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التلفزيونية  القناة  أكدت 
شكاية  بمقتضى  أنه   ،RTL
قــدمــهــا مــلــك املـــغـــرب، ضد 
إدارة  فــي  بسرعة  ترقى  شخص 
الضرائب بمكاتب الرباط، وباع ممتلكات 
لفرنسا،  وهــرب  املــغــرب،  بملك  خاصة 
عن  بيانات  أمنية  أطــراف  سلمت  حيث 
قرب  فرنسا  في  فيه  أقــام  الــذي  الفندق 
الشانزليزي، وتم اعتقاله مساء األربعاء 
وسيسلم  باريس،  في  األمنية  بالدائرة 

للمغرب يومه الخميس.
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رئي�س احلكومة العثماين مطالب بتو�ضيح خفايا تهريب 
�ضتمائة وت�ضعني مليارا اإىل فرن�ضا

وهل هذا هو امللف الذي اأقيل من اأجله وزير املالية بو�ضعيد؟

تحت األضواء

 املجل�س 
الأعلى للق�ضاء 

األغى املتابعة 
لأن مدير 

اجلمارك مل 
يقدم البيانات

اأوفقري بني تهمتني: اغتيال الزعيم الحتادي 

13بنربكة وتدبري انقالب على امللكية 12

                  تفتح ملفا �ضخما:

الحقيقة الضائعة

يوليوز 2014،  بتاريخ 31  الصورة،  على  مكتوب  هو  كما  أمضي،  التفاق  األضخم)...(  الصورة  بهذه  الضخم،  امللف  هذا  تفتح »األسبوع« 
برعاية وزير الداخلية الشرقي الضريس، األول إىل اليمني، والصحراوي االتحادي حسن الدرهم الخاسر األول يف االتفاق، ووزير الفالحة عزيز 
أخنوش، واملصدر الفرنسي بونيس شرييك، والوسيط)...( عبد اهلل غالم، من أجل تصدير منتوجات فالحية إىل فرنسا، واختصارا للموضوع، 
فهذا امللف الضخم، ينطلق من أن هذا الفرنسي )املشار إليه( صدر من املغرب، ما قدرته الجمارك، حسب وثيقتها املرفقة )داخل العدد(، 

ستمائة مليار )..(. 
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التفاصيل يف الصفحة 5

هل تتهم املخابرات كل �ضاربي 
احلريرة باأنهم �ضد النظام؟

حريرة موالي هشام.. حريرة

كرمي الزاز ي�ضخر 

من �ضجانه بعد 

مغادرة عكا�ضة

اأين ذهبت ثروة اأقوى جرنال  يف عهد احل�ضن الثاين ؟
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كواليس األخبار

 الرباط. األسبوع
في أول رد فعل، بعد مغادرته 
لسجن عكاشة، الذي قضى فيه 
خمس سنوات بتهمة التهريب 
الهاتفية،  للمكاملات  الــدولــي 
العام  املدير  الــزاز،  كريم  ظهر 
رفقة  محتفال  لـ»أونا«  السابق 
أفراد من عائلته، في صورة تم 
التواصل  مواقع  على  تداولها 
يسخر  ــه  ــأن وك االجــتــمــاعــي، 
كان  حيث  السجن،  ــام  أي مــن 
كل  على  متهكما  لسانه  يخرج 

الظروف)..(.
وكان كريم الزاز قد نجا من 

تطوير العقوبة السجنية، بعد 
الجمارك،  إدارة  مع  اتفق  أن 
)اتفاقية  جلسات  عقد  بعد 
املبالغ  تأدية  على  الصلح(، 
املستحقة لهم في إطار مسطرة 
اإلكراه البدني، حيث ينتظر أن 
العقارات  بعض  الزاز  يعرض 
التي  املــبــالــغ  لتوفير  للبيع 
طالبت بها إدارة الجمارك في 

امللف.
وهو  الـــزاز،  كريم  أن  يذكر 
واحد من رجال العهد الجديد، 
ــســجــن بــصــورة  ــل ال قـــد دخــ
وجــهــت  أن  ــعــد  ب ــة،  ــاجــئ مــف

محررات  »تــزويــر  تهمة  إليه 
وصنع  واستعمالها،  تجارية 
غير  معلومات  تتضمن  وثيقة 
صحيحة واستعمالها، وعرقلة 
نظام معالجة آليات للمعطيات، 
معلوماتية،  وثــائــق  وتــزويــر 
شبكة  واســتــغــالل  وإحــــداث 
اتـــصـــاالت، والــتــصــديــر غير 
أشخاص  ــوال  ألمـ الــقــانــونــي 
غير مقيمني في املغرب بصفة 
مسيري  وبصفة  شخصية، 
التي  التهمة  وهــي  شــركــات«، 
قضى على إثرها 5 سنوات في 

السجن.

كرمي الزاز  ي�سخر من �سجانه
املدير العام ال�سابق لـ»اأونا« ينجو من ال�سجن جمددا بعد اتفاق مع اإدارة اجلمارك

املغرب يوزع املاليري يف اإفريقيا

وزير خارجية اإ�سبانيا يعتذر للمغاربة بعد مقالت »الأ�سبوع«

�سوء اأخ�سر وعر�س �سيا�سي لبن�سما�س

نظام جديد للتاأ�سرية نحو اإ�سبانيا 

 الرباط. األسبوع
ال أحد يستطيع أن يجيب بالتدقيق 
إلى  املغرب  لعودة  اآلخــر  الوجه  عن 
التكلفة  حيث  من  اإلفريقي  االتــحــاد 
قد  العودة  هذه  تكاليف  لكن  املالية، 
بدأت تظهر في شكل تسريبات، آخرها 
على  املستور  فضح  الــذي  التصريح 
االتحاد  رئيس  أحــمــد،  أحمد  لسان 
والـــذي شكر  الــقــدم،  لكرة  اإلفــريــقــي 
للكنفدرالية  منحه  على  املغرب  فيه 
أي  دوالر،  مليون   20 بقيمة  مساعدة 
ما يقارب 20 مليار سنتيم، ومعلوم أن 
لم يناقش في أي مؤسسة  املبلغ  هذا 

رسمية بشكل رسمي.
وكانت آراء النشطاء »الفيسبوكيني« 
التصرف في  قد استنكرت بشدة هذا 
أموال املغاربة دون حسيب وال رقيب، 
يصدر  لم  املغربية  الحكومة  أن  علما 

أحمد أحمد رفقة لقجععنها أي تصريح بهذا الخصوص.

 الرباط. األسبوع
بعد أسبوعني من الخبر الذي كانت قد نقلته 
وزير السياحة  لسان  على  »األسبوع«  جريدة 
السابق في حكومة بن كيران، لحسن حداد، وما 
»حكرة« وذل تمارسه قنصليات  أشار إليه من 
في  الراغبني  املغاربة  على  وإسبانيا  فرنسا 
البلدين،  هذين  نحو  للسفر  »شينغن«  تأشيرة 
املغربية  الحافالت  أزمــة  إلــى  ــارة  اإلش وبعد 
فوق  املغاربة  للمسافرين  املهينة  واملعاملة 
التراب اإلسباني، في العدد املاضي، صدر أول 

رد فعل عن وزير خارجية إسبانيا.
رئيس الدبلوماسية اإلسبانية، وحني لقائه 
اإلثنني  يــوم  بالرباط،  هنا  املغربي  بنظيره 
ما  جــراء  للمغاربة  اعتذاره  عن  عبر  األخير، 
إسبانيا  قنصليات  مع  مشاكل  من  يالقونه 
وأرجع  االنتظار،  طول  وخاصة  املغرب،  في 
له  تتعرض  الــذي  الضغط  حجم  إلى  السبب 
هذه القنصليات بسبب الطلب املتزايد سنويا 
التأشيرة  طالبي  املغاربة  طــرف  من  عليها 

ملغادرة املغرب.
وكشف وزير خارجية إسبانيا عن جملة من 

مع  اجتماعه  بعد  سيتخذها  التي  اإلجــراءات 
القناصلة اإلسبان باملغرب، وذلك لتقليص مدة 
طلب التأشيرة بعد اعتماد نظام جديد سيمكن 
 500 أزيد من  من تجاوز الضغط، حيث يقدم 
ألف مغربي سنويا طلب تأشيرة »شينغن« لدى 

القنصليات اإلسبانية باملغرب.

 الرباط. األسبوع
ــن الـــصـــراع  ــ ــيـــدا ع  بـــعـ
الــظــاهــر فــي حـــزب األصــالــة 
حكيم  أعــطــى  واملـــعـــاصـــرة، 
األخضر،  الــضــوء  بنشماس 
إلعداد عرض سياسي، خاص 
واملعاصرة،  األصــالــة  بحزب 
املرحلة  ــي  ف ــه  ــالق إط سيتم 
حول  النقاش  ملواكبة  املقبلة، 
واالستعداد  الحكومة،  تعديل 
تسهر  املقبلة،  لالنتخابات 
من  محايدة  مجموعة  عليه 

األطر، في انتظار عرضه على 
املصادقة من طرف األجهزة.  

»املناوئة«  املجموعة  وكانت 
في  تــورطــت  قــد  لبنشماس، 
ــاس  ــي ــع إل ــراع جـــديـــد مـ ــ صـ

العماري األمني العام السابق، 
حدة  ترتفع  أن  املتوقع  ومــن 
بعد  أعضائها  بــني  الــخــالف 
ــوزار  ــاالســت ــع وعـــود ب ــوزي ت
مستوى  على  »املستقبل«  في 
والخارجية،  العدل  وزارتـــي 
يشرع  أن  ينتظر  بــاملــقــابــل 
دينامية  إطـــالق  فــي  ــام«  ــب »ال
الفروع  هيكلة  إلعــادة  جهوية 
وتعويض الفراغات استعدادا 
للمرحلة املقبلة بالتنسيق مع 
الفاعلني  وكــافــة  البرملانيني 

الجهويني.

بمناسبة عيد الفطر، تتقدم أسرة »األسبوع« 
محمد  الملك  جاللة  إلى  التهاني  بأحر 
موالي  األمير  العهد  ولي  وإلى  السادس، 
الملكية،  األسرة  أفراد  وسائر  الحسن، 

والشعب المغربي قاطبة.

بنشماس





كواليس األخبار

العن�صر يتنازل عن الأمانة العامة حلزب احلركة ال�صعبية لدواعي �صحية
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 الرباط. األسبوع
املــشــاكــل  عــــدوى  أن  ــدو  ــبـ »يـ
السياسية،  لــأحــزاب  الداخلية 
باتت عامة، بعدما أصبحت مرضا 
مزمنا أصاب أغلب األحزاب، وآخر 
الحركة  حزب  هو  األحــزاب،  هذه 
في  قيادي  يقول مصدر  الشعبية« 

حزب »السنبلة«.
ــة  ــحــرك ال مـــشـــاكـــل  أن  غـــيـــر 
ذاتـــه،  املــصــدر  وفـــق  الشعبية، 
األحزاب  باقي  مختلفة عن طبيعة 
في  غريبة  نقل  لم  إن  السياسية، 
ما  عكس  فهي  السياسي،  الحقل 
تعيشه باقي األحزاب من صراعات 
على كرسي األمانة العامة، إذ أنه 
منافسة  ال  الشعبية،  الحركة  في 
وال  األبـــدي  كرسيه  على  للزعيم 
ثورة عليه، وال منازعة في مقعده، 
وهذا هو مشكل الحركة الشعبية، 
العام،  باألمني  يتعلق  املشكل  بل 
ملقربني  أفــصــح  الـــذي  العنصر، 
املالئمة  غير  الصحية  منه ظروفه 
بسبب  الشديد  وعــيــاءه  مــؤخــرا، 
ــه  ــرض الـــســـكـــري، وانــشــغــال ــ م

مما  مكناس،  فاس  جهة  بمشاكل 
جعله يفصح عن رغبته في مغادرة 

أقرب  في  الشعبية  الحركة  كرسي 
عن  يبحثوا  أن  وعليهم  فــرصــة، 

خليفة له، يضيف املصدر ذاته.
هذا  أن  املصدر،  نفس  وأوضح 
العنصر  أمــر  عــن  أفصح  املــقــرب 
الحركة  قياديي  من  محدود  لعدد 
الشعبية، الذين يبدو أنهم صدموا 
زعيمهم  بــقــرار  معرفتهم  جـــراء 
من  منهم  أن  لــدرجــة  التاريخي، 
من  للحزب  الكفن  ــدوا  »أوجـ قــال 
اآلن، واستعدوا من اللحظة ملعركة 
ولكن  الطائرة،  بالصحون  ليس 

بالسيوف والخناجر«.
إلى ذلك، كشف املصدر ذاته، أن 
العنصر اعتذر خالل شهر رمضان 
املنصرم، عن جميع الدعاوى التي 
أنشطة  في  للمشاركة  بها  توصل 
الحزب، وغيرها من باقي األحزاب، 
وحيد نظم  حزبي  لقاء  باستثناء 
مؤخرا، كما أنه لم يعقد أي اجتماع 
لهياكل حزب »السنبلة« خالل هذا 
حركية  خفوت  حتى  بل  الشهر، 
يعبر  مؤخرا،  السياسية  الحزب 
عن عيائه، فهل حقا الزعيم األبدي 
أم  الرحيل،  قرر  الشعبية  للحركة 

هي املناورات كما العادة؟

ما خفي
كان  أعظم

محاوالت مفاجئة من طرف اليازغي، 
الذي  االشتراكي،  االتحاد  قطب  ولد 
يطلق مبادرة تأسيس تشكيل سياسي 
الوطني  االتحاد  حــزب  أنقاض  على 
أتباع  ويتحدث  الشعبية،  للقوات 
عن  إبراهيم،  عبد هلل  املرحوم  القطب 
اتصاالت متناقضة مع طموحات هذا 

الحزب.

لم ينظر الصحفيون املغاربة بنظرة 
الحكومة  رئيس  الجتماع  إيجابية 
العثماني برجال الصحافة الفرنكفونية 
املغاربة، وهي نظرة تنقصها اإليجابية، 
ليسوا  املغاربة  الصحفيني  أغلب  ألن 
املغربية  الصحافة  مثل  فرنكفونيني، 

كلها.

في  تكن  لم  ظاهرة  الــدولــة  تواجه 
تضرب  كــانــت  أن  فبعد  حــســابــهــا، 
ــحــســاب لــلــتــعــامــل مـــع الــشــبــاب  ال
العسكرية،  الخدمة  ــأداء  ب املطالبني 
كان  اإلقبال  أن  اإلحصائيات  سجلت 
املحددة،  األرقام  تعدى  حيث  مفاجئا، 

وحيث الزال اإلقبال مفاجئا.

املنظم  الــعــســكــري  املــســؤول  ولـــد 
قاسم  بير  شارع  في  القمار،  لسهرات 
بالرباط وليس في مدينة سيدي قاسم.

نــظــمــهــا بعض  ــي  ــتـ الـ ــة  ــل ــحــم ال
نشره  ما  على  املغاربة،  الجمهوريني 
الصحفي العوني في جريدة »األسبوع« 
أبانت  املغاربة،  الجمهوريني  عدد  عن 
املــوضــوع  ألن  ــجــاه،  االت هــذا  ضعف 
وبالضبط  منذ سنتني،  نشر  أن  سبق 
في العدد 14 دجنبر 2017، وإذا كان 
سنتني  ينتظرون  الجمهوريني  هؤالء 
فــذلــك منتهى  ــوضــوع،  لــلــرد عــلــى م

الضعف.

عندما  املعلقني،  من  الكثير  ضحك 
قال الحاخام اليهودي، دافيد بنتو، في 
مقبرة يهودية بالرباط، وهو يشير إلى 
صهر الرئيس األمريكي طرامب قائال: 
الوزير  إلى  متحدثا  ولدي،  بحال  راه 

في الشؤون اإلفريقية، الجزولي.

في  ــجــرائــم  ال ظــاهــرة  استفحلت 
الكبيرة،  األمنية  الجهود  رغم  املغرب، 
وبعد ذبح دركي في أوطوروت طنجة، 
ثري  ولد  فاس  في  صعاليك  اختطف 
لم  وملا  مليونا،   20 بدفع  أباه  طالبوا 

يدفعها، قتلوه.

يوم  قــررت  املغرب،  يوميات  أغلب 
تاريخ  صحفها  تحمل  أن  الــثــالثــاء، 
السبت،  الجمعة،  الخميس،  األربعاء، 
أيام  إعــالن  قــررت  التي  اإلدارة  مثل 
الثالثاء  من  ممتدة  عطلة  الفطر،  عيد 
ــاء والــخــمــيــس والــجــمــعــة  ــ ــع ــ واألرب

والسبت واألحد.. عيد مبروك.

ــات  ــب تــســري ــذ  ــأخـ تـ أن  ــظــر  ــت ــن ي
التسجيالت الخطيرة التي يفضح فيها 
منتخبون في مجالس الرباط، أساليب 
ــراء مقعد  ــال وطــريــقــة شـ تــوزيــع املـ
برملاني، والشروع في حملة انتخابية 
مشبوه  وتــوظــيــف  ــا،  ــه ألوان سابقة 
لزوجة أحد املنتخبني بالبرملان، أبعادا 
أخرى، بعد أن رفعت الهيئة الوطنية 
لحقوق اإلنسان شكاية في املوضوع 

للجهات املختصة.

ما خفي

يف مرا�صلة لوزارة الداخلية

 حول »قفة رم�صان«
بن كريان يعلن فوز العدالة والتنمية 

بانتخابات 2021 قبل اإجراء الت�صويت

موؤ�صرات الثقة امللكية يف الوزير الحتادي بنعتيق

اأحزاب �صيا�صية تطالب مبنع 
ال�صتغالل ال�صيا�صي لرم�صان

 من طرف حزب الأحرار

 الرباط. األسبوع
فيه  تناقش  كانت  الــذي  الوقت  في 
من  السياسية  الصالونات  كبريات 
 ،2021 انتخابات  طريق  خارطة  اآلن، 
وسياسي  حزبي  تداول  إجراء  وكيفية 
على السلطة، وكيفية وضع حد لهيمنة 
الحزبي  املشهد  على  والتنمية  العدالة 
متتاليتني،  تشريعيتني  لــواليــتــني 
كل  وهــدم  الخط،  على  كيران  بن  دخل 
اإلرهاصات األولية للنقاش حول محطة 

ما بعد 2021، يقول مصدر جد مطلع.
ــه في  وأوضــــح املــصــدر ذاتــــه، أنـ
قياديي  بعض  فيها  بدأ  التي  اللحظة 
من  جــدا  املقربني  والتنمية،  العدالة 
مصلحة  فـــي  ــرون  ــك ــف ي الــعــثــمــانــي، 
غلوه  بعدم  املرهون  ومستقبله  الحزب 
وهيمنته االنتخابية، مما جعل البعض 
التقليص  في  التفكير  ضــرورة  يقترح 
والتحجيم الذاتي وقرار هذه القيادات 
بضرورة تحجيم مشاركة الحزب خالل 
االنتخابات القادمة لتجنب الصدام مع 
دخل  واألجهزة،  املؤسسات  من  الكثير 
تلك  كل  وهــدم  الخط،  على  كيران  بن 
النقاشات، حني وجه رسالة جد ثقيلة، 
األسبوع املاضي من بيته، وهو يستقبل 
فيها: »إن  قــال  حــزبــه،  أنــصــار  بعض 
األحزاب التي تريد أن تأخذ مكانكم ال 

تزال بعيدة عنكم بزاف بزاف«.

بن كيران وفي شبه رسالة عدم تنازل 
رئاسة  عــن  ثالثة  مــرة  »البيجيدي« 
الحكومة املقبلة، وجه رسائل واضحة 
األحـــزاب  غــيــر  ــن  م األمـــر  ــن يهمه  مل
السياسية املنافسة، ثم أمعن بعد ذلك 
حني  السياسيني  منافسيهم  إذالل  في 
قال: »هذه الساعة لم يظهر لي أي حزب 
تزال  ال  ولذلك  منكم،  وأصلح  أقــوى 
أمامكم فرصة«، وطبعا دون أن ينسى 
األصــالــة  حــزب  على  الشمع  تقطير 
الذي  »الحزب  قال:  حني  واملعاصرة 
يعرف صراعا على الكراسي واملواقع«، 
أن  يمكنه  »ال  »البام«،  إلى  إشــارة  في 
وللمـجـتـمـع،  للـشـعـب  شيـئـا  يقـدم 

وال يمكنه أن يأخذ مكانكم«.

 الرباط. األسبوع
لحزب  الرمضانية«  »القفة  أثارته  الذي  الجدل  بعد 
التجمع الوطني لأحرار، أكد مصدر جد مطلع، أن بعض 
وزارة  ووالة  عمال  رسميا  راسلت  السياسية  األحزاب 
مستقبال،  القفة  هذه  ومنع  التدخل  أجل  من  الداخلية، 
لحاجة  »استغالال بشعا  تعبيرهم،  تعتبر، حسب  ألنها 
وفقر الناس في تحقيق أغراض سياسوية وانتخابوية 

ضيقة، وضربا صارخا للقانون«.
موجة  بعد  الداخلية،  ووالة  عمال  مراسلة  وتأتي 
باقي  وأعيان  منتخبي  من  العديد  ساد  كبير  احتقان 
في  األحــرار  حزب  شــروع  لحظة  السياسية،  األحــزاب 
من  العديد  في  الغذائية  املساعدات  »كارطونة«  توزيع 
األقاليم واملناطق النائية، وهي »الكارطونات« التي تم 
باآلالف  البعث  قبل  البيضاء  الدار  مدينة  في  إعدادها 
األقاليم والشروع  الحزب بمختلف  إلى مسؤولي  منها 
العمومية  السلطة  توزيع  مع  بــاملــوازاة  توزيعها  في 
األحزاب جهويا،  منسقي  من  بالكثير  دفع  مما  لقفتها، 
إلى مراسلة قيادات أحزابهم في الرباط، ملحاصرة هذه 
القفة، التي استفاد منها حتى منتخبو بعض األحزاب 
فهل  واملدنية،  الجمعوية  الفعاليات  وبعض  األخــرى 
منتخبي  حق  في  عقوبات  الداخلية  ووالة  عمال  يتخذ 

وأعيان األحرار؟

 الرباط. األسبوع
عبد  ــحــادي  االت الــوزيــر  أحيى 
كــان  تــقــلــيــدا،  بنعتيق،  الــكــريــم 
االتحاديون قد بدؤوا في نسيانه، 
االتحاديني  الـــوزراء  تمثيل  وهــو 
للملك في مهام خارج الوطن، وقد 
كبير  بارتياح  االتحاديون  التقط 
منحت  التي  امللكية  الثقة  مؤشر 
بنعتيق،  بالجالية  املكلف  للوزير 
املنصرم،  األســبــوع  نهاية  خــالل 
في  السادس  محمد  امللك  لتمثيل 
»إيتيان  جنازة  تشييع  مراسيم 
الحالي  الرئيس  أب  شيكيسيدي«، 
الديمقراطية،  الكونغو  لجمهورية 

بالعاصمة كينشاسا.
هذه  مراسيم  بنعتيق  وحضر 
ــدد مــن الــقــادة  الــجــنــازة، رفــقــة ع
ــاء الــحــكــومــات  ــ ــة ورؤسـ ــارقـ األفـ
ومــجــمــوعــة مـــن الــشــخــصــيــات، 
برازفيل  الكونغو  رئيس  يتقدمهم 

ــس  ــي والـــرئـــيـــس الـــزامـــبـــي ورئ
جــمــهــوريــة إفــريــقــيــا الــوســطــى، 
الوداع  نظرة  إللقاء  جاؤوا  الذين 
»إيتيان  ــراحــل  ال جثمان  عــلــى  
انطلق مساره  الذي  شيكيسيدي«، 
لبلده  كسفير  بتعيينه  السياسي 
لدى اململكة املغربية ما بني 1969 

و1971، وتحمل مسؤولية رئاسة 
حــكــومــة بـــالده مـــرات مــتــعــددة، 
مؤثرة  مواقف سياسية  له  وكانت 
ــل الــحــقــل الــســيــاســي وفــي  داخــ
ما  الكونغولية،  النخب  أوســاط 
بحضور  تحظى  جــنــازتــه  جــعــل 
بأب  يلقب  فهو  كبير،  جماهيري 

الديمقراطية الكونغولية الحديثة.
الزالت  الجالية،  وزارة  أن  يذكر 
النجاح  فبعد  نشاطها،  تواصل 
»الــشــبــاك  بــرنــامــج  حققه  الـــذي 
تنظيمه  تم  الذي  املتنقل«  الوحيد 
الدوائر  بمختلف  أولــى  كمرحلة 
املــغــربــيــة  للمملكة  الــقــنــصــلــيــة 
بني  مــا  الــفــتــرة  خــالل  بإسبانيا 
تنظم خالل   ،2019 ماي  02 و05 
يونيو  و16   14 بــني  مــا  الفترة 
2019، املحطة الثانية من »الشباك 
مغاربة  لخدمة  املتنقل  الوحيد 
يشكلون  والذين  بإيطاليا،  العالم« 
املقيمني  املغاربة  من  مهمة  نسبة 
 770.000 بـ  يقدر  بعدد  بالخارج، 
مغربي ومغربية، حسب السجالت 
القنصلية بهذا البلد، وهو الحدث 
املهاجرين  عــودة  سيطبع  الــذي 
املغاربة إلى بلدهم لقضاء العطلة 

الصيفية.

العنصر

بن كريان

بنعتيق يف حفل تأبني أب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية



 الرباط. األسبوع 
الضخم،  امللف  هــذا  »األســبــوع«  تفتح 
بهذه الصورة األضخم)...( التفاق أمضي، 
كما هو مكتوب على الصورة، بتاريخ 31 
الداخلية  ــر  وزي برعاية   ،2014 يوليوز 
اليمني،  ــى  إل األول  الضريس،  الشرقي 
الدرهم  حسن  االتــحــادي  والــصــحــراوي 
الخاسر األول في االتفاق، ووزير الفالحة 

عــــزيــــز أخــــنــــوش، 
الفرنسي  ــصــدر  وامل
ــك،  ــري بــونــيــس شــي
والــوســيــط)...( عبد 
أجل  مــن  ــالم،  غـ هلل 
منتوجات  تصدير 

فالحية إلى فرنسا.
فــهــذا امللف  لــلــمــوضــوع،  واخــتــصــارا 
الضخم، ينطلق من أن هذا الفرنسي صدر 
حسب  الجمارك،  قدرته  ما  املــغــرب،  من 
من  أكثر  مليار،  ستمائة  املرفقة،  وثيقتها 
ميزانية وزارة بكاملها، وقدمت به الجمارك 
بأن  املغربي،  القضاء  إلى  املغربية شكاية 

هذا الفرنسي لم يرجع إلى املغرب سنتيما 
إنه  بل  هربها،  التي  ــوال  األم من  واحــدا 
يسمى  مغربي،  أعمال  رجــل  مع  باتفاق 
ليموت  املاليير،  هذه  صدروا  الشوفاني، 
غادر  الذي  الشوفاني  ويختفي  الفرنسي 

املغرب في أبريل 2019.
ونظرا لضخامة القدر، 600 مليار، الذي 
عبد  حكومة  أيام  خالل  املغرب  فيه  ضاع 
عهده  في  انطلقت  الــذي  كيران،  بن  اإللــه 

املدير  شكاية  )انظر  املتابعات 
السيد  إلــى  بأكادير  للجمارك  الجهوي 
عدد  إنــزكــان،  بمحكمة  التحقيق  قاضي 
يقول   ،)2016 يونيو   23 بتاريخ   826
أمــوال  إرجـــاع  ))عـــدم  بــالــحــرف:  فيها 
بالعملة األجنبية إلى املغرب قيمتها 691 

مليارا و530 مليونا بدون ترخيص مكتب 
بتاريخ  الشركتني  راســل  الــذي  الصرف، 
الحدود  إغــالق  ونرجوكم   ،2015/6/15

أمام الشركاء واملتواطئني((.
ولم تغلق الحدود)...( حتى مات املصدر 
املغربي  شريكه  وهرب  بفرنسا،  الفرنسي 
الرئيس  حكومة  عهد  فــي  إذن  مــؤخــرا، 
العثماني التي الزالت لم تحرك ساكنا)...(.
وهــنــا بــــدأت تــظــهــر عــنــاصــر 
رئيس  ليبقى على  البحث،  حتمية 
حول  بيانا  ينشر  أن  الحكومة، 
لجنة  ــى  ــل وع املـــــوضـــــوع)...(، 
برملانية أن تبحث في الحاضرين 
في الصورة األولى، الذين أشرفوا 

على هذا االتفاق)...(.
ــذي  وعــلــمــا بـــأن الــفــرنــســي ال
املغربية  الــجــمــارك  عنه  تبحث 
شخصية  ضمانة  وفاته  قبل  ترك 
تؤكد  أخبارا  فإن  أبناؤه،  تحملها 
باتفاق  أطرافا مغربية معنية  بأن 
مع أطراف من الحكومة الفرنسية، 
امللف،  إغالق  أجل  من  كلها  تعمل 

يحتم  الـــذي  الــشــيء 
ــرى تــدخــل  ــ ــرة أخـ ــ م
ــة  ــوم ــك ــح رئـــيـــس ال

املغربية العثماني.
ــذا..  ــن هـ ــر م وأخــط
وأخطر من هذا يا وزير العدل، ويا رئيس 
العدل  وزارة  على  يتحتم  العامة،  النيابة 
في  ضاع  الــذي  الشعب،  لهذا  توضح  أن 
التي  الشكاية  مصير  خبايا  مليار،   600

رفعتها إدارة الجمارك سنة 2015، والتي 
للقضاء،  األعلى  املجلس  إلى  وصلت  ملا 
في  نوعها  مــن  فــريــدة  إشكالية  حصلت 
برر  حكم  شكل  في  الــقــضــاء)...(  تاريخ 
))الــحــكــم  ــتــب:  مــلــيــارا وك  690 ســرقــة 
املجلس  عــن   2017/4/13 فــي  الــصــادر 
األعلى رقم 11.340 ضد الفرنسي شيريك 
))حيث  فيها:  قال  فقرة  في  امليت)...(((، 
املذكرة  بإيداع  تقم  لم  الجمارك  إدارة  أن 
أجل ثالثني  في  املجلس  بها  التي طالبها 
الطلب  بسقوط  قضى  املجلس  فإن  يوما، 

املقدم من طرف الجمارك((.
إمكانية  كــل  املجلس  قـــرار  أقــفــل  فهل 
الســتــرجــاع املــغــرب لـــ 690 مــلــيــارا، ألن 
مدير الجمارك لم يقدم بيانات طلبها منه 
الجمارك  أقدم مدير  األعلى؟ وهل  املجلس 
على هذا االمتناع)...( بمبادرة منه وهذا 
قرار خطير، أم أنه تلقى أوامر من رئيسه 
الزمن هو  الذي كان في ذلك  املالية،  وزير 
وزير االقتصاد بوسعيد، الذي أوقفه بالغ 
فاتح غشت  في  امللكي، صدر  الديوان  من 
2018، وهو القرار الذي علق عليه الديوان 
داخل  ))بأنه  بقوله:  امللكي 

فــــي إطــــار 
باملحاسبة  املسؤولية  ربــط  مبدإ  تفعيل 
جميع  على  يطبق  أن  امللك  يحرص  الذي 

املسؤولني مهما بلغت درجاتهم((؟
إن خطورة هذا امللف، ملف ابتالع 690 
مليارا من أموال املغرب، تحتم مرة أخرى 
أو  العثماني،  الحكومة  يوافينا رئيس  أن 
توضيحي  ببيان  املالكي،  البرملان  رئيس 

عن خبايا هذا امللف.

تحت األضواء

رئي�س احلكومة العثماين مطالب بتو�ضيح خفايا تهريب
 �ضتمائة وت�ضعني مليارا اإىل فرن�ضا

وهل هذا هو امللف الذي اأقيل من اأجله وزير املالية بو�ضعيد؟
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الوزير بوسعيد، الذي صادف 
توقيفه أحداث هذا امللف

العثماني

  تفتح ملفا �ضخما:
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خماوف من تفكك تنظيمي
●  عبد اهلل جداد. العيون حلزب اال�ستقالل

اهتزت سكان مدينة العيون 
ومعها ساكنة املنطقة، لحادث 
رحمه  الــزروالــي  الشيخ  قتل 
الذين  مرافقيه،  يد  على  هلل، 
فــي عملية  يــشــاركــون  كــانــوا 
البحث عنه – بعد قتله- رفقة 
أبنائه، وكان القاتل البالغ من 
العمر حوالي 40 سنة ومرافقه 
يــشــارك  16 ســنــة،  الــقــاصــر 
األسرة في البحث عن والدهم 
ــؤم لــلــصــاة، بــل إنــه قام  ويـ
اختفاء  عن  شكاية  بتسجيل 
الضابطة  أن  غــيــر  الــفــقــيــد، 
الجهوية  بالقيادة  القضائية 
للدرك امللكي بالعيون، وبفضل 
املساعدة التي وفرت سيا من 
تفكيك  استطاعت  املعلومات، 
لغز هذه الجريمة النكراء التي 
بالجهات  العام  ــرأي  ال هــزت 
تم  حيث  الثاثة،  الجنوبية 
الجناة، وإحالتهم  توقيف 
العامة الستكمال  النيابة  على 

التحقيقات معهما.
ــت مــصــالــح الـــدرك  ــرف وأش
الخميس  يــوم  زوال  امللكي، 
الجريمة  تمثيل  على  األخير، 
الشيخ  ضحيتها  راح  التي 
الزروالي، وهو رجل مسن في 
أواخر السبعينيات من عمره، 

يوم األربعاء املنصرم، بمنطقة 
بوكراع، إثر تلقيه لضربة بآلة 
حادة على مستوى الرأس من 
طرف أربعيني ورفيقه القاصر، 
حاد  نزيف  في  له  تسبب  مما 
استعملوا  ثم  بوفاته،  عجل 
ــة وشـــبـــاك  ــيـ ــطـ بـــعـــض األغـ
ملحاولة طمس معالم الجريمة 

برميها  الجثة  من  والتخلص 
حوالي  عمقه  يبلغ  بئر  فــي 
سيارته  سرقا  ثــم  مــتــرا،   40
لصباغة  بمحل  لونها  وغيرا 
السيارات بمدينة العيون، وقد 
شيع جثمان الفقيد إلى مثواه 
األخير، مئات املواطنني الذين 
التي  الجريمة  هذه  استنكروا 

والخاص،  العام  حديث  كانت 
الشيخ  ضحيتها  ذهب  والتي 
كراء  يمتهن  وهــو  الــزروالــي، 
في  للنقل  »الندروفير«  سيارة 
الصحراء منذ سنوات، إلى أن 
تمت تصفيته بأياد وبدم بارد 
شهر  من  األواخــر  العشر  في 

رمضان.

●  الرباط. األسبوع
ال حديث داخــل أوســاط رجــاالت 

الدرك امللكي هذه األيام، سوى عن 
األساسي  النظام  مضمون 
نساء  بتعويضات  الخاص 
الوطني،  ــن  األمـ ــاالت  ــ ورج

والذي صادقت عليه الحكومة 
ونشرت  أســبــوعــني  قبل 

مرسومه، حيث  سيساهم 
تحسني  ــي  ــ ف كـــثـــيـــرا 
ونساء  رجــال  وضعية 
األمن الوطني، وسيرفع 
عاليا  املــاديــة  مكانتهم 
مسبوقة  غير  بطريقة 

في تاريخ املغرب.
وقـــال املــصــدر، أن 
الـــنـــظـــام األســـاســـي 
الجديد لرجال ونساء 
األمن الذي أنصفهم، ال 
إشكال لدى الدركيني 
حــولــه، بــل هــم فقط 

السابقة،  املــراحــل  على  يتحسرون 
الــقــرن  وتسعينيات  ثمانينيات 
املاضي، وحتى حدود العقد األخير، 
حني كان الجنرال حسني بنسليمان 
فكان  امللكي،  بالدرك  املكلف  هو 
ــادي  ــ وامل التنظيمي  الــوضــع 
للدركي أقوى بكثير من رجل األمن 
الوطني، حيث وحده الدركي 
من كان يتلقى تعويضات 
وغيرها  الــســكــن  ــن  ع
االمــتــيــازات، غير  من 
ــه أمــــــام جــمــود  ــ أنـ
جعل  وضــعــيــتــهــم، 
املستحق  اإلنــصــاف 
الـــــذي طــــال األمـــن 
السنوات  الوطني في 
وضعيتهم  ــرة،  ــيـ األخـ
تعلو بكثير على وضعية 
يقتدي  ــهــل  ف الــــــدرك، 
الجنرال حرمو بحماس 
عن  الحموشي  وبدفاع 

رجاالته؟

العثماين ونائبه العمراين يتفاديان اال�سطدام مع اأخنو�ش
●  الرباط. األسبوع

الــعــدالــة  بــحــزب  قـــال مــصــدر جــد مطلع 
األخير  العامة  األمانة  اجتماع  أن  والتنمية، 
املداخلة  على  كثيرا  وقف  الحزب،  لقيادات 
الوطني  التجمع  نواب  قدمها  التي  الساخنة 
الــدســتــوري بخصوص  ــحــاد  لــأحــرار واالت

حكومة العثماني.
قيادات  أن عددا من  ذاته،  املصدر  وأوضح 
»املــصــبــاح« ووزرائــــه، عــبــروا عــن غضبهم 

الشديد من االنتقادات الساخنة التي وجهها 
في  الحكومة،  وزراء  لباقي  األحــرار  برملانيو 
اإليجابية  بالحصيلة  كثيرا  تبجحهم  مقابل 
جدا لعمل وزراء حزبهم والوزير ساجد فقط، 
سلبية  جد  »كانت  فقد  القطاعات،  باقي  أما 
يقول  موضوعي«  غير  تقييم  في  نظرهم،  في 

املصدر ذاته.
أعضاء  من  عــددا  أن  ذاتــه،  املصدر  وأعلن 

»الــبــيــجــيــدي« تمسكوا  ـــ  ل الــعــامــة  ــة  ــان األم
نواب  »انزياحات«  على  القوي  الرد  بضرورة 
عدم  وعــلــى  األغــلــبــيــة،  نسق  على  ــرار  ــ األح

التزامهم بميثاق ومبادئ األغلبية الحكومية، 
ومن تم توجيه تنديد ساخن بسلوكاتهم ضمن 
نص البيان الذي سيصدر عن اجتماع األمانة 

العامة للحزب املنعقد يوم السبت املاضي.
الدين  سعد  للحزب  العام  األمــني  أن  غير 
رفضا  العمراني  سليمان  ونائبه  العثماني 
الختامي،  البيان  للموضوع في نص  التطرق 
وذلك تفاديا ألي تصعيد جديد داخل مكونات 
األغلبية، وكي ال تعطى فرصة جديدة لأحرار، 
تحالف  لضرب  شــيء  كل  يستغل  بــدأ  ــذي  ال
»تمزيغ«  قانون  آخرها  العثماني،  حكومة 
النقود، مؤكدا أن األمانة العامة توافقت على 
الختامي،  البيان  نص  في  العمراني  صيغة 
فريق  مداخلة  على  بافتخار  الوقوف  وهــي 
والعميقة«،  »املوضوعية  والتنمية  العدالة 
وفي شبه تقطار الشمع على مداخلة األحرار، 
البيجيدي  مداخلة  بـــ»أن  البيان  نص  قــال 
الحسابات  على  وسموه  الوطن  منطق  أعلت 
عن  فضا  الضيقة،  الحزبية  السياسية 
إلــى  االنــتــمــاء  مقتضيات  مــع  انسجامها 

األغلبية«، يؤكد املصدر.

