوش على رؤوسهم 
مهابة  وامل��وك��ب  خشوعا  ال��ن��اس  ت��زي��د  باحترافية 
ووقارا. قيل لي أّن الشيخ لم يتغيب عن هذه الفريضة 
بالوالد  ألم  ما  مع  متزامنة  وعكة صحية  بسبب  إاّل 
وتسعمائة  ألف  من  األخيرة  الشهور  في  مرض  من 
أل��ف وتسعمائة  من سنة  واألول���ى  وأرب��ع��ني،  وستة 
أصّر  جمعة  ذات  ولكنه  ميادية.  وأرب��ع��ني  وسبعة 
ابنيه  وأل��ّح على  الفريضة،  ه��ذه  إل��ى  على اخل��روج 
ي��ق��وم��ا مبهمة  ال��ط��ي��ب، أن  ال��س��ي ح��م��اد وال���س���ي 
التنسيق  اعتاد  وال��ذي  السي حلسن احلجام  رفيقه 
تند  ت��ردد،  غير  ومن  األسبوعية.  الفقيه  خلرجات 
الشيخ  واملأموم  مبارك،  املؤذن  واملساعدون،  األبناء 
املتمرسني،  الباشا  بأعوان  االتصال  ومّت  اجليالي. 
لإلخبار وطلب السيارة لنقل الشيخ كما جرت العادة، 
تفاديا  للتنظيم واملصاحبة،  »امخازنيا«  وتخصيص 
الّسام  أثناء  الناس  تزاحم  أن يسببه  لكل ما ميكن 
على الشيخ و»التبرك به« داخل املسجد وعند خروجه 
الذي يستغرق أحيانا ما يقرب من الساعة، حتى ال 
يحرم أي مصل من مصافحته أو تقبيله، أو على األقل 
ملس ثيابه، كما كان اعتقاد البسطاء في ذلك الزمن. 
وقد بلغ ُحبهم لهذا الشيخ الزاهد حّد اعتقاد بعضهم 
من  الفقهاء  كان  وإن  والصاحلني،  األولياء  آخر  أنه 
أهل السنة والّدارسني، وبالرغم من تقديرهم وحبهم 
للشيخ، كانوا ُينّبهون الناس إلى أن الغيب ال يعلمه 
إال الله سبحانه وأنه ال يجوز تقديس بشر مهما عظم 
عمله أو ذكره.  كان املفروض أن يعود السائق كعادته 
عقب كل صاة بالفقيه إلى زاويته، ولكنه هذه املرة 
حاد به في اتاه ُسويقة املواسني، ثم عّرج يسارا 
على درب سنان في اتاه رياض السمالي ثم 
رياض السي عيسى العبدي. وعند بلوغ املوكب 
ل»رميلة« القصور، أشار له ابن الشيخ األكبر أن 
يتوقف أمام درب موالي عبد الله بن حساين 
الذي كانت تسكنه عّينة أخرى من وجهاء 
مراكش: كابن الباشا القائد عبد الله وقائد 
أمزميز السيد الصّبان - الذي سيعزل من 
التوقيع  رفضه  بسبب  بعد  فيما  منصبه 
على نفي امللك الشرعي محمد ابن يوسف- 
إض��اف��ة إل���ى ش��خ��ص��ي��ات ك��ث��ي��رة ال يتسع 
الدرب،  هذا  وُيقابل  جميعا.  لذكرها  املجال 
ال��ذي مت اختطافه  ال���ّدردوري-  ري��اض القائد 
استقال  بعد  اجل��ن��وب  عمت  التي  الفوضى  أث��ن��اء 
ال��ت��ي ك��ان يسكنها  »ال��ّص��اب��ة«  ال��وط��ن- وف��ي عمق 
القائد يتواجد ضريح سيدي اليمني.  عندما ترجل 
الباشاوية،  السيارة  من  الشيخ  وأخرجوا  املرافقون 
كنت أول من تنبه لذلك، حيث كنت أعَرَف أبناء احلي 
خلوته.  على  وال��دي  ُصحبة  ت��رددي  لَكثرة  بالشيخ، 
فأظهرت حماسًة في احلديث عنه ألصحابي وإظهار 

عاقة أسرتي بأسرته. وانتابني شعور غريب.
يتبع

أصالة : فئة من 
اللبنانيين تحالفت 

مع الشيطان
في تصريح لصالح قناة »اجلديد« 

قالت أصالة عن الوضع في سوريا: 
»طموحاتنا كبيرة وكل شيء سيجري 

إصاحه، بادنا باد ثورات فنحن كشعب سوري 
لدينا ترتيب على مستوى العالم في الذكاء 

واجلمال واإلرادة وسنكون أقوى وأحلى في 
األيام املقبلة«.

