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ال�سيغة احلقيقية مل�سرية العندليب الأ�سمر يف املغرب

كواليس األخبار
ظهور ق�سة الت�سجيل ال�سوتي الذي طلب فيه عبد احلليم حافظ 

العفو من احل�سن الثاين وق�سة �سريكه الذي دخل ال�سجن 
رو�سيا تك�سف عن حتالف

 مع اجلرنال �سالح �سد املغرب

لأول مرة يف تاريخ احلراك اجلزائري

 الرباط. األسبوع
صرح السفير الروسي بالجزائر »إيغور بيليايف« 
قايد  الجزائري  الجنرال  مع  متفق  بأنه  مرة  ألول 
صالح، متفق معه باإلسراع بإجراء انتخاب لرئيس 
جزائري عاجل، وهو أول تدخل أجنبي أسنده الفاعل 
الجزائري املعروف علي بلحاج، الذي أعلن استنكاره 
ملا يقال عن توجه لدعم صحراوية املغرب، لتكشف 
هذه األحداث والدة االتجاه الجديد املرتبط بتوجه 
الجنرال قايد صالح ضد املغرب، وهو املوقف الذي 
التوجه  الخروج عن سكوته عن  املغرب  يحتم على 
باملغرب  جزائري  سفير  بتعيني  املرتبط  الجديد 
عبد  واسمه  السفير  هذا  للمغرب..  بعدائه  معروف 
القايد  تيار  على  محسوب  الشريف،  بنعلي  العزيز 
باسم  السابق  الرسمي  الناطق  نفسه  هو  صالح، 
وزارة الخارجية الجزائرية، الذي طاملا هاجم وزارة 
جانب  إلى  وقف  طاملا  إنه  بل  املغربية،  الخارجية 

إيران، واتهم الوزير املغربي بوريطة بالتضليل.
وكـــان الــجــنــرال قــايــد صــالــح قــد خــرج مؤخرا 
ليدعو الجزائريني إلى اإلسراع بتنظيم االنتخابات 
القادر  عبد  مصير  عن  السؤال  ليطرح  الرئاسية، 
هذا  الجزائر،  في  املؤقت  الدولة  رئيس  بنصالح، 
اإلعالن  أن  علما  أثــر،  أي  له  يظهر  يعد  لم  األخير 
السلطة  قبل  من  يطرح  أن  يجب  االنتخابات  عن 

السياسية وليس الجيش.
والــذي  املــؤقــت،  للرئيس  الصحي  الوضع  بني 

تتحدث بعض املصادر عن استقالته)..(، 
ــحــراك  ــة تــصــديــر ال ــني مــحــاول وبـ
افتعال  عبر  لــلــخــارج  الــجــزائــري 
الجنرال  طرف  من  املغرب  مع  حرب 
السيناريوهات  تتناسل  قايد صالح، 
حول دور الجيش الجزائري في هذه 

املرحلة، التي تم تأثيثها باعتقال 
بوتفليقة  نظام  رموز  بعض 
ــم فـــي الــســجــن،  ــه ووضــع
ــوزراء  ــ ــال رئــيــســي ال ــث أم
أويحيى،  السابقني، أحمد 
ــالل،  ــك ســ ــ ــال ــ ــد امل ــبـ وعـ
منهم  سابقني  ووزراء 
السابق  الــعــدل  وزيـــر 
ورجــال  لــوح،  الطيب 

أعمال آخرين.

 الرباط. األسبوع
ــر »األســــبــــوع«  ــديـ كـــشـــف مـ
مصطفى العلوي، بعض الجوانب 
الراحل  الفنان  في عالقة  املنسية 
الراحل  بامللك  حافظ  الحليم  عبد 
))نشأت  فقد  الــثــانــي،  الحسن 
الحليم  وعبد  الثاني  الحسن  بني 
امللك  وكان  قوية،  صداقة  حافظ، 
بصوت  كثيرا  معجبا  ــراحــل  ال
كان  الــذي  الحليم،  عبد  وغــنــاء 
ــرهــف اإلحـــســـاس لــدرجــة أن  م
به  يتعلق  رآه  أو  جالسه  من  كل 
وكأنه صديق قديم، ولكن العالقة 
الثاني  والحسن  الحليم  عبد  بني 
سرعان ما تلبدت بالغيوم، وهناك 
ــد املــطــربــني  ــأن أحـ ــول بـ ــق مــن ي
من  منزعجا  كان  الكبار  املغاربة 
البالط  فــي  الحليم  عبد  مكانة 
أن عبد  املؤكد، هو  أن  إال  امللكي، 
الجزائر  إلى  يوما  ذهب  الحليم 
الذي  الجزائري،  للنظام  وغنى 
للمغرب،  الكبير  الــعــداء  يضمر 
أغانيه  بمنع  األوامـــر  فــصــدرت 
باملغرب(( يقول مصطفى العلوي 
ــوار مـــطـــول، نــشــر على  ــ فـــي ح

صفحات جريدة »املساء«.
توتر العالقة بني امللك الحسن 
عبد  األسمر  والعندليب  الثاني 
طويال،  ــدم  ي لــم  حــافــظ،  الحليم 
حسب ما أكده قيدوم الصحافيني 
أن  أكــد  الــذي  العلوي،  مصطفى 
مصر  مع  التطبيع  دعــوات  عودة 
امللكي، عجلت  القصر  إلى محيط 
بإحياء فكرة إحياء حفالت وتبادل 
زيارات الفنانني بني البلدين، وقد 
نصيحة  حافظ  الحليم  عبد  طلب 
نصحه  ــذي  ال العلوي  مصطفى 
للملك  بصوته  رسالة  يسجل  بأن 
الرسالة  وهــي  الثاني،  الحسن 
بعد  فيما  تحولت  التي  الصوتية 

إلى أغنية »عا املغربية«.
ساهمت  املغربية«،  »عا  أغنية 
حافظ  الحليم  عــبــد  عـــودة  ــي  ف
للغناء في املغرب، ليكون أول حفل 
يحييه في املغرب، ببيت مصطفى 
العلوي، الذي نظم له حفال كبيرا 
دعا إليه ثلة من الفنانني املغاربة 
الــدكــالــي،  الــوهــاب  عــبــد  منهم 
وفتح  بلخياط،  ــهــادي  ال وعــبــد 
كلهم  شاركوا  وقــد  املــغــاري،  هلل 
على  والغناء  العزف  الحليم  عبد 
مسمع من أقطاب املغرب حينها.. 
داخــل  الحليم  عبد  ))وجود 
املحيط امللكي ونجاحه املتصاعد، 
فيه  واحــد  هدفني،  يحقق  جعله 

العذاب،  قبله  من  واآلخــر  الجنة 
األول هو تأسيسه لشركة »صوت 
من  الفنانني  بعض  رفقة  الشرق« 
أول  لتكون  بباريس،  أصدقائه 
العربية  األغاني  لتوزيع  شركة 
صديقه  هو  والثاني  أروبــا،  في 
الــيــونــانــي املــعــروف بــاملــهــدي، 
وقدمه  املغرب  إلى  به  جاء  الذي 
الحسن  امللك  وإلــى  ألصــدقــائــه، 
ــدي رغــم  ــه ــثــانــي، فــأصــبــح امل ال
الوسط  في  يعيش  يوناني،  أنــه 
حيث  املاء،  في  كالسمكة  املغربي 
في  املخملية  األوســــاط  تبنته 
الضباط  وكبار  أوفقير،  محيط 
الحليم،  بعبد  املغرمات  ونسائهم 

خفيف  شابا  كان  املهدي  أن  كما 
صداقاته،  عبر  استطاع  الــظــل، 
ــات  اتـــصـــاالت وعــالق ــربــط  ي أن 
قبل  الضباط،  بعض  مــع  مالية 
األردنــيــة  املــخــابــرات  تكشف  أن 
في  استعملت  التي  األسلحة  أن 
كان  امللكي،  القصر  على  الهجوم 
سرية  صفقة  مــوضــوع  بعضها 
املهدي،  وبــني  مستورديها  بــني 
فتم اعتقال املهدي ولم تنفعه كل 
صداقاته وعالقاته في النجاة من 
ما  حسب  مظلم)..(((،  مستقبل 
حكاه العلوي في جزء من الحوار 
جريدة  معه  أجرته  الذي  الضخم 

»املساء«.

بعد �سمت طويل.. الإعالن
 عن مدير الت�سريفات اجلديد

امللكية  التشريفات  ملدير  الغامض  التوقيف  منذ 
عن خبايا  الكشف  دون  بلحاج،  الجواد  عبد  السابق، 
إخفائه عن األنظار)...(، صدر بالغ من الديوان امللكي 
جديدا  مديرا  بلقاسم  العالي  عبد  تعيني  عن  لإلعالن 
بشكل  بها  قام  التي  املهمة  وهي  امللكية،  للتشريفات 
أخرى  أخبار  لتقول  سنة،  حوالي  منذ  لألنظار  الفت 
بأنه ضابط كبير في الجيش امللكي، للتذكير بضخامة 
موالي  الجنرال  سلفه  لدى  كانت  التي  املسؤوليات 

حفيظ العلوي.

غري بعيد من حممد ال�ساد�س..
مولي ه�سام ينوه بح�سن اجلوار )...(

 المضيق. األسبوع
أثــــــارت هــــذه الـــصـــورة 
الجميلة لألمير موالي هشام 
وهو يستجم بشاطئ املضيق 
رفقة ابنة أخيه األمير موالي 
باهية«،  »أميرتي  إسماعيل، 
وقد ظهر غير بعيد، الشاطئ 
الـــــذي يــســتــجــم بـــه املــلــك 
من  الكثير  السادس،  محمد 

التعاليق.
األمير  كتبه  تعليق  وأهــم 
موقعه  على  هــشــام  مـــوالي 
اختصر  الفيسبوك حيث  في 
ــع  ــب: ))مـ ــتـ األحـــــــداث وكـ
أمــيــرتــي بــاهــيــة، وكـــل منا 
اهــتــمــامــاتــه،  فــي  منغمس 
خالب،  واملنظر  رائع  والجو 

وحسن الجوار)...(((.
على  املعلقني  بــني  ليكون 
يونس  املعلق  الفيسبوك، 
هشام  كتب:  الذي  العمراني 
بــاحــث ومــثــقــف مــتــواضــع، 
الجامعة  في  ثقيل  وزن  وله 

األمريكية.
ليذهب معلق آخر إلى أبعد 
))خطوة  ويكتب:  ــك  ذل مــن 
طرف  مــن  محمودة  مباركة 

موالي  الدكتور  أميرنا)...( 
ترحما  صداها  وصل  هشام 
الحسن  لـــه  ــور  ــغــف امل عــلــى 
الخامس  ومحمد  الــثــانــي، 

وموالي عبد هلل((.
املعلقني  مــن  حشد  وكـــان 

على النوايا اإلصالحية للملك 
تزاحموا  قد  السادس  محمد 
على  اليومية  الصحف  فــي 
التنويه بالخطوات اإليجابية 
في طريق اإلصالح التي أعلن 

عنها محمد السادس.

عبد الحليم حافظ رفقة مدير »األسبوع« مصطفى العلوي يف بيته بالرباط 

قايد صالح

عبد العالي بلقاسم

بن كريان.. يواخذ 
العبا�س الفا�سي الذي 

تنازل لفائدة �سباط
 الرباط. األسبوع

األسبق)...(  الحكومة  رئيس  الحظ 
بن كيران، ظاهرة غياب سلفه العباس 
لرؤساء  الرسمي  السالم  عن  الفاسي، 
محمد  امللك  على  السابقني  الحكومات 
هذا  سبب  عــن  ليستفسر  الــســادس، 
السابق  الرئيس  أن  وليعرف  الغياب 
في  بكسر  أصيب  االستقالل،  لحزب 
الستدعاء  االستجابة  عن  منعه  قدمه، 

التشريفات امللكية.
فـرصـة  كيران  بن  انـتـهـزها  وقـد 
العباس  لـسـلفه  بـــــزيــارة  للـقـيـام 
أصدقائه  من  كثير  كان  الذي  الفاسي 
قد قاموا بزيارته بمناسبة العيد، حيث 
الفاسي  الرئيسان  تــبــادل 
ــران وســـائـــل  ــ ــي ــ ــن ك ــ وبـ
ــارب، خــصــوصــا  ــقـ ــتـ الـ
عــنــدمــا اســتــغــلــهــا بن 
ليقول  ــرصــة  ف كـــيـــران 
الفاسي،  للعباس 
تركت  وهكذا 
لــــنــــا ذلــــك 
ــاط..  ــبـ ــشـ الـ
عذبنا  الذي 

كثيرا.
بن كريان
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وشجرة  البيئي  املوروث  وحماية  أراضيها،  من 
اليونيسكو  منظمة  طــرف  من  املحمية  ــان  األرك

ومنظمة البيئة العاملية«.
تسييج  »رفــض  عــن  املــتــضــررون  وعبر 
كغابات  وتصنيفها  الــقــبــائــل  ــي  ــ أراض
ومحميات وضمها ملا يسمى بامللك الغابوي، 
القبائل  ــراف  ألع االعتبار  رد  إلــى  ــوا  ودع
والخالفات،  األراضي  تدبير  في  وتفعيلها 
باملصادقة  املغربية  الدولة  وطالبوا 
املتعلقة  الدولية  االتفاقيات  على 
واإلجابة  األصلية،  بالشعوب 
املتحدة  األمــم  توصيات  عن 
ــول الــتــجــريــد  ــرة حـ ــيـ األخـ
وتهجير  األراضـــــي  مــن 
الـــســـاكـــنـــة« حــســب 

البيان. 

 الرباط. األسبوع
امللكي  املستشار  فيها  ــان  ك الــتــي  ــام  األيـ فــي 

مزيان بلفقيه يضع األسس لنظام امللك محمد 
محميات  بإنشاء  ــرارا  قـ أصـــدر  ــســادس،  ال
سوس،  منطقة  في  الخنازير  لصيد  إقليمية 
وأعطيت  محمية،   600 حوالي  عددها  بلغ 
األوامر إلدارة املياه والغابات من أجل كرائها 
القانون  لينص  الخليجيني،  األقطاب  لبعض 

كل  معاقبة  على  العملية  لهذه  املنظم 
مليون  غرامة  بدفع  خنزير  قاتل 

يقتل  عندما  وطبعا  سنتيم، 
ال  مغربيا،  مواطنا  الحلوف 
ــذي جعل  ــ ــر ال ــ ــب.. األم ــاق ــع ي
الخنازير تتكاثر بأعداد مهولة، 
فــأصــبــحــت تـــخـــرب مــنــاطــق 

سوس.
ــوادث، وتــطــور  ــحـ تــكــاثــر الـ

االحتجاجات ضد الحلوف، دفع وزير الفالحة والصيد 
أوامــره  إصــدار  إلــى  مؤخرا،  أخنوش،  عزيز  البحري 
املحميات  تلك  كراء  عقود  تجديد  بعدم  العام،  للكاتب 
بوقف  األوامر  كما صدرت  بلفقيه،  مزيان  التي أسسها 
تجديد عقود كراء هذه املحميات بالنسبة ملن يطالبون 

بالتجديد.
أمالك  على  والترامي  الجائر،  الرعي  موضوع  وكان 
آالف  دفــع  قد  ســوس،  منطقة  في  املواطنني  وعــقــارات 
مظاهرات  في  الــخــروج  إلــى  »السوسيني«  املواطنني 
التراب  أنــحــاء  مختلف  عبر  مسبوقة  وغير  حــاشــدة 
الوطني، في الدار البيضاء، والرباط، وأكادير.. ووصل 
تحولت  حيث  باريس،  الفرنسية  العاصمة  إلى  مداها 
»بوغابة«،  بسياسة  للتنديد  مسيرات  إلى  املظاهرات 
في  منشورة  غير  رســوم  استعمال  إلــى  اللجوء  وكــذا 
الجريدة الرسمية، للسطو على عقارات املالك األصليني، 
وقد سبق لرئيس الحكومة السابق عبد اإلله بن كيران 
أن أنكر وجود هذه الرسوم، التي تكاد تتسبب في ثورة 
 50 حوالي  عددها  ويبلغ  تطبيقها،  في  اإلمعان  بسبب 

مرسوما.
الغابوي،  »ظهائر تحديد امللك  ويقول املتضررون أن 
اليونسكو،  من  املحمية  األركان  شجرة  حماية  وظهائر 
والقانون 13/13 املتعلق باملراعي، كلها قوانني اتخذت 
أساسا للتطاول على ممتلكات املواطنني من األراضي، 
الحقوق  مــع  تعارضها  بسبب  كبيرة  بلبلة  وتخلق 
التاريخية للسكان، وكذا من خالل تفعيلها بشكل يقضي 
االحتقان«،  رفع حدة  في  ويساهم  املنطقة،  ثروات  على 
حسب ما أكده في وقت سابق أعضاء من تنسيقية أدرار، 
هذه  ضحايا  عن  تدافع  التي  التنسيقيات  إحدى  وهي 
االنتهاكات، فباإلضافة إلى الفساد اإلداري الذي تحالف 
مع قطعان الخنزير، يسجل بعض سكان املنطقة ارتفاع 
بالقتل،  والتهديد  واالغتصاب،  الترهيب،  جرائم  وتيرة 
والزال  الساكنة،  حق  في  الرحل  قبائل  تمارسها  التي 
كما  والحماية،  باألمن  يطالبون  سوس  في  املواطنون 
يطالبون بإرجاع األوضاع إلى ما كانت عليه قبل دخول 
الخنزير  بقتل  السماح  وكذا  املنطقة،  إلى  االستعمار 
خيرات  من  االستفادة  فرصة  الساكنة  ومنح  البري، 

املنطقة، وانعكاس ذلك على الصحة والتعليم.
أدرار  »تنسيقية  رئــيــس  ــار،  ــوع أف إبــراهــيــم  وكـــان 
سوس ماسة درعة«، قد أكد في تصريحات صحفية، أن 
من  وفيدرالية  جمعية   250 لحوالي  املمثلة  التنسيقية 
الكبير  العدد  يعني  ما  الجائر،  الرعي  من  املتضررين 
للمتضررين، قد أكد أن سبب االحتقان الذي وصل إلى 
حد تنظيم مسيرة أمام البرملان، سببه »تجاوزات الرحل 
من  األراضي  نزع  والغابات  املياه  مندوبية  ومحاوالت 
السكان األصليني.. وكذا التالعب في املاليير املرصودة 
أراضــي  على  الترامي  إلــى  باإلضافة  املنطقة،  لدعم 
بظهائر  محمية  هكتار،  آالف   7 مساحتها  تتجاوز 

ووثائق سلطانية«.
أبعادا  اتخذ  أن  أراضي سوس، سبق  ملف  أن  يذكر 
خطيرة، من خالل تنظيم مسيرة كبرى بالدار البيضاء 
ألف   20 بـ  فيها  املشاركني  عدد  قدر  املاضية،  السنة 
بعدة  املسيرة،  عقب  الصادر  البيان  ويطالب  مشارك، 
إجراءات تبدأ في املغرب وتنتهي في األمم املتحدة)..(، 
للمياه  السامية  املندوبية  بـ»حل  البيان  طالب  حيث 
البيئي  القطاع  تدبير  صالحية  وإســنــاد  والــغــابــات، 
القبلي  العرف  تراعي  منتخبة  مجالس  إلى  والغابوي 
كمصدر من مصادر التشريع«، كما طالب البيان بـ»إلغاء 
الظهائر االستعمارية السالبة ألراضي السكان األصليني، 
وتعويض  وقــوانــني،  مراسيم  من  عليها  بني  ما  وكــل 
ونهج  الضرر،  جبر  مبدأ  أساس  على  منها  املتضررين 
مقاربة تشاركية في التشريع مع القبائل حتى تتالءم مع 
ساكنة  استفادة  وكذا ضمان  السوسيوثقافية،  بنياتها 
الثروات  استخراج  ناتج  من  القبلية من حقها  املناطق 

»الحلوف« يتحالف مع الفساد ضد سكان سوس

ال�شوا�شا يطالبون باإغالق املحميات اخلليجية التي اأ�ش�شها امل�شت�شار مزيان بلفقيه

تحت األضواء

مواطنون يتظاهرون من أجل حق سكان سوس يف أراضيهم مزيان بلفقيه 



كواليس األخبار

مقرتح لإبعاد وزارة الداخلية عن ملفات البناء
 يف العامل القروي

العدد:  1039الخميس  05 شتنبر 2019 4

 الرباط. األسبوع
ــود  ــق ــوات وع ــنـ ــد سـ ــع ب
حول  والــجــدل  النقاش  من 
العالم  فــي  البناء  مشاكل 
الــــقــــروي، بــســبــب املــنــع 
التي  الصارمة  والــشــروط 
تدخل  الــقــوانــن،  تفرضها 
واملعاصرة  األصــالــة  فريق 
قانون  بمقترح  ــرة،  م ألول 
بإلغاء  خــالــه  مــن  يطالب 
القانوني  الترخيص  نظام 
البناء  مجال  فــي  الــصــارم 
في  القانون  يفرضه  ــذي  ال

العالم القروي.
وطالب »البام« في مقترحه 
القانون  بــتــجــاوز  الــجــديــد 
الحالي الذي جاء بعد زلزال 
ــذي فــرض  ــ الــحــســيــمــة والـ
شروطا صعبة على القروين 
عن  صــرامــة  تقل  ال  للبناء 
الفرق  رغــم  املدينة،  شــروط 
فـــي طــــرق الــعــيــش وفــي 
املدينة  بــن  السكن  ظــروف 
مقترح  أجاز  حيث  والقرية، 
البناء  تشييد  ــرار«  ــجـ »الـ
املخصص للسكن الفردي أو 
العائلي بالعالم القروي دون 
كما  الرخصة  على  الحصول 
هو معمول به اليوم، واكتفى 
املهندس  أعده  الذي  املقترح 
ــيــس  الــطــوبــوغــرافــي ورئ
البرملاني  السابق،  الفريق 

محمد اشرورو، بوضع طلب 
الجماعة،  لدى  للبناء  وملف 
تتدخل  رخصة  طلب  وليس 
ــة  ــي ــداخــل ال وزارة  فــيــهــا 
والـــجـــمـــاعـــة واملـــهـــنـــدس 
والوكالة الحضرية باملدينة، 
وبعد  الشروط،  من  وغيرها 
يشرع  شهر،  أجــل  انقضاء 
البناء،  فــي  بــاألمــر  املعني 
في  الكاملة  الحرية  ترك  مع 
االستعانة بمهندس معماري 

إن هــذا  بـــل  ــا،  ــه ــدم ع مـــن 
املقترح فرض على الجماعة 
تقنية  مــســاعــدة  تــقــدم  أن 
مجانية للراغبن في البناء، 
كما دعا مقترح »البام« الذي 
»األســبــوع«  جــريــدة  تتوفر 
على نسخة منه، إلى القطع 
التوفر  ــرورة  ضـ ــرط  ش مــع 
على مساحة هكتار كامل من 
أجل رخصة البناء، وجعلها 
فقط في 200 متر مربع، كما 

ضرورة  شرط  املقترح  أبعد 
ــاء  امل بشبكة  ــزل  ــن امل ربـــط 
والصرف  للشرب  الصالح 
توفر  ضــرورة  بل  الصحي، 
فهل  فقط،  الصحة  ضمانات 
املقترح  هذا  الحكومة  تقبل 
ــود من  ــق ــع ــدا ل ــ وتـــضـــع ح
الحرب السرية والعلنية بن 
واملقدمن  والشيوخ  القياد 
مجال  بشأن  القروين  وبن 

البناء؟

اأرقام قيا�سية يف الإقبال على التجنيد الإجباري حترج احلقوقيني 
 الرباط. األسبوع

التصريحات  كــل  عكس  على 
الحقوقية  والحمات  اإلعامية 
ــون الــخــدمــة  ــ ــة، مـــن ك ــق ــســاب ال
إلى  الــدولــة  ستدفع  العسكرية 
ــن شـــبـــاب مــغــاربــة  ــحــث عـ ــب ال
إلجبارهم على التجنيد اإلجباري، 
عاشت مختلف الثكنات العسكرية 
استقبال  لغرض  خصصت  التي 
ــؤالء الــشــبــاب اكــتــظــاظــا غير  هـ

منتظر.
ــال مــصــدر جــد مــطــلــع، أن  وقـ
الذي  الشباب  من  الهائل  الحجم 
فاق العدد املطلوب بمئات اآلالف، 
العسكرية،  املؤسسة  يفاجئ  لم 
العدة  ألنها كانت تتوقعه وأعدت 
تجربة  للمؤسسة  وألن  ــك،  ــذل ل
أربعن سنة في هذا املجال، وتعلم 
ورغبتهم  شبابنا  حاجة  جيدا 
الــكــبــيــرة فـــي االســـتـــفـــادة مما 
عكس  على  الخدمة،  هــذه  تقدمه 
وبعض  الحقوقين  تخوفات  كل 
العملية  هذه  كون  من  البرملانين 

الشباب  لقلة  إجبارية  ستكون 
الحسابات،  لتصفية  أو  الراغبن 

أو ما شابه ذلك.
وأوضح املصدر ذاته، أن الذي 
بالنسبة  حقيقية  مفاجأة  شكل 
وملختلف  العسكرية  للمؤسسة 
االختياري  اإلقبال  هو  املتتبعن، 
للفتيات  اإلرادي  والــتــطــوعــي 
املــغــربــيــات وبــكــثــرة عــلــى هــذه 

جعلها  القانون  أن  رغم  الخدمة، 
وليست  واخــتــيــاريــة  تطوعية 
ورغم  لإلناث،  بالنسبة  إجبارية 
ذلك فاق الطلب العرض املخصص 

لهن.  
»األســبــوع«  ــك، سجلت  ذل إلــى 
الكثير  صفوف  في  كبيرة  حسرة 
وكذلك  أقصي،  الذي  الشباب  من 
واألمهات  اآلبــاء  من  عدد  حسرة 

لتمكن  ــوة  ق بكل  ســعــوا  الــذيــن 
أبنائهم من هذه الخدمة، حتى أن 
منهم من كان يقصد برملانيي األمة 
وعدد من األعيان والوجهاء قصد 
هذه  في  أبنائهم  لقبول  الوساطة 
»الفرصة« بالنسبة إليهم، لتنتشل 

أبناءهم من البطالة.
إدارة  أن  بـالـذكـر،  والـــــجــديــر 
تمسكت  قد  كانت  الوطني  الدفاع 
لتدريب  كاملة  سنة  بمدة  بقوة 
على  تنقسم  املــجــنــديــن،  ــؤالء  هـ
تخصص  األولى  املرحلة  مراحل، 
والعسكرية  البدنية  للتداريب 
مختلف  في  العمل  بها  الجاري 
ثم  الــعــالــم،  وجــيــوش  الثكنات 
املهني  التكوين  مرحلة  بعدها 
كالكهرباء  معن،  تخصص  فــي 
واملـــيـــكـــانـــيـــك واملــعــلــومــيــات 
واألعمال  والنجارة  والخراطة 
االجتماعية واإلسعافات، وغيرها 
من التخصصات بما فيها العلمية 
العالية حسب الشهادات املحصل 
عليها والتي ستمنح رتبا عسكرية 

مختلفة كذلك للمتدربن.

وفاة قطب املهند�سني عثمان ختو�ش

حزب ال�ستقالل يرف�ش امل�ساركة 
يف حكومة العثماين

الرباط. األسبوع
قـــال مــصــدر مــقــرب مــن نــزار 
ــن الـــعـــام لــحــزب  ــ ــة األم ــرك ــب ال
قطع  األخير  هذا  أن  االستقال، 
الحكومة  رئيس  على  الطريق 
ورغبة  العثماني  الــديــن  سعد 
في  والتنمية  الــعــدالــة  قــيــادات 
عال  بــحــزب  حكومتهم  ترميم 

الفاسي.
وأوضح املصدر ذاته، أن البركة 
االستقال  حزب  قيادات  وجميع 
الرشيد،  ولــد  حمدي  فيهم  بمن 
دخول  عن  حديث  كل  يرفضون 
التعديل  في  العثماني  حكومة 
على  وأجمعوا  املقبل،  الحكومي 
رفــض أي دعــوة في هــذا الوقت 
هذا  في  العثماني  من  تأتي  قد 
االستقال  أن  املوضوع، مؤكدين 
ــور«  ــســوك ــكــون عــجــلــة »ال لــن ي

لسيارة الحكومة.

ــدر،  ــصـ وأضـــــــاف نـــفـــس املـ
لحزب  التنفيذية  اللجنة  أن 
األيـــام  ــي  ف تستعد  االســتــقــال 
باغ  ــدار  إلصـ املقبلة،  القليلة 
ســيــاســي رســمــي وحــاســم في 
االستقال  بقاء  يؤكد  املوضوع، 
في صفوف »املعارضة الوطنية«، 
وشروعه في اإلعداد الجيد ملحطة 
انتخابات 2021 التي يراهن على 
إخــوان  شــروع  بعد  اكتساحها 
التهييء  فــي  الفهري  الفاسي 
للعودة لحزب »السي عال« رفقة 
والرأسمالين  الفاسين  جميع 
قد  كانوا  بعدما  واالقتصادين، 
التشهير  حملة  بسبب  غـــادروه 
حقهم  في  قادها  التي  والتطهير 
الــســابــق حميد  ــام  ــع ال ــن  ــ األم
بـ»مقر  كان يصفهم  الذي  شباط، 
باب العزيزية الذي يجب تحريره 
من الفاسين« يقول املصدر ذاته.

هل تتدخل الدولة للقطع 
مع الديكتاتوريات احلزبية؟

 الرباط. األسبوع
الذي  األخير،  العرش  خطاب  بعد  مباشرة 
أعلن من خاله ملك الباد دخول املغرب مرحلة 
النخب  في  شاما  تغييرا  تتطلب  جــديــدة، 
السياسية،  الهيئات  وفــي  الحكومة  داخــل 
انطلق نقاش قوي داخل مختلف الصالونات 
السياسية حول كيفية تنزيل هذا األمر امللكي، 
خاصة على مستوى تغيير النخب السياسية 

والحزبية.
هذا  مــن  جـــزءا  حضر  مطلع  جــد  مــصــدر 
النقاش  هــذا  أن  لـــ»األســبــوع«  أكــد  النقاش، 
املرة  هذه  واضحا  كان  امللكي  القرار  بأن  أقر 
أن  غير  الحزبية،  القيادات  تغيير  بضرورة 
وهل  ذلك؟  يمكن  كيف  هو  املطروح،  السؤال 
أم  الحزبية،  القيادات  بجميع  األمــر  يتعلق 

ببعضها فقط؟
وأكد املصدر ذاته، أن النقاش أكد أن خطاب 
امللك لم يكن يقصد األحزاب السياسية وحدها، 
الكفاءات  تجديد  خطاب  إليها  وجــه  والتي 
موجه  بل هو  مناسبة،  من  أكثر  في  والنخب 
لوزارة الداخلية وللمجلس األعلى للحسابات 
التي  املؤسسات  وملختلف  العامة،  وللنيابة 
حيث  السياسية،  األحـــزاب  مــع  عــاقــة  لها 
القريب  في  املغرب  دخــول  الباد  ملك  حسم 
إلى مرحلة جديدة، وربط هذا الدخول بتغيير 
مستقبل  رهــن  يتم  ولــن  السياسية،  النخب 
ترحل  أن  فإما  النخب،  هذه  بأنانية  املغرب 
وخاصة  القانون،  خرق  عن  وتتوقف  إراديــا 
في  العشوائي  والتصرف  األحـــزاب  قانون 
الداخلية،  وزارة  دعم  خال  من  الدولة  مالية 
خط  الخط،  على  الداخلية  وزارة  دخول  وإما 

الصرامة في تطبيق قانون األحزاب.
يستبعد  لــم  فــإنــه  املــصــدر،  ذات  وحــســب 
في  العاجل  القريب  فــي  الداخلية  شـــروع 
القانون،  التي ال تحترم  إنذار األحزاب  بداية 
آجالها  في  مؤسساتها  اجتماعات  تعقد  وال 
داخل  عليها  املنصوص  الصارمة  وبالشروط 
القانون، وأيضا تلك التي ال تحترم التواريخ 
واجتماعاتها  الوطنية  ملؤتمراتها  املحددة 
املحددة في القوانن الداخلية لها، فهل تشرع 
الداخلية في تغيير النخب الديكتاتورية داخل 

األحزاب؟ 

فــقــد مــجــال املــعــادن 
ــرول، قــطــب  ــ ــتـ ــ ــبـ ــ والـ
العام  الكاتب  املــجــال، 
املعادن  لوزارة  السابق 
والرياضة،  والشبيبة 
املــــــرحــــــوم عـــثـــمـــان 
شيعته  ــذي  ال ختوش، 
إلــى قــبــره حــشــود من 
العليا  األطــر  أصدقائه 
فـــي االخــتــصــاصــات 

الحكومية.
وأسكنه  هلل  رحــمــه 
ــزاء  وع جناته،  جميل 
فاطمة،  السيدة  لحرمه 

وولده كريم.
إليه  ــا  وإنـ لـله  إنـــا 

راجعون.

اشرورولفتيت

الربكةولد الرشيد

 الرباط. األسبوع
أن  مطلع،  قال مصدر حكومي جد 
الــذي  الحكومي  التعديل  مــوضــوع 
تعليماته  الباد  ملك  بشأنه  أصــدر 
لم يراوح  العرش األخير،  في خطاب 
مكانه بعد حتى حدود اليوم، بسبب 
بـــوادر خــافــات حــادة بــن مكونات 
هذا  بخصوص  الحكومية  األغلبية 

املوضوع.
والحكومة  األغلبية  رئيس  أن  ذلك 
بعد  يفتح  لم  العثماني،  الدين  سعد 
األغلبية  زعماء  مع  مباشرا  حــوارا 
أن  املنتظر  من  إنه  بل  املوضوع،  في 
املقبل في عقد  يشرع خال األسبوع 
فقط  أعــد  وأنــه  هــؤالء،  لقاء مع  أول 
والتنمية  العدالة  من  قيادات  رفقة 

يتعلق  املوضوع،  في  وحيدا  تصورا 
حيث  املقبلة،  الحكومية  بالهندسة 
الجديدة  الحكومة  هندسة  في  حسم 
30 حقيبة وزارية  التي ستتكون من 
الحقائب  تجميع  خــال  مــن  فــقــط، 
الوزارية والتخلي عن كتابات الدولة 
الذي  املصدر،  نفس  يضيف  نهائيا، 
التصور  هذا  أعد  العثماني  أن  أكد 
بخصوصه  وحصل  مغلقة  دائرة  في 
التطرق  دون  األخضر  الضوء  على 
العام  اإلطــار  تحديد  فقط  لألسماء، 
سيعرضها  التي  الجديدة  للهيكلة 
األسبوع  فــي  األغلبية  زعــمــاء  على 
قبل  عليها،  املــوافــقــة  قصد  الــقــادم 
االنتقال إلى األسماء والكفاءات وعدد 
الحقائب التي سيحتفظ بها كل حزب 

داخل التركيبة الحكومية املقبلة.

اختزال احلكومة يف 30 وزيرا



تكر�ر جتربة »�آخر �ساعة«

 الرباط. األسبوع
القيادي  العدل  وزير  وجد 
لألحرار  الوطني  التجمع  في 
مــحــمــد أوجـــــار، نــفــســه في 
بــســبــب حجم  كــبــيــر  ــرج  حــ
الشكايات والوساطات وحتى 
تلقاها  الــتــي  االحــتــجــاجــات 
نتائج  إعـــان  بعد  مباشرة 
امتحانات أهلية مزاولة مهنة 
خال   2019 لسنة  املحاماة 

شهر يوليوز املاضي.
ــرب من  ــق ــال مــصــدر م ــ وق
الوزير أوجار، أن هذا األخير 
الشكايات  مــن  سيا  تلقى 
واالحتجاجات،  والتظلمات 
ومن  برملانيني  مــن  السيما 
لقاءاته  كل  في  وأعيان  آبــاء 
ــول مــوضــوع  ــرة، حـ ــيـ األخـ

ارتـــفـــاع تــكــالــيــف رســوم 
في  املــتــفــوقــني  تسجيل 
املحاماة،  مهنة  مــزاولــة 

عند  فاقت  والتي 
هيئات  بعض 
 10 املحامني 

مـــــايـــــني 
ســـنـــتـــيـــم 
ــب  ــ ــواج ــ ك
لانضمام 
إلــــــــــــــى 

ــة  ــ ــئ ــ ــي ــ ــه ــ ال
ــة  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــواصـ ــ ــ ملـ
وهو  الــتــدريــب، 

ــذي طــرح صعوبات  ال ــر  األم
الطلبة  من  الكثير  لدى  عدة 
املــتــفــوقــني، حــيــث طــالــبــوه 
حد  لوضع  قانونيا  بالتدخل 
التكاليف  لهذه  قانوني  وحل 
إلى  األمــر  رفــع  أو  الباهظة، 
حل  إليجاد  الحكومة  رئيس 
واملعضلة  اإلشكالية  لــهــذه 
في  منيعا  ســدا  باتت  التي 
أبناء  الغد من  وجه محاميي 

الفقراء.
أن  املصدر،  نفس  وأضاف 
أوجار رد على هذه التدخات، 
ــات املــحــامــني  ــئ ــي بـــكـــون ه
وعن  الــــوزارة  عــن  مستقلة 
الحكومة في تدبير شؤونها، 
عنه  يــمــنــع  الــقــانــون  وأن 
املوضوع،  هــذا  في  التدخل 
وبرملانيي  نــواب  داعيا 
من  التدخل  إلــى  ــة  األم
يملكونه  بما  طرفهم 
وسن  تشريع  حق  من 
القوانني  مقترحات 
شأنها  من  والتي 
لهذه  حــد  وضــع 
ــاة الــتــي  ــان ــع امل
بعض  جــعــلــت 
الفقراء  أبناء 
املتفوقني  من 
فـــي املــهــنــة 
يـــتـــأخـــرون 
عــــــــــــــــــن 
مــواصــلــة 

�سكايات غري م�سبوقة لوزير العدل
اأبناء الفقراء ينجحون يف امتحانات 

املحاماة والفقر ي�سقطهم

�سراع ت�سريعي بني الداخلية وحزب العدالة والتنمية
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اأخنو�ش يخلق وكالة اإعالمية خا�سة لتلميع �سورته
 الرباط. األسبوع

ــي  ــام قــــال مـــصـــدر إع
عام  ــني  أم أن  مطلع،  جــد 
لألحرار،  الوطني  التجمع 
يعتبر  ال  أخــنــوش،  عزيز 
التي  الــنــخــب  ــن  م نفسه 
الحزب  من  الرحيل  عليها 
الخطاب  بعد  والحكومة 
ــر، ذلـــك أنــه  ــي املــلــكــي األخ
واصل حث قيادات ووزراء 
ــداد  ــع ــه عــلــى االســت ــزب ح
السياسي  للدخول  بقوة 
لن  الذي  املقبل،  والبرملاني 
على  تغيير  أي  فيه  يطرأ 
وضـــع وقـــوة »الــحــمــامــة« 
العثماني،  حكومة  داخــل 
يقول  أحمر«  »خط  ذلك  ألن 

أخنوش إلخوانه.
وأوضـــح املــصــدر ذاتــه، 
أن أخنوش في لقاء مؤخرا 

قياديي  جــمــع  ــاط،  ــرب ــال ب
الحزب على هامش مناسبة 
ــى  ــم إل ــ ــاه ــ ــة، ودع ــاصـ خـ

التركيز على قيادة الحكومة 
بقوة  والعمل   2021 سنة 
لــربــح رهـــان هــذه املحطة 

دون  اآلن  مــن  التاريخية 
االنــتــبــاه إلـــى الــخــصــوم، 
وأن  »املشوشني«،  إلــى  أو 

األحرار  مستقبل  املستقبل 
دون منازع.