●  الرباط. األسبوع
املغربي  املثل  هذا  الداخل..  من  حالك  كيف  الخارج  من  »املزوق 
حزب  حال  واقــع  على  اليوم  ينطبق  مثل  أكبر  هو  ربما  الدارجي 

االستقال«، يقول قيادي جد مطلع بنفس الحزب.
وأوضح املصدر ذاته، أن حزب االستقال الذي يظهر ملتتبعيه من 
الخارج على أنه منظم، براق ومتراص الصفوف بقيادة جديدة، هو 
في الحقيقة حزب منهك ويعيش أزمة تنظيمية جد طاحنة في أغلب 
فروعه، الجهوية واإلقليمية، وفي أغلب هياكله وتنظيماته املوازية، 
وأن عصيدة التنظيم في حزب االستقال باتت جد ساخنة، وال أحد 

استطاع أن يقترب منها أو يضع يده فيها.
وتطاحنات  انقسامات  يعيش  »امليزان«  أن  ذاتــه،  املصدر  وأكد 
البيضاء  كالدار  الكبرى،  املدن  من  عدد  في  قاتلة  داخلية  تنظيمية 
وفاس ووجدة ومراكش، وداخل باقي األقاليم، وانعكست هذه األزمة 
على التنظيم الهيكلي للحزب، الذي بات جامدا اليوم في الكثير من 
األقاليم، بل هناك أقاليم تعرف صراع أجنحة الزعامة بني الحرس 
القديم وأنصار الزعيم الجديد نزار البركة، مما جعل املقرات تغلق 

وأنشطة الفروع تجمد.
وأضاف املصدر، أن قيادة حزب االستقال، وفي ظل صمت نزار 
النتائج  البركة، باتت متخوفة من تأثير هذه املشاكل على حصيلة 
االنتخابية املقبلة خال 2021، حيث »الترهل التنظيمي والتطاحن 

في القواعد يهدد القوة االنتخابية للحزب«.
فــورا  التحرك  بــضــرورة  البركة  ــزار  ن الــقــيــادات  هــذه  وطالبت 
للقواعد  الوحدة  وإعــادة  وترضيات  وساطات  لعقد  األقاليم  نحو 
العام  األمني  أنصار حميد شباط  وتيار  تيار ال هوادة،  السيما بني 
حزب  وفــروع  مقرات  مختلف  في  األمــور  بزمام  املاسكني  السابق، 
االستقال، باستثناء جهات الصحراء الثاثة، حيث التنظيم محكم 
في يد ولد الرشيد، فهل يتحرك األمني العام الحالي لتشحيم محرك 

حزب االستقال قبل محطة 2021؟ 

الدرك امللكي يفك لغز الذين يقتلون امليت ومي�سون يف جنازته

رجال الدرك امللكي يحنون ب�سكل �سامت 
الأيام اجلرنال بن�سليمان

وزارة ال�سحة تنفي وفاة مواليد جدد 
يف العيون

على هام�ش الرتقية املر�سودة لرجال االأمن

إعادة تمثيل جريمة قتل الراحل الزروالي

●  األسبوع
نشرتها  دقيقة،  معطيات   كشفت 
فضائح  ــدة  ع البوليساريو،  مــواقــع 
تتعلق بما يسمى املكاتب الدبلوماسية 
البوليساريو  لجبهة  التابعة  الشاغرة 
األوروبـــيـــة،  ــعــواصــم  ال مختلف  ــي  ف
أصحابها  يتلقى  التي  املكاتب  وهــي 
خزينة  مــن  الصعبة  بالعملة  مبالغ 
أكثر  إلــى  ألفني  بني  الجبهة، تتراوح 
مكتب  بينها  من  دوالر،  آالف  ثاثة  من 
الذي  ستوكهولم،  بالعاصمة  الجبهة 
يستفيد من ميزانية شهرية تبلغ 3.800 
دوالر، وترتفع إلى 4000 دوالر، حسب 

سعر صرف العملة.
ــو  ــســاري ــي ــول ــب ــهــة ال ومــكــتــب جــب
من  نموذج  هو  السويدية،  بالعاصمة 
من  تستفيد  الــتــي  املــكــاتــب  عــشــرات 
عن  ناتجة  الصعبة،  بالعملة  ميزانية 
اإلنسانية  املــســاعــدات  فــي  الــتــاعــب 
املواطنون  الزال  وباملقابل،  وغيرها، 
من  يعانون  البسطاء  الصحراويون 

تداعيات التهميش والفقر واإلقصاء.

البولي�ساريو ت�سرف اأكرث
 من 3000 دوالر �سهريا 
●  العيون. األسبوععلى مكاتب مغلقة بال�سويد

ــة  ــ ــري ــ ــدي ــ ــت امل ــ ــف ــ ن
الـــجـــهـــويـــة لــلــصــحــة 
بشكل  العيون،  بمدينة 
ــات  ــ ــاع ــ ــع، اإلش ــ ــاط ــ ق
ــرددت مــؤخــرا  ــ الــتــي ت
املزعومة  الوفاة  حول 
جــدد  مــوالــيــد  لتسعة 
الجهوي  باملستشفى 
موالي الحسن بلمهدي، 
للماء  شربهم  بسبب 
الغشاء،  حول  املوجود 
ــا تــــردد في  حــســب مـ
أخبار زائفة تم تناقلها 

االجتماعي  التواصل  شبكات  عبر 
وتبنتها جبهة البوليساريو في ما 

يسمى وسائل إعامها.
الجهوية  املندوبية  أكــدت  وقــد 
هدف  أن  العيون،  بمدينة  للصحة 
هـــذه اإلشـــاعـــات هــو الــطــعــن في 
الجهود التي تبذلها وزارة الصحة 
الصحي  الـــعـــرض  تــجــويــد  فـــي 
املستشفى  أن  مــؤكــدة  بالجهة، 
 18 والدة  يوميا  يعرف  الجهوي 

تجرى  وأنــه  مشاكل،  بــدون  طفا 
عمليات   10 ــى  إل ثماني  يوميا 
ــروف  ــي ظ ــلـــوالدات ف قــيــصــريــة لـ
ــم واألطـــر  ــل األطــق ك ــدة، وأن  جــي
صحة  على  للسهر  مجندة  الطبية 
وأن  بالجهة،  املواطنني  وسامة 
املساطر  ستسلك  املديرية  الجهات 
القانونية في متابعة مروجي هذه 
تسميم  تريد  التي  الكاذبة  األخبار 
يعرفها  التي  الصحية  األجـــواء 

جناح الوالدة باملستشفى.

بنسليمان

الدكالي

من اجتماع األمانة العامة لحزب العدالة والتنمية



لـ»األسبوع«،  دبلوماسي  مصدر  أكد 
الفتاح  عــبــد  ركـــن  أول  الــفــريــق  أن 
موعد  من  ساعات   4 وقبل  البرهان، 
ــى لــلــخــارج، وبــاتــجــاه  ــ ــه األول ــارت زي
شركة  ذهب  موضوع  ناقش  القاهرة، 

»مناجم« مع زميلني له.
وما إن أقفل الهاتف مع رئيس مصر، 
عن  غاب  الــذي  السيسي،  الفتاح  عبد 
حفل تنصيب الرئيس الجنوب إفريقي، 
من أجل لقاء رئيس املجلس العسكري 
البرهان   قرر  السودان،  في  االنتقالي 
املغربية  الشركة  إلــى  الــذهــب  إعـــادة 

التابعة للهولدينغ امللكي.
ولم تكن اتصاالت عبد اللطيف دحان، 
رجل الظل في دبلوماسية اململكة، كافية 
لإلفراج عن حمولة  األولــى  األيــام  في 
السوداني،  املركزي  البنك  لدى  الذهب 
بعد مصادرتها من طرف قوات التدخل 
السريع، وسكتت السعودية واإلمارات 
استثمارات  وجود  رغم  املوضوع،  عن 
مشتركة، إذ فضلت الرياض وأبو ظبي 
السيسي  الفتاح  عبد  لكن  الصمت، 
بتعبير  جملتني،  في  الصفحة  طــوى 

املصدر.

غربي  مــصــدر  كــشــف 
األمــم  أن  ـــ»األســبــوع«،  ل
مكتبها  عبر  املــتــحــدة، 
املـــخـــتـــص بــمــكــافــحــة 
ــدرات، ضــمــت في  ــخـ املـ
دقيقا  تفصيال  تقريرها 
الداخلية  بوزير  خاصا 
ــوافــي  املــغــربــي عــبــد ال
لفتيت، الذي قرر مواصلة 
الحشيش خالل  محاربة 
اســتــشــفــائــه، وهـــو ما 
»جــرأة  املــصــدر  اعتبره 
ــا بــأن  ــان ــم نـــــادرة، وإي
متمثل  الجسيم  الخطر 
وأن  ــدرات،  ــ ــخـ ــ املـ فـــي 
منطقة  فــي  محاربتها 
الـــريـــف كــــان صــعــبــا، 
لــكــن إدارتـــــه مــن رجــل 
لنفس  يــنــتــمــي  قــــوي 
ــن رد  ــيــم، خــفــف م ــل اإلق
وتأطير  الشعبي  الفعل 
املنطقة  فــي  مدني  فعل 

التوجهات  مع  متصالح 
الرسمية«.

الداخلية  وزير  ودخل 
في وعكة صحية شديدة، 

له،  نائب  وجود  أن  غير 
ــا  ــ ــد تــعــديــال وزاري ــع أب
سريعا لقيادة أهم وزارة 
تصنع القرار في املغرب.

خالل ا�شت�شفائه.. وزير الداخلية لفتيت قرر 
موا�شلة احلرب على احل�شي�ش

القناص

لـ»األسبوع«، أن املغرب سيتلقى قبل  أكد مصدر مطلع 
نهاية أكتوبر القادم، مروحيتني أمريكيتني من طراز »بيل 
فيما  مرة،  ألول  بطريقة هجومية،  أو. بي« ستعمل   412
الطابع  هذا  على  التأكيد  على  الرباط  العاصمة  تحفظت 
في اتفاقها مع الشركة، بعد اإلشارة إلى مستواها املتقدم 
ونظامها املندمج »بازي ـ إكس ـ برو«، وقد تصل الصفقة 
أي  أندونيسيا،  إلى  املوجه  العدد  نفس  إلى  املغرب  مع 

تسع مروحيات.
وسيكون لهذه املروحية دور فعال في مراقبة الحدود، 
الجرحى  بالتدخل والعمل ونقل  9 مروحيات تسمح  ألن 

من موقع املواجهة.
التي ستعمل  األمريكية  املروحية  أن  املصدر،  ويوضح 
امللكية  املسلحة  القوات  خدمة  في  ستكون  املغرب،  في 
وكامل استراتيجياتها، وأن ما تداولته الشركة من وجود 
شرط إضافي لعدم عملها في إقليم الصحراء، ليس دقيقا، 
رغم الرغبة الحثيثة من واشنطن في عدم إدراج آلياتها 

لتحدي والية »املينورسو« على اإلقليم املتنازع عليه.
وصدرت عن وزارة الدفاع، مذكرة ملعرفة كل »الكاتالوغ« 
التقني للمروحية املوجهة للمغرب، وجاء الرد من الشركة، 
بأن العقد ليست له صالحية النفاذ لتسليم معلومات حول 

الطائرة، فيما الوجه التقني الكامل للمروحية، معروف.
مع  العقد  تفاصيل  عن  املصنعة  الشركة  تجب  ولــم 
للمروحيتني  عدمه  من  الهجومي  الطابع  وعن  املغرب، 
كثيرة  أسئلة  ما يضع  الرباط، وهو  للعاصمة  املسلمتني 

حول هذه الصفقة.

كشف مصدر غربي لـ»األسبوع«، أن تقديم مؤشر النقل 
القوات  في  املؤشرات  باقي  على  املغرب  في  العسكري 
27 عامليا ضمن جدول  املرتبة  امللكية واحتالله  املسلحة 
الجيش  حركة  عن  باألساس  ناتج  بــاور«،  فاير  »غلوبال 
االنتشار  وإعادة  االنتشار  وقوة  »الكركرات«  في  املغربي 

التي قام بها خالل هذه األزمة.
وحسب املؤشر، فإننا أمام إعادة انتشار كامل للقوات 
املغربية حول »الكركرات« في 3 ساعات و47 دقيقة، وهو 

رقم قياسي وملرتني، وفي أقل من ذلك أيضا.
الــحــدود  على  قياسي  انــتــشــار  مــن  املــغــرب  وتمكن 
ومرنة  كبيرة  جاهزية  خالل  ومن  املغربية،  الجزائرية 
للنقل العسكري، ليؤكد املصدر أن املغرب قد يبدو قويا في 
العمليات الخاصة، لتمكنه من النقل واالنتشار، ويمكن أن 
يكرس هذا التقدير تخوفا جديدا بالنسبة إلسبانيا، عكس 
ما كان األمر عليه في أزمة »جزيرة ليلى«، إذ رفع املغرب 
التدخل، وهي مهمة موكولة أيضا  من كفاءته في سرعة 

لتدخل كل األجهزة األمنية ملنع التمردات.

لها طابع هجومي

حسب المكتب المختص لألمم المتحدة
وكوبا تدعو اإىل تعيني اإفريقي 

بديال عن هور�شت كوهلر

املبعوث ال�شخ�شي لالحتاد 
الإفريقي للبنيات التحتية 

يق�شي �شرق اجلدار املغربي 
من اخلطة الإفريقية

الت�شوية الذهبية بني املغرب وال�شودان قادها 
عبد الفتاح ال�شي�شي يف جملتني

أن  لـــ»األســبــوع«،  موثوق  مصدر  ــاد  أف
غضب  اإلفريقية،  املفوضية  رئيس  نائب 
الشخصي  املبعوث  غوندي،  رايــال  لقول 
اإلفريقي،  االتحاد  في  التحتية  للبنيات 
في  مطروحا  ليس  الصحراء  مشكل  أن 
أجندته، وال يهتم كثيرا بوضع ما يسمى 
وهي  الجدار،  شرق  املحررة«  »األراضــي 
وتعهدت  الجانبني،  من  معسكرة  حــدود 
الوضع  تعديل  بعدم  البوليساريو  جبهة 
خارج  يجعلها  بما  املناطق،  لهذه  الحالي 

أي ترتيبات تنموية إفريقية.
خبيران،  حضره  الــذي  االجتماع  وفــي 
بمواالة  اتهامي  يمكن  ال  غوندي:  أضاف 
حله،  يجب  سياسي  مشكل  هناك  املغرب، 
الــدفــاعــي،  ــجــدار  ال شــرق  تنمية  وقـــرار 

موضوع مذكرة أممية.
املفوضية  رئيس  نائب  محاوره  ودافــع 
اإلفــريــقــيــة، عــن ضـــرورة إعــطــاء تصور 
العربي  املغرب  ملنطقة  اندماجي  لتعاون 
بنقل  مــوصــيــا  ــات،  املــكــون مختلف  بــني 
اإلفريقية،  املفوضية  رئيس  إلى  املوضوع 

موسى فقيه.

ملاذا قدم »غلوبال فاير باور« 
النقل الع�شكري يف املغرب 

على باقي املوؤ�شرات؟

املروحية الأمريكية »بيل 
تيك�شرتون« يف املغرب

النائب  أن  لـ»األسبوع«،  مطلع  مصدر  أكد 
األول لرئيس مجلس الدولة والوزراء الكوبي، 
الدقيقة  في  قــال  ميسا،  أنطونيو  سالفادور 
مفوضية  رئيس  نائب  لقائه  في  عشر  الرابعة 
االتحاد اإلفريقي، السفير كويسي كارتي: »إن 
هناك حال ترامبيا في الصحراء، امتنع االتحاد 
األوروبي  االتحاد  وتركه  تأييده،  عن  اإلفريقي 

بعد إقالة الرئيس كوهلر«.
أن  الكوبي،  املسؤول  يقول  نعرف،  ونحن 
تمرير حل في إفريقيا، لن يكون بهذه الصورة 
األفارقة واألوروبيون، وإنما  التي همش فيها 
من املهم لدى الجميع، أال يكون لدى األمريكيني 
إحساس بأن ما يتدخلون فيه يحتمل شيئني: 

الحل كما اقترحوه، أو الحرب.
مع  عالقاتهم  تعميق  أن  الكوبيون  ورأى 
االتحاد اإلفريقي، يشمل في وجه من الوجوه 
هذه القضية التي سكت كويسي عن أي تعليق 
تعيني  ــى  إل ميسا  دعـــوة  بعد  بخصوصها، 
مبعوثا  الصحراء،  لقضية  اإلفريقي  املبعوث 
أمميا للعمل بشكل متوافق مع القارة في هذه 
التي تهم تعاون  القضايا  باقي  القضية، وفي 

املنظمتني اإلقليميتني.

7 كواليس األخبارالعدد:  1030الخميس  06 يونيو 2019

ميسا: هناك حل »ترامبي« في الصحراء

ــوق  ــ ــوث ــ ــدر م ــ ــصـ ــ أكـــــــد مـ
صالح،  قايد  أن  لـــ»األســبــوع«، 
بالجنرال  مــرة  ــو  ول يتصل  لــم 
قدم  الــذي  ــزار،  ن خالد  املتقاعد 
إفادته ضد سعيد بوتفليقة، أخ 
والجنرالني  املستقيل،  الرئيس 
أدارا  اللذين  ومــديــن،  طــرطــاق 
االســـتـــخـــبـــارات طــيــلــة عــهــدة 
لحوالي  بوتفليقة  العزيز  عبد 
ــن، انــتــصــارا  ــزم عــقــديــن مــن ال
والرجل  الحالي  األركان  لرئيس 
إفطارا  لكن  الجزائر،  في  القوي 
رمـــضـــانـــيـــا ســـمـــح بـــوصـــول 
جنراالت متقاعدين وعاملني في 
تسويات  إلى  العسكري  السلك 
مواصلة  مقدمتها  في  ظرفية، 
والعموالت  التجارية  الصفقات 
أو  يقودها  التي  الشركات  لكل 
يمتلكها جنراالت، وقد رأى خالد 
»الجزائر ال تحتاج إلى  نزار أن 
املغرب،  مع  فوسفاطية  مواجهة 

املــواجــهــة  عــن  يبحث  مــن  ألن 
العسكرية سيجدها«.

محاولة  إلـــى  نـــزار  ــار  ــ وأش

تقييم  الصينيني  مع  بوتفليقة 
للجزائر  الفوسفاطية  القدرات 
الشرق«  فوسفاط  »قطب  عبر 

ملناكفة املغرب، وهو ما حدث، إذ 
أن  وتقرر  فورا،  املشروع  توقف 
املغرب عسكريا  الرد على  يكون 
ومــبــاشــرا فــي الــصــحــراء، وقد 
اقتنع كوهلر وقبله بان كيمون، 
العسكرية  املواجهة  بسيناريو 
تسوية  أي  قبل  املنطقة،  فــي 

يقودها مجلس األمن.
وأضاف خالد نزار، أن القدرة 
ترشح  لن  املغربية  العسكرية 
اململكة إلقرار الحل في الصحراء، 
ــر الــحــرب  ــجــزائ وســتــرفــض ال
لهذا  مستعدة  لكنها  الشاملة، 
االستعدادات  هذه  وعن  الخيار، 
قال  املغرب،  مع  لحرب  املكثفة 
قايد صالح: »إن االستعداد ملثل 
هذا السيناريو، هو الواضح في 
املصدر،  نقله  ملا  طبقا  وجهي«، 
جزء  الحرب  أن  يؤكد  ما  وهــو 
تنقله  ملــا  طبقا  املستقبل،  مــن 

»األسبوع« عن مصدرها.

لفتيت

السيسي

نزار

اجلرنال املتقاعد خالد نزار حليف قايد �شالح مينع املواجهة الفو�شفاطية مع املغرب



 أزمة السياسة الدوائية 

مع  ــدواء  الـ ــة  أزم شــراســة  اندلعت 
الوزاري 2012ـ  العمل  مخطط  انطالق 
ــدواء  ال توفير  على  ركــز  ألنــه   ،2016
التجاري  الهاجس  فضغط  وتخزينه، 
اعتماد  بعد  العوامل،  من  غيره  على 
لـ»راميد«  الصحية  التغطية  توسيع 
وصل   ،2013 فمنذ  ميزانيته،  برفع 
التغطية  لهذه  املوجه  اإلجمالي  املبلغ 
التنافس  وأصبح  درهــم،  مليار   2.2
الحصة  على  الــشــركــات  بــن  قاسيا 
واملــقــدرة  البرنامج،  لهذا  الــدوائــيــة 

لوحدها بأكثر من نصف مليار درهم.
ويرغب اللوبي الدوائي في الهيمنة 
على فصل الدواء عن الصحة، انطالقا 
توسيع  ملشاريع  الـــوزارة  تمويل  من 
التغطية ورفع منسوب فاتورة الدواء، 
فيه  تمول  توازنا  ــوزارة  ال تريد  فيما 
خفض  مع  الصحية،  التغطية  توسيع 
تسعى  اللوبيات  لكن  الـــدواء،  أثمنة 
تمولها  عالية  ــاح  أربـ على  للحفاظ 

توسيعات التغطية الصحية للدولة.
مصنعي  مـــشـــاورة  وتـــتـــواصـــل 
ليست  املشكلة  ألن  الــدواء،  وموزعي 
توزيعه،  في  بل  الـــدواء،  تصنيع  في 
نفوذا  عــرف  األدويــة  شــراء  لوبي  ألن 
الوزيرة  بــادو،  ياسمينة  قيادة  منذ 
ورغم  الصحة،  لقطاع  االستقاللية، 
ــراءات الــتــي اخــتــارهــا الــوزيــر  ــ اإلجـ
اختارت  الدولة  فإن  الــوردي،  السابق 
جزئيا تغليب الحل الوسط مع الوزير 
الدواء،  خفض  استمرار  مع  الدكالي، 
للتغطية  الــدولــة  تمويل  رفــع  مقابل 
ــم تصل  الــصــحــيــة وتــوســيــعــهــا، ولـ

األطراف إلى صفقة مقنعة.
مصطنعة،  أزمــة  التخزين  ويشكل 
الضغط  خاللها  من  املوزعون  يحاول 
وهو  الدواء«،  »ليبرالية  تتوقف  ال  كي 
الــدواء،  جنس  من  يبدأ  شامل  عنوان 
ومــقــاديــره،  وترخيصه،  وتعريفته، 

وشروطه.
تغييرات  الــنــظــام  ــذا  ه ــرف  ع ــد  وق
عدم  يؤكد  بما  سنة،   35 في  جذرية 

التي  ومركزيتها  السوق  هذه  استقرار 
وقد  للوزارة،  العامة  الكتابة  تباشرها 
وصلت ميزانيتها للدواء ملياري درهم 
مليون   300 تتجاوز  لم  فيما  حاليا، 

درهم في 2003.
املركزية  بن  حائرا  املغرب  يزال  وال 
منذ  بدأ  التذبذب  وهذا  والالمركزية، 
1994، سنة خلق قسم توفير وتخزين 
لوزارة  العامة  للكتابة  التابع  الــدواء 
مركزة  على  العمل  زاد  حيث  الصحة، 
مركزة  عدم  قرار  قبل  ببرشيد،  الــدواء 
في  املستشفيات  عبر  األدويـــة  شــراء 
 ،2001 فــي  املــركــزة  وأعــيــدت   ،1997
فــي 2003،  املـــركـــزة  ــدم  عـ ــرر  ــق ت ثــم 
 ،2004 في  املركزة  إلــى  املغرب  وعــاد 
ــتــواصــل الــضــغــوط لــلــعــودة إلــى  وت
ليبرالية السياسة الدوائية مرة أخرى.

ــزاز والــتــذبــذب  ــ ــت ــ ــكــشــف االه وي
تــواريــخ  فــي  نالحظه  الـــذي  الشديد 
عن  للدواء،  بالنسبة  واملركزة  التحرير 

خالصتن:
1( أن السماح للمزيد من املركزة في 

سياسة املغرب الدوائية، وعبر الكتابة 
العامة للوزارة، أدى إلى خفض الدواء، 
لذلك، فاللوبيات املستفيدة تريد العودة 
وتقرر  الــدوائــي،  السوق  تحرير  إلــى 
متطرفة  تخزينية  بسياسة  العمل 
موجودة،  غير  األدويــة  بعض  تجعل 
قبل  قطعة  آخــر  نهاية  ضــرورة  بفعل 

طلبه من املورد أو املصنع.
أقوى  الــدواء  توزيع  لوبيات  أن   )2

حاليا من املصنعن.
وألن الدائرة أصبحت مغلقة أكثر في 
إدارة الوزارة لخدمة الصحة بسبب ما 
»سياسة  الحكومية  األدبيات  تسميه 
الــدواء  اختيار  فإن  للصحة«،  وطنية 
باألساس،  العمومية  للسلطة  موكول 
تشرف  التي  املستشفيات  خــالل  من 
جانب  إلــى  اآلن  هــي  مديرية،  عليها 
الكتابة العامة، تديران كل ميكانيزمات 

السياسة الدوائية.
املديرية  هــذه  ــأن  ب الــجــزم  ويمكن 
تــديــران  لــلــوزارة،  العامة  والكتابة 
باململكة،  ــدواء  ــ ال ماليير  تفاصيل 

اآلخر  أو  االتجاه  هذا  في  بتوجيهها 
لعدة اعتبارات:

أ( عدم الوصول إلى املعلومة الكافية 
معيارية  وعـــدم  الـــدواء  حــركــة  حــول 
توفير  بطرق  الخاصة  البروتوكوالت 

وتخزين الدواء.
من  ــا  دواءه تشتري  الدولة  أن  ب( 
األمور  يجعل  بما  املحلية،  الشركات 
ملتبسة إلى حد بعيد، وتزيد الشكوك 
مساطر  في  الجارية  الترتيبات  في 
ظهير  ملــواد  مطابقتها  رغــم  الــشــراء، 
2ـ12ـ 349 لثامن جمادى األولى 1434 

املوافق لـ 20 مارس 2013.
إلى  موجهة  الــشــراءات  كل  وتكون 

مخزن برشيد.
شــراء  يمكنه  املستشفى  أن  ت( 
 40 حــدود  في  يحتاجه  الــذي  الـــدواء 
مليون سنتيم، وهي مخصصة لألدوية 

الخاصة باملستعجالت.
منافسة  إلــى  األدويـــة  ســوق  وأدى 
ــراء  ــع ســقــف ش ــل رفـ ــن أجـ كــبــيــرة م
ــة، ودعــم  ــ ــ املــســتــشــفــيــات مــن األدوي

عبد الحميد العوني إعداد:

التدبير الصحي والدوائي، وانطلقت حرب  الهدر والضياع يف  7 أهداف جهوية عن مخلفات  لـ  الدولي مشروعه يف املغرب  البنك  2019، أنهى  31 ماي  يف 
مستعرة لتجفيف الدواء بين اللوبيات العاملة يف القطاع والدولة لن تتوقف إال بأمرين: إفراغ املخزونات وعدم تعويضها ملواجهة انخفاض األثمان، ملساس 
الوزارة الوصية، حسب املهنيين، بليبرالية األسعار، مما دفع الجارة الجزائر وإسبانيا إلى منع »تهريب الدواء« نحو اململكة، وقد ارتفع نشاطها، يف الفترة األخيرة، 

بـ 30 يف املائة.
وأكملت اململكة توصيفها لألزمة الدوائية منذ 31 دجنبر 2015، دون أن تتمكن الحكومة بين نهاية 2015 و2019 من أي إجراء قوي أو استراتيجي لخدمة وصول 
الدواء إلى املريض الذي يعاني من هدر مضاعف، ألن األدوية املوجهة لألمراض الصعبة ال تزال تحافظ ىلع أثمنتها املرتفعة، وهو ما يؤهل شركات التوزيع 

للتحكم يف املخازن، واإلتيان بشحنات حسب الطلب، بما يكون معه الدواء غائبا يف الصيدليات، وحضوره لفترات تدفع املريض إلى شراء وتخزين أدويته.
ودخلت اللعبة التجارية مرحلة صعبة، ألن انقالبا حدث يف السوق الدوائي، وقد عانى املغرب من أزمة األدوية الجنيسة، مع نفاذ املخازن كما يف حالة 

»أسبرين القلب«، وأدوية كثيرة تحاول معها الشركات تغيير مخازنها، حسب جداول التوريد، ألن صناعة الدواء تعاني بشكل كبير يف اململكة.
وتتصدر أزمة توفير املؤونة الصيدالنية أهم األزمات املسكوت عنها يف املغرب، ويتخوف الجميع من التوصيات املرتقبة للبنك الدولي، لتخفيف الضغط ىلع 
الحكومة، إذ قررت تنزيال رمزيا لبعض األدوية بشكل مكثف، ولم تقترب من األدوية املوجهة لألمراض الصعبة، وقد عالجت دراسة قدمت يف املؤتمر الدولي 
األول حول الهندسة الصناعية وتدبير البرامج، مسألة الدواء الذي يستهلك 31.7 يف املائة من مصاريف وتكاليف قطاع الصحة، رغم تجميع املشتريات وتأمين 
الجودة )بنفس املعايير األوروبية( وتواجد الدواء، لكن هذه الترتيبات انتهت إلى معركة شد الحبل بين األطراف املتدخلة، ألن »ليبرالية الدواء« خدمت خيوطا 
محددة يف النفوذ والثروة، وال يمكن التنازل عنها إال بصعوبة بالغة، ألن استغالل تجميع املشتريات خلق أزمة عدم وجود الدواء، بفعل التصريف الكامل لكل ما 
يف املخازن، قبل شراء دواء أو أكثر حسب الالئحة، وستدوم هذه الحرب، ألن الدولة خرجت من القطاع الدوائي كليا، وهي الراغبة يف الوصول إلى ثالث غايات: 

تعميم التغطية الصحية وضمان وصول املواطن إلى خدماتها يف هذا القطاع الحيوي، وثانيا تعميم »راميد«، وأخيرا إدارة وزارة الصحة للسياسة الدوائية.

�سيا�سة ممنهجة مباليري الدراهم

املــغـرب
 يف مواجهة

 لوبيات الدواء
وحكومة العثماين يف قلب اأزمة كربى بني الهنود و�صيادلة اململكة
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قدرتها  تجد  التي  املحلية  الشركات 
مركزيني،  مستهلكني  إلى  الوصول  في 
التي  األدويــة  تــورد  ال  الدولة  فلماذا 
تحتاجها من السوق الدولي وبأسعار 

مناسبة؟
رغبة  على  مؤكدا  الجواب،  ويأتي 
ــاء ســقــف مــعــني من  ــق الـــدولـــة فــي ب
بعض  على  للحفاظ  ــدواء  ال ليبرالية 
ثانية،  جهة  ومن  املحليني،  املصنعني 
ترغب في خفض الدواء امتثاال للخدمة 

العمومية.
الحلول،  أنصاف  فإن  عليه،  وبناء 
حولت  االستراتيجيات،  وأنــصــاف 
تدبيرية  ــة  »حــال إلــى  ــدواء  ــ ال ســوق 

سلبية«.

 التوزيع الفصلي للدواء يؤطر قدرة 
المواطن في الوصول إلى حاجياته 

الدوائية  

أطنان  ستة  تـــوزع  فــصــل،  كــل  فــي 
املختصة،  املديرية  عبر  ــدواء  الـ مــن 
للنقل  الوطنية  الشركة  عبر  نقلها  مع 
املـغـرب،  بـريد  أو  والـلوجسـتيـك، 
املغرب  ويريد  درهــم،   10.038.000 بـ 
في   65 عــن  ينزل  ال  محليا  تصنيعا 
املنافسة  يجعل  بما  األدوية،  من  املائة 
كبيرة بني املختبرات العاملة للوصول 

إلى صفقات مجزية.
وبهذه الصيغة، فإن الوزارة تتحكم 
أربــاح  وبالتالي،  الـــدواء،  دورة  فــي 
في   70 إلــى  تصل  بنسبة  الشركات 

املائة.
على  ضــغــطــا  الــطــرفــان  ويــشــكــل 
بعضهما البعض، إذ يمكن للوزارة أن 
الرتباط  الدوائي،  القطاع  على  تضغط 
معامالته بالوزارة بنسبة تصل 70 في 
خصما  الــدواء  خفض  أجل  من  املائة، 
القطاع  ويضغط  الشركات،  أرباح  من 
إلى  الحاجة  لفرض  اإلنتاج،  بخفض 
إنتاجه  بتعطيل  معني،  بــدواء  التزود 
أو التأكيد على صعوبة مالءمة األرباح 

املنخفضة مع دورة اإلنتاج.
إن الدفع بالتكلفة لتعطيل أو تأجيل 
والجذب  الشد  لعبة  من  جزء  اإلنتاج، 
بني املصنعني واملوردين، وبني الوزارة، 
لإلنتاج،  مصنعا  و32  مختبرا   40 فـ 
»جودة  في  األوروبية  للمعايير  تمتثل 

السلوكات الدوائية والتصنيع«.
تشارك  أن  الــشــركــات  هــذه  وتــريــد 
الوزارة في دفع هذه الفاتورة، أو على 
ولذلك،  السوق،  في  التدخل  عدم  األقل 
جانب  إلى  لوبيا  يشكلون  فاملصنعون 
لوبي آخر من 20 مزودا للمواد الطبية 

واإلنعاش.
من  املريض  على  الضغوط  وتزيد 
جنيسة،  ــة  أدوي وجــود  عــدم  جانبني: 
من  املنخفضة،  األدوية  على  والضغط 
الدولة  ملساس  إنتاجها،  تقليل  خالل 
قررت  وقد  الشركات،  أربــاح  بهامش 
األخيرة أن تصنع للوزارة هذه األدوية 
إلى  لتوجيهها  األثــمــان،  املنخفضة 

املستشفيات واملراكز العامة للعالج.
ــارض  ــع ي ال  الـــطـــريـــقـــة،  ــذه  ــهـ وبـ
ولكن  الحكومية،  السياسة  املصنعون 
يدفعونها للفشل، ألن املواطن املغربي 
غاليا،  وإن  الــدواء،  وجود  على  تعود 

ويزعجه عدم وجوده وليس غالءه.
ومن جهة أخرى، فإن تصنيع الدواء 
يؤكد  ما  وهو  سنة،   25 كل  يتضاعف 
على بطئه، وتغليب الهاجس التجاري 
عملية  فــي  واملــعــيــاري  البحثي  على 
الدوائي  فالقطاع  وبالتالي،  اإلنتاج، 
الخاص يخدم تسويقه، وال يخدم سوى 

مصالحه من خالل مقاربة األرباح.
الدواء  خفض  أن  املالحظون  ويرى 
البعض  لتهديد  حــاصــل،  تحصيل 
في  الدوائية  الصناعة  مراكز  بإغالق 
اململكة، فالكل متفق على تراجعها)1(، 
دخــول  منها  كــبــرى،  تحديات  بفعل 
جديدة  دوائية  أجيال  في  التصنيع 
تعوضها  ال  األدويــة  وهذه  بيوتقنية، 
مؤسسات التأمني املغربي، فمن جهة، 
إن أرادت الشركات املغربية أن تصنع 
عليها  الــخــارجــي،  للتسويق  دواء 
البيوتقني،  التصنيع  في  االنــخــراط 
مؤسسات  تعوض  ال  ثانية،  جهة  ومن 
هذه  على  اململكة  في  الصحي  التأمني 
الصناعة  تكون  وبالتالي،  ــة،  األدويـ

أو  تقليدية  ــرب  ــغ امل ــي  ف ــة  ــي ــدوائ ال
كالسيكية بحكم طلب الوزارة.

كبيرة  بمعدالت  الشركات  وتربح 
من أموال الوزارة الساهرة على إبقاء 
للدواء،  الحالي  الكالسيكي  املستوى 
صعوبة  على  االزدواجية  هذه  وتؤكد 
رغم  الــدوائــي،  االستثمار  في  بالغة 
ببساطة  ألنه  الكبيرة،  الربحية  دورته 

بدون أفق.
وبــتــشــجــيــع الـــــــوزارة لــلــمــوديــل 
من  جزء  تكون  األدويــة،  في  التقليدي 
األزمة، ومساهمة رئيسية في التخبط 
أمراض  لوجود  القطاع،  في  املتصاعد 
االتفاقية«  »الجزيئات  حيث  جديدة 

فعالة ملواجهتها.
هيكلية،  أزمــتــه  أن  القطاع  ــرى  وي
يصله،  ال  تحديث  بــني  ــوم،  ــي ال ألنــه 
الشرق  دول  ومن  آسيوية،  ومنافسة 
األوسط، وبني رغبة الوزارة في الدفاع 
مع  التداوي،  في  متخلف  نموذج  عن 

استثمار في األموال للحفاظ عليه.
في  إجابة،  املختبرات  بعض  وتريد 
نحو  للقطاع  محتشم«  »انتقال  ظــل 
لدخولها  الجديدة  الدوائية  األجيال 
في  خصوصا  الخارجية،  ــواق  األسـ
نفسا  تعطي  أن  يمكن  التي  إفريقيا، 

ملواصلة السياسة الدوائية الحالية.
املغربية  الــشــركــات  قــبــول  ولــعــدم 
سمحت  ــدواء،  ــ ال خفض  مــن  باملزيد 
بتوريد  أجنبية  ملختبرات  الـــوزارة 
تصنع  التي  فيها  بما  جنيسة،  أدوية 
في املغرب، في تجاوز للقانون 17.04 
األجنبية  الشركة  على  يفرض  الــذي 
يكون  أن  املــغــرب،  فــي  لها  املــرخــص 
أن  أي  اململكة،  أراضي  فوق  مصنعها 

يجوز،  ال  الصرف،  الدوائي  التوريد 
في  املحلية  الشركات  رغبة  عدم  لكن 
ألثمنة  الـــوزارة  خفض  مــع  التعاون 
هذا  حرفية  بتجاوز  سمح  األدويـــة، 
القانون، والسماح بكسر دائرة األثمان 

الدوائية بشكل نهائي.
واملزيد من الضغط االجتماعي على 
جعال  الدواء،  وخفض  الصناعة،  هذه 
األرباح  لدورة  بالنسبة  سلبيا  الوضع 
من  باملزيد  للقطاع  وسمح  الضخمة، 

التأقطب.
وبناء على هذا الوضع، فإن جزءا من 
القطاع مع الوزارة، ضد الجزء اآلخر، 
مليار  يتقاسمون  وطنيا،  فاعال   30 فـ 
معامالت  أرقــام  فيما  سنويا،  ــورو  ي
السوق الجزائري تصل إلى 3 مليارات 
لألتراك،  بالنسبة  مليارات  و5  يورو، 
في  الدواء  لصناعة  يورو  مليارات  و6 

السعودية.
ــع الــحــالــي  ــوزي ــت ــي خــارطــة ال وفـ
فكل  املــغــرب،  فــي  الــــدواء  لصناعة 
رقم  تتجاوز  وال  عائلية،  الشركات 
معامالتها 100 مليون يورو، في حني 
على  تسيطر  ثالثة  أو  شركتني  نجد 

السوق املغربي.
هاتني  خلف  ثقلها  الــدولــة  وتضع 
ــا يــزيــد مـــن حجم  ــم ــني، ب ــت ــشــرك ال
ويؤسس  ــداخــل،  ال فــي  االستقطاب 
للعمل في إفريقيا، وهو استثمار يزيد 
من تعاطي املغاربة مع األجيال األولى 

للدواء.
املغربي  أن  القول  ببساطة،  ويمكن 
عوض أن يتمتع بتغطية صحية تمكنه 
مضطر  فهو  البيوتقنية،  األدويــة  من 
حاليا، وتحت حساب اقتصادي بحت، 

تبيعها  التي  األدويــة  بنفس  للعالج 
شركات بالده إلى األفارقة.

ــى املزيد  ــذا األســلــوب إل ويــدفــع ه
الشركات  لبعض  التجاري  الربح  من 
للسياسة  مــعــا  الــراســمــة  ــذة،  ــاف ــن ال
الدوائية والسياسة الصحية املغربية.

