
سري
املعهد  رئيس  أعطى 
لألمازيغية  امل��ل��ك��ي 
احلجة القاطعة على 
حروف  يسمى  م��ا  أن 
واض���ح،  غ��ي��ر  ش���يء  تيفيناغ 
إلى  رسمية  رس��ال��ة  كتب  وق��د 
احلكومة، يطالبها مبسح عدة 
عناوين على مصالح حكومية، 
تيفيناغ،  ب���ح���روف  م��ك��ت��وب��ة 
تبني له أنها خاطئة، ولم يعط 

موافقته على كتابتها.
املدير العام  ورئيس التحرير: 

مصطفى العلوي
مـــديرة الـــنشر: 

حكيمة خلقي
alousbouea@gmail.com

4 > العدد: 726/1163  اخلميس 19 ربيع األول 1434 املوافق لـ31 يناير 2013 السنة السادسة واألربعون > صدرت عام 1965 > الثمن                           دراهم 

> متى يتم تعويض عائالت املغارة الذين اختفوا أيام القذافي
> املخططات السرية للجمع ني العدالة والبام في حكومة واحدة

> الـمغارة .. ثاني مشـتري للـعقارات الفخمـة في اريـس

> التفاصيل  ص2

زراعة الكيف مثل زراعة الكرموص
رئيس الفريق االستقاللي بمجلس النواب:

حوار

تقرؤون
5

2

2

11

10

الحقيقة
الضائعة

 األصدقاء واملستشارون ني احلسن
الثاني ومحمد السادس

السلفية كما ستكون في 
حكم االحتاد االشتراكي

الطوارق.. من تافياللت ومتارة إلى 
احلرب في شمال مالي

الخاسرون الكبار في الهجمة الفرنسية على الصحراء 
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الرباط.األسبوع

دخلوا  الذين  الشباب  النواب  من  أح��د  ال 
إلى البرملان إما بصفتهم »أوالد الفشوش« 
البق  حكاية  يتذكر   )..( عنهم  مرضي  أو 
الفنادق غير املصنفة في  انتقل من  الذي 
الكراسي  إل��ى  ب��ال��رب��اط  العتيقة  امل��دي��ن��ة 
كثيرا  ولكن   ،)...( االولى  للغرفة  املخملية 

منهم ومعهم البرملانيون القدامى انتبهوا 
بداية هذا األسبوع لظاهرة »التسول« التي 
قبة  حت��ت  مسبوق  غير  بشكل  ان��ت��ش��رت 

البرملان.
ف��اجل��ل��س��ات ال��ش��ه��ري��ة مل��س��اءل��ة رئيس 
احلكومة الذي لم يعد يساءل )..(، حملت 
معها عادة أخرى وهي ظاهرة دخول غرباء 

إلى مجلس النواب.

)..( مصطفى  السلفي  لهذا  اإلحت��ادي��ني صوتوا  أن  أخيرا  ظهر 
اإلحتاد  حل��زب  السياسي  املكتب  ف��ي  ع��ض��وا  ليكون  امل��ت��وك��ل 
الذي  ادري��س لشكر  الكاتب األول اجلديد  اإلشتراكي إلى جانب 

اندحرت في عهده كل القيادات التاريخية.
األستاذ »السوسي« املتوكل وهو رئيس جماعة تارودانت، خلق 
فهل  التصويت،  نتائج  في  متقدمة  لصفوف  باحتالله  املفاجأة 
دائما  به  يلتزم  الذي  السلفية  أسلوب  ليفرض  نفوذه  سيتوسع 

على اإلحتاديني )..(.

عد »البق في الكراسي«.. التسول في البرملان 
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بعد »البق في 
الكراسي«.. التسول 

تحت قبة البرلمان

تفاصيل ص 1

إلى  دخلوا  الذين  الشباب  النواب  من  أحد  ال 
أو  الفشوش«  »أوالد  بصفتهم  إما  البرملان 
الذي  البق  حكاية  يتذكر   )..( عنهم  مرضي 
املدينة  في  املصنفة  غير  الفنادق  من  انتقل 
العتيقة بالرباط إلى الكراسي املخملية للغرفة 
االولى )..(، ولكن كثير منهم ومعهم البرملانيون 
»القدامى« انتبهوا بداية هذا األسبوع لظاهرة 
مسبوق  غير  بشكل  انتشرت  التي  »التسول« 

حتت قبة البرملان.
احلكومة  رئيس  ملساءلة  الشهرية  فاجللسة 
عادة  معها  حملت   ،)..( يساءل  يعد  لم  ال��ذي 
إلى مجلس  أخرى وهي ظاهرة دخول غرباء 
خرجات  ف��ي  للتفرج  ياتي  بعضهم  ال��ن��واب، 
رئ��ي��س احل��ك��وم��ة، وال��ب��ع��ض ي��أت��ي لترصد 
الوزراء من أجل إيصال مشاكله إليهم، وهناك 
العوز تستغل  تبدو عليها عالمات  ثالتة  فئة 
تواجدها داخل القبة لتمارس ظاهرة شبيهة 
انشطة  متويل  في  الرغبة  بدعوى  بالتسول، 
جمعوية، أو تنموية. أحد النواب وهو »عادل 
يوم  قرر  اإلستقاللي،  الفريق  من  تشيكيطو« 
الذين  الدفاع عن الصحفيني  املاضي،  اإلثنني 
لم يعودوا يجدون أماكن للجلوس بسبب هذه 
رئيس  القضية على  الغفيرة، فطرح  احلشود 
مجلس ال��ن��واب ك��رمي غ��الب ف��ي إط���ار نقطة 
نظام، لكن غالب قال له باحلرف »هذه جلسة 
عامة » مبعنى أن الصحفيني ورج��ال اإلعالم 
املغاربة والعاملون مع قنوات أجنبية مثلهم 
مثل عامة ال��ن��اس.. وك��اد ع��ادل أن يدخل في 
شنآن مع غالب، عندما قرر فضح هذا اإلنزال 
الذي تقوم به إحدى الفرق النيابية )..( غير أن 
زمالءه نصحوه باحترام من هو أكبر منه )..(.

رئيس احلكومة،  وقد حتولت جلسة مساءلة 
إلى شبه نزهة شهرية، حيث يرتدي البرملانيون 
والبرملانيات أبهى حللهم، ويشرعون في تبادل 
التهاني خالل هذا العيد الشهري، كلما سنحت 
لهم الفرصة بذلك، وبينما يتكلف بعض النواب 
على اجللسات  عدم اجلدية  من  نوع  بإضفاء 
أو   )..( البرملانيني  بوقوف  املطالبة  من خالل 
الفاحتة  لسورة  اجلماعية  بالقراءة  املطالبة 
اإلستراحة،  ف��ت��رات  »ال��دخ��الء«  يستغل   ،)..(
إما ملمارسة »التسول« أو أخد صور تذكارية 
مع الوزراء والبرملانيون، وكل الذين حضروا 
االثنني  ليوم  الشهرية  املساءلة  جلسة  خ��الل 

املاضي، شاهدوا ذلك.

الرباط.األسبوع

ال����دس����ت����ور  أن  رغ��������م 
بضرورة  يقضي  اجل��دي��د 
الهيآت  بتجديد  اإلس����راع 
في  املنتخبة  وامل��ؤس��س��ات 
خاصة  ال��ق��دمي،  الدستور  ظ��ل 
وأن بعضها يوجد في وضعية 
م��ن��اف��ي��ة ل��ل��دس��ت��ور اجل���دي���د، مما 
يحتم اإلس��راع بتجديدها في ضوء 
والقانونية  ال��دس��ت��وري��ة  املقتضيات 
معظم  فإن  الوضعية،  هذه  رغم  اجلديدة، 
مستعجلة  ت��ب��دو  ال  ال��س��ي��اس��ي��ة  األح�����زاب 
واجلهوية  اجلماعية  االستحقاقات  بإجراء 

موعدها  في  املستشارين  مجلس  وانتخاب 
الدستوري، بل رمبا ترغب في ترحيلها إلى 

ما بعد 2013. 
الداخلية  ل����وزارة  الفرصة  إت��اح��ة  بذريعة 
ل���إع���داد اجل���ي���د، وال���ت���ش���اور امل���وس���ع مع 
األحزاب وبالتالي ضمان إجراء االنتخابات 
ف��ي ظ����روف س��ي��اس��ي��ة م��ن��اس��ب��ة، ل��ك��ن هذا 
تساؤل  من  أكثر  ط��رح  من  ال مينع  التبرير 
لدى  التردد  لهذا  احلقيقية  اخللفيات  حول 
األحزاب السياسية إزاء إجراء االستحقاقات 
البنيان  فرصة، الستكمال  أق��رب  في  املقبلة 
املؤسساتي الذي رسم خارطته دستور2011.
موعد  تأخير  ف��ي   � إذن   � املصلحة  ل��ه  فمن 

االستحقاقات االنتخابية؟

أكادير.األسبوع

بعد األزمة التي خلقها الوزراء الفرنسيون بإعالن نيتهم في سحب شركات اإلتصال من املغرب )..(، جاء 
الدور هذه املرة على املدارس التابعة للحكومة الفرنسية، والنموذج من مدينة أكادير.

 poul »ب��ول كوكان   إغ��الق مدرسة  نهائي  ق��ررت بشكل  الفرنسية  أن احلكومة     كل املصادر تؤكد 
gauguin« في أكادير وهي مدرسة تابعة للحكومة الفرنسية، وتعد إحدى معالم املدينة التي بنيت 

سنة 1969 أي بعد تسع سنوات من الزلزال الشهير الذي ضرب املدينة.
أكادير  في  مقيمون  فرنسيون  بينهم  ومن  املدرسة  هذه  تالميذ  وأولياء  آباء  يستعد  وبينما 

هذا  عن  املسؤولني  لدن  من  السكوت  يتواصل  إحتجاجاتهم  لتصعيد  كبار،  ومسثمرون 
القرار، الذي سيكون له ما بعده)...(، خاصة وأنه قرار مسنود من لدن حكومة فرانسوا 

هوالند التي بعثت ممثلني عنها ليؤكدوا أن قرار اإلغالق نهائي وال مجال للتراجع 
عنه.

يذكر أن طارق القباج وهو عمدة أكادير، تدخل في أكثر من مرة حلماية 
بعض معالم مدينة أكادير، مثل إدارة البريد وسينما السالم، 

غير أنه »ضرب الطم« على هذه القضية رغم أن املجلس 
توجد  التي  األرض  صاحب  ه��و  البلدي 

عليها هذه املؤسسة.

تأجيل هل هي بداية إغالق المدارس الفرنسية بالمغرب في  املصلحة  له  من 
2013؟ عد  ملا  اإلنتخاات 

الرباط.األسبوع

الوزيرة  ب����ادو،  م���دام  ليست 
ال���س���اب���ق���ة، ه����ي ال���وح���ي���دة 
ال���ت���ي اش����ت����رت ش��ق��ت��ني في 
ق���وس النصر  ق���رب  ب���اري���س 
)ان����ظ����ر األس����ب����وع ع�����دد 15 
أن  اتضح  فقد   )2012 نونبر 
لسنة  الرسمية  اإلحصائيات 
املغاربة  أن  ك��ش��ف��ت   ،2012
ه��م ث��ان��ي امل��ش��ت��ري��ن، مبعنى 
اخلليجيني،  بعد  يأتون  أنهم 
وقالت مجلة ماروك ايبدو أن 
طرف  من  املشتراة،  العقارات 
امل��غ��ارب��ة ن��زل��ت س��ن��ة 2012 
في  مشترياتهم  م��ع  م��ق��ارن��ة 

السنوات السابقة.

املغارة .. ثاني 
املشترين للعقارات 
الفخمة في اريس

ني البوليس األوالد في احلدود والبوليس اإلسباني في سبتة
تطوان.األسبوع

سبتة  م��دي��ن��ة  ع��ل��ى  ال��ت��ه��اف��ت  الزال 
زيارات  استفحال  يعرف  احمل��ت��ل��ة)...( 
يصرفون  وه���م  بسيارتهم،  امل��غ��ارب��ة 
املدينة  هاته  إلن��ع��اش  يوميا  امل��الي��ني 
التي قال مسؤول إسباني، أن إسبانيا 
بشأن  املغرب  مع  للتفاوض  مستعدة 

مدنها احملتلة.
في  اإلسبانية  السلطات  اكتشفت  وقد 
وسيلة  أصبحوا  امل��غ��ارب��ة  أن  سبتة، 
للكسب، فشرعت الشرطة اإلسبانية في 

تنصيب حواجز للمراقبة.
اإلسبانية،  الشرطة  رج��ال  م��ن  واح��د 
مع  ل��س��ي��ارة  راك��ب��ا  مغربيا  أن  الح���ظ 
ولديه في اخللف، ولكن الشرطي الحظ 
ف��ي اخل��ل��ف ال  ال��ول��دي��ن اجلالسني  أن 
ي��ض��ع��ان ح����زام ال��ن��ج��اة ف��ف��رض على 
طفل  لكل  أورو  م��ائ��ة  غ��رام��ة  املغربي 

وأخذ منه مائتي أورو )2300 درهم(.
بعد  األم��ن��ي��ة  احل��ال��ة  استفحال  وم���ع 
أحداث اجلزائر ومالي أعلنت إسبانيا 
رجال  ووزع  أم��ن��ي  اس��ت��ن��ف��ار  ح��ال��ة 
البوليس على مختلف أط��راف املدينة 

التي يعتبر املغاربة، أغلب سكانها.
وعندما  سبتة  زوار  امل��غ��ارب��ة  ول��ك��ن 
باملواد  ال��س��ي��ارات  محملي  ي��ع��ودون 
يتزاحمون  م���ا  س���رع���ان  ال���غ���ذائ���ي���ة، 
وخمسة  أرب��ع  ط��ول  على  بسياراتهم 
ص��ف��وف، ف��ي ك��ل ص��ف ح��وال��ي مائة 
س���ي���ارة، ي��ن��ت��ظ��رون دوره����م ف��ي طبع 
األمن  إدارة  أن  يظهر  لكن  جوازاتهم 

املغربية، أسلمت هذه املهمة جليل جديد 
من الشرطة املبتدئني)...( أو أوالد كان 
الشرطة، فترى  زم��ان في  أي��ام  آباؤهم 
ويتعلمون،  يتمعنون  األوالد  ه���ؤالء 
الواقفة،  السيارات  على حساب مئات 
أحد  أن  م��رة  احمل��ت��ج��ون  كشف  حيث 
األوالد البوليس، بقي يتمعن في جواز 
أكثر من ثلث ساعة، ورمب��ا كان األمر 
يتعلق بجواز صحفي عابر، أيقظ في 
الشرطي رمبا، حليبا رضعه من  ذهن 
أمه أيام أوفقير أو الدليمي، ليعتبر أن 
الصحفي رجل خطير، لم يفرج عن جواز 
املسافرين  احتجاجات  بعد  إال  السفر 
أن  جميعا،  ع��رف��وا  ال��ذي��ن  املنتظرين 
الطويل  االنتظار  في  أوقفهم  الشرطي 

ألنه أمسك بجواز سفر صحفي، أفرج 
األمن  رج���ال  أح���د  ن��ه��ره  أن  بعد  عنه 
القدامى في املهنة، الشيء الذي يجعل 
بأنهم  إلى سبتة، يشعرون  املتوجهني 
بلد  ف��ي  أنهم  إليها،  دخلوهم  مبجرد 

احلرية رغم مضايقات شرطة املرور.
مدير األمن في الرباط، مطالب، بالعمل 
يسهر  ال��ذي��ن  امل��واط��ن��ني  حماية  على 
على أمنهم، من جتاوزات بعض أوالد 
ال��ب��ول��ي��س، ال��ذي��ن ل��ي��س م��ك��ان��ه��م في 
امل��راك��ز االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ف��ي احل���دود، 
الطرق وال��ش��وارع كحراس  وإمن��ا في 
أم���ن ألن��ه��م ي��ح��ت��اج��ون إل���ى ممارسة 
املهنة في أصولها، قبل أن ميارسوها 

في حقوق املواطنني.

املخططات السرية للجمع ني العدالة والتنمية والبام في حكومة واحدة
الرباط.األسبوع

اإلستقالليون  ي���ق���ف  م�����رة  ألول 
زعيمهم  قبر  ح��ول  منقسمون  وه��م 
ال��ت��اري��خ��ي ع���الل ال��ف��اس��ي، شباط 
وأن��ص��اره م��ن ج��ه��ة، وأن��ص��ار عبد 
ال��واح��د ال��ف��اس��ي م��ن ج��ه��ة ثانية، 
العام اجلديد حلزب  األمني  أن  غير 
ي���ب���دو م��ط��م��ئ��ن��ا لهذا  اإلس���ت���ق���الل 
اتضح  التي  التنظيمي  اإلك��ت��س��اح 
أخ��ي��را أن��ه م��دع��وم م��ن ل��دن عباس 
الفاسي، وقد استغل فرصة اجتماعه 
الذكرى  قبل  أياما  أنصاره  ببعض 
ليحدثهم عن مخططه السري للنيل 

من شعبية عبد اإلله بنكيران.
مصادر  ح��س��ب  امل��خ��ط��ط  يتلخص 
م����ع شباط  اإلج����ت����م����اع  ح���ض���رت 

احلكومة  رئ���ي���س  اس����ت����دراج  ف���ي 
ل��ن��ق��اش��ات ط��وي��ل��ة امل�����دى بغرض 
وتأخير  إع����الم����ي����ا،  اس���ت���ه���الك���ه 
مدة  ألط��ول  اجلماعية،  اإلنتخابات 
بزاف  كيهضر  مم��ك��ن��ة..»ب��ن��ك��ي��ران 
امل��دة غاديا تكون مشات  ومع طول 
يقول  اجل���م���اع���ي���ة«،  اإلن���ت���خ���اب���ات 

شباط.
اللقاء سخر حميد شباط  في نفس 
من تيار »ب��ال ه���وادة« ال��ذي أسسه 
الزعيم  ال��واح��د جن��ل  عبد  أن��ص��ار 
عالل الفاسي، فعندما سأله أنصاره 
عن الطريقة التي سيواجه بها هذا 
هوما  ساخرا:»ياك  لهم  قال  التيار، 
سميتهم اله��وادة.. إيوا شكون كال 

ليهم هودو«.
مخطط النيل من شعبية بن كيران 
يقل  ال  »ال��ش��ب��اط��ي��ة«،  نسخته  ف��ي 

خ��ط��ورة ع��ن مخطط آخ��ر كشفه 
أحد القياديني في حزب األصالة 
غير  ضيق  لقاء  في  واملعاصرة، 
رس��م��ي، ع��ن��دم��ا أق��س��م ع��ل��ى أن 
األمور ستؤول في اجتاه اجلمع 
واملعاصرة  األص��ال��ة  ح��زب  ب��ني 
وحزب بنكيران في حكومة واحدة 

لم يحدد لها تاريخا للميالد.
املتتبعني  م��ن  كثير  التقط  وق��د 
عضو  بعثها  ال��ت��ي  اإلش������ارات 
املكتب السياسي حلزب االصالة 
وامل���ع���اص���رة ف���ي آخ����ر خ���روج 
إعالمي له، عندما قال أن التحالف 
 ،)..( والتنمية ممكن  العدالة  مع 
ليطرح السؤال عما إذا كان لهذه 
الضجة حول بنكيران هدف واحد 
وهو اجلمع بينه وبني خصومه 

الشرسني في حكومة واحدة.

الرباط.األسبوع

بحبه  املعروف  البرملانيني  النواب  أح��د  فاجأ 
الكبير للظهور وبلباسه املخزني الدائم )جالبة 
في  ال��ع��ي��ادي  فتيحة  البرملانية  وط���رب���وش(، 
حزب االصالة واملعاصرة عندما انقض عليها 
ليقبل يدها بشكل مفاجئ، عندما كانت تتحدث 
احلزب  في  زميلتها  إل��ى  املاضي  اإلثنني  ي��وم 
تكن  لم  بنعمر.  نبيلة  اإلسباني  األدب  أستاذة 

فاكتفت  يدها،  لسحب  فرصة  العيادي  أم��ام 
القادم  النائب  ه��ذا  وج��ه  ف��ي  باإلبتسامة 
الطقطوقة  فيها  تنتشر  التي  املناطق  من 
اجلبلية )..(. أحد العارفني لقصة النائب، 
فتيحة  ل��ي��د  تقبيله  أن  ل��أس��ب��وع،  ق���ال 
العيادي ناجت عن إحترامه الكبير لوالدها، 
القائد السابق في تاونات، مؤكدا أن فتيحة 

بدورها حتظى باحترام كبير لدى سكان هذه 
املناطق.

نائب رملاني 
يقبل يد 

فتيحة 
العيادي

 باب سبتة
احملتلة

 غالب رئيس
مجلس النواب

 عبداالله
بنكيران

بادو
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أكادير.األسبوع

الطريقة  ه��ي  »املفبركة«  البطاقة  ه��ذه 
االنترنت  م��واق��ع  رواد  ابتدعها  التي 
احلكومة  رئ��ي��س  ح��زب  م��ن  للسخرية 
نفس  وه��ي حتمل  بنكيران،  اإلل��ه  عبد 
البطائق  تلك  حتملها  التي  العبارات 
املزورين  الشرفاء  بعض  يعلقها  التي 
على زجاج سياراتهم، فينبهر لها بعض 
رجال األمن عندما يقرؤون »يجب توقير 

واحترام وتقدير حامل هذه الشهادة«.
البطاقة روج لها صاحب موقع »تقشاب 
في  احلكومة  ق��ررت  بعدما  سياسي«، 
سابقة هي األول��ى من نوعها اإلعتذار 
للنائب البرملاني الذي »فرشخه« رجال 
األمن، عبد الصمد اإلدريسي وهو نائب 

من حزب العدالة والتنمية.
قضية اإلدريسي، أخدت طابعا سياسيا، 
واحل���ال أن جت���اوزات رج��ال األم��ن إن 
والبت  النظر  يتم  أن  ينبغي  حصلت، 
فيها ع��ن ط��ري��ق ال��ق��ض��اء، ول��ي��س من 
العدل في شيء أن تبادر احلكومة إلى 
اإلعتذار، حسب وجهة نظر القانونيني.

صاحب التقشاب السياسي، برر رسمه 
اعتذرت  احلكومة  بكون  البطاقة  لهذه 
لإلدريسي ولم تعتذر  للمعطلني الذين 
شبعوا م��ن ال��ض��رب ف��ي ش��ارع محمد 

اخلامس.. أين هي املساواة.

بقلم رداد العقباني

الرميد  الوزير  أكادير« بني  »ح��ادث  أحالني 
سابقتني.  ع��ل��ى  ال��ع��ي��م��ان��ي  وال���ق���اض���ي 
كوبنهاغن وباريس. ذكرتني باحلالة األولى، 
سرعة إقفال ملف العيماني. بينما حفزني 
على التفكير في الثانية أنني آمل أن تصبح 
 - باملهجر  ي��ه��ود  ق���ادة  بيعة  ت��ق��دمي  آل��ي��ة 
التقيت بعضهم في جولتي االخيرة بفرنسا 
وموناكو- بدون »فيزا« جهات تدعى قربها 

من املربع امللكي.
إمكانية  فإن  مصادرنا،  ولإلنصاف، حسب 
قيام حتالف في املوضوع طيلة ذلك الوقت، 
ووق��ت��ا آخ���را ب��ع��د ذل���ك، ب��ني وزي���ر سابق 
مستبعد،  غير  ملكي  ومستشار  للخارجية 
األيادي  بهدف فرض دفتر حتمالتهما رغم 
الزهراء  فاطمة  لال  األميرة  لسمو  البيضاء 

رحمها الله.
وال بد أن يطرح س��ؤال. وما شأن القاضي 
العيماني لكوبنهاغن وببيعة اليهود ألمير 

املؤمنني؟
)الصورة(  العيماني  القاضي  مع  لقاء  في 
أحمد  رفقة  لكونهاغن  زيارته  هامش  على 
حرزني رئيس املجلس االستشاري حلقوق 
الغضب  لنفس  تعرضت  سابقا  اإلن��س��ان 

ولنفس األس��ب��اب م��ن ط��رف وزي���ري في 
ال��ط��ي��ب الفاسي  اخل��ارج��ي��ة س��اب��ق��ا 

الفهري  حيث اعتبر هذا األخير 
م���ا ج���اء ف���ي م��داخ��ل��ة عبد 

العيماني  ال����س����الم 

واملؤسسات  الدامناركية  بوزارة اخلارجية 
التعذيب  ضحايا  ال��ض��رر  بجبر  املختصة 

إخالال باتفاق مسبق بيننا.
وكان نفس التصرف من طرف الوزير الألسبق 
محمد بنعيسى في موضوع اليهود بفرنسا. 
وكان القضاء حاضرا في أحد ممثليه. وهو 

نقيض القاضي العيماني.
األعلى  املجلس  وع��ض��و  ال��ق��اض��ي  سمعت 
العيماني  السالم  عبد  القضائية  للسلطة 
املغرب.  داخ���ل وخ���ارج  ن���دوات  ف��ي  يتكلم 
كانت آخر مرافعة له بكوبنهاغن من الصنف 
الدبلوماسي - القضائي الذي فقدناه ألسباب 

شرحها.  أخيرا ي���ط���ول  وسمعته 

في جدله مع الوزير الرميد. كما استأنست 
فيها  ق��ال  اليوتوب  على  له  فيديو  بسماع 
العدل  وزي��ر  ح��ق  ف��ي  املعهودة  بصراحته 
يقله  لم  ما  واحملامني والبرملان والصحافة 
مالك في اخلمر. نفس الصوت، نفس اللغة. 
تكلم »املغرق« مثل احملامي فيرجيس ومحمد 
زيان. إذن األوضاع في وزارة العدل املغربية 
التي تربع على كرسيها القيادي االحتادي 
عبد الواحد الراضي وزميله الراحل بوزوبع 
ال��رم��ي��د غير  وورث��ه��ا اإلس��الم��ي مصطفى 

مستقيمة. 
أك��ادي��ر« وقبله »ح��ادث كوبنهاغن«  »ح��ادث 
الذي أغضب الوزيرين الرميد وسي الطيب 
يطرح السؤال في ما يخص العالقة املرتقبة 
التنفيذية في  العامة والسلطة  النيابة  بني 
أفق إصالح منظومة العدالة وحول قناعات 
وزارة  تأهيل  اع��ادة  أف��ق  في  الدبلوماسي 

اخلارجية.
حرزني في ندوة حول االنتقال الدميوقراطي، 
املغربية  التجربة  طبع  ما  أن  على  اعترف 
هو بطؤها و»السبب بسيط وواض��ح وهو 
السياسيني  الفاعلني  وخاصة  الفاعلني  أن 
ذلك  في  التجربة وعذرهم  في  ينخرطوا  لم 
العام في  أنهم يعانون نوعا من الضعف 
احلضور  على  القدرة  وفي  الفكر 

امليداني«. 
ش��ه��ادة ول���و م��ت��أخ��رة ميكن 
االستئناس بها لفهم غضب 
بظروف  واإلق��رار  الوزيرين 

التخفيف لهما..

الوزير الرميد والقاضي العيماني: اختبار القوة
القرار السياسي

عتاب لشكيب بنموسى وهدية إلى 
ناهبي المال العام 

الصويرة.األسبوع

الوكالة  ت��ع��ي��ش��ه  ال�����ذي  ذل����ك  غ���ري���ب  أم����ر 
فقط  ت��وف��ره��ا  حيث  للصويرة،  احل��ض��ري��ة 
على سيارة يتيمة ووحيدة ألزيد من أربعني 
مهامها سواء  رغ��م حجم  وموظفا،  إط��ارا، 
داخل املجال احلضري أو القروي، من خالل 
اإلجتماعات واملعاينات العديدة التي تعرفها 
بخالف  جماعة،  وخمسون  أربعة  حوالي 

والتي  األخ��رى  اإلداري���ة  املؤسسات  بعض 
من وسائل  به  يستهان  ال  عدد  على  تتوفر 

النقل رغم قلة بل ندرة حجم مهامها...
فهل تتدخل رئاسة احلكومة ووزارة السكنى 
والتعمير وسياسة املدينة، ثم أيضا وزارة 
املالية إليجاد حل لهاته املعضلة، واملعاناة 
وموظفي  أطر  يعيشها  التي  يومية  الشبه 
عذر  أن  أم  للصويرة،  احلضرية  ال��وك��ال��ة 

ترشيد النفقات، أقبح من زلة...؟!

سيارة واحدة ألزيد من أربعين 
موظف بالصويرة

مصطفى المريني
elmarini.mustapha@gmail.com

أضحى الفساد باإلدارات والمؤسسات والمقاوالت 
رائجة  عملة  عموما،  العامة  والحياة  العمومية.. 
الصحيحة،  العملة  يتداولون  كما  الناس  يتداولها 
دونما إحساس كبير بالذنب، الوضع الذي يؤشر إلى 
تفاقم الظاهرة وتغولها.. وتحولها إلى قواعد خفية 
وأحيانا معلنة تحكم المعامالت وتضبط العالقات، 
فيما بين اإلدارة من جهة ومابين المواطن من جهة 
ال��ض��واب��ط واألنظمة  ك��ل  أخ���رى، وذل���ك ض��دا على 
والقوانين واألخالقيات التي يفترض أن تؤطر عمل 
وسير اإلدارة بوصفها مرفقا عموميا يهدف إلى خدمة 

الصالح العام، وفق مبادئ المساواة والعدالة..
لتؤكد معطى  تقارير دولية ووطنية  وقد تواترت 
جراء  العمومية،  اإلدارة  فيها  تتخبط  التي  األزم��ة 
استفحال مظاهر الفساد بدواليبها، الشيء الذي يضع 
سؤال  مواجهة  في  العام  المال  على  الرقابة  هيآت 
الجدوى والفعالية والحكامة، علما أن المغرب يتوفر 
المالية  ال��رق��اب��ة  هيآت  م��ن  متكاملة  منظومة  على 
واإلدارية، تتكون بالخصوص من المؤسسة البرلمانية، 
وهيئة  والتدقيق  للمراقبة  وهيآت  قضائية  وهيآت 
للوساطة  وهيآت للتنسيق والتتبع والتقييم الخ.. 
لكن السؤال الذي يطرح نفسه أمام هذا الكم الهائل 
من المؤسسات والهيآت المختصة في الرقابة المالية 
واإلدارية هو: إلى أي مدى استطاعت فرض وتدعيم 
مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة 
في دواليب الدولة واألجهزة العمومية، وبالتالي حماية 

المال العام من العبث والفساد؟
إن قراءة متفحصة في خالصات تقرير المجلس 
هذا  ويعتبر  مؤخرا،  صدر  الذي  للحسابات  األعلى 
المجلس بالمناسبة واحدا من أهم المؤسسات التي 
واسعة  اختصاصات  والقانون  الدستور  بها  أن��اط 
تشمل مجاالت التدقيق والبت في الحسابات، والتأديب 
المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، ومراقبة التسيير 
واستعمال األموال العمومية الخ.. لذلك تعول عليه 
الدولة والمجتمع في إرساء أسس ومبادئ الحكامة 
الجيدة في تدبير مرافق الدولة والهيآت العمومية � 
إن وقفة متأملة أمام خالصات تقرير المجلس، برسم 
2011، على الرغم من اتصافها بالمحدودية والضعف 
من حيث  منهجية اشتغال المجلس، أو المهام التي 
التدبير أو ما تعلق  قام بها سواء في إطار مراقبة 
بمراقبة األموال العمومية، تسمح برصد أهم بؤرة 
منذ  المجلس  وتقارير  خالصات  كل  ت��الزم  ص��ارت 
الهيئة  باعتباره   ،1979 شتنبر   14 بتاريخ  إنشائه 
العليا المكلفة بمراقبة األموال العمومية، ويتعلق األمر 
باستمرار مظاهر الخلل و»عدم الشرعية« التي تسم 
تدبير األجهزة العمومية، حتى باتت هذه »الخالصة« 
بمثابة الزمة ال تبرح تقارير المجلس، ومظاهر الخلل 
المؤسسات  كافة  في  عامة  قاعدة  تكون  تكاد  هاته 
واإلدارات والمقاوالت العمومية التي يتسنى للمجلس 
ممارسة رقابته عليها، وهي تعبير مهذب عن ممارسات 
الفساد التي تنخر دواليب المرافق العمومية، وهذه 
الخالصة يترجمها تقرير هيئة »موازية »، أناط بها 
الدستور والقانون صالحيات هامة في مجال محاربة 
الحياة  تخليق  في  والمساهمة  وال��رش��وة،  الفساد 
العامة، وهي الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، التي 
سجلت في تقريرها األخير استمرار تفاقم مؤشرات 
البنيات  لمختلف  واكتساحها  وال��رش��وة،  الفساد 
وتواصل  والسياسية،  واالقتصادية  المؤسساتية 
العام واختالسه، وهو ما تزكيه  المال  ظاهرة نهب 
تقارير  هيآت أخرى وطنية وأجنبية، ما تفتأ تدق 
ناقوس الخطر بشأن استمرار مظاهر الفساد ونهب 
العمومية.  اإلدارة  بدواليب  المنتشرة  العام،  المال 
والسؤال اآلن هو، ما قيمة كل هذا الركام من التقارير 
الصادرة عن المؤسسات المختصة في الرقابة على 
المال العام، إذا كانت ال تستطيع أن توقف نزيف المال 
العام؟ إذ المؤكد أن المغرب يتوفر على أجهزة متنوعة 
للرقابة والمساءلة، لكنها عاجزة على حقن نزيف المال 
ال��ع��ام، وف���رض االن��ض��ب��اط داخ���ل دوال��ي��ب اإلدارة 
العمومية، لذلك فإن تقارير مؤسسات وهيآت الحكامة، 
وعلى رأسها المجلس األعلى للحسابات تشكل محكا 
حقيقيا إلرادة الدولة والحكومة في تحقيق االنتقال 
الديمقراطي والتأسيس لدولة الحق والقانون، وعدم 
اإلفالت من العقاب وتقديم الحساب، وذلك من خالل 
قدرة مؤسساتها )البرلمان، القضاء وهيآت الرقابة 
كل  ضد   المتابعة  مساطر  تحريك  على  والحكامة( 
المؤسسات واألشخاص الذين تثبت تقارير الرقابة  

تورطهم في ممارسات الفساد.

على هامش تقرير المجلس 
األعلى للحسابات .. من 

يوقف نزيف المال العام؟

بطاقة »شرفاء 
العدالة والتنمية«

الرباط.األسبوع

ألول مرة تتحرك فعاليات 
من المجتمع المدني في 

من  الجنوبية،  األقاليم 
التقرير  مهاجمة  أجل 
شكيب  أع�����ده  ال�����ذي 
ب���ن���م���وس���ى رئ���ي���س 
اإلقتصادي  المجلس 
حول  واالج���ت���م���اع���ي 
التنمية  ن������م������وذج 

االقتصادية واالجتماعية 
من  الجنوبية،  لألقاليم 

وهو  م��ض��اد،  تقرير  خ��الل 
ع��ب��ارة ع��ن ك��ت��اب أع��دت��ه عدة 

جمعيات مدنية رصدت من خالل أبرز 
مظاهر الهشاشة في بوابة الصحراء، كلميم.

التقرير وهو عبارة عن كتيب صغير، حمل 
شعار، »ال مستقبل للصحراء بدون وادي النون 
2013، حمل  15 يناير  مزدهر«، صدر بتاريخ 
هذا  نهدي  أصحابه:«  فيه  قال  غريبا،  إه��داء 
العمل المتواضع إلى كل من ساهم من قريب 
أو بعيد في تكريس تراجع اقتصادي، اجتماعي 
وتنموي لهذا اإلقليم.. كما نهدي هذا العمل إلى 
ك���رس���ت سياسة  ال���ت���ي  ال��م��غ��رب��ي��ة  ال����دول����ة 

اإلقصاء..«.
عنه  يتحدث  الذي  اإلقصاء 
أبناء وادي النون، يتجسد 
في حديث شكيب بنموسى 
كلميم  س�����ك�����ان  ع������ن 
كمواطنين من الدرجة 
ويستدلون  الثانية، 
ع��ل��ى ذل���ك م��ن خالل 
إحدى فقرات التقرير 
التي قال فيها شكيب 
بنموسى:« وسوف يهم 
الساكنة  النموذج  هذا 
األقاليم  ف���ي  ال��م��ق��ي��م��ة 
ساكنة  ولكن  المسترجعة، 
كلميم  من جهة  أخ��رى  أقاليم 
التاريخية  ال�����رواب�����ط  ب��س��ب��ب 
هو  ال��ذي  الجغرافي  واإلتصال  واإلجتماعية 
وباقي  ال��ب��الد  ج��ن��وب  ب��ي��ن  وس��ط��ى  منطقة 

ترابها«.
ألجل ذلك يطالب أصحاب الكتاب بالمساوات 
يتعلق  فيما  الصحراوية  األقاليم  باقي  م��ع 
كما  األخ����رى،  لألقاليم  تمنح  ال��ت��ي  بالمنح، 
يعتبرون أن مدينتهم إحدى أكبر المدن التي 
غطاء  تحت  ال��ع��ام،  للمال  كبيرا  نهبا  عرفت 

السياسة.

تقرير أبناء وادي النون

شكيب 
بنموسى

القاضي 
العيماني



متى يتم تعويض عائالت املغارة الذين 
اختفوا أيام القذافي

الرباط.األسبوع

تعويض  العراق،  ق��ررت حكومة 
ملخاطر  تعرضوا  الذين  املغاربة 
مادية ومعنوية، وتنكيل في عهد 
ص���دام ح��س��ن، وغ��ي��ر ذل���ك، مبا 
ف��ي ذل��ك والش���ك، امل��اي��ي��ر التي 
املغربية،  ال��ش��رك��ات  خ��س��رت��ه��ا 
التي كان يرأسها املقاوم ناضل 
قدمت  أن  سبق  التي  الهاشمي 
املغربية،  ل��ل��ح��ك��وم��ة  ش���ك���اوى 
التي  امل���اي���ي���ر  ع����ن  وك����ش����وف 

خسرتها.
احلكومة  على  يتيعن  وه��ك��ذا، 
امل���غ���رب���ي���ة، وع���ل���ى ض����وء هذه 
ال��س��اب��ق��ة أن ت��ف��ت��ح أي��ض��ا مع 

احلكومة الليبية اجلديدة، ملف 
امل��غ��ارب��ة ال��ذي��ن ك��ان��وا ضحايا 
االع��ت��ق��ال واالخ��ت��ف��اء ف��ي عهد 

الرئيس القذافي.
األسبوع  ج���ري���دة  أن  وم��ع��ل��وم 
كانت فتحت أيام القذافي ملفات 
الذين  املغاربة  بأسماء  وكشوفا 
اختفوا في ليبيا ولم يظهر لهم 
ال��ذي جعل السفير  أث��ر، الشيء 
العلوي،  املهدي  آن��ذاك،  املغربي 

وينكر  ال��ق��ذاف��ي،  جلانب  ينحاز 
ألية  تعرض  مغربي  أي  تواجد 
اع��ت��ق��االت ه��ن��اك، وي��ق��ن��ع وزير 

رئيسه  السابق  اخلارجية 
الطيب الفاسي، بأن ما نشر هو 
م��ج��رد ك���ذب، ال��ش��يء ال���ذي دفع 
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��ف��اس��ي، إلى 
رفع قضية ضد جريدة األسبوع، 
والضغط بوسائله اخلاصة على 
القضاء، الستصدار حكم بتهمة 
أن اجلريدة أساءت إلى العاقات 
املتميزة التي كانت جتمع السفير 

املغربي بالدكتاتور الليبي.

وك���ان���ت ح��ك��وم��ة ال����ث����ورة، قد 
القذافي  اغ��ت��ي��ال  بعد  اكتشفت 
وجود مقابر جماعية في مختلف 

بآالف  مليئة  أرجاء اجلماهيرية 
من  للكثير  احمل���روق���ة،  اجل��ث��ث 
واألجانب  امل��غ��ارب��ة  امل��واط��ن��ن 
ويرمون  يعتقلون  كانوا  الذين 
وكانت  ال��ق��ذاف��ي،  معتقات  ف��ي 
للمحكمة  ق��دم��ت  ق���د  األس���ب���وع 
كشوفا بأسماء املغاربة املختفن 
وحتى أرقام تلفونات عائاتهم، 
ه���ا ه���ي ح��ك��وم��ة ال���ث���ورة التي 

اجلماعية،  امل��ق��اب��ر  اك��ت��ش��ف��ت 
أبو  ال��ق��ذاف��ي،  مستشار  تعتقل 
ال��زوي الذي كان سفيرا  القاسم 
ملف  إذن،  وه���و  ال���رب���اط،  ف���ي 
م��ت��ش��اب��ك ي��ت��ي��ع��ن م��ع��ه على 
أن  املغاربة،  احملامن  بعض 
ي��ت��ول��وا فتح ه���ذا امل��ل��ف، أوال 
واملختفن،  الضحايا  إلن��ص��اف 
وثانيا لتنبيه السلطات اجلديدة 
في ليبيا، إلى ضرورة تعويض 
عائات الضحايا املغاربة، وملا ال 
إعادة فتح هذا امللف الذي عندما 
عليها  انقض  األس��ب��وع،  فتحته 
مع  عاقاتهم  م��ن  املستفيدون 
املجرم  هذا  عن  للدفاع  القذافي، 
الفتاك، وتبرئته بواسطة حكم من 
خطر  أن  رغم  املغربية،  احملكمة 
أجهزة القذافي كان قد أدرك حتى 
السفارة املغربية نفسها، والتي 
موظفن  اختفاء  عن  سكتت)...( 
كبيرين في السفارة سنة 2005،  
عبد الرحيم بوعام وعبد الكرمي 
اجلموع  إلى  إضافة  احملافظي، 
املسطرة أسماؤها من املختفن، 
ف��ي ل��وائ��ح ت��ت��واج��د ف��ي امللف 
زيان  احملامي  فيه  انبرى  ال��ذي 
بأنه  السفير،  باسم  القول  إل��ى 
في  مغربي  مختف  أي  يوجد  ال 

ليبيا.

تحت

 األضواء

المضيق .األسبوع

أكبر مسيرة شارك فيها اآلالف من األطفال 
الشموع  يحملون  وهم  والشبان،  والبنات 

بشوارع  الشريف  النبوي  املولد  عيد  ليلة 
حركة  فيها  توقفت  التي  املضيق،  مدينة 
أف���واج  ب��ع��ب��ور  لتسمح  وال���ش���راء  ال��ب��ي��ع 
موحدة  عيد  أزي��اء  يلبسون  وه��م  الصغار 

عليه  بالرسول  إش��ادة  أناشيد  وينشدون 
ال��ص��اة وال��س��ام. وق��د استغرب ع��دد من 
السواح املغاربة الذين كانوا يقضون عطلة 

العيد بالشمال لهذه الظاهرة.

العدل واإلحسان تنظم أكبر 
مسيرة في املضيق الشمال

5
 العدد: 726  اخلميس 31 يناير 2013
a l o u s b o u e a@ gm a i l . c o m

ما خفي

  كشف رئيس التشكيل اجلديد املعارض، 
الضباط  »تشكيل  واملسمى  اجل��زائ��ر  ف��ي 
األحرار«، أن الرئيس بوتفليقة، عقد صفقة 
 16 لشراء  هوالند  الفرنسي  الرئيس  مع 
طائرة نفاثة »رافال« دون استشارة أحد من 
احلكومة، وألغى بذلك صفقة مع السويد، 
مقابل دعم فرنسا له في الترشيح للرئاسة 

مرة أخرى.

 مت اعتقال مغربي في طهران، مؤخرا.. 
املخابرات  أج���ه���زة  ل���ف���ائ���دة  ي��ت��ج��س��س 
إلى  وصلوا  إذن  املغاربة  سيا،  األمريكية 
كل شيء، مع فارق بسيط، وهو أن إيران 
تستخدم هذا املغربي الذي نشرت صورته 
في تلفزيون سوريا، الذي أعطى اسم هذا 

املغربي، ليؤكد العمالة املغربية ألمريكا.

 ل��م ت��ص��در وزارة ال��ع��دل، أي ب��ي��ان عن 
في  السابق  العام  الوكيل  توقيف  ظ��روف 
م��راك��ش امل��س��اري، وال ال��ظ��روف ال��ت��ي مت 
كان يستعملها.  التي  السيارة  فيها حجز 
اعتبرت  مب��راك��ش  الفرنسية  القنصلية 

توقيف املساري ضربة قاسية في حقها.

 أغرب رقم في تاريخ االنحال املغربي، 
أن  أعلن  ح��ن  ال��وف��ا،  التعليم  وزي��ر  قدمه 
و640 شهادة  أل��ف  ب�17  توصلت  وزارت��ه 
ليبرروا  وامل��ع��ل��م��ن،  األس��ات��ذة  م��ن  طبية 
غيابهم، وأنه بقدر ما سجل غياب 55 ألف 
يوم عما في سوس، فإنه لم يسجل أي يوم 

غياب في الصحراء.

ن��زار بركة، أن ديون   ق��ال وزي��ر املالية،   
مداخيله،  على  تغطي  أصبحت  امل��غ��رب 
وفسر كامه بقوله: إن الديون بلغت 58 في 

املائة من الدخل، برافو لصراحة الوزير. 