ــمــت  ــى ذلــــــــك، عــل ــ ــ إلـ
»األسبوع« أن عزيز أخنوش 
ــة إعــامــيــة  ــالـ أنـــشـــأ وكـ
جلب  خاصة،  وتواصلية 
وتقنيني  صحفيني  إليها 
ومهنيني في مجال اإلعام 
متخصصني  والــتــواصــل 
مواقع  داخـــل  النشر  فــي 
ــواصــل االجــتــمــاعــي،  ــت ال
صورته  تسويق  لتحاول 
املشهد  داخـــل  مــن جــديــد 
مختلف  وداخــل  اإلعامي 
ــل  ــواصــ ــ ــت ــ وســـــائـــــل ال
يكون  فهل  االجــتــمــاعــي.. 
هو  التجربة  هــذه  مصير 
النجاح، أم أن مصيرها ال 
تجربة  مصير  عن  يختلف 
أسسها  التي  ساعة«  »آخر 

العماري)..(؟ 

 الرباط. األسبوع
نجح وزير الداخلية، عبد الوافي 
قانون جد مهم  تمرير  في  لفتيت، 
الحكومة  مجلس  اجتماع  خــال 
إحــداث  بقانون  يتعلق  األخــيــر، 
لألعمال  كبيرة  جمعية  وخــلــق 
بموظفي  ستعنى  االجتماعية 

وموظفات الجماعات الترابية.
وقال مصدر جد مطلع، أن وزارة 
كانت تشتغل على  التي  الداخلية 
رفعت  مــدة،  منذ  املــوضــوع  هــذا 
ــداد هــذا املــشــروع  مــن ســرعــة إعـ
مجلس  داخل  للمصادقة  وتقديمه 
الحكومة قبل إحالته على البرملان، 
العدالة  حزب  دخول  بسبب  وذلك 

وشروعه  الخط  على  والتنمية 
بمجلس  قانون  مقترح  وضع  في 
هذه  إحـــداث  يهم  املستشارين 

املؤسسة.
ملا  الــداخــلــيــة  وزارة  أن  غــيــر 
ــوضــح املــصــدر  عــلــمــت بــذلــك، ي
قصوى  وبسرعة  أشــرفــت  ذاتـــه، 
نظرا  القانون،  هــذا  تمرير  على 
الخطيرة،  السياسية  لحساسيته 
مختلف  على  القوي  وانعكاسه 
موظفي الجماعات الترابية الذين 
من جميع  الرؤساء  مع  يشتغلون 
وبالتالي،  السياسية،  األطــيــاف 
ــر قــابــل  ــف ســاخــن غــي ــهــو مــل ف
للمزايدات والصراعات السياسية، 

الوصية  ــوزارة  ــ ال تدخلت  لذلك 
موظفي  لـ»انتشال«  القطاع  على 
الخاضعني  الجماعات  وموظفات 
ــة  ــاع ــجــم ــة رؤســـــــاء ال ــط ــســل ل
»السياسيني« وتبنت امللف وأعدته 
املاضي،  الخميس  يــوم  وقدمته 
على  ليس  الطريق  بذلك  وقطعت 
فحسب،  والتنمية  العدالة  حزب 
الــصــراعــات  جميع  على  وإنــمــا 
برمتها  األحزاب  بني  السياسوية 

في هذا امللف.
القانون  أن  بــالــذكــر،  الجدير 
عليه  الــــذي صـــادقـــت  ــد  ــجــدي ال
وزارة  بــه  وجــــاءت  الــحــكــومــة، 
املاضي،  غشت   29 يوم  الداخلية 

مؤسسة  ــداث  ــ إحـ إلـــى  يــســعــى 
لألعمال االجتماعية خاصة بأزيد 
وموظفة  مــوظــف  ــف  أل  150 مــن 
بــقــطــاع الــجــمــاعــات الــتــرابــيــة، 
ستسعى لتقديم خدمات اجتماعية 
ــؤالء املــوظــفــني في  ــه مــتــنــوعــة ل
والتعليم  والسكن  الصحة  مجال 
والترفيه وغيرها، من خال إبرام 
شراكة  التفاقيات  املؤسسة  هذه 
مع األبناك وغيرها من املؤسسات، 
لهذه  أقل  بفوائد  قــروض  لتقديم 
الفئة، وغيرها من الخدمات كما هو 
املؤسسات  لباقي  بالنسبة  الشأن 
املماثلة في قطاع الصحة والتعليم 

واألمن وغيرها.

ما خفي
كان  أعظم

ما إن بدأت حركة السياحة في املغرب 
انطلق  حتى  التحسن،  بعض  تعرف 
الغير  االستغال  في  السياحة  أقطاب 
نواحي  فــي  فــنــدق  تــصــوروا  معقول. 
لليلة  الواحدة  الغرفة  يكري  بوزنيقة 
وفندق  درهـــم،  آالف  بثاثة  الــواحــدة 
لليلة  درهــم  آالف  بأربعة  الوليدية  في 

واحدة.

لقطب  الفيسبوك  مــؤســســة  كتبت 
الدين  نــور  األستاذ  املغربي،  القضاء 
في  مــقــالــه  عــلــى  لتهنئته  ــاحــي،  ــري ال
وخمسمائة  ألــف  تلقى  ــوع«،  ــبـ »األسـ
قــراء  مــن طــرف  الــرضــى  تعبيرات  مــن 
ــاذ  ــرد عــلــيــهــم األســت ــي الــفــيــســبــوك، ل
ــصــوت عــالــي  ــا ب ــه ــول الـــريـــاحـــي.. أق

للفيسبوك: أنا كذلك أحبكم.

يرفض  االستقرار)...(،  عــهــد  ــي  ف
أن  السعيدية  شاطئ  في  سيارة  سائق 
السيارات،  لحارس  دراهم  يدفع خمسة 
موقف  وكان  السيارة،  قتل سائق  الذي 
فرض  قد  املضيق  مدينة  في  للسيارات 
دخلت  سيارة  كل  على  درهما  عشرين 

املوقف سواء وقفت أو غادرت.

عن  اعمارة  النقل  وزير  أعلن  عندما 
لشراء  مليارا   30 بقيمة  صفقة  عقد 
السيارات،  ملراقبة  رادار  خمسمائة 
تساءل املعلقون: هل ستسترجع الدولة 
فقط  أنها  أم  املخالفات،  من  مليارا   30

الرغبة في صرف ثاثني مليارا؟

وفاة  حادثة  في  املورط  العام  الكاتب 
تركه  على  نــدم  عــامــة،  الغير  الكاتبة 
لحزب التقدم وانضمامه لحزب األحرار. 
من  يعمل شيئا  لم  الذي  األحــرار  حزب 

أجل إنقاذ الكاتب العام من ورطته.

فوجئ الرئيس بن كيران وهو يخاطب 
ال  الشباب  ــؤالء  ه بــأن  حــزبــه،  شبيبة 
يعرفون شيئا عن البهائية، وال يعرفون 
فاضطر  فبراير،   20 أحــداث  عن  شيئا 
ليقول لهم عدة مرات: ما فهمتيو والو، 

سيرو تراجعوا درسكم.

أخطر تدخل من نوعه في آخر اجتماع 
ــحــاد  االت ــحــزب  ل ــوطــنــي  ال للمجلس 
مسؤول  عنه  عبر  ما  هو  االشتراكي، 
ــحــزب، مــن خال  ــام ال ســابــق فــي إعـ
املايني  مئات  مصير  حــول  تــســاؤالت 
ــام  »اإلع فــي حساب  جــردهــا  تــم  التي 
الحزبي« في زمن الخاف)..( ولم يقدم 

أي تقرير بشأنها إلى حدود الساعة.

بالتقسيط  الجرائد  باعة  يفهم  لــم 
الذي  زميلهم،  مع  حدث  ما  الرباط  في 
اختفى منذ أيام عن األنظار، قبل العثور 
بــأحــد غــرف  فــي حــالــة حــرجــة،  عليه 
الجامعي  باملستشفى  املركزة  العناية 
نوعية  اآلن  لحد  وتجهل  السويسي، 
الحادثة التي تعرض لها املعني باألمر، 
نظرا  بــزيــارتــه  السماح  عــدم  ظــل  فــي 

لوضعه الصحي الحرج.

»الفضيحة  ــرار  أسـ بعد  تكشف  لــم 
الكاتب  تــورط  احتمال  حــول  الكبرى« 
العام لوزارة الصحة في قضية أخاقية 
بعد أن تحدثت الصحافة عن خافه مع 
قبل  بأكادير،  الفنادق  أحد  في  امــرأة، 
الزالت  لدواعي  األخيرة،  هذه  تقدم  أن 
برمي  انتحار  محاولة  على  مجهولة، 

نفسها من شرفة إحدى الغرف.

التهامات التي متهد لإعفاء الطالبي 
العلمي من احلكومة

 الرباط. األسبوع
ــاد ملف  ــ ع ــة،  ــاجــئ ــف م ــورة  ــصـ بـ
العلمي،  الــطــالــبــي  رشــيــد  ــر  ــوزي ال
الوطني  التجمع  حزب  في  القيادي 
لألحرار، لواجهة الساحة السياسية 
األخيرة،  اآلونة  في  بقوة  واإلعامية 
ليس من باب تدبيره لقطاع الشباب 
التي  اإلفريقية  ولأللعاب  والرياضة 
من  ولكن  مؤخرا،  بادنا  احتضنتها 
على  جديد  من  الضوء  تسليط  باب 
شبهات تورطه في الكثير من امللفات 

املالية.
مصدر جد مطلع من حزب األحرار، 
كشف لـ»األسبوع« أن ما يجري اليوم 
مثل  العلمي،  الطالبي  بخصوص 
الــنــار، حيث  يسبق  الــذي  الــدخــان 
عودة ملف التهرب الضريبي العالق 
في ذمته، والحديث عن قرب الشروع 
القضائي ضده من  الحكم  تنفيذ  في 
على  والحجز  الضرائب  إدارة  طرف 
يعود  ملف  في  وأجــرتــه،  ممتلكاته 
جطو  حكومة  في  استوزاره  قبل  ملا 

كوزير للشؤون العامة، وأيضا 
بــخــصــوص مــلــفــات أخـــرى 
ملجلس  رئيسا  كــان  حينما 
النواب، تتعلق بشبهة تبذير 
مايني الدراهم في دراسات 

شــكــلــيــة مـــن طــرف 
مــكــتــب دراســـــات 
ــرد  ــف ــت مـــعـــني اس

الصفقات،  بكل 
ــت تــلــك  ــلـ وظـ
ــات  ــ ــدراس ــ ال
الرفوف  في 

حني غادر املجلس، بل منها ما رمي 
املجلس  موظفو  ــام  وق القمامة  في 
من  العمل  بذلك  برملانيني  من  ولجنة 
جديد وبشكل مجاني، كما هو الشأن 
الداخلي  النظام  لتعديل  بالنسبة 

ملجلس النواب.
الحد،  هــذا  عند  يقف  لــم  ــر  واألمـ
يضيف املصدر ذاته، الذي لم يستبعد 
أن يكون رأس رشيد الطالبي العلمي 
الوطني  التجمع  حــزب  نصيب  هو 
املقبلة،  التطهير  حملة  من  لألحرار 
خاصة وأنه حاليا يدور الحديث عن 
وجود أسهم عديدة للطالبي في عدة 
شركات تشتغل مباشرة مع القطاعات 
قطاع  آخــرهــا  عليها،  يشرف  التي 
الخصوص  على  ومنها  الرياضة، 
الطعن واملتابعة القضائية من طرف 
صفقة  فــي  طعنت  منافسة،  شركة 
ببادنا  اإلفريقية  األلــعــاب  تنظيم 
والذي فوت لشركة بعينها بأزيد من 

400 مليون سنتيم.
من  مقرب  مصدر  نفى  ــك،  ذل إلــى 
هذه  كــل  العلمي،  الطالبي  رشــيــد 
مجرد  واعــتــبــرهــا  االتــهــامــات، 
تصفية حسابات سياسية داخل 
في  الطالبي،  مع  التجمع  حزب 
امللك  بعد خطاب  ما  إطار حرب 
القيادات  تجديد  ــى  إل ــداعــي  ال
السياسية،  والــكــفــاءات 
تصفية  حقا  هــي  فهل 
الــــحــــســــابــــات 
أم  ــة،  ــي ــاس ــي ــس ال
ــرار  ــ نــصــيــب األحـ
التطهير  حملة  من 

القادمة؟

 أخنوش

 أوجار
الطالبي العلمي
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القب�ص على ل�ص حاول �سرقة 
بنك املغرب
●  العيون. األسبوع 

حدود  في  العيون،  أمن  بوالية  الشرطة  عناصر  تمكنت 
الساعة السادسة والنصف من صباح يوم الثالثاء األخير، 
ذوي  من  سنة،   24 العمر  من  يبلغ  شخص  توقيف  من 
السوابق القضائية في السرقة، وذلك لالشتباه في تورطه 
داخل مؤسسة  من  التسلق  السرقة عن طريق  في محاولة 

مالية.
عناصر  أن  الوطني،  لألمن  العامة  للمديرية  بالغ  وذكر 
العيون،  بمدينة  املغرب  بنك  بمقر  العاملني  الخاص  األمن 
بالحراسة،  املكلفني  الوطني  األمــن  موظفي  مع  بتنسيق 
كانوا قد ضبطوا املشتبه فيه متلبسا بمحاولة ولوج مقر 
املؤسسة املذكورة عن طريق التسلق بغرض السرقة، حيث 
تم العثور بحوزته على حقيبة تحتوي على أدوات حديدية 
تستعمل في كسر األقفال، وآلة كهربائية لتقطيع القضبان 

الحديدية، فضال عن قفازات.
وأضاف املصدر ذاته، أنه تم االحتفاظ باملشتبه فيه تحت 
يجري  الذي  البحث  إشارة  رهن  النظرية  الحراسة  تدابير 
عن  للكشف  وذلك  املختصة،  العامة  النيابة  إشراف  تحت 
جميع ظروف ومالبسات هذه القضية، وتحديد كافة األفعال 

اإلجرامية املحتملة املنسوبة للمعني باألمر.

حماولة اقتحام مقر اإبراهيم غايل يف الرابوين

●  عبد اهلل جداد. األسبوع   
الجزائرية  الجمارك  شددت 
فــي عــدة مــوانــئ ومــطــارات، 
تطبيق إجراءات عدم السماح 
من  القادمني  للصحراويني 
بمغادرة  تــنــدوف  مخيمات 
قضية  بسبب  ــك  وذل الــبــالد، 
استوردها  التي  السيارات 
بلدان  عدة  من  منهم  العديد 
إعادتها  تتم  ــم  ول ــة  ــي أوروب
القوانني  ذلك  على  تنص  كما 
هذه  حيازة  رغم  الجزائرية، 
السيارات على تصريح خاص 
بـــ»الــجــمــارك  يسمى  مــا  مــن 
أثارت  والتي  الصحراوية«، 
لدى  مرة  من  أكثر  الشبهات 
حتى  الجزائرية،  السلطات 
قررت شرطة الحدود منع كل 
مسافر دخل بسيارة ولم يعد 

بها، من الخروج.
تلغي  الــــقــــرار،  وبـــهـــذا 
الجزائر كل وثائق ما يسمى 

بـــ»الــجــمــارك الــصــحــراويــة« 
فــي خــطــوة لــعــدم االعــتــراف 
بعد  وسلطاتها  بإجراءاتها 
قطاع  فــي  التسويق  ظــل  أن 
السيارات أحد أنواع التجارة 

واملشرعة  أبوابها  املفتوحة 
في وجه أعضاء البوليساريو 
أن  إال  بــأخــرى،  أو  بطريقة 
والجزائر  الجبهة  من  أطرافا 
وأســاءوا  الفرصة  استغلوا 

نتيجة  لتكون  استخدامها، 
بإالمكان  يعد  لــم  ــه  أن ذلـــك، 
ستمضي  وإال  املخيم  ــارة  زي
ــوات الــعــمــر في  أقــصــى ســن

السجن.

●   األسبوع   
الــذائــع  الذهيبية  سجن  يضم 
ما  لــحــمــادة،  بمخيمات  الصيت 
يقارب 58 سجينا، وهو رقم مرتفع 
االستيعابية،  السجن  طاقة  يفوق 
تعاني  السبعة  غــرفــه  جعل  مما 
بعضها  كــون  خطير،  اكتظاظ  من 
أشخاص،   6 من  أكثر  تستوعب  ال 
وأصبح سجن الذهيبية أو املؤسسة 
عبد  بالشهيد  يسمى  ملا  العقابية 
سجنية  مؤسسة  هــي  الــرحــمــان، 
وظلت  البوليساريو  لجبهة  تابعة 
لسنوات عديدة بعيدة عن األضواء، 
في  عليها  املمارس  التعتيم  بفعل 
األمنية  القبضة  ســيــاســة  إطـــار 
الــبــولــيــســاريــو،  تنتهجها  الــتــي 
املؤسسة  أوضــاع  عن  حديث  وأي 
إلى  صاحبه  يعرض  قد  العقابية 
فــواقــع  عليها،  املــتــعــارف  الــتــهــم 
الحال في سجن الذهيبية يتناقض 
منه  ويجعل  الجبهة،  ادعــاءات  مع 
للتخويف  أداة  البوليساريو  نظام 

اآلن،  حاصل  هــو  كما  والترهيب 
حقوق  ألبسط  التام  الغياب  حيث 
ــر  أوام تنفيذ  ومخالفة  اإلنــســان 

»القيادة«.
ناجون  يقول  الخصوص،  وبهذا 
يشبهونه  ــذي  ال السجن  هــذا  مــن 
بسجن »أبو غريب«، أنه من ناحية 
الحقوق التي يتمتع بها السجناء، 
أقــذر  مــن  حاليا  الذهيبية  يعتبر 
وأقبح السجون في املنطقة مقارنة 
بالسجون في موريتانيا والجزائر، 
سنتني  يقضي  أن  إلنــســان  فكيف 
قليال،  إال  حــراك  دون  فراشه  على 
رؤيـــة  حــتــى  وال  ريـــاضـــة  ودون 
الشمس، ودون علم بما يحدث في 
الواقع  كان  وإذا  حوله،  من  العالم 
جد صعب على املحكومني بسنة أو 
بالنسبة  الحال  هو  فكيف  اثنتني، 
سنوات  خمس  عقوبة  يقضون  ملن 
أحكام  وهــي  املؤبد،  أو  عشرة  أو 
الذهيبية  بسجن  مــوجــودة  كلها 

حاليا.

❐ بتعليمات من القيادة 
امللكي،  لــلــدرك  الجهوية 
اإلقليمية  الــقــيــادة  قــامــت 
بطرفاية،  املــلــكــي  ــدرك  ــل ل
بإحداث حاجز أمني ثابت 
للمدينة  الشمالي  باملدخل 
إلى  تفتقد  كــانــت  بعدما 
لعدة  ثابتة  أمنية  حواجز 
ســـنـــوات، وقـــد جـــاء هــذا 
تعيني  بعد  مباشرة  القرار 
لسرية  اإلقليمي  الــقــائــد 
ذات  وفي  بطرفاية،  الــدرك 
القيادة  تعزيز  تم  اإلطــار، 
بطرفاية  للدرك  اإلقليمية 
ــفــرقــة خــاصــة »كــوكــبــة  ب

الدراجني«.

ــىء  ــاج ــف م ــل  ــك ــش ب  ❐
والي  قام  رسميات،  ودون 
اإلثنني  يــوم  العيون  جهة 
ملستشفى  بزيارة  املاضي، 
الحسن بن املهدي بالعيون، 
للوقوف على سير األشغال 
ــال،  األطــف طــب  بمصلحة 
قلقه  عن  الوالي  عبر  وقد 
أشغال  لــبــطء  وانشغاله 
األوراش  مختلف  إنــجــاز 
املستشفى،  داخــل  الطبية 
كما أعطى مجددا تعليماته 
ــني مـــن أجــل  ــســؤول ــم ــل ل
مرضيتني  بحالتني  التكفل 
تـــعـــيـــشـــان الــهــشــاشــة 
املستشفى،  بذات  وترقدان 
توسعة  وتيرة  تسريع  مع 
وأمــراض  الــوالدة  مصحة 

النساء.

❐ تنفس سكان بوجدور 
بعد  مـــؤخـــرا،  ــصــعــداء  ال
وكالة  افتتاح  عن  اإلعــالن 
للصندوق الوطني للضمان 
االجتماعي، وذلك في إطار 
الرامية  الصندوق  سياسة 
ــريــب  ــق إلــــى تــجــويــد وت
للزبناء،  املقدمة  الخدمات 
تعتبر  الجديدة  والوكالة 
األولى على مستوى مدينة 
على  والسابعة  بــوجــدور 
الجهوية  املديرية  مستوى 
ــدوق الـــوطـــنـــي  ــنـ ــصـ ــلـ لـ
ــي،  ــاع ــم ــلــضــمــان االجــت ل
شبكة  تقوية  إطـــار  وفــي 
التمثيليات بالجهة، سوف 
الجهوية  املديرية  تفتتح 
بإقليم  وكالة جديدة  أيضا 
املستقبل  ــي  فـ طــرفــايــة 

القريب. 

كواليس 
صحراوية

�سجن »اأبو غريب« يف تندوف 

ولد الر�سيد يتدخل الإنقاذ املرحلة الرابعة من التخييم

●   األسبوع  
مؤخرا  البوليساريو  جبهة  تعيش 
االحــتــجــاجــات،  حــركــة  فــي  تصعيدا 
ــد األخــيــر، إلــى حد  وصلت يــوم األح
الجبهة،  زعيم  مكتب  اقتحام  محاولة 
عائالت  نظمت  حيث  غالي،  إبراهيم 
وقفة  الذهيبية،  بسجن  املعتقلني 
انتهت  حاشدة  ومسيرة  احتجاجية 
بمحاولة اقتحام مقر البوليساريو في 
الرابوني، مطالبني بالكشف عن مصير 
ثالثة نشطاء اختطفتهم قيادة الجبهة 
أكثر من ثمانني يوما دون معرفة  منذ 

مصيرهم.
األخيرة  الداخلية  التطورات  وتأتي 
ــدالع  ان مــن  أشــهــر  بعد  الجبهة،  فــي 
احتجاجات داخل املخيمات ضد تقييد 
حرية التنقل، حيث قررت قيادة الجبهة 
املخيمات،  سكان  تنقل  حرية  تقييد 

ومنعهم من الخروج إال بإذن، ما أشعل 
احتجاجات واجهتها القيادة باملدفعية 
التي  العسكرية  واملــعــدات  الثقيلة، 

أحاطت بها مواطن االحتجاجات.
في  ــرأي  ال معتقلي  عائالت  ودعــت 
بقضية  يسمى  بات  ما  أو  املخيمات، 
بوزيد  أبــا  )مــوالي  الثالثة  املــدونــني 
ومحمود  ابريكة  املــهــدي  والــفــاضــل 
زيدان( إلى تحقيق العدالة والكف عن 
أبناؤهم  لها  يتعرض  التي  املضايقات 
وكررت  السجن،  داخل  التحقيق  أثناء 
والعدالة  بالحرية  املطالبة  الشعارات 
ورفــعــت  املعتقلني  ســـراح  وإطــــالق 
صورهم، وفي ختام الوققة، تم تسليم 
تنديدا  الجبهة  رئــاســة  ــى  إل رســالــة 
القانون  خــارج  القسري  باالختطاف 
الشائعات،  وتــرويــج  التهم  وتلفيق 

وتأخير إجراء املحاكمة.

●  العيون. األسبوع
ــس مــجــلــس جهة  ــي ــدخــل رئ ت
حمدي  الحمراء  الساقية  العيون 
ولد الرشيد، إلنقاذ املرحلة الرابعة 
نفاذ  بعد  الصيفية،  للمخيمات 
أطفال  لنقل  املــرصــودة  امليزانية 
الصيفية  للمخيمات  الجمعيات 
والثانية  ــى  األول مراحلها  برسم 
ما  استنفذت  أن  بعد  والثالثة، 
وبذلك،  درهـــم،  ماليني   5 يــقــارب 
األكثر  هــي  الــعــيــون  جهة  تــكــون 

استفادة من باقي الجهات.
وقال صالح داهي، الكاتب العام 
الجمعيات  أن  التربوي،  لالتحاد 
»العطلة  برنامج  من  استفادت  قد 
شأن  ــك  ذل فــي  شأنها  للجميع«، 
الذهب  الداخلة وادي  باقي جهات 
وكلميم واد نون، باستثناء املرحلة 

الخامسة من التخييم التي نظمت 
أن  وأكد  الــواد،  فم  بمخيم شاطئ 
االتحاد  واجهها  التي  اإلكراهات 
كافة  تدخالت  بفضل  تجاوزها  تم 
الشركاء، فيما أوضح عبد الرحيم 
أجباري، رئيس مصلحة املخيمات 
الذي  البرنامج  هذا  أن  الصيفية، 
يحظى بالرعاية امللكية، يتم تدبيره 
النسيج  مــع  تشاركية  بمقاربة 
الجمعوي والجامعة، والذي رصد 
له 21 ألف إطار تربوي، وبلغ عدد 
 33 الوطنية املستفيدة  الجمعيات 
جمعية و35 جمعية متعددة و37 
جمعية جهوية، وتتوفر على 2860 
فرعا تربويا على الصعيد الوطني، 
500 جمعية محلية  باإلضافة إلى 

تنتشر بجهات اململكة.
ــوزارة  ال أن  املتحدث،  وأضــاف 
استفادة  رهــان  كسب  في  نجحت 

املخيمات  ــي  ف طــفــل  ألـــف   138
القارة و40 ألف طفل في املخيمات 
ألف   20 يناهز  ومــا  الحضرية، 
شاب داخل جامعات الشباب و10 
اليافعني،  بملتقيات  مشارك  آالف 
ومن جهته، أبرز محمد القرطيطي 
رئيس الجامعة الوطنية للتخييم، 
أهمية دور الشراكة االستراتيجية 
والتي  والــــوزارة،  الجامعة  بــني 
مكنت من التدبير املعقلن والتنظيم 
ليتم  وبشرية،  مادية  بإمكانيات 
باالنتقال  مهمة  ــام  أرقـ تسجيل 
 250 ــى  إل مستفيد  ــف  أل  50 مــن 
العطلة  برنامج  من  مستفيد  ألف 
األقاليم  مستوى  وعلى  للجميع، 
الــجــنــوبــيــة، عــرفــت هــي األخـــرى 
ــن حــيــث عــدد  ــاعــا كــبــيــرا م ــف ارت
واملحلية  الــوطــنــيــة  الجمعيات 

والجهوية.

تعازينا للأ�ستاذ الرا�سدي
جوار  إلــى  انتقل 
ربـــــــه، املـــشـــمـــول 
والـــد  هلل،  ــعــفــو  ب
وصديقنا  أخــيــنــا 
محمد  سي  الغالي 
وبهذه  الـــراشـــدي، 
األليمة،  املناسبة 
العزيز  للفقيد  ندعو 
والغفران  بالرحمة 
ــي  ــل ــع ــني ال ــلـ ــائـ سـ
يسكنه  أن  الــقــديــر 
ــح جـــنـــاتـــه  ــيـ ــسـ فـ
مقعد  فــي  ويجعله 
ــدق عـــنـــد مــلــك  ــ صـ
الشهداء  مع  مقتدر 

يلهم  وأن  رفيقا،  أوالئـــك  وحسن  والصالحني 
األسرة  أفراد  وباقي  محمد  العزيز سي  صديقنا 

الكريمة جميل الصبر والسلوان.
إذا أصابتهم مصيبة  الذين  الصابرين  »وبشر 

قالوا إنا للـه وإنا إليه راجعون«.



القناص

كشف مصدر مطلع لـ»األسبوع«، عن دخول 
دومبيلي،  جنرالها  عبر  مالي،  دولة  اقتراح 
الجنرال  توصل  بعد  بفرنسا،  النقاش  دائرة 
عن  مفصل  بتقرير  لــوكــوانــتــر،  الفرنسي 
منطقة  فــي  الــربــاط  العاصمة  مــع  التعاون 

الساحل.
تغيير  بعد  الفرنسية،  الخطوة  وتــأتــي 
وتجاوز  موريتانيا،  في  الرئاسيات  أحدثته 
في  املغربي  للقرار  العزيز  عبد  ــد  ول إرث 
»الكركرات«  في  ومساكن  مقرات  بناء  مسألة 
رفضها الرئيس املوريتاني السابق، وتواصل 
واملوريتاني،  املغربي  الطرفان  خاللها  من 
املصدر،  مــن  وبتعليق  األخــيــرة،  األيــام  فــي 
للرئيس  الــربــاط  اختبار  فــإن 
ــجــديــد من  ــي ال ــان ــت ــوري امل
انقساما  خلق  »الكركرات«، 
ــة  ــدول ــي جــيــش ال حـــادا ف
ولد  ليستعيد  الجنوبية، 
في  شعبيته  العزيز  عبد 
أوساط القوات البرية.

ونـــظـــرا القـــتـــراح 
ــي،  ــ ــالـ ــ دولـــــــــــة مـ
املغربية  والخطوة 
»الكركرات«،  في 
باريس  قـــررت 
مع  الــتــعــاطــي 
التطورات  هذه 
منطقة  بانفتاح 
الجهاز  عــلــى  الــســاحــل 
في  املتخصص  املغربي 
يرأسه  ــذي  ال ــاب،  اإلرهـ
عبد اللطيف الحموشي.

عملية  أن  لـ»األسبوع«،  موثوق  مصدر  أكد 
»سونتينيل« التي وقع عليها الرئيس الفرنسي 
قبل مائة ساعة من عقد اجتماع »جي 7« للدول 
شملت  العالم،  في  األغنى  السبعة  املصنعة 
في  السادس  محمد  امللك  اإليليزيه  من  بقرار 
عطلته بدولة الغابون، وكل أراضي الجمهورية 

الفرنسية ألسبوع بعد القمة.
ــى تفعيل  ــع إل ــزام اإلضــافــي، دف ــت هــذا االل
الشق  وبني  و»مينارم«،  »مينينت«  ميكانيزم 

املدني والعسكري من الخطة.
ــرار  »ق أن  للـجريدة،  املـصـدر  ويـصـرح 
الرؤساء  حماية  من  األمنية  الخطة  توسيع 
املــغــربــي«،  املــلــك   + السبعة 
اسم  عليها  أطــلــق  والــتــي 
الـرئيس  فــاجــأ  »كـــوديـــا«، 
ترامب، حني أدرك تفاصيل 
األمن الجوي لـ 24 / 7 على 
كل أراضي فرنسا وحليفها 

فوق أرض الغابون.
العملية  وتشمل 
ــة  ــحــري ــة ب ــايـ ــمـ حـ
وجــــــــويــــــــة فـــي 
االســــتــــعــــمــــال 
في  الـــخـــارجـــي، 
إطـــــار أجــهــض 
الـــعـــمـــلـــيـــات 
ــة،  ــ ــ ــي ــ ــ ــاب ــ ــ اإلره
انــطــالقــا مــن أوكـــار 
األفارقة،  املتشددين 
بــتــعــبــيــر املـــصـــدر 

دائما.

اجلرنال املايل دومبيلي 
يدعو من باري�س اإىل التعاون 

مع خمابرات احلمو�شي

عملية »�شونتينيل« الفرن�شية 
ت�شمل حماية امللك حممد 

ال�شاد�س يف عطلته بالغابون

أن  ـــ»األســبــوع،  ل كبير  دبلوماسي  أســر 
الــجــزائــري  الــرئــيــس  أن  تــؤكــد  معلوماته 
9 أبــريــل املــاضــي واملــعــروف  املــؤقــت، منذ 
بنصالح،  الــقــادر  عبد  املغربية،  بــجــذوره 
بن  العزيز  عبد  اســم  اقــتــرح  مــن  هــو  ليس 
املــغــرب،  فــي  ــبــالده  ل سفيرا  شــريــف  علي 
ــدم ورقـــة انــعــكــاســات دخــول  ــو الـــذي ق وه
إلى  مرفوعة  اإلفريقي،  االتحاد  إلى  املغرب 
العمل  له  وسبق  لعمامرة،  رمطان  شخص 
في  الغربية  أوربــا  إدارة  مدير  منصب  في 
وزارة الخارجية الجزائرية، لكن فشل إدارة 
الصيد  اتفاق  توقيع  عرقلة  في  بوتفليقة 

الدين بدوي،  نور  املغرب، جعل  البحري مع 
مراقبة  مواصلة  يقترح  الحكومة،  رئيس 
تنفيذ االتفاق املذكور من العاصمة املغربية 

الرباط.
لهذا  كــاف  املــصــدر،  يؤكد  املــبــرر،  ــذا  وه
راديكالية  »واجــهــة  يشكل  الــذي  التمثيل، 
تساوي تعيني استقاللي سفيرا للمغرب في 

الجزائر«.
ــدوي رئيسه  بـ ــن  ــدي ال نـــور  ولـــم يــحــرج 
في  شــريــف  العزيز  عبد  تعيني  بمناقشة 
يعلمها  أن  قبل  املغرب،  في  الجزائر  سفارة 

من خالل الئحة بروتوكول فقط.
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قايد �شالح يهيئ ملذكرة 
ت�شحح موقفه يف معركة 

»اأمغاال« �شد اجلي�س املغربي

ال�شفري الرو�شي يف اإفريقيا الو�شطى: 
املغرب �شاعد على دور مو�شكو يف خلق التوازن مع فرن�شا!

أكد مصدر مطلع لـ»األسبوع«، أن السفير 
الروسي فالديمير تيتورينكو، الذي عني في 

بداية هذه السنة في إفريقيا الوسطى، 
املغربي  الدور  قناعاته حول  لم يخف 
في  فرنسا  جانب  إلى  التوزان  لخلق 
سمحت  الــقــدرة  هــذه  وأن  املنطقة، 

ــعــدم عــرقــلــة جــهــود روســيــة  ب
استراتيجياتها  إلطالق 
الــجــديــدة فــي الــقــارة 
السمراء، بعد تفصيل 
ــون،  ــ ــت ــ ــول ــ ــون ب ــ ــ جـ
مـــســـتـــشـــار األمــــن 
الــقــومــي األمــريــكــي، 

ما  وهــو  اإلفريقية،  ــالده  ب الستراتيجية 
أقنع  الصحراء  حول  خالف  إلى  دفع 
كوهلر  هورست  األممي  املبعوث 
امتنعت  موسكو  ألن  باالستقالة، 
جــهــوده  دعـــم  ــن  ع كــامــل  بشكل 
وباألساس  األمــن،  مجلس  داخــل 
للمحادثات  جنيف  مسلسل  فــي 
الجزائر  بمشاركة  الرباعية 
جانب  ــى  إل ومــوريــتــانــيــا، 
طــرفــي الـــنـــزاع، املــغــرب 

البوليساريو. وجبهة 
ووفـــــــــــقـــــــــــا 
ــات  ــحـ ــريـ ــصـ ــتـ لـ

إعــادة  في  ساهمت  موسكو  فــإن  املصدر، 
ملف  إلى  الجمود،  نقل  لم  إن  االستقرار، 
استراتيجيتها  في  واالنطالق  الصحراء، 
اإلفريقية من وسط القارة، وهو ما شجعته 
املصالح،  بني  قــاري  تــوازن  لخلق  الرباط 
باريس  بني  استراتيجي  توازن  على  شجع 
وموسكو على صعيد التدخالت في املشاكل 

والحلول املتعلقة بالقارة السمراء.
روسيا  سلحت  املــاضــي،  الشهر  ــي  وف
الذي  الوسطى  إفريقيا  جيش  ثانية  بدفعة 
التي  امللكية  املسلحة  القوات  أدوار  أخذ 
هذا  في  عناصرها  سابق  وقت  في  نشرت 

البلد اإلفريقي.

أن  لـ»األسبوع«،  مطلع  مصدر  أكد 
واتارا،  الحسن  اإليفواري،  الرئيس 
في أكثر من جلستني، قال بأن املغرب 
سيعدل دستوره، ضمن الئحة قصيرة 
من الدول يذكرها الرئيس، رغبة منه 
في إقناع محيطه، والرئيس ماكرون، 
بالده  دستور  تعديل  عن  بالسكوت 
وزيـــره  تــرشــيــح  تسهيل  أجـــل  مــن 
إلى  كوليبالي،  جــون  أمــادو  األول، 

الرئاسيات.

وحسب توضيحات املصدر، 
ــيــس ســاحــل الــعــاج  ــإن رئ فـ
فيما  للمغرب،  كبير  صديق 
أن  يعتقد  األول،  ــره  ــ وزي
ــرب  ــغ ــع امل ــة مـ ــراكـ ــشـ »الـ
بعيد،  حــد  إلـــى  مــتــفــردة 
عليها«،  الحفاظ  ويجب 
واملغرب  فرنسا  وحاولت 
الهيمنة على استثمارات 

في هذا البلد اإلفريقي.

واتارا يذكر املغرب يف الئحة الدول 
االإفريقية التي �شتغري د�شتورها؟!

انهيار جديد لوقف
 اإطالق النار يف ال�شحراء 

يف �شتاء 2020
كشف مصدر دبلوماسي لـ»األسبوع«، أن االجتماع 
870 ملجلس السلم واألمن اإلفريقي حول قرار تقسيم 
االتحاد  أجهزة  وباقي  املجلس  بني  القاري  العمل 
املندوب  برئاسة  النزاعات،  اإلفريقي، قصد تسوية 
شيمبيندي،  السفير  زيمبابوي،  لجمهورية  الدائم 
عرف تقييما خطيرا ملستقبل وقف إطالق النار في 
الصحراء، يتأكد من خالله انهيار الوضعية الحالية 

في اإلقليم في شتاء 2020.
ببرودة، ألن  التحذير قوبل  أن هذا  الالفت،  ومن 
االتحاد اإلفريقي ليس طرفا في تدبير وحل املشكلة، 
تحتكر  الذي  النار  إطالق  وقف  في  طرف  أنه  رغم 
مراقبته حاليا األمم املتحدة،  ودعا متدخلون إلى 
املتفجرة  للنقطة  األفارقة  ومراقبة  وصول  ضرورة 

في »الكركرات«.
وهذه املراقبة ستفيد طرفي النزاع، وهو ما دفع 
االجتماع،  محضر  من  السادس  البند  صياغة  إلى 
في  ــزاع«  ن كل  بـ»خصوصيات  التذكير  خــالل  من 
الخالصة  بالخصائص  »التذكير  املهم  ومن  القارة، 

لكل نزاع أو أزمة«.
وحــســب مــحــضــر الــجــلــســة، فـــإن املــجــمــوعــة 
االقتصادية لغرب إفريقيا، تخشى من انهيار وقف 
لدعم  مستعدة  وهــي  الصحراء،  في  النار  إطــالق 
انتشار ميكانيزم إفريقي في »الكركرات«، خوفا من 
الذي  الوحيد  البري،  املمر  هذا  حول  حرب  اندالع 
تدويل  إلى  داعية  املجموعة،  بهذه  املغرب  يربط 
املشكل على مستوى قيادات األركان في املجموعة، 
ألن انهيار وقف إطالق النار متوقع قبل االجتماع 

التشاوري الثاني لهذا امليكانيزم في ماي 2020.

أن  لـ»األسبوع«،  إعالمي  مصدر  كشف 
 84 الصفحة  إلى  وصل  الذي  الصحافي 
قايد صالح، يصحح  يراجعها  مذكرة  من 
القوي  والــرجــل  الــجــنــرال،  موقف  فيها 
معركة  مـــن  الـــجـــزائـــر،  فـــي 
»أمــــغــــاال« ضـــد الــجــيــش 
اتصاالت  ويروي  املغربي، 
الجنرال  اخترقها  سرية 
الــعــنــيــكــري، وكــــادت أن 
بالحرب  املــغــرب  تلحق 
األهــــلــــيــــة ضــد 
ــــني،  ــي ــ ــالم اإلســ
يمكن  ال  وإذ 
ــصــاح عن  اإلف
الــجــزئــيــات، 
القايد  فــإن 
ــح  ــ ــالـ ــ صـ
ســيــنــشــر 
ــق  ــائ حــق
 18 حول 
ــاال  ــصـ اتـ
مع  سريا 

املغرب.

بعيدا عن الرئي�س 
عبد القادر  بن�شالح.. 
نور الدين بدوي اقرتح 

عبد العزيز �شريف 
�شفريا يف املغرب

الحموشي

واتارا

تيتورينكو

ماكرون

بنصالح

العنيكري



 تفاصيل أزمة غير مسبوقة

عرف الجميع أن عقدة ملف الريف 
 42 إفــراج  بعد  نشطائه،  في  ليست 
قادة حراكه،  املائة منهم، بل في  في 
بعد أن أرسل القصر رسالة واضحة 
الرجل  ــوراق،  ال الجنرال  الستقباله 
بالحسيمة  الــجــيــش،  فــي  الــثــانــي 
امللف  وتجاوز  للعسكرة،  الرافضة 
ونقل   ،2017/5/3 ليوم  املطلبي 
املدني  الطرف  االشتراكي،  االتحاد 
الريف،  حراك  معتقلي  مواجهة  في 
الوطني  املجلس  إلــى  املحاكم  مــن 
لحقوق اإلنسان، وبهذا االمتداد إلى 
املندوب  الوساطة، حصر  مؤسسات 
شوقي  اإلنــســان،  لحقوق  ــوزاري  الـ
شخص  في  العفو  مسطرة  بنيوب، 

امللك.

