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صدر  هام،  ملكي  قرار 
األســــبــــوع ا�ـــاضـــي، 
في  ا�لكي  السكن  بمغادرة 
ــرب ا�ــطــار، والــعــودة  ســال ق
با�شور،  ا�لكي  بالقصر  للسكن 
محمد  أيــام  الحال  عليه  كان  كما 
وإذا  الثاني،  والحسن  الخامس 
هو  تــواركــة  فــي  ا�لك  سكن  كــان 
ملكيا  رجوعا  يكرس  فإنه  األصل، 

إلى مصدر التقاليد(...).
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 الرباط. األسبوع
ــل اإلعــــالم  ــائـ ــت وسـ ــل ــاق ــن ت
ــة األســـبـــوع  ــدايـ الــعــا�ــيــة، بـ
الجاري، فيديو جديد يظهر فيه  
بكر  أبــو    zــش }داع تنظيم  زعيم 
ا�عركة  ن  إ فيه:  قال  البغدادي،  
هت،  انت بسوريا  الــبــاغــوز  فــي 
سيثأر  التنظيم  بــأن  وأضـــاف 

لقتاله وأسراه.
ــذي يحمل  الـ الــفــيــديــو  وفـــي 
ــة أمــيــر  ــاف ــي ضــي ــ ــوان }ف ــنـ عـ

 zداعش{ زعيم  يظهر   ،z�ا�ؤمن
أبو بكر البغدادي بلحية طويلة 
األطــراف،  على  ومحّناة  بيضاء 
واضعا منديال أسود على رأسه، 
جانب  إلـــى  األرض  ويــفــتــرش 

آخرين أخفيت وجوههم.
}داعــشz في هذا  ظهور زعيم 
التوقيت، قد يكون عنوانا ألزمات 
خاصة  اإلسالمي،  للعالم  أخرى 
يشهدها  التي  التغييرات  مــع 

العالم وظهور اإلسالموفوبيا.
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صورة األسبوع

الجنرال الجزائري اِّـعادي للمغرب، لم يحمد اهللا على 
ما يجري َّـ الجزائر، فاختار هذه الظروف ليعارض 
الجنرال قايد صالح الذي يتفاهم مع الشعب، ليطلق 

تصريحا يتهم فيه اِّـغرب بما يجري َّـ الجزائر، 
وهو الجنرال الذي أفل نجمه.
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 الرباط. األسبوع
كشفت فرنسا عن اسم السفيرة الجديدة 
لجون  خلفا  تعيينها  تم  والتي  با�غرب، 
سنوات  أربع  قضى  الذي  جيرو،  فرنسوا 
 zأفريك }جون  مجلة  صدمت  وقد  بالرباط، 
السفيرة  أن  تعلن  وهي  ا�غاربة  ا�تتبع� 
الرباط  إلى  لوغال، ستأتي  هيلينا  ا�عينة، 
انطالقا من العاصمة اإلسرائيلية تل أبيب.

العمر  مــن  هيلينا  وتبلغ 
أيضا  وشغلت  عــامــا،   52
الرئيس  لــدى  مستشارة 
أن  السابق هوالند، وسبق 
من  كل  لــدى  سفيرة  كانت 
إسبانيا وبلجيكا والكيبك.

فرنسا،  أن  يــذكــر 
ــا  ــضــ ــ ــت أي ــ ــن ــ ــي ــ ع
السابق  سفيرها 
دول  عـــــــدة  فـــــي 
قنصال  إفــريــقــيــة، 

عاما بالرباط.

ójóL øe ô¡¶j z¢ûYGO{ º«YR

توفي صباح يوم أمس األربعاء، بالدار 
الكاملي،  الكبير بنحمو  ا�قاوم  البيضاء، 

رحمه هللا وأسكنه فسيح جناته.
إنا لـله وإنا إليه راجعون.

 الرباط. األسبوع
بوسائلها   ،zاألســبــوع{ علمت 
تنازل  إشكالية  أن  الــخــاصــة، 
ــس االشـــكـــر عـــن رئــاســة  ــ إدريـ
ــذت  االتـــحـــاد االشـــتـــراكـــي، أخ
على  خلفه  عن  للبحث  تتوسع 
تغلبت  أن  وبعد  الحزب،  رئاسة 
البر�ان،  رئيس  ترشيح  فكرة 
أصبح  والــذي  ا�الكي،  الحبيب 
لم  عليهم،  ا�ــرضــي  عـــداد  فــي 
الكلي،  ــاق  ــف االت على  يحصل 
في  الراغب�  اتجاهات  لتميل 
التغيير، نحو ما يسمونه أنسب 
الكريم  عــبــد  ــزب،  ــح ال ــطــاب  أق
بنعتيق، كأنسب مرشح لرئاسة 
علما  الظروف،  هذه  في  الحزب 
القطاع  فــي  ــدة  ــرائ ال لتجربته 
عليه،  يشرف  ــذي  ال الحكومي 
قطب  برضى  تمتعه  إلى  إضافة 
الحزب، عبد الرحمان اليوسفي.

الجديد(...)،  العنصر  ويبقى 
نتيجة  الــشــامــي،  رضــى  أحمد 
لتجربته في مجاالت الخارجية، 

االتــصــاالت  مــن  يظهر  ــذي  ــ وال
يرغب  أنــه  معه،  أجــريــت  التي 
حزب  تأسيس  في  بإلحاح(...) 
تقدمي جديد، بعيدا عن ا�شاكل 

الحزب  هذا  تهز  التي  الداخلية 
اسم  بــروز  إلــى  إضافة  ا�نهك، 
ا�ـــجـــرب، ا�ــشــهــور بــاتــزانــه، 
ــس الــكــراوي، الــذي يعتبر  إدري

الرحمان  عبد  ثقة  رجــل  ــدوره  ب
اليوسفي، وسيكون على أقطاب 
الحزب، أن يبحثوا عن حل لهذه 

اإلشكالية.
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 الرباط. األسبوع

ــاط،  أوسـ عـــدة  تناقلت 
ــتــصــريــحــات األخــيــرة  ال
لرئيس النيابة العامة، عبد 
من  أعلن  ــذي  ال النباوي، 
خالل مشاركته في مؤتمر 
كبير نظمته وزارة الجالية، 
تشهده  نقاشا  هــنــاك  أن 
بالدنا حول إمكانية تعديل 
انطالقا  ــرة،  األســ مــدونــة 
وجهها  التي  الرسالة  من 
إلى  السادس  محمد  ا�لك 
ا�ـــشـــاركـــ� فـــي أشــغــال 
ا�ؤتمر اإلسالمي الخامس 
بالطفولة  ا�كلف�  للوزراء 

بتاريخ 21 فبراير 2018.
عبد النباوي، أكد أيضا 
أن  الــقــضــائــيــة،  بخبرته 
لتطبيق  العملية  التجربة 
ــت عن  ــان ــص، أب ــن هـــذا ال
ونقائص،  اختالالت  عــدة 
ــام  ــت ــتــرض الـــوعـــي ال ــف ت
الدستورية  با�كتسبات 
 2011 دستور  أقرها  التي 
ــمــا يــتــعــلــق بــتــدعــيــم  ــي ف
ــي  ــؤســســات الـــجـــانـــب ا�
حماية  بتعزيز  ا�ــرتــبــط 
ــعــمــوم،  ــى ال األســـــرة عــل
وجه  على  والطفل  وا�ــرأة 

الخصوص.

البغدادي كما ظهر َّـ الفيديو

بنعتيقالكراوياِّـالكي

عبد النباوي

 الرباط. األسبوع
أكــــدت مـــصـــادر إعــالمــيــة 
الطفلة  ــذه  هـ عــلــى  ــعــثــور  ال
ببني  تائهة  الــزهــراء  فاطمة 
صحية  حالة  في  وهي  مــالل، 
غير طبيعية، بعد أن تم حلق 
ا�صادر  نفس  لتؤكد  شعرها، 
تلتزم  ــت  ــ الزالـ الــطــفــلــة  أن 
الصمت ألسباب غير معروفة، 
الختطافها  يكون  أن  ويرجح 

عالقة بعينيها الزهريت�.
مصطفى  الصحفي  وكـــان 
صفحته  على  كتب  قد  الفن، 
أســرة  أن   ،zالــفــيــســبــوكــيــة{

أجــواءا  عاشت  الطفلة،  هــذه 
الخميس  يــوم  منذ  جنائزية 
ابنتهم  أن  والسبب  ا�اضي، 

اختفت في ظروف غامضة.
ــراء،  ــزه ال فــاطــمــة  الطفلة 
12 سنة  التي تبلغ من العمر 
وتدرس بالسنة أولى إعدادي، 
مدرستها  إلى  صباحا  ذهبت 
خريبكة  ــي  ف الــبــيــوت  بــحــي 
كما اعتادت أن تفعل كل يوم، 
لكنها لم تعد إلى ا�نزل.. إلى 
حالة  في  عليها،  العثور  ح� 
أن  يــفــتــرض  بينما  مــزريــة، 
يحدد التحقيق ما إذا كانت قد 
تعرضت العتداء أو اختطاف.

انطالقا من العاصمة اإلسرائيلية تل أبيب.
العمر  مــن  هيلينا  وتبلغ 

أيضا  وشغلت  عــامــا،   
الرئيس  لــدى  مستشارة 
أن  السابق هوالند، وسبق 
من  كل  لــدى  سفيرة  كانت 
إسبانيا وبلجيكا والكيبك.

فرنسا،  أن  يــذكــر 
ــا  ــضــ ــ ــت أي ــ ــن ــ ــي ــ ع
السابق  سفيرها 
دول  عـــــــدة  فـــــي 
قنصال  إفــريــقــيــة، 
دول  عـــــــدة  فـــــي 
قنصال  إفــريــقــيــة، 
دول  عـــــــدة  فـــــي 

السابق  الرئيس  فاليرو،  رودريغيز  رافائيل  أعلن 
سبتة  مدينة  ميناء  رئــاســة  منصب  مــن  ا�ستقيل 
األسبوع ا�اضي، ترشحه لخالفة عمدة ا�دينة ا�حتلة، 
على  القضاء  في  ا�تجلية  نيته  في حملته،  أظهر  وقد 
ا�سجلة  قانونية،  والغير  مرخصة  الغير  ا�ساجد 

با�دينة ومراقبتها من طرف السلطات.

بالزربة





●  الرباط. األسبوع
ــزاب  ــادات األحـ ــي ق يــبــدو أن 
ومعارضة،  أغلبية  السياسية، 
نسيت كل مشاكلها ومسؤولياتها 
في تأطير ا�واطن� وفي تنفيذ 
األغلبية،  في  لخدمتهم  برامج 
ا�عارضة،  في  عنهم  الدفاع  أو 
هو  الــشــاغــل،  ــات شغلها  ب بــل 
ما  وأكثر  اآلن،  من  االنتخابات 
تعي�  يقلقها هو شكل وطريقة 
أنه  ا�قبل، رغم  الحكومة  رئيس 
 2021 انتخابات  عن  تفصلنا 

ثالث سنوات.
ب�  الــحــروب  مواضيع  آخــر 
من   47 الفصل  هــو  ــزاب،  ــ األح
ــذي يــنــص على  ــ ــور، ال ــت ــدس ال
ــس الــحــكــومــة من  ــي تــعــيــ� رئ
لالنتخابات،  ا�تصدر  الحزب 
ــصــمــتz فـــي حــالــة  والـــــذي }ي
تشكيل  في  األول  الحزب  فشل 
الحكومة، حيث ارتفعت أصوات 
تعديله،  بــضــرورة  ا�ــطــالــبــ� 
الكاتب  لشكر  إدريــس  وخاصة 
األول لالتحاد االشتراكي، وقبله 
األصالة  زعيم  بنشماس  حكيم 

وا�عاصرة.
دعاة  على  بقوة  رد  العثماني 
في  واعتبر   47 الفصل  تعديل 
ندوة لحزبه نظمت يوم الجمعة 
هــذه  أصـــحـــاب  أن  ا�ــاضــيــة، 
اليأس،  عن  يعبرون  الــدعــوات 
بينما عليهم االشتغال على إقناع 
في  عليهم  للتصويت  ا�واطن� 
االنتخابات، بدل الدعاية لتعديل 

هللا  بنعبد  نبيل  أمــا  الدستور، 
ليقذف  فوجدها مناسبة مواتية 
ح�  لــشــكــر،  إدريــــس  خصمه 
الفصل  تعديل  مطلب  أن  اعتبر 
جد  انعكاسات  له  ستكون   ،47
سلبية على ا�سار الديمقراطي، 
وأنه يأتي في سياق مع� وليس 
إلى  إشــارة  في  معزوال،  مطلبا 
تطابق تصريحات الكاتب األول 
لــالتــحــاد االشــتــراكــي ا�ــشــارك 
ا�طالب  نفس  مع  الحكومة،  في 
 zالتي كــان أمــ� عــام }الــجــرار

ا�فتوح  اللقاء  بها في  قد طالب 
الذي عقده قبل شهر مع مناضلي 
الرباط  بجهة  حزبه  ومناضالت 

سال القنيطرة.
الفصل  تعديل  نقاش  وكــان 
إلى  عــاد  قد  الدستور،  من   47
واجهة الساحة السياسية بقوة 
خالل الشهور األخيرة، واختلف 
تعديله  بــضــرورة  مطالب  بــ� 
في  الحلول  لبعض  وتضمينه 
لتشكيل  بلوكاج  وقـــوع  حــالــة 
الحكومة، وب� مطالب بضرورة 

ولشكر)،  (بنشماس  تعديله 
لتعديله،  رافـــض  بــ�  وأيــضــا 
والتنمية  العدالة  من  كقيادي� 
واالشتراكية،  التقدم  ورئــيــس 
تعديله انتكاسة  يعتبرون  الذين 
للممارسة الديمقراطية با�غرب، 
العثماني  الــديــن  سعد  ومنهم 
أم� عام العدالة والتنمية نفسه، 
الذي يعتبره كافيا لحل إشكالية 
ألنه  الحكومة،  رئيس  تنصيب 
االختيارات  من  الكثير  يتضمن 

لتجاوز جميع حاالت البلوكاج.
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●  الرباط. األسبوع
ــن لـــغـــة الـــحـــرب  ــ بـــعـــيـــدا ع

ومن  السياسية،  والحسابات 
ــة  ــعــدال ــى مــن ال ــتــصــر عــل ان
الـــتـــقـــدم  أم  والـــتـــنـــمـــيـــة 
واالشــتــراكــيــة، فــي واقــعــة 
لجنة  رئــاســة  حــول  حربهما 

بمجلس  العامة  ا�الية  مراقبة 
ا�اضي،  اإلثن�  ليلة  الــنــواب، 

في  ــا  درسـ الجلسة  ــذه  }هـ كــانــت 
خفايا االنتخابات بالنسبة لباقي فئات 

األحزاب السياسية، وكانت جلسة بر�انية مليئة 
هذه  في  وبالجملة  االنتخابية  والعبر  بالدروس 

الواقعةz يقول مصدر بر�اني جد مطلع.
وأوضح ا�صدر ذاته، أن جلسة انتخاب رؤساء 
اللجان التي عقدها ا�الكي في وقت متأخر من ليلة 
ماراطونية  بعد جلسة  مباشرة  ا�اضي،  اإلثن� 
تتعلق باألسئلة الشفوية، عرفت انسحاب أغلب 
النائبات ونواب البر�ان قبل الشروع في الجلسة 
رؤساء  النتخاب  مخصصة  كانت  التي  الثانية 

ليال  الثامنة  الساعة  حوالي  اللجان، 
والتي استمرت حتى حدود الساعة 

العاشرة والنصف.
ــه، أن  ــ وأكــــد ا�ـــصـــدر ذاتـ
ــواب،  ــن غــيــاب الــنــائــبــات وال
لجلسة   zمــقــاطــعــتــهــم{ أو 
ــاء  ــ ــى رؤس ــل ــت ع ــصــوي ــت ال
اللجان، خدم با�لموس مرشح 
الذي  والتنمية،  العدالة  حزب 
انضباطا  فريقهم  ــواب  ن عــرف 
حوالي  حضر  حيث  الحضور  في 
 17 إلـــى  ونــائــبــة، إضــافــة  نائبا   90
االتحاد  ومن  الشعبية  الحركة  من  آخرين  نائبا 
الـ 107 كافية لفوز  االشتراكي، كانت أصواتهم 
الذي  واالشتراكية،  التقدم  مرشح  على  زميلهم 
صوت عليه أغلبية باقي الحضور، لكنهم قلة ال 
يتعدون 83، ولو عقدت الجلسة في البداية، أي 
منازع  بدون  لفاز  الشفوية،  األسئلة  قبل جلسة 
عزوف  أي  }ولكن  واالشتراكية،  التقدم  مرشح 
والتنمية  العدالة  في خدمة  هو  االنتخابات  عن 
با�لموسz يقول ا�صدر ذاته، فهل استفادت باقي 

األحزاب من درس ا�قاطعة؟
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●  الرباط. األسبوع

قال مصدر جد مطلع من أحزاب األغلبية الحكومية، أنه على 
عكس الحرب العلنية ب� حليفي الحكومة (العدالة والتنمية 
بــاردة  وحــرب  صــراع  هناك   لــألحــرار)،  الوطني  والتجمع 
}البيجيديz واألحرار تقع  وساخنة مقارنة مع تلك التي ب� 

اليوم داخل نفس األغلبية الحكومية.
وأوضح ا�صدر ذاته، أن هذه الحرب التي تعلم بوجودها 
جميع الصالونات السياسية، وال تتسرب خارج كواليس حكومة 
التقدم  في  ورفاقه  هللا  بنعبد  نبيل  ا�رة  هذه  تهم  العثماني، 
واالشتراكية من جهة، وإدريس لشكر زعيم االتحاد االشتراكي 
وامحند العنصر زعيم الحركة الشعبية من جهة أخرى، والتي 
كالمية  وهجومات  إعالمية  تصريحات  شكل  على  تتسرب  ال 
واألحرار،   zالبيجيدي{ ب�  يقع  كما  الحزبية  ا�لتقيات  خالل 
ولكنها تتصرف على شكل مواقف سرية قوية تعارض الكثير 
من الخطوات ضد التقدم واالشتراكية، سواء في الحكومة أو 

في البر�ان.
وعبر  ولشكر  العنصر  أن  ا�ــصــدر،  قــال  الحكومة،  ففي 
بها  يتقدم  التي  ا�بادرات  من  الكثير  يعارضون  وزرائهما، 
الصحة  وزير  مبادرات  وبخاصة  واالشتراكية،  التقدم  وزراء 
في تعيينات بمناصب عليا، وفي البر�ان، بالوقوف والتصدي 
لكل ا�بادرات التي تكون في صالح رفاق بنعبد هللا، آخر هذه 
ا�واقف، تصديهم وبشكل مشترك وقوي �قترح تخفيض عدد 
يستفيد حزب  ال  كي  12 عضوا  إلى   20 من  البر�انية  الفرق 
ثانية،  واقعة  في  ثم  فريق،  تشكيل  من  واالشتراكية  التقدم 
نزل امحند العنصر بكل ثقله لثني نوابه عن 
عدم التصويت على مرشح الحزب التقدمي 
التي  العامة  ا�الية  مراقبة  لجنة  لرئاسة 
والتنمية،  العدالة  مرشح  ضد  لها  ترشح 
التصويت  عــن  الــحــديــث  دون  ــذا  ه طبعا 
مرشح  على  اتحادي�  نواب  لثالثة  العلني 
}الــبــيــجــيــديz، فــمــا ســبــب كــل هــذه 
رفاق  يكنها  التي   zالضغينة{
لبنعبد  والــعــنــصــر  لــشــكــر 
ترتيب  ــه  أن أم  وحــزبــه،  هللا 
ــ� إلبـــعـــاده  ــع ــاســي م ســي

وتعويضه برفيق آخر؟

●  الرباط. األسبوع
االجتماعي  باالتفاق  سمي  ما  مضمون  يزال  ال 
ــع بــعــض الــنــقــابــات  الـــذي وقــعــتــه الــحــكــومــة م
من  الكثير  يثير  ا�اضي،  األسبوع  والباطرونا، 
كل  وموقع  خلفية  بحسب  ا�ختلفة  الفعل  ردود 

متتبع.
االتفاق  هذا  أن  أكد  مطلع،  جد  سياسي  مصدر 
النقابي  السلم  شــراء  يستطيع  قــد  االجتماعي 
لبعض األسابيع، لكنه لن يستطيع أبدا شراء السلم 
الحاصل  التفاوت  في  يتجلى  الــذي  االجتماعي 
تعد  لم  إذ  االحتجاج،  وميدان  ساحة  في  اليوم 

النقابات تمثل الحركات االحتجاجية ا�وجودة في 
الشارع، بل بات ا�مثل الحقيقي لحركات االحتجاج 
األساتذة  كتنسيقة  التنسيقيات،  هي  الشارع،  في 
وتنسيقية  ا�ــمــرضــ�،  وتنسيقية  ا�تعاقدين، 
األطباء، وتنسيقية ا�تصرف�، وتنسيقية النساخ، 

وغيرها.
االجتماعي  السلم  أن  كذلك  يرى  ا�صدر،  نفس 
االجتماعي  باالستقرار  يدفع  قد  الــذي  الحقيقي 
في  الظلم  رفع  إلى  الحكومة  سعي  هو  الحقيقي، 
والريع،  والفساد  الرشوة  محاربة  إلى  القضاء، 
متطلبات  مع  والتجاوب  للثروة،  عادل  توزيع  إلى 
وحقوق الشعب، فهل هذا االتفاق سيوقف الغليان 

وفي  زاكــورة،  وفي  الريف، وجــرادة،  في  الشعبي 
تينغير، وغيرها من ا�ناطق؟

سؤال  يطرحون  الكثيرون  بدأ  ثانية،  جهة  من 
غياب وزارة الداخلية عن حفل توقيع هذا االتفاق، 
رغم أنها هي من سهرت عليه، بل لعبت دورا كبيرا 
التي  اإليجابية  الوساطة  خالل  من  تحقيقه  في 
لعبها الوزير لفتيت ب� النقابات والحكومة، }ربما 
الوزارة تعلم جيدا أن السلم االجتماعي لن يتحقق 

باتفاق السلم النقابي هذاz يقول نفس ا�صدر.
االتفاق  هــذا  أعــاد مضمون  أخــرى،  ومــن جهة 
لنفس  النقابات  نفس  رفــض  ســؤال  االجتماعي 
العرض، إلى الواجهة، حيث رفضت نفس النقابات 

حكومة  وقدمته  سبق  هذا  من  أحسن  كان  عرضا 
داخل  (من  اليوم  البعض  اعتبره  كيران، حيث  بن 
وفضيحة  العا�ية  بالفضيحة  والتنمية)  العدالة 
فهل  الشغيلة،  بمطالب  السياسوية  ا�ــتــاجــرة 
ا�قصود أن هذه النقابات تسير }بالتليكوموندz من 

جهات كانت معادية لشخص بن كيران فقط؟
وكانت بعض النقابات، قد وقعت اتفاق الحوار 
االجتماعي مع الحكومة والباطرونا يهم زيادة في 
األجور على ثالث سنوات قدرها 500 درهم بالنسبة 
 400 10، وحوالي  السلم  من  أقل  الدنيا  للسالليم 
درهم للسالليم فوق السلم 10 مع زيادة 100 درهم 

عن كل طفل في حدود ثالثة أطفال فقط.

●  الرباط. األسبوع
التعليم  مشاكل  شخصنا  مهما 
منذ  ببالدنا  الوطنية  والتربية 
على  وقوفا  اليوم،  إلى  االستقالل 
عقم  من  ا�غربية  ا�درسة  مشاكل 
في البرامج إلى أعطاب ا�ؤسسات 
التزام  بعدم  مـــرورا  التعليمية، 
ال  ا�شاكل،  من  وغيرها  األساتذة، 
يمكن أن تخطر على بال ا�واطن�، 
بهذا  غريبة وعجيبة  بروز مشاكل 
القطاع، تساهم في الهدر ا�درسي 

وبخاصة في صفوف التلميذات.
آخر ما علمت به }األسبوعz، هو 
مجلس  عن  الحديث  إطار  في  أنه 
فخم  والــتــكــويــن  للتربية  أعــلــى 
والحديث  بالرباط،  الرياض  بحي 
ــه فـــي }الـــرؤيـــة  ــتـ ــروحـ عـــن أطـ
وبعيدا  االستراتيجيةz للتعليم، 
ــزازي  أمـ الــوزيــر  مخططات  عــن 
بالرباط،  الفخمة  ــه  وزارت وبناية 

البر�اني�  صــراعــات  عــن  وبعيدا 
واألحزاب عن لغة التدريس والقانون 
عما  يتحدث  أحد  ال  للتعليم،  اإلطار 
في  التعليمية  ا�ؤسسات  في  يقع 
ال  والتي  النائية،  والقرى  البوادي 
عالقة لها بما يروج عن التعليم في 
العاصمة الرباط، سواء في الحكومة 

أو في البر�ان.

ذلك أنه بإحدى ا�دارس القروية 
النائية، جرت العادة أن يقوم مدير 
الــبــاديــة،  فــي  تعليمية  مؤسسة 
بإجبار آباء وأولياء التالميذ على 
السنة،  بداية  في  درهما   15 دفع 
مضخة  تشغيل  مــن  لــالســتــفــادة 
ا�درسة،  بئر  من  ا�ــاء  استخراج 
الســتــعــمــالــه فـــي الـــشـــرب وفــي 
بالنسبة  خاصة  ا�رحاض،  ولوج 
بعض  أداء  عــدم  ــام  وأم للفتيات، 
ا�دير  جعل  السنة،  هــذه  ــاء  اآلبـ
وا�ــرحــاض  الــشــرب  خدمة  يغلق 
والتلميذات،  التالميذ  وجــه  فــي 
مباشرا  سببا  العامل  هــذا  فبات 
ــدرســي، خــاصــة في  فــي الــهــدر ا�
صفوف الفتيات، فرجاء انزلوا من 
أبراجكم العالية بالرباط إلى القرى 
ا�جردة  بالع�  لتروا  والــبــوادي 
يقول  الشعب،  أبناء  تعليم  حقيقة 

أحد اآلباء.
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التعليم  مشاكل  شخصنا  مهما 
منذ  ببالدنا  الوطنية  والتربية 
على  وقوفا  اليوم،  إلى  االستقالل 
عقم  من  ا�غربية  ا�درسة  مشاكل 
في البرامج إلى أعطاب ا�ؤسسات 
التزام  بعدم  مـــرورا  التعليمية، 
في البرامج إلى أعطاب ا�ؤسسات 
التزام  بعدم  مـــرورا  التعليمية، 
في البرامج إلى أعطاب ا�ؤسسات 

ال  ا�شاكل،  من  وغيرها  األساتذة، 
يمكن أن تخطر على بال ا�واطن�، 
بهذا  غريبة وعجيبة  بروز مشاكل 
القطاع، تساهم في الهدر ا�درسي 

ــن لـــغـــة الـــحـــرب  ــ بـــعـــيـــدا ع
ومن  السياسية،  والحسابات 
ــة  ــعــدال ــى مــن ال ــتــصــر عــل ان
الـــتـــقـــدم  أم  والـــتـــنـــمـــيـــة 
واالشــتــراكــيــة، فــي واقــعــة 
لجنة  رئــاســة  حــول  حربهما 

بمجلس  العامة  ا�الية  مراقبة 
ا�اضي،  اإلثن�  ليلة  الــنــواب، 

في  ــا  درسـ الجلسة  ــذه  هـ
خفايا االنتخابات بالنسبة لباقي فئات 

ليال  الثامنة  الساعة  حوالي  اللجان، 
والتي استمرت حتى حدود الساعة 
ليال  الثامنة  الساعة  حوالي  اللجان، 
والتي استمرت حتى حدود الساعة 
ليال  الثامنة  الساعة  حوالي  اللجان، 

العاشرة والنصف.
والتي استمرت حتى حدود الساعة 

العاشرة والنصف.
والتي استمرت حتى حدود الساعة 

الذي  والتنمية،  العدالة  حزب 
انضباطا  فريقهم  ــواب  ن عــرف 
حوالي  حضر  حيث  الحضور  في 

إلـــى  ونــائــبــة، إضــافــة  نائبا   
حوالي  حضر  حيث  الحضور  في 

إلـــى  ونــائــبــة، إضــافــة  نائبا   
حوالي  حضر  حيث  الحضور  في 
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 أصيلة. األسبوع 
الذي يلقي نظرة على 
ا�سلمة  الوثيقة،  هذه 
من   ،550 ــم  رقـ تــحــت 
طرف والية جهة طنجة 
أن  سيكتشف  تــطــوان، 
قدم  ا�ــشــروع،  صاحب 
السكن  رخــصــة  طــلــب 
ــة �ــشــتــري  ــي ــون ــان ــق ال
مــشــروعــه الــســيــاحــي، 
بتاريخ   373 رقــم  تحت 
وأن   ،2006 نونبر   22
الرخصة، رخصة السكن، 
من  يبدو  كما  لــه  قدمت 
في  نفسها،  الوثيقة  هذه 
يعني   ،2018 مايو   10
فكيف  ســنــة،  عشر  اثــنــا 
تسلم شهادة السكنى بعد 
اثنتي عشر سنة من طرف 
ثم  القانونية،  السلطات 
تستدعيه ا�حكمة �تابعته 
بتهمة عدم تسليم ا�ساكن 
ألصحابها، رغم أن القانون 
ا�ساكن  بتزويد  يسمح  ال 

تسليم  بــعــد  إلـــى  بــالــكــهــربــاء 
رخصة البناء النهائية؟

هنا، يظهر تدخل ما أسميناه 
بتدخل  ســابــق،  مــوضــوع  فــي 
تسليم  لعرقلة  ا�ـــافـــيـــا(...)، 
رخــصــة الـــبـــنـــاء، بـــل أخــطــر 
يخطط  كان  من  هناك  أن  منها، 
لتوريط صاحب ا�شروع بتهمة 
يدفع  كان  الذي  هو  مصطنعة، 
إلــى  الــبــنــاء  رخــصــة  مسلمي 
البناءات،  وتغيير  التعديالت 
وهو الذي كان يقول أمام شهود 
كان  ((سيدنا  أن  متواجدين، 
يأمر  ــذي  ال وهــو  بأصيلة  يمر 
بإجراء التغييرات)).. فهل حقا 
بأصيلة  يمر  كان  ا�غرب،  ملك 
أنه  أم  البناء،  بتعديالت  ويأمر 
نفسه  يعتبر  أصيلة،  إمبراطور 

متكلما باسم سيدنا؟
كــبــرى تحبك  مـــؤامـــرة  إنــهــا 
أصحاب  لتعريض  أصيلة،  في 
ا�شروع إلى خطر اإلفالس، وقد 
حضروا لهذا ا�صير، بعدما قرر 
والسياحي(...)  العقاري  القرض 
الشريك في ا�وضوع، بعيدا عن 
بالتهديد  والنصوص،  التقاليد 
العلني،  ا�زاد  في  ا�شروع  ببيع 
الذين  ا�افيا،  أعضاء  ليشتريه 
ليسوا في بداية مؤامرتهم، وهذه 
مجموعة من ا�قاول�، ومجموعة 
من سكان أصيلة، وخاصة الذين 
يعيشون في مدن القصدير، التي 
تهيمن على سكن البؤساء، سكان 

ا�واقع  أغرقوا  والذين  أصيلة، 
هذه  من  بشكاويهم  اإللكترونية 

ا�افيا.
الــعــدل،  وزيـــر  على  وسيكون 
في  يبحث  أن  أوجــــار،  الــســيــد 
ــذي  ــذا ا�ــســتــثــمــر، ال ظـــروف هـ
في  السكنى  رخصة  على  حصل 
من  ويــتــابــع   ،2018 مــايــو   10
بتهمة  أصيلة(...)  محكمة  طرف 
ا�ــشــروع،  زبــنــاء  على  النصب 
ــوقــت  وعــــدم تــســلــيــمــهــا فـــي ال

ا�ناسب، وعلى حماة القانون في 
القضاء ا�غربي، أن يقرؤوا أيضا 
قرار ا�تابعة ا�كتوب باسم جاللة 
القاضية  تكتب  حيث  ا�لك(...)، 
أن عدد الزبناء ا�شترين  مائتان 
استمعت  وأنها  وعــشــرون(...)، 
وهــي  مــنــهــم،  إلـــى خمسة  فــقــط 
قاض  هناك  فهل  أسماءهم،  تذكر 
للتحقيق يتابع في قضية شخصا 
أنه  يذكر  وهو  زبونا   220 باسم 

استمع فقط إلى خمسة منهم؟

القاضي  لــهــذا  يمكن  وكــيــف 
ا�ــشــروع  أصـــحـــاب  يــأمــر  أن 
إلى  والحضور  السفر  من  با�نع 
األسبوع،  في  مرة  الكوميسارية 
بدون حكم مسبق، ليظهر من هذه 
التصرفات، الخارجة عن القانون، 
أنها ممالة من لدن أطراف تخطط 
رغم  ــشــروع،  ا� على  للسيطرة 
بـ  ا�رقمة  الشرطة  محاضر  أن 
و4236،  و3607  و3606   3589
القضائي،  الــعــون  رقــابــة  تحت 
ــد مــصــطــفــى شــحــمــوط،  ــســي ال
معروفة  عــصــابــات  بــأن  تشهد 
 ،zهيلينا{ اإلنجليزية  ترأستها 
تخريب،  عمليات  عــن  مسؤولة 
التي  بالعصابة  ا�رتبطة  وهــي 
صاحب  ابنة  باالختطاف،  هددت 
لندن  في  ــدرس  ت التي  ا�ــشــروع 
أبريل   4 عــدد  األســبــوع  (انــظــر 
نصوص  نــشــرت  ــد  وقـ  ،2019

التهديد).
اإلنجليزية  هذه  جعل  ما  وهو 
القاضي  بــهــا  يستشهد  الــتــي 
من  تهرب  للجلسة،  ا�ستدعى 
ا�غرب، بعد نشر تلك التهديدات، 
وال يمكنها أن تحضر كشاهد في 

هذه القضية.
ــنــاشــد وزيـــر  مـــرة أخـــــرى، ن
جزئيات  فــي  يبحث  أن  الــعــدل، 
إلى  األمور  ويعيد  ا�ؤامرة،  هذه 
نصابها، ألن ا�غرب دولة قانون، 

وال مكان فيها لعصابات ا�افيا.
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تحت ا�ضواء

ما خفي
كان  أعظم

جدية والي بنك ا�غرب، عبد اللطيف 
الجواهري، دفعته لالهتمام بما تقتطعه 
األبناك من حسابات الزبناء، بتعبيرات 
إدراج  الوالي  فقرر  متنوعة(..)،  تقنية 
اهتماماته،  إطــار  فــي  الــظــاهــرة  هــذه 

حرصا على حقوق الزبناء.

األقطاب  السادة  ب�  التناطح  طريقة 
السياسي�، توسعت من مسابقة نطح 
ليحضر  بنشماس،  ا�ستشارين  رئيس 
نطح  عملية  الــربــاح،  عــزيــز  ــر  ــوزي ال
لحزب  ا�حلي  الكاتب  حق  في  جديدة، 
العدالة في منطقة سيدي الطيبي، قالت 
األخبار أن ا�نطوح نقل إلى ا�ستشفى 

غارقا في الدماء.  

بالغ،  باهتمام  الــعــام  الــرأي  يتتبع 
في  النباوي،  عبد  العام  الوكيل  جهود 
مجال تتبع الخروقات التي تسيء إلى 
أعلن  أن  بعد  خصوصا  العدالة،  واقع 
في  االتجار  بجرائم  اهتمامه  مؤخرا 
في  رغبتهم  ا�هتمون  ليردد  البشر، 
في  االتجار  لواجهة  النباوي  عبد  فتح 
التي  الــحــاالت  من  كثير  في  القضاء، 

تبقى سرا مكنونا.

ظاهرة  الحزبية،  األخبار  على  غلبت 
التقدم  هللا،  بنعبد   نبيل  حزب  ميول 
حزب  مع  التحالف  إلى  واالشتراكية، 
األحـــرار، وهــو حــادث هــام سيكون له 
نتيجة  ا�قبلة،  االنتخابات  على  أثــره 
العدالة  ــزب  ح ــرف  ط مــن  كبير  خطإ 
التحالفات  إطــار  في  حصل  والتنمية 

البر�انية.

تاريخ  فــي  أخــالقــيــة  فضيحة  أكــبــر 
ــا نــشــر عن  ــرب الــحــاضــر، هــو م ــغ ا�
لتهرب  ــوال  األم تأخذ  عصابة  تواجد 
العسكرية،  الخدمة  من  بعضهم  أوالد 
تركيا،  إلى  األعيان  أبناء  تهريب  عبر 
ألف  خمس�  مقابل  هناك  ليسكنون 
درهم لكل شاب، وربما ضبط أفراد هذه 

العصابة.

والتنمية  الــعــدالــة  حــزب  مستقبل 
مع  كبيرة  لهزة  يتعرض  قد  ا�غربي، 
إعالن  نحو  األمريكية  اإلدارة  توجه 
كجماعة   z�ا�سلم }اإلخــوان  جماعة 
إرهابية، ورغم أن ا�تحدثة باسم البيت 
األبيض لم تحدد ما إذا كان األمر يتعلق 
بالجماعة ا�صرية فقط، إال أن حديثها 
عن التنسيق مع بعض الدول العربية، 
يؤكد أن مستقبل الجماعات اإلسالمية، 

مقبل على أزمة غير مسبوقة.

دونالد  األمريكي  الرئيس  يع�  لــم 
ترامب سفيرا ألمريكا في ا�غرب، وربما 
الدبلوماسي  التمثيل  مؤشرات  بدأت 
األمــريــكــي فــي ا�ــغــرب تــطــرح بعض 
االنــتــهــاء  ــع  م مستقبال،  اإلشـــكـــاالت 
السفير،  بأعمال  القائمة  �هام  الرسمي 
ولم يعلن لحد اآلن عمن سيعوضها(..).

حزب  داخــل  الجارية  الصراعات  كل 
ــرة، وعــنــوانــهــا  ــاصـ ــعـ ــة وا�ـ ــالـ األصـ
}الطرشةz التي وجهها الجماني لألم� 
العام بنشماس، باتت مرتبطة بالتوازن 
لبر�اني  ا�والون  خلقه  الذي  الجديد 
باعتباره  ا�حارشي،  العربي  وزان، 
األكثر ضبطا للتنظيم بعد األم� العام 
األمر  وهــو  العماري،  إلياس  السابق 
التنسيقات  مصير  في  سيحسم  الذي 

التي تسبق اإلعداد �ؤتمر وطني.

ماذا يشغل أقطاب أصيلة 
عن مشاكل هؤالء اِّـواطنني 
واِّـواطنات وهم يتهافتون 

على اِّـواقع اإللكرتونية 
يشتكون بؤسهم 

وشقاءهم؟
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 الرباط. األسبوع 

علمت }األسبوعz من مصدر جد مطلع، 
وا�عاصرة،  األصالة  حزب  عام  أم�  أن 
حكيم بنشماس، يرفض لقاء الصحراوي 
الذي  الرباط،   بر�اني  الجماني  إبراهيم 
على  أسبوع�  قبل  الحزب  بمقر  صفعه 
خلفية إقصائه من عملية توزيع مناصب 

ا�سؤولية بالبر�ان.
وأكد ا�صدر ذاته، أن بنشماس، ورغم 
القيادي  التي يقودها  ا�كثفة  الوساطات 
البر�اني�  وبعض  ا�حارشي  العربي 
من  ا�كثفة  واالتــصــاالت  الجنوب،  مــن 
مباشر  صلح  عقد  أجــل 
أنه  إال  الجماني،  مع 
لقاءه  يرفض  اليــزال 
ــرفــض عــقــد هــذا  وي

اللقاء.
إلى ذلك، قال ذات 
حكيم  أن  ا�ـــصـــدر، 

وقــع  عــلــى  يعيش  ــزال  ــ الي بــنــشــمــاس، 
هاتفه  بإغالق  ويقوم  وقع،  مما  الصدمة 
ومناضلي  قـــيـــادات  جميع  ــه  وجـ ــي  ف
التي  االتــصــاالت  يــرد على  الــحــزب، وال 
يزور  ال  أنه  كما  الحزب،  حول  يتلقاها 
مكتبه بمقر الحزب بطريق زعير نهائيا، 
بمجلس  �كتبه  خفيفة  زيارات  باستثناء 

ا�ستشارين.
من جهة أخرى، أوضح مصدر جد مطلع 
واقعة  بعد  مباشرة  قــام  بنشماس،  أن 
الحزب،  في  بنائبه  باالتصال  صفعه، 
مؤتمر  عقد  عليه  وألح  اخشيشن،  أحمد 
مستعجل،  وبشكل  للحزب  استثنائي 

قــصــد إعـــالن رحــيــلــه عن 
الحزب، }فلم تعد له أي 

االستمرار  في  رغبة 
 zالجرار رأس  على 

ا�صدر  يضيف 
ذاته.