بدار  امللكي  ال��ك��ول��ف  زوار  يستغرب    
ال��س��ام ف��ي ال��رب��اط م��ن احل��ال��ة املتردية 
ب��دءا من  الكولف،  التي أصبح عليها هذا 
بالنباتات  االهتمام  وعدم  البئيس  مدخله 
العشوائية التي غطت جنباته، إلى واجهته 
املتسخة اجلدران، مرورا باملقهى املتعفنة 

الطاوالت.

  على جماعة الرباط، عندما تعطي سيارة 
سائقوها  بها  ليقضي  فوركونيط،  شحن 
حاجاتهم)...( أن يوصوا السائق على األقل 
باحترام القانون، وهو ما لم يحصل طبعا 
مع سائق إحدى هذه الشاحنات البيضاء، 
خصوصا   ،156310 ج  رقم  حتمل  والتي 
وأن رجال الشرطة ال يعاقبون سائقي هذا 

النوع من السيارات الفوضوية.

األعلى  املجلس  تقرير   مبناسبة صدور 
الصحفين  ب��ع��ض  ج��ل��س  ل��ل��ح��س��اب��ات 
ف��ي »الم����اب« وه��م ي��ن��دب��ون ح��ال مهنتهم 
وبينما  املستوى،  ه��ذا  إل��ى  وصلت  التي 
ع��ب��ر أح���ده���م ع���ن ح��ن��ي��ن��ه ألي�����ام املدير 
مجال  إلى  انتقل  ال��ذي  املنصوري  ياسن 
الصحفين  أحد  تذكر   ،)..( اإلستخبارات 
في التلفزة تلك األيام التي كان يشرف فيها 
الداخلية في زمن البصري على  والي من 
األخير  هذا  للمشاهدين،  املعروضة  امل��واد 
الصحفين  تعويضات  أداء  يرفض  ك��ان 
الذين يعدون ربورتاجات تفوح منها رائحة 
»املرقة«، ويكتب لهم في تقاريره بأن »فان 
املكان  يقصد  امل��ك��ان«،  بعن  تعويضه  مت 

الذي أعد فيه الربورتاج. 

 بعض املتعصبن في القضية األمازيغية 
يحتفظون في بيوتهم مبنتوجات ذات نزعة 
تقدميها  عند  بها  ويفتخرون  انفصالية 
للضيوف، كما هو احلال بالنسبة إلحدى 
قنينات املاء املعدني التي حتيل على منطقة 
الريف، والتي لم جتد طريقها بعد إلى املدن 

الداخلية ويتم ترويجها في الشمال فقط.

الرباط.األسبوع

نوري السعيد، هو رئيس حكومة امللك فيصل ملك 
العراقي  اجليش  انقاب  به  أطاح  الذي  العراق 
ن��وري السعيد عاد  ن��وري السعيد. إال أن  وقتل 
لسان  على  ال  األي����ام،  ه��ذه  ال��ع��راق��ي��ن  لضمير 
احملتجن، لكن على لسان املسؤولن في حكومة 
الديكتاتور املالكي. وبعد أن قرر البرملان العراقي 
احلكومة،  ل��رئ��اس��ة  الترشيح  م��ن  امل��ال��ك��ي  منع 
من  نائب  ج��اء  منه،  للتخلص  وسيلة  كأحسن 
واحتج  البياتي  عباس  يسمى  البرملاني،  فريقه 
على قرار البرملان وق��ال، هل نسينا أيام رئيس 
احلكومة نوري السعيد، وقد بقي رئيسا للحكومة 
في  الرسمي  احلنن  م��رة.  عشر  ستة  العراقية 
العراق إلى عهد امللكية، وعهود نوري السعيد، 
وأكبر وسام  السياسي،  السقوط  منتهى  يعتبر 

على صدر امللكية في العراق.

رملاني عراقي يتأسف 
على أيام نوري السعيد

»حماس« عند العدل واإلحسان

سال.األسبوع

السام  عبد  الفقيه  الشيخ  ابنة  حضرت 
ال��ذي جرى  يس، وول��ده كامل يس، اللقاء 
في بيت فقيد حركة العدل واإلحسان، مع 
الفلسطينية  حماس  حركة  من  مسؤولن 
ومنظمة اجلهاد اإلسامي، وبن مسؤولن 

ع��ن ج��م��اع��ة ال��ع��دل واإلح���س���ان وأعضاء 
اإلرش��اد وق��د عملت أغلب وسائل  مجلس 
اإلعام املغربية، على التعتيم على احلادث 
رغم أهميته. ورغم اعتراف منظمتي حماس 
واجلهاد بأن حركة العدل واإلحسان، كانت 
في طليعة احلركات السياسية التي تساند 

قضية حترير فلسطن.

مقتطف من الئحة املغاربة املختفني في ليبيا

القذافي
الطيب 
الفاسي

مهدي 
العلوي

قياديون من جماعة حماس ومنظمة اجلهاد الفلسطيني في بيت الراحل »يس«
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عباس  خ���رج���ة  ت���ك���ون  ق����د 
الفاسي التي دعم من خاللها 
حلزب  اجلديد  العام  االم��ن 
االستقالل حميد شباط، آخر 
عهده بالصحافة هذه األيام.

حلزب  السابق  العام  األم��ن 
االس��ت��ق��الل وال�����ذي ن���ال ما 
املناضلن  سخط  من  يكفيه 
موقفه  بسبب  االستقاللين 
مقربيه  لبعض  ق��ال  األخير، 
أن�����ه ف����ي ع���ط���ل���ة، وأن������ه لن 

حزب  عن  جديد  من  يتحدث 
امليزان.

ع�������ب�������اس ق�����������ال ل���ب���ع���ض 
اتصلوا  ال��ذي��ن  الصحفين 
به، أنه لم تعد لديه أي صفة 
بها، »صفتي  التحدث  ميكنه 
سنة،  منذ  انتهت  ال��وزاري��ة 
حزب  في  كمسؤول  وصفتي 
اإلستقالل انتهت مع املؤمتر 
ف��ي عطلة،  أن��ا اآلن  األخ��ي��ر، 
وإذا أردمت شيئا ميكنكم أن 
تسألوا املسؤولن في حزب 
عباس  ي��ق��ول  اإلس���ت���ق���الل«، 

الفاسي.
أغ���ل���ب���ي���ة  أن  ي������ذك������ر 

مازالوا  اإلستقاللين 
الدوافع  ف��ي  ح��ائ��ري��ن 
جعلت  التي  احلقيقية 

ال����ف����اس����ي ي����ه����رع إل���ى 
للحزب  الوطني  املجلس 

بداية  ف���ي  ان��ع��ق��د  ال�����ذي 
شباط  ليدعم  يناير،  شهر 
يقاضونه  الذين  ويهاجم 
بقواعد  اإلخ���الل  بتهمة 
الدميقراطية في املؤمتر 

.)..(

عباس استراح وسكت عن الكالم المباح الرباط.األسبوع

بعبد  م��ع��روف  لكنه  حلسن،  ول��د  إسمه 
الله الشنقيطي، عن مؤخرا أميرا لكتيبة 
الفرقان خلفًا ليحيى أبو الهمام الذي عن 

بدوره أميرًا ملنطقة الصحراء. 
عبد الله الشنقيطي هو الناطق الرسمي 
لتنظيم  التابعة  الصحراء  منطقة  باسم 
والتي  اإلسالمي،  املغرب  ببالد  القاعدة 
تعتبر املنطقة السادسة للتنظيم وتشمل 
حيث  الكبرى،  والصحراء  مالي  شمال 
حتتوي على عدة كتائب، من بينها كتيبة 
عن  كثيرة  معلومات  توجد  الفرقان. ال 
مواليد  من  أنه  باسثتناء  االمير اجلديد 
عام 1981 بنواكشوط، من أسرة تنحدر 
من والية اترارزة جنوب موريتانيا. وقد 
تخرج ولد احلسن عام 2006 من املعهد 
اإلسالمية  والبحوث  للدراسات  العالي 

تواجده  أثناء  تخرجه  رسالة  قدم  حيث 
اتهامه  خلفية  ع��ل��ى  امل��دن��ي  ب��ال��س��ج��ن 
اجلهادية،  اجلماعات  إلح��دى  باالنتماء 
الرئيس  وحكم  االنتقالية  الفترة  خ��الل 

املوريتاني األسبق اعل ولد محمد فال. 
الله  )ع��ب��د  أو  ول����د احل��س��ن  اس��ت��ط��اع 
أن  التنظيم،  في  يلقب  كما  الشنقيطي( 
الصحراء،  إم��ارة  في  الفت  بشكل  يتقدم 
الشباب  م��ن  مجموعة  غ��رار  على  وذل��ك 
امل��وري��ت��ان��ي ال���ذي مت��ك��ن ف��ي السنوات 
والوعظ  اإلفتاء  في  التفوق  من  األخيرة 
القاعدة  لتنظيم  التابعة  الكتائب  وسط 
هؤالء  بن  من  اإلس��الم��ي،  املغرب  ببالد 
الشنقيطي،  الله  عبد  اسم  الشباب ظهر 
وذلك بعد ظهور أسماء أخرى من قبيل 
)قتيبة(، وإبراهيم  امللك ولد سيدي  عبد 
الذي  الشنقيطي(  أنس  )أب��و  ولد محمد 
أن  قبل  الصحراء  إلم��ارة  قاضيًا  أصبح 

يتم اعتقاله في اجلزائر.
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تقرير عن فضيحة »كوكا كوال« بميسورحــدث
ميسور.األسبوع

يثقون  ال  املواطنن  من  كثير 
التي  الغازية  املشروبات  في 
البقالن  على  توزيعها  يتم 
ف���ي ق��ن��ي��ن��ات زج���اج���ي���ة، مت 
مرة،  م��ن  أك��ث��ر  استعمالها 
ثقتهم  ع����دم  ه���و  وال���س���ب���ب 
التي  التنظيف  م��راح��ل  ف��ي 
هذه  ل��ه��ا  تخضع  أن  ي��ج��ب 

القارورات.
القاطنن  امل��واط��ن��ن  أح���د 
ف���ي م��دي��ن��ة م��ي��س��ور، عثر 
لتر   1 حجمها  قنينة  على 
الذي  »ه��واي«  من مشروب 
تنتجه مجموعة كوكا كوال، 

وبداخله قطعة حديدية.
هذا املواطن واسمه أحمد 
احملكمة  إل��ى  جل��أ  بنوني 

لبوملان،  اإلب���ت���دائ���ي���ة 
القنينة  معاينة  فطلب 
من لدن مفوض قضائي، 
ف����اس����ت����ج����اب رئ���ي���س 
بتاريخ  لطلبه  احملكمة 
فكان   ،2013 ي��ن��اي��ر   2
)الصورة(،  التقرير  هذا 
املفوض  فيه  يقول  ال��ذي 
عاينا   ..« ال���ق���ض���ائ���ي، 
ال���ق���ن���ي���ن���ة ال���زج���اج���ي���ة 
باملشروبات  اخل���اص���ة 
ال��غ��ازي��ة، م��ن ن��وع هواي 
ت���روب���ي���ك���ال م���ن ح��ج��م 1 
لتر والتي ال ت��زال مغلقة، 
شتنبر   7 إنتاجها  تاريخ 
2012، وتاريخ استهالكها 
هو 7 شتنبر 2013 حتمل 
وعاينا   f1  1526 رق�����م 

بداخلها قطعة حديدية«.

مبارك يستنجد مبلك السعودية و ن علي يدافع عنه نفسه
في أول حوار يدلي به بعد مغادرته تونس إثر 
2011 قال بن علي  يناير   14 سقوط نظامه في 
أنه لم يعط األوامر إلطالق النار على املتظاهرين 
وأنه كان يجهز إللقاء خطاب رابع تضمن قرارات 
مهمة. وت��اب��ع ف��ي احل���وار ال��ذي أدل��ى ب��ه ملوقع 
لم  إن��ه  بالفرنسية،  الناطق  سيكريه«  »تونسي 
إقناعه  يكن ينوي مغادرة تونس إال بعد أن مت 
ف��ي خطر  باتت  عائلته  وأف���راد  ه��و  ب��أن حياته 
وأنه ال ميكن ضمان احلماية لهم. وأوض��ح أنه 
أدويته  دون  الطائرة من  غ��ادر تونس على منت 
ونظارته على أمل العودة بعد وصوله إلى اململكة 
السعودية لكن الطائرة أقلعت عائدة إلى تونس 

دون إعالمه بينما كان ينتظر في املطار بجدة. 
وقال الدكتاتور محاوال تبرئة نفسه من املجازر 

التي وقعت طيلة أيام االنتفاضة التونسية التي 
شكلت انطالقة الربيع العربي أنه لم يعط األوامر 
ل����وزراء ال��داخ��ل��ي��ة وال��دف��اع إلط���الق ال��ن��ار على 
املتظاهرين خالل أحداث الثورة.  في هذا الصدد، 
يبرز »بدءا من يوم 8 يناير وبعد أن تلقيت تقارير 
عن مهاجمة مراكز للشرطة واحلرس الوطني من 
قبل إرهابين ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى 
باستعمال  األم���ن  ق���وات  إل��ى  تعليمات  وج��ه��ت 
أسلحتهم في حاالت دفاع شرعي عن أنفسهم«. 
وأضاف بن علي »أقسم أمام الله وأمام الشعب 
النار  التونسي أنني لم أعط أي أوام��ر بإطالق 
في  وزرائ���ي  أن  متأكد  وأن��ا  املتظاهرين..  على 
الداخلية والدفاع بريئان من التهم املوجهة إليهم، 
ومستعد للرد على كل االتهامات املوجهة الي أمام 
محكمة مستقلة«.وردا على سؤال حول األموال 

العثور  مت  التي  واألسلحة  وامل��خ��درات 
عليها في قصر سيدي الظريف الرئاسي 
نفى  الرسمي،  التلفزيون  على  وعرضت 
بن علي وجودها أصال في القصر مشيرا 
ك��ان��ت ض��م��ن اخلزينة  إل���ى أن األم����وال 
السوداء للرئاسة، وهو أمر معمول به في 
كل الدولة حسب تعبيره.وأوضح الرئيس 
 14 في  البالد  مغادرته  قبل  إنه  السابق 
يناير باجتاه السعودية كان ينوي القاء 
خطابه الرابع في الثامنة ليال حال عودته 
بعد تأمن وصول عائلته إلى السعودية. 
بارتداء  نصحوه  منه  املقربن  أن  وق��ال 
باعتباره  اخل��ط��اب  ف��ي  العسكرية  بزته 
القائد األعلى للقوات املسلحة. وقال بن 
علي »كنت أنوي إعالم الشعب أن البالد 
في خطر وأن مجموعات إرهابية قدمت 
من أوروبا وقد القينا القبض على البعض 

منها وأن خاليا إرهابية نائمة استيقظت، وأننا 
تعرضنا للخيانة من دولة عربية شقيقة وأخرى 
دولة غربية«. وأضاف بن علي أنه أراد أن يعلن 
في اخلطاب عن تأسيس حكومة وح��دة وطنية 
ب��رئ��اس��ة وزي���ر اخل��ارج��ي��ة آن���ذاك ك��م��ال مرجان 
ومب��ش��ارك��ة ع���دة أح����زاب م��ع��ارض��ة وشخصية 
لسنة واحدة  ت��دوم  ال��ب��الد،  داخ��ل  إسالمية من 
برملانية.  النتخابات  التحضير  مهمتها  وتكون 
كما أشار الرئيس السابق إلى أنه كان سيعلن 
عن  نهائيا  واالبتعاد  االنتخابات  إب��ان  تقاعده 
يستمر  علي  بن  أن  واملثير  السياسية.  احلياة 
في استعمال األطروحات التبريرية التي وظفتها 
بوجود  نظامه  ضمنها  وم��ن  العربية  األنظمة 
ذاته،  الوقت  وف��ي  البالد.  يتهدد  خارجي  خطر 
ليمثل  للبالد  يعود  ال  مل��اذا  يقدم توضيحات  لم 
أمام القضاء التونسي للدفاع عن نفسه من تهم 

االختالس واالغتيال.

النهاية للحكام الدكتاتوريين ..

الشنقيطي.. 
أمير كتائب 

القاعدة 
الجديد

بسم الله الرحمن الرحيم.....

أخي وعزيزي خادم احلرمن الشريفن امللك 
عبد الله..

 ليس بإمكاني كتابة رسالة كبيرة ملنع حراسي 
ف��ي السجن م��ن أن أك��ت��ب م��راس��ي��ل ب��ل إني 
السعودية  املصرية  وبالعالقة  بكم  أستنجد 
الكبيرة ومببادئ اإلسالم احلنيف أن تبذلوا 
جهدكم لنقلي إلى مستشفى في شرم الشيخ، 

لن أطيل عليكم والله هو القادر القدير وأما 
يا  الله  وليلهمكم  به  نستنجد  فعباده  نحن 

صاحب اجلاللة في احملافظة على املسلمن.
لله  واحلمد  بصحتكم  وحفظكم  الله  وفقكم 
أنكم جنحتم في إجراء عملية جراحية، وهذه 
الرسالة ستصل مع شخصية مصرية أثق بها 

وشكرًا. 
القاهرة من سجن أبو طرة 
أخوكم حسني مبارك

رسالة مبارك إلى ملك السعودية

عباس 
الفاسي

نسخة من تقرير املفوض القضائيالشنقيطي

  حسني مبارك 
طريح الفراش
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من القلب

محمد  مستشفى  إنشاء 
السادس في الدار البيضاء

العلمي  ال��ه��ادي  عبد  األس��ت��اذ  الزميل  كتب 
عنوان  مقاال  حتت  اليوم«  »مغرب  مجلته  في 
مسرح  إنشاء  فكرة  فيه  انتقد  الكبير  املسرح 
و400  مليار  ستبلغ  خيالية  مبيزانية  كبير 
بسيط  مبلغ  والكمال...  بالتمام  دره��م  مليون 
ماداموا  الفكرة  ه��ذه  اقترحوا  مل��ن  يبدو  كما 
ق��د ق����رروا وان��ت��ه��ى األم����ر. ب��ل وم���ادام���وا قد 
هذا  عليها  سيكون  التي  التصورات  وضعوا 
ترفيهيا  فضاء  سيرث  والذي  الضخم  املسرح 
كبيرا اسمه »ساحة احلمام« التي ال ميكن أن 
يكون طفل صغير قد عبر مدينة الدار البيضاء 
باعتها  من  واشترى  زاره��ا  قد  يكون  أن  دون 
في  ترسخت  قد  تكون  طفولية  لعبا  املتجولني 

ذاكرته.
فكرة  البيضاء  ال��دار  بحجم  ملدينة  الكبير  فاملسرح  نعم.  وال��ل��ه.  غريب 
نطرح  عندما  أيضا  عليها  ما  ولها  مالها  للفكرة  ولكن  نعم.  أي  محمودة. 
وأشد  أهمية  أكثر  بيضاوية  اجتماعية  أول��وي��ات  وبجوانبها  بهوامشها 

إحلاحا.
هدم  مت  عندما  املاضي  القرن  ثمانينيات  في  البيضاويون  حتسر  لقد 
الكبيرة.  هذه احلضارة  مفاخر  من  يومها  يعتبر  كان  الذي  البلدي  املسرح 
ب��دون سبب واض��ح. وتعالت  الهدم مع سبق اإلص��رار والترصد  يومها مت 
أصوات املسرحيني والنقاد واملبدعني وعشاق سيد الفنون وأبيها الشرعي. 
ولكن كل تلك األصوات التي تعالت حتى بحت حناجر أصحابها لم تشفع 
ضمادة  خير  السنوات  وكانت  الهدم.  آل��ة  من  تنقذه  ول��م  البلدي  للمسرح 

جلروح الصارخني فآل األمر إلى صمت يشبه النسيان.
 واليوم انطلقت فكرة إحياء املسرح الكبير مبدينة الدار البيضاء. والفكرة 
للمدينة  املادية  اإلمكانيات  مع  متناسقة  كانت  إذا  عليها  غبار  ال  قلت  كما 
وإذا لم تدخل في دائرة املشاريع القافزة فوق األولويات. ومبراجعة بسيطة 
ألقسام  خاطفة  وب��زي��ارة  العمومية  وشبه  العمومية  باملصحات  يحدث  ملا 
املستعجالت باملراكز اإلستشفائية احلكومية واخلاصة، سنكتشف انه كان 
أولى ثم أولى ألصحاب فكرة مسرح املليار و400 مليون درهم أن يستحضروا 
مشاهد الدماء وهي تسيل من أجساد تعرضت حلوادث أو لهجمات من طرف 
املنحرفني في جنح الليل فقضت الساعات الطوال في انتظار تلقي العالجات 
الكابحة للنزيف. كما كان عليهم أن يستحضروا مشاهد الصفوف الطويلة 
أمام بوابات املستشفيات في انتظار دور قد ال يسنح برؤية سحنة طبيب أو 
ممرض إال بعد عدة أشهر. وكلنا نعلم حق العلم كم يستغرق وصول الدور 
لدى شخص في مصحة عمومية لطلب عالج أو عملية جراحية.وبعد كل هذا 

يتحدثون عن مسرح كبير.
إنه من األولى واألجدى واألهم أن يتم تخصيص ميزانية ضخمة كهذه 
يستوعب  ضخم  مستشفى  وتشييد  البيضاء  بالدار  الصحة  معضلة  حلل 
وميتص حجم الطلب املتزايد على العالج. وتكفي نظرة واحدة للرقم الذي 
لنعلم حجم  راميد  الصحية  التغطية  نظام  من  االستفادة  طالبي  عدد  بلغه 
اخلصاص في قطاع الصحة. لهذا أقول ملن فكروا في املسرح قبل التفكير 
في من سيتفرجون به والذين امتص املرض كل رغبة في تقبل اإلبداع لديهم. 
أقول لهم: بدال من تخصيص ميزانية ضخمة كهذه لتشييد مسرح سيكون 
إقفالها والتي  التي مت  السينما  ذات يوم مصيره مثل مصير عشرات دور 
يتزايد عدد املغيبات منها، بدال من ذلك فكروا رحمكم الله في حتقيق أمل 
كان يراود  الراحل العظيم امللك احلكيم احلسن الثاني رحمه الله. أال وهو 
مستشفى كبير متعدد االختصاصات يكون أكبر مستشفى بالقارة اإلفريقية 
بل  به عشرات  وتتباهى  الذي ستتوارثه  الثاني  غرار مسجد احلسن  على 
الله  طيب  ال��راح��ل  امللك  أن  أذك��ر  زل��ت  ال  القادمة.  املغربية  األج��ي��ال  مئات 
ثراه، وبعد تشييد وتدشني مسجد احلسن الثاني التقيت جاللته، فسألته 
حينها:»بعد تشييدكم لهذه املعلمة الدينية واحلضارية العظيمة: هل تنوون 
تشييد معلمة أخرى في مجال آخر جاللتكم؟«فصمت قليال، ثم أجابني:« نعم، 
سوف يكون ملدينة الدار البيضاء حقها في العالج الكرمي وسأشيد مستشفى 
كبيرا ال مثيل له بقارة إفريقيا، وسيكون متوفرا على أرقى التجهيزات وأعظم 
األطباء املغاربة واألجانب، وسيكون متعدد االختصاصات ليجد فيه املغاربة 
األمراض.  ملا يوجد باخلارج ولكل  املناسب واملماثل  العالج  املغرب  وزوار 
كما سيكون فيه عدة أجنحة مخصصة للبحث العلمي والدراسات امليدانية 
بالتشخيص  اخلاصة  امل��ع��دات  أفضل  على  متوفرة  مختبرات  عن  ناهيك 
والتحليل بأدق املعايير العلمية« فسالت جاللته رحمه الله :«وأين سيكون 
من مستشفى احلسن  قريبا  :«سيكون  فورا  لي  فقال  العظيم«  االجن��از  هذا 

الثاني فالوعاء العقاري موجود واحلمد لله.«
بالعدول عن  البيضاء  الدار  أنادي وأطالب مجلس مدينة  لكل هذا فإني 
فكرة تخصيص مبلغ خيالي كهذا لتشييد مسرح في بلد يحجز فيه الناس 
دورهم لرؤية طبيب عمومي ملدة أسابيع وأسابيع. إن املطلوب هو استقبال 
وعالج الكم املتزايد من طالبي العالج. وتشييد مستشفى كبيرا بالدرالبيضاء 
سيعود باخلير ليس فقط على املرضى فحسب بل على االقتصاد البيضاوي 
برمتها، ألنه سيجلب املرضى األجانب الذين سيحلون باملدينة لعالج بدال من 
التوجه نحو العواصم الغربية. وبذلك سيتوفر دخل هائل يجعل املسؤولني 
قادرين حينها على التفكير في تشييد مناسب للمدينة. كما أن بناء مستشفى 
عمل،  فرصة  عن  الباحثة  العاملة  اليد  ويستوعب  التشغيل  سيحرك  كبير 
وسيجعل األطباء املغاربة يتنافسون على تقدمي أفضل ما لديهم من خبرة 
ما أحوج املرضى إليها، كما سيحرك البحث العلمي ويقدم اجلديد ملكافحة 
شبح األنني الذي يقض مضاجع املاليني من العاجزين عن مواجهة أسعار 
املصحات اخلاصة. فاملدينة في حاجة اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى 
مبعلمة  العظيمة  الدينية  معلمته  استكمال  يتمنى  كان  ملك  أمنية  حتقيق 
إنسانية هي مستشفى كبيرة بحجم مسجد احلسن الثاني وسيكون أشرف 

وأعظم وهو يحمل اسم »مستشفى محمد السادس«.

 رمزي صوفيا

الرباط:األسبوع

من  وه��و  ول��د محمد  السالك  ول��د  البشير  ناهي  اسمه 
مواليد 1934 بالعيون، ضابط عقيد بالسرية 6 للجيش 
الخيال،  من  أغ��رب  حكاية  يحكي  الداخلة،  في  الملكي 
ابتدأت منذ التحاقه بجيش التحرير سنة 1956، حيث 
اضطر للتخلي عن ممتلكاته والهرب من مدينة العيون، 
بعدما نفذ رفقة صديقه »بابا محمد األمين« وهو اليوم 
التي  المقاومة  العيون، إحدى عمليات  قائد في مدينة 

راح ضحيتها، أحد النصارى.
 ،1956 سنة  اإلستقالل  بعيد  المغاربة  احتفال  عز  في 

الناهي  البشير إختار  هو  الحقيقي  واسمه 
ب��ن ال��س��ال��ك ق��ت��ل أحد 
ال����م����س����ت����ع����م����ري����ن 
اإلس��ب��ان، ورغ���م أن 
تاجرا  ك��ان  البشير 

ك��ب��ي��را في 
»سوق  في  التجاري  محله  ترك  أنه  إال  العيون،  مدينة 
هكتار(..   3000( وأرضه   ،)2 )عددها  ومنازله  الزجاج« 
حكم  من  خوفا  التحرير  بجيش  وإلتحق  قوله،  حسب 

اإلعدام الذي كان يتهدده بسبب عمليته الوطنية.
ي��ق��ول ال��ن��اه��ي ال��ب��ش��ي��ر ب��ل��ك��ن��ة ص���ح���راوي���ة شبيهة 
لجيش  التاريخي  بالقائد  إلتحق  بأنه  بالحسانية، 
التحرير في الجنوب، ناضل الهاشمي، وشارك في عدة 
معارك إلى جانبه، من بينها معركة الرغيوة )منطقة قرب 
السمارة(، ومعركة روث سيدي أحمد العروسي، ومعركة 
دي الصفا، ومعركة الدشيرة ومعركة أم العشار ومعركة 

مركالة..
وقع السالك على سجل قتالي مشرف رفقة قائد جيش 
السبب  ه��ذا  ولعل  الهاشمي،  ناضل  الراحل  التحرير 
الذي جعله يوقع له شهادة االعتراف بالتميز... قبل أن 
تحل هياكل جيش التحرير، ليلتحق فيما بعد بصفوف 
الجيش الملكي، حيث سيلمع نجمه في صفوف القوات 
المسلحة الملكية، وتكفي النياشين المعلقة على صدره 

لتؤكد بسالة الرجل.
يرتبط  أن  قبل  هرمومو،  بمدرسة   1972 سنة  إلتحق 

اسمها باإلنقالبيين )..(، عندما كان مديرها هو ادريس 
تاركا  البيضاء  بالدار  بعد  فيما  إلتحق  ال��ذي  بنعمر، 
مكانه للخطابي محمد، وهو ابن زعيم الريف عبد الكريم 
الخطابي.. كما شارك في تحرير قناة السويس المصرية 
في حرب 1973 في تجريدة ذهبت من المغرب إلى مصر، 

كان من بين قادتها الدليمي )..(.
يتذكر الناهي البشير مساره بشكل غير مرتب، لكنه يقول 
أنه جاء من األقاليم الجنوبية إلى الرباط خالل األسبوع 
الماضي حامال في يده ملفا ضخما من الشواهد التي 
تؤكد حسن سيرته وسلوكه، وهو يوشح صدره بسبعة 
أوسمة، أحدها حصل عليه من يدي الرئيس المصري 
جمال عبد الناصر، بينما حصل على األوسمة األخرى 
وهو في الجيش الملكي، إما بسبب مشاركته الباسلة في 
حرب الرمال، حيث تمكن من أسر تسعة رجال جزائريين 
في معركة واحدة، كما تؤكد ذلك الشهادة الموقعة من 
لدن ادريس بنعمر العلمي عندما كان مفتشا عاما للقوات 

المسلحة الملكية.
كل المعارك والمنجزات 
السالفة الذكر لم تشفع 
ل��ل��ن��اه��ي ال��ب��ش��ي��ر في 
استعادة ممتلكاته التي 
ضاعت منه عندما هرب 
وإلتحق  ال��ع��ي��ون  م��ن 
ب���ج���ي���ش ال���ت���ح���ري���ر، 
البشير  وي����ل����خ����ص 
يقبل  ل��م  التي  قضيته 
والمحكمة  المحامون 
النظر  ال���ع���س���ك���ري���ة 
قوله(،  )ح��س��ب  ف��ي��ه��ا 
شكاياته  إح�����دى  ف���ي 
لالمريم  ال���م���رف���وع���ة 
المصالح  رئ����ي����س����ة 
للقوات  اإلج��ت��م��اع��ي��ة 
عن  الملكية،  المسلحة 
طريق قوله:» .. إنخرطت منذ صغري بصفوف المقاومة، 
تجارتي  ت��ارك��ا   1956 سنة  التحرير  جيش  وأع��ض��اء 
وأمالكي لشقيقي »المحجوب السالك«، وخالل سنة 1957 
باإلستعمار  ألحقناها  التي  الموجعة  الضربات  وبعد 
اإلسباني عمد هذا األخير إلى اعتقال عائلتي وتم حبس 
وهو  سنوات  ثالث  لمدة  السالك«  »المحجوب  شقيقي 
الذي كان يشرف على تجارتي، فاستولوا على محلين 
تجاريين، وعلى أربعة منازل وبقعة أرضية مساحتها 
الثالث،  العسكري  المستشفى  شمال  مربع  متر   3000
ناهيكم عن استيالئهم على 250 رأسا من اإلبل و400 

رأس من الغنم« )مقتطف من الشكاية(.
ولد السالك وهو أول كولونيل يلجأ إلى الصحافة من أجل 
المطالبة بما يسميها ممتلكاته، يؤكد في ختام رسالته 
ممتلكاته  استرجاع  من  يتمكن  لم  بأنه  مريم،  لال  إل��ى 
منذ خروج المستعمر اإلسباني من األقاليم الجنوبية، 
أكثر من ذلك تم ضم منازله للتكنة العسكرية التي يوجد 
فيها اليوم الفوج السابع للهندسة بالعيون، بينما تم 
تحفيظ البقعة األرضية المذكورة باسم القوات المسلحة 

الملكية، حسب قوله ومضمون الشكاية المذكورة«.

أول »كولونيل« صحراوي في اجليش يلجأ إلى 
اجلديد العهد  في  مبمتلكاته  ليطالب  الصحافة 

ناهي البشير يحكي لألسبوع قصة 
إلتحاقه بجيش التحرير ومشاركته 
في تحرير قناة السويس وحكاية 
»احتالل« أراضيه من لدن الثكنة 

العسكرية في العيون

ناهي البشير يتقلد 
أحد األوسمة

شهادة من 
المفتش 

العام للقوات 
المسلحة 

الملكية  على 
بسالة البشير
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ساندنا الدستور جتنبا 
لسيناريو مصر 

 موقفنا املساند 
ل��ل��دس��ت��ور ه��و موقف 
رجعنا  وإذا  سياسي، 
مبستوى  وارت��ق��ي��ن��ا 
للسياسة،  ال���ف���ه���م 
وحتدثنا عما يصطلح 
ع���ل���ي���ه »ال���س���ي���اس���ة 
مبعنى  ال���ن���ب���ي���ل���ة« 
تعنى  التي  السياسة 
العامة  ب��امل��ص��ل��ح��ة 
وللمواطنني  ل��ل��ب��ل��د 

للمغرب،  العامة  املصلحة  على  نحرص  فنحن 
للمساهمة  ذلك  فكان  املوقف  بهذا  قمنا  فحينما 
باقي  في  يقع  ما  لوقع  وإال  البالد،  استقرار  في 

البلدان، مثل تونس ومصر.
لحسن السباعي اإلدريسي )الطريقة البوتشيشية(

احلكومة ال تتوفر على السلطة 
حتى متارسها

احل����ك����وم����ة   
تتوفر  ال  احل���ال���ي���ة 
ال��س��ل��ط��ة لكي  ع��ل��ى 
ك����م����ا هو  حت�����ك�����م، 
احلال في احلكومات 
لكن  ال��دمي��ق��راط��ي��ة، 
فال  يبرئها،  ال  ه��ذا 
تخطيط  ألي  وج���ود 
وثمة  استراتيجي، 
لنفس  اس��ت��م��راري��ة 
اإلختيارات السابقة، 
ال  كافية،  غير  تظل  التي  احمل���اوالت  بعض  رغ��م 
بالنسبة إلى محاربة الفساد، وال بشأن تقليص 

الفوارق ورفع الظلم اإلجتماعي.
نبيلة منيب )الحزب اإلشتراكي الموحد(

قناة التفاهة امتياز
احلقائق  أه���م   
القناة  ف��ي  امل��ج��ه��ول��ة 
عندما  أن���ه  ال��ث��ان��ي��ة، 
الدين  ن��ور  تعيني  مت 
ال��ص��اي��ل م��دي��را عاما 
تسير  ك���ان���ت  ل��ل��ق��ن��اة 
الهاوية  اجت�����اه  ف���ي 
ومب����ج����رد م����ا ب����دأت 
مت  عافيتها  تستعيد 
تعيني مصطفى بنعلي 
جميعا  وش�����ه�����دن�����ا 

اليوم  حلد  ومازلنا  إليها،  وصلت  التي  احلالة 
نشهد مستوى اإلنحطاط الذي وصلت إليه القناة 

بحيث أصبحث قناة التفاهة بامتياز.
عمر سليم )صحافي سابق بدوزيم(

لم نلمس أي اجنازات في مجال 
حقوق اإلنسان 

نلمس  ل������م   
حقيقية  اجن������ازات 
حقوق  م���ج���ال  ف����ي 
اإلنسان سنة 2012، 
إمن����ا ش��ه��دن��ا سنة 
م�����ن اإلن����ت����ه����اك����ات 
لتلك  امل���ت���واص���ل���ة 
احل��ق��وق، م��ن خالل 
ت��������زاي��������د ح��������االت 
السياسي  اإلعتقال 
واحمل���������اك���������م���������ات 
اجلائرة، بل واحلفاظ على معتقلني دون محاكمة، 
املتظاهرين،  ض��د  ل��ل��ق��وة  امل��ف��رط  واإلس��ت��ع��م��ال 
وتورط القوات العمومية في العديد من األفعال 

التي يجرمها القانون، واستمرار التعذيب.

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

وجهــات نـظـــر

اإلج��ت��م��اع��ي، منوذج  ال��ض��م��ان 
ملف لشغل الرأي العام، هكذا حتدثت 
 29 يوم اخلميس  الصحفي  األسبوع 
وسائل  ك��ل  ب��خ��الف   ،2011 دج��ن��ب��ر 
بعض  بسهولة  صدقت  التي  اإلع��الم 
بنود تقرير جلنة تقصي احلقائق التي 
»الهيلع  البرملاني  املستشار  ترأسها 
 88 ف��ي  التقرير  كتبت  وال��ت��ي  رح���و« 
173 يوما،  ألف صفحة، »كتبوها في 
لتأخذوا فكرة عما يسمى باملستحيل 
وباحلشو اململ.. رئيس اللجنة وضع 
املهمالت  س��ل��ة  ف��ي  صفحة  أل���ف   88
ع��ن��دم��ا ق���ال ل��ل��ص��ح��ف��ي��ني:«ل��ق��د متت 
اإلستعانة في تقرير اللجنة بشهادات 
هاتفية مجهولة )..( وبشهود يعتبرون 

الصندوق خصما لهم« )..(.
كبير  لغط  رافقه  الذي  امللف  هذا 
 ،2002 سنة  كفضيحة  انفجاره  منذ 
حترك أخيرا بعدما قررت احملكمة بعد 
11 سنة اإلستماع إلى املدير السابق 
احلداوي،  رفيق  اإلجتماعي  للضمان 
الفرصة خالل  له  األخير سنحت  هذا 
أمام  م���رة  ألول  ل��ي��ت��ح��دث  األس���ب���وع 
بلمفات  نواجه  »لم  ويؤكد:  احملكمة، 
عشناه  دقيقة..ما  ووثائق  مضبوطة 

للضمان  ال���وط���ن���ي  ال���ص���ن���دوق  ف���ي 
اإلجتماعي، مخالف للوقائع التي جاء 
بها تقرير جلنة تقصي احلقائق الذي 

مت إعطاؤه أبعادا دعائية«.
احل��������داوي وه�����و امل����دي����ر ال����ذي 
اإلجتماعي  الضمان  قضية  انفجرت 
في عهده العتبارات معروفة )..(، اعتبر 
أن تقرير جلنة تقصي احلقائق عبث، 
الصندوق  إظ��ه��ار  حيث  م��ن  سيما  ال 

كمؤسسة  امل���غ���رب���ي  ال��ش��ع��ب  أم�����ام 
املال  تبديد  الشاغل  شغلها  عمومية 
العام  املفتش  يحاسب  لم  العام«.ملاذا 
للضمان  الوطني  للصندوق  السابق 
رفيق  ت���س���اءل  ه���ك���ذا  اإلج���ت���م���اع���ي، 
احل�����داوي ال����ذي ش��ك��ل ك��الم��ه أولى 
على  تسليطها  مت  التي  الضوء  نقاط 

التفاصيل غير املعروفة في امللف.
الضمان  مل��ل��ف  ح���ل  أك���ب���ر  ل��ع��ل 

أين  من  هو طرح سؤال  اإلجتماعي، 
الذين  املسؤولني  لك هذا على جميع 
مروا في الضمان اإلجتماعي، سواء 
تعلق األمر ب»مديرين« أو »مفتشني« 
لألسبوع مصدر  به  ما صرح  حسب 

مطلع في عدد 10 نونبر 2011.
احلداوي  رف��ي��ق  ج��اء  فعندما   «
إل����ى ال���ض���م���ان اإلج���ت���م���اع���ي، وجد 
أمامه نقابة قوية ال منازع لها، وهي 
النقابة اخلبزية )..( اإلحتاد املغربي 
أقوياء  رج��ال  أم��ام��ه  ووج��د  للشغل، 
ك��ان يقوم  م��ن  امل��ؤس��س��ة، منهم  ف��ي 
ب��ك��ل ش���اذة وف����اذة ف��ي ع��ه��د امل���دراء 
إن  فما  لذلك   )..( السابقني  العامني 
احلداوي  بأن  تقول  إشاعة  انتشرت 
األخرى  النقابية  ال��ق��وة  م��ن  م��ق��رب 
الدميقراطية  )الكنفدرالية  الصاعدة 
اخلالف  ب���وادر  ب���دأت  حتى  للشغل( 
سيما  ال  والنقابة،  امل��دي��ر  ب��ني  تظهر 
بعد ان��ت��خ��اب��ات امل��أج��وري��ن ف��ي عهد 
احلداوي على مكونات نقابية أخرى، 
كانت تبحث عن موطئ قدم في إحدى 
النقابيني  ل��ش��ي��خ  ال��ن��ق��اب��ي��ة  ال���ق���الع 
ال��ص��دي��ق..« )األسبوع  ب��ن  احمل��ج��وب 

عدد  10 نونبر 2011(.

هل يسقط القضاء مضامني تقرير »الهيلع« حول الضمان اإلجتماعي

قراءة في خبر

إقالة رئيس املجلس اإلقليمي لزاكورة 
عد إدانته تهريب الكحول

الصادر  الدستوري  املجلس  لقرار  تنفيذا 
قضية  في شان  املنصرم  أكتوبر   17 في 
عن  السابق  البرملاني  عنابة،  الغفور  عبد 
مدينة زاكورة ورئيس مجلسها اإلقليمي، وقد وجه عامل اإلقليم 
لإلجتماع خللال هذا  مللن  اإلقليمي  املجلس  أعللضللاء  إلللى  دعللوة 

األسبوع الختيار رئيس جديد وإعادة انتخاب أعضاء املكتب.
مجلس  عضوية  ومللن  اإلقليمي  املجلس  رئاسة  من  عنابة  إقالة 
قضائية  أحكام  عدة  لكراير، سببها صدور  يحيى  اوالد  جماعة 
املشروبات  وتهريب  والفساد  العلني  السكر  بتهم  ضده  جنحية 
الكحولية وغيرها، وكانت جلنة قضائية، قد حلت منذ أسابيع مبقر 
جماعة »اوالد يحيى لكراير« القروية حيث انتخب بها مستشارا 
جماعيا، ومن أعضاء اللجنة قاض وقائد قيادة متزموط، وقرروا 
من  أيضا  وإعفائه  اإلنتخابية  اللوائح  من  عنابة  على  التشطيب 

عضوية املجلس اجلماعي.

الصحة  كولو.. 
والراحة

كاد مشهد ُقبلة 
فيلم  بلللدايلللة  فلللى 
»الرجل  أجللنللبللى 
العنكبوتى« )Spider Man( عرضته 
شركة مصر للطيران على رحلتها رقم 
)847( املتجهة من القاهرة إلى الدار 
من  ألكثر  كارثة  فى  يتسبب  البيضاء 
مائة راكب، لوال شجاعة قائد الطائرة، 
املكون  له،  املساعد  والطاقم  الكابنت، 
من: ثريا وفا، وأمنية مصطفى، وُيسرا 
صبرى،  وعمرو  العاطى،  عبد  عاطف 
حميدة،  ومللحللمللود  صلللبلللرى،  وولللليلللد 
على،  تللوفلليللق  محمد  األمللللن:  ورجلللللى 

وأحمد سمير مبروك.
كلللان علللللى ملللنت هلللذه الللرحلللللة أكثر 
من مئة راكللب، منهم املستشار عادل 
احملكمة  رئيس  نائب  الشريف،  عمر 
رجال  مللن  وعلللدد  العليا،  الللدسللتللوريللة 
املدنى  املللجللتللمللع  ونللشللطللاء  اللللقلللانلللون 

املصريني والفلسطينيني واألردنيني.
دعوة  تلبية  كانت  فقد  املناسبة  أمللا 
من كلية احلقوق جامعة بيل األمريكية 

السنوى  مللؤمتللرهللا  فلللى  للللللمللشللاركللة 
األوسط.  الشرق  عن  عشر  اخلامس 
وتتعمد هذه اجلامعة العريقة أن تعقد 
مللؤمتللراتللهللا فللى إحلللدى ملللدن الشرق 
ألساتذتها  ُتللعللطللى  حللتللى  األوسللللللط، 
أهل  ملعرفة  وجللوديللة  فرصة  وطابها 
وفنونهم  عللاداتللهللم،  ومعرفة  املنطقة، 
ومشكاتهم بشكل مباشر، من خال 
املعايشة، ولو ملدة عشرة أيام. وطبعا 
الدارسني من  بأن  األمر عادة،  ينتهى 
التجربة،  تستهويهم  اجلللامللعللة  طلبة 
بل  اإلقلللاملللة،  ملللدة  مللن  بعضهم  فيمد 
ويقرر بعضهم اآلخر أن يتخصص فى 
دراسللات الشرق األوسللط، إلى جانب 
يذهب  منهم  وعدد  للقانون.  دراستهم 
أبعد من ذلك فيكتشف »اإلسام« كدين 

وكحضارة، وقد يعتنق اإلسام.
وهذا ما فعلته مثا احملامية النابهة 
انللتللصللار راب، أسللتللاذة الللقللانللون فى 
جامعة هارفارد. ولذلك فقد عادت مع 
الوفد املصرى الذى شارك فى مؤمتر 
الشريف  األزهلللر  تلللزور  لكى  الللربللاط، 

القانون  عللللن  ملللحلللاضلللرات  وتلللللللقلللي 
واألديان املقارنة، فى كل من اجلامعة 
األمريكية بالقاهرة، ومركز ابن خلدون 

للدراسات الدميقراطية.
ولكن هذه اجلوانب املضيئة لتجربة 
حوار الثقافات واألديللان، ال تخلو من 
غاة  بعض  فيها  يتسبب  انتكاسات 
مللا حدث  مللثللا،  ذللللك،  مللن  املسلمني. 
على ظهر الطائرة املصرية املتجهة إلى 

الدار البيضاء.
حتاول  للطيران  مصر  شركة  وألن 
إلراحة  خدماتها  مبستوى  االرتللقللاء 
املسافات  رحللللات  علللللى  مللسللافللريللهللا 
الطويلة، فإنها تعرض على املسافرين 
أحد  أن  وتللصللادف  فيلمني.  أو  فيلما 
 Spider( العنكبوتى«  »الرجل  أفام 
بني  بللقللبلللللة  مللشللاهللده  تللبللدأ   ،)Man
من  وفد  وكللان  وصديقته.  الفيلم  بطل 
حزب  مللن  مغربيا  مللسللافللرا  عللشللريللن 
أتى  والتنمية« اإلسامى، قد  »العدالة 
إلى مصر، ليزور قطاع غزة كنوع من 
التضامن مع حكومة حماس، وإسهاما 

املفروض  احلللصللار  كللسللر  فللى  منهم 
وهو   .2007 عللام  منذ  الللقللطللاع  على 
التنويه  ويستحق  منهم،  كللرمي  سلوك 

واإلشادة.
املغاربة  اإلسللاملليللني  اإلخللللوة  لللكللن 
»الرجل  فلليلللللم  فلللاحتلللة  يللعللجللبللهللم  للللم 
املتبادلة  القبلة  بسبب  العنكبوتى«، 
كبيرهم  فطلب  الفيلم.  وبطلة  بطل  بني 
من طاقم الطائرة إيقاف عرض الفيلم 
على الفور.. وحاول طاقم املضيفني أن 
املغاربة،  اإلساميني  غضب  ميتصوا 
حتى  أعينهم،  على  غللمللامللات  بتقدمي 
أن  لهم  كما شرحوا  الفيلم.  يللرون  ال 
على الطائرة أكثر من ثمانني مسافرا 

آخرين، يريدون مشاهدة الفيلم.
املللغللاربللة صّمموا  اإلخلللللوان  ولللكللن 
الفيلم.  علللرض  بللإيللقللاف  طلبهم  علللللى 
واشللتللد الللهللرج وامللللللرج، للليللسللت فقط 
وطللاقللم ضيافة  املغاربة  اإلخلللوان  بللني 
»مللصللر للللللطلليللران«، ولللكللن أيللضللا بني 
اإلخوان املغاربة وبقية املسافرين على 

الطائرة...

