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النيابة  رئــيــس  يفتح  ــم  ل
لترتيب  تحقيق  أي  العامة 
اتهام  عــن  القانونية  ــار  األثـ
ملياري  رشـــوة  بتلقي  برملانيني 
لوبي  تعفي  قوانني  لتشريع  سنتيم 
»التبغ«،  مجموعات  إلحدى  تابع  معروف 
من الضريبة)..(، غير أن العملية قد تعود 
»خديعة  مــؤشــرات  ظهور  مــع  للواجهة 
عن  إعالمية،  مصادر  حديث  في  كبرى« 
للتبغ  بناء مصنع  استكمال مشروع  عدم 
بعضها   سجائر،  باستيراد  واالكــتــفــاء 

إسرائيلي)...( بالعملة الصعبة.

شهادات تاريخية في لقاء حقوقي خصص 
لتكريم أديب السالوي
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بنعبد �هلل يف �أخطر ت�سريح �سيا�سي 

�سباط ي�سلي يف اإ�سطنبول

القائم باألعمال يقوم مقام 
السفير في العيد الوطني

اإبعاد نهائي ل�سفري الإمارات 
من املغرب ب�سبب ملف �سخم

 الرباط. األسبوع
أخطر تعليق سياسي على اإلطالق، 
األمني  لسان  على  األسبوع  هذا  صدر 
العام لحزب التقدم واالشتراكية، حيث 
قال في تصريح لجريدة »الصباح«، أن 
مؤتمرات  في  حصلت  كثيرة  »تدخالت 
آخرين  دون  أشخاص  لوضع  األحزاب 
سنوات  العشر  خالل  واضحة  بطريقة 
ــرة«، وهــو مــا أضــر بــاألحــزاب،  األخــي

حسب قوله.
ــزاب  ــ ــم يـــحـــدد بــنــعــبــد هلل األحـ لـ
املقصودة بكالمه، لكنه أوضح أنه قال 

الدولة،  في  كبار  ملسؤولني  الكالم  هذا 
موضحا  األسماء،  عن  يكشف  أن  دون 
في  يكمن  ال  الــســيــاســي  املــشــكــل  أن 
أوضح  لكنه  الحكومة،  تشكيل  طريقة 
بواجبها  تقوم  األحزاب  ترك  يجب  أنه 
أنشطتها  ــي  ف االســتــقــاللــيــة  بــكــامــل 
في  مصداقيتها  لحماية  ومؤتمراتها، 

املجال السياسي.
ووجه بنعبد هلل اتهاما كبيرا لحزب 
الـــذي حصل،  ــعــاصــرة،  ــة وامل األصــال
كبير«، ولكن  »دوباج  قوله، على  حسب 
مشاكل  في  وقوعه  من  يمنع  لم  ذلــك 

كبيرة.

 الرباط. األسبوع
بجالء  يتضح  بدأ  الوقت،  مــرور  مع 
 9 املــادة  لصالح  ويعبئ  يفاوض  من 
التي وردت في مضمون  للجدل  املثيرة 
أم  الداخلية  وزير  هل  املالي،  القانون 

وزير االقتصاد واملالية؟
كشف  بالحكومة،  مطلع  جد  مصدر 
لـ»األسبوع« أن الدور الحقيقي والكبير 
لتمرير هذه املادة لعبه من وراء الستار 
وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وليس 
وزير االقتصاد واملالية بنشعبون، وإن 
محاورة  على  األخير  هذا  دور  اقتصر 

النواب فقط.
املصدر  وأضــاف 
لفتيت  أن  ــه،  ذاتـ
بــحــوارات  تكفل 
مـــاراطـــونـــيـــة 
مـــــــــع بـــعـــض 
العامني  األمناء 
لـــأحـــزاب ومــع 
حيث  الوزراء، 
قـــــدم 

والعمال  الوالة  جمعها  قوية  مرافعات 
القضائية  األحــكــام  تهديد  حجم  تهم 
من  أكثر  املحلية  الجماعات  ملؤسسات 
وهو  أخـــرى،  عمومية  مؤسسات  أي 
باحتجاجات  فــيــه  تــوصــل  مــوضــوع 
ورؤساء  سياسيني  من  كذلك  وتضامن 
جماعات كبرى، ذهبوا »سرا« في اتجاه 

مضمون املادة 9.
لفتيت  أن  ذاتـــه،  املــصــدر  وأوضـــح 
بخصوص  ساخنة  بتقارير  تــوصــل 
حجم األحكام املستحقة على الجماعات 
املدن  السيما  ــدن،  امل بمختلف  املحلية 
البيضاء  والدار  وفاس  كطنجة  الكبرى 
مهددة  باتت  والتي  والرباط،  وأكادير 
تقدر  حيث  نهائيا،  العمل  عن  بالتوقف 
التي  املبالغ  أن مجموع  بعض املصادر 
يتجاوز  القضائية  األحكام  تستحقها 
فإن  وبالتالي،  سنتيم،  مليار   4600 الـ 
املادة  بهذه  املباشر  املعني  هو  قطاعه 
تنفيذ  بني  تــوازن  إيجاد  إلى  دعا  التي 
الجماعات،  ضــد  القضائية  األحــكــام 
وبني استمرار املرفق العمومي في أداء 
في  اليوم  الحجز  وأن  السيما  مهامه، 
على  الحجز  تجاوز  الجماعات  من  عدد 
اآلليات إلى الحجز على الحساب املالي. 
وأكــد املــصــدر ذاتـــه، أن مــا أغضب 
في  ودخوله  الحكومي  باملجلس  لفتيت 
العدالة  في  القيادي  مع  ساخن  سجال 
أنه  هو  الرميد،  مصطفى  والتنمية، 
الجماعات  عــن  مــدافــعــا  انتفض  ملــا 
9، عارضه  والبلديات من خالل املادة 

بينما  الدستور،  احترام  بدافع  الرميد 
ــع، هــنــاك اتــهــامــات لـــوزارة  ــواق فــي ال
والحجز  بالتواطؤ  وللدولة  الداخلية 
يرأسها  التي  الجماعات  ميزانية  على 
في  حدث  كما  والتنمية  العدالة  حزب 
طنجة، حيث اتهام »البيجيدي« للداخلية 
بعرقلة ومحاصرة نجاحات هذا الحزب 
لذلك،  طنجة،  بلدية  شــؤون  تدبير  في 
حني تنفذ األحكام ضد الجماعات يتهم 
لفتيت، وحني يأتي وزير الداخلية دفاعا 
عن هذه الجماعات، فإن أول من يواجهه 
هم اإلسالميون، وهو ما أغضب لفتيت 
لدى  والخطاب  املواقف  ازدواجية  من 

الذين  »البيجيديني« 
الحجز  يــرفــضــون 
عــلــى مــمــتــلــكــات 
ــات  ــ ــاع ــ ــم ــ ــج ــ ال
املادة  ويرفضون 
ــس  ــف ن ــي  ــ ــ ف  9

الوقت.  

بين وزير الداخلية ووزير المالية 

�سراع الرميد ولفتيت يك�سف اإفال�س اجلماعات 
املحلية  مبديونية ت�سل اإىل 4600 مليار 

الرميدلفتيت

 الرباط. األسبوع
والــذي  لــإمــارات  الوطني  بالعيد  الضخم  االحتفال  كــرس 
نظمته السفارة اإلماراتية في الرباط مساء يوم الثالثاء املاضي 
سالم  علي  السفير  »إبعاد«  الرباط،  العاصمة  فنادق  أكبر  بأحد 
القائم  وقــوف  لالنتباه  الفتا  كــان  حيث  منصبه،  من  الكعبي 
الكبار  الضيوف  استقبال  عملية  على  الكتبي،  سعيد  باألعمال، 
الذين حضروا املناسبة، دون أن يظهر أي أثر للسفير الذي تم 

استدعاؤه منذ شهر شتنبر املاضي إلى أبوظبي.
واجه  قد  املغرب  يكون  أن  دبلوماسية،  مصادر  تستبعد  ولم 
للعموم)..(،  تفاصيله  تنشر  لم  بملف ضخم،  »املطرود«  السفير 
لها  تسوق  التي  الدعاية  سمته  مما  املصادر  نفس  قللت  كما 
أعمال  ورجل  سابق،  مغربي  دبلوماسي  بقيادة  الجهات  بعض 
لم  الذي  الكعبي،  السفير  عودة  إلمكانية  الرباط،  في  إماراتي 
يهضم بعد فكرة »إبعاده« من املغرب.. وهو ما جعله يستمر في 

تسويق نفسه كخصم لـ»اإلخوان املسلمني في املغرب«)..(.
أقامته  الذي  الكبير  الحفل  وكان 

سفارة اإلمارات، قد عرف حضور 
املستشارين  مجلس  رئــيــس 
الرسمي  والناطق  بنشماس، 
عبيابة،  الــحــكــومــة  ــاســم  ب
للحكومة  الـــعـــام  ــني  ــ واألمـ
كبيرة  ومجموعة  الحجوي، 
على  الخليج  دول  سفراء  من 

في  السعودي  السفير  رأسهم 
بن  عــبــد هلل  الـــربـــاط 

ــري،  ــريـ ــغـ ســـعـــد الـ
ــى  ــة إلـ ــ ــاف ــ ــاإلض ــ ب
الــســفــيــر املــصــري 

أشرف إبراهيم.

 الرباط. األسبوع
الستار عن محنة الخطيبني، الصحفية هاجر  أسدل 
بعد  األمــني،  رفعت  السوداني  واملــواطــن  الريسوني 
العفو  بفضل  مللفهما  األمنية  املعالجة  من  نجاتهما 
يوم  بهيج  حفل  في  زواجهما  بإعالن  وذلك  امللكي)..(، 
السابق  الـحـكومة  رئـيـس  حـضـره  املـاضـي،  السـبـت 
وقطب  أوريــد،  حـسن  الـجامعي  واألستاذ  كيران،  بن 
حزب االستقالل امحمد الخليفة، ومجموعة من أعضاء 

هيئة الدفاع عن هاجر وكذا مجموعة من الصحفيني.

 الرباط. األسبوع
لم تحسم بعد التحقيقات املتواصلة في قضية االتهامات املوجهة لعمدة فاس 
اختياره  يفسر  ما  االستقالل، حميد شباط، وهو  لحزب  السابق  العام  واألمني 
مؤخرا  للتحرك  عــادوا  شباط  على  املحسوبني  أن  غير  للخارج)..(،  الهروب 
مدينة  من  انطالقا  االجتماعي،  التواصل  مواقع  في  لعودته  الدعوة  خالل  من 
فاس)..(، بينما نشر بعض املحسوبني عليه فيديو من تركيا حيث يظهر وهو 
على  املعلق  ويقول  الجمعة،  ألداء صالة  إسطنبول  مسجد  إلى  الذهاب  بصدد 
الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، أن شباط ذهب ليصلي حيث كان يصلي 

الزعيم أردوغان)..(.

»البام« يرتب اأوراقه للتحالف 
مع العدالة والتنمية

السفري املطرود الكعبي

 الرباط. األسبوع
يوم  الصادر  الحكم  اعتبار  إلى  وهبي  اللطيف  عبد  دعا 
األربعاء املاضي من محكمة االستئناف بالرباط لصالح »تيار 
الحكيم  عبد  ضد  واملعاصرة  األصالة  حــزب  في  املستقبل« 
واملعاصرة،  باألصالة  الداخلية  للمصالحة  »فرصة  بنشماس، 
وكذا لتجاوز الخالف والتوجه صوب املؤتمر الوطني الرابع 

بشكل موحد«.
وهبي الذي يوجد في الخندق املعارض ألنصار بنشماس، 
يتبناها،  التي  املواقف  من  العديد  في  النظر  »إعادة  إلى  دعا 
الوطنية«،  األحزاب  باقي  مثل  ديمقراطيا،  حزبا  يصبح  حتى 
ما يفتح الباب على مصراعيه لشرعنة التحالف املروج له بني 
حزبي العدالة والتنمية واألصالة واملعاصرة، وهو األمر الذي 
رأس  على  بنشماس  حكيم  استمرار  ظل  في  مستبعدا  يظل 

األمانة العامة لـ»البام«)..(.
يذكر أن الدعوة للتحالف مع »البام«، قد صدرت في الفترة 
العدالة  حزب  في  قياديني  لسان  على  مفاجئ  بشكل  األخيرة 

والتنمية.

بنعبد اهلل

الصحفية هاجر رفقة زوجها رفعت األمني





 الرباط. األسبوع
فوجئ مصدر مالي جد مطلع، 
والتطبيل  التهليل  حجم  من 
الــــذي قــامــت بـــه الــحــكــومــة 
يوم  اجتماعها  بعد  مباشرة 
بمناسبة  املــاضــي،  الخميس 
جديد  قانون  على  مصادقتها 
تبييض  جريمة  به  ستحارب 

وغسيل األموال.
فالحكومة التي اعتبرت هذا 
األمر إنجازا في مجال محاربة 
تعترف  نفسها  هــي  الفساد، 
جاء  القانون  هذا  تعديل  بأن 
بتعليمات خارجية وبتوصيات 
من املنظمات العاملية، وكذا من 
أجل تفادي تصنيف جد متدني 
تبييض  مــجــال  فــي  للمغرب 
األموال، لذلك، فهذا القرار جاء 
قد  التي  العقوبات  من  تخوفا 
الدولية  املنظمات  تطبقها هذه 
على املغرب، مما جعله تلميذا 
وفقا  قوانينه  يغير  نجيبا 
وليس  الــخــارجــيــة،  للطلبات 
بضرورة  الحكومة  من  قناعة 
محاربة الفساد بجميع أشكاله 
في املغرب، يقول نفس املصدر.
الدليل  أن  املصدر،  وأضاف 
على ضحك الحكومة على ذقن 
محاربة  عن  وعجزها  الشعب، 
الفساد، هو أنها قبل أن تحيل 
محاربة  )قانون  القانون  هذا 

البرملان  تبييض األموال( على 
عليها  كان  أخرى،  مرة  ليقبره 
ونوابها  فرقها  تعبئة  أوال 
الذين يملكون األغلبية العددية 
القانون  لتحريك  بــالــبــرملــان 
 2016 مــنــذ ســنــة  الــجــنــائــي 
بتعبئة  ولقامت  اليوم،  حتى 

هذا  على  للمصادقة  نوابها 
القانون الذي جاء بفصل كبير 
املشروع،  غير  باإلثراء  يتعلق 
الحقيقي،  الفساد  محاربة  أي 
»اإلثـــراء  نواقصه  على  ــذي  ال
غــيــر املـــشـــروع«، عــجــزت عن 
يشمل  ال  ــه  أنـ ــم  رغـ تــمــريــره 

ينص  وال  السياسيني  جميع 
كما  الحبسية  العقوبات  على 
من  العديد  في  به  معمول  هو 
الدول، حيث اختارت الحكومة 
عما  هلل  وعــفــا  الــفــلــوس  »رد 
سلف«، ورغم ذلك، ال يزال هذا 

القانون في ثالجة البرملان.

الأطباء املغاربة يرف�ضون العمل 
يف امل�ضت�ضفيات املغربية 
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بوعيا�ش تعمق الأزمة بني الأغلبية واملعار�ضة 

العثماني  كريستالينا

وزير الصحة يؤكد جنوح األطباء نحو 
االستقالة من القطاع العام

السياسيون يقبرون قوانين محاربة الفساد 
العثماين يتورط يف دعاية خيالية ملحاربة الف�ضاد اأمام البنك الدويل 

ت�ضوية و�ضعية قا�ضيات املجل�ش 
الأعلى للح�ضابات 

ا�ضتقالليون يبحثون عن ناطق ر�ضمي �ضعبوي با�ضم احلزب 

أيت الطالب

 الرباط. األسبوع
جلسة  خــالل  عكاشة،  حسن  التجمعي  البرملاني  كشف 
عن  املاضي،  اإلثنني  يوم  النواب  ملجلس  الشفوية  األسئلة 
تتعلق  الصحة،  بــوزارة  الثقيل  العيار  من  طبية  فضيحة 
متعمدة،  العمل  عن  التخدير  في  متخصصة  طبيبة  بانقطاع 
تمتنع  متتالية  لشهور  طبية  تقديم شواهد  على  دأبت  حيث 
نواحي  العمومية  املستشفيات  بأحد  العمل  عن  خاللها 
البيضاء، بمبرر صحي، وهي في حقيقة األمر تشتغل  الدار 

بـ»العاللي« في املصحات الخاصة دون رقيب وال حسيب.
التجمعي  القيادي  الراحل  ابن  عكاشة،  البرملاني  وطالب 
هذه  ملعاقبة  بالتدخل  الصحة،  وزيــر  من  عكاشة،  مصطفى 
ورفضهم  املغاربة  بصحة  التالعب  على  وأمثالها،  الطبيبة 

تقديم خدماتهم للشعب املغربي.
عن  الطالب،  أيت  الجديد،  الصحة  وزير  أعلن  جهته،  من   
وقف  فــي   2019 سنة  الصحة  وزارة  نجاح 
القطاع  من  لألطباء  جماعي  ــرار«  »ف محاولة 

العام نحو القطاع الخاص بمبرر االستقالة.
وزارته  توصل  عن  الجديد  الوزير  وكشف 
183 طلب استقالة  الجارية بحوالي  السنة  
العام،  القطاع  من  وطبيبات  أطباء  طرف  من 
ــوزارة لــم تقبل ســوى 4  مــؤكــدا أن الـ
اإلنسانية،  حاالتها  بسبب  طلبات 
ربحهم  بسبب  قبلتهم  حاالت  و7 
ــيــة رفــعــوهــا  ــاوى قــضــائ ــ ــدع ــ ل
فقد  الباقي،  أمــا  ــوزارة،  الـ ضد 
اســتــمــرار  بــمــبــرر  منعهم  ــم  ت
العام  واملــرفــق  الــدولــة  حاجة 

لخدماتهم.

تأجيل مناقشة القانون الجنائي بسبب »اإلجهاض« 

 الرباط. األسبوع 
يتضح أن أغلبية سعد الدين العثماني 
عاجزة  قبله،  من  كيران  بن  أغلبية  كما 
الجنائي  القانون  مقتضيات  تمرير  عن 
سنة  منذ  البرملان  ثالجة  في  املوجودة 
الرميد  مصطفى  كــان  حني  أي   ،2016
كيران،  بــن  حكومة  فــي  للعدل  ــرا  وزيـ
واليوم تعاقب الوزير الثاني من األحرار 
محمد أوجار والوزير الثالث من االتحاد 
االشتراكي بنعبد القادر، والزالت مناقشة 
القانون الجنائي تؤجل، آخر تأجيل كان 
يوم الجمعة املاضية، لتقديم التعديالت 

طلب  بواسطة  اآلتية،  قبل  الجمعة  إلى 
من فريق الحركة الشعبية هذه املرة.

ــان،  ــرمل ــب ــدر جـــد مــطــلــع مـــن ال ــص م
حادة  خالفات  أن  لـــ»األســبــوع«،  كشف 
هذا  وراء  كانت  العثماني  أغلبية  بني 
»تجريم  موضوع  في  السيما  التأجيل، 
متقدمة  مواقف  بروز  حيث  اإلجهاض«، 
من االتحاديني واألحرار الذين ساروا في 
اتجاه القبول بتعديالت أمينة بوعياش، 
رئيسة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
التي وجهت قبل شهر مذكرة إلى البرملان 

في هذا املوضوع.
على  املصدر  ذات  شدد  املقابل،  وفي 

رفض نواب »البيجيدي« ملذكرة بوعياش 
مقدسات  على  تطاوال  اعتبروها  التي 
األمة، »إذ كيف ملؤسسة وطنية أن تطعن 
كأحزاب  نحن  ملكية  لجنة  أعمال  في 
عملها  احترمنا  وكحكومة  وكــبــرملــان 
في  بل  الــبــالد،  ملك  عليه  ــذي صــادق  ال
بالغ رسمي من الديوان امللكي، قال بأن 
األغلبية الساحقة من اللجنة مع تجريم 
اإلجهاض غير الشرعي«، لتأتي بوعياش 
املختلطة  اللجنة  تلك  أعــمــال  وتصف 
بـ»أعمال ال ترقى إلى مستوى اإلشكاالت 
واملمارسات املجتمعية وتظل اجتهاداتها 
يعرفها  التي  للتحوالت  بالنظر  محدودة 

املجتمع«، أتعرفني املجتمع أكثر من هذه 
اللجنة امللكية؟ يتساءل املصدر.

وأمام هذا الخالف الحاد الذي ينذر 
بمعركة ساخنة بني مكونات األغلبية 
ــان مــن محمد  الــحــكــومــيــة، مــا كـ
إال  الحركي  الفريق  رئيس  مبديع 
وضع  تاريخ  تأجيل  بطلب  التقدم 
التعديالت على هذا القانون املثير 
األمر  وهو  آخر،  أجل  إلى  للجدل 
الذي تحقق إلى تاريخ 13 دجنبر 
بهذا  الفرق  تلتزم  فهل  الــجــاري، 
املشروع  تؤجل  أنها  أم  التاريخ، 

من جديد؟

 الرباط. األسبوع
علمت »األسبوع« من مصادر جد 
مطلعة، أن حكومة العثماني صادقت 
على قانون جديد يذهب في اتجاه 
وقاضيات  قضاة  وضعية  تسوية 
سواء  للحسابات،  األعلى  املجلس 
بباقي  أو  الــعــاصــمــة  ــاط  ــرب ــال ب
مع  للحسابات،  الجهوية  املجالس 
داخل  العادي  القضاء  في  زمالئهم 

مختلف محاكم اململكة.
ــه، أن  وقـــال املــصــدر ذاتـ
قضاة اململكة بعدما تغيرت 
ــروط  ــ ــم وشـ ــه ــت ــي وضــع
األمور  ترقيتهم ومختلف 
التي تعنيهم مباشرة بعد 
ينظم  الذي  القانون  تغيير 

ــانــون  ــق وال عملهم 
ــى  ــط الــــــذي أع
اســـتـــقـــاللـــيـــة 
النيابة  لقضاة 

العامة على وزارة العدل والحكومة، 
أصبح قضاة وقاضيات جطو الذين 
املالية،  املحاكم  قــانــون  ينظمهم 
متخلفني عن ركب زمالئهم في باقي 
املحاكم، فكان من حكومة العثماني 
لتسوية  مــؤخــرا  تــدخــلــت  أن  إال 
وضعية هؤالء بما فيها رفع عطلة 
مجلس  لقاضيات  بالنسبة  الوالدة 
الحسابات من 12 إلى 14 أسبوعا 
لقاضيات  بالنسبة  الحال  هو  كما 

محكمة النقض.
وكان إدريس جطو قد طالب 
وضعية  تسوية  ــضــرورة  ب
القوانني  ــار  إط فــي  قضاته 
غير  الــجــديــدة،  القضائية 
ذلك من  يلتمس  أنه ظل فقط 
الحكومة، ألن ال سلطة له على 
التي  القوانني  تغيير 
ــصــاص  ــن اخــت ــ م
الــــحــــكــــومــــة 

والبرملان.

 الرباط. األسبوع
مطلع  جد  استقاللي  مصدر  قال 
الركيك  السياسي  »الــخــطــاب  أن 
األمني  البركة،  لنزار  واملتواضع« 
يحرج  بات  االستقالل  لحزب  العام 
ما  مثل  »املــيــزان«،  قــيــادات  جميع 
وقع خالل لقاء لرابطة االقتصاديني 
املاضي  السبت  يوم  االستقالليني 

بالدار البيضاء.
ــه، أن  ــ ــ ــدر ذات ــصـ ــح املـ ــ ــ وأوض
كثب  عن  تتابع  االستقالل  قيادات 
البركة  رئيسهم  خطابات  صــدى 
صالونات  وفي  العام  الرأي  وسط 
ووســائــل  السياسية  الــنــقــاشــات 
التواصل االجتماعي، حيث ال تجد 

لها أثرا مثل خطابات باقي 
السياسيني  الــزعــمــاء 
كــالــرمــيــد والـــربـــاح 
ولشكر  والــعــثــمــانــي 

بل  والعنصر،  هلل  وبنعبد 
موقع  لــه  أخــنــوش صــار  حتى 

إال  مؤخرا،  خطاباته  مع  تفاعلي 

للرأي  تفاعل  ال  حيث  البركة،  نزار 
العام مع خطاباته.

قيادات  أن  ــه،  ذات املصدر  وأكــد 
هذا  من  متوجسة  باتت  االستقالل 
األرقــام  بطغيان  وتفسره  ــر،  األمـ
»الناشفة  االقتصادية  والتحاليل 

من الدسم السياسي« 
عــــلــــى مــخــتــلــف 
البركة،  خطابات 
الرسائل  إذ عوض 
القوية  السياسية 
الحكومة  حق  في 

باقي  حــق  وفــي 
ــاء  ــرقـ ــفـ الـ

خبير  وكــأنــه  يتكلم  واملــواطــنــني، 
مستقل  باحث  أستاذ  أو  أكاديمي 
وليس سياسيا له مرجعية سياسية 
واضحة، يوجد اليوم في املعارضة 
الوطنية، ويقصف بالتالي الحكومة 

بالرسائل الشعبية الواضحة.
أن خطاب  ذاتـــه،  املــصــدر  ــال  وق
ــات يــقــلــق الــقــيــادات  ــ الــبــركــة ب
اقتراب  مع  خصوصا  االستقاللية، 
ــت الـــصـــراعـــات االنــتــخــابــيــة  ــ وق
يزيد  الــقــويــة، ومــا  والــســيــاســيــة 
الحزب  رئيس  أن  هو  بلة،  الطني 
شعبوية  خــطــابــات  بعد  جــاء 
الزعيم  بها  يقوم  كان  كبيرة 
باسم  شباط  حميد  السابق 
جعل  مــمــا  االســـتـــقـــالل، 
تفكر  االستقالل  قيادات 
تعيني  في  اليوم  مليا 
سياسي  رسمي  ناطق 
للحزب،  قوي  شعبوي 
فهل يعني االستقالل نور 
رسميا  ناطقا  مضيان  الدين 

باسم »امليزان«؟

بوعياش

مضيان جطو
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 الرباط. األسبوع
إليه  دعــت  الــذي  اللقاء  يكن  لم 
اإلنسان  لحقوق  الوطنية  الهيئة 
باملغرب،  الصحف  ناشري  وهيئة 
ليمر دون الحديث عن تجربة قيدوم 
في  العلوي  مصطفى  الصحافيني 
املغبون«  »الوزير  تغول  مواجهة 
أكبر  هم  من  أو  البصري،  إدريس 
واألديب  الكاتب  ليوضح  منه)..(، 
محمد أديب السالوي أمام حضور 
ملدير  املزعجة  الكتابات  بأن  غفير، 
جريدة »أخبار الدنيا« و»الكواليس« 
جعلت  الــصــحــفــي«،  و»األســـبـــوع 
تتحرك  السياسية  األطراف  بعض 
للحد من ظاهرة صحافة مصطفى 
يزيد  ما  تروج  كانت  التي  العلوي 
أسبوع،  كل  نسخة  ألف   180 عن 
متخصصة  جـــرائـــد  خــلــق  عــبــر 
ــح« و»الـــجـــرائـــم«،  ــضــائ ــف فـــي »ال
فترة  ميزت  التي  الظاهرة  وهــي 
شرحه  مــا  حــســب  التسعينات، 
أديب السالوي، الذي قال أن بعض 
الكاميونات«  »اشــتــرت  الجهات 
لكن  العلوي..  مصطفى  ملحاربة 
بحيث  عليهم،  انتصر  األخير  هذا 
الصحف وبقيت  تلك  كل  انقرضت 

»األسبوع الصحفي«..
الــذي  الحقوقي  الــلــقــاء  وكـــان 
مختلف  ــن  مـ ضـــيـــوف  حـــضـــره 
أنحاء املغرب، قد خصص لتكريم 
الــكــاتــب أديـــب الــســالوي، الــذي 
عن  للحديث  مداخلته  خصص 
الصعبة  الظروف  وعن  املواطنة، 
في  املغاربة  الكتاب  يعانيها  التي 
بمجهوداتهم،  االعتراف  عدم  ظل 

»منحة«  أي  مــن  تمكينهم  وعــدم 
ــكــريــم،  ــعــيــش ال ــهــم ال تــضــمــن ل
تأسف  وقد  »السعاية«..  وتجنبهم 
لوضعية  كبير  بشكل  الحاضرون 

ــجــوع«،  كــاتــب مــغــربــي »قــتــلــه ال
بتعبير أديب السالوي.

كما تميز اللقاء بإلقاء مجموعة 
وحقوق  الصحافة  حول  عــروض 

ــل من  ــة كـ ــشــارك ــم ــان، ب ــ ــس ــ اإلن
السموني،  الشرقاوي  الحقوقي 
الــريــحــانــي،  سعيد  والــصــحــفــي 
ألقاها  التي  التأطيرية  والكلمة 
الرحيم  عبد  الحقوقي  الناشط 
إلى شهادات  باإلضافة  البدراوي، 
أنــور  الفنان  طــرف  مــن  متميزة 
غــزة..  نبيل  والحقوقي  الجندي 
وكان الحاضرون قد أجمعوا على 
تـــردي الــوضــع الــســيــاســي، بعد 
وظهور  السياسة  أقطاب  رحيل 
يفتقد  السياسيني  من  جديد  جيل 
نبهت  بينما  »املــواطــنــة«،  لــروح 
تدخالت أخرى إلى خطورة تمييع 
بعض  طرف  من  اإلعالمي  املشهد 
بعض  خــالل  مــن  ــذا  وك الجهات، 
مع  تتطابق  ال  التي  التشريعات 

الواقع)..(.

شهادات تاريخية في لقاء حقوقي خصص لتكريم أديب السالوي

حماربة ظاهرة �شحافة م�شطفى العلوي ب�شراء 
»الكاميونات« لتوزيع جرائد ف�شائحية

 الرباط. األسبوع
جد  مصادر  من  »األسبوع«  علمت 
واملالية،  االقتصاد  بــوزارة  مطلعة 
االقتصاد  وزير  بنشعبون  محمد  أن 
وبعد  اإلدارة،  وإصـــالح  واملــالــيــة 
محاصرته بالقانون من طرف موظفي 

الوظيفة  وزارة 
ــة  ــ ــي ــ ــوم ــ ــم ــ ــع ــ ال
ــن  ــذي ــا، ال ــق ــاب س
ــوا تــابــعــني  ــاتـ بـ
من  إذ  ــه،  ــوزارت ل
االستفادة  حقهم 
مــن »الــبــريــمــات 
مثل  الــســمــيــنــة« 
ــم فــي  ــ ــه ــ ــالئ ــ زم
املــالــيــة،  وزارة 
بنشعبون  اليزال 

يرفض األمر.
وأوضــــــــــــــح 
ــه،  ــ ــدر ذات ــصـ املـ
بـنـشـعـبـون  أن 

»البريمات  اليزال يرفض مطلقا منح 
ــة  ــف ــوظــي ــي »ال ــف ــوظ ــة« مل ــن ــي ــســم ال
املالية،  موظفي  مثل  العمومية« 
بدعوى غياب اإلمكانيات املالية لذلك، 
على  مبرمجة  الـــوزارة  ميزانية  ألن 
واملالية  االقتصاد  موظفي  »بريمات« 
من  الجديد  العدد  على  وليس  فقط 
العمومية  الوظيفة  وزارة  موظفي 

بعد  املالية  ــوزارة  ب التحقوا  الذين 
التعديل الحكومي األخير.

وزارة  مــوظــفــي  تــمــســك  ــام  ــ وأمـ
بحقهم  سابقا  العمومية  الوظيفة 
القانوني في هذه التعويضات، انتقل 
والوعيد  التهديد  لغة  إلى  بنشعبون 
بفتوى  توصله  بعد  هــؤالء،  حق  في 
قــانــونــيــة بــذلــك، 
الوزير  أكد  حيث 
عــلــى رغــبــتــه في 
بعدد  االحــتــفــاظ 
ــدا من  ــ ــيــل ج قــل
وأعــوان  موظفي 
الوظيفة  وزارة 
الـــعـــمـــومـــيـــة، 
والباقي ال حاجة 
حيث  بـــهـــم،  ــه  لـ
ــل عــلــى  ــم ــع ــي س
نـحـو  تـرحيلهم 
الـعـثماني ليعمل 
عــلــى »نــشــرهــم« 
بــــــــالــــــــوزارات 
الــوزيــر  تعبير  حــد  على  ــرى،  ــ األخ
انتشارهم«  »إعـــادة  أي  بنشعبون، 
بسبب  فهل  ــرى،  األخــ بالقطاعات 
ــوزارة  ــ ال ــمــات«  ــري ـــ»ب ب مطالبتهم 
املالية  وزيـــر  سيتخلص  الــجــديــدة 
أي  العمومية؟  الوظيفة  موظفي  من 
نوعه  من  فريد  بإصالح  سيقوم  أنه 

ملوظفي اإلصالح اإلداري.

تكريس الميز بين الموظف العادي وموظف 
تابع لوزارة المالية 

بن�شعبون ي�شهر �شيف »اإعادة االنت�شار« 
يف وجه موظفيه بعد مطالبتهم بـ»الزيادة« 

بنشعبون

هل هي انتفاضة أقطاب الحزب؟ 
جتمعيون يقابلون والئم اأخنو�ش 

باجتماعات �شرية للإطاحة به 
 الرباط. األسبوع

التجمهر  مــظــاهــر  ــل  ك »رغـــم 
ــة  ــي ــاب ــط ــخ ــات ال ــعـ ــمـ ــجـ ــتـ والـ
التي  ــاذخــة  ــب ال واالحـــتـــفـــاالت 
عزيز  برئاسة  وهناك  هنا  تقام 
أخنوش، فبيت األحرار ليس على 
قيادي  لخص  هكذا  يـــرام«..  مــا 
حــزب  داخـــل  ــوضــع  ال تجمعي 

التجمع الوطني لألحرار.
ــدر ذاتــــه، أن  ــص وأوضــــح امل
ــرار يــعــيــش عــلــى إيــقــاع  ــ ــ األح
اجتماعات مختلفة، واحدة علنية 
من  لها  ويعبأ  أخنوش  يرأسها 
ورجال  ومنتخبني  أعيان  طرف 
خارجه،  ومن  األحرار  من  أعمال 
تابعة  إعالمية  وكــاالت  تغطيها 
بإعالنات  لها  ــروج  وت ألخنوش 
 )sponsorisée( األجــر  مدفوعة 
االجتماعية  املواقع  مختلف  في 
مقابل  في  اإللكترونية،  واملواقع 
ذلك، تجري »في الظل« اجتماعات 
أهمية،  أكــثــر  أخـــرى  تنظيمية 
لها  ــة  ــالق ع وال  ــالت،  ــي ــف ال فـــي 

باالجتماعات العلنية.
وأشار املصدر ذاته إلى أن هناك 
قيادات عريقة من التجمع غاضبة 
من أخنوش)..(، يعقدون في األيام 
جد  تواصلية  لــقــاءات  األخــيــرة 
مغلقة ببيوت وفيالت )كما حدث 
في فاس وتمارة والرباط مؤخرا( 
وأبناء  وقــيــادات  أقطاب  تجمع 

الرئيس  أصــدقــاء  مــن  األحـــرار 
املؤسسني  ومــن  عصمان  أحمد 
التجمعيني الغاضبني من التحكم 
الحزب،  على  يسيطر  الذي صار 
حني،  في  املؤسسون،  هم  ألنهم 
يؤمن  وال  يعرفهم  ال  أخــنــوش 
باملاركوتينغ  يؤمن  فقط  بهم، 
تجمعات  خــالل  مــن  السياسي 
مختلف  فـــي  يــنــظــمــهــا  ــرى  ــب ك

املناطق.
هؤالء الغاضبون أمثال الحاج 
العبادي  وعائلة  وبوهريز  عبو 
من  وغيرهم  ــازي  ــت وال وزنيند 
التجمعية  والعائالت  األســمــاء 
ال  ألنــه  أخــنــوش،  همشها  التي 
)حسب  أصــال  بــوجــودهــا  يعلم 
ال  فهو  األسبوع(،  مصدر  تعبير 
يعرف العائلة التجمعية ولم يكبر 
وسطها منذ 30 سنة، هؤالء بعد 
تهميشهم ومنح التنسيق لوجوه 
حصل  كما  الجديدة  املاركوتينغ 
فــي مــكــنــاس، حــني تــم تهميش 
عاصمة الطيب بن الشيخ وعائلة 
العلمي التازي ومزوار للقياديني 
شؤون  تدبير  ومنح  التاريخيني 
)بدر  شاب  أعمال  لرجل  الحزب 
اليوم  ــؤالء  ه شــرع  الطاهري(، 
تجمعات  عن  بعيدا  التحرك  في 
يوحدون  فهل  أخــنــوش،  وأعــني 
أم  أخنوش،  وراء  من  الصفوف 
عليه  ناعم  النقالب  يعدون  أنهم 
وهو »املتواضع« في السياسة؟      

يظهر  التي  الكثيرة  القضايا  تجاه 
جناحية  مــســؤولــة  كــأطــراف  فيها 
إلى  تــضــاف  أشــخــاص  جنحيا،  أو 
أسمائهم أوصاف قاض سابق امتهن 
هذه  على  يتعني  أصــبــح  املــحــامــاة، 
مهنة  تنظيم  تتولى  التي  املجموعة 
القضاء، فرض فترات زمنية كافية بني 
وسعادة  الحالي  الجنائي  املسؤول 

القاضي السابق.

الصحافة  ــخ  ــاري ت ــي  ف مـــرة  ألول 
على  للحصول  تسعى  التي  املغربية 
جريدة  مدير  أعلن  الحكومي،  الدعم 
الدعم،  على  الحاصلة  األحزاب  إحدى 
في  أرضية  قطع  تخصيص  قــرر  أنــه 
املستحقات  ديون  ألداء  الجريدة  ملك 

الضريبية املفروضة على حزبه.

الجماعات  إلحـــدى  ســابــق  رئــيــس 
واد  ــي  ف ــرب  ــغ امل جــنــوب  املنتخبة 
السكان  أن تجار مصالح  نون، كشف 
الوزير  من  دروسا  تعلموا  املنتخبني، 
الناس  بطون  يخاطب  وهو  أخنوش 
وتعبيرات  عقولهم)...(،  عن  بعيدا 
خمسمائة طاولة فيها الوالئم والشوا 

والدجاج كي يحبك الناس.

ــل  ــائ ــرس ــاط ال ــ ــ ــي أوس شـــاعـــت فـ
ــة عن  ــضــوحــة، رســـائـــل مــطــول ــف امل
السابقني  ــوالة  ــ ال بــعــض  تــصــرفــات 
إلى  موجهة  رسائل  فيها  والحاليني 
الفضائح،  طابع  تكتسي  البالد  ملك 
كثير منهم يقولون فيها إنهم يريدون 

توريطك يا جاللة امللك.

