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4   دراهم ■  الثمن

في  السايب  ــال  امل نموذج 
ميزانية  تــجــســده  املـــغـــرب، 
املــعــهــد املــلــكــي االســتــشــاري 
آلة  إلــى  تحول  الــذي  لألمازيغية، 
خالل  مــن  امللكي  النظام  أســس  لــضــرب 
أحمد  املــديــر  تــنــازل  حيث  أنشطته)..(، 
مسؤول  ضد  رفعها  شكوى  عن  بوكوس 
الداخلي  االفتحاص  أثبت  باملعهد،  سابق 
تعويضات  لصالحه  حول  أنه  للمؤسسة، 
لكن  قانوني،  مبرر  دون  باملاليني  تقدر 
على  يصر  »ال  أنه  للبوليس  قال  بوكوس 

متابعة زميله في العمل«.

تحت األضواء

05

التفاصيل يف الصفحة 2 

هل يكرر اأخنو�ش اأخطاء الهمة يف ال�صحراء بخلق 
�صراع بني عائلة اجلماين وعائلة ولد الر�صيد؟

ضربة كربى تلقاها االتحاد االشرتاكي بإبعاد كاتبه األول عن الئحة املستوزرين يف آخر اللحظات، بعد دخول محمد اليازغي 
وعبد الرحمان اليوسفي الذي أجرى اتصاالت على أعلى مستوى)..( للحيلولة دون حصول إدريس لشكر على حقيبة وزارية، 

واألكيد، أن هذه النتيجة ستفرح األمني العام السابق لحزب العدالة والتنمية بن كريان، أكثر من غريه، بعد تدخل شيوخ االتحاد 
لنصرة زعيم اإلسالميني)..(.
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 الرباط. األسبوع
أن  »األســبــوع«،  أكــدت مصادر 
تدخالت أجراها كل من الزعيمني 
االشتراكي،  لالتحاد  التاريخيني 
ومحمد  اليوسفي  الرحمان  عبد 
مستوى،  أعلى  على  الــيــازغــي، 
إدريس  اقتراح  قبول  دون  حالت 
الحالي  األول  الــكــاتــب  لشكر، 
حكومة  في  لالستوزار  للحزب، 
املعدلة،  العثماني  الدين  سعد 
وكــانــت املــصــادر اإلعــالمــيــة قد 
كبير  تــخــبــط  حــصــول  أعــلــنــت 
رئيس  من  املقربة  الــدائــرة  لــدى 
الــديــوان  رفــض  بعد  الحكومة، 
للمقترحني  امللكي لالئحة األولية 

لالستوزار وكان بينهم لشكر.
واليوسفي  اليازغي،  من  كل 
العطف  من  مؤخرا  استفاد  الذي 
السادس،  محمد  للملك  الخاص 
لعبا دورا كبيرا في عدم حصول 
وزارة  حقيبة  على  لشكر  إدريس 
على  ذلــك  ترويج  تم  كما  العدل 
»وهـــم«  ليتأكد  ــع،  ــ واس نــطــاق 
املصالحة االتحادية، وهوة النداء 

الذي أطلقه لشكر. 
أكدت أيضا  »األسبوع«  مصادر 
وفدا  استقبل  الــذي  اليازغي  أن 
من حزب االتحاد االشتراكي وهو 

على  اشترط  »بيجامة«،  يرتدي 
في  الدخول  لقبول  لشكر  إدريس 
املؤتمرين  مراجعة  املصالحة، 
نقد  وتقديم  للحزب،  األخيرين 
ذاتي عن تجربة القيادة، وهو ما 
لن يقبله إدريس بالتأكيد، ويقول 
»الغاضبني  أن  االتحاديني  بعض 
مصالحتهم،  إدريس  يريد  الذين 
ــة خــصــومــة مع  لــيــســت لــهــم أيـ
االتحاد االشتراكي، بل مع إدريس 

لشكر نفسه)..(«. 
ــداء املــصــالــحــة واالنــفــتــاح،  نـ
االحــتــفــال  مناسبة  تــعــد  الـــذي 

االتحاد  لتأسيس   60 بالذكرى 
له  حقيقيا  امتحانا  االشتراكي 
على أرض الواقع، قال فيه لشكر 
العائلة االتحادية مدعوة  »كل  أن 
للمساهمة في املرحلة، التي تأتي 
املغربي  الشعب  جــرب  أن  بعد 
لكن  مختلفني«،  توجهني  تدبير 
شيوخ العائلة تدخلوا لـ»االنتقام« 
من إدريس الذي أسقطهم في وقت 

سابق)..(.
وتــبــقــى أكــبــر مــفــارقــات هــذا 
الزمن، هي تدخل شيوخ االتحاد 
لشكر،  استوزار  ملنع  االشتراكي 

صالح  فــي  يصب  انــتــقــام  ــو  وه
السابق  الـحـكـومة  رئـــــيـــــس 
ــذي تم إبــعــاده من  بن كــيــران، ال
الحكومة بعد مناورات لشكر مع 
أخنوش، التي أدت إلى ما سمي 

بـ»البلوكاج«.
تعديل  ــادرة  ــبـ مـ أن  ويـــذكـــر 
ملكية  بمبادرة  جاءت  الحكومة، 
عقب خطاب العرش األخير، الذي 
البحث  إلى  امللك  خالله  من  دعا 
عن كــفــاءات جــديــدة، وكــذا خلق 
تنموي  نموذج  إلطالق  الدينامية 
جديد، بعد فشل النموذج القديم.
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الإمارات تغري ال�صفري الكعبي

صورة وتعليق

 الرباط. األسبوع
قال مصدر مطلع على تطورات ملف الصحافية 
سجنا  بسنة  عليها  املحكوم  الريسوني،  هاجر 
األمــني،  رفعت  السوداني  خطيبها  رفقة  نافذا 
األمن  ضد  دولية  دعوى  لرفع  يستعد  الدفاع  أن 

الوطني في شخص املدير العام الحموشي.
املصدر الحقوقي، أكد أيضا أن القضية ينتظر 
االتهامات  بسبب  كبيرة،  دولية  أبعادا  تأخذ  أن 
املوجهة لألمن املغربي، وطريقة االعتقال والعرض 

على الخبرة الطبية)..(.
الصحفية  الريسوني،  أدانت  املحكمة  أن  يذكر 
كما  نافذا،  حبسا  بسنة  اليوم«،  »أخبار  بجريدة 
بنفس  األمني  رفعت  السوداني  »خطيبها«  أدانت 
بإجراء  املتهم  الدكتور  إدانة  تمت  فيما  العقوبة، 
األولية  اإلرهاصات  وكانت  »اإلجــهــاض«،  عملية 
مع  ظهرت  قد  للقضية  دولية  تداعيات  لحصول 
تضامن منظمات دولية مع هاجر وخطيبها.. على 
»التشهير« وكذا اإلخالل بحقوق  خلفية ما سمي 

املرأة.

الحموشي

 الرباط. األسبوع
تعيني  دبــلــومــاســيــة،  مــصــادر  ــدت  ــ أك
املغرب  في  ــارات  اإلمـ لدولة  جديد  سفير 
الكعبي،  سالم  علي  الحالي  السفير  بدل 

تحدث  الـــذي  السفير  وهـــو 
إلى  استدعائه  عن  اإلعالم 
في  عاجل  اإلمارات بشكل 
ــت ســابــق، مــا أعطى  وق
االنــطــبــاع عـــن وجـــود 
بني  دبلوماسية  ــة  أزم
البلدين، لكن التطورات 

استدعاء  عــدم  أكــدت 
الـــســـفـــيـــر، 

ــب  ــ ــب ــســ ــ ب

وضمانات  املغرب  في  امللكية  الضمانات 
الحكام في اإلمارات، بل إن الفترة األخيرة 
تميزت بتقارب وجهات النظر على املستوى 
إلى  اإلمارات  اتجهت  االستراتيجي، حيث 
سحب قواتها من اليمن على غرار املغرب، 
لتبقى السعودية وحدها في الحرب مع 

الحوثيني)..(.
املصادر  حسب  ــارات،  اإلم وتعول 
الدبلوماسية، على إعطاء دفعة جديدة 
للعالقات املغربية اإلماراتية، وتفادي 
ــهــزات اإلعــالمــيــة، الــتــي فرضت  ال
في  دبلوماسية  تصريحات  خروج 
املغرب واإلمارات، تؤكد عدم وجود 

أزمة بني البلدين.

الوزير الذي رف�س اخلروج من حكومة العثماين
 الرباط. األسبوع

حاول أنس الدكالي، القيادي في حزب 
في  الصحة  ووزيــر  واالشتراكية  التقدم 
حكومة العثماني قبل تعديلها، أن يتجنب 
التقدم  حــزب  التحاق  الوسائل  بشتى 
متهما  املعارضة،  بصفوف  واالشتراكية 
رفاق بنعبد هلل بالتزوير، غير أن اللجنة 
الخروج  قرار  األخير  اتخذت في  املركزية 

من الحكومة، يوم الجمعة املاضية.
بنعبد  الــســابــقــني:  ــوزراء  ــ الـ ــن  م ــل  ك
كانوا  والصديقي،  أفيالل  وشرفات  هلل 
الذين  وهم  الحكومة،  ملغادرة  متحمسني 
العثماني،  مع  القطع  تكريس  عن  دافعوا 
الديمقراطي«،  النفس  »غــيــاب  بــدعــوى 
الــذي  الوحيد  الــوزيــر  الــدكــالــي،  ــده  وح
بالبقاء  ليطالب  الحشود  وســط  وقــف 
تجربة  لتكرار  محاولة  في  الحكومة،  في 
اللذان  اخشيشن،  وأحمد  الوفا  محمد 
أحزابهما  خروج  رغم  الحكومة  في  بقيا 

للمعارضة في وقت سابق.

بن�صما�س ينت�صر ق�صائيا على اخ�صي�صن واملن�صوري
 الرباط. األسبوع

حدا  بالرباط  االبتدائية  املحكمة  وضعت 
العام  األمــني  تيار  بني  الشرعية  لصراع 
حكيم  واملعاصرة  األصالة  لحزب  الحالي 
املستقبل«  »تيار  ومجموعة  بنشماس، 

اخشيشن  أحمد  يتزعمها  التي 
ورئيسة املجلس الوطني فاطمة 
وعبد  ــصــوري  ــن امل ــراء  ــزهـ الـ
كرس  حيث  وهــبــي،  اللطيف 
املحكمة  عن  الصادر  الحكم 
املاضي،  األربعاء  يوم  صباح 
بإبطاله  بنشماس،  شرعية 

النتخاب سمير كودار كرئيس للجنة التحضيرية.
قد  كان  األعيان،  من  واحد  وهو  كــودار،  سمير 
أنه  غير  الــحــزب،  داخــل  قياسي  زمــن  في  ترقى 
لقاءات  وبتنظيم  بنشماس  ضد  بتمرده  اشتهر 
خاص  ملؤتمر  اإلعـــداد  بهدف  أقاليم  عــدة  في 
بمجموعته)..(، غير أن الحكم القضائي األخير 
ينفي الشرعية عن اللقاءات السابقة واملنظمة 
ومنسقني  جــهــات  ــاء  رؤســ مــع 
إقـــلـــيـــمـــيـــني.. ويـــزكـــي 
الطرد  قـــرارات  باملقابل 
بنشماس  اتخذها  التي 
في حق عدد من املتعاونني 

مع »تيار املستقبل«.

الدكالي

بنشماس

عندما كان امللك الحسن الثاني يتفرج على وزرائه وهم يلعبون »الكارطة«، ويظهر يف الصورة كل من 
الوزير األول عصمان، إىل جانب رئيس بنك املغرب، الجواهري، والجنرال املرحوم عبد اهلل القادري..

الكعبي

إحدى الصور املروج لها للمصالحة بني لشكر واليوسفي.. لكنه اختار الجلوس بعيدا 
عن الكاتب األول





فوق القانون

هل ميهد التطاحن بالكرا�شي يف احلركة ال�شعبية 
لإ�شقاط العن�شر؟

 الرباط. األسبوع 
من  مطلع  جد  مصدر  قال 
داخل حزب الحركة الشعبية، 
األسبوع  نهاية  وقــع  ما  أن 
بني  الــحــزب  بمقر  املــاضــي 
ما  الــحــزب،  شبيبة  أعضاء 
على  مباشر  انعكاس  إال  هو 
السري  واالقتتال  الــصــراع 
كبار  دخله  ــذي  ال والعلني 

»السنبلة« منذ شهور.
ــه،  ــدر ذاتـ ــص ــح امل ــ وأوض
قــادهــا  ــي  ــت ال ــة  ــرك ــع امل أن 

على  محسوبني  أعــضــاء 
والبرملاني  القيادي  تيار 

ومحمد  الــفــاضــلــي  مــحــمــد 
والسنتيسي  ويشو  األعــرج 
وغــيــرهــم، هــي بــإيــعــاز من 
على  الطريق  لقطع  ــؤالء،  ه
اســتــمــرار الــزعــيــم األوحـــد 
امحند العنصر في السيطرة 
ــزب،  ــح ــى تــنــظــيــمــات ال عــل
الذي  الشباب  تنظيم  ومنها 
األحــد  يـــوم  ــه  ل يطبخ  كـــان 

املاضي.
أن  املصدر،  نفس  وأضاف 
لتزكية  حضر  الذي  العنصر 
من  بشرية  تركيبة  ومباركة 
أعدها  املــحــظــوظ،  الشباب 
صهر  أوزيــن،  محمد  بعناية 
حليمة  الـــحـــديـــدة  املـــــرأة 
إليها  ضم  بعدما  العسالي، 
عائلته  ومـــن  مــنــه  مــقــربــني 
لالئحة  إلضافتهم  تمهيدا 
االنتخابات  خــالل  الشباب 
تيار  جعل  املقبلة،  البرملانية 
كل  مــن  املقصي  الفاضلي، 

إلى  االستوزار  )من  الكعكة، 
داخــل  املسؤولية  مناصب 
البرملان ومؤسسات الحكامة 
من  ينتفض  الحزب(  باسم 
العنصر  امحند  ضــد  اآلن 
في  له  املصاحب  والثالثي 
مفاصل  جميع  في  التحكم 
الزمن  من  عقود  منذ  الحزب 
حليمة  أمسكان،  )السعيد 
أوزين(،  ومحمد  العسالي 
تيار  ينفتح  أن  املنتظر  ومن 
يمثل  الذي  الفاضلي،  محمد 
أقوياء  على  اململكة،  شمال 
ــن يــمــثــلــون الــفــقــيــه  ــريـ آخـ
محمد  ــة  ــام ــزع ب بــنــصــالــح 
من  حركية  ورمـــوز  مبديع، 

وغيرهم  املغربية،  الصحراء 
الغاضبني  الــحــركــيــني  ــن  م
حليمة  وعلى  العنصر  على 
لالنتفاضة  وذلك  العسالي، 
عليه وإسقاطه هذه املرة من 
الشعبية  الحركة  عرش  على 
الذي فاق الثالثني سنة، فهل 
إسقاط  في  الفاضلي  ينجح 
حــركــتــه  أن  أم  ــعــنــصــر،  ال
لغيرها  وقع  كما  لها  سيقع 
مـــع حـــركـــات الــتــصــحــيــح 
لحسن  الوزير  من  والتغيير 
مــرورا  بوطالب  ــى  إل حــداد 
ومحتان  واملرابط  بأولباشا 
ما  سرعان  الذين  وغيرهم، 
التغيير  في  إرادتهم  تنكسر 

من  املدسوسني  صخرة  على 
مختلف  فــي  العنصر  تيار 
ــات ومـــؤســـســـات  ــم ــي ــظ ــن ت

الحركة الشعبية؟
الحركة  حــزب  مقر  ــان  وك
باتريس  بــشــارع  الشعبية 
قد  حــســان،  بحي  لومومبا 
املــاضــي،  ــد  األحـ يــوم  شهد 
والكراسي  باأليدي  تشابكا 
املكتب  الئــحــة  شــبــاب  ــني  ب
محمد  أنصار  من  التنفيذي 
العنصر،  ويدعمها  أوزيـــن 
الفاضلي  أنــصــار  والئــحــة 
ــصــاء  ــاإلق الـــتـــي شـــعـــرت ب
انطالق  قبل  حتى  والهزيمة 

عملية االنتخاب.  

اجتماعات �شاخنة للحد من ظاهرة تكا�شل النواب 

اإحالة ملف وفاة م�شت�شارة برملانية 
على املحكمة الد�شتورية 

صراع الشباب نيابة عن الشياب داخل الحركة
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إشكال قانوني غير مسبوق في الغرفة الثانية

 الرباط. األسبوع
املالكي  الحبيب  أن  يتضح 
رئيس مجلس النواب، عازم على 
وضع حد للصورة النمطية التي 
برملانيي  وكسل  خمول  تعكس 
البرملاني  الــدخــول  خــالل  األمــة 
الجديد الذي ينطلق غدا الجمعة 

بافتتاح رسمي من ملك البالد.
البرملان،  من  مطلع  جد  مصدر 
املالكي،  أن  لـ»األسبوع«،  كشف 
اجتماعات  ثــالث  مؤخرا  تــرأس 
ساخنة مع رؤساء الفرق واللجان 
للدخول  اســتــعــدادا  بــالــبــرملــان، 
أن  دعــا  ــذي  ال الــقــادم  البرملاني 
على  سابقيه  مــع  قطيعة  يكون 
العديد من املستويات، من طريقة 
طرح األسئلة إلى الحضور وحتى 

الهندام.
وأوضــــح املــصــدر ذاتــــه، أن 

مع  ساخنة  بنبرة  تحدث  املالكي 
رؤساء الفرق واللجان البرملانية، 
ــدا أن خــطــاب املــلــك حــول  ــؤك م
االستقامة والجدية والكفاءات ال 
يهم الحكومة وحدها، بل البرملان 
في  التفكير  وجــب  ــذا  ل كــذلــك، 

األسئلة  لطرح  جديدة  طريقة 
الحكومة  ــواب  جـ وطــريــقــة 
تذاع  التي  املهازل  تلك  بدل 
وتترك  مباشرة  الهواء  على 
نفسية  في  سلبية  جد  أثارا 

ــدا من  املــواطــنــني، مــؤك
أنه  أخــرى،  جهة 

ــازل  ــن ــت ــن ي ــ ل
تفعيل  عـــن 
االقتطاعات 
فـــــــــــــــــي 
ــوع  ــوضـ مـ
ــاب  ــ ــ ــي ــ ــ غ

أكثر  يستفحل  الــذي  البرملانيني 
يتساهل  لن  وأنه  اللجان،  داخل 
ــاء الــلــجــان فــي عملية  مــع رؤسـ
اإلسراع بمناقشة واملصادقة على 
تهدر  ال  جديدة  بطرق  القوانني 
كثيرا  السياسي  الــزمــن 
ــوم، كما  ــي كــمــا يــقــع ال
الحكومة  مع  سيصعد 
مقترحات  مــجــال  فــي 
الـــقـــوانـــني الــخــاصــة 
من  وغيرها  بالنواب 
يعتزم  التي  ــراءات  اإلج
ينجح  فهل  تنفيذها، 
فرض  في  املالكي 
ــى من  الــحــد األدنـ
الـــقـــانـــون ومـــن 
السلوك  ــة  ــدون م
ــالق داخــل  واألخـ
القبة املحترمة؟  

 الرباط. األسبوع
واملعاصرة  األصالة  فريق  عن  البرملانية  املستشارة  وفاة 
بمجلس املستشارين، الحاجة فاطمة أيت موسى، يوم اإلثنني 
حول  املستشارين  بمجلس  قانونيا  إشكاال  طرحت  املاضي، 
ذلك؟  سيتم  وكيف  الراحلة؟  املستشارة  هذه  سيعوض  من 

وعلى أي أساس قانوني؟
مصدر من مجلس املستشارين، أكد لـ»األسبوع«، أن األمر 
مختلف حوله بني العديد من املستشارين، وهو نازلة سابقة 
من نوعها في تاريخ الغرفة الثانية بالبرملان، حيث سيحول 
األمر للفصل فيه من طرف املحكمة الدستورية التي سيحال 
عليها امللف، ألن الراحلة كانت املرأة الوحيدة داخل الالئحة 
الفالحية  الغرفة  عن  الطالب  بن  الحبيب  بها  تقدم  التي 
لجهة سوس وفازت بمقعدين )بن الطالب والراحلة الحاجة 
فاطمة(، وال يوجد ثالث في الالئحة يمكن املناداة عليه مللء 
املقعد الشاغر، فهل ستعاد االنتخابات، وكيف ستعاد، علما 
أن القانون يشترط ضرورة وجود الئحة مختلطة بني الرجال 
والنساء، والسيدة املتوفاة كانت رفقة مستشارة أخرى هما 

الوحيدتان الفائزتان في انتخابات الغرف الفالحية؟
املستشار  الطالب،  بــن  الحبيب  بــات  أخـــرى،  جهة  مــن 
على  مقعده،  بفقدان  مهددا  بدوره  الالئحة،  وكيل  البرملاني 
اعتبار أن فوزه باملقعد كان بسبب وجود الئحة مختلطة تضم 
في  ال تضم  أي الئحة  وأن  فاطمة(،  الحاجة  )الراحلة  امرأة 
فهل ستحكم  للقانون،  مخالفة  تكون  نسائيا  وجها  ترتيبها 
املحكمة بإعادة االنتخابات؟ وفي حالة إجرائها، ما هو الحل 
القانوني أمام غياب تام ألي امرأة في مجال الغرف الفالحية؟

استمرار تجاهل التوجيهات الملكية 
جــهات عـلـيـا تـكـ�شـف غـ�شـبهـا مـن عـجـز ومـنـاورات الأحـزاب

 الرباط. األسبوع
مطلع،  جــد  سياسي  مــصــدر  ــال  ق
القرار  دوائــر  في  العليا  الجهات  أن 
السياسي  الوضع  من  جــدا  غاضبة 
املطبوع بخمول وجمود غير مطمئن 
الذي وصلته حالة األحزاب والنخب 