لهذا السبب كاد »أفتاتي« أن يسقط طائرة مصرية ها 100 راكب

مزوار رئيس حزب التجمع الوطني لألحرار ونبيل بنعبد الله األمني العام حلزب التقدم 
هذه  البسكويت،  أكل  على  »يتخاطفون«  الصبيحي  محمد  الثقافة  ووزيللر  واإلشتراكية 
الصورة عادت لتروج بقوة مبناسبة صدور تقرير املجلس األعلى للحسابات الذي كشف 

عن عجز عدد كبير من االحزاب عن تبرير ما تنفقه مبعدل بلغ 28.5 مليون درهم.

اإلستماع إلى رفيق الحداوي بعد مرور 11 سنة على اتهامه بإهدار الماليير

المسافرون هبطو مضطرين في احد المطارات الجزائرية

خديجة الرياضي )الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان(

 رفيق
احلدواي
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الدميوقراطي  ال��ت��أوي��ل  م��ف��ه��وم  أب���ان  بالفعل  ه��ل 
داخل  دميوقراطية  روح  ض��خ  ف��ي  محدوديته  ع��ن 
الدستور اجلديد؟ وهل ميكن القول بأن هذه العملية 
استنفدت أغراضها، وأبانت عن عجزها في ترميم 
لتطلعات  لم يستجب متاما  الذي  البناء الدستوري 
القوى احلية في دستور دميوقراطي يكرس قواعد 
النظام البرملاني كما هو متعارف عليه في األنظمة 

الدستورية احلديثة ؟
أعتقد بأن اجلزم مبحدودية الدور الوظيفي ملفهوم 
التأويل الدميقراطي سابق ألوانه، مادمنا لم نستكمل 
بعد جميع مراحل اللحظة التأسيسية، ومادام جدول 
األعمال التشريعي مقبل على محطات هامة تتمثل 

في صياغة القوانني التنظيمية.
في  تكمن  وأهميتها  التنظيمية  القوانني  خطورة   ..
كونها حتتل املكانة الثانية في تراتبية القوانني بعد 
الدستور، وهي قوانني مكملة للدستور تقوم بتفصيل 

املواد التي وردت فيه على سبيل اإلجمال.
صياغتها  متت  إذا  التنظيمية  القوانني  فإن  ولذلك 
بخلفية دميوقراطية فسنكون أمام نصوص تؤسس 
استكمال  في  وتسهم  حقيقي  دميوقراطي  النتقال 
بناء دولة املؤسسات والقانون، وإذا متت صياغتها 
إفراغ  عملية  أم���ام  س��ن��ك��ون  ف��إن��ن��ا  ق��دمي��ة  بعقلية 
وهي  الدميوقراطي،  محتواه  من  اجلديد  الدستور 
دستور  على  دافعوا  للذين  بالنسبة  محبطة  نتيجة 

2011 عن قناعة واعتبروه يؤسس مللكية ثانية..
بالتفاعل  القاضي  املوقف  على  ندافع  كنا  عندما 
اإليجابي مع مشروع الدستور اجلديد، فإلدراكنا 
بأن مشروع الوثيقة الدستورية يتضمن الكثير من 
عناصر التطور مقارنة مع دستور 1996، لكن كنا 
دائما نربط ذلك بالتأويل اإليجابي للدستور، وقد أكد 
البيان الصادر عن املجلس الوطني حلزب العدالة 
 18 يوم  الدستور  مضامني  مناقشة  بعد  والتنمية 
يونيو على »أن أي نص دستوري مهما كانت جودته 
لن يؤتي ثماره املرجوة في غياب ثقافة دميوقراطية 
تسري في مفاصل الدولة واملجتمع، ودون فاعلني 
تنزيل  على  قادرين  وأكفاء  سياسيني دميوقراطيني 
مضامينه على أرض الواقع، ومن خالل الدفاع عن 

أكثر التأويالت دميوقراطية لنصوصه«..
وهو ما يعني أن التأويل الدميوقراطي ينصرف إلى 
تفسير معني من بني تفسيرات أخرى ممكنة، لكن 
أي  الدميوقراطي،  للفهم  انتصاره  هو  الذي مييزه 
للتفسير الذي يتالءم مع مفهوم الدميوقراطية كقيمة 

كونية لها تطبيقات معروفة.
إلى  االنتباه  إلى ض��رورة  ملحة  اليوم هناك حاجة 
املمارسة ورصد التطبيق العملي ملقتضيات الدستور 
ومدى مالءمته للتأويل الدميوقراطي للدستور، وعدم 
االكتفاء بالقراءة النظرية للنص، ومحاكمة املمارسة 
التعاقد  الذي مت  الدميوقراطي  التأويل  مفهوم  إلى 
الدستوري  النص  وأن  بشأنه بني اجلميع، خاصة 
في  للمضي  هائلة  إمكانيات  يتيح  أيدينا  بني  الذي 

هذا االجتاه.
يحتاج  ج��ام��دة  كوثيقة  ال��دس��ت��وري  ال��ن��ص  طبعا 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى ال���ق���راءة ال��ق��ان��ون��ي��ة، إل���ى امتالك 
قراءة  إلى  نصل  حتى  السياسي،  التحليل  أدوات 
واقعية ومتوازنة ، قراءة لها عالقة بالسير اليومي 
للمؤسسات وتراعي مستلزمات التكيف الضرورية 
قانونية  ق���راءة  وليست  الفاعلني،  جلميع  بالنسبة 

جامدة.

من هنا وهناك

هل استنفذ التأويل 
الدميوقراطي أغراضه؟ ت����������وح����������دت 

شخصيات  ع�����دة  
ونقابية  سياسية 
وصحفيون موريتانيون  في عريضة 
بإيقاف  خاللها  من  طالبوا  موحدة 
مخيم  ملعتقلي  االحتياطي  احلبس 
إحالة  ت��ق��رر  أن  ب��ع��د  ازي����ك  اك����دمي 
املتهمني على احملكمة العسكرية في 

فاحت فبراير املقبل.
على  امل����وق����ع����ون  اس���ت���ن���ك���ر  و 
أخبار  موقع  نشرها  التي  العريضة 
املغربية  السلطات  »إقدام  موريتانيا 
على احلبس التحفظي ل 24 ناشطا 
محاكمة،  دون  من  سنتني  من  ألكثر 
باملجموعة  الدفع  تشجب  انها  كما 

املذكورة« 
وضمت الالئحة االولية عشرات 
توقيعات  رأس��ه��ا  على  التوقيعات 
محمد   : منهم  م��وري��ط��ان��ي��ني  ن���واب 

املصطفى  الدين،  بدر  ولد  املصطفى 
محمود  محمد  الرحمن،  اعبيد  ول��د 
ول���د مل���ات، ال��س��ي��دة امل��ع��ل��وم��ة منت 
ديالو،  ماليك  كادياتا  السيدة  بالل، 
ببان،  ول��د  محمد  الشيخ،  ول��د  كباد 
ولد  بداهية  السخاوي،  ولد  شيخنا 
اسباعي، القاسم ولد باللي، با عليو 
اب��را، محمد ول��د سيدي ول��د دالهي 
للدفاع  املوريتاني  احل��زب  )رئ��ي��س 
البيئة(، جدو ولد احمد )رئيس  عن 
الدميقراطي(،  الشباب  احت��اد  حزب 
ع��م��ر ول���د ع��ب��د ال��ل��ه )رئ��ي��س حزب 
عصبة املوريتانيني من اجل الوطن(، 
س��ي��دي��ن ول����د م��ح��م )رئ���ي���س حزب 
املصطفى  االم���ام  محمد  االص���الح(، 
الدجي  الرفاه(،  العام حلزب  )األمني 
ال��ع��ام للتحالف  ات����راووري )األم���ني 
يالي  ول��د  عمر  التقدمي(،  الشعبي 

)وزير سابق(، 

شخصيات موريتانية وازنة تطالب اإلفراج عن معتقلي اكدمي إزيك

عبد العالي حامي الدين

ال��ن��واب خ��الل بداية ه��ذا األس��ب��وع في إطار  سجل مجلس 
عبداإلله  احلكومة  رئيس  ملساءلة  املخصصة  الشهرية  اجللسة 
بنكيران أن هناك تضاربا في األرقام من حيث عدد رجال األمن 

املنتشرين في املدن املغربية. 
التي  اجللسة  نفس  داخل  االشتراكي  الفريق  فيها  أكد  فقد 
كان محورها االمن وتنمية العالم القروي، توفر املغرب فقط على 
االقتصادية  العاصمة  وأن  الرتب  أم��ن مبختلف  رج��ل  أل��ف   75
ألف   55 إلى  حاجة  في  وحدها  البيضاء  ال��دار  مدينة  للمملكة 

رجل أمن.
واملعاصرة  األصالة  فريق  عن  التهامي  أحمد  قال  حني  في 

خالل نفس اجللسة إن املغرب يتوفر فقط على 45 
ألف رجل أمن وأن هذا العدد غير متناسب مع 
عدد سكان املغرب الذي يصل 35 مليون مغربي.

املغربي  للمنتدى  التنفيذي  املكتب  ضع  و 
الوكيل  من أجل احلقيقة واإلنصاف طلبا لدى 
بوجده  االستئناف  محكمة  ل��دى  للملك  ال��ع��ام 
قد  مدفونة  بشرية  رف��ات  ح��ول   حتقيق  لفتح 
مقر  جوار  الطريق  تهيئة  أثناء  مؤخرا  وجدت 
الدرك امللكي بفكيك ويحتمل أن تكون لضحايا 

االنتهاكات اجلسيمة حلقوق االنسان. 
و طالب  املنتدى املغربي من أجل احلقيقة 
االنتهاكات  لضحايا  بوصفه ممثال  واإلنصاف 
وإخبار  اإلن��س��ان،ب��إخ��ب��اره  حل��ق��وق  اجلسيمة 
التي  اإلج���راءات  بكل  والضحايا  العام  ال��رأي 
ستتخذها النيابة العامة بوجدة في هذا الشأن 
أج��ل احلقيقة  م��ن  امل��غ��رب��ي  امل��ن��ت��دى  و متكني 

العمليات  ك��ل  ف��ي  م��ن احل��ض��ور  واإلن���ص���اف 
وتتبعها. 

وتطبيق  م����راع����اة  امل���ن���ت���دى  ط���ال���ب  ك��م��ا 
احلالة،  هذه  في  الالزمة  القانونية  املقتضيات 
الدولية  واملواثيق  النصوص  مقتضيات  وكذا 
هذه  ت����ؤدي  أال  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  و  ال��ص��ل��ة  ذات 
العمليات اجلارية إلى إتالف القرائن أو تغيير 
بخصوص  احلقيقة  إظ��ه��ار  شأنها  م��ن  معالم 

الرفات املذكورة. 
كما شدد على مراعاة حقوق ذوي الضحايا- 
إن وجدوا- مبا في ذلك حتديد هويات أقاربهم 

، وتسليمهم رفاتهم وكل ما يدخل 
في باب حقوقهم.

التحقيق في مصدر العظام التي وجدت مدفونة جوار الدركالبرملانيون ال يعرفون عدد رجال األمن
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ت��وف��ي أم���ني س��ر حركة 
أبو  العقيد  االنتفاضة،  فتح 

موسى يوم الثالثاء 
دمشق  في  املاضي 
ع��ن ع��م��ر ن��اه��ز 85 
معاناته  بعد  عاما، 
مع املرض، بحسب 
مسؤول  أف�����اد  م���ا 
احلركة  ه����ذه  ف���ي 
لنظام  امل����وال����ي����ة 
السوري  الرئيس 
ب������ش������ار االس���������د، 
معا  ول����ط����ه����ران 
وق�������ال امل����س����ؤول 
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي ، 
مراغة  سعيد  إن 
امل���ع���روف ب«اب���و 
موسى« توفي فجر 
ي��وم ال��ث��الث��اء في 
مستشفيات  أح��د 
ال������ع������اص������م������ة 

السورية.
العام  في  فتح-االنتفاضة  ونشأت حركة 
التي  »فتح«  حركة  عن  انشقاقها  بعد   1983
الراحل  الفلسطيني  الرئيس  يتزعمها  ك��ان 

ياسر عرفات.
قوية  بعالقات  الناشئة  احلركة  وحظيت 

م��ع دم��ش��ق وط���ه���ران، م��دع��وم��ة م��ن القوات 
ال��س��وري��ة ال��ت��ي ك��ان��ت م��ت��واج��دة ف��ي لبنان، 
ك������رأس ح���رب���ة في 
ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات من 
ال�����ق�����رن امل����اض����ي 
مقاتلي  ل�����ط�����رد 
البقاع  م����ن  ف���ت���ح 
لبنان(  ش���رق  )ف���ي 
طرابلس  وم��دي��ن��ة 
)شمال(، ودارت بني 
معارك  احل��رك��ت��ني 
عنيفة، ودفعت هذه 
بعرفات  امل����ع����ارك 
في  الثاني  والرجل 
الوزير  خليل  ف��ت��ح 
»اب���و  امل����ع����روف ب 
إل��ى مغادرة  ج��ه��اد« 

األراضي اللبنانية.
وش��ك��ل��ت ف��ت��ح-

االن���ت���ف���اض���ة ج����زءا 
التنظيمات  م�����ن 
التي  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة 
دمشق  م���ن  ات���خ���ذت 
وعارضت  ل��ه��ا،  م��ق��را 
السلطة  ب����ني  ال����ت����ف����اوض  م���س���ار  ب���ش���دة 
الفلسطينية وإسرائيل، ال سيما اتفاق اوسلو 
الذي جرى التوقيع عليه العام 1993، وبقيت 

محبذة للكفاح املسلح ضد الدولة العبرية.

كان على خالف دائم مع الراحل ياسر عرفات استنفار اجليش املغري 
وفاة زعيم حركة فتح الفلسطيني الذي كان املوازاة مع حرب مالي

يساند شار األسد تقدمت القوات الفرنسية واملالية 
بشكل سريع للغاية نحو شمالي مالي 
املتشددة  التنظيمات  عناصر  لطرد 
التي سيطرت  األم��اك��ن  م��ن  القاعدة  فلك  ف��ي  وال��دائ��رة 
قلق  ي��زداد  العسكري،  التقدم  ه��ذا  وم��ع  سابقا.  عليها 
األوروبية  الدول  األمازيغي وقلق   � العربي  املغرب  دول 
اجلنوبية من تسلسل هذه العناصر حتت الضغط نحو 

الشمال وتنفيذها ألعمال إرهابية.
ووفق املعلومات التي حصلت عليها جريدة »القدس 
العربي« من مصادر مغربية وأوروبية، يجري الرفع من 
مستوى االستنفار في دول املغرب العربي ومن ضمنها 
اسبانيا  أوروب���ا وأس��اس��ا  وك��ذل��ك دول جنوب  امل��غ��رب 
القريبة من منطقة النزاع السيما في الواجهة األطلسية 
الغربية.  ال��ص��ح��راء  قبالة  ال��ك��ن��اري  ج��زر  ت��وج��د  حيث 
وأقدم  استنفار  حالة  في  مثال  املغربي  اجليش  ويوجد 
مثل هذه  في  البرية واجلوية  الدوريات  من  الرفع  على 

احلالة لرصد تسرب املتشددين. 
وما يقوم به املغرب تقوم به دول أخرى من ضمنها 
احلدودية  ال��ن��ق��اط  كبير  بشكل  ت��راق��ب  ال��ت��ي  اسبانيا 
امل��ش��ت��رك��ة م��ع امل��غ��رب وق����وارب ال��ه��ج��رة وخ��اص��ة من 
من  تنطلق  ق��د  التي  أو  الكناري  ج��زر  نحو  الصحراء 
اجلزائر نحو شواطئ شرق األندلس، ومن ضمن العوامل 
الرئيسية التي جتعل املغرب وباقي الدول ترفع مستوى 
االستنفار هناك التقدم السريع للقوات الفرنسية واملالية 
والتشادية  النجيرية  وأساسا  اإلفريقية  القوات  وباقي 
جرى  يومني  ظرف  في  إذ  القاعدة،  تنظيم  معاقل  نحو 
استعادة مدينة كاو والوصول الى مشرف متبوكتو التي 

سقطت أمس وغادرها املتشددون.
أساسا  يعني  واإلفريقية  الفرنسية  ال��ق��وات  تقدم 
بدأوا  ال��ذي��ن  القاعدة  متشددي  على  اخل��ن��اق  تضييق 
ي��رح��ل��ون ف��ي اجت���اه أق��ص��ى ش��م��ال م��ال��ي وه���ذا يعني 
االقتراب الى احلدود اجلزائرية واملوريتانية، وسيترتب 

عنه االقتراب من احلدود املغربية

 بعض مخلفات
مخيم كدمي ايزيك
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حاوره:سعيد الريحاني

< شهدت بعض املناطق في اقليم احلسيمة مؤخرا 
صداما بني السلطات العمومية واملواطنني بسبب احلرب 
على زراعة القنب الهندي، بوصفك نائبا برملانيا عن تلك 

املنطقة، ماذا حدث بالضبط؟
} الدولة كعادتها تقوم كل سنة بحمالت ملنع 
هذه الزراعة، التي أصبحت تشكل موروثا لساكنة 
معينة، هذا األمر ال ينطبق على دائرة احلسيمة 
كلها، ولكنه ينطبق على بعض الدوائر مثل دائرة 
تاركيست وكتامة وبني بوفراح.. مما يعني أننا 
ساكنة  أي نصف  نسمة،  أل��ف   250 عن  نتحدث 

احلسيمة وجزء من دائرة بني ورياغل..
كما قلت الدولة تقوم كعادتها بحملة حملاربة 
هذه الزراعة التي يحرمها القانون، ومع األسف 
فالقانون ال يحل هذا املشكل، هذا من جهة، ومن 
جهة أخرى هناك ضغط أروبي يتعرض له املغرب 
مغالطة  هذه  للحشيش،  مصدر  أنه  اعتبار  على 
األروبيني يحملوننا املسؤولية  خطيرة جدا ألن 
انتشار  في  املسؤولية  ويحملوننا  الهجرة،  في 
امل���خ���درات، ف��ي ح��ني أن ه��ن��اك م��خ��درات أقوى، 
من  تستخرج  التي  امل��خ��درات  تلك  م��ن  وأخ��ط��ر 

القنب الهندي.
أن  يجب  يريدون حال،  كانوا  إذا  األوربيون 
جنلس لألرض ويجب أن يكونوا معنا ألنهم هم 
من يشجعون هذه الزراعة، من خالل أسواقهم التي 
تعكس تزايدا في الطلب على احلشيش املغربي.. 
فهؤالء الفالحني في منطقة كتامة أو الشاون أو 
غيرها يشتغلون حلساب أروبا، مبعنى أن أروبا 
هي التي تشجع هذا األمر من خالل الترخيص 
القانوني  اإلذن  وتعطي  )كافي شوب(،  للمقاهي 
ما  ولكن  احلشيش،  من  كمية  ش��راء  في  باحلق 
يحصل هو أن احلشيش املغربي مطلوب بصفة 
أكثر في أروبا رغم تواجد أنواع أخرى قادمة من 

أفغانستان ودول أروبا.
املئة  في   80 يتحملوا  أن  يجب  األروب��ي��ون 

أو  90 في املئة من املسؤولية في انتشار زراعة 
القنب الهندي، من الذي حول »الكيف« إلى مخدر، 
األروب��ي��ون؟ بعدما كان يباع في األسواق  أليس 
الذين  ه��م  »ال��ب��ص��ل«،  و«الشيبة«  »النعناع«  م��ع 
استخرجوا منه احلشيش وهم الذين حولوه من 

مادة نافعة إلى مادة ضارة.

»الكيف« منتوج فالحي وأروبا مسؤولة 
عن »شيطنته« 

بأروبا،  الهندي  القنب  زراع��ة  تربطون  )مقاطعا(   >
والواقع أن هذه النبتة تعرف انتشارا كبيرا في املغرب؟

أو  »الكيف«  املفاهيم،  توضيح  يجب  أوال   {
منتوج  وه��و  فالحية،  م��ادة  ه��و  الهندي  القنب 
الشعير والعنب و»الكرموس«،  فالحي مثله مثل 

أن  امل���خ���درات ومي��ك��ن  م��ن��ه  أن تستخرج  مي��ك��ن 
تصنع منه األدوية واملواد العطرية والصناعية.. 
إذا كان هناك ضرر فالدولة يجب أن تدخل  نعم 
على اخلط لتحول هذه الفالحة من زراعة ضارة 
إلى زراعة نافعة.. »الكرموس« مثال ليس حراما 
»املاحيا« يصبح »حراما«،  إذا صنعت منه  ولكن 
نحن نتحدث عن فالحة اعتاد عليها سكان منطقة 
معينة  بدائل  على  البحث  من  الب��د  إذن  معينة، 
للقضاء على هذه الزراعة، أما حتارب وهي املورد 
الوحيد لعيش الساكنة فهذه مقاربة فاشلة 100 

في املئة.
< تريد أن تقول  أن الدولة يجب أن تسمح بزراعة 

القنب الهندي؟
} ال أقول ذلك، نحن أوال ضد انتشار املخدرات، 

لكن أنا أحت��دث عن الكيف، أما املخدر يجب أن 
يواجه بالقوة والقانون.. نحن هنا نقول للدولة، 
يجب أن نفتح احلوار أوال، وفي هذا الصدد طلبنا 
عقد لقاء مع وزير الداخلية في ارتباط باألحداث 
األخيرة التي شهدتها مدينة احلسيمة، وسبق لنا 
أن عرضنا املوضوع على احلكومة من خالل جلنة 
الداخلية خالل هذه السنة وخالل السنة املاضية.. 
هذه ظاهرة موجودة شئنا أم أبينا، »احلشيش« 
موجود في احلسيمة وتاونات والشاون، ووزان.. 
اليوم  ح��دود  إلى  املبذولة  احلكومة  ومجهودات 
أن  نعلم  عندما  قيمتها  م��ن  ننتقص  أن  ميكن 
املنطقة فرخت 15 ألف سجني، و30 ألف مبحوث 

عنه، أي أن الساكنة كلها في سراح مؤقت.
املنافسة  غرضها  األروب��ي��ة  املواقف  لألسف 
اإلقتصادية وفسح املجال أمام بعض املنتوجات 
التي ينتجونها لكي تدخل إلى األسواق املغربية 
واخلطورة  التبغ،  أن���واع  وبعض  الكحول  مثل 
الهرويني  القوية، وهي  املخدرات  من  تأتي  كلها 
والكوكايني، أما القنب الهندي فهو يحتل درجة 
منظمة  حسب  امل��خ��درات  تصنيف  ف��ي  متدنية 
الصحة العاملية التي تضعه في املرتبة السادسة.

تصرفات القائد كانت سببا في أحداث 
بني جميل

< أمينكم العام حميد شباط سبق له أن ذهب إلى 
»تاركيست« ودعى إلى تقنني زراعة القنب الهندي، هل 

تتفق مع ذلك؟
نفرق بني  أن  بطبيعة احل��ال، ولكن يجب   {
التقنني من أجل االستغالل املعروف واالستغالل 
الصناعي والطبي، أنا أقول أننا إذا استعملناه 
)القنب الهندي( ألغراض طبية فستكون مداخيله، 
أكثر بكثير مما هو عليه احلال اآلن.. أنا عندما 
أحت���دث ال أت��ك��ل��م ع��ن األب���اط���رة ف��ال��ق��ان��ون فوق 
اجلميع، ولكن دعني أتساءل من هم األباطرة؟ هم 

األروبيني.. الدولة قامت مبجهود كبير ونحن 
مازلنا مبثابة الدركي املنضبط ألوروبا، 

يدافع نور الدين مضيان رئيس الفريق اإلستقاللي بمجلس النواب والنائب عن إحدى دوائر الحسيمة، عن تقنين زراعة القنب الهندي، 
ويتهم الدول األوروبية بتشجيع زراعته من خالل فتح أسواقها لهذه المادة، ويعتقد جازما أن المقاربة األمنية في محاربة »الكيف« ستكون 

فاشلة، ويرى أن خروج السكان في منطقة »بني جميل« لمواجهة السلطات العمومية، أمر عادي، ألن »الحشيش« مصدر قوتهم الوحيد.
ورغم أنه يعترف أن لجوء المواطنين إلى العنف أمر غير قانوني، إال أنه يؤكد أن التصرف الذي صدر عن بعض المواطنين مؤخرا في 

الحسيمة، يمكن تفهمه بالنظر إلى اإلستفزاز والتهديدات التي يتعرضون لها من قبل رجال السلطة المحلية، التي كانت تتدخل البتزاز المواطنين، 
واستغالل ضعفهم القانوني، البتزازهم وتحصيل إتاوات منهم )حسب قوله(..

رئيس الفريق اإلستقاللي يؤكد أن حزبه، ال يسعى إلى إسقاط الحكومة، »نحن في انسجام تام مع حزب العدالة والتنمية«، لكنه في الوقت الذي 
يعتبر فيه أن نزار بركة وزير اإلقتصاد والمالية وزير ناجح، يؤكد أن له خالف تواصلي مع وزير التربية الوطنية محمد الوفا اإلستقاللي، »أنا ال أفهم 

الكواليس التي جعلت الوفا وزير.. هو وزير محسوب علينا وليس معنا«.

»الكرموص«  زراعة  مثل  »الكيف«  زراعة 
استغاللها ينبغي  والنعناع  والعنب 

 نور الدين
 مضيان رفقة
حميد شباط

< هناك حديث عن خالف كبير بينك وبني وزير التربية 
الوطنية محمد الوفا، لدرجة أن نواب الفريق اإلستقاللي 
قاطعوا بشكل جماعي، مناقشة امليزانية الفرعية لوزارته؟

} هذا خالف في التواصل، وهذا وزير باسم 
النظر عن  أب��ى، وبغض  أم  حزب اإلستقالل شاء 
الطريقة التي مت تعيينه بها، لذلك يجب عليه أن 
يتواصل مع املناضلني ومع احلزب الذي كان سببا 
لم يكن يتواصل  الوفا،  في تعيينه..السي محمد 
وحلد اآلن ال يتواصل هو محسوب علينا وليس 

معنا...
< مبا أن حزب اإلستقالل يطالب بتعديل احلكومة 

هل ستطالبون بتغييره؟
الهياكل هي التي ستقرر في املقاعد التي   {
سنتمسك بها.. ولكن اؤكد أن الفريق اإلستقاللي 
الذي  التنفيذية،  اللجنة  اجتماع  في  تسائل  كله 
انعقد أخيرا، »واش محمد الوفا ديالنا وال ماشي 

ديالنا«؟
< هل ميكن أن توضح أكثر؟

} )يضحك( مبعنى هل هو معنى أم مع جهة 
أخ��رى.. نحن حلد اآلن، وأن��ا شخصيا لم أعرف 
كيف مت تعيينه وزيرا، وكل ما أعرفه هو أنه كان 

مناضال شرسا.

الوزير الوفا محسوب علينا ولكننا ال نعرف 
اجلهة التي يشتغل معها

نور الدين مضيان 
رئيس الفريق 

اإلستقاللي بمجلس 
النواب يعلن مساندته 

المطلقة لنزار بركة 
ويشرح أسباب خالفه 

الكبير مع محمد 
الوفا ويتضامن مع 
انتفاضجة مزارعي 
الحشيش في ردة 

فعلهم تجاه السلطات 
العمومية ويؤكد:
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< ي��اح��ظ أن ح��زب اإلس��ت��ق��ال ل��م يتأثر م��ن جهة 
فريقه مبجلس النواب مبا وقع في مؤمتره األخير، بخاف 
حزب اإلحتاد اإلشتراكي، ما الذي ضمن لكم ذلك رغم 
الواحد  عبد  وأنصار  شباط  انصار  بني  اخلافات  حدة 

الفاسي؟
} حزبنا كان سباقا إلى إقرار وتسوية العمل 
واملؤمتر  احل��زب��ي،  العمل  خ��ال  م��ن  السياسي 
والشفافية،  الدميقراطية  في  مدرسة  كان  األخير 
احلزبي،  العمل  ف��ي  ج��دي��دة  أس��ال��ي��ب  واع��ت��م��اد 
وتابعنا ملدة طويلة برامج األخوين حميد شباط 
وعبد الواحد الفاسي، وهذه سابقة، مبعنى أننا 
حقيقية،  دميقراطية  بأليات  املؤمتر  إل��ى  ذهبنا 

وكان الفرق 20 صوتا.
< )مقاطعا( ولكن الصورة ليست إيجابية دائما كما 
تقول، إذ الزال هناك صراع داخل احلزب والزال هناك 
دعاوى أمام احملكمة تطعن في انتخاب حميد شباط أمينا 

عاما حلزب اإلستقال؟
} أن��ا أحت���دث ع��ن احل���زب، وه��و يضم آالف 
وغير  املؤثرون  بينهم  من  يوجد  ولكن  األعضاء، 
أعتقد  الفاعلون،  وغير  الفاعلون  وفيه  املؤثرون، 
أن حزب اإلستقال موحد في فريقه داخل مجلس 
املستشارين، وه��ذه هي  ال��ن��واب وداخ��ل مجلس 

صورة احلزب..
أشخاص،»طارت   5 أو  أرب��ع��ة  ف��ق��ط  ه��ن��اك 
ليهم«، ورفع احدهم دعوى قضائية، الله يعاونهم، 
ولكن أعتقد حتى القواعد تسأل ماذا يريد هؤالء 
الناس، نحن اعتمدنا أرقى الديقراطيات في الشأن 

احلزبي..
< هناك من يعيب عليكم أنكم اجتهتم إلى دميقراطية 
األشخاص  بعض  رمزية  اإلعتبار  بعني  تأخد  لم  عددية، 
ما  كبيرة،  كاريزما  لهم  أو  احل��زب  في خدمة  وتاريخهم 

رأيك؟
} املهم نحن اعتمدنا االساليب الدميقراطية، 
سواء كانت عددية أو غير عددية، كل من كان يريد 
أن يترشح فعل ذلك، وفي جميع املسؤوليات )..(، 
في  مناضلني  نعتبرهم  ون��ح��ن  اإلخ����وان  بعض 

احلزب هم الذين لم يكونوا راضني...
< في نظرك، لو كان عال الفاسي حيا، هل سيكون 

ع��ام��ا حلزب  أمينا  ان��ت��خ��اب حميد ش��ب��اط  راض��ي��ا على 
اإلستقال؟

} أكيد، ألن الدميقراطية منحت األمانة العامة 
لشباط، وشباط اعتبر نفسه في مرحلة انتقالية، 
وقال بأنه لن يترشح لوالية أخرى، ونحن نسير 

في تقدم مستمر...
< حميد شباط طالب بتعديل حكومي، ووجهت لكم 

امل��ذك��رة ذات نزعة شخصية  ان��ت��ق��ادات بكون ه��ذه  ع��دة 
لألمني العام، أكثر منها قضية هياكل احلزب؟

اللجنة  من  انبثقت  فاملذكرة  تغليط،  ه��ذا   {
أنه  النواب، مبعنى  فريق  للحزب ومن  التنفيذية 
متت صياغتها بشكل جماعي، وهي ال تتضمن أي 
مذكرة،  تكون هناك  أن  الطبيعي  وك��ان من  عيب، 
التي  اإلسثنائية  ال��ظ��روف  ن��ع��رف  أن��ن��ا  خ��اص��ة 
الدهشة  م��ن  الب��د  احل��ك��وم��ة،  ه��ذه  فيها  تأسست 

وإحصاء الهفوات..
مذكرتكم موجهة ضد  أن  يعتقد  من  هناك  ولكن   >

أشخاص بعينهم، مثل نزار بركة؟
} نزار بركة وزير مالية ناجح، ونحن نعرف 
ما نريد، ونعتقد أن حزب اإلستقال لم ينصف في 
هذه التشكيلة احلكومية مقارنة مع 60 نائب الذي 
يجب  أال  ال��دول��ة؟  كتابات  معنى  ما  عليه،  حصل 
إعادة النظر في ميثاق االغلبية الذي متت صياغته 
في عهد عباس الفاسي وهل يؤسس فعا حلضور 
متوازن ملكونات األغلبية، إذن يجب إعادة النظر 

حتى في ميثاق األغلبية فهو ليس قرأنا منزال.
ينبغي العمل كذلك على دعم التجربة احلكومية 
ول��ي��س ك��م��ا ف��ه��م ب��ع��ض ال���ن���اس، ف��ه��ذه حكومة 
أسسناها مع بنكيران وكنا ننتظر تْأسيسها منذ 

زمان ونتمنى لها النجاح.
نسبت لكم عدة تصريحات، هاجمتم فيها حزب   >
األصالة واملعاصرة، قبل اإلنتخابات ولكن خطابكم اليوم 

قريب من هذا احلزب؟
لكي نكون واضحني، حزب اإلستقال في    {
وتصريحات  والتنمية،  العدالة  مع  تام  انسجام 
األم���ني ال��ع��ام ش��ب��اط رمب��ا ت���ؤول خطأ م��ن طرف 
اإلستقال  حزب  من  جزء  هو  وشباط  الصحافة، 

وليس كل حزب اإلستقال..

ميثاق األغلبية ليس قرآنا  وكنا ننتظر منذ زمان االجتماع مع 
ن كيران في حكومة واحدة

بالطائرات  يأتي  فمن  احل��دود،  منعت  اآلن  هي 
لينقل احلشيش، هل هو »عبد القادر« و»موح«؟ 
أما  ب��ذل��ك.  م��ن يقومون  ه��م  األوروب���ي���ون طبعا 
املزارعني املساكني، والله ال يجدون ما يعيشون 
ال  فهم  نعرفهم جيدا  ونحن  لربع سنة،  ولو  به 
ميلكون ثمن شراء كيلو من السردين، فما بالك 

»بخنشة« دقيق.
أما أن نذهب إليهم ونرعبهم، خاصة أن أحد 
»القياد« جاء  ليهدد الناس بالساح والطائرات، 

فهذا هو العبث..
< ما رأيك فيما قام به املواطنون في بني جميل؟

تعيش  واملنطقة  طبيعي،  فعل  رد  ه���ذا   {
احتقانا اجتماعيا سيئا، وهناك الفقر والهشاشة، 
حيث  املنطقة،  على  اإلسباني  االقتصاد  وتأثير 
رجع عدد كبير من املهاجرين إلى ديارهم، فضا 
عن البطالة التي تنخر صفوفهم، كل هذا، ويأتي 
طريق  عن  السكان  ليخبر  السلطة،  رج��ال  أح��د 
البراح أن من يقوم بزيارة ّ»الكيف« سيذهب إلى 

السجن..
< )مقاطعا( ولكن ما تسميه أنت رد فعل طبيعي، 
وأعمال  احل��ج��ارة  باستعمال  للطريق  قطعا  يتضمن 

عنف؟
} نعم هناك استعمال احلجارة لقطع الطريق 
ولوال تدخلنا لتطورت األوضاع إلى نتائج غير 
واألمور  للقانون  خ��رق  هناك  طبعا  محمودة.. 
واحلالة  النرفزة  ولكن  الطريقة،  بهذه  تؤخذ  ال 
خلقتها  املواطنون،  إليها  وصل  التي  النفسية 
مع األسف، تصرفات بعض رجال السلطة، أحد 
»املخازنية«  طريق  عن  يجمع  ك��ان  مثا  القياد 
إت���اوات م��ن ال��ف��اح��ني، مبعنى أن ه��ن��اك لوبي 
يستغل الوضعية القانونية للمزارعني من أجل 
العوامل  ه��ذه  حسابهم..كل  على  األم���وال  جمع 

أعطتنا هذه النتيجة التي ال يريدها أحد.
العاملية  اإلق��ت��ص��ادي��ة  ال��وض��ع��ي��ة  ف��ي ظ��ل 
ووضعية الباد ككل يجب أن نأخد األمور بهدوء، 
والتهديد والوعيد لن يفيد في ش��يء، بل يجب 
على احلكومة أن تفتح حوارا في هذا املوضوع 
املسؤلني  ه��م  باعتبارهم،  األورب��ي��ني  مبشاركة 
بالدرجة األولى عن هذه األزمة.. األروبيون يجب 
أن يتحملوا معنا املسؤولية وان ال يبقوا دائما 

في موقع الدركي واألمني.
املواطنون  حقيقية،  ب��دائ��ل  ك��ذل��ك  تلزمنا 
يريدون 1000 درهم في الشهر، وسيقطعون هذه 

الزراعة..
< الدولة حاولت أن جتد لهم بعد احللول من خال 

تشجيعهم لزراعة بعض األشجار..؟
)يستغرب( »الش األشجار«، هل سينتظر   {
حلول  من  الب��د  يأكل؟  لكي  سنوات   10 املواطن 

الدولة  أن تتدخل  عملية، واحل��ل في نظري هو 
أولئك  فيها  ي��ش��ارك  صناعية  وح���دات  بإنشاء 
للمعامل  منتوجهم  سيبيعون  ه��ؤالء  املزارعني، 

كما يباع الشاي والتبغ..
< أنتم كمناضلني في حزب اإلستقال، أال تخشون 
من انعكاسات دعوتكم إلى تقنني زراعة القنب الهندي 

على صورتكم لدى املجتمع؟
جديد  دستور  ظل  في  نعيش  أننا  أعتقد   {
وحكومة جديدة شعارها احلكامة اجليدة، وأعتقد 

الطابوهات،  ه��ذه  ك��ل  م��ع  نقطع  أن  يجب  أننا 
خاصة أن املواطنني الذين يتعلق بهم هذا األمر 
هم مواطنني مغاربة، دافع أبائهم وأجدادهم على 
حوزة الوطن وجيش التحرير واملقاومة، نحن ال 
ندافع عن املخدرات بل ندافع عن الساكنة وكرامة 

املواطن وعيشه الكرمي..
< ملاذا لم جتد دعوتكم لتقنني زراعة القنب الهندي 

أي صدى لها داخل مجلس النواب؟
كثير  وك��ان هناك كام  كانت طابو،  ألنها   {

عن ظواهر أخرى مثل الشذوذ والدعارة لكن لم 
يتم اإلنتباه لهذا امللف الذي كان يستغل سياسيا 
حلسابات انتخابية، حيث كانت السلطة تستغله 
استغاال فظيعا، وعندما يقترب موعد اإلنتخابات 
التشريعية أو اجلماعية، يتم اإلتصال بعلية القوم 
)..( وتقول لهم إذا لم تشتغل مع فان فسنأخدك 
إلى السجن.. اؤكد مرة أخرى أن إيجاد أي حل 
املدني،  واملجتمع  الساكنة  ب��إش��راك  إال  يتم  لن 

واملجتمع السياسي..

عض املغارة يتخلون عن اجلنسية سبب 
سفاراتنا املوجودة في اخلارج

السفراء،  تعيني  طريقة  انتقدت  أن  لك  سبق   >
وقلت أن ذلك يتم عن طريق »الصداقات« والعاقات، 

هل مازلت على رأيك؟
اجلالية  م��ع  نعيش  ن��ح��ن  ألن��ن��ا  ن��ع��م،   {
ونعرف مشاكلها مع السفارات.. السفارة يجب 
أن يكون عندها دور وطني في اخلارج يتجلى 
اجلالية،  مشاكل  وحل  اإلسثمارات  جلب  في 
لكن مع األسف معظم سفاراتنا ال تشتغل في 

هذا اإلجتاه، ألن فاقد الشيء ال يعطيه.
كانت  السفارات  بعض  وأكررها،  أقولها 
مناسبات  في  هدايا  أنها  أس��اس  على  متنح 
معينة، في حني أن السفير يجب أن يكون هو 
اجلندي اليقظ، ويجب أن يتواصل مع املجتمع 
املدني لباده ولبلد اإلقامة، ويجب أن يعمل كل 
ما في وسعه للدفاع عن املصلحة الوطنية، لذلك 
الحظنا في أوروبا أن من تصدى للبوليساريو 

هم اجلالية املغربية.
< بشكل واضح، هل أنت مع تعيني السفراء من 

لدن امللك أم من لدن رئيس احلكومة؟
} يجب أن تكون هناك شفافية ويجب أن 
يخضع األمر للمسؤولية، وأن ال يتم اإلكتفاء 
فاملوظف  اخلارجية،  وزارة  موظفي  بتعيني 
أنه  إداري، واحل���ال  ف��ي ه��ذه احل��ال��ة موظف 
ي��ج��ب اإلع���ت���م���اد ع��ل��ى ال��س��ي��اس��ي��ني، بغض 
تعيني  في  اإلستمرار  يعيينهم..  عمن  النظر 

»التقنوقراطيني« من اخلارجية، هذا غلط يجب 
أن ال يستمر، في حني أن اجلالية املغربية في 
أوروبا تضم أالف الدكاترة واملهندسني واألطر 
العليا، ملاذا ال يتم تعيني بعضهم كسفراء.. البد 
أن تأخذ الدولة بعني اإلعتبار اللغة أيضا، في 

هوالندا مثا، هناك الريفيون بالدرجة األولى، 
بالريفية  يتحدثون  للسفارة  يذهبون  وعندما 
بعض  العربية،  اللغة  عليهم  يفرضون  لكنهم 
أبناء املهاجرين يغير جنسيته حتى ال يعود 

إلى تلك السفارة.

 وزير اخلارجية
 سعد الدين

 العثماني وسلفه
الفاسي الفهري

 مضيان رفقة رئيس
 احلكومة عبد
االله بنكيران
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التابع  للتوثيق  النخيل  مركز  جنح   
والتربية  وال��ف��ن  للثقافة  النخيل  جلمعية 
ذاكرة  ف��ي  النبش  ثقافة  نهج  ف��ي  بكلميم 
نحو  يخطو  جعله  ما  وه��و  الصحراويني، 
»العالمة  م��ؤل��ف  توقيع  حفل  ع��ن  اإلع���الن 
الداه،  إب��راه��ي��م  ول��د س��ي��دي  س��ي��دي محمد 
سلسلة  من  األول  العدد  وهو  ذاتية«  سيرة 
التي سيعمل  النون  وادي  ورج��االت  أع��الم 

املركز على إصدارها.
تقدمي  ح��ف��ل  يحضر  أن  امل��ن��ت��ظ��ر  وم���ن 
يوم  ال��س��م��ارة  كلميم  جهة  بقاعة  ال��ك��ت��اب 
الثقافية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  ع����دد  االث���ن���ني 
وهو  واألع���ي���ان،  واملنتخبني  والسياسية 

النشاط الثقافي الذي بإمكانه الرفع 

مدينة  إلى  حتولت  التي  كليميم  مكانة  من 
لالحتجاجات. 

