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4   دراهم ■  الثمن

ــة في  ــاري ــج الــتــحــقــيــقــات ال
املوجهة  الــشــكــايــات  مــن  عــدد 
العام  واألمــن  فــاس  عمدة  ضد 
كل  تعدم  االستقالل،  لحزب  السابق 
إمكانية لعودته إلى املغرب بعد »هروبه« 
الشكايات واملتعلقة  إن إحدى  أملانيا، بل  إلى 
بتقديم رشوة قدرها 300 مليون لصالح إحدى 
في  أعضاء  اســم  فيها  ورد  الجمعيات)..(، 
االستقالل،  لحزب  الحالية  التنفيذية  اللجنة 
ملستوى  األمور  تطور  إمكانية  يعني  ما  وهو 
اسم  التحقيقات  ذات  في  ورد  كما  أكبر)..(، 
بن كيران كمتواطئ مع العمدة األزمي لصالح 

األهداف االنتخابية لحميد شباط.
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الوزير الذي أكل »دانون« وغرق في المازوط 
يفقد حكامته

على هامش انسحاب حزب بنعبد اهلل من الحكومة 

بات يف حكم املؤكد، إلغاء وزارة الحكامة التي يوجد على رأسها الوزير لحسن الداودي، هذا األخري صورته كامريا »األسبوع« وهو 
يتبادل حديثا هامسا مع الشرقي اضريس، الوزير املنتدب للداخلية يف حكومة بن كريان واملدير العام السابق لألمن الوطني، خالل 

حفل نظم مؤخرا بطريق زعري يف الرباط وجمع عددا كبريا من الوزراء املرشحني ملغادرة الحكومة الحالية.. كلهم ظهروا وكأنهم 
يودعون الحكومة كما ودعها قبلهم الوزير السابق اضريس.

الوزير الداودي املكلف بالحكامة واملقرب من اللوبي الفرنسي، عرف عنه حبه لـ»دانون« أيام حملة املقاطعة، كما عرف بدفاعه
 »الغري الحكيم« عن لوبي املحروقات إىل درجة أنه غرق يف املازوط.

هل يقول لهم الوزير الدكايل: 
»�سيدنا« هو الذي عينني وهو الذي 

يجب اأن يعفيني؟ 
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بين الترويج لمنع العماري من مغادرة المغرب وهروب شباط
زعماء اأحزاب مغربية يح�سرون للهروب 

من املغرب لتفادي املحاكمات الكربى

الحقيقة الضائعة

بعد وجبة إفطار 5 نجوم مع صهر 
الرئيس ترامب وضابط إسرائيلي

اندالع �سراع خفي

شباط العماري

10 09 08

كواليس اإلضعاف الممنهج 
إلدارة الحكم الذاتي

ماليري ال�سحراء.. 
»دولة يف الدولة«

كوشنري 

عندما قالت 
االأحزاب للملك.. 
خذ ثالث 
وزارات 

واترك لنا 
الباقي

الدكالي

مرشح لرئاسة
 الجزائر 

يدعو 
للحرب
 ضد 

المغرب
عبد املجيد تبون



 الرباط. األسبوع
لحزب  السياسي  املكتب  أعلن 
بشكل  واالشــتــراكــيــة،  ــقــدم  ــت ال
املنصرم،  الثالثاء  ليلة  مفاجئ، 
ــه مـــن الــحــكــومــة  عـــن انــســحــاب
ــن  ــدي ــرأســهــا ســعــد ال ــت الــتــي ي
األخير  هــذا  أن  رغــم  العثماني، 
من  التقليص  ينوي  ال  أنــه  أكــد 
الحكومي،  التحالف  أحزاب  عدد 
مهاجمة  هــي  املــفــاجــأة،  لتكون 
لــلــمــشــاورات  هلل  بنعبد  رفـــاق 
بأنها  وصفوها  حيث  الحكومية 
املناصب  منطق  »حبيسة  كانت 
واملحاصصة  وعددها،  الوزارية، 
ــك من  ــر ذلـ فــي تــوزيــعــهــا، وغــي
النفاذ  دون  األخــرى،  االعتبارات 
ــوضــوع، حيث ال  ــى جــوهــر امل إل
السياسي  املــدخــل  دون  ــالح  إص
الحكومي  والبرنامج  الــواضــح، 
األولويات  على  املرتكز  الطموح 
في  القوية  واإلرادة  األساسية، 
ــع  ــالح ورف ــ ــشــروع اإلص حــمــل م

تحدياته وربح رهاناته«.
ــالغ املــكــتــب  ــ ــاول بـ ــ ــ ــد ح ــ وقـ
الـــســـيـــاســـي لـــحـــزب الــتــقــدم 
نفسه  عن  يبعد  أن  واالشتراكية 
شــبــهــة الــخــالف مــع املــؤســســة 
على  »حــرص  إنــه  بقوله  امللكية، 
الـتـوجـيـهـات  مــع  الــتــفــاعــل 
عـيد  مـــن  املــنــطــلــقــة  الـــــمــلــكــيــة 
الـتي  العرش«، غير أن التطورات 
هلل  بنعبد  يــوجــهــهــا  أن  يمكن 

داخليا،  بالحزب  مرتبطة  ورفاقه، 
أنـس  أن  ــصــادر  امل تــقــول  حــيــث 
باسم  الصحة  وزيـــــر  الدكالـي، 
الـحـزب، أكـد خـصـامـه مـع بنعبد 

هلل خالل نفس االجتماع.
ــا ســـيـــكـــرر الـــتـــاريـــخ  ــ ــم ــ ورب
السياسي الحديث عما حصل في 
اخشيشن  أحمد  مع  سابق  وقت 
الحكامة  وزير  ومع  التعليم،  في 
وكالهما  الــوفــا،  محمد  السابق 
وجود  رغم  الحكومة  في  استمرا 

إن  بل  املعارضة،  في  أحزابهما 
الوفا استمر في حكومة بن كيران 
شباط  حميد  منها  »جــر«  أن  بعد 
وقال  االستقالل،  حزب  وزراء  كل 
الوزير السابق الوفا وقتها: »امللك 
يجب  الذي  وهو  عينني  الذي  هو 
الوزير  يكررها  فهل  يعفيني«..  أن 
وأن  خاصة  بعده،  الدكالي  أنس 

اسمه لم يكن مطروحا للتعديل؟
بخروج  املنتشني  أول  أن  يذكر 
حــزب الــتــقــدم واالشــتــراكــيــة من 

السابقة  الوزيرة  كانت  الحكومة، 
في  أبعدت  التي  أفيالل،  شرفات 
للصحافة  أدلت  وقد  سابق  وقت 
»وأخــيــرا،  فيه:  قالت  بتصريح 
بوادره  كانت  تحالف  قوس  يغلق 
ولكن  مــطــمــئــنــة«،  غــيــر  األولــــى 
في  امتحانه  سيتم  شرفات  كالم 
قد  التي  املركزية  اللجنة  اجتماع 
الحكومة،  مــن  الــخــروج  تــرفــض 
املكتب  مرتبة  من  أعلى  ومرتبتها 

السياسي.
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على هامش انسحاب رفاق بنعبد اهلل من الحكومة

كواليس األخبار

هل يقول لهم الوزير الدكايل: »امللك عينني
 وهو الذي يجب اأن يعفيني«

ما الذي يفعله الدرك امللكي 

يف ق�سية هاجر الري�سوين؟

�سدام ح�سني  يف االنتخابات اجلزائرية؟

بعد الحكم الصادم:

يوم  الصورة  هذه  التقطت 
لــلرئيس  الـماضـي  اإلثـنـني 
الفرنسي ماكرون خالل تشييع 
جثمان رئيس فرنسا األسبق، 
صديق املغرب جاك شرياك، 
زعماء  من  كبري  عدد  بحضور 
ماكرون  فيها  ويظهر  العالم، 
على  الوداع  نظرة  يلقي  وهو 
الرئاسة،  لكرسي  سبقه  من 
بدليل  الجميع  احرتام  وكسب 
العالم  زعماء  مختلف  حضور 
وفق  جرت  التي  لجنازته 

مراسيم عسكرية.

رئيس يودع رئيس..

 الرباط. األسبوع
أثار حضور الدرك امللكي خالل الطور األخير من 
عناصر  بدل  الريسوني  هاجر  الصحفية  محاكمة 
األمن الوطني التي حققت في النازلة منذ بدايتها، 
على  صورة  انتشار  بعد  سيما  ال  تساؤالت،  عدة 
عناصر  وسط  الصحفية  فيها  تظهر  واسع  نطاق 

الدرك امللكي وهي ترفع شارة النصر.
أكد  حيث  أمني،  مصدر  حسب  بسيط،  الجواب 
كان  حيث  النقل،  بإجراءات  فقط  يتعلق  األمر  أن 
من املفترض أن يتم نقل املحكوم عليهم إلى سجن 
الترابي  للنفوذ  الخاضع  السجن  وهو  العرجات، 

لألمن الوطني.
يذكر أن املحكمة، قد قضت بأحكام صادمة على 
نافذا  حبسا  بسنة  الريسوني  هاجر  الصحافية 
في حق  وقضت  درهم،   500 قدرها  مالية  وغرامة 
خطيبها، األكاديمي والناشط الحقوقي السوداني، 
بالحكم ذاته، فيما حكمت ابتدائية الرباط بالحبس 
محمد جمال  هاجر،  طبيب  في حق  النافذ سنتني 
درهم،  خمسمائة  قدرها  مالية  غرامة  مع  بلقزيز، 
ابتداء  ملدة سنتني  الطب  مهنة  مزاولة  من  ومنعه 
ربح  ماذا  السؤال:  ليطرح  عنه..  اإلفــراج  يوم  من 

املجتمع من ذلك)..(؟

 الرباط. األسبوع
للرئيس  ســابــق  مــســتــشــار  أعــلــن 
الراحل، صدام حسني، ترشحه  العراقي 

 12 في  املقررة  الرئاسية  لالنتخابات 
ويتعلق  بالجزائر،  املقبل  دجنبر 
األكاديمي  شــوتــري،  بأحمد  األمــر 
خاليا  مؤسسي  وأحــد  الجزائري 
حــزب »الــبــعــث« فــي الــجــزائــر منذ 

سبعينيات القرن املاضي.
أن  ــري  ــ ــوت ــ وقــــــال ش

»دوافــــــــــــع تـــرشـــحـــه 
تقوم  املقبلة،  للرئاسات 
ومبادئ  فكر  نشر  على 
البعث االشتراكي  حزب 
فـــي ظـــل وجــــود تــيــار 
في  كبير  قومي  عروبي 

الجزائر«.
حزب  هو  االشتراكي،  البعث  وحــزب 
االشتراكي،  الفكر  يتبنى  عربي  قومي 
الــغــزو  حــتــى  ــراق  ــع ال يحكم  وظـــل 
 ،2003 سنة  في  للبالد  األمريكي 
من  حسني  صــدام  رئيسه  وأعــدم 
قبل القوات األمريكية عام 2006.

أستاذ  وهو  شوتري،  وأضــاف 
الجزائر  جامعة  في  اإلعالم  بكلية 
بصفة  ــح  ــرش »أت الــعــاصــمــة: 
اآلن  والـــفـــرصـــة  حــــرة، 
منع  أن  بــعــد  مــواتــيــة 
)يقصد  النظام السابق 
ــس  ــي ــرئ ــام ال ــظـ ــه نـ ــ ب
العزيز  عبد  السابق 
من  الحزب  بوتفليقة( 

النشاط«.

مدير املتاحف ال يعرف العربية..

يـــواصـــل املـــهـــدي الــقــطــبــي، رئــيــس 
متحف  ومدير  املغرب  متاحف  مؤسسة 
محمد السادس، خلق الحدث في الرباط، 
ليس بفضل أعماله الكبيرة، ولكن بسبب 

الالفتة  هذه  من  والنموذج،  »أخطائه«، 
أكبر  جــدار  على  علقها  التي  الضخمة 
أحد  يستطع  ولــم  الــربــاط  فــي  مؤسسة 

فهمها، نظرا لركاكتها.

اتهام رئي�س وزراء لبنان ب�سرف 16 مليون دوالر

 على عار�سة اأزياء
 الرباط. األسبوع

تايمز«  »نــيــويــورك  صحيفة  قــالــت 
لبنان،  وزراء  رئيس  أن  األميركية، 
 16 مــن  أكثر  قــدم  الــحــريــري،  سعد 
من  ــاء  أزيـ لعارضة  دوالر  مليون 
منتجع  في  التقاها  إفريقيا  جنوب 
الذي  الفاخر  السياحي  سيشيل 

يرتاده األغنياء.
وقالت الصحيفة أنها حصلت على 

إفريقيا،  جنوب  في  محكمة  وثائق 
تكشف حصول عارضة مالبس سباحة 

هدايا  على  ميرفي«،  دير  فان  »كاندس 
وأموال من الحريري، وقالت للمحققني إن 

عالقة رومانسية جمعتهما.
يشغل  حينها  الــحــريــري  يــكــن  ولـــم 
منصب رئيس وزراء لبنان عندما أرسل 
كما   ،2013 عام  من  اعتبارا  األموال 
أيا  انتهك  أنه  يبدو  ال  التحويل  أن 
الجنوب  أو  اللبنانية  القوانني  من 
العارضة  دخــول  أن  غير  إفريقية، 
سلطات  مــع  قضائية  مــعــارك  فــي 
السياسي  اســم  كشف  الضرائب، 
»إن  الصحيفة:  لتقول  اللبناني، 
القضية تأتي في وقت تمر فيه أعمال 
بفترة  والسياسية  التجارية  الحريري 
صعبة، ما حرم العديد من املوظفني لديه 

من رواتبهم«. شوتري
الحريري

الدكالي

صورة وتعليق



 الرباط. األسبوع
أعلنت عدة مواقع صحفية، 
العماري،  إلياس  تقديم  عن 
ــق  ــاب ــس ــام ال ــ ــع ــ األمــــــن ال
واملعاصرة،  األصالة  لحزب 
جهة  رئــاســة  مــن  استقالته 
مواقع  تــتــردد  ولــم  طنجة، 
أخرى في التأكيد على منعه 
أن  غير  املغرب،  مغادرة  من 
تتأكد  لــن  الــتــي  االســتــقــالــة 
شغور  بــإعــان  إال  عمليا 
لم  الــجــهــة،  رئــيــس  منصب 
من  الواقع  أرض  على  تظهر 

طرف الوالي.
تطوان  طنجة  جهة  وكانت 
بعض  عرفت  قــد  الحسيمة 
ملرحلة  املمهدة  التحركات 
تأجيل  مــع  ــدأت  ــ ب جــديــدة 
للجنة  الـــعـــاديـــة  الــــــدورة 
بالوكالة  واملراقبة  اإلشــراف 
املشاريع  لتنفيذ  الجهوية 
بالجهة، ورغم أن املستشارين 
تتحدث  بإرسالية  توصلوا 
عن تأخير في إعداد امليزانية، 
إال أن أغلبهم باتوا يبحثون 
إللياس  املحتمل  الخليفة  عن 
يواجه  بات  الــذي  العماري، 
السقوط، بعد أن انقلب عليه 

أغلب األعضاء)..(.
التي  الــضــربــات  ــت  ــان وك
انطلقت  قد  للعماري  وجهت 
فـــؤاد عن  إبــعــاد أخــيــه  منذ 
ليستقر  طــنــجــة،  عــمــوديــة 
الوطن، كمرحلة  خارج أرض 
األنظار  تتجه  أن  قبل  أولــى 
ــاري، الـــذي فقد  ــم ــع إلـــى ال
وفقد  للحزب،  العامة  األمانة 
»آخــر  اإلعامية  مجموعته 
ساعة«، ليفقد أخيرا رئاسته 
لجهة طنجة.. وكان نفوذه قد 
وصل إلى درجات كبرى أيام 
ممارسة الهمة للسياسة)..(.

ــات  ــك ــل ــت ــم ــع امل ــيـ بــــن بـ
والتحضير لهجرة كبرى نحو 
املجلس  وتــقــاريــر  ــخــارج،  ال
وامللفات  للحسابات،  األعلى 
ــم)..(،  ــحــاك الـــراقـــدة فــي امل
املتهم  وحــده  العماري  ليس 
مغادرة  ملحاولة  بالتحضير 

املغرب، بل إن عدة رموز من 
واملعاصرة  األصــالــة  حــزب 
فعا  حــقــائــبــهــا  جــمــعــت 
من  وهناك  لــلــمــغــادرة)..(، 
أرسل أوالده إلكمال الدراسة 

في الخارج.
األصالة  حزب  عن  بعيدا 
لعبة   وحــيــث  واملــعــاصــرة، 
ــر بــاتــت  ــي ــاي أصـــحـــاب امل
تفرض نفسها بقوة، لم تظهر 
إلمــكــانــيــات  مـــؤشـــرات  أي 
ملمارسة  شباط  حميد  عودة 
حزب  ــاب  ب مــن  السياسة، 
أن بعض  رغــم  االســتــقــال، 
»الفيسبوكية«  الصفحات 
تأكد  حيث  بــذلــك،  طالبت 
لــلــتــراب  ــه  ــادرت ــغ م عمليا 
بعدما  سيما  ال  الــوطــنــي، 
غاب عن افتتاح البرملان من 
لدن امللك، وهو الغياب الذي 
لم يجرؤ رئيس البرملان على 
بدأ  أنــه  إليه رغــم  اإلشـــارة 
على  املتغيبن  لوائح  ينشر 
يغيب  أن  وينتظر  العموم.. 

أيضا عن االفتتاح املقبل)..(.
ــراض  ــ ــت ــ ــى مــــع اف ــ ــت وحــ
إمكانية عودة شباط ملمارسة 
السياسة، فإن ما ينتظره قد 
بعد  كبرى«،  »محاكمة  يكون 
اتهامات،  عدة  له  وجهت  أن 
حيث تقول مصادر »األسبوع« 
أن االتهامات التي حقق فيها 
وتبدأ  مــتــعــددة،  البوليس 
خروقات  ارتــكــاب  تهمة  من 
بن  تتراوح  ــة،  وإداري مالية 
للعقارات،  مريبة  تفويتات 
مصداقية  ــي  ف والتشكيك 
السكنية،  التجزئات  بعض 
وكذا االتهام بتبديد ميزانية 

املجلس الجماعي)..(.
الجديدة،  املرحلة  أن  يذكر 
ــا أيــضــا  ــدهـ ــؤكـ ــي تـ ــ ــت ــ وال
وتقارير  امللكية،  الخطابات 
للحسابات،  األعلى  املجلس 
محاكمات  ــى  إل تتحول  قــد 
زعــمــاء  فيها  يــقــدم  ــرى،  ــب ك
كــقــربــان  ووزراء  ــزاب  ــ أحـ

للمرحلة.

وحدهم  املغاربة  الصحفيون  ليس 
في  الحكم  يترقبون صدور  كانوا  من 
الريسوني  هاجر  الصحافية  قضية 
املاضي،  اإلثنن  يوم  املحكمة  بباب 
أيضا،  أوروبي  وفد  هناك  كان  وإنما 
القضية  عن  ومعلومات  صــورا  أخذ 
من عن املكان، وكان القضاء قد حكم 
وخطيبها  الريسوني  الصحفية  على 
السوداني بسنة حبسا نافذا.. ليعلق 
أول  إنــهــا  ساخرا:  املــحــامــن  أحـــد 
مـشـتـكـون  فـيـهـا  يوجـد  ال  قـضـية 

وال ضحايا)..(.

تحسن  من  املواطنن  بعض  تأكد 
محمد  لــلــمــلــك  الــصــحــيــة  ــة  ــال ــح ال
للديوان  باغ  أشــار  الــذي  السادس، 
رئوي  بـ»التهاب  إصابته  إلى  امللكي 
على  يتجول  وهو  ظهوره  بعد  حاد«، 
الــدار  شــوارع  أحــد  في  سيارته  منت 
الصحية  الوعكة  وكانت  البيضاء، 
سببا في عدم حضور محمد السادس 
الرئيس  ــازة  جــن تشييع  ملــراســيــم 

الفرنسي األسبق جاك شيراك.

بعض  أن  ــادر  ــص امل بــعــض  تــقــول 
شاركوا  قــد  الوطني  ــن  األم عناصر 
إلى أمريكا، وفازوا  الهجرة  في قرعة 
أو  تأكيد  أي  لم يصدر  أنه  غير  بها.. 
الذي  املوضوع  هذا  بخصوص  نفي 
الناحية  مــن  كبرى  إشكالية  يطرح 

القانونية)..(.

للعلمانية  املتحمسن  أحــد  ســأل 
الرئاسيات  الفردية مرشح  والحريات 
في  رأيه  عن  سعيد،  قيس  التونسية، 
»هل  قيس:  فأجابه  املــوضــوع،  هــذا 
بيته  ــى  إل يــأتــي  أن  أحــدكــم  يــرضــى 
صاحب  فسكت  ابنه؟«،  ليخطب  رجل 

السؤال..

ــزاع الــخــطــيــر بـــن أصــحــاب  ــنـ الـ
الرحل،  وقبائل  سوس  في  األراضــي 
ــتــطــورات أخــطــر، بــعــد أن  مــرشــح ل
»السواسا« بشاحنات مجهولة  فوجئ 
تجتاح  والغنم  اإلبل  بقطعان  محملة 
مؤخرا  الظام  جنح  تحت  أراضيهم 
هذا  وكان  أوفا،  إدوسكا  منطقة  في 
وزارة  تلهبه مخططات  الذي  الخاف 
والغابالت  املياه  ومندوبية  الفاحة 
قد وصل إلى أوجه، بتنظيم تظاهرات 

حاشدة على أعتاب القصر امللكي.
 

طلب  لتلبية  جــهــات  عــدة  تدخلت 
ابنتها  تــعــرضــت  مــغــربــيــة  عــائــلــة 
حيث  تركيا،  في  بشعة  قتل  لجريمة 
طريق  عن  املوضوع  تسوية  ينتظر 
تدخل الوزارة املكلفة بشؤون الجالية 
جثمان  لنقل  الــخــارج،  في  املغربية 

الضحية إلى املغرب.

ــعــض الــســكــان  ــرح ب ــ ــا ف بـــقـــدر مـ
إسماعيل،  موالي  لألمير  بمجاورتهم 
متوقع  غير  جــواب  صدمهم  ما  بقدر 
في  املحلية  السلطات  ممثلة  قدمته 
ــة الــتــاريــخــي بــالــربــاط،  ــوداي حــي ال
مشاكلهم  عن  سألوها  ملن  قالت  حيث 
بموضوع  فقط  مكلفة  بأنها  اإلدارية، 
باملشاكل  لها  عاقة  وال  »النفايات« 

األخرى.
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ما خفي
كان  أعظم

تحت األضواء

بين الترويج لمنع العماري من مغادرة المغرب وهروب شباط
زعماء اأحزاب مغربية يح�ضرون للهروب 

من املغرب لتفادي املحاكمات الكربى

برملاين من »البام« يتورط يف توزيع �ضحنات من ال�ضاي 

الفا�ضد موجهة لل�ضحراء 
 الرباط. األسبوع

علمت »األسبوع« من مصادر جد مطلعة، 
أن قياديا في األصالة واملعاصرة يشتغل 
أنــواع  مــن  العديد  استيراد  مجال  فــي 
الشاي األخضر من الصن، قد تورط في 
في  الصاحية  منتهية  ضخمة  شحنة 

اآلونة األخيرة.
القيادي  أن مخازن  ذاته،  املصدر  وأكد 
تعرضت  البرملاني،  والعضو  األصالي 

طرف  من  مباغثة  تفتيش  لحملة  مؤخرا 
املواد  سامة  بمراقبة  املكلفة  السلطات 
كميات  وجود  هؤالء  فاكتشف  الغذائية، 
منتهية  األخضر  الشاي  من  جدا  كبيرة 
التاجر  البرملاني  يستعد  الصاحية، 
املعروف، إلعادة تفريغها في علب جديدة 
توزيعها  قبل  جديد  وبتاريخ  صنعه  من 
ــاطــق، وخــاصــة  ــن ــن امل عــلــى الــعــديــد م
يعد  حيث  املغربية،  الصحراء  مناطق 

أكبر  من  »البامي«  والبرملاني  التاجر 
مزودي مدن الصحراء بالشاي األخضر، 
األخضر  الشاي  مــادة  باتت  وبالتالي، 
بسبب  ضررا  أكثر  الصن  من  املستورد 
النعناع  نبتة  وليس  الصاحية  انتهاء 
فقط،  الكيماوية  املــواد  بسموم  املهددة 
ملعاقبة  والسلطات  »أونسا«  تتحرك  فهل 
اليومي  بالقوت  مسه  على  البرملاني 

لبسطاء الشعب؟

 بعيدا عن حزب 
األصالة والمعاصرة، 
وحيث لعبة  أصحاب 
الماليير باتت تفرض 

نفسها بقوة، لم 
تظهر أي مؤشرات 

إلمكانيات عودة 
حميد شباط لممارسة 

السياسة، من باب 
حزب االستقالل، رغم 
أن بعض الصفحات 

»الفيسبوكية«
 طالبت بذلك

العماريشباط



اأخنو�ش يبحث عن �ضوء اأخ�ضر اللتهام حزب »البام«
 الرباط. األسبوع 

في ظل األزمة الطاحنة التي يمر بها حزب 
إشعاعه  جعلت  والتي  واملعاصرة،  األصالة 
السياسية،  الساحة  في  ويتراجع  يخفت 
قد  لألحرار  الوطني  التجمع  حزب  أن  يبدو 
حمل مشعل مواجهة املد اإلسالمي والحزب 

املحافظ، العدالة والتنمية.
ــد مــطــلــع من  مـــصـــدر جـ
قـــيـــادة حـــزب األحـــــرار، 
أكـــد لــــ»األســـبـــوع«، أن 
ــذي  حـــزب أخــنــوش ال
في  لالستمرار  يتجه 
ــة الــحــالــيــة  ــوم ــك ــح ال
ــالل الــتــعــديــل  ــ ــن خ مـ
املقبل،  الــحــكــومــي 
على  ــذ  أخـ
ــه  ــق ــات ع
الحلول 
ــحــل  م

حزب »الجرار« في خوض الحرب السياسية 
العدالة  حــزب  ضــد  اآلن  مــن  واالنتخابية 
تبدأ  مــســالــك،  عــدة  خــالل  مــن  والتنمية، 
ــة  األصــال ــزب  حـ فــشــل  دروس  بــاســتــقــراء 
ومن  »البيجيدي«  على  في حربه  واملعاصرة 

ثم العمل على تفاديها.
السبل  أن من بني  ذاتــه،  وأوضــح املصدر 
ملواجهة  األحــرار  سيتخذها  التي  الجديدة 
يوم   100« برنامج  هو  والتنمية،  العدالة 
تعبئة  خالله  من  يهدف  الــذي  مدينة«   100
قوة  تعرف  التي  ليست  بكثرة،  املدن  سكان 
األحرار فقط كما كان يفعل »البام«، بل املدن 
العدالة  حــزب  وتسيير  تدبير  تعرف  التي 
والتنمية، ملحاصرتها في عقر دارها، وثاني 
»البيجيدي«،  ملواجهة  األحرار  اتخذه  مسلك 
يتعلق باألعمال االجتماعية، وذلك من خالل 
جمعيات موازية لحزب األحرار قامت وتقوم 
باألعمال االجتماعية في شهر رمضان وخالل 
الصيفية،  املخيمات  وفي  املدرسي  الدخول 
واملحافظ  »القفف«  ماليني  وزعــت  وقــد 
وعشرات اآلالف من األطفال استفادوا 
املسالك  هذه  ثالث  أما  التخييم،  من 
في  أخــنــوش  حــزب  ينهجها  الــتــي 
مواجهة حزب العثماني، هو حضوره 
على مستوى الخارج، سواء في لقاءاته 
تحسبا  هناك،  املغربية  الجالية  بأعضاء 
إلقرار مشاركة مغاربة املهجر في االنتخابات 

مع  استراتيجية  عالقات  بربط  أو  القادمة، 
األخير  في  وبقي  بالخارج،  حليفة  أحــزاب 
رهان واحد يعمل عليه عزيز أخنوش بقوة، 
الضوء األخضر،  للحصول على  وهو سعيه 
أنقاض  على  كبير  تجمعي  حـــزب   لبناء 
العمل  خالل  من  واملعاصرة  األصالة  حزب 
االنتخابية  ورمــوزه  أعيانه  استقطاب  على 

ينتصر لتعزيز قوته، فهل يفعلها أخنوش  و
عــلــى »الــبــيــجــيــدي« خــالل 

أن  أم   ،2021 انتخابات 
الهزيمة  مصيره سيكون 

ــحــزب  كـــمـــا حـــصـــل ل
األصــالــة واملــعــاصــرة 

سنة 2016؟

الداخلية تعو�ش الفالحة والتجهيز يف ملف الفي�ضانات

اأبناك املغرب حتقق اأرباحا 
غام�ضة باملاليري

الرباط. األسبوع
البنكية  املؤسسات  من  والعديد  أسبوعني  منذ 
األرقام  الصحافة  على  توزع  التأمني  ومؤسسات 
الخيالية التي حققتها على مستوى األرباح خالل 
النصف األول من السنة الجارية، والتي تجاوزت 

لدى بعض البنوك 300 مليار سنتيم.
خبير مالي جد مطلع أكد لـ»األسبوع«، أن إعالن 
البنوك في العالم تحقيق األرباح في ظل اقتصاد 
متطور، يعتبر أمرا عاديا ونتيجة طبيعية لقاعدة 
أن  غير  مزدهرة،  بنوكا  يساوي  مزدهر  اقتصاد 
غير العادي حد الجنون، هو الذي يقع في املغرب، 
الصناعية  فروعه  بكل  االقتصادي  املحيط  حيث 
انهيار  في  الفالحة  والخدماتية وحتى  والتجارية 
مقهورة،  املعيشية  املواطن  ووضعية  ومنخورة، 

في حني تحقق البنوك األرباح تلو األرباح.
في  العجيبة  املفارقة  أن  املالي  الخبير  وأكــد 
خالل  يتجه  الوطني  االقتصاد  أن  هي  املــغــرب، 
واألزمة  املنحدر،  نحو  األخيرة  الخمس  السنوات 
املالية واالقتصادية تتعمق أكثر سنة وراء أخرى، 
سنة  األربــاح  في  ارتفاعات  تحقق  البنوك  بينما 
هي  وحيدة،  خالصة  على  يؤشر  مما  سنة،  بعد 
البنكي في املغرب مفصول عن القطاع  أن القطاع 
أرباحه  يحقق  أنه  مؤكد  جد  وبــات  االقتصادي، 
االقتصادية  األنــشــطــة  غير  أخـــرى  مــصــادر  مــن 

والتجارية.
غير  املغربية  األبناك  أن  نفسه،  الخبير  وقــال 
تختار  إنها  بــل  االقــتــصــاد،  بمغامرات  مرتبطة 
وتختار  مباشر،  بشكل  املواطنني  جيوب  ببساطة 
وتختار  إجباريا،  لها  تحول  التي  املوظفني  أجور 
املعامالت  من  عــددا  تفرض  بل 
أنــهــا ماسة  رغــم  بــاملــقــابــل، 
ــارات  ــ ــي ــ ــت ــ ــوق واخ ــقـ ــحـ بـ
وسبق  املواطنني،  وحريات 
ــغــرب  امل ــك  ــن ب نــبــهــهــا  أن 
ــات،  ــخــروق ــذه ال بــشــأن هـ
املغامرة  البنوك ترفض  لكن 
مالية  معامالت  بفرض  وتقوم 
تنتزعها  ــاح  ــ األربـ مــضــمــونــة 
بسبب  املـــغـــاربـــة  جـــيـــوب  ــن  مـ
ونسبة  الباهظة  االقتطاعات 
وسعر  الــبــاهــظــة  الــفــائــدة 
الخدمات الباهظة، 
فـــمـــتـــى تــصــبــح 

األبناك مواطنة؟

بعد رفعه شعار محاربة حزب العدالة والتنمية
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مقتل »حار�ش امللوك« يف ال�ضعودية الحدود خارج 

المفارقة التي لم يفهمها خبراء االقتصاد

الجواهري

أخنوش بنشماس

 الرباط. األسبوع
يتضح أن وزارة الداخلية مقبلة على مهام 
كانت  التي  الكالسيكية  املهام  غير  إضافية 
تتكفل بها، وهي األمن العام والحريات العامة، 
العثماني  حكومة  عهد  في  نجاحها  فبعد 
على حلحلة عدد من املشاكل وامللفات التي 
تعود لقطاعات حكومية أخرى، مثل الحوار 
االجتماعي الذي تختص به وزارة التشغيل، 

تستعد أم الوزارات اليوم، للدخول 
ــف جـــديـــد يهم  ــل ــط م ــى خـ ــل ع

تهدد  باتت  التي  الفيضانات 
املغرب.

ــدر جــــد مــطــلــع  ــصــ ــ م
ــوع«،  ـــ»األســب كــشــف ل

ملف  ــر  ــي ــدب ت أن 
الذي  الفيضانات 

واملاء  التجهيز  وزارة  تدبره  أن  املفروض  من 
صندوق  شق  في  الفالحة  وزارة  مع  بشراكة 
التنمية القروية ووزارة االقتصاد واملالية في 
الطبيعية،  الكوارث  صندوق  شق 
املعنية،  املؤسسات  من  وغيرها 
عجز  األخيرة  األحــداث  أظهرت 
تدبير  عــن  الــــوزارات  تلك  كــل 
ومخاطر  وتــهــديــدات  تداعيات 
كشفتها  التي  الفيضانات 
بامللموس حالة ملعب 
تارودانت وحافلة 

الراشيدية.
نفس  ــد  ــ وأكـ
أن  املــــصــــدر، 

ة  ر ا ز و
ــيــة  ــداخــل ال

البعدي،  التدخل  اختصاصها  من  كــان  التي 
املساهمة  خــالل  من  الكارثة  حصول  بعد  أي 
اإلنقاذ وترميم األضرار وغيرها من  في عملية 
التدخالت، دخلت اليوم على خط مرحلة التدخل 
تكون  التي  االستباقية  املرحلة  في  أي  القبلي، 

قبل وقوع الكوارث.
الـــوزارات،  أم  أشــرفــت  السياق،  هــذا  وفــي 
مندمج  نظام  إطــالق  على  املــاضــي،  األســبــوع 
لتتبع مخاطر الفيضانات في املغرب، وأحدثت 
تدبير  في  سيتخصص  الـــوزارة  داخــل  مركزا 
اململكة،  تــراب  بمجموع  الفيضانات  مخاطر 
وسيهتم باإلنذار واليقظة والتدخل في عمليات 
الفيضانات، حيث سيعمل على إخطار الساكنة 
للفيضانات بشكل استباقي، لضمانة  املعرضة 
سالمة األشخاص والسلع واألنشطة االقتصادية 

املعرضة للخطر.

مقتل  السعودية  السلطات  أعلنت 
الفغم،  الــعــزيــز  عبد  الــركــن  ــواء  ــل ال
الحارس الشخصي للملك سلمان بن 
عبد العزيز، يوم السبت املاضي، في 

مدينة جدة.
ــي باسم  ــالم املــتــحــدث اإلع ــد  وأكـ
شرطة منطقة مكة املكرمة، أن »الفغم 
بن  تــركــي  لصديقه  ــارة  زيـ فــي  ــان  ك
بحي  بمنزله  السبتي،  العزيز  عبد 
ودخــل  جـــدة،  بـمحافـظة  الــشــاطــئ 
لـهـما يـدعى مـمـدوح  عليهما صديق 

بـن مشعل آل علي«.
وأضاف املتحدث، أن النقاش تطور 
علي ف»خرج  آل  وممدوح  الفغم  بني 
وبحوزته  وعــاد  املــنــزل،  من  األخير 
سالحا ناريا وأطلق النار على اللواء 
نقلته  ملا  وفقا  الفغم«،  العزيز  عبد 
السعودية  األنباء  وكالة  لسانه  على 

»واس«.
»إصابة  إلــى  السلطات  وأشـــارت 
املنزل، هما  في  املوجودين  من  اثنني 
شقيق صاحب املنزل، وأحد العاملني 
من الجنسية الفلبينية، وعند مباشرة 
الجهات األمنية للموقع الذي تحصن 
بداخله الجاني، بادرها بإطالق النار 
رافضا االستسالم، األمر الذي اقتضى 
خــطــره«،  يحيد  بما  معه  التعامل 
الجاني وإصابة خمسة  مؤكدة مقتل 

من رجال الشرطة بسبب إطالق النار 
العشوائي من قبل الجاني«.

املسؤولني  أبـــرز  مــن  ــدد  ع ونــعــى 
حساباتهم  عبر  الفغم  السعوديني 
عبد  األمير  قــال  حيث  »تويتر«،  في 
اغفر  »اللهم  مساعد:  بــن  الرحمن 

اللهم  الجنة.  وأسكنه  وارحــمــه  لــه 
ذويه  ألهم  اللهم  السؤال.  عند  ثبته 
إليه راجعون..  للـه وإنا  إنا  الصبر.. 

قدر هلل وما شاء فعل«.
ــودي لــدى  ــســع ــال الــســفــيــر ال ــ وق
»صباح  املتحدة:  العربية  ــارات  اإلم

حزين في السعودية، ألن #عبدالعزيز_
الفغم ليس مجرد حارس للملك، الفغم 
قيمة عائلية. السعوديون ال ينظرون 
امللك كملك فحسب، بل كأب، وال  إلى 
كحارس  األمني  حارسه  إلى  ينظرون 
فيما  بأبيهم«،  بار  كأخ  بل  فحسب، 

سلطان  بــن  مـحـمد  األميـر  نـعـاه 
املغفرة  هلل  »أســأل  قائال:  سعود  آل 
لدينه  الوفي  املخلص  لألخ  والرحمة 
#عبدالعزيز_ اللواء  ووطنه،  وملكه 
الفغم سيظل اسمك محفورا في سجل 
الوطن، وستبقى في أذهان املخلصني 
بدر  وقال  باقيه..«،  الحياة  دامت  ما 
بولي  الخاص  املكتب  مدير  العساكر 
وفقيدنا  أخــي  تقبل  »اللهم  العهد: 
عبادك  من  #عبدالعزيز_الفغم  اللواء 
املخلصني، من عملوا للوطن وخدموه 
واغفر  عنه،  تجاوز  اللهم  بإحسان.. 
له، وارحمه برحمتك.. وأسكنه جنتك. 

إنا لـله وإنا إليه راجعون«.
وذكرت صحيفة »عكاظ«، أن »الفغم 
العسكرية  خالد  امللك  بكلية  التحق 
منها  1410هـ وتخرج  عام  بداية  مع 
باللواء  وعــني   ،1412 عــام  بنهاية 
الخاص وتم نقل خدماته إلى الحرس 
امللكي بعد دمجه مع اللواء الخاص«.
وأضافت الصحيفة، أن الفغم عمل 
الراحل  للملك  شـخـصـيـا  حـارسـا 
عمل  ثــم  الــعــزيــز،  عبد  بــن  هلل  عبد 
حارسا للملك سلمان بن عبد العزيز، 
على  الفغم حصل  الركن  »اللواء  وأن 
على  شخصي  حـــارس  أفــضــل  لقب 
قــبــل منظمة  مــن  الــعــالــم،  مــســتــوى 

األكاديمية العاملية«.

