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تحت األضواء

أخنوش يقاطع التجمعيين 
ويختفي عن األنظار وعبو يتزعم أول 

05مبادرة للتمرد ضده

على  دؤوبة  حركية  تجري  كانت  بينما 
أطراف القصر ا�لكي بالرباط يوم اإلثن� 
محمد  ا�لك  عــودة  انتظار  في  ا�اضي 
الترقب  الــســادس مــن مــراكــش، يــســود 
حول مصير أصغر حاجب ملكي في تاريخ 
القصر ا�لكي، فبعد أن اشتهر في الفترة األخيرة 
حفيد  أن  ا�صادر  بعض  تناقلت  ا�لك،  من  بقربه 
األميرة اللة فاطمة الزهراء العزيزية، كريمة السلطان 
األمير  السمو  والراحل صاحب  العزيز،  عبد  موالي 
«إبعاد»  لـ  تعرض  ربما  ا�هدي،  بن  الحسن  موالي 
غير متوقع، بالتزامن مع صعود أسماء أخرى مكلفة 

بمهام في الديوان ا�لكي(..).

بين خدمة المصلحة العليا للبالد 
والموقف العدائي لألجهزة

الحقيقة الضائعة
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سري

مؤشـرات ورطـة كـبرى للوزيـر الربـاح والمليارديـر 
بنجلون في ملف السيادة البحرية المغربية 
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الشاب مصطفى العلوي على اليمني 
داخل قاعة العرش بالقصر اِّـلكي 

َّـ حضرة السلطان محمد الخامس، 
وولي العهد موالي الحسن
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العلوي يلتزم بموعده مع قرائه رغم وفاته



 الرباط. األسبوع

الزمن،  اتحادية  تسارع عدة أطراف 
الفضائحية  الكواليس  بعض  لتداري 
التنموي  الــنــمــوذج  لجنة  لــقــاء  فــي 
االشتراكي،  االتحاد  حزب  مع  الجديد 
وهو اللقاء الذي انعقد مؤخرا. فبينما 
لركائز  الدعاية  لشكر  إدريس  يواصل 
يراه  كما  االتحادي  النموذج  مقترح 
أن  مطلع،  مصدر  قــال  االتــحــاديــون، 
الكاتب األول لالتحاد االشتراكي، وجد 
نفسه في وضع محرج، عندما اكتشف 
على لسان أحد أعضاء اللجنة، أن ابن 

في  يوجد  كان  الذي  ا�الكي،  الحبيب 
منفردا  تصورا  قدم  له،  ا�رافق  الوفد 
له  عالقة  ال  التنموي،  النموذج  للجنة 

بمذكرة حزب االتحاد.
ابن  أن  ــصــادر،  ا� نفس  وتضيف 
ا�الكي(..)، اختفى عن األنظار مباشرة 
بعد انتهاء اللقاء مع اللجنة، حيث كان 
للتوبيخ(..)،  يتعرض  أن  ا�توقع  من 
أن  االتــحــاديــ�  لــبــعــض  يــمــكــن  وال 
فعل  الحبيب،  ولد  طارق  أن  يصدقوا 
هذا األمر من تلقاء نفسه، دون العودة 
الوسيط  دور  يلعب  الــذي  ــده  وال إلى 
ب� الحزب والدولة، وكان حاضرا في 

مفاوضات تعديل الحكومة(..).
يعرفون  الذين  االتحادي�  أن  كما 
ــس لــشــكــر، يــعــرفــون أيــضــا أن  ــ إدري
مثل  مــع  يتساهل  ال  األول  الــكــاتــب 
ــه هــذه ا�ــرة لم  ــور، غير أن هــذه األمـ
أي  يصدر  ولــم  صــوت،  أي  له  يسمع 
التعادل  ويبقى  طــارق،  حق  في  قــرار 
وا�الكي،  لشكر  ب�  ا�وقف  سيد  هو 
بعد أن شارك أبناؤهما معا في تقديم 
للجنة  التنموي  النموذج  تصور حول 
هي  هذه  تكون  وقد  بنموسى،  شكيب 
القادم  الوطني  ا�ؤتمر  رسائل  أولى 

للحزب(..). 

 الرباط. األسبوع

أيقونة  مــآل  عن  النظر  بغض 
ــة ا�ـــغـــربـــيـــة ســفــيــنــتــا  ــالحــ ــ ا�
اللت�  و«كوماناف»،  «كوماريت» 
النظر  بالكيلو(..)، وبغض  بيعتا 
النتقال  مهدت  التي  الظروف  عن 
من  بنجلون  عثمان  ا�ــلــيــارديــر 
ــر، داخـــل ســوق  ــب ــي ال الــعــمــل ف
ا�ال، إلى العمل في سوق السفن 
ــى ا�ــؤشــرات  ــبــحــر.. تــتــوال بــال
الغامضة  «الصفقة»  حول  ا�قلقة 
العزيز  عبد  الوزير  عقدها  التي 
للتجهيز  وزيــرا  بصفته  الرباح، 
والنقل، مع عثمان بنجلون رئيس 
الخارجية  للتجارة  ا�غربي  البنك 
األوســاط  ــدأت  ب حيث   ،BMCE
مؤشرات  استمرار  تتوقع  ا�الية 
ــطــاع،  ــق ــذا ال ــ الـــخـــســـارة فـــي ه
الشعارات  كل  ــراغ  إف وبالتالي، 
من   ،2016 سنة  إعالنها  تم  التي 
الرغبة  كانت  حيث  مضمونها، 
ــي تــأســيــس أســطــول  ا�ــعــلــنــة ه

مغربي.
ــة إلـــى حــدود  ــارق ــف وتــبــقــى ا�
هي  واألفعال،  الكالم  ب�  اليوم، 
شريط  أطــول  على  ا�غرب  توفر 
عجز  مقابل  با�نطقة،  ساحلي 
توفير  إمكانية  عن  فيه  مشكوك 
مغربية  األقل  على  واحدة  سفينة 
مائة با�ائة(..)، وكان بنك عثمان 
عقدا  الرباح  مع  وقع  قد  بنجلون 
ا�سافرين  نقل  �مارسة  حصريا 

والــشــاحــنــات والــســيــارات نحو 
سنة  وإيطاليا  وإسبانيا  فرنسا 
2016، وتمت الدعاية له على أعلى 

وسائل  وسجلت  مــســتــوى(..)، 
قالوا  نقابي�  تصريحات  اإلعالم 
�ا اعترضوا على التطورات، إنها 

هذا  أن  غير  السامية(..)،  اإلرادة 
العقد لم ينفذ إلى حدود اليوم. 

وتبقى الصدمة الكبرى، هي أن 
«التالعبات»  في  وجدوا  اإلسبان 
فرصة  ا�ــغــربــي،  الــجــانــب  على 
لتوجيه ضربات قوية إلحدى سفن 
الشركة Morocco Sun ا�ملوكة 
لشركة «AML» لصاحبها عثمان 
عن  وقفها  تقرر  والتي  بنجلون، 
ا�اضي،  أكتوبر   16 منذ  العمل 
إلى  اإلصــالح  قيد  ــت  الزال وربما 
عدم  هو  والسبب  الــيــوم،  حــدود 

احترامها للضوابط البيئية.
ــة  ــ ــر اإلداريـ ــاري ــق ــت وكـــانـــت ال
صعوبة  إلــى  نبهت  قــد  ا�خفية 
عمرها  يــفــوق  بــاخــرة  تجنيس 
إقصاء  إلى  نبهت  كما  سنة،   30
ا�غاربة من  البحر  ضباط ورجال 
تم  التي  الباخرة  على م�  العمل 
أن  غير  مغربية،  بأنها  الترويج 
بإسكات  كفيلة  كانت  النفوذ  قوة 
الجميع، حتى اآلن.. بينما ال يجب 
أن يترك هذا ا�جال دون مراقبة، 
ألن ا�جال البحري يدخل في إطار 
هو  مــا  فيه  ويتداخل  الــســيــادة، 

أمني وسياسي وإداري.
فــإذا كان ا�غرب يسارع الوقت 
في  الــبــحــريــة،  حـــدوده  لترسيم 
اإلسباني(..)،  التعنت  مــواجهة 
ــفــاق،  االت هــذا  فــتــح قضية  فــإن 
من  ضخما  جانبا  يكــشف  قــد 
أمور  عن  بعيد  غـير  كبيــر  ملف 

السيادة.

≈°SƒªæÑd …ƒªæàdG êPƒªædG ∫ƒM Ú∏°üØæe ÚYhô°ûe ¿Éeó≤j ôµ°ûdh »µdÉŸG ..áë«°†a

 ¿ƒ∏éæH ôjOQÉ«∏ŸGh ìÉHôdG ôjRƒ∏d iÈc áWQh äGô°TDƒe
á«Hô¨ŸG ájôëÑdG IOÉ«°ùdG ∞∏e ‘

ابن رئيس مجلس النواب يضع «قشور الموز» تحت أقدام الكاتب األول ويهرب

هل ساهمت قوة النفوذ في إخفاء المستور؟

 الرباط. األسبوع

الـــوزيـــر  أن  ــعــة،  مــطــل ــادر  ــصـ مـ ــدت  ــ أكـ
مع  مستعجل  بشكل  تفاعل  عبيابة  حسن 
اندلعت  التي  ا�واطن�  بعض  احتجاجات 
خلفية  على  ــراق،  رق أبــي  تهيئة  وكالة  ضد 
السور  هدم  عملية  في  لعمالها  سافر  تدخل 
دون  هللا،  عبد  بن  محمد  سيدي  التاريخي 

استشارة الجهات ا�ختصة.

الشباب  وزير  أن  أكدت  ا�صادر  نفس 
الرسمي  الناطق  والثقافة  والرياضة 

بتعميم  ــام  قـ الــحــكــومــة،  ــاســم  ب
ا�صالح  مختلف  على  مراسلة 
منها  الثقافة،  ــوزارة  ل التابعة 

ومفتشية  الــتــراث  مــديــريــة 
ا�باني األثرية، للوقوف على 
تعرض  الذي  الضرر  حجم 

له السور  (..).

 الرباط. األسبوع

بغض النظر عن التعليقات والتصنيفات، منذ 
قاسم سليماني،  مقتل  تأكيد  عن  أمريكا  إعالن 
الشرق  منطقة  على  اإليراني  العسكري  القائد 
مطار  على  أمريكية  غارة  في  والعالم،  األوسط 
العراق  من  ا�نقولة  ا�شاهد  فإن  بــغــداد(..)، 
من  البالد  هذه  تخريب  في  االستمرار  تعكس 
لكل  صريح  انتهاك  في  أجنبية،  قــوى  طــرف 

قواعد السيادة واالتفاقيات الدولية(..).
انهيار  أي  التكهنات  كل  تستبعد  وبينما 
يقوده  ــان  ك الـــذي  ــقــدس»  ال «فيلق  لـــ  وشــيــك 

وجهت  العالم،  عبر  شبكته  وكــذا  سليماني، 
الحكومة اإليرانية يوم األربعاء، الشكر للحرس 
الثوري بعد إعالنه قصف قاعدت� تستخدمهما 
اغتيال  على  ردا  العراق،  في  ا�تحدة  الواليات 
اإليراني،  القدس»  «فيلق  قائد  سليماني  قاسم 
بينما تمت الدعاية �قتل 80 جنديا أمريكيا(..).
اإليرانية،  الحكومة  باسم  ا�تحدث  وأشــاد 
«تويتر»،  ربيعي، على حسابه على موقع  علي 
الحكومة  دعم  وأعلن  االنتقامي»  «الهجوم  بـ 
الثورة على  «ندعم ونشكر حرس  له، وأضاف: 
خالل  «من  أنه  وأكد  الصادق»،  وعدهم  تنفيذ 

هذا الهجوم، تم الرد على أمريكا قانونيا».

الشباب الرباط. األسبوع وزير  أن  أكدت  ا�صادر  نفس 
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اتهام وكالة أبي رقراق بهدم سور تاريخي

أسرة مصطفى العلوي تشكر الملك 
محمد السادس على تعزيته

 في وفاة قيدوم الصحافيين 

رفعت أسرة قيدوم الصحافي�، الراحل 
مصطفى العلوي، رسالة «شكر عن تعزية» 
يوم  وذلـــك  ــســادس،  ال ا�ــلــك محمد  ــى  إل

اإلثن� ا�اضي.
الكبيرة  العلوي  أسرة مصطفى  وكانت 
والصغيرة قد تلقت في غمرة الحزن، رسالة 
السادس  محمد  ا�لك  فيها  أشــاد  ملكية 
وجاء  العلوي،  مصطفى  الراحل  بخصال 
نعرب  األليمة،  ا�ناسبة  بهذه   ..)) فيها: 
أهلكم وذويكم، ومن خاللكم،  ولكافة  لكم، 
الكبيرة،  واإلعالمية  الصحافية  ألسرته 
ولكافة أصدقائه ومحبيه، عن أحر تعازينا 
وأصدق مشاعر مواساتنا في رحيل قيدوم 
من  ــد  ورائ ا�كتوبة  الوطنية  الصحافة 
روادها الكبار، ا�شهود له بدماثة الخلق، 
وبالكفاءة ا�هنية العالية، ا�فعمة بالغيرة 
بمقدسات  وبااللتزام  الصادقة،  الوطنية 

األمة وثوابتها..)).

بنجلون والرباح
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كواليس األخبار

صناعة الخراب وانتهاك حرمة البلدان 

عبيابة



 الرباط. األسبوع

من  مطلع  جد  مصدر  قــال 
لألحرار،  الوطني  التجمع 
 zالحمامة{ حــزب  قيادة  أن 
بزعيمها  االتــصــال  فــقــدت 
دون  مدة  منذ  أخنوش  عزيز 
االبتعاد  هــذا  سبب  معرفة 
ــوراء في  ــ ــى ال ــرجــوع إل وال

.zحركات }السي عزيز
وأوضــح ا�صدر ذاتــه، أن 
عن  اختفى  أخــنــوش  عزيز 
الحزب  قيادات  مع  لقاءاته 
على  الـــــرد  عـــن  وامـــتـــنـــع 
اتصاالتهم، سواء بالعاصمة 
اجتماعات  خالل  أو  الرباط، 
بالجماهير  الحزب  قيادات 
داخـــل ا�ــغــرب أو خــارجــه، 
حيث الغياب عن األنظار دون 
االختفاء  هــذا  سبب  معرفة 

ا�فاجئ للزعيم(..).
ــد أن  ــ ــد ا�ـــصـــادر أك ــ أح
يعود  أخنوش  اختفاء  سبب 
الطويلة  السنة  رأس  لعطلة 
ألسرته  خاللها  تفرغ  التي 
رفقتها  وســافــر  الصغيرة، 

طائرته  عبر 
ــخــاصــة  ال

إلــــــــــــى 
ــدى  ــ إح

للتمتع  ــة  ــي األوروب الجبال 
الجليد  عــلــى  بــالــتــزحــلــق 
التي  الرياضة  باعتبارها 
ح�  في  أخنوش،  يفضلها 
مطلع  جد  آخــر  مصدر  نفى 
عاد  أخنوش  أن  وأكــد  ذلــك، 
ولكنه  ــوطــن،  ال أرض  إلــى 
ــادة الــتــرابــي  ــ مــنــذ زلــة }إع
أزمــة  فــي  دخــل   zللمغاربة
وابتعد شيئا ما عن الساحة 
عموما،  والحزب  السياسية 
على  أخنوش  نــدم  هو  فهل 
دخول عالم السياسة، أم أنه 

تلقى }أوامرz باالبتعاد؟
عــقــد مجلس  جــهــتــه،  ــن  م
التجمع  حـــزب  اتــحــاديــة 

طني  لو ــرار ا ــ ــألحـ ــ لـ

الذي يشرف  بإقليم تاونات، 
محمد  السابق  الوزير  عليه 
غير  اجــتــمــاعــا  عـــبـــو(..)، 
أغلبية  فــيــه  قـــال  مــتــوقــع 
ــاء بـــأن }الــشــهــور  ــضـ األعـ
األخيرة طبعتها مجموعة من 
األحداث ا�قلقة، علما أن هذه 
األحداث بدأت تلقي بظاللها 
وكما  الحزب،  مستقبل  على 
على  تأثيرها  جليا  يظهر 
عند  الحزب  وتاريخ  صورة 
جموع ا�واطن�z، حسب ما 
هو مدون في البالغ ا�فاجئ 

ضد أخنوش.
على  ا�حسوبة  ــادرة  ــب ا�
قدم  أنــه  رغــم  عبو،  الــوزيــر 
ــن مــنــصــب  ــ اســتــقــالــتــه م
عنها  نتج  الجهوي،  ا�نسق 
ــوي ضــد أخــنــوش  ــان قـ ــي ب
قالوا  ا�اضي،  السبت  يوم 
}إنهم  ملغوم:  بشكل  خالله 
حالة  وبــإجــمــاع،  يتابعون 

ــان  ــه ــي ــت الــقــلــق وال
يعيشها  التي 

ــو  ــلـ ــاضـ ــنـ مـ
ومناضالت 

الـــحـــزب، حــيــث يــطــالــبــون 
بأجوبة حقيقية عن مجموعة 
التي  الجوهرية  األسئلة  من 
تروج في الساحة السياسية 
حزب  موضوعها  الوطنية 
 ..zلألحرار الوطني  التجمع 
أن  الحاضرون على  أكد  كما 
}دور حزبنا كباقي األحزاب، 
وتأطير  ا�واطن،  خدمة  هو 
ــاضــالت وا�ــنــاضــلــ�،  ــن ا�
واحترام  الوطن  حب  وزرع 
ثوابت األمة فيهم، من خالل 
ا�غاربة هللا  التشبث بشعار 
عن  واالبتعاد  ا�لك،  الوطن 
كل ما من شأنه االصطدام أو 
.zا�ساس بمؤسسات الدولة

التجمع  حـــزب  أن  يــذكــر 
الوطني لألحرار، أتى بنتائج 
كلفت  التي  لحملته  عكسية 
الترويج  خالل  من  ا�الي�، 
لها ببرنامج }مائة يوم مائة 
الوضعية  وتفاقمت   ،zمدينة
أخنوش  حديث  مــع  أكثر 
ــرورة }إعـــادة  عــن ضـ
 ،zا�ــغــاربــة تربية 
ــاول  ــا ح وهـــو م
ــون  ــصـ ــتـ ــخـ ا�ـ
ــي الــتــواصــل  ف
ــزب  ــ ــ ــح ــ ــ ــال ــ ــ ب
لكنهم  ــه،  ــي ــف ن
فخ  فــي  سقطوا 
أكــبــر مــن خــالل 
ــة  تــهــيــيــج دعــاي

مضادة(..).
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طن  من  أزيــد  البوليس  اكتشف 
من الفضة داخل منزل في تافراوت 
وصلت  وعندما  تارودانت،  بإقليم 
تمت  مؤخرا،  ا�حكمة  إلى  القضية 
سراح  حالة  في  متهما   17 متابعة 
ما عدا صاحب ا�نزل، الذي يتوقع 
ا�تتبعون أن يفجر مفاجآت كبيرة.

هدد الوزير عبيابة بمقاضاة إطار 
محظوظ استفاد من أموال عمومية 
الطالبي  السابق  الوزير  عهد  في 
وتقول  موظفا،  كونه  رغم  العلمي، 
بعض ا�صادر أن ا�عني باألمر كان 

يعمل مستشارا وال يستشار(..).

كارلوس  هــروب  تــداعــيــات  رغــم 
لشركة  السابق  العام  ا�دير  غصن، 
}رونو - نيسانz، الذي كان معتقال 
بالفساد،  اتهامه  بعد  اليابان  في 
حفيظ  الــوزيــر  قــدمــه  أن  وســبــق 
لم  السادس،  محمد  للملك  العلمي 
قال  الذي  للعلمي  تعليق  أي  نسمع 
يستيقظوا  أن  يجب  الياباني�  إن 

من نومهم(..).

من هو رئيس الحكومة.. هل هو 
الوزير  أم  العثماني،  الدين  سعد 
عبد الوافي لفتيت؟ فقد طلعت علينا 
الصحف بتباكي العثماني وأمانته 
أنشطة  بعض  منع  على  الــعــامــة 
الداخلية..  وزارة  طرف  من  الحزب 
بداية  التدخالت  هــذه  تكون  فهل 

إحياء ظاهرة }أم الوزاراتz؟

أول رد فعل سياسي على الرفض 
البحرية  الحدود  لترسيم  اإلسباني 
االستقالل  حــزب  سجله  ا�غربية، 
الثغور  ملف  فتح  إلــى  دعــا  حيث 
يعني  ما  وهو  جديد،  من  ا�حتلة 
أكبر،  توتر  على  مقبلة  القضية  أن 
سبق  االستقالل  حزب  وأن  خاصة 
للمعارضة  بخروجه  الثمن  أدى  أن 
التي تنهل من  ا�واقف  بسبب هذه 

التاريخية(..). مرجعيته 

التنموي  النموذج  لجنة  حاولت 
الــجــديــد الــتــغــطــيــة عــلــى إقــصــاء 
ــ� من  ــي ــاب ــق ــن ــ� وال ــاســي ــســي ال
في  الشروع  خالل  من  عضويتها، 
وبــا�ــوازاة  ــاءات(..)،  ــق ــل ال بعض 
وطنية  ــدوة  ن تنظيم  تــم  ــك،  ذل مــع 
وأولــئــك،  هـــؤالء  ــ�  وب للجهوية، 
رئيس  الشامي  رضى  أحمد  خرج 
واالجتماعي،  االقتصادي  ا�جلس 
خــيــارات  تــســع  تتضمن  بــوصــفــة 
ــتــنــمــوي.. فــأيــن هو  لــلــنــمــوذج ال

توحيد الجهود؟

رغم الحادثة الخطيرة التي أودت 
الهرهورة  محيط  في  دركي  بحياة 
خروجه  بعد  مــؤخــرا،  تمارة  قــرب 
ورغم  مــتــهــور(..)،  سائق  إليقاف 
هذه  مثل  يمنع  بــات  القانون  أن 
السائق�  بعض  سجل  التدخالت، 
بوزنيقة،  األداء  �حطة  العابرين 
حيث  التصرفات،  نفس  استمرار 
يعترض الدركيون السيارات بشكل 

مفاجئ قبل دخولها ا�حطة(..).
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أخنوش

أول اجتماع عقده مجلس اتحادية حزب التجمع الوطني لألحرار بإقليم تاونات ضد أخنوش

عبو
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شهور،  منذ  املتتبعون،  سجل 
الداخلية  وزير  مقاطعة  أو  غياب 
ملجلسي  لــفــتــيــت  الـــوافـــي  عــبــد 
ــان رغـــم مــواظــبــتــه على  ــرمل ــب ال
الرسمية  األنشطة  جميع  حضور 

واجتماعات مجلس الحكومة.
برملاني  مطلع  مــصــدر  وقـــال 
مطلع، أن لفتيت لم يقاطع أشغال 
تقسيم  ــأى  ارتـ ولكنه  الــبــرملــان، 
وبني  بينه  بدقة  والجهد  األدوار 
الوزير املنتدب في قطاع الداخلية 
أثبت  الــذي  بوطيب  الــديــن  نــور 
وعلى  كذلك  امللفات  على  اطالعه 
القوانني وعلى مختلف املواضيع 

التي تناقش بالبرملان.
ــدر، أن  ــح نــفــس املـــصـ ــ وأوضـ
كثرة  مــن  يــنــزعــج  ــان  كـ لفتيت 
رؤساء  وبخاصة  النواب،  طلبات 
الجماعات الذين كانوا يعترضون 

طريقه في املمرات وردهات ومقار 
أحيانا  وبطلبات  البرملان،  لجان 
حني  السيما  قانونية،  غير  تكون 
الــوزارة  بمفتشية  ــر  األم يتعلق 
التي تقوم بعملها القانوني داخل 
لذلك  البلدية،  أو  الجماعة  تلك 
الجماعات  بعض  ــاء  رؤسـ فسر 
أي  مــن  بتحرره  لفتيت،  ابتعاد 
تقارير سلبية قد تشرع في إسقاط 
كما  العاجل  القريب  في  رؤوسهم 
حــصــل حــالــيــا مــع الــقــيــادي في 
بلدية  ورئيس  الشعبية  الحركة 
بني مالل وعضو املكتب السياسي 
لجنة  ورئيس  »السنبلة«  لحزب 
املستشارين،  بمجلس  الداخلية 
الذي كان يجلس بالقرب من وزير 
من  لفتيت  يتحرر  فهل  الداخلية، 
البرملانيني  والتماسات  شكاوى 
أوشكت  الذين  الجماعات  رؤساء 
الداخلية  مفتشة  العدوي  زينب 

على إسقاطهم تباعا؟

برلمان »كاري 
حنكو« للحكومة

من رشح بيد 
الله لرئاسة حزب 

»البام«؟
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تقارير العدوي تفسد فرحة رؤساء البلديات بـ »البوناني«

وزير الداخلية ينأى بنفسه عن البرلمانيين ورؤساء الجماعات

 الرباط. األسبوع

بقانون  املغاربة  يستبشر  أخيرا 
اإلدارة  ــة  عــالق مــجــال  فــي  ــد  جــدي
يخفف  أن  املنتظر  مــن  بــاملــواطــن، 
كثرة  ومشاكل  عبء  املواطنني  على 

اإلجراءات واملساطر.
املنتظر  من  الذي  الجديد  القانون 
أمــس  عليه  ــودق  صـ ــد  ق يــكــون  أن 
األربعاء بمجلس النواب، يتجه إلى 
اعتبار سكوت اإلدارة املغربية كيفما 
داخل  املواطنني  طلبات  عن  كانت 
لطلبات  بالنسبة  يــومــا   30 أجــل 
االستثمار، وأجل 60 يوما بالنسبة 
الطلبات والقرارات األخرى،  لجميع 
لهذه  ضمنية  موافقة  بمثابة  يعتبر 
به  تقدم  الــذي  الطلب  على  اإلدارة 

املواطن. 
ففي حالة وجود »القرار السلبي« 

من اإلدارة، فإن هذا القانون الجديد 
منح  رفــضــهــا  حــالــة  فــي  سيسمح 

أو  قـــراره  على  املــوافــقــة  ــواطــن  امل
الطعن في املسؤول عن  طلبه، بحق 

األعلى  املسؤول  لــدى  اإلدارة  هــذه 
للمصالح  بالنسبة  بالرباط  باملركز 
األقاليم  فــي  الالممركزة  اإلداريـــة 
الوالي  أو  العامل  ولدى  والجهات، 
بالنسبة للقرارات السلبية الصادرة 
ــاء الــجــهــات والــبــلــديــات  عــن رؤســ

والجماعات الترابية.
القانون  هذا  أن  بالذكر،  الجدير 
حدد كذلك سقف 5 سنوات لإلدارات 
املغربية كي تعمل على رقمنة جميع 
وذلــك  املــواطــنــني،  مــع  معامالتها 
والرشوة  والفساد  لالبتزاز  تفاديا 
املــبــاشــرة  الــعــالقــة  تخلقها  الــتــي 
تفلح  فهل  ــواطــن،  وامل اإلدارة  بــني 
الــتــشــديــدات األخــيــرة فــي تحسني 
عالقة املواطن املغربي مع اإلدارة، أم 
املرافق  تكريس  وبالتالي  ستفشل، 
على  عصية  كقطاعات  العمومية 

التطويع منذ االستقالل إلى اليوم؟
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ــة الــشــفــويــة  ــل عــكــســت جــلــســة األســئ
املقولة  األخــيــر،  اإلثــنــني  يــوم  بالبرملان، 
دخل  بركتو  نتسناو  لي  »الفقيه  املغربية 
الجامع ببلغتو«، فنواب العدالة والتنمية 
عن  الــدفــاع  الشعب  منهم  ينتظر  الذين 
الذي  الوقت  وفــي  حرياته،  وعــن  حقوقه 
وصل  حقوقيا  غليانا  البالد  فيه  تعيش 
اعتقاالت  موجة  بسبب  الــعــالــم،  صــداه 
الراشدين والقاصرين  مؤخرا في صفوف 
على السواء، مما وضع الدولة والحكومة 
كل  »البيجيدي«  ــواب  ن تــرك  مـــأزق،  فــي 
كاملني  أسبوعني  يخططون  وأخــذوا  ذلك 
املكلف  الدولة  وزير  يجرون  كيف  قبل  من 
بحقوق اإلنسان مصطفى الرميد، للبرملان 
لشكره  بل  ملساءلته،  ليس  الشعب،  أمام 

على ما يقوم به.
العدالة  مــن  جلول  املسمى  البرملاني 
كل  املباشر  ســؤالــه  فــي  تــرك  والتنمية، 
الوزير  لـ»يمدح  اإلنسان  حقوق  قضايا 
منجزاته  وعــلــى  اشتغاله  طريقة  على 
مع  بها  يقوم  التي  االســتــشــارات  وعلى 
الباهرة  طريقته  على  وأيضا  البرملانيني، 
في إعداد التقارير الدورية« يقول »ممثل« 

الشعب »يا حسرة«.
ولـــم يــكــد الــشــعــب يــســتــوعــب صدمة 
البرملاني جلول، حتى تلقى صدمة أخرى، 
حينما نهضت »ممثلة« أخرى عن الشعب 
باسم  اليوسفي  إشــراق  البرملانية  وهي 
هموم  كل  لتترك  والتنمية،  العدالة  فريق 
واحتجاج  وغليان  املواطنني،  ومشاكل 
وتتفرغ  إعاقة،  من  تعاني  التي  الطبقات 
على الهواء مباشرة لشكر الوزيرة املصلي 
من  نسبة  تخصيص  عــلــى  والــحــكــومــة 
وضعية  في  األشخاص  لفائدة  الوظائف 
الــذي  البرملاني  حــال  هــو  فهذا  إعــاقــة.. 
بات  الشعب،  حال  لسان  يكون  أن  عوض 

»كاري حنكو« للحكومة. 
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قال مصدر جد مطلع على أحوال 
حزب  قيادات  جل  أن  »الــجــرار«، 
األصالة واملعاصرة استغربت من 
عن  هلل  بيد  الشيخ  محمد  إعــالن 
ترشحه لألمانة العامة للحزب في 

وقت مبكر.
ــه، أن  ــ ــح املـــصـــدر ذاتـ ــ وأوضـ
لحملة  تعرضوا  القياديني  هؤالء 
اســتــفــســارات مــن طـــرف قــواعــد 
واملناصرين  املقربني  ومن  الحزب 
حــول  ــبــعــض،  ال بعضهم  ــني  وبـ
الجهة التي تقف وراء ترشح بيد 
يتبرأ  الجميع  جعل  ما  وهو  هلل، 
بعدما  مباشرة  الترشيح  هذا  من 
حول  كــبــرى  ــادات  ــي ق استقصت 
املوضوع ووجدوه قرارا شخصيا 

لبيد هلل.
وأكد املصدر ذاته، أنه باإلضافة 
استغرب  ــحــزب،  ال ــادات  ــي ق ــى  إل
سياسيون من خارج »البام«، هذا 
الخروج املبكر لبيد هلل إعالنا عن 
ترشحه لقيادة سفينة حزبه، الذي 

لم يستشر فيه مع أدنى مقربيه.
ــه إلــى أن  وأشـــار املــصــدر ذاتـ
قيادات متفرقة من الحزب أجمعت 
من  السلوك  هذا  رفض  على  كلها 
بيد هلل، الذي أراد أن يكرس لعرف 
التوافق  عدم  وهو  »البام«،  داخل 
كما  العامة  األمــانــة  مرشح  على 
خلق  لكونه  وكذلك  العادة،  جرت 
أمام  الباب  وفتح  التفرقة،  هــذه 
ــأن هــنــاك أيـــاد خفية  الــشــكــوك ب

تحركه.

رئيس النيابة العامة: محاربة الفساد ليست إجراء مؤقتا

نحو قانون جديد ينظم العالقة بني املواطن والإدارة 

عبد النباوي يؤكد أخبار »األسبوع«

 الرباط. األسبوع

نشرت  قد  »األسبوع«  كانت  كما 
))عبد  قبل أسبوعني بالحرف بأن 
النيابة  قــضــاة  رئــيــس  الــنــبــاوي 
العامة يتجه لحث الوكالء العامني 
من  الفساد  بملفات  املكلفني  للملك 
التحقيقات  بإنهاء  اإلســراع  أجل 
بسرعة  وإحالتها  فيها،  األولــيــة 
على قاضي التحقيق قبل أن تتراكم 
ستحيلها  التي  امللفات  من  العديد 
ــوزارة  ل العامة  املفتشية  تقارير 
املجلس  تقارير  ــذا  وك الداخلية، 
مــمــا يهدد  لــلــحــســابــات،  ــى  ــل األع
بارتفاع الضغط وحجم امللفات من 
هذا املستوى خالل السنة القادمة 
رصد  حجم  كذلك  ارتــفــاع  بسبب 
امللفات التي البد أن يقول القضاء 
فيها كلمته بالبراءة أو باملتابعة(( 
دجنبر   26 عــدد  األســبــوع  )انظر 
2019(.. بالفعل خرج عبد النباوي 
رسميا يوم اإلثنني املاضي، ببالغ 
له  مذكرة  أول  عن  عبارة  رسمي 
خالل سنة 2020، تؤكد ما جاء في 
وكالء  جميع  وتطالب  »األسبوع« 
ملحاربة  اإلجــراءات  بتشديد  امللك 

الفساد.

النباوي  عبد  مــذكــرة  وطالبت 
ــك، بــالــتــحــرك في  ــل ــل وكـــالء امل ك
بالتحريات  والقيام  املجال،  هــذا 
إلى  مــا يصل  كــل  ــول  ــة ح ــالزم ال
وفتح  الفساد  قضايا  من  علمهم 
الشرطة  بواسطة  حولها  األبحاث 
وكشف  ــة  األدل وجمع  القضائية، 
الجناة وتجهيز امللفات في تنسيق 
ــاء  ــضــاة الــتــحــقــيــق ورؤســ مــع ق

املحاكم.
النباوي،  عبد  دوريــة  واعتبرت 
وليس موضوع  متنوع  الفساد  أن 
ظرفيا،  ــراء  إجـ أو  مؤقتة  حملة 
هي  ليست  الــفــســاد  ملفات  وأن 
الرشوة فقط، بل تبديد املال العام 
النفوذ  واســتــغــالل  واالخــتــالس 
بالصفقات،  والــتــالعــب  ــدر  ــغ وال
وغيرها من األفعال اإلجرامية، فهل 
تكون هذه اإلجراءات بداية لحملة 

تطهير جديدة؟
وكانت »األسبوع« قد أكدت قبل 
ــى مصدر  أســبــوعــني، اســتــنــادا إل
قضائي جد مطلع، أن هناك توجها 
عاما لقطاع القضاء، بجعل 2020 
الجنائية  باملتابعات  سنة حافلة 
من  العام  املــال  لصوص  حق  في 
املسؤولني،  من  وغيرهم  املنتخبني 

والتقارير  املتابعات  وسنة تحريك 
والتحقيقات في صفوف الفاسدين 
األعلى  املجلس  وأن  واملفسدين، 
ينتظر  بــدوره  القضائية  للسلطة 
حول  الحكومة  من  جديدا  قانونا 
املحاكم  القضائي وهيكلة  التنظيم 
قد يرفع من قسم  الجديدة، والذي 
مــحــاربــة جــرائــم األمـــوال بسبب 
األقــســام  تعانيه  ــذي  الـ الــضــغــط 

املوجودة حاليا بسبب قلتها.