منتدى  ال���س���م���ارة  ب��إق��ل��ي��م  ت��أس��س   
االقتصادية  واألبحاث  للدراسات  الصحراء 
األسبوع  نهاية  واالجتماعية  والقانونية 
املاضي، بهدف املساهمة في إغناء النقاش 
وب��ح��ث ع���ن أس��ال��ي��ب ع��ل��م��ي��ة مل��ع��اجل��ة كل 
ما  مع  واالقتصادية  االجتماعية  القضايا 
تشهده مدينة السمارة، من تطورات وأوراش 
وحراك اجتماعي، وانفتاح حقوقي يستلزم 
الشأن  تدبير  في  احمللية  الكفاءات  إش��راك 
املدني بتشارك مع كافة األطياف السياسية 

والدينية. والنقابية 

الدكتور  الشاب  زف��اف  حت��ول حفل    
ب��اب��ا باآلنسة  ع��ال��ي ول���د أح��م��د  ام��ن��ي��ن��و 
امل��ص��ون��ة ال��رب��اب ال��ص��ب��ار إل���ى م��ا يشبه 
أط���ي���اف قبائل  ك���ل  ق��م��ة ج��م��ع��ت  م���ؤمت���ر 
ال���ص���ح���راء، ب��س��ب��ب ت��ص��اه��ر واح�����د من 
فعاليات قبيلة آيت حلسن من قبائل ثكنة، 
ولم  الركيبات،  الشرفاء  قبائل  م��ن  وبنت 
يتخلف مسؤولون من وزارة العدل وهيآت 
كتاب الضبط ورئيس جهة كلميم السمارة 
بأكادير  والصناعة  التجارة  غرفة  ورئيس 
وعدد من الشخصيات، من املشاركة في هذا 
 800 فيه  املدعوين  ع��دد  ف��اق  ال��ذي  احلفل 
قبائل  بني  الرحم  لصلة  فرصة  كان  مدعوا 

الصحراء.

السعيدي  ال����ص����ادق  ع��ب��د  ت�����رأس   
للعدل  الدميقراطية  للنقابة  الوطني  الكاتب 
املنضوية حتت لواء الفدرالية الدميقراطية 
اجلهوي  باملركز  األس��ب��وع   نهاية  للشغل، 
دورة استثنائية  ب��ال��ع��ي��ون،  ل��الس��ت��ث��م��ار 
للمجلس الوطني املنعقد حتت شعار »القمع 
ال يرهبنا« وحتولت اجللسة االفتتاحية إلى 
العدل  وزير  وتعامل  سياسة  تدين  محاكمة 
كتابة الضبط،  موظفي  مع  الرميد  مصطفى 
على  الوطني  املجلس  أع��ض��اء  توقف  وق��د 
ضد  القوية  النضالية  احملطات  من  العديد 
من  جتعل  أن  أرادت  التي  الرميد  ق���رارات 
محتقرة  مؤسسة  الضبط  ك��ت��اب  مؤسسة 

بدل انصافها على حد تعبيرهم.

أحيزون يركب طائرته اخلاصة ليترأس 
ملتقى ألعاب القوى في الصحراء

البوليساريو يدخلون على خط مباريات 
املنتخب الوطني في الكان

العيون.األسبوع

السالم  ع���ب���د  خ���ل���ق 
مفاجأة  أح����ي����زون 
بترأسه  ال���س���ن���ة 
احملطة  ش��خ��ص��ي��ا 
امللتقى  الرابعة من 
الفدرالي الوطني في 

ال��ع��دو ال��ري��ف��ي رفقة 
مساعده األمين الكاتب 

محمد  ل��ل��ج��ام��ع��ة  ال���ع���ام 
غ����وزالن، وق��د ت���رأس أحيزون 

رف��ق��ة وال���ي اجل��ه��ة وال��ع��ام��ل املكلف 
بالكتابة العامة أطوار التظاهرة. وقد 
صرح أحيزون بصفته رئيس جامعة 
أل��ع��اب ال��ق��وى ب��أن��ه ف��خ��ور بتواجده 

وباكتشافه  العيون،  مبدينة 
للمستوى العالي واجليد 
الذي أبانت عنه عصبة 
العيون، حيث بلغ عدد 
 60 مايقارب  األندية 
وعدد  املشاركني 850 
مختلف  م��ن  ق��دم��وا 
امل��م��ل��ك��ة، ووعد  م���دن 
السالم  عبد  أح��ي��زون 
ببرمجة معهد للتكوين، 
وجت���ه���ي���ز ح��ل��ب��ة أل���ع���اب 
القوى بحي الوفاق بشراكة مع 
املجالس املنتخبة والسلطات املعنية، 
وتعتبر هذه الزيارة األولى من نوعها 
وقد  ال��ص��ح��راء،  إل��ى  بها  يقوم  التي 

تنقل أحيزون عبر طائرته اخلاصة.

الداخلة.األسبوع

البوليساريو  جبهة  تستصغ  ل��م 
اجلزيرة  بقناة  ال��ري��اض��ي  ال��واص��ف 
املغرب  أن  على  أك��د  ال���ذي  الرياضية 
م��وح��د م��ن طنجة إل���ى ل��ك��وي��رة حول 
في  املشارك  املغربي  الوطني  املنتخب 
منها  وخ��رج  افريقيا،  ك��أس  نهائيات 
وتضييعهم  مهاجميه  ت��ه��ور  بسبب 
احتجت اجلبهة  فقد  لهدفني محققني، 
ل��ك��وي��رة داخ����ل التراب  ع��ل��ى اع��ت��ب��ار 
اخلصم  الفريق  وأن  خاصة  املغربي، 
األكثر  ال��دول��ة  تعتبر  إفريقيا  جنوب 
دعما للبوليساريو وهي املعترفة بها، 
ولم جتد طريقا ملشاركة منتخبها في 

هذه الكأس، بالرغم من حصول اجلبهة 
الذي  االفريقي  ب��االحت��اد  كرسي  على 
غ��ادره املغرب مكرها. خروج املنتخب 
اجلامعة  رئ��ي��س  س��ي��ج��ع��ل  امل��غ��رب��ي 
يستعجل تسوية مشكل توقف بطولة 
الهواة  ومجموعة  ال��ص��ح��راء  عصبة 
بسبب توقف النقل من طرف املصالح 
احمللية،  املسلحة  للقوات  االجتماعية 
بني  الشراكة  عقد  لعدم جتديد  نتيجة 
امللكي  واجل��ي��ش  والعصبة  اجلامعة 
وهو ما يسعى العضو اجلامعي بهيا 
ف��راج��ي إل���ى إن��ه��ائ��ه، م��خ��اف��ة جتميد 
فرق الصحراء نشاطها الكروي، الذي 
بن  حسني  دوديفيزون  للجنيرال  كان 

سليمان الفضل في اخراجه للوجود.

الشرطة  عناصر  اعتقلت  بعدما 
في السد اإلداري باملدخل اجلنوبي 
ملدينة طانطان، امرأة في العقد 
حيازة   « ب��ت��ه��م��ة  ال�����راب�����ع، 
واالجت�������ار ف���ي امل���خ���درات 
مخدر  وب����ح����وزت����ه����ا   ،«
الشيرا  حوالي 12 كيلو 
النوع املمتاز،  غرام من 
مخبأة بشكل دقيق في 

حقيبة .
بعض  ذك�����������رت 
للصحراء  امل��ص��ادر 

نيوز  أن املتهمة تعمل لصالح شبكة لتهريب 
سوابق  ينتحل  صاحب  يقودها  امل��خ��درات 
ص��ف��ة »ص���ح���ف���ي« م���ن خ����الل وض����ع ش���ارة 
أضافت  و  سيارته،  زج��اج  على  »الصحافة« 
املصادر أن املتهمة احيلت على غرفة اجلنايات 
مبحكمة االستئناف، و كانت تعمل على نقل 
شحنة من املخدرات من أكادير إلى الداخلة 
مقابل 7000 درهم عن كل 12 كليوغرام من 
مخدر الشيرا. و الزال » الصحفي املزور » في 
حالة فرار، ومن املنتظر صدور مذكرة بحث 

في حقه.
عن الصحراء نيوز

الجهوي  المندوب  غياب  أث��ار 
لوزارة الصحة عن أشغال دورة 
بوجدور  العيون  جهة  مجلس 
الساقية الحمراء حفيظة رئيس 
واعتبروه  ال��ج��ه��ة،  وأع���ض���اء 
استخفافا وتحقيرا لدور المجلس 
الذي يخصص مبالغ مالية كبيرة 
لدعم القطاع الصحي حيث أفاد 
سيدي حمدي ولد ابراهيم ولد 
بأن  المجلس  رئ��ي��س  ال��رش��ي��د 
القطاع الصحي منذ سنة 2010 
وهو في تراجع مستمر مما جعل 
مجلس الجهة يعتمد في دورته 
موضوع  نقطة  إدراج  الحالية 

الصحة من أولويات الجهة.
بينما لم يخف كل من أجف أباد 
ب����اله����ي وم������ول������ود وال���ن���ب���ط 
والموساوي فتاح األهمية التي 

يحظى بها القطاع الصحي لدى 
الساكنة وما يعانيه من خصاص 

باألطباء  األم����ر  ت��ع��ل��ق  س����واء 
االخ��ت��ص��اص��ي��ي��ن ف���ي أم���راض 

السكري وراديو الفحص باألشعة 
والرأس والحنجرة باإلضافة إلى 
غشت   20 مستوصف  وضعية 
ي��ف��وق سنتين  لما  أق��ف��ل  ال���ذي 
ب��دع��وى اإلص���الح���ات، وه��و ما 
المجلس  أع��ض��اء  جميع  جعل 
الصحة  وزي��ر  دع��وة  يلتمسون 
ل���م���ن���اق���ش���ة م����ل����ف ال���ق���ط���اع 

بحضوره. 
كما تساءل األعضاء عن جدوى 
بطاقة »رميد« التي تعفى حامليها 
من االداءات غير أن المستشفى 
غير  مالية  بتعويضات  يطالب 
مبررة، ومن المنتظر أن يتحول 
ملف قطاع الصحة إلى مجلس 
النواب في سؤال آني سيطرحه 
ال�������ن�������واب ال�����ص�����ح�����راوي�����ون 

مستقبال.

حمدي ولد الرشيد يهاجم وزارة الصحة
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سال.األسبوع

النطق  ب��س��ال  االس��ت��ئ��ن��اف  محكمة  أج��ل��ت 
باحلكم في قضية محمد الديحاني إلى يوم رابع 
مجموعة   حضور  عرفت  وال��ت��ي  املقبل،  م��ارس 
واملراقبتني  اإلسبان  احملامني  هيئة  عن  ممثلني 

الدوليتني كوبادونكا كانتلي من إسبانيا ولويز 
دحان  إبراهيم  م��ن  وك��ل  بريطانيا،  م��ن  اورت���ن 
خيا،  وسلطانة  الليلي  وليلى  ادويهي  وحسنة 

وهم نشطاء حقوقيني صحراويني.
ابتدائيا  الديحاني  محمد  أدين  أن  وسبق   
أكتوبر   27 بتاريخ  نافذا  سجنا  سنوات  بعشر 

والدفاع  ال��ع��ائ��ل��ة  ل���دى  اع��ت��ب��رت  بتهم   ،2010
احملجوب  ع��ي��الل  املعتقل  ع��ان��ق  فيما  واه��ي��ة.. 
سماء احلرية يوم 27 يناير اجلاري، بعد قضاء 
على  بتزنيت  احمل��ل��ي  بالسجن  س��ن��وات  أرب���ع 
خلفية مشاركته في مظاهرة بحي عني الراحمة 

مبدينة طانطان.

عيون إسبانية 
وريطانية في محاكمة 

الديحاني املؤجلة

صاحب السواق الذي انتحل صفة صحفي

تزنيت.األسبوع

منطلق  الفضة  وعاصمة  تزنيت،  مدينة  ع��اش��ت 
مقاومة وجهاد الشيخ ماء العينني، والتي عني بها 
الرياضة  ملف  مهام  تولى  أن  سبق  جديدا  عامال 
واملجتمع املدني بالوزارة األولى، أمسيات ال ميكن 
نسيانها مع فعاليات مهرجان »إمعشار« في نسخته 
السادسة والذي من املقرر أن يتم تصنيفه كتراث 
إنساني عاملي، حسب رئيس اجلمعية املنظمة حميد 
أضحان وهو ما يعتبره انسجاما مع شعار رهان 
التصنيف كتراث إنساني ال مادي، يتم من خالله 
تعميق الرؤية مبقاربة عدد من املساطر القانونية 
التي ستساهم في تأكيد القيمة التاريخية والرمزية 
التراث، فضال عن اإلحاطة بجميع اجلوانب  لهذا 
اإلجرائية الكفيلة بتحقيق رهان التصنيف، خاصة 
املسرحية  ال��ف��رج��ات  م��ن  تعتبر  »إم��ع��ش��ار«  وأن 
الشعبية باملغرب، وتعد مبثابة مستودع فني تراثي 
املسرحية،  واألساليب  والتقنيات  ب��ال��دالالت  غني 
ال��ت��ي ب��إم��ك��ان��ه��ا امل��س��اه��م��ة ف��ي ص��ن��اع��ة الفرجة 

املسرحية املعاصرة.
ويضيف رئيس جمعية إسمون لألعمال االجتماعية 
أن  التراث  على  واحملافظة  والرياضية  والثقافية 
املدينة تزخر  بجملة من األشكال التراثية املتنوعة، 
من موسيقى ورقص وطقوس وميثولوجيا ومعارف 
وممارسات ذات صلة بالطبيعة والكون، ومهارات 
التقليدية،  احلرفية  باملمارسات  مرتبطة  أخ��رى 
والتي حتتاج إلى نفض الغبار عنها وتثمينها، عبر 
تفكيك أنساقها ومتُلّك خطابها وفهم العالئق التي 
تقيمها مع احمليط، وبناء على ذلك تؤكد اجلمعية 
لفرجة  تنظيمي  إط���ار  ت��ط��وي��ر  ف��ي  رغبتها  ع��ل��ى 
إمعشار واحتضان كافة األفكار الكفيلة بتطويرها 

وجتديدها ودوام استمراريتها.
وقد ألهبت مجموعة »إزن��زارن عبد الهادي« سماء 
املهرجان  أي���ام  آخ��ر  ف��ي  ال��ب��اردة  تيزنيت  مدينة 
احلنون(  )أم���ي  ح��ن��ا«  »إم���ي  امل��ش��ه��ورة  بأغنيتها 
وفرقة  »املشاهب«  مجموعة  وساهمت  التاريخية، 
»بنات أودادن« وفرقة »أحواش« األمازيغي، و فقرات 
أخرى »إلمعشار« في إثارة إعجاب مئات األجانب 

وأبناء اجلنوب..

مهرجان إمعشار في طريقه 
إلى التصنيف كتراث عاملي

الداخلة.عبد اهلل جداد

طالبت جمعية المرأة الصحراوية للصيد البحري والجمعية الصحراوية لضباط وبحارة الصيد البحري، 
وجمعية المرسى للحفاظ على الثروات السمكية، وجمعية النورس للضباط الصيد البحري من شكيب بنموسى 

رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي الذي استثنى هاته الهيآت من النقاش حول مخطط التنمية الجهوية، 
بالكشف عن هويات المستفيدين من رخص الصيد بأعالي البحار والساحلي بالجهة، والعمل على إدماج خريجات معاهد 

الصيد البحري في سوق الشغل بدون أي إقصاء ومنح كوطا اإلبحار على متن سفن البالجيك بالداخلة والكشف عن لوائح 
المستفيدين من كوطا الجنوب من التوظيف  بقطاع الصيدالبحري..

كما طالبت الجمعيات المذكورة بتسريع مشاريع تنمية قرى الصيد وتوزيع رخص الصيد التقليدي على المستفيدين وتسليم 
رخص الطحالب التي نشرت مند 2010 بالجريدة الرسمية لوزارة الصيد البحري، وإعادة برمجة شعبة ربابنة الصيد بمعهد التكنولوجيا 
للصيد البحري بالمرسى، وخلق مناصب شغل محلية بوحدات التصنيع والتصبير وبجميع اإلدارات التابعة لقطاع الصيد البحري 

بالجهة.  كما حثت الجمعيات المهنية من خالل الورقة المرفوعة إلى بنموسى العتمادها ضمن وثيقة المخطط بالوقوف على التالعب 
في مناصب الشغل التي عرفها المكتب الوطني للبحث العلمي للصيد البحري، ومحاربة الفساد والرشوة معتبرين  محاربة ظاهرة 

استنزاف الثروة السمكية، وتدمير البيئة أولوية هامة للحفاظ على الثروة السمكية الوطنية.

جمعيات الصحراء تطالب نموسى 
الكشف عن لوائح رخص الصيد

ولد الرشيد

 عبد السالم
أحيزون

 احلسني
الوردي
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لم تعد الشعبوية تقتصر على بعض »السياسيني« الذين مل 
املواطنون وجوههم وسئم من تصريحاتهم التافهة والغريبة، 
وها هو منخرط جديد قادم من كرة القدم بل هو »الربان« إذا كان 
هناك »ربان« للمنتخب الوطني، يقتحم هذا النادي ويفسد عنهم 

خلوتهم وينافسهم في جنوميتهم 
وشعبويتهم.

بقوة  ال��ق��ادم  اجل��دي��د  املنخرط 
الطاوسي  رشيد  امل���درب  ه��و 
جميع  ف�����ي  حت������دث  ال��������ذي 
والدولية  الوطنية  القنوات 
)تبارك  ال��ل��غ��ات  وب��ج��م��ي��ع 
الله( واللهجات بدون خجل، 
وجه  فينا  يتقي  أن  وب���دون 

الله.
غرار  وعلى  الطاوسي  السيد 

الفهم،  ل��ل��م��غ��ارب��ة  ب����اع  س��ل��ف��ه 
ووعدهم بالذهاب بعيدا في هذه 
املنافسة، لكنه ولألسف الشديد 

ليعود  ذري���ع���ا،  ف��ش��ا  ف��ش��ل 
ال�����وط�����ن�����ي، امل���ن���ت���خ���ب 

ح����ن����ني، بخفي 

من  ول�����ي�����خ�����رج 
كعادته  األول،  ال��دور 

منذ 2006. 

مرحبا السيد الطاوسي في 
نادي الشعبوية

املنتخب املغري يقصى سوء تقدير وسذاجة الطاوسي

املنتخب  بإمكان  كان 
عقدة  ي��ف��ك  أن  امل��غ��رب��ي 
ال��دور األول  اإلقصاء من 
ل������وال س����ذاج����ة امل������درب 
فاته  ال�����ذي  ال���ط���اوس���ي 
معرفة أن مباراة في كرة 

القدم عمرها 90 دقيقة.
املنتخب  ك����ان  ن��ع��م 
أو  قوسني  ق��اب  الوطني 
الهزمية  إحلاق  من  أدنى 
إفريقيا  جنوب  مبنتخب 
عليه  متقدما  ك��ان  حيث 

ب���ه���دف���ني ل���ه���دف واح����د 
التي   86 ال��دق��ي��ق��ة  ح��ت��ى 
التعادل  ه����دف  أع���ط���ت 
وخروج  امل��ض��ي��ف  للبلد 
منتخبنا من الدور األول، 
ف��ف��ي ال���وق���ت ال�����ذي كنا 

ننتظر فيه »حنكة« املدرب 
بتغييرات  بالقيام  وذل��ك 
فاجأنا  ومدروسة،  دقيقة 
بركديش  املدافع  بإقحام 
الغزواني،  لشهير  بديا 
الذي  احلمداوي  ودخ��ول 

يبدأ  أن  امل���ف���روض  م���ن 
الوهلة  م���ن���ذ  امل�����ب�����اراة 
السيد  ل���ك���ن  األول����������ى، 
عليه  ف��ض��ل  ال���ط���اوس���ي 
لم  الذي  القديوي  يوسف 
كان  بل  إضافة  أي��ة  يقدم 
امللعب،  في  تائها  شبحا 
عوض  احل��م��داوي  منير 
الاعب عبد العزيز برادة 
ال�����ذي ق����دم م����ب����اراة في 
دخوله  أن  إال  امل��س��ت��وى، 
النخبة  ي��ف��د  ل��م  امل��ت��أخ��ر 

الوطنية.
احلافيظي  ال��رج��اوي 
عنه  اس���ت���غ���ن���ى  ال��������ذي 
الطاوسي في بداية األمر 
ورق���ة  أن مي��ن��ح��ن��ا  ك����اد 
بهلوانيات  لوال  التأهيل 
ترك  ال������ذي  ال���ط���اوس���ي 
إلى  م��ن��ت��ص��را  ال���ف���ري���ق 
حدود الدقيقة 82 ليدخل 
في طقوس الصاة )بدون 
شاشات  أم����ام  وض�����وء( 
دهشة  وأم��ام  التلفزيون، 
علينا  وليضيع  اجلميع، 
انتصارا كان في املتناول 
وسذاجته،  خ��ف��ت��ه  ل����وال 
دائما  يتحدث  الذي  وهو 

عن الكوتشينغ..
مستقبل  أي  ت�����رى 
ينتظر هذا املنتخب ونحن 
إقصائيات  أب����واب  ع��ل��ى 

كأس العالم 2014 ؟

10 مليار سنتيم لنقل عشر مباريات، رغم 
الكروي  العرس  هذا  يتابعون  املغاربة  أن جل 
على قنوات اجلزيرة التي جنحت في استقطاب 
م��ح��ل��ل��ني ع��ل��ى م��س��ت��وى ع���ال���ي م���ن اخلبرة 

والتجربة.
جنوب  ف��ي  املغربية  البعثة  أف���راد  جميع 
إفريقيا يتوصلون بتعويضات يومية مختلفة:

رئيس الوفد: 500 دوالر لليوم.
الطاوسي: 400 دوالر.
الاعبون: 150 دوالر.

املساعد  التقني  ال��ط��اق��م  إل���ى  ب��اإلض��اف��ة 
والطاقم الطبي.

ع��ل��ى اجلامعة،  ف���رض  ال��ط��اوس��ي  رش��ي��د 
أخ��ص��ائ��ي ودك���ت���ور ف���ي ال��ت��غ��ذي��ة وف���ي علم 

املرتفعات واجلبال !!
خبير في قراءة اخلصم!

الفريق الوطني كان أول 
جنوب  إل��ى  يصل  منتخب 
بها  قضى  حيث  إفريقيا 
يوما،  عشرين  م��ن  أك��ث��ر 
فنادقها،  ب��أف��خ��م  وح���ل 
املنشآت  م���ن  واس���ت���ف���اد 
التي  ال��ع��ص��ري��ة  ال��ري��اض��ي��ة 
الذي  البلد  ه��ذا  بها  يتمتع 
نهائيات  تنظيم  له شرف  كان 

كأس العالم 2010.
املبكر  اإلق��ص��اء  النتيجة: 

وال����ع����ودة ب��ط��ري��ق��ة م���ذل���ة إلى 
الوطن.

مسلسل  يستمر  وه��ك��ذا 
ال��ع��ام بطريقة  امل���ال  إه���دار 

تثير االشمئزاز.

كم كلفتنا نهائيات 
كاس إفريقيا لألمم ؟

اخلروج من الدور األول أصبح 
صناعة مغرية

حضور رئيس اجلامعة يعجل 
إقصاء املنتخب

مغرب التناقضات

كان اجلمهور املغربي يتمنى أن يفك منتخبه عقدة اإلقصاء 
ذلك،  في  يفلحوا  لم  معه  وم��ن  الطاوسي  لكن  األول،  ال��دور  من 

ليصبح اخلروج مبكرا عادة مغربية. 
فمنذ دورة مصر 2006، وغانا 2008، مرورا بالغابون 2012 

إلى جوهانسبورغ 2013 لم نتمكن من تخطي احلاجز األول.

ل��م ن��ر علي ال��ف��اس��ي ال��ف��ه��ري رئ��ي��س اجل��ام��ع��ة امللكية 
مع  تزامن  ال��ذي  االفتتاح  حفل  خ��ال  القدم  لكرة  املغربية 
اللقاء  عن  غاب  كما  املغربي،  املنتخب  األول��ى ضد  املقابلة 
الثاني ضد منتخب الرأس األخضر، ليفاجئنا خال املباراة 
األخيرة بحضوره ضد جنوب إفريقيا ليتزامن حضوره مع 
إقصاء املنتخب الوطني وليعود اجلميع إلى أرض الوطن 

خاوي الوفاض.
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نهائيات كأس إفريقيا لألمم 2013 تعادل بطعم الهزيمة
فرقة  نوليو  دزنا غادي  »إيا  الطاوسي:   

كبيرة«. 
فرقة دياالش ؟

 احلمد لله با قني الرجال فاملنتخب
أشكون اللي عزل خلرين؟ ياك أنت.

في  عنها  فليبحث  النجومية  ي��ري��د  من 
فريقه

النجوم ألسي الدكتور فالسماء.

 الطاوسي للمغاربة: دعيوا معنا بزاف
الله يعفو عليك من الكالم اخلاوي.

 لدينا كوموندو ملواجهة اخلصوم
ديه ملالي.

 ال أتوفر على بودربالة أو التيمومي
قضي باللي كاين.

 تاعرابت ال يجيب على مكاملاتي
عندو احلق ..

في  النملي  امل��ه��دي  على  س��أراه��ن  كنت   
الدور األول

»ها حنا ولينا فكنت، على أي، رهان خاسر

 سوف نتأهل إلى ربع النهاية
راك وصلتينا لنهاية املطاف

 على األقل نتوفر على نقطتني
الش صاحلني ؟

صباحا  الرابعة  مع  تيفيقوا  الاعبون   
لصاة الفجر

بغيناهم يفيقوا فاملاتش

قرأنا اخلصم قراءة جيدة
موحال، النتيجة باينة

»طاوسيات«

بكأس  الفائز   1976 منتخب 
إفريقيا التي أقيمت بإثيوبيا، 
نعم  دره�������م،   10.000 ن�����ال 
مليون  أي  دره�����م   10.000

سنتيم.
بطل  وصيف   2004 منتخب 
إف��ري��ق��ي��ا ب��ت��ون��س، ن���ال 100 
مليون  ن��ع��م  سنتيم،  م��ل��ي��ون 

درهم.
منتخب 2013 كان سينال في 
 3 إفريقيا  بكأس  ف��وزه  حالة 
مليون   300 أي  درهم،  مليون 
مليون   500 وامل��درب  سنتيم، 

سنتيم.
ول����ك����م واس��������ع ال���ن���ظ���ر في 

 رشيدالتعليق.
الطاوسي

> إعداد:كريم إدبهي
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 الرباط.سعيد الريحاني

الناشط  ي��ع��رف��ه��م  ك��م��ا  ال����ط����وارق، 
األم��ازي��غ��ي امل��غ��رب��ي، رشيد ال��رخ��ى، في 
أمازيغي«  »ش��ع��ب  ه��م  لألسبوع  حديثه 
مشتت على عدة دول تلتقي أطرافها في 
الدول  ه��ذه  إلفريقيا،  الكبرى  الصحراء 
نفس  ونيجيريا..  واجل��زائ��ر  م��ال��ي  ه��ي 
املغاربة،  املصدر يعتقد أن الصحراويني 
املوجودين في األقاليم اجلنوبية ينتمون 

من حيث األصل إلى الطوارق.
وال توجد إحصائيات مؤكدة عن عدد 
إنهم  رشيد  عنهم  يقول  الذين  الطوارق، 
في شمال  مليون  يبلغون حوالي نصف 
مالي، لكن حفاظهم على تقاليدهم يجعلهم 
الكتابة  حيث  م��ن  غيرهم،  ع��ن  مم��ي��زون 

في  ومن خالل متيزهم  تيفناغ،  بحروف 
اللباس وألوانه، من ثم يبدو احلديث عن 
التاريخية  الكتابات  في  ال��زرق«  »الرجال 

عند اإلشارة إليهم، أمرا بديهيا.

بين اللغة وواقع الصحراء الكبرى
ال ميكن اجل��زم مبفهوم واح��د لكلمة 
الطوارق من خالل معجم اللغة العربية، 
فيقال أن الطرق هو الضرب، ويقال كذلك 
أن الطرق هو ماء السماء الذي خوضته 
اإلبل، وفي القرآن الكرمي تقول اإلية، »كنا 
طرائق قددا«، سورة اجلن اآلية:11، أي كنا 
فرقا مختلفة أهواؤنا، لكن التفسير األقرب 
إلى الواقع هو الذي يقول بأن الطوارق: 
 targa« اسم مشتق من الكلمة األمازيغية
الطوارق  أن  علما  امل��اء،  منبع  وتعني   «

األمازيغيني يسمون أنفسهم ب»إميو هاغ« 
و«إميو شاغ«، وهما كلمتان مقتبستان من 

كلمة »إميوزاغ«.
عندنا يقال»إميازيغن«، لكن الطوارق 
ومعناها،  »إمياجيغن«  أنفسهم،  يسمون 
الشرفاء األحرار، وهم السكان األصليون 
تاريخيا  مي��ت��د  ال����ذي  »أزواد«  إلق��ل��ي��م 
اجلزائر  ه��ي  دول،  خمسة  أط���راف  على 
وم��وري��ت��ان��ي��ا وم��ال��ي وب��ورك��ي��ن��ا فاصو 
أزواد  إقليم  عن  احلديث  لكن  والنيجر، 
من  شاسعة  مساحة  على  اليوم  يقتصر 
شمال دولة مالي )أكثر من النصف(، أشهر 
مدنه هي »متبوكتو« و»غاو« و»هوكيدال«.

وي��ت��ك��ون ال����ط����وارق م���ن ل��ف��ي��ف من 
أق  »الطاهر  أه��ل  مثل  املعروفة  القبائل 
)مالي(  في متبوكتو  املوجودين  حمامة« 

ونواحيها، وقبائل، »إموشق« و»فوقاس« 
القبائل التي تنتمي للشمال والتي ينحدر 
رئيس  الشريف«  أق  بالل   « من  كل  منها 
جمهورية أزواد الغير معترف بها، و»أياد 
أق غالي« وهو زعيم جماعة »أنصار الدين« 
استنكار  منبع  تصرفاتهم  شكلت  الذين 
من  السلطة  على  استيالئهم  بعد  دول��ي 
الشريعة  لبنود  البشع  التطبيق  خ��الل 

)قطع أيدي السارق واإلعدام بالرجم..(.

»الملكة تينهنان« أم الطوارق 
التي انطلقت من تافياللت

يعمل جنراالت اجلزائر ما في وسعهم 
اليوم، لكي ال تكون للمغرب يد في احلرب 

مالي،  شمال  منطقة  تشهدها  التي 
لكن الباحثني اجلزائريني ال ينكرون 

ليست هذه هي المرة األولى التي يخوض فيها الجيش الفرنسي حربا في شمال مالي، ولعل فرنسا تذكر أكثر من غيرها 
»معركة تمبوكتو«، عندما اندحرت القوات الفرنسية وفقدت قائدها سنة 1893 )..( لتنطلق شرارة مقاومة المستعمر 
وتستمر إلى غاية 1954.. ورغم المطالب الواضحة منذ البداية  لسكان شمال مالي في منطقة أزواد، إال أن المستعمر 

انتقم بطريقته الخاصة من شراسة المقاومة في تلك البقاع عن طريق إلحاقها بسلطة مركزية تابعة لدولة مالي 
)استقلت سنة 1960(، هذه األخيرة ضمنت استمرار نفس األساليب في التعاطي مع كل مطالب التحرر والتنمية إلى حدود 

اليوم، عندما استنجدت بفرنسا، بدل األمم المتحدة للقضاء على اإلرهابيين.
في شمال دولة مالي، وبخالف الرواية الفرنسية والتي انخرطت دول شمال إفريقيا في دعمها بشكل أعمى، يوجد أنصار 
الدين، ويوجد تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي، ويوجد المهربون والعصابات، وتوجد المخابرات بشتى أنواعها 

)..(، وتوجد أيضا المصالح اإلقتصادية الفرنسية، ممثلة في حقول اليورانيوم والنفط )شركتا أريفا وطوطال(، لكن، خلف 
كل هذا يوجد شعب تواق للحرية ظل يطالب منذ زمن بعيد بحقه في تقرير مصيره طبقا لمقتضيات القانون الدولي )..(، 
لكنه ظل يصطدم دوما بالمناوآت إلى أن انتهى به المطاف مشتتا بين من اختاروا اإلرتماء في حضن الجماعات اإلرهابية، 

وبين من اختاروا اإلستسالم كمواطنين من الدرجة الثانية في عدة بلدان خاصة مالي، والجزائر، وليبيا، وموريتانيا.. هؤالء 
هم »أهل أزواد« كما يسميهم البعض وهم »الطوارق« كما تسميهم أغلب دول العالم.. 

الطوارق.. من تافياللت ومتارة إلى 
احلرب  في شمال مالي 

الخاسرون الكبار في الهجمة الفرنسية على الصحراء الكبرى وقصتهم مع الحسن الثاني

تنفرد االسبوع بنشر هذه الصورة التي تؤرخ النطالق احلركة الوطنية لتحرير االزواد )اجلناح املسلح للطوارق( في نونبر 2010 وفي اإلطار شعار احلركة
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امرأة  هي  التاريخية  الطوارق  ملكة  أن 
م��غ��رب��ي��ة األص����ل، م��ن ت��اف��ي��ال��ت، وهي 
نفسها تلك املرأة احملنطة املوجودة في 
متحف »باردو« باجلزائر العاصمة، منذ 
أن عثر عليها علماء فرنسيون أمريكيون 
بالهقار،  األضرحة  أحد  في   ،1925 سنة 
وهي منطقة توجد في الصحراء الكبرى 

عند أقصى اجلنوب اجلزائري.
ن��اص��ب��ة اخليام  ت��ن��ه��ي��ن��ان،  امل��ل��ك��ة 
البيضاء وذات احلسن  الناقة  وصاحبة 
أم »هقار«  النظير..هي  املنقطع  واجلمال 
الذي يقول عنه ابن خلدون أنه هو أول 
بسبب  إما  وجهه،  على  لثاما  من وضع 
هزمية  بسبب  أو  أم���ه،  م��ن  استحيائه، 

جيشه.
تقول احلكاية التي يعتقد بصحتها 
»تنهينان« خرجت  بأن  االمازيغيني،  جل 
خادمتها  رف��ق��ة  تافيالت  م��ن  ي��وم  ذات 
»تكاوت«، وبعض العبيد، وراحت تقطع 
رفقة  تهلك  ك��ادت  حتى  الصحراء  قفار 
جبال  سفوح  إل��ى  تصل  أن  قبل  ركبها، 
»هقار« أو متبوكتو )روايات متضاربة(، 
وجدت  ح��ي��ث  »ال��ن��م��ل«،  ط��ري��ق  متبعة 
ك��ل أس��ب��اب اإلس��ت��ق��رار لتؤسس مملكة 
الطوارق مستفيدة من ثقة القبائل فيها 

وفي عبقريتها.

قصة الطوارق مع الحسن الثاني 
مدينة  م��ن  ال��ط��وارق  قصة  انطلقت 
وشاءت  تنهينان،  امللكة  م��ع  تافيالت 
الظروف أن يعود الطوارق لطرق أبواب 
املاضي،  القرن  في سبعينيات  تافيالت 
من خال لقائهم بالراحل احلسن الثاني 
سليل الدولة العلوية التي تعد تافيالت 

مهدا لها.
يقول »أمازيغ اليزيد« وهو أحد شيوخ 
قبيلة »املوشاخ« الذي كان ضمن مجموعة 
أخ����رى ال��ت��ح��ق��ت ب��امل��غ��رب إن��ط��اق��ا من 
متبوكتو، بأن احلسن الثاني كان يساند 
مطالب قبائل الطوارق في مالي، غير أن 
في  خاصة  املغرب  دخلها  التي  املشاكل 
يتبنى  أن  دون  حالت  الصحراء  قضية 

املغرب مطالب الطوارق حتى النهاية.
أنه  اليزيد يؤكد لألسبوع الصحفي 
حصل على اجلنسية املغربية وهو يقطن 
يفضل  ولكنه  بنصالح،  الفقيه  مبدينة 
عدم احلديث عما يسميه أسرارا ال يجب 
كشفها ع��ن ع��اق��ة احل��س��ن ال��ث��ان��ي مع 
الطوارق، ويكتفي بالتأكيد أن عدد الذين 
التحقوا باملغرب سنة 1977 كان عددهم 
محمد  الشيخ  بينهم  م��ن  شخصا،   22

األن��ص��اري ال��ذي ع��اش في مدينة متارة 
وتوفي فيها )أنظر الصورة(.

ويعتقد اليزيد بأن حرب فرنسا في 
شمال مالي لن تكون قصيرة املدى بل 
يعتقد  كما  طويل،  مدى  على  ستسمر 
هو  كيتا  موديبو  امل��ال��ي  الرئيس  أن 
املسؤول األول عن تسرب اإلرهاب إلى 

شمال دولته.
من جحيم القذافي إلى جحيم مالي 

بني  اليوم  يوجدون  الذين  ال��ط��وارق 
نارين، نار اجليش املالي ونار اجليوش 
انطاق  منذ  احل��رب  دخ��ل��وا  الفرنسية، 
الثورة الليبية، عندما وقف جزء منهم إلى 
القدافي،  معمر  الراحل  الدكتاتور  جانب 
الليبيني،  ال��ث��وار  يحاربون  كانوا  حيث 
أنهم  العقيد  م��وت  بعد  اكتشفوا  لكنهم 
دخلوا حربا ليست هي حربهم احلقيقية، 

إلى  وع����ادوا  أسلحتهم  معهم  فحملوا 
شمال مالي وهذه هي نقطة التحول.

ال���ط���وارق ال��ذي��ن ك��ان��وا ق��د أعلنوا 

التي  امل��ال��ي��ة  مت��رده��م على احل��ك��وم��ة 
نفسهم  ه���م   ،)..( دائ���م���ا  خ��ذل��ت��ه��م 
ال��ط��وارق ال��ذي��ن ع���ادوا إل��ى شمال 
مالي بعد انتهاء احلرب في ليبيا، 
غير أنهم هذه امل��رة ع��ادوا مبهمة 
املالي  اجليش  ط��رد  وه��ي  محددة 
فيما  جنحوا  وفعا  الشمال،  م��ن 
كانوا يصبون إليه حسب ما يؤكده 
العاملي  )ال��ت��ج��م��ع  ال��رخ��ى  رش��ي��د 
األمازيغي(، بسيطرة على أهم مدن 
هكذا  متبوكتو..  بينها  ومن  الشمال 
تبدو املعركة طبيعية بني شعب تواق 
دولة  وبني  مطالب مشروعة،  ذو  للحرية 
املصير،  تقرير  بحق  اإلع��ت��راف  ترفض 
لكن الطوارق ارتكبوا عدة أخطاء جعلت 

ثورتهم تزيغ عن هدفها األصلي.
لتحرير  الوطنية  احل��رك��ة  تأسست 

أزواد وهي اجلناح العسكري لقبائل 

»امللكة تنهينان«.. 
املرأة التي خرجت 

من تافياللت وأسست 
مملكة الطوارق في 

الصحراء الكبرى

متاشغت«  »ك��ل  شعب  ع��ان��ى  لقد 
ازواد من ويات  إقليم  )الطوارق( في 
رحل  أن  ب��ع��د  ال���ث���ان���ي،  امل��س��ت��ع��م��ر 
ووضعوهم  1960م،  عام  الفرنسيون 
كيتا،  موديبو  مالي  رئيس  ق��دم  حتت 
بالعنصرية  امل��ع��روف  م��ال��ي  وج��ي��ش 
وم���ع���اداة ال��س��ام��ي��ة، ل��م ي��دخ��ر جهدا 
واستباحة  أموالهم  وسلب  قتلهم  في 
أعراضهم، وجعلهم مواطنني ال درجة 
لهم، مما أدى إلى نشوب ثورة مسلحة 
القضاء  من  مالي  1963م متكنت  عام 
عليها بكل قسوة، وصاحب ذلك إبادة 
للشعب، بل وحتى احليوانات، وتسميم 
ال��ش��ع��ب يحفرها  ك����ان  ال��ت��ي  اآلب�����ار 
بأيديهم، ومت تشريد كثير من الشباب، 
والذين أعادوا الكرة بالنيابة عن آبائهم 
فثاروا على احلكومة عام 1990م، وقد 
لكنها  ميدانيا  ال��ث��ورة  ه��ذه  انتصرت 

وئ���دت حت��ت ط��اول��ة امل��ف��اوض��ات في 
)متنراست( يوم 1991/01/06م. 

ول���م ي��ط��ب��ق م��ن��ه��ا س���وى جتريد 
عدد  وإدم���اج  أسلحتها،  من  املقاومة 
منهم في اجليش املالي، وال��ذي وجد 
قرى  ليبيد  فرصته  االتفاقية  هذه  في 
وأحياء من »كل متاشغت« والعرب في 
)أزواد(، وذلك في كل من: منكا، غاوا، 
أعوام  نيرا،  تينبكتو،  الشرف،  وادي 

.94-93-92
ف��ل��م��ا ط���ال أم���د ان��ت��ظ��ار تطبيق 
2006/06/23م  ثورة  قامت  االتفاقية 
ومت احتال مدينة كدال عاصمة الوالية 
الثامنة ففزع رئيس مالي إلى أصدقائه 
املقاومة  وأد  ف��ي  ب��دوره��م  ل��ي��ق��وم��وا 
وجت��ري��ده��ا م��ن امل��ض��م��ون فتم ل��ه ما 
باسم  »مسرحية«  صيغت  حيث  أراد 
توقيع اتفاق، ولد فارغا من املضمون، 

الذين  الضباط  بعض  مبوجبه  رج��ع 
لبثوا  م��ا  لكنهم  ق��ب��ل،  م��ن  انسحبوا 
أن أدرك��وا عدم اجلدية في األم��ر، مما 
أدى ببعضهم للرجوع إلى قيادة مترد 

آخر.
وح��ص��ل��ت م��ن��اوش��ات ن��ت��ج عنها 
أسر جنود ماليني مت تسليمهم لليبيا 
امل��ق��اوم��ة لكن  م��ن  ك��ب��ادرة حسن نية 
مالي اغتنمتها فرصة حملاولة القضاء 
لقتل  فيلقا  ف��أرس��ل��ت  امل��ق��اوم��ة،  على 
وأس��ر من لم يقتل منهم يوم اجلمعة 
2008/03/28م فهرع رئيس مالي إلى 
ليبيا والتي استطاعت جمع مندوبني 
توقيع  الطاولة ومت  الطرفني على  عن 
بروتوكول لوقف إطاق النار على وقع 
قصف جوي للمقاومة من طرف جيش 
مالي أدى إلى إسقاط طائرة من طراز 
ميغ كانت أهديت ملالي من طرف أحد 

جيرانها.
هاجم  2008/05/06م،  يوم  وفي 
الثوار موقعا للجيش املالي في )بجا( 
والية )سيكو( واستولوا على كثير من 
2008/05/21م  ي��وم  وف��ي  األسلحة، 
باغث الثوار موقع )أبيبرا( حيث دارت 
معركة عنيفة بينهم وبني اجليش املالي 
الذي قتل قائده العربي بحجة تواطؤه 
مع املهاجمني، ونتج عنها مقتل وأسر 
العشرات من اجليش، ومن بني األسرى 

ضابطان برتبة رائد ونقيب.
 لقد منع »كل متاشغت« األزواديني 
من التعليم منذ استياء مالي عليهم، 
على  يحصل  من  منهم  جتد  تكاد  فا 
املنحة الدراسية في اخلارج إال بغرامة 
مالية باهظة، ويعانون من الظلم عند 
حذا  مما  االمتحانات  في  التصحيح 
من   »ag« كلمة  ن��زع  إل��ى  منهم  بكثير 

يتمسك  والبعض  الثبوتية،  أوراق��ه��م 
بها رغم الصعوبات التي يلقاها.

وال����واق����ع، ل��ق��د مت االت���ف���اق بني 
املالية  ال��ع��س��ك��ري��ت��ني  امل��ؤس��س��ت��ني 
وال��ن��ي��ج��ري��ة ل��ان��ق��ض��اض ع��ل��ى »كل 
وإبادتهم،  )ال����ط����وارق(  مت��اش��غ��ت« 
وي��ج��ري اآلن ح��ش��ر ج��ي��ش م��ال��ي في 
م��ن��اط��ق »ك���ل مت��اش��غ��ت« ف��ي الشمال 
وجيش النيجر في احلدود اجلنوبية 
ضد  العرقي  التطهير  لعملية  متهيدا 

»كل متاشغت«.
إن شعب »كل متاشغت« األزوادي 
يحتاج اليوم التفاتة إعامية وتعليمية 
للحفاظ على هويته املهددة باالنقراض 
آليات  م��ن  والب���د  املهمشة،  وقضيته 
جديدة ملعاجلة املشكلة تتم من خالها 
مناقشة وضع اإلقليم وحق سكانه في 
تقرير مصيرهم طبقا للقانون الدولي.