امللك سلمان رفقة حارسه الشخصي الفغم 

لفتيت



 الرباط. األسبوع
أخيرا، وبعد عقود من الفوضى 
الذي  والــاقــانــون  واالرتجالية 
تستعد  النقابات،  مجال  يطبع 
القطاع  هــذا  لتنظيم  الحكومة 
من  قــانــون  بـــدون  يعيش  الـــذي 
شأنه أن ينظم أعماله وتحركاته 
في  به  معمول  هو  كما  وأمواله 

مختلف دول العالم.
الشغل،  وزير  وعبر  الحكومة 
مع  الـــود  عــاقــات  لقطع  تتجه 
القانون  هــذا  بسبب  النقابات، 
ــنــص عــلــيــه ويــفــرضــه  الــــذي ي
ــور، وأعـــــدت مــســودة  ــتـ ــدسـ الـ
للنقابات  وسلمتها  حوله  أولى 
ــاع  ــ ــصــد االط والـــبـــاطـــرونـــا ق
غير  املاحظات،  وإبــداء  عليها 
لهذه  ــة  ــي األول الــتــســريــبــات  أن 
املركزيات )األكثر تمثيلية(، تتجه 
جملة  القانون  هــذا  رفــض  إلــى 
ترفضه  ــذي  ال ــر  األم وتفصيا، 
مصدر  بحسب  الحكومة  كذلك 
جد مقرب، إذ أن العثماني ينتظر 
تاريخ  على  شهرين  مدة  انتهاء 
إرساله إلى النقابات ليحيله على 
املصادقة  قصد  الحكومة  مجلس 
النقابات  رفضت  ولو  عليه حتى 
املسطرة  نهج  وبالتالي،  ــك،  ذل
داخل  عليه  للمصادقة  العادية 

البرملان دون موافقة النقابات.
الجدير بالذكر، أن هذا القانون 
العمل  سينظم  ــذي  الـ الــجــديــد 

صدر،  إذا  ما  حالة  في  النقابي 
تأسيس  كيفية  شروط  سيفرض 
ــات، وكــيــفــيــة انــتــخــاب  ــاب ــق ــن ال
التسيير،  طرق  وكيفية  هياكلها، 
املهنية  الــفــئــات  تــحــديــد  ــذا  وكـ
من  وغيرها  بالنقابات،  املعنية 

الدقيقة. املعايير 
عبرت  ــذي  ال القانون  أن  كما 
من  سيحد  رفضه،  عن  النقابات 
للنقابات،  الــخــالــدة  الــزعــامــات 

من  واحدة  والية  في  وسيجعلها 
للتجديد مرة  قابلة  أربع سنوات 
جانب  كذلك  وسينظم  ــدة،  واحـ
هذه  تتلقاه  الـــذي  الــعــام  املـــال 
النقابات من الدولة وكيفية مسك 
حساباته وعلى أي أساس سيتم 
معمول  هو  كما  وليس  توزيعه، 
تخصيص  حــيــث  ــا،  ــي ــال ح بـــه 
ميزانية  مــن  ضخمة  ميزانية 
الحكومة تصرف للنقابات األكثر 

تمثيلية تتصرف فيها دون 
فهل  حــســيــب،  وال  رقــيــب 
مع  الجديد  القانون  يقطع 
أن  أم  األبدية،  الزعامات 
سيستفيدون  النقابيني 
السياسيني  تحايات  من 
الزعامات  في  ويستمرون 
كـــمـــا يـــقـــع حـــالـــيـــا فــي 
رغم  السياسية  األحـــزاب 

وجود القانون؟ 

أطراف تريد استمرار الفوضى و»بزولة« ميزانية رئيس الحكومة

النقابات تف�سل الت�سيب املايل على تطبيق القانون
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الرميد يطلب اإعفاءه
 من احلكومة

 الرباط. األسبوع
العدالة  قــيــادات  أوســاط  داخــل  حديث  ال 
على  وضعه  ــذي  ال الطلب  عن  إال  والتنمية 
في  القيادي  العثماني،  الدين  سعد  طاولة 
الــحــزب وزيــر الــدولــة فــي حقوق اإلنــســان، 

املصطفى الرميد.
مصدر مطلع كشف لـ»األسبوع«، أن مصطفى 
أجل  من  للعثماني،  رسميا  طلبا  قدم  الرميد 
رفع ملتمس مللك الباد يرمي إلى إعفائه من 

الحكومة بمناسبة التعديل الحكومي املقبل.
»البيجيدي«  ووزراء  العثماني  واستغرب 
مناقشة  رفــض  وأنــه  السيما  الرميد،  لطلب 
زمائه في املوضوع، واعتبر طلبه نهائيا ما 
يمكن  ال  فحينها  الباد،  ملك  رفضه  إذا  عدا 
يضيف  بطلبه،  متمسكا  يبقى  أن  للرميد 

املصدر.
الجدير بالذكر، أن الرميد الذي رفض حضور 
الحكومي  الــتــعــديــل  ــاورات  ــشـ مـ
التي  األولــى  املرة  ليست  الحالي، 
بطلب  العثماني  إلى  فيها  يتقدم 
إعفائه تارة واستقالته تارة أخرى، 
نفس  وطلب  كذلك  سبق  بل 
الحكومة  رئيس  من  الطلب 
السابق عبد اإلله بن كيران، 
عنها  يتراجع  كان  أنه  غير 
تــحــت ضــغــط بـــن كــيــران 
يرد  كان  الــذي  والعثماني 
معنى  »ال  بــالــقــول:  عليه 
لبقائي داخل الحكومة إذا 
مغادرتها«،  في  أنت  فكرت 
فهل تكون استقالة الرميد 

ثابتة هذه املرة؟

رف�ض الئحة التعديل احلكومي 
التي ت�سم اإدري�ض ل�سكر

 الرباط. األسبوع
قال مصدر مطلع، أن إدريس لشكر، الكاتب األول لحزب االتحاد 
االشتراكي، قام بتمكني رئيس الحكومة من الئحة 
لاستوزار  االتحادية  األسماء  من  لعدد  جديدة 
رأسهم  وعلى  املقبل،  الحكومي  التعديل  في 
مع  العاقات  حقيبة  لتولي  الشخصي  اسمه 
قبل  اإلنسان،  وحقوق  املدني  واملجتمع  البرملان 
العليا  الجهات  بكون  العثماني  يخبره  أن 

رفضت »الائحة األولية« جملة وتفصيا.
أعد  الذي  لشكر  أن  ذاته،  املصدر  وأكد 
الئحته بشكل فردي دون استشارة بشأنها 
بنعتيق  الــوزيــر  من  كل  تغيير  واقــتــرح 
مقرب  وباسم  باسمه  الدرهم  والوزيرة 
جدا منه، تعرض لصدمة قوية، فما كان 
وتيرة  من  الرفع  على  التركيز  إال  منه 
ــوردة«  »ال بيت  في  الداخلية  املصالحة 

استعدادا للرحيل في أقرب فرصة.

الربملان يفتح اأبوابه ملناق�سة ف�سائح تقرير املجل�ض االأعلى للح�سابات
 الرباط. األسبوع

ــي جد  ــان ــرمل ــصــدر ب قـــال م
النيابية  الفرق  قيام  أن  مطلع، 
واملعاصرة  )األصالة  املعارضة 
واالستقال( بطلب استدعاءات 
ــوزراء بــســبــب  ــ ــلـ ــ عـــاجـــلـــة لـ
االختاالت التي فضحها تقرير 
للحسابات،  األعــلــى  املجلس 
التي  املطالب  أكــبــر  مــن  يعد 
بها  يطالب  جطو  إدريــس  كان 

وينتظرها.
وأكد املصدر ذاته، أن حضور 
للبرملان  سنة  كل  خــال  جطو 
عن  والــدفــاع  تقديم  بمناسبة 
فترة  ــي  ف مجلسه  مــيــزانــيــة 
كان  املالي،  القانون  مناقشة 

التقارير  بعد  ومــاذا  بسؤال:  يواجه 
التي ينجزها؟ والتي تقر بالعديد من 
االختاالت في طرق تسيير الوزارات، 

فكان يرد عليهم بأنه كرئيس للمجلس 
وأنه  بعمله،  قام  للحسابات،  األعلى 
يحبط كثيرا حينما يرى ممثلي األمة 
»مكيديروش  بل  حتى،  يقرؤوها  لم 

خدمتهم« من خال مضمونها، 
إذ عليهم تفحصها ثم استدعاء 
على  بناء  للمحاسبة  ــوزراء  ال
هذه التقارير كما هو معمول به 
في مختلف الديمقراطيات قبل 
انتقادهم للقضاء واتهامه بأنه 
لم يقم بمسؤوليته، فبعد إلحاح 
البرملانيون  ينهض  هل  جطو، 
وبالتالي  العميق  سباتهم  من 
املجلس  رئيس  أمنية  تحقيق 

األعلى للحسابات؟
»البام«  فريق  من  كل  وكــان 
والــفــريــق  الـــنـــواب  بمجلس 
االستقالي، قد وجهوا طلبات 
املالكي  الحبيب  ــى  إل عاجلة 
قصد  الــنــواب،  مجلس  رئيس 
استدعاء العديد من الوزراء للمحاسبة 
التي  االختاالت  حول  البرملان  داخل 

كشفها لهم مجلس جطو.

جطو

لشكر

الرميد

احتفاالت سابقة لفاتح ماي

إلغاء الوزارات وإعادة توزيع الميزانيات

تعديل احلكومة يخلق اأزمة يف اإعداد القانون املايل
 الرباط. األسبوع

االقتصاد  وزارة  من  مطلع  جد  مصدر  قــال 
الكبيرة  والــرؤوس  الخبراء  بعض  أن  واملالية، 
رئيس  العثماني  الــديــن  سعد  رفقة  ــوزارة  ــال ب
الحكومة، يواجهون معضلة كبيرة واختبار قوة 
حقيقي، يأتي كانعكاس مباشر للتعديل الحكومي 
لسنة  املالي  القانون  بمشروع  ويتعلق  املقبل، 

.2020
االقتصاد  وزارة  أن  ذاتــه،  املصدر  وأوضــح 
الحالية،  الوزارية  القطاعات  ومختلف  واملالية 
الوثائق  رزنامة  وطبع  إعــداد  من  حاليا  انتهت 
حول  دولة،  وكتابة  وزارة  بكل  الخاصة  الكبيرة 
املوارد  وكذا   ،2019 سنة  ميزانية  كيفية صرف 
وامليزاناتية  والسياسية  املــالــيــة  والــبــرامــج 
املخصصة لسنة 2020 باسم كل قطاع حكومي، 
لتقديمها في تاريخ 20 أكتوبر الجاري كأقصى 
مناقشتها  قصد  ــواب،  ــن ال مجلس  أمـــام  أجــل 

الحكومي  التعديل  أن  غير  عليها،  واملصادقة 
حكومية  قطاعات  حتما  سيلغي  والــذي  املنتظر 
وسيحدث أخرى، األمر الذي يتطلب إعادة تقسيم 

جديد  من  وتوزيعها  جديد  من  العامة  امليزانية 
على القطاعات الحكومية الجديدة، وهذه األخيرة 
مطالبة بإعداد ميزانيات جديدة بوثائق جديدة، 

ورئاسة  املالية  وزارة  سيضع  الذي  األمر  وهو 
الجميع  اشتغل  بعدما  كبير،  تحد  في  الحكومة 
طيلة ستة أشهر وأعدت امليزانيات والوثائق بناء 

على الهيكلة الحكومية القائمة حاليا.
االقتصاد  أن خبراء وزارة  ذاته،  وأكد املصدر 
هذا  أمام  قلوبهم  على  أيديهم  يضعون  واملالية 
تعديا  هناك  حيث  املسبوق،  غير  االمتحان 
الحكومية  الهيكلة  مــس  جــدا  كبيرا  حكوميا 
تاريخ  على  فقط  أسبوعني  وجــاء  كبير،  بشكل 
تقديم ومناقشة القانون املالي الجديد بالبرملان، 
مايني  تقديم  في  العثماني  حكومة  تنجح  فهل 
اسم  تحمل  والحسابات  الوثائق  من  األطنان 
وفي  الجديدة  الحكومية  والقطاعات  ــوزارات  ال
امليزانيات  أطنان  مصير  وما  الجديدة؟  اآلجــال 
املعدة حاليا باسم القطاعات الوزارية الحالية، أم 
أنها ستضطر لخرق آجال املصادقة على القانون 
املالي هذه السنة، إن لم نقل ستقدم وثائقها بشكل 
عشوائي بعد خلط القطاعات الحكومية من جديد؟
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�صباب ال�صحراء يطالبون باإحداث جامعة يف العيون

يوم درا�شي يك�شف الغ�ش يف امتحانات 
التعليم بجهة العيون ال�شاقية احلمراء

عبد النباوي يقيد اللجوء اإىل متابعة ال�شحفيني بال�شب والقذف

وزراء اأفارقة ي�شيدون 
مبواقف املغرب

طانطان تعلن انطالق 
م�شاريع كربى

حزب اال�شتقالل يح�شر لنموذج تنموي جديد

●  طانطان. األسبوع   
تواجه مدينة طانطان »املنسية« تحديات 
تجلى  الــذي  امللكي  االهتمام  رغــم  كثيرة 
السنوي،  »أمـــوكـــار«  مــوســم  إحــيــاء  فــي 
يعيشها  التي  الهشاشة  لحالة  واعتبارا 
اإلقليم، استحسن املنعشون االقتصاديون 
تنظيم  مبادرة  واملنتخبون  واملستثمرون 
عدد  مــع  تواصلي  للقاء  اإلقليم  عمالة 
الجهوية  الوطنية  اإلعالمية  املنابر  من 
وآفــاق  »واقـــع  موضوع:  حــول  واملحلية 
عامل  تــرأســه  طانطان«  بإقليم  التنمية 
اإلقليم وتمحور حول ثالثة محاور كبرى، 
تتعلق بمشاريع البنية التحتية األساسية 
الثالث  شطرها  سينطلق  التي  باإلقليم، 
قريبا، بعدما حددت دراسة تقنية أنجزتها 
السلطات اإلقليمية همت 13 حيا باملدينة، 
بغالف مالي يقدر بحوالي 316.59 مليون 
وزف  سنتيم(،  مليار   32 )حوالي  درهــم 
العامل بشرى موافقة وزارة الداخلية على 
 79.15 بمبلغ  املشروع  هذا  في  املساهمة 
الجهة  مجلس  ــق  واف كما  درهــم،  مليون 
على املساهمة بـ 80 مليون درهم، ووزارة 
والجماعة  درهم،  مليون   100 بـ  السكنى 

الترابية بـ 57.44 مليون درهم.

●  عبد اهلل جداد. العيون
األقاليم  لجهات  الجهوي  املؤتمر  طالب 
االستقاللية،  للشبيبة  الثالث  الجنوبية 
يتعلق  فيما  ملسؤولياتها  الحكومة  بتحمل 
بخلق جامعة متكاملة بالعيون، بعد العديد 
من الوعود التي تقدمها الحكومة كلما تعلق 
التنموي  النموذج  برامج  بــتــدارس  األمــر 

لألقاليم الجنوبية.

5 آالف مشارك  أزيد من  وتعالت أصوات 
بشعارات  بالعيون،  املؤتمرات  قصر  في 
تدعو إلى رفع التهميش واإلقصاء عن أقاليم 
الذي  املعطل  الشباب  وتشغيل  الجنوب، 
انسدت في وجهه كل بوادر األمل في البحث 

عن شغل يغنيه عن الكثير من املشاكل.
ــخــصــوص، عــبــر حــمــدي ولــد  ــذا ال ــه وب
الثالث،  الجنوبية  الجهات  منسق  الرشيد، 

إلى  املؤتمر  توصيات  ترجمة  في  أمله  عن 
الخدمات  مجال  في  خاصة  حقيقي،  واقــع 
والتعليم  بالصحة  املرتبطة  االجتماعية 
محمد  ونجح  والتكوين،  والتشغيل  واملــاء 
في  الحزبية،  الروابط  رئيس  الرشيد،  ولد 
التنظيم  في  مرجعية  العيون  مؤتمر  جعل 
من  نــوعــا  خلف  مــا  وهــو  واللوجستيك، 

االرتياح لدى شباب املنطقة.

●  العيون. األسبوع   
للتربية  الجهوية  األكاديمية  نظمته  الــذي  الدراسي  اليوم  كشف 
والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء، نهاية األسبوع املاضي، حول 
نتائج االمتحانات اإلشهادية للموسم الدراسي 2019/2018 للثانوي 
التأهيلي بسلكيه، أبرز نقاط الضعف لدى بعض املؤسسات التعليمية، 

التي ينبغي تجاوزها لاللتحاق بركب املؤسسات املتميزة.
للتفاوت  وباألرقام،  الحنصالي،  مبارك  األكاديمية،  مدير  وتطرق 
الحاصل في منح النقط من طرف بعض مؤسسات التعليم الخصوصي 
وأبرز  الوطني،  االمتحان  نتائج  تفضحه  ما  وهو  العمومي،  وكذلك 
املراقبة، وهو ما سجل  األكاديمية واملديريات عملت على تشديد  بأن 
السمارة،  مدينة  في  خاصة  خطير  بشكل  الهاتف  استعمال  حــاالت 
ونوه بمجهودات األطر التربوية واإلدارية واآلباء في االنخراط الفعال 
الجهة،  التربوي عبر ربوع  القطاع  لكافة متدخلي  التشاركي  والحس 
ليدق الحنصالي ناقوس الخطر وهو يقدم إحصائيات وأرقام تجيب 
عن نفسها وتجعل الجميع مسؤوال عن تطوير أداء التحصيل التعليمي 

بأقاليم الجهة.

●    األسبوع   
تعزز موقف املغرب إزاء القضايا التي تهم إفريقيا، 
بإشادة عدد من وزراء الخارجية األفارقة املشاركني في 
بنيويورك،  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  مناقشات 
بالجهود التي يبذلها املغرب تحت قيادة امللك محمد 

السادس لخدمة قضايا القارة السمراء.
ــشــؤون الــخــارجــيــة والــتــعــاون  وقــالــت وزيـــرة ال
باروس  دي  تيكسيرا  إلسا  وبرينسيبي،  بساوتومي 
بينتو، في تصريح للصحافة: »إن املغرب يعمل على 
القارة في جميع املجاالت«،  بلدان  تعزيز تعاونه مع 
الشؤون  ــر  وزي أقــامــه  عشاء  حفل  عقب  وأضــافــت 
على  بوريطة،  ناصر  الدولي،  والتعاون  الخارجية 
شرف نظرائه األفارقة، أن »اململكة تقدم نفسها للعالم 
من خالل أعمال ومشاريع ذات وقع إيجابي«، مبرزة 

أن »املغرب بلد كبير يحترم القيم واملبادئ الكونية«.
ومن جانبها، نوهت وزيرة خارجية غينيا بيساو، 
املمتاز  الدبلوماسي  بـ»األداء  باربوسا،  كارال  سوزي 
74 للجمعية العامة لألمم  للمغرب« خالل الدورة الـ 
قضايا  حــول  الترافع  خــالل  من  سيما  ال  املتحدة، 

ومصالح القارة اإلفريقية.
أحمد  الــصــومــال،  خارجية  ــر  وزي ثمن  وبـــدوره، 
عيسى عوض، »الجهود الجديرة بالثناء« التي يبذلها 
املغرب على املستوى القاري، مشيدا بـ»الدور الريادي 

للدبلوماسية املغربية بقيادة جاللة امللك«.

❐ نفت إدارة السجن املحلي بالعيون، ما أسمته 
اإلخبارية  املواقع  بعض  عبر  املنشورة  اإلشاعات 
وبعض الصفحات على مواقع التواصل االجتماعي، 

بخصوص وفاة أحد النزالء بسجن العيون.
وذكر بيان صادر عن املندوبية العامة للسجون، 
بأن الخبر ال أساس له من الصحة، حيث لم تسجل 
أي حالة وفاة في صفوف النزالء، واستنكرت إدارة 
وترويجها،  املزاعم  هذه  بالعيون  املحلي  السجن 
التؤكد  إلــى  اإلعـــالم  وسائل  مختلف  دعــت  حيث 
التواصل  مواقع  عبر  املروجة  األخبار  صحة  من 
االجتماعي، تجنبا لخلق البلبلة في صفوف النزالء 

وعائالتهم.

والرياضة  للتنمية  الحمراء  الساقية  جمعية  بادرت   ❐
للمرأة، بشراكة مع جمعية أمهات وآباء وأولياء تالميذ مدرسة 
يوسف بن تاشفني بالعيون، إلى دعم تالميذ املؤسسة، تحت 
شعار »الدعم االجتماعي آلية للقضاء على الهدر املدرسي 
ورافعة إلرساء مدرسة اإلنصاف واملواطنة«، وهي البادرة 

التي استحسنها جميع الفاعلني في قطاع التعليم باملنطقة.

أدائها  تطوير  في  البوليساريو  جبهة  بدأت   ❐
اللجنة  تبنت  أن  بعد  واإلعـــالمـــي،  الــتــواصــلــي 
التحضيرية للمؤتمر الخامس عشر للجبهة اعتماد 
موقع رسمي للجنة على شبكة األنترنيت، وكذا خلق 
صفحات على مختلف مواقع التواصل االجتماعي، 
وبريد إلكتروني الستقبال املشاركات واالستفسارات 
والتواصل مع أكبر جمهور ممكن قصد املساهمة في 

عملية التحضير للمؤتمر.
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●  العيون. األسبوع   
في سابقة هي األولى من نوعها، 
رئيس  الــنــبــاوي،  عبد  محمد  دعــا 
ــعــامــة، كــافــة الــوكــالء  الــنــيــابــة ال
التقيد  إلــى  امللك  ووكــالء  العامني 
بجرائم  صحفي  أي  متابعة  بعدم 
والقذف  السب  قضايا  في  جنائية، 

قبل الرجوع إليه.
ضرورة  على  النباوي  عبد  وأكد 
التوازن بني ضمان حرية الصحافة 
وحقوق اإلنسان، ومالءمة املتابعات 
مع  الصحافة  بقضايا  القضائية 

هذا التوجه.
النيابة  رئيس  مراسلة  وحملت 
العامني  لــلــوكــالء  دعـــوة  الــعــامــة، 
بتوجهات  للتقيد  املــلــك  ووكـــالء 
للمملكة،  الــجــنــائــيــة  الــســيــاســة 
حرية  احترام  تطور  تساير  التي 

بعدم  اإلنسان  وحقوق  الصحافة 
مــتــابــعــة الــصــحــافــيــني بــالــقــانــون 

والقذف  السب  في قضايا  الجنائي 
إال بعد موافقته شخصيا.

●  طانطان. األسبوع
لتحضير  االســتــقــالل  حـــزب  يخطط 
مفاجآت تتعلق برؤيته الجديدة للنموذج 
التنموي الجديد، وهو ما أكدته املشاركة 
رئيس  الــرشــيــد  ــد  ول لحمدي  ــة  ــوازن ال
الحمراء  الساقية  العيون  جهة  مجلس 
نــزار  الــعــام لحزب االســتــقــالل  واألمـــني 
مجلس  رئيس  ينجا  والخطاط  البركة 
أشغال  في  الذهب،  وادي  الداخلة  جهة 
نظمه حزب عالل  الذي  التفكير«  »منتدى 

»جيل جديد  تحت شعار:  بسال،  الفاسي 
ــخــروج من  مــن الــتــعــاقــدات مــن أجــل ال

األزمة«.
مسؤولية  بكل  املــشــاركــون  ونــاقــش 

خالل ورشات املنتدى، مواضيع تقليص 
الجهوية  وإنــجــاح  املجالية  ــوارق  ــف ال
ميارة  النعمة  ترأسها  التي  املتقدمة 
للشغالني،  العام  لالتحاد  العام  الكاتب 
التي  واألســـرة  والقيم  الهوية  ــة  وورش
ورشة  ثم  العينني،  مــاء  شيبة  ترأسها 
التي  الكريم  العيش  وتأمني  املواطنة 
ترأسها رحال املكاوي، وكذا ورشة حماية 
ترأستها  التي  املخاطر  وتدبير  البيئة 
االقتصادي  اإلقالع  وورشة  قيوح،  زينب 
غــالب،  كريم  ترأسها  التي  والتشغيل 
االجتماعية  الــفــوارق  تقليص  وورشــة 
ترأستها  التي  الوسطى  الطبقة  وتقوية 

خديجة الزومي.

الربكةولد الرشيد

عبد النباوي



أن  ـــ»األســبــوع«،  ل مــوثــوق  مصدر  كشف 
قايد  الجنرال  من  القريب  الرئاسي  املرشح 
على  وافـــق  ــبــون(،  ت املجيد  )عــبــد  صــالــح 
األمــن  ألجــنــدة  الــجــزائــري  الجيش  تحديد 
االستراتيجي للدولة، وأن في عهده قدم كل 
عسكرية  مواجهة  ألي  والتغطية  املساعدة 
الحرب  كانت  وكلما  الغربي،  الــجــار  ضــد 

ضرورية لبالده.
وحسب تعليق املصدر الغربي، فإن تبون، 

هو املسؤول الوحيد الذي لم يجد غضاضة 
في السير نحو املواجهة في »الكركرات« إن 
على  الكاملة  قدرته  الجزائري  الجيش  رأى 
هذا النزال، ولذلك، فالخيارات مفتوحة نحو 
حرب إقليمية في املنطقة، إن تمكن عبد املجيد 
ثالث  نبهت  وقد  الجزائر،  رئاسة  من  تبون 
في  الخالصة،  األقل على هذه  سفارات على 
أول رد فعل على ترشحه لرئاسة الجمهورية، 

ويسمى من اآلن »رجل قايد صالح«.

مر�سح لرئا�سة اجلزائر يدعو للحرب 
�سد املغرب

القناص

لـ»األسبوع«،  مطلع  مصدر  أســر 
بوريطة،  ناصر  تصريح  عشية  أن 
القاضي  املغربي،  الخارجية  وزير 
بــدعــم بـــالده ملــجــمــوعــة »جـــي 5/ 
الــســاحــل« فــي مــحــاربــة اإلرهـــاب، 
باملساعدة  آي.إي«  »السي.  اعترفت 
عملية  في  للمغرب  اللوجستيكية 
19 شتنبر 2019 ضد تنظيم الدولة 
ماذا  املصدر  يحدد  ولم  ليبيا،  في 
قدم املغرب، ورفضت واشنطن نشر 
صفوف  ملغاربة  اسمني  من  الئحة 

»داعش طرابلس«.
»الشديد«  املعلومات  شح  وأمــام 
في  املغربية  املشاركة  نوعية  حول 
املصدر  فإن  الساحل،  ودول  ليبيا 
الخطة  مــن  جــزء  اململكة  إن  قــال: 
أخيرا  اســتــقــرت  الــتــي  األمــريــكــيــة 
ــاصــر الــعــنــيــفــة«  ــن ــع ــة »ال ــواجــه مل
العاصمة  ــدرة  ق وأن  املنطقة،  فــي 
ــتــزام  ــاط عــلــى املــزيــد مــن االل ــرب ال
بهذه الحرب، أكدها ناصر بوريطة، 
حصار  هو  لــه،  بالنسبة  املهم  ألن 
املحتملني،  البوليساريو  ــد  روافـ
التراب  لحماية  تبدأ  املواجهة  وأن 
يقول  التوتر،  مناطق  من  املغربي 

املصدر.

ــي  ــاسـ ــومـ ــلـ ــد مــــصــــدر دبـ ــ ــ أكـ
رأس  الذي  املغرب  أن  لـ»األسبوع«، 
مجلس   2019 شتنبر  شــهــر  ــي  ف
في  دخــل  اإلفريقي،  ــن  واألم السلم 
25 من نفس الشهر،  مفاوضات في 
 ،»4 »جي  مديرية  في  »أفريكوم«  مع 
بــرنــامــج تدخالت  أجــل  مــن  وذلـــك 
نائية  مناطق  في  صحية  وخدمات 

أو صعبة املسالك.
األمــريــكــيــون  يــواصــل  أن  وقــبــل 
ضــمــت  ــر،  ــب ــن ــت ش  25 ــاع  ــمـ ــتـ اجـ
لبرنامجها  ــرب  ــغ امل »أفـــريـــكـــوم« 
في  الــصــحــي  للتدخل  الــعــســكــري 
2020، بمصادقة االتحاد اإلفريقي.

على  الجديد،  البرنامج  ويؤسس 
أوضــاع  في  مركبة  خدمات  تقديم 
صعبة، مناخية أو جغرافية، وأيضا 
ــة  ــوازي امل ــتــدخــالت  ال سبيل  عــلــى 
االتحاد  مع  يحدث  كما  ملــنــاورات، 
الجيش  ــإن  ف وحــالــيــا،  اإلفــريــقــي، 
األمريكي قد يتدخل، خارج املناورات 
ملحتاجيها  صحية  خدمات  لتقديم 

في مناطق العالم القروي.
أهــم  الــصــحــة،  حقيبة  وتــشــكــل 
تنافس  ــي  ف ــة  ــوزاريـ الـ الــحــقــائــب 
في  املهمة  املقاعد  على  األحـــزاب 
حزب  ويحاول  الحكومي،  التعديل 
وقام  الــوزارة،  بهذه  الظفر  األحرار 
منتدى  بتنظيم  السياق،  هــذا  في 
ــاســة لــبــلــورة  ــســوس م الــصــحــة ب
بــرنــامــج ســيــاســي بــهــذا الــقــطــاع، 
بهذه  الظفر  أهمية  على  منه  تأكيدا 

الحقيبة.

بعد استقالة كوهلر

اأمريكا تقر بامل�ساعدة 
اللوج�ستيكية للمغرب

 يف عملية 19 �ستنرب �سد 
»تنظيم الدولة« يف ليبيا

برنامج ع�سكري 
اأمريكي لتقدمي خدمات 

�سحية يف املغرب

كـــشـــف مـــصـــدر مـــوثـــوق 
لـ»األسبوع«، أن أملانيا تحاول 
رئيسها  وديــعــة  عــن  الــدفــاع 
ــق هـــورســـت كــوهــلــر  ــســاب ال
بعد  مباشرة  الصحراء،  في 
استقالته من منصب املبعوث 
العام لألمم  الشخصي لألمني 
بالصحراء،  الخاص  املتحدة 
لسفير  معلوم  هو  كما  خليفة 

أمريكي.

في  بومان  سوزان  وشددت 
نيروبي، وعلى  في  غذاء عمل 
االتحاد  بني  الشراكة  هامش 
إن  ـ  »جي  وشركاء  اإلفريقي 
»ريسكا«،  وأيضا  أو«،  ـ  إن  ـ 
جبهة  إلــى  السالح  تدفق  أن 
األمن  يخدم  ال  البوليساريو 

القومي ألوروبا وإفريقيا.
وال يمكن البحث عن حل في 
إطار »استراتيجيات مضادة«، 

ألن التراكم التفاوضي وتراكم 
هو  الصحراء،  في  االلتزامات 
إليجاد  عليه  البناء  يجب  ما 
حـــل عــــادل إلحــــدى شــعــوب 
تحويل  املهم  ومــن  إفريقيا، 
إلى  البوليساريو  صفقات 
املراقبة  تحت  عادية  صفقات 
الـــدولـــيـــة، كــمــا يــحــدث مع 
سوزان  تقول  األطــراف،  باقي 

بومان.

فور إطالق سراحها

اأملانيا 
يف االحتاد 

االإفريقي ترف�ض 
البولي�ساريو

رئي�سة اللجنة االإفريقية حلقوق االإن�سان وال�سعوب �ست�ست�سيف هاجر الري�سوين يف نريوبي

أن  ـــ»األســبــوع«،  ل مطلع  مصدر  أكــد 
الحاسمة تجاه  قايد صالح في إشاراته 
قفز  الخارج،  وإلــى  الداخل،  مظاهرات 
في محادثة مع نظيره األمريكي مؤخرا، 
إلى خالصة مفادها أن مشاركة الجنود 
املغاربة في »جي 5/ الساحل« هو إعالن 
هناك  فليس  بــالده،  مصالح  على  حرب 
الخمسة  لألقطار  بالنسبة  لجنود  حاجة 
وأن  خصوصا  الــســاحــل،  منطقة  فــي 
مساعدة الفرنسيني هي على األرض، وال 
يعيد توجيه عقارب  انتشار  قبول  يمكن 

الساعة في املنطقة.
األمريكي  الجانب  بأن  املصدر  وعلق 
سكت عن تعليق قايد صالح في املكاملة، 
قائال: إن دعم أجندة التحول الهادئ في 
الجزائر وتجاوز شغور منصب الرئاسة 
لتوسيع  خطوة  هي   ،2020 سنة  قبل 
بعد  ليبيا  إلــى  الرئاسية  االنتخابات 

تونس والجزائر.
بعدم  صالح  قايد  واشنطن  ووعــدت 
نشر الجنود املغاربة في منطقة الساحل 

على األقل في األسابيع القادمة.

طوين بلري يف ا�ست�سارة 
م�سطفى البكوري؟

طوني  أن  ـــ»األســبــوع«،  ل مطلع  مصدر  أكــد 
ساعد  األسبق،  البريطاني  األول  الوزير  بلير، 
البكوري  مصطفى  جانب  إلى  االستشارة  في 
ــازن« فــي مــبــادرة »شمس  عــن »مـ
ــحــو الـــقـــوة«  الـــصـــحـــراء ن
الشمسية  الطاقة  إلنــتــاج 
في دول »جي 5 /الساحل« 
ــو، ودافـــع عن  ــادوغ ــواغ ب
ــي  ــال الــعــمــل الــتــقــنــي وامل
ــن،  ــحــاضــري ــاء ال ــشــرك ــل ل
املغربي  الشريك  قوة  محددا 
الخليجي،  التمويل  بعيدا عن 
ــي تــحــديــد  خــصــوصــا فـ
للمشاريع  املالي  الغالف 
ــات،  ــدراســ ــ وإنـــجـــاز ال
ــحــضــور أي  ــض ال ــ ورف
اتـــهـــامـــات بــخــصــوص 
الــتــدبــيــر الـــجـــاري في 
»مازن«، وإعطاء خطاطة 

للعمل. مؤسساتية 
ــازن« في  وتــشــارك »مـ
إلنتاج  فورست«  »تاسك 
الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة 
والتصدير  لالستهالك 
وقد  الساحل،  دول  في 
ــي بــلــيــر  ــونـ ــول طـ ــحـ تـ
للشركة  محامي  إلــى 
ــة، حــســب  ــ ــي ــ ــرب ــ ــغ ــ امل

املصدر.

قايد �سالح: اأي م�ساركة 
جلنود مغاربة يف »جي 5/ 
ال�ساحل« هو اإعالن حرب
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أن  لـــ»األســبــوع«،  موثوق  مصدر  أكــد 
املحامية املالية ورئيسة اللجنة اإلفريقية 
لحقوق اإلنسان والشعوب، سوياتا مايغا، 
أحرجت مسؤولني مغاربة في قضية هاجر 
رئيس  لقاء  ملايغا  سبق  وقد  الريسوني، 
مجلس النواب الحبيب املالكي، فيما علق 
مسؤول مغربي في مهاتفة مايغا بالقول: 
إن املشكلة محدودة، والدستور إلى جانب 
الحريات، وهذه القضية تدفع البرملان إلى 

قانون جنائي معياري جديد.
وأضاف املصدر، أن سوياتا مايغا التي 
بمهاتفة  اهتمت  للمغرب،  زيارتها  ختمت 

كل األرقام التي لديها في املغرب في قضية 
املتعلقة  الريسوني  هاجر  الصحافية 
ترفض  فيما  جنينها،  إجــهــاض  بتهمة 
جانب  إلى  مؤكدة  التهمة،  هذه  املعنية 
تحليالت  على  معتمدة  علمية  معطيات 
لجنني  إجهاضا  ليس  حدث  ما  أن  دمها، 

في 8 أسابيع.
مع  شخصي  بشكل  سوياتا  وتفاعلت 
هذه القضية، ووعدت أن تستضيف هاجر 

الريسوني في نيروبي.
هذه املتخرجة من جامعات بلدها، ومن 
واملنخرطة  بباريس،  الدولية  الشعبة 

وفي  األفــارقــة  املحامني  فيدرالية  في 
»فـــاس«  لجمعية  اإلداري  املــجــلــس 

اإلفريقية  )الجمعية 
وأيضا  للتضامن(، 
هو  ــوع  ــن »ال جمعية 
أجــنــدتــي« فــي أديــس 

الجهة  وهــي  أبابا، 
الــتــي تــرغــب في 

استضافة هاجر 
الـــريـــســـونـــي 
فـــور إطـــالق 

سراحها.

تبون

بلري

سوياتا مايغا

كوهلر



لعبة التمويل الجيد لقاطني الصحراء 
القادمين أساسا من شمال المملكة، 
تجعل التعديل الديمغرافي ينهي 
الحكم وإدارة القبائل الصحراوية 

لمستقبل اإلقليم 

ارتفعت نفقات الشؤون االقتصادية 
وهي  املائة،  في   100 بـ  العيون  في 
الصحراء،  في  القاطنني  لكل  موجهة 
)عبر  االجتماعية  النفقات  تزيد  فيما 
الثلث  أي  املائة،  في   27 بـ  الكارطا( 
ــي مــوجــهــة بــاألســاس  تــقــريــبــا، وهـ
صرفها  يبرر  للقبائل،  للمنتسبني 
املغرب  ألن  ــداخــل«،  ال »بوليساريو 
لإلقليم،  الطبيعية  الثروات  يستغل 
وعليه أن يدفع لساكنة الصحراء هذه 

الضريبة.
الــذي  املحلي  االقتصاد  وتحريك 
االنفصاليون  يسميهم  مــا  ــديــره  ي
»مغاربة الشمال«، في الجملة بحوالي 
في  الدولة  تنفقه  ما  املائة  في   300

قوي  مؤثر  للقبائل،  االجتماعي  البند 
على حدوث تحول في املسار، قد يجعل 
أو  »دراعية«  مستقبال  الذاتي  الحكم 
الصحراوية  القبائل  من  أكبر  جبة 
)حق  بـ»فيتو«  تعيش  وهي  الخمس، 
النقض( نتيجة استمرار البوليساريو 
في  حمل السالح والتهديد باملواجهة.
خفوت  في  كبيرا  الضعف  ويبدو 
بل  املــوســع،  الــذاتــي  الحكم  مسعى 
»دولة في الدولة« لم يعد من  إن حلم 
الناحية االجتماعية واالقتصادية أمرا 

واقعيا.
فإن  املتبعة،  السياسة  لهذه  وتبعا 
التسيير،  نفقات  في  الكبيرة  الزيادة 
ــى انــخــفــاض فــي فائض  ــعــت إلـ دف
وأعراف  وشكليات  التسيير،  ميزانية 
هذه اإلدارة غير مسبوقة في أي مكان 

في العالم.
وارتفعت نفقات تسيير مجلس جهة 
 131.9 من  املائة،  في   40 بـ  العيون 
مليون درهم إلى 182.2 مليون درهم، 

الرتفاع نفقات اإلدارة العامة بمبلغ 23 
االجتماعية  والشؤون  درهم،  مـلـيون 
بـ 18.9 مليون درهم، والدعم بعشرة 
التدخل  أوصـــل  بما  ــم،  درهـ مــاليــني 
املغربي إلى تيفاريتي واملناطق التي 
شرق  البوليساريو  عليها  تسيطر 

الجدار.
إن حوالي 30 مليون درهم إضافية 
ــدروس  ــاه املـ ــج تــذهــب فــي هـــذا االت
إنسان  إلــى  للوصول  لــه،  واملخطط 
وتراب شرق الجدار املعروف في إعالم 

البوليساريو بـ»املناطق املحررة«.
ومن الالفت، أن نفقات مجلس جهة 
الشؤون  في  صفرا  تساوي  العيون 
نفقات  من  زاد  من  وهو  االقتصادية، 
إدارته بـ 67 في املائة، وزادت نفقاته 
في الدعم االجتماعي بـ 63 في املائة، 
وهي أرقام قياسية تجعل من القاطن 
وأن  لالمتيازات،  عبدا  اإلقليم  فــي 
االقتصاد،  نفقات  في   صفرا  تتخيل 
الصفر(  تحت  )أي  ــد  واح ونــاقــص 

كل  وتوجيه  التقنية،  النفقات  فــي 
األموال وكل نفقات الجهة، أي الزيادة 
درهم،  مليون   30 بحوالي  السنوية 
العيون  في  والــدعــم  لـ»الكارطيات« 
عمليا  يدمر  صعب  ترتيب  هو  فقط، 
الوصول  من  الجهة  إنسان  إمكانيات 

إلى ما يصطلح عليه بالحكم الذاتي.
وواصل الضخ املوجه لشؤون الدعم 
درهم  مليار  من  ارتفاعه،  االجتماعي 
مليار  إلى  وحدها،  العيون  جهة  في 
درهم،  ألف  و861  درهم  مليون   258
وهو رقم ضخم، إذ ال تنفق عائلة ولد 
الرشيد على الشأن االقتصادي درهما 
واحــدا، وهو ما يشكل صدمة ال يقل 
لنفقات  ــدروس  املـ االنخفاض  عنها 
املجالس اإلقليمية، النخفاض النفقات 
العامة  النفقات  مجال  في  املــدرجــة 
بني سنتي  درهم  5 ماليني  من  بأكثر 

2016 و2017.
اإلقليمية،  املجالس  نفقات  وزادت 
تبعا لهذه السياسة في مجال الدعم، 

بـ 165 في املائة في سنة واحدة، بني 
نفقات  تقلصت  إذ  و2017،   2016
اإلدارة تقلصا بـ 10 في املائة لصالح 
بلغة  »الكارطيات«  أو  الدعم  تمويل 
أهل املنطقة، وإلى جانب هذا املعطى، 
االجتماعية  الشؤون  نفقات  ارتفعت 

بمليوني درهم.
ويتساءل املراقب عن الفرق بني بند 
»الدعم« و بند »الشؤون االجتماعية«، 
بينهما،  تمييز  ال  أن  للجميع  ويتأكد 
املائوية  النسب  لتقليل  هــو  إنــمــا 
وتقسيمها  للغاية،  واملرتفعة  العالية، 
على  وقعها  وتخفيف  بندين  إلــى 

املراقب واملواطن في آن واحد.