عبد النباوي

لفتيت

بيد اهلل



»بلوكاج« القانون الجنائي يكرس ورطة 
الوزير بنعبد القادر 
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حزب  عــاقــة  فــي  استجد  الـــذي  مــا 
»التوحيد  بحركة  والتنمية  العدالة 
الرئيسان  يــخــرج  حتى  واإلصــــاح« 
والشيخي  الحزب  رئيس  )العثماني 
رئيس الحركة( يدا في يد بباغ غامض 
خاله،  مــن  املغربي  الشعب  يــذكــران 
منفصلتني  حركتني  يمثان  بأنهما 
لكنهما  تــنــظــيــمــيــا،  ومــســتــقــلــتــني 
املشترك،  العمل  مجال  في  يتعاونان 
األمة  في  رائدة  تجربة  تجربتهما  وأن 

اإلسامية والعربية؟
لـ»األسبوع«  أكد  مطلع  جد  مصدر 
موقع  نشرها  التي  الصورة  نفس  أن 
املادة  ونفس  والحزب،  الحركة  من  كل 
ال  املوقعني،  فــي  املنشورة  اإلعامية 
بل  اللقاء،  ومضمون  حقيقة  تعكسان 
على  »سمن  األمر  أن  توضيح  تحاوالن 
عسل« بني الطرفني، وهي غير الحقيقة 

من  كثيرة  التي هي تسجيل ماحظات 
األصل«  »األم  باعتبارها  الحركة  قيادة 
»االبن  باعتباره  الحزب  سلوكات  على 

الفرع«.
اللقاء  أن  ــه،  ذاتـ املــصــدر  ــح  وأوضـ
جاء  العثماني،  من  بطلب  كــان  ــذي  ال
ــصــراع  ــدع ال ــرأب صـ ــ ــة ل فــي مــحــاول
بني  يوميا  تتسع  باتت  التي  والهوة 
الحزب  وبني  املرضعة(  )األم  الحركة 
بــعــدمــا سجلت  ــك  ــ وذل )الـــرضـــيـــع(، 
قيادات الحركة انزياح قادة الحزب في 
الحكومة على املنهاج، وعلى املرتكزات 
والثوابت واملبادئ، وعلى رأسها زلتهم 
مضمون  على  تصويتهم  حني  الكبيرة 
باللغة  العلوم  وتدريس  اإلطار  القانون 
الفرنسية بدل العربية لغة القرآن ولغة 
الذي  املوقف  وهو  األمــة،  ولغة  األصل 
فيه  وحملت  عانية  الحركة  رفضته 
كذلك  رفضه  بــل  للحزب،  املسؤولية 
يزالون  ال  العدالة  حزب  من  برملانيون 

على روابط قوية مع الحركة، مما فجر 
سيد  هو  الجليد  وجعل  العاقة  تلك 

املوقف بني الطرفني.
وأضاف نفس املصدر، أن العثماني، 
الداخلي  الصراع  زوبعة  هدأت  بعدما 
ــط »الــبــيــجــيــدي« بــعــد مــا سمي  وسـ
وبعد  الداخلية،  الــحــوارات  بسلسلة 
بسبب  للحزب  الشعبي  الرصيد  تآكل 
جانب  إلــى  انتقل  كــيــران،  بن  ابتعاد 
حركة »التوحيد واإلصاح« في محاولة 
إلعادة الثقة و»األخوة«، ومن تم الحفاظ 
على الخزان االنتخابي الحقيقي لحزب 
الجمعيات  عــبــر  والتنمية  الــعــدالــة 
الخيرية الكثيرة التابعة للحركة، وأيضا 
والنشطاء  األعــضــاء  مــن  اآلالف  عبر 
فهل  الحركة،  هــذه  داخــل  واملحسنني 
تجاوز  والشيخي  العثماني  يستطيع 
لغة الخشب التي وردت في نص البيان 
النقاش  بحقيقة  للمغاربة  ويصرحان 

والخاف الذي ساد بني الطرفني؟

محاوالت إخفاء أزمة صامتة بين حزب العدالة والتنمية
 وحركة »التوحيد واإلصالح«

لجنة النموذج التنموي الجديد أمام أرقام صادمة

تفاقم الخالف بين حكومة العثماني
 ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة 

● الرباط. األسبوع

السياسي  وبتراكمه  االتحادية،  »بخبرته 
الذي راكمه عبر عقود من النضال في صفوف 
صقور اليسار، اختار املخضرم أحمد لحليمي 
في  اجتماعية  قنبلة  لتفجير  مناسبا  توقيتا 
وجه الجميع، طيرت النوم من عيون الكثيرين 
هذا  على  غيرة  ذرة  قلوبهم  في  بقيت  ممن 

الوطن« يقول مصدر جد مطلع.
وأضاف املصدر ذاته، أن الحليمي اشتغل 
على  و2019   2018 سنتي  طيلة  صمت  في 
التقرير القنبلة، قبل أن يفجر مضمونه اليوم 
في وجه حكومة العثماني وهي في منتصف 

ووزارة  التشغيل  وزارة  وجه  وفي  عمرها، 
وهي  بنموسى  لجنة  وجــه  وفــي  الشباب، 
ملختلف  واستماعها  تشاوراتها  بداية  في 
التنموي،  النموذج  صياغة  قبل  ــزاب  األحـ
القوى،  وكل  والبرملان،  األحــزاب  وجه  وفي 
مفادها أن »أزيد من 40 في املائة من الشباب 
سنة  و29   15 بني  ما  سنهم  ذكــورا  املغربي 
أي  الــبــاد،  هــذه  في  العيش  في  يرغبون  ال 
أقرب  في  الخارج  إلى  الهجرة  في  رغبة  لهم 
أن  كذلك  الدراسة  لهم«، وكشفت  تتاح  فرصة 
حملة  من  الفترة  هذه  خال  املهاجرين  »ثلث 
باملائة   17 حوالي  مقابل  العليا  الشواهد 
باملائة،   10 وحوالي  االبتدائي،  التعليم  من 

في  الثقة  فقدان  إنه  تعليمي«..  مستوى  دون 
الحكومة، وفي السياسات العامة، وأيضا في 
املؤسسات من طرف الشباب، جيل املستقبل 

الذي لم يعد يرغب في العيش في وطنه.
التقرير  هذا  فجرها  التي  القنبلة  الدراسة 
األسبوع املاضي، كشفت كذلك أن أزيد من 23 
باملائة من الشعب املغربي يريدون الهجرة، أي 
أزيد من املصوتني واملشاركني في االنتخابات 
من  جزء  إنه  نهائيا،  الباد  مغادرة  يريدون 
املندوبية  أصــدرتــه  ــذي  ال القنبلة  التقرير 
والذي  املاضي،  األسبوع  للتخطيط  السامية 
بعدما  بقوة  واملسؤولني  الــدولــة  رجــال  هز 

تضمن أرقاما مهولة؟
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علمت »األسبوع« من مصادر برملانية مطلعة، 
رئيس  أعلن  الذي  الجديد  القانون  مشروع  أن 
عن  الــنــواب  بمجلس  والتشريع  العدل  لجنة 
تاريخ الجمعة املقبلة كآخر أجل لوضع تعديات 
الفرق البرملانية عليه، يتجه إلى »بلوكاج« وأزمة 

سياسية جديدة بدأت تلوح في األفق.
سبب هذه األزمة، بحسب مصدر جد مطلع، هو 
العرض الذي قدمه وزير العدل االتحادي محمد 
الخميس  يوم  الحكومة،  بمجلس  القادر  بنعبد 
السياسة  »مستجدات  سماه  ما  حول  املاضي، 

من  استعرض  ــذي  وال الجديدة«،  الجنائية 
السياسة  فــي  ــه  ــ وزارت تــوجــهــات  خــالــه 
زمائه  مختلف  أمام  الجديدة  الجنائية 
مجلس  الجتماع  الحاضرين  الـــوزراء 

الحكومة.
العرض  هــذا  أن  ــه،  ذات املصدر  وأكــد 

الذي قدمه وزير العدل أمام الحكومة، 
مع  املــشــاكــل  عليه  جــلــب  ــد  ق

يهددون  الذين  األمة  ممثلي 
مناقشة  بمقاطعة  الــيــوم 
حتى  الجنائي  الــقــانــون 
في  الجديد  الــوزيــر  يأتي 
البرملان،  قبة  إلــى  العدل 
ويبسط أمام ممثلي األمة 
في  املختصني  بصفتهم 
وضع السياسة الجنائية، 
ــضــة  ــري ــع ــوط ال ــطـ ــخـ الـ

التي  الجنائية  للسياسة  الجديدة  والتوجهات 
فشل جميع وزراء العدل، بمن فيهم الرميد، في 
حلحلتها وتطويرها ومواجهة مشاكل االعتقال 
واالرتفاع  العود  حــاالت  وارتــفــاع  االحتياطي 
الصاروخي املتزايد للسجناء حتى قارب اليوم 

90 ألف معتقل.
اليوم  العدل  وزير  أن  املصدر،  نفس  وأضاف 
الذي  الجنائي  القانون  على  املصادقة  وقبل 
بالحضور  مطالب  »بــلــوكــاج«،  حــالــة  يعيش 
أمام  عنه  كشف  الذي  العرض  لبسط  للبرملان، 
زمائه الوزراء، أي توجهات السياسة الجنائية 
الجديدة، على اعتبار أن املحكمة الدستورية سبق 
وأكدت أن البرملان هو من له اختصاص وضع 
لها  العامة  الجنائية، والنيابة  السياسة 
»عليه  وبالتالي  تنفيذها،  اختصاص 
أن يشرح هذه السياسة الجنائية أمام 
ممثلي األمة ملعرفة توجهاتها الجديدة 
في عدة قضايا مطروحة بشأن القانون 
ــد، كــاإلجــهــاض  ــجــدي الــجــنــائــي ال
باعتباره  الفردية،  والحريات 
ينتمي  للعدل  جديدا  وزيرا 
إلــــى حــــزب يـــســـاري له 
فهل  مختلفة«،  مرجعية 
ــقــادر  ال بنعبد  يخضع 
األمــة،  ممثلي  لضغوط 
أم أنه سيفضل استمرار 
ــون  ــان ــق ــاج« ال ــوكـ ــلـ »بـ
حضوره  على  الجنائي 

إلى البرملان؟ 
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ــال مــصــدر جــد مــطــلــع مــن الــعــدالــة  قـ
هويته،  عن  الكشف  عدم  فضل  والتنمية 
العثماني  الدين  سعد  الحكومة  رئيس  أن 
الحزب، غاضبون بشدة  قيادات من  ومعه 
من محمد الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية 

للنزاهة والوقاية من الرشوة.
وأضاف املصدر ذاته، أن غضب العثماني 
الــراشــدي،  مع  حــادا  خافا  يعيش  ــذي  ال
جديد  بتعديل  األخير  هذا  مطالبة  بسبب 
الهيئة،  أعضاء  باقي  تعيني  قبل  للقانون 
ــرة بــســبــب الــتــصــريــحــات  ــ ــذه امل ــاء هـ جـ
طيلة  الراشدي  بها  قام  التي  والهجومات 
األسبوع املاضي، على السياسة الحكومية 
في مجال محاربة الفساد والرشوة، ذلك أن 
العثماني والرميد غضبا بشدة مما سموه 
ومجال  اختصاص  في  الراشدي  »تدخل 
ممنوع عليه دستوريا، وبالتالي، ليس من 
رئيس  فهو  الحكومة،  سياسة  تقييم  حقه 
مؤسسة للحكامة دورها مكمل واستشاري 
له  لذلك ال حق  الحكومة،  وليس فوق دور 
في تقييم عمل الحكومة التي تخضع لرقابة 
البرملان وحده وللشعب خال االنتخابات« 

يوضح املصدر.
تصريحات  في  أكد  قد  الراشدي  وكــان 
الوطني  اليوم  بمناسبة  عديدة،  إعامية 
يناير   6 يصادف  الــذي  الرشوة  ملحاربة 
املعتمدة  »السياسات  أن  سنة،  كــل  مــن 
إلى مستوى  بعد  ترق  لم  الرشوة  ملحاربة 

أكبر،  فعالية  لتحقيق  ــه  وأن التطلعات، 
مقاربة  تحقيق  الــضــروري  مــن  أصــبــح 
اإليجابي  التفاعل  خــال  مــن  تشاركية 
مع  املجتمعية  والــفــعــالــيــات  للسلطات 
باملهام  االضطاع  من  لتمكينها  الهيئة، 
من  الفعاليات  كل  بانخراط  إليها  املوكولة 
الحكومة إلى املؤسسات والهيئات املعنية، 
االستراتيجية  توجيه  ــادة  إعـ أجــل  مــن 
أجل تحقيق  الرشوة من  ملكافحة  الوطنية 
نتائج إيجابية« يقول الراشدي، الذي رمى 
الكرة ضمنيا في ملعب الحكومة، واتهمها 

بعدم التعاون؟

الحليمي: الحالمون بالهجرة أكبر من عدد المصوتين في االنتخابات

الراشدي

الحليمي

بنعبد القادر

العثماني والشيخي
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 ،2019 دجــنــبــر   20 مــســاء  مــنــذ 
صالح  الجزائري  السفير  لقاء  وفي 
فرانسيس الحمدي مع موسى فكيه، 
اختلفت  اإلفريقية،  ا�فوضية  رئيس 
الجزائرية  السياسة  ثوابت  إحــدى 
أراضيها،  على  البوليساريو  تجاه 
لــالتــحــاد  ــرة  ــ م ألول  ســمــحــت  إذ 
تنموية  مشاريع  بتمويل  اإلفريقي 
التوط� شرق  وإعادة  البيوت  لبناء 
لحلو،  وبئر  تيفاريتي  في  الجدار، 
للشرب  الــصــالــح  ــاء  ــا� ب وربــطــهــا 
مباشر  تــرتــيــب  فــفــي  والــتــطــهــيــر، 
ا�سألة  بنقل  الــجــزائــريــون  يــقــوم 
انفصالية»  «مشكلة  من  الصحراوية 
تعبير  حسب  تنموية»،  «مشكلة  إلى 

السفير الحمدي.
ــوع»، أن  ــ ــب ــ ــصــدر «األس ــل م ــق ون
وغير  جديدا  عمال  يباشر  الحمدي 
مــســبــوق لــدبــلــومــاســيــة الــجــزائــر، 
بعد  األممي  العمل  جمود  على  ردا 
استقالة هورست كوهلر، وهذا الفراغ 
ــاع فــي شــرق الــجــدار،  يقلب األوضـ
«تبون  الثالثي  أن  ا�تابعون  ويعرف 
ــادوم -الــحــمــدي» اتــفــق على  ــوق - ب
خطة عمل إلعمار بئر لحلو، بتمويل 
وهي  اإلفريقي،  االتحاد  مؤسسات 
خطة متكاملة، من 14 خطوة تسمح 
مدني  كيان  بإنشاء  للبوليساريو 
واسع على الشريط الحدودي، حسب 

األطروحة االنفصالية الجزائرية.

صدمة ألمانيا: 
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 نور الدين االبن البكر للرئيس علي بونغو، 
الذي صار منسقا عاما ومديرا لديوان الرئاسة، 
أجل  مــن  األيـــام،  هــذه  فــي  يــواصــل مجهوده 
أبيه  عالقات  توازن  الجزائر  مع  قوية  عالقات 

مع ا�غرب.
وتدور شكوك، حسب مصدر «األسبوع»، حول 
رغبة الرئيس الغابوني في عالقات متوازنة ب� 
الجزائر وا�غرب، في هذه الفترة الحرجة التي 
دخل فيها  عبد ا�جيد تبون، الرئيس الجزائري 
في  دبلوماسي  هجوم  فــي  أخــيــرا،  ا�نتخب 

الخارجية  في  ا�تشدد  التيار  يقوده  إفريقيا 
إفريقيا،  فــي  سفيرا  و14  ــادوم،  بــوق بقيادة 
«فشل  العاصمة  الجزائر  تسميه  ما  لتجاوز 
وتحريك  الصحراء،  ملف  في  ا�تحدة»  األمــم 
ويصطف  الــنــزاع،  هــذا  لحل  اإلفريقية  اآللية 
ا�غرب إلى جانب غوتيريس في «استراتيجية 

بديلة» بعد تجميد مسلسل هورست كوهلر.
في صراع  الحياد  من  ا�زيد  الغابون  ويرى 
مبادرة  تبدأ  التي  والجزائر،  ا�غربي  الحليف 

هجومية في القارة.

تصريح توماس أوبيرمان، 
نائب رئيس البر�ان األ�اني 
يوم  أبابا، صباح  أديس  في 
21 نونبر 2019 في ضيافة 
كويسي كارتاي بمقر االتحاد 
بأن  مباشرا  جاء  اإلفريقي، 
«منع اإلعمار ا�دني في شرق 
أوروبيا  قرارا  ليس  الجدار 
البناء  عــدم  وأن  حــال،  بــأي 
ــر الـــجـــوالت في  حــســب آخـ
النهائي  الــحــل  مــفــاوضــات 
من  أكــثــر  يكن  لــم  بجنيف، 

وعد شخصي لكوهلر انتهى 
تعبير  حسب  باستقالته»، 

مصدر «األسبوع».
األ�انية  النظرة  وجــاءت 
الــذي  الــجــرح  على  كاشفة 
رئيسها  اســتــقــالــة  خلفته 
ال  الــذي  الحد  إلى  السابق، 

يرى الغرب «خليفة له».
مــيــركــل  إدارة  ودعـــــت 
التعجيل  إلى  األمن،  مجلس 
لهورست  خليفة  تعي�  في 
كوهلر، لكن القوت� (باريس 

على  تتفقا  لــم  وواشــنــطــن) 
اسم مع�.

البوليساريو  واستغلت 
لعودة  األمــمــي»،  «الــجــمــود 
الــبــنــاء إلــى شــرق الــجــدار 
ــة،  ــعــازل ــارج ا�ــنــطــقــة ال ــ خ
ــون من  ــي ــك ــري وطـــالـــب األم
ــداد ورقــة  «ا�ــيــنــورســو» إعـ
ا�نطقة  اســتــغــالل  إلدارة 
النزاع،  طرفي  ب�  العازلة 
األممية  البعثة  وستشرف 

على هذا الورش».

 ójôj Üô¨ŸG ≥jó°U øHG ƒ¨fƒH øjódG Qƒf
ôFGõ÷G ™e ájƒb äÉbÓY

 ‘ AÉæÑdG ΩóY
 QGó÷G ¥ô°T
 »°üî°T óYh

ô∏gƒµd

انسحبت  للصواريخ  «مسيلة»  مشروع  في 
ا�تفجرات  فــي  ا�ختصة  «أونــيــكــس»  شركة 
«كوديا»  ينعت  صــاروخ  توجيه  بعد  الخاصة 
إسناد  مع  البوليساريو،  إلــى  بـ«بومديان» 
إلى شركة متخصصة أخرى، وبتقنية  إتمامه 
صينية،  غير  أنها  «األســبــوع»  مصدر  يؤكد 
لحياد بك� في هذا التصنيع الدقيق والخاص 
يعتقد  الدبابات»،  من  نــاري  لـ«جدار  ا�وجه 
الجدار  هو  منه  ا�قصود  أن  جازما  ا�صدر 
دفعة  تسجيل  بعد  الصحراء،  في  الدفاعي 
إلى  موجهة   ،2019 دجنبر   22 فــي  أولـــى، 

البوليساريو.
ضمن   25 الرقم  من  «أونيكس»  وانسحبت 
الصواريخ  لصناعة  «مسيلة»  مشروع  مخطط 
قرر استثمارا بنصف  الجيش  الجزائرية، ألن 

مليون دوالر في نسخة سرية.
وتحاول الجزائر إتمام وصية الجنرال قايد 
صالح الذي أخذ على عاتقه منذ 2004 العمل 
وأن  محليا،  مصنعة  خاصة  تكنولوجيا  على 
الحرب القادمة ستكون بنسبة 36 في ا�ائة من 

صناعة عسكرية محلية.
التي  العملية  تفاصيل  ا�صدر  يوضح  ولم 
وصول  بعد  ا�اضي  نونبر   28 في  أجريت 
صواريخ بالستسكية من كوريا الشمالية إلى 
تدقق  األمريكية  ا�خابرات  تزال  وال  الجزائر، 

في هذا ا�لف الحساس.

قبيل قتل البنتاغون لقاسم سليماني، رئيس 
في مطار  الثوري  الحرس  في  «القدس»  فيلق 
بصاروخ�،  دمشق  من  إليها  قادما  بغداد 
بتصريح  أكثر  مهتمة  الــقــرار  دوائــر  كانت 
فرانسواز دوما، رئيسة لجنة الدفاع الوطني 
والقوات ا�سلحة الفرنسية إلى جانب وزيرة 
الدفاع فلورانس بارلي، ضمن مناقشة طويلة 
ا�غرب،  مثل  لبالدها  التقليدي�  الحلفاء  بأن 
الساحل  في  إيــران  مخططات  يعارض  الذي 
وشمال غرب إفريقيا، غير معني با�شاركة في 
الحرب على إيران، نقال عن مصدر «األسبوع»، 
مضيفا أن هذا الرأي لم يتلق أي رد في القاعة، 
عليه  علقت  وال  بارلي،  الوزيرة  تعارضه  ولم 
لوزارة  العامة  السكرتيرة  ســورات،  إيزابيل 
في  حاضرة  كانت  التي  الفرنسية،  الدفاع 
الوفد الذي جمع «النساء القويات» لالحتفال 
الفرقاطة  فوق   2020 ا�يالدية  السنة  برأس 
ـ  العربي  الخليج  في  «كورفيت»  الفرنسية 

الفارسي.
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في عظته التي زلزلت ا�تابع� حول تدفق 
فريدوالن  كينشاسا،  أسقف  أعلن  ا�هاجرين، 
أوبونغو، أن كل الدول اإلفريقية تضمن حرية 
في  دولة  آخر  «إن  قائال:  مسيحيا،  تكون  أن 
اإلفريقي،  باالتحاد  التحقت  إفريقيا  شمال 
إفريقية  كنيسة  ا�غربية  الكنيسة  أعلنت 
إلى  االنضمام  وأن  أخيرا،  البابا  وباركها 
الكنسية  ا�مارسة  يضمن  اإلفريقي  االتحاد 
في كل بقاع إفريقيا، ولذلك فال مبرر للهجرة 
أوروبا  إلى  ا�نتقلة  أو  الجوار  من  القادمة 

لعبادة الرب».
ــوع»، أن األســقــف  ــبـ ونــقــل مــصــدر «األسـ
مع  استعرض  قداسه،  نهاية  بعد  أوبونغو 
فرنسي من أصول مغربية، تأكيده أن «العاهل 
طبقا  ا�غربية»،  الكنيسة  رئيس  هو  ا�غربي 
نقلها  وقد  مدغشقر،  في  الشهيرة   �قولته 
الشواهد  ضمن  إفريقيا  شرق  «سينوسود» 

األولى في وثيقته الرئيسية.

استبعدت الحكومة الجديدة في الخرطوم، 
بطل إعادة جزء من الذهب ا�صادر إلى شركة 
الرحيم  عبد  الدين  بــدر  ا�غربية،  «مناجم» 
إبراهيم، من البنك ا�ركزي السوداني، ليع� 

واليا مع إغالق هذا ا�لف.
ويذكر مصدر «األسبوع» تفاصيل لقاء بدر 
الدين مع رئيس الحكومة السوادنية، عندما 
علق األخير في آخر الجلسة بالقول: يهمنا أن 
ندافع عن الثروة الوطنية، لم نتخذ الخطوة 
و«الذهب»،  ــدوالرات»  «ال مع  مرت�،  ا�ناسبة 
ويقصد تحويال ماليا دون تسجيله ب� عمر 
مخابراته  ورئيس  ا�عزول،  الرئيس  البشير 

الهارب إلى اآلن، وذهب «مناجم».
ويضيف ا�صدر، أن التطبيقات اإلجرائية 
إبراهيم،  الدين  بدر  إدارة  استخدمتها  التي 
فقراراته  لذلك،  اإلدارة،  مجلس  من  مرفوضة 

كانت فردية وليست إجرائية.
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أسقف كينشاسا: 

نور الدين بونغو رفقة والده علي بونغو

كوهلر
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العتيقة،  ا�دينة  ظلت 
ســنــة،   30 ــوق  ــف ت ــدة  ــ و�
طرف  من  مستعمرة  شبه 
ــات  ــي ــوط ــج ــات ال ــيـ ــوبـ لـ
وا�منوعات،  واالنتخابات 
إلى  تتحول  كــادت  حتى 
بعدما  عــشــوائــي  دوار 
ــلــوبــيــات  ــك ال ــل تـــقـــوت ت
مختلف  إلـــى  بتسربها 
وإلى  ا�نتخبة  ا�جالس 
يكتفوا  فلم  القرار..  مراكز 
ببث العشوائية والفوضى 
التجارية،  ا�مارسة  فــي 
ــى طمس  إلـ تــعــدتــهــا  ــل  ب
التي  الحضارة  معالم  كل 
بتصاميم  أجدادنا  شيدها 
بشوارع  العالم  في  فريدة 
مثيل  ال  بهندسة  تمتاز 
على  لعلو  فــشــارع  لــهــا، 
وشارع  البحرية  الواجهة 
الواجهة  على  السويقة 
جنوبا  وارتبطا  الغربية 
بشارع لكزا (شارع محمد 
بشارع  وشماال  الخامس) 
شارع  وبينهما  القناصل 
ليشكلوا  ــاتــح،  ف ســيــدي 
من  كنوزا  يضم  مستطيال 
من  الهندسية  الجواهر 

وتجارية  سكنية  محالت 
وتـرفـيـهية  وصــنــاعــيــة 
الـ  تعدت  دينية  ــا  وزوايـ
ومــســاجــد  زاويــــــة،   20
ــة  ــ ــرن ــ وحــــمــــامــــات وأف
إداريــة  ومرافق  ومــدارس 

وصحية.
الوحيدة  هــي  ــدور  ــال ف
ضد  أندلسية  بتصاميم 

الرطوبة وا�رافق اإلدارية 
والــصــحــيــة والــتــجــاريــة 
ــي الـــوســـط  ــ تــتــمــركــز ف
في  خصوصا  وا�ــتــاجــر، 
ا�ارين  تجذب  بــوقــرون، 
بــفــن الــتــمــوقــع... إلـــخ، 
العتيقة  ا�دينة  وكــانــت 
وا�قاومة  للوطنية  مشتال 
ونساء  ورجــال  والجهاد 

التطور  ونتيجة  الفكر، 
منها  هــاجــر  الــعــمــرانــي، 
وغادرتها  أبنائها،  جــل 
مـــقـــرات األحـــــزاب الــتــي 
ــم  ــت وطـــنـــيـــة، وتـ ــ ــان ــ ك
بمسخ  بالتدريج   zغزوها{
ــا وبــنــايــاتــهــا  ــه ــجــارات ت
وصناعاتها  وأســواقــهــا 
إلــى هــدم مقرات  وصــوال 

ــا وفــنــادقــهــا  ــم ــن ــســي ال
على  لترسو   ،zو}دالالتــهــا
إلفساح  جالديها،   zعمود{
عليه  كانت  ما  إلى  ا�جال 
واستعمار  ــالل  احــت مــن 
الــذي  اإلنــســانــي  للتراث 
هيمنة  من  مؤخرا  تحرر 
على  بعضهم  هيمن  الذين 
ا�ناصب االنتخابية، ومع 
الــجــديــدة،  السنة  بــدايــة 
القرار  يكون  ال  أن  أملنا 
بإعادة  والصارم  الشجاع 
االعتبار إلى الحي العتيق 
بل  موسمية،  حالة  مجرد 
لوضع  دائما  نبيال  هدفا 
الرباط على سكة العاصمة 

النموذجية في إفريقيا.
عــمــل رائـــــع مـــا كــان 
فــي ظــرف  يــنــجــز  أن  لــه 
ــوال  ــة ل ــالس ــس وجــيــز وب
ا�سؤول  ونزاهة  وطنية 
ــة، هـــذه  ــمـ ــاصـ ــعـ ــي الـ ــ ف
ــي كــانــت  ــت ــعــاصــمــة ال ال
تستقبل  العتيقة  مدينتها 
السيارات كما تشهد بذلك 
ا�لتقطة  ا�رفقة  الصورة 

خالل السبعينات.

ثاني  أن  الرباط  تاريخ  سجل   ❐
 ،(1963) البلدي  للمجلس  رئيس 
رفعته  الشرقاوي  ا�فضل  ا�رحوم 
أول  رئاسة  إلى  الرباطي�  أصوات 
دون  للمستشارين، وسيذكر  مجلس 
شك بأن رابع رئيس �قاطعة يعقوب 
كرمته  بنشماس،  األستاذ  ا�نصور، 
رئاسة  برئاست�:  األصــوات  نفس 
مجلس ا�ستشارين ورئاسة الحزب 
خلد  األول  لكن  إليه،  ينتمي  الــذي 
اسمه ومروره بمنجزات، أما الثاني 

.zفـ}هللا أعلم

في  ومهمة جاءت  دقيقة  معلومات   ❐
 zا�غربي األدب  في  }ا�ــذكــرات  كتاب: 
وهي كشف حقيقي وموضوعي لحقائق 
مسجد  بناء  مــواد  مثل  مجهولة،  ظلت 
}موليناz الكائن في نزهة حسان، والذي 
شيد من أنقاض أحجار صومعة حسان، 
وأن أول دار بنيت خارج األسوار كانت 
ا�رحوم  �الكها  السنة  مسجد  قــرب 

الحاج عبد الرحمان العوفير. 

❐ نفس الكتاب وهو في 3 أجزاء، 
مدينة  من  مهمة  جد  معلومة  دون 
اإلســبــان،  احتلها  التي  العرائش 
لبس  االحــتــالل،  هــذا  على  وحــزنــا 
أهلها النعال السود، وعند تحريرها 
سنة 1688، لبسوا النعال الصفراء 
هنا  ومــن  بتحريرها..  استبشارا 
انتشرت البلغة الصفراء ا�شهورة.

  
بهم  تفتخر  الــذيــن  األدبـــاء  مــن   ❐
شهرة  ولهم  الــربــاط  الثقافة  عاصمة 
الفتاح  عبد  الكاتب  األســتــاذ  عا�ية، 
ــو مــن عــائــلــة أنــدلــســيــة  كــلــيــطــو، وهـ
الرباط  إلــى  اإلســالمــي  بدينها  لجأت 
يعني  كليطو  واالســـم   ،1609 سنة 
والغالي،  ا�حبوب  اإلنسان  باإلسبانية: 

كفضيلة األستاذ الكاتب.

دروس تحرير المدينة العتيقة

تجديد هيكلة الموارد البشرية للجماعة
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با�ئات،  العاصمة يعدون  عمداؤنا هنا في 
الدموع  سوى  نجد  ولم  افتقدناهم  من  منهم 
صــدورهــم  ا�ــزيــنــة  ومنهم  فيهم،  لتعزينا 
التي  بخدماتهم  لهم  اعترافا  ملكية  بأوسمة 
الجماعة  مجلس  على  وكان  للوطن،  أسدوها 
والعمالة، إحداث قسم� ملحق� بالرئاست� 
ــرام  واالحــت الــبــروتــوكــول  بــقــواعــد  مكلف� 
الواجب نحو هؤالء العمداء األبطال، وأكثرهم 
ال يتذكر ا�جلسان أسماءهم إال عند إجراءات 

دفنهم وتسجيلهم في سجالت ا�توف�.
والصحافة،  والطب،  الثقافة،  في  عمداء 
والرياضة،  واإلدارة،  ا�عمارية،  والهندسة 
والصناعات  ا�واطنة،  ا�لتزمة  والسياسة 
النبل  ــوخ  ــداء وشــي ــم إلـــخ، ع ا�ــخــتــلــفــة... 
كرم وسخاء  بكل  أعطوا  والعطاء،  والفضيلة 
تواروا  ثم  اآلخرين،  إلسعاد  يملكونه  ما  كل 

إلفساح ا�جال �رور آخرين مثلهم.
التعامل  وأعراف  تقاليد  حراس  على  وكان 
اإلنساني في العاصمة، ونعني بهم السيدات 
جماعية  قرارات  إصدار  ا�نتخبون،  والسادة 
الشخصيات  وصفات  بأسماء  لوائح  تحدد 
التي  ا�ناسبات  كــل  فــي  دعوتهم  الــواجــب 
ينظمونها، مثل الحفالت ومراسيم التوقيعات 
على االتفاقيات واألعياد.. وتصوروا حضور 
وا�رصع�  الــعــمــداء  جــانــب  إلــى  العلماء 
أو  احتفالية  تظاهرات  في  ا�لكية  باألوسمة 
ثقافية أو رياضية، من تنظيم منتخبينا، وفي 
شخصية  تكريم  عن  يعلنون  التظاهرة  تلك 
وطنية التحقت بالرفيق األعلى، وذلك بتسمية 
شارع باسمها، تخليدا للمواقف التي اشتهرت 
بها والعطاء الالمحدود الذي أغدقت به على 
الوطن، مثل الراحل الوطني موالي مصطفى 
العلوي، الذي سبقنا إلى التذكير بتضحياته 

ومناقبه وإخالصه للـه والوطن وا�لك. 
ــزال  فــي مقاطعة حــســان الي وهـــذا شـــارع 
ساحة  مدار  مدخل  عند  يقع  االســم،  مجهول 
الحسن  شــارع  من  ويــؤدي  مخلوف  سيدي 
الثاني إلى الكورنيش ويحد بشارع ا�رسى، 
أوفياء  حسان  مقاطعة  منتخبو  فسيكون 
باقتراح  تفضلوا  إذا  العزيز  الفقيد  لنضاالت 
باسم  الجماعة،  على  الــشــارع  هــذا  تسمية 

.zموالي مصطفى العلوي{

إلــى روح  نــدرج شهادة منا  ــرة،  ا� هــذه 
رئيس  رابع  الفلوس،  الكريم  عبد  ا�جاهد 
وقد   ،(1975) للعاصمة  البلدي  للمجلس 
ا�تراوحة  الفترة  بها  كتب مذكراته وخص 
ا�علومات،  بأدق  و1955   1930 سنة  ب� 
القراء  لعموم  وتقديمها  بها  االهتمام  فتم 
الحركة  بــتــأريــخ  وا�هتم�  والــبــاحــثــ� 
تاريخ  مــن  }مشاهد  كــتــاب:  فــي  الوطنية 
الجهاد الوطني (مذكرات)z والذي صدر في 
شهر مارس 2007، نقتطف منه هذه الفقرة 
حيث   ،zا�نفى إلــى  الطريق  }فــي  بعنوان 
شأنهم  في  تقرر  الذين  من  ((كنت  كتب: 
فألقي علي  النفي واالعتقال،  تطبيق تدبير 
القبض في نفس اليوم (8 دجنبر 1952)، 
وأخذت من منزلي قهرا، ورمي بي مقيدا في 
إلى  حملتني  للشرطة  تابعة  مغلقة  سيارة 
سبقني  إخوان  يوجد  حيث   zكارني{ ثكنة 
بعضهم والتحق بي البعض اآلخر، وقضينا 
ليلة منتصب� في جو من اإلرهاب والكالم 
الرشاشات  وفوهات  إلينا،  ا�وجه  البذيء 
ننتظر  ونحن  نحونا،  مصوبة  والبنادق 

إطالق النار علينا في كل لحظة)) انتهى.
67 سنة على هذا الحدث، في  وقد مرت 
حي  مدخل  عند  اليوم  إلــى  يــزال  ال  مكان 
نتذكر  الــخــامــس،  محمد  بــشــارع  الــجــزاء 
هللا  تغمده  الفلوس  الكريم  عبد  ا�جاهد 

برحمته وأسكنه فسيح جناته. 

هيكلة ا�وارد البشرية للجماعة هي إشارة 
للجماعة  جديد  إداري  صرح  لبناء  واضحة 
ال يختلف عن بناء الهيكلة اإلدارية للوظيفة 
النظام  بتحديد  قانون  ومشروع  العمومية، 
بالجماعات  البشرية  لــلــمــوارد  األســاســي 
إلى  طريقه  سيأخذ  وهيئاتها،  الترابية 
ثم  وا�صادقة  للمناقشة  ا�ختصة،  الجهات 
النشر في الجريدة الرسمية ليصبح رسميا.

ا�هام  من  بالرغم  الجماعة،  موظفو  وكان 
مهام  أهمية  تفوق  والتي  إليهم  ا�وكولة 
تعنى  ألنــهــا  العمومية  الوظيفة  موظفي 
حسب  كانوا  للمواطن�،  القرب  بخدمات 
بينهم  فيما  شاسعا  فرقا  يلمسون  هيكلتهم، 
وب� موظفي القطاع العمومي، وعلى جميع 
جماعي،  قطاع  ألنه  إال  لشيء  ال  ا�ستويات، 
أو  ا�هندس�  ــدارس  م خريجو  مثال  فكان 
الطب أو البيطرة... إلخ ا�لتحق� بالجماعة، 

من  زمالئهم  مع  كل شيء  في  متساوين  غير 
الوظيفة  إطار  في  وا�وظف�  ا�دارس  نفس 
البشرية  ا�ــوارد  فهيكلة  لذلك،  العمومية.. 
يسلك  أن  ينبغي  قانون  مشروع  للجماعة، 
عن   zالــضــرر{ يرفع  حتى  بسرعة  ا�ساطر 
وقتها،  ا�حلية..  الجماعات  في  ا�غبون� 
الوظيفة  مــمــارســات  ــار  ــب إق عليهم  يــجــب 
وانــخــراط  ا�تدنية  رتبها  مــع  الجماعية 
جديدة  ومعامالت  جديد  عمل  في  عقولهم 
الوظيفة  تضاهي  األقـــل  على  أو  تنافس 
اإلداريـــة  العاصمة  فــي  وأيـــن؟  العمومية، 
الجماعة  خدمات  ستتحسن  فهل  للمملكة.. 
وا�قاطعات بعدما تم تصحيح خلل الوظيفة 

الجماعية؟
ففي اليوم الذي يتحقق فيه هذا التصحيح، 
األطر  بسواعد  التنمية  قطار  حتما سينطلق 

الجماعية هنا في الرباط.
شهادات من الرواد

السنة  يف  التقطت  صـــورة 
«فتحت»  عــنــدمــا  ــة،  املــاضــي
الثقافة  عــاصــمــة  الـــربـــاط 
ــة، املـــجـــال الــثــقــايف  ــي ــرب ــغ امل
ــت» يف  ــ ــطـ ــ األوروبــــــــــي و«حـ
إيــطــالــيــا ومــعــهــا نــخــبــة من 
الرباطيني  والفنانني  املثقفني 
تاج  رؤوســهــم  ــوق  ف احلاملني 
الذي ذاع صيته عند  الثقافة 
فتمت  اإليطاليني،  زمالئهم 
الثقايف  الشعاع  صاحبة  دعوة 
جمعية رباط الفتح، لتكرميها 
ــرف عـــمـــدة مــديــنــة  ــ ــن ط مـ
ومــنــح  تــريــفــيــزو  سيليسيا 
رئيسها  إلى  االستحقاق  درع 
بناني،  الكرمي  عبد  األستاذ 
تسلمه عنه الدكتور مصطفى 

اجلوهري.
 12 من  أما  إيطاليا،  من  هذا 
العاصمة،  يف  منتخبا  مجلسا 

فهي والثقافة يف «التيقار». 
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أسرار العاصمة

حديث العاصمة

 بقلم: بوشعيب ا�دريسي



الرباط  فإن  الترابية،  الجهات  حسب 
ـ  ســا  ـ  )الـــربـــاط  وجهتها  الــعــاصــمــة 
القنيطرة(، سجلت أعلى النسب بـ 17.50 
في   9.8 الجنوب  جهات  فيما  املائة،  في 
الرهيب  الفارق  ما يؤكد على  املائة، وهو 
غير  املــغــرب  يسمى  ومــا  العاصمة  بــن 

النافع.
وجاء مرفق العدالة في آخر السلم، كأقل 
 10.97 بنسبة  فعالية  العمومية  املرافق 
في املائة فقط، فيما ازدادت الفوارق حدة 
في مجال التعليم بنسبة 25.98 في املائة، 
فالفوارق  املائة،  في   23.44 بـ  والدخل 

املجالية بـ 15.42 في املائة.
الولوج  خدمة  مــن  املــغــاربــة  ويعاني 
يزيد عن نصفهم  ما  ينتقد  كما  املاء،  إلى 
تواطؤ الفاعلن االقتصادين على حساب 
داخــل  للمنافسة  وجــود  ال  إذ  املــواطــن، 
 61.18 عن  يزيد  رفض  وهناك  األســواق، 
تمنحها  الــتــي  للتراخيص  ــة  ــائ امل ــي  ف
إلى  تصل  أن  يجب  فالليبرالية  اإلدارة، 
مرحلة  في  الوطن  ليدخل  القطاعات،  كل 

أخرى.

 المغاربة يخشون من المضاربة العقارية 
التي رفعت من فاتورة السكن في 

المملكة 

الــتــخــوفــات الــجــوهــريــة الــتــي تــراود 
في  املــضــاربــة  هــي  ــة،  املــغــارب مستقبل 
وأهم  السكن،  تكلفة  ترفع  التي  األراضــي 
في   68.01 ويعد  املواطن،  لدى  انشغال 

هذا  املغاربة،  ثلثي  يتجاوز  ما  أي  املائة، 
النوع من املضاربة، ممارسة غير شرعية، 
أو  مواصلتها  في  الراغبون  يتجاوز  وال 
وتنزل  املائة،  في   4.2 مشروعة  اعتبارها 
هذه النسبة خارج محوري الدار البيضاء 

والرباط.
وتسود قناعة تامة، انطاقا من مؤشر 
السلم االجتماعي  أن االرتقاء في  السكن، 
أربــاع  ثاثة  عــن  يزيد  ومــا  صعب،  أمــر 
هذا  بعسر  ويجزمون  يعتقدون  املغاربة 

الرهان.
ويرى 1.85 في املائة فقط من املغاربة، 
ــدرجــات  ال ــي  ف الــتــقــدم  أو  االرتـــقـــاء  أن 
منهم  الثلث  ويقتنع  ممكن،  االجتماعية 

بأنه صعب جدا أو مستحيل.
والرباطيون أكثر يأسا من البيضاوين، 
طبقا لهذه االستشارة الواسعة التي يزيد 
العاصمة  عن  األخرى  الجهات  يأس  فيها 

بثلثي نقطة )0.76 في املائة(.
وصعوبة  قتامة  من  يزيد  مؤشر  وهو 
يعتقدها  التي  املقاوالتي  العمل  ممارسة 
أكثر من 60.65 في املائة، منها 57.46 في 
املائة من اإلناث، وتنزل في باقي الجهات

 بـ 3 نقط إضافية.
وتؤكد هذه اإلحصائيات:

أكثر  الــجــهــات  بــاقــي  مــغــاربــة  أن   )1
إيمانا من الرباط والدار البيضاء بالعمل 
الرأسمال  تركيز  زاد  وكلما  املقاوالتي، 
يزيد اليأس بن املدن والجهات املتفاوتة 
واضح  إيمان  دون  والرؤية،  املبادرة  في 
التطور  على  التكنولوجي  التطور  بتأثير 

ال  املغاربة  االجتماعي، ألن حوالي نصف 
يعتقدون بمثالية هذا الرهان، ويكاد خمس 
جدا  إيجابي  التحول  بأن  يجزم  الساكنة 
االستعمال  من  انطاقا  القريب  األفق  في 
التي  االتــصــاالت  لتكنولوجيا  الــواســع 

تستحوذ  على باقي التقنيات.
العمومية  املــدرســة  إصـــاح  أن   )2
سيحفز الطبقة الوسطى على العودة إلى 
سائدة  القناعة  وهذه  العمومي،  التعليم 
لدى األغلبية الساحقة، إذ تجاوزت 80 في 
أن  يؤكد  ما  وهو  املستجوبن،  من  املائة 
يصل  لم  املغرب  في  الخصوصي  التعليم 
يمكن  ال  التي  االستثنائية  الجودة  إلــى 

االستغناء عنها.
الشعب  لدى  العامة  القناعة  نسبة   )3
سينافس  الصحي  القطاع  بــأن  املغربي 
الخاص في األفق القريب، تكاد ال تتجاوز 
من  املــائــة  فــي   42 نسبة  ألن  الــنــصــف، 
العينة ال تعتقد بأن إصاح قطاع الصحة 

سيشكل الفارق.
رفاهية  فإن  االستشارة،  لنتائج  ووفقا 
املــواطــنــن هــي الــهــدف األســاســي الــذي 
ينبغي أن ينشده النموذج التنوي الجديد 
الفرص  تكافؤ  يليه  املائة(،  في   42.41(
)26.84 في املائة(، ثم الرخاء االقتصادي 
الصفحة  تــورد  كما  املائة(  في   15.72(

148 من الدراسة الصادرة مؤخرا.
وطلب البيضاويون الرخاء االقتصادي 
»الرفاهية« مطلبا  الرفاه، فيما جاءت  قبل 
لباقي الجهات التي ال ترى اإلنصاف بن 
 1 الرجل واملرأة هدفا أساسيا إال بنسبة 

الرباط  في  نقطة  بثلثي  وتزيد  املائة،  في 
و1.63  املائة  في   1.69( البيضاء  والدار 

في املائة على التوالي(.
ويكشف هذا املعطى، أن تكافؤ الفرص 
وصل  إذ  املغربي،  الشعب  لدى  املهم  هو 
الرخاء  طلب  متجاوزا  املائة  في   27 إلى 
جهة  من  يعني  املحدد  وهذا  االقتصادي، 
مطلب  االجتماعية  الــعــدالــة  أن  أخـــرى، 

رئيسي للنموذج التنموي الجديد.