تفاصيل الصراع ني الطوارق ودولة مالي حول حق »تقرير املصير«

الطوارق 
الذين يوجدون 
اليوم بين نارين، 

ونار نار الجيش المالي 
الجيوش الفرنسية، دخلوا الحرب 
منذ انطالق الثورة الليبية، عندما 

وقف جزء منهم إلى جانب 
الدكتاتور الراحل معمر 

القدافي،

»أمازيغ اليزيد« هو واحد من الطوارق الذين دخلوا إلى المغرب سنة 1977 ضمن 22 فردا آخرين، كان المغرب يفكر في دعم 
مطالبهم، غير أن تسارع األحداث جعل المغرب يطوي صفحتهم )..(، هو اآلن يقطن بمدينة الفقيه بنصالح، بعد أن حصل على 
الجنسية المغربية، ورغم أنه يرفض الحديث عن كواليس دخول مجموعته للمغرب، والتي عاش زعيمها »محمد علي أغ الطاهر 

أنصار« في مدينة تمارة، إال أنه يفضل الحديث عن مشكلة الطوارق في مالي ككل، فيما يلي تنفرد األسبوع بنشر شهادته:
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الطوارق سنة 2010، ورغم أنها جمعت 
أشهر  أن  إال  ال��ط��وارق  م��ن  قبائل  ع��دة 
فصائلها كان هو فصيل جماعة أنصار 
ويتزعمه  أس��س��ه  التنظيم  ه��ذا  ال��دي��ن، 
»أي���اد أغ غ��ال��ي«، ال���ذي ق��اد مت���ردا ضد 
احلكومة املالية في بداية التسعينيات، 
عندما كان محسوبا على أصحاب األفكار 

اليسارية.
قاده  ال���ذي  ال��ت��م��رد  ط��وي��ت صفحة 
مت  بعدما   1992 سنة  غ��ال��ي«  أغ  »أي���اد 
إبرام اتفاق بني احلكومة املالية وممثلني 
الطوارق، فعني هذا األخير قنصال لدولة 
مالي لدى السعودية، فتحول من مناضل 
سلفي،  »مناضل«  إلى  يسارية  بقناعات 
األصولية،  بالتنظيمات  احتكاكه  بعد 
فعاد مرة أخرى لشمال مالي، ولكنه هذه 
املرة عاد مرتديا لباس التشدد اإلسالمي، 

فأسس جماعة أنصار الدين.
يروج  أن  أغ غالي«  »أي��اد  واستطاع 
»احلركة  م��ط��ال��ب  ب��ني  كبير  الن��س��ج��ام 
وحتركات  أزواد«،  لتحرير  ال��وط��ن��ي��ة 
تنظيم القاعدة في بالد املغرب اإلسالمي، 
واستطاع أن يترجم هذه القوة على أرض 
الواقع من خالل طرده، للجيش املالي من 
»تاساليت«،  وق��اع��دة  »أغليهوك«  مدينة 
في شمال مالي، وما إن سيطر على هذه 
احلدود،  تطبيق  ف��ي  ش��رع  حتى  امل���دن 
الشريعة  مقتضيات  حسب  ب�����األزواد، 
بداية  عند  تطبق  كانت  التي  اإلسالمية 
انتشار اإلسالم، فانتشر الرعب واخلوف 
في صفوف سكان شمال مالي، رغم أنهم 
التكنولوجي  للتطور  ونظرا  مسلمون، 
اللصوص  أي��دي  فقد شكلت صور قطع 
واإلع����دام����ات، ش�����رارة ان���ط���الق موجة 
للحرب  بعد  فيما  مهد  دول��ي،  استنكار 
التي تدور رحاها اآلن.. ماذا سيكون رد 
فعل العالم وهو يشاهد شرائط مصورة، 
العنان  ي��ط��ل��ق��ون  م��ت��ش��ددي��ن  مل��ل��ت��ح��ني 
ملعاولهم من أجل هدم مدينة »متبوكتو« 

لؤلؤة الصحراء.
اإلسالم  ان��ت��ش��ار  ش��ك��ل  إذن،  ه��ك��ذا 
فرنسا  لعودة  مدخال  مالي  في  املتشدد 

إلى احلرب في شمال إفريقيا، ولم تعد 
اإلرهابيني،  بني  للتمييز  إمكانية  هناك 
مالي  دول����ة  أن  س��ي��م��ا  ال  وال����ط����وارق، 
امللف  ومخابرات دول اجلوار، استغلت 
لتتخلص نهائيا من مطالب الطوارق، أما 
للقضاء  في مالي فهذه فرصة احلكومة 
نهائيا على األمازيغيني املسلمني الذين 
يطالبون  والذين  عليها  يتمردون  كانوا 

بالتنمية واحلكم الذاتي.

دولة الطوارق الموؤودة 
مسؤوليتكم  لتحمل  ن��دع��وك��م   ..«
لنصف،  استمرت  احتالل  مأساة  جتاه 
اليوم  إنكم  وجيرانكم،  إخوانكم  ض��د 
وإخوانكم  أنفسكم  ملساندة  م��دع��وون 
في  امل���ش���روع  حقهم  لنيل  أزواد،  ف��ي 

فقط  وبذلك  بأنفسهم،  مصيرهم  تقرير 
نستطيع نحن، املاليني واألزاوديني، أن 
ومدننا  قرانا  وتنمية  بناء  في  نساهم 
ومجتمعاتنا، وإنهاء صراخ وبكاء أيتام 
مقتطفة  العبارات،  هذه  كثيرا«..  عانوا 
من رسالة مفتوحة موجهة إلى الشعب 
املنخرطني  أزواد  أبناء  ل��دن  من  املالي 
في حركة حترير أزواد )تنظيم مسلح(، 

بتاريخ 5 ماي 2011.
هذا النداء هو واحد من بني مجموعة 
نداءات أطلقتها حركة حترير أزواد، قبل 
أن تعلن رسميا عن تأسيس جمهورية 
األزواد بتاريخ 6 أبريل 2012، غير أن 
دولة األزواد وإن كانت من حيث الشكل 
تعبير صادق عن مطالب شعب الطوارق، 
إال أنها في العمق كانت دولة ال متثلهم، 
بعدما لبست ثوب الشريعة التي أرعبت 

الغرب )..(.
النظر  ب��غ��ض  أزواد،  دول���ة  ف��ق��ي��ام 

على  ك��ان سيشكل خطر  طبيعتها،  عن 
امل��ص��ال��ح اإلق��ت��ص��ادي��ة ال��ف��رن��س��ي��ة في 
شمال مالي، ال سيما في مناطق »أرلت« 
املناطق  و«أك������ادس« و«ت���وان���ي« وه���ي 
من  ال��ك��ب��ي��رة  باحتياطاتها  امل��ع��روف��ة 
النفط واليورانيوم، الذي تشرف عليها 
 « العمالقتان،  الفرنسيتان  الشركاتان 
 ،»TOTAL و«طوطال »ARIVA أريفا
كما أنها كانت ستبعثر أوراق الواليات 
التي  املنطقة،  ف��ي  األمريكية  املتحدة 

جتعل من محاربة اإلرهاب أساسا لها.

نساء الطوارق.. شجاعة ومكانة متميزة على الرجال
»الطوارق« دون احلديث عن  ال ميكن احلديث عن 

التي  املتميزة  املكانة 
حت��ت��ل��ه��ا امل�������رأة في 
فاألكيد  املجتمع،  هذا 
مجتمعا  ل��ي��س  أن����ه 
والدليل  أب���ي���س���ي���ا، 
على ذلك أن الطوارق 
ال����رج����ال ي���ؤرخ���ون 
لشجرة أنسابهم من 
من  وليس  األم  جهة 
جهة األب، ولعل هذا 
جعل  ال���ذي  السبب 
ش���ع���ب ال�����ط�����وارق 
بامللكة  مرتبط  ككل 
املغربية  »تينهنان« 

من تافياللت.
ول��ع��ب��ت امل����رأة 
في  ك���ب���ي���را  دورا 
الطوارق  حت��رك��ات 
ض�������د احل����ك����وم����ة 

حترير  حركة  ملساندة  بتلقائية  خرجت  حيث  املالية، 
األزواد، مند اليوم األول إلعالنها )أنظر الصورة(، ولم 
يكن ذلك غريبا على امرأة معروفة مند القدم بتحررها، 

فالنساء في مجتمع الطوارق هن من يبادرن إلى طلب 
في  الضيوف  استقبال  ي��ردن، وميكنهن  ال��زواج ممن 
بغض  ب���ي���وت���ه���ن 
ع���ن وجود  ال��ن��ظ��ر 

أوزاجهن أم ال.
للمرأة  مي���ك���ن 
أن  التقاليد  حسب 
التجارة،  مت����ارس 
وتسافر، وال ترتدي 
واإلعتقاد  احلجاب، 
ال����س����ائ����د ه�����و أن 
منزهة  أخ����الق����ه����ا 
بشرف  ال��ع��ب��ث  ع���ن 

العائلة.
ول�������ع�������ل�������ه م����ن 
مجتمع  في  الطريف 
الرجال  أن  الطوارق، 
يغطون  ال���ذي���ن  ه���م 
وليس  وج����وه����ه����م 
ال���ن���س���اء، ورغ������م أن 

الكتابات  بقساوة ب��ع��ض  ذل���ك  ف��س��رت 
الطقس الصحراوي إال أن دالالت »حتجب الرجال« دون 

النساء كانت أعمق.

ملاذا تدعم فرنسا واجلزائر احلكومة املالية 
وال تدعمان قبائل الطوارق

ي������رى رش����ي����د ال���رخ���ى 
املكلف بالعالقات اخلارجية 
في التجمع العاملي من أجل 
الصراع  ب���أن  االم��ازي��غ��ي��ة، 
الدائر في شمال مالي ال ميكن 
إختزاله في مجرد حرب بني 
اإلن��ف��ص��ال��ي��ني وال���ط���وارق 
واجل����م����اع����ات اإلره���اب���ي���ة 
املالي،  واجليش  اجلهادية 
عدة  هناك  أن  على  وي��ؤك��د 
خ���ي���وط م��ت��ش��اب��ك��ة حتيط 

بهذا امللف.
واقعيني،  ك���ن���ا  »إذا 
أن  يجب  الطوارق  فالثوار 
يتمتعوا بدعم معنوي على 
األق���ل، م��ن ط��رف املجتمع 
الغربية،  وال���دول  ال��دول��ي 
الدكتاتورية  على  للقضاء 
ظل  ف��ي  النظام  وترسيخ 
الربيع الدميقراطي لشمال 
فرنسا  مل�����اذا  اف���ري���ق���ي���ا.. 
واجلزائر اللتان تخشيان 
من إرهاب تنظيم القاعدة 

في املغرب اإلسالمي الذي احتجز 
رهائنهما، كما مصاحلهما اإلقتصادية 
وحدهم«،  الطوارق  تركوا  املنطقة  في 

يتساءل الرخى.
من  ك��ال  أن  يعتقد  امل��ص��در  ن��ف��س 
فرنسا واجلزائر، فضلتا إعطاء االولوية 

لح  للمصا
اإلنسان،  ح��ق��وق  ع��ل��ى  اإلق��ت��ص��ادي��ة 
امل��ن��ص��وص ع��ل��ي��ه��ا ف���ي إع����الن االمم 
الشعوب  حقوق  بخصوص  املتحدة، 

األصلية.
الرخى قد وزع أحد مقاالته  وك��ان 

على نطاق واسع في شبكة 
االنترنت وجه من خاللها 
للمخابرات  ت���ه���م  ع�����دة 
اجلزائرية )..(، معتبرا أن 
جنراالت اجلزائر، يخافون 
من الطوارق املوجودين في 
اجلنوب أكثر من األمازيغ 
»القبايليني« املوجودين في 
التأثيرات  بسبب  الشمال، 
في  دول���ة  لقيام  احملتملة 
ال��ص��ح��راء ال��ك��ب��رى على 
األنشطة النفطية للجزائر.

وي�����س�����ت�����دل ال����رخ����ى 
املصالح  ض���خ���ام���ة  ع���ل���ى 
في  الفرنسية  قتصادية  اإلإّ
املنطقة، بأرقام اإلسثمارات 
الشركة  أع��ل��ن��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
»أريفا«  العمالقة  الفرنسية 
التي تنشط بشمال مالي في 
مجال استخراج اليورانيوم، 
حيث يقول أنها ضخت أكثر 
ي���ورو  م��ل��ي��ون   1500 م���ن 
اجلديد  امل��ن��ج��م  الس��ت��غ��الل 
يزود  ال����ذي  ل��ل��ي��وران��ي��وم، 
االمر  الفرنسية،  النووية  املراكز  جل 
الذي ميكنها من التأثير في السياسة 
كانت  إذا  عما  النظر  بغض  الفرنسية 
حسب  يسارية،  او  ميينية  احلكومة 

قوله.

يام دولة أزواد، 
بغض النظر عن 

طبيعتها، كان سيشكل 
خطر على المصالح 

اإلقتصادية الفرنسية في شمال 
مالي، ال سيما في مناطق »أرلت« 

و«أكادس« و«تواني« وهي 
المناطق المعروفة باحتياطاتها 

الكبيرة من النفط 
واليورانيوم،

نساء من الطوارق يساندن حركة حترير أزواد )اجلناح املسلح لقبائل الطوارق(

اخلط األزرق يوضع مناطق انتشار الطوراق على أطراف عدة دول
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ن��ظ��ام ال��م��ق��اط��ع��ات: ه��و نظام 
والشرق،  ال��غ��رب  ف��ي  ب��ه  معمول 
وتقديم  ت��س��ه��ي��ل  م��ن��ه  وال���ه���دف 
خ��دم��ات ال��ق��رب م��ن ح��ال��ة مدنية 
واقتراحات  إداري������ة  ووث���ائ���ق 
وملتمسات إلى مجلس الجماعة، 
وعندنا في العاصمة، أفشلوا هذا 
المنتخبين  بعض  لجهل  النظام 
بمقتضيات الظهير رقم 102.297 
الجماعي،  ل��ل��ع��م��ل  ال���م���ن���ظ���م 
أموال  في  التصرف  و»لطمعهم« 
والتقرير في شؤون العقار ورخص 
التي  الصفقات  وعقد  وتوظيف 

تسيل لها اللعاب.
منحا،  ح����دد  ال���ق���ان���ون  ن��ف��س 
وانتبهوا للتسمية: منح وليست 
مقاطعات  ل���ف���ائ���دة  م��ي��زان��ي��ات 
العاصمة، وهي منح الغرض منها 
تصريف  ال��ق��ان��ون  فقهاء  حسب 
وت��س��ي��ي��ر األع���م���ال ال��ي��وم��ي��ة في 
المقاطعات، علما بأن التجهيزات 

وأج����ور ال��م��وظ��ف��ي��ن ت��ص��رف من 
تصرف  فأين  الجماعة،  ميزانية 
ملياران و500 مليون التي تمنح 
من  ب��أس  ال  وقبلها  للمقاطعات؟ 

التذكير بقيمة كل منحة:
المنصور  يعقوب  فمقاطعة   -
 24 حوالي  مساحتها  تبلغ  التي 
كلم مربع بساكنة تقدر ب�300 ألف 
مالية  ب��م��ن��ح��ة  ت��وص��ل��ت  ن��س��م��ة 

قيمتها 595 مليون سنتيم.
التي  اليوسفية  وم��ق��اط��ع��ة   -
السويسي  م��ق��اط��ع��ة  م��ع  ت��ش��ك��ل 
كلم   100 ح��وال��ي  تبلغ  مساحة 
اليوسفية  ف���ي  وس��اك��ن��ة  م��رب��ع 
250 ألف نسمة ومنحة  بحوالي 
588 مليون سنتيم.  مالية قدرها 
وساكنة في السويسي تناهز 60 
قدرها  مالية  ومنحة  نسمة  ألف 
تم  ب��ع��دم��ا  سنتيم  م��ل��ي��ون   313
المائة،  في  بعشرة  فيها  الزيادة 
األصغر  حسان  مقاطعة  وت��أت��ي 

حجما بمساحة 7 كيلومتر مربع 
وساكنة ال تتعدى 100 ألف نسمة 
561 مليون سنتيم. فأما  ومنحة 
التي  ال��ري��اض  أك���دال-  مقاطعة 
تزايد  في  ديمغرافيا  نموا  تشهد 
بعكس مقاطعة حسان، فمساحتها 
تقدر  وساكنة  مربع  كيلومتر   48
مالية  ومنحة  نسمة  ألف  ب�150 
واآلن،  سنتيم.  مليون   522 تبلغ 
أي������ن ت����ص����رف ه������ذه األم��������وال 

المخصصة لخدمات القرب؟ 
تصرف على تعويضات الرؤساء 
ونوابهم وبعض المستشارين على 
تأميناتهم، وأسفارهم وتليفوناتهم، 
وسياراتهم بما في ذلك اإلصالحات 
وعلى  والتأمينات،  والمحروقات 
إنها  يقولون  مهرجانات  إق��ام��ة 
حاجيات  ش��راء  وعلى  »ثقافية« 
لإلدارة. وراجعوا القانون هل فيه 
مادة واحدة تبرر هذه المصاريف؟ 
هل فيه مادة واحدة تمنح للرؤساء 

ون����واب����ه����م س�����ي�����ارات وإق����ام����ة 
األسبقية  ول���م���ن  م���ه���رج���ان���ات؟ 
للسيارات أم لمحن سكان البراريك 
باالنهيار  ال���م���ه���ددة  وال����دي����ور 
والخدمات  المشردين،  واألطفال 
المدنية  الحالة  لمكاتب  المتردية 
لمن  التجهيزات؟  لكل  وافتقارها 
األس�����ب�����ق�����ي�����ة؟ ل���ل���ت���ل���ي���ف���ون���ات 
األزبال  لجمع  أم  والتعويضات 

وتنظيف األزقة؟
للحسابات  الجهوي  المجلس 
نفقات  لضبط  يتحرك  أن  عليه 
مقاطعات العاصمة، ففيها مجلس 
جهوي تقع عليه مسؤولية مراقبة 
التصرف في أموال السكان، حتى 
بربط  الدستور  في  جاء  ما  ينزل 

بالمحاسبة. المسؤولية 
وكفى من أصحاب المقاطعات 
الجماعة  أص���ح���اب  ي��ح��اس��ب��ون 
يحاسبون  الجماعة  وأص��ح��اب 

أصحاب المقاطعات.. كفى.

منح للمقاطعات ومحن للسكان
حديث العاصمة

بقلـم:
بوشعيب اإلدريسي

وي����س����ت����م����ر ت���أل���ق 
ال�����ع�����اص�����م�����ة ف���ي 
الدولية،  احمل���اف���ل 
إلى  صعودها  فبعد 
التراث  م����دن  ب����رج 
العاملي،  اإلن��س��ان��ي 
ه���ا ه���ي ت���ت���وج في 
ثاني:  بلقب  أمريكا 

أحسن مدينة سياحية في العالم.
وك���م���ا ه���ي ال����ع����ادة ن����زل اخل���ب���ر على 
يقدمون  ال  الذين  العاصمة  مستشاري 
أي��ة اس��ت��ش��ارة، وك��أن��ه ل��إلخ��ب��ار وليس 
رسالة مشفرة حتمل املدينة مسؤوليات 
جسيمة تتطلب إعالن الطوارئ في كافة 
املرافق واملصالح وجتنيد كل الطاقات، 
وجناح  إلجن��اح  الشعبي  الدعم  وحشد 
ه���ذا االخ��ت��ب��ار ال����ذي س��ت��ج��ت��ازه حتت 
توسم  ال��ذي  العالم  ه��ذا  العالم،  أنظار 
مكانا  ل��ت��ك��ون  وال��ك��ف��اءة  ال���ق���درة  فيها 
والراحة،  األم���ن  لضيوفه  ي��وف��ر  آم��ن��ا 
وواجب  االستقبال  وحسن  والترفيه، 
املعامالت،  ف��ي  والتسهيالت  الضيافة 
في  واجل���ودة  األثمنة  في  والتخفيفات 
خصوصا  امل��رور  في  والتنظيم  السلع، 
يرشدون  مرشدين  وتوفير  للراجلني، 
وتعزيز  السياحية،  للمناطق  السياح 
والتجار  ال���س���ك���ان،  وإش�������راك  األم�����ن 
والصناع وأصحاب النقل في املساهمة 
في إجناح هذا التحدي. فالعاصمة اليوم 
وليست  العاملية  إلى  املشوار  بداية  في 
في نهايته، ففي النهاية سيصدر احلكم، 
ترتقي  وهل  ال؟  أم  ألقابها  تستحق  هل 
إلى  الله  ق��در  ال  تهوي  أم  األحسن  إل��ى 
العالم؟ ولو علم  إلى مزبلة  احلضيض، 
األبواب  أن  اجلماعيون  امل��س��ت��ش��ارون 
عالم  إل��ى  مدينتهم  لتدخل  فتحت  التي 
إلى  وس��ك��ان��ه��ا  ستحولها  ال��ن��ج��وم��ي��ة، 
التي ستحسن  الدولية  الشهرة  مصاف 
واالقتصادية،  االجتماعية  املجاالت  كل 
ولكن مستشارينا رمبا جلهلهم أو لعدم 
التي  املشفرة  الرسائل  مبغزى  إدراكهم 
تتهاطل على املدينة التي تنبأ لعظمتها 
ابن صاحب الصالة منذ 7 قرون مضت 
للجهاد،  ح��ظ��ي��رة  ف��ق��ط  ك��ان��ت  ع��ن��دم��ا 
أل��م يكن ه��ذا احل��دث يفرض عقد دورة 
استثنائية ملجلس اجلماعة بحضور كل 
مندوبي الوزارات؟ ووضع خريطة طريق 
رمبا  النجومية؟  نحو  العاصمة  ملسار 
منتخبونا يرون النجوم في السماء وال 
حاجة لهم بنجمة على األرض، والنجمة 
بخيرات  مليئا  كوكبا صغيرا  نعلم  كما 
لالستفادة  اجلميع  مجهودات  تتطلب 
م��ن��ه��ا، وال���ي���وم، ان��ت��ق��ل��ت ال���رب���اط، من 
العمر  فرصة  وهذه  النور  إلى  الظلمات 

لنا جميعا، إما أن نكون أو لن نكون.
وإلى جنود اخلفاء الذين حققوا نبوءة 
انتشلوا  وال��ذي��ن  ال��ص��الة  اب��ن صاحب 
الرباط من التهميش والغرق ووضعوها 
ع��ل��ى س��ك��ة االن���ط���الق إل���ى س��ف��ر نحو 
ال��رق��ي والذي  ال��ص��ائ��ب، نحو  االجت���اه 
نقول  النضال،  من  سنوات  عشر  تطلب 
املشغولني  وملنتخبينا  ش���ك���را،  ل��ه��م: 
امليزانية  وص���ول  بشغف  واملنتظرين 
لسنة 2013 »مائة مليار«، نقول لهم: لقد 

انتهى زمن الغفلة.

يعرض في القاعات 
السينمائية الهولندية 

فيلم تحت عنوان: »الرباط« 
وقد نال إعجاب المشاهدين، 

وحاز على جائزة أحسن 
سيناريو، والفيلم يحكي 
قصة 3 شبان هولنديين 
التقوا فجأة في سيارة 

نقلتهم من أمستردام للرباط. 
وبدال من أن تغرقنا تلفزاتنا 

باألفالم التركية كان عليها 
االهتمام بهذا الفيلم.

تتهيأ مدينة الرباط 
لتصبح بل لتضيف إلى 

ألقابها: عاصمة الثقافة 
للحوض األبيض المتوسط 

وذلك بعد بناء المعلمة 
المميزة: »المسرح الكبير« 

الذي سيشيد على ضفة نهر 
أبي رقراق على مساحة 47 
ألف متر مربع وسعة 2000 

مقعد إضافة إلى مقاهي 
ومطاعم ومرافق أخرى، 

والمشروع سيكلفنا حوالي 
140 مليار سنتيم.

من المشاريع المرتقبة 
أيضا في القريب بناء 

مستشفى بضواحي عكراش 
خاص لمعالجة الجرحى 

والحروق والوالدة، وسيكون 
األول من نوعه في المملكة 
بمساحة 8 هكتارات و330 

سرير و8 صاالت للوالدة.

وأخيرا.. قنطرة جديدة 
ستربط العاصمة بمدينة 

سال وطولها 200 متر في 
نفس المكان الذي كانت عليه 

قنطرة موالي يوسف.

بنايات في طور اإلنجاز 
بشارع موالي رشيد قرب 

مسرح محمد الخامس، تم 
إهمالها من طرف صاحب 

المشروع، وزارة الثقافة ومنذ 
20 سنة وهي تنتظر اإلفراج 

عنها حتى أنها أضحت 
أطالال بدون روح.

قريبا الطرامواي في يعقوب المنصور

علمنا من مصادر موثوقة بأن الطرامواي سيربط 
أحياء يعقوب المنصور والفتح بكل من أحياء أكدال 
تحضير  في  المعنية  الشركة  وستشرع  وحسان، 
الدراسات الالزمة في الشهور المقبلة، وبهذا اإلنجاز 
المنتظر سيرتفع عدد الركاب من 90.000 راكب في 
اليوم إلى 180.000 راكب في اليوم بعدما كان هذا 
العدد في بداية الخدمة ال يتجاوز 40.000 راكب 

في اليوم.
أحياء  إل��ى  ال��ط��رام��واي  يصل  أن  ونتمنى 
اليوسفية والتقدم وهي أحياء تضم ساكنة مهمة 

تقدر بحوالي 250 ألف نسمة.

صورة جماعية لتجار شارع القناصيل بالمدينة القديمة يتصدرهم المقاوم الكبير المرحوم بناني، أحد متزعمي الحركة 
الوطنية، والمنظم الحتفاالت عيد العرش في الرباط ضد المستعمر الغاشم، وكانت الرباط أول مدينة مغربية احتفلت بعيد 

العرش سنة 1933، والصورة مأخوذة من حفل العيد لسنة 1934.
المرحوم بناني قال قولته التاريخية عند استقالل المملكة: »اآلن انتهت مهامي« وعاد إلى متجره. والبد من اإلشارة إلى 

أن أباه قاد ثورة في األوداية سنة 1925 ضد االحتالل الفرنسي رحم الله الجميع والشكر آلل بناني الرباطيين.

هذه صورة أمامكم توثق وتشهد على 9 
القدمية  املدينة  مدخل  عند  كانت  أب��واب 
م��ن جهة »امل��ارش��ي س��ن��ط��رال« م��ن نقطة 
التحفة:  الباب  ويظهر  »بوصط-كاليني« 
»ب��اب التنب« في ال��وراء بزخرفته ونقشه 
وتصميمه وهيأته في ثالثة أبواب، وكان 
مدخال حلي لكزة الذي كان كامال في البناء 
حوالي  التقطت  الصورة  ب��أن  يؤكد  مما 
1920. فمن هدم هذه األبواب؟ ومن مسخ 
وحضارتها  ت��اري��خ��ه��ا  م��س��خ  ح���اول  أو 

مبحو أثار األج��داد العباقرة؟ ثم ملاذا لم 
األبواب؟  إلع���ادة  الثقافة  وزارة  تتحرك 
هذا  في  يشارك  اجلماعة  مجلس  ومل���اذا 
تتعرض  التي  »السلخ«  وه��ذا  التعتيم، 
له أبواب الرباط، كان آخرها باب مدينة 
ال��ذي وع��د املجلس  أك��دال  العرفان بحي 
الطريق  إلفساح  هدمه  بعد  بنائه  بإعادة 

للطرامواي ثم تناسوه.
الرباط في هدم  يا سكان  فعزاؤنا واح��د 
أبواب املدينة، وال حول وال قوة إال بالله.

عزاؤنا واحد في هدم أبواب مدينتنا !

من أرشيف الرباط



أبي الجعد.األسبوع

اندهش أعضاء البعثة العلمية 
الرابعة التي نظمها مؤخرا إتحاد 
جمعيات جهة الرباط سال زمور 
ع���دة جمعيات  ب��م��ش��ارك��ة  زع��ي��ر 
وبعض  مالل  بني  من  وفعاليات 
اإلعالميين، يوم السبت الماضي، 
المشاكل  ب��ع��ف��وي��ة  ك��ش��ف  ح��ي��ن 
الكبيرة التي تتخبط فيها المنطقة 
التي يسكن فيها وهي عبارة عن 
حفرة خلفها سقوط نيزك، وبات 

يطلق عليها »الكعارة«.
وزير  ال��وف��ا  محمد  يعلم  ه��ل 
أن  ق��ال  ال���ذي  الوطنية  التربية 
»أوباما باباه معندوش المدارس 
التالميذ  أن  ف��ال��م��غ��رب«،  ال��ل��ي 
يقطعون مسافة 12 كيلومترا من 
أجل الوصول إلى المدارس، وهل 
يعلم أن التالميذ في أبي الجعد ال 

اليوم؟  في  ساعتين  إال  يدرسون 
يسمع  أن  ذل��ك  من  للتأكد  يكفيه 
االنترنت  على  المسجل  ال��ك��الم 

للمواطن البجعدي.
المواطن المعني بتفجير 

القضية  ه��������ذه 

سجلته كاميرات الصحفيين وهو 
يأتون  المنتخبين   « أن  ي��ق��ول 
بالمقعد  فوزهم  وف��ور  للترشح، 
يختفون عن األنظار«، وزاد قائال 
» نحن خوت الدولة غير في الراية 
نتوفر  ال  فنحن  ال��م��ش��اري��ع  أم���ا 
أليس هذا كالما خطيرا  عليها«، 
ياسعادة الوزير يستحق ان تهرع 
بعده للمنطقة، كما فعلت مع سكان 

سال؟
ويأتي هذا الشريط الذي تداول 
على نطاق واسع، إثر الرحلة التي 
إلى  العلمية،  البعثة  بها  قامت 
منطقة الكعارة، التي اكتشف بها 
سقوط »النيزك العظيم«، والذي أكد 
ف���ي الزمن  أن���ه س��ق��ط  ال��ع��ل��م��اء 
قطر  ويبلغ  الرابع،  الجيولوجي 
أكثر  النيزك  التي خلفها  الحفرة 
من 20 كيلومتر وعمقها أزيد من 

400 متر.

مهنيو »السكيريتي« والبستنة 
يهاجمون الحكومة من مكناس

 أبدى بعض سائقي سيارات األجرة الذين يشتغلون 
بيوكرى   باها  ص��وب  أي��ت  بين   ال��راب��ط  الخط   على 
إليها من  يتعرضون  التي  إستيائهم من اإلستفزازات 
طرف بعض رجال األمن وأوضح سائقو سيارات النقل 
)..( أنهم يتعرضون للشطط، وتطال  التوقيفات في كثير 
وترسل  سليمة  وضعيات  ف��ي  سائقين  األح��ي��ان  م��ن 

سيارتهم إلى المحجز دون أسباب واضحة ومبررة .

 تحرك السماسرة وبدؤا يحسبون ويعيدون 
الحساب »ليشيطوا« بعض األماكن  التجارية في 
سوق األحد النموذجي بأكادير الذي كان الملك 
أعطى  إنطالقة إعادة هيكلته، وقال مطلعون على 
على  المسؤولين  أن  الكواليس  في  يجري  ما 
أن  إستطاعوا  للفرص   والمتحينين  ال��س��وق 
يرفعوا عدد المحالت  التجارية  وبالطبع على 

حساب مساحة األماكن األصلية.

 الزال الصراع على أشده بين الباعة المتجولين في 
إنزكان، وممثل السلطة المحلية خصوصا بعد اإلجراءات 
الزجرية التي تم إتخاذها مؤخرا ببعض النقط السوداء، 
والتي تعرف عرقلة واضحة لحركة المرور، وللتذكير فقد 
إستفاد البعض منهم من دكاكين  بتراست والدشيرة  
بثمن رمزي في محاولة لوضع حد لهذه الظاهرة التي 

عادة ما ترافقها ممارسات خطيرة مثل السرقة. 

 تروج في أوساط الشغيلة السوسية أخبار 
عن اإلستغالل الذي تتعرض له بعض العامالت  
بإحدى الضيعات المتواجدة بطريق سبت أيت 
أن  حيث  ب��اه��ا،  أي��ت  أشتوكة  إقليم  ف��ي  ميلك 
أصحابها من جنسيات أجنبية،  وتشير نفس 
ال  الضيعات  بهذه  العامالت  أن  إلى  المصادر 
تسلمن من التحرش الجنسي  بدًء من الكابران 
التهديد  طائلة  تحت  ب��ال��ب��اط��رون  وإنتهاءا  

بالطرد.

 لم يتقبل سكان مدينة إنزكان  الزيادة المهولة لفواتير 
الماء والتي فاقت كل التوقعات رغم الخدمات الباهتة 
لوكالة الماء الصالح للشرب، ويذكر أن بعض الهيآت 

السياسية والحقوقية تستعد لإلحتجاج على ذلك.

يمارسها  التي  تلك  قانونية  غير  سلوكات   
بعض الطاكسيات  الصغيرة والكبيرة بمدينة 
أكادير خصوصا أثناء الليل حيث يعمد بعضهم 
نطاق  يتجاوز  بشكل  التسعيرة  مضاعفة  إلى 
المعقول مما يجعل العديد من الزبناء يدفعون 
ليال مبالغ قد تتجاوز ما يدفعه المسافرون للتنقل 

 .
  يفاجأ عدد من أصحاب السيارات بمدخل بلفاع 
ي���وم األح���د ال���ذي ي��ص��ادف ي���وم ال��س��وق األسبوعي 
بمستخدمين  يعترضون طريقهم وهم يطالبون بدرهمين 
مقابل المرور ، مؤكدين أن األمر يتعلق بتعليمات  ومقابل 
هذا المبلغ يفسح المجال للعبور إلى السوق أو الوجهات 
األخرى )..( هذه العملية تبدو غير طبيعية وتحمل ما 

تحمله  من مؤشرات التسيب والفوضى  )..(.

مكناس.األسبوع

نظمت اللجنة الوطنية لمهنيي قطاع الحراسة 
الخاصة والنظافة والبستنة الدورة الثانية 
للملتقى الوطني للحراسة الخاصة والنظافة 
والبستنة بالمغرب، تحت شعار:»المقاوالت 
الصغرى والمتوسطة بين الخطاب الرسمي 
والتجارة  الصناعة  غ��رف��ة  ف��ي  وال���واق���ع«، 
والخدمات بمكناس منتصف الشهر الجاري.  
والبيانات  اإلحتجاجات  م��ن  ال��رغ��م  »على 
بالرباط،  الوطني األول  اللقاء  الصادرة عن 
وشكاوى أرباب ومدراء مهنيي قطاع الحراسة 
كما هو  الوضع  زال  ال  والبستنة  والنظافة 
عليه حيث جاء قانون 06-27 ليدوس على 
مكتسباتنا التي راكمناها من خالل مجهوداتنا 
طرف  من  مساندة  وال  دع��م  ب��دون  الخاصة 
اإلدارة أو المسؤولين«، يقول المشاركون في 

هذا اللقاء الذي توج ببيان ختامي.

إلعادة  المغربية  الحكومة  ندعو 
وكذا   27-06 قانون  في  النظر 
المادة 477 من قانون الشغل، 
الحراسة  بنشاطات  وعالقتها 
والنظافة والبستنة، وإشراكنا 
كمهنيين وكمعنيين أساسيين 
القوانين  ك���ل  ص��ي��اغ��ة  ف���ي 
وفتح  القطاع  لهذا  المنظمة 
حوار وطني جاد ومسؤول من 
أجل إيجاد آليات حقيقية لدعم 
المقاوالت الصغرى والمتوسطة 

م��ادي��ًا وم��ع��ن��وي��ًا وال��ع��م��ل على 
تحديث وتأهيل المقاوالت الصغرى 

والمتوسطة لتساهم في بناء دولة 
الميثاق  الحق والقانون تماشيًا مع 

لدعم   ) األب���ي���ض  ال��ك��ت��اب   ( ال��وط��ن��ي 
المقاوالت الصغرى والمتوسطة، تلك أهم 

خالصات هذا الملتقى.

هل سمع الوفا الكالم الخطير ألحد المواطنين في أبي الجعد
ما يجري ويدور في المدن
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الصويرة.حفيظ صادق

تبدو الصويرة على مستوى العالقات 
الدولية، واحدة من المدن المغربية 
ال��ت��ي تعتبر أق���رب م��ن غ��ي��ره��ا من 
إلى  والقروية  الحضرية  الجماعات 
: فسواء في  المعمور  ذاك��رة سكان 
الخصوص  على  أمريكا  أو  أوروب��ا 
بذكريات  للصويرة  الناس  يحتفظ 
طيبة وأيام دافئة. فقد ألفوا التردد 
عليها في الصيف والشتاء والربيع 

والخريف.
وقد عمل المجلس البلدي لسنة 1986 
على توثيق الصالت وربط عالقات 
وهيآت  منظمات،  م��ع  وت��ع��اون  ود 
وسمعة  صيت  تأكيد  بهدف  دولية 
أمامها  ال��م��ج��ال  وف��س��ح  ال��م��دي��ن��ة، 
في  اآلخ��ري��ن  ت��ج��ارب  على  للتعرف 
المجلس  وب��ادر  الميادين،  مختلف 
البلدي آنداك دون تأخير إلى تسجيل 
عضوية المدينة في المنظمة العالمية 
المدن  ومنظمة  ال��م��ت��وأم��ة،  للمدن 

ال��ع��رب��ي��ة، واس��ت��ف��اد ال��م��ج��ل��س من 
المنظمتين  ه��ات��ي��ن  ف��ي  عضويته 
لتأسيس عالقات ود وتآخ مع بعض 
المدن العربية، حيث حصل الشرف 
البلدي  المجلس  رئيس  بانتخاب 

نائبا  عفيفي  الطاهر  السيد  آن��داك 
لرئيس المؤتمر الثامن للمدن العربية 
المنعقد بالرياض سنة 1986، وخالل 
هذا اللقاء تمت االتصاالت األولية مع 
شقيقة  عربية  بلديات  ع��دة  رؤس��اء 

ظهرت نتائجها بتاريخ 1988/01/1 
ف��ق��د ق����ام وف����د ع���ن م��ج��ل��س بلدية 
العقبة  لمدينة  ب��زي��ارة  ال��ص��وي��رة 
بروتوكول  على  للتوقيع  األردن��ي��ة 
األردنية  العقبة  مدينة  بين  التوأمة 

ومدينة الصويرة المغربية . 
..وعلى نفس الشاكلة تم التوقيع على 
اتفاقية التوأمة بين مدينة الصويرة 
ومدينة العريش المصرية بين شهر 
نونبر 1989 وشهر مارس 1990، كما 
آنداك على  البلدي  المجلس  صادق 
ربط عالقات التعاون والصداقة مع 

مدن عربية وأوروبيية وأمريكية . 
 أين نحن اآلن من كل هذه المشاريع، 
وماذا استفادت المدينة من االتفاقيات 
المبرمة مع المدن، بعد 23سنة مرت، 
أين هي البرامج المعلنة في الحمالت 
وأبواب  أس��وار  فكل  االنتخابية؟.. 
شاهدة  وه��ي  إهمالها  ت��م  المدينة 
عليكم، وأصبحت من ذاكرة الماضي 
منها  وال��ب��ع��ض  أهملت  وال��م��داف��ع 

سرق.

> خريبكة.سعيد الهداني

بتنسيق مع عناصر الشرطة القضائية وتحت إشراف النيابة العامة بخريبكة، 
حلت عناصر جهاز األمن الدولي»األنتربول«، بوادي زم األسبوع المنصرم في 
محاولة منها تفكيك خيوط  قضية تتعلق بشاب  يوجد  رهن االعتقال  بتهمة 

السطو على المحالت التجارية وسرقة ملياري سنتيم.
وأفادت مصادر أمنية  بأن، عناصر األنتربول قامت بحجز منزل عائلته مسجل 
باسم المتهم، ومبلغ مالي، قدره 30 مليون سنتيم من العملة المغربية، ومبلغ 
2500 من أورو، وكذا مبلغ مالي قدره 200 مليون سنتيم، مفتوح بحساب بنكي 
بإحدى الوكاالت البنكية بوسط مدينة وادي زم، باسم والد مغربي يوجد رهن 
االعتقال االحتياطي ببلجيكا. ويسود اإلعتقاد بأن المتهم تمكن من تحصيل 
هذه المبالغ المالية، بعد استيالئه وسرقته بنكا ومحال تجاريا متخصصا 

في بيع المجوهرات البيضاء بناء على تقارير أمنية بدولة بلجيكا. 
ويذكر أن التحقيق في هذه القضية جاء نتيجة التنسيق والتعاون 

فريق  أن  علما  الجرائم،  مكافحة  ميدان  في  البلدين  بين 
بصور  التفتيش  عملية  أثناء  استعانوا  المحققين، 

وشريط مصور يوثق المداهمة األمنية، التي 
تم فيها حجز مبالغ مالية مهمة.

االنتربول في خريبكة للبحث 
في سرقة ملياري سنتيم

الفرق بين المجلس البلدي للصويرة بين سنة 1986 و2013

أطلقت جمعية وادي زم للتنمية والتواصل  مؤخرا 
مشروعا تنمويا يعتقد أصحابه أن فائدته ستكون 
عظيمة على المدينة المعروفة بشراستها في مقاومة 
اقتصادية  أه���داف  ذو  م��ش��روع  وه��و  المستعمر، 
واجتماعية وبيئية.  فهو من جهة مشروع مدر للدخل، 
ومن جهة أخرى يسعى إلى تحسين دخل فئة من 
مجمعي النفايات المنزلية ومن جهة ثالثة، يهدف 
الورق،   : المنزلية  النفايات  تثمين  إلى  المشروع 
الكرتون والبالستيك. وقد عرف هذا المشروع النور 
بفضل تمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 
التي ساهمت بما قيمته 130 ألف درهم، كما ساهمت 
لضغط  بالة  اماييس  الشريكة  الفرنيسة،  الجمعية 

الورق والبالستيك بقيمة 40 ألف درهم.

أصداء سوسية

فرنسيون وإسبان 
يجمعون نفايات وادي زم



لم تمض سوى بضعة أيام على تشييع جنازة الممثل المغربي 
الكبير محمد مجد حتى بدأت المواقع اإللكترونية تتحدث عن 

خالف كبير بين أشقائه وزوجته السابقة »وتيلي«  التي كانت 
الوحيدة التي ظهرت بشكل مكثف، وهي تعطي التصريحات لوسائل 

اإلعالم المرئية والمسموعة.

حديث الصورة

جنازة ال»مجد« والغضب 
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أصحاب السوابق اإلجرامية يتحمون في »»
العاصمة العلمية فاس

فاس.بوشتى الغشيم 

فاس و كما هو معلوم تحولت 
من العاصمة العلمية الى العاصمة 
فرص  غياب  بسبب  االجرامية٬ 
الشغل من جهة، و غياب االمن من 
مواقف  ل��ع��ل  و  أخ������رى.  ج��ه��ة 
السيارات العشوائية المتواجدة 
بحي رحبة التبن بشارع الرصيف 
هي أرقى نموذج لبروز الظاهرة 
حيث  الواجهة،  إل��ى  اإلجرامية 
يقوم مجموعة من االشخاص ذوي 
بالعمل  اإلج���رام���ي���ة  ال��س��واب��ق 
كحراس لتلك المواقف أمام مرأى 
و مسمع الجهات االمنية٬ و التي 
يقوم بعض مسؤوليها العديمي 
منهم  الرشاوي  بتلقي  الضمير 

.)..(

وللتوضيح فإن هؤالء الحراس 
باستفزاز  النهار  طوال  يقومون 
والسياح  وال��س��اك��ن��ة  ال���م���ارة 
المغاربة و األجانب، و قد تتطور 
األم���ور ف��ي بعض األح��ي��ان إلى 
إشهار االسلحة البيضاء في حالة 
لم يستخلصوا مقابل حراستهم 

الباهظ الثمن. 
فيضطر  األرص���ف���ة  ع���ن  ام����ا 
الراجلون إلى السير وسط الطريق 
بالسيارات  الك��ت��ظ��اظ��ه��ا  ن��ظ��را 
٬والغريب في األمر هو أن كل هذه 
الفوضى تقع أمام رجال الشرطة 
المكلفين بتنظيم السير في هذا 
المدخل  ي��ع��د  ال����ذي  ال����ش����ارع، 
إذ  العتيقة  للمدينة  الرئيسي 
يكتفون فقط بتتبع األحداث دون 

أن يحركوا ساكنا. 

الفوضوية  ال��وض��ع��ي��ة  ه���ذه 
تستوجب من الجهات األمنية و 
والمنتخبين  المحلية  السلطة 
حد  لوضع  استعجاليا،  تدخال 
لما  تسيئ  التي  الظاهرة  لهذه 
تبقى لفاس من سمعة، إن المشكلة 
ك��ك��ل راج��ع��ة إل���ى ع���دم تطبيق 
القانون المنظم لمواقف السيارات 
أن  الكل يعرف  و  المنطقة  بهذه 
قانون  يعوضه  ال��ق��ان��ون  غ��ي��اب 
ال��غ��اب٬ ول���الش���ارة ف���إن شارع 
مشروع  انطالق  عرف  الرصيف 
م��ل��ك��ي ك��ب��ي��ر م���س���م���ى- ب����واد 
الجواهر- كان من شانه أن يضخ 
في شرايين المدينة دماء جديدة 
تغنيه عن مجموعة من المشاكل 
إال أنه مع األسف تم إقباره في 

ظروف غامضة.