 لغز صفر درهم في إنفاق المجلس 
الجهوي للعيون على االقتصاد 

ال يمكن تفسير هذا الوضع امللتبس 
إال بمسألة واحدة، أن مسؤولي جهة 
ويــريــدون  الــريــع،  يكرسون  العيون 

عبد الحميد العوني إعداد:

بنفقات تصل 160 يف املائة يف وادي الذهب، وتوجيه تنموي إلى طرفاية، وتأخر يف فم الواد، يصل إلى ناقص 37 يف املائة، عاشت الصحراء 
تكريسا لخارطة التقسيم بين العيون والداخلة، ألن املهم أال تكون املنطقة، من خالل مشروع الحكم الذاتي، »دولة يف دولة« رغم ما تعيشه 
من بوادر تبشر بخارطة رسمية لحكم ذاتي بإدارة »رأسين«، وقد ارتفع رسم مداخيل العيون من املعادن بـ 73 يف املائة، والضريبة ىلع الدخل 
بـ 62 يف املائة، وتراجعت القيمة املضافة بـ 77 يف املائة، وال أحد يبوب ما يسمى املداخيل الطارئة التي واصلت ارتفاعها بـ 122 يف املائة، 
وهي تكرس تحويالت للدولة بلغت 99 يف املائة، وسجلت مداخيل تيفاريتي، التي تديرها جبهة البوليساريو، يف شرق الجدار، مثال »ناقص 
واحد يف املائة« لخضوعها للمجلس الجهوي لجهة العيون، وهي نفس النسبة املسجلة يف املرسى، وتنزل إلى ناقص 37 يف املائة يف 
الجديرية، حيث تراجعت مداخيل الجماعات ذات التجمعات السكانية واستقرت الجماعات ذات االمتداد الترابي بـ 2 يف املائة، وبناقص 16 يف 
املائة تراجعت مداخيل الجماعات بإقليم العيون، فيما زادت مداخيل التجهيز عام 2017 بـ 68 يف املائة، وانتقلت يف 2018 إلى مليار و868 مليون 

الدرهم، أي أننا أمام معدل قياسي يرتفع بـ 40 يف املائة يف السنتين األخيرتين.
50 مليون درهم  74 يف املائة، بزيادة ناهزت  ودعما لإلدارة املحلية يف أفق الحكم الذاتي، فإن النفقات زادت يف الشؤون التقنية بنسبة 
ونفقات الدعم بنسبة 27 يف املائة، بزيادة فاقت 33 مليون درهم، فيما واصلت النفقات االجتماعية ارتفاعها بنسبة 27 يف املائة بزيادة ناهزت 

22.7 يف املائة.
وتدفع الدولة أكثر، كي تبقى إدارة الحكم الذاتي املرتقبة، تابعة لألموال القادمة من املركز بـ 99 يف املائة، وهذا الضخ يزيد من تبعية الحكم 
الذاتي للحكم املركزي من خالل ضخ آخر ملواطني الشمال يف الصحراء، وقد تحولت، الديمغرافيا يف الصحراء، بشكل جذري، ولم يعد للقبائل 

دور يف رسم املستقبل.
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تق�سيم الإقليم بني جهتني ومتويل جماين خلارطة »اتفاق مدريد«

كواليس اإلضعاف املمنهج 
إلدارة الحكم الذاتي

ماليري ال�سحراء.. 
»دولة يف الدولة«

الخطاطولد الرشيد



لإلقليم  اقتصادي  استقالل  بناء  عدم 
الوصول  في  الــذاتــي  الحكم  يساعد 
إلى إدارة ناضجة ومتمكنة ومنافسة 
لإلدارة واالقتصاد املركزي، وبالتالي، 
لصالح  االجتماعي  الدعم  ضخ  فــإن 
للمواطن  املعيشية  املصالح  ربط  عدم 
الحكم  إلفــراغ  تكتيك  هو  باالقتصاد، 
ــعــده االنــفــصــالــي أو  ــن ب الـــذاتـــي م
عند  مقبول  األمــر  وهــذا  االستقاللي، 
»البونسيون«  وخصوصا  الكثيرين، 
للبوليساريو  التاريخيون  الخصوم 

منذ اإلدارة اإلسبانية لإلقليم.
السياسة  هــذه  في  استأثرت  وقــد 
العيون،  بإقليم  املتواجدة  الجماعات 
من  املائة  في   65 بـ  خمسة،  وعددها 
هذه  خمس  فيما  الــنــفــقــات،  مجمل 
في  و9  السمارة  إلــى  آلــت  النفقات 
املائة لبوجدور و5 في املائة لطرفاية، 
 1300 أي أننا أمام فوارق تصل إلى 
وطرفاية، وهي  العيون  بني  املائة  في 

فجوة ضخمة.
وفـــي مــالحــظــة املــجــلــس األعــلــى 
ذات  ــات  ــاع ــم ــج ــال ف ــات،  ــحــســاب ــل ل
مما  أكثر  تنفق  السكانية  التجمعات 
تنفق الجماعات ذات االمتداد الترابي، 
فتجاوزت نفقات الفئة األولى، وعددها 
التي  الثانية  الفئة  جماعات،  خمس 
الفارق  هذا  ويعود  جماعة،   15 تضم 
وأيضا  الدعم،  ميزانيات  ارتفاع  إلى 

نفقات التسيير.
الــتــجــمــعــات  ذات  ــاعــات  ــجــم ــال ف
زيادة  التسيير  في  أنفقت  السكانية 
بنسبة 24 في املائة، بمبلغ ناهز 100 
الجماعات  أن  في حني  درهــم،  مليون 
نفقاتها  زادت  الـتـرابي  االمـتداد  ذات 
الفارق  أن  أي  فقط،  املائة  في   10 بـ 

يصل إلى 105 في املائة.
درهم   300 بـ  فرد  كل  وتزيد حصة 
لتصل  التسيير،  نفقات  في  سنة  كل 
في مدينة العيون وبشكل سنوي، إلى 
جماعة  في  تصل  فيما  درهــم،   1500
أي  درهــمــا،   2.495.75 إلــى  املرسى 
أن كل مواطن في هذه الجماعة يكلف 
 2500 اإلداريــة حوالي  أمــوره  إلدارة 
جماعات  هيمنة  ــت  ووصــل ــم،  ــ دره
السمارة على مصاريف التسيير بـ 51 
في املائة، متبوعة بالجماعات التابعة 

إلقليم العيون بـ 20 في املائة.

 تجهيز عاصمة الحكم الذاتي 
»العيون«، ينتقل إلى سرعة أخرى 

 
ارتفعت نفقات تجهيز جهة العيون 
في سنة  درهم  مليون   102 من  بأكثر 
إلى  املصاريف  هــذه  لتصل  واحـــدة، 
309.6 ماليني درهم، وبناقص 49 في 
املائة، في هذا البند املالي، على صعيد 
الدعم  يتقدم  االقتصادية،  الــشــؤون 
مصاريف  ليستهلك  املائة  في   90 بـ 
التكاليف  فــاقــت  حيث  الــبــنــد،  هــذا 
خاصة  املنقولة،  باملمتلكات  املرتبطة 
التقني  والــعــتــاد  الــســيــارات  اقتناء 
خالل  درهم  مليون   91 واملعلوماتي، 

سنتي 2016 و2017.
الجهة  وبلغت نفقات جماعات هذه 
88 مليون درهم، أي بارتفاع يصل إلى 

400 في املائة.

 العماالت في الصحراء ال تقدم أي 
حسابات.. والبراءة هي سيدة األحكام 

النهائية 

أي  ــراءة،  ــب ــال ب نهائيا  حكما   66
 37 وتبقى  املــائــة،  فــي   100 بمعدل 
مــن طرف  اإلنــجــاز  فــي طــور  حسابا 
مجلس الحسابات، وتتحدث التقارير 
اإلقليم  إذ  للغاية،  عامة  معطيات  عن 
ــذارات، وبــدون رسائل  إن يسير بدون 
تذكير، وبتصاريح قليلة، لذلك ال تجد 
إعطاء  إال  اململكة  في  املالية  املحكمة 

إحصائيات من 2010، لرفع األرقام.
ويحاول مجلس الحسابات االبتعاد 
املنتخبني، ويهتم بمراقبة تسيير  عن 
تبرز  الحالة،  هــذه  وفــي  املؤسسات، 
املدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون، 
تبعا  ببوجدور،  االستشفائي  واملركز 
سنة  مــن  املتبعة  السياسة  لنفس 
املفوض  التدبير  بخصوص   2015
ملرفق جمع النفايات املنزلية وتنظيف 

العمومية  ــات  ــاح ــس وال ــوارع  ــشـ الـ
تسيير  وأيــضــا  العيون،  بجماعات 

جماعات السمارة وفم الواد.
يالحظ  الترتيبات،  هذه  أجل  ومن 

املراقب:
استداللية  أرقــام  على  االعتماد   )1

دون وقائع.
على  تــجــري  الــرقــابــة  مهمات   )2
واسعة  مساحة  توجد  وال  التسيير، 

لنشر الخالصات.
3( إصدار التوصيات، والتوصيات 
املفعلة في العيون 8 في املائة و20 في 
املائة في  السمارة و23 في  املائة في 
فم الواد، فيما تصل إلى 100 في املائة 

في الحكونية،
تنفيذها،  جرى  توصية   47 أن  أي 
ألن منسوب التنفيذ هو 84 في املائة.

ــي تم  ــت ــتــوصــيــات ال ــن بــني ال ومـ
إنجازها:

لتدبير  جماعي  مخطط  وضــع   )1
النفايات املنزلية واملماثلة لها.

بتدبير  خاصة  شركة  تأسيس   )2
مرفق النظافة ملدينة العيون.

الرجوع  أمـــوال  بجرد  القيام   )3
وأموال االسترداد بالوثائق التعاقدية.
مطابقة  تقنية  بتقارير  اإلدالء   )4

للعقد املبرم من طرف املفوض إليه.
5( املراجعة الدقيقة للتقارير املالية.
للحسابات  األعلى  املجلس  ويعتقد 
في  ــذة  ــافـ نـ ــوصــيــات  الــت ــذه  ــ ه أن 
مهما،  مؤشرا  يعطي  بما  الصحراء، 
مرتفعة  التدبيرية  املؤشرات  أن  هو 
البنيوية  لكن األزمة  باملائة،  إلى مائة 
إلى  املــيــزانــيــة  أغــلــب  بنقل  متعلقة 
التجهيز  ميزانية  باقي  وأن  الدعم، 
طريق  عن  الخدمات  بتقديم  متعلقة 
التفويض، وهو ما يزيد من الضغوط 
املباشرة على املقاولة املتعاقدة، ويزيد 
تباشرها  التي  واملتابعة  املراقبة  من 

السلطات الجهوية.

 محاولة إنشاء »سلطة جهوية« واحدة 
يجهضها تقسيم اإلقليم الموعود 
بحكم ذاتي إلى جهتين على إيقاع 
خارطة »اتفاق مدريد«، الذي سلم 

الداخلة لموريتانيا، والعيون للمغرب 
إلى جانب ثلثي تراب اإلقليم 

بناء  لعرقلة  الداخلة  جهة  تتقدم 
سلطة حكم ذاتي في إقليم الصحراء، 
ألنها تشكل نصف املنتوج الوطني من 
وحوالي  املائة،  في   )47.8( األسماك 
65 في املائة من اإلمكانيات الوطنية، 
و900  ألفا   12 إلــى  املــراعــي  وتصل 
وجو  هائلة  مائية  فرشة  مع  هكتار، 

معتدل.
ويزرع املغرب الطماطم والبطيخ في 
مساحة تصل إلى 800 هكتار، بإنتاج 
يصل في الهكتار الواحد إلى 120 طنا 
بالنسبة  طنا  و50  للطماطم  بالنسبة 
للبطيخ، ويوجه اإلنتاج إلى األسواق 
األوروبية والكندية والروسية، ويرعى 
في الداخلة 700 ألف رأس من الغنم 
البقر  مــن  رأس  ــف  أل و25  ــاعــز،  وامل

وأيضا اإلبل.
ــن خـــالل هــذه  ويــمــكــن الــتــأكــيــد م
الصحراء  إقليم  تقسيم  أن  املعطيات، 
جهتني:  إلى  ـ  ذاتــي  بحكم  املوعود  ـ 
عدم  إلــى  يهدف  والــعــيــون،  الداخلة 
واحد  وأفق  سياسية،  وحدة  تشكيل 

لهذه الرؤية.
واضــح  الــطــرق  مفترق  أن  ويــبــدو 
لألقاليم  التنموي  املخطط  إنجاز  بني 
الذاتي  الحكم  تطبيق  الجنوبية وبني 
لجهتي العيون والداخلة، ومن الالفت 
جهة  ساكنة  مــن  املــائــة  فــي   75 أن 
الداخلة،  مدينة  في  توجد  الداخلة، 
الــتــوازن  على  سلبا  يــؤثــر  مــا  ــو  وه

الترابي واالقتصادي للجهة.
وطبقا لإلحصاء العام للسكان لسنة 
2014، فإن ساكنة الداخلة تصل إلى 
ربع  يتوزع  فيما  نسمة،  آالف   105
سكان الجهة الباقي )35 ألف نسمة( 

على 12 جماعة وإقليمني.
وهذه الخارطة تجعل مقولة »الجهة 
ما  وهو  بها،  املعمول  هي  املدينة«  ـ 
الحكم  إدارة  في  آخر  ملنطق  يؤسس 
على  املالي  التحليل  ويرتكز  الذاتي، 
الداخلة  مداخيل  أن  منها  مؤشرات، 

بتقدم  درهــم،  امللياري  تقريبا  بلغت 
يزيد في سنة واحدة عن 72 في املائة.
مبلغ  القياسي  الرقم  هــذا  وينقل 
من  الداخلة  بجهة  الجماعات  نفقات 
أزيد من مليار  إلى  634 مليون درهم 
و239 مليون درهم، أي بارتفاع قدره 
 486.7 الدولة  املائة، وحولت  في   95
لتحقيق   2017 في سنة  درهم  مليون 
توقيع  اختتمها  التي  الغاية  هــذه 

العثماني لبناء ميناء الداخلة.
إن حضور الدولة القوي في الداخلة، 
للمرحلة  التكتيكية  األهــداف  يتجاوز 
لتحقيق  التنمية  ويــوجــه  السابقة، 
انعكاساتها  لها  تكون  جديدة  طفرة 
بشكل  نالحظه  ما  وهو  املستقبلية، 
واضح في انتقال نفقات التجهيز من 
121.5 مليون درهم إلى 634.5 مليون 

درهم، أي 500 في املائة.

 ارتفاع بـ 500 في المائة في تجهيز 
جهة الداخلة المجاورة لموريتانيا، 
مؤشر هيكلي إلى تطوير الحدود 

المغربية الموريتانية 

من  البوليساريو  صفحة  طــي  إن 
رئيس  جــزء  التنموي  املخطط  خــالل 
من سياسة الرباط ، ويدخل املغرب في 

سباق لتغيير هيكلي ونهائي للحدود 
املغربية ـ املوريتانية .

وانتقلت نفقات تجهيز جهة الداخلة 
من 121.5 في سنة 2016 إلى 634.5 
مولت  تكلفة  وهـــي  ــم،  ــ دره مــلــيــون 
»الــكــركــرات«،  ملشكلة  الــدولــة  تجاوز 
التمييز  واضح  بشكل  يظهر  ال  حيث 
ومــداخــيــل  التسيير  مــداخــيــل  ــني  ب
املجلس  خــالصــة  وتــؤكــد  التجهيز، 
 116 الصفحة  في  للحسابات  األعلى 
من تقريره الصادر مؤخرا، أن تفعيل 
جهة  مداخيل  رفع  املوسعة  الجهوية 
ما  وهو  املائة،  في   120 إلى  الداخلة 
إلى  املغرب  دفع  على  املنطقة  يشجع 

تفعيل الحكم الذاتي.

 تفعيل الحكم الذاتي قد يرفع 
المداخيل إلى 300 في المائة إن 

حققت الجهوية الموسعة ارتفاعا 
بـ 120 في المائة في سنة واحدة، 

حسب تقرير األعلى للحسابات 

في  التجهيز  مــداخــيــل  ارتــفــعــت 
إلى  املــائــة  فــي   53.6 مــن  الــداخــلــة 
استحوذت  وقــد  املــائــة،  فــي   71.11
الجهة على 64 في املائة من مجموع 
وتجدر  الترابية،  الجماعات  مــوارد 

اإلشارة  إلى أن جماعات جهة الداخلة 
ال تستفيد من منتوج الرسوم املدبرة 
الجماعات  لفائدة   الدولة  طرف  من 
)الرسم املهني والرسم على  الترابية 
الدولة  وقــرار  الجماعية(،  الخدمات 
حجب استخالص هذه الرسوم، يزيد 
تجاه  اإلقليم  هــذا  »استثنائية«  من 
أو  الذاتي،  الحكم  خارطة  في  وضعه 
النموذج التنموي لألقاليم الجنوبية، 
التسيير  مداخيل  ارتفعت  ذلك،  ومع 

بحوالي مليون درهم عام 2017.
الجهوي  املجلس  مداخيل  وتبلغ 
 49.85( املائة  في  الخمسني  حوالي 
بما  الجماعات،  كل  فيما  املائة(،  في 
فيها جماعة الداخلة، ال تتجاوز نسبة 
وترتفع  املائة،  في   38.46 مداخيلها 
الجماعات  كل  على  الجهة  مـداخيل 
بـ 10 في املائة، في محاولة لتحويل 
اعتمادا  أقل  وهي  جهة،  إلى  جماعة 
على تحويالت الدولة من جهة العيون.
التمويلية  حصتها  الدولة  ورفـعت 
ــوارد  امل نسبة  أي  املــائــة،  في   24 بـ 
املحولة من مجموع مداخيل التسيير، 
فإننا  املباشرة،  املوارد  إلدارة  وتبعا 
جهتي  بني  التالية  الــفــوارق  نالحظ 

العيون والداخلة: 
املــعــادن  استغالل  رســم  أن  أوال: 
وصل رقما قياسيا يساوي صفرا في 
املائة في جهة الداخلة، وهو ما يفيد 
باستغالل  اآلن،  إلى  يلتزم  املغرب  أن 
ويمنع  الــعــيــون،  جهة  فــي  ــعــادن  امل
على  حفاظا  الداخلة،  في  استغاللها 
طالبوا  الذين  األمريكيني  إثــارة  عدم 

بعدم استغالل املعادن في الصحراء.
التي  الطارئة  املداخيل  أن  ثانيا: 
جهة  إدارة  في  مهما  عنصرا  تشكل 
الداخلة،  في  صفرا  تساوي  العيون 
»النفقات  يربط  تأويل  أي  من  خوفا 
ــوارئ في  ــ ــط ــ ــة« بــفــعــل ال ــارئـ ــطـ الـ

»الكركرات«.
ــثــا: بــشــكــل صــــادم، ارتــفــعــت  ثــال
مداخيل الرسم الجماعي على املقالع 
بـ 5000 في املائة، من 4928 درهما 
إلى 2455.14 درهما، وهو رقم قياسي 
وباقي  الــرمــال،  مقالع  استغالل  في 
التي  البكر  املنطقة  هــذه  في  املقالع 
األسماك،  من  الوطني  اإلنتاج  تنقذ 

إلنتاجها لوحدها نصف املنتوج.
أن  تكشف  الداخلة  استثمارات  إن 
من  ــي  ذات حكم  إلــى  التحول  عملية 
لكل  السمكي  املنتوج  نصف  خــالل 
للداخلة  الفالحية  والثروة  اململكة، 
إلى جانب املعادن وفوسفاط بوكراع، 
املوارد  على  صعبة  ستكون  وغيرها، 
املركزية للمملكة، إال إن جاءت اإلدارة 
الذاتية إلقليم الصحراء مرنة وخفيفة.
ــادة تــدويــر  ــ وتـــحـــاول الـــدولـــة إع
والعيون،  الداخلة  جهتي  مداخيل 
الدولة  سقف  تحت  مقدراتها  لتكون 
إعادة  ثم  املــوارد  استغالل  من خالل 
تدويرها عبر املوارد املحولة من طرف 

الدولة.
ترتفع  ــاق،  ــســي ال ــهــذا  ل وتـبـعا 
ألوســرد  اإلقليمي  املجلس  مداخيل 
سجلت  حني  في  املــائــة،  في   988 بـ 
ــوادي  ل اإلقليمي  املجلس  مداخيل 
الذهب انخفاضا شديدا )ناقص 56. 

4 في املائة(.
وملا حدث من أزمة في »الكركرات«، 
ــتــي تــعــيــش تحت  ــرة ال ــوي ــك ــإن ال فـ
زادت  املوريتانية،  العسكرية  اإلدارة 

ميزانيتها بـ 22.43 في املائة.
السنوية  ــزيــادة  ال هــذه  وتصحح 
الخارطة  كــل  تشمل  ــة  إداريـ أبــعــادا 
من  وتخطط  الذهب،  لوادي  الترابية 
بعد  وما  الجدار  شرق  إلدمــاج  اآلن، 
الكويرة، من  »الكركرات« إلدارة  نقطة 
الجانب  وحــل  التمويل  ضــخ  خــالل 

التنموي.
زادت  العسكرية،  ألهميتها  وتبعا 
املائة  في   66 بـ  مثال  تيشال  ميزانية 
في سنة واحدة، وتراجعت بئر كندوز، 
وتبعا للخارطة الجديدة املعتمدة على 
اإلنــفــاق  يتمركز  الــدعــم،  مــن  املــزيــد 

بنسبة 80 في املائة.
بمداخيل  الداخلة  جماعة  وتحظى 
مداخيل  مجموع  ثلثي  تفوق  تسيير 
لجهة  التابعة  الجماعات  تسيير 
ووصــلــت  ــب،  ــذه ال وادي  الــداخــلــة 
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الذي دعا إىل الحرب السرتداد شرق الجدار )تيفاريتي وأخواتها( 
هو من وقع على ميناء قاري يف الداخلة، ألن اسرتاتيجية

 أخرى قد بدأت.

كل أموال جهة العيون، والجماعات التابعة لها، موجهة باألساس للدعم والشؤون 
االجتماعية، فيما الشأن االقتصادي والتقني مرصود له صفر درهم؟ 

وإدارة مثل هذه، يقودها أعيان عائالت صحراوية، ال تسمح بإطالق حكم ذايت يف األفق 
القريب.

وحسب تقارير االتحاد األورويب التي بارشت تحقيقاتها قبل توقيع اتفاق الصيد البحري 
مع المغرب، فإن تمويل بنيات إدارة ذاتية سيبدأ يف 2020، ألن الطبيعة اإلدارية 

للجهوية، الجاري بها العمل، ال تستوعب آليات ومعايري الحكم الذايت.

تسليم اإلدارة المغربية شجاعة تدبري الخطوات نحو حكم ذايت يف الصحراء، هو 
إجهاض رسمي لخطط األمم المتحدة، لذلك، فما يجري يف الصحراء، أكرب عائق يف وجه 

انتقال اإلقليم إىل إدارة ذاتية.

صفر درهم يف مجال الشؤون االقتصادية لجهة 
العيون التي تريد أن تكون عاصمة الحكم 

الذايت يف الصحراء 

القدرة الوظيفية يف عالقة النموذج التنموي يف 
األقاليم الجنوبية ونموذج تنموي تسهر عليه 

اللجنة الملكية، يه اإلشكالية القادمة 

العثماني

الطفرة اإلدارية لحكم ذاتي ليست محققة.



درهــم،  مليون   158.4 إلــى  نفقاتها 
مليون   31 إلــى  تصل  سنوية  بزيادة 

درهم.
االستثنائي  ــوضــع  ال يــكــون  وقـــد 
ــكــركــرات« مــبــررا لــهــذه الــزيــادة  ـــ»ال ل
رقم  وهو  دوالر،  ماليني   3 بـ  السنوية 
هام إلدارة تصل نفقاتها إلى 16 مليون 

دوالر موجهة لخدمة 43 ألف نسمة؟
وحــســب تــقــريــر املــجــلــس األعــلــى 
فإن   ،)120 )الصفحة  للحسابات 
إلى  طمحت  التي  التجهيز  مداخيل 
تعبيد طريق، في املنطقة العازلة، تصل 
زادت  واملغربية،  املوريتانية  الحدود 
مداخيل  بفائض  املــائــة،  فــي   118 بـــ 
السنة السابقة بـ 85.42 في املائة، وقد 
صندوق  من  الداخلة  مجلس  استفاد 
405 ماليني  بمبلغ  الجماعي  التجهيز 
درهم، وهو رقم مهم، حني نعرف انتقال 
مساهمة الدولة من 420 ألف درهم فقط 
درهم،  مليون   51.43 إلى   2016 سنة 

أي ما يفوق 10000 في املائة؟

 انتقال مساهمة الدولة مائة مرة، أي 
عشرة آالف في المائة، هو رقم قياسي 

في تاريخ الدولة؟

في الفقرة الثانية من الصفحة 120 
للحسابات،  األعلى  املجلس  تقرير  من 
التجهيز  الدولة في  يتأكد أن مساهمة 
قــروض  بـــدون  قياسيا  رقــمــا  وصــلــت 
صندوق  قــرض  قبل   ،2016 سنة  في 
إدارة  يرهن  الــذي  الجماعي  التجهيز 
ذاتي  لحكم  املؤهلة  الترابية  الجماعة 

إلى قروض طويلة األمد.
ارتفاع  ــإن  ف ــام،  ــ األرق لهذه  وتبعا 
املائة،  في   95 قــدره  بما  زاد  النفقات 
من  انتقلت  الداخلة  جهة  نفقات  ألن 
261 مليون درهم سنة 2016 إلى 788 
مليون درهم، فيما نفقات كل الجماعات 
ــي هـــذه الــجــهــة تــســاوي  الــتــرابــيــة ف
الضعف  أي  درهــم،   339060371.91
ونيف في حدود نفقات تصل إلى مليار 

و239 مليون درهم.
املدينة«،   / »الجهة  أن هذه  ويتضح 
والتي تسمى الداخلة، تحاول أن تدفع  
بمجلسها الجهوي إلى الواجهة، وهو 
يغرق في الديون من أجل التجهيز، وقد 
استولى على 23 في املائة من النفقات 
الفعلية املرتفعة بأزيد من 26.5 مليون 
صعيد  على  ــدة  واحـ سنة  فــي  درهـــم 

التسيير فقط.
وضمن هذه امليزانية، زادت ميزانية 
الدعم بـ 28.7 مليون درهم، أي بنسبة 

الثلثني على املعدل السنوي السابق.
وتحاول الدولة في جهة الداخلة رفع 
تواجدها  لخدمة  املدنية  تجهيزاتها 
زادت  التقنية  فالشؤون  العسكري، 
املائة،  في   13.52 بـ  رسميا  نفقاتها 
بجهة  قــورن  إن  مدلوله،  له  رقــم  وهــو 
الــدولــة  فيها  تجد  ال  الــتــي  الــعــيــون 
مساعدا مدنيا الستراتيجية عسكرية ال 
تلغي املواجهة أو الحرب الشاملة في 

املنطقة.
ــراط فـــي هــذه  ــخــ ــ وملـــزيـــد مـــن االن
الشؤون  ميزانية  رفع  فإن  الدينامية، 
قرار  هو  املائة،  في   62 بـ  االجتماعية 
دولة يخدم عدم تحويل سكان الداخلة 
البوليساريو،  لجبهة  مناصرين  إلى 
في  بلغت  الـــزيـــادة  وأن  خــصــوصــا 
في   7.74( املــائــة  فــي   70 مجموعها 
الدعم  في مجال  مدرجة  إضافية  املائة 

في بند مالي مستقل(.
نفقات  أخـــرى،  جهة  مــن  وزادت، 
الداخلة  مدينة  فــي  الناتج  تحسني 
 70 بـ  يزيد  واملبلغ  املائة،  في   23 بـ 
مليون درهم، وقد وصل عن سنة 2016 
حوالي 368 مليون درهم، وهذه أرقام 
القضاء  عليها  يعمل  وموثقة  رسمية 
نفقات  زادت  الصدد،  هذا  وفي  املالي، 
موظفي الجهة بـ 110 في املائة، وباقي 
الجماعات بـ 2 في املائة، لذلك، فاإلدارة 

الجهوية تريد صياغة تقربها من الحكم 
الذاتي، لكن أطراف هذه الحرب، شرسة 

وذات أبعاد تكتيكية خطيرة.

 الدعم يقفز بـ 406 في المائة في 
نفقات التسيير الفعلية لمجلس الداخلة 
وادي الذهب، وهو رقم قياسي أيضا! 

جهة  مجلس  تسيير  نفقات  تتوزع 
العامة  اإلدارة  مجال  على  الداخلة 
اللذين  االجتماعية،  الشؤون  ومجال 
 2016 سنتي  املائة،  في   80 يشكالن 
قفزة  اإلدارة  نفقات  وعرفت  و2017، 
 ،2016 مــع  مقارنة  املــائــة  فــي   67 بـــ 
ــشــؤون  ــت نــفــقــات مــجــال ال ــع ــف وارت
االجتماعية بنسبة 123 في املائة، كما 
في   406 بنسبة  الدعم  نفقات  ارتفعت 

املائة.
على  تؤكد  املالية  املؤشرات  هذه  إن 
ضخ إضافي في دعم القاطن في الجهة، 
ــثــروات  ال مــن  ــفــرد  ال نصيب  لتأكيد 
لجبهة  الرئيسية  املعركة  الطبيعية، 
لها،  صدى  وجدت  وقد  البوليساريو، 
للمال  األوروبـــي  االتــحــاد  متابعة  في 
للصيد  اتــفــاق  مقابل  يضخه،  الــذي 

البحري، ومعظمه في جهة الداخلة.
والداخلة  العيون  مجلسا  ووقـــع 
على هــذا االتــفــاق الــدولــي، رغــم عدم 
اإلجراء،  لهذا  دستوري  مسوغ  وجود 
ويوزع املغرب حاليا مبالغ مهمة على 
من  الريع  هــذا  يؤخر  فيما  الساكنة، 
حكامة اإلدارة التي ستنبثق عن الحكم 
الذاتي، ورفعت الدولة من ضخ األموال 

في العيون والداخلة.
وتسعى العاصمة الرباط إلى توازن 
نوعي بني ارتفاع نفقات االستثمار على 
للجهة،  الترابية  الجماعات  مستوى 
ونفقات  املائة،  في   422 بـ  زادت  التي 
دعم بـ 406 في املائة، وهذه الوضعية 
حساسة، ألن التوازنات املالية الحالية 
ال تخدم إطالق »إدارة ذاتية«، من واقع:
الحصة  يشكل  الدعم  مجال  أن  أ( 
التجهيز،  نفقات  توزيع  من  الكبرى 
أي  املــائــة،  فــي   77 نسبته  بلغت  إذ 
ارتفاعه  نتيجة  درهـــم،  مليون   487
وقد  و2017،   2016 بني  جدا  الكبير 
في  ــة،  ــائ امل فــي   1291 نسبة  سجل 
بمجال  املتعلقة  النفقات  انتقلت  حني 
املائة،  في   97.1 بـ  التقنية  الشؤون 
ملواجهة انعكاسات تعبيد الطريق عبر 
»الكركرات« إلى موريتانيا، حيث انتقل 
التجهيز املتعلق بمجال اإلدارة العامة 
نسبته  بارتفاع  درهم،  مليون   40 إلى 

70 في املائة.
ب( أن تمويل نفقات التجهيز بمجال 
الدعم، يعد عقدة بنيوية قاتمة إلنشاء 
ما يسمى حكما ذاتيا في جهتي العيون 

والداخلة.
النفقات  مثلت  ثانية،  جهة  ــن  وم
في   97 يفوق  ما  واملنقولة  العقارية 
املنقولة،  األمــوال  انتقلت  حيث  املائة، 
مليون   15 من  وغيرها،  السيارات  أي 
درهم إلى 29 مليون درهم، لكن نفقات 
التجهيز املتعلقة باملشاريع املتكاملة لم 

تتجاوز مليون درهم.

 الحكم الذاتي الترابي »وسيلة لتسوية 
النزاعات«، في مائدة نقاش مغربية في 

األمم المتحدة 

تنقل »ليبراسيون« االتحادية، مائدة 
املتحدة  األمــم  فــي  املغربية  النقاش 
حول الحكم الذاتي، أن »الحكم الذاتي 
النزاعات)1(،  لحل  وسيلة  الترابي« 
من  فينو  مارك  الخبير  رئاسة  وتحت 
جنيف،  فــي  األمنية  السياسة  مركز 
ركزت املداخالت على استراتيجيتني:

1( أن الحكم الذاتي ترابي، بما يعني 
أن »اإلدارة الترابية« هي الهاجس الذي 
تركز عليه أرضية الحوار الدولي لحل 

قضية الصحراء.

الترابية الحالية، يمكن  ومن اإلدارة 
إدارة  إلى  الوصول  عدم  أو  الوصول 
الصحراء عبر ساكنتها، بطريقة حرة، 
تصوير  في  واضحة  صعوبة  وهناك 
بعد،  تبدأ  لم  ألنها  االنتقالية،  املرحلة 
في  تساعد  ال  البنيوية  العناصر  وكل 

هذا املنحى.
2( الحل املغربي يسير على الطريقة 
كما  والشمال،  الجنوب  بني  اليمنية 
الندوة،  في  جياني«  بابا  »مدام  قدمت 
مشاركة  رغــم  تنجح،  لم  وهــي صــورة 
وانسحابه  الــحــرب،  هــذه  في  املغرب 

مسؤولون  قابل  وقد  الحل،  إدارة  من 
من  بكثير  جياني«  »بابا  ورقة  مغاربة 

الترحيب.
ألن  الــنــضــج،  تتطلب  عملية  إنــهــا 
وتتطلب  حكيمة)2(،  مبادرة  االقتراح 
حكم  إلى  االنتقال  قبل  محوكمة  إدارة 
ذاتي مكتمل األركان، ومبادرة موسومة 
انتقالية  إدارة  توجب  باملصداقية)3( 

موصوفة بنفس املعيار.
ــذا األســـــاس، فــإن  وبــنــاء عــلــى هـ
إدارة  يتطلب  ذاتي  حكم  إلى  االنتقال 
انتقالية ومعيارية تمتلك كل اإليجابية، 

خصوصا بعد ما يسمى بدعم لجنة 24 
في األمم املتحدة)4(، واإلدارة الترابية 
على  العاملية،  الــروح  لهذه  تؤسس  لم 
األقل في نظر املناصرين لهذه املبادرة.

الحكم  حــول  حــدث  مــا  إجماعا  إن 
الذاتي للصحراء من كل دوائر النظام، 
فــي مرحلة  الـــدخـــول  لــكــن شــجــاعــة 
متقدمة، ال يزال يحير القادة الترابيني 

واألمنيني في اململكة.
املغربية  الدبلوماسية  ــحــاول  وت
رغم  مبادرتها،  حول  ما  إجماع  إبــداء 
البوليساريو،  مع  الحادة  الخالفات 
األممي  املبعوث  كوهلر،  أخرها   التي 
املستقيل مؤخرا، وهو رأي األكاديميني 

أيضا)5(.
ندوات  عقد  عن  اململكة  تتوقف  وال 
من نيوزيالندا إلى السنغال)6(، وفي 
تحديا  وسيكون  األرض،  أطــراف  كل 
واسعا لإلدارة املحلية في حال إشراف 
األمم املتحدة على هيكلة إدارة منتخبة 
مــبــاشــرة ولــهــا صــالحــيــات واســعــة، 
لن  للمملكة  الديمقراطي  الهيكل  ألن 
يستوعب بسهولة حكما ذاتيا في ظل 

جهوية ضعيفة.

 الحكم الذاتي تحدي غير مقروء في 
رهانات اإلدارة الترابية 

ــه  ــإدارت ــغــرب ســعــيــدا ب ــزال امل ال يـ
ــي هــنــدســهــا إدريـــس  ــت ــة ال ــي ــراب ــت ال
البصري، وزير داخلية الحسن الثاني، 
الجهوية  تتمكن  ولم  ونيف،  لعقدين 
الحالية أن تشب عن الطوق إلقرار حكم 

ذاتي في جنوب اململكة.
تكن  لم  الداخلية  فــإن  ــك،  ذل وعلى 
قادرا  جهازا  حاليا  وليست  مستعدة، 
على  املقترحة  الخطوة  تفعيل  على 
الصحراء،  نــزاع  لحل  املتحدة،  األمــم 
ومن الجرأة القول أن الداخلة تستطيع 
تخسر  وقد  االستفتاء،  رهان  تربح  أن 
الحكم الذاتي، ألنها أدارت وعملت من 
الرهان،  هذا  على  األلفني  إلى   1975
واإلدارة  األمـــن  مــيــكــانــيــزمــات  وكـــل 
وتدبير الضبط، ثالوث خدم هدف ربح 
االستفتاء باتجاه االندماج، فيما حاليا 
ذاتي  حكم  إدارة  إلى  يصل  تحديث  ال 
في جنوب اململكة، ومن معايير عاملية 

تشرف عليها األمم املتحدة.
على  »الكارطيات«  وتوزيع  الريع  إن 
بهما  الــصــحــراء،  فــي  نقيض  طــرفــي 
القبائل،  زعماء  مع  التعامل  يمكن  كان 
املنتسبني  ولــبــاقــي  لــهــم  ــع  ــري ال ألن 

)الكارطيات(.
بسرعة  تتواصل  السياسة  ــذه  وه
قياسية تصل إلى 1200 في املائة، ألن 
آخر،  شيئا  يجرب  ال  املغربي  اإلداري 

ويواصل نفس الخطاطة القديمة.
الحكم  يصبح  ــاع،  األوض هذه  وفي 
أشد  ويصبح  قاسيا،  تحديا  الذاتي 
وأقسى مع الزمن، ألن العقلية اإلدارية 
على  القدرة  وألن  تتغير،  لم  الحاكمة 
جديد  إداري  نموذج  وبناء  التجاوز 
النموذج  في  اململكة  انطالق  يساير 
التنموي الجديد، ليس واردا على األقل 
اململكة، في  املعلنة، ألن  الخطابات  في 
إلى  حاجة  في  شمالها،  أو  جنوبها 
والنموذج  اإلداريــة  العقلية  في  طفرة 

اإلداري على حد سواء.
ترابية  حكامة  يناقش  أحد  ال  وألن 
تأجيل  في  اململكة  تأخر  فإن  متقدمة، 
يساير  جديد  إداري  نــمــوذج  إطــالق 
الــنــمــوذج الــتــنــمــوي الــجــديــد، خطر 
جعلها  أن  بعد  املــغــرب  مــبــادرة  على 
وحيدة على مائدة التفاوض والقبول، 
التنموي  الــنــمــوذج  ــإن  ف وبــالــتــالــي، 
نموذجا  يعط  لم  الجنوبية  لألقاليم 
يــكــون مصير  أن  واملــخــيــف،  ــا،  ــ إداري
بنفس  للمملكة  التنموي  الــنــمــوذج 
النتائج، فهذا التحدي سيرهق اململكة، 
الوطنية  الوحدة  سينهي  فيه  والفشل 

الحالية.
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نفقات التجهزي تمول الدعم لـ»كراطيات« بنسبة 
خيالية، 1241 يف المائة، بما يعقد انتقال اإلقليم 

المنقسم بني العيون والداخلة إىل حكم ذايت 
يف سنة واحدة، وعقب أزمة »الكركرات«، انتقل الدعم من 35 مليون درهم 

إىل 452 مليون درهم، بنسبة زيادة تصل إىل 1291 يف المائة، ألن الصحراء 
تعتمد عىل الدعم، رغم تربيره من طرف »بوليساريي الداخل« بأنه حق الفرد 

يف استغالل المغرب للرثوات الطبيعية للصحراء، ويكرس هذه القناعة، ضخ 
االتحاد األورويب للمزيانية المستخلصة من الصيد البحري يف بنيات اإلقليم 

بخليج الداخلة.
وسمحت الخطوة المغربية يف بناء ميناء الداخلة، واقرتاض الجهة لـ 40 

مليون دوالر من صندوق التجهزي الجمايع، بهدف رفع ديون اإلقليم تجاه 
اإلدارة المركزية، يف حال التوصل إىل تفاهم حول تسليم الصحراء حكما ذاتيا 

موسعا.