وتــضــغــط الــشــركــات األجــنــبــيــة، 
إلنتاج  الخارج  من  شيء  بكل  للمجيء 
ماركتها الدوائية، وال تسمح بتداولها 
العجز،  عوامل  وتتعدد  املغرب،  خارج 
وعلى رأسها التبعية الكاملة للتصنيع 
لسياسة  الثانية  والتبعية  األجنبي 
الحالتني،  وفــي  وصفقاتها،  الـــوزارة 
توريد  وليد  املغربي  التصنيع  يصبح 
كامل لكل شيء في صناعة دواء محدد، 
تريده  لــألدويــة  قــديــم  جيل  ولــيــد  أو 

الوزارة في تدخلها لعالج املواطنني.
انتهازية  في  األدويــة  سوق  وسقط 
ملتزم  ألنه  أرباحا،  يصنع  إذ  السوق، 
أو  الخارجي  الطرف  يريده  بما  فقط 
أجل  من  يحارب  فهو  ولذلك،  الــوزارة، 
يهتم  وال  مرتفعا،  األرباح  هامش  بقاء 
أو  للدواء،  البيوتقنية  األجيال  لبناء 
تكنولوجي  استقالل  إلــى  الــوصــول 
 300 البالغة  الصناعة  هــذه  يخص 
منتج، يكلف كل واحد منها في املعدل 
معامالت  رقم  أن  أي  يــورو،  ألف   380
األدوية املغربية هو 115 مليون يورو، 
الشركة  ألن  تنافسي،  غير  الرقم  وهذا 
العاملية »جي. إس. كا« املوجودة تقريبا 
في كل دول العالم، حققت من خالل 80 
دواء أصيال و80 من األدوية الجنيسة، 
بمعدل   ،2017 في  يورو  مليار   19.55
دوائي،  منتوج  لكل  يورو  مليون   122
لهذه  واحـــد  ــي  دوائـ فمنتوج  لــذلــك، 
الشركة العمالقة، يساوي 300 منتوج 
ما  كل  أي  املغربية،  »سوطيما«  لشركة 

تنتجه اململكة.
»هوفبوست«  ملوقع  املقاربة  هــذه 
ال  الدوائية،  الشركات  عن  دفاعها  في 
سياسة  في  الراغبون  معها  يتفاعل 
ومعتمدة  اململكة  في  ناجعة  صحية 
على الدواء املحلي، ألن املسألة تتعلق 
بربط  وليس  والتسويق،  بــالــجــودة 
األرباح بوزارة الصحة، واملستشفيات 
صناديق  لـــدى  املــقــبــولــة  واألدويـــــة 

التأمني.
بني  املــقــارنــة  مــواصــلــة  يمكن  وال 
وصناعة  املغربية  الدوائية  الصناعة 
الدواء في العالم، ألن املغرب استجاب، 
ملستوى  النافذة،  وشركاته  بــوزارتــه 
لربط  ــاح،  األرب استقرار  يكفل  دوائــي 
في  واإلفريقي  املغربي  به  يتداوى  ما 
حزمة عمل واحدة، فاألزمة راجعة إلى 
النمط املتبع في حقل األعمال الدوائية 

في اململكة.
من جهة، البرهنة على جودة األدوية 
الجنيسة، املصنعة في املغرب، ليست 
االقتصادية،  لتكلفتها  نظرا  موجودة، 
املــعــادل  فــإن  املــقــابــلــة،  الجهة  وفــي 
بقيت  لذلك  متحقق،  غير  البيولوجي 
الشركات  عند  عالقة  الـــدواء  مسألة 
تفكير  أي  على  القادرة  وغير  العائلية 
بفتح ســوق أخـــرى، وآلــفــت الـــوزارة 
باململكة،  ــدوائــي  ال للعمل  تأطيرها 
انطالقا من ضمان األرباح على أساس 
تبعية الشركات لسياسة الوزارة، وهي 

سياسة معروفة.

 لوبي الدواء المؤسس من رساميل 
عائلية، يعمل على وصول رجال 

متحالفين مع مصالحه إلدارة وزارة 
الصحة 

ــصــحــة الــســابــق  حــــاول وزيــــر ال
عائليا  لوبيا  يكسر  أن  )الوردي( 
وعلى  الــوزارة  صفقات  على  يسيطر 
الدواء،  أثمنة  خفض  بإقرار  األدويــة، 
الــدواء  مــن  املطلوبة  األحــجــام  وألن 
ولذلك  مرتفعة،  أثمنتها  فإن  صغيرة، 
اختارت الوزارة الفاعلني الصغار، ألن 
الصغيرة،  العروض  يريدون  ال  الكبار 
املرحلة  إلى  االنتقال  يستطيعون  وال 
البيوتقنية، وبذلك، هم خارج املنافسة.
ــجــمــيــع بــتــغــيــيــرات  ويـــطـــالـــب ال
املديريات  صعيد  على  استراتيجية 
الوزارية، وعلى صعيد الشركات، ومع 
ذلك، يحتل هذا القطاع املرتبة الثانية 

إفريقيا، بمليار و400 دوالر.

الداخلي،  الطلب  تغطية  وبمحاولته 
تبعية  خلق  من  الدوائي  اللوبي  تمكن 
كبيرة للدولة، إذ ال يتجاوز تصديره 6 
إلى 7 في املائة من إنتاجه، أي أن 92 
إلى 93 في املائة من الدواء املصنع في 

املغرب، يستهلكه املغاربة.
املحلي  االســتــهــالك  ارتــفــاع  ورغـــم 
التجاري  امليزان  فإن  املغربي،  للدواء 
بعجز   ،2015 في  انتهى  الصيدالني 
درهم،  مليون  و900  ماليير   3 ناقص 
ــي هــذه  ــال وهـــو رقـــم مــهــم مـــن إجــم
و700  مليارا   13 البالغة  الصناعة 

مليون درهم)2(.
صراع  إلى  أدت  املاليير،  هذه  دورة 
ــواصــال، حــول  ــت ــزال م ــ مــحــمــوم ال ي
الرفض الجذري لخفض أثمنة األدوية، 
من  املناورة،  األطراف  جميع  وتمارس 
املغربية  املختبرات  موقع  تعزيز  أجل 
العاملة  الدولية  للمختبرات  املنافسة 

على أراضي اململكة.
ومن هذه الزاوية، فإن سوقا من 10 
مصنعي  حفيظة  تثير  درهــم،  ماليير 
ريعية  غير  دورة  بــنــاء  فــي  ــدواء،  ــ ال
نفسها  تسويق  وتستطيع  ومنتجة 

بأجيال دوائية جديدة.
ترصده  الذي  االستثمار  أن  ونعرف 
على  مؤسس  حاليا،  الشركات  هــذه 
الحزب  إدارة  إرث  تــجــاوز  محاولة 
الــشــيــوعــي الــســابــق وإيــديــولــوجــيــا 

اليسار لوزارة الصحة.
ــر  وزي فـــإن  التكلفة،  تــكــن  ومــهــمــا 
 ،2021 في  تجمعيا  سيكون  الصحة 
وزير  وصــول  في  قائم  االستثمار  ألن 
تقبل به الرساميل العائلية العاملة في 
قطاع الدواء، وهو الشيء املهم، حسب 
الكواليس التي تناقش أزمة التواصل 

مع وزير الصحة الحالي.
فإن  الرسمية،  العمل  لورقة  وطبقا 
املختبرات الدولية في املغرب )ألكون، 
بايير،  أزطــرزنــيــكــا،  ــوت،  ــ أب ــي،  ــف أب
سميث  غالكسو  ليلي،  إيلي  سيلجني، 
إم.  ميرك،  فارما،  ليو  جانسن،  كلني، 
إس. دي، نوفارتيس، نوفو نورديسك، 
سانوفي،  روش،  بيفيتزر،  بييرفابر، 
تخدم  وسبيمالكو()3(،  سيرفيي، 
الرسمية،  السياسة  من  الكبير  الجزء 
موقع  في  جعلها  الثمن  خفض  لكن 
متقدم على أساس املزيد من التصدير، 
لشركتني  ــني  ــرع وف مــخــتــبــرا   15 ـــ  ف
دوليتني، تصدر لـ 33 دولة، خصوصا 

في إفريقيا.
ارتــفــاع  أن  الــقــول  البديهي  ــن  وم
جنوب  دول  باتجاه  املغربي  التصدير 
املختبرات  عمل  خالل  من  الصحراء، 
إلى  املغربية،  األراضــي  فوق  الدولية 
بقاء  لخدمة  جاء  درهــم،  ماليير   909
األثمان مرتفعة، ألن الشركات املغربية 
فيتنام  باتجاه  السبيل  نفس  اتخذت 
حالتي  في  كما  اإلفـريقية،  اـلدول  أو 
و»كوبر  العاج  ساحل  في   »5 »فارما 

فارما« في رواندا.
الضغط  يــزيــد  االســتــنــبــات،  وهـــذا 
لتجميد  املستقبل،  في  الـــوزارة  على 
وهي  األدوية،  أسعار  بشأن  خطواتها 
نزول  عدم  ملحاولة  متواصلة  ضغوط 

رقم األعمال عن 17 مليار درهم.
وزارة  ميزانية  الــشــركــات،  وتــعــد 
جزء  أخيرا،  تحسنت  التي  الصحة، 
من هدايا الدولة لصالح  استثماراتها، 
غرب  في  الدولة  الستراتيجية  طبقا 

إفريقيا، وفي دول جنوب الصحراء.

 الصراع بين الشركات الدوائية والدولة 
المغربية خرج عن السكة 

الكواليس  في  قويا  الحديث  عــاد 
الصحة  وزارة  بني  مفتوح  صراع  عن 
في  املهم  ألن  الــدوائــيــة،  والــشــركــات 
للشركات  يكن  لــم  أنــه  فــارقــة،  لحظة 
لكن  الصحة،  وزارة  في  قــوي  صــوت 
الجنيس   ،»400 بي  إس.  »إس.  دواء 
السحري  ــدواء  ال لـ»سوفوسبوفيد«، 
»ج«،  الفيروسي  الكبد  التهاب  ضد 
ألن  طويال،  يــدم  لم  تعاون  في  سبب 
املسألة لم تكن موجهة لخفض الدواء 
الدواء  هذا  ثمن  خفض  في  حدث  كما 
من 400 ألف درهم إلى 13 ألف و500 
التعاطي  في  لتطور  نتيجة  بل  درهم، 
مع األدوية الجنيسة، وهو رقم قياسي 

األدوية الجنيسة المصنعة يف المغرب بدون 
تحاليل إكلينيكية؟

الرشكات المغربية المصنعة للدواء ترفض 
خفض أثمنة منتوجاتها والسوق يعيش أزمة

لم تجد وزارة الصحة سبيال لخفض أثمنة األدوية سوى السماح لمخترب هندي بإغراق السوق، 
فقررت الرشكات المغربية قبول مواصلة تحالفها مع السياسة الدوائية المعمول بها رسميا 

يف المغرب، رغم أن الوزارة ال تشرتي سوى 25 يف المائة، أي ربع حاجيات البلد من الدواء، 
وتتحمل جيوب المواطنني أكرث من 50 يف المائة من مزيانية 8 ماليري درهم، منها ملياري درهم 

خاصة بالوزارة.
وحاليا، تخوض هذه األطراف حربا مفتوحة عىل الكعكة التي ال ترايع الرصامة يف الجودة.

خطورة تصنيع الدواء الجنيس بدون تحاليل إكلينيكية أو رسيرية، رفع درجة التنافس حول 
األدوية داخل المغرب وخارجه باتجاه دول جنوب الصحراء وغرب إفريقيا، ومنذ تقرير منظمة 
الصحة العالمية تحت رقم 97.1، تأكد أن تراجع تصنيع الدواء المغريب سيبدأ مع سنة 1995، 
وسيتواصل ليزنل فعال بدرجات قياسية يف االستجابة للطلب الداخيل عىل األدوية من طرف 
الفاعل المحيل، من 85 يف المائة سنة 1980 إىل 65 يف المائة سنة 2013، وترغب الرشكات يف 

عدم المساس برقم معامالتها جراء قرار وزارة الصحة خفض أثمنة بعض األدوية، وتعيش 
20 رشكة صغرية لصناعة األدوية يف ظل طلبات الوزارة ومستشفياتها العامة، وقد فتحت 
الدولة السوق لدخول مخترب هندي، أغرق المملكة باألدوية الجنيسة، ورفع المنافسة، كي 

تتمكن الوزارة من خفض أثمنة األدوية دون فيتو تاريخي للرشكات المحلية المصنعة يف 
دورة مالية بالماليري.
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توقعات منظمة الصحة 
العالمية صادقة.. 

إذ تخرس الرشكات 
المغربية نقطة كل سنة

 يف مواجهة الجودة



يوجب متابعة هذه االستراتيجية، لكن 
ملنع  تحالفا  والداخلي  العاملي  اللوبي 
خفض األدوية، ألنها خسارة قوية لرقم 

املعامالت واألرباح.
عهدها  سابق  إلــى  األمــور  وعــادت 
عطاءات  على  التجارية  املنافسة  في 
الشركات  وتركت  وصفقاتها،  الوزارة 
والجيل  الجنيسة  ــة  ــ األدوي معركة 
البيوتقني من األدوية، وهما الرهانان 

االستراتيجيان لكل بلد.
الصحية  الــســيــاســة  تــوجــيــه  إن 
عن  وفصلها  البسيط،  املــواطــن  إلــى 
السياسة الدوائية الخادمة للرساميل، 
وصــول  ألن  للمملكة،  مــركــب  هـــدف 
ووصول  الفعال  ــدواء  ال إلى  املواطن 
في  ينفصالن  ال  النجاعة،  إلى  الشركة 

أي وعي وطني ناضج.
وتــــرك مـــا ســمــتــه »هــوفــبــوســت« 
القطاع  فــي  االنــتــهــازيــة«،  »الــتــجــارة 
ــخــدم  ــل مـــرحـــلـــي ي ــ الـــــدوائـــــي، ح
استراتيجية متقدمة، ألن خسارة مليار 
دوالر في إعادة إنتاج األجيال القديمة 
ال  سلبية  نتيجة  وتعميمه،  لــلــدواء، 
تساعد في االنتقال إلى سياسة صحية 
ودوائية منسجمة توازن بني حاجيات 
وحاجيات  لــلــدواء  البسيط  املــواطــن 

الشركات الدوائية لألرباح والتوسع.

 أرباح موجهة للشركات تتجاوز 30 
في المائة من صفقات الدواء 

التي  األربـــاح  فــي  املشكلة  ليست 
نظام  في  بل  ــورو،  ي املليار  مع  تــدور 
رقمنة  وجــود  لعدم  صعوبات  يعيش 
كفاءات  ــعــدام  وان الصحي،  للقطاع 
فتستفيد  الــدوائــيــة،  املــخــازن  إلدارة 
إلعادة  ــوزارة  ال خسارة  من  الشركات 
أخرى،  مرة  الدوائية  الطلبات  جدولة 
الــدواء،  ثمن  دفع  إلى  املواطن  ويلجأ 
في  نشرها  سبق  التي  الثغرات  وهذه 
افتحاص، لم يتطرق للشركات الدوائية 
العاملة فوق التراب املغربي، ألن وزارة 
مركزيتها،  خالل  من  صنعت  الصحة 
بنية عمل تحاول تحسينها، ولن تفرط 
في مكاسبها، ألن تحرير الدواء لم يكن 
الصحية  السياسة  على  نتيجة  أي  له 

العمومية.
الشركات  فإن  التقدير،  لهذا  وطبقا 
الــضــاغــطــة عــلــى الـــــــوزارة، تــرغــب 
ــرب مــصــداقــيــة »الــتــخــزيــن«  فــي ضـ
النداءات  مطابقة  وعــدم  و»الرقمنة«، 

وطلبات الدواء للصفقات العمومية.
وال يمكن بأي حال السماح بمواصلة 
رقم  من  درهــم  ملياري  على  الــصــراع 
درهم،  مليار   14 إلى  يصل  معامالت 
املصنعة  الشركات  فعل  فــرد  ولــذلــك، 
للدواء، ال يمثل الرد القادر على تسوية 
الفجوة بني الفاعلني والوزارة الوصية 
والسياسة  الصحية  السياسة  وبــني 
كانت   ،2006 سنة  فقبل  الــدوائــيــة، 
الصحية  السياسة  خدمة  هي  الفكرة 
ملصنعي الدواء، وحاليا يدافع املواطن 
البسيط عن حقه في الصحة في القرى 

واملدن، وفي كل الجهات.
الحقوقية  املــقــاربــة  هــذه  وأوقــفــت 
واملالية  التجارية  املــقــاربــة  تــطــرف 
يعد  فلم  ــدواء،  ــ ال تصنيع  لــشــركــات 
في  بــل  درهـــم،  مــلــيــاري  فــي  املشكل 
الصحة  وزارة  الستثمار  ترتيبات 
ــي، لدعم  ــال ــكــادر الــبــشــري وامل فــي ال

االستثمار في غرب إفريقيا.
في  االستثماري  البعد  ينفصل  ال 
إفريقيا  غرب  بمنطقة  الــدواء  صناعة 
»فارما«،  مجموعة  عليها  تعمل  التي 
فمن جهة، تساهم البورصة في تمويل 
بقرار  الــدوائــي،  التصنيع  شــركــات 
التوسع  استراتيجية  يخدم  سياسي 
القارة،  غرب  في  والصناعي  التجاري 
ومن جهة ثانية، توقفت وزارة الصحة 
عن تسليم امتيازات لشركات التصنيع 

حقا  عـــادت  الــصــحــة  ألن  ــي،  ــدوائـ الـ
الريف  حــراك  في  جماهيريا  ومطلبا 
الربط  عدم  اململكة  وتحاول  وجــرادة، 
املتخذة،  واإلجــــراءات  ــداث  األحـ بــني 
أساسي:  عــلــى  التنمية  وتــصــويــر 

االستدامة والحكامة.
أن  السياق،  هــذا  في  الالفت،  ومــن 
خفض  على  الــحــرب  الشركات  تقرر 
رقم  على  تحافظ  كي  ــدواء،  الـ أثمنة 
غرب  في  االستثمار  أجل  من  أعمالها، 
الــصــحــراء،  جــنــوب  ودول  إفــريــقــيــا 
ثمن  يــدفــع  أن  لــلــمــواطــن  يمكن  وال 
الدواء  هذا  منتجي  واستثمار  الدواء 
فاتورة  جانب  إلى  ألنه  الوطن،  خارج 
هناك  املغرب،  في  الدولية  املختبرات 
من  املــواطــن  يدفعها  أخــرى  فــاتــورة 
وتريد  إفريقيا،  نحو  التصدير  أجــل 
املواطن  يدفع  أن  املغربية  الشركات 
يحافظ  كي  خفض،  دون  الفاتورتني، 

القطاع على رقم معامالته املرتفع.

 المصنعون الدوائيون المغاربة 
يربحون دائما، رغم ما يسمى خفض 

أثمان األدوية 

عرف القطاع الدوائي نموا في 2018 
املائة  في  بمعدل 1.8  املائة  في  بـ 4.9 
في كل وحدة، ألن بيع األدوية الجنيسة 
سنوي  بمعدل  بــاملــائــة،   8.7 بـــ  زاد 

يساوي 6 في املائة على األقل.
عن  يدافع  ــة،  أزم عن  يتحدث  ومــن 
األدوية  مبيعات  وصلت  فيما  لوبيات، 
في   37.5 إلــى  اململكة  فــي  الجنيسة 
سانتي«،  ـ  »أنفو  مجلة  حسب  املائة، 
يعرف  ال  للشفافية،  كامل  فقدان  وفي 
إلى  وهــي  األدويـــة،  هــذه  فعالية  أحــد 
تحدث  لم  إذ  غير،  ال  فلكية  أرباح  اآلن 
األدويــة،  هذه  على  إكلينيكية  تجارب 
دون  الــدواء  يشتري  فاملغربي  ولذلك، 

إثبات الفعالية من طرف محايد.
وهذه األدوية التي ال يذوب معظمها 
في املاء، تشكل تحديا لصحة املواطن، 
ألن علم املعادلة الدوائية املوجهة ملرض 
متطورة  معرفة  إلــى  يحتاج  مــحــدد، 
الدواء  إلنتاج  املعيار  بنفس  وصناعة 
بالجودة املطلوبة، والشركات الغربية 
يجعل  بما  صناعتها،  بأسرار  تحتفظ 
معقدا،  الجنيس  املغربي  التصنيع 
السريرية  الــتــجــارب  إلــى  ويــحــتــاج 

إلثبات جودته.
وهمية  حربا  املمارسون  ويخوض 
هذا  يمس  ال  حتى  الــدواء  خفض  ضد 
يسكت  فيما  الجودة،  بمعيار  اإلجراء 
اإلكلينيكية  التجارب  عن  املصنعون 

إلثبات هذه الجودة.
األمر غامض ومعتم)4(، فيما يفرض 
وحسب  السريرية،  التجارب  القانون 
 ،2006 لعام  04ـ17  النص  منطوق 
للعمل  مذكرة  بشأنه  تصدر  لم  والذي 
تطبيقه  يزال  ال  سنة 2012،  في  إال  به 

معلقا إلى ساعته وتاريخه.
ــو  ــي مـــثـــال جــنــيــس »ســوف ــأتـ ويـ
املغرب  في  يعرف  لم  الــذي  سبيفير« 
مكونات  يمزج  وهو  سريرية،  تجارب 
الكبد  الــتــهــاب  فــيــروس  ضــد  أخـــرى 
الجنيسة  ونسخته  »ج«،  الفيروسي 
إس.  »إس.  بــاســم   2015 منذ  تــبــاع 
بي/400«، وقد أكد مسؤولو »فارما 5« 
أن 10 آالف مريض استعملوا دواءهم، 
املائة  فــي   95 بشفاء  ــر  األم وانتهى 
منهم، ويطالب املختصون بدراسة من 
ملزيد  التسويق(،  )بعد  الرابعة  الفئة 
محكمة  دراســة  ال  ألنه  الشفافية،  من 
فتح  من  والبــد  املوضوع،  في  صــدرت 
الحدود املغربية على القوانني الدولية 
وعلى  واملتابعة،  الدوائي  لإلحصاء 
الوزارة واملصنعني، أن تكون إجاباتهم 
علمية وواضحة بمراجع، وإال تواصل 
في اململكة ما سمته جريدة »لوديسك« 
املختبرات  »اجــتــيــاح  اإللــكــتــرونــيــة 

»سان  الهندي  فاملختبر  الوهمية«)5(، 
السوق  ــرق  أغـ راتــبــاكــســي«،  فــارمــا 
الجنيسة،  األدويــة  بعشرات  املغربي 
فتح  املــغــرب  أن  البعض  ــرى  ي فيما 
التي  الـــحـــادة  للمنافسة  حــــدوده 
الوزارة،  وهدف  الدواء،  ثمن  ستكسر 
هــو الــوصــول إلـــى تــســويــة جــديــدة 
يجب  فيما  املصنعني،  وبــني  بينها 
االحتكام  املتنافسة  الشركات  على 
والسريرية  العلمية  املعايير  ــى  إل
يدافعون  فالهنود  »الجودة«،  إلثبات 
الدوائية  منتوجاتهم  تنافسية  عن 
يتواصل  منتوجات  ــام  أم الجنيسة 
الحرب  وتبقى  اململكة،  في  تصنيعها 
بماليير  حــي  ســوق  على  متواصلة 

الدراهم.
وأعلنت املختبرات املغربية تذمرها 
تريد  ال  فهي  املنافسة)6(،  هــذه  مــن 
أدوية  دخول  تريد  وال  األثمان،  خفض 
اإلعالم  في  وتركز  األثمان،  منخفضة 
في  للقانون  الصارم«  »التطبيق  على 
وجه املختبرات األجنبية، وهي ال تود 
وهذه  معها،  التعامل  في  الحزم  نفس 
كاملة  مالية  دورة  تطبع  التناقضات 

تحاول أطراف الحفاظ عليها.
ــي 9  ــو« ف ــك ومـــا نــشــرتــه »الفـــي إي
نظر  وجهة  عن  يكشف   ،2018 مارس 
دقيقة،  غير  لكنها  املغربية،  املختبرات 
وهي تتهم املختبرات الدولية باملقاربة 
الربحية، لوجودها في البورصة، فيما 
الواقع، أن الصناعة الدوائية املغربية 
ــة، وقــد  ــارب ــق ــن نــفــس امل ال تــخــرج ع
انخفضت استجابتها للطلب الداخلي 
من 85 في املائة في عام 1980 إلى 65 

في املائة حاليا.
مستوى  فـــي  كــبــيــر  تـــراجـــع  إنـــه 
البحث والتطوير الدوائي، وقد سعت 
على  اإلبقاء  إلــى  املغربية  الشركات 
تفكير  دون  للدواء،  الحالية  املعايير 
دام  ما  ثمنه،  خفض  أو  تطويره  في 
أنه ال يطابق األجيال الجديدة للدواء، 

األبعاد  كأحد  الدواء  إلى  الوصول  أو 
ــحــق في  ــي مــســألــة »ال األســاســيــة ف
 ،2011 دستور  به  أتى  الذي  الصحة« 
للصحة  الوطنية  الــنــدوة  وكرسته 

بمراكش في يوليوز 2013.
وثيقة  ــرب  ــغ امل يمتلك  ــا،  ــي وحــال
رسمية حول سياسته الدوائية، لكنها 
»الشفافية«،  بخصوص  حازمة  ليست 
فإن  وبالتالي،  الحكامة،  من  واملزيد 
 300 ــدود  حـ فــي  سنويا  اســتــثــمــارا 
تطور  ألي  تجميد  مع  درهــم،  مليون 
بكل  يشكل،   ،1995 منذ  القطاع  في 
املعايير، تحديا، ألن الرغبة في خفض 
يريد  ال  وزاريــة  غاية  أصبح  األدويــة، 
املساهمة  للدواء  املحليون  املصنعون 
الحفاظ  أساسا:  منها  ألسباب  فيها، 
ملواجهة  الحالي  املعامالت  رقم  على 
االستثمارات األجنبية بعد فتح املغرب 
وخصوصا  آسيوية،  ملختبرات  أرضه 

الهندية منها.
بشكل  وإن  األطـــراف،  كل  وترفض 
في  الدوائي  السوق  شفافية  مرحلي، 
ممارسة  تريد  ال  الدولة  ألن  املغرب، 
ــة عــلــى الــشــركــات  ــي ــوط إضــاف ضــغ
خفض  فــي  تــرغــب  ال  الــتــي  الوطنية 
الــدولــة  تفتح  فيما  ــة،  ــ األدوي أثمنة 
السوق جزئيا للمنافسة، وعبر الهنود 
تحديدا، لفرض خفض أساسي ألثمنة 
األرباح  على  الدولة  وتحافظ  األدوية، 
غير الشفافة للشركات املصنعة للدواء، 
في  تنافسيتها  مستوى  على  للحفاظ 
لذلك،  األجنبي،  الرأسمال  مواجهة 
املالية  الدورة  على  تحافظ  الدولة  فإن 
الجارية لصالح الشركات دون مطالب 
إضافية، كما تساهم في تصدير الدواء 
وخارجه  املغرب  داخل  في  وترويجه 

دون تجارب سريرية.
ماليير  تــديــر  الــخــطــوات  وهـــذه 
الدراهم في صناعة دوائية تشكل بني 
الداخلي  الناتج  من  املائة  في  و2   1

الخام)7(.

 ماليير الدراهم تستدعي الشفافية 
والصرامة 

ليس  الصرامة،  تريد  األطــراف  كل 
ــجــاه املــنــافــس  عــلــى نــفــســهــا، بـــل ت
اآلسيوي الذي أغرق السوق املغربي، 
أن  ــادت  كـ كبيرة  بــشــراســة  ونــافــس 
االمتيازات  من  ثابت  بنظام  تعصف 
واألرباح دون شفافية كبيرة في قطاع 
إلى  الجميع  واستند  املغربي،  الدواء 
القانونية«،  »الصرامة  تفعيل  ضرورة 
وهو ما يجعل الرأسمال املغربي على 
مع  بطيء  تكييفه  ألن  ــة،  األزمـ شفا 
يتواصل  فيما  الجديدة،  اإلجـــراءات 
الهندي  فالفاعل  الدواء،  أثمنة  خفض 
وربطه  الثمن،  طابو  كسر  في  ساهم 
اختبار  ألي  يتعرض  لــم  بــالــجــودة، 

سريري وعلمي.
إن سوق الدواء املصنع في املغرب، 
يحتاج  تحديدا،  إفريقيا  إلى  واملوجه 
الرأسمال  لحماية  كبيرة  شفافية  إلى 
املباشر  الدعم  من  املستفيد  املغربي، 
ــاشــر لـــــوزارة الــصــحــة،  ــب ــر امل ــي وغ
ضمن  هــي  الــدوائــيــة،  السياسة  ألن 
السياسة العمومية في قطاع الصحة.

وضع  البعض،  نظر  في  يمكن  وال 
لشركات  املؤسسي  الدعم  مليارات 
الشركات  ألن  املجهر،  تحت  الـــدواء 
تحولت  الوزارة،  طلبات  مع  املتعاونة 
الدوائي  الخاص  القطاع  شركات  إلى 
تنبأت   ،1997 سنة  ومنذ  البلد،  في 
بالتأخر  العاملية  الصحة  منظمة 
الخاص  الــدوائــي  للقطاع  السنوي 
تقريرها  يسميه  كــمــا  الــتــجــاري، 

املنشور)8( حول األدوية األساسية.
منظمة  مالحظات  خالل  من  ويتأكد 
استراتيجية  أن  العاملية،  الصحة 
صناعة األدوية األساسية عبر شركات 
صغيرة، جزء من الضعف الذي يجعل 
إلى  واالنــتــقــال  الــدوائــي  االستثمار 
ويطلب  بطيئا،  البيوتقنية  األدويــة 
ــة، اإلبــقــاء على  ــدول الــخــواص مــن ال
معها،  معامالتهم  ورقــم  امتيازاتهم 
دوائية  مشاريع  في  التفكير  أجل  من 

جديدة.
عن  الصغيرة  الشركات  وتــدافــع 
الوضع القائم، رغم أن وزارة الصحة 
ال تمول إال 25 في املائة من املصاريف 
النسبة  وهــذه  اململكة،  في  الصحية 
ماليير   8 هــو  الـــدواء  ســوق  تجعل 
درهم، أكثر من نصفها يدفعه األفراد، 
وباقي  الــوزارة،  مع  املعلن  والصراع 
الفاعلني الدوائيني، يؤكد على وجود 
خارج  تعيش  أن  تستطيع  ال  شركات 
النسبة  وهـــذه  الرسمية،  الــرعــايــة 
والتطوير  املنافسة  خــارج  العالية، 

والجودة.
السوق  إغــراق  الهنود  ويــواصــل 
املغربي بأدويتهم الجنيسة، بما يدفع 
أكثر  التشبث  إلى  املغربية  الشركات 
املصالح  لحماية  الــوزاريــة  باملظلة 

القائمة.
ــذه الــخــلــفــيــة  ــ ــن ه وانـــطـــالقـــا مـ
السنتيمات  ماليير  فــإن  الــرمــاديــة، 
أن  كما  ــواء،  ــ األض عليها  تسلط  ال 
للتجارب  يخضع  ال  املغربي  ــدواء  ال
وهو  املعيارية،  والخبرات  السريرية، 
أقل  اململكة،  فــي  الـــدواء  يجعل  مــا 
سؤال  فيكون  لالختبارات،  تعرضا 
ألن  املــريــض،  لــدى  مباشرا  جــودتــه 
املسؤول الصحي في اململكة، يحافظ 
الــشــركــات  وصــحــة  تنافسية  عــلــى 
وعندما  املواطن،  صحة  قبل  املغربية 
جاءت الوزارة لحماية جيب املريض، 
تحت  يعيش  الــذي  الرأسمال  رفض 
ومستعطفا  مناشدا  الرسميني،  ظل 
في  املؤسساتية،  والصرامة  التأجيل 
وجه رأسمال غير شفاف، يريد املزيد 

من األرباح فقط؟
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»أنفو  سونتي« المجلة المهنية للصحة تعلن دخول 
الصناعة الدوائية يف مفرتق الطرق

الهنود يوحدون المغرب وغرب إفريقيا
 يف المجموعة االقتصادية  »سيداو« 

خصصت مجلة المهنيني يف الصحة وصناعة الدواء، عددها السابع، للحديث عن 
تحديات السياسة الدوائية التي توجد يف مفرتق طرق، والكل يدعو  إىل انخراط 

وزارة الصناعة يف مخطط تصنيع الدواء، أو المساعدة يف تسويقه، لكن عدم 
الرصامة تجاه المختربات األجنبية المسموح لها بالتوريد والتصنيع والتصدير 

والتوزيع الداخيل، تزيد من األزمة، ألن الدولة تحتاج لليربالية الدواء، لكن 
مركزيته ضمن فاعلني خواص ومديريات وزارة الصحية، لن يسمح بتجاوز رشكتني 

نافذتني وقويتني أو ثالثة.
ولم يستغل األمريكيون، بعد االتفاق التجاري الحر، موضوع الدواء، لكن مخترب 
»سان الهندي« مدعوم أمريكيا، لخلق دينامية جديدة تسمح بـ»ليربالية أكرب 

للدواء واالستثمار يف بيع األدوية«، غري أن بناء مقر يف المغرب مقابل الرتخيص 
للبيع فيه، عاد جزءا من المايض.

إن الحرب الدوائية التي تستهدف غرب إفريقيا بني الهند 
والصني، دفعت إىل وضع المغرب إىل جانب دول 

غرب إفريقيا، يف بناء اسرتاتيجية إقليمية 
لصناعة الدواء، برقم معامالت بمليار دوالر، 

وهو رقم يبوء المغرب المرتبة الثانية يف 
القارة بعد جنوب إفريقيا، لكن دون االنتقال 

إىل األدوية البيوتقنية، سيدخل القطاع مرحلة 
الخطر، ألنه ال يعرف الشفافية وباقي معايري 

الحكامة.



ــروي  ــك ال بــخــبــثــهــم   ...
وبدسائسهم،  املـــعـــروف، 
وفي  املريبة،  وتحركاتهم 
جنح الظالم، تمكن الترجي 
تحقيق  ــن  مـ ــي  ــس ــون ــت ال
ملتوية  بطرق  ولو  مبتغاه، 
ــعــد عن  ــب ــل ال ــدة كـ ــي ــع وب
الرياضية  والروح  األخالق 
ال  طبعا  ــذا  وهـ الــســامــيــة، 
الغاية  مــادامــت  يهمهم، 
وسيلتهم  تــبــرر  القبيحة 

لخطف حقوق الغير.
وبمن  الــجــمــيــع،  تــعــود 
ــة  ــم، رؤيـ ــه ــران ــي فــيــهــم ج
تافهني،  بلداء،  »التوانسة« 
هو  واحــدا،  شيئا  يجيدون 
والكذب  والتزوير،  الغش 
والبهتان، وهذا ما الحظناه 
فـــي مـــنـــاوراتـــهـــم داخـــل 
االتحاد اإلفريقي منذ عقود، 
مواطنهم  ذلــك  أكــد  وكــمــا 
للترجي،  السابق  الرئيس 
يصول  كان  الذي  شيبوب، 
تونس  ويــحــكــم  ويـــجـــول، 
الرئيس  عهد  في  بالنيابة 
املخلوع بنعلي، الذي كانت 

تربطه به عالقة مصاهرة.
ــد لــلــعــالــم  ــ ــوب أك ــب شــي
التونسيني،  معاملة  ــأن  ب
كل  وأن  الــغــش،  يطبعها 
حققتها  الــتــي  ــاب  ــقـ األلـ
السابق،  فريقه  ويحققها 
وخير  ومغشوشة،  »حرام« 
دليل على ذلك، كما يؤكده، 
لها  تعرض  التي  املــجــزرة 
فــي ذهـــاب نهائي  الـــوداد 
طرف  مــن  األبــطــال  عصبة 
ــري جــهــاد  ــصـ ــم املـ ــحــك ال

جريشة.
الترجي نجح مرة أخرى 
ــة الــغــامــبــي  فـــي اســتــمــال
مباراة  أدار  الذي  غاساما، 
على  اإليــاب، حينما ضغط 
علما  تعيينه،  بعد  »الكاف« 
تأهلهم  ــي  ف الــفــضــل  بـــأن 
يرجع لهذا الحكم الذي ظلم 

مازيمبي في دور النصف.
رفض  غــاســامــا،  الحكم 
هـــدفـــا مــشــروعــا لــالعــب 
أنظار  أمــام  الكارتي  وليد 
املحيط  من  الكروي،  العالم 
طالبه  وحني  الخليج،  إلى 
إلى  باللجوء  الــوداديــون 
عليهم  رد  اللعني،  »الــفــار« 

بأنه معطل!!
ــوا  ــض الـــــوداديـــــون رف

مــتــابــعــة الــلــعــب إلـــى أن 
مشروعية  عن  الحكم  يعلن 
املــبــاراة  لتتوقف  الــهــدف، 
هذه  فــي   ،61 الدقيقة  فــي 
ــل رئــيــس  ــدخ ــلــحــظــة، ت ال
ــد أحــمــد،  ــم »الـــكـــاف« أح
بمعية  أمره،  على  املغلوب 
يقووا  لم  لكنهم  مساعديه، 
ــل لــهــذه  ــاد حـ ــجـ ــى إيـ ــل ع
العالم  تابعها  التي  املهزلة 
القانون،  بأن  علما  بأسره، 
وبـــشـــهـــادة الـــعـــديـــد من 
إعادة  يستوجب  الخبراء، 
نقطة  إلى  والعودة  املباراة 

الصفر.
الجميع،  اندهاش  وأمام 
عن  غاساما  الحكم  أعلن 
بفوز  »املهزلة«  هذه  نهاية 
مع  باللقب  »الــتــوانــســة« 

وقف التنفيذ...
تنضاف  جديدة  فضيحة 
إلى الفضائح الكثيرة التي 
تضاعفت خالل حقبة أحمد 
املغرب  أنقذه  الــذي  أحمد، 
في شخص الجامعة امللكية 
وذلك  القدم،  لكرة  املغربية 
كأس  لنهائيات  بتنظيمها 
آخر  في  للمحليني،  إفريقيا 
انسحبت  أن  بعد  لحظة، 
امللغاشي  وأصبح  غينيا، 
كــادت  حقيقية  ورطـــة  فــي 
لوال  بواليته،  تعصف  أن 
ــة الــذيــن  ــارب ــغ شــهــامــة امل

أنـــقـــذوا رأســـــه، لــيــكــون 
والضرب  الغدر  جــزاؤهــم 

من تحت الحزام.
كيف  ولألسف،  الحظنا 
أكادير  حسنية  إقصاء  تم 
ربع  دور  في  الزمالك  ضد 
ــكـــاف«  ــأس »الـ ــ ــي ك ــهــائ ن
واغتيال النهضة البركانية 
فــي الــنــهــائــي ضــد نفس 
التحكيم،  بسبب  الفريق، 
اللقب،  ــن  م حــرمــه  الـــذي 
السيناريو  نفس  ليتكرر 
نهاية  ــي  ف الــتــرجــي  ضــد 
ــال ذهــابــا  ــطـ عــصــبــة األبـ
وإيـــابـــا، أمـــام أعـــني هــذا 

الرئيس...
املزري  الوضع  أمام هذا 

االتحاد  إليه  وصــل  ــذي  ال
ــي، وأمـــــام هــذا  ــقـ ــريـ اإلفـ
من  املتكون  الننت  الجهاز 
سماسرة ولوبيات الفساد، 
ننتظر  أن  إال  علينا  ــا  م
نهائيات  ــالل  خـ األســــوأ 
التي  لألمم،  إفريقيا  كأس 
ابــتــداء  بمصر  ستنطلق 
من 21 من الشهر الجاري، 
في  املــشــاركــة  جــدوى  فما 
ــســة، ونــحــن  ــاف ــن ــذه امل ــ ه
»الكاف«  بأن  مسبقا  نعلم 
سينحاز للبلد املنظم، الذي 
يجيد هو اآلخر كل تقنيات 

املناورات والتهديد؟
فحسنا ما فعلته جامعة 
ــي شخص  ــرة الـــقـــدم، ف كـ

ــجــامــعــة الـــذي  رئــيــس ال
الحال  اقتضى  وإن  ــد،  أك
أنـــه ســيــرمــي الـــكـــرة في 
لتحسم  »الفيفا«  معترك 
والتي  القرن،  فضيحة  في 
بقوة  شــك،  وال  ستضرب، 
ــى أيـــــادي كـــل هـــؤالء  عــل
الفاسدين، وستعيد األمور 
ليسترجع  نصابها،  ــى  إل
فــريــق الــــوداد الــريــاضــي 
املشروعة وبطريقة  حقوقه 

قانونية.
أما الرئيس أحمد أحمد 
وزبانيته، فما علينا إال أن 

نتأسف ونقول له: 
وإن أنت أكرمت اللئيم متردا

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته 

»وبشر الصابرين الذين 
إذا أصابتهم مصيبة قالوا 
إنا للـه وإنا إليه راجعون« 

صدق هلل العظيم.
البقاء  دار  إلــى  انتقلت 
رمضان   24 الخميس  يوم 
الفاضلة  الحاجة  املنصرم، 
ــدة  ــ ــي، وال ــن ــري ــاطــمــة مل ف
الدين  بدر  العزيز  الزميل 
محمد  الكبير  والــصــديــق 
فؤاد اإلدريسي، بعد وعكة 
طويال،  تمهلها  لم  صحية 
األليمة  املناسبة  وبــهــذه 
ــعــازي  ــت ــدم بــأحــر ال ــق ــت ن
أبنائها  إلـــى  واملـــواســـاة 
محمد  الدين،  بدر  البررة، 
ــال، هـــالل، أم  ــم فــــؤاد، ج
عفيفة،  شــرفــة،  ــثــوم،  ــل ك
وبــهــيــة، وإلـــى إخــوتــهــا: 

وأمينة،  رقــيــة،  الكتاني، 
ــة أحــفــادهــا  ــافـ وإلـــــى كـ
عائلتي  وإلى  وأصهارها، 
اإلدريسي واملريني، طالبني 
يسكنها  أن  تعالى  هلل  من 
فسيح جناته، ويلهم ذويها 

الصبر والسلوان.
ــه وإنـــــا إلــيــه  ــل ـــ إنــــا ل

راجعون.
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قالوا ونقــــــــــــول وصمة عار على جبين االتحاد اإلفريقي

يف ليلة القدر وداد الأمة تتعر�ض ل�صرقة مو�صوفة

idbihi62@gmail.com
 إعداد: كريم إدبهي

بعـد ف�صـيحـة راد�ض
احلاجة فاطمة ملرينياستنكار عالمي

 يف ذمة اهلل
»نحن كالعبني للترجي، 
بالتتويج  ــداء  ســع غــيــر 
حدث  ما  الطريقة،  بهذه 
القدم  كرة  صورة  يخدش 
يــخــدم  وال  اإلفــريــقــيــة، 
ما  نفهم  لــم  مصلحتها، 
ــدث فــي املــقــابــلــة، بعد  ح

تسجيل الوداد لهدف التعادل رغم تواجدنا 
في امللعب«.