 تقرير النموذج التنموي الجديد للمجلس 
االقتصادي واالجتماعي والبيئي يعتمد على 

خبرات أجنبية قد تتجاوز في أهميتها 
اللجنة الخاصة للنموذج، خصوصا وأن سوء 
التفاهم مع األحزاب قد ال يدعم الوصول 

إلى قيمة مضافة 

ال ينتقم االتحاد االشتراكي الذي يرأس 
املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي 
بل  لــأحــزاب،  الشامي،  رضــى  خــال  من 
ــراءات  اإلجـ تكرر  اللجنة  لجعل  يكرس 
واألهداف التي سطرها كمساهمة موجهة 
من املجلس إلى اللجنة الخاصة بالنموذج 

التنموي الجديد.
اعتمد  األوراق،  هـــذه  للعب  وتــبــعــا 
اإلفريقي  البنك  تــقــاريــر  على  املجلس 
تقرير  وعلى  ــدولــي،  ال والبنك  للتنمية 
2018 املعروف بـ»االمتحان املتعدد األبعاد 
للمغرب«، وعلى مجلس الحسابات، باسم 
املجلس  يكون  كي  جطو،  إدريــس  رئيسه 
االقتصادي واالجتماعي هو الوحيد الذي 

ينفرد بتسطير النموذج التنموي الجديد.
االقــتــصــادي  املجلس  تقرير  وأدمـــج 
الجديد،  التنموي  بالنموذج  الــخــاص 
 ،2016 عام  الصادرة  املالية  وزارة  رؤية 
وتقرير وزارة التربية الوطنية عن رؤيتها 
واملجلس   ،2030 ـ   2015 االستراتيجية 
واملندوبية  ــســان،  اإلن لحقوق  الوطني 
السامية للتخطيط، ورؤية املكتب الشريف 
للفوسفاط لـ 2025، وتقرير عزيمان حول 

 ،2012 ــارس  مل املتقدمة  الجهوية 
وعــلــى كــتــاب واحـــد لــريــاض بن 

اإلصــاحــات  حــول  الجليل  عبد 

 جاءت نتائج أكبر استشارة شعبية حول النموذج التنموي الجديد صادمة، إذ سجلت العينة الواسعة، نهاية الشرعية التاريخية، وجاء 
التراث يف حدود صفر باملائة، والعامل الثقايف والتقاليد واحد يف املائة يف حركة الحاضر املغربي، ويف حدود 5 يف املائة فقط 

ىلع مستوى التماسك االجتماعي، ينتهي مغرب ويبدأ آخر يعتقد بجواره ألوروبا )10.74 يف املائة( وتموقعه يف املتوسط واألطلسي 
من خالل  شراكتين مفتوحتين ىلع االتحاد األوروبي والواليات املتحدة بنسبة تصل إلى15.77 يف املائة. وبهذه األرقام، يعتقد املغاربة 

أن االستثمار يف الرأسمال البشري هو الحل ملستقبل أفضل للمملكة، وقد تجاوز املؤمنون بهذا الخيار كفة املعتمدين ىلع املوارد 
الطبيعية بـ 700 يف املائة.

يرى املغاربة أن النسيج االقتصادي والتماسك االجتماعي عامالن ليسا حاسمين يف النموذج التنموي الجديد، إذ سجال نسبا ضعيفة )2.4 
يف املائة و1.5 يف املائة ىلع التوالي(، وهو ما جعل استمارة املجلس االقتصادي واالجتماعي يف دراسته األخيرة، ترى حسب النتائج 

امليدانية، أن أهم إنجاز حققه املغرب يتمثل يف البنية التحتية.
ويعتبر العدل والصحة والتعليم، العناصر األقل ورودا يف اإلجابات، فيما املرفق النشيط هو األمن الوطني وبعده إدارة الضرائب بـ 20.73 

يف املائة.
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أعد الملف: عبد الحميد العوني

في أكبر استشارة 
شعبية في المغرب

ورقة المجلس االقتصادي واالجتماعي تهيئ لتعديل الدستور مع دخول 
اللجنة الخاصة في تدوير التكرار

موت ال�شرعية 
التاريخية 
والتقاليد 

والتما�سك 
االجتماعي 
يف النموذج 

التنموي 
اجلديد

النموذج التنموي الجديد يعيد إنتاج 
النموذج الحالي عبر »تقنين الريع« 
واالمتيازات كما يقترح المجلس 

االقتصادي واالجتماعي

يكشف معطى »تقنني 
الريع« عوض حماربته، يف 

تقرير اجمللس الذي 
يقوده االحتادي أحمد 

رضى الشامي بعد 
االستقاليل نزار الربكة، أن 

النموذج التنموي احلايل 
يريد ربح رهان الرقمنة 

الكاملة ال غري، عرب ما 
يسمى »النموذج التنموي 

اجلديد«، وهو ما ينسجم 
مع ما تسميه حركة 

»ضمري« يف الفصل األول 
من تقريرها: »إصالح« 
النموذج التنموي احلايل

العــددملف

بنموسى



االقتصادية في تونس: »استعجال البحث 
عن قيادة« الصادر سنة 2016 بالفرنسية.

إلى جانب خبراء املنظمات الدولية:
ــدر من  ــان ــان ري ــون وجـ ــ ــوان رام ـ خـ

»منظمة التعاون والتنمية االقتصادية«.
ـ ليلى فرح مقدم، ممثلة البنك اإلفريقي 

للتنمية باملغرب. 
التي  مالية  ـ  األورو  النظرة  جعل  مما 
املغرب  سفير  الشامي،  رضى  منها  جاء 
أقوى من  األوروبــي،  االتحاد  في  السابق 

اللوبي اإلفريقي في املغرب.
املؤسسة  فــي  االنــقــســام  هــذا  ويــبــرز 
املغربية بني »الرؤية األوروبية« و»الرؤية 
وستعاني  املــغــرب،  ملستقبل  اإلفريقية« 
الخلفية  نــفــس  ــن  م الــخــاصــة  الــلــجــنــة 
نهجهم  الستمرار  صناع  يريدها  التي 
في  املغربية  لاستثمارات  وتسويقهم 
الغد  في  املغربي  الرخاء  كعنوان  إفريقيا 
القريب، وهذا ليس دقيقا، ألن الرباط يجب 

أن تبدأ من مسألتني:
االقــتــصــاديــة  سياستها  تقييم   )1

واالستثمارية في إفريقيا.
2( الدخول في الجيل الجديد للشراكة 
األورو  الشراكة  اتفاق  لتقويم  أوروبا  مع 
ناجع  نــمــوذج  صياغة  قبل  مغربية،  ـ 
الحاكمني  من  املتوقعة  األهــداف  لتحقيق 

في العاصمة الرباط.
للمغرب«  االستراتيجي  »الغموض  إن 
شراكته  وبــني  ــا  أوروبـ مــع  شراكته  بــني 
جنوبـ  جنوب مع إفريقيا، لم تعد سياسة 
األحوال،  من  حال  بأي  ناجعة  أو  مجدية 
االقتصادي  املجلس  تقرير  ــإن  ف لــذلــك، 
ـ  األورو  الشراكة  تمتني  في  بعيدا  يذهب 
مغربية في مقابل توجهات أخرى، ويدعم 

توجه أحمد رضى الشامي الفاعل املدني 
واسع  بطيف  ناحظه  ما  وهو  اليساري، 
في تمثيل منصة املجتمع املدني في الئحة 
اإلنصات، يتقدمهم إدريس كسيكس وطه 
وغيثة  »كونيكت«  معهد  رئيس  بافريج 
ورئيسة  »املواطنون«،  جمعية  عن  لحلو 
»أفيم«، وحكيمة ناجي  رئيسات املقاوالت 
عن جمعية »تكافؤ الفرص«، ومديرة نشر 
»ماريانا«، والسعدية السيفي ممثلة هيئة 
بنهيمة  ــس  وإدري للمرأة،  املتحدة  األمــم 
وعلي بوعبيد وعبد العالي دومو والعربي 
أسماء  وهي  املالكي،  وطــارق  الجعايدي 
معروفة التوجه، وغيرهم، مع خبير دولي 
واحد من تونس دائما هو رياض بن عبد 
الجليل، وهو ما طرح تساؤالت كثيرة عند 

املتابعني.

رضى الشامي المنتصر للشراكة األوروبية 
عوض شراكة جنوب ـ جنوب مع إفريقيا، 
مدعوم من أحمد لحليمي العلمي االتحادي 
المعروف والمندوب السامي للتخطيط، إلى 

جانب إدريس جطو الرئيس األول للمجلس 
األعلى للحسابات وعبد اللطيف الجواهري 

والي بنك المغرب 

قد يبقى السؤال عالقا، ملاذا أدمجت أربع 
مؤسسات: القضاء املالي والبنك املركزي 
والتخطيط واملجلس االقتصادي، نظرتها 
في تقرير واحد قد يظهر قويا ومؤثرا على 
اللجنة التي عينها امللك لتحديد النموذج 
االتحاديون  ويتجاوز  الجديد؟  التنموي 
نحو  حزبهم  مساهمة  الــخــطــوة  بــهــذه 
اللجنة املذكورة، وإن خاطبوها من خال 
مؤسسة رسمية، وهو تطور غير مسبوق 
تقرير  تدوير  إلى  مدفوعة  ملكية  للجنة 

املجلس االقتصادي واالجتماعي.
لجنة  على  الضغط  أن  البعض  ويعتقد 
املضافة  القيمة  يوفر  بنموسى  شكيب 
ما  ــإن  ف وبالتالي،  مستقبا،  املطلوبة 
يطلق عليه املجلس االقتصادي »املستوى 
وتحقيق  املشترك  العيش  مــن  األفــضــل 
في  الحياتية  ملشاريعهم  املواطنني  جميع 
إطار من الرفاه«، هو عمل دولة ومجتمع، 
ألن  مسؤوليتها،  تــرك  للدولة  يمكن  وال 
أكثر  مــغــرب  ــل  أج مــن  الحقة  املــواطــنــة 
حياة  جــودة  للجميع  تكفل  ديمقراطية، 

أفضل.
ــا هي  ــتــســاؤل الـــحـــارق: م ويــبــقــى ال
الديمقراطية  لجودة  املقترحة  الخطوات 
مغربا  يريد  املجلس  تقرير  ألن  املغربية؟ 
الطريق  يحدد  ال  لكنه  ديمقراطية،  أكثر 
اإلشكالي  الوضع  وهذا  الهدف،  هذا  إلى 
فقبل  استراتيجي،  غموض  أمام  يجعلنا 
السؤال عن نموذج تنموي جديد أو بديل،  

البد من:
األولــــــويــــــات  مـــــع  ــم  ــســ ــحــ ــ ال  )1
إفريقيا  أو  أوروبا  تجاه  واالستراتجيات 

لبناء سياسة غير متضاربة.
الديمقراطية  جودة  معايير  تحديد   )2
امللكية  شكل  مــع  والحسم  املــغــرب،  فــي 
التقرير  يسميه  ملا  املتوخى  البرملانية 

»توسيع مسؤولية رئاسة الحكومة«.
ــب ســـــؤال مـــا هي  ــ ــراق ــ ويـــطـــرح امل
»الديمقراطية الحقة« الواردة في الصفحة 
أن  يؤكد  بما  املجلس،  تقرير  مــن   109

املغرب عاش »الديمقراطية املغشوشة«.
مفهوم  على  النموذج  بناء  ومحاولة 
األمة وعلى املصالحة االقتصادية التي لم 
تحدث، جعل التوتر في املغرب توترا حول 
السلطة غطاء الستعراض  فكانت  الثروة، 
القوة التي يجسدها الغنى واملال، ولذلك، 
واإلدمـــاج،  الــفــرص  وتكافؤ  فــاملــســاواة 
الذي  األضاع  مثلث  شكلت  ثاثة  عوامل 

ال تستقيم املسيرة خارجه.
رسم  إلــى  واللجنة  املجلس  ويسعى 
معالم خارطة الطريق املفضية إلى تنمية 
»الرفاه  تضمن  ومــســتــدامــة  مندمجة 
للمواطنني« من أجل شيء واحد ورئيسي 
يحتاجه النظام السياسي  في هذه املرحلة 
العصيبة: استعادة تعزيز رأسمال الثقة، 
فيما قد تتحول املحاولة إلى ربح وقت ال 

أكثر وال أقل.
لم  السياسي  االستبداد  ألن  جهة،  من 
ومن  االقــتــصــادي،  الفساد  عــن  ينفصل 
للتنمية  بديل  نموذج  أي  ألن  ثانية،  جهة 
الحالية يفرض معايير وجود الديمقراطية 
املواقع  لكل  وشموله  القانون  وصرامة 
والدوائر  الرأسمالية  واألســر  السيادية 
النافذة، فا يمكن بناء قيمة مضافة دون 
أسس غير مختلف عليها، خصوصا وأن 
التاريخية  الشرعية  أو  التقاليد  شرعية 
املجتمع  فــي  صفر  ــدرجــة  ال إلــى  نــزلــت 
للمجلس  ــة  دراسـ آخــر  حسب  املــغــربــي، 

االقتصادي واالجتماعي.
ــوقــوف  ــذا الـــصـــدد، ال ويــمــكــن فــي هـ
املجلس  بني  واضــح  أدوار  تقسيم  على 
االقتصادي واالجتماعي واللجنة الخاصة 
عينها  التي  الجديد  التنموي  بالنموذج 
للمجلس،  املقترحة  اإلجــراءات  ألن  امللك، 
األولــى،  سنوات  الخمس  حــدود  في  هي 
للجنة،  فمتروك  االستراتيجي  البعد  أما 
لذلك، فاالقتراحات املدلى بها إلى اآلن، لها 
طابع االستعجالية من أجل إعطاء إشارات 
وهو  ملموسا،  أمرا  التغيير  تجعل  قوية 
اإلصاحات  عقبة  لكن  املواطن،  يريده  ما 

نفسها تحتاج إلى تمويل.

تمويل اإلصالحات يطرح تحديا آخر على 
مستقبل المغرب 

الشامي  رضــى  أحمد  مجلس  يشترط 

»االلتزام  تقريره:  من   110 الصفحة  في 
أن  غير  ــاح«،  ــ اإلص ملواكبة  السياسي 

اللجنة جاءت غير حزبية.
ويــنــظــم الــتــقــريــر أمــريــن: »االلــتــزام 
وال  اإلصــاحــات«،  و»تمويل  السياسي« 
أو  التمويل  هــذا  مــصــادر  يناقش  أحــد 
دراسة غافه املالي من جهة، أو »االلتزام 
السياسي« للوصول إلى األهداف املسطرة.

إن مقاومة التغيير شكل مرتقب، حسب 
نفس املجلس، وبالتالي، فإن إجراء قطيعة 
عاجل،  شيء  القائمة  النماذج  بعض  مع 
هذه  إلنجاح  سنوات   5 حــدود  في  ألنها 

املهمة الشاملة.
واإلصاحات الهيكلية للدولة على مدى 
5 سنوات، تتطلب »عدالة االعتمادات« من 
املحاسبة،  يناقش  أحد  فا  اآلن فصاعدا، 
بل بناء نموذج جديد من تدبير االعتمادات 
األسلوب  مع  مقارنة  ينهي  شفافا  يكون 
للحسم  تحكيما  يتطلب  ما  وهو  السابق، 

في الخيارات املتاحة.
ويظهر أن ما يسمى النموذج التنموي 
تحاول  دينامية  من  أكثر  ليس  الجديد، 
العملية،  كل  على  املصداقية  تضفي  أن 
يعارضها،  من  تفاجئ  سريعة،  وبوتيرة 
الثقة،  اســتــعــادة  حــول  يـــدور  الــكــل  ألن 
السياسية  أحزابنا  أن  املجلس  ــرى  وي
وجمعياتنا  املدني  ومجتمعنا  ونقاباتنا 
مدعوة  املــقــاوالت،  واتــحــادات  املهنية 
حاجيات  مع  التأقلم  على  تعمل  أن  إلى 
بتعزيز  وتــبــادر  ــه،  ــحــوالت وت املجتمع 
ومشروعيتها  ومصداقيتها  تمثيليتها 

لدى املواطنني.
ومن أهم أهداف النظام، ضمان التوازن 
السليم، والتكامل املنتج بني الديمقراطية 
التي  التشاركية،  والديمقراطية  التمثيلية 
التكنولوجيا  بفعل  ملموسة  طفرة  تشهد 
الــرقــمــيــة وانــتــشــار شــبــكــات الــتــواصــل 

االجتماعي.

اشتراط المجلس االقتصادي واالجتماعي 
تنزيل النموذج التنموي الجديد بإشراف 

الملك وتوسيع صالحيات رئيس الحكومة، 
بغية إعادة ضبط المشهد السياسي

التنموي الجديد على  النموذج  يتوقف 
األمر  ألن  اإلصاحات،  على  امللك  إشراف 
يقتضي من الناحية اإلجرائية رفع تقارير 
وفق  الدولة،  رئيس  إلى  ومعللة  منتظمة 
هذا  تقدم  حول  سلفا  محدد  زمني  جدول 
املشروع املجتمعي، مع تضمينها تحليا 
شاما ملعدالت اإلنجاز، ولم يحدد التقرير 
التقرير  هذا  سترفع  التي  الجهة  هي  ما 
برئيس  متعلقا  األمر  كان  وإن  امللك،  إلى 
هناك  أن  نعرف  أن  املهم  ومن  الحكومة، 

اقتراح:
تتألف  وطــنــيــة  مــؤســســة  ــادة  ــي ق  )1
الجهات  ــاء  ورؤسـ الحكومة  رئيس  مــن 
وهــذه  الــوســاطــة،  مجال  فــي  والفاعلني 
املستشارين،  دور مجلس  القيادة تسحق 
دستورية،  غير  جديدة  مؤسسة  وإضافة 
ال   2011 لـ  الدستورية  الوثيقة  نص  ألن 
أن  سيفرض  املؤسسة،  هــذه  مثل  تضم 
تكون الحكومة بإطارين تنفيذيني: رئيس 
ورئيس  الجهات،  ــاء  رؤس مع  الحكومة 

الحكومة مع الوزراء.
لرئيس  املـــركـــزي  الــــدور  تــقــويــة   )2
االقتصادي  املجلس  ويضع  الحكومة، 
متعددة  قيادة  لوحة  يد  في  املبادرة  زمام 
املحفوظ  )االســتــراتــيــجــي،  املــســتــويــات 
لرئيس  التنفيذي  اإلجرائي  مقابل  للملك، 
إلى  الــنــمــوذج  يــعــود  الــحــكــومــة(، حيث 
الورقة،  هذه  في  الحكومة  رئيس  مبادرة 
القطاعي  مقابل  الشامل  املستوى  ويكون 
مقابل  والوطني  لــلــوزارات(،  )املنسوب 

الترابي )الذي يعود للداخلية(.
املبادر  الدور  النظرة، فإن  وحسب هذه 
املجتمعي  املشروع  في  الحكومة  لرئيس 
الجديد، يبدأ من توسيع صاحيات رئيس 
الحكومة، وهو ما يتطلب تعديا دستوريا.

وتهيئ ورقة املجلس االقتصادي لتعديل 
وصاحيات  مركزية  من  يزيد  دستوري 
رئيس الحكومة، وال يمكن اعتماد نموذج 

تنموي جديد دون دستور جديد.
وبني إقرار تعديات دستورية ودستور 
النموذج  ألن  قلقا،  املراقب  يبقى  جديد، 
دستور  ــدع  أب مــن  هــو  ــأزوم  املـ التنموي 

.2011
ومن هذه القاعدة يحاول النظام تصوير 
ركائزه،  كل  بتثوير  نفسه،  على  االنقاب 
»لكل  قاعدة  كسر  الحالة  هذه  في  ويمكن 
جديد«،  حكومة  رئيس  حكومية  واليــة 
الحكومة  رئيس  مواصلة  إمكانية  وخلق 
لواليتني إلتمام املشروع التنموي الجديد.

ما  فإن  السياسية،  الحسابات  وبلغة 
يجري يدفع إلى احترام األعراف املخزنية 
انطاق  مــن  متأت  األول  منطلقني:  مــن 
بعد   ،2021 في  التنموي  النموذج  تنزيل 
اللجنة املختصة في يونيو  انتهاء أعمال 
تنزيل  أي  سيكون  وبــالــتــالــي،   ،2020
صناديق  من  القادم  الحكومة  رئيس  مع 

االقتراع في السنة القادمة.
قيادة  على  قــائــم  الــثــانــي،  واملنطلق 
دستورية  لتعديات  الحالية  الحكومة 
التنموي  النموذج  على  للعمل  تهييئا 
الجديد، وقد تحول إلى مشروع مجتمعي 

جديد.
بعناية،  املــدروســة  اللعبة  هــذه  وفــي 

تحاول كل األطراف:
النموذج  عــن  اإلســامــيــني  إبــعــاد   )1
التنموي الجديد كي ال يؤثر على املشروع 

املجتمعي الجديد.
اللجنة الخاصة  2( إبعاد األحزاب من 
مع تحصني أعضاء هذه اللجنة املكلفة من 
امللك بمشاريع وأوراق عمل من املؤسسات 

الوسيطة تحديدا.
التي  الدستورية  التعديات  أن   )3
لن  الجديد  التنموي  النموذج  يفرضها 
األمــة،  ممثلو  يمررها  كي  حزبية  تكون 
إنتاج  على  الدولة  قــدرة  فــإن  وبالتالي، 
مسمى  تحت  جــديــدة  منتخبة  مؤسسة 
لتنزيل  املؤسسية«،  الوطنية  »القيادة 
طفرة  هــي  الجديد«  التنموي  النموذج 
مدروسة، ألن دستور 2011 انتهى عمليا 
بإسقاط نموذجه وبناء نموذج آخر يتطلب 

دستورا آخر.
وال غرو في أن يكون العمل الدستوري 
لم  جديد  ملغرب  حقيقية  بداية  الجديد 
يستطع أن يخرج من أحشاء النظام رغم 

رحيل الحسن الثاني.
4( الحضور القوي للفضاء الرقمي كي 
مقنعا  الجديد  التنموي  النموذج  يصبح 
الهدف املركزي لهذه  لجيل الشباب، وهو 
سياسيا،  يكن  لم  الريف  فحراك  البادرة، 
ــن خـــال الــنــمــوذج  ــاء الـــرد م ــك، جـ ــذل ل
دستور  فشل  ألن  مناورة،  التنموي، وهي 
بفشل   ينذر  املغرب  دمقرطة  في   2011
النموذج التنموي الجديد، إال إن زاد حجم 
الديمقراطية وممارستها إلى مستوى غير 

مسبوق يساير الشروط القادمة.
االجتماعية«  »الــحــراكــات  ضغوط  إن 
كما  الجديد،  التنموي  النموذج  سيولد 
فبراير   20 لـ  السياسي  الــحــراك  ضغط 
فكان دستور 2011، ولذلك فاملسألة تتعلق 
بمحاولة تقسيم جديد لاعتمادات املالية 
فكل  الثروة(،  )تقسيم  إيديولوجي  باسم 
أحد  يناقش   ال   2021 قبل  مــا  ــروات  ثـ
مصادرها، فيما يمكن تقييم ومحاسبة ما 

بعد 2021، تاريخ تفعيل النموذج.
يمكن  إجــراء،   183 داخــل  من  وطبعا، 
بالتأكيد القول بأن تجميعا تقنيا واسعا 
على  املختصة  اللجنة  قــدرة  وأن  حصل، 
ــراءات  اإلجـ ضــوء  على  الصياغة  إعـــادة 
املنشورة، سيكون مؤثرا على أمن األجيال 
الدولة  فمصداقية  املغرب،  في  الجديدة 
رهينة بالنموذج التنموي الجديد، فإما أن 
لن يقف عند  الذي  التحول  أو يقع  تنجح 

تغيير النظام، بل الدولة أيضا.
الدولة والنظام  لن يكون أي فصل بني 
إن  للمغرب،  املصيرية  السنة   ،2021 بعد 
بدأ تنفيذ النموذج التنموي الجديد، وفي 
قد  كما  للربح،  الفرصة  ستكون   ،2025

تكون الخسارة مضاعفة.
ــس  ــجــل ــب ورقـــــــة امل ــســ وحــ
يكون  أن  »يــجــب  االقــتــصــادي، 

العدد:  1057الخميس 09 يناير 2020 9

ينحاز اليساريون 
إلصالح النموذج 

احلايل، وإن فشل كل 
إصالح من تناوب 

اليوسفي إىل 
إصالحات اإلسالمي 
سعد الدين العثماين

  اليسار املؤسساتي أكثر جبنا من 
باقي أجنحة النظام التي تطالب 

بنموذج تنموي جديد

»اإلعمال الفعلي لإلطار المعياري 
لدستور 2011« كما يقول مجلس 
االتحادي أحمد رضى الشامي، دعوة 

لتعديل الدستور

ستشكل بداية التعديالت 
الدستورية، من بوابة 

احلقوق االقتصادية التي 
ترافقها تعديالت 

سياسية، تراجعا كبريا 
لروح 20 فرباير، وسيظهر 

للشارع بوضوح أن ثمار 
احلراك االجتماعي، جمرد 

تراجعات سياسية، وهو 
ربح تكتيكي ال معنى له

ملف العدد

الشامي



تجاوز  النظام  فهل  ملموسا«،  التغيير 
اإلصالحات إلى »تغيير من داخله«، أم أن 
اإلحساس القوي بضرورة القيام بمناورة 

أخرى يضغط على املشهد؟
عن  التقرير  خــالصــات  إحـــدى  تــؤكــد 
املسألة  ألن  الثقة«،  »اســتــعــادة  ضـــرورة 
ليست رغبة، بل حاجة مجتمعية لإليمان 
حاجتهم  بنفس  تغيير،  حدوث  بإمكانية 
من  الثقة  تسوده  مجتمع  في  العيش  إلى 
أجل إحياء »العيش املشترك« الذي يستند 

إلى منظومة »القيم املشتركة«.
ــل  ــداخ وبـــهـــذا الــخــصــوص، فـــإن امل
الرئيسية لبث روح هذا النموذج التنموي 
العمل  قيم  لغرس  املدرسة  هي:  الجديد، 
ثم  ــقــدي،  ــن ال ــحــس  وال املـــبـــادرة  وروح 
الحقوق،  إلى  الولوج  خالل  من  القانون، 
وتحصني املجتمع من الفساد واملحسوبية 
والزبونية والغش والتعسف واالمتيازات 

الغير العادلة وانتشار ممارسات الريع.
من  ليس  اإلعــالم،  هو  الثالث،  واملدخل 
فقط  للرد  بل  االستقصائي،  عمله  خــالل 
على خطابات التسفيه والعدمية والترويج 

لحتمية الفشل.
ــالم عــن سكته  ــراج اإلعـ ومــحــاولــة إخـ
مخطط  من  جزء  والناقدة،  االستقصائية 
إلى سنة  املقبول  أن اإلعالم  يفيد  متكامل 
لصالح  يقاتل  رسمي  إعــالم  هــو   2026

الرأي التنفيذي.
على  نعتمد  أن  ــال  ح ــأي  ب يعقل  وال 
ــي تــجــعــل اإلعــــالم مجرد  ــت ال ــة  ــارب ــق امل
»بروباغاندا» يقاتل لصالح الرسميني، وال 
النموذج  فرصة  أن  رغم  هفواتهم،  يتابع 
التنموي الجديد تبقى الوحيدة في األفق.

تقرير  مــن   113 الصفحة  فصياغة 
عن  واالجــتــمــاعــي  االقــتــصــادي  املجلس 
التنوي  الــنــمــوذج  فــي  املغربي  ــالم  اإلعـ
الجديد، لم تكن موفقة، ولم يصنعها خبير 
فإن  وبالتالي،  الصحافة،  وعلوم  مهن  في 
تحويل اإلعالم إلى »بروباغاندا« وحرمانه 
من سلطته االستقصائية، كارثة متوقعة ال 

يمكن أن تنزلق إليها اللجنة الخاصة.
منع  الخبراء،  إلى  التقرير  استناد  إن 
سوء الصياغة في أغلب اإلجراءات إال في 
ملنظومة  التطرق  وفي  اإلعــالم،  مسؤولية 
العدالة التي ال يثق فيها املغاربة، حسب 
فإن  وبالتالي،  حدثت،  التي  االستشارة 
آخر فقرة من التقرير)1( كانت »غير دقيقة 

وغير مهنية«.
باسم  جـــاء  األول  فــالــعــامــل  ولــذلــك، 
الثالث  والــعــامــل  املـــدرســـة«،  »مــؤســســة 
يخاطب  أن  وعوض  اإلعــالم«،  بـ»مؤسسة 
»مؤسسة  الــثــانــيــة  املــؤســســة  الــتــقــريــر 
»القانون«  اســم  إطــالق  فضل  العدالة«، 
في  واضحا  خلطا  شكل  ما  وهو  عليها، 
الجديد  الــنــمــوذج  تنزيل  استراتيجية 
بمعايير  تكون  أن  يجب  والتي  للتنمية 
آخر  من  املغرب  خرج  وإال  أساسا،  دولية 

سباق مع األفارقة إلى التنمية.

 ما يسميه المجلس االقتصادي »اإلعمال 
الفعلي لإلطار المعياري لدستور فاتح 

يوليوز 2011«، دعوة إلى تعديل الدستور، 
وهو تغيير كبير بحجم الوصول إلى 

دستور جديد 

الرفيع  الجزء  هو  املضامني،  تغيير  إن 
لإلطار  الفعلي  »اإلعــمــال  يــؤطــر  ــذي  الـ
ضمن  ويدخل   ،2011 لدستور  املعياري« 
تغيير  الورقة،  حسب  امللكية،  التوجهات 
بل  املواطنني،  تشمل  ال  وهي  العقليات، 
املغرب  ألن  أساسا،  املخزنية«  »العقلية 
الفشل  مقابل  في  الفرد،  تنمية  إلى  انتقل 
االقتصادي،  الــرخــاء  مسائل:  ستة  فــي 
الفرص،  تكافؤ  اإلدمـــاج،  الــفــرد،  تنمية 
السادس  والعامل  التضامن،  وتحقيق 

واألخير: االستدامة.
ويدخل املغرب عصر التكنولوجيا بـ 10 
في املائة من مجموع مقاوالته، كما يدخله 
أعرج، بدون جزء واسع من ساكنته التي 
ال تستفيد من ثمار التنمية، في ظل بطالة 
عالية وعمالة ذات جودة منخفضة القيمة، 

إذ تراجع املعدل من 32.400 منصب شغل 
 2000 سنتي  بني  سنويا  نمو  نقطة  لكل 
لكل  شغل  منصب   22.648 إلى  و2006، 
 15 وفقط  و2012،   2006 بني  نمو  نقطة 
بني  نمو  نقطة  لكل  شغل  منصب  ــف  أل
خسارة  أمــام  أننا  أي  و2018،   2012
نصف املناصب مع زيادة النمو، ألن النمو 

ال يحقق التنمية.
ولهذه العلة، يغادر املغرب 600 مهندس 

املغربية  الفيدرالية  وصرحت  سنة،  كل 
أن  واالتصاالت،  املعلومات  لتكنولوجيا 
خبرة  لهم  مغربي  ــار  إط  8000 حــوالــي 
وتشمل  سنويا،  الخارج  نحو  يهاجرون 
ويحتل  أيضا،  الطب  قطاع  املوجة  هــذه 
املغرب القاع في مؤشر تنافسية املواهب 
 100 املرتبة  باحتالله  »جيتيسي«  العاملي 

من أصل 125 بلدا.
وفي بلد غير متضامن، يعيش 66.9 في 
املائة من معاقيه بدون أي نظام للضمان 
املائة  فــي   38 جــانــب  إلــى  االجــتــمــاعــي 
أنظمة  من  نظام  أي  بــدون  الساكنة  من 
في   65 جــمــود  مــع  الصحية،  التغطية 
املائة من املغاربة في مراتبهم، وكل ارتقاء 
اجتماعي يرتبط بوضعية الوالدين املالية 

واالجتماعية )السوسيومهنية(.
يعيش  تــنــمــويــة،  ــة  ــدام اســت وبــــدون 
إذ  املياه،  بخصوص  أخرى  كارثة  املغرب 
االحتياطات  من  ضعيفة  الفرد  نسبة  أن 

املهددة  الجوفية  املياه  من  املتجددة  غير 
عن  الناتج  والتلوث  الصناعي  بالتلوث 
إضعاف  مع  الزراعية  املحاصيل  معالجة 

شديد في النظام اإليكولوجي.
وفي هذا الوضع، نجد أن قدرة الدولة 
على بناء نموذج تنموي جديد ينبني على 
للتربية  وطنية  منظومة  أولويات:  مربع 
جديد  جيل  املتعلم،  محورها  والتعليم 
تضمن  وبيئة  العمومية،  الخدمات  من 
يدعو  أن  وعـــوض  السليمة،  املنافسة 
دعا  الريع،  محاربة  إلى  الدولة  املجلس 

إلى تقنينه في كارثة أخرى على املستقبل، 
يدمج  لالقتصاد  هيكلي  تحول  إجراء  مع 
روح  على  ويرتكز  املنظم،  غير  القطاع 

املبادرة نحو خيارات أخرى.

 »تقنين الريع« عوض محاربته، يقتل 
ورقة المجلس االقتصادي واالجتماعي 

حول النموذج التنموي الجديد

األخير  التقرير  من   62 الصفحة  في 
ورد  واالجتماعي،  االقتصادي  للمجلس 
الثقة،  إلحياء  الكبرى  الخيارات  ضمن 
»تقنني الريع«، بما يجعل النموذج الجديد 
عدم  وسيكون  الحالي،  للنموذج  تدويرا 
إهدارا  اآلفة،  هذه  محاربة  إلى  الوصول 
على  والوطن  للمواطن  السياسي  للزمن 

حد سواء.
ــنــمــوذج الــتــنــمــوي ضـــرورة  ــرى ال ويـ
الرقمية  التكنولوجيا  استعمال  تعميم 
في املدارس والجامعات، وتحويل ضريبة 
كتلة  من  املائة  في   1.6( املهني  التكوين 
األجور دون تحديد سقف، واملوجهة حاليا 
ضريبة  إلــى  األســاســي(  التكوين  نحو 
تؤول عائداتها إلى حساب فردي لألجير، 

صحية  تغطية  ضــمــان  إلــى  بــاإلضــافــة 
شاملة لجميع املواطنني، مع إنشاء مركز 
استشفائي جامعي في كل جهة من جهات 
الخدمة  وتقديم  عــشــر،  اإلثــنــي  اململكة 
أو  ذاتي  شخص  لكل  املجانية  القضائية 

معنوي في السجل االجتماعي املوحد.
وطبقا للواقعية الشديدة التي تعتمدها 
أجهزة الدولة واألحزاب في إطالق نموذج 
تنموي جديد، فإن النموذج القديم يجري 

تحسينه من منطلق:
أغلب  على  وصية  الداخلية  إبقاء   )1

التحويالت  بعض  رفــع  مــع  القطاعات، 
واالعتمادات، وإنقاص أخرى.

النقل  بتقنني  مكلفة  هيئة  إحــداث   )2
الحضري. 

3( تقييد االستثناءات املمنوحة لفائدة 
برامج السكن االجتماعي.

رأس  على  إضافية  ضريبة  فــرض   )4
املال غير املنتج.

املائة  50 في  5( فرض ضريبة بنسبة 
التي  العقارات  على  املحققة  األرباح  على 

طرأ تغيير على وضعها.

 تمويل اإلصالحات مع مواصلة الريع عبر 
ما يسمى »تقنينه«، يكلف ميزانية الدولة 

50 مليار درهم سنويا، بما تصل معه 
ميزانية تنزيل النموذج إلى 250 مليار 

درهم، وهو رقم ضخم لن تتحمله الدولة

من  سنويا  درهم  ماليير   10 تعبئة  إن 
للدولة، و40 مليار  خالل امليزانية العامة 
درهم في شكل ضمانات بنكية سنويا، يرفع 
تكلفة تنزيل النموذج التنموي الجديد إلى 
في  ضمانات  أي  دون  درهــم،  مليار   250
بما  آخر،  إداري  نظام  بناء  إلى  الوصول 

يكون معه مؤدى هذه الخطوة، هو املزيد 
من الفشل )الجهوية املتقدمة( في املغرب، 
إعادة  بفعل  عمليا  املنتهي  النموذج  وهو 

تعريف التنمية في اململكة.
مقاولة   100 خلق  النموذج  هذا  ويرى 
في كل إقليم، لتصل إلى 10 آالف مقاولة 
صغيرة جدا سنويا على الصعيد الوطني، 

مع برنامج للمواكبة يشمل:
ضمانات(  )بــدون  شرفية  قروضا   )1

لفائدة أصحاب املشاريع.
القطاعني  بني  مشتركة  صناديق   )2
ــال املــخــاطــر  ــم ــرأس الـــعـــام والـــخـــاص ل

مخصصة ملختلف مراحل التمويل. 
وآليات  األعــمــال  حاضنات  شبكة   )3

تسريع نمو املشاريع. 
4( شبكة لتبادل املعلومات.

متداولة  االقتراحات  يجعل  ما  وهــذا 
ومعروفة لدى اإلدارات املغربية، لكن الكل 
يتعلق بتفعيل اإلجراءات، وتفعيل اإلطار 
الجهوية  وتفعيل  للدستور،  املعياري 
تفعيل  أزمــة  فاألزمة  لذلك،  والالتمركز، 
املغاربة  لدى  العملية  العقيدة  غياب  مع 
ودولتهم، وبحضورها، يمكن حل املعضلة 

الحالية.