هذه  في  للبرملان  دور  أي  وسحب 
»األصولية  عودة  إلى  دفع  التسوية، 
عادت  الذي  القدر  بنفس  املخزنية« 
للمغرب  الداخلية  الديناميات  فيه 
»أصولياتها بشكل سافر« يهدد  إلى 

البلد بمقدمات حرب أهلية.
ــف فشل  ــري ــراك ال ــبــت حــ لــقــد أث
أن  قبل  الحالي،  التنموي  النموذج 
يقوده  الذي  التحديث  »فشل  يتأكد 
وســائــل  نــشــرت  كــمــا  القصر«)1( 
بناء  وأن  خصوصا  إسبانية،  إعالم 
الــقــروي،  العالم  فــي  وسطى  طبقة 
الجموع  أراضي  توزيع  إعادة  وعبر 
التي لم تمس منذ 1919، لم ينجح، 
لهذا  فشل  أي  تجعل  خطوة  وهــي 
اعترف  وقد  للدولة،  فشال  املخطط، 
الخطابان امللكيان األخيران بخطورة 
الوسطى،  الطبقة  انهيار  استمرار 

النموذج  لتحديد  إنشاء لجنة  معلنا 
التنموي القادم.

يرفض  ــريــف  ال ــراك  حـ كـــان  وإن 
السياسية«  »الدكاكني  أو  األحــزاب 
حسب شعاراته، وهو اصطالح عالم 
محمد  املرحوم  االتحادي  االجتماع، 
األوراق  كــل  ــادة  إعـ ــإن  ف جــســوس، 
بل  املوالني،  لعبة  ليست  امللك،  إلى 
املعارضني أيضا، بما يثقل ويكشف 
والشمولية  التنفيذية  السلطات 
ــض الــجــنــســيــة، هو  ــ لــلــقــصــر، ورف
محاولة لتجاوز معادلة »القصر جيد 
كما  جيدة«  غير  السياسية  والطبقة 

كتبت منية بناني الشرايبي.
لقد انفلت ملف الريف من القصر، 
اللعبة  هذه  في  االستمرار  يمكن  وال 
االنتفاضات  جعلت  والتي  القائمة 
أن  يمكن  ال  مياه،  أزمة  في حقيقتها 

في  الحشيش  لزراعة  معلنة  تكون 
زاكورة  في  متواصلة  وهي  الشمال 
كل  مــحــاولــة فصل  رغــم  وجــــرادة، 
الريف،  حــراك  عن  اململكة  حراكات 
»أن يكون هذا  الدولة فاتورة  وتدفع 

الحراك استثنائيا«.
لقد أتقنت الرباط تسويق املشكلة 
بفعل  الحل،  عن  البحث  تتقن  ولــم 
ــذي مــارســه الــطــرفــان  ــاد« الـ ــعــن »ال
عقالني،  غير  وبشكل  بعيد  حد  إلى 
يتقدمه الخوف من »جمهورية الريف 
سنة  بــني  الخطابي«  الكريم  لعبد 
1921 و1927، ولم يتصالح القصر 
مع هذا التاريخ، إذ رفض عودة رفات 
رئيسها  لفظ  يستخدم  )ولم  أميرها 
أو  الوثائق( من دولة مصر،  في كل 
هذه  حــول  سينمائي  عمل  تمويل 
الشخصية، كما فعل القذافي مع عمر 

املختار، يقول والد الزفزافي.
على  السيطرة  امللكية  محاولة  إن 
كل بنيات الذاكرة الجماعية في عهد 
الحسن الثاني، فكرة محورية حاليا، 
الزفزافي  حــراك  تصوير  ومحاولة 
الخطابي«،  لجمهورية  »امتداد  بأنه 
على  الظاهر  االنغالق  من  جزء  هو 
ــد تــجــاوز حــراك  ــرار، وق ــق ــر ال دوائـ
الريف سقف الجمهورية وامللكية في 
الصراع، إلى تكريس وعي أممي أو 
محلي شوفيني جامح يؤكد أن الذين 
طالبوا بإسقاط الجنسية املغربية عن 
حالتهم، يريدون الريف »هوية دولة«، 
وأن الوضع خرج عن السيطرة، نحو 
ــن خــالل  ــغــرب م نــضــال شــعــوب امل
الصحراء والريف، وهو تحول بحد 
وهذا  االستقالل،  بداية  منذ  ــه،  ذات
املنزلق لم ترغب الصقور في صفوف 

عبد الحميد العوني إعداد:

تالءمت الضغوط املمنهجة بين مخطط داخلي يخلط األوراق بين حراك الريف ومشكلة الصحراء، من خالل معتقلي حراك الريف وأحداث مخيم 
»إكديم إيزيك«، ملواجهة توجهات االنفصال يف اململكة، وآخر خارجي، نجحت بموجبه العاصمة مدريد يف فصل سبتة ومليلية املحتلتين عن 
»إقليم الريف التاريخي«، بعد تكريس فصلهما عن املغرب يف املخططات األمنية ملحاربة الهجرة السرية املمولة بفعل الحراك بـ 32 مليون دوالر 

من الداخلية اإلسبانية، كي يتأكد أن ما يجري بشمال املغرب، من ميزانية داخلية، وتابعة لوزارة يف اململكة اإليبيرية؟
التنازل عن  إلى  الحراك«، وهو ما يدعو  الهولندية يف املغرب بسبب  الجنسية  الهولندي: »لن نعارض اعتقال حاملي  الخارجية  وأيضا قول وزير 

الجنسية املغربية، ليسمع العالم الصدى، ويأتي رد الفعل من سجن فاس بتنازل الزفزايف ورفاقه عن جنسيتهم وإسقاط رابط البيعة مع امللك.
إن تحويل الريف إلى »كاتالونيا« املغرب، يف نظر بعض الغربيين، واملعتقلين ىلع خلفية أحداث »إكديم إزيك« أو حراك الريف إلى انفصاليين، 
هو سيناريو يقره األمريكيون عبر »السي. آي. إي«، ومدعوم من فرنسا التي لم تسمح بتوسيع حراك الريف إلى حراك ديمقراطي يشمل باقي األقاليم 

املغربية رغم رغبة اليسار املوحد وجماعة »العدل واإلحسان« يف هذا السيناريو.
 وحاربت املخابرات الهولندية )12535( تحويال ماليا صغيرا ومتوسطا، لوقف دينامية االحتجاج شمال املغرب خوفا من نقله إلى سبتة ومليلية، 
وباقي الريف التاريخي، وأوقفت املخابرات اإلسبانية لجوء الريفيين أو هجرتهم إلى ترابها بـ 88 يف املائة، وهذه الخطوات زادت راديكاليتها عبر دول 
الجوار الرافضة لسيناريو مماثل لخروج الجزائريين إلى الشارع يف املغرب، خصوصا وأن الجيش يف الجزائر ال يريد الدخول يف فترة انتقالية ضبابية 
أو تعديل الدستور ىلع الطريقة السودانية، لكن العاصمة الرباط يف نظر »السي. آي. إي« دخلت يف »روليت« يسعى إلى فصل جديد بين السيناريو 
»الكرومانيودي« الذي ينتمي إليه أمازيغ اململكة، لقولهم أنهم »جنس وعرق« غير مغربي، وأن املغرب لفظ عربي يجب تمزيغه؟ وبين سيناريو 

الفوضى، عندما نجد مغاربة يرفضون بيعة امللك وجنسية بالدهم، فكانت القفزة بما يتجاوز كل الراديكاليات التي عرفها املغرب منذ االستقالل.
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تفا�شيل مرعبة من تقارير تنفرد »الأ�شبوع« بن�شرها

املغرب بني �شيناريو الأمازيغ 
»الكرومانيودي« ولعبة الفو�شى

خمطط داخلي يخلط بني معتقلي 
حراك الريف و»اإكدمي اإزيك« 

ملواجهة االنف�صال يف اململكة واإعادة  تو�صيف م�صكل ال�صحراء



تمسكوا  بــل  ــجــاوزه،  ت فــي  النظام 
باملزيد من »التشدد والتصلب«.

ــي«  ــ ــذات ــ ــم ال ــكـ ــحـ ــم يـــعـــد »الـ ــ ل
بعد  مقبوال  خيارا  و»الجمهورية« 
الهند  فــي  مـــودي  حكومة  انــقــاب 
لذلك،  لكشمير،  الذاتية  اإلدارة  على 
واالستقاالت  املناطقي  فالتصعيد 
ــن األزمـــة  الــجــهــويــة، جـــزء نــافــذ م
داخل  وفــي  العالم،  في  املتصاعدة 
ملا  املــزدوجــة  املواجهة  من  اململكة، 
في  فاألغلبية  »األغــلــبــيــة«،  يسمى 
الــزفــزافــي،  نــاصــرت  التي  الــشــارع 
التي  الحزبية  األغلبية  واجهتها 
ــم يكن مــن بد  تــقــود الــحــكــومــة، ول
التي  األغلبية  نعت  سوى  للمواالة 

تنازعها في الشارع بـ »االنفصال«.
ــيء يــوضــح »املـــرونـــة« لدى  ال ش
ــن املــتــقــابــلــن، والــســبــاق  ــطــرف ال
انزلق  املغربية«  »الوطنية  حــول 
السياسات  تقودها  راديكالية  إلى 
»طرفي  على  ومعارضيها  الرسمية 
املعتقلن  رسالة  قالت  كما  نقيض«، 
الحراك  أنهى  فقد  العام،  الرأي  إلى 
قيادة الريفين لحزب الدولة )األصالة 
واملعاصرة( من إلياس العماري إلى 
حكيم بنشماس، وكاد أن ينهي قيادة 
الريفين، في شخص لفتيت، لوزارة 
الداخلية، وبعض الدوائر الحساسة 
اإلقليم،  هذا  من  املعارضن  ملواجهة 
في  تطرف  إلى  تحولت  املسألة  لكن 
ثمن  وسيزيد  واملواقف،  السياسات 
ــة«، ألن  ــدول ال بـــ»تــطــرف  مــا يسمى 
من  أقــل  املصالحة،  منهج  خسائر 
مواصلة تصعيد الخطاب الراديكالي 

بن الدولة واملجتمع.
ــوه مريم  ــدع ــا ت ــد يــنــحــرف م وقـ
للمجتمع  الدفن  »السحر  كاتوس: 
عادل،  غير  مجتمع  في  املدني«)2( 
يعرف عدم توازن في توزيع الثروة، 
بما يؤدي إلى تكوين فريق أو لوبي 
معدل )قابل للتعديل( وضيق األفق، 
وال تخرج الحكومة عن هذا التموقع.

 هل نعيش انحراف الدولة؟

إن الدولة التي ال تستطيع محاربة 
الفساد، ال تتمكن من بناء نموذجها 
الجديد  الجيل  تركيز  بعد  التنموي، 
ــض  ــى رف ــل مـــن االحـــتـــجـــاجـــات ع
ما  نظام  التي رفضها  »السياسوية« 
الوضع  فاقترن  الثاني،  الحسن  بعد 
توزيع  واحـــد:  لــرهــان  عميق  بفهم 
»السياسوية«  فرفض  لذلك،  الثروة، 
تجاوز  بل  مجتمعيا،  انحرافا  ليس 
النظام،  ملشكل الصراع حول طبيعة 
سياسته  مــقــاومــة  إلــى  واالنــتــقــال 

الريعية، املبنية على الوالء.
امللكي  التصور  يــدعــو  وحــالــيــا، 
من  وتشكيلها  الحكومة  تعديل  إلى 
التكوين، في  كفاءات، والتركيز على 
أساك التخرج بالنسبة للشباب، بما 
في صفوف  اإلجباري  التجنيد  فيها 

الجيش املغربي.
إن ما يحدث، هو صراع في التموقع 
تدعي  محافظة  قيم  منظومة  بــن 
براغماتية  حداثية  وأخرى  الحداثة، 
السياسية،  بالليبرالية  تــؤمــن  ال 

وتؤمن بالتوحش التجاري.
ــاورة  ــن امل حــقــل  للنظام  يــعــد  ــم  ل
بناء  ــن  م يتمكن  ولـــم  الــتــقــلــيــدي، 
يصيب  فالتفكيك  جــديــدة،  مــنــاورة 
التنموي،  ونموذجها  الدولة،  حزب 
سياستها،  تفاصيل  باقي  وأيضا 
للكونغريس،  تقرير  في  الثابت  ومن 
املغرب،  في  االقتصادي  التحدي  أن 
وإن  اإلرهاب«)3(،  »تحدي  يساوي 
»الضربات  تجاوز  من  املغرب  تمكن 
الــعــنــيــفــة« ضــد مــؤســســاتــه، فــإن 
بتوسيع  ــة  ــدول ال ــحــراف  ان تــحــدي 
املجالية  والفجوة  الطبقية،  الفجوة 
ــد يـــؤدي إلـــى رد  ــجــهــات، ق ــن ال ب
الهجرة،  في  متمثل  مجتمعي  فعل 
مغاربة  مع  جسور  بناء  وخــســارة 
العالم، ألن املغاربة الشباب، يريدون 
الغرب  في  ويعيشوا  يتحولوا  أن 

ويزوروا بادهم في العطل.
الوثيقة  في  »ديكنانتو«  رؤية  إن 
برقم  »ويــكــيــلــيــكــس«  ــي  ف س«  »إ. 
التنمية  تحدي  أن  تؤكد   ،21937
ــة وتــحــويــل  ــدام ــت ــس ــة امل ــي ــجــال امل
الليبرالية السياسية إلى رؤية دولة، 
للفعل  الحقيقيتان  الدعامتان  هما 
الــدولــة،  تنحرف  ال  كــي  املجتمعي 
بانبثاق مغرب جديد ال يمكن تقديره 
إلــى جانب  إصــاح سياسي،  بــدون 
واالجتماعية  السياسية  اإلصاحات 
مع  تجاريا  اتفاقا   55 تواجه  التي 

الخارج.
استثماري  نــمــوذج  إطــاق  وبــن 
ــمــوذج  ــد ودعــــوى »ن مــغــربــي جــدي
شــراكــة  يــفــرض  ــد«  جــدي مجتمعي 
الثروة،  توزيع  مستوى  على  جديدة 
تعقيدا،  أكثر  اململكة  رهانات  تظهر 
ال  الريعية  الحاكمة  طبقتها  ألن 
يحدث،  فما  التحول،  ثمن  دفع  تريد 
يؤشر  الــدولــة  حــزب  في  الفشل  أن 
ألن  بـ»اللوبي«،  مباشر  مساس  إلى 
الريع،  لحماية  السياسي  الــجــدار 

انتهى.
 2008 في  األمريكيون  اقترح  وقد 
بإقرار  البدء  الرباط  العاصمة  على 
ــم« جــديــد أصــبــح حديث  ــغ ــارادي »ب
 20 حــراك  منذ  الشارع  في  الحراك 
األخير  الحراك  وإلى   2011 فبراير 
أن  العجيب  ومن  الريف،  منطقة  في 
واشنطن  اقــتــراح  على  املغرب  يــرد 
واملعاصرة،  األصالة  حزب  بإنشاء 

طبقا لبرقيات »ويكيليكس«)4(.
املناخ  ديناميكية  فــإن  جهة،  من 
االستثماري لم تتطور إلى ديناميكية 
تنموية عادلة مستدامة وفاعلة، وأن 
بن  املائة  في   350 بلغت  الفجوة 
وصل  فيما  الديناميكيتن،  تحرك 
ألف   440 خلق  عــدم  إلــى  العجز 
منصب شغل )ناقص 80 في املائة(، 
وهو رقم قياسي مع احتساب املهن 
كثيرة  كانت  وإن  األجــر«،  »القليلة 
اجتماعي  طلب  لديها  أو  اإلنــتــاج، 

واضح.
املغرب، بجملة موحية في التقرير 
شمسية  صفيحة  يــزيــد  الــســري، 
عن  بدال  الكهربائية  الطاقة  إلنتاج 
و34  للشباب،  شغل  فــرصــة  خلق 
ألف صفيحة عوض 34 ألف وظيفة، 
ــة  األزم هــذه  فــي  الجليد  رأس  هــي 
الخامسة  الفقرة  املستفحلة، تضيف 

من التقرير.
موجة  فخلق  ــرى،  أخـ جهة  مــن   
»إصاحات«  املسماة  اإلجــراءات  من 
في  قاري  مركز  بإنتاج  قضت  مالية 
شمال إفريقيا مع 11 متطلبا، لم يكن 
فعاال منذ سنة 1990 في مدينة الدار 
»مهمات  تمول  الدولة  ألن  البيضاء، 
وبمال  وحــدهــا،  الــخــاص«  القطاع 

الشعب.
بعيد،  حد  إلــى  مربكة  الحالة  إن 
عن  ــة  ــدول ال انــحــراف  معها  يتأكد 
مهامها، ألن تحويل الدولة إلى شركة 
يتطلب أن تكون مجهولة االسم، وقد 
عدل رجل األعمال ترامب في رئاسته 
السياسة  واســـع،  بشكل  ــاده،  ــب ل
يرى  أن  عــوض  لكن  االقــتــصــاديــة، 
محدودة،  شركة  األمريكي  االقتصاد 
مصالح  يــحــمــي  هــولــديــنــغ  ــا  ــ رآه

الواليات املتحدة مباشرة.
الحمائية،  إلــى  تتجه  أمريكا  إن 
العوملة،  من  الكبيرة  استفادتها  رغم 
واملغرب يتطرف في االنفتاح إلى 55 
التحديات  دون ضبط  اتفاق شراكة، 
ــزان  ــي ــوزات امل ــجـ الــنــاتــجــة عـــن عـ
التجاري، لذلك، فما يجري، يصل إلى 
صنع  معها  يمكن  ال  مأزومة  درجــة 

املستقبل.
»املخطط  تــراجــع  مــن  وانــطــاقــا 
مليونا  يخلق  أن  املعول  األخضر« 
وباستثمار  وظيفة،  املليون  ونصف 
ــى مــلــيــاريــن من  ــوي يــصــل إلـ ســن
أن  الجميع  يكتشف  ــدوالرات،  ــ ــ ال
املخطط غير مندمج، ولم يتمكن من 
إنقاذ النموذج التنموي املنبثق عنه.

اللجوء  أن  املتابع،  التقرير  يقول 
إلنــتــاج  ــاري  ــبـ اإلجـ التجنيد  ــى  إلـ
توازن في فئة الشباب بن املؤيدين 
أدى  تقدير  إعــادة  هو  واملعارضن، 
انقسام  داخل  الفئة  هذه  وضع  إلى 
شديد قد يجبر التوازنات االجتماعية 
الحالية إلى املزيد من االضطرابات، 
من  وخــرج  تجنيده  الشباب  أتم  إن 

الثكنات.
مهلة  مــن  الــقــرار  دوائـــر  وتمكن 
الصلب  الجزء  يشكل  ما  هو  زمنية، 
سوى  تقبل  ال  الــتــي  املــعــادلــة  مــن 
إعادة تدوير  فإن  النجاح، وبالتالي، 
األزمة، هو الحل املعروف واملرفوض 

في نفس اآلن.
وبـــنـــاء عــلــى الــتــوصــيــف الـــذي 
ــإن  ــات، ف ــسـ ــؤسـ ــل املـ تـــمـــارســـه كـ
الرسمين يساعدون في هذا املنحى 

دون املساهمة في إنتاج الحلول.

 فشل »الدمقرطة«و»اللبرلة«
 مع أول حكومة للمعارضة 

في فبراير 1998

املحرر  الكونغريس،  تقرير  يشير 
من  سيكدالوفيتر،  كــارول  طرف  من 
والدفاع  الخارجية  الــشــؤون  قسم 
حكومة  إتمام  عدم  أن  إلى  الوطني، 
ــشــال  إف أو  ملــهــامــهــا  ــي  ــوســف ــي ال
في  كــارثــيــا  سيكون  إصــاحــاتــهــا، 
التنموي  ــوذج  ــم ــن ال ألن   ،2020
املغربي إما أن يتغير بطريقة سلسة 
نموذج  إلنشاء  الشارع  يتدخل  أو 
الوضع  التفاف، سيؤزم  وأي  جديد، 

بشكل واسع.
الليبرالية  تفشل  ثانية،  ومـــرة 
ذي  كيران،  بن  حكومة  مع  القصوى 

املرجعية اإلسامية، إلى حدود يمكن 
لم  الــذي  النموذج  إن  القول:  معها 
اإلصــاحــات  استيعاب  مــن  يتمكن 
الليبرالية،  واإلسامية  االشتراكية 
لن يكون قادرا على استيعاب مطالب 
واالقتصادية،  االجتماعية  الشارع 

يتقدمها توزيع الثروة.
ــفـــشـــل املــــــزدوج  ــل الـ ــ وفـــــي ظ
إلصاحات االشتراكين واإلسامين 
تمكن  منهم  أحد  ال  فإن  الليبرالين، 
تدبير  مــن  للحكومة  رئــاســتــه  فــي 
تحصن  أو  الــعــمــومــيــة،  اإلدارة 
الوضع  سيكون  وبالتالي،  قراراته، 
إذ  حــدث،  ملا  مختلفا  املستقبل  في 
على  وأيضا  املناورة،  في  تجديد  ال 
بها  ينفرد  التي  الحلول  بناء  صعيد 

القصر.
الريف  حــراك  معتقلو  ويحاصر 
بيئة العمل املألوف في دوائر الدولة 
مطالبهم  خـــال  ــن  م والــحــكــومــة، 
فيكون  املغربية،  الجنسية  بإسقاط 
فشل الحكومات مزدوجا من الطرفن: 
امللك والشعب، لكن تأكيد الفشل في 
النموذج التنموي الحالي، يستتبعه 
السياسية  مــكــمــاتــه  ــي  ف الــفــشــل 
إنتاج  محاولة  فإن  لذلك،  والحزبية، 
»خطة عمل« خارج الحكومة، وتحت 
أخرى  مناورة  هي  القصر،  إشــراف 

في تطور األزمة.
إن  صــادمــة:  بلغة  التقرير  يقول 
في  املعارضة  حكومات  إتمام  عــدم 
إقرار  هو  أحزابها،  لبرامج  املغرب 
وبطريقة  سيهاجرون،  املغاربة  بأن 
اللعبة السياسية  انتحارية، ستكون 

متطرفة ضد معارضيها.
وحاليا، ومن داخل اللعبة، يتطابق 
والليبرالي  واإلسامي  االشتراكي 

ضــد »الــحــراكــيــن«، مــن حـــراك 20 
فبراير 2011 وإلى حراك الريف.

طريق  عن  املحلي  القرار  وتحول 
الداخلية،  وزارة  إلى  القرب  سياسة 
التي استعادت قوتها بـ 2 في املائة 
رغم وجود »نظام جهوي، المركزي«.

املحلي«)5(،  ــيء  ــش »ال ــكــون  وي
شديدة  لعبة  تأطير  على  القادر  هو 
تحت  الكونغريس  ــرأي  ف التعقيد، 
يقول   1997 نونبر   9 لـ   245 الرقم 
إلجراء  داعمة  اليوسفي  حكومة  أن 
االستفتاء في الصحراء، وأن تغيير 
تنصيب  إلــى  دفــع  القصر  مــوقــف 

حكومة التكنوقراطي جطو.
إلبعاد  املباشر  السبب  يكن  وأيــا 
عن  كــيــران  بــن  ــاد  ــع وإب اليوسفي 
املنهجية  ــإن  ــ ف ــة،  ــي ــان ث حــكــومــة 
كل  في  تكن صارمة  لم  الديمقراطية 

األحوال، وتذهب تقديرات أخرى:
ــة  ــرؤي ال ــوح  ــ إلـــى عـــدم وض  )1
الليبرالية  دفــع  مما  االقــتــصــاديــة، 

املغربية إلى التوحش.
دائرة  في  الشباب  إدماج  عدم   )2

القرار املحلي، الجهوي واملركزي.
إعــادة  فــي  الرغبة  فــإن  ثــم،  ومــن 
تقدير الوضع العام يذهب أبعد في:

فيه  بــمــا  ــار،  ــح ــت االن زيــــادة   )1
يعرقله  ما  السياسي، وهو  االنتحار 

اإليمان املسلم والتقليد املغربي.
السلطاني  التقليد  رفـــض   )2
يتجاوز  ــرة،  م وألول  املخزني،  أو 
املعروفن  العدلين  »الحراكيون« 
بمعارضتهم إلمارة املومنن، برفض 

»رابط« البيعة.
وهو ما شكل عند امللكين املغاربة، 
صدمة إضافية، ألن املسألة ال تتعلق 
الخطاب  توجيه  أو  الوطني  بالعلم 
نقض  إلى  بل  العليا،  السلطات  إلى 

ما يجمع بن العرش والشعب.

 نقض رابط البيعة في ثورة الملك 
والشعب

الزفزافي  عند  مدروسا  الزمن  كان 
العفو  عدم  على  ردا  وجــاء  ورفاقه، 
عنه بدون شروط، فانتهى األمر إلى 
نقض البيعة والتنازل عن الجنسية 

املغربية.
جنسية  على  ــاء  ــق اإلب يمكن  وال 
في  فالدخول  ولــذلــك،  رفضها،  مــن 

اإلجراءات القضائية يجعل:
ضحايا  الريف  حراك  ناشطي   )1
مزدوجن، ألنهم تحت اإلكراه البدني.
فيه  لطلبهم  االستجابة  عــدم   )2
اإلكراه  تحت  يجعلهم  وقد  صعوبة، 

النفسي.
ــأزق مركب  ــ ــا يــحــدث، هــو م ومـ
للدولة، ومأزق ملفهوم املواطنة، الذي 
هذا  وسيكون  الجنسية،  برفض  بدأ 

املطلب معرقا لتحوالت منها:
منتخب  جــســم  ــاء  ــنـ بـ أن   )1
أصبح  الجهوي،  النظام  في  للجهة، 
مستبعدا، عكس ما اقترحته اللجنة 
املستشار  رأسها  التي  االستشارية 

امللكي عمر عزيمان.
2( املظاهرات السلمية في الشارع 
الــوضــع  إدارة  مــن  ــزءا  جـ تــعــد  ــم  ل

املحلي.
أصبح  الامركزي  الحكم  أن   )3
السلطات  ألن  مجمدا،  وقائيا  درعا 
املنتخبة والوسيطة فشلت في إدارة 
النظام  ونقل  االجتماعي،  التفاوض 
الوسيطة،  املــؤســســات  ــى  إل الثقل 
النقابات،  إلى  أبريل   25 اتفاق  وفي 
الوضع  لكن  املشهد،  إلى  إلعادتها 
اللعبة  ــل  ك ــامــل  ك بــشــكــل  ــاوز  ــج ت
الزفزافي  فإن  وبالتالي،  التقليدية، 
ــوالت جــامــعــة: أن  ــق ــي م يــضــرب ف
إسقاط  ويتجاوز  أمازيغي،  املغرب 
ــبــار،  ــذا االعــت ــي هـ الــجــنــســيــة، وفـ
فالنشطاء الريفيون بالنتيجة ليسوا 
مغاربة حال إسقاط الجنسية عنهم، 
تجعل  الراديكالية  الخطوة  وهــذه 
الدولة في حال االستجابة أو رفض 
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من جهة، إن استجيب لنشاطي حراك الريف، قد يجعلهم ضحايا، ألنهم تحت اإلكراه 
البدين، وإن لم تستجب الدولة لمطلبهم، قد يجعلهم تحت اإلكراه النفيس، ومن 

جهة أخرى، فإن القضاء يحكم ألول مرة يف أمور غري مسبوقة، تتعلق بالسيادة 
واختصاصات مبارشة لرئيس الدولة.

إن بسرتة واخزتال المشكل بني القرص والريف، عملية شخصنة لمشكل تاريخي، 
فقول المحارض )المسمى عبد الكريم الخطايب( كأنه مجهول، هو ما فجر اصطدام 

الذاكرة والحارض، وفصل الريفيني عن إرثهم، وهو جزء من اللعبة الخارسة، خصوصا 
وأن من اتهموا الزفزايف باالنفصال، وجدوا يف إسقاط الجنسية مربرا لدعواهم، 

وبناء عليه، فإن جزءا من المخطط الداخيل، حسب األمريكيني، هو إعادة تعريف 
مشكل الصحراء عىل أنه انفصال مع معتقيل »إكديم إزيك«، بنفس ما هو  عليه 

الحال مع معتقيل حراك الريف، ويف هذه األثناء، يكتمل إخراج المشهد.

وقد ينتهي الوضع الحايل إىل دعاوى أخرى، فاألجهزة تضع المملكة عىل الحافة، فإما 
أن تربح كل يشء، أو تخرس االستقرار الحايل.

 طلب إسقاط الجنسية المغربية اختبار الستقالل 
السلطة القضائية حال الدخول يف اإلجراءات

المأزق المركب

إن االستجابة إلسقاط 
جنسية الزفزايف قد 

ينسحب مستقبال على 
باقي الريفيني يف أي 

صدام جديد معهم، وقد 
يفصل قانونيا الريف 
عن اململكة، وحق إسقاط

الجنسية يخلق أزمة
 يف منظومة بنيوب.

اللعبة االنفصالية 
تخلط األوراق يف 
الريف والصحراء.



مأزق  في  منها،  طلب  ملا  االستجابة 
نادر، وتقديم الريف على األمازيغية 
تصدع داخلي سيعاني منه األمازيغ، 
مطابقة  دعــوى  بعد  املــغــرب،  داخــل 
للدولة  األمازيغيني  واملجتمع  الدولة 

واملجتمع املغربيني.
ــدة عــلــى فصل  ــجــدي ــدرة ال ــقـ والـ
الريفيني عن املغرب، هي رؤية ليست 
الزفزافي  طرف  من  معزولة  خطوة 

ورفاقه، لذلك فإن:
الــلــغــة األمــازيــغــيــة،  تــرســيــم   )1
إلى  معتقلني  أمازيغ  دعوة  تصدمها 

سحب الجنسية.
شمال  في  األمازيغي  الكيان   )2
االعتقاالت  بعد  إال  يظهر  لم  املغرب، 

في حراك الريف.
الخطابي،  ذاكــرة  مع  الصدام   )3
تبنته  الــذي  املصالحة  خيار  أفشل 

الهيئة التي أسسها امللك.
ومــن خــال هــذه الــقــدرة، لــم يعد 
األمنية«،  »املقاربة  إال  ملجأ  للدولة 
هو  خــيــارهــم  عـــاد  األمـــازيـــغ  فيما 
الدولة  إطار  للهوية خارج  االنتصار 
في  املغرب  يضع  ما  وهو  الحالية، 
مقابل أمازيغييه مستقبا، وسيكون 
الصحراء  مقابل  في  سوسيا،  عمقه 
على صعيد الجغرافيا، جنوبا، وفي 
الهوية،  خــال  من  الشمال،  مقابل 
محاكمة  كــامــل  بشكل  غطت  ألنــهــا 
لوقف  آخر،  معتقل  الزفزافي، و200 

حراك شمال اململكة.
بشكل  األمازيغ  ينعزل  وإقليميا، 
بعد  الجزائر،  وفي  ليبيا،  في  قاس 
األمازيغي  العلم  »رمــزيــة«  تــجــاوز 
بوتفليقة،  الرئيس  عــزل  حــراك  في 
أمازيغ  مطالب  بسبب  املغرب  وفي 
عنهم،  الجنسية  بإسقاط  معتقلني 
أن  تؤكد  األمريكيني  فــقــراءة  لذلك، 
التاريخي  دورهــم  يكررون  األمازيغ 
االستمرارية،  االنكفاء لضمان  بشأن 
سياسي  ــتــحــار  ان ألي  ــار  خــي وال 

للجماعة األمازيغية أو أفرادها.
حاليا  يحدث  ما  أن  هؤالء،  ويذكر 
األمازيغية،  لتدريس  توسيع  مــن 
رد  أي  يمتص  التعليم،  وفــرنــســة 
تكرس  لكنها  الفئة،  هذه  من  عنيف 

بعدا جديدا عبر توسيع:
الـــعـــرقـــي  ــو  ــاريـ ــنـ ــيـ ــسـ الـ  )1
)الكرومانيودي( أو الجنس البربري 
وهــي  ســكــون،  ــون  ــت ــارل ك بتعبير 
منتشرة في أوساط الحراك من تبني 
الشعب  لهذا  يضمن  الــذي  اإلســام 

هويته ولغته وكيانه.
 - ــجــغــرافــي  ال الــســيــنــاريــو   )2
لم  إذ  سياسي(،  )الجيو  السياسي 
نر إعادة تقدير منطقة الريف ككيان 
الكريم  عبد  جمهورية  من  مستقل 

الخطابي إلى حراك الريف.
إذ  الــســيــاســي،  الــســيــنــاريــو   )3
من  التظاهر  وجــهــة  غير  ــحــراك  ال
كقيمة  الحزبي،  التعددي  نموذجه 
لــه، وقــد أبــان عن أزمــة في  مضافة 
أزمة  إلى  والبرامج  األفكار  صناعة 
أخرى في نموذجه التنموي واعترفت 

دوائر القرار بهذا الفشل.
األبــعــاد  تفعيل  إلـــى  ــال  ــق ــت واالن
»تحدي«  هو  األرض،  على  الثاثة 
كامل بالنسبة للحكم، وهو ما يؤكده 
التقرير األخير للكونغريس األمريكي 
مشكل  أن  لــقــولــه  املـــغـــرب،  ــول  حـ
بني  مشكل  إلــى  تحول  األمازيغية 
لم  والنخبة،  املغربية  الدولة  أطراف 
تحسم ولم تنجح في خيار الجهوية، 
الامركزية  على  اململكة  واعتماد 
والاتمركز في ظل تركيز الثروة في 
هو  ميكروسكوبية،  مــحــدودة،  فئة 

رهان ال يجد مدلوله الواقعي.
ويذهب الخطاب الرسمي إلى رفع 
القرار  لكن  أيضا،  االنتقاد  »نبرة« 
مرجعي، ويعود بحكم اإلرادة ال غير، 
عن  العفو  ورفض  معتقل  إطاق  إال 

آخر.
أزمة  النفسي  البعد  هــذا  وخلق 
جمهورية  ــاد  أحــف ــني  ب مــتــواصــلــة 
الريف،  منطقة  في  قرن  قبل  معلنة 
من  املغرب  يحكم  عرش  أحفاد  وبني 
القرن السابع عشر، وستدفع املنطقة 
ثمنا غاليا إن لم تتمكن األطراف من 

الوصول إلى تسوية.

 كيف تنبأ األمريكيون بسعي 
الزفزافي ورفاقه إلى إسقاط الجنسية 

المغربية؟

إن البرقيات السرية لـ»08 الرباط 
398، 08 الرباط 400 و 08 الرباط 
ــتــطــرف،  ال مـــصـــادر  ــول  حــ  »422
وأن  املغربية،  السجون  مــن  تأتي 
متطرف،  إلــى  يتحول  »الــســجــني« 
الجنسية  بإسقاط  ينتهي  أن  ويمكن 
املغربية، ليس فقط لالتحاق بـ»دولة 
الخافة« – كما في حالة داعش - بل 
أيضا لإلجابة عن الرغبة في إنشاء 
دول عرقية في املنطقة عبر مناضلني 
حراك  فإن  ولذلك،  مدنية،  وحراكات 
الريف الذي انتهى بإسقاط الجنسية 
اململكة  ســجــون  فــي  مناضليه  عــن 
الشرق  فــي  نقط   10 عــن  يــخــرج  ال 
ما  وهــو  إفريقيا،  وشمال  األوســط 
التسوية،  عــدم  من  املزيد  أن  يؤكد 
التطرف  في  أكثر  باالستثمار  إيذان 
)العرقي أو الديني( أو هما معا، بدءا 
أفغانستان  في  البشتون  حالة  من 

شرقا وإلى الريف املغربي غربا.
الريفي  اإلقليم  مستقبل  ويجري 

على سكة معادلتني:
املغرب  يكرس  التي  اإلسبانية،   -
تدبيرها  وأمــنــيــا  وتــرابــيــا  عمليا 

ملدينتي سبتة ومليلية.
- الجزائرية، ملحاصرة قايد صالح 
مطالب األمازيغ في تيزي وزو، برفع 
ما  وضــرب  الوطني،  الخطاب  نبرة 

يسميه أذناب الخارج بكل أشكالهم.
وفي مواصلة املغرب التضييق على 
عن  وفصلها  االجتماعية،  الحراكات 
دوائر  أخرى، فضلت  أبعاد  لها  التي 
القرار إطاق كل مناضلي جرادة من 
السجون، تماشيا مع قربهم الجغرافي 
من الجزائر التي تسامح املتظاهرين، 
في  االحتجاجات  بني  أي وصل  وألن 
إن  ممكنة،  حالة  والجزائر،  املغرب 
مع  الحدود  مدن  إلى  األمــور  تقدمت 

الجارة الشرقية.
االنفصال  لـسـيـاقات  وتـبعا 
في  املرتفع   – والعرقي  الديني   –
املتحدة  الـــواليـــات  فـــإن  املــنــطــقــة، 
مع  املواجهة  توتير  بعدم  نصحت 
حراك الريف، والدعوة إلى التسوية 

قبل منع مظاهرات الحسيمة.
أخيرة:  برقية  من  تقرير  ويشير 
تكن  لم  الزفزافي،  مع  التسوية  أن 
الوساطات  رفض  وأن  بها،  مرحبا 
وهو  الخطوة،  هذه  تبني  إلى  دفع 
ما يعيد الريف إلى عزلته التاريخية 
القرن املاضي، بعيدا  في عشرينات 
املنجزة  الثقافية  الــتــســويــة  عــن 
وثقافتهم،  األمازيغ  لغة  بخصوص 

إلى جانب التسوية الترابية.
ــحــضــار الــجــانــب  ــاد اســت ــكـ ويـ
العسكري أن يكون قويا، ألن ظهير 
للساكنة،  موجها  يكن  لم  العسكرة 
في  اإليبيرية  للجارة  أيضا  وإنما 

سبتة ومليلية.
ما  إلى  التطورات  تذهب  وفعا، 
علي  فيها  خرج  التي  األزمــة  يشبه 
لرئاسة  الداخلية  وزارة  من  الهمة 
حزب قبل أن يعني مستشارا للملك، 
فور تراجع حراك 20 فبراير، ويقود 
انعكاسات حراك  القصر،  داخل  من 
الريف، وقد عقده بشكل كبير دخول 

امللف إلى املحاكم.
أزمــة  الجميع  يناقش  وحــالــيــا، 
الحكم،  آلية  داخل  من  آخر  انتقال 
عنها  تخلى  سيناريوهات   3 ألن 
امللك، ويريد أن يشكل لجنة للنموذج 
الجهوية،  التنموي على غرار لجنة 
ولجنة تعديل الدستور، لكن النتائج 
ال تؤسس للحل، فاملشكلة ليست هي 
على  القدرة  ألن  الوقت،  من  املزيد 
معرفة النتائج على املدى املتوسط، 

تسيطر على األجواء العامة.
لقد خلق املغرب من داخل النخب 
األمازيغية صداما دفينا بني حكومة 
وبني  السوسيون،  عليها  يسيطر 
الريف، ولذلك، فإن رد الفعل الناتج 

املغربية  الجنسية  إسقاط  طلب  عن 
موجه ألكثر من جهة، وليس للقصر 
وحده، وحاليا تريد جهة في الدولة 
أمينا  منصبه  عن  بنشماس  ذهاب 
واملعاصرة،  األصــالــة  لحزب  عاما 
على طريقة إلياس العماري، وإنهاء 
امللكي  الــحــزب  ملــشــروع  الريفيني 
املهم  ومــن   ،2011 إلــى   2007 من 
السوسيني بحزب األحرار  تعويض 
لذات  وتبعا  )الــبــام(،  دور  ليأخذ 
وأرادوا  لفتيت،  سيذهب  السبيل 
األخير  املفتاح  أخذ  أخيرا  بمرضه 
الحكمة  مــن  وليس  الريفيني،  مــن 
وضع الريف في تيار واحد يتقدمه 
داخــلــي،  تقرير  حسب  الــزفــزافــي، 
خال  من  الكارزمية  هذه  دعم  يريد 
جهة  إقصاء  يخدم  الذي  التصعيد 
تقرير  يقول  املــعــادلــة،  مــن  الــريــف 

موصوف بالسرية.
حــال،  بــأي  للنظام،  يمكن  وال 
األمريكيون،  يقول  بالنار،  اللعب 
يطبع  والتوازن  الــوالء  تقسيم  ألن 
القيادات العسكرية واألمنية، وهي 

تتجه إلى »الكفاءة«.
حكومة  ــاء  ــن ب ــك  ــل امل ــاول  ــحـ ويـ
ــا األحـــــزاب  ــه ــدعــم ــاءات« ت ــ ــفـ ــ »كـ
على  املبنية  املحاصصة  لتجاوز 
بني  فالتسوية  الجهوي،  الــنــزوع 
الــقــرار  هــو  والعثماني،  أخــنــوش 
وبعد  املصدر،  يقول  الحكومة،  في 
كيران  بن  بني  املتصاعد  الخاف 
واألمني العام الحالي لحزب العدالة 
تعززت  الحكومة،  ورئيس  والتنمية 
تحويل  ممكنا  يعد  فلم  التسوية، 
قضية »عروبة التعليم« إلى ما حدث 
حول مدونة األسرة، ألن التعبئة في 
العثماني  مع  نزلت  العدالة  حــزب 
شعبية  ونزلت  املائة،  في   40 إلــى 
حسب  املائة،  في   35 بـ  كيران  بن 

التقديرات الغربية.