 الرباط. األسبوع 
ا�جلس  تــقــريــر  كــشــف 
األعلى للحسابات، الخاص 
مالية  حــســابــات  بفحص 
لسنة  السياسية  األحــزاب 
كبير  تــفــوق  ــن  ع  ،2017
والتنمية  الــعــدالــة  لحزب 
عــلــى مــســتــوى ومــعــنــى 
ا�ــنــخــرطــ� وا�ــنــاضــلــ� 

داخل األحزاب السياسية.
جطو،  إدريــــس  تــقــريــر 
ــادر يــــوم اإلثــنــ�  ــ ــص ــ ال
ــن رقــم  ا�ــاضــي، كــشــف ع
مجال  ــي  ف مــســبــوق  غــيــر 
ــة،  ــاســي ــســي األحـــــــزاب ال
مساهمة  بــمــقــدار  يتعلق 
الحقيقي�  ــ�  ــاضــل ــن ا�
بلغ  إذ  ماليته،  في  للحزب 
انخراط  واجبات  مجموع 
ا�ــنــاضــلــ� ومــســاهــمــة 
في  والـــوزراء  البر�اني� 
 ،zا�ــصــبــاح{ حــزب  مالية 
و160  مــلــيــاريــن  ــي  حــوال
يشكل  بما  سنتيم،  مليون 
بــا�ــائــة من   52 أزيـــد مــن 

موارد الحزب.
ــك،  ــ ــ ــل ذل ــ ــاب ــ ــق ــ ــي م ــ ــ ف
أن  الــتــقــريــر،  ذات  كــشــف 
يقدمه  مــا  هــو   zــتــات ــف }ال
األصــالــة  حـــزب  مناضلو 
يتوفر  ــذي  ال وا�ــعــاصــرة، 
ونائبة،  نائب   103 على 
لم  االنخراط  واجبات  لكن 
الـ 130   2017 سنة  تتعد 
من  أغلبها  سنتيم،  مليون 
مــســاهــمــات الــبــر�ــانــيــ�، 
فلم  االستقالل،  حــزب  أمــا 
منخرطيه  مساهمات  تتعد 
مليون   320 مجموعه  ما 

سنتيم.
ــة لـــحـــزب  ــبـ ــسـ ــنـ ــالـ وبـ
لألحرار،  الوطني  التجمع 
إدريــس  ــام  أرق كشفت  فقد 

الكبير  ــدور  الـ عــن  جــطــو، 
أخنوش  عزيز  لعبه  الــذي 
خــالل  مـــن   ،2017 ســنــة 
اتــصــالــه بــعــدد مــن رجــال 
ا�ـــال وقـــيـــادات الــحــزب، 
ــل ا�ــســاهــمــات  ــا جــع ــم م
�الية  يــعــود  واالنـــخـــراط 
والتي   zالــحــمــامــة{ حــزب 
ــيــار  ــي مــل ــ ــوال ــت حــ ــغ ــل ب
سنتيم،  ــيــون  مــل و450 
بالنسبة  هزيل  رقم  مقابل 
لم  الذي  الشعبية،  للحركة 
االنخراط  واجبات  تتخط 
سنتيم  مــلــيــون   23 فــيــه 
2017، بينما  سنة  خــالل 
للقوات  االتحاد االشتراكي 
حجم  يتعد  فلم  الشعبية، 
منخرطيه 300  مساهمات 

مليون سنتيم. 
كشف  أخـــرى،  جهة  مــن 
ــر رئـــيـــس ا�ــجــلــس  ــري ــق ت

األعــــلــــى لــلــحــســابــات، 
ــة  ــدال ــع ال حـــســـابـــات  أن 
سهوا  أسقطت  والتنمية، 
من عملية تبرير ا�صاريف 
10 مالي� سنتيم،  حوالي 
تسلمها  قــد  الــحــزب  كــان 
بقيت  لكنها  النساء،  لدعم 
ألوجه صرفها،  تبرير  دون 
ألف   27 مبلغ  عــن  فضال 
بــقــيــت دون  ــي  ــت ال ــم  ــ دره
تبرير، مقابل شهادة حسن 
مجلس  قــدمــهــا  ــرة  ــســي ال
ــي حق  إدريـــــس جــطــو فـ
وا�عاصرة،  األصالة  حزب 
}لم  ح� قال بأن مصالحه 
تدقيق  عملية  في  تسجل 

.zحساباته أية مالحظة
أما حزب االستقالل، فلم 
يقم بتقديم أية وثيقة تثبت 
الخزينة  ــى  إلـ ــه،  ــاعـ إرجـ
العامة، مبلغا قدره حوالي 

ظل  سنتيم  مليون   670
منذ سنة 2015 دون تبرير 
الشيء  ونفس  بالوثائق، 
األحــرار،  لحزب  بالنسبة 
 40 للخزينة  يرد  لم  حيث 
تبرير،  دون  سنتيم  مليون 
أثناء  تقديمه  إلى  إضافة 
الستهالك  تبريره  عملية 
 48 �بلغ  والكهرباء،  ا�اء 
ــن عـــدادات  ألـــف درهـــم ع
الــحــزب،  ــم  اس فــي  ليست 
ــم أشــخــاص  ــ ــي اس ــل فـ بـ
الشيء  ونفس  مستقل�، 
االتــحــاد  لــحــزب  بالنسبة 
يقم  لم  ــذي  ال االشــتــراكــي، 
ألف   53 حــوالــي  بــإرجــاع 
درهم لخزينة الدولة، سبق 
تــبــريــر..  دون  ــهــا  وصــرف
عبد  مصالح  تتحرك  فهل 
النيابة  رئــيــس  الــنــبــاوي 

العامة بعد هذا التقرير؟
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 الرباط. األسبوع
السياسة   zبارابول{ أن  يبدو 
لن يستقر على حال حتى موعد 
2021، بل هو مرشح  انتخابات 
وفــي جميع  بــســرعــة  لــلــدوران 
على  وسيستقر  ــات،  ــاه ــج االت
ــزاب  واألح األســمــاء  من  الكثير 
قبل محطة النهاية، حيث معرفة 
من سيكون مرشحا بقوة لدخول 
السباق النهائي لحكومة 2021.

أحوال  على  مطلع  جد  مصدر 
أن  يؤكد  السياسية،  الساحة 
الكبرى،  السياسية  الصالونات 
سياسيا  حديثا  مؤخرا  عرفت 
 zجديدا، مفاده أن أسهم }جوكير
أخنوش،  عزيز  حاليا،  السياسة 
أدوار  أمــام  للتراجع  مرشحة 
 zجديدة يستعد أن يلعبها }العب
آخر في الساحة السياسية، ولن 
البركة، الزعيم  يكون سوى نزار 

الجديد لحزب االستقالل.
اختبار  أن  أكد  ذاتــه،  ا�صدر 
في  أخــنــوش  تــحــركــات  وتتبع 
ــة، خــالل  ــاســي ــســي ــة ال ــســاح ال
الـــشـــهـــور األخــــيــــرة، أعــطــى 
انطباعا بالفشل األولي، مؤشره 
األحــرار  قــيــادات  أن  هو  القوي 
جدد  العــبــ�  جلب  تستطع  لــم 
إنهم  بــل  السياسية،  للساحة 
من   zو}اقــتــاتــوا فقط  اقتصروا 
الالعب� ا�وجودين في الساحة 
�ا يسمى  وا�نتم�  ا�لعب  وفي 

باألحزاب اإلدارية.
ــاف نــفــس ا�ــصــدر، أن  وأضــ
تحركها  وفــي  ــرار  ــ األح ــيــادة  ق
األخير، أكدت التقارير حولها، أن 
بشفشاون  أخنوش  اجتماعات 
والعرائش،  والداخلة  وســوس 
عبأها  ا�ــحــطــات،  مــن  وغيرها 
حزبي  من  ومنتخبون  فاعلون 
والحركة  وا�ــعــاصــرة  األصــالــة 
الشعبية، وبالتالي، لم يسعف ال 
الجديدة  التجمع  قيادات  خطاب 
وال القديمة، في جلب متعاطف� 
وهو  للساحة،  جــدد  العب�  وال 
لن  ــرار  األحـ أن  على  يؤشر  مــا 
يكون قويا سوى بإضعاف حزب 
والحركة  وا�ــعــاصــرة  األصــالــة 

الشعبية.
بدأت تحركات  ذلك،  في مقابل 
جــــد واســــعــــة فــــي صــفــوف 
والــدار  بــالــربــاط  االقتصادي� 
الفاسي،  آل  بها  يقوم  البيضاء، 
لتعبئة رجال أعمال واقتصادي� 
ــس  إدري مصاحبة  قصد  جـــدد، 
 ،zا�يزان{ حزب  لدخوله  بنهيمة 
آل  لعودة  قوية  ودفعة  رحلة  في 
االستقالل  حــزب  ــى  إل الفاسي 
البركة  نزار  الفاسي  عودة  بعد 
أن  يعلم  }والكل  الحزب،  لقيادة 
آل الفاسي ليسوا العب� عادي� 
ــاســة، حيث  ــســي ال ــال  ــج م فـــي 
يقول   zوالــجــاه ــال  وا� الحظوة 

ا�صدر ذاته. 
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جطو

 الرباط. األسبوع 
حزب  في  قيادي  مصدر  قال 
أغلبي جد مطلع، أنه باإلضافة 
أحــزاب  قــيــادات  استقبال  إلــى 
با�بادرة  يسمى  �ــا  الــبــر�ــان 
معتقلي  ســراح  إلطــالق  ا�دنية 
ــي تضم  ــت حـــراك الــريــف، وال
ا�جتمع  ومن  فعاليات حقوقية 
سياسية  مبادرة  هناك  ا�دني، 
في  ــام  األيـ هــذه  تتبلور  قوية 
مــحــاولــة منهم  ــي  ف ــاء،  ــخــف ال
حــراك  معتقلي  ملف  لحلحلة 
الريف وباقي ا�لفات الحقوقية.
أن بعض  ذاته،  وأكد ا�صدر 
ألحزاب  العام�  األمناء  نواب 
وا�عارضة  األغلبية  في  كبرى 
يتدارسون حاليا  السواء،  على 
كــبــرى،  جــد  سياسية  خــطــوة 
هادئة  نــار  على  حاليا  تطبخ 
نضجها  قبل  تامة  سرية  وفي 
األحزاب  رؤساء  على  وعرضها 
اتفاق  توقيع  قصد  البر�انية، 
للعموم،  إعالنها  وعدم  بشأنها 

ألنها تتعلق وترتبط بمؤسسات 
ــك أن هــذه ا�ــبــادرة  أخـــرى، ذل
الجد سرية والتي يشرف عليها 
تستهدف  السياسي�،  كــبــار 
الحقوقية  ا�لفات  جميع  حل 
العالقة اليوم، بما فيها متابعة 
سياسي�  ونشطاء  صحافي� 
ومعتقلي حراك الريف وجرادة، 
استعطاف  إما  فيها  يرفع  وقد 
عفو  إصــدار  قصد  البالد  �لك 

وطي  ا�عتقل�  جميع  عن  عام 
بــمــنــاســبــة عيد  ا�ـــلـــف  ــذا  ــ ه
الحصول  أو  الــقــادم،  الــعــرش 
هذه  من  األخضر  الضوء  على 
ــزاب الــبــر�ــانــيــة، إلعــداد  ــ األح
داخــل  بالعفو  قــانــون  مقترح 
البر�ان على هذه ا�لفات وطيها 
دينامية جديدة  وإعطاء  نهائيا 
والحقوقية  السياسية  للحياة 

بنشماسببالدنا، يضيف نفس ا�صدر.
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الجماني



لجريدة  حزبي  مصدر  أكد 
الرحمان  }األسبوعz، أن عبد 
اليوسفي، قام بدور كبير في 
تعاون  اتفاقية  على  التوقيع 
لحقوق  العربي  ا�عهد  ب� 
اإلنسان ووزارة العدل بقيادة 
خصوصا  أوجــار،  التجمعي 
العامة  النيابة  فصل  بعد 
واهتمامها  العدل  وزارة  عن 
ــضــا بــحــقــوق اإلنـــســـان،  أي

نقل  ــب  ــان ج إلـــى 
صــــالحــــيــــات 
وزارة مصطفى 

الــرمــيــد إلــى 
ا�ـــــنـــــدوب 
الــــــــــوزاري 

ــوق  ــ ــقـ ــ ــحـ ــ لـ
إثر  اإلنــســان، 

على  بنيوب  شوقي  تعي� 
رأسها مؤخرا.

الترتيبات،  ــذه  ه وتــأتــي 
حساب  على  ا�صدر،  حسب 
ــر  ــ ــوزي ــ اخـــتـــصـــاصـــات ال
مجال  في  الرميد  مصطفى 
حقوق اإلنسان، ليصبح وزير 

دولة ال غير.
ا�عهد  مــع  العمل  ويــأتــي 
التوجهات  إطار  في  العربي، 
أخيرا  قررتها  التي  الثالثة 
في  عربيا  ــى  األول ا�ؤسسة 
ــوق اإلنـــســـان،  ــق ــال ح ــج م
القضاء،  إصــالح  وشملت 
ــد إصـــــالح  ــ ــن ــ ــن ب ــ ــم ضــ
القدرات  ودعم  ا�ؤسسات 
من أجل ا�شاركة، والتأثير 
السياسات  تطوير  في وضع 

والقوان�.
ا�عهد  ويعمل 
البند،  هــذا  فــي 
ــالح  ــى إصـ ــل ع
ــاء،  ــ ــضـ ــ ــقـ ــ الـ

وإصالح األجهزة األمنية، وال 
تشمل اتفاقية التعاون قضايا 
موقع  تــعــزز  بــل  ــذه،  هـ مثل 
الــوزيــر أوجـــار، الـــذي خبر 
لتسطير  الحقوقي،  ا�يدان 
ا�جال،  في  ا�ملكة  سياسة 
وزارة  مربع  يعمل  وحاليا، 
الوطني  وا�ــجــلــس  ــدل  ــع ال
ووزارة  اإلنـــســـان  لــحــقــوق 
الــوزاري،  وا�ــنــدوب  الرميد 
على نفس االختصاص، وفي 
خاللها  مــن  تكتمل  خــطــوة 
عمل  الــقــصــر،  إجـــــــراءات 
اليوسفي على تسهيل توقيع 
ا�عهد  بــ�  التعاون  اتــفــاق 
الــعــربــي لــحــقــوق اإلنــســان 
ووزارة العدل، وقال ا�صدر: 
هذا  رأى  �ا  اليوسفي،  لوال 
ب�  االستراتيجي  االتــفــاق 
واألحرار  االشتراكي  االتحاد 
دابر  لقطع  النور،  الليبرالي 
والتنمية  ــة  ــدال ــع ال ــودة  ــ ع

لرئاسة الحكومة القادمة.

نقل  ــب  ــان ج إلـــى 
صــــالحــــيــــات 
وزارة مصطفى 

الــرمــيــد إلــى 
ا�ـــــنـــــدوب 
الــــــــــوزاري 

ــوق  ــ ــقـ ــ ــحـ ــ لـ
إثر  اإلنــســان، 

أخيرا  قررتها  التي  الثالثة 
في  عربيا  ــى  األول ا�ؤسسة 
أخيرا  قررتها  التي  الثالثة 
في  عربيا  ــى  األول ا�ؤسسة 
أخيرا  قررتها  التي  الثالثة 

ــوق اإلنـــســـان،  ــق ــال ح ــج م
في  عربيا  ــى  األول ا�ؤسسة 
ــوق اإلنـــســـان،  ــق ــال ح ــج م
في  عربيا  ــى  األول ا�ؤسسة 

القضاء،  إصــالح  وشملت 
ــد إصـــــالح  ــ ــن ــ ــن ب ــ ــم ضــ
القدرات  ودعم  ا�ؤسسات 
من أجل ا�شاركة، والتأثير 
السياسات  تطوير  في وضع 

والقوان�.
السياسات  تطوير  في وضع 

والقوان�.
السياسات  تطوير  في وضع 

ا�عهد  ويعمل 
البند،  هــذا  فــي 
ــالح  ــى إصـ ــل ع
البند،  هــذا  فــي 
ــالح  ــى إصـ ــل ع
البند،  هــذا  فــي 

ــاء،  ــ ــضـ ــ ــقـ ــ الـ
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عن   zلـــ}األســبــوع مــوثــوق  مصدر  كشف 
ا�غرب،  في  وتكريره  النفط  توزيع  دخــول 
في  مؤخرا  اندلع  ــذي  ال  zالــصــراع{ ضمن 
التي   zــاداكــور }أن شركة  لشراء  البورصة 
تــواجــدهــا  عــلــى  ســنــة  بعشرين  احتفلت 
وأورهود وأش.  ا�رك  (في حقول  بالجزائر 
مع  دخــلــت   ،1998 وفــي  إس)،  إن.  بــي. 
عليها  أطلق  مجموعة  فــي   zســونــاطــراك{

.z�بيرك{
عرض   zبتروليوم }أوكسيدانتال  ورفعت 
بما  دوالر،  مليار   23 بـ   zــو ــادارك }أن بيع 
سوقي  بسعر  دوالر  مليار   57 مجموعه 
اقترحت  فيما  دوالرا،   76 في حدود  للسهم 
بما يجعل  دوالرا،   65 بـ  }شيفرونz شراءه 

عطاءها في حدود 33 مليار دوالر.
أرادت   zشيفرون{ فــإن  ا�ــصــدر،  وحسب 
توحيد سياستها النفطية في ا�نطقة، ودخول 
توزيع النفط وتكريره في ا�غرب، وهو ما قلل 
من عطائها، ألن نظرتها تشمل البلدين، فيما 
جاء عرض }أوكسيدانتال بيترولومz مرتفعا 
بشأنه  شكوى  رفعت  الذي  للمغرب،  لعدائها 
العاصمة  مع  بسبب خالف   ،1972 سنة  في 
الرباط حول استغالل البترول في الصحراء، 
وكانت حينها تحت اإلدارة اإلسبانية، وأكدت 
مدريد  تسليم  عن  مغاربة  �سؤول�  الشركة 
جزءا من الصحراء للمملكة الشريفة، وهو ما 

كان بعد ثالث سنوات.
دفع  مـما  الـــــعــرض،  الـــــربــاط  ورفـضت 
ــى جانب  ــع  شــكــوى إلـ ــ ــى رف الــشــركــة إلـ
الـقـضية  فـي  ا�ـغرب  ضـد   zإن }هوليدايز 

.z1/72 .رقـم }أ. أر. بي

الذي  الرؤى  تبادل   ،zلـ}األسبوع مصدر  أكد 
أركان  قائد  الفيني،  فيليب  الجنرال  مع  حدث 
كولورادو  زار  الذي  الفرنسية  الجوية  القوات 
ندوة  وحضر  األمريكية،  ا�تحدة  الواليات  في 
}قادة الفضاءz ا�نظمة من طرف القوات الجوية 
األمريكية، ا�عروفة اختصارا بـ}أوزافاz، وجاء 
السائلة: تفضيل  ما سمته  األول،  السؤال  في 
 ،z16 }ف  لطائرات  إفريقيا  شمال  في  حليفكم 
ليكون ا�غرب واثقا أكثر في التقنية األمريكية، 
بالحاجات  تتعلق  ا�سألة  إن  الجنرال:  ورد 
اختاره  فما  طــرف،  كل  يريدها  التي  التقنية 
.zالشريك هو 45 في ا�ائة من طائرات }رافال

ا�تحدة  الــواليــات  الرباط  طالبت  وبعدها 
بتحديث ما اشتراه من أسطول }ف z16، ورغم 
ذلك، فإن السقف التقني بقي مستقرا، وتتوازن 

.zالحاجة الدفاعية والهجومية في }رافال

في  لتدخلها  الصنف  هذا  مصر  واختارت 
 zليبيا، وقصفت بها مواقع لعناصر من }داعش

ذبحوا أقباطا في مشهد دموي بارد.
 zوأكد الجنرال، أن السمة الهجومية لـ}رافال
واضحة، فيما ال يريد ا�غرب، حسب ا�صدر، 
ــة  األزم فــي  الهجومية  الــرغــبــة  ــذه  ه إظــهــار 

ا�تواصلة حول الصحراء.

أن   ،zلـــ}األســبــوع موثوق  مصدر  أســر 
إسماعيل  بالسفير  اتصل  صالح،  قايد 
شرقي في مجلس السلم واألمن اإلفريقي، 
االستخبارات  قادة  اجتماع  حضر  الذي 
ــا  ــ الــعــســكــريــة لــشــرق إفــريــقــيــا وأوروب
والواليات ا�تحدة وكندا، وعلى الهامش، 
القائد  ــن  م اســتــفــســارا  السفير  حــمــل 
مناورة  حقيقة  عن  للجزائر  العسكري 
ا�غربي  الجيش  يريد  التي   zصــاغــرو{
من  طالبا  الــظــرف،  هــذا  فــي  بها  القيام 
التقليدي  واشنطن التروي بشأن حليفها 
الــشــراكــة  ــط  ــ رواب لتعزيز  ا�نطقة  فــي 

االستراتيجية الجزائرية ـ األمريكية.
ــي، عــلــى أن  ــك ــري وأكـــد ا�ــســؤول األم
األمور ال تثير إلى اآلن أية مخاوف، وأن 
الضمانات ا�وجهة من طرف واشنطن، هي 
لصالح شريكيها في ا�نطقة، وهو ما أقنع 
وطبيعة  اإلعالن  بأن  ا�ستفسرة،  الجهة 
تفاصيلها  تأت  لم  ا�غربية،  ا�ناورة  هذه 
من جهة رسمية، حسب قول هايدي بورج، 

.zمدير ا�خابرات في }أفريكوم
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كــشــف مــصــدر دبــلــومــاســي 
رئــيــس  أن   ،zلـــــ}األســــبــــوع
مــارك  روش  فــاســو،  بوركينا 
إلى  مبعوثه  فــاجــأه  ــوري،   ــاب ك
ديـــوالزو،  بوبو  مدينة  مسلمي 
بــأن  ا�ــســلــمــة،  الــغــالــبــيــة  ذات 
اإلســالم  }نــصــرة  تنظيم  رئيس 
وا�سلم�z وا�عروف اختزاال في 
يقوده  الــذي   zبـ}جسيم ا�نطقة 
بتنظيمه  ا�عروف  غالي  أغ  إياد 
وافق   ،zالــديــن }أنصار  السابق 
في  ا�ؤمن�  أمير  وساطة  على 
ا�غرب، أو خادم الحرم�، إليقاف 
الدولة  مصالح  ضــد  الهجمات 
البوركينابية، دون أي التزام آخر 
حول مهاجمة مصالح الغرب في 

منطقة الساحل.
كـــابـــوري  إدارة  وتـــواصـــل 
وقادت  األطــراف،  كل  مع  الحوار 
ــة لــلــعــدالــة االنــتــقــالــيــة في  ــي آل
شخص الهيئة العليا للمصالحة 
ا�ؤسسة  الوطنية،  ــوحــدة  وال
بالعاصمة   2016 يناير   15 في 
لجنة  مكان  لتأخذ  ــو،  ــادوغ واغ
واإلصــالح  الوطنية  ا�صالحة 
الــجــرائــم  ــل  ك استقصت  الــتــي 

االقــتــصــاديــة وجــرائــم الـــدم في 
البالد.

جماعة  رئــيــس  أن  ومــعــروف 
ــاد أغ غالي،  إي  zالــديــن }أنــصــار 
بوتفليقة،  مــن  ــدا  جـ ــريــب  ــق ال
النــتــمــائــهــمــا لــنــفــس الـــزاويـــة 

وساطة  اليوم  يقبل  الصوفية، 
ا�غرب، بعد نهاية نظام بوتفليقة 
بالجزائر من جهة، ومن أجل دور 
العاصمة  تريده  متوازن محوري 
الرباط في دول الساحل من جهة 

ثانية.

تنظيم  أن  ا�ــصــدر،  ويــوضــح 
تحالف  أعــلــن  الـــذي   zجــســيــم{
مختار  و}جماعة   zالدين }أنصار 
 ،zالصحراء و}إمـــارة   zبلمختار
مصالح  على  هــجــوم  أي  يــديــن 
ويعتبرها  ا�نطقة،  في  ا�غرب 
خطا أحمر، لكن الضربة الدموية 
ــارة الــفــرنــســيــة في  ــف ــس ضـــد ال
شهر  البوركينابية،  العاصمة 
إلى  األمــور  نقلت   ،2018 مــارس 
عليها  وافقت  التي  الحوار  مائدة 
إياد  وتنظيم  كابوري  باريس ب� 
على  فرنسا  وأكـــدت  غــالــي،  أغ 
إقناع  إلــى  الوصول  في  رغبتها 
الــوســاطــة،  ــذه  ه بقبول  ا�ــغــرب 
يقول ا�صدر، الذي أسر للجريدة، 
ا�ــبــعــوث  ــا  ــجــزه أن وثــيــقــة  أن 
بـ}محادثة  وسميت  الــرئــاســي 
بوبو ديوالزوz، تشمل حقن الدماء 
إلى جانب بعض مظالم ا�سلم� 
شعب  من  ا�ائة  في   61 البالغ� 
بوركينا فاسو، مع عدم وصولهم 
ونقلت  ــة،  ــدولـ الـ مــنــاصــب  ــى  إلـ
السفارة الفرنسية في واغادوغو، 
موافقة باريس على خطوة الحوار 

ب� الفرقاء في بوركينا فاسو.

في عز الحرب الباردة بين 
البلدين حول الصحراء

الطالب  أن   ،zلـ}األسبوع أكد مصدر مطلع 
شاركوا  الذين  الضباط  سلك  في  ا�غاربة 
ا�وزمبيق،  بدولة  اإلنسانية  العمليات  في 
استقبلتهم جنوب إفريقيا لحظة مرور حاملة 
 zطونير{ الفرنسية  الهيلوكوبتر  طــائــرات 
وفرقاطة }الفييتz بمياهها اإلقليمية، وحمل 
جنود العلم ا�غربي فوق ظهر كاسحة األلغام 

.zالجنوب إفريقية }أوم زيمكولو
وألول مرة، تقع مثل هذه البادرة في تمارين 
تكتيكية متقدمة ومتسامحة لتبادل الخبرات، 
ــارة قــويــة مــن بــاريــس، والجيش  وهــي إشـ
الفرنسي تحديدا، على رفض أي خصومة ب� 
البلدين، نتيجة النقاشات الحامية في مجلس 
خفضت  حيث  الصحراء،  قضية  حول  األمن 
من  األلغام،  كاسحة  ظهر  على  الرمزية  هذه 

التوتر ب� الرباط وباريس.
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رئيس  أن   ،zلـ}األسبوع دبلوماسي  مصدر  أكد 
يكن  لم  نتنياهو،  بنيام�  اإلسرائيلية  الحكومة 
ضد  األخيرة  ا�غربية  اإلجـــراءات  تجاه  مرتاحا 
أو  منتخبة  تكن  لم  هيئاتهم  ألن  اإلسرائيلي�، 
وأن  ويــافــا،  القدس  في  ا�واطن�  لــدى  معروفة 
}مباركةz بخصوص حل  اعتبرها  ا�لكية  الخطوة 
ا�شكل من جذوره، بفعل وضوح التمثيل العبري 

في ا�ملكة ولدى إسرائيل أيضا.
وزيــر  يباشرها  التي  الهياكل  هــذه  وتساهم 

الوصية،  الوزارة  مخاطبة  في  ا�غربي،  الداخلية 
التي تواصل تحقيقها في شبكة الجوازات ا�غربية 
التي يحملها إسرائيليون للحفاظ على ممتلكاتهم 

وتسيير شؤونهم.
ويعتقد اليم� الليكودي، أن هذه اإلجراءات ضد 
تكون  لن  اإلسرائيلي�،  من  ا�غربي  الجواز  حملة 
كما  ا�غاربة  لليهود  ا�وجه  التسامح  حدود  في 
أشار ا�صدر، لذلك جاءت االتصاالت األمريكية مع 

الجانب ا�غربي، إلقفال ا�لف.

رغم تحديثها
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اليوسفي

في  لتدخلها  الصنف  هذا  مصر  واختارت 
ليبيا، وقصفت بها مواقع لعناصر من 

في  لتدخلها  الصنف  هذا  مصر  واختارت 
ليبيا، وقصفت بها مواقع لعناصر من 

في  لتدخلها  الصنف  هذا  مصر  واختارت 

ذبحوا أقباطا في مشهد دموي بارد.

التي يحملها إسرائيليون للحفاظ على ممتلكاتهم 

ويعتقد اليم� الليكودي، أن هذه اإلجراءات ضد 

بتحديث ما اشتراه من أسطول 
ذلك، فإن السقف التقني بقي مستقرا، وتتوازن ذلك، فإن السقف التقني بقي مستقرا، وتتوازن 

.zرافال
ذلك، فإن السقف التقني بقي مستقرا، وتتوازن 

رافال
ذلك، فإن السقف التقني بقي مستقرا، وتتوازن 

الحاجة الدفاعية والهجومية في }
ذلك، فإن السقف التقني بقي مستقرا، وتتوازن 

الحاجة الدفاعية والهجومية في 
ذلك، فإن السقف التقني بقي مستقرا، وتتوازن 

الوصية،  الوزارة  مخاطبة  في  ا�غربي،  الداخلية 
التي تواصل تحقيقها في شبكة الجوازات ا�غربية 
الوصية،  الوزارة  مخاطبة  في  ا�غربي،  الداخلية 
التي تواصل تحقيقها في شبكة الجوازات ا�غربية 
الوصية،  الوزارة  مخاطبة  في  ا�غربي،  الداخلية 

التي يحملها إسرائيليون للحفاظ على ممتلكاتهم 
التي تواصل تحقيقها في شبكة الجوازات ا�غربية 
التي يحملها إسرائيليون للحفاظ على ممتلكاتهم 
التي تواصل تحقيقها في شبكة الجوازات ا�غربية 

في  لتدخلها  الصنف  هذا  مصر  في واختارت  لتدخلها  الصنف  هذا  مصر  واختارت 
zداعش
في  لتدخلها  الصنف  هذا  مصر  واختارت 

داعش
في  لتدخلها  الصنف  هذا  مصر  واختارت 

ليبيا، وقصفت بها مواقع لعناصر من }
في  لتدخلها  الصنف  هذا  مصر  واختارت 

ليبيا، وقصفت بها مواقع لعناصر من 
في  لتدخلها  الصنف  هذا  مصر  واختارت 

ذبحوا أقباطا في مشهد دموي بارد.

الوصية،  الوزارة  مخاطبة  في  ا�غربي،  الداخلية 
التي تواصل تحقيقها في شبكة الجوازات ا�غربية 
الوصية،  الوزارة  مخاطبة  في  ا�غربي،  الداخلية 
التي تواصل تحقيقها في شبكة الجوازات ا�غربية 
الوصية،  الوزارة  مخاطبة  في  ا�غربي،  الداخلية 

التي يحملها إسرائيليون للحفاظ على ممتلكاتهم 
التي تواصل تحقيقها في شبكة الجوازات ا�غربية 
التي يحملها إسرائيليون للحفاظ على ممتلكاتهم 
التي تواصل تحقيقها في شبكة الجوازات ا�غربية 
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عبد الحميد العوني إعداد:

 الحكومة التي منعت نشر الئحة رخص 
أعالي البحار، ال تعطي تفاصيل عن 
أرباح 333 باخرة تعمل يوميا في 
المياه اإلقليمية األطلسية للمغرب

ال  الرسمية،  اإلحصائيات  حسب 
ألعالي  موجهة  واحــدة  باخرة  توجد 
ا�توسط،  األبيض  البحر  في  البحار 
في  عــال  بتجهيز  بــاخــرة   333 فيما 
2011، سنة  في  البحار عملت   أعالي 
حراك 20 فبراير الذي طالب بالتوزيع 
الئحة  عــن  والكشف  للثروة  الــعــادل 
البحار، وبقيت كل  أعالي  الرخص في 
ا�علومات غير محينة بعد هذا التاريخ 

إلى اليوم.
وبلغ عدد السفن ا�وجهة إلى أعالي 
عاملة   333 منها  باخرة،   452 البحار 
الحمولة  فــي  طــن  ألــف   147 بسعة 
دفع  وقوة  ا�حلية، وبسرعة  اإلجمالية 

بخاري  خيل   463.633 إلــى  تصل 
وكل  كيلواط)،   34095.12865875)
التصدير  إلى  موجهة  الوحدات  هذه 

الخارجي(1).
عبر  ــرب  ــغ ا� ــدر  صـ  ،2016 ــي  وفـ
أسطوله 60 ألف طن، 50 في ا�ائة من 
هذه الكمية من األخطبوط، موجهة إلى 
تصل  بقيمة  الجنوبية  وكوريا  الص� 
الجمعية  حسب  دوالر،  مليون   550
البحار  ــي  أعــال فــي  للصيد  ا�هنية 
بعد   (2)zإيكو }الفي  نشرتها   zأبافام{
تجفيف واسع لهذا النوع السمكي في 

.2003
في  تحقيقا  ــة  ــدولـ الـ تــفــتــح  ولـــم 
الواسعة  األربـــاح  وتركت  ا�ــوضــوع، 
تصل إلى جيوب الفاعل� الكبار، حيث 
استنزفت ا�خزون السمكي بـ}استغالل 
جائرz(3)، لذلك جاء في تقرير االتحاد 
األوروبي }أن الوضعية مختلطة بشأن 

وارتفاع  األخطبوط،  احتياط  تراجع 
هذه  من  وموريتانيا  ا�غرب  صــادرات 
أن  مؤكدا   ،zاالتــحــاد إلى سوق  ا�ــادة 
يكشف  لألخطبوط،  الجائر  االستغالل 
على الوضع الغامض لهذه ا�ادة التي 
إيطاليا،  إلى  أساسا  ا�غرب  يصدرها 

معوضا إسبانيا وا�كسيك.
الص�  ــد  ــوري ت أن  الـــالفـــت،  ومـــن 
لألخطبوط في 2012 بلغ 672 طنا، أي 
بارتفاع 300 في ا�ائة عن سنة 2011، 
الشواطئ  من  أو  ا�غرب  من  وأساسا 
إسبانية  بــواخــر  بتسليم  ا�غربية 
وحسب  البحار،  أعالي  في  البضاعة 
اإلحصائيات، فقد جرى تصدير 5248 
 (2012 (نونبر  واحــد  شهر  في  طنا 

بمبلغ 36.5 مليون دوالر.
ومن أهم وجهات األخطبوط ا�غربي 
الجنوبية،  كوريا  البحار،  أعالي  في 
التي تستورد 69 في ا�ائة من الص� 

 4.75 ا�غرب، ودفعت  من  توريده  بعد 
دوالرات عن الكيلوغرام الواحد.

 120 من  ا�غاربة  ا�صدرون  وربــح 
ألف طن التي وصلت إليها في كل سنة 
أيضا،   2011 وبعد   ،2003 أزمة  قبل 
مليون  أي  سنويا،  دوالر  مليون   516

و413 ألف دوالر يوميا.
وانطالقا من اإلحصائيات الرسمية، 
التي تؤكد أن األخطبوط يشكل 50 في 
ا�ائة من صادرات سفن أعالي البحار، 
مالي�   3 إلى  تصل  أربــاح  أمام  فإننا 

دوالر يوميا.
ا�وجه  موريتانيا  أخطبوط  ويكاد 
وا�غربي  طن   21400 بـ  اليابان  إلى 
ــاقــي دول  إلـــى الــصــ� وإيــطــالــيــا وب
عــلــى ســوق  يــســيــطــر  أن  االتـــحـــاد، 
ا�عامالت السمكية في العالم، لتراجع 
إسـبانيا عن تصدير نـفـس هذه ا�ادة 
بـ 12.3 في ا�ائة، وحسب ما قاله سعد 

لجريدة   zأبـافـام{ مـديـر  الـتـازي، 
ــوz، فــإن ا�ــغــرب نــزل في  ــك ــي إي }الفـ
صادراته، بعد هذا االستنزاف الكارثي، 
من 120 ألف طن إلى 12 ألف طن  فقط، 
ليطلب هذا الرأسمال الغامض والنافذ، 

حسب األوروبي�، مساعدة الدولة؟

 األقمار الصناعية عبر برنامج «في/إم/
إس»، تساعد بواخر أعالي البحار

 
تعمل بواخر أعالي البحار بمساعدة 
ــك وصــف  ــذل األقــمــار الــصــنــاعــيــة، ول
في  الصيد  ــذا  ه األوروبــــي  ــحــاد  االت
مصالح  لتداخل  بالغامض،  ا�ــغــرب، 
الكبار في هذا النشاط، حيث نجد مثال 
سعد  بها  يدلي  التي  اإلحصائية  أن 
 560 والبالغة  اإليـــرادات  عن  التازي 
اإلحصائيات  تتجاوز  دوالر،  مليون 
 41 بـ  دوالر)  مليون   516) الدولية 

ارتفعت مساهمة الصيد البحري يف الناتج الداخلي الخام املغربي إلى مليار يورو (23.9 مليار درهم)، أي بنسبة مائة باملائة تقريبا مقارنة مع سنة 
2007، مباشرة عقب تسوية 2012 مع مدريد بشأن خالف يعود إلى عام 1971.

ويعود هذا النزاع البحري، إلى 130 كيلومتر املتداخلة مع املياه اإلسبانية، وتسببت يف إعالن املغرب الصحراء ضمن منطقته االقتصادية الخالصة 
عام 1973، طبقا التفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، وجاء الرد ىلع هذه الخطوة بخطوة مضادة تأسست ىلع إثرها  جبهة البوليساريو يف نفس 

السنة، وتفصل الجامعة األمريكية يف دراسة لها هذه الحالة، بعنوان: «الصراع والبيئات البحرية يف العالم».
ويشكل الصيد 56 يف املائة من الصادرات الفالحية و16 يف املائة من مجمل صادرات اململكة، بإنتاج لـ 1.084.638 طنا، ليكون املغرب أكبر سوق 

لألسماك والصيد يف إفريقيا.
وال تستثمر اململكة سوى 60 نوعا بحريا من أصل 500 نوع تمتلكها، أي 12 يف املائة من مخزونه، بسبب ضعف أسطوله، فارتأى املغرب االتفاق مع 
األوروبيين لالستثمار يف صيد األسماك، يتقدمهم اإلسبان لتوقيعهم اتفاقيات مع املغرب يف 1767 و1799 و1860، وبناء عليها، وقع االتحاد األوروبي، 
اإلفريقية  الكانارية  الصيد  1881، طلبت شركة  البحرية املذكورة، ويف  االتفاقيات  الصحراء عن املغرب، بمواصلة  إقليم  بتمييز  رغم حكم محكمته 
«سوسيداد بيسكيرياس كاناريو أفريكاناز» االستقرار بمدينة الداخلة، لتداخل مصالح املستعمر اإلسباني السابق مع هذه املنطقة، إذ جرى تمرير 

اتفاق بحري جديد بين االتحاد األوروبي واململكة، التي تحافظ ىلع اتفاقيات أخرى معلنة مع روسيا واليابان، وأخرى غير معلنة.
وتحاول العاصمة الرباط، انطالقا من مينائي أكادير وطانطان، العمل بأسطول متطور للصيد يف أعالي البحار، مكون من تجهيزات متطورة منذ 
أواسط الثمانينات، حين تراجع اإلنتاج السككي وبقي مدخوله مرتفعا بسبب ارتفاع أسعار السمك القاعي، ومن أصل 3 آالف باخرة صيد تعمل، هناك 

450 سفينة موجهة ألعالي البحار، ويتساءل املغاربة عن رخص أعالي البحار وحظوة مالكيها وإيراداتها باملاليير.

االستغالل الجائر لألخطبوط يصل 
إلى مليون و413 ألف دوالر 

من أصل 3 ماليين دوالر يوميا
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مليون دوالر.
إخضاع  من  األوروبيون  يتأكد  ولم 
هذه املبالغ للضريبة، أو توجيهها إلى 
االتحاد  نــواب  دافــع  ولذلك،  التنمية، 
لحصة  مباشرة  إدارة  عن  األوروبـــي 
في  الــبــحــري  الصيد  مــن  الــصــحــراء 
في  املركزية  اإلدارة  عن  بعيدا  اإلقليم، 
الرباط، وموقعني مع رئيسي الجهتني 

الترابيتني: العيون والداخلة.
االستغالل  عــاد   ،2015 سنة  ومنذ 
إلى حجم مقبول دون معرفة أي رقابة، 
تدفع  األخــطــبــوط  إنــتــاج  إعـــادة  ألن 
الفالحة تحديدا،  الدولة، ووزارة  ثمنه 
وفي  الكبار،  النافذون  منه  ويستفيد 
2016، نشر املعهد الوطني للدراسات 
البحرية، أن املخزون من األخطبوط في 
املنطقة األطلسية الجنوبية من املغرب، 
حجم  تقليص  بسبب  نسبته،  زادت 

االستغالل وزيادة املراقبة.
فئة  ــى  ــ إل األخـــطـــبـــوط  ــتــمــي  ــن وي
الرخويات املستثناة من كل االتفاقيات 
الدولية مع االتحاد األوروبي وروسيا 
واليابان، ولذلك، فإن كل هذه العائدات، 
بشكل  مغربية  جــيــوب  إلـــى  تــذهــب 
الصيد  أن  كشفه،  يمكن  ومــا  خــاص، 
موجه  الــبــحــار،  أعــالــي  فــي  البحري 
الوطنية،  السوق  يدخل  وال  للتصدير 
كما يشكل االتفاق حول الصيد البحري 
أمام  واجهة  األوروبـــي،  االتــحــاد  مع 
املواطنني وباقي األجهزة ذات الصلة، 

إلبقاء الوضع القائم.

 62 شركة في أعالي البحار تشكل 5 
في المائة من صيد األسماك المغربية 

و60 في المائة من القيمة المالية لكل 
القطاع 

ثلث أموال الصيد البحري لـ 3 آالف 
باخرة عاملة في القطاع السمكي، فيما 
يحصلون  الصيادين،  من  املائة  في   5
قدرة  أن  يكشف  ما  الثلثني، وهو  على 
على  متواجدة  البحار  أعــالــي  صيد 
و4  مبردا  خزانا   22 بـ  أيضا  األرض 
للصيانة  موقعا  و30  سفن  أحــواض 
و40 محال ضخما و12 وحدة صيانة، 
الشركات  أعمال  قطاع  على  ويطلق 
اإلثنني والستني في أعالي البحار، ما 
يسميه الرسميون »النشاط الصناعي« 

أو »الصناعة البحرية«.
فإن  الرسمية،  »لوماتان«  وحسب 
للصيد  املوجهة  املغربية  البواخر  كل 
التقليدي أو صيد أعالي البحار، قديمة 
جدا)4(، ألن أعمارها تتجاوز 25 سنة 
في املتوسط، فهناك فئة أولى من هذه 
و40   35 بني  أعمارها  تصل  البواخر 
كما  فــورا،  تغييرها  ويتوجب  سنة، 
املدير  الرئيس  توسان،  ريجيش  يقول 
لـ»كوفربيش«، الشركة الفرنسية  العام 
التدبير  فــي  املختصة  لــالســتــشــارة 
هذه  وفي  البحرية،  للموارد  املستدام 
في  الدولة  ترغب  الرسمية،  املقاربة 
األسطول  تجديد  تسميه:  ما  تسويق 
البحري دون دفع املستفيدين ألي درهم 
بواخر جديدة،  في شراء  أرباحهم  من 
املنافسة  الشركات  رقابة  دون  وأيضا 

أو الرفع من حكامة القطاع.
ــل الــبــواخــر  ومـــن الـــواضـــح، أن ك
البحار،  أعــالــي  فــي  للصيد  املوجهة 
الذي  الثاني،  الحسن  عهد  إلى  تعود 
هامة،  شـــراءات  يجلب  أن  استطاع 
التي  الحالية  املرحلة  توجهت  فيما 
يقطعها املغرب إلى االستغالل الجائر 
يحترم  ال  الذي  والتصدير  للرخويات، 

معايير »حماية الثروة الوطنية«.
وليس للشركات بد من تجديد سفن 
القادمة،  سنوات  الخمس  في  صيدها 
ألن بلوغ كل البواخر في أعالي البحار 
لسبيني  كارثيا  سيكون  قــرن،  لنصف 

أساسيني:
1( خسارة هذه الهياكل غير الفعالة 
من  املائة  في   33 لـ  البحار  أعالي  في 
املحروقات و27 في املائة من قوتها في 
الرسو واالنطالق، وهذه اإلحصائيات 

تعود ملنظمة الغذاء العاملية »فاو«.
2( خسارة السرعة والزمن.

للصيد  ــة  ــي األوروب املجلة  وحسب 
مــوارده  يبيع  املــغــرب  فــإن  البحري، 
السمكية بثمن مستقر، بفعل استقرار 
أثمان الرخويات في مدريد، خصوصا 

الفارق  ثمن  دوالر،  مليون   44 الـ  وأن 
واإلحصائية  الفاعلني  إحصائية  بني 
الدولية، تعود إلى املضاربة التي تصل 
نسبة  جــراء  دوالر،  مليون   130 إلــى 
السوق  يعرفها  التي  املائة  في   10 الـ 
إيسلندا  في  ترتفع  والتي  اإلسباني، 
إلى 40 في املائة، ولهذا السبب، عرف 
التصدير املغربي إلى إسبانيا تراجعا 
في صنف الحبار عام 2012، وعوضته 
بيرو والهند، وتراجعت هذه املادة في 

األسواق بـ 22.5 في املائة.
وعوض املغرب، من جهته، التايالند 
تراجع  بعد  آسيا،  شرق  في  وفيتنام 
الهند بـ 38 في املائة، لتراجع آخر في 
14.3 في املائة، وتعويض  بـ  إسبانيا 
 ،2012 في  التراجعني  لهذين  املغرب 
تصديره  ملواصلة  غامضا  عمال  كشف 
العاملي،  السوق  إلــى  كبيرة  بكميات 
ــع غامض  ــراج ــى ت ــع إلـ ــا دفـ ــو م وهـ
للرخويات في املغرب، حسب مؤشرات 

السوق العاملي.
السرية  من  ستارا  املغرب  ويضرب 
على املعطيات الحقيقية لهذه السوق، 
ألي  الرخويات  صيد  يتعرض  لم  إذ 
تفتيش ومن أي نوع، وما كشف جزئيا 
التحول  السوداء،  السوق  هذه  خيوط 
من  الرخويات  تصدير  على  طرأ  الذي 
  ،2008 أزمة  بفعل  آسيا،  إلى  أوروبــا 
واملغرب  الهند  بني  الحادث  والصدام 
ملناطق  الحبار  تموين  صعيد  على 
تقرير  حسب  اليابان،  تتقدمها  عديدة 
الضخمة  األربـــاح  وبقيت  »الــفــاو«، 
تجديد  فاتورة  تدفع  ال  ألنها  مستقرة، 

األسطول أو أي فاتورة أخرى.
منظمة  إحصائيات  آخــر  وحسب 
الغذاء العاملي، فإن املغرب الذي ينتج 
مليونا و400 ألف طن )حوالي مليون 
املــلــيــون طـــن( مــمــا تسميه  ونــصــف 
 62 تعود  سنويا،  البحري«  »الــغــذاء 
لالتحاد  الحصة  هــذه  مــن  املــائــة  فــي 
 2016 في  املغرب  ليتقدم  األوروبـــي، 
إلى املرتبة الثامنة عشر عامليا واألولى 
من  طنا   524959 بتصديره  إفريقيا، 
خالل عمل 409 شركات مسجلة، تعمل 
45 في املائة منها في األسماك املجمدة 
في  الطازجة، و11  في  املائة  في  و12 

املائة في املعلبة.
وعلى ضوء إحصائيات 2015، فإن 
القطاع  منتوجات  من  املائة  في   41
املائة، توجه  20 في  زائد  قيمة  بفارق 

إلى السوق األوروبية، ونصف الكمية 
توجه إلى السوق اإلسباني)5(، وطبقا 
لألرقام الرسمية، فإن 27 في املائة من 
و24  »سيفالوبودس«  األرجل  رأسيات 
في املائة من أسماك السطح الصغيرة، 

توجه إلى خارج االتحاد األوروبي.