المسألة تتعلق بنموذج تنموي بديل، 
وليس بتجديد اإلطار المعياري للنموذج 

التنموي الحالي

لقد حرص جوزيف برونيت جايلي، في 
ندوة 20 ـ 23 مارس 2018، على التدقيق 
بديل»)2(،  »نموذج  في  املغرب  إرادة  بني 
أو نموذج تجديدي يسمى جديدا، ليكون 
السؤال: هل نحن أمام قطائع مع النموذج 
استمراريته؟  مع  أم  الحالي،  التنموي 
من  املــغــربــي  مــوقــع  ــة  اإلجــاب وسيحسم 

املستقبل.
خرج  بنهيمة،  إدريـــس  أن  ونــالحــظ 
عبر  أفكاره  نقل  قبل  كيل»)3(  »تيل  في 
ليتأكد  واالجتماعي،  االقتصادي  املجلس 
املجلس،  اعتمدهم  الــذيــن  الــخــبــراء  أن 
لــنــســق يــخــنــق لجنة  وفــــروا تــرويــجــا 
السكة  شكيب بنموسى، كي ال تخرج عن 

املرسومة.
املجتمع  »ضــمــيــر«  جمعية  وســبــقــت 
النموذج)4(  حول  رؤيتها  لرسم  املدني، 
إصــالح  األول:  الــفــصــل  ــي  ف رأت  وقـــد 
النموذج التنموي الحالي)5( فقط، ورأى 
في  الرقمنة)6(  من  املزيد  األعمال  رجال 
االمتيازات  تمس  ال  غير،  ال  الخطوة  هذه 

واقتصاد الريع.
العشرية  دخــول  في  يرغب  املغرب  إن 
والعشرين  الــواحــد  الــقــرن  مــن  الثانية 
بمتنفس وهامش إضافي من الحركة، كي 
التقليدي  واقتصاده  امتيازاته  يواصل 

دون تغييرات كبيرة.
إعــادة  هو  الجديد،  النموذج  وإطــالق 
في  األزمـــة  ميكانيزمات  لنفس  تكييف 
منتج  وبشكل  بنمط  رقــمــي،  آخــر  إطــار 

لالستمرارية.
ويؤطر التقدميون عملية إعادة اإلنتاج 
خالل  مــن  بنموسى،  لجنة  إطـــالق  قبل 
مؤسسات الوساطة، وهي نفسها جزء من 
األخيرة  االجتماعية  الحركات  ألن  األزمة، 
في  املباشر  وفشلها  محدوديتها،  كشفت 

امليدان وفي اإلقناع. 
استمرار  في  النظام  يرغب  وحاليا، 
يبرر  جديد  بغالف  االقتصادية  امتيازاته 
القيم  استهالك  وسيجري  السياسة،  هذه 
املجتمع  يفرضه  وما  واملعاصرة،  الذاتية 
األمــور  لكن  مــواتــيــة،  بطريقة  الــرقــمــي 
التكييف  حــال  ــأي  ب يمكن  وال  تعقدت، 
املباشر للنموذج التنموي الحالي بآليات 
االجتماعي  الــحــراك  بــواعــث  مــن  تخفف 
في  يجد حاليا  ال  الذي  الشبابي  والتمرد 
بوابة  والدستوري  السياسي  اإلصــالح 
النضال  يفضل  ما  بقدر  مشاكله،  لحل 
الجماهيري من أجل الوصول إلى حقوقه 
أسس  ما  وهو  واالجتماعية،  االقتصادية 
االمتيازات  تدوير  يعيد  شكلي  لتحول 

والريع.
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  قيادة رئيس الحكومة للنموذج التنموي الجديد تحت اإلشراف الدوري للملك، هو اقتراح 
المجلس االقتصادي واالجتماعي الذي أثار لوبيات ومستشارين

مليار دوالر 
لتمويل النموذج 
التنموي الجديد
تكلفة عالية لتمويل النموذج 
التنموي اجلديد تصل إىل 250 

مليار درهم، أي 26 مليار دوالر، 
وهو رقم ضخم قد يسبب يف 

قروض سيصل معها الدين 
العمومي بالنسبة للناجت 

الداخلي اخلام إىل ما يزيد عن 
100 يف املائة، وهي حالة 

إفالس كامل، واملغرب بني 
خيارين: إفالس النموذج التنموي 

احلايل أو إفالس مايل جراء رفع 
الدين إىل ما يتجاوز 100 يف 

املائة من ناجته الداخلي اخلام

  املغرب يختار بني إفالسني، واحلكومة تدير األزمة بالقروض اإلضافية، ألن 26 مليار 
دوالر لتمويل النموذج التنموي اجلديد، قد يتحول إلى »مناورة إعالمية«
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العثماني

بنشعبون



عرفت كرة القدم الوطنية 
خــالل الــســنــوات األخــيــرة 
مع  مقارنة  كبيرة  صحوة 
بفضل  ا�اضية،  السنوات 
سهر ا�كتب ا�سير للجامعة 
قطاع  هيكلة  إعـــادة  على 
باالهتمام  وذلك  القدم،  كرة 
بالبنيات التحتية، وبمراكز 
ا�نح  ومضاعفة  التكوين، 
ا�تأهلة  خــاصــة  لــألنــديــة، 
اإلفريقية،  البطوالت  إلــى 
بسرعة،  أكله  أعطى  والذي 
ا�وسم  خــالل  الحظنا  كما 
نهضة  وصــــول  ــر،  ــيـ األخـ
ــى نــهــايــة كــأس  بــركــان إلـ
ــحــاد اإلفــريــقــي، حيث  االت
ــفــس  ــزم بــمــشــقــة األن ــهـ انـ
الترجيحية  وبــالــضــربــات 
ــام فــريــق قــوي وشــرس  أمـ
هذا  في  طويلة  تجربة  وله 
ا�جال،  وهو نادي الزمالك 

ا�صري.
الرياضي  الــرجــاء  فريق 

كأس  نهاية  لعب  اآلخر  هو 
احتضنتها  التي  السوبر 
هزم  مــن  وتمكن  ــدوحــة،  ال
ــودة  ــع فــريــق الــتــرجــي وال
ــى الــعــاصــمــة  ــ ــلــقــب إل بــال

االقتصادية.

الوداد يكشف «عورة» 
وفساد االتحاد اإلفريقي

 
كروي  حدث  أكبر  ويبقى 
اإلفريقية،  الساحة  عرفته 
خالل  ا�ــســتــور  فضح  هــو 
لكأس  النهائية  ا�ـــبـــاراة 
عصبة األبطال، التي جمعت 
ــوداد الــريــاضــي  ــ ــادي الـ ــ ن
بالترجي التونسي، الخبير 
في ا�ؤامرات وشراء الذمم.

ــاب،  ــذه فــفــي مـــبـــاراة ال
ــت الــكــونــفــدرالــيــة  ــن ــي ع
ا�صري  الحكم  اإلفريقية، 
ا�ثير للجدل جهاد جريشة، 
بشكل  منحازا  ــان  ك الـــذي 

ــى الــفــريــق  مــبــالــغ فــيــه إلـ
التونسي، وأكد ذلك برفضه 
لــضــربــات جـــزاء واضــحــة، 

ورفض هدفا ثانيا للوداد.
الفضيحة،  ــذه  هـ ــام  ــ أم
قررت }الكافz، ولدر الرماد 

هذا  توقيف  العيون،  على 
ــر قبل  الــحــكــم ســتــة أشــه
أمام  الــقــرار  هــذا  تلغي  أن 

استغراب العالم الكروي.

«الفار» وصمة عار

ــاراة اإليـــاب  ــب تــمــيــزت م
لفريق  كــبــيــرة  بــســيــطــرة 
الوداد توجها وليد الكارتي 
الحكم،  ألغاه  رائــع،  بهدف 
لهذا  الجميع  واســتــغــرب 
الالعبون  ليطالبه  الــقــرار، 
 zالفار{ تقنية  إلى  بالرجوع 
بـzفعل  معطال  ــان  ك الـــذي 
ــوداديــون  ال ليقرر   ،zفــاعــل
عـــدم اســتــئــنــاف ا�ــبــاراة، 

والبقية يعرفها الجميع.
الــذي  الكبير  التعاطف 
لدن  مــن  ــوداد  ــ ال بــه  حظي 
ــل اإلعــــالم الــقــاريــة  ــائ وس
باالتحاد  ــع  دف والــعــا�ــيــة، 

انطالقا  يقرر  أن  اإلفريقي 
اختصار  ا�ــوســم،  هــذا  من 
مباراة  في  النهاية  مبارتي 
محايد. ملعب  وفي  واحدة، 

ولألسف،  اإلجــراء  هذا  لكن 
لم ينصف الوداد الذي ضاع 
منه اللقب اإلفريقي، بسبب 
وخبث   ،zالـــكـــاف{ ــســاد  ف
ا�ـــســـؤولـــ� الــتــونــســيــ� 
على  ــطــرون  ــســي ي ــن  ــذيـ الـ
اإلفريقي  االتــحــاد  دوالــيــب 
رقيب،  وال  حسيب  بـــدون 
الوقت  نفس  في  مستغل� 
الرئيس  شخصية  ضعف 
ــد، وإغــرائــهــم  ــم أحــمــد أح
أعضاء  من  للعديد  ــادي  ا�

هذا الجهاز الفاسد.
أن  نتمنى  العموم،  على 
تكون السنة الجديدة 2020 
واأللقاب  التوهجات  سنة 
الرياضات  لجميع  الدولية 

الوطنية.
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حصيلة موسم 2019
● نحن صنعنا ا�حاوالت والوداد انتصر

العامري، مدرب رجاء بني مالل
● هللا يعطينا وجهك.

● 52 سيرة ذاتية �درب� أمام مكتب الزمامرة!!
الصباح

● واش عندنا بعد 52 مدرب؟
● االستغالل السياسي ينخر الجسم الرياضي

حكيم دومو، الرئيس السابق للنادي القنيطري
● واش هذا مازال عايش؟

...zاللي ما يفيدنيش.. تبكي ّمو ال تبكي أمي{ ●
العجالني، مدرب أولمبيك خريبكة 

● آش هاذ ا�ستوى }يا ولد ّموz؟
دون  خريبكة  أو�بيك  تدريب  عقد  على  وقعت   ●

أن أقرأه...
المدرب العجالني

● كنت غير عاطل، اللي جات مرحبا بيها...
● سأقوم بمراجعة مراكز بعض الالعب�

طاليب، مدرب الجيش الملكي
● عليك بمراجعة أوراقك..

● هذا ما يحتاجه الوداد ليتعافى..
المساء

● كون كان }الخوخz يداوي كون داوا راسو!
● قدمنا هدية ثمينة لوادي زم

فاخر، مدرب حسنية أكادير
● هدية رأس السنة، هللا يخلف عليك.

● الكوكب ا�راكشي ينتظر شركة الطيران ليبرم 
الصفقات!!

جرائد
● إيلى غير كانوا هاذوك الصفقات ا�شبوهة، بالش...

● استقالة البيضي، رئيس يوسفية برشيد 
صحف
● قديمة هاذي، دارها قبل منو رئيس اتحاد طنجة ورجع.

مدى  التيازي  الحكم  توقف  التحكيم  لجنة   ●
الحياة

األحداث
● مالو قتل؟ ياك غير عطا 3 ضربات جزاء لخريبكة!

 ƒ∏◊ ∫Éªc »eÓYEÓd …ƒb Qƒ°†M
¢ùfƒàH á«ÑŸhC’G áæé∏dG ´ÉªàLG ‘
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قالوا ونقــــــــــــول

 «you will never walk alone ..ال تمشي أبدا وحيدا»

فرحة رجاوية بالفوز بكأس السوبر

الحكم جريشة اِّـثري للجدل

á›ÈdG ≈∏Y Éæbôa AÉµHh ∫ƒHôØ«d ¢ShQO
للتأمل

ونحن  طويلة،  سنوات  ومنذ  كروي  موسم  كل  في 
وهي  األسطوانة،  نفس  األندية  رؤســاء  من  نسمع 
تأتي  وال   ،zتوافقهم{ ال  التي  البرمجة،  على  بكاؤهم 
على هواهم، ليبدؤوا في شن حمالت مسعورة بدون 
وعلى  االحترافية،  والعصبة  الجامعة،  على  جدوى 

لجنة البرمجة.
الذي  وا�فيد  البليغ  الدرس  هو  حديثنا،  مناسبة 

ليفربول  ــادي  نـ لقنه 
بشكل  ا�غربية  للفرق 
األندية  ولبعض  عــام، 
ــي تــــشــــارك فــي  ــ ــت ــ ال
بـــعـــض ا�ـــســـابـــقـــات 
والعربية،  اإلفريقية 
دائما  تطالب  والــتــي 
ذلك  وتبرر  باألفضلية، 
على  للمغرب  بتمثيلها 

الواجهات الدولية.
الذي  ليفربول  نادي 
شارك مؤخرا في كأس 
بمدينة  لألندية  العالم 
ــة،  ــطــري ــق ــة ال ــدوحــ ــ ال
ــه  ــاراتـ ــبـ وأجــــــــرى مـ
مونتيري  ضد  ــى  األول

ا�كسيكي يوم األربعاء 18 دجنبر ا�نصرم، كان عليه 
في نفس الوقت أن يجري يوم الثالثاء 17 من نفس 

الشهر، ربع نهاية كأس إنجلترا ضد أستون فيال.
يخلق  أن  الكبير  الفريق  هــذا  بإمكان  كــان  لقد 
ضجة لدى الجامعة اإلنجليزية، ألنه هو اآلخر يمثل 
ينتقد  األندية، وأن  العظمىz في مونديال  }بريطانيا 

البرمجة، لكن شتان ب� ليفربول وجل أنديتنا.
ليفربول تقبل الواقع بروح رياضية، واحترم بشكل 

يورغن  مدربه  لسان  على  جــاء  كما  البرمجة  كبير 
بالفريق  يرحل  أن  فضل  بل  يشتك،  لم  الذي  كلوب، 
الفريق  لشباب  الفرصة  وأعطى  الدوحة،  إلى  األول 
الذين خاضوا اللقاء الهام، لكنهم انهزموا بخماسية 

بالرغم من ا�ستوى الجيد الذي ظهروا به.
الفيلسوف  ربح  الثقيلة،  الهزيمة  هذه  من  فبالرغم 
في  عليه  يعتمد  أن  وبإمكانه  بكامله،  فريقا  كلوب 
ــام،  ــ ــن األيـ الـــقـــادم مـ
من صغر سن  وبالرغم 
الالعب�، ألنهم كسبوا 
يفتقدها  الــتــي  الثقة 
ــان  ــر زمـ ــ ــرو آخ ــســي م
الشباب،  العبيهم  في 
دائما  يبحثون  ألنهم 
الجاهز،  الــالعــب  عــن 
أن  لفرقهم  يمكن  وال 
تــلــعــب مــبــارتــ� في 
بينما  واحــد،  أســبــوع 
على  اإلنجليز  يلعب 
ــوص مــبــاراة  ــص ــخ ال
كل  األحيان  بعض  في 
الحديث  دون  يــومــ�، 
}السوكينغ  أيـــام  عــن 
العريق،  الحقيقي  ــراف  االحــت بــ�  فشتان   ،zداي
والهواية القاتلة التي سكنت و}عششتz في أجساد 

فرقنا ا�تواضعة.
بكأس  التتويج  من  تمكن  ليفربول  ففريق  للتذكير، 
النهاية  مباراة  في  فوزه  بعد  البطلة  لألندية  العالم 
على فالمينغو البرازيلي، ليضيف هذا اللقب الوحيد 
الذي كان ينقصه، للعديد من األلقاب والبطوالت التي 

توج بها.

مثل اإلعالمي الكبير، ونائب رئيس 
األستاذ  األو�بية،  الوطنية  اللجنة 
االجتماع  خالل  ا�غرب  لحلو،  كمال 
الذي انعقد بتونس، وفي كلمة ألقاها 
با�ناسبة، وجه رئيس ا�نطقة األولى، 
الشكر والتنويه إلى اللجنة الوطنية 
على  ولرئيسها  التونسية  األو�بية 
حفاوة االستقبال، كما هنأ الشعب� 
نجاح  على  والــجــزائــري  التونسي 
والرئاسية  التشريعية  االنتخابات 
ألشغال  النجاح  متمنيا  ببلديهما، 
إلى  الرامية  األولى  ا�نطقة  اجتماع 
على  ونحن  خاصة  الجهود،  توحيد 
األو�بية  األلــعــاب  انطالق  مشارف 

التي ستحتضنها طوكيو اليابانية.
للتنظيم  لــحــلــو  ــال  ــم ك وتــطــرق 
اإلفريقية  لأللعاب  وا�حكم  الناجح 

من  بالرغم  ا�غرب  احتضنها  التي 
ألعاب  أول  وكــانــت  الــوقــت،  ضيق 

تجمع أبرز أبطال القارة السمراء.
الوطنية  اللجنة  لرئيس  فقد سبق 
الدعوة  وجه  أن  التونسية  األو�بية 
ــيــس الــلــجــنــة األو�ــبــيــة  لــنــائــب رئ
لحضور  لــحــلــو،  كــمــال  ا�ــغــربــيــة، 
تطرق  ــذي  ال الــهــام،  االجتماع  هــذا 
وخرج  ا�واضيع،  من  العديد  إلــى 
شك  وال  ستعطي  مهمة  بتوصيات 
دفعة جديدة لنشاط الحركة األو�بية 
وقد  األولـــى،  با�نطقة  والرياضية 
بالتدخالت  الحاضرين  جميع  أشاد 
نظرا  لحلو،  كمال  لألستاذ  القيمة 
اكتسبها  الــتــي  الكبيرة  للتجربة 
في  سنة  أربــعــ�  مــن  أكثر  حــوالــي 

ا�جال الرياضي واإلعالمي.

جمعية اللجان الوطنية األولمبية اإلفريقية (المنطقة األولى)

كمال لحلو نائب رئيس اللجنة الوطنية األوِّـبية ورئيس اِّـنطقة األوُّـ
 مع بعض أعضاء اللجنة.

ليفربول بطل العالم لألندية البطلة



العلوي:  مصطفى  الراحل  يحكي 
))أثناء إحدى القمم العربية، وكان 
من  عليها  قد صرف  الثاني  الحسن 
على  يحصل  أن  دون  الخاص  ماله 
عربية  ــة  دول أيــة  من  مساهمة  أيــة 
للندوة  عقده  وأثناء  التمويل،  في 
الصحفية الختامية، بحضور مئات 
رافقوا  الــذيــن  الــعــرب  الصحفيني 
بني  جالسا  كنت  ــهــم،  دول ــاء  رؤسـ
عيسى  املرحوم  بجانب  الصحفيني 
بن شقرون، وكان وقتها نائبا ملدير 
وكالة املغرب العربي لألنباء، وأثناء 
إلقاء الصحفيني ألسئلتهم، فوجئت 
بأحد املخازنية بزي مدني يأتي عند 
عليه  وينحني  شقرون،  بن  عيسى 
األعني  عن  بعيدا  له  يقدم  أن  قبل 
ورقة.. سرعان ما سلمها لي عيسى 
موجهة  كانت  ألنها  فتحها،  أن  بعد 
حول  »ضع سؤاال  بها  ومكتوب  لي 
املساهمة العربية في التحضير لهذا 
السؤال،  وضعت  وفعال  املؤتمر«، 
بسرعة  الحسن  امللك  عنه  ليجيب 
في  وزيري  سحنة  إلى  انظر  قائال: 

التي  ــة  األزم عالمات  لترى  املالية 
خلقها التحضير لهذا املؤتمر((..

العلوي  مصطفى  تــحــدث  هــكــذا 
عن إحدى الحاالت التي يظهر فيها 
ومساعدا  للملك  صديقا  الصحفي 
لرئيس  الحقيقي  و))الصديق  له، 
الدولة هو الذي يرتبط معه بتكامل 
حميمي بعيدا عن كل تأثير مصلحي 
أو مادي، فالصحفي ورئيس الدولة 
العليا  املصلحة  خدمة  في  معا  هما 
السؤال  أما  يجمعهما..  الذي  للبلد 
كل  ــي  ف الصحفيني  يـــؤرق  الـــذي 
فهو:  والحاضرة  املاضية  العهود 
أجاب  فقد  الصحف؟  امللك  يقرأ  هل 
عنه امللك الحسن الثاني في حواره 
مع صاحب كتاب »ذاكرة ملك«، الذي 
يؤثر  املطبق  الصمت  أن  اعتبر 
سلبا على اسقرار األنظمة، فقد قال 
ناجعة  وسيلة  هناك  إن  امللك:  له 
إلسقاط جدار الصمت.. وهي قراءة 
يتعلق  فيما  الصحف  ألن  الصحف، 
عندما  وحتى  خرساء،  ليست  بها 
يرام،  ما  أحسن  على  األمــور  تكون 

ترى الصحف غير متفقة..((، حسب 
كتابه  في  الراحل  القيدوم  حكاه  ما 

»مذكرات صحافي وثالثة ملوك«.
قــصــص الــصــحــافــي الـــراحـــل 
الحسن  امللك  مع  العلوي  مصطفى 
القيدوم،  حكى  وقد  كثيرة،  الثاني 
عبد  السابق  األول  الوزير  أن  كيف 
رأس  على  وقف  اليوسفي  الرحمان 
بينما  الثاني  الحسن  الراحل  امللك 
ــع الئحة  ــراج ي ــر  ــي ــذا األخ ــان هـ كـ
بني  ليعثر  الــصــني،  ــى  إل مرافقيه 
األسماء على اسم مصطفى العلوي، 
فقال امللك لعبد الرحمان اليوسفي: 
له:  فقال  العلوي؟  معك  تأخذ  ملاذا 
الصحفي  الــعــلــوي  مصطفى  ــذا  ه
املعروف، ملاذا تأخذه معك؟ فقال له: 
فوافق  الوحيد،  الصحفي  ليس  إنه 
الوفد..  هذا  في  على حضوره  امللك 
وقد كان امللك الحسن الثاني يتتبع 
عمل الصحافي مصطفى العلوي عن 
))ففي جلسة عمل بينه وبني  قرب، 
الداخلية واإلعالم  وزيره القوي في 
يدرس  كان  البصري، وحني  إدريس 

املــنــاظــرة  تنظيم  تــفــاصــيــل  مــعــه 
 ،1993 ســنــة  لــإعــالم  الــوطــنــيــة 
كل  على  البصري  أطلعه  وبعدما 
أنعم  الذين  التفاصيل، وعلى الئحة 
عليهم باألوسمة من رجاالت اإلعالم، 
بقوله:  الثاني  الحسن  امللك  فاجأه 
الصحافي  صدر  وشح  وباملناسبة، 
العرش  بــوســام  العلوي  مصطفى 
الوزير  ليبتلع  فـــارس،  درجــة  مــن 
العام  كاتبه  وينادي  ريقه،  البصري 
أخبر  له:  ليقول  معنينو  الصديق 
حضور  بضرورة  العلوي  مصطفى 
باسم  ألوشحه  الختامية،  الجلسة 

جاللة امللك(( )نفس املصدر(.
الصحافي  يــكــون  أن  ــة  غــراب ال 
ــوي حـــاضـــرا في  ــل ــع مــصــطــفــى ال
الحسن  الـــراحـــل  ــك  املــل حــكــايــات 
الثاني  »الحسن  ورث  فقد  الثاني، 
املظلوم« هذا االنفتاح على الصحافة 
من والده امللك محمد الخامس، وقد 
عندما  له حاضرا  املغفور  امللك  كان 
كان امللحق اإلعالمي للقصر، موالي 
صحفي  مع  يتعارك  العلوي،  أحمد 

الشوفاني  هو  القصر  داخــل  آخــر 
الفاسي، حتى أنهما سقطا معا على 

األرض..
))فتحت  العلوي:  الراحل  يحكي 
تاريخ  فــي  جــديــدا  سجال  األقـــدار 
بن  محمد  فــكــان  املــنــهــار،  املــغــرب 
الـــذي ساقته  الــرجــل  يــوســف هــو 
قبضة  فــي  وهــو  ليتحول  األقـــدار 
قفص  فـــي  وشــعــبــه  ــة  ــايـ ــوصـ الـ
فيه  كانت  زمان  زعيم  إلى  الحماية، 
الزعامة نادرة، وشهم في عهد كانت 
ومجاهد  منعدمة،  الشهامة  فيه 
قد  املجاهدين  كل  فيه  كان  عهد  في 

استشهدوا..((.
بأسلوب  يحكي  املــصــدر  نفس 
شــيــق عــن زمـــن املــلــك املــغــفــور له 
سائر  وأنــا   ..(( الخامس:  محمد 
من  اآلالف  عشرات  مع  جنازته،  في 
تلك  ذكريات  أستعيد  كنت  الباكني، 
معه  عشتها  التي  القصيرة  األيــام 

ــى  وأنـــا أقــطــع خــطــواتــي األول
ــق الــصــحــافــة،  ــري فـــي ط
من  أفـــكـــاري  مستلهما 

إعداد
سعيد الريحاني

خاص

مصطفى العلوي.. عندما يصبح الصحفي 
صديقا لرئيس الدولة
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الراحل مصطفى العلوي

بين خدمة المصلحة 
العليا للبالد والموقف 

العدائي لألجهزة



ابتسامته،  مــن  ــي  وآمــال كلماته، 
ــي مــن وداعـــتـــه، وصــبــري  ــدوئ وه
مــن مــعــانــاتــه، وعــصــامــيــتــي من 
نحن  كنا  األيــام  تلك  خالل  سيرته، 
أكثر  يوميا  فيها  نراه  الصحفيني، 
من مرة، كانت أجملها تلك الساعات 
كان  حينما  صباح،  كل  من  املبكرة 
شارع  في  اليومية  بجولته  يقوم 
النصر  وشـــارع  الخامس،  محمد 
يسوقها  »األوبــيــل«  سيارته  على 
بنفسه ويقف في الضوء األحمر، ثم 
الرسمية  األنشطة  في  يوميا  نراه 
كل زوال، حيث كان حريصا على أن 
يحضر الصحفيون بجانبه، في زمن 
بعد  أصيب  قد  العالم  فيه  يكن  لم 
بعاهة الهاجس األمني، وال بتقليعة 

البادج.
ما  أنه  مثلي  كيف ينسى صحفي 
بإصداري  عليه  هلل  رحمة  علم  إن 
حتى  حياتي،  فــي  املــجــالت  ــى  ألول
ســــارع إلـــى تــشــجــيــعــي بــرســالــة 
فيها  لــي  يــدعــو  بنفسه،  أمضاها 

غيري،  ينسى  وكيف  بالتوفيق.. 
ــي ولــجــة ســال،  كــصــانــع الــزلــيــج ف
الفينة  بــني  إلــيــه  يحضر  ــان  ك ــه  أن
في  الشاي  معه  يشرب  ــرى،  واألخـ
ويناقشه..  ويحاسبه  مشترك  براد 
الذين  السياسيون  ينسى  كيف  أم 
بعاهة  االســتــقــالل  غـــداة  أصيبوا 
التعنت، وذهب بعضهم إلى متاهات 
العنف، فقال عنهم مقولته الشهيرة: 
بيضاء  السياسية  ممارستي  »إن 
تلطخها  أن  يمكن  ال  هذا،  كجلبابي 
قطرة دم«(( يقول مصطفى العلوي.

ــان املــلــك الــراحــل محمد  هــكــذا ك
للصحافيني،  صــديــقــا  الــخــامــس 
ونفس الخاصية ورثها امللك الراحل 
الحسن الثاني عن والده، ومن تم ال 
غرابة أن تجد مستشارا ملكيا، مثل 
الذي  هو  بنسودة،  أحمد  الــراحــل 
يتولى كتابة تقديم كتاب عن محمد 
العلوي،  مصطفى  ملؤلفه  الخامس 
قائال:  عمله  فــي  عليه  ويثني  بــل 
صحفيا  العلوي  مصطفى  ))عرفت 
والشك  الكلمة،  حاد  املالحظة،  الذع 
النقد  وأساليب  بمدارس  تأثر  أنه 
والسياسي  االجــتــمــاعــي  ــي،  ــ األدب
نكهة  ففي أسلوبه  لعصور مختلفة، 
ــرأة فــكــري أبــاضــة،  الــجــاحــظ، وجـ

العزيز  وعــبــد  ــي،  ــازن امل وسخرية 
البشري، ولقد كنت متتبعا لنشاطه 
الصحفي، ليس فقط بدافع الفضول 
أن  أتـــوق  كنت  ألنــنــي  بــل  املهني، 

الصحفية..  التجربة  وتتطور  تنمو 
مصطفى  ــتـــاذ  األسـ ســاهــم  ــد  ــق ول
في  تنكر  ال  بارزة  مساهمة  العلوي 
الناقدة  الصحافة  مدرسة  تأسيس 

الالذعة..((.
هلل،  بنعبد  عـــالل  الشهيد  مــن 
كبرى  أحــداث  إلى  عرفة،  بن  وخلع 
فـــي عــهــد مــحــمــد الــخــامــس، ظل 
لـ »الصحافة  العلوي وفيا  مصطفى 
أجواء  عن  صــورا  وينقل  امللكية«، 
فعندما  الخامس،  محمد  امللك  نفي 
ليبان،  إكــس  في  التحركات  بــدأت 
يغطي  باملغرب  االهتمام  وأصبح 

جرائد  من  األولــى  الصفحات  على 
فــرنــســا، وحــمــت املــنــاقــشــات في 
املتحدة..  واألمم  الفرنسي  البرملان 
مدغشقر  إلى  تأتي  فرنسا  ))كانت 

هــذا  لــتــرى  صحافييها،  بــعــيــون 
بعدما  فــرنــســا  ــز  ه الـــذي  ــرجــل  ال
إثني  بعد  على  وهو  املغرب،  زلــزل 
مثل  يسجن  لم  كيلومتر،  ألف  عشر 
سنتني  وإنــمــا  قــرن،  ــع  رب مانديال 
ــك، هــا هــي أعنف  ــم ذلـ فــقــط، ورغـ
قوة،  وأكثرها  االستعمارية  الــدول 
ومصافحته،  الرجل  ملساملة  تتحرك 
القوة  أرغمت  التي  هاته  قوة  فأية 
قرارها  عن  التراجع  على  الفرنسية 
بهذه  الخامس  محمد  امللك  بإبعاد 
عظمة  تكمن  وأين  املذهلة؟  السرعة 
هذا الرجل املسلم العربي الذي قض 

اسمه مضاجع كبار السياسيني في 
يحتل  اسمه  وأصبح  كله،  العالم 
األثير،  أمواج  األولى على  الخطوط 
ــس، ودمــشــق،  ــاري فــي الــقــاهــرة وب

ولندن، ونيويورك؟((. 
الخامس  محمد  السلطان  عالقة 
فعند  لتتوقف،  تكن  لم  بالصحفيني، 
املنفى،  من  الخامس  محمد  عــودة 
وقد تاه الصحفيون الفرنسيون في 
يخطر  أن  دون  بمنفاه،  عنه  البحث 
يوميا  يذهب  كان  الرجل  أن  ببالهم 
ويذهب  السوق،  من  الخضر  لشراء 
اكتفى  لكنه  العيون..  طبيب  عند 
يلتقي  ــو  وه عــودتــه  بعد  بــالــقــول 
أقول  أن  تريدون  ))ماذا  الصحافة: 
لكم، غادرت املغرب منذ سنتني، وال 
محدد،  بشيء  أخبركم  أن  يمكنني 

به، هو  أبلغكم  أن  يمكنني  ما  وكل 
ــرف، ومــا أعــرف ومــا يعرفه  ما أع
عرفة،  بن  ذهاب  هو  أجمع،  العالم 
مثلكم  فإني  ذلــك،  سيعقب  ما  أمــا 

أنتظر )..(((.
العلوي  مصطفى  طــبــع  هــكــذا 
غير  بصحافته،  ملوك  ثالثة  عهد 
التي  تلك  هي  مرحلة،  أصعب  أن 
الثاني  الحسن  ــن  زم فــي  قطعها 
الداخلية  وزيـــر  تــحــول  أن  بــعــد 
حاجز)..(،  إلى  البصري،  الراحل 
للبصري  ــعــدائــي  ال ــف  ــوق ـــ))امل ف
على  منصبا  كــان  الصحافة،  مــن 
ألن  ــوي،  ــل ــع ال مصطفى  شــخــص 
يتكفل  من  هناك  كــان  االتحاديني 
دائما  كانوا  واالستقالليون  بهم، 
امللكي،  القصر  في  عنهم  مرضيا 
من  عانى  الــذي  يعتة  علي  وحتى 
تنكيل األجهزة، تركني وحيدا تحت 
سياط البصري، عندما اتخذ وجهة 
القصر امللكي، إال أن حاجزا سماويا 
دام هلل ينصر من  ما  ظل موجودا، 
ذلك  بي،  يتعلق  فيما  عنهم،  يرضى 

قراء  من  كــان  الثاني،  الحسن  أن 
يليها  وما  الدنيا«  »أخبار  جريدة 
مذكرات  )املصدر:  جرائدي((..  من 
مصطفى  ملوك/  وثالثة  صحافي 

العلوي(.
العلوي عابرا للعصور  هكذا كان 
السلطان محمد  والقصور، من عهد 
إلـــى عــهــد املــلــك محمد  الــخــامــس 
السادس، الذي بصم مهمة مصطفى 
للتاريخ،  تعزية  بشهادة  العلوي 
أشاد فيها باألخالق املهنية العالية 
والتشبت بمقدسات األمة وثوابتها 

من لدن الصحافي الراحل)..(.
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 مصطفى العلوي أيام الشباب ويف اإلطار رسالة محمد الخامس التي شجعته على العمل الصحفي سنة 1960 على هامش إصدار مجلة »املشاهد«

 بعض كتب الراحل مصطفى العلوي عن امللوك الثالثة

رسالة محمد الخامس التي ألهمت 
مصطفى العلوي

كان امللك الراحل حممد 
اخلامس صديقا للصحافيني، 
ونفس اخلاصية ورثها امللك 

الراحل احلسن الثاين عن 
والده، ومن مت ال غرابة أن 

جتد مستشارا ملكيا، مثل 
الراحل أحمد بنسودة، هو 

الذي يتوىل كتابة تقدمي كتاب 
عن حممد اخلامس ملؤلفه 
مصطفى العلوي، بل ويثني 

عليه يف عمله قائال: »عرفت 
مصطفى العلوي صحفيا 

الذع املالحظة، حاد الكلمة، 
والشك أنه تأثر مبدارس 

وأساليب النقد األدبي، 
االجتماعي والسياسي 

لعصور خمتلفة«
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محمد برادة )*(: 

م�شطفى العلوي كان ميلك الو�شفة التي جتعله يحظى مبتابعة �شعبية كبرية
ــة  ــة اإلعــامــي ــاح ــس فــقــدت ال
روادهـــا  أحــد  كلها،  والوطنية 
ــن الـــذيـــن تــحــمــلــوا  ــل ــاض ــن امل
أن  أجل  من  الجسام  التضحيات 
رغم  الوطنية،  الصحافة  تحيى 
تلك األجواء التي لم تكن الفرصة 
فــيــهــا مــتــاحــة ملـــن يــقــتــرب من 
أخي  ناضل  املستقلة..  الصحافة 
املرحوم مصطفى العلوي من أجل 
والديمقراطية  والعدالة  الحرية 
واملغرب  للمواطن  االعتبار  ورد 
برمته، لم يكن صحافيا فقط، ولم 
املهنية  العاقة  به  تجمعني  تكن 
منذ  احتضنني  فــقــد  فــحــســب، 

مشواري  بداية  في  وأنا  الوهلة 
خال  الصحافي  املــجــال  وســط 
بعطفه  وشملني  عــقــود،  أربــعــة 
أصبحت  ــة،  ــصــادق ال وأخـــوتـــه 
به، كما أصبح  دائم  على اتصال 
أبناؤنا وعائلتانا تعزز اتصاالتنا 
وأشهد  إضافية..  قوة  وتمنحها 
كجميع الذين عايشوا الفقيد، أنه 
والوعي  بالشجاعة  يتحلى  كان 
ــن، ال  ــوط واملــســؤولــيــة وحـــب ال
ترك  الئــم..  لومة  ذلك  في  يخشى 
لنا الفقيد إرثا كبيرا بمساهماته 
زوايا  على  األضــواء  تسليط  في 
املعاصر،  تاريخنا  مــن  كثيرة 

وكل  صحافته  بأن  كذلك  وأشهد 
صحفه كانت تحظى بإقبال كبير 
على املستوى الشعبي واملستوى 
كان  إذ  واالجتماعي،  السياسي 
يــعــرف بــطــرقــه الــخــاصــة كيف 
القراء  من  عــدد  أكبر  إليه  يشد 
واملعجبن داخل املغرب وخارجه.
كل  ــازاه  وجـ فقيدنا  هلل  رحــم 
لصالح  ــداه  أسـ مــا  على  الخير 

الوطن واملواطنن.
إنا لـله وإنا إليه راجعون.

)*( صحفي ومدير عام سابق 
لشركة »سابريس«

أسرة اإلعالم تعزي في وفاة القيدوم الراحل مصطفى العلوي

إدريس شحتان )*(: المختار الغزيوي )*(: 

�شاحب »احلقيقة ال�شائعة« 
كان ناجحا يف حتقيق ال�شبق

م�شطفى العلوي منارة يف بحر الأمواج املتالطمة لل�شحافة

القيدوم  الصحافي  هلل  رحــم 
مصطفى العلوي مدير »األسبوع 
دنيانا  ــادر  غ ــذي  ال الصحفي«، 
دجنبر   28 السبت  يــوم  الفانية 

.2019
الضائعة«  »الحقيقة  صاحب 
كان من نوعية الصحافين الذين 
التوسط  فــرصــة  لــك  يتركون  ال 
أن تحبه  فإما  العاقة معهم،  في 
كثيرا وإما أن تكرهه كثيرا. وهذه 
صفة أصيلة في أصحاب املواقف 
كلفهم  مهما  عنها  يدافعون  التي 
أن  يعتقدون  عندما  ثمن  من  ذلك 

ما يدافعون عنه حق.
كل  عن  النظر  بغض  العلوي 
من  حقيقية  صفحة  األشـــيـــاء، 
لم  الوطنية  صحافتنا  صفحات 
قراءة  قراءتها  تتم  أن  لها  يكتب 
سوية حتى اآلن، فهو كان سباقا 
»التابلويد«  بــأن  االقتناع  إلــى 
إلى  مستقبل املهنة، وكان سباقا 
الصغيرة  األخبار  أهمية  إدراك 
»التبركيكات«  أو  منها  املوثوق 
القراء  مــن  عــدد  أكبر  جــذب  فــي 
وإثارة انتباههم، وقد كان سباقا 
إلـــى فــهــم أهــمــيــة الــتــوفــر على 
مصادر كبرى في كل مكان، وكان 
في  لــه  انتقاد  سبب  األمــر  هــذا 
سنوات أخرى لن يتذكرها الجيل 
الجديد حن كان يوصف باملقرب 
من هاته السلطة أو تلك، وهو كان 
األخبار  أهمية  إدراك  إلى  سباقا 
إثــارة  في  تفوق  وأنها  الفنية، 
االهتمام أخبار السياسة أحاين 

اإليمان  إلى  سباقا  وكان  عديدة، 
لوحده  لشخص  املمكن  من  بأنه 
أن يقيم مقاولة إعامية بعيدة عن 
الدولة  سلطة  أو  األحزاب  سلطة 
سابقا،  األمــر  عليه  ــان  ك مثلما 
وكان سباقا إلى استيعاب أهمية 
توثيق  وأهمية  املذكرات،  تأليف 
املعلومة الصحافية واالنتقال بها 
من التداول السيار األسبوعي أو 
اليومي إلى البقاء حبيسة الكتب 

واملؤلفات إلى آخر األيام…
بــاخــتــصــار، كـــان رحــمــه هلل، 
وترك  األشياء،  عديد  إلى  سباقا 
مساره املهني كله اآلن في عهدة 

التاريخ وما سيقوله عنه.
التي  العابرة  تبقى تلك األمور 
والــتــي  املــهــنــة،  ــي  ف منها  البـــد 
ساعة  أهمية  أي  لها  تبقى  ال 
مع  الناس  اختاف  أي  الرحيل، 

الناس.
أهمية  أي  دون  ــي  ه ــوم  ــي ال
أن  على  جبلنا  قــوم  ألننا  تذكر، 
والترحم  موتانا،  حسنات  نذكر 
االختاف  إلى  واالنتقال  عليهم، 
مع األحياء والقادرين على الدفاع 
عن أنفسهم، مقتنعن أنها تسير 
وأن  نوبة«،  »آمــوال  منطق  وفــق 
ملنطق  هو  والدائم  األخير  البقاء 

»سعداتك آفاعل الخير«، وكفى…
ــوالي  مـ الـــقـــيـــدوم  ــم هلل  ــ رح

مصطفى العلوي مرة أخرى.