»نبيل«  قضية  في  الخيوط  تشابكت 
التي  الفيديوهات  عشرات  بث  الذي 
لــرمــوز  ــهــامــات  ات عـــدة  فيها  يكيل 
كبار  خرج  أن  بعد  املغربية،  الشرطة 
ــني املــحــســوبــني عــلــى حــزب  ــاول ــق امل
أنفسهم  ليبرئوا  واملعاصرة،  األصالة 
ــي الــفــواتــيــر  ــن تــهــمــة الــتــالعــب ف م
الضخمة التي تحدث عنها »نبيل«)..(، 
بينما تحاول الشرطة املغربية القبض 

عليه بمقتضى القوانني الدولية)..(.

ــة الــعــامــة لحزب  ــان قــد تـــؤول األم
القيادية  ــى  إل واملــعــاصــرة  األصــالــة 
أن  بعد  املنصوري،  الــزهــراء  فاطمة 
اتفقت عدة أطراف على ترجيح كفتها 
في  املنصب  حول  صراع  أي  لتجنب 
وجه  قــد  القضاء  وكــان  املستقبل.. 
بعد  بنشماس،  ألنصار  قوية  صفعة 
أن أعطى الشرعية للجنة التحضيرية 
في  لالستمرار  كــودار،  يرأسها  التي 

اإلعداد للمؤتمر. 

ــا صــاحــب  ــدد ضــحــاي ــ ــقــف ع لـــم ي
عند  الوهمي  ــا«  دارنـ ــاب  »ب مــشــروع 
حدود »النصب« على مستثمرين وأطر 
الطيران  مــجــال  فــي  كــبــرى  مغربية 
املشروع  صاحب  إن  بل  والقضاء.. 
لهف  بتهمة  السجن  في  يوجد  الــذي 
عقارية  في تجزئات  مليار سنتيم   40
إلى  إشعاعه  وصل  أن  سبق  وهمية، 
اتفاقية  على  بتوقيعه  إفريقيا  عمق 
مع دولة غانا بمبلغ خيالي يصل إلى 
لبناء مستشفيات  780 مليار سنتيم، 

ومشاريع سياحية.

ما خفي
كان  أعظم

تحت األضواءتحت األضواء

لحظة تكريم الكاتب أديب السالويقيدوم الصحافيني مصطفى العلوي

جانب من الحاضرين يف اللقاء الحقوقي
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❐ أكدت جریدة »إلباییس« اإلسبانیة، 
وزارة  أطلقتھا  التي  التحذیرات  أن 
مؤخرا،  لرعایاها  اإلسبانیة  الخارجیة 
من السفر إلى مخیمات تندوف، جاءت 
حصلت  مــؤكــدة  معلومات  على  بناء 
اإلسبانیة  االستخبارات  أجھزة  علیھا 
یستھدف  وشــیــك  ھــجــوم  بخصوص 
في  اإلسبانیة  واملــصــالــح  املواطنین 
اإلسبانیة  الجریدة  وأشــارت  املنطقة، 
إسبانیا،  في  القرار  دوائر  من  املقربة 
إلى  حكومیة،  مــصــادر  إلــى  استنادا 
املخابرات  عــن  الــصــادر  اإلشــعــار  أن 
»التھدید  أن  أكد  املنطقة،  في  العاملة 
ویستند  وقــریــب«،  وملموس  حقیقي 
علیھا  حصلت  موثوقة«  »مصادر  إلى 
من  تحذر  والتي  اإلسبانیة،  املخابرات 
»ھجوم في حالة متقدمة من التحضیر 
الزوار  وخاصة  تندوف،  مخیمات  ضد 

اإلسبان«.

نوعها  مــن  ــى  األولـ هــي  سابقة  فــي   ❐
انتخاب  تم  النسوية،  الرياضة  قطاع  في 
بالعيون،  البلدي  النادي  رئيسة  إيال  خديجة 
لكرة  الوطنية  للعصبة  رئيسة  وباإلجماع، 
القدم النسوية خالل الجمع العام التأسيسي 

الذي انعقد مؤخرا بمدينة سال.
إيال،  خديجة  الصحراوية  الئحة  وكانت 
املرشحة الوحيدة في الجمع العام التأسيسي 
إجماع  نالت  حيث  منافسة،  الئحة  غياب  في 
الحاضرين في الجمع العام، وتضم الئحتها 
الحميدي،  بهية  السوسي،  هشام  من  كال 
ولد  وصالح  شرنان  فدوى  السالك،  محمد 

العربية. 
 

❐ عــلــى هــامــش فــعــالــيــات الــنــدوة 
لسيدي  الثقافي  للمنتدى  االفتتاحية 
املقاييس  بكل  ناجحة  كانت  التي  إفني 
شراكة  اتفاقية  توقيع  تم  التنظيمية، 
بني كل من »منتدى إفني آيت باعمران 
إفني  بسيدي  ــتــواصــل«  وال للتنمية 
وممارسات  ملهن  الجامعي  واملــرصــد 
اإلعالم بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
)فاس  الحكمة«  »بيت  وجمعية  بأكادير 
بالعمل  االلتزام  إلى  تهدف  غرناطة(،   -
املــشــتــرك مــن أجـــل تــعــزيــز الــتــشــاور 
والتعاون على أساس تسهيل الشراكات 
في  املتبادلة  العامة  املنفعة  وتحقيق 
والثقافة  والعلوم  الروحانيات  مجال 
وكذا  املستدامة،  والسياحة  واملواطنة 
في مجال التعليم والفنون واالتصاالت 

بني أطراف هذه االتفاقية. 

صحراويةكواليس

●  العيون. األسبوع 
ــدد مـــن األشــخــاص  ــب عـ أصــي
بمخيم  املحبس  بــدائــرة  بجروح 
تــنــدوف،  بمخيمات  »الــســمــارة« 
فرقتني  أفــراد  بني  اشتباكات  بعد 

ينتمون كلهم لقبيلة الركيبات.
قطعة  إلى  النزاع  سبب  ويعود 
هذه  ــدائــرة،  ال بهذه  تقع  أرضية 
تدهور  تظهر  التي  االشتباكات 
أدت  باملنطقة،  األمنية  األوضــاع 

أيضا إلى إحراق أحد املنازل.
ــت  ــدم ــة ثـــانـــيـــة، أق ــه ــن ج ــ وم
استبعاد  على  بالعيون  السلطات 
للبوليساريو  موالي  أجنبي  وفد 

قامدين  باسكيني  برملانيني  يضم 
ــك عــبــر الس  ــاس ــب ــم ال ــي ــل مـــن إق
ويتعلق  الكناري،  بجزر  باملاس 
إسترارونا  خوسي  من  بكل  األمر 
وكارميلو  ــدو«،  ــل ــي »ب حـــزب  عــن 
ــزب الــشــعــبــي  ــحـ ــن الـ ــو عـ ــاريـ بـ
عن  مارتينيز  وإنيغو  الباسكي، 
عن  خويث  وإيــفــا  »بــوديــمــوس«، 
ــحــزب الــوطــنــي الــبــاســكــي، ثم  ال
منسقة  إيتشبيتي  أوســا  إيــوانــا 
في  الصحراء«  أجل  من  »االتحاد 
وذلك  فوندوا«،  »أوسكال  جمعية 
أهدافا  يحمل  الوفد  لكون  اعتبارا 
عدائية للمغرب وزيارته ذات طابع 

سياسي.

�سراع دموي يف قبيلة الركيبات و�سلطات 
العيون تطرد وفدا اإ�سبانيا

تد�سني خط جديد لـ»الرام« بني الرباط والعيون

تكرار �سيناريو بوعيدة يف كلميم مع ال�سوباين يف الرا�سيدية 
 الراشيدية. األسبوع

مطلع  ــد  جـ مـــصـــدر  ــال  ــ ق
للعدالة  ــعــامــة  ال ــة  ــان ــاألم ب
الحزب  قيادات  أن  والتنمية، 
بالتطورات  كثيرا  منشغلة 
جهة  مجلس  يعرفها  الــتــي 
الحبيب  برئاسة  الراشيدية 

الشوباني.
أن  ذاتــه،  وأوضــح املصدر 
قياديني من الحزب سيزورون 
ــة هــــذا األســـبـــوع،  ــطــق ــن امل
لحسن  الــقــيــادي  زيـــارة  بعد 
مفصل  تقرير  إلعداد  الداودي 
دخله  الــذي  »البلوكاج«  حول 
اقتراح  وكــذا  املجلس،  هــذا 
مختلف الخطوات التي يمكن 
للحوار،  القيادة  تسلكها  أن 
ســواء مــع قــيــادات األحــزاب 
الــســيــاســيــة املــمــثــلــة داخــل 
مجلس الجهة، أو مع السلطة، 
دخلت  بعدما  األزمــة  لحلحلة 
حاالت  في  املجلس  ميزانية 
من  رفضها  إثر  تام  »بلوكاج« 

طرف األغلبية الساحقة.
من  مقربا  مصدرا  أن  غير 
كشف  األحـــرار،  حــزب  قيادة 
استحالة  عــن  ــوع«  ـــ»األســب ل
الرئيس  االشتغال مجددا مع 
الــحــبــيــب الــشــوبــانــي، ألنــه 

ــم شــمــل  ــ ــوض جـــمـــع ولـ ــ عـ
داخــل  السياسية  العائالت 
مــجــلــس الــجــهــة بــاعــتــبــاره 
للتشكيك  انتقل  لها،  رئيسا 
ــيــع، وقــصــف  ــمـــ ــجـــ ـــ ــي ال فـ
الجميع منتخبني وسياسيني 
عقد  كلما  إذ  السلطة،  وحتى 
جمهور  بحضور  اجتماعا 
أنــه  ونــســي  إال  »مـــخـــدوم«، 
يتحلى  أن  يجب  ــة  دول رجــل 
على  يتهكم  وصار  بالحكمة، 
الجميع،  ويــتــهــم  الــجــمــيــع، 
الجميع،  ويقصف  ويتعالى 

بمن فيهم والي الجهة، حيث 
»يستغل كل اجتماع بحضور 
معرفة  ليستصغر  الجمهور، 
متهكما  بالقوانني،  الــوالــي 

عليه في أكثر من مرة«.
ــدر ذاتــــه، أن  ــص ــد امل ــ وأك
لنشر  الــشــوبــانــي  ــقــال  ــت ان
غسيل املجلس ولوثائقه على 
»الفايسبوك«، بات يكرس أزمة 
ثقة عميقة منا كمنتخبني في 
يشعر  ال  الــذي  الرئيس  هــذا 
عليه،  متآمر  الكل  بأن  سوى 
والكل  ينهب،  أن  يريد  والكل 

املواطنني،  مصلحة  تهمه  ال 
والكل يخاف من الوالي والكل 
والكل  التعليمات،  يتلقى 
خنوع، إال هو، فهو السياسي 

املالك الطاهر العفيف.
ــام هـــذا »الــبــلــوكــاج«  ــ وأم
أزمــة  تشبه  الــتــي  واألزمــــة 
على  نون  واد  كلميم  مجلس 
عبد  السابق  الرئيس  عهد 
يتدارك  فهل  بوعيدة،  الرحيم 
ويبحث  الوضع  »البيجيدي« 
جـديـدة  قيادية  عن  اآلن  من 

لترأس جهة الراشيدية؟

●  عبد اهلل جداد. األسبوع 
كــشــف حــمــدي ولـــد الــرشــيــد، رئيس 
الحمراء،  الساقية  العيون  جهة  مجلس 
يوم  الجهة  مجلس  إبــرام  تفاصيل  عن 
مع  هــامــة  اتــفــاقــيــة  األخـــيـــرة،  الجمعة 
خط  لتدشني  املغربية  امللكية  الخطوط 
جوي مباشر من العيون إلى الرباط، وأكد 
رئيس الجهة أن االتفاقية ستضيف خطا 
من  ابتداء  بمراكش  العيون  يربط  ثالثا 
االتفاقية  هذه  وأن   ،2020 فبراير   1 يوم 
التي طاملا شكلت مطلبا حيويا للساكنة، 
من  مارطونية  ملفاوضات  تتويجا  تأتي 
أجل تعزيز منظومة الرحالت الجوية من 
عاصمة األقاليم الجنوبية إلى العاصمة 
يومي  األســبــوع  في  برحلتني  الــربــاط 
الثامنة  الساعة  اإلثنني واألربعاء على 
والنصف صباحا على أن تكون رحالت 

الساعة  تــمــام  عــلــى  ــاب  ــ اإلي
كما  زواال،  عشر  الثانية 
برمجة  االتفاقية  تشترط 
الــرحــالت على منت  هــذه 
 ،»737 »بوينغ  طــائــرت 

التي  التسعيرة  ثمن  رفع  عدم  إلى جانب 
ستبقى في حدود 800 درهم.

إلى  الهامة  االتفاقية  هذه  وستنضاف 
عديد االتفاقيات التي وقعها مجلس جهة 
العيون مع الخطوط امللكية املغربية والتي 
مدن  بني  الرحالت  عدد  زيادة  إلى  تهدف 
سبق  حيث  اململكة،  شمال  ومــدن  الجهة 
في  اتفاقيات  عدة  أبرم  أن  الجهة  ملجلس 
هذا اإلطار شملت مضاعفة عدد الرحالت 
بني العيون والدار البيضاء من 7 رحالت 
إلى 14 رحلة، وإنشاء ثالثة خطوط جوية 
وذلك  الرباط،  بالعاصمة  العيون  تربط 
عالوة  والجمعة،  واألربعاء  اإلثنني  أيام 
العيون  بني  جويتني  رحلتني  على 
واألحد  الجمعة  يومي  ومراكش 
ثالث  خط  إضافة  اليوم  شهدت 
جوي  خط  افتتاح  ــذا  وك جديد، 
جديد يربط مدينة السمارة بمدينة 
الدار البيضاء من خالل رحلتني 
مباشرتني كل أسبوع، ورحلة 
أكادير  نحو  يومية  جوية 
في  أربع رحالت جوية  بدل 

األسبوع.

●  العيون. األسبوع 
أجنبيا  وفـــدا  أن  مطلع،  مــصــدر  أفـــاد 
مختلف  مــن  سامني  ضباط  أربــعــة  يضم 
املاضي  الــثــالثــاء  ــوم  ي حــل  الجنسيات، 
بريطانيا،  مــن  كــل  مــن  العيون،  بمدينة 
للقيام  وذلــك  وتانزانيا،  الصني  فرنسا، 

غاية  إلــى  ــدوم  ت قــد  التي  املــهــام  ببعض 
العاشر من الشهر الجاري.  

كما قام وفد عسكري صيني يتكون من 
بعثة  إلى  بزيارة  عقيد  برتبة  ستة ضباط 
»املينورسو«، وعقد الوفد اجتماعا خاصا 
ورئيس  العام  لألمني  الخاص  املمثل  مع 

البعثة، كولن ستيوارت.

�سباط فرن�سا وال�سني يف زيارة للعيون تعزية
ــى  ــل إلـ ــقـ ــتـ انـ
ورحمته  عفو هلل 
ابن  الدرهم،  عمر 
ــوم حــمــاد  ــرحـ املـ
الـــدرهـــم، بــالس 
والفقيد  باملاس، 
من مواليد مدينة 
ــام  ــون عـ ــ ــي ــ ــع ــ ال
مـتـزوج   1980
لــطــفــلــني،  وأب 
وهو أصغر أبناء 

الدرهم.
وبـــــــــهـــــــــذه 
األليمة،  املناسبة 
ــدة  ــري ــدم ج ــق ــت ت
بأحر  »األسبوع« 
الـــتـــعـــازي إلـــى 

رأسهم  وعلى  وبالخارج،  باملغرب  الدرهم  عائلة  كافة 
وقد ورى جثمان  الدرهم وحسان،  األكبر دحمان  األخ 
الفقيد الثرى بحضور حشد كبير من معارفه وأصدقائه 

وعائلته. 
إنا لـله وإنا إليه راجعون.    

●  األسبوع 
عادي،  غير  استنفارا  والجزائر  البوليساريو  جبهة  تعرف 
بعدما »حثت إسبانيا مواطنيها على مغادرة مخيمات تندوف 
في أسرع وقت ممكن«، بسبب عدم االستقرار املتزايد في شمال 
مالي وكذا زيادة نشاط الجماعات اإلرهابية التي تهدد األمن 
في املنطقة، حسب نص مذكرة عاجلة أصدرتها إسبانيا يوم 

اإلثنني املاضي، مما خلق قلقا واضحا لدى قيادة الجبهة. 
وفي نفس السياق، شددت مارغاريتا روبلس، وزيرة الدفاع 
الجزائر،  وحتى  املتحدة  األمــم  منظمة  أن  على  اإلسبانية، 
أكدتا التحذيرات وحالة التأهب ضد اإلرهاب، التي أصدرتها 

الحكومة اإلسبانية األسبوع املاضي.
وكانت الخارجية اإلسبانية قد حذرت يوم األربعاء املاضي 
التي تقع فوق  زيارة مخيمات تندوف  املواطنني اإلسبان من 

التراب الجزائري.
الحكومة  إن  قال  قد  الجزائر«  عن  شيء  »كل  موقع  وكان 
أجانب  اختطاف  مخاطر  من  »املينورسو«  حذرت  الجزائرية 
في مخيمات تندوف، وتحدث عن بالغ إنذاري يتعلق بمخطط 
من  سلسلة  اتخاذ  وضرورة  املخيمات،  في  أجانب  يستهدف 
البعثة األممية، منها إيقاف  اإلجراءات من أجل حماية أفراد 
الحاالت  في  إال  ليال  العاشرة  الساعة  بعد  التحركات  كل 

املستعجلة.

اإ�سبانيا تدعو مواطنيها
 اإىل مغادرة تندوف عاجال

ولد الرشيد



من  الكرواتية  »إنغز«  شركة  خروج  بعد 
العسكري  النعجة«  »عــن  مسشفى  إدارة 
وصل  الذي  موظفيها  أحد  قال  بالجزائر، 
آخر  أن  »األســبــوع«،  لجريدة  باريس  إلى 
ورغــم  بوتفليقة،  العزيز  لعبد  استقبال 
عن  فيه  تحدث  القاسية،  الصحية  ظروفه 
إتمامه  بعد  بأنه  ــال  وق الثاني،  الحسن 
لن  أنه  وأدرك  للموت،  تهيأ  مسجده،  بناء 
أنا  ــت  وأدرك يقتل،  أو  عليه  االنقالب  يتم 
بعدما  يحالفني  املصير  نفس  أن  أيضا 
أكن  لم  لذلك  الجزائر،  مسجد  بناء  أتممت 
وعزلت  مطلقا،  العسكري  االنقالب  أخشى 
جنراالت كبار، إلدارة إصالحات دون نزاع 

أعرف ما يقوم به القايد ســـيـــاســـي، وأنـــا 
صالح، وأعرف أن 
الجيش لن يحكم 
بعدي،  الجزائر 
وهــــــــــــذه هـــي 
الجدية  الخطوة 
ــن الــجــيــش  ــ م
نـــــــحـــــــو 
انتخابات 
رئــاســيــة 

حرة.

ــوش في  كــانــت لــقــاءات أخــن
ساحل العاج مع نظيره كوبينان 
كواسي أدجوماني في العاصمة 
هامش  على  مكثفة،  أبــيــدجــان 
الفخرية ملعرض  امليدالية  تقليده 
الفالحة والنمو الذي شاركت فيه 
ولم  الثالثة،  دورتــه  في  اململكة 
ساحل  موقف  في  تغيير  يحدث 
الصحراء،  فــي  الجديد  الــعــاج 
والذي ناصر بقوة جنوب إفريقيا 
واالستفتاء لتقرير مصير اإلقليم 

املتنازع بشأنه.
»األســبــوع«،  مصدر  وحسبب 
مدير  مع  باشر  أدجوماني  فإن 
نقاشات  واتارا،  الرئيس  ديوان 
تفلح  لم  لكنها  الصدد،  هذا  في 
ولم تؤد إلى نتيجة، فيما دخلت 

ملوزعي   اإلفريقية  )املنظمة  »أرا« 
ــواد الــبــتــرولــيــة( عــلــى خط  ــ امل
السنغال  ــررت  ق عندما  األزمـــة، 
البوركينابية  الشركة  قرار  دعم 
 23 منذ  )صونابهي(  الوطنية 
بشأن  بواغادوغو،   2019 غشت 
ــيــراد غـــاز الــبــوتــان  وقـــف اســت

املنزلي لغالئه.
للمصالح  كبير  تنازع  ويسود 
في  النزاع  ومستقبل  الغاز  بن 
املغرب  يتمكن  ولــم  الــصــحــراء، 
اإليــفــواري  حليفه  ــادة  ــ إع ــن  م
قضية  من  املعتدل  املوقف  إلــى 
ــم املــجــهــودات  الــصــحــراء، رغـ
تحسمها  ــن  ل ــتــي  وال املــبــذولــة 
الرئاسية  االنــتــخــابــات  ســـوى 

القادمة.

العدد:  1052الخميس  05 دجنبر 2019

�سريك اأمريكي اإىل جانب ا�ستثمارات 
اجلرنال لعنيكري وابنه يف العقار

القناص

قايد صالح  الجنرال  ألغى  نهائي،  بشكل 
مالي  إلى  الفرنسية  املقاتالت  مرور  امتياز 
من  زاد  ما  وهو  الجزائرية،  األجــواء  عبر 
وتعبر  ــاو،  غ مدينة  حــول  فرنسا  خسائر 
املغربية،  األجـــواء  حاليا  الطائرات  هــذه 
باريس  اتفاق  عليها  التي  األصناف  لكن 
والعاصمة الرباط، تخص املقاتالت قبل أن 
دون  من  مقنبلة  طائرات  وهي  »ريبر«،  تمر 

طيار أو »درون ملغمة« على األصح.
وما صدم املراقبن العسكرين األمريكين، 
قدرة  عــدم  هو  ــوع«،  »األســب مصدر  حسب 
الرادارات املغربية على تسجيل مرور »ريبر« 
البنتاغون  دفع  ما  وهو  اململكة،  أجواء  في 
للمغرب  تبيح  ورقة  رفع  إلى 
رفع قدرته في املراقبة ضد 
مرور »الدرون« والسماح له 
بشراء تقنيات فعالة للغاية 
من أجل حماية نفسه أمام 
أي  أو  الفرنسية  التقنية 

تقنية منافسة في السوق.
أن  املــــصــــدر،  ويــــــرى 
ــحــدة  ــت الــــواليــــات امل
مــســتــعــدة لــتــصــديــر 
ــات فــائــقــة  ــيـ ــنـ ــقـ تـ
لــلــمــراقــبــة الــجــويــة 
عــبــر الــــــــرادارات 
إلــــــــى املـــــغـــــرب، 
هــذه  تــتــعــلــق  وال 
باألقمار  التقنية 

الصناعية.

استراتيجيتها  فـــي  فــرنــســا  أدخـــلـــت 
الــدفــاع  صــنــدوق  مــن  وبــدعــم  الفضائية، 
ضمن  الــســادس  محمد  قمري  ــــي،  األوروب
موضوع  في  للفضاء  باريس  استراتيجية 
الجدول  على  املمولة  الجديدة  التقنيات 
موثوق  مصدر  تصريح  وحسب  السادس، 
الجديدة  التقنيات  إدماج  فإن  لـ»األسبوع«، 
موافقة  دون  الفني  للعمل  مباشرا  سيكون 
ضمن  قبلت،  الرباط  العاصمة  ألن  املغرب، 
املهمة  إلتمام  الفني  التدخل  العقد،  شروط 

على الوجه الصحيح.
اللذين  الــســادس،  محمد  قمرا  ويشكل 
الفرنسية  املهمات  من  جزء  املنطقة،  مسحا 
في الحرب على اإلرهاب، بعد قتل 13 جنديا 

فرنسيا في مالي مؤخرا.
ويستفيد املغرب عن طريق صندوق الدفاع 
األوروبي، من تمويل مباشر لتعميم تقنيات 
الفرنسية  الصناعة  قدمته  ما  لكل  فضائية 

العاملة في الفضاء.

»ريرب«.. طائرات 
مقنبلة بدون طيار تعرب 

الأجواء املغربية

قمرا حممد ال�ساد�س 
مدعومان من �سندوق 

الدفاع الأوروبي

اأخنو�س مل ينجح يف مهمة حول ال�سحراء ب�ساحل العاج

املساء  كــان   ،2019 نونبر   14 في 
أمــريــكــي  ــك  شــري القـــتـــراح  مختلفا 
العقار  فــي  لالستثمار  الجنسية، 
السابق  والقائد  الجنرال  جانب  إلى 
)الديستي(  الداخلية  للمخابرات 

حميدو لعنيكري وابنه.
ويرى مصدر »األسبوع« أن الشريك 
مع  ارتباطات  أي  عن  بعيد  األمريكي 
آي.  »الــســي.  األمريكية  املــخــابــرات 
لكن  القول،  جهات  حاولت  كما  إي«، 
وإن  املعلومة،  هــذه  رفــض  لعنيكري 
مع  شراكته  مــن  مانعا  يجد  ال  ــان  ك
رساميل  وجــذب  لتحريك  األمريكين 

الواليات املتحدة إلى بالده.
وتفتح هذه الشراكة مع األمريكين 
الحسن  جنراالت  بعض  تموقع  إعادة 
العرش،  انتقال  قــادوا  وقــد  الثاني، 
وحاليا يستثمرون مع شركاء دولين 
الوصول  في  بالغة  أهمية  لهم  كانت 
فاالستقرار  اململكة،  اســتــقــرار  ــى  إل
األمني  االستقرار  يسبق  االقتصادي 

فــي هــذه املــرحــلــة، حسب جــنــراالت 
تشبيب  لتسهيل  مــؤخــرا  تــقــاعــدوا 

األجهزة األمنية.

ــي  ــ ــائ ــ ــه ــ بــــــــقــــــــرار ن
أعلنت  ــو«،  ــف ــغ ــودون ـــ»ل ل
»تــشــايــنــا ريـــلـــواي« عن 
خط  إلنشاء  مباشر  عطاء 
مراكش  بن  سريع  سككي 
الفرنسيون  فيما  وأكادير، 
متمسكون بمواصلة تمديد 
طنجة  من  في«  جي.  »تي. 
ــدار  ال عبر  مــراكــش،  ــى  إل
العاصمة  لكن  البيضاء، 
مشروعها  قدمت  الــربــاط 
على  وأكادير  مراكش  بن 
ــد الــقــطــار  ــمــدي أســــاس ت
ــى  الـــســـريـــع الـــحـــالـــي إل

مراكش.
ــدر  ــصــ ــ ــح م ــ ــ ــوضـ ــ ــ ويـ
الشركة  أن  ــبـــوع«،  »األسـ

ــة اتــفــقــت فــي  ــي ــن ــصــي ال
رسمي،  وبدعم  جلستن، 
الخط  بهذا  التكفل  على 

تقل  بــنــســبــة 
 42 ــن  ــ ــ عـ
املائة  فــي 
تكلفة  مــن 
الكيلومتر 
مـــــــــــــــن 

إلى  طنجة 
ــقــنــيــطــرة،  ال

ولــــــــــــم 

على  الــصــيــنــيــون  ــز  ــرك ي
الجانب املالي في الصفقة، 
لـــوصـــول رقـــم مــعــامــالت 
ــى  ــة إل الـــشـــركـــة املــنــشــئ
وألن  يـــورو،  مليار   127
تعمل  الــســكــتــن،  بــن  مــا 
ســي«،  آي.  »يـــو.  بمعيار 
ملمتر،   1435 حـــوالـــي 
التقني  االلــتــزام  ويــجــب 
التقني،  الــكــنــاش  بــهــذا 
الصفقة  إلتــمــام 
التي  املــذكــورة 
القصر  يمتلك 
صها  بـخـصو
ــرا  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ تـ
حول  شامال 

املشروع.

بوتفليقة يحكي
 عن احل�سن الثاين رغم 
ظروفه ال�سحية القا�سية

5 7كواليس األخبار

ال�سركة الوطنية لل�سكك احلديدية يف ال�سني 
متدد »تي. جي. يف« اإىل اأكادير

في احتكار الفرنسيين له إلى مراكش فقط

قايد صالح

األعمال  رجــل  اعــتــرف 
الجنوب إفريقي من أصل 
دوميتريوس  يــونــانــي، 
ــوس، بــتــقــديــم  ــ ــولـ ــ زوبـ
ــدات مــالــيــة إلــى  ــســاع م
بالده  وأن  البوليساريو، 
في  االستثمار  تمنع  ال 
مــعــادن الــصــحــراء، لكن 
تكلفت  دقيقة  ترتيبات 

في  الخارجية  بها 
نسبورغ  جوها
جزئيا  أجــلــت 
على  الــعــمــل 
إبراهيم  دعــم 

غالي.

ــدر  ــصــ ــ وكــــــشــــــف م
هــذه  أن  ــوع«  ــ ــبـ ــ »األسـ
يتيمة،  ليست  الحادثة 
ألن جنوب إفريقيا نصت 
على  قـــانـــونـــي  بــشــكــل 
مالية  مساعدات  تقديم 
جبهة  إلى  الشركات  من 
البوليساريو، وأن القرار 

لم يعد أمرا سريا.
الجريدة  مصدر  وقــدر 
نحو  املالية  املساعدة 
بمليون  البوليساريو 
دوالر،  ــف  ألـ و950 
ــع فــي  ــ ــا رفـ ــ ــو م ــ وهـ
تــقــريــر شــبــه رســمــي 
إلــــــى مـــســـؤولـــة 
ــات  ــحــســاب ال
في خارجية 
جـــــنـــــوب 

إفريقيا.

حوايل مليوين دولر قيمة
 امل�ساعدة املالية من ال�سركات 

اجلنوب اإفريقية اإىل اإبراهيم غايل

لعنيكري

غالي

الخليع بوتفليقة

أخنوش



في وثيقة لـ»السي. آي. إي«

 الدور السياسي للجيش المغربي 
سيزداد كلما زادت مظاهر األزمة 

االقتصادية واالجتماعية 

محمد  للملك  ــة  ــقــوي ال ــادة  ــي ــق ال
ــك كما  ــم تــعــد مــحــل ش الـــســـادس ل
القانونيني  ألن  الــســابــق،  فــي  ــان  ك
في  فعالني  مستشارين  يــعــودوا  لم 
القصر، لكن الدور السياسي للجيش 
كلما  متوقع  بشكل  سيزيد  املغربي، 
االقتصادية  األزمـــة  مظاهر  زادت 
تـتـمـكـن  ولـــــم  واالجـتـمـاعـيـة، 
مواقف  معرفة  من  إي«  آي.  »السي. 
مطابقتها  ومــدى  الشباب  الضباط 
وهو  املدني،  املجتمع  شباب  ملوقف 
ما يجعل املخابرات األمريكية تعتمد 
على هذا املعامل في تحديد مستقبل 
التحول في املغرب، وإن كان سيساهم 
فيه الجيش أوال، و»ليس هناك، على 
ما يظهر، أي تنسيق في التحرك ضد 

امللكية«.
في  النار  إطــاق  وقــف  وقــد سهل 
امللك  إلى  العرش  انتقال  الصحراء، 

حربا  أن  يعني  بما  السادس،  محمد 
أمام  األوراق  في الصحراء قد تخلط 
أصبحت  التي  العهد  والية  مؤسسة 
سنة)1(   38 بعد  وأوضـــح،  أقــوى  
الشعبية  االحــتــجــاجــات  »خــلــط  مــن 
ستينات  في  العسكرية  واالنقابات 
وسبعينات القرن املاضي، خصوصا 
وأن لدى الحكومات في املغرب قدرات 
لتطلعات  االستجابة  على  محدودة 
كيف  معرفة  املستحيل  الشارع، ومن 
يمكن إدارة مشاكل جزء منها بسبب 

القيادة«.
ملكية  ظــل  فــي  األزمــــة  وإدارة 
صعوبة  من  يزيد  ضعيفة  دستورية 
الوضع القائم، وقد تدفع الرتب الدنيا 
إلى  املسلحة  القوات  في  واملتوسطة 

استعادة ما كان لها في وقت سابق.
املــحــدودة تحت  إن االضــطــرابــات 
والــشــرطــة  الــداخــلــي  ــن  األمـ قبضة 
حاجزا  تشكل  الحموشي،  عهد  في 
ما  فإن  ولذلك،  الجيش،  تدخل  ملنع 
في  إي«  آي.  »الــســي.  إليه  أشـــارت 
انتقال العرش انتهى إلى بناء معادلة 

يتقدم فيها األمن الداخلي ملنع األمن 
في  التأثير  أو  اإلدارة  من  العسكري 

املرحلة الحالية.
ورغـــــــــم اســـــــتـــفـــحـــال األزمـــــة 
االقتصادية، هناك شعور بأن تخوف 
املغرب،  تــجــاوزه  إي«  آي.  »الــســي. 
وجود  على  تؤكد  تقارير  وجود  رغم 
يرغب  لم  جهة،  فمن  املخاوف،  نفس 
إضراب  أي  في  التورط  في  الشعب 
شامل لكل اململكة، وال يسمح النظام 
كــل جهاته  فــي  ــة  ــصــرام ال بــنــفــس 
الترابية، لوجود خاصة استخبارية 
يمكن  الجيش  أن  مفادها  أمريكية، 
أن يتدخل في أي اضطراب، وهو ما 
الحظه الجميع في آخر تدخل له ضد 
مباشرة  أعطت  التي  فاس  انتفاضة 
إفران،  مشاورات  حسب  للمعارضة، 

الحق في تشكيل الحكومة.
فــبــرايــر   20 ــجــاجــات  احــت فــفــي 
إلى  الجيش  حياد  انتهى   ،2011
الثانية  املوجة  وفي  جديد،  دستور 
طابعا  أخذت  وقد  االحتجاجات،  من 
الريف،  اجتماعيا وجهويا في حراك 

تسلمت املخابرات الداخلية والشرطة 
تسمح  ال  كي  الحسيمة،  ملف  إدارة 
الساح،  حملة  من  آخــر،  طــرف  ألي 

بالتدخل.
ــة الــجــيــش  ــ ــدول ــ ــدت ال ــعـ ــد أبـ ــق ل
الحساسة،  املهمات  هذه  عن  والدرك 
املوروثة  املسافة  نفس  على  للحفاظ 
القاقل  ــني  ب الــثــانــي  الــحــســن  ــن  ع
املسلحة  القوات  وبــني  االجتماعية 
امللكية، وهي التي حسمت نزاع الريف 
وانتفاضات  الخمسينات  نهاية  في 
الحس  ــزال  ي وال   ،1990 إلــى  ــدن  امل
على  يتفوق  املطالب  في  االجتماعي 
والحرب  السوفياتية  الشيوعية  عهد 
إي«  آي.  »الــســي.  وتعتقد  الــبــاردة، 
إلى منتصف سنة 1982، أن نهوض 
الصغار،  الضباط  عبر  يساري  نظام 
الواليات  وأجهضت  ممكنة«،  »حالة 
املتحدة هذا السيناريو، ألن مثل هذا 
الخيار يمس بمصالحها في املنطقة.

ثوريا  نظاما  »إن  الوثيقة:  تقول 
جذريا هو األقرب إلى خافة الحسن 
تطرف  فيما  ــه،  ــوت م بــعــد  الــثــانــي 

املجموعات اإلسامية يتحدى شرعية 
هذه  أن  غير  السادس)2(،  محمد 
املجموعات تفتقر إلى قيادة كاريزمية  
قوية، وغير مهيأة بشكل كاف لصفقة 

حول السلطة مع النظام.
وحـــاولـــت الـــدولـــة صــنــاعــة هــذه 
الــكــاريــزمــا فــي شخص بــن كــيــران، 
وحراك  العربي  الربيع  أزمة  لتجاوز 
قالته  مــا  لكن  املحلي،  فبراير   20
إلى  االفتقار  حول  إي«  آي.  »السي. 
نعت  إضــافــة  مــع  كاريزمية،  قــيــادة 
في  محدودة  الصفقة  جعل  »قوية«، 
ظل دستور جديد، ولذلك، فإن تحول 
االنقاب املجتمعي إلى نزعة يسارية 
الجديد  التحدي  هو  املؤسسات،  في 
واسع  بشكل  اململكة  تعيشه  ــذي  ال

وعميق.

 المغرب يعيش االنتقال ولم يتحول 
إلى أزمة مع الحسن الثاني 

الحامي  يعد  تقليديا  عــرشــا  إن 
بالنسبة لألمة وللعائلة العلوية، وهو 

عبد الحميد العوني إعداد:

من تاريخ 20 غشت 1983، بدأ الحسن الثاني، وعمره 52 سنة، يف انتقال العرش إلى ابنه سيدي محمد، عبر مجلس البيعة، مكون من 13 شخصا، 
وكان مهما لدى امللك الراحل وقف إطالق النار يف الصحراء، وتسليم املعارضة حكومة تبارك قيادته العسكرية واألمنية للمملكة، لتأمين التحول 

خوفا من املرض أو االغتيال، طبقا للفقرة األولى من التقرير السري لـ»السي. آي. إي« تحت الرقم 10491 لسنة 1982 واملرفوع عنه السرية يف 
الثاني من أكتوبر عام ألفين وثمانية. 