وعن الضّجة التي أثيرت بعد غنائها »خّلي 
هالطابق مستور« في املغرب والتي لطشت فيها 

لبنان ما أثار استياء الكثيرين قالت أصالة: 
»بحياتي لم أخف من مواقفي، هناك فئة من 

اللبنانيني حتالفوا مع الشيطان ووقفوا ضد 
الضمير واإلنسانية من أجل مصالح معينة أو 
بسبب اخلوف، وهم من قصدتهم عندما غنيت 
»خّلي هالطابق مستور«، وأعرف كم يؤسفهم 

أنهم ال يستطيعون أن يكونوا بجرأتي وزهدي، 
وفي املقابل هناك في لبنان فئة هي األكبر 

أحترمها وأكن لها كل محبة، منذ سنتني لم أزر 
لبنان وكأني لم أَر أمي أو ابنتي منذ سنتني«.

ولدى سؤالها عن سبب خوفها من املجيء إلى 
لبنان على الرغم من أنها ليست بأمان أكثر في 
مصر قالت أصالة: »أعرف أني أعيش في مصر 
وليس في »الهونولولو« ولكن أذيتي قد تكون 

منّظمة أكثر في بيروت بينما في مصر لن تكون 
بهذه السهولة، هذا التوقيت ليس مناسبًا لزيارة 
لبنان لكني قريبًا سأفعلها، في مصر ال أخرج من 

منزلي ورب العاملني يحميني ويحمي أوالدي«.

مراقبة سرقة ورق المراحيض 
بالكاميرات في ألمانيا

سعوديون يطالبون بقطع 
رأس عارضة األزياء سمر

تتعرض الفتاة السعودية »سمر 
الهوشان« حلملة شرسة عبر 

مواقع التواصل اإلجتماعي لكونها 
تعمل عارضة أزياء، وقام البعض 
بنشر صور شبه عارية للعارضة 
السعودية متهمني إياها بإهانة 

األمة السعودية. واستنكر آخرون ما 
تقوم به سمر الهوشان التي تعمل 

في إيطاليا وقالوا إن أعمالها تشبه 
أعمال البنات املنحرفات، وال يحق 

لها أن حتمل صفة املرأة السعودية، 
فيما طالب البعض بقطع رأسها.

تتقدم األسبوع مديرها وطاقمها بالتعازي احلارة إلى 
العميد األستاذ عبد الهادي التازي، وإلى سائر بناته 
وأوالده، وأقربائه، في وفاة حرمه اجلليلة، األستاذة 

الباحثة والدبلوماسية املرحومة الفاضلة ثريا بوطالب، 
التي التحقت بالرفيق األعلى بعد عمر طويل، من 

النضال وتكوين األجيال.
نرجو الله لها الرحمة واملغفرة، لتحظى مبقعد صدق 

في جنة النعيم وإنا لله وإنا إليه راجعون.

رحم اهلل السيدة ثريا بوطالب التازي
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خصت منطقة متاللت التابعة ترابيا إلقليم قلعة السراغنة، يومه األحد 
الوطني  للمنتخب  السابق  ال��دول��ي  للحارس  تكرمييا  حفال  امل��اض��ي، 
املغربي، ومدرب املنتخب الوطني سابقا ومدرب الوداد البيضاوي حاليا: 
»بادو الزاكي«، وذلك بحضور عدة وجوه رياضية وفنية وصحفية، وقد 
عرف هذا احلفل كلمة ترحبية من اللجنة املنظمة، وأيضا سرد بعض 
من مسيرته الكروية سواء املنتخب املغربي أو الفرق الوطنية، كما مت 
بعد ذلك تقدمي هدايا تكرميية إلطار الوطني، تعبيرا من ساكنة متاللت 
عن إعجابها وحبها للزاكي، خصوصا الشباب الذين كانت لهم الفرصة 

للحديث معه .
التكرمي عرف أيضا تنظيم مباراة ودية بني قدماء العبي متاللت وبعض 
الوطنية،  الفرق  أو  املغربي  املنتخب  مع  القدم سابقا سواء  كرة  جنوم 
كما قاد املباراة احلكم الدولي السابق، وعضو مديرية التحكيم الوطني: 
»العرجون«، وعرفت هذه املباراة متابعة مهمة من لدن احلضور وساكنة 
إجراء  وقد سبق  التكرمي،  هذا  مستوى  في  كانت  التي  منطقة متاللت 
املباراة زيارة لدار الطالبة بتماللت لتشجيع الفتاة القروية على التمدرس، 
ات��ص��ال  هاتفي أجرته معه  ال��زاك��ي في  ق��ال  التكرمي  وبخصوص ه��ذا 

»األسبوع« أنه جد سعيد بهذه 
املنظمون  وش��ك��ر  ال��ب��ادرة، 
ساكنة  وكذلك  احلفل  لهذا 
متاللت، وهذه فرصة إلتقيت 