 مالكو السفن الصينيون في أكادير 
يمارسون قانونهم..

عنونت  ــوط،  ــب ــط األخ أزمـــة  عــقــب 
بتاريخ  مقالها  لوماروك«  »أوجوردوي 
20 ماي 2005 بـ»الصينيون يصنعون 
القانون في أكادير«، فالتهريب جزء من 
ـ املغربية  السوق، والبواخر الصينية 
بروائحها  تزكم  أكــاديــر  مــوانــئ  فــي 
األنوف وتقطع األنفاس وتدفع كل مار 
بها إلى التقيؤ، حسب وصف الجريدة، 
معها  تحمل  السفن،  هــذه  أن  قائلة 
واآلخر  الحني  بني  تزور  التي  الفئران 
مختلف جنباتها طيلة شهرين في قلب 

املحيط.
مغاربة،  بــحــارة   10 جــانــب  وإلـــى 
تجد 4 صينيني يستهدفون الرخويات 
وقت  في  اإلدارة  وقد سمحت  بقسوة، 
أعــالــي  ــي  ف ــرط  ــف امل بالصيد  ســابــق 
إلى  االستغالل  وتيرة  لرفع  البحار، 
في  مــخــزون  أكبر  خربت  مستويات 

إفريقيا بطريقة فجة.
ذهبت  ــاح  ــ األرب أن  ــرب،  ــ األغ ومــن 
شراء  تعرف  ولم  القطاع،  خــارج  إلى 
في  للصيد  موجهة  واحـــدة  بــاخــرة 
العاملة،  البواخر  وفي  البحار،  أعالي 
بمطبخني  ومهيأ  نظيف  جــزء  هناك 
تصرف  تحت  الــجــودة  عالي  وتلفاز 
حياة  شيء  يمس  ال  فيما  الصينيني، 
البحارة املحليني في 67 باخرة كبيرة 
تصرح  ما  مجموع  هي  باخرة   62(
صيد  بخصوص  الوصية  ــوزارة  ال به 
الصينيون،  يقودها  البحار(  أعالي 
وهو ما يعني أن كل البواخر املوجهة 
قيادتهم،  تحت  هي  البحار،  ألعالي 
واسعا  مشكال  املعطى  هذا  وقد سبب 
القارة  في  األكبر  الرخويات،  ملخزون 

السمراء.
شركات  املستغلة،  الشركات  وهــذه 
مغربية برأسمال مغربي ـ صيني بعد 
توقيف تسليم رخص جديدة، ويشتغل 
 1990 إلــى  تــعــود  بتراخيص  الــكــل 

و1992.

وبلغة األرقام، فإن الصينيني أخذوا 
املغاربة، ألنهم يشاركون  أرباح  نصف 
في رأسمال هذه الشركات، وفي نفس 
الوقت، يوجهون البضاعة إلى سوقهم 
من  بكني  واستفادت  تنافسي،  بسعر 
واسع  بتحويل  الشركات  هذه  أربــاح 
التحويل  اململكة  فخسرت  للعملة، 
والتسويق وتجديد األسطول، فشراكة 
الصينيني تأخذ من الشركات البحرية 
املغربية 50 في املائة من األرباح، و12 
في املائة في التحويل و7 في املائة في 
توجيه األخطبوط إلى سوقهم املحلي، 
لم  األربــاح،  املائة من  في   70 فـ  لذلك، 
إليها الدولة املغربية طيلة فترة  تصل 
هبوط  ــة  أزم إلــى  وأدت  االســتــنــزاف، 
املائة  في   10 إلى  األخطبوط  تصدير 
مع  تتعارض  املهنيني  أرقام  لكن  فقط، 
إلى   2004 من  الفترة  فطيلة  السوق، 
2017، ظل التزود من السوق املغربي 
مستقرا، ألن البواخر الصينية تحركت 
شركات  بأسماء  اإلقليمية  املياه  في 

مغربية ورساميل مشتركة.
من   32 فـــإن  املــهــنــيــني،  ــب  ــس وح
البواخر الصينية التي عملت في املياه 
إن. سي«،  إف.  لـ»سي.  تتبع  املغربية، 
للصيد،  الصينية  الوطنية  الشركة  أي 
وهي شركة عامة لم تطرح مشاكل مع 
التي  البواخر  لكن  املغاربة،  البحارة 
داليون  الصينيني،  اإلقليمني  تتبع 
وشون دون، خلقت من خالل شراكتهما 
مع الـ 35 باخرة املتبقية من األسطول 
استنزاف  فــي  كبيرة  ــة  أزم املغربي، 
وبشكل  تقريبا  لعملها  الــرخــويــات، 
املمنوعة)6(،  املــنــاطــق  ــي  ف واســـع 
على  كامل  بشكل  الصينيون  وسيطر 
الصيد الشرعي وغير الشرعي، وعلى 
ــي املحيط  ف ــة  الــجــوال ــبــواخــر  ال ــل  ك

األطلسي.

 االتحاد األوروبي يريد تغيير األسطول 
المغربي لصالحه، فيما كل بواخر الصيد 
في أعالي البحار صينية، ومشتراة بنصف 
الثمن، مقابل الشراكة في الرأسمال، 
ويكاد يتفق الجميع على أن السيطرة 

الصينية على قطاع الصيد في أعالي 
البحار تصل إلى 100 في المائة، وأغلب 

العقود ال تستوفي شروط العمل 

هناك بواخر تعمل في أعالي البحار 
الجهة  تعلنها  التي  البواخر  عن  تزيد 
الرسمية، فنحن أمام 67 باخرة، وهي 
كل البواخر العاملة في أعالي البحار، 
باخرة   32( الوصية  الـــوزارة  حسب 
تابعة للشركة العامة الصينية للصيد 
إلقليمني  تابعة  باخرة  و35  البحري، 
البواخر،  عــدد  يبلغ  فيما  صينيني(، 
عند الجهات غير الرسمية، 70 وحدة، 
مجريات  ــي  ف تــدقــق  جــهــات  ومــنــهــا 

القطاع.
وفي تحقيق لـ»أوجوردوي لوماروك« 
الطابع  قاطع  بشكل  يظهر   ،2005 في 
الثروة  استنزاف  ملواصلة  املمنهج 
الرخوية، رغم أزمة املخزون عام 2003.
الصني،  منع  أحــد  ال  الــواقــع،  وفــي 
ــزاف  ــن ــي، مـــن اســت ــرب ــغ ــؤ م ــواط ــت ب
استدعى  جـــارف،  بشكل  الــرخــويــات 
لتوزيع  الجديدة  املنسوبات  متابعة 
 17 بـ  مدعومة  السمكية،  االحتياطات 
 5 5 سفن بحث:  منها  للتقييم،  شركة 
اإلدريسي  للتنقيب مع شريف  شركات 
املــوارد  لتقييم  وأخـــرى  والحسني، 
لتقييم األسماك  القطاعية، و11 شركة 
باملوجات  البحر  سطح  في  الصغيرة 
تقودها   8 منها  املــائــيــة،  الصوتية 
و»أطالنتيد«،  هلل  عبد  األمير  شركة 
ومنذ  نانسني«،  »فريدجون  وأخــيــرا 
 43 حــول  التقييمات  تعززت   ،2015
حقال سمكيا و17 نوعا من الحيوانات 

الساحلية.
وعلى ضوء هذه الدراسات والتقارير 
السمكية  املخزونات  فــإن  الرسمية، 
للسردين  حقالن  املغرب:  في  املتبقية 
للشينشار  وآخــر  للماكريل،  وحقل 
»أونشوا«  أو  السمكة  ألنشوفة  وحقل 
وحقل لألخطبوط، وآخر للحبار، وحقل 
واحد للقريدس أو الجمبري )كروفيت( 

وحقل أخير لسمك النازلي )ميرالن(.
من  تبقى  مــا  اســتــنــزاف  ويــتــجــدد 
املراقبة  رغــم  السمكية،  االحتياطات 

في  سمكيا  حقال   25 بها  حظي  التي 
2015، و24 حقال في 2014، بإضافة 
»كالرا إريس« في الحسيمة مع تسجيل 
أعالي  صيد  في  إضافية  شركات   10

البحار.
في  جــرى  فقد   ،2015 تقرير  وفــي 
من  املائة  في   16 تسجيل  السنة  هذه 
البحري  الصيد  قطاع  في  املعامالت 
إلــى  الــبــحــار، دون اإلشــــارة  ــي  أعــال
التسجيالت نتيجة اإلرث، وهو ما يؤكد 
أن هذا النشاط ال يزال غامضا بطريقة 
وفي  األوروبي،  االتحاد  تؤكد خالصة 
من  للمغرب  األطلسي  الشمال  ــراغ  ف
األسماك، فإن 123 رخصة صيد جديدة 
صدرت، منها 14 وحدة جرى تجديدها 
)8 في أكادير و3 في بوجدور، و3 في 

سيدي إفني(.
السنة،  نفس  في  اململكة،  ورخصت 
حدود  في  البحار  أعالي  في  الصيد 
310 رخصة، منها 227 رخصة لصيد 
رأسيات األرجل و57 رخصة للقريدس 
)كـــروفـــيـــت( مــوجــهــة لــحــقــل واحـــد 
عنوانها  جديدة  أزمــة  في  سبب  بما 

»الكروفيت بعد األخطبوط«.
للصيد  أكــاديــر  مندوبية  ووقــعــت 
لصالح  رخــصــة   219 على  لوحدها 
البحار،  أعالي  في  العاملة  الشركات 
أو  شطب  ودون  قــيــاســي،  ــم  رق ــو  وه
وشكلية  خفيفة  مراقبة  تجري  عقوبة، 

للقطاع.

 االتفاقيات الدولية تحت رحمة لوبي 
الصيد في أعالي البحار 

الصيد  املغربية  الشركات  احتكرت 
في أعالي البحار، وأدخلت الصني إلى 
اتفاقيات  مقابل  في  غامضة  شراكة 
ــراف: االتــحــاد  مــحــددة مــع ثــالثــة أطــ
فاالتحاد  واليابان،  وروسيا  األوروبي 
األوروبي بدأ بـ 6 أنواع قبل التعديالت 
املغربي  االحتكار  تمس  التي  األخيرة 
ألعالي البحار، فيما يشمل االتفاق مع 
 2013 فبراير   14 في  املوقع  روسيا، 
سنوات،  أربــع  بعد  واملجدد  بأكادير 
األطلسي  الحقل  في  صيد  سفن  عشر 
15 ميال  )مخزون دال( بعد  الجنوبي 
إلى  تصل  بكوطا  الشاطئ،  من  بحريا 
إلى  السفن  ــذه  ه وتــصــل  ــن،  ط  100
 50  20 وعــرض  طول  )بخط  الكويرة 
إن( وبوجدور )بخط طول وعرض 07 

.)26
كل  ــورة،  ــذك امل االتفاقيات  وتشمل 
الصحراء إلى الكويرة، وال تخفى على 
أحد أهمية السياسة بالنسبة للمملكة 
على صعيد هذا امللف املعروف محليا 
بالوحدة الترابية، ورغم ذلك، لم تسمح 
دوائر القرار بتجاوز الشركات النافذة 
وتجاوز  البحار،  أعالي  في  والعاملة 
الروس االتفاق، إذ صادوا 939 يوما، 
ــي سنة  حــســب املــقــيــاس الــوطــنــي ف
فيعود  لليابان،  بالنسبة  أما   ،2015
 ،1985 شتنبر   11 إلى  معها  االتفاق 
رسالة  وهي  الصحراء،  حرب  عز  في 
لدعم  الثاني  الحسن  الراحل  امللك  من 
االستثمارات  حــول  الدولي  التوافق 
له  بالنسبة  مهما  وكان  الصحراء،  في 
دعم هذه الدول املحايدة، فعقد االتفاق 
بواخر   7 يتجدد سنويا، وتعمل  الذي 
مرخص  يابانية  باخرة   15 أصل  من 
لها بالصيد في مياه اململكة، 20 ميال 
بحريا من الشاطئ، مع حصر األنواع 
التونة، السمك األحمر، الصفراء،  في: 
والبونيتو  والــخــرمــان،  والــبــاكــورة، 

وسمك أبو سيف.
املغربي  االحتكار  أن  القول،  مجمل 
ضعيفة  شركات  طرف  من  للرخويات، 
تحتكر  بــل  تستثمر،  وال  الحوكمة، 
األربــــاح إلـــى الــحــد الـــذي جـــاء فيه 
في  خصوصا  الصيد،  خارطة  توزيع 
بالنسبة  سياسيا  توزيعا  »دال«  حقل 
مراكز  مع  وأيضا  ــدول،  وال للشركات 
األقل  على  املغرب،  داخــل  في  النفوذ 
في سنوات سابقة، ويصر األوروبيون 
على استمرار هذا الغموض الذي ندقق 

تفاصيله.
من  وحدها  الرخويات  تعاني  وال 
القروش  صيد  وصل  إذ  النزيف،  هذا 
إلى 2975 طنا، وأبو سيف إلى 1334 
ــة من  ــي ــود تــوصــيــة دول طــنــا مــع وجـ

المراجعة الضريبية ألرباح شركات 
الصيد في أعالي البحار 

المراجعة الرضيبية، هو اإلجراء الواضح والوحيد يف نقل المغرب إىل الحكامة 
البحرية، بعيدا عن الظروف االستثنائية لحرب الصحراء والتي دفعت المغرب إىل 

إطالق »استثمار بحري« متعدد األطراف ورشكات تابعة لجرناالت ورجال دولة 
لفرض السيادة نحو حقل سيدي الغازي، شمال بوجدور، ليصبح المجال البحري من 

سيدي إفني إىل سيدي الغازي، عنوانا للسيادة عىل الجرف القاري للمملكة، وقرر 
الحسن الثاين عقب وقف إطالق النار يف 1991، تفريغ وتسجيل شحنات الصيد 

يف الموانئ المغربية، بعد أن كانت يف الموانئ األجنبية، وتخىل الجرناالت عن هذه 
االستثمارات باتجاه المهنيني الذني قادوا أكرب استزناف للرخويات.

ويف لحظة فاصلة، وصلت أرباح القطاع المسجلة وغري المسجلة، إىل مليار دوالر 
سنويا من األخطبوط قبل أزمة المخزون، فأعيد النظر يف اإلجراءات المتبعة، لكن 

اللويب الجنويب المسمى »الصحراوي« يف األوساط المهنية، ال يزال يحرم عىل 
المهنيني شمال المملكة، الصيد يف الحقلني السمكيني »يس. أ. 1« بوجدور و»يس. 

أ. 2« الداخلة، ويصل الصيد حاليا إىل زائد 16 يف المائة وزائد 14 يف المائة فوق 
الكوطا، ببلوغه 3980 طنا يف مادة األخطبوط وحدها.

وبتشديد المراقبة وااللزتام بالمعيار الدويل »أكات« والمراجعة الرضيبية، يمكن 
للدولة أن تستفيد وتقيض عىل أكرب إرث ريعي يف المملكة، تتقدمه الرخص التي 

باعها المغاربة للصينيني الذني سيطروا بنسبة مائة يف المائة عىل صيد أعايل 
البحار من خالل البواخر، والمشاركة يف رساميل الرشكات المغربية.
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 تفعيل مراقبة األقمار 
الصناعية لسفن الصيد 

يف أعالي البحار من 
برنامج »يف. إم. أر. إس« 
قبل سنة ونصف، إال أنه 

إحصائي لتجميع املعطيات، 
وليس ملراقبة الشحنات 

املستخرجة من قاع املحيط



والية  )جمعية  تي«  أ.  سي.  سي.  »أ. 
الحيوانات،  وحماية  لرعاية  تينيسي 
بهذا  ــيــا(  دول مــؤشــرا  أصبحت  ــد  وق
توصية  وتنفيذ  األســمــاك،  من  النوع 
مثيلة لها حول التونة الحمراء، تحت 
الرقم 04 - 14، وقد وصل صيدها إلى 
وضع  املنظمة  وفرضت  طنا،   1483
الكمية،  هذه  من  كيلوغرام  ألف   400
حية في أقفاص، طبقا لبنود التوصية 
الدولية ذات الصلة، ويبقى األخطبوط 
مستهدفا من طرف صيد أعالي البحار، 
بــوجــدور،  جنوب  البواخر  بلغت  إذ 
صيد  فــإن  الرسمية،  األرقـــام  وحسب 
الكوطا  إلــى  يصل  لم  البحار  أعالي 
في  وتوقف  طنا،   9671 في  املحددة 
فقد  ولــإشــارة،  أطنان،   8205 حــدود 
للصيد  موازية  كوطا  ــوزارة  ال حــددت 
ولم  طنا،   1688 حــدود  في  الساحلي 

يصل إنتاجها إال إلى 1154 طنا.
وعلى ضوء هذا املؤشر الرسمي، فإن 
صيد أعالي البحار، بقي لديه الحق في 
األخطبوط  من  إضافية  املائة  في   15
في  املائة  في  و32  البحار،  أعالي  في 
الصيد الساحلي، وال وجود ألي مراقب 
تابع لـ»أ. سي. سي. أ. تي« أو »أكات«، 
كما هو الشأن مع التونة الحمراء، وال 
عالمة  أهم  الغازي  سيدي  موقع  يزال 

على مواصلة السياسات السابقة.
وحددت الكوطا 1192 طنا بالنسبة 
لحقل بوجدور املعروف »سي. أو. 1«، 
إلى  الداخلة  منطقة  إنتاج  يصل  فيما 
املائة،  في  بمائة  الكوطا  يتجاوز  ما 
وتعترف األوراق الرسمية بهذه األرقام، 
إذ أن صيد األخطبوط بلغ 3980 طنا، 
طنا،   3991 في  محددة  الكوطا  فيما 
في  البحار  أعــالــي  بــاخــرات  وبلغت 
في   97 بني  والداخلة  بوجدور  حقلي 
املائة ومائة في املائة من الكوطا صيفا 
تحديدا،  بوجدور  شمال  وفي  وشتاء، 
إذ يتجاوز التصدير في منطقة سيدي 
الغازي الكوطا بـ 14 في املائة من شهر 
سنة،  كل  من  وإلى شهر غشت  مارس 
ألفي  يعادل  بما  أي  املائة،  في   16 وبـ 
طن كمعدل شهري إلى دجنبر نهاية كل 

عام.
وتكشف هذه الصورة، أن اإلجراءات 
البحار،  أعالي  صيد  إلى  موجهة  غير 
لحظوته وامتيازاته الثابتة على صعيد 
الثمن،  والغالية  املطلوبة  األســمــاك 
واملوجهة بالكامل للتصدير،  من خالل 
البحار  أعالي  في  أو  الشراكة  مؤشر 
في  لصيدهم  اإلســبــان،  األصــدقــاء  مع 
اآلن،  إلى  مرسمة  وغير  مشتركة  مياه 
والشراء  والبيع  التهريب  يسهل  بما 
في أعالي البحار، رغم تنزيل األسماك 
وتعمل  الداخلة،  هو  واحد،  ميناء  في 
والعيون  ــوجــدور  ب جــانــب  إلــى  فيه 
وطانطان وسيدي إفني، 6971 سفينة 
تبدأ  إفني،  سيدي  شمال  وفي  صيد، 
املساحة البحرية املحمية واملحددة بني 
فركليك ولكزيرة، إلى جانب مساحتني 
غرب  في  املتوسط  على  الشمال،  في 
وتامرابيط،  امطير  واد  بني  الجبهة 
»رويسة«  بني  الصويرة  في  ــرى  وأخ
القديمة وبوزرقطون  املدينة  في شمال 

شمال املدينة الحالية.
ومن الغريب، أنه لم تسجل التقارير 
الرسمية، أي خرق من طرف الشركات 
ما  رغــم  البحار،  أعــالــي  فــي  العاملة 
تحفل به التقارير املوازية لدول شريكة 
اختار  ــذي  ال املــغــرب،  مــع  ومتعاونة 
ما  أو  التقليدي  الصيد  الغرامات ضد 

يسمى بالقطاع غير املهيكل.

 لم تسجل الدولة أي غرامة أو خرق ضد 
صيد أعالي البحار، وأدخلت إلى صندوقها 

2.166.967.00 درهم من الغرامات 
الموجهة للصيد التقليدي 

ــرا ضد  ــطــهــي ــة ت ــ ــدول ــ خـــاضـــت ال
والصيادين،  التقليديني  الحرفيني 

عدم  رغم  الرسمية،  تقاريرها  بمنطوق 
خرق الكميات أو التورط في التهريب، 
الذين  الصغار  الصيادون  يشكل  بل 
من  مهما  جــزءا  البطالة،  يــحــاربــون 
الناشطني املستهدفني بهذه اإلجراءات، 
القطاع،  في  مخالفة   130 حدود  وفي 
فــي حـــدود مليوني  الــذعــائــر  جـــاءت 
صيد  مركب   1170 ومصادرة  درهــم، 
أمام  صغيرا  صيادا   234 متابعة  مع 
املعاشي  صيدهم  ومصادرة  القضاء، 

في حدود 3 أطنان.
وأمـــــام املـــراقـــبـــة الـــشـــديـــدة ضد 
للبطالة،  املحاربني  الصغار  الصيادين 
باألقمار  مراقبتها  بفعل  اململكة  نجد 
أيضا  مضطرة  لحدودها،  الصناعية 
أن  إال  الــبــحــار،  أعــالــي  صيد  ملراقبة 
ألفا  و987  ماليني   6 بـ  املركز  إغــراق 
إس«،  إم.  »فــي.  نصية  رسالة  و160 
حدد التقارير التحليلية في 116 فقط، 
وهو ما يجعل املراقبة، إحصائية، وال 

تشمل مراقبة الخروقات.
ــع ســـــوءا، أن  ــوضـ ــا يـــزيـــد الـ ــ وم
بـ»املراقبة  يسمى  فيما  تدخل  املراقبة 
املندمجة«، ولم تتمكن األجهزة املغربية 
في  الجديد  املعلوماتي  البرنامج  من 
سنة  قبل  إال  إس«  إر.  أو.   / إس  »إم. 
البرنامج  ــذا  ه ويستطيع  ونــصــف، 
متابعة أي سفينة، لكن تشغيله محدود.

بتقنيات  األوروبية  البواخر  وتعمل 
بالوصول  وتسمح  العالية،  املراقبة 
إلى تحديد مباشر للفاعلني الساحليني 
وطرقهم  البحار  أعالي  في  والفاعلني 
ــد وضــعــوا حسب  وشــحــنــاتــهــم، وقـ
السلطات  لــدى  شكاية   71 حاجتهم، 
من  بــعــد  تتمكن  ــم  ل الــتــي  املــغــربــيــة 
التنسيق بني األجهزة املعنية بمراقبة 
والدرك  امللكية  البحرية  وبني  البواخر 
امللكي، وأيضا من العمل بـ»األثر« الذي 
املنسجمة  املراقبة  في  البواخر  تتركه 
واملعايير  التقنيات  بكل  والعاملة 

املعتمدة دوليا.
وسبق إقرار العمل بمسار البواخر، 
في  بــاالتــجــار  خــاصــة  ــة  ــدوري ل طبقا 
من  األول  في  والــصــادرة  األخطبوط، 
أهدافها  فــي  مقدمة   ،2006 نونبر 
من  ــنــوع  ال هــذا  احــتــيــاطــات  حماية 
ــى جانب  الــرخــويــات فــي الــداخــلــة إل
مراقبة باقي األسماك في مخزون »دال« 
وبالفرنسية مخزون »سي« من الداخلة 
شتنبر   29 مقرر  حسب  العيون،  إلى 
بطاقة  وضع  تطبيق  وأخيرا،   ،2010
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والصادرة بتاريخ 30 دجنبر 2010.
اإلجـــراءات،  هــذه  تفعيل  ــزال  ي وال 
متوقفا على إرادة سياسية تفصل بني 
بأعالي  البحري  والعمل  النفوذ  دوائر 
املبوبة  اإلجـــراءات  وتستمر  البحار، 
في قانون 15 ـ12 على األرض املوجه 

للصيادين الصغار باألساس.

 رغم تركيز صيد أعالي البحار على 
التسويق الخارجي، فإن عمل المؤسسة 

المستقلة لمراقبة الصادرات، لم يلجأ 
بعد إلى صادرات الشركات والعمل على 

الرساميل المشتركة والصادرات في 
األوفشورينغ البحري، وغيرها من 

اآلليات التي تحتاج إلى الضبط لحماية 
المخزونات السمكية  للمملكة 

يــمــكــن الــجــزم بــصــعــوبــة مــراقــبــة 
باتجاه  الكويرة  جنوب بوجدور وإلى 
تعده  نواذيبو  شمال  ألن  موريتانيا، 
الدولية،  املنطقة  ضمن  نــواكــشــوط 
وإسبانيا  روسيا  مع  نفسه  والشأن 
يكفي  وال  املــيــاه،  هــذه  في  العاملتني 
ما  بقدر  بــروتــوكــوالت  على  التوقيع 
حــدث،  ملــا  الواقعية  املعالجة  تجب 
خصوصا وأن أصحاب االمتياز دخلوا 
بعد  املخزون،  تأثر  فور  الشكوى  في 
الفالحة  وزير  العنصر  امحند  قاله  ما 

للمصدر  يجب  »ال  األســبــق  والصيد 
غير  التواجد  مع  يتكيف  أن  السمكي 
وعلى  للبواخر،  والالقانوني  املنضبط 
هذه األخيرة أن تتكيف مع املصدر«)7(.

قبل  من  حــدث  ما  وصــف  مجرد  إن 
وبعدم  االنضباط  بعدم  وصــي  ــر  وزي
لم  معالجته  أن  للقول  كاف  القانونية، 
املخزونات،  تدهور  ملنع  طريقها  تأخذ 
الثاني  الحسن  امللك  فــرض  أن  فبعد 
حرب  انتهاء  عقب  البواخر،  هذه  على 
الصحراء، تسجيل حمولتها في املوانئ 
األجنبية،  املــوانــئ  عــوض  املغربية، 
لكنه  وفوضويا،  معقدا  األمر  أضحى 
جنوب  منطقة  الستثمار  سالحا  كان 
أكادير إلى بوجدور، وفي نهاية 1999، 
في  تعمل  أجنبية  باخرة   120 كانت 
باخرة   350 إلى جانب  البحار،  أعالي 
قبل  الكبير  الصنف  نفس  من  مغربية 
أن تخرج 60 باخرة من الخدمة، عقب 

تجديد التوقيع مع االتحاد األوروبي.
في  املتخصصة  البواخر  عدد  ونزل 
 470 األخطبوط، كما هو معروف، من 
ليتأكد   ،1992 نهاية  فــي  املــوجــودة 

الجميع من مالحظتني:
األوروبي  االتحاد  مع  االتفاق  أن  أ( 
يقوم بتعطيل الثلث من بواخر الصيد 

في أعالي البحار.
روسيا  مع  االتفاقيات  باقي  أن  ب( 
والــصــني، إلـــى جــانــب األوروبـــيـــني، 
أعالي  بواخر  من  املائة  في   40 يعطل 
التسليم بشراكة مباشرة  البحار، وأن 
في  الــشــراكــة  مــن خــالل  املهنيني  مــع 
تحريك  في  عجز  عن  كشف  الرأسمال، 
لذلك،  مــحــدد،  دولـــي  بفاعل  القطاع 
ليست  األطـــراف،  متعددة  فالشراكة 
في  النشاط  لحكامة  ناجعا  أسلوبا 
أعالي البحار، وتستعمل هذه البواخر 
 ،1973 70 مم طبقا لظهير  شباكا من 
مم   30 البحارة، هو  ما يستعمله  لكن 
بشكل  يستنزف  ما  وهو  مم،   50 إلى 
القطاع  في  السمكي  املخزون  واســع 
مما  تتوقف،  وال  جامحة  وبطريقة 
يجعل الوصف في أعالي البحار، بأنه 

غير قانوني.

 2550 باخرة تصطاد في المياه 
المغربية، وتحمي بانتماءاتها الدولية 
المياه اإلقليمية التي تضم الصحراء 
كواقع جيوسياسي قائم وال يقبل 

التعديل، حسب البروتوكوالت الدولية 
المتعددة األطراف 

اختار  البحرية،  لــحــدوده  تعزيزا 
البحار  أعالي  في  يتواجد  أن  املغرب 
بقوة املصلحة التي تعتمدها الشركات 
الدولية  االتفاقية  انتهت  وقد  والدول، 
املياه  وسعت  وقد  البحري،  للقانون 
اإلقليمية للدول بـ 200 ميل من الشاطئ 
الصحراء،  حــرب  عــز  فــي   1982 عــام 
القائم غير  املائي  الوضع  تكريس  إلى 
املنازع لصيد املغرب وشركائه في مياه 
من  يتجزأ  ال  كجزء  الصحراء  إقليم 
املنطقة االقتصادية الخالصة للمملكة، 
في  النار مهتما  وقد جاء وقف إطالق 
البري  بالشريط  األول  البروتوكول 

فقط.
إن استفادة املغرب سياسيا من صيد 
مراجعة  من  يمنع  ال  البحار،  أعالي 
االقتصاد  مــن  جـــزءا  ليكون  وضــعــه 
وكان  كغيره،  ضرائبه  فيدفع  املغربي 
من الصعب، في أوقات معينة في حرب 
الشركات  هــذه  تكون  أال  الــصــحــراء، 
لجنراالت وقادة سياسيني، لكن اليوم، 
وقف  إثر  الثاني،  الحسن  قــرار  ومنذ 
تسجيل   ،1991 لسنة  الــنــار  ــالق  إط
أصبح  املغربية،  املوانئ  في  الحمولة 
مع  للتعامل  وعاديا  مختلفا  الوضع 
من  بكثير  للقطاع  الضخمة  األربـــاح 

الوضوح والشفافية.
ويذهب قرار الدولة بعيدا في مراقبة 
أعالي  لــبــواخــر  الصناعية  ــار  ــم األق

البحار، لكنها مراقبة خفيفة للتسجيل 
وليس لتدقيق الحموالت، وهو ما يفيد 
العمل،  به  الجاري  للقانون  تهميشا 
املصلحة  على  النفوذ  تقديم  خالل  من 
الوطنية في مرحلة تستوجب الحكامة 

البحرية والحفاظ على املوارد.
األرباح  فإن  األرقــام،  إلى  وبالعودة 
مليار  إلــى  البحار  أعالي  في  وصلت 
املعلنة،  ــر  وغــي املــعــلــنــة  ــني  ب دوالر 
700 مليون دوالر، وهو  ومستقرة في 
والفوضوية  األخطاء  لكن  ضخم،  رقم 
تفلس،  الشركات  الحرفية، جعل  وعدم 
على  وليس  الريع  على  مؤسسة  ألنها 
العشوائي  االستغالل  وعلى  التدبير، 
والجائر، وليس على توازنات الحفاظ 
على  أيضا  والحفاظ  املــصــادر،  على 
املقاولة البحرية التي ال تعرف من جهة 
أخرى: ملاذا مالكوا الرخص في شمال 
مياه  في  الصيد  من  ممنوعون  اململكة 

الداخلة وبوجدور؟
بني  الواحدة  البحرية  الحقوق  إن 
وجنوبها،  اململكة  شمال  في  الفاعل 
جزء من مرافعة الشركات ذات الجودة 
تقييما  ترى  اململكة  فيما  التدبير،  في 
»صحراوية« في  يفيد رأسمالية  عمليا 
إطار اقتراح الرباط لحكم ذاتي يعطي 
لهذه الجهة حقوقا مستقلة في تدبيرها 

االقتصادي على وجه الخصوص.

 مليار دوالر في أعالي البحار، ريع 
انتهى إلى المزيد من إفشال تطوير 

القطاع أو توازن البيئة البحرية 
المغربية، بعد استنزاف شمال المغرب، 

واستنزاف بعض أنواع األسماك في 
مقدمتها األخطبوط في الجنوب، لتحدد 

المملكة »كوطا«

الــبــحــار  إن تــمــكــني صــيــد أعــالــي 
كفيل  ــريــع،  ال ورفـــض  الشفافية  مــن 
جديد  تقدير  ــادة  إعـ ــى  إل بــالــوصــول 
الجنوبي  فاللوبي  اللوبيات،  يرفض 
إعادة  يحاول  »الصحراوي«  املسمى 
الثروات  عن  دفاعه  إطار  في  التموقع 
الطبيعية إلقليم مؤهل دوليا إلى حكم 
ذاتي موسع أو حل دولي متوافق عليه.

الداخلة  جهتي  رئيسي  بتوقيع 
للصيد  دولـــي  اتــفــاق  على  والــعــيــون 
ممكنا  يعد  لم  الصحراء،  في  البحري 
ما  بقدر  اللوبيات،  تفكيك  الحديث عن 
يتجه الوضع إلى املزيد من العشوائية، 
أو  تطابق  أرقام  صناعة  محاولة  رغم 

تقترب من »الكوطا«.
والحظ الجميع كيف قاد الصينيون 
وباقي  لألخطبوط  شديدا  استنزافا 
عن  يــوم،  ألف  من  أقل  في  الرخويات 
تعبث  وبواخر  يتوقف  ال  عمل  طريق 
من  خصوصا  الــبــحــريــة،  ــقــدرات  بــال

سيدي إفني إلى سيدي الغازي.
ــر حــول  ــاق األخــي ــف واســتــطــاع االت
األوروبي،  االتحاد  البحري مع  الصيد 
أن يمنع في مواده ومالحقه االتفاقيات 
للصيد  امللتوية  والشراكات  بالباطن، 
في أعالي البحار، بهدف تجاوز أحجام 
على  األوروبــيــون  ركــز  إذ  االستغالل، 
لكن  الحوكمة،  مــن  واملــزيــد  املراقبة 
القرار الحكومي والسياسي يذهب إلى 
ليتواصل  الرأسمال،  وحشية  تشجيع 
االستنزاف بطرق مختلفة تتحايل على 
اإلجراءات األخيرة، ألنها مخففة للغاية 
يستدعي  ما  وهو  البحار،  أعالي  في 
املــلــف مــن خــالل  لــهــذا  كشفا دقــيــقــا 
يضع  كي  للحسابات،  األعلى  املجلس 
خارطة طريق مناسبة للعمل والتعاون 
مع املوارد الطبيعية للمملكة، والتي ال 
أزمة  تكرر  درجة  إلى  استنزافها  يجب 
إغالق حقول سمكية في شمال اململكة، 
منها  يمنع  ال  املرتقبة،  الكارثة  وهذه 
تمنع  جديدة  طريق  خارطة  إقــرار  إال 
االستنزاف واالحتكار، وتخرج القطاع 
مــن أزمــتــه املــتــواصــلــة رغــم أربــاحــه 

الضخمة.

هوامش

بروتوكول عمل بني البحرية الملكية والدرك الملكي 
البحري والجهة الوصية عىل الصيد أعايل البحار 

 1- Mpm.gov.ma/wps/portal/flotte.
   2- La pèche hauturière des couleurs, la
vie Eco, 18/4/2017.
 3- Is the octopus fishery off north

Africa over – exploited?
Euro fish magazine.com/sections/trade-
and-makets/itm/208.
 4- Le Maroc condamné à renouveler sa

 flotte, le matin, 17/2/2017.
5- Globefish – information and ana-
lysis on world fish trade, morocco.
 fao.org.

 6- Agadir: les armateurs chinois font la
 loi, aujourd’hui le Maroc, 20 mai 2005.
 7- Pèche hauturière, finance news,
6/6/2005.
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ارتفعت تكنولوجيا البحرية الملكية وقيادة التدخل لدى الدرك الملكي البحري، 
بعد تزويد القمرني الصناعيني للمملكة بصور ومتابعة عالية لكل األجسام 

المتحركة عىل السطوح المائية أو الرتابية، لكن القرار السيايس يف وضع 
بروتوكول عمل بني البحرية والدرك البحري والجهة الوصية عىل الصيد أعايل 

البحار، لم يدخل بعد حزي التفعيل، خصوصا وأن المغرب له بروتوكوالت تجمعه إىل 
شواطئ موريتانيا ونحو غينيا بيساو، وضمنها صيد الجمربي )الكروفيت(، لكنها 

ال تخص نوعا محددا، األخطبوط مثال، والذي خلق أزمة غامضة يف السوق البحري 
بعد زيادة طلب الصني واليابان وإيطاليا، وتراجع الطلب اإلسباين.

صادق االتحاد األورويب، انتصارا لخارطة المصالح التي يضمنها المغرب لكل 
رشكائه، عىل اتفاق للصيد البحري يضم الصحراء مع ترتيبات لضخ جزء من 

األموال المستحقة حرصا يف اإلقليم، لكن قدرة المغرب عىل تجاوز هذه الوضعية 
االستثنائية، تكمن يف العمل المهني والمقاواليت وغري الريعي لفائدة الخزينة 

والمهنيني من سيدي إفني إىل سيدي الغازي، شمال بوجدور، لتكتمل الخارطة 
ويكتمل معها الرهان عىل الحكامة.

استنزاف خلق 
أزمة غامضة يف 
سوق الحيوانات 
البحرية، تحول

 إىل أزمة 
سياسية، بإثارة 
البوليساريو، 

بدعم من الدول 
املنافسة، ملا 

يسمى بـ»الثروات 
الطبيعية 
للصحراء«



ا�نتخبات  كل  غرار  على   ...
الــصــغــرى الــتــي أقــصــيــت من 
جميع  فـــي  األولـــــى  األدوار 
اإلقصائيات التي شاركت فيها، 
لم يخرج ا�نتخب الوطني ألقل 
القاعدة،  هذه  عن  سنة   17 من 
الوفاض  خــاوي  خــرج  أن  بعد 
من الدور األول لنهائيات كأس 
التي  لألمم  للفتيان  إفريقيا 

احتضنتها تانزانيا مؤخرا.
اكتفى  الــوطــنــي،  ا�نتخب 
األولــى  ا�ــبــاراة  في  بالتعادل 
�ثله،  بــهــدف  السنغال  ــام  أمـ
وانهزم في ا�بارت� األخيرت� 
الغيني  ا�نتخب  مــن  كــل  ضــد 
بهدف�  والــكــامــرونــي   (0-1)

لهدف واحد.
يقودها  الــتــي  الــفــئــة  هـــذه 
اإلطار الوطني جمال السالمي، 
الذين  ا�تتبع�  كــل  فــاجــأت 
هذا  يحصد  أن  يأملون  كانوا 
تخول  إيجابية  نتائج  ا�نتخب 
لــه الـــذهـــاب بــعــيــدا فــي هــذه 
إلى  التأهيل  ال  ولم  ا�نافسات، 
التي  الــعــالــم  كــأس  نهائيات 

ستحتضنها البرازيل.
ا�غربية،  ا�لكية  الجامعة 
الظروف  كل  وفــرت  وكعادتها، 
إلنجاح  واللوجستيكية  ا�ادية 

ــدرب الــســالمــي، من  ــ مــهــام ا�
أرض  وخارج  داخل  معسكرات 
ا�يزانية  عــن  ناهيك  الــوطــن، 
نهاية  تصرفها  التي  ا�حترمة 
كل شهر لألطر التقنية والطبية 
واإلدارية التي تشرف على هذه 
الفئة، والتي ال يمكننا بتاتا أن 
نقارنها مع االتحادات اإلفريقية 

األخرى.
ا�نتخب  هـــذا  أن  صحيح 
أعمار  فــي  التزوير  مــن  عانى 
الالعب� الذي لجأت إليه بعض 
ا�نتخبات، لكن ذلك ليس مبررا 
لإلقصاء، فهناك أخطاء أخرى، 

ا�ــدرب  مسؤوليتها  يتحمل 
 zيتعاطف{ ــذي  الـ الــســالمــي، 
العبي  مع  فيه  مبالغ  وبشكل 
ــي  ــب ــي، والع ــاطـ ــربـ ــح الـ ــت ــف ال
ــســادس،  ال محمد  أكــاديــمــيــة 
العب�  على  توفره  من  بالرغم 
موهوب� من فرق أخرى داخل 
يفضل  أنه  إال  ا�غرب،  وخــارج 
تستحوذ  التي  ا�جموعة  هذه 
تشكيلة  نصف  من  أكثر  على 
ا�نتخب، ألسباب ال يعرفها إال 

هو.
ــرى  ــذا الـــجـــانـــب، ن ــ ــن ه مـ
التقني  ا�ــديــر   zبــصــمــة{ بــأن 

ناصر  الوطنية،  للمنتخبات 
بأنه  علما  واضــحــة،  الرغــيــت، 
تبتلي  أن  قــبــل  يــشــرف  ــان  كـ
أكاديمية  على  الجامعة،  بــه 
التابعة بشكل  محمد السادس، 
الرباطي،  للفتح  مباشر  غير 
السالمي  جــمــال  أن  ــرى  ن ــذا  ل
مسؤولية  األخـــر  هــو  يتحمل 
ال  ألنه   ،zا�هزلة{ اإلقصاء  هذا 
ا�طلوبة  الــجــرأة  على  يتوفر 
ــي بــعــض األحـــيـــان، التــخــاذ  ف
تصب  التي  ا�نطقية  القرارات 
الوطني  ا�نتخب  مصلحة  في 
تطبيق  دون  ــام،  ــ عـ بــشــكــل 

ــذي  }تــعــلــيــمــاتz الرغـــيـــت، ال
يلعب على حبل�، ألنه سيجد، 
اإلدارة  مــن  إقالته  حــالــة  فــي 
الوطنية،  للمنتخبات  التقنية 
باب  الجميع،  يتمناه  ما  وهذا 
أمــامــه،  مفتوحا  األكــاديــمــيــة 
له  توفر  األخــرى  هي  مادامت 
ينعم  التي  االمتيازات  جميع 

بها حاليا.
الخيبات،  هـــذه  كــل  فبعد 
من  لكل  ا�توالية  واإلقصاءات 
واألو�ــبــي،  الشبان،  منتخب 
ومنتخب  النسوي،  وا�نتخب 
وأخيرا  ا�صغرة،  القدم  كــرة 
سنة،   17 ــن  م ــل  أقـ منتخب 
التي  التقنية  األطر  كل  وإبعاد 
أن  علينا  يجب  عليها،  تشرف 
الذي  السالمي،  نظلم جمال  ال 
هذه  تدريب  مضض  على  قبل 
هو  بأنه  علما  مؤقتا،  الفئة 
للمنتخب  الــرســمــي  ــدرب  ــ ا�
قام  فقد  ذلـــك،  ومــع  ا�ــحــلــي، 
أنــه  قـــيـــام، إال  بــعــمــلــه خــيــر 
جميع  له  تمنح  لم  ولــألســف، 
الصالحيات، فا�نطق، وإلنهاء 
هو  ــي،  ــدرام ال ا�سلسل  هــذا 
كل  عن  ا�سؤول  إقالة  تتم  أن 
بذلك،  ونعني  اإلخفاقات،  هذه 

}ا�حظوظz ناصر الرغيت.
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قالوا ونقــــــــــــول بعد نتائج كل منتخبات الفئات الصغرى

بطولة القسم الوطني الثانياألندية المغربية على الواجهة اإلفريقية

∫RÉ¡ŸG √òg πc øY ∫hC’G ∫hDƒ°ùŸG ádÉbEG QÉ¶àfG ‘
»eÓ°ùdG ∫ÉªL º∏¶f ’ ≈àM

بعد  أبوابه  يفتح  الخامس  محمد  مركب   ●

نهاية ا�وسم
المساء

●  الش، ياكما لالصطياف؟

● الكوكب ا�راكشي يحتاج �عجزة لضمان 
البقاء

بنيس، مدرب الكوكب المراكشي
●  الكوكب محتاج لرجاالت يغيرون على فريقهم.