وتبعا ملا وثقه األمريكيون، فإن نفس الخطوات يمارسها كل ملك لخالفة ابنه للعرش، ومنذ 19 سنة، بدأ ولي العهد يف املغرب بكشف 
الثوابت السياسية التي سيعتمدها حكمه، ويعد محمد السادس استمرارا ألبيه الحسن الثاني، من خالل نقطتين: االعتدال الديني والقرب من 

الغرب، ومن املهم أن القانونيين هيمنوا ىلع مجموعة محمد السادس، ويف وقت الحق نافسوا ىلع السلطة، وفعال أطلقت هذه املجموعة 
مفهوما جديدا للسلطة إلدارة الوضع االنتقالي للمملكة، قبل أن يؤول األمر إلى إدارة صديقه علي الهمة، املوظف السامي السابق يف الداخلية، 

ويستقر األمن عند مستشاره الحموشي الذي تسلم إدارة األمن الداخلي واملخابرات الداخلية من خالل مديريتين عامتين.
وانسحب القانونيون من محيط امللك محمد السادس لصالح األمنيين، الذين يرسمون سيطرتهم ىلع مستقبل العرش العلوي، وقد سببت هذه 

الهيمنة يف إذكاء االحتجاجات، وحسب رأي »السي. آي. إي«، فإن هذه االحتجاجات غير مؤثرة، حسب رأيها الذي يعود إلى 38 سنة مضت، حيث 
تجاوز املغرب سيناريو التحول عبر االنقالبات العسكرية، بعد عشر سنوات من انقالب أوفقير، حيث ظهرت طاعة واضحة لكبار الضباط، ولم يعد 

هناك معنى لخالفة أسلوب أوفقير يف الجيش، لتكون خالفة امللك تحت درجة تأمين عالية.
وتعترف »السي. آي. إي« بضعف معلوماتها حول الضباط املغاربة ومواقف الضباط الصغار، والشباب تحديدا، تجاه املشاركة يف التحول الذي ال 

يزال شائكا يف املغرب.
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اأ�ضرار انتقال 
العر�ش اإىل امللك 

حممد ال�ضاد�ش



تسود  قاعدة  إلهي،  حق  األصــل  في 
شرعية  وتدعم  املغربي)3(  املجتمع 
امللك، وقد اعتمد الحسن الثاني على 
أحكامه  وكتب  قــدم  الــذي  الدستور 
وتحقيق  املــلــكــي،  الــنــظــام  لحماية 
ــوفــاة أو  انــتــقــال نــاعــم فــي حــالــة ال

التنازل.
وكان واضحا أن الواليات املتحدة 
الحسن  تــنــازل  تــداولــت  األمريكية 
الثاني عن العرش لنجله  األكبر سيدي 
الثمانينات،  منتصف  خــال  محمد 
وتوقف  البصري  إدريس  تأثير  لكن 
يساهما  لم  الصحراء،  في  الحرب 
واشنطن  وقــدرت  الخطوة،  هذه  في 

»سيناريوهات ما بعد التنازل«.
الثاني  الحسن  أن  التقرير  ويرى 
رغم  للتنازل،  صورية  بترتيبات  قام 
لخافة  مهيئا  كان  »سيدي محمد  أن 
صغيرا«،  كــان  منذ  الثاني  الحسن 
قــاعــات  ــي  ف ــوقــت  ال معظم  كـــان  إذ 
السفارة  تقرير  حسب  الدرس)4(، 
أن  موضحة  الــربــاط،  في  األمريكية 
 ،1981 نونبر  في  فاس  قمة  أعمال 
إلى  محمد،  سيدي  حضور  كشفت 
حفيظ  ــوالي  ــ م الــجــنــرالــن  ــب  جــان
العلوي والدليمي في مباشرة ملفات 

حساسة.
هذه  في  الثاني  الحسن  قرر  وقد 
»حليف  عــلــى  االعــتــمــاد  الــظــروف، 
منتخب  برملان  في  متمثل  عمومي« 
كي  امللكية،  ملساعدة  شفاف  بشكل 
سلطة  أي  البيعة  مجلس  يمارس  ال 

حقيقية.
انتقال  جعلت  الــتــوازنــات  ــذه  وه
املعارضة  بـــإدارة  موصوال  العرش 
 1997 سنة  في  األمر  وتحقق  للبلد، 
مع عبد الرحمان اليوسفي، بعد إبعاد 
في  املستقل  األقوى  الرجل  الدليمي، 
اململكة، وفعا قاد االتحاد االشتراكي 

الوزارة األولى.
الدليمي،  أحــمــد  ــصــاء  إق وجـــاء 
الثاني  الحسن  بن  ترتيبات  ضمن 
واملعارضة، لتأمن انتقال العرش في 
أي لحظة، فالدليمي خلف أوفقير في 
الحسن  بتنازل  الدفينة  الرغبة  تلك 
ــعــرش، ووقــف  الــثــانــي البــنــه عــن ال
في  العلوي  حفيظ  مــوالي  الجنرال 
ــازل«، ونــافــس  ــن ــت وجـــه »مــخــطــط ال
إدريس البصري الجنرال العلوي في 

هذا املسعى.
عن  الــتــنــازل  فــي مخطط  وشـــارك 
ــن الــحــســن الــثــانــي إلــى  ــرش م ــع ال
الجنرال  مــن  كــل  ــســادس،  ال محمد 
كديرة  رضى  وأحمد  الدليمي،  أحمد 
جديد«.                                                                                          »ملك  في  رغبوا  آخرين  مع 
وحــســب الــبــرقــيــة األمــريــكــيــة، فــإن 
كبيرا  تأثيرا  أظهر  البصري  إدريس 
على الوضع، واندلعت في الكواليس 
على  الدليمي  وبــن  بينه  مواجهة 
مــغــرب مــا بــعــد الــحــســن الــثــانــي، 
ــان فـــي األمـــن  ــعــاون ــت ــان ي ــرجـ والـ

الداخلي ومسؤوليات اململكة.
كل  الوصاية،  مجلس  في  ورفــض 
بابا  سيدي  وولد  كدارة  إبراهيم  من 
الــنــاصــري ومـــوالي حفيظ  واملــكــي 
ــعــلــوي ومــــوالي أحــمــد الــعــلــوي  ال
واملحجوبي أحرضان، تنازل الحسن 
دافع رضى  فيما  العرش،  الثاني عن 
هلل  وعبد  الدليمي  والجنرال  كديرة 
كنون عن ملك جديد، وتحفظ أبوبكر 
بشأن  االستقال  حزب  عن  القادري 

اتخاذ أي موقف.
األســمــاء  بــعــزل  الــوضــع  وانتهى 
الثاني  الحسن  تــنــازل  ــدت  أي التي 
مــن طــرف إدريـــس الــبــصــري الــذي 
الحسن  وامللك  اململكة،  مهام  تولى 
وقد  الوطن،  خارج  والدليمي  الثاني 
حن  واضحا  البصري  إدريــس  كان 
بديل  له  ليس  »املغرب  أن  وأكد  قال 
يصير  كي  الثاني  الحسن  يساوي 
وكان  امللك«،  له  ويتنازل  العرش  له 

ملوالي رشيد 12 سنة فقط.
فا  الــســيــاســي،  الصعيد  وعــلــى 
وال  عمالي،  اتحاد  وال  مغربي،  حزب 
املعارضة  مجموعات  من  طــرف  أي 
أو  الثاني،  الحسن  تحدي  على  قادر 
املجموعات  فكل  ترتيباته،  معارضة 
أو  فيها  متحكم  إما  الضغط،  تحت 

جرى تحييدها.

لألحرار،  الوطني  التجمع  وقــدم 
جاء  كما  القصر،  من  ألوقــات  املــدار 
دورا  السري،  التقرير  في  بالحرف 
آخر يسمى »طاعة املعارضة لشخص 
الحسن  امللك  لعب  وربــمــا   املــلــك«، 
التنازل  )ورقــة  الورقة  هذه  الثاني 
مناصريه،  لكشف  الـــعـــرش(،  عــن 
كشف  الراحل  امللك  وأن  خصوصا 
يريد  ال  كان  انقابه،  في  أوفقير  أن 
العرش  نقل  بل  جمهورية،  تأسيس 
السيناريو  وهــو  العهد،  ولــي  إلــى 
خصوصا  يحاربه،  امللك  بقي  الــذي 
ملكا  أرادت  الــتــي  املــعــارضــة  ــدى  ل
البيعة،  مجلس  وصاية  تحت  جديدا 
لتحقيق  املــغــربــي  الجيش  وبــدعــم 

االنتقال وبناء ملكية ثانية.
وحاول االتحاد االشتراكي للقوات 
الحضرية  الطبقات  ممثل  الشعبية، 
على  الضغط  فاشل،  بشكل  الدنيا، 
في  اجتماعي  تحول  أجل  من  امللكية 
ألنه  ثقل،  له  الحزب  وهــذا  اململكة، 
الصوت املؤثر في ترتيبات مغرب ما 

بعد الحسن الثاني.
»السي.  قالتها  الخاصة،  وهــذه 
ــاة  وف مــن  ســنــة   17 قــبــل  إي«  آي. 
آخر  في  جــر،  وقــد  الثاني،  الحسن 
فيما  تسوية،  إلى  االتحادين  عمره، 
فــي نظرنا  الــشــيــوعــيــون  يــكــن  »لــم 
تقول  محمد«،  سيدي  لنظام  عاجا 
إخراج  الوضع  هذا  ويفسر  الوثيقة، 

علي يعتة من املشهد.
فلديهم  لإلسامين،  وبالنسبة 
املحفز لتوليد معارضة ضد ترتيبات 
لردع  درعــا  وكانوا  العرش،  انتقال 
مطلب اليسار في تنازل امللك الحسن 

الثاني البنه البكر سيدي محمد.
البصري جزء  إدريس  استثمر  لقد 
ليس ملعارضة  الطيف اإلسامي،  من 
الدليمي  بن  املعقدة  الترتيبات  هذه 
الحزبية  واملعارضة  كديرة  ورضــى 
الحسن  ــك  ــل امل لــخــافــة  ــجــيــش  وال
الثاني، وإنما استثمر كل اإلسامين 
كل  وفي  الجامعات  في  اليسار  ضد 

مواقع التأثير.
ــون حــلــفــاء  ــيـ ــامـ ــن اإلسـ ــك ــم ي لـ
مدافعن  بــل  فــقــط،  البيروقراطية 
فكر  إن  الثاني،  الحسن  عن  شرسن 
في  حدث  كما  بديل  أي  في  الجيش 
إلى  اصطفت  وقد  أوفقير،  محاولة 
دستورية  ملكية  في  املعارضة  جانب 
الثاني،  الحسن  نظام  عوض  جديدة 
ملكية  إلى  العرش  انتقال  لتسهيل 
تسود وال تحكم، وهذه آخر محاولة 

من داخل النظام للتحول. 
من  اإلســامــي  الــصــف  يخلو  وال 
الثاني  الحسن  لتفسير  رافــضــن 
ــل عـــارضـــوا املــلــكــيــة،  لـــلـــقـــرآن، بـ
هذه  سحق  في  الراحل  امللك  ونجح 
باستثماره  الراديكالية،  التوجهات 
فانقسمت  املؤمنن،  إلمــارة  الجيد 
للنظام  املنتقدة  اإلسامية  الجماعة 

على نفسها.
إمارة  يترك  أن  للعرش  يمكن  وال 
ــغــرب، ومن  املــؤمــنــن فــي قــيــادة امل
تحالفا حدث  أن  نعرف  أن  الخطورة 
بن من يسميهم التقرير »األصولين 
اإلســـامـــيـــن« وبــــن »مــجــمــوعــة 
في  السلفين  أو  األرثــوذوكــســيــن« 
تنتقل  ال  كي  املؤمنن  إمارة  رفضهم 
وكان  الثاني،  الحسن  بعد  ما  إلــى 
نجاحا باهرا للقصر، عندما استطاع 
االتحاديون  االشتراكيون  يورث  أن 
إمارة املؤمنن للملك محمد السادس 
اإلسامية،  الحساسية  كل  عن  بعيدا 
الثاني  الحسن  ــاة  وف ترتيبات  في 

سنة 1999.
وجاء فصيل من الحركة اإلسامية 
لتثبيت هذه اإلمارة في حراك شعبي 
التحدي  هذا  ليكون  آخــر،  عقد  بعد 

وليد ترتيب دام 27 سنة كاملة.

 تصفية »الباقي من خط أوفقير« في 
الدولة المغربية من خالل مناورة 

التنازل عن العرش
 

ــذة  ــاف ــة دوائـــــر ن ــدولـ أقــصــت الـ
ملسألة  قبولهم  بسبب  ورجــــاالت، 
البكر  البنه  الثاني  الحسن  تنازل 
إدريس  اعتبره  ما  وهو  العرش،  عن 

لخط  استمرارا  وحلفاؤه  البصري 
تغيير  يريد  الذي  الدولة،  في  أوفقير 
العلوي  العرش  وبقاء  امللكية  رأس 

مستمرا.
من  الدولة  الثاني  الحسن  وطهر 
في  الراغبن  الشخصين،  خصومه 
أن  ورأى  بــدونــه،  امللكية  استمرار 
»هذه هي فرصته الوحيدة في إعادة 
العرش«.                                                                                   انتقال  قبل  املشهد  ضبط 
وفي حساب واحد، حسم القصر بن 
الحسنين أو الديمقراطية الحسنية، 
أحمد  مــوالي  عنها  يكتب  كــان  كما 
املناصرين  امللكين  بــن  الــعــلــوي، 
بل  بشخص،  املتعلق  غير  للعرش 
عبر  الــشــعــب  طــمــوحــات  بتحقيق 
تغيير  خال  من  الشاملة  الدمقرطة 
جذري يساهم فيه الجيش والشعب.

انتصار  الوضع،  هذا  نتائج  ومن 
البصري  إلدريـــس  الثاني  الحسن 
ــرة،  ــدي ــد رضـــى ك ــم مــســتــبــعــدا أح
توازنات  في  حاسما  حدث  ما  وكان 
امللك  هندستها  ــاد  أع التي  الــقــوى 
االتحاد  بن  مصالحة  بعقد  الراحل، 
االشتراكي وإدريس البصري، إلدارة 
من  للعرش  الناعم  االنتقال  حكومة 

األب إلى االبن، وفي الوفاة ال غير.
وتكرر هذا املشهد في فصل حلفاء 
امللكية عن حلفاء امللك، إلدارة الوضع 
الحسن  مع  كان  فمن  حاسم،  بشكل 
الثاني ينتهي معه، ومن كان محايدا 
يدير  للعرش  استراتيجيا  ومناصرا 

االنتقال ثم يبتعد.
الزمن  يكون  أن  يمكن  املغرب،  في 
ــظــام دون  ــن ال لــدمــقــرطــة  ــي  ــذهــب ال
عــبــر مرحلة  املـــرور  هــو  إســقــاطــه، 
منتخب  مجلس  يقودها  انتقالية 

بوصاية مجلس البيعة.
إلى  البيعة  توسيع  دقيقا  ــان  وك
 ،1999 توقيع قادة الجيش في سنة 

حول  الصعب  التراكم  هذا  لتجاوز 
التنازل،  مسطرة  عبر  العرش  انتقال 
ــدم آخـــرون  ــق ــال وت حــيــث ذهـــب رجـ
ــاورة  ــن الـــقـــرار، ألن امل ــرة  ــ إلـــى دائ
الرحل  امللك  فأحرج  مباشرة،  كانت 
نقل  أعلن رغبته في  أصدقاءه عندما 
دفع  نعم  قال  فمن  ابنه،  إلى  العرش 
من  أكثر  حسنيا  كــان  ومــن  الثمن، 

الحسن الثاني واصل مهامه.
لــقــد كـــان املــلــك الــراحــل مــنــاورا 
بشكل  الضغوط  ويــديــر  ونــاجــحــا، 
لتنازل  ترتيبات  داخل  ومن  مباشر، 
ملكي،  الكل  أن  معه  الــعــرش  أدرك 
)من داخل املجتمع  والقلة جمهورية 
عسكري،  كقائد  قوته  مركزا  املدني(، 
ــتــن انــقــابــيــتــن في  بــعــد مــحــاول

السبعينات.

 لم يكن الحسن الثاني يدير الجيش، 
بل قائدا ألمنه الخاص، من الحرس 

الملكي والدرك الملكي والمظليين، 
إلى جانب تشكيالت يقودها مباشرة، 

آخرها »الفرقة 19«

ملكية  مؤسسة  أصبح  الجيش  إن 
ولذلك  للملك«،  ومطيعة  »محافظة 
أي  فــي  الدليمي  أحمد  دعــم  رفــض 

تحول على صعيد رأس الدولة.
الــقــوات  تصبح  أن  مهما  ــان  وكـ
منسجمة«  »مؤسسة  امللكية  املسلحة 
)الذي  الدليمي  رأي  على  تتفرق  ال 
قال بتقاعده إن تنازل الحسن الثاني 
يتقدمه  آخر  ورأي  العرش()5(،  عن 
ــوي، وانــتــهــى  ــل ــع مـــوالي حــفــيــظ ال
الحسن  امللك  تنازل  حــول  الخاف 
ــعــرش،  ــثــانــي مــن عــدمــه عــلــى ال ال
العقيدة  بناني  الجنرال  وحد  وفعا، 

العسكرية حول قائده.
وال تزال »السي. آي. إي« تعتقد أن 

على  الختافها  مجموعات،  الجيش 
والثروة،  والجهات  األعمار  صعيد 
الوضع  على  الضباط  كبار  ويجمع 
يضمن  ــذي  ال )الستاتيكو(  القائم 
أو  السياسة  عن  بعيدا  االمتيازات 

تسييس الدفاع الوطني.
ــإن الــضــبــاط  ــوم، فـ ــم ــع ــى ال ــل وع
الشباب أكثر موهبة وتقنية، وحاليا، 
هناك جيل عسكري ال يناقش الطاعة، 
اإلجباري،  التجنيد  في  ناحظه  كما 
ويحاول االنفتاح على التقنية األكثر 

تقدما.
إي«،  آي.  ــســي.  »ال طــرحــت  وقــد 
القرن  ثمانينات  في  لتقديرات  تبعا 

املاضي:
1( التنازل اإلرادي عن العرش من 
طرف امللك الحسن الثاني إلى سيدي 
محمد، وحسب الواليات املتحدة، فإن 
بالسلطة،  متشبث  الثاني  الحسن 
ــرض حــاد ال  ــن يــتــنــازل إال فــي م ول
يقدر معه إتمام واجباته كملك، وكما 
يظهر، فإن الحسن الثاني كان يحركه 

إحساس كبير بالواجب.
الحالة  ــذه  ه فــي  ــيء  ش كــل  إذن، 

متعلق بصحته.
املـــرض،  أو  املــفــاجــئ  ــوت  املـ  )2
ملحاوالت  تعرض  الثاني  والحسن 
اغتيال، وفي الظروف املفاجئة، كانت 
لتنصيب  منجزة،  ــطــوارئ  ال خطة 
ويشرف  يقودها  ملكا،  محمد  سيدي 
عليها الجنرال موالي حفيط العلوي، 
وهذه املجموعة تقود السلطة، وتقف 
في وجه الجنرال الدليمي الذي لديه 
في  مباشر  تدخل  ولــه  استقالية، 
وكل  واألمــنــي،  العسكري  الجانب 
بل  القصر،  من  نابعة  ليست  قوته 
ولذلك،  امللكية،  املسلحة  القوات  من 

فالعرش معرض إلرادته.
األمريكين،  املاحظن  كل  ويؤكد 
رجل  »الدليمي  أن  التقرير،  حسب 
املساس  إلى  يوما  يسع  ولم  مطيع 
في  ــك  ذل لــه  يشفع  ــم  ول بامللكية«، 
تأكد  حن  وحياته،  مساره  حماية 
الثاني  الحسن  امللك  عارض  من  أن 
استخبارات  قيادة  ربــح  تنازله  في 

اململكة.
»السي.  توصيات  في  مهما  وكان 
السادس،  محمد  يقود  أن  إي«  آي. 
بفريق  حكمه،  ســنــوات  بــدايــة  منذ 
منسجم، لذلك، أقال إدريس البصري، 
وجودهم  رغم  فريقه،  عناصر  ووحد 
كمجموعة عمل منذ املدرسة املولوية، 
وأكدت املخابرات األمريكية في نهاية 
هذا  على  املاضي،  القرن  تسعينات 
من  السلطة  انتقال  إلنجاح  الثابت، 
طاقم الحسن الثاني إلى طاقم محمد 
بترتيبات  تتعلق  فاملسألة  السادس، 
سيدي  »مملكة  التقرير  يسميه  ملا 

محمد«.
3( االنقاب، لكن فشل أوفقير في 
املوقف،  عقد  امللك،  اإلطاحة بصديقه 
والجيش  األحــزاب  بن  االتفاق  ألن 
كان حول اإلبقاء على امللكية وإبعاد 
العسكر،  وبمساعدة  الثاني،  الحسن 
دستورية  ملكية  إلى  التحول  ينتهي 

تسود وال تحكم.
لم يكن للحسن الثاني أي مجال لو 
ناور  ما  فإن  ولذلك،  التنازل،  اختار 
التمييز بن فئتن من  القصر في  به 
إيقاع الجانب املدني،  امللكين، سهل 
ممثا في املعارضة وتحديدا االتحاد 
االشتراكي  االتحاد  ووريثه  الوطني 
فانتهى جنراالت  دون سند عسكري، 
الحسنية  الفئة  وبقيت  ــرش،  ــع ال
خادمة الستقرار املغرب بشكل مؤثر، 
استهدف  الثاني  الحسن  امللك  ألن 
ــجــيــش بــتــوصــيــة من  ــســجــام ال ان
امللك محمد  آي. إي«، ودعت  »السي. 
لربح  فريقه،  انسجام  إلى  السادس 

رهان انتقال العرش.

 الحسن الثاني أسند أمنه الشخصي 
إلى الحرس الملكي وفريق المظليين 

والدرك الملكي، وبقيت نفس 
المعادلة األمنية تحميه لـ 15 سنة 

في  مفاجئة  حــادثــة  ألي  يمكن  ال 
تكون  أن  للقصر  األمنية  املنظومة 
خارج الضباط الشباب، وقد زاد عمر 
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يف تقرير رسي خاص بمخابرات الواليات المتحدة األمريكية، تطرقت واشنطن إىل 
مسألة االنتقال أو الخالفة يف العرش العلوي، وأن تنازل الحسن الثاين لمحمد 

السادس عن العرش، كانت مسألة واردة يف التقديرات االستخبارية بثمانينات 
القرن المايض، لكنها وبدعم من إدريس البرصي، أصبحت مستبعدة يف دوائر القرار.

ويف فقرة مستقلة، أكد التقرير أن »التنازل كان صوريا«، وأن »سيدي محمد كان 
مهيئا منذ طفولته لخالفة الحسن الثاين«، حسب تقارير السفارة األمريكية بالرباط.

واعترب الحسن الثاين أن من وافق عىل تنازله عن العرش، هو استمرار لخط أوفقري 
داخل المؤسسات، ويف المعارضة، وجرت التصفية عرب هذه المناورة بقدر واسع يمزي 

بني الحسنيني، يتقدمهم موالي أحمد العلوي، والذي أطلق عىل ما يعيشه المغاربة 
»الديمقراطية الحسنية«، فيما نارص آخرون العرش يف مصالحته مع الشعب من 

خالل مجلس نواب شفاف تحت وصاية مجلس البيعة، لقيادة ملكية ثانية.

تنازل الحسن الثاين لمحمد السادس عن العرش 
أوردته  » اليس. آي. إي« يف تقريرها الرسي تحت 
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وحسب نفس التقرير، فإن »الدليمي أكد يف مناسبات عديدة، أنه سيتقاعد إن لم 
يعد الحسن الثاين ملكا«، ولم يشفع له ذلك، ونجح الذني عارضوا الملك الحسن 

الثاين، فكانوا حسنيني أكرث من الحسن الثاين، يف إقصائه.

إدريس البصري .. 
قائد فصل الحسنيني عن 
امللكيني يف مناورة تنازل 
امللك الحسن الثاني عن 
العرش بداية ثمانينات 

القرن املاضي.

الدليمي



وفاة  بعد  سنة   15 الشباب  هــؤالء 
خــارج  فأصبحوا  الثاني،  الحسن 
هذه الحساسية، قبل أن يخلفوا جيل 
الجنراالت القادة، عروب وبنسليمان.
الصارمة  األمنية  الترتيبات  وهذه 
انتقال  سهلت  الثالثة،  األجهزة  من 
أمنيا  جيال  تصنع  أن  قبل  العرش 
أي حركة  عن  كليا  املغرب  يبعد  آخر 

عسكرية ضد امللك.
ضابط  أي  حرمان  عدم  املهم  ومن 
وإن  القصر  حماية  إلى  العودة  من 

بعد مدة قصيرة أو طويلة.
بشباب  الوصول  يمكن  ال  وحاليا، 
إلى موقع املسؤولية الكبرى في أمن 
الدولة والعرش، وقد فكك الدليمي كل 
املسلحة،  القوات  داخل  املجموعات 
فأصبح االنضباط العسكري جزء من 

معادلة حفظ اململكة.
فيما  النجاح  حال  بأي  يمكن  وال 
حالة  فــي  إال  ــر،  ــي ــق أوف فــيــه  فــشــل 
وإجماع  النطاق،  واســع  اضــطــراب 
للعرش،  موجهة  مطالب  حول  وطني 
لذلك، ال معنى لتنازل الحسن الثاني 
ألنها  تاريخية،  كحادثة  العرش  عن 

كانت مناورة فقط.
تقرير  تفاصيل  نقل  عــن  وبعيدا 
»درع  إلى  تحول  الجيش  فإن  دقيق، 
ــذي  ــظــاره ال ــن ــثــانــي وم الــحــســن ال
وإن  القضايا«،  أصغر  عبره  يراقب 
اضــطــرابــا واســعــا هــو الـــذي يدفع 
وتشرف  للتحرك،  املسلحة  القوات 
التوتر  إبقاء  على  ــدرك  وال الشرطة 
علما  لـــإدارة،  قابلة  مستويات  في 
أقــوى،  أصبحت  القصر  قــدرة  بــأن 
حربية  صناعة  الصحراء  حرب  ألن 
وال  الثاني،  الحسن  للملك  خالصة 
في  مــعــه  ــذيــن  ال لــلــجــنــراالت  يمكن 
من  سياسية  مخارج  إدارة  القيادة، 
املتقدم  إبقاء واستمرار الوضع  أجل 

للجدار الدفاعي في الصحراء.
ــي املــغــرب  ــادات ف ــق ــت وتــبــقــى االن
االقتصادية  السياسة  إلــى  موجهة 
املتبعة، وحماية فئة من الرأسماليني، 
املواطنني  مــن  املــئــات  قتل  ورفـــض 
الــدار  فــي  متظاهر  ألــف  واعــتــقــال 
تؤكد  كــمــا   ،1981 عـــام  الــبــيــضــاء 

الوثيقة األمريكية.
األمريكية  املــخــابــرات  وتتخوف 
التجنيد  جــاء  ولذلك،  الشباب،  من 
ــد مـــن تــوســيــع  ــزيـ ــاري، ملـ ــ ــبـ ــ اإلجـ
اإلسالميني،  من  وأيضا  االنضباط، 
ما سمي  بتفكيك  السلطات  وسمحت 

الخاليا، إلبعاد هذا الخطر.
البؤرتني  هاتني  حصار  ويتواصل 
ــرات األمــريــكــيــة،  ــخــاب ــن طـــرف امل م
واملحلية بشقها الخارجي والداخلي، 
زحفه  مواصلة  النظام  يقرر  أن  قبل 

األمني على باقي البؤر.
امتيازه  أدرك  ــراحــل  ال املــلــك  إن 
بإنشاء الجدار الدفاعي في الصحراء 
كقيمتني  ــار  ــنـ الـ إطـــــالق  ووقـــــف 
عسكريتني لقيادته، ومن غير املنطقي 
وقف  على  الدليمي  الجنرال  توقيع 
»السي.  وتحدد  فعزل،  النار،  إطالق 
آي. إي« سبعة أسباب اجتمعت حول 

فألغته. الدليمي، 
وال يزال املغرب لم يخرج من عنق 
الــثــورة  »احــتــمــال  بفعل  الــزجــاجــة 
عن  ننقل  كما  بالحرف،  االجتماعية« 
كبرى  مــدن  واحتجت  األمــريــكــيــني، 
املتوسطة  املــدن  إلــى  تنتقل  أن  قبل 
ــك، فإن  ــذل فــي الــفــتــرة األخــيــرة، ول
الخطر  ــي  ه االجــتــمــاعــيــة  الـــثـــورة 
وأي  للعرش،  والحقيقي  الوحيد 
فوضى ستغير املعادلة الحالية، وأن 
تحذير »السي. آي. إي« له جذور وله 
كما  واقتصادية  سياسية  حسابات 

في حالة اململكة.
ليس هناك طرف سياسي يمكن أن 
امللك كل  العرش، ويدير  ينتصر على 

الحزم  من  بكثير  املتوقعة  املخاطر 
الـــذي سبب فــي صــعــوبــات أخــرى، 
الذي  الجديد  الوضع  عن  متناسلة 
االجتماعية،  الثورة  بانشطار  ينبئ 
في  لــأمــن،  مهمة  كــانــت  وإن  وهــي 
أن  تــؤكــد  فإنها  تــحــديــدا،  التفكيك 
تخافه  ما  أكثر  االجتماعية  »الثورة 

السي. آي. إي في املغرب«.

 ال يمكن لليساريين واإلسالميين 
الوصول إلى السلطة الحقيقية بدون 

دعم الجيش 

امللكية،  بديل خارج  أال  املحقق  من 
العرش، وال تمكني  ألن الجيش يدعم 
ألي فصيل سياسي دون دعم الجيش، 

فاملسألة محسومة في املغرب.
إي«  آي.  »السي.  وصارت خالصة 
الجيش  أن  بالقول  صــرامــة،  أكــثــر 
هو  الشباب،  الضباط  من  وديناميته 
القادر على تمكني أي فصيل أو توجه 

أو رجل سياسة لقيادة اململكة.
ــف الـــجـــيـــش حـــالـــيـــا ضــد  ــقـ ويـ
حد  على  واإلســالمــيــني  اليساريني 
سياسات  أن  التقرير  ويــرى  ســواء، 
االعتدال ما بعد الحسن الثاني، تأتي 
والضباط  محمد  سيدي  تحالف  من 
امللكية،  املسلحة  القوات  في  الشباب 

وبــاقــي  الــشــرطــة  التحقت  ــك،  ــذل ول
الضروري،  التحالف  بهذا  األجهزة 
األجهزة  بني  املنافسة  أثار  متجاوزة 

في الدولة.
انتقالية  مرحلة  من  املغرب  ومــر 
بتعقيدات  سمحت  األمـــد،  طويلة 
والسلطة،  الثروة  توزيع  على صعيد 
االقــتــصــاديــة  املــشــاكــل  تـــزال  ال  إذ 
املشهد،  على  مهيمنة  واالجتماعية 
وهي إلى اآلن تحديات دائمة للعرش، 
في ظل مؤسسات هي شبه حكومات 
وزارة  »حكومة  فهناك  البلد،  فــي 
الشريف  املكتب  و»حكومة  املالية« 

للفوسفاط«.
ــة عن  ــوروث وهـــذه الــحــكــومــات امل
القيادة  من  تعزز  الثاني،  الحسن 
للقوات  االستراتيجيني  واالحتياط 
منذ  كــان  ما  وهــو  امللكية،  املسلحة 
سيدي  مع  املاضي  القرن  ثمانينات 

محمد.
نظام  قيادة  لحظة  أي  في  ويمكن 
فعال إلصالح اقتصادي شامل يقوده 
املسلحة،  ــقــوات  ال مــن  بــدعــم  املــلــك 
ومحترف  كفؤ  تكنوقراط  خــالل  من 

ومحترم، أي ليست له سوابق.
محمد  املــلــك  مــرحــلــة  واخـــتـــارت 
بدعم  اليساريني  مع  الحكم  السادس 
السلطة  فاستهلكت  الــجــيــش،  مــن 

فيهم  بمن  السياسيني،  الفرقاء  كل 
التكنوقراط مع إدريس جطو، لتصل 
إلى خالصة، مفادها أن املربع الحاكم 
في اململكة يدور بني القوات املسلحة 
واإلسالميني،  واليسار  والتكنوقراط 
هناك  وليس  العرش،  بينهم  ينسق 
من  طــرفــني  أي  يجمع  تنسيق  أي 
الجيش  بني  تنسيق  فال  املربع،  هذا 
ثان، وليس هناك تنسيق  وأي طرف 
بني  تنسيق  أو  يــســاري،  ـ  إسالمي 

التكنوقراط وباقي األضالع.
التي  ــات  ــدم ــق امل نــفــس  ــزال  ــ والتـ
النتقال  إي«  آي.  »الــســي.  طرحتها 
العرش قائمة بنفس ثمانينات القرن 
ــاءت خــالصــات  ــ املـــاضـــي، حــيــث ج

املخابرات األمريكية كاآلتي:
ســيــكــون  مــحــمــد  ســيــدي  أن  أ( 
تشددا  أكثر  الصحراء  فــي  موقفه 
دون  التشدد  يكون  وقــد  أبــيــه،  مــن 
هذه  من  جــزء  العسكرية  املواجهة 

االستراتيجية.
محمد  سيدي  يكون  أن  يمكن  ب( 
وريثا للحسن الثاني في االعتدال إال 

في هذا امللف.
تأتي  كي  الضغط،  من  املزيد  ت( 

إرادة الوصول إلى الصفقة.
عاما  الــصــحــراء  مشكل  وأصــبــح 
الضغوط  إدارة  من  يزيد  وأساسيا، 
فيه موقف القوات املسلحة امللكية من 
عزل  فإن  عليه،  وبناء  القضية،  هذه 
الثنائية  العالقات  عن  القضية  هذه 
ـ  والليبية  الــجــزائــريــة  ـ  املغربية 
السياسة،  هــذه  من  جــزء  املغربية، 
وبالتالي، فقياس القدرة على تجاوز 
فقط،  الجرأة  يتطلب  ال  الستاتيكو 
بل اإلرادة التي يرتكن إليها القصر، 
على  األمريكية  املــخــابــرات  وتعمل 
عدة  من  لقراءتها  تؤسس  مؤشرات 

زوايا:
مستقبل  رســم  عــلــى  ــدرة  ــق ال  )1

العرش. 
2( ضبط عالقات القصر مع سائر 

املؤسسات. 
3( استقصاء املواقف. 

املتشابكة،  األبعاد  لهذه  وتأطيرا 
اتــجــهــت الــســيــاســة املــغــربــيــة نحو 
على  التأكيد  مهما  وصــار  إفريقيا، 
روسيا  مع  االستراتيجية  الشراكة 
خليفة االتحاد السوفياتي، والصني، 
من  القدر  هــذا  وعلى  أخــرى،  ودول 
الجدية، يهندس سيدي محمد حركته 

على عالقاته مع فرنسا وإسبانيا.
فعال  السادس  محمد  امللك  وعــزز 
الــواليــات  مــع  العسكرية  الــشــراكــة 
ــشــراكــة االقــتــصــاديــة  املــتــحــدة، وال
وسيكون  ــي،  ــ األوروبـ ــحــاد  االت مــع 
اتفاق  على  التوقيع  الطبيعي  مــن 
سيدي  نظام  وتمتيع  الحرة  للتجارة 
محمد بنظام جوي لطائرت »ف 16«، 
وهذه اإلجراءات تدخل في املزيد من 

الضغط على البوليساريو.
مع  محمد  ســيــدي  تــحــالــف  وقـــد 
ــي، الـــذي رفض  ــراك ــحــاد االشــت االت
مع  وبعده  الصحراء،  في  االستفتاء 
اإلسالميني الذين يرفضون مساسهم 
رفضهم  قـــدر  املــغــربــيــة  بــالــســيــادة 

للغرب.
أمريكا  وربحت  القصر،  ربح  وقد 
بالعالقات  املساس  عــدم  امللك،  مع 
أصبحت  التي  املغربية  ـ  األمريكية 
املغربي  اليسار  عند  الثوابت  إحدى 
واإلسالميني املغاربة على حد سواء.
ويرتكز االعتدال في مرحلة ما بعد 
على  الحفاظ  على  الثاني،  الحسن 
مع  والعسكرية  االقتصادية  الشراكة 
الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي، 
وما عداها صوري إلى حد بعيد، من 
جهة ثانية، فإن مشكلة الصحراء تعد 
هدفني  إلى  للوصول  رئيسيا  عائقا 
للواليات املتحدة  على األقل بالنسبة 

اإلقليمي،  االســتــقــرار  األمــريــكــيــة: 
الجزائر،   مع  العالقات  تقدم  وعــدم 
وعولجتا بوقف إطالق النار وإعالن 
مع  استراتيجيا  حـــوارا  واشنطن 
عليه  ما  وإيقاع  ثقل  بنفس  الجزائر 

الحال مع العاصمة الرباط.
ــاع عن  ــدف ــت واشــنــطــن ال وحــاول
األمريكية  واألهــداف  املصالح  كافة 
الثاني  الحسن  بعد  ما  مرحلة  في 
ــي اإلقــلــيــم، وفي  داخـــل املــغــرب وف
الصفحة التاسعة من التقرير، يتأكد 
أن انفتاح املغرب على منطقة جنوب 
الصحراء والقارة اإلفريقية، هو جزء 
ما  املغربي  الدور  رؤية  يتجزأ من  ال 
بعد الحسن الثاني، ولذلك، فامللك في 
القصير،  املدى  على  يزال،  ال  املغرب 
السياسي  النظام  في  املتحكم  هو 
املغربي عبر تقنياته املجربة، وهناك 
جرد لهذه املناورات في عهد الحسن 
تسد«  »فرق  من سياسة  تبدأ  الثاني 
في  التحكم  و»محاولة  و»االحتواء« 
من  يعاني  املغرب  ألن  املــعــارضــة«، 
واقتصادية  اجتماعية  حقة  مشاكل 
تنتهي  ال  قضية  ظل  في  وسياسية، 

)الصحراء(.
ــظــرف بشكل  ال ــاد، فــي هـــذا  وســ
عن  الــثــانــي  الحسن  بحث  ــع،  واسـ
بقاء  ألن  الداخلي،  األمــن  استدامة 
وإن  امللكية  بقاء  هو  الثاني  الحسن 
وبعد  الشعب،  مطالب  تتحقق  لــم 
التنمية  تحقيق  عدم  تواصل  وفاته، 
املطلوبة، في فصل تام عن تأثير هذا 

النقص على صورة امللكية.
فعالة  ليست  االستراتيجية  وهذه 
نظام  أي  ألن  املتوسط،  املــدى  على 
مستوى  مــن  يــزيــد  أن  البــد  جــديــد 
اللبرلة والالتمركز لإدارة والسلطة، 
تبعية  عــلــى  الــنــظــام  ــراف  ــ إش ألن 
فيما  أبعد،  يذهب  للملك  املؤسسات 
إطار  في  الدمقرطة  من  املزيد  يجب 

السياسية. الحرية 
إي«  آي.  »الــســي.  اقترحت  ــد  وق
ملستقبل  الصحراء  في  ذاتية  سلطة 
دمقرطة  يخدم  إجــراء  وهو  املغرب، 
لكن  القرار،  دوائر  تقر  كما  اململكة، 
تنازع  الجديدة  األمنية  املؤسسة 

خالصات املخابرات األمريكية.
لــقــد مــكــن الــحــســن الــثــانــي ابنه 
مربعات  نــفــس  مــن  محمد  ســيــدي 
أكبر،  بسرعة  األمور  وتسير  القوة، 
قررتها  التي  الخطوات  الحظنا  إذ 
انتقال  لـ»تأمني  االمريكية  املخابرات 
عبر  امللكية  تمكني  ألن  ــرش«،  ــع ال
من  فيها،  محسوم  مسألة  الجيش 
واقع أن األمن الداخلي هو من يدير 
وأن  الثاني،  الحسن  بعد  ما  اململكة 
سلطاته ونفوذه تقوى بشكل واسع، 
بأمرين: ال تحديات  فاملسألة مؤطرة 
ــات  ــحــراك أمــــام الـــعـــرش ســـوى ال
االجتماعية، وال بد من تقوية أجهزة 
هذه  تصل  ال  كــي  الــداخــلــي  األمـــن 
وتعدد  اضطرابات،  إلى  الحراكات 
فهي  صوريتها،  رغــم  الــشــراكــات، 
التي  الخارجية  املــنــاورة  من  جــزء 
تخدم موقف »الستاتيكو« في قضية 

الصحراء.
يحتوي  أن  للمغرب  يمكن  وال 
الصحراء  فــي  مــواجــهــة  تــحــركــني: 
التنموية،  املطالب  ضد  ومواجهة 
وبالتالي، سيكون من مخارج اللعبة 
في املغرب، فصل التقصير الحكومي 
األحزاب  في  التحكم  مع  القصر،  عن 
القدرة  ــذه  وه السياسي،  ــقــرار  وال
متأخر  املغرب  ألن  مستقبال،  ممكنة 
ثمانينات  في  منه  مطلوبا  كان  عما 
القرن املاضي، ولذلك، فالغرب يعرف 
بشكل  املستدامة  األزمــة  إدارة  أن 
في  ناجعة  تكون  لن  تقنية  مستدام، 

القريب. املستقبل 

هوامش
  1- information available as of 2 August 1982 has
 been used in the preparation of report morocco’s,
 the succession issue aproved for release 2/10/2008:
 CIA-RDF83S00854R 0001001 40002 -9, ssecret,
NESA 82 - 1049, August 1982, copy 350.