)أمين بن محمد العب الترجي(

ــوم في  ــي ــا حـــدث ال »مـ
والــوداد،  الترجي  مباراة 
سيكون له مردود وتبعات 
إفريقيا  العالم،  في  سيئة 
تعيش  مازالت  ولألسف، 
في عالم منعزل عن كوكب 

األرض...«.
)احلارس املصري الدولي املخضرم، عصام احلضري(

أبطال  دوري  نهائي  فــي  كبيرة  »فضيحة 
تقتضي  املهزلة  وطعمه،  نكهته  تفقده  إفريقيا 
اتخاذ قرار شجاع، ومن املفروض أن يقدم رئيس 
االتحاد اإلفريقي استقالته، بعد الفضائح التي 
الذي  التحكيم،  مهزلة  آخرها  الكاف،  تالحق 

ذهب ضحيته نادي الوداد الرياضي«.
)حفيظ الدراجي: إعالمي جزائري يف قناة 
»بني سبور« الرياضية(

غاساما  الغامبي  »الحكم 
مشروعا  هدفا  يحتسب  لــم 
زميله  فــعــل  كــمــا  لـــلـــوداد، 
الذهاب،  مباراة  في  املصري 
جــهــاد جــريــشــة، الـــذي حرم 
التعادل،  هــدف  مــن  الـــوداد 

وضربة جزاء مشروعة.
كلها،  تعاد  أن  املفروض  كان من  اإلياب  مباراة 
في  مجحفة  »الكاف«  قرارات  ولألسف،  أرى  ولكن 

حق الوداد املغربي«.
)خبير التحكيم الدولي السابق، السوري جمال الشريف(

كان  غاساما،  الحكم  رادس،  واقعة  »قبل 
دون املستوى في ذهاب نصف النهائي، ودفع 
غاليا انحيازه للترجي أمام فريقنا مازيمبي، 
أن  الحكم  لنفس  يمكن  كيف  تفسير؟  من  هل 
للترجي في ميدانه؟  يدير مبارتني متتاليتني 
غاساما كان هو الحكم في نصف النهائي في 
امللعب  نفس  في  أخرى  مرة  هو  وها  رادس، 

ضد الوداد.
إنه الظلم والتحيز«.

)فريديريك كيتينجي: املدير العام لفريق مازميبي(

تقنية  التونسي عطلوا  الترجي  »مسؤولو 
»الفار« في إياب نهائي النسخة املاضية ضد 
لعملية  أخضع  كنت  حينما  املصري،  األهلي 
جراحية، وقمت بإبالغ مسؤولي األهلي بهذه 
بدقائق  بعدها  املشكلة  حل  وتم  الفضيحة، 

قليلة«.
)املصري عمرو فهمي: السكرتير العام السابق 
للكاف(

●  الترجي هو سرطان الكرة اإلفريقية
اإلعالمي التونسي، نسيم بن غريبة )جون أفريك(

●  »سرطانهم« نتمنى أن يحتفظوا به في بلدهم.

● استقبال األبطال من جماهير الوداد لبعثة الفريق
مواقع

●  إنهم بالفعل أبطال...
الذهاب من ظلم يحز  الــوداد في  له  ما تعرض   ●

في النفس
الحكم الدولي اإليطالي، كولينا
الذهاب  شاريني  »التوانسة«  فــاإليــاب..  شفتي  كون    ●

واإلياب.
● انهيار منصة تتويج الترجي قبل تسلم الكأس 

املسروقة...
وكاالت

●  إن هلل ال يحب الظلم، وفي ليلة القدر »يا حسرة«.
إلى  بالكأس  التونسيني  املسؤولني  أحد  هروب   ●

مستودع املالبس
قناة الجزيرة اإلخبارية
●  شيء طبيعي، ألنهم سرقوه من الوداد الذي تستحقه.

● الوداد تعتزم التوجه للمحكمة الدولية »الطاس« 
و»الفيفا«

وكالة األناضول التركية
●  خاصهم يوصلوا معاهم حتى لألمم املتحدة... ما ضاع 

حق وراءه مطالب.
● املدافع نوصير يفضح حكام نهاية »رادس«

جرائد
●  راه فضحهم هلل أمام العالم بأسره.

● تعرضت لالعتداء بالضرب رفقة أوناجم من قبل 
جمهور الترجي

أشرف داري، مدافع الوداد
●  إنه بالفعل جمهور همجي ومتخلف.

حتى من�صة التتويج رف�صت الظلم
فريق  لتتويج  »الكاف«  أعدها سماسرة  التي  املنصة  بقوة  سقطت 
الترجي بلقب مسروق، وكأن هذه املنصة املسكينة تعبر عن استنكارها 
واحتجاجها على الظلم والحيف الذي تعرض له الوداديون، وفضلت 

السقوط بدل تسليم الكأس للمحتالني...
الغضب الساطع الذي أصاب »التوانسة« في ليلة تعتبر خيرا من 
أراد  املنكر،  هذا  شهدت  التي  العظيمة،  القدر  ليلة  وهي  شهر،  ألف 
من خاللها »الحكام« التونسيون، إخفاء الوضع املزري الذي يعيشه 
الشعب، وهو قابل لالنفجار في أية لحظة، فلم يجدوا سوى مباراة في 

كرة القدم، لتغطية الشمس بالغربال، وفي جنح الظالم...

واهلل عيب

احتجاج حضاري لالعبي الوداد ضد الظلم والتحيز



كانت الطائرة امللكية التي تحمل 
على متنها امللك الراحل الحسن 
 ،1972 غشت   16 يــوم  الثاني، 
ــواء مدينة  ــى أجـ قــد وصــلــت إل
حيث  فرنسا،  من  قادمة  تطوان، 
قضى امللك في قصر »بيتز«، وهو 
إليه  يسافر  الــذي  القصر  نفس 
حدود  إلى  السادس  محمد  امللك 
أسبوعني،  تناهز  ــدة  م ــيــوم،  ال
أن  قد نزلت قبل  الطائرة  وكانت 
برشلونة  في  مسيرتها  تواصل 
الحسن  تناول  حيث  اإلسبانية، 
وزير  مع  الــغــذاء  وجبة  الثاني 
اإلسباني  الخارجية  الــشــؤون 
براڤو،  لوبيز  غريغوريو  حينها، 
محمد  هو  الطائرة  ربــان  وكــان 
هذا  القباج،  أحمد  أخ  القباج، 
الحسن  نجاة  بعد  أسس  األخير 
الثاني من محاولة االنقالب التي 
كانت مدبرة في هذا التاريخ)..(، 
العمالقة  الــعــقــاريــة  الــشــركــة 
الضخمة،  بمشاريعها  املعروفة 
تشييد  في  مساهمتها  وآخرها 
ــراق«، ولــعــلــه مــن غــرائــب  ــبـ »الـ
الصدف، أن يكون اسم »البراق« 
القطار فائق السرعة الذي ساهم 

في تشييده شقيق الربان محمد 
القباج، هو نفسه »البراق« االسم 
الذي أطلق على العملية الجوية 
حكم  فترة  تنهي  أن  كــادت  التي 

الحسن الثاني)..(.
بني اإلشاعة والحقيقة، نسبت 
محاولة االنقالب الثانية للجنرال 
في  بقي  ما  وكل  أوفقير،  محمد 
هو  املغاربة،  من  كبير  عدد  ذهن 
بأن  تقول  التي  الحكاية  صورة 
حاصرت   ،»5 »إف  طائرات  ست 
طائرة مدنية في السماء وأطلقت 
عليها أعيرة نارية، قبل أن يخدع 
عندما  الطائرة،  القباج مهاجمي 
الــطــائــرة  ميكانيكي  مــن  طــلــب 
وإصابة  الطيار  مــوت  يعلن  أن 
كان  بينما  خطير،  بجرح  امللك 
الحسن الثاني قد أخذ مكانه في 
القباج،  إلى جانب  القيادة  قمرة 
معتقدا  أعصابه  يفقد  بدأ  الذي 
على  ساملة  تنزل  لن  الطائرة  أن 
املدرج، ولكن الحسن الثاني كان 

يطمئن الربان بهدوء نادر.
ــتــي تم  ــي ال ــذه الــقــصــة، ه هـ
تعميمها على املغاربة، إلى حدود 
تعجز  أن  يعقل  هل  ولكن  اليوم، 

ست طائرات حربية على إسقاط 
طائرة مدنية؟ إنها إحدى عجائب 
التي  الثانية  االنقالبية  املحاولة 
أحد  أوفــقــيــر،  للجنرال  نسبت 
الخامس  محمد  امللك  ثقة  رجال 
الثاني،  الحسن  املــلــك  وبــعــده 
أوفقير  كلف  قد  كان  األخير  هذا 
بتصفية األجواء في املغرب، بعد 
املحاولة  الصخيرات«،  »مجزرة 
فشلت  التي  األولــى  االنقالبية 
فشال ذريعا )انقالب 10 يوليوز 
كشفت  األيــام  و))لكن   ،)1971
امللك  على  الثاني  االنــقــالب  أن 
الحسن الثاني )انقالب أوفقير(، 
ولد من رحم انقالب الصخيرات، 
الثاني،  االنقالب  هجوم  ومدبر 
جاء  ــذي  ال أمــقــران،  الكولونيل 
بطائرة الهيليكوبتر ليحلق فوق 
وأمواتها،  الصخيرات  أحــيــاء 
ــي قــاعــدة  ــى قــيــادتــه ف ــع إلـ رجـ
شريكه  تلفون  ينتظر  القنيطرة، 
الــجــنــرال أوفــقــيــر، الــذي سلمه 
األمــور،  مقاليد  الثاني  الحسن 
إنما  شك  بــدون  يعرف  أن  دون 
مفاتيح  أوفقير  للجنرال  أعطى 
ــقــوة الــتــي ســتــضــرب طــائــرة  ال

الفضاء سنة  في  الثاني  الحسن 
الذي حلق  أمقران  وأن  بعد،  من 
 10 يوم  الصخيرات  قصر  فوق 
ضرب  الذي  هو   ،1971 يوليوز 
بعد((   من  سنة  امللكية  الطائرة 
»الصخيرات..  كتاب  )املصدر: 
ملؤلفه  الــســيــاســيــة«  املـــجـــزرة 
قيدوم الصحافيني ومدير جريدة 

»األسبوع« مصطفى العلوي(.
وملن يريد أن يأخذ الدروس من 
الزمن، يكفي أن يعرف أن أوفقير 
لم يكن شخصا عاديا، فهو وزير 
إن  بل  الداخلية،  ووزيــر  الدفاع 
بـ»معالي  تصفه  كانت  الصحافة 
وزير الدفاع املاجور العام للقوات 
من  كــان  وقــد  امللكية«،  املسلحة 
كل  الرجل  يكتسب  أن  الطبيعي 
امللك  من  بتفويض  الهالة،  هذه 
الــذي  الثاني،  الحسن  الــراحــل 
بضرورة  أوفقير،  نصحه  طاملا 
املحيط  ــي  ف الــفــســاد  مــحــاربــة 
امللكي، بشهامته العسكرية، قبل 
الرجلني،  بني  الصراع  يولد  أن 
أوفقير  فيه  يتوق  كان  زمن  في 
إلى رؤية »ملكية قوية«، والواقع، 
أن الجنرال أوفقير هو الذي مهد 

كان هو من  بأن  للملكية،  لوفائه 
أقنع بيير جولي، وزير الشؤون 
حكومة  في  واملغربية  التونسية 
التخلص  بضرورة  فــور،  إدغــار 
يشكل  أصبح  الــذي  بنعرفة  من 
أنفسهم،  الفرنسيني  على  عالة 
تــم ذلــك فــي اجــتــمــاع فــي بلدة 
»درو« )Dreux( في غرب فرنسا، 
املهمة  ــي  جــول ــل  ــ أوك عــنــدهــا، 
))أمنحك  قــائــال:  أوفــقــيــر  ــى  إل
وتشجيعي،  ودعمي  موافقتي، 
وما عليك إال أن تعود إلى املغرب 
طــائــرة((..  فــي  بنعرفة  وتضع 
التي  هي  الحادثة  هــذه  فكانت 
مهدت لعودة محمد الخامس إلى 
الوفاء  مسلسل  لينطلق  عرشه، 
للملكية، حسب ما حكته زوجته، 

فاطمة أوفقير.
اليوم،  حــدود  إلــى   1972 من 
صــورة  اإلعالمية  اآللــة  رسمت 
ــي« أوفــقــيــر فــي ذهن  ــالب ــق »االن
املغاربة، لكن قليلة هي األصوات 
الفينة  بــني  تثير  كــانــت  الــتــي 
ــوع »الــنــبــل  ــوضـ واألخــــــرى مـ
حيث  أوفقير،  عند  العسكري« 
ظل اسم أوفقير مرتبطا بمحاولة 

إعداد
سعيد الريحاني

إخبــاري
تحليل

»الأ�سبوع« تفتح ملف الرثوة 
املنهوبة لأقوى جرنال 
يف عهد احل�سن الثاين

اأوفقري بني تهمتني: اغتيال الزعيم الحتادي 

بنربكة وتدبري انقالب على امللكية
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الجنرال أوفقري، رجل ثقة الحسن الثاني، الذي كان يهمس يف أذنه قبل أن ينقلب عليه



الحسن  على  االنــقــاب 
ــال  ــي ــت ــاغ الـــثـــانـــي وب
الـــزعـــيـــم االتـــحـــادي 
كان  األخير  هذا  بنبركة، 
بعدما  املغرب  ملغادرة  اضطر  قد 
عام  باإلعدام  غيابيا  عليه  حكم 
الشعبي  الغليان  عز  في   ،1963
الذي كان يهدد استمرار امللكية، 
مع ملك شاب كان بالكاد قد تسلم 
الراحل  والــده  عن  بدال  السلطة 
يحل  ولم  الخامس،  محمد  امللك 
إلى حدود اليوم لغز »اختطاف« 
 29 الجمعة  يوم  بنبركة  املهدي 
مقهى  ــام  أم من   1965 أكتوبر 
سان  شارع  في   )Lipp( »ليب« 
سر  ليبقى  باريس؟  في  جيرمان 
الغموض  بنفس  غامضا،  وفاته 
الذي أحاط وفاة الجنرال أوفقير 

فيما بعد.
وكــانــت الــظــروف قــد سمحت 
الجنرال  ــرؤوا  ب شهود  بظهور 
املعارض  قتل  تهمة  من  أوفقير 
بنبركة، بما في ذلك اإلسرائليون 
كان  أوفــقــيــر  أن  كتبوا  الــذيــن 
بنبركة،  الغتيال  معهم  ينسق 
التحضير  بــصــدد  ــان  كـ ــذي  ــ ال
ملؤتمر التضامن مع شعوب آسيا 
وإفريقيا وأمريكا الاتينية، الذي 
الكوبية  العاصمة  احتضنت 
هافانا فعالياته في يناير 1666، 
حيث كتب مؤرخ إسرائيلي يدعى 
أوفقير ظل  ))إن  نون:  بن  يغال 
دائما وفيا للملك الحسن الثاني، 
وكان من خدامه املقربني، بيد أن 
 ،1971 انقاب الصخيرات سنة 
أحكام  لتنفيذ  أوفقير  واضطرار 
اإلعدام في حق رفاقه في الجيش، 
االستياء،  من  حالة  لديه  خلف 

كــان خــصــوصــا وأنـــه 
معهم  يــتــقــاســم 
على  الرضا  عــدم 
حالة  اســتــشــراء 
الفساد في محيط 
الراحل((،  امللك 
وأضــــــــــــــــــاف 
ــؤرخ  ــ نـــفـــس املـ
أن  اإلسرائيلي، 
لم  ــر  ــيـ ــقـ ))أوفـ
أنصار  من  يكن 
النموذج  إقامة 
في  ــقـــذافـــي  الـ
لكنه  ــرب،  ــغ امل
للحد  اضــطــر 
بعد  األقــصــى، 
أن  وجــــد  أن 

العبرة  يأخذ  لم  الثاني  الحسن 
مــن انــقــاب الــصــخــيــرات، وأن 
االنقابية  للعملية  أوفقير خطط 
بعلم  ــك  ذل وكــان   ،1972 لسنة 
السياسية  الشخصيات  من  عدد 
املغربية، من بينهم عال الفاسي 
من  وشخصيات  كــديــرة  ورضــا 
اليسار املغربي. كل هؤالء كانوا 
وموافقني  باملخطط  علم  على 
من  الثاني  الحسن  إزاحــة  على 
ــدر: شــهــادة  ــصـ ــم(( )املـ ــحــك ال

املؤرخ اإلسرائيلي يغال بن نون. 
منشورة في عدة وكاالت(.

حاجة  ــاك  هــن ــون  ــك ت ال  ــد  وقـ
ــى تــواتــر  بــالــنــظــر إلـ

يكن  لم  أوفقير  بــأن  الشهادات 
االنقابية  باملحاولة  علم  على 
ــي الــصــخــيــرات، فقد  ــى ف ــ األول
نوايا  أوفــقــيــر  للجنرال  كــانــت 
فيه،  يتورط  لم  لكنه  انقابية، 
الذي  هو  املذبوح،  الجنرال  ألن 
االنقابية،  املحاولة  في  تــورط 
للعسكري  ــره  أوامـ إعــطــاء  عبر 
هذا  أن  مضيفا  أمقران،  الريفي 
االنقاب  بخطة  يعلم  لم  األخير، 
إال في اليوم نفسه، و))لم يشرع 

انقابية  ملحاولة  التخطيط  في 
االنقابية  املحاولة  بعد فشل  إال 
مستغا  الصخيرات،  في  األولى 
يعاني  التي  السياسية  املشاكل 
مــنــهــا الــنــظــام 
ــاســي((  ــســي ال
)املـــــــصـــــــدر: 
شــهــادة قــيــدوم 
ــني  ــي ــاف ــح ــص ال
مــــصــــطــــفــــى 
حــوار  العلوي/ 
ــع  ــ ــوقـ ــ مـــــــــع مـ

فبراير(.
ليس  وربـــمـــا 
ــاك اخــتــصــار  هــن
الجنرال  لحياة 
من  أكــثــر  أوفقير 
االخــتــصــار الــذي 
صـــدر عـــن ابــنــه، 
ــر،  ــي ــق أوف رؤوف 
ــف  ــو الــــذي أل ــ وه
ــفــا ضــخــمــا عـــن مــعــانــاتــه  مــؤل
رميهم  بعد  ــه،  أســرت ومــعــانــاة 
طرف  من  السجون  غياهب  في 
عنوان  تحت  الــثــانــي  الحسن 
»الضيوف«، وكان ذلك جانبا من 
للعائلة  خصص  الــذي  التنكيل 
كعقاب على جريمة ارتكبها األب، 
هاته  عدالة  أي  السؤال:  ليطرح 
التي يعاقب فيها األبناء بجريمة 

اآلباء)..(؟

))خدم  أوفقير:  رؤوف  يقول 
سبعة  أوفقير،  الجنرال  والــدي، 
عشر عاما في الجيش الفرنسي، 
املغرب،  استقال  بعد  وأصبح 
الــعــرش  لجيش  ــعــام  ال الــقــائــد 
الخامس  محمد  خــدم  العلوي، 
الديار  في  له  وأقسم  بإخاص، 
وريثه  يخدم  أن  على  املقدسة، 
بالتفاني ذاته، أصبح في البداية 
نال  للشرطة،  مديرا  ثم  مرافقا، 
وبموت  الــخــامــس،  محمد  ثقة 
هذا األخير، عني وزيرا للداخلية 
الثاني،  الحسن  ابنه  عهد  فــي 
الخامس  ملحمد  مــقــربــني  كــنــا 
عمل  وعائلته..  الثاني  وللحسن 
ــدي مــع املــلــك الــشــاب لزمن  والـ
تامني،  وتفاهم  باتفاق  طويل 
السياسية  املوهبة  تكاملت  فقد 
الــرفــيــعــة لــلــثــانــي والــفــاعــلــيــة 
العسكرية لألول في سبيل تعزيز 
مواجهة  في  وترسيخها  امللكية 
املهدي  أما  الثورية،  االشتراكية 
بنبركة، الزعيم املوهوب لاتحاد 
فقد  الشعبية،  للقوات  الوطني 
للمغرب،  مغايرة  فكرة  عن  دافع 
حيث خضعت الحياة السياسية 
للملكية لحلقة من العنف وتعاقب 
مؤامرة  من  واملــؤامــرات:  القمع 
الشعبية  الهيجانات  إلى   1963
عام  البيضاء  الدار  في  الدموية 

بنبركة  اختطاف  ومــن   ،1965
السنة  في  باريس  في  وتصفيته 
االنقاب  محاولتي  إلــى  نفسها 
 1971 عامي  فــي  العسكريتني 

و1972((.
قــصــة صــعــود وأفـــــول نجم 
الجنرال أوفقير، يلخصها رؤوف 
كما يلي: ))ذاع صيت أوفقير في 
بنبركة،  قضية  خال  من  العالم 
حتى  يعتقد  من  هناك  مــازال  إذ 
املغربي  الداخلية  وزيــر  أن  اآلن 
قد  الدليمي،  العقيد  ومساعده، 
اختطفا وقتا بنبركة.. في نهاية 
الستينيات فرض الحسن الثاني 
أوفقير  بفضل  ــززه  ــ وع حكمه 
اليسار  سحق  حيث  والعسكر، 
املغربي، والح صراع جديد، وهذه 
أراد  وجنراالته.  امللك  بني  املــرة 
على  يتصرف  أن  الثاني  الحسن 
بينما  وثــرواتــه،  باملغرب  هــواه 
قوية،  سلطة  في  العسكر  رغــب 
يكف  ولم  نزيهة،  تكون  أن  على 
أوفقير، الذي لم يستطع امللك أن 
يفسده أبدا، عن تحذير امللك من 
واالبتزاز،  االنحراف واالختاس 
عن  وأبعده  امللك  أضعفه  حيث 
دون  السبل،  بكل  املوضوع  هذا 
أن يصغي إليه، وقد أدى التجاوز 
املتفشي،  والفساد  القانون  على 
وأساءا  الدولة  في  نهشا  اللذين 
مذبحة  إلـــى  الــعــرش،  لسمعة 
الــصــخــيــرات أثــنــاء املــحــاولــة 
 ،1971 يوليوز  فــي  االنقابية 
الثاني  الحسن  عــني  حــيــنــذاك، 
ــرا لــلــدفــاع وقــائــدا  أوفــقــيــر وزيـ
يغير  لــم  ولكنه  للجيش،  عاما 
سياسته في شيء، حيث تا ذلك 
مرعبة  حديدية  بيد  قاس  صراع 
لجيشه،  العام  والقائد  امللك  بني 
قدرتهما  يعاينان  الرجان  وأخذ 
فلمن  بــعــضــهــمــا،  ــان  ــبـ ــراقـ ويـ
ربيع  في  أوال..  الغلبة  ستكون 
1972، نجا أوفقير بأعجوبة من 
غشت   16 وفي  اغتيال،  محاولة 
استهدفت  نفسها،  السنة  مــن 
املــطــاردة  الجو  طــائــرات ســاح 
امللك  طــائــرة   »5 »إف  طــراز  مــن 
تلحق  بأن  وأمرتها  »البوينغ«، 
القنيطرة  قاعدة  في  وتحط  بها، 
أفلتت  الطائرة  ولكن  األمريكية، 
منها، في تلك الليلة من 16 و17 
قصر  فــي  أوفقير  أعــدم  غشت، 
الحسن  بحضور  الــصــخــيــرات 
الثاني، وقد حضر غداة املحاولة 
األكبر  املدبر  بصفته  االنقابية 
اليوم،  ذلك  ومنذ  املؤامرة،  لتلك 
الضطهاد  وعائلتي،  أنا  خضعنا 
أعمى وجائر، فقط ألن أمنا زوجة 
أوالده((..  ونحن  أوفقير  محمد 
هكذا تحدث رؤوف أوفقير، وهو 
مسلسل  عن  الحديث  في  يشرع 
بدأ  الذي  أوفقير  بعائلة  التنكيل 
بالسجن، وانتهى بالترامي على 

ثروة الجنرال وزوجته وأوالده.
 يتبع
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در�س من حياة �أوفقري.. كيف ت�سبب ف�ساد حميط 
�مللك يف حماولة �النقالب على �مللكية؟

نجل الجنرال أوفقري، 

رؤوف أوفقري رفقة 
شقيقته مليكة

الطائرة امللكية التي كان يقودها القباج وتظهر عليها 
أثار هجوم طائرات »إف 5« 



 كيف تقيمون حصيلة غرفة الصناعة 
التقليدية يف زمن ترؤسكم لها؟ 

صعيد  ــى  ــل ع ــول  ــقـ الـ يــمــكــن   
األداء،  تطوير  حاولنا  أننا  املنجزات، 
بحيث تطورت استراتيجية العمل من 
فكان  جهوية،  غرف  إلى  إقليمية  غرف 
البد من تطوير األداء، مثال على صعيد 
الرباط، تم توحيد الغرف بني غرفة سال 
وغرفة  القنيطرة  وغرفة  الرباط  وغرفة 
الغرفة  خلق  أجــل  مــن  الخميسات، 
امليزانية  تم رصد  وبالتالي،  الجهوية، 
تطوير  فرض  ما  وهــذا  موحد،  بشكل 
مجال العمل، وتطوير التظاهرات التي 
أصبحت تنظم بشكل كبير، وقد أصبح 
يعطي  الــجــهــوي  التقليدي  املــنــتــوج 
أنه جهوي، وعملنا  طابعا وطنيا رغم 
الجهوية  املعارض  تحديث  على  أيضا 
واالهتمام بمجال الزرابي، ونحن اليوم 
في النسخة الثالثة من املعرض الوطني 
املهمة  املعارض  من  يعد  الذي  للزربية 
مساهمة  يعرف  والـــذي  املــغــرب،  فــي 
شركاء من جميع الجهات، ألجل تبادل 
الخبرات والتعاون ملواجهة التحديات.

ــاذا عــن مــوضــوع االنــفــتــاح على   ومـ
املعارض خارج املغرب؟

 مع كامل األسف، التسويق على 
الصانع،  لدار  الخارج ممنوح  مستوى 
املجال  اقتحام هذا  في  نرغب  كنا  وقد 
دار  أن  وجــدنــا  أننا  غير  الــخــارجــي، 
في  وناجحة  مهتمة  أيضا  الصانع 
هذا العمل، وسجلت العديد من األرقام 

املهمة من ناحية املبيعات في الخارج، 
وتبادل  آخرين  فاعلني  لقاء  هو  واملهم 

الخبرات في امليدان.

 هناك من يعتبر أن املشاركة يف هكذا 
مــعــارض، يسبب يف هــدر وصـــرف أمــوال 

طائلة ليس إال، ما رأيكم؟
أسواقا  ليست  املــعــارض  هــذه   
لتبادل  مناسبات  هــي  بــل  للتجارة، 
الخبرات واالنفتاح على تجارب أخرى، 
التقليدية  بالصناعة  للتعريف  وأيضا 

املغربية ونسج عالقات دولية. 

 هل حقا هناك خبراء يف امليدان 
قدموا للمغرب من فرنسا أو أملانيا؟
بتجربة  قمنا  ــد  ق كــنــا   
سابقا في مدينتي الخميسات 
ــم، فــمــديــنــة  ــاسـ ــدي قـ ــيـ وسـ

بإنتاج  معروفة  الخميسات 
استقطبنا  وقــد  الــعــرعــار، 
الذين  فرنسا  مــن  خــبــراء 

ملدة  بتكوين  قاموا 
في  يوما   16

مــجــال 

النحت قاموا  في  وخــبــراء  العرعار، 
منتوجاتهم،  لتطوير  الصناع  بتكوين 
تطوير  من  التعاونيات  تمكنت  بحيث 
قمنا  قاسم  سيدي  ــي  وف مبيعاتها، 
الفخار  صناع  لفائدة  تكوينية  بدورة 
بدورهم  اســتــفــادوا  قــرويــة،  بمناطق 
من تكوين خبراء فرنسيني قدموا لهم 
إنتاجهم،  لتطوير  ودروســـا  نصائح 
التكوين  عملية  نواكب  دائما  فنحن 
ــقــدرة  لــدعــم الــصــنــاع وإعــطــائــهــم ال

لالعتماد على أنفسهم. 
من ناحية أخرى، قمنا بالتوقيع على 
اتفاقية مع الوزارة ومع غرفة املصادقة 
من  املكتسبة  املهارات  على 
مكنتنا  الفرنسية،  ليون 
شــواهــد  تسليم  مــن 
التقليديني  للصناع 
وهــذه  بــهــا،  معترف 
ــانــت في  الــتــجــربــة ك
بفرنسا،  األربعينات 
حـــيـــث وجـــــــدوا أن 
بــعــض الــصــنــاع 
يني  لتقليد ا

يتوفرون على مهارات عالية ومتفوقني 
على الصناع الذين درسوا في املعاهد، 
ــوزارة،  ــ ال مــع  لجنة  تكوين  وسيتم 
وتوزيع  امللفات  دراسة  على  لإلشراف 

الشواهد، وستكون سابقة في املغرب.

الــغــرفــة املتعلقة   مـــاذا عــن مــبــادرة 
باالهتمام بالسالمة املهنية وحتسني وتسهيل 

مجال العمل يف الصناعة التقليدية؟
لقد نظمنا دورات تكوينية لفائدة 
الصحية  الــســالمــة  حــول  املــوظــفــني، 
وكانت  البيئة،  على  الحفاظ  وحــول 
التجربة ناجحة وخالل السنة الحالية، 
سوف نقوم بحملة تكوينية حول طرق 
وسنحاول  الــحــالقــة،  آلالت  التعقيم 
مهنيي  تــســتــهــدف  دورات  تــنــظــيــم 
الزجاج،  قطاع  في  والعاملني  الخياطة 
الصحية  السالمة  على  الحفاظ  بهدف 

لهؤالء والسالمة البيئية.

 إلى أين وصل برنامج التدرج املهني 
الذي وضعته الغرفة؟

  في التدرج املهني، وصلنا اليوم 
اإلدارة،  وبجهود  مــتــدرج،   1100 لـــ 
نحاول  والــــوزارة،  الغرفة  وأعــضــاء 
املتدرجني  هــؤالء  مواكبة  على  العمل 
والعملية  شواهد،  إلعطائهم  ونسعى 
تسير بنجاح وفق كل املعايير، ونسعى 
للعمل  ــوزارة،  ــ ال مــع  بتنسيق  أيضا 
التدرج  إطار  الخدمات في  إدخال  على 
هناك  ألن  اإلنتاجية،  والحرف  املهني، 

إقباال للشباب الحرفي عليها.

قررنا  الــغــازيــة،  لألفرنة  بالنسبة 
وقد  البيئية،  املنظومة  في  إقحامها 
وقعنا اتفاقية شراكة مع كتابة الدولة 
املكلفة بالبيئة، ومع العماالت، ونحتاج 
مليزانية تصل لـ15 مليون درهم، لدعم 
كل شخص في صناعة الفخار لتغيير 
بأفرنة  واالستعانة  االشتغال  طريقة 
 80 غازية، وقد قمنا بتدعيمهم بنسبة 
الطور  في  نحن  للـه  والحمد  باملائة، 
بتكلفة  أفرنة   8 أنجزنا  أننا  إذ  األول، 

4 ماليني درهم.

  كيف تتمكن الصناعة التقليدية من 
الصمود يف وجه السلع املتدفقة من الصني 

وغيرها من الدول؟
الدخول  عــدم  أفضل  شخصيا،   
لدينا  البلدان  فهذه  املوضوع،  هذا  في 
أي  ونحترم  سياسية،  اتفاقيات  معها 
كما  التقليدية،  بالصناعة  تقوم  دولــة 
املغربية،  املنتوجات  يحترمون  أنهم 
في  نــكــون  أن  نتمنى  جهتنا،  ومـــن 
يحاولون  ألنهم  الــدول،  تلك  مستوى 
ليس  والتقليد  منتجاتنا،  تقليد بعض 
له تأثير عميق على املنتجات التقليدية 
الجمارك  في  خلية  وهناك  املغربية، 
خارجي  منتوج  أي  نقل  على  تشرف 
إلى املختبر، وإذا كانت فيه املواصفات 
يسمح  املواطن،  منها  يتضرر  ال  التي 
لهذه  يمكن  ال  وبالتالي،  بالدخول،  له 
املنتجات األجنبية أن تنافس الصناعة 
االتفـاقيات  نـحــترم  لـهذا  الـمغربـية، 

مع الدولة. 

رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة الرباط لجريدة »األسبوع«:

ال�سناعة التقليدية مورد رزق لأكرث من �سبعة ماليني مغربي
عندما يتم التطرق لموضوع الصناعة التقليدية في بلدنا، فإن األمر يتجاوز الحديث عن رافد اقتصادي بمواصفات معينة إلى الحديث عن مجال يعكس 

بوضوح تاريخ أمة وتراثها المتجذر في التاريخ اإلنساني، إذ النظر إلى منتوجات هذا القطاع المقاوم ومسار تطوره، ال يمكن فصله البتة عن مسار التطور 
الذي عرفه المجتمع المغربي عموما.

ومن المعلوم أن اإلنتاج الحرفي التقليدي كان يستجيب لالحتياجات األساسية للمجتمع، وكان إلى حد بعيد مندمجا في النظام االقتصادي للبالد، غير 
أنه مع سياسة االنفتاح على الصناعات الخارجية الحديثة، واعتماد آليات ووسائل إنتاج رأسمالية، أثرت كل هذه العوامل على هيكلة الصناعة التقليدية 

الوطنية وصبغتها بالحمولة الثقافية أكثر من كونها نشاطا اقتصاديا يستلزم استثمارات إنتاجية.
ولمزيد من التوضيح وتسليط الضوء»على واقع ومشاكل هذا القطاع، كان لنا لقاء مع عبد الرحيم الزمزامي، رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة 

الرباط سال القنيطرة، الذي خص جريدة »األسبوع« باللقاء التالي:
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ــة  اآلون فــي  البنكي  القطاع  يعيش 
األخيرة، حالة من املد والجزر، ومنافسة 
بهدف  البنكية،  املؤسسات  بني  شرسة 
األسد  حصة  على  والحصول  الهيمنة 
من السوق الوطنية، في ظل معدل نمو 
االعتمادات  مستوى  على  سريع  غير 
والودائع، وكذا نسب الفائدة التي عرفت 
في  مثيل  له  يسبق  لم  هبوطا  بدورها 

تاريخ املؤسسات البنكية املغربية.
وفيما يتعلق باألنشطة التجارية التي 
تعتمد عليها املؤسسات البنكية التسعة، 
بما في ذلك البريد بنك، فقد عرفت زيادة 
مليار   178 يعادل  ما  أي   ،%  3 بنسبة 
في   % و5   ،2018 سنة  برسم  درهــم 
 % و11   ،2017 سنة  من  الفترة  نفس 
 2018 أن سنتي  يفيد  بما   ،2016 سنة 

و2019 سجلتا أعلى وتيرة هبوط. 
التجاري  احتل  القائمة،  نفس  وفي 
بالبنك  متبوعا  األولى،  املرتبة  بنك  وفا 
بنسبة  الخارجية  للتجارة  املــغــربــي 
الــســوق  حــصــة  ويــتــقــاســمــان   ،%  26
تمكن  حيث  الـــودائـــع،  مــن   %  49 ـــ  ب
مكاسب،  تحقيق  من  بنك  وفا  التجاري 
املوارد  مستوى  على  الالئحة  بتصدره 
املعدل  جعل  الذي  الشيء  واالعتمادات، 
العام يرتفع بنسبة 3 %، أي ما يعادل 
انتعاشا  663 مليار درهم، محققا بذلك 

مقارنة مع سنتي 2016 و2017.
الهيمنة  سباق  وفي  أخرى،  جهة  من 
الثالثي  يستحوذ  املالية،  السوق  على 
املغربي  والبنك  بنك  ــا  وف الــتــجــاري: 
للتجارة ثم البنك الشعبي، على 60 % 
من املعدل العام، الشيء الذي جعل هذا 
الثالثي يرسم خارطة الطريق للسياسة 
املالية بشكل أو بآخر، وفي هذا الصدد 
قائال،  االقتصاديني  الخبراء  أحد  يعلق 
على  تطغى  التي  العارمة  الفوضى  أن 

القاسية،  الــعــروض  وطبيعة  الــســوق 
أخرى  بنكية  ملؤسسات  الفرصة  أتاحت 
ومؤثرات  انعكاسات  لتستغل  منافسة، 
وعلى  لفائدتها،  وتوظفها  الفوضى  تلك 
سبيل املثال ال الحصر، البنك السياحي، 
في  ــادات  زيـ يحقق  أن  استطاع  ــذي  ال
بنهجه  املــائــة  فــي   5 بنسبة  ــع  ــودائ ال
ــرأة،  واملـ الشباب  استقطاب  سياسة 
استطاعت  ــزات،  ــحــف امل غــيــاب  ورغـــم 
هذه  أمــام  تصمد  أن  املؤسسات  بعض 
االختالالت، مثل مصرف املغرب والبنك 
اللذين  الخارجية،  للتجارة  املغربي 
توازنهما  على  يحافظا  أن  استطاعا 
بالقرض  متبوعني  باملائة،   6 بنسبة 
والشركة  باملائة   10 بنسبة  الفالحي 

العامة بنسبة 9 باملائة.
الوطنية  الشركة  تستمر  املقابل،  في 
في  »املــدى«  باسم  املعروفة  لالستثمار 
طيلة  نقاط  سبعة  بفقدانها  الهبوط، 
 ،2018 إلــى   2015 من  املمتدة  الفترة 
في الوقت الذي نجد فيه البنك املغربي 
انخفاضا  يسجل  الخارجية  للتجارة 
نسبيا بـ 3 نقاط، أي ما يعادل 17 %، 
وفي هذا اإلطار، يقول خبير اقتصادي، 
لالستثمار  الوطنية  الشركة  فــرع  أن 
عن  وأبــان  نوعية  قفزة  )املــدى(، سجل 
االعــتــمــادات  مستوى  على  شــراســتــه 
مستوى  على  ملحوظ  بارتفاع  النقدية، 
املــائــة،  فــي   17 بنسبة  الــعــام  املــعــدل 
مع  مقارنة  درهم،  مليار   54 يعادل  بما 
لم  التي  البنكية  املؤسسات  مجموع 
تتجاوز 6 في املائة، علما أنها تقاسمت 

نفس النسبة السنة املاضية.
مـــن جــهــة أخـــــرى، نــجــد مــؤســســة 
األولى  املرتبة  تحتل  بنك  وفا  التجاري 
معدل  في  البنكية  املؤسسات  الئحة  في 
سالفة  الشرسة  املنافسة  رغــم  النمو، 

الذكر، حيث أن املعدل العام عرف زيادة 
 663 يعادل  بما  املــائــة،  في   3 بنسبة 
مليار درهم، مما يجسد زيادة مقارنة مع 

السنتني املاضيتني.
البنك  هذه املعطيات، وأخرى، جعلت 
والبنك  الخارجية  للتجارة  املغربي 
الشعبي يفقدان 10 باملائة، أي ما يعادل 
ما  أي  املــائــة،  في  و5  درهــم  مليار   33
يعادل 25 مليار درهم، وعلى ضوء هذه 
السياحي،  البنك  نجم  سطع  البيانات 
الذي نجح في الرفع من معدل النمو إلى 

16 باملائة بما يعادل 6.6 ماليير درهم.
هذا  نجاح  أسباب  الخبراء  ويرجع 
بها  قامت  التي  املجهودات  إلى  البنك، 
إلى  إضافة  الهيكلة،  إعــادة  في  ــه  إدارت
تمركزه كبنك عاملي، كما أنه يستمد قوته 
العمالء  ونوعية  الخاص  القطاع  من 

الذين يتعامل معهم. 
املؤسسات  بباقي  يتعلق  فيما  أمــا 
في  إذ  تفاوتات،  سجلت  فقد  البنكية، 
املغربي  البنك  فيه  يسجل  الذي  الوقت 

بنسبة  انخفاضا  الخارجية  للتجارة 
12 مليار درهم،  املائة بما يعادل  5 في 
العامة  والشركة  املغرب  مصرف  يحقق 
يعادل  ما  أي  املائة،  في   6 بنسبة  ربحا 
الــدرهــم  مليار  و19  درهـــم  مليار   14
بالنسبة للشركة العامة، ويعلق الخبراء 
عندما  تحقيقها  يكمن  األربــاح  هذه  أن 
على  يتوفر  ال  الـــذي  البنك  يستغني 
السيولة الكافية، عن التمويالت التي ال 

ترجع له باملردودية.
والتفاوتات  االستقرار  عدم  ظل  في 
شرسة  املنافسة  دائما  تبقى  الحاصلة، 
في  أنه  حيث  العقاري،  التمويل  حول 
وفا  التجاري  يستحوذ  الــصــدد،  هــذا 
بـ  العام  املعدل  بنك على ما يقارب ثلث 
223 مليار درهم، الذي يسجل به تفوقا 
ملموسا على خصومه في القطاع بنسبة 
نقطتني  بمعدل  باملائة، وانخفاضا   3
يرجع  والسبب   ،2017 مع سنة  مقارنة 
رغم  الطلب،  وتراجع  العرض  وفرة  إلى 
للتمويالت،  مالئمة  كانت  الظروف  أن 

تـوازنـه  عـلـى  حـافـظ  هـذا  أنـه  علما 
ينطبق على جميع  مليارا، وهذا   40 بـ 
املثال  سبيل  فعلى  البنكية،  املؤسسات 
الشعبي  البنك  استطاع  الحصر،  ال 
 27 يعادل  بما  املائة  في   4 ينتزع  أن 
من  كل  حافظت  حني  في  درهــم،  مليار 
الشركة العامة ومصرف املغرب والبنك 
 3 النمو:  معدل  نفس  على  السياحي 
باملائة، و5 باملائة و2 في املائة، مع ربح 

بعض النقاط في السوق. 
وفي هذا الصدد، تكشف التقارير أن 
اهتماماته  كل  يوجه  السياحي  البنك 
في تمويل املقاوالت التي جعلته يحقق 
معدل نمو داخلي بنسبة 63 باملائة، أي 
الوقت  في  درهم،  4.2 ماليير  يعادل  ما 
الذي نجد فيه معدل النمو ال يتجاوز 3 

باملائة بما يعادل 175 مليار درهم.
أمام إشكاالت بطء الوضع االقتصادي 
املــؤســســات  بــعــض  فضلت  ــد،  ــزاي ــت امل
عملية  عــن  نسبيا  الــتــراجــع  البنكية 
التمويل العقاري، في مقدمتها التجاري 
وفا بنك، الذي اكتفى في املجال بمعدل 
نمو يقدر بـ5 باملائة بما يعادل 66 مليار 
سنة  باملائة   10 ارتــفــاع  مقابل  درهــم 
2017، متبوعا بالبنك املغربي للتجارة 
الخارجية، الذي سجل هبوطا بنسبة 2 
باملائة بما يعادل 22 مليار درهم مقابل 
17 باملائة حققه سنة  معدل نمو وصل 

     .2017
املــؤســســات  بــالــذكــر، أن  والــجــديــر 
الفرنسية،  األموال  رؤوس  ذات  البنكية 
مهددة بانخفاض معدالت النمو، بنسبة 
3 باملائة، ويتعلق األمر بالبنك املغربي 
للتجارة الخارجية بما يعادل 9 ماليير 
 6 بـ  درهم، و15 باملائة ملصرف املغرب 
1 في  بـ  العامة  ماليير درهم، والشركة 

املائة بما يعادل 18 مليار درهم.