واملؤسسات املنتخبة اليوم.
هذه  أن  نفسه،  املسؤول  وأضــاف 
طريقة  مــن  جـــدا  غاضبة  الــجــهــات 
استعداد النخب السياسية في املغرب 

الــذي  الــجــديــد،  السياسي  للدخول 
البرملان  افتتاح  مع  رسميا  سينطلق 
الجمعة،  غــدا  البالد  ملك  طــرف  من 
السياسي  الدخول  أن  سجلت  حيث 
الذي يشكل مناسبة في مختلف دول 
السياسية  املشاريع  لتجديد  العالم 
والبرامج والخطط العاجلة وقصيرة 
األمـــد خـــالل الــســنــة املــقــبــلــة، نجد 
ونخبها  السياسية  أحــزابــنــا  أن 
البرملانية غارقة في الكسل والخمول 
الدخول  قبل  الذاتية  والــصــراعــات 

السياسي، بحيث ال مخططات جديدة 
وال مشاريع وال مقترحات فكرية بديلة 

من األحزاب السياسية.
الخطير  أن  املصدر،  ذات  وأضاف 
يعرفها  التي  التحوالت  فــي  الــيــوم 
السياسية،  واملمارسة  الحزبي  الفكر 
هو غرقها في الصراعات القبلية وفي 
انشغاله بالخطابات االنتخابية لسنة 
»الزرود«  ثقافة  في  وغوصها   ،2021
املجتمع  تأطير  عن  بعيدا  الظرفية 
واالقتراب من همومه واللحاق بركبه 

في وسائل التواصل الحديثة، وغيرها 
الكثيرة  املجتمعية  املــشــاكــل  ــن  م
مفتوحة  املواجهة  فيها  باتت  التي 
دون  والدولة  الشعب  بني  ومباشرة 

دور لوسطاء األحزاب.
الخطر  أن  ذاتــه،  املصدر  وأوضــح 
العاجزة  أن هذه األحزاب  الكبير هو 
ذاتيا، باتت كذلك في وضع عجز حتى 
امللكية  التوجيهات  استيعاب  على 
األخــيــرة،  الخطابات  فــي  املــبــاشــرة 
امللفات  لها مجموعة من  بحيث حدد 

الهشاشة،  االجتماعية،  )الفوارق 
الفقر، التكوين املهني وغيرها( ورسم 
والنموذج  )الالمركزية،  الطرق  لها 
دون  لكن  وغيرها(  الجديد،  التنموي 
يتوقعون  كثيرين  جعل  مما  جــدوى، 
هؤالء  حق  في  ساخنا  ملكيا  خطابا 
الكراسي  ــات  صــراع فــي  الــغــارقــني 
واملناصب والريع بدل معالجة مشاكل 
مرة  البالد  ملك  يجلد  فهل  املجتمع، 
))إن  الشهيرة  اآلية  أصحاب  أخرى 

شر الدواب((؟

املالكي

أيت موسى

فوق القانون، قام »ولد الفشوش« كما لقبته الصحافة، يوم الجمعة املاضية، بدهس 
دركي وهو بصدد القيام بعمله، وبينما لم يصدر عن الدرك امللكي أي بالغ يوضح 
حيثيات هذا الحادث، طالب »الفيسبوكيون« بتوقيع أقصى العقوبات على الجاني، 

الذي تكتمت األوساط الرسمية عن هويته.
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 الرباط. األسبوع
يدعى  ريفي  مواطن  رفــع 
ــوســــاوي رفــقــة  أحـــمـــد املــ
عائلته، شكاية غير مسبوقة 
يتهم  املــغــرب،  بنك  لــوالــي 
بالسطو  معروفا  بنكا  فيها 
تضم  بنكية  حسابات  على 
قيمة  وتقدر  العائلة،  ودائع 
 70 بـ  فيها  املودعة  األموال 
املواطن  وطــالــب  مـلـيـارا، 
املــذكــور الـمديـر الـعام عبد 
بإيفاد  الجواهري،  اللطيف 
مديرية  من  مختصة  لجنة 
إجراء  قصد  البنكية  الرقابة 
وكاالت  لدى  ومراقبة  بحث 
لتحديد  املعني)..(،  البنك 
لدى  املتوفر  املبلغ اإلجمالي 
بقي  والــذي  املؤسسة،  هذه 
بدون جواب إلى حدود هذه 
مليار   70 بـ  ويقدر  الساعة، 

سنتيم، حسب الشكاية.
بـــــدأت مــشــاكــل عــائــلــة 
املوساوي مع هذا البنك)..( 
حيث   ،1999 ــة  ســن ــذ  مــن
ــســيــد املـــوســـاوي  تــقــدم ال
العامة  النيابة  إلى  بشكاية 
املؤسسة  ضــد  بــالــنــاظــور، 
أن  له  تبني  بعدما  البنكية، 
سنتيم  مليون   239 مبلغ 
البنك  مقر  في  وضعه  الذي 
وحصل  البيضاء  الــدار  في 
ــل، تم  بــمــقــابــلــه عــلــى وصــ
تحويله  يتم  ولــم  اختالسه 
إلى حسابه بوكالة الناظور، 

ــان املـــوســـاوي  حــيــث كـ
بالنسبة  مهما  زبــونــا 
توفره  خــالل  من  للبنك 
تقدر  مهمة  مبالغ  على 
سنتيم  مــلــيــار   20 ـــ  ب
سنة  منذ  يضعها  كان 

.1994
ــد وضــعــت زوجــة  وق
ــا  ــدوره املـــوســـاوي ب
مبالغ مالية من العملة 
ــي وكــالــة  الــصــعــبــة ف
إذ أودعــت  الــنــاظــور، 
على  كبيرة  مبالغ  به 
 522 منها  دفــعــات، 
ــخ  ــاري ــت مــلــيــونــا ب
 1995 شتنبر   29
ــة الــجــيــش  ــالـ ــوكـ بـ

ومبلغ  بــالــنــاظــور،  امللكي 
ــم يوم  5 مــاليــني درهـ آخــر 
ومبلغ   ،1999 أبــريــل   28
يوم  وضعته  مليونا   511
 5 ومبلغ   ،1999 غشت   20
يوم  أودعــتــه  ــم  دره ماليني 
ومبلغ   ،1997 أبــريــل   28
ثالث  على  درهم  مليون   15
دفعات، وحصلت مقابل هذه 
الدفعات على شهادات إيداع 
من طرف مدير الوكالة، لكنها 
عندما تفقدت املبلغ، لم تجد 
له أثر، أما أحمد املوساوي، 

فقد أودع بدوره مبالغ مالية 
البنكية  الوكالة  في  كبيرة 
قدره  مبلغ  منها  بالناظور، 
يناير   29 يوم  سنتيم  مليار 
ماليني   5 ومــبــلــغ   ،1999
درهم بالفائدة يوم 28 أبريل 

.1999
أما االبن محمد، فقد وضع 
سنتيم  مليار  قــدره  مبلغا 
ــدة عــام،  ــل تــجــمــيــده ملـ ألجـ
 ،1999 يناير   29 بتاريخ 
والـــذي تــأكــدت مــن وجــوده 

القضائية  الــشــرطــة 
اطالعها  بالناظور من خالل 
الحسابية  الكشوفات  على 
ــه  أن إال  الــبــنــك،  بــوكــالــة 
في  املستخدمني  أن  تــبــني 
في  بالتالعب  قاموا  البنك 
مبالغ  وسحبوا  الحسابات، 
مليون   400 منها  مــالــيــة، 
سنتيم و200 مليون سنتيم 
موقعان  شيكان  بــواســطــة 
أدانت  وقد  مــزور..  بإمضاء 
بالناظور  الجنحية  املحكمة 
الجنحي  املــلــف  ذمـــة  عــلــى 

أفعال  أجل  من  املستخدمني 
ــالس،  ــ ــت ــر، واالخــ ــزويـ ــتـ الـ
والنصب  األمــانــة،  وخيانة 
قضت  ــا  ــم ك واالحـــتـــيـــال، 
بتعويضات  املحكمة  لــنــا 
املختلسة..  للمبالغ  مدنية 
أحمد  لصالح  الحكم  ــم  وت
املبلغ  باسترجاع  املوساوي 
إحدى  في  واملودع  املختلس 
ــدار الــبــيــضــاء،  ــ ــاالت ال ــ وك
أمــا  ــيــونــا،  مــل  239 وهـــو 
في  املوضوعة  املبالغ  بقية 
الــحــســابــات املــجــمــدة لــدى 

حسب  فإنها  الــبــنــك، 
ــني،  ــؤول ــس ــحــات امل تــصــري
ــتــعــرض لــالخــتــالس،  لـــم ت
عندما  سيبدأ  التحول  لكن 
طالبت عائلة املوساوي بتلك 
املؤسسة  جعل  مما  املبالغ، 
البنكية ترفض وتنكر وجود 
لعائلة  ــود  ــع ت مــبــالــغ  أي 
بالرغم  لديها،  ــوســاوي  امل
البنكي  املسؤول  شهادة  من 

أمام املحكمة..
ــن األحـــكـــام  وبـــالـــرغـــم مـ

القضائية التي حصل عليها 
حبيبة  وزوجته  املــوســاوي 
ضد  لصالحهم  محمد  وابنه 
البنك، بتمكينهم من أموالهم 
والفوائد التي في ذمة البنك، 
العائلة  طالب  البنك  أن  إال 
التي  القضايا  عن  بالتنازل 
وللضغط  املحاكم،  في  ضده 
شكاية  بتقديم  قــام  عليهم، 
مباشرة إلى قاضي التحقيق 
ــة االســـتـــئـــنـــاف  ــم ــك ــح ــم ب
بــالــدار الــبــيــضــاء، والـــذي 
الفرقة  على  الشكاية  أحــال 
القضائية  للشرطة  الوطنية 
الحق  عــبــد  بــقــيــادة 
لتعميق  الــخــيــام، 
البحث مع املوساوي 
أكدت  حيث  وعائلته، 
تتوفر  أنها  العائلة 
رسمية  وثــائــق  على 
بنكية  ــدات  ــن ومــســت
البنك  شــكــايــة  تــفــنــد 
وتــؤكــد وجــود أمــوال 
لــهــم فـــي الـــوكـــاالت 
ــواجــدة  ــت الــبــنــكــيــة امل
عندما  لكن  بالناظور، 
رفقة  ــاوي  ــوس امل أراد 
زوجته إطالع املسؤولني 
الوثائق،  على  األمنيني 
امللف  بإعادة  تفاجؤوا 
التحقيق،  قــاضــي  إلــى 
الدفاع  تمكني  رفض  بحيث 
مضمون  على  االطـــالع  مــن 
باستدعاء  ــام  وق الشكاية، 
كانت  التي  حبيبة  زوجته 
صعبة  صحية  وضعية  في 
بوضعهم  الجميع  وتــوعــد 
شكاية  حسب  السجن..  في 
»األســبــوع«،  بها  توصلت 
بنك  والــــي  ــحــرك  ــت ي ــهــل  ف
املغرب للبحث في هذا امللف 

املتشابك؟

االشتراكي  االتحاد  في  عضو  تلقى 
إدريـــس  طـــرف  مــن  مــبــاشــرا  تقريعا 
لالحتفال  االستعداد  بمناسبة  لشكر، 
الــحــزب، حيث  60 إلنــشــاء  بــالــذكــرى 
عرضا  ليقدم  بــاألمــر  املعني  تــدخــل 
ليرد  تقني،  مــوضــوع  فــي  سياسيا 
الشهيرة)..(،  بعبارته  لشكر  عليه 
وباملقابل، تبرع عضو قديم في الحزب 
اتحادية،  أســرة  لصالح  ماليني  بعدة 
يثمنوا  أن  بــدل  »الفيسبوكيني«  لكن 
املاليني  مئات  بأداء  طالبوه  املبادرة، 
املتبقية في ذمته عن سنوات عمله مع 

االتحاد االشتراكي.

ــرب، الــرئــيــس  ــغـ ــق املـ ــدي أصـــر ص
ساعات   5 ــنــزول  ال على  الـــروانـــدي، 
طريقه  مواصلة  قبل  مراكش،  بمطار 
التعديل  أن  ــم  ــ ورغ أوروبـــــا،  نــحــو 
محمد  امللك  لقاء  دون  حال  الحكومي 
تزامنت  التي  الزيارة  أن  إال  السادس، 
مع قرب اإلعالن عن تشكيلة الحكومة، 
ــدت تــقــارب وجــهــات الــنــظــر بني  ــ أك

صديقني إفريقيني)..(.

قال مصدر مطلع، أن مصالح وزارة 
الــداخــلــيــة غــاضــبــة جـــدا مــن إقــحــام 
الداخلي  الصراع  في  لفتيت  الوزير 
لجأ  حيث  واملعاصرة،  األصالة  لحزب 
ــراف إلــى إثـــارة اســم وزيــر  أحــد األطـ
قامت  حني  في  املحكمة،  في  الداخلية 
أطراف أخرى بتسريب وثائق صادرة 

عن وزارة الداخلية للعموم)..(.

تؤكدها  قد  بمكيالني  الكيل  سياسة 
ــرف »ولــد  ــس دركـــي مــن ط واقــعــة ده
الساحلية  الطريق  على  الفشوش« 
تدخلت  بالرباط، حيث  الهرهورة  قرب 
كل األطراف لتمنع تسرب اسم املعني 
باألمر إلى وسائل اإلعالم، باملقابل يتم 
واملتهمني  الصحافيني  أسماء  تسريب 
سهولة،  بكل  السياسيني  من  املقربني 
ظروف  في  املحاضر  تسريب  يتم  بل 

غامضة)..(.

إن صهر  إعــالمــيــة،  مــصــادر  قــالــت 
ــراب  الــرئــيــس تــرامــب، كــوشــنــيــر، ع
في  املغرب  إلــى  جــاء  الــقــرن«،  »صفقة 
عهد  ولي  لقاء  إلى  قادته  سرية  زيارة 
أن  ومعلوم  زايــد،  بن  محمد  أبوظبي 
صمدت  اإلماراتية  املغربية  العالقات 
الصداقة  بسبب  األخيرة  الفترة  في 
املغرب  في  امللكية  العائلة  تجمع  التي 

وحكام اإلمارات.

على  املــصــادقــة  ستتم  ــرة،  مـ ألول 
 39 مقاس  على  مفصل  مالي  قانون 
وزارة، سيتم العمل به لصالح أقل من 
التي  العثماني  في حكومة  وزارة،   30
كيف  السؤال:  ليطرح  تعديلها،  سيتم 
دفعة  املالي  القانون  يعطي  أن  يمكن 
جديدة للنموذج التنموي الجديد وهو 
الذي أعد بعض بنوده وزراء فاشلون 

في حكومة قديمة؟   

ظهر للعلن تعاطف غير مسبوق بني 
مصطفى الخلفي والوزير عزيز الرباح، 
الفشوش«  ــد  »ول حــادثــة  هامش  على 
الرباح ليعمم  بالهرهورة، حيث تطوع 
بالغا باسم الخلفي يكذب خبر ضلوع 

مقرب منه في الحادثة.

5 كواليس األخبار

ما خفي
كان  أعظم

تحت األضواء

أغرب شكاية لوالي بنك المغرب
عائلة ريفية تتهم بنكا معروفا بال�سطو 

على وديعة تقدر بـ 70 مليارا

الجواهري

أحمد املوساوي
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ــال  ــق اعــت ــة  قــضــي أن  يـــبـــدو 
الــصــحــافــيــة هــاجــر الــريــســونــي 
عجلت  قـــد  ــاض  ــهـ اإلجـ بــتــهــمــة 
نحو  والتسابق  الهجرة  بموسم 
قبة البرملان إللغاء القانون املجرم 
جهة  ومــن  جهة،  مــن  لإلجهاض 
قد  خطوة  أي  من  للتبرؤ  أخــرى، 

تسير في هذا االتجاه.
هذا  في  رسميا  املهرولني  أول 
ــبــاغ  ــوع، ب ــ ــوضـ ــ املـ
رســـــمـــــي عــن 

للحزب  العامة  األمــانــة 
ــســبــت  صـــــدر يـــــوم ال
حزب  هو  كان  املاضي، 
الذي  والتنمية  العدالة 
عــبــر وبــشــكــل رســمــي، 
قضية  في  تنازل  ال  أنــه 
باستثناء  ــهـــاض،  اإلجـ
ــع الــتــي  ــ ــاالت األربـ الـــحـ
ــا  ــهـ ــيـ وصـــــلـــــت إلـ
اللجنة  خاصات 
ــة الــتــي  ــكــي املــل
سنة  اعــتــمــدت 

املوضوع  فــي  خاصاتها  وأعــطــت   2015
حلفاءه  »البيجيدي«  هدد  بل  األمر،  وانتهى 
املوضوع  هــذا  بــأن  صراحة  الحكومة  في 
انتهى بـ»تحكيم ملكي حسم فيه«، في إشارة 
في  النظر  بإعادة  وعد  الذي  األحرار  لحزب 

قانون تجريم اإلجهاض.
أما  السياسية،  املواقف  صعيد  على  هذا 
جد  مصدر  يقول  البرملاني،  الصعيد  على 
الذي  واالشتراكية  التقدم  بعد  أنه  مطلع، 
شهور  قبل  بالبرملان  قانون  مقترح  وضــع 
سماه بـ»مقترح قانون اإليقاف الطبي للحمل« 
الشيوعي  الفريق  بمقتضاه  ألغى  ــذي  وال
مختلف العقوبات الواردة على نص القانون 

الجنائي املجرم لإلجهاض، وضع 
بافريج،  عمر  اليساري  البرملاني 
األســبــوع  جــديــد،  قــانــون  مقترح 
املاضي، بدوره يذهب بعيدا ليس 
في قضية اإلجهاض فحسب، ولكن 
واملثلية  الجنسية  الحريات  في 

عموما.
ركز على حذف  بافريج  مقترح 
الحبسية  الــعــقــوبــات  مختلف 
الجنائي  القانون  في  املفروضة 
فقط،  اإلجهاض  عملية  على  ليس 
الجنسية  العاقات  على  وإنــمــا 
املثلية  ــك  ــذل وك الــــزواج  مــؤســســة  خـــارج 
النتقادات  يتعرض  جعله  مما  الجنسية، 
والتي  »الفايسبوكيني«  طــرف  مــن  الذعـــة 
الظامية«  املحافظة  »القوات  حزبه  اتهمت 

بتهديده والوقوف وراءها.
ــة  ــي األصــال ــادي ف ــي ــق إلـــى ذلـــك، قـــال ال
حزبهم  أن  وهبي،  اللطيف  عبد  واملعاصرة، 
بدوره يتجه نحو وضع مقترح قانون خاص 
ويلغي  اإلجهاض،  في قضية  التجريم  يرفع 
الفصول املعاقبة على اإلجهاض، فهل يقود 
»البام« والتقدم واالشتراكية واألحرار معركة 

إلغاء تجريم اإلجهاض؟

 الرباط. األسبوع
الزالت تداعيات وخلفيات خروج حزب التقدم واالشتراكية 
العثماني تثير ردود فعل عديدة وسط الساحة  من حكومة 
السياسية، بني من يعتبره خروجا عاديا لحزب رفض »إذالله« 
يتيمة،  حقيبة  إلى  الحكومة  في  وجوده  تقليص  خال  من 

وبني من يرى أن القضية أكبر من ذلك.
خروج  أن  يؤكد  هلل،  بنعبد  نبيل  من  مقرب  جد  مصدر 
هذا  حول  املنقسمني  اإلساميني،  حكومة  من  الشيوعيني 
الخروج، هو رد جازم من حزب »الكتاب« على املتخفني وراء 
الستار ويمتلكون قرار إعادة توزيع الحقائب الوزارية، وهو 
رد واضح لهم برفض إذالل حزبهم، ورسالة من حزب بنعبد 
لديهم  بل  لتنازالته،  حدود  ال  كالعثماني  ليسوا  بأنهم  هلل 
ما  وهو  انتفضوا،  مست  بأنها  شعروا  إذا  حمراء  خطوط 
حصل اليوم، مؤكدين أن القرار تأخر فقط، ألنه كان جاهزا 
أن بنعبد  الحزب من وزارة اإلسكان، غير  إعفاء زعيم  حني 
هلل شخصيا هو من تمسك باالستمرار في حكومة العثماني 
حتى ال يفهم بأنه يصفي حسابات شخصية مع من هم وراء 

العثماني.
في مقابل هذا الرأي، يخشى مطلعون داخل حزب العدالة 
والتنمية، من أن يكون هذا الخروج للحليف الحقيقي الوحيد 
واألوحد لحزب العدالة والتنمية، هو ضربة لـ»املصباح« الذي 
سيغرق وسط باقي األحزاب )األحرار واالتحاد االشتراكي( 
من  وأكثر  بينهم)..(،  الجيدة  غير  العاقات  اعتبار  على 
ذلــك، الــخــوف كــل الــخــوف مــن أن يكون 
حكومة  من  واالشتراكية  التقدم  خروج 
كارطة«  »ضمس  بــدايــة  هــو  العثماني 
لعزل  جديد،  من  السياسية  الخريطة 
السياسية  الساحة  فــي  »البيجيدي« 
لم  جديدة،  تحالفات  رسم  ــادة  وإع
التقدم  بني  تكون مستقبا  ال 
مع  اليساري  واالشتراكية 
»بعد  ــي،  ــداث ــح ال ــام«  ــبـ »الـ
في  محتمل  جــذري  تغيير 
ــجــرار«، ومــا زاد  قــيــادة ال
الطرح،  هذا  أصحاب  من 
التي  الطمأنة  لغة  هــي 
تحدث بها بنعبد هلل عن 
مستقبل الحزب حني قال 
جهة  أي  هناك  »ليست 
خروجنا  مــن  منزعجة 
يوضح  املعارضة«،  إلى 

املصدر.