 الصدام في الريف ليس خيار 
معتقلي الحراك

ــادة  ــدى قـ ــ تـــطـــرف الــســلــمــيــة ل
التنازل  إلى  دفعهم  الريف،  حــراك 
لرفضهم  املغربية،  الجنسية  عــن 
إلى  السجن،  ــور، خــارج  األم عــودة 

التصعيد.
أن  الــزفــزافــي  ــدى  ل مهما  وكـــان 
الكريم  عبد  تتجاوز  خطوة  يتخذ 
الخطابي، لقتل األب السياسي، لكنه 
بسقوف  تعد  لم  التي  اللعبة  قتل 
يمكن  ال  لذلك،  حــمــراء،  خطوط  أو 
العفو  بعد حصر  الفعل«  »رد  توقع 
حسب  الــدولــة،  رئيس  شخص  في 
اإلنسان،  لحقوق  الــوزاري  املندوب 
واحدة  مسطرة  في  العفو  وحصر 

فجرت األمر قبل إنضاجه.
عن  السياسي  االعتقال  نفي  إن 
الزفزافي، هو ما أفاض الكأس مرة 
من  الــريــف  ــراك  ح فتجريم  ثانية، 
انتهى  الوساطة،  مؤسسات  طرف 
بـ»تنازل معتقلني في سجن فاس عن 

جنسيتهم«.
أن  بــني  االخــتــيــار  السهل  و»مــن 
تكون مجرما أو تكون مغربيا«، قال 
معتقل بارز في الحراك نقا مصدر 

موثوق لـ»األسبوع«.
فالكل  مــفــاجــئــا،  األمـــر  يــكــن  ــم  ل
ويعرف  التصعيد،  لــهــذا  استعد 
الوضع معقدة،  أن مخارج  الطرفان 
فالقادة املعتقلون يفضلون خيارهم 
السلمي، ألن هذه عقيدتهم وهو ما 
اإلنساني،  الدولي  القانون  يطابق 
مستقل  خيار  الجنسية  رفض  فيما 
ردا على تجريم التظاهر السلمي، مع 
فشل الدولة املغربية، بكل أجهزتها 
بما فيها املؤسسات التي فشلت في 
الوساطة طيلة شهور الحراك، وبعد 
اعتقال قادته، ومن املهم أن نؤكد أن 

صورة الصراع تغيرت وإلى األبد.

 نهاية لعبة سياسية دامت من 
االستقالل إلى اآلن

األخيرة  السياسية  التطورات  إن 
االستقال  من  سياسية  لعبة  تنهي 
وإلى اآلن، وال أحد يستطيع تأطير 
الوثوقية  عــدم  ــام  أم أخـــرى،  لعبة 
الخطابات  انتقادات  عززتها  التي 
ــمــوذج  ــن الــرســمــيــة لـــأحـــزاب وال
فالكل  القضايا،  وباقي  التنموي، 
يــمــوت فــي هــذه االنــتــظــاريــة التي 
اللعبة  داخـــل  مــن  املــشــهــد،  تطبع 
السجن  داخــل  ومن  خارجها،  ومن 
آخــر،  فسيناريو  لــذلــك،  وخــارجــه، 
أحشاء  من  قسريا  خروجه  سيكون 

النظام ليتمم إنقاذ الوضع.
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الملك يريد حكومة كفاءات تدعمها 
األحزاب للخروج مما دعاه األمريكيون نفق 
»المحاصصة« المبنية عىل الزنوع الجهوي 

قبل مناقشة العثماين 
للتعديل الحكومي يف 

األمانة العامة لحزبه، جاءت 
تسوية العثماين مع أخنوش

دمقرطة الحزب!

لن تزنل أسماء التكنوقراط من القرص، بل باختيار الحزب واقرتاحه، فالمسألة ال 
تتعلق بتغيري اسرتاتيجيات للخروج من عنق الزجاجة، بل اختيارا ألشخاص قادرني 

عىل تسويق السياسات العامة، ألن المهم، أن أحزاب األغلبية الحالية ستعود يف 
.2021

ويريد الجميع إخراج حزب األصالة والمعارصة من مأزق المعارضة، وال بد من تغيري 
القيادة، وبنشماس يريد االبتعاد أيضا، برشط نقل الحزب إىل الديمقراطية بدون 

تسويات ومن خالل القانون الداخيل.

من المهم عدم عزل الريفيني يف أوساط الدولة واألحزاب، ألنهم لن يدفعوا ثمن 
»الزفزايف«، وهو ال يريد منهم أن يدفعوا شيئا عنه، يقول مصدر موثوق لـ»األسبوع«، 
لذلك طالب بإسقاط الجنسية المغربية، فاللعبة انتهت إىل المجهول، وال بد من إعادة 

األمور إىل نصابها.
فالعناد الشخيص للقادة الحزبيني ورجال الدولة والمحاصصة العرقية المتسرتة، 

عصبان قد يفجران السلم األهيل، وال يمكن لتعديل حكومي أن يهدئ األوضاع الجارفة.

بنشماس 



العمل  من  أربعني سنة  قرابة  بعد 
الشيء  فيها  أعطى  امللتزم،  الصحفي 
الكثير لإلعالم الوطني والقاري، بكتاباته 
وبمناسبة  والــبــنــاء،  الـــالذع  ونــقــده  النزيهة 
تكريم  تم  اإلفريقية،  لأللعاب  املغرب  احتضان 
بلعيد  املتميز،  اإلعــالمــي  و»الــرفــيــق«  الزميل 
من  العديد  حضرته  بهيج  حفل  في  بويميد، 
كرئيس  والدولية،  الوطنية  الرياضية  الوجوه 
جياني  الرياضيني،  للصحفيني  الدولي  االتحاد 
االتــحــاد،  لهذا  إفريقيا  فــرع  ورئــيــس  ميرلو، 

ونائب  ميتشيل،  أوبــي 
األوملبية  اللجنة  رئيس 
لحلو،  كمال  املغربية، 
ورئــــيــــس الــجــمــعــيــة 
ــة لــلــصــحــافــة  ــي ــرب ــغ امل
الـــريـــاضـــيـــة، الــزمــيــل 
ــدر الــديــن اإلدريــســي،  ب
العديد  ــى  إل بــاإلضــافــة 
والوجوه  الفعاليات  من 

الرياضية.
ــد  ــعــي ــل الــــزمــــيــــل ب
كل  وبشهادة  بويميد، 
ــه  ــه وزن الــحــاضــريــن، ل
اإلعالمي،  املشهد  داخل 
الفضل  له  يرجع  حيث 
في إعادة الروح لالتحاد 
لإلعالميني  ــي  ــق ــري اإلف
بعد سنوات  الرياضيني 

من الركود واالندثار، وقد عرفت واليته كرئيس 
الذي  وهو  املنجزات،  من  العديد  االتحاد،  لهذا 
حل  تواصله،  وحسن  خبرته  بفضل  استطاع، 
فيها هذا  يتخبط  كان  التي  املشاكل  من  العديد 
على  حماس  بكل  عمل  كما  الحساس،  الجهاز 
اإلفريقية  البلدان  كل  مع  التعاون  أواصر  ربط 
فعاال  عــضــوا  وكـــان  ــه،  ــوائ ل تحت  املنضوية 
الرياضية،  للصحافة  املغربية  الجمعية  داخل 
الرياضي  للقسم  رئيس  منصب  أيضا  وشغل 
باسم حزب  الناطقة  »البيان«  لجريدة  الفرنسي 
ازدهار هذه  فترته  التقدم واالشتراكية، وعرفت 
له  التي يشهد  وتألقها بفضل مهنيته  الجريدة 

بها خصومه قبل محبيه...
بلعيد بويميد، لم يكتف بمقاالته الالذعة التي 
أزعجت البعض، بمن فيهم بعض املشرفني عن 
من  العديد  حتى  كذلك  بل  آنذاك،  الجريدة  هذه 
املسؤولني الرياضيني الذين نجحوا بخبثهم من 

تدهورا  تعيش حاليا  التي  الجريدة  عن  إبعاده 
كانت  التي  للمصداقية  افتقادها  بسبب  كبيرا 
إنه  بل  الرائعة،  بمقاالته  يكتف  لم  بها.  تتمتع 
يتميز بالعديد من املواهب األخرى التي وضعها 
أبدع  الذي  الكاريكاتير  كفن  القراء،  خدمة  في 
والعاملي،  الوطني  باملسرح  كذلك  ودرايته  فيه، 
ودراســتــه  الــراقــيــة  ــة  ــي األدب ثقافته  مستغال 
وفيكتور  كامي،  كألبير  األدبــاء،  كبار  لنصوص 
وعبد  وأركــون  سارتر  بفلسفة  وتشبعه  هوغو، 

هلل العروي وآخرين...

بصراحة، فالزميل بلعيد بويميد عملة فكرية 
للتهميش  تعرض  حيث  حقها،  تأخذ  لم  نــادرة 
بطريقة محبوكة، ألنه وحسب بعض االنتهازيني، 
ال  التي  صراحته  بسبب  عليهم،  خطرا  يشكل 

تروقهم.
ففي الوقت الذي نرى فيه االكتساح الهمجي 
املعلمني  بعض  طــرف  مــن  اإلعــالمــي  ملشهدنا 
من  املــطــروديــن  ــان  األســن ــاء  وأطــب الفاشلني، 
األجرة...  وسيارات  العربات  وسائقي  هيئتهم، 
نرى الكفاءات الحقيقية تبتعد بكل كرامة وعزة 
ولألسف  أصبحت  التي  املهنة  هــذه  عن  نفس 
الرداءة  زمن  في  له،  مهنة  ال  ملن  مهنة  الشديد، 

واالنحطاط األخالقي.

من مقامات بديع الزمان الهمداني
اللهم هذا منكر...

مباريات  خالل  تعودنا   ...
عــلــى تحقيق  ــعــرش  ال كـــأس 
مفاجئة،  لنتائج  الفرق  بعض 
لم يكن يتوقعها أحد، وهذا ما 
وقع في نهاية األسبوع الفارط، 
بركان  نهضة  أقصي  حينما 
خنيفرة،  أطلس  شباب  أمــام 
ــشــي أمــام  ــراك ــب امل ــوك ــك وال
االتحاد البيضاوي العائد إلى 
بطولة القسم الثاني، لكن يبقى 
دور سدس  ميز  الــذي  الحدث 
عــشــر نــهــايــة كـــأس الــعــرش، 
قدمه  الذي  البليغ  الدرس  هو 
لفريق  الزمامرة  نهضة  فريق 
املنتشي  البيضاوي  الرجاء 
على   )0-4( الكبير  بانتصاره 
برسم  الغامبي  بريكاما  فريق 
املؤهل  التمهيدي  األول  الدور 
إطار  في  املجموعات  دور  إلى 
األبــطــال  عصبة  مــنــافــســات 

اإلفريقية.
فريق نهضة الزمامرة أبهر 
العالية،  بتقنياته  الجميع 
لالعبيه،  القتالية  وبــالــروح 
وبذكاء مدربه يوسف فرتوت، 
التي  الرجاوية  الجماهير  كل 
انتقدت  اللقاء،  هــذا  تابعت 
املتعجرفني،  العبيها  بشدة 
خصمهم،  يحترموا  لم  الذين 
منتصرين  املــبــاراة  ودخــلــوا 

قبل انطالقها.
الفريق الدكالي، يتوفر على 
عناصر جيدة، وعلى مجموعة 
متكاملة، لعبت بدون أي مركب 

إقصاء  فــي  ونجحت  نقص، 
ــذي جلب  ــ ــق الـــرجـــاء ال ــري ف
العديد من »النجوم« واستعد 
للموسم  الــكــفــايــة  فــيــه  بــمــا 
حظه،  ولــســوء  لكن  الجديد، 
وقف  قويا  فريقا  أمامه  وجد 
الند للند أمامه، واستطاع أن 
من  تاريخي  بانتصار  يخرج 

قلب مركب محمد الخامس.
ــاذا يــنــقــص هــذا  ــ ــرى، م ــ ت
من  والطموح  الشاب  الفريق 

أجل السير على هذا النهج؟
ال يــنــقــصــه طــبــعــا ســوى 
وتشجيعه،  بجانبه،  الوقوف 
ومنحه الدعم الكبير من طرف 
هذه  على  املسؤولني  جميع 
املدينة الصغيرة، التي ستكبر 
األيــام بفضل  الــقــادم من  في 

فريقها.
ــل الـــفـــاعـــلـــني،  ــ فــعــلــى ك
الفالحية  املشاريع  وأصحاب 

بجانب  يقفوا  أن  والتجارية، 
أن  الواجب  من  كما  فريقهم، 
يستفيد فريق نهضة الزمامرة 
ــوارد املــاديــة التي  مــن كــل املـ
عبدة  أنــديــة  منها  تستفيد 
ودكالة، ألنه هو اآلخر ينتمي 

لهذه املنطقة الغنية.
التي  الجبارة  فاملجهودات 
املسير  املــكــتــب  بــهــا  ــوم  ــق ي
بلقشور،  السالم  برئاسة عبد 
املصاريف  أمام  كافية  تعد  لم 
الكثيرة التي تنتظر الفريق في 
بطولة القسم األول، باإلضافة 
التي  الكثيرة  االنتظارات  إلى 
ــذي  ال جــمــهــوره،  ينتظرها 
في  فريقه  يــكــون  أن  يتمنى 
يكون  وأن  أحالمه،  مستوى 
أقوى  من  العاجل  القريب  في 
ــي بــطــولــة الــكــبــار،  ــرق ف ــف ال
فحذاري إذن من فريق نهضة 

الزمامرة.
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قالوا ونقــــــــــــول بعد أن طوينا صفحة رونار

على هامش تكريم اإلعالمي المتميز بلعيد بويميد

�لناخب �لوطني �جلديد �أمام حتديات جديدة..

idbihi62@gmail.com
 إعداد: كريم إدبهي

األولية  الالئحة  من  هلل  حمد  إبعاد  وراء  كان  من   ●

للمنتخب الوطني؟
جرائد
●  بعض األشخاص والسماسرة الذين يصطادون في املاء 

العكر!!
باإلغالق  مهدد  الخامس  محمد  الرياضي  املركب   ●

مجددا
مواقع
●  كون غير يغلقوه بصفة نهائية، ويرسلوا املسؤولني عن هذه 

الفضيحة إلى السجن.
● الالعب بنحليب يكره التواضع والعصبة لم تنطلق 

بعد
كارتيرون، مدرب الرجاء

●  رونالدو هذا، راه حتى هو مازال كاع ما بغى ينطلق!!
● العبو الرجاء يرفضون التواصل مع رجال اإلعالم

األخبار
●  ها هو التواضع!! ال حول وال قوة إال بالـله.

● املنتخب املغربي أقوى من الجزائر
المهدي بنعطية

●  وانت مالك؟ دائما كاري حنكو..
»الحرس  يبعد  خاليلوزيتش  الوطني  الناخب   ●

القديم«
المساء
● مازال درار وفجر، وبنعطية حتى هو باقي غير »معطوب«.

من  املــر  اإلقــصــاء  بعد 
إفريقيا  كــأس  نهائيات 
ــا  ــرة، وم ــ ــي ــ لـــألمـــم األخ
تمخض عنه من انتقادات 
الوطني  للناخب  ــة  الذع
عجلت  رونــــار،  هــيــرفــي 
املنتخب  يعود  برحيله، 
الواجهة،  إلــى  الوطني 
تــحــت قـــيـــادة املــــدرب 
وحيد  البوسني  الجديد، 
ــتــش، الـــذي  ــوزي ــل ــي خــال
ــي الــالئــحــة  اســتــدعــى ف
قبل  العــبــا،   47 ــيــة  األول
أن يقلصها إلى 27 العبا 
ســيــخــوضــون مــبــارتــني 
شتنبر   6 يـــوم  ــتــني  ودي
بوركينا  ــد  ض الــحــالــي 
من   10 ويــــوم  فـــاســـو، 
نفس الشهر ضد منتخب 

النيجر.
الـــالئـــحـــة الــجــديــدة 
ــي،  ــن ــوس ــب ــدرب ال ــمـ ــلـ لـ
مقبولة  ــعــمــوم،  ال عــلــى 
ومـــتـــوازنـــة، كــمــا أنــهــا 
لبعض  ــار  ــب ــت االع ردت 
أبعدوا  الــذيــن  الالعبني 
مــدة،  منذ  املنتخب  مــن 
املشاغب  ــم  رأســه عــلــى 

عادل تاعرابت، الذي عاد 
رفقة  وتوهجه  تألقه  إلى 
كذلك  البرتغالي،  بنفيكا 
لالعب  بالنسبة  الــشــأن 
وجنوة  السابق  الرجاء 
جــواد  حاليا،  اإليطالي 
حــارث،  وأمــني  الياميق، 
ــاب شــالــك  ــعـ صـــانـــع ألـ

إلى  باإلضافة  األملــانــي، 
الالعبني  مــن  مجموعة 
هيرفي  همشهم  الــذيــن 

رونار.
ــالحــظ حــضــور  كــمــا ن
بــعــض الــالعــبــني الــذيــن 
املغربي  الجمهور  طالب 
لبلوغهم  بــإبــعــادهــم، 

أو  الدولي،  التقاعد  سن 
الكثيرة  للمشاكل  نظرا 
خــالل  يخلقونها  الــتــي 
التدريبية،  املعسكرات 
وبشكل  ــرت  ــ أث والـــتـــي 
العام  الجو  على  سلبي 
درار،  كنبيل  للمنتخب، 
العميد  أو  فجر،  فيصل 

بنعطية، املعطوب حاليا، 
على  مازال مصرا  والذي 

البقاء...
يجب  ــوم،  ــم ــع ال عــلــى 
الوقت  بعض  نعطي  أن 
الجديد،  الوطني  للناخب 
الــــذي نــؤمــن بــكــفــاءتــه 
ــة  ــي ــق ــري ــه اإلف ــت ــرب ــج وت
وبانضباطه،  والدولية، 
العمل  لــه  يتسنى  حتى 
ــادة  ــ ــل أريـــحـــيـــة إلع ــك ب
األســــــود إلــــى الــســكــة 
يجب  كــمــا  الصحيحة، 
أن  الجامعي  املكتب  على 
يساعده، وذلك بإبعاد كل 
املشككني والسماسرة عن 
الذين  املنتخب،  محيط 
كانوا سببا في إخفاقاته 
وأن  خــاصــة  ــرة،  ــيـ األخـ
الجديد  الوطني  الناخب 
جديدة،  تحديات  تنتظره 
إلى  التأهيل  رأسها  على 
إفريقيا  كــأس  نهائيات 
نهائيات  وإلــى  القادمة، 
ــي  ــت كـــــأس الـــعـــالـــم ال
في  قــطــر  ستحتضنها 

سنة 2022.
حظ سعيد لألسود. 

هذا الخبر
بعد أن أحرج وأقصى الرجاء »العالمي«

�حذرو� نه�ضة �لزمامرة!

خاليلوزيتش

الزميل بلعيد لحظة تكريمه، وعلى يساره اللواء أحمد ناصر، وعلى 
يمينه رئيس االتحاد الدولي للصحافة الرياضية، جياني مريلو، وبجانبه 

اإلعالمي الكبري كمال لحلو، نائب رئيس اللجنة الوطنية األوملبية

زينب  وزوجته  أعليشن  رشيد  صديقنا  فــراش  ازدان 
الصديقي بمولودة رائعة اختارا لها اسم هاجر.

إلى  التهاني  بأحر  نتقدم  السعيدة،  املناسبة  وبهذه 
اللذين  وإلياس،  الجميلني، سعد  أخويها  وإلى  الوالدين، 
مألت  التي  اللؤلؤة  بهذه  االهتمام  هي  مهمتهما  ستكون 
املنزل بالسعادة، كما نتمنى أن تعيش هاجر حياة هادئة 
مليئة بالبهجة والسعادة بني أحضان أسرتها الصغيرة، 

وتمنياتنا القلبية لعائلة أعليشن بالتوفيق والنجاح.

هاجر يف بيت ر�ضيد

عبد السالم بلقشور رئيس نهضة الزمامرة

قـــف

�لإعالم �ملهني �حلقيقي يف زمن �لرد�ءة!!

هذا زمان مشوم   
الحمق فيه مليح    

 كما تراه غشوم
والعقل عيب ولوم



بعض  يـــواصـــل  بــيــنــمــا 
بعضهم  تقطيع  االتحاديني 
ــع  ــواقـ ــى مـ ــلـ ــض عـ ــعـ ــبـ الـ
في  االجتماعي،  التواصل 
أفق تقطيع ما تبقى من حزب 
واظبت  االشتراكي،  االتحاد 
الكاتب  كلفها  التي  الخلية 
العطلة  طيلة  للحزب  األول 
الصيفية، على جمع عناوين 
الذين  االتحاديني  وهواتف 
يمكن اعتبارهم من الكفاءات 
ضمن  لوضعهم  الوطنية، 
الـــذي أطــلــق عليه  ــخــزان  ال
»بنك الكفاءات«، لتبقى إحدى 
طرائف هذه املرحلة، هي ما 
يحكيه بعض االتحاديني عن 
وزيرهم السابق الذي اتصل 
مطالبا  لــشــكــر،  بـــإدريـــس 
منصب  عــلــى  بــالــحــصــول 
ســامــي فــي إطـــار »مــشــروع 
ــة«،  ــاديـ ــحـ ــحــة االتـ ــصــال امل
من  التنظيمي  ــرد  ال ليكون 
))عليك  هو:  لشكر  إدريــس 
في  االنخراط  واجبات  بأداء 
الحزب أوال، ثم الحديث عن 

املصالحة ثانيا..((.
الطبيعي  مــن  ــان  كـ ــد  وقـ
االتــحــاد  حـــزب  يعيش  أن 
الحزب  وهــو  ــي،  ــراك االشــت
ــاء«  »إعــف فــي  تسبب  ــذي  الـ
السابق  الــحــكــومــة  رئــيــس 

ــه بــن كــيــران من  ــ عــبــد اإلل
السابقة،  حكومته  تشكيل 
املرتبطة  الــتــجــاذبــات  هــذه 
امللكي  الخطاب  بتداعيات 
املؤرخ بـ 29 يوليوز 2019، 
بعيد  املرتبط  الخطاب  وهو 
امللك  أعــلــن  حيث  ــعــرش،  ال
تكليف  عن  السادس  محمد 
العثماني  الحكومة  رئيس 
ذات  جديدة  أسماء  باقتراح 
كفاءة عالية إلجراء تغييرات 
ــي حــكــومــتــه ومــؤســســات  ف

أخرى.
محمد  ــك  ــل ــم ـــ ال وكـــــــان 
دينامية  أطلق  قد  السادس 
ــوزراء  ــ ال حــرمــت  حكومية 
بعد  الصيفية،  عطلتهم  من 
الحديث ))عن مرحلة جديدة 
نحو  اململكة  خاللها  تمضي 
مغرب ال مكان فيه للتفاوتات 
للتصرفات  وال  الــصــارخــة، 
الريع  ملظاهر  وال  املحبطة، 
والطاقات((،  الوقت  وإهدار 
خطاب  ــالل  خ مــن  ــد  أك كما 
ــلـــة  ))املـــرحـ أن  الـــعـــرش 
جيال  ســتــعــرف  الــجــديــدة 
املشاريع، ولكنها  جديدا من 
ستتطلب أيضا نخبة جديدة 
الــكــفــاءات، فــي مختلف  مــن 
ــيــات،  املــنــاصــب واملــســؤول
ــدة على  ــدي ــاء ج ــ ــخ دم وضـ

مستوى املؤسسات والهيآت 
واالقــتــصــاديــة  السياسية 
واإلداريـــــــــــة، بـــمـــا فــيــهــا 

الحكومة((.
بحزب  األمــر  تعلق  ســواء 
غيره  أو  االشتراكي  االتحاد 

من األحزاب، فإن البحث عن 
فرصة  يشكل  ال  الــكــفــاءات 
فقط  االتحاديني  بعض  أمام 
من أجل تجديد طموحهم في 
الفرصة  إن  بل  االســتــوزار، 
استوزار  أمام  مواتية  باتت 
إدريس لشكر نفسه، وقد يكون 
»محامي الحكومة« فيما  هو 
تبقى من عمرها إذا تبقى لها 
عمر)..(، حيث تؤكد مصادر 
لشكر  اســم  أن  ــوع«  ــب »األس
مطروح لالستوزار، طاملا أن 
لم  الحزب  قيادة  مسؤولية 
تكن لتتعارض مع املسؤولية 
الوزارية، على غرار أخنوش 
الوطني  التجمع  حــزب  في 
حزب  في  وساجد  لألحرار، 
نبيل  أو  الدستوري  االتحاد 
الــعــام  بــنــعــبــد هلل األمــــني 
واالشتراكية  التقدم  لحزب 
تــولــى ســابــقــا مهمة  ــذي  الـ
التراب  بإعداد  مكلف  وزيــر 
وسياسة  واإلسكان  الوطني 
بسبب  إعفائه  قبل  املدينة، 

حراك الريف)..(.
لشكر  إدريـــس  لعب  وقــد 
صياغة  فـــي  كــبــيــرا  دورا 
الحكومية  األغلبية  بيانات 
الريفي،  الحراك  فترة  خالل 
في  حاسما  دورا  لعب  كما 
بن  أسقط  الذي  »البلوكاج« 

حصوله  يكون  وقــد  كيران، 
مقدمة  مجرد  الـــوزارة  على 
ــة  ــوالي ــه ل ــائ ــق ــريــس ب ــك ــت ل
االتــحــاد  رأس  على  أخـــرى 

االشتراكي)..(.
هذا من حيث ما حصل داخل 
االشتراكي،  االتــحــاد  حــزب 
أمــــا فـــي حــــزب الــتــجــمــع 
عزيز  فإن  لألحرار،  الوطني 
الحزب  يدبر  الــذي  أخنوش 
على طريقته، يواصل ترتيب 
اكتساح  اتجاه  في  أوراقـــه 
الحكومية،  للمناصب  جديد 
املرة على وزارة  وعينه هذه 
ليطالب  خرج  وقد  الصحة، 
بها مباشرة في لقاء حزبي، 
حــيــث ســجــلــت الــصــحــافــة 
الصحة  ))وزارة  قــولــه: 
والحزب  كــفــاءات،  خاصها 
يخدم ويطور  ديالنا مستعد 
ببالدنا..  الصحي  املــجــال 
الصحة  بــوزارة  وسنطالب 
غير  املقبلة((،  الحكومة  في 
يفقد  قــد  ــرار  األحـ أن حــزب 
ويتعلق  وزاراتـــــه،  ــدى  إحـ
الشبيبة  بــــــوزارة  األمــــر 
والرياضة، بعد إعادة تفجير 
في  الضريبي  التهرب  ملف 
وجه الوزير الطالبي العلمي 
)انظر التفاصيل داخل العدد 

ضمن ركن الكواليس(.

إعداد
سعيد الريحاني

إخبــاري
تحليل

ا�صتوزار اإدري�س ل�صكر ويا�صني املن�صوري..
 اأو رفع ملتم�س رقابة لإ�سقاط العثماين
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األغلبية الحكومية التي يقودها العثماني 

انطالقة متعرثة لرحلة
 البحث  عن الكفاءات

لعب إدريس لشكر 
دورا كبيرا في 

صياغة بيانات األغلبية 
الحكومية خالل فترة 
الحراك الريفي، كما 
لعب دورا حاسما في 

»البلوكاج« الذي أسقط 
بن كيران، وقد يكون 
حصوله على الوزارة 

مجرد مقدمة لتكريس 
بقائه لوالية أخرى

 على رأس
 االتحاد االشتراكي)..(



وفيما يتعلق بحزب 
ــتــجــمــع الــوطــنــي  ال
لألحرار دائما، ينتظر 
الحكومي  التعديل  يضع  أن 
املــرتــقــب، حــدا لــلــفــراغ في 
املكلفة  الدولة  كتابة  منصب 
بــالــصــيــد الــبــحــري، وهــو 
تشرف  كانت  الــذي  القطاع 
التجمعية  الــوزيــرة  عليه 
مباركة بوعيدة قبل أن تفوز 
برئاسة جهة كلميم واد نون 
خلفا البن عمها عبد الرحيم 

بوعيدة)..(.
تتطلب  املــنــطــق،  حــســب 
بني  تواصال  الحالية  الفترة 
ومكونات  الحكومة  رئيس 
التعديالت  حــول  أغلبيته، 
ــا  ــ ــراؤه ــن إجــ ــك ــم ــي ي ــتـ الـ
يمكن  الــتــي  ــراحــات  ــت واالق
مــؤشــرات  لكن  اقــتــراحــهــا، 
بعد،  تظهر  لم  االقتراحات 
العثماني  الدين  بل إن سعد 
الذي ظل ينتشي بنشر صور 
استقبال زعماء األحزاب في 
والتنمية  العدالة  حزب  مقر 
على هامش مشاورات تشكيل 
الحكومة التي تلت »إسقاط« 
عقد  يستطع  لم  كيران،  بن 
إطار  في  اجتماع، سواء  أي 
كما  الحكومة،  أو  األغلبية 
يؤكدون  السياسيني  جل  أن 
بأي  يتصل  لم  العثماني  أن 
طـــرف حـــول االقــتــراحــات 
الجمود  أن  ليتأكد  املمكنة، 
الراهنة،  املرحلة  سمة  هو 
ــعــض الــفــضــائــح  ــم ب ــه ــل ال
الــحــزبــيــة الــتــي تــصــب في 
بــأطــراف  التشهير  اتــجــاه 
معينة، ولعل أكبر سوء حظ، 
هو الذي الحق الكاتب العام 
الذي  وهو  الصحة،  لــوزارة 
كاتبا  تعيينه  على  يمض  لم 
عاما سوى سنة، هذا األخير 
الكفاءات  كأحد  اسمه  أثير 
عليها  االعتماد  يمكن  التي 
لتعويض وزير الصحة أنس 
كانت  ــدار  األق لكن  الدكالي، 
بعد  آخر،  مصيرا  له  تخبئ 
أن تحدثت املواقع عن سقوط 
أو  غرفته  شرفة  من  امــرأة 
الغرفة املجاورة لها في أحد 
فنادق أكادير، واملتهم بريء 

إلى أن تثبت إدانته)..(.
ــزب الـــتـــقـــدم  ــ ــ ــة ح ــ ــال ــ ح
يعد  لم  ــذي  ال واالشتراكية 
في  شكلي  وجــود  ســوى  له 
الحكومة، تضع الوزير أنس 
حقيقية،  ورطة  في  الدكالي 
ذلك أنه قد يجد نفسه خارج 
رئيسه  أن  ملجرد  الحكومة 
بنعبد  نــبــيــل  الــحــزب  فــي 
بحزب  الــرجــوع  يــريــد  هلل، 
»الكتاب« إلى زمن املعارضة، 
عبد  خــط  مــع  التماهي  أو 
بات  حيث  كيران،  بن  اإللــه 
رئيس  إلى  أقرب  هلل  بنعبد 

الحكومة السابق)..(.
سيعيشها  الــتــي  ــة  ــ األزم
العثماني في مشوار البحث 
يعيشها  لن  الــكــفــاءات،  عن 
خارج حزب العدالة والتنمية 
فقط، بل إنها تحاصره داخل 
ــه أيـــضـــا، حــيــث بــات  حــزب
املنتدب  الوزير  من  كل  رأس 
املكلف  الحكومة  رئيس  لدى 
العامة  والشؤون  بالحكامة 
ووزيـــرة  الــــداودي،  لحسن 
األسرة والتضامن واملساواة 
ــة االجــتــمــاعــيــة  ــي ــم ــن ــت وال
ــر  ووزي الــحــقــاوي،  بسيمة 
املهني  واإلدمـــــاج  الــشــغــل 
الدولة  وكاتب  يتيم،  محمد 
والنقل  التجهيز  وزيــر  لدى 
املكلف  واملــاء  واللوجستيك 
بــالــنــقــل نــجــيــب بــولــيــف.. 

في  مطلوبة  رؤوس  كلها 
ــل، عــلــمــا أن  ــدي ــع ــت هـــذا ال
األخير  اإلعــالمــي  الــخــروج 
ساهم  كيران،  بن  اإلله  لعبد 
كاتب  ــم وضــعــيــة  ــأزي ت ــي  ف
التربية  ــر  وزي لــدى  الــدولــة 
املهني  والتكوين  الوطنية 
والبحث  العالي  والتعليم 
بالتعليم  املكلف  العلمي، 
العلمي  والــبــحــث  الــعــالــي 
قال  حيث  الصمدي،  خالد 
الــصــمــدي  ــالت  ــؤهـ ))مـ إن 
تسمح  وال  جـــدا  بــســيــطــة 
وتكمن  ــوزار((،  ــاالســت ب لــه 
التصريحات  هــذه  خــطــورة 
»املصباح«  حــزب  ــون  ك فــي 
االنتخاب  نظام  على  يعتمد 
ــراح أســمــاء  ــت الــداخــلــي الق
لتحمل  املقترحني  ــوزراء  الـ
ســؤال  أن  غير  املسؤولية، 
ــنــجــاعــة هــذه  ــاءة وال ــف ــك ال
ــرة، قــد يــفــرض اإلطــاحــة  املـ
العدالة  حزب  وزراء  بنصف 

والتنمية)..(.
الــحــلــيــف اآلخــــر لــحــزب 
ــة والــتــنــمــيــة، وهــو  ــعــدال ال

بدأ  الشعبية،  الحركة  حزب 
عن  للتخلي  اســتــعــداداتــه 
الوزير أمزازي، بتهمة الفشل 
التربية  قــطــاع  تــدبــيــر  ــي  ف

القالقل)..(،  الوطنية وإثارة 
الصحية  الــحــالــة  أن  غــيــر 
لألمني العام امحند العنصر، 
ــجــاراة  قـــد ال تــمــكــن مـــن م
التعديل،  أجـــواء  سخونة 
الصراع  يتحول  قد  وربما 
بني  داخلية  تطاحنات  إلــى 
على  املتصارعة  الــتــيــارات 

األمانة العامة)..(.
 بعيدا عن املعارك الحزبية، 
فقد أكدت عدة مصادر، عودة 
الحديث عن إمكانية استوزار 
ياسني املنصوري في منصب 
وزير الخارجية، خلفا للوزير 
قد يعني  الذي  ناصر بوريطة 
في وزارة أخــرى)..(، وكانت 
إمكانية  عن  الحديث  بداية 
املــخــابــرات  قطب  اســتــوزار 
املنصوري،  ياسني  املغربية 
صالحيات  تقليص  تم  الــذي 
مقابل  دجيد«  »ال  مؤسسته 
ــالق جــمــاح »الــديــســتــي«  إطـ
ــاالت، قــد بــدأ  ــجـ فــي كــل املـ
بالتزامن مع الجوالت امللكية 
الجوالت  وهــي  إفريقيا،  في 
وزير  تعيني  عنها  نجم  التي 
اإلفريقية  بالشؤون  خــاص 
والكل  الجازولي،  هو محسن 
ناصر  بني  العالقة  أن  يعلم 
الجازولي  ومحسن  بوريطة 
رغــم  ــرام،  ــ ي مــا  عــلــى  ليست 
كل  أن  إذ  اإلعالمي،  التعتيم 
وزير يمارس مهامه بعيدا عن 

اآلخر)..(.
إلى هنا، يطرح سؤال كيف 
التوجيهات  تنفيذ  يمكن 
امللكية عمليا من طرف أحزاب 
الجواب  الحكومية؟  األغلبية 
ــســان الــبــاحــث  ــاء عــلــى ل جـ
مصطفى السحيمي كما يلي: 
من  مسطرة  هناك  ))عمليا، 
أولها  أساسية،  مراحل  ثالث 
للحكومة،  الــجــديــد  الشكل 
والتي يجب أن تخضع إلعادة 
هيكلة شاملة لجعلها مقلصة 

أكثر مقارنة بالفريق الذي تم 
تنصيبه في أبريل 2017 من 
طرف البرملان، واألمر ال يتعلق 
بتقليص عدد الوزراء فقط، بل 
اتفاقات  إلى  التوصل  يجب 
لجعل  حكومية  أقطاب  حول 
عملية  الحكومية  الهيكلة 
القطاعات،  حسب  ومــوزعــة 
تتعلق  الــثــانــيــة  ــة  ــرحــل وامل
يلعبه  أن  يجب  الذي  بالدور 
الحكومة، فهو مطالب  رئيس 
باقي  من  االقتراحات  بتلقي 
الحكومية  األغلبية  مكونات 
بأخرى  أو  بطريقة  والقيام 
بعملية انتقاء من بينها، إنها 
ذلك  وشــاقــة،  صعبة  مرحلة 
سيكون  الحكومة  رئيس  أن 
التحكيم  بممارسة  مطالبا 
لصالح األحزاب األخرى، إلى 
يجب  ــذي  ال التحكيم  جانب 
من  حزبه،  داخل  به  يقوم  أن 
إلـــى الئحة  الــوصــول  أجـــل 
يجب  الذين  للوزراء  نهائية 
الذين  ــوزراء  وال يرحلوا،  أن 
بتعويضهم..((  سيقومون 
اليوم«  »أخبار  جريدة  )عــن 

عدد 3 شتنبر 2019(.
هذا من حيث الشكل، أما من 
حيث املضمون، فإن فشل هذه 
املفاوضات قد يضع الحكومة 
»البلوكاج«،  في حالة  برمتها 
وهو أمر وارد، بسبب وجود 
املعارضة،  في  كبرى  أحــزاب 
ــالل  ــق ــزب االســت ــ خـــاصـــة ح
واملعاصرة،  األصالة  وحــزب 
إلى  ــؤدي  ي قد  و»البلوكاج« 
كبير  بعدد  املعارضة  تطعيم 
فتح  ويمكنه  الـــنـــواب،  مــن 
آلية  استعمال  أمــام  الطريق 
الثقة« كما حصل في  »حجب 
وتسعينات  ستينات  سنوات 
الـــقـــرن املـــاضـــي بــاملــغــرب، 
لهذه  ــاشــر  ــب امل والــضــحــيــة 
حزب  هو  يكون  قد  العملية، 

العدالة والتنمية)..(.
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االأمني العام حلزب التقدم واال�شرتاكية ينتقم من وزيره الدكايل

االحتاديون يتقربون من اليو�شفي لالقرتاب من الوزارة

بدأ حزب الحركة 
الشعبية استعداداته 
للتخلي عن الوزير 
أمزازي، بتهمة 
الفشل في تدبير 

قطاع التربية الوطنية 
وإثارة القالقل)..(، 

غير أن الحالة الصحية 
لألمين العام امحند 

العنصر، قد ال تمكن 
من مجاراة سخونة 

أجواء التعديل

مخاض يف االتحاد االشرتاكي.. زيارة اليوسفي الذي عني عددا من مقربيه يف مناصب سامية  

ياسني املنصوري وبوريطة 







 الرباط. األسبوع
كشفت مصادر مطلعة على ملف 
الــوحــدوي،  الــصــحــراوي  املعتقل 
هذا  وضعية  أن  النميري،  جلتي 
من  تحسن  أي  تعرف  لــم  األخــيــر 
بعد  خاصة  قضيته،  مسار  حيث 
الذي  امللكي«  »العفو  من  حرمانه 
بسجن  ــزالء  نـ عــدة  منه  اســتــفــاد 
»األسبوع«،  ويقول مصدر  عكاشة، 
أن كل مساعي الحصول على عفو 
ملكي قد خابت، ربما لوجود أطراف 
تمنع وصول الرسائل إلى الجهات 
املعنية، فهذا »النميري« املعتقل في 
قضية غامضة تحت عنوان »تجارة 
املخدرات«، هو ابن مؤسس »جبهة 
ولد  محمد  والـــوحـــدة«  التحرير 
علي،  ولد  األمــن  محمد  ولد  بكار 
في  استفادت  التي  الجبهة  وهــي 
عبر  الذي  امللكي  الدعم  من  مهدها 
عنه امللك الحسن الثاني باستقبال 
بوعيدة  علي  هو  وعمه  أعضائها، 
وهو  طرفاية،  بإقليم  عامل  أول 
كلميم  جهة  رئيسة  قريب  أيضا 
وجده  بوعيدة،  امباركة  نون،  واد 
على  بــالــصــحــراء  ــي  والـ أول  هــو 
لم  ذلك  كل  تــدراريــن..  أوالد  قبائل 
للبحث  املسؤولن  عند  له  يشفع 
أكبر  إحــدى  تظل  الــذي  ملفه،  في 
جزئياته غموضا، هي عدم العثور 
توبع  التي  املخدرات  شحنة  على 

باالتجار فيها)..(.
اشتهر  قد  النميري  جلتي  وكان 
األقاليم  في  بنشاطه  اعتقاله  قبل 
حركة  تأسيس  أجل  من  الجنوبية 
قبل  الــفــســاد،  ملــحــاربــة  شبابية، 
كبرى،  ورطــة  فــي  نفسه  يجد  أن 
سنوات  بثمان  عليه  الحكم  بعد 

اآلن سبع  سجنا قضى منها حتى 
ســنــوات، وقـــد ســبــق لــوالــده أن 
بالصحراء،  أسس جناحا وحدويا 
وجناح  عسكري  جناح  من  يتكون 
»جبهة  عــنــوان  تــحــت  ســيــاســي 
كل  أن  غير  ــوحــدة«،  وال التحرير 
ــان  اإلع بعد  توقفت  الــتــحــركــات 

الــخــضــراء، وكانت  املــســيــرة  عــن 
»الجبهة املغربية« ستشكل حاجزا 
البوليساريو..  جبهة  ضد  شعبيا 
البوليساريو  مواجهة  الخطإ  فمن 
منظمة،  مجرد  هي  بينما  كدولة، 
إلى  مؤسسها  يعتقده  مــا  وهــذا 

حدود اليوم.