 2- (a fundamentalit revolutionary regime in the
 least likly government to come to power after
 Hassan dies, al thought  the extremist religious
 groups would challenge the legitimacy of Sidi
 Mohammed, they lack a strong charismatic leader

 and are not sufficently well organized to make a
succesful bid of power), p: I.

 3- (the concept of nule by divine right pervardes
 Moroccan society and is often used to buztress his
 legitimacy).

 4- (the puplis work hard and are in class almost
all day).

 5- (Dlimi, he has suggested on several occasions
 that he probably would retire if Hassan were no
longer king).
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لمعرفتها الدقيقة برهانات القرص العلوي ورجاالته وجرناالته، أكدت خالصة 
»اليس. آي. إي« أن »سيدي محمد أكرث تشددا من أبيه يف قضية الصحراء«، وهو 

ال يتجاوز العرشني سنة، وترى أن »حل هذه القضية سزيداد تعقيدا بعد وفاة 
الحسن الثاين«.

والتشدد عىل شفا المواجهة العسكرية، تكتيك بدأ مبارشة مع تقاعد جرناالت 
الحسن الثاين ووصول الجرنال الوراق لمنصب الرجل الثاين يف القوات المسلحة 

الملكية، ويبقى خيار الحرب أقرب من خيار الحل السلمي لهذه القضية.

المخابرت األمريكية يف تقريرها الرسي تنبأت 
بتشدد سيدي محمد )محمد السادس( 

يف موضوع الصحراء 

الوراق

املواجهة العسكرية جزء ال يتجزأ من مرحلة ما بعد الحسن 
الثاني.وال يمكن حاليا استمرار معادلة »الستاتيكو« الداخلي 

و»الستاتيكو« يف الصحراء، التي بناها الحسن الثاني مباشرة بعد 
وقف إطالق النار. وستكون الحرب حاسمة للوصول إىل الحدود 
الدولية مع الجزائر، لذلك، ستكون السياسة »عدوانية«، بتعبري 

»السي. آي. إي« يف الصحراء.

المخابرت األمريكية نجحت 
يف تحديد معالم المرحلة 

الحالية منذ ثمانينات 
القرن المايض.



... منعت السلطات األمنية بمدينة 
الدار البيضاء، يوم السبت األخير، 
»التيفوات«  إدخــال  من  »اإللترات« 
خالل  الخامس  محمد  مركب  إلــى 
اللقاء الذي جمع الرجاء الرياضي 
الجولة  برسم  التونسي،  بالترجي 
اإلفريقية،  األبطال  لعصبة  األولــى 
التي  املختلفة  للتأويالت  تفاديا 
»التيفوات«  هــذه  رسائل  تحملها 

بدون أن يعلم حاملوها مغزاها...
املباراة  شك  وال  تابع  الجميع 
ضد  ــوداد  ال جمعت  التي  الرائعة 
نونبر   23 السبت  يــوم  ــرجــاء  ال
ــرب،  ــع ــرســم كـــأس ال ــي، ب ــاضـ املـ
انتهت  التي  الغزيرة  واألهـــداف 
الـشـيقـة  املـبــاراة  هــذه  بــها 
بل  الحظ،  كذلك  والجميع   ،)4-4(
حملت  التي  بـ»التيفوات«  تفاجأ 
تحمل  والتي  اللقاء،  انطالق  قبل 
ــة،  ــراهــي ــك ــارات الــعــنــف وال ــعـ شـ
من  ذلــك  »مستلهمني«  والتعذيب، 
أورويــل  جــورج  اإلنجليزي  ــة  رواي
وهي   ،»101 »الــغــرفــة   ،»1984«
كل  عــرف  الــتــي  ــســوداء  ال الغرفة 
والتنكيل،  التعذيب  زارهـــا  مــن 

ــة،  ــرواي ال صــاحــب  وهـــــي حسب 
لدكتاتوريي  رسالة 

األربعينات،  فترة 
انتقد  مـــن  لــكــل 
ليكون  حكمهم، 
مـــصـــيـــره هــو 

أبــــــــشــــــــع 
الـــعـــذاب، 

تصل  التي  الالإنسانية  واملعاملة 
في بعض األحيان إلى غسل الدماغ 

وقطع أعضاء الجسم.
ترى، ما عالقة مباراة في كرة القدم 
التي من الواجب أن تتسم بالروح 
الرياضية بني الجماهير والالعبني، 
التي  األخيرة  الشعارات  هذه  بكل 
حملها هؤالء الشباب، والتي تتسم 
وصلت  وهل  والسادية؟  بالكراهية 
املستوى  هذا  إلى  »اإللترات«  هذه 
أمــام  وكأننا  والثقافي،  الفكري 
وروايته  بيكيت  سامويل  حفدة 
أو  الرائعة،  غودو«  انتظار  »في 
دوستويفسكي  الــروســي  الكاتب 
»اإلخــوة  العاملية  روايته  في 
فيكتور  أو  كـــارامـــازوف«، 
هوغو وقصته »البؤساء«؟
ننكر  ال  ــا  ــن ه ــن  ــح ن
بــأن هــنــاك الــعــديــد من 
واملناصرين  املشجعني 
مستوى  على  يتوفرون 
أطر  بينهم  ومــن  عــال، 
لكن  بها،  نفتخر  عليا 

مثل  يــفــكــرون  ال  الــحــظ،  ولحسن 
شك  وال  املدفوعني  الشباب،  هؤالء 
»الخاليا النائمة«،  من طرف بعض 
التي تشكل خطرا كبيرا على الوطن، 
خير  املشجعني  هؤالء  في  ووجدت 
وسيلة إليصال رسائلها العدوانية 

والتهديدية ملن يهمهم األمر.
السياسي  التأطير  غياب  ففي 
الــذي  ــراغ  ــف ال ظــل  ــي  وف السليم، 
وانشغال  الشباب،  هؤالء  يعيشه 
الضعيفة،  السياسية  أحــزابــنــا 
باقتسام كعكة املناصب الحكومية، 
الذي  املالي  الدعم  على  والتهافت 
الوطن  هــذا  ــداء  أعـ يجد  تتلقاه، 
بأفكار  شبابنا  لتسميم  الفرصة 
وخلق  العنف  على  تحث  خبيثة، 
ــذا الــوطــن  ــني أفــــراد هـ الــفــتــنــة ب

املسالم.
هو  نقول،  ما  على  مثال  وخير 
الفيلسوف،  األملاني  املــدرب  كلمة 
يورغن كلوب، مدرب لفربول، خالل 
العالم:  في  مدرب  كأفضل  تتويجه 
يستمتع  لعبة  مجرد  القدم  ))كرة 

ال  أســبــوع،  كل  نهاية  الناس  بها 
هذا،  غير  تضيفه  أن  يمكن  شــيء 
لن تحل مشاكل الفقراء والالجئني، 
ــا، ولـــن تــأتــي  ــروبـ ــف حـ ــوق لـــن ت
أمواال  نحن  نتلقى  بالديمقراطية، 
كثيرة لننسي الناس في تعاستهم 
ليصرخوا  ندفعهم  دقيقة،  لتسعني 
ــؤدي  ويــهــتــفــوا حــتــى يـــهـــدأوا، ن
وظيفة فقط... وعلى الناس العودة 
صافرة  سماعهم  بمجرد  لحياتهم 
الحكم. الحياة ال تتوفر على »جلد 
مدور« أي على الكرة(( انتهى كالم 
الفيلسوف الحقيقي، يورغن كلوب.
لكل  عــمــيــقــة  رســـالـــة  وهـــــذه 
بقاع  كل  في  الرياضية  الجماهير 
يعطي  أن  يريد  من  ولكل  العالم، 
تدعو  األخــالق  في  دروســا خبيثة 
والــعــنــف، مستغلني  الــحــرب  ــى  إل
ليبعثوا  األسبوع،  نهاية  مباريات 
تدعو  التي  العدوانية  برسائلهم 
إلى العنف والكراهية والفتنة، ألن 
انتهى  الــحــرب...  من  أشــد  الفتنة 

الكالم.

... بمناسبة فوزه بكأس العرش ألول مرة 
في تاريخه، قام املكتب املسير لفريق االتحاد 
رئيس  بــزيــارة  الالعبني،  رفقة  البيضاوي، 
عبد  األســتــاذ  املجاهد  األســبــق،  الحكومة 
الرحمان اليوسفي، الذي يعتبر من مؤسسي 

هذا الفريق العريق.
اليوسفي  صــدر  أثلجت  ــة،  ــع رائ زيـــارة 
وزوجته، وبنفس املناسبة، زار املكتب املسير 
القيادي  للفريق،  الرئيس السابق  والالعبني، 
الكبير، األستاذ  النقابي  االستقاللي والزعيم 
الرئيس  يعتبر  ــذي  ال أفــيــالل،  ــرزاق  الـ عبد 
الشيء  أعطى  حيث  قرن،  ربع  قرابة  الفعلي 
املحمدي  الحي  ولساكنة  لـ»الطاس«،  الكثير 

بشكل عام.
كل  ــدوا  وجـ والــالعــبــون،  املسير  املكتب 
أفيالل،  عائلة  بيت  في  والترحاب  الحفاوة 
هذا البيت الذي كان دائما مفتوحا في وجه 

الجميع.
وعد  املنفلوطي،  الدكتور  الفريق،  رئيس 

رشيد أفيالل، الذي كان دائما بجانب 
أحمد،  موالي  أخيه  بمعية  والــده 

سيحقق  الفريق  بأن  )وعدهم( 
أبناء  جميع  حلم  املوسم  هذا 
ــرال«، وهــو  ــط ــن ــان س ــاريـ »كـ
الوطني  القسم  إلــى  العودة 
األول، الذي لعب فيه لسنوات، 
عبد  عهد  في  كانت  مرة  آخر 

الرزاق أفيالل.
الشاب،  املكتب  لهذا  نتمنى 

النجاح، ونطلب منه أن يقوم  املزيد من 
لعائلة  النبيلة،  البادرة  هذه  بنفس 
التي  ــي،  ــزاول ال العربي  املــرحــوم 
خاصة  الكثير،  الــشــيء  أعــطــت 
السيدة سميرة الزاولي، الرئيسة 
وهبت  التي  للفريق  السابقة 
ــاس«،  ــط »ال أجـــل  مــن  حياتها 
وكذلك الشأن بالنسبة ألخويها، 

محمد وعبد الكريم.
مزيدا من التألق والنجاح.

العدد: 1052 
الخميس

  05 دجنبر 2019

في غياب تأطير شبابنا من طرف األحزاب السياسية البئيسة
للعدول  طريقه  في  أبرشان  اتحاد طنجة  رئيس   ●

عن استقالته.
المساء

● فيلم رديء وقديم!
● إحاتارن رفض مقابلتي في مناسبتني...

الناخب الوطني خاليلوزيتش
●  واخا يكون رونالدو وال ميسي!

مباريات  فــي  »الــديــربــي«  أجـــواء  ــة  رؤي أتمنى   ●
األسود.

  الناخب الوطني
● حتى تكونوا في املستوى..

● »اإللترات« تسحب البساط من األحزاب.
جرائد

●  واش كاينني بعدا شي أحزاب؟
● والدة مشبوهة ملراقبة املنشطات.

الصباح
●  واقيال مول »الوالدة« ُمشوَّه!؟

● باراكا من »السريح« فالصفحة الرسمية ونوض 
دير االنتدابات

رجاويون للرئيس الزيات
● راه مازال ما تيقش بأنه هو الرئيس؟

● رفضنا الطعن في تتويج الوداد!!
الزيات مدرب الرجاء

●  نعل الشيطان...
محطاته  في  مطاعمه  داخــل  خصص  أخنوش   ●

للبنزين 12500 وجبة غذائية ملحبي الحسنية.
الصباح

● هلل يخلف عليه، واخا »الطاس« طارت بالكاس؟
● املغربي حمد هلل بإمكانه حمل قميص املنتخب 

السعودي.
صحف سعودية

●  باش »يقربلها« معاهم حتى هوما.
انضباطا  أكثر  ظهروا  الذين  بالالعبني  سعيد   ●

وفعالية.
الناخب الوطني خاليلوزيتش

●  هي بال ما نقلبوا ليك على ميسي؟

املدرب  مع  رسميا  تتعاقد  أكادير  حسنية  إدارة   ●
امحمد فاخر.

قصاصات
●  اللي عندو أقل من 30 سنة ما غاديش يلعب معاه!

حذاري من اخلاليا النائمة!

idbihi62@gmail.com
 إعداد: كريم إدبهي
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قالوا ونقــــــــــــول

مازال م�ضل�ضل اإقاالت املدربني م�ضتمرا...االعرتاف ف�ضيلة الرجال
هذا الخبر

جــدا  الثقيلة  الــهــزيــمــة 
خريبكة  ــيــك  أوملــب لــفــريــق 
أمــام  الــفــوســفــاط  بملعب 
 ،)4-1( الوجدية  املولودية 
للمكتب  مقنعا  سببا  كانت 
الخريبكي  للفريق  املسير 
إلقالة املدرب رشيد الطاوسي 
مــازال  والــذي  منصبه،  من 
يبحث عن »نواته« أينما حل 

وارتحل...
ــكــي  ــب ــخــري ــق ال ــريـ ــفـ الـ
الـــذي يــوفــر لــكــل املــدربــني 
في  للنجاح  اإلمــكــانــات  كــل 
بالبحث  مطالب  مهمتهم، 
بإمكانه  كـــفء،  مـــدرب  عــن 
الــذي  الفريق  ــذا  ه ــراج  إخـ

كان باألمس القريب يشكل الشبح 
املخيف ألقوى الفرق املغربية، من 

املأزق.
رشيد  املـــدرب 
الـــــطـــــاوســـــي، 
ــأخــذ  مـــطـــالـــب ب
قــســط كــبــيــر من 
الـــــراحـــــة، 

ــه  ــه، خــاصــة وأن ــ ملــراجــعــة أوراقـ
فــي كل  ال يعرف ســوى اإلخــفــاق 
املحطات، ومع جميع األندية التي 
أشرف على إداراتها التقنية، فمن 
مراجعة  إليه  بالنسبة  األحــســن 
يفعل  كما  تأهيله  وإعــادة  ــه  أوراق
ــني فــي الــعــالــم، بدل  ــدرب أكــبــر امل
»أسطوانة«  وعن  املال  عن  البحث 
يجني  ــذي  ال بالتراضي،  الــفــراق 
وأنه  خاصة  الكثير،  الشيء  منه 
درب أكثر من نصف فرق البطولة 

الوطنية...
قــرر  ــذي  الـ ــرى  ــ األخ الضحية 
املدرب  هو  اإلقالة،  بدل  االستقالة 
الشاب مراد فالح، الذي ضاق درعا 
من مشاكل فريق رجاء بني مالل، 
الذي صعد معه إلى القسم األول، 

ولكن فوق طاقتك ال تالم...
املــســؤولــون عــن الــفــريــق 
ــدوا  ــي، ســرعــان مــا وج املــالل
ــي شــخــص املـــدرب  الــبــديــل ف
ــن( عزيز  ــس ال ــي  )فـ الــكــبــيــر 
الــعــامــري، والــــذي تــجــاوب 
بــســرعــة كــبــيــرة مـــع عــرض 
خالل  لهم  أكــد  بــل  املالليني، 
عقدها  التي  الصحفية  الندوة 
عروضا  تلقى  بأنه  الفريق، 
تدريب  فضل  ولكنه  كثيرة، 

فريق رجاء بني مالل!
ــز الــعــامــري، وكــابــن  ــزي ع
)كالهما  ــطــاوســي  ال بــلــدتــه 
ــان من  مــن ســيــدي قــاســم(، ك
 70( سنه  يحترم  أن  األجــدر 
أن  بعد  املحترم،  وماضيه  سنة( 
مع  الوطنية  بالبطولة  مرتني  فاز 
هذا  ويرفض  التطواني،  املغرب 
وهو  يناسبه،  ال  الـــذي  الــعــرض 
يعلم جيدا الوضعية الصعبة التي 
يعاني منها رجاء بني مالل، وليس 
لفريق  اإلضافة  يقدم  أن  بإمكانه 

يعيش العديد من املشاكل.
فقد كان حريا به أن يبحث عن 
تقني،  كمدير  معه  ويشتغل  فريق 
أو  الشباب،  للمدربني  مكونا  أو 
يقدم خدماته وتجربته لفريقه األم، 
في  هو  الــذي  القاسمي،  االتحاد 

أمس الحاجة لكل أبنائه.

ولـله في خلقه شؤون.

املدرب عزيز العامري يف صورة تذكارية 
بقميص فريقه الجديد رجاء بني مالل

املدرب رشيد الطاوسي 
مطالب بمراجعة أوراقه

يورغن كلوب: مدرب لفربول

الرئيس عبد الرزاق 
أفيالل شافاه اهلل

املرحومة سمرية الزاولياملرحوم العربي الزاولي

بسرعة



من  اختراق  ألي  حاجة  دون 
بعض  تحدى  جــهــاز)..(،  أي 
الدبلوماسيني املغاربة وزيرهم 
ناصر  الخارجية،  الشؤون  في 
ملذكرته  بتسريبهم  بوريطة، 
 29 بتاريخ  املؤرخة  الوزارية 
تدعوهم  التي   ،2019 نونبر 
إلى »االنضباط اإلداري«، تحت 
ومسؤوليات  »واجبات  عنوان 
موظفي وأعوان وزارة الشؤون 
اإلفريقي  والتعاون  الخارجية 
بالخارج  القاطنني  واملغاربة 
املوجهة  الــدعــوات  بخصوص 
ــرف الــبــعــثــات  ــهــم مـــن طــ ــي إل
ــومــاســيــة واملــنــظــمــات  ــل ــدب ال

الدولية«.
املحتفلني  أول  كـــان  وقـــد 
وزارة  ــق  ــ ــائ ــ وث بــتــســريــب 
وانتفاضة  املغربية،  الخارجية 
الــدبــلــومــاســيــني املــغــاربــة 
ــصــار  ــم أن ــم، هـ ــ ــره ــ ــد وزي ضـ
اعتبروا  الذين  البوليساريو، 
ــبــاك الــدولــة  ــك عــنــوانــا الرت ذل
املــغــربــيــة فـــي الـــوقـــت الـــذي 
مؤتمرهم  لعقد  فيه  يستعدون 
تحت  تــيــفــارتــي،  منطقة  ــي  ف
العسكرية،  معداتهم  حماية 
اســتــفــزاز  مــحــاولــة  يعني  مــا 

الحرب)..(  إلى  وجره  املغرب 
بمظهر  الــجــبــهــة  تــظــهــر  كــي 
الجيش  قــوة  ــام  أمـ الضحية 
توجيه  يتجنب  الذي  املغربي، 
الضربات العسكرية مليليشيات 
تطبيق  إطار  في  البوليساريو، 
الدولية،  املغربية  االلتزامات 
عكسية  تـــطـــورات  ــادي  ــف ــت ول
أطرافا  هناك  ألن  للموضوع، 
توريط  ــى  إل تسعى  أمريكية 
عسكرية،  ضــربــة  فــي  املــغــرب 
غازية،  كقوة  إظهاره  ملحاولة 
على  العراق  هجوم  غرار  على 
الفرق شاسع  أن  رغم  الكويت، 

بني النزاعني)..(.
بوريطة،  مذكرة  إلى  بالعودة 
ثالثة  ــى  إل تنقسم  أنها  نجد 
ــات  ــواجــب ــام، أولـــهـــا ال ــسـ أقـ
هو  وثانيها  واملــســؤولــيــات، 
واجــب  ثــم  التحفظ«،  »واجـــب 
والــتــي  اإلداري،  االنــضــبــاط 
أغضبت  مــعــطــيــات  تضمنت 
في  العاملني  الدبلوماسيني 
املغربية  الــســفــارات  مختلف 
في الخارج، حيث يقول الوزير 
بوريطة في مذكرته: ))يحرص 
خالل  الوزارة  وموظفو  أعوان 
الــتــظــاهــرات  ــي  ف مشاركتهم 

التمثيليات  قبل  من  املنظمة 
الدولية  واملنظمات  األجنبية 
والوطنية  األجنبية  والهيئات 
توخي  على  الحكومية،  غير 
الوقار واحترام واجب التحفظ، 
املادة  بمقتضيات  عمال  وذلــك 
النظام  مــن   )4 )الــفــقــرة   56
بموظفي  الــخــاص  األســاســي 
تنص  التي  الـــوزارة،  ــوان  وأع
شأنه  مــن  مــا  كــل  تجنب  على 
اململكة  وحرمة  هيبة  يمس  أن 
كرامة  إلى  واإلســاءة  املغربية، 
في  ســواء  وظيفتهم،  وشــرف 
إطار مزاولة مهامهم أو ممارسة 

شؤون حياتهم الخاصة((.
هــذه  مــضــمــون  ــان  ــ ك وإذا 
إشــكــال  أي  يــطــرح  ال  الــفــقــرة 
رغــم غــمــوض الـــنـــص)..(، إال 
هي  بعدها  الــتــي  الــفــقــرة  أن 
الدبلوماسيني  غضب  سبب 
))يتوجب  الوزير:  يقول  حيث 
الــوزارة  وموظفي  أعــوان  على 
كتابيا،  اإلدارة  رئيس  ــالغ  إب
بالدعوة  اإلداري،  السلم  عبر 
امللتقيات وما استقر عليه  إلى 
قبل  ــك  وذل تجاهها،  التقدير 
االمتناع  أو  للدعوة  االستجابة 
لدى  تكن  لــم  مــا  فعليا  عنها 

اإلدارة تعليمات مخالفة، وذلك 
املــادة  مقتضيات  على  قياسا 
56 )الفقرة الثالثة( من النظام 
بموظفي  الــخــاص  األســاســي 
الــخــارجــيــة  الـــشـــؤون  وزارة 
يستوجب  ــذي  الـ ــاون،  ــع ــت وال
الحصول على اإلذن املسبق قبل 
اإلدالء بأي تصريح للعموم عن 
مواضيع السياسة الداخلية أو 
أو  املغربية  للمملكة  الخارجية 

لبلد االعتماد)..(((.
بوريطة  مذكرة  في  ما  أخطر 
ــني، هو  ــي ــاس ــوم ــل ــدب ال ــى  ــل ع
اإلدارة  تبليغ  عــدم  اعتبارها 
تم،  ــن  وم مــهــنــيــا)..(،  خطئا 
يطرحه  الـــذي  الــتــســاؤل  ــإن  ف
كيف  ــو:  هـ ــدبــلــومــاســيــون  ال
ســتــدبــر الـــــــــوزارات مــئــات 
الطلبات التي تتلقاها البعثات 
الــدبــلــومــاســيــة املــغــربــيــة في 
فبعض  ــلـــدان؟  ــبـ الـ مــخــتــلــف 
يمكن  كــيــف  ــت  ــال ق املـــصـــادر 
للدبلوماسي املغربي أن يتحرك 
الوطنية  القضية  عن  للدفاع 
ثم  الــحــق؟  هــذا  يملك  ال  وهــو 
الــدبــلــومــاســيــة  املــســاطــر  إن 
تلغي  أن  شأنها  مــن  املعقدة 
الدبلوماسيني  بني  تواصل  أي 

إعداد
سعيد الريحاني

إخبــاري
تحليل

الدبلوما�سيون املغاربة يتمردون على بوريطة 
ويتهمونه بتقدمي »هدية« ملوؤمتر البولي�ساريو

اإهمال التعليمات امللكية بالتزامن 
مع موؤمتر االنف�ساليني  

الوزير بوريطة رفقة األمني العام لألمم املتحدة غوترييس

كان أول المحتفلين 
بتسريب وثائق وزارة 
الخارجية المغربية، 

وانتفاضة الدبلوماسيين 
المغاربة ضد وزيرهم، 
هم أنصار البوليساريو، 

الذين اعتبروا ذلك 
عنوانا الرتباك الدولة 

المغربية في الوقت الذي 
يستعدون فيه لعقد 

مؤتمرهم في منطقة 
تيفارتي، تحت حماية 
معداتهم العسكرية، 

ما يعني محاولة استفزاز 
المغرب وجره
 إلى الحرب)..(
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ــات املــجــتــمــع  ــي ــع ــم وج
يكن  ألم  للجالية،  املدني 
والبوليساريو  ــدر  األج
يتم  أن  مؤتمرها،  لعقد  تستعد 
املغاربة  الدبلوماسيني  تحفيز 
لتكذيب  أكبر  بدور  القيام  على 

الدعاية الكبرى لدولة وهمية؟
ــض  ــعـ وقـــــــــــد ذهـــــــــــب بـ
الذين  املغاربة  الدبلوماسيني 
أبعد  إلى  »األسبوع«  سألتهم 
من ذلك، حينما اعتبروا مذكرة 
للتوجيهات  إفراغا  الخارجية 
بالقضية  يتعلق  فيما  امللكية 
ــا،  ــواه ــحــت الــوطــنــيــة مـــن م
فـ))أغلب الفاعلني ال يتعبؤون 
خطر  هناك  كــان  إذا  إال  بقوة 
الترابية  وحدتنا  يهدد  محدق 
وكــأنــهــم يــنــتــظــرون اإلشـــارة 
فـ))بدل  تحرك((..  بأي  للقيام 
انتظار هجومات الخصوم للرد 
على  إجبارهم  يتعني  عليها، 
خالل  من  وذلــك  عنها،  الدفاع 
واستباق  األمور،  بزمام  األخذ 
اإليجابي  والتفاعل  األحــداث 
معها، ذلك أن قضية الصحراء 
ملك  مــســؤولــيــة  فــقــط  ليست 
البالد، وإنما هي أيضا قضية 

مؤسسات  الجميع: 
الــدولــة، والــبــرملــان، 
املنتخبة،  واملجالس 
الفعاليات  ــة  ــاف وك
السياسية والنقابية 
ــة،  ــ ــادي ــصــ ــ ــت ــ واالق
املجتمع  وهــيــئــات 
املـــدنـــي، ووســائــل 
وجميع  اإلعـــــالم، 
املــــواطــــنــــني((.. 
امللك  تحدث  هكذا 
ــســادس  مــحــمــد ال
افتتاح  في خطاب 
التشريعية  السنة 
لكن  لـــلـــبـــرملـــان، 
ــذي  ــؤال الـ ــســ ــ ال
مطروحا:  يغدو 
ــف الــســبــيــل  ــي ك
ذلك  تنفيذ  ــى  إل
الفاعل  أن  طاملا 
ــو  وهـ األول، 
الــدبــلــومــاســي 
يفترض  ــذي  الـ
أنه حاصل على 
ــزة »الــثــقــة  ــي م
غير  الــكــبــرى«، 

بالتحرك  مخول 
إال بعد الحصول 

على اإلذن)..(؟
للمذكرة  تفسير  أبعد  ويبقى 
الوزارية الصادرة عن بوريطة، 
الدبلوماسيني  تعتبر  والتي 
بمثابة أميني ال تكوين لهم، هو 
الذي ورد في صحيفة »القدس 
هذه  أن  قالت  حيث  العربي«، 
ــرة مــثــيــرة لــلــغــايــة،  ــ ــذك ــ ))امل
أو  املضمون،  حيث  من  ســواء 
الصحافة  إلى  تسريبها  تعمد 
مصدر  ويــؤكــد  املــغــربــيــة((.. 
في  عمل  سابق  ديبلوماسي 

املغربية  الــخــارجــيــة  وزارة 
وزارة  فــي  مــوظــف  ــل  ))كـ أن 
في  تكوينا  يتلقى  الخارجية 
تمثيل  وكيفية  الــبــروتــوكــول 
املحافظة  على  عــالوة  الــبــالد، 
السر  وتقنيات  أساليب  على 
التجنيد  ومــواجــهــة  املــهــنــي 
واالســتــقــطــاب مــن طــرف دول 
الحني  بــني  ويــحــدث  ــثــة،  ــال ث
الدبلوماسيني  تذكير  واآلخــر 
خالل  أو  داخلية  دوريـــة  عبر 
اجتماع املوظفني مع رؤسائهم 
ويضيف:  املقتضيات((،  بهذه 
هو  ــرة  ــذك امل خبر  ))تــســريــب 
رســالــة  يــحــمــل  متعمد  عــمــل 
املوظفني  بعض  إلــى  موجهة 
تكون  قد  بعدما  الدبلوماسيني 
تشرف  ال  تــصــرفــات  تفاقمت 
ــان،  ــي بــعــض األحــي ــغــرب ف امل
اإلشارة  هو  املقلق،  يبقى  لكن 
عملية  ــي.  ــن ــه امل ــر  ــس ال إلـــى 
تشكيك  هو  العلني  التسريب 
الدبلوماسيني،  عمل  في  نسبي 
على  االقتصار  األجـــدر  ــان  وك
تولي  ــو  وه الــداخــلــي  العمل 
تحت  للعاملني  األقسام  رؤساء 

إمرتهم((.

كبير  شــكــك  إذن،  ــذا  ــكـ هـ
ــومــاســيــني فـــي نــزاهــة  ــدبــل ال
أن  ــم  رغ دبلوماسييه  بعض 
ــرة عــامــة، وهــو مــا دفع  ــذك امل
القول:  إلى  العربي«  »القدس 
))الــدبــلــومــاســيــون املــغــاربــة، 
مــثــل غـــيـــرهـــم، يــتــعــرضــون 
طرف  من  استقطاب  لعمليات 
استخبارات ودبلوماسية الدول 
املغربي  الــشــأن  يهمها  الــتــي 
وإسبانيا  الجزائر  مثل  كثيرا، 
الخليج  دول  وبعض  وفرنسا 

العربية  رأسها  وعلى  العربي 
استبعاد  يمكن  وال  السعودية، 
من  بطلب  املذكرة  هذه  توجيه 
سواء  املغربية  االستخبارات 
قد  التي  العسكرية  أو  املدنية 
محاولة  ارتفاع  رصــدت  تكون 
مغاربة  دبلوماسيني  استقطاب 
املغرب  ــان  وكـ الــحــفــالت،  فــي 
ــددا  ــد حــاكــم ع ــاضــي ق ــي امل ف
وزارة  ــي  ــوظــف م ــن  مـ
بتهمة  الـــخـــارجـــيـــة 
أجنبية،  لقوى  العمالة 
لــكــن خــالل الــســنــوات 
األخـــيـــرة، لـــم تــحــدث 
ــذا  ــات مـــن ه ــم ــاك ــح م
ــنــوع، وبــالــتــالــي، قد  ال
املغربية  الــدولــة  تكون 
تهميش  ــى  إل لجأت  قــد 
عملية  أو  فيهم  املشكوك 
الــتــســريــح املــبــاشــرة(( 
)املــــــصــــــدر: الـــقـــدس 
دجنبر   4 عدد:  العربي/ 

.)2019
كون  عن  النظر  وبغض 
األولــى  ليست  ــرة  امل هــذه 
الوزير  فيها  يتحرك  التي 
بوريطة لردع أي »متحرك« 
فقد  الوطنية،  القضية  في 
الخارجية  ــوزارة  ــ ل سبق 
هاجمت  أن  أســابــيــع  منذ 
الرئيس السابق للباطرونا، 
ــن مــــــزوار،  ــ ــدي ــ ــالح ال ــ صـ
ــي«،  ــوانـ ــه »رعـ مــعــتــبــرة أنـ
فـــقـــط ألنـــــه انـــتـــقـــد حــكــم 
الداعم  الجزائر  في  العسكر 
فشل  فـ))تعود  للبوليساريو، 
الحيطان  على  املغربية  الردود 
القصيرة، وأصبح شبه صيغة 
املغربية،  للدبلوماسية  أخرى 
وقد أدرك منتهاه عندما انصبت 
األخــيــرة  املغربية  الهجمات 
ــالم  اإلع وســائــل  مــع  املنسقة 
الــرســمــيــة وشــبــه الــرســمــيــة، 
في  اإلعالمية  املدافع  وفتحت 
ــاه قــطــب الــدبــلــومــاســيــة  ــج ات
املغربية، الزغبي مزوار، رئيس 
الذي  األعمال،  رجال  فيدرالية 

املغاربة،  جميع  مثل  اكتشف 
عــجــز الــــردود املــغــربــيــة على 
ليصدر  عليه،  الــرد  يجب  مــا 
ملتهبا  بالغا  الخارجية  وزير 

ــر هــذا  ــطـ ضـــد مـــــــزوار، اضـ
إلى  محظوظ،  الغير  الزغبي 
)املصدر:  استقالته((  تقديم 
أكتوبر   24 عــدد:  ــوع/  األســب

.)2019
كل  ســـ»يــخــاف«  إذن،  هــكــذا 
التعبير عن وطنيته  وطني من 
إزاء الصحراء)..(، أليست هذه 
أكبر هدية لجبهة البوليساريو 
مؤتمرها  لعقد  تستعد  التي 
))ففي  تيفاريتي؟  منطقة  في 
تتحدى  اســتــفــزازيــة  خــطــوة 
ومجلس  املتحدة  األمم  قرارات 

جبهة  أعلنت  ــي،  ــدول ال األمـــن 
عقد  االنفصالية  البوليساريو 
الشهر  نهاية   15 الـ  مؤتمرها 
تفاريتي  منطقة  ــي  ف املــقــبــل 
النار..  إطالق  بوقف  املشمولة 
التحضيرية  اللجنة  وأكـــدت 
اللجنة  أن  الــجــبــهــة،  ملــؤتــمــر 
كل  على  تعمل  التقنية  الفرعية 
من  اللوجستية،  التحضيرات 
إقامة وتوفير القاعات، بمنطقة 
هذا  إنجاح  أجــل  من  تفاريتي 
في  املهم  الوطني  االستحقاق 
الــصــحــراوي،  الشعب  تــاريــخ 
)املــصــدر:  تعبيرها((،  ــق  وف

هسبريس/ 26 نونبر 2019(.
وزارة  مــعــاقــبــة  أن  يــذكــر 
تعبير  لكل  املغربية  الخارجية 
الصحراء،  قضية  في  »وطني« 
 ،2016 سنة  منذ  انطلقت  قد 
حزب  زعــيــم  أظــافــر  تقليم  مــع 
الذي  شباط،  حميد  االستقالل 
»إن  تاريخي  منظور  مــن  قــال 
موريتانيا كانت أرضا مغربية«، 
ــة  ــخــارجــي ــر ال ــ ــه وزيـ ــوصــف ف
بـ»الجاهل«، رغم أن هذا األخير 
الوحيد  السياسي  الزعيم  يعد 
الجلوس  استطاع  الذي  وقتها 
وأخذ  املوريتاني،  الرئيس  مع 
العالقات  لتطوير  وعـــدا  منه 
مبعوث  أن  لــوال  البلدين،  بني 
الرئيس املوريتاني ظل في فندق 
أي  أن يستقبله  دون  »هيلتون« 

ممثل عن القصر امللكي)..(.
وقـــد تـــرك حـــزب االســتــقــالل 
ــا لــلــوزيــر  ــخــي ــاري تــوبــيــخــا ت
مهام  ))إن  فيه  قــال  بوريطة، 
وزارة الخارجية ال تشمل تقييم 
املواقف السياسية لألحزاب((، 
ــر  األخــي الــجــنــوح  أن  عــلــمــا 
الخارجية نحو ردع كل  لوزارة 
املتدخلني في القضية الوطنية، 
ــؤال حول  يــطــرح أكــثــر مــن سـ
الغاية من ذلك، في وقت يشجع 
فيه ملك البالد جميع املتدخلني 
»وطنيتهم«  عن  التعبير  على 
املغاربة  قضية  عــن  بــالــدفــاع 

األولى)..(.

العدد:  1052الخميس  05 دجنبر 2019

يذكر أن معاقبة وزارة 
الخارجية المغربية لكل 

تعبير »وطني« في قضية 
الصحراء، قد انطلقت 
منذ سنة 2016، مع 

تقليم أظافر زعيم حزب 
االستقالل حميد شباط، 
الذي قال من منظور 
تاريخي »إن موريتانيا 
كانت أرضا مغربية«، 

فوصفه وزير الخارجية 
بـ»الجاهل«، رغم أن 

هذا األخير يعد الزعيم 
السياسي الوحيد وقتها 
الذي استطاع الجلوس 
مع الرئيس الموريتاني

13 تحليل إخباري

اإذا كان امللك ي�شجع على ذلك.. من يحرك وزارة اخلارجية 
لتخويف كل املتدخلني يف الق�شية الوطنية؟ 

نموذج ملظاهرة عفوية ضد إحراق العلم الوطني.. هل كان على املشاركني 
انتظار إذن وزارة الخارجية؟

مقتطف من دورية »بوريطة« التي أغضبت 
الدبلوماسيني املغاربة



  ذ. عبد الواحد بن مسعود*   
السابق  العدد  ملا نشرناه في  تتمة 
 9 للمادة  هل  التالي:  السؤال  نطرح 
من مشروع قانون املالية 2020 سند 

شرعي أو قانوني؟
على  ــادة  املـ هــذه  ترتكز  ال  قطعا، 
بالد  في  قانونية  أو  شرعية  أسباب 
قانون  ويحكمها  اإلســالم  هو  دينها 
مخالفة  املــادة  هذه  إن  بل  دستوري، 
لقول هلل تعالى في اآليات: ))يا أيها 
))وال  بالعقود((،  أوفوا  آمنوا  الذين 
بالباطل((،  بينكم  أموالكم  تأكلوا 
))وإذا حكمتم بني الناس أن تحكموا 
بما  بينهم  احكم  و))وأن  بالعدل((، 
بالعهد  ))وأوفوا  وأيضا  هلل((  أنزل 
قول  وكذا  مسؤوال((،  كان  العهد  إن 
املــؤمــن  ))نفس  )ص(:  هلل  ــول  رسـ

معلقة بدينه حتى يقضى عنه((. 
نظرة  على  ينص  الكريم  القرآن  إن 
امليسرة، بقول هلل تعالى: ))فإن كان 
ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة((، وهذه 
النظرية تطبق على األشخاص ال على 
الدول، ألن املفروض في الدولة مالءة 
نفسها  الدولة  كانت  إذا  اللهم  الذمة، 
مهلة  الدائنني  مــن  وتطلب  معسرة 
أثر  له  املوقف  وهذا  بديونها،  للوفاء 
فهل  دوليا،  الدولة  على سمعة  وخيم 
اإلعسار  حافة  إلــى  دولتنا  وصلت 
عن  التعويضات  أصحاب  من  لتطلب 
الضرر الذي لحقهم مهلة استرحامية 
عسى أن تسدد ديونها في أجل يمتد 

إلى ثالث سنوات؟
االلتزامات  قانون  إلى  وبالرجوع 
يحرم  الــقــانــون  أن  نجد  والــعــقــود، 
تنفيذ  ــي  ف ــن  ــدي امل ــال  ــه إم مــبــدئــيــا 
التزاماته أو إجبار الدائن على قبض 
دفعات،  على  أو  مقسطة  مستحقاته 

وينص على بعض القواعد، منها:
- العقد شريعة املتعاقدين.