بالفريج

 الرباط. األسبوع
من مصدر جد  »األسبوع«  علمت 
غاضب  أخــنــوش  عزيز  أن  مطلع، 
جدا من حليفه في الحكومة، العدالة 
والتنمية، بسبب عمدة مدينة فاس 

إدريس األزمي هذه املرة.
وأوضح املصدر ذاته، أن أخنوش 
توصل بتقرير من مستشاري حزبه 
االستغال  إلى  يشير  فاس،  ببلدية 
الكبير  والــســيــاســي  االنــتــخــابــي 
والضربة املوجعة التي وجهها لهم 
في  القيادي  األزمــي،  املدينة  عمدة 
النسيج  »البيجيدي«، بسبب مركب 
بعدما  بـ»كوطيف«،  املعروف  بفاس 
في  حزبه  وقيادات  األزمــي  احتفل 
الكبير«  بـ»االنتصار  والرباط  فاس 

توقيع  بعد  مباشرة  حققوه  الــذي 
املركب  هذا  من  جزء  كــراء  اتفاقية 
وشركة  فــاس  بلدية  بــني  املتوقف 
»ألستوم« الستغاله من جديد هذه 
املرة في صناعة األساك الكهربائية.
احتكار  أن  ــه،  ذات املصدر  وأكــد 
بهذا  وحده  »البيجيدي«  احتفالية 
حزبهم  إلى  أرجعوه  الذي  اإلنجاز 
وعمدة املدينة وحده، حيث سينتشل 
شباب املدينة من العطالة، لم يقف 
عند تجمعيي فاس، بل إن زميلهم في 
حزب األحرار محمد بنشعبون وزير 
غضب  بــدوره  واملالية،  االقتصاد 
العدالة  في  قيادات  تصريحات  من 
دون  الخصوص  بهذا  والتنمية 
به  قام  الذي  املجهود  إلى  اإلشــارة 
بنشعبون كوزير للمالية والحكومة 

جاءت  حني  امللف،  هذا  في  برمتها 
بقانون  املاضي  نونبر  شهر  خال 
وبالتالي  الخوصصة،  قانون  يعدل 
حذف مؤسسة »كوطيف« من الئحة 
املقترحة  العمومية  املــؤســســات 
القانون  ــذا  ه فــكــان  للخوصصة، 
هو األساس الذي على إثره اكترت 

جماعة فاس هذا املركب.
»البيجيدي«  احــتــفــال  أن  ذلـــك 
عمدة  تحت  »فاس  عريض  بعنوان 
األزمي تستعيد عافيتها الصناعية« 
ــضــب بــنــشــعــبــون، الــــذي قــال  أغ
رسميا  تقريرا  هناك  بأن  ألخنوش 
ينقل تصريحاته حول هذه املؤسسة 
قوله:  عنه  ينقل  بالحكومة  موجود 
تحويلها  يصعب  املؤسسة  »هــذه 
مشاكل  بسبب  ــا  إم للخوصصة، 

ــل الــعــقــاري  قــانــونــيــة حـــول األصـ
املــوارد  حــول  قضائية  نزاعات  أو 

واملستخدمني،  مـــمـــا البشرية 
نحذفها  جــعــلــنــا 

ــة  ــ ــح ــ مـــــــن الئ
الــخــوصــصــة، 
وذلــــــــــــــــك 
لــتــمــكــيــنــهــا 

ــن مــؤهــات  مـ
مــســتــثــمــريــن 

وطنيني  خـــواص 
يتم  ــني  ــ ــي ــ دول أو 
على  ــم  ــاره ــي ــت اخ
ــاس الــخــبــرة  ــ أسـ
التقنية واملعرفية«، 
يـــضـــيـــف نــفــس 

األزمياملصدر. بنعبد اهلل
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 الرباط. األسبوع
العماري  إلياس  يخلف  من 
على رأس جهة طنجة تطوان 
السؤال  هو  هــذا  الحسيمة؟ 
الذي فرض نفسه في الساحة 
األســبــوع  طيلة  السياسية 
ــان الـــســـؤال  ــ املـــاضـــي، وكـ
الصالونات  داخــل  الرئيسي 
السياسية الكبرى من الناحية 

القانونية والسياسية كذلك.
حضر  مطلع  جــد  مــصــدر 
قال  النقاشات،  هــذه  بعض 
األمني  كرسي  أن  لـ»األسبوع« 
السابق لحزب األصالة  العام 
واملعاصرة في رئاسة الجهة، 
طنجة،  جهة  حبيس  يبق  لم 
الــربــاط، حني  إلــى  انتقل  بل 
ــعــض األحـــــزاب  ــت ب ــاولـ حـ
إدخـــالـــه ضــمــن مــفــاوضــات 
تشكيل الحكومة، حيث اقترح 
االشــتــراكــي على  االتـــحـــاد 
إعطاء كرسي  األغلبية  زعماء 
لاتحاد  تطوان  طنجة  جهة 
التنازل  مقابل  االشــتــراكــي 
بالرباط،  وزاريــة  حقيبة  على 
غير أن سعد الدين العثماني 
ــذا املنصب  ــال ه ــض إدخـ رف
حول  الــتــفــاوض  عملية  فــي 

التعديل الحكومي املقبل.

ــد املــصــدر ذاتــــه، أن  ــ وأك
ــدوره طمع  ــرار بـ حــزب األحــ
فــي الــحــصــول عــلــى رئــاســة 
إللــيــاس  خلفا  طنجة  جــهــة 
»أموال  شعار  رافعا  العماري، 
كانوا  ــرار  األحـ أن  إذ  نوبة« 
السابق  للرئيس  خير مساند 
وهم خير وريث لحزب »البام« 
ــة، كــمــا أن  ــذه املــرحــل ــي هـ ف
دخل  بــدوره  االستقال  حزب 
برئاسة  وطالب  الخط،  على 
للعماري،  خلفا  الجهة  هــذه 
الناحية  من  أنه  اعتبار  على 

ــاك وجـــود  ــن ــة، ه ــي ــون ــان ــق ال
قــانــونــي فــي صفوف  مــانــع 
الجهة،  هذه  لرئاسة  »البام« 
املرشح  يكون  أن  شرط  وهو 
الائحة  وكيل  هو  للرئاسة 
العماري كان  إلياس  وبما أن 
هو وكيل الائحة، فإن حزبه 
قد استنفذ دوره في الرئاسة، 
تؤكد  املعطيات،  جل  أن  غير 
الجهة  هذه  رئاسة  كرسي  أن 
»الجرار«  حزب  عن  يخرج  لن 
ــودرا،  ب محمد  شخص  وفــي 
رئيس بلدية الحسيمة حاليا 

لجهة  ــســابــق  ال ــس  ــي ــرئ وال
الحسيمة،  تـــاونـــات  ــازة  ــ ت
وصيف  كان  أنه  اعتبار  على 
إلــيــاس الــعــمــاري فــي الئحة 
االنتخابات، ومادام أن إلياس 
نهائيا  استقال  قد  العماري 
بجهة  العضوية  مــن  حتى 
بحكم  فــإنــه  تــطــوان،  طنجة 
هو  بـــودرا  يصبح  القانون، 
يفعلها  فهل  الائحة،  وكيل 
بـــــودرا ويــصــبــح الــرئــيــس 
تطوان  طنجة  لجهة  الجديد 

الحسيمة؟ 

الكفة تميل لصالح بودرا

اندالع ال�شراع بني االأحرار و»الب�م« لتعوي�ض 
العم�ري يف جهة طنجة

التعديل احلكومي يك�شف هزمية 
العثم�ين اأم�م التكنوقراط

 الرباط. األسبوع
قال مصدر جد مطلع، أن تشكيلة الحكومة املقبلة بات من 
شبه املحسوم فيها انتصار التكنوقراط داخلها على تمثيلية 

جميع األحزاب املشكلة للحكومة.
وأكد املصدر ذاته، أن التشكيلة النهائية للحكومة املقبلة 
بات يسيطر فيها التكنوقراط على تسع حقائب وزارية هامة، 
ــاف(  واألوق والخارجية  )الداخلية  السيادة  وزارات  منها 

والباقي من أقطاب اقتصادية ومالية جد هامة.
لن  التكنوقراط،  تمثيلية  أن  إلــى  ــه  ذات املصدر  ــار  وأش
إن هناك  بل  فقط،  باسمهم  التي سميت  القطاعات  في  تظل 
حقيبتني وزاريتني هامتني سيتوالهما التكنوقراط، لكن هذه 
سيصبغ  حيث  لألحرار،  الوطني  التجمع  حزب  باسم  املرة 
بات  بعدما  الحكومي  التعديل  عشية  التجمع  بلون  هؤالء 

حسابات  في  العلمي  والطالبي  أوجار  القياديان 
اإلبعاد من الحكومة.

وعلى مستوى تمثيلية النساء في حكومة 
العثماني الثانية، فقد ذكرت ذات املصادر أن 
هذه التمثيلية، التي كانت شكلية وللمحاباة 

األولـــى،  العثماني  حكومة  عهد  فــي  فقط 
ستقتصر على تمثيلية ثاث نساء فقط، يرجح 

وهما  متحزبتان  امرأتان  منهن  تكون  أن 
ملياء بوطالب عن التجمع الوطني لألحرار، 
العدالة  حــزب  عــن  الــحــقــاوي  وبسيمة 

والتنمية، وأستاذة جامعية مستقلة.
املنتدبني  الوزراء  مستوى  على  أما 
نهائيا  حذفهم  تم  فقد  الدولة،  وكتاب 
من تشكيلة الحكومة املقبلة، باستثناء 
بــإدارة  تتعلق  واحــدة  منتدبة  وزارة 
الدفاع الوطني ستبقى تابعة مباشرة 
في  وسيستمر  الــحــكــومــة،  لرئيس 
اللطيف  عبد  املنتدب  الوزير  توليها 

لوديي.

بودرا

العثماني

قبل الطبع



لـ»األسبوع«،  مطلع  مصدر  أكد 
الطالب  كــوتــي،  ــدي  رانـ حــضــور 
السياسات  لــقــاء  فــي  الــنــابــغــة، 
يدرس  وهو  مراكش،  في  الدولية 
حاليا في »كور فرناسي دي مني«، 
في  العسكرية  خدمته  أنهى  وقد 
الــعــاج،  فــي ســاحــل  بـــاده  بعثة 
الذي  روانــدا  رئيس  جانبه  وإلى 
إلى  حــضــوره  ألن  ضــجــة،  خلق 
للملك  السابق  املستشار  جانب 
التواصل  يفيد نفس  ال  )القباج(، 
وقت  في  القصر  مع  أحدثه  الذي 
يرأسها  مــؤســســة  عــبــر  ــق،  ســاب
امللكي،  املستشار  ابن  طنجة  في 

الطيب الفاسي الفهري.
اللقاء  أن  ــدر،  ــص امل ــح  وأوضــ
بوليسي  »وورلــد  لـ  عشر  الثاني 
ــل رســـائـــل  ــحــم كـــونـــفـــيـــرس« ي
مقاربة  عن  ابتعد  وقــد  فرنسية، 
على  مركزا  اإلفريقية،  السياسات 
لاستراتيجيا  املنفتح  الــبــعــد 

ــو«  ــ ــ ــل »رون ــوي ــم ــت الـــدولـــيـــة ب
»طوطال«،  وأساسا  و»لــوريــال«، 
»مصرف  الــعــربــي  الــطــرف  ــن  وم
أندري  من  كل  ومساعدة  لبنان«، 
ديسفيليس  وخــوســي  ليفيانك 
وصــدر  وغــيــرهــم،  كيلر،  وبيير 

هذه  عــن   2018 تقرير  مــؤخــرا 
فيها  يؤكد  الناشطة،  املؤسسة 
مؤسسها »تسيير مونتبريال« في 
9 فبراير 2019، أن دفاع املنظمني 
الوطنية  الــثــقــافــة  ــرام  ــت اح عــن 
بلد، هو  لكل  األساسية  واملصالح 

للمؤسسة،  االستراتيجي  املــن 
عشر  الــحــادي  الــربــاط  لقاء  وأن 
ــا جــديــدا لــلــوبــي أو  ــق صــنــع أف
املهم  ألن  عددية،  تفكير  مجموعة 
في هذه الحالة، تشجيع ما يسمى 

بـ»الذكاء الجمعي«.
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دور خطري للرباط يف اأزمة اجلزائر

القناص

أن  لـــ»األســبــوع«،  مطلع  مــصــدر  أكــد 
أوراش  فــي  املــغــربــي  الجيش  ــخــراط  ان
املتجددة،  والطاقات  املستدامة  التنمية 
قريبا،  كشفها  املتوقع  مــن  أجــنــدة  هــي 
الطاقي«  »انتقالها  في  الدولة  وأن بصمة 
امللكية،  املسلحة  القوات  فيه  ستنخرط 
ــتــزامــات  االل ــني  ب اللحمة  هـــذه  ــود  ــق وي
للطاقة،  املدنية  والسياسات  العسكرية 
وقائد  الــدولــة  قائد  ألنــه  املــلــك،  شخص 

األركان.
ــن املــؤســســات  ــ ــجــيــش أم ــم ال وتــســل
يكن  لــم  مــا  وهــو  فــتــرة،  منذ  العمومية، 
انقاب  منذ  الثاني  الحسن  مع  متاحا 
أوفــقــيــر، وتــجــاوزت دوائـــر الــقــرار هذه 
العقدة التاريخية، مما سهل العمل الجديد 
الذي تحاول بموجبه املؤسسة العسكرية 
االنخراط في الرهانات الجديدة، املعتمدة 
على وعي يرى الجفاف والسيول وارتفاع 
الطبيعية،  الظواهر  وباقي  البحر،  مياه 
سببها  كوارث  أو  طبيعية  كوارث  ليست 

اإلنسان، بل هي تحديات استراتيجية.
الجيش  ينقله  العسكري،  الوعي  وهذا 
إلى املجندين الجدد في الخدمة اإلجبارية، 
وأيضا فرق الحرب العاملة على الحدود.

وبدأ التفكير، حسب املصدر، في إدارة 
الجيش املغربي ألوراش الطاقة املتجددة 
عمل  إطــار  في  وأيضا   ،2010 عــام  منذ 

وكالة »مازن«.
وستكون حسب األجندة، التي لم تنشر 
بعد، ترتيبات لتقدم الجيش في استخدام 
الطاقة املتجددة، وصيانتها، ومن ثم إدارة 
الحماية من  أربعة محاور:  أوراشها، في 
الطاقة،  استهاك  في  والتحكم  الكوارث 
وتنمية الطاقات املتجددة، وأخيرا االلتزام 
بحماية التنوع البيولوجي في اململكة، ألن 
هذا الورش هو القادر على إعادة صياغة 

املؤسسة العسكرية املغربية.

لـــ»األســبــوع«،  دبلوماسي  مصدر  أســر 
رئيس  املــنــصــوري،  يــاســني  مــشــاركــة  أن 
في  بوريطة  ناصر  جانب  إلى  دجيد«،  »ال 
جاء  »سيدياو«،  ملنظمة  األخير  االجتماع 
العسكرية  املــخــابــرات  ممثل  أن  بالقول 
املغربية هو ياسني املنصوري، قبل اجتماع  
مديري هذا الصنف من مخابرات الجيوش 
في شمال وغرب إفريقيا بعاصمة غانا أكرا.
وفي اجتماع مغلق، التأم قادة املخابرات 
العسكرية في شمال وغرب إفريقيا، بحضور 
جزائري ضعيف مقابل الحضورين املغربي 
والتونسي، وأفاد مصدر، أن االجتماع ركز 
أي  في  األمريكية  املساعدة  أمرين:  على 
ضربات جوية ضد اإلرهابيني، بما يسمح 
الدفاعي  ــداره  جـ شــرق  بقصف  للمغرب 
تهديد  أي  مع  للتعامل  والتدخل  جنوبا، 
متطرف في املناطق العازلة، وأيضا العمل 
من داخل »أفريكوم« مع ليبيا على توسيع 

تدخلها في باقي شمال القارة.
املغرب،  تخص  التي  للتوصيات  وطبقا 
املغربية،  العسكرية  املخابرات  قــدرة  فإن 
في  إال  الجوية  للعمليات  تكون سانحة  لن 
األمريكية عبرت  املداخلة  لكن   ،2020 سنة 
وقدرة  املعلومات،  تبادل  في  تفاؤلها  عن 
الحلفاء على التعاطي مع أي تهديد عنيف 

في املنطقة.
وفي الخارطة املقدمة، يظهر شرق الجدار 
خارطة  من  جــزء  الصحراء  في  الدفاعي 

التهديد في شمال غرب إفريقيا.

اجلي�ش املغربي 
�سيدير قريبا اأورا�ش 

الطاقة املتجددة

مكتب املخابرات 
الع�سكرية املغربي

 يف اأكرا

إلى جانب صلواته التي تسبق بناء فندقه المراكشي 

الطالب املعجزة يف مراك�ش يتجاوز لقاء الرئي�ش كاغامي
 مع م�ست�سار �سابق للملك املغربي

»اأطل�ش البدو«: »الإرهاب« يف ال�سحراء
 من العيون اإىل تندوف

ـــ»األســبــوع«،  ل ديبلوماسي  كشف 
في  املغرب  مشاركة  أرادت  فرنسا  أن 
على  تؤكد  إفريقيا  شرق  في  عمليات 
تحول في مذهب ماكرون نحو الهجوم، 
انتهت،  املغربي  الفوسفاط  ورقة  وأن 
فيما تقترب الرباط من دور محوري لها 
بوابة  من  وليبيا،  الساحل  منطقة  في 
على  الطاولة  يقلب  ما  وهو  واشنطن، 
ترامب  استئثار  بعد  حفتر،  الحليف 
بالعمليات الجوية ضد اإلرهاب بتوقيع 
من حكومة السراج، ورأت سومية عبد 
اللطيف، الجزائرية القريبة من الجنرال 
بوتفليقة  ومن  حاليا،  املسجون  مدين، 

أن  أن على فرنسا  الرئاسة،  املبعد عن 
والجزائر  إفريقيا،  في  موقعها  تباشر 
ــق املـــغـــرب، وهــي  نــفــســهــا، عــن طــري
الخاصة الرمادية التي دفعت ماكرون 
دور  عــن  معمقة  استشارة  طلب  إلــى 
اململكة في الجوار، وفي شرق إفريقيا، 
في  الرباط  تعامل  تريد  واشنطن  ألن 
يجد  فيما  املغاربي،  إقليمه  وفي  ليبيا 
فرنسا  على  أن  مــاكــرون،  مستشارو 
الهجوم  إلى  املغرب  دفع  بني  االختيار 
الجوار،  دول  وفي  إفريقيا،  شرق  في 
السرية  الورقة  تركه ألمريكا، وهذه  أو 

موقعة في نهاية يوليوز املاضي.

م�ست�سار ماكرون: فرن�سة 
التعليم لي�ست حال للمغرب

اقرتاح يهودي: قبول 
املغرب بـ»خطة بيكر«

تيري  أن  لـــ»األســبــوع«،  موثوق  مصدر  أكــد 
ماكرون،  الفرنسي  الرئيس  مستشار  كولهون، 
للتعليم  الكاملة  الفرنسة  مسألة  مع  يكن  لم 
على  تساعد  ال  ألنها  املــغــرب،  فــي  االبــتــدائــي 
فرنسية »معيارية« يلجأ إليها التاميذ والطلبة 
للدخول إلى معاهد ومدارس عليا فرنسية، ومن 
املخيف أن يلتحق املغرب بالفرنسيات »اللغات« 
»جيل  بناء  على  تساعد  ال  وهــي  اإلفريقية، 

الفرنسية وينتج  علمي« يتحدث 
املهم  »مــن  ــال  ق وكما  بها، 
ليدرس  املغربي  يأتي  أال 
فرنسا«،  فــي  اإلنجليزية 
الفرنسية  أن  حـــدث،  ــا  وم
األجيال  مــع  بريقها  فقدت 

أن  املهم  ومن  الجديدة، 
العلمية  األسس  تكون 
أن  على  األم،  بلغة 

التكوين  لغة  تكون 
ــعــالــي دائــمــا  ال

بالفرنسية.

اليهود  أن  ــوع«،  ـــ»األســب ل دبلوماسي  مــصــدر  ــد  أك
في  الجمهوريني أخذوا خطوات جادة تجاه ثاث دول 
أمريكا الاتينية، لتعزيز ما اقترحه املغرب حا وحيدا 
ومتفاوضا عليه مع البوليساريو لحل قضية الصحراء، 

واملتمثل في الحكم الذاتي لإلقليم.
وظهر التأثير متبادال بني الخارجية املغربية و»نورم 
كوملان« و»ماتس بروكس«، عندما طلبت نفس الجهة من 
العاصمة الرباط موقفا مطابقا ملوقف الواليات املتحدة 

األمريكية في الشأن الفينزويلي.
الطلبات  لكل  اململكة  واستجابت 
التي طرحها ممثا التحالف اليهودي 
كنيغ،  أندري  جانب  إلى  الجمهوري، 
الرباط  زار  وقد  ربــاك،  لكلوفر  ممثا 
التمويل  من  مصدره  لتعزيز  أخيرا 
»أفريكان  تعبير  حــد  على  املــغــربــي، 
أنتلجنس«، وأصدر التحالف 7 مطالب 
ــة  ــومــاســي ــل ــدب ــل ل
لتحقيق  املغربية 
جــوهــري  تغيير 
في موقف أمريكا 
الاتينية تجاه 
ــراء،  ــ ــح ــصــ ــ ال
التعامل  منها: 
مع  بإيجابية 
»خطة جيمس 

بيكر«.

5 7كواليس األخبار

ــوق  ــوث ــر مـــصـــدر م ــ أس
رجــل  أن  لــــ»األســـبـــوع«، 
البريطانية  االستخبارات 
أالن،  ــارك  م  ،»6 آي.  »إم. 
ــي إســقــاط  ــذي ســاهــم ف الـ
نــظــام الــقــذافــي مــن طرف 
خلية سرية عابرة للقارات، 
مع  اآلن  إلـــى  ــل  ــواصـ وتـ
وهو  ــام،  اإلس سيف  ابنه 
لطوني  الكبير  الــصــديــق 
جناح  اســم  سيأخذ  بلير، 
على الفندق املراكشي الذي 
الرجل  هــذا  إطــاقــه  يزمع 
آي.  »ســي.  بــني:  الغامض 
ومخابرات  األمريكية،  إي« 
»أطلسا  لــديــه  ألن  ــاده،  بـ
ــصــحــراء  ــي ال لـــلـــبـــدو« فـ

املغربية.