زمالء  بعض  م��ع  فيها 
األم��س، وأمتنى أن 

حسن  عند  أك���ون 
ظ�����ن اجل���م���ي���ع، 
اإلطار  أن  ويذكر 

الوطني الزاكي 
معسكرا  يقيم 

ت����دري����ب����ي����ا 
رفقة الوداد، 
مب������دي������ن������ة 

م�����������راك�����������ش 
اس�������ت�������ع�������دادا 
الثاني  للشطر 

البطولة  م���ن 
اإلحترافية

منطقة متاللت  تكرم ادو الزاكي

كأس إفريقيا 2013: جماهير »البافانا افانا« تتحلى األمل
 في طولة األمم األفريقية

إفريقية   ملت اجلماهير اجلنوب 
جديدة  بداية  في  باألمل  التحلي  من 
ق��وي��ة تعيد ال��ف��ري��ق إل���ى م��ك��ان��ه بني 
صفوة منتخبات القارة السمراء، لكنها 
رغم ذلك ال متلك إال أن حتلم من جديد 
األفريقية  األمم  بطولة  ان��ط��الق  م��ع  
وأنها  السيما  وال��ع��ش��ري��ن،  التاسعة 

تقام على مالعبها وأمام أعينها
ووضعت مجموعة البطولة الفريق 
املستوى  متوسطة  ق��رع��ة  ف��ي  املنظم 
حيث يأتي على رأس املجموعة األولى 
إل��ى ج���وار أن��غ��وال وامل��غ��رب والرأس 
األخ���ض���ر، ل��ك��ن م��ج��رد جت���اوز الدور 
جماهير  أح��الم  أقصى  ال ميثل  األول 
»البافانا بافانا«. فبعد سنوات طويلة 
من اإلبتعاد عن املشاركة في بطوالت 
القارة السمراء بسبب سياسة الفصل 
الفريق  ول��د  »األب��ارت��اي��د«،  العنصري 
أفريقيا  أمم  ل��ق��ب  ب��ح��ص��د  ع��م��الق��ا 
1996 على أرضه أيضا، قبل أن يبدأ 
املنحنى في التراجع فنال الفريق مركز 
الوصافة عام 1998 في بوركينا فاسو 
عام  الثالث  ثم  أمام مصر،  باخلسارة 

2000 في غانا ونيجيريا
الفريق  ع��رف  ذل��ك،  مع  بالتوازي 
طريقه إلى كأس العالم بالتأهل مرتني 
فرنسا  ف��ي   1998 ع��ام��ي  متتاليتني 
و2002 في كوريا واليابان، وال ينقص 
من إجنازه اخلروج من الدور األول في 

املرتني
بعد ذلك بدأ املنحنى في الهبوط، 
وتأرجحت نتائج الفريق في البطوالت 

األف��ري��ق��ي��ة ال��الح��ق��ة ب��ني ال���دور األول 
ودور الثمانية وعدم التأهل، كما فشل 

في بلوغ مونديال أملانيا 2006
جماهير  ال��ن��ت��ائ��ج  ت��ل��ك  تقلق  ل��م 
أول  تنظيم  بشرف  فوزها  بعد  البالد 
بطولة لكأس العالم في القارة السمراء 
عام 2010، ولم يؤثر الفشل في التأهل 

في   2010 األفريقية  األمم  ك��أس  إل��ى 
أجنوال على حالة التفاؤل، لكن احللم 
أفضى إلى كابوس حتول الفريق إلى 
ال��ع��ال��م من  ك��أس  ي��غ��ادر  أول مضيف 
حقق  ق��د  ك��ان  ول��و  حتى  األول،  دوره 

الفوز على العريقة فرنسا
وع�����اد ال��ف��ري��ق إل����ى ال��ف��ش��ل في 

أفريقيا  أمم  م��ن��اف��س��ات  إل���ى  ال��ت��أه��ل 
2012 في غينيا االستوائية والغابون، 
لتحلم اجلماهير مرة أخرى بأن تكون 
النسخة املقبلة على أرضها بداية لعهد 

جديد من النجاح.
كارلوس  ال��ب��رازي��ل��ي   وم��ع رحيل 
بعد  الفريق  تدريب  عن  باريرا  ألبرتو 

تنقلت  املاضي،  املونديال  اخلروج من 
مهمة اإلدارة الفنية بني ثالثة مدربني 
يد احلالي  محليني حتى استقرت في 
اعتمد على  الذي  إجيسوند،  جوردون 
تشكيلة من الشباب، بعد أن ترك باريرا 
من  املبكر  اخل��روج  رغ��م  فريقا مجددا 
كأس العالم، يقوده من اخللف حارس 
 25( ك��ون  إيتوميلينج  تشيفز  ك��اي��زر 
دولية،  م��ب��اراة   45 وص��اح��ب  ع��ام��ا( 
فيما يبرز في الدفاع زميله في النادي 
إلى  ع��ام��ا(   28( جاكسا  سيبونيسو 
جانب قائد    الفريق بوجناني كومالو 