إن وصل الدعم الموجه للساكنة إىل 452.165.966 درهم يف جهة الداخلة 
فقط، فإن اإلدارة المركزية تؤسس لنتائج قد تخدم تأهيل اإلدارة العاملة 

يف اإلقليم إىل إدارة حكم ذايت، ألن الدعم ليس دعم  »الكارطيات«، بل دعما 
مبارشا لتأهيل جهة الداخلة كي تكون بوابة المغرب نحو إفريقيا الغربية، 

وهو الرهان الصعب الذي يسود يف كل األوساط العاملة.

إن مزيانية المشاريع المتكاملة يف الداخلة، يه مليون درهم فقط، فيما 
الدعم يصل إىل 452 مليون درهم؟ فالفارق غري قابل للتصديق، والعمل عىل 
بناء إدارة حكم ذايت يف الصحراء، ليست مسالة آنية، بأي حال من األحوال.

لفتيت

فصل الجهوية 
عن الحكم 

الذاتي بفاتورة 
خيالية 

إغراق الداخلة بماليري الدراهم وقرض بـ 40 مليون دوالر أخرى وبناء 
ميناء قاري، هي تبعية إضافية لسلطات الحكم الذاتي يف الصحراء 

لإلدارة املركزية.
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قالوا ونقــــــــــــول على هامش الحملة المسعورة للهولنديين على الالعبين المغاربة
idbihi62@gmail.com

 إعداد: كريم إدبهي

● مدرب املنتخب األوملبي يتحدى الجامعة.
المساء
مدرب  إلى  بدني  معد  من  الضسارة،  دابــا  شفتوا   ●

منتخب وطني!!
ردا  بمصر  إفريقيا  كأس  في  املشاركة  رفضت   ●

على إبعادي من مونديال روسيا.
بانون، العب الرجاء الرياضي

●  ها ضسارة أخرى.. السيبة وصافي.
● البنزرتي ينافس السكيتوي على قيادة نهضة 

بركان.
صحف

● اللي الّدا شي ّداه، غير يبقى البنزرتي فبالدو...
لسباق  املكناسي  بالنادي  مــدويــة  فضيحة   ●

الدراجات.
أخبار اليوم
كل  على  يتهجم  الذي  املديري  املكتب  رئيس  هو  أين   ●

من عارضه؟
● رجاء بني مالل يستقبل ضيوفه بامللعب البلدي 

بوادي زم.
جرائد
العاطي  ومــازال  ملعب،  عن  يبحث  زم  وادي  وسريع   ●

يعطي..
● املالعب كابوس املغرب الفاسي ووداد فاس.

قصاصات
● ها اللي قلنا...

● خطاب مدرب لفربول يورغن كلوب
المساء

●  باقي لك دابا غير هاذ املدرب؟
● الناخب الوطني هيرفي رونار يشكك في تأهيل 

املنتخب املغربي إلى مونديال قطر.
قصاصات

● وأنت مالك؟
● املغرب التطواني أهم من أندية إسبانية!!

أنخيل بياديرو، مدرب المغرب التطواني
● نعل الشيطان.

● ال تجعلوني خائنا
التكناوتي، حارس الوداد

● حاشا ميعاذ هلل!!

�لعائلة �لود�دية تدين �أعمال 
�ل�شغب وتربئ �جلمهور �لأحمر

إنسانية  عن  تنم  نبيلة  بــادرة 
العبي  جمعية  ســلــوك  وحــســن 
التي  الرياضي،  الــرجــاء  قدماء 
منطقة  ــى  إلـ مــؤخــرا  اتــجــهــت 
بنواحي  )الشياظمة(  الحنشان 
ألطفال  العون  يد  ملد  الصويرة، 
وطفالت هذه املنطقة التي يعاني 
اإلمكانات  انــعــدام  من  سكانها 

املادية، وشظف العيش.
مثلها  الرجاء،  قدماء  جمعية 
ــعــمــل اإلنــســانــي،  ــذا ال ــ ــي ه فـ
منحوا  الــذيــن  الالعبني  بعض 
للجماهير  والــبــهــجــة  الــفــرحــة 
الستينات  فترة  في  الرجاوية 

والسبعينات وبداية الثمانينات، 
بتي  بنيني،  القيدوم  يتقدمهم 
خربوش،  عزيز  الصفوي،  عمر، 
العديد  بتوزيع  قاموا  وآخرين، 
املدرسية  واألدوات  الهدايا  من 

على املعوزين.
بــــادرة كــريــمــة لــقــيــت رضــى 
هذا  حضر  من  كل  واستحسان 
الحفل اإلنساني املتواضع، حيث 
الحاضرين  كل  تصفيقات  نالوا 

الالعبني  هؤالء  استقبلوا  الذين 
بحفاوة كبيرة، رغم قلة ذات اليد.
أن  لها  سبق  الجمعية  هــذه 
ــادرات  ــب امل مــن  بالعديد  قــامــت 
املغربية،  املــنــاطــق  بــعــض  ــي  ف
ومــدن  وتـــارودانـــت،  كتيزنيت، 
أخرى، كما تستعد حاليا لتنظيم 
مدافع  لفائدة  تكريمية  مــبــاراة 
املصطفى  ــق،  ــاب ــس ال ــاء  ــرجـ الـ
 6 ــك يــوم األربــعــاء  صفوي، وذل
نونبر القادم الذي يصادف ذكرى 
عزيزة على جميع املغاربة، وهي 

املسيرة الخضراء.
نـــتـــمـــنـــى كـــــل الـــتـــوفـــيـــق 
الجمعية  لهذه  واالســتــمــراريــة 
الخير،  لعمل  فقط  تسعى  التي 
دون البحث عن الشهرة وأشياء 

أخرى.

ــة  ــح ــف تــــوصــــلــــت ص
»األسبوع الرياضي« ببالغ 
جمعية  من  اللهجة  شديد 
تدين  ــة،  ــودادي ال العائلة 
التي  الشغب  أعمال  فيه 
الهراويني،  منطقة  عرفتها 
مصرع  ــى  إل أدت  والــتــي 
امللكي،  للجيش  مشجع 
من جمهور  العديد  وجرح 
املباراة  قبل  الفريق،  هذا 
الوداد  فريق  جمعت  التي 
الرياضي بالجيش امللكي.

جمعية العائلة الودادية 
بعض  لتواطئ  استغربت 
التي  ــورة  ــأجـ املـ األقــــالم 
ــوداد  اتــهــمــت جــمــهــور الـ

في  الشغب،  هــذا  بــإثــارة 
ــذي كـــان هــذا  ــ الـــوقـــت ال
األخـــيـــر مـــــازال رابــضــا 
منطقة  بأن  علما  باملركب، 
كانت  ــتــي  ال ــني  ــراوي ــه ال
مــســرحــا لــهــذه األحـــداث 
امللعب  عن  تبعد  الدامية، 
كيلومترا،   20 من  بأكثر 
املنابر  ببعض  ــددت  ــ ون
اإلعالمية التي دخلت على 
الجمهور  وأدانـــت  الخط 
بروحه  املعروف  الودادي، 
الرياضية وأخالقه العالية، 
مؤكدة بأن جمهور الجيش 
الوداديني  يتهم  لم  امللكي 
عالقات  بهم  تربطه  الــذي 

قــويــة، وخــيــر دلــيــل على 
ذلك، هي أن جل املباريات 
القارية التي أجراها فريق 
الــريــاضــي، كانت  الـــوداد 
مــوالي  األمــيــر  بـمـركــب 
عبد هلل، وكان دائما يلقى 
جمهور  مــن  كبيرا  دعما 

»الزعيم«.
الــعــائــلــة  تـــديـــن  وإذ 
ــة هـــذه األفــعــال  ــوداديـ الـ
تمت  ال  التي  اإلجرامية، 
للرياضة بأية صلة، تدعو 
اإلعالمية  املنابر  بعض 
الرأي  بتغليط  قامت  التي 
اعتذارها  بتقديم  العام، 

للجماهير الودادية.

ــالم  ــ ــل اإلع ــائ ــوس ل ال حــديــث 
عن  املــســؤولــني  وال  الهولندية، 
القدم،  لكرة  الهولندية  الجامعة 
املغاربة  الالعبني  اختيار  عن  إال 
الهولندية،  بالبطولة  املمارسني 
بلدهم  مــنــتــخــب  قــمــيــص  حــمــل 
األصلي بدل البلد الذي ولدوا فيه.
هذا املوضوع يشكل دائما حدثا 
مغربي  العــب  فضل  كلما  كبيرا، 
وقد  الوطني،  باملنتخب  االلتحاق 
الحظنا ما عاناه حكيم زياش من 
إلى درجة  انتقادات الذعة وصلت 
رفــض  حينما  والــشــتــم،  الــســب 

اللعب ملنتخب الطواحني.
وها هي هذه الحملة املسعورة 
توجيه  تم  أن  بعد  مجددا،  تعود 
إحاتارن  املوهوب  لالعب  الدعوة 
لــلــعــب فـــي املــنــتــخــب الــوطــنــي، 
ذلك  مبررا  لباقة،  بكل  ورفضها 
بتركيزه على فريقه إندهوفن، مما 
وبعض  املــســؤولــني  غضب  أجــج 
الـــالعـــبـــني 

ــى رأســهــم رود  ــل الــقــدامــى، وع
الجامعة  طــالــب  ــذي  الـ غــولــيــت، 
سياستها،  بتغيير  الهولندية 
وذلك بإعادة التعامل مع الالعبني 
ال  حتى  املغربية،  األصــول  ذوي 
للنزيف،  هولندا  منتخب  يتعرض 
الجامعة  بــأن  غوليت  وأضـــاف 
ــرار  ق بــاتــخــاذ  مطالبة  املحلية 
اتــجــاهــهــم، وذلـــك بحسم  جـــدي 
موقفهم في سن مبكرة جدا، وهذا 
سافر  بشكل  ويتنافى  يتعارض 
مع حرية الفرد في االختيار، وهو 
تتغنى  بلد  في  يافعا،  فتى  مازال 

بالديمقراطية وبالحريات...
قد فضل  املــدرب  هذا  كان  فــإذا 
ملنتخب  اللعب  العبا،  كان  عندما 
ــي  ــدا بـــدل وطــنــه األصــل ــوالنـ هـ
حر  وهو  شأنه،  فهذا  السورينام، 
في اختياراته، لكن أن يفرض على 
اآلخر ما يريده هو ومن معه، يدل 

على أنانيتهم ودكتاتوريتهم.
نــفــس املـــوضـــوع تــحــدث عنه 
الـــهـــداف الــســابــق فـــان بــاســن، 
الذي وصف حكيم زياش بالغبي، 
اللعب  أريحية  بكل  فضل  حينما 
لبلده األصلي وبلد أجداده املغرب، 
نهاية  فــي  بــاســن  فــان  ليصبح 
تأهل  حينما  غبي  أكبر  املــطــاف 
إلى  املغربي  املنتخب  مع  زيــاش 
مونديال روسيا 2018، تاركا فان 
يتابعون  بــالده  ومنتخب  باسن 
نهائيات كأس العالم عبر التلفاز...
فيكفي أن املسؤولني الهولنديني 
ــن يــتــبــاكــون حــالــيــا على  ــذي ال
التي  السيئة،  معاملتهم 
ــة  ــري ــص ــن ــع ــال تـــتـــســـم ب
التي  الفادحة  واألخطاء 
ارتكبوها في حق العديد 
الشباب،  املــغــاربــة  مــن 

القميص  لحمل  بهم  غرروا  الذين 
في  مصيرهم  ليكون  البرتقالي، 
والالمباالة،  اإلهمال  األمر  نهاية 
وبوستة،  والبقالي،  ديبا،  كأنور 
وأنــور الــغــازي، وآخــريــن، ونفس 
املصير لقيه الالعب منير الحدادي 
حينما  اإلســبــانــي  املنتخب  مــع 
»الــكــوايــريــة«،  وبلغة  ــُه«  ــَغ ــَب »َص

بوسكي  ــل  ديـ الــســابــق  املــــدرب 
ونفس  مــعــدودة،  دقائق  وأدخــلــه 
مع  بلعربي  كريم  عاشه  املصير 

منتخب أملانيا.
ــون  ــدي ــن ــول ــه املـــســـؤولـــون ال
املتاحة  الوسائل  بكل  يحاولون 
إحــاتــاران  املــوهــوب  ثني  لديهم، 
الوطني،  املنتخب  مع  اللعب  عن 
املغربي  لالعب  مؤخرا  بإرسالهم 
الجنسية  ــنــدي  ــهــول وال األصـــل 
لكن  إقناعه،  أجــل  من  بولحروز، 

دون جدوى.
فيه  نتفق  الذي  الوحيد  الشيء 
األخير، خالل تصريحاته  هذا  مع 

املــســؤولــني  أن  هـــي  األخـــيـــرة، 
الجامعات  وبالضبط  املــغــاربــة، 
بمغاربة  تكترث  تكن  لم  السابقة، 
عليهم  تفضل  وكــانــت  ــدا،  هــوالن
في  املمارسني  املغاربة  الالعبني 
البطولة الفرنسية، ولو في الدرجة 

الثانية.
اآلن  ــور  األم لكن  صحيح،  هــذا 
املكتب  مــع  مغاير  بشكل  تسير 
فوزي  برئاسة  الحالي  الجامعي 
لكل  األبواب  كل  فتح  الذي  لقجع، 
القميص  لحمل  العالم  مغاربة 
الوطني، ألن ما يجهله الهولنديون 
املغربي  فــراســة  أن  ــان...  ــب واإلس
يسري  لوطنه  وحبه  تخطئ،  ال 
ال  وأصبحوا  وجيناته،  دمائه  في 
يخضعون  وال  وقتهم  يضيعون 
لإلغراءات التي يتلقونها، ألن حب 
عن  والــدفــاع  اإليــمــان،  من  الوطن 
رايته في امللتقيات العاملية، واجب 

مقدس.
فكفى من البكاء واالستفزاز...

حب �لوطن من �لإميان

قافلة قدماء �لرجاء حتط �لرحال 
بنو�حي �ل�شويرة

واهلل عيب

هذا الخبر

إحاتارن

رود غوليت

جانب من الحضور، أطفال ونساء ورجال ساكنة الحنشان الذين 
حضروا لهذا الحفل البهيج، بحضور بعض العبي الرجاء السابقني.

على اليمني: مصطفى فتحي، القيدوم بنيني، وأحد الفاعلني باملنطقة، 
وبجانبه بتي عمر وصفوي.



عــدة  ســـربـــت،  أو  ــت،  ــســرب ت
متضاربة،  إخبارية  قصاصات 
إفطار  عن  األخيرة،  األيام  خالل 
في فندق 5 نجوم بمانهاتن، جمع 
صهر  كوشنير  جــاريــد  مــن  كــال 
األمريكي  الرئيس  ومستشار 
بالترويج  املكلف  ترامب،  دونالد 
لـ»صفقة القرن«، وأحمد الشرعي 
التي  اإلعالمية  املجموعة  مالك 
»األحداث  ولدت من رحم جريدة 
الزمان  فعل  أن  بعد  املغربية«، 
وهو  املؤسسني)..(،  مع  فعلته 
أيضا  حــضــره  الـــذي  اإلفـــطـــار 
إيران ليرمان، ضابط في الجيش 
بصفته  نفسه  يقدم  اإلسرائيلي، 
لألمن  جيروزاليم  »معهد  رئيس 

والدراسات االستراتيجية«.
 26 يوم  انعقد  »املريب«  اللقاء 
مع  بالتزامن  املنصرم،  شتنبر 
حيث  املــتــحــدة،  األمـــم  اجتماع 
املغربية  األجـــهـــزة  كــل  ــت  ــان ك
ــدفــاع عــن املــواقــف  ــل مــجــنــدة ل
املغربية، وكذا تنظيم لقاءات مع 
املوقف  لدعم  األفــارقــة،  ــوزراء  ال
ورغم  الــصــحــراء..  في  املغربي 
أنه ال عالقة بني االجتماعني، إال 
بني  ربطت  التي  التسريبات  أن 
و»املخابرات  الشرعي  تحركات 

عـــدة ردود  ــارت  ــ أث املــغــربــيــة«، 
ظابط  بني  النقاش  لكون  فعل، 
ترامب،  ومستشار  إسرائيلي 
حــدود  عــن  يــخــرج  أن  يمكن  ال 
الصفقة  وهــي  الــقــرن«،  »صفقة 
التي يبدي الشرعي تحمسه لها، 
في  االقتصادي  الجانب  بدعوى 

املوضوع)..(.
روجــت  الــتــي  ــع  ــواق امل بعض 
املتهم  الشرعي،  للقاء  متفائلة 
حسب  لــلــمــخــابــرات،  بالعمالة 
لـ»كريس  املنسية  التسريبات 
إفــطــار  أن  اعــتــبــرت  ــان«،  ــوملـ كـ
الشرعي مع كوشنير يعد مكسبا 
للمغرب، على اعتبار أن كوشنير 
وعقد  ــرب  ــغ امل زار  وأن  ســبــق 
السادس،  محمد  امللك  مع  لقاءا 
إحدى  أغفلت  املواقع  هذه  لكن 
أن  وهــي  األساسية،  الجزئيات 
باعتباره  السادس  محمد  امللك 
املغربية،  للدبلوماسية  رئيسا 
طرف،  أي  مع  يلتقي  أن  يمكنه 
ــك محمد  ــل امل فـــإن  ــك،  ــ ذل ومـــع 
الـــســـادس رفـــض الـــدخـــول في 
وقد  الــقــرن«،  »صفقة  ترتيبات 
لكوشنير  مباشرة  صفعة  وجه 
ملؤتمر  الحضور  رفــض  عندما 
الغرض  وهو  بالبحرين،  املنامة 

الذي جاء من أجله صهر ترامب، 
بل إن مشاركة املغرب في مؤتمر 
بسيطة  تمثيلية  تتعد  لم  املنامة 
من  بسيط  موظف  شخص  فــي 
مصير  كــان  وقــد  املالية،  وزارة 
مؤتمر املنامة كامال الفشل، رغم 
األموال التي رصدت له من طرف 
الواليات  من  بضغط  السعودية 

املتحدة األمريكية)..(.
حيثيات  عــن  النظر  وبــغــض 
رئــيــس  رد  ــد  فــق االجـــتـــمـــاع، 
العثماني  الدين  سعد  الحكومة 
ــاشــرة على  ــب م غــيــر  بــطــريــقــة 
أخذ  أن  بعد  الــشــرعــي،  أحــمــد 
والضابط  كوشنير  مع  إفطاره 
أخـــرى)..(،  أبعادا  اإلسرائيلي 
لقاءا  استغل  العثماني  إن  بل 
عاديا مع منتخبي حزب العدالة 
املاضي،  األحــد  يــوم  والتنمية، 
))إن  ليقول:  ــر  ــادي أك بمدينة 
ما  قاطع  بشكل  يرفض  املغرب 
يعرف بـ»صفقة القرن« ومحاولة 
الفلسطينية،  القضية  تصفية 
أحمر..  خــط  الــقــدس  أن  مــؤكــدا 
بحسب  الحكومة،  رئيس  وتابع 
»األنـــاضـــول«  ــة  ــال وك نقلت  ــا  م
التركية: إن جميع مكونات البالد 
ترفض هذه الصفقة، سواء تعلق 

ــل وتــصــريــحــات  ــرســائ ــر ب ــ األم
العاهل املغربي محمد السادس، 
أو الدبلوماسية الوطنية وجميع 
ــقــوى الــســيــاســيــة.. وأضـــاف  ال
الشعب  مع  ــزال  ي ال  املغرب  أن 
صفقة  وحكايات  الفلسطيني، 
القضية  تصفية  ومحاولة  القرن 
وشــدد  مرفوضة،  الفلسطينية 
محمد  امللك  أن  على  العثماني 
القدس  لجنة  يترأس  السادس 
عاصمة  الــقــدس  عــن  تــنــازل  وال 
مستقلة((  فلسطينية  ــة  ــدول ل

)املصدر: وكالة األناضول(.
طــبــعــا، عـــدم وجــــود ســيــاق 
الحكومة  رئــيــس  لتصريحات 
ال  بما  يؤكد  حزبي،  اجتماع  في 
العثماني  أن  للشك،  مجاال  يدع 
ومعلوم  الشرعي،  على  يرد  كان 
للشرعي  اإلعالمية  املجموعة  أن 
تـــحـــارب انـــتـــشـــار »اإلســـــالم 
أن  غير  املجتمع،  في  السياسي« 
الصورة تبدو أكثر وضوحا، عند 
»املتعاطفني«  فعل  ردود  ــراءة  ق
والتنمية،  الــعــدالــة  حــزب  مــع 
املغربي  »املرصد  رأسهم  وعلى 
ملناهضة التطبيع«، الذي اشتهر 
بتحقيقات  األخيرة  الفترة  في 
»اللوبي  نــشــاط  حــول  خطيرة 

إعداد
سعيد الريحاني

إخبــاري
تحليل

اندالع �سراع خفي بني حم�سوبني 
على املخابرات ورئي�س احلكومة العثماين
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بغض النظر عن 
حيثيات االجتماع، 
فقد رد رئيس 

الحكومة سعد 
الدين العثماني 
بطريقة غير 

مباشرة على أحمد 
الشرعي، بعد أن 
أخذ إفطاره مع 

كوشنير والضابط 
اإلسرائيلي أبعادا 

أخرى)..(

بعد وجبة إفطار 5 نجوم مع صهر 
الرئيس ترامب وضابط إسرائيلي

تظاهرة سابقة يف الرباط ضد »صفقة القرن«



املغرب«،  اإلسرائيلي في 
بـــلـــغـــت حــــد تــنــظــيــم 

تدريبات عسكرية)..(.
يقول املرصد املغربي ملناهضة 
مقال  مع  تفاعله  عقب  التطبيع 
))في  »لوديسك«:  موقع  نشره 
تصفية  محاولة  عملية  سياق 
وإكمال  فلسطني  لقضية  كاملة 
ما  عنوان  تحت  القدس  تهويد 
تطلع  ــقــرن«..  ال »صفقة  يسمى 
جد  وتحركات  إعالمية  تقارير 
وموقف  بموقع  تتعلق  خطيرة 
املغرب الرسمي من القضية مرة 
الحاخامات  بعض  لسان  على 
ــوذج بــنــيــتــو.. حــاخــام  ــ ــم ــ )ن
هكذا  بمثل  ومــرات  كوشنير(، 
الشرعي  أحمد  للمدعو  تحركات 
ــر  ــاب ــن ــاريـــع وم ــب مـــشـ ــاحـ صـ

إعالمية، مثل 
 l’observateur du Maroc
ترأست  التي   et d’Afrique
املدعوة  سابقا  تحريرها  هيئة 
ــي تعلن  ــت ال الـــديـــن،  عــز  مــنــى 
ــي طــائــفــة  نــفــســهــا عـــضـــوة فـ
»أنصار إسرائيل«.. وعضو عدد 

من الهيئات الصهيو- أمريكية 
لخدمة  بتجندها  املــعــروفــة 
)املــصــدر:  إسرائيل..!!!(( 
كما  الـــبـــيـــان  ــن  مـ مــقــتــطــف 
املغربي  املرصد  حرفيا  نشره 

التطبيع(. ملناهضة 
بالكتابة،  املعروف  الشرعي 
يقدم  لم  املترجمة،  وبمقاالته 
عن  جــــواب  أي  اآلن  ــحــد  ل
املغربي  »املــرصــد  اتهامات 
أن  رغم  التطبيع«،  ملناهضة 
املرصد كتب ما يلي: ))أن يتم 
)الشرعي(  الشخص  تقديم 
ضباط  مع  لقاءات  عقد  بأنه 
صهر  جانب  إلــى  صهاينة 
كوشنير،  ــد  جــاري ــب  ــرام ت
ــه قـــــدم ضــمــانــات  ــ ــأن ــ وب
ــنــة عـــن مــوقــف  ــلــصــهــاي ل
املغرب باعتباره »مقربا من 
حامل  وبأنه  املخابرات«.. 
ملواقف »رسمية غير معلنة« 
في موضوع »قبول وضمان 
تبقى  فيما  العار«..  صفقة 

الرسمية  بمؤسساتها  الــدولــة 
مديرية  منها  ســواء  »صامتة«، 
وزارة  أو   ،DGED املستندات 
امللكي..  الديوان  أو  الخارجية 
ــة،  ــذا مــا ال يــقــبــلــه املــغــارب ــه ف
يكتسي  أمــرا  باعتباره  خاصة 
فيما  حــســاســة  جـــد  خـــطـــورة 
الحقيقي  الدولة  بموقف  يتعلق 
رفضها  التي  العار«  »صفقة  من 
وسلطة،  شعبا  الفلسطينيون 
في  املغربي  الشعب  ورفضها 
املاضي  يونيو   23 مسيرة  بيان 
ــة في  ــان ــخــي ــة ال ــ عــشــيــة ورشـ
رسمي  بيان  مطلوب  البحرين.. 
الذي  التقرير  إزاء  الــدولــة  من 
نشره موقع LE DESK.. ومعه 
املوقف مما سبق للحاخام بنيتو 
أن  كوشنير(  جــاريــد  )حــاخــام 

صرح به في قناة »إسرائيل 24« 
قبل أيام، من أنه هناك عمل جدي 
لبناء عالقات طبيعية بني الرباط 
على  أمريكية  برعاية  أبيب  وتل 
ومطلوب  العار«  »صفقة  أنغام 
الحكومة  بمساءلة  البرملان  قيام 

حول املوضوع..((.
املغربي  »املرصد  تحدث  هكذا 
رئيس  ولكن  التطبيع«،  ملناهضة 
تفاعل  الذي  هو  وحده  الحكومة 
مع املوضوع، ولم تدخل أي جهة 
قضائية على الخط للتحقيق في 
هذا  من  خطيرة  اتهامات  تبادل 

النوع.
شخص  في  املغرب،  أن  يذكر 
حافظ  الــســادس،  محمد  املــلــك 
القرن«  »صفقة  مع  مسافة  على 
الرئيس  إدارة  لها  تــروج  التي 

املغرب  إن  بــل  ــرامــب،  ت
وأطلق  »البابا«  استقبل 
ما  وهو  القدس«،  »نــداء 
املــغــرب،  أن  مــنــه  يفهم 
القدس، غير  رئيس لجنة 
متفق مع سياسة الرئيس 
سيما  ال  األمــريــكــي)..(، 
بشكل  اململكة  ابتعاد  بعد 
في  املــشــاركــة  عــن  كبير 
بالبحرين،  املنامة  مؤتمر 
وهو املؤتمر الذي خصص 

للدعاية لـ»صفة القرن«.
سؤال:  يطرح  هنا،  إلى 
»صفقة  مضمون  هــو  مــا 
يرفضها  ــي  ــت ال ــرن«  ــقـ الـ
والفلسطينيون؟  املــغــرب 
انطلق  التي  الصفقة  وهي 
بمؤتمر  لها عمليا  الترويج 
املنامة، عبر التلويح بأرقام 
اقتصادية، تحاول إظهارها 
عالقة  ال  اقتصادية  كخطة 
الخطة  ــي  وه بالسياسة،  لها 
أن  ســبــق  كــمــا  تتلخص  ــتــي  ال

قدمتها »األسبوع« كما يلي:
دوالر  مليار  خمسني  رقــم   )1
الذي ذكر هو ملدة عشر سنوات، 
أي بمعدل خمس مليارات سنويا 

فقط.
كما  مليارا  خمسني  رقــم   )2
أفخاخا  يحتوي  كوشنير،  ذكر 
املذكور،  املبلغ  فنصف  خطيرة، 
أي  كوشنير،  تصريحات  حسب 
دوالر،  مليار  وعشرين  خمسة 
وليس  بفوائد  قروضا  سيكون 
ستثقل  الــقــروض  وهــذه  منحا، 
نفذت  إن  الفلسطينيني  كاهل 
التي  الديون  من  بمزيد  الخطة 

ترهقهم أصال.

 11 فإن  ذلــك،  إلى  وباإلضافة 
املذكور،  املبلغ  من  دوالر  مليار 
الخاص  املــال  رأس  من  ستكون 
وليس  لــلــربــح  سيسعى  ــذي  الـ
لدعم االقتصاد الفلسطيني، ومن 
يمكن  أنــه  أصــال،  فيه  املشكوك 

جمع هذا املبلغ.
باملائة،  وأربــعــون  أربــعــة   )3
الخمسني  نــصــف  ــي  حــوال أي 
تعطى  لن  مليار(،   28( مليارا 

في  ستصرف  بل  للفلسطينيني، 
)مصر  املجاورة  العربية  الدول 
توطني  بهدف  ولبنان(  واألردن 
حقوقهم  وتــصــفــيــة  الــالجــئــني 
وإلنهاء  الــعــودة،  فــي  الوطنية 
الدولية،  الــغــوث  وكــالــة  وجــود 
لسلب  محاولة  الواقع  في  وهي 
حاليا  تــقــدم  الــتــي  الــتــبــرعــات 
الالجئني  لدعم  الــغــوث  لوكالة 
إلى  وتحويلها  الفلسطينيني 
أموال في خطة كوشنير لتصفية 
تدمير  بــعــد  الــالجــئــني  حــقــوق 
وكالة الغوث وخدماتها الصحية 

والتعليمية.
4( بالتالي، فإن املنح املقترحة 
ثمان  تتجاوز  لن  للفلسطينيني، 
سنوات،  لعشر  دوالر  مليارات 
سنويا،  مــلــيــون   800 بــمــعــدل 
ــدل  ــع ــي امل ــه فـ ــع ــدف ــا ت ــو مـ ــ وه
ــة  ــيـ الــــدول الــعــربــيــة واألوروبـ
حاليا،  الفلسطينية  للسلطة 
هي  املوعودة  املساعدات  أن  أي 
ــدات املــوجــودة،  ــســاع نــفــس امل
بـ»جعلها  تقييدها  سيتم  ولكن 
الفلسطينيني  بتنازل  مشروطة 
عن القدس وعن حقهم في دولة، 
بقبولهم  بكاملها،  فلسطني  وعن 
الضفة  من  كبيرة  أجــزاء  لضم 

الغربية إلسرائيل«.
من  كــوشــنــيــر  طــرحــه  ــا  م  )5
موجه  لغزة،  مقترحة  مشاريع 
لفصل غزة بالكامل عن فلسطني، 
ــكــامــل بــجــزيــرة  ولــربــطــهــا بــال
يستدعي  وهذا  املصرية،  سيناء 
إزاء  ومصرية  فلسطينية  يقظة 
محاوالت تحويل غزة إلى مشكلة 
عن  بالكامل  وفصلها  مصرية 
األسبوع  )التفاصيل:  فلسطني 

عدد 27 يونيو 2019(.
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التناقضات الصارخة يف القضايا الكربى 
امللك حممد ال�ساد�ض يرف�ض »�سفقة القرن« وحم�سوبون 

على املخابرات يروجون لها 

مقال »لوديسك« الذي أثار الجدل يقدم 
الشرعي كمقرب من املخابرات

امللك محمد السادس سبق له أن استقبل صهر ترامب.. لكن املغرب 
لم يشارك يف لقاء البحرين

المغرب، في شخص 
الملك محمد السادس، 

حافظ على مسافة 
مع »صفقة القرن« 
التي تروج لها إدارة 
الرئيس ترامب، بل 
إن المغرب استقبل 

»البابا« وأطلق »نداء 
القدس«، وهو 

ما يفهم منه أن 
المغرب، رئيس لجنة 
القدس، غير متفق 
مع سياسة الرئيس 

األمريكي)..(



 الرباط. األسبوع
الجالية  ملجلس  العام  األمــن  أكــد 
املغربية بالخارج، عبد هلل بوصوف، 
ــار  ــة فـــي إطـ ــي ــرب ــت ــة ال ــي ــى أهــم عــل
ــل مــواجــهــة مشاعر  الــتــعــدد مــن أج
والتطرف  والعنصرية  الــكــراهــيــة 
العالم،  تجتاح  التي  واإلسالموفوبيا 
وذلك في لقاء علمي احتضنته مدينة 
أمليريا اإلسبانية يوم الجمعة املاضية، 
حول موضوع: »التالميذ املغاربة في 

إسبانيا.. الفرص والتحديات«.
التربية  أن  على  بوصوف  وشــدد 
فقط  تقتصر  أن  يجب  ال  التعدد،  في 
والثقافة  العربية  اللغة  تدريس  على 
ولكن  املــغــاربــة،  لــأطــفــال  املغربية 
التدريس في التعدد هو تقديم معرفة 
حقيقية عن اآلخر واالعتراف بثقافته 
املضافة  وقيمته  اإلنساني  البناء  في 
وليس  فيه،  يعيش  الذي  املجتمع  في 
تقديمه في املناهج الدراسية في طابع 
فلكلوري كما هو الحال عليه اآلن في 

أوروبا.
وفي مداخلته خالل هذا اللقاء الذي 
بلعربي،  حسن  الدكتور  أطواره  أدار 
في  والتربية  البيئة  جمعية  رئيس 
هذه  بمثل  بــوصــوف  نــوه  أملــيــريــا، 
املنتدى  ضمن  تدخل  التي  املبادرات 
أطلقته  الـــذي  اإلســبــانــي  املــغــربــي 
ــثــقــافــات الـــثـــالث« مع  مــؤســســة »ال
واملؤسسات  الجمعيات  من  مجموعة 
املغربية، والذي يدخل ضمن مبادرات 
أن  معتبرا  املشترك،  الحوار  تشجيع 
واالنفتاح  املشترك  الــحــوار  أهمية 
على اآلخر يجب أن تخرج من طابعها 

واملثقفن  املسؤولن  لدى  النخبوي 
الشعبية  األوســاط  في  مكانها  لتجد 

وفي صفوف الشباب. 
العام  األمن  املناسبة، وجه  وبهذه 
بالخارج،  املغربية  الجالية  ملجلس 
نــداء مــن أجــل إطــالق مــبــادرة على 
الصعيد األممي، تقدم بشراكة مغربية 
التنوع،  إطار  في  للتدريس  إسبانية، 
في  العيش  يمكن  ال  أنه  على  مؤكدا 
حقيقية  معرفة  دون  من  العالم  هذا 

باآلخر واالعتراف بإسهاماته.
لإلعالم  أن  أيــضــا،  أكــد  بــوصــوف 
احترام  على  التربية  في  فعال  دور 
املكانة  إعــطــاء  خـــالل  مــن  الــتــعــدد، 
املجتمع  مكونات  لكافة  األساسية 
داخل  كمواطن  باملهاجر  واالهتمام 
واجبات،  وعليه  حقوق  له  املجتمع 
في  اإلســبــانــي  اإلعـــالم  أن  معتبرا 
في  عــادة  يذهب  املغرب،  مع  عالقته 
تكريس صورة  عبر  املعاكس  االتجاه 

خاطئة ونظرة سلبية عن اآلخر وبلده 
يعكس  ال  بــالــتــالــي  وهـــو  ــي،  ــل األص
سواء  البلدين  بن  املشترك  املــوروث 
يجعله  مما  الحاضر،  أو  املاضي  في 
التربية  في  املدرسة  تبنيه  ما  يهدم 

على التعدد.
في  املــحــوري  الثاني  الفاعل  أمــا 
الفاعل  فهو  التعدد،  على  التربية 
العام  األمن  يقول  بحيث  السياسي، 
الصعب  مــن  ــه  أن الــجــالــيــة،  ملجلس 

من  التعدد  في  التربية  عن  الحديث 
دون أن تتم مرافقتها بخطاب سياسي 
يدعو إلى التعدد وإلى االنفتاح، وهو 
املتسم  الحالي  الواقع  مع  يتنافى  ما 
بانتشار أفكار يمينية متشددة تعتمد 
منه،  والتخويف  اآلخــر  إقصاء  على 
الخطاب  مــثــال  بــوصــوف  ويــعــطــي 
اإلسباني  »فوكس«  لحزب  السياسي 
ــن، خــصــوصــا في  تــجــاه املــهــاجــري
نجاحا  فيها  حقق  الــتــي  ــس  ــدل األن
الحقيقية،  مــع  يتنافى  انتخابيا، 
االقتصاد  مــن  مهما  جـــزءا  أن  بما 
املهاجرون  فيه  يساهم  األنــدلــســي 
األهمية  ونفس  مهم،  بشكل  املغاربة 
نجدها في قطاعات أخرى مثل الصيد 
البحري، وكذا القطاع السياحي الذي 
يستفيد من املآثر التي خلفها املوروث 

املشترك. 
وقد عرفت الجلسة االفتتاحية لهذه 
الندوة، مشاركة كل من مندوبة التربية 
والسياسة  واملـــســـاواة  والــريــاضــة 
أمليريا،  في  واملصالحة  االجتماعية 
والقنصل  كاستيو،  كارمن  ديل  ماريا 
العام للمغرب في أمليريا خالد بوزيان، 
أمليريا  في  الحكومي  املندوب  ونائب 
ومدير  أرياس،  فوينتي  ديال  مانويل 
والبرمجة  االستراتيجي  التخطيط 
بمؤسسة »الثقافات الثالث« أنطونيو 

تشافيز.
املغاربة  »التالميذ  نــدوة  أن  يذكر 
والتحديات«،  الفرص  إسبانيا..  في 
نظمتها »جمعية البيئة والتربية« في 
الجالية  مجلس  مع  بتعاون  أمليريا، 
املغربية بالخارج ومؤسسة »الثقافات 

الثالث«.
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بو�صوف يطلق مبادرة اأممية لمواجهة العن�صرية

املغاربة يت�صدرون قائمة ال�صمان 
�الجتماعي يف �إ�سبانيا

بوليف يك�صف ح�صيلة النقل 
البحري ملغاربة العامل

 الرباط. األسبوع
قال محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة املكلف بالنقل، أنه »إلى 
وإيابا  ذهابا  املسافرين  عدد  ناهز   ،2019 شتنبر  فاتح  حدود 
عبر الخطوط البحرية حوالي 2.5 مليون شخص، كما أن عدد 

العربات ناهز 583 ألف عربة«.
خالل  البحري  النقل  حصيلة  عن  متحدثا  بوليف  وأوضــح 

عملية »مرحبا 2019«، أن مغادرة التراب الوطني نحو بلدان 
وذلك  عربة،  و260130  مسافرا   1143577 همت  اإلقامة، 
والناظور  املدينة  وطنجة  املتوسط  طنجة  موانئ  عبر 

والحسيمة.
وأشار نفس املصدر عبر تدوينة »فيسبوكية«، إلى أن 
»العملية في عمومها مرت في أجواء حسنة، ولم تسجل 
إال 4 أو 5 حاالت تقنية جعلت البواخر ال تفي بالتزاماتها 

املعهودة، وبالتالي اتخاذ ما يلزم من تدابير بشأنها«.