قدرة  أن  املصدر،  ويــرى 
التحليل  على  أالن  مــارك 
الصحراء،  لــنــزاع  القبلي 
يشكل دعما ملعلومات سرية 
البوليساريو،  قــادة  حــول 
ــع شــيــوخ  وتــعــاطــيــهــم مـ
العاقة  ــذه  وهـ الــقــبــائــل، 
تركز  التي  هي  الحساسة 
املــخــابــرات  ــر  دوائـ عليها 

العاملية.
»صلوات  كتاب  وسبق 
مارك أالن« بداية بناء فندقه 
سيكون  ــذي  الـ املــراكــشــي 
للقاءات«،  جيدا  »مــصــدرا 
دوائر  بعض  دفع  ما  وهو 
على  التحفظ  إلــى  الــقــرار 
بلغة  الــتــواجــد،  هــذا  مثل 

املصدر.

قايد صالح

بيكر

أالنماكرون



 7 ماليير درهم من الدولة للتلفزيون 
بدون عقد، فمنذ سنة 2012 والشركة 
الوطنية لإلذاعة والتلفزيون في حالة 

شرود قانوني؟
                                                                                                                                  
بمعدل ال يقل عن مليار درهم كل سنة، 
أكثر   ،2012 سنة  منذ  الدولة  دفعت 
من 7 ماليير درهم بدون عقد برنامج، 
 10 إلــى  يصل  تمويل  أمــام  أننا  أي 
ماليير بدون برنامج؟ بعد مرور ست 
سنوات على تحويل اإلذاعة والتلفزة 

إلى شركة مسهمة.
تحركت   ،2011 إلــى   2006 ومــن 
الشركة بعقد برنامج طبقا ملقتضيات 
باالتصال  املتعلق   77.03 القانون 

على  ينص  الذي  البصري،  السمعي 
بناء  يكون  الدولة  من  تمويل  كل  أن 

على عقد برنامج.
الشركة  ــإن  ف  ،2012 سنة  ومــنــذ 
الوطنية لإلذاعة والتلفزيون في حالة 
طبقا  واستراتيجي،  قانوني  شــرود 
ملا قرره تعديل القانون 66.16 بشأن 
إطالق وثيقة رسمية تحدد التوجهات.
تلفزية  قــنــوات   8 الشركة  ولـــدى 
)األولى، العيون، الرياضية، الثقافية، 
ــســادســة، قــنــاة أفـــالم،  املــغــربــيــة، ال
وطنية  ــات  ــ إذاع و4  وتــمــازيــغــت(، 
)اإلذاعة الوطنية، شني أنتير، اإلذاعة 
السادس  محمد  إذاعــة  األمازيغية، 
جهوية  إذاعة  و11  الكريم(،  للقرءان 

)والعدد الرسمي للجهات 12(.
من  أكثر  الــواحــدة  الجهة  وتضم 
بث  لديها  ليس  جهات  بينما  إذاعــة، 

خاص.

 ال نقاش في اإلعالم العمومي
 ألي قضايا أو توجهات؟ والدولة 

تساهم في االنحراف المالي للتلفزة 
المغربية، لعدم إخراجها نصوصا 

تنظيمية إلى اآلن

املالية  املحكمة  مــراجــعــة  حسب 
اإلداري  املجلس  اجتماعات  ملحاضر 
والتلفزة،  بــاإلذاعــة  املكلفة  للشركة 
القضايا  يناقشون  ال  املجتمعني  فإن 

والــتــوجــهــات االســتــراتــيــجــيــة، بما 
للرئيس  فرديا  وقــرارا  حكرا  يجعلها 
املدير العام، وفي غياب متكرر لبعض 
ــصــادق الــجــمــيــع على  ــاء، ي األعـــضـ
امليزانيات وجميع بنودها املالية دون 
يتم  الشركة، ولم  أي إشارة ملمتلكات 
جرد أصول اإلذاعة والتلفزة املغربية، 
قبل  لإلشهار،  املستقلة  واملصلحة 
الشركة  إطار  في  الدمج  في  الشروع 

املسهمة.
الشركة  نقلت  الــقــانــون،  ــارج  وخـ
في  أصوال  والتلفزة  لإلذاعة  الوطنية 
التي  التنظيمية  النصوص  غياب 
تحدد شروط وأحكام القانون 77.03، 
ولم يخرج إلى حيز الوجود أي نص 

 ،77.03 القانون  بمنطوق  تنظيمي 
ومما زاد الطني بلة، أن جرد الشركة 
يتضمن  لم  و2007،   2006 لسنتي 
عقارين،  باستثناء  العقارية  األصول 
وحدث هذا األمر عشية االحتجاجات 

الشبابية في 20  فبراير 2011.
وفي 2016، قامت الشركة بتكليف 
شركة خاصة بمبلغ 1.80 مليون درهم 
)الصفقة رقم 35/2015( إلجراء جرد 

مادي وبالتثبت من األصول.

تلفزة بدون رؤية سنوية واضحة؟

سنوية  رؤيــــة  وجــــود  عـــدم  إن 
املحكمة  حــســب  تــرجــع  واضـــحـــة، 

عبد الحميد العوني إعداد:

ال يكاد املغربي يصدق أنه يدفع ضريبة خاصة بتنمية املشهد السمعي البصري، تزيد عن موارد اإلشهار وباقي املوارد األخرى للتلفزيون بـ 63 
مليون درهم، مع ضخ إضايف من صندوق خاص ينتمي ملا يسمى بالحسابات السرية يصل إلى 120 مليون درهم.

وال يتوقف الثقب األسود عند هذا الحد، إذ يبلع إضافة إلى ما سبق، مليار و117 مليون درهم، أي 450 يف املائة متفوقا ىلع مبلغ الضريبة؟
ويف أكبر عجز مالي، يحتاج رأسمال الشركة )507 ماليين درهم( أضعافه ثالث مرات، أي 300 يف املائة من املساعدات، ومثل هذه الشركة ال 

تعيش إال يف العالم الثالث.
شركة تتميز بالئحة األسماء الطويلة املمنوعة من الظهور ىلع شاشاتها، وال تتورع من أكل ضرائب الجميع دون تمييز، ألنها تخضع لقيادة دون 

محددات استراتيجية، إذ لم يتم إعداد وثيقة رسمية إلى اآلن تقرر توجهاتها ومخططات عملها.
وتستغل الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزيون احتكارها للصورة، وعند تحرير البث اإلذاعي، قررت يف اجتماعها لـ 30 يونيو 2005، رسم استراتيجية، 

فاملناسبة وحدها هي التي تدفع التلفزيون إلى التفكير، وال يسمح املغرب بإطالق تلفزيونات حرة.
وال تريد الدولة وتلفزيونها املحلي الصعود باملشاهد يف العالم القروي، لكن الخارطة تغيرت واالحتجاجات تصاعدت يف البوادي بسبب أزمات 
العطش أو البرد القارس أو الكوارث الطبيعية، أو بعض الكوارث السياسية، لرغبة املغرب يف خلق طبقة وسطى فالحية تمتص انعكاسات تدهور 

الطبقة الوسطى يف املدينة.
وعند تأزم الوضع، اقترح القصر صياغة نموذج تنموي جديد ال يبدأ من تحرير املعلومة واإلعالم، ويفكر يف حل جزئي لبعض املشاكل االقتصادية 
املثارة أخيرا بعد مركزة املطالب االجتماعية يف مطلب »توزيع الثروة«، فكانت اإلجابة بالتساؤل عنها ثم بقياس الثروة الالمادية، وانتهى األمر 

بإطالق نموذج تنموي جديد، لتوسيع الثروة وإبقاء خارطة النفوذ ىلع ما هي عليه.
ويف هذه االستراتيجية، يعاد إنتاج الصورة بما يخدم الخارطة الحالية وأهدافها، ألن التلفزيون هو الوحيد الذي غير شكله القانوني إلى شركة 
دون تغيير يف نمط إدارته وال استراتيجيته، لذلك، فال وجود لوثيقة رسمية تحدد آليات هذه الشركة لتسييرها التقليدي وأهدافها العتيقة، منذ 

االستقالل وإلى اآلن.

نهاية التلفزيون 
العمومي يف املغرب 
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مليار ونصف المليار درهم 
لخدمات خارج العصر

املوؤ�س�سة الوحيدة براأ�سمال 507 ماليني درهم.. تعي�ش بثالثة اأ�سعاف راأ�سمالها 
)300 يف املائة( من امل�ساعدات؟ 

العرايشي



العدد:  1044الخميس 10 أكتوبر 2019

مخطط  أو  خطة  وجود  لعدم  املالية، 
ــوات، وفـــي هــذه  ــســن مــيــزانــيــاتــي ل
من  التلفزة  تتمكن  ال  الــوضــعــيــة، 
البرمجة أو التوقع، ومن ثم التماسك 
بخصوص األنشطة، كما أن التوقعات 
غير املقترنة بمؤشرات األداء، ال تحدد 
امليزانية املخططة لكل قناة أو إذاعة، 

ونتيجة لهذه االعتبارات:
على  اإلدارة  مجلس  يصادق   )1
امليزانيات، بتأخر فصل أو فصلني )3 
شهور إلى ستة(، ولذلك، فإن املوازنة 
دور  لها  ليس  املغربي  التلفزيون  في 
والترخيص  والتوقع  التقييم  فــي 

للموارد والنفقات.
املناسبة  التصحيحات  تقع  ال   )2

في الوقت املناسب.
في  املــخــاطــر  تجنب  يــقــع  ال   )3

االعتمادات املرصودة.
في  تحليلية  توجد محاسبة  ال   )4
ورودهــا  رغــم  والتلفزيون،  اإلذاعـــة 
برنامج  عقد  أول  في   11 ــادة  امل في 
للشركة مع الدولة )2006 ـ 2008(، 
وأيضا عقد البرنامج الثاني )2009 
بهذا  الشركة  تحترم  ولم   ،)2011 ـ 
لذلك،  عملها،  ــوار  أطـ كــل  ــزام  ــت االل
الفعلية  للتكلفة  تقدير  هناك  ليس 
ــن الـــوفـــاء بــالــتــزامــات  الــنــاجــمــة ع
بموجب  املفروضة  وخاصة  الشركة، 
 77.03 القانون  ألن  التحمالت،  دفتر 
يشترط التوافق بني التمويل املمنوح 

للشركة والتكلفة الفعلية.
مساطر  بــدون  الشركة  تعيش   )5

معتمدة. 
املشرفون  يكون  الحالة،  هذه  وفي 
للرؤية  فاقدين  املغربية  التلفزة  على 
فيها  بما  األعمال،  كل  في  الواضحة 
االستراتيجية  األعــمــال  ذات  املهام 
السمعي  اإلنـــتـــاج  مــثــل  لــلــشــركــة، 
عقود  وتتبع  الــداخــلــي،  الــبــصــري 
الخارجي  البصري  السمعي  اإلنتاج 
وإدارة  املالية  واإلدارة  واملحاسبة 
ورصد  البرامج  وبــث  املحفوظات، 

حقوق البث.
وغياب املساطر، تعده الصفحة 141 
من تقرير املجلس األعلى للحسابات 
بمتطلبات  »إخــالال  مؤخرا،  الصادر 
أمام  وعقبة  الداخلية،  الرقابة  نظام 
تحكم الشركة في أنشطتها والزيادة 
واالستخدام  عملياتها  فاعلية  من 

الفعال ملواردها«.

 مشتريات اإلذاعة والتلفزيون خارج 
مرسوم الصفقات العمومية 

أعمال  وبــاقــي  البناء  يخضع  ال 
املنافسة، وال  إلى  الهندسة املعمارية 
تقدير  بنشر  والتلفزة  اإلذاعــة  تلتزم 
الصفقات، وقد تصل مشتريات العتاد 
املعلوماتي إلى 5 ماليني درهم، خارج 

مرسوم الصفقات العمومية.
لألنظمة  مــديــريــة  وجـــود  ورغـــم 
فــإن  الــشــركــة،  ــل  داخـ املعلوماتية 
النظام املعمول به ناقص، ألن املخطط 
لم   2017 ـ   2015 للفترة  التوجيهي 
مما  اإلدارة،  مجلس  عليه  يصادق 
التي  املشاريع  بعض  تنفيذ  ــاق  أع
يتضمنها، خصوصا وأن تنفيذ هذه 
ومشاركة  تعاون  يتطلب  املشاريع 
األنظمة  ملــديــريــة  أخـــرى  مــديــريــات 
تنسيقا  يتطلب  ما  املعلوماتية، وهو 
لعرايشي  وإدارة  عال،  مستوى  على 

لم تسمح بذلك.
االستثمار،  القرار  هذا  جمد  وقد 
التلفزيون في  وهو أخطر ما واجهه 

العشرية األخيرة،
ومجرد رفض االستثمار واالعتماد 
تعاني  املساعدات، خطة سلبية  على 
»االحتباس اإلداري« في كل مساراتها.

 تمويل التلفزيون المغربي يعتمد 
على 85 في المائة من المساعدات

يعتمد  الحالي  اإلداري  النهج  إن 
االستثمارات، واالعتماد  على تجميد 
في   85 تمول  التي  املساعدات  على 
والتلفزيون،  اإلذاعة  مرفق  من  املائة 
توجيه  ألن  خطيرة،  مؤشرات  وهي 
وبناء  »النقص«  تمويل  إلى  الدولة 
ميزانية لإلعالم على املساعدات، قرار 

ال يمكن قبوله.
بوجود  ــقــول  ال يمكن  ال  ــك،  ــذل ول
وتسيير  إدارة  في  نجاعة  أو  حكامة 
بالكثير  املوسوم  املغربي،  التلفزيون 
ألن  املخزنية،  أو  التقليدانية  مــن 
مديرية،  لها  املعلوماتية  األنظمة 
هذه  فيما  املديريات،  كسائر  لكنها 
املنظومة تستوجب لطبيعتها األفقية 
حسن  لتسهيل  موحدة  هيئة  إعــالن 
البشرية  ــوارد  امل وتقاسم  استغالل 

واملالية.
األنظمة  مديرية  حصول  ونتيجة 
املعلوماتية على »إيزو 9001« وبشكل 
تصادق  لم  الشركة،  هذه  في  متفرد 
استراتيجية  على  العامة  اإلدارة 
بعد  املعلوماتية  األنــظــمــة  تطوير 

إحداث هذه املديرية عام 2014.
بدأ  ــذي  ال التحديث  إجــهــاض  إن 
بالنظام املعلوماتي ومديريته، يكشف 
إلى أي حد يمكن بوضوح القول بأن 
التحديث  إلبــعــاد  حيكت  ــرة  ــؤام امل
العمومي،  اإلعـــالم  عــن  والعصرنة 
فالذين حصلوا على »إيزو« منقطعون 
هــذا  وعــلــى  الــبــعــض،  بعضهم  عــن 
املعلوماتية  األنظمة  تكون  األساس، 
إذ  متكاملة،  والتلفزيون غير  لإلذاعة 
النظام  بني  الربط  يــدوي  بشكل  يتم 
أو(  دي.  )جــي.  واملــالــي  املحاسبي 
وبني نظام النقد )إكس. إر. تي(، إذ 
املعلومات  في  آلي  لتحكم  وجــود  ال 
مــســتــوى جميع  عــلــى  املــحــاســبــيــة 

املراحل.

 المجلس األعلى للحسابات يخشى من 
عمليات احتيال في نظام المحاسبة 
للربط اليدوي بين نظام المحاسبة 

الحالي وبين نظام النقد في الشركة 

ــرة من  فــي الــفــقــرة مــا قبل األخــي
يخشى  تقريره،  من   141 الصفحة 
املجلس األعلى للحسابات من عمليات 
فاتورة  إنشاء  يمكن  ألنــه  احتيال، 
والقيام بعملية الدفع في نظام إدارة 
لم  وإن  حتى  تــي«  إر.  »إكــس.  النقد 
على مستوى  الفاتورة موجودة  تكن 
نظام »جي. دي. أو«، وال تختلف هذه 
إدارة  بني  مثيلة  فجوة  عن  الفجوة 
املوارد البشرية وبني »جي. دي. أو«، 
واملمكن في هذه الحالة إدخال تقارير 
املصاريف لشخص متقاعد أو لم يعد 
في الشركة دون استدراك أو انتباه، 
الجميع  يالحظ  ثالثة،  فجوة  وفــي 
الخاصة  املشاريع  إدارة  في  ضعفا 
باألنظمة املعلوماتية، في غياب هيئة 
مخصصة لذلك، فاإلذاعة والتلفزيون:
1( يقطعان مع املمارسات الجيدة.

وإدارة  املراقبة  ضعف  يعرفان   )2
من   85 اســتــنــاد  بسبب  املــخــاطــر، 
وال  الدولة،  مساعدات  على  ماليتها 

معنى في هذه الحالة ألي حكامة.
وبناء على هذه املمارسات، فإن نظام 
والتلفزيون  لإلذاعة  املالي  املحاسبة 
بوصف  »اختالالت«  عرف  الرسمي، 

املحكمة املالية، انطالقا من:
بــالــحــاجــيــات  ــام  ــ ــ اإلمل ــف  ـ ضــع
باملحاسبة  يتعلق  فيما  الوظيفية 
العامة، مما أدى إلى مواصفات غير 
واللجوء  التحمالت،  دفتر  في  كاملة 

الحقا إلى سندات الطلب.
التغيير، وأدى هذا املسار  ـ عرقلة 
تهدف   )2007/26( صفقة  عقد  إلى 
إلى مساعدة الشركة في بدء تشغيل 
تكوين  بينما  أو«،  دي.  »جــي.  نظام 
ومواكبة موظفي الشركة متضمن في  

إطار الصفقة األولية )2005/01(.

 النتيجة الصافية سجلت »ناقص 
146« مليون درهم فور وقف اإلذاعة 

والتلفزيون التوقيع على عقد 
البرنامج مع الوزارة الوصية )وزارة 

االتصال( 

تــكــشــف الــنــتــائــج الــســلــبــيــة في 
إلى  واملــتــواصــل  املــضــافــة،  القيمة 
اآلن، مع باقي املؤشرات، أن اإلذاعة 
وسجلت  السلطة،  فوق  والتلفزيون 
الشركة في سنة رفضها التوقيع على 
جدا،  سلبية  نتائج  البرنامج،  العقد 
بناقص  التسيير  نتيجة  تتقدمها 

الخام  والفائض  درهم  مليون   192
للتسيير )ناقص 61 مليون درهم(.

وحاليا، يغيب التعاقد بني اإلذاعة 
االتــصــال،  ووزارة  ــفــزيــون  ــتــل وال
 25 بحوالي  الدولة  منح  فتصاعدت 
في املائة، أي الربع )من 895 مليون 
درهم إلى مليار و117 مليون درهم(.
السلبي،  الوضع  هذا  على  وشجع 
املزيد من الدعم خارج أي إطار تعاقدي 
واإلذاعـــة  الوصية  ــوزارة  ــ ال يجمع 
الالفت،  ومن  الرسميني،  والتلفزيون 
املواطن،  يدفعها  التي  الضريبة  أن 
وتمويالت الصندوق املخصص لهذه 
السرية،  الحسابات  ضمن  الغاية 
من  املائة  في   65 لوحدهما  يشكالن 
درهم،  مليون   399 بـ  املعامالت  رقم 
يزيد  الذي  االتصال  وزارة  دعم  فيما 
املائة،  في   250 بـ  املبلغ  هــذا  عـن 
وال  فيشكل  درهــم،  مليون   1117 بـ 
أمام  أننا  أي  املائة،  في   170 ريــب، 
رقم  في  املساعدات  فيه  تشكل  رقــم 

املعامالت 235 في املائة.

 الصدمة األولى: كل مبيعات 
اإلشهار والخدمات التقنية والحقوق 
الرياضية ال تتجاوز 13 في المائة من 

مجموع مصادر تمويل اإلذاعة 
والتلفزيون منذ سنة 2013

يكشف  التي  املائة  في   13 نسبة 
للحسابات  األعــلــى  املجلس  عنها 
اإلشهار  مبيعات  حصة  بخصوص 
مجموع  مــن  الرياضية  والــحــقــوق 
والتلفزيون،  اإلذاعة  تمويل  مصادر 
وال  ســلــبــيــة،  أو  ضــعــيــفــة  نــســبــة 
ــال في  ــأي ح ــذا الــوضــع ب يــطــرح ه
تطبيق  بل  الحكامة،  سؤال  املغرب، 
ــالم  اإلع صـــورة  ــي  وه التعليمات، 

العمومي في دول العالم الثالث.