إذا  مطل  حالة  في  املدين  يكون   -
تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا 
لم  ــة  ــدول وال مقبول،  سبب  غير  مــن 
تقدم سببا مقبوال تبرر به عدم تنفيذ 

األحكام.
- يستحق التعويض إما بسبب عدم 
التأخر  بسبب  وإما  بااللتزام  الوفاء 
في الوفاء به ولو لم تكن هناك سوء 
نتساءل  وهنا  املدين،  جانب  من  نية 
ملدة  التنفيذ  في  التأخير  هل  أيضا: 
بالنسبة  فوائد  ينتج  سنوات  ثالث 

للمبلغ املستحق؟
الواقعية  الصعوبات  إذن  هي  فما 
أو القانونية التي تتذرع بها الحكومة 
وملاذا  تأجيله؟  أو  تنفيذ حكم  إليقاف 
لم تثر الجهة املدينة تلك الصعوبات 
على  معروضة  القضية  كانت  عندما 
مدى  فــي  املحكمة  لتنظر  املحكمة، 

جديتها؟ 
إن الفقرة األخيرة من الفصل 440 
من قانون املسطرة املدنية تنص على 
ما يلي: ))إذا رفض املدين الوفاء أو 
عون  اتخذ  ــك،  ذل عــن  بعجزه  صــرح 
الباب  في  املقررة  اإلجــراءات  التنفيذ 
كان  لذلك  التنفيذ((،  بطرق  املتعلق 
حق  على  ــة  ــ اإلداري املحاكم  رؤســـاء 
عون  أمــروا  ملا  القانون،  ويطبقون 
التحفظية  اإلجراءات  باتخاذ  التنفيذ 
إذا رفض املدين االمتثال ملا حكمت به 

املحكمة. 
قانون  في  املعروفة  القواعد  ومن 
ــات، أن الــحــكــم يــحــوز قــوة  ــع ــراف امل
الشيء املقضي به، وال يمكن املساس 
أبدا بتلك الحجية وإال فقدت األحكام 

هيبتها.
ــدرت عــن بعض رؤســاء  ولــقــد صـ
مناشير  عــدة  السابقة  الحكومات 

األحكام،  تنفيذ  ضــرورة  إلــى  تشير 
الصادر عن  املنشور  كان من جملتها 
رئيس الحكومة األسبق، عبد الرحمان 
الحكومة  رئيس  وقبله  اليوسفي، 

عباس الفاسي.
بن  عــمــر  رســالــة  فــي  ورد  ومــمــا 
الخطاب قوله: ))ال ينفع تكلم بحق ال 

نفاذ له((.
ألحكام  مخالفة  املادة،  هذه  أن  كما 
احترام  على  ينص  ــذي  ال الدستور 
احترام  عليه  يقع  من  وأول  القانون، 
ــور،  األم وأولــيــاء  الــدولــة،  القانون: 

ليكونوا قدوة ومثاال يحتدى. 
ومن مضار هذه املادة، كونها تسيء 
إلى سمعة املغرب، ألن اآلمر بالصرف 
وله  العليا،  الكلمة  صاحب  أصبح 
تنفيذ  كيفية  فــي  املطلقة  الــحــريــة 
يؤخره  ومــن  يقدمه  ومــن  ــام،  األحــك
له  كما  ومعروف،  سائد  هو  ملا  تبعا 
املقصود  تفسير  موضوع  في  الكلمة 

باملؤسسات العمومية.
في  نوابنا  فــي  مصيبتنا  وبقيت 
التي  املعارضة  فيهم  بمن  البرملان، 
من املفروض أن تكون أول من يطلب 
حذف هذه املادة، بأن تقوم املعارضة 
التصويت  ــى  إل فيها  تدعو  بحملة 

باإلجماع لحذف هذه املادة.
الخاص  يعرفه  ــنــواب  ال فموقف 

لن تضرهم  ــادة  امل هــذه  والــعــام، ألن 
أسباب  ذكر  من  فائدة  وال  شخصيا، 
التضامن مع الحكومة في التصويت 

بـ»نعم«.
املــادة  لهذه  العملي  التطبيق  إن 
ومآسيها  بل  عيوبها،  عن  سيكشف 
أداء ضريبة  في  كما حدث  وعواقبها 
مغادرة التراب الوطني ثم وقع العدول 
هو  سيصبح  بالصرف  فاآلمر  عنها، 
املرفق  تعريف  فــي  الكلمة  صاحب 
العمومي، وما يدخل تحت هذه املادة، 
ليشمل  التفسير،  فــي  وسيتوسع 
املحلية،  والــجــمــاعــات  ــوزارات،  ــ ــ ال
وحتى  والوكالت،  الوطنية،  واملكاتب 
مرفق  بتسيير  تقوم  التي  الشركات 

عمومي كالبريد والنقل وغيرهما.
ــوضــت دعــائــم  ــادة ق ــ املـ إن هـــذه 
الضمانات في استيفاء الديون، وتعد 
قانون  في  ورد  عما  خطيرا  تراجعا 
ونكسة  باململكة،  القضائي  التنظيم 

كما ذكر البعض.
نعود مرة أخرى لقانون االلتزامات 
اللذين  الفصلني   ونجد  والــعــقــود، 
الــكــفــاءات،  حكومة  لهما  تلتفت  لــم 
 ،80 والــفــصــل   79 الــفــصــل  وهــمــا 
))الدولة   :79 الفصل  فــي  ورد  إذ 
والــبــلــديــات مــســؤولــة عــن األضـــرار 

وعن  إداراتــهــا  تسيير  عن  الناتجة 
ملستخدميها((،  املصلحية  األخطاء 
الفصل  من  األولــى  الفقرة  في  وورد 
والبلديات  الدولة  ))مستخدمو   :80
ــرار  األضـ عــن  شخصيا  مــســؤولــون 
الناتجة عن تدليسهم، أو عن األخطاء 
أداء  فــي  منهم  الــواقــعــة  الجسيمة 

وظائفهم((.
سمحت  التي  الوصية  ــوزارة  ال إن 
تولت  الــتــي  هــي   ،9 ــادة  املـ بتمرير 
الكتاب  في  املذكورين  الفصلني  شرح 
الذي أصدرته ويتعلق بـ»شرح قانون 
ــو مكون  ــتــزامــات والــعــقــود« وه االل
ــوزارة  ال تلك  واعتمدت  جــزأيــن،  من 
)جريدة  بادير  دولو  الفقيه  آراء  على 
 25 الصفحة  املــغــربــيــة«  »املــحــاكــم 
 ،1943 فبراير   20 بتاريخ   923 عدد 
في   926 عـــدد  ــن  م  49 والــصــفــحــة 
الجزء  في  وجــاء   ،)1943 أبريل   3
أن   ،187 الصفحة  من  وابتداء  األول 
للقاضي، حسب  بأن  تسلم  ))الوزارة 
الظروف وبالنظر لحاجيات املجتمع، 
أولى  القواعد  أي  تقدير  في  الحرية 
على  تنبني  التي  هل  التطبيق،  في 
على  ترتكز  التي  أو  الخطأ،  نظرية 
نظرية الضرر وتحمل التبعة((، وجاء 
ملا  أنــه  ))حقا،   :187 الصفحة  فــي 
يتنافى مع روح اإلنصاف، أن يتحمل 

املتضرر وحده عواقب الضرر الناشئ 
الجماعات  منه  تستفيد  تصرف  عن 

العمومية...((.
أيضا  جاء  الذي  هو  التوجه  وهذا 
في كتاب »نظرية االلتزامات في ضوء 
املغربي/  والعقود  االلتزامات  قانون 
الجزء األول مصادر االلتزام« للدكتور 
ــري، حــيــث شـــرح في  ــزب ــك ــأمــون ال م
موظفي  ))مسؤولية   591 الصفحة 
الدولة((، وذكر أن ))األضرار الناجمة 
عــن األخــطــاء اإلداريــــة تــســأل عنها 

الدولة أو البلدية وحدها((. 
قد  البلديات  أو  الدولة  كانت  وإذا 
معني،  بشخص  أضر  بشكل  تصرفت 
ــا لهما  ــن ــر دائ ــي ــذا األخ ــح هـ وأصــب
أي  املــديــن،  أمــوال  فــإن  بالتعويض، 
ضمانا  تعتبر  البلديات،  أو  الدولة 
عاما للدائنني طبقا ملقتضيات الفصل 
1241 من قانون االلتزامات والعقود، 
اإلجــراءات  جميع  يتخذ  أن  وللدائن 
ليضمن  الحجز،  ومنها  التحفظية، 

استيفاء مستحقاته.
عناصر  بــبــيــان  تكفل  ــون  ــان ــق وال
الضرر،  إلصــالح  الواجب  التعويض 
ــن قــانــون  ــي الــفــصــل 98 م ــك ف ــ وذل
االلــتــزامــات والــعــقــود، إذ نــص ذلك 
))الضرر  يلي:  مـــا  عــلــى  الــفــصــل 

هو  الــجــرائــم،  وأشــبــاه  الجرائم  فــي 
فعال،  املدعي  لحقت  التي  الخسارة 
اضطر  التي  الضرورية  واملصروفات 
إلصــالح  إنفاقها  ــى  إل سيضطر  أو 
أضــرارا  ارتــكــب  ــذي  ال الفعل  نتائج 
به، وكذلك ما حرم منه نفع في دائرة 
الفعل،  هذا  لنتائج  العادية  الحدود 
ويجب على املحكمة أن تقدر األضرار 
ناتجة  تكون  حسبما  مختلفة  بكيفية 

عن خطإ املدين أو تدليسه((. 
املتضرر  الـــدائـــن  سينتظر  فــهــل 
ــالث ســنــوات فــي انتظار  انــصــرام ث
املصائب  من  ويعاني  الحكم  تنفيذ 
ويبقى  ــدة،  املـ هــذه  طيلة  ــوال  ــ واأله
اآلمر  ومزاجية  وأهــواء  رحمة  تحت 

بالصرف؟
لغرفة  اآلن  ــول  مــوك ــر  األمـ يبقى 
الدستورية،  وللمحكمة  املستشارين، 
القانون  مطابقة  مــدى  تــراقــب  التي 

ألحكام الدستور.
ويثور سؤال آخر: ملاذا وردت هذه 

املادة في مشروع قانون املالية؟
إن املشرع نص في القانون املحدث 
))قانون  أن  على  اإلداريـــة،  للمحاكم 
املحاكم  أمام  يطبق  املدنية  املسطرة 
من  عـــدد  عــلــى  ــال  ــ وأح اإلدارية((، 
املسطرة  قانون  في  الــواردة  الفصول 

املدنية، ومن ذلك:

- املادة 3 تحيل على الفصل 32 من 
قانون املسطرة املدنية.

 329 الفصل  على  تحيل   4 املادة   -
من   336 الفصل  إلــى   333 والفصل 

قانون املسطرة املدنية. 
 27 الفصل  على  تحيل   10 املادة   -
قانون  من   30 الفصل  إلى  يليه  وما 

املسطرة املدنية. 
- كما أن املواد 14 و16 تحيل على 
املسطرة  قــانــون  فــي  وردت  فــصــول 

املدنية.
ألم يكن من األحسن أن تنزل املادة 9 
من مشروع قانون املالية لسنة 2020 
املدنية،  املسطرة  قانون  على  ضيفا 
 458 الفصل  على  تعديال  تدخل  وأن 
من قانون املسطرة املدنية الذي ينص 
الحجز،  تقبل  ال  التي  األشــيــاء  على 
الفصل  إلــى  التعديل  ــك  ذل ويــضــاف 
املدنية  املــســطــرة  ــون  ــان ق مــن   458
بالدولة  تتعلق   8 رقــم  تحمل  بفقرة 
واملــؤســســات  املحلية  والــجــمــاعــات 

العمومية، ويصبح الفصل كما يلي:
األشــيــاء  على  الحجز  تقبل  ))ال 

التالية:
وأواني  واملالبس  النوم  فراش   )1
عليه  لــلــمــحــجــوز  ــة  الـــالزمـ الــطــبــخ 

ولعائلته.

2( الخيمة التي تأويهم.
ملهنة  الالزمة  واألدوات  الكتب   )3

املحجوز عليه.
4( املواد الغذائية الالزمة ملدة شهر 
تحت  التي  ولعائلته  عليه  للمحجوز 

كفالته.
الغنم  من  رؤوس  وستة  بقرتان   )5
عليه،  املــحــجــوز  باختيار  املــعــز  أو 
جمل  أو  بغل  أو  فرس  إلى  باإلضافة 
أو حمار باختيار املحجوز عليه مع ما 
يلزم ألكل وفراش هذه الحيوانات مدة 

شهر من تنب وعلف وحبوب.
مساحة  لبذر  الكافية  الــبــذور   )6

تعادل مساحة امللك العائلي.
يكن  ــم  ل مــا  الــخــمــاس  نصيب   )7

لفائدة رب العمل.
وأدوات  ومــمــتــلــكــات  أمــــوال   )8
املحلية  والجماعات  الــدولــة  وآالت 

واملؤسسات العمومية((.
األحكام  بكون  تتذرع  الحكومة  إن 
ميزانية  ترهق  التعويضات  بـــأداء 
والترابية  املحلية  والجماعات  الدولة 
واملؤسسات العمومية، لذلك يمكن رفع 
باتخاذ  املالي،  والعجز  اإلرهــاق  هذا 
على سبيل  ومنها  اإلجــراءات،  بعض 

املثال ما يلي:
األكــفــاء  انــتــخــاب  أو  اخــتــيــار   )1
وأصحاب املؤهالت لتسيير الجماعات 
في  واالستمرار  والترابية،  املحلية 
تكوينهم إداريا حتى يتجنبوا الشطط 

في استعمال السلطة.
مع  تبرم  التي  العقود  احترام   )2
ــف عن  ــك املــقــاولــني واملـــورديـــن، وال

ابتزازهم.
3( التقليل من التظاهرات والحفالت 
الــتــعــويــضــات،  وأداء  ــار  ــ ــف واألســ
ــة وشـــراء  ــدول ــوارد ال ــ واســتــغــالل م
في  النظر  وإعادة  الفخمة،  السيارات 
التقاعد،  ورواتـــب  العليا،  املرتبات 

وتعويضات انتهاء املهام.
التي  الـــوفـــود  ــدد  عـ تقليص   )4
كان  كيفما  املناسبات  في  ستشارك 

نوعها، دينية كانت أو دنيوية.
وسلب  املـــادي  االعــتــداء  منع   )5
ممتلكات املواطنني بدون وجه حق أو 

مبرر شرعي.
نزع  مسطرة  اتباع  من  التقليل   )6
امللكية، واقتناء تلك العقارات بالطرق 
العادية  وعدم اإلقدام على نزع امللكية 
املتعلق  املالي  الغالف  توفر  بعد  إال 
امللكية،  ــزع  ن عــن  التعويض  ــأداء  بـ
وموضوع نزع امللكية وأداء التعويض 
كان محل خطاب ملكي سامي بمناسبة 

افتتاح دورة تشريعية للبرملان.
املالية كل  أن يتحمل املسؤولية   )7
من أقدم على عمل يتسم بالشطط في 

استعمال السلطة.
8( سن قانون زجري يعاقب كل من 
امتنع بدون موجب شرعي عن تنفيذ 

حكم نهائي.
9( إعادة النظر في الدعم املالي الذي 
يقدم لجهات ال تقوم بأي نشاط ثقافي 

أو اجتماعي أو تأطير املواطنني.
10( وللدولة أو الجماعات وغيرهما 
على  إليه  تحتاج  ما  وتشيد  تقيم  أن 
إما  الــدولــة،  تملكها  التي  األراضـــي 
وكذلك  خاصة،  ملكية  أو  عامة  ملكية 
والكيش  الجموع  أراضــي  فائض  من 
واألوقاف، وجزء من األمالك الغابوية، 
لتخفف من وطأة نزع ملكية الخواص.
وسطر،  ذكر  ما  على  وبناء  وعليه، 
هذه  حذف  ضــرورة  جانبنا  من  نرى 
القانوني  للسند  تفتقر  ألنها  ــادة،  امل

والشرعي.
انتهى
* من هيئة احملامني بالرباط

المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020
اأال يعترب موقف احلكومة ومن �صوت على املادة 9 متردا 

وع�صيانا الأوامر امللك؟

«»

»«

»«
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الوقفة االحتجاجية للمحامني بمدينة وجدة حول املادة 9



من   2 ــرة  ــق ــف ال تــنــص 
املحور الثاني من املشروع 
))تنمية  عــلــى  املــلــكــي، 
الرباط  وتطوير كورنيش 
كــلــم((،   13 عــلــى طـــول 
 2015 وتتبعنا منذ سنة 
الكبرى  األوراش  انطالق 
ابتداء من »افنار« الرباط 
ــورة  ــ ــص ــ ــخ )ال ــامـ ــشـ الـ
كل  إلــى  وصــوال  رفقته(، 
بــؤرة  ــى  وإل املقاطعات، 
أصبحت  التي  البراريك 
خصوصا  املــاضــي،  مــن 
جاثمة  كانت  التي  تلك 
على الساحل الذي تحول 
حقيقي  كــورنــيــش  ــى  إلـ
ــة،  ــي بـــمـــواصـــفـــات عــامل
املستثمرين،  أبهر  مما 
فتقدمت شركة من الدولة 
ــة والـــعـــزيـــزة  ــق ــي ــشــق ال
ــة  ــي ــرب ــع اإلمــــــــــارات ال
الستثمار  بملف  املتحدة، 
مشاريع  في  مليارا   450
ســـيـــاحـــيـــة وتـــجـــاريـــة 
ــات  ــاي ــن ــة وب ــي ــه ــي ــرف وت
 10 مساحة  على  ــة  إداري

هــكــتــارات، ســتــعــزز ما 
الكورنيش  عــلــى  أنــجــز 
مـــن طـــرقـــات ومـــرافـــق 
املستشفى  مثل  حيوية 
الفخم  الجهوي، والفندق 
»قصر البحر«، وفضاءات 
ــة وريـــاضـــيـــة  ــي ــه ــي ــرف ت
مكان  عمرانية  ومنشآت 
ــراريــك« والــبــنــاءات  ــب »ال
مما سيجعل  العشوائية، 
يقفز  ــاط  ــرب ال كــورنــيــش 
إلى املرتبة األولى كأجمل 
وأحسن »جوهرة ساحلية 

في إفريقيا«.
لكن، هل سيتحقق هذا 
علما  بالفعل؟  االستثمار 
االستثمار،  هذا  قبل  أنه 
تراجعت شركات إماراتية 
هنا  سواء  تعهداتها  عن 
في الرباط وبالضبط على 
ضفة  على  أو  الساحل، 
بــالــجــارة سال،  ــوادي  ــ ال
االستفادة  ينبغي  لذلك، 
تكرار  وعـــدم  سبق  مما 
عندما  أخطاء   - ربما   -
ــة  ــشــرك نــعــتــقــد بــــأن ال

لنا  تقدم  تستثمر  التي 
مشروعا خيريا، ال.. فهي 
الربح  بهدف  ذلــك  تفعل 
فينبغي  ثابت،  وهذا حق 

من  معها  التعامل  إذن 
رابــح«،   – »رابــح  منطلق 
هــي تــضــمــن أربــاحــهــا، 
من  تستفيد  ــة  ــن ــدي وامل

ــل  ــه ــس خـــدمـــاتـــهـــا وت
ــا بــإســنــاد  ــه ــات ــوري ــأم م
سلطة  رجــل  ــى  إل تتبعه 
يـكون خـبـيرا في األعمال 
والجـمـاعـيـة،  الـنقـابـيـة 
كل  لحل  مفوضا  ويكون 
كل  وتسهيل  الــعــراقــيــل 
على  والسهر  التراخيص 
هذا  في  العاملني  انتقاء 

املشروع.
إلى  الشركات  فهروب 
األشهر  في  كثر  الخارج 
األخيرة، بسبب العراقيل 
و»الـــظـــلـــم« الــضــريــبــي، 
ــور  ــض لــــذلــــك، فـــــإن ح
ــي بــنــفــســه إلــى  ــ ــوال ــ ال
الشركة  مسيري  جانب 
بل  يــوحــي،  املستثمرة، 
يــطــمــئــن املــســتــثــمــريــن 
بشأن دعم ومتابعة سير 
ممثل  ــن  م ــروع  ــش م أي 
وبهذه  الوالية،  في  امللك 
على  ستتقاطر  الضمانة 
الرباط االستثمارات دون 
»على  التي  »التأشيرات« 
بالكم« لـ»بائعي الكالم«. 
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❐ ال ندري ملاذا اشتهر املنتخبون في مجلس 
القاضية  والضربات  اليدوية  باملعارك  واحــد 
من  فرفعوا  ــا«،  أرضـ بعضهم  »طــرحــت  التي 
يعني  بهم،  الخاصة  التأمينية  البوصلة  قيمة 
رفعوها  نفقتنا؟  وعلى  املحترمني،  باألعضاء 
من 6 ماليني ونصف املليون في السنة إلى 7 
ماليني، بزيادة 500 ألف سنتيم، فهل من أجل 
فقط  أم  الدائمة،  وإصاباتهم  املتكررة  معاركهم 
أنها  أم  املعركة،  هــذه  »تعويضات  من  للرفع 
مجرد »هدية« تمنح لشركة؟ فما رأيكم أن نطلب 
الشطط  من  أصواتنا  تأمني  الشركة  هذه  من 
املنتخبني  مــن  األمــانــة  وخيانة  واالســتــغــالل 

و»تجرجرهم« في املحاكم؟

واالســتــشــارات  ــدراســات  ال مكاتب  مــن  بــدال   ❐
ريع  على  املاليني  مئات  مقابل  املجالس  توظفها  التي 
ومعاهد  مــدارس  العاصمة  وفي  ومخدوم،  مفضوح 
املدنية  القضاء والهندسة  التخصصات، منها  في كل 
واإلدارة  والبيطرة  والــزراعــة  املعمارية  والهندسة 
والصحة وغيرها، فلو استعانت مجالسنا باملتخرجني 
من هذه املؤسسات، بقضاء فترة تداريبهم في املصالح 
الجماعية مقابل تسليمهم شهادات الكفاءة من اإلدارة 
الترابية تكون تزكية الستحقاق دبلومات التخرج على 
أشغال ممتازة وباملجان، لتم استغالل تلك املاليني في 

اإلصالحات الضرورية، »إيوا.. وشركاتهم«؟

نوعه سيشيد  الثاني من  فندق فخم هو   ❐
بعد  املنصور  يعقوب  مقاطعة  كورنيش  على 
بكورنيش  الــبــحــر(  )قــصــر  آخــر  فخم  فــنــدق 
مقاطعة حسان، إنما بمرافق جد ممتازة تحيط 
األعمال،  لرجال  كمنطقة  اإلماراتي،  باملشروع 
وقاعات لالجتماعات والحفالت ومنتزه بجانب 
من  بــد  وال  للراجلني،  بجسور  معزز  البحر 
استحضار مشروعني مماثلني من شركتني من 
والثاني  مدينة سال  في ضفة  واحد  اإلمــارات، 
على كورنيش الرباط تم تدشينهما منذ حوالي 
أي شيء،  عنهما  نسمع  نعد  ولم  سنوات،   10

فاملرجو إبعاد املنتخبني عن املوضوع.

إعادة  العاصمة، يجب  ❐ لتشجيع االستثمار في 
والصناعة  التجارة  غرفة  إلى  االنضمام  في  النظر 
والخدمات بإضافة »واالستثمار«، وتخصص »كوطا« 
وال  بجنسياتهم  التقيد  دون  الكبار  للمستثمرين 
في  بناؤه  املزمع  مثل  املشروع  بقيمة  فقط  إقاماتهم، 
حي يعقوب املنصور وتلك التي شيدت في أكدال وفي 
الغرف،  في  املستثمرين  فإضافة  السويسي وحسان، 
سيفتح األبواب ألصحاب رؤوس األموال بتتبع والدفاع 

عن مصالحهم بدون سماسرة. 

المشروع الملكي يجلب أول استثمار أجنبي بـ 450 مليارا

»عجائب الدنيا« تتعزز بسخاء المنتخبين!!

كورني�ش �لرباط »يقفز« �إىل �ملرتبة �لأوىل �إفريقيا

�جلماعة �ل�ضعيفة توؤدي �ل�ضر�ئب 
للحكومة �لغنية

15 الرباط يا حسرة

قد  »املحاسبة والعقاب« ألن ذلك  لسنا من دعاة 
يكون هدية ثمينة للفاسدين واملفسدين، و»بهرجة« 
تنشطها بطريقة أو بأخرى أموال الفساد وغنائم 
وتجعله  قبيح  كل  بمساحيقها  تزين  التي  الريع 
بعض  من  قوتها  مستمدة  وديعا،  بريئا  جميال 

الثغرات »الجائرة« في القوانني.
حديثنا،  ملوضوع  مقدمة  إال  الديباجة  هذه  وما 
لها  يزمر  لــم  معجزة  حــول  العاصمة«  »حــديــث 
املزمرون وال طبل لها املطبلون، بل مرت في صمت.. 
إنها معجزة تصفية »البراريك« القصديرية بصفة 
سقوط  معجزة  املقاطعات،  كل  تــراب  من  نهائية 
النافذة  الخطيرة  »لوبياتها«  ومعها  الصفيح  دور 
والتجزئات  االنتخابية  الخرائط  في  واملتحكمة 
الزمن،  من  لعقود  االداريـــة  واألغـــراض  السكنية 
فقد كانت تتحكم وتحكم وتفاوض وتقرر وتصنع 
وتقبر  القرارات،  التخاذ  وتوجه  ورؤساء  مجالس 
وبإشارة  »البراريك«،  ملف  في  للنبش  أي محاولة 
منها، ولحماية مصالحها وكنوزها ونفوذها، تشعل 
نيران العصيان في مختلف الدواوير الهشة للتمرد 
على كل مبادرة للقضاء على دور الصفيح، حتى أن 
الرباط أخلفت موعد »العاصمة بدون براريك« الذي 
كان مقررا في سنة 2000 ولم ينفذ وبكل صرامة 
ونجاح إال خالل األسابيع املاضية، لهذا »ال تهدروا« 
الوقت واملال واملحاكمات في مثل هذا األخطبوط، 
بل تجاوزوه بسرعة للتصدي إلى صنع الجوطيات 
واحتالل الفضاءات وتشويه التعمير، وذلك بتفعيل 
وتنظيم  وأثمنتها  التجارة  في  الجادة  املراقبة 
تصاميم  وتقنني  مرافقه  بتوفير  الحضري  النقل 
لون  وتحديد  البنايات  لكل  الخارجية  الواجهات 
صباغتها... إلخ، وبعد إتمام هذه األوراش، حينذاك 
والصفح  والعفو  بالحكمة  »الفساد«  قوس  نفتح 
شريطة إعادة األموال املنهوبة وتقديم اعتذار علني 
مجتمع  الجديد،  الرباطي  املجتمع  في  لالنخراط 

التنمية والتضحية من أجل عاصمة اململكة.

 بقلم: بوشعيب اإلدريسي

شيوخ أجالء رحلوا وتركوا لنا إرثا من 
بنيت  ثمني  إرث  النبيلة،  واملواقف  العلم 
الثقافية  »العاصمة  أركان مدينة توجت  به 
إلى  للمملكة«، ويجاهد ورثتهم للسمو بها 

»عاصمة الثقافة اإلفريقية«.
ــة الــســطــاتــيــة أو  ــرحــل ــاب: »ال ــت فــفــي ك
عبد  املرحوم  العالمة  لألديب  السكيرجية« 
بعض  لكتابات  نموذج  وهو  الجراري،  هلل 
رجال الحركة الوطنية الذين قاسوا بسبب 
التنقل بني املدن إما نفيا أو سجنا أو لنشر 
سنة  الراحل  ألفه  كتاب  الوطنية،  املقاومة 
ونتوقف  األدبية،  الروائع  من  وهو   1938
رحمه  األديب  من  شهادة  بمثابة  فقرة  عند 
هلل عما كان يبدو )على سبيل البسط( من 
فكتب:  والسالوي،  الرباطي  بني  منافسة 
)).. والنكتة التي درجت )وهي في الحقيقة 
من إجراء ما أوحت به تلك القرائح الكاسدة 
الرباطي  مثل  مــا  الحقائق(:  دائـــرة  فــي 
على  والثمرة  الجوزة  كمثل  إال  والسالوي 
سبيل اللف والنشر املرتب، فالرباطي ألول 
إال  لبها  إلى  كالجوزة، ال تصل  يبدو  نظرة 
فتدرك  الثمرة  بخالف  جهيد،  جهد  بعد 
حالوتها ألول وهلة، ثم ال تلبث أن يصادفك 
نواها فينال من أسنانك وطواحنك، وقد قال 

الشيخ علي البداهة )مجزوء الرجز(:
 

وطبعا هذه »املعمعة« كما سماها األديب 
عدا  مبرر  لها  »ليس  هلل،  رحمه  العالمة 

الفكاهة«.
خيرا  وجزاهم  األبــرار  أدباءنا  هلل  رحم 
على آالف الشهادات التي نستنير بحكمها 

ونهتدي بأفكارها.

الدنيا  »عجائب  حافظت  معروف،  هو  كما 
السبع« على مكانتها منذ عقود بالرغم من التقدم 
العالم،  في  الحاصل  والتكنولوجي  العلمي 
زعزعوا  »العباقرة«  العاصمة  منتخبي  أن  إال 
واستسالمهم  ضعفهم  بإضافة  املكانة،  هــذه 
تبحث  التي  الغنية  القوية  الحكومة  ــر  ألوام
على  ففرضت  مليزانيتها،  إضافية  مــوارد  عن 
السيارات«  »ضريبة  أداء  الجماعة  سيارات 
باستثناء  والشركات  األفــراد  بها  يلتزم  التي 
عربات الحكومة، لينضاف إلى امللزمني باألداء، 
للسياسة  واملخططون  للقوانني  املشرعون 

املالية: املجالس الجماعية.
فهل اكتشفت الحكومة بأن سيارات الجماعة 
جميع  وأن  املنتخبني؟  إلسعاد  رفاهية  مجرد 
ونقل  وتطهير  نظافة  من  الجماعية  األشغال 
وتزفيت وترصيف وتوزيع املاء والكهرباء ونقل 
الجرحى واألموات... إلخ، تكلفت بها الشركات 
كل  عــوضــوا  الــذيــن  املنتخبني  مــن  بتفويض 
السيارات،  بأساطيل  املفوضة  االختصاصات 
بلوحات  ومعروفة  هلل«  »جابها  التي  منها 
إال  يعرفها  ال  التي  ومنها  »ج«،  حــرف  تحمل 
»جيمس  نوع  من  بلوحات  ألنها  »العفاريت« 
)مستخفية( مسجلة في أسماء شركات  بوند« 

اكترتها للمقاطعات؟

بوند«  »جيمس  بسيارات  إذن،  فاملقاطعات 
لالستجمام  هلل«،  »جابها  بسيارات  والجماعة 
والتنقل بكل أريحية واألبهة، لذلك ربما فرضت 
كسائر  الــســيــارات  ضريبة  الحكومة  عليها 
سنة  في  كــان  إذ  مهول،  جد  ومبلغها  الناس 
في  ليستقر  ألــف،  و700  مليونا   20  ،2017
سنة 2018 على نفس املبلغ ويتراجع في هذه 
السيارات  وهذه  فقط،  مليونا   20 إلى  السنة 
ومجلس  املقاطعات  ســيــارات  دون  للجماعة 
 500 سيارة  كل  ضريبة  كانت  وإذا  العمالة، 
لسعادة  سيارة  من  فكم  معدل،  كأعلى  درهــم 
حسابية  عملية  ففي  وموظفيهم؟  املنتخبني 
سهلة، يتأكد عدد السيارات بقسمة 20 مليونا 
500 درهم، أما عددها في باقي املجالس  على 
فيقترب من »الفضيحة« باستغالل الريع للتمتع 
بدون سند قانوني بنقل مريح بعيدا عن صداع 
للرفاهية  والتاكسيات بسيارات  »الطوبيسات« 
على حساب السكان في جماعة ضعيفة، أنزلت 
عليها الحكومة القوية ضريبة لم يحتج عليها 
يعاملوا  ولم  جيوبنا،  من  دامــت  ما  املبرعون 
وهي  الجماعة  ضرائب  بأداء  باملثل  الحكومة 
جديد  »عجب«  ابتكار  في  رأيكم  فما  كثيرة.. 
 8 »عجائب الدنيا السبع« لتصير  انضاف إلى 

عجائب؟

شهادات من الرواد

حديث العاصمة

مصطفى  األســتــاذ  للمرحوم  الــصــورة 
ــوان سنة  ــط ــن مــوالــيــد ت الــيــزنــاســنــي، م
مناصب  حياته  قيد  تقلد  ــد  وق  ،1939
واملؤسسة  والسياسية  الصحافة  يف  رفيعة 
الغيورين  من  اهلل  رحمه  وكان  احلقوقية، 
على الرباط حتى أنه لم يفارقها إال ملثواه 
اختار  الذي  وهو  فيها،  دفن  حيث  األخير 
ودافع عن تسمية أكبر مدار يف حي أكدال 
بـ»مدار بني يزناسن« قبالة مستشفى ابن 

سينا، يف التسعينات.
بني  قبيلة  ــن  م الــيــزنــاســنــي  وعــائــلــة 
من  ــا  ــذوره وج اململكة،  بــشــرق  يزناسن 
األدارسة ساللة عيسى ابن إدريس الثاني.
تغمده اهلل بواسع رحمته وأسكنه فسيح 

جناته. 

معجزة ت�ضفية 

»�لرب�ريك«

 يف �لعا�ضمة

أسرار العاصمة

إن الـرباطي جوزة
صعب التناول أوال
إن الــسـالوي ثـمـرة

يف ضـمـنـهـا لـب اللـباب
ومـع الـتـمازج يستطـاب

حلو املذاق ال يعاب(( انتهى.



«»

 األسبوع
ــجــامــعــة  خــــاض أعـــضـــاء ال
الوطنية ألرباب وتجار ومسيري 
ــرب،  ــغ ــامل ــود ب ــ ــوق ــ ــات ال ــحــط م
مفاوضات قوية مع بعض ممثلي 
الوطنية،  ــزاب  واألحـ النقابات 
املغرب،  ملقاوالت  العام  واالتحاد 
تهم  تعديالت  بقبول  إلقناعهم 
لإلعفاء  توافقية  صيغة  تطبيق 
تثقل  التي  الضرائب  من  األدنى 
والالمباالة  الظلم  بعد  كاهلهم، 
هذا  عــمــال  منها  يعاني  الــتــي 
رئيس  تصريح  حسب  القطاع، 
زريكم،  جمال  الوطنية،  الجامعة 
الوطنية،  اإلعالم  وسائل  لبعض 
هذا  مناقشة  ــدى  ل كــذلــك  وأكـــد 
ــن، على  ــســؤول ــع امل املــشــكــل م
الــواردة  الصيغة  إلغاء  ضــرورة 
املتعلقة  امليزانية  مــشــروع  فــي 
ــى من  بــاإلعــفــاء مــن الــحــد األدنـ
الهامش  ــأن  ب علما  الضريبة، 
بالتقسيط،  الوقود  لبيع  الربحي 
ببعض  سيدفع  مما  جــدا،  قليل 
إضافة  إلى  القطاع  في  املهنين 

ــار  ــع ــي أس ــة فـ ــب ــري ــض هــــذه ال
بشكل  سيؤثر  مما  املحروقات، 

مباشر على قدرات املستهلك.
ــاب املــحــطــات، أن  ــ ــرى أرب ويـ
أن  املفروض  من  الضريبة  أداء 

على  وليس  األربــاح،  على  يكون 
التجار،  يتكبدها  التي  الخسائر 
ــن يــطــالــبــون بــشــكــل قــوي  ــذي ال
ــى من  بــاإلعــفــاء مــن الــحــد األدنـ

الضرائب.
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ما يجري  ويدور يف المدن

اأرباب حمطات الوقود يطالبون بالإعفاء 
من احلد الأدنى من ال�ضرائب

إعداد: زهير البوحاطي

عيـن على الشمال

مختصرات شمالية
■ فوت رئيس جماعة أزال بإقليم تطوان، 
تشغل  كانت  التي  لزوجته  الجماعة  رئاسة 
منصب النائبة األولى له، هروبا من أسئلة 
التي أرسلت لجنها للبحث  الداخلية  وزارة 
وجماعة  جماعة صدينة  من  بكل  والتقصي 
حسب  أزال،  جماعة  كانت  وآخــرهــا  أمسا 
زوجة  أن  أضافت  التي  »األسبوع«  مصادر 
رئيس جماعة أزال ونائب برملاني عن إقليم 
إليهما  الجماعة  رئاسة  إسناد  تم  تطوان، 
قبل أن يصوت عليهما أعضاء املكتب الذي 

هو »مسير وليس مخيرا«)..(.

لعمالة  التابعة  السحتريني  جماعة  تحتضر   ■
شــؤون  تسيير  فــي  العشوائية  بسبب  تــطــوان 
يتوفرون  ال  أشخاص  فيها  يتحكم  التي  الجماعة، 
مقر  تحول  حيث  السياسة،  في  خبرة  أدنى  على 
الجماعة إلى شبه مقهى يدور الحديث بداخله عن 
الساكنة  أمور  تداول  بعيدة عن دورهم دون  أمور 
التي تعيش واقعا مأساويا بسبب غياب أي برامج 
سيارة  على  تتوفر  ال  الجماعة  إن  بل  تنموية، 
ساكنة  معاناة  من  التخفيف  في  تساهم  إسعاف 
العديد من املداشر والقرى التي تتساءل عن دور 
األعلى  املجلس  مراقبة  عدم  سبب  وعن  الجماعة، 

للحسابات لها لحد اآلن؟

األحياء  داخــل  األمني  الوجود  تعزز   ■
تمشيطية  حملة  وفــي  بتطوان،  الشعبية 
بائعي  على  الخناق  تضييق  تم  واســعــة، 
اعتقال  وتـــم  ومستهلكيها،  املـــخـــدرات 
لالعتداء  أمن  رجال  تعرض  كما  معظمهم، 
يتعاطيا  يد شقيقن  على  األبيض  بالسالح 
في طريق  كانت  فتاة  أرادا سرقة  املخدرات 
رجال  تدخل  أن  غير  املدرسة،  من  عودتها 
بشارع  موجودين  كــانــوا  الــذيــن  الشرطة 
أحدهم  ليتعرض  ذلــك،  دون  حال  املأمون، 
اعتقال  ــم  وت األبــيــض،  بالسالح  العــتــداء 
الثالثة  الدائرة  عناصر  طرف  من  الجناة 
وتم  بالحادثة،  علمها  فــور  تدخلت  التي 

تقديمهما أمام أنظار العدالة.