بوصوف يف لقاء أملرييا

بين الفاعل اإلعالمي والفاعل السياسي

المغرب يعقد اجتماعا لوزراء اإفريقيا على هام�ش 

اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة
 الرباط. األسبوع

مؤخرا،  املغربية  اململكة  نظمت 
للجمعية   74 الــدورة  هامش  على 
اجتماعا  املتحدة،  لأمم  العامة 
واألمـــن  الــســلــم  ملجلس  وزاريــــا 
والذي  اإلفريقي،  لالتحاد  التابع 
»الــتــرابــط بن  ملــوضــوع  خصص 
نحو  والتنمية:  واألمـــن  الــســالم 
لتضم  بالعمل«،  جماعي  الــتــزام 
موسى  من  كال  املتدخلن  قائمة 
االتحاد  مفوضية  رئيس  فكيه، 
وزير  بوريطة،  وناصر  اإلفريقي، 
ــشــؤون الــخــارجــيــة والــتــعــاون  ال
ــي، وســامــح شــكــري، وزيــر  ــدول ال
وإسماعيل  املــصــري،  الخارجية 
شــرقــي، مــفــوض الــســلــم واألمـــن 

بمفوضية االتحاد اإلفريقي.
االجتماع جاء في سياق التأكيد 
على اعتبار األمن والتنمية شرطان 
ــان لــلــســالم الـــدائـــم في  أســاســي
طبيعة  أن  حيث  اإلفريقية،  القارة 
األمنية  والتهديدات  التحديات 
الناشئة في القارة تزيد من ترابط 
أن  كما  والتنمية،  واألمــن  السالم 
سياق  فــي  انعقد  االجتماع  هــذا 
تفعيل القانون التأسيسي لالتحاد 
مجلس  ــول  ــوك ــروت وب اإلفــريــقــي 
السلم واألمن، وكذلك أجندة تطوير 
االتحاد اإلفريقي وخارطة الطريق 
اإلفريقي بشأن  الرئيسية لالتحاد 
ـــ»إخــراس  ل العملية  الــخــطــوات 
صوت األسلحة في إفريقيا بحلول 
سنة 2020، واالعتراف بالعالقات 

السالم  بــن  واملــعــقــدة  املــتــعــددة 
واألمن والتنمية«.

االجــتــمــاع،  ســيــاق  تميز  كــمــا 
عــدم  أو  ــاب  ــي غ مـــع  ــن  ــزام ــت ــال ب
وكذلك  العامة،  السياسات  فعالية 
ــات الـــتـــي تــواجــهــهــا  ــوب ــع ــص ال
ضمان  في  اإلفريقية  الدول  بعض 
التنمية املستدامة لبعض املناطق 
التوترات  يغذي  مما  الحدودية، 
بعدا  املحلية  للنزاعات  ويعطي 

عابرا للحدود.
ــاع  ــم ــت ــن أهــــــداف االج ــم ــك وت
املغرب،  إليه  دعــا  الــذي  الـــوزاري 
ــأن الــرد  ــراســخ ب فــي االعــتــقــاد ال
بجميع  األمنية  التحديات  على 
القصور  أوجـــه  وكـــذا  أشكالها، 
الحياة  ــات  ــراه وإك التنمية  فــي 
ــرات الــعــوملــة،  ــي ــأث الــعــصــريــة وت
إجراءات  اتخاذ  بالضرورة  يعني 
يدا  الــواقــع،  أرض  على  ملموسة 

أجل  مــن  الجهود  وتظافر  بــيــد، 
اإلفريقية  لأجيال  واعد  مستقبل 

القادمة.
ــد أن  ــومــاســي، أكـ ــل مــصــدر دب
اململكة املغربية مقتنعة تماما بأن 
القدرة  لديه  واألمن  السلم  مجلس 
على املساهمة بفعالية في تسوية 
من  والحد  إفريقيا  في  النزاعات 
عوامل عدم االستقرار، لذلك، يروم 
مشتركة  رؤيــة  تحديد  االجتماع 
ــن  ــ لــلــعــالقــة بـــن الـــســـالم واألم
والتنمية، ورصد الطرق والوسائل 
الالزمة لتحقيق مبدإ الترابط بن 
وضمان  والتنمية،  واألمن  السالم 
الضرورين  والتنسيق  التناغم 
املسؤولة  الهيئات  مختلف  بــن 
على  واألمن  والسالم  التنمية  عن 
مستوى االتحاد اإلفريقي، وتعزيز 
مختلف  بن  والتناغم  التنسيق 

مبادرات األمم املتحدة وإفريقيا.

 الرباط. األسبوع
أكدت وزارة العمل والهجرة والضمان االجتماعي اإلسبانية، أن عدد املغاربة 
املنخرطن في مؤسسات الضمان االجتماعي باململكة اإليبيرية، بلغ إلى حدود 

نهاية شهر غشت املاضي ما مجموعه 244 ألفا و358 شخصا.
وحافظ املغاربة على املركز األول ضمن الئحة العمال األجانب املنخرطن في 
مؤسسات الضمان االجتماعي من خارج مجموعة االتحاد األوروبي، متبوعن 
أعدته  الذي  الدوري  التقرير  107 آالف و540 منخرطا، حسب  بـ  بالصينين 

الوزارة.
نفس املصدر، أكد أن عدد األجانب املنخرطن بمختلف مؤسسات الضمان 
االجتماعي، بلغ  مليونن و132 ألفا و906 شخص إلى غاية نهاية شهر غشت 
املاضي، مسجال بذلك تراجعا طفيفا قدرت نسبته بـ 1.7 في املائة مقارنة مع 

شهر يوليوز الذي قبله، وهو ما يمثل أقل من 37 ألفا و461 منخرطا.

بوليف



❐ هلل يخلف على السواح. سيرتفع 
الــفــنــادق  ــي  ف مبيتهم  رســـم  مــدخــول 
املصنفة عن هذه السنة بـ 300 مليون، 
لينتقل من 900 مليون إلى مليار و200 
جماعتنا،  بهم  اهتمت  لذلك  مليون، 
املدينة  داخــل  استقبالهم  بـــ»حــفــاوة« 
احتالل  وفوضى  بالجوطيات  العتيقة 
»عصرهم«  فضاءات الراجلني حتى يتم 
منهم  لـ»تطير  املفتعل  ــام  االزدحــ فــي 
بزاطيمهم« جزاءا على كرمهم لصندوق 

العاصمة.
 

من  »العباقرة«  منتخبينا  يحفظ  هلل   ❐
مضاعفة  »معجزة«  حققوا  الــذيــن  الــعــن، 
من  للغير  الجماعية  البنايات  أكرية  مداخيل 
وهي  سنويا،  مليونا   30 إلــى  مليونا   15
العواصم  بلديات  منها  سـ»تغير«  سابقة 
املغربية، بعدما  الجماعات  وستحسدنا عليها 
والفيالت  للمقاهي  املكترين  »زيرت« جماعتنا 
ورفعت  التجارية  واملــحــالت  واملستودعات 
 100 إلى  درهما   70 من  الكرائية  السومة 
شأنا  أقل  بنايات  تكتري  هي  بينما  درهــم، 

وعددا من بناياتها بقيمة 400 مليون.

الوالية  مقر  انفتح  تعلمون،  كما   ❐
على ممر جديد وحديث يربط واجهتها 
الخلفية بشارع موالي رشيد عبر أدراج 
واسعة وجميلة بشارع يعقوب املنصور 
الذي كان يمتاز بمعرض الفن التشكيلي 
والــبــاب  الــربــاطــي«،  علي  بــن  »محمد 
الرئيسي لحديقة حسان، إال أن عبقرية 
منتخبينا حولته إلى »قامرة« عشوائية 
للنقل بكل أكسسوارات »القامرات« دون 
وهم  الراجلني  وال  الفن  حرمة  مراعاة 
باآلالف يقطعونه من حسان نحو مركز 

العاصمة.  

❐ في حي العكاري، قرر املشروع امللكي 
بناء على الفقرة 4 من املحور الرابع، تجديد 
النسيج العمراني وإصالح وتزين الواجهات، 
الــحــاج حسن  الــحــي،  وهـــذه دار مــؤســس 
شارع  أكبر  في  وتقع  هلل،  رحمه  العكاري 
ويحمل اسم الراحل املؤسس اعترافا له على 
ما قدمه من خدمات وإحسان للرباطين وقد 
بينما  االنهيار،  يتهددها  خراب  إلى  تحولت 
وتحويلها  لهدمها  بها  يتربصون  املتربصون 

إلى عمارة الصناديق.

»قنبلة« السير والجوالن جاهزة لالنفجار

الرباطي�ن ي�ؤدون 100 مليار ك�ضريبة على القيمة امل�ضافة 
واملجال�س املنتخبة تتربك بـ»عبا�ضية« الريع من هذه ال�ضريبة

ــم يــرعــبــهــم وعـــي  ــ ــو ل ــ ل
الرباطيني بمصالح العاصمة، 
املنتخبون  ــل«  وطــّب ــر  ـــ»زّم ل
مكتب  اكتشاف  لـ»عبقرية« 
محلهم  لــيــحــل  لــلــدراســات 
ــني،  ــاليـ ــات املـ ــئـ مـــقـــابـــل مـ
»القنبلة«  فتيل  ونـــزع  لفك 
الجاهزة لالنفجار على السير 
التي  ــجــوالن والــطــرقــات  وال
الفاشلة،  بالسياسة  اختنقت 
باالرتجال  أدق،  بعبارة  أو 
ميادين  ــي  ف والــعــشــوائــيــة 
اإلدارات  وتشتت  التعمير 
التعليمية  واملـــؤســـســـات 
رابط  وغياب  واالستشفائية 
الــذيــن  ــني  وبـ بينها  ــل  وصـ
وجــــدت لــخــدمــتــهــم، رابـــط 
شرايني  هي  التي  الطرقات 

حياة العاصمة، والتي مع األسف، 
تصميم  ينظمها  أو  يضبطها  ال 
مــدار  شكل  فــي  يجعلها  مــديــري 
بأحياء متخصصة إما في التعليم 
أو  الدبلوماسية  أو  الصحة  أو 
ونعتقد  ــواق...   األســ أو  اإلدارة 
اهتدت  العربية  البلدان  جل  بأن 
إلـــى بــنــاء مـــدن صــغــيــرة داخــل 
وخارج  الكبيرة  والحواضر  املدن 

مجمعات  وجعلتها  مــراكــزهــا، 
ثم  الساكنة،  خدمات  الحتضان 
الحضري  النقل  بشبكة  ربطتها 
وطرقات  وطرامواي  حافالت  من 
ــك في  ســـيـــارة، وجــعــلــت كــل ذلـ
العام للتعمير وسياسة  البرنامج 
وليس  باملعقول  ولكن  املــديــنــة، 
ــشــعــارات، هـــذه الــشــعــارات  ــال ب
الــجــوفــاء هــي الــتــي »خــربــقــوا« 
الــربــاط  الــعــاصــمــة  تعمير  بــهــا 

و»كرفسوا« بها املواطنني وخنقوا 
أسوأ  إليها  وأضافوا  الطرقات، 
ارتكزت  الحضري  للنقل  شبكة 
وجعلته  ــة  ــن ــدي امل وســـط  عــلــى 
وذهبوا  عشوائي،  »تيرمينوس« 
وزرعــوا  السكنية  الحومات  إلى 
اإلدارات واملؤسسات  فيها بعض 
واملصانع  الخاصة  التـعليمية 
ــات واملـــصـــحـــات،  ــي ــصــل ــن ــق وال
ــاء اإلداريـــــــة لم  ــيـ وحــتــى األحـ

األحياء  وال  فلسفتها  تتضح 
الجامعية والصناعية.

فــيــمــكــن تــصــحــيــح هــذا 
املدى  على  ولكن  االعــوجــاج 
ــدى  املــتــوســط، أمـــا عــلــى امل
فينبغي  والــعــاجــل،  القريب 
في  الــســيــر  تنظيم  إعــــادة 
الحافالت  ومــنــع  الــطــرقــات 
وتخصيص  املركز  ولوج  من 
للحافالت  خــاصــة  ــرات  ــم م
ــتــاكــســيــات واإلســـعـــاف  وال
»إحياء«  واألمن، كما البد من 
مــشــروع قــديــم عــبــارة  عن 
الحسن  بــشــارع  برمج  نفق 
ساحة  مقطع  على  الــثــانــي 
باب األحد إلى ساحة سيدي 
في  أخــرى  وأنفاق  مخلوف، 
التي  مــثــل  املــقــاطــعــات  ــل  ك
في  التسعينات  سنوات  أنجزت 
ثم  وحــســان  وأكـــدال  اليوسفية 
أسدل  كما  عليها،  الستار  أســدل 
على تعميم الطرامواي، خصوصا 
هذا  والسويسي،  اليوسفية  إلى 
أمامكم  ــصــورة  وال الــطــرامــواي 
»املارشي سنترال«، كان  بـسـاحـة 
في خدمة الرباط سنة 1912، أي 
منذ قرن من الزمن.. وبدون تعليق.

أسرار العاصمة

واملنتخب�ن عاجزون عن »االجتهاد« مل�اجهة االختناق الطرقي
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إلى  وال  للتحاليل  مختبرات  ــى  إل نحتاج  ال 
تشخيص من األطباء لفحص عينات من املعروضات 
الغذائية من خضر وفواكه ولحوم وتوابل وقطنيات 
وخبز وحلويات، فيكفي االنتباه إلى »استعراضات« 
العربات  محركات  وأدخنة  وتحتها  فوقها  الذباب 
الصرف  قنوات  وروائح  جانب،  كل  من  بها  تحيط 
الصحي تعطرها حتى عن بعد، و»عواصف« الغبار 
بعضها  مع  االلتصاق  من  وتحميها  وزنا  تزيدها 
نحو  ــزالق«  »االنـ من  امليكروبات  وتمنع  البعض 
األرض... تلك هي كارثة عرض املنتوجات الغذائية 
دون مراقبة والتي »تدخل« بطوننا ومعها كل مشاتل 
العاصمة  في  للمستهلكني  وتباع  الفتاكة  األوبئة 
»خردة«  ومرأى  مسمع  على  حسرة«،  »يا  اإلداريــة 
قسم  مثل  الصحية،  بالوقاية  املكلفة  األقسام  من 
وقسم حفظ  الصحية،  السالمة  وقسم  الغش،  قمع 
البيطرة،  وقسم  الصحية،  املراقبة  وقسم  الصحة، 
واملكتب  االقــتــصــادي  والقسم  النظافة،  وقــســم 
األسواق  في  وجولة  وغيرها،  الصحي  الجماعي 
حتى املصنفة منها، والجوطيات، ستكشف السموم 
منتهية  سلع  من  وأغلبها  للرباطيني  تباع  التي 
الصالحية أو هاربة من املراقبة الطبية والبيطرية، 
أو ال تستوفي الشروط الالزمة لالستهالك، ويكفي 
أنها في الشارع العام تحت أشعة الشمس ووسط 
على  وخطيرة  صالحة  غير  لتصبح  ملوثة  بيئة 
صحتنا، وعندنا »تكّرم« ببيعها بأغلى األثمان، مثل 
التوابل الذي يمنعه  األسماك والدواجن و»طحني« 
بالنسبة  الشأن  هو  كما  بمواصفات  إال  القانون 
الفوضى  هذه  من  فالنتيجة  إلــخ،  القهوة...  ملــادة 
»اإلجرامية« وتقاعس وتقصير »خردة« من األقسام 
املسؤولة، ستكون حتما هذه األمراض الفتاكة التي 
انتشرت في الرباط، مثل السكري والضغط الدموي 
والجهاز  والعيون  والشرايني  القلب  وأمـــراض 
من  وغيرها  والقلبية  الدماغية  والجلطة  الهضمي 
ملفت..  بشكل  مستشرية  أصبحت  التي  األمراض 
بالرباطيني، ومن  يفتك  »اإلجــرام«  متى وهذا  فإلى 

املسؤول عن ذلك؟

من يحمي 
الرباطيني 

من ال�ضم�م التي 
تفتك ب�ضحتهم؟

 بقلم: بوشعيب اإلدريسي

العربي  العالمة عميد األدب  الرائد  شهادة من 
ــال هلل عمره،  أطـ الــجــيــراري  عــبــاس  ــاذ  األســت
الحر  والتعليم  الوطنية  »الحركة  بخصوص 
الندوة  أعمال  في  بها  شــارك  الــربــاط«،  بمدينة 
قصر  بفضاء   1997 يناير   29 بتاريخ  العلمية 
التازي ومدونة في كتاب بنفس عنوان موضوع 
الشهادة التي قطفنا منها هذه الباقة، حيث قال: 
املحمدية  املدرسة  ستؤسس  الرباط  في  ))هنا 
موكب  في  امللك  ينزل جاللة  1945 وسوف  سنة 
الدرقاوية  الزاوية  بزنقة  ليدشنها  عظيم  شعبي 
ينزل  سوف   1946 عام  وفي  السويقة،  حي  في 
كذلك طيب هلل ثراه، لوضع الحجر األساس ألكبر 
الوطني،  الصعيد  على  حرة  تعليمية  مؤسسة 
أال وهي مدارس محمد الخامس التي تقع بباب 
شالة والتي ما زالت قائمة وما زال يشرف عليها 
عمره  هلل  أطــال  جوريو  عثمان  الحاج  األستاذ 
سنوات  وفي  وهكذا،  والعافية،  بالصحة  ومتعه 
التعليم  يتألق  ســوف  الخمسني،  إلــى  األربعني 
على  يشرف  وسوف  مــدارس،  عدة  بإنشاء  الحر 
امللك  إما  تدشينها  أو  األساسي  حجرها  وضع 
املنعم محمد الخامس أو ولي عهده يومئذ موالنا 
األمير  أو  الثاني  الحسن  جاللة  املؤمنني  أمير 
لال  األميرة  أو  عليه  هلل  رحمة  هلل  عبد  مــوالي 
عائشة، وباملناسبة أنشئت في هذا الوقت مدرسة 
لالعائشة في املشور السعيد بتواركة، ويسعدنا 
امللكي  الحاجب  سيادة  معنا  حاضرا  يكون  أن 
األستاذ إبراهيم فرج الذي كان من أوائل معلمي 

هذه املدرسة(( انتهى.
الشعب  الوطنية  والحركة  العرش  أنقذ  وهكذا 
ثورة  فقامت  للتعليم،  االستعمار  احتكار  من 
تعليمية قادها العرش والوطنيون هنا في الرباط.  

من  الرباطيون  يتلقاها  موجعة  »ضربات« 
الضريبة املفروضة على القيمة املضافة، وهي 
املشتريات  يكاد يكون عاما على جميع  إجراء 
والعقارية  التجارية  واملعامالت  والخدمات 
املالية، فهي  اإلدارة  والصناعية، ومن سخرية 
 %  20 حوالي  املواطنني  جيوب  من  »تكشط« 
كيفما  منتوج  أي  بيع  ثمن  إلى  مضافة  تكون 
إلى عمارة عمالقة، وحتى  قنينة ماء  كان، من 
واألدوية  والكهرباء  املاء  استهالك  فواتير  في 
وواجبات املصحات واملستشفيات... إلخ، فهذه 
الضريبة مدمجة في الواجب أداؤه دون إعالن 
مسبق، وال حتى فصله في بعض الحاالت عن 

املبلغ الصافي دونها.
والعجيب والغريب.. و»اللطيف« من اإلدارة 
هــذه  مــن  مــلــيــار   100 ــي  حــوال تجني  وهـــي 
من  فقط  قدرناها  ألننا   - أعلم  وهلل   - البركة 
ق« بها مجلس الجماعة  »العباسية« التي »تذوِّ
في  وبكم  الجهة،  ومجلس  العمالة  ومجلس 
واملساواة،  الديمقراطية  والحظوا  املجموع؟ 
فكما تأخذ من املواطنني 20 % من معامالتهم، 
اللي  الحصيلة  % من   20 بـ  املجالس  »ترش« 

للعاصمة  بالنسبة  وحصيلتها  فيها،  حصلنا 
أعلم، ما دامت  20 مليارا، ودائما هلل  حوالي 
تحاسب  بل  لتسائل،  تتشجع  لم  مجالسنا 
ومصادر  نوعية  بالتفصيل  وتناقش  وتــدرس 
وكيفية هذا التحصيل الضريبي، ولتكون أكثر 
عن  تؤديه  الذي  املبلغ  عن  تخبرنا  براغماتية، 
هذه الضريبة في فواتير الصفقات واستهالك 
والسيارات  األزبــال  وخدمات  والكهرباء  املاء 
والهواتف... إلخ، علما أن كبير املجالس تأتي 
في »عباسيته« حوالي 11 مليارا، و»شي بركة« 
مادام  الجهة  ملجلس  وأخــرى  العمالة  ملجلس 
هذا األخير كل عماالته تدفع له »البركة«، ومع 
بحصاد  الكبير  مجلسنا  عليه  يستأسد  ذلك، 

جيوب الرباطيني.
ولم يفكر منتخبونا في طلب إعفاء مجالسهم 
عملياتها  كــل  فــي  الضريبة  هــذه  أداء  مــن 
خدمات  وتــقــدم  تسعى  ألنها  املحاسباتية، 
للمواطنني وال تمارس التجارة، اللهم إذا كانت 
كذلك »بال اخبارنا« ثم تبرمج تلك »العباسية« 
ــتــبــراع«  »ال ــي  ف للتسيير  ولــيــس  للتجهيز 

ملنتخبيها.

أرشيف الرباط

صورة ألحد أبناء الرباط ورمبا 
العزيز  للفقيد  صــورة  ــر  آخ هــي 
املرحوم  والسفير  الدبلوماسي 
الــعــربــي املــخــاريــق، الـــذي وافــاه 
األجل احملتوم هنا يف مدينته بعد 
فرنسا  يف  ناجح  دبلوماسي  مسار 

واجلزائر والهند والبرازيل.
وهو  اهلل  رحمه  العربي  السي 
ــز قيد  ــي ــيـــط، مت ــي احملـ ــن حـ ــ اب
ــن أجــل  حــيــاتــه بــنــضــال مــريــر م
عن  يتوقف  فلم  مستقبله  بناء 
ثم  موظف،  وهــو  حتى  الــدراســة 
الدول  أهم  يف  فسفير  عام  قنصل 

الكبرى.
رحمته  بـــواســـع  اهلل  تــغــمــده 

وأسكنه فسيح جناته.

شهادات من الرواد

حديث العاصمة



ــوى بــضــعــة أيــام  لــم تــمــر سـ
السلطة  رجـــال  تنصيب  عــلــى 
حولوا  حتى  شفشاون،  بعمالة 
املــديــنــة إلـــى ســاحــة حـــرب من 
العمومي  ــك  املــل تــحــريــر  ــل  أجـ
املــغــتــصــب مـــن طـــرف الــبــاعــة 
الدكاكني  وأصــحــاب  املتجولني 
وسط  بضائعهم  يفرشون  الذين 
بذلك  مغلقني  واألزقــة،  الشوارع 
ومشوهني  ــني  ــراجــل ال ــرات  ــم م

معالم املدينة السياحية.
الصورة،  في  ظاهر  هو  وكما 
واملحلية  األمنية  السلطات  فإن 
تنظيف  فــي  صــعــوبــة  ــدت  ــ وج
ــوارع مـــن مــخــلــفــات هــذه  ــشـ الـ
معظم  تجتاح  الــتــي  الــظــاهــرة 
ــدن، خــصــوصــا بــالــشــمــال،  ــ املـ
فضلت  املنتخبة  السلطة  وألن 
املتفرج  بــدور  واكتفت  الصمت 
من  العديد  فإن  الحملة،  في هذه 
تواطئ  على  يؤكدون  املراقبني 
لهم  ــن  ــذي ال املنتخبني  بــعــض 

الباعة  انتشار  في  الطولى  اليد 
أصحاب  ــال  واحــت املتجولني 
ــة،  ــ ــشــوارع واألزق ــل ــدكــاكــني ل ال
الرأي  استغراب  أثار  ما  أن  غير 
العام بجهة الشمال، هو أن هذه 
من  العديد  التي وصفها  الحملة 
اقتصرت  بالتطهيرية،  املواطنني 
باقي  دون  شفشاون  مدينة  على 
والتي  بالشمال،  األخــرى  املــدن 

تعاني بدورها من هذه الظاهرة، 
وتــطــوان  ــش  ــرائ ــع وال كطنجة 
نفس  تعيش  حــيــث  ــرهــا،  وغــي
الفوضى، خصوصا وأن أصحاب 
يتركون  الغذائية  املواد  محات 
داخل  بالشوارع  الغاز  قنينات 
تدخل  أي  دون  حديدية  أقفاص 
أنها  رغــم  املعنية،  السلطة  من 
تشكل خطرا على حياة وسامة 

تحتل جزءا  أنها  كما  املواطنني، 
ــوارع،  ــش ــة ال كــبــيــرا مــن أرصــف
توضع  التي  املظات  عن  ناهيك 
فوق أبواب الدكاكني التي تشوه 

جمالية املدن املذكورة.
ظل  وفــي  السياق،  ذات  وفــي 
التي ينهجها  الصمت واالمباالة 
املحلية  السلطات  ــراد  أف بعض 
الطرف عن  يتم غض  واملنتخبة، 
العديد من املحات التجارية التي 
وتشتغل  للمراقبة،  تخضع  ال 
ــدون  خـــارج نــطــاق الــقــانــون وب
تراخيص، حتى صار األمر يمتد 
من الشوارع الرئيسية إلى داخل 
األحياء الشعبية، التي تباع فيها 
املنتهية  الغذائية  املــواد  معظم 

الصاحية.
تعتمد  الشمال  سلطات  فهل 
مراقبة  في  االنتقائية  سياسة 
املــحــات الــتــجــاريــة ومــحــاربــة 
الذي  العمومي  امللك  االحــتــال 
انتشر بشكل كبير بمدن الشمال؟

 هشام الهواري
تارودانت  وساليو  ساليات  اختارت 
عمالة  ــام  أمـ احتجاجهم  عــن  التعبير 
تــارودانــت هــذه املــرة، ارتـــداء »خناشي 
شتنبر   23 اإلثنني  يــوم  عشية  صــفــراء« 
2019، فأطلقوا نداء استغاثة برفع الفتات 
لغات  بعدة  »النجدة«  عبارة  عليها  كتبت 
أمازيغية،  هندية،  عربية، صينية،  عاملية: 
يابانية، فارسية، عبرية، فرنسية وغيرها 
أملهم  عن  بها  عبروا  التي  اللغات،  من 
حد  على  صاغية  ــا  أذان لها  تجد  أن  في 

تعبيرهم.
حضرها  التي  االحتجاجية  فالوقفة 
الجماعة  حــقــوق  ذوي  ــن  م ــعــشــرات  ال
زهــاء  ــت  دام ــت،  ــارودان ت ألهــل  السالية 
ساعتني ونصف، رفعت خالها الساليات 
استنكروا  قوية  شــعــارات  والساليون 
فيها الجمود الذي يعرفه ملفهم منذ سنة 
أية  لم يتسلموا  أنهم  2013، حيث أكدوا 
أراضيهم،  عن  تعويضات  أو  مستحقات 
املالي  النفوذ  ذوي  استمرار  أدانــوا  كما 
والسياسي في االستحواذ على أراضيهم 
دون وجه حق، حسبما صرحوا به، ودعوا 
عن  حصارها  فــك  إلــى  الداخلية  وزارة 
إقليم  عامل  وطالبوا  الحقوق  ذوي  الئحة 

امللكية  للتعليمات  باالمتثال  تــارودانــت 
لفائدة  الجموع  أراضي  بتمليك  السامية 
مشاكل  وتصفية  والساليني  الساليات 
الحسابات  عن  بعيدا  الجموع  ــي  أراض

الضيقة.
ألهل  السالية  »الــجــمــاعــة  أن  يــذكــر 
النضالية  مسيرتها  تواصل  تــارودانــت« 

باسترجاع  للمطالبة   ،2012 سنة  منذ 
اصطدمت  وقــد  أراضــيــهــا،  فــي  حقوقها 
للقوات  أمنية عنيفة  بتدخات  مرات  عدة 
أهلها  اليــزال  كما  بتارودانت،  العمومية 
يعانون من الفقر والهشاشة منذ أن طردوا 
من أراضيهم التي تعج اآلن باملستثمرين 
الفاحيني والعقاريني من غير الساليني. 

إلى  الفنيدق  مدينة  تحولت 
مدينة منسية من حيث املشاريع 
منها  تستفيد  التي  واإلصاحات 
لضعف  نظرا  ــدن،  امل من  العديد 
بها،  تتميز  التي  التحتية  البنية 
جميع  في  العشوائية  وانتشار 
البناء  مــن  وأحيائها،  مرافقها 
الظواهر  بعض  إلى  العشوائي 
السلبية التي أثرت في الحياة في 
خصوصا  الجميلة،  املدينة  هذه 

في فصل الصيف.
وقد فضل رئيس الجماعة، نقل 
تستفد  لم  التي  املشاريع  بعض 
القروي  العالم  إلى  املدينة،  منها 
رفقة  الصورة  في  ظاهر  هو  كما 
منعكفون  وهــم  التقنيني  بعض 
على دراسة أحوال إحدى املداشر 
يتتبع  حيث  للفنيدق،  التابعة 

تصميم املنطقة بكل اهتمام تاركا 
غياب  من  املدينة  عليه  تعيش  ما 
في  تساهم  التي  الشروط  جميع 

تنميتها.

املتتبعني  من  العديد  وسجل 
دور  غياب  باملدينة،  العام  للشأن 
ظهر  حتى  ورئيسها،  الجماعة 
في إحدى املداشر القروية يدرس 

الذي  املدشر  هذا  أحوال  ميدانيا 
املداشر  العديد من  هو واحد من 
الــنــســيــان بسبب  الــتــي طــالــهــا 
من  واضحة  استراتيجية  غياب 
طرف املجلس املحلي الغائب عن 
ليظهر  املدينة ومعاناة ساكنتها، 
املدينة،  املناطق خارج  في إحدى 
املواطنني  العديد من  مما اعتبره 
أجل  القروي من  للعالم  استغاال 
املحلية  الساكنة  أصــوات  كسب 
في مختلف املناسبات االنتخابية.
بالتدخل  الساكنة  وتــطــالــب 
العاجل لعمالة الفنيدق ـ املضيق، 
هذه  عن  الحصار  رفــع  أجــل  من 
برامج  فــي  وإدمــاجــهــا  املــديــنــة 
إطار  في  أو  التنموية  املبادرات 
واستفادت  سبق  أخرى  مشاريع 

منها مدن الشمال.
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ن�شاء �شالليات يلب�شن »اخلن�شة« احتجاجا على اإهدار حقوقهن

إعداد: زهير البوحاطي

عيـن على الشمال

مختصرات شمالية
■ تعرض سيدة تسمى قيد حياتها فرح، 
إلى  املؤدي  الطبي  واإلهمال  املعاملة  لسوء 
الجديد  باملستشفى  جنينها  رفقة  ــوت  امل
بالقصر الكبير، الذي يفتقد ألبسط الشروط 
الطبية وخاصة  األطر  االستشفائية وغياب 
في قسم الوالدة، بعد مرور أقل من شهرين 
على وفاة سيدة أخرى داخل القسم املذكور، 
املــاضــي،  الــثــاثــاء  ــوم  ي الساكنة،  أخـــرج 
لاحتجاج في مسيرة حاشدة جابت معظم 
خالها  مــن  رفــعــت  الرئيسية،  ــشــوارع  ال
الذي  الكارثي  بالوضع  تنديدية  شعارات 

يعرفه قطاع الصحة باملنطقة.

■ ترفض بعض العناصر األمنية بإحدى الدوائر 
للمشتكني  املحاضر  وإنجاز  االستماع  بتطوان، 
الذين يتعرضون للمضايقات أو االعتداءات، بحجة 
بعض  أن  كما  غيابها،  أو  الحواسيب  عمل  تعطل 
ساعتني  املحاضر  كتابة  في  يستغرقون  الضباط 
إلى ثالث ساعات، مما يدفع بالعديد من املشتكني 

ألن يتخلوا عن تقديم شكاياتهم.

احتال  إلــى  املتجولون  الباعة  عــاد   ■
الفوضى،  معهم  وعــادت  بطنجة  الشوارع 
حني  املــاضــي،  الثاثاء  يــوم  حــدث  ما  بعد 
زميله  سكني  بواسطة  متجول  بائع  طعن 
املتواجدة  املساجد  أحد  قرب  العرفان  بحي 
بمنطقة بوخالف، بسبب خاف حول مكان 
لعرض بضائعه، حيث سقط الضحية أرضا 
العناصر  وحــضــرت  دمــائــه،  فــي  مضرجا 
األمنية إلى عني املكان وفتحتوا تحقيقا في 
املوضوع، في حني تم نقل الضحية في حالة 

جد خطيرة ملستشفى محمد الخامس. 

القيام  ــام،  األي هذه  الشمال  ساكنة  تعتزم   ■
»أمــانــديــس«  شــركــة  ضــد  احتجاجية  بمسيرة 
املفوض لها تدبير قطاع املاء والكهرباء بجهة طنجة 
تطوان املضيق، وتأتي هذه املسيرة احتجاجا على 
الشهور  خالل  الفواتير  عرفتها  التي  الــزيــادات 

األخيرة. 

اتهام رئي�س جماعة بالتغطية على الف�شل باإطالق م�شاريع يف العامل القروي

ال�شويرة بدون متنف�س
 حفيظ صادق

من  الصويرة  ساكنة  تعاني 
الطبيعية  املتنفسات  غــيــاب 
والرياضية، فبعدما كان شارع 
الوحيد  املتنفس  يناير هو   11
حديقة  يضم  حيث  للساكنة 
ألعاب األطفال، يقصدها سكان 
تجزئات البرج وإزلف والرونق، 

في  أصبحت  أنها  إال 
بعد  لها،  يرثى  حالة 
اقتاع الكراسي وكسر 
ــجــور،  ــن ــام وامل ــرخـ الـ
الفاسدة  فالعقليات 
تفسد كل شيء جميل، 
كبير  دور  له  واملواطن 
فــيــمــا وصـــلـــت إلــيــه 

مدينة الصويرة.
يناير،   11 فــشــارع 
إداريـــة،  ملحقة  يضم 

الــوطــنــيــة  املـــبـــادرة  وإدارة 
ومــدرســة  الــبــشــريــة  للتنمية 
ومقرين  مقهى،  و11  بحرية، 
من  بــنــاؤهــمــا  ــم  ت لجمعيتني 
طرف املبادرة الوطنية للتنمية 
املحسنني  ملساعدة  البشرية، 

مقهيني  ــراء  ــ ك ــخــاص  واســت
و12 محا تجاريا و11 مقهى 
أو  إهمال  تم  لكن  مطاعم،  و4 
الترفيهية  الفضاءات  نسيان 
من حدائق وماعب القرب التي 
باتت متنفسا للكبار والصغار، 
الوحيد  القرب  ملعب  أن  علما 
مـــوجـــودا، تحول  كـــان  الـــذي 

بقدرة قادر إلى مزبلة. 

تدشني  تــم  فقد  وللتذكير، 
السلة  ــرة  ــك ل لــلــقــرب  مــلــعــب 
عشية  وبـــني  ســنــة،   14 مــنــذ 
مسؤول  عهد  وفي  وضحاها، 
بناؤه  ليتم  تفويته  تم  سابق، 

كمقر لجمعية. 

الصويرة تارودانت 

معركة حترير امللك العمومي تبداأ يف �شف�شاون و�شكان طنجة وتطوان ينتظرون



 األسبوع
التعليم  مفتشي  لنقابة  اإلقليمي  املكتب  عقد 
يوم  طــارئــا  اجتماعا  بــنــور  ســيــدي  بإقليم 
الوضع  لتدارس   ،2019 شثنبر   20 الجمعة 
التربوي املليء باالختالالت التربوية واإلدارية 
املدير  مــع  واملناقشة  املسجلة،  والتدبيرية 
اإلقليمي في عدة لقاءات، والتي طبعت الدخول 
املدرسي الحالي، مسجال التراجع الخطير عن 
كل ما تم االتفاق عليه حول أساليب وتقنيات 
إقليميا،  التربوية  املنظومة  تطوير  وأدوات 
في  التفتيش  جهاز  ملسؤولية  واستحضارا 
تنبيه املديرية لكل ما من شأنه إفراغ مشاريع 
اإلصالح من محتواها الحقيقي، فخرج املكتب 
اإلقليمي ببيان ناري موجه إلى الرأي العام وكل 
تحدث  ومركزيا،  وجهويا  إقليميا  املسؤولني 
مسؤوليتها  تحمل  من  املديرية  تهرب  عن  فيه 
في نهج الحكامة التدبيرية، وحذرها من إعادة 
عرقلة عمل املفتشني، واحتجاز بعض الوثائق 
التربوية واإلدارية األساسية لعملهم، وأيضا ما 

أسماه التصرف املاكر في تغيير توزيع مناطق 
التفتيش ضدا على قرار مجلس التنسيق 
اإلقليمي،  املدير  مع  باتفاق  جاء  الــذي 
مناقشة  في  املفتشني  نقابة  وتهميش 
مما  املدرسني،  انتشار  وإعــادة  تعيني 
االخــتــالالت  مــن  الــعــديــد  فــي  يتسبب 
الــتــربــويــة، ويــحــذر مــن الــتــمــادي في 

أشباح  موظفني  وجـــود 
بــاملــنــظــومــة الــتــربــويــة 
كــمــا سجل  بــاإلقــلــيــم 
املاضية،  السنة  فــي 

ودائـــمـــا حــســب ما 
جاء في البيان.

النقابة  وخلصت 
إلــــى اســتــمــرار 
املدير  تراجعات 
عما  اإلقــلــيــمــي 
ــه  ــي ــق عــل ــفـ ــتـ يـ
ــب  ــتـ ــكـ مــــــع املـ

بإيعاز  اإلقليمي 

من »املتخصص« في عرقلة كل تواصل مع 
ما يسيء  املديرية، وهو  باقي موظفي 
املدير  ملؤسسة  املعنوية  للشخصية 
من  نوع  إلى  تحتاج  التي  اإلقليمي 
على  املعتمدة  التدبيرية  االستقاللية 

الثقة في النفس.
املديرية  النقابيون  اتهم  وأخيرا، 
املستلزمات  توفير  في  بالتقصير 
توجيه  ملمارسة  الضرورية 
مــدرســي نــاجــع مــن أجل 
مــصــاحــبــة املــتــعــلــمــني 
تحديد  على  ومساعدتهم 
اخــتــيــاراتــهــم الــدراســيــة 
اتهموها  كما  واملهنية، 
املحتلني  على  بالتستر 
اإلداري  ــن  ــســك ــل ل
املؤسسات  ببعض 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، 
بتطبيق  ويطالبون 

القانون.