استقرارا  الشركة  هذه  تعيش  وال 
مليون   914 إلى  رأسمالها  رفع  رغم 
أو  ــم،  دره مليار  حوالي  أي  ــم،  دره
407 ماليني درهم، وفي  إلى  خفضه 
مؤشر  تواصل  دائم،  تنازلي  منحى 
إلى   2012 سنة  من  املضافة  القيمة 
2017 بمعدل »ناقص 9.6« مع باقي 
املؤشرات السلبية، وفي هذا اإلطار، 
سلبية  خالصات  على  التأكيد  يمكن 
ــى جــانــب ســوء استغالل  إل أخـــرى 
ما  هــو  فقط  الثلثني  ألن  اإلشــهــار، 
والتلفزيون،  ــة  ــ اإلذاع تستخلصه 
تتجاوز  لم   ،2017 سنة  في  فمثال 
نسبة استغالل املساحات اإلشهارية 
الـ 20 في املائة، وكان قبل عام 2016 
14 في املائة، لكن املردود  في حدود 
انخفض رغم االرتفاع بـ 6 في املائة 

في نسبة االستغالل.
شركة  فيها  تتقدم  نقطة  كــل  إن 
اإلذاعة والتلفزيون على صعيد نسبة 
مليون  تــســاوي خــســارة  ــار،  اإلشــه
املحكمة  املفارقة جعلت  وهذه  درهم، 
املالية تؤكد أن وكالة اإلشهار لم تقم 
الفترة  خالل  استقصاء  عملية  بأي 
2012 ـ 2015، لكن توظيف مستخدم 
بمهام االستقصاء مع بداية 2016، ثم 
الشروع في اتخاذ بعض اإلجراءات، 
طبقا  األخــيــر،  مــغــادرة  بعد  توقفت 
للحسابات،  األعلى  املجلس  ملالحظة 
اإلذاعة  في  اإلشهار  خسائر  وبلغت 
املغربي، خسارة سنوية  والتلفزيون 
بـ 6 في املائة من 2011 إلى 2017، 
في   36 بلغت  تراجعات  وبمجموع 
النسبة  وهذه  الفترة،  هذه  في  املائة 
السنوية كارثية بالنسبة للمختصني.
يسوق  ال  املغربي  التلفزيون  إن 
طاقته  مــن  املــائــة  فــي   20 ــوى  سـ
مشروع  وأي  اإلشهارية،  ومساحته 
طاقته  خمس  على  يعتمد  تــجــاري 

املائة  فــي   1 بـــ  زاد  وكلما  فــاشــل، 
ــردود  امل ينقص  معامالته،  رقــم  في 
الفشل  ثنائية  أن  أي  درهم،  بمليون 
اإلذاعي  بالعمل  وتهبط  »استثنائية« 

والتلفزيوني إلى الدرك األسفل.
في   91 على  التلفزيون  ويهمني 
تتجاوز  ال  فيما  املداخيل،  من  املائة 
قنواتها،  بمجموع  اإلذاعــة  مداخيل 
بدورها  وتهيمن  درهــم،  مليون   14

القناة األولى على باقي القنوات.

 ضعف موارد الحقوق الرياضية 
عشية اتفاقية فيدرالية كرة القدم 

والتلفزيون 

إن بث وتفويت الحقوق الرياضية 
املبالغ  بلغت  وقــد  املـــوارد،  ضعيف 
املــتــراكــمــة القـــتـــنـــاء حـــقـــوق بث 
االتحادات  مع  الرياضية  التظاهرات 
درهـــم،  مــلــيــون   595 إلـــى  املــلــكــيــة 
85 في املائة لصالح  خصصت منها 
لكرة  املغربية  امللكية  الفيدرالية 
الــقــدم، وتــجــاوزت فــي وقــت سابق 
انتقل  حيث   ،2006 في  درهم  مليار 
الحقوق  هذه  القتناء  السنوي  املبلغ 
إلى   2006 في  درهم  مليون   26 من 

101 مليون درهم في 2011.
تغطي  التي  االتفاقية  وتضمنت 
وتخص   ،)2018 ـ   2015( سنوات 
التظاهرات  لكل  الحصري  التفويت 
الفيدرالية،  طــرف  مــن  واملــبــاريــات 
مباريات  لكل  دعـــوة   100 ووضـــع 
الفريق الوطني، فيما لم يتجاوز رقم 
املعامالت من 2006 إلى 2017 مبلغ 
6 ماليني درهم من موارد هذه الفترة، 
 6 أن  الغريب  26 مليون درهم، ومن 
ماليني درهم تحولت في عقد تفويض 
إحدى الشركات إلى 60 مليون درهم 
)6 ماليني دوالر(؟ أي بنسبة 1000 
في املائة، غير أن هذه املداخيل نشب 
يقل  ال  الشركتني  بني  بشأنها خالف 
حساب«  تصفية  ــدم  »ع مشكلة  عــن 
لإلشهار،  املستقلة  املصلحة  عمالء 

املشكوك في استخالص ما بذمتهم.
الديون  تحصيل  معدل  يعد  ولــم 
في   1 التصفية  هــذه  عن  املستحقة 
 88 املائة، أي مليون درهم من أصل 
أن ننسى وصول  درهم، دون  مليون 
من  استفادوا  الذين  العمالء  مبالغ 
اتفاقيات  غياب  في  اإلشهار  خدمات 
و310  مليونا   16 إلى  الشأن  بهذا 

آالف درهم.
تدبير  أن  واضــح  بشكل  ويظهر 
ــة والــتــلــفــزيــون املــغــربــي لن  ــ اإلذاع
يطرأ  لم  النفوذ  خارطة  وأن  يتغير، 
شركات  فسبع  تحول،  أدنــى  عليها 
املائة  في   50 من  أزيــد  على  حــازت 
 279 يعادل  ما  وهو  الصفقات،  من 
مــوارد  نفس  تماما  ــم،  درهـ مليون 
كل  يدفعها  التي  الوطنية  الضريبة 
شركة  وحصلت  للتلفزيون،  مواطن 
إجمالية  بقيمة  واحــد  مشروع  على 

بلغت حوالي 36 مليون درهم.
ويــــزداد مــســتــوى الــتــركــيــز لــدى 
والقناة  )الحسانية(  العيون  قناة 
لقناة  فبالنسبة  واألولى،  األمازيغية 
العيون، نالت 3 شركات 60 في املائة 
من مبالغ الصفقات، و7 شركات في 
 74 على  حصلت  األمازيغية  القناة 
و75  الصفقات،  مبالغ  من  املائة  في 
القناة  صفقات  مبالغ  من  املائة  في 

األولى آلت لـ 9 شركات.
عن  الــتــركــيــز  ــذا  هـ يختلف  وال 
خالل  قائمة  كانت  التي  الوضعية 
الفترة ما قبل 2013، حيث تبني من 
اإلنتاج  طلبات  كشف  تحليل  خالل 
التي أبرمها التلفزيون، خالل الفترة- 
الصفقات  طريق  عن   2012-2010
املطلوبة  املشاريع  أن  التفاوضية، 

همت بشكل رئيسي 10 شركات.

 الصدمة الثانية: 62 مليون درهم 
لتمويل برامج لم تتم إذاعتها

مولها  التي  البرامج  مخزون  إن 
 26 بلغت  يبثها،  ــم  ول التلفزيون 
قياسي،  رقــم  وهــو  درهـــم،  مليون 

بسبب تمويل يدار لصالح جهات 

9 ملف العدد

 وزير االتصال قديما وحديثا يعرف أن وزارته ال تقرتب 
من التلفزيون، وإصالح التلفزيون الرسمي رهان خارس

ال تدير الرشكة الوطنية لإلذاعة والتلفزيون »تلفزيونا عموميا« يمثل التعددية 
المجتمعية والسياسية للبلد، بل تدير »تلفزيونا رسميا« بقنوات يمولها جيب 

المواطن عن طريق رضيبة خاصة وصندوق من الحسابات الرسية للدولة، وتستأجر 
»القناة األوىل« معدات الصوت واإلضاءة بقيمة 1.95 مليون درهم، وتكرس هذه 

الخطوات اللجوء المفرط للخدمات الخارجية المرتبطة باإلنتاج الداخيل، لتمرير 
استئجار قاعات التصوير، وهذا اللجوء إىل الخدمات الخارجية بدون محاسبة وبدون 

خطط عمل سنوية لإلنتاج الداخيل، يربك العمل التلفزيوين، وترد الرشكة بأنها تريد 
االستمرار يف استئجار المقار والمعدات، 
ألن التكنولوجيا تتغري! وحاليا، ال يمتلك 

التلفزيون معدات »آش. دي« رغم احتكارها 
للبث الفضايئ، ولديها مديرية خاصة، 

بمزيانية 88 مليون درهم، نزل رأسمالها 
بـ 50 يف المائة عن سنة 2016، مما يربك 

االستثمارات يف هذا المجال.

الدولة تدفع ماليري إضافية عىل مستخلصات رضيبية خاصة يدفعها كل مواطن بما 
قيمته 279 مليون درهم تذهب لسبع رشكات، و120 مليون درهم من صندوق خاص، 

وال توقع الرشكة عقد الربنامج للحصول عىل الدعم العمومي، يف تحد كامل يعرفه كل 
وزير مكلف بقطاع االتصال قبل أن يتقلد مهامه.

التلفزيون الرسمي بدون اسرتاتيجية، 
ويستأجر إىل اآلن معدات الصوت واإلضاءة 

رغم الماليري!

األعرج

الشركة التي تتحدى الوزارة؟!

فشل األكاديمي 
والسياسي والصحايف 
يف إدارة وزارة االتصال 

للتلفزيون، ألن دار 
الربيهي على حالها.



نافذة دون أي إنتاج.
وحسب املجلس األعلى للحسابات، 
هو  النافذة  الشركات  مجموع  فــإن 
عشرة، وأن فاعلني آخرين يتسلمون 
بثه،  إمكانية  لعدم  إنتاج،  دون  املال 
ألنه من بند »الخيال«، وقام التلفزيون 
برصد ميزانية بـ 18.22 مليون درهم 

لهذا الصنف دون بثه.
إنه تلفزيون الخيال؟؟؟ وهو يشكل 
البرامج التي  64 في املائة من مادة 
رفضت اإلدارة بثها، وصادرت القناة 
األولى بث ما حصته 28 مليون درهم، 
أي حوالي 72 في املائة من املخزون 
املتراكم، وبلغ مجموع برامج التدفق 
يتعلق  بعضها  درهـــم،  ماليني   10
ببرامج أعيد إنتاجها ألكثر من سنة.

 ،2016  –  2013 فــتــرة  وخـــالل 
65 حصة  قررت الشركة عدم جدوى 
 19 عن  جاءت  244 حصة  أصل  من 
فقط:  قنوات  ثالث  في  عروض  طلب 
العيون، األمازيغية، واألولى، وشكلت 
األخيرة 58 في املائة من إهدار هذه 
ثالثة:  أمــور  واقــع  مــن  الحصص، 
العارضة  ألنها  »األولــى«  حساسية 
األمازيغية،  والقناة  امللك،  لنشاطات 
تجاه  لحساسيتهما  العيون  وقناة 
لغتني تتداولهما أقليتان، فيما واحدة 
منهما رسمية، والثانية )الحسانية( 
انفصالية جنوب  لجبهة  رسمية  لغة 

اململكة.
املجلس  حسب  اإلشـــارة  وتــجــدر 
 70 إنــفــاق  أن  للحسابات  األعــلــى 
درهــم  مليون   383 أي  املــائــة،  فــي 
الخيال  بند  في  موجهة  العقود  من 
نفقاتها  تصل  التي  املسلسالت  إلى 

الفعلية إلى 185 مليون درهم.
مشروعا   167 الشركة  ورفضت 
خالل املرحلة اإلدارية )14 في املائة( 
و819 مشروعا خالل مرحلة االنتقاء 
املقابالت،  قبل  مــا  األولـــي  التقني 
التداول  مرحلة  خالل  مشروعا  و22 

النهائي.

 تراخيص التصوير تسلمها الشركة 
الوطنية لإلذاعة والتلفزيون بديال عن 

االختصاص الحصري لمدير المركز 
السينماتوغرافي المغربي

 
من  املــغــربــي  الــتــلــفــزيــون  تمكن 
بديال  يصدرها  برخص  التصوير 
للمركز  الحصري  االختصاص  عن 
الــســيــنــمــاتــوغــرافــي املــغــربــي، ألن 
على  واضحا  نفوذا  تمارس  الشركة 

إنتاج الصورة.
برنامج   100 الشركة  وأنتجت 
مكتفية  الـــخـــاص،  بــتــرخــيــصــهــا 
املركز  مقابل  في  ونفوذها  بقوتها 
السينماتوغرافي املغربي، وألن هذه 
القانونية،  املحاسبة  فوق  البرامج 
أو  التنقيط  عــلــى  تعتمد  ال  فــهــي 

الترتيب أو العرض التقني والفني.
ومن خالل التحقق من هذه األنظمة، 
ال  البرامج  اختيار  معايير  أن  يتبني 
لكل  مرجح  تنقيط  نظام  على  تعتمد 
مع  يتعارض  بما  لالنتقاء،  معيار 
املادة 9 من دفتر التحمالت الخاص، 
واملحدد لشروط وأشكال إبرام عقود 
اإلنتاج الخارجي أو اإلنتاج املشترك 

للبرامج السمعية البصرية.
وبدون تفعيل نظام التنقيط، يجري 
مسؤول  مع  املقابالت،  عبر  االنتقاء 
البرامج  باختيار  اإلنــتــاج  شركات 
على  وبناء  التلفزيونية،  واملشاريع 
امليزانيات  فــإن  املحققة،  األســعــار 
التي تم التفاوض بشأنها، تجاوزت 
هذه  وفي  اإلنتاج،  شركات  تقديرات 
بوجود  القول  يمكن  ال  الوضعية، 
حكامة في التلفزيون، فدار الضمانة، 
 ،1 رقم  ديباناج  الخامسة  الحصة 
 ،2 رقــم  أورجـــو   ،10 رقــم  صحتك 
 ،4 رقم  الحصة  الجحيم  في  وساعة 

الشركة  تقديرات  عن  تمويلها  زاد 
في   34 إلى  وصلت  بنسب  الوطنية 

املائة.

 ال وجود للجنة »الجودة ومعايير 
البث«!

لجنة  عبر  التلفزيون  يعمل  ال 
إكمال  في  البث«  ومعايير  »الجودة 
باالطالع  التسليم،  واستيفاء شروط 
ــر مــديــرو  ــك عــلــى املــنــتــوج، واحــت
قسم  رئيس  أو  التلفزية  القنوات 
قناة مهمة هذه  لكل  التابع  البرمجة 
اللجنة، لذلك تضيع حقوق البث من 
البث  حق  ومــدة  الحصرية،  حيث: 
أي  وجــود  عدم  ولوحظ  وحصصه، 
إجراء رسمي الكتساب باقي الحقوق 

املتصلة بالبث. 
ببرامج  املتعلقة  الحقوق  وسقطت 
متعددة، على الرغم من أن مدة البث 
وأزيــد  سنتني،  املتوسط  فــي  تبلغ 
ونصف  بمليونني  برنامجا   60 من 
املليون درهم، وانتهت بشأنها حقوق 
بــرامــج خــارج األجــل  الــبــث، وبثت 
وهذه  شهور،   3 عن  يزيد  بتأخير 
قضائية  بنزاعات  تسمح  الظروف 
البث،  حقوق  وشركات  املوزعني  مع 
فيما بث التلفزيون برامج قبل إبرام 
في  بلغت  وقد  بها،  املتعلقة  العقود 
املليون  ونصف  مليونا  ميزانيتها 

دوالر!

 االستئجار سيد الموقف بالنسبة 
لتلفزيون المملكة!؟

بعد  املغربي،  التلفزيون  يــزال  ال 
واملساعدات  االستقالل  مــن  عقود 
والصناديق  الضرائب  طريق  عــن 
الخاصة أو السرية بماليير الدراهم، 
واإلضاءة  الصوت  معدات  يستأجر 
طلب  بسندات  الفيديو،  ومــعــدات 
إلى  تصل  بقيمة  واحــد  مــورد  مــع 
برنامج  إلنتاج  درهــم  مليون   1.95

»تغريدة«.
اللجوء  الخطوات  هــذه  وتكرس 
املرتبطة  الخارجية  للخدمات  املفرط 
استئجار  لتمرير  الداخلي،  باإلنتاج 
ــات  ــاع ــجــار ق ــئ ــخــص اســت ــر ي ــ آخ
للتصوير، وهذا اللجوء إلى الخدمات 
وخطط  محاسبة  ــدون  ب الخارجية 
عــمــل ســنــويــة لــإنــتــاج الــداخــلــي، 
يربك العمل التلفزيوني السليم، ألن 
للمساطر  كبير  غياب  أمام  الجميع 
إليها  يحتكم  التي  السلوك  ومدونة 
وترد  العالم،  في  التلفزيوني  العمل 
األعلى  املجلس  تقرير  على  الشركة 
للحسابات، بالقول أن »الشركة تعذر 
عليها تحديد حاجياتها، وقد اقتنت 
الصفقة  طريق  عن  الصوت  معدات 
استئجارها  وتواصل   ،2016/13
)آش.  الجودة  عالية  خاصة  ملعدات 
تطور  في  املعدات  هــذه  وألن  دي(، 
بسرعة،  تــتــقــادم  يجعلها  مستمر 
أية  وجـــود  ــدم  ع الــشــركــة  وتفضل 
معدات  آخر  وتكتري  لديها،  معدات 
استراتيجية  وهـــي  الــســوق،  ــي  ف
تؤكد أن الشركة ال تمتلك أي بنيات 
من  قادمة  تمويالت  فقط  بل  إنتاج، 

املساعدات.

 احتكار البث الفضائي من طرف 
الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزيون

ــة، عــبــر مــديــريــة  ــرك ــش ــوفــر ال تـــ
الـبث  درهـم،  مـلـيون   88 بميزانية 
عبر  في«  تي.   1 »ميدي  لـ  الفضائي 
»سي. دي« أو »آش. دي«، وأيضا بث 
التابعة  اإلذاعــات  وبعض  »دوزيــم«، 

للخواص.
بالنصف  البث  إدارة  وانخفضت 
 )2016 ــام  ع درهـــم  مليون   170(

ــاري يـــســـاوي  ــمـ ــثـ ــتـ بـــغـــالف اسـ
 42( املخصصة  املــيــزانــيــة  نصف 
حجم  أن  ويظهر  ــم(،  ــ دره مليون 
حكامة  إلــى  يــرجــع  االســتــثــمــارات 
الخارطة  في  البث  مديرية  وأهمية 
التخطيط  وغياب  للشركة،  اإلداريــة 
ــجــال الــبــث  ــيــجــي فـــي م ــرات االســت
على  العتمادها  والتلفزي،  اإلذاعــي 
في  نقائص  لتتكرس  الدولة  إعانات 
سنة  من  ترحل  استثمارات  برمجة 
تكثيف  تقرر  لحظة  أخرى، وفي  إلى 
ولسنتني   ،2014 في  االستثمارات 

متتاليتني، لكن التنفيذ تعطل.
العام،  املدير  الرئيس  ــار  أث وقــد 
فيصل العرايشي، في اجتماع مجلس 
ولوج  سبل  مناقشة  أهمية  اإلدارة، 
عوض  التلفزية  للقنوات  املواطنني 
التلفزة  إلى  ولوجهم  على  التركيز 
الرقمية األرضية، لكون 76 في املائة 
القنوات  يستقبلون  الــســكــان  مــن 
الفضائية،  األقــمــار  عبر  الوطنية 
العادي،  الهوائي  الالقط  عبر  وليس 
وعدم التكامل بني البرمجة ومختلف 
والتلفزي،  ــي  ــ اإلذاع الــبــث  أنـــواع 
نسبة  ارتــفــاع  ظل  في  ــة  أزم يشكل 
الهوائية  بالصحون  املجهزة  األسر 
إلى 84 في املائة )90 في املائة في 
املائة  في  و72  الحضرية  املناطق 
 68.5 أن  كما  القروية(،  املناطق  في 
و60  باألنترنيت،  مــزودة  املائة  في 
الذين  األشخاص  ثلثي  املائةأي  في 
و65   12 بني  ما  أعمارهم  تتراوح 
هواتف  على  يتوفرون  الذين  سنة، 

محمولة، مجهزين بهاتف ذكي.
التغطية  نسبة  مؤشر  اعتماد  إن 
ــســكــان، على  عــلــى أســـاس عـــدد ال
إم«  »إف.  بترددات  الطرق  مستوى 
الفرنسي  األعلى  املجلس  تــجــاوزه 
منذ  الــبــصــري  السمعي  ــصــال  الت
2012، لتوسيعه معايير هذا املؤشر 
الديمغرافية،  4، وهي املعطيات  إلى 

وعتبة  الطوبوغرافية،  املعطيات 
انتشار  وطريقة  إم«  »إف.  استقبال 

»إف. إم«.
جانب  إلى  التقنية  املعايير  وهذه 
املعايير القيمية، في احترام التعددية 
عن  التربية  إلى  والدخول  السياسية 
طريق وسائل اإلعالم واالتصال، هو 
أقره املجلس في منتصف شتنبر  ما 
2019)1(، وتبعا لهذه املعايير، فإن 
من املهم في فرنسا، حسب املادة 18 
من قانون 30 شتنبر 1986)2(، هو 
النتائج  »األثر«، خصوصا األثر على 
االقــتــصــاديــة الســتــخــدام املــصــدر: 
هذا  ويعيش  الرقمي)3(،  الــراديــو 
النمط أزمة، ألن ال ترخيص جديد، لكن 
هناك إمكانية إبداع متاحة الستثمار 
التي  الحركية  هذه  وفي  يورو،   482
ببرامج«  »مؤطرة  الجميع  يعتبرها 
أو »مبرمجة بإطار«، يكون االستثمار 
واملسرحي  السينمائي  الخيال  في 
فرنسي  مــخــيــال  إلنــجــاح  أســاســيــا 
الهوية  اآلن  إلـــى  يمثل  مــعــيــاري 

الفرنكفونية.
ويعتقد فيصل العرايشي أن مهمته 
قناته  ألن  واضــحــة،  التلفزيون  في 
مسبقة)4(،  أفكار  ضحية  »األولــى« 
وغير  متحجرة  هوية  فصناعة  لذلك، 
منفتحة وبدون قيود أو أفق للحوكمة، 
هو الواجب، ويجب مواصلته باملزيد 
الــدولــة  مــن  املالية  املــســاعــدات  مــن 
السرية،  والحسابات  والــضــرائــب 
والخدمة  الوطني  البعد  يظهر  وال 
في  القدم)5(،  كرة  في  إال  العمومية 
رد نفسي على تقرير املجلس األعلى 
الوطنية  الشركة  لتؤكد  للحسابات، 
لـــإذاعـــة والــتــلــفــزة عــلــى الــخــدمــة 
العمومية في نقل مباريات كرة القدم 
في  الفرق  وباقي  املغربي  للمنتخب 
وتبعا  والدولية،  القارية  املنافسات 
لهذه الفوضى، نشرت الشركة تقرير 
كهامش   ،)6(2017 لعام  أنشطتها 

مناورة أمام مالحظات املجلس الذي 
يرأسه جطو.