)25 عاما( العب باوك.
لكن األمور ال تبدو مبشرة للغاية، 
خاصة مع احتالل الفريق املركز الثالث 
التصفيات  م��ن  األول���ى  املجموعة  ف��ي 
البرازيل  ملونديال  املؤهلة  األفريقية 
ن��ق��ط��ت��ني ب��ع��د م���رور  2014 ب��رص��ي��د 
-إثيوبيا  املنافسني  أن  رغم  جولتني، 
وأفريقيا الوسطى وبوتسوانا- ليسوا 

باملنتخبات املرعبة
واستهل الفريق مشواره  ببطولة 
األمم األفريقية التاسعة والعشرين أمام 
»سوكر  ملعب  على  األخ��ض��ر،  ال���رأس 
جوهانسبرج  ف���ي  ال��ش��ه��ي��ر  س��ي��ت��ي« 
مبباراة االفتتاح يوم 19 يناير، والتي 
ال��س��ل��ب��ي، وخيب  ب��ال��ت��ع��ادل  ان��ت��ه��ت 
ويلتقي  ال��ع��ري��ض��ة،  ج��م��اه��ي��ره  أم���ال 
جنوب إفريقيا املغرب في أقوى وآخر 
القادم  األح���د  ي��وم  املجموعة  ل��ق��اءات 
بديربان على الساعة السادسة مساءا 

)بالتوقيت املغربي(.

اجلامعة  رئيس  حضور  عدم  خلف 
األطلس  أسود  املغربية ملساندة  امللكية 
الوفد  م��ك��ون��ات  جميع  ل���دى  اس��ت��ي��اءا 
إفريقيا،  ب��ج��ن��وب  امل���وج���ود  امل��غ��رب��ي 
الفاسي  وأكدت مصادر مقربة من علي 
عام  كمدير  العمل  ظ��روف  أن  الفهري، 
والكهرباء  ل��ل��م��اء  ال��وط��ن��ي  ل��ل��م��ك��ت��ب 
أب��ع��دت��ه ع��ن ح��ض��ور امل���ب���اراة األول���ى 
لألسود، وأنه على اتصال متواصل مع 
وقد  الوطني،  املنتخب  عناصر  جميع 
لوحظ وجود كل من كمال حللو، نائب 
أوزين  ومحمد  األوملبية،  اللجنة  رئيس 
مدرجات  على  والرياضة  الشباب  وزير 

ملعب سوكر سيتي.

عدم حضور رئيس اجلامعة 
امللكية ملباراة األسود يثير 

استغراب الوفد املغري

أديداس تكشف عن القميص 
اجلديد ألسود األطلس

عقدت ندوة صحافية األسبوع املاضي مبدينة الدار البيضاء الشركة 
الرياضية أديداس ممثلة في شخص السيد جاد شومان، مدير التسويق 
إفريقيا،  وش��م��ال  األوس���ط  ال��ش��رق  املكلف مبنطقة  أدي����داس  ش��رك��ة  ف��ي 
وبحضور كل من طارق ناجم الكاتب العام للجامعة امللكية املغربية لكرة 
القدم، وعبد اإلله أكرم نائب رئيس اجلامعة، كما عرفت حضور الالعب 
بابا وأحمد فرس جنوم الكرة املغربية في السبعينيات واملتوجني بالكأس 

اإلفريقية الوحيدة في خزانة اجلامعة.
ال��س��ي��د علي  اجلامعة وص����رح  رئيس  الفهري،  فاسي 

املغربية  ل��ك��رة ال���ق���دم،  ف��ي رسالة امللكية 
الكاتب  »إننا ت��اله��ا  للجامعة  العام 
بدعم  ش����رك����ة أدي��������داس ن��رح��ب 
معة  املغربية للجا امل��ل��ك��ي��ة 
شراكتنا، ل����������ك����������رة  ال���ق���دم. 
ط�����وي�����ل�����ة امل�������دى ش������راك������ة 
ع���ل���ى االح�����ت�����رام م���ب���ن���ي���ة 
ل  د ملتبا ول��ك��ن أي��ض��ا على ا