»المعجون« في مدينة برشيد
برشيد.االسبوع

تحولت عدد من األحياء الشعبية بمدينة برشيد، إلى 
فضاءات  متخصصة في ترويج مخدرات »المعجون« بين 
شرائح األطفال الصغار والمراهقين، ماخلف موجة قلق 
كبير لآلباء على أبنائهم، وخصوصا الذين يمرون من سن 
المراهقة الصعبة، وأصبحت مدينة برشيد معروفة بهذه 
المدن  ك��ل  ل��دى  والعلن  السر  ف��ي  تباع  التي  السموم 
هذه  من  للحد  المسؤولون  سيتحرك  فهل  ال��م��ج��اورة، 

الظاهرة.

جماعة متيوة بين اإلقصاء والتهميش وانعدام األمن
روبورتاج.زهير البوحاطي

جماعة متيوة تتميز بموقعها االستراتجي السياحي 
والجبال العالية وتربط ساحل تطوان بالحسيمة 
الجماعة  ك���ان���ت  ب���ح���ري  م��ي��ن��اء  ع��ل��ى  وت��ت��وف��ر 
وما  بفضله  العزلة  م��ن  تخرج  أن  باستطاعتها 
تستقطبه المنطقة من السياح المغاربة واألجانب، 
لكن ولألسف أن الجبهة التي ال زالت تتوفر على 
معالم أثرية من عهد اإلسبان تنعدم فيها الثقافة 
بسبب اإلهمال والالمباالة من طرف الجماعة  التي 
تضم أكثر من 2.984 ألف نسمة تعتمد على الفالحة 
أن  على  يدل  مما  هذا  الكيف،  زراع��ة  وخصوصا 
المنطقة تتوفر على مداخيل خيالية يعجز اللسان 
عن إحصائها. ))األسبوع(( قامت بجولة في المنطقة 
واستمعت لسكانها كما شهدت غياب أبسط شروط 
طالما  التي  »الخاوية«   والعهود  الكريم،  العيش 

تغنى بها المنتخبون في حملتهم.
اإلصالح بالجبهة غير موجود إال في مخيلة 

المسؤولين
لسكان  واستماعنا  تجولنا  خالل  اتضح  ما  هذا 
أبسط  إل��ى  الجبهة  مركز  يفتقد  حيث  المنطقة 
الصرف  وقنوات  العمومية  كاإلنارة  اإلصالحات 
الصحي والطرقات غير المعبدة، ناهيك عن الطريق 
أخيرا  فتحه  تم  التي   16 رق��م  الجديد  الساحلي 
خالل  وتقاطع  الحسيمة  إل��ى  تطوان  من  ويمتد 
وصوله إلى الجبهة مما يدل على أن المنتخبين ال 
يبدلون جهدهم من أجل إتمام الطريق التي كانت 

ستخرج الساكنة من العزلة التي تتخبط فيها.
األسواق  من  س��وق  على  تتوفر  الجماعة  أن  كما 
النادرة والتي انقرضت في مغرب األلفية الثالثة، 
من  ال  عليها  يتوفر  ال  األس��واق  مواصفات  حتى 
ناحية تنظيم البائعين وال من ناحية مراقبة المواد 
مدينة  من  المهربة  وخصوصا  فيه  تعرض  التي 

سبتة، نهايك عن االنقطاع المتكرر للكهرباء على 
الساكنة وخير دليل على ذلك هو األسبوع الماضي 
حيث قضى السكان ليلتين في الظالم الدامس، هذا 
الظاهر للعين، أما إذا تجولت بين أزقة المنطقة 
فإنك فعال ستعلم أن ال  شيء تغير أو تم إصالحه 
رغم الزيارة الملكية للجبهة، لكون المسؤولين عن 
الجماعة همهم هو استقطاب عددا كبيرا من السياح 
في مكان تنعدم فيه شروط السياحة والزيادة في 

أموال الجماعة والساكنة هي الضحية.
انعدام األمن يقلق راحة الساكنة

معظم السكان الذين التقت بهم ))األسبوع(( أكدوا 
أن األمن منعدم تماما في مركز الجبهة، علما أن 

العديد من السياح األجانب يتعرضون للسرقة وال 
يقومون  حيث  الموضوع،  في  ساكنا  يحرك  من 
مكان  في  البحر  جانب  على  سياراتهم  بتوقيف 
اإلنارة  على  يتوفر  ال  كورنيش  عن  عبارة  صغير 
العمومية وال على المقاعد ويتم استغالله من طرف 
أصحاب الطاكسيات الذين يقومون بسلخ المواطن 
الغريب عن المنطقة بتسعيراتهم لكونها تنعدم فيها 
الموصالت، ناهيك عن رجال الدرك الذين يستغلون 
سيارات  يستعملون  وال  ع��ادي  نوع  من  سيارات 
الدرك عندما يتجولون على المزارعين للكيف مما 
لهذا  األع��م��ال  ه��ذه  تأتي  س��ؤال،  من  أكثر  يطرح 
الجهاز الذي يحرص على أمن الجبهة بعدما امتألت 

المنطقة بالمتسكعين والمرضى العقليين وأطفال 
الزائرين  ب��م��ض��اي��ق��ات  ي��ق��وم��ون  ال��ذي��ن  ص��غ��ار 

بتصرفاتهم والتسول إليهم.
غياب أماكن مخصصة للسياح 

ستكون  الجبهة  منطقة  ف��ي  الليل  يباغتك  حين 
معرضا للخطر ال محال، ال من ناحية المبيت وال 
استقطاب  في  تفكر  ال  الجماعة  ألن  المواصالت، 
وإنعاش  ف��ن��ادق  إن��ش��اء  أج��ل  م��ن  المستثمرين 
الجماعة، وحين تقوم بجولة وتريد أن تستنشق 
هواء البحر ال تجد المقاعد المخصصة لذلك كما 
الماضي  في  وكانت  الحدائق  على  تتوفر  ال  أنها 
تتوفر على أربعة حدائق اختفت اآلن بسبب اإلهمال 
الذي طالها في وقت تحتاج الجبهة إلى هذه األماكن 
األعلى  للمجلس  وس��ب��ق  م��ض��ى،  وق���ت  ك��ل  ق��ب��ل 
للحسابات بعدما تلقى العديد من الشكايات أن قام 
بزيارة للجماعات ودقق في ميزانيتها في أواخر 

سنة 2012.
 أما في ما يخص قطاع النظافة فحدث وال حرج، 
حيث يعرف تراجعا خطيرا يهدد حياة الساكنة في 
أية لحظة كما يسبب تراجعا سياحيا قد ال تتحمل 
الجبهة فقدانه، ألن األطنان من األزبال متراكمة في 

األزقة والشوارع.
البناء العشوائي يزحف نحو الجبال والسلطات 

تتفرج
للبناء  مسرح  إل��ى  ق��ادر  ب��ق��درة  الجبهة  تحولت 
ي��ع��رف ازده����ارا خطيرا حيث  ال���ذي  ال��ع��ش��وائ��ي 
العشرات من المنازل بنيت بطريقة غير قانونية وال 
البنية  وال  السكنية،  السالمة  فيها شروط  تتوفر 
التحتية، بعضها بنيت فوق األرصفة وبعضها في 
يتم قطع األشجار  البناء حيث  فيها  يمنع  أماكن 
الغابوية، يحدث هذا أمام أعين السلطات ورجالها 
من الشيوخ واألعوان لكن ال حياة لمن تنادي.                           

جماعة متيوة

إصالحات ال توجد إال في مخيلة المسؤولين

تلكس
ن��ظ��م��ت ج��م��ع��ي��ة ت��ج��ار ال��ت��ب��غ وال���م���واد 
الغدائية بخريبكة األسبوع المنصرم، حفال 
ل��ت��وزي��ع ال���ن���ظ���ارات ال��ط��ب��ي��ة ش��م��ل 125 
الجمعية بتنويه  مستفيدا، وقد حظيت 
الحسن  م��دي��ر مستشفى  ل��دن  م��ن  خ��اص 
ال���ذي ع��ب��ر عن  ال��ث��ان��ي  خ��ال��د مستغني، 
استعداده لدعم جميع المبادرات من هذا 

النوع.
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واكادوكو في طنجة

وزارة الثقافة تعلن عن اليوم 
الوطني لألرشيف

للمرة الثانية يتم اختيار مدينة 
طنجة لإلعالن عن انطالق الدورة 
اإلفريقية،  السينما  لمهرجان   23
أن  المنتظر  من  الذي  بواكادوكو، 
ينعقد ما بين 23 فبراير و2 مارس 
2013، متضمنا عدة أنشطة كالسوق 
في  والتلفزيون  للسينما  ال��دول��ي 

السينما  مدارس  وملتقى  إفريقيا، 
في القارة السمراء.

ومعلوم أن مهرجان بواكادوكو 
الشهير بفيسباكو، يعتبر من أقدم 
المهرجانات السينمائية في إفريقيا 
حيث انعقدت دورت��ه األول��ى سنة 

.1969

 30 ع��ن  الثقافة  وزارة  أعلنت 
وطنيا  يوما  سنة،  كل  من  نونبر 
ل��أرش��ي��ف. وق��ال ب��الغ لمؤسسة 
»أرشيف المغرب« إن وزير الثقافة، 
محمد أمين الصبيحي أكد خالل 

اجتماعه بأعضاء المؤسسة على 
أهمية التكوين المستمر في حقل 
األرش��ي��ف، وع��ل��ى ض���رورة وضع 
لقانون  التطبيقية  ال��ن��ص��وص 

األرشيف في أقرب اآلجال.
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األسبوع تصدر عن دار النشر 
دنيا بريس شركة محدودة

طبع من هذا العدد 50.000

افتتح الفنان التشكيلي المغربي عمر البلغيثي، 
المغربية  ال��ح��رك��ة  تنظمه  ج��م��اع��ي��ا  م��ع��رض��ا 
للتشكيليين بال حدود بالديار اإلسبانية. ويعتبر 
الذي تنظمه  هذا المعرض هو االول من نوعه 
الحركة بعد تأسيسها. ويستمر من 25 يناير إلى 
غاية الثاني من فبراير2013. ويضم المعرض 
لوحات لتشكيليين مغاربة شباب يترأسهم عمر 
البلغيثي الذي إستطاع من خالل تأسيس الحركة 
المغربية للتشكيليين بال حدود أن يواصل مسارا 
مغربيا لجعل  اللوحة المغربية عالمية.ويعتبر 
البلغيثي إفتتاح مسار الحركة بمعرض إشبيلية 
الحضارة  عمق  ألنها  أولها  دالل��ة،  من  أكثر  له 
العربية  المغربية  ال���رواف���د  ذات  األن��دل��س��ي��ة 

اإلسالمية وأيضا العالقات الخاصة والتاريخية 
أجل  من  وكذلك  بإسبانيا،  المغرب  تربط  التي 
محاولة التواصل الثقافي والفني وجعل الحوار 
بين األفكار اإلبداعية منفذا للحوار بين الشعوب. 
ويجسد معرض الحركة بإشبيلية عمق النظرة 
التي تتبناها باإلستناد إلى البصمة المغربية 
في كل األعمال ألن لوحات البلغيثي عبارة عن 
غوص عميق في التجلي المغربي بكل تمظهراته 
الحرارة  تعتمد  أنها  كما  والشكلية.  اللونية 
األحمر  ب��األل��وان  ب���دءا  المغربية  والحميمية 
واألخضر وما جاورها من ألوان نقية وحارة، ثم 
واألب����واب  األق�����واس  تستلهم  ال��ت��ي  األش���ك���ال 

والحارات والممرات والجدران والوجوه.

معرض جماعي للحركة املغرية للتشكيليني ال حدود في إشبيلية

تحتضن العاصمة التونسية أول 
تحت  دول���ي  سينمائي  م��ه��رج��ان 
ع����ن����وان: »ف��ي��ل��م ال����ت����راث ذاك����رة 
المتوسط« خالل الفترة الممتدة من 
23 إلى 27 أبريل القادم. ويهدف 
إلى التعريف باإلنتاج السينمائي 

بلدان  ف���ي  وال��ث��ق��اف��ي  ال����روائ����ي 
المتوسط من خالل عرض ما حفلت 
به الشواهد التاريخية والحضارية 
والدراسات  والكتب  وال��رواي��ات 
السمعية  األرش��ي��ف��ي��ة  وال��وث��ائ��ق 

البصرية.

تقرير  المغرب  في  أخيرا  صدر 
»ي��ون��ي��س��ي��ف« خاص  ل��م��ن��ظ��م��ة 
الطفل، بمناسبة  بوضعية حقوق 
الذكرى العشرين لتوقيع االتفاقية 
الخاصة بحقوق الطفل بين المغرب 
األمم  ورح��ب��ت  المتحدة،  واألم���م 
السنوي،  تقريرها  ف��ي  المتحدة 

بالجهود المبذولة من قبل المملكة 
في تعزيز حقوق الطفل في مجالي 
التقرير  أن  إال  والصحة،  التعليم 
أشار إلى بعض النواقص المتمثلة 
ف���ي ال��م��ف��ارق��ات ال��ح��اص��ل��ة بين 
وض���ع���ي���ة ال���ط���ف���ل ف����ي ال���ري���ف 

والمدينة. 

تونس تحتضن أول مهرجان سينمائي دولي

تقرير »يونيسيف« خاص وضعية 
حقوق الطفل  المغرب

كشفت الحركة المغربية 
للتشكيليين بال حدود،عن  
جائزة تكريمية وتنويهية 
ب����أف����ض����ل اإلن������ج������ازات 
عليها  أطلقت  التشكيلية، 
التشكيل«.  »ماستر  إس��م 
درع  عن  عبارة  والجائزة 
للكفاءات  يمنح  ت��ذك��اري 
التي  الوطنية  التشكيلية 
تفرض حضورها وتتميز 
بأدائها وعطائها. واألهم 
في هذا الدرع هو تأكيده 
المغربي  ال��ط��اب��ع  ع��ل��ى 

سيتم  ال��ذي��ن  للمتوجين 
فائقة  بعناية  إنتقاؤهم 
المستوى  على  للحفاظ 
ال��م��ت��م��ي��ز ل���ل���درع وال���ذي 
سيتحول حتما إلى مرجع 
التشكيلي  ال��م��ش��ه��د  ف��ي 
عمر  وق�������ال  ال����وط����ن����ي. 
الحركة  رئيس  البلغيثي 
المغربية للتشكيليين بال 
ح��دود، أن هذا ال��درع هو 
بالعطاء  إع��ت��راف  لحظة 
للفنانين  والجدي  الجيد 
المغاربة،  التشكيليين 

تريد  الحركة  أن  وأضاف 
فيهم  ت��رى  ال��ذي��ن  تتويج 
مجموعة من المواصفات 
مضافة  كقيمة  األساسية 
الوطني.  الفني  للمشهد 
وعن تجادبات األجيال قال 
لم  الحركة  أن  البلغيثي 
ولن تنسى أبدا من مهدوا 
ال��ط��ري��ق وم���ن ب��ن��وا هذا 
الصرح التشكيلي المغربي، 
بل ستكرمهم بمنحهم درع 
إكراما  التشكيل  ماستر 
وريادتهم.  لمجهوداتهم 

وإعتبر البلغيثي ذلك شرفا 
أسماء  تنحث  أن  للحركة 
ه���ؤالء ال����رواد ف��ي سجل 
الدرع. وعن موعد تسليم 
أن  البلغيثي  ق��ال  ال��درع، 
الحركة أرادت منح ماستر 
التشكيل عند كل معرض 
ت��ع��ت��زم ت��ن��ظ��ي��م��ه خ���ارج 
ال��م��غ��رب، وذل���ك م��ن أجل 
فنية  خلق لحظة تواصل 
مفعمة بمشاعر اإلعتراف 
معرض  أي  قبل  وتيمنا 

خارج الوطن.

»ماستر التشكيل« عرفانا العطاء واجلودة واجلدية

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

 ملصق 
لعرض 
مسرحية 
»الواقعة« 
في أطالل 
وليلي قرب 
مدينة 
مكناس 
سنة 1962.

 عمر
البلغيثي
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عندما يقوم باحث بإجناز عمل توثيقي في مخطوط، ال يجد 
مناصا من قراءة ما كتب أكثر من مرة أو على األقل ضرورة 
استعمال )املكبرة( البصرية لفك طالسم املخطوط، ليتأكد 
لي أن كتابة ما وقع تسجيله باخلط املغربي منذ قرون كان 
يؤرخ  مخطوط  مع  فعانيت  وألغازه،  معمياته  بفك  قمينا 
كل  وهو  اجلزائريني  اليهود  بتجنيس  املتعلق  للمرسوم 
ما استصدره اليهودي كرمييو، بل أصدرت جلنة )الدفاع 
تتعلق  آخ��را  ق��رارا   57 فيها  عضوا  ك��ان  التي  الوطني( 
باجلزائر بناء على توصياته، ومن هذه القرارات ما طبق 
فورا، ومنها ما لم يطبق البتة، وكان أهم ما تضمنته هذه 
القرارات، إلغاء احلكم العسكري وإقامة حكم مدني يعمل 
كليا،  إدماجا  فرنسا  في  اجلزائر  إدم��اج  على  بالتدريج 
بوزارة  ملحق  عليها  للجزائر  مدني  ع��ام  حاكم  وتعيني 
والعسكرية  املدنية  للسلطتني  مرجعا  يكون  الداخلية، 
التعليم  باستثناء  احلكومية  املصالح  جميع  به  وترتبط 
املرتبطة  واملواصالت  اإلسالمي(  )غير  والقضاء  واملالية 
هذا  ب��اري��س،  ف��ي  املختصة  ب��ال��وزارات  مباشر  ارت��ب��اط��ا 
الوهاب  عبد  السيد  اململكة  مؤرخ  املرحوم  تفضل  النص 
بنمنصور فأفادني به بخط يده عندما سألته عن الترابط 
الذي كان بني )الدولة اجلزائرية والدولة الفرنسية( ومن 
خالل قراءة بعض النصوص عن تلك العالقة بني الدولتني 
وجدت  اجل��زائ��ري��ني  امل��ؤرخ��ني  ألح��د  كتاب  ف��ي  املنشورة 
النص منشورا بالتمام، وكما سجله مبنصور رحمه الله 
األول..  اجلزء  في   182 املغرب( صفحة  )قبائل  كتابه  في 
ومن خالل ما توصلت إليه أن هناك عدة نصوص منقولة 
)القبائل املغربية( للراحل بنمنصور نقلت عدة  في كتاب 
مرات من طرف من كان يتولى تسجيل ما كان مكتوبا من 
طرف مؤرخ اململكة ومنقوال من طرف بعض الباحثني أو 
ما  ضبط  دون  املهمة  بهذه  يتكلفون  كانوا  الذين  الطلبة 
ينقلون، وقد يتولى املرحوم مبنصور إدماج ما كتب في 
مؤلفه، وهذا ما وقفت عليه شخصيا وأحيل القراء ملا كتب 

اليوسي،  وم�������������ا في ترجمة احلسن 
)اإلعالم  كتاب  في  طبع 

مبراكش  ح���ل  مب���ن 
وأغ����������م����������ات م���ن 

األع����������������������������الم( 
تولى  ع���ن���دم���ا 
 ) ر بنمنصو (
طبع  إع�����������ادة 
الكتاب بأمر من 
الراحل احلسن 
ومن  ال���ث���ان���ي، 

املقارنة  خ�����الل 
أن  ال��ق��ارئ  يتبني 

هناك بترا ملن كان قد 
التعارجي  مؤلفه  حول كتبه 

وهناك  اليوسي..  آخر شخصية  ن��ص 
يقول فيه بنمنصور رحمه الله )وفي سنة 1882 اشتركت 
على  ال��ث��ورة  ف��ي  اجل��زائ��ري��ة  املغربية  ب��احل��دود  القبائل 
يتمكن  فلم  بوعمامة،  الشيخ  يقودها  وك��ان  الفرنسيني، 
واضطر  سنوات،  ثالث  بعد  إال  إخمادها  من  الفرنسيون 
زعيم الثورة إلى االنسحاب إلى داخل املغرب األقصى كما 
فرارا  القبائل(  رؤس��اء  من  املغاربة  من  )ع��دد  إليه  التجأ 
من التنكيل الفرنسي عدد من قبائل احلدود مثل املهاية، 
اجلملتان  و)البوعمرين(  الشيخ  سيدي  وأوالد  وحميان 
املوضوعان بني قوسني يوجدان في املخطوط املشار إليه 
وال يوجدان فيما نشر في كتاب )قبائل املغرب( الذي نشره 
مؤلفه في حياته.. وكتب املغاربة املخطوطة باإلضافة إلى 
قد  فإنها  منها  كتب  ما  ق��راءة  وس��وء وصعوبة  اندثارها 
تزيد غموضا بذكر بعض ما حشر فيها من كلمات )دارجة 
أو بربرية( بل ما قد كتب فيها من قصص في سرد الوقائع 
يخلق لدى القارئ والباحث نوعا من التشويش في إساقة 
ما هو مكتوب، حيث يقع عدم الترابط في السياق العام.. 
وميكن للقارئ أن يجد احللول ملا وقع فيه السارد من خلط 
باستخالص املعنى العام للمحكي أو بجرده من املدخول 
وهذه  واملأسورين،  املقتولني  عدد  في  املبالغات  من  فيه 
طبيعة التوثيق ملا يحكي عند الشعبيني.. لقد قدم الراحل 
وشجع  مشكورة،  مجهودات  املغربية  للخزانة  بنمنصور 
وتصحيحها  تاريخية  كتب  طبع  إع���ادة  على  الباحثني 
أو حتقيقها، من ذلك ما قام به الدكتور حسن جالت في 
حتقيق كتاب )األعالم( الذي مت طبعه إضافة لعشرة أجزاء 
تتجاوز  ال  كانت  التي  حياته  في  مؤلفه  طبعه  ملا  املكملة 
الستة.. غير أن املقارنة بني ما طبع مؤخرا وما كان من 
قبل يجد فيه القارئ املقارن بني الطبعينت بعض االختالف 
قد تكون من تصحيحات )بنمنصور( الذي كان رحمه الله 
كما يالحظ  بألف ممدودة  بألف مقصورة  كلمة  كل  يكتب 

فيما صدر له من كتب.

مراكشيون يعانون 
في مراكشهم

)يتبع(
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اشتركت القبائل 
بالحدود المغربية 
الجزائرية في الثورة 

على الفرنسيين سنة 
1882، وكان يقودها 

الشيخ بوعمامة، فلم يتمكن 
الفرنسيون من إخمادها إال بعد ثالث 

سنوات، واضطر زعيم الثورة إلى 
االنسحاب إلى داخل المغرب 

األقصى كما التجأ إليه عدد من 
المغاربة من رؤساء القبائل 

فرارا من التنكيل 
الفرنسي

احتضنتها  والتي  العدلية  املنظومة  الثامنة إلصالح  اجلهوية  الندوة  كانت 
من  أح��س��ن  امل��ن��ص��رم  األس��ب��وع  الباسلة(  )أك��ادي��ر  النائمة  الشمس  مدينة 
سابقاتها حسب رأي جل املتتبعني، وأكثرها صراحة ومواجهة، اقتحم فيها 
املتدخلون الذين توالوا على املنصة كل عقبات اإلصالح بقوة متناهية، أبانت 
الهدف  إلى  الوصول  في  األكيدة  ورغبتهم  ال��دار  أهل  طموح  عن  جديد  من 
صهوة  على  طبعا  ليس  شموليته(،  في  اإلص��الح  )وه��و  واملسطر  املنشود 
الشعارات واللقاءات املدبرة، بل بالنقاش املثمر واحلوار اجلدي واالختالف 
الندوات نحو بوصلة معينة، وكيل امللك بابتدائية  الرأي، وعدم توجيه  في 
ال  ملن  واضحة  رسالة  وجه  العيماني  السالم  عبد  األستاذ  العاصمة  الرباط 
يجهل القراءة، تقول بضرورة استقاللية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية 
وفصلها عن الوزارة الوصية بحيث تبقى حتت املراقبة الدستورية للوكيل 
العام مبحكمة النقض حفاظا على روح املسؤولية والتزام احلياد، واعتماد 
القناعة في اتخاذ القرار املناسب، بعيدا عن اإلمالءات والتعليمات الشفوية، 
وما كان يفعله التيليفون في فترة ال أعادها الله، وأكيد أن السيد العيماني 

تنزيل  قد عمل على  لها اجلميع  التي صفق  كان في مداخلته  السالم  عبد 
أجله رجال  من  ناضل  الذي  املطلب  وتفعيل  الكلمة  إن صحت  املبدأ 

كثيرون ونساء كثيرات كانت لهم غيرة على القضاء وحمية على 
أجل  من  جسام  تضحيات  وقدموا  احلبيب،  بلدنا  في  العدالة 

وحتيينه  املساطر  في  تدوينه  قبل  العقليات  في  استنباته 
في احملاكم، بحيث استطاع وكأنه في نزهة مع ما يقول أن 
الفاعل احلقيقي غير املوجه، املؤمن باملبدأ  ينقل إلى حالة 
رئيسه  مع  مختلفا  كان  ولو  اإلمي��ان، حتى  أشد  الفكرة  أو 
الذي لم يقبل بخرق االتفاق على الصمت، ولم يتمالك نفسه 
العيماني  امللك  وكيل  التي سجلها  باإلصابة  أحس  أن  بعد 

ما  على  وجت��اوب��ه  ال��رج��ل  ذك��اء  معها  اتضح  فنية،  بطريقة 
إلى  الكل  يطمح  ومميزة  متميزة  عالقات  من  اللحظة  تتطلبه 

القانون  في  العريضة  خطوطها  ووض��ع  لقواعدها،  التأسيس 
التنظيمي للسلطة القضائية.

احلضور املكثف الذي أثث الفضاء اجلميل املفعم بروح القانون يدرك أن 
يقولون  اإلطالق ألنه وكما  ليس سهال على  إلى اإلصالح  السبيل  أو  املعبر 
البداية  بألم  احملكوم  العيماني  السيد  كالم  أعتبر  ولذلك  باجلماجم،  معبد 
بأغلبية  مسنودة  املواقف،  سيادة  درب  في  أولى  خطورة  املمارسة  وضغط 
النهائي  بالقطع  وبإحلاح  يطالبون  أصبحوا  الذين  العامة  النيابة  أعضاء 
الواقف  القضاء  متتيع  وبضرورة  الوزير،  لسلطة  واخلضوع  التبعية  مع 
اتخاذ  في  هوامشها  وتكبر  احلرية،  دوائ��ر  معها  تتوسع  تامة،  باستقاللية 
القرار بكل أمانة وبكل احترافية ودون ظلم أو حيف، بينما استوحى آخرون 
من املداخلة انتفاضة على أسلوب االنتقاء املعتمد في حتديد ما يقال وما ال 
ينبغي اإلفصاح عنه، إرضاء ألصحاب القيادة الكبار الذين يفكرون مبؤخرة 
الوزارة  ألن  االستنتاج،  هذا  أستبعد  شخصيا  كنت  وإن  يقال،  كما  ال��رأس 
فيها  املرغوب  للمنظومة  واضحة  معالم  وضع  في  االستمرار  على  مصممة 
رغم العراقيل والصعوبات وبعض املواقف التي ال تخدم العدالة في شيء، 

وزير  أيام  من  املجال،  هذا  في  سابقة  تراكمات  من  االستفادة  فقط  تنقصها 
العدل مشيشي الذي ترك إرثا جيدا وإيجابيا، الزالت مسوداته تسكن الرفوف 
قوة  على  شاهدة  كانت  التي  املغربية  احملاكم  بعض  وأرشيف  ال��وزارة  في 
في  لإلجازة  املتجاوزة  العليا  وشواهده  العالية  القانونية  وثقافته  الرجل 
احلقوق. في بداية اللقاء املفاجأة كما سماه البعض ألقى األستاذ مصطفى 
فارس الرئيس األول حملكمة النقض كلمة رائعة، تشكلت معها الصورة املثلى 
التي ينبغي التقاطها بالعني السليمة، جاب بها كل حفر الذاكرة القضائية 
التعبير، حيث استطاع أن يقربنا من واقع مقلق مقارنة مع ماض  إن صح 
إليها إال في حاالت نادرة،  العدالة سيدة نفسها، ال يلتجأ  مشرق كانت فيه 

وهي احلاالت التي تتكسر معها كل مجاالت إصالح ذات البني.
إذ متكن  وجيهة،  وان��ت��ق��ادات  قوية  إش���ارات  من  األخ��رى  هي  تخل  لم  كلمة 
مواضيع  مداهمة  من  الطويلة  وحنكته  املعرفي  وضلوعه  الفذة  بعبقريته 
أهمية  على  أل��ح  عندما  وبالضبط  اجل��رح،  على  األصبع  ووض��ع  )مشمعة(، 
إشراك أهل الدار وضرورة توليهم مهمة احلوار املباشر، مع حتبيذه لفكرة 
احتضان الوزارة له، في حدود معينة رمبا ال تتالقى مع التكليف، 
مداخلة  م��ع  منها  جانب  ف��ي  تصطدم  مالحظة  وه��ي 
اجتاه  ف��ي  ي��ذه��ب��ان  معا  ألنهما  العيماني،  األس��ت��اذ 
عن  اليد  رفع  بحتمية  يقول  متماثل،  وبترصيف  واحد 
ال��ف��رص��ة ألصحابه  وت���رك  ال��ق��ض��ائ��ي،  البيت  ش���ؤون 
هيبته  ويسترجعوا  وزخرفته،  ترميمه  يعيدوا  كي 
تفقدهما  الفوقية  التعليمات  كانت  الذين  ووق���اره، 
القضاة  أح��د  تعبير  ح��س��ب  االف��ت��راض��ي  طعمهما 
احلاضرين، ولم ينس األستاذ فارس كعادته توجيه 
إلى  االن��ت��ب��اه  ال��ت��وج��ي��ه��ات، ول��ف��ت  النصح وت��ق��دمي 
منظومة  ب��أن  م��ذك��را  ال��ه��دف،  ون��ب��ل  املسعى  أهمية 
العدالة التي كثر احلديث عن إصالحها في حاجة أوال 
قيمها  مع  والتصالح  ال��ذات  لنقد  عميق  تأمل  »وقفة  إلى 
ومثلها«، والتفاعل مع محيطها واملجتمع الذي تتحرك به، في 
خطوة مهمة، »للتكفير عن أخطائها الذاتية أو التي أجبرت عليها«، 
لفرض  إلى نص دستوري  األول  الرئيس  السيد  قال  كما  وليست في حاجة 
هيبتها« مادامت محمية ومحروسة من قبل رجال ونساء صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه، وهم كثر داخل هذه املنظومة بكل أطيافها من التمسك باملثل العليا 
وباملصداقية في الفعل والقول، واحلكم بالعدل واحلرص على الوقار وإعطاء 
املسؤولني  ومن  اآلخرين  وقبل  نفسه  القاضي  من  للقضاء  الرفيعة  املكانة 
الذين ينبغي أن يكونوا قدوة في كل شيء حتى في الهندام واللباس، خالفا 
املسؤولية،  تتهاوى  حيث  جدا،  حدود ضيقة  وفي  استثناءا  مالحظ  هو  ملا 
ولذلك  لها،  مغلوطة  مفاهيم  وإعطاء  االستعالء  نتيجة  مضمونها  ويختفي 
حملكمة  القضائية  السنة  افتتاح  في  االنتباه  ف��ارس  مصطفى  األستاذ  أث��ار 
النقض وأمام عمالقة القانون وجهابذة القضاء إلى ضرورة ربط املسؤولية 
تكون  حتى  وروحا  نصا  الكبرى  الدستورية  االلتزامات  وتفعيل  باحملاسبة 

العدالة ميسرة وفي خدمة املواطن.

عندما كانت العدالة سيدة نفسها

ضرورة 
استقاللية النيابة 
العامة عن السلطة 
التنفيذية وفصلها 

عن الوزارة الوصية بحيث تبقى 
تحت المراقبة الدستورية للوكيل 

العام بمحكمة النقض حفاظا 
على روح المسؤولية والتزام 

الحياد، واعتماد القناعة 
في اتخاذ القرار 

المناسب.

صفوف  في  العاملني  الوجدي  الشباب  بني  التضامن  جتربة  جنحت  أن  بعد 
في  ن��ادرت��ني  وشهامة  أريحية  ع��ن  أب��ان��وا  حيث  الوطنية  االق��ت��ص��اد  وزارة 
مؤازرة زميلهم يحيى امللحاوي اقترحت عليهم أن يستمروا في التحلي بهذه 
من  درهما  خمسني  اقتطاع  استمرار  بقبول  وذل��ك  بينهم  التضامنية  ال��روح 
احتاج  من  لكل  يخصص  بنكي  لتمويل حساب  كل شهر  نهاية  عند  أجروهم 
لهذه املساعدة سواء كانت الظروف املستوجبة لها أفراح أو أقراح، ومبا أن 
إجراء  التوظيف مبناسبة  عملية  الذين شملتهم  الوجديني  اإلخوان  مجموعة 
مدن  مختلف  من  ينحدرون  كانوا  باملغرب  إجراؤها  يتم  إحصاء  عملية  أول 

املغرب الشرقي مبا فيها فجيج وبركان وجرادة وتاوريرت، وجلهم سبق 
لهم أن درسوا مبدرسة سيدي زيان. قررت أن أؤسس جمعية تضم 

املدن  يشمل جميع  كان  الذي  إقليم وجدة  تالميذ  قدماء  جميع 
املذكورة ومبا أن نشاط هذه اجلمعية تكاثر من خالل تنظيم 

الوجدية  السامية  األطر  جل  سارع  فقد  الثقافية  الندوات 
إلى  بها  تعج  العمومية  اإلدارات  دوال��ي��ب  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
االنضمام إلى حظيرة هذه اجلمعية الثقافية الفنية التي 
مت أول اجتماع تأسيسي لها مبنزلي وبدعوة مني، مت 
خالله انتخاب أعضاء مكتب مؤقت في انتظار استدعاء 
جميع اإلخوان الوجديني الذين يرغبون في االنخراط في 
جمعيتنا التي باتت حتمل اسم اجلمعية الثقافية لقدماء 
الوجديني  املوظفني  ج��ل  اجتمع  وبالفعل  وج��دة.  إقليم 

بالرباط  فندق  بأكبر  اإلدارات  مختلف  في  العاملني 
ذلك متت  وبعد  باإلجماع.  عاما  كاتبا  وانتخبوني 

على  وامل��ص��ادق��ة  اجلمعية  مكتب  هيكلة 
بوضوح  ن��ص  ال���ذي  ال��داخ��ل��ي  قانونها 
ثقافية  صبغة  تكتسي  اجلمعية  أن  على 
صرفة وأنها متنع أعضائها من كل نشاط 
انضم  وه��ك��ذا  صفوفها،  داخ��ل  سياسي 
التيارات  كل  من  الوجديون  جميع  إليها 
امل��خ��ت��ل��ف��ة مب���ا ف��ي��ه��ا إخ�����وان م���ن حزب 
االس��ت��ق��الل واالحت�����اد االش��ت��راك��ي ومن 
الشعبية،  احلركة  ومن  الشيوعي  احلزب 
وكانت األغلبية الساحقة من الالمنتمني. 
مؤمتراتها  بعقد  جمعيتنا  اشتهرت  وقد 
فكان  مكتبها،  أع��ض��اء  انتخاب  لتحديد 
اإلخوان الوجديون يحرصون دائما على 
ملا  املتواضع  شخصي  في  الثقة  جتديد 

وجدوه في من حماس ونشاط في مجال التنمية الثقافية واالجتماعية لصالح 
املنطقة الشرقية. وقد كانت الندوات واملوائد املستديرة تعقد باستمرار وفي 
رشدي  الدكتور  املرحوم  مع  سافرت  حيث  وجدة  مثل  املغربية  املدن  مختلف 
عدة  ألقى  ال��ذي  ل��أدب،  نوبل  جائزة  لنيل  مرشحا  حينئذ  ك��ان  ال��ذي  الفكار 
محاضرات كان شرف تنظيمها وإلقاء كلمة تقدمي األستاذ احملاضر، ومن تلك 
الندوات الناجحة أذكر تلك التي كان ضيفا فيها األخ موسى السعدي الذي كان 
أول ما حتدث خالل ذلك اجلمع الكبير الذي ضم أكثر من خمس مائة مشارك عن 
اكتشاف مادة البترول في جبال تيمحضيت، وظلت جمعيتنا تباشر نشاطها في 
املجال الثقافي إلى أن أثار نشاطها شهية بعض رجال السياسة 
كان أعضاء مكتب  الذي  األخ أحمد عصمان  وعلى رأسهم 
رئيسا  باختياره  اقتراحي  على  واف��ق��وا  قد  اجلمعية 
به من مناصب  ملا كان ميتاز  للجمعية نظرا  شرفيا 
بدأت  وهنا  الشرقي  املغرب  أبناء  تشرف  سامية 
أحمد  للسي  املوالية  الوجدية  العناصر  بعض 
قصد  جمعيتنا  ص��ف��وف  إل��ى  تتسرب  عصمان 
تعبيد الطريق وتهييئ اجلو للسطو على قواعد 
الصاحلة  واألرض��ي��ة  ال��ن��واة  لتكون  اجلمعية 
املخاض  مرحلة  كانت  سياسي  حزب  لتأسيس 
عصمان  السي  ترشيح  مع  عنه  لإلعالن  تستعد 
كان  وقد  وج��دة،  مبدينة  التشريعية  لالنتخابات 
بالعربي  الطيب  املرحوم  جلمعيتنا  تسلل  من  أول 
قدماء  من  أنه  أس��اس  إلى صفوفنا على  انضم  ال��ذي 
مدرسة سيدي زيان وأنه يرغب 
حياته  من  تبقى  ما  تكريس  في 
خلدمة مدينة وجدة، ولم ميض 
على التحاقه بصفوفنا إال فترة 
ق��ص��ي��رة ح��ت��ى اك��ت��ش��ف��ن��ا أنه 
باسم  وج��دة  مدينة  على  يتردد 
كان  ال��واق��ع  في  وأن��ه  جمعيتنا 
سابقة  انتخابية  بحملة  يقوم 
ال����ذي جعلني  األم����ر  ألوان���ه���ا، 
أنتفض النتمائي ألي حزب، بعد 
الوجدية  األص��وات  تكاثرت  أن 
أن��ي خدعتهم  عني  ق��ال��ت  ال��ت��ي 

وأخفيت حقيقة األمر عنهم.

ألول مرة يحاكم  
 الحسين الدراجيمواطن رجال األمن

حتى ال يبقى الشعب 
في دار غفلون

)يتبع(

10

 محمد بركوش

هذه 
الصورة لها 

صفتان من صفة اهلل، 
القدم والوحدانية، وهي تضم 
األطر الوجدية التي كانت تشرف 

على تسيير دواليب اإلدارات بالرباط،  
وهي نفس النخبة التي جددت ثقتها 

في شخصي ككاتب عام للجمعية عدة 
مرات  التي حولها السي عصمان إلى 

جمعية أنكاد المغرب الشرقي 
التي اندثرت ولم يعد لها 

أثر !!



إنقاذ املغرب من موجة خطيرة 
تدعو إلى الفساد

شباط والعبث السياسي

هناك بعض المخلوقات »التي قطر بها السقف« مؤخرا – كما يقول 
المغاربة – تدعو إلى االنحراف والشذوذ الجنسي وإلى اإلفطار في 
شهر رمضان، والتحريض على عدم الذهاب إلى المساجد والصالة 
بها وإحداث الشكوك في القرآن الكريم بأنه محرف واالبتعاد عن 

الدين اإلسالمي والتشبث بالدين المسيحي.
لذلك يجب اإلكثار من الدعاة وتطويرهم حسب الوسائل الحديثة 
واالهتمام بالسنة الهجرية واالحتفال بها أكثر من السنة الميالدية 
الزواج  الشباب على  التي تهدف لمساعدة  المراكز  وخلق بعض 
للهروب من الفساد والفسوق والتصدي لهؤالء الشياطين الذين 
في  غريب  المسلم  ليصبح  والعقيدة  القيم  ضياع  في  يرغبون 

وطنه.
بنت الوادي )القنيطرة(

الدور  ح��ول  اث��ن��ان  يختلف  ال 
ال��ري��ادي ال��ذي ق��ام ب��ه الحزب 
وما  االستقالل،  ح��زب  العريق 
عاناه مناضلوه في سبيل تحرير 
الحبيب.  الوطن  هذا 
قامت  ما  أن  غير 
ب�����ه ال����ق����ي����ادة 
لهذا  الجديدة 
الحزب ال يبعث 
على االرتياح 
بعد  الس��ي��م��ا 
ال������م������ذك������رة 
التي  الشهيرة 

بعثها 

األمين العام لهذا الحزب حميد 
شباط إلى السيد رئيس الحكومة 
عبد اإلله بن كيران والتي أبانت 
السياسي  ال��ع��م��ل  تمييع  ع��ن 
الشعب  ت��ض��ل��ي��ل  وم���ح���اول���ة 
المغربي عن حقيقة االنجازات 
التي حققتها الحكومة الحالية 
وعن برنامجها المستقبلي، فال 
يمكن محاسبة أي حكومة في أي 
السيما  واليتها  نهاية  قبل  بلد 
وأن الحكومة الحالية تسعى إلى 
النهوض بجميع القطاعات عن 
ط���ري���ق وض����ع م��ج��م��وع��ة من 
المخططات اإلصالحية فما على 
األمين العام لحزب االستقالل إال 

أن يوقف عبثه السياسي.
جبير مجاهد
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الحـر

في تسعينيات القرن الماضي، فرضت علينا الدولة قسرا أداء 30 درهما 
لمشاهدة القناة الثانية آنذاك وأضافتها إلى تسعيرة فاتورة الكهرباء على 

كل منزل ودكان سواء أكان أصحابها يتوفرون على تلفاز أو ال.
في ذلك الوقت كانت القناة الثانية جديرة بالمشاهدة: أفالم متنوعة، 
دروس دينية وثقافية، فتحمل الشعب هذه الزيادة وقلنا ال بأس. وعانى 
الناس كثيرا قبل التقاط هذه القناة، ولجؤوا إلى كل الوسائل المبتكرة 

من كساكيس وفراشات وما إلى ذلك دون جدوى.
ولما ظهرت الصحون المقعرة، والفضائيات، وخوصصة القناة لفائدة 
الدولة، استغنى الناس عنها وأصبحت في نظرهم قناة »بايرة«، وأصبحوا 

يلتقطون قنوات أجنبية ويتمتعون بما هو جدير بالمشاهدة.
وبقيت 30 درهما الصقة في الفاتورة بدون موجب حق، وتصوروا كم 
من 30 درهم شهريا، ال ندري إلى أين تذهب وفي أي جيوب تفرغ، وكم من 
إلى  نزلت  المشاهدة  ونسبة  ال��دول��ة،  تدخل  ل��وال  القناة  أفلست  م��رة 

الحضيض.
والسؤال المطروح هو، كيف لقناة تمتص من المغاربة 30 درهما شهريا، 
وتدعي اإلفالس؟ ولكم أن تأتوا بخبير في المحاسبة، ليوافينا 
جيوب  م��ن  ال��ق��ن��اة  ه���ذه  ل��م��دخ��ول  الحقيقي  ب��ال��رق��م 
المستضعفين، ناهيك عن اإلشهارات التي ال تتوقف 

بتاتا، والوجوه التي سكنت ودقت األوتاد بها.
وزير  رأس��ه��ا  وعلى  الحكومة  م��ن  فالمرجو  ل��ذا 
الغرامة  ه��ذه  على سحب  ف��ورا  يعمل  أن  االت��ص��ال 
الكهرباء،  فاتورة  من  قهرا  الشعب  على  المفروضة 
ليخفف العبء على الشعب الذي تحمله لسنين، وأن 
هذه  في  تصرفوا  الذين  المسؤولين  يحاسب 

األموال، وأين صرفت وكيف.
وإال سيكون الشعب يوما مضطرا لرفع 
السترجاع  الدولة  ضد  قضائية  دع��وى 
أمواله التي أخذت منه غصبا ابتداء من 
التاريخ الذي فرضت فيه، ثم ما عالقة 
قمة  هي  وه��ذه  بالتلفزيون  الكهرباء 
االستهتار أن تفرض 30 درهما على 

من له ومن ليست له تلفزيون.
مصطفى بصير )فاس(

ما مصير 30 درهما لكل مواطن 
يا السي اخللفي ؟

يختلف كثيرا التوصل أو الوصول إلى رئاسة 
الدولة والبقاء في كرسي الحكم ألطول مدة 
العالم،  دول  بقية  ع��ن  العربية  ال���دول  ف��ي 

عربية  دول��ة  أي��ة  في  فالرئيس 
يصل إلى سدة الرئاسة إما عن 
ط��ري��ق ان���ق���الب ع��س��ك��ري، أو 
بواسطة )انتخابات( مشكوك في 
طريق  عن  أو  نتائجها،  نزاهة 
إن صح  التفويت  أو  التوريث 
التعبير كما حصل في سوريا، 
فكيفية أن يكون مواليا للغرب 
ومهادنا  ألم���ري���ك���ا  وع��م��ي��ال 
أو  لها  معاد  وغير  إلسرائيل 
غير  أو  لممارساتها  منتقدا 
مباليا لما ترتكبه من فظائع في 
حق الشعب الفلسطيني، عندها 
يغض الغرب وأمريكا الطرف 
عنه وعن تصرفاته وممارساته 

ما  بتوفير  يطالبونه  وال  لشعبه،  القمعية 
يسمونه ب)الديموقراطية وحقوق اإلنسان( 
حيث يصبح في نظرهم الرئيس الديمقراطي 
اإلنساني المثالي الذي يجب أن يوفروا له 

واألشكال  الطرق  بشتى  الحماية  ولنظامه 
ك���ال���م���س���اع���دات ال���م���ال���ي���ة )ال�����ق�����روض( 
واللوجيستيكية والمخابراتية، وله بعد ذلك 

أن يعيث فسادا أو يفعل بشعبه والمعارضين 
له ولنظامه ما يشاء مما يشفي غليله ويشبع 
الرئيس  ل��ه��ذا  حية  أمثلة  وه��ن��اك  غ���روره، 
المخلوعين  )ال���رؤس���اء(  م��ن  ك��ل  يجسدها 

والمطاح بهم: كمبارك مصر، وبن علي تونس، 
وصالح اليمن، الذين بسقوطهم خسر الغرب 
وحماة  لهم  مخلصين  )رؤس����اء(  وأم��ري��ك��ا 
لمصالحهم، إال أن الربيع العربي 
وما صاحبه من أحداث وتغييرات 
طالت الوضع الرئاسي والسياسي 
العربية، وكانت  الدول  لعدد من 
وباال على )الرؤساء( الطغاة وذال 
ومهانة لهم وألزالمهم، مما فاجأ 
وأربكت  أم��ري��ك��ا  وم��ع��ه  ال��غ��رب 
تحركات  وأف���ش���ل  م��خ��ط��ط��ات��ه��م 
ونجدة  حماية  ع��ن  مخابراتهم 
عمالئهم أعداء الشعوب العربية 
الذين أذاقتهم ثورات شباب الربيع 
العربي الذل والخزي والعار جزاءا 
ترهيب  من  ارتكبوه  ما  على  لهم 
وتقتيل في حق األبرياء من أطفال 
ونساء وشيوخ الشعوب العربية، 

ممارسات إجرامية ما يزال سفاح وه������ي 
وال  رحمة  بال  ينهجها  األس��د  بشار  سوريا 

تأنيب ضمير.
محمد أمين )قلعة السراغنة(

الرؤساء العرب وذل التمسك كرسي احلكم !