املــغــربــي  أن  واضـــحـــا،  ــار  ــ وصـ
يستهلك يوميا 23 دقيقة مضافة إلى 
املعدل الدولي )3 ساعات( الستهالك 
هذه  وترتفع  التلفزيونية،  الصورة 
العطلة  بــدايــة  يونيو،  فــي  النسبة 
إلى  لتصل  عـــام،  كــل  مــن  الصيفية 
أربع ساعات و43 دقيقة، كما أن يوم 
لذلك  »االستماع«،  يوم  هو  الجمعة 
اإلفريقي  املعدل  عن  املـغـرب  يـزيد 
تقرير  وينتقل  فقط)7(،  دقيقة   13 بـ 
من   10 الحلقة  تحقيق  إلــى   2017
برنامج »اللة العروسة« بـ 5.2 ماليني 

مشاهدة.

 معرفة العيدين تجعل قياس النظرة 
للحظة واحدة تحت اإلحصائيات، وقد 

وصلت إلى ما يقارب 10 ماليين 
مشاهدة

نزلت مؤشرات املتابعة إلى قياس 
الوارد في  اللحظات، كما في املؤشر 
الصفحة 11 من تقرير الشركة، »30 
قناة  نظروا  املغاربة  من  املائة  في 
تعبير  حسب  للحظة«)8(،  األولـــى 
»الرياضية«  القناة  وفــي  التقرير، 
مشاهدة،  مليون   2.7 إلــى  وصلت 
ــي الــقــنــاة »األمــازيــغــيــة«  ــزل ف ــن وت
وترتفع  مشاهدة،  مليون   2.4 إلــى 
جنوب  في  األخيرة  مشاهدة  نسبة 
ــة،  ــائ امل ــي  ف  37.2 بنسبة  ــالد  ــب ال
االستداللية  املؤشرات  هذه  وتحاول 
تــوضــيــح »األثـــــر«، لــتــجــاوز نقص 
التلفزيون  وأن  خصوصا  الحكامة، 
املطالب  احتواء  على  قــادرا  يعد  لم 
الشبابية، وحضور الجيل الشاب في 
التلفزيون املغربي حكر على االتجاه 
في  التنافس  هذا  ويتطور  اليميني، 
»األولــى«  القناة  بني  املشهد  داخــل 
شهر  في  خصوصا  و»الثانية«)9(، 
رمضان الذي يجمع 75 في املائة من 

املشاهدة الوطنية.

 لوال شهر رمضان لـ»أفلست« قنوات 
التلفزيون المغربي، ألن 25 في المائة 
هو منسوب المشاهدة في 11 شهرا، 
بمعدل 2 في المائة لكل شهر، وهو 

ما يؤكد حالة »اإلفالس الكامل«

منذ تحذير املجلس األعلى للسمعي 
الوطنية  الشركة  من  لكل  البصري 
تي.   1 و»ميدي  والتلفزيون  لإذاعة 
في«)10( و»ميد راديو«، الستخدامها 
لتغطية  كروية  مشاجرة  من  صــورا 
الريف،  حــراك  يخص  قضائي  قــرار 
اإلعــالم  مسألة  أن  واضــحــا  أصبح 
مباشرا،  أو  تعدديا  ليس  العمومي 
وبالتالي،  اآلراء،  لكل  ممثال  وليس 
فإن اإلعالم العمومي هو إعالم رسمي 
ثمن  جيوبهم  من  املواطنون  يدفع 
وسائل  وساهمت  اليميني«،  »تجذره 
التواصل االجتماعي في توبيخ قناتي 
وبناء  في«،  تي.   1 و»ميدي  »األولى« 
خالصة  إلــى  الــوصــول  يمكن  عليه، 
ليس  التلفزيوني  اإلعالم  أن  مركزية، 
حــال،  بــأي  يــمــس،  ال  ألنــه  شعبيا، 
تعدديا،  وليس  العام،  الرأي  قضايا 
بل يحصر وجهة محددة مسبقا إلى 
درجة ال يتمثل فيها األكاديمي، لذلك، 
السياسية بعيدة عن  التحليالت  فإن 
البرمجة، وكلما زاد تمويل التلفزيون 
عبر  املواطنني  جيوب  من  املغربي 
البوابة  خالل  من  وليس  الضرائب، 
ــالم  ــإن اإلعـ ــة، فـ ــجــاري ــت ــة ال ــي ــدن امل
أكثر  ليكون  أكثر  سينهار  العمومي 
بالتلفزيون  مر  من  وحاليا،  رسمية، 
غاب  والذي  رسميا،  أصبح  الرسمي 
عــنــه مــغــضــوب عــلــيــه، وتــلــك قصة 

»املخزن اإلعالمي«.

هوامش
1) la CSA veille au respect du pluralisme poli-

 tique et participe à l’éducation aux medias et à
 l’information, conseil supérieur de l’audiovisuel,
15/09/2019.

 2) conseil supérieur de l’audiovisuel, rapport

annuel 2018.
3) France TV rapport annuel 2008, p. 100.
 4) ALOULA victime d’idées préconçus, tel quel,
3/4/ 2015.
 5) les matchs est à SNRT relèvent du service

public/ le 360. 98/9/2019.
 6) one TV year in the world 2016 euro data world
wid.
7) snrt.Ma/pdf/snrt 202017/pdf.
8) uninsteint, rapport annuel.Pdf- p.30.

9) Maroc: entre 2M et Aloula, une guerre d’au-
dience fratricide, jeune Afrique, )sur net).

 10) Maroc: trois medias prennent un carton jaune
 pour leur couverture des manifestations dans le rif,
jeune Afrique, 24/7/2017.
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مديرية واحدة حصلت عىل »إيزو 9001« مع  »ثقب 
أوزون« لتمرير االحتيال المايل

مديرية األنظمة المعلوماتية، يه المديرية الوحيدة ضمن مديريات اإلذاعة 
والتلفزيون المغريب الحاصلة عىل شهادة »إيزو«، ورغم ذلك، تركت اإلدارة 

الربط يدويا بني نظام المحاسبة المالية ونظام إدارة النقد، وهو ما من شأنه، 
بتعبري قضاة جطو، أن يؤدي إىل حدوث أخطاء أو عمليات احتيال؟!

كلما لم تلزتم اإلدارة بالعقد الربنامج، زاد تدفق األموال.. فقد ارتفعت 
المساعدات المالية من 895 مليون درهم إىل مليار و117 مليون درهم، ألن 

تمويل »الخروج عن القانون« بـ 25 يف المائة، هو الذي شجع عىل األزمة.

التلفزيون المغريب ال يبيع إىل خمس مساحات اإلشهار، أي أنه يتحرك بأقل 
من ربع طاقته، فاألموال تذهب إىل رشكة ريعية، ببساطة تذهب األموال 

المغربية إىل التلفزيون الرسمي!! وهناك إشهارات تمر بدون تعاقدات، وتلك 
قصة يشري إليها القضاة، لكن التفاصيل دائما غري منشورة.

الدولة تدفع 58 يف املائة من أموال التلفزيون.. فلم الحكامة والتدبري؟



اســـتـــعـــدادا لــاســتــحــقــاقــات 
الدولية القادمة، يخوض املنتخب 
ضد  وديــتــن  مبارتن  الوطني 
والغابوني،  الليبي  املنتخبن، 
الجاري،  أكتوبر  و15   11 يومي 
تدريبي  معسكر  في  دخــل  حيث 

مغلق منذ يوم اإلثنن املاضي.
البوسني  الــوطــنــي  الــنــاخــب 
على  نادى  خاليلوزيتش،  وحيد 
عن  غابت  التي  األســمــاء  بعض 
ظهر  اللتن  السابقتن  الوديتن 
ال  باهت،  بوجه  املنتخب  فيهما 
يطمئن، ربما لصعوبة التأقلم مع 
لديه رؤية  الذي  الجديد،  الناخب 
مغايرة مقارنة مع املدرب السابق 
يعتمد  كان  الذي  رونــار،  هيرفي 
على الصداقة في اختيار الاعبن 
وعلى اللعب الجاهز، وكما نعرف 
مسبقا، فاملدرب الجديد ال يجامل، 
واالنضباط  الصرامة  يعتمد  بل 

في العمل.
26 العبا،  الائحة التي تشمل 
كاعب  ــدة،  جــدي وجــوهــا  تضم 
ستاندار دولييج البلجيكي، سليم 
أمل هلل، وأحمد املسعودي، العب 
واملتألق  الهولندي،  غرونيغن 
أسامة  الهولندية،  البطولة  في 
اإلدريسي الذي غاب عن املبارتن 

األخيرتن.
الناخب الوطني استدعى أيضا 

حارس اتحاد طنجة هشام املجهد 
املوقوف،  التكناوتي  لتعويض 
لــيــكــون الـــحـــارس الـــرابـــع بعد 
وحــارس  بونو،  وبعد  الزنيتي، 
املحمدي  منير  اإلسباني،  مالقا 

الذي استرجع كل مقوماته.
ــا لــيــبــيــا والــغــابــون،  ــارت ــب م

عن  للوقوف  مناسبة  ستكونان 
كثب على مدى جاهزية الاعبن، 
للخطط  اســتــجــابــتــهــم  ومــــدى 
الذي  البوسني  للمدرب  الجديدة 
يسعى هو اآلخر إلى خلق املزيد 
في  الــدخــول  قبل  االنسجام  من 

املنافسات الرسمية.
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عن وديتي األسود ضد ليبيا والغابون
● كرسي يلغي الندوة الصحفية ملدرب الوداد.

المساء
● وآش تـقـولـوا عــلى »املكانة« اللي ديما خاسرة، وّل العشب، 

وّل الفوضى؟ هلل ياخذ الحق في الشركة املكلفة...
●  وزارة الداخلية وراء تأجيل مباراة »الكوديم«.

الصباح
● والخارجية وراء دخول »الكوديم« بفريقني.. قمة العبث!

● الفوز انطاقتنا الحقيقية
الطاوسي، مدرب أولمبيك خريبكة

● بديتي عاود تاني.
● ال أرى نفسي مدربا

النجم العالمي ميسي
● ماشي بحال شي وحدين ديالنا، إما مدرب، إما املعارضة!

● تعبت خال سباق النصف نهائي
عرافي، العداءة المغربية التي كان معوال عليها في بطولة 

العالم أللعاب القوى
● زوينة هاذ تعبت!!

ضد  )الـــوداد  »الكاسيكو«  حصيلة  وجرحى  قتيل   ●
الجيش امللكي(

األخبار
● هاذي مباراة في كرة القدم ول حرب!؟

● حقيقة صفقة الجامعة وحمد هلل..
المنتخب

● صفقة كاع؟ مالهم تيبيعوا السالح.

بـ»البيانات  الشغب  تــحــارب  العثماني  حكومة   ●
الصحفية«.

المساء
● كعادتها طبعا، وذلك أضعف اإليمان.

رحم �هلل »�ل�سي« �أحمد �أبوعلي

ــزي  ــائ ــن ــب ج ــوكـ ــي مـ ــ ف
رهــيــب، ودعـــت أســـرة كرة 
بشكل  ــة  ــي ــوطــن ال ــدم  ــقـ الـ
والــبــيــضــاويــة على  ــام،  ــ ع
نجومها  أحــد  الخصوص، 
املنتخب  مهاجم  الــكــبــار، 
الرياضي  ــوداد  وال املغربي 
سابقا، أحمد أبو علي الذي 
وافته املنية يوم الخميس 3 
أكتوبر بعد وعكة صحية لم 

تمهله طويا.
ــن درب  بــدأ املــرحــوم واب
الكروية  مسيرته  السلطان 
مع  السبعينات  بداية  في 
نادي الراسينغ البيضاوي، 
يزخر  ــان  ك الـــذي  )الراك( 
ــاعــبــن  ــد مـــن ال ــدي ــع ــال ب
املرحوم  كالحارس  الكبار، 
ــوس، الــصــفــوي،  ــكـ ــوسـ كـ
الــصــحــراوي، الــشــرقــاوي، 
ماندوزا، كاال، أجاكا، حميد 
من  تمكن  حيث  ــن،  وآخــري
سنة  املغرب  ببطولة  الفوز 
هذا  بإمكان  كان  بل   ،1972

على  يــحــصــل  أن  الــفــريــق 
االزدواجية، بعد وصوله إلى 
العرش  كأس  نهاية  مباراة 
لوال  املحمدية،  شباب  ضد 
الــذي  الصخيرات  انــقــاب 
ــف جــمــيــع األنــشــطــة  ــ أوقـ

الرياضية بالباد آنذاك.
إلى  ــراك«  ــ »ال نــزول  بعد 
أبو  ــادره  غ الثاني،  القسم 
علي في اتجاه نادي الوداد 
ــاز معه  الــريــاضــي، الــذي ف
سنة  الــوطــنــيــة  بالبطولة 
1976، وشارك معه في كأس 
محمد الخامس، حيث شكل 
الاعب  مــع  رهيبا  ثنائيا 
السابق  املغربي  والسفير 
عبد  ــدول،  ال من  العديد  في 

القادر لشهب.
املرحوم أبو علي كان من 
اإلفريقية  امللحمة  صــنــاع 
الوطني، حيث  املنتخب  مع 
ســاهــم بــشــكــل كــبــيــر في 
اإلفريقي  باللقب  ــعــودة  ال
الوحيد واليتيم سنة 1976، 

الحاسمة،  أهــدافــه  بفضل 
حيث كان خير خلف للعميد 
أحمد فراس املصاب آنذاك.

كذلك  حمل  أحمد  السي 
ــة طــنــجــة  ــض ــه ــص ن ــي ــم ق

)اتحاد طنجة حاليا(.
ــة مـــشـــواره  ــاي ــه ــد ن ــع ب
ــروي، اتــجــه املــرحــوم  ــكـ الـ
التدريب  عالم  إلى  علي  أبو 
اشتغل  حــيــث  والــتــأطــيــر، 
الوداد، وكان  كمدير ملدرسة 
لــه الــفــضــل فــي مــســاعــدة 
الـــعـــديـــد مـــن املــؤطــريــن 
في  اشتغل  كما  الــشــبــاب، 
إحدى الفترات مديرا إداريا، 
وتكوينه  ثــقــافــتــه  بفضل 

اإلداري.
الحارة  القلبية  تعازينا 
الصغيرة  علي  أبــو  لعائلة 
من  الــوداد، طالبن  ولفريق 
يسكنه  أن  تعالى  الــبــاري 
يلهم  وأن  جــنــاتــه،  فسيح 

ذويه الصبر والسلوان.
إنا للـه وإنا إليه راجعون.

فر�سة جديدة للبحث عن �الن�سجام �ملطلوب

idbihi62@gmail.com
 إعداد: كريم إدبهي
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قالوا ونقــــــــــــول

املرحوم أبو علي بقميص املنتخب املغربي بطل إفريقيا سنة 1976 يف الصورة 
واقف بجانب املرحوم الحارس الهزاز.

جعجعة بدون طحين

... انتظرنا بعض الشيء حتى تهدأ العاصفة، لندلو 
بدلونا في مسألة بسيطة، أعطتها بعض األقام أكثر 
من حجمها، وهي ما أصبح يسمى بقضية التكناوتي 

مع مدرب منتخب املحلين الحسن عموتة.
رضا  محمد  الوطني  واملنتخب  الـــوداد  حــارس 
الوسائل  من  للعديد  به  ما صرح  التكناوتي، حسب 
الكاحل،  في  إصابة  من  يعاني  كان  بأنه  اإلعامية، 
املحلي،  املنتخب  ملدرب  االعتذار  تقديم  على  أجبرته 
الحسن عموتة، الذي لم يرقه ما قام به التكناوتي، 
واجهت  التي  املجموعة  عن  نهائي  بشكل  ليبعده 
منتخب الجزائر، فكتب تقريرا للجامعة يندد فيه بما 
وبسرعة  األخيرة  هذه  لتقوم  الحارس،  هذا  به  قام 
فائقة باتخاذ قرار صارم في حقه، وذلك بتوقيفه ملدة 
ثاثة أشهر عن املشاركة مع املنتخب الوطني األول 

واملنتخب املحلي.
يراه  قرار  أي  يتخذ  أن  الجامعي  املكتب  حق  من 
في صالح املنتخب، لترسيخ قواعد االنضباط داخل 
هو  التكناوتي  حق  من  ولكن  التدريبية،  املعسكرات 
اآلخر أن يقدم طروحاته للمكتب الجامعي لاستماع 
الاعبن  بعض  وقبله  عموتة  إلى  استمع  كما  إليه، 
بانون  كالرجاوين  العقوبات،  بعض  شملتهم  الذين 
الحسني  الدفاع  العب  قرناص  واملهدي  والرحيمي، 

الجديدي.
داخل  االنفاتات  من  العديد  وقعت  ولألسف،  لكن 

املسؤولون  عليها  ومر  الوطني،  املنتخب  معسكرات 
مرور الكرام، كعربدة درار ورفيقه بلهندة بملعب أدرار 
بأكادير، بعد أن طالب الجمهور املغربي بعودة حكيم 
والخادشة  النابية  واملصطلحات  للمنتخب،  زياش 
هذا  للجمهور،  الاعبان  هذان  وجهها  التي  للحياء 
دون أن ننسى املغادرة املفاجئة للهداف عبد الرزاق 
كأس  بطولة  انطاق  قبيل  األسود  ملعسكر  هلل  حمد 
إفريقيا لألمم األخيرة، بعد اصطدامه مع الاعب فجر.
ينل  لم  النص،  عن  الخارجة  املمارسات  هذه  كل 
الغريب  ليبقى  يستحقونه،  الذي  العقاب  أصحابها 
الجامعي،  املكتب  أعضاء  أحد  أن  هو  املوضوع،  في 

طالب بتوقيف هذا الحارس الشاب مدى الحياة.
هذا الشخص هو الذي يستحق التوقيف واإلبعاد، 
مــازال  األحـــوال  كل  ففي  التكناوتي،  الــحــارس  أمــا 
الحراس  خيرة  مــن  يعتبر  ألنــه  أمــامــه،  املستقبل 
الذي  الخلوق  الحارس  نعم  دائما  وكــان  املغاربة، 

يحترم املنتخب الذي تدرج في جميع فئاته.
إن ما قام به التكناوتي ليس جريمة أو مؤامرة ضد 
للقميص  وحبا  حماسا  اعتباره  يمكن  ولكن  الوطن، 

الوطني في لحظة غضب طارئة.
أن  البسيطة،  القضية  هذه  على  ركبوا  من  فعلى 
يبتعدوا عن سفينة املنتخب التي يقودها ربان خبر 
فيما  التي تحاك ضده، ألنه نجح  املناورات  كل هذه 

فشل فيه اآلخرون...

قـــف

GATE »لتكناوتي »غيت�

تعزية

أسامة اإلدريسي

التكناوتي

في آخر لحظة، رفض العب فريق 
نابولي اإليطالي، كيفان مالكويت، 
للدخول  الوطني  الناخب  دعــوة 
بــالــربــاط،  تــدريــبــي  معسكر  فــي 
عليه  املناداة  تتم  أن  انتظار  في 
تلقى  أنه  إال  الفرنسي،  للمنتخب 
صفعة قوية بعد أن تجاهله املدرب 
الفرنسي ديشامب، الذي أغلق كل 
األبواب على هذا الاعب املغرور، 
ليبقى بدون منتخب وبدون هوية.   