الدار البيضاء

املدن  عرفتها  التي  األخيرة  األمطار  عرت 
الشمالية الواقع الذي تعيش عليه العرائش، 
باملدينة، حيث  التحتية  البنية  نتيجة سوء 
تجمعت املياه وسط الشوارع بفعل األمطار 
وانسداد  املدينة  على  بغزارة  انهمرت  التي 
مما  لــهــا،  املخصصة  ــجــاري  وامل املسالك 
بالشوارع  املياه  منسوب  ارتفاع  إلى  أدى 
مما  املرور،  املواطنون  يستطع  ولم  واألزقة 
الوضع  انتقاد  إلى  ودفعهم  غضبهم  أجج 
املزري ألحيائهم وشوارعهم، وتوجيه اللوم 
الذي  الوضع  هــذا  عن  املسؤولة  للجهات 
البنية  ضعف  بسبب  بالكارثي،  وصفوه 
التحتية وعدم قدرتها على مقاومة تصريف 

مياه األمطار.
واستنكرت ساكنة العرائش الوضع الذي 
إلى  األمــوال  ذهبت  حيث  املدينة،  إليه  آلت 
تمويل مشاريع تخص الجماعة ومنتخبيها، 
كإنشاء مقر جديد للجماعة وصرف األموال 
على اقتناء سيارات جديدة، بدال من تحسن 
وتغيير  وتطويرها  التنموية  املــشــاريــع 
خصوصا  للمواطنن،  املعيشية  الظروف 
بسبب  صمت  في  يعانون  الذين  البحارة 
تحسن  بإمكانها  الــتــي  الــحــلــول  غــيــاب 
غياب  إلى  ذلك  مرجعن  املتردية،  أحوالهم 

الجماعة ودورها في االهتمام بميناء املدينة 
الذي يعيش عشوائية ال مثيل لها وخروقات 

بالجملة، وفق تعبير املتضررين.
بكميات  العرائش  ساكنة  تفاؤل  ورغــم 
والتي  ــؤخــرا،  م تهاطلت  الــتــي  ــار  ــط األم
بالنسبة  خصوصا  خير،  إشارة  اعتبروها 
للمجال الفالحي، غير أنهم أبدوا تحسرهم 

بمهامها  الجماعة  قيام  عدم  على  وأسفهم 
وواجبها في تسريح مجاري املياه وتهييئها 

الستقبال فصل األمطار بشكل جيد.
الجهات  من  العرائش  ساكنة  وتطالب 
ميزانية  في  تحقيق  بفتح  مركزيا،  املعنية 
توجد  ال  التي  الوهمية  واملشاريع  الجماعة 

سوى في الوثائق الرسمية.

الأمطار تعري العرائ�س واملجل�س م�ضغول باقتناء 
�ضيارات جديدة

سطات 

مطالب باإيجاد حلول للمنازل الآيلة 
لل�ضقوط ب�ضطات

  نور الدين هراوي
الجماعة  أن  محلية،  مصادر  قالت 
الحضرية لسطات بها العديد من املنازل 
آيلة  التجارية  والقيساريات  واملحالت 
حياة  وتــهــدد  لحظة  أي  فــي  للسقوط 
املواطنن الذين يقطنون بها أو املارين 
من حولها، ما يتطلب تدخل املؤسسات 

من  استباقي،  بشكل   املعنية 
استراتيجية  وضـــع  خـــالل 
واضحة ملعالجة تفاقم املشكل 
واقعية  حلول  عــن  والبحث 

بإشراك السكان املعنين.
ــادا إلـــى املــصــادر  ــن واســت
نفسها، فإن العديد من املنازل 
عمر  ودرب  الصابون  بزنقة 
و»البطوار«،  »مانيا«  وأحياء 
ــن الـــعـــمـــارات  والـــعـــديـــد مـ
باملدينة  املنتشرة  العشوائية 

املختصة  »الصباح«  قيسارية  ضمنها 
في بيع املالبس، بها تصدعات وشقوق 
حياة  تهدد  املجردة،  بالعن  ملحوظة 
أو  جزئية  بانهيارات  وتنذر  السكان، 
أثناء  خصوصا  لحظة،  أي  في  كلية 
قوية،  أمطار  نــزول  عند  الشتاء  فصل 
والوقاية  السالمة  شروط  تنعدم  حيث 

وبــنــاء  تشييد  ــاء  ــن أث األخـــطـــار  ــن  م
الدراسات  غياب  على  عــالوة  املنازل، 
كل  صالحية  ومدى  للتربة  الضرورية 
منطقة للتعمير والبناء وعدد الطوابق 
اللجان  دور  أن  كما  األساسات،  وعمق 
اإلقليمية يبقى مناسباتيا دون الخروج 
التدابير  واتــخــاذ  واقــعــيــة  بــحــلــول 

املضبوطة  املعايير  حسب  الوقائية 
ملعالجة املشاكل قبليا، حيث تبقى لغة 
التبريرات بأن معالجة إشكالية املنازل 
ميزانيات  إلى  تحتاج  للسقوط،  اآليلة 
ضخمة ولو على حساب خسائر كبيرة 
في األرواح البشرية ال قدر هلل، ال يهم 

الجهات املعنية، تضيف املصادر.

يوم  العرائش  مدينة  عاشت 
على  املنصرم،  نونبر   23 السبت 
العثور  بعد  شنعاء،  جريمة  وقع 
على جثة طفل مقطعة إلى أطراف 

وملقاة في مطرح النفايات.
الجريمة،  هذه  تفاصيل  وتعود 
إلى أن أب الطفل املطلق من أمه 
أخذ  أخــرى،  امــرأة  من  واملتزوج 
فلذة كبده من املدرسة إلى منزله 
قبل  وخنقه  عليه  باالعتداء  وقام 
الحالية،  زوجــتــه  رفــقــة  اإلقـــدام 
على تقطيعه ووضعه في أكياس 

داخل  ببعضها  احتفظ  متفرقة 
الثالجة والبعض اآلخر ألقاه في 
املجرمن  اعتقال  وتم  النفايات، 
وفتح تحقيق في املوضوع، ليتم 
الوصول إلى باقي أطراف الجثة 
املختبئة داخل ثالجة منزل األب، 
جريمته  تمثيل  بإعادة  قام  الذي 
البشعة بكل برودة دم، مما أجج 
الــتــي خرجت  الــســاكــنــة  غــضــب 
تنديدية  مسيرة  فــي  ذلــك  بعد 
بإعدام  مطالبة  الجريمة،  بهذه 

املجرمن.

م�ضرية حا�ضدة �ضد متهم بتقطيع ابنه وو�ضعه يف الثالجة



البحري  الصيد  مندوبية  مصالح  أتلفت 
بأكادير، يوم الجمعة 29 نونبر2019، كمية من 
األسماك املهربة، لعدم ثبوتية مصدرها األصلي، 
حيث أفادت مصادر عليمة، أنه تم حجز شحنة 
الهوية، من طرف مصالح  من األسماك مجهولة 
الصناعية  باملنطقة  ملول،  أيت  إنزكان  عمالة 
ما  املرخصة،  غير  املخازن  أحــد  أمــام  تاسيال، 
الصيد  بمندوبية  املراقبة  بتدخل مصلحة  عجل 
املحلية  والسلطات  أكــاديــر،  بميناء  البحري 
للصيد  الوطني  واملكتب  ــســا«،  »األون ومكتب 
حجز  عن  اإليقاف  عملية  أسفرت  وقد  البحري. 
47 صندوقا من األسماك مكونة من 640 كلغ من 
أسماك »الحداد«، و48 كلغ من أسماك »الدبدوب«، 
و32 كلغ من سمك الناقوس، و32 كلغ من سمك 
»الشخار« ، وتم تحرير محضر مفصل بالواقعة، 
باإلضافة إلى تفعيل مسطرة املتابعة القضائية 

في حق تاجر األسماك صاحب الشحنة املعنية.

السلطة  ــوان  أعـ أحــد  أن  مطلعة،  مــصــادر  قالت 
أصدقائه  أحد  رفقة  متوجها  كان  أكادير،  بضواحي 
بهما  تعطلت  والتي  خاصة،  سيارة  منت  على  لتيزنيت 
وبعد  بتيزنيت،  الركادة  فجأة في مقطع طرقي بجماعة 
فشلهما في إصالح سيارتهما، قاما بطلب املساعدة من 
املساعدة،  طلب  يلبوا  لم  أنهم  إال  السيارات  أصحاب 
تعرضت  حيث  باألحجار،  السيارات  لرجم  دفعهما  ما 
وإصابة  األمامي  زجاجها  لكسر  الشاحنات  إحــدى 
سائقها، ليتوجه هذا األخير مباشرة لسرية الدرك امللكي 
لتيزنيت، وفور توصلها بالخبر، انتقلت دورية الدرك إلى 
عني املكان، واعتقلت املشتبه بهما اللذين كانا في حالة 
سكر متقدمة، وتم إخضاعهما لتدابير الحراسة النظرية 
العامة  النيابة  عليه  تشرف  الذي  البحث  إشــارة  رهن 

املختصة.

لفظت مياه املحيط األطلسي مؤخرا، جثة أحد 
جنوب  الغارق  بالجرف  الصيد  مركب  ضحايا 
مستوى  على  ــك  وذل إفني،  سيدي  إقليم  غــرب 
السلطات  إفني، وتعرفت عناصر  شاطئ سيدي 
عدد  بذلك  ليرتفع  الضحية،  جثة  على  املختصة 
وقت  في  جثتني  انتشال  بعد  ثالثة  إلى  الجثث 

سابق من طرف مركبني للصيد الساحلي.
»مسناوي«،  املسمى  الصيد  مركب  أن  يذكر 
املنصرم،  الجمعة  يوم  للغرق  تعرض  وأن  سبق 
وعلى متنه طاقم يتكون من أزيد من 11 بحارا، 
قد  البحري  والصيد  الفالحة  وزارة  وكــانــت 
في  تزال  ال  »التعبئة  أن  في بالغ سابق  أشارت 
من  عددا  هناك  أن  إلى  مشيرة  األقصى«،  الحد 
التي  املأساة،  هذه  بأسباب  املتعلقة  الفرضيات 
ال يمكن تحديدها سوى عن طريق التحقيق الذي 

سيتم إجراؤه.

وقع  على  مؤخرا،  أكادير  بمدينة  السالم  حي  اهتز 
عملية انتحار بشعة، بطلها أب لثالث بنات، بعدما رمى 
نفسه من منزله بالطابق الرابع، وحسب مصادر محلية، 
فإن هذا الشخص، دخل في حالة هستيرية داخل منزله 
قبل أن يعمد إلى شرب كمية من »املاء القاطع« ويرمي 
نفسه من نافذة شقته بالطابق الرابع، ليسقط جثة هامدة 
نفس  وترجح  بأكادير،  »جيت سكن«  إقامة  أرض  فوق 
املصادر أن أسباب الحادث، ترجع إلى بعض املشاكل 
االجتماعية التي كان يعاني منها الهالك قبل أن يختار 
بالحادث،  علمها  وفور  البشعة.  الطريقة  بهذه  إنهاءها 
حضرت مختلف املصالح األمنية إلى عني املكان، وجرى 
نقل الجثة ملستودع األموات بمستشفى الحسن الثاني، 

كما تم فتح تحقيق في النازلة.

بعد توصلها بمجموعة من الشكايات تتعلق 
من  مجموعة  من  واالبتزاز،  واالحتيال  بالنصب 
شخص  طرف  من  لالستغالل  تعرضن  النساء 
ثالثيني مقيم بأكادير، فعلت مصالح الدرك امللكي 
من  مكنت  وتقنية  ميدانية  تحريات  بتيزنيت 
إحدى  عليه  تعرفت  الذي  النصاب  تحديد هوية 
ضحاياه بعد عرض صورته عليها، والذي اختار 
مختلف  من  ضحاياه  على  الجنسي«  »النصب 
األعمار من النساء الثريات ويربط معهن عالقات 
افتراضية سرعان ما تتطور لعالقات واقعية مع 
بسخاء،  عليه  اإلنفاق  مقابل  ذلك  في  يرغنب  من 
ليلجأ إلى وعد من لم ينصعن لنزواته بالزواج، 
مستغال بنيته الجسدية ووسامته، قبل أن يبدأ 
ضحاياه  مطالبة  خالل  من  االستغالل  مسلسل 
في  معهن  االستمرار  مقابل  مهمة  مالية  بمبالغ 
العالقة بدعوى أنه يمر بأزمة مالية خانقة. وفور 
اعتقاله، تم إخضاع املشتبه به لتدابير الحراسة 
عليه  تشرف  الذي  البحث  إشارة  رهن  النظرية 
النيابة العامة املختصة، قبل عرضه على العدالة 

لتقول كلمتها. 

 عزيز الفاطمي 
بدل  الــســكــان  مــع  الــتــواصــل  قطيعة  بعد 
املدني  املجتمع  أطــيــاف  كــل  على  االنــفــتــاح 
بمقاطعة مراكش املدينة، بعد أشواط زمنية ال 
يستهان بها من الوالية الحالية لحزب العدالة 
والتنمية املتربع على عرش العمودية بمراكش 
أخيرا  فطن  الجماعية،  املقاطعات  وبمعظم 
بكثرة  واملنتشي  جماعته  داخل  القوي  الرجل 
بعض  مع  لقاء  عقد  إلى  ومسؤولياته،  مهامه 
جمعيات املجتمع املدني بهذه املقاطعة، بعدما 
بنهجه  إيــاه  ومتهمة  منددة  أصــوات  تعالت 
»األبراج  وبخطابات  تقشع«  ما  »برق  سياسة 
العالية« التي تعود للعهد البائد، سياسة جرت 
سلسلة  املدينة  بمقاطعة  القرار  صاحب  على 
األصــوات  من  موجة  ــرزت  وأف االنتقادات  من 
الرافضة لهذه السياسة، أضف إلى ذلك، طلقات 
األمــس  حتى  صديقة  نــيــران  مــن  مسترسلة 
التواصلي  اللقاء  موضوع  إلى  ألعود  القريب، 
مقاطعة  مجلس  بمقر   2019.10.18 بـ  املؤرخ 
املدينة التي يترأسها يونس بنسليمان، النائب 
عن  البرملاني  والنائب  املدينة  لعمدة  األول 
مقاطعة سيدي يوسف بن علي، الذي لم ينطق 
ممثلي  أثار حفيظة  مما  له،  املحدد  الوقت  في 
هذا  في  املشاركة  املدني  املجتمع  جمعيات 

اللقاء، ولنا في تدخل أحد املتدخلني ما يزكي 
لطبيعة  رفضه  عن  املتدخل  عبر  حيث  قولنا، 
والالمباالة  االستخفاف  على  املبنية  املعاملة 
الحضور  تجاه  املقصودة  غير  أو  املقصودة 
املتواجد داخل القاعة، كما لم يخل النقاش من 
لغة حادة وصلت إلى تحت الحزام)..( توثقها 
بني  واســع  بشكل  تتداول  فيديوهات  مقاطع 
اسال  مما  االجتماعي،  التواصل  مواقع  رواد 
فيضا من انتقادات قوية مع تحميل املسؤولية 
الكاملة لرئيس مجلس املقاطعة، بسبب غيابه 
يسبب  مما  املقاطعة،  مقر  عــن  الــدائــم  شبه 
وتسويف  متاهات  فــي  الــدخــول  للمواطنني 
غير  الرئيس  أن  بدعوى  مصالحهم  وتعطيل 

موجود.
امللحقة  نحو  نتجه  ــجــاه،  االت نفس  ــي  وف
اإلدارية لباب دكالة، لنجد فراغا على مستوى 
نائب  غــيــاب  نتيجة  املحلي،  الــشــأن  تدبير 
الرئيس رغم تواجد مكتب مجهز بكل الوسائل 
ولألسف  لكن  املواطنني،  خدمة  على  املشجعة 
األوقات،  أغلب  شاغرا  الكرسي  يظل  الشديد، 
التوجه  إلى  املتضررين  باملواطنني  يدفع  مما 
نحو مقر والية الجهة من أجل وضع شكاياتهم 
رغم  الجهة،  والي  ملكتب  وصولها  انتظار  في 

أجندته اليومية الكثيفة محليا وجهويا.
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توقف غام�ض مل�شروع �إجناز طريق ببني مالل

تنظيم لقاء�ت »برق ما تق�شع« يف مقاطعة مر�ك�ض

تاريخ �لدعاية �النتخابية من مدينة �أزمور �إىل قرية فا�ض

مراكش

  محمد الحنصالي
توسيع  أشــغــال  توقف  الزال 
الرابط  الطرقي  املقطع  وتقوية 
يــوســف  أوالد  جــمــاعــتــي  بـــني 
بإقليم  الــــواد  ســعــيــد  وأوالد 
الــرأي  بــال  يشغل  ــالل،  مـ بني 
هذه  ومستعملي  املحلي  العام 
تعرف  التي  اإلقليمية،  الطريق 
تعتبر  إذ  نشيطة،  مرورية  حركة 
بني  الرابط  الرئيسي  الشريان 
واملؤدي  املذكورتني،  الجماعتني 

إلى مدينة بني مالل. 
ــادر مــحــلــيــة،  ــصـ وحـــســـب مـ
استبشروا  املنطقة  سكان  فــإن 
ــة الــســنــة الــجــاريــة  ــداي خـــالل ب
سير  بــانــطــالق  خــيــرا،   ،2019
الطريق  وتقوية  توسعة  أشغال 
النقطة  من   3221 رقم  اإلقليمية 
إلــى   000+15 الــكــيــلــومــتــريــة 
 ،500+22 الكيلومترية  النقطة 
كلم،   7.500 طــول  على  املمتدة 
إال أنهم فوجئوا بعد مرور أربعة 
أشــهــر مــن مــبــاشــرة األشــغــال، 

على  املشرفة  املقاولة  باختفاء 
آلياتها،  وسحب  املشروع  إنجاز 
يرثى  في وضعية  الطريق  تاركة 

لها.
مستعملي  من  عــدد  عبر  وقــد 
تذمرهم  عن  الطرقي،  املعبر  هذا 
واستيائهم الشديدين من الحالة 

الكارثية التي آلت إليها الطريق 
ألشغالها،  املفاجئ  التوقف  بعد 
عبرها  التنقل  أضــحــى  حــيــث 
نتيجة  جمة،  بمخاطر  محفوفا 
اإلسفلتية  الصفيحة  اتساع  عدم 
حفر  ــود  ووج حوافيها،  وتآكل 
عن  فضال  وسطها،  فــي  كبيرة 

الحجارة  وتناثر  الغبار  تطاير 
الذي  أثناء حركة السير، الشيء 
أو  السير  عرقلة  في  يتسبب  قد 
أضــرارا  تلحق  اصطدامات  في 
في  هــذا  وبــركــابــهــا،  بالعربات 
بعض  فيه  عــزت  ــذي  الـ الــوقــت 
إنجاز  أشــغــال  تعثر  املــصــادر، 
إلى  ــر،  ــذك ال السالفة  الــطــريــق 
املقاولة  بني  املبرم  العقد  فسخ 
النقل  ومديرية  املــشــروع  نائلة 
واملاء  واللوجستيك  والتجهيز 
مجهولة،  ألســبــاب  ــالل،  م ببني 
مسطرة  تعاد  أن  املنتظر  من  إذ 
بإتمام  الخاصة  العروض  طلب 
كان  الــذي  املشروع  هذا  أشغال 
مدته  أجــل  في  مبرمجا  إنجازه 
10 أشهر، توضح ذات املصادر.. 
املعنية  الــجــهــات  تتحرك  فهل 
الطريق  هذه  أشغال  الستئناف 
قيادة  ساكنة  عليها  علقت  التي 
كبيرة،  آماال  الــواد،  سعيد  أوالد 
لفك عزلتها وانتشالها من دائرة 
تعد  لم  التي  واملعاناة  التهميش 

تطاق؟

بني مالل

تاهلة

أزمور

نق�ض �الأطر �لطبية 
يغ�شب �شاكنة تاهلة

  محمد بودويرة
الوطني  قال حميد أوشن، عضو املجلس 
ورئيس  اإلنسان  لحقوق  املغربية  للهيئة 
صحفي،  تصريح  في  بتاهلة،  املحلي  الفرع 
البالغ  باملنطقة  الوحيد  الصحي  املركز  أن 
نسمة،  ألــف   26 مــن  ــد  أزيـ سكانها  عــدد 
وأن  الطبية،  األطر  في  مهوال  نقصا  يعرف 
من  املرضى  يقصده  الذي  املستوصف  هذا 
مختلف الجماعات القروية املجاورة، يتوفر 
مشيرا  نهار،  ليل  مداوم  طبيب  على  حاليا 
إلى أن الطبيب الرئيسي في مهمة مع قافلة 

طبية.
الصحي  ــز  ــرك امل أن  املــتــحــدث  وكــشــف 
األدوية  في  خصاصا  أيضا  يعرف  بتاهلة، 
املركز شهد  أن بهو  العمل، مضيفا  وأدوات 
هذا  على  ــهــم  وذوي املــرضــى  احــتــجــاجــات 
التهميش الذي أصبح سمة تميزه عن باقي 

املراكز األخرى.
الوصية  الجهات  الحقوقي  ذات  وطالب 
حل  إليجاد  اإلسراع  بضرورة  القطاع،  على 
لهذا املشكل الذي يؤرق ساكنة دائرة تاهلة 

بإقليم تازة.

  شكيب جالل
به بعض  تتعامل  طاملا  إشهاري  أسلوب 
الجمهور  الستمالة  الوطنية  ــزاب  األحــ
الحزبية،  وأنشطتها  لقاءاتها  ملتابعة 
ــارة  اإلث على  يبنى  ــذي  ال األســلــوب  وهــو 
والتشويق والدعاية املجانية واللعب على 
الوتر الحساس، وكل هذا ألجل جمع أكبر 
أنشطتها  ملتابعة  الجمهور  من  ممكن  عدد 
املــدن  مختلف  فــي  الحزبية  ولــقــاءاتــهــا 

املغربية.
املدينة  أزمور، عاشت هذه  وعلى صعيد 
الدعائي  األسلوب  هذا  من  ونماذج  فصوال 
بهذا  األمثلة  منذ عقود، ونختصر  املجاني 
حيث   ،1977 انتخابات  من  ابتداء  الشأن 
الوطني  للحزب  املنتخبة  الهيئة  جيشت 
عن  انشقاقه  بعد  مباشرة  الديمقراطي 
إطــار  وفــي  لــألحــرار،  الــوطــنــي  التجمع 
كبرى  حملة  نظمت  االنتخابية،  الحملة 
بالدعاية للقاء حزبي سوف يترأسه رئيس 
الدعاية  وهي  الجديدي،  أرســالن  الحزب 

في  »أرســـالن  شعار  تحت  انطلقت  التي 
و»البيضا«  والــجــديــدة«،  أزمــور  البيضا 
تعني لون الورقة االنتخابية للحزب، وبعد 
أرســالن  يكن  لــم  الــهــوجــاء،  الدعاية  تلك 
الذي حضر  شاكر  الطاهر  الجديدي سوى 
وحده للقاء الحزبي، الذي كان يبدأ وينهي 
بمقولة:  الجماهير  أمام  الخطابية  كلماته 
عازفا  فاس«،  قرية  إلى  أزمور  مدينة  »من 
األزموريني  لدى  حساس  وتر  على  بمهارة 
قبل  وجــدت  أزمــور  مدينة  أن  بافتخارهم 
انتخابات  من  مثاال  نأخذ  ثم  فاس،  »قرية« 

1992، حيث أحضر زعيم االتحاد 
عبد  املــرحــوم  آنـــذاك،  الدستوري 

لقاءاته  أحــد  في  معه  السماللي  اللطيف 
الحزبية في املدينة، نوال املتوكل، حيث كان 
األوملبية  البطلة  اإلقبال على مشاهدة هذه 
فيما  الحزبي،  النشاط  متابعة  من  أكثر 
االتحاد  عن  املرابط  عباس  املحامي  غريمه 
الخطابي  لتجمعه  أحــضــر  االشــتــراكــي، 
مدينة  وكأن  عويطة،  سعيد  العاملي  البطل 
أزمور ستحتضن األلعاب األوملبية، ودائما 

ونظم  سبق  والتشويق،  اإلثارة  إطار  في 
لقاء  ــأزمــور،  ب والتنمية  الــعــدالــة  حــزب 
فاطمة  املقتدرة  املمثلة  فيه  أحضر  حزبيا 
سوى  وشـــاي  فاطمة  تكن  ــم  ول ــاي،  وشـ
التجمع  وحزب  للحزب،  اإلقليمي  املنسق 
الوطني لألحرار، انخرط هو اآلخر في هذا 
العمل الدعائي، حيث نظمت حملة دعائية 
وبالفعل  أزمــور«،  في  »أخنوش  شعارها: 
الحاضر  يكن  ولم  بكثافة  املدعوون  حضر 
سوى وزير املالية السابق محمد بوسعيد.
الدعائية  والحمالت  التمويه  هــذا  كل 
أزمور  منها  عرفت  والتشويق،  ــارة  واإلث
اإلشـــارة  أو  الــحــديــث  دون  ــدة  ع نــمــاذج 
)الجمهور  وسكانها  املدينة  وضعية  إلى 
أزمور  لتبقى  الحزبية(،  للقاءات  املدعو 
هي أزمور.. ال جديد وال تغيير لوضعيتها 
الهشة على أكثر من صعيد، ويبقى األمل 
املحلية  املقبلة،  االنتخابات  في  األمل  كل 
وتحمل  الجديد  تفرز  لعلها  والبرملانية، 
في  املتقدمة  املـــدن  مــصــاف  ــى  إل ــور  أزمـ

بالدنا. 

اللوحة اإلشهارية الخاصة باملشروع املتوقف



حب  عالقة  الحليم  لعبد  كانت 
حيث  غناها،  أغنية  كل  مع  غريبة 
يكتب  عندما جالسته وهو  لي  قال 
النجوم«  مع  ــام  »أي مؤلفي  تقديم 
بخط يده: »أنا أحس بأن كل أغنية 
من أغنياتي فيها حكاية عشتها في 
مرحلة من مراحل حياتي«، فسألته: 
»وهل ألغنياتك عالقة مع حب كبير 
عشته ولم تتمكن من نسيانه«، فقال 
»نعم.  لي وقد شرد ببصره بعيدا: 
ــا وكــمــا تــالحــظ، ال أتــوقــف عن  أن
وعمره  تخونوه  بأغنيتي:  الترنم 
ألن  عنكم...  انشغل  وال  خانكم  ما 
هذه األغنية تذكرني بما فعلته فّي 
سعاد  النجمة  يقصد  )وكان  سعاد 
سعاد  »ولكن  فسألته:  حسني(«، 
كلمة  معاني  بكل  تخنك  لم  حسني 
قامت بتصرف طائش  بل  الخيانة، 
عندما امتطت كتفي ممثل بريطاني 
السباحة  مــالبــس  مــرتــديــة  ــي  وه
التي كانت تكشف عن كل مفاتنها، 
وهناك احتمال كبير أن ال يكون قد 
أي  املمثل  ذلــك  وبــن  بينها  حــدث 
لي:  وقــال  فانتفض  يــذكــر«،  شــيء 
»سعاد خانتني خيانة كاملة عندما 
فأي  املثيرة..  الجلسة  تلك  جلست 
له:  قلت  فعلت؟«،  مما  أكبر  خيانة 
»ولكنك وقعت في الحب قبل سعاد 
غيرها«،  لنساء  وغنيت  حسني 
عشقت  لقد  »نعم.  قائال:  قاطعني 
سعاد  حب  في  وقوعي  قبل  مرتن 
أجمل  مــن  فــتــاة  أحببت  حسني. 
تقع  أن  يمكن  الــلــواتــي  الــنــســاء 
عليها عن البشر، وكانت شابة من 
الثراء  فاحشة  أرستقراطية  عائلة 
صديقي  بواسطة  عليها  تعرفت 
املوجي  محمد  املوسيقار  العزيز 
وكانت  لشقيقها  صديقا  كان  الذي 
من  الحب  فصعقنا  جيجي،  تدعى 
ــزواج،  ال على  واتفقنا  نظرة  أول 
وهكذا رافقني محمد املوجي لطلب 
عندما  كبيرة  فكانت صدمتي  يدها 
رفض والدها رفضا قاطعا فخرجت 
أذيال  أجر  وأنا  عائلتها  منزل  من 
بــأن  علمت  مـــدة  وبــعــد  الــخــيــبــة، 
جيجي قد تم نقلها إلى املستشفى 
إصابتها  بعد  خطيرة  حالة  فــي 
بسببه  حــاولــت  ــاد  حـ بــاكــتــئــاب 
رحلت  قليلة،  أيام  وبعد  االنتحار، 
عن هذا العالم حاملة معها حزنها 
بعضنا  عــن  فراقنا  على  الشديد 
عميقا  جرحا  لي  وتاركة  البعض 
فغنيت  يندمل،  األيـــام  تجعله  لــم 
لذكراها أغنيتي: في يوم في شهر 
في سنة تهدا الجراح وتنام وعمر 
جرحي أنا أطول من األيام. وهكذا 
عشت على ذكراها لعدة سنوات قبل 
ثروت  زبيدة  الفنانة  مع  ألتقي  أن 
في فيلم: يوم من عمري، فسحرتني 
عيونها الخضراء واخترق جمالها 
قلبي فوقعت في غرامها  األوروبي 
خالل تصوير هذا الفيلم، وفاتحتها 
واقعة  فوجدتها  حبي  لها  كاشفا 
من  خائفة  كانت  ولكنها  حبي  في 
أن ال أبادلها نفس املشاعر، وهكذا 
وجدت  لكني  ــزواج،  ال على  اتفقنا 
الذي  املوقف  نفس  أعيش  نفسي 

قصة حبي  في  أن عشته  لي  سبق 
حيث  جيجي،  املرحومة  مع  األول 
يكتف  ولم  زواجنا  والدها  رفض 
ابنته  بــأن  لــي  قــال  بــل  بالرفض، 
وال  غنيا،  رجال  تستحق  الجميلة 
بقبول  بمستقبلها  املغامرة  يمكنه 
القلب  باكي  فخرجت  ليدها،  طلبي 
»ولكن  له:  قلت  ثم  النفس«،  حزين 
لصديق  صــرحــت  ثـــروت  ــدة  ــي زب
تحبك  الزالت  بأنها  بيننا  مشترك 
أن  تــمــوت  عندما  تتمنى  وأنــهــا 
فقال  ــد«،  واحـ قبر  معك  يجمعها 

الشّر  »بعد  لــي: 
فسألته:  عليها«، 
هذا  قلت  ــاذا  »ملـ
الـــكـــالم؟« فــقــال 
أحنى  ــد  وقـ لــي 
ــت  ــل رأســـــــه: »ق
ــك ألنــنــي  ــ لـــك ذل
ــر بــأنــنــي  ــعـ أشـ
هذا  عن  سأرحل 
وقت  في  العالم 
ــب  ــري قـــريـــب وق
جـــــــدا، بــيــنــمــا 
زبـــيـــدة أمــامــهــا 
كبير،  مستقبل 
تمنت  فـــلـــمـــاذا 
تدفن  أن  لنفسها 
بــجــوار إنــســان 
وأنا  مثلي  ميت 

مواجهته  عن  عجز  بمرض  مصاب 
»ما هذا  له:  أمهر األطباء؟« فقلت 

الفأل السيء. أنت ال تزال شابا 
منه  تعاني  الــذي  واملـــرض 

سيجد األطباء عالجه ذات 
أنصحك  فإني  لهذا  يوم، 
بأن تعالج نفسك بنفسك 
حاول  الحب،  بواسطة 
لقلبك  املــجــال  فــتــح 
يعشق  بأن  الحساس 
لي:  فقال  من جديد؟« 
»ربنا يجيب اللي فيه 

الخير«.
دخلت  مــدة،  وبــعــد 

ــى  ســـعـــاد حــســنــي إل
في  ذكــرت  كما  حياته 

مطلع هذا املقال، لتخرج 
تصرف  بسبب  قلبه  مــن 

وجــرح  عنها  صــدر  طائش 
قلبه،  صميم  فــي  العندليب 

حافظ  الحليم  عبد  عــاد  وهــكــذا 
نفسه  على  منغلقا  أغــانــيــه  ــى  إل
يغني  كان  الــذي  الحب  عن  بعيدا 
له أعذب الروائع التي الزال شباب 
اليوم يتغنى بها، كان عبد الحليم 
يصدح للحب ويطلق صوته العذب 
الحب  من  يتذوق  لم  ولكنه  للحب، 
سوى اللوعة واملرارة، فكان يحاول 

تعويض مرارته بحب جمهوره.
نسبة  ظلت  الــذي  الشيء  ولكن 
كبيرة من جمهور حليم تجهله عنه، 
هو أنه كان يغالب آالمه وهو يصدح 
تحضرني  وهنا  الــروائــع،  بأعذب 
التي  الليالي  أطول  من  ليلة  ذكرى 
مدى  خاللها  فعرفت  معه،  عشتها 
ينهش  كــان  الــذي  املــرض  شراسة 
حيث  شبابه،  عز  في  وهو  جسده 

إلــى  ملــرافــقــتــه  يـــوم  ذات  ــي  ــان دع
وهو  ألشاهده  »األهرام«  استوديو 
البطولة  دور  من  مشاهد  يصور 
وفي  السينمائية،  أفالمه  أحد  في 
أن  علي  اقــتــرح  الــلــيــل،  منتصف 
صباح  الفنانة  بيت  على  نــعــرج 
التي كانت تقيم في القاهرة آنذاك 
وقت  لقضاء  تنتظرنا  كانت  والتي 
وعندما  الليلي،  السمر  في  ممتع 
جلسنا في صالون بيتها، قدمت لنا 
بعض الحلويات اللبنانية اللذيذة، 
فأقبلنا على التهامها بنهم، غير أن 

قطعة  تناول  في  تردد  الحليم  عبد 
الحلوى التي قدمتها له الشحرورة 
إللحاحها  استسلم  ولكنه  بيدها، 
مالمح  على  باد  والقلق  وتناولها 
ــا صباح  ــن ودع وعــنــدمــا  ــه،  وجــه
التي  املكشوفة  سيارته  وامتطينا 
جالس  ــا  وأن بنفسه  يقودها  كــان 
محمد  شقيقه  الخلف  وفي  بجانبه 
باستمرار  يرافقه  كان  الذي  شبانة 
وكنت  بانتظام،  أدويــتــه  فيناوله 
أن الحظت  بعد  إليه  النظر  أسترق 
وجهه  قسمات  في  شديدا  تجهما 
الذي كان  األلم  وهو يحاول إخفاء 

أنا  يقلقنا  ال  حتى  عنا  يعتصره 
سيارته  أوقــف  وفــجــأة،  وشقيقه، 
راكضا  القيادة  كرسي  مــن  وقفز 
تحت شجرة قريبة بعد أن داهمته 
يتقيأ  جعلته  شديدة  نزيف  نوبة 
الدماء بغزارة وكأن فمه تحول إلى 
صنبور دماء قانية الحمرة فحملته 
أنا وشقيقه بسرعة وقدت السيارة 
عليها  دلني  التي  املستشفى  نحو 
اتصل  وصولنا،  وبمجرد  شقيقه، 
ــور زكــي  ــت ــدك ــال مــحــمــد شــبــانــة ب
ــذي كــان آنـــذاك أشهر  ســويــدان ال
أخصائي  وأمهر 
ــاز  ــهـ ــجـ فـــــي الـ
الــهــضــمــي فــي 
ــي  ــ ــر، وف ــ ــصـ ــ مـ
ردهة املستشفى، 
سيد  القلق  كــان 
أن  قبل  املــوقــف 
الطبيب  يــخــرج 
ــة  ــ ــرفـ ــ مـــــــــن غـ
ليقول  العمليات 
واجــم:  لنا وهــو 
ــد  ــب »حـــــالـــــة ع
الــحــلــيــم حــافــظ 
ــرة، بــل  ــ ــي ــ ــط ــ خ

ميؤوس منها«.
وبـــطـــبـــيـــعـــة 
كان  فقد  الحال، 
هــــنــــاك بــعــض 
الذين  الزائفة،  األخبار  عشاق 
نقلوا خبر وفاة عبد الحليم 
الصحافة،  إلـــى  حــافــظ 
جرائد  ــدة  ع فخرجت 
ــوم املــوالــي  ــي ــي ال ف
وفاته  تنعي  وهــي 
ــي صــفــحــاتــهــا  ــ ف
بينما  األولـــــى، 
املعجزة  كــانــت 
التي  الــربــانــيــة 
الليل  قضينا 
كله نتضرع إلى 
تحدث،  أن  هلل 
ونجا  حدثت  قد 
ــم  ــي ــحــل ــد ال ــبـ عـ
ــوت وبــدأ  ــ مــن امل
للشفاء  يــتــمــاثــل 
حتى  فشيئا  شيئا 
وسط  املستشفى  غادر 
فــرحــة عــارمــة عــمــت كل 
أهله وأصدقائه وعشاق فنه 

الرائع.
لي  قال  للشفاء،  تماثله  وبمجرد 
في  ســريــره  بجانب  جــالــس  وأنـــا 
»قريبا  نقاهته:  فترة  خــالل  بيته 
جـــدا ســأطــلــق أغــنــيــة تــكــون لها 
غير  من  وعنوانها:  كبرى  ضجة 
املوسيقار  لــي  لحنها  ــد  وق لــيــه، 
وجعلني  الـــوهـــاب  عــبــد  مــحــمــد 
فسألته:  الهاتف«،  عبر  أحفظها 
»وملاذا توقعت لها أن تعمل ضجة 
ضجة  واكبتها  أغانيك  فكل  كبرى، 
غير  من  »ولكن  لي:  فقال  كبرى؟«، 
بقية  عــن  مختلفة  ستكون  لــيــه، 
كل  تختزل  األغنية  فهذه  أغنياتي، 
عشته  ما  كل  عن  وتحكي  حياتي، 
وتحكي  عمري  مراحل  مختلف  في 

وهــو حبي  حــب عشته  أكــبــر  عــن 
لوعة  ورغــم  التي  حسني  لسعاد 
لن  فإنني  طيشها،  بسبب  فراقنا 
تجاهها،  مشاعري  هزم  من  أتمكن 
األغنية  تكون هذه  أن  لهذا أحببت 
الحب  مــشــاعــر  لــكــل  وداع  هــديــة 
له:  قلت  في حياتي«،  التي عشتها 
»وملاذا تتحدث بهذه الطريقة وكأن 
يا  »تأكد  لي:  قال  انتهت«،  حياتك 
رمزي بأن ما أقوله لك هو ما أشعر 
حيث  بالضبط،  أستشعره  وما  به 
لهذا  أجلي،  باقتراب  أحس  أنني 
ليه،  غير  من  ألغني  مستعجل  أنا 
بمناسبة عيد شم النسيم، وأتمنى 
من هلل أن يمد في عمري ألزور البلد 
الذي عشقته وأحببت أهله وناسه 
األمــن واألمــان  أغبطه على  والــذي 
الذي يرفل فيه بفضل نظامه امللكي، 
أال وهو املغرب«، وكان عبد الحليم 
حافظ ينتظر بفارغ الصبر الدعوة 
الرسمية لحضور احتفاالت املغرب 
سعيدا  ــان  ك ــم  وك ــعــرش،  ال بعيد 
للمغرب  تأخذه  رحلة  يتوقع  وهو 
البلد،  لهذا  حبه  مــدى  عن  ليعبر 
لتحقيق  يمهله  لم  القدر  أن  غير 
العندليب  دخل  حيث  أمانيه،  آخر 
أنساه،  لن  الذي  وصديقي  األسمر 
ــرض  ــن امل ــي مــرحــلــة خــطــيــرة م ف
تطلبت نقله على جناح السرعة إلى 
لندن ملحاولة إنقاذ حياته من موت 
محقق، وكنت أتصل بشقيقه محمد 
شبانة الذي كان يرافقه هناك وكان 
على  االطمئنان  هو  األول  هاجسي 
صوته،  وســمــاع  الصحية  حالته 
أيادي  من  أسرع  كان  األجل  ولكن 
الطبية  املهارات  كل  ومن  األطباء 
حيث  عليها،  يتوفرون  كانوا  التي 
الربيع  فصل  مطلع  في  حليم  رحل 
قبل أن يغني للربيع وللحب، وقبل 
للمغرب  وإخاء  ود  زيارة  يجدد  أن 

الذي أحبه من كل قلبه.
بفترة،  الحليم  عبد  وفــاة  وبعد 
عبد  محمد  باملوسيقار  التقيت 
التففنا  حيث  باريس  في  الوهاب 
في  العشاء  مائدة  حول  ليلة  ذات 
ــورج الــخــامــس«، وكــان  فــنــدق »جـ
فسألته:  ســعــودي،  صديق  معنا 
حافظ،  الحليم  عبد  رحيل  »بعد 
الجديدة  أغنيتك  لغناء  ترشح  من 
ثم  طويال  فصمت  لــيــه«،  غير  مــن 
أجابني بهدوئه املعهود: »بعد عبد 
سيغني  الــذي  فــإن  حافظ  الحليم 
الوهاب.  عبد  محمد  هو  أغنيتي 
فأنا ال أستطيع املغامرة بأغنية من 
آخر  لفنان  بمنحها  املستوى  هذا 
يعد  لم  أنه  وبما  الحليم،  عبد  غير 
أرشح  فإنني  العالم،  هذا  أهل  من 
أكون  حتى  بنفسي  لغنائها  نفسي 
مطمئنا على أدائها بالطريقة التي 
املوسيقار  غنى  وهكذا  تستحق«، 
غير  »مــن  أغنية  ــش  األج بصوته 
وكأنه  صادقا  أداؤه  فجاء  ليه«، 
روح  مقاطعها  بكل  يناجي  ــان  ك

العندليب الراحل.
رحم هلل عندليب الحب وصديقي 
لي  كتبه  ما  قراءة  من  أمل  ال  الذي 

بخط يده. 
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عبد احلليم حافظ.. ملن كان �سيغني رائعة »من غري ليه«؟
بقلم: رمزي صوفيا

كان العندليب األسمر، عبد الحليم حافظ، من أطيب خلق اهلل، ومن أشد الناس إحساسا بالناس، وكانت أحلى لحظات الحياة 
بالنسبة إليه هي تلك التي كان يقضيها مع أصدقائه الحقيقيين الذين كان يثق بهم ثقة كاملة ويبوح لهم بمكنونات نفسه بكل 
تفاصيلها، وكان يعلم حق العلم بأن أعداءه كانوا أكثر من أصدقائه وكلهم أعداء النجاح، بسبب الحسد والغيرة القاتلة التي كانت 

تتملك أنفسهم المريضة بسبب نجاحه المتواصل، ومن حب ماليين الناس لصوته ولفنه ولروائعه، فكان يغالب متاعبه الصحية 
بابتسامة حب كان يهديها لكل من يقابله في طريقه.