)*( مدير نشر جريدة 
»األحداث املغربية«

الفقيد  الصحافة  قــيــدوم  عنا  رحــل 
»األســبــوع  ــر  مــدي ــعــلــوي  ال مصطفى 
الفقد،  بمرارة  نشعر  ونحن  الصحفي«، 
لوزن الرجل الذي كان من العيار الثقيل 
في الصحافة الوطنية، وظلت »الحقيقة 
يجذب  األســبــوعــي  عــمــوده  الضائعة« 
القراء إليه من كافة األعمار واملستويات، 
نخب  سياسيون،  فاعلون  عاديون،  قراء 
العميق  بأسلوبه  وصحافيون،  مثقفة، 
واألحــداث  بالوقائع  الزاخرة  وذاكرته 
الثقيلة التي عاشها صحافي عايش ثاثة 
ملوك، وتقلب في قلب الصحافة الخاصة 
تكلفة  ودفع  بعيد،  زمن  منذ  واملستقلة 
من  الصحافة  مهنة  حب  في  انخراطه 
حريته ومن راحته، وظل مكتب الجريدة 
وملقر  لـ»ماكدونالدز«  املجاور  بالرباط 
للمظلومن  »الرام« سابقا، وجهة  شركة 
من بطش السلطة أو تجبر الشخصيات 
ديــوان  بمثابة  جرائده  كانت  النافذة، 
للمظالم، تنشر تظلم املواطنن البسطاء 
ــل  ــم، وتـــوصـــل رســائ ــه ــاف ــى اخــت عــل

السياسين بدربة ومهنية..
هلل  رحمه  العلوي  مصطفى  اختط 
الصحافية  الكتابة  في  أسلوبا  لنفسه 
ميزه عن غيره، وانخرط باكرا في التأليف 
في مختلف املواضيع التي عايشها من 
ملف  في  بفرنسا  الشهيرة  املحاكمات 
إلى  بنبركة،  املهدي  الشهيد  اختطاف 
كتابه عن انقاب الصخيرات، ومذكراته 
بـ »صحافي  املعنون  الصحافة  درب  في 
ــى جانب  ــوك«.. ســافــرت إل ــل وثــاثــة م
الفقيد في مناسبات عديدة داخل وخارج 
وعروض  ندوات  به  وجمعتني  املغرب، 
رحات  في  تقاسمنا  عــديــدة،  مــدن  في 
وفي  الطائرة  نفس  على  املغرب  خــارج 
في  كنت  عديدة،  ذكريات  الفندق،  ذات 
نبل  من  كبيرة  جوانب  أكتشف  مرة  كل 
الراحل وعمقه الذي جعله هرما لوحده 
خاصة  الوطنية،  الصحافة  تاريخ  في 
فيه  كانت  زمن  في  املستقلة  الصحافة 
السيادة املطلقة للصحافة الحزبية وكل 

خارج عنها هو عميل وبوليسي..
أحس بطعم الفقد كثيرا، ألن مصطفى 
كبرى  منارة  لي  بالنسبة  كان  العلوي 
لبحر  املتاطمة  ــواج  األمـ فــي  مضيئة 
على  الصبر  منه  تعلمت  الصحافة، 
في  املوضوعي  والشك  التريث  املحن، 
الوقائع والتوثيق قبل التحقق من صدق 
املعلومات الوافدة من مختلف املصادر، 
الحاضر..  لفهم  باملاضي  واالستعانة 
وخبرته،  بحدسه  عليه  هلل  رحمة  كان 

من األوائل الذين آمنوا بمشروع »شوف 
مجرد رضيع صغير،  كانت  تيفي« حن 
ــذه الــقــنــاة التي  وشــهــادتــه فــي حــق ه
ورائد  ناجح  نموذج  إلى  اليوم  تحولت 
هذا  تشعر  اإللكترونية،  الصحافة  في 
لقد  والسمو،  باالعتزاز  الضعيف  العبد 
كان لي أحد أكبر املشجعن على اقتحام 
املغامرة التي تحولت اليوم إلى نموذج 
على  والسير  لتقليده  العديد  يسعى 
الصحافة  في  فتحا  وأصبح  منواله.. 

اإللكترونية باملغرب والعالم العربي..
العلوي  مصطفى  املــرحــوم  يكن  لــم 
ــي مشهد  فـ عـــابـــر  ــي  مـــجـــرد صــحــاف
نادرة  طينة  من  إنه  الوطنية،  الصحافة 
ألهرامات مثل: محمد باهي، عبد الجبار 
هلل  عبد  الــزهــيــري،  قاسم  السحيمي، 
املساري  العربي  والراحلن  الستوكي، 
اإلسماعيلي  الــعــلــوي  الكبير  وعــبــد 
في  بصماتهم  تركوا  الذين  وغيرهم... 

املشهد الصحافي.
جــريــدة  إلـــى  »املــشــاهــد«  مــن مجلة 
مصطفى  عبر  الصحافي«،  »األســبــوع 
وعايش  التجارب  من  الكثير  العلوي 
ــا بعد  ــرة مـــن مــغــرب مـ ــي ــث ــائـــع ك وقـ
لكل  ملوك  ثاثة  وعــاصــر  االســتــقــال، 
وكانت  الحكم،  في  أسلوبه  منهم  واحد 
مبيعا،  ــجــرائــد  ال أكــثــر  ــن  م جــرائــده 
كان  الفقيد  أن  تبرز  الضائعة  وحقيقته 
وفهم  درايــة  وعلى  للكتب،  نهما  قارئا 
يعيدنا  الذي  املغربي،  للتاريخ  عميقن 
في  عــدد،  كل  في  مــصــادره  أمهات  إلــى 
ربط عجيب بن املاضي والحاضر.. مع 
يمسها  لم  التي  للذاكرة  مبهر  حضور 

أبدا سيف النسيان..
رحم هلل الفقيد، وأتمنى من كل قلبي 
الخالص أن تسعى الوزارة الوصية على 
قطاع التواصل واالتصال، إلى النهوض 
باملشروع الكبير الذي كان يعده الراحل 
مصطفى العلوي رفقة إعامي متميز قبل 
كتب  من  مجموعة  إصــدار  على  سنتن 
الحقيقة  في  املنشورة  ملقاالته  الجيب، 
الصحافية  الــذاكــرة  لحفظ  الضائعة، 
الوطنية وكنوع من الوفاء لرمز كبير في 

الصحافة املغربية.
)*( مدير نشر جريدة »املشعل«  
و»شوف تي يف«

اختط مصطفى العلوي 
رحمه الله لنفسه أسلوبا في 
الكتابة الصحافية ميزه عن 

غيره، وانخرط باكرا في 
التأليف في مختلف 

المواضيع التي عايشها 
من المحاكمات الشهيرة 
بفرنسا في ملف اختطاف 
الشهيد المهدي بنبركة، 

إلى كتابه عن انقالب 
الصخيرات، ومذكراته في 

درب الصحافة المعنون
بـ »صحافي وثالثة ملوك«



واألسى  التأثر  مشاعر  تملؤها  بقلوب  علمنا  لقد 
هللا  بقضاء  الرضى  ويغمرها 

ا�رحوم  وفاة  نبأ  وقــدره، 
ــوي  ــل ــع ــى ال مــصــطــف

ــد الــصــحــافــة  ــي عــم
أسكنه  ا�ــغــربــيــة، 
جناته،  فسيح  هللا 
لــكــم  أقــــــدم  وإذ 
مواساتنا  أصــدق 
الفقيد،  رحيل  في 
أن  هللا  أســــــــأل 

جنانه  أعلى  يحله 
برحمته،  ويتغمده 

أفراد  وسائر  ويلهمكم 
الصبر  وأقــربــائــه  أســرتــه 

تعالى:  لقوله  مصداقا  والسلوان، 
إنا لـله وإنا إليه راجعون» صدق هللا العظيم.

(*) أمني السر الدائم ألكادميية اململكة املغربية

بسم اهللا الرحمن الرحيم
«وبشر الصابرين الذين إذا 

أصابتهم مصيبة قالوا إنا هللا وإنا 
إليه راجعون»

تلقيت ببالغ الحزن واألسى نبأ 
األستاذ  ا�قتدر  الصحفي  ــاة  وف
هللا  تــغــمــده  ــوي  ــعــل ال مصطفى 

برحمته.
الجلل،  ا�صاب  هذا  إثر  وعلى 
أســرة  أفـــراد  إلــى جميع  أتــقــدم 
أصدقائه  وكافة  وذويـــه،  الفقيد 
وأصدق  التعازي  بأحر  ومقربيه، 
ا�واساة، داع� هللا عز وجل بأن 
وأن  والسلوان،  الصبر  يلهمكم 

يدخل الفقيد فسيح جناته.
إنا للـه وإنا إليه راجعون.

علمت بنبإ وفاة الصحافي ا�غربي الكبير ا�رحوم 
مصطفى العلوي، وأقدر إلى أي حد سيكون 

هذا ا�صاب جلال محزنا بالنسبة إليكم، 
الصغيرة،  الفقيد  أســرة  أفــراد  كافة 
فادحا  رزءا  نعتبره  أننا  عن  فضال 
ا�غربي،  اإلعالمي  للوسط  بالنسبة 
وإلينا جميعا، في األوساط السياسية 
والــثــقــافــيــة واالجــتــمــاعــيــة، حيث 
رواد  أحد  الكبير  ا�غرب  فقيد  شكل 
قيدوميها  ومن  ا�غربية،  الصحافة 

ا�ؤثرين.
بارزا  مناضال  العزيز  الفقيد  كان  لقد 

االتفاق  درجة  كانت  مهما  الجريء،  بقلمه 
حضوره  دائما  له  وسنذكر  معه،  االختالف  أو 

ا�شع في مقدمة ا�شهد اإلعالمي الوطني كأحد أبرز الشهود على ا�نجز 
ا�غربي، باعتباره صحافيا ومؤرخا للحاضر.

رحم هللا الفقيد الكبير، وألهمكم جميعا، في هذا الفقدان الجلل، الصبر 
الجميل والسلوان، وإنها �ناسبة مؤسفة ألتقدم إلى جميع أهله وزمالئه 

في مهنة الصحافة، ومحبيه، بأحر التعازي القلبية الصادقة.
إنا لـله وإنا إليه راجعون.

برحمة  ا�شمول  وفاة  نبأ  األسى  ببالغ  علمت 
وافاه  الــذي  العلوي،  مصطفى  األستاذ  هللا، 

أجله ا�حتوم.
وإني إذ أشاطركم أ�كم في هذا ا�صاب 
إلى  خاللكم  ومــن  إليكم  أتوجه  الجلل، 
ومحبيه،  ا�كلومة  أسرته  ــراد  أف سائر 
داعــيــا هللا  ــاة،  ــواس ا� بــأصــدق مشاعر 
في  ويتقبله  رحمته،  بواسع  يتغمده  أن 
من  وجميع  يلهمكم  وأن  األعلى،  ملكوته 

سيفتقده جميل الصبر وحسن العزاء، هذا 
به  فقدت  الــذي  الصادق،  الوطني  الصحفي 

الساحة اإلعالمية صحفيا فذا ترك إرثا صحافيا 
وثقافيا كبيرا. رحم هللا الفقيد وأسكنه فراديس جنانه.

إنا لـله وإنا إليه راجعون.

واحتساب  بإيمان  تلقينا  لقد 
األخ  وفـــاة  نبأ  بــالــغ  وتــأثــر 

ا�شمول  العلوي  مصطفى 
بعفو هللا ورحمته.

ــذا ا�ــصــاب  ــ ــر ه ــ وإثـ
السيد  يــتــقــدم  الــجــلــل، 
األمــ�  خــلــيــدي،  محمد 
النهضة  ــحــزب  ل الــعــام 

ــة عن  ــال والــفــضــيــلــة، أص
ــة عـــن كــافــة  ــاب ــي نــفــســه ون

العامة،  األمانة  أعضاء  إخوانه 
إلى كافة أفراد عائلة الفقيد، بخالص 
التعازي القلبية وا�واساة الصادقة.

رحم هللا الفقيد وأكرم مثواه وأسكنه فسيح جناته.
إنا للـه وإنا إليه راجعون.

ــى والــتــأثــر  بــبــالــغ األســ
تلقيت نبأ وفاة ا�شمول 

الــســيــد  هللا،  ــو  ــف ــع ب
مــصــطــفــى الــعــلــوي 

رحمه هللا.
وأمــــــــــــام هــــذا 
ــم  ــيـ ا�ــــصــــاب األلـ
لقضاء  راد  ال  الــذي 
ــدم  ــقـ أتـ ــه،  ــ ــي ــ ف هللا 

التعازي  بأحر  إليكم 
ــاة،  ــواســ ــ ــادق ا� ــ ــ وص

القدير  العلي  إلى  ضارعا 
بــواســع  الــفــقــيــد  يتغمد  أن 

مع  مقعد صدق  ويبوئه  وأن يسكنه فسيح جناته  رحمته 
يجزيه  وأن  والصالح�،  والشهداء  والصديق�  النبيئ� 
حسن الثواب يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، 
وأن يلهمكم وذويكم جميل الصبر وحسن العزاء واإليمان 

الثابت بقضاء هللا وقدره.
إنا لـله وإنا إليه راجعون.

(*) املدير العام لـ «اتصاالت املغرب»

نورالدين  السياسي  وا�عتقل  الوطني  تلقى 
الزعيم الساسي، وكذا الجمعيات والتنسيقيات 

نبأ وفاة   ا�غرب،  وخارج  داخل  له  الداعمة 
قيدوم الصحافي�  وصاحب كتاب «األغلبية 
و«صحافي  ا�ظلوم»  و«ا�ــلــك  الصامتة» 
الكتب،  مــن  وغــيــرهــا  الــثــالثــة»  ــوك  ــل وا�
صاحب القلم الحر والنزيه، األستاذ موالي 
دجنبر   28 السبت  يوم  مصطفى العلوي 

�هنة  وفــيــا  بقي  ــذي  ــاط، وال ــرب ــال ب  2019
لقضية  داعما  وكذا  رمق،  آخر  إلى  الصحافة 

وبهذه ا�ناسبة  الساسي.  الزعيم  الدين  نور 
الجميع،  ونيابة عن  الخاص  باسمه  يتقدم  ا�ؤ�ة، 

جمعاء،  الصحافة  لعائلة الفقيد وألسرة  التعازي  بأحر 
ونسأل هللا أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. 

إنا لـله وإنا إليه راجعون.

ببالغ الحزن واألسى تلقينا في ا�كتب الوطني للمنظمة الديمقراطية 
للصحة العضو با�نظمة الديمقراطية للشغل، نبأ وفاة ا�شمول بعفو 
هللا، الصحفي مصطفى العلوي، هرم وقيدوم الصحافي� ا�غاربة 
مدير عام جريدة «األسبوع الصحفي». وعلى إثر هذا ا�صاب الجلل، 
أتقدم أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء ا�كتب الوطني وعن كافة 
مناضالت ومناضلي ا�نظمة الديمقراطية للصحة، بأحر التعازي 
وأصدق ا�واساة لكافة أفراد أسرته الكبيرة والصغيرة، وكل طاقم 

الجريدة، وكذلك إلى الجسم الصحفي ا�غربي وكافة قرائه ومحبيه، 
راج� من هللا عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح 

جناته ويجعله من النبيئ� والصديق� والشهداء والصالح� وحسن 
أولئك رفيقا، وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء.

إنا لـله وإنا إليه راجعون.
(*) الكاتب العام عدي بوعرفة
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الجمعية المغربية للصحافة الجهوية: 

äÉ≤jÉ°†ŸG ºZQ ÉëLÉf ¿Éc …ƒ∏©dG ≈Ø£°üe
باسم اهللا الرحمن الرحيم: ((ياأيتها النفس 
مرضية  راضــيــة  ربــك  إلــى  ارجــعــي  املطمئنة 
اهللا  صدق  جنتي))  وادخلي  عبادي  يف  وادخلي 

العظيم.
تلقت  ــدره،  ــ وق هللا  بقضاء  مؤمنة  بقلوب 
وفاة  نبأ  الجهوية  للصحافة  ا�غربية  الجمعية 
ا�ؤسس  العلوي،  مصطفى  الكبير  الصحافي 
«األسبوع الصحفي» يوم  وا�دير العام لجريدة 
عمر  عن  الرباط  في   2019 دجنبر   28 السبت 

يناهز الـ 83 عاما.
الصحافة  وعميد  قــيــدوم  العلوي  ويعتبر 
الوطنية  النقابة  مؤسسي  من  وهــو  ا�غربية، 
«ا�شاهد»  مجلة  ومؤسس  ا�غربية،  للصحافة 

للمنع  التي تعرضت  الدنيا»  ا�وقوفة، و«أخبار 
لجريدة  عاما  مديرا  كان  كما  بخير»،  و«الدنيا 
الالذع  بعموده  واشتهر  الصحفي»  «األسبوع 

الشهير «الحقيقة الضائعة».
وعرف عن ا�رحوم العلوي عدم كشفه �صادره 
أحد  في  أنــه  يحكى  حيث  وا�ختلفة  ا�تنوعة 
األيام، استقبل ا�لك الحسن الثاني في لقاء سري 
أعضاء الكتلة الوطنية ا�عارضة بإفران، وجعلهم 
يحلفون على ا�صحف بعدم البوح بانعقاد هذا 
العلوي  بمصطفى  فوجئ  الجميع  لكن  اللقاء، 
إال  ا�لك  من  كان  فما  جريدته،  في  الخبر  ينشر 
أن بعث إلى العلوي أحد مستشاريه يطلب منه 
اسم من سرب خبر اللقاء، فبعث العلوي ردا إلى 

ا�لك في ورقة كتب فيها «يا سيدي هل تذكر يوم 
تقابلنا في دار الباهية في مراكش وقلت لي إن 
الصحافي ا�حترم هو الذي ال يكشف مصادره؟».
للصحافة  ا�غربية  الجمعية  تنسى  ــن  ول
العلوي على الصحافة  الجهوية فضل مصطفى 
الجهوية والصحافي� الجهوي�، حيث كان من 
الصحافي� األوائل الذي خصص صفحة خاصة 
يجري  ما  لنشر  الصحفي»  «األسبوع  بجريدة 
ويدور في الصحف الجهوية، بل كان رحمة هللا 
عليه من ا�شجع� وا�دعم� للصحافة الجهوية 
للصحافة  ا�غربية  وللجمعية  عــامــة  بصفة 

الجهوية بصفة خاصة.
تكريم الصحاَّـ مصطفى العلوي من طرف إدريس الوالي مدير إنا للـه وإنا إليه راجعون.

صدى تاونات سنة 2007



 عزيز العبريدي
الفتي  بنور  سيدي  إقليم  يتوفر 
على   ،(2010 ســنــة  فــي  ــس  (أسـ
إذ  وكــثــيــف،  كبير  غــابــوي  قــطــاع 
من  واســعــة  مساحات  بــه  تنتشر 
األشجار ا�تنوعة، ال سيما أشجار 
األوكاليبتوس، البعض منها يفوق 
عمرها 100 سنة، لكن في السنوات 
هذه  من  العديد  تعرضت  األخيرة، 
األشجار لعملية االقتالع واالجتثاث 
ــرف ا�ــواطــنــ�، مــن أجــل  مــن طـ
والتدفئة،  الطبخ  في  استعمالها 
ا�ختص�  اللوبيات  طرف  من  أو 
وكذا  وبيعها،  األشــجــار  قطع  في 
األحجار  مقالع  أصحاب  طرف  من 
البناء،  أحــجــار  اســتــخــراج  قصد 
طرف  من  ا�راقبة  انعدام  ظل  في 
الجهة الوصية على ا�لك الغابوي 
ا�حلية  السلطات  وتهاون  ببالدنا، 
يؤثر  ما  وهو  الترابية،  وا�جالس 
اإليكولوجي  الــتــوازن  على  سلبا 

ويؤدي إلى اإلضرار بالبيئة.   
التي  ــغــابــات  ال عــلــى  وكــمــثــال 
لقطع  منظمة  لعملية  تــتــعــرض 

ا�ويلحة  غــابــة  نــذكــر  األشــجــار، 
أوالد  جماعة  بــتــراب  ا�ــتــواجــدة 
وتضم  الزمامرة،  بدائرة  اسبيطة 
ــن أشــجــار  ــرة مـ ــي ــب مــســاحــات ك
بها  تعيش  كانت  األوكاليبتوس، 
إلى  ا�توحشة  الحيوانات  بعض 
البري  الخنزير  مثل  قريب،  وقــت 
األرانب  وكذا  والثعالب،  والذئاب 
غير  ــطــيــور،  ال ــواع  ــ أن ومختلف 
لم  والطيور،  الحيوانات  هــذه  أن 
الصيد  بسبب  لها  ــر  أث أي  يبق 
الفوضوي والغير ا�نظم من طرف 

السكان  وهــجــوم  القنص،  هـــواة 
الغابة،  أشجار  واقتالع  ا�حلي� 
ا�لك  حــراس  وجــود  عــدم  نتيجة 
السلطة  مراقبة  وغياب  الغابوي، 
الغابة  هذه  أن  العلم  مع  ا�حلية، 
مهم،  جــد  سياحيا  مجاال  تعتبر 
 zعيون{ بعض  على  توفرها  بفعل 
يقصدها  التي  الطبيعية،  ا�ــيــاه 
واالستمتاع  للنزهة  ا�ــواطــنــون 
من  وقــربــهــا  الطبيعية،  بــجــمــال 
مدينة الوليدية، ألنها تشكل فضاء 

سياحيا بامتياز.

إضــافــة إلــى ذلـــك، هــنــاك غابة 
الــتــي تقع داخـــل تــراب  بــوحــمــام 
سيدي  ــرة  ــدائ ب بــوحــمــام  جماعة 
ب�  الرابطة  الطريق  على  بنور، 
بــنــور، والتي  الــزمــامــرة وســيــدي 
من  كبيرة  مساحات  على  تتوفر 
في  لكنها  األوكاليبتوس،  أشجار 
إلى  تعرضت  األخــيــرة  السنوات 
عملية اجتثاث خطيرة، إذ تم اقتالع 
شوه  مما  األشجار،  من  كبير  عدد 
ظل  في  الغابة،  لهذه  العام  ا�نظر 
انعدام ا�راقبة من طرف السلطات 
ا�حلية، والجهة الوصية على ا�لك 
فضاء  تعتبر  أنها  علما  الغابوي، 
رياضيا بامتياز نظمت فيها العديد 
من التظاهرات الوطنية في رياضة 
الجمعيات  طرف  من  القوى  ألعاب 
الرياضية ا�حلية، كما توفر فضاء 
األسر  تقصده  لالستجمام  طبيعيا 
بجمال  لــالســتــمــتــاع  الــعــطــل  ــي  ف
الطبيعة، وتعيش بها مجموعة من 

الطيور النادرة ا�هاجرة.
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إعداد: زهير البوحاطي

عيـن على الشمال

مختصرات شمالية
نطاق  على  فيديو  انتشار  رغــم   ■
تجمعية  مناضلة  �نع  يوثق  واســع 
من ولوج مقر حزب األحرار، لم تبادر 
النيابة العامة لدى ا�حكمة االبتدائية 
تصريحات  في  تحقيق  بفتح  لتطوان 
الجهات  أن  كما  بها،  أدلت   zخطيرة{
الشمال  بجهة  الحزب  عن  ا�سؤولة 
توضحيا  بيانا  أو  بالغا  تصدر  لم 
األمــر ال يحتاج  ا�ــوضــوع وكــأن  في 

للمناقشة أو التوضيح(..).

الفنيدق  سكان  من  العديد  يتساءل   ■
ا�ستودع  ــل  داخ ا�ــحــجــوزات  غياب  عــن 
البلدي، حيث صار هذا الخبر حديث العام 
الجماعة،  من  تحرك  أي  دون  والــخــاص 
ا�سؤولة األولى عن تلف ا�حجوزات.. لكن 
السلطات  صمت  هو  ــر،  األم في  الخطير 
ا�عنية وعلى رأسها عمالة ا�ضيق ـ الفنيدق 
العديد  وصفها  كما  الفضيحة،  هذه  تجاه 
من ا�واطن�، خصوصا الذين تضرروا من 
غياب محجوزاتهم التي هي في ذمة الجماعة 

التي الزالت تلتزم الصمت لحد اآلن.

إغالق  فيه  تم  الــذي  الوقت  في   ■
في   zسبتة }بـــاب  ــحــدودي  ال ا�عبر 
طرف  من  ســواء  السلع  تهريب  وجه 
بواسطة  أو   (2 (طارخال  الراجل� 
السيارات، يبقى الغريب في األمر، هو 
أن بعض السيارات ا�قربة من بعض 
ــت  الزال با�عبر،  العامل�  األعـــوان 
كل  تقوم  حيث  التهريب،  في  تشتغل 
ا�دينة  وســط  السلع  بتفريغ  صباح 
أمام بوابة السوق ا�تواجد قرب مقر 
البلدية القديم، دون فرض أي قيود أو 
شروط عليها، وكأن إدارة الجمارك بـ 
}باب سبتةz تنتهج أسلوب االنتقائية 
والتمييز في السماح لبعض السيارات 
اآلخر،  البعض  ومنع  السلع  بتهريب 

وفق تعبير العديد من ا�واطن�.

 zتحولت شركة }أمانديس
قطاع  تدبير  لها  ا�ــفــوض 
والسائل  والكهرباء  ــاء  ا�
والنواحي،  تطوان  بمدينة 
الفوضى  تنشر  شركة  إلى 
االنتهاء  بعد  الطرقات  في 

من أشغالها.
يقول  كما  الشركة  هــذه 
ا�دينة،  مجموعة من سكان 
ال تــقــوم بــإعــادة األوضـــاع 
كما كانت، من تعبيد الطرق 
وتغطية الحفر بعد األشغال 
بل تغطيها  بها،  تقوم  التي 
وسرعان  فقط،  باإلسمنت 
تمتلئ  حفر  إلى  تتحول  ما 
ــد تــســاقــط  ــال عــن ــ ــاألوح ــ ب
األمطار، مما يسبب تشويها 
ــة بسبب  ــ واألزق لــلــشــوارع 
العشوائية التي يشتغل بها 
عمال الشركة، والنموذج من 
الزيتون  الترابية  الجماعة 

التابعة لعمالة تطوان، حيث 
بحفر  الشركة  هــذه  قامت 
ا�سالك  وســط  أماكن  عــدة 
بطريقة  وأغلقتها  الطرقية 
النتيجة  لتكون  عشوائية 
كما هي ظاهرة في الصورة 
 ،zــوع ــبـ ـــ }األسـ الــخــاصــة ب
دوار  إلــى  تزت�  دوار  مــن 
الدوارة بالطريق مؤدية إلى 
دوار بني صالح وغيرها من 
لجماعة  التابعة  الــدواويــر 
تجاهلت  الــتــي  ــزيــتــون،  ال
الشكايات  ــن  م مجموعة 
ــي رفــعــتــهــا الــســاكــنــة  ــت ال
أي  أمــامــهــا  لــم يبق  الــتــي 
عامل  مراسلة  ســوى  خيار 
شكاية  عبر  تــطــوان  إقليم 
تتوفر  توقيعاتهم  تحمل 
}األسبوعz على نسخة منها، 
لكن العامل، الذي لم تعد له 
وا�حاسبة  ا�راقبة  سلطة 

بل يأخذ دور ا�تفرج، حسب 
العديد من ا�راقب�، ينصح 
يتقدمون  الذين  ا�تضررين 
وتـظـلمـاتـهـم  بشـكـايـاتهـم 
للمصالح السلطوية بجميع 
وعلى  ــة  ــ اإلداري ا�لحقات 
وعمالة  بــاشــويــة  ــا  رأســه
ــى  ــوجــه إل ــت ــال تـــطـــوان، ب
العامة  والنيابة  القضاء 
بحقوقهم  ا�طالبة  أجل  من 
في  ــدخــل  ت ال  ــت  ــان ك وإن 

اختصاص القضاء.
وألن والية الجهة أخرجت 
فإن  خريطتها،  من  تطوان 
وزارة  تــطــالــب  الــســاكــنــة 
العاجل  بالتدخل  الداخلية 
ــذه الــعــشــوائــيــة  ــ لــرفــع ه
ووضع حد لترقيع الشوارع 
واألزقة، خاصة بعد ارتفاع 

فواتير ا�اء والكهرباء.
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ــم تــعــد الــســلــطــات بــتــطــوان،  ل
تهتم  ا�حلية،  أو  ا�نتخبة  سواء 
داخل  واإلصالحات  البناء  بمجال 
األحـــيـــاء الــشــعــبــيــة، مــنــهــا حي 
درســة  وجــبــل  وطــابــولــة  سمسة 
وسيدي طلحة، والتي تنشط فيها 
عملية  األخــيــرة،  األسابيع  خــالل 
دون  واإلصالح  العشوائي  البناء 
ا�عنية،  ا�صالح  مــن  ترخيص 
والتي  ا�جال،  هذا  في  ا�تواطئة 
لم تنجز تقارير في ا�وضوع رغم 
ســواء  مــن خطر  ــر  األم يشكل  مــا 
ليل  يشتغلون  الذين  العمال  على 
نهار من أجل كسب لقمة عيشهم، 
وقع  كما  ا�ؤسفة  الحوادث  رغم 
ا�اضي  األسبوع  مارتيل  بمدينة 
حينما سقط عامل بناء من إحدى 
ــارق الــحــيــاة دون  ــ الــطــوابــق وف
الجهات  طــرف  مــن  تحقيق  فتح 
الحضرية  الوكالة  وال  القضائية 
والعمالة  الترابية  الجماعة  وال 

للسكان  بالنسبة  أو  ــيــم،  ــل اإلق
ا�جاورين وا�ارة.

الداخلية  وزيـــر  مــذكــرة  ورغـــم 

التي صارت هذه األيام ال تساوي 
شيئا لدى رجال السلطة بتطوان، 
تحذر  الــتــي  تعليماته  وأيــضــا 

أجل  مــن  السلطة  رجـــال  وتنبه 
لظاهرة  ــوة  وقـ بــحــزم  الــتــصــدي 
الغير  (البناء  العشوائي  البناء 
يحرك  لم  ذلــك  أن  إال  ا�ــرخــص)، 
القيام  أجــل  من  تطوان  سلطات 
الظاهرة  هــذه  ومراقبة  بعملهم 
التي هي في شكل متزايد وتزحف 
في  ظاهر  هو  كما  الجبال  نحو 
درسة  جبل  منطقة  من  الــصــورة 
الذي  األخضر  للحزام  ا�حادية 

يفصل مجال التعمير عن الغابة.
تقم  لم  ا�عنية  السلطات  وألن 
ا�عضلة  لهذه  حد  لجعل  بدورها 
في  كبير  بشكل  انتشرت  الــتــي 
تظهر  حــيــث  ــرة،  ــيـ األخـ اآلونــــة 
الجديدة  الطريق  أمــام  واضحة 
الغابة  لحماية  إنشاؤها  تم  التي 
منها،  كبير  جزء  تدمير  تم  التي 
الجهات  تــطــوان  ساكنة  تطالب 
تفاقم  قــبــل  بــالــتــدخــل  ا�ــعــنــيــة، 

الظاهرة.
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  سعيد الهوداني

البشرية اإلدارية با�ؤسسة، وعدم  النقص ا�هول في ا�وارد 
وجود حراس األمن الخاص، وتعنيف أستاذة أمام ا�أل، والهجوم 
أجبرت  ا�عطيات  هــذه  كل  لعمله،  مزاولته  أثناء  أستاذ  على 
أساتذة وأستاذات ثانوية ابن طفيل التأهيلية والهيئة الحقوقية 
ا�اضي  اإلثن�  يوم  احتجاجية  وقفة  تنظيم  على  والنقابية، 
}أوضاعا  قالوا عنه  العام بما  الرأي  لتنوير  أمام مقر ا�ؤسسة 
خطيرة تجري با�ؤسسة ال تمت للتربية بصلةz، مؤازرين في ذلك 

بمجموعة من التلميذات والتالميذ واآلباء وأولياء األمور.
يـــزداد سوء  األمـــر  ــإن  ف ــد األســـاتـــذة،  وحــســب تصريح أح
واألستاذات،  األساتذة  نفسية  على  سلبا  يؤثر  مما  واستفحاال، 
قرارات  اتخاذ  با�ؤسسة، مما يستلزم  الدراسي  ا�سار  ويعرقل 
النظر  وإعــادة  للمؤسسة،  الداخلي  القانون  وتطبيق  صارمة، 
عام�،  حــراس  بتوفير  وذلــك  البشرية،  ــوارد  ا� محدودية  في 
على  يسهر  الذي  الخاص  األمن  وحــراس  إداريــ�،  ومساعدين 

السير العادي للمؤسسة.
األمن  إدارة  التعليم  ونساء  ورجــال  النقابات  تطالب  كما 
ا�ؤسسة،  بمحيط  الدوريات  وتكثيف  األمــن،  بتوفير  الوطني، 
أبنائهم وبناتهم  بتوعية  التالميذ  وأولياء  آباء  مناشدة جمعية 
بخطورة العنف ا�درسي، وما يترتب عنه من أثار سلبية ونتائج 
ا�تعلم�  مردودية  وعلى  ا�ؤسسة  سمعة  على  تؤثر  وخيمة 
العملية  في  أساسيا  شريكا  الجمعية  باعتبار  وا�تعلمات، 

التعليمية التربوية. 
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  محمد الحنصالي

مــوالي  مستشفی  أن  مطلعة،  مــصــادر  أفـــادت 
يوم  تادلة، تعرض مساء  بمدينة قصبة  إسماعیل 
الجمعة ا�اضية، إلی عملیة تخریب طالت معدات 
من  ا�ستعجالت،  بمصلحة  ونوافذ  وأبواب  طبية 

قبل أشخاص لهم صلة بمتوفى با�ستشفى.
وهلعا  کبیرا  استیاء  التخريب  عملية  وخلفت 
وسط العاملین با�ستشفی من أطباء وممرضین، 
والتحلي  التعقل  إلى  ا�خرب�  هؤالء  دعوا  الذين 

بالصبر في مثل هذه ا�واقف، بدل التهور في 
اتخاذ ردود أفعال ال تحمد عقباها.

الجهوية  ا�ديرية  أصــدرت  وقد  هذا، 
خنيفرة،  مـــالل  بــنــي  بجهة  للصحة 
األحــداث  بشدة  فيه  استنكرت  بالغا 
ا�ستشفى، وا�تمثلة في  التي شهدها 
الطبية  ا�عدات  من  مجموعة  تخريب 
مصلحة  ونـــوافـــذ  أبــــواب  وتــكــســيــر 
وأســرة  ــارب  أق طــرف  من  ا�ستعجالت 
ا�ذكور،  با�ستشفى  توفي  شخص 

كما اعتبرت ا�ديرية، أن مثل 
ا�شينة  هــذه الــتــصــرفــات 
ــر األخــالقــيــة تــجــاه  ــي وغ
ــات الــصــحــيــة  ــسـ ــؤسـ ا�ـ

الحائط  بعرض  تضرب  والعامل�،  
طرف  مــن  ا�بذولة  ا�ــجــهــودات  كــل 
وزارة الصحة لتقريب وتحس� 
ــات الــصــحــيــة  ــدمـ ــخـ الـ
ــ�  ــن ــواط لــجــمــيــع ا�
بجهة  ــات  ــواطــن وا�

بني مالل خنيفرة.

الجهوية  ا�ديرية  أن  إلى  ذاته  ا�صدر  وأشــار 
تابعة  إداريــة  كمؤسسة  لنفسها  تحتفظ  للصحة 
لوزارة الصحة، بحق اللجوء إلى القضاء ومتابعة 
مهنيي  على  ــداء  االعــت نفسه  لــه  سولت  مــن  كــل 
هذا  حقه  في  ثبت  من  وكل  وا�متلكات،  الصحة 
طرف  من  والتحريات  األبحاث  انتهاء  بعد  الجرم 

النيابة العامة ا�ختصة.

قصبة تادلة

سطات
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أكادير

ملول،  أيت  بمدينة  الشرطة  عناصر  اضطرت 
السالح  إشــهــار  إلــى  ــاضــي،  ا� الخميس  يــوم 
روع  هائج  شخص  توقيف  أجــل  من  الوظيفي 

ساكنة ا�دينة.
ووفق ما ذكرته مصادر مطلعة، فإشهار السالح 
الوظيفي دون استخدامه، جاء بعد دخول شخص 
في حالة هستيرية وفي حوزته سالحا أبيض من 
الحجم الكبير عبارة عن سيف، وقام بمهاجمة أحد 
األشخاص بحي توهمو نواحي مدينة أيت ملول. 
الشخص  وضع  تم  أنه  ذاتها،  ا�صادر  وتضيف 
الهائج تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة 
البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة ا�ختصة، 
فيما تم نقل الضحية إلى مستعجالت مستشفى 

الحسن الثاني بمدينة أكادير.

اشتوكة  بإقليم  بيوكرى  أ  خاصك  }آش 
العبارة  ا�هاجرين آمواليz، هي  باها..  أيت 
التي اختارها سكان بيوكرى النتقاد إغراق 
إفريقيا  من  السري�  با�هاجرين  ا�دينة 
حوالي  جلب  تم  بعدما  الصحراء،  جنوب 
مجاورة،  مدن  من  حافلة  عبر  مهاجرا   50
الشيء  با�دينة، وهو  تفريغهم  مؤخرا، وتم 
ا�دينة  سكان  وحفيظة  غضب  ــار  أث ــذي  ال
الصغيرة والهادئة، التي أصبحت شوارعها 
تعج باألفارقة، الذين يتسولون ويعترضون 
بمعالجة  الساكنة  وتطالب  ا�ـــارة،  سبيل 
مشكل ا�هاجرين، خوفا من إعادة سيناريو 
أوالد  بمحطة  وقع  الذي   zاألســود }الجمعة 
أحداث  بعد  مؤخرا،  البيضاء،  بالدار  زيان 
ا�هاجرين  عشرات  ب�  نشبت  التي  العنف 

األفارقة ومجموعة من السكان ا�جاورين.

تمكنت عناصر الدرك ا�لكي بالقليعة، من 
في ضلوعهما  االشتباه  بعد  أخوين  توقيف 
عنيف  شجار  بعد  جامعي  طالب  مقتل  في 
ضواحي  القليعة  بمدينة  مــؤخــرا،  بينهم 
محلية،  مــصــادر  وحــســب  ــر،  ــادي أك مدينة 
فالطالب الجامعي العشريني، الذي كان قيد 
الفالحية  الضيعات  بإحدى  يشتغل  حياته 
ابن  بجامعة  للدراسة  متابعته  جانب  إلى 
األخوين  مع  عنيف  شجار  في  دخــل  زهــر، 
الضيعة،  نفس  في  معه  يشتغالن  اللذين 
الشجار  يتطور  أن  قبل  ا�ــديــنــة،  بنفس 
استل  حيث  والــجــرح،  للضرب  تبادل  إلــى 
الطالب الضحية سكينا قبل أن يباغثه أحد 
على  الخلف  من  بحجرة  بضربة  الشقيق� 
دمائه  في  مضرجا  ليسقط  الرأس،  مستوى 

فاقدا للوعي.

الدرك  مقر  مرتفقي  أوساط  في  ال حديث   
بإقليم  اعميرة  أيــت  خميس  بمركز  ا�لكي 
دركي  تصرفات  عن  إال  باها،  أيت  اشتوكة 
ب�  احــتــقــان  خــلــق  ــي  ف يتف�  ــر(..)  ــي ــب ك
ال  تصرفات  في  تماديه  بسبب  ا�واطن�، 
يعرفه  والذي  صلة،  بأي  الدرك  لجهاز  تمت 
أمنهم  على  ويسهر  عقود  منذ  ا�واطنون 
قالت  حيث  وممتلكاتهم،  أرواحهم  وسالمة 
ينتهج  ا�عني  الدركي  أن  محلية،  مصادر 
ا�واطن�،  حق  في  اللفظي  العنف  أسلوب 
زيادة على سوء استقبالهم، ضاربا القوان� 
بعرض  العمومية  با�ؤسسات  بها  ا�عمول 

الحائط.
 

 فازت الحسناء هاجر أمرابط بلقب ملكة 
2019، وذلك في إطار  جمال األمازيغ لسنة 
 ،zأمازيغ }ميس  �هرجان  الخامسة  الــدورة 
بمدينة  الفندقية  الفضاءات  بإحدى  ا�نظم 

أكادير.
ــرض  إك منطقة  ــن  م ــزة  ــائ ــف ال وتــنــحــدر 
}ميس  اختيار  تافراوت، وقد جاء  أوضاض 
أمازيغz لهذه السنة، بناء على مجموعة من 
تم  الذي  السن،  أهمها  والضوابط،  ا�عايير 
اللغة  وإتقان  سنة،  و29   18 ب�  تحديده 
األمازيغية، والثقافة العامة، باإلضافة طبعا 
النساء  يميز  الــذي  األمازيغي  الجمال  إلى 
والــحــذاء  اللباس  ونوعية  األمــازيــغــيــات، 
الهوية  عن  ا�عبرة  الشروط  وهي  والحلي، 

الثقافية األمازيغية.