تقارير تفيد اأن املوؤ�س�سات البنكية املغربية املدعومة باأ�سهم فرن�سية مهددة بانخفا�ض معدلت منوها

الزمزامي



املنظمة  الجمعية  على  يطبق  هــل  نتساءل: 
ملهرجان »موازين« قانون تنظيم الحفالت الجاري 
به العمل والذي هو من اختصاص مرفق حكومي ال 
عالقة له بوزارة الداخلية أو الوالية، هو املسؤول 
إذا  وخصوصا  حفل،  أي  رفض  أو  ترخيص  عن 
كان خارج القاعات، ألن أي قرار ترخيص من ذلك 
حكومية،  لجنة  في  تداوله  بعد  الحكومي  املرفق 
يخضع إلى شرط اقتطاع نسبة مائوية من مداخيل 
إذا كان الحفل مؤدى عنه مع تحديد  التذاكر  بيع 

املستفيدين: الدولة أو عمل خيري.
وتبقى مبادرة »موازين«، من صنف دبلوماسية 
الفن الراقي، الذي له مكانته في الساحة السياسية 
العاملية إلى جانب دبلوماسية األلعاب الرياضية، 
مثل ماراطون الرمال وسباق السيارات والدراجات 
نجاحه(  )بعد  ويمكن  اململكة،  جنوب  في  النارية 
كانت  كبرى،  دول  تحاول  الذي  »موازين«  إضافة 
عندها  نسخه  مثله،  عن  وتنهى  تحّرم  باألمس 
بعدما تأكد لها بأنه مفتاح دخول قلوب املجتمعات 
في  وانخراطها  شعوبها  رقي  وشهادة  الغربية، 
مختلف  مع  والتمازج  والتسامح  الفكري  التحرر 

شرائح املجتمعات.
فعلى املنظمني وهم »يشحنون« أسبوعا بأعمال 
فنية عاملية ويتركون الساحة قاحلة طيلة سنة، أن 
يحافظوا على أسبوع املهرجان، ويبرمجوا نشاطا 
حاضرا  الراقي  الفن  ليبقى  الشهر،  في  مرة  فنيا 
عليه  فقط مرة واحدة ويسدل  السنة وليس  طيلة 
الستار ومعه النسيان، وليهيئوا »األدوار« للمسرح 

الكبير املنتظر.
هكذا نريد أن يحترم »موازين« القانون، ويتجاوز 
الغناء والرقص واآلهات و»السيلفيات« إلى تركيز 
دبلوماسية الفن، ومن خالله نحمله رسائل شعب 
دبلوماسية  عجزت  بعدما  العالم،  شعوب  كل  إلى 
حرب  إلى  تحولت  بل  ذلك،  تحقيق  عن  املنتخبني 
ضروس »تقضم« املتعاركني املتناحرين على ثروات 
وسياحتها  وكرمها  األســفــار  وعلى  املواطنني، 
وكأنهم  بهم  تحلق  طائرات  وركوب  وتعويضاتها 
ضاربني  مسرورين،  فرحني  األطفال  »زعلولة«  في 

مصلحة الوطن بعرض الحائط.

دبلوما�سية

 الفن تزعزع 

دبلوما�سية املنتخبني

 بقلم: بوشعيب اإلدريسي

 / الثالثة  الفقرة  مــن  الخامس  املــحــور  فــي    ❐
»إنشاء  تقرر  امللكي،  املشروع  من  الرابعة  النقطة 
فيه  الذي حارت  الشيء  بالحافالت«،  ممرات خاصة 
لها  املفوض  الشركة  ومعها  العاصمة  مجالس  كل 
فـ»خرجوا  باملوضوع،  مهندسيها  كلفت  والتي  ذلك، 
إلغاؤها، ولكن  القبور« التي فضحناها فتم  بشوهة 
العجز  مسؤوليات  يتحمل  ومن  نفقاتها؟  يؤدي  من 
والتأخير في إخراج هذه املمرات العادية جدا، التي 
حيرت السياسيني والتقنيني، وربما »يدفعونها« إلى 
شركة أخرى للدراسات لـ»حلها« وهي التي لو تكلف 

بها عمال اإلنعاش، ألبدعوا فيها؟ 

❐ بعد تأكيد »لعب الدراري« من منتخبي الجماعة خالل 
دورة ماي التي أعلنت دورة »بيضاء«، وبناء على املادة 33 
من قانون الجماعات التي تنص على: ))يعقد مجلس الجماعة 
أثناء ثالث دورات في السنة خالل أشهر:  وجوبا، جلساته 
فبراير وماي وأكتوبر((، يستمر منتخبونا في عطلة مؤداة مع 
املحافظة على االمتيازات من جيوب الرباطيني من شهر فبراير 
إلى شهر أكتوبر.. فمن سيواجه مشاكل االمتحانات الدراسية 
والدخول  الصيفية  والعطلة  األعياد  وتبعات  أصنافها  بكل 
املدرسي والجامعي؟ منتخبونا في عطلة، فال داعي للسرعة. 

❐ هلل يذكر بخير أول وآخر خليفة لعامل الرباط 
خلد  الــذي  العلوي،  املهدي  مــوالي  السبعينات،  في 
الخامس  محمد  بشارع  نــافــورات   3 ببناء  ــروره  م
بتعاون مع املجتمع املدني الذي انخرط في التطوع 
تلك  اليوم  تمويله.  ومن  املوازية،  واألنشطة  للبناء 
اليتيمة جامدة وكأنها مجرد حفر تجمع  النافورات 
الناموس و»أحزابه« و»الطوبات« و»لجانها«.. وأين؟ 
أمام البرملان. فلو أن كل مقاطعة خصصت نفقات كراء 
سياراتها وشراء بنزينها وزيوتها وقطع غيارها ملثل 
هذه املنشآت، لتمكنت سنويا من بناء أفخم النافورات 

في تراب مقاطعتها. 

❐ بوجندار عائلة رباطية، قد يكون االسم على قبيلة من 
إقليم آسفي، وهذه العائلة الرباطية أنجبت علماء كبار، وما 
تسمية درب باملدينة العتيقة بـ»درب بوجندار« إال دليال على 
حول  املؤرخون  اختلف  وقد  الرباطي،  املجتمع  في  مكانتها 
جذورها، فمنهم من يقول بأنها من أصول أندلسية ويستدلون 
األندلسي،  بوجندار  اسم  تحت  فاس  مدينة  في  منها  بفرع 
بينما مؤرخ رباطي مرموق من عائلة بوجندار، يؤكد في كتاب: 
»مقدمة الفاتح« بأن عائلته من أصل صحراوي، وبالضبط من 

الساقية الحمراء.

شهادة من الرائد األستاذ الباحث محمد الهريم 
في شأن النهضة العلمية التي ساهمت بها مساجد 
وزوايا مدينة الرباط، وجاءت هذه الشهادة ضمن 
عرض قيم شارك به في الندوة العلمية التكريمية 
بتاريخ 11 ماي 2001، ودونت في كتاب: »العالمة 
حكم«،  أحمد  بن  محمد  الفقيه  الوطني  القاضي 
والزوايا:  املساجد  كانت   ...(( فيها:  جاء  ومما 
املسجد األعظم، ومسجد الناصرية، ومسجد موالي 
القوس،  زنقة  ومسجد  القبة،  ومسجد  سليمان، 
ومسجد دينية، ومسجد سيدي العكاري، ومسجد 
املختارية،  والزاوية  قاسم،  ومسجد سيدي  تليلو، 
ــضــاوي،  ــرا، ومــســجــد ســيــدي ال ــ ومــســجــد األوبـ
املجالس  هذه  كراسي  مألت  وقد  الباشا،  ومسجد 
العلمية في هذه الفترة املجيدة، طبقات من العلماء 
األجالء، منهم املفسرون لكتاب هلل، ومنهم الحفاظ 
ومنهم  وسلم،  عليه  هلل  صلى  هلل  رسول  لحديث 
من  والفنون  العلوم  مختلف  وفي  ماهرون  علماء 
العلماء  هــؤالء  ومــن  وأدب،  وأصــول  وفقه  نحو 
والشيخ  الحسني،  بــن  املــدنــي  سيدي  ــالء،  األجـ
وسيدي  الروندة،  محمد  والسيد  الدكالي،  شعيب 
الرحمان  عبد  والسيد  العلوي،  العربي  بن  محمد 
والسيد  الــبــدراوي،  أحمد  ومــوالي  الشفشاوني، 
عبد الرحمان الغريسي، والسيد محمد بنعبد هلل، 
الواحد  عبد  والسيد  الجراري،  هلل  عبد  والسيد 
والسيد  الــشــرقــاوي،  أحمد  والسيد  هلل،  بنعبد 
الصديق العوفير، والسيد محمد الرغاي، والسيد 
والسيد  العبدي،  محمد  والسيد  الحاجي،  قاسم 

محمد الباشا(( انتهى.
فهذه النهضة العلمية التي كان ميدانها مساجد 
ال  فيه  يكن  لم  وقت  في  كانت  وزوايــاهــا،  الرباط 
كليات وال معاهد، فال غرابة أن تسترجع العاصمة 

مكانتها الالئقة بها كعاصمة للثقافة والفنون.

محمد  امللك  له،  للمغفور  تاريخية  صورة 
ظهور  أول  في  روحــه،  هلل  قــدس  الخامس 
املنفى،  من  عودته  بعد  الرباط  بشوارع  له 
ويظهر في الصورة »أقصى اليسار« املرحوم 
مؤسسي  من  وهو  الرباطي،  عليوة  محمد 
األمن الوطني في اململكة والذي تخرج على 

يديه أول فوج لألمنيني في الرباط.
رحم هلل جميع من في الصورة وجزاهم 
وقد  وشعبهم،  بلدهم  خــدمــة  على  خــيــرا 
والتضحيات  الجليلة  أعمالهم  جعلتهم 
الجسيمة التي قدموها لوطننا، من الخالدين 

في قلوبنا.

رقم  التنظيمي  القانون 
بالعماالت  املتعلق   112-14
يقصد  ونعتقده  واألقاليم 
ــاالت  ــمـ ــعـ ــــس« الـ ــال ــ ــج ــ »م
واألقـــالـــيـــم املـــكـــونـــة من 
الــعــمــاالت  أمـــا  منتخبني، 
إدارات  فــهــي  واألقـــالـــيـــم، 
ــة تــخــضــع لــــوزارة  ــي ــراب ت

الداخلية.
ــون  ــان ــق ــى ال ــ ــعـــود إل ونـ
إلى  الذي يستند  التنظيمي 
الدستور  من   146 الفصل 
املجالس  تلك  مهام  لتحديد 
واألقاليم،  العماالت  وليس 
عمالة  مجلس  عند  فتتوقف 
العاصمة على مدينة بجماعة 
للقانون  تخضع  ــدة  ــ واح
 113-14 رقــم  التنظيمي 
بالجماعات،  يتعلق  ــذي  ال
املدينة  بــاملــنــاســبــة،  وهـــي 
بخالف  بــعــمــالــة  ــدة  ــري ــف ال
واألقاليم  الــعــمــاالت  بــاقــي 

التي تضم مدنا وقرى مثل 
مدينة سال والدار البيضاء 
القنيطرة  أو  كعمالتني، 

والخميسات كإقليمني.
املشرع  استثنى  فلماذا 
باقي  خاصية  من  الــربــاط 
ــيــم؟ ألن  الــعــمــاالت واألقــال
اململكة،  عاصمة  ــاط  ــرب ال
متميزة  تكون  أن  و»يجب« 
ــدودة  ــ ــح ــ ومــحــصــنــة وم
الحالة،  هذه  وفي  التراب، 
يعترف لها املشرع بمكانتها 
والدبلوماسية  السياسية 
ــة  ــي ــم ــل ــع ــة وال ــيـ ــكـ ــلـ واملـ
هذه  وربــمــا  والتاريخية، 
ــات هـــي الــتــي  ــي ــســؤول امل
»أوحت« باستئناف مجلس 
العمالة عندما كانت عمالة 
القنيطرة  من  تمتد  الرباط 
تقلصت  ثم  بوزنيقة،  إلــى 
الصخيرات،  إلــى  سال  من 
ــدود  ــحـ ــف فـــي الـ ــوق ــت ــت ل

الرباط  ملـديـنة  الـتـرابـيـة 
بـ 117 كلم، وداخل جماعة 
مقاطعات،   5 بـــ  منتخبة 
مكان  ال  الحالة،  هذه  وفي 
اإلقليم،  أو  العمالة  ملجلس 
التي  هي  »العاصمة«  ألن 
الترابي  الــوضــع  فــرضــت 
»غيرها«،  وليس  الحالي 
يسـتـوجـب  ــتــالــي،  وبــال
إلـغـاء املجلس - الفائض- 
ــي 6  ــوالـ ــه حـ ــت ــي ــزان ــي وم
مليون،  و500  مــلــيــارات 
و»اســـتـــبـــدالـــه« بــقــانــون 
العاصمة  لجماعة  خــاص 
 1960 سنة  منذ  كــان  كما 

إلى حدود التسعينات.
وجلهم  فــالــربــاطــيــون، 
سياسيون،  أكــاديــمــيــون 
املجالس  تخمة  في  يــرون 
لــألحــزاب  ترضية  مــجــرد 
مصالح  لــخــدمــة  ــس  ــي ول

السكان.  

العاصمة بعمالة واحدة و»رأسين« للجماعة

حـرب الكـراسـي فـي العـاصـمـة 

جمل�سان كبريان مبوارد مهمة لـ»تر�سية االأحزاب« ال غري؟

كراسي  غربية  عاصمة  صممت 
أفكار  شكل  على  سكانها  استراحة 
بلديتها  وشــعــار  كــرمــز  أقـــالم،  فــي 
الثقافة  مفهوم  لترسيخ  )الصورة(، 
املجتمع  فــي  وغرسها  االجتماعية 
ــوان  ــأل وب كــراســيــهــا  ــادرة  ــب م بمثل 
مدروسة حتى ال تخدش مزاج الناس. 
بأكملها،  العاصمة  فــي  وعندنا 
الحديد،  من  كراسي  ستة  أو  خمسة 
بــلــون قــاتــم و»مـــزيـــنـــة« بــالــصــدإ 
تمزيق  إليها  »الجئ«  لكل  و»تضمن« 
سرواله، وهي بذلك تعكس وبالدليل، 
واملجلس  الجماعة  »عباقرة«  تخلف 
واملقاطعات  ينش،  وال  يهش  ال  الذي 

والجهة.
التي  املــجــالــس،  هــذه  ــر  ذك وعلى 
مستمرة  حروب  في  تعيش  لوحدها 
لها  تبيض  ــتــي  ال ــكــراســي  ال عــلــى 
التعويضات والسيارات واالمتيازات 
ــة  ــعـ ــا، ووزيـ ــهـ لـ ــي ال حـــصـــر  ــتـ الـ
والصفقات  والشركات  التفويضات 
ال  أصبحت  قــد  فهي  والتوظيفات، 
بني  االنقالبات  تنظيم  إال  لها  شغل 
»الغنيمة  على  للحصول  أعضائها 

االنتخابية«.
ــره«  »ك كله  الشعب  ــأن  ب ونعتقد 

مدنه وسلطاته  بمستقبل  اللعب  هذا 
»الالعبني«  عند  وأصــبــح  ــه،  وأمــوال
يــعــبــر عـــن غضبه  ــرد مــتــفــرج  ــج م
هذا  إن  »اللهم  ترديد  أو  بالصفير 
هو  الشعب  أن  والـــواقـــع،  مــنــكــر«، 
هذه  ويستعمل  اللعبة،  وحكم  سيد 

نهاية  عن  لإلعالن  »صفارته«  املــرة 
على  األحــزاب  فصلته  بقانون  اللعب 
مقاسها، وأدرجت فيه كل ما يوافقها، 
وأغفلت ومن معها، الشعب: صاحب 
إذن  فالبد  والتقرير،  األصــوات  قوة 
القانون  فصول  كل  كتابة  إعــادة  من 

ــزاب  األحـ ــراك  إشــ دون  االنــتــخــابــي 
أن تكون حكما  برمتها، ألنه ال يمكن 
ستنفذ  التي  هي  مــادامــت  وخصما 
بينها  فيما  وستتبارى  القانون،  ذلك 
الشعب،  أمــام  برامجها  لـ»تحقيق« 
القانون  وضــع  الشعب  على  لــذلــك 
إذا  راضيا  وسيكون  يخدمه،  الــذي 
املجلس  إلــى  املهمة  هــذه  أســنــدت 
جماعي  ميثاق  لوضع  الــدســتــوري 
املنتخبني  على  شروطه  يحدد  جديد 
ــزاءات إذا  ــ ــزاب، ويــفــرض ج ــ واألحـ
يخضعون  كما  بالتزاماتهم،  أخلوا 
لحرمانهم من سلطات الشعب إذا لم 
يشارك في االنتخابات أزيد من 50 % 
من املسجلني في القائمة االنتخابية، 
 %  50 وفوق  السلطات،  إلى  لتعود 
سيادة  له  فاملجلس  املشاركني،  من 
على كل املدينة، وبينما املشاركون في 
العاصمة  في  يتعدون  ال  االنتخابات 
يــصــولــون  واملــنــتــخــبــون   ،%  20
فهذا  فرحون،  وبفشلهم  ويجولون، 
الشعب  يقترحه  ــذي  ال التحدي  هو 
وإنعاش  الجماعي  العمل  لتخليق 
نصف  أن  علما  السياسي،  النشاط 
في  مسجلني  غير  العاصمة  سكان 

اللوائح االنتخابية.

أسرار العاصمة

لن تهداأ اإال ب�سن قانون انتخابي من »حمربة« ال�سعب ولي�س من وحي االأحزاب
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السياسية  الــصــراعــات  بعد 
وحروب البيانات والبالغات بني 
لحزب  املنتمية  الجماعة  رئاسة 
العدالة والتنمية وأحزاب أخرى، 
مدينة  وقعها  على  تعيش  التي 
املسؤولون  يتمكن  لم  شفشاون، 
وعودهم  تنفيذ  من  الجماعة  عن 
تعيش  الــتــي  املنطقة  لساكنة 
بسبب  والــتــهــمــيــش،  اإلقــصــاء 
ــرامــج اإلصــالحــيــة  ــب انــعــدام ال
مدينة  أن  علما  والــتــنــمــويــة، 
اقتصادها  في  تعتمد  شفشاون 
السياحي  املــجــال  على  املحلي 
وهما  التقليدية،  والــصــنــاعــة 
تراجعا  عرفا  اللذان  القطاعان 

كبيرا في اآلونة األخيرة.
فيه  كانت  الــذي  الــوقــت  ففي 
الجماعة  تحرك  تنتظر  الساكنة 
ــجــاز  واملــجــلــس اإلقــلــيــمــي وإن

املشاريع التي سبق لهم أن وعدوا 
حمالتهم  خــالل  بها  الساكنة 

على  ذلك  يتحقق  لم  االنتخابية، 
أرض الواقع رغم أن فترة توليهم 

تدبير شؤون املدينة أشرفت على 
االنتهاء، قام رئيس الجماعة رفقة 
مقبرة  بــزيــارة  موظفيه،  بعض 
»سيدي أحمد الوافي« املتواجدة 
من  العتيقة،  املــديــنــة  بــمــدخــل 
من  عانت  بعدما  إصالحها  أجل 
اإلهمال واالمباالة الشيء الكثير.
واستغرب العديد من املواطنني 
رئيس  بها  قــام  التي  للمبادرة 
الجماعة بتركه املواطنني األحياء 
الحاجة  أمـــس  ــي  ف ــم  ه ــن  ــذي ال
تغيب  التي  املشاريع  من  للعديد 
باستغالل  وقيامه  املنطقة،  عن 
واملتجلية  السكان  ضعف  نقطة 
ــل ذلك  ــرام املــقــابــر، وك فــي احــت
حسب الساكنة، من أجل التغطية 
على الفشل الذي أبان عنه حزب 
بلدية  يترأس  الــذي  »املصباح« 

شفشاون.  

خالل كل فصل صيف، يتم التهام 
الفنيدق،  ـ  املضيق  عمالة  شواطئ 
ــات »مــدجــجــة«  ــرف عــصــاب مـــن طـ
يتم  حيث  ــكــراســي،  وال بــاملــظــالت 
وحــرمــان  معينة  لفئات  ــا  ــراؤه ك
االستجمام  من  البسطاء  املواطنني 
بعد  إال  الشاطئ،  على  والجلوس 
 30 من  تبتدئ  مالية  مبالغ  تأدية 

إلى 50 درهما.
ووفوجئت ساكنة هذه الشواطئ، 
ــزوار  ال من  العديد  جانبهم  ــى  وإل
أجل  مــن  املدينة  يقصدون  الــذيــن 
ورماله،  البحر  بمياه  االستمتاع 
يبسطون  الذين  األشخاص  ببعض 
الــشــواطــئ  هـــذه  عــلــى  سيطرتهم 

من  يختلف  ماديا  مقابال  ويطلبون 
هذا  ويحدث  آلخر،  شخص 
السلطات  تغاضي  ظل  في 
املعنية عن املوضوع، حتى 
طموحات  مساعي  صارت 
لتصل  تتوقف،  ال  هــؤالء 
املواطنني  تهديد  حد  إلى 
كراء  عن  يمتنعون  الذين 
املـــظـــالت والـــكـــراســـي، 
واالعــــــتــــــداء عــلــيــهــم 
أو  البيضاء  باألسلحة 

والحديدية  الخشبية  بالعصي 
والحجارة.

فإن  »األسبوع«،  مصادر  وحسب 
هي  للمضيق،  الترابية  الجماعة 

املسؤولة عن الفوضى والعشوائية 
التي تعرفها الشواطئ التابعة لها، 
ــب مــا  ــسـ حـ

أكده البالغ الصادر 
ــذي  وال )الــوثــيــقــة(  الجماعة  عــن 
الذين يريدون االستفادة  يطلب من 

 2019 لسنة  الصيفية  الرخص  من 
مــن أجــل احــتــالل الــشــواطــئ، أن 
يقدموا طلباتهم للجماعة، وهذا ما 
وزوار  الساكنة  اعتبرته 
اعتداءا  الشواطئ،  هذه 
في  املــواطــنــني  حــق  على 
ــن األمــاكــن  ــادة م ــف االســت
مضايقات  دون  العمومية 
واســتــفــزازات مــن الــذيــن 

يحتلون هذه الشواطئ.
فــهــل تــتــحــرك الــعــمــالــة 
هذا  لــوقــف  الجهة  ــة  وواليـ
العبث، كما وصفه العديد من 
التي  الشمال،  بشواطئ  املواطنني 
يبدو أنها تحولت إلى ملك خاص؟ 

تفويت ال�ضواطئ لـ»البلطجية« من طرف جماعة امل�ضيق
هنا يكمن الخلل أيها المصطافون

 عزيز الفاطمي
تتضارب اآلراء وتختلف التفاسير 
وتتنوع القراءات في صفوف الشارع 
تنظيم حمالت  أسباب  عن  املراكشي 
أمنية جد مكثفة خالل شهر رمضان 
املــنــصــرم، إذ هــنــاك مــن ربــط هذه 
الذي  اإلجــرامــي  بالحدث  الحمالت 
اإلطــار  املــديــوري،  الحاج  استهدف 
امللك  املرحوم  1 في عهد  رقم  األمني 
أهبة  على  وهــو  الــثــانــي،  الحسن 
عالل  بشارع  األنوار  ملسجد  الدخول 
الجمعة،   صــالة  أداء  قصد  الفاسي 
موضوع  إلــى  الحادث  تحول  حيث 
ومـــادة  ووطــنــيــا،  محليا  الــســاعــة 
ما  خلفت  القضية  دسمة.  إعالمية 
خلفت من تفاسير وتعاليق واألبحاث 
الزالت مستمرة من أجل الوصول إلى 
العملية  لهذه  املدبر  والعقل  الجناة 
األجهزة  حيث  والعميقة،  الفريدة 
األمنية تسابق الزمن وتحكم قبضتها 
من  والدخول  الخروج  عمليات  على 
جد  أمنية  ســدود  عبر  املدينة  وإلــى 
مشددة، فالشخص املستهدف في هذه 
ومسؤولية،  مكانة  صاحب  النازلة 
هــذا مــن جــهــة، ومــن جهة أخــرى، 
بــاملــوازاة  األمنية  السلطات  تشن 
باألساس  تستهدف  حملة  ذلــك،  مع 
أنواعها، عبر  بكل  النارية  الدراجات 
من  التحقيق  تشمل  للمراقبة  نقط 

الدراجات  ووثائق  األشخاص  هوية 
واستعمال الخوذة الواقية.

تتعالى  الــســيــاق،  نــفــس  وفـــي 
القطاع  مكونات  من  عديدة  أصــوات 
السياحي، منها جمعيات تجار ساحة 
بها  املحيطة  واألســواق  الفنا  جامع 
ومرشدين سياحيني وأصحاب ديور 
الضيافة، اجتمعوا على بعث رسائل 
املعنية،  الجهات  إلــى  مشفرة  غير 
للتنديد بتردي الوضع األمني نتيجة 
والسياح  املواطنون،  له  يتعرض  ما 
األجانب على الخصوص، من تعنيف 

لفظي وجسدي ونصب ونشل وسرقة 
منحرفني  طــرف  مــن  التهديد  تحت 
غير  السياحي  ــاد  اإلرشـ يمارسون 
تجدهم  والذين  »فوكيد«،  املرخص 
متربصني بضحاياهم بأهم الشوارع 
املدينة  دروب  مختلف  وفي  واألزقــة، 
ارتــكــاب  على  وإقــدامــهــم  القديمة، 
أعمال مشينة ومسيئة لسمعة البالد 
والعباد، مما يهدد القطاع السياحي 
األســاســي  ــنــشــاط  ال يعتبر  ــذي  ــ ال
وطنية  اقتصادية  وثــروة  للمدينة 
من  وحمايتها  عليها  الحفاظ  وجب 

النفوس  بطش 
الـــــشـــــريـــــرة 

القذرة،  واأليادي 
الــوضــع  ليحيلنا 

ــؤال  ــ إلـــــى طـــــرح س
األمنية؟  املقاربة  نجاعة 

جــواب  ليبقى  الخلل؟  يكمن  ــن  وأي
في  معروفا)..(  املراكشي  الــشــارع 
انتظار الوصول إلى جواب الجهات 

املعنية.
أصبحت  ــاق،  ــســي ال نــفــس  وفـــي 
شبحا  تشكل  الصينية  ــدراجــات  ال

مخيفا يقض مضجع املراكشيني، ألن 
أصحابها من فئة عمرية شابة فقدوا 
من  لسبب  االجتماعية  البوصلة 
من  اإلجــرام  عالم  فدخلوا  األسباب، 
النارية  دراجاتهم  عبر  الواسع  بابه 
لعملية  إخــضــاعــهــا  بــعــد   »90C«
من  وتقوي  تزيد  ميكانيكية  جراحية 
سرعتها العادية، واملخالفة للبيانات 
التقنية املبينة على الورقة الرمادية، 
في  ناجعة،  إجرامية  لتصبح وسيلة 
الدراجات  أغلب  أن  نجد  حني 
لفرقة  املخصصة  النارية 
حالة  فــي  الـــدراجـــني، 
ــة  ــئـ ــة ورديـ ــك ــال ــه ــت م
تصعب عليها مطاردة 
املجرمني، وال شك أن 
املديرية العامة لألمن 
شخص  في  الوطني 
ــام عبد  ــع ال مــديــرهــا 
اللطيف الحموشي، لن 
تتأخر في تقييم ما وجب 
تقيمه في هذا الوضع الذي 
أجل  مــن  االنــتــظــار،  يتحمل  ال 
أال  املنشود،  الهدف  إلــى  الــوصــول 
وهو توفير األمن واستتبابه حفاضا 
املواطنني  وممتلكات  سالمة  على 
لحرمة  االعتبار  السياح، ورد  وكذلك 
البهجة  ــودة  وع العمومية  األمــاكــن 

املفقودة للمدينة. 
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اإلداريـــة  امللحقات  إحـــدى  تمتنع   ■
املتطوعني  الشباب  تسجيل  عن  بتطوان، 
العسكرية،  الخدمة  تأدية  يريدون  الذين 
ولم تشملهم عملية اإلحصاء التي قام بها 

بعض أعوان السلطة.
فإنهم  املتطوعني،  من  العديد  وحسب 
من طرف  أمامهم  مقفلة  األبــواب  وجــدوا 
قائد امللحقة، كما أن بعض أعوان السلطة 
يقولون لهم بأن أبواب التسجيل قد أغلقت، 
وبهذا تكون هذه امللحقة املتواجدة داخل 
العديد  حرمت  قد  الشعبية،  األحياء  أحد 
التي  الخدمة  هذه  تأدية  من  الشباب  من 
البطالة  نسبة  من  للتقليص  امللك  أطلقها 
واملحتاجة  املهمشة  الفئات  داخل  والفقر 

ملثل هذه املهام.

■ استنكر العديد من املواطنني بالشمال 
الطريقة  الحقوقية،  الجمعيات  وبعض 
التي تشتغل بها إدارة الجمارك، إذ بعدما 
قيمتها  تبلغ  البضائع  من  لكمية  سمحت 
أكثر من نصف مليون درهم للوصول إلى 
مدينة تطوان، مهربة من سبتة بكل حرية، 
تتم مصادرتها، مما خلق جدال واسعا في 
صفوف الشارع التطواني حول من يسمح 
للبضائع بالخروج من معبر »باب سبتة« 

ثم يأمر بحجزها داخل املدن الشمالية. 

■ بعدما عرفت طنجة ارتفاعا ملحوظا 
الفترة  ــالل  خ السير  ــوادث  حـ ــدد  ع فــي 
طرقات  معظم  أن  تبني  وبعدما  األخيرة، 
املدينة تفتقد للوحات الخاصة بالعالمات 
مقام  مواطنون  قام  الراجلني،  وبممرات 
وتطوعوا  واملنتخبة،  املحلية  السلطات 

للقيام بتشوير مسالك وطرق املدينة.

 

إعداد: زهير البوحاطي

عيـن على الشمال

رئي�ش جماعة �ضف�ضاون يتفقد االأموات ويتنا�ضى االأحياء

رئيس جماعة شفشاون رفقة بعض أعضاء مجلسه 
يف زيارة ملشروع تهيئة مقربة »سيدي أحمد الوايف« 



الطريق بني الزمامرة و�سيدي بنور غري �ساحلة لال�ستعمال

 شجيع محمد
االحتجاجية  الوقفة  إطار  في 
التي نظمت بحر األسبوع املاضي، 
ملدينة  الصحي  املستوصف  قرب 
أكلموس، والتي دعا إليها بعض 
الفاعلني  استنكر جميع  السكان، 
املجتمع  وجــمــعــيــات  املحليني 
ــت إليه األوضــاع  املــدنــي، مــا آل
الصحية بمنطقة أكلموس، بسبب 
إحالة  إثــر  الطبية  األطــر  غياب 
الطبيب الرئيسي للمركز الصحي 
يعوضه  أن  دون  التقاعد،  على 
املركز  يعاني  حيث  طبيب،  أي 
الخدمات  وغياب  االكتظاظ  من 
الطبية، وكذا عدم مباالة الوزارة 
الوصية بالوضع الصحي لساكنة 
لألمر،  اكتراثها  وعــدم  املنطقة، 
املجتمع  جمعيات  حملت  حيث 
املدني والسكان، كامل املسؤولية 
للمصالح املعنية، مؤكدين خوض 
حني  إلى  »النضال«  أشكال  كافة 
تحقيق املطلب املشروع دستوريا، 

وهو الحق في الصحة. 
ــوضــوع، فــإن  ــامل ــا ب ــاط ــب وارت
الوضع الصحي باإلقليم نزل إلى 
الحضيض، والكل يتذكر  حادث 
املــســاعــدة  الــقــوات  مــن  عنصر 
)05 / 02 / 2019(، الذي انتحر 
بسبب  اإلقليمي،  باملستشفى 
املستشفى  إدارة  اكــتــراث  عــدم 
والعناصر الطبية ألمره كمريض، 
بعد أن ظل ألكثر من أربع ساعات 

التفاتة  أي  دون  للسرير  مالزما 
طرف  الصحية من  لوضعيته 
إصابته  بعد  الطبية  العناصر 
الوضع،  على  احتج  وملا  بوعكة، 
طــرف  ــن  م سيئة  معاملة  لــقــي 
املعروفني  العناصر)..(  بعض 
باملستشفى  املعهودة  بأساليبهم 

يوضح  إذ  بخنيفرة،  اإلقليمي 
ــر، مــدى االخــتــالالت  ــ هـــذا األم
املركز  هــذا  منها  يعاني  التي 
انعدام  في  واملتمثلة  الصحي، 
الخدمات الصحية وغياب األطر 
إهمال  عنه  ينتج  مما  الطبية، 
تواجد  ــى  إل املــرضــى، إضــافــة 
تعتريه  بالصدى  فحص  جهاز 
ويصيبه  ــرة  مـ كــل  األعـــطـــاب 
الشلل التام، وفق تعبير بعض 
داخــل  املتبقية  الطبية  األطــر 
قطاع  جعل  مما  املستشفى، 
ــام  ــان أم ــي خــبــر كـ الــصــحــة ف
التزايد الديمغرافي في املنطقة.

»األســبــوع«،  مصدر  وحسب   
ــوضــع الــصــحــي املـــزري  فـــإن ال
وأن  متعمدا،  أضحى  بخنيفرة، 
حجب  تحاول  الوصية  ــوزارة  ال
ــإطــالق  ــال ب ــرب ــغ ــال ــشــمــس ب ال

أضـــــف مــشــاريــع إصــالحــيــة، 
إلى ذلك تواطؤ برملانيي 

أن  علما  املنطقة، 
به  يتواجد  اإلقليم 
ولم  نــواب،  ثالثة 
يسبق أن بادر أي 
بطرح  ولو  منهم 
سؤال واحد تحت 

قبة البرملان بخصوص الصحة 
في اإلقليم، رغم أن الساكنة عبرت 
غير ما مرة وبجميع األشكال، عن 
اآلذان  صم  لسياسة  استنكارها 
الكارثي  الصحي  تجاه الوضع 
واملــراكــز  اإلقليمي  للمستشفى 
يطبعها  التي  للمنطقة،  الصحية 
املعاناة،  طوابير  في  االكتظاظ 

وال يتوفر أغلبها على املواصفات 
لتطلعات  تستجيب  وال  املطلوبة، 
ــهــم، رغــم  ــات الــســاكــنــة وحــاجــي
بناء  على  املــاليــيــر  ــه صــرفــت  أن
أنه  اإلقليمي، ليتأكد  املستشفى 
كباقي  مــهــجــورة  بــنــايــة  مــجــرد 
ت  ملستشفيا ا

باملنطقة،  الــصــحــيــة  ــز  ــراكـ واملـ
املتطورة  أن األجـــهـــزة  ليتضح 
الصحي  بــالــوضــع  ــام  ــم ــت وااله
لها  تطبل  كانت  التي  باملنطقة 
شعارات  مجرد  الصحة،  وزارة 

إلى أجل غير مسمى.

خنيفرة

برملانيو خنيفرة يتفادون التعليق على الو�سع ال�سحي بالإقليم الذي انتخبهم
أين أنت يا وزير الصحة؟

سطات أزمور

جلان التفتي�ش حتل بكثافة يف �سطات بال فائدة
  نور الدين هراوي 

مجموعة  أصبحت  بعدما 
ــن الــجــمــاعــات بــإقــلــيــم  مـ
لعمل  مفضلة  وجهة  سطات 
والتدقيق  التفتيش  لجان 
سواء  املــالــي،  واالفتحاص 
األعلى  املجلس  ــرف  ط مــن 
طرف  مــن  أو  للحسابات، 
الــداخــلــيــة،  وزارة  ــجــان  ل
ساكنة  استبشرت  وبعدما 
مــديــنــة ســـطـــات وســكــان 
الجماعات القروية، وخاصة 
الجماعات الجنوبية القريبة 
من دائرة لبروج والجماعات 
العايدي  كسيدي  الشمالية 
ــهــذه  ــرا ب ــيـ وغـــيـــرهـــا، خـ
بها  قامت  التي  ــارات  ــزي ال
نظرا  اللجان،  من  مجموعة 
الجماعات  معظم  تعرفه  ملا 
اختالالت  أو  تــجــاوزات  من 
محتملة بناءا على مراسالت 

وشكايات فرق املعارضة، أو 
من طرف الجمعيات املهتمة 
مستوى  على  العام  بالشأن 
مــجــال  فـــي  أو  ــيــتــهــا  مــال
التعمير الذي يعرف، حسب 
الساكنة املشتكية، عشوائية 
ال مثيل لها، وتفشي ظاهرة 
والترامي  العشوائي  البناء 
والعام  الخاص  امللك  على 
بشكل مخيف، وسلب بعض 
البسطاء حقوقهم  املواطنني 
األراضي  خاصة  املشروعة، 
الساللية، وكذا السطو على 
ببعض  العقارية  املمتلكات 
الجماعات القروية، إال أنه ال 
نتائج على أرض الواقع لهذه 
واالفتحاصات  التحقيقات 
التي  التفتيشية  والزيارات 
املذكورة،  اللجان  بها  قامت 
سحابة  مــرور  مرت  وكأنها 
هذه  على  تمطر  لــم  عــابــرة 

تغيب  ــي  ــت ال ــاعــات،  ــجــم ال
العيش  شــروط  أبسط  فيها 
تحتية  بنية  مــن  ــكــريــم،  ال
ــاه ونـــدرتـــهـــا،  ــيـ ــح املـ ــ وش
العمومية،  ــارة  اإلن وضعف 
بالصفقات  الــتــالعــب  أمـــا 
املبادرة  ــوال  وأم العمومية 
البشرية،  للتنمية  الوطنية 
لم  حيث  حــرج،  وال  فحدث 
خيرات  اســتــنــزاف  يساهم 
ــات الــتــي  ــاع ــجــم بــعــض ال
من  رؤســـاء  شؤونها  يدبر 
االبتدائي،  التعليم  مستوى 
ــارات  ــي س ــاء  ــن ــت اق فـــي  إال 
املال  وتبذير  فاخرة،  جديدة 
تعبير  وفق  بالعاللي،  العام 
الساكنة، لتبقى مراقبة لجان 
ومالية  ــة  ــ إلداري التفتيش 
عمل  مجرد  الجماعات،  هذه 
مجهولة  بنتائج  روتــيــنــي 

وغير معروفة لحد اآلن.