الصحفي رمزي صوفيا رفقة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ

كان العندليب األسمر، 
عبد الحليم حافظ، من أطيب 

خلق اهلل، ومن أشد الناس إحساسا 
بالناس، وكانت أحلى لحظات الحياة بالنسبة 
إليه هي تلك التي كان يقضيها مع أصدقائه 

الحقيقيين الذين كان يثق بهم ثقة كاملة ويبوح 
لهم بمكنونات نفسه بكل تفاصيلها، وكان يعلم 

حق العلم بأن أعداءه كانوا أكثر من أصدقائه وكلهم 
أعداء النجاح، بسبب الحسد والغيرة القاتلة التي 

كانت تتملك أنفسهم المريضة بسبب نجاحه 
المتواصل، ومن حب ماليين الناس لصوته 

ولفنه ولروائعه، فكان يغالب متاعبه 
الصحية بابتسامة حب كان يهديها 

لكل من يقابله في طريقه



إلقبار  املبررة  الدستورية  األسباب 
املالية  قانون  مشروع  من   9 املــادة 
في  تتسبب  أن  قبل   ،2020 لسنة 
دستورية  ونــصــوص  مــبــادئ  إقــبــار 
من  ثلة  رؤوس  على  الــفــأس  وتــقــع 
بتعويضات  لهم  املحكوم  املتقاضني 
ضد الجماعات وبيان ذلك في ما يلي:
ينص   2011 دستور  تصدير   )1
بشكل صريح أن اململكة املغربية تريد 
الحق  يسودها  ديمقراطية  دولة  بناء 
والقانون، يتمتع فيها الجميع باألمن 
وال  واملــســاواة،  والكرامة  والحرية 
مالي  قانون  في  قانوني  لنص  يمكن 
ويعطل  أخــرى  قــوانــني  يغتصب  أن 
بحكم  املــيــاد  شرعية  قــوانــني  عمل 
إجرائية، وال  قوانني  في  أنها منظمة 
لهم  املحكوم  بحقوق  يمس  أن  يمكنه 
باعتماد  حقوقهم  إلــى  الوصول  في 
مسطرة الحجز على أموال الجماعات، 
املساواة  بميزان  يمس  أن  يمكنه  وال 
ويجعل  الجميع  بــني  الــدســتــوريــة 
الجماعات في مرتبة أعلى من املحكوم 
لهم العاديني، ويشرعن لقوانني تمس 

بالقيمة الدستورية للمساواة.
 2011 كان تصدير دستور  إذا   )2
التي  ــيــة  الــدول االتــفــاقــيــات  يجعل 
مرتبة  فــي  املــغــرب  عليها  يــصــادق 
ودعا  الوطنية،  القوانني  من  أسمى 
مــاءمــة  عــلــى  الــعــمــل  إلـــى  الجميع 
االتفاقيات  مع  الوطنية  التشريعات 
الــدولــي  العهد  ــان  ك وإذا  الــدولــيــة، 
الخاص بالحقوق املدنية والسياسية 
لسنة 1966 الذي صادق عليه املغرب 
وفي  الثانية  مــادتــه  فــي   1979 فــي 
تقوم  أن  على  ينص  األخيرة،  فقرتها 
األحكام  بتنفيذ  املختصة  السلطات 
ال  فإنه  املتظلمني،  لصالح  الصادرة 
تحجب  أن  جدا  صغيرة  ملــادة  يمكن 
من  األخيرة  الفقرة  صراحة ووضوح 
املادة الثانية من العهد الدولي املتعلق 
والتي  والسياسية،  املدنية  بالحقوق 
اختصاص  من  القوانني  إنفاذ  تجعل 
في  ليست  والتي  املختصة  السلطات 
هذه الحالة سوى السلطة القضائية، 
ــوال أن  بــأي حــال من األح وال يمكن 
طريق  عن  التنفيذية  السلطة  تتدخل 

مادة  إقــرار  في  التشريعية  السلطة 
السلطة  اخــتــصــاص  وتعطل  تحد 
القضائية في إنفاذ القوانني الصادرة 
لصالح املتقاضني أو املتظلمني وتفرغ 
الفقرة  به  قضت  ما  هــذا  بصنيعها 
األخيرة من املادة 2 التي جعل تصدير 
قوتها  تعتبر  والتي   2011 دستور 
أكبر من قوة التشريعات الوطنية كما 

جاء في دستور 2011.
معروف،  كما هو  املالية  قانون   )3
تقريري  تــعــدادي  مــالــي  بــيــان  هــو 
البلد  تــعــتــزم حــكــومــة  ــا  مل وســنــوي 
إنفاقه وما تتوقع تحصيله من موارد، 
وبالتالي، فهو عبارة عن توقع سابق 
متوقع ومدقق بشكل تقريبي مليزانية 
الدولة للسنة املالية املقبلة باعتبارها 
ميزانية تقديرية ال فعلية، لذلك، فهذا 
القانون ال يمكنه أن يتضمن نصوصا 
مقيدة إلجراءات تم التنصيص عليها 
ــني إجــرائــيــة مــثــل قــانــون  ــوان ــي ق ف
بذلك،  والسماح  املدنية،  املسطرة 
يعني أن قانون املالية سيصبح أسمى 
القوانني اإلجرائية، وباستطاعته  من 
إدراج مــادة ضمن مــواده إلفــراغ أي 
قوانني  فــي  منظمة  مـــادة  أو  فصل 
وجعلها  مــوضــوعــيــة  أو  إجــرائــيــة 
حياة،  بــدون  القوانني  تلك  في  جثة 
مدبجيه  يجعل  قد  بذلك،  والسماح 
الغرامات  يرفعون  مثا  له  واملتبنني 
القانون  فــي  املــحــددة  الــجــرائــم  فــي 
غدا  ينصون  يجعلهم  وقد  الجنائي، 
على أن النقض في األحكام الصادرة 
فمن  ممكن،  غير  الجماعات  لصالح 
ضد  للمدين  مــا  حجز  ــراء  إجـ عطل 
الجماعات يمكن أن يعطل اللجوء إلى 
الصادرة لصالح  األحكام  في  النقض 
الجماعات خال املرحلة االستئنافية.

املالية  ــون  ــان ق ــن  م  9 ــادة  ــ امل  )4
من  تتكون  من طرف حكومة  مقترحة 
للحكومة،  املشكلة  األغلبية  أحــزاب 
وسيتم عرضها على البرملان بغرفتيه 
للمصادقة عليها أو استبعادها، وهو 
األحــزاب  من  أصــا  املكون  البرملان 
السياسية التي دخلت غمار املنافسة 
بمقاعد  مرشحوها  وفاز  االنتخابية 
وأصبحت ممثلة في البرملان املغربي 

التي  األحــــزاب  وهـــذه  بمجلسيه، 
بمقتضى  مكبلة  املادة،  هذه  اقترحت 
الذي   ،2011 دستور  من   7 الفصل 
أنشطتها،  ممارسة  بضرورة  يلزمها 
ومنها أنشطتها الحكومية والبرملانية 
في نطاق احترام الدستور والقانون، 
املساس  هدفها  يكون  أن  يجوز  وال 
بــاملــبــادئ الــدســتــوريــة، أو األســس 

الديمقراطية.
ومن هذه املبادئ، املس باستقالية 
الــســلــطــة الــقــضــائــيــة وبــأحــكــامــهــا 
لها  املمنوحة  املكانة  من  وإفراغها 
قانونا في التنفيذ بكل الطرق املكفولة 
الحجز  بــقــوانــني  واملـــس  ــا،  ــون ــان ق
املدنية  املسطرة  قانون  في  املضمنة 
وتعطيلها كلما تعلق األمر بتطبيقها 
في   9 املــادة  بخلق  الجماعات  ضد 

قانون مالية 2020.
5( الفصل 107 من دستور 2011 
يعتبر السلطة القضائية مستقلة عن 
وال  والتنفيذية،  التشريعية  السلطة 
على  ثقيلة  وضيفة  مارقة  ملادة  يمكن 
القضاة  يد  تغل  أن  للمالية  قانون 
ممارسة  في  القضائية  واملؤسسات 
سلوكها  فـــي  ــحــق  ال لــهــا  مــســاطــر 
واللجوء إليها بطلب من املحكوم لهم 
ومنها  الجماعات،  ضد  بتعويضات 
مسطرة الحجز التي سيصبح القضاة 
بتطبيق مسطرة  ملزمني   9 املادة  مع 
األشخاص  على  الغير  لــدى  الحجز 
 488 املـــادة  بمقتضى  والــشــركــات 
ومحرم  املدنية،  املسطرة  قانون  من 
الجماعات  أموال  على  الحجز  عليهم 
املــنــصــوص   9 ــادة  ــ ــ امل بــمــقــتــضــى 
قانون  ال  للمالية  قانون  في  عليها 
املدنية، فهذا ال يعتبر فقط  للمسطرة 
القضائية  السلطة  باستقالية  مسا 
وبالبت في الحاالت املعروضة عليها 
ومساواة  وتجرد  تامة  باستقالية 
بني األطراف، بل يعتبر ليا مؤملا ليد 
الحجز  مسطرة  تفعيل  في  القضاء 

لدى الغير على الجماعات.
في  الدستور  له  أوكل  القاضي   )6
الفصل 117 حماية حقوق األشخاص 
وأمنهم  وحــريــاتــهــم  والــجــمــاعــات 
القضائي، وتطبيق القانون، وال يمكن 

لنص قانوني يتيم ومشرد في قانون 
ال عاقة له به، أن يمنع هذا القاضي 
488 من  من تطبيق مقتضيات املادة 
تعطيه  التي  املدينة  املسطرة  قانون 
الدين  كان  كلما  بالحجز  لألمر  الحق 
ثابتا بمقتضى حكم نهائي، بمقتضى 
قانون يهم الحكومة وال يهم القضاة 

والسلطة القضائية في شيء.
دســتــور  مـــن   118 ــفــصــل  ال  )7
مضمونا  التقاضي  حق  جعل   2011
وعن  حقوقه  عن  للدفاع  شخص  لكل 
الــقــانــون،  يحميها  الــتــي  مصالحه 
ــرة مــســطــرة الــحــجــز على  ــاش ــب وم
التقاضي  فــي  حــق  هــو  الجماعات، 
بالتعويض  قضى  حكم  تنفيذ  هدفه 
ضد جماعة أو إدارة معينة، وال يمكن 
لنص قانوني عاد في قانون املالية أن 
ضد  التقاضي  من  النوع  هذا  يعطل 
به  السماح  في  ويستمر  الجماعات 

ضد األشخاص والشركات.
8( الفصل 124 من دستور 2011 
ــام تــصــدر بــاســم امللك  ــك جــعــل األح
وطبقا للقانون، بل قرن تنفيذها باسم 
الرعاية  حضور  يبقي  حتى  جالته 
األحكام حتى في  لتلك  امللكية مرافقا 
وال  تنفيذها  يحترم  حتى  تنفيذها، 
تتم عرقلة تنفيذها، في مرحلة تعتبر 
يثقون  املتقاضني  تجعل  مرحلة  أهم 
في أهمية صدور أحكام تجد طريقها 
وال  العمرية،  للنصيحة  وفقا  للتنفيذ 
مطروح  عليه  مــصــادق  لنص  يمكن 
من  عليه  ومصادق  الحكومة  قبل  من 
بأي رعاية  البرملان وغير مقرون  قبل 
عن  األحكام  تنفيذ  يمس  أن  ملكية، 
طريق كبح مسطرة الحجز لدى الغير.
9( حسب الفصل 126 من دستور 
النهائية  ــام  ــك األح تعتبر   ،2011
للجميع،  ملزمة  القضاء  الصادرة عن 
العمومية  السلطات  على  يجب  لذلك، 
ــة أثــنــاء  ــدة الـــازمـ ــاع ــس تــقــديــم امل
بذلك،  إليها  األمر  صدر  إذا  املحاكمة 
تنفيذ  على  املساعدة  عليها  ويجب 
األحكام، وال يمكن لنص قانوني أدنى 
تنفيذ  من  يحد  أن   126 الفصل  من 

األحكام عن طريق الحجز.

الدواعي الد�ستورية لإقبار املادة 9 من قانون املالية

هلل  عبد  الراحل  كتابات  تميزت  لقد 
النضالية،  األحداث  بمواكبة  إبراهيم 
له،  يصدر  كان  بما  كتاباته  وتميزت 
العقل«  و»ثورة  الحرية«  »نداء  ككتاب 
تاريخي«  طابع  ذات  تقدمية  ــورة  و»ث
ونقف  الكلمة«،  وقوة  »بالذكاء  وكتاب 
»رسالة  له عند مقال منشور في مجلة 
املغرب« في ثاث حلقات مطبوعة سنة 
1951 تحت عنوان: »االتجاهات الكبرى 
واملقال  املعاصر«،  املسيحي  الفكر  في 
وقد  برتوفيل  جايتان  بقلم  األصل  في 
ترجمه عبد هلل إبراهيم بتصرف، ومما 
فكرا  يريدون  إذن  ))فالناس  فيه:  جاء 
مسيحيا ال يكون مصنوعا في مختبر، 
بل يكون هذا الفكر على اتصال بجميع 
فاملوضوع  اإلنساني((،  الفكر  حركات 
ــفــكــري  ال الـــجـــانـــب  يـــتـــنـــاول  إذن، 
الديني،  ال  للمسيحية  والــتــاريــخــي 
وكما تناول الفكر املسيحي وأساطينه 
بالدراسة، وهكذا نجد عبد هلل إبراهيم 
الكريم  عبد  عــن  كتبه  عما  لــه  ونقف 
ليست  حركته  يــرى  الــذي  الخطابي 
بل  املغرب،  تاريخ  في  العابر  بالحدث 
كانت حدثا وطنيا ضمن األحداث التي 
عرفها القرن العشرون، وكان فيها عبد 
الكريم بطل معركة »أنوال«، حيث أبدع 
الحربي  القائد  بمهارة  تخطيطها  في 
املحنك واملخطط في حلبة املعارك، مما 
وأعيا  خططه  وأفشل  املستعمر  دوخ 
من  استفاد  كما  أسلحته،  ودمر  حيله 
ثوار  الكريم،  عبد  ابــن  استراتيجية 
شي  منهم  حربيون،  وقــواد  مقاتلون 

غيفارا وهو شي منه.
تناولت  التي  الدراسات  هذه  فمثل 
حيث  يــؤكــدهــا،  مــا  لها  الــريــف  بطل 
تنضاف إلى ما عرفه املغاربة في إطار 
بأن  كباعث  والديني  الروحي  جهادهم 

الدفاع عن األوطان من تمام اإليمان.
مقاالته  يعنون  إبراهيم  هلل  عبد  نجد 
الصفحة  في  الحرية«  »نــداء  كتابه  في 
21 ويقول: ))ورغم أن الحركة الوطنية 
 ،1930 سنة  في  الرسمي  انطاقها  عند 
كانت من جهة حركة رد فعل ذات طابع 
ديني، وباعتبارها حركة مقاومة روحية 
واإلسباني  الفرنسي  االستعمار  ضد 
إلى  املغاربة  املساجد، ولجوء  داخل  في 
اإلسام((،  على  الديني  العدوان  رفض 
البعض مجرد  التي يراها  النقطة  وهذه 
تحريك عاطفة كمينة في أعماق املغاربة، 
قد  ألنــهــا  مــجــردة  استغالها  يجب  ال 
االنتخابية،  الدعاية  في  حتى  تستغل 
الديني  الحق  عن  الدفاع  أن  العلم  مع 
عزله  ينبغي  ال  واإلنــســانــي  والوطني 
عبد  بابن  أطاحوا  فالذين  بعضه،  عن 
الكريم الخطابي خونة في الصميم، رغم 
كمسلمني  إليهم  الناس  أقرب  من  كونه 
استوجبه  ملــا  ومــنــكــريــن  مــتــخــاذلــني 
الكريم  عبد  ابن  خانوا  فالذين  الخالق، 
صلواته  في  يشاركونه  كانوا  الخطابي 
وأذكاره، فمثل هذه االعتبارات قد تؤكد 
لدى البعض مدى جهلهم بمعرفة حقيقة 
يؤكد  كان  فبعضهم  به،  واإليمان  الدين 
أكد  كما  وقـــدر  قــضــاء  االســتــعــمــار  أن 
من  نجد  وكما  الدين،  علماء  بعض  ذلك 
الفطواكي  حمان  املجاهد  عن  يبلغ  كان 
وغيره من رجال املقاومة رغم كونه كان 
ال يخرج من مسجد حومته التي يسكنها 
الشأن  من  يتخوفون  فالذين  بمراكش، 
مبالغون  الــذرائــع،  هــذه  تحت  الديني 
الواجب  إذ  أفعالهم،  وفــي  تقولهم  في 
يقتضي مواجهة املنكرين والساكتني عن 
أوجب  من  هي  تغييره  وضرورة  املنكر، 

الواجبات.

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى ال�شعب في دار غفلون

ال�سـرطـة فـي خـدمـة الـ�سـعـب!؟
ال يختلف اثنان أن األجهزة األمنية 
نالت  ومهنية  بيقظة  تمتاز  املغربية 
تقوم  ما  بفضل  وذلك  العالم،  إعجاب 
واستباقية  احترازية  عمليات  من  به 
كانت  خايا  عــدة  تفكيك  من  مكنتها 
بعمليات  لــلــقــيــام  وتــســتــعــد  ــروم  ــ ت
أمنها  الباد  تفقد  تخريبية  إرهابية 
رجال  جعل  الذي  األمر  واستقرارها، 
في  بسمعة  يتمتعون  البواسل  أمننا 
يطلبون  بل  املجاورة،  البلدان  جميع 
العمليات  بــعــض  فــي  مــســاعــدتــهــم 
البلدان  أعتى  دوخت  التي  املتشعبة 
املتقدمة في علوم األمن وتكنولوجياته، 
على  األمنية  األجهزة  انتصرت  فكلما 
إال  و»القاعدة«  »داعش«  وخايا  فلول 
رغم  ــاب،  اإلره هذا  خطورة  وازدادت 
التشرذم،  من  اليوم  تعاني  قواته  أن 
أبو  رئيسهم  اغتيال  بعد  خصوصا 
ــدث بقدر  ــو حـ بــكــر الـــبـــغـــدادي، وهـ
ما  بقدر  الــقــادة  جميع  له  ابتهج  ما 
منتظر  فعل  رد  من  تخوفاتهم  ازدادت 
مــن طــرف أنــصــاره الــذيــن لــن يدعوا 
الــكــرام،  ــرور  م يمر  زعيمهم  اغتيال 
القيام  سيحاولون  فإنهم  وبالتالي، 
ليؤكدوا  هناك،  أو  هنا  قوية  بضربة 
للعالم استمرار وجودهم في الساحة، 
األوروبــيــة  البلدان  بعض  نجد  لذلك 
وغيرها،  وإيطاليا  وهولندا  كفرنسا 
ترفض السماح بعودة العناصر املغرر 

لهذا  قبل انضمامهم  كانوا  الذين  بهم 
جنسية  يحملون  اإلرهــابــي  التنظيم 
استرجاعهم   اليوم  ترفض  بلدانهم، 
جربوا  ألنهم  بترابها  ومحاكمتهم 
الذئاب  أو  النائمة  العناصر  خطورة 
الحني  بــني  تفاجئهم  التي  املنفردة 
واآلخر بالقيام بأعمال إرهابية لم تكن 
تتوقعها، وهنا نتساءل: ماذا سيكون 
وخصوصا  »الدواعش«  هؤالء  مصير 
النساء واألطفال؟ فا شك أن املوضوع 
دولية،  محكمة  اختصاص  من  ليس 
يعقد  أن  األمــن  مجلس  على  يجب  بل 
الجوانب  لدراسة  استثنائيا  اجتماعا 

القانونية ملعالجة هذا املشكل.
أما بادنا، فقد حسمت األمر وقررت 
واعتقالهم  الــحــدود  فــي  استقبالهم 
خاصة  أحكام  وإصــدار  ومحاكمتهم 
لن  السياسة  أن هذه  يبدو  ولكن  بهم، 
املستفيدين  بعض  ألن  أكلها،  تؤتي 
املدة  قضاء  بعد  أو  امللكي  العفو  من 
إلــى  يــحــنــون  بــهــا،  عليهم  املــحــكــوم 
وتأسيس  اإلرهابي  عملهم  استئناف 
ملواطنني  الستقطابهم  جديدة  خايا 
الساح  استعمال  على  يــدربــونــهــم 
الحركة  ــاء  إحــي قــصــد  واملــتــفــجــرات 

اإلرهابية من جديد.
ــون أجــهــزتــنــا  ــ ــي ع ــان هلل فـ ــ وكـ
الوسائل،  قلة  تعاني من  التي  األمنية 
ملحاربة  البشرية،  املوارد  وخصوصا 

يطيب  وهنا  الجريمة،  أصناف  جميع 
لي أن أسوق لكم قصتي مع خادمة لم 
يمر على اشتغالها بمنزلي إال يومان، 
تمكنت خالهما من التعرف على أركان 
وخبايا البيت الذي أسكنه، ويتضح من 
التي  السرقة  لعملية  إنجازها  طريقة 
وأنها  محترفة  أنها  ضحيتها،  ذهبت 
مسنودة بعصابة تخطط لها العمليات 
وتنتقل بني مدن املغرب حيث كثر عدد 
تعرفت  أن  وبعد  وهكذا،  ضحاياها، 
الحديدي  الصندوق  مفتاح  مكان  على 
مالية  مبالغ  على  يحتوي  كــان  الــذي 
نومي  غرفة  إلى  تسربت  ومجوهرات، 
حوالي الثامنة مساء وأخذت كل ما فيه 
نقود ومجوهرات، وأقول محترفة  من 
بناء على التقنية التى استعملتها في 
إنجاز هذه العملية، فقد أزالت حذاءها 
أن  الشقة، وبعد  ووضعته عند مدخل 
حملت ما خف وزنه أقفلت باب الشقة 
بحيث  الخارجي،  املفتاح  واستعملت 
أنفسنا  وجدنا  عنها  بحثنا  ملا  أنــه 
من  مقفل  الباب  ألن  املنزل  حبيسي 
على  استياءها  تنس  ولــم  الــخــارج، 
بأي  نتصل  ال  حتى  املحمول  هاتفي 
سيارة  انتظارها  في  كانت  وقد  أحد، 
ولم  الظام،  جنح  في  وهربت  ركبتها 
السيارة،  رقم  التعرف على  نتمكن من 
عني  وأفرجوا  أبنائي  جاء  أن  وبعد 
امللك  وكيل  أخبرت  وقع،  بما  وعلموا 

خيرا  هلل  جــزاه  اهتم  وقد  بالواقعة، 
بعض  إال  تــمــض  ــم  ل إذ  بالقضية، 
الدقائق حتى فوجئت بعميد الشرطة 
املختصني  من  فريق  ومعه  القضائية 
التقنيني والعلميني الخبيرين بوسائل 
بمنزلي  بــجــولــة  فــقــامــوا  الــســرقــة، 
وقدمنا  الخادمة،  بصمات  وأخـــذوا 
اتضح  التي  الوطنية  بطاقتها  لهم 
أنها مزورة، وانصرف الجميع بعد أن 
وعدوني بأنهم سوف يؤتونني بها في 
ظرف ال يتعدى أسبوع، وها قد مضى 
على هذه السرقة ما يزيد عن السنة، 
»الفايسبوك«  طريق  عن  علمنا  وقــد 
أنها قامت بسرقة أموال مهمة بفاس 
األسلوب،  بنفس  وتيزنيت  وأكــاديــر 
وكلما  طليقة،  حرة  الزالــت  اآلن  وهي 
ازداد  األمــن  من  انفاتها  مدة  طالت 

عدد ضحاياها.
هذه  خبر  نشر  قـــررت  وإذ  إنــنــي 
السرقة، فألن املجوهرات التي ضاعت 
بثمن،  تقدر  ال  عاطفية  قيمة  لها  مني 
لذلك أرجو من رجال أمننا، وخصوصا 
أن  الــقــضــائــيــة،  للشرطة  الــتــابــعــني 
يعملوا على إنهاء غصتي التي تكالبت 
منها  أعاني  التي  األمــراض  مع  علي 
الفراش، جزاهم هلل  طريح  وجعلتني 

خيرا وأعانهم على مهمتهم النبيلة.
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مكناس،  مدينة  تحتضن 
دجــنــبــر  و12   11 ــي  ــومـ يـ
حول  دوليا  مؤتمرا  الجاري، 
بني  املــســاواة  على  التربية 
من  بمبادرة  وذلك  الجنسني، 
لــأســاتــذة،  العليا  ــدرســة  امل
مختلف  تــســتــهــدف  والــتــي 
وللتعريف  الدراسية،  املناهج 
اإلسالمية  العربية  باملراجع 
ــاواة بني  ــســ ــ ــي مـــجـــال امل فـ

الجنسني.
الوضع  اللقاء  وسيبحث 
املساواة  هذه  ملسألة  الراهن 
)الكتب  الدراسية  في املناهج 
ــبــرامــج(، ومــدارســة إلى  وال

تلك  مختلف  تساهم  حد  أي 
ــار، صــور،  ــكـ املــضــامــني )أفـ
تـــوجـــهـــات وأهــــــــداف( في 
والتعلمات  التلقينات  ترسيخ 
باملساواة  الصلة  ذات  والقيم 

بني الجنسني.
املنظمني،  بـــالغ  ــح  وأوضــ
تستهدف  التقويم  عملية  أن 
الدراسية  املناهج  مختلف 
فــي كــل املــــواد املــلــقــنــة من 
ــة،  ــوي ــان ــث ــى ال ــ املـــدرســـة إل
التربية  مــواد  وبالخصوص 
العربية  واللغة  اإلســالمــيــة 
واللغتني  والفلسفة  والتاريخ 
إذ  واإلنجليزية،  الفرنسية 

فرصة  أيضا  املؤتمر  سيكون 
العربية  باملراجع  للتعريف 
املجال،  هــذا  فــي  اإلســالمــيــة 
السباقة للدعوة للمساواة من 
األعمال،  تلك  عن  أمثلة  خالل 
وخاصة مؤلفات أولئك الذين 
بني  للمساواة  صراحة  دعوا 
قيمة  مناقشة  مع  الجنسني، 

تلك األطروحات وحدودها.
التي  املوضوعات  وتشمل 
ستتم مناقشتها، تقييم الكتب 
أساليب  ودراســـة  املدرسية، 
ومدارسة  التدريس،  ومناهج 
األطـــروحـــات الـــرائـــدة حــول 

املساواة بني الجنسني.
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مكنا�س حتت�ضن موؤمترا دوليا حول الرتبية 
على امل�ضاواة بني اجلن�ضني

الدورة 16 للمهرجان الدويل 
لل�ضينما والهجرة باأكادير

فرق عاملية ت�ضارك يف فنون 
ال�ضريك بخريبكة

املنت ال�ضعري 
للطرب الأندل�ضي

تنظم الجمعية املغربية للتضامن 
دار  »أونـــا-  ومؤسسة  اإلســالمــي 
تقديم  حــفــل  ــاط،  ــرب ــال ب ــفــنــون«  ال
وتوقيع كتاب »املنت الشعري للطرب 
األنــدلــســي« بــروايــة مــوالي أحمد 
الفنانني  إشــراف  تحت  الوكيلي، 

حاتم الوكيلي وإدريس كديرة.
املجموعة  ستقدم  وباملناسبة، 
املوسيقية شذرات مما هو موجود 
ــراف  ــكــتــاب تــحــت إشـ ــذا ال ــي هـ ف
يوم  وذلك  الوكيلي،  حاتم  األستاذ 
على   2019 دجــنــبــر   6 الــجــمــعــة 
الساعة السادسة مساء بدار الفنون 

بالرباط.

تحتضن مدينة أكادير من 9 إلى 14 دجنبر الجاري، 
للسينما  الــدولــي  للمهرجان   16 الـــدورة  فعاليات 
والهجرة، الذي غدا موعدا سنويا للقاء بني العديد من 
مهنيي السينما من املغرب والخارج، إلى جانب نخبة 
من األساتذة الباحثني والطلبة الجامعيني وعشاق الفن 

السابع.
بأكادير  الثقافية«  املــبــادرة  لـ»جمعية  بــالغ  وذكــر 
الفني والثقافي الدولي بمعية  التي تنظم هذا امللتقى 
ستعرف  السنة  هذه  دورة  أن  الشركاء،  من  مجموعة 
مشاركة 10 أفالم في 
املــســابــقــة 
الــرســمــيــة 
للمهرجان 
ــخــاصــة  ال

بـــــاألفـــــالم 
ــة،  ــل ــوي ــط ال
فــــــيــــــمــــــا 
ــارى  ــب ــت ــت س
على الجوائز 
ــة  ــاصــ ــ ــخ ــ ال
بــمــســابــقــة 
ــم  ــ ــل ــ ــي ــ ــف ــ ال
 15 القصير، 

شريطا.
واخـــــتـــــار 
الدورة،  هذه  شرف  ضيف  بلجيكا  تكون  أن  املنظمون 
بعالقات  املغرب  مع  يرتبط  البلد  »هــذا  لكون  ــك  وذل
يعرف  البلجيكي  السينمائي  املشهد  ولكون  واسعة، 
باستمرار مساهمة وثراء من طرف مخرجني وممثلني 
أصــول  مــن  يــنــحــدرون  مــوهــوبــني  سيناريو  وكــتــاب 
وفد  سيحضر  حيث  املنظمة،  الجهة  حسب  مغربية«، 
بن  نبيل  يرأسه  الــدورة،  هذه  هام  بلجيكي  سينمائي 

يادير، وهو بلجيكي من أصول مغربية.

الوطني  املؤتمر  ينعقد 
لــلــكــونــفــدرالــيــة  األول 
ــة لـــنـــاشـــري  ــيـ ــربـ ــغـ املـ
ــف واإلعـــــــالم  ــحـ ــصـ الـ
السبت  يوم  اإللكتروني، 
الــحــالــي  ــر  ــبـ ــنـ دجـ  7
التاسعة  الساعة  على 
ــدق  ــن ــي ف ــ صـــبـــاحـــا ف
»لـــولـــيـــدو« »ريــــاض 
بعني  سابقا  الــســالم« 
ــاب فـــي الــــدار  ــ ــذئ ــ ال

البيضاء. 
ــد هــــذا  ــ ــق ــ ــع ــ ــن ــ وي
شعار:  تحت  املؤتمر 
اإللكتروني  »اإلعــالم 
التأهيل  مطرقة  بني 
ــدان  ــنـ املــهــنــي وسـ
شروط االستفادة من 

الدعم العمومي«.

الإعالم الإلكرتوين بني مطرقة 
التاأهيل املهني و�ضندان �ضروط 
ال�ضتفادة من الدعم العمومي

 8 إلــى   6 من  خريبكة  مدينة  تستضيف 
الرابعة  املحطة  فعاليات   ،2019 دجنبر 
السيرك، بمشاركة  لفنون  الدولي  للمهرجان 
بينها  من  املغرب،  وخــارج  داخــل  من  فــرق 
هذه  في  تشارك  كما  الشرف،  ضيف  مصر 
جمعية  تنظمها  الــتــي  الفنية  التظاهرة 
وزارة  من  بدعم  والثقافة«،  للتربية  »ماركو 
/قطاع الثقافة،  الشباب والرياضة والثقافة 
فنية  فــرق  للفوسفاط،  الشريف  واملجمع 
البرازيل،  األرجنتني،  إثيوبيا،  من  كل  من 

وفنزويال، فضال عن املغرب، البلد املنظم.
من  متنوعة،  فــقــرات  ــدورة  الـ وستعرف 
تكريمات وورشات يؤطرها خبراء، ومسابقة، 
فضال عن تنشيط الساحات باملدينة، أبرزها 

تشهد  التي  املجاهدين«  »ساحة 
أيام  طيلة  لأطفال  قرية  تنظيم 
عــروض  تتخللها  املــهــرجــان، 
متنوعة، وألعاب كراميس مجانية 

ومفاجآت أخرى.
إلى  املــهــرجــان،  ــذا  ه ويسعى 
وفضاء  نوعي،  فني  متنفس  خلق 
البلدان  مختلف  بــني  تــواصــلــي 
الخبرات  تبادل  أجل  من  املشاركة 
السيرك،  فــن  وجعل  والــتــجــارب، 
كل  ونبذ  للتنمية،  إبداعية  محطة 
إشكال العنف واالنحراف، وترسيخ 
قيم السالم والتعايش بني الثقافات 

والشعوب.

مهرجـان »ال�ضـينـمـا اجلـبليـة 
الأمـازيغـيـة« بخـنيفـرة

تعتلي 
ــرب،  ــغ الــســيــنــمــا قــمــم امل

املــكــون  تستثمر  فنية  تــجــربــة  فــي 
الجغرافي، وتؤسس لثقافة سينمائية 
ــا يــراهــن  ــاملــغــرب، هـــذا م ــدة ب جــدي
الجبلية  »السينما  مهرجان  عليه 
تنظمه  الــذي  للشباب«،  األمازيغية 

»حركة  جمعية 
ــة  ــ ــي ــ ــاب ــ ــب ــ ش
ــة  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ ــلـ لـ
ــة«  ــ ــي ــ ــل ــ ــح ــ امل
من  بخنيفرة، 
 15 إلـــــى   13
دجنبر الجاري، 
تزامنا مع اليوم 

العاملي للجبال.
ــع  ــيـ ــوسـ ــتـ ولـ
هـــــــــــامـــــــــــش 
التي  املشاركات 
ــذه  ــ ــج ه ــ ــال ــ ــع ــ ت
التيمة بطرق فنية 
أعلنت  مختلفة، 
املــهــرجــان  إدارة 
سينمائي  فيلم  أحسن  مسابقة  عن 
أقسام:  ثالثة  تضم  للشباب،  قصير 
وأفالم  قصيرة،  أفالم  وثائقية،  أفالم 

التحريك.