اشتوكة  بإقليم  بيوكرى  أ  خاصك  }آش 
العبارة  ا�هاجرين آمواليz، هي  باها..  أيت 
التي اختارها سكان بيوكرى النتقاد إغراق 
العبارة  ، هي 
التي اختارها سكان بيوكرى النتقاد إغراق 
العبارة  ، هي 

إفريقيا  من  السري�  با�هاجرين  ا�دينة 
التي اختارها سكان بيوكرى النتقاد إغراق 
إفريقيا  من  السري�  با�هاجرين  ا�دينة 
التي اختارها سكان بيوكرى النتقاد إغراق 

حوالي  جلب  تم  بعدما  الصحراء،  جنوب 
مجاورة،  مدن  من  حافلة  عبر  مهاجرا   
حوالي  جلب  تم  بعدما  الصحراء،  جنوب 
مجاورة،  مدن  من  حافلة  عبر  مهاجرا   
حوالي  جلب  تم  بعدما  الصحراء،  جنوب 

50
حوالي  جلب  تم  بعدما  الصحراء،  جنوب 

50
حوالي  جلب  تم  بعدما  الصحراء،  جنوب 

الشيء  با�دينة، وهو  تفريغهم  مؤخرا، وتم 
ا�دينة  سكان  وحفيظة  غضب  ــار  أث ــذي  ال
الشيء  با�دينة، وهو  تفريغهم  مؤخرا، وتم 
ا�دينة  سكان  وحفيظة  غضب  ــار  أث ــذي  ال
الشيء  با�دينة، وهو  تفريغهم  مؤخرا، وتم 

الصغيرة والهادئة، التي أصبحت شوارعها 
تعج باألفارقة، الذين يتسولون ويعترضون 
الصغيرة والهادئة، التي أصبحت شوارعها 
تعج باألفارقة، الذين يتسولون ويعترضون 
الصغيرة والهادئة، التي أصبحت شوارعها 

بمعالجة  الساكنة  وتطالب  ا�ـــارة،  سبيل 
مشكل ا�هاجرين، خوفا من إعادة سيناريو 
أوالد  بمحطة  وقع  الذي   zاألســود }الجمعة 
أحداث  بعد  مؤخرا،  البيضاء،  بالدار  زيان 
ا�هاجرين  عشرات  ب�  نشبت  التي  العنف 

األفارقة ومجموعة من السكان ا�جاورين.
ا�هاجرين  عشرات  ب�  نشبت  التي  العنف 

األفارقة ومجموعة من السكان ا�جاورين.
ا�هاجرين  عشرات  ب�  نشبت  التي  العنف 

تمكنت عناصر الدرك ا�لكي بالقليعة، من 
في ضلوعهما  االشتباه  بعد  أخوين  توقيف 
تمكنت عناصر الدرك ا�لكي بالقليعة، من 
في ضلوعهما  االشتباه  بعد  أخوين  توقيف 
تمكنت عناصر الدرك ا�لكي بالقليعة، من 

عنيف  شجار  بعد  جامعي  طالب  مقتل  في 
في ضلوعهما  االشتباه  بعد  أخوين  توقيف 
عنيف  شجار  بعد  جامعي  طالب  مقتل  في 
في ضلوعهما  االشتباه  بعد  أخوين  توقيف 

ضواحي  القليعة  بمدينة  مــؤخــرا،  بينهم 
عنيف  شجار  بعد  جامعي  طالب  مقتل  في 
ضواحي  القليعة  بمدينة  مــؤخــرا،  بينهم 
عنيف  شجار  بعد  جامعي  طالب  مقتل  في 

محلية،  مــصــادر  وحــســب  ــر،  ــادي أك مدينة 
ضواحي  القليعة  بمدينة  مــؤخــرا،  بينهم 
محلية،  مــصــادر  وحــســب  ــر،  ــادي أك مدينة 
ضواحي  القليعة  بمدينة  مــؤخــرا،  بينهم 

فالطالب الجامعي العشريني، الذي كان قيد 
الفالحية  الضيعات  بإحدى  يشتغل  حياته 
فالطالب الجامعي العشريني، الذي كان قيد 
الفالحية  الضيعات  بإحدى  يشتغل  حياته 
فالطالب الجامعي العشريني، الذي كان قيد 

ابن  بجامعة  للدراسة  متابعته  جانب  إلى 
األخوين  مع  عنيف  شجار  في  دخــل  زهــر، 
الضيعة،  نفس  في  معه  يشتغالن  اللذين 
األخوين  مع  عنيف  شجار  في  دخــل  زهــر، 
الضيعة،  نفس  في  معه  يشتغالن  اللذين 
األخوين  مع  عنيف  شجار  في  دخــل  زهــر، 

الشجار  يتطور  أن  قبل  ا�ــديــنــة،  بنفس 
الضيعة،  نفس  في  معه  يشتغالن  اللذين 
الشجار  يتطور  أن  قبل  ا�ــديــنــة،  بنفس 
الضيعة،  نفس  في  معه  يشتغالن  اللذين 

استل  حيث  والــجــرح،  للضرب  تبادل  إلــى 
الطالب الضحية سكينا قبل أن يباغثه أحد 
على  الخلف  من  بحجرة  بضربة  الشقيق� 
دمائه  في  مضرجا  ليسقط  الرأس،  مستوى 

فاقدا للوعي.
دمائه  في  مضرجا  ليسقط  الرأس،  مستوى 

فاقدا للوعي.
دمائه  في  مضرجا  ليسقط  الرأس،  مستوى 

الدرك  مقر  مرتفقي  أوساط  في  ال حديث   
بإقليم  اعميرة  أيــت  خميس  بمركز  ا�لكي 
الدرك  مقر  مرتفقي  أوساط  في  ال حديث   
بإقليم  اعميرة  أيــت  خميس  بمركز  ا�لكي 
الدرك  مقر  مرتفقي  أوساط  في  ال حديث   

دركي  تصرفات  عن  إال  باها،  أيت  اشتوكة 
بإقليم  اعميرة  أيــت  خميس  بمركز  ا�لكي 
دركي  تصرفات  عن  إال  باها،  أيت  اشتوكة 
بإقليم  اعميرة  أيــت  خميس  بمركز  ا�لكي 

ب�  احــتــقــان  خــلــق  ــي  ف يتف�   
دركي  تصرفات  عن  إال  باها،  أيت  اشتوكة 
ب�  احــتــقــان  خــلــق  ــي  ف يتف�   
دركي  تصرفات  عن  إال  باها،  أيت  اشتوكة 

(
دركي  تصرفات  عن  إال  باها،  أيت  اشتوكة 

(
دركي  تصرفات  عن  إال  باها،  أيت  اشتوكة 

..)
دركي  تصرفات  عن  إال  باها،  أيت  اشتوكة 

)
دركي  تصرفات  عن  إال  باها،  أيت  اشتوكة 

ــر ــي ــب ك
ال  تصرفات  في  تماديه  بسبب  ا�واطن�، 
ب�  احــتــقــان  خــلــق  ــي  ف يتف�   
ال  تصرفات  في  تماديه  بسبب  ا�واطن�، 
ب�  احــتــقــان  خــلــق  ــي  ف يتف�   

يعرفه  والذي  صلة،  بأي  الدرك  لجهاز  تمت 
ال  تصرفات  في  تماديه  بسبب  ا�واطن�، 
يعرفه  والذي  صلة،  بأي  الدرك  لجهاز  تمت 
ال  تصرفات  في  تماديه  بسبب  ا�واطن�، 

أمنهم  على  ويسهر  عقود  منذ  ا�واطنون 
قالت  حيث  وممتلكاتهم،  أرواحهم  وسالمة 
ينتهج  ا�عني  الدركي  أن  محلية،  مصادر 
ا�واطن�،  حق  في  اللفظي  العنف  أسلوب 
ينتهج  ا�عني  الدركي  أن  محلية،  مصادر 
ا�واطن�،  حق  في  اللفظي  العنف  أسلوب 
ينتهج  ا�عني  الدركي  أن  محلية،  مصادر 

زيادة على سوء استقبالهم، ضاربا القوان� 
ا�واطن�،  حق  في  اللفظي  العنف  أسلوب 
زيادة على سوء استقبالهم، ضاربا القوان� 
ا�واطن�،  حق  في  اللفظي  العنف  أسلوب 

بعرض  العمومية  با�ؤسسات  بها  ا�عمول 
الحائط.

 فازت الحسناء هاجر أمرابط بلقب ملكة 
2019، وذلك في إطار  جمال األمازيغ لسنة 
 ،zأمازيغ ميس 
، وذلك في إطار 

أمازيغ ميس 
، وذلك في إطار 

{ �هرجان  الخامسة  الــدورة 
بمدينة  الفندقية  الفضاءات  بإحدى  ا�نظم 

أكادير.
ــرض  إك منطقة  ــن  م ــزة  ــائ ــف ال وتــنــحــدر 
}ميس  اختيار  تافراوت، وقد جاء  أوضاض 
أمازيغz لهذه السنة، بناء على مجموعة من 
تم  الذي  السن،  أهمها  والضوابط،  ا�عايير 
اللغة  وإتقان  سنة،   29
تم  الذي  السن،  أهمها  والضوابط،  ا�عايير 

29
تم  الذي  السن،  أهمها  والضوابط،  ا�عايير 

و  18
تم  الذي  السن،  أهمها  والضوابط،  ا�عايير 

18
تم  الذي  السن،  أهمها  والضوابط،  ا�عايير 

ب�  تحديده 
األمازيغية، والثقافة العامة، باإلضافة طبعا 
النساء  يميز  الــذي  األمازيغي  الجمال  إلى 
والــحــذاء  اللباس  ونوعية  األمــازيــغــيــات، 
النساء  يميز  الــذي  األمازيغي  الجمال  إلى 
والــحــذاء  اللباس  ونوعية  األمــازيــغــيــات، 
النساء  يميز  الــذي  األمازيغي  الجمال  إلى 

الهوية  عن  ا�عبرة  الشروط  وهي  والحلي، 
الثقافية األمازيغية.

الهوية  عن  ا�عبرة  الشروط  وهي  والحلي، 
الثقافية األمازيغية.

الهوية  عن  ا�عبرة  الشروط  وهي  والحلي، 
أيت أورير

  نور الدين هرواي

بعد أن انتشرت ظاهرة مستغلي 
مختلف  في  التسول  في  األطفال 
سطات،  مدينة  وشـــوارع  أحياء 
وأصبحوا  ومزعج،  ملفت  بشكل 
تهدد  موقوتة  بشرية  قنابل  مثل 
الشارع وتقبر أحالم عدد كبير من 
األطفال وتقضي على حلم متابعة 
باالنقطاع  ــي  ــدراس ال مــســارهــم 
على  وبناء  ا�ــدرســة،  عن  ا�بكر 
عبد  �حمد  ــرة  ــي األخ ا�ــراســلــة 
العامة  النيابة  رئيس  النباوي 
في هذا الشأن، ينتظر أن تتحرك 
سطات  بمحاكم  العامة  النيابة 
ومختلف ا�تدخل� والفاعل� من 
والتنمية  التضامن  وزارة  ممثلي 
وجمعيات  واألســرة  االجتماعية 
ــة  ــشــرط ــي وال ــدنـ ــمــع ا�ـ ا�ــجــت
تحريك  ــل  أجـ مــن  الــقــضــائــيــة، 
ا�سكوت  االجتماعي  ا�لف  هذا 
حسب  معنية  جهة  كل  عنه(..)، 
ا�صلحة  لتحقيق  اختصاصها، 
والتي  لألطفال  والفضلى  العامة 
ــاصــد األســاســيــة  ــق تــعــد مـــن ا�
التي  الوطنية  العامة  للسياسة 

بمقتضى  ا�ملكة  بها  التزمت 
الطفل،  لحقوق  الدولية  االتفاقية 
مــن هذه  الحد  مــن أجــل  وكــذلــك 
الظواهر ا�جتمعية السلبية التي 

تقض مضجع الجميع.
الجمعيات  بعض  رأي  وحسب 
السوداوي،  ا�لف  بهذا  ا�هتمة 
يجب  القضائية  الــشــرطــة  فــإن 
رصد  أجل  من  تتحرك  أن  عليها 
وحماية  بالشوارع  الظاهرة  هذه 
مدعوة  العامة  والنيابة  األطفال، 
لــلــقــوانــ�  ــارم  الـــصـ للتطبيق 
الشأن، في حق  ا�شرعة في هذا 

له نفسه استغالل  كل من سولت 
النباوي  عبد  دعا  حيث  األطفال، 
جهودهم  كــل  ــذل  ب ــى  إل قضاته 
واالنخراط في خطة عمل مندمجة 
ا�تعاون�،  باقي  مع  ومتكاملة 
والجمعيات  ا�صلي  وزارة  أمــا 
التكفل  عليها  فيجب  ا�ختصة، 
بـــا�ـــلـــف الـــطـــبـــي ا�ــســتــعــجــل 
حسب  النفسي  واالستشفائي 
وضعية كل طفل، وإعادة إدماجه 
مواكبة  على  عــالوة  أسرته،  في 
اســتــفــادتــه مــن بــرنــامــج الــدعــم 

االجتماعي.

 ™°Vhh »Ø«XƒdG ìÓ°ùdG QÉ¡°TEG
ájô¶ædG á°SGô◊G øgQ º¡àe

  السعيد لمكعالل

يتحمل  كـــان  ــذي  ــ ال ا�ــكــتــب  تــلــقــى 
للمجلس  ا�حلي  الشأن  تدبير  مسؤولية 
الحضري �دينة أيت أورير، صفعة قوية، 
وتغريده  �زاجيته  باإلمكان  يعد  ولــم 
والتمادي  باالستمرار  الــســرب،  خــارج 
القوان�  جميع  وضرب  العشوائية  في 
ا�نظمة لعمل الجماعات ا�حلية بعرض 
وجهته  الذي  االستدعاء  ليأتي  الحائط، 
بمراكش،  اإلداريـــة  االستئناف  محكمة 
كافة  ــى  إل األخــيــر،  األســبــوع  منتصف 
أعضاء ا�جلس الجماعي قصد الحضور 
ــي ســتــعــقــدهــا بــنــاء  ــت فـــي الــجــلــســة ال
إقليم  عامل  به  تقدم  الــذي  الطلب  على 
من   72 ا�ــادة  تفعيل  أجــل  من  الــحــوز، 
ا�تعلق   113.14 رقم  التنظيمي  القانون 
بـ  تقضي   والتي  ا�حلية،  بالجماعات 
في  خلل  لوجود   ،zالبلدي ا�جلس  }حل 
التي  التجاوزات  من  والعديد  التسيير 

بحقوق  وتضر  الجماعة  مصالح  تهدد 
األفراد والجماعات.

حل ا�جلس البلدي للمدينة، لم يثر أي 
استغراب، كما أنه لم يكن مفاجئا، بل كان 
تجربة  �سار  نهاية  وضع  فهو  متوقعا، 
ا�نصوص  وا�ــواد  ا�سؤولية  تحترم  ال 
األمر  ا�حلي،  الشأن  تدبير  في  عليها 
الذي أثر بشكل كبير على السير العادي 
للجماعة وهدد مصالحها وعطل مصالح 

ا�واطن�. 
 zاألســبــوع{ ــه  أوردتـ مــا  جانب  فإلى 
سبيل  على  منها  سابقة  مراسالت  في 
ا�نظمة  القوان�  احترام  عدم  التذكير، 
للشأن ا�حلي وعدم وضوح الرؤية وعدم 
يستجيب  طموح  تنموي  برنامج  سن 
لتطلعات الساكنة، وعدم محاولة تحرير 
ا�لك العام من التسيب ووضعية السوق 
من  رشح  ما  هناك  ومرافقه،  األسبوعي 
غياب  قبيل  من  ا�نحل،  ا�جلس  داخــل 
إلى  يــقــدم  لــم  الـــذي  الجماعة  برنامج 

ا�جلس إال في سنة 2018، أي بعد مرور 
ا�سؤولية،  تحمل  على  سنوات  ثــالث 
ينص  التنظيمي  القانون  أن  ح�  في 
في  ــازه  وإنـــجـ تهييئه  ــرورة  ــ ض عــلــى 
وأيضا  ا�جلس،  عمر  من  األولى  السنة 
الجماعة  ميزانية  صدقية  عــدم  هناك 
أحيانا  الفائض  ب�  أرقامها  وتضارب 
والعجز أحيانا أخرى، فضال عن تراجع 
ا�داخيل وعدم تحسنها، خاصة بالنسبة 
للسوق األسبوعي، وا�جزرة، وكذلك عدم 
تحصيل مداخيل مقالع الرمال من طرف 
شركة }الطالب موحاz، وهزالة ا�بلغ الذي 
يتالءم  ال  الذي   zموجزين{ شركة  قدمته 
مع حجم الكمية التي استفادت منها ذات 
ا�اء  صفقة  إسناد  على  زيــادة  الشركة، 
الصالح للشرب بدوار الشعبة إلى خال 
الرئيس، األمر الذي يتنافى مع ا�ادة 65 
من القانون التنظيمي، وبناء ستة دكاك� 
ا�جلس  مقرر  دون  األسبوعي  بالسوق 
ودون تصميم أو ترخيص من الجماعة. 

ا�نحل  البلدي  ا�جلس  يتكون  لإلشارة، 
من  عــضــوا   13 منهم  عــضــوا،   29 مــن 
حزب العدالة والتنمية ونفس العدد من 
حزب  من  وعضوين  وا�عاصرة  األصالة 
االتحاد  مــن  واحــد  وعضو  االســتــقــالل 
العدالة  حــزب  واســتــطــاع  الــدســتــوري، 
ما  األعضاء  من  يستقطب  أن  والتنمية 
لتدبير  أهلته  التي  األغلبية  إليه  يخول 
الشأن ا�حلي، وهي التجربة التي كانت 
حيث  الفشل،  بوادر  جميع  معها  تحمل 
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التي  لفقدانها لألغلبية   ،2020  /  2019
حل  ــرار  ق ليكون  حوزتها،  فــي  تعد  لــم 
متأخرا،  جاء  وإن  صائبا  قرارا  ا�جلس 
سلطة  تشكلها  خاصة  لجنة  وستتحمل 
بها  ا�عمول  للقوان�  طبقا  الوصاية 
في هذه ا�ادة، تتكون من خمسة أعضاء 
يسهرون على تصريف األعمال إلى ح� 
ثالثة  في غضون  انتخاب مجلس جديد 

أشهر، وبذلك تنتهي صالحيتها.

طاطا      

  فضيلي عمي
زوال  بطاطا  االبتدائية  ا�حكمة  أدانــت 
الحقوقي  الناشط  ا�اضي،  الخميس  يوم 
رشيد سيدي بابا، بالسجن النافذ �دة ستة 
أشهر وغرامة مالية قدرها خمسمائة درهم، 
عمومي  موظف  إهانة  بتهم  متابعته  بعد 
القوات  ضد  والعنف  بعمله،  القيام  أثناء 

العمومية.
اعتقال  على خلفية  الحكم،  هذا  وقد جاء 
هذا الناشط الحقوقي بعد مطالبته بالشغل 
ودعوته لالحتجاج ضد ما اعتبره }احتكارا 
لثروات اإلقليم من طرف خليجي�z، ومباشرة 
وقفة  حقوقيون  نشطاء  نظم  الحكم،  بعد 
احتجاجية أمام ا�حكمة االبتدائية با�دينة، 
رفعت خاللها مجموعة من الشعارات ا�نددة 
جائرا  ا�حتجون  اعتبره  الذي  الحكم  بهذا 
ا�عتقل،  سراح  بإطالق  وا�طالبة  وقاسيا، 
التواصل  مواقع  على  صفحات  أطلقوا  كما 
وا�طالبة  الحكم،  هذا  الستنكار  االجتماعي 

برص الصفوف للتصدي لهكذا أحكام.
يذكر أن اعتقال الناشط رشيد سيدي بابا 
وإيداعه السجن خلف استنكارا واستهجانا 
الطاطوي�  من  الكثير  في صفوف  واسع� 

والرأي العام الوطني.
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فيه  شارك  للرأي  استطالع  حسب 
170 خبيرا من خبراء الجمال، تربعت 
الجمال،  عــرش  على  لورين  صوفيا 
امــرأة  }أجــمــل  لقب  حــصــدت  حيث 
عدة  متجاوزة   zإيطاليا تاريخ  في 
وبذلك  شبابهن،  ريعان  في  جميالت 
بأن  الروماني  الجمال  لعشاق  يتأكد 
أيقونة  يأخذ من  لم  السن  في  التقدم 
رغم  شيء  أي  لورين  اإلغراء صوفيا 

بلوغها الرابعة والثمان� من العمر.
وقد ولدت صوفيا لورين في روما 
أســرة  مــن   1934 شتنبر   20 يــوم 
يومها،  ــوت  ق تجد  ال  كــانــت  فقيرة 
فيالني  صوفيا  اســم  تحمل  وكانت 
فيالني  يــكــن  ــم  ولـ سكيتشلوني، 
سكيتشلوني سوى األب الذي تبناها 
أمــهــا ذات األصـــول  تـــزوج  عــنــدمــا 
قــرع)  كفر  قرية  (مــن  الفلسطينية 
أطبقت  وعندما  بيانو،  معلمة  وكانت 
براثن الجوع والحرمان على األسرة، 
اضطرت صوفيا وشقيقتها للعمل في 
حانة كنادلت� كانتا تخدمان الزبائن 

حتى ساعات متأخرة من كل ليلة.
في تلك الفترة، كانت صوفيا لورين 
نظرات  بسبب  كبيرا  حرجا  تعيش 
من  تلسعها  كانت  التي  االستهزاء 
طرف بنات جيران أسرتها واللواتي 
كن يلقبنها بـ }عود األسنانz من فرط 
نحافتها، أما شبان الحي، فقد كانوا 
أنفها  من  السخرية  عن  يتوقفون  ال 
الكبير وفمها الواسع، فعاشت مرحلة 
تشعر  وهي  مراهقتها  خالل  صعبة 
مشيتها  كانت  التي  شكلها  ببشاعة 

الشبيهة بالعرجاء تزيد الط� بلة.
القدر  بأن  تعتقد  أسرتها  تكن  ولم 
موازين  كل  وسيقلب  لعبته  سيلعب 
حياتها بعد أن وقع في غرامها شاب 
على مسابقات  كان يشرف  الحي  من 
استدراجها  فحاول  الجمال،  ملكات 
بتتويجها  وعدها  بأن  أحضانه  إلى 
تقيم  كانت  التي  ا�نطقة  جمال  ملكة 
فيها مع أسرتها، ولم تصدق صوفيا 
بطبيعة الحال إمكانية حدوث ذلك من 
ولكن  شكلها،  في  للثقة  فقدانها  فرط 
والدتها ظلت تزن على أذنيها وتطلب 
مؤكدة  ا�سابقة  في  ا�شاركة  منها 
هي  إن  شيئا  تخسر  لــن  بأنها  لها 
غيرت  التي  ا�فاجأة  فكانت  شاركت، 
حياة صوفيا لورين رأسا على عقب، 
وحصدت  ا�سابقة  في  فــازت  عندما 
لقب }جميلة جميالت ا�نطقةz. عندها 
ضرب لها ا�جد موعدا كبيرا بعد أن 
للمنتج�  ا�سك�  العاشق  قدمها 
ب�  تقع  أن  أمــل  على  وا�ــخــرجــ� 
أحضانه ذات ليلة، وهو الشيء الذي 
لم يحدث، حيث تنصلت منه وتنكرت 
لجميله وبدأت تتنقل مثل الفراشة من 
هذا ا�خرج إلى ذاك ا�نتج باحثة عن 
ثمن،  بأي  السينمائي  النجاح  فرص 
إيطالي  منتج  أكبر  إلى  حتى وصلت 
آنذاك في  بونتي، وكانت  كارلو  وهو 
تتجاوز  تكن  لم  حيث  عمرها  مقتبل 
عندما  عمرها  مــن  عشر  الــســادســة 
مغتنمة  وثيقا،  ارتباطا  به  ارتبطت 
السوداء  ا�رحلة  هي  ذهبية،  فرصة 
يعيشها  بونتي  كــارلــو  كــان  الــتــي 
عاطفيا بسبب فشل عالقته مع زوجته 
إجــراءات  بدأ  قد  كان  والتي  األولــى، 
الطالق منها، فوجد ضالته في الفتاة 
بالحيوية  تعبق  كانت  التي  اليافعة 
بالشباب والطموحات، فدخال  وتفور 

يقف  العالم  غرامية جعلت  في عالقة 
وله  كهل  رجــل  تمكن  كيف  مشدوها 
شكل بعيد عن الجاذبية بعد السماء 
الجمال  أيقونة  األرض، من جعل  عن 
منه  الـــزواج  وتقبل  يــديــه  بــ�  تقع 
بعد انفصاله عن زوجته، وبعد فترة 
قصيرة على زواجهما، رزقت صوفيا 
لورين من كارلو بونتي بابنها األول 
أنجبت  ثم  جونيور،  بونتي  كارلو 
اسم  عليه  أطلقت  ثانيا  ابنا  بعده 
داخلي  سالم  في  وعاشت  إدواردو، 
واستقرار تام مع زوج كان يهيم بها 
ركزت  طلبا، حيث  لها  يرد  وال  عشقا 
العالم  في  وأمجادها  نجاحها  على 

الفضي للشاشة السينمائية.
خــالل  كــنــت  فــقــد  لـــي،  وبالنسبة 
ا�رحلة التي امتطيت فيها الطائرات 
ــعــواصــم  ــى أكــبــر ال ــ ــوجــهــة إل ــت ا�
السينمائية باحثا عن أخبار وأسرار 
أحد  كان  والعا�ي�،  العرب  النجوم 
بصوفيا  ألتقي  أن  أحــالمــي،  أكــبــر 
وأجعلها  وأجالسها  كصحفي  لورين 
دون  بها  تخصني  بأسرار  لي  تبوح 
عدة  مدى  على  حاوروها  ممن  غيري 
توجهت  عندما  ذلــك  ــدث  وح عــقــود، 

وتطقست  عنها  وبحثت  ــا  روم إلــى 
بأنها  لي  فقالوا  تواجدها،  مكان  عن 
لتصوير  نابولي  فــي  ــذاك  آنـ كــانــت 
 ،zوغدا واليوم  }أمس  الجديد  فيلمها 
بعد  رومــا  إلــى  ستعود  كانت  وأنها 
ثالثة أسابيع ألنها إلى جانب تصوير 
ذكرت،  الذي  للفيلم  بطولتها  مشاهد 
تصوير  بجلسات  مرتبطة  كانت  فقد 
األمريكية،   zاليــف{ مجلة  موفدي  مع 
الــذيــن كــانــوا قــد جـــاؤوا مــن القارة 
على  لتصويرها  خصيصا  األمريكية 

مدى أربعة أيام.
معي،  رائعا  دورا  الصدفة  ولعبت 
صديقتي  هناك  تتواجد  كانت  حيث 
مونجو،  دو  ميل�  الفرنسية  النجمة 
التي كانت صداقتي معها قد توطدت 
فشرحت  بــاريــس،  فــي  ســنــوات  قبل 
مطمئنا،  }كن  لي:  وقالت  ا�وقف  لها 

.zستحاور صوفيا لورين
هاتف  رن  اليوم،  نفس  ظهر  وبعد 
فيه،  أنزل  كنت  الذي  بالفندق  غرفتي 
الخط،  من  اآلخر  الجانب  على  فكان 
بادرتني  الــتــي  مونجو،  دو  ميل� 
الصباح  }كن مستعدا غدا في  قائلة: 
نابولي  ــى  إل سنذهب  ألننا  الباكر 

تحدثت  فقد  لورين،  صوفيا  لتقابل 
الهاتف  عــبــر  ــوع  ــوض ا� ــي  ف معها 

.zفوافقت على الفور
استقبالنا  في  كــان  نابولي،  وفــي 
السكرتير  ماتيو،  سبينوال  مستر 
الصحفي لصوفيا لورين، الذي رحب 
أحد  إلى  يأخذنا  أن  قبل  بحرارة  بنا 
صوفيا  كانت  التي  الشعبية  األحياء 

تصور فيها بعض مشاهد فيلمها.
دو  �يل�  صوفيا  ــة  رؤي وبمجرد 
لتحضنها  نحوها  ركضت  مونجو، 
متناسية  بحرارة  تقبيلها  في  وتأخذ 
صوفيا  كانت  حيث  ا�نتفخ  بطنها 

تعيش آخر لحظات حملها.
لصوفيا،  ميل�  قدمتني  أن  وبعد 
دقيقة  أدع  ولـــم  جــانــبــا،  انتحينا 
عليها  فألقيت  مني،  تفلت  واحـــدة 
العمر  من  تبلغ�  }كــم  ســؤال:  أول 
 ،zــم عمر زوجـــك كــارلــو بــونــتــي؟ وك
ولكني  ماكر  }ســؤال  ضاحكة:  قالت 
في  فأنا  صراحة،  بكل  عنه  سأجيبك 
التاسعة والعشرين من عمري، بينما 
زوجي قد تخطى الخمس�z وصمتت 
قليال ثم استأنفت كالمها قائلة: }لقد 
في  سيتسبب  كارلو  من  زواجي  كان 
اضطراره  لوال  معا  السجن  إيداعنا 

إلى  الدخول  يمكننا  حتى  لتطليقي 
ألن  للمتابعة،  التعرض  بــدون  بلدنا 
الطريقة  على  متزوجا  ــان  ك كــارلــو 
الطالق  تــحــرم  الــتــي  الكاثوليكية 
تزوجنا  وهكذا  الظروف،  كانت  مهما 
إيطاليا  لندخل  ذلــك  بعد  طلقني  ثم 
كأصدقاء، ولكني رغم كل شيء، كنت 
أعيش معه كزوجة بعد أن منحني كل 
 ،zبكل شيء أجلي  من  شيء وضحى 
كان  كارلو  بــأن  }تعلم�  فسألتها: 
تخش�  أال  أطفال.  عدة  وله  متزوجا 
مثلما  الناس  كراهية  من  نفسك  على 
أن  بعد  تــايــلــور  إلــيــزابــيــث  كــرهــوا 

 ،zوأبنائه؟ زوجته  من  زوجها  سرقت 
فــانــتــفــضــت غــاضــبــة وأجــابــتــنــي: 
فأنا  إليزابيث،  مع  تقارنني  }و�ــاذا 
ــه، ألنه  لــم أســـرق كــارلــو مــن زوجــت
مزرية  أوضــاعــا  يعيش  أصــال  ــان  ك
دخلت  ســواء  سيطلقها  وكــان  معها 
التي شجعته على  وأنا  ال،  أم  حياته 
راتبا  لها  خصص  حيث  مساعدتها 
ا�ستوى  فــي  بــه  لتعيش  محترما 
اسم  تحمل  كانت  بسيدة  يليق  الذي 
كارلو بونتيz، ثم سألتها سؤاال أكثر 
إليزابيث  }ولكن  لها:  قائال  استفزازا 
العا�ية  السينما  سيدة  تظل  تايلور 
مليون  مبلغ  على  حصلت  أن  بعد 
دوالر مقابل تمثيلها لدور البطولة في 
}يمكنك  لي:  فقالت   ،zكليوباترا فيلم 
أن تقارنني بها من حيث حب الناس 
ونجاح األفالم، أما مبلغ مليون دوالر 
فإنه لم ينجح في إنقاذ فيلم كليوباترا 
من الفشل الذريع. فرغم طبول الدعاية 
ا�نتج  تكبد  فقد  الفيلم،  رافقت  التي 
فغيرت   ،zفيه العمر  خسارة  ا�سك� 
عليها  ــا وطــرحــت  مــوضــوع حــوارن
ــؤاال خــاصــا: }لــقــد جــســدت دور  سـ
فيلم:  في  الشريف  عمر  مع  البطولة 
حيث  الرومانية،  اإلمبراطوية  سقوط 
األرمــن،  ملك  سوحاموس  دور  جسد 
غرامك  فــي  ــع  وق بــأنــه  سمعت  ــد  وق
وأنه  الفيلم  لهذا  تصويركما  خــالل 
فقاطعتني   ،zالــــزواج عليك  ــرض  ع
أكثر  }بل  ا�عروفة:  قائلة بصراحتها 
إذا  بأنني  عمر  لي  قال  فقد  ذلك،  من 
وافقت على الزواج منه فإنه لن يتردد 
ا�صرية  النجمة  زوجته  تطليق  في 
كان  }وماذا  فسألتها:   ،zحمامة فاتن 
}لقد  قالت:   ،zالعرض؟ هذا  على  ردك 
ولست  متزوجة  سيدة  بأنني  أجبته 
رجل  عــن  لالنفصال  استعداد  على 
أن يطلب مني  قدم لي كل شيء دون 
وأنجب  اسمه  أحمل  أن  سوى  شيئا 
 ،zله أبناء آخرين يوثقون ارتباطي به
يقولون  الكثيرين  }ولكن  لها:  فقلت 
بأن قلبك خال من عاطفة الحب تجاه 
زوجك وأنك تعيش� معه تحت سقف 
واحد إكراما للعشرة فقطz، قالت لي: 
هامة  معلومة  لك  وسأضيف  }نعم، 
وصادقة، هي أنني لم أقع في حب أي 
رجل في حياتي منذ وعيت على الدنيا 

.zحتى هذه اللحظة
في تلك اللحظات، جاءت ميل� دو 
مونجو لتهمس في أذن صوفيا لورين 
ببضع كلمات جعلتها تقفز من الفرح، 
وقبل  ا�وضوع  حقيقة  عن  فسألتها 
أن أنهي سؤالي، ظهر كارلو بونتي، 
عناقا  وعانقته  نحوه  صوفيا  فقفزت 
الفرح  فــرط  مــن  ترقص  وهــي  حــارا 
والتفتت نحوي قائلة لي: }يمكنك أن 
تختم هذا الحوار بخبر سعيد ستكون 
أول صحفي يوثقه، وهو أن الحكومة 
كارلو  منح  على  وافقت  قد  الفرنسية 
سوف  وبذلك  الفرنسية،  الجنسية 
يمكنه تطليق زوجته بطريقة قانونية 
التي  الفترة  فبعد  بزواجنا،  لنسعد 
أخيرا  كعشيقة سأتمكن  معه  عشتها 

.zمن حمل لقب مدام بونتي
حتى   1968 سنة  تندثر  لم  وهكذا 
كانت صوفيا لورين قد أنجبت ابنها 
والــده،  مع  قانوني  زواج  من  كارلو 
الحب  عــن  بعيدا  حياتها  لتواصل 
النجاح  خضم  وسط  ا�شاعر،  وعن 

والشهرة واألمومة.
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عاشت صوفيا لورين مرحلة 
صعبة خالل مراهقتها، 
بسبب نظرات االستهزاء 

التي كانت تلسعها من بنات 
جيران أسرتها اللواتي كن 
يلقبنها بـ «عود األسنان» 

من فرط نحافتها، أما شبان 
الحي فقد كانوا ال يتوقفون 

عن السخرية من أنفها 
الكبير وفمها الواسع، 

قبل أن يلعب القدر لعبته 
معها وتشارك في مسابقة 
لملكات الجمال وتتوج بلقب 
«جميلة جميالت المنطقة».. 
لتفتح بعد ذلك أمامها أبواب 

الشهرة بدخولها عالم 
التمثيل

رغم مرور السنين وتعاقب العقود على نجمة األمس صوفيا لورين، فقد عرفت هذه الحسناء اإليطالية الشغوفة بالفن 
السابع كيف تحافظ على جمالها وعلى جاذبيتها، وكذلك على رشاقة قوامها الممشوق الذي طالما ألهب قلوب 

الرجال من كل جهات العالم.
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صوفيا لورين:

الصحفي رمزي 
صوفيا مع الفنانة 

صوفيا لورين



الشعبية  األمثال  في  الكتابات  تعددت 
الفصيحة،  العربية  باللغة  منها  كتب  وما 
أصبحت  املطبوعة،  عناوينها  وبتعدد 
ــتــضــارب وجــود  مــتــضــاربــة املــعــانــي ب
التعريف  إلى  احتياجهم  وأمكنة  مؤلفيها 
موسوعة  فهناك  وبموسوعياتهم،  بهم 
»األمثال الشعبية الفلسطينية« املؤلفة من 
طرف مازن الشوا وسمير محمد الشاعر، 
على  ألــف  ما  العامية  األمثال  تلك  ومــن 
شكل قصص في أكثر من جزء من تأليف 
وهناك  ــة،  ــزل زل صـــادق  محمد  الــدكــتــور 
الشعبية  العامية  األمثال  من  اتخذ  من 
أبي  تأليف  من  دراسية  مــادة  األندلسية 
يحيى عبيد الدين أحمد الزجالي القرطبي  
وشرحهما  بتحقيقهما  وقام  جزئني،  في 
بن  محمد  الدكتور  بغيرهما،  وقارنهما 
من  موجود  هو  ومما  هلل،  رحمه  شريفة 
ما  األمثال،  موضوع  في  املطبوعة  الكتب 
العربية  باللغة  كتابا  العشرين  عن  يزيد 
تعددت أسماء عناوينها، منها كتاب »زهر 
األكم في األمثال والحكم« للحسن اليوسي 
محمد  الدكتور  بتحقيق  أجزاء  ثالثة  في 
ومن  األخــضــر،  محمد  والــدكــتــور  حجي 
الدراسات التي وضعت لتلك الكتب، بحث 
اليوسي  »الحسن  بعنوان  حجي  ملحمد 
»املناهل«  مجلة  فــي  منشور  الــلــغــوي« 
ص:   1979 يوليوز   15 العدد  املغربية 
كتاب  على  دراســـة  وهــنــاك   ،229-211
إليه  )املشار  للميداني  األمثال«  »مجمع 
بتحقيق  قام  وقد  السابقة(،  الحلقة  في 
هذا الكتاب األستاذ محمد علي قاسم في 

جزئني.
الباحث  بــه  قــام  مــا  أن  إلــى  ونــشــيــر 
))مما  األكــم«:  »زهر  في  اليوسي  لحسن 
صله  ال  طريفة  ملواضيع  باقتحامه  يميزه 
طغت  التي  والــحــواشــي  بــالــشــروح  لها 
ومحاولته  االنحطاط،  عصر  مؤلفي  على 
اإلسالمية  الثقافة  ينابيع  إلى  الرجوع 
منها  يستقي  األولى  املزهرة  عهودها  في 
بجهده الشخصي، ويضيف إليها من فكره 
العربي اإلسالمي،  التراث  ما يغني  وكده 
من  فكان  النفوس،  إلى  ويحببه  ويجدده 
و»القانون«،  »املــحــاضــرات«،  كتبه:  ذلــك 
ــال والــحــكــم«((  ــث و»زهـــر األكـــم فــي األم
املحققني  تقديم  في  ونقرأ   ،)5 )صفحة 
الذي  للعهد  توضيحا  األكم«  »زهر  لكتاب 
)وهــو  باألمثال  املسلمون  فيه  اشتغل 
األصمعي  مــع  األول  العباسي  العصر 
وخلف األحمر وعمرو بن العالء، وغيرهم 
لجمع  الرائدة  الحركة  تلك  في  الرواة  من 
ضمن  األمثال  فرويت  وتدوينها،  اللغة 
فرسانها  وأخبار  وأشعارها،  العرب  أيام 
أخذ  ثم  وصعاليكها،  وأقيالها  وأجوادها 
في  بالتأليف  األمثال  يفردون  اللغويون 
القرون التالية، واشتهر من بني ذلك كتاب 
بن  أحمد  الفضل  ألبي  األمثال«  »مجمع 
عام  املتوفى  امليداني  النيسابوري  محمد 
518 هـ 1124م، وهكذا نجد اليوسي في 
القرن الهجري الحادي عشر، الذي خمدت 
فيه جذوة الدراسات اللغوية وطال العهد 
بها، ال سيما في أقصى الغرب اإلسالمي، 
نجد  وهكذا  األمــثــال..  في  كتابا  ليؤلف 
إلى  يشير  كتابه  مقدمة  فــي  املــيــدانــي 

صعوبة التأليف في هذا املوضوع.
األمـــم  تـــاريـــخ  ــون  ــدرسـ يـ الـــذيـــن  إن 
وحضاراتها، يجدون في كثير من األقوال 
تلك  في  يجعل  ما  أمثالهم  وفي  القديمة 
األقوال حلوال، إن لم نقل وقاية على األقل 
مما قد يجرهم إلى إعادة وتأكيد املآسي، 
يؤكد صحة  ما  الحربي  املجال  في  ونجد 
أو  بها،  التمسك  وصوابية  االمثال  تلك 
العرب  فقول  منها،  االستفادة  األقل  على 
من األمثال ))بيدي ال بيد عمر(( وقولهم 
وفي  بــراقــش((،  جنت  نفسها  ))عــلــى 
صالحيتها  يؤكد  مــا  املغربية  أمثالنا 
للتعبير  واألدبي  الفكري  الجانب  ملواكبة 
بألفاظ  اإلنــســان  مــعــانــاة  عــن  الــصــادق 
ملا  الصادق  الواقع  مع  تتجاوب  شعبية 