وش���رك���ة أدي����داس ط�����م�����وح�����ن�����ا 
كرة القدم في كامل أنحاء في تطوير رياضة 
التزم  لقد  املغربي اململكة.  الوطني  املنتخب 
ال���ق���دم بأن  اجلديد ل��ك��رة  القميص  ي��رت��دي 
أينما  ف��خ��ر  اعتبر ب��ك��ل  جهته  وم���ن  ح����ّل.« 
فكرة تصميم الزي اجلديد ج���اد ش��وم��ان أن 
شركة أديداس  من التراث اس����ت����وح����ت����ه����ا  
بقيم املغربي وألوانه،  املشبع  ال��ت��راث  ه��ذا 
واالحترام واألداء.ال�������ت�������ق�������اس�������م 
توقيع  عقد الشراكة بني اجلامعة ومت 

2012 وحتى سنة  أديداس في يناير  القدم وشركة  لكرة  امللكية املغربية 
2015 أي مبا في ذلك كأس العالم 2014 وكأس أمم إفريقيا 2015 والتي 

سيحتضنها املغرب ألول مرة منذ سنة 1988. 
أما القميص اجلديد للمنتخب فسيتم تصميمه في نسختني وسيكون 
أنحاء  ك��ام��ل  ف��ي  أدي���داس  لشركة  التجارية  احمل���الت  ك��ام��ل  ف��ي  متوفرا 

اململكة.
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ي���د امللك  م���ن  ع��ن��دم��ا ص�����درت 
ب���ح���رك���ة شبه  ال���ث���ان���ي،  احل���س���ن 
كتيبة  تطلق  بأن  إش��ارة  محتشمة، 
اإلعدام، املكونة من أربعة وعشرين 
بندقية رشاشة، رصاص اإلعدام، في 
جنراالت  من  املتميزة  النخبة  حق 
ضباطها،  وكبار  املسلحة  ال��ق��وات 
ف���ي ذل���ك ال��ص��ب��اح األل���ي���م م���ن 13 
يوليوز 1971، وعلى أطراف شاطئ 
املؤدي  بالرباط،  املنصور  يعقوب 
إل���ى ال���ه���ره���ورة، وب����دأت أص���وات 
املستمعني  آذان  تخترق  الرصاص، 
ال��وط��ن��ي��ة التي  ل���إذاع���ة  امل��غ��ارب��ة 
اإلع����دام����ات، بصوت  ت��ن��ق��ل  ك��ان��ت 
ددوش،  ب��ن  محمد  امل��ذي��ع��ني  قطب 
صياح  الرصاص،  أص��وات  اخترق 
واحد من كبار اجلنراالت، اجلنرال 
حمو إمحزان، وهو بني املتعرضني 
امللك  ع���اش  ل��ل��رص��اص، وي��ص��ي��ح 
احل��س��ن ال��ث��ان��ي، ردده�����ا إل���ى أن 

أسكته الرصاص، وإلى األبد.
بعد، وحينما  سبع سنوات من 
إلى  منتصرا  اخلميني  اإلمام  دخل 
طهران، أمر هو أيضا باسم الثورة، 
ال��ش��اه.. والذين  ب��إع��دام ج��ن��راالت 
ك��ان��وا ه��م أق��ط��اب دول���ت���ه، وعلى 
رأسهم اجلنرال أمير راحيمي حاكم 

طهران العسكري.
راحيمي،  اجل��ن��رال  يكن  ))ل���م 
حاكم طهران العسكري، مثل بعض 
اجلنرال  م��ث��ل  اآلخ��ري��ن  ال��ض��ب��اط 
استعداد  على  كان  الذي  ناصيري، 
ويورط  ش��يء،  كل  عن  يكشف  ألن 
كان  ب��ل  ب��ج��ل��ده.  ليفلت  أح���د،  أي 
اجل���ن���رال راح��ي��م��ي ش��ج��اع��ا حتى 
التي  ال���ف���رق���ة  وواج�������ه  ال���ن���ه���اي���ة، 
عاش  وه��ت��ف:  ال��ن��ار،  عليه  أطلقت 
الشاه(( )حسنني هيكل. مدافع آية 

الله(.
اجلنراالت  ح��ش��ود  أن  ورغ����م 
فترة  خ��ال  ال��ع��ال��م  حكموا  ال��ذي��ن 
ال��رب��ع األخ��ي��ر م��ن ال��ق��رن املاضي، 
فرنسا،  ف����ي  دوك�������ول  اجل�����ن�����رال 
البرتغال،  ف��ي  س���االزار  واجل��ن��رال 
إسبانيا،  ف���ي  ف��رن��ك��و  واجل���ن���رال 
واجل��ن��راالت ال��ذي��ن ك��ان ك��ل واحد 
أمريكا  دول  من  دول��ة  يحكم  منهم 
اجلزائر،  وج���ن���راالت  اجل��ن��وب��ي��ة، 
ال���ذي���ن جاء  امل���غ���رب  وج����ن����راالت 
الفرنسي،  اجل���ي���ش  م���ن  أغ��ل��ب��ه��م 
املصالح  ب���ح���م���اي���ة  ل���ي���ت���ك���ل���ف���وا 
 25 ذك��رى  فإن  باملغرب،  الفرنسية 
ثاثني  ب��ن��ا  ت��رج��ع   ،1983 ي��ن��اي��ر 
إلى جتربة  بالتمام والكمال،  عاما، 
واحد من جنراالت املغرب، اجلنرال 
قاسم،  سيدي  ولد  الدليمي،  أحمد 