تــخــلــى املــغــرب مــنــذ مــدة 
نحو  واتجه  املخططات  عن 
تنتجها  الـــتـــي  ــرامـــج  ــبـ الـ
ــي تــفــرزهــا  ــت الــحــكــومــات ال
وبالتالي،  االقتراع،  صناديق 
حصيلة  عن  نتساءل  أن  البد 
ــن فــائــدة  ــال وعـ ــق ــت ــذا االن هـ
الوضع  ظــل  فــي  التخطيط 

الداخلي والعاملي الجديد؟
الديمقراطيات  أن  أكــيــد 
ــرز الــنــخــب  ــ الــتــي تــبــنــت ف
العام  الشأن  بتدبير  املكلفة 
كانت  االقتراع،  عبر صناديق 
تشكل  اآللية  هذه  أن  متأكدة 
بني  للتوفيق  األمثل  السبيل 
والفعالية،  العامة  املشاركة 
لديها  يقني  شبه  هــنــاك  ألن 
النخب  يفرز  التصويت  بــأن 
القادرة  الحقيقية  والكفاءات 
وتحسني  الوطن  تطوير  على 
هذه  فوضع  املواطن،  رفاهية 

الدول واضح من خالل مختلف 
لديها  الــتــنــمــيــة  مـــؤشـــرات 
الذي حققته  السريع  والتقدم 
في كل املجاالت، فالدول التي 
وعلى  التخطيط  نهج  تبنت 
أظهرت خالل  الصني،  رأسها 
قدرة  األخيرة،  عقود  الثالثة 
كبيرة على تحقيق مستويات 
رفاهية مرتفعة ملواطنيها، أي 
أن التخطيط كنموذج لتحقيق 
تدبير  في  القصوى  الفعالية 
ــرض نفسه  ــعــام، ف الــشــأن ال

كان  حني  في  جديد،  كتوجه 
فيه،  مــرغــوب  غير  بــاألمــس 
شروط  ينتج  ال  أنــه  باعتبار 
تدبير  في  القصوى  الفعالية 
يسمح  وال  الـــعـــام  الـــشـــأن 
بتفعيل القدرات الداخلية وال 
للطاقات  األمــثــل  االستغالل 

واملوارد املتاحة.
نتساءل  أن  علينا  الــيــوم، 
عــن جـــدوى الــنــمــوذج الــذي 
نحن بصدده والذي ال يعتمد 
ــذي تــركــنــاه  ــ الــتــخــطــيــط الـ

صناديق  يعتمد  وال  ــا،  وراءن
ــراع بــشــكــل كــلــي كما  ــتـ االقـ
هو  والدليل  نعتقد،  أن  يمكن 
تفرزها  التي  النخب  رداءة 
يترتب  ما  كل  مع  الصناديق 
البرامج  ضعف  من  ذلــك  عن 
وهزالة  العامة  والسياسات 

النتائج املحققة.
نموذجني،  بــني  أننا  أكيد 
وعلينا اختيار النموذج الذي 
من شأنه أن يرفع من فعالية 
ويسمح  العام  الشأن  تدبير 
مرتفعة  مستويات  بتحقيق 
فاملواطن  التنمية،  ملؤشرات 
بل  كبيرا،  غبنا  يعيش  اليوم 
دوارا، ألنه يصوت على نخب 
ستقود  أنــهــا  منه  اعــتــقــادا 
الجدية  بكل  التنمية  مسلسل 
ليجد  املطلوبتني،  واألمــانــة 
مسترسل  ــردي  تـ فــي  نفسه 
الخلل  وهــو  ــاع،  األوضــ لكل 
الذي يجعله غير مطمئن على 

مستقبله.

التابعة  األبحاث  فرقة  ))أوقفت 
ملصلحة الضابطة القضائية بالقصر 
مــوضــوع  كــانــا  شخصني  الكبير 
مذكرة بحث في االتجار الدولي في 
املخدرات، بحوزتهما 60 كيلوغراما 
من زريعة القنب الهندي و70 كيلو 
غراما من مخدر الشيرا وكيلوغرام 
من القنب الهندي وأسلحة بيضاء، 
ماليا  ومبلغا  ــزورة،  م صفائح  مع 
))أسفرت  درهــم((.  ألف   35 قــدره 
عناصر  قــادتــهــا  تطهيرية  حملة 
 4 إيقاف  عن  بطنجة  امللكي  الــدرك 
أشــخــاص مــتــورطــني فــي االتــجــار 
كيلوغرامات   5 وضبط  باملخدرات، 
كيلوغراما  و20  الشيرا  مخدر  من 
من الكيف و20 كيلوغراما من طابا 
من  قطعة  و15  خمر  قنينة  و30 
لصاق  من  وحــدة  و90  اإلكستازي 
أسلحة  عــن  فضال  السيلسيون، 
ســيــوف((.   3 عــن  عــبــارة  بيضاء 
الوطني  األمن  عناصر  ))أجهضت 
صباح  املدينة،  طنجة  ميناء  فــي 
محاولة  نونبر،   27 األربعاء  اليوم 
تهريب شحنات كبيرة من األقراص 
يقدر  املغرب،  اتجاه  في  املهلوسة 
 85.650 مــجــمــوعــه  بــمــا  ــا  ــدده ع

ريفوتريل،  نوع  من  مخدرا  قرصا 
الجنسية  تحمالن  سيدتني  بحوزة 
مغربي،  أصل  من  وهما  اإلسبانية 
لــولــوج أرض  كــانــتــا تــســتــعــدان 
املدينة  طنجة  ميناء  عبر  الــوطــن 
على منت سيارة خفيفة مسجلة في 
املالية  القيمة  ))بلغت  إسبانيا((. 
الكوكايني  مخدر  من  املهمة  للكمية 
حجزتها  التي  كيلوغرام(   476(
املختصة  األمنية  املصالح  اليوم 
ضواحي  بالهرهورة  شقة  ــل  داخ
مليار  خمسني  يقارب  ما  الــربــاط، 
التفتيش  عمليات  ومكنت  سنتيم، 
ــل الــشــقــة مــن حجز  املــنــجــزة داخـ
عبارة  إضافية،  ومنقوالت  معدات 
خرطوشة  و19  صيد  بندقية  عــن 
من عيار 22 مليمترا، ومبالغ مالية 
واألوروبــيــة،  الوطنية  بالعملتني 
و12  للدموع،  مسيل  غــاز  وقنينة 
ساعة يدوية باهظة الثمن، و10 قطع 
وكاميرا  املجوهرات،  من  مختلفة 
رقمية، وثالثة دفاتر شيكات، وسند 
قيمته  ماليا  مبلغا  يتضمن  ألمــر 
عن  فضال  درهــم،  ألف  و20  مليون 
وثائق سفر وسندات هوية في اسم 
الدفع((...  رباعية  وسيارة  الغير، 
الخبرية  القصاصات  من  وغيرها 
التي أطلعتنا عليها مختلف وسائل 
اإلعالم الوطنية، بعد بالغات أمنية، 

ليطرح  فقط،  املنصرم  الشهر  خالل 
املصلحة  له  من  العريض:  السؤال 
الكميات  بهذه  بالدنا  تخريب  في 

املهولة من املخدرات؟
طرف  من  املستمرة  الحرب  فرغم 
ــزة الــوصــيــة عــلــى مــروجــي  األجــه
تجارة  باتت  أنها  إال  ــخــدرات،  امل
قيمة  ــى  إل بالنظر  الـــذات،  قائمة 
أصحابها،  يجنيها  التي  املداخيل 
القريب،  األمــس  إلــى  رجعنا  وإذا 

تم حجز  2017، حني  إلى سنة  أي 
نواحي  الكوكايني  من  كلغ   2580
قيمتها  تــفــوق  بــوزنــيــقــة،  مــديــنــة 
املالية 25 مليار درهم )أي ما يعادل 
2.75 مليار دوالر(، وبالرجوع إلى 
في  الــصــادرة  القضائية  األحــكــام 
والتي  الشبكة،  هاته  عناصر  حق 
ــعــشــر ســـنـــوات في  ال تــتــعــدى  ال 
تجار  أن  القول  يمكننا  أقصاها، 
تجارتهم  في  يستمرون  املخدرات 

يتضح  كما  القضبان،  وراء  ولــو 
من  وبــأن  مــرة،  من  أكثر  ذلك خالل 
بعض  ميزانية  تفوق  مبالغ  يجني 
عن  االستغناء  يمكنه  ال  الــوزارات 
علمنا  وإذا  يــكــن،  مهما  تــجــارتــه 
تنظمه  املــخــدرات  فــي  االتــجــار  أن 
شبكات أخطبوطية عبر العالم ككل، 
أمكننا التأكد أن هذه التجارة كتبت 
ليطرح  يبعثون،  يوم  إلى  أزليتها 
األمنية،  النجاعة  حول  آخر  سؤال 
فعاليتها،  في  أحــد  يشكك  ال  التي 
غير أن األخبار التي تطل علينا من 
يصاب  املواطن  تجعل  آلخــر،  حني 
تجاه  الخوف  ويتملكه  باإلحباط، 
مستقبل أبناء هذا الوطن الحبيب، 
نسبة  عقول  املخدرات  دمرت  الذين 
تشتيت  في  وساهمت  منهم،  كبيرة 
ليس  ــددا  ع وأدخــلــت  كثيرة،  أســر 
األمــراض  مستشفيات  إلى  بالهني 
اإلدمــان  نتيجة  والعقلية  النفسية 
الفتاكة،  السموم  هاته  تعاطي  على 
تجار  يــد  تمتد  عندما  بقي  فــمــاذا 
تالميذ  بعقول  لتعبث  املــخــدرات 
صــغــار وأيــــن؟ أمـــام املــؤســســات 
املنظومة  فشل  هو  فهل  التعليمية، 
األمنية، أم هي سياسة دولية تعمل 
بكل الوسائل كي يتم تقنني تصنيع 
ــخــدرات وإخــراجــهــا مــن سياق  امل
املمنوع وإدخالها في نطاق الحالل؟
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املخدرات.. احلرب اخلالدة
 جميلة حلبي

بني التخطيط و�صناديق االقرتاع

 رحال هرموزي  

د. إدريس الفينة

أصل »البلية«.. فالجريمة.. ثم اغتناء البعض

اعتادت اإلذاعات على اختالف توجهاتها، إجراء تعديالت 
على خريطة البرامج، بني الفينة واألخرى، وقد يقصر األمد 
ما بني الفترتني أو يطول، لكن األهم هو أن التعديل حاصل 
بغية  أخــرى،  وتتوارى  برامج  دماء  تتجدد  فبه  محالة،  ال 
تلك  على  واإلبقاء  املستمعني،  من  أفواج جديدة  استقطاب 
الوطنية  وإذاعتنا  فقرات،  من  يقدم  ملا  الوفاء  أعلنت  التي 
يتطور،  يفتأ  ال  تبثه  فما  العامة،  القاعدة  هذه  عن  تشذ  ال 
ويواكب تنوع وتعدد مشارب املستمعني، فاألصيل من املواد 
هاتيك  من  فقرة  أن  غير  متواجد،  منها  واملعاصر  حاضر، 
الحاضرة يوميا على مدار سنوات خلت من عمر  الفقرات 
رفع  فقرة  بها  وأعني  يطالها،  أن  الجمود  يوشك  اإلذاعــة، 
عقود،  فمنذ  وسال،  الرباط  العدوتني  توقيت  حسب  األذان 
ونفس التقاسيم القصيرة على آلة القانون تعلن في ثوان 
معدودات عن دنو رفع األذان، ويكاد نفس صوت املؤذن هو 
بعد  ما  تلك، حتى  أو  الصالة  هاته  أذان  رفع  يتولى  الذي 
االنتهاء من ذلك الرفع، هو عني ما ألفه املستمع منذ مدة: 
لتستأنف  وسال..  الرباط  توقيت  حسب  كذا  لصالة  نودي 

اإلذاعة على عجل تقديم ما كانت تقدمه قبل برهة.
أما كان حريا بها أن تستغل هذه الفترة النورانية التي 
وإرشــادات  توجيهات  في  بعده،  ومــا  األذان  رفــع  تسبق 
مقتدرين،  وعلماء  وخطباء،  أئمة،  بها  يتكفل  جدا  قصيرة 
في زمان عزت فيه القيم األصيلة!؟ أليس في ُمْكَنِة مواعظ 
معبرة،  أصــوات  أوصلتها  إذا  دقائق،  الخمس  حدود  في 
وواكبها إخراج فني جذاب أن تستقطب مستمعني كثر إلى 
األذان  سماع  على  يحرصون  زالــوا  ال  الذين  أولئك  جانب 
من ميكرفون اإلذاعة!؟ أال تكون هذه الفترة بالذات مناسبة 
للتعريف املوجز بشخصيات دينية لها وزنها وثقلها!؟ أال 
القصيرة  الفسحة  التعريف خالل هذه  يمكن أيضا أن يتم 
ولم  السعيدة!؟  اململكة  ربوع  وعرض  طول  على  بمساجد 
حسب  التحسيسية  الرسائل  إلرســال  مناسبة  تكون  ال 

املناسبات، واملقتضيات!؟
مطلب آخر، باإلمكان استغالل فترة رفع األذان لتحقيقه، 
ويتمثل في تنويع أصوات املؤذنني، فمثال إذا تم التعريف 
بمسجد في ربع من ربوع وطننا الغالي، فلينقل على الهواء 
األصوات  انتقاء  ينبغي  كما  املسجد،  ذلك  ألذان  تسجيل 

الجهورية لتالوة األدعية املأثورة ما بعد األذان.
تقديم  على  الحرص  كل  الحرص  يتم  أن  يعقل  فال  إذن، 
هذه الفقرة في اللحظة، والحني، لكن لألسف البالغ بنفس 
الشكل املتقادم، كما لو أن ال إمكانيات تذكر لتطويرها نحو 
األفضل واألجود.. فهل من مستجيب إلى هذه االقتراحات، 
عل الدماء تتجدد في عروق هاته الفقرة القارة في إذاعتنا 
الفقرات  من  لغيرها  قدوة  تكون  فقد  يدري،  ومن  الوطنية؟ 
الشبيهة لها، سواء في اإلذاعات الجهوية، أو الخاصة، ولم 
ال قنواتنا التلفزية، حيث الصورة وسحرها، وما يمكن أن 
تضفي فترة رفع األذان حينها من أجواء نورانية تستميل 

القلوب، قبل العيون!!

رفع االأذان يف اإذاعتنا الوطنية

في صندوق  حقائبها  الزوجة  وضعت 
ستدوم  لرحلة  يلزم  مــا  وكــل  الــســيــارة 
باب  بإغالق  تهم  كانت  وبينما  أسبوعا، 
البيت كان الزوج قد شغل محرك سيارته 
ــر وطرح  األوام إرســال  يكف عن  ال  وهو 
األسئلة من خلف املقود: هل أغلقت جميع 
الغاز جيدا؟  قنينات  أغلقت  النوافذ؟ هل 
الوحيدة  املهمة  مرتني!..  املفتاح  أديري 
التي كان يسهر عليها هو شخصيا قبل 
على  السطح  صنبور  ضبط  هي  السفر، 
في  بطيء  بشكل  يقطر  تجعله  وضعية 
كان  البرية.  العصافير  منه  تشرب  إناء 
من  للكثير  دائمة  محطة  بيتهما  سطح 
ودوري..  وحمام  يمام  الطيور..  أنــواع 
األلـــوان  مختلف  ــن  م أخـــرى  ــواع  ــ وأنـ
قصد  النهار  طــول  تتوافد  واألحــجــام 
الرجل  الشرب واالستحمام، وعندما قرر 
منذ سنني طويلة أن يوفر املاء للعصافير 

في سطح بيته، لم تنقطع قطرات الصنبور 
يومي  بشكل  ذلــك  على  سهر  فقد  ــدا،  أب
وصارت مراقبته لضيوفه وهم يستحمون 
أو يشربون هواية تخفف توتره وتشعره 
الزوجة  وكانت  االرتــيــاح،  من  بالكثير 
زوجها  هواية  من  غاضبة  البداية  في 
على  الطيور  مخلفات  بسبب  الغريبة 
بمرور  ذلك  على  تعودت  لكنها  الجدران، 
األيام وأصابتها العدوى فأحبت الطيور 
وصارت تطعمها وتهتم أكثر من زوجها 
باستدامة قطرات الصنبور، وتعلمت كيف 
اجتهدت  إنها  بل  إيقاعها،  بضبط  تقوم 
أكثر وزرعت في السطح أصصا بمختلف 
أنواع النباتات لتوفر للطيور عاملا أشبه 
آلخر  حني  من  وكانت  الطبيعي،  بعاملها 
تحكي لزوجها عن تدخالتها لطرد بعض 
الفرصة  لتترك  املشاغبة  الكبيرة  الطيور 
لصغار العصافير التي تنتظر دورها دون 

كلل فوق الجدران.
البعيدة،  وجهتهما  إلى  وصال  عندما 
تذكرت الزوجة في الليل أنها غسلت إناء 

الصنبور،  عن  بعيدا  وتركته  العصافير 
زوجها  فأيقظت  الضمير  بتأنيب  شعرت 
النوم  تستطع  لــم  بجرمها..  وأخبرته 
تتخيل  وهي  الظالم  في  تحملق  وباتت 
السطح  ــزور  ت عندما  العصافير  خيبة 
في الصباح الباكر ولن تجد ماء. جلسة 
كجلسة  الكآبة  عليها  خيمت  الفطور 
ضعيف  حق  في  جريمة  ارتكبا  مجرمني 
والبد  حــار  فالجو  ــوة،  ق وال  له  حــول  ال 
أجل  من  أتت  قد  العصافير  عشرات  أن 
ــشــرب ولـــم تــجــد شــيــئــا، وال شــك أن  ال
للبحث  الصنبور  بفتحة  يتعلق  بعضها 
زوجها  على  الزوجة  فاقترحت  املاء،  عن 
أن يعودا للبيت حاال، ولكنه رفض، وطلب 
تستطع  لم  املــوضــوع،  تنسى  أن  منها 
حزينة  واجمة  فبقيت  النسيان  الزوجة 
لساعات، فما كان من الزوج إال أن رضخ 
لطلبها ولوخز ضميره الذي كان يحاول 
تجاهله.. وعادا إلى البيت مسرعني مللء 
قطرات  إيــقــاع  وضبط  العصافير  ــاء  إن

الصنبور.  

طيور ال�صطح

عثمان محمود 



تحتضن ساحة جامع الفناء يوم 29 دجنبر 
الجاري، النسخة الثالثة من »نجوم في ساحة 
جامع الفناء«، وذلك خالل حفل موسيقي ساهر 
يضم عددا من الفنانني االستثنائيني، املحليني 

والدوليني.
املنظم  السنوي  الفني  املوعد  هذا  ويعكس 
من طرف مجموعة »الماليف«، رغبة الحدث في 
إشاعة حس املواطنة من خالل حفل تلتئم فيه 

قامات فنية ذوات ثقل.
»غيمس«  النجوم  أن  للمنظمني،  بالغ  وذكر 
و»الحر«  و»أمينوكس«  و»الرتيست«  و»دادجو« 
يتحفوا  أن  املــتــوقــع  مــن  رمــضــان،  ومحمد 

الجمهور بأغانيهم الناجحة.
ويعد »نجوم في ساحة جامع الفناء« أيضا 
حفال سنويا مجانيا 100 باملائة، ويشكل فكرة 
أصدقاءه  يدعو  الذي  غيمس«  »ميتر  يتبناها 
للمغرب  شغفهم،  مــشــاركــة  إلـــى  الــفــنــانــني 

وملراكش.

ــت املــطــربــة أحــالم  شــارك
على  حسابها  عبر  متابعيها 
فيديو  مقطع  »اإلنستغرام«، 

الكبيرة  املطربة  رفقة 
وهي  جــالل،  عزيزة 
تشيد بصوتها، رغم 
عن  األخيرة  انقطاع 
الغناء ملدة 35 عاما.
الفنانة  ــت  ــال وق

خالل  اإلماراتية 
»أنا  الفيديو: 

اليوم  شفت 
األستاذة 
ة  يز لعز ا
عـــزيـــزة 

جــــــــــــالل 
وكــــــــــنــــــــــت 

مــســتــمــتــعــة وأنـــا 
لصوتها،  مستمعة 
ــي مـــن الــنــاس  وهـ
الـــلـــي أعــشــقــهــم 
متألقة  ــت  ــ زال مـــا 
وصوتها  وجميلة 

ذهب«.

وعـــــــــــــادت 
ــة  ــانـ ــنـ ــفـ الـ
ملـغـربية  ا
ة  لكبير ا
ــزة  ــزيـ عـ
جــــــــالل 
إلـــــــــــــــى 
األضـــــــــواء 
مــؤخــرا، خالل 
الجارية،  السنة 
بعد أن اعتزلت الفن 
وهــي   1985 عــام 
تألقها  قــمــة  فــي 
الفني وحضورها 

املميز.
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هل تعود ماجدة الرومي 
للتمثيل بعد غياب اأكرث 

من 40 عاما؟

اأحالم تفاجئ جمهورها 
بفيديو مع املطربة املغربية 

املعتزلة عزيزة جالل

منظمي  طــرف  من  نبيلة  إنسانية  التفاتة  كانت 
في  فكروا  ملا  مراكش،  في  للفيلم  الدولي  املهرجان 
وزوجها  رشيد  أمينة  الراحلني  الهرمني  اسم  تخليد 
اللذين  مقعديهما  تــرك  طريق  عن  شقرون،  هلل  عبد 
في  الدائم  حضورهما  أثناء  عليهما  الجلوس  اعتادا 

كل دورات املهرجان فارغني مع حملهما السميهما.

ثنائيا  معا  شكال  كبيرين،  باسمني  رمزي  احتفال 
أن  على  حرصا  الحياة،  في  كما  الفن،  في  استثنائيا 
املوعد  هذا  في  واألنيق  املستمر  حضورهما  يسجال 
ال  معهود،  الغير  الشكل  بهذا  وتكريمهما  السينمائي، 
لقيمتهما  وإنما  فقط،  باملهرجان  عالقتهما  إلى  يعود 
وإسهاماتهما النوعية في تاريخ الفن املغربي الحديث.

لبالد  الوطنية  ــرا  األوبـ تقدم 
 5 ــوم  ي موسيقيا  عرضا  الــغــال 
دجنبر 2019، ألول مرة في القارة 
املسرح  خشبة  على  اإلفريقية 
الوطني محمد الخامس بالرباط.

درسا  الفرقة  أعضاء  وسيقدم 
مدرسة  تالميذ  لفائدة  موسيقيا 

والتي  باملغرب  عمومية  ابتدائية 
املوسيقية  الــتــمــاريــن  ستشمل 
ــفــائــدتــهــم، حــيــث أكـــد املــديــر  ل
ــرا، أن  ــ ــذه األوب املــســؤول عــن ه
غنيا  برنامجا  ستقدم  الــفــرقــة 
يشمل أرقى اللحظات من األوبرا 

في  عملوا  فنانني  مع  اإليطالية 
ودار  بلندن  امللكية«  »األوبــرا  دار 
ــرا »مــيــتــرو بــولــيــتــان« في  ــ األوب
نيويورك و»ال سكاال« و»ميالنو«، 

ودور أوبرا عاملية أخرى.
الوطنية  ــرا  األوب تشكيل  وتم 
لبالد الغال سنة 1970، ومنذ ذلك 

كواحدة  نفسها  أسست  الحني 
ــرق األوبـــرا الكبرى  مــن أرقــى ف
لحفالتها  املتحدة،  اململكة  فــي 
املوسيقية املتنوعة للغاية وعملها 
وتسجيالتها  املتميز  السمفوني 

املتعددة.

الأوبرا الوطنية لبالد الغال
 حتل باملغرب 

تخليد ا�سما 
اأمينة ر�سيد 
وعبد اهلل 

�سقرون 
يف مهرجان 

مراك�ش

الرومي  مــاجــدة  الفنانة  أن  يبدو 
ستعود للتمثيل مجددا، بعد أن قدمت 
»عودة  والوحيدة  األولى  تجربتها 
العاملي  املخرج  مع  الضال«  االبن 
يوسف شاهني سنة 1976، وعلى 
الرغم من العروض التي تلقتها 
شاهني  يــوســف  مــن  ــك  ذل بعد 
فــإنــهــا كانت  زكـــي،  ــد  وأحــم
تفضل أن تضع كل تركيزها 

في الغناء فقط.
مؤخرا  ماجدة  وتراجعت 
املقرر  ومن  القرار،  هذا  عن 

درامي  عمل  بتقديم  تقوم  أن 
ــدل غـــروب« من  ــع مــع شــركــة »ال

تــألــيــف مــدحــت الــعــدل، حــيــث أكــد 
الرومي،  ماجدة  من  مقرب  مصدر 
املاضية  الفترات  خالل  عقدت  أنها 
املؤلف  مع  العمل  جلسات  من  عددا 
والشاعر مدحت العدل، لالتفاق على 
أغنية »األرض ستبقى عربية«، والتي 
سيقدمانها معا خالل الفترات املقبلة 
القريبة، وخالل هذه الجلسات، تحدث 
الكاتب مدحت العدل معها على خوض 
خالل  من  جديد،  من  التمثيل  تجربة 

عمل درامي مميز، وأعربت عن حماسها 
بكتابته،  يقوم  فني  عمل  لتقديم  الشديد 

لحني  عليه،  املبدئية  موافقتها  ــدت  وأب
قراءتها السيناريو.

مسرحية  فرقة   11 اختيار  تم 
النسخة  فعاليات  في  للمشاركة 
ــلــمــهــرجــان الــدولــي  األولـــــى ل
املزمع  النسائي  للمونودراما 
فبراير   5 ــى  إل  1 مــن  تنظيمه 
الـــــوادي  ــظــة  ــمــحــاف ب  2020

الجزائرية.
تمثل مسرحية  أن  املقرر  ومن 
»نسيج  لفرقة  املــوت«  »عاشقة 

في  املــغــرب  والثقافة«  الفنون 

هــاتــه الــتــظــاهــرة الــفــنــيــة إلــى 
الجزائريتني  املسرحيتني  جانب 
»أوجــــاع الــصــمــت« مــن إنــتــاج 

ــيــض«،  ــب ــة ال ــ ــودرق ــ مـــســـرح »ب
تعاونية  إنــتــاج  مــن  ــات«  ــ و»آه
كما  بسطيف،  الثقافية«  »أنيس 

ضمت قائمة األعمال مسرحيتني 
»راجلنا«  هما  تونس،  من  كذلك 

و»ذات يوم«.
االنتقاء  لجنة  اخــتــارت  كما 

طرابلسية«  »حكاية  مسرحيات 
من  الفني  لإلنتاج  سارة  لشركة 
غزة  ملركز  و»املجنونة«  ليبيا، 
فلسطني،  من  والفنون  للثقافة 
و»أنا كارمن« للبيت الفني ملسرح 
و»أنــيــاب«  مصر،  مــن  الطليعة 
لفرقة هوار للمسرح من العراق، 
من  القومي  للمسرح  و»نديمة« 
لفرقة  فستان«  و»قضية  سوريا، 

فاليريا نافاس من إسبانيا.

»عا�سقة املوت« متثل املغرب باجلزائر

جنوم يف �ساحة
 جامع الفناء





 

ــون الــويــل  ــ ــي أت املــخــطــئــن ف
تمتعت  فرجة  وهي  النبوي.. 
وســارت  قبلنا،  األجــيــال  بها 
ــان فــأطــربــت  ــب ــرك ــذكــرهــا ال ب

تفاصيلها سمعنا.
قال  ــذي  ال نبينا  عهد  فمنذ 
ــوزراء« إلـــى زمــن  ــ ــل ــ »ويــــل ل
االستخفاف باألخالق، وانقالب 
بعض  أصبح  حتى  املــوازيــن، 
الوزراء هم الويل بعينه، ملئت 
بنماذج  الــتــواريــخ  كــراســات 
في  املسيئن  الـــوزراء  سقوط 
النبي  به  وعدهم  الذي  الويل، 

عليه السالم.

وكـــان ســقــوط الــــوزراء هو 
سبق  الــذي  املشوق  املسلسل 

مسلسالت الفضائيات.
ــشــعــراء  ال ــد  ــ أح أن  ــى  حــت
املـعـارضـن كـان مـارا ذات يوم 
فــي عــهـد الـعــرب بـاألنـدلـس 
اليوم  نتعود  أصبحنا  وقد   -

بالباب« -  »العرب  تعبير:  على 
حضرة  في  الشاعر  هذا  وكان 
وزير يسمى »أبو عمار«، وهو 
الوزير  فضرب  متنطع،  رجــل 
طبعا  والركل  بركلة،  الشاعر 
الــبــهــائــم ال من  ــات  مــن صــف
الشاعر  فكتب  البشر،  صفات 
ــة فيها  الــســلــطــان رســال إلـــى 

بيتان من الشعر يقول فيهما:
قل	للخليفة	يا	بن	عم	محمد	
ارفع	وزيرك	إنه	ركال

اشكله	عن	ركل	الرجال	وإن
ترد	ماال	فعند	وزيرك	األموال
من  األمـــوال  نهب  يكن  فلم 
الــوزراء في عهدنا  شــيــم)...( 
الحاضر.. وحدهم إذن.. وإنما، 
بحياة  النهب  ارتبط  نرى  كما 
الوزراء عبر القرون واألجيال، 
ثقة  تجددت  ملا  نهبهم  ــوال  ول
الشعوب في أولي أمرهم، كلما 
إلى  املفسدين  الـــوزراء  جــروا 
مقصلة املوت أو حولوهم إلى 

هـو  كما  التتريك،  فرجة 
النصوص  ــي  ف ثـــــابــت 

مساءلة  هو  الشرعية، 
بــدون  مستغن  كــل 
ــن لك  شـــرع: مــن أي
ومحاسبته،  هذا.. 
وســــــحــــــب كـــل 
ــه  ــاتـ ــبـ ــسـ ــتـ ــكـ مـ
وصــــبــــهــــا فــي 
املخزن..  صندوق 

عمره هلل.
األيام  وتذكرون 

فيها  سمعنا  التي 
ــي مـــغـــرب  ــ أنــــــه فـ

واملصائب  العجائب 
ويا  ــرام،  ك يا  يا ســادة 

أن  »مدام«،  وكل  كل سيدة 
التحقيقات التي كانت جارية 

في مجال التهريب، والحشيش 
إلى  أوصلت  الــحــرام..  ــال  وامل
املستوى،  عالية  شخصيات 
ــت تــغــرف  ــان ــا ك ــه ــح أن ــض ات
وأنها  الحشيش،  أمــوال  من 
مسؤولياتها،  لضخامة  نظرا 

على  اطــالعــهــا  لــســوابــق  أو 
جزئيات هامة من خبايا الدولة 
االكتفاء  من  فالبد  وأسرارها، 
»صار  ما  عــداد  في  بإدراجها 
»املسؤولن  وتعبير  بالبال« 
الكبار« كما كانت تريد صحف 
املطالبة  آنــــذاك،  املــعــارضــة 

هذا  عند  تقف  أن  باملحاسبة، 
خوفا  عنهم  التعبير  في  الحد 
إلــى  الـــوصـــول  وال شــك مــن 
وتلك  أقطابها..  بعض  أسماء 
وهو  املعارضة،  معضلة  هي 
لــوزراء  أســمــاء  يعني  تعبير 
ونــواب  ومعاصرين،  سابقن 
وسابقن،  حالين  برملانين، 
ورجال  وعمال  وكوميسارات 
املستويات..  كل  على  سلطة 
فهم،  املسؤولية،  وزر  تحملوا 
وإن لم يكونوا يحملون اللقب 
الوزير  تعبير  مــادام  »وزراء« 
ــوزر..  ــ ال تحمل  مــن  منطلقا 
إذن..  وزراء  بمثابة  فإنهم 
كما  الـــويـــل،  ــن  م فنصيبهم 
عليه  الرسول  حديث  في  جاء 
السالم، ال مفر منه، ألن انعدام 
العقاب يبقى وصمة عار فوق 

جبن الدولة)...( على الدوام.
اإلســالم  لتاريخ  يعرف  فلم 
عالم  لــوزيــر  مــتــعــددة  نظائر 
مصلح)...(  فيلسوف  قطب 
الركبان،  بذكره  سارت  مفكر، 
في  ــه  ــت وصــي اســمــه  وذاع 
واألندلس،  واملغرب  املشرق 
لقب  تحمل  ــن  م أول  وكـــان 
»لسان  الـــوزارتـــن((  ))ذي 
توزر  الخطيب«،  ابــن  الدين 
فــي املــغــرب واألنــدلــس )عند 
دولة بني األحمر في األندلس 
واملرينين في املغرب( وسماه 
املستشار املؤرخ املرحوم عبد 
الهادي بوطالب في أحد كتبه، 
ابن  أن  حتى  الوزارتن،  بذي 
على  تاريخه  في  قدمه  خلدون 
املــثــالــي، واهتم  ــوزيــر  ال ــه  أن
بتخليد قصة حياته التي كانت 

نموذجا لويل الوزراء)...(.
ــر الــذي  ــوزي ــذا ال ــك أن ه ذل
على  الصالح  ميزات  تناثرت 
أطراف مجده، كان ضعيفا أمام 
املال هو بدوره، لم يستطع أحد 
أن يتجرأ على اإلشارة بأصبع 
إليه، خصوصا وأنه كان يحظى 

بعطف خاص من السلطان، ما 
أوضاع سياسية  ريح  إن هبت 
إصالحية، كتلك التي هزت هذه 
حتى  العاتية،  أشجارنا  األيام 
إلى  الخطيب  ابن  الوزير  هرب 
كثير  يحضر  مثلما  األنــدلــس، 
عندنا للهرب عبر األندلس)...(، 
مما جعل أحد صحفيي عصره 
»النباهي«  القاضي  ويسمى 
يكتب إليه رسالة يقول له فيها: 
وجمعتم	 ــزمت..	 ــ وملـ ))هـــمـــزمت،	
هربتم	 ثم	 جمعتم،	 ما	 املــال	 من	

بأثقالكم((.
وبعدما استمر ذو الوزارتن 
ــي الــتــالعــب  ــن الــخــطــيــب ف ابـ
األحــمــر في  بني  دولــتــي  بــن 
ــس واملـــريـــنـــيـــن في  ــ ــدل ــ األن
الحرب  كـــادت  حتى  ــغــرب،  امل
وغلب  الدولتن،  بن  تشتعل 
كالم  على  السلطاني  العطف 
اضطر  املـــعـــارضـــة)...(، 
ــي املــــــؤرخ  ــ ــاض ــ ــق ــ ال
»النباهي« إلى كتابة 
في  كانت  رســالــة 
ذلـــــك الـــزمـــان 
تـــحـــل مــحــل 
االفتتاحيات 
ــا،  ــ ــدنـ ــ ــنـ ــ عـ
فيها  يــقــول 
عــــن »ابــــن 
الـخـطــيـب« 
وأشــبــاهــه 
ــاره  ــصــ ــ وأن
ملـحـيطن  ا و
بـــــــــــــــه)...( 
حديثو	 ))أنــهــم	
بالنعمة	 ــعــهــد	 ال
هــذه	 ثــروتــهــم	 وأن	
طريق	 عــن	 إال	 تــأت	 لــم	
ــة((.  ــطـ ــلـ ــسـ ــنـــصـــب	والـ املـ
ــن خــلــدون بــالــجــزء  ــول ابـ ــق ي
ــاع	 ــغــيــرت	األوضـ الــثــامــن: ))وت
فعاد  بــاملــغــرب..((	 السياسية	
األندلس،  من  الخطيب«  »ابــن 
الجديد  السلطان  من  ليتقرب 
الذي بويع وكان طفال، واسمه 
أنها  معتقدا  السعيد«،  »محمد 
فيها  سيصبح  التي  الفرصة 
املرحلة  لتلك  فمهد  الــوصــي، 
تــزلــيــفــي)...(  مــؤلــف  بكتابة 
فيمن  األعالم  »أعمال  بعنوان: 
ولكن  االحـــتـــالم«،  قبل  بــويــع 
كان  الوطني)...(  العام  الرأي 
الذي  الــوزيــر  حق  في  صارما 
يهدأ  فلم  الدولة،  أمــوال  هرب 
أن  بعد  إال  خــاطــر،  للمغاربة 
إلى  صعلوك  مسجون  تسرب 
ــن  ــوي »اب ــق ســجــن الـــوزيـــر ال
على  اعتقاله،  بعد  الخطيب« 
يد وزير أقوى منه، وبعد عراك 
انتهى  املــســجــونــن)...(  بــن 
ودفن  الــوزيــر..  بموت  العراك 
بفاس،  »املـــحـــروق«  بــاب  فــي 
وانتهت قصة واحد من الوزراء 
األقوياء.. بعد أن طبقت األقدار 
عليه  النبي  مـقولة  حقه  فــي 

السالم: »ويل للوزراء«.

»ويــــل لــــلــــوزراء«، وأقـــف 
الكثيرون  يقف  مثلما  عندها 
ألن  للمصلن«..  »ويـــل  عند 
ويل  وزن  على  للمصلن  ويل 
القرآن،  في  سورة  للمطففن، 
نبوي  حديث  لــلــوزراء  وويــل 
أبي  عن  أحمد  ــام  اإلم )رواه 
أبو  الخليفة  وكــان  هــريــرة(، 
بكر الصديق، هو الذي ابتدع 
في حياة الرسول لفظة الوزراء 
من  التسمية  هــذه  مستنبطا 
املسؤولية،  وثــقــل  »الــــوزر« 
فروت عائشة رضي هلل عنها 
إلى  يتكلم  ــان  ك بكر  ــا  أب أن 
))نحن	 لهم:  فقال  »األنصار« 

األمراء،	وأنتم	الوزراء((.
وبــقــيــت الــدنــيــا تــتــدحــرج 
ــوزراء  الـ ــم يبق  وتــنــزلــق، ول
أصبح  وإنما  األنــصــار..  من 
فيهم من هم أقسى من قلوب 
فيهم  وأصبح  الكفار،  قريش 
وقطاع  والــفــجــار،  السفهاء 
األشــرار،  واملقامرون  الطرق 
والـــســـمـــاســـرة والــفــســاق، 
يوم  وكل  الكبار،  والصعاليك 
إال  ترذلون. وال حول وال قوة 

باللـه القوي الجبار..
من  كل  أقصد  ال  كنت  وإن 
فيما  وزراء  أنفسهم  يسمون 
الحالية،  بالحكومة  يسمى 
وزراء  بن  ما  شتان  أنــه  إال 
التربية  ينبوع  من  متأصلن 
السنة  نهج  على  اإلسالمية 
املحمدية، أولئك الذين حملوا 
ــا  ــ ــب أروب ــل ــى ق ــ اإلســـــالم إل
والزالت  بها،  الجادة  وأقاموا 
عشر  أربــعــة  قائمة  شــاهــدة 
تخصصوا  وزراء  وبن  قرنا، 
على  الـــوزارة  وزر  في وضــع 
سمعنا  وقد  كاتباتهم،  أكتاف 
عندنا،  كــاتــبــات  أن  ــا  ــرأن وق
الــقــرارات،  يمضن  أصبحن 
ويعينن نيابة عن الوزراء)...( 
ــى من  ــرهــن عــل ــي ــأث لــفــرط ت

بعض  ويــرشــح  يختار  كــان 
بعضهن  وأصبحت  الــوزراء.. 
وزيــرة فوق الــوزيــر)...( وإن 

كان ليس لها ظهير)...(.
تحرمنا  ملاذا  أدري،  ولست 
متعة  من  مغربنا  في  األيــام 
ــوزراء  ال سقوط  على  التفرج 
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ويــل للـوزراء

بقلـــــــم:
مصطفى العلوي

بقيت الدنيا تتدحرج وتنزلق، ولم يبق الوزراء 

من األنصار.. وإنما أصبح فيهم من هم أقسى 

من قلوب قريش الكفار، وأصبح فيهم 

السفهاء والفجار، وقطاع الطرق والمقامرون 

األشرار، والسماسرة والفساق، والصعاليك 

الكبار، وكل يوم ترذلون. وال حول وال قوة إال 

بالـله القوي الجبار..

لست أدري، 
لماذا تحرمنا األيام في 

مغربنا من متعة التفرج 
على سقوط الوزراء المخطئين 
في أتون الويل النبوي.. وهي 

فرجة تمتعت بها األجيال 
قبلنا، وسارت بذكرها 

الركبان فأطربت 
تفاصيلها سمعنا.