● ال نراهن على أو�بياد طوكيو ألن ا�وجود 

zعلى قد الحال{

الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة
●  حتى الوزارة على قد الحال.

األندية مطالبة بتطوير مستوى بطوالت   ●
الشباب

الرغيت، المدير التقني للمنتخبات الوطنية
●  أنت بعد غير اسكت.

● لست بهلوانا!
الجعواني، مدرب نهضة بركان

غير كتحاول تقلد البهلوان.
اجتماعات  حضر  الــحــجــوي  الــرئــيــس   ●

االتحاد العربي وطار لتانزانيا
المنتخب

●  كاين غير الحجوي بوحدو؟

● لن ننقل مقر }الكافz إلى ا�غرب
أحمد أحمد، رئيس االتحاد اإلفريقي

●  ما غاديش تقدر!

¿ÉcôH á°†¡æd á«°SÉb áÁõgh OGOƒ∏d Ωƒ¨∏e QÉ°üàfG ¿É≤≤ëj ∫Óe »æH AÉLQh IôeÉeõdG á°†¡f
..IƒØ°üdG º°ùb ¤EG Oƒ©°üdG

idbihi62@gmail.com
 إعداد: كريم إدبهي

ــوع، عــاشــت ســاكــنــة مــديــنــة خميس  قــبــل أســب
نهضة  فريقها  صعود  بعد  بيضاء،  ليلة  الزمامرة، 
الزمامرة، ألول مرة في تاريخه، إلى القسم الوطني 
الستار عن بطولة هذا  قبل دورة من إسدال  األول، 

ا�وسم.
حيث  كبيرا،  إنجازا  حقق  الفتي،  الفريق  هــذا 
تمكن في ظرف سنت�، الصعود من القسم الوطني 
هواة إلى القسم الثاني، ليكون هذا ا�وسم، من أول 

الصاعدين إلى قسم الكبار.
هذا  ظاهرة  بالفعل  كان  الزمامرة،  نهضة  فريق 

ا�بهرة  للنتائج  نظرا  ا�وسم، 
التي حققها منذ الدورة األولى، 
حيث استطاع تحقيق االنتصار 
تلو اآلخر، خاصة في مباريات 
شطر الذهاب حيث لم ينهزم في 
أية مباراة، مما أثار إعجاب كل 
من  وبالرغم  الذين  ا�تتبع�، 
لم  ا�تتالية،  االنتصارات  هذه 
يكن أحد يرشحه للصعود، أمام 
تجربة  لها  قوية،  منافسة  فرق 

كبيرة في هذا القسم.
ا�درب الشاب، رضى حكم، له 
 ،zدور كبير في هذه }االنتفاضة
الشاب  الفريق  تسلق  فبفضله 
الـــدرجـــات، مــن الـــهـــواة إلــى 
بطولة القسم الثاني، لكن وأمام 
تم  الفريق،  محبي  استغراب 

في  وتعويضه  منطقي  مبرر  بدون  عنه  االستغناء 
البداية بمساعده بلعرابي، الذي سرعان ما عاد إلى 
عبد  السابق  الدولي  مع  التعاقد  ليتم  األول،  مكانه 
اإلله صابر، الذي لم يستمر طويال مع الفريق، لتتم 
إقالته هو اآلخر ويحل مكانه ا�ساعد الذي استقدمه 

محمد بورجي.
كان  التي  وا�قلقة  العشوائية  التغييرات  هذه 
تعصف  أن  كــادت  للفريق،  الفعلي  الرئيس  بطلها 
بجانب  كان  الذي  الحظ  لوال  الهاوية،  إلى  بالفريق 
نهضة الزمامرة، الذي استفاد من جمع أكبر عدد من 

النقط تحت إشراف ا�درب األول رضى حكم.
عن  االبتعاد  عليه  الزمامرة،  نهضة  فريق  رئيس 
الثقة ألصحاب االختصاص،  التقنية، ومنح  األمور 
في  مكانته  على  الفريق  يحافظ  أن  فعال  أراد  إذا 
الطائشة،  التصرفات  هذه  مثل  ألن  األول،  القسم 

ستؤدي بالفريق إلى العودة من حيث أتى.
على العموم، هنيئا لساكنة هذه ا�دينة الصغيرة 
الهادئة، بفريقها الذي سيمثلها في بطولة ا�حترف�، 
والذي سيقارع ال محالة أقوى الفرق الوطنية على 

غرار يوسفية برشيد وواد زم.
الزمامرة  خميس  سيرافق  الذي  الثاني،  الفريق 
إلى قسم الكبار، هو رجاء بني مالل، الذي كان في 
حيث  ا�غربية،  الفرق  أقوى  من  السبعينات،  فترة 
تحت   1974 سنة  ا�غرب  ببطولة  فاز  أن  له  سبق 
قيادة ا�درب الداهية، ا�رحوم عبد القادر لخميري، 

ا�ستوى،  في  العب�  على  آنــذاك  يتوفر  كان  الــذي 
الـله،  رحمهما  وبــاعــريــب  لحبيب  كــالــحــارســ�، 
يعتبر  الذي  نجاح،  أحمد  الدولي  األوسط  وا�دافع 
اإلماراتي،  ــدوري  ال في  يحترف  مغربي  العب  أول 
األخــوان  باباي،  عليبو،  ــداري،  ق األيسر  وا�ــدافــع 

}ولدz1 و }ولدz2، والقائمة طويلة.  
بطولة  عن  غريبا  ليس  مــالل،  بني  رجــاء  فريق 
الصراعات  من  ولألسف،  يعاني  كان  لكنه  الكبار، 
السياسوية، لبعض ا�سيرين، التي ذهب ضحيتها 

الفريق خالل أكثر من مناسبة.
نتمنى أن تكون هذه العودة ميمونة على جميع 
ا�عني�  كل  يتجاوز  وأن  والجهة،  النادي  فعاليات 
الجميع،  هدف  يكون  حتى  والصراعات،  الخالفات 
ا�شاركة في بعض  ال  ولم  الكبار،  البقاء ضمن  هو 

ا�نافسات العربية واإلفريقية. 

نــادي  يتمكن  لــم   ...
الــــوداد الــريــاضــي من 
نظافة  عــلــى  ــاظ  ــحــف ال
سان  فريق  ضد  شباكة 
إفريقي  الجنوب  داونــز 
نصف  ذهـــــاب  بـــرســـم 
عصبة  كــــأس  ــة  ــاي ــه ن
حيث  لألندية،  األبطال 
لهدف  بهدف�  عليه  فاز 
الذي  اللقاء  واحد خالل 
األمير  بمركب  جمعهما 
موالي عبد الـله بالرباط.
جمهور الوداد الغفير 
الذي تابع هذه ا�باراة، 
ــنــفــس  ــي ال ــن ــم ــان ي ــ كـ
على  فــريــقــه  بــحــصــول 
وأحسن  مرضية  نتيجة 
مما حققه، إال أن الفريق 
ذلــك،  فــي  األحــمــر فشل 
من  الخصم  لقوة  نظرا 
ثانية،  جهة  ومن  جهة، 
القاتلة  األخطاء  بعض 
الالعبون،  ارتكبها  التي 
إهدار  في  برعوا  الذين 

العديد من األهداف.
فــريــق ســـان داونـــز، 
الرباط،  بالعاصمة  حل 
لتحقيق نتيجة إيجابية 
ــخــول لـــه الــلــعــب في  ت
أريحية،  بكل  مــيــدانــه، 
سيكون  وأنـــه  خــاصــة 
ــن طـــرف  ــ مـــســـانـــدا م
مــازال  ــذي  ال جمهوره، 
الفريق  عقدة  من  يعاني 
الــذي سبق له  األحــمــر، 
مناسبت�  في  هزمه  أن 

سابقت�.
 ا�قابلة على العموم، 
ــمـــت بــالــحــيــطــة  اتـــسـ
الجانب�،  من  والــحــذر 
ــث حــــاول الــــوداد  حــي
الضغط على خصمه منذ 
العديد  وخلق  البداية، 

إال  التسجيل،  من فرص 
الذي  الكبير  ا�شكل  أن 
طيلة  الفريق  منه  عانى 
في  ســواء  ا�وسم،  هــذا 
البطولة الوطنية أو في 
اإلفريقية  ا�نافسات: 
غياب  هــو  والــعــربــيــة، 
رأس حربة حقيقي، بعد 
هدافه  صفقة  فشلت  أن 
السابق، الليبيري وليام 

جيبور.
البيضاوي  الــفــريــق 
ناور كثيرا عبر جناحيه 
إســـمـــاعـــيـــل الـــحـــداد 
الـــذي  أووك،  وبـــديـــع 
محمد  نــجــمــه  عــوضــه 
معاناته  رغــم  أونــاجــم، 
ليتمكن  اإلصــابــة،  مــن 
بــعــد جــهــد جــهــيــد، من 

السبق  ــدف  ه تسجيل 
الدين  صــالح  بواسطة 
عملية  بعد  السعيدي، 
كان  منظمة،  هجومية 
ــل  ــي ــاع وراءهــــــــا إســم
الفريق  أن  إال  الــحــداد، 
لم يستطع الحفاظ على 
هذا الهدف، حيث تمكن 
الضيف من تعديل الكفة 
الدفاع  ب�  ارتباك  بعد 
التكناوتي،  والــحــارس 
ــذي قــدم الــعــديــد من  الـ
خالل  لخصومه  الهدايا 

ا�باريات األخيرة.
فــريــق ســـان داونـــز، 
وكما تنبأنا، كان خصما 
ا�ـــراس،  صعب  عنيدا 
الطرق  بجميع  وحــاول 
نتيجة  عــلــى  الــحــفــاظ 

تعتبر  التي  التعادل، 
بالنسبة  إيجابية  جد 

إليه، إال أن فريق الوداد، 
الهدف  إضافة  في  نجح 
الثاني بواسطة مهاجمه 
بديع أووك، الذي قدم كل 

ما كان منتظرا منه.
ــدرب الــتــونــســي  ــ ــ ا�
ــي، لم  ــزرت ــن ــب ــوزي ال ــ ف
يــنــجــح فـــي فـــك شــفــرة 
الدفاع الجنوب إفريقي، 
التغييرات  من  بالرغم 
بـــهـــا، كما  ــام  ــ ق الـــتـــي 
ــوداد،  ــ ال مهاجمي  أن 
ــعــوا الــعــديــد من  ضــي
سيندمون  التي  الفرص 
عليها في مباراة اإلياب، 
أنها ستكون  يبدو  التي 
ــر أن  ــة، غــي جـــد صــعــب
قاريا،  الفريق  تجربة 
محالة،  ال  ستساعدهم 
ــودة  بــورقــة  ــعـ عــلــى الـ

التأهيل من بريتوريا.
ــأس االتـــحـــاد  ــ ــي ك فـ
اإلفريقي، خاض ممثلنا 
ــســة،  ــاف ــن فـــي هــــذه ا�
ونعني به نهضة بركان، 
وقوية  صعبة  ــاراة  ــب م
الصفاقسي  ــادي  ن ضد 
نجح  ــذي  ال التونسي، 
فـــي تــســجــيــل هــدفــ� 
ــي شـــبـــاك الـــحـــارس  فـ

ا�حمدي.
التي  مــبــاراة اإليـــاب 
ســيــخــوضــهــا الــفــريــق 
عقر  ــي  فـ ــي  ــال ــق ــرت ــب ال
جمهوره،  ــام  وأم داره، 
ستكون مناسبة لتجاوز 
خاصة  ــق،  ــري ــف ال ــذا  هـ
ينتطر  الــجــمــيــع  وأن 
ريمونتادا  تحقيق  منه 
ــدة لــلــوصــول إلــى  جــدي

مباراة النهاية.   

الحداد أحسن العب 
ودادي َّـ اِّـباراة

قـــف

فرحة العبي نهضة الزمامرة

السالميالرغيترئيس الجامعة لقجع



تــنــقــل  أن  الــــعــــادة  ــرت  ــ جـ
الرسمية  اإلخبارية  النشرات 
توديع  حفالت  الرسمية،  وغير 
الذين  األجنبية  ــدول  ال سفراء 
يغادرون املغرب، وهي الحفالت 
بــالــتــوشــيــح، حيث  املــرتــبــطــة 
السفراء  بتوشيح  امللك  يقوم 
بالتزامن  بــأوســمــة  املعنيني 
املغرب،  في  خدمتهم  نهاية  مع 
املنتهية  القطري  السفير  لكن 
بن  عبد هلل  بــالــربــاط،  واليــتــه 
فالح الدوسري، غرد بنفسه قبل 
»إنستغرام«،  تطبيق  على  أيام 
يقول:  وهـــو  ــه  صــورت ونــشــر 
أثناء  الــصــورة  هــذه  »التقطت 
أقامته وزارة  الذي  الغذاء  حفل 
والتعاون  الخارجية  الشؤون 
املغربية  اململكة  فــي  ــي  ــدول ال
الشقيقة بمناسبة انتهاء عملي 
مفوضا  ــادة  ــع ال فــوق  سفيرا 
التعليقات  لتتوالى  لبالدي..«، 
ووفيت،  »كفيت  الصورة،  على 
قصرت  ما  بوفالح،  يا  تستاهل 

يا بوفالح..«.
من خالل كالم الدوسري، وهو 
السفير الذي اشتهر في املغرب، 
الــدبــلــومــاســي،  بعمله  لــيــس 
في  ســيــارة  ألغلى  بشرائه  بــل 
بعد  شيرون«،  »بوغاتي  العالم، 

الصحفية  املــواقــع  نسبت  أن 
امللكية  العائلة  إلــى  ملكيتها 
التسريبات  أن  لــوال  املغربية، 
السفير  ملكية  في  أنها  أكــدت 
ــقــطــري فــي الـــربـــاط.. )مــن  ال
وزارة  أن  يتضح  كالمه(  خالل 
الخارجية أقامت له حفل توديع، 
ــي مـــبـــادرة غــيــر مــعــروفــة  وهـ
الدبلوماسية،  التقاليد  فــي 
نشرها  التي  الصورة  أن  علما 
عالمات  عدة  تطرح  الدوسري، 
فيها  يظهر  حيث  اســتــفــهــام، 
القطري،  والعلم  املغربي  العلم 
الخارجية  وزير  فيها  يظهر  وال 
يظهر  بينما  بــوريــطــة،  ناصر 
الكاتب  فيها كل من علي لزرق، 
وأنس  الخارجية،  لوزارة  العام 
خالص مدير التشريفات بوزارة 
فؤاد  إلى  باإلضافة  الخارجية، 
املشرق  مديرية  مدير  أخريف 
ــض املــــدراء  ــع ــج، وب ــي ــخــل وال
السفير  يمني  وعلى  اآلخــريــن، 
من  عدد  يظهر  واليته،  املنتهية 
السفراء األجانب، حيث تسجل 
الخليج  ســفــراء  ــرز  أب غيابات 
عبد  الكويت  سفير  باستثناء 
اللطيف اليحيى، الذي وقف إلى 
غاب  فلماذا  الــدوســري،  جانب 

اآلخرون.. سؤال يطرح نفسه؟

املنتهية  السفير  صورة  نشر 
»سفير  بصفة  وربطها  واليته 
أيضا  واكبته  الــعــادة«،  ــوق  ف
دعاية قوية لتعيني فهد إبراهيم 
فوق  »ســفــيــرا  ــع،  ــان امل الحمد 
العادة« لدولة قطر مفوضا لدى 
السفير  وهو  املغربية،  اململكة 
إلى  األرجنتني  من  جــاء  ــذي  ال
بقوة  راجــت  باملقابل،  املغرب، 
اإلمــاراتــي  السفير  عــن  أخــبــار 
أن  غير  املــغــرب،  مــن  الكعبي، 
تكن  لم  الدبلوماسية،  التقاليد 
هذا  نفي  أو  بتأكيد  لتسمح 
الناطق  رفــض  حيث  الــخــبــر، 
الرسمي باسم الحكومة املغربية 
أن  علما  نفيه،  أو  الخبر  تأكيد 
لن  الخبر،  هــذا  وأبــعــاد  حجم 
تسمح بتوضيح من أي جهة، ال 
األمر  ألن  إماراتية،  وال  مغربية 
في  امللكية  بني  بالعالقة  يتعلق 
لذلك  ــارات،  اإلم وحكام  املغرب 
هو  اإلشـــــارة،  انــتــظــار  يبقى 

السائد في مثل هذه الحاالت.
استفاد  سنوات،  مدى  فعلى   
املستويات،  جميع  على  املغرب 
امللكية  ــات  ــعــالق ال خـــالل  ــن  م
من  الخليج،  ــراء  وأم ملوك  مع 
الــدول،  هذه  إزاء  متقدم  وضع 
نفسه  ــط  ــ رب ــرب  ــغـ املـ إن  ــل  بـ

املكونة  املنطقة،  هــذه  بمصير 
وقطر  واإلمارات  السعودية  من 
وعمان والكويت والبحرين، بل 
إن املغرب تم ترشيحه بالتزامن 
العربي  الترشح  انــطــالق  مــع 
التعاون  مجلس  عضوية  إلــى 
الدولة  شــأن  شأنه  الخليجي، 
أن  غير  األردن،  األخرى،  امللكية 
الحزم،  عاصفة  إطــالق  إعــالن 
ــارك فــيــهــا املــغــرب  والــتــي شــ
ينسحب  أن  قبل  بدايتها  فــي 
لرئاسة  ترامب  وصعود  منها، 
األمريكية،  املتحدة  الــواليــات 
ساهم في تعقيد كل الحسابات، 
لوصفة  تــزعــمــه  مــع  الســيــمــا 
الوصفة  وهي  القرن«،  »صفقة 

التوجه  ــع  م تــتــعــارض  ــتــي  ال
الــدور  يجسده  الــذي  املغربي، 
رئاسة  خالل  من  سواء  امللكي، 
خــالل  ــن  م أو  الــقــدس،  لجنة 
إطالقه  تم  الذي  القدس«  »نداء 
مؤخرا من املغرب، على هامش 
للرباط،  فرانسيس  البابا  زيارة 
وهو النداء الذي يعتبر القدس 
ــثــالث:  ــلــديــانــات ال عــاصــمــة ل
واملسيحية،  واليهودية  اإلسالم 
في  املؤمنني  لجميع  وملتقى 

العالم.  
ــه في  ــات تـــرامـــب لـــه حــســاب

ــه الــظــاهــر  ــوجـ ــيــج، والـ الــخــل
عملية  أكبر  تنفيذ  هو  للعيان، 
انطالقا  املنطقة،  في  »ابــتــزاز« 
تواجه  الــتــي  الــســعــوديــة،  مــن 
مسبوق،  غير  ــيــا  دول ضغطا 
بعد أن نجحت مراكز التخطيط 
العاملية في إحداث شرخ بينها 
واملــغــرب  املنطقة،  دول  ــني  وب
املنطقة،  في  له حساباته  أيضا 
املحكومة  الــحــســابــات  وهـــي 
أن  فيه  يفترض  عريق  بتاريخ 
يجتاز بنجاح الزوابع التي يمر 

منها الخليج.
يــونــيــو سنة  ــخــالل شــهــر  ف
الخارجية  وزيــر  حمل   ،2017
ناصر بوريطة حقيبته، وانطلق 
دول  من  لعدد  قادته  جولة  في 
الشيخ  بلقاء  بدأها  الخليج، 
نــهــيــان،  ــد آل  ــ بــن زاي مــحــمــد 
ــي ونــائــب  ــوظــب ولـــي عــهــد أب
املسلحة  للقوات  األعلى  القائد 
رسالة  أبلغه  حيث  اإلماراتية، 
محمد  امللك  له  بعثها  شفوية 
البطني  قــصــر  إلـــى  الــســادس 
بأبوظبي، وكان الغرض من تلك 
لرأب  محاولة  تنفيذ  الجولة، 
الصدع في الخالف املندلع بني 
قطر وعدد من الدول الخليجية، 
وهي األزمة املستمرة إلى اليوم.

ا�ستنفار خمابراتي كبري لتطويق تداعيات انتقال 
اأزمة اخلليج اإىل املغرب 

إعداد
سعيد الريحاني

�سوؤال الأزمة:

هل اأنت مع الإمارات اأم مع قطر؟ 

إخبــاري
تحليل
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السفري القطري املنتهية واليته يف حفل وزارة الخارجية املغربية



وبغض النظر عن األزمة 
خيمت  التي  الصامتة، 
خـــالل الــفــتــرة األخــيــرة 
ــى الـــعـــالقـــات ا�ــغــربــيــة  عــل
السعودية، وكان من عناوينها، 
عدم تصويت السعودية لصالح 
با�ونديال،  يتعلق  فيما  ا�غرب 
واستثناء ا�غرب من زيارة ولي 
إلى  سلمان  بن  محمد  العهد 
البلدان ا�غاربية، بعد التعرض 
األزمــة  هــذه  فــإن  ا�غربي(..)، 
الصامتة، لم تكن لتستمر بعد 
ب�  هاتفية  اتــصــاالت  ــراء  إج
وولــي  الــســادس  محمد  ا�لك 
مـحـمـد  السـعـودي  الـعـهـد 
بن سلمان، تم خاللها االنتصار 
ب�  العريقة  العالقات  لتاريخ 
الحسابات  أن  رغــم  البلدين، 
ا�غرب  مــن  تختلف  الــجــديــدة 
إلى الخليج(..)، وها هو الوزير 
األسبوع  منذ  ينفذ،  بوريطة 
زيارة  أبريل،  شهر  من  الثاني 
هذه  لكنه  الخليج،  دول  ــى  إل
ا�رة ورغم أنه كان ينقل رسائل 
قادة  إلى  السادس  محمد  ا�لك 
تشمل  لم  زيارته  فإن  الخليج، 
أنــهــا شملت  رغـــم  اإلمـــــارات، 
السؤال:  ليطرح  السعودية، 
 ،2017 يونيو  ب�  تغير  مــاذا 

وأبريل 2019؟
وكانت مؤشرات }القلقz على 
ا�غربية  الــعــالقــات  مستقبل 
اإلماراتية، التي ميزها على مدى 
ا�الية  ا�ؤسسات  نشاط  سن� 
با�غرب،  اإلماراتية  والخيرية 
شتى  في  مستثمرا  باعتبارها 
ــن الــتــجــهــيــزات  ا�ـــجـــاالت مـ
إلى  وصوال  والبناء،  األساسية 
ــالم(..)،  ــ واإلع االتــصــال  مجال 
قد تفاقمت بعد أن ركزت بعض 
ا�غربية،  اإلعــالمــيــة  ــع  ــواق ا�
السفير  الستدعاء  الدعاية  على 
الكعبي  سالم  علي  اإلمــاراتــي، 
اإلمــارات، وهو  إلى  ا�غرب  من 
معه  تتفاعل  لــم  الـــذي  الخبر 
ا�غربية،  الخارجية  وزارة  ال 
بشكل  اإلماراتية  الحكومة  وال 
مفتوحا  الباب  ليبقى  رسمي، 
لوال  للتفسير،  مصراعيه  على 
تستبعد   zاألسبوع{ مصادر  أن 
دبــلــومــاســيــة  ــة  ــ أزم أي  ــام  ــي ق
لكون  ــارات،  ــ واإلم ا�غرب  ب� 
العالقات ا�غربية اإلماراتية أو 
السعودية،  ا�غربية  العالقات 
ا�ؤسسة  ب�  العالقة  تحكمها 
من  كــل  فــي  والــحــكــام  ا�لكية 

السعودية واإلمارات.
ويا لها من مصادفة، فالحديث 
عن عدم تواجد السفير الكعبي 
ــارات  اإلمـ بسفارة  مكتبه  فــي 
غياب  مع  يتزامن  الرباط،  في 
أيت  محمد  ا�ــغــربــي  السفير 
إقامته  واعلي، عن مكتبه ومقر 
فـــي اإلمـــــــارات، حــيــث تــقــول 

تواجد  أن  الــجــريــدة،  مــصــادر 
ــارات  ــ اإلم ــي  ف ــرب  ــغ ا� سفير 
بالعالقات  له  عالقة  ال  بالرباط، 
بل  البلدين،  ب�  الدبلوماسية 
بــتــقــاريــر إداريــــة، رفــعــت إلــى 
بناء  حـــول  ا�عنية  الــجــهــات 
في  للمغرب  دبلوماسية  مقرات 
اإلمارات، غير أن هذا ا�وضوع 
بقي في طي الكتمان إلى حدود 

اليوم.
إن   ،zاألسبوع{ مصادر  تقول 
ب�  مفتوحة  االتــصــال  قنوات 

هذه  إن  بل  واإلمـــارات،  ا�غرب 
العالقات تسمو على اإلجراءات 
ــة ب�  ــالق ــا ع ــه اإلداريـــــــة، ألن
الحكام، فما الذي يمكن أن يمنع 
ضد  بالغا  أصدر  الذي  ا�غرب، 
فرنسا وضد الجزائر واستدعى 
هذه  من  علني  بشكل  ســفــراءه 
نفس  يــصــدر  ال  أن  ــدان،  ــل ــب ال
البالغات إن كانت هناك أزمة مع 
مصدر  تساءل  هكذا  ــارات؟  اإلم
}األسبوعz، الذي كرر نفس كالم 
الذي  ا�غربي،  الخارجية  وزير 
مع  العالقة  أن  يردد  دائما  ظل 
دول الخليج تنطلق من }العالقة 
تربط  التي  القوية  الشخصية 
محمد  ا�ــلــك  الجاللة  صــاحــب 
 ،zالخليج قادة  بكافة  السادس 
ــد،  أك الــوزيــر  نــفــس  أن  علما 
أكثر من مرة، أن موقف ا�ملكة 
الخليجية  األزمــة  من  الحيادي 
لذلك،  ا�ــبــاالة،  عــدم  يعني  ال 
مع  مفترضة  ألزمة  الدعاية  فإن 
دولة خليجية، فرض يقظة على 
مستويات عليا، لتجنب أي سوء 
 ،zاألسبوع{ مصدر  حسب  فهم، 
الذي تفادى الحديث عن قضية 
يفهم  ما  وهو  ــارات،  اإلم سفير 
من  متابعة  محط  األمر  أن  منه 
لدن مختلف األجهزة ا�كلفة(..).

تــرامــب  أن حــســابــات  يــذكــر 
ــط،  األوسـ الــشــرق  منطقة  فــي 
تظهر  لـــم  ــي  ــت ال ــه  ــات وحــســاب
قد  الصحراء،  قضية  في  للعلن 
مستقبال،  كبيرا  تطورا  تعرف 
ــث وســائــل  ــدي الســيــمــا مـــع ح
ــرب  ــن ق ــالم الـــدولـــيـــة عـ ــ ــ اإلع
 z�ا�سلم ــوان  }اإلخـ تصنيف 

أن  يعني  ما  إرهابية،  كجماعة 
ا�غرب،  في  ا�قبلة  االنتخابات 
بالتوجهات  محالة  ال  ستتأثر 
ا�عطيات  تفرض  وقد  الدولية، 
الدولية ترتيبا جديدا، فتصنيف 
كجماعة   z�ا�سلم ــوان  }اإلخـ
في  يمر  أن  يمكن  ال  إرهابية، 
أنه  اعتبار  على  بسالم،  ا�غرب 
هو اآلخر يعرف انتشار ظاهرة 
تحت   zــســيــاســي ال }اإلســـــالم 

.zعنوان }اإلسالم ا�عتدل
ــي  ــك ــري األم الــســجــال  ((إن 
اإلخــوان  حول  والخفي  العلني 
يملك  ال  عموما،  واإلســالمــيــ� 
الخطئ�  تــجــاهــل  ــة  ــواصــل م
أكثر  ــن  م الثــنــ�  الــتــاريــخــيــ� 
ــا شــعــبــيــة:  ــكـ ــريـ رؤســـــــاء أمـ
ــد ريــغــان  ــالـ ــوري رونـ ــه ــجــم ال
ــاراك حس�  ــ ب والــديــمــقــراطــي 
تالميذ  استقبل  األول  أوبــامــا. 
حسن البنا وسيد قطب، صاحب 
وتكفير   zالــحــاكــمــيــة{ نــظــريــة 
ــراض  الـــدولـــة واســتــبــاحــة أعـ
ليسوا  هم  من  وأمــوال  وأرواح 
في  استقبلهم   -zــتــه }مــل عــلــى 
ــان سببا  ــض، وكـ ــي األب الــبــيــت 
 zمجاهدين{ مصطلح  لــدخــول 
اإلنجليزية  اللغة  قاموس  إلــى 
األفغان  ا�قاتل�  إلى  باإلشارة 
ضـــد }الـــغـــزوz الــســوفــيــاتــي. 
التاريخ  له  ينسى  لن  والثاني 
محاولته البائسة الفاشلة تمك� 
ــاب شعوب  رقـ مــن   zاإلخـــــوان{
ترامب  إن  ــعــرب..  ال ــدرات  ومــق
كل  في  جدال  يثير  زال  ما  الــذي 
قرار يتخذه إلى حد كبير، سواء 
خارجيا أو داخليا، سيحدث في 

قراره هذا، تسونامي أكثر أهمية 
اآلن  حتى  اتخذه  ــرار  ق أي  من 
البحت))..  األمني  الصعيد  على 
الدولية  التقارير  أصبحت  هكذا 
عن  الحديث  فإن  لذلك،  تتحدث، 
السعودية،  أو  قطر  أو  اإلمارات 
هل  التقليدي  السؤال  طرح  أو 
ــارات؟  اإلم مع  أو  قطر  مع  أنــت 
للوقت  مضيعة  سوى  يكون  لن 
�رحلة  أوراقـــه  يرتب  عالم  في 
ال  تكلفتها  ستفرض  ــدة،  جــدي

محالة على ا�غرب. 

الدعاية ألزمة مفترضة 
مع دولة خليجية، فرض 
يقظة على مستويات 
عليا، لتجنب أي سوء 
فهم، حسب مصدر 

«األسبوع»، الذي 
تفادى الحديث عن 

قضية سفير اإلمارات، 
وهو ما يفهم منه أن 
األمر محط متابعة من 
لدن مختلف األجهزة 

المكلفة(..)
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العثماني رفقة السفري اإلماراتي الكعبي
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تقول مصادر 
«األسبوع»، أن تواجد 
سفير المغرب في 
اإلمارات بالرباط، ال 
عالقة له بالعالقات 

الدبلوماسية بين البلدين، 
بل بتقارير إدارية، رفعت 

إلى الجهات المعنية 
حول بناء مقرات 

دبلوماسية للمغرب في 
اإلمارات، غير أن هذا 

الموضوع بقي في طي 
الكتمان إلى حدود اليوم

تحليل إخباري
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عبد الفتاح بوزوبع لجريدة «ا�سبوع»:

العدد:  1025الخميس  02 ماي 142019 حوار

تلبية  عــلــى  نشكركم  ــبــدايــة،  ال يف   
أنفسكم  تقدمون  لو  منكم  ــود  ون الــدعــوة، 

لقراء اجلريدة.
 عبد الفتاح بوزوبع، في البداية 
عظيم  ولي  اللقاء،  هذا  على  أشكركم 
ا�ساهمة  هـــذه  أســاهــم  أن  الــشــرف 

.zا�تواضعة في جريدة }األسبوع
تكونت في ا�درسة اإلدارية بالرباط 
بعد عودتي من فرنسا التي تلقيت بها 
تكميليا، وتدرجت خالل عملي  تكوينا 
ب� مصلحة  الوطنية،  التربية  بوزارة 
ا�وظف�،  وقسم  االجتماعية،  الشؤون 
وبعدها  ــة،  اإلداريـ الشؤون  ومديرية 
بالقصيرة  كاتبا عاما �دة ليست  كنت 
قضيت  كما  الذكر،  سالفة  الــوزارة  في 
األولى  ــوزارة  ال في  14 سنة  ذلك  بعد 
في عهد الوزير األول، العراقي، وبعده 
كريم العمراني، وعبد اللطيف الفياللي.

التحاليل  كــثــرت  ــع،  ــوزوب ب األســتــاذ   
واحلديث والكالم حول أزمة التعليم وتدني 
محطة  عاينتم  أنــتــم  ــا،  بــالدن يف  مــســتــواه 
ببالدنا،  التعليم  مسار  تاريخ  من  أساسية 
فما هي طبيعة تلك احملطة، وكيف تنظرون 

لتجليات أزمة التعليم؟
 أعتقد أن اإلجابة عن هذا السؤال 
وتجلية مكامنه، يفرض علينا الرجوع 
الضوء  وتسليط  الـــوراء،  إلــى  قليال 
القرن  سبعينيات  مرحلة  على  خاصة 
يعرفها  ال  ا�ــرحــلــة  ــذه  وهـ ــاضــي،  ا�
وزر  تتحمل  اعتقادي  وفي  الكثيرون، 
من  بالدنا  في  التعليم  يعرفه  ما  كل 
التعليم  كان  حيث  شابه،  وما  أزمــات 
هامة  كتلة  على  يرتكز  ا�ــغــرب  فــي 
والجامعي�  ا�درس�  من  جدا  وهامة 
عددهم  تجاوز  الفرنسي�  وا�كون� 
الـ 1400 أستاذ وأستاذة، وكان علينا 
والتفكير  بأيدينا  األمــور  ــام  زم أخــذ 
وكان  تعليمنا،  استقاللية  في  جديا 
الصغرى  األطــر  تكوين  كذلك  علينا 
تم  وأنــه  خاصة  والتقني�،  والكبرى 
وأنا  فرنسي�،  مسؤول�  من  تبليغنا 
أغلبية  أن  آنذاك،  الوزارة  في  مسؤول 
حدا  سيضعون  الفرنسي�  األساتذة 
الوطنية  التربية  وزارة  مع  لتعاقدهم 
وأنهم لم يعودوا يرغبون في مواصلة 
ــان هــذا في  الــتــدريــس فــي ا�ــغــرب. ك
موسم  خالل  أي  السبعينات  سنوات 
من  لنا  يكن  لم  حينها  ونحن   77/76
األطر ما يجعلنا نستغني عن خدمات 
األمر  أمام  فوضعنا  الفرنسية،  األطر 

الواقع.
االبتدائي،  التعليم  مستوى  على 
يمكن أن نقر أننا حققنا اكتفاءا ذاتيا 
يكن  ــم  ل ــه  وأنـ خــاصــة  ا�علم�،  مــن 
ا�دارس  في  بالفرنسية  ا�واد  تدريس 
بل  ا�غربة،  سياسة  بسبب  االبتدائية، 
كان يتم تدريس سويعات محدودة من 

اللغة الفرنسية ليس إال.
واجــهــنــاه،  الـــذي  الكبير  اإلشــكــال 
اإلعدادي  التعليم�  مستوى  على  كان 
ا�ــواد  مجمل  كانت  حيث  والثانوي، 
ولم  الفرنسية،  باللغة  تدرس  العلمية 
األساتذة  عن  بدائل  حينها  لنا  يكن 
معهم  نبرم  جعلنا  مما  الفرنسي�، 
أساتذة  لتكوين  وقتا  تمنحنا  اتفاقية 
عمره  تفويجي  مسار  ضمن  مغاربة 
تعويض  ــاس  أســ عــلــى  ســـنـــوات،   7
2000 أستاذ فرنسي بنفس العدد من 

األساتذة ا�غاربة كل سنة، وفي خضم 
سبع سنوات، سيكون ا�غرب قد كون ما 
يزيد عن 14000 أستاذ وأستاذة، لكن 
ولألسف الشديد، لم يلتزم الفرنسيون 
بهذا االتفاق، إذ في خضم سنة واحدة، 
أي في متم سنة 1977، انسحب منهم 
ما يزيد عن 3000 مدرس، وفي السنة 
منهم،   3000 كذلك  انسحب  ا�والية، 
أي  االتفاقية،  لنهاية  نصل  نكد  ولــم 
ا�درس�  عــدد  راوح  حتى   ،82  /81

الفرنسي� أقل من 1000.
ــام هــذا الــوضــع، كانت الـــوزارة  أم
تعوض األساتذة الفرنسي� ا�نسحب� 
اللغة  يدرسون  كانوا  مغاربة  بمعلم� 
للتدريس  االبــتــدائــي،  فــي  الفرنسية 

الفراغ  �لء  والثانوي،  اإلعــدادي  في 
الصعب  من  كــان  ذلــك،  ومــع  إال،  ليس 
في  ا�ــدرســ�  مــن  الخصاص  تغطية 
مما  الفرنسية،  واللغة  العلمية  ا�واد 
مدرس�  توظيف  إلــى  بــالــوزارة  حــدا 
وكندا،  وبلجيكا  وبلغاريا  رومانيا  من 
اللغة  يتقن  مغربيا  وجدنا  كلما  وكنا 
الفرنسية، يتم إلحاقه مباشرة بالتعليم 
الثانوي، كما تمت ا�ناداة عبر اإلذاعة 

لاللتحاق بالتدريس كواجب وطني.

 ولعله من هنا، أي منذ إخالل فرنسا 
االتفاقية  احترام  وعــدم  بتعهداتها، 
ا�درس�  ولجوء  معها  وقعناها  التي 
الجماعي،  االنسحاب  إلى  الفرنسي� 
بدأت معالم األزمة في تعليمنا، خاصة 
فيما تعلق باألساتذة ا�ؤهل� لتدريس 

ا�واد العلمية باللغة الفرنسية.

 إذن ترون بداية األزمة، من انسحاب 
األطر الفرنسية؟

إلى  بــاإلضــافــة  بالضبط،  نعم   
كبيرا،  خطئا  شخصيا  أعــتــبــره  مــا 
العلمية،  ا�واد  بتعريب  ا�تعلق  وهو 
في  بالعربية  ا�تمدرس  يتلقاها  حيث 
التعليم� اإلعدادي والثانوي ليصطدم 

بها مفرنسة في التعليم العالي، وهذا 
للطلبة  بالنسبة  مشاكل  خلق  بالطبع 
وحتى لألساتذة، وفي نظري، وجب أن 
نؤقلم تعليمنا مع فلسفة العو�ة التي ال 
مناص لنا منها، مما يستلزم االنفتاح 
الفرنسية،  جانب  إلى  لغات  عدة  على 
العليا  ا�صلحة  تقدير  الضروري  فمن 
التوجه  اختيار  وجب  ولذلك  للبالد، 
بلدا  ا�غرب  الذي يجعل من  الصحيح 
ا�جاالت  كافة  في  ومتطورا  مصنعا 

أن  نعلم  ونحن  والتقنية،  العلمية 
قط  نفرط  لم  ــزدوج،  م تعليم  تعليمنا 
النظام  وواقع  األم،  العربية  لغتنا  في 
علينا  يــفــرض  الــعــا�ــي  االقــتــصــادي 
يكون  لغات، حتى  هكذا  على  االنفتاح 
التي  التحديات  مستوى  في  ا�غرب 

تفرضها العو�ة واقتصاد السوق.
التعريب  مسار  أخرى،  ناحية  ومن 
سبع  أو  لست  اعتماده  تم  الــذي  هذا 
للمتعلم�  إحـــراجـــا  خــلــق  مــــرات، 
مرة  كل  وفي  أسلفت،  كما  ولألساتذة 
اتــخــاذ  ــي  ف ــتــذبــذب  ال مــالمــح  تظهر 
أقول  ال  تعليمنا  جعل  مما  القرارات، 
أســوء  فــي  متموقعا  ولكن   ،zفــاشــال{
ال  بالطبع  ــذا  وهـ الــعــا�ــيــة،  ــب  ــرات ا�
ــغــرب وسمعة  ا� مــكــانــة  ــالءم مــع  ــت ي
ا�غرب، لألسف الشديد، الوزراء الذين 
الحيوي،  القطاع  هذا  على  يتعاقبون 
ــرة لــتــجــارب  يــخــضــعــونــه فــي كــل مـ
وتوجهاتهم  رؤاهم  تعكس  وتوجهات 
األثر  سالب  له  يكون  بما  الشخصية 
التعليمية  التربوية  ا�نظومة  على 
أن  إلى  اإلشــارة  وتجدر  عامة،  بصفة 
القانون اإلطار ا�عروض على البر�ان، 
من شأنه أن يفرض االستقرار ا�طلوب 

للمنظومة.
وتجمعات  لقاءات  عدة  أقيمت  لقد 
اللجان،  من  العديد  وهيكلت  وندوات، 
ــجــاوز تلك  ــت لــكــن فـــي كـــل مـــرة ال ت
الخالصات والتوصيات فضاء األوراق 

التي كتبت عليها.
بقي  التعليم  أن  لنا  يظهر  هنا،  من 
على  وزير  كل  وأفكار  قناعات  حبيس 
التعامل  حدة، ولم يكن واضحا مسار 
الذي ينص على ضرورة  الدستور  مع 
وضع خطة ناجعة للتعليم، والتي كانت 
للتعليم  أعلى  مجلس  خلق  تستلزم 
تفعيله  يتم  لم  أنــه  الحقا  ظهر  الــذي 
إلى حدود نهاية 1999 وبداية 2000 
الوطني  ا�يثاق  مع 
حيث  لــلــتــعــلــيــم، 
الحاجة  ظــهــرت 
لضرورة  ا�لحة 
إصــــــالح جـــاد 
 ، للمنظومة

وأننا  خاصة  شاملة،  تنمية  لخلق 
العديد  عبر  العالم  ــدول  ب مرتبطون 
ــات والــبــروتــوكــوالت  ــي ــاق ــف مـــن االت
تولي  التي  والصناعية  االقتصادية 
مناص  ال  لذلك  لبلدنا،  نوعيا  اهتماما 
لنا من تعليم متميز وبكل اللغات التي 
من  بما  العالم،  مع  تواصلنا  تسهل 
اقتصادنا  على  بالنفع  يعود  أن  شأنه 

وصناعاتنا ومجتمعنا.
 ما تعليقكم على من يقول أن التعليم 

بلدنا  يف  التعليم  مستقبل  هو  اخلصوصي 
وأن التعليم العمومي أقل جودة وكفاءة؟

 قطعا ال، أنا لست مع هذا الرأي، 
العمومي  التعليم  لــي،  وبالنسبة 
بمرجعية  واحد،  تعليم  والخصوصي 
راجع  بينهما  الفرق  وربما  واحــدة، 
لكون ا�درسة الخصوصية لها بعض 
ا�درسة  في  فرة  ا�تو  غير  اإلمكانات 
ا�درسة  كــون  ذلــك،  ومــرد  العمومية، 
تالمذتها،  عــدد  بحكم  الخصوصية 
فأكثر  فيها،  ومتحكم  عليها  مقدور 
ا�دارس الخصوصية إقباال، ال يتجاوز 
وهــنــاك   ،1000 الــــ  تــالمــذتــهــا  عـــدد 
أقل،  أو  مائة  منخرطيها  عدد  مدارس 
من  توفر  ربما  ا�حدودة  األعداد  فهذه 
تطور  ا�ــدارس  تلك  يجعل  ما  الطاقة، 
بنياتها االستقبالية، ويبدو ذلك بجالء 
وأولــيــاء  التالميذ  مــع  التعامل  فــي 
األمور، ولعل هذه بعض مظاهر التميز 
الخصوصي  التعليم  به  يحظى  الذي 

ليس إال.