الذي دخل التاريخ هو أيضا 
كان  أن  بعد  النموذجي)...(  مبوته 
األوفى)...(  الصديق  منازع  ب��دون 
بني  يجمع  وك��ان  الثاني،  للحسن 
العسكري،  ال��دي��وان  م��دي��ر  م��ه��ام: 
ومدير عام جهاز املخابرات، وحاكم 
ب��امل��ل��ك، وحاكم  احل���رس اخل���اص 
الصحراوية،  اجلنوبية  املنطقة 
منطقة  م�����ن  ك������ان  أن������ه  وح����ي����ث 
ف��إن أح��د شركائه  ق��اس��م،  س��ي��دي 
املنطقة،  ه���ذه  إل���ى  االن��ت��م��اء  ف��ي 
احمل��ام��ي االحت����ادي امل��رح��وم عبد 
أنه  حكى  الذي  القاسمي،  احلميد 
ال ينسى ذات صباح من أحد أيام 
عيد األضحى، ذهب ليهنئ صديقه 
اجل��ن��رال ال��دل��ي��م��ي، وب��غ��ت��ة، فتح 
الباب، ودخل امللك احلسن الثاني 
جئنا  للدليمي:  وقال  زوجته،  رفقة 

لنأكل بولفاف العيد.
الصداقة  مستوى  تظهر  حادثة 
الثاني،  احلسن  جتمع  كانت  التي 
بعد  األول،  أص��ب��ح  ال��ذي  بجنراله 

موت اجلنرال أوفقير.
الدليمي، هو  يكن اجلنرال  ولم 
الزمن  دك��اك��ة  تطحنه  ج��ن��رال  آخ��ر 
ح��س��ا وم��ع��ن��ى، وه���ا ن��ح��ن نعيش 
ولو  حتى  اجل��ن��راالت،  عهد  نهاية 
ك��ان��ت أس��م��اؤه��م ورت��ب��ه��م ال تكاد 
كبار  ميزانيات  لوائح  في  إال  تذكر 
امل��وظ��ف��ني أج���را، ف��إن م��ا تبقى من 
أصبحوا  وه��ن��اك،  هنا  اجل��ن��راالت، 
الظهر،  مقوسي  أشباح  عن  عبارة 
إما بحكم االنحناء، أو بحكم الهرم، 
ونكاد ال نسمع على رأس أية دولة 

في العالم، اسم جنرال يحكم.
للمغرب،  بالنسبة  حتى  ورمب��ا 
هي  الدليمي  اجلنرال  نهاية  كانت 
املهيمنني.  اجلنراالت  عهود  نهاية 
طريقه  ف��ي  ك��ان  ))ال���ذي  الدليمي 
ل��ل��ت��ح��ول إل����ى ال���رج���ل ال��ث��ان��ي في 
الثاني((  احل����س����ن  ب���ع���د  امل����غ����رب 
يوليوز   6 امل��غ��رب��ي��ة.  )األح�������داث 

.)2010

فا يفرحن أحد إذن، وال يفرعنن، 
كل من تقول عنه األلسنة إنه الرجل 
أحد  أي  نر  لم  مرتبة  فهي  الثاني، 

تقمصها، عاش بعدها طويا.
حررته  الذي  احملضر  تصوروا 

س��م��ي حادثة  م���ا  ب��ع��د  ال���ش���رط���ة، 
بحياة  أودت  ال���ت���ي  االص����ط����دام 
اجلنرال الدليمي، في منطقة الزهو 
باملوري«،  »ال  مب��راك��ش  وال��ن��ش��اط 
وفي ذلك احملضر سؤال ألحد أقرباء 
مقطوعة  وحدها  يده  عن  اجلنرال، 
القنابل  وال  الشاحنة  تطحنها  ل��م 
ويقول  اجل��س��م،  على  ألقيت  ال��ت��ي 
قريب من الدليمي في احملضر: حقا 
بقيت  التي  وهذه ساعته  يده،  هذه 

الصقة باليد املقطوعة، الشيء الذي 
ح��ت��م وض���ع ال���رم���اد احمل���ت���رق، في 
حتى  املرصوص،  النعش  صندوق 
ال يفتح، كما حتم صب شاحنة من 
قبره مبقبرة  على  املسلح  اإلسمنت 
الشهداء بالرباط، حتى ال يستطيع 

أحد أن ينبش هذا القبر. 