خط  على  الحموشي  مديرية  دخلت   
بأكادير، وذكرت  االستحمام  بطلي  فيديو 
القضائية  الشرطة  أن فرقة  لها،  في بالغ 
يــوم  صــبــاح  تمكنت  إنــزكــان،  بمدينة 
توقيف  من  املنصرم،  مــاي   31 الجمعة 
و22   21 العمر  مــن  يبلغان  شخصني 
ــك بــعــدمــا ظــهــرا فــي شريط  ســنــة، وذلـ
التواصل  مــواقــع  على  منشور  فيديو 
على  تنطوي  وضعية  فــي  االجتماعي، 
علني  وإخــالل  العامة  باألخالق  مساس 
الوطني  األمن  مصالح  وكانت  بالحياء، 
الشريط  مع  وجدية  بسرعة  تفاعلت  قد 
تصويره  مكان  تحديد  تم  حيث  املنشور، 
تربط  الحضري  للنقل  حافلة  منت  على 
االستماع  تم  كما  وأكادير،  إنزكان  بني 
القانوني  واملمثل  الحافلة  سائق  إلــى 
هذه  مالبسات  حــول  الناقلة،  للشركة 
تشخيص  يتم  أن  قبل  وذلــك  الــنــازلــة، 
وتوقيفهما  املعنيني  الشخصني  هويتي 
في  املنجز  البحث  مجريات  خلفية  على 

القضية.

العــتــداء  مغربية  مــواطــنــة  تعرضت   
يحمل  مواطن  طرف  من  بالشنيع  وصف 
منتجع  وســط  البريطانية،  الجنسية 
التي  الضحية  وأفــادت  بأكادير،  مارينا 
تعرضت  أنها  سنة،   55 العمر  من  تبلغ 
طرف  مــن  بـ»العنيف«  وصفته  العــتــداء 
بإحدى  يعمل  الذي  البريطاني  املواطن 
ــك حــوالــي  ــي أكـــاديـــر، وذلـ الــشــركــات ف
 28 ــوم  ي مــســاء  مــن  الــســادســة  الساعة 
رقمها  حــددت  شقة  أمــام  املنصرم،  ماي 
على  نقلت  تعيش،  حيث  مارينا  وســط 
إلى  الوعي،  فاقدة  حالة حرجة،  في  إثره 
الجهوي  باملستشفى  املستعجالت  قسم 
الضحية،  ــرت  ذك كما  الثاني،  الحسن 
جيرانه  يحترم  لم  املذكور،  الشخص  أن 

الفضيل،  الشهر  املغاربة، وال حرمة 
يشبه  ــا  مـ ــى  ــ إل شــقــتــه  ــول  حــ ــث  حــي
الصاخبة  املوسيقى  بــإطــالق  »مــلــهــى« 

الضحية  ــاة  حــي حـــول  ــا  م ــار،  ــه ن لــيــل 
يـــطـــاق. ال  لـــجـــحـــيـــم  ــا  ــ ــه ــ ــران ــ ــي ــ  وج

   تم مساء يوم السبت املاضي، توقيف 
بالنشل  السرقة  في  متخصص  شخص 
آخر  شخص  رفقة  نارية  دراجة  بواسطة 
الذ بالفرار بعد سرقته ملواطن قرب املركب 
بأكادير، وذلك بعد  التجاري سوق األحد 
على  للمرور  منفذا  للنقل  حافلة  إغــالق 
املصالح  وإخطار  ضبطه  ليتم  الجاني، 
الحراسة  على  أحــالــتــه  الــتــي  األمــنــيــة 
وتعميق  العدالة  أمام  لتقديمه  النظرية 
 البحث العتقال مساعده الذي الذ بالفرار.
األواخر  العشر  أن  إلى  اإلشــارة  وتجدر 
من شهر رمضان، عرفت تزايدا كبيرا في 
فرض  مما  أنواعها،  بكل  السرقة  نسبة 
مستوى  رفــع  األمــنــيــة،  املــصــالــح  عــلــى 
سالمة  لحماية  األمنية  والتغطية  اليقظة 

الخاصة.    وممتلكاتهم  املواطنني 

مدرسة  بــمــحــاداة  املــتــواجــدة  الطريق   
بإنزكان،  الجرف  بحي  العربي«  »املــغــرب 
أحد  طــرف  مــن  مــؤخــرا  إحداثها  تــم  التي 
املحسنني، قصد تيسير مرور الساكنة نحو 
الجديدة  القنطرة  نحو  املمتدة  الطريق 
ــان، عــمــل صــفــق له  ــزكـ ــح إنـ ــذب بــجــوار م
من  يتمنون  مازالوا  السكان  لكن  الجميع، 
املسؤولني واملنتخبني، أن تمتد يد اإلصالح 
والتي  إنشائها،  منذ  املتهالكة  الطريق  إلى 
تؤدي مباشرة إلى املدرسة املذكورة، إذ أن 
مجهوال،  زال  ال  سنوات  منذ  إهمالها  سبب 

رغم خراب ممراتها)...(.

هل يعلم وزير التجهيز بهذا؟
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  شكيب جالل 
الضيعات  أصــحــاب  بعض  يعمد 
الغابوي  الشريط  طول  على  الفالحية، 
والجديدة،  أزمور  بني  املمتد  الساحلي 
مقاهي  إقامة  إلى  السنة،  مدار  وعلى 
وإن  ترخيص،  دون  خيام،  شكل  على 
تعرف  العشوائية  املقاهي  هذه  كانت 
إقباال، خاصة في العطلة الصيفية، إال 
حيث  أمنية،  مشاكل  من  تخلو  ال  أنها 
الزوار،  بني  اليومية  املشاجرات  تكثر 
السرقة  مــن  عــديــدة  حـــاالت  وتسجل 
وترويج  املصطافني،  سبيل  واعتراض 
املخدرات واستعمالها، وكذلك االعتداء 
على ممتلكات الزوار، وعلى السيارات، 
وغيرها من املشاكل التي تطبع موسم 
تدخال  تستوجب  والتي  االصطياف، 

أمنيا حازما قبل أن تنفلت األمور.

مقاهي ع�سوائية 
تخلق بلبلة

 بالن�سبة للم�سطافني

الزمامرة

كالب وحمير 
وسط السكان

قاطني  بعض  استنكر 
مقاطعة تابريكت في سال، 
املقاطعة  قــائــد  ســكــوت 
انتشار  إزاء  الحضرية 
مظاهر العشوائية، ومنها 
سكوته بشأن سيدة تصر 
ــة املــواشــي  ــي ــرب ــى ت ــل ع
وسط  والكالب  والحمير 
في  بالسكان  مليء  حــي 
فهل  الخاصة«..  »زريبتها 
يتدخل القائد أو املسؤول 
ــع هــذا  ــرف ــد ل ــائ ــق عـــن ال

الضرر عن السكان؟

   عزيز العبريدي
الجهوية  الطريق  أصبحت 
مدينة  بني  الرابطة   202 رقــم 
الــزمــامــرة وســيــدي بــنــور، في 
سيما  ال  كــارثــيــة،  وضــعــيــة 
املــقــطــع الــطــرقــي الــقــريــب من 
يشتكي  حيث  بوحمام،  غابة 
املواطنون من ظهور حفر كبيرة 
السير،  حركة  تعيق  ونتوءات 
وتتسبب في أعطاب ميكانيكية 
للسيارات والشاحنات، وخاصة 
شاحنات نقل الشمندر السكري 
بسيدي  »كوسيمار«  معمل  إلى 

بنور، والتي تجد صعوبة كبيرة 
الطريق  هــذه  عبر  ــرور  املـ فــي 
يوميا بسبب ارتفاع حمولتها، 
الطريق  هــذه  صالحية  ــدم  وع
طيلة  دؤوبة  حركة  تعرف  التي 
املواطنني  توجه  بحكم  السنة 
سيدي  إقليم  عمالة  مقر  ــى  إل
بنور لقضاء أغراضهم اإلدارية، 
تعتبر  فإنها  ذلــك،  على  ــادة  زي
يستعمله  الــذي  الوحيد  املعبر 
إلى  املتوجهون  املصطافون 
لالصطياف  الواليدية  مدينة 

خالل فصل الصيف.

هذه  فإن  املشتكني،  وحسب 
ــطــريــق تــــزداد خــطــورتــهــا،  ال
املرور  يصعب  إذ  الليل،  خالل 
الدامس  الظالم  نتيجة  عبرها 
وهو  املنطقة،  على  يخيم  الذي 
هذه  مــرتــادي  على  يفرض  مــا 
سيدي  ــى  إل ــذهــاب  ال الطريق 
سيدي  زاويــة  طريق  عبر  بنور 
ــادة  زي مــن  بــالــرغــم  إسماعيل 
إصالح  سيتم  فمتى  املسافة، 
الحصار  الطـريق ورفع  هـذه 
إقليم  وساكنة  املواطنني  عــن 

سيدي بنور؟ 

عشرات الجمعيات تستنكر الوضع الصحي بخنيفرة

تلكس



تتحلى  وردة  ــة  املــطــرب ــت  ــان ك
تثير إعجاب  بشخصية قوية كانت 
إليها،  تحدث  أو  جالسها  من  كل 
بصراحة  تتمتع  كانت  أنها  كما 
الكشف  في  تتردد  تكن  فلم  كبيرة، 
هــذا  ــن  م الحقيقي  مــوقــفــهــا  ــن  ع
تلقائي. بشكل  ذاك  أو   الشخص 
ملصر  مغادرتي  بعد  أنني  وأذكـــر 
اململكة  في  طويلة ألستقر  بسنوات 
عالقات  كونت  أن  بعد  املغربية، 
السينما  نجوم  أشهر  مع  وطيدة 
ومنهم  الــقــاهــرة،  فــي  والـــطـــرب 
وبينها  بيني  ربــطــت  الــتــي  وردة 
حمدي  بليغ  السابق  وزوجها  هي 
خاللها  مــن  كنت  متينة،  صــداقــة 
كــمــا كانا  بــيــتــهــمــا،  أتــــردد عــلــى 
لي  ويبوحان  باستمرار  يزورانني 
كانت  ما  وكثيرا  أسرارهما،  بكل 
وردة تشتكي لي من بوهيمية بليغ 
أطيب  فكنت  النسائية،  ومغامراته 
على  بالحفاظ  وأنصحها  خاطرها 
القيل  تأثيرات  عن  بعيدا  زيجتها 

والقال.
وذات يوم، دعاني صديقي العزيز 
األعمال  رجل  العلمي،  الهادي  عبد 
أحيته  غنائي  حفل  إلى  املعروف، 
املطربة وردة في مراكش، في فندق 
املنصور الذهبي، الذي كان يمتلكه 
عبد الهادي العلمي ودفع لها مقابل 
حفلتني مائتي ألف دوالر، وبمجرد 
ما ملحتني وردة عند انتهاء وصلتها 
الغنائية، أخذتني باألحضان، فقلت 
املغرب  فــي  ستمكثني  »هــل  لــهــا: 
في  تزورينني  حتى  أيــام  لبضعة 
تفرضه  بما  تجاهك  وأقــوم  بيتي 
ــات ضــيــافــة األصـــدقـــاء، بل  ــب واج
أنا  »وهلل  ــي:  ل فقالت  األخــــوة؟«، 
فيه  ــه  ألن مصر  أرجـــع  مستعجلة 
عندي ارتباطات كثيرة«، فقلت لها: 
قليال  نتحدث  حتى  أتركك  لن  »إذن 
فضحكت  وجــديــدك«،  أخــبــارك  عن 
انت  »هو  املعهود:  بمرحها  وقالت 
فيه حّد بيفلت منك؟ حاضر ياسيدي 
إسأل عن كل اللي في بالك«، وهكذا 
طرحت عليها أول سؤال قائال لها: 
»لقد أطربت الحضور في هذه الليلة 
سر  هو  فما  الرومانسية..  بأغانيك 
بها  تؤدينها  كنت  التي  الــحــالوة 
الوجود  عن  غائبة  شبه  كنت  حيث 
فأجابتني  روائــعــك«،  تأثير  تحت 
تفاعلها  فرط  من  تلمعان  وعيناها 
ــي التي  ــان ــي: »كــل األغ مــع ســؤال
بيني  حب  موعد  أعتبرها  أؤديها 
وبني بليغ، ألنه اختزل في كل مقطع 
الذي جمع  فالحب  لي،  قصة عشقه 
بيني وبني بليغ يعود ملطلع حياتي 
الفنية، فقد أحببنا بعضنا البعض 
منذ أول لقاء جمع بيننا وأنا يومها 
الستة  أتجاوز  أكن  لم  فتاة مراهقة 
عشقت  لقد  عمري،  من  سنة  عشر 
من خالل عشقي  أراه  أن  قبل  بليغ 
ألغنية تخونوه لعبد الحليم حافظ، 
العندليب  شــاهــدت  قــد  كنت  التي 
الخالية  الوسادة  فيلم  في  يغنيها 
بفرنسا  السينما  قاعات  إحدى  في 
عائلتي،  مع  فيها  أعيش  كنت  التي 
الذي  حمدي  بليغ  الشاب  عشقت 
بأنه  حــافــظ  الحليم  عبد  وصــفــه 
أمــل مصر فــي املــوســيــقــى، وذلــك 
عندما زار العندليب األسمر اململكة 
االحتفاالت  في  ليشارك  املغربية 
جاللة  بلوغ  بمناسبة  أقيمت  التي 
سنة  أربعني  الثاني  الحسن  امللك 
من عمره«، فسألتها: »وما هي أحب 
»إنها  قالت:  قلبك؟«،  إلــى  أغانيك 

أغنية العيون السود، التي أعتبرها 
حتى  أديتها  التي  األغاني  عروس 
اآلن، ألن بليغ خاطبني بقصة حب 
وأكــد  كلماتها،  خــالل  مــن  خــالــدة 
ابتعدنا  التي  السنني  بــأن  للعالم 
التي  اللحظة  منذ  بعض  عن  فيها 
بيتنا  بــاب  من  ــدي  وال فيها  طــرده 
غيرتنا  وال  فّرقتنا  ال  الجزائر،  في 
وسألتها:  الحنني«،  فينا  ذوبت  وال 
»لقد  قالت:  لي«،  احكي  ذلك؟  »كيف 
بليغ  وبــني  بيني  تعاون  أول  كــان 
في أغنيتي الخفيفة: يا نخلتني في 
إلى مصر  قد جئت  وكنت  العاللي، 
ألحفظ هذه األغنية مع ملحنها بليغ 
وعبده  أملظ  فيلم  في  أؤديها  حتى 
بأن  يومها  فشعرت  الــحــامــولــي، 
وقلب  قلبي  غزا  قد  الصاعق  الحب 

مصافحتنا  لحظة  منذ  بليغ 
في  وكنت  البعض،  لبعضنا 
تراب  فوق  وأنــا  السعادة  قمة 
في  بليغ  ــردد  ــت ي ولـــم  مــصــر، 
التقدم لخطبتي حيث جاء إلى 
وجدي  رفقة  فرنسا  في  بيتنا 
العمروسي  ومــجــدي  الحكيم 
عريضة  آمــاال  قلبه  في  حامال 
ولكن  لها،  نهاية  ال  وســعــادة 
موقف والدي صدمه وصدمني، 
حيث رفض أبي السماح لبليغ 
فعاد  بيتنا،  بدخول  وصديقيه 
أدراجه خائبا، غير أن حبه لي 
يمت«،  لم  له  وحبي  يخفت  لم 
تزوجت  »ولكنك  سألتها:  ثم 
بعيدا  حياتك  وعشت  وأنجبت 
»لقد  قالت:  حمدي«،  بليغ  عن 
وقــدرا،  كل شــيء قضاء  حــدث 
لتزويجي  والــدي  ســارع  حيث 
فاضطررت  أقــاربــنــا،  أحــد  مــن 

للرضوخ لنصيبي وأصبحت مجرد 
زوجها،  طلبات  كل  تلبي  بيت  ربة 
ابني  منه  أنجبت  أن  بعد  وخاصة 
رياض ووداد، وكنت على مدى عشر 
وأما  زوجة  قضيتها  التي  سنوات 
لي  بالسماح  زوجــي  إقناع  أحــاول 
يرفض  كان  ولكنه  للغناء،  بالعودة 
األمر جملة وتفصيال، حتى جاءني 
الهواري  الرئيس  يد  الخالص على 
للغناء  دعــانــي  عــنــدمــا  بــومــديــن، 
الجزائر،  استقالل  ذكرى  بمناسبة 
الفنانني  مــن  مــجــمــوعــة  وكــانــت 
ــوا بــالــجــزائــر  ــني قـــد حــل املــصــري
ــذه املــنــاســبــة،  لــلــمــشــاركــة فـــي هـ
سلطان  وهدى  حمدي  بليغ  ومنهم 
لزيارتهم  فذهبت  رشــدي،  ومحمد 
الذي نزلوا فيه، وخالل  الفندق  في 
ذلك اللقاء، كانت عيون بليغ حمدي 
يجمع  ظل  الــذي  الحب  بكل  تنطق 
سواه،  رجل  من  زواجي  رغم  بيننا 
ينظر  وهــو  وغنى  بالعود  فأمسك 
وعندما  السود،  العيون  أغنية  إلي 
ــدت زوجــي  عـــدت إلـــى بــيــتــي، وجـ
حدة  فتضاعفت  الغليان  قمة  في 
بيننا،  الطالق  تم  أن  إلى  مشاكلنا 
بالطول  الغناء  إلــى  عــدت  وهــكــذا 
ــرض، حــيــث تــوجــهــت إلــى  ــع ــال وب
هناك،  الفني  مستقبلي  لبناء  مصر 
فوجدت بليغ في انتظاري ليتلقفني 
التي  األولــى  اللحظة  من  حب  بكل 
الكنانة«،  أرض  قدماي  فيها  وطئت 
صحيح  »وهل  ضاحكا:  فقاطعتها 
عنك  يغني  كــان  بليغ  بــأن  قيل  ما 
ألم  قدمها  الــتــي  ــع  ــروائ ال كــل  فــي 
صحيح،  كالم  »هذا  قالت:  كثوم؟«، 
لبليغ  بنفسها  كلثوم  أم  قالته  وقد 
بيتنا  إلى  حضرت  عندما  حمدي، 
لتهنئنا على زواجنا، حيث خاطبت 

بليغ بمرحها املعهود قائلة له أمام 
كانت  ليه  عرفت  فقط  اآلن  الجميع: 
كل مقدمات األغاني اللي قدمتها لي 
مثل بعيد عنك والحب كله، وسيرة 
وعن  الفراق  عن  وأنــســاك،  الحب، 
كوبري  عاملني  كنت  أنت  البعاد، 
لي  وأشــارت  بتحبها،  اللي  للبنت 
بليغ  من  تضحك  وهــي  بأصبعها 
بمعانقتي  اكــتــفــى  ــذي  الـ حــمــدي 
أن  للـه  الحمد  قائال:  الجميع  أمام 
البعاد«. بعد  لي  رجعت   حبيبتي 
موضوع  إلى  بــوردة  انتقلت  وهنا 
الفن  عــن  البعد  كــل  بعيدا  آخـــر، 
وعن الغناء وعن الحب بينها وبني 
فسألتها:  حــمــدي،  بليغ  زوجــهــا 
في  غنيت  أنك  لحظات،  منذ  »قلت 
يمكنك  فهل  الجزائر،  استقالل  عيد 

ــاع فــي بلدك  الــتــحــدث عــن األوضــ
سأقول  »ماذا  لي:  قالت  األصلي؟«، 
لك؟ الجزائر بلد رائع وأهله طيبون 
هي  الــجــزائــر  مشكلة  ولكن  جــدا، 
وازدهار  وتقدم  املغرب  من  الغيرة 
شعب  وهناء  املغرب  وأمان  املغرب 
املغرب«، ثم سألتها: »وماذا تعرفني 
ــادة الــجــزائــر الــحــالــيــني؟«،  عــن قـ
قادة  فمعظم  »بصراحة،  لي:  قالت 
ال  فيها،  الــقــرار  وصناع  الجزائر 

املغرب  جميل  نسيان  عليهم  يجب 
ــرب وعــلــى رأســهــم  ــغ وأفــضــال امل
عبد  الحالي  الــجــزائــري  الرئيس 
يفترض  ــذي  ال بوتفليقة،  العزيز 
النور  رأى  بأنه  ينسى  ال  أن  فيه 
ودرس  املغربية  وجــدة  مدينة  في 
فيها بمدرسة سيدي زيان واملدرسة 
شهادة  على  حصل  حتى  الحسنية 
 ،1948 سنة  االبتدائية  الـــدروس 
التكميلية  الدروس  شهادة  على  ثم 
وتابع  السنة  نفس  في  اإلسالمية 
ثم  املــومــن  عبد  بثانوية  دراســتــه 
بثانوية عمر بن عبد العزيز وحصل 
العامة، ولكنه انقطع  الثانوية  على 
بجيش  ــحــق  ــت وال الـــدراســـة  عـــن 
قصة  ــدأت  ب هناك  ومــن  التحرير، 
أصبح  حتى  السلطة  إلى  صعوده 

في  السياسية  ــوجــوه  ال ــم  أه مــن 
الجلوس  من  تمكن  حتى  الجزائر، 
ــم الـــجـــزائـــر«،  ــى كـــرســـي حــك ــل ع
دورا  املغرب  لعب  »لقد  وسألتها: 
ــر ضد  ــجــزائ ــورة ال ــ كــبــيــرا فــي ث
النجاح  وبعد  واليوم  االستعمار، 
)املسيرة  القرن  لحدث  التاريخي 
فيها  استرجعت  التي  الخضراء( 
من  يتجزأ  ال  جزء  املغربية  اململكة 
على  اعتمد  دولــي  بحكم  أرضــهــا 
الدائمة  والبيعة  التاريخ  سجالت 
املنطقة  هــذه  في  املغربي  للشعب 
الجزائر  انطلقت  العلويني،  للملوك 
وهمية  قضية  لخلق  مناوراتها  في 
دون أي سند تاريخي، فماذا تقولني 
ــوضــوع خــاصــة وأنــك  فــي هــذا امل
الجزائر  عن  بعيدا  اليوم  تعيشني 
بكل  يحدث  ما  كل  تقييم  ويمكنك 
ــة؟«، فــأجــابــتــي: »أنــا  ــي ــوضــوع م
ألن  األم،  ولبنانية  األب  جزائرية 
يموت  عائلة  مــن  تنحدر  والــدتــي 
يعني  وهــذا  املعروفة،  البيروتية 
بأنني عربية والوطن العربي بأكمله 
هو وطني الكبير، لهذا أقول لك بأن 
يسيرون  الجزائر  في  املسؤولني 
ببلدي نحو مشاكل ال قبل للجزائر 
ــاع  بــهــا، فــبــدال مــن تــقــويــم األوضـ
االقتصادية واالجتماعية والنهوض 
لــلــجــزائــر،  املعيشية  بـــاألوضـــاع 
الليبي معمر  الرئيس  انخرطوا مع 
القذافي في قضية ال عالقة للجزائر 
وحقه  بلد  بــوحــدة  وتتعلق  بــهــا، 
فالصحراء  أرضــه،  في  التاريخي 
تاريخية  املغربية  والحدود  مغربية 
شيئا  يفعل  لم  واملغرب  ومعروفة، 
تــرابــه من  مــن  ســوى تحرير جــزء 
بطريقة  اإلسباني  االستعمار  ربقة 
وذلك  مثيل،  لها  يسبق  لم  سلمية 

بعد أن أخذ كل الصالحيات الدولية 
محكمة  حكم  بواسطة  ذلــك  لتنفيذ 
في  استندت  التي  الدولية  ــاي  اله
الصحراء،  بمغربية  قرارها  إصــدار 
ال  تاريخية  وحقائق  وثــائــق  على 
قلت  وكما  للعالم  أكدت  فيها،  جدال 
في  املغربي  الشعب  بيعة  بــأن  لــك، 
طويلة  قرون  منذ  كانت  األقاليم  تلك 
على  تعاقبوا  الذين  العلوين  للملوك 
يريد  فماذا  املغربية،  اململكة  حكم 
إثارة  من  الجزائر  في  القرار  صناع 
االلــتــفــاف  مــن  بـــدال  وهــمــي  مشكل 
وهي  األولــى،  الجزائر  قضايا  حول 
بأوضاع  للنهوض  والعمل  التنمية 
الــشــعــب الـــجـــزائـــري«، وصــمــتــت 
قائلة:  كالمها  استأنفت  ثــم  قليال 
»بصراحة، لقد كان من املفروض في 
أنفسهم  يراجعوا  أن  الجزائر  حكام 
في  ينخرطوا  أن  قبل  كبيرة  بحكمة 
املغرب  ألن  املسدودة،  الطريق  هذه 
فإن  صــحــراءه،  استرجع  أن  وبعد 
يقم  لــم  بــأنــه  يــعــرف  أجــمــع  العالم 
ــه كل  ــامــت ب بــشــيء غــريــب عــمــا ق
االستعمار،  قاومت  التي  الشعوب 
الذي  البلد  فمن هو  الجزائر،  ومنها 
جانبنا  في  الجزائريني  نحن  وجدنا 
االستعمار  لــنــقــاوم  وقفنا  عندما 
قدم  ــذي  ال املــغــرب،  إنــه  الفرنسي: 
تاريخية  خدمات  الجزائرية  للثورة 
تخلصت  حتى  نسيانها  يمكن  ال 
الفرنسي  االستعمار  من  الجزائر 
يعترف  لم  فكيف   ،1963 سنة  في 
وهل  املغرب؟  بجميل  الجزائر  حكام 
قدمه  مما  أكثر  بيضاء  ــاد  أي هناك 
لها  ودعمه  برجاله  للجزائر  املغرب 
لكانت  وإال  االستعمار  مكافحة  في 
رازحة  اليوم  حتى  تزال  ال  الجزائر 
تحت نير استعمار فرنسا لها، حتى 
لغة  تكون  تكاد  الفرنسية  صــارت 
أصلية عندنا. إن فضل املغرب عظيم 
الجزائر والتاريخ ال ينسى وال  على 
يمحو شيئا، وهذا ما يجب أن يتذكره 
وخاصة  الــجــزائــريــون،  املــســؤولــون 
الذي  بوتفليقة،  العزيز  عبد  الرئيس 
في  حقه  في  املغرب  يناصر  أن  يجب 
سيادته على صحرائه، وليس العكس، 
مغربي  بأنه  يشعر  أن  يجب  ــذي  وال
ولد  أن  بعد  جــزائــري  هو  مما  أكثر 
املغربية  اململكة  تــراب  فوق  وترعرع 
استرجاع  سوى  شيئا  تفعل  لم  التي 

جزء من أجزائها التاريخية«
ألغــادر  وردة  مع  حديثي  وانتهى 
لزيارة  املغرب  نحو  عائدا  القاهرة 
أهله  ومصافحة  الــفــيــحــاء،  ربــوعــه 
األبرار وأرضه الخضراء كما قال عبد 
الخالدة  أغنيته  في  يوم  ذات  الحليم 
التي غناها بمناسبة ذكرى بلوغ امللك 
»املــاء  سنة  أربــعــني  الثاني  الحسن 

والخضرة«.
ال  ــي  ــت ال ــرار  ــضـ االخـ أرض  ــهــا  إن
يفارقها االخضرار، بفضل املبدإ الذي 
عمل به ملوكها العلويون األبرار، وهو 
وسيظل  كان  املغربي  امللك  عرش  أن 
ــا عــلــى صــهــوة جــــواده، حيث  ــم دائ
السادس  محمد  امللك  جاللة  يسير 
املبارك،  النهج  هذا  نفس  على  اليوم 
متنقال من منطقة نحو أخرى باململكة، 
لكل  بل  املغرب،  من  متر  لكل  ليمنح 
الدائمني. واالخــضــرار  النماء   شبر، 
حفظ هلل املغرب من حسد الحاسدين، 
وصانع  الهمام  قائده  عمر  في  وبارك 
أمانه  وضــامــن  التنموية،  نهضته 
ــراره وحــافــظ ســيــادتــه على  ــق واســت
السادس  محمد  امللك  جاللة  أرجائه، 

نصره هلل.

بقلم: رمزي صوفيا

وردة الجزائرية: من 
المفروض في حكام الجزائر 
أن يراجعوا أنفسهم بحكمة 
كبيرة قبل أن ينخرطوا في 

هذه الطريق المسدودة، ألن 
المغرب وبعد أن استرجع 

صحراءه، فإن العالم 
أجمع يعرف بأنه لم يقم 

بشيء غريب عما قامت به 
كل الشعوب التي قاومت 
االستعمار، ومنها الجزائر، 
فمن هو البلد الذي وجدنا 
نحن الجزائريين في جانبنا 

عندما وقفنا لنقاوم االستعمار 
الفرنسي: إنه المغرب، الذي 
قدم للثورة الجزائرية خدمات 
تاريخية ال يمكن نسيانها حتى 
تخلصت الجزائر من االستعمار 
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عندما قالت وردة اجلزائرية: »على عبد العزيز بوتفليقة 

اأن يكافح لعودة ال�صحراء املغربية اإىل املغرب«

الصحفي رمزي صوفيا رفقة الراحلة وردة الجزائرية



إدريس أبايا

ق�سة دخول »الباطرونا« للمعرتك ال�سيا�سي

في منتصف تسعينيات القرن املاضي، 
اقتنع نظام امللك الراحل الحسن الثاني 
أخيرا بضرورة ولوج الباطرونا املعترك 
السياسي، وتبوئها مكانة سياسية داخل 
مؤسسات الدولة، ولعل مرد هذا االقتناع 

يعود إلى عدة عوامل من أهمها:
لـ»أومنيوم  أصبحت  التي  املكانة   -
وطبيعة   )ONA( إفــريــقــيــا«  شــمــال 
بالشخصيات  تجمعها  التي  العالقات 

النافذة في النظام.
من  فرضته  وما  العوملة  متطلبات   -

تغيير على البيئة االقتصادية للدولة.
- انعكاسات التقويم الهيكلي.

لذا، فإن استقبال امللك الراحل الحسن 
السابق  الكونفدرالية  لرئيس  الثاني 
هيكلتها  إعــادة  ضــرورة  على  وإلحاحه 
والــنــظــرة  يتماشى  كـــان  التنظيمية، 
النظام  بها  ينظر  أصبح  التي  الجديدة 
الساحة  داخــل  الكونفدرالية  دور  إلــى 
التعديل  أن  كما  باملغرب،  السياسية 
ضــرورة  على  ينص  الــذي  الــدســتــوري 
النواب  )مجلس  املجلسني  تجربة  إعادة 
ومجلس املستشارين(، وأن تكون طريقة 
انتخابهما بشكل مباشر، كان يسير هو 
املنظور  لهذا  العام  اإلطــار  وفــق  أيضا 
الجديد للسلطة، كما يمكن أن نضيف إلى 
هذه العوامل البنيوية، عامال ظرفيا، تمثل 
السلطة  شنتها  التي  التطهير  حملة  في 
والتي  ــال،  ــم األع رجـــال  بعض  وطــالــت 
أن  بضرورة  تقتنع  الكونفدرالية  جعلت 

تبادر لدخول املعترك السياسي.
وهكذا، اتخذ ولوج الباطرونا املعترك 
أبعاد تمثلت خاصة من  السياسي، عدة 

خالل املظاهر التالية:

أوال: املراجعة الدستورية
تقرر  ــذي  ال الــدســتــوري  التعديل  إن 
في  الشعبي  االســتــفــتــاء  على  عــرضــه 
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السياسي  املعترك  الــبــاطــرونــا  دخـــول 
بشكل رسمي ومباشر، وتجلى ذلك على 
الخصوص من خالل دعوة الكونفدرالية 
ألعضائها  املغاربة  للمقاولني  العامة 
للتصويت بـ»نعم« على مراجعة الدستور، 
وقد اكتست هذه الدعوة أهمية رئيسية، 

وذلك لعدة أسباب من أهمها:
أنها كانت تمثل دعوة صريحة من   -
السياسية،  للمشاركة  الباطرونا  طرف 
مواقفها  ــع  م يختلف  ــذي  ــ ال ــيء  ــش ال
بالتستر  عامة  اتسمت  التي  السياسية 

والحذر.
بالهيكلة  قبوال  تمثل  كانت  أنها   -
الدستور  عليها  ينص  التي  الجديدة 
باملشاركة  قبول  املراجع، وبالتالي، فهي 
هذا  عن  ستتولد  التي  املؤسسات  في 
األخير من مجلس استشاري وما يستتبع 

ذلك من انتخابات.
القادمة  االستحقاقات  فــإن  وهــكــذا، 
الكونفدرالية  من  أعضاء  تقدم  شهدت 
لــلــتــرشــح واملـــشـــاركـــة كـــنـــواب داخـــل 
من  ذلك  يمثل  بما  املستشارين،  مجلس 
قطاعات اقتصادية مهمة تقدر بـ: 1500 
فيدرالية   22 منظمة،  اقتصادية  منشأة 

اقتصادية، و7 اتحادات جهوية.

ثانيا: املشاركة يف احلوار االجتماعي
و1995   1994 سنتا  سجلت  لــقــد 
الكونفدرالية  بني  اللقاءات  من  مجموعة 
عملية  حلول  إليجاد  النقابات،  وممثلي 
الــذي  االجتماعي  الــوضــع  الستفحال 
تعرفه البالد نتيجة االنعكاسات السلبية 
على  الجفاف  وأثــار  الهيكلي  للتقويم 
ــام، وتــراجــع  ــع الــوضــع االقــتــصــادي ال
وتيرة النمو االقتصادي، وإذا كانت هذه 
قد عكست  النقابات  اللقاءات مع ممثلي 
انشغال الباطرونا باملشاكل االجتماعية، 

في  إال  يتأسس  لم  االنشغال  هذا  فإن 
سمي  ما  وتدشني   1996 غشت  فاتح 
بــالــحــوار االجــتــمــاعــي، وهــكــذا قبلت 
إلى  تجلس  بأن  مرة،  ألول  الباطرونا، 
طاولة املفاوضات إلى جانب الحكومة 
الشغيلة  مشاكل  لتدارس  والنقابات 
في  رئيسيا  شريكا  لتصبح  املغربية، 
االجتماعية  السياسة  تحديد  عملية 
اقتحام  فــي  السبب  ويــرجــع  للبلد، 
العوامل  إلى  املضمار  لهذا  الباطرونا 

التالية:
الحكومة  أن  الــبــاطــرونــا  إدراك   -
املطالب  كل  تلبية  على  ــادرة  ق تعد  لم 

العمالية.
للسياسة  ــا  ــاطــرون ــب ال انــتــقــاد   -
املنتهجة من طرف الحكومة في التعامل 
على  تركز  التي  العمالية  املطالب  مع 

الهاجس األمني والنظرة القطاعية.
- اهتمام الباطرونا بتحقيق نوع من 
التوافق مع الشغيلة للرفع من قدرتها 
الرحيم  عبد  صرح  وهكذا  التنافسية. 
بالقناة  تلفزي  برنامج  في  الحجوجي، 
الثانية في أكتوبر 1996، بأن الجميع 
أصبح اليوم مقتنعا بضرورة االنكباب 
على القضايا الحقيقية، وأن الدفاع عن 
تنافسية املقاولة، ينبغي أن يكون محط 

انشغال كل الفرقاء.
النظر  بإعادة  الباطرونا  اهتمام   -
في مدونة الشغل، وخاصة فيما يتعلق 
العمل«  »مرونة  تهم  التي  باملقتضيات 
لضمان  وذلـــك  العمالية،  والــحــقــوق 

تنافسية املقاوالت املغربية.
في  الكونفدرالية  رئيس  أكد  وهكذا، 
البرنامج التلفزي نفسه، أنه »ال يجب أن 
ينظر إلى هذه املرونة في العمل كمصيبة 
إليها  النظر  ينبغي  لكن  السماء،  من 
التشريعي  نظامنا  لتمكني  كضرورة 
من منافسة الجهات الدولية)...(، كما 

إليها  النظر  أن هذه املرونة ال ينبغي 
العمال،  لتسريح  للمقاولة  كتأشيرة 
أوقــات  في  لها  تسمح  كوسيلة  لكن 
ال  حتى  نفسها  ترتيب  بإعادة  معينة 

تفقد قدرتها التنافسية«.

ثالثا: املشاركة يف إعداد ميثاق الشرف
شنـتها  الــتــي  التطهير  حملة  إن 
البداية  فــي  كــانــت  ــتــي  وال السلطة، 
جعلت  ــال،  ــ ــم ــ األع رجــــال  ــاركــة  ــمــب ب
توقيف  أجل  من  تتحرك  الكونفدرالية 
االنــعــكــاســات  نتيجة  الــحــمــلــة،  هـــذه 
والتي  عنها،  ترتبت  التي  السلبية 

تمثلت خاصة في:
التي  ــات  ــخــروق وال ــجــاوزات  ــت ال  -

طبعتها.
- تأثيرها السلبي على املقاولني.

- مــالحــقــة بــعــض رجـــال األعــمــال 
واعتقال بعضهم.