كواليس أخرى

احلرمان من العف� امللكي ي�ؤزم و�ضعية جنل م�ؤ�ض�س اجلبهة امل�ضادة 
جلبهة الب�لي�ضاري�
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مهزلة ما قبل العطلة ال�ضيفية

ق�ضة ف�ضل النظام التعليمي يف املغرب.. 

وزراء بال فائدة من اأجل اإ�ضالحات وهمية

بن كريان يتعاطف 
مع طالب هدده بالقتل

�ضحيفة اأمريكية حتذر 
من حت�ل الب�لي�ضاري� 
اإىل مالذ لـ»داع�س« 

  الرباط. األسبوع
الذي  الطالب  قضية  عن  الستار  أســدل 
هدد رئيس الحكومة السابق بـ»القتل« في 
رسائل إلكترونية، بالرغبة التي أبداها عبد 
الطالب  هذا  مسامحة  في  كيران  بن  اإلله 
بنعوت  عليه  وانهال  أعصابه،  فقد  الــذي 
قدحية وكام نابي، بعد أن فشلت مساعي 

حصوله على »منحة«.
وتؤكد مصادر إعامية، أن الطالب املعني 
السابق،  الحكومة  لرئيس  اعــتــذاره  قــدم 
امللك،  التحقيق معه من طرف وكيل  خال 
ويؤكد بن كيران أنه لم يكن ينوي متابعة 
هذا الطالب لوال أن تهديداته تطورت إلى 

التهديد بالقتل.

  الرباط. األسبوع
جورنال«  ستريت  »وول  صحيفة  حــذرت 
تحول  مــن  مقاالتها،  آخــر  فــي  األمريكية، 
»داعــش«  لجماعة  مــاذ  إلــى  البوليساريو 
جديدة.  إفريقية  ــة  دول تأسيس  حالة  فــي 
التي  أمريكا  أن  وأوضحت نفس الصحيفة، 
الصحراء في أسرع  إنهاء قضية  ترغب في 
إفريقية  دولــة  تأسيس  في  ترغب  ال  وقــت، 
جديدة، وأنها تدعم توجهات الرباط في ذلك.
تهتم  ترامب،  إدارة  أن  أكد  املصدر  نفس 
وأن  والصحراء،  الساحل  دول  في  بالوضع 
وأن  ســرا،  املغرب  تدعم  املتحدة  الــواليــات 
تحت  التسوية  في  يكمن  أمنا  األكثر  الحل 
مظلة األمم املتحدة، وهو الطرح الذي يتبناه 

املغرب.

التعريب  عن  النظر  بغض 
فشل  قصة  فــإن  الفرنسة،  أو 
املغرب،  في  التعليمي  النظام 
يمكن الوقوف عليها من خال 
التاريخ، والتاريخ كما يتداوله 
ما  يقول  »الفيسبوك«  شعب 
يلي: ))بلغ عدد وزراء التعليم 
سنة،   60 ــال  خ املــغــرب  فــي 
لكل  وزيــر  بمعدل  وزيــرا،   32
الشهر،  ونــصــف  شــهــرا   22
عمر  الــفــاســي،  محمد  وهـــم: 
الكريم  عبد  الجليل،  عبد  بن 
يوسف  ملن،  رشيد  بنجلون، 
بنهيمة،  مــحــمــد  بــلــعــبــاس، 
حدو  بــوطــالــب،  الــهــادي  عبد 
عبد  الزهيري،  قاسم  الشيكر، 
رضا  أحمد  الفيالي،  اللطيف 
مامون  شفيق،  محمد  اكديرة، 
العسكي،  أحــمــد  الــطــاهــري، 
ــهــري،  ــف مــحــمــد الــفــاســي ال
عبد  بابا،  سيدي  ولــد  ــداي  ال
الجليل، محمد  بنعبد  اللطيف 
العراقي،  الدين  عز  بوعمود، 
ــي، الــطــيــب  ــال ــي ــه مــحــمــد ال
الكنيدري،  محمد  الشكيلي، 
ــار، مـــوالي  ــخــت ــم ــل ــيـــد ب رشـ
هلل  عبد  الــعــلــوي،  إسماعيل 
ساعف، الحبيب مالكي، أحمد 
العابدة،  لطيفة  اخشيشن، 

الداودي،  لحسن  الوفا،  محمد 
محمد حصاد، وسعيد أمزازي.
من  املرعب  الكم  هذا  يقابل 
الوزراء، 14 محاولة لإلصاح، 
آخرها »القانون اإلطار«، وذلك 
4 سنوات،  كل  بمعدل إصاح 
لتحقيق  منها  أي  تصل  لــم 

أهدافها.
1( اللجنة الرسمية إلصاح 

التعليم 1957. 
إلصاح  امللكية  اللجنة   )2

التعليم 1959-1958.
الــخــمــاســي  ــخــطــط  امل  )3
املكلفة  )اللجنة   1964-1960

بإعداد مخطط التعليم(.
4( مناظرة املعمورة 1964.
5( املخطط الثاثي )1965-

.)1967
األولــى  إفـــران  مناظرة   )6
ــران  إفـ ــاظــرة  ــن وم  )1970(

الثانية )1980(.
الــخــمــاســي  ــخــطــط  امل  )7

.)1981-1985(
اإلصـــــاح  ــروع  ــ ــش ــ م  )8

 .)1985(
9( الهيئة الخاصة إلصاح 

التعليم.
 6 املــلــكــي  ــخــطــاب  ال  )10
إلى  دعــا  ــذي  ال  1995 نونبر 

للعمل  خاصة  لجنة  تشكيل 
بميثاق. 

11( امليثاق الوطني للتربية 
والتكوين )2010-1999(.

االستعجالي  البرنامج   )12
.)2000-2012(

االستراتيجية  الرؤية   )13
.)2030-2015(

الخلل  أن  يعني  هـــذا  كــل 
الحقيقي ليس في كل األعطاب 
ــي حــاولــت اإلصــاحــات  ــت ال
الــقــرار  فــي  بــل  تصحيحها، 
السياسي الذي يرى في التعليم 
النظام  عــلــى  وعــبــئــا  خــطــرا 
السياسي / االقتصادي العام، 
وبالتالي، البد من الحفاظ على 
كل أعطاب التعليم واختاالته 
لخلق أجيال معطوبة ومختلة 
ومندمجة  الختاالتها  وقابلة 
يقدم  بــمــا  ــة  ــيـ وراضـ فــيــهــا، 
قتل  مــن  عنه  ينتج  ــا  وم لها 
وروح  والنبوغ  للطموحات 
التحرر والتمرد، وهذا ما ابتدأ 
زرعه في مناظرة إفران الثانية 
ســيــاســي  ــرار  ــقـ بـ  )1980(
واضح، وها هي ثماره تنتهي 
وستصل  وغريبة،  بالبغرير 
إلـــى الــبــيــصــارة والــرفــيــســة 

وتمبصلت.

االأمري م�الي ه�ضام 
يت�ضامن والرئي�س
 بن كريان لدعم 
ال�ضحفية املعتقلة 

  الرباط. األسبوع
األمير  سجل  األربعاء،  أمس  يوم  صباح 
موالي هشام تدوينة يعلن فيها تضامنه مع 
الصحفية املحررة في »أخبار اليوم«، هاجر 
الريسوني، وتساءل: إلى أين نحن سائرون؟ 
في نفس الوقت الذي أصدر فيه الرئيس عبد 
استنكاره  فيه  يعلن  باغا  كيران،  بن  اإلله 

ملتابعة هذه الصحفية.

الفيسبوك:عين على 

»الرثيا« املختفية
 من القرويني تظهر

 يف متحف باري�س

 فاس. األسبوع
من  اختفائها  عــن  ســنــوات  مـــرور  بعد 
جامع القروين بفاس، ظهرت أخيرا »الثريا 
الكبرى« املسروقة، في فرنسا وهي تضيئ 
القاعة الرئيسية ملتحف »اللوفر« في باريس.
متر،   2.25 قطرها  يبلغ  الكبرى«  »الثريا 
كانت  كلغ،   1750 بحوالي  وزنها  ويقدر 
إلى  نقلت  أثرية  قطع  مجموعة  من  جــزءا 
كبير،  عرض  في  املشاركة  بدعوى  فرنسا 
لكنها لم ترجع إلى املغرب، ليطرح السؤال 
تاريخ  التي تقف وراء تهريب  الجهات  عن 

املغاربة.

اإمامان ومنربان يف م�ضجد واحد
بداية الف��ضى الدينية باملغرب 

 الرباط. األسبوع
كشفت مصادر إعامية عن واقعة خطيرة من 
نوعها، تكشف فتح أبواب الفوضى الدينية في 
في  الراغبون  املواطنون  فوجئ  حيث  املغرب، 
أيت  بــدوار  األضحى،  عيد  صاة  شعائر  أداء 
يدين في الخميسات، بوجود إمامن ومنبرين 

في نفس الساحة املخصصة لصاة العيد.

وجــدوا  املصلن  أن  أكــدت  املــصــادر،  نفس 
كانوا  الذين  »املوجهن«  بعض  انتظارهم  في 
أو  اإلمام  هذا  خلف  الصاة  ألداء  يرشدونهم 
»من صلى معنا فهو  ذاك، وكان بعضهم يردد 
السؤال  ليطرح  جماعتنا«،  ومــن  حزبنا  من 
الوصية  ــوزارة  والـ العلمي  املجلس  دور  عن 
نفس  في  الصاة  بإقامة  إلمامن  بالترخيص 

املصلى؟

الريسوني



»مــوســم«  دخــلــت  املــجــالــس  بينما   ❐
تحضير امليزانيات، ينفرد مجلس واحد من 
الثمانية بخاصية »كراء البنايات اإلدارية« 
بالرغم من وجود بنايات جماعية تأوي فقط 
مناضلي  من  السياسي«  »اللجوء  طالبي 
ظلم  مــن  الهاربني  و»الــطــوبــات«  الفئران 
وبطش املنتخبني الذين يدعون صرف مئات 
املاليني سنويا للقضاء على تلك املخلوقات، 
في  السياسي«  »لجوئها  لحق  واحتراما 
البنايات الفارغة الجماعية، يكتري مجلس 
واحد بنايات من الخواص بـ 400 مليون ال 
ندري هل منها عمارة بـ 5 طوابق تستغلها 

جمعية  للمنتخبني؟ 

»دخلة«  املنتخبون  زف  والغيطة«  »بالطبل   ❐
جحيم  من  سنوات   5 بعد  الجديدة  الطوبيسات 
الطوبيسات »املطلقة« بالطالق الثالث، ونسوا من 
ودائم  عملي  برنامج  وضع  »الدخلة«  فرحة  كثرة 
وتجهيزات  املستخدمني  وأجور  الصيانة  لضمان 
املواقف اإلجبارية باللوازم الضرورية من عالمات 
االتجاهات ومخادع لخدمة الركاب وتأمني املمرات، 
من  للراجلني  أو  الطرقات  في  للحافالت  ســواء 
مستعمليها، وإذا ما استمرت هذه الحالة كبداية 
سنوات   5 بعد  الطالق  يكون  فحتما  »الدخلة«، 

أخرى.

فـــ»زفــاف«  أعــاله،  باملوضوع  عالقة   ❐
ال  مشاكل  وسيخلق  خلق  الطوبيسات 
قامت  التي  الكبيرة،  للتاكسيات  لها  حصر 
وتنقل  النقل،  أزمة  تخفيف  في  فعال  بدور 
املواطنني بني األحياء الداخلية للرباط وبني 
مدن وقرى الجهة.. فهل فكرت مصالح النقل 
في الوالية والجماعة في رسم شبكة خطوط 
املصالح  فهذه  التاكسيات؟  لهذه  جديدة 
مسؤولة عن السير العادي لسيارات األجرة 
وعلى تأمني مواقف خارج األحياء السكنية 
وعلى تحمل أعباء وتبعات التراخيص التي 

سلمتها قبل انفجار الوضع.

❐  ألن مجالسنا »عند راسها كبيرة«، فهي تهتم 
»كبارها«  يتذكر  لعله  الكبير«  بـ»الدخول  وتنشغل 
»بشي« مناصب ولو أنها بعقليات »قفرتها« على 
ألبناء  الصغير«  »الــدخــول  نست  حتى  الــربــاط، 
الكادحني لاللتحاق باملؤسسات التعليمية الواقعة 
خاصة  ممرات  على  تتوفر  ال  طرقات  على  كلها 
لضمان هذا االلتحاق بكل أمان من األخطار املؤكدة 
ملختلف العربات املسرعة.. فال عالمات وال صباغة 

وال حتى »بالكا« مكتوب عليها »هلل يستر«.

عالل  الشهيد  األمة،  بطل  الستشهاد   66 الـذكـرى  أبواب  عـلى  ونـحـن  مـعبـرة،  جـد  صـورة 
الشرعي،  لعرشه  الشعب  لبيعة  وفاء  أعظم  للتاريخ  ليسجل  بحياته  ضحى  الذي  اهلل،  بنعبد 
خنجره  استل  حني  أرضا  إسقاطه  يف  وجنح  االستعمار،  دمية  مرور  موكب  بسيارته  فاقتحم 
بتاريخ  ذلك  وكان  أهله،  غير  من  العرش  وتدنيس  الوطن  خيانة  على  منه  انتقاما  به،  للفتك 
11 شتنبر 1953، وبعد االستقالل، نظمت مراسيم جنازته الطاهرة بحضور ولي العهد آنذاك، 
جميعا  اهلل  تغمدهم  الفاسي،  عالل  الزعيم  منهم  الوطنيني  القادة  وبعض  احلسن،  موالي 

برحمته وأسكنهم فسيح جناته.

40 ميزانية محلية مخصصة إلسعاد الرباطيين المظلومين

لن ينطلق قطار التنمية اإال بطاقات ا�شت�شارية حملية 
جديدة ومنا�شلة

ــن املـــفـــروض أن  ــان م كـ
من  مــنــتــخــبــونــا  يعفينا 
أوجاع التنقيب عن »اآلبار« 
حوالي  سنويا  تبتلع  التي 
مخصصة  مــيــزانــيــة   40
وتضم  الرباطيني،  إلسعاد 
ثقيلة  مليار   300 تقريبا 
ــزان، مــوزعــة على  ــي فــي امل
ــخــبــني:  ــت ــن ــالـــس امل ــجـ مـ
جماعيني ومهنيني، وأيضا 
اإلقليمية  املديريات  على 
تستفيد  الــتــي  لـــلـــوزارات 
امليزانيات،  هذه  ثلثي  من 
من  وبالقانون  واملــراقــبــة 
والتجار  السكان  ممثلي 
والخدماتيني،  والــصــنــاع 
شغلتهم  املنتخبني  لــكــن 
األمـــــــــــوال والـــســـلـــطـــة 
التي  الكثيرة  واالمتيازات 
»انـــتـــزعـــوهـــا« فـــي إطـــار 
و»سهل  نعطيك«  »اعطيني 
ــا نــســهــل مـــعـــاك«،  ــاي ــع م
هذه  في  الجميع  فانخرط 
تساوت  حتى  »األرجوحة« 
اإلدارات  مــع  مجالسنا 

لشعبية  فاقدة  وأصبحت 
ــة،  ــشــرعــي الــتــمــثــيــلــيــة ال

بانغماسها
لها  أبــاحــتــه  نعيم  ــي  ف
على  وحــرمــتــه  لغيرها  ال 
لم  لــذلــك  تمثلهم،  ــن  ــذي ال
سير  تتبع  واجـــب  تتذكر 
املكلفة  اإلقليمية  املديريات 
بــالــخــصــوص بــالــشــؤون 
والثقافية  االجــتــمــاعــيــة 
والــريــاضــيــة والــبــيــئــيــة 
والــســيــاحــيــة والــتــجــاريــة 
ــل  ــق ــن والـــصـــنـــاعـــيـــة وال
ــز والــتــعــمــيــر  ــي ــجــه ــت وال
ــة« ســـــيـــــاســة  ـــ ــت ـــ ــك ـــ و»ن
ــل كــان  املــديــنــة... إلـــخ، ب
ــارات  زي فــرض  املمكن  مــن 
األوراش  ملعاينة  ميدانية 
املصاريف،  مع  ومطابقتها 
تنفذه  لـــم  ــب  ــ واج ــذا  ــ وه
أيــن  ــن  م وإال  مجالسنا، 
كل  العاصمة  على  تسلط 

هذه الكوارث؟
ــدا عـــــن هـــذه  ــ ــي ــ ــع ــ وب
ــات  ــريـ ــديـ املـــجـــالـــس واملـ

اإلقــلــيــمــيــة، تــمــعــنــوا في 
لورش  املنشورة  الصورة 
املعمارية  التحفة  بــنــاء 
بهندسة  الكبير  املــســرح 
الرباط  بها  ستعزز  فريدة 
للمملكة  الثقافية  العاصمة 

ــعــاملــني  مــكــانــتــهــا فـــي ال
مكانة  واإلفريقي،  العربي 
الفكري  ــنــبــوغ  وال الــعــلــم 
والــفــنــي، وهــو إنــجــاز من 
املشروع امللكي الذي برمج 
ــد  ــة أزي ــارب ــغ لــعــاصــمــة امل

عمالقا  مــشــروعــا   20 ــن  م
منها  اإلنـــجـــاز،  قــيــد  كلها 
يستحق  الــذي  املسرح  هذا 
امللكي  بــاملــســرح  تسميته 
الكبير،  املــســرح  مــن  بـــدال 
ألف   47 مساحة  على  وهو 
الكبرى  بقاعتني:  مربع  متر 
والصغرى  مقعدا   2050 بـ 
كانت  وإذا  مقعدا،   520 بـ 
فأين  ملكية،  املشاريع  هذه 
ميزانية؟   40 مشاريع  هي 
بحكاية  يذكرنا   40 ورقــم 
بالرقم  إال  منها  نحتفظ  لم 
بغداد،  في  وأحداثه  أربعني 
ذكرنا  لو  ممنونني  ونكون 
هؤالء  هم  بمن  الرباطيون 
شمال  كان  وإذا  األربــعــون؟ 
بهندسة  زيــن  قد  العاصمة 
املسرح الفريدة، فإن جنوبها 
شهد أروع التصاميم العاملية 
للمسافرين  محطة  لبناء 
األخرى  هي  الطرقات،  على 
الهندسة  عن جوهرة  عبارة 
إطار  في  ودائما  املعمارية 

املشروع امللكي. 

أسرار العاصمة

اأين هي اإجنازات 300 مليار �شنويا؟

فتح باب المغادرة الطوعية لمنتخبي الرباط؟
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»الدخول  سينطلق  السياسية  العاصمة  من 
الكبير« لهذه السنة، دخول بخارطة طريق محددة 
بحكومة  ومــؤطــرة  والتوجيهات،  االتجاهات 
واستحقاق«،  كفاءة  ذات  جديدة  »عقليات  من 
التنموي  بالنموذج  خاصة  لجنة  من  وموجهة 
مكونة من »القوى الحية لألمة« بمهام، وإن كانت 
التوصيات،  إطــار  في  صنفت  قد  لـ»التواضع« 
فإنها بـ»قوة« التقويم واالستباق واالستشراف، 
وقبل هذا وذاك، بتبليغ وإسماع صوت كل أفراد 
األمة وإشراك حملة األفكار النيرة من شعب هذه 

األمة.
وهكذا »فرض« على تشكيل الحكومة 3 شروط 
هي: العقليات الجديدة، والكفاءة، ثم االستحقاق، 
و»طوقت« اللجنة الخاصة هي األخرى بـ 3 مهام، 
وكلها  واالستشراف،  واالستباق  التقويم  هي 
الحاجة،  عند  بها  للتدخل  وآليات  ميكانيزمات 
لتصحيح وتشخيص وعالج وتقييم مع »تقويم« 
قد  التي  الحكومية  الــقــرارات  في  اعوجاج  أي 
مثل  تستفزها،  قد  أو  األمــة  مصلحة  تخدم  ال 
األرجاء،  كل  في  انتشرت  التي  الريع  »مشاتل« 
»بدع« االبتزاز واالنتهازية املمارسة  إضافة إلى 
في حق األغلبية الساحقة من الشعب من طرف 

من نصبوا أنفسهم أوصياء على هذا الشعب.
سياسي  بدخول  جديد«  »عهد  في  اليوم  نحن 
كبير ستكون العاصمة السياسية بوابته، سواء 
ــوزارات واملؤسسات  ــ ال كــل  أبـــواب  اتــجــاه  فــي 
االلتجاء  أو  عقلياتها،  ستجدد  التي  الحكومية 
تقصيرا  الشعب  الحظ  إذا  الخاصة  اللجنة  إلى 

أو استمرارا لنهج »الحرس« القديم.
كذلك  التغيير  ــاح  ري تهب  أن  أملنا  ويبقى 
الجهة  ومجلس  العمالة  ومجلس  الجماعة  على 
لن  ألنه  املهنية،  والغرف  املقاطعات  ومجالس 
أعطاب  بإصالح  إال  الحكومي  اإلصالح  ينتعش 
تسببنا في ظهورها وتقوت بأصواتنا وسلطاتنا 
وأموالنا حتى طغت وتجبرت، فحق سحب الثقة 
الخاصة  للجنة  مماثلة  لجنة  وتكليف  منها 
لضبطها وردعها والعودة بها إلى طاعة الشعب.

»الدخول 
الكبري« 

من العا�شمة 
ال�شيا�شية

 بقلم: بوشعيب اإلدريسي

الوطني  والرائد  النقابي  الزعيم  من  شهادة 
أول  حق  في  الصديق،  بن  املحجوب  املرحوم 
املقاوم   ،)1960( الرباط  بلدية  ملجلس  رئيس 
املرحوم  العاملة،  الطبقة  وصــوت  والنقابي 
الهاشمي بناني، جاءت في مداخلة قيمة أثناء 
لتكريم   2006 يناير   29 بتاريخ  علمية  ندوة 

روح املناضل النقابي السي الهاشمي.
الصديق  بــن  املــرحــوم  الزعيم  قاله  ومما 
بناني:  »الهاشمي  كتاب  في  التاريخ  ودونــه 
العمل  الــوطــنــي ونــصــاعــة  الــنــضــال  إشــعــاع 
الهاشمي بناني  ))لقد كان املرحوم  النقابي«: 
النقابية  الحركة  سماء  فــي  منيرا  ســراجــا 
الحكومات  باحترام  حظي  والعربية،  املغربية 
واملنظمات  العمل  أرباب  وتنظيمات  العربية 
املستوى  وعلى  العربي  العالم  في  النقابية 
شاهدة  النقابية  إسهاماته  وستظل  الدولي.. 
لبلده  الحقة  وتمثيليته  املجيد  تاريخه  على 
في  فــذا  ومناضال  العاملة،  وللطبقة  املغرب 
والبناء  االجتماعية  والعدالة  الحريات  مجال 

انتهى. الديمقراطي(( 
هذه بعض الصفات التي كانت تميز رؤساء 
الوطن  أجل  من  النضال  أهمها  الرباط،  بلدية 

ومن أجل عاصمة اململكة.
رحم هلل الرؤساء الهاشمي بناني وإبراهيم 
وأحمد  العلمي،  الفلوس  الكريم  وعبد  فــرج 
العمالة،  ملجلس  رئيسا  كان  الذي  هلل  بنعبد 
يعقوب  لجماعة  رئيسا  وكان  بالفريج  ومحمد 
رئيسا  وكــان  سباطة  الفتاح  وعبد  املنصور، 
لجماعة حسان، وأطال أعمار الرؤساء األحياء 
خدمات  من  الرباط  لهذه  قدموا  بما  األقوياء 

عززوا بها مكانة العاصمة في التاريخ.

»بحر  في  املنتخبة  املؤسسات  غرقت  عندما 
انتحار  بمثابة  ذلــك  كــان  واالمــتــيــازات«،  الريع 
املواطنني  وبني  بينها  الثقة  حبل  وقطع  سياسي 
الذين حولت بعضهم إلى زبناء االنتخابات، وهم 
يمنحها  القانون  لكن  عددها،  لقلة  تذكر  ال  فئة 
في  وأين؟  التنمية..  »محركات«  تشكيل  »امتياز« 
العاصمة، واملجالس املنتخبة هي هذه املحركات 
استحقاق  حول  اثنان  يختلف  ال  التي  املعطوبة 
ركنها في زاوية املغادرة الطوعية، إلفساح املجال 
من  املجالس  هذه  تأثيث  إلعادة  جديدة  لعقليات 
جديد بالكفاءة الالزمة وتزيينها بالروح النضالية 

والهمة الوطنية.
العاصمة،  فــي  هنا  املحليون  فاملنتخبون 
وميزانياتهم  وسلطاتهم  اختصاصاتهم  تجعلهم 
من  »أقـــوى«  واملهنية:  الجماعية  وممتلكاتهم 
نفسه  الحكومة  رئيس  من  وأهم  الحكومة  وزراء 
% من   10 تتجاوز  ال  ميزانية  في  الذي يتصرف 
ميزانية  مجلس الجماعة، وال تشكل سوى 3 % 
العاصمة،  في  منتخبا  مجلسا   12 ميزانيات  من 
قطار  ملــرور  انتظارها  طال  التي  العاصمة  هذه 
عقودا  وتعذبت  سنني  عانت  أنها  حتى  التنمية، 
»نهش«  فــي  والتخبط  االرتــجــال  عشوائية  مــن 
هذه التنمية التي جعلت منها 3 مجالس سابقة، 

على  لحومها  وتوزيع  وسلخها  لذبحها  مجزرة 
عن  الغبار  نفض  يستوجب  بات  مما  أعضائها، 
املاليير  مئات  إهدار  أبطال  عن  والبحث  ملفاتها 
على شبح تنمية لم يتحقق منها سوى ما عاشته 
العاصمة من أبشع أوجه التخلف في كل املجاالت، 
لكنا  امللكي  املشروع  لفرض  امللكية  العناية  ولوال 

اليوم أضحوكة العالم.
عقليات  من  تنمية  أي  مواكبة  يستحيل  لذلك، 
ساهمت حتى النخاع في »ذبحها« والتجني عليها، 
تنمية  كل  ببناء  إال  إنجاحها  يستحيل  أنه  كما 
حسب تصميم عام لكل مدينة وخصوصيتها، مثل 
الرباط، بصفتها عاصمة اململكة وعميدة العواصم 
نوع خاص،  من  تنمية  إلى  تحتاج  فهي  املحلية، 
على مستوى التحف املعمارية والفنية والثقافية 
املشروع  بها  جــاء  التي  والترفيهية  والحيوية 
امللكي، وكنا نعتقد أنها في متناول »رؤية العقول 
مما  الفاشلة،  السالفة  التنمية  ملنتخبي  البالية« 
بات يوحي بفتح باب املغادرة الطوعية في وجه 
»منتهيي الصالحية«، وإفساح، بل وتحرير قطار 
التنمية الفعلية من قيود وعراقيل وسيطرة األقلية 
القطار  هذا  املناضلون  األكفاء  ليقود  الفاشلة، 
ملستعملي  مكانا  يترك  لم  الــذي  السرعة  الفائق 

القطار العادي البطيء.

أرشيف الرباط



 عزيز الفاطمي 
خالل  اإلجرامية  األفعال  وتيرة  ارتفعت   )1(
مجددا  استهدفت  والتي  املنصرم  غشت  شهر 
املمرات  بعض  وتحولت  ــب،  األجــان السياح 
موثقة  بشعة  لجرائم  مسرح  إلــى  السياحية 
الوطنية،  الحدود  تجاوزت  والصورة  بالصوت 
ونشل  السياح  مضايقة  حالة  مــن  وانتقلت 
وسرقة أغراضهم الشخصية من طرف عصابات 
درجة  إلى   »90 »س  نوع  النارية من  الدراجات 
االعتداءات الجسدية التي وصلت إلى حد الطعن 
باألسلحة البيضاء و»تشرميل« وجوه السياح، 
وفي نفس السياق، عاشت ساحة »جامع الفنا« 
واالبتزاز  الجشع  قمة  تجسد  متكررة  حــاالت 
املــأكــوالت  أصــحــاب حنطات  بعض  طــرف  مــن 
الذين يفرضون على السياح أثمنة خيالية، مما 
دفع  بوالي الجهة إلى التدخل من أجل إصدار 
قرارات تأديبية مختلفة في حق املخالفني، لكن 
الزال  السياح  استهداف  مسلسل  ولــأســف، 
مستمرا رغم دق ناقوس الخطر من طرف جميع 
امللحقة  عاشت   )2( السياحي.  القطاع  مكونات 
اإلدارية بباب دكالة سلسلة من الفضائح املدوية 
مرتبطة بتالعبات في ملفات بطاقات »الراميد« 
أسفرت عن توقيف عون سلطة وموظف جماعي 
ملفها  الزال  الثانية  والفضيحة  العمل،  عن 

القضية،  في  كلمتها  لتقول  العدالة  يدي  بني 
يرد هذه  املحلي من  الشأن  وهناك من متتبعي 
الفضائح إلى غياب عضو منتخب يمثل رئيس 
مجلس مقاطعة املدينة، مما يفتح باب التسيب 
عرفت  كما  املرتفقني،  أمــام  العراقيل  ووضــع 
بتعيني  القيادة  مستوى  على  تغييرا  امللحقة 
الشباب،  جيل  من  للملحقة  جديد  رئيس  قائد 
الذي ينتظر منه املواطنون الكثير، حيث وجب 
 )3( الفساد.  بؤر  اجتثاث  في  الجاد  التفكير 

جهة  واليــة  بمقر  أقيم   ،2019.08.19 بتاريخ 
رجــال  مــن  عــدد  تنصيب  حفل  آسفي  مــراكــش 
الوطنية  االنتقالية  الحركة  إطــار  في  السلطة 
نصيب  وكــان  الداخلية،  وزارة  أطلقتها  التي 
لوالية  جديد  عام   كاتب  تعيني  مراكش:  عمالة 
الجهة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، وخمسة 
دوائر،  رؤساء  وثالثة  حضرية،  مناطق  رؤساء 
ــة.  إداري مللحقات  رؤســاء  قائدا  عشر  وخمسة 
)4( يوم 2019.08.22، شب حريق مهول بحي 

املواسني باملدينة القديمة وبالضبط على مقربة 
من ضريح سيدي عبد العزيز التباع، وهو أحد 
الرجال السبعة بالحاضرة املراكشية، والحريق 
املعدات  إحدى  في  كهربائي  تماس  نتيجة  كان 
أجنبي،  فيلم  تصوير  حصة  أثناء  املستعملة 
على  جسيمة  خسائر  ــحــادث  ال خلف  حيث 
مستوى األسقف الخشبية ملجموعة من املحالت 
تندرج  اإلنجاز  حديثة  األسقف  هذه  التجارية، 
الحاضرة  »مراكش  امللكي  البرنامج  إطــار  في 
اندلعت   ،2019.08.23 بتاريخ   )5( املتجددة«. 
مواجهة حادة بني ممثلي السلطة املحلية رفقة 
دول  من  ومهاجرين  املساعدة  القوات  عناصر 
إفريقيا جنوب الصحراء، وهم »فراشة« يعرضون 
بضائعهم على طول شارع محمد الخامس بحي 
الدائرة  عناصر  تدخل  األمر  واستدعى  جليز، 
جليز  حــي  يعيش  لــإشــارة،  ــى.  األولـ األمنية 
فوضى عارمة متمثلة في التزايد املستمر للباعة 
طرف  من  العمومي  امللك  واحــتــالل  الجائلني 
بعض أرباب املقاهي واملطاعم واملالهي الليلية، 
تبني  واألخــرى،  الفينة  بني  تنظيم حمالت  رغم 
املحلي،  العام  الرأي  توهيم  أجل  من  فقط  أنها 
وحاسمة  قوية  قــرارات  إلى  حاجة  في  فاملدينة 
فاصلة بني الجد واللعب، ولنا في خطابات امللك 

خارطة الطريق املستقيم.

لو  وادي  ســاكــنــة  تستسغ  ــم  ل
ــتــي تم  الــطــريــقــة الــعــشــوائــيــة ال
اإلشراف بها على افتتاح مهرجان 
الذي  بـ»اللمة«  املــعــروف  املدينة 
غشت  شهر  أواخــر  املنطقة  تعرفه 
أو  إنفاق  يتم  حيث  سنة،  كل  من 
لحد  الزالـــت  طائلة  أمـــوال  تبذير 
من  هي  هل  املصدر،  مجهولة  اآلن 
ميزانية الجماعة التي تشرف على 
هذه التظاهرة، أم من ميزانية حزب 
االتــحــاد االشــتــراكــي، أم مــن مال 

الخواص)..(؟
يدعي  ــي  ــت ال ــتــظــاهــرة  ال ــذه  هـ
لعموم  مخصصة  أنها  منظموها 
أحزاب  ممثلو  حضرها  املواطنني، 
حزب  وقياديو  وأعضاء  األغلبية، 
األول  الكاتب  يترأسهم  »الـــوردة« 
الخاصة  )الصورة  لشكر  إدريــس 

استطاع  حــيــث  بــــ»األســـبـــوع«(، 
املنتمي  لو  وادي  جماعة  رئيس 
لنفس الحزب، أن يقدم لهم أحسن 

استضافة بداية بمأدبة غذاء عرض 
املــأكــوالت،  من  وطــاب  لذ  ما  فيها 
وانتهاء باحتاللهم املنصة بأكملها.

عمال  غــيــاب  تسجيل  تــم  كما 
الحسيمة،  تــطــوان  طنجة  جهة 
ــة عــامــل إقــلــيــم تــطــوان،  ــاص وخ
اتسمت  التي  التظاهرة  هــذه  عن 
حيث  والعشوائية،  باالضطراب 
املقربني  على  الحضور  اقتصر 
لو  وادي  جماعة  رئيس  حزب  من 
والغياب شبه التام للساكنة، ولهذا 
الحضور  عدم  تطوان  عامل  فضل 
ــه بــالــدعــوة بــاســم  ــم تــوصــل ــ رغ

الجماعة.
وتــتــســاءل الــســاكــنــة وتــكــرر 
مصاريف  هل  السنوي:  السؤال 
أنشطة،  من  شهدته  وما  »اللمة« 
من  هي  الغذاء،  حفل  وخصوصا 
الجماعة،  مليزانية  املعتمدة  الفقرة 
أم من جهات أخرى؟ وهل صاحبتها 

أشياء أخرى)..(؟ 

لم تعد هناك قوانني تحكم أو 
الذي  االقتصادي  املجال  تنظم 
الجهات  بعض  جيوب  ينعش 
الساكنة  ويحرم  تطوان  بمدينة 
من حقها في استعمال األرصفة، 
وذلك  املدينة،  جمالية  وتشويه 
احتالل  أو  اســتــحــواذ  بسبب 
شوارعها وأزقتها من طرف من 
هم مقربون من بعض املنتخبني 
القرار  مجلس  على  املحسوبني 
زمــام  على  واملسيطر  املتحكم 
الترابية  الجماعة  داخل  األمور 

ومصالح عمالة اإلقليم.
ولـــهـــذا تــعــيــش »الــحــمــامــة 
وقع  على  األيام  هذه  البيضاء« 
بعدما  والعشوائية،  الفوضى 
ــة  تــم احــتــالل مــعــظــم األرصــف
الــعــمــومــيــة، حــيــث تــم إغــالق 
الرئيسية  ــوارع  ــشـ الـ مــعــظــم 
فــي وجــه املــواطــنــني مــن طرف 
أصحاب املطاعم واملقاهي الذين 
وطاوالتهم  كراسيهم  تجاوزت 

ينظمها  ــتـــي  الـ ــات  ــاحـ ــسـ املـ
ــذي  ــون ال ــان ــق ويــســمــح بــهــا ال
وحضرت  تطوان  بمدينة  غــاب 
والعشوائية  الفوضى  عوضه 
ــني  ــنـ ــواطـ ــت املـ ــ ــرم ــي حــ ــ ــت ــ ال
ــي الـــرصـــيـــف،  ــ ــم ف ــه ــن حــق ــ م
الطرقات  يتقاسمون  وأصبحوا 

مـــع الـــســـيـــارات والـــدراجـــات 
كله  وهذا  وغيرها،  والشاحنات 
تنتهجه  الــذي  الصمت  نتيجة 
السلطة  جانبها  وإلى  الجماعة 
أو  الظاهرة  هذه  تجاه  املحلية 
العديد  يصفها  كما  »الفوضى« 
من  املتضررين  املواطنني  مــن 

وانتقل  تفاقم  الذي  املشكل  هذا 
من مقهى إلى مقهى ومن مطعم 
معظم  استغل  فيما  آخــر،  إلــى 
ــحــالت الــتــجــاريــة  أصــحــاب امل
غياب السلطة ودورها، وتراموا 
على الطريق العمومي بوضعهم 
عـــالمـــات خــاصــة بـــ»مــمــنــوع 
ــن وضــعــوا  الـــوقـــوف«، وآخــري
الخشبية  والصناديق  الحجارة 
في  الوقوف  من  السيارات  ملنع 

األماكن املخصصة لذلك.
وتــحــمــل ســاكــنــة تــطــوان 
ــفــوضــى«،  مــســؤولــيــة هـــذه »ال
املجلس  رأسها  وعلى  للسلطات 
البلدي، الذي فوت والزال يفوت 
ــغــالل الــســاحــات  رخـــص اســت
مراعاة  دون  للسيارات  كمواقف 
وضيقها،  املدينة  مساحة  صغر 
خــصــوصــا أمــــام الــســائــحــني 
ــن ال يــجــدون  ــذي ــن ال ــري ــزائ وال
داخل  سياراتهم  لركن  مواقف 

شوارع املدينة وأزقتها.

احتالل �صوارع تطوان من طرف اأ�صحاب املقاهي واملطاعم
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جرائم وف�صاد اإداري وحوادث كارثية.. املالئكة ال حتلق فوق مراك�ش
5 لقطات من شهر غشت في المدينة الحمراء

إعداد: زهير البوحاطي

عيـن على الشمال

مختصرات شمالية
■ يتساءل العديد من املواطنني 
عن السبب وراء إخفاء رجال األمن 
سبتة،  بـــاب  الـــحـــدودي  باملعبر 
املعلقة  »الــبــادج«  الهوية  لبطاقة 
على صدورهم، حيث يقوم البعض 
والبعض  القميص،  في  بإدخالها 
بدافع  سترته  فوقها  يرتدي  اآلخر 
حيل  هــي  فهل  املنطقة.  بـــرودة 

للتملص من املسؤولية!؟

على  املرفوعة  القضايا  بسبب   ■
املحاكم،  ــام  أم تطوان  جماعة  رئيس 
يعد  لم  وأنه  الساحة،  عن  غيابه  لوحظ 
الساكنة  ومعاناة  اهتماما ملشاكل  يعير 
الجماعة  فوضتها  التي  القطاعات  مع 
هذه  تــراجــع  رغــم  مختلفة،  لشركات 
تجاه  بخدماتها  القيام  عن  الشركات 
ساكنة  فإن  وعليه،  واملدينة،  املواطنني 
التساؤالت  من  العديد  تطرح  تطوان 
حول غياب الجماعة وممثلها للعمل على 
ببالغات  ولو  السكان  معاناة  تخفيف 

وبيانات.