املعيار احلقيقي هو ماذا نستحق نحن وماذا نريد. هل بهذه 
املغربية في عدة مجاالت:  املدن  الطريقة سنصبح نتنافس بني 
من  الصويرة  مدينة  كانت  وإن  و...  ورياضية  ثقافية  سياسية، 
األولني في تنظيم عدة ملتقيات للنخبة، أما الساكنة فال علم لها 
والعزوف  الفراغ  تلو  شيء  الفراغ  ال  بعد  ومن  مدمجة.  وغير 
عن امللتقيات وكراسي فارغة. والرياضة أهملوها وأصبحت من 
ذكريات املاضي. وال برامج تسلط الضوء على الواقع واملشاكل 
منهم  كبير  عدد  أصبح  ال��ذي  املدينة  شباب  فيها  يتخبط  التي 
املدمر  الرخيص  الكحول  وش��رب  السلسيون/  م��ادة/  يتعاطى 
للعقل واجلسم، نعرف كثيرا من األصدقاء أصبحوا مدمنني بني 

عشية وضحاها، حيث يجب زيارة األماكن التالية للتعرف بدقة 
على الواقع: حديقة الروشيل من وراء فندق اجلزر. باب مراكش. 
بحر لكلوب. بحر باب دكالة. احلزام األخضر. وراء إقامة العمران 
بباب دكالة. وكذلك املرأة فهي بجانب الرجل تنافسه باستهالك 
التكشمير  غير  »مابقا  الرخيص  وال��ك��ح��ول  السلسيون  م��ادة 
والكريساج« يجب تنظيم حملة حتسيسية للواقع الذي أصبح 
عليه هؤالء الشباب، إنهم أبناؤنا وأخواتنا، تراهم تائهون. ما 
هو دور املجتمع املدني وخصوصا اجلمعيات التي تهتم بالطفل 

والشباب واملرأة. الكالم كثير... والسكوت حكمة. 
حفيظ صادق 

الشباب الضائع في الصويرة

إعـالنـات
اململكة املغربية

وزارة العدل واحلريات
محكمة االستئناف

بالقنيطرة
احملكمة االبتدائية 

سيدي قاسم
إعالن عن بيع أصل جتاري

ملف 204/ 12
حساب خصوصي 42291

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى 
احملكمة االبتدائية بسيدي قاسم.

الرسمي  العرفي  العقد  مبقتضى  إنه 
من   2012  /08/08 بتاريخ  املنجز 
طرف األستاذ عبد الواحد قبيبو موثق 

بسيدي قاسم.
باعت السيدة جمعة كتيب رقم بطاقتها 
الوطنية ج ن 26559 والساكنة باحلي 

احلسني رقم 46 مشرع بلقصيري.
بطاقته  عثمان  الدربوش  السيد  إلى 
الوطنية ج 396833 والساكن بالزنقة 

42 رقم 20 بير الرامي القنيطرة.

جميع األصل التجاري الكائن بقيسارية 
قاسم  سيدي   7 الزنقة   8 رقم  الرحمة 
اسم  حتمل  صيدلية  عن  عبارة  وهو 
بالسجل  واملسجل  الصفاء«  »صيدلية 
االبتدائية  احملكمة  لدى  التجاري 
 35754 عدد  حتت  قاسم  بسيدي 

بجميع عناصره املادية واملعنوية.
وعليه فعلى دائني البائعني املذكورين 
داخل  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن  أعاله 
بعد  يوما  عشرة  خمسة  أقصاه  أجل 
النشرة الثانية طبقا للقانون إلى كتابة 
التجاري  السجل  مكتب   – الضبط 

باحملكمة االبتدائية بسيدي قاسم.
As 0081/13

************

اململكة املغربية 
وزارة العدل واحلريات

محكمة االستئناف بالقنيطرة
احملكمة االبتدائية بسيدي سليمان

ملف التنفيذ عدد: 2120/ 2012
إعالن عن بيع عقار محفظ

باملزاد العلني
الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  إن 
املوقع  سليمان  بسيدي  باالبتدائية 

أسفله:
يعلن بأنه سيقع بتاريخ 2013/02/06 
على الساعة العاشرة والنصف صباحا 
باحملكمة   03 رقم  البيوعات  بقاعة 
االبتدائية بسيدي سليمان بيع ما يلي 

باملزاد العلني:
البالغ  62137/ر  عدد  العقاري  الرسم 
193 متر مربع واملتكون من  مساحته 

طابق أرضي وثالثة طوابق علوية.
لفائدة: فاطمة سيبة ومن معها.

ضد: خالد سيبة ومن معه.
النطالق  االفتتاحي  الثمن  حدد  وقد 
مبلغ  في  العلني  باملزاد  البيع 
الثمن  يؤدى  درهم   2.084.400.00

اخلزينة  لفائدة   3% زيادة  مع  ناجزا 
العامة.

االتصال  املعلومات  من  وللمزيد 
باحملكمة  القضائية  التنفيذات  مبكتب 

االبتدائية بسيدي سليمان.

As 0082/13

************

اململكة املغربية 
وزارة العدل واحلريات

محكمة االستئناف بالقنيطرة
احملكمة االبتدائية بسيدي سليمان

ملف التنفيذ عدد: 1698/ 11
إعالن عن بيع عقار محفظ

باملزاد العلني
الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  إن 
املوقع  سليمان  بسيدي  باالبتدائية 

أسفله:
يعلن بأنه سيقع بتاريخ 2013/03/06 
على الساعة العاشرة والنصف صباحا 
باحملكمة   03 رقم  البيوعات  بقاعة 
االبتدائية بسيدي سليمان بيع ما يلي 

باملزاد العلني:
الرسم العقاري عدد R/17163 الكائن 
بلعامري،  دار  قيادة  ازهانة  بدوار 
وهو عبارة عن أرض فالحية مساحته 
حوالي 28 آر 10 سنتيار أي ما يعادل 

2810م مربع.

لفائدة: إدريس امكينش ومن معه.
ضد: امحمد الدغوغي.

النطالق  االفتتاحي  الثمن  حدد  وقد 
مبلغ  في  العلني  باملزاد  البيع 
ناجزا  الثمن  يؤدى  درهم   63.000.00

مع زيادة %3 لفائدة اخلزينة العامة.
االتصال  املعلومات  من  وللمزيد 
باحملكمة  القضائية  التنفيذات  مبكتب 

االبتدائية بسيدي سليمان.
As 0083/13
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يوجد بالعطاوية لوبي يتحكم في جميع أشكال 
االقتصاد من تجارة وفالحة وخدمات، ويتحكم 
أيضا في القرار السياسي من خالل تقدمهم إلى 
يقدمون  أو  والبرلمانية  الجماعية  االنتخابات 
أشخاصا مقابل أن يدروا عليهم النفع والمنفعة 
الفقراء  حساب  على  ثروتهم  تطوير  في  وذل��ك 
ال  مثقفة  فئة  بالمدينة  توجد  كما  والبؤساء، 
وطلبة  أساتذة  من  وتتكون  القرار  في  تساهم 
حاملي الشهادات المعطلين، ومناضلين بدون 
جدوى، وفئة من الفقراء والبؤساء وما أكثرهم 
معدودة  دراه����م  م��ق��اب��ل  يعملون  ب��ال��ع��ط��اوي��ة 

ويساهمون في تطوير ثروة األغنياء، وفئة من 
المشردين يتخذون السماء غطاء لهم واألرض 
العارية فراشا لهم وما أكثرهم بالعطاوية فمنهم 
شكل  على  ومنهم  القدمين  والحافي  ال��ع��اري 
اإلنسان البدائي بالشعر الطويل واألظافر الطويلة 

كذلك وال أحد يتكلم أو يحرك ساكنا.
تبقى العطاوية البئيسة عند البؤساء والفقراء، 
بعد  سنة  غنى  ي��زدادون  الذين  األغنياء  وجنة 
ال��ق��در لتغيير  أخ���رى ف��ي ان��ت��ظ��ار أن ي��ت��دخ��ل 

الوضع.
خالد بلفاسي )العطاوية(

ال��وث��ائ��ق��ي »تنغير  ال��ف��ي��ل��م  ب��رم��ج��ة  أث����ار خ��ب��ر 
جيروزاليم«ضمن المهرجان الوطني للفيلم بطنجة 
ابتداء من فاتح فبراير 2013 استياء وسخطا  كبيرا 
من لدن المجتمع المدني والمتتبعين .حيث تجري 
بعض االستعدادات لوقف برمجة الفيلم و القيام  
بتعبئة شاملة لجميع القوى الحية بمدينة طنجة 
لوقف هذه البرمجة التي تستهدف اجماع المغاربة 
سبق  ولقد  الصهيوني.  الكيان  مع  التطبيع  ضد 
لفيلم »تنغير جيروزاليم« أن عرض نسخة مختصرة 
منه في قناة دوزيم، وهو في األصل فيلم من 86 
دقيقة تم تصويره بين تنغير وإسرائيل يحكي عن 
اليهود الذين هاجروا إلى إسرائيل وتركوا بلدهم 

نظرتهم  ع��ن   كذلك  )ال��م��غ��رب(، ويحكي  األص��ل��ي 
للمغرب و للمغاربة. وقد شارك به مخرجه في عدة 
مهرجانات دولية في كل من كندا واشنطن وفرنسا 
و إسرائيل. ويشار إلى أن شريط »تنغير جيروزاليم« 
كان قد ووجه بمعارضة مدنية قوية من مختلف 
قوى المجتمع المغربي وصل صداها إلى مساءلة 
وزير االتصال بالبرلمان من طرف الفريق النيابي 
لحزب العدالة والتنمية بعد أن أقدمت القناة الثانية 
على عرضه واستضافة مخرجه كمال هشكار وهو 
شاب مغربي من مدينة تنغير عاش بفرنسا منذ أن 

كان عمره 6 أشهر.
كادم بوطيب )طنجة(

العطاوية : جنة األغنياء جحيم الفقراء

»تنغير جيروزاليم« في طنجة 

د. يوسف الكتاني

امل��رأة فأحسن  ليس هناك دين كاإلسالم رعى 
في  إكرامها، ووضعها  فأحسن  وأكرمها  رعايتها، 
وزوجة،  أما  املجتمع،  في  تستحقها  التي  املكانة 
وعاملة ومجاهدة، وعضوا كامال إلى جانب الرجل 
تبني وتؤسس، وجتاهد وتناضل، وتربي األجيال 

لبناء املجتمع وقيادته.
أقول هذا مبناسبة ما أعلن أخيرا عن اختيار 
ثالثني امرأة من أكفاء النساء السعوديات للمشاركة 
في مجلس الشورى، وبناء النظام البرملاني، وكذا 
الثناء على موقف امللك عبد الله بن عبد العزيز، هذا 
من إعزازه للمرأة السعودية ومتكينها من حقوقها، 
املتميزة  املكانة  عن  املسلمة  امل��رأة  تأخرت  بعدما 
التي وضعها اإلسالم فيها، وعن احلقوق الكاملة 
)صلعم( وخلفاؤه  الله  إياها رسول  أعطاها  التي 
بالقليل مما  أن أصبحنا نرضى  إل��ى  ال��راش��دون، 

أعطانا اإلسالم وننوه به هكذا.
فإذا رجعنا إلى تاريخ السيرة النبوية الطاهرة، 
وإلى تاريخ اإلسالم األول جند العجب العجاب في 
هذا الباب، مما يشرف املرأة املسلمة، ومبا وضعها 
فيها من مكانة رفيعة عليها أن جتاهد للعودة إليها 

لتسترجع مكانتها الكاملة املتميزة.
الزمان  أربعة عشر قرنا من  لقد كان هذا قبل 
واملرأة ترفل في أغاللها، وتعتبر مجرد آلة للمتعة 
فجاء  وخدمته،  الرجل  ورع��اي��ة  األوالد،  وإجن���اب 
للرجل،  التي  احلقوق  من جميع  ومكنها  اإلس��الم 

ورتب عليها الواجبات كاملة غير منقوصة.
م��ا مكنها  ت��اري��خ السيرة أول  ف��ي  إن��ن��ا جن��د 
اإلسالم أنه أعطاها حقوقها السياسية في التعبير 
عن رأيها، واجلهر مبا تراه حقا لسلوكها ومجتمعا، 
النبوي،  املجلس  في  النساء  متثل  امل��رأة  وكانت 
وتبدي رأيها في املسائل العامة بكل حرية وبدون 
حدود، حيث جند في ترجمة أسماء بنت يزيد بن 
السكن األنصارية من االستبصار، روي عنها أنها 
النبي )صلعم( فقالت: إني رسول من ورائي  أتت 
من جماعة نساء املسلمني كلهن يقلن بقولي، وعلى 
مثل رأيي، إن الله بعثك إلى الرجال والنساء كافة، 
فآمنا بك وابتعناك، ونحن معشر النساء مقصورات 
مخدرات، قواعد بيوت، ومواضع شهوات الرجال، 
وحامالت أوالدكم، وأن الرجال فضلوا اجلماعات 
خرجوا  وإذا  اجلنائز،  وشهود  املرضى  وع��ي��ادة 
أوالده���م،  وربينا  أم��وال��ه��م،  لهم  حفظنا  للجهاد 
أفنشاركهم في األجر واخلير يا رسول الله؟ فالتفت 
إل��ى أصحابه وق��ال لهم: هل  الله )صلعم(  رس��ول 
سمعتم مقالة امرأة أحسن سؤاال عن دينها من هذه؟ 
فقالوا: ال يا رسول الله، فقال رسول الله )صلعم(: 
انصرفي يا أسماء وأعلمي من ورائك من النساء 
أن حسن تبعل إحداكن لزوجها، وطلبها ملرضاته، 
واتباعها ملوافقته تعدل ما ذكرت، فانصرفت أسماء 
وهي تهلل وتكبر استبشارا مبا قال لها رسول الله 

صلى الله عليه وسلم.
في  س���واء  ال��رس��ول  مستشارات  أول  وك��ان��ت 
الدين أو شؤون احلياة واملجتمع، أمهات  شؤون 
املؤمنني، فعندما نزل عليه الوحي أول ما نزل فلم 
يذهب إلى عمه أو إلى جده وهما عمدائه في احلياة 
آن��ذاك، بل ذهب إلى خديجة ينبؤها بأمر الوحي 
الكبير،  وقالت كالمها  روعه  فهدأت  عليه،  وشدته 
والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم، وتقري 
الضيف، وتعي كل نوائب احلق.. وهكذا كان أمره 
مع أم املؤمنني أم سلمة لرجاحة عقلها، وحصافة 
رأي���ه���ا، ي��رج��ع إل��ي��ه��ا ف��ي أغ��ل��ب أم����ور املسلمني 
يستشيرها الرأي، ويطلب مشورتها في أمور الدين 
واحلياة، كما كانت في مجال رواي��ة احلديث إلى 
جانب أم املؤمنني السيدة عائشة رضي الله عنها 
أمهات  بقية  وكذلك  املجال  ه��ذا  في  ال��رائ��دات  من 
السيرة  في  وللمجتمع  للمسلمات  ق��دوة  املؤمنني 

واجلهاد واألخالق.
ق���ام خطيبا ينهى عن  مل��ا  ع��م��ر  أن  ك��م��ا جن��د 
التغالي في املهور أوقفته امرأة وهو خطيب قائلة 
أما  عمر!  يا  ومتنعنا  الله  أيعطينا  صراحة:  بكل 
سمعت قول الله تعالى: »وإن آتيتم إحداهن قنطارا 
فال تأخذوا منه شيئا« اآلي��ة. فأجابها على الفور 
عمر قائال، أصابت امرأة وأخطأ عمر فهل بعد هذه 

اجلرأة والصراحة شيء!
كما كان الرسول يخصص للنساء مجلس كما 
يفعل مع الرجال يفقههن في دينهن ويحدثهن في 
شؤون احلياة ويسألنه ويجبنه حتى أورد البخاري 
نساء  النساء  نعم  عائشة:  لقول  صحيحا  حديثا 

األنصار لم مينعهن احلياء أن يتفقهن في الدين«.

الخطوات القادمة
هل ينصفنا وزير الداخلية ؟

سبق لنا وأن تقدمنا بعدد 
م��ن ال��ط��ل��ب��ات ل��الس��ت��ف��ادة من 
املخصصة  األرض���ي���ة  ال��ق��ط��ع 
الساللية  اجل���م���اع���ة  ألف������راد 
أهل  جماعة  ل��ك��رارم��ة  لقبيلة 
في  ح��م��و  أوالد  دوار  وادزا 
إط����ار ال���ش���راك���ة، ل��ك��ن مضت 
بعد  ولم يصل  عديدة  سنوات 
القطعة األرضية  دورنا ملنحنا 
احلقوق،  ذوي  م��ن  بصفتنا 
االستفادة  انتظار  ف��ي  ونحن 
م��ن ال��ت��ج��زئ��ات امل���ذك���ورة أنا 
حقنا  على  وحفاظا  وإخواني 
احلقوق،  ذوي  م���ن  ك����أف����راد 
بيننا  جمع  ال��ذي  اللقاء  وبعد 
الساللية  اجلماعة  نائب  وبني 
بناء  ب���ل���ق���اس���م«  »ب���وش���ح���م���ة 
بها  بعث  ق��د  ك��ان  برقية  على 
بتاريخ  ت��اوري��رت  إقليم  عامل 

تقرر  ف���إن���ه   2006/09/26
التجزئة  نفس  من  استفادتنا 
والتجزئات  أع���اله  امل���ذك���ورة 
ل����ق����رار عدد  ت���اب���ع���ا  امل��ق��ب��ل��ة 
توقيع  ي��ح��م��ل   2006/61
السلطة  وت���أش���ي���رة  ال��ن��ائ��ب 
احمللية والسيد القائد والسيد 
رئيس دائرة تاوريرت وإمضاء 
املعنيني باألمر وتسليم القطع 
األرضية للمعترف لهم باحلق 
ضائعني  أصبحنا  أننا  حيث 

بني هذه اجلهة وتلك.
وإذا كنا داخل دولة احلق 
والقانون نريد أن نعرف اجلهة 
هذه  لنا  لتفعل  ستتكرم  التي 
به  احلقوق وبالضبط ما جاء 
قرار االستفادة املذكور رقم 61 

بتاريخ 2006/11/10.
رشيد الشاوي وإخوانه

ريادة اإلسالم في رعاية املرأة

أبكيك يا سورية
والدمع عليك مرير

مزقك ذاك الوحش بشار
صقر في ثوب كنار

لكن الوحش مهما استبد
ومهما عربد، وأزبد، واشتد

فالبد لصرحه أن ينهار
أنت أم الحضارات

وأروعها نظارة وبهاء
أنت رمز العروبة

رمز البطولة
بيد أن الوحش نهش لحمك

ورماك إلى كالب ال تشبع
وبأسنان الحقد المسنونة

باتت تقضم .. وتقطع
والعالم العربي على مرمى

منك ومسمع
كأنه ألنينك ال يسمع

أكيك يا سورية

امقام عادل )الرباط(

ال��ف��ي��ح��اء  ه��ي دم��ش��ق، وال��ش��ه��ب��اء هي 
في  ساطعتان  شامختان  معلمتان  حلب، 
و  بل  اإلسالمية   العربية  احلضارة  سماء 
عصيبة،  ظروفا  اليوم  تعيشان  اإلنسانية، 
وأياما حالكة لم تشهدها قط،رغم تعرضها 
للتخريب والدمار على يد غزاة معتدين في 

فترات تاريخية سالفة.
الفصول  ه��ذه  علينا  تستحوذ  فعندما 
نستنجد  قلوبنا  وتعصر  والفظيعة  املؤملة 
اجلميل  ال��زم��ن  إل��ى  بنا  ليرجع  بالتاريخ 
عسانا جند به مالذا آمنا يحول بيننا وبني 

مانشاهده اليوم ولو لفترة وجيزة.
دم��ش��ق ال��ف��ي��ح��اء ت��ت��ن��ف��س ع��ب��ق وعطر  
والعمران  االستقرار  ازده��ر  حيث  التاريخ 
والفنون. ومن  والعلوم   الثقافة  وترعرعت 
التي خلدتها  اجلميل  الزمن  لوحات  أجمل 
خالدة  حتفة  وه��و  األم��وي  اجلامع  دمشق 
استغرق  واملسلمني  لإلسالم  مسبوقة  غير 
بناؤه عشر سنوات على يد أمهر املهندسني 
وعندما   . الشام  في  والبنائني  املعماريني 
اكتمل البناء وفي أول صالة ليوم اجلمعة 

خاطب اخلليفة األموي الوليد بن عبد امللك 
الدنيا  على  تفخرون  قائال:»كنتم  املصلني 
وفاكهتكم  وهوائكم  مبائكم  خصال:  بأربع 
وحماماتكم فأحببت أن يكون مسجدكم هذا 

مفخرتكم اخلامسة«.
 أما حلب الشهباء فقد قال عنها التاريخ 
»ل��ق��د ش��ه��دت والدت����ي ب���دال م��ن أن أشهد 
القدم،وقلعتها  في  موغلة  مدينة  والدت��ه��ا« 
أكبر وأعرق قلعة في الدنيا، كما أنها كانت 
الروم  ضد  املسلمني  جلهاد  متقدمة  قاعدة 

البيزنطيني. 
لتي  اجلميل  الزمن  لوحات  أجمل  وم��ن 
خلدتها حلب جلسات الفن والثقافة والشعر 
وال��ع��ل��وم ف��ي ب���الط ع��اه��ل ح��ل��ب وأميرها 
الذي  البالط  احلمداني.هذا  الدولة  سيف 
والفالسفة  والعلماء  الشعراء  أعظم  جمع 
في عصرهم حتى قيل »ما اجتمع على باب 
أمير من العلماء كما اجتمع في بالط سيف 

الدولة في حلب«. 
فقد عاش أبو الطيب املتنبي شاعر العربية 
ول��دت أجمل  ال��ب��الط وفيه  ه��ذا  ف��ي  الكبير 

الفارابي  قصائده ومفاخره، كما عاش فيه 
واملوسيقي  والفلكي  والعالم  الفيلسوف 
وفيه وحتت رعايته سيف الدولة أمير حلب 
وضع أسس نظرياته العلمية. كما عاش فيه 
أيضا ابن جني الذي دعم وركز أسس اللغة 
الدؤلي  العربية وبالغتها بعد أبي األسود 

والكسائي وسيبويه.
الشاعر  ترعرع  أيضا  البالط  ه��ذا  وف��ي   
األم���ي���ر وال����ف����ارس  وال���ق���ائ���د أب����و ف���راس 
»أراك  الرائعة  القصيدة  احلمداني صاحب 
عصي الدمع« التي ولدت وراء القضبان في 
سجن الروم عندما أسره البيزنطيون وهو 
يجاهد في سبيل رفع راية اإلسالم والدفاع 

عن حمى الديار .
حلم جميل انتبهنا إليه بعدما زالت نشوة 
اليومي  الواقع  أم��ام  أنفسنا  لنجد  رحيقة 
ل��دم��ش��ق وح��ل��ب، واق���ع اإلب����ادة واخل���راب 
وأصبحنا  مآقينا  وجفت  دموعنا  وسالت 
عصيي الدمع شيمتها الصبر إلى أن يحسم 

الله أمرا كان مفعوال.
إدريس بوطور أسفي

الفيحاء والشهباء وومضات من الزمن اجلميل
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بقلم:مصطفى الطريبق

القانون الجنائي المغربي يعاقب على الرشوة 
ويتابع كل الحاالت التي تتعلق بها ويعطي تفصيال 
واضحا  ألنواع العقوبات، ولكن كيف الوصول إلى 
ستار  وراء  ت��ام��ة  س��ري��ة  ف��ي  تتم  وه��ي  ضبطها 
مضروب عليه بباب من حديد، ومما يزيد في الطين 
بلة أن تنتهي باتفاق مبرم بين الثالوث الخطير: 
الراشي والمرتشي والرائش. حقيقة أن الوصول 
إلى ضبط الرشوة صعب للغاية، ولكن الكف عنها 
وإراحة المجتمع من شرورها وأخطارها وما ينتج 
عنها من فساد يمكن أن يتم بقوة اإليمان والتشبع 
باآليات القرآنية في هذا وتمثل أحاديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم التي هي كثيرة في موضوع 

الرشوة منها:
-1 روى الترمذي وأحمد وابن حبان عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
ال��راش��ي والمرتشي في  ال��ل��ه  »ل��ع��ن  ق���ال:  وس��ل��م 

الحكم«.
-2 روى البزار وأبو يعلى عن عائشة رضي الله 

عنها قالت: »لعن الله الراشي والمرتشي«.
عن  بسند صحيح  في مسنده  أحمد  روى   3-
ثوبان رضي الله عنه قال: »قال رسول الله صلى 
والمرتشي  ال��راش��ي  الله  لعن  وس��ل��م:  عليه  الله 

والرائش الذي يمشي بينهما«.
-4 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 
داوود  أبو  رواه  والمرتشي«  الراشي  الله  »لعن 
والترمذي وصححه، ورواه أحمد في القضاء، وابن 
ماجة في األحكام والطبراني في الصغير، وقال 
الهيثمي رجاله ثقاة وذكر المصنف هذا الحديث 
في أبواب الربا، ألنه أفاد لعن من ذكر ألجل أخذ 

المال الذي يشبه الربا.
إلى  الرشوة  لمحاربة  المغربية  الجمعية  رسالة 

السيد رئيس الحكومة:
إليها  التي وصلت  بالحالة  اإلشعار  إطار  في 
الرشوة في المغرب، والحث على محاربة الفساد، 
ال يمكن أن نغفل الرسالة التي وجهتها الجمعية 
المغربية لمحاربة الرشوة مفتوحة على صفحات 
الجمعة:  ي�����وم  ال�����ص�����ادرة  ال���ص���ب���اح  ج����ري����دة 
رئيس  السيد  إل��ى   3934 ال��ع��دد:   2012/12/07
الحكومة المغربية وتذكر هذه الرسالة السيد رئيس 
الحكومة المغربية بأنه لم تجتمع لحكومة مغربية 
ما اجتمع للحكومة الحالية من الشروط المساعدة 
على تحقيق انتصار حاسم على الفساد والرشوة 
واالمتيازات الالمشروعة واقتصاد الريع في بالدنا، 
ومن هذه الشروط اعتماد قانون أسمى جديد أعطى 
التشريعية  للمؤسسات  مسبوقة  غير  صالحيات 
والتنفيذية والرقابية، ثم تشكيل حكومة لم تتمتع 
سابقاتها بمثل الصالحيات والسلطات التي تحظى 
بها الحكومة الحالية على األقل على مستوى نص 
النضال  الذي حققه  الكبير  التراكم  ثم  الدستور، 
ضد الفساد والرشوة في المغرب، إن على المستوى 
الرسمي على محدوديته أو على المستوى المدني 
بفضل حيوية واستماتة جمعيات المجتمع المدني 
اآلليات  من  العديد  وتوفر  االقتراحية،  وقوتها 
والوسائل القانونية للحد من آفة الفساد وإدخال 
وسيادة  النزاهة  تحقيق  س��ي��رورة  ف��ي  المغرب 
والجماعية  الفردية  الحقوق  وصيانة  القانون 
وحماية المال العام. ثم تذكر هذه الرسالة النضالية 
التوعوية القيمة أنه رغم هذه الشروط المساعدة 
فما تزال البنيات والقوى المستفيدة من الفساد 
ومن اقتصاد الريع واالمتيازات حاضرة بقوة في 
مراكز القرار ترفض أي إصالح أو محاولة إلقرار 
تذكر  كما  وال��م��س��اواة.  النزاهة  تسوده  مجتمع 
الرسالة أنه لكل هذه الحيثيات واعتبارا لتغلغل 
الفساد واستشرائه فإن الجمعية المذكورة قررت 
أن تخاطب السيد رئيس الحكومة برسالة مفتوحة 
لتقول له وللرأي العام إن الحكومة لم تقم بعد بأي 
خطوة حاسمة في االتجاه المطلوب ولم تقدم ولو 
تصورا أوليا لخطتها وأهدافها اآلنية والمستقبلية 
لمحاربة هذه اآلفة التي تهدد تماسكنا ونسيجنا 
االجتماعي واالقتصادي. وتذكر هذه الرسالة أيضا 
اإليجابية  المبادرات  أن  الحكومة  رئيس  السيد 
القليلة التي اتخذت ظلت بدون أي نتيجة تذكر، 
الحكومة  رئيس  للسيد  موجها  الخطاب  ويتكرر 
لتذكيره بأن أكبر حليف آلفة الفساد هو اإلطناب 
في التصريحات والتباهي باإلنجازات والمشاريع 
القانونية واإلجراءات الجزئية والتقارير في غياب 
التزام حكومي واضح في إطار خطة وطنية تجمع 
بين القانوني والسياسي واإلجرائي وبين الوقاية 
والزجر، وتعتمد على الشراكة االستراتيجية مع 
لتشييد  الحية  القوى  كل  وإشراك  الفاعلين  كافة 

صرح منظومة وطنية للنزاهة.

الرشوة من منظور 
الشرع والقانون

يتبع

المقاوم المرحوم محمد سمو رقم 
الذى  الشخص  هذا   ،26344 ملفه 
ع��اي��ش ال��زع��م��اء ال��وط��ن��ي��ي��ن على 
اختالف مشاربهم ومذاهبهم الحزبية 
المقاومين  ضمن  وج��اه��د  ف��ق��اوم 
األحرار بصدق وجهد حتى استعاد 
المغرب وطنه وملكه وحريته، وكان 
ضمن وفد المقاومة وجيش التحرير 
الملك  له  استقبلهم المغفور  الذى 
محمد الخامس طيب الله ثراه إثر 
االس��ت��ع��راض ال���ذى ن��ظ��م ف��ى ذلك 

الوقت. 
ولقد قدم محمد سمو فى 1960 
صفة  على  لحصول  الكامل  ملفه 
والحسابات  الحزازات  لكن  مقاوم 
الضيقة  الشخصية  وال��ص��راع��ات 
أثرت على مسار هذا الملف إلى أن 
 1990 الله عليه سنة  توفى رحمة 
دون أن ير رد االعتبار لمجهوداته 
وكفاحه الوطنى وبقيت األسرة على 
هذا المنوال وفى 10 فبراير 2004 

75 جددت االسرة طلب  تحت عدد 
الحصول على االعتراف. 

حزب  أرشيف  إل��ى  رجعنا  وإذا 

االستقالل والجمعية الوحدة الوطنية 
التحرير  وأعضاء جيش  للمقاومة 
سنرى الدور الفعال الذى لعبه هذا 

ال����م����ق����اوم ف�����ى ج�����ل ال���م���ي���ادي���ن 
ومفتشية حزب االستقالل لديها ما 
يفيد ذلك إال إذا رغبت التجاهل، كما 
فى مساعدة  الكبير  ال��دور  له  ك��ان 
المقاومة  إب��ان  المساعدي  عباس 
فعدة  ال��م��س��ت��ع��م��ر،  وم���واج���ه���ة 
المرحوم  أم��ث��ال  م��ن  ش��خ��ص��ي��ات 
الخطيب  ال��ك��ري��م  ع��ب��د  ال��دك��ت��ور 
على  تأسفوا  بنعثمان  وال��م��ق��اوم 
الوضع الذى عاشه المرحوم محمد 
سمو وأسرته من نسيان والالمباالة 
لرحيله الصامت وتوعدوا بالمساندة 
القدر  أن  إال  المبتغى  على تحقيق 
فيما  برحيلهما.  عجل  المحتوم 
استقبل المندوب السامى للمقاومة 
مصطفى الكثيرى ألحد أبنائه قبل 
ستة سنوات وطمأنه على حل الملف 
ال��م��دة دون أن  ومضت ط��ول ه��ذه 

يترجم الوعد على أرض الواقع. 
أسرة المقاوم المرحوم محمد 
سمو  )طنجة(

مصطفى الكثيري مياطل أسرة املقاوم محمد سمو

كالم احلق مر ..
لو كان جا الحق يتقال

انفرش األرض وانوسد الحجرة
لكن مللي هادا شحال

مثلوه ناس زمان للجمرة
خليه كيورق الشجرة يدبال
حتى اتعاود اتنور الزهرة
اللي ايقولوه عندنا اقالل

ولكثير راضينو عيفة الهضرة
كالم الحق مر

ايهول وصعيب فهوالو
يأدي.. ايعذب وايضر

كل واحد قالو
اغبر اإلنسان الحر

وما ابقاو فالدنيا امثالو
اتكمش وما تلى يهضر

ألن الحق امشالو
لكن ايجي النهار

يا الحق فاش اتعود تنقال
وحتى اصحاب العار

ايحاولوا يربطوا ثاني االتصال
باش ايغيرو المسار

ويخرجو من طريق الضالل
لكن اللي صار صار

ارجوعهم للصواب أصبح محال

عن  سابقة  م��راس��ل��ة  ف��ي  تحدثنا  أن  سبق 
المدغريين الذين طلبوا العلم بفاس، وقلنا إن 
سنة 1930 وما بعدها هي السنوات التي التحق 
فيها عدد كبير من المدغريين بالجامع وذكرنا 

عددا منهم بأسمائهم.
وسنذكر هنا واحدا من الذين احتضنهم جامع 
القرويين بفاس المحروسة، حفظها الله وأهلها 

من كل بأس.
فمن أولئك الطلبة موضوع المراسلة النابغة 
األديب والشاعر الناثر سيدي موالي أحمد بن 
تازناقت  قصر  ش��رف��اء  م��ن  ال��ح��م��ري  الحسن 
بالرشيدية، كان القلم ال يفارق يديه واألوراق 
البيضاء في جيبه أو ملفه حتى إذا ما جلس 
أخذ في الكتابة أو نظم القريض، كان يرتجله 
ارتجاال، لقد كتب رحمه الله الكثير في مواضيع 

كثيرة ونظم الشعر في مواضيع مختلفة، ولست 
أدري أين يوجد هذا التراث، وأغلب الظن أنه 

ضاع بوفاة صاحبه.
وقد سألت عن هذا التراث عددا كبيرا من طلبة 
مدغرة بمن فيهم أقاربه علني أظفر بشيء منه، 
لكن مجهوداتي ذهبت أدراج الرياح كمن ينادي 

في واد، أو ينفخ في رماد.
وأتذكر أنه نظم قصيدة يهجو فيها فرنسا 
والجنرال دوك��ول على ما تقوم به فرنسا في 
الجزائر الشقيقة أيام االستعمار، فمن جملة ما 

أتذكر من هاته القصيدة قوله رحمه الله:
دكول تزعم غلمانه

إلى حربنا ويلها ويله
عشت معه رحمه الله بمدينة مكناس مدة شهر 
كامل فلم يخرج من المنزل طيلة هاته المدة وكان 

شغله الشاغل فيها هو الكتابة ونظم القريض. 
تولى التدريس بالرشيدية لمدة قليلة، ثم تركه 
وانخرط في سلك العدالة بجمعة السحيم بدكالة، 
فلم يطل به المقام بها حتى توفاه الله بهاته 
المدينة بعيدا عن مسقط رأسه مصداقا لقوله 

تعالى: »وما تدري نفس بأي أرض تموت«.
فقيدنا  في عمر  الله  أمد  لو  الله:  وأستغفر 

لرأينا منه الشيء الكثير.
أنجبت  التي  القرويين  الله في جامع  بارك 
أحمد  م��والي  وناثرنا  وشاعرنا  نابغتنا  مثل 
وعزاؤنا  واس��ع��ة  رحمة  الله  رحمه  الحمري 
لشرفاء مدغرة عامة وعائلته خاصة في فقدانه، 
الجنة،  ري��اض  من  رياضا  الله ضريحه  جعل 

آمين.
مالكي علوي موالي الصادق )سال(

نشطاء الفايسبوك يشنون حملة عاملية ملقاطعة 
أجبان البقرة الضاحكة

إلى متى والغرب يتحيز إلسرائيل 

الفايسبوك  على  واس��ع��ة  حملة  أي���ام  منذ  ب���دأت   
انطلقت شرارتها من فرنسا ومصر لمقاطعة أجبان 
ابريطانيا  ف��ي  رقعتها  لتتسع  الضاحكة  البقرة 

ح�����م�����ل�����ة وب��اق��ي أرج����اء ال��م��ع��م��ور، وهي 
طويلة  لمدة  ستستمر  واسعة 
المتزعمين  ال��ن��ش��ط��اء  ح��س��ب 
البقرة  أجبان  مقاطعة  لحركة 
المنتجات  وك����ل  ال��ض��اح��ك��ة 
اإلسرائيلية، »كونها  الزراعية 
تكريس  ع���م���ل���ي���ة  م�����ن  ج�������زء 
االحتالل، واستغالل المواطنين 
في  وث��روات��ه��م  الفلسطينيين 

غير  ب���ص���ورة  وال���م���اء  األرض 
ق���ان���ون���ي���ة«. وق����د س��ب��ق ألن��ش��ط��ة هذه 
الحملة في وقت سابق أن شملت توزيع 

ال��م��ن��ش��ورات وال���م���واد ال��ت��وع��وي��ة، ورفع 
اليافطات والملصقات أمام أماكن التسوق الكبرى 
وبريطانيا،  مصر  في  موقعا  عشرين  من  أكثر  في 
كما تشمل مراكز هامة في مدن كبرى مثل  لندن، 
وبريستول،  وبرايتون،  وبيرمنغهام،  ومانشستر، 
وأوكسفورد. ويدعوا منظمو الحملة، المتسوقين، 

إلى عدم شراء المنتجات اإلسرائيلية وعلى رأسها 
تلك التي  خاصة  الضاحكة«،  »البقرة  ب��ل  أج��ب��ان 
المستوطنات،  اسرائيلية  في  ش��رك��ات  تنتجها 

المحتلة داخ�������������ل  الفلسطينية  األراض��ي 
عام 1967، حيث يمكن تفحص 
مكان االنتاج بعد نجاح الحملة 
في إلزام  الشركات العاملة في 
بإيضاح المصدر،  بريطانيا 
من  م���س���ت���وردة  ك���ان���ت  وإن 
إس�����رائ�����ي�����ل أو م����ن ش���رك���ات 
األراضي  ف��ي  تعمل  اسرائيلية 

الفلسطينية المحتلة.
مقاطعة  ح��م��ل��ة  ن��ج��ح��ت  وق����د 
مالية  بأزمة  التسبب  في  إسرائيل 
أكبر مصدر  »أجريكسو«،  كبيرة لشركة 
للمنتجات االسرائيلية إلى أوروبا، حيث 
صادرات  الزراعية أهم  المنتجات  تشكل 
إسرائيل. ويستهدف الناشطون اآلن شركة »مجابن 
ٍر  ُمَصِدّ أك��ب��ر  ال��ت��ي أص��ب��ح��ت  ب���ل« و«م���ه���ادري���ن«، 

إسرائيلي  ألوروبا.
كادم بوطيب )طنجة(

بهذه  واآلسيوية مقتنعة  اإلف��ري��ق��ي��ة  ال����دول 
ما  لكن  الصهيوني  للكيان  اخلبيثة  العنصرية 
االعتراف  تريد  ال  املتحدة  الواليات  أن  له  يؤسف 
التي  الغربية  ال��دول  مثل  مثلها  العنصرية،  بهذه 
عن  األمر بالدفاع  تعلق  كلما  نفسها  مع  تتناقض 
دوليا من  كما هو متعارف عليها  اإلنسان  حقوق 
جهة والقبول بالتجاوزات التي ترتكبها إسرائيل 

في حق الفلسطينيني األبرياء من جهة أخرى.
كان  ألي  حتيز  ب��دون  اإلن��س��ان  حقوق  نريدها 

مهما كانت لغته أو ديانته أو جنسيته .
فاحلق يعلو وال يعلى عليه، والعدل أساس امللك، 
فالشريعة الدولية إذن يجب أن تقوم على أساس 
العدل واإلنصاف والتطبيق الصارم على اجلميع 
دون حتيز ألي كان ومهما كان. حتى يعيش عاملنا 
في جو من اإلحساس بالطمأنينة، وحتى يأخذ كل 
ذي حق حقه وحتى يعيش سكان العالم في قرية 

بها قيم العدل واألخوة.
أوشيخ ايدير

املدغريون جامع القرويني فاس
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

سبع صنايع والفن ضايع
 ،2M للقناة  مسلسل  كتابة  مني  طلب  م��رة  من  كم 
املسلسالت  بعض  في  املشاركة  مني  طلب  مرة  من  كم 
الرمضانية أو غير الرمضانية.. كم من مرة طلب مني 
املشاركة في مسرحية من مسرحيات دعم وزارة الثقافة 
أيام الوزير احملترم محمد األشعري، كم من مرة طلب 

مني أن أشارك في كاستينك لفيلم مغربي أو أجنبي.
التي  الشريفة  للمهنة  احترام  في  رفضت   .. رفضت 
تطفلت عليها بعض الشركات في الدار البيضاء والرباط 
وأصحابها  لإلنتاج  الشركات  ه��ذه  أع��رف  وم��راك��ش. 
الدرامي  املجال  في  ومحافظيها..  وتقنييها  ومديريها 

سواء للتلفزة أو السينما..
وزارة  شتتنا  أن  منذ  نفسي  واع���دت  ألن��ي  رفضت 
املعمورة  فرقة  1976 وأقبرت  الشبيبة والرياضة سنة 
املسرحية )الفرقة الوطنية للمسرح(. كانت صدمة قوية 

الزلت أعيشها رغم تقدم سني )68 سنة(.
والتلفزية  املسرحية  أعمالي  لعدة  التكرمي  رفضت 
املغربي  املركز  )خريج  محترف  كممثل  والسينمائية 
لألبحاث املسرحية سنة 1964(، وككاتب سيناريوهات 
5 سنوات،  األولى طيلة  الصغيرة  الشاشة  على  قدمت 
وكمساعد مخرج مسرحي.. وكمساعد مخرج ثاني في 

السينما الوطنية والدولية.
أجنزت مع أصدقائي 17 شريطا وطنيا مغربيا مائة 
في املائة وأكثر من 40 فيلم دولي. أول شريط مغربي: 
إل��ى آخ��ر ش��ري��ط  مغربي:   1968 ك��ف��اح سنة  احل��ي��اة 
املركز  )مدير  الصايل  الدين  ن��ور  أف��الم  كل  حبي.  الل��ة 
الرحمان  عبد  محمد  وامل��خ��رج  امل��غ��رب��ي(  السينمائي 

التازي.. كنت حاضرا ممثال ومخرج مساعد.
املجهولة  كالكالب  طردونا  عندما  للمسرح:  وأع��ود 
هي  ه��ذه  املعمورة.  غابة  في  العمل  من  سنة   17 بعد 
احلقيقة التي جعلتني أرفض العمل والتعامل مع أناس 
على  منتجني ومخرجني  السقف وأصبحوا  بيهم  طاح 
رغم  يحميهم  قانون  بدون  الضائعني  الفنانني  حساب 
والدليل  ف��ارغ..  كالم  واجلمعيات..  املتعددة  النقابات 

واضح: عندما يسقط فنان مريضا 
من يرعاه ويتكفل برعايته أدوية 
ال  أح���د..  ال  ومستشفى..  وع��الج 
نقابة وال هم يحزنون. اللهم راعي 
اجلاللة  صاحب  والفنانني  الفن 
سيدي محمد السادس حفظه الله 