مالحظة:







الجماني  إبراهيم  يتردد  لم 
سعيد  ولـــد  ــري  ــط خ حــفــيــظ 
انتخابات  ــان  إبـ الــجــمــانــي، 
ــل مــجــلــس  ــاكـ ــيـ ــد هـ ــديـ ــجـ تـ
ــن، فـــي تــوجــيــه  ــشــاري ــســت امل
ــت بــالــقــويــة،  ــف صــفــعــة، وص
ينتمي  ــذي  ال الحزب  لرئيس 
وكان  بنشماس،  حكيم  إليه، 
انفعل بشكل غير  قد  الجماني 
أن  بعد  رئيسه  ضد  مسبوق 
منصب  في  يعني  لن  أنه  عرف 
الثانية،  الغرفة  رئيس  نائب 
ورغم أن تصرفا من هذا النوع 
القضاء  دخــول  يفترض  كــان 
الصفحة  أن  إال  الــخــط،  على 
»مصطنع«  بتسامح  طــويــت 

تجنبا لحدوث األسوإ.
الصحافة  سجلت  وقــتــهــا 
على لسان بنشماس قوله بأنه 
لعدم  الفضيحة  ستر  حــاول 
بالحزب  إضافي  أذى  إلحاق 
الحاصل(،  التشرذم  )يقصد 
تعرض  الذي  االعتداء  واصفا 
املسبوق  بـ))الخطیر وغیر  له 
والفاعلین  ــراد  األف سلوك  في 
إلى  فباإلضافة  السیاسیین.. 
الــســلــوك صدمني  هــذا  كــون 

سلوك  فھو  بعنف،  وأفجعني 
ملا  مــروع  انھیار  على  یؤشر 
األخالقي  الرصید  مــن  تبقى 
ــي الــتــعــامــل اإلنــســانــي في  ف
ــجــال املــمــارســة الــحــزبــیــة  م

والسیاسیة((.
يشكو  وكأنه  بدا  بنشماس، 
قال  ــه  وأن خاصة  لـله،  ــره  أم
صفعة  كانت  إذا  بعد،  فيما 
األيسر  خــدي  على  الجماني 
أن  يمكنني  غليله،  تشف  لــم 
ــدي األيـــســـر)..(،  أعــطــيــه خـ
لطي  الهواتف  تحركت  بعدها 
املوضوع بصلح شكلي لم ينفذ 
للجوهر، ليبقى سؤال إمكانية 
حزب  في  الجماني  استمرار 
مطروحا  واملعاصرة  األصالة 
املقبلة،  االنتخابات  غاية  إلى 
انتمى  أن  سبق  وأنــه  خاصة 
الذي  الشعبية  الحركة  لحزب 
املنسي  غريمه  له  ينتمي  كان 

عمر البحراوي)..(. 
ليس  الــجــمــانــي،  إبــراهــيــم 
سوى واحد من عائلة الجماني 
العائلة،  كبير  وليس  الكبيرة، 
وجهت  الــتــي  الضربة  ولــكــن 
ــة واملــعــاصــرة  لــحــزب األصــال

جاءت  بنشماس،  يقوده  الذي 
من »جماني« آخر، أعلى درجة 
مــن إبــراهــيــم، واســمــه محمد 
عن  برملاني  الجماني،  سالم 
في  واملعاصرة  األصالة  حزب 
أنه  الصحافة  كتبت  العيون، 
يستعد لخلق املفاجأة بانتقاله 
ــن »الـــبـــام« إلـــى األحــــرار..  م
))فقد  أوردت مصادر إعالمية 
عن  ــانــي  ــرمل ــب ال أن  مــحــلــيــة، 
ــة واملــعــاصــرة،  حــزب األصــال
التحق  الجماني،  سالم  محمد 
ــزب الــتــجــمــع  ــحـ ــا بـ ــي ضــمــن
وحسب  لــأحــرار((،  الوطني 
))الجماني  فإن  املصدر،  ذات 
واليــتــه  انــتــهــاء  فــقــط  ينتظر 
»الجرار«،  حزب  مع  البرملانية 
مع  تحليقه  رســمــيــا  ليعلن 
االنتخابات  فــي  »الــحــمــامــة« 
ــدر: عــدة  الــقــادمــة(( )املـــصـ
سالم  محمد  يكذبها  لم  مواقع 

الجماني(.
وال يقف األمر عند هذا الحد، 
الجماني  آل  صفعة  إن  ــل  ب
قد  الـــربـــاط،  ــي  ف لبنشماس 
صفعة  أكــبــر  ــى  ــ إل ــحــول  ــت ت
أن  ذلك  الجنوب،  في  سياسية 

الجماني  سالم  محمد  انـتقال 
مجرد  يكون  قد  األحـــرار  إلــى 
مـن  جـمـاعية  لـهـجـرة  مـقـدمة 
بعض  أعـلـنت  فـقـد  »الـبـام«، 
))عبد  بأن  اإلعالمية  املـصادر 
هلل أدبدا، برملاني حزب األصالة 
واملعاصرة عن دائرة بوجدور، 
ــاق  ــح ــت ــزم بــــــدوره االل ــت ــع ي
التجمع  بحزب  رسمية  بصفة 
وبحسب  لأحرار((..  الوطني 
زعيم  فـــ))إن  املــصــادر،  نفس 
بوجدور،  بإقليم  »التراكتور« 
أن يترشح رسميا  املرتقب  من 
املقبلة  ــات  ــخــاب ــت االن ــالل  خـ
طالق  بعد  »الحمامة«،  بلون 
»الــجــرار«((  حــزب  من  شقاق 
 22 عدد   20 الزنقة  )املصدر: 

يونيو 2019(.
بصراع  يتعلق  ال  إذن  األمر 
حرب  ولكنها  عــادي،  سياسي 
ــع، فــي عــز الــبــحــث عن  ــواق م
ــمــوذج تــنــمــوي جـــديـــد)..(،  ن
اللعبة  ضخامة  على  والدليل 
انتقال  هــو  ــصــحــراء،  ال ــي  ف
حزب  رئيس  أخــنــوش،  عزيز 
ليمهد  الداخلة،  إلى  األحــرار، 
بنفسه للهجرة من »البام« إلى 

إعداد
سعيد الريحاني

إخبــاري
تحليل

هل يكرر اأخنو�ش اأخطاء الهمة يف ال�صحراء 
بخلق �صراع بني عائلة اجلماين وعائلة ولد الر�صيد؟

ال يقف األمر عند 
هذا الحد، بل إن 

صفعة آل الجماني 
لبنشماس في 

الرباط، قد تتحول 
إلى أكبر صفعة 

سياسية في 
الجنوب، ذلك أن 

انتقال محمد سالم 
الجماني إلى األحرار 

قد يكون مجرد 
مقدمة لهجرة 

جماعية من »البام«

بني »أغراس أغراس« 
و»حق بعد حق«

حمدي ولد الرشيد يف مواجهة أخنوش
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كلفه  لو  حتى  األحرار، 
االعــتــمــاد على  ــر  األمـ
ــاص)..(،  خ »تريتور« 
أخنوش  عزيز  حل  فـ))بينما 
الذهب،  وادي  الداخلة  بجهة 
الجهوي  اللقاء  على  لإلشراف 
الوطني  التجمع  عقده  الــذي 
لألحرار بالداخلة، يوم السبت 
ــي، فـــإن مـــصـــادر من  ــاضـ املـ
املدينة أفادت أن عزيز أخنوش 
أبدى تخوفاته من عدم حضور 
املواطنني للقاء، غير أنه تلقى 
على  املــشــرف  مــن  تطمينات 
على  القدرة  حول  اللوجستيك 
عرمرم  بـحشد  اللقاء  تدبير 
يفوض  تريتور  بجلبه  تكفل 
أعمال  هكذا  مثل  أخنوش  له 
)املصدر:  الحرج..((  لتجنب 
فبراير   27 دقيقة/   60 موقع 

.)2019
الطريقة  عــن  النظر  بغض 
ــوش  ــا أخــن ــه ــع ب الـــتـــي جــم
الداخلة،  في  املواطنني  مئات 
يتجرأ  لم  أنه  ذلك  من  ويفهم 
»لقاء  سماه  مــا  تنظيم  على 
بمدينة  الحزب  ألطــر  جهوي 
الضعف  ــإن  ف ــون«)..(،  ــي ــع ال
وزير  عن  املعروف  السياسي 
تداعياته،  من  كــان  الفالحة، 
دعوته للحكومة إلى إيجاد حل 
ملشكل األساتذة املتعاقدين في 
للمفارقة..  وانظروا  الرباط، 
وزير في حكومة الرباط يذهب 
الحديث  أجــل  مــن  للصحراء 
في  االحتجاجات  مشكل  عن 
كما  »املهزلة«  إنها  الــربــاط!! 
الصحراء  مــن  شــاب  وصفها 
لوزير  محرجة  أسئلة  كتب 
لقائه  هــامــش  على  الــفــالحــة 
سيقدم  ))مــــاذا  بــالــداخــلــة: 
ــرون ألبــنــاء  ــم ــؤت ــوزراء امل ــ الـ
ينخرهم  الذين  الداخلة  مدينة 
ــاذا  الــفــقــر والــتــهــمــيــش؟ ومـ
الصيد  لــقــطــاع  ســيــقــدمــون 
فيه  تعيث  الــذي  املهيكل  غير 
يطبق  ال  ملاذا  الفساد؟  أيــادي 
الذين  أولــئــك  على  الــقــانــون 
البيئة جهارا  قوانني  يخرقون 
البحرية  الثروات  ويستنزفون 
ــرق مــلــتــويــة وبــمــبــاركــة  ــط ب
الوزارة الوصية؟(( )املصدر: 

ــحــرجــة حــول  ــة م ــل أســئ
أخنوش  مؤتمر  مهزلة 
وادي  الــداخــلــة  بجهة 
حــمــادي  بقلم  ــذهــب  ال
ــر/ مــوقــع  ــيـ ــغـ ــصـ الـ

الداخلة بوست(.
يتضح  إذن،  هكذا 
يخفي  ال  أخنوش  أن 

تحقيق  في  أطماعه 
انتخابية  نــتــائــج 
كبيرة في الصحراء، 

السياسية  لعبته  لكن 
القضاء  أوال  تــفــتــرض 

عــلــى االكــتــســاح الــقــوي 
الــرشــيــد  ــد  ــ ول آلل 

ــي األقــالــيــم  ف

الجنوبية، حيث ال يمكن للعبة 
تنجح  أن  هــذه  مثل  سياسية 
الرجل  نــفــوذ  مــن  الــحــد  دون 
حمدي  الصحراء،  في  القوي 
الــرشــيــد، وهــو صاحب  ولــد 
عالي  فــؤاد  هزم  الــذي  النفوذ 
أيام ممارسته للسياسة  الهمة 
في األقاليم الجنوبية، وها هو 
الرشيد يقول سنة  حمدي ولد 
»أغراس  لكم  أقول  لن   ،2019
أغراس« )في إشارة ألخنوش( 
بعد  »حق  لكم:  سأقول  ولكني 

حق«.
قد  الرشيد  ولد  وكان حمدي 
مواجهة  ألقوى  استعداده  أكد 
انتخابية ضد أخنوش بجمعه 
وسط  صحراوي«  ألف   57« لـ 
أبريل  خــالل  العيون  مدينة 
الصحف  عنه  ونقلت  املاضي، 
شي  يقول  بغا  ))الــلــي  قوله 

حاجة يمشي للساحة((.
ــا، تــبــدو  ــنـ إلــــى هـ
عادية،  األمــور 
الصراع  لكن 
ــاســي  ــســي ال
العيون،  في 
ــة  ــ ــاف ــ ــك ــ وب
ــم  ــيـ ــالـ األقـ
 ، بية لجنو ا
ــم يــكــن  ــ ل
ــا،  ــ ــادي ــ ع
لن  وربما 
يـــســـاهـــم 
الـــضـــعـــف 
الــســيــاســي 

تقرير  حسب  املتهم  ألخنوش، 
املجلس األعلى للحسابات، إال 
تأزيم األوضاع، خصوصا  في 
اليوم  الرشيد  وأن حمدي ولد 
من  الرباط  إلــى  نفوذه  وصــل 
لحزب  الفعلية  رئاسته  خالل 
االستقالل، ذلك أن نزار البركة 

ليس إال رئيسا شكليا)..(.
ملن يشك في خطورة الصراع 
إلى  العودة  تكفيه  السياسي، 
الذي رافق  السجال السياسي 
إزيــك«  »إكديم  أحــداث  انــدالع 
آل  بني  املتبادلة  واالتهامات 
حزب  وأعــضــاء  الرشيد  ــد  ول
ــاصــرة، حــول  ــع ــة وامل األصــال
املسؤولية في األحداث املؤسفة 
عقب  العيون  شهدتها  التي 
تفكيك مخيم »إكديم إزيك« يوم 
يقول  حيث   ،2010 نونبر   7
الــرشــيــد، رئيس  ــد  حــمــدي ول
جهة العيون الساقية الحمراء 
ولد  حمدي  مــوالي  أخ  وابــن 
مدينة  بلدية  رئيس  الرشيد 
))الدولة مسؤولة  أن  العيون، 
عن اندالع األحداث التي همت 
مخيم  تفكيك  ُبعيد  املــديــنــة 
االحتجاجي((..  إزيك«  »إكديم 
ــيــة  ))مــســؤول بـــأن  وأردف 
محددة  األمــر  هذا  في  الدولة 
األســبــاب  وراء  وقــوفــهــا  فــي 
املخيم  نــشــأة  وراء  الــواقــفــة 
بتداعياته  واإلحاطة  املذكور، 
السابق  الــعــيــون  والـــي  عبر 
باعتباره  جــلــمــوس..  محمد 
مــمــثــال ملــؤســســات الـــدولـــة 
)املصدر:  باملنطقة((  وأدائها 
هسبريس 28 دجنبر 2010(.

ــاء على  ــ ج ــا  مـ أخــطــر 
الرشيد،  ولــد  لــســان 

الذي أصبح فيما بعد مفاوضا 
قضية  ــي  فـ ــرب  ــغـ املـ بـــاســـم 
جنيف(،  )دورة  الــصــحــراء 
هــو اتــهــامــه لــحــزب األصــالــة 
األحداث،  بتأجيج  واملعاصرة 
العيون  جهة  رئيس  ))أشــار 
الــذي  التأجيجي  الـــدور  إلــى 
لعبه حزب األصالة واملعاصرة 
في أحداث ما قبل تفكيك مخيم 
استهدف  إذ  إزيـــك«،  »إكــديــم 
الرشيد  آل  سليل  ــســؤول  امل
ــاس الــعــمــاري،  ــي ــة إل ــراح ص

بحزب  الـــدور  مبهم  القيادي 
أمينا  بعد  فيما  )أصبح  البام 
حيث  استقالته(((،  قبل  عاما 
قال ذات املسؤول الصحراوي: 
شرعية  ال  العماري،  ))املدعو 
فهذا  ــه..  ب قــام  بما  ليقوم  لــه 
صفة  أي  يملك  ال  الــشــخــص 
ال  كما  العيون،  إلى  للحضور 
شرعية  تمثيلية  على  يتوفر 
املشبوهة  ــاءات  ــق ــل ال لينظم 
الــتــي عــقــدهــا.. وهــنــاك أمــور 
الشخص  بهذا  مرتبطة  أخرى 
وقتها((..  في  عنها  سنكشف 
قبل أن يزيد تصريحا تهديديا 
من  خوفنا  ))لوال  ضمنه:  قال 
في  بالعيون  األوضــاع  تدهور 
بروز  فترة  )يقصد  الوقت  ذلك 
مع  تصرفنا  قد  لكنا  املخيم(، 
ــرى((  أخـ بطريقة  الــعــمــاري 

)نفس املصدر(.
ــراح  ــ ــم تـــنـــدمـــل بـــعـــد ج ــ ل
اختلطت  التي  إزيــك«،  »إكديم 
السياسية  الحسابات  فيها 
وربما  القبلية،  بالحسابات 
يكون اللعب السياسي ألخنوش 
مجرد مقدمة لتطورات خطيرة، 
يعرف  لم  الرجل  وأن  خاصة 
بنفوذه  بل  السياسي،  بذكائه 
والبحري)..(  والفالحي  املالي 
من  كبطل  مؤخرا  اشتهر  كما 
األعلى  املجلس  تقارير  أبطال 
يعرف  بينما  لــلــحــســابــات.. 
السياسي  الــدهــاء  الجميع 
لحمدي ولد الرشيد، الذي انتقل 
في ظرف قياسي من ميكانيكي 
إلى رجل سلطة بسيط، وبعدها 
أصبح رمزا ألكبر قوة نفوذ في 

الصحراء)..(.

اللعب بالنار.. ال�صراع ال�صيا�صي يف ال�صحراء 
يبعث �صبح »اإكدمي اإزيك«

شبح »إكديم إزيك« مازال يدور يف الصحراء 

لم تندمل بعد جراح 
»إكديم إزيك«، 

التي اختلطت فيها 
الحسابات السياسية 
بالحسابات القبلية، 
وربما يكون اللعب 
السياسي ألخنوش 

مجرد مقدمة لتطورات 
خطيرة، خاصة وأن 

الرجل لم يعرف بذكائه 
السياسي، بل بنفوذه 

المالي والفالحي 
والبحري)..(
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خرجت ساكنة مدشر »لشقرش« 
بجماعة الخميس أنجرة التابعة 
عن  طنجة،  الفحص جهة  لعمالة 
املــاضــي،  اإلثــنــن  ــوم  ي صمتها 
الصادر  الــقــرار  على  واحتجت 
بإعادة  قامت  التي  الجهات  عن 
ــع  ــال ــق الــتــرخــيــص إلحـــــدى امل
اآلهلة  املنطقة  بهذه  املتواجدة 
بــالــســكــان، وعــلــى رأســهــا قــرار 
االشتغال  بــإعــادة  الجهة  ــة  والي
الجبال  بتكسير  الخاص  باملقلع 
أنه  رغــم  األحــجــار،  واستخراج 
يشكل خطرا على صحة وسالمة 
يعانون  صاروا  الذين  املواطنن 
التنفسية  ــراض  األمـ بعض  مــن 
والجلدية، وغيرها من االلتهابات، 
فضال عن كونه يجعل األرض غير 
التي  والزراعة  للفالحة  صالحة 
املنطقة،  ساكنة  عليها  تعتمد 

املتصاعد  الغبار  بسبب  ــذا  وه
وكذلك  الــحــجــارة،  تكسير  مــن 
التي  والخطيرة  السامة  ــواد  امل
الهواء واملنبعثة من  تنتشر عبر 
في  التي تستعمل  التفجير  مواد 

تكسير الصخور.
 وسبق لساكنة هذه املنطقة أن 
احتجاجية  أشكال  عدة  خاضت 
املقالع  هذه  تخلفه  بما  والتنديد 
وأيضا  البشر،  على  أضــرار  من 

ــاري املــيــاه  ــج عــلــى الــفــرشــة وم
إلى  الضرر  امتد  كما  الطبيعية، 
الــحــيــوانــات والــطــيــور الــنــادرة 
إال  باملنطقة،  تعيش  كانت  التي 
دائما  تقابل  احتجاجاتهم  أن 

بالالمباالة.
العمومية،  القوات  واعتقلت 
إعــادة  على  املحتجن  من  عــددا 
تم  بــعــدمــا  للمقلع  الــتــرخــيــص 
السابق،  الوالي  عهد  في  توقيفه 
ليعود  ثمان سنوات،  حوالي  أي 
لالشتغال من جديد، بعدما بدأت 
رقــعــة االحــتــجــاج تــتــوســع بن 

املداشر املجاورة لهذه املقالع.
الجهات  من  الساكنة  وتطالب 
املهتمة  رأســهــا  وعــلــى  املعنية 
لجان  إيــفــاد  أجــل  مــن  بالبيئة، 
عن  الــضــرر  ــع  ــ ورف للتحقيق، 

املتضررين.

 األسبوع
الجمعوية  األوســـاط  تتابع 
اعتقال  كبير،  بقلق  بمريرت، 
أفريد،   سعيد  املحلي  الناشط 
حيث  مـوظـف،  إهـانـه  بـتـهـمـة 
إلى  الـقـضـيـة  تفاصيل  تعود 
 ،2019  .09  .26 الخميس  يوم 
بعدما قامت لجنة املراقبة بجولة 
روتينية للسوق األسبوعي ملدينة 
مريرت ليتم ضبط أقل من نصف 
البالستيكية  األكياس  من  كيلو 
الذي  املذكور،  الناشط  بحوزة 
حيث  »الخضارة«،  مهنة  يــزاول 
يتطلب تحرير مخالفة  األمر  أن 
ليتم  ــحــاالت  ال هــاتــه  مثل  فــي 
موظف  إهــانــة  بتهمة  اعتقاله 
وتحرير محضر بشأنه وإحالته 
لدى  العامة  النيابة  أنظار  على 
بخنيفرة  االبتدائية  املحكمة 
 .09  .27 الجمعة  يوم  صبيحة 
للتهم  ــاره  ــك إن وأمـــام   ،2019
املوجهة إليه، تم إرجاع املسطرة 

القضائية  للشرطة  جديد  من 
إلى  االستماع  قصد  بمريرت، 
ــعــض الــشــهــود وتــوضــيــح  ب
جديد  من  إحالته  لتتم  األمــور، 
العامة  الــنــيــابــة  ــظــار  أن عــلــى 

تم  أن  بعد  خنيفرة  بابتدائية 
رفض السراح املؤقت الذي تقدم 

به دفاعه في إطار املؤازرة.
املوضوع،  بنفس  وارتباطا 
شهدت ساحة املحكمة االبتدائية 

مفوضية  مقر  وأمــام  بخنيفرة 
ــرت وســاحــة  ــري ــم ــة ب ــشــرط ال
وقــفــات  بــأكــلــمــوس،  عمومية 
بإطالق  مطالبة  احتجاجية 
أفريد،  سعيد  الناشط  ــراح  س
واصفة األمر بأنه مجرد انتقام 
باعتبار  حــســابــات،  وتصفية 
نــاشــط محلي  ــاألمــر  ب املــعــنــي 
الوقفات  من  العديد  في  شــارك 
العديد  وأثـــار  االحــتــجــاجــيــة، 
التي  الحساسة  القضايا  مــن 
العام  الشأن  بتدبير  عالقة  لها 
تعاني  التي  واملشاكل  املحلي 
القطاعات  مــن  الــعــديــد  منها 
املعتقل،  أن  مؤكدين  الحيوية، 
الذي يعيل أفراد أسرته، مجرد 
ضحية، موضحن أنه كان لزاما 
هاته  صانعي  وزجــر  محاربة 
ترويجها  يتم  التي  األكــيــاس 
باملتاجر والعديد  والتداول بها 
أكد  كما  باملدينة،  املحالت  من 
املحتجون تضامنهم املطلق مع 

الناشط سعيد أفريد.