من  الكثير  األخيرة  اآلونــة  كثر يف   
اللغط وشد احلبل بني من يسمون أنفسهم 
التعاقد،  عليهم  فــرض  الــذيــن  ــذة  األســات
واحلكومة، حول صيغة إدماج هؤالء. كيف 
تقيمون أنتم هذا اإلشكال إن صح التعبير؟

استراتيجية  أعتبر  شخصيا،   
ــة. هـــذه  ــيـ ــابـ ــجـ ــد إيـ ــ الـــتـــعـــاقـــد ج
على  تلتف  بالطبع  االستراتيجية 
على  ناجعة  بصفة  التعليم  مشاكل 
التغلب  يمكن  بحيث  الجهة،  مستوى 
التربوية  األطــر  في  الخصاص  على 
جهويا، كما أنها تيسر عملية االنتقال 
على  للطلبات  االستجابة  حيث  مــن 
ذلك،  كل  من  وا�هم  الجهة،  مستوى 
بكثير  يتجاوز  الجهوي  التوظيف  أن 
تعي�  بحكم  ا�ــعــوقــات  مــن  الــعــديــد 
أساتذة في نفس الجهة التي ينتمون 
مع  التأقلم  إشكالية  يحيد  مما  إليها، 
مناطق  باختالف  ا�ختلفة  الــعــادات 
ا�غرب. فعندما كان التعي� عن طريق 
في  مشاكل  عدة  هناك  كانت  الــوزارة، 
ا�درس�  من  والعديد  التعيينات  تلك 
بيئيا  التأقلم  في  صعوبات  وجــدوا 
ولغويا مع ساكنة ا�ناطق التي عينوا 
في  جمة  صعوبات  عــن  ناهيك  بها، 
تحقيق طلبات االنتقال من مكان آلخر، 
أكثر  مناطق  تــواجــد  ــى  إل باإلضافة 
ازدحاما مقابل مناطق تعرف خصاصا 
هذه  كل  أن  أرى  وشخصيا،  مهوال، 
التوظيف  مع  نهاية  ستعرف  ا�شاكل 
وجيها  سببا  أرى  ال  لذلك  الجهوي، 
كانت  إذا  إال  اللهم  البعض،  لرفض 

هناك مرامي وخلفيات ال نعلمها.

صيغ  العتماد  أخيرا  الـــوزارة  جلأت 
جـــديـــدة لــتــوظــيــف املـــــدرس ومــنــهــا على 
والتعاقد  املــبــاشــر  الــتــوظــيــف  اخلــصــوص 
بتكوين قصير املدى. هل يف نظركم أن هذا 

االختيار يخدم املنظومة التربوية؟
 ا�درس هو الفاعل األساسي في 
قدرته  خالل  من  التعليم  جودة  تحديد 
على تصريف أهداف الدولة من البرامج 
تكوين  يبقى  وبــالــتــالــي  ــة،  ــدراســي ال
تزويد  يجب  كما  ضــروريــا،  ا�درس� 
النظام التربوي باألطر الالزمة الكافية 

من هيأة ا�راقبة والتأطير التربوي.
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بات موضوع تعريب المواد التعليمية في منظومتنا التربوية مع ما رافقه من احتجاجات عارمة ل�ساتذة المتعاقدين، هدفا 

لكثير من الرؤى التحليلية التي أسالت ما يكفي من المداد لتجلية خلفيات ومسببات مظاهر هذه ا�زمة، التي باتت تنخر الجسد 
التعليمي في بالدنا في وقت حسمت فيه معظم دول العالم، ومنذ أمد بعيد، مقومات توجهاتها التعليمية، بينما الزلنا نحن 

لم نحسم بعد في طبيعة اللغة التي سوف نعتمدها في مسارنا الدراسي والهيكلة القانونية للمدرسين المتأرجحة بين 
والترسيم. العقدة 

وبين هذا وذاك، تتيه بوصلة التدريس في بالدنا، لتصطف مجموعة من ا�سئلة حاول ا�ستاذ عبد الفتاح بوزوبع، مسؤول سابق 
بوزارة التربية الوطنية، ا°جابة عنها من خالل هذا الحوار الذي أجراه مع جريدة «ا�سبوع».

نحن نعلم أن تعليمنا تعليم مزدوج، لم 
نفرط قط في لغتنا العربية األم، وواقع 
النظام االقتصادي العالمي يفرض علينا 

االنفتاح على هكذا لغات، حتى يكون 
المغرب في مستوى التحديات التي 
تفرضها العولمة واقتصاد السوق



في مجالس منتخبة بقيدومي ا�مارسة االنتخابية 
ا�رشح�  لوائح  من  األولى  بالصفوف  فازوا  الذين 
(يعني راس السوق)، ومؤطرة بـ}خردةz من األقسام 
}القسمة  إطار  في  العشرات  ضمن  من  االجتماعية 
األقسام  وال  وسياساتها،  ا�جالس  فال   ،zوالنصيب
أنقذت  ا�يدانية  وتجاربها  ــة  ــ اإلداري ودرايــاتــهــا 
تغزو  التي   zالتسول }حرفة  تغلغل  من  العاصمة 
وتوزيع  منظم  وتنسيق  محكمة  بخطة  األماكن  كل 
لألدوار وتحديد للخريطة }التسوليةz، مما قد يحفز 
عاصمة  }الرباط  عن  اإلعــالن  طلب  على  ا�تسول� 

.zالتسول اإلفريقية
وفي هذه العاصمة، يمول الرباطيون من ضرائبهم 
وبا�اليير، عدة مراكز اجتماعية، واحد منها للمساك� 
ذات  ا�راكز  والباقي من  مليارا و300 مليون،  يكلف 
التسميات اإلحسانية التي }تدمي القلوبz، تتصرف 
إلدخال  فقط  لها،  ال حصر  ومادية  عينية  ثروات  في 
السعادة على من باسمهم ومأساتهم تصرف ا�اليير. 
وها هي العاصمة مرشحة (كالعادة) في كل شهر 
رمضان ألن تتحول إلى عاصمة الدراويش، بعاهات 
وإعاقات مصطنعة، ومناظر مأساوية مفبركة وتعذيب 
 zلـ}السعاية جريمة)،  ذاتها  حد  في  (وهذه  أطفال 
 zبهم واستغالل ا�رضى وملفاتهم لعرضها كـ}طعم
الصطياد ا�حسن�، فيتحول التسول في العاصمة 
يفوق  لكل متسول  للدخل بمدخول  إلى حرفة مدرة 

ألف درهم في اليوم خالل الشهر الفضيل.
واألقسام  ا�جالس  �عظم  االتهام  أصابع  ونوجه 
االجتماعية، بتشجيع ارتكاب هذه }الجرائمz، علما 
أخطر  من  العاصمة  لتطهير  أصال  موجودة  أنها 
األنوار،  مدينة  تشويه  تعدت  التي  الفتاكة  األوبئة 
من  مرضى  وحرمان  األطفال   zخطف{ في  وا�تمثلة 
العالج، الستعمالهم دروعا بشرية لقنص الصدقات.

اإلداريــة  ومجالسها  ا�راكز  تلك  كل  جــدوى  فما 
ألن   zمؤهلة{ أصبحت  الــربــاط  بينما  ــا،  ــه وإدارات
شهر  وفي  إفريقيا،  في   zالسعاية{ عاصمة  تصبح 
حق  من  بات  لذلك،  العا�ية؟  إلى  تصل  قد  رمضان 
ماليير  تتبخر  أين  عن  البحث  الرباطي�،  وواجب 
إلى  يتعرضون في كل شهر رمضان  اإلحسان وهم 

هجوم من ا�تسول�.
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 بقلم: بوشعيب ا�دريسي
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رباط الفتح تزينت الستقبال خير الشهور

الرباط  سكان  عــدد  كــان   ،1913 سنة  في   ❐
 2397 اليهود  21036 نسمة، ومن  ا�سلم�  من 
وكانت  الرباطي�،  من   %15 حوالي  أي  نسمة، 
لهم محكمة خاصة حسب تعاليم ديانتهم بزنقة 
 zقصر السوق بحسان، تحولت اليوم إلى }خربة
األسرة،  قضاء  تجربة:  من  مرت  بعدما  مهجورة 
في ح�، }يتربصz بها اليوم لوبي العقار لهدمها 
مدينة  الرباط  كانت  وإذا  بعمارات،  واستبدالها 
للتراث اإلنساني، فإن تلك ا�حكمة هي أيضا من 

التراث اليهودي، يجب صيانته والحفاظ عليه. 

❐ بينما خصص مجلس الجماعة مبلغ 15 مليونا 
 13 يمتد طوله على مسافة  لصيانة شواطئ وساحل 
الذي  ا�نصور،  يعقوب  مقاطعة  مجلس  برمج  كلم، 
 60 مبالغ:  الساحل،  هــذا  مساحة  نصف   zيحكم{
لتأثيث مكاتبه،  للتزي� والحفالت، و40 مليونا  مليونا 
و20 مليونا للعتاد ا�علوماتي، و20 مليونا أخرى للعتاد 
مالي�  و10  التقني،  للعتاد  مالي�  و10  الكهربائي، 
للدراسات.. فهل تكتشف هذه الدراسات بأن الساحل 

أهم من هذه }الفقاعاتz ا�الية؟

قضى  سنة   20 بـــ  االستعمار  عليه  حكم   ❐
في  نجح  ثم  القنيطرة  سجن  في  سنت�  منها 
االستقالل،  إلى  الشمال  في  منه واختبأ  الهروب 
الفتاح  عبد  ا�رحوم  ا�جاهد  الوطني  البطل  إنه 
سباطة، الذي كان رئيس مجلس حسان في بداية 
مقاطعة  في  شــارع  سمي  وباسمه  التسعينات، 
اليوسفية، وينتمي ا�رحوم إلى عائلة رباطية لها 
فرع في تطوان، لجأت إليهما سنة 1609 بإذن من 
السلطان موالي زيدان، هاربة بدينها من األندلس. 

إنه نموذج لرؤسائنا الذين رحلوا.

ا�ــواقــف  تجسمها  عــمــالقــة،  تخلف  وصــمــة   ❐
آهلة  أزقة  وسط  ا�تغلغلة  النقل  لعربات  العشوائية 
إنسانية،  حتى  وال  قانونية  غير  وبصفة  بالساكنة، 
الــراحــة  فــي  السكان  لحقوق  صـــارخ  انتهاك  فــي 
مكانة  بتشويه  تقوم  وهي  واألمــن،  والنظافة  والهدوء 
وهدير  بصراخ  لها،  مثيل  ال  بفوضى  األنــوار،  مدينة 
جدران  على  والراكب�  السائق�  وتبول  ا�حركات، 
البنايات، وغسل الطاكسيات ا�توجهة إلى مدن قريبة 

وبعيدة، وهذه الكارثة مسكوت عنها.. إلى متى؟ 

العربي،  األدب  عميد  العالمة  من  شهادة 
عائلة  حق  في  الــجــراري،  عباس  األستاذ 
األصغر  الجهادين  في  مجاهدة  رباطية 
واألكبر، عائلة مل�، ألقاها ضمن محاضرة 
وافية شارك بها في الندوة العلمية بتاريخ 
20 فبراير 1998، نقتطف منها هذه الفقرة 
األستاذ  }ا�ناضل  كتاب:  في  دونــت  وقــد 
((أسرة  قال:  حيث   ،z�مل الرشيد  محمد 
يجمع  ويكاد  نسبها،  أصل  من  بدءا  مل�، 
أن  األعــالم،  تراجيم  ا�ــؤرخــون من خــالل 
هذه  يجلي  إذ  أندلسي،  مل�  أوالد  أصل 
ينتسبون  ممن  لهم  ا�ترجم  كل  النسبة، 
اآلتي  وإن ورد بخط عبد هللا مل�،  إليها، 
ذكره: أنه سوسي األصل، فهي ترجمة أبي 
محمد عبد هللا مل� ولدا ذكر ولده أحمد، 
قال دينية: }ووجدت بخط يده في آخر سفر 
�ا  لكن  األصــل،  سوسي  أنه  الدخيرة،  من 
فاوضت بعض قرابته ممن له خبرة بذلك، 
البعض  أن  إال  أصال،  أندلسيون  أنهم  قال 
ذهب  قد  كان  األندلس  من  أتى  ممن  منهم 
إلى سوس واستوطنه فصار عقبه بسبب 
ووصف   ،zوأعــلــم وهللا  إليه  ينتسب  ذلــك 
والدنا رحمه هللا بيت مل� بحسن السمت 
والسيرة، وذلك ح� ترجم �حمد بن ناصر 
مل�، إذ قال: }كان حسن السمت والسيرة، 
البيت  البيت،  هــذا  عليه  عــرف  مــا  ــك  وذل

ا�ليني األندلسي الرباطيz)) انتهى.
ــادة مـــن الــعــالمــة  ــه ــش وتـــأتـــي هـــذه ال
الجليل، للحسم في جذور العائلة ا�لينية، 
استيطانها  وتأكيد  الرباطية،  األندلسية 

بسوس العزيز. 

ونــحــن مــقــبــلــون عــلــى شهر 
رمضان األبرك، ال شك تتذكرون 
ــرحــوم  ــورة، ا� ــصـ صــاحــب الـ
التاجر-  العلوي،  علي  مــوالي 
ــت- في  ــوق ــي ذلـــك ال الــفــريــد ف
البلغة  مــن  التقليدي  اللباس 
رحمه  كان  وقد  الطربوش،  إلى 
هللا مشهورا بأناقة هذا اللباس 
 zمخزنية{ وبصناعة  الكامل 
متجره  وكان  مناسبة،  وأثمنة 
ال  كان  حيث  القناصل،  بشارع 
فريضة  أداء  للرباطي�  يطيب 
الصوم والصالة في رمضان، إال 
وهم بلباس من تصميم وحياكة 
موالي علي، تغمده هللا برحمته.

كم عدد خيريات العاصمة؟ 
وبأي منهجية تدبر أمورها؟ 
ومن ا�ستفيدون من خدماتها 
وما  االستيعابية؟  وطاقاتها 
هي وضعية أثاثها وعتادها؟ 
الصحية  الــحــالــة  هــي  ــا  وم
ــة  ــي ــل ــائ ــع ــة وال ــي ــس ــف ــن وال
لنزالئها، وقد تأهل القائمون 
بتبرير  ــهــا،  ــزالئ ن بــرعــايــة 
ا�ــاليــيــر الــتــي يــتــبــرع بها 
الجماعة  عبر  الــربــاطــيــون 
من  عينة  هــذه  لتسييرها؟ 
بشأن  ا�طروحة  التساؤالت 
أن  بعد  الــربــاط،  خــيــريــات 
 zا�وزعة{ التسميات  تعددت 
االجتماعية  ا�ــراكــز  عــلــى 
ا�منوحة  ا�يزانيات  بتعدد 
كــان  وإذا  ضــرائــبــنــا،  مــن 
يجهلون  ا�ــنــتــخــبــ�  جـــل 
يعلم  وال  مــقــراتــهــا  حــتــى 
 zا�نصبون{ إال   zدواخلها{
في مناصب ا�جالس اإلدارية 
ــعــات بــالــصــرف،  ــي ــوق ــت وال
بــإبــداء  نــحــن  نستبق  فــلــن 
ا�وضوع،  في  مالحظة  أيــة 
بل  سلبية،  وال  إيجابية  ال 
مقبلون  ونــحــن  نــقــتــرح، 
والرأفة  الرحمة  شهر  على 

واإلحــســان،  والــبــر  والخير 
الخيريات  أبـــواب  كــل  فتح 
ا�نتشرة في أرجاء العاصمة 
جماعة  ــي  ف وضــواحــيــهــا، 
من  ا�ستفيدة  عتيق،  عــ� 
ــوال مــجــالــس الـــربـــاط،  ــ أمـ
ومصاريفها  البنايات  ومن 
ــم  ــ ــوره ــ ــ� وأج ــ ــف ــ ــوظ ــ وا�
والسيارات  وتعويضاتهم 
والتلفونات ونفقاتها وعالج 
النزالء وأدويتهم وتأمينهم... 
إلخ، وذلك من أجل أن تطمئن 
ماليير  �آل  وترتاح  القلوب 
على  تــوزع  التي  الرباطي� 
اإلحسانية،  ا�راكز  مختلف 
وبميزانية  باسم  مركز  وكل 
وإدارة ومجلس إداري وطاقم 
وبــمــنــاســبــة شهر  مــســيــر، 
الجماعة  فلتفتح  رمــضــان، 
ومجلس  العمالة  ومجلس 
الجهة،  ومجلس  العمالة 
هــذه  ــ�  ــم ــداع ال بصفتهم 
ولوجستيكيا،  ماليا  ا�راكز 
األبـــواب ا�ــوصــدة في وجه 
ا�واطن�، للتواصل أوال مع 
 ،z�مسجون }الشبه  هــؤالء 
وثانيا لصلة الرحم مع أناس 
الصحة  ــيء:  كــل شـ ــقــدوا  ف

األســري،  ــدفء  وال والعائلة 
وأيــضــا عــن أشــيــاء أخــرى 
عنها  تكشف  قــد  نجهلها، 
النهار  في  مفتوحة  زيــارات 
الرباطيون  ليطلع  والليل، 
ــر أمـــوالـــهـــم،  ــى مــصــي ــل ع
على  والتخفيف  و�ساندة 
ــزالء مـــن الــوحــدانــيــة  ــنـ الـ
إليهم  واالستماع  والعزلة 
ــة  ــات صــداق ــالقـ لــنــســج عـ
أواصــر  مــن  محروم�  بــ� 

القربى.
تقدمها  هدية  أحسن  إن 
الــربــاط،  لسكان  ا�ــجــالــس 
هي جعلهم أقارب وأصدقاء 
لــلــمــحــرومــ� وا�ــقــهــوريــن 
ا�ــحــبــوســ� فــي ا�ــراكــز، 
ــى ا�ـــســـجـــونـــون  ــتـ ــحـ فـ
وا�حكومون  الحقيقيون 
ــارة  زي لهم حــق  بــاإلعــدام، 
(ونعتذر  واألصدقاء  األهــل 
على هذا التشبيه) إال نزالء 
رمضان  في  فهل  خيراتنا.. 
ســيــســتــنــشــقــون الــحــريــة 
لنعوضهم  بعناقنا  واألمــل 
عمن فقدوه وعما يفتقدونه؟

ــا عـــلـــبـــة ســـــوداء  ــ ــه ــ إن
للمنتخب� يصعب فتحها.
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ــالت  ــمـ ــرون حـ ــ ــذكـ ــ ــتـ ــ تـ
ــم  ــهـ ــرمـ ــ� وكـ ــبـ ــخـ ــتـ ــنـ ا�ـ
 zصوت{ لكل  ومساعداتهم 
يستقر  إن  ــا  ومـ مــحــتــاج، 
الصندوق  في  الصوت  هذا 
ــخــابــي، حــتــى يــذوب  ــت االن
ــمـــحـــى مــــن الــــذاكــــرة  ويـ
عليه  ويــجــب  االنــتــخــابــيــة، 
أخــرى،  ســنــوات   6 انتظار 
لـــتـــرمـــيـــم ذلـــــك الـــصـــوت 
تجربة  ــي  ف ــه  ب لــلــمــغــامــرة 
من  تكون  مــا  كثيرا  ــرى  أخ
والئم وغنائم وكالم معسول 
ووعود تتبخر مع الهواء، وال 
نعتقد أن أي رباطي سيلدغ 
مرة أخرى من هذه الطريقة 
السخيفة، حيث عم السخط 
 zالعارم على تلك }ا�خلوقات
هللا  يعلم  التي  االنتخابية 
في  تنتظرهم  التي  البهدلة 

القادم من االستحقاقات.
لهم  منتخبينا  أن  وبما 
موائد  تنزيل  فــي  تــجــارب 
الـــــزرود أثـــنـــاء الــحــمــالت 
االنــتــخــابــيــة، فــلــمــاذا ال 
يلتمسون الصفح والتصالح 
رمضان،  في  الرباطي�  مع 

ويفتحون  التسامح،  شهر 
الجديدة  منازلهم  ــواب  أبـ
ويـــدعـــون نخب  ــحــة،  ــري ا�
وجبات  لــتــنــاول  أحيائهم 
بمعدل  جــمــاعــيــا  اإلفـــطـــار 
في  درب  أو  حـــومـــة  ــل  كـ
شهر  يمضي  ولــن  ــوم،  ــي ال
 300 الـ  ويكون  إال  رمضان 

أعضاء  هــم  الــذيــن  منتخب 
الغرف  دون  الرباط  مجالس 
ملزمة  ستكون  التي  ا�هنية 
بــاتــبــاع مـــبـــادرة زمــالئــهــم 
خلقوا  قد   ،zاألصـــوات{ في 
عفوية   zبـ}مناظرة الحدث، 
وترميم  لترقيع  محاولة  في 
وب�  بينهم  ا�فقودة  الثقة 

تم  إذا  وخصوصا  السكان، 
الذين  جيوب  مــن  تمويلها 
تسببوا في تدمير هذه الثقة.

القريب، كان  ا�اضي  ففي 
بــدور  يقومون  ا�نتخبون 
مؤسسة  ب�  البريد  ساعي 
الحريرة  تقدم  عربية  خيرية 
والتمر،  والخبز  والبيض 

مختارين،  مستفيدين  وب� 
بينما  ا�مولون،  هم  وكأنهم 

هي }صدقةz من آخرين.
قلب  فعليهم  الــيــوم،  أمــا 
ــتــاحــهــا  ــت الــصــفــحــة، واف
ورد   zالـــتـــوبـــة{ ــات  ــعــالق ب
االعتبار واإلنصات للمواطن 
وذلــك  بأهميته،  وإشــعــاره 
ــه  ــداء آرائ بــإشــراكــه فــي إبـ
حول مشاكل وبرامج وحلول 
وح�  تهمه،  التي  للقضايا 
اإلفــطــار  طــعــام  يقتسمون 
عند  ذلــك  فــإن  منازلهم،  في 
 zممحاة{ يعتبر  الرباطي�، 
ارتكبها  جسيمة  ألخــطــاء 
أبناء  حــق  فــي  ا�نتخبون 
الــربــاط  هــذه  الفتح،  ربـــاط 
الشامخة بتاريخ صومعتها 
ذات الـ 8 قرون من الحضارة 
والجهاد، والواقفة كالجندي 
 zــود هللا ــنـ ـــ}جـ بـ حـــارســـة 
الضريح الشريف ومسجده، 
طيلة  إليهما  يحجان  اللذين 
ا�ؤمنون  ــارك،  ــب ا� الشهر 
في  بربهم  ا�باشر  لالتصال 
كل صالة، وأيضا في صالة 

التراويح.

أسرار العاصمة
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هل يفعلها المنتخبون طيلة شهر رمضان؟



عبر  متفرقة،  اتــصــاالت  فــي 
بعض ا�غاربة ا�قيم� بإسبانيا، 
عن   ،zــوع ـــ}األســب ل خاللها  مــن 
امــتــعــاضــهــم واســتــيــائــهــم من 
عليها  يــقــدم  الــتــي  التصرفات 
رئــيــس ا�ــفــوضــيــة اإلســالمــيــة 
ــاج  بــإســبــانــيــا، الـــســـوري }ريـ
محاولته  في  وا�تمثلة   ،zططري
السياسة  فــي  ا�ــغــاربــة  إقــحــام 
نيل  ــا  ــه ورائ مــن  يسعى  الــتــي 
ا�ناصب والتقرب إلى السلطات 

اإلسبانية.
من  العديد  اعتبره  ما  وهــذا 
األم،  ببلدهم  ا�رتبط�  ا�غاربة 
كان  حيث  لقضيتهم،  خيانة 
الغرض من إنشاء هذه ا�فوضية، 

هو الدفاع عن اإلسالم وا�سلم� 
بعيدا  ومساجدهم،  ومراكزهم 
عن السياسة، وليس التقرب إلى 
دواليب  داخــل  الجهات  بعض 
ــة ونــيــل  ــي ــان الــحــكــومــة اإلســب

رضاها.
ا�غاربة  مــن  العديد  ويــقــول 
هذه  أن  ــصــاالت،  االت نفس  فــي 
ا�فوضية ظهرت حقيقة نواياها، 
التي  ــام  ــ األيـ هـــذه  خــصــوصــا 
انتخابات  إسبانيا  فيها  تشهد 
رئيس  خــرج  حيث  تشريعية، 
منصبه،  في  الخالد  ا�فوضية، 
خالله  من  ضرب  صحفي  ببيان 
األم  لوطنهم  ا�ــغــاربــة  انتماء 
ــرض الــحــائــط، ووصــفــهــم  ــع ب

بلدهم  ذكر  دون  إسبان  بكونهم 
األصلي، وهذا ما اعتبره العديد 
سواء  ا�غاربة،  ا�واطن�  من 
أو  الجنسية  على  الحاصل� 
خيانة،  هناك،  فقط  القاطني� 
لكونهم مرتبط� ببلدهم األم رغم 

كل الظروف واألوضاع.
هذا  أصدره  الذي  البيان  لكن 
}السوريz باسم هيئة ا�سلم� 
من  أغلبها  ــتــي  وال بإسبانيا 
مباشر  بشكل  انحاز  ا�غاربة، 
ا�سلم�  وحث  السياسة،  إلى 
صناديق  إلـــى  ــراع  ــ اإلسـ عــلــى 
التصويت  أجــل  مــن  االقــتــراع 
ا�فوضية  رئيس  اعتبره  الــذي 
(أي  وطنيا  واجــبــا  اإلسالمية 

تربطه  وال  إســبــانــي)،  واجـــب 
الذي  األصلي  بالبلد  عالقة  أي 
يتخلف هــذا األخــيــر فــي دعــوة 
لصالح  لالنتخاب  ا�ــواطــنــ� 

بلدانهم في وقت االنتخابات.
ا�راقب�،  من  العديد  ــرى  وي
ما  ــم  رغـ ا�ـــغـــرب،  دور  ــاب  غــي
بعض  على  أمـــوال  مــن  ينفقه 
بإسبانيا،  والجمعيات  الهيئات 
تأطير  عن  بدورها  غابت  والتي 
يشهد  حيث  ا�غاربة،  ا�سلم� 
الحقل الديني با�ملكة اإليبيرية، 
الحاج  رحيل  بعد  قاتال  فراغا 
يترأس  كــان  الــذي  علي،  محمد 

الفيدرالية اإلسالمية بإسبانيا.
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 األسبوع
ــحــرب بــ� حـــزب الــعــدالــة  يــبــدو أن ال
والتنمية وحزب األحرار في شخص عزيز 
قابلة  أضحت  إنها  بل  تهدأ،  لن  أخنوش، 
لالشتعال في كل مرة، وتستغل أي محطة، 
بمجلس  الشفوية  األسئلة  محطة  آخرها 
ــؤخــرا، حيث  الــنــواب، الــتــي انــعــقــدت م
هللا  عبد   zالبيجيدي{ في  القيادي  استغل 
أن  قبل  أخنوش  ليهاجم  الفرصة،  بوانو، 

يرد عليه هذا األخير بنفس القوة.
تنظيم  بمناسبة  أخنوش  هاجم  بوانو 
والذي  للفالحة،  الدولي  مكناس  معرض 
حيث  مؤخرا،  فعالياته  عن  الستار  اسدل 
نبهه إلى أن وزارة الفالحة، ورغم الدعوات 
}ا�غرب  مخطط  تقييم  بضرورة  ا�لكية 
معرض  ــالل  خ بــذلــك  تقم  لــم   ،zــر ــض األخ
نقول  ما  لنا  أن  }علما  األخــيــر،  الفالحة 
فيه، حيث لنا مقترحات نريد أن نتقدم بها 

ولكن لم تعطونا الفرصةz، يقول بوانو.
وزاد بوانو في مهاجمة أخنوش، بسبب 
عدم إعالنه كذلك عن توقعات الحكومة من 

جرت  كما  السنة،  لهذه  الحبوب  محصول 
يختم  أن  قبل  ا�ــعــرض،  هــذا  في  الــعــادة 

الفالحة  وزارة  سعي  بــضــرورة  هجمته 
مكناس عوض  معرض  فضاءات  بناء  إلى 

بلوغه  رغــم  خيام  في  تنظيمه  استمرار 
الدورة 14.

أخنوش لم يفوت الفرصة لرد هجومات 
بوانو عليه، ومن خالله إلى وزراء العدالة 
بمساءلة  بــوانــو  طالب  حــ�  والتنمية، 
وزراء حزبه عن ا�عارض وا�ناظرات التي 
وزارة  عكس  على  بتنظيمها  يلتزمون  ال 
الفالحة، أما عن عدم بناء الحكومة ألروقة 
بعنف  أخنوش  رد  فقد  بمكناس،  ا�عرض 
مهمتها  الـــوزارة  أن  مؤكدا  بوانو،  على 
الفالحة وليس بناء ا�عارض، وأن معرض 
مكناس ينظم من طرف جمعيات وليس من 
طرف الحكومة، }هيا تفضلوا وابنوا أنتم 
مقراته  لكراء  مستعدون  ونحن  ا�عرض 

منكمz يقول أخنوش في رده على بوانو.
أما فيما يخص عدم اإلعالن عن توقعات 
حصيلة ا�وسم الفالحي في منتوج القمح، 
فرد أخنوش سببه إلى تقديم تاريخ تنظيم 
جرت  حيث  بمكناس،  الفالحي  ا�عرض 
العادة أن تكون التوقعات في نهاية أبريل، 

وهو تاريخ تنظيم ا�عرض الفالحي.
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عيـن علـى الشمال
إعداد: زهير البوحاطي

ما يجري  ويدور � المدن

مختصرات شمالية

اس
كن
م

¢SÉæµe ‘ »MÓØdG ¢Vô©ŸG ∫ƒM QGôMC’Gh á«ªæàdGh ádGó©dG ÚH ±ÓN

ــاب الــحــراســة  ــل غــي ــي ظ ف
السواحل  ببعض  وا�ــراقــبــة 
ــعــة لــعــمــالــة تــطــوان،  ــاب ــت ال
وتواطؤ بعض الجهات، سواء 
السلطوية وا�نتخبة، أضحت 
الشواطئ  هــذه  مــن  الــعــديــد 
الرمال  لناهبي  مفضلة  قبلة 
نحو  ــدرات  ــخـ ا�ـ ولــتــهــريــب 

أوروبا وخاصة إسبانيا.
وفي الجماعة الترابية أزال، 
البيئة وحقوقيون،  دق خبراء 
ــال  ــر، حــي ــطـ ــخـ ــوس الـ ــ ــاق ــ ن
يواجهها  الــتــي  الــتــهــديــدات 
البحري  اإليكولوجي  النظام 
في ظل استمرار ظاهرة سرقة 
التي  الشواطئ،  من  الــرمــال 
العوامل،  هذه  بسبب  تحولت 
ــى شــواطــئ مــهــجــورة بعد  إل
عقب  طالتها  التي  التشوهات 

السرقة.
وجه  على  ــر  األمـ ويتعلق 
سيدي  بشاطئ  الخصوص، 
يعد  ــم  ل ــذي  الـ ــســالم،  ال عبد 
صالحا ألي شيء بسبب كثرة 

الشاحنات  وأثار  الرمال  نهب 
طلوع  ــى  إل ليال  تعمل  الــتــي 
ــع بعض  الــفــجــر بــتــواطــئ م
الطريق  تمهد  التي  الجهات، 
السرية  العمليات  هــذه  أمــام 

الــرمــال  بنهب  تتعلق  الــتــي 
ا�صالح  من  ترخيص  ــدون  ب

ا�ختصة.
ــدرك  ورغـــم تــدخــل رجـــال ال
ــراءات  اإلجــ وتــشــديــد  ا�لكي 

من  العديد  أن  إال  الرقابية، 
ا�نطقة  تدخل  التي  الجهات 
ولهم  اختصاصهم  نطاق  في 
الــســلــطــة ا�ــطــلــقــة فـــي هــذه 
تناميا  تعرف  التي  ا�نطقة 
الرمال  نهب  لظاهرة  خطيرا 
نحو  ــدرات  ــ ــخ ــ ا� وتــهــريــب 

أوروبا، فإن ذلك لم يأت أكله.
وفي نفس السياق، وبسبب 
العشوائي  الــبــنــاء  انــتــشــار 
السرية  التجزئات  وتــوســع 
تطوان،  مدينة  تعرفها  التي 
الرمال  على  الطلب  تضاعف 
ا�نهوبة والتي هي أقل تكلفة 
مــن الــرمــال ا�ــرخــصــة، حيث 
ــول مــصــادر مــحــلــيــة، أن  ــق ت
ومسؤول�  نافذين  أشخاصا 
القريبة  الجماعات  بــإحــدى 
الذين  هم  تطوان،  عمالة  من 
تهريب  عملية  على  يقدمون 
الــرمــال وا�ــخــدرات على حد 
الشواطئ  هــذه  عبر  ــواء،  سـ
ا�سؤولية  فيها  تغيب  التي 

ويحضر فيها األقوياء.

نائب يطالب ببناء مقر للمعرض والوزارة تؤكد أن مهمتها ليست هي البناء

الــكــهــربــائــيــة  األســـــالك  الزالـــــت   ■
من  ا�زيد  تحصد  بتطوان  العشوائية 
كهربائية  صعقة  أودت  بعدما  األرواح، 
بحياة الشاعر محسن أخريف وهو يلقي 
بساحة   zالكتاب }عيد  معرض  في  كلمة 
توفى  وقبله  ا�اضي،  األسبوع  الفدان، 
 ،2016 سنة  بــدايــة  جماعي  مستشار 
التي تسببت  الكهربائية  الصعقة  بنفس 
فيها العشوائية التي تطبع هذا القطاع، 
با�دينة  الكهربائية  األسالك  معظم  ألن 
للمراقبة أو الصيانة  عارية، وال تخضع 
أو التغطية، لذلك فهي تصبح آلة قاتلة.

سنة،   14 العمر  من  تبلغ  تلميذة  وفاة   ■
بمدينة   zالــوفــاء{ بــإعــداديــة  تـــدرس  كــانــت 
إلـــى سكنها  رجــوعــهــا  خـــالل  ــش،  ــرائ ــع ال
ليتم  أرضا  سقطت  بعدما   ،2 ا�نارة  بتجزئة 
فارقت  حيث  اإلقليمي  ا�ستشفى  إلى  حملها 
ظروف وصفت  في  ا�اضي  األسبوع  الحياة، 
على  تدخل  العامة  النيابة  جعل  بالغامضة، 
من  ا�عنية  للجهات  تعليماتها  وتعطي  الخط، 
الحادث  هذا  مالبسات  في  تحقيق  فتح  أجل 
الحي  سكان  وإلى  الطفلة  ألسرة  واالستماع 

الذي تقطن به.

األجرة  سيارات  أصحاب  يشتكي   ■
من  الشمال،  بجهة  الكبير  الحجم  من 
ــة قد  ــدول تــوقــف الــدعــم الـــذي كــانــت ال
التاكسيات  استبدال  أجل  من  شرعته 
أكده  ما  حسب  جديدة،  بأخرى  القديمة 
بطلباتهم  تقدموا  الــذيــن  مــن  العديد 
الستبدال  دعم  على  الحصول  أجل  من 
تاكسياتهم، حيث تفاجئوا بتوقف الدعم 
مما  إخبار،  دون سابق  القطاع  هذا  عن 
يطرح العديد من التساؤالت على وزارة 
الداخلية التي أطلقت هذه ا�بادرة التي 

ماتت في مهدها؟  

هل هو تواطؤ المسؤولين؟
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تايمة  بــأوالد   zبنك }البريد  وكالة  تعرضت 
للتخريب من طرف عسكري مطرود من  مؤخرا 
صفوف القوات ا�سلحة ا�لكية، وأفادت مصادر 
مطلعة أن هذا العسكري السابق الذي يبلغ من 
العمر حوالي 50 سنة، حل بالبنك ا�ذكور على 
الساعة الثانية من صباح يوم السبت، وحاول 
لم  لكن  اآللــي،  الصراف  من  مالي  مبلغ  سحب 
ذلك في حالة  ليدخل بعد  يكن بحسابه رصيد، 
الواجهة  بتخريب  إثرها  على  قــام  هستيرية 
بالحي  ا�تواجدة  البنكية  للمؤسسة  األمامية 
بواسطة  تايمة  أوالد  مدينة  وســط  اإلداري 
تدخل  الحادث،  وقوع  بعد  ومباشرة  الحجارة، 
إلى  الجانح  بمحاصرة  وقام  الليلي  الحارس 
باعتقاله  وقامت  األمنية  الدورية  وصلت  أن 

ومعاينة األضرار التي لحقت بالوكالة.

عرض  إمكانية  خبر  األنــبــاء،  بعض  تــداولــت 
سنيما }الصحراءz، والتي تعتبر الذاكرة ا�حلية 
للبيع،  االنــبــعــاث،  �دينة  والفنية  والثقافية 
واستنكر مهتمون بالشأن الثقافي، هذا األمر في 
تدخل  على ضرورة  ثبوت صحته، مشددين  حال 
الجهات الوصية لوقف العملية، كما طالب آخرون 
واقتنائها  بالتدخل  ألكادير،  الجماعي  ا�جلس 
صونا  بتالبورجت،  ثقافي  مركب  إلى  وتحويلها 
لهذه الذاكرة واستثمارا في بنيات تحتية ثقافية 

تعزز الرصيد العمراني الثقافي با�دينة.

اختار سياح أجانب جمع األزبال بشاطئ مدينة 
عن  وانخرطوا  ا�اضية،  يوم الجمعة  أكــاديــر، 
طواعية في حملة نظافة كبرى للشاطئ من األزبال 
والنفايات التي تجمعت فيه، وتباينت اآلراء حول 
ب�  ا�ذكورة،  الحملة  في  السياح  مشاركة هؤالء 
بالجانب  اهتمامهم  بدليل  طبيعية،  اعتبرها  من 
ومن  الطبيعية  الفضاءات  على  وغيرتهم  البيئي 
إلى  رسالة  اعتبرها  من  وب�  الشاطئ،  ضمنها 
لتنقية  الجهود  تكثيف  بضرورة  األمر  يهمه  من 
الشاطئ من كل األزبال التي تراكمت عليه، بينما 
مصالح  بــأن  البلدي،  ا�جلس  مــن  مصدر  رأى 
بشكل  الشاطئ  لتنقية  بــدورهــا  تقوم  البلدية 
لهذا  وآلــيــات  نظافة  عمال  وخصصت  يــومــي، 
اليوم�  خالل  النفايات  كثرة  وأرجــع  الغرض، 
البحر  وهيجان  ا�ناخية  الظروف  إلى  األخيرين، 

االستثنائي. 

القضائية  للشرطة  الوالئية  ا�صلحة  أحالت 
مؤخرا،  ا�ختصة،  العامة  النيابة  على  بأكادير، 
يبلغان  القضائية،  السوابق  ذوي  من  شخص� 
في  لالشتباه  ــك  وذل سنة،  و24   20 العمر  من 
عصابة  بتكوين  تتعلق  قضايا  فــي  تورطهما 
ا�وصوفة  السرقات  فــي  متخصصة  إجرامية 

والسرقات تحت التهديد بالسالح األبيض.
وكانت مصالح األمن قد أوقفت ا�شتبه فيهما، 
واألبحاث  التحريات  من  بمجموعة  قيامها  بعد 
السرقات  مــن  مجموعة  تسجيل  خلفية  على 
الكسر،  طريق  عــن  تجارية  محالت  ــل  داخ مــن 
حيث  محدد،  إجرامي  أسلوب  باستعمال  وكــذا 
أوضحت األبحاث ا�نجزة، ضلوع ا�شتبه فيهما 
في ارتكاب سرقة بالكسر من داخل محل�، األول 
إلصالح الدراجات بحي بنسركاو، واستوليا منه 
محل  داخل  من  والثانية  ناريت�،  دراجت�  على 
ذاته، فضال عن  بالحي  النقالة  الهواتف  إلصالح 
تورطهما في ارتكاب مجموعة من السرقات تحت 
أقنعة،  وباستعمال  األبيض  بالسالح  التهديد 
وال   ،zبنسركاو{ وقنطرة   zالبياريتز{ بحديقة 
من  ا�كثفة  أبحاثها  تواصل  األمن  مصالح  زالت 
هذه  في  تورطهم  في  ا�شتبه  باقي  إيقاف  أجل 
هوياتهم  تحديد  بعد  وذلك  اإلجرامية،  األفعال 

بشكل كامل.

تم مؤخرا اعتقال ناشط حقوقي وجمعوي من 
إنزكان،  ألمن  القضائية  الشرطة  عناصر  طرف 
طرف  من  عليها  أحيلت  شكاية  على  بناء  وذلك 
مصادر  حسب  االبتدائية،  با�حكمة  ا�لك  وكيل 
ظهور  في  القضية،  وقائع  وتتلخص  مطلعة، 
كذلك،  مــزورة  رسمية  بأختام  مــزورة  مستندات 
لدفع  الضحايا  يدعو  من طرف مجهول  تستعمل 
أموال بحساب بنكي مفتوح بوكالة بنكية بمنطقة 
تراست مقابل استفادتهم من محالت تجارية في 
ا�صالح  تحريات  على  وبناء  مستثمرين،  ملكية 
على  اليد  تم وضع  القضائية،  للشرطة  اإلقليمية 

العنصر األساسي في العملية.

  األسبوع 
}فيال  ــامــة  إق ســكــان  يشتكي 
أنفاz بدار بوعزة، التابعة لعمالة 
البيضاء-  الــدار  جهة  النواصر، 
الذي  الكبير  الظلم  من  سطات، 
يعانون منه، بسبب أحد ا�قاول� 
الــذي  ا�نطقة،  بهذه  ا�عروف� 
ضرب بعرض الحائط كل األعراف 
للتعمير،  التنظيمية  والقوان� 
ــظــار  ــام أن ــ ــا أمـ ــه ــي خــرق ــتـ والـ
ــدم على  ــ�، بــعــدمــا أقـ ا�ــســؤول

القانون،  خارج  إقامات  بناء 
أضرت كثيرا بجيرانه، وذلك 
في  طابق�  من  منازل  ببناء 
مكان مخصص فقط لإلقامات 
هذا  حــول  حيث  الــخــاصــة، 
شبه  بناء  إلى  الهادئ  ا�كان 
جمالية  شـــوه  عــشــوائــي، 
مترين  أضـــاف  كما  ا�ــكــان، 
والــهــواء  الشمس  ليحجب 
عــلــى الــجــمــيــع، نــاهــيــك عن 
جميع  تعم  الــتــي  الفوضى 
ا�ــجــاورة، بسبب  اإلقــامــات 

ا�ساحة الكبيرة (6 هكتارات) 
تجمع  ــى  إل سيحولها  التي 
سكني ال يليق تماما بالسمعة 
دار  منطقة  بها  تتمتع  التي 

بوعزة (انظر الصور رفقته).
 ،zا�ظلومة{ الساكنة  هــذه 
 10 يوم  راسلت  أن  لها  سبق 
عامل  مــن  كــل   ،2018 غشت 
عمالة  على  الجاللة  صاحب 

بوعزة،  دار  وبــاشــا  الــنــواصــر، 
إلى  باإلضافة  ا�قاطعة،  وقائد 
رئيس جماعة دار بوعزة، مطالبة 
للوقوف  للتفتيش،  لجنة  بإرسال 
عن كثب على كل هذه الخروقات، 
ــن حـــلـــول تــرضــي  ــلــبــحــث عـ ول
الشديد،  ولألسف  لكن  الجميع، 
مازال الجميع ينتظر هذه اللجنة 

لحد كتابة هذه السطور.