ونصره.
مصطفى منير 

احملافظة العقارية وحالة اإلستثناء

تاريخ تنمية و تقدم البلدان أفرز 
قانونا ثابتا مفاده أنه ال يمكن ألي 
فالحته.  تقدم  دون  يتقدم  أن  بلد 
قدمت  كثيرة  تحاليل  بالدنا  وفي 
لنا في السنوات األخيرة محتوى 
يعتبر  وال��ذي  األخضر،  المخطط 
مخططا طموحا وبودنا أن يتحقق، 
إال انه البد من بعض المالحظات 
التي يمكنها ان توضح لنا جانب 
قد  ال��ت��ي  المعيقات  ج��وان��ب  م��ن 

تنقص  من أهمية هذا المخطط:
أوال: لكي ينسجم الفالح مع أرضه 
تكوينا  بتكوينه  يعتني  أن  الب��د 
ف��وق��ي، وتجنب  وظ��ي��ف��ي��ا وغ��ي��ر 
امالءات التقنيين. هؤالء يجب ان 
مصاحبة  ف���ي  دوره�����م  ي��ق��ت��ص��ر 
الفالحين وإرضاء حاجياتهم في 
التكوين. وهنا البد من القول أن 
ال��م��خ��ط��ط األخ���ض���ر ي��غ��ي��ب هذه 
ال��م��س��أل��ة. ك��م��ا ي��ج��ب رب���ط هذا 
التكوين بتحفيزهم كشرط إعانتهم 

لتحقيق مشاريعهم بتكوينهم.
ثانيا: تكييف وسائل المكننة مع 
التضاريس والمناخ والبحث عن 
التجارب الدولية في هذا المجال، 

بحيث أن وسائل المكننة تكون في 
وماديا  ت��ق��ن��ي��ا  ال���ف���الح  ت���ن���اول 

وتكوينا.
والجدير بالذكر أن هناك أراضي 

كثيرة الزالت تستغل بطرق تقليدية 
والنائية  الجبلية  )المناطق  جدا 

والصحراوية...(.
للمخطط  األول��ي  التطبيق  ثالثا: 
األخضر أعطى أكثر أهمية للمناطق 
اخ��ذت سكتها في  أن  التي سبق 
ميدان الفالحة المتطورة إلى حد 
ما. وهنا البد أن نشير أن االهتمام 
الفعلي بين المناطق يجب أن يكون 

متكافئا. 
رابعا: المخطط األخضر الطموح 
إذا تمت  ف��ع��ال��ي��ة  أك��ث��ر  س��ي��ك��ون 
المناخ  ب��ت��ح��س��ي��ن  م���واك���ب���ت���ه 
االج��ت��م��اع��ي وإدم����اج ال��ف��الح في 
الحياة المعاصرة )الكهرباء، الماء 
الصحة،  ال���م���درس���ة،  ال���ش���روب، 
التنشيط الثقافي...( بدل أن يبقى 
ك���ورق���ة ت��س��ت��ع��م��ل ف���ي أغ����راض 
احتياطية كما تستعمل سياسيا.
محمد أحلوالي )الرباط (

م��ن��ذ ان��ط��الق ح��م��ل��ة ال��ت��وع��ي��ة حملاربة 
الرشوة بدأت بعض اإلدارات واملستشفيات 
تعلق ملصقات خاصة بهذه احلملة لتحذير 
باعتبارها  الرشوة  خطورة  من  املواطنني 
سلوكا سيئا وعمال مشينا في طريقة تعامل 
اإلدارة مع املواطنني، وهو شيء جميل أن 
واجلرأة  بالشجاعة  تتحلى  إدارات��ن��ا  ن��رى 
لم تكن معهودة لديها سابقا مبا في  التي 
ذلك املستشفيات، لكن الغريب في األمر أن 
ببعض  وم��وج��ودا  قائما  الزال  االستثناء 
ومتحفظة  خجولة  م��ازال��ت  التي  اإلدارات 
ولم يوجد في مكاتبها أي ملصق من هذا 
ي��ت��ن��اف��ى م��ع طبيعة  ال��ن��وع رمب���ا أن ذل���ك 
عملها، وعلى سبيل املثال الوكالة الوطنية 
الطبوغرافي،  واملسح  العقارية  للمحافظة 
يقال،  كما  العجب  بطل  السبب  عرف  وإذا 
إذ جند  سيئا  تسييرا  تعرف  اإلدارة  فهذه 
حتى  »سير  وسياسة  والتسويف  التماطل 
اجتيب« ال تزال قائمة، وكان األولى أن تكتب 
هذه الشعارات وتعلق داخل هذه اإلدارة ألن 

الكثير من املواطنني يأتون إلى هذه اإلدارة 
من كل املناطق املجاورة لقضاء مصاحلهم 
الشيخ  )ح��م��ار  مبقولة  يصطدمون  لكنهم 
يقف في العقبة( إذ يطول انتظارهم ويبقى 
أن تقضى  أرادوا  إن هم  أيديهم  األم��ر بني 
مصاحلهم في ظرف وجيز »والفاهم يفهم« 
وتعرف هذه اإلدارة نوعا من الفوضى بني 
االنتظار،  أرق��ام  سحب  آلة  بسبب  الزبائن 
والتي هي معطلة ومجرد ديكور شأنها في 

ذلك شأن الكاميرا املثبتة بالداخل.
إنه من اخلزي والعار أن جند في بلدنا 
ويتعامل  السمعة  بهذه  مؤسسة  أو  إدارة 
أغ��ل��ب م��وظ��ف��ي��ه��ا م���ع امل��واط��ن��ني مبنطق 
من  حاسمة  مرحلة  ندخل  ونحن  املقايضة 
التسيير  أن سوء  كما  والتغيير،  اإلص��الح 
ال  سيئة  بطريقة  املواطنني  م��ع  والتعامل 
آن  وقد  اإلدارات  بعض  في  موجودة  ت��زال 
هذه  م��ن  املغربية  اإلدارة  لتنظيف  األوان 

األشكال.
جد بوشتى )الرباط(

أو  عياداتهم  ف��ي  األط��ب��اء،  ك��ل 
وفي جميع  اإلع��الم،  وسائل  عبر 
أن���ح���اء ال���ع���ال���م، ي���ؤك���دون على 
مم��ارس��ة ال��ري��اض��ة وامل��ش��ي على 
األق���دام كل ي��وم، ول��و مل��دة نصف 
ساعة، فالعقل السليم في اجلسم 
ي���ق���ول���ون. ولكن  ك��م��ا  ال��س��ل��ي��م، 
املسؤوليات  ت��ك��ون  م��ا  أح��ي��ان��ا 
امل��ن��زل��ي��ة وت��رب��ي��ة األط��ف��ال سببا 
الذهاب  من  امل��رأة  مينع  رئيسيا 
ال��ري��اض��ي ملمارسة  ال��ن��ادي  إل��ى 
التمارين الرياضية واحلفاظ على 

رشاقتها.
األجهزة  استخدام  زي��ادة  فمع 
ال��ري��اض��ي��ة وإق��ب��ال ال��ن��اس على 
املهتمني  م��ن  كثير  ب��دأ  ش��رائ��ه��ا، 
ب��ال��ري��اض��ة ي��ف��ك��رون ب��إن��ش��اء ناد 
رياضي صغير في منزلهم. ووراء 
أسباب  ه���ن���اك  االخ���ت���ي���ار،  ه����ذا 
كثيرة منها تفضيل اخلصوصية 
ألداء  معني  مبوعد  التقيد  وع��دم 
ميكن  حيث  الرياضية،  التمارين 
أو  ال��ف��راغ  أوق��ات  في  ممارستها 
مع  أو  التلفزيون  مشاهدة  أثناء 

الغفير  الكم  وم��ع  العائلة.  أف��راد 
املوجودة  الرياضية  األجهزة  من 
الدعاية  ووس��ائ��ل  األس����واق  ف��ي 
يحتار  ف���ي ش��رائ��ه��ا،  ل��ل��ت��رغ��ي��ب 
املرء في اختيار اجلهاز املناسب 
الهدف  حسب  اجلسم،  حلاجيات 

املتوفرة  وامل��س��اح��ة  وامل��ي��زان��ي��ة 
عنده لوضع املعدات.

باملوضوع  امل��ه��ت��م��ون  ي���ق���ول 
بأنه ليس من الالزم شراء جميع 
ال��وق��ت، ولكن  األج��ه��زة في نفس 
اق��ت��ن��اء ال���ض���روري ووض��ع��ه في 

واإلض����اءة.  التهوية  جيد  م��ك��ان 
بيع  م��ح��الت  أن  امل���الح���ظ  وم����ن 
كثرت  ال����ري����اض����ي����ة  األج�����ه�����زة 
في  مناسبة،  وبأسعار  وتعددت، 
املشي  جهاز  مثل  الكثير  متناول 
الثابتة  ال��دراج��ة  أو  الكهربائي 
وك���ل هذه  امل��ت��ح��رك.  ال�����درج  أو 
على  الشخص  تساعد  األج��ه��زة 
أداء مجموعة من التمارين، الذي 
يفضلها الكثير من املتدربني ألنها 
وتوجد  االستعمال  وسهلة  آمنة 
أداء  كيفية  تبني  تعليمات  معها 

التمارين بالطريقة الصحيحة.
ه��ن��اك نوعية م��ن ال��ت��م��اري��ن ال 
وكل  رياضية  أدوات  إلى  حتتاج 
مرتبة  هو  الشخص  يحتاجه  ما 
متارين  بعض  وعمل  اجلسم  مل��د 

البطن والظهر واالسترخاء.
فاملشي على  أي��ة ح���ال،  وع��ل��ى 
األقدام يوميا يظل أحسن رياضة 
لكل الناس وجلميع األعمار، شيء 
ضروري ومهم للحفاظ على صحة 

جيدة.
نجيبة بزاد بناني )الرباط(

ال تنسـوا ممارسـة الرياضـة

املخطط األخضر والفالح املغري

يوميات فنان

السياسي  االنتماء  وش��اء  ال��ظ��روف،   شاءت 
ضمن  أت��واج��د  أن  امل��ب��ادئ��ي(  )ل��ي��س  البطائقي 
حزب  مؤمتري  انتخاب  خ��الل  املصوتني  الئحة 
االحتاد االشتراكي.. استعدادا للمؤمتر الوطني 
أحد  ألن  هناك  ت��واج��دت  ببوزنيقة...  املنعق   9
أقربائي سجلني عضوا في الالئحة دون علمي، 

تواجدت هناك عبثا ألصوت في لعبة عابثة...
 مبجرد ما وضعت قدمي مبقر بإحدى فروع 
احلزب حتى أدركت أن املؤمتر التاسع لن يكون 
مؤمتر الفرصة األخيرة بل هو فقط حلظة ألداء 
ص��الة اجل��ن��ازة على احل���زب.. ف��أول ما سمعته 
وأن���ا أل���ج امل��ق��ر ه��و ص���راخ إح���دى املناضالت 
ق��ائ��ل��ة: »ل��ن��ك��ن واض��ح��ني ون��ف��رش��وه��ا«، حينها 
علمت أن هذا هو املكان املناسب لقضاء أمسية 
حتى  البقاء  على  ف��أص��ررت  ترفيهية،  فرجوية 
تقول  بشباب  مليئة  القاعة  كانت  اللعبة.  نهاية 
مالمحهم أنه ال صلة لهم بعالم السياسة  لكنهم 
هناك من أوجدهم هناك، وهذا ما تأكد لي عندما 
سمعت نفس املناضلة تقول: »لم يسبق للحزب 
أن كان في هذه الفوضى، لقد استقطبوا شبابا 
من الشارع ودفعوا لهم من أجل التصويت لهم، 
هذا يضرب املناضلني في العمق نحارب الفساد 

والفساد بيننا«.
الذي  التصويت  ب��دأ  بعدما  الفرجة  ازدادت 
املراقب  ت��أخ��ر  بسبب  س��اع��ت��ني  ح��وال��ي  ت��أخ��ر 
املشرف على العملية االنتخابية، بدأ االحتجاج 
لكن  القاعة..  غ��ادر  من  وهناك  التأخر  هذا  على 
عارمة،  فوضى  في  العملية  انطلقت  األخير  في 
ي��ق��ف��ون بجانب  ك���ان���وا  األرب���ع���ة  ف��امل��رش��ح��ني 
يكتبه  ما  على  يطلعوا  أن  يحاولون  الصندوق، 
املصوتون، بل أحد املرشحني أخذ القلم وصوت 
نيابة عن أحد األشخاص الذين ال يعرف الكتابة، 

أي أن املرشح صوت لنفسه؟؟؟
املناضلني  املتاهة كما سماها أحد  إنها فعال 
رافضا  ب��أع��ل��ى ص��وت��ه  ي��ص��رخ  و  يحتج  وه���و 

الوضع املتردي الذي وصل إليه احلزب.
ظل األمر على ما هو عليه من صراخ وفوضى 
الى أن وجدت نفسي باملؤمتر الوطني وعايشت 
نفس السيناريو تقريبا، ال أحد همه على احلزب 
وال على تاريخه املشرق، بل الكل همه األوحد هو 

الوصول بسرعة الى قمة هرم احلزب..
غادرت اخليمة حيث انعقد املؤمتر ولكن قبل 
الى  ومزقتها  انتمائي  بطاقة  أخرجت  أفعل،  أن 
قطع صغيرة، بحثت عن سطل للقمامة لكي أرميه 
فيه لكني لم أجد فلم أشأ أن أرميها على األرض 

رغم أن املكان كان متسخ جدا!!!
 عبد السالم المساتي

انسحبت من املؤمتر االحتادي 
ومزقت طاقة انتمائي
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الرسول األكرم هو باب الله الواسع، ومنته الكبرى في 
احلياة، واملوجه إلى النجاة واخلالص، وهو النعمة الكبرى 
ألهل التوحيد واإلميان، والهادي إلى احلق وإلى الصراط 
املستقيم، واملرسل إلى العاملني بالهدى ودين احلق ليظهره 

على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، محمد رسول الله.
األول��ى والسعادة  بالرضا في  الفوز  أردن��ا  إذا 
في األخرى، فما علينا إال أن نحسن القدوة بالرسول 
منهجه،  على  والسير  بسيرته،  والتأسي  األم��ن، 
ومرشدنا  وقائدنا  حقا،  ومعلمنا  رسولنا  فنتخذه 
عنه  ونهى  به  أم��ر  ما  كل  في  ح��ذوه  فعال، ونحذو 
في  لكم  ك��ان  »لقد  تعالى:  قوله  حت��ت  ندخل  حتى 

رسول الله إسوة حسنة«.
د.يوسف الكتاني

إشراقات إالهية
مكافأة  أحالم  دفعت 
للمنتخب  كبيرة  مالية 
فوزه  ب��ع��د  اإلم����ارات����ي 
ب����ك����أس اخل���ل���ي���ج 21 
قالت:  ح��ي��ث  م���ؤخ���را، 

عمره  ط���ول  »اإلم�������ارات 
قدمته  وم��ا  مغطينا،  خ��ي��ره 
ما هو إال رد بسيط للجميل 
ال��غ��ال��ي��ة«، حيث  ل���ب���الدي 
رص����دت م��ب��ل��غ م��ائ��ة ألف 
دره�������م ل���ص���اح���ب ه���دف 

الفوز.

الكويتية  التربية  وزارة  أص��درت 
على  ت��وزي��ع��ه��ا  مت  ج��دي��دة  تعليمات 
اإلدارة  ت��ل��زم  امل���درس���ي���ة،  اإلدارات 
املعلمن  ج��م��ي��ع  ع���ل���ى  ب��ال��ت��ن��ب��ي��ه 
واملعلمات الذين سيقومون باملراقبة 
مريح  جو  بتوفير  االمتحانات  أثناء 
الضغط  عن  بعيدا  للطالب،  وه��ادئ 
أو التوتر. وذلك لضمان أداء الطالب 
المتحاناته بأفضل شكل ممكن وبدون 
كما  خارجية.  م��ؤث��رات  أو  إزع���اج  أي 
من  املعلمات  منع  التعليمات  تضمنت 
انتعال حذاء عالي الكعب حتى ال يصدر 
صوتا عاليا أثناء املشي يزعج الطالب أثناء 
تأدية االمتحانات. وعدم السماح للمعلمن 
استعمال  أو  بحمل  املالحظن  امل��راق��ب��ن/ 
من  شكل  ب��أي  نّقال  جهاز  أي  أو  التليفون 
األشكال، وممنوع أيضا الوقوف لفترة طويلة 

املراقبة مما قرب طالب معن  وأنه حتت  بالتوتر  يشعره  فهذا 
يقوم يؤثر على متكنه من اإلجابة براحة. ومن ال�»ممنوعات«  أن  أي��ض��ا 

ب����ع����ض ول����و املعلمون املراقبون/املالحظون بالتحدث بينهم وبن 
سير  على  احلفاظ  أج��ل  من  االمتحان  أثناء  ع�����م�����ل�����ي�����ة همسا 
التوتر  من  بجو  التسبب  عدم  وضمان  للطالب.االمتحانات 

وزارة التعليم الكويتية 
تمنع على المعلمات 
الحذاء بالكعب العالي

كنا أسودا ال سناجب
نصارع ونغالب
ونقوم بالواجب

دفاعا عن املكاسب
لكن صرنا كواعب

نداهن ونالعب
في كواليس املالعب !!
وكنا جنوما وكواكب

ال تقربنا شوائب
وكانت لدينا لوالب

عصية على النوائب
وكانت لنا مشارب

صارت مرتعا للعناكب!!
وفي حاضرنا الكاهب

ها هو وجهنا الشاحب
مسجى على الغارب

ينتظر صالة الغائب !!

صالة الغائب
الكالم الموزون

>  أبو أزهار )الرباط(

امل����اري����ش����ال  أن  رغ������م 
االستعمار  أب  ل���ي���وط���ي، 
م��ن فرض  أول  ه��و  امل��غ��رب��ي 
املغرب  على  الفرنسي  النظام 
ل���م ي��س��ب��ق أن ك��ت��ب ع��ن��ه أي 
ب��اح��ث م��غ��رب��ي دراس����ة كالتي 
الرحيم  ع��ب��د  ال��ك��ات��ب  كتبها 
ال��وردي��غ��ي. ال��وردي��غ��ي الذي 
»املؤسس  ل��ي��وط��ي:  يسمي 
احلديث«،  للمغرب  األول 
ي��ك��ش��ف أط����راف����ا أخ���رى 
التشابه  ت��ك��رس  ت��ك��اد 
بن املغرب احلديث، 
وامل������اري������ش������ال 

ليوطي.

مليارديرة إفريقيا 
األولى أنجولية 

الجنسية
ذك�����رت ص��ح��ي��ف��ة »ف���ورب���س« 
دوس  إي���زاب���ي���ل  أن  األم���ري���ك���ي���ة 
س��ان��ت��وس-  أك��ب��ر اب��ن��ة لرئيس 
دوس  ادوارد  خ��وس��ي��ه  أجن����وال 
مليارديرة  أول  هي  سانتوس-  
إيزابيل  وت��ش��غ��ل  إف��ري��ق��ي��ا.  ف���ي 
البالغة من العمر 40 سنة عضوية 
العديد  إدارات  مجالس  م��ن  ع��دد 

والبرتغال  أجنوال  في  الشركات  من 
القوة االستعمارية السابقة.

ومتلك إيزابيل حصة نسبتها28%  
لالتصاالت  ش��رك��ة  أك��ب��ر  »زون«  ب��ش��رك��ة 

مساهم  أكبر  وهي  البرتغال  في  الالسلكية 
بنك  أس��ه��م  م��ن  عن19.5%   فضال  ب��ال��ش��رك��ة، 

»بانكو بي.بي.آي« وهو واحد من أكبر البنوك في 
الشخصيات  أغنى  ترصد  التي  للمجلة  طبقا  البرتغال، 

في العالم.
من  األرص���دة  م��ن  العديد  إيزابيل  أجن��وال متلك  وف��ي 
شركتي  م��ن  واح���دة  ف��ي  بنسبة25%   تقدر  حصة  بينها 
الهاتف في البالد، وقالت املجلة »تلك احلصة تقدر وحدها 
مبليار دوالر كحد أدنى طبقا للعديد من احملللن في مجال 

االتصاالت«.

أحالم دفعت 
مائة ألف درهم 
لفريق كرة القدم

17نفحات من سيرة الذات

بقلـم:
حسن الجندي

جمعة الوداع2
ك�����ان امل����وك����ب ي���ت���ح���رك في 
اجت����اه����ن����ا ب����ب����طء ش����دي����د، 
اجلديد  درب  ب��ب��اب  ون��ح��ن 
ال�����ذي ي��س��ك��ن��ه ف��ق��ي��ه احلي 
ومجموعة  ال��ب��ش��ي��ر،  ال��س��ي 
م��ن »ع����زاوي« احل��وم��ة، وفي 
»عز  ّب���اح���س���ون  م��ق��دم��ت��ه��م 
احلومة«، وعمر »كلى باّصا«، 

في  القصور  ح��ي  صغار  جن��م  ث��م  لعصيبي،  ومحمد 
وبطولة  لقوامجي.  ولد  اجلن  احمد  والشغب:  اجلري 
»طابع«  صاحب  موسم  في  إال  تظهر  ال  ه��ؤالء  جميع 
الذي  الغزواني  الله  عبد  أبومحمد  م��راك��ش:  أول��ي��اء 

اشتهر مبول لقصور. 
لم  العتيق،  احل��ي  ق��وس  على  امل��وك��ب  أش���رف  عندما 
يبق عندي شك في أن مقصود الشيخ من هذه الزيارة 
املفاجئة هو منزلنا. فانطلقت كالسهم وكأنني ُأسابق 
شديد،  تسابق  في  معه  دائما  كنت  ال��ذي  اجلن  احمد 
 : ال��دار أصرخ  ولم تتوقف ساقاي إال وأنا في صحن 

»سيدنا.. سيدنا جاي عندنا«. 
رأس  عند  جتلسن  وُضّرتيها  لاّلرقية  ال��وال��دة  كانت 
الوالد الذي اشتد عليه حاله، وعجز حتى عن الكالم. 
فاقتحمت تلك الغرفة التي كانت ُتسمى بالقبة الكبيرة، 
وأنا أصرخ و أردد جملتي : »سيدنا جاي عندنا«. ومّلا 
تأكدت الوالدة من صدق اخلبر، أمرت بإخالء »القبة«، 
فتسارع من في الدار يوّظبون وسائد القاعة وزرابيها. 
أما انا فبعد أن بّلغُت رسالتي، ُعدُت مسرعا وجميع من 
في الدار من الّصغار يتبعونني. ووجدنا موكب الفقيه 
يسير رويدا رويدا، ألن الشيخ كان يتوقف ألخذ نفسه 

بن خطوة وأخرى. 
كانت أبواب املنازل ُتفتح على غير عادتها على رؤوس 
مشرئبة مبتهجة ملرور »آخر أولياء الله« الذي لم يسبق 
له أن مّر من ذلك احلي. وكان من أبرز الواقفن: ُسّكاُن 
موالي  الشريف  منزل  فيه  يوجد  الذي  السباعي  درب 
عمر السنتيسي والد اإلنسانة التي أراد الله سبحانه 
أن تصبح شريكة عمر الزعيم عبد الله إبراهيم، ورفيقة 
نضاله وجهاده، ثم بعد ذلك أما ألبنائه، طارق وليلى 
وأمام  السنتيسي.  فاطمة  السيدة  وس���ارة:  وشهاب 
ه��ذا ال���درب جتمهر ع��دد م��ن أب��ن��اء األس���رة املشهورة 
باملسعودين، وقد كانوا ميلكون جزءا مهما من حومة 
عليهم:  يسمى  ال��ذي  ال��درب  إل��ى  باإلضافة  القصور، 
دربهم،  خ���ارج  م��ن��ازل  وق��د سكن  امل��س��ع��ودي��ن.  درب 
مرموق  شخص  بينهم  وم��ن  أيضا،  أصهارهم  بعض 
في املجتمع املراكشي اسمه سيدي ياسن، متّيز بخفة 
فائقة  ومهارة  الشطرجن،  ولعب  الُنكتة،  وإنتاج  ال��دم 
اجلميل  الصوت  الله  وهبه  كما  »الضامة«،  لعبة  في 
مُيّتُع به السامعن في املنتزهات واألفراح،  الذي كان 
امللحون  الفصيحة وفن  بترديد مختارات من األشعار 
و«التكريحة«.  الكل خرج ليتملى بالطلعة البهية لشيخ 
الطريقة التيجانية سيدي امحمد النظيفي الذي أشرف 
درب  ت��الوي«  »بسبع  الشهير  دربنا  ب��اب  على  موكبه 
في  كان  منزلنا  أن  الطالع  وحلسن  الزفريتي«.  »فحل 
مقدمة الدرب وإال لكان من الصعب على الشيح املسنود 
بولديه أن يدخله.  من العسير علي وصف غبطة أهل 
أق��ب��ل الشيخ  ال���دار وت��أث��ره��م ذك����ورًا وإن���اث���ًا، عندما 
مشرق  يوم  في  املكشوف،  املنزل  إلى صحن  النظيفي 
من أيام الّربيع، التي زادها حدث الزيارة نورًا وبهجًة 
تعالى  الله  أن  قدسي:  في حديث  جاء  وقد  وخشوعًا. 
يقول »وجبت محبتي للمتحابن فّي واملتجالسن فّي، 
واملتزاورين فّي«. فهاهو البيت الكبير يجمع احلبيبن 
خاللها  يغادر  لم  والشيخ  مضت،  شهور  سبعة  بعد 
خلوته. وبدأ الوالد ُيكابد محاوال رفع رأسه، ودموعه 
تنوُب عن لسانه وكل جوارحه وأعضاء جسمه املشلول 

يتبعفي ذلك اليوم املشهود.

ميريام فارس : 
لدي أكثر من 200 

حذاء والكثير من 
المالبس وال أفكر 

حاليا في التبرع بها
كشفت الفنانة اللبنانية، 

ميريام فارس، في 
تصريح صحفي أن 
لديها أكثر من 200 حذاء، 

والكثير من املالبس لدرجة أن 
منزلها لم يعد يستوعبها، لذلك 

فهي تفكر بوضعها في بيت 
خاص، ألن اخلزائن املرتفعة 

من األرض إلى السقف امتألت 
عن آخرها، ولم تبق لديها 

خزائن فارغة.. وأضافت أن 
أغلى حذاء اشترته، ثمنه 20 

ألف دوالر، وأغلى حقيبة عندها 
ولم حتملها حتى اآلن، يبلغ 

ثمنها 120 ألف دوالر.
ولم تخف ميريام فارس أنها 

ال تفكر بالتبرع مستقبال 
مبقتنياتها، ألنها من النوع 
الذي يتعلق بأشيائه ومولع 
بأغراضه، وال حتب التخلي 

عنها، ألن كل غرض عندها له 
ذكرى خاصة.

أول كتاب عن
 محتل المغرب المريشال ليوطي

إيزابيل 
أحالمدوس

ميريام 
فارس
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الدولة  م��ل��وك  أق����وى  خ���رج 
الرشيد،  ه�����ارون  ال��ع��ب��اس��ي��ة، 
كبار  وأم����ام  عظمته،  أوج  ف��ي 
مساعديه.. حسبوه سيأمر بقطع 
رأس واحد من وزرائ��ه.. ولكنه 
صديقه،  كتف  على  ي��ده  وض��ع 
البرمكي،  جعفر  س���ره،  وأم���ن 
وق��ال ل��ه: ))ل��ق��د ف��وض��ت إليك 
من  ذل��ك  وخلعت  الرعية..  أم��ر 
عنقك..  ف��ي  وجعلته  عنقي.. 
ف�����ول م����ن رأي��������ت.. واع�������زل من 
اسمك  بنقش  أمرت  وقد  رأيت، 
والدراهيم((  ال��دن��ان��ي��ر  ع��ل��ى 
شوقي  الرشيد.  ه��ارون  )كتاب 

أبو خليل(.
بعد.  م����ن  س����ن����وات  ب���ض���ع 
وخالل ما سمي بنكبة البرامكة، 
عبده  ال���رش���ي���د  ه������ارون  ب��ع��ث 

وحارسه مسرور، وقال له: 
))يا مسرور: إذا بدت للنمل 

أجنحة
ح�����ت�����ى ت����ط����ي����ر ف�����ق�����د دن�����ا 

عطبه.
ب���رأس جعفر  اذه���ب وأت��ن��ي 
رأس  م��س��رور  فقطع  ال��ب��رم��ك��ي، 
لهارون  وقدمه  البرامكة،  سيد 

الرشيد(( )نفس املصدر(.
الذين  امل��غ��ارب��ة  م��ن  وك��ث��ي��ر 
ت��اب��ع��وا م��س��ي��رة امل��ل��ك احلسن 
الثاني في بداية عهده، سمعوا 
صديق  ي��ص��ف  بنبركة  امل��ه��دي 
رضى  أحمد  ومستشاره  امللك 
البرمكي،  جعفر  ب��أن��ه  ج��دي��رة، 
أفئدة  ت���أك���ل  ال���غ���ي���رة  وك���ان���ت 
الكثيرين من الوزراء واملقربن، 
امللك  أن  ك��ي��ف  ي��ش��ه��دون  وه���م 
يعامل  ك���ان  ال��ث��ان��ي،  احل��س��ن 
الرشيد  ه��ارون  معاملة  جديرة 
جلعفر البرمكي، لوال أن احلسن 
جديرة  رأس  يقطع  لم  الثاني، 
يوم  ذات  ف��اج��أه  ال��ذي  صديقه 
ورمبا  مستشارا)...(  عينه  بأن 
كان ذلك ضربا من السقوط، أن 
الثاني  احلسن  صديق  يتحول 

إلى مستشار.
أستاذ  ه��و  آخ���ر،  مستشار 
الهادي  ع��ب��د  ال��ث��ان��ي،  احل��س��ن 
جديرة،  ن��رف��زة  نقل  ب��وط��ال��ب، 
ثالثة  مع  امللك  استدعاه  عندما 
وكانت   ،1978 س��ن��ة  آخ���ري���ن، 
جت��رب��ة ح���زب امل���ل���ك)...( الذي 
أح��م��د جديرة  أس��س��ه ص��دي��ق��ه 
»ال���ف���دي���ك«، ج��ب��ه��ة ال���دف���اع عن 
امل���ؤس���س���ات ال���دس���ت���وري���ة، قد 
فشلت رغم اإلمكانيات الضخمة 

وفرضت  عليها  ص��رف��ت  ال��ت��ي 
الثاني  احلسن  على  ال��ظ��روف 
العمل  س��ب��ورة  م��ن  أن مي��س��ح 
السياسي كل آثار هذا احلزب، 
الذي أعلن حتى جديرة براءته 
امللك  واس���ت���دع���ى  م�����ن�����ه)...( 
التي  األخ��رى  األح��زاب  أقطاب 
بها  وشكل  طة)...(  ُمحيَّ كانت 
ح��ك��وم��ة ج��دي��دة أع��ل��ن��ه��ا يوم 
وأسندها   ،1977 أك��ت��وب��ر   10

األصلين،  ال��س��ي��اس��ي��ن  إل���ى 
أح���م���د ع��ص��م��ان، »األح�������رار«، 
»االستقالل«،  بوستة  وامحمد 
واحملجوبي أحرضان »احلركة«، 
واملعطي بوعبيد. لكي ال يبقى 
ب��وط��ال��ب وبن  ل����آخ����ري����ن)...( 
سودة وإدريس السالوي وأحمد 
جديرة، إال مناصب مستشارين، 
))ستكونون  لهم:  وقال  جمعهم 
بالديوان  ل���ي)...(  مستشارين 
أش������رح لكم  امل���ل���ك���ي، ودع����ون����ي 
فأنا  املستشار،  اختيار  ش��روط 
من  إال  ل��ي،  مستشارا  أخ��ت��ار  ال 
تقلب في وظائف وزارية كبرى، 
التكوين  ع��ل��ى  ي��ت��وف��ر  م��ن  وإال 
ال��س��ي��اس��ي ل��رج��ل ال���دول���ة)...( 
خلصائي،  ه���م  امل���س���ت���ش���ارون، 
وج��ل��س��ائ��ي امل��ق��رب��ون ل���ي، ممن 
ولو  أستقبلهم  أن  يضايقني  ال 
في غرفة نومي، وحتى من دون 
الفراش((  غ��ادرت  قد  أك��ون  أن 
عبد  السياسة.  من  قرن  )نصف 

الهادي بوطالب(.
ورغم أن امللك، ملح إلى قضية 
النوم،  ولو في غرفة  االستقبال 
وهو ما تعود عليه صديقه أحمد 
رضى جديرة، وكانت صداقتهما 
يلبسان  جعلهما  ح���دا  ب��ل��غ��ت 
بنفس  متشابهة،  الكسوة  حتى 
اللون مع لون الكرافاطة، إال أن 
جديرة كان يعرف أن هذا النفخ 
هو  إمنا  املستشار،  منصب  في 
الثاني،  احلسن  اختصاص  من 
ف����ي نفس  ب���وط���ال���ب  وي���ح���ك���ي 
امللك  قاطع  ج��دي��رة  أن  ال��س��رد، 
غاضبا وقال له: ))ال.. يا جاللة 
امللك.. إذا كنا مستشارين، فإننا 
ال���ذي سنقوم  ال��ع��م��ل  ن��ع��رف  ال 
ال��دي��وان موظفن  ف��ي  ب���ه.. ألن 
سامن يقومون مبهامهم وحتى 
)نفس  وزراء((  رتبة  من  من هم 

املصدر(.
بن  م����ا  إذن،  ك��ب��ي��ر  ف�����رق 
الصديق واملستشار. وقد سارع 

الكبير،  ال���دس���ت���وري  اخل��ب��ي��ر 
واضع أسس التعامل املخزني، 
الدهاليز  ب��خ��ب��اي��ا  ال����ع����ارف 
الهادي بوطالب،  املخزنية، عبد 
الذي ما كان يعن مستشارا، إال 
عليه)...(  امللكية  الغضبات  بعد 
املستشارين،  ))ن���ح���ن  ف��ك��ت��ب: 
ألننا  احل���ك���م،  من�����ارس  ال  إن���ن���ا 

التي  ال���ق���رار  س��ل��ط��ة  ال من��ت��ل��ك 
ميضون  الذين  ال���وزراء،  ميلكها 
على  بالعطف  أو  القرارات  على 

املراسيم(( )نفس املصدر(.
ق��ال��ه احلسن  مل���ا  ال��ت��ح��ل��ي��ل 
ال��ث��ان��ي، وم���ا ق��ي��ل ل���ه، ه��و أن 
امل��س��ت��ش��ار إمن���ا ه��و منصب ال 
باحلكم..  منطقيا،  ل���ه،  ع��الق��ة 
اعتبار  ومي��ك��ن  ب���ال���ق���رار،  وال 
تقاعد  م���ج���رد  امل���س���ت���ش���اري���ة، 
ما  أو  ل���ل���ص���دي���ق،  ب��ال��ن��س��ب��ة 
ت��اري��خ امللوك  ي��ع��رف ف��ي  ك���ان 
ب��ال��ص��ح��ب��ة، وها  وال��س��الط��ن، 
هو واحد من السالطن املغاربة 
أصحاب  ع��ن  يكتب  امل��ج��رب��ن، 

ال��س��الط��ن: ))ن��ص��ي��ح��ة أخ���رى 
للصحبة  يصلح  من  للسالطني، 
وال���ف���ه���م،  األدب،  أه������ل  وه������م 
وال�����ظ�����رف، ال���ف���ص���اح األل���س���ن، 
ال����ص����ب����اح ال�������وج�������وه، ف���ي���ك���ون 
شاملة  متعة  ب��ذل��ك  للسلطان 
باخلبر،  وألذن��ه  بالعبر،  لقلبه 
أن  ينبغي  وال  بالنظر،  ولعينه 
ُح��س��ن اخل��ل��ق��ة، وحسن  ي��ه��م��ل 
االس�������م ف����إن����ه م���ع���ت���ب���ر ش���رع���ا 
وط���ب���ع���ا(( )ال��س��ل��ط��ان م���والي 

حفيظ. كتاب داء العطب(.
الدساتير  ع����دد  ب��ل��غ  ل��ق��د 
املغرب  ت���اري���خ  ف���ي  امل��ك��ت��وب��ة 
احل��دي��ث، م��ن��ذ االس��ت��ق��الل، ما 
تطلب أربع أو خمس تعديالت، 
كان آخرها الدستور النموذجي 
ولكن   – كاتبيه  ق��ول  حسب   –

دور  على  ينص  ال  دس��ت��ور  أي 
املستشار..

له،  ال��ذي ال وج��ود  املنصب 
وال مليزانيته وهو تطابق يجمع 
يتطابق  املغرب وال  بن ماضي 
م���ع ح����اض����ره.. ك��م��ا ال وج���ود 
عهد  أي  في  املستشار،  لتعبير 
وامللوك  ال��س��الط��ن  ع��ه��ود  م��ن 
عهد  م��ن  وبالتحديد  امل��غ��ارب��ة، 
عظيم السالطن احلسن األول، 
محمد  املغرب،  محرر  عهد  إلى 
ي��ن��ص كتاب  ك��م��ا ال  اخل��ام��س، 
»العز  امل��غ��رب��ي:  أس���س احل��ك��م 
م��ع��ال��م نظم  ف���ي  وال���ص���ول���ة، 

الدولة« على تعبير املستشار.
حكومة  أوساط  في  يحكون 
بن كيران، أنه بعد صدور بالغ 
تعين الطيب الفاسي مستشارا 
ب��ال��دي��وان امل��ل��ك��ي، ك��ان��ت أولى 
استشاراته)...(، أنه اقترح على 
أن  العثماني،  اخلارجية  وزي��ر 
اإلفريقية  الدول  لقضايا  يتفرغ 
نائبه  وي���ك���ل���ف  وال����ع����رب����ي����ة 

العمراني، ببقية القضايا.
بهذا  فوجئ  الذي  العثماني 
شكا  اختصاصاته  في  التدخل 
كيران،  بن  رئيس احلكومة  إلى 
الذي أبلغ بدوره مستشارا آخر 
االتصال  ليتم  اخلروقات،  بهذه 
بأن  وط��م��أن��ت��ه  ب��ال��ع��ث��م��ان��ي، 
أي ش���يء م��ن ه���ذا ال��ق��ب��ي��ل، لن 
بداية  تلك  كانت  ورمب��ا  ي��ك��ون. 
الطيب  املستشار  الوزير  نهاية 

الفاسي.
خلدون،  اب����ن  خل���ص  وق����د 
وه�������و ي���س���ت���ع���رض أس����ب����اب 

م��ا س��م��اه بتكاثر  ال��دول��ة  ه���رم 
ع��ل��ى رأس  امل���ص���ط���ن���ع���ن)...(، 
أس���ب���اب ه����رم ال����دول����ة وق����ال: 
إذا  الدولة،  على  الهرم  ))يظهر 
تكاثر املصطنعون)...( واشتغل 
بأنفسهم  ووزراؤه  ال��س��ل��ط��ان 
أمورها.  وف��س��دت  ال��دول��ة،  ع��ن 
امللك  اضطرار  فسادا،  ويزيدها 
الباهظة  النفقات  إلى  ورجاله 
على أنفسهم، في سبيل امللذات 
وبناء القصور واقتناء اجلواري، 
واالس��ت��ك��ث��ار م��ن أس��ب��اب الترف 
ويكثرون  ك��ان��ت،  وس��ي��ل��ة  ب��أي��ة 
املظالم  ف��ت��ن��ت��ش��ر  ال���ض���رائ���ب، 
وينقمون،  ال��رع��ي��ة،  ف��ت��غ��ض��ب 
بينهم)...(  فيما  وي��ت��ش��اورون 
ويتمنون  ال���دول���ة،  ف��س��اد  ع���ن 
اخل�������الص م���ن���ه���ا، وي���ت���رق���ب���ون 
سلطانها،  م��ن  ل��ل��خ��روج  ف��رص��ة 
أما امللك فال يهمه يومئذ، غير 
حفظ نفسه، واستبقاء نفوذه، 
التجسس  ف��ي  األم���وال  فينفق 
حلمايته،  اجل���ن���د  واص���ط���ن���اع 
وك���ث���ي���را م���ا ت��ن��ش��ب ال���ف���ن بني 
وبني  بينهم  أو  ال��ن��ف��وذ،  رج���ال 
امل��ل��ك. وي��ت��ن��ازع اخل��اص��ة، وهم 
التقرب  ف���ي  امل���ن���اص���ب،  ط����الب 
للكسب،  التماسا  السلطان،  من 
وي���ش���ت���د ال����ن����زاع ع���ل���ى أس���ب���اب 
الرزق، فتكثر األحزاب، ويصبح 
عن  امللك  فيعجز  فوضى  األم��ر 
تدبيره(( )مقدمة ابن خلدون(.

اب�����ن خ�����ل�����دون، وك������ان في 
براءة  يعرف  كتبه،  وما  زمانه، 
امل��ل��ك وال��س��ل��ط��ان، م��ن ك��ل هذه 
طغيان  وي��ق��ص��د  امل��س��ؤول��ي��ات 
ك����ل م����ن ي��ع��ط��ي��ه��م امل����ل����ك أو 
يستحقون،  مما  أكثر  السلطان 
مشاغله  كانت  إذا  وخصوصا 
حتول بينه وبن تتبع تصرفات 
كما  األم���ور،  قياد  يسلمهم  م��ن 
السلطان  انشغل  عندما  ج��رى، 
االحتالل  موالي حفيظ مبشاكل 
فأسلم  واحل���م���اي���ة،  ال��ف��رن��س��ي 
األم������ور، ع��ل��ى ط��ري��ق��ة ه����ارون 
املدني  ث��ق��ت��ه،  ل��رج��ل  ال��رش��ي��د 
صحفيي  أح��د  فكتب  ال��ك��الوي، 
ذلك الزمان، العباس الكردودي، 
معلقا على تلك الفترة التي فقد 
نتيجة:  استقالله،  املغرب  فيها 
املتهمة  امل���ق���رب���ة،  ))ال���ب���ط���ان���ة 
والرجعية،  واالستبداد  بالظلم 
التي ال تأمر إال بشر، وال تنهي 
إال عن خير، أبعدت كل من فيه 
والعمل  األخ�����الق  م���ن  م��س��ك��ة 
لصالح الوطن، وكان على رأس 
بقراءة  اتهم  من  كل  املبعدين، 
ك��ان يقف على  اجل��رائ��د)...( 
ب��اب��ه)...( كل من يريد سفك 
تخليد  يريد  واآلخر  هذا،  دم 
غ��ي��ره ف��ي ال��س��ج��ن)...( وهذا 
ي��ش��ت��ري أي���ال���ة ب��ح��اك��م��ه��ا. إن 
على  ب���اع���ت���م���اده  ال���س���ل���ط���ان، 
م����ن ه�����ذه ص��ف��ات��ه��م ق����د وق���ع 
ع���ري���ض، فكيف  ت��ن��اق��ض  ف���ي 
لإلصالح،  يدعو  فكر  يتعايش 
مع فكر جامد، يريد احملافظة 
املعتمدة  املاضي،  أساليب  على 
ع��ل��ى ال��ط��غ��ي��ان واالس���ت���ب���داد 
احلفيظية.  )احلركة  والظلم(( 

عالل اخلدميي(.
السلطان  أص����دق����اء  أم����ا 
وأصحابه فتلك حكاية أخرى.

 مصطفى العلوي

ال وجود لتعبير 
المستشار، في أي 
عهد من عهود 

السالطين والملوك 
المغاربة، وبالتحديد 

من عهد عظيم 
السالطين الحسن 
األول، إلى عهد 

محرر المغرب، محمد 
الخامس، كما ال ينص 
كتاب أسس الحكم 

المغربي: »العز 
والصولة، في معالم 

نظم الدولة« على 
تعبير المستشار

األصدقاء والمستشارون بين الحسن 
الثاني ومحمد السادس

الرباط. األسبوع

أك������دت م��ج��ل��ة م�����اروك 
ايبدو، أن الرئيس الفرنسي 
وبعد  س���رك���وزي،  ال��س��اب��ق 
وس���اط���ات م���ن ط����رف عدة 
))أكيد  مغربية  شخصيات 
الهمة  ف��ؤاد  املستشار  أنها 
الذي لم تذكر املجلة اسمه، 
بعد أن تولت األيام، تكريس 
الطيب  امل��س��ت��ش��ار  إب���ع���اد 
ال��ف��اس��ي((، ل��م ي��ك��ذب خبر 

جديدا  م��س��ت��ش��ارا  تعيينه 
فبدأت  امللكي.  الديوان  في 
ه���ذا اخلبر،  ت��أك��ي��د  ب����وادر 
سركوزي،  رف���ض  أن  ب��ع��د 
له  البرازيل  رئيسة  عروض 
بأن يكون مستشارا عندها.

ه���ذا  ت����أك����د  م�����ا  وإذا 
قيمة  أن  ف��الش��ك  ال��ت��ع��ي��ن 
منصب مستشار في ديوان 
امل����ل����ك م���ح���م���د ال����س����ادس 
العمل  بورصة  في  سترتفع 

السياسي.

سركـوزي اجلديد  امللـكي  الـمستشار 