يحسه املواطن.
يتبع

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى ال�شعب في دار غفلون

وداعا عزيزي م�صطفى واإىل اللقاء يف دار البقاء
إلى  فسارعت  املحمول  هاتفي  رن 
اإلنصات فإذا بي أسمع صوت ولدي 
وقد طغت عليه نبرات الحزن والهلع، 
مصطفى  صديقك  هلل  رحم  لي  يقول 
العلوي، فسألته من أين جاء بالخبر، 
ــتــواصــل  ال أن وســـائـــل  عــلــي  فـــرد 
»فيسبوك«  رأسها  وعلى  االجتماعي 
الشك  فارتابني  الخبر،  أذاعــت  قد 
هاتفه،  على  بالفقيد  فورا  واتصلت 
الرنني  مدة  طالت  وكلما  يــرن،  فظل 
حيا،  زال  ال  صديقي  أن  أمال  ازددت 
ولكني سمعت في آخر املطاف سيدة 
بطرح  حتى  لي  تسمح  ولم  تجيبني 
الخبر  يا سيدي،  نعم  قائلة:  السؤال 
مصطفى  ــوالي  م هلل  رحــم  صحيح، 
حنجرتي  في  الكالم  فتعطل  العلوي، 
ــذت أردد  مــن شـــدة الــصــدمــة، وأخــ
بكلمات متقطعة »ال حول وال قوة إال 
راجعون«،  إليه  وإنــا  هلل  إنا  بــاهلل.. 
إليه  لجأ  الذي  الدعاء  فاستحضرت 
الرسول صلى هلل عليه وسلم، عندما 
فقد أعز الناس إليه، سيدتنا خديجة 
))اللهم  قال:  حيث  عنها،  هلل  رضي 
وعــوضــنــي  مصيبتي  ــي  ف ــي  ــرن أج

بأحسن منها((.
ولقد تعرفت على الفقيد في ظروف 
أسبوعية  يصدر  كان  حينما  صعبة، 
مقاال  نــشــرت  ــتــي  ال ــيــس«  ــوال ــك »ال
العريض،  وبالبند  األولى  بالصفحة 
العام  »الكاتب  عنوان:  تحت  خبرا 
إلى  ــوال  األم يهرب  ثقافية  لجمعية 
أناس  دبرها  مؤامرة  وهي  الخارج«، 
مناصب  يــتــقــلــدون  يــومــئــذ  ــوا  ــان ك
سمعتي  تــلــويــث  ــدف  ــه ب ــة،  ــي ســام
بهاته  مسؤوليتي  مــن  وتنحيتي 
الجمعية، وقد سبق أن شرحت للقراء 
من  املرحلة  هــذه  تفاصيل  ــزاء  األعـ
اتضح  املأساة،  انتهت  وملا  حياتي، 
ملفقة،  كانت  إلي  املوجهة  التهمة  أن 
واعترفت املحكمة ببراءتي، وسارعت 
في  العلوي  األخ مصطفى  زيارة  إلى 
مكتبه ألشرح له خلفيات وخبايا تلك 
املؤامرة، فنهض من كرسيه وأخذني 
أخي  »أرجـــوك  لــي:  ــال  وق بالحضن 

الكواليس  جريدة  تعتبر  أن  الحسني 
عضوا  هلل  شــاء  إن  ستكون  منبرا 
يومها،  ــن  وم تــحــريــره«،  هــيــأة  فــي 
سنة،   30 عن  يقل  ال  ما  منذ  يعني 
أبوبها  كنت  مقاالت  بكتابة  التزمت 
ثم  والتصحيح«،  »اإلصــالح  بعنوان 
اليوم  به  أرصع  الذي  التاج  اخترت 
دار  في  الشعب  يبقى  ال  »حتى  ركن 

غفلون«.
بسبب  حزني  عن  للتعبير  اخترت 
العربية  الشاعرة  رثاء  الرزية،  هذه 
الخنساء ألخيها صخر، حيث قالت: 

أعيني جودا وال تجمدا
أال تبكيان لصخر الندى؟

أال تبكيان الجريء الجميل
أال تبكيان الفتى السيدا؟ 

والواقع، أن األخ مصطفى العلوي 
كان سيدا في جميع معامالته، سيدا 
في  ســيــدا  مواضيعه،  اخــتــيــار  فــي 
املجاالت،  جميع  في  الفساد  فضح 
ــطــابــوهــات  ــحــام ال ــت ــدا فـــي اق ــي س
كان  ما  قل  التي  الحمراء  والخطوط 

غيره يقترب منها.
ــى  ــت ــي وجـــــه أع ــ ــقـــد صـــمـــد ف فـ

امللكي  الديوان  مدير  مثل  املسؤولني 
رضى كديرة ووزير الداخلية األسبق 
أدى به  الذي  البصري، األمر  إدريس 
إلى االعتقال واملحاكمة والسجن، وال 
جلسات  إحــدى  حضرت  يــوم  أنسى 
مــحــاكــمــتــه وهـــو يــقــف فـــي قفص 
والظروف  املرض  أنهكه  وقد  االتهام 
السجنية، ولم أشعر إال وأنا أجهش 

منه  أقــتــرب  أن  فــحــاولــت  بــالــبــكــاء، 
الشرطة  رجال  أحد  أن  لوال  ألحضنه 

منعني من ذلك.
كل هذه املضايقات، وهذه املآسي، 
الضائعة«  »الحقيقة  صاحب  تزد  لم 
واألخ  املبدإ،  على  وثباتا  إال صمودا 
صحفيا  يكن  لم  هلل  رحمه  مصطفى 
فقط، بل كان مؤرخا يغوص في بحور 
التاريخ، ليخرج منها صدفات لم نكن 
بأمنه  يغامر  كــان  أنــه  كما  نعرفها، 
ميدانية  بتحقيقات  ليقوم  وحياته 
مصداقية  من  التأكد  في  منه  رغبة 
الخبر، حيث غطى حرب الجوالن في 
سيناء،  في  أكتوبر  وحــرب  سوريا، 

وفي الحدود املغربية املوريتانية.
حدود،  له  يكن  لم  للصحافة  حبه 
أسلوبه  الــذات،  قائمة  مدرسة  فهو 
في الكتابة من السهل املمتنع، تفهمه 
له  كــانــت  الــشــعــب،  طــبــقــات  جميع 
تعودوا  الذين  إال  يدركها  ال  خاصية 
على قراءة كتاباته، فقد كان يستعمل 
 ،»LITOTE« بالفرنسية  يسمى  ما 
الــســطــور  ــني  بـ ــا  مـ إدراك  يــعــنــي 
عن  ســواء  الكلمات،  وفهم  والتعمق 
فمن  التصريح..  أو  التلميح  طريق 
تعودوا على قراءة حقائقه، يصبحوا 
مدمنني عليها وينتظرون بشغف يوم 
به  تجود  بما  لالستمتاع  الخميس 

قريحة هذا الصحفي الفذ.
أبوح  وهنا  القراء،  يعلمه  ال  ومما 
به  سأحتفظ  أنني  أظــن  كنت  بسر 
لنفسي، هو أن امللك املرحوم الحسن 
الثاني، كان يختلي به خلسة وبعيدا 
عن األنظار، ليستشير معه في بعض 
خزانا  كــان  هلل  رحمه  ألنــه  األمـــور، 
الصائبة  الــســيــاســيــة  للتحليالت 
والتخمني  النظر  بعد  على  املبنية 
البراغماتي، لم يسبق له أن أشار إلى 
بها،  يمتاز  كان  التي  الحظوة  هذه 
نظرا لتواضعه وابتعاده عن الشهرة 
والتفاخر، فليسمح لي رحمه هلل إذا 
أفصحت عن هذا السر املكنون الذي 

يعتبر من الحقائق  املغمورة.
يتبع
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التنظيمي  بالقانون  األمر  يتعلق 
للغات  الوطني  للمجلس  املنظم 
والــثــقــافــة املــغــربــيــة، الـــذي تمت 
مجلس  طــرف  مــن  عليه  املصادقة 
 ،2019 يونيو   10 بتاريخ  النواب 
ــه بــعــض  ــي ــل ــت ع ــ ــل ــ ــذي أدخ ــ ــ والـ
مجلس  ــرف  ــ ط ــن  مـ الــتــعــديــالت 
املادة  تعديل  آخرها  املستشارين، 
51، الرامي إلى اإلبقاء على وجود 
واســتــقــاللــيــة مــعــهــد الـــدراســـات 
واألبحاث والتعريب، وعدم حله أو 
للغات  الوطني  إدماجه في املجلس 
القانون  فهذا  املغربية،  والثقافة 
مشوب بالبطالن، ملساسه من جهة، 
ومن جهة  امللكي،  الظهير  بحصانة 
أخرى، لتأويله الفاسد ألحد فصول 

الدستور.
فإذا كان الفصل 46 من الدستور 
امللك  ))شــخــص  أن  عــلــى  يــنــص 
واجب  وللملك  حرمته،  تنتهك  ال 
من  فــإن  واالحـــتـــرام((،  التوقير 
للنظام  التاريخي  العرف  في  املقرر 
االجتهاد  وفي  املغربي،  السياسي 
هذه  أن  الفقهي،  وكــذا  القضائي، 
على  فقط  تقتصر  ال  امللكية  الحرمة 
إلى  أيضا  تمتد  بل  امللك،  شخص 
في  املتجسدة  جاللته،  أعمال  كل 
أنواعها،  بجميع  امللكية  الظهائر 
بدليل  ــه،  ــرارات وق مراسيمه  وفــي 
في  نــص  قــد  كــان  إن  الدستور  أن 

إحالة  ))وجوب  على   132 الفصل 
املحكمة  على  التنظيمية  القوانني 
مطابقها  فــي  لتبت  الــدســتــوريــة، 
ــلــدســتــور((، ونـــص أيــضــا على  ل
العادية  القوانني  إحالة  ))إمكانية 
هذه  على  الدولية  االتفاقيات  أو 
املحكمة ملراقبة دستوريتها((، فإنه 
يخضع  لم  ــك،  ذل من  العكس  على 
ما  املراقبة،  لهذه  امللكية  الظهائر 
اتصاف  بــداهــة،  ذلــك  مــن  يستفاد 
الظهائر امللكية بالحصانة املطلقة.

قد  بــهــذا  ــور  ــدســت ال كـــان  وإذا 
أعطى املثال من نفسه على احترام 
خالل  من  امللكية،  الحرمة  وتوقير 
منه،  فصل  أي  في  تنصيصه  عدم 
بما يمس بها، فإن العمل القضائي 
من جانبه قد أكد هذا األمر، نتيجة 
ضد  املوجهة  الطعون  لكل  رفضه 
الظهائر امللكية، بدء كما هو معلوم، 
باملجلس  اإلداريــة  الغرفة  قرار  من 
في   ،1960 سنة  الــصــادر  األعــلــى 
قــضــيــة عــبــد الــحــمــيــد الـــرونـــدة، 
العزيز  عبد  مزرعة  بقضية  ومرورا 
الرزاق  عبد  وبقضية   ،1970 سنة 
غيوت سنة 2000، وذلك إلى حدود 
فيه  استمر  الــذي  الراهن  التاريخ 
العمل القضائي في موقفه الرافض 
للظهائر  مــخــاصــمــة  أي  لــقــبــول 
املتعلقة  سواء  كانت،  كيفما  امللكية 

بدعوى  أو  اإللــغــاء  بــدعــوى  منها 
التعويض.

أما االجتهاد الفقهي، فإنه بدوره 
مندرجة  امللكية  الظهائر  يعتبر 
صميم  ومن  السيادة،  أعمال  ضمن 
الــســلــطــة الــتــقــديــريــة لــلــمــلــك، من 
لألمة،  األسمى  املمثل  كونه  منطلق 
ــرارات  ــق ــك، فــهــو يـــرى أن ال ــذل ول
عن  تخرج  أنواعها  بجميع  امللكية 
كانت،  جهة  أي  من  املراقبة  نطاق 

حكومية، أو برملانية، أو قضائية.
ــرغــم من  وهــكــذا، فــإنــه عــلــى ال
والفقه،  والقضاء  الدستور  اتفاق 
فإن  امللكي،  الظهير  حصانة  على 
املتعلق  التنظيمي  القانون  مشروع 
بــالــلــغــات والــثــقــافــة املــغــربــيــة قد 
بتنصيصه  الحصانة،  هذه  انتهك 
على  و51   50 املادتني  في  صراحة 
 1.01299 امللكي رقم  الظهير  نسخ 
امللكي  املــعــهــد  ــإحــداث  ب املتعلق 
حلول  وعلى  األمازيغية،  للثقافة 
والثقافة  للغات  الوطني  املجلس 
كافة  بــإدمــاج  ثــم  محله،  املغربية 
في  وأعوانه  ومستخدميه  موظفيه 

هذا املجلس.
االنتهاك  هــذا  أن  املحقق،  ومــن 
ثابت ومؤكد، على اعتبار أن املعهد 
ملكية  مؤسسة  يعد  املذكور  امللكي 
خاصة، أحدثها جاللة امللك بمبادرة 
بجنابه  لــتــكــون  ــه،  مــن شخصية 

الشريف، وفي ظل رعايته السامية، 
لهدف قيامها بإبداء الرأي لجاللته 
في التدابير التي من شأنها الحفاظ 
والنهوض  األمازيغية  الثقافة  على 
املادة  ذلك  على  تنص  بها، حسبما 
إحداث  ظهير  من  والثانية  األولــى 

املعهد.
هذه  على خصوصية  يؤكد  ومما 
للملك  تبعيتها  وعلى  املؤسسة، 
من  و13  و8   7 املـــواد  أن  وحـــده، 
تقييد  على  تنص  إحداثها،  ظهير 
ــي مــيــزانــيــة الــبــالط  مــداخــيــلــهــا ف
امللكي، وعلى عرض جميع قراراتها 
للمصادقة  امللك  جاللة  أنظار  على 

عليها.
املعهد  دخـــول  ثبت  طــاملــا  إذن، 
في شكله  األمازيغية  للثقافة  امللكي 
امللكي  الحرم  في  مضمونه،  وفــي 
بموجب  إلـــغـــاءه  ــإن  فـ الـــخـــاص، 
له  انتزاعا  يشكل  املنتقد،  القانون 
لتذويبه  السامي،  امللكي  حقله  من 
هو  الـــذي  التنظيمي  الحقل  فــي 
والثقافة  للغات  الوطني  املجلس 
هذا  يجعل  الذي  الشيء  املغربية، 
تطاوله  لثبوت  بــاطــال،  الــقــانــون 
امللك،  خصوصيات  حصانة  على 
أعراف  بثوابت  بالتالي  ومساسه 
املعتبرة  املغربي،  السياسي  النظام 
تاريخيا واجتماعيا، أعرق وأسمى 

من الدستور.

الدواعي القانونية لبطالن القانون املتعلق مبعهد 
الدرا�صات والأبحاث والتعريب

الصافي مومن علي

الراحل مصطفى العلوي 
رفقة الحسني الدراجي
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يوم  العمران  مجموعة  افتتحت 
فرعا   ،2019 دجنبر   26 الخميس 
تافياللت،  درعــة  بجهة  لها  جديدا 
يقع  التي  الجديدة  الفرعية  الشركة 
تغطي  الراشيدية،  بمدينة  مقرها 
كــامــل تـــراب الــجــهــة الـــذي يضم 
خمسة أقاليم: الراشيدية وورزازات 
و125  وتينغير،  وميدلت  وزاكــورة 
ترابيا  مجاال  تغطي  محلية  جماعة 

يعادل 111949 كلم2.
مقر  افتتاح  مراسيم  تميزت  وقد 
التي  الــجــديــدة  الفرعية  الشركة 
والي  بوشعاب،  يحضيه  ترأسها 
إقليم  وعامل  تافياللت  درعــة  جهة 
الراشيدية، بحضور بدر الكانوني، 
�جموعة  الجماعية  اإلدارة  رئيس 
الشخصيات  مــن  ــدد  وع الــعــمــران، 
وممثلي  واالقتصادية  السياسية 

جمعيات ا�جتمع ا�دني.
فرعية  شــركــة  إحـــداث  ويعتبر 
العمران  �جموعة  جديدة  جهوية 
اسم  تحمل  والــتــي  الجهة  بــهــذه 
محطة   ،zتافياللت درعــة  }العمران 
استكمال  مسلسل  فــي  أســاســيــة 
مالءمة التواجد الترابي للمجموعة 
مع التقطيع الجهوي الجديد، وذلك 
الحكومية  للتوجيهات  تنفيذا 
وكذا  الرقابة،  مجلس  وتوصيات 
الشراكة  اتفاقية  �ضام�  تنفيذا 
ا�برمة مع الجهة والتي تروم تعزيز 
مجموعة  تقدمها  التي  الخدمات 
الــعــمــران، مــن خــالل هــذه الشركة 

جهة  �كونات  الــجــديــدة،  الفرعية 
درعة تافياللت، التي أصبحت تضم 
مجاالت ترابية كانت تنتمي لجهات 
ماسة  ــوس  وس تافياللت  مكناس 

درعة سابقا.
هذه  إحـــداث  شــأن  مــن  أن  كما 
الشركة الجهوية الجديدة، ا�ساهمة 
الرامية  الجهود  في  أقــوى  بشكل 
وتثم�  للحاجيات  االستجابة  إلى 
بها  تزخر  التي  وا�ــوارد  ا�ؤهالت 
تنفيذ  في  ا�ساهمة  وكــذا  الجهة، 
األولى  الوطنية  ا�ناظرة  توصيات 
للجهوية ا�تقدمة في شقها ا�تعلق 

بالتقائية وتناسق البرامج الجهوية 
وتقليص  القطاعية،  وا�خططات 
واالجتماعية،  ا�جالية  ــفــوارق  ال
وكذا دعم جهود الجهة عبر تسخير 
الخبرات ا�كتسبة من طرف ا�وارد 
للمجموعة  ا�تخصصة  البشرية 
أهـــداف  تحقيق  ــي  ف للمساهمة 
طرف  من  ا�عتمد  التنمية  مخطط 

الجهة.
ا�نوطة  ا�هام  على  وبارتكازها 
ــا�ــجــمــوعــة، ســتــعــمــل الــشــركــة  ب
درعة  }العمران  الجديدة  الجهوية 
آلية  بــدور  القيام  على   ،zتافياللت

العمومية  البرامج  لتنفيذ  الدولة 
الحضرية  والتنمية  اإلســكــان  في 
تنزيل  خــالل  مــن  وذلـــك  بالجهة، 
مضام� البرامج ا�تعلقة بمعالجة 
هيكلة  وإعــادة  الالئق،  غير  السكن 
بشراكة  التجهيز  ناقصة  األحياء 
مع الجماعات ا�حلية والجمعيات، 
ــيــات الــتــأهــيــل  ــام بــعــمــل ــيـ ــقـ والـ
ــحــضــري ومــعــالــجــة األنــســجــة  ال
القصور  ترميم  واستكمال  القديمة 
ــات وتــكــثــيــف وتــنــويــع  ــقــصــب وال
العرض السكني االجتماعي وسكن 

الفئات الوسطى.
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بـ}أديب  ا�وسوم  الرقمي  الكتاب  هذا  يندرج 
حقي، ضمن  عبده  ا�غربي  للكاتب   zذو سجون

بــــ}أدب  عليه  يصطلح  مــا 
هذا  باعتبار   ،zالسجون
حــاولــت  كــتــابــة  األدب 
وستظل تحاول أن تنقش 
جدران  على  الجرح  بدم 
ــحــاجــز  الـــســـجـــون وا�
السرية، لتوثيق التجربة 
شبح  ومقاومة  القاسية 
ا�وت وقهر ظالم العزلة، 
التواق  اإلبـــداع  بنهار 
يتغيا  ال  إذ  لــلــحــريــة، 
الرقمي،  الــكــتــاب  ــذا  ه
السجون  أدب  مقاربة 
مقاربة نقدية، أو الحفر 
ا�أساوي  تاريخه  في 
ا�ستوى  على  الطويل 
ــدي والــجــمــالــي  ــق ــن ال
ــي  ــ ــاتـ ــ ــوعـ ــ ــوضـ ــ وا�ـ
والبحث  والتجنيسي 
فـــي أســـبـــاب حــصــره 
فــي أجــنــاس الــروايــة 

من  وا�راسالت  والشعر 
غايته  وإنما  القصيرة،  القصة  جنس  دون 

عرض شريط باللون� األسود واألبيض لست� 
بهم  زج  عا�ي�  وكتاب  لكاتبات  اعتقال  حالة 

واختلفت  تــعــددت  ألســبــاب  القضبان،  خلف 
الوطن،  كخيانة  السياسي  ب�  االتهام  صكوك 
كالشذوذ  وأخالقي  واإللحاد،  كالزندقة  وديني 
واالغــتــصــاب  الجنسي 
أو  ــة،  ــيـ ــوصـ ــصـ ــلـ والـ
ــديــون، أو  قــانــونــي كــال
العمد  كالقتل  الجرمي 
ستفاجئنا  مما  وغيرها، 
بــه مــصــائــر ســتــ� من 
العا�ي�،  الكتاب  أشهر 
مثل الكاتبة ا�صرية نوال 
والكولومبي  السعداوي، 
ــا مـــاركـــيـــز،  ــ ــي ــ ــارس ــ غ
والفرنسي ماركيز دو ساد 
والروسي  جينيه،  وجــان 
دوستويفسكي،  فــيــودور 
حكمت،  نــاظــم  ــتــركــي  وال
واإليـــطـــالـــي أنــطــونــيــو 
بزرك  واإليراني  غرامشي، 
ا�غربي  والشاعر  علوي، 
والسوري  الوديع،  صالح 
ــدار،  ــرقـ ــيـ ــد بـ ــمـ ــرج أحـ ــ فـ
اللطيف  عــبــد  ــي  ــرب ــغ وا�
الــلــعــبــي، واألردنــــــي أيــمــن 
داريــن  والفلسطينية  العتوم، 
جيلبار  ولد  والتونسي  طاطور، 

النقاش، والكاتب الجزائري محمد تاملت.
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حقي، ضمن  عبده  ا�غربي  للكاتب   
أدب 

حقي، ضمن  عبده  ا�غربي  للكاتب   
أدب 

حقي، ضمن  عبده  ا�غربي  للكاتب   

هذا  باعتبار   ،
حــاولــت  كــتــابــة  األدب 
وستظل تحاول أن تنقش 
جدران  على  الجرح  بدم 
ــحــاجــز  الـــســـجـــون وا�
السرية، لتوثيق التجربة 
شبح  ومقاومة  القاسية 
ا�وت وقهر ظالم العزلة، 
التواق  اإلبـــداع  بنهار 
يتغيا  ال  إذ  لــلــحــريــة، 
الرقمي،  الــكــتــاب  ــذا  ه
السجون  أدب  مقاربة 
الرقمي،  الــكــتــاب  ــذا  ه
السجون  أدب  مقاربة 
الرقمي،  الــكــتــاب  ــذا  ه

مقاربة نقدية، أو الحفر 
ا�أساوي  تاريخه  في 
ا�ستوى  على  الطويل 
ا�أساوي  تاريخه  في 
ا�ستوى  على  الطويل 
ا�أساوي  تاريخه  في 

ــدي والــجــمــالــي  ــق ــن ال
ــي  ــ ــاتـ ــ ــوعـ ــ ــوضـ ــ وا�ـ
ــدي والــجــمــالــي  ــق ــن ال
ــي  ــ ــاتـ ــ ــوعـ ــ ــوضـ ــ وا�ـ
ــدي والــجــمــالــي  ــق ــن ال

والبحث  والتجنيسي 
ــي  ــ ــاتـ ــ ــوعـ ــ ــوضـ ــ وا�ـ
والبحث  والتجنيسي 
ــي  ــ ــاتـ ــ ــوعـ ــ ــوضـ ــ وا�ـ

فـــي أســـبـــاب حــصــره 
والبحث  والتجنيسي 
فـــي أســـبـــاب حــصــره 
والبحث  والتجنيسي 

فــي أجــنــاس الــروايــة 
فـــي أســـبـــاب حــصــره 
فــي أجــنــاس الــروايــة 
فـــي أســـبـــاب حــصــره 

من  وا�راسالت  والشعر 
فــي أجــنــاس الــروايــة 

من  وا�راسالت  والشعر 
فــي أجــنــاس الــروايــة 

غايته  وإنما  القصيرة،  القصة  جنس  دون 

كالشذوذ  وأخالقي  واإللحاد،  كالزندقة  وديني 
واالغــتــصــاب  الجنسي 
كالشذوذ  وأخالقي  واإللحاد،  كالزندقة  وديني 
واالغــتــصــاب  الجنسي 
كالشذوذ  وأخالقي  واإللحاد،  كالزندقة  وديني 

أو  ــة،  ــيـ ــوصـ ــصـ ــلـ والـ
واالغــتــصــاب  الجنسي 
أو  ــة،  ــيـ ــوصـ ــصـ ــلـ والـ
واالغــتــصــاب  الجنسي 

ــديــون، أو  قــانــونــي كــال
العمد  كالقتل  الجرمي 
ــديــون، أو  قــانــونــي كــال
العمد  كالقتل  الجرمي 
ــديــون، أو  قــانــونــي كــال

ستفاجئنا  مما  وغيرها، 
العمد  كالقتل  الجرمي 
ستفاجئنا  مما  وغيرها، 
العمد  كالقتل  الجرمي 

بــه مــصــائــر ســتــ� من 
العا�ي�،  الكتاب  أشهر 
مثل الكاتبة ا�صرية نوال 
والكولومبي  السعداوي، 
ــا مـــاركـــيـــز،  ــ ــي ــ ــارس ــ غ
والكولومبي  السعداوي، 
ــا مـــاركـــيـــز،  ــ ــي ــ ــارس ــ غ
والكولومبي  السعداوي، 

والفرنسي ماركيز دو ساد 
والروسي  جينيه،  وجــان 
والفرنسي ماركيز دو ساد 
والروسي  جينيه،  وجــان 
والفرنسي ماركيز دو ساد 

دوستويفسكي،  فــيــودور 
والروسي  جينيه،  وجــان 
دوستويفسكي،  فــيــودور 
والروسي  جينيه،  وجــان 

حكمت،  نــاظــم  ــتــركــي  وال
دوستويفسكي،  فــيــودور 
حكمت،  نــاظــم  ــتــركــي  وال
دوستويفسكي،  فــيــودور 

واإليـــطـــالـــي أنــطــونــيــو 
حكمت،  نــاظــم  ــتــركــي  وال
واإليـــطـــالـــي أنــطــونــيــو 
حكمت،  نــاظــم  ــتــركــي  وال

بزرك  واإليراني  غرامشي، 
واإليـــطـــالـــي أنــطــونــيــو 
بزرك  واإليراني  غرامشي، 
واإليـــطـــالـــي أنــطــونــيــو 

ا�غربي  والشاعر  علوي، 
بزرك  واإليراني  غرامشي، 
ا�غربي  والشاعر  علوي، 
بزرك  واإليراني  غرامشي، 

والسوري  الوديع،  صالح 
ا�غربي  والشاعر  علوي، 
والسوري  الوديع،  صالح 
ا�غربي  والشاعر  علوي، 

ــدار،  ــرقـ ــيـ ــد بـ ــمـ ــرج أحـ ــ فـ
اللطيف  عــبــد  ــي  ــرب ــغ وا�
الــلــعــبــي، واألردنــــــي أيــمــن 
اللطيف  عــبــد  ــي  ــرب ــغ وا�
الــلــعــبــي، واألردنــــــي أيــمــن 
اللطيف  عــبــد  ــي  ــرب ــغ وا�

داريــن  والفلسطينية  العتوم، 
الــلــعــبــي، واألردنــــــي أيــمــن 
داريــن  والفلسطينية  العتوم، 
الــلــعــبــي، واألردنــــــي أيــمــن 

جيلبار  ولد  والتونسي  طاطور، 

للنشرz بفاس، صدر عمل جديد  }مقاربات  عن مؤسسة 
للشاعر صالح بوسريف بعنوان }ال أحد سواااي.. مكاشفات 
إلى  يأخذنا  شعري  عمل  وهو   ،zالتبريزي الدين  شمس 
اإلشراقية  الشعرية  واللغة  التصوف  عوالم 
التي تسعى إلى اكتناه 
الـــصـــور وا�ـــجـــازات، 
كبار  مـــحـــاورة  ــى  ــ وإل
ال  ا�سلم�،  ا�تصوفة 
فهذا  وحــدهــم.  الــعــرب 
الــشــعــري، كما  الــعــمــل 
بوسريف،  صالح  يقول 
طبيعته،  فــي  عمل،  هــو 
يكون  أن  ينبغي  ــان  كـ
تكلم  هذا  لـ}ياااا  سابقا 
عن  صــدر  الـــذي   ،zألراك
ــاألردن،  ب  zفــضــاءات }دار 
الرومي،  الدين  جالل  عن 
هو  ــان  ك التبريزي  ــون  ك
ــرى حــيــاة  ــج مـــن غــيــر م
الرومي وأدخله إلى عوالم 
تمخضت  الـــذي  الــتــصــوف، 

ا�ولوية  الطريقة  كان عنه  وقــد  للرومي،  ا�نسوبة 
صالح بوسريف، قد استحضر تجربة الرومي في ديوانه 
عاد  هنا،  لكنه   ،1994 سنة  الصادر   zالليل }فاكهة  األول 

إليها بعمق وتصور آخرين.

تمخضت  الـــذي  الــتــصــوف، 

الجديدة  ا�يالدية  السنة  حلول  بمناسبة 
وتتويجا  االعتراف،  ثقافة  إطار  وفي   ،2020
 ،zالــذاكــرة في  }مبدعون  �هرجان   2 للدورة 
}العربي الدغمي، فنان أصيل،  وتحت شعار: 
 zتنظم مؤسسة }أطلس ماروك ،zخفيف الظل
الفتح  رباط  وجمعية  السوسيوثقافي،  للعمل 
متنوعة  فنية  أمسية  ا�ستدامة،  للتنمية 
ــد العمل  ــرائ ــع تــكــريــم خـــاص ل ــفــقــرات م ال
عبد  األستاذ  والرياضي،  الشبابي  الجمعوي 
الكامل  عبد  األديب  واألستاذ  الدغمي،  الحق 
دينية، وضيف الشرف، األديب وا�سرحي عبد 
30 يناير  الكريم برشيد، وذلك يوم الخميس 
2020 ابتداء من الساعة الخامسة والنصف 
الوطني محمد الخامس  الزوال با�سرح  بعد 

بالرباط.

و11   10 أيــام  ا�ــغــرب،  كاتبات  رابــطــة  تعقد 
مؤتمرها  الجاري،  يناير  و12 
سيعرف  الــذي  األول،  الوطني 
ــر مــن 300  ــث زظــمــشــاركــة أك
مــبــدعــة فـــي جــمــيــع ضـــروب 
وسيتمخض  األدبــي،  اإلبــداع 
عنه القانون األساسي والنظام 
الداخلي، كما سيعرف تأسيس 

لجان دائمة مركزيا ومحليا.
وحسب بالغ للجنة اإلدارية 
ــر  ــم ــؤت ــإن }ا� ــ لــلــرابــطــة، ف
الرابطة،  سينقل  التأسيسي 
كبيرة  أشواطا  قطعت  التي 
عبر  تــواجــدهــا  ترسيخ  فــي 

الثقافي،  مشروعها  هندسة  إلــى  ا�ملكة،  ربــوع 
.zووضع �سة النون على ا�شهد الثقافي ا�غربي

alousbouea@gmail.com



وأخيرا.. ولد لنا صندوق التقاعد 
مولودا وإن كان صغير الحجم، بعد 
مخاض عسير طال سنوات، بل عقودا 
ونقاشات  ــداال  ج عرفت  الــزمــن  مــن 
ا�جتمع  مكونات  مختلف  ب�  حادة 
ا�دني وا�سؤول� عن القطاع، حول 
بعدة  وا�رتبط  الشائك  ا�لف  هــذا 
تستطع  لم  وزارات  وعــدة  قطاعات 
مــاليــ�  معاشات3.47  مــعــالــجــة 
بهم  ا�صرح  األجــراء  عدد  متقاعد، 
االجتماعي  الضمان  صندوق  لــدى 
(حــســب إحــصــائــيــات نــهــايــة سنة 
الصندوق  هــذا  قــرر  حيث   ،(2018
بنسبة  التقاعد  معاشات  في  الزيادة 
الزيادة  تقل  ال  أن  على  ا�ائة،  في   5
و220  أدنــى  كحد  درهــم   100 عــن 
درهــمــا شــهــريــا كــحــد أقــصــى على 
في  ا�حدد  األقصى  التقاعد  أساس 
الــصــنــدوق،  قبل  مــن  درهـــم   4200
وذلك ابتداء من فاتح يناير الجاري، 
فقط  يــخــص  الــقــرار  هـــذا  أن  غــيــر 
متقاعد يستفيدون من  مليون  نصف 

معاشات التقاعد من الصندوق.
بعض  تقارير  خلصت  أن  فمنذ 
خمس  عــن  يزيد  مــا  (منذ  الخبراء 
التقاعد  صناديق  أن  إلى  سنوات) 
  2023 سوف تنضب مع حلول سنة 
إذا لم تجر إصالحات، دون أن تكون 

الصناديق األخرى استثناء من أزمة 
تقر بها الحكومة، أصبح الجميع يدق 
ناقوس خطر صندوق التقاعد، الذي 
بات يهدد فئة عريضة من ا�تقاعدين 
إلى  الحكومة  فالتجأت  بالتشرد، 
رفع  أهمها  اإلصــالحــات،  من  حزمة 
العمومية  الوظيفة  في  التقاعد  سن 
عاما، حيث سيتخذ   63 إلى   60 من 

غاية  إلى  تدريجيا  طابعا  الرفع  هذا 
الــدولــة  اشــتــراكــات  ــع  ورفـ  ،2024
بموجبها  نقاط،  بأربع  وا�وظف� 
وا�وظف�  الدولة  اشتراكات  تنتقل 
من  للتقاعد  ا�غربي  الصندوق  في 
أجل  هــذا من  وكــل   ،% 14 إلــى   10
صناديق  إفـــراغ  إشكالية  تــجــاوز 
التقاعد، ليتم في األخير التوصل إلى 

معاشات  في  فقط  ا�ائة  في   5 زيادة 
من  تغني  وال  تسمن  ال  ا�تقاعدين، 
بهذه  ا�عنية  الفئة  أن  علما  جــوع، 
الزيادة هي التي تقاعدها مبني على 
الحد األدنى من األجور، فأي إصالح 
هذا.. وكأني بالحكومة تسارع الزمن 
قبل  عويصة  مشكلة  من  لتتخلص 
االسـتحقـاقات  وقبل  واليتها  متم 

زيادة  وأي  ا�ـقـبـلـة؟  االنـتخابيـة 
ــفــاع ا�ــهــول في  ــذه، فــي ظــل االرت ه
فواتير  وارتفاع  االستهالكية،  ا�واد 
أكرية  ثمن  وارتفاع  والكهرباء،  ا�اء 
ا�نازل والزيادات ا�تتالية في أثمنة 
في  ا�تقاعدين  أن  علما  ــة،  ــ األدوي
تتقاعد  حتى  يتقاعدوا  إن  ما  بالدنا 

جميع أعضائهم؟
خالصة القول، أن محاولة إصالح 
الهزيلة،  الزيادة  بهذه  التقاعد  نظام 
لم يخرج عن إطار الحلول الترقيعية 
الــتــي تــطــال جــل الــقــطــاعــات، فهو 
بالدنا،  في  الطرقات  إصــالح  يشبه 
ا�ــســؤولــ�  ببعض  ابتليت  الــتــي 
يتغافلون  أو  جيدا  يعوا  لم  الذين 
من  ا�ــجــاورة  البلدان  يصيب  عما 
وسياسية،  اقتصادية  انتكاسات 
والتي  ا�تبعة،  السياسات  بسبب 
على  الــثــورة  ــى  إل بالشعوب  تدفع 
ــرب  ــغ ا� أن  ــمــا  عــل الـــحـــكـــومـــات، 
الصراعات  هاته  عــن  بمنأى  ليس 
لحراكات  تجاوزنا  رغم  والتوترات، 
القرارات  العربي، فمثل هاته  الربيع 
كأس  تفيض  التي  النقطة  تكون  قد 
عدم  من  درعــا  الــذي ضــاق  الشعب، 
ــول لــلــمــشــاكــل الــتــي  ــحــل إيــجــاد ال
خيوطها  وتــشــابــكــت  اســتــفــحــلــت 
الفقيرة  الفئات  فيها  تتخبط  والتي 
السياسات  بينما  فقط،  والكادحة 
في  ثــراء  إال  الغني  تزيد  ال  ا�تبعة 

ثراء والفقير فقرا في فقر.  
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تميز  يكون سمة  أن  الجنوح  كاد 
سلوكات اليافع من األبناء والبنات 
درجــة  اختلفت  وإن  ــام،  ــ األي ــذه  ه
فهو عند  آخــر،  إلــى  ابــن  من  حدته 
البعض إقبال على األزياء وا�البس 
قصات  وكــذا  الصارخة،  بألوانها 
والحاملة  لألنظار،  الالفتة  الشعر 
التحدي، وعند آخرين  لكل مميزات 
من  سواء  التمرد،  إلى  واضح  ميل 
والحركات  العاصف،  الكالم  خالل 
الهوجاء، أو االنضباط للتوجيهات، 
واإلرشادات، وال نقول األوامر، وعند 
جنوني  انغماس  هــو  ثالثة،  فئة 

أصناف  كــل  مهالك  فــي 
وا�سكرات،  ا�ــخــدرات، 
العنف  هنا  ننسى  وال 
ــدا يــطــبــع  ــ ــ الــــــــذي غـ
أتفه  على  ا�ــشــاجــرات 
الذي  ذاك  وما  األسباب، 
إجــراء  ويعقب  يــواكــب، 
بــعــض مــبــاريــات كــرة 
الخصوص،  على  القدم 
نماذجه،  من  نموذج  إال 
ومهما تعددت التبريرات 
لهاتيك  ــتــعــلــيــالت  وال
ا�ستفحلة،  الــظــاهــرة 
محالة  ال  تلتقي  فإنها 
عند مسألة غياب التربية 
التي  وا�سؤولة  الفعالة 
ــت الـــنـــشء،  ــ طـــا�ـــا رع
ووجـــهـــتـــه الـــوجـــهـــة 
بلوغ  قــصــد  الــســلــيــمــة 

فالتربية  بــســالم.  النضج  مرحلة 
فور  األســـرة،  داخــل  بالفعل  غابت 
االنتشار الواسع للقنوات الفضائية 
وما راحت تبثه من مسلسالت ذات 
يصعب  التي  ا�تعددة  الحموالت 
تأثيرها،  مــن  والــحــد  مواجهتها، 
حتى إذا بلغ تأثير تلك الفضائيات 
في  األبــواب مشرعة  فتحت  أوجــه، 
االجتماعي  التواصل  وسائل  وجه 
في ظل الثورة الرقمية التي شهدها 
ويشهدها العالم، فاجتاحت الهواتف 
البيوتات، ووجدت لها مكانا مريحا 
الكبار،  قبل  الــصــغــار  ــدي  أيـ بــ� 
الالمتوقف  الصورة  سيل  وتدفق 

األخــاذة،  الصغيرة  الشاشات  على 
من  االفتراضيون  األصدقاء  ودخل 
ــوب أبــهــاء ا�ــنــازل  كــل حــدب وصـ
بات  معيتهم  وفي  استئذان،  بدون 
الساعات  يقضون  والبنات  األبناء 
فصار،  ــم،  دائ تواصل  في  الــطــوال 
توجيه  الصعب  من  هكذا،  والحال 
لفلذات  اآلبـــاء واألمــهــات  ــاد  وإرشـ
واألحسن،  األفضل  نحو  أكبادهم 
ــل ا�ــدرســة، فقد تــوارت  أمــا داخـ
التربية فاسحة ا�جال أمام التعليم 
التركيز  عليه  التركيز  تــم  الـــذي 
تبغي  الذي  الهدف  فأضحى  الكلي، 
ا�درسية بلوغه، فتكاثفت  ا�نظومة 
من  ا�ساعي  وتواصلت  الجهود، 

غيره،  شــيء  وال  التحصيل،  أجــل 
والظفر  االمتحانات،  اجتياز  قصد 
البغية  ولتحقيق  ا�عدالت،  بأعلى 
كاملة، تنوعت دروس الدعم، بالليل 