والذين كانوا يودون نبش قبر 
احلقيقة  ملعرفة  الدليمي  اجل��ن��رال 
مخابرات  أج���ه���زة  م���ن  ك���ث���ي���رون، 
عاملية، إلى مسؤولني في املخابرات 
عامليني  صحفيني  إل���ى  امل��غ��رب��ي��ة، 
يريد  فالكل  أمريكيني،  باحثني  إلى 
وأسباب  وطبيعة  حقيقة  يعرف  أن 

موت اجلنرال الدليمي.
خصوصا وأنه بعد ترؤس ولي 
األمير سيدي محمد ملراسيم  العهد 
اجلنازة، ذهب امللك احلسن الثاني 
العزاء  لتقدمي  اجل��ن��رال  بيت  إل��ى 
التي فوجئ  الدليمي،  لزهرة زوجة 
حذاء  على  سقطت  بأنها  اجلميع 
في  أن��ا  تصيح:  وه��ي  تقبله  امل��ل��ك 
ح���م���اك ي���ا م�����والي احل���س���ن، لقد 
كانت املسكينة، تخاف أن تتعرض 
زوجة  م��ن��ه،  ع��ان��ت  ال���ذي  للمصير 
أوف��ق��ي��ر والتي  ال��س��اب��ق  اجل��ن��رال 
ربع  امل��ج��ه��ول،  السجن  ف��ي  دف��ن��ت 

قرن هي وأوالدها وبناتها.
الدليمي،  زوج����ة  ك���ان���ت  إذن 
باملوت  ع��وق��ب  زوج��ه��ا  أن  ت��ع��رف 
على  االن���ق���اب  أراد  ألن���ه  ال��ب��ش��ع، 

امللك.
هذا  امل��ل��ك،  على  ينقلب  فكيف 
ال��ذي ك��ان حاضرا حلظة  اجل��ن��رال 
أوف��ق��ي��ر، بقصر  إع�����دام اجل���ن���رال 
ف��ش��ل ضربه  ب��ع��د  ال���ص���خ���ي���رات، 
غشت   16 ف���ي  امل��ل��ك��ي��ة  ل��ل��ط��ائ��رة 
الدليمي  أن  ش��ه��ود  وأك���د   ،1972

أعطى يد الله في إطاق الرصاص 
نفس  أوفقير،  اجل��ن��رال  ظهر  على 
 – سبحان الله   – اليد التي قطعت 
في  الدليمي  اجلنرال  إع��دام  ساعة 

حي النخيل مبراكش.
الثاني،  احلسن  امللك  أن  أكيد 
الدليمي  ل��ل��ج��ن��رال  أع��ط��ى  ال����ذي 
نفوذا لم يحصل عليه جنرال آخر، 
ال من قبل وال من بعد، ولكن ها هو 
الرجل  »ساسيا«  الفرنسي  اخلبير 
الثاني مصير  أسلمه احلسن  الذي 
أن  وه��و  العجب،  يكشف  أم��ن��ه)...( 
احل��س��ن ال��ث��ان��ي ك���ان ي��ح��ت��اط من 
اجل��ن��رال ال��دل��ي��م��ي م��ن��ذ ي��وم موت 
أوفقير سنة 1972، ويحكي: ))أنه 
الثاني  احل��س��ن  امل��ل��ك  أراد  ع��ن��دم��ا 
رك�����وب ال���ط���ائ���رة ال���ت���ي ن��ق��ل��ت��ه من 

وهي   1972 غشت   16 ي��وم  ب��اري��س 
بالصواريخ،  ضربت  التي  الطائرة 
الدليمي:  ل��ه  ق��ال  ال��رك��وب،  وق��ب��ل 
شغل  عندي  إن  معكم،  أركب  لن  أنا 
ه��ن��ا ف���ي ب���اري���س، وس��أل��ت��ح��ق بكم 
ساسيا  أخ��ب��ر  وع��ن��دم��ا  ب��ع��د،  فيما 
قال  الدليمي  بتأخر  احلسن  امللك 
في  معنا  ي��رك��ب  أن  يجب  ال،  ل��ه��م: 
ف��ي تصريح  ال���ط���ائ���رة(( )س��اس��ي��ا 
احلسن  ع���ن  دال  إن���ي���اس  ل��ك��ت��اب 

الثاني(.
ويحكي ساسيا أنه بعد النجاة 
وقال  امللك  استدعاه  الهجوم،  من 
له: أفهمت ملاذا أصررت على ركوب 