سيدي بنور

هياأة التفتي�ش باإقليم �صيدي بنور تتهم ممثل الوزارة بالتق�صري

مراكش
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الوليدية   

 األسبوع
استفحلت خالل األيام األخيرة ظاهرة البناء 
الوليدية،  العشوائي بشكل غريب في منتجع 
ال  بأنه  يشعر  املدينة  لهذه  الــزائــر  وأصبح 
يتواجد داخل مدينة ذات نسق معماري معني 
منطقة  داخــل  وإنما  سياحية،  وظيفة  وذات 
قروية ذات أشكال معمارية مختلفة، ومن بني 
العشوائي  البناء  فيها  انتشر  التي  األحياء 
ودوار  الشبوقات،  دوار  نذكر  مثير،  بشكل 
ودوار  يوسف،  أوالد  ودوار  الكاهية،  حيوط 
القليعة،  ودوار  الظلمة،  ودوار  هــالل،  أوالد 
إضافة إلى بعض املنازل واإلقامات القريبة من 
الشاطئ، والغريب في األمر، أن عملية البناء 
النهار  واضحة  وفي  بالليل  تتم  العشوائي 

ويومي السبت واألحد دون حسيب وال رقيب، 
السلطات  تواجد  املتربصون  استغل  بحيث 
التي  الزيارات  لم تثنهم  إذ  املحلية في عطلة، 
في  السلطة  وأعـــوان  القائد  خليفة  بها  قــام 
البناء،  عن  بالتوقف  أمروهم  والذين  شــيء، 
لكنهم استمروا في البناء العشوائي املخالف 
لقانون التعمير ووحدة املدينة، وقاموا بتشييد 
فوق  طبقات  وتسقيف  األسطح  فوق  محالت 
البناء السفلي بدون ترخيص قانوني، وهو ما 
شوه املنظر العام للمدينة السياحية، بل أكثر 
الوسطاء  فإن بعضهم وظفوا بعض  ذلك،  من 
عن طريق الزبونية واملحسوبية لقضاء مآربهم 

الشخصية دون خوف من املراقبة.
خليفة  بها  قام  التي  الزيارات  من  فبالرغم 

عملية  عرفت  التي  لألماكن  وأعــوانــه  القائد 
البناء العشوائي، فإنهم لم يستطيعوا توقيف 
هذا النزيف الذي يهدد هذه املدينة السياحية، 
إشعار  حتى  حالها  على  لقمان  دار  الزالت  إذ 
آخر، ألن القضاء على ظاهرة البناء العشوائي 
طرف  من  شاملة  وتعبئة  قوية  إرادة  يتطلب 
أجل  من  وإقليميا،  محليا  املسؤلة  الجهات 
املخالفني  جميع  على  التعمير  قانون  تطبيق 
التدخالت  بعض  عن  بعيدا  استثناء،  دون 
الهامشية التي تحمي املخالفني وتصطاد في 

املاء العكر.
البناء  لــظــاهــرة  حــد  وضــع  سيتم  فمتى 
السياحية،  الــولــيــديــة  بمدينة  الــعــشــوائــي 
على  املدينة  ووحدة  التعمير  قانون  وتطبيق 

سكانها؟

سطات

اإهانة ق�صبة موالي اإ�صماعيل 
يف �صطات

  نور الدين هراوي 
آلت  ما  واالتصال،  الثقافة  وزير  يعلم  هل 
إليه أوضاع القصبة اإلسماعيلية وأسوارها 
هذه  داخل  يجري  وما  املتهالكة،  التاريخية 
املعلمة التاريخية املوجودة بالقرب من الولي 
الصالح سيدي الغليمي بسطات، من غموض 
وترميم  ترقيع  عمليات  شابت  ومالبسات 
والتي  بنايات،  من  بداخلها  وما  أسوارها 
ماراطونية  وإصــالحــات  ألشــغــال  خضعت 
الخطيب  السابق  العامل  عهد  منذ  لسنوات 
املسجد  شأن  شأنها  بعد،  تنته  ولم  لهبيل، 
املجاور  الغليمي«  »سيدي  العتيق  التاريخي 

لها؟
ــذا الــتــعــثــر واألشـــغـــال  ــ ــي ســيــاق ه ــ وف
العام  الــرأي  يتساءل  املتلكئة،  السلحفاتية 
باملدينة  الثقافة  مندوبية  دور  عن  السطاتي 
في  والصيانة،  والتتبع  املراقبة  عمليات  في 
الوقت الذي تولي فيه املندوبية عناية فائقة 
التي  واملهرجانات  األنشطة  لبعض  وخاصة 
األجدر  كان  بأموال  وتدعمها  منها،  فائدة  ال 
بهذه  الكهفية  األشــغــال  إلنهاء  توفرها  أن 
املعلمة التاريخية والحضرية بدعوى تشجيع 
املنتهية،  غير  التبريرات  لغة  عبر  الــتــراث 
عالمة  ستبقى  التي  السوداء  النقطة  أن  إال 
الجريمة  هي  الوصية،  الجهات  جبني  على 
البناية،  هذه  داخل  سنتني  قبل  وقعت  التي 
وراح  املتبعثرة،  اإلصــالحــات  ــذه  ه أثــنــاء 
خمرية  جلسة  أثناء  بناء  عامل  ضحيتها 
ألنه  غيرتها  بسبب  بسكني  طعنته  امرأة  مع 
نطاق  على  الخبر  لينتشر  خيانتها،  في  كان 
نشطاء  من  مجموعة  ويعلق  باملدينة،  واسع 
التاريخية  القصبة  »هــذه  أن  »الفيسبوك« 
العلوي  السلطان  عهد  منذ  أسست  التي 
تتحول  عسكرية،  ألغــراض  إسماعيل  موالي 
الجهات  طرف  من  والالمباالة  اإلهمال  بفعل 
الوصية، إلى وكر للدعارة ومستنقع للجريمة 

ومكان لتصفية الحسابات«.
العام  الــرأي  يتساءل  السياق،  نفس  وفي 
األعـــرج  ــر  ــوزي ال سيستفسر  هــل  املــحــلــي: 
التماطل  هذا  عن  بسطات  الثقافة  مندوبية 
هذا  تتطلب  ال  أشغال  في  امللحوظ  والتأخير 

الزمن الطويل؟
الوطنية،  األعياد  أحد  أو  مناسبة  كل  ففي 
هذه  سيعم  الــفــرج  أن  السطاتيون  يــقــول 
التاريخية، فهل سيكون عيد املسيرة  املعلمة 
مسيرة  وإنــهــاء  عليها  خير  فــأل  الخضراء 

اإلصالحات بها؟

البناء الع�صوائي ي�صوه املنظر العام ملدينة الوليدية
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خنيفرة

مندوب ال�صحة.. »طاحت 
ال�صمعة علقوا احلجام«

وايل مراك�ش يزور باب دكالة وين�صى زنقة 
»فاطمة الزهراء« 

  شجيع محمد 
مدينة  عمت  التي  االحتجاجات  من  سلسلة  بعد 
املجتمع  بمعية جمعيات  الساكنة  اتخذت  خنيفرة، 
شكايات  لتوجيه  التوقيعات  جمع  مبادرة  املدني، 
إلى جهات عليا، بخصوص تفويت مقر املستشفى 
اإلقليمي القديم للمجلس اإلقليمي بخنيفرة، لغرض 
للمتاجرة  العقارات  تجارة  ضمن  وإدخاله  تفويته 
فيه بعد تداول أنباء عن ذلك، وبذلك تحويله لشقق 
زيان،  عاصمة  قلب  في  خيالية  بأثمان  بيعها  يتم 
التفويت  مسألة  في  السكان  غالبية  تشكك  حيث 
لفائدة املجلس اإلقليمي وتسييره له، وهي النقطة 

التي أفاضت الكأس.
وتجدر اإلشارة إلى أنه سبق للساكنة أن تقدمت 
مركز  إلى  باملدينة  القديم  املستشفى  تحويل  بطلب 
احتجاجية  وقفات  ونضموا  السرطان،  داء  لعالج 
وبدون  كبيرة  كانت  املفاجأة  أن  غير  الشأن،  بهذا 
قرار  اتخاذ  سريع،  وبشكل  تم  إذ  إشعار،  سابق 
ووزير  اإلقليم  عامل  بحضور  ذلك  وكان  التفويت، 
الصحة ورئيس الجماعة الترابية لخينفرة ورئيس 

املجلس اإلقليمي والعديد من الفعاليات.
وارتباطا باملوضوع، تمت إقالة املندوب اإلقليمي 
من  ــرار  ــق ال بــهــذا  توصله  بعد  الــصــحــة،  ــوزارة  ــ ل
العارفني  وحسب  األسبوع،  بداية  الوصية  الوزارة 
خالف  سببها  اإلقالة  أسباب  فإن  األمــور،  بخبايا 
تعيني  حول  اإلقليم  وعامل  اإلقليمي  املندوب  بني 
جمعية  رأس  على  متقاعد  لكولونيل  األخير  هذا 
مرضى القصور الكلوي بخنيفرة، مما أثار حفيظة 
املندوب، وكذا استغالل األوضاع الصحية باإلقليم 
كورقة استعملت في ملف اإلقالة، وكذا تلكؤ املندوب 
اإلقليمي للصحة في فتح مركز تصفية الدم الذي تم 
تنظيم  وعدم  بمريرت،  املحلي  باملستشفى  تدشينه 
الخدمات  وتدني  اإلقليم،  بمناطق  الطبية  القوافل 
على  الذكر  سالف  املندوب  وقــوف  وعــدم  الصحية 
اإلقليمي  للمستشفى  الحصري  التجديد  مشروع 
عجل  مما  بمريرت،  املحلي  واملستشفى  بخنيفرة 
الصحي  الوضع  ويالت  عليه  وجر  املندوب  بإقالة 
باملنطقة لينطبق عليه املثل القائل: »طاحت الصمعة 

علقوا الحجام«.

  عزيز الفاطمي 
قام والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة 
14 شتنبر  الــســبــت  يـــوم  مــســاء  ــش،  ــراك م
ــاء  رؤس مــن  بمجموعة  مــرفــوقــا  املــنــصــرم، 
العام  الكاتب  يتقدمهم  الالمركزية،  املصالح 
بالوالية، واملدير الجهوي لإلسكان وسياسة 
املدينة، والوكالة الحضرية، وشركة العمران، 
ومندوب األوقاف، والوكالة املستقلة لتوزيع 
املاء والكهرباء، غير أن املالحظة األساسية، 

هذه  عــن  املنتخبني  غياب  هــي  كانت 
الزيارة التي ال تخلو من أهمية، على أن 

يكون املانع خيرا؟
تفقد  إطــار  في  تدخل  الوالي  زيــارة 
أحياء  بمختلف  املفتوحة  األوراش 
املــشــروع  إطـــار  فــي  القديمة  املــديــنــة 
املتجددة«،  الحاضرة  »مراكش  امللكي 
الروحية  املــســارات  تأهيل  وبرنامج 
املدينة  تثمني  وبرنامج  والسياحية، 
الــزيــارة  هــذه  انطلقت  وقــد  العتيقة، 
في  دكالة  باب  بحي  بوطويل  زنقة  من 
ــرورا  ــعــروس م اتــجــاه حــي ريـــاض ال
والحديقة  التقليدية  الفنادق  ببعض 
املقابلة ملسجد سيدي مسعود، الذي تم 

إغالقه في وجه املصلني منذ مدة زمنية غير 
قصيرة بداعي إعادة ترميمه من طرف وزارة 
تنجز  أشغال  اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف 
التوقف،  من  فترات  مع تسجيل  ببطء شديد 
فكانت تعليمات الوالي ملندوب األوقاف، رفع 
طلب  عند  نــزوال  باملسجد   األشغال  وتيرة 
موضوع  عن  ــغ  أزي ال  وحتى  الحي،  سكان 
زيارة الوالي التفقدية بشكل مباشر لطبيعة 
ــال املــنــجــزة وأيــضــا الــتــي فــي طور  األشــغ

ارتسامات مختلفة من  فإنها خلفت  اإلنجاز، 
طرف سكان الحي الذين رحبوا بهذه الزيارة 
املسؤول على  لو عرج هذا  تمنى  ومنهم من 
تعيش  التي  الزهراء«  »فاطمة  زنقة  سويقة 
فوق  للسقوط  آيلة  فسقوفها  حاالتها،  أسوء 
رؤوس املارة وقابلة لالحتراق نظرا لطبيعة 
موادها املكونة من القصب والخشب والقطع 
البالستيكية، والتي لألسف، رغم عدة مقاالت 
صحفية من منابر إعالمية مختلفة من بينها 
جريدة »األسبوع«، إال أنه ال حياة ملن تنادي، 

نفسها  وكلفت  الرسائل  التقطت  جهة  وال 
بالحركة  النابضة  الزنقة   هذه  زيــارة  عناء 
التجارية، وممرا سياحيا رئيسيا لكون الحي 
يتوفر على مجموعة من ديور الضيافة التي 
تستقطب أعدادا من السياح األجانب، ليبقى 
الجهة،  والي  في  كبير  والتجار  السكان  أمل 
من  املستحق  حقها  الزنقة  هذه  تأخذ  حتى 
البرنامج امللكي وحالها الحالي يمنحها حق 

األسبقية.

إلى وزير التعليم:

أمزازي

تلكس

االرتفاع  من  طاطا  مدينة  ساكنة  تشتكي 
بلغت  التي  الكهرباء  لفواتري  الــصــاروخــي 
يف  االرتفاع  إىل  تنضاف  قياسية،  مستويات 
أسعار الخضر والفواكه التي ألهبت هي األخرى 
وزجر  للمراقبة  تام  غياب  يف  الساكنة  جيوب 
املتحكمة  الجشعة  اللوبيات  بعض  من  املخالفني 
يف بيع الخضر والفواكه دون حسيب وال رقيب.. 
اللوبيات؟  هذه  جشع  من  الساكنة  يحمي  فمن 
بعمالة  واالجتماعي  االقتصادي  القسم  دور  وما 

اإلقليم؟



إن الطفل ناظم أحمد الغزالي، 
وجيران  أقرباؤه  اكتشف  الذي 
وذكائه  صوته  حــاوة  عائلته 
ــم يــكــن عــازمــا على  الــثــاقــب، ل
ــيــأس، بــل إنــه  ــل ــســام ل االســت
مبكرا  الفن  دروب  فــي  انطلق 
مرحلة  بلوغ  من  تمكن  أن  بعد 
الفنون  العليا بمعهد  الدراسات 
الجميلة، وهناك تشبع باملبادئ 
لينجح  الفنون،  ملختلف  األولى 
فرقة  فــي  ــه  ل مــكــان  فــي حصد 
واملشاركة  املسرحية  »الزبانية« 
جعلت  بطريقة  عــروضــهــا  فــي 
نجم  مياد  عــن  يعلن  الجميع 
ومكانة  شــأن  له  سيكون  كبير 
كبيرين في مجال فني معني، غير 
أن طموحات ناظم الغزالي كانت 
املسرحي،  التمثيل  عن  بعيدة 
صوته  بعذوبة  واعيا  كان  ألنه 
العراقية  للمواويل  أدائه  وقوة 
القديمة، فبحث عن فرصته وعن 
يد بيضاء تمتد له لدعمه، فوجد 
محمد  الفنان  لــدى  السند  كــل 
بمهوبته  اقتنع  الذي  القبانجي 
أن  الغنائية وساعده كثيرا قبل 
على  الشهرة  دروب  في  ينطلق 
له  لحن  الذي  الشبلي،  حقي  يد 
»هال  عنوان  تحت  أغنية  أول 
ها« والتي تبنتها إذاعة بغداد 
وأخذت تبثها باستمرار، ليطلق 
»وين  الشهيرة  أغنيته  بعدها 
املضيع  وأنــا  مني  ــراح  ال الكه 
إيدي  من  السلة  وراحت  ذهب.. 
فكانت  الــعــنــب«،  معها  وراح 
حقيقا  جسرا  األغنيتان  هاتان 
الشهرة  على  الحصول  نحو  له 

والنجومية بسرعة البرق.
الخمسينات،  منتصف  وفــي 
ــار الــحــفــات  ــشـ ــتـ وبـــعـــد انـ
بــدأت  الجماهيرية،  الغنائية 
على  األغــانــي  تسجيل  ظــاهــرة 
العراق  في  تنتشر  األسطوانات 
إسوة بدول الخليج وبقية بلدان 
شركة  فقامت  العربي،  العالم 
عــدة  بتسجيل  »جــقــمــاقــجــي« 
العراقيني  الفنانني  لكبار  أغاني 
وكان على رأسهم ناظم الغزالي، 
وتميزت هذه الفترة باختياراته 
فرقته  الدقيقة ألغانيه وألعضاء 
ــكــورس  املــوســيــقــيــة وفــرقــة ال
جانب  إلى  األصوات  املنسجمة 
امللحنني  أشــهــر  مــع  تــعــامــلــه 
الفنية  الساحة  في  والشعراء 
ــي إطــاق  ــعــراقــيــة، لــيــبــدأ ف ال
مثل  ــني  ــاي امل عشقها  ــع  ــ روائ
و»يا  أبــوهــا«  بيت  من  »طالعة 
من  وغيرها  السود«  العيون  أم 
يشرف  وكان  الخالدة،  األعمال 
الفنان  املوسيقي  توزيعها  على 
كان  بشير، حيث  الراحل جميل 

يتميز  نــاظــم 
بــــصــــوتــــه 
على  الــقــادر 
كـــل  أداء 
ــات  ــ ــام ــ ــق ــ امل
الـــطـــربـــيـــة 
ــة،  ــبـ الـــصـــعـ
ــه  ــ ــا أنـ ــ ــمـ ــ كـ
يتحلى  كـــان 
في  بساسة 
االنــتــقــال من 
هــــذا املــقــام 
املــوســيــقــي 
ــر  ــام آخـ ــ ــق ــ مل
دون أن يشعر 
ــع  ــمـ ــتـ ــسـ املـ

بذلك.
وبــاملــوازاة 

عاش  فقد  الفني،  نجاحه  مــع 
الفنانة  مــع  رائــعــة  حــب  قصة 
تعتبر  كانت  التي  مراد،  سليمة 
مطربة العراق األولى في سنوات 
الــخــمــســيــنــات والــســتــيــنــات 
بسليمة  تلقب  كــانــت  ــي  ــت وال
ملكانتها  تــقــديــرا  بــاشــا،  مـــراد 
وحظوتها بالغناء في صالونات 
الشخصيات،  وكبار  الباشوات 
وانتهت تلك القصة الحاملة بني 
عشر  دام  بزواج  وسليمة  ناظم 
الطاق  بــه  ثــم عصف  ســنــوات 
ناظم  على  سليمة  غيرة  بسبب 
بعدة  منها  أصــغــر  ــان  ك الـــذي 

سنوات.
معه،  املتينة  عاقتي  وبحكم 
مطلع  منذ  جــيــرانــا  كنا  ألنــنــا 
لنفس  ننتمي  وكــنــا  حياتنا 
الغزالي  ناظم  ظل  فقد  الحي، 
القصيرة،  حياته  مــدى  وعلى 
للبوح  مجالستي  على  يحرص 
بها  يحتفظ  ــان  ك ــأســرار  ب لــي 
أكتب  فكنت  مــقــربــيــه،  ــرب  ألقـ
عنه  رائعة  فنية  مقاالت  وأنشر 
العربية،  املجات  مختلف  في 
يستعد  ناظم  ــان  ك ــوم  ي وذات 
بغداد  فــي  كبير  حفل  إلقــامــة 
لي  رحلة  من  للتو  عائدا  وكنت 
والتقيت  القاهرة  في  قضيتها 
عبد  محمد  باملوسيقار  فيها 
الوهاب، فاتصلت بناظم لتحديد 
وقلت  بيننا  سريع  لقاء  موعد 
خبر  جعبتي  فــي  كــان  بأنه  لــه 
أن  قبل  كثيرا  ففرح  لــه،  هائل 
يلتقيني أو يسمع أي خبر على 
في  معا  جلسنا  وهكذا  لساني، 
املوالي  اليوم  في  بيته  صالون 
حول كأس شاي ساخن في تلك 
شهر  أيام  من  الباردة  األمسية 
وبمجرد   ،1961 سنة  نونبر 
النكت  يطلق  أخــذ  جلوسنا، 
كعادته،  العراقية  واملستملحات 

ألنه كان سريع البديهة كما كان 
يعرف  فكان  بامتياز،  نكتة  رجل 
يضحك  جليسه  يجعل  كــيــف 
فسألني  قلبه،  أعماق  أعمق  من 
الخبر:  مــعــرفــة  عــلــى  متلهفا 
»عجل يا رمزي. قل لي إيش أكو 
له  فقلت  طيبة؟«،  أخبار  عندك 
ساعات  منذ  عائد  »أنا  بسرعة: 
تعرف  وأنت  القاهرة  من  قليلة 
كبار  مــع  هــنــاك  ألتقي  بأنني 
حوارات  معهم  ألجري  النجوم 
فنية مصورة، وهناك سمعت من 
الوهاب  عبد  محمد  املوسيقار 
قال  حيث  صدرك  سيثلج  خبرا 
عازم  بأنه  الواحد،  بالحرف  لي 
بعد  لك  أغاني  عدة  تلحني  على 
الشجي«،  بصوتك  أعجب  أن 
وعانقني  مكانه  من  ناظم  فقفز 
من فرط فرحته بهذا الخبر وقال 
سمعته  خبر  أحلى  »هــذا  لــي: 
سأغني  وأخــيــرا  حياتي..  فــي 
الكبير  الفنان  ألحان  روائع  من 
لـله  الحمد  الوهاب.  عبد  محمد 
مازحا:  له  فقلت  لـله«،  والشكر 
لــك اآلن خــبــرا لم  »لــقــد قــدمــت 
بأن  املؤكد  ومــن  أحــد،  يسمعه 
وكعادته  الــوهــاب  عبد  محمد 
الذين  النجوم  مع  التعامل  في 
يختارهم ألداء ألحانه، سيتصل 
لقاءات فنية  للبدء في  بك قريبا 
أول  إلطــاق  استعدادا  بينكما 
تعاون بينكما. مبروك يا ناظم«، 
ثم قال لي: »أنا في حالة فرح ال 
يمكنني وصفها وأطلب من هلل 
أن يطيل في عمري ألقدم األلحان 
أحلم  دائما  كنت  التي  الطربية 
يجهزها  أن  يمكن  ال  والتي  بها 
الوهاب«،  عبد  محمد  سوى  لي 
آخر  موضوع  نحو  به  فانتقلت 
مستغا فرحته الكبيرة وسألته: 
قوي  خــاف  على  أنــك  »سمعت 
بــاشــا..«،  سليمة  السيدة  مــع 
فصمت قليا ثم قال لي مطأطئا 

بأسف  رأســه 
شديد: »أنا ال 
أدري من أين 
جـــــاءك هــذا 
الــذي  الخبر 
على  أحــرص 
حتى  كتمانه 
تــتــعــرض  ال 
ــي  ــرتـ ــيـ ــسـ مـ
الــــفــــنــــيــــة 

للتشويش، 
وحـــــتـــــى 

يـــمـــعـــن  ال 
عشاق إطاق 
ــات  ــع ــشــائ ال
فـــي تــهــويــل 
الخاف،  هذا 
ولـــــكـــــنـــــي 
كالتالي:  شيء  بكل  لك  سأبوح 
خاصة  بطريقة  تحبني  سليمة 
الطريقة  وهــذه  جــدا،  وخاصة 
حولت حياتنا إلى جحيم بشكل 
ــا تــغــار  ــه ــدريــجــي بــحــيــث أن ت
حاقة  معجون  من  حتى  علي 
املعجون  بــأن  لي  فتقول  ذقني 
يمكنها  ال  ذقني  يامس  ــذي  ال
وصمت  تصّور«،  فيه..  تثق  أن 
»لقد  ــه:  ــام تــابــع ك ــم  ث قــلــيــا 
قادرا  أعد  ولم  بي  الكيل  طفح 
الخانقة  غيرتها  تحمل  على 
اجتماعي  ورجل  فنان  فأنا  لي، 
وتبادل  الناس  مجالسة  يعشق 
الرجال  مع  الطيبة  األحــاديــث 
عازمة  سليمة  أن  إال  والنساء، 
فشيئا  شيئا  تــحــويــلــي  عــلــى 
وحدها  هي  تكون  سجني  إلــى 
الــســجــان الـــقـــادر عــلــى رؤيــة 
سجينها، ولن أكتم عنك خبرا ال 
يعلمه أحد سوى أنا وأنت، وهو 
أنني بصدد ترتيب نفسي للبدء 
للتخلص  الطاق  إجــراءات  في 
أقسى  صارت  زوجية  حياة  من 
قلبي  على  يضغط  كابوس  من 
ويخنق حريتي كإنسان قبل أن 
يكبلني كرجل«، فقلت له: »قل لي 
يا ناظم بصراحة، هل أنت واقع 
في غرام امرأة أخرى؟ هل خفق 
لي:  فقال  زوجتك«،  لغير  قلبك 
أحب  كنت  لقد  نعم.  »بصراحة، 
أنفر  جعلتني  ولكنها  سليمة، 
تدريجيا  لها  حبي  ومــن  منها 
للبيت  ــي  ــودت ع صـــارت  حــتــى 
التخلص  أتمنى  بمثابة كابوس 
تتفتحان  عيناي  مما جعل  منه، 
على الجمال املحيط بي، فوقعت 
الجمال  رائعة  نجمة  حب  في 
ألنها  قريبا  بحبي  سأصارحها 
ســبــب زيـــاراتـــي الــســريــة إلــى 
هي  »ومــن  فسألته:  القاهرة«، 
في  نجحت  التي  النجمة  هــذه 

باشا؟«،  سليمة  من  قلبك  سرقة 
ــدون تــــردد: »إنــهــا  ــ ــال لــي ب قـ
الجميات  جميلة  بل  الجميلة، 
فوزي.  ليلى  عصرها،  وحسناء 
أنور  الراحل  أرملة  اليوم  هي 
الذين  الكثيرين  وهناك  وجدي، 
الفوز  بهدف  حولها  يحومون 
النفس  تشرح  رائعة  زوجة  بها 
ــني عــلــى الــحــيــاة  ــع وتــفــتــح ال
برقتها وأخاقها الطيبة، ناهيك 
فانبهرت  الفتان«،  جمالها  عن 
الخبر  لهذا  استغرابي  قوة  من 
فــوزي  ليلى  »ولــكــن  ــه:  ل وقلت 
على عاقة بأحد أقطاب اإلعام 
اإلذاعي وهو جال معوض، وقد 
موعد  قرب  عن  بنفسي  سمعت 
قــائــا:  فقاطعني  زفــافــهــمــا«، 
فسألته:  ــا«،  ــ أن بــهــا  ــوز  ــأف »س
»وهل صارحتها بحبك لها؟ هل 
المست تفاعلها معك وميلها لك، 
أم أنــه حــب مــن طــرف واحــد؟« 
أجــابــنــي: »إنــه حــب مــن طرف 
واحد في الوقت الحالي، ولكني 
لفتح  مصر  ــارة  زيـ على  عـــازم 
ومصارحتها  معها  املــوضــوع 
االقتران  لها ورغبتي في  بحبي 
عني  وقــرة  وحبيبة  زوجــة  بها 
املتبقية من حياتي  البقية  طيلة 

وحياتها«.
لعبته،  لــعــب  الـــقـــدر  ــن  ــك ول
فــطــرأت ظـــروف أخـــرى جعلت 
نــاظــم الــغــزالــي يــؤجــل زيــارتــه 
فوزي  ليلى  يد  لطلب  للقاهرة 
بشكل رسمي، وبعد سنة واحدة 
مــن ذلـــك الــتــصــريــح الــخــاص، 
في  الحياة  الغزالي  ناظم  فارق 
يحلق  وهو  عني  رمشة  من  أقل 
ذقنه، فنشر خبر وفاته املفاجئة 
فعمت  نجوميته،  عز  في  وهــو 
حالة حزن كبيرة بمختلف بلدان 
تشييع  ليتم  الــعــربــي،  العالم 
متسائلة  نظرات  تحت  جثمانه 
الغامضة  الوفاة  هذه  سبب  عن 
االتهام مباشرة  لتتوجه نظرات 
ــه ســلــيــمــة بــاشــا  ــتـ ــى زوجـ ــ إل
باتهام  السلطات  فتواجهها 
بواسطة  زوجها  بقتل  صريح 
دقيق  لتحقيق  لتخضع  السم 
تبني فيه بأن رحيل ناظم غزالي 
باغثته  قلبية  ذبحة  نتيجة  جاء 
أعراض،  بأية  عدم شعوره  رغم 
ليطوي التاريخ بذلك صفحة من 
الطربية  األغنية  صفحات  أملع 
ــادح بــهــا رغــم  ــص ــوت ال ــص وال

مرور عدة أجيال.
أقــطــاب  ــن  م قطبا  هلل  رحـــم 
أملع  من  ورائدا  العربي،  الطرب 
العابرة  العربية  األغنية  رواد 
للعقود واألجيال، رحم هلل ناظم 

الغزالي.
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ناظم الغزايل.. ع�شق ليلى فوزي 
ولكن املوت �شبق زواجه منها

بقلم: رمزي صوفيا

صورة تجمع الصحفي رمزي صوفيا بالراحل ناظم الغزالي

بعد عشرات السنين على رحيل المطرب العراقي الكبير ناظم الغزالي، ال زالت أغانيه تثير شجون وأحاسيس
 ماليين العرب عبر مختلف ربوع العالم، وهو الذي رأى النور في سنة 1921، في عائلة عراقية سامرائية، ليجد 

نفسه وجها لوجه أمام فقر مدقع جعله يتذوق قسوة الحياة منذ نعومة أظافره.



على  عقود  ستة  مــن  أكثر  مضت 
استقالل بالدنا وما زلنا ننتظر قيام 
إصالح شامل لسياستنا ومنظومتنا 
السكتة  مــن  ــا  ــاذه ــق إلن ــتــربــويــة  ال
وال  الــزمــن  هــذا  كــل  مضى  املميتة، 
مسؤولة  فاعلة  قــادرة  قوية  حكومة 
استطاعت إحداث تغيير في املجتمع 
ــداث  واملــؤســســة واإلنـــســـان، أو إح
ثورة ثقافية لصالح أطفالنا وشبابنا 
املعرفة  مجتمع  في  إدماجهم  قصد 

والحداثة.
نزال  ما  ونحن  طويل  زمن  مضى 
ــالل مـــن الــتــجــارب  ــ ــرســف فـــي أغ ن
إلينا  بالنسبة  تشكل  التي  الفاشلة، 
وبني  بيننا  تــحــول  مرضية  عــقــدة 
مالحقة ركب الحداثة، واإلصالح ليس 
مجرد نظريات قابلة لالنتقاء، وليس 
ممارسة عمياء تعتمد التجريب ومبدأ 

املحاولة والخطاء.
واآلن، يمضي الزمن سريعا ونحن ال 
نزال نسير في درب التجارب السالفة 
التطوير عن طريق  آفاق  ارتياد  على 
الوزارة  لجان  ترفعها  التي  التقارير 
أو املجالس والهيئات الوطنية، وكذا 
التوجهات  ذات  الدولية  املنظمات 
البنوك  ومنها  العاملية  االقتصادية 
تتراكم  وهكذا  العاملية..  والصناديق 
التجارب الفاشلة دون أن يكون بينها 
رابط  غير تنفيذ اإلمــالءات؟ وبشكل 
صادم، جاءنا تقرير البنك الدولي في 
مخفيا  كان  ما  فعرى   ،1995 شتنبر 
وأفشى ما كان محظورا في العديد من 
كالتعليم  عندنا،  الحيوية  القطاعات 
واستتبعه  ــصــاد،  ــت واالق واإلدارة 
الثاني  الحسن  الراحل  امللك  خطاب 
))لقد  البرملانية..  الدورة  افتتاح  في 
فيها  فوجدنا  التقارير،  هــذه  قرأنا 
فصاحة موجعة وأرقاما في الحقيقة 
مؤملة ومقاربات تجعل كل ذي ضمير 
ال ينام((، جاء تشخيص البنك الدولي 
اختالالت  أهم  على  األصبع  ووضــع 
دفع  قويا  إنـــذارا  وكـــان  املنظومة، 

أصحاب القرار عندنا إلى أن يقوموا 
التعليمية  السياسات  كل  بمراجعة 
الخاطئة والبرامج التربوية الفاشلة، 
الجماعات  تغطية  ضعف   )1 منها: 
القروية بالبنيات التربوية األساسية 
لها  املــرصــودة  امليزانيات  وضعف 
والتربية  األمــيــة  محو  بــرامــج  فــي 
انخراط  ضعف   )2 النظامية.  غير 
برامج  دعــم  فــي  املحليني  الفاعلني 
االنعكاسات   )3 والتكوين.  التربية 
املــدرســني  مــن  للخصاص  السلبية 
التربوية،  البنيات  تقليص  )منها 
التفويج،  حــذف  املكتظة،  األقــســام 
 )4 اإلضافية…(.  للساعات  اللجوء 
في  للخصاص  السلبية  االنعكاسات 
التربوي  الدعم  وأطر  اإلداريــة  األطر 
وتأثير ذلك على التنشيط، والنظافة، 
واملكتبات  واملختبرات،  والصيانة، 
والحراسة. 5( تغليب ثقافة التنميط 
واالبتكار  التجديد  على  والتنفيذ 
كبرى  اختالالت  6( وجود  واملبادرة. 
التعليمية  املــنــاهــج  مستوى  على 
والتقويم املدرسي ونظام االمتحانات 
7( عدم تحسني  التربوي.  والتوجيه 
ألطر  واالجتماعية  املادية  األوضــاع 
وغياب  والــتــكــويــن،  التربية  قــطــاع 
ــوارد  املـ لتنمية  واضــحــة  ســيــاســة 
ــارات  ــه ــامل ــاء ب ــ ــق ــ ــبــشــريــة واالرت ال

والكفايات.
هذه االختالالت سالفة الذكر، ما هي 
تحتاج  أعمق  إلشكاليات  أعراض  إال 
العالئق  ــدرك  ت تعليمية  لسياسات 
التنمية  بــني  ــوجــودة  امل العضوية 
االقــتــصــاديــة وســيــاســة الــتــمــدرس، 
وتعيد االعتبار للفاعل التربوي وهو 
املدرس، ألنه عماد كل إصالح وتنمية 

وتأهيل تربوي.
تأدية  من  املدرسون  يتمكن  وحتى 
ويواصلوا  النبيلة  الــرســالــة  ــذه  ه
دعم  إلى  يحتاجون  فإنهم  جهودهم، 
واملجتمع،  الدولة  جانب  من  إيجابي 
وينبغي أن يشركوا إشراكا كامال في 

إصالح  بشأن  تتخذ  التي  الــقــرارات 
يساعدوا  أن  يمكنهم  عندئذ  التعليم، 
في تهيئة بيئات تعلم منصفة يرتاح 
سهل  بشكل  فيندمج  املتعلم  لها 
لذا  محيطه،  مع  إيجابيا  ويتفاعل 
كمنظمة  العاملية،  املنظمات  أوصــت 
العمل الدولية، بشأن أوضاع هيئات 
املادية  األوضــاع  بتحسني  التدريس 
املعنوية  روحــهــم  ورفــع  للمدرسني 
وإعالء شأن مهنة التدريس، وتلك هي 
تأييدها  عن  للتعبير  املثلى  الطريقة 
ومؤازرتها للمدرسني الذين سيظلون 

القلب النابض للنظام التعليمي.
الطالئعي  الـــدور  هــذا  ولتقدير 
األممية  ــرة  األسـ تحتفل  لــلــمــدرس، 
من  الخامس  الــيــوم  فــي  التعليمية 
باليوم  سنة،  كــل  مــن  أكتوبر  شهر 
العاملي للمدرس، تعرب فيه الجمعيات 
كاليونسكو  العاملية،  واملنظمات 
وبرنامج  الدولية  العمل  ومنظمة 
ومنظمة  اإلنــمــائــي  املــتــحــدة  ــم  األمـ
العمالية..  والنقابات  اليونيسيف 
وتقديرها  إجاللها  عن  تعرب  كلها 
به  ينهض  الــذي  بالدور  واعترافها 
عبر  املجتمعات  تطور  فــي  املـــدرس 
تربية وتكوين اإلنسان كمواطن فاعل 
تحقيق  وفي  واملجتمع،  الجماعة  في 
املستدامة،  البشرية  التنمية  أهداف 
إلى  العاملية  املنظمات  لذا تدعو هذه 
وصيانة  بحماية  ــزام  ــت االل تجديد 
أوضاعهم  املدرسني وتحسني  حقوق 
مع  والصحية،  واالجتماعية  املادية 
وكباقي  التدريس،  مهنة  شأن  إعالء 
نشيد  أن  إال  يمكننا  ال  العالم،  بلدان 
ــي مــغــربــنــا، بـــدور نــســاء ورجـــال  ف
التعليم، الذين قدموا تضحيات غالية 
عبر تاريخ املسيرة التربوية لتحرير 
املغاربة  وكل  واملواطنني  األفــراد  كل 
من الفقر الثقافي، حرروهم من الجهل 
واألمية الفكرية واالنغالق، استشعارا 
لألهمية القصوى للتعليم في تحرير 
لدى  املواطنة  روح  وترسيخ  العقل 

ناشئتنا.
أن  روســـو  جــاك  لجان  سبق  لقد 
للمجتمع  ــالح  إصـ ))أي  بـــأن  قـــال 
أن  ينبغي  االجتماعية  وملؤسساته 
التربية((،  نظام  إصالح  من  ينطلق 
هو  بناءه  نود  الذي  الجديد  فالعالم 
والشك  جديد،  إنسان  إلى  حاجة  في 
هذا  إلنتاج  السبيل  هي  املدرسة  أن 
اإلنسان الجديد ليكون وسيلة للتطور 
إصــالح  ــإن  ف وبالتالي،  والتغيير، 
املؤسسة  بإصالح  مرهون  املجتمع 
مقترن  املؤسسة  وإصالح  التربوية، 
بإصالح املنظومة التربوية، واألخير 
ال يمكنه أن يتحقق على أرض الواقع 
إذا  إال  منه  املــتــوخــاة  وبـــاألهـــداف 
ومتضمنا  ومصحوبا  مرهونا  كــان 
إلصــالح آخــر، هــو إصــالح وضعية 
بميدان  العاملة  األطر  وكل  املدرسني 
التربية والتكوين، وهنا مربط الفرس 

في عملية اإلصالح الشامل.
التربوية، من  إن إصالح املنظومة 
مناهج وبــرامــج ومــقــررات وإرســاء 
الــجــديــدة، يحتاج  ــدرســة  امل أســس 
وإداريــة وتوجيهية  تربوية  أطر  إلى 
لتحقيق األهداف املسطرة واملرجوة، 
تنصف  لــم  إذا  األطـــر  هــذه  أن  غير 
وتــتــبــوأ املــكــانــة الــالئــقــة بــهــا في 
لإلصالح  شــعــار  كــل  ــإن  ف املجتمع، 
يرفع بدون استحضار، واعتبار هذه 

املسالة يبقى حبرا على ورق.
وملهنة  للمدرسني  االعتبار  رد  إن 
كل  في  الزاوية  حجر  هو  التدريس، 
سياسة تنموية، وهذا ما جعل منظمة 
والدول  الحكومات  تدعو  اليونسكو 
عمل  شـــروط  ــرورة تحسني  ــى ضـ إل
ومعنويا،  ماديا  التعليمية  الشغيلة 
املادية  املـــدرس  وضعية  عــن  فــمــاذا 
أنا  التحفيز..  غياب  واالجتماعية؟ 

أشكي – إذن – أنا أقول الحقيقة.