البيضاء
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مراكش

 عزيز الفاطمي
مــــن أجـــــل تــحــقــيــق 
تعيشه  مــا  مــع  تــنــاغــم 
ــة الــحــمــراء من  ــن ــدي ا�
ضمن  كـــبـــرى  أوراش 
البرنامج ا�لكي }مراكش 
 ،zالــحــاضــرة ا�ــتــجــددة
األوراش  هــذه  أن  وبما 
الرسمي  الدخول  دخلت 
باب  حــي  إلــى  والفعلي 
انتظار  طول  بعد  دكالة، 
الحي  لــســكــان  ــب  ــرق وت
الـــتـــواقـــ� إلصــالحــات 
بجزء  ولــو  تفي  واسعة 

إلى  وتطلعاتهم  انتظاراتهم  من  بسيط 
حي أرقى، أو الحصول على الحد األدنى 
الحمالت  أثناء  ا�عروضة  الــوعــود  من 
األوراش  هــذه  وبمناسبة  االنتخابية، 
ا�فتوحة بأطراف الحي وا�ناسبة شرط، 
الجهات  تنبيه  الحدث، وجب  وبناء على 
ومسؤوليته،  موقعه  حسب  كل  ا�عنية، 
إلى التفكير مليا وآنيا، في خلق فضاءات 
من  أنجز  ما  نحو  على  الرياضية  القرب 
مالعب بمختلف األحياء ا�راكشية تنفيذا 
باالهتمام  القاضية  ا�لكية  للتعليمات 

بالرأسمال الالمادي.
نعم أيها ا�سؤولون، إن شباب حي باب 
عدم  بسبب  الحرمان  من  يعانون  دكالة، 
توفرهم على فضاءات ترفيهية ورياضية 
الرياضية  ا�ــمــارســة  فرصة  لهم  تتيح 
وصقل مواهبهم وتفجير طاقاتهم بشكل 
هذه  تحقيق  في  وأمــال  وسليم،  إيجابي 
األمنية، نتقدم باقتراح متواضع نعرضه 
على  وهو  والعقد  الحل  أهل  أنظار  على 
وتجهيز  هيكلة  إعـــادة  التالي:  النحو 
الفضاء ا�عروف عند أهل الحي بـ}ملعب 
الشراشرz ا�تواجد بجنبات السور ا�طل 
على قصر البلدية بشارع محمد الخامس، 
وجعله نموذجا من نماذج مالعب القرب 

الرياضية.
لعمدة  األول  فــالــنــائــب  ــارة،  ــإلشـ ولـ
ا�دينة،  مقاطعة  مجلس  ورئيس  ا�دينة 
لكونه   ،zالشراشر }ملعب  جيدا  يعرف 
انتظار  وفي  دكالة،  باب  حي  أبناء  أحد 
القرار،  أصحاب  إلى  الرسالة  تصل  أن 
عن  للحديث  الحارثي،  جنان  إلى  نعرج 
الحافلة التي تحمل على لوحتها الرقمية 
يؤكد  مما  األحمر،  باللون   zجيم{ حرف 
على  وهي  الجماعي،  للمجلس  ملكيتها 
شكل خزانة للكتب مرابضة بهذه الحديقة 
لألسف  تذكر،  فائدة  دون  طوال  لسنوات 
الشديد، وقد بدأت تتهالك في انتظار أن 
اإلهمال  بسبب  متالشيات  إلــى  تتحول 
وأثار عوامل الطبيعة، ليتم طرح السؤال: 
الحافلة  هــذه  لتحرير  الوقت  يحن  ألــم 
سراحها  وإطــالق  السجنية  حالتها  من 
بغية  وعجالتها  �حركها  الــروح  وإعــادة 
استغالل وظيفته الطبيعية مع تعويضها 
الحارثي  جنان  داخــل  خــزانــة  بإنشاء 
بتصميم متميز ينسجم مع جمالية ا�كان 
ومزودة بما جد من كتب ومراجع مختلفة 
وجعلها في متناول الراغب� في القراءة 

وا�طالعة؟
إلى  الــرســالــة  تصل  أن  انــتــظــار  فــي 

العنوان ا�قصود، يبقى األمل قائما.

 ôjô–h Üô≤∏d Ö©∏e AÉæÑd »°ûcGôe ìÎ≤e
óMCG É¡«a CGô≤j ’ »àdG áfGõÿG

17 كواليس جهويةكواليس األخبارالعدد:  1025الخميس   02 ماي 2019

سطات

  نور الدين هراوي
يتم  أن  بــدون  إغالقها  من  قليلة  سنوات  بعد 
مسؤولي  طرف  من  مبرمجا  كان  كما  إصالحها 
الوزارة الوصية الذين أمروا بإغالقها دون تحديد 
 zأجل لذلك، تتعرض ا�درسة االبتدائية }الخنساء
ا�وجودة في مركز ا�دينة كأقدم مدرسة با�دينة، 
ولها تاريخ عريق وسمعة طيبة في تخريج أفواج 
مغربية،  وشخصيات  وأطـــر  وكـــوادر  متعددة 
من  وتحولت  وللتخريب،  لإلهمال  (تتعرض) 
إلى  والتعليم،  التحصيل  في  نموذجية  مدرسة 
الشوارع  وأطفال  ا�تسول�  لنوم  ومكان  مرتع 
في  ويتسببون  العمومية  مرافقها  في  يبيتون 
التي  ا�ــجــاورة  للساكنة  والفوضى  الضجيج 
رفعت شكايات إلى كل ا�سؤول�، حيث أصبحت 

فضاءاتها وساحتها مطرحا للنفايات.
ــذا ا�شهد  ــالل ه ــن خ ــصــدد، وم ــذا ال ــي ه وف
الدرامي لهذه ا�ؤسسة التعليمية، يتساءل الرأي 
إلى  التعليم،  لقطاع  ا�تتبع�  وكل  ا�حلي  العام 
متى ستبقى هذه }ا�درسةz مغلقة دون أن تباشر 
فيها اإلصالحات ا�وقوفة التنفيذ، كما وعد بذلك 

مسؤولون تربويون سابقون؟
 zوقد كان مشاعا، أن تتحول مؤسسة }الخنساء
الفنون  لــتــدريــس  مــدرســة  ــى  إل ــالح،  اإلصــ بعد 
خالل  من  ذلك  يتحقق  ولم  وا�سرح،  وا�وسيقى 
الرؤية االستراتيجية اإلصالحية، حيث  مضام� 
أجل  من  ضخمة  ميزانيات  لها  ورصدت  برمجت 
لسان  على  جاء  كما  إصالحها  بوتيرة  التعجيل 
ا�سؤول التربوي اإلقليمي ا�عفى من مهامه، غير 
أنه ال شيء تحقق، وبقيت }الخنساءz على حالها 
لتخفيف  ا�تمدرس�  وجه  في  أبوابها  تفتح  ولم 
مكتظة  لها  مــجــاورة  أخــرى  ــدارس  م عن  العبء 
ا�درسة  من  إليها  القادم�  التالميذ  من  بأفواج 
شأن  شأنها  ا�نسية  النموذجية،  التاريخية 
االبتدائية،   zالفاسي }عــالل  التاريخية  ا�درسة 
لحزب  التربوي  تدبيرها  في  تابعة  كانت  التي 

االستقالل.
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الخزانة اِّـرابضة بجنان الحارثي

تلكس

على  ــرا،  ــ ــؤخ ــ م لـــصـــوص  أقـــــدم 
مالي�   3 مــن  أزيــد  على  االســتــيــالء 
ونصف ا�ليون من داخل محل إلعداد 
الخبز بجماعة سيدي بيبي باشتوكة 
مطلعة  مصادر  ذكرت  وقد  باها،  أيت 
وقع  الحادث  بــأن  تصريحاتها،  في 

إثر تسلل اللصوص إلى داخل ا�حل 
أثر لسرقتهم، ما يرجح  دون ترك أي 
فرضية فتح قفل الباب بمفتاح خاص،
مجهولة  وجهة  إلى  يفروا  أن  قبل 
عمليتهم  تــنــفــيــذ  ــد  ــع ب مـــبـــاشـــرة 

اإلجرامية.



آخر  لــي  كــان  التسعينات،  مطلع  فــي 
لقاء مع نجم اإلخراج السينمائي، ا�خرج 
عاطف سالم، الذي كان يعيش أزمة صحية 
صعبة دون أن يعلم أو أعلم أنا بأنه كان 
سيرحل عن هذا العالم بنفس ا�رض، وهو 
مرض القلب الغادر، يومها استقبلني في 
تأجيل  مني  وطلب  كبير،  بترحاب  بيته 
وبعد  الغذاء،  طعام  نتناول  حتى  الحوار 
ذلك جلسنا معا في ا�كان الذي كان يفضل 
ليستعيد  فيه  انــفــراديــة  لحظات  قضاء 
العاطفية  با�تاعب  الحافل  حياته  شريط 

مقابل النجاحات السينمائية.
وكان أول سؤال لي، عن ا�رأة التي كان 
}ا�رأة  أثر في حياته، فقال لي:  لها أكبر 
فقد  حياتي،  في  حاضرة  وستظل  كانت 
للمرأة  مثاال  دائما  أفالمي  بطلة  كانت 
أصعب  مواجهة  على  ــادرة  ــق ال القوية 
ا�واقفz، فقلت له: }ال تتهرب من سؤالي، 
أثــرت  التي  ا�ـــرأة  هــي  مــن  تعرف  فأنت 
 ،zآخــر إنــســان  أي  مــن  أكثر  حياتك  فــي 
فقاطعني قائال: }تقصد نبيلة؟ أنا نسيت 
تنكرها  أنسى  لن  ولكنني  منها،  زواجــي 
فسألته:   ،zعليها لجميلي  ونسيانها  لي 
}وهل صدرت عنها إساءة لك لهذه الدرجة 
 ،zالتي جعلتك تتحدث عنها بهذه الطريقة؟
من  أكثر  إســـاءة  هناك  ــل  }وه أجابني: 
تجاهلها لي في حواراتها الصحفية، بل 
وصل بها األمر إلى حد أنها أنكرت زواجنا 
جملة وتفصيال، ولم تعترف بأنني تلقفتها 
الشهرة،  عن  البعد  كل  بعيد  وجه  وهي 
فصنعتها ومنحتها النجاح وا�ال وا�جد 
بعد أن كانت مجرد خادمة في بيتي. لقد 
البطولة  دور  على  حصولها  سبب  كنت 
الذي  العدوية،  رابعة  فيلم  في  ا�طلقة 
الزال يحصد نجاحا ساحقا ويحتل مكانة 
تاريخ  في  األفــالم  أفضل  ب�  الــصــدارة 
السينما العربية، ومقابل هذا، ماذا فعلت 
التي  البيضاء  نبيلة؟ لقد ضربت األيادي 
قدمته لها بعرض الحائط بعد أن حققت 
تتذوق  جعلتها  أن  وبعد  مبتغاها  مني 
عالقاتي  بفضل  والنجاح  الشهرة  حالوة 
مع ا�خرج�، وخاصة بعد دورها في هذا 
حصولها  في  السبب  يعود  الــذي  الفيلم 
على دور البطولة فيه لعالقتي الطيبة مع 
}هل  وسألته:   ،zمصطفى نيازي  ا�خرج 
كانت  عبيد  نبيلة  بأن  الكالم  بهذا  تقصد 
مع  هــذا  الـــدور؟  بهذا  القيام  تستحق  ال 
العالم  عبر  ا�شاهدين  مالي�  بأن  العلم 
هذه  أبهرتهم  أجمع،  العالم  بل  العربي، 
رابعة  للزاهدة  بطريقة تجسيدها  الفنانة 
}أنا  لي:  فقال   ،zالعدوي إسماعيل  بنت 
نبيلة  قيمة  التقليل من  بكالمي  أقصد  لم 
الفنية أو التلميح إلى ضآلة موهبتها، أبدا 
وأبدا، فنبيلة فنانة من الدرجة األولى، لكن 
أن يسند لها ا�خرج نيازي مصطفى دور 
البطولة ا�طلقة في هذا الفيلم، وهو كما 
تعلم فيلم كبير، ونيازي مصطفى معروف 
لبطالت  اختياره  عند  الشديد  بــحــذره 
وأبطال أفالمه، فقد كان اختياره لها وهي 
في مطلع حياتها الفنية في سنة 1963، 
بفضل تدخلي وتأثيري الشديد عليه، حيث 
ناشدته بأن يعطيها تلك الفرصة فلم يتردد 
في ا�غامرة بمنحها هذا الدور الرئيسي 
هنا  ومن  الفيلم،  كهذا  تاريخي  فيلم  في 
كانت انطالقتها في عالم الشهرة وا�جد، 
مبتغاها؟  نالت  أن  بعد  فعلت  ماذا  ولكن 
لحظة غضب  في  الطالق  مني  طلبت  لقد 
كرامتي  ألن  الفور،  على  لها  فاستجبت 
تبقى دائما فوق أي اعتبارz، فسألته: }لقد 
قيل بأن نبيلة عبيد كانت تتعرض للتعنيف 
ماذا  منك،  زواجها  فترة  خالل  والضرب 
تقول في ذلك؟z قال: }وهل تصدق يا رمزي 

أنا مخرج معروف  مثل هذه الخزعبالت؟ 
باحترامي للمرأة وتقديري لرقة مشاعرها، 
فكيف يمكنني أن أه� ا�رأة التي عشقتها 
والتي جعلتني بزواجي منها أسعد رجل 
في العالم، وللحقيقة والتاريخ، ففي اليوم 
الذي رميت فيه يم� الطالق على نبيلة، 
كانت قد تجاوزت معي كل الحدود حيث لم 
تعد تقيم لزواجنا أدنى اعتبار، وفي إحدى 
الليالي دخلت متأخرة بعد تصويرها لعدة 
مشاهد من فيلم جديد كانت بصدد تجسيد 
اجتناب  منها  فطلبت  فيه،  البطولة  دور 
أي  أن  بيتنا وأعتقد  إلى  العودة متأخرة 
زوج في العالم كان سيتخذ نفس ا�وقف، 
فثارت في وجهي وأرغت وأزبدت وتلفظت 
في حقي بعبارات نابية قائلة لي بالحرف: 
أنت في سن أبويا وعايز تخليني عجوزة 
ونجاحي  شبابي  عز  في  لسه  أنــا  زيــك. 
إنه  عجوز  لــواحــد  أسمح  ممكن  ومــش 
أحالمي  على  البيت ويقضي  في  يركنني 
هي  العبارات  تلك  فكانت   ،zوطموحاتي
عليها  كأس صبري  أفاضت  التي  النقطة 
وعلى تصرفاتها، فرميت بكأس قهوة كان 
أنها  لـله  والحمد  اتجاهها  في  يدي  في 
الضربة  لتلك  التعرض  وتجنبت  قفزت 
الخطيرة مني بسبب شدة غضبي، فذهبت 
الــنــوم وجمعت  غــرفــة  ــى  إل الــفــور  على 

وهي  وماكياجها  األســاســيــة  مالبسها 
عليها  فرميت  بالطالق،  مطالبة  تصرخ 
يم� الطالق فورا، ولكن في اليوم ا�والي، 
حاولت استرضاءها وهي في بيت أهلها 
أستغني  أن  مستحيل  بأنني  لها  وقلت 
الغضب  وأن  حياتي  كــل  وأنــهــا  عنها 
لفظيا  أطلقها  جعلني  الــذي  هو  الشديد 
فقط، غي أنها تمسكت بالطالق ورفضت 
في  زواجنا  انتهى  وهكذا  محاوالتي،  كل 
نبيلة  نجحت  وبعدها  أنساها،  لن  لحظة 
ا�خرج�  من  أطلب  وكنت  هائال  نجاحا 
في  لها،  كبيرة  أدوار  وإسناد  تشجيعها 
ح� أنها كانت تتجاهلني وتنكر أية صلة 
به  فانتقلت   ،zهللا سامحها  بنجاحها  لي 
زمن  في  }عشت  وسألته:  آخــر  �وضوع 
كانت فيه األفالم تنتهي بقبلة الزفاف ب� 
للسينما  أضفت  فماذا  والبطلة،  البطل 
حياتي  مطلع  }مــنــذ  ــال:  قـ  ،zالــعــربــيــة؟
معايير  عن  بعيدا  طريقي  شققت  الفنية، 
األفكار،  نفس  تجتر  كانت  التي  اإلخــراج 
فاخترت الخروج من بالتوهات التصوير 
وتوجهت  متداولة،  كانت  التي  الداخلي 
بالحياة  اللصيقة  االســتــويــوهــات  ــى  إل
مع نجوم  }تعاملت  فسألته:   ،zالواقعية
ستظل أسماؤهم خالدة في تاريخ صناعة 
السينما لعربية، فمن هو النجم أو النجمة 

الذي ترك أثرا بليغا في نفسك؟z، فانهمرت 
النجم  أنسى  }لن  وقــال:  عينه  من  دمعة 
ا�رحوم  كبير،  كلمة  معاني  بكل  الكبير 
في  معه  تعاملت  الـــذي  أبــاظــة،  رشـــدي 
بدايات مشواره، فعندما كنت أخبره بأني 
أريده في الغد في الساعة الثامنة صباحا 
النطالق التصوير، فإنه كان يأتي متأهبا 
للعمل في السابعة والنصف، وكان رجال 
الحدود،  أبعد  إلــى  القلب  وطيب  مهذبا 
بمختلف  الخمور  يشرب  كان  أنه  ورغــم 
أنواعها، فقد كانت أخالقه الطيبة ونفسه 
الصافية، مبعث احترام كان يشمله به كل 
هللا  رحمة  معه  تعاملوا  أو  عرفوه  الذين 
عليه، هذا إضافة إلى أنه كان رجل نكتة 
من الطراز األول، وأذكر أنه ذات يوم، كنا 
في االستوديو، فنشب جدال حاد ب� فريد 
شوقي وب� يحيى شاه� خالل تصوير 
فيلم جعلوني مجرما، فتدخل رشدي ب� 
حتخلوني  مش  إنتو  لهما:  قائال  االثن� 
أتوب من اإلجرام. إنتو نسيتو إن عنوان 
الفيلم ده جعلوني مجرما، لو مبطلتوش 
يا  عيال  يــا  جريمة  فيكم  أرتــكــب  خناق 
الــجــدال  فانتهى   ،zههههه صــايــعــ�.. 
شوقي  فريد  وتعانق  متعالية  بضحكات 
ويحيى شاه� بفضل تدخل رشدي أباظة، 
وسكت قليال ثم واصل ذكرياته قائال لي: 

}أما الطيبة الحنونة الرقيقة شادية، فقد 
تتأثر  وكانت  جدا،  قريبة  دموعها  كانت 
بكل شيء، وأذكر عندما مثلت في فيلم يوم 
من عمري، من إخراجي، فقد تم تصويره 
للعنب، وكانت تبكي كلما  كله في مزرعة 
انفردت بنفسها من فرط تأثرها باإلرهاق 
عامالت  منه  تعاني  كانت  الــذي  الكبير 
عندما  نجاحها  قمة  في  وكانت  ا�زرعة، 
لم  بشكل  الفن  واعتزلت  ربها  داعي  لبت 
إنها  بحيث  الفنانات،  من  غيرها  تفعله 
كانت أول نجمة تحجبت حجابا خالصا 
ولم  األضــواء،  عن  نهائيا  وابتعدت  للـه 
تفعل ما فعلت الكثير من الفنانات اللواتي 
ــي األضـــواء  بــقــ� ف تحج� ومـــع ذلـــك 
وتــصــريــحــات غريبة  فــاضــح  بــمــاكــيــاج 
وجلسات نميمة. أنا شخصيا أعتبرها من 
أروع النساء اللواتي عرفتهن في حياتي، 
نظرا لوفائها الكبير، فرغم أن رقم هاتفها 
ا�ستحيل  مــن  وصــار  جــدا  سريا  صــار 
يوم  ذات  فوجئت  فقد  صوتها،  سماع 
بعد عودتي من رحلة عالج إلى كليفالند 
األمريكية، وكنت في حالة صحية خطيرة، 
فوجدت  ا�نزلي،  هاتفي  رن جرس  عندما 
صاحبته  بادرتني  يلهج  حنونا  صوتا 
بالدعاء الحار لي بالشفاء وهي تبكي على 
الخط، فكانت صاحبة الصوت هي شادية 
بأنك  أسمع  مستحيل  لي:  تقول  وكانت 
يشفيك  ربنا  عنك،  اسألش  ومــا  مريض 
ويعافيك. يومها بكيت بكاء حارا من فرط 
تأثري بوفاء شاديةz، فسألته سؤاال يتعلق 
باختياراته الفنية: }لقد قررت منذ مطلع 
تغير عقليات  بأن  ا�هنية كمخرج  حياتك 
بفيلم  فبدأت  القصصية  ا�حاور  ورؤى 
فيروز،  بطولة  من  سيكولوجية،  عقدة 
وكان هذا الفيلم بمثابة ثورة في صناعة 
عن  به  ابتعدت  حيث  العربية،  السينما 
الطرق الكالسيكية في اإلخراج، فهل كنت 
متأثرا باتجاه عا�ي ما؟z، فأجابني: }لقد 
وصفني أنيس منصور باالنتماء للمدرسة 
أول مخرج يخرج  بأنني  وقال  اإليطالية، 
والديكورات  البالتوهات  من  بالتصوير 
اللصيقة  االستوديوهات  إلى  الداخلية 
رشحني  كما  اليومية،  الواقعية  بالحياة 
كمال ا�الخ، الحتالل الصفوف األولى في 
عالم اإلخراج، أما موسى صبري، فقد كتب 
عني موضوعا صحفيا لن أنساه، بحيث 
من  فيلم  أول  شاهد  عندما  بأنه  فيه  قال 
موسى  بحث  يافع،  شاب  وأنــا  إخراجي 
عني وسط الظالم الدامس في قاعة العرض 
ويعلن  بــحــرارة  ليقبلني  للفيلم،  األول 
للجميع بصوت جهوري عن ظهور عبقري 
جديد في اإلخراج السينمائي، ولن أنسى 
}وما هي  هذا ا�وقف ما حييتz، سألته: 
نوعية اإلخراج التي اخترتها في أفالمك: 
عقدة  كانت  اإلخراج،  عالم  دخلت  }عندما 
الفيلم تنتهي دائما بزواج البطل�، فقررت 
رفض الكثير من السناريوهات التي كانت 
الكالسيكية  الحكاية  هذه  حول  تتمحور 
واخترت نوعية السهل ا�متنع وعدم تكرار 
أفكار تم اجترارها لعقود وعقودz، وأنهيت 
حواري معه بسؤال هام: }ما هي القصة 
أو القصص التي تتمنى أن تتناولها في 
أفالمك ا�قبلة؟z، أجابني: }ليست قصصا، 
بل قضايا حساسة، فأنا أحلم بإخراج فيلم 
كبير عن فلسط� واألهــوال التي عاشها 
كما  الفلسطيني،  الشعب  يعيشها  والزال 
الراحل  ا�وسيقار  عن  فيلم  إنجاز  أتمنى 
فريد األطرش وشقيقته اسمهان، فأوظف 
ا�تعلقة  ا�علومات  كل  الفيلم  هــذا  في 
ا�سؤول� عن  لبعض  فيه  وأ�ح  بمقتلها 
أيضا  وأتمنى  القصيرة،  حياتها  إنهاء 

.zإنجاز فيلم كبير عن قناة السويس
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الصحفي رمزي صوفيا َّـ حديث مع اِّـخرج الراحل عاطف سالم

العدد:  1025الخميس  02 ماي 182019

ولد عاطف سالم في مدينة األبيض في السودان عام 1927، 
فيه  كان  الذي  الوقت  في  ا�صري  الجيش  ضباط  ألحد  ابنا 
شهادة  على  وحصل  ا�صرية،  ا�ملكة  من  جــزءا  الــســودان 
األول  فؤاد  جامعة  من  التطبيقية  الفنون  في  البكالوريوس 
(جامعة القاهرة)،  ودخل عالم السينما عام 1943 كممثل في 
فيلم }ماجدةz، وانتقل بعدها للعمل كمساعد ثالث للمخرج� 
حتى وصل إلى موقع مساعد أول ألهم ا�خرج� ا�صري� في 
وحلمى  وأحمد جالل  بدرخان  أحمد  مثل  األربعينيات  نهاية 
فيلمه  في   ،1953 عام  اإلخــراج  مع  رحلة سالم  وبدأت  رفلة، 
األول }الحرمانz من بطولة الطفلة فيروز، التي اعتبرت معجزة 
أمضى  سالم  عاطف  وا�خرج  التمثيل،  في  جيلها  بنات  ب� 
سنواته األخيرة وحيدا بعد أن فشل في ثالثة تجارب زوجية 
من قبل، كانت األولى في بداية حياته الفنية وكانت من خارج 
الوسط الفني وأثمرت عن ابنتيه ليلى وسلوى، ثم تزوج بعد 
ذلك من الوجه الجديد وقتها، نبيلة عبيد، التي انفصل عنها 
بعد سنوات قليلة من الزواج وبعد أن منحها نجومية كبيرة، 
ثم كانت آخر زيجاته من خارج الوسط الفني أيضا، ولكن هذا 

الزواج لم يستمر طويال مثل زيجاته السابقة.
البنته  بفقدانه  عنيفة  لهزة  سالم  عاطف  ا�خرج  وتعرض 
ليلى، التي ظل بعد رحيلها يعاني من عذاب نفسي كبير، كان 

ا�هرجانات  لحضور  ا�ستمر  بالسفر  عليه  التغلب  يحاول 
السينمائية، كما كان يجد بعض السلوان مع أحفاده من ابنته 
الثانية سلوى، غير أن تواتر السن� ومرور العقود ال يرحمان 
أحدا، والشيخوخة وا�رض ال يتركان أحدا على حاله، وهكذا 
بدأت صحة عاطف سالم في التدهور بسبب إصابته بارتفاع 
متواصل في الضغظ، مما أدى إلصابته بجلطة في ا�خ ابتعد 
على إثرها عنه تالميذه وأصدقاؤه النشغال كل منهم بأعماله 
نتيجة  النفسية  معاناته  زيــادة  في  هذا  فتسبب  الخاصة، 
شعوره بفقدان الود وا�حبة والوفاء، ورفض محاوالت كثيرة 
إلعادته �نزله بوسط القاهرة حتى ال تزداد آالم وحدته، وفضل 
أن يظل في ا�ستشفى الذي لم يكن يتردد عليه فيه سوى ابنته 
سلوى وبعض أصدقائه القدامى، كما كانت تتردد عليه ا�مثلة 
األسودz مع  }النمر  فيلم  في  قدمها  قد  كان  التي  وفاء سالم، 
ا�مثل أحمد زكي، والتي منحها اسمه الفني من فرط اقتناعه 

بموهبتها.
وظل يعاني من متاعب صحية متواصلة حتى فارق الحياة 
بعد أن أمضى عدة أيام في غيبوبة تامة نتيجة ارتفاع مفاجئ 
ا�خ، فكان رحيله خسارة  بالدم وجلطة في  السكر  في معدل 
عددا  ترك  حيث  العربي،  السينمائي  اإلخــراج  �جال  كبيرة 

كبيرا من أجمل ما قدمته السينما العربية.
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عباس  الشهيد  اغتيال  تم  ح� 
 ،1956 ا�سعدي في شهر يوليوز 
تم استدعاؤنا من طرف ولي العهد 
با�شور  العليا  القيادة  مقر  إلى 
السادسة  الساعة  على  بالرباط، 
محمد  االجتماع  وحضر  صباحا، 
ــصــري وســعــيــد بــونــعــيــالت  ــب ال
وعبد  بــوراس  الفيكيكي  ومحمد 
فأخبرنا  ــرادة،  ــ ب الحس�  ربـــه، 
سموه بأنه مبعوث من طرف محمد 
ا�سعدي  عباس  وأن  الخامس، 
اغتيل،  أو  اختطف  قد  يكون  ربما 
ال  األعمال  هذه  مثل  بأن  واصفا 
إلينا ونحن في  أن تنسب  ينبغي 
يقال  وأن  االستقالل،  عهد  أوائــل 
داخل  حكومة  نعيش  بأننا  عنا 
حكومة، وطلب منا انضمام جيش 
الجيش  إلـــى صــفــوف  الــتــحــريــر 
ا�لكي، فكان جوابنا بدون استثناء 
على  مــوافــقــون  بأننا  تـــردد،  أو 
وكان  التحرير،  لجيش  االنضمام 
الخطيب،  الدكتور  غياب  في  هذا 
ا�وجود كما سبق ذكره بالقاهرة، 
األمير  غادرنا  اللحظة،  هذه  وفي 
إلى  موقفنا  لينقل  الحسن  موالي 

والده ا�لك محمد الخامس.
علينا  خرج  وجيزة،  فترة  بعد 
بالضباط:  مرفوقا  الحسن  موالي 
والنميشي  والشرقاوي  الغرباوي 
األخيرين  وكلف  بنعمر،  وإدريــس 
فاس،  مدينة  إلى  فيلقيهما  بنقل 
باالتصال  شخصيا  كلفني  فيما 
مع الدكتور الخطيب وبااللتقاء مع 
سموه بدار السالح بفاس للبحث 

عن جثة عباس ا�سعدي.
بالدكتور  اتصلت  جهتي،  من 

إلى  وصــل  قد  فوجدته  الخطيب 
مدريد عند الدكتور حافظ إبراهيم، 
ــع، فــوعــدنــي  ــ ــه بــمــا وق ــرت ــب وأخ
بمنزل  اليوم  نفس  في  بااللتقاء 
و�ا  بالرباط،  ا�حجوبي أحرضان 
اتصلنا في الصباح، توجهنا فورا 
إلى دار السالح بفاس حيث وجدنا 
مائدة  على  الحسن  موالي  األمير 
كل من  إلى  أوامره  اإلفطار يعطي 
إلقامة  بنعمر  وإدريــس  النميشي 

بــتــاونــات،  للجيش  ــادة  ــي ق

بــعــدمــا بــلــغ إلــى 
علمه بأن من قام بعملية االغتيال 
التحرير  جيش  منطقة  قائد  هو 
وتكميال  حجاج،  كريم  بتاونات، 
لقضية عباس، أحيل إلى ما كتبته 
في مؤلفي }مسيرة التحريرz وإلى 

مقاالت صحفية أخرى موازية.
بأن  ا�ؤلف  قاله  ما  على  وردا 
يكن  لم  بالشمال  التحرير  جيش 
لقيادة  خــاضــعــا  وال  متجانسا 

واحدة وضم فصائل مختلفة، فهذا 
االستقالل،  بعد  فيما  إال  يثبت  لم 
للمقاومة  السرية  ا�نظمة  وأن 
مستقلة  كانت  البيضاء،  بــالــدار 
حزبي  أو  سياسي  تنظيم  أي  عن 
منذ تأسيسها في 7 أبريل 1951، 
أن  إلــى  خطها  على  واســتــمــرت 
انضم جيش التحرير إلى الجيش 

ا�لكي سنة 1956. 

ــك، أن  يــضــاف إلــى كــل ذلـ
التوتر الذي يشير إليه الكاتب في 
لم  فإنه  التحرير،  جيش  صفوف 
يسبق أن حصل أي توتر أو خالف 
يذكر داخل القيادة إال بعد انضمام 
جيش التحرير إلى الجيش ا�لكي، 
على  استولى  حيث  ذكـــرت،  كما 
ا�سؤولية فيه أشخاص ال علم لهم 

با�قاومة وال بجيش التحرير.
نقطة أخيرة البد من الرد عليها، 
عبد  الــدكــتــور  بــانــخــراط  تتعلق 

عبد  واألســتــاذ  بنجلون  اللطيف 
ا�جلس  فــي  اليوسفي  الرحمان 
للتوضيح،  للمقاومة،  الــوطــنــي 
اثن�: مجلس  فإن هناك مجلس� 
طرف  من  ا�نظم  بتطوان  ا�قاومة 
برئاسة  التحرير  جيش  قــيــادة 
ــن 24  الــزعــيــم عـــالل الــفــاســي م
معركة  نهاية  فــي  وكــان  عــضــوا، 
يضم  لم  ا�جلس  وهــذا  التحرير، 
عــضــويــة بــنــجــلــون والــيــوســفــي 
مجلس  الثاني،  ا�جلس  أما  معا، 
لسنة  التحرير  وجيش  ا�قاومة 
الثاني،  الحسن  عهد  على   1973
عبد  الــدكــتــور  عضوية  ضــم  فقد 
يحضر  لم  الذي  بنجلون  اللطيف 
في أي جلسة من جلساته بما في 
التأسيسي  ا�جلس  جلسة  ــك  ذل
ــا فيما  بــرئــاســة جــاللــة ا�ــلــك، أم
فلم  الــيــوســفــي،  ــاذ  األســت يخص 
ا�قاومة  بمجلس  أبدا عضوا  يكن 
وجيش التحرير هذا لسنة 1973.

ما  ا�تواضع هذا حول  ردي  إن 
أردت  الكتاب،  من  بعض  في  جاء 
شــؤون  تصحيح  فقط  خالله  مــن 
وجيش  ا�قاومة  بتاريخ  تتعلق 
العزيز،  الــوطــن  بــهــذا  التحرير 
وألــوانــا  أشــكــاال  يحتضن  الـــذي 
من خلق هللا، من جهة، ومن جهة 
ثانية، حتى نيسر الطريق ونجلي 
مسالكها أمام ا�هتم� من طلبتنا 
يقفون  ما  كثيرا  الذين  الباحث� 
مريبة  متناقضات  بــ�  حائرين 
تاريخ  فــي  الــخــوض  مــن  تنفرهم 

وكفاح هذه األمة.
انتهى
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بمالحظاتي  عليه  أعلق  ما  قــراءة  في  أرجع 
وأنا أقرأ ما كتبه أحد ا�ؤلف�، الذي ال أريد أن 
أذكر اسمه حتى ال أدخل في باب تحطيمه، كما 
القارئ  ((وأرجو  بقوله:  ذلك في مقدمته  طلب 
يقرأ  وهو  اسمي  ذكر  عن  يتجاوز  أن  لبحثي، 
في  وضعه  ما  ورغم  بالنقد))،  فيتناولني  لي 
طلبه كشرط على القارئ والناقد، فهذا ال يمنع 
من ذكر تصويب األخطاء دون إصابة صاحبها 
إمكانية  للقارئ  تكون  حتى  األقل  على  بذكره، 
بذكر  التصحيح  يستحق  مما  كتبه  ما  إصالح 
النص والصفحة، وللقارئ حق البحث، إلدراك 
ما وقع فيه الكاتب وما وقع  تصحيحه.. أصل 
في  مؤلف  أخطاء  في  }دراســة  ا�نقود  الكتاب 
بحثه:  في  قوله  أتناوله،  ما  وأول   ،zمؤلفات
((إنه في يوم الجمعة 21 يوليو 1952، أقيمت 
صالة الغائب في جميع مساجد تطوان، ترحما 
أعضاء  وتوزيع  الفرنسي،  القمع  شهداء  على 
اللجنة التنفيذية لحزب اإلصالح الوطني على 
واالحتجاج  التأب�،  كلمات  إللقاء  أماكن  عدة 
كتاب  في  جاء  ما  ا�ناضل�)).  مع  للتضامن 
أنه  ذلك  من  ا�غالطات،  من  كثير  فيه  ا�ؤلف 
 ،1952 يــولــيــو   21 الجمعة  يـــوم  فــي  كــتــب 
والصحيح هو سنة 1955 (انظر النص الكامل 
بعنوان  بنونة  ا�هدي  كتاب  في  والتصحيح 
ويتناول   ،(zالــحــرجــة الــســنــوات  }ا�ــغــرب.. 
شخصية  وهــو  ــاد،  زي أحمد  ا�رحوم  الكاتب 
وطنية مناضلة ضمن رجال ا�قاومة وا�ثقف�، 
كان  زياد  الراحل  أن  الكاتب،  قاله  �ا  وخالفا 
هذا  عن  وا�ــعــروف  الفرنسية،  باللغة  يكتب 
الكاتب، أنه من الكتاب الذين كتبوا كتبا باللغة 
باإلضافة  مطبوع،   zبامو{ أشهرها  العربية، 
(بأسماء   zالــعــلــم{ جــريــدة  فــي  كتاباته  ــى  إل
ذكر  ا�ؤلف  أن  انتباهي،  أثار  ومما  مرموزة)، 
األوقــاف،  وزارة  تصدرها   zأقـــالم{ مجلة  أن 
فيها  يكتب  ثقافية  مجلة  هي  ا�ذكورة  وا�جلة 
التحاد  تابع  أغلبهم  ا�غاربة  الكتاب  من  كثير 
بن  الرحمان  عبد  مديريها  ومن  ا�غرب،  كتاب 
السطاتي،  أحمد  تحريرها  ورئــيــس  عــمــرو، 
ومحمد إبراهيم بوعلو، وذكر ا�ؤلف أن كتاب 
لصاحبها  قصص  مجموعة   zوأنـــا }الحياة 
أحمد الوردي، والصواب أنها مجموعة شعرية 
وما  السعيدي،  والشاعر  الكاتب  لصاحبها 
 zذكره مؤلف الكتاب: }مجموعة ا�قاالت العشر
ولم  والشعر  القصة  تناولت  مجموعة  بأنها 
هناك  أن  علمي،  في  وما  صاحبها،  اسم  يذكر 
في  تكون  ال  وقد   ،zمجموعة{ اسم  تحمل  كتبا 
الشعر أو القصة، ومن تلك }ا�جموعاتz، كتاب 
سال،  أوقاف  ناظر  الرشيد،  إسماعيل  للمؤلف 

وتحتوي على عدة أعمال أدبية وإسالمية.
هذه  مثل  عن  نفسي  مع  تساءلت  لقد 
مكتباتنا  ــي  ف نــجــدهــا  الــتــي  الــحــاالت 
ا�ستعملة،  الكتب  عــرض  أســواق  وفــي 
وباألخص في الكتب العتيقة بمواضيعها 
ال  فهي  ذلــك،  ورغــم  الصفراء،  وأوراقــهــا 
أن  وا�ــالحــظ  علمية،  فــائــدة  مــن  تخلو 
هناك كتبا ألفت من طرف علماء وفقهاء، 
وأصبحت تحمل ردودا وشروحا، وأغلب 
ومنها  فقهية،  صبغة  تحمل  الكتب  هذه 
ومن  مجلة،  مــن  كهدية  يعطى  ــان  ك مــا 
إلى  الــديــن)  (لسان   zمجلة }هدية  تلك 
وتحمل  الثانية،  سنتها  في  مشتركيها 
القبض والرد على  }رسالة نصرة  عنوان 
الفرض  صــالة  فــي  مشروعية  أنكر  مــن 
 ..zللشيخ أبي عبد هللا محمد الحسناوي
بالحجج  الصحيح  }ا�نهاج  كتاب  وكذلك 
باألنبياء  التوسل  صحة  على  الواضحة 
رد  وهــو   ،zمطلقا وزياراتهم  واألولــيــاء 
أبو بكر الجزائري،  على بطالن ما ادعاه 
وهناك  بلخير،  بن  أحمد  شكور  تأليف 
 zكتاب بعنوان }اإلسعاد بمهمات اإلسناد
�ؤلفه عبد الحفيظ الفاسي، كما أن هناك 
ا�رسلةz، وهي محاضرة  }ا�صالح  كتاب 
وهناك  الشنقيطي،  األم�  محمد  للشيخ 
رشيد  لبنان  شاعر  }تحية  بعنوان  كتاب 
مراكش  لباشا  هــديــة  ــو  وه  ،zمــصــوبــع

التهامي الكالوي ا�زواري.
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السامية  ا�ــنــدوبــيــة  ــدت  أكـ
صــدر  تــقــريــر  ــي  ف للتخطيط، 
عنها مؤخرا، أن ا�غاربة الذين 
يتعدى  ال  بالسياسة  يهتمون 
على   %  4 أو   %  2 ــم   ــدده ع
القادة  فكر  فهل  تقدير.  أكثر 
الــســيــاســيــون الــحــالــيــون في 
جعلت  التي  الحقيقية  األسباب 
عن  تبتعد  ا�غربية  الجماهير 
ألنهم  ذلك  السياسي،  النشاط 
وسائل  بفضل  يوميا  يطلعون 
وا�كتوبة،  السمعية  اإلعـــالم 
أبطالها  صادمة  فضائح  على 
ينتمون إلى األحزاب السياسية، 
أو  الحكومة  فــي  كانت  ســواء 
التي  ا�حاكمات  أما  ا�عارضة، 
ظــاهــرة  مــحــاربــة  إلـــى  تسعى 
ظهر  ــذي  ال السياسي  الفساد 
ــحــر، فــال تعد  ــب ــر وال ــب فــي ال
هــذه  أن  ــر  ــي غ ــحــصــى،  ت وال 
جلساتها  تطول  ا�حاكمات، 
تجعل  مـــــددا  ــا  ــه ــالت ــي ــأج وت
ا�واطن� يتساءلون عن أسباب 
هذا التباطئ، ألن ا�شتبه فيهم 
ا�حاكم  طــرف  مــن  وا�تابع� 
ا�ختصة، يظلون أحرارا طلقاء 
مرأى  على  ويجولون  يصولون 
عنه  تتولد  الذي  األمر  الجميع، 
نفوس  في  عميق  وقلق  مــرارة 
يفقدون  قــد  الــذيــن  ا�ــواطــنــ� 
لهذا  نظرا  العدالة،  في  ثقتهم 
األحكام  إصـــدار  فــي  التماطل 
الــرأي  يطمئن  حتى  ا�طلوبة 
الفساد،  محاربة  أن  على  العام 
ومحاربة  وملموس،  واقع  أمر 

اليوم،  ولــيــدة  ليست  الفساد 
به  ترجع  ــرة  ذاك للشعب  وألن 
البــأس  الستينات،  فــتــرة  ــى  إل
فضيحة  ــأول  بـ هــنــا  نــذكــر  أن 
الوطني  الصندوق  تدبير  في 
حيث  االجــتــمــاعــي،  للضمان 
شملت ا�تابعة وا�حاكمة بعض 
ثبت  الذين  الكبار  ا�سؤول� 
أمــواال  بــددوا  أنهم  حقهم  فــي 
اتهم  بعضهم  إن  بل  عمومية، 
هذا  اجترار  وأمام  باالختالس، 
ا�لف وطول معالجته، مات جل 
السماء  قضاء  وكــأن  ا�تهم� 
استجاب  كما  هـــؤالء،  أنصف 
ثم  ا�غربي،  الشعب  النتظارات 
شــارع  قضية  جــاءت  ذلــك  بعد 
وهو  ا�لكية،  ا�سلحة  القوات 
جزء  هدم  يقتضي  كان  مشروع 
كبير من الدور السكنية با�دينة 
ليمتد  البيضاء،  بالدار  القديمة 
هذا الشارع إلى مسجد الحسن 
إقباره  تم  ا�لف  وهذا  الثاني، 
فيه  ا�تهم�  ألن  إما  اآلن،  لحد 
أن  أو  القانون،  فوق  أشخاص 
الشجاعة  لها  ليست  الحكومة 
ــي حــيــتــيــات هــذه  لــتــنــبــش فـ
الفضائح  واستمرت  القضية، 
ا�رة بشكل خطير، حيث  وهذه 
عليه  يــرتــكــز  ــا  م أهـــم  شملت 
وهي  للبالد،  االقتصادي  النمو 
أن  الفساد  يكاد  التي  األبناك، 
فإذا  بعضها،  في  شامال  يكون 
كان القضاء قد أصدر حكمه في 
با�قابل،  األبــنــاك،  بعض  شــأن 
هناك من الزال يتمتع بالسراح 

التهم  ــورة  ــط خ ــم  رغـ ــت  ــؤق ا�
ا�ــنــســوبــة إلــيــهــم، وهــنــا حق 
للرأي العام أن يتساءل: �اذا ال 
العادي  مجراها  العدالة  تجري 
في حق ا�شتبه فيهم، هل ألنهم 
محميون بأحزابهم، أم أن هناك 
أن  الــحــكــومــة  تخشى  خــبــايــا 

يطلع عليها الشعب؟
ــزاب  ــ ــر األح وبــمــنــاســبــة ذكـ
إليها،  ا�نتم�  تحمي  الــتــي 
من  ارتكابهم  من  تأكد  ما  رغم 
التحقيق  قاضي  جعلت  جنح 
بمن  السجن،  بإيداعهم  يأمر 
ــس مــجــلــس بــلــدي  ــي فــيــهــم رئ
كانت  فكم  ا�ــقــاولــ�،  وبعض 
صدر  عندما  الشعب  مفاجأة 
اإلفراج  القضاء، حكم  من نفس 
عن  ــراج  ــ اإلف أو  ا�تهم�  عــن 
ا�لف،  هــذا  في  فيهم  ا�شتبه 
ينتمي  الذي  العتيد  الحزب  ألن 
هو  البلدي،  ا�سؤول  هذا  إليه 
لإلفراج  جهوده  كل  بذل  الــذي 
عــن مــنــخــرطــيــه، بــل لــم يقف 
األمر عند هذا الحد، ألن ا�فرج 
ليدخل  السجن  من  خــرج  عنه 
الحكومية،  ا�ــســؤولــيــة  بـــاب 
التي  الــكــبــيــرة  الــقــضــيــة  ــا  أمـ
عن  يتساءل  العام  الــرأي  الزال 
تتعلق  الــتــي  فهي  مصيرها، 
ا�غربية،  ا�طاحن  بفضيحة 
وهو ا�لف الذي حكمت في شأنه 
ا�حكمة الخاصة، بخمسة عشر 
ألن  وغيابيا،  نافذا  سجنا  سنة 
أقوى  شطارته  كانت  صاحبنا 
مــن سيف الــعــدالــة، ألنــه غــادر 

فترة  بإسبانيا  واستقر  البالد 
طويلة، كان خاللها يدبر بوسائله 
الخاصة الطريقة التي يثبت بها 
العدالة،  يد  من  يفلت  أو  براءته 
وبالفعل تيسر له ذلك، وعاد إلى 
من  البراءة  بحكم  وتمتع  ا�غرب 
التهمة التي كانت منسوبة إليه، 
ا�الية،  الفضائح  كثرة  وأمـــام 
غرفة  بــإحــداث  الحكومة  قامت 
تتكفل  األقاليم  بجميع  خاصة 
تهم  التي  القضايا  في  بالنظر 
ــوال  األمـ اخــتــالس  أو  التبدير 
عن  أتــســائــل  وهــنــا  العمومية، 
القضاة  بها  يقوم  التي  األدوار 
ــعــون لــلــمــجــلــس األعــلــى  ــاب ــت ال
اختالس  قضايا  في  للحسابات 
أو تبدير األموال العامة، فال شك 
عن  مفصال  تقريرا  يقدمون  أنهم 
التي  االفتحاص  عمليات  جميع 
أقاليم  جميع  فــي  بها  يقومون 
االفــتــحــاصــات،  ــذه  وهـ ا�ملكة، 
تعتبر عملية غربلة لكل ما يشتمل 
عليه التقرير من خبايا ومعطيات 
ثابتة ومؤكدة، األمر الذي يساعد 
اإلســراع  على  التحقيق  قضاة 
بقراراتهم في ا�لفات التي تحال 
التطويل  هذا  إذن  فلماذا  عليهم، 
التي  الفساد  ملفات  معالجة  في 
دواليب  في جل  أمرها  استشرى 

اإلدارات ا�ركزية وا�حلية؟
إال  عزاءا  السؤال  لهذا  نجد  ال 
}ا�ال  القائل:  الشعبي  ا�ثل  في 

.zالسايب يعّلم السرقة
يتبع
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سموه بأنه مبعوث من طرف محمد 
ا�سعدي  عباس  وأن  الخامس، 
اغتيل،  أو  اختطف  قد  يكون  ربما 
ال  األعمال  هذه  مثل  بأن  واصفا 
إلينا ونحن في  أن تنسب  ينبغي 
يقال  وأن  االستقالل،  عهد  أوائــل 
إلينا ونحن في  أن تنسب  ينبغي 
يقال  وأن  االستقالل،  عهد  أوائــل 
إلينا ونحن في  أن تنسب  ينبغي 

داخل  حكومة  نعيش  بأننا  عنا 
حكومة، وطلب منا انضمام جيش 
الجيش  إلـــى صــفــوف  الــتــحــريــر 
ا�لكي، فكان جوابنا بدون استثناء 
على  مــوافــقــون  بأننا  تـــردد،  أو 
ا�لكي، فكان جوابنا بدون استثناء 
على  مــوافــقــون  بأننا  تـــردد،  أو 
ا�لكي، فكان جوابنا بدون استثناء 

وكان  التحرير،  لجيش  االنضمام 
الخطيب،  الدكتور  غياب  في  هذا 
ا�وجود كما سبق ذكره بالقاهرة، 
الخطيب،  الدكتور  غياب  في  هذا 
ا�وجود كما سبق ذكره بالقاهرة، 
الخطيب،  الدكتور  غياب  في  هذا 

األمير  غادرنا  اللحظة،  هذه  وفي 
إلى  موقفنا  لينقل  الحسن  موالي 
األمير  غادرنا  اللحظة،  هذه  وفي 
إلى  موقفنا  لينقل  الحسن  موالي 
األمير  غادرنا  اللحظة،  هذه  وفي 

علينا  خرج  وجيزة،  فترة  بعد 

إلقامة  بنعمر  وإدريــس  النميشي 
بــتــاونــات،  للجيش  ــادة  ــي ق

إلقامة  بنعمر  وإدريــس  النميشي 
بــتــاونــات،  للجيش  ــادة  ــي ق

إلقامة  بنعمر  وإدريــس  النميشي 

بــعــدمــا بــلــغ إلــى 
ــك، أن  يــضــاف إلــى كــل ذلـ
التوتر الذي يشير إليه الكاتب في 



األثري  ليكسوس  موقع  افتتاح  تم 
يوم 20 أبريل 2019، في إطار فعاليات 
مركز  بناء  بعد  وذلــك  الــتــراث،  شهر 
خاص با�وقع وتهيئة مسار لزيارته، 
الذي يعد مقدمة �شروع مندمج يشمل 
إطالق برنامج لحفريات أثرية موسعة 
وإحداث مركز للتعريف بتراث ا�وقع.