الدليمي معنا.
احلسن  أن  م��ن��ه  ي��ف��ه��م  م��ن��ط��ق 
ضرب  في  يشك  ك��ان  نفسه  الثاني 
أن  منه  يفهم  منطق  وهو  الطائرة، 
الدليمي كان على علم مبا ستتعرض 
له الطائرة، أم أنها مجرد مصادفات. 
فهل احتفظ احلسن الثاني بحيطته 
م���ن اجل����ن����رال أح����د ع���ش���رة سنة، 
إليه  أسلم  أنه  يكذبه،  الذي  الشيء 
حقق  التي  الصحراء،  حرب  قيادة 
ان��ت��ص��ارات ض��خ��م��ة، منعت  ف��ي��ه��ا 
ال��ب��ول��ي��س��اري��و م��ن اح��ت��ال محقق 
ألط�����راف ال���ص���ح���راء ع��ن��دم��ا دخل 

البوليساريو حتى إلى طنطان.
ثم كلف احلسن الثاني، اجلنرال 
مفاوضات  في  بالدخول  الدليمي، 
م����ع اجل�����زائ�����ر، ك��ش��ف��ه��ا م���ؤخ���را 
الطالب  اجل���زائ���ر،  خ��ارج��ي��ة  وزي���ر 
اإلبراهيمي، الذي حكى أنه اجتمع 
واملستشار  ال��دل��ي��م��ي  ب���اجل���ن���رال 
ج���دي���رة س���ت م����رات م��ت��وال��ي��ة في 
مرة  جنيف  وفي  بسويسرا،  لوزان 
من  بروكسيل  وف��ي  وث��ال��ث��ة  ثانية 
1978 وأن  1977 إلى مايو  دجنبر 
االجتماع السادس مت في فاس بني 
احلسن الثاني والطالب اإلبراهيمي 
بحضور اجلنرال الدليمي في مايو 
اإلبراهيمي  ن��وه  ذل��ك  ورغ��م   1978

لدرجة  ال��دل��ي��م��ي  اجل���ن���رال  ب����دور 
ج��ع��ل��ت��ه ي��ت��س��اءل: ))أه������و ف����خ، أم 
ه��و ص���ادق ال��ن��ي��ة، ألن���ه ف��ي موقع 
في  احلقيقة  ملعرفة  يؤهله  أفضل 
أم  ال��ع��س��ك��ري��ة،  العمليات  م��ي��دان 
تراه يجس نبضي، ملعرفة رد فعل 
ما  فعل  على  أق��دم  ما  إذا  اجلزائر 
جزائري.  )مذكرات  امل��ل��ك؟((  ضد 

طالب اإلبراهيمي(.
ك�������ل ه����������ذه االح������ت������م������االت 
أهمية  م���ن  ت��ق��ل��ل  وال���ت���س���اؤالت، 
السبب احملتمل اآلخر، وهو تدخل 
أسرار  على  اط��اع��ه  أو  الدليمي 
عائلية، تتعلق باحلياة الشخصية 
ال���ث���ان���ي، وهي  ل��ل��م��ل��ك احل���س���ن 
احلادثة التي دفع حياته ثمنا لها 
امللكي  بالقصر  املكلف  الكولونيل 
بوعطار الذي الزال مجهول القبر 

إلى اآلن.
األسباب  ت��ع��ددت  إذا  ول��ك��ن، 
ف���إن نهاية  امل����وت واح����د،  وك����ان 
ال��دل��ي��م��ي، ك��ان��ت داخلة  اجل��ن��رال 
ف���ي ال��ن��ه��اي��ات امل��ت��س��رب��ل��ة، لكل 
ال���رج���ال ال���ذي���ن ي���ت���واج���دون في 
رئيس  بعد  ال��ث��ان��ي��ة)...(  امل��رت��ب��ة 
ال���دول���ة، ول��ع��ل��ه��ا ال��ظ��اه��رة التي 
نهاية  ل��ت��ك��ون  ع��امل��ي��ا،  ت��وس��ع��ت 
لنهاية  ب��داي��ة  الدليمي،  اجل��ن��رال 
األقوياء، مصداقا  عهد اجلنراالت 
فيهما  ك��ان  ))ل���و  ال��ك��رمي��ة:  لآلية 
الله لفسدتا، فسبحان  الهتان إال 
يصفون((  ع��م��ا  ال��ع��رش  رب  ال��ل��ه 

)األنبياء(.

 مصطفى العلوي
إذا تعددت 

األسباب وكان 
الموت واحد، 
فإن نهاية 

الجنرال الدليمي، 
كانت داخلة 
في النهايات 

المتسربلة، لكل 
الرجال الذين 
يتواجدون في 

المرتبة الثانية)...( 
بعد رئيس الدولة

مجموعة من اجلنراالت املغاربة.. فهل انتهى عهد اجلنراالت؟

نهاية الجنراالت 25 يناير

 حميدو
العنيكري

 حسني
بنسليمان  عبد العزيز

بناني