لكن باإلضافة إلى ذلك، فقد كان تحرك 
باملرامي  لوعيها  نتيجة  الكونفدرالية، 
البعيدة التي تمثلت في األبعاد الثالثة 

الرئيسية:
الذي كان وراء  األوروبــي  - الضغط 

هذه الحملة.
والقانوني  التنظيمي  القصور   -
الذي يطبع الترسانة الجمركية املحلية.
مواجهة  على  الدولة  عــزم  ظهور   -
الشراكة  اتفاقية  وتطبيق  التهريب 
الكونفدرالية  قامت  لهذا  ــا،  أوروب مع 
ميثاق  على  التوقيع  فــي  باملشاركة 
الحكومة  فيه  التزمت  الــذي  الشرف، 
أساليب  إلى  باللجوء  والكونفدرالية 

جديدة للتعامل فيما بينهما.
الباطرونا  تكون  التوقيع،  وبــهــذا 
دخولها  في  أخــرى  خطوة  تقدمت  قد 

املعترك السياسي.
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السنة،  لهذه  الحسنية  ــدروس  ال تميزت 
شخصية  في  لــدرس  واملشاهدة  باالستماع 
ضمن  بها  واملدفون  املراكشي  برجال«  »ابن 
رتبت  الــذيــن  الــكــبــار،  املتصوفة  رجــالــهــا 
وقد  رجال«،  بـ»السبعة  واملعروفني  زيارتهم 
إبراهيم،  بن  العباس  مراكش،  مؤرخ  أطلق 
على  الكمال«  »إظهار  كتابه  في  االســم  هذا 
أولياء  جميع  وعلى  الساكنني،  مراكش  أهل 
الكل،  وإرادة  البعض  بــإطــالق  ــراكــش،  م
»الركراكيني«  السبعة  عن  عرف  ملا  انطالقا 
الرسول  حضرة  في  إسالمهم  أعلنوا  الذين 
فرجال  يحكى،  كما  وسلم،  عليه  هلل  صلى 
مراكش السبعة، قد رتبهم في الزيارة الفقيه 
إبراهيم  هلل  رضا  األستاذ  يقول  اليوسي، 
اإللغي في موضوع نشر في الجزء الثاني من 
ندوة »اإلمام مالك« )دورة القاضي عياض(: 
الطريقة  سنوا  الذين  من  كان  ))واليوسي 
املتبعة إلى اليوم في زيارة سبعة رجال، حني 
قام بمراكش عند نهاية القرن الحادي عشر، 
الترتيب  املتضمنة  األبــيــات  صاحب  وهــو 

املتبع لزيارتهم إلى اليوم كالتالي:
قرب  املدفون  علي  بن  يوسف  سيدي   )1

مقبرة باب أغمات واملتوفي عام 591هـ.
2( القاضي عياض املدفون قرب باب أيالن 

واملتوفي عام 544هـ.
3( أبي العباس السبتي املدفون داخل باب 

تاغزوت واملتوفي عام 601هـ.
املدفون  الجزولي  سليمان  ابن  سيدي   )4

برياض العروس واملتوفي في عام 870هـ. 
5( سيدي عبد العزيز التباع املدفون قرب 

جامع ابن يوسف واملتوفي عام 914هـ. 
املــدفــون  الــغــزوانــي  عبد هلل  مـــوالي   )6

بحومة القصور واملتوفي عام 935هـ. 
باب  خــارج  املدفون  السهيلي  ــام  اإلم  )7

الرب واملتوفي عام 583هـ((.
وفي هؤالء الرجال السبعة، يقول اليوسي 

في نظم قطعته املشهورة بالعينية:
بمراكش الحت نجوم طوالع 

جبال رواسي بل سيوف قواطع
فمنهم أبو يعقوب ذو الغار يوسف

إليه تشير باألكف األصابع
ونجل أبي عمران عياض الذي

إلى علمه في الكون تصغي املسامع
وبحر أبي العباس ليس يخوضه 

سواه كريم ال يزال يمانع
ونجل سليمان الجزولي فضله
شهير ومن يدعو إليه يسارع

وتباعهم بحر الكرامة والهدى
وسيدنا الغزواني نوره ساطع

أبا القاسم السهيلي دأبا أضف لهم
إمام الّتقى والعلم بحره واسع

فزرهم على الترتيب في كل حاجة
يسهلها املولى وعنك يدافع((.

فيها  يشيد  كثيرة  أشعار  لليوسي  كما 
بصلحاء مراكش وسائر الصلحاء املبثوثني 
التصوف  ألهــل  ويبقى  املــغــرب،  ــاء  أرج في 
مخصوص  أغلبها  وعــادات  زوايــا  باملغرب 
لذكر هلل في مواسم املولد النبوي، وأغلبها 
على  بالصالة  النبوي  املديح  عن  يخرج  ال 

الرسول صلى هلل عليه وسلم. 
إن الخير والشر موجود في كل طائفة من 
الناس إلى يوم القيامة، فليس كل الصوفية 
والفقهاء  العلماء  كل  ليس  أنه  كما  ســواء، 
واملــدرســني والــقــضــاة والــتــجــار ســـواء، إذ 
فيهم الصالح وفيهم األصلح، وفيهم الفاسد 
وفيهم األفسد، وهذا أمر ظاهر ال شبهة فيه 
أهله،  فتعرف  الحق  يعرف  ))إذ  الناس  عند 

ويعرف الرجال بالحق ال الحق بالرجال((.
ــن املــتــصــوفــة املــنــحــرفــني،  ــاء م ــي ــاألدع ف
الخارجني عن دين هلل، مفضوحون بسلوكهم، 
أما املتمسكون بالكتاب والسنة، املستقيمون 
نعنيهم  الذين  فهم  تعالى،  هلل  شــرع  على 
البعض من  أثرهم، ورغم ما يتخذه  ونقتفي 
أعذار ملن يدعي الجذب والخروج عن الطريق 
بالتربية  املقصود  غير  بــدعــوى  املستقيم 

التصوفية الصالحة املطلوبة.
  يتبع 

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى ال�شعب في دار غفلون

حكـومة خلـوطة جلـوطة
كتبت  أنني  ــزاء  األعـ قــرائــي  يتذكر 
مقاال عنوانه »حكومة خلوطة جلوطة«، 
بن  حكومة  تشكيل  بعد  فقط  أسبوعا 
كيران األولى، وأنا لست منجما وال أقرأ 
تنبأت  تذكرون،  كما  ولكنني  الفنجان، 
حيث  بالفعل،  تحققت  بتعديالت  لها 
االستقالل  حزب  وزراء  منها  انسحب 

باستثناء محمد الوفا ونزار البركة.
تبررها  هذه،  تخميناتي  أو  تنبآتي 
كان  التي  الحكومة  وتكوين  تركيبة 
كيران،  بن  ــه  اإلل عبد  السيد  يرأسها 
ومشاكل  ومطبات  عراقيل  واجه  الذي 
عدة، حاول جهد املستطاع أن يتصدى 
وحنكة،  حكمة  من  أوتــي  ما  بكل  لها 
املحاوالت،  لهذه  لكنه معذور في فشله 
تدبير  ــرة  م ألول  يتقلد  لكونه  نــظــرا 
يسير  جعله  الذي  األمر  العام،  الشأن 
انتظار  في  عجالت  ثالث  على  بعربته 
له  يستقيم  غيار  قطعة  على  الحصول 
تلك  كانت  فقد  نعلم،  وكما  السير،  بها 
الحكومة تضم إلى جانب حزب العدالة 
واالشتراكية  التقدم  حزب  والتنمية، 
والحركة الشعبية، أربعة أحزاب توازي 
أربع عجالت متفاوتة الحجم والسرعة 
حزب  مرجعية  جانب  فإلى  واألهمية، 
على  يعتمد  ــذي  ال والتنمية  العدالة 
الجمع بني الدين والسياسة، نجد حزب 
التقدم واالشتراكية، الذي لم تمض على 
فترة  إال  الشيوعية  جلد  عن  انسالخه 
وجيزة، كما أن هناك حزب االستقالل، 
الذي أكد زعيمه يومئذ حميد شباط، أنه 
شعبيته  تناسب  التي  الحصة  ينل  لم 
وهو  الــوزاريــة،  الحقائب  توزيع  عند 
أما  املحافظ،  اليمني  إلى  ينتمي  حزب 
بدور  فيقوم  الشعبية،  الحركة  حــزب 
الجوكير، ألنه يبقى في انتظار تشكيل 

أي حكومة ليساهم فيها دون أن نعرف 
فهو  السياسية،  مرجعيته  اآلن  لحد 
وكبار  الــشــكــارة  أصــحــاب  مــن  خليط 

الفالحني.
بهذه  فحكومة  تــالحــظــون،  وكــمــا 
التركيبة، ليست منسجمة وال متناغمة 
هناك  إن  ثم  عنها،  املسؤول  يدعي  كما 
يتجلى  الحكومة،  لهذه  مهما  مكونا 
الذين  املنتمني،  غير  ــوزراء  ال عدد  في 
عدد  في  األسد  حصة  يأخذون  يكادون 
نجد  الداخلية  في  الــوزاريــة:  املقاعد 
هو  كما  لهما،  حزبي  لــون  ال  وزيــريــن 
الخارجية،  وزارة  يخص  فيما  الشأن 
عنصران  شؤونها  بتدبير  يتشرف  إذ 
لهؤالء  أضفنا  وإذا  منتميان،  غير 
األوقــاف  ووزيــر  املالية  وزيــر  األربعة، 
املنتدب  والوزير  اإلسالمية  والشؤون 
بالشؤون  املكلف  الحكومة  رئيس  لدى 
الوطني،  ــدفــاع  ال ــر  ووزيـ اإلفــريــقــيــة، 
واملندوبية  للحكومة،  العامة  واألمانة 
السامية للتخطيط، واملندوبية السامية 
الشريف  واملكتب  املحاربني،  لقدماء 
الحديدية،  السكك  وقطاع  للفوسفاط، 
الحالية  الحكومية  األغلبية  أن  أدركنا 
ال  وأطر  رجال  ويدبر شؤونها  يتوالها 
أن  لي  وهنا حق  بأي حزب،  لهم  صلة 
أن  حكومة  لرئيس  يمكن  كيف  أتعجب 
يتخلى عن كل هذه القطاعات الحيوية 
وهذه املناصب العليا ليكتفي بوزارات 
معدودة أقل أهمية من تلك التي تشرف 
حزب،  ألي  تنتمي  ال  عليها شخصيات 
فهل يشكل هذا الوضع تنازال من طرف 
نعيش  الزلنا  أننا  أم  الحكومة،  رئيس 

في عهد وزارات السيادة؟
الحسن  ــوم  ــرح امل أن  املــعــلــوم  مــن 
للحكومات  تشكيله  عند  كان  الثاني، 

العام،  الشأن  تدبير  على  تعاقبت  التي 
بوزارات  يعرف  كان  بما  دائما  يحتفظ 
الداخلية،  وزارة  منها  نذكر  السيادة، 
والعدل، والشؤون اإلسالمية، واألمانة 
الوطني،  والــدفــاع  للحكومة،  العامة 
ووزارة الخارجية، لكنه رحمه هلل كان 
فيختار  األحــيــان،  بعض  في  يتساهل 
نذكر  وبمقدوريتها،  بها  يثق  شخصية 
وزيــرا  كــان  الــذي  الشيكر،  حــدو  منهم 
الحركة  ــى  إل ينتمي  وهــو  للداخلية 
حزب  من  بوستة  وامحمد  الشعبية، 
للخارجية،  وزيرا  كان  الذي  االستقالل 
كان  الشعبية  الحركة  من  وأحــرضــان 

وزيرا للدفاع الوطني.
وكان للمرحوم الحسن الثاني مزاج 
خاص في اختيار أعوانه الوزراء، فتارة 
يميل إلى شخصيات عسكرية كالجنرال 
بن  والــجــنــرال  الداخلية  فــي  أوفقير 
أخرى  ــارة  وت البريد،  وزارة  في  عمر 
يفضل االعتماد على موزاييك سياسية 
وجغرافية ويعني شخصيات المنتمية، 
مثال  منطقتها،  في  وشعبية  نفوذ  لها 
من  بنهيمة  وجــدة،  من  عصمان  أحمد 
أسفي، وبوفتاس من أكادير، الخطابي 
الطريقة  بهذه  كان  وهكذا  الشمال،  من 

يرضي جميع الشرائح املغربية.
ولنعود إلى تركيبة الحكومة الحالية 
والتنمية،  العدالة  حزب  يقودها  التي 
طائفتني،  إلى  الحزب  هذا  انقسم  فقد 
هناك فريق الوزراء الذين يؤيدون سعد 
الدين العثماني، كرئيس حكومة وكأمني 
نفس  قادة  من  ثلة  تقابله  للحزب،  عام 
كيران  بن  اإلله  عبد  يناصرون  الحزب 

كرئيس للمجلس الوطني للحزب.
فحني »يتشدق« رئيس الحكومة بما 
تتمتع به حكومته من انسجام ووحدة 

الصف والرأي، نجد عبد اإلله بن كيران 
على  املستمرة  لهجماته  العنان  يطلق 
لألحرار  الوطني  التجمع  حزب  رئيس 
بدون تحفظ ويصفه بنعوت تكاد تصل 
جاء  ملا  خالفا  والتجريح،  القدح  إلى 
الجهر  ))ال يحب هلل  تعالى:  قوله  في 
بالسوء من القول إال من ُظلم وكان هلل 

سميعا عليما((.
ذهــب  أنـــه  ــران  ــي ك ــن  ب يعتقد  فــهــل 
تشكيل  في  فشل  عندما  ظلم  ضحية 
حكومة جديدة بعد بلوكاج دام زهاء 6 
أشهر، األمر الذي تمخضت عنه خسارة 
تجلت في تأخير إعداد امليزانية العامة 
مبرمجة  كانت  مشاريع  عدة  وتعطيل 

تنتظر امليزانية الجديدة لتنطلق؟
فهو  ــوم،  مــظــل مــن  ــاك  هــن ــان  كـ إن 
التبعات  تحمل  الذي  املغربي،  الشعب 
بني  القائمة  الخالفات  عــن  الناجمة 
يجد  الـــذي  والتنمية  الــعــدالــة  حــزب 
أن  إما  لهما،  ثالث  ال  حلني  بني  نفسه 
لم  إلى  يهدف  استثنائيا  مجلسا  يعقد 
الشمل وتوحيد الصفوف واالتفاق على 
وإما  موحدة،  طريق  وخارطة  منهجية 
ينسحب من ساحة الحكم وينضم إلى 

املعارضة، وباقي األحزاب.
ــة  ــعــدال فــعــلــى حــكــمــاء وعـــقـــالء ال
والتنمية، الذي كان الشعب يعقد عليه 
حد  لجعل  يتدخلوا  أن  كبيرة،  ــاال  آم
منها  يعاني  التي  الداخلية  للخالفات 
))وإن  تعالى:  لقوله  مصداقا  الحزب، 
طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما، فإن بغت إحداهما على األخرى 
فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر 

هلل...(( صدق هلل العظيم.
يتبع
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الصويرة،  مدينة  تستضيف 
إلى   20 من  املمتدة  الفترة  خالل 
فعاليات  ــاري،  ــج ال يونيو   23
الدورة الثانية والعشرين ملهرجان 
وهي  العالم،  وموسيقى  كناوة 

استكشاف  رحلة 
من  ــي  ــق ــوســي م
خالل تنظيم 40 
موسيقيا  حفال 
فــــــي أنــــحــــاء 
ــة مــن  ــف ــل مــخــت

املدينة.
وذكــــر بــالغ 
ــن الــجــهــة  ــ عـ
أن  املــنــظــمــة، 
هــــذا املــوعــد 
الــــســــنــــوي 
ــع،  ــمـ ــجـ ــيـ سـ
ثلة  كالعادة، 
ــن أشـــهـــر  ــ مـ
ــمــن«  ــل ــع »امل
ــي املــغــرب،  ف

على  املــوســيــقــيــن  وأفـــضـــل 
املزج  أجل  من  الدولية،  الساحة 
بن موسيقى األجداد واملوسيقى 
ــك أن »املــهــرجــان  املــعــاصــرة، ذل
املوسيقى  عبر  السفر  إلى  يدعو 
البالغ،  نفس  يقول  عاملية«،  كلغة 
النسخة  أن  إلـــى  أشـــار  الـــذي 
الجديدة، ستشمل جميع النغمات 
والطوارق  الكوبية  ــوات:  واألص
والتاميلية، وكذا موسيقى الجاز 

والفالمينكو والريكي، مع فنانن 
»تاكناويت«  وبالطبع  عاملين، 
التي ستكون في صلب الحوارات، 
لرفع  ــداد  ــع اســت عــلــى  ودائـــمـــا 
التحديات واالندماج مع الجميع.

بالجانب  يتعلق  ــا  م وفـــي 
منتدى  فــإن  للمهرجان،  الفكري 
حقوق اإلنسان، الذي ينعقد هذه 
السنة تحت شعار: »قوة الثقافة 
ــي مــواجــهــة ثــقــافــة الــعــنــف«،  ف
والبدائل  األفكار  على  سينفتح 
أفضل  عالم  أجــل  مــن  املتوقعة 
من  القادمن  والــرجــال  للنساء 

جميع اآلفاق.

ــالغ لــــــوزارة الــثــقــافــة  ــ ــر ب ــ ذك
واالتصال / قطاع الثقافة، أن محمد 
واالتصال،  الثقافة  وزيــر  األعــرج، 
أكد في كلمة له خالل اجتماع عقده 
مع أعضاء اللجان العلمية املشرفة 
على جائزة املغرب للكتاب، برئاسة 
عبد هلل بوصوف، على أهمية هذه 
باعتبارها محطة سنوية  الجائزة، 
األعــمــال  تكريم  فيها  يتم  هــامــة 
املتميزة في مجاالت الفكر واإلبداع 
والترجمة، كما أكد حرص الوزارة 
املقتضيات  وتدقيق  تنقيح  على 
بــاتــجــاه  لــلــجــائــزة،  التنظيمية 
حولها،  التباري  مجاالت  توسيع 

حيث تم إدراج تعديالت هامة بهذا 
إلى  باألساس  تسعى  الخصوص، 
مضامن  مع  املكافأة  هذه  مالءمة 
الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة الــجــديــدة 
إضافة  خــالل  من  ــك  وذل للمملكة، 
ثالث جوائز جديدة، ويتعلق األمر 
بجائزة املغرب التشجيعية لإلبداع 
املغرب  وجائزة  األمازيغي،  األدبي 
في  الـــدراســـات  فــي  التشجيعية 
مجال الثقافة األمازيغية، باإلضافة 
املوجه  للكتاب  املغرب  جائزة  إلى 

للطفل والشباب.
من جانبه، أكد عبد هلل بوصوف، 
حرص اللجان على اعتماد معايير 

التجرد والحياد في تقييم األعمال 
الجائزة  دور  يخدم  بما  املتنافسة، 

ورسالتها الرمزية.
وسيتم اإلعالن عن النتائج، يوم 

بينما   ،2019 شتنبر   20 الجمعة 
الجائزة  تسليم  حفل  تنظيم  يتم 

يوم الجمعة 18 أكتوبر 2019.

ال�سويرة ت�ستعد ملهرجان كناوة
 ومو�سيقى العامل

تن�سيب اأع�ساء اللجان العلمية 
جلائزة املغرب للكتاب

البحريني  واملنتج  املخرج  يترأس 
تحكيم  لجنة  الــذواوي،  محمد  بسام 
األولــى  لــلــدورة  الرسمية  املسابقة 
للمهرجان الدولي للفيلم العربي الذي 
تستضيفه مدينة مكناس من  14 إلى 

21 يونيو الجاري.
ويــعــتــبــر الــــــذواوي مـــن أوائـــل 
مملكة  في  السينمائين  املخرجن 
فيلم  أول  أنــتــج  حــيــث  الــبــحــريــن، 
أحد  يعد  أنــه  كما  طــويــل،  بحريني 
»سينما  لجمعية  املؤسسن  األعضاء 
عن  فضال  الخليجي«،  التعاون  دول 
مهرجانات  ومــديــر  مــؤســس  كــونــه 
السينما  مهرجان  أبــرزهــا  عــديــدة، 

العربية بالبحرين.
وتضم اللجنة في عضويتها، نخبة 
املجال  في  تنشط  وازنــة  سينمائية 
ويتعلق  تالوينه،  بكل  السينمائي 
سلطنة  من  السليمي  بقاسم  األمــر 
عمان، املدير التنفيذي ملهرجان مسقط 
أحد  أيضا  وهو  الدولي،  السينمائي 
للجمعية  واملــســيــريــن  املــؤســســن 
من  ألزيد  ومنتج  للسينما،  العمانية 
في  تلفزيونيا  وبرنامجا  عمال   30

عمان وخارجها.
اللجنة،  هــذه  فــي  املــغــرب  ويمثل 
السينما  نجمة  املــقــتــدرة،  املمثلة 
الـفنانة  املـغـربي،  والتـلفـويـون 
الشهير  الفيلم  بطلة  خير،  فاطمة 
»البريطاني«،  ومسلسل   ،»8 »القسم 
كـ»نساء  ــة  وازن سينمائية  وأعــمــال 
كما  وغيرها،  ــاقــوت«  و»ي ونــســاء«، 
تضم اللجنة من فلسطن، السينمائي 
عضو  وهو  حجاج،  نصري  والكاتب 
الفلسطينية،  السينما  جماعة  في 
للكتاب  الـــعـــام  ــاد  ــحـ االتـ ــو  ــض وع
حيث  الفلسطينين،  والصحافين 
مجال  فــي  مهم  رصيد  على  يتوفر 
من  ــدد  ع وصــنــع  الــقــصــص،  تأليف 
األفالم الوثائقية القصيرة والطويلة.

املمثلة  ــشــارك  ت ــر،  ــجــزائ ال ومـــن 
واملــخــرجــة مــونــي بــوعــالم، ضمن 
لجنة هذه املسابقة التي تشرف على 
اختيار املتوجن من بن عشرة أفالم 
العربية  األفــالم  خيرة  من  متبارية، 
حيث  والحديثة،  الجديدة  الطويلة 
بأعمال  الفني  بوعالم  رصيد  يزخر 

متميزة في املسرح والسينما.
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مدينة  من  الخلوي  محمد  الفنان  فاز 
تصميم  أحسن  بجائزة  البيضاء،  الــدار 

ــدورة  ــ ــل ــ مـــلـــصـــق ل
ــة عــشــر  ــ ــادي ــ ــح ــ ال
الدولي  للمهرجان 
الوثائقي،  للفيلم 
تنظيمها  املــزمــع 
 21 إلـــى   18 ــن  م

دجنبر املقبل.
إدارة  وكــانــت 
التي  املهرجان، 
 27 بـــ  توصلت 
 12 من  ملصقا 
قد  ــا،  ــاركـ ــشـ مـ
مؤخرا  فتحت 
كافة  وجــه  في 

لتشكيلين  ا
والــفــنــانــن 

ــتــقــنــيــن  وال
املغاربة، باب 
املـــشـــاركـــة 
فــــــي هــــذه 

 31 يوم  له  حدد  املسابقة، 
ماي 2019، كآخر أجل لتلقي املشاركات.

الخلوي  الفنان  الفرز،  لجنة  واختارت 
ــي  ــدول فـــائـــزا، الســتــحــضــاره الــبــعــد ال
لخريطة  توظيفه  خــالل  من  للمهرجان 
القارات  كل  فيها  بسط  والتي  العالم، 
التي تشكل هذا الكون، ولتوظيفه خريطة 
بلون  إبرازها  خالل  من  املغربية  اململكة 
خضراء،  خماسية  نجمة  تتوسطه  أحمر 
في إشارة إلى علم الدولة املنظمة لحدث 
على  يؤثر  لم  بشكل  الوثائقي،  الفيلم 
الستعماله  وأيــضــا،  امللصق،  جمالية 

إشارة  في  بألوان مختلفة،  خمسة أسهم 
الذي  والحضاري  الثقافي  التنوع  إلى 
يدع  ال  بما  الخمس،  القارات  به  تزخر 
للشك  مجاال 
املــغــرب  أن 
نبعا  يعتبر 
ومـــــدرســـــة 
ــح  ــ ــالق ــ ــت ــ ــل ــ ل
واالنـــفـــتـــاح 
محيطه  عــلــى 
ــي  ــ ــم ــ ــي ــ ــل ــ اإلق
والدولي، فضال 
ــن تــوظــيــفــه  ــ ع
إبداعية  للمسة 
على  وجــمــالــيــة 
ــن  ــق م ــصــ ــ ــل ــ امل
ــرور  ــ ــ خـــــــالل م
سينمائي  شريط 
ــل قــطــري  ــك ــش وب
ــب  ــ ــوان ــى جــ ــ ــل ــ ع
ــالوة  املـــلـــصـــق، عـ
املعتمد  اللون  على 
في الخريطة، والذي 

ــيـــل  ــى لـــون الــتــربــة يـــحـ عــل
)لون األرض(، وهو من األلوان املحبوبة 
ملا  الوثائقية  األفــالم  ورواد  عشاق  لدى 
التشبث  مستوى  على  عمق  من  يحتويه 

البشري بتربته وتاريخه.
الفائز  امللصق  في  اللجنة  وجدت  كما 
البساطة  روح  واستحقاق،  جــدارة  عن 
وفهمه  قــراءتــه  وسهولة  ميزته،  التي 
وكذا  الجمهور،  عموم  طرف  من  وتلقيه 
توظيفه  عــن  فضال  والــنــقــاد،  املهنين 

للشروط املطلوبة في امللصق.

اأح�سن مل�سق للدورة 11 للفيلم 
الوثائقي بخريبكة

من يحكم يف م�سابقة املهرجان الدويل للفيلم العربي مبكنا�س؟
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كائنني  بني  دائما  محصورا  ليس  الحب 
لألمكنة  حب  أيضا  هناك  بل  بيولوجيني، 
واملدائن، فحب املدن إحساس ال يمكن تعليمه 
أو اكتسابه، فإما أن تملكه أو ال تملكه، وللمدن 
عليها  التعرف  الصعب  من  معينة،  روائــح 
بزيارة خاطفة، بيد أن رائحة املدن الخاصة 
ربما  الذي يحبها ويألفها،  للشخص  تفيض 
املدن  عن  والكتابة  أحيانا،  العشق  حد  إلى 
متعة آسرة، ال تعادلها إال قصائد العشق أو 
فاألمكنة تمارس سحرها على  الفرح،  أغاني 
اإلنسان وتجبره على التغزل بها أو رثائها، 
وارتباطنا  األماكن  لبعض  حبنا  أن  شك  وال 
فيها،  نفسها  نسجت  التي  وذكرياتنا  بها 
الحياة،  نبض  جماداتها  في  يبعث  ما  هو 

فيجعلها حية فينا تعيد لنا كل ما مضى.
وألن الكتاب واملبدعني أكثر القادرين على 
إحياء مدنهم بالكتابة شعرا أو نثرا أو مقالة، 
استثنائية  بموهبة  يتمتع  ــد  واح فكاتب 
مشارف  إلى  مدينته  أو  بالده  اسم  يرفع  قد 
مهما  حكومي  مسؤول  أي  من  أكثر  عاملية 
ومدنا  ومجتمعات  دوال  وهناك  شأنه،  عال 
أحيوا  واستثنائيني  كبار  بكتاب  محظوظة 
العاملي، وهناك  الفضاء  بلدانهم ومدنهم في 

دوال ومجتمعات ومدنا حظها أقل إلى حني.
هواها  في  تقع  أن  يمكن  كالبشر،  فاملدن 
من أول لحظة، من أول نظرة، من أول نسمة، 
هذا  أسوق  عندما  ببالي  تخطر  مدينة  وأول 
الحديث، هي مدينتي آسفي، حاضرة املحيط 
األطلسي التي أشعر بفخر كبير عندما أكتب 
مسقط  هي  املدينة  تلك  أن  وأتباهى  عنها 
املستلقية  البيضاء  الــعــروس  تلك  رأســي، 
على ضفاف املحيط األطلسي، والتي مازالت 
الشمس  أشــعــة  تحت  ــدوء  هـ فــي  تستحم 
عن  الكتابة  من  أجمل  هناك  فليس  الذهبية، 

مدينتي وإن قست، ألن الكتابة تجعلها قريبة 
من الناس وإن لم يروها.

تالية،  بزيارة  تغريك  مدينة  هي  آسفي 
تشعر أنك ولدت فيها، وجربت في حواريها 
مهما  عليك  تجفو  لن  األشياء،  عشق  بداية 
كل  عند  األخير  موئلك  وستظل  ابتعدت، 
خيبة، وفي ساعة تيهك تتوجه إليها دونما 
آسفي  قــلــبــك..  االطمئنان  ليغشى  ــردد،  تـ
تغادرك،  ال  غادرتها  مهما  التي  املدينة  هي 
جيوبك  تفتش  عنها،  بعيدا  تسافر  وعندما 
عقلك  كأنما  الرحيل  محطات  في  وحقيبتك 
تجد  وعندما  ما،  شيئا  نسيت  بأنك  يخبرك 
الذاكرة  من  جزءا  أن  تفهم  مكتملة،  أشياءك 
يزور  من  فكل  رجعة،  بال  هناك  استقر  قد 
آسفي يعز عليه فراقها، وكل من عرفها تعلق 
مدينته،  إلى  مشدودا  املسفيوي  ويظل  بها، 
وإذا  مغادرتها،  أحيانا  عليه  يصعب  وقد 
غادرها يحن إليها مرة أخرى، وإذا طال به 
عبقا  يستنشق  فإنه  إليها،  يعد  ولم  الزمان 
يذكره بها وكأنه رباط خفي يربطه بمدينته 
ويتجاوز  الوصف  يفوق  وارتحل  أينما حل 

املشاعر العادية.
وإذا كانت هناك مدنا ال تستهوي زوارها 
مدنا  فإن  ساكنا،  النفس  في  لهم  تحرك  وال 
أخرى تستحيل الحياة من دونها بال معنى، 
منها،  تنفر  وأخـــرى  تحبها،  مدنا  فهناك 
وثالثة تلبسك بمجرد أن تطأها حتى تنقلب 
حياتك رأسا على عقب وكأنما ُخلقت حينها. 
تتوقف  أن  تستحق  التي  هــي  ــدن  امل هــذه 
وآسفي  والعشق،  والحنني  بالتفكير  عندها 
التاريخ  تسكن  التي  املــدن  تلك  من  واحــدة 
الــبــشــري، هــي حــكــايــة أســطــوريــة تــتــردد 
الحضارة  ــا  زواي في  الساحرة  تفاصيلها 
اإلنسانية، فهي تاريخ عريق، وصفحة رائعة 
التي  والديانات  والشعوب  الحضارات  من 
تعاقبت على هذه األرض التي تعشق التنوع 

وتحتضن التعدد.

مما ال شك فيه، أن الحكومة 
تــمــضــي قـــدمـــا لــخــوصــصــة 
وتسابق  والصحة،  التعليم 
من  تبقى  ما  لتصفية  الزمن 
ــغــربــي في  حـــق املـــواطـــن امل
وجيد  موحد  عمومي  تعليم 
وتــطــبــيــب مــجــانــي، ضــاربــة 
مصلحة  ــط  ــائ ــح ال بــعــرض 
غالبيته  تــرزح  الــذي  الشعب 
إرضـــاء  الــفــقــر،  عتبة  تــحــت 
الدولية  املالية  للمؤسسات 
التي ال تتوانى ولو للحظة في 
فرض شروطها على الدول في 
الهيكلي،  التقويم  إطار برامج 
لتطبيق  عــلــيــهــا  ــضــغــط  وال
تحرير  قبيل  مــن  ــراءات  ــ إجـ
وخوصصة  اقــتــصــاديــاتــهــا، 
املؤسسات العمومية، كل ذلك، 
اإلمبريالية  ملصالح  خــدمــة 
العاملية املتوحشة، وهي أبعد 
شعوب  مصالح  تخدم  أن  من 

مستضعفة.
ومنطق  توصيات  فحسب 
ــي،  ــدولـ ــد الـ ــق ــن ــدوق ال ــنـ صـ
أينما  للدولة  مكان  »ال  فإنه 
مما  ــح«،  ــرب ال تحقيق  يمكن 
كل  عن  التخلي  الــدولــة  يلزم 
ــدرة لــلــربــح،  ــ ــطــاعــات املـ ــق ال
والتعليم  الصحة  كقطاعي 
مستثمرين  لــصــالــح  ــال،  ــث م
أجــانــب،  أم  ــوا  ــان ك محليني 
بالشراكة  يسمى  ما  إطار  في 
عمومي - خصوصي بواسطة 
كقانون  قوانني،  أو  مراسيم 
يهدف  الـــذي   51.17 ــار  اإلطـ

تبقى  مــا  على  الــقــضــاء  ــى  إل
الثانوي  التعليم  مجانية  من 

التأهيلي والعالي. 
والضبابية  فــاالرتــجــالــيــة 
بها  تتعامل  التي  والتعنت 
لحل  ــوب  ــأســل ك ــحــكــومــة،  ال
املرتبطة  تلك  خاصة  املشاكل، 
أسلوب وتكتيك  بالتعليم، هو 
ــدف مــنــه دفــع  ــه مــقــصــود، ال
لاللتجاء  مرغمني  املواطنني 
كملجإ  الخاص  القطاع  إلــى 
بعد  أبــنــائــهــم،  لتعليم  آمـــن 
تعليم  ــي  ف الــثــقــة  فــقــدانــهــم 
عمومي مبخس مهمش، تعمه 
الفوضى واإلضرابات، لهذا لم 
بوعودها  التعليم  وزارة  تف 
املتعاقدين،  األســاتــذة  تجاه 
وكــان هــدف الــوزيــر أمــزازي 
فقط ربح الوقت من أجل إنهاء 
سنة دون بياض، وال يهم بعد 
التنسيقية،  صّعدت  إن  ذلــك 
القادمة  السنة  ــدأت  ــت اب أو 
واالحتجاجات،  باإلضرابات 
الحكومة  صــالــح  ــي  ف ألنــهــا 
كما  فالهدف  ضــدهــا،  وليس 
املواطنني نحو  فرار  قلت، هو 
تعليم خصوصي، إال أن الجّرة 
ال تصدق دائما، وهذا ما حدث 
مع طلبة الطب وطب األسنان 
عن  أبانوا  الذين  والصيدلة، 
حكمة ووعي واعتدال كبير في 
النظام  حتى  فاجأ  نضالهم، 
نفسه، الذي اعتقد أن الحركة 
تلك  تعد  ولم  ماتت،  الطالبية 
التي  املفكرة،  الواعية  الفئة 
أجــل  ــن  م تــنــاضــل  أن  يمكن 
أطباء  نضال  ليأتي  حقوقها، 
من  املشعل  وحمل  املستقبل، 

للسياسات  الــتــصــدي  أجـــل 
التي  الالشعبية  واإلجــراءات 
تنزيلها  في  الحكومة  تمضي 
تمهيدا  الـــطـــب،  كــلــيــة  فـــي 
طلبة  كــإدمــاج  لخوصصتها، 
التداريب  في  الخاص  القطاع 
العمومية  بــاملــســتــشــفــيــات 
الداخلية  للمباراة  واجتيازهم 
ملــا فيه مــن ضرب  ولــإقــامــة، 
ملبدأ تكافؤ الفرص، باإلضافة 
ــدم وضــــوح الــرؤيــا  ــ ــى ع ــ إل
الجديد  الــنــظــام  بخصوص 
خصوصا  الطبية،  للدراسات 
بالسلك  املتعلق  الــجــزء  فــي 
الثالث واستغالل طلبة السنة 
املستشفيات  فــي  الــســابــعــة 
املستعمل  واملحلية  الجهوية 
مراعاة  دون  الخصاص،  لسد 
التكوين البيداغوجي للطالب، 
مما دفعها إلى خوض إضراب 
ومــقــاطــعــة شــامــلــة لــلــدروس 
ثالثة  من  ألزيد  واالمتحانات، 
أشهر، مطالبة وزارتي التربية 
العالي  والتعليم  الوطنية 
والصحة، بتبني الحوار، بدل 
هذا  والوعيد،  التهديد  خطاب 
الخطاب الذي دفع الطلبة إلى 
التصويت على االستمرار في 
اإلضراب واملقاطعة بنسبة 91 
مسيرة  تنظيم  بعد  املائة،  في 
وطنية يوم الخميس 30 ماي 

بالعاصمة الرباط.
ومسؤولية  مــعــركــة  فــهــي 
هذه  وإنــجــاح  لدعم  الجميع 
أجل  مــن  النضالية  املعركة 
املدرسة  لخوصصة  التصدي 
أجل مستقبل  العمومية، ومن 

أفضل ألبنائنا. 

احتفلت القارة اإلفريقية 
املــنــصــرم  ــاي  مـ  25 ــوم  يـ
ــوم إفـــريـــقـــيـــا، وهــو  ــيـ بـ
االحـــتـــفـــال الــــذي يـــؤرخ 
الوحدة  منظمة  لتأسيس 
 1963 ســنــة  ــة  ــي ــق ــري اإلف
اسمها  سيصبح  والــتــي 
من  بدءا  اإلفريقي  االتحاد 
اإلعـــالن  ــم  ت وقـــد   ،2002
إفريقيا،  يــوم  تحديد  عن 
من  عليه  التوقيع  تم  الذي 
مستقلة  دولـــة   32 ــرف  ط
بأديس  ــت،  ــوق ال ــك  ذل فــي 
أجل  من  بإثيوبيا،  أبابا 
املنجزات  على  ــوف  ــوق ال
جميع  فــي  واملكتسبات، 
االحتفال  ويتم  املــجــاالت، 
فـــي جميع  الـــيـــوم  ــذا  ــه ب
تخلده  إذ  العالم،  أنــحــاء 
والقنصليات  الــســفــارات 
الجاليات  وأيضا  املعنية، 

اإلفريقية أينما وجدت.
ــخ  ــاري ــت ــك ال ــ ومـــنـــذ ذل
أجل  من  تصارع  والــقــارة 
معظم  في  األمن  استتباب 
أجــل  ــن  مـ أوال  ــا،  ــ ــه ــ دول
اســتــكــمــال تــحــرر الــدولــة 
استقلت  قد  تكن  لم  التي 
االستعمارية،  الـــدول  عــن 
القضاء  أجــل  مــن  وثانيا 
القبلية  التطاحنات  على 
إلى  أدت  التي  والعرقية 
الدول،  من  العديد  انقسام 
عمل  مـــع  ــوازاة  ــ ــامل ــ ب إذ 
وجهود دول املنطقة، عملت 
خلق  على  املتحدة  األمــم 
حفظ  بعمليات  يسمى  ما 

عملها  الزال  التي  السالم 
مستمرا إلى اآلن في بعض 
الدول، هذا من جهة، ومن 
تحديا  هناك  ثانية،  جهة 
مطروحا  والزال  كان  آخر 
ــارة، وهــو  ــ ــ ــي أغـــنـــى ق فـ
املتعلق باستثمار الثروات 
باقتصاد  والرقي  املحلية 
لالنسالخ  املنطقة،  دول 
نوعا ما من التبعية للدول 
ذلك  يفرضه  ومــا  الكبرى 
لهذا  وخنوع،  خضوع  من 
الــوحــدة  منظمة  واجــهــت 
ــاد  االتـــحـ  / اإلفـــريـــقـــيـــة 
كبرى  تحديات  اإلفريقي، 
وعوائق عدة، منها التغير 
أثــار  مــن  لــه  ومــا  املناخي 
في  واإلنــتــاج  البيئة  على 
القارة السمراء، ثم القضاء 
الفتاكة  الفيروسات  على 
التي أبادت من البشر أكثر 
منها  الحروب،  أبادته  مما 

ووباء  واملالريا،  الكوليرا 
يخيم  الزال  الــذي  إيبوال، 
ــن الـــدول  عــلــى الــعــديــد م
الذي  الطبي  التطور  رغم 
األلفية  فــي  العالم  عــرفــه 
الفساد،  ليبقى  الثالثة، 
القارة  الزالـــت  تحد  أكبر 
أكبر  بــاعــتــبــاره  تــواجــهــه 
العادل  الحكم  أمــام  عائق 
ــذا  وك ــديــمــقــراطــي،  ال أو 
االقــتــصــادي  النمو  ــام  أمـ
السالم  وتحقيق  املستدام 
والتنمية،  واالســتــقــرار 
الــفــســاد  يعتبر  وبــيــنــمــا 
أثــاره  فــإن  عاملية،  ظاهرة 
الفقيرة  البلدان  في  أكبر 
يتم  ــث  حــي ــة،  ــف ــخــل ــت وامل
التنموية  املــوارد  تحويل 
في  مالئم  غير  نحو  على 
أيدي القطاع الخاص، مما 
الفقر،  تفاقم  ــى  إل يـــؤدي 
يــنــطــبــق على  وهــــذا مـــا 

إليها:  ينظر  حيث  إفريقيا 
في  فسادا  األكثر  املنطقة 
من  للعديد  وفقا  العالم، 
استطالعات الفساد، فضال 
املناطق  أكثر  من  أنها  عن 
تخلفا وتراجعا، وبالتالي، 
فإن معالجة مشكلة الفساد 
بــطــريــقــة اســتــراتــيــجــيــة 
أهمية  تعتبر  وشــامــلــة، 
التنمية  ألولويات  قصوى 
ــك أن  ــارة كــكــل، ذل ــق فــي ال
املسجلة،  الغريبة  املفارقة 
الـــقـــارات  ــى  ــن أغ أن  هـــي 
دليل  أكبر  وهــذا  أفقرها، 
والتمييز  الــفــســاد  عــلــى 
ــروات  ــ ــث ــ ــع ال ــ ــوزي ــ ــي ت ــ ف
فئات  لصالح  واستغاللها 

محدودة.
وذاك،  هـــذا  أجـــل  ومـــن 
من  التمكن  عــدم  ظل  وفــي 
األدنى  الحد  حتى  تحقيق 
مــن الــعــيــش الــكــريــم، وال 

السلم  مــن  األدنـــى  الــحــد 
ــقــضــاء  ال أو  واألمــــــــان، 
اإلداري  الــفــســاد  ــى  ــل ع
استغالل  تم  والتسييري، 
ــرات الــتــنــظــيــمــيــة  ــغـ ــثـ الـ
ــة،  ــي ــن واالخــــتــــالالت األم
لـــتـــضـــرب الــتــنــظــيــمــات 
ــة أطــنــابــهــا في  ــي ــاب اإلره
ــراء خــالل  ــســم ــارة ال ــقـ الـ
وإن  األخــيــرة،  العشرية 
بني  مسمياتها  اختلفت 
»أنصار الدين« و»القاعدة« 
حرام«  و»بوكو  و»داعــش« 
ــاب املــجــاهــديــن«  ــشــب و»ال
ــة »األنـــتـــي بــالكــا«  وحــرك
املسيحية.. وغيرها، والتي 
تسمياتها،  اختلفت  إن 
والدافع  واحد،  هدفها  فإن 
متمثل  واحـــد،  لــوجــودهــا 
في زرع الفنت والتطاحنات 
سواء كانت عرقية أو دينية، 
التشرذم  النتيجة،  لتكون 
ــي  ــال ــت ــال والـــتـــمـــزق، وب
في  الــدول  جهود  تقويض 
والقضاء  األمــن  استتباب 
ولتبقى  الــفــســاد،  عــلــى 
مفتوحا  مسرحا  إفريقيا 
وهذا  التدخالت)..(،  لكل 
إفريقيا  أن  على  يحيلنا 
ــى  ــي حـــاجـــة إل لــيــســت فـ
من  السنة  في  واحــد  يــوم 
باملنجزات  االحتفال  أجل 
التوصل  تم  بما  والتذكير 
الحرب  منذ  وتحقيقه  إليه 
العاملية الثانية، وإنما هي 
يوما   365 إلى  حاجة  في 
من العمل الجاد والهادف، 
إلخراج  كافية  غير  وربما 
القارة السمراء من وضعية 
انتمائها إلى العالم الثالث.