املسؤولني  من  العديد  الحظ   ■
القضائيني واألمنيني والعسكريني، 
الطريقة التي ألقى بها عامل عمالة 
بمناسبة  التعرفية  كلمته  تطوان، 
وهو  جــدد،  سلطة  رجــال  تنصيب 
الحفل  بداية  من  رجليه  يمرجح 
إلى نهايته، بينما أرجع عدد غير 
ذلــك،  سبب  الحضور  مــن  يسير 
كان  الذي  والتوتر  االندهاش  إلى 
ظاهرا على العامل الذي لم يكن في 
رجال  توديع  جيدة خالل  وضعية 

السلطة واستقبال آخرين.

العامل يقاطع مهرجانا ح�صره ل�صكر  واملواطنون يت�صاءلون عن م�صادر التمويل



 األسبوع
القرن  خمسينيات  ومنذ  يوم،  بعد  يوما 
العرائش  في  تتناسل  والبراريك  املاضي، 
أن أجياال  أمام أعني املسؤولني، والحقيقة، 
من  استفادوا  البراريك  تلك  أصحاب  من 
الــدولــة  كلفت  الــتــي  االجــتــمــاعــي  السكن 
يسكنون  كانوا  من  منها  ليستفيد  املاليير، 
»جــنــان بيضاوة«  الــبــراريــك وســط أحــيــاء 
باشا«  و»جنان  و»ألطوراديو«  و»القشلة« 
الذي  األخير  هذا  و»املحصحص«،  و»كليو« 
مفرخة  إلــى  األخيرة  السنوات  في  تحول 
»على  مفتوحة  وسوقا  القصدير،  لبيوت 
البيع  سماسرة  ملضاربات  بنعدي«  آ  عينك 
والشراء في البراريك وتقاسم نسب أرباحها 

مع بارونات العقار املشبوهني.
يجري  ما  على  العرائشيون  ويتأسف 
أمامهم، وأمام أعني السلطات، من خروقات 
الذين  وزبانيتهم،  العقار  يرتكبها سماسرة 
يسطون  السلطة،  أعـــوان  بعض  ضمنهم 
وأراضي  والغابوية  املخزنية  األمالك  على 
بيع  في  ويتاجرون  والساللية،  الجموع 
للمتاجرة  ليعودوا  وشــرائــهــا،  الــبــراريــك 
على  توزيعها  بعد  األرضــيــة  القطع  فــي 
بتطليق  أفتى  من  منهم  بل  املستفيدين، 
صاحب البراكة لزوجته، ثم يرجعها بعد أن 

يكونا قد استفادا معا من قطعتني أرضيتني!
حي  سكان  يشتكي  السياق،  نفس  وفي 
بيوتهم  تخضع  ــذيــن  ال »املــحــصــحــص«، 
لقانون التعمير والجبايات الضريبية، بعد 
تبدأ مع حلول فصل  التي  تكرار معاناتهم 
الخارج  من  أبنائهم  عــودة  حني  الصيف، 
فيتفاجأون  السنوية،  عطلتهم  لقضاء 
يجدون  ال  مــحــاصــرة،  مساكنهم  بــوجــود 

للوصول  ســيــاراتــهــم  ملـــرور  آمــنــا  مــمــرا 
البراريك،  أمامها  ازدحمت  التي  ألبوابها 
والحجارة  األتربة  أرضها  على  وتراكمت 
الصرف  ــواض  وأح الــقــاذورات  ومخلفات 
الصحي، وكلها موانع تعيق سير سيارات 
العائدين ألرض الوطن، يعلق مصدرنا ابن 
العرائش املهاجر في لندن، عاصمة اململكة 

البريطانية. 

العرائش

�شما�شرة العقار وامل�شبوهني يعمقون اأزمة الرباريك يف العرائ�ش

عن  أكادير  مدينة  زوار  من  عدد  أعــرب   
على  العمومية  اإلنارة  النعدام  استنكارهم 
مدينة  أبـــواب  بــني  الــرابــط  الطريق  طــول 
التابعة  تماعيت  بمنطقة  وتحديدا  أكادير، 
للنفوذ الترابي لجماعة الدراركة إلى حدود 
الغياب  بــأن  هــؤالء  وأكــد  تيكوين،  مدينة 
األماكن  بعض  في  العمومية  لإلنارة  التام 
عدم  إلى  راجــع   ،8 رقم  الوطنية  بالطريق 
صيانة األسالك واملصابيح وأعمدة اإلنارة، 
إلصــالح  املعنية  املــصــالــح  تــدخــل  ــدم  وعـ
مستعملي  على  فرض  مما  األعطاب،  تلك 
الطريق، التنقل وسط الظلمات يوميا، كما 
يفتقر املقطع الطرقي أو ما يسمى بـ»مدارة 
املوت« على مستوى دوار دار بوبكر بنفس 
زوار  وطالب  العمومية،  لإلنارة  الطريق 
وضع  طريقة  فــي  النظر  بــإعــادة  املدينة 
نظرا لضيقها، وألنها حصدت  املدارة  هذه 

ومازالت تحصد العديد من األرواح.

بشارع  التجارية  املحالت  أحد  تعرض 
الحرية بمدينة أوالد تايمة في وقت متأخر 
من ليلة السبت / األحد األخير للسرقة من 
طرف مجهولني قاموا باقتحام املحل وسرقة 
غامضة،  ظــروف  فــي  الخزانة  محتويات 
مجهولني  ــإن  ف محلية،  مــصــادر  وحــســب 
في  املتخصص  التجاري  املحل  اقتحموا 
من  متأخر  وقت  في  املنزلية  األوانــي  بيع 
الليل من خالل سطح املنزل املجاور بعد أن 
وتمكنوا  املراقبة،  كاميرات  بتعطيل  قاموا 
25 مليون سنتيم  من االستيالء على مبلغ 

كانت داخل خزانة حديدية.

بالكردان،  امللكي  الدرك  عناصر  اعتقلت 
إقليم تارودانت، صباح يوم السبت املاضي، 
شابا في العشرينيات من العمر على خلفية 
اتهامه باالعتداء على فتاة قاصر تبلغ من 
بعدما  ونصف،  سنة  عشر  أربعة  العمر 
بشكاية  بخالها،  مرفوقة  الضحية  تقدمت 
الخصوص،  بهذا  ــدرك  الـ ملركز  مباشرة 
التي  الفتاة  فإن  محلية،  مصادر  وحسب 
الكدية  جماعة  بحمارة  دوار  من  تنحدر 
الذي  املتهم  البيضاء، دخلت في عالقة مع 
قالت مصادرنا أنه ابن قاضي معروف يبلغ 
التواصل  مواقع  عبر  سنة   20 العمر  من 
بينهما  العالقة  أن تتطور  قبل  االجتماعي، 
إلى مواعدة مباشرة نجم عنها »اغتصاب«.
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الزمامرة البيضاء

ا�شتفحال ظاهرة احتالل امللك العمومي من جديد ب�شطات

اأيادي خفية حتمي حمتلي امللك العمومي خراب الدار البي�شاء
 على يد م�شوؤوليها !

سطات

 عزيز العبريدي
املحلية  السلطات  مــؤخــرا  شنت 
امللك  لــتــحــريــر  حــمــلــة  ــرة  ــام ــزم ــال ب
العمومي داخل املدينة، السيما بشارع 
الحملة  هذه  أن  غير  الثاني،  الحسن 
التجارية  املــحــالت  بعض  استثنت 
وبعض املقاهي التي يحتل أصحابها 
ــة، من  ــة بــبــشــاعــة واضـــحـ ــفـ األرصـ
القانونية  املسافة  احترام  عدم  خالل 
والتي  باستغاللها  لهم  املــرخــص 
يجب أن ال تتعدى مترا ونصف املتر، 
والزيادة في طول املظالت والكراسي، 
املــرور  من  الراجلني  يمنع  ما  وهــو 
اقتسام  إلى  ويدفعهم  األرصفة  فوق 
والشاحنات،  السيارات  مع  الطريق 
الشيء الذي يعرض حياتهم للخطر، 
لكن الغريب في األمر، أن أحد التجار 
بهذا الشارع يحتل مساحة كبيرة من 
مجموعة  فيها  يضع  العمومي  امللك 

الخاصة  البالستيكية  األكياس  من 
بالفحم الخشبي والحبوب واألسمدة، 
بها  قامت  التي  الحملة  تشمله  لــم 
السلطة املحلية، وهو ما أثار حفيظة 
تم  ــذيــن  ال ــن  اآلخــري الــتــجــار  بعض 
تطبيق القانون عليهم وإجبارهم على 
التراجع عن استغالل امللك العمومي 
وحجز البضائع املوجودة أمام أبواب 
متاجرهم، فمن يحمي هؤالء املخالفني 

للقانون؟  
هكذا إذن يتضح بأن بعض األيادي 
الزبونية  طريق  عن  تتحرك  الخفية 
محاربة  دون  للحيلولة  واملحسوبية 
العمومي،  املــلــك  اســتــغــالل  ظــاهــرة 
البعض  عــلــى  ــون  ــان ــق ال وتــطــبــيــق 
ما  وهــو  اآلخــر،  البعض  واستثناء 
يجعل هذه الحملة ناقصة وغير شاملة 
ولن تقضي على ظاهرة استغالل امللك 

العمومي بمدينة الزمامرة.

 نور الدين هراوي 
امللك  احتالل  ظاهرة  عــادت 
الــعــام بــشــكــل بــشــع ومــبــالــغ 
وأحياء  شــوارع  أهــم  إلــى  فيه 
األسابيع  خالل  سطات،  مدينة 
األداء  ضعف  ظل  في  األخيرة، 
ــة املــيــدانــيــة لــرجــال  ــب ــراق وامل
املعينني  الــتــرابــيــة  الــســلــطــة 
حديثا، والذي يظهر جليا أنهم 
أوضــاع  مــع  بعد  يتأقلموا  لــم 
حيث  ــهــا،  ــل ومــشــاك ــة  ــن ــدي امل
استفحل احتالل امللك العمومي 
والترامي  األماكن  واستعمار 
عليها من قبل أصحاب املقاهي 
الجائلني  والــبــاعــة  واملــطــاعــم 
»الذهيبية«  زنقة  مستوى  على 
وكالة  من  القريبة  والــشــوارع 
ــح  ــصــال ــي ال ــ ــول ــ الـــبـــريـــد وال
والساحة  الغليمي«  »ســيــدي 
وأحياء  سطات  لبلدية  اإلدارية 
لنفوذ  تابعة  شعبية  ــرى  أخـ
األولــى  اإلداريــتــني  املقاطعتني 
والتي  بالخصوص،  والثانية 
أسواقا  يشبه  ما  إلى  تحولت 
فوضى  وســـيـــادة  عــشــوائــيــة 

بتواطئ  و»بالعاللي«،  عارمة 
الترابية  السلطة  رجــال  بعض 
على  املترامني  مــع  وأعــوانــهــم 
بعض  طرح  ليبقى  العام،  امللك 
األسئلة من طرف سكان املدينة 
ما  مشروعا:  ــعــام  ال ــرأي  ــ وال
من  العديد  تشييد  من  الجدوى 
بأموال  النموذجية  األســـواق 
ضــخــمــة مـــن طـــرف املـــبـــادرة 
البشرية  للتنمية  الــوطــنــيــة 
ــال أمــــوال الــفــقــراء  ــي أصـ وهـ
الفقر  ملحاربة  خصيصا  جاءت 

إلى  تحويلها  ليتم  والهشاشة 
لم  حيث  فــارغــة  شبه  ــواق  أسـ
يتمكن املجلس البلدي وال رجال 
املستفدين  يلحقوا  أن  السلطة 
لهم،  بأماكنهم املخصصة  منها 
سوق قيل عنه »نموذجي« شيد 
عباد  ــن  اب ثانوية  محيط  فــي 
أوال  سافر  خرق  في  التأهيلية، 
ومؤسساته،  التعليم  لقدسية 
الالجئني،  مخيم  يشبه  وهــو 
كل  أن  العلم  مع  تماما،  ــارغ  ف
درهم   3000 بحوالي  به  مكان 

وهي   ،151 األماكن  ومجموع 
لم  إذ  وفــاشــلــة،  فــارغــة  صفقة 
تتمكن املقاطعة اإلدارية الثانية 
التابع لنفوذها السوق / املخيم 
بدون  اآلن  لحد  ــت  الزال والتي 
قائد ويديرها خليفة، من إرغام 
»الفراشة« على التنظيم داخله، 
عن  املــســؤول  ــذا  ه يجيب  وال 
أو  الجمعيات  رؤســاء  مكاملات 
وفي  واإلعالم،  الصحافة  رجال 
حالة اإلجابة يكون الجواب أنه 

في عطلة؟؟؟ 
لذا يلتمس السكان من وزير 
حول  تحقيق  فتح  الداخلية، 
واالعــتــداءات  التجاوزات  هذه 
على مصالح السكان واإلضرار 
املكشوفة  والـــتـــواطـــآت  بــهــم 
الخروقات  بعدما تجاوزت هذه 
الترابية  السلطة  مسؤولية 
مسؤول  وال  ســطــات،  بعمالة 
تنادي عليه ويحل املشاكل، وال 
هنالك،  ما  كل  بل  صاغية،  أذن 
للمجتمع  واحتقار  استهتار 
السطاتي ولصحافته وملجتمعه 
املدني وكأن املدينة دخلت عهد 

السيبة.

 محمد برزوق
ماذا لو تم اإلعالن عن زيارة ملكية ملدينة الدار 
مصالح  سترتبك  أكيد  األسبوع؟  هذا  البيضاء 
املساحيق  إخــراج  على  وتعمل  الداخلية  وزارة 
الــزيــارة،  انتهاء  بعد  مفعولها  سينتهي  التي 
في  عهدها  سابق  إلــى  البيضاء  الـــدار  لتعود 

األوساخ واإلجرام والفوضى.
مراجعة  إلــى  حاجة  فــي  البيضاء  الـــدار  إن 
وإمكانياتها  وهياكلها  لوظائفها  ــة  جــذري
وحاجياتها، وقد تبخر حلم البيضاوين مع هذا 
ابتليت  التي  املدينة  هذه  تعيشه  الذي  الوضع 
بمنتخبني متملقني انتهازيني، حيث الزالت سلطة 
وزارة  والزالت  العمدة،  سلطة  من  أقوى  الوالي 
وحيث  والــفــاذة،  الشاذة  في  تتدخل  الداخلية 
الفوضى  محاربة  على  األمني  الهاجس  تغلب 
انتشارا  تعرف  املدينة  وأصبحت  والتسيب، 
واإلجــرام  وعموديا،  أفقيا  العشوائي  للبناء 

والتلوث واالحتقان.
يقودها  مركبة  إلــى  تحولت  البيضاء  ــدار  ال
في  يقودها  أن  يحاول  واحد  كل  ربان،  من  أكثر 
اتجاه، فاختلطت الرؤى وانعكس ذلك على جودة 
وهناك  هنا  االجتماعات  من  عدد  رغم  التسيير 
البلد  هذا  في  مدينة  أكبر  لكن  وزراء،  بحضور 
تعيش فوضى في كل شيء.. هناك أحياء شعبية 
ومراكز  وملــدارس  لألطفال  فضاءات  إلى  تفتقر 
العذب  املــاء  ومــجــاري  للشباب  ودور  صحية 
والحار.. الدار البيضاء تحتاج إلى قراءة معمقة 
االنتهازيني  عن  بعيدا  دقيق  وتشخيص  للواقع 
واملتملقني وعن لصوص املال العام الراغبني في 
املغلوب  املواطن  حساب  على  السريع  االغتناء 
على أمره، فالبد إذن من قطيعة مع الكيفية التي 
جديدة  مقاربة  باعتماد  العام،  الشأن  بها  يدار 
صريحة وواضحة، اللهم إن كانت هناك رغبة في 
أن تبقى الدار البيضاء قاطرة مخزنية عوض أن 
تتحول إلى قاطرة تنموية في انتظار ما ال يحمد 

عقباه.
أن  الضروري  من  بات  فقد  الحكرة،  من  كفى 
يخرج املسؤولون من مكاتبهم املكيفة إلى أرض 
املواطنني  الوقوف على معاناة  الواقع، من أجل 
حافالت  شــيء:  كــل  فــي  والهشاشة  الفقر  مــع 
متالشية، شوارع محفرة، فما بني حفرة وحفرة 
توجد حفرة، األزبال في كل مكان، مشاريع عقارية 
امللك  أعطى  سكنية  وبرامج  البناء،  عن  متوقفة 
متوقفة،  أو  السلحفاة  سير  تسير  انطالقتها 
ومالعب تحولت إلى خراب، وحدائق في حاجة 
إلى املاء رغم أن الدار البيضاء تتوفر على مياه 
جوفية وعدة عيون مائية في كل من عني السبع 

والولفة وسيدي مومن.



بدأ رشدي أباظة حياته وسط أسرة 
معروفة تنحدر من أصول شركسية، 
النور خالل  ورأى  أباظة،  أسرة  هي 
من  القاهرة  في   1926 سنة  صيف 
رومانية  وسامة  منحته  إيطالية  أم 
امتزجت مع وسامة الشركس لتجعل 
أباظة،  بغدادي  سعيد  رشدي  الطفل 
الفتا لألنظار منذ طفولته، حيث كان 
مدرسة  عن  واملسؤوالت  املسؤولون 
درس  التي  الفرنسية  مــارك«  »ســان 
ضمن  وضعه  على  يحرصون  فيها، 
طاقم االستقبال عند حلول الضيوف 
وسامته  بسبب  باملدرسة  الرسميني 

الفائقة ومالمحه الجميلة.
سن  أبــاظــة  رشـــدي  بلغ  وعندما 
في  سببا  وسامته  كانت  الشباب، 
إثــارة  على  الــحــي  فتيات  تنافس 
فتاة  الحي  إعجابه، وكانت تقيم في 
بمصر  مقيمة  لبنانية  عائلة  مــن 
وكانت وحيدة أسرتها، فربط رشدي 
االثنان  ــدأ  وب معها  غرامية  عالقة 
بعيدا  مختلفة  أماكن  في  يلتقيان 
سكان  مــن  الفضوليني  أنــظــار  عــن 
الحي، فاكتشفت الفتاة بأنها حملت 
إجهاض  وحاولت  أباظة  رشدي  من 
نفسها بنفسها مما تسبب في غضب 
ــذي كـــان مــعــروفــا بحبه  الـ ــدي  رشـ
أسرة  تكوين  في  ورغبته  لألطفال 
لتدارك  الزواج  كبيرة، فاقترح عليها 
عليها  واشــتــرط  تــداركــه  يمكن  مــا 
اعتناق الديانة اإلسالمية واالحتفاظ 
رفضا  ذلك  رفضت  ولكنها  بالجنني، 
الظالم  الحي في جنح  باتا وغادرت 
بقاء  وسر  حملها  سر  معها  حاملة 
وكان  أباظة،  رشــدي  طفل  وفــاة  أو 
أول  لتجرعه  األول  السبب  هو  ذلك 
يائسة  محاولة  في  الخمر  من  كأس 
ابنته بعد فرار  ابنه أو  منه لنسيان 
األوروبية بحملها من رشدي أباظة.

معاقرة  عالم  رشــدي  دخل  وهكذا 
الخمور بمختلف أنواعها حتى صار 
بمعدته  يفتك  أن  بعد  إال  يسكر  ال 
كان  التي  الكؤوس  أعــداد  فــرط  من 
يشربها جرعة واحدة دون رحمة أو 
ليلة،  وذات  املسكني،  بجسده  شفقة 
كان يلعب البلياردو مع مجموعة من 
القاعات الفخمة  أصدقائه في إحدى 
وبني  بينه  خالف  ونشب  بالقاهرة، 
من  ــان  ك فما  هــنــاك،  الشباب  أحــد 
واعتزازه  املفتولة  بعضالته  رشدي 
لكمة  لغريمه  وجــه  أن  إال  بشبابه، 
أنفه  من  تنزف  الدماء  جعلت  قوية 
الحاضرين،  ذهــول  وســط  بــغــزارة 
معزولة  طــاولــة  على  يجلس  ــان  وك
الذي  بركات،  كمال  الكبير  املخرج 
فنادى  تفاصيلها،  بكل  الواقعة  تابع 
دعوة  منه  وطلب  القاعة  نــادل  على 
الحتساء  طاولته  إلى  أباظة  رشدي 
أنه  وبما  معه،  قهوة  أو  شاي  كأس 
استجاب  فقد  بلباقته،  معروفا  كان 
استعاد  أن  بعد  املخرج  لدعوة  فورا 
صالحه  أن  وبــعــد  أعــصــابــه  هـــدوء 
ــحــضــور مـــع خــصــمــه، وعــنــدمــا  ال
هذا  بادره  بركات،  كمال  أمام  جلس 
ما  كل  تابعت  لقد  له:  قائال  األخير 
الشاب ورأيت  ذلك  بينك وبني  حدث 
ــة نــظــر أخــرى  ــة مــن وجــه ــع ــواق ال
بطريقة  أعــجــبــت  حــيــث  كــمــخــرج، 

عضالتك  وفــي  جسمك  في  تحكمك 
فإني  لهذا  أيضا،  كرجل  ومظهرك 
أقترح عليك العمل معي في السينما، 
فيلمي  في  جدا  هام  دور  لك  وعندي 
في  الصغيرة«  »املليونيرة  الجديد 
1948، والذي وقفت أمامه فيه  سنة 
وأنوثتها،  رقتها  بكل  حمامة  فاتن 
قضاها  التي  اللحظات  تلك  وكانت 
األولى لحب  الشرارة  بمثابة  رفقتها 
أباظة  رشــدي  واحــد، حب  من طرف 
قوة  بكل  عشقها  فقد  حمامة.  لفاتن 
من  الفنية  طاقاتها  كل  تبدي  وهي 
صمت  ولكنه  الفيلم،  مشاهد  خالل 
تصوير  وانتهى  بــشــيء،  يبح  ولــم 
إلى  منهما  واحــد  كل  وذهــب  الفيلم 
ذلك  فكان  الخاص،  ومساره  شؤونه 
العيار  من  نجم  مليالد  موعدا  الفيلم 
محتفظا  أباظة  رشــدي  هو  الثقيل، 

الحقيقي. باسمه 
على  الــبــطــولــة  أدوار  وتـــوالـــت 
مع  بــاملــوازاة  ولكنه  أباظة،  رشــدي 
النجومية، كان يعاني من حالة ظلت 
للفاتنات،  عشقه  وهي  كظله،  ترافقه 
امــرأة  يجالس  أن  يكفي  كــان  حيث 
أصدقاؤه  ليجده  معدودة  للحظات 
في الليل تحت هذيان كؤوس الخمر 
باسم  يــصــرخ  يعاقرها  ــان  ك الــتــي 
استغراب  وسط  كاملجنون  الحسناء 

الحاضرين.
ــرات من  ــزوج خــمــس مـ وهــكــذا تـ
خــمــس حــســنــاوات، كــانــت واحــدة 
منهن فقط هي والدة ابنته الوحيدة 
العالم  هذا  عن  رحلت  التي  قسمت، 
مضيفة  ــه  زوجــت فــكــانــت  مــؤخــرا، 
إنجابها  وبــعــد  ــارا  ــارب ب الــطــيــران 
املتكررة  خياناته  من  تعاني  لقسمت 
حقائبها  حــزم  في  تتردد  فلم  لها، 
بما  الجمل  تــاركــة  مصر  ومــغــادرة 
حمل، وتاركة له فلذة كبدها ليربيها 
تنعم  أن  شاء  اهلل  ولكن  يشاء،  كما 
امرأة  على صدر  األم  بحنان  قسمت 
أخرى هي الراقصة الشهيرة سامية 
قصة  من  خارجة  كانت  التي  جمال، 
املوسيقار  مع  وفاشلة  كبيرة  حب 
مع  فاشل  زواج  ومن  األطــرش  فريد 
واستغلها  عليها  نصب  أمــريــكــي 

الحضن  رشــدي  في  فوجدت  ماديا، 
زوجة  لبيته  أدخلها  الذي  الحقيقي 
لحظات  منذ  فقررت  مكرمة،  معززة 
حياتها  بقية  تعيش  أن  إليه  زفافها 
البنته  ــا  رؤومـ وأمـــا  لــدربــه  رفيقة 
ظهرها  خلف  الفنية  أمجادها  تاركة 
لتتحول  برمته  املاضي  ومتناسية 
إلى ربة بيت أصيلة، لكن االستقرار 
سامية  مع  أباظة  لرشدي  العائلي 
عليها  تستقران  عينيه  يجعل  لــم 
لوحدها، بل كان الجمال سيدا يأمر 
التي  والخيانات  بالهفوات  نفسه 
التغاضي  فــن  تتقن  سامية  كانت 
بيتها  استقرار  على  حفاظا  عنها 

ودوام زواجها.
أبــاظــة  ــدي  رشـ التقيت  وعــنــدمــا 
وكانت معي النجمة الصديقة ماجدة 
الثالثة  نحن  جلسنا  الصباحي، 
عن  لتحدثه  قــادمــة  مــاجــدة  وكــانــت 
فيلمها  في   الرجالية  البطولة  دور 
رجـــال«،  وخمسة  ــرأة  ــ »ام الــجــديــد 
الفيلم  عن  بعيدا  الحديث  فأخذنا 
تلو  السيجارة  يدخن  وجدته  حيث 
سيئة،  نفسية  حــالــة  فــي  األخـــرى 
»ما سبب حالتك؟  فبادرته متسائال: 
املعذب  للخافق  دورا  هناك  أن  الشك 
في ذلك؟«، فابتسم وأخذ نفسا عميقا 
يجيبني:  أن  قــبــل  ســيــجــارتــه  مــن 
»بــصــراحــة، أنــا وقــلــبــي فــي حالة 
كثيرا  يتعبني  ــه  إن ــم.  دائـ خــصــام 
النهم  اسمه  غريب  مــرض  فيه  ألن 
معي  وضحك  فضحكت  للجميالت«، 
وقلت له: »ولكنك زوج المرأة وهبت 
تريد  فماذا  والبنتك،  لك  حياتها  كل 
استقرار؟«،  من  فيه  أنــت  مما  أكثر 
بهذا  يفكر  ال  القلب  »ولكن  لي:  فقال 
ليخفق  يكن  لــم  فــإنــه  وإال  املنطق 
خفقة  كل  فمع  اإلنسان.  حياة  طيلة 
وجسد  ــوت  وص مالمح  تتسلل  قــد 
وتجعله  لتحتله  إليه  جديدة  حسناء 
من  معاناتي  فــي  ويتسبب  يعاني 
ســهــر الــلــيــالــي وعــــذاب الــنــفــس«، 
قائال:  كالمه  تابع  ثم  قليال  وصمت 
كل شيء  يعشق  رجل  رمزي  يا  »أنا 
هو  ربــنــا  خلق  مــا  وأجــمــل  جميل، 
املتكاملة  الدلوعة  الحسناء  ــرأة  امل

متكامل  لرجل  يمكن  فكيف  األنوثة، 
أنــوثــتــهــا؟«،  تــرحــمــه  أن  الــرجــولــة 
لهذا  جدا.  منطقي  »كالمك  فسألته: 
سأسألك سؤاال خاصا جدا هو: من 
تنجح  ولم  عشقتها  التي  املرأة  هي 
بعد  لي  فقال  أبـــدا؟«،  نسيانها  في 
سبق  »لقد  بعيدا:  بنظره  سرح  أن 
ساحق  بشكل  الحب  في  الوقوع  لي 
حمامة  فاتن  النجمة  التقيت  عندما 
فيلم   تصوير  بالطو  في  مــرة  ألول 
بكل  فأحببتها  الصغيرة،  املليونيرة 
فاتن  أن  بالـله  لك  وأقسم  جوارحي، 
أستطع  لم  التي  الوحيدة  املرأة  هي 
مرور  رغــم  لها  حبي  من  التخلص 
من  املعلق  زواجــهــا  ــم  ورغ السنني 
فعمر  فــكــرة،  وعلى  الشريف،  عمر 
فقط،  فاتن  مني  يسرق  لم  الشريف 
بل سرق مني النجومية العاملية ألن 
املخرج  لني دايفيد الذي كان يستعد 
كان  العرب،  لورانس  فيلم  لتصوير 
قد اختارني أنا لتمثيل دور البطولة 
سنة  في  ذلك  وكان  الفيلم،  هذا  في 
انقلب  األمــر  فجأة  أن  غير   ،1958
تعاقد  بأنه  فعلمت  عقب،  على  رأسا 
حقدي  جعل  مما  الشريف،  عمر  مع 
احــتــكــاره  بسبب  يتضاعف  عليه 
الذي  وللدور  عشقتها  التي  للمرأة 
صنف  ألدخــل  بــه  أحلم  كنت  طاملا 
أصبح  وبــذلــك  العامليني،  النجوم 
لي  اللدود  العدو  هو  الشريف  عمر 
حياتي«،  من  املتبقية  البقية  طيلة 
مدى  نعلم  جميعا  »نحن  فسألته: 
تزوجت  فلماذا  للفاتنات،  عشقك 
امرأة  كونها  رغم  جمال  سامية  من 
متوسطة الجمال؟«، قال لي: »ولكنها 
جميلة األخالق، وهذا ما أحتاجه في 
بيتي أنا وابنتي«، فقلت له: »إن هذا 
نوع من األنانية، فزواجك من سامية 
إذن لم يكن عن حب بقدر ما كان عن 
قال:  وابنتك«،  أنت  لرعايتك  حاجة 
»نعم. وقد صارحتها بذلك فقالت لي: 
يكفيني أنك زوجي وأنك تعيش معي 
أبدا  تحاول  فلم  واحد،  سقف  تحت 
الزوجة  التعامل مع نزواتي بطريقة 
تعرف  ــهــا  ألن ــورة  ــي ــغ ال الــعــاشــقــة 
ولن  معي  يجدي  لن  ذلك  بأن  سلفا 

فقد  لهذا  بيتنا،  لخراب  يؤدي سوى 
لحظات  تجاهل  على  دائما  حرصت 
لك  أقسم  ولكني  وضعفي،  طيشي 
إليها  أعود  دائما  كنت  بأنني  بالـله 
وأبكي  الحنون  ألرتمي على صدرها 
فإني  لهذا  صغير،  طفل  مثل  نادما 
بفضل  محظوظ  رجل  بأنني  أعتقد 
وصبورة  عاقلة  سيدة  من  زواجــي 
مثل سامية جمال«، فسألته: »سمعت 
فاروق  امللك  غضب  قصة  عن  كثيرا 
سر  فما  بالقتل.  لك  وتهديده  عليك 
صحتها؟«،  مدى  وما  األخبار،  هذه 
فضحك حتى دمعت عيناه وقال لي: 
ومني  واحــدة؟  مرة  بالقتل  »يهددني 
ــاروق  ف املــلــك  يــهــددنــي  علشان  ــا  أن
فنان  ــا  أن وعظمته؟  هيلمانه  بكل 
أقارن  ومواطن من شعبه ومستحيل 
عشاق  أطلقها  الحكاية  بــه.  نفسي 
الشائعات بسبب قصة الحب  إطالق 
الكبيرة الي كانت بيني وبني الفنانة 
نهيئ  كنا  بحيث  كاميليا  املرحومة 
نزل  ربنا  قضاء  لكن  للزفاف،  نفسنا 
الطيارة  حادث  في  كاميليا  ورحلت 
األلسنة  أصحاب  وتركت  املــعــروف 
عايزين  هــم  الــلــي  يــقــولــوا  النتنة 
يقولوه، لكن إنهم يوصلوا لحّد اتهام 
فهذا  بالقتل،  زيي  فنان  بتهديد  ملك 
شيء غريب وخطير في نفس الوقت«، 
وسألته سؤاال أخيرا: »وما هو سبب 
أنواعها؟«،  بكل  الخمور  على  إدمانك 
إال  فيها  يرتمي  ال  »الخمر  أجابني: 
له  يملك  ال  مشكل  من  يعاني  الــذي 
فقد عشقت  هـــؤالء،  مــن  وأنــا  حــال، 
النساء بنهم شديد، وكلما وقعت في 
متسببا  نفسي  ووجــدت  إال  الغرام 
في مشكل كبير لي أو لعائلتي، لهذا 
الحل  هو  الخمر  نحو  الهروب  فإن 
الوحيد الذي اخترته ألعيش في عالم 
غير العالم، عالم تصنعه لي خياالت 
ــن كـــؤوس تهلك  ــة خــارجــة م ــ وردي

صحتي، ولكنها تنفس عني«.
البوح  معي  حامال  املكان  وغادرت 
املؤلم لنجم كبير طاملا تتبعته العيون 
بحسد، بينما كان يعيش في دواخل 
وحــســرات  مقيم  ــذاب  عـ مــن  نفسه 
متواصلة، ألنه لم يتمكن في يوم من 
يفنى  ال  كنز  إلى  الوصول  من  األيام 
أن  رغم  واحدة  بامرأة  القناعة  هو: 
إشارة  رهن  دائما  كانت  املــرأة  تلك 
عاشت  أنها  ورغم  الصغير،  أصبعه 

له لوحده وهي سامية جمال.
وهكذا واصل رشدي أباظة حياته 
وتدخني  الخمور  شــرب  فــي  غــارقــا 
السرطان  أصــابــه  حتى  السجائر 
ــة  ــ األدوي دوامــــة  ــط  وسـ بــه  ليلقي 
إلى  حياته  ويحول  واملستشفيات 
يفلت  أن  ــاول  ح أنــه  ــم  ورغ جحيم، 
بخضوعه  الخبيث  الــداء  قبضة  من 
صعبة  وعــالجــات  جراحية  لعملية 
به  انتهى  املطاف  أن  إال  االحتمال، 
مطلع  في  اآلخر  للعالم  الرحيل  نحو 
املرض  حوله  أن  بعد   1980 صيف 
وأصدقاءه  أقرباءه  جعل  شبح  إلى 
عناء  من  ليرتاح  املــوت  له  يتمنون 
وأنني متواصلني، فكان الرحيل وهو 
تاركا  والخمسني  الثالثة  ســن  فــي 
األعــمــال  مــن  كبيرا  رصــيــدا  وراءه 
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ما �سبب اإدمان ر�سدي اأباظة على اخلمر وما �سبب 
عداوته اللدودة مع عمر ال�سريف؟

بقلم: رمزي صوفيا

الصحفي رمزي صوفيا مع الفنان الراحل رشدي أباظة

يعتبر رشدي أباظة من النجوم القالئل الذين لم يستغلوا كل طاقاتهم فأضاعوا فرصا هائلة 
للعالمية، ولكنه انساق نحو متاهات أخرى قلصت كل الفرص الذهبية التي كانت مفتوحة على 

مصراعيها في وجهه قبل أن يغدر  به الداء الخبيث.