حيث  من  ليكسوس  موقع  ويحتل 
في  متميزة  مكانة  ــاره،  ــ وآث موقعه 
آثار  يجسد  إذ  القديم،  األثري  ا�شهد 
والتي  ا�ــشــهــورة  ليكسوس  مدينة 
ا�يالد،  قبل  الثامن  القرن  في  أسست 
بحيث تعد من أعرق الحواضر بغرب 
امتد  وقــد  ا�توسط  األبــيــض  البحر 
فترة  على  ــك،  ذل عن  فضال  تعميرها 
قرنا،  وعشرين  اثن�  تناهز  طويلة 
حيث انتقلت خاللها من مدينة مورية 
مستقلة (القرن 8 قبل ا�يالد 40- م) 
م   40) ثرية  رومانية  مستوطنة  إلى 
ثم  ميالدي)،  الخامس  القرن  بداية   –

 zتشميس{ باسم  إسالمية  مدينة  إلى 
(القرن -8 القرن 14 م)، ويعكس تراث 
ا�غرب  به  تميز  ما  ليكسوس،  موقع 
عبر تاريخه القديم، من تالقح الثقافات 

والحضارات الدولية ا�تعددة.
ا�تواجدة  ا�عمارية  اآلثار  وتسجل 
ا�تمثلة في أطالل قصر شيد  با�وقع 
على عهد يوبا الثاني، ومسرح مدرج 

وفي مجموعة  بالعالم  نوعه  من  فريد 
السمك،  لتمليح  رومــانــيــة  مــعــامــل 
باإلضافة إلى ذلك، توجد مآثر معمارية 
رومانية كانت مزينة بلوحات أرضية 
تعكس  وهي  الفسيفساء،  من  بديعة 
اقتصادي  ازدهار  من  للمدينة  كان  ما 
بلدان  مع  متواصلة  تجارية  وعالقات 

ا�توسط.
ــإن إعــــادة االعــتــبــار  ولـــهـــذا، فـ
إطالق  برمجة  مع  وتثمينه  للموقع 
سيساهم  جــديــدة،  أثــريــة  أبــحــاث 
التاريخي  با�وروث  التعريف  في 
مكونات  عن  الكشف  وفي  للموقع، 
ــة جـــديـــدة ســتــمــكــن من  مــعــمــاري
واستقطابه  جاذبيته  مــن  الــرفــع 
ليصبح  ــا،  ــي ودول وطنيا  ــزوار  ــل ل
ا�ستوى  على  ثقافي  إشعاع  مركز 
سياحيا  وقطبا  والجهوي،  ا�حلي 
التنمية  روافد  أحد  سيشكل  مهما 

ا�ستدامة ا�نشودة با�نطقة.
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شكل حفل توقيع رواية }تخاريف 
على أوتار الكمانz للروائي والشاعر 
الوسائطية  بالخزانة  نخال،  محمد 
التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط 
تابعه  بارزا،  ثقافيا  حدثا  بخريبكة، 
ومــبــدعــون  مثقفون  واستحسنه 

وإعالميون وجمعويون.
ولفت الروائي نخال إلى أن روايته 
الجديدة، بسطت في عوا�ها مواضيع 
والجهل  كالفقر  متنوعة  اجتماعية 
وا�عامالت،  والطغيان  والشعوذة 
خالل  من  وتربوية  أسرية  وقضايا 
شخصية الطفل الذي يتحدى الواقع 
إلى  راع  مــن  لينتقل  والــصــعــاب، 
وزير، فضال عن رؤية أخرى للحياة 
ا�غربية،  واالجتماعية  السياسية 

خاصة أثناء االنتخابات.
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z»∏eƒ°T ódÉN ô©°T ‘ 
صدر للدكتور مصطفى الشاوي، كتاب نقدي 
تحت عنوان }جمالية ا�تخيل في شعر خالد 
بالل  2019، عن مطبعة  شومليz طبعة مارس 
بفاس، امتد عبر 290 صفحة، يتناول فيه الكاتب 
بالدراسة والتحليل، النص الشعري ا�عاصر، 
شوملي،  خالد  الشاعر  تجربة  فــي  ممثال 
باعتبارها تجربة دالة وذات خصوصية، قلما 
تتوفر في كثير من التجارب الشعرية، سواء 
في فلسط� أو خارجها، على أهمية وجدارة 

الكثير منها. 
ويــــــضــــــم 
ــاب  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ الـ
مـــخـــتـــلـــف 
ــراءات  ــ ــ ــق ــ ــ ال
شكلت  ــي  ــت ال
ــه،  ــ ــولـ ــ ــصـ ــ فـ
والــتــي رامــت 
التحقق تحققا 
فـــــعـــــلـــــيـــــا، 
ــا  ــارهـ ــبـ ــتـ ــاعـ بـ
استندت  قراءات 
ــي طـــرحـــهـــا  ــ ــ ف
الــنــظــري الــعــام، 
إلـــــــى نـــظـــريـــة 
التلقي  جمالية 
والتي  والتجاوب، 

باعتباره احـــتـــفـــت  بالقارئ 
بعدا أساسيا من أبعاد النص، وقطبا جماليا 
مهما مكمال له، على اختالف أشكاله وأنواعه، 
افتراضات  أن تنطلق من  إال  قراءة  وأبت كل 
أولية في التمهيد، لتمر بعد ذلك إلى العتبات، 
لكل  ا�شكلة  للنصوص  الفني  البناء  وإلــى 
وتحليل  وفهم  بوصف  حـــدة،  على  ــوان  ديـ
وتأويل أهم مظاهرها الكبرى، وأجل ظواهرها 

ا�هيمنة مبنى ومعنى.
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2019 ∞«æéH فعاليات ــار  إط فــي 
الشعبية  الجامعة 

الفقيه  �ؤسسة 
الـــتـــطـــوانـــي، 
تــــــنــــــظــــــم 
ــة  ــســ ــؤســ ــ ا�
حفال تكريميا 
ــور  ــ ــت ــ ــدك ــ ــل ــ ل
مـــصـــطـــفـــى 

ــري،  ــ ــي ــ ــث ــ ــك ــ ال
السامي  ا�ــنــدوب 

ــاومــ�  ــق لــقــدمــاء ا�
التحرير،  جــيــش  ــاء  ــض وأع

على   2019 مــاي   2 الخميس  ــوم  ي وذلــك 
الساعة الرابعة بعد الزوال بالعنوان التالي: 
الرياض  حي   14 سيكتور  الزيتون  شــارع 

(ا�قر الوطني لحزب التقدم واالشتراكية).

في إطار التوجهات االستراتيجية 
قطاع  واالتصال/  الثقافة  لــوزارة 
الثقافة، الرامية إلى تثم� التراث 
ا�ادي  بشقيه  والتاريخي  األثــري 
للتعليمات  وتنفيذا  ــالمــادي،  وال
على  الحفاظ  إلى  الداعية  ا�لكية 
الثقافية  والخصوصية  الهوية 
وتثم�  الوطنية،  والــحــضــاريــة 
أحد  يشكل  الذي  الثقافي  الرصيد 
مكونات الرأسمال الالمادي، تعمل 
�وقع  االعتبار  إعادة  على  الوزارة 
تمت  حيث  التاريخي،  سجلماسة 
التدخالت  مــن  مجموعة  برمجة 
تهيئة  عمليات  تشمل  التقنية 

وصيانة با�وقع.
الوزارة  باشرت  الغرض،  ولهذا 

العمليات  مختلف  إنجاز  الوصية 
من  التي  والوقائية  األركيولوجية 
وا�تمثلة  ا�ــوقــع،  حماية  شأنها 
وحراسته،  تسييجه  في  أساسا 
كما تم في هذا اإلطار، رصد غالف 
مليون  يناهز  إجمالي  بمبلغ  مالي 
بناية  إلصـــالح  خــصــص  ــم،  ــ دره
متواجدة با�وقع، أطلق عليها }دار 
الستقبال  ستخصص   ،zالباحث
علوم  مجال  في  الباحث�  الطلبة 
ــار والــتــراث، ا�ــغــاربــة منهم  اآلثـ
اللقى  واألجانب، حيث تتم دراسة 
وتخزينها،  ا�ستخرجة  األثــريــة 
للموقع  محافظة  إنجاز  عن  فضال 

ومركز للتعريف به.
وجدير بالذكر، أن الوزارة تروم، 

إدراج  اإلجـــراءات،  هذه  خالل  من 
السياحية  ا�سالك  ضمن  ا�وقع 
خدمات  تحس�  عبر  با�نطقة، 
االستقبال به والتسويق له كوجهة 
على  والــعــمــل  عــا�ــيــة،  سياحية 
متكامل  تواصلي  برنامج  إرســاء 
ــوزارة،  ال قامت  كما  به،  للتعريف 
مكونات  بجرد  سابقة،  خطوة  في 
من  بــه  يزخر  مــا  وتوثيق  ا�ــوقــع 
طريق  عــن  معمارية،  خصائص 
برمجة دراسات ميدانية، بإشراف 
ا�جال  في  متخصص  عمل  فريق 
ــوجــي، لــتــوفــيــر قــاعــدة  ــول ــي األرك
تضعها  متكاملة  توثيقية  بيانات 
ــارة الــبــاحــثــ� وعــمــوم  ــ رهـــن إش

ا�هتم�.

بشراكة مع الوكالة ا�غربية لتنمية االستثمارات 
الثقافة  وزارة  ترعى   ،(AMDIE) والــصــادرات 
الثالثة  الــدورة  في  ا�غربية  ا�شاركة  واالتصال، 
الذي  للكتاب،  الدولي  جنيف  �عرض  والثالث� 
سينظم في فضاء }zPalexpo، خالل الفترة من 01 
إلى 05 ماي الجاري، حيث تمكن الوزارة الناشرين 
يعرف  وثائقي  رصيد  لعرض  رواق  من  ا�غاربة، 
في  الحديثة  اإلصــدارات  وبأهم  ا�غربية،  بالثقافة 
والفنون  اإلنسانية  والعلوم  األدبي  اإلبداع  مجال 
هذا  في  ا�غربي  النشر  قطاع  وتمثل  والتاريخ، 
للنشر  رقــراق  أبو  التالية:  النشر  دور  ا�عرض، 
ملتقى  منشورات  مرسم،  منشورات  والتوزيع، 

الطرق، منشورات ينبع الكتاب.
لهذه  جنيف  معرض  أن  إلــى  اإلشـــارة  وتجدر 
مختلف  من  عارضا   350 مشاركة  يعرف  الــدورة، 
والوني  فيدرالية  بثقافة  ويحتفي  العالم،  دول 

بروكسيل، كضيف شرف.
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الثقافية  ا�قاهي  شبكة  تنظم 
الثامن  الوطني  ا�لتقى  با�غرب، 
أيام  با�غرب،  الثقافية  للمقاهي 
بقاعة   2019 ــاي  م و5  و4   3
باحنيني، وذلك بدعم من وزارة 
قطاع  ــال/  ــصـ واالتـ الــثــقــافــة 

الثقافة.
وسيشارك في هذا ا�لتقى، 
35 مقهى  ــن  م ــد  ــ أزي ممثلو 
ثقافيا وأدبيا من مختلف ربوع 
البرنامج  يتضمن  إذ  ــرب،  ــغ ا�
حفال فنيا يشارك فيه كل من جيل 
الغيوان الرقراق من سال، والفنان 
قاسم،  من سيدي  انفينيف  محمد 
الرباط،  من  بوال  بوال  ومجموعة 
وعازف  ناصر،  دليلة  والفكاهية 
من  الدين  عــالء  الدين  عز  العود 
الجمعة  ــوم  ي القنيطرة، مساء 

ستحتضن  كما  باحنيني،  بقاعة 
بيعقوب   zــور ــن }ال الــشــبــاب  دار 
السبت،  ــوم  ي صــبــاح  ا�ــنــصــور، 
الوطني  ا�كتب  ب�  موسعا  لقاءا 
للشبكة ومنسقي ا�قاهي الثقافية، 
مسرحية  عــرض  عشية  وسيتم 
}رماد.. يق�z لفرقة مسرح سيدي 
الشاعر  ديــوان  من  الغرب  يحيى 
محمد بلمو وإخراج الفنان طارق 
بورحيم، باإلضافة لقراءات شعرية 
بعض  تكريم  مع  الشبكة  �بدعي 

الفعاليات الثقافية واإلعالمية.
ــى،  ــق ــت ــل ــش ا� ــامـ ــى هـ ــلـ وعـ
ــعــرض الــفــنــانــون مــحــمــد  ســي
ــد الـــجـــبـــار  ــ ــب ــ لـــحـــمـــيـــدي وع
وإيمان  ماطو  بلشهب وإدريس 
التشكيلية  لوحاتهم  فرحاتي 

با�ناسبة بقاعة باحنيني.

فعاليات  ــار  إط فــي 
الشعبية  الجامعة 

فعاليات  ــار  إط فــي 
الشعبية  الجامعة 

فعاليات  ــار  إط فــي 

الفقيه  �ؤسسة 
الـــتـــطـــوانـــي، 
تــــــنــــــظــــــم 

الـــتـــطـــوانـــي، 
تــــــنــــــظــــــم 

الـــتـــطـــوانـــي، 

ــة  ــســ ــؤســ ــ ا�
حفال تكريميا 
ــور  ــ ــت ــ ــدك ــ ــل ــ ل
مـــصـــطـــفـــى 

ــري،  ــ ــي ــ ــث ــ ــك ــ ال
السامي  ا�ــنــدوب 

ــاومــ�  ــق لــقــدمــاء ا�
السامي  ا�ــنــدوب 

ــاومــ�  ــق لــقــدمــاء ا�
السامي  ا�ــنــدوب 

الثقافية  ا�قاهي  شبكة  الثقافية تنظم  ا�قاهي  شبكة  تنظم 
الثامن  الوطني  ا�لتقى  با�غرب، 
الثقافية  ا�قاهي  شبكة  تنظم 
الثامن  الوطني  ا�لتقى  با�غرب، 
الثقافية  ا�قاهي  شبكة  تنظم 

أيام  با�غرب،  الثقافية  للمقاهي 
الثامن  الوطني  ا�لتقى  با�غرب، 
أيام  با�غرب،  الثقافية  للمقاهي 
الثامن  الوطني  ا�لتقى  با�غرب، 

3
أيام  با�غرب،  الثقافية  للمقاهي 

3
أيام  با�غرب،  الثقافية  للمقاهي 

باحنيني، وذلك بدعم من وزارة 

ــن  م ــد  ــ أزي ممثلو 
ثقافيا وأدبيا من مختلف ربوع 
البرنامج  يتضمن  إذ  ــرب،  ــغ ا�
حفال فنيا يشارك فيه كل من جيل 
الغيوان الرقراق من سال، والفنان 

فعاليات  ــار  إط فــي 



في خضم التسابق نحو التسلح، والتطور التكنولوجي ا�تسارع، 
فكريا  ا�جتمعات  معظم  تطال  التي  والتغيرات  الصناعي،  والتطور 
وثقافيا وسياسيا، يظل السؤال الذي يطرح نفسه: أفال تنظرون إلى 

العقليات كيف تغيرت؟
أطلق  وقد  العشرين،  القرن  للبشرية خالل  ما تحقق  إلى  فبالنظر 
وقتذاك،  عرف  العالم  أن  اعتبار  على   ،zا�عجزات }قرن  الغرب  عليه 
وأيضا  العسكرية،  الصناعية،  األصعدة،  مختلف  على  نوعية  قفزة 
تأسيس  الغربي  العالم  واستطاع  والثقافي،  الفكري  ا�ستوى  على 
أرقام  شركات عمالقة عابرة للحدود أو متعددة الجنسيات، وظهور 
إلى  البشرية  الصناعية،  الطفرة  هذه  قــادت  وقد  مهولة،  رساميل 
الدخول للقرن الواحد والعشرين بصيغة جديدة، ركائزها تكنولوجية 
محضة، وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم، ونحن نتابع العالم بكبسة 
زر عبر الشبكة العنكبوتية، هذا التطور العلمي، رغم أننا استطعنا 
بفضله أن نطل على العالم بأسره، وأن نبحث في مختلف ا�واضيع، 
وباألخص في العالم العربي والقارة اإلفريقية التي نحن جزء منها، 
إال أنه خدم با�قابل، فئة عريضة من الناس، هؤالء الذين جعلوا من 
الحروب  الف�، وإذكاء  التواصل االجتماعي، منصة إلشعال  وسائل 
أوهموا  عادي�،  أناس  ب�  القائمة  تلك  أتفهها،  ولعل  والنزاعات، 
أنفسهم أنهم صنعوا ألسمائهم }تاريخاz، عبر نشر أخبار عن حياتهم 
الشخصية وا�هنية، ويسمونها إنجازات، وغير ذلك مما بات يطبع 
الجديد، سينتقل  العصر  أن اإلنسان في  لذلك، يبدو  العامة،  الحياة 
جديدة  ومفاهيم  جديدة  بحضارة  التاريخ،  من  جديدة  فترة  إلــى 
أن  دون  السابق،  في  عليه  كانت  عما  تماما  مختلفة  والفن،  للثقافة 
ا�فاهيم  وهي  والتكنولوجيا،  والعلوم  واالقتصاد  الصناعة  ننسى 
ا�تخلف�،  وتخلف  ا�تقدم�  وتحضر  وغنى  تقدم  ستكرس  التي 
والعالم  السمراء  القارة  دول  غالبية  تجد  أن  فعال،  ا�ؤسف  ليبقى 
حروبا  السابق�  القرن�  خالل  خاضت  التي  واإلسالمي،  العربي 
طويلة  عقودا  رزحت  بعدما  والحرية،  االستقالل  أجل  من  ونضاالت 
تحت نير االستعمار، نفسها في العصر الحالي، تعيش نفس الفقر 
واألمية والتخلف، وإن بصور حديثة، وقد دخلت معظمها في متاهات 
سياسية واقتصادية، وكذا في مجال التعليم والصحة والثقافة، بدون 
تطور مادي وال علمي حقيقي، أي بدون تغطية دولية، مما يجعلها ال 
تخرج من نطاق التبعية للعالم الغربي، وقد ظل البنك الدولي قابضا 
 ،zأو الدول }السائرة في طريق النمو zعلى روح دول }العالم الثالث
وممسكا بعصى نمو هاته البلدان وموجها لها لتبقى دائما في صراع 

من أجل البقاء.
استطاعت  التي  واالحتجاجات،  الحراكات  الذي هو محرك  البقاء 
أن تغير عدة أنظمة عربية في إطار الربيع العربي، وأيضا في بعض 
البلدان اإلفريقية، ولعل آخرها اإلطاحة بنظام عمر البشير بالسودان، 
وطبعا لن تكون األخيرة، لكن معظم ا�شاريع ا�واكبة لتطور البلدان 
فوق  سلطة  بات  الــذي  الدولي،  البنك  من  قــروض  تمولها  ا�عنية، 
السلطات، لتبقى البشرية تتخبط في صراع من أجل البقاء، ويبقى 

السؤال الذي يطرح نفسه دائما: إلى أين نحن سائرون؟

يفكرون،  الناس حائرون، 
وكيف  مــتــى  يــتــســاءلــون: 
سيحاربون ظاهرة التسول، 
البالد  لسمعة  تسيء  التي 

ويشمئز لها العباد؟
هذه  عــن  يتحدث  فالكل 
ــل إعــالم  ــن وســائ ــة، م ــ اآلف
مــرئــيــة ومــكــتــوبــة، لــكــن ال 
حياة �ن تنادي، بل إن عدد 
بعد  يوما  يزداد  ا�تسول� 
يوم، بعدما انضم إليهم عدد 
كبير من ا�هاجرين األفارقة، 
ــاربـــ� من  ــهـ ــرب الـ ــ ــع ــ وال
والجوع،  والفقر  الحروب 
كل  في  بهم  نلتقي  والذين 

وقت وفي كل مكان.
ــؤالء  ــ ــم ه ــ ــن ه ــ تـــــرى م

ا�تسولون؟
ــراء،  ــقـ ــاس فـ ــ ــ ــم أن ــهـ إنـ
ــون، مـــتـــشـــردون،  ــوقـ ــعـ مـ
سابقون،  سجناء  معوزون، 
أطفال متخلى عنهم، فتيات 
في سن التمدرس من عائالت 
فقيرة، شباب عاطل يتعاطى 
ــدرات،  ــ ــخـ ــ ــول وا�ـ ــحـ ــكـ الـ
إلى  خرجن  مطلقات  نساء 
ــارع، أمــهــات عــازبــات  ــش ال
أطفاال  أذرعهن  ب�  يحملن 
غير شرعي�، رجال مسنون 
كل  قـــوة..  وال  لهم  حــول  ال 
األزقة  في  ينتشرون  هؤالء 
يقفون  الكبرى،  والشوارع 
وا�خبزات  ا�قاهي  أمـــام 
وا�ــــطــــاعــــم، يــجــلــســون 
التجارية  ا�حالت  بجانب 
واألســـــــواق، نــجــدهــم في 
وأمام  ا�سافرين،  محطات 
وا�سرح،  والفنادق  األبناك 
ــارات  اإلشـ بجانب  وحــتــى 
السير،  يعرقلون  الضوئية، 
أمامهم  نمر  وشتاء  صيفا 
وال أحد يحرك ساكنا، هذه 
ا�جتمع،  من  ا�عوزة  الفئة 

عوامل  حياتها  في  تتحكم 
اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة، 
األسعار  ارتــفــاع  ويخنقها 
وقـــلـــة ا�ــــــال والـــشـــغـــل، 
منهم  الساحقة  فاألغلبية 
هــجــرت الــبــوادي والــقــرى 
ا�ــدن،  في  العمل  عن  بحثا 
وهروبا من الفقر والحرمان.
كثير هم الذين يتساءلون: 
في  ا�قاالت  كتابة  فائدة  ما 
وما  ــد،  ــجــرائ وال الصحف 
تـــردده وســائــل اإلعـــالم من 
أخبار ومقاالت ومحاضرات، 
وما تنجزه من روبورتاجات؟ 
وما فائدة أسئلة نواب األمة 
الغير  ا�سؤول�  وأجــوبــة 
مقنعة؟ بل ما فائدة الخطب 
أصبحت  التي  والشعارات 
بدون معنى أمام هذا الواقع 

ا�ر؟
إليــجــاد  األوان  آن  لــقــد 
على  للقضاء  ناجعة  حلول 
بصفة  ومحاربته  التسول 

نهائية.
ا�سؤولية  أن  حقيقة، 
ا�لقاة على عاتق ا�سؤول� 
ــاســيــ� وا�ــجــتــمــع  ــســي ال
ليست  مسؤولية  ــي،  ــدن ا�
ا�ــرأة  مسؤولية  بالسهلة، 
ــوق،  ــقـ ــحـ ــة الـ ــومـ ــهـــضـ ا�ـ
العاطل  الشباب  مسؤولية 
ا�ظاهرات  من  يئس  ــذي  ال
االحتجاجية،  ــفــات  ــوق وال
ــة األطــــفــــال  ــ ــي ــ ــؤول ــســ ــ م
ــرضــ�  ــع ــرديـــن ا� ــتـــشـ ا�ـ
لألخطار، مسؤولية ا�عاق�، 
ــة ا�ــتــقــاعــديــن،  ــي مــســؤول
مسؤولية ا�تسول� الفقراء 
ــن يــجــوبــون األحــيــاء  ــذي ال
السياح  ويحرجون  واألزقة 
حرب  مسؤولية  األجــانــب، 
الطرق التي يذهب ضحيتها 
مسؤولية  ا�واطن�،  آالف 
ــاء  ــن ــب وال الــصــفــيــح  دور 
العشوائي، مسؤولية ا�نازل 
للسقوط،  اآليــلــة  القديمة 

األمنية  الوضعية  مسؤولية 
وكثرة الجرائم واالعتداءات 

من أجل السرقة.
شاهد  ــبــالد،  ال واقـــع  إن 
ــى مــدى  ــل ــغ دلـــيـــل ع ــلـ وأبـ
التكافل  إلى  الناس  حاجة 
ــل  ــن أج ــن،  مـ ــامـ ــضـ ــتـ والـ
الفقر  ــدة  ح مــن  التخفيف 
ــان والــتــهــمــيــش  ــرمـ ــحـ والـ
الطبقة  لــهــذه  والــهــشــاشــة 
حياة  تحقيق  عن  العاجزة 
كريمة في بالد تحترم جميع 

الطبقات االجتماعية.
في  الدولة  أن  وا�الحظ، 
أصبحت  الــحــالــي،  الــوقــت 
االستجابة  على  قــادرة  غير 
ا�جتمعية،  الحاجيات  لكل 
تستع�  فــإنــهــا  لـــذلـــك، 
يحتل  الــتــي  بــا�ــؤســســات 
التطوعي، دورا  العمل  فيها 
ــدارس  ــ أســاســيــا لــبــنــاء ا�
الوالدة  وا�ستشفيات ودور 

ودور العجزة.

بــالــدار  اإلداريــــة  ا�حكمة   -
بتاريخ   93 رقم  حكم  البيضاء: 
6/22/ 1998. ملف عدد 18/97 
ملكية  بنقل  الحكم  ((يمكن  ت: 
العينية  والــحــقــوق  الــعــقــارات 
ا�نفعة  أعلنت  إذا  العقارية، 
طبق  ا�سطرة  وأجريت  العامة 
في  عليها  ا�نصوص  الكيفية 
بتاريخ   7/81 رقـــم  الــقــانــون 
بنزع  ا�تعلق   ،1982 مايو   6
العامة  ا�نفعة  ــل  ألج ا�لكية 

واالحتالل ا�ؤقت)).
بوجدة:  اإلداريـــة  ا�حكمة   -
بتاريخ   34/2001 ــم  رق حكم 
عــدد  مــلــف   .2001/3/14
ا�لكية،  نقل  ((دعــوى   :35/99
نزع  قــانــون  إطـــار  فــي  منظمة 
بالنسبة  خاص  كقانون  ا�لكية 
معها  يمكن  وال  ا�لكية،  لنازع 
حق  إال  مــلــكــيــتــه،  لــلــمــنــزوعــة 
ا�عارضة في التعويض ا�قترح 
من طرف اللجنة اإلدارية لتقييم 
في إطار دفوعات وليس في شكل 

دعاوى أو طلبات مقابلة)).
بالرباط:  ــة  اإلداري ا�حكمة   -
بــتــاريــخ   819 رقـــــم  ــم  ــكـ حـ

عــدد  مــلــف   .2003/7/15
00/434 ش ن: ((إن التعويض 
عن نقل ا�لكية، تحدده ا�حكمة 
في إطار سلطتها التقديرية وفقا 
لفقرات 2 - 3 - 4 من الفصل 20 
ا�تعلق   81/7 رقم  القانون  من 
بنزع ا�لكية ألجل ا�نفعة العامة 

واالحتالل ا�ؤقت)).
بأكادير:  ــة  اإلداري ا�حكمة   -
بتاريخ   850/2004 رقــم  حكم 
عــدد  مــلــف   .2004/12/9
((معايير  ش:   390/2004
التعويض عن نزع ا�لكية، محدد 
 .7/81 قانون  بموجب  قانونا 
طرف  مــن  ا�ــقــتــرح  التعويض 
نازع ا�لكية في ا�قال، يجب أال 
ا�حدد من طرف  الثمن  يقل عن 

لجنة التقييم اإلدارية)).
بالرباط:  ــة  اإلداري ا�حكمة   -
ــخ  ــاري ــت ب  1389 رقــــم  حــكــم 
عــدد  مــلــف   .2006/1/13
االستجابة   -  1))  :519/6/04
ا�لكية،  بنقل  الــحــكــم  لطلب 
اإلجــراءات  باستيفاء  مشروطة 
في  عليها  ا�نصوص  ا�سطرية 
من  و12  و10  و9   8 الفصول 

القانون رقم 7/81.
كانت  إذا  مــا  حــالــة  فــي   -  2
ــا ذات  ــه الــعــمــلــيــة ا�ــعــلــنــة أن

إيــداع  إلــى  تــؤدي  عامة  منفعة 
ا�لكية،  نقل  بشأن  طلبات  عدة 
احترام  إثبات  مستندات  فــإن 
عليها  ا�نصوص  ــراءات  ــ اإلج
في الفصول8 و9 و10 و12 من 
القانون 7/81، يمكن اإلدالء بها 
الطلب  إيــداع  مرة واحــدة وقت 
بالنسبة  كافية  وتعتبر  األول، 

لجميع الطلبات.
إطـــار  فـــي  الــتــعــويــض   -  3
مسطرة نزع ا�لكية، يحدد وفق 
في  عليها  ا�نصوص  العناصر 
رقم  الــقــانــون  مــن   20 الفصل 
ا�لكية  بــنــزع  ا�تعلق   7/81
واالحتالل  العامة  ا�نفعة  ألجل 

ا�ؤقت)).
عن  صدر  مماثل  حكم  وفي   -
ا�حكمة اإلدارية بالرباط رقم 37 
بتاريخ 2007/1/10. ملف عدد 
الفقرة  في  جاء   ،1326-6-05
الــقــاعــدة مــا يلي:  3 مــن  رقـــم 
مسطرة  إطار  في  ((التعويض 
نزع ا�لكية، يحدد وفق العناصر 
الفصل  فــي  عليها  ا�نصوص 
ا�تعلق   7/81 قــانــون  مــن   20
العامة  للمنفعة  ا�لكية   بنزع 
إعمال  مع  ا�ــؤقــت،  واالحــتــالل 
التقديرية  لسلطتها  ا�حكمة 
في  ــواردة  ال التقديرات  لتقييم 

تقارير الخبرة وإن كانت منجزة 
في إطار ملفات مشابهة حفاظا 
وضمانا  العامة  ا�صلحة  على 

لحقوق األطراف)).
بالرباط:  ــة  اإلداري ا�حكمة   -
بــتــاريــخ   114 رقـــــم  ــم  ــكـ حـ
عــدد  مــلــف   .2007/1/30
الطرف�،  ((إبرام   :762/6/05
ملكيته،  وا�نزوعة  ا�لكية  نازع 
بمحض  ــتــراضــي  ــال ب ــا  ــاق ــف ات
التعويض  يــحــدد  ــا،  ــم ــه إرادت
ا�ــنــزوعــة  للقطعة  ــاســب  ــن ا�
أمام  عليه  وا�صادقة  ملكيتها، 
يوجه  كما  ا�حلية،  السلطة 
الفصل 42 من قانون رقم 7/81 
ملزما  هـــذه،  ــة  ــحــال وال يــكــون 
لطرفيه ويضع حدا ألية منازعة 

قضائية)).
سحب  على  ا�حكمة  إشهاد 

ا�دعية لدعواها.... نعم.
الدليل  ا�رجع:  ((يتبع))   
ا�لكية  نزع  قضايا  في  العملي 
لألستاذ  العامة  ا�صلحة  ألجل 
مجلة   - مياد  العربي  الدكتور 
القانونية  ا�عارف  سلسلة 
والقضائية، ابتداء من الصفحة 
127 �ن يرغب في االطالع على 

الحكم بكامله.
*من هيئة المحامين بالرباط
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لـله يا ذوك الهدارة
ها العار رفقوا من حالنا
انضميتوا للقوم الغدارة
وتنكرتوا لشؤون أمورنا

رجعتوا حتى انتوما حكارة
تحاسبونا على اقوالنا وافعالنا

ادعيتوا فاألول الطهارة
وإيمانكم فوق إيماننا

ومللي تبليتوا بالوزارة واالستشارة
دهستوا بقدامكم حقوقنا
حب الكراسي والشكارة
نساكم في كل ما يهمنا

سافرتوا بالقطار والطائرة
وستافدتوا من أموال جيوبنا

عمروا ومضيوا االستمارة
وقبضوا ا�ستحقات متنة

ما عطيتوا لينا حتى إشارة
بأنكم جيتوا من أجلنا

قستونا مازال باألضرار
عوض ما تنصفونا وتحميونا

لكن دابا ّدور الجرارة
وتعرفوا مزيان موقفنا

حتى هاذي نعدوها خسارة
ونضموها لالئحة مصائبنا

ا�كتوبة علينا وا�قدرة
منذ نعومة أظافرنا

غررتونا بالشعارات ا�زورة
حتى دوختونا وتلفنا

فاللـه يجبر ا�كسرة
لتحقيق أحالمنا وأهدافنا.

 أحمد محمد العرابي   

نجيبة بزاد بناني 
جميلة حلبي
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مراكش،  في   zجبران خليل  جبران  }مؤسسة 
في  الجودة  شهادة  على  حصلت  أن  سبق  التي 
2008،  أصبحت تحمل اسم ا�درسة البريطانية 
 zCambridge International School{ الدولية
وتجهيزاتها  التعليمية  برامجها  توافق  بعد 
ا�عهد  إدارة  من  ا�عتمدة  ا�عايير  مع  ا�درسية 

البريطاني.
غرار  على  االسم  هذا  على  ا�ؤسسة  وحصلت 
التي  الــدراســة  بعد  الــربــاط،  في  ا�ؤسسة  فــرع 
يوم  الدولي  للتقييم   zكامبريدج{ معهد  أجراها 

25 فبراير 2019.
حسب   ،zجبران خليل  جبران  }مؤسسة  وتعد 
ا�ركز  منه،  بنسخة   zاألســبــوع{ توصلت  بــالغ 

التابع  ا�عتمد  ا�غرب  في  لالمتحانات  الوحيد 
يتابع  AM011، حيث  رقم   zكامبريدج{ لجامعة 
الجامعة  منهج  وفق  دراستهم  ا�ؤسسة  تالميذ 
الوطنية  التربية  وزارة  نظام  ووفق  البريطانية، 

والتعليم هناك.
فؤاد  يد  على   1986 سنة  تأسست  ا�ؤسسة 
غنية  تعليمية  بــرامــج  تقديم  بهدف  اليوبي، 
تعليما  تعتمد  إذ  ا�ستويات،  لجميع  ومتنوعة 
ثالثي اللغات، بالعربية والفرنسية واإلنجليزية، 
كما  جنسية،   75 من  طلبة  حاليا  فيها  ويــدرس 
قصد  خاصة  وخــدمــات  بــرامــج  لطلبتها  تقدم 
األكاديمي  مسارهم  تطوير  على  مساعدتهم 

والشخصي وا�هني.

يستعمل  ا�ظروف،  يغيب  عندما 
ــة ورقـــتـــ�: األولـــى  ــرســال كــاتــب ال
والثانية  مراسلته،  عليها  يكتب 
لكن  ويــبــردهــا،  بداخلها  يجمعها 
واحــدة،  ورقــة  يستعمل  مــن  هناك 
البخل، وهذه  أو  الورق  أزمة  بسبب 
ا�قال،  موضوع  الرسالة  حالة  هي 
فهي مجموعة على ورقة واحدة في 
جهتها  على  كتب  أفقية،  وضعية 
ــة، وطويت  الــرســال نــص  الــيــســرى 
في  أطــرافــهــا  ودســت  محكما،  طيا 
الشمع  عليها  وقطر  بدقة،  بعضها 
األحمر بعناية، وختم بخاتم نقوشه 
النقش  أثــار  عليه  فترك  مــفــروغــة، 
اليمنى،  جهتها  على  وكتب  ــارزة،  ب
ويظهر  وا�دينة،  إليه  ا�رسل  اسم 
على الصورة عموديا، وتحته، بصمة 
مثمنة  ا�خزني  للبريد  آسفي  خاتم 
الشكل لونها بنفسجي، هذه الرسالة 
بتاريخ  السكيرج(1)  الزبير  بعثها 
يوليوز   10) 1313هـ  عام  صفر   7
1895م) لألم� األمجد، السيد أحمد 
البيضاء،  الــدار  بمحروسة  فرج(2) 
رجاالت  من  رجل  بع�  تــؤرخ  وهي 
 ،zــداث }عـــام الــهــربــة ــ ا�ـــخـــزن، أح

فبعد  الرسالة،  من  بفقرات  وسأبدأ 
هللا،  في  ((محبنا  نقرأ:  الحمدلة، 
األسعد  األخ  ومحل  األرضــى  األبــر 
ا�رتضى، سيدي أحمد فرج حفظكم 
بنا  لحق  فقد  عليكم...  وســالم  هللا 
من   22 ا�ؤرخ  كتابكم  باللـه،  األعز 
ا�حروسة  ءاســفــي  بثغر  ا�ــاضــي 
ــن محب  بــالــلـــــه، وبــطــيــه كــتــاب م

عبد  السيد  األجــل  الفقيه  الجميع، 
ولد  منا  طلب  وقد  فرج(3)،  الخالق 
ابن عم ا�ذكور، أن ندفع لكم واجب 
مــا نــزيــده فــي كـــراء الـــدار برباط 
واحد  ريــال  وقــدره  يده  على  الفتح 
وجب  سبعة  شهور  عن  الشهر  في 
توجه  أن  فنحبكم  ريال  فيها سبعة 
وتمكنه  طيه  الواصل  الجواب  له 

بالقدر ا�ذكور على يدكم هنالك بارك 
هللا لنا فيكم (كلمات مبتورة) واجب 
جميع  محب  لنا  قامه  كــان  قفطان 
الشريف موالي الطيب بعد سالمنا 
ينقص  أو  مبتورة)  (كلمات  عليه 
أخي  وسامحنا  ــال  ري أربــعــة  على 
جميع  على  منا  وسلم  ا�شقة  في 
من شرفنا بالسالم وخصوصا األخ 
والشريف  محمد(4)  سيدي  األبــر 

األجل سيدي الفاطمي الرفاعي)).
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تفاصيل  عن  األسمر،  رضــوان  ا�غربي  الفنان  تحدث 
األعمال  كاشفا  ا�غربية سميرة سعيد،  الفنانة  عمله مع 

التي اشتغال عليها معا.
 zفي حديثه مع موقع}سلطانة zووصف األسمر }الديفا
الذي برره  }سميرة صعيبة بزافz، وهو األمر  بقوله: 
بمسيرتها الحافلة بالعطاءات، وبحثها عن كل ما هو 

أن  كشف  كما  لجمهورها،  لتقديمه  ومميز  جديد 
األلبوم القادم الذي ستطرحه الديفا، سيضم أكثر 
جديد  هو  سيطرح  فيما  رفقته،  مشترك  عمل  من 

أعماله، بعد شهر رمضان.
وسبق لرضوان األسمر أن أعاد غناء أغنية سميرة 
والتي   ،z�يوم بعد  جاني  }قــال  الشهيرة  سعيد 

ح�  في  لفنها،  منه  تقديرا  لها  هدية  اعتبرها 
}شكرا  قائلة:  بأدائه  األغنية  صاحبة  نوهت 
بشكل  أديتها  األغنية  الغالية،  الهدية  على 
مختلف ومميز ابتكرت فيها أبعادا أخرى في 
الغناء واألداء.. فمن قلبي أحييك وأعبر لك عن 

.zمدى إعجابي بصوتك وبفنك ا�ختلف
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(1) الزبير عبد الوهاب السكيرج: 

من  كان  1370م.  عام  بفاس  ازداد 
وجهت  التي  الحسنية  البعثة  جملة 
تقلد  عودته  بعد  (إنجلترا).  ألوروبا 

عدة مناصب مخزنية.
(2) أحمد بن محمد فرج الرباطي: 

أم� بوسطة ا�خزن بالدار البيضاء.
في  تقلب  فــرج:  الخالق  عبد   (3)
مناصب مخزنية من عهد موالي  عدة 
عبد  مــوالي  عهد  إلى  الرحمان  عبد 
الرباط  مرسى  أم�  ومنها  الحفيظ، 

وأم� بوسطة ا�خزن والحسبة.
(4) سيدي محمد: أخ أحمد فرج، 

وكان أم� بوسطة ا�خزن بالجديدة.