اأهل الكهف

 خالد كمال 

 جميلة حلبي

 عبد اهلل النملي

 أحمد محمد العرابي

اآ�سفي.. ب�أي حمرار اأقي�ض نب�ض حبك؟

هل اإفريقي� حمت�جة ليوم واحد لالحتف�ل..؟ 

حكومة العثم�ين ت�سري نحو خو�س�سة التعليم وال�سحة

حنا ثلة من الفتيان
آمنا برب العالمين

وقومنا مازال الشيطان
مخليهم فالضالل المبين
ما بغاوش يتهداو لإليمان

وعبدو آلهة دون يقين
فخفنا ليرجعونا للعصيان
والجأنا لخالقنا المعين

إيماّنا باهلل قوي
وعندو هجرنا وهربنا
ارمانا فكهف خاوي
يمين وشمال يكلبنا
بهوا وشمس مضوي
وبقوتو كان يطعمنا

قصتنا ما حكاها راوي
إنما مذكورة فكتابنا

نمنا نوم عميق
فكهف ما عرفو إنسان
هربنا لعذاب والتقليق
ودخلنا عالم النسيان

ما عرفناش شحال بالتدقيق
البثنا هناك من الزمان
وحتى عددنا بالتحقيق
ما يعلمو إال الرحمان
فقنا فمنظر مخيف

حالتنا مشوهة ومغيرا
فينا جوع الهيف

دايخين ما عارفين ما جرى
ارسلنا نشريو رغيف

بفلوس قديمة مجنجرة
عرفونا من قوم السليف

وقصتنا صبحت منتاشرا.
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الــذي يريد أن  الــعــادة أن  جــرت 
يبعث رسالة إلى السلطان أو أحد 
مسودة  يكتب  أن  الدولة،  رجــاالت 
بكل  له  لينقلها  للناسخ  ويسلمها 
التاريخ  لكن  جميل،  وبخط  عناية 
واإلمـــضـــاء يــخــطــهــم صــاحــبــهــا، 
ــذا الــنــوع من  لــهــذا نــاحــظ فــي ه
والخط،  القلم  اختاف  املراسات، 
وحتى لون »الصماق« أحيانا، وقد 
عادة  وهذه  العشرات،  منها  رأيت 
يمارسها حتى الساطني واألعيان، 
منها،  البعض  مجموعتي  وتضم 
لفترة  أربعة نماذج تعود  لكم  أذكر 

السلطان موالي الحسن: 
بــالــخــاتــم  مــخــتــوم  ظــهــيــر   )1
القاضي  نائب  إلى  موجه  الصغير 
بفاس، الفقيه السيد أحمد بن عبد 
بخط  مكتوب  تاريخه  الــرحــمــان، 
وقلم مختلفني »في 20 ربيع النبوي 

األنور عام 1300«.
بــالــخــاتــم  مــخــتــوم  ظــهــيــر   )2
السام  الصغير موجه لألمني عبد 
ولون  وقلم  بخط  تاريخه  املقري، 
وكتب  للنص،  مغايرين  الصماغ 
ومعناها  »استقل«،  عبارة  تحته 

السلطان  أن 
وأشــره  راقبه 
إلرســــــالــــــه، 
يوم  وتاريخه 
ربــيــع   16«
ــي عــام  ــان ــث ال

.»1301
ظهير   )3
مـــــخـــــتـــــوم 
ــم  ــ ــات ــ ــخ ــ ــال ــ ب
ــر  ــ ــي ــ ــغ ــصــ ــ ال
مـــوجـــه إلـــى 
السيد  الفقيه 
ــن  ــد ابـ ــ ــم ــ أح
الــــــــحــــــــاج، 
تـــــاريـــــخـــــه 
بخط  مكتوب 
وقلم مختلفني 
شــهــر   13«
األول  ربـــيـــع 
ــنــبــوي عــام  ال

.»1303
ظهير   )4

إلى  موجه  الكبير  بالخاتم  مختوم 
البغدادي،  بن  بوشتى  بن  القايد 

تاريخه مكتوب بخط مختلف وقلم 
مغاير »25 صفر الخير عام 1308«.
ــا الــرســالــة مــوضــوع املــقــال،  أم

مــكــتــوبــة عــلــى ورقــــة قــيــاســهــا: 
الرطوبة  أتلفت  سنتيم،   23×36
بعض أجزائها، عدد سطورها بعد 
27 سطرا، وعدد الكلمات  الحمدلة 
كلمة،  و22   18 بني  ما  السطر  في 
وهي تعود ألستاذ السلطان املولى 
أحمد  املــــؤرخ  الــفــقــيــه  الــحــســن، 
بعد  راجعها  ملا  لكنه  الحاج،  ابن 
تصحيحات  عليها  وضع  نسخها، 
وأصبحت  رقــيــق،  رصـــاص  بقلم 
فلم  ــه،  ــ أوراق بــني  مهملة  مــســودة 
يمهرها  ولم  التاريخ،  عليها  يكتب 
وثيقة  لكنها  الــيــدويــة،  بعامته 
بعض  عن  لنا  كشفت  ألنها  مهمة، 
الشيخ  حياة  من  الخفية  الجوانب 
ــدار  األقـ ساقته  وكــيــف  الــشــاعــر، 
املولى  السلطان  مـــؤرخ  ليصبح 

الحسن.
الوثيقة،  املسودة  الرسالة  هذه 
سيدي  العامة  إلى  سترسل  كانت 
موسى، لم أنس اللحظة األولى التي 
دون  »الحافي«  االســم  ألن  قرأتها، 
ذكر الكنية أو املهنة حيرني، لكنني 
أخيرا عرفت من هو الشخص الذي 

ورد اسمه في الرسالة »املفتاح«. 

املودة قادتني حلل لغز الر�سالة امل�سودة  الخضر غيالن

عرفت مدينة براغ التشيكية تنظيم الحفل 
 ،»global social awards« النهائي ملسابقة
املغربية  والفاشنيستا  املــؤثــرة  وتعتبر 
الوحيدة  املمثلة  بيوتي،  روعــة  الشهيرة 
والتي  العاملية،  املسابقة  هذه  في  للمغرب 

استطاعت أن تحصد فيها الرتبة الثانية.
حققته  بما  سعيدة  أنها  روعــة  وكشفت 
املسابقة، وبالرغم من عدم فوزها  في هذه 
الرتبة  بنيلها  فــخــورة  أنها  إال  باللقب، 
بعض  على  متفوقة  العالم،  فــي  الثانية 
املؤثرين الذين يتابعهم املايني على مواقع 

التواصل االجتماعي.
من جهة أخرى، أكدت روعة أنها أصرت 
على ارتداء القفطان املغربي في هذا الحفل 
العاملي، لتعرف األجانب على الزي التقليدي 
بالقفطان  أعجب  »الكل  وقــالــت:  لبلدها، 
املغربي، وعبر كل زمائي في املسابقة عن 

اندهاشهم بمدى جماله ورقيه«.
 global social« نهائي  في  روعة  أطلت 
الوردي  باللون  مغربي  بقفطان   »awards
املصممة  توقيع  مــن  بــاألحــجــار،  مــرصــع 

شيماء الطاهري.
والطربوش  الجلباب  زوجها  وارتـــدى 
في  تألق  قد  الثنائي  هذا  ليكون  املغربي، 
هذه املسابقة العاملية بإطالة مغربية مائة 

في املائة.

روعة بيوتي حت�سد الرتبة الثانية عامليا 
وتتاألق بالقفطان املغربي

وزارة الثقافة واالت�سال وال�سركة الوطنية 
للإذاعة والتلفزة توقعان على اتفاقية �سراكة 

تروم التعريف بالرتاث الوطني

تعزية ملوالي 
املهدي العلوي

في  الثقافي  الــتــراث  بأهمية  وعيا 
الحضارية  الهوية  أبعاد  مختلف  إبراز 
لبادنا، واملساهمة في التنمية الشاملة، 
وسائل  تلعبه  الذي  للدور  واستحضارا 
لهذا  الحيوية  األدوار  إبراز  في  اإلعام 
الثقافة  وزارة  من  كل  وقعت  الــتــراث، 
والشركة  الثقافة،  قطاع  واالتــصــال/ 
الوطنية لإلذاعة والتلفزة املغربية، يوم 
اتفاقية  على   ،2019 يونيو   3 اإلثنني 
شراكة، مدتها 3 سنوات، تروم التعريف 
الثقافي الوطني،  بغنى وتنوع املوروث 
والتحسيس بأهميته وضرورة حمايته.

االتفاقية،  هــذه  مقتضيات  وتنصب 
أجل  من  املؤسستني  بني  التعاون  على 
إنجاز برامج إعامية والترويج للمعالم 
التاريخية واملواقع األثرية، حيث تلتزم 
والتلفزة  ــإلذاعــة  ل الوطنية  الــشــركــة 

وروبورتاجات  وثائقية  أفــام  بإنجاز 
املعالم  حول  وحوارية  تلفزية  وبرامج 
الوطنية،  األثرية  واملواقع  التاريخية 
اإلعامية  املؤسسة  هــذه  تتعهد  كما 
العمومية، بإنجاز تحريك ثاثي األبعاد 
)3D( لهذه املعالم على مستوى جميع 
التابعة لوزارة  التعريف بالتراث  مراكز 

الثقافة.
االتــصــال  وزارة  تلتزم  وبــاملــقــابــل، 
العلمية  املواد  بتوفير  الثقافة(  )قطاع 
واملــعــطــيــات الــتــراثــيــة والــتــاريــخــيــة 
اإلنتاجات  إلنجاز  الــازمــة  والوثائق 
ــع خبرة  املــطــلــوبــة، ووضــ الــتــلــفــزيــة 
والتراث  اآلثــار  لعلوم  الوطني  املعهد 
لإلذاعة  الوطنية  الشركة  إشــارة  رهــن 
والتلفزة، وكذا تيسير عمليات التصوير 

باملواقع األثرية.

املمثل امل�سري حممد هنيدي يعتذر للمغاربةرونالدو منح 1.5 مليون اأورو الإطعام ال�سائمني يف غزة
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هلل،  رحمة  إلــى  انتقلت 
ــب بن  ــن ــازي الــشــريــفــة ل
مدينة  فــي  الــعــلــوي  عمر 
ــوع«  ــ ــب ــ ــاط، و»األس ــ ــرب ــ ال
الحارة  بتعازيها  تتقدم 
املهدي  مــوالي  ولدها  إلى 
العلوي، وجميع أقربائها، 
الفقيد  أخــت  بأنها  علما 
العلوي،  مصطفى  مــوالي 
إلدارة  ــق  ــســاب ال املـــديـــر 
الــســجــون، رحــمــهــم هلل 

وأسكنهم فسيح جناته.
ــه وإنـــــا إلــيــه  ـــ ــل إنــــا ل

راجعون.

تبرع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم 
 1.5 فريق يوفنتوس اإليطالي، بمبلغ قدره 
فلسطني  في  إفطارات  إلقامة  يورو،  مليون 

في شهر رمضان لهذه السنة.
»إن  نــيــت:  »تيليسورتڢ.  مــوقــع  وقـــال 
بالخصوص  املبلغ  هــذا  خصص  رونــالــدو 
يتعرض  ــذي  ال غــزة،  قطاع  في  للمسلمني 
لحصار بري وبحري وجوي من قبل الكيان 

الصهيوني منذ ما يزيد عن 13 سنة«.
رونالدو  كريستيانو  أن  بالذكر،  والجدير 
2013 بمبلغ مليون ونصف  تبرع في سنة 
املليون أورو ألطفال فلسطني، ويشار إلى أن 
نجم الكرة البرتغالي، سبق أن صرح لوسائل 
اإلعام قائا: »أتذكر دائما كام والدي الذي 
الفقراء  مساعدة  عند  بأنه  لي  يقول  كــان 
واملحتاجني، فإن هلل يكافئ بالضعف، وأنا 
بعمل خيري،  قيامي  عند  فعا،  بذلك  أشعر 

فإن هلل يكافئني بالتألق في املاعب«.

بعد التعليقات التي انهالت على املمثل 
بعدما نشر  هــنــيــدي،  محمد  املــصــري 
الرسمية  صفحته  عبر  مستفزة  تدوينة 
ــان  ــرك ــوك«، جـــاء فــيــهــا »ب ــســب ــي ــف ـــ»ال ب
بعد  ــك  ــ وذل مــعــلــمــني«،  ــا  احــن ده  ــه،  ــ إي
بكأس  املــصــري  الــزمــالــك  فريق  تتويج 
بالتقزيم  اتهمته  االتحاداإلفريقي، والتي 
من حجم فريق النهضة البركانية، وغياب 
في  اعتذر  لديه،  الرياضية  الــروح  حس 
»لحبايبنا اللي  تدوينة أخرى جاء فيها: 
في املغرب، اللي زعلوا من بوست تشجيع 
الزمالك.. ده هزار في الكورة.. وماكنتش 
عايز اقولكوا أن أحلى وأجمل بلد عربي 
زرتها في حياتي هو املغرب، عشان كدة 
نعمل  اخترنا  اللي  الوحيد  العربي  البلد 
هو  كــومــيــدي،  آب  الستاند  عــرض  فيه 

املغرب«.
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طفولتي
الكومندار  زنقة  كنا نمر عليها من  التي  الدور  من ضمن 
كان  وفقيه  العلماء  من  عالم  الشافعي، وهو  بن  دار  بروفو، 
يغشى املناسبات الدينية بأحاديثه الشيقة وبالغته املعروفة، 
والغريب في األمر، أنه من جملة التسامح الديني واالنفتاح 
الذي كان هذا الرجل يمتاز به، أنه في نفس الزنقة كان يسكن 
أحد شيوخ الكمان وعازفيها املشهورين الذي ورث فن العيطة 
الذي  املارشال قيبو،  الكبير  املرساوية األصيلة عن شيخها 
كان يسكن بالزنقة املحادية ملدرسة األعيان املؤدية إلى الولي 
الصالح "سيدي بالسمارة"، قرب منزل بوبكر القدميري زوج 
زوجة  خدوج  الحاجة  بناته  الذي من  وبوطربوش  خالتي 
العزيز  عبد  املحامي  وابنه  محمد  الحاج  املرحوم  خالي 
األوملبية  اللجنة  رئيس  جلون  سكن بن  وبالقرب  القدميري، 
ومؤسس الوداد البيضاوي، وبجانبه منزل آل بوعالم الذي 
الخاصة  الكتابة  في  كان  الذي  بوعالم  املرحوم  منهم  كان 
أحداث  في  توفي  والذي  الثاني  الحسن  له  املغفور  لجاللة 
يمازح  كان  الشافعي  الفقيه  أن  وحدث  األليمة،  الصخيرات 
في  الصلوات  يؤدي  كان  الذي  مومو،  الحاج  العيطة  شيخ 
ألداء  العرس  يوقف  البيضاويني  أعــراس  في  وكان  وقتها، 
الصالة، وكان دائم التردد على بيت هلل، ويسأل الحاج مومو 
الفقيه فيما إذا كان سوف يغفر هلل له، فيجيبه بأن املغفرة 
من اختصاص البارئ سبحانه، إال أن هذا ال يمنع من تصورك 
حامال لقربة ماء تسقي بها في اآلخرة، فيفرح الحاج مومو 
لكن  الجنة طبعا، هذا يرضيني سقاء ماء فقط،  ويقول: في 
الفقيه يمازحه قائال: وهل أهل الجنة محتاجني ملائك، إن هلل 
جعل لهم أنهارا تجري من تحتها، إذن تقصد جهنم والعياذ 
باللـه، يرد الحاج مومو، فيضحك منه الفقيه: سقاء في جهنم 
ربما ظرف تخفيف بالنسبة لك، وكيف أفعل إذن معكم ومع 
عائالتكم أنتم الذين تستدعونني إلقامة األفراح مع الشيخة 
في  رائــدات  كن  اللواتي  والسوسية،  الريفي  وبنت  راضية 
أذكر أن عائلتي كانت تصر  البيضاوية، والزلت  العيطة  فن 
جدية  بن  عائالت  وكانت  تقدم سنهن،  رغم  على حضورهن 
ودار غلف وبن مسيك وبلعطار والقدامرة والقرواني والحاج 
باململكة  ومحامي  للملك،  عام  وكيل  أول  عائلة  املجذوب، 
ابن  األستاذ الحاج أحمد زروق، وعائلة جويرسو وقد رزق 
ابنه محمد  خالتي عثمان من كريمتهم ثريا زوجته األولى، 
درب  صاحب  املعروف  الثري  الزموري  وعائلة  القدميري، 
عثمان،  خالتي  ابن  الجميلة  أرملته  من  تزوج  الذي  غلف، 
رشيد  ولد  وعائلة  رباطي،  وأصلها  العوفير  عائلة  وكذلك 
الدكتور  أبنائها  من  العلوي  وعائلة  آسفي،  زنقة  بمحاداة 
في  رفيقي  بليوط،  سيدي  لجماعة  السابق  الرئيس  يوسف 
الزهراء  فاطمة  لال  األستاذة  وأخته  وأخوه حسن  الدراسة، 
قيدومة القاضيات أطال هلل عمرها، وهي املخرج املؤدي إلى 
درب آسفي قرب كوميسارية درب اجناوا، حيث كانت تقطن 
أسرة البردعي، أب الدكتور فؤاد ومنصف، وهم اآلن أصهار 
ابني، وهذا الدرب الزالت به بعض املمتلكات التي آلت إلينا 
عن طريق اإلرث من والدي، الذي كان قد بناها في ثالثينات 
القرن املاضي، وتحكي والدتي بأنها كانت سببا في ارتباطها 
بوالدي رحمة هلل عليه، ذلك بأنه كان مكلفا باستثمار ثروة 
والده الحاج قدور في بداية القرن، وعهد إليه بتشييد مركبات 
سكنية في عرصة فتيحات )نسبة إلى عائلة فتيح العريقة(، 
والتي كانت ترتبط مع إحدى قريبات والدتي بعالقة مصاهرة، 
الذي الزلت  فتيح  النبي  فاطمة من عبد  الحاجة  إذ تزوجت 
أذكر هندامه األنيق ومحفظته التي ال تفارقه، حيث انتهى به 
املطاف إلى قابض ألكرية أعيان املدينة، منهم عائلة بن حميدة 
بلغزواني  درب  بناء  في  والــدي  استثمر  وكذلك  املعروفة، 
وطريق مديونة، وبنى أول محالت تجارية بها قرب القصر 
امللكي باألحباس، وكانت توجد فيال الحاج إبراهيم فاضل، 
السوسي املشهور، قرب البياضة شريك التاجر الحاج حسن، 
أحد  أقارب  من  وهو  إبراهيم  الحاج  املرحوم  لي  وقد حكى 
الزمالء القضاة )مصطفى شهمات( كيف كانت تلك األراضي 
والدي رحمة هلل  بنى  ويذكر جدا وهو شاب، عندما  عارية 
عليه املركب السكني والتجاري في بداية القرن العشرين، وقد 
كان أول تاجر اكترى له واحدا من املحالت التجارية آنذاك، 
الذي اتضح فعال بأنه مكتري وهو أب الحاج سليمان أنظام، 
املحامي  الزميل  وأب  البرادلي،  شركة  قرب  عقاقير  صاحب 
االتحادي املعروف األستاذ أنظام، وقد شاءت األقدار أن أبيع 
لهم في بداية الثمانينات العقارات املذكورة بعدما اكتروها 
الجيد،  التعامل  في  األربعني سنة، وكانوا مثاال  تقارب  ملدة 
السوسيني  التجار  أوائل  من  عليه  رحمة هلل  والدهم  وكان 
في الدار البيضاء، ومن جملة الطرائف التي حكاها لي عنه، 
أنه ذات مرة وهو بصدد تجميع حوائج الوالد للذهاب إلى 
وبرادا صغيرا  غاز صغيرة  قنينة  من ضمنها  وجد  املطار، 
لتصاحبه  متواجدة  كانت  وكلها  الشاي،  تحضير  وأدوات 
أجاب  ذلك،  الطائرة، وعندما سأله عن  عبر  الحج  في رحلة 
فالرحلة  الحجاج،  كل  لدى  عادة محمودة  بأنها  عفوية  بكل 
طويلة وربما يحتاج الحاج إلى كأس من الشاي ليستقيم به 
مزاجه، فيضحك األبناء ويخبرونه بأن الكأس ربما سيشرب 
في اآلخرة لقدر هلل وتسرب الغاز إلى الطائرة أو محركها، بل 
إن كثيرا من الحجاج كانوا يقومون بذلك قبل زمن سكانير 

والتفتيش الدقيق، وكانت السالمة تكتب لهم .
كما كانت تكتري إحدى األسر اليهودية من والدي إحدى 
شقق درب آسفي، وكان والدي بعد وفاة زوجته األولى، يبحث 
عن بنت من أصول بيضاوية متعلمة، فطلب منها أن تبحث 

يتبعله عن فتاة مناسبة.

مذكرات ساخنة
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ي�شرا �شعوف تدافع
 عن املغربيات املقيمات 

يف اخلليج

ــرأي، نظمته  ــل ل فــي اســتــقــراء 
شعبية  األكثر  الصفحات  إحــدى 
االختيار  وقع  »اإلنستغرام«،  على 
بإجماع كل املتتبعني، على الفنانة 
كأحسن  الهوني،  جميلة  املتألقة 
بعد  وذلـــك  الــســنــة،  لــهــذه  ممثلة 
حافل  مهني  مسار  على  بصمها 

باألعمال املتميزة.
قالت  كــمــا  ــي،  ــون ــه ال جميلة 
»أخبارنا«، تبقى من الحاالت الفنية 
تذوب  أن  استطاعت  التي  القليلة 
من خالل أدوار وشخوص مختلفة، 
دون أن تسقط في النمطية والتكرار 

كما هو الحال بالنسبة للعديد من 
الفنانني الذين تعذر عليهم الخروج 
من املعطف الذي ارتدوه في بداية 
مشوارهم الفني، واألمثلة على ذلك 

كثيرة ومتعددة.
األعمال  فــي  كما  املــســرح  ففي 
الدرامية، أو حتى الفكاهية، دائما 
القوية  بصمتها  الهوني  تترك  ما 
وما  املغربي،  املتلقي  ذاكـــرة  في 
األعمال التي شاركت فيها إال خير 
االختيار  هــذا  صــواب  على  دليل 
ممثلة  أحسن  لقب  منحها  ــذي  ال

لسنة 2019.

الوطنية  املكتبة  تستضيف 
بمناسبة اليوم العاملي للموسيقى، 
الفنانني  الثالثة، ثلة من  يف حلته 
يونيو  من  الثامن  يوم  املرموقني، 
معرض  يف  يشاركون  الــجــاري، 
للفنان  بصمة  معه  يحمل  فني 
اشماعو،  نعيم  األستاذ  املتميز، 

كمشاركة فعلية ميدانية.

املتحدة  بالواليات  تواجده  أثناء  هلل،  رحمة  إلــى  انتقل 
األمريكية، الشريف محرز املامون العلوي.

الشريف  والــده  إلى  الحارة  بتعازيها  تتقدم  و»األسبوع« 
موالي علي العلوي ووالدته السيدة عزيزة بن مسيك، وأخواته 
مريم، وسناء، وإخوانه أحمد ومحمد، راجني من هلل أن يشمله 

برحمته الواسعة.
إنا للـه وإنا إليه راجعون.

جميلة 
الهوين.. 

اأح�شن ممثلة 
مغربية لهذه 

ال�شنة

حميد  الفنان  نشرها  جــدا،  نارية  تدوينة 
وقلوا  الــذكــور  »كــثــروا  فيها:  قــال  بوشناق، 
يستشير  أن  قبل  الفني«،  امليدان  في  الرجال 
رأي متابعيه عبر صفحته »الفيسبوكية«: »لكم 

التعليق أحبائي وأصدقائي«.
ــة مــلــغــومــة حــامــلــة عـــدة أوجـــه من  رســال
من  عــقــودا  قضى  الـــذي  فالرجل  الـــقـــراءات، 
الزمن يبدع ويغني، وله شهرة تخطت الحدود 
املغربية، وجد نفسه محاصرا من أشباه فنانني 
ويفرضون  الفني،  املشهد  على  يسيطرون 

قانونهم الخاص.

ببرنامج  استضافتها  يسرا سعوف، خالل  الشابة  املغربية  الفنانة  عبرت 
املغربيات  عن  يقال  ما  بسبب  عن غضبها  قناة شذى،  على   »face à face«

املقيمات في الخليج.
وقالت أنه ال يجوز اتهام األشخاص بأشياء ال نعلم إن كانت حقيقية أم ال، 
فالكل يتهم املغربيات بأنهن يمتهن مهنا »مخلة« في الخليج، وأضافت: »أنا 
يقدمن  املغربيات  من  فالعديد  الوحيدة،  ولست  فالخليج،  وبعزي  باحترامي 

صورة مشرفة للمرأة املغربية هناك، كونهن متزوجات وصاحبات مشاريع«.
وتابعت يسرا: »فإذا كانت نسبة قليلة من املغربيات اخترن سلك طريق غير 
سوي في الخليج، فهذا ال يعني أنه يجب التعميم، فكل شخص حر في اختيار 

الطريق التي يناسبه«.
وأكدت يسرا، أنها تحرص على عكس صورة جميلة عن الفتاة املغربية، ألنها 

في بلد غير بلدها، وهذا يجعل أي خطوة تقوم بها، محسوبة عليها.



 ،1789 يوليوز   14 ثورة  أنهتها 
نــتــيــجــة اســتــفــحــال األســالــيــب 
الرابع عشر  أيام لويس  املوروثة 

والخامس عشر. 
ونموذج هذا امللك األخير، الذي 
أراد التخلص من أساليب القصور 
من  فتاة  فتزوج  الفرنسية)...( 
الدولة امللكية النمساوية، ليدخل 
اإلصالح  األجنبية،  زوجته  عبر 
الفرنسية،  امللكية  إلــى  املنشود 
النمساوية  امللكية  أن  معتقدا 
الفرنسية،  كانت أسلم من امللكية 
فاختار األميرة »ماري أنطوانيت« 
بها  وتزوج  فرساي  قصر  لتدخل 

سنة 1773. 
وتركيبة  مـــؤامـــرات  أن  لـــوال 
مخربة  كانت  الفرنسي  العرش 
استقرت  أن  ))فــبــعــد  التكوين 
األميرة ماري أنطوانيت يف قصرها 
الباريسي، لم يستطع امللك لويس 
من  يتخلص  أن  عشر  اخلــامــس 
تقاليده املوروثة)...( حني سقط 
يف غرام صديقته مدام »دوباري«، 
ــس  ــام الــتــي أعـــــادت املــلــك اخل
ــى أحـــضـــان مـــؤامـــرات  ــ عــشــر إل
الغيرة  ــروب  وح املعهودة  القصر 
ميوج  بالط  يف  احلساد  وأساليب 
الفاسدة،  واخلالل  بالرذيلة)...( 
يف  سببا  كانت  التي  الصفات  وهي 
امللكية  على  العامة  سخط  ازدياد 
اجلديدة  الزوجة  جعلت  لدرجة 
تسميه  عشر  اخلــامــس  للويس 

الثورة  )تاريخ  املسكني((  الرجل 
الفرنسية. حسن جالل(.

القصر  أن  املؤكد  من  كان  وإذا 
مخروبا  يكن  لم  املغربي  امللكي 
امللك  به  عندما حل  الدرجة،  لتلك 
في  كــان  وإنما  الــســادس،  محمد 
وضـــع غــيــر ســلــيــم، مــخــرب من 
طرف ظاهرة املخزن التي كرسها 
الجديد،  الفرنسي  االستعمار 
سلطان  كـــل  وضــعــيــة  لتعقيد 
ــذي جعل  ــد)...(، الــشــيء ال ــدي ج
الباحثني واملفكرين األجانب على 
باملهام  يتفاءلون  الــخــصــوص، 
السادس،  محمد  للملك  الجديدة 
ــي بــدايــاتــه،  ــه ف وقـــد اهــتــمــوا ب
األمريكية  الوزيرة  جعلت  لدرجة 
عليه  تضغط  أولبرايت«  »مادلني 
لدرجة  عليه،  تضغط  ثم  وتنبهه، 
كتبت:  كما  لها  يقول  مرة  جعلته 
أسميك  أن  حتبني  وأنت  ))مادلني 
أبي كان  أن تعريف:  عليك  مادلني.. 
)كتاب  امللك((  أنا هو  واليوم  أبي، 

جان بيير توكوا(.
وإن كان محمد السادس مصرا 
التغيير  فــرض  على  داخــلــه  فــي 
الذي كان ينتظره كل املغاربة، كما 

مضطرا  الحاالت  بعض  في  كان 
إلى ذلك التغيير.

ذلك  الضخمة،  البداية  وكانت 
التغيير الذي دشنه بشكل مفاجئ، 
عندما أنهى ظاهرة الوزير القوي 
كان  أنــه  رغــم  البصري،  إدريــس 

قطبا من أقطاب النظام.
واحد من الصحفيني الفرنسيني، 
البصري  إدريــس  أن  كيف  حكى، 
ــا ملــرافــقــتــه في  ــوم ــاه ي ــدع اســت
الطائرة إلى مراكش، حيث رافقهم 
اإلنسان  حقوق  جمعية  رئيس 
البصري  إدريس  املغربية وجلس 
رئيس  إلـــى  والــتــفــت  منتفخا، 
له:  يقول  وهــو  اإلنــســان  حقوق 
هذه حقوق اإلنسان، فأين حقوق 
يحكي  الصحفي  ولكن  الــدولــة«، 

البصري حني خرج  إدريس  حالة 
الذي  السادس  محمد  من حضرة 
القوي،  الوزير  ملهام  حدا  وضع 
وعني محله أحمد امليداوي، تماما 
آخر،  فرنسي  كتب صحفي  مثلما 
معلقا على الناطق الرسمي باسم 
السادس،  محمد  عهد  في  القصر 
حسن أوريد فكتب عنه: ))الناطق 
امللكي ليس  القصر  الرسمي باسم 
ثرثارا، وإمنا يكتفي بقراءة بعض 
كثيرون،  أنهم  وأظــن  البيانات، 
عندما  ــؤوا  ــط أخ الــذيــن  أولــئــك 
سيخرج  أوريــد  حسن  أن  تصوروا 
ــدة، فــقــد بقوا  ــاع ــق ــن هـــذه ال م

مصدومني((.
هذا،  أوريد  واقع حسن  تذكرت 
مؤخرا  أيضا  هو  التحق  عندما 
املعلقني)...(  الصحفيني  بركب 
أيــام،  منذ  بشجاعة  تطرق  وقــد 
التقاليد  عودة  من  ليكشف جانبا 
املخزنية إلى غلبتها، عندما حكى 
أنه كان يوما ملحقا  بنفسه كيف 
بواشنطن،  املغربية  السفارة  في 
من  مجموعة  مــع  تــوجــه  عندما 
الحسن  ــام  أي السفارة،  موظفي 
الثاني، إلى معهد الشرق األوسط، 

لحضور ندوة عقدها األمير موالي 
لغضبة  ــد  أوري ليتعرض  هشام، 
للحسن  قــالــوا  أن  بعد  ملكية، 
حضر  ــد  أوريـ حسن  أن  الثاني 
))وألتعرض  هشام  موالي  ندوة 
أربع  ملدة  ومعنوية  مادية  ملخاطر 
سنوات، لدرجة جعلتني ال تبقى 

لي أية رغبة)...(((.
أوريــد  حسن  مالحظة  تذكرت 
ــا أتــوصــل فــي رمــضــان هــذا،  وأن
مغاربة  مــن  ملجموعة  بــصــورة 
أمــريــكــا وقـــد تــحــولــقــوا إلفــطــار 
ــوالي  ــر مـ ــيـ ــع األمـ الـــحـــريـــرة مـ
ــي بــيــتــه بــأكــســفــورد  هـــشـــام فـ
أن  مستبعدا  الــصــورة(،  )انظر 
لغضبة  املدعوون  هؤالء  يتعرض 
كله،  الخوف  يبقى  حيث  ملكية، 

املتخصصة  ــزة  األجــه هــذه  مــن 
ــال، فـــي مــعــرفــة مـــا يــجــري  ــ أص
السياسي  الصعيد  على  ويــدور، 
في  والتعمق  واالســتــراتــيــجــي 
معرفة الخبايا والنتائج املتوقعة، 
ليبقى الخوف كله كامنا في اكتفاء 
الجزئيات  بتبليغ  األجهزة  هذه 
فالن  جــاء  قبيل  من  السطحية، 
عند فالن، وسلم فالن على فالن، 
فال  وفــالن،  فالن  بني  دار  ما  أما 
علم لهذه املخابرات بذلك، رغم أن 
آخر أخبار فالن وفالن، إنما تنقل 
موالي  األمير  بنات  أن  كيف  لنا 
هشام كن في مرافقة امللك محمد 
السادس خالل رحالته السياحية 
أحد  كتبه  مــا  ليبقى  ــرة،  األخــي
الصحفيني عن حقيقة ما يواخذه 
بعض السطحيني)...( تجاه هذا 
الصحفي  عنه  كتب  الذي  األمير 
قام  عندما  الــوجــانــي«  »سعيد 
السابق  الضابط  آخــر،  مواطن 
أديب، بالحضور في ندوة ثقافية 
في  هشام  مــوالي  األمير  عقدها 
»جورج طاون« وحضرها  جامعة 
هــذا  بــعــدهــا  فكتب  الــكــثــيــرون، 
الصحفي عن أفكار األمير موالي 

))كيف ميكن  الذي يبحث  هشام 
املغربي  السياسي  النظام  تطوير 
مطلق،  ملكي  نظام  من  للخروج 
ــام مــلــكــي دميــقــراطــي،  ــظ ــى ن إلـ
املقصود منه هو امللكية البرملانية، 
وجتنيبها  بالشعب  وارتــبــاطــهــا 
خصوصا  للسقوط،  محاولة  أية 
برئاسة  الــتــنــاوب  حــكــومــة  وأن 
ــان الــيــوســفــي هي  ــم ــرح عــبــد ال
السابق  الــضــابــط  أدخــلــت  الــتــي 
تنديده  بسبب  للسجن  أديـــب 
فليس  هشام  موالي  أما  بالفساد، 
إصالحي  شخص  ولكنه  ثــوريــا، 
ضمن  النظام  إصــالح  إلــى  يدعو 
الحوار  )موقع  االستمرارية(( 

املتمدن(.

للنظام  املناهضة  الكتب  كــل 
كتبتها  وقـــد  ــي،  ــغــرب امل املــلــكــي 
السياسي  الفكر  أقطاب  من  نخبة 
من  أغلبها  ليمنع  الــفــرنــســي، 
الطبقة  أن  رغم  باملغرب،  التوزيع 
معنيون،  املغاربة  وكــل  املعنية، 
السطور،  تلك  ثنايا  بني  قــرؤوا 
املجانية  الرغبة  بني  االزدواجية 
السمعة  إفساد  في  بعضهم  عند 
الحقائق  وبني  املغربية،  امللكية 
بالدرجة  تراكمت  ألحداث  الثابتة 
امللك  عهد  بدايات  بحكم  ــى  األول
تكليفه  وكـــان  ــســادس،  ال محمد 
الحسن  ــك  املــل مــقــعــد  بــاحــتــالل 
وصعبا  صعبا..  شيئا  الثاني، 
جعلت  التي  هي  صعوبة  جــدا.. 
ــاب الــفــكــر الــفــرنــســي على  ــط أق
هذا  على  يتهافتون  الخصوص، 
ــل إن  ــا، ب ــذي كـــان شــاب املــلــك الـ
يتصورون  كانوا  منتقديه،  أغلب 
الجانب الذهبي في تاريخ العرش 
الحسن  ــه  ــ ودع ــد  وقـ ــي،  ــرب ــغ امل
على  جميعا  اتفقوا  الذي  الثاني، 
غلبت  عنيدا..  جــبــارا،  كــان  أنــه 
ميزاته  على  العنيفة  تصرفاته 
الطبيعية، من علم وثقافة وعطاء 
املنصتني  كل  جعل  سماوي)...(، 
وعــوده  فضاء  في  يتيهون  إليه 
طبعت  التي  وإنجازاته  وعهوده 
ومواقف  وحروب  بإنجازات  مثال 
املتتبعون  هـــؤالء  وظــن  عاملية، 
الفرصة  أنــهــا  ملــســاره  األجــانــب 
الذي ورث عرشه  لخلفه،  الذهبية 
بدون مشاكل، وبدون مسؤوليات 
انتقل  الذي  والده،  عن  عما صدر 
هلل  ليحاسبه  اآلخرة،  الدنيا  إلى 

أو يشكره.
املغاربة  تهافت  وعندما  لهذا، 
محمد  وصــف  على  الــبــدايــة  فــي 
فــأن  ــقــراء،  ــف ال بملك  ــســادس  ال
ــهــم كــانــت مـــشـــدودة إلــى  ذاكــرت
على  طغى  الــذي  ــادي  امل الجانب 
أيام الحسن الثاني، بل إن واحدا 
الفرنسيني،  الــخــبــراء  كــبــار  مــن 
أكثر  املغرب  يعرفون  كانوا  الذين 
من املغاربة، أندري جوليان، الذي 
ألف أول كتاب إيجابي عن أبطال 
الخامس  محمد  الجديد،  العهد 
والحسن الثاني، صارح مجموعة 
مـــن الــســيــاســيــني الــتــقــدمــيــني، 
بنبركة،  املــهــدي  الزعيم  تــالمــذة 
تقصير  مسؤولية  يحملهم  وهو 
االتــحــاديــني فــي وضــع املــغــرب، 
املبادئ  بــني  يجمع  صعيد  على 
االتــحــاديــة،  الشعبية  التقدمية 
التي  امللكية  تجربة  عظمة  وبني 
على  الــخــامــس  محمد  وضــعــهــا 
امللكية  بني  أبــدي  تحالف  مسار 
والشعب، ويحكي الكاتب عبد هلل 
املطبوعة،  مذكراته  في  العروي 
قال  جوليان«  ــدري  أن »شــارل  أن 
االتحاديني)...(:  وللسياسيني  له 
الشعب  عــن  انفصلتم  ))لــقــد 
يريد  ــاذا  م تعرفون  تــعــودوا  ولــم 

بالضبط((.
وهو يعني أنه لو حصل تحالف 
وامللكية،  بنبركة  ــهــدي  امل ــني  ب
دولة  أعظم  املغرب  من  لصنعوا 

في املنطقة.
الفرنسي  الباحث  هــذا  وكــأن 
ــخــاف عــلــى املـــغـــرب مـــن فــرط  ي
امللكية  هذه  يعرض  أن  أخطائه، 
على  ــراض،  ــق ــالن ل الــنــمــوذجــيــة 
التي  امللكية  الــتــجــربــة  طــريــقــة 
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هل تتهم املخابرات كل �شاربي 
احلريرة باأنهم �شد النظام؟

وملاذا كان حممد ال�شاد�س ي�شمى
 يف البداية ملك الفقراء؟

بقلـــــــم:
مصطفى العلوي

عندما تهافت المغاربة في البداية على 
وصف محمد السادس بملك الفقراء، 

فألن ذاكرتهم كانت مشدودة إلى 
الجانب المادي الذي طغى على أيام 

الثاني الحسن 

يتبع