خالل   ،2015 دجنبر   23 بتاريخ 
قدمت  السابقة،  البرملانية  الوالية 
أفيالل  شــرفــات  السابقة  الــوزيــرة 
مشروع القانون رقم 15-36 املتعلق 
باملاء، داخل لجنة البنيات األساسية 
بمجلس  والبيئة  واملعادن  والطاقة 
يعد  القانون  أن  موضحة  النواب، 
للقانون  وعميقة  شاملة  مراجعة 
ــذاك، بسبب  ــ الـــذي كــان ســاريــا آن
واملؤسساتية،  القانونية  املتغيرات 
االستراتيجية  التوجهات  ومواكبة 

الوطنية للماء.
ومما يثير االنتباه، هو أنه أثناء 
على  التركيز  تم  املــشــروع،  تقديم 
وتعزيز  الفيضانات  مــن  الوقاية 
القصوى  الظواهر  مواجهة  آليات 
وتدبير األخطار املتصلة باملاء، وجاء 
الفصل الـ 117 من القانون املذكور 
ليمنع إقامة البنايات أو التجهيزات 
التي  ــي  األراضــ فــي  الــحــواجــز  أو 
بشروط  إال  املياه  تغمرها  أن  يمكن 
الفصل  ينص  كما  النص،  حددها 
التزام وكالة الحوض  118 على  الـ 
املناطق  ــس  ــل »أط بــوضــع  ــي  ــائ امل
ومخططات  للفيضانات«،  املعرضة 
الفيضانات  أخــطــار  مــن  للوقاية 
أو  متوسط  بخطر  املهددة  للمناطق 
سنة،  عشرين  ملدة  للفيضان  مرتفع 
واملؤسسات  اإلدارة  مع  بتنسيق 
الترابية  والــجــمــاعــات  العمومية 
للماء  واألقاليم  العماالت  ولجان 
املعنية التي تسهر على تنفيذها كل 
يطرح  الذي  الشيء  يخصها،  فيما 
املــرافــق  مسؤولية  ــدى  م للنقاش 
العامة املختصة، من دولة وجماعات 
ترابية ومؤسسات عامة، في تفادي 
أضرار التقصير في الحماية، وعدم 
في  صدر  قانون  بمقتضيات  التقيد 
و50   42 الفصلني  مقتضيات  إطار 

من دستور 2011. هذا القانون الذي 
املخاطر  مــن  الوقاية  قــواعــد  حــدد 
حماية  يضمن  بما  باملاء  املرتبطة 
واملمتلكات  األشــخــاص  وســالمــة 
لكرة  ملعب  بناء  أن  علما  والبيئة، 
القدم في مجرى الوادي، الذي يظل 
ومــجــراه،  ومنبعه  لــذاكــرتــه  وفــيــا 
ــذي يــعــتــبــر خــطــر الــفــيــضــان  ــ والـ
بالنسبة إليه مرتفعا بمفهوم الفصل 
الـ 118 من القانون 15-36، يعتبر 
بنصوص  الــالمــبــاالة  منتهى  فــي 
قانونية، وتقصيرا في الحماية أدى 
بسبب  مواطنني  أرواح  إزهاق  إلى 
وضع  وعدم  الحماية  في  التقصير 
املناطق  أطلس  في  الكارثة  مكان 
للفيضان،  مرتفع  لخطر  املعرضة 
بإقامة  الترخيص  عــدم  وبالتالي، 
عدم  حالة  وفي  تجهيزات،  أو  بناء 
السماح  ــدم  ع الترخيص،  وجـــود 
من  إقامته  تمت  ما  هدم  أو  بالبناء 
لتعارضه  املختصة،  السلطات  لدن 

من   117 الـ  الفصل  مقتضيات  مع 
مهما  ــاله  أع إليه  املــشــار  القانون 
إنجازه  على  املشرفة  الجهة  كانت 
املقتضيات  احــتــرام  يتم  لــم  طاملا 
عدم  عن  ناهيك  بشأنه،  القانونية 
وعدم  املناسب  الوقت  في  التدخل 
الجوية  األرصاد  إلنذارات  االكتراث 
أو  املرتفع  الخطر  ذات  مناطق  في 

املتوسط.
القاهرة  القوة  مسألة  كانت  وإذا 
بعض  لــدن  من  للنقاش  أثيرت  قد 
الفصل  أن  اعتبار  عـلى  البـاحـثـني 
ــتــزامــات  االل ــون  ــان ق ــن  269 م الــــ 
أمر  ــل  ))ك بأنها  عرفها  والعقود 
يتوقعه،  أن  اإلنــســان  يستطيع  ال 
فيضانات  من  الطبيعية،  كالظواهر 
وجراد  وحرائق  وعواصف  وجفاف 
السلطة،  وفــعــل  ــعــدو  ال وغــــارات 
تنفيذ  يجعل  أن  شأنه  من  ويكون 
االلتزام مستحيال، فإنه ال يعتبر من 
الذي كان  القاهرة األمر  القوة  قبيل 

من املمكن دفعه ما لم تقم أدلة على 
بذل كل العناية لدرئه، وال يعتبر من 
الذي  السبب  القاهرة  القوة  قبيل 

ينتج عن خطأ سابق((.
نستنتج من ذلك، أن فيضان أكادير 
بعودة الوادي إلى مجراه الطبيعي 
الخطر  ودفع  توقعه  املمكن  من  كان 
باالستحالة،  يتسم  ال  االلتزام  لكون 
بنايات ومنجزات  إقامة  وذلك بعدم 
املشار  القانون  بإقامتها  يسمح  ال 
ــاله، الــشــيء الـــذي يجعل  إلــيــه أعـ
مدينة  شهدتها  التي  الفيضانات 
بالقوة  صلة  ذات  غير  ــارودانــت  ت
بإهمال  األمر  تعلق  سواء  القاهرة 
الكثير  أسال  الذي  للقانون  صارخ 
عليه  املــصــادقــة  وتمت  الحبر  مــن 
خالل الوالية البرملانية السابقة، أو 
وعدم  القوية  األمطار  هطول  توقع 
من  الساكنة  وإخالء  الطرقات  غلق 
واتخاذ  الــوديــان  وأمــاكــن  مجاري 
الخطر  أماكن  في  والحذر  الحيطة 
املرتفع، وعدم تصنيف مكان الوادي 
في  للقرب  ملعب  إنــجــاز  تــم  أيــن 
أطلس املناطق املعرضة للفيضانات 
املبنى  إقامة  بعدم  املتعني  واتخاذ 
أو هــدم مــا تــم إنــجــازه ضــدا على 
وبالتالي،  والــقــوانــني،  الضوابط 
الترابية  والجماعات  الدولة  تتحمل 
ــة واملـــراكـــز  ــام ــع واملـــؤســـســـات ال
السدود،  بتدبير  املكلفة  الفالحية 
مسؤولية  اختصاصه،  حسب  كل 

األضرار الالحقة باملتضررين.
الصياغة  فائدة  ما  الختام،  وفي 
ــان الــتــشــريــعــي وعـــرض  ــي ــل ــغ وال
عبر  تمر  قوانني  ملشاريع  الحكومة 
قنوات عديدة وتكلف نفقات باهظة 
تتم املصادقة عليها بعد استنفادها 
مختلف املساطر وال تفعل على أرض 

الواقع؟

إدريس أبايا

الفي�صانات.. بني القوة القاهرة وخرق القانون والتق�صري يف حماية املواطنني

الراحل عبد اهلل 
اإبراهيم يف ن�صال 

وعيه الفكري 
وال�صيا�صي
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في  كتبته  الذي  العمل  هذا  في  توخيت 
من  جمعه  لي  تيسر  ما  أرصد  أن  حلقات، 
هلل  عبد  الراحل  قام  منشور  أو  مخطوط 
إبراهيم برصده في ما كتبه بنفسه وما قام 
بنشره من أعمال فكرية وسياسية، وتحرى 
إبراهيم  هلل  عبد  املفكر  الكاتب  كتبه  ما 
ونضالية،  وسياسية  فكرية  لــجــوانــب 
وتتجلى هذه األعمال في عدة مصادر، من 
فكرية  ما نشر في مؤلفاته من كتب  أولها 
محمد  قدمه  وقد  العقل«  »ثورة  كتاب  مثل 
طابع  ذات  تقدمية  »ثــورة  وكتاب  سبيال، 
مضادة  رجعية  بقوة  )يصطم  تاريخي« 
الفكرية  كتاباته  وهناك   ،)1995-1944
من صميم النضال الفكري الوطني، ككتاب 
»بالذكاء  وكتاب  اإلعصار«  وسط  »صمود 
املغرب  بني  الحرية  و»نــداء  الكلمة«  وقوة 
»أوراق  وكتاب  الجديد«  واملغرب  العميق 
الراحل  خصص  كما  النضال«،  ساحة  من 
»اإلســالم  لدراسة  كتبا  إبراهيم  هلل  عبد 
العمل  هذا  وافتتح  ألفني«،  سنة  آفاق  في 
الفكري اإلسالمي بإلقاء محاضرتني ألقيتا 
مناقشات  شكل  فــي  وفــاس  مــراكــش  فــي 
املغرب  وعــلــمــاء  الجماهير  وبــني  بينه 
الراحل  دراســـات  وتجلت  املدينتني،  في 
على  احتوت  كتب  شكل  في  كتبه  ما  في 
السالم  »جــدالــيــة  كتاب  فــي  محاضراته 
ــحــرب فــي املــغــرب الــعــربــي« وكــتــاب  وال
»الحيف االجتماعي والتقسيم الطبقي من 
وكتاب  باملغرب«،  العائلية  النفقات  خالل 
هي  الدراسة  وهذه  الخليج«،  أزمة  »أمــام 
ولم  املغربية،  »أنــوال«  جريدة  مع  حــوار 
إبراهيم تسجيل ما  الراحل عبد هلل  ينس 
كتب عن املرأة في محاضرة بعنوان »دور 
املرأة في معركة التغيير الجذري«، وكذلك 
التحامهم  في  تكمن  التي  الشباب  »فعالية 
في  دراســـة  الــراحــل  ــدم  وق بالجماهير«، 
))ألقيت  وقد  والنقابة«،  »الحزب  مسألة 
في إطار الرابطة الحزبية لالتحاد الوطني 
في  العمالية  والشغيلة  الشعبية  للقوات 
لّم  بمناسبة   1967 سنة  شتنبر   9 يــوم 
داخل  جديد  من  الشعبية  الــقــوات  شمل 
11 غشت  االتحاد الوطني على إثر اتفاق 
من نفس السنة بني أعضاء الكتابة العامة 
نضاالت  صميم  من  ــان  و))ك لالتحاد((، 
الراحل عبد هلل إبراهيم، دراسات متعددة 
للقوات  الوطني  االتحاد  حزبه  إطــار  في 
الصحراء  تحرير  قضية  أمــام  الشعبية 
العمل  لــهــذا  خصص  ــد  وق املــغــربــيــة((، 
ملك  دعا  بعدما  خصوصا  معمقة،  دراسة 
هلل  رحمه  الثاني  الحسن  الراحل  البالد 
وقد  خضراء،  بمسيرة  املغاربة  قيام  إلى 
خطابا  إبــراهــيــم  هلل  عبد  الــراحــل  ألقى 
الحزب  بنادي  بمراكش  االتحاد  بمكتب 
أكتوبر   25 السبت  يوم  بالرميلة  الكائن 
االتحاديني  من  عضو   300 ــام  أم  1975
الغد  في  نظمت  التي  للمسيرة  استعدادا 
نظام  في  الجماهير  آالف  فيها  ــارت  وس
عجيب من مركز االتحاد إلى ساحة يوسف 
اسمه  أطلق  الــذي  بمراكش،  تاشفني  بن 
املغربي  البطل  هذا  لــروح  تخليدا  عليها 
عبد  الراحل  خطاب  ويكون  الصحراوي، 
بهذه  للقيام  دعــا  مــن  أول  إبــراهــيــم  هلل 
املسيرة التي قررها ملك البالد ودعا إليها، 
وقد خصص االتحاد الوطني لهذا العمل، 
مع  الداخلية  نشراته  من  خاصا  مطبوعا 
صميم  من  هي  التي  القضية  لتلك  تحليل 
املطالبة باسترجاع الحقوق الترابية التي 

يجب استرجاعها.
وبالرجوع إلى الدراسات التي خصصها 
املرحوم عبد هلل إبراهيم لقضية الصحراء، 
املوضوع  دراسة مخصوصة في هذا  نجد 
للقوات  الوطني  االتــحــاد  جــريــدة  تولت 
الشعب  تحرك  بداية  في  نشرها  الشعبية 

املغربي نحو أراضيه املغتصبة.

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى ال�شعب في دار غفلون

ظـهـر الـفـ�صـاد فـي الـبـر والـبـحـر
آيات بينات أراد هلل من خاللها 
الفساد  خطورة  إلــى  ينبئنا  أن 
الذي لم يكتف انتشاره في البر، 
بــل اكــتــســح حــتــى الــبــحــر. هي 
بل  اليوم،  وليدة  ليست  ظاهرة 
تعاني منها منذ  البشرية  أخذت 
قديم الزمان، حيث ظهرت الروح 
العدوانية على أبناء آدم، إذ أقدم 
أحدهما على قتل أخيه، وبما أن 
في  جاء  فقد  الظلم،  يحب  ال  هلل 
أن  أردنــا  ))وإذا  تعالى:  قوله 
نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا 
فيها فحق عليها القول فدمرناها 
رجال  هم  واملترفون  تدميرا((، 
يدفعهم  الــذيــن  واألعــمــال  املــال 
الجشع والطمع إلى كسب املزيد 
من األموال مهما كانت الوسائل.

املرحوم  أن  الجميع  ويتذكر 
بعد  مــبــاشــرة  الــثــانــي  الحسن 
بقصر  االنقالبية  املحاولة  فشل 
ــرات، عــقــد اجــتــمــاعــا  ــصــخــي ال
الجيش  ضــبــاط  كــبــار  حــضــره 
خطبته  ألـــقـــى  ــث  حــي ــي  ــك ــل امل
الضباط  هؤالء  ونصح  الشهيرة 
باالبتعاد عن السياسة واالهتمام 
بمجال املال واألعمال، لذلك تبرع 
مقالع  استغالل  برخص  عليهم 
الرمال ورخص الصيد في أعالي 
البحار، األمر الذي جعل بعضهم 
يتحول بني عشية و ضحاها إلى 
حظيرة األغنياء، فمنهم من الزال 
الرخص  هذه  يستغل  اآلن  حتى 
التي بسببها أصبحت شواطئنا 
العضمي  الهيكل  تشبه  عارية 
وبحارنا تعاني من قلة األسماك، 

البواخر  من  مباشرة  تباع  ألنها 
األجنبية،  الـــدول  مصانع  ــى  إل
امللكي  السخاء  هــذا  شمل  كما 
هناك  إذ  النقل،  مجال  الحاتمي 
تمتد  خــطــوط  عــدة  يستغل  مــن 
جنوبه،  إلــى  املغرب  شمال  من 
ــي هـــذا الــصــدد  ــوق لــكــم ف وأســ
نموذجا مما يعانيه مجال النقل، 
ـــ 36  فــهــنــاك رخــصــة مــنــحــت ل
التحرير  جيش  قدماء  من  عائلة 
النقالني  أحد  اكتراها  واملقاومة 
بحيث  سنتيم،  ماليني   3 مقابل 
توزيع  بعد  عائلة  كــل  تستفيد 
مبلغ الكراء، من عشرة دراهم في 
أقارب  أحد  ينفرد  بينما  اليوم، 
إدريــس  املرحوم  القوي  الوزير 
بنفس  تؤجر  برخصة  البصري 

املبلغ.
أما رخصة الطاكسيات الكبيرة 
إذ  حرج،  وال  فحدث  والصغيرة، 
املحسوبية  على  توزيعها  يعتمد 
لذلك،  ــة،  ــزاجــي وامل والــزبــونــيــة 
تحارب  أن  الحكومة  أرادت  فإذا 
وال  لــون  له  ليس  ــذي  ال الفساد 
طعم وال شكل ألنه شبح نحس به 
وبكل  تراجع  أن  يجب  نراه،  وال 
في  الرخص  جميع  موضوعية، 
كل  ذكرنا،  التي  املجاالت  جميع 
رخصة على حدة، وإذا تبني بعد 
هذه الدراسة أن صاحب الرخصة 
مالي  مصدر  له  ليس  املمنوحة 
في  يكون  منها،  ما يجنيه  سوى 
استغالله  استمرار  الحالة  هذه 
أن  ثبت  وإذا  الــرخــصــة،  لــهــذه 
لــه مصادر  املــحــظــوظ  املــمــنــوح 

منه  سحبها  يجب  أخــرى،  دخل 
ومنحها ملن يستحقها من أرامل 
ومن  ــرار،  األب شهدائنا  ويتامى 
األسباب التي يتقوى بها الفساد، 
السامني  املوظفني  بعض  خلود 
أن  والحقيقة  مناصبهم،  فــي 
ادطالعه  مدة  إذا طالت  املسؤول 
قوي  ينتابه غرور  ما  بمسؤولية 
يجعله يعتقد أن هذا املنصب بات 
غيره  وأن  عليه،  وحكرا  حصرا 
املهمة  بهذه  يقوم  أن  يمكنه  ال 
أن تستغني  يمكن  الدولة ال  وأن 
عنه، بينما نجد حملة الشهادات 
في  ــوراه  ــت ــدك ال ومنها  العليا 
أمــام  يتظاهرون  مــجــاالت  عــدة 
بالشغل،  للمطالبة  ــرملــان  ــب ال
دماء  ضخ  أن  فيه،  الشــك  ومما 
جديدة شابة في دواليب إداراتنا 
املختلفة سيجعل رجال املستقبل 
قد  جــديــدة  أســالــيــب  يبتكرون 
الخالدين  عند  تنعدم  أو  تغيب 
املندوبيات  فهذه  املسؤولني،  من 
تئن  أصبحت  الوطنية  واملكاتب 
الذي  الطويل  الزمن  وطأة  تحت 

قضاه املسؤولون عنها.
يكون  أن  نــريــد  شــعــب  نــحــن 
النموذج الجديد الذي يبحث عنه 
ويسعى من أجله جاللة امللك، ألن 
الوجوه  من  وسئم  مل  الشعب 
القديمة التي ينبغي وضعها في 

املتاحف.
القرار  نتذكر  الصدد،  هذا  في 
اتخذه  الــذي  العظيم  التاريخي 
عندما  الثاني  الحسن  املرحوم 
في  املسؤولية  بــقــاء  ــدة  م حــدد 

4 سنوات،  في  اإلدارات  مختلف 
بالدنا  فــي  طبق  لــو  مبدأ  وهــو 
ألراح بعض املسؤولني واستراح 

من أجله شعبنا الوفي.
تجدد  ال  الــتــي  الــشــعــوب  إن 
ــا، ســـــواء عـــن طــريــق  ــهـ ــادتـ قـ
املباشر،  التعيني  أو  االنتخابات 
من  تعاني  ستبقى  أنها  الشــك 
األوان،  قبل  وستشيخ  التخلف 
لذلك فال مفر وال مناص من نهج 
سبيل الديمقراطية التي تقتضي 
املناصب  على  الــتــنــاوب  فــرض 
ولكن  املستويات،  جميع  وعلى 
على  تعتمد  التي  الديمقراطية 
عمرها  والذمم،  األصــوات  شراء 
وكل  منعدمة،  وفائدتها  قصير 
له  يتمنى  الوطن  هذا  يحب  من 
القطع مع األساليب القديمة التي 
لجأ إليها جل قادتنا السياسيني 
ــرار،  ــق ــز ال لــلــوصــول إلـــى مــراك
االنتخابات  تجرى  أن  ونتمنى 
املــقــبــلــة فــي جــو مــن الــنــزاهــة 
نرى  حتى  والجدية  والشفافية 
ناخبينا يضعون ورقة التصويت 
فــي الــصــنــدوق الــزجــاجــي بدل 
ــاء في  ــ ــزرق ــ ــع الـــورقـــة ال ــ وض
إن شاء  وهكذا سنفوز  جيوبهم، 
وبرملان  منتخبة،  بحكومة  هلل 
تجتمع تحت قبته جميع األطياف 
ومنظمات  ونقابات  أحــزاب  من 
على شعبنا  ذلك  وما  اجتماعية، 
تعالى:  لقوله  مصداقا  بعزيز، 
حتى  بقوم  ما  يغير  ال  هلل  »إن 

يغيروا ما بأنفسهم«.

يتبع
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سليمة فراجي

يتبع 

الرأي



أبي  جمعية  من  بتنظيم 
رقراق، سيعلن عن انطالق 

الثالثة عشر  الدورة 
لفيلم  الــدولــي  للمهرجان 
الــذي ستمتد  بسال،  املــرأة 

و21   16 بني  ما  فعالياته 
شتنبر الجاري.

وســيــتــضــمــن بــرنــامــج 
ــذه الـــســـنـــة: مــســابــقــة  ــ ه

الروائية  لــأفــالم  رسمية 
رسمية  مسابقة  الطويلة، 
عروضا  الوثائقية،  لأفالم 
بالسينما  خاصة 
ــة  ــ ــي ــســ ــ ــون ــ ــت ــ ال
املهرجان،  ضيفة 
بـــــــانـــــــورامـــــــا 
املغربية  األفــــالم 
الطويلة  الروائية 
والــــقــــصــــيــــرة، 
فضال  وتكريمات، 
ــدوة تــحــت  ــ ــ ــن ن ــ ع
في  »املــرأة  عنوان: 
املغاربية  السينما 
ــة.. رهــان  ــي ــعــرب وال
ــجــمــال«،  الــحــق وال
ــا أنــشــطــة  ــ ــض ــ وأي

موازية متنوعة.

الوطنية  الــتــعــاضــديــة  تــعــيــش 
للفنانني على وقع االحتجاجات، بعد 
توقيع خمسة فنانني لعريضة تطالب 
بوضع التعاضدية على ما يعتبرونه 

»السكة الصحيحة«.

نشره  ما  حسب  الخالف،  بداية 
وقع  عندما  ظهرت   ،»360 »مــوقــع 

الحي  عبد  التشكيلي  الفنان  من  كل 
ــام  ــالخ واملــلــحــنــني ســعــيــد اإلمـ ــ امل
ومحمد الزيات والفنانني عبد الكبير 
الدين،  شجاع  والبشير  الركاكنة 
الذي  العام  الجمع  ضد  عريضة 
عقدته التعاضدية لتجديد مكتبها، 
وتقدموا بعريضة طعن في الجمع 

العام.
املنتفضون  الفنانون  وتحدث   
اعــتــبــروه  عــمــا  عريضتهم  ــي  ف
العام،  الجمع  »خروقات في عقد 

بعد تحويل تاريخ عقده من 29 
يوليوز   6 إلــى  املاضي  يونيو 

املنصرم«.
املوقعني  الفنانني  غضبات 
على العريضة، تتحدث عن »خروقات 
التعاضدية«،  ــل  داخ التسيير  فــي 
املدير  إلى  االتهام  أصابع  موجهة 
بحسبهم  الــذي  للتعاضدية،  العام 
براتبه  التعاضدية  مالية  »يستنزف 

الشهري البالغ 45 ألف درهم«.
ــن مــحــمــد الـــزيـــات، أحــد  املــحــل
»الغاضبة«،  العريضة  على  املوقعني 
تحدث في تصريح لنفس املوقع، عن 
في  مجحفة  جديدة  قوانني  »فــرض 

وذويهم،  املنخرطني  الفنانني  حق 
وقبول  إيــداع  مدة  تحويل  قبيل  من 
إلى  شهرين  مــن  املــرضــى  ملفات 

عدد  على  والتشطيب  يــومــا،   15
بعد  املنخرطني  الفنانني  من  كبير 
الفنان،  بطاقة  على  حصولهم  تأخر 
نسبة  تــقــلــيــص  ــى  ــ إل بـــاإلضـــافـــة 
من  الطبية  امللفات  عن  التعويضات 

80 في املائة إلى 70 في املائة«.
من جهته، رد الحاج يونس، رئيس 
على  للفنانني،  الوطنية  التعاضدية 
في  معتبرا  الغاضبة«،  »العريضة 

تصريح للموقع نفسه، أن »املوقعني 
عليها حضروا الجمع العام وصوتوا 
هم  فلماذا  التعاضدية،  رئيس  على 
غاضبون اآلن ويدفعون بعدم شرعية 

الجمع العام؟«.
»ليست  أنه  يونس،  الحاج  وأكــد 

تــدبــيــريــة وال في  ــات  ــروق هــنــاك خ
التعاضدية، ونحن مستعدون  مالية 

لالفتحاص من الجهات املختصة«.
العام  املــديــر  راتــب  وبخصوص 
يونس  الحاج  أوضــح  للتعاضدية، 
كانوا  العريضة  على  »املوقعني  أن 
على  ووافــقــوا  بالراتب  ــة  دراي على 
العقد عندما كانوا في املكتب املسير 
املدير  أن  على  وشدد  للتعاضدية«، 
راتبا  »يتقاضى  للتعاضدية  العام 
محدد  باملكتب  مهامه  عن  قانونيا 
هذا  توليه  منذ  درهــم،  ألف   30 في 
ولقد شغل  4 سنوات،  قبل  املنصب 
قبل ذلك مهاما متعددة بالتعاضدية 

دون أن يتقاضى أجرا عن ذلك«.

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:  1039الخميس 05 شتنبر 2019الثقافة 20

 / واالتصال  الثقافة  وزارة  تعتزم 
علمي  ملتقى  تنظيم  االتصال،  قطاع 
دولي حول »حماية املحتوى التراثي 
السمعي البصري«، وذلك يوم األربعاء 
30 أكتوبر 2019، بمشاركة عدد من 
الخبراء واملسؤولني بهيئات التقنني، 

السيما على املستوى اإلفريقي.

وتهدف الوزارة من هذا 
امللتقى، املنظم تخليدا لليوم العاملي 
للتراث السمعي البصري، الذي أقرته 
 ،1980 سنة  منذ  اليونسكو  منظمة 
تثمني  بضرورة  العام  الوعي  زيــادة 
السمعية  املحتويات  وصون  وحفظ 
أمثل  تدبير  تحقيق  وكذا  البصرية، 
املقتضيات  تعزيز  عبر  وذلـــك  ــه،  ل
الصلة،  ذات  والتشريعية  القانونية 
والهياكل  والكفاءات  املوارد  وتدعيم 
التقنية  النظم  عن  فضال  املالئمة، 

والرقمية ألرشفة السجالت.

ملتقى علمي دويل 
حلماية املحتوى الرتاثي 

ال�صمعي الب�صري

حرب التيارات تندلع داخل التعا�ضدية الوطنية للفنانني

م�ضاركة خم�ضة اأفالم مغربية يف مهرجان اأفالم 
اجلنوب بربوك�ضيل

الدورة 13 للمهرجان الدويل لفيلم املراأة 

لأول مرة.. مراك�ش ت�ضت�ضيف 
مهرجان »اأنفا�ش الدويل للم�ضرح« 

يساهم  ــذي  ال الجنوب،  ــالم  أف مهرجان 
بهدف  ــان،  واألدي الثقافات  بني  الحوار  في 
اآلخــر  على  وانفتاحه  بلدنا،  قيم  ــراز  إبـ
من  فعالياته  ستنظم  ووسطيته،  واعتداله 

شتنبر   27 إلــى   24
بالعاصمة  الجاري 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة 
بروكسيل، وسيعرف 
بلدا   13 ــة  مــشــارك
العربي  الــعــالــم  مــن 
وغيره، يعرض خالله 
فيلما،   20 يناهز  ما 
5 أفـــالم  بــيــنــهــا  مـــن 
مغربية، منها شريطان 
الكيل«  »طفح  مطوالن: 
ــري،  ــ ــص ــ ملـــحـــســـن ب
محبوبون«  و»الــغــيــر 
وثالثة  حـــرار،  ألمينة 
أشـــرطـــة قــصــيــرة هي 
بنغرو،  لفيصل  »ألــس« 
ــي«  ــالمـ و»ريــــــــاض أحـ

لزينب تـمورت، و»تفاحة« للهواري غوباري.
ستفرد  املهرجان  هذا  من  الثامنة  الدورة 

الكبير  املغربي  الفنان  لتكريم  خاصة  فقرة 
املهرجان  سيشهد  كما  بنموسى،  محجوب 

ــا مــوســيــقــيــة  ــروضـ ــا، عـ ــضـ أيـ

»املـــرأة  حــول  علمية  ــدوة  ونـ وتشكيلية 
للنقاش  لــقــاءات  وتخصيص  والسينما«، 

حول األفالم املختارة.

الحاج يونس

من  مراكش  مدينة  تحتضن 
املقبل،  أكتوبر   19 ــى  إل  15
ــى  ــ ــات الــــــدورة األول ــي ــعــال ف
ــي  ــدول ملــهــرجــان »أنـــفـــاس ال
للمسرح«، وذلك بمشاركة عدد 
من الفرق املسرحية من داخل 

ــرب،  ــغـ وخــــــارج املـ
تحت شعار »املسرح 

لغة األجيال«.
ــام هـــذه  ــقـ ــتـ وسـ
ــرة الــتــي  ــاه ــظ ــت ال
جمعية  تــنــظــمــهــا 
للثقافة  »أنــفــاس 

بشراكة  والفنون«، 
وزارة  مع  محتملة 
الثقافة واالتصال، 
الوطني  واملسرح 
الخامس  محمد 
فضال  بــالــربــاط، 
عـــــن املـــجـــلـــس 
الــــجــــمــــاعــــي 
ملراكش، ومجلس 
جــهــة مــراكــش 
ــت  تـــانـــســـيـــفـ
ونيابة  الحوز، 
الـــشـــبـــيـــبـــة 
ــة،  ــاضــ ــ ــري ــ وال
ومـــقـــاطـــعـــات 
واملدينة  جليز 
واملـــــــنـــــــارة 
ــة  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ وجـ

الفرنسي،  واملعهد  تسلطانت، 
للسياحة  الجهوي  واملجلس 

وشركة العمران.
ويرتقب أن يشارك في هذه 
الدولية،  املسرحية  التظاهرة 
بلدان  تمثل  دولية  فرق  تسع 
ــوار، إيــطــالــيــا،  ــفـ الــكــوت ديـ
املتحدة،  العربية  ــارات  ــ اإلم
إلى  إضافة  ومصر،  تونس، 
البلد املنظم املغرب، وذلك في 
الحوار  من  مزيد  تعزيز  إطار 
املغربي  املسرحي  والتواصل 

ونظيره العربي والدولي.

املهرجان  إدارة  وســطــرت 
باملناسبة، برنامجا غنيا يضم 
ومــحــاضــرات  فكرية  ــدوات  نـ
مسرحية، وقراءات وتوقيعات 
مغاربة  ملبدعني  مؤلفات  لعدة 
أيــام  خمسة  طيلة  وأجــانــب 
املــــــهــــــرجــــــان، 

التشخيص  فن  في  وورشــات 
مجموعة  يؤطرها  واالرتجال 
ــني املــســرحــيــني  ــان ــن ــف ــن ال مـ
الــخــبــراء مــن إيــطــالــيــا، كما 
حفال  ــدورة،  ــ ــ ال ستخصص 
لتكريم الفنان واملمثل املغربي 
ساهم  ــذي  ال ــعــزوزي،  ال عمر 
املسرحية  الخزانة  إثــراء  في 
والسينمائية  والتلفزيونية 
خالدة،  إبداعية  أعمال  بعدة 
اعــتــراف  لحظات  عــن  فضال 
لعدد من رموز املسرح املغربي.
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الـذاكـرة الـمـحـمـولـة

اللعينة  التكنولوجيا 
األشياء  من  الكثير  غيرت 
العميقة بدواخلنا واملفيدة 
ــت حــركــاتــنــا  ــل ــب لـــنـــا، وك
إلى  وحولتنا  ونشاطنا، 
فــي  ــة  ــون ــج ــس م أرواح 
معزولة،  كسولة  أجــســاد 
املشاهد  بدور  فقط  نكتفي 
دون أن تكون لنا رغبة في 
القيام بأي شيء، ملتجئني 
لــلــشــبــكــة الــعــنــكــبــوتــيــة، 
ــات الـــتـــواصـــل  ــحـ ــفـ وصـ
ــهــواتــف  االجــتــمــاعــي وال
الـــنـــقـــالـــة، واأللــــعــــاب 
مقامنا  لتقوم  اإللكترونية 
فنكتفي  عـــنـــا،  ــوب  ــنـ وتـ
ــمــارس  ــمــشــاهــدة مـــن ي ب
أو  التلفاز  فــي  الــريــاضــة 
النقال  الهاتف  على شاشة 
على  مــســتــرخــني  ونــحــن 
األرائك، بدال من ممارستها 
لنزيل  الــواقــع  أرض  على 
والكسل  الخمول  غبار  عنا 
ونشاطا،  حيوية  ونكسب 
ــى أجــســام  ــل ونــحــافــظ ع

سليمة. 
نــمــضــي وقـــتـــا طــويــا 
حول  برنامج  متابعة  في 
وقت  يحني  وحني  الطبخ، 
أقرب  نقصد  وجبة،  إعداد 
وجبة  ــنــاء  ــت الق »ســـنـــاك« 
نسد  صحية  غير  سريعة 

بها رمق جوعنا.
نتابع مسلسات وأفام، 
الحب فيها مزيف من طرف 
لنعيش  وسيمني،  ممثلني 

وتجارب  حبنا  غير  حبا 
ألشخاص  تجاربنا،  غير 
لهم  عاقة  ال  افتراضيني 
شركاءنا  ونتجاهل  بنا، 

الذين يجلسون بجنبنا. 
ــط عــــاقــــات مــع  ــ ــرب ــ ن
من  نعرفهم  ال  أشــخــاص 
معهم  ــنــا  وتــواصــل ــل،  ــب ق
هـــو تـــواصـــل افــتــراضــي 
ــواصــل  ــت ــع ال ــواقـ ــر مـ عــب
بعيدين  لنكون  االجتماعي 
إلينا،  ــنــاس  ال ــرب  أقـ عــن 
قريبني من أناس ال نعرفهم 
سوى من خال هذه املواقع 

غير االجتماعية.
وحـــتـــى األطــــفــــال لــم 
كنا  كما  أطــفــاال  ــودوا  ــع ي
يركضون  باألمس  نعرفهم 
ــارســون  ــم ــون  وي ــعــب ــل وي

الــكــرة وركـــوب الــدراجــات 
التي  األلعاب  من  وغيرها 
مرحلة  في  عليها  اعتدنا 
أصبحنا  فاليوم  الطفولة، 
ــاال، لــكــل واحــد  ــف نـــرى أط
الوحيد،  عامله  هو  »آيباد« 
ما  كــل  عــن  ــه  ب مستغنيا 
طفل  يحتاجه  أن  يمكن 
عن  به  ومكتفيا  عمره،  في 
مما  جــدد  أصدقاء  تكوين 
انطوائيني  أطــفــاال  يخلق 

ولديهم عزلة اجتماعية.
تمر  أن  حقا  املذهل  فمن 
نفسك  لتجد  السنوات،  بك 
والكثير،  الكثير  فاتك  قد 
بحياتك،  تستمتع  أن  دون 
قد  ــت  ــوق ال أن  وتــتــفــاجــأ 
روحك  تشبع  لم  وأنت  مر، 
مع  والــجــلــوس  بالحديث 

أحب األشخاص لديك. 
نتساءل  الــخــتــم،  وفـــي 
الكبير  الصبيب  هذا  ملاذا 
النفسية  األمـــــراض  مــن 
أننا  متناسني  والعضوية، 
املقود  للتكنولجيا  تركنا 
منا  وتــســرق  تقودنا،  كــي 
من  التي  اللحظات  أحلى 
نعيشها،  أن  ــرض  ــت ــف امل
في  فقط  واستخدمناها 
بالتسلية  املتعلق  الجانب 
الجانب  وأهملنا  والترفيه 
ذواتنا  تطوير  وهو  املهم، 
بــاالطــاع على كــل مــا هو 
جديد، لنصبح جسدا دون 
فاغرين  فــكــر،  دون  روح، 
طبعا  كمسكونني  أفواهنا 
بــالــتــكــنــولــوجــيــا ولــيــس 

بالجن.

 خالد كمال 

احميو الكوطة
ذيك الغلطة املوروثة 

أحمد محمد العرابي 
ما نستغربوش إيال السادة رؤساء وأمناء األحزاب

دافعو بقوة على الكوطة المخصصة للنساء والشباب
ألنها غادي تعزز ليهم موقعهم بتزايد النواب

ومن جهة أخرى يرضيو األصدقاء واألهالي واألحباب 
راه جل الرؤساء الحاليين داخل برلمان الغضب

إما محوطين بزوجاتهم وأخواتهم وإما بأبناء األصحاب
فمطالبتهم ودفاعهم باإلحاح بحق النساء والشباب فالخطاب

ما هو إال غاية للوصول في االنتخابات ألعلى الرتب
عنوة: كره من كره وأحب من أحب

بغيت غير نسول مبتكري هاذ المستحب العجب!؟ 
واش هو دستوري وال غير تحايل على المكتسب؟

من رأيي المتواضع، ما انذارت صناديق االقتراع إال للحساب
أما المرور بطريقة باك صاحبي فهاذا ماشي صواب
ألننا نكونوا قد حكمنا على عدة فعاليات بالعقاب

وهي ما ارتاكبت حتى ذنب تستاهل عليه العتاب
واش قضاو بعدا لكبار المهووسين بلباس الجلباب؟

واللي ما يحضروا إال فجلسات االفتتاح من باب األدب
فيا مسؤولي البلد ويا واضعي قوانين االنتخاب

هلل إيال ما تلغيو هاذ االمتياز ومحيوه من الكتاب
واللي كان مستعد يدخل للمعركة.. فتحولوا الباب

يترشح بحالو بحال جميع الناس بالتحية والترحاب
إيال نجح يستاهل وإيال رسب يكون قد جرب

وما تعدى بتصرفو ال على القانون وال على اللقب
وبهاذا يبقى ديما معزز مقدر فعيون الشعب

ما يسمع منهم انتقادات وال يصبح من أدوات اللعب
فبهذا السلوك الحسن يمكن نوصلوا للهدف المرتقب

التكنولوجيا اللعينة التي ت�سكننا

الفال�س فل�س..

أنه  شفشاون،  من  شيخ  حكى 
لشمال  اإلسباني  االستعمار  إبان 
املجاذيب  أحــد  اشتهر  املــغــرب، 
بترديده لكلمة واحدة أثناء طوافه 
وأطــراف  الليل  ــاء  آن املدينة  في 
بضع  يخطو  كان  أنه  قال  النهار، 
خطوات ثم يتوقف ليرفع سبابته 
في اتجاه السماء ويصيح بأعلى 
ــا: »الـــفـــاس«.. ثم  ــائ صــوتــه ق
الوتيرة  بنفس  السير  يستأنف 
بالطريقة  الكلمة  نفس  ــيــردد  ل
كلل.  وال  عــيــاء  غير  مــن  نفسها 
ما  الحال  هــذه  على  أنــه ظل  قــال 
ذلك  بعد  اختفى  ثم  السنة  يقارب 
عن األنظار لبضع شهور، ليشاهد 
املرة  هذه  ولكن  يمشي  جديد  من 
من غير توقف ومن دون أن ينبس 
الناس  فاستغرب  شــفــة،  ببنت 
فاين  ليسأله:  أحدهم  واستوقفه 
الــفــاس؟  مشى  وفــايــن  مشيتي 
فحدق في وجهه وصاح بعصبية: 

حتى الفاس فلس.
وحكى شيخ الصحافة املغربية 
في  العلوي  مصطفى  وقيدومها 
 1469 للعدد  الضائعة  حقيقته 
ــزاب  ــ األحـ أن  ــف  ــي ك  ،1032/
وصلت  املــغــرب  فــي  السياسية 
إلى حافة اإلفاس بعد أن اختلط 
ــنــابــل، وتــضــاربــت  ــحــابــل بــال ال
ــذاتــيــة، وطــغــى حب  املــصــالــح ال
كل  على  واملناصب  االمــتــيــازات 
الكفاءات  ذوو  وغاب  وطني  حس 
الذين صنعوا املجد  والكاريزمات 
ــي فــجــر االســتــقــال،  الــحــزبــي ف
وكأني بالكاتب يقول ما معناه أن 
خلف  العتيدة  األحــزاب  مؤسسي 
من بعدهم خلف أضاعوا النضال 

ــارات، وتــنــكــروا  ــي ــل واتــبــعــوا امل
تأطيرنا  في  الجوهري  لــدورهــم 
ماديا  فقير  كشعب  وتوعيتنا 
الحرية  حــدود  يجهل  ومعنويا، 
كون  يستوعب  وال  واملسؤولية 
ال  بــرزخ  بينهما  والواجب  الحق 

يبغيان.
يستنهض  بــالــكــاتــب  ــي  ــأن وك
من  الجهود  تتظافر  لكي  الهمم 
في  إنــقــاذه  يمكن  ما  إنقاذ  أجــل 
رواد  عــلــى  سيستعصي  ــن  زمـ
فيه  و»اليوتيوب«  »الفايسبوك« 
يقول:  شريف  بحديث  يعملوا  أن 
))من ملك قوت يومه فقد حيزت له 
الدنيا بحذافيرها((.. وإال سيطلع 
علينا الكاتب نفسه بحقيقة جديدة 
في يوم من األيام مفادها أن هذا 

اإلفاس أفلس هو أيضا...
وكيف لهذا القطب الصحفي أال 
الباد والعباد  يتحسر على حالة 
عاصر  الذي  وهو  هذه  أيامنا  في 
وعاشر وصادق وجاور كل األعام 
والفكر  السياسة  فــي  املغربية 
عهدي  في  واألمــن  والفن  واألدب 
الخامس  محمد  الراحلني  امللكني 
هلل،  رحمهما  الثاني،  والحسن 
يلفت  أن  يمكنه  ــذي  الـ ــشــيء  ال
آخر  شيخ  حكاه  ما  إلى  مخيلتنا 
أسبوعا  كيران،  بن  اإلله  عبد  هو 
الضائعة،  الحقيقة  هذه  نشر  قبل 
أبي  بن  أن سيدنا علي  قال  حيث 
طالب كرم هلل وجهه، سأله بعض 
ملاذا  قائلني:  خافته  أيام  الناس 
والقاقل  الفنت  هــذه  كــل  تحدث 
في عهدك بينما مر عهدا أبي بكر 
وعمر بسام؟ فأجابهم على الفور: 
تولى أبو بكر وعمر الخافة على 
على  توليت  فقد  أنا  أما  أمثالي، 

أمثالكم.

 الطيب العلمي

ــري  ــشـ ــبـ ــم الـ ــســ ــجــ ــ ال
ويضعف  بالحركة  يصح 
من  عضو  وأي  بالخمول، 
يستعمل  ال  اإلنسان  جسم 
أو  فإنه يضمر  يتحرك  وال 
ولكي  ويــضــعــف،  يترهل 
ــاء الــجــســم  تــبــقــى أعـــضـ
أن  يجب  وسليمة،  قوية 
العمل  في  سواء  تستعمل 
أو  اللعب  أو  الرياضة  أو 
يستوجب  مما  ــك،  ذل غير 
الــــحــــركــــة وتـــشـــغـــيـــل 
ما يوصي  األعضاء، وهذا 
بــه الــطــب، فــالــعــامــل أو 
يستعمل  ــذي  ــ ال الـــفـــاح 
تشتد  عــمــلــه  ــي  فـ يـــديـــه 
عــضــات ذراعــيــه ويــديــه، 
يبذل  الـــذي  ــاضــي  ــري وال
عضليا  مجهودا  بانتظام 
عضاته  وتتحسن  تــبــرز 
املــســتــعــمــلــة حــســب نــوع 
يمارسها،  التي  الرياضة 
يــجــري  ــا  مـ أن  ــك  شـ وال 
ــضــاء الــظــاهــرة  عــلــى األع
ــى األعـــضـــاء  ــل يـــجـــري ع
ــبــاطــنــيــة،  ــزة ال ــ ــه ــ واألج
تحسن  والرياضة  فالعمل 
وال  الجسم،  أجهزة  أداء 
فضل  ينكر  أن  ألحد  يمكن 
الــريــاضــة والــحــركــة على 
عــضــات الــقــلــب وجــهــاز 
التنفس والجهاز الهضمي 

وغيرها.
الــكــام،  هــذا  مناسبة   
أنــنــي صــادفــت جـــزءا من 
قناة  على  تلفزي  برنامج 

أملــانــيــة يــطــرح تــســاؤالت 
ــزة  ــهـ ــر أجـ ــيـ ــأثـ حـــــول تـ
»غوغل«  وتأثير  الهاتف 
ــرة  ذاك على  بالخصوص 
مقدم  وتـــســـاءل  ــبــشــر،  ال
»هل  األخير:  في  البرنامج 
يؤدي االعتماد على غوغل 
ــم أنه  إلــى الــغــبــاء؟«، ورغ
عبر عن عدم إيمانه أو عدم 
العاقة،  ــذه  ه مــن  تــأكــده 
االعتماد  كثرة  أن  شك  فا 
في  الــذكــي  الــهــاتــف  على 
على  ــاد  ــم ــت واالع الــتــذكــر 
ــود »غـــوغـــل« كــخــادم  وجــ
الحفظ  مــن  يعفى  مطيع، 
ــرة  ــ ــذاك ــ ــال ال ــمـ ــعـ ــتـ واسـ
ــد أن  الــبــشــريــة، وذلـــك الب
الذاكرة ويعرضها  يضعف 
للخمول، ألنه بكل بساطة، 

يعفيها من العمل. فالناس 
يعتمدون  كــانــوا  ســابــقــا 
على ذاكرتهم لحفظ األرقام 
الستدعائها  واملعلومات 
بالتذكر،  الــحــاجــة  وقـــت 
أصبحت  قد  مادامت  ولكن 
ــاك وســيــلــة خــارجــيــة  ــن ه
إليها  والعودة  لتخزينها 
استغنى  فقد  متى شاؤوا، 
الناس جزئيا عن استعمال 
الذاكرة، وصار أي  وشحذ 
مستعملي  مـــن  شــخــص 
يعود  الــذكــيــة  ــهــواتــف  ال
أوتوماتيكي  بشكل  إليها 
محاولة  دون  ضالته  ليجد 
الهواتف  إن  بــل  للتذكر، 
على  قــادرة  صارت  الذكية 
من  حتى  أصحابها  إعفاء 
االنــتــبــاه ملــعــالــم األمــاكــن 

طريق  ملعرفة  والــطــرقــات 
املقصود  املكان  أو  العودة 
ألنها ـ الهواتف ـ أصبحت 

كفيلة بكل ذلك.
مــا سبق،  عــلــى  ــاء  ــن ب  
ــؤاالن:  يــطــرح أمــامــنــا سـ
ــذكــيــة  ــواتـــف ال ــهـ ــل الـ هـ
وتــطــبــيــقــاتــهــا املــتــعــددة 
ــرة  ــ ــذاك ــ ــن ال ــ أزاحـــــــت ع
الــبــشــريــة بــعــض الــعــبء 
ــرصــة  وأتــــاحــــت لـــهـــا ف
أم  أهــم؟  هو  بما  االهتمام 
أنها ـ رغم فوائدها الكثيرة ـ 
في  وتمارس  الغباء  تنشر 
عملية  الجميع  مــن  غفلة 
النطاق  واسعة  »تكليخ« 
يصير  زمان  يأتي  أن  إلى 
فيه من فقد هاتفه كمن فقد 

ذاكرته؟

 رحال هرموزي                          
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املغربية  ب�شرى علمي 
مليحة العرب 2019 

ت�شتعد الحرتاف الغناء
العرب  مليحة  بلقب  تتويجها  بعد 

نهاية  2019، في حفل نظم  لسنة 
شهر يوليوز املاضي بلبنان، 

تستعد املغربية بشرى 
أول  لــطــرح  علمي، 
أغـــنـــيـــة لـــهـــا فــي 

مسارها الفني.
ــشــرى  وتـــضـــع ب

أغنية  على  األخيرة  اللمسات  علمي 
السيما  الغناء،  مجال  بها  ستدخل 
لها  تخول  الصوتية  مؤهالتها  وأن 
املغنيات  ــزر  أب مــن  وستجعلها  ــك،  ذل
اعتراف  حسب  الفنية،  الساحة  في 

الفني،  املجال  املهنيني في  عدد من 
لدعمها  استعدادهم  أبدوا  والذين 

ومساندتها.
الــعــرب  مليحة  ــارت  ــتـ واخـ
أول  تكون  أن   ،2019 لسنة 
املغربية،  باللهجة  لها  أغنية 
إذ تعاونت خاللها مع أشهر 
املغربية،  األغنية  صناع 
على  تــطــرحــهــا  أن  عــلــى 
طريقة فيديو كليب، تحت 
مغربي  مخرج  إشــراف 

معروف. 