ا�قاوم  لرحيل  العاشرة  الــذكــرى  فــي 
الصبور، والضابط النزيه في سلك األمن، 
الحامل لكتاب هللا، موالي الحسن العلوي، 
في  وا�غفرة  بالرحمة  له  دعواتنا  نجدد 

هذه األيام الفضيلة.

فاجأت الفنانة العراقية عبير فريد، والدة 
ا�واهب  برنامج  مشترك  فــريــد،  حسام 
العراقي  الفنان  معجبي   ،zThe Voice{
كاظم الساهر، بما قالته عنه خالل مقابلة 
أجريت معها في وقت سابق ضمن حلقة 
}ضد ا�جهولz الذي يقدمه  من برنامج 
اإلعالمي ساري حسام على شاشة قناة 
}سكوبz، حيث كشفت أن القيصر وعد 
البرنامج،  في  مشاركته  أثناء  ابنها 

بأن يحضر له أغنية تأليفا ولحنا.
 ،zوأضافت بأن ابنها بهذا }الوعد
أن يحقق  دون  وقتا طويال  انتظر 

الساهر وعده حتى اآلن.
عن  فــريــد  عبير  وتــســاءلــت 
سبب ذلك، الفتة إلى أنه ربما 
انشغاالت  كثرة  إلــى  يعود 
بأعماله  العراقي  الفنان 
الفنية وعدم امتالكه الوقت 
أنه  إلــى  أو  لذلك،  الكافي 

ووجهت  قولها،  حسب   zــذاب }ك
إليه رسالة جاء فيها: }إنت نسيت 
وقتك  أخــذت  الفنية  األعــمــال  أو 

نيتك  اثبتلي  كــذاب؟  أنت  أو 
مضيفة   ،zالصحيحة

.zأن }الكذب ما حلو
الفيديو  وتناقل 
ــدا  ــيــر ج عــــدد كــب
مــــــن مـــــرتـــــادي 
التواصل  مــواقــع 
ــي،  ــ ــاع ــ ــم ــ ــت االجــ
معه  ــوا  ــل ــاع ــف وت
ــل كــبــيــر  ــكـ ــشـ بـ
جــدا، وتــراوحــت 
ــ�  ب اآلراء 
للمشترك  مؤيد 
ووالدته ومدافع 

عن الساهر.

الجهوي  ــر  ــدي ا� ــام  قـ
العيون  بجهة  للثقافة 
بمعية  الحمراء،  الساقية 
الفنان�  مــن  مجموعة 
ا�نتسب�  ــون،  ــي ــع ــال ب
�هنيي  ا�غربية  للنقابة 
الدرامية، ورابطة  الفنون 
الحساني�،  ا�وسيقي� 
الديمقراطية  وا�نظمة 
الفنانة  بزيارة  للثقافة، 
التي  خوسيفا،  الكبيرة، 
بالعناية  أيــام  منذ  ترقد 

ا�ركزة بمستشفى موالي 
الحسن بلمهدي بالعيون. 
بعقد  الـــوفـــد  وقـــــام 
ا�تابع  الطبيب  مع  لقاء 
وأجــرى  الفنانة،  لحالة 
ا�سؤول�  مع  اتصاالت 
الجهوي  ا�ستوي�  على 
ــزي مــن أجــل نقل  ــرك وا�
ألحد  خوسيفا  الفنانة 
مستشفيات الرباط بشكل 
الرعاية  لتلقي  مستعجل، 

الصحية الضرورية.
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تفاصيل  عن  األسمر،  رضــوان  ا�غربي  الفنان  تحدث 
األعمال  كاشفا  ا�غربية سميرة سعيد،  الفنانة  عمله مع 
تفاصيل  عن  األسمر،  رضــوان  ا�غربي  الفنان  تحدث 
األعمال  كاشفا  ا�غربية سميرة سعيد،  الفنانة  عمله مع 
تفاصيل  عن  األسمر،  رضــوان  ا�غربي  الفنان  تحدث 

zسلطانة
، وهو األمر الذي برره 
بمسيرتها الحافلة بالعطاءات، وبحثها عن كل ما هو 

أن  كشف  كما  لجمهورها،  لتقديمه  ومميز  جديد 
األلبوم القادم الذي ستطرحه الديفا، سيضم أكثر 
جديد  هو  سيطرح  فيما  رفقته،  مشترك  عمل  من 

وسبق لرضوان األسمر أن أعاد غناء أغنية سميرة 
والتي   ،

ح�  في  لفنها،  منه  تقديرا  لها  هدية  اعتبرها 
والتي   ،

ح�  في  لفنها،  منه  تقديرا  لها  هدية  اعتبرها 
والتي   ،
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فاجأت الفنانة العراقية عبير فريد، والدة 
ا�واهب  برنامج  مشترك  فــريــد،  حسام 

The Voice
ا�واهب  برنامج  مشترك  فــريــد،  حسام 

The Voice
ا�واهب  برنامج  مشترك  فــريــد،  حسام 

{
كاظم الساهر، بما قالته عنه خالل مقابلة 
أجريت معها في وقت سابق ضمن حلقة 

من برنامج 
اإلعالمي ساري حسام على شاشة قناة 

zسكوب{
البرنامج،  في  مشاركته  أثناء  ابنها 

بأن يحضر له أغنية تأليفا ولحنا.
البرنامج،  في  مشاركته  أثناء  ابنها 

بأن يحضر له أغنية تأليفا ولحنا.
البرنامج،  في  مشاركته  أثناء  ابنها 

وأضافت بأن ابنها بهذا 
أن يحقق  دون  وقتا طويال  انتظر 

الساهر وعده حتى اآلن.

ا�غربية  الجمعية  تعتزم   
تنظيم  ــدود،  ــ ح ــال  ب لــلــفــنــون 
الـــــدورة الــرابــعــة �ــهــرجــان 
الشاطئ  من 23 إلى 27 يوليوز 
العابد  سيدي  بشاطئ   ،2019
الشاطئية،  الهرهورة  بمدينة 
بحضور أزيد من 500 فنان من 
ومنتج�  وممثل�  مخرج� 
محلي�  وصــحــفــيــ�  ونــقــاد 

ووطني� ودولي�.
ا�سابقة  ــي  ف ــشــارك  وســت
طويلة  ــالم  ــ أف  6 الــرســمــيــة، 
أنتجت في السنت� األخيرت�، 
وفيلم طويل في يوم االفتتاح، 
ــوازاة مع  ــ ــا� ــ كــمــا ســتــقــدم ب
أنشطة  السينمائية،  العروض 
ــة،  ــاضــي ثــقــافــيــة وفــنــيــة وري
ــات فـــي الــســيــنــاريــو  ــ ــ وورش
واإلخراج والتمثيل، من تأطير 
وأســاتــذة  وممثل�  مخرج� 
كما  والثقافة،  الفن  قطاع  في 
ستقوم الجمعية بزيارات لدار 
ومخيم  تمارة  بمدينة  العجزة 
الهرهورة الدولي ودار األيتام.

ينظم ا�ركز الثقافي لزاكورة، خالل الفترة من 
2 إلى 5 ماي ا�قبل، الدورة الرابعة �لتقى درعة 

للمسرح.
الذي  الثقافي،  الحدث  لهذا  ا�نظمون  واختار 
واالتــصــال  الثقافة  وزارة  مــن  بــدعــم  سينظم 
ا�جلس  مع  وتعاون  وبشراكة  الثقافة)،  (قطاع 
ومندوبية  لزاكورة،  البلدي  وا�جلس  اإلقليمي، 
للتعليم  أقـــالم  ومــؤســســة  الــوطــنــي  الــتــعــاون 
الرقي  في  ا�سرح  }دور  شعار:  الخصوصي، 

.zباالنتماء الوطني
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بابتسامته  الخضار  زبناء  ينصرف وسط ضحكات   zالسماطي{ بائع  كان 
ا�عهودة التي كانت تشترك مع صوته الدافئ وصوت ا�نبهات الكبيرة ألسطول 
البواخر التي تحط كل ساعة في ا�يناء الكبير للدار البيضاء، الذي سوف يصبح 
من كبريات موانئ العالم، وستصبح الدار البيضاء أكبر قطب اقتصادي فيما 
 zبعد، وصوت عصافير عرصة الزرقطوني وخرير مياه صنبورها أو }لعوينة
التي كان يتزاحم عليها فقراء الحي الذين لم تسعفهم إمكانياتهم لربط دورهم 
بشبكات ا�ياه الصالحة للشرب، وكذلك أصوات مؤذن جامع }ولد الحمراءz مع 
صوت مطرقتي ّبا طاهر وابن أخيه مصطفى وهما يصنعان ا�ئات من الصناديق 
الخشبية لتصدير السمك، فكنت أتساءل كيف يهز ا�طرقة بصفة آلية ويتكلم 
مع زائريه وال ينظر إلى الصندوق ويحكم ا�سمار فيه دون أن يجرح أصابعه 
ا�ئات إن لم تكن آالف ا�رات في اليوم ولسن� متعددة، ولم أجد تفسيرا لذلك إال 
بعد مشاهدة شارلي شابلن في فيلمه }األزمنة العصريةz التي حولت اإلنسان 
إلى آلة، لكن الذي أثارني رغم مشاهدة الفيلم، هو أن ّبا طاهر النجار، كان رجال 
عصاميا وكان قد أنشأ شبه معمل تراه في ا�ساء وقد أصبحت الصناديق 
كعمارات شاهقة، وكان ا�تضررون الوحيدون من أصوات مطرقته، هو دا 
إبراهيم السوسي، صاحب أول رخصة لبيع }الدخانz والجرائد، وكان رغم 
الطلب الكبير على سجائر }فافوريتz و}كازا سبورz (دخان الفقراء)، فقد 
 zو}بيتير ستيفزانت zو}كانت zل .م{ كان كذلك بائعا للسجائر األمريكية 
ا�دينة  قوم  علية  بتدخينها  يتميز  كان  والتي  آنذاك،  ا�شهورة   zA و}كرافن 
القديمة وكان عدد من الفقراء يتبعون أصحابها اللتقاط ما تبقى منها وجمعه 

ليدخنونه في ا�ساء في الصقالة .
كما كان يقف أمام الخضار السوسي اكرام، رجل فارع القد أسمر اللون ذو 
لكنة فاسية ونظارات سميكة وغليون تنبعث منه رائحة }طابا أمستردامz التي 
كانت برائحة الشكالطة، والتي كنا نستمتع برائحتها من بعيد خوف اكتشاف 
أمرنا، وفي إحدى ا�رات في ثمانينات القرن ا�اضي، وفي الحدود الفرنسية 
السويسرية، أبيت إال أن أتوقف بسيارتي رفقة زوجتي وهي تسألني: }ماذا 
تفعل. أتريد أن تشتري غليون (pipe) وأنت ال تدخن؟z، فابتسمت وأجبتها: 
}لقد هاجت بي ذكرى األستاذ بنداود وعبد الرحمان أكرم، اللذين كنت أتتبع 
رائحة غليونهما الجميلةz، وكانت تنصحني باالبتعاد عن هذه العادة لربما 
أصبح مدمنا عليها، لكن التمتع بها ال يحلو إال في الجبال الصغيرة ب� فرنسا 
العطلة  في  سياراتي  أقود  وأنا  تمر  الفرصة  أترك  أكن  لم  والتي  وسويسرا، 
السنوية، دون أن أحط الرحال ببحيرة }لو بورجيz التي تغنى بها المارت� 
تدخ�  على  رومانسيا يحض زائره  مكانا  كانت  التي  الزمان،  من  قرن�  منذ 
الغليون وسط طبيعة خالبة ومياه عذبة وكل األماكن والفنادق وا�طاعم تكاد 
تحمل كلها اسم المارت�، الذي خلدت قصيدته هذا ا�كان الذي التقى فيه مع 
مدام جولي، التي انتحل لها اسم ألفير، ليتحدث عن أكبر حب في حياته في 
مؤلفاته وأشعاره العظيمة التي أعجبت بها ودفعتني إلى اكتشاف هذه ا�نطقة 

الجميلة من العالم، وحققت حلم الحج إليها على م� السيارة مرات متعددة .
وكنت طوال الطريق من إكس ليبان إلى سويسرا وأنا أحدث زوجتي عالية 
عن تلك القصة وأحاول استنشاق غليون األستاذ بنداود الذي كان يتمثل لي 
أمام خضار ا�دينة القديمة منذ حوالي عشرين سنة، ومعه خادمت�، األولى 
تحمل قفة كبيرة والثانية قفة من األسماك الطرية التي أتى بها من سيدي فاتح 
حيث كانت تجارة األسماك مزدهرة، وكان صاحب الغليون معروفا لدى الجميع، 
وبعد  الشمال،  وذات  اليم�  ذات  النقود  يفرق  هو  بينما  عليه،  يسلم  فالكل 
تكديس الخضر والفواكه، يجعل نصفها في سيارة من نوع ليموزين أمريكية 
والنصف اآلخر تذهب به خادمة إلى دار جميلة مطلة على عرصة الزرقطوني 
تخرج منها والدته وأخته الشابة األنيقة، اللت� كانتا تزوران والدتي وجدتي، 
وكانت والدتي وخالتي تحترمان احتراما شديدا هذه السيدة األنيقة وبنتها 
الفاتنة والتي كانت تغطي رأسها بطريقة شرقية وتمر راجلة متجهة صوب 
ساحة }ريشيليوz القريبة من سكناها ا�طلة بشرفات صغيرة على العرصة، 
وبعد إمداد والدته بكل ما لذ وطاب يرجع إلى السيارة تحت مراقبة أعيننا، 
فينصرف  أشقر،  ذات شعر  أجنبية  األمامي،  في مقعدها  تنتظره  كانت  حيث 

صوب البحرية ا�لكية ليعود كعادته بعد يوم أو يوم� في بعض األحيان.
ومرة، وأنا نائب وكيل ا�لك في نهاية السبعينات، وجدته ينتظر أمام مكتبي 
أنه خبير محلف لدى  الغليون ونفس االبتسامة، وقدم لي نفسه على  بنفس 
ا�حاكم منذ عهد االستقالل، وبأنه كان صديقا لجميع وكالء الدولة الفرنسي� 
وا�غاربة، ومدني ببطاقة شخصية له، فسألته عن والدته (أمي مسعودة) وأخته 
الجميلة كاتي وسيارته الفارهة والشقراء التي كانت ال تفارقه، فنهض من مكانه 
ووضع غليونه فوق ا�كتب، وبدأ يتصبب عرقا متأثرا بما قلته له، وأجابني 

بلغة فرنسية راقية:
  «QUI ES TU? JE PENSE QUE NE N’AVONS PAS
 LE MÊME ÂGE MONSIEUR LE PROCUREUR? VOUS
 AURIEZ DU M’EPARGNER MA PRÉSENTATION À UN
 PARQUETIER QUI CONNAIT LES DÉTAILS DE MA
VIE PLUS QUE MOI? TU ES DE QUELLE FAMILLE?» 
وما إن نطقت باسم عائلتي، حتى بدأ يبكي كطفل صغير قائال: ابن أختي 
ال يمكن، فلم أرد أن أحرجه أكثر وقلت له بأنني أعلم التفاصيل من والدتي، 
فأمه كانت مربية لوالدتي وخالتي في ثالثينات القرن ا�اضي، وكان دور معلمة 
الطرز والخياطة وكل أنواع العيش قبل الزواج، تمر من منزل أمي مسعودة، 
ا�رأة الفاسية التي ربت أجيال البيضاويات في دارها، نظرا لصرامتها وحسن 
سمعة بيتها وعراقة عائلة بنداود في النسب، وكانت صارمة لدرجة أن والدتي 
وخالتي، حتى بعد زواجهما، كانتا تصران على أن تقدما لها صينية الشاي 
ومناديلها ومناديل الحلوى على حدة وبتأن بالغ، وهي أدوار عادة ما تقوم بها 
الخادمات، وكانت والدتي تشرح لي أنهما تفعالن ذلك احتراما للمعلمة، وخوفا 
منها على رميهما بنسيان قواعد اإلتيكيت في االعتناء بمقام الضيف وأواني 
ا�نزل الفضية التي يجب أن تكون مصقولة وا�ناديل ا�طروزة، وكانت تقول لي 
بأن أثار عقاب أمي مسعودة التي كانت يكفي نظرة منها لردع الفتيات، الزالت 
تحملها بعض أجسام بنات بيضاوة اللواتي كن يتعلمن عندها قبل دخولهن 
ا�دارس، وكانت دار ا�علمة بالنسبة للفتيات شبيهة بالكتاب القرآني بالنسبة 
للفتيان، وكان الفقيه وا�علمة يتوفران على تفويض مطلق في تربية وتهذيب 
النشء، وكانت والدتي تحكي لي أنه يكفي أن يقع تهديدهن من طرف أوليائهن 
السكوت  ليعم  جديد،  من  ا�علمة  دار  إلى  والذهاب  التكوين  إعــادة  أجل  من 

والخوف جميع فتيات ا�نزل .
يتبع

نهائي  نــصــف  شــهــد 
برنامج ا�واهب الغنائية 
تألقا   ،zالجميل }الزمن 
تكلل  مــمــيــزا  مــغــربــيــا 
ا�غربي  ا�شارك  بتأهل 

علي ا�ديدي للنهاية.
ــة إلـــى  ــ ــاف ــاإلضــ ــ ــب ــ ف
ا�غربي  ا�ــشــارك  تأهل 
ــات، أبــانــت  ــي ــائ ــه ــن ــل ل
أسماء  ا�غربية  الفنانة 
عضو  بصفتها  ــور،  ــن �
البرنامح  تحكيم  لجنة 
ــل مــن  ــ إلـــــى جـــانـــب ك
ــروان خــوري  ــ الــفــنــان م
ــام، عن  ــغـ ــة أنـ ــان ــن ــف وال
عالية،  موسيقية  ثقافة 
مالحظاتها  فــي  تجلت 

ا�شترك�،  لكل  ا�ركزة 
وتحليالتها الدقيقة التي 
استفاد منها ا�تسابقون 
على مر حلقات البرنامج.

ومن جهة ثانية، تألقت 
سلطانة الطرب األندلسي 
ــج،  ــ ــام ــ ــرن ــ ــب ــ ــالل ال ــ ــ خـ
ــة  ــي ــرب ــغ بـــــإطـــــالالت م
أن  اخــتــارت  إذ  أصيلة، 
ا�غربي  بالقفطان  تظهر 
ــل بــرايــم، والـــذي  ــي ك ف
اختياره  على  تــحــرص 
مقدمة  أن  حتى  بعناية، 
البرنامج، اللبنانية إيمي 
الــصــيــاح، اخــتــارت أن 
ا�غربي  القفطان  ترتدي 

في البرايم األخير.

ــارك  ــ ــش ــ ــن ا� ــكـ ــمـ وتـ
ا�غربي علي ا�ديدي، من 
إلى  التأهل  بطاقة  حجز 
برنامج  مــن  النهائيات 
ا�واهب الغنائية }الزمن 
يكتشف  الذي   ،zالجميل
مـــواهـــب اســتــثــنــائــيــة 
اللون  أداء  على  قـــادرة 
العربي األصيل،  الطربي 
والذي انضمت إلى لجنة 
�نور  ــاء  أســم تحكيمه 
كأول فنانة مغربية ضمن 
برنامج  تحكيم  لجنة 
عربي،  مواهب  اكتشاف 
جعلت منه رفقة ا�ديدي، 
بلمسة  عربيا  برنامجا 

مغربية أصيلة.

السامية  العناية  إطــار  في 
ا�ؤمن�  أمــيــر  يوليها  الــتــي 
الــســادس  محمد  ا�ــلــك  جــاللــة 
لــلــشــأن  وأيــــــده  نـــصـــره هللا 
في  ا�ساجد  وتعميم  الديني 
مدنها  السعيدة،  مملكته  ربوع 
وقراها، تم تشييد هذا ا�سجد 
السيد  ا�حسن  قبل  من  ا�بارك 
الحاج إدريس بن الحاج محمد 
تعالى  هللا  وجــه  ابتغاء  مل� 

ونيل مرضاته.

ا�ساهمة  هــذه  جــاءت  ولقد 
لسد  ــة،  ــواضــع ــت ا� الــديــنــيــة 
الخصاص الذي يشكو منه حي 

أكدال بالرباط في هذا ا�جال.
السعيدة،  ا�ناسبة  وبهذه 
نتوجه بالشكر الجزيل لكل من 
ساعد على إنجاز هذا ا�شروع 
وزارة  بالذكر  ونخص  الديني، 
اإلسالمية  والشؤون  ــاف  األوق
وا�هندس�  ــاط،  ــرب ال ــة  وواليـ
الــذيــن واكـــبـــوا أشــغــالــه من 

الــبــدايــة إلــى الــنــهــايــة، تحت 
إشــــــراف مــصــمــم ا�ـــشـــروع 
محمد  ا�ــهــنــدس  ــه،  ــت ــرف وزخ
الشكر  ــك  ــذل وك مــلــ�،  هــشــام 
لليد  خــاصــة  بصفة  مــوصــول 
بسواعدها  قــام  التي  العاملة 
ا�تواضع،  الديني  الصرح  هذا 
إتقان  بكل  عملهم  أدوا  حيث 
وإخالص جعله هللا مصدر يمن 
وسعادة على ساكنة حي أكدال 

وكافة رواد بيت هللا. 

 Öàµe ójóŒ
 ô©°ûdG á£HGQ
Üô¨ŸÉH »FÉæ¨dG

 á«Hô¨e á°ùª∏H »HôY èeÉfôH ..zπ«ª÷G øeõdG{

لـ}رابطة  ا�سير  ا�كتب  عقد 
جمعا   zبا�غرب الغنائي  الشعر 
ا�سير  ا�كتب  لتجديد  عاديا  عاما 
أبريل   20 السبت  يــوم  للرابطة، 
الجمع  هــذا  حضر  وقــد   ،2019
ا�سير  ا�ــكــتــب  أعــضــاء  أغلبية 
ــض ا�ــنــخــرطــ�،  ــع ــرابــطــة وب ــل ل
الشعراء  من  العديد  إلى  باإلضافة 
والفنان� وفعاليات ا�جتمع ا�دني 
وممثل  ا�غربية،  ا�دن  مختلف  من 

السلطة ا�حلية.
مناقشة  الجمع،  خــالل  وتمت 
الوضعية الحالية للرابطة واآلفاق 
قراءة  وكذا  ألنشطتها،  ا�ستقبلية 
التقريرين األدبي وا�الي وا�وافقة 
تعديل  تم  كما  باإلجماع،  عليهما 
والــداخــلــي  األســاســي  القانون� 
لينتقل  عــلــيــهــمــا،  ــة  ــادقـ وا�ـــصـ
إعـــادة تشكيل  إلــى  الــحــاضــرون 
للرابطة،  ا�سير  ا�ــركــزي  ا�كتب 
التالي:  الشكل  على  جــاء  والــذي 
بوعياد،  اللطيف  عبد  الــرئــيــس: 
نائبه األول حسن بن عزيز بوشو، 
ونائبه الثاني منى عتيقي، ونائبه 
الثالث: أحمد جواد، الكاتب العام: 
الكاتب  ونائب  بوعياد،  هللا  عبد 
أم�  ا�خطوبي،  بوجمعة  العام: 
نائبه:  بنيس،  الحي  عبد  ا�ـــال: 
ا�ستشار  ثــم  الــغــربــاوي،  فاطمة 

اإلعالمي: حسن الكيالني.
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ملكة  بلقب  أمزيل،  سكينة  الشابة  تتويج  أثار 
جمال الورود لعام 2019، في إطار الدورة 57 من 
ا�لتقى الدولي للورد العطري ا�نظم بقلعة مكونة، 
مواقع  على  السخرية  مــن  ومــوجــة  حــادا  جــدال 

التواصل االجتماعي.
جمال  ملكة  وتــعــرضــت 
ــة مــن  ــوجــ ــ الــــــــورد �
ــات  ــ ــق ــ ــي ــ ــل ــ ــع ــ ــت ــ ال
بسبب  العنصرية 
لـــون بــشــرتــهــا، 
كـــمـــا اعــتــبــر 
ال  أنها  البعض 
الجمال  تملك 
للفوز  الــكــافــي 
فيما  ــلــقــب،  بــال
ــرون  ــ ــ دافـــــــع آخ
عنها، معتبرين أنها 
والتنوع  الثراء  تمثل 
الذي يتميز به ا�غرب بكل 

مناطقه.
 23 العمر  من  تبلغ  باللقب،  فا�توجة  لإلشارة، 
التابع  إيحيا  عبو  أيت  دوار  من  وتنحدر  سنة، 
لجماعة أيت سدرات السهل الغربية بإقليم تينغير.
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التواصل االجتماعي.
جمال  ملكة  وتــعــرضــت 
ــة مــن  ــوجــ ــ الــــــــورد �
ــات  ــ ــق ــ ــي ــ ــل ــ ــع ــ ــت ــ ال
بسبب  العنصرية 
لـــون بــشــرتــهــا، 

فيما  ــلــقــب،  بــال
ــرون  ــ ــ دافـــــــع آخ
عنها، معتبرين أنها 
والتنوع  الثراء  تمثل 
الذي يتميز به ا�غرب بكل 

ا�تألق  ا�ــغــربــي  ا�مثل  حظي 
افتتاح  بالتكريم في  محمد خويي، 
السينما  أليـــام  ــى  ــ األول ــدورة  ــ الـ
ا�ــغــربــيــة بــالــعــاصــمــة الــكــنــديــة 
مــونــتــريــال، بــحــضــور جــمــهــور 
ا�غربية  الجالية  من  خاصة  غفير 

والعربية ا�قيمة هناك.
ــاح هــذه  ــت ــت ــالل اف ــم خــ ــا تـ ــم ك
الفضاء  نظمها  التي  التظاهرة، 
برئاسة  لإلبداع  الكندي  ا�غربي 
مواهب  وجمعية  بناني،  حميد 
الشباب التي تترأسها هدى حجي، 
من   zفـــاص أو  }بــيــل  فيلم  عــرض 
عبد  وإنــتــاج  ــان  زي إخـــراج حميد 
اللذين حضرا أيضا  القادر بوزيد، 

هذه التظاهرة.
تقديم  أيضا،  با�ناسبة  تم  كما 
أدتها  متنوعة  فلكلورية  لوحات 
والتعبير  للرقص  البلغارية  الفرقة 
ألوان  كناوة  فرقة  وكذا  الجسدي، 
القصير  الفيلم  وعــرض  مغربية، 

}جالبةz للمخرج حميد بناني.
التي  الــتــظــاهــرة  هــذه  وتشكل 
وأنشطة  سينمائية  فقرات  تعرف 
خاصة  محطة  متنوعة،  مــوازيــة 

من  ا�غربية  السينما  رموز  لتكريم 
ممثل� ومخرج� ومنتج�، فضال 
عن جعل السينما ا�غربية في بالد 
الهادف،  للحوار  مناسبة  ا�هجر، 
وصلة وصل ب� الجمهور والفنان 

ا�غربي.



الثامن  الحي  في  تسكن  وكانت 
يستدعيها  كان  ولكنه  بباريس، 
له  لتوضح  باستمرار،  للجزائر 

رؤياه(...) السياسية.
بينما يذكر ا�ؤلف محمد يشو 
 ،1955 سنة  يف  يوم  ذات  ((أنــه 
ساحرا  له  أحضر  أن  مني  طلب 
الذهبي»،  «ونــي  اسمه  مشهورا 
مبحضري:  بوتفليقة  له  ليقول 
اكــتــب لـــي حــــرزا يــخــضــع لي 
حبيبتي التي أريدها أن تسجد 
الساحر  هذا  ليستغرب  أمامي، 
أساليب  هــي  هاته  تكون  كيف 
(نفس  اجلــمــهــوريــة))  رئــيــس 

الكتاب).
أنه  بوتفليقة،  طلب  من  ليفهم 
لتبقى  بالعظمة،  مريضا  كــان 
الفرنسية،  التلفزة  أرشيفات 
ا�شهور:  بتصريحه  محتفظة  
ــا  أمثل  ــو اجلـــزائـــر، أنـ ــا ه ــ ((أن
ــه..  ــل ــب اجلــــزائــــري ك ـــ ــع ــش ال
األقــويــاء  للـجنراالت  وقــولــوا 
استـطاعـوا))  إذا  يلتهموني  أن 
(قنـاة TF1/ 2  شتنبر 1999).

يتصرف  ــان  ك هــذا،  مــن  أكثر 
على أنه رســول(...) يمثل نفسه 
((أنا أمتاز  بنابليون، ومرة قال: 
بثمان  نابليون  من  أطــول  بأني 

سنتمترات)).
نفسه  يعتبر  كــان  ألنــه  وربما 
هللا  عاقبه  فقد  ــكــالم،  ال رســـول 

وأسكته إلى األبد.
أطروحته  كانت  الكالم،  رسول 
رئيس  أن  ــدرجــة  ل ــالم،  ــك ال فــي 
حكومته، احمد بن بيثور، صرح 
((عندما  بــقــولــه:  مجلس  فــي 
يف  ــد  أح مــع  بوتفليقة  يتكلم 
ساعتني  يتكلم  فإنه  التلفون، 
كل  ننسى  أننا  لــدرجــة  وأكــثــر، 
ــن قــبــل))، ((وقـــد  ــا قــالــه م م

الطويلة  ــه  ــاورات ــح مب اشــتــهــر 
وهبي،  ــال  أم املغنية  يكلم  وهــو 
احلمياني،  ثريا  األعمال  وامرأة 
وكثيرا ما ردد يف التلفونات: «أنا 
اجلمهورية  رئيس  فقط  لست 
احلكومة  رئيس  أنا  اجلزائر،  يف 
ــواب  ــن ــوزراء وال ــ ــل الـ ــس ك ــي ورئ
البرملانيني واحلكام اإلقليميني»، 
وأخطر من هذا، أنني سمعته مرة 
ضد  «أنــا  مرتفع:  بصوت  يقول 
القضاء  ألن  القضاء،  استقالل 
يجب أن يكون يف خدمة الدولة.. 
لي  يــقــدمــون  مــن  هــنــاك  طبعا 
بتلك  أحتفظ  ولكني  التقارير، 
(نفس  مكتبي»))  يف  التقارير 

ا�صدر).
يؤمن  بوتفليقة،  نويل  ((بابا 
يف أعــمــاقــه، بــأنــه قـــادر وحــده 
وحتويل  ــاع،  األوضـ تغيير  على 
إلى  واحلــرب  ــرب،  ح إلــى  السلم 
سلم، والفقر إلى غنى والغنى إلى 
فقر))، وهو األسلوب الذي اتبعه 
تجاه ا�غرب، حيث أقفل، إضافة 
إلى الحدود ا�غربية، كل إمكانيات 
الصلح مع ا�غرب، رغم أن كل من 
من  ابــتــداء  رؤســـاء،  من  سبقوه 
بومدين، الذي أمضى مع ا�غرب 
}اتفاقية تلمسانz، والشاذلي بن 
جديد، الذي انتقل، بعد إقالته من 
يستقر  كي  الجمهورية،  رئاسة 
الديني  القطب  بينما  بطنجة، 
الراحل، عباسي مدني، كان يقول 
والتاريخ  مغربية  الصحراء  أن 
لن يرحم من ال ذاكرة له، وكانت 
بوتفليقة،  قبل  الجزائر  تسود 
فكرة عبر عنها ا�ستشار الخاص 
الدين  محيي  بومدين،  للرئيس 
كانوا  الذين  من  ((أنــا  عميمور: 
يرون أن املغرب سيكسب استفتاء 

الصحراويني  ألن  املصير،  تقرير 
عانوا  عنهم،  اجلزائر  بعد  أمــام 
بينما  اإلسباني،  االستعمار  من 
وجود  بأن  يوقنون  اجلزائريون 
ــم، هـــو خطر  ــه ــار ضــعــيــف ل جـ
كتاب  (عميمور.  لنا))  بالنسبة 

 .(zأنا وهو وهم{
ولكن بوتفليقة، كما قال صديقه 
شريف بلقاسم ((عندما يتكلم، 
ــه(...)،  ــس ــف ن يكلم  إمنـــا  فــإنــه 
الشيء الذي ال ميكن حتليله إال 
عن طريق الطبيب البسيكياتري 
املصرح  نفس  املجانني)،  (طبيب 
حضر مرة عندما كان بوتفليقة 
ــن الــثــانــي،  ــس ــك احل ــل يــكــلــم امل
فيسميه سيدنا، وعندما يرجع 
سيدنا  تعبير  لهم:  يقول  إلينا 
مجرد نوع من الشعر الغنائي)).

وا�تتبعون  ا�قربون  ويرجع 
هذا  أسباب  بوتفليقة،  لتكوين 
النفاق االنتهازي(...)، إلى نقص 
في تكوينه وكراهية أليام صباه 
التي  ا�غربية،  وجدة  مدينة  في 
ولد فيها على فراش أبيه، أحمد 
بوتفليقة، الذي كان يسكن بوجدة 
التي تزوج فيها بامرأت�: ربيعة 
الغزالوي،  وا�نصورية  بلقايد، 
التي  بوتفليقة،  أم  هــي  الــتــي 
ــده  ولــدتــه فــي وجـــدة، وكــان وال
وبالبنات،  بالنساء،  مشغوال 
األولى،  زوجته  ولدتهن  اللواتي 
ربيعة بلقايد، بينما أم بوتفليقة 
من  تمنعه  كــانــت  ا�ــنــصــوريــة، 
الناقص  التكوين  وهو  ــزواج،  ال
جعله  الـــذي  العائلي،  للعطف 
الثانوية  دراســتــه  ــي  ف يفشل 
بكوليج عبد ا�ومن بوجدة، الذي 
أنظار  تحت   1956 سنة  غــادره 
أساتذة مغاربة في هذا الكوليج، 

أمثال األستاذ بنيخلف واألستاذ 
اليحياوي، ولكن مغادرته ا�بكرة 
العربي  وصديقه  هو  لــلــدروس، 
الدباغ، جعلته يكره القراءة، وهي 
الظاهرة التي جعلته وهو رئيس، 
التي سبق  التقارير،  قراءة  يكره 
أن قال أنه يضع التقارير في درج 
مكتبه، لدرجة أن صديقه �دة 40 
مرة:  قال  بومعزة،  الوزير  عاما، 
إن بوتفليقة ال عالقة له بالثقافة.

حتى عندما كان مرة الجئا في 
الباحث  عليه  اقترح  سويسرا، 
أن   ،zزيغلير }جــان  السويسري 
لكنه  جامعية،  أطروحة  يحضر 
امتنع إلى أن زار كوريا مرة، حيث 
بالدكتوراه  كرمته جامعة سيول 

الفخرية سنة 2003.
وليس الشعب الجزائري الذي 
لإلطاحة  التاريخي  الحراك  نظم 
بــهــذا ا�ــخــلــوض الــكــبــيــر(...)، 
ــاد  ــق ــت ــى  ان ــلـ فــقــد تــهــافــت عـ
منه  اقــتــرب  مــن  كــل  بوتفليقة، 
}إنريكو  ا�غني  حتى  عرفه،  أو 
((لقد  عــنــه:  كتب   zمــاســيــاس
علي  يضغط  بوتفليقة  كـــان 
ألرجع لوطني األصلي، اجلزائر، 
عني  ــه  أن سمعت  عندما  لكني 
بلخادم  الــعــزيــز  عبد  املسمى 
هل  تساءلت:  للخارجية،  وزيــرا 
يعني  وكيف  مخبول؟  الرئيس 
هذا  يف  متخلفا،  جاهال،  رجــال 
الشك  إلــى  ليدفعني  املنصب؟ 
اجلزائري))  املخطط  سالمة  يف 
إنريكو   .zوأنــا }الجزائر  (كتاب 

ماسياس).
حتى الصحفي الفرنسي ا�تزن 
قرارات  عن  كتب   ،zدانييل }جان 
بوتفليقة: ((أصبحت أشعر بهزالة 
وتناقضاته  البوتفليقي،  القرار 
الدينية،  االجتاهات  أقطاب  مع 
بينما  األديان،  جلميع  واحتقاره 
هو يدعي التقدمية وهو يعادي 
املرأة)) (نوفيل أوبسيرفاتور. 23 

شتنبر 1999).
ا�ــرأة،  مــع  بوتفليقة  فــعــداوة 
ترجع إلى اضطراره يوما للتزوج 
 ،1990 وأبيه سنة  أمه  بعيدا عن 
ح� تزوج با�سماة آمال التريكي، 
وهي ابنة الدبلوماسي الجزائري، 
بها  تــزوج  التي  التريكي،  يحيى 
سرا في شقة بزنقة «دوك ديكار» 
بالجزائر، بشهادة شخص� اثن� 
فقط، صهره التريكي وصديقه عبد 
القادر الذهبي، لتظهر زوجته مرة 
مصطفى،  أخيه  ــاف  زف حفل  في 
آمــال  زوجــتــه  نفي  إلــى  ليسارع 
باريس،  في  وإسكانها  التريكي 
الجزائرية  الــســفــارة  ــر  أم حيث 
ميزانية  بتخصيص  فرنسا،  في 
عدم  على  عنوانا  الزوجة،  لهذه 

استقراره العائلي.
ــقــرآن الـــذي وصف  وصـــدق ال
ا�غرب،  عدو  بوتفليقة،  وضعية 
الحركة  عــن  الــقــدر  أسكته  وقــد 
ــكــالم، فــقــال: ((والــنــجــم إذا  وال
هوى)) (سورة النجم)، وأضاف: 
يتوفاكم  ثــم  خلقكم  ((والـــــلــه 
ومنكم من يرد إلى أرذل العمر)) 
ــورة  ــدق الـــــلــه الــعــظــيــم (سـ صـ

النحل).

أساتذة مغاربة في هذا الكوليج، 

ــظــروف  ال فــي  يتمعن  ــذي  ــ ال
ــر  ــزائ ــج ــس ال ــي ــرئ ــة ل ــي ــال ــح ال
ــد الــعــزيــز  ــب ــق(...) ع ــ ــاب ــ ــس ــ ال
يستكشف  أن  ــد  الب بوتفليقة، 
قــدرة هللا جل وعــال، على إعطاء 
الدروس، لكل من آمن من عباده، 
وخاصة شعب الجزائر الشقيق، 
اإلسالمي  القطب  وفاة  من  بدءا 
مدني،  عباسي  الشيخ  الكبير، 
بهذا  اإلطــاحــة  بعد  قليلة  أياما 
حرم  ــذي  وال بوتفليقة،  الجبار، 
أن  مدني،  عباسي  القطب  على 
رأسه،  مسقط  في  بالحياة  ينعم 
دولة  إلــى  اللجوء  على  وأرغمه 
قطر، ليلفظ آخر أنفاسه في شهقة 
من الفرح، ألفول نجم هذا العدو 
العزيز  عبد  ا�سمى  ا�شترك، 
ب�  بــه  أطــيــح  وقــد  بوتفليقة، 
ا�وت والحياة.. فال هو بحي وال 
العظيم،  هللا  وصــدق  بميت،  هو 
إبراهيم،  فــي ســورة  قــال  الــذي 
وضعية  لنا  يصف  القرآن  وكأن 
جبار  كــل  ((وخـــاب  بوتفليقة: 
ويسقى  جهنم  ورائــه  من  عنيد 
من ماء صديد يتجرعه وال يكاد 
يسيغه ويأتيه املوت من كل مكان 
عذاب  ورائــه  ومن  مبيت  هو  وما 
غليظ)) صدق هللا العظيم، وهل 
الشعب  غضبة  من  أغلظ  هناك 

الجزائري كما رأيناها؟
ــارئ ســائــال عن  وقـــد يــقــول قـ
الشعبية  الغضبة  هــذه  أسباب 
في  والصحفية  الــجــزائــر،  فــي 
اإللهية  والغضبة  ا�ــغــرب(...)، 
يأتيه  بوتفليقة  جعلت  الــتــي 
ا�وت من كل مكان وما هو بميت، 
ــي الــوجــدي  ــول ــي ال ــبــركــة ف وال
الصالح، سيدي يحيى بنيونس، 
الجزائريون  الكتاب  اتفق  وقــد 
الذين كانوا خوفا منه صامت�، 
األلوهية  يدعي  ملحدا  كان  بأنه 
ــه صرح  والــجــبــروت، لــدرجــة أن
للقناة التلفزيونية، فرانس 2، يوم 
8 يوليوز 1999 بقوله الصريح: 
((إذا كنت لم أصدم أبدا يوما أية 
آية من سور القرآن، فإنني موقن 
إميــان،  مشكل  ليس  املشكل  بــأن 

وال سور القرآن)).
عن  القرآن  البتعاد  وتكريسا 
أصبح  بوتفليقة،  فإن  الشعوذة، 
مشعوذا  عنه،  كتب  مــا  كــل  فــي 
الدرجة األولى، وقد قال عنه  من 
صديقه �دة أربع� عاما، الجنرال 
كان  بوتفليقة  ((إن  بنفليس: 
يفضل إحاطة نفسه بالساحرات 

والشوافات)).
بل إن جنراال آخر، أخفى اسمه، 
كذبة  }بوتفليقة  كــتــاب  مــؤلــف 
معاشرة  عن  ((حكى   ،zجزائرية
لــلــوزيــر  الــطــويــلــة  بوتفليقة 
العلوي،  أحمد  ــوالي  م املغربي 
سنة  بوتفليقة  على  تعرف  وقد 
حياة  يف  ّمنــى  ــذي  ال هــو   ،1968
الــشــوافــات،  ظــاهــرة  بوتفليقة 
وحتميتها  واحلروز،  والسحارات، 
واستعمال  احلكومي،  النفوذ  يف 
حروز الكرى كرى)) (كتاب محمد 

يشو).
ــرة  ــاه ونـــمـــى بــوتــفــلــيــقــة ظ
عندما  والساحرات،  الشوافات، 
تعيش  جزائرية  بشوافة  ارتبط 
فــي بــاريــس اســمــهــا }صــوفــي 
بظروف  اسمها  غيرت   ،zبـــودي
زكية،  نفسها  وســمــت  مهنتها 
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بقلـــــــم:
مصطفى العلويمصطفى العلوي

هذا هو الجنرال الهامل، الذي اعتقل يوم اإلثنني اِّـاضي 
بصفته مدير األمن الوطني، الذي كان مرشحا لخالفة 

بوتفليقة.
قصة اِّـدير العام لألمن، هو أنه منذ شهور، ضبطت 

أجهزته شحنة من الكوكايني تساوي عدة ماليري، فقال 
لهم الجنرال اِّـدير، اعتقلوا سائقي الخاص فهو الذي 

استوردها، لكنه بعد اعتقال سعادة اِّـدير، تبني أنه هو 
الذي استورد الكوكايني.
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