إدريس أبايا
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أشرت في الحلقة السابقة إلى املوضوع 
الذي شاركت به في كتابات املساهمني في 
ما كتبه عبد هلل إبراهيم بعد تأليفه لكتاب 
مسؤولية  اإلســالم  يتحمل  »هل  بعنوان: 
إمبراطورياته؟«، وقد نشرت مساهمتي في 
جريدة »االتحاد الوطني للقوات الشعبية« 
أبريل   8 بتاريخ  الثقافية  الصفحة  فــي 
االتحاد  جريدة  ))دعــت  يلي:  كما   1976
املولد  ذكــرى  حــلــول  بمناسبة  الــوطــنــي، 
النبوي، إلى مناقشة املوضوع الذي طرحه 
األستاذ عبد هلل إبراهيم بعد تأليف كتابه، 
باملناقشة  يغري  ذاتــه  حد  في  واملوضوع 
واقع  على  تنطبق  مشاكل  من  يطرحه  ملا 
املسلمني حضاريا، مما يدعو البعض منهم 
قوالب  في  إسالمية  حلوال  إعطائها  إلــى 
ممسوخة((،  نقل  لم  إن  جاهزة  حضارية 
هذه  كتبت  الــتــصــور  ــذا  ه مــن  وانــطــالقــا 
أخرى  مناقشات  تتلوها  أن  راجيا  الكلمة، 

تعطي للموضوع تحليال أعمق وأدق.
الحقيقية،  واملسلمني  اإلسالم  صورة  إن 
يمكن أن تؤخذ من عهد الرسول وأصحابه، 
في  اإلسالمية  الدعوة  قيام  بعد  خصوصا 
أجواء وظروف تكاد تكون من املستحيالت 
ملن  الخالق  رعاية  لوال  نجاحها  عدم  على 
أرسلت عليه صلى هلل عليه وسلم، وبدون 
وأسبابها  الــدعــوة  معطيات  فــي  تحليل 
ونــتــائــجــهــا، املــؤكــدة عــلــى أن الــرســالــة 
الخالق  لكالم  ومحصنة  صادقة  املحمدية 
وال  يديه  بني  من  الباطل  يأتيه  ))ال  الذي 

من خلفه((.
ما  أشد  على  والناس  اإلســالم  جاء  لقد 
يكونوا من ضروب الفوضى والتعسف في 
اختفى  وقد  والسياسة،  واألخــالق  الدين 
التوحد،  منار  القاتم  الجو  ذلك  في ظلمات 
فجاء  إبراهيم،  دين  الوجود  عن  وتــوارى 
إلى  بأسرهم  العالم  ألهل  بدعوته  اإلسالم 
وأفعاله،  وصفاته  أسمائه  في  هلل  توحيد 
ديــن هلل  ــه  وأن التنزيه  ديــن  بأنه  وصــرح 
إلى محمد صلوات هلل عليهم  آدم  لدن  من 
أجمعني، وانطبع اإلسالم منذ نزل، بتميزه 
سنة  كانت  كما  وحضاريا،  ماديا  بالتفتح 
بني  وسطا  وسلم  عليه  هلل  صلى  الرسول 
املادة والروح، لقوله تعالى: ))وابتغ فيما 
تنس نصيبك  وال  اآلخــرة  ــدار  ال آتــاك هلل 
من الدنيا وأحسن كما أحسن هلل إليك((، 
وجاءت هجرة النبي صلى هلل عليه وسلم 
األمني،  بالرسول  أهلها  املدينة ورحب  إلى 
وسمي من هاجروا من مكة باملهاجرين، وقد 
آخى عليه السالم بني املهاجرين واألنصار 
وأرسى دعائم الدولة الجديدة وعقد صلحا 
العقيدة  حرية  على  فيه  نص  اليهود  مع 
وكان  املدينة،  عن  املشترك  الدفاع  وعلى 
املسلمني  جانب  تأمني  إلى  ذلك  من  يهدف 
في املدينة ))داعيا إلى تميز القرآن املدني 
املدينة،  في  الجديد  املجتمع  يناسب  بما 
فكان الوحي ينزل شارحا للمسلمني أصول 
العقيدة  إلى  الناس  جموع  داعيا  دينهم، 
اإلسالمية،  الدعوة  ركب  مواكبا  السليمة، 
مضيئا لها مشعل النور والهداية((، ونزل 
القرآن الكريم جملة واحدة في إحدى ليالي 
شهر رمضان، يقول تعالى: ))شهر رمضان 
اآليــة  )البقرة  ــقــرآن((  ال فيه  ــزل  أن ــذي  ال
185(، وقال تعالى: ))إنا أنزلناه في ليلة 
مباركة إنا كنا منذرين(( )الدخان اآلية 3(.
الكتاب  مناقشة  مواضيع  تداولت  لقد 
الذي  الكتاب  إبراهيم في  ملا كتبه عبد هلل 
ألفه، وأصبح هناك سؤال يطرح نفسه في 
ما كتب عن اإلسالم كمنهج جاء به، فكيف 
يمكن أن يناقش ما جاء في القرآن ممن ال 
يؤمن به؟ وهذا ما يطرحه عبد هلل إبراهيم 
لــيؤكـد أن كـتـاب  ألـفـه،  الـذي  فـي كـتـاـبه 
فارغة  بعقول  يناقش  أن  يـمـكـن  ال  هلل 

وآفاق ضيقة.

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى ال�شعب في دار غفلون

رفقا بذكاء ووعـي ال�ضعـب الـمـغربي
لنعلم ما يجري وما يدور حولنا 
خطورتها،  ومــكــامــن  أحـــداث  مــن 
تعالوا نأخذ مجهرا ونحلق بعيون 
فاحصة في سماء رقعتنا الجغرافية 
العربي  املغرب  بلدان  تشمل  التي 
الــرحــال  فنحط  الخمسة،  الكبير 
أوال في موريتانيا، التي يبدو أنها 
ديمقراطية،  تجربة  نحو  تسير 
رئاسة  من  العسكر  انسحاب  بعد 
انتخابات  ــراء  ــ وإج الجمهورية 
والشفافية،  بالنزاهة  لها  مشهود 
حــيــث أفــضــت إلـــى وصـــول رجــل 
يجعلها  مما  الحكم،  دفة  إلى  مدني 
وأمن شبه شمولي  باستقرار  تنعم 
متفاوتة  فــتــرات  فــي  يقع  مــا  رغــم 
بؤرها  أصبحت  إرهابية  أعمال  من 
على  الــكــرام  ــرور  م لنمر  معروفة، 
ليبيا، التي أصبحت مسرحا لحرب 
أهلية طاحنة تحركها أيادي أجنبية 
ال  حتى  فيها  نتوقف  وال  معروفة، 
نحترق بلهيب نيرانها، فهناك قائد 
على  السطو  يريد   متمرد  عسكري 
الحكم بقوة، بينما تحاول الحكومة 
هذا  تجابه  أن  دوليا  بها  املعترف 
ــا  ــه دروعـ ــذي ل ــ ــدو الــشــبــح ال ــع ال
إال  امتدادها  يعرف  ال  كاألخطبوط 

هلل.
إذا  نتساءل:  أن  لنا  يحق  هنا 
أال  جيراننا،  عند  حــرب  اندلعت 
تكون لها تداعيات وعواقب وخيمة 
غير  االحتمال  هــذا  طبعا  علينا؟ 
املسافة، عكس ما  لبعد  وارد، نظرا 
التي  الشقيقة  لتونس  يحدث  قد 

االقتصادية  أوضــاعــهــا  تــدهــورت 
واملتحرك،  الناعم  اإلرهــاب  ومسها 
تداعيات  ليبيا  لحرب  كانت  كما 
عانت منها تونس خالل االنتخابات 
أما  مؤخرا،  جرت  التي  الرئاسية 
مستمر،  تصاعد  في  فهي  البطالة، 
االجتماعي،  االستقرار  يهدد  مما 
الجزائر  أقرب جيراننا،  إلى  لنصل 
فيها  تـــدهـــورت  ــتــي  ال الــشــقــيــقــة، 
األوضــــاع وانــطــلــقــت املــظــاهــرات 
على  بالقضاء  تطالب  الشعبية 
عبد  السابق  الرئيس  عهد  ــوز  رم
العزيز بوتفليقة، وقد أخذت نتائج 
على  تظهر  الشعبي  الغضب  هــذا 
التطهيرية  الحملة  بعد  الساحة، 
لهم  كانت  من  جميع  شملت  التي 
واستغالل  العام  املــال  بنهب  صلة 
من  أو  الجيش  من  ســواء  النفوذ، 
سقطت  وهــكــذا  ــي،  ــدن امل املجتمع 
رؤوس كانت باألمس القريب تحكم 
العوامل  بيد من حديد. هذه  البالد 
بالبالد  تؤدي  قد  املظاهرات  وهذه 
ــدخــول فــي عهد  ــراج وال ــف ــى االن إل
جديد من الديمقراطية، كما قد تنجم 

عنها عواقب وخيمة إذا طالت.
طويل  طريق  الفساد  محاربة  إن 
الشعوب  جميع  تــعــتــزم  ــاق،  وشــ
القضاء عليه بجميع أشكاله، ونصل 
التي  بالدنا،  إلى  املطاف  آخر  في 
واألمان،  باألمن  لـله،  والحمد  تنعم 
الفساد،  مظاهر  من  تخلو  ال  لكنها 
الوطنية  الصحف  تطالعنا  حيث 
االخــتــالســات  عــن  بــأخــبــار  يوميا 

الجماعات  التي تعاني منها بعض 
ــس املــحــلــيــة  ــالـ ــجـ ــة واملـ ــي ــل ــح امل
واإلقليمية، والحمد لـله الذي حبانا 
هو  لــلــحــســابــات،  أعــلــى  بمجلس 
مجهرنا الذي يفضح، بعد الفحص 
والــتــمــحــيــص، مــكــامــن االخــتــالل 
استثناء  وبـــدون  كلهم  أبطالها 
التي  األحــزاب  وأطرتهم  أنجبتهم 

تعج بها الساحة الوطنية.
لكن الرأي العام الذي يسجل كل 
صغيرة وكبيرة تمس تدبير األموال 
العمومية وينتظر مثول املسؤولني 
القضاء،  أمام  االختالالت  هذه  عن 
املحاكمات،  هذه  نتائج  ينتظر  ظل 
خصوصا  ــال،  ط انتظاره  أن  غير 
عقاب«  »ال  كان  التي  الحاالت  وأن 
هــو شــعــارهــا، قــد تــكــاثــرت، نذكر 
املوظفني  تعاضدية  قضية  منها 
تم  الــتــي  واملــاليــيــر   )CNOPS(
بداية  في  علمنا  والتي  تبذيرها، 
لكنه  عقابه،  نــال  بطلها  أن  ــر  األم
ألسباب  بالبراءة  تمتع  أن  لبث  ما 
نجهلها، ثم هناك فضيحة املطاحن 
املسؤول  على  حكم  التي  الوطنية 
بعد  لكنه  سجنا،  سنة   15 بـ  عنها 
املغرب  إلى  عاد  الخارج  إلى  فر  أن 
ليستفيد هو اآلخر من حكم بالبراءة، 
العقاري  البنك  فضيحة  ننسى  وال 
مديره  اعتقال  تم  الذي  والسياحي 
ولم  ثقيلة،  تهم  له  نسبت  أن  بعد 
تمض على اعتقاله إال فترة قصيرة 
حتى أصبح حرا طليقا، وباإلضافة 
أصبحنا  ــفــضــائــح،  ال ــذه  هـ ــى  إلـ

املجلس  أنجزها  تقارير  عن  نسمع 
تدبير  حـــول  للحسابات  ــى  األعــل
مبالغ  عن  تتحدث  الفالحة  ــر  وزي
باهظة تعد باملاليير، الزال الصمت 
يحفها، أما امللفات الخاصة برؤساء 
الجماعات اإلقليمية واملحلية، الذين 
ثبتت تهمهم، فإن إدانتهم قد تنتظر 

إلى أجل غير مسمى.
قد  الجزائرية  املحاكم  كانت  فإذا 
حيث  السريع،  القضاء  إلى  لجأت 
أصدرت أحكامها بعد 48 ساعة من 
إحالة القضية عليها، فما املبرر وما 
قضاءنا  تمنع  التي  األسباب  هي 
كلما  التي  امللفات  هــذه  في  ليبث 
الشعب؟  امتغاظ  زاد  عددها  تكاثر 
اعتبار؟  كــل  فــوق  الــقــانــون  أليس 
وهل هناك شخصيات فوق القانون، 
علما أن من تستر على مذنب يعتبر 

متواطئا معه؟
كما أن الفاسدين املفسدين إذا لم 
تطلهم يد العدالة، قد يشجعهم عدم 
الفساد،  في  التمادي  على  العقاب 
عن  جسيما  خــطــرا  يــشــكــل  مــمــا 
لقول  مصداقا  ككل،  البالد  اقتصاد 

الشاعر: 
إن األفاعي وإن النت مالمسها   

عند التقلب يف أنيابها العطب
الشعب،  هـــذا  ــي  ف هلل  فــاتــقــوا 
ال  ما  والــذكــاء  الوعي  من  بلغ  ألنــه 
يسمح لكم باالستهتار به والتالعب 

بحقوقه.

يتبع
* مدير ثانوية
 بالدشيرة اجلهادية 
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الثقافة  وزارة  أفـــادت 
الثقافة،  واالتصال/قطاع 
ــدد اســتــكــمــال  ــص ــا ب ــه أن
اإلجــــــــــراءات املــتــعــلــقــة 
ــام من  ــدد ه بــاســتــعــادة ع
املغربية  ــة  ــري األث القطع 
ــي يــقــدر  ــتـ املـــهـــربـــة، والـ
قطعة،  ألف   35 بـ  عددها 
حيث أوضح بالغ للوزارة 
هذه  أن  الخصوص،  بهذا 
اللقى  من  الجديدة  الدفعة 
 35 تتضمن  اإلثنوغرافية، 
ألف قطعة أثرية مكونة من 
وعضوية،  حجرية  أدوات 
غير  بــطــرق  تهريبها  تــم 
من  حجزها  ليتم  شرعية، 
الجمارك  مصالح  طــرف 
ــادرت  ب حيث  الفرنسية، 
الــــوزارة إلـــى اســتــرجــاع 
وذلك  الوطني،  اإلرث  هذا 

عليها  املتعارف  املساطر  حسب 
دوليا.

وحسب البالغ دائما، سيتم نقل 

العلمية  القيمة  ذي  التراث  هذا 
األسابيع  غــضــون  فــي  الكبيرة 
اإلجراءات  استكمال  بعد  املقبلة، 

الالزمة بهذا الشأن.

وأشار املصدر ذاته إلى أن هذا 
إطــار حرص  فــي  يأتي  ــراء،  اإلجـ
مخططها  تنزيل  على  ــوزارة  ــ ال
العملي الهادف إلى حماية التراث 

االتجار  ومكافحة  الثقافي 
باملمتلكات  املشروع  غير 
املنقولة  السيما  الثقافية، 
مـــنـــهـــا، وتـــمـــاشـــيـــا مــع 
بشأن  اململكة  الــتــزامــات 
اليونسكو  اتفاقية  تنفيذ 
ــخــاصــة بــحــظــر ومــنــع  ال
ونقل  وتصدير  استيراد 
الثقافية،  املمتلكات  ملكية 
الشراكة  تفعيل  إطار  وفي 
في  الفرنسية  املــغــربــيــة 

املجاالت ذات الصلة.
وزارة  أن  بالذكر  جدير 
تعزيز  إلى  تسعى  الثقافة 
ــاء الــوعــي  ــن الـــقـــدرات وب
مــن أجــل صــون املـــوروث 
ــي، عــبــر جــعــلــه  ــنـ ــوطـ الـ
ــنـــأى عـــن الــنــهــب  فـــي مـ
يتيح  بــمــا  ــب،  ــري ــه ــت وال
للقوانني  وفقا  استدامته 
الدولية  واالتــفــاقــيــات  الوطنية 
التي تحظر االتجار غير املشروع 

ونهب املمتلكات الثقافية.

الإعالن عن اأ�سماء الفائزين بجائزة املغرب 
للكتاب دورة 2019

طبع من هذا العدد 40.000

الأ�صبوع ت�صدر عن 

دار الن�صر دنيا بري�س 

�شركة حمدودة

 امل�ؤ�ش�س واملدير العام:

م�شطفى العل�ي 

 مدير  الن�صر: 

الطيب العل�ي

 مديرة  التحرير: 

حكيمة خلقي 

hakimadirection@gmail.com

 رئي�س التحرير:

�صعيد الريحاين 

journal_said@yahoo.fr

  الق�شم الريا�شي:

كرمي اإدبهي 

 كتاب الراأي:

رمزي �صوفيا

احل�شني الدراجي

اإدري�س اأبايا

 ب��شعيب الإدري�شي

عبد ال�احد بنم�شع�د

 املرا�شل�ن: 

زهريالب�حاطي

عبد اهلل جداد

نور الدين هراوي

حممد �شجيع

عزيز الفاطمي

 العنوان:

12 �شارع الأمري م�لي 

عبد اهلل

�صندوق الربيد: 439 

الرباط

 الهاتف:

0537708047
 الفاك�س:

0537708049

 الإيداع القان�ين:

28 جوان 1965

 ال�شحب:

اإيك�برينت

 الت�زيع:

�صابري�س

  الق�شم التجاري:

idbihi62@gmail.com

allpecmedia@gmail.com

0661 405 287 - 0520 520 660

 contact.avenirmedia@gmail.com

العدد:  1043الخميس 03 أكتوبر 2019الثقافة 20

املغرب ي�ستعيد 35 �ألف قطعة �أثرية مغربية مهربة

»اإمنوكار ن جاز« ي�ستعد لن�سخة جديدة باأكادير
تــنــطــلــق فــعــالــيــات 
من  الثالثة  النسخة 
املـــهـــرجـــان الــعــاملــي 
ــاز  ــجـ ملـــوســـيـــقـــى الـ
جــاز«  ن  »إنــمــوكــار 
ــك يوم  بــأكــاديــر، وذل
والعشرين  الــثــالــث 
الجاري،  أكتوبر  من 
غاية  ــى  إل لتستمر 
والعشرين  السابع 
الشهر،  نــفــس  ــن  م
أعلنته  ــا  م حــســب 

املنظمة. الجمعية 
ــي  وجــــــــــــــاء فـ

املهرجان،  من  املقبلة  النسخة  أن  صحافي  بيان 
ستعرف مشاركة عدد من الفنانني ينتمون لفرنسا 
وإنجلترا وكوبا وبلجيكا، فضال عن عدد من الدول 

الجاز، علما أن  املعروفة بموسيقى 
هذه الدورة ستستقبل 
كشينا،  أيمن  الفنان 
»إمسلي  بلقب  الفائز 

أماينو« في 2019.
إطــار  فــي  وستنظم 
فــعــالــيــات املــهــرجــان، 
خــــمــــس ســـــهـــــرات، 
إدارة  ــي  ــطـ ــعـ ــتـ وسـ
ــان فـــرصـــة  ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ املـ
ــاز  ــجـ ملـــوســـيـــقـــيـــي الـ
تنظيم  خالل  من  املحلي 
ولقاءات  تكوينية  دورة 
املحليني  الــفــنــانــني  ــع  م
ــول  ــل ح ــم وورشـــــــات ع
الفنية  واملمارسات  الجاز  بفن  متعلقة  مواضيع 

بشكل عام.

وزارة  أعــلــنــت 
واالتصال/  الثقافة 
عن  الثقافة،  قطاع 
أســمــاء الــفــائــزيــن 
ــرب  ــغ بـــجـــائـــزة امل
دورة  برسم  للكتاب 

.2019
وأوضــــــــحــــــــت 
ــي بــالغ  ــوزارة ف ــ الـ
إثر  على  ــه  أن لــهــا، 
ــاء أشـــغـــال  ــهـ ــتـ انـ
ــة  ــف ــل ــك ــن امل ــجـ ــلـ الـ
والتقييم،  بالقراءة 
ــم اإلعـــــــالن عــن  ــ ت

في  منحت  التي  للجائزة،  النهائية  النتائج 
صنف الشعر مناصفة للسيد مصطفى ملح عن 
»مقاربات  عن  الصادر  أحدا«  أوبخ  »ال  ديوانه 

للنشر«، والسيد رشيد خالص عن كتابه
 ،»Guerre Totale suivi de Vols, l’éclat«

ومنحت  فــاصــلــة«،  النشر  »دار  عــن  الــصــادر 
عن  جيران  الرحيم  عبد  للسيد  السرد  جائزة 
»دار  عن  الصادرة  والبركة«  »الحجر  روايته 
اإلنسانية  العلوم  جائزة  أما  فاصلة«،  النشر 
العلوم  جــائــزة  منح  تــم  فيما  حجبت،  فقد 
عن  أبــالل،  عياد  للسيد  مناصفة  االجتماعية 
وإشكالية  التدين  الدين  املركب:  »الجهل  كتابه 
املعتقد الديني في العالم العربي«، الصادر عن 
عن  زكري  خالد  وللسيد  حــدود«،  بال  »مؤمنون 
 »Modernités arabes, de la modernité مؤلفه 
مطبعة  عـن  الــصادر   à la globalisation«

جائزة  وعادت   ،»La Croisée des Chemins«
للسيد  واللغوية  والفنية  األدبية  الــدراســات 

الحيسن  إبــراهــيــم 
ــه  ــ ــابـ ــ ــتـ ــ عــــــــــن كـ
في  »الــكــاريــكــاتــيــر 
السخرية  املــغــرب: 
ــك  ــ ــح ــ عـــــــلـــــــى م
الصادر  املمنوع«، 
ــورات  ــشـ ــنـ عــــن مـ
أصــدقــاء  »جمعية 
مــتــحــف الــطــنــطــان 
والتنمية  لــلــتــراث 

االجتماعية«.
وفـــــــــي صـــنـــف 
ــة، آلـــت  ــمـ ــرجـ ــتـ الـ
للسيد  الـــجـــائـــزة 
»القريب  لكتاب  ترجمته  عــن  الطالب  حسن 
باملغرب«  األنثربولوجيا  من  قــرن  والبعيد: 
»املــركــز  عــن  الــصــادر  رشــيــق،  حسن  للكاتب 
في  الــدراســات  جائزة  أمــا  للكتاب«،  الثقافي 
السيد  بها  فاز  فقد  األمازيغية،  الثقافة  مجال 
األمازيغي  »الشعر  كتابه  عن  املــنــادي  أحمد 
الحديث«، الصادر عن »منشورات دار السالم«، 
وعادت جائزة اإلبداع األدبي األمازيغي للسيدة 
ملعيد العدناني عن كتابها »إيناضن ن وضان«، 
بينما  تيرا«،  جمعية  »منشورات  عن  الصادر 
والشباب  للطفل  املوجه  الكتاب  جائزة  آلــت 
للسيد محمد سعيد سوسان عن كتابه »حورية 
من السماء«، الصادر عن مطبعة »وراقة بالل«.

حفل  تنظيم  سيتم  أنه  إلى  الوزارة  وأشارت 
خاص بتسليم جائزة املغرب للكتاب، وذلك يوم 
الوطنية  باملكتبة  الجاري،  أكتوبر   18 الجمعة 

للمملكة املغربية بالرباط.

تاأجيل �ملهرجان �لدويل 
للذ�كرة �مل�شرتكة بالناظور 
الثامنة  للدورة  املنظمة  للجنة  بالغ  أفاد 
من املهرجان الدولي لسينما الذاكرة بمدينة 
سيتم  لوجستية،  »ألســبــاب  أنــه  الناظور، 
املشتركة   للذاكرة  الدولي  املهرجان  تأجيل 
بالناظور إلى غاية 9 نونبر 2019«، وأضاف 
عن  أعلن  كما  الدورة  عقد  أنه سيتم  البالغ 
 9 السبت  من  ابتداء  وفقراتها،  مضامينها 

نونبر إلى 14 نونبر 2019.
املهرجان،  إدارة  أن  إلى  اإلشــارة  وتجدر 
املستقبل،  »ذاكــرة  شعار  تحت  ينظم  الــذي 
تجارب  من  اإلعالء  للسينما  يمكن  كيف  أو 
كشفت  قد  كانت  السلم«،  وثقافة  املصالحة 
ثقافية   – وفكرية  سينمائية  برمجة  عــن 
استثنائية، ستتوزع على أكثر من مؤسسة 

ثقافية وتعليمية وأكاديمية باملدينة.

تو�شيح
خالفا ملا نشر في صفحة الرباط بتاريخ 
الدكتور  »املرحوم  فإن   ،2019 شتنبر   19
بعلوم  ال  عالقة  له  ليست  بلغازي  محمد 
اإلدارة وال االقتصاد وال املالية، ولم يشتغل 
قط بأي بنك وطني، بل كان أستاذا باملعهد 
ثمانينات  منذ  واالتصال  لإلعالم  العالي 
رئيس  منصب  شغل  كما  املــاضــي،  القرن 
للتربية  اإلسالمية  باملنظمة  اإلعالم  قطاع 
والعلوم والثقافة، ثم مديرا لجريدة األنباء 
وكذا مديرا عاما للمعهد الدولي للكنفدرالية 
األملانية لتعليم الكبار بالرباط، حيث يعود 
له الفضل في وضع أسس إحداث الجامعة 
للجميع باملغرب، باإلضافة إلى محاضراته 
ــمــرات  ــن الـــنـــدوات واملــؤت ــي الــعــديــد م ف
هلل،  رحمه  كــان،  فقد  والوطنية،  الدولية 
العديد  ــدى  ل معروفا  اســمــا 
العلمية  ــل  ــحــاف امل مـــن 
في  املعروفة  والثقافية 
ــالم وكـــذا  ــ ــجــال اإلعـ م
غير  التربية  مجال  في 

النظامية«.
ــذا  هـ نـــنـــشـــر  وإذ 
ــذر  ــعــت ــب، ن ــويـ ــصـ ــتـ الـ
زوجــة  ابتسام  للسيدة 
املـــرحـــوم بــلــغــازي 
ولـــجـــمـــيـــع 
الـــــقـــــراء 
ــى هــذا  عــل
الخطإ غير 
املقصود.



ما إن تتلقى قمم جبالنا أولى ندف الثلج، 
هناك،  العسكري  املستشفى  يعسكر  إن  وما 
تجد  حتى  النبيلة،  اإلنسانية  مهمته  لتأدية 
واملــصــورة،  املنطوقة،  اإلخبارية  التقارير 
ــربــوع  ــي تــلــك ال ــدم ثــابــت ف لــهــا مــوطــئ قـ
النائية، فتتناول أحوال الناس، ومعاناتهم، 
والخدمات التي توفر لهم، واملساعدات التي 
تصلهم، ويعرض كل ذلك بانتظام مع طالئع 
قصد  الخصوص،  على  اإلخبارية  النشرات 
ببعض  املشاهد،  وقبله  املستمع،  تحسيس 
أيام  عز  في  العالية  الجبال  ساكنة  أحــوال 
حقا،  للنظر  الالفت  أن  غير  الباردة،  الشتاء 
الديار،  هاتيك  من  املذكورة  التقارير  أن  هو 
الصيف،  فصل  حل  متى  فعليا  غيابا  تغيب 
الثالثة،  أشهره  مــدار  على  لها  تجد  حيث 
واملسابح،  الــشــواطــئ،  على  سياال  منبعا 
إخبارية  فقرات  منه  تغرف  واملنتجعات، 
تكاد تكون نسخا منسوخة!! تبدأ بالحديث 

استجواب  على  وتعرج  األزرق،  اللواء  عن 
بعض املصطافني، وكلهم ثناء على الشاطئ، 
الخدمات  عن  بالحديث  وتنتهي  املسبح،  أو 
املقدمة، وعلى رأسها املأكوالت التي تظهر في 
صور فاتحة لشهية أولئك الذين لم يحددوا 
بعد وجهتهم االصطيافية! وغالبا ما تواكب 
تلك التقارير تغطية إضافية لهذا املهرجان أو 
ذاك، في هذه املنطقة أو تلك، فضال عن تتبع 
أخبار أبناء الجالية عند محطة العبور ذهابا 
وإيابا، فال يأتي، والحال هاته، ذكر ألحوال 
معاناتهم  عن  الحديث  يتكرر  الذين  السكان 

القاسية في الفصل املاطر.
فقد كان من األولى أن يستغل فصل الصيف 
للوقوف  السكان،  أولئك  عن  تقارير  إلعــداد 
الفصل،  هــذا  فــي  حياتهم  مــن  شــيء  على 
وأتراحهم،  أفراحهم،  من  بعض  وتصوير 
واستعداداتهم للقادم من األيام حينما تنزل 
درجات الحرارة، وتعزل املناطق عن بعضها. 
مــوادا  توفر  أنها  شــك  ال  ــوال  وأحـ أجـــواء 
ولقطات  قيمة،  إذاعية  فقرات  إلعــداد  غنية 
مصورة غنية، من شأنها أن تؤدي رسالتها 

إلى  األولــى  بالدرجة  املوجهة  التحسيسية 
املجتمع املدني ألخذ البادرة لشد الرحال إلى 
هناك، لقضاء أيام، ولو معدودات، من شهور 
والتنوير،  التوعية،  قصد  الثالثة،  الصيف 
وتقديم  الصغار،  عن  والترفيه  والتطبيب، 
فــي بعض  ــم ال إشــراكــهــم  لهم، ول الــهــدايــا 
إلى  املساعدات  وتقديم  الصيفية،  املخيمات 
وحطب،  ومؤونة  مالبس  شكل  في  األهالي 
الحالكة  والليالي  األيام  من  اآلتي  الستقبال 
على أتم االستعداد، بدل التطلع إلى إيصالها 
إليهم، وقد صارت األجواء عابسة، والطرق 
اإلعالمية  منابرنا  فلتنتبه  سالكة..  غير 
الصيف،  فصل  إلى  واملصورة،  املسموعة، 
املصايف  ــواء  أجـ تنسيها  أن  ينبغي  فــال 
تجاه  التحسيسية  رسالتها  واملنتجعات، 
ساكنة لنا بني أحضان الجبال، فالناس هناك 
في حاجة إلى من يعرف بأحوالهم، ويشجع 
من يملك روح املبادرة، لتقديم ما يلزم تقديمه 
في حينه قبل حلول نهارات، وليالي الشتاء 
املتجهم، حتى ال ينطبق عليها فحوى املثل 

العربي الشهير: الصيف ضيعت اللنب!!

علم  ــى  إل أنــهــي  أن  يسعدني 
قــراء  مــن  أنني  الكريم  جنابكم 
ــراء كــبــاقــي عــدد  ــغ جــريــدتــكــم ال
كبير من املغاربة الذين ينتظرون 
الذي  الخميس  يوم  كبير  بشوق 
تطلع فيه الجريدة ليطلعوا على 
يحجم  التي  النادرة  القصاصات 

عن نشرها الكثير من الصحف.
ولقد أثار انتباهي ما جاء في 
عادة  التي  الضائعة«  »الحقيقة 
ما تحتاج إلى جرأة نادرة، ألنها 
املوضوعات  بعض  عــن  تفصح 
الشائكة التي ال يكتبها إال جريء 
لومة  هلل  ــي  ف يــخــاف  ال  مثلك 
محمد  الفقيه  مذكرات  أن  الئــم، 
نعيته  كما  املغرب  ذاكــرة  بنبني، 
ونعتته يوم وفاته، جاءت بأسرار 
رحمه  الثاني  بالحسن  خاصة 
الجليس  هــذا  عنها  أفصح  هلل، 
ليست  أوال:  لجاللته.  املخلص 
أخــبــار  إنــهــا  مـــذكـــرات،  للفقيه 
القول  ــراء  ه مــن  وضــرب  باطلة 
كاتب  تخيلها  الصراح،  والكذب 
مذكرات،  سماها  التي  الــروايــة 
إنها  بضاعته،  لترويج  ووظفها 
خرافات ال أساس لها من الصحة 
عالم  ملك  وصــف  إلــى  ترقى  وال 
لم  بنبني  الفقيه  محنك.  وفقيه 

أراده  الذي  باملعنى  مؤنسا  يكن 
ــل كــان  ــة، ب ــروايـ ــه صــاحــب الـ ل
جليسا عاملا يقرأ الشعر، ويروي 
الفقهاء  ونــوادر  األدبــاء  حكايات 
وكتب التاريخ والحديث، ويسرد 
املقامات واملعلقات إلى غير ذلك، 
عالقة  ــرار  أســ يــعــرف  أحـــد  وال 
املرحوم  بجاللة  بنبني  الفقيه 
أنا  أعرفها  كما  الثاني  الحسن 
إنها  سنة.  ستني  عايشته  الــذي 
أديــب  عــالــم  أديـــب بملك  عــالقــة 
الشعر  ويــنــظــم  األدب  ــذوق  ــت ي
ويعرف أعالم التراث العربي من 
كما  ومــؤرخــني،  وشــعــراء  فقهاء 
وغيرهم،  اليونان  ملفكري  يقرأ 
الدقيق  الــفــهــم  عــلــى  ــل  ــي ــدل وال
والذوق الرفيع الذي كان يوصف 
يوقف  أنه  العظيم،  امللك  هذا  به 
بنبني وهو يسرد قصيدة  الفقيه 
ليملي عليه بيتا شعريا يكتبه له 
ليستدل به في إحدى خطبه. إنها 
عالقة بني ملك عالم مثقف وأديب 
فقيه، رواية تذكرنا بكبار العقول 
كاألصمعي وغيره في محادثاتهم 

مع خلفاء املسلمني العلماء.
 أحمد شوقي بنبين
مدير الخزانة الملكية
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طـرق ذ�ت �أنـيـاب

كثيرة  وجمعيات  جماعات 
مالية  مبالغ  صرفت  باملغرب 
العزلة  ــك  ف أجـــل  مــن  ضخمة 
آالف  ببناء  القروي،  العالم  عن 
هدف  الطرق،  من  الكيلومترات 
نبيل ومبادرات جيدة طاملا حلم 
والدواوير  املداشر  سكان  بها 

بعد عقود من العزلة.
الكثير  بناء  بالفعل  تم  فقد 
بتمويل  الترابية  الــطــرق  مــن 
للتنمية  الوطنية  املبادرة  من 
البشرية أو من مالية الجماعات 
جاحد  إال  ينكر  وال  الــقــرويــة، 
املنشود  بالشكل  الهدف  تحقق 
ولكن  الحاالت،  من  الكثير  في 
هذه  مــن  بــه  يستهان  ال  عــددا 
الساكنة  على  نقمة  كان  الطرق 
وضـــاعـــف مــعــانــاتــهــا عــوض 
التخفيف منها، وذلك راجع إلى 
املستعملة،  البناء  مواد  نوعية 
ألنه من املفروض أن تنجز هذه 
ذات  التربة  من  بأنواع  الطرق 

دون  تحول  معينة  مواصفات 
األوحــال،  وتكون  املياه  تجمع 
ــا ما  ــب ــال ولـــكـــن املـــقـــاولـــني غ
خليط  استعمال  إلى  يلجؤون 
تتوفر  ال  واألحجار  األتربة  من 
فــيــه الــخــصــائــص املــطــلــوبــة، 
يكون  أن  هو  يهمهم  ما  كل  إذ 
الورش  من  قريبا  جلبه  موقع 
لــتــخــفــيــض تــكــالــيــف الــنــقــل، 
يتطاير  مغبرة  طرق  والنتيجة 

ترابها في مدة قصيرة ليوسخ 
املــجــاورة،  والــحــقــول  املباني 
املتضررون  معه  يضطر  مما 
عشوائية  حــواجــز  وضــع  إلــى 
تخفيف  على  السائقني  إلرغــام 
الــســرعــة، وبــذلــك يــزيــدون من 
الطريق،  مستعملي  مــعــانــاة 
أذى  مــن  معاناتهم  عــن  فضال 
الغبار الذي يسبحون فيه وهم 
داخل مركباتهم، وكلما تقادمت 

عوامل  فيها  تفعل  الطرق،  هذه 
قشرتها  فتفقد  فعلها  التعرية 
ــجــال  ــســح امل ــف الــتــرابــيــة وت
ــوءات صــخــريــة كــأنــيــاب  ــت ــن ل
مستعدة  تصبح  التماسيح، 
وتخريب  الــعــجــالت  لتمزيق 
وتعذيب  النقل  وسائل  أجهزة 
الطرق  فبناء  ركابها، ولألسف، 
مستمرا  يزال  ال  الطريقة  بهذه 

رغم عيوبه الجلية.  

نظار�ت تروت�سكي

بياض ركبة.. انعكاس الموج 
على مرآة مكسرة يحملها راهب 

يعلم الموتى الرقص 
لعبور الصراط 

ريش طاووس يحجبنا 
عن اللقاء أتخيل الضم..

العناق وآهاتك عند منعرج 
مألته الشرطة بأقزام وبصبار

رسم على الطريق سياجا المس الزهر 
نختزل المسافة بجلوس.. نطوي الندى 

نكتب الرسائل يخطفها حمام زاجل 
يسافر في كل صيف مع جموع الرحل

وهم يزورون البراري
صوتك بعد الرنين قافية القصيدة

وهم  الرفاق  وسحنات  تروتسكي  )نظارات 
يخزنون العرق في وديان بعيدة يعلمون الناس 
الثورة خلف الريح ينتحرون شيئا فشيئا نبقى 
لوحدنا ننقلب على التنظير... نمارس الحب(

من فرط الشوق انكسر ضلع..
مع عناق حالم يفزعه الجنون 

يلبس مالبس العمل في أحد حزين 
رحى العمر تغرس البكاء 
ينبت في األيام المطيرة 

أمشي مرتبكا بمؤونة ناسك.. 
الليل وفي ككلب يحرس الذكرى

محتميا بقبعة من أعين الغرباء..
أستعير مجداف روح سكنه عربيد 
أقتبس من »برودن« أثير إعجابك 
برأسي الحليق بنظراتي المخيفة

وبشفة تمارس القبل على الطريقة الفرنسية 
أبعد عنك مسافة الخطو في ممشاه األخير 

مسافة الهمس بين أجساد زنخت وحجر أرجم 
به الوساوس والتعاويذ ببياض وبتوب 

وبدوار لذيذ يسمونه »الحب«.

من امل�ض�ؤول عن �ضرب الروح الريا�ضية يف بالدنا؟

 زكرياء قانت 
 رحال هرموزي

ال�ضيـف: انتظرنا اهتمامكم

  عثمان محمود

اإىل �ضاحب احلقيقة ال�ضائعة

غــيــرهــا من  الــقــدم دون  ــرة  كـ ــاذا  ــ مل
مطروحا  ويظل  ظل  ســؤال  الرياضات؟ 

وعنف  شغب  أحـــداث  تلت  كلما 
بالدنا،  في  القدم  كــرة  في  مباراة 
الرياضية  الروح  عامل  وقد أصبح 
جماهير  بعض  عن  وغائبا  مفتقدا 
ــرة الــقــدم فــي معظم املــبــاريــات،  ك
خاصة التي تجمع بني كبار األندية 

الوطنية. 
التي  ــداث  ــ األحـ إلـــى  فبالنظر 
الجيش  مــبــاراة  ــر  إث على  وقــعــت 
خالل  البيضاوي  والـــوداد  امللكي 
إلى  أدت  والتي  الفارط،  األسبوع 
العسكري  للفريق  مشجع  وفـــاة 
سؤال  تطرح  املقابلة،  بداية  قبل 
وأن  خاصة  أوال،  األمنية  النجاعة 

أحد مسؤولي األلتراس العسكري صرح 
في إحدى البرامج التلفزيونية، أن الفوج 
إلى  طريقهم  في  املشجعني  من  الثاني 
الدار البيضاء لم يكن مؤازرا باألمن، فقط 
له الجزم  الكوكبة األولى، وال أحد يحق 
في االنتماء الرياضي للجاني أو الجناة، 
بل إن املتهم األول واألخير، هو العقليات 
والفقر  بالتخلف  محكومة  تظل  التي 
ذلك  األولى،  بالدرجة  املخدرات  وتعاطي 

أنه رغم تدخل الجهات الفاعلة في قطاع 
للحيلولة  األمنية  الجهات  مع  الرياضة 
دون تكرار ما يقع على أعقاب مباريات كرة 
القدم، سواء داخل املالعب أو خارجها، إال 
أن حاالت العود تكون أقوى من سابقاتها، 

وقد أصبح سقوط األرواح ماركة مسجلة 
خالل  الوطنية  الــقــدم  ــرة  ك جبني  على 

السنوات األخيرة.
فعل  املشجعني  بني  االشتباكات  فهل 
مقهورة  سيكولوجية  أنها  أم  مقصود، 
والبطالة  والهشاشة  الفقر  عوامل  بفعل 
)معظم هؤالء خريجو سجون( هي التي 
تجد  وال  ــرى  واألخـ الفينة  بــني  تنفجر 
أمامها سوى مباريات كرة القدم لتفريغ 

نفسيات  في  الكامن  للعنف  تمثالتها 
فإذا  بالجماعة؟  فقط  تستقوي  ضعيفة 
ــر كــذلــك، فــال يصح أن نسمي  كــان األم
هذه األفعال »شغب مالعب«، بل إن األمر 
يحتاج إلى معالجة الداء بعيدا عن 
للسالم  رمــزا  ظلت  التي  الرياضة 
ليس فقط في البلد الواحد، بل حتى 
التي  للبلدان املتعادية أو  بالنسبة 

بينها قطيعة سياسية.
أن  وعلما  شــديــد،  وباختصار 
املوضوع بقدر ما هو يدمي القلوب 
والعقول، فال تكفي كيلومترات من 
يتطلب  فهو  لنقاشه،  الصفحات 
الطبية  الــجــهــات  جــهــود  تكاثف 
وجمعيات املجتمع املدني التي تعنى 
ألن  املــخــدرات،  ومخاربة  بالعنف 
املوضوع تداخلت فيه عوامل كثيرة 
حتى  واستفحل  عديدة،  وقطاعات 
بات يضرب في العمق الروح الرياضية 
ويضع عالمة استفهام كبيرة على جبني 
تتكرر  أن  وعار  فعيب  األمنية،  املنظومة 
كل موسم كــروي مثل هذه األحــداث، إذ  
مرة  وكل  اإللترات،  جهود  تظافرت  كلما 
يتحفون الجمهور الكروي بلوحات فنية 
تبقى خالدة، تقطع شرذمة من املجرمني 
أنفاس عائالت خوفا من عدم رجوع من 

يتنفسون عشق كرة القدم. 