والنهار.
وفي أجواء شبيهة بهاته، لم يعد 
في  التفكير  أو  للتربية،  ذكر  هناك 
الدراسية،  الفصول  داخل  تفعيلها 
األمــــر الــــذي جــعــل الــكــثــيــر من 
على  التعليمية مسرحا  ا�ؤسسات 
خشبته تعرض كل أصناف الجنوح 
الذي  والتمرد  العنف،  إلى  ا�يال 
وفي  وشططه!!  حدته  تصدق  ال 
داخل  التربية  انحصار  مع  موازاة 

ا�جهود  تالشى  وا�درسة،  األسرة 
ــذي كــانــت تــبــذلــه دور  الــجــبــار الـ
تمأل  وهي  األحياء،  وسط  الشباب 
واليافع�،  األطــفــال  فــراغ  ــات  أوق
اكتشافها،  بعد  مواهبهم  وتتعهد 
ذلك  ــي  وف صقلها،  على  والعمل 
في  الوقوع  من  لهم  أكيد  تجنيب 
مستنقعات االنحراف اآلسنة، ال من 
فحسب،  فراغهم  أوقات  ملء  خالل 
بل من خالل تربية أذواقهم الفنية 
اإلبداعية  لألعمال  تلقيهم  أثناء 
على اختالف أنواعها، وزرع الروح 
الرياضية في أعماقهم أثناء تنظيم 
في  الناجحة  التنافسية  الدوريات 
شدت  مــا  كثيرا  معلومة،  أوقـــات 

على  وا�شجع�  الالعب�،  انتباه 
حد سواء، فكانت الفرجة حاضرة، 
ــف مــمــثــال،  ــري ــش ــس ال ــاف ــن ــت وال
ا�نخرطون  هم  الكبير  والــرابــح 
في دور الشباب، وقد نأت بهم عن 
وهيأتهم  السلوكات،  من  الشاذ 
لــخــوض غــمــار الــحــيــاة بــســالم، 
الفني،  الـــدرب  منهم  سلك  ومــن 
فقد وصل درجة العطاء واإلبداع، 
من  أكثر  الباب  هذا  في  والنماذج 
فعالة  طرق  من  فهل  تحصى..  أن 
مفهومها  ــي  ف الــتــربــيــة  ــادة  ــ إلع
الــواســع والــشــامــل إلـــى رحــاب 

األسرة، وا�درسة، ودار الشباب؟

عثمان محمود

نموذج ِّـا يؤول إليه حال متقاعدي وطننا الحبيب

الـــــكــرســي                         ــا  ــــ يـ ــك  ــنـ مـ آه 
الـــــكــرســي                       ــا  ــــ يـ ــك  ــنـ مـ آه 

قرسـي        عــلــى  ــدي  ويـ ــازم  حـ
مـــا نــتــصــور قــيــمــة حــرســي                 

وشطارتي                  بفلوسي  شريتك 
تعسي                   َأســبــاب  هـــذا  ضــعــت 

منن دخلت سوق الدالله بدات 
بهباله                  كيف  الشاطر  كيف 

والشنعة                 الــهــمــه  رمـــز  ــت  َأنـ
اللفعة كــيــف  يــتــلــوى  الــلــي 

وعــــارف صــنــعــة الــتـــــواشــي                  
غـاشي                                      شــي  يشوف  يكفيه 

مــجــلــد               َأو  كـــتـــان  مــغــلــف 
تبلد             ــى  ــل إي الــبــوجــادي  آه 
وشطارتي        بفلوسي  شريتك 

ــدر ونـــطـــول عــنــقــي                ــن ــب ــت ن
ــي                 ــدق نــضــحــك ونـــنـــفـــخ ش

ــف الــكــرســي والــنــخــوه         ــوال م
يقوى ــال  ــح م ــو  ــراق ف عــلــى 

السطوه                  منو  ضــاعــت  إيــلــى 
ــا تــســوى ــن مـ ــم يــخــتــلــف ث

ــرواح ــ ــ ــق ل ــزهـ ــتـ عـــلـــيـــك كـ
َأشــبــاح تصبح  عــامــره  ــدن  م

ــكــه        ــه زن ــكـ ــو مــــول زنـ ــولـ سـ
ــلـــطـــه زيـــنـــه   ــول الـــسـ ــ ــك ــ ي

ــوه              ــق ــراه بــلــخــديــعــه وال ــ َأشـ
تخوى          عليه  الكرسي  إيلى 

كال  كيتمايل  به  حس  منن 
لوحايل     َأشباك  ينشر  بغى 

ضرسي  قلعو  بــحــال  قــلــعــوك 
منسي عــلــيــك  نــصــبــح  عــلــيــك 

تنعـسي  ال  لــعــيــنــي  ــول  ــكـ ونـ
خـــايـــف  تــضــيــع يـــا الــكــرســي 

ــي ــارت ــك وعـــلـــيـــك خـــويـــت  ش
ــد فــنــحــســي ــيـ ــوقـ ــد لـ ــ ــزي ــ وي

ــه  ــالل ــي ــده بـــــــــدات ه ــ ــزايـ ــ ملـ
ــالـــه  ــــ ــال نـ ــ ــ ولـــــــى لـــكـــمـــح ب

 
ــك تـــاقـــن الــصــنــعــه ــوز بـ ــف ـــ ي
ــة دمــعــه ــع ــب لــبــهــوت دم ــك وس

ــي  ــ مــــــره مــــرشــــي مــــــرة راشـ
ــو مــاشــي ــي هـ ــرس ــك ــل يــظــنــو ل

ــد ــن ــب ــت ــك ي ــيـ ــلـ الـــــــمـــهـــم عـ
جتـلد   ــى  ــل إي الــبــنــديــر  كــيــف 
ــي ــت ــالص ــب ــوز ب ــ ــف ــ فــــرحــــان ن

لفالش شــعــالت  الــكــامــرا  إيــلــى 
ــعـــرف عـــــالش ــق ومــــا نـ ــف ــص ن

ــا يــتــقــلــع ــ يـــبـــقـــى الصــــــق مـ
ــقـــى لـــغـــبـــيـــنـــه يــتــجــرع ــبـ يـ
ــى ويـــتـــضـــرع  ــرجـ ــتـ يـــبـــقـــى يـ
ــع وبـــاغـــي يــتــبـــــرع  ــانـ بـــني قـ

ــراح ــر يــصــبــح ط ــوزي ويــقــبــل ل
ــراح ــس ــِديـــب مـــع ال ويــبــكــي الـ

ــه بــاركــه ــح ــو واض ــدوب الــلــي ك
حاركه لهيبه  نارها  وخ  حادكه 

ــي هو ــرس ــك ــي وال ــرس ــك ــو ال هـــ
ــر ويـــبـــقـــى كــيــتــلــوى ــس ــح ــت ي

ــل ــاي ــي ص ــ هـــــذا اســـبـــابـــو ش
ــا حــايــل ــ ــدوري وأنـ ــ ــ ــع ج يــقــل
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 عبد الرحيم بن سالمة (*)

بمدينة  الثانوية  دراســتــي  خــالل 
فاس، كنت أتمنى أن أكون صحافيا، 
ــت عــلــى شــهــادة  وعـــنـــدمـــا حــصــل

األقــدار  شــاءت  البكالوريا، 
الحقوق  بكلية  ألتحق  أن 
أجمع  أن  ففكرت  بالرباط، 
ــعــمــل  ــة وال ــ ــدراس ــ ــ� ال بـ
الوطنية،  الصحف  بإحدى 
جريدة  إدارة  على  فتعرفت 
تحولت  التي  «الكواليس» 
ــدة  ــى جــري ــ ــد إل ــع فــيــمــا ب
مديرها،  كان  التي  «ا�ساء» 
هو موالي مصطفى العلوي 
ــشــارع عــالل  ــي مــقــرهــا ب ف
طلبت  بالرباط،  هللا  بنعبد 
مقابلته، فاستقبلني بمكتبه 
ــك  ــي، ومــنــذ ذل ــ ــا ب مــرحــب
هيئة  ــى  إل ضمني  الــيــوم، 
كان  الــذي  جريدته  تحرير 
يتكون من السادة: أبو بكر 
بيعلي،  هللا  عبد  ا�ريني، 
أبو  اإلدريسي،  القادر  عبد 
ــور، أحــمــد مـــزال،  ــن بــكــر ب
بكتابة  فكلفني  وغيرهم، 
للتعرف  ا�واضيع  بعض 
وكم  ثقافتي،  مستوى  على 
مما  اخــتــار  عندما  ســررت 
كتبته، «خواطر» نشرها في 
بجريدته  الثقافية  الصفحة 
لتحفيزي  لي  منه  تشجيعا 

على العمل معه.
عملي  بداية  كانت  هكذا 
الــذي  مصطفى  مــوالي  مــع 
كان يخلق جوا من التنافس 
على  جريدته  محرري  ب� 

أجل  من  مواضيع،  من  ينشرونه  ما 
إرضاء القراء.

ومع مرور سنة على عملي بجريدة 
مصطفى  موالي  إلي  أسند  «ا�ساء»، 
خولتني  التي  جريدته  تحرير  رئاسة 
ــاءات صحفية  ــق ــراء حـــوارات ول إجـ
وثقافية  سياسية  شخصيات  مــع 
الذي  الشيء  وأجنبية،  وطنية  وفنية 

بفضل  زادني خبرة وحنكة صحافية 
توجيهات وإرشادات موالي مصطفى 
حــوالــي  جــانــبــه  إلـــى  ــذي قضيت  الـ
أفراحه  فيها  شاطرته  سنوات،  أربع 
تتجلى  كانت  التي  ا�هنية  وآالمـــه 
تعاني  كانت  التي  ا�ضايقات  فــي 

«ا�ساء»  ثم  «الكواليس»  منها صحفه 
وغيرها.. 

وخالل سنة 1970، التحقت با�عهد 
منه  تخرجت  الــذي  للقضاء  العالي 
�مارسة  فتفرغت   ،1971 أواخر سنة 

العمل القضائي.
إني أعتز كثيرا بالتجربة الصحفية 

التي اكتسبتها بفضل موالي مصطفى 
بسلك  العمل  على  ساعدتني  والتي 
مدرسة  مصطفى  موالي  ألن  القضاء، 
إعالمية واجتماعية فريدة من نوعها 
تعكس ما تتطلبه السلطة الرابعة أو 
صاحبة الجاللة (الصحافة) أو مهنة 

ا�تاعب كما يسمونها.
يعتبر  مصطفى  فموالي 
الصحافي�  وعميد  قيدوم 
ا�غاربة، ألنه يعد من األوائل 
الصحافة  صنعوا  ــذيــن  ال
أول  أصــدر  حيث  الوطنية، 
اسم  تحمل  مغربية  مجلة 
العديد  وبعدها  «ا�شاهد»، 
ــصــحــف كـــ«أخــبــار  ــن ال مـ
الــدنــيــا»، و«دنــيــا األخــبــار» 
ــيــس» و«ا�ــســاء»  ــوال ــك و«ال
فكان  الجرائد،  من  وغيرها 
كــلــمــا مــنــعــت جـــريـــدة من 
جريدة  وأصــدر  إال  جرائده 
جديد،  بعنوان  بدلها  أخرى 
ــر مــبــال بــا�ــضــايــقــات  غــي
ــعــاكــســات، فــاألرشــيــف  وا�
يحفظ  الــوطــنــي  ــي  ــالم اإلع
ا�ناضلة  اإلعالمية  مسيرته 
إعالمي  كل  على  يجب  التي 

أن يفتخر بها.
ــدوم  ــ ــيـ ــ قـ هللا  رحـــــــــم 
ا�غاربة، موالي  الصحافي� 
ما  على  العلوي،  مصطفى 
وإنجازات  أعمال  من  قدمه 
كان  فقد  كــثــيــرة..  صحفية 
الصعب  مــن  ــارزة  بـ معلمة 
مشهدنا  فـــي  تــعــويــضــهــا 
اإلعالمي، فهو صحفي أصيل 
حميدة  بخصال  يتميز  كان 
مكانة  يترك  جعلته  كثيرة، 
الصحفي  الــوســط  فــي  هامة 
الصحافي  فهو  الوطني،  واإلعالمي 
لفائدة  الصحافة  يطوع  كــان  ــذي  ال
ــان يــؤمــن بــهــا، كان  األفــكــار الــتــي ك
الحقيقة  عن  يبحث  شجاعا  مناضال 
وهو  رحمه هللا  توفي  التي  الضائعة 

مازال يبحث عنها.
(*) أستاذ باحث

صـــــار إلـــــى عـــفـــو هللا 
راضيا مرضيا يوم السبت 
كامل   ،2019 دجنبر   28
ــوم بــكــرم  ــرحـ ــان ا�ـ ــ ــ األرك
مـــوالي  األعــــز  األخ  هللا، 
عمر  عن  العلوي،  مصطفى 
والغريب  عاما،   83 يناهز 
في  تــوفــي  ــه  أن والعجيب 
ذكرى يوم مولده، وقد كان 
حتى  غيورا  وطنيا  الفقيد 
ا�غرب،  بالده  على  النخاع 
ومن  صــنــديــدا،  ومناضال 

ا�جاهدين األشاوس.
والحق كل الحق، أنه كان 
ال يخاف لومة الئم في قول 
أنه  العلم  مع  الحق،  كلمة 
اشتهر بدماثة الخلق وكان 
عن  فضال  الطوية،  لطيف 
الذكاء،  من  شعلة  كان  أنه 
أكيد  نــبــوغ خـــاص.  ــه  ولـ
كوكب هوى با�غرب، حيث 
كبيرا  أ�ـــا  ــه  ــات وف خلفت 

نفوس  فــي  عميقا  ــى  وأسـ
ا�غاربة،  ا�واطن�  معظم 
نظرا �ا كان يتمتع به قيدوم 

الصحفي� ا�غاربة من خصال حميدة.
سنة  منذ  العلوي،  مصطفى  موالي  األصيل  بالشريف  عالقتي  توطدت  وقد 
1970، حيث غالبا ما كنت أكتب بعض ا�قاالت في جريدته الغراء، لدرجة أنه 
كان معجبا بمطالعتي في شتى ا�يادين، بشهادة ما كتبه حول الخزانة الفقهية 
العلوية بمدينة سال العتيقة والعريقة، حسب نسخة طيه، عالوة على أنه كتب 
السيد  ا�رحوم  تعويض  قصد  الحاجب  مهمة  في  ترشحي  صحفي  مقال  في 
وإ�امه  باألمر  للمعني  الواسعة  للدراية  نظرا  سابقا،  الحاجب  فرج  إبراهيم 
الشديد في ميدان التشريفات وا�راسيم، فشكرا جزيال مع العرفان الدائم على 

دعمكم ا�عنوي.
ولي وطيد األمل أن تحمل ا�شعل، األستاذة األديبة السيدة حكيمة خلقي، 

ذات الكفاءة العالية في ميدان الصحافة منذ زمن طويل، راجيا لها 
التوفيق والسداد في مهمتها السامية.

وبهذه ا�ناسبة األليمة وبحزن عميق، أجدد تعازي الحارة ومواساتي ألسرة 
الفقيد ا�وقرة، وفي طليعتها األرملة حرمه وأبناؤه البررة، راجيا لهم الصبر 
وأسكنه  الواسعة  برحمته  وا�حبوب  الحبيب  الفقيد  هللا  وتغمد  والسلوان، 
فسيح جناته، مصداقا لقوله تعالى: ((وما كان لنفس أن تموت إال بإذن هللا...)).

(*) أخوكم علي العلوي لطف اهللا به 

Üô¨ŸÉH iƒg Öcƒc الهرم اإلعالمي مصطفى العلوي

   صورة جلريدة «املساء» التي كان يصدرها مصطفى العلوي 
يف 20 يناير 1967

   صورة تذكارية للراحل مصطفى العلوي رفقة علي 
العلوي

 محمد الحنصالي (بني مالل)

ترى أ يطيب أن تتصفح اجلريدة..
دون أن جتدف إلى ركن احلقيقة الضائعة..

املعرفة.. ركن كان، وسيظل نبراس 
العصر.. على  شاهد  فصاحبه 

املغربية.. الصحافة  وقيدوم 
رحل عنا إلى دار البقاء..

الزيغ.. تاركا لنا محجة تنجي عن 
وتبعد عن االبتذال..

النبل وغاية اآلمال.. إلى  املتاعب  وتسمو مبهنة 
التحريرية من خيرة األقالم جريدة غراء.. أطقمها 

اللبس عن احلقيقة.. يف رسالتها رفع 
وكشف املستور يف ما خفي أعظم..

الصحفي.. األسبوع  جريدة  إنها 
سنبقى قراء أوفياء لها كل أسبوع

لنا  العلوي قدوة  الراحل مصطفى  أستاذنا  وسيظل 
جميعا..
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الكاتب  وفاة  نبأ  تلقيت  واألسى،  التأثر  ببالغ 
العربي  الوطني،  اإلعالم  عباقرة  أحد  املتميز، 
«األسبوع»،  جريدة  ومدير  مؤسس  والدولي، 
العلوي  مصطفى  موالي  الراحل  وأخونا  أستاذنا 
املناسبة  وبهذه  رحمته،  بواسع  اهللا  تغمده 
أفراد  جلميع  التعازي  بأحر  أتقدم  احلزينة، 
العامل  اإلعالمي  الطاقم  ولكافة  الفقيد،  أسرة 
معها،  املتعاونني  وجلميع  «األسبوع»،  بجريدة 
أنواع  بجميع  اإلعالميني  وجلميع  وقرائها 
اإلعالم، متمنيا من اهللا تعالى أن يسكن املرحوم 
يلهم  وأن  ورضاه،  برحمته  ويشمله  جنانه  فسيح 

والسلوان. الصبر  ذويه 
إنا هللا وإنا إليه راجعون.

 السعيد ملكعالل (أيت أورير)

وقراء  محبي  من  مجموعة  نحن  واألسى  احلزن  ببالغ  تلقينا 
بن  الفقيه  إقليم  النمة  أوالد  السبت  سوق  مدينة  من  «األسبوع» 
«األسبوع  جريدة  مدير  العلوي  مصطفى  موالي  وفاة  نبأ  صالح، 

الغراء.  الصحفي» 
وبهذه املناسبة األليمة، نتقدم بأحر التعازي واملواساة لكل عائلة 
املرحوم ضارعني إلى اهللا العلي القدير أن يتغمد الفقيد برحمته 
والصديقني  الشهداء  مع  جناته  فسيح  يسكنه  وأن  الواسعة 

العزاء. والصاحلني، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان وأحسن 
 إنا هللا وإنا إليه راجعون. 

 لكبير غط (سوق السبت أوالد النمة)

وفاة  خبر  واألسى  احلزن  ببالغ  تافياللت،  جمعية  أعضاء  نحن  تلقينا 
مدير  العلوي،  مصطفى  موالي  األستاذ  باملغرب،  الصحافيني  عميد 
املواقف  صاحب  املقتدر  الشهم  والرجل  الغراء،  «األسبوع»  جريدة 
والكاتب  الشريفة،  العلوية  الدوحة  مهد  تافياللت  وابن  الشجاعة 

الغيور. والوطني  احملنك 
الشهداء  مع  جناته  فسيح  وأسكنه  رحمته  بواسع  الفقيد  اهللا  تغمد 

آمني.  والصاحلني 
جميع  إلى  وكذلك  احملترمة،  أسرته  إلى  واحلارة  اخلالصة  تعازينا 

أفراد أسرة الصحافة املغربية املقتدرين هللا ما أعطى وله ما أخذ.
إنا هللا وإنا إليه راجعون.

«األسبوع»،  جريدة  مديرة  احملترمة  األستاذة 
أتقدم لكم ولطاقم اجلريدة بأحر التعازي يف وفاة 
أستاذنا اجلليل سيدي مصطفى العلوي رحمه اهللا 

جناته. فسيح  وأسكنه 
 أعضاء جمعية تافياللت سعد الصايغ  (مكناس)  إنا هللا وإنا إليه راجعون. 
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ارجعي  ا�طمئنة  النفس  أيتها  ((يا  الرحيم:  الرحمن  باسم هللا 
إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي)) صدق 

هللا العظيم.
الذي  بالده،  على  الغيور  الكبير،  الوطني  وفاة  نبأ  بألم  تلقينا 
العلوي،  مصطفى  مــوالي  الشريف  جليلة،  خدمات  للوطن  قــدم 
أعضاء  كل  الخاص، وباسم  باسمي  أتقدم  ا�ؤ�ة،  ا�ناسبة  وبهذه 
ومنخرطي الجمعية الفرنسية اإلفريقية، ألبناء وزوجة الفقيد، وكل 
أفراد عائلته الكبيرة والصغيرة، بالتعازي وا�واساة القلبية، راجيا 
من هللا تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح 
جناته، ويجازيه عن كل ما قدمه ألمته ووطنه من خدمات جليلة، 

ويرزق أهله وكافة أفراد عائلته الصبر والسلوان.
إنا لـله وإنا إليه راجعون.

* علي بادس: رئيس اجلمعية الفرنسية اإلفريقية

وصل إلى علمنا خبر انتقال عميد الصحافة ا�غربية الفقيد موالي 
مصطفى العلوي إلى جوار ربه، وتأثرنا بهذه الفاجعة التي تعم كل 
ا�واطن� ا�غاربة بالغ التأثر، وإننا إذ نسجل ما تركه ا�رحوم من 
سمعة وشجاعة في الرأي وجهر بالحق لندعو إلى هللا عز وجل أن 
يتغمده برحمته وواسع غفرانه، ويسكنه جنة الفردوس، وأن يلهم 

ذويه الصبر والسلوان إنه سميع مجيب.

* إبراهيم لشكر رئيس الرابطة

باسم هللا الرحمن الرحيم: ((يا أيتها 
ربك  ــى  إل ارجــعــي  ا�طمئنة  النفس 
عبادي  في  فادخلي  مرضية  راضية 

وادخلي جنتي)) صدق هللا العظيم.
سوس  أدرار  تنسيقية  في  تلقينا 
وفاة  نبأ  عميق،  وحزن  بألم  ماسة، 
بالده،  على  الغيور  الكبير،  الوطني 
جليلة،  خدمات  للوطن  قــدم  ــذي  وال

الشريف موالي مصطفى العلوي.
وبهذه ا�ناسبة األليمة، أتقدم باسمي 
الخاص، وباسم كل أعضاء تنسيقية 
وزوجة  ألبناء  ماسة،  سوس  أدرار 
الكبيرة  عائلته  أفــراد  وكل  الفقيد، 
وا�ــواســاة  بالتعازي  والصغيرة، 
أن  تعالى  هللا  مــن  راجــيــا  القلبية، 
الواسعة  برحمته  الفقيد  يتغمد 

ويسكنه فسيح جنانه، ويجازيه عن 
كل ما قدمه ألمته ووطنه من خدمات 
أفراد  وكافة  أهله  يرزق  وأن  جليلة، 

عائلته الصبر والسلوان.
إنا لـله وإنا إليه راجعون.

* احلاج إبراهيم أفوعار رئيس 
التنسيقية

وأغــدق  جنانه،  فسيح  هللا  أسكنك 
منزلة  وأنزلك  رحمته،  واسع  عليك 
أهلك  ورزق  والصالح�،  الشهداء 
وقراءك صبر ا�ؤمن� الذين قال فيهم 
الصابرين  ((وبشر  سبحانه:  الحق 
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا 

لـله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم 
صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم 

ا�هتدون)) صدق هللا العظيم.
من قارئ للمرحوم منذ 60 سنة من 
أيام مجلة }ا�شاهدz مرورا بـ }أخبار 
الدنياz ثم }الكواليسz، ثم }األسبوع 

الحالي،   zاألسبوع{ إلى   zالصحفي
إلى  واحد،  عدد  على  ولو  أغفل  ولم 
أن رحلت عنا يا عزيزنا، ويا خسارة 

هذا الرحيل.
* القارئ املداوم واملخلص
أحمد القادري

الجمعية الفرنسية 
اإلفريقية تعزي في 
وفاة السي مصطفى 

العلوي

تعزية من مكتب 
الرابطة الوطنية لشعراء 

وشاعرات أسايس

تعزية من تنسيقية أدرار سوس ماسة 

عظيما عشت.. عظيما رحلت.. وعظيما ستبقى تعزيـــة

هللا  بعفو  ا�شمول  بوفاة  علمنا  واألســـى،  الحزن  من  بمزيد 
عهدناه  الذي  العلوي،  موالي مصطفى  ا�ناضل  األستاذ  ورحمته، 

رجال ال تأخذه في هللا لومة الئم مدافعا عن الحق أينما وجد.
رمزا  كان  وإنما  فقط،  صحفيا  يكن  لم  العلوي  مصطفى  موالي 
البحر  رجال  فيهم  بمن  ا�ستضعف�  قضايا  عن  الدفاع  رموز  من 
ا�غاربة، فلم تخل صفحات الجرائد التي كان يصدرها (الكواليس، 
أخبار الدنيا، األسبوع الصحفي) من مقاالت تناصر مهنيي قطاع 
الصيد البحري الساحلي والتقليدي في وجه أخطبوط الفساد الذي 
رهن مستقبل القطاع لسنوات عديدة في يد األساطيل األجنبية التي 
كانت وال تزال تنهب ترواثنا البحرية بشتى وسائل الدمار ا�منوعة 

دوليا.
نيابة عن كل رجال البحر ا�نضوين تحت لواء الجامعة الوطنية 
الكريمة  ألسرته  التعازي  بأحر  أتقدم  با�غرب،  البحري  للصيد 
أن  سبحانه  هللا  وأســأل  قرائها،  وجميع  الغراء،  جريدته  ولطاقم 
وأن يسكنه فسيح جناته ويرزق  الواسعة،  برحمته  الفقيد  يتغمد 

أهله ومحبيه الصبر والسلوان.
إنا لـله وإنا إليه راجعون.

* الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري باملغرب 
ومدير جريدة «احلياة البحرية»
د. عبد الرحيم لعبيدي 

السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته
ا�غربية  الصحافة  عميد  وفاة  في  الحارة  تعازي  إبالغكم  أود 
مصطفى العلوي، وأطلب من هللا أن يرزق أهله وإياكم الصبر في 

وفاته.
تعازي الحارة.

فؤاد املهاجري 

الراحل مصطفى العلوي كان 
مدافعا عن الحق أينما وجد

الجامعة الوطنية للصيد البحري بالمغرب:

بنبرة حزينة ودموع أغزر وجلباب 
منه  يخلو  مــرة  ألول  ومنزل  أبيض 
الفيتنام  إلــى  ذهــابــا  ليس  رفيقها، 
لتغطية حرب، وال إلى الجوالن ليشاهد 
يتصدون  وهـــم  ا�ــغــاربــة  الــجــنــود 
للعدوان، وال إلى غرفة الجنايات في 
عهد الجنرال ديغول ليحضر محاكمة 
قضية بنبركة، وال إلى محطات كبيرة 
وطنية ودولية... ولكن هذه ا�رة إلى 
األبد.. هي العبارة التي عانقتني بها 
لال زهور ا�حمدي باكية وأنا أقدم لها 
التعازي بعد عودتي من السفر بمعية 

زوجتي وأحد األصدقاء.
كذلك وأنا أهاتفها من الخارج ألقدم 

بالحدث  مشدوهة  وهــي  الــتــعــازي، 
يخرجونه  إنهم  يستأذنها:  لم  الذي 
باكرا من البيت، وكأنها لم تصدق بأن 
وكرمه  وثقافته  وبسمته  البيت  روح 
با�عنى  ورجله  ووسامته  وأناقته 
ووطنيته،  وصدقه  للرجال،  الحقيقي 
جاللة  شــهــادة  فــخــرا  يكفيه  الــتــي 
رسالة  في  بها  السادس  محمد  ا�لك 
لنتمعن  قراءتها  أعدنا  التي  التعزية 
ا�رحوم  بخصال  ــادة  اإلشـ عــبــارات 
التي لم يسبق ربما ألي صحفي قبله، 
أو بعده، أن نالها، وشهادات رجاالت 
الدولة من مستشارين ووزراء وكبار 
القضاة ورؤساء أحزاب وصحافيون 

ورجال أعمال، وعامة الشعب برجاله 
ــوا،  زال وال  يقدمون،  وهــم  ونسائه، 
فــي رجــل عــرف كيف يكون  الــعــزاء 
كلفته،  مهما  الحقيقة  عــن  مدافعا 
ا�لغوم  السياسة  بحر  وســط  وفــي 
وأن  مفهوم،  الغير  الصحافة  وبحر 
الجميع  حب  مستدرا  يخرج سا�ا 
حتى ممن اختاروا خصومته وهم ال 
يدرون بأن الصدق والوطنية والعلم 
ــاءة والــفــصــاحــة والـــذكـــاء ال  ــف ــك وال
من  ويستفيد  يشجع  وإنما  يخاصم، 

تجربته الوطن وأبناؤه.

* نور الدين الرياحي

لقد عرف المرحوم موالي مصطفى العلوي ماهية الحياة 
وأدرك كذلك حقيقة الموت

«من لم يعرف ماهية الحياة، كيف باستطاعته إدراك الموت؟»
 (كونفوشيوس) 

شرفاء تافياللت بالراشيدية، أرفود 
خاصة،  مدغرة  وشرفاء  والريصاني، 
رجاالتها  أبـــرز  أحــد  فــقــدان  ينعون 
«سليل أهل البيت» الشريف، ا�رحوم 
موالي  ابــن  العلوي  مصطفى  مــوالي 
الطيب العلوي واللة السعدية العلوي 

رحمة هللا عليهم وبركاته.

ــف ا�ــقــتــدر  ــشــري ــرة، ال ــدغـ ابـــن مـ
في  أجـــداده  مثل  العلوي،  مصطفى 
مساره الحافل بوطنية صادقة وكلمة 
وتحليلية  حكيمة  ــوالت  ــق وم حـــرة، 
تؤرخ ألهم ا�راحل في تاريخ ا�غرب، 
شملت كل القضايا السياسية الوطنية 
صدق  بكل  واالجتماعية  االقتصادية 

وإخالص.
وعائلته  أهله  إلــى  التعازي  أحــر 
الصغيرة والكبيرة سائل� هللا تعالى 
أن يرحمه ويرزقهم الصبر والسلوان.

إنا لـله وإنا إليه راجعون. 

* موالي علي العلوي ابن تافياللت

العلوي صحفي مقتدر أرخ ألهم المراحل في تاريخ المغرب
شرفاء تافياللت:

الراحل القيدوم مصطفى العلوي



 

ا�ــغــرب،  مــاضــي  مراجعة  ــى  إل
سنة  الــحــمــايــة  ــاء  ــض إم ليلة 
فعل  رد  كـــان  عــنــدمــا   ،1912
الطبقة الواعية مخلدا في تاريخ 
ا�غرب بطريقة أكثر جدية، عبر 
كتب  لعدة  العلماء  كبار  إصدار 
خزائننا،  رفــوف  تمأل  الزالـــت 
يخشون  كانوا  علماء  قبيل  من 
كل تحرك يأتي من خارج حدود 
الفقيه  كتاب  مثل  ا�ــغــرب(...)، 
في   zا�ــغــرب }يقظة  ا�ــنــونــي: 
جزئ�، وكتاب أكثر عنفا للفقيه 
ــذي  ــفــاســي، ال أبـــو الــحــســن ال
صدر بعنوان: }إيقاظ السكارى 
وكتاب   ،zبالنصارى ا�حتم� 
اإلصــالح  هــذا  ضــد  عنفا  أكثر 
بعنوان:  فــرنــســا،  مــن  ــادم  ــق ال
�ــن احتمى  والــثــبــور  ــل  ــوي }ال
الحاج  تأليف  من   zبالباسبور
ألف  ــذي  وال ا�شرفي،  العربي 
كتابا ثانيا بعنوان: }الرسالة عن 
أهل الباسبور الحثالةz، وكتاب 
السباعي  محمد  للفقيه  آخــر 
ا�راكشي بعنوان: }كشف النور 
 zالباسبور أهل  كفر  حقيقة  عن 
بعد   ،1914 سنة  صــدر  الــذي 
بسنت�،  الحماية  عقد  إمضاء 
األول  الكتاب  يظهر  لم  وكتاب� 
ــوان: }عــش  ــن ــع ــدر ب ــذي صـ ــ ال
صدر  الذي  والثاني   ،zالزنابير
 ،zالدبرة على  }الحكان  بعنوان: 
كرد  كانت  الكتب  هــذه  وأغلب 

اإلصالحية  الهجمة  على  فعل 
فرنسا.  مــن  القادمة  الثقافية 
من  عام  مائة  من  أكثر  كنا  وإن 
الكتب  تلك  عالقة  نــدري  ال  بعد 

وتطابقها أو تقاربها مع ا�همة 
الجديدة للسي بنموسى، والتي 
كما  كتب  شأنها  في  تصدر  لم 
يتم  وإنما  ا�اضي،  في  حصل 

نــظــر عالم  بــوجــهــة  ــاء  ــف ــت االك
بن  اإللــه  عبد  يسمى  مغربي، 
التي  الضجة  بعد  ــران(...)  ــي ك
أثارتها الرغبة اإلصالحية التي 
خلدها الباحث عبد هللا العروي، 
األحــداث  هذه  على  يعلق  وهو 
الفرنسي،  الباحث  أوردها  كما 
أندري جوليان، الذي يكتب عنه 
الــعــروي ((أنــتــم حــائــرون بني 
ثقافتني)) ويؤكد: ((انفصلتم 
عن الشعب، فلم تعودوا تعرفون 

ماذا تريدون بالضبط)).   
عن  يكتب  الـــعـــروي  إن  ــل  ب
((إن السلطان محمد  جوليان: 
هـــذا اخلــضــم-  - يف  ــس  ــام اخل
ــذي  ــت ال ــوق كـــان يــائــســا يف ال
بطل  ــة  درج إلــى  شعبه  دفعه 

أسطوري)).
للمبادرة  االحترام  كبير  ومع 
رجل  بتكليف  الحالية،  ا�لكية 
ثقته، بنموسى، بتأليف مجلس 
تغلب اللغة الفرنسية على ثقافة 
التأثير  ((وينقصهم  أعضائه 
عبد  عنها  يقول  كما  الديني)) 
ــإن مــبــادرة  اإللـــه بــن كــيــران، ف
إيجابية  ســتــكــون  بــنــمــوســى 
ا�غربي  لــلــحــاضــر  بالنسبة 
كل  مــن  ومعنى،  حسا  الــفــارغ 
أو  الحزبي  التوجيه  عناصر 
األحــزاب  هي  وهــا  السياسي، 
ا�ــغــربــيــة أصــبــحــت أقـــل من 
أن  من  وأصغر  للنقاش،  نوادي 

الحقيقية  الصيغة  تستوعب 
لــطــريــقــة إخــــراج ا�ــغــرب من 
مساحة الفراغ، فأحرى استكناه 
ردة فعل على وزن حشد العلماء 
في  الكتب  ألفوا  الذين  ا�غاربة 

وجهة  عن  للتعبير  الزمان،  ذلك 
نظرهم.

ا�ــقــارن  ــراغ  ــف ال ــذا  ه ليبقى 
ضخما  عنوانا  الجانب�،  مع 
الذي  والضعف  الفراغ،  لحكمة 
يسبب الثورة، وها هي ا�راجعة 
في  ا�غرب  �اضي  السطحية 
ذلك الزمان، تكشف، كما خلدت 
أن  وا�كتوبات،  الكتب  كل  ذلك 
ا�ولى  ــان،  ــزم ال ــك  ذل سلطان 
لطائفة  ينتمي  ــان  ك يــوســف، 
القوي  الرجل  بينما  ــاوة،  درقـ
في عهده، الكالوي، كان ينتمي 
ورجله  التيجانية،  للطائفة 
القوي في فاس، البغدادي، كان 

ينتمي للطائفة الوزانية. 
كــل رجــل قــوي كــان ينتمي 
ــا كتب  ــم ك لــطــائــفــة تــحــمــيــه 
لي  ــل  ((ق اليوطي:  ا�ــارشــال 
أنــت،  مــن  لــك  أقــول  طريقتك 
أو  هــداوة  أو  حمادشة  مع  هل 
ليوطي  (كتاب  عــيــســاوة...)) 

وا�ؤسسات).
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الــذي  الـــدرس األخــيــر،  يكاد 
أوحى به ا�لك محمد السادس 
السفير  باختيار  األيـــام،  هــذه 
بنموسى  باريس،  في  ا�غربي 
ا�جلس  لــتــأســيــس  شــكــيــب، 
بنا  يعود  أن  للتنمية،  الجديد 
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بقلـــــــم:
مصطفى العلوي

احللقة الثالثة

مع كبير االحترام للمبادرة 
الملكية الحالية، بتكليف 

رجل ثقته، بنموسى، 
بتأليف مجلس تغلب اللغة 

الفرنسية على ثقافة 
أعضائه ((وينقصهم 

التأثير الديني)) كما 
يقول عنها عبد اإلله بن 

كيران، فإن مبادرة 
بنموسى ستكون إيجابية 
بالنسبة للحاضر المغربي 
الفارغ حسا ومعنى، من 

كل عناصر التوجيه الحزبي 
أو السياسي

(الحاج العربي اِّـشرَّـ)

 المراجعة السطحية 
لماضي المغرب في ذلك 

الزمان، تكشف، كما خلدت 
ذلك كل الكتب 

والمكتوبات، أن سلطان 
ذلك الزمان، المولى يوسف، 
كان ينتمي لطائفة درقاوة، 

بينما الرجل القوي في 
عهده، الكالوي، كان 

ينتمي للطائفة التيجانية، 
ورجله القوي في فاس، 
البغدادي، كان ينتمي 

للطائفة الوزانية

اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي

مع  التزامه  العلوي  مصطفى  الراحل  يواصل 
الراحل حريصا على  كان  فقد  قرائه رغم وفاته، 
 zالصحفي }األســبــوع  قــراء  مع  موعده  ترتيب 
ــدرس  }ال وهــذا  انتظار..  ودون  مسبق  بشكل 
مصطفى  الراحل  أستاذنا  وجهه  الذي   zاألخير

العلوي إلى من يهمهم األمر، هو عبارة عن حلقة 
القدر  يمهله  لم  التي  الضائعة  للحقيقة  ثالثة 
على   zاألسبوع{ طاقم  أصر  ذلك  ورغم  إلتمامها، 
معتبرا  نقصان،  أو  زيادة  دون  هي  كما  نشرها 
تصل  أن  يجب  مصطفى  السي  من  أمانة  أنها 

التنقيب  }األسبوعz بعد  إلى قرائه، بل إن طاقم 
وقصص  مقاالت  على  عثر  الفقيد،  خزانة  في 
من  تنشر  ولم  بخطه،  مكتوبة  واقعية  وروايات 
قبل، سنعمل على نشرها تباعا في ركن الحقيقة 

فانتظروها. الضائعة.. 

العلوي يلتزم بموعده مع قرائه رغم وفاته 
مع  التزامه  العلوي  مصطفى  الراحل  يواصل 
الراحل حريصا على  كان  فقد  قرائه رغم وفاته، 

ــدرس  ال
مصطفى  الراحل  أستاذنا  وجهه  الذي   

القدر  يمهله  لم  التي  الضائعة  للحقيقة  ثالثة 
طاقم  أصر  ذلك  ورغم  إلتمامها، 

القدر  يمهله  لم  التي  الضائعة  للحقيقة  ثالثة 
طاقم  أصر  ذلك  ورغم  إلتمامها، 

القدر  يمهله  لم  التي  الضائعة  للحقيقة  ثالثة 

معتبرا  نقصان،  أو  زيادة  دون  هي  كما  نشرها 

العلوي إلى من يهمهم األمر، هو عبارة عن حلقة 
القدر  يمهله  لم  التي  الضائعة  للحقيقة  ثالثة 
على   
القدر  يمهله  لم  التي  الضائعة  للحقيقة  ثالثة 
على   
القدر  يمهله  لم  التي  الضائعة  للحقيقة  ثالثة 

معتبرا  نقصان،  أو  زيادة  دون  هي  كما  نشرها 
تصل  أن  يجب  مصطفى  السي  من  أمانة  أنها 
معتبرا  نقصان،  أو  زيادة  دون  هي  كما  نشرها 
تصل  أن  يجب  مصطفى  السي  من  أمانة  أنها 
معتبرا  نقصان،  أو  زيادة  دون  هي  كما  نشرها 

مصطفى العلوي