»البولفار« يعود للدار البي�شاء700 �شاب و�شابة ي�شاركون يف رق�س ح�شاري حر مبكنا�س
 06 تحتضن مدينة مكناس من 
الدورة  الجاري،  شتنبر   19 إلى 
للفنون  الدولي  للمهرجان   16 الـ 
املهرجان  هذا  وينظم  الحضرية، 
من قبل جمعية أمل شباب املغرب 
للرقص الحضري الحر، بشراكة 
مــكــنــاس، وتحت  جــمــاعــة  مــع 
إشراف الجامعة امللكية املغربية 
الرشاقة  الوثيرية،  للرياضات 
البدنية، الهيب هوب واألساليب 

املماثلة.
دورة  ــعــرف  ت أن  ــتــوقــع  وي
ــد  هـــذه الــســنــة، مــشــاركــة أزي
من  وشــابــة  ــاب  شـ  700 مــن 
أن  عــلــى  دول،   10 مــن  ــد  أزيـ
قرابة  برنامجه  مــن  يستفيد 
عدد  مــن  ــاب  وش طفل   5000
بمدينة  املهمشة  األحياء  من 
والقرى  املدن  وبعض  مكناس 

املجاورة لها، حيث يشمل برنامج 

ستشهد  التي  التظاهرة  هذه 
عــــدد مـــن ســـاحـــات مــديــنــة 
80 في املائة من  مكناس نحو 
تكوينية،  دورات  أنشطتها، 
ومسابقات  تدريبية،  وورشات 
في أزيد من 13 صنفا من فنون 
وسهرات  الــشــارع،  وريــاضــات 
على  ويــســهــر  وغــيــرهــا،  فنية 
دورة  خالل  والتحكيم  التأطير 
الخبراء  من  عــدد  السنة،  هــذه 
من  القادمني  واألجانب  املغاربة 

مختلف البلدان.
أن جمعية  إلى  اإلشــارة  تجدر 
ــل شــبــاب املـــغـــرب لــلــرقــص  ــ أم
الحضري الحر، تم إنشاؤها أيضا 
باملجاالت  الشباب  توعية  بهدف 
والرياضية،  والثقافية  الفنية 
وربط جسور التواصل بني جميع 
فئات الشباب والشابات املشاركني 

في الفنون والرياضة الحضرية.

أعلنت اللجنة املنظمة ملهرجان »البولفار« الذي تحتضنه مدينة الدارالبيضاء 
كل سنة، عن تاريخ تنظيم هذه التظاهرة الفنية والثقافية، حيث يستعد الجمهور 
البولفار  مهرجان  من  عشر  التاسعة  النسخة  فعاليات  لحضور  البيضاوي 

املوسيقي، الذي سينطلق يوم 22 شتنبر الجاري.
أهم  أحد   ،19 الـ  شمعته  السنة  هذه  يطفئ  الــذي  البولفار  مهرجان  ويعد 
نوعيات موسيقى  الضوء على  بتلسيط  املهتمة  املغربية  املوسيقية  املهرجانات 

البوب والهيب هوب مع مزيج من املوسيقى العاملية.

انتقادات الذعة الإلهام �شاهني 
بعد زيارتها ل�شوريا

الفنان امل�شري �شامح ال�شريطي: 
»يا هناه من تزوج باملراأة املغربية 

الفا�شية �شيغتني من فرط تدبريها«

اأك�شاك للقراءة و�شط حدائق 
عمومية بالدار البي�شاء

الفنانني  من  مجموعة  بصحبة  زيارتها  بعد 
الدولي  دمشق  معرض  في  للمشاركة  إلى سوريا 
إلهام شاهني  الفنانة  61، تعرضت  الـ  في دورته 
الزيارة، بسبب ما  تلك  انتقادات حادة على  إلى 
ومصاعب،  حرب  من  السوري  الشعب  يواجهه 
تلك  في  يذهبوا  أن  الفنانني  على  يكن  لم  وأنه 

الزيارة.
وردت إلهام على تلك االنتقادات في مداخلة 

برنامج  في  أديــب  عمرو  اإلعالمي  مع  هاتفية 
»إن  وقالت:  مصر،   MBC قناة  على  »الحكاية« 
وبه  ومشرفا،  رائعا  كان  املعرض  افتتاح  حفل 
وفود من أكثر من 50 دولة«، وأكدت أنها ليست 
املرة األولى لها لزيارة سوريا، حيث زارتها أكثر 
األكثر  كانت  األخيرة  الزيارة  لكن هذه  مرة،  من 
بعودة  فيها  حسيت  مرة  »أكثر  مضيفة:  أمانا، 

الحياة الطبيعية تماما، سوريا عادت للحياة«.
ولزمالئها  لها  وجهت  التي  االنتقادات  وعن 
تتابع مواقع  ال  أنها  قالت  الزيارة،  تلك  بسبب 
التواصل االجتماعي، لذلك لم تر تلك االنتقادات، 
بل  مسيئا،  أمرا  يفعلوا  لم  فهم  ذلك  رغم  لكن 

توجهوا بكل الحب للشعب السوري.

غردت اإلعالمية السعودية لجني عمران، عبر حسابها الرسمي 

»أتوقع إمكانية وجود شاطئ نسائي  »تويتر« قائلة:  على موقع 

في مناطق السعودية ليس باملستحيل، فهناك تجارب ناجحة لشاطئ 

فيها  واستمتعت  بنفسي  أزورهــا  جربت  وأبوظبي،  دبي  في  نسائي 

بخصوصية عالية وخدمات ممتازة«.

مملكتنا  في  مشابه  مشروع  عن  نسمع  قريب  هلل  شاء  »إن  وتابعت: 

مناطق  فــي  نسائي  شاطئ  »نــريــد  »هــاشــتــاغ«:  وأضــافــت  الحبيبة«، 

السعودية«.

رواد  تفاعل  املاضية،  الساعات  وخــالل 

تغريدة  مع  االجتماعي  التواصل  مواقع 

اإلعجاب  تسجيالت  بمئات  عــمــران،  لجني 

والتعليقات، ما بني املؤيد واملعارض.

واملبدع  الفنان  ــدى  أب
املـــــــصـــــــري، ســـامـــح 
الـــصـــريـــطـــي، إعــجــابــه 
واحـــتـــرامـــه الــكــبــيــريــن 
متطرقا  املغربية،  للمرأة 

ــا الــعــديــدة  ــاه ــزاي مل
ــة مــع  ــ ــارن ــ ــق ــ م

ــا  ــه ــرات ــظــي ن
عبر العالم.
وأكــــــــد 
الصريطي 
حديث  في 
خــــــــــــص 

ــع  ــوق بــــه م
ــة«،  ــطــان »ســل

املــــــــــرأة  أن 
محافظة  ــة  ــي ــغــرب امل

رغم  قيم  وتحكمها  جــدا 
أنوثتها، كما تحافظ على 

زوجها وبيتها.
وقال الصريطي: »املرأة 

جدا  محافظة  املغربية 
ومفهومة  قيم،  وتحكمها 
ألن  الــبــعــض،  عند  غلط 
السطح  على  املوجودين 
مختلفني بكثير عن املرأة 
الحقيقية«،  املغربية 
وأضــــــــــــــاف: 
»أســـــــمـــــــع 
املــــرأة  أن 
ــفــاســيــة  ال
مـــــدبـــــرة 
 ، حقيقية
ــي  ــ ــ ــل ــ ــ وال
تـــــــــــــزوج 
ــة يــا  ــيـ ــاسـ فـ

هناه بيغتني«.
ــان  ــنـ ــفـ وكــــــــان الـ
املصري سامح الصريطي 
كسفير  باملغرب  حــل  قــد 
على  الرياضية  للثقافة 
هامش األلعاب اإلفريقية.

نشر مجلس مدينة الدار البيضاء، طلب عروض عبر 
املوقع اإللكتروني للصفقات العمومية، وذلك بغرض بناء 

مكتبات »أكشاك« للقراءة بالحدائق العمومية.
وحسب ما جاء في الوثائق املرفوقة مع طلب العروض، فإن 
هذه الصفقة العمومية ستشمل تجهيز حدائق 16 مقاطعة 
البيضاء، بمكتبات عمومية، وهي مقاطعات: عني  الدار  في 
الشق، عني السبع، الحي املحمدي، الفداء، الصخور السوداء، 
سيدي  املعاريف،  أنفا،  سباتة،  بنمسيك،  السلطان،  مرس 
بليوط، الحي الحسني، موالي رشيد، سيدي عثمان، سيدي 

البرنوصي، وسيدي مومن.
البيضاء  الــدار  مدينة  مجلس  وحــدد  ذاتــه،  السياق  وفي 
تاريخ الـ 17 من شتنبر الجاري، كآخر أجل لوضع امللفات، 
الخاصة  األظرفة  فتح  اليوم  نفس  صباح  في  سيتم  حيث 

بالعروض، وذلك بمقر جماعة الدار البيضاء.

االإعالمية 
ال�شعودية

 جلني عمران 
تطالب ب�شاطئ 
لـ»الن�شاء فقط«



اأمينة ر�سيد تفارق امل�سرح

دنيا باطمة حت�ضل على جائزة �أف�ضل فنانة 
مغربية مب�ضر 

بالدار  االبتدائية  باملحكمة  جدد  كقضاة  التحقنا  ملا 
الوحيدة  املحكمة  وكانت   ،1979 سنة  آنفا  البيضاء 
قبل التقسيم، قبل بناء الجزء الثاني منها املطل على 
مقهى »أجلو« املشهورة ورجال املطافئ، والذي لم تراع 
املهندس  معايير  آنذاك،  الشديد  األسف  مع  بنائه،  في 
كان  وقد  قصرها،  ببناء  قام  الــذي  الشهير  الفرنسي 
املكي  املرحوم  امللك  فوكيل  بهيبتها،  يوحي  شيء  كل 
نوشريف، كانت لديه طقوس خاصة لاللتحاق بمكتبه 
والطيب  الفاسي  ومحمد  إيكن  بوعزة  كان سابقه  كما 
الشرفي والكتاني، وغيرهم من وكالء الدولة الفرنسيني 
أثارهم في هذه املحكمة  الذين وجدنا بعض  ونوابهم 
واملحامني  للقضاة  مخصصة  كانت  حانة  بينها  »من 
الفرنسيني أيام االستعمار«، فقد كان املرحوم نوشريف 
من  فرقة  مكتبه  من  والخروج  الدخول  عند  يستعرض 
املؤدي  البهو  مدخل  عند  تصطف  كانت  التي  األمــن 
املوروث  هذا  ولعل  الرسمية،  التحية  لتعطي  لديوانه، 
السلطوي كان يزيد من هيبة العدالة، ألن التحية لم تكن 
تعطى للشخص وإنما للمؤسسة التي يترأسها، حيث 
هيبة  بأن  والخروج  الدخول  عند  يشعر  الجميع  كان 
املسؤول املعروف بنزاهته وحياده تسبقه، وكان يدخل 
امحمد  الفقيه  األستاذ  املحكمة  رئيس  بعده  مباشرة 
بناني، أحد عمالقة القانون التجاري الذي تكون على يده 
كافة القضاة والقاضيات جهابذة القانون التجاري من 
ذ. عبد اللطيف مشبال إلى األستاذ واعزيز إلى األستاذ 
اكرام إلى األستاذ الصايغ إلى األستاذة بن مالك إلى 
األستاذة هاشمي عالية إلى األستاذ عبد العزيز توفيق 
وغيرهم، وملا عني وزير العدل موالي مصطفى بلعربي 
العلوي في ظروف جد استثنائية بوزارة العدل ليقوم 
قضاها  مدة  أكبر  ويمكث  وتشبيبها  تحديثها  بمهمة 
جاوزت  يسمونها  كانوا  كما  العدلية  في  العدل  وزير 
12 سنة تقريبا، وكان موالي مصطفى بلعربي سياسيا 
محنكا وابن شيخ اإلسالم بلعربي العلوي وزير العدل 
مع املغفور له جاللة امللك محمد الخامس وكان صديقا 
لرجال املقاومة وجيش التحرير بحكم معرفته بخبايا 
هضبة  إلى  سنطرال  كاريان  من  البيضاوي  املجتمع 
درب  تجار  إلى  الصفيح  وأحياء  كاليفورنيا  إلى  آنفا 
عمر ودرب السلطان إلى صائغي الذهب في قيسارية 
الحفاري ودرب اجناوا إلى املدينة القديمة وجامع ولد 
الوطنية  الحركة  سياسيي  إلى  والصقالة،  الحمراء 
وعالل  ويعتة  وأحرضان  اليوسفي  الرحمان  عبد  من 
الفاسي وأحمد عصمان وبنسعيد أيت إيدر وبلحسن 
والعربي  ميكو  محمد  من  القضاة  وأيضا  الــوزانــي، 
املجبود وحسن العوفير وإبراهيم قدارة، واملحامني من 
وعبد  بوعبيد  واملعطي  األندلسي  التبر وحميد  محمد 
اللطيف السماللي ورجال األعمال، من كريم العمراني 
وموالي علي الكتاني، وعلماء القرويني، والجنراالت من 
والجنرال عروب وغيرهم،  بنسليمان  الجنرال حسني 
ناهيكم عن كبار رجاالت القصر من مستشارين وسفراء 
ووزراء، وكان املعروف عليهم جميعا احترامهم الكبير 
في  كثيرا  وتعمل  قليال  تتكلم  التي  الشخصية  لهذه 
الشخصية  إلى  راجع  التقدير  ذلك  منبع  ولعل  صمت، 
فرض  يستطيع  مصطفى  موالي  جعلت  التي  املتميزة 
للقضاة  االعتبار  وإعادة  القضائية  السلطة  استقالل 
بهيبة  يوحي  كــان  للقضاء  أعلى  مجلس  وتأسيس 
املشهد  كاد  وقت  في  القضاة  صوت  وسماع  القضاء 
لهاته  وكان  قضائية،  جمعية  أية  من  يخلو  القضائي 
في  بالغ  أثر  واملؤسسات،  الثقافات  مختلفة  املعارف 
اململكة  محاكم  في  يجري  عما  دقيقة  صــورة  تكوين 
واستجماع أخبارها، وخصوصا مدينة الدار البيضاء 
التي كانت شغله الشاغل قضائيا، وكان في كل اجتماع 
يخبرنا بأن جاللة امللك املغفور له الحسن الثاني يؤكد 
له في كل مرة بأن الدار البيضاء إذا كانت بخير فاململكة 
كلها بخير، لذلك يجب دائما التحري عمن تسند إليه 
وقد  املطلوبة،  املسؤولية  مستوى  في  ليكون  أمورها 
أنه كان يضع تحت وسادته  حكى لي رحمة هلل عليه 
راديو التدخل السريع للشرطة ليكون على علم في كل 
ثانية بما يقع فيها، لذلك كان مألوفا أيام كان عامال أن 
يسبق الشرطة في حوادث السير الواقعة ليال ونهارا، 
وتجده إما بواسطة سيارته أو دراجته النارية أول من 
يقوم باإلسعاف واملعاينات، وقد شهدت الدار البيضاء 
في عهده أمنا وطمأنينة من أحيائها الصفيحية التي 
العليا  آنفا  في  قصورها  إلى  بها  التجوال  دائم  كان 
له  مدينة  البيضاء  الدار  ساكنة  وكانت  وكاليفورنيا، 
بعدة منجزات وأوراش كبرى يكفي أنها هي من مولت 
من  كان  التي  التاريخية  الخضراء  املسيرة  لوجستيك 
قالئل املؤتمنني من طرف املغفور له جاللة امللك الحسن 

الثاني عن سر تاريخ انطالقها.

لنور الدين الرياحي

�ألفون�س دو المارتني ينتقل من حمكمة 
�لبي�ضاء بو��ضطة �الأ�ضتاذ �خلطيب ويجد

 يف ��ضتقباله فيكتور هيجو مبعية �الأ�ضتاذ بوعبيد 
يف حمكمة �جلديدة
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األميرة  لوفاة   22 الـ  الذكرى  حلول  مع 
كشف  غشت«،   31« قليلة  أيــام  منذ  ديانا 
ما  وهــو  كتبتها،  رسالة  آخــر  عن  النقاب 
 CNews أعلنه جورج فينيش من خالل قناة
الحادثة  من  أشهر  قبل  »كتبت  قال:  حيث 
بالخوف  إلى شعورها  فيها  أشارت  رسالة 
من وقوع حادث ما، وهذا ما غذى الشكوك 

والنظريات التي تشير إلى مؤامرة«.
وفـي الـمقـابـل، نقلت مجلة »People« عـن 

األمـيـر هــاري، قـولـه ضـمـن وثـائـقـي 
 ،Diana, Our Mother: Her Life and Legacy

أجــراه  أخير  هاتفي  حديث  عن 

مع والدته: »لو كنت أعلم أنها كانت املرة 
لكنت  إليها،  فيها  تحدثت  التي  األخيرة 
ما سأشعر  قوله.  ينبغي علي  ما  لها  قلت 

حياتي،  أيـــام  طيلة  تجاهه  بــاألســف 
قصير  كان  االتصال  ذلك  أن  هو 

األمد«.
وأضاف: »حني أفكر في 
األمر، أقول إنني سأعيش 
ــارت  وأشـــ دائــمــا«،  معه 
آخـــــر  أن  ــى  ــ إل ــة  ــل ــج امل
كـلـمـات ديـانـا كـانت: »يا 

إلهي ما الذي حدث؟«.

املسرح،  خشبة  رشيد  أمينة  الكبيرة  الفنانة  غــادرت 
مـغـادرة أزلـية، لـتدفن بـجـانـب زوجـها الـقطـب املرحوم عبد 
هلل شقرون بمقبرة الدار البيضاء، رغم أنه سالوي وأمينة 
رباطية، ولكن املغرب كله تأثر لوفاة هذه النجمة التي ربما 

لن يعطي املسرح املغربي مثيال لها.
نبيلة  البنتها  املعزين  أول  السادس  محمد  امللك  وكــان 

وولديها جمال وكريم.
يتقبل  أن  املعزين، ونرجو هلل  بركب  تلتحق  و»األسبوع« 

أمينة رشيد في رحاب جناته.
إنا لـله وإنا إليه راجعون.

�ضنو�ت �لر�ضا�س يف م�ضرحية »كرنفال« 

املغربية  الفنانة  حصدت 
»أفضل  جائزة  باطمة  دنيا 
فنانة مغربية« لسنة 2019، 
ــن أغــنــيــتــهــا املــصــريــة  عـ
»الزمن بيدور«، في مهرجان 
في  العربية  الفضائيات 
دورته العاشرة، الذي أقيم 
13 من الشهر  بمصر يوم 

املاضي.
وكـــانـــت بــاطــمــة قد 
عبر  تـــدويـــنـــة  نـــشـــرت 
ــى مــوقــع  حــســابــهــا عــل
االجتماعي  ــتــواصــل  ال
من  أعربت  »إنستغرام«، 
سعادتها  عــن  خــاللــهــا 
معلقة:  الــجــائــزة  بهذه 
ــرم  أكـ أن  ــخــر  ف »كـــلـــي 
بمصر  مغربية  كفنانة 
وبمهرجان  الدنيا،  أم 
ــي كــبــيــر بــالــوطــن  عــرب
ــربـــي كــمــهــرجــان  ــعـ الـ
العربية في  الفضائيات 
ــه الــعــاشــرة، وما  دورتـ
أكثر،  سعيدة  جعلني 
خاصة  جائزة  أنها  هو 
املــهــرجــان  إدارة  مـــن 
مغربية  مطربة  كأفضل 
بيدور  الزمن  أغنية  عن 
استحسان  نالت  التي 

لجنة هذا املهرجان«.

فـــــاجـــــأت الـــفـــنـــانـــة 
اللبنانية إليسا متابعيها، 
الغناء،  اعتزالها  بخبر 
كاشفة أنها تستعد لطرح 
في  األخير  ألبوم سيكون 

مسيرتها الفنية.
تغريدة  في  وصرحت 
قائلة:  »تــويــتــر«  عــلــى 
األلبوم  لهذا  »أستعد 
الحب  مــن  الكثير  مــع 
والسبب  والــعــاطــفــة.. 
في  األخير  سيكون  أنه 

مسيرتي«.
وأردفت إليسا: »أعلن هذا 
ولكنني  مثقل،  بقلب  الخبر 
عــلــى قــنــاعــة كــبــيــرة أنــنــي ال 
ــي مجال  ف الــعــمــل  أســتــطــيــع 
مشابه للمافيا«، قبل أن تضيف 
»ال أستطيع أن أكون منتجة بعد 

اآلن«.
ولم يعرف ما إذا كانت إليسا 
انفعال  التغريدة بسبب  قد كتبت 
بعد  اتخذته  قــرار  أنــه  أم  ظرفي، 

طول تفكير.

�لفنانة
 �إلي�ضا تعلن 
�عتز�لها �لفن

وطنية  فنية  بجولة  للقيام  والثقافة،  للفن  النورس  جمعية  تستعد 
شهر  خــالل  صوفي،  محمد  وإخــراج  إعــداد  من  »كرنفال«،  ملسرحية 

بعدد  ــك  وذل الــجــاري،  بهدف شتنبر  املغربية،  ــدن  امل من 
املسرحية  الفرجة  تقريب 
أكثر  واالقــتــراب  للمتلقي، 

من الجمهور.
املسرحية  وستستهل 
الخميس  يــوم  عروضها، 
املركز  بفضاء  شتنبر   12
الجديدة،  بسال  الثقافي 
ــرحــال  لــتــحــط بــعــدهــا ال
الفقيه  الثقافي  باملركز 
يوم  بمكناس  املــنــونــي 
ثم  شتنبر،   13 الجمعة 
الثقافي  باملركز  بعدها 
السبت  يوم  بالحاجب، 
14 شتنبر، لتختتم هذه 
الثقافي  باملركز  الجولة 
اإلثنني  يــوم  القنيطرة 

16 شتنبر.
املسرحية،  تتطرق 
ــرض بــدعــم  ــع ــي ت ــت ال
الــثــقــافــة  وزارة  مـــن 
واالتــــصــــال/ قــطــاع 
مع  وبتعاون  الثقافة، 
الجديدة، ملوضوع جد  الثقافي سال  املركز 
مهم، يتعلق بمساءلة املاضي لسنوات ما سمي بـ»سنوات الرصاص«، 
واستشراف  اإلنسان،  حقوق  مجال  على  املنفتح  الحاضر  ومحاورة 

املستقبل اإلنساني بكل حرية وأمل.

ك�ضف �لر�ضالة �الأخرية للأمرية ديانا



 

حوالي  مرور  وبعد  اليازغي،  أن 
التجربة  هذه  على  سنة  ثالثني 
الثابتة  الحقيقة  لقرائه  كشف 
يحكي  وهــو  الضائعة،  وليست 
خبايا  عــن  الــجــديــد  كتابه  فــي 
حكومة  تــأســيــس  ــاوضــات  ــف م
القطب  يحكه  لــم  مــا  الــتــنــاوب، 
من  أجــزاء  ثالثة  في  اليوسفي 
»أحاديث في ما جرى«،  مذكراته 
ليكشف اليازغي: ))إنها يف رأيي، 
امللك يف قيادة أحزاب  عدم ثقة 
أن  أتصور  صحيح،  وهذا  الكتلة 
املنطقي)...(  من  الثاني  احلسن 
لم تكن له الثقة الكاملة بنا، كما 
إلينا)...(  بالنسبة  احلــال  كان 
أيضا)...(  به  نثق  نكن  لم  حيث 
ثقة كاملة(( )املساء. 17 يوليوز 

.)2019
فـــأي تــعــامــل أو تــكــامــل كــان 
من  املغاربة  ينتظره  أن  يمكن 
في  أحدهما  يثق  ال  وكتلة،  ملك 
اآلخر، خصوصا وأن التعامل في 
انعدام الثقة يتحول إلى صراع، 
وليس إلى تعامل من أجل إنقاذ 

البالد.
إلى  الشعب،  بــذاكــرة  لنرجع 
ذلك الخلل الذي كان يهيمن على 
التعامل امللكي الحزبي)...( منذ 
استقالله  على  املغرب  حصول 
إلــى  يستمر  وقـــد  ــوم،  ــي ال إلـــى 
الغد، حتى ال نواخذ امللك محمد 
السادس على تمسكه بعقيدة أبيه 
السياسية  املعامالت  في  وجده، 

والحزبية.
تجربة،  أكبر  سياسي  ــذا  وه
اليازغي،  السياسي  مــن  ربــمــا 
الكريم  عبد  الدكتور  يسمى  كان 
الخطيب، يخلد لنا في تصريح له 
عن جذور هذا الصراع، بني امللك، 
كل ملك، واألحزاب، كل األحزاب، 
وقد ترك لنا في مذكراته أسباب 
التي  ومسبباته  الــصــراع  هــذا 

من  ــزول)...(  ــ ت أن  الصعب  مــن 
مسار التعامل بني كل ملك، ملزم 
بتقديس مهمته وكل حزب، مهما 
كان  ولــو  حتى  مكوناته،  كانت 

إسالمي املراجع واملبررات.
عاش  وقد  الخطيب،  فالدكتور 
تلك  مبكرا  يروي  ما حكاه، وهو 
األيام التي فرضت فيها الظروف، 
على األحزاب، أن تفاوض األجهزة 
السلطان  كان  عندما  الفرنسية 
محمد الخامس مسجونا)...( من 
الوفاء لشعبه)...( وأقطاب  أجل 
األحزاب أحرارا، يتفاوضون مع 
مفاوضات  سمي  فيما  املحتل، 
»إيكس ليبان« من أجل استقالل 
ــرب، والـــدكـــتـــور يــحــكــي:  ــغـ املـ
ليبان  إيكس  مفاوضات  ))انتهت 
على  للوصاية  مجلس  بتكوين 
الــعــرش)...( دون رجــوع محمد 
بعض  مذكرات  وتفيد  اخلامس، 
الفرنسيني املشاركني)...( أن ثلة 
املغاربة  احلزبيني  املفاوضني  من 
يف  يفكرون  كانوا  املنتمني،  وغير 
يرضي  ال  احلكم  من  نوع  تكوين 
إنه  ويقولون  اخلامس،  محمد 
اتفقنا  ما  على  هو  يطلع  عندما 
تلقاء  من  سينسحب  عليه)...( 
)مسار  نفسه، ويترك العرش(( 

حياة. الدكتور الخطيب(.
مذكرات  فــي  التعمق  وبـــدون 
عن  وقتها  الفرنسي  املــســؤول 

ــور« الــذي  ــار ف املــفــاوضــات »إدكـ
ــع فـــي ظـــروف  ــوس ــت أصـــبـــح ي
الخامس  محمد  بامللك  االحتفاظ 
في فرنسا)...( إلى وصفه بتدخل 
الذي استدعى  »دوكول«  الجنرال 
له:  ليقول  »كرانفال«،  مستشاره 
طائرة  في  الخامس  محمد  خذ 
وأرجعه إلى الرباط رغم كل شيء.
تبقى جميع املصادر الفرنسية 
األحــزاب  انتهازية  على  متفقة 
ــة، االســـتـــقـــالل، عــالل  ــي ــرب ــغ امل
تحالف  فــي  ــدأ  ب الــذي  الفاسي 
لتأسيس  بورقيبة  الرئيس  مع 
وحزب  إفريقيا)...(  شمال  دولة 
ــزب بن  ــي، حـ ــرب ــغ الـــشـــورى امل
حصل  ــذي  ال ــوزانــي،  ال الحسن 
عــلــى تــســمــيــتــه فـــي وســائــل 
ــالم الــفــرنــســيــة بــالــحــزب  ــ اإلعـ

حرص  لنفهم  الــجــمــهــوري)...( 
االستقالل  بعد  الثاني  الحسن 
على تقوية اتجاه جيش التحرير 
الذي  الحزب  الشعبية،  والحركة 
ولدت في أحضانه فكرة النضال 

امللكي من أجل البقاء.
الحسن  بقاء طبع كل خطوات 
الثقة  فقد  كلما  الـــذي  الــثــانــي 
ــزاب التي  ــ ــن األحـ ــزب م ــي حـ ف
األحزاب  ملواجهة  يؤسسها)...( 
فيما  شــاركــت  الــتــي  التقليدية 
ليبان«،  »إيكس  مؤامرة  يعتبره 
امللكية يجب  بأن  يقينا  زاد  كلما 

أن تجاهد من أجل البقاء.
مخططات  عن  بعيد  هو  وكــم 
الحسن الثاني، ذلك املسار الهزلي 
الذي آلت إليه األحزاب التي كان 
مفروضا فيها أن تتعامل مع حق 
املسار  ذلك  الوجود،  في  امللكية 
إليه  وصلت  الــذي  الدراماتيكي 
وأحسن  حاضرنا،  في  األحــزاب 
كتبه مؤخرا  ما  لواقعها،  وصف 
الريسوني  سليمان  الصحفي 
الذي كتب: ))حزب العماري ولد 
يف سرير السلطة وحزب االشكر 
»االحتادي« تويف يف أحضانها(( 
يــولــيــوز   17 الـــيـــوم.  )أخـــبـــار 

.)2019
الــبــســاطــة،  بمنتهى  هــكــذا، 
ــل األحـــــزاب  ــائـ ــتــســاقــط وسـ ت
عدة  تساقطت  مثلما  السياسية 

أخــرى،  حــمــائــيــة)...(  عناصر 
كوسيلة  الــســيــاســة،  مـــادامـــت 
أجهزة  إلى  تحتاج  للبقاء)...( 
باألجهزة  أقصد  وال  ووســائــل، 
والتي  ببالكم،  تخطر  التي  تلك 
يسميها بعضهم بالقوة الخفية، 
ولكن التواجد السياسي كوسيلة 
أكثر  إلــى  يحتاج  النظام  لبقاء 
من الوسائل املستعملة اآلن)...( 
خاصة ونحن نعيش افتقادا لذلك 
الجهاز الذي كان الحسن الثاني 
العمليات)...(  قــيــادة  يعتبره 
الديوان  يسمى  كان  فيما  املمثل 
الذين  واملــســتــشــارون  املــلــكــي، 
كانوا يشكلون على مدى سنوات 
في  امللكي  الركب  مقدمة  طويلة، 

مواجهة الصراع السياسي.
الثاني  الحسن  تكريس  ورغم 

لظاهرة وزراء السيادة، واحتفاظ 
الظاهرة  بهذه  السادس  محمد 
ــا)...( فإن  ــه فــي أضــعــف حــاالت
على  السياسية  الساحة  افتقاد 
لعنصري  امللكي  القصر  مستوى 
املستشارين األقوياء في الديوان 
في  الخطرين  والـــوزراء  امللكي، 
وزارات السيادة، يعتبر فراغا ال 
يوازيه إال ذلك الفراغ الذي تعاني 
الحالية  السياسية  الحقيقة  منه 
في املغرب، وقد تحول إلى مسرح 
بــدون  ــة  ــ ورواي ممثلني،  ــدون  بـ

مخرجني، وأفالم بدون موزعني.
ورحم هلل حيا، الوزير السابق 
الــــذي كتب  بــنــســالــم حــمــيــش 
للخليفة  بــقــاء  ))ال  مــؤخــرا: 
طاقم  باستمرار  يبدل  لــم  إذا 
واحلافظني  سره،  على  القائمني 
جلده((  الثعبان  يبدل  كما  له 
بنسالم  الحكم.  مجنون  )كتاب 

حميش(.
ــد الــضــبــاط  ــ ــد كــشــف أح ــ وق
في  شــاركــوا  الذين  العسكريني 
الــنــاصــر، أن  ثـــورة جــمــال عبد 
امللك  نظام  انهيار  أسباب  أحد 
لديوانه  تشكيله  كانت  ــاروق،  ف
))كانت  التالية:  الطريقة  على 
حاشية امللك من سبعة أشخاص 
ويعينون  ســهــراتــه  يــنــظــمــون 
الوزراء، وكبار املوظفني ويبيعون 
الرتب واأللقاب، ويقومون مبهمة 

ألنفسهم،  والعموالت  السمسرة 
سقط  )كــتــاب  أيــضــا((  وللملك 

النظام. محسن محمد(.
ــا رصـــيـــد الـــعـــوامـــل  ــم ــن ــي ب
أسباب  وراء  الكامنة  السياسية 
الصراع من أجل البقاء بالنسبة 
للملكية، رغم أنها تنطلق كما قال 
أحــداث  من  الخطيب،  الدكتور 
وقد  ليبان«  »إيكس  مفاوضات 
السياسية  األحـــزاب  اتخذتها 
املغربية فرصة لتجاوز اإلخالص 
من  بنفسه  ضحى  مللك  والوفاء 
فانقضت  املغرب،  استقالل  أجل 
االستقالل  على  ــزاب  األحــ تلك 
ــذي ضحى  ونــســيــت الــقــطــب الـ
االستقالل،  ذلك  أجل  من  بنفسه 
لنفهم ضخامة صعوبة كل تعامل 

بني امللك واألحزاب.

بعد سكوت طويل، تكلم القطب 
على  اليازغي،  محمد  االتحادي 
»الــصــحــراء  عــن  كتابه  هــامــش 
عالقة  ال  موضوع  في  هويتنا«، 
يتعلق  وإنــمــا  بــالــصــحــراء،  ــه  ل
بــاألمــر الـــواقـــع)...( الـــذي هو 
أكــبــر شــســاعــة مــن الــصــحــراء، 
طول  على  يمتد  الــذي  املوضوع 
مدى  على  السياسية  الــحــدود 
من  مضت  التي  سنة  السبعني 
تاريخ استقالل املغرب، وسيمتد 
مادام  ربما،  أخرى،  سبعني سنة 
أجل  من  بالصراع  يتعلق  األمــر 
كان  الــذي  الصراع  الحكم)...(، 
بالنتيجة  أشــبــه  نتائجه  ــي  ف
في  املــغــرب  عليها  حصل  التي 
ملثله،  املــصــري، صــفــر  املــلــعــب 
وأحق  إذن  الصحراء  من  أوسع 
أمثال  املجربني  اهتمام  من  بها 
املــغــرب  هـــذا  ــازغــي.  ــي ال محمد 
جزءا  إال  الصحراء  ليست  الذي 
طبيعته  بحكم  الــذي  وهــو  منه، 
وتاريخه  الجغرافية  ومعطياته 
العظيم كان بإمكانه أن يكون قد 
حجرة  مرمى  على  وهــو  تحول 
إلــى بــوابــة إفريقية  ــا،  مــن أروبـ
بهذه  شعبها  يسعد  أروبـــيـــة 
السعادة  ويعيش  االزدواجــيــة 
ماضيه  من  مستلهما  املتناهية، 
بحفيد  عرشه  املرتبط  املجيد، 
الرسول الحسني بن فاطمة بنت 
االقتصادية  ومكوناته  الرسول، 
أقطاب  موروثات  من  والثقافية 
تهافتوا  الذين  واألمجاد  العلم 
على تاريخه انطالقا من فتوحات 
رواه سعد  ومما  زياد،  بن  طارق 
بن أبي وقاص، أن الرسول عليه 
ــزال أهــل  ))ال يـ ــال:  قـ ــســالم  ال
املغرب ظاهرين على احلق حتى 

تقوم الساعة((.
ــر مــن  ــي ــث ــك ــال وهـــــا نـــحـــن ب
على  نتهافت  املــجــامــالت)...( 
العشرين،  بــالــذكــرى  االحــتــفــال 
خليفة  السادس  محمد  لتنصيب 
التي  الخالفة  الثاني،  للحسن 
والصحفيون  الــكــتــاب  تهافت 
األروبـــيـــون فــي بــدايــاتــهــا على 
التجربة،  فشل  على  املــراهــنــة 
الكتاب  من  واحدا  جعلت  لدرجة 
املرموقني، إدريس الشرايبي، في 
بعنوان:  الفرنسية  باللغة  كتاب 
يكتب:   »Le passé Simple«
آخر  هو  الــســادس  محمد  ))إن 
ــا)...( وأنـــا أتــســاءل  ــن ــوظ ــظ ح
عماذا سيفعل بنا هو ومجموعة 
أصحابه يف الدراسة((، كما نقلت 
الفرنسية  املجلة  هذا  تصريحه 

الراقية »الفيغارو ماكازين«.
اليازغي  السياسي  تحلى  وقد 
على  يحكي  وهو  الجرأة  ببعض 
التي  التناوب  لتجربة  متابعته 
الثاني،  الحسن  امللك  خاضها 
لفائدة  نفوذه  عن  علنيا،  متنازال 
كحدث  االتــحــاديــة)...(  الكتلة 
تاريخ  في  املثال  فريد  تاريخي 
أكبر  بمشاركة  املغربية  امللكية 
امللكي،  للنظام  اتحادي  معارض 
عبد الرحمان اليوسفي، ليوهمنا 
املــلــك املـــظـــلـــوم)...( بــأنــه قــرر 
التنازل عن النفوذ امللكي، لفائدة 
لوال  الــظــروف،  فرضته  تــنــاوب، 
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امل�شكل هو الأزمة بني امللك والأحزاب
حممد اليازغي يف�شر �شخامة امل�شافة بني الأحزاب واحل�شن الثاين

واإدري�س ال�شرايبي يكتب: حممد ال�شاد�س  هو  اآخر حظوظنا

بقلـــــــم:
مصطفى العلوي

افتقاد الساحة السياسية على مستوى القصر 
الملكي لعنصري المستشارين األقوياء في الديوان 

الملكي، والوزراء الخطرين في وزارات السيادة، 
يعتبر فراغا ال يوازيه إال ذلك الفراغ الذي تعاني منه 

الحقيقة السياسية الحالية في المغرب، وقد تحول 
إلى مسرح بدون ممثلين، ورواية بدون مخرجين، 

وأفالم بدون موزعين.

والدكتور اخلطيب ي�شرح كيف غدرت الأحزاب مبحمد اخلام�س