جميلة حلبي
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ــة اهلل،  ــى ذمـ إلـ انــتــقــلــت 
ــة،  ــي ــاض ــة امل ــع ــم يــــوم اجل
الدين،  زين  جمعة  السيدة 
العدولي  الــســيــدات  والـــدة 
وسميرة  ونعيمة  سعيدة 
العدولي  والــســادة  ونــاديــة، 
وحسن  وجمال  الدين  نــور 
تشييع  ومت  وهشام،  وفريد 
موكب  يف  الراحلة  جثمان  
جــنــائــزي مــهــيــب حــضــره 
وأبناؤها  وأصهارها  أقاربها 

وأحفادها.
تغمد اهلل الفقيدة بواسع 
الصبر  أهلها  وألهم  رحمته 

والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

الراحل  العندليب  شقيق  ابــن  شبانة،  محمد  أكــد 
عبد الحليم حافظ، في تصريحات خاصة بالنيابة عن 
أسرة عبد الحليم، ترحيب العائلة بقيام املمثل الكندي 
املصري مينا مسعود بعمل فيلم عاملي عن 
»شيء يسعدنا  عبد الحليم حافظ، قائال: 
ويشرفنا خروج فيلم عاملي عن عمي يبرز 
رحلة كفاحه وتربعه على عرش الغناء حتى 
السنني  عشرات  منذ  وفاته  رغم  هذا  وقتنا 
ألشهر  العالم  سماع  وأيــضــا  هلل،  بفضل 

وتفرده  نجاحه  سر  على  واالطالع  أغانيه، 
املنية«،  وافــتــه  حتى  ــرض  امل على  وتغلبه 
وعلى  بمينا،  نرحب  »نحن  تصريحه:  واختتم 
يخص  مشرف  شــيء  بــأي  للقيام  تــام  استعداد 
الحليم  عبد  عن  كالمه  على  ونشكره  العندليب، 

وحلمه بخروج عمل فني عاملي عن العندليب«.
والجدير بالذكر، أن املمثل الشاب مينا مسعود، 
بــاألســطــورة،  العندليب  وصــف  أن  لــه  سبق 
وشارك إحدى الفرق البريطانية غناء إحدى 
أغـانـيه الـشـهيرة، وهي »جانا الهوى« في 
»عالء  الشهير  العاملي  فيلمه  كــوالـيـس 

الدين«.

اأ�سرة العندليب توافق  
على اإجناز فيلم عاملي 

 عن عبد احلليم

احلكاية والفنون ال�سعبية يف زاكورة
زاكـــورة،  مدينة  تحتضن 
ــر  ــوب ــت أك  13 إلــــى   9 مـــن 
من  السابعة  الدورة   ،2019
للحكاية  الدولي  املهرجان 
ــون الــشــعــبــيــة، من  ــن ــف وال
تنظيم مركز القصبة للثقافة 
جهة  مع  بشراكة  والفنون 
واملجلس  تافياللت  ــة  درع
ووزارة  لزاكورة  اإلقليمي 
واملكتب  واالتصال  الثقافة 

للسياحة. املغربي 
ــرف هـــــذه  ــ ــ ــع ــ ــ ــت ــ ــ وس
الفنية  الثقافية  التظاهرة 
نخبة  مشاركة  الــكــبــرى، 
املغرب  أهم حكواتيي  من 
إلى  باإلضافة  والعالم، 
ــرق فــنــيــة فــلــكــلــوريــة  ــ ف
حيث  وعــاملــيــة،  مغربية 
ــاء عـــروض  ــقـ ســيــتــم إلـ
فـــــرديـــــة وجـــمـــاعـــيـــة 
لــلــحــكــايــة، وتــنــظــيــم 
عروض للفنون الشعبية 

باألطفال  خاصة  احتفالية  وفقرات  مسرحية،  وأخرى 
للتعبير  وورشــات  ــداع،  واإلب الخلق  على  لتشجيعهم 

الشباب  دور  في  القول  وفنون  الجسدي 
والسجن  الطالبات  ودور 
حسب  بــزاكــورة،  املحلي 
الجهة  الصادر عن  البالغ 

املنظمة.
البالغ،  نفس  وأوضــح 
في  يستقبل  املهرجان  أن 
من  كــل  السابعة،  ــه  دورتـ
فرنسا،  إيطاليا،  بلغاريا، 
كــنــدا، بــلــجــيــكــا، تــونــس، 
ــك فــي إطــار  ــ ومــصــر، وذل
الخصوصية  على  انفتاحه 
دول  ملــخــتــلــف  ــة  ــي ــاف ــق ــث ال
ــم، ورغــبــة مــنــه في  ــال ــع ال
والفن  الحكاية  تشجيع 
القدرات  وإبــراز  الشعبي 
ــداع  اإلب طاقة  وتشجيع 
والتعبير،  واالكــتــشــاف 
عالوة على حضور البعد 
املهرجان،  في  األكاديمي 
مجموعة  ستنظم  حيث 

العلمية،  الـــنـــدوات  ــن  م
والـــــــــدورات الــتــكــويــنــيــة 

يؤطرها باحثون وفنانون من مختلف بقاع العالم.

ــاوز  ــل، جـ ــويـ ــد غـــيـــاب طـ ــع ب
الــســنــتــني، تــعــود فــرقــة املــســرح 
وجاب«  »جا  بمسرحية  الوطني 
أمـــــــــــــــــام 
جــمــهــورهــا 
ــاط  ــربـ ــالـ بـ
عــــــلــــــى 
خـــشـــبـــة 
مـــــســـــرح 

من  العاشر  يوم  الخامس،  محمد 
أكتوبر الجاري.

وكشف الفنان محمد الجم، أن 
توقف فرقة املسرح الوطني خالل 
هذه املدة، كان نتيجة عدة أسباب 
اإلرادة،  ــن  ع وخـــارجـــة  ــرة  ــاه ق
املمثلة  غياب  في  أولها  يتحدد 
ــزهــة الــركــراكــي وانــشــغــالــهــا  ن
ابنها  بها  يمر  كان  التي  باألزمة 

سعد املجرد بفرنسا.
أن  موضحا،  الجم  واسترسل 
الوطني،  املــســرح  قــيــدوم  وفـــاة 
على  سلبا  ــر  أث مــوهــوب،  عــزيــز 
كبيرا  انــزعــاجــا  وسبب  الفرقة 
مشيرا  إنتاجها،  على  انعكس 
أصاب  والفتور  اإلحباط  أن  إلى 
أعضاء الفرقة وجعلها تغيب عن 

جمهورها.
ــغــربــي  وأضــــــاف املــمــثــل امل
تستعيد  الفرقة  بــأن  الكوميدي 
اليوم  وهي  وحيويتها،  نشاطها 
ُتبعث من جديد، من خالل افتتاح 
املوسم املسرحي بمسرحية »جا 
أن  الجمهور  مطمئنا  ــاب«،  وج
مستقرة،  حاليا  الفرقة  أوضاع 

وأنها في أحسن الظروف.

ال�سيدة جمعة زين الدين
 يف ذمة اهلل

اجلم يك�سف �سبب غياب فرقة امل�سرح الوطني 

املصرية  النجمة  نشرت 
خالل  مــن  عبيد،  نبيلة 
تطبيق  على  حسابها 
مجموعة  »إنستغرام«، 
وكتبت  لــهــا،  صـــور 
يكشف  عليها  تعليقا 
ــا،  ــهـ ــتـ ــيـ عـــــن وصـ
أن  »أرفـــض  وقالت: 
قصة  تجسيد  يــتــم 
ــي، وســأكــتــب  ــات حــي
يتم  ال  ــأن  ــ ب وصــيــة 
صحيح  ــر،  ــ األم هـــذا 
مذكراتي  أكتب  أنني 
ولكنني  بــنــفــســي، 
ــمــامــا أن  أرفــــض ت
عمل  إلـــى  تــتــحــول 
سينمائي أو درامي، 
الذاتية  األعمال  ألن 
ــى فـــشـــال  ــ ــق ــ ــل ــ ت
ذريعا«.

املمثلة نبيلة عبيد ترف�ض 
جت�سيد  حياتها بعد وفاتها

جماعة تغجيجت تنظم مو�سم التمور
وجمعية  تغجيجت  جماعة  تنظم 
بدعم  كلميم،  بإقليم  التمور  موسم 

من الشركاء الداعمني، 
ــجــهــوي  املـــعـــرض ال
ــور بـــواحـــة  ــمـ ــتـ ــلـ لـ
دورة  ــت  ــج ــي ــج ــغ ت
شعار:  تحت   2019
التنموي  »النموذج 
وتحديات  بالواحات 
االقتصادي  اإلدمــاج 
الفترة  في  للشباب« 
إلى   16 من  املمتدة 
 ،2019 أكتوبر   19
وســتــعــرف الـــدورة 
للجنة  بالغ  حسب 
أنشطة  املــنــظــمــة، 
ــوع  ــن مــخــتــلــفــة ال
تــشــمــل الــجــانــب 
االقـــــتـــــصـــــادي 
والفني  والثقافي 

واألكاديمي .

تنظيم  تغجيجت  واحة  وستعرف 
لقاءات تحسيسية وتكوينية يؤطرها 
مختصون في املجال، من أجل تأهيل 
املدني  الفاعل 

تشجيع  مع  بــالــواحــات،  والفالحي 
استثمارية  بوادر  خلق  على  الشباب 
املؤهالت  إلبراز  وتحفيزهم  بالواحة 
والبيئية  والــفــالحــيــة  الــســيــاحــيــة 
التي  والطبيعية 
واحــات  بها  تزخر 
املــنــطــقــة، إضــافــة 
إلى مناظرة جهوية 
ــذة  ــؤطــرهــا أســات ي
االخــتــصــاص  ذوو 
الفالحي،  املجال  في 
سيعمل  حـــني  فـــي 
ــي،  ــن ــف ــب ال ــانـ ــجـ الـ
التظاهرة  جعل  على 
تستوفي كل املميزات 
ــي جـــعـــلـــت مــن  ــ ــت ــ ال
قطبا  تغجيجت  واحة 
ــا بــامــتــيــاز  ــاحــي ســي
ــن املــوقــع  ــاتــج ع ــن وال
ــواحــة  ــجــغــرافــي، ال ال

بإقليم كلميم. 



والدهم  مع  إدريــس  بن  القاضي  أبناء  انتقل 
إلى  ــدور،  ق الحاج  وفــاة  تاريخ   1942 سنة  من 
1950 تاريخ إتمام إجراءات تنفيذ الوصية  سنة 
موضوعها  العقارات  وتحفيظ  القسمة  وإجــراء 
ليدخل  بيعها  ثمن  واســتــخــاص  واستغالها 
أسوة  باألحباس  املحمدي  املسجد  ميزانية  في 
الرسول  القرويني والحرم املكي ومسجد  بجامعة 

صلى هلل عليه وسلم في املدينة املنورة.
بن  القاضي  أســرة  أن  ذلــك،  تبعات  من  وكــان 
والــدي  مــع  تربطهم  أصبحت  وأبنائه  إدريـــس 
وجدتي ووالدتي أواصر أسرية نتيجة املكوث في 
فيما  فيها  متينة عبروا  روابط جد  بيتنا، وقامت 
بعد، عن وفاء كبير لنا ونحن أطفال، عندما كانت 
منزل جدتي  في  القديمة  باملدينة  تحط سياراتهم 
من والدتي، التي احتضنتنا بعد وفاة والدي في 
أرملة  تسكن  أن  عيبا  كان  ألنه   1962 غشت   20
شابة مع أطفالها الصغار في منزل مستقل حتى 

ولو كانت ذات مال وإمكانيات.
الــوقــت، قــدوم سيارات  ــت أذكــر في ذلــك  والزل
الــبــاشــا مـــوالي الــطــيــب، والــعــمــال مـــوالي عبد 
في  تــرابــض  وهــي  الصديق،  ومــوالي  الرحمان 
جدتي  اصطحاب  أجــل  من  الزرقطوني  عرصة 
في  محملة  تأتي  كانت  التي  اخناتة،  الحاجة 
والبيض  بالدجاج  احريز  أوالد  من  سيارتها 
الصلب  القمح  من  املفتول  والكسكس  والسمن 
»الدويصي« نسبة إلى ضيعة »DUEZ« املجاورة 
زرعته  أن  لي  كتب  وقد  اريــاح،  بمنطقة  لدوارنا 
في سبعينيات القرن املاضي عند بداية مشواري 
ببرشيد،  القاصرين  قــاضــي  وأيــضــا  الفاحي 
التصرف  أجل  من  استثنائيا  ترشيدا  ليعطيني 
سنة،   18 سن  في  ــدي  وال تركة  من  نصيبي  في 
وكانت شيخات أوالد احريز يذكرونه في املوروث 

الشعبي الفني في عيطة خربوشة كالتالي:
القمح الدويصي من البرانش ظاهر من زريعته 

او الزين الرقيق ظاهر من تحزيمته.
ولألقارب،  لنا  منه  جزءا  تسلم  والدتي  وكانت 
أبناء  اآلخــريــن  ألبنائها  آخــر  بــجــزء  وتحتفظ 
ــذهــب عندهم  ت حــيــث  إدريـــــس،  بـــن  ــاضــي  ــق ال
البيضاء  الدار  في  مقام جدتي  معنا  ويتقاسمون 
هلل  رحمة  ــدي  وال ووحيدها،  ابنها  رحيل  بعد 
مخلصني  وعائلته  أصحابه  بقي  حيث  عليه، 
سنة  املنية  وافتها  أن  إلــى  اإلخــاص  أشــد  لها 
1970، وخصتنا رحمة هلل عليها بهبة من مالها 
وسدس  قــدور  الحاج  )ثمن  ورثته  مما  الخاص 
قيد حياتها  والدي(، ووزعته علينا بعقود عدلية 
كراء  لي  وهبت  كما  تعليمنا،  استكمال  أجل  من 
على  حصولي  بعد  البيضاء  بــالــدار  عقاراتها 
أصبح  وبعدما   ،1967 سنة  االبتدائية  الشهادة 
بتوقيعها  الكراء  وصوالت  كتابة  استطاعتي  في 
بالرغم  بذلك  كثيرا  تفرح  وكانت  مكتريها،  لكافة 
كانت  مبالغ  من  تمكيني  في  تعارض  كانت  أنها 
تساوي أجرة موظف إطار وهي تعلم علم اليقني 
بأنني سوف ربما أصرفها فيما يصرف األطفال، 
ميزانية  في  أتصرف  أن  على  تصر  كانت  لكنها 
أخبرها  عندما  وتبتسم  تام،  استقال  في  الكراء 
بأننا ذهبنا بها إلى السينما وأديت عن العشرات 
فتشجعني  كرائها  من  وصديقاتي  أصدقائي  من 
كوالدك  وعيالك  أصدقائك  مع  كريما  كن  قائلة: 

وجدك رحمة هلل عليهما.
 كما ذكرت من جديد األستاذ املعطي بوعبيد عن 
املنزل الذي التقى فيه فيكتور هيجو والمارتني في 
الفرنسية، والذي تعجب منه هيجو ألنه  ماصون 
به  صورها  التي  الشعرية  الصورة  بتلك  يكن  لم 
الذي كان يحاول جاهدا ترميمه، وأخذ  المارتني، 
املحافظة  أجل  من  مثله،  الوقت  ذلك  في  قروضا 
على دم وجه أسرة آل المارتني، فهدأ روع األستاذ 
بوعبيد وبقي يحدثني عن مهنة املحاماة والقضاء 
التواصل  منصات  وأدرك  عاش  لو  تمنيت  حديثا 
االجتماعي، ليدرك مرتادوها سمو ونبل املهنتني، 
وقد مارس األستاذ بوعبيد القضاء واملحاماة في 
زمن مختلف عن زماننا وبقيم تختلف كثيرا عما 

هو سائد اليوم.

لنور الدين الرياحي

�ألفون�س دو المارتني ينتقل من حمكمة 
�لبي�ساء بو��سطة �الأ�ستاذ �خلطيب ويجد

 يف ��ستقباله فيكتور هيجو مبعية �الأ�ستاذ بوعبيد 
يف حمكمة �جلديدة

مذكرات ساخنة
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يتبع

طالبة هند�سة معمارية »ُتغرب« 
لوحات فنية عاملية

لقي إبداع ياسمني الوزكاني إعجابا كبيرا من قبل املتابعني لها وألسلوبها 
الفني، إذ تعتمد أسلوب الدمج بني شخصيات الكارتون أو اللوحات العاملية 

املشهورة وشخصيات الساحة الفنية املغربية.
»يسميناتون«، من مدينة وزان  بلقب  )19 سنة( املشهورة  وتنحدر ياسمني 
وتقطن حاليا بمدينة تطوان حيث تتابع دراستها باملدرسة الوطنية للهندسة 

املعمارية.
وحسب ما صرحت به الفنانة الشابة لبعض املواقع، فإن الفكرة جاءت عن 
املغاربة،  لعموم  العاملية  الكاسيكية  اللوحات  تعريف  بأهمية  راسخة  قناعة 
يخص  فيما  وكذلك  الفن،  بهذا  تعلقها  بحكم  كوميدي،  طابع  في  ومعالجتها 
شخصيات رسوم الكارتون، ملا لها من مكانة خاصة في نفوس املغاربة الذين 

نشؤوا معها.
وعن أدوات العمل وأفقه، أوضحت ياسمني أنها تشتغل بالهاتف فقط، وتنشر 
إبداعاتها عبر منصة »اإلنستغرام«، مشيرة إلى أن اهتمامها حاليا منصب على 

الدراسة في الهندسة املعمارية.

تنظم جمعية »بابل للثقافة والفن« من 4 إلى 8 أكتوبر 
املعهد  مع  وبشراكة  الثقافة  وزارة  من  بدعم   ،2019

ــي  ــسـ ــرنـ ــفـ الحضرية الـ الجماعة  مع  وتعاون  بفاس 
لـــــــــفـــــــــاس 
ــة  ــسـ ــؤسـ ومـ
ثريا بوعبيد، 
الـــــــــــــدورة 
الثانية عشر 
ــان  ــرجـ ــهـ ملـ
فــــــــــــــاس 
الـــــدولـــــي 
ــص  ــرقـ ــلـ لـ
التعبيري 

تـــحـــت 
شعار: 

»حــدائــق 

 ،» لجسد ا
بمشاركة 
فــنــانــني 

وفرنسا  وإسبانيا  املــغــرب  مــن 
وأملانيا.

ستحتفي  الــتــي  ــدورة،  ــ ال ــذه  ه بــرنــامــج  ويتضمن 
بالكوريغراف الطائعية الفرنسية، »بابيط غازو«، تقديم 
عروض كوريغرافية وإقامة محترفات للرقص وتخصيص 
أمسية للراقصني الشباب املؤهلني لاحتراف، وتنظيم 
معرض تشكيلي، وعرض شريط سينمائي كوريغرافي، 
وعقد مائدة مستديرة حول موضوع: »مفاتيح أساسية 

لقراءة العرض الكوريغرافي«.

فا�س ترق�س 
يف »حد�ئق �جل�سد«

جاد �ملالح 
يد�فع عن 
نف�سه من 

تهمة �ل�سرقة 
�لفنية

بعد الجدل الذي أثارته اتهامات بالسرقة الفنية لكوميديني 
فرنسيني وأمريكيني، اعترف جاد املالح، الكوميدي املغربي 

بعض  باقتباسه  قدمها الفرنسي،  عروض  من  األفكار 
عدم  ــى  إل مشيرا  الــخــلــط بـــني االســتــلــهــام غــيــره، 

والتقليد األعمى.
وقال جاد: »هناك 
ــرق شـــاســـع بــني  ــ فـ
العروض  أحد  من  مقطع  استعارة 
وتوظيفه بطريقة مختلفة في عرض آخر، وبني تقليد أعمى 
للعرض«، مضيفا في حوار أجرته معه جريدة »لو باريزيان« 
الفرنسية، أنه منذ بدايته املهنية، ميز عروضه بمجموعة من 
باإلضافة  وجهه،  وإيماءات  حركاته  طريقة  أهمها  املعايير، 
عبر  كما  الشخصية،  وتجاربه  للحياة  الخاصة  نظرته  إلى 
الكوميديني بأفكار زمائهم،  انزعاجه من استعانة  عن عدم 
ربما  لنفسي  أقول  ما  وغالبا  عرضي  »أكتب  قائا:  وتابع 

قدمت األفكار نفسها في أحد العروض الفكاهية السابقة«.
قال  الفنية،  بالسرقة  إليه  املوجهة  االتهامات  عن  وردا 
أرى  أن  علي  سها  يكن  »لم  الفرنسي:  املغربي  الكوميدي 
اسمي يتصدر الصحف بتهمة السرقة.. هذا الهجوم ينم عن 
كراهية وعنف كبيرين«، معتبرا أن األمر تجاوز حد اإلخبار 

بأنه استعار أفكارا من عروض فكاهية.

تهانيئنا لعائلة �لرياحي 
السيد  فــراش  ازدان 
مـــحـــمـــد الـــريـــاحـــي، 
العام  املــديــر  الرئيس 
ملــجــمــوعــة »هــاشــمــي 
رياقة« ورئيس الجامعة 
الطرقي  للنقل  املغربية 
ــه  ــرمـ ــئ وحـ ــ ــوان ــ ــامل ــ ب
بمولودة مباركة اختارا 
تيمنا  نفيسة  اسم  لها 
املــرحــومــة،  بجدتهما 
حشد  العقيقة  وحضر 
الدولة  رجــال  كبار  من 
والــقــضــاة والــنــقــبــاء 
ــاء  ــ واملــحــامــني ورؤس
السياسية  ــزاب  ــ األحـ

واألجانب  املغاربة  الفنانني  وكبار  األعمال،  ورجال  والصحافيني 
الذين أحيوا حفل العقيقة في جو عائلي. 

وإلى  املــولــودة  أب  إلــى  »األســبــوع«  تتقدم  املناسبة،  وبهذه 
البيضاء  الدار  الرياحي املحامي بهيئة  الدين  والده األستاذ نور 
والرئيس الشرفي لرابطة قضاة املغرب، ووالدته األستاذة هاشمي 
عالية وكيلة جالة امللك، وإلى األستاذ مصطفى مداح الوكيل العام 
للملك لدى محكمة النقض سابقا، وكافة العائلة، بأجمل التهاني 
ضارعني للمولى عز وجل أن ينبت املولودة نباتا حسنا في كنف 

األسرة الكريمة.

مغرب �لفنون من �أجل �سباب مبدع

الرامية  استراتيجيتها  إطار  في 
ــى الــنــهــوض بــقــطــاع الــفــنــون  إلـ
عبر  الفنية  التربية  وتشجيع 
التي  التكوينية  البرامج  تعزيز 
أوساط  في  املواهب  صقل  تــروم 
وزارة  تعلن  والشباب،  الناشئة 
الثقافة واالتصال / قطاع الثقافة، 
الوطني  برنامجها  إطــاق  عــن 
شباب  أجل  من  الفنون  »مغرب 
»التربية  شــعــار  تحت  مــبــدع« 
الفنية أساس التنمية الثقافية«.
إلى  البرنامج  هــذا  ويــهــدف 
الثقافية  باملراكز  دينامية  خلق 
جهات  بمختلف  الثقافة  ودور 
املواهب  تنمية  قصد  اململكة، 

ــدرات الــفــنــيــة لــألطــفــال  ــ ــق ــ وال
والشباب، وكذا تنمية الخبرات واملهارات الكفيلة بمساعدتهم على 

التكيف مع املجتمع واالنفتاح على ثقافات أخرى.
وتجدر اإلشارة إلى أن هذا البرنامج، سينطلق ابتداء من شهر نونبر 
من السنة الحالية، وسيشمل 40 مركزا ثقافيا بمختلف الجهات، حيث 
سيتم تنظيم حوالي 3360 ورشة تكوينية وتحسيسية يستفيد منها 

أزيد من 100.000 طفل وشاب. 



 

الفارق  بحكم  السبعينات،  كتلة 
أقطابها  يتمتع  الــســنــوات،  فــي 
بحيوية ونشاط يجعلهم متفتحي 
التسعينات  لكتلة  خالفا  الصدر، 
أعضائها  بكثرة  ضــاقــت  الــتــي 
فسارعت إلبعاد حزب »علي يعتة« 
الطبيعي«  »الحليف  أنــه  رغــم 
حزب  فعجل  االشتراكي،  لالتحاد 
»العدو  يعتبره  الــذي  االستقالل 
وسط  وضعه  بإفساد  التقليدي« 
حظوظ  لتبقى  وإبــعــاده  الكتلة، 
متساوية،  الحزبني  بني  التعادل 
سيأتي   - جديدة  حسابات  وتلك 
أيــام  واردة  تكن  لــم   - شرحها 
في  كتبت  والتي  ــى،  األول الكتلة 
تؤسس  ))ال  بــأنــهــا:  ميثاقها 
أي  أن  تؤكد  بل  مغلقا،  تنظيما 
بإمكانها  ــرى،  أخ سياسية  هيأة 

االنضمام إلى الكتلة((.
والتغيير،  الــبــديــل،  فلفرض 
نبحث  ونحن  ــذاك،  آن والتجديد 
عن هذه العناصر منذ ذلك الزمان، 
تمارس  السبعينات،  كتلة  كانت 
بينما  البحث عن حلفاء،  سياسة 
تؤاخذ  التسعينات  ككتلة  كانت 
وتدعو  أخــطــاءه  الدستور  على 
إلى تعديل فصوله، ونحن ال زلنا 
الــذي طرح  الــســؤال  عــن  نبحث 
امللك  نجد  السبعينات..  كتلة  في 
أي ضغط،  بدون  الثاني،  الحسن 
تحميل  في  الرغبة  بدافع  وإنما 
املعارضني مهمة املسؤولية، وهذا 
يستدعيهم..  السبعني،  سنة  في 
وكان ذلك - في ذلك الوقت - هو 
كانت  آنــذاك  القوى  ألن  العجب، 
متباينة تباين الفيل والنملة.     

وكانوا  سرا،  امللك  واستقبلهم 
هلل  عبد  الفاسي،  عــالل  أربــعــة: 
بوعبيد،  الرحيم  عبد  إبراهيم، 
واملــحــجــوب بــن الــصــديــق، ولم 
ــالغ.. وكـــانـــت ســريــة  ــ ــصــدر بـ ي

اآلفــاق،  بجدية  توحي  االجتماع 
على  أمامه  أقسموا  أنهم  لدرجة 
ذلك  سر  إفشاء  بعدم  املصحف 
باسم  الكلمة،  وتناول  االجتماع. 
الكتلة، الرئيس عبد هلل إبراهيم.. 
وكان لم يمض على مغادرته ملهام 
عشر  من  أكثر  الحكومة  رئاسة 
بوستة  كــوضــع  تماما  ســنــوات 
ــادر الــــوزارة فــي نفس  ــذي غـ الـ
عبد  فيها  غادرها  التي  الظروف 
هذه  ملاذا  وسنفهم  إبراهيم،  هلل 
إبراهيم  هلل  عبد  فكان  املقارنة.. 
وحدودها،  السياسة  يعرف  إذن 
وما  اللياقة،  عــن  يفصلها  ومــا 

يحدها من جهة الخطإ القاتل.
وقتها عرض عليهم ملك البالد 
املــشــاركــة فــي الــحــكــومــة، كقوة 
برملان  وقتها  يكن  ولــم   - كبرى 
هناك  وكانت   - يحزنون  هم  وال 
بأن   - الــزمــان  ذلــك  فــي   - قناعة 
إياك  األداة غير صالحة.. واألداة 
أداة  جـــارة،  يــا  واسمعي  أعني 
الحسن  للملك  والتعبير  واحــدة، 
9 يوليوز  الثاني الذي خطب في 
ملن  قلت  ))لــقــد  وقـــال:   1970
االنتخابات:  إعـــادة  يريد  كــان 
ملا  االنتخابات  أعــدنــا  لــو  حتى 
املــنــتــخــبــن اجلـــدد  وجـــدنـــا يف 
ألن  نــتــوخــاه..  ــا  وم نرتضيه  مــا 
فاملقارنة  صاحلة((  غير  األداة 
السياسي  وواقعها   ،1970 بني 
الحال،  واقع  مع  تماما  متطابقة 
بعد..  من  عاما  وأربــعــني  تسعة 

ــزمــان عرض  ــك ال ــي ذل لــذلــك، وف
في  ــدخــول  ال الكتلة  على  املــلــك 
الذي  الــجــواب  ــان  وك الحكومة، 
أدلى به األستاذ عبد هلل إبراهيم: 
ونترك  كلها،  احلكومة  ))نأخذ 
وكان  وزارات((،  ثالث  جلاللتكم 
الجواب الكتلوي كضربة بسيف، 
إثرها  انتهى  »كتلة«  كضربة  ال 
ــة على  االجــتــمــاع بــوعــد اإلجــاب
ذلك  حاضرا  كان  وقد  االقــتــراح، 
الوزير املتأصل في جذور التقاليد 
رحمه  باحنيني،  امحمد  الحاج 
قبل  مــن  يسمع  لــم  ــذي  والـ هلل، 
في  جاريا  النوع  هــذا  من  كالما 
األحداث  السياسة، ومر من  عالم 
له  يشيب  ما  القطيعة،  تلك  إثــر 
الولدان.. ومرت السنون الكالحة، 
والسنون املرة، واألحداث الحلوة 
بذلك  الكتلة  وباشرت  واملالحة، 
الرفض عملية شبه انتحار، تمت 
هلل  عبد  مــؤاخــذة  جنازتها  فــي 

اتخاذ موقف  إبراهيم بمسؤولية 
وتــواجــد  مستقبل  على  خطير 
عبد  دافع  فيم  الوطنية،  األحزاب 
نظره،  عــن وجــهــة  إبــراهــيــم  هلل 
يوليوز   30 ــالغ  ب فــي  ــال  ق حــني 
))برزت نقط خالف  بأنه   1972
واالحتــاد  االستقالل  حــزب  بن 
انقساما  هناك  وأن  الوطني)...( 
بن  الوطني)...(  االحتاد  داخل 
تدعو  وفئة  الرفض،  تفضل  فئة 

للقبول((.
الكبير،  الزعيم  كــان  وطبعا، 
املرحوم عالل الفاسي يرى ويقدر، 
التحليل،  في  بعيدا  يذهب  فلم 
وهو  املــرارة،  بــرداء  تدثر  وإنما 
ثقته  كل  أن وضع  له  الذي سبق 
بأنها  ووصفها  الكتلة،  هذه  في 

»زواج كاثوليكي«.
امللك  صحفي  ســـأل  وعــنــدمــا 
ــي أثـــنـــاء نـــدوة  ــان ــث الــحــســن ال
 ،1970 يوليوز   30 في  صحفية 
ــاب الــصــحــفــي الــســائــل عن  أجــ
))لقد  بقوله:  الكتلة  موضوع 
كانت  إذا  عما  شخصية  سئلت 
هذه الكتلة عابرة أم ال.. فأجابت 
تعرف  ال  التي  الشخصية  هــذه 
اإلســالمــيــة،  مبشاعرها  فقط 
عليا  لشهادة  بحملها  ــذا  وك بــل 
بطريقة  أجــابــت  الشريعة،  يف 
الوحدة  هذه  أن  يسوعية)...( 

هي عبارة عن زواج كاثوليكي((.
يظهر  الفاسي  عــالل  كــان  لقد 
حينما  املخطئ،  بمظهر  آنـــذاك 

بعد  ولكن  الكتلة،  جذوة  انطفأت 
يظهر  موته،  بعد  طويلة  سنوات 
الكتلة  ــخــرج  وت ــواب،  ــ ص عــلــى 
عشرين  الشعر..  بيضاء  عجوزة 
ويدها  غبورها..  بعد  من  عاما 
فالطالق  حـــزبـــهـــا)...(  ــد  ي ــي  ف
الكاثوليكي ال وجود له، حتى ولو 
سنوات  بعد خمس  املــرأة  جاءت 
من الغياب عن زوجها، ولها ثالثة 
أوالد من غير زوجها.. فإنها تبقى 

متزوجة بزوجها األول.
الوطنية  الكتلة  ــاءت  جـ لقد 
ــعــال.. بــعــد عــشــريــن عــامــا من  ف
ليسوا  ــأوالد  بـ محملة  الغياب 
ذلك  فكان   ،1970 مخلفات  مــن 
طبعا سبب املشاكل التي سيأتي 
الحديث عنها، وجاءت الكتلة بعد 
على  تحمل  عاما  وعشرين  ثالث 
أنهم  رغــم  جــددا،  أوالدا  كتفيها 
يعرفون خلفيات األحداث، فإنهم 
الذي  للجواب  ونعود  أشقياء.. 

وبعد  عــامــا،  عشرين  بعد  جــاء 
ثالث وعشرين عاما بالتحديد.

أكتوبر  في  امللك  استقبل  فقد 
1993 نفس الكتلة التي استقبلها 
تأكد  أن  بعد   ،1970 مايو  فــي 
من  الفاسي  عالل  قاله  مما  فعال 
أن األمر يتعلق بزواج كاثوليكي، 
األوالد..  أب  هو  من  فيه  يهم  وال 
وكان الجواب امللكي سنة 1993، 
إبراهيم  هلل  عبد  مطلب  على 
سنة 1970: نعم.. أحتفظ بثالث 
الحكومة  وأعــطــيــكــم  وزارات، 

كلها..
لقد كان عبد هلل إبراهيم غائبا 
الكتلة  على  امللك  عــرض  عندما 
 ..1970 سنة  ملطالبها  قبوله 
الكتلة  ــن  م حــاضــرا  يــكــن  ولـــم 
وقد  بوستة،  امحمد  إال  السابقة 
منصبه،  في  الفاسي  عالل  خلف 
أصبح  وقــد  الــدويــري،  وامحمد 

خليفة لبوستة.
وكان الرجل القوي في االتحاد 
فأضعف  استقال  قد  االشتراكي 
وكان  االشتراكي،  االتحاد  موقف 

بوستة هو املحاور، فقال: ال.
السياسية  املــفــاجــأة  تكن  لــم 
املتكلم  أن  فــي  كامنة  الــكــبــرى، 
طلب  السبعينات«  »كتلة  باسم 
الوزارات كلها، ليترك مللك البالد 
وزراء  أربــعــة  أو  ثالثة  اختيار 
كون  فــي  املــفــاجــأة  وإنــمــا  فقط، 
التسعينات«  »كتلة  باسم  املتكلم 
قال: ال، ملا عرض عليه ملك البالد 

الوزارات كلها باستثناء وزارات 
ثالث.. إضافة إلى الوزير األول. 

املفاجأتني،  من  أضخم  ولكن 
جاء  حينما  ثالثتهما،  هي  كانت 
امللك للتلفزيون، وأخذ يسرد على 
الشعب قصة االتصاالت مع كتلة 
حتى  طاق  طاق  من  التسعينات، 
للسالم عليكم.. فلقد تغير املغرب 
فعال.. وكانت الظروف آنذاك التي 
األخيرة،  االتــصــاالت  فيها  تمت 
هي الدليل األكبر على أن املغرب 
دخل عهد التغيير.. تغيير ال يراه 
يالحظ  ال  مثلما  اليوم،  سياسيو 
على  يطرأ  الذي  التغيير  أب  أي 
حجم وشكل أوالده، وحتى عندما 
اآلبــاء  فــإن  ــرة..  ــات دك يصبحون 

يسمونهم »دراري«.
ــو صــحــا الــزعــيــم عــالل  أمـــا ل
قبره، وشاهد مغرب  من  الفاسي 
تغييرا  هناك  أن  الكتشف  اليوم، 

كبيرا..

فـــي الــســبــعــيــنــات.. وحــني 
حزب  املعارضة،  أحــزاب  يئست 
الوطني  ــحــاد  واالت االســتــقــالل، 
للقوات الشعبية، وكان آنذاك يضم 
ينفصلوا  أن  قبل  االتحاديني  كل 
االشتراكي،  االتحاد  ويؤسسوا 
االتحاد  القوية:  النقابة  ومعهما 
نفوذ  زعزعة  من  للشغل،  املغربي 
محرك  وهو  آنذاك،  القوي  الرجل 
الخمس،  الــوزارات  ذوو  األغلبية 
واملسير واآلمر الناهي، املستشار 
أحمد رضى جديرة، وكان قد هيمن 
الذي  البرملان  في  األغلبية  على 
- حسب قولهم- مزورا.. هو  كان 
أيضا منذ أن شكل وفاق الجبهة 
سنة 1963، وجعل منه أكبر قوة 
أضيئت  العصر  ذلك  في  برملانية 
طريقه باملنارات - وهي جريدته- 
مئات  الزمن  ذلك  في  كلفت  التي 
السياسيون  واكتشف  املاليني، 
املتطلعون إلى انتشال املسؤولية 
من بني أيدي املجموعة التي كانت 
الداخلية  وزيــر  وكــان  تستغلها، 
آنذاك، غوال مخيفا يسمى الجنرال 
السياسيون  ــان  ــ وك أوفــقــيــر.. 
املــؤيــدون واملــعــارضــون في ذلك 
عنقه  فــي  يتشعبطون  ــت،  ــوق ال
قلوبهم  بينما  وعناقه،  لتقبيله 
على  قــادريــن  كانوا  ولــو  شتى.. 
خنقه ملا تأخروا.. فلم نكن نسمع 
أو  اليمني  كانوا من  منهم، سواء 
االحترام  عبارات  إال  اليسار،  في 
ــذي كــانــوا  والــتــقــديــر لــلــرجــل الـ
يسمونه »مون جنرال« بينما كان 
من  قليلة  شهور  بعد  على  هــو، 
خطط  كــان  التي  عمليته  تنظيم 
فقد  جميعا..  يذبحهم  أن  فيها 
آنذاك  املستعملة  األساليب  كانت 
ال تخضع ملا نعرفه اآلن، من نظام 
عاملي، ومن إلزام باحترام حقوق 
اإلنسان.. وكان كل شيء مختلفا 
فـ»اللي تكلم يطير« و»دار املقري« 
على الذمة.. ومركز موالي إدريس 
والبوليس  »قــريــب«  للتعذيب 
و»دين امك«.. وفي كل درب تصنع 
مؤامرة.. إلى غير ذلك من ظروف، 
كان عزاء الشعب فيما هو يقينه 
فرجه  إال  أمـــر  »مـــا ضـــاق  بــأنــه 
في  الشيب  الرجال  ويردد  هلل«.. 
صلواتهم وأسحارهم وأصباحهم 
ما يقرأه تالميذ املدرسة االبتدائية 
يد  إال  يد  »وما من  أقسامهم:  في 
هلل  أمر  كان  وكذلك  فوقها«،  هلل 
مقضيا.. فلم  تمض سنوات قليلة 

حتى أخذ الظاملني أخذا وبيال. 
إن   - الجحيم  ــك  ذل أتـــون  فــي 
الكتلة،  ولــدت   - تــذكــرون  كنتم 
شحذته  ــذي  الـ الكبير  املــوســى 
الفاسي،  عــالل  األقــطــاب:  ــدي  أي
الرحيم بوعبيد واملحجوب  وعبد 
إبراهيم..  الصديق، وعبد هلل  بن 
ــان مــعــهــم طــبــعــا بــوســتــة،  ــ وكـ

والدويري، والقادري، وغالب.
وجاءت الكتلة سنة 1970 كبديل 
لوضع متردي أبطاله خطيرون، ال 
أمل في زحزحتهم، ولم يكن أحد 
وقتها يتصور أن األيام حبلى بما 
كان سيحدث، وما سيركع الجميع 
ــادة خلط  ــ ويـــفـــرض عــلــيــهــم إعـ
وركب  مرتعشة،  بأيدي  األوراق 
مصطكة، وأسنان مهتزة.. وكانت 
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عندما قالت الأحزاب للملك.. 

خذ ثالث وزارات واترك لنا الباقي

بقلـــــــم:
مصطفى العلوي

جاء الملك للتلفزيون، وأخذ يسرد على الشعب 
قصة االتصاالت مع كتلة التسعينات، من طاق 

طاق حتى للسالم عليكم.. فلقد تغير المغرب 
فعال.. وكانت الظروف آنذاك التي تمت فيها 
االتصاالت األخيرة، هي الدليل األكبر على أن 

المغرب دخل عهد التغيير.