لم تعد معظم األقسام بمدارس 
بالشمال  القروي، وخاصة  العالم 
ــشــاون وتـــطـــوان،  كــعــمــالــة شــف
صالحة للتدريس، حسب ما أكده 
الشمالين،  املواطنن  من  العديد 
الصور  من  العديد  انتشار  بعد 
على مواقع التواصل االجتماعي، 
تظهر حجم األضرار التي تعرضت 
التي  األقــســام  من  مجموعة  لها 
الخشب والتي خربتها  بنيت من 
اآلونــة  في  املطرية  التساقطات 
وزارة  أن  »يــؤكــد  مما  األخــيــرة، 
فقط  مهتمة  الوطنية  التربية 
بينما  والحواضر،  املدن  بمدارس 
واملــداشــر  الــقــرى  تالميذ  تــركــت 
يعانون مع هذه األقسام التي هي 
تصلح حتى  ال  أكــواخ  عن  عبارة 
للبهائم فما بالك باإلنسان؟« وفق 
تعبير ساكنة هذه املداشر التابعة 

إلقليم شفشاون.
تمروت  جماعة  من  والنموذج 

شفشاون،  إقليم  لعمالة  التابعة 
5043 نسمة  والتي تضم حوالي 
والتي   ،)2014 إحصاء  )حسب 
بأن  ســنــوات  منذ  تنتظر  كــانــت 
الصلة  ذات  بــمــشــاريــع  تحظى 

أقسام  كبناء  التعليم،  بقطاع 
نــمــوذجــيــة، وكــذلــك  ــدارس  ــ م أو 
للتالميذ  النقل  وســائــل  توفير 
أجل  من  مسافات  يقطعون  الذين 
وبالتالي  املدرسة،  إلى  الوصول 

أن  إال  املدرسي،  الهدر  منعهم من 
تتواجد  التي  الكارثية  الوضعية 
ازدادت  الدراسية  األقسام  عليها 
ألبسط  افتقارها  بسبب  ســوءا، 
ــة بــعــد ظــهــور  ــســالم شــــروط ال
ــات في  ــصــدع ــت الــتــشــقــقــات وال
والتي  بالخشب،  املبنية  أسقفها 
بــاتــت مــعــرضــة لــالنــهــيــار فــوق 
رؤوس التالميذ كما هو ظاهر في 

الصورة.
العديد  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
من مدارس الجماعات القروية بكل 
من العرائش والحسيمة وتطوان، 
للبنيات  ــرى  ــ األخـ هـــي  تــفــتــقــر 
غياب  وكـــذا  املــالئــمــة،  التحتية 
املــرافــق الــضــروريــة مــن اإلنــارة 
واملــراحــيــض،  ــاء  واملـ العمومية 
تعليم  شـــروط  غــيــاب  وبالتالي 
املطلوب،  بالغرض  يفي  مدرسي 
في  التالميد  ــداد  أع وأن  خاصة 

تزايد مستمر.
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ما يجري  ويدور يف المدن

حماكمة نا�سط جمعوي بتهمة حيازة اأكيا�س البال�ستيك

إعداد: زهير البوحاطي

عيـن على الشمال

مختصرات شمالية
■ تطالب ساكنة تطوان، بفتح تحقيق 
تعرفها  التي  العشوائية  اإلصالحات  في 
من  اســتــفــادت  الــتــي  العتيقة  املــديــنــة 
املبادرة امللكية في »تثمن املدن العتيقة«، 
إذ حسب العديد من املواطنن واملهتمن 
بتاريخ املدينة، فإن املقاولة املشرفة على 
بترقيع  األيــام  هذه  تقوم  املشروع،  هذا 
دون  املدينة  ــدران  وجـ أسقف  وتغليف 
األعمدة  واســتــبــدال  صيانة،  أو  ترميم 
الخشبية املتالشية املوجودة في األسقف، 
رغم أنها معرضة لالنهيار في أي لحظة، 
حيث يتم تغليفها فقط وبطريقة عشوائية 
وفي ليلة واحدة وكأن هذا املقاول يسارع 

الزمن من أجل اكتساب الوقت. 

■ عادت ظاهرة الهجرة السرية عبر »قوارب 
جماعة  تعرف  حيث  الشمال،  مدن  إلى  املوت« 
القوارب  هذه  خــروج  يوميا  الصغير  القصر 
مدينتا  تشهد  كما  اإلسبانية،  املدن  اتجاه  في 
قامت  فيما  الحركية،  نفس  والحسيمة  الناظور 
باعتقال  املاضي،  األسبوع  األمنية،  السلطات 
السرية  للهجرة  املنظمني  األشــخــاص  بعض 
لهذا  تستعمل  ومــعــدات  ــوارب  قـ ــصــادرة  وم

الغرض.

بإسبانيا  الصحة  وزارة  سحبت   ■
»رانيتيدين«   دواء  املاضي،  األربعاء  يوم 
شركة   16 تنتجه  الــذي   )Ranitidine(
مركب  وهــو  بإسبانيا،  طبيا  ومختبرا 
ــهــيــســتــامــن« الــتــي  ــادات »ال ــضـ مـــن مـ
يتم  كما  املعدة،  حموضة  بإخماد  تقوم 
التقرحات  أمــراض  عالج  في  استخدامه 
دون  عليه  ويحصل  واملريئية  الهضمية 
وصفة طبية، وأكدت وزارة الصحة أن هذا 
»النيتروسامن«  مادة  على  يتوفر  الدواء 
من  سحبه  تم  ولهذا  للسرطان،  املسببة 
ومليلية،  سبتة  املحتلة  واملــدن  إسبانيا 
ــن طريق  لــلــمــغــرب ع ــه  ــول ويــنــتــظــر دخ

التهريب؟

�سورة تف�سح تهمي�س مدار�س املدا�سر من طرف الوزارة

حرمان جماعات فقرية
 من الدقيق املدعم

 شجيع محمد
بكل  ــون  ــن ــواط امل يــتــســاءل 
مـــن مـــريـــرت والــجــمــاعــتــن 
الترابيتن الحمام وأم الربيع 
سبب  عــن  خنيفرة،  بإقليم 
والقمح  املدعم  الدقيق  غياب 

لستة  ــرت  ــري م بــمــديــنــة 
شهور وعن الظروف التي 
أدت إلى هذا الغياب، أما 
تيغزى  قرية  بخصوص 
الحمام،  وقيادة  جماعة 
»الكوطا«  إلغاء  تم  فقد 
األخيرة  لهذه  بالنسبة 
قانوني،  مبرر  أي  بــدون 
املعنية  املناطق  أن  علما 
تعاني من قلة التساقطات 
املطرية، كما ألغيت حصة 

الربيع  أم  الترابية  الجماعة 
مراقبة  أي  غــيــاب  ظــل  ــي  ف
بهذا الخصوص من الجهات 
على  يخفى  ال  وكما  املعنية، 
الجماعات  ــذه  ه ــإن  ف أحـــد، 
ــة تــعــانــي الــفــقــر  ــرويـ ــقـ الـ

وضعيتها  ليزيد  والهشاشة، 
ــا، حـــرمـــان الــســاكــنــة  ــأزمـ تـ
ــذه املــــادة الــغــذائــيــة  مــن هـ
ونحن  خــاصــة  ــة،  األســاســي
الشتاء  فصل  أبـــواب  على 
وما تعرفه املنطقة من قساوة 

الطقس.

ــة من  ــن ــســاك ــب ال ــال ــط وت
واإلقليمية  املحلية  السلطة 
لهذه  مناسب  حــل  بــإيــجــاد 
الشغل  التي صارت  املعضلة 
ملتمسن  للغالبية،  الشاغل 
استفادتهم من الدقيق املدعم 

في أقرب وقت.

خنيفرة مريرت

خطري.. اعتقال مواطنني احتجوا �سد مقالع ع�سوائية

تضامن »الخضارة« مع زميلهم
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على  يطمئنوا  أن  الرباطيني  حق  من   ❐
األساسية  التجهيزات  في  أموالهم  صرف 
نالحظ  األســف  ومــع  بمدينتهم،  للنهوض 
يفهمه  الذي  التسيير  على  التبذير  »تخمة« 
املنتخبون على أنه تسيير ملصالح الجماعة 
بينما هو تسيير لشؤون املواطنني، وها هي 
العتاد  »صيانة  بدعة  ابتكرت  املصالح  كل 
املكتب  التقني«، وهذه مصلحة واحدة، هي 
22 مليونا  الصحي البلدي وتبرمج سنويا 
الفئران  لـ»محاربة  التقني  عتادها  إلصالح 
والطوبات وسراق الزيت«، ومن يدري.. فقد 
العدو  ملواجهة  الدبابات  من  العتاد  يكون 

اللدود منذ نصف قرن.
  

بشأن  املقبولة  غير  اإلهــانــة  مــن  نخجل   ❐
واالرتجالية  والفوضوية  املزرية  املقابر  وضعية 
في  حتى  القبور  تكديس  يتم  بعدما  أصبحت  وقد 
املمرات، حيث يستحيل على الزائرين، للترحم على 
التي  القبور  بني  أقدامهم  تثبيت  أهاليهم،  أرواح 
وغياب  التسيير  سوء  بسبب  متالصقة  أصبحت 
هندسة تبتكر طبقات على مقابر كلها في هضاب 
بعد  طبعا  الطبقات  تلك  إنجاز  يسهل  مما  مرتفعة 
استشارة العلماء، والجماعة تنفق 100 مليون على 
»الفوضى«، في حني املقاطعات هي التي ينبغي أن 

تتكلف بإدارة مقابرها.

املقاطعات  فــاوضــت  تعلمون،  كما   ❐
وتلفوناتها  سياراتها  لتدبير  جماعتها 
وتعويضات أعضائها وصفقات »هميزاتها« 
التي  لـ»الجماعة«  والثواب  األجــر  وتركت 
تقوم في سبيل هلل بـ»غسل« األموات الفقراء، 
والصحيح هو »تطهير« بدال من غسل، ألنهم 
في  واملهم،  سيارات،  هياكل  وليسوا  بشر 
كل  مليونا   20 ومبلغه  »الغسل«  هذا  قيمة 
سنة، وإذا قدرنا عدد هؤالء األموات الفقراء 
بمائة شخص وهو عدد خيالي، فإن كلفة كل 
عليهم  تؤدى  وربما  درهم،   2000 هي  ميت 

واجبات االنخراط في اآلخرة.

❐ تحتل الشرطة اإلدارية في جماعة العاصمة 
بإجراءاتها  »تبوجاديت«،  في  إفريقيا  األول  الرتبة 
في السير على الطرقات وتنظيم األسواق وعمليات 
وها هي شرطتنا  العمومي..  امللك  واحتالل  البناء 
لوقوف  أرضية  تحت  محطات  ــداث  إح من  بــدال 
التاكسيات الكبيرة، وجدت الحل في طرد سيارات 
وتجاراتهم  سكناهم  زقاق  من  والتجار  السكان 
والقرى  املدن  مسافري  لنقل  للتاكسيات  وسلمتها 
لها  ــؤدون  ي الذين  الرباطيني  وعاقبت  الجهوية، 
و»التبرع«  أرصفتهم  من  بالحرمان  الضرائب، 

عليهم بـ»مخلفات« هؤالء املسافرين.

لن تنهض العاصمة بعقليات منتخبين فاشلين

فهل تخلد ا�ضمه على �ضارع وفاء وعرفانا لت�ضحياته؟

مفهوم  عــن  منتخب  أي  اســألــوا 
رجال  إلى  وستحتاجون   - التنمية 
دون   - »ثــرثــرتــه«  إلطــفــاء  املطافئ 
يقترب  حتى  أو  ملعناه  يتوصل  أن 
تحليله  فــبــاألحــرى  املــوضــوع،  مــن 
أن  علما  شافي،  بجواب  والخروج 
عملية  هــي  عــامــة  بصفة  التنمية 
اختصاصيني  إلى  تحتاج  قيصرية 
أذكياء يعتمدون على الذكاء وقراءة 
العاملية  االقــتــصــاديــة  الــشــيــفــرات 
بني  تراشق  من  سطورها  بني  ومــا 
مجالسنا  تتوفر  فهل  العمالقة.. 
أية  بربط  تهتم  نخب  على  املنتخبة 
تنمية باألجواء السياسية في محور 
ومجالسنا  نعتقد  ال  جنوب؟  شمال 
غارقة في دوامة املصالح الشخصية 
والصراعات  الريعية  واالمتيازات 
العاصمة  فــي  وأيــــن؟  الــحــزبــيــة، 

الثقافية والسياسية للمملكة، ونقولها 
بكثير  الــربــاط  كبرت  فلقد  صــراحــة، 
انتخابات  فرختها  التي  العقليات  عن 
الشعبوية،  وضللتها  العزوف  ميزها 
العقليات  بهذه  مرهونة  نفسها  لتجد 
بسيط  مشكل  حل  إلى  تهتد  لم  التي 
عمومية  مراحيض  إقامة  مثل  واحد، 
من  اآلالف  مئات  معاناة  لتخليص 
املرضى  خصوصا  ــزوار،  وال السكان 

وفي   - بالكم  على  الذين  من   - منهم 
ــصــورة رفــقــتــه، نــمــوذج مــن هذه  ال
ــجــهــزت بها  ت الـــتـــي  املـــراحـــيـــض 
العاملية  الــعــواصــم  ــوارع  شـ معظم 
ماذا  عليكم،  فباللـه  عاصمتنا،  إال 
عن  عجزوا  منتخبني  من  تنتظرون 
مراحيض  وجعلها  »براريك«  تركيب 
مائة منها تساوي قيمة منحة مالية 
سنوية يمنحونها لجمعية موظفيهم.
فأي تنمية ننتظرها من منتخبينا 

وكفاءاتنا  حكومتنا  مــن  حتى  وال 
الصالحة  األرضــيــة  تجد  لــن  الــتــي 
لبناء أسس التنمية املنشودة؟ فهذه 
مجالسنا  اخــتــصــاص  مــن  األســـس 
وفي  الكهف،  أهــل  ــوم  ن »النائمة« 
غيابها لن يكتب النجاح ألي مخطط 
تنموي دون إرغام املجالس وبـ»العني 
لتتدبر  الحكومة  طرف  من  الحمراء« 
من  وباقتراح  تالئمها  التي  التنمية 
ستتابع  التي  الحكومية  الكفاءات 

جــدول  على  مجرياتها  كثب  عــن 
الجماعة  من  وتمويل  محدد،  زمني 
من  الريع  ماليير  كل  تحويل  بعد 
تــعــويــضــات فــائــضــة وامــتــيــازات 
ــف واملــنــح،  ــوات ــه ــارات وال ــي ــس ال
لنفقات  وترشيد صارم  والشراكات 
املحالت  وكــراء  ــارة  واإلنـ النظافة 
على  الضريبة  أداء  من  والتخلص 
ال  ضريبة  ألنها  املضافة،  القيمة 
محلية  جماعة  على  تطبيقها  يمكن 
تخدم املصلحة العامة للسكان، لذلك 
الضرائب،  كل  من  إعفاؤها  ينبغي 
وهذا موكول »يا حسرة« للبرملانيني 
9 الذين يدعون الدفاع عن مصالح 
منذ  اخــتــفــوا  ــن  ــذي وال العاصمة، 
انتمائهم إلى البرملان، فلن تستقيم 
وكــفــاءات  بسواعد  إال  تنمية  أي 
املحلية  املجالس  ملنتخبي  جديدة 
نفس  ــع  م وتــتــفــاهــم  تتكافأ  حــتــى 
»الكفاءات«،  حكومة  في  العقليات 
والحلول،  األفكار  ينظر  الجيل  فذلك 
واملــنــتــخــبــون يــنــفــذون ويــمــولــون، 
التعاون  ــذا  ه نــجــاح  فــي  ويــســاعــد 
املنظرين  انتماء  الساكنة،  ملصلحة 
واملنقذين إلى »عائلة« األحزاب التي 
وتوجيههم  تأطيرهم  عليها  ــان  ك

لتحقيق تنمية كل مدينة وكل قرية.

أسرار العاصمة

وحكومة الكفاءات �ضتتعرث مبطبات »جهل« املجال�س ملفهوم التنمية

صديق الرباط الراحل جاك شيراك

17 الرباط يا حسرة

في كل موسم من مواسم »توزيع« املناصب، تحضر 
وظلم  معاناة  به،  واملحتفلني  املنظمني  أذهان  إلى 
وإقصاء الشباب من هذه »الوزيعة«، وحرمانهم من 
مدنه وقراه، وتهميشه  خيرات وثروات وممتلكات 
»شي خديمة« في مصالح وأقسام  حتى من توليه 
معامل  كــل  عــددهــا  ويــفــوق  جماعاته  ومــديــريــات 
إمكانياتها  إلى  التطرق  ودون  اململكة،  ومصانع 
الضخمة في خلق مئات اآلالف من فرص الشغل في 
املرافق الوصية عليها، مثل أوراش أشغال الطرقات 
واألســواق  والنظافة  واإلنــارة  والبناء  والقناطر 
واملطاعم  واملقاهي  واملالعب  والغابات  والشواطئ 
واملكتبات  الصحية  واملكاتب  النقل  ومحطات 
التعليمية  واملــؤســســات  الجماعية  واملــســارح 
املنتخبة  املجالس  تكلفت  فلو  إلــخ،  والصحية... 
الشباب في كل  التي تجمع  واملسيرة من األحزاب 
»البكاء« على  »الوزيعة« وتنخرط معهم في  موسم 
أحوالهم املأساوية، ولو اهتمت بتعمير جماعاتها 
عن  وعبرت  الجماعي،  القانون  عليها  يفرضه  بما 
رغبتها في النهوض بشبابنها وإنعاش اقتصادتها 
مع  للمستثمرين  تهبها  صناعية  أحياء  بإحداث 
تسهيالت في اقتناء األراضي وكل الخدمات مقابل 
وكل  الجماعة  شباب  تشغيل  هــو  واحـــد:  شــرط 
أو  املدارس  أو  املقاهي  ترخيص منها، سواء على 
التشغيل  في  باألسبقية  مشروطا  يكون  املعامل، 
من  يعاني  الشباب  كان  ملا  الجماعة،  تلك  ألبناء 

البطالة واإلقصاء االجتماعي والتهميش.
الــوزراء  دواويــن  في  مباشرة  توظيفات  وهناك 
وكتاب الدولة عند كل تغيير في الحكومة، وعددها 
ــدواويــن  ال ــاء  رؤسـ فيهم  منصب،   800 حــوالــي 
واملستشارون واملكلفون بالدراسات وأعوان الخدمة 
في مكاتب الوزراء.. فكم نصيب هذا الشباب منها؟

يدي  بــني  هــو  الشباب  بطالة  معضلة  حــل  إن 
الترخيص  نظام  بسن  وذلك  الجماعية،  املجالس 
واملــســاعــدات  واالمـــتـــيـــازات  التشغيل،  مــقــابــل 
واإلعـفـاءات مـن الـرسـوم لــكل مـرفـق يشغل فوق 
الـ 50 مستخدما وإطارا من املنطقة التي يشيد فيها 
املشروع، لكن، ومع األسف، فبدل أن تتبنى األحزاب 
املقترحات وتفرضها على جماعاتها، تضحك  هذه 
بـ»املواسم الفلكلورية« حتى  على نفسها وشبابها 
لم يعد أحد يثق فيها، الستمرارها في نهج »النضال 
البوجادي«، واستعمال الشباب كسلم لتصعد إلى 

الحكم وتنعم بامتيازاته وسلطاته. 

هل اأ�ضبح 
ال�ضباب �ضلما 

لـ»�ضعود« 
االنتهازيني؟

 بقلم: بوشعيب اإلدريسي

اللطيف  عبد  البروفسور  الرائد  من  شهادة 
املكي  محمد  الشيخ  املرحوم  حق  في  بربيش 
الناصري، شارك بها في أعمال الندوة التكريمية 
 ،1990 مــاي  بتاريخ  الجليل  الرباطي  للعالم 
»فضيلة  عنوان:  تحت  قيم  كتاب  في  ومدونة 
جهاد  الناصري:  املكي  محمد  العالمة  الشيخ 
هذه  منها  اقتطفنا  والتحرير«،  والدين  الفكر 
الناصري  املكي  الشيخ  عرفت  ))لقد  الفقرة: 
جامعات  من  علمه  في  متخرجا  مشاركا،  عاملا 
العلم  لطلب  متنقال  وجنيف،  وباريس  القاهرة 
والنضال بني عواصم العالم العلمية املتحضرة 
آنذاك، يوم كانت وسائل النقل واالتصال عزيزة 
مما  مستفيدا  اليوم،  عليه  هي  ما  غير  ونــادرة 
وعلوم  اجتماع  وعلم  فلسفة  من  فيها  يــدرس 
وهي  دولــي،  وقانوني  دستوري  وقانون  تربية 
الوسائل العلمية التي كان نضال املغرب يومها 
ووضعه  الداخلي  مركزه  ليثبت  إليها  يحتاج 
أعرفه  كنت  كما  واالستقالل،  للتحرر  الخارجي 
من خالل مقاالته العديدة وأحاديثه ومحاضراته 
أو  الدينية  منها  سواء  موضوعاتها،  املتنوعة 
أو  التربوية  أو  الوثائقية،  والتاريخية  الوطنية 

الفلسفية(( انتهى.
تغمد هلل العالمة الشيخ محمد املكي الناصري 
الرباط تتذكره  بواسع رحمته، وها هي مدينته 
في  الحميدة  وخصاله  ونضاله  علومه  وتشيع 

صفوف شبابها ومثقفيها.

وعايشوا  عاشوا  الذين  الرباطيني  الشهود  من 
وتعاملوا مع الفقيد الغالي جاك شيراك، عندما كان 
منتخبي  من  كوكبة  الفرنسية،  باريس  ملدينة  عمدة 
بداية  وإلى  السبعينات  سنوات  في  الرباط  بلدية 
املرحومان  منهم  املــاضــي،  القرن  من  الثمانينات 
عبد  والسيد  الفلوس،  الكريم  وعبد  فرج  إبراهيم 
الوهاب ملني أطال هلل عمره، وكانوا رؤساء مقتدرين 
على مجالس العاصمة، وبتلك الصفة كانوا أعضاء 
بارزين في منظمة إقليمية للعواصم واملدن الناطقة 
الراحل  كان  حيث  الفرنسية،  باللغة  كليا  أو  جزئيا 
مناضال  واستمر  ورئيسها،  مؤسسها  شيراك  جاك 
من أجل مدينته باريس ومن أجل تلك املنظمة حتى 
وهو يشتغل في منصب الوزير األول، ولم يغادره إال 

بعد انتخابه رئيسا للجمهورية.
وزنها  لها  إقليمية  منظمة  ورئيس  عمدة  وهــو 
الــربــاط  يضع  الفقيد  ــان  ك الــعــالــم،  فــي  ونــفــوذهــا 
وممثليها في صدارة اهتماماته بدفاعه املستميت عن 
كل مواقفهم، خصوصا بشأن انضمام املدن املغربية 
الجنوبية إلى منظمته في تلك الحقبة الزمنية الجد 
وكان  الترابية،  وحدتنا  أعداء  وبني  بيننا  متوترة 
ونصوحا  مرشدا  كان  كما  ودفاعنا  صوتنا  الفقيد 
وموجها للوفد الرباطي، فكانت الرباط بالنسبة إليه 
مدينته الثانية، لتصبح اململكة كلها بلده الثاني بعد 

رئاسته للحكومة وللدولة الفرنسية.
والسيد عبد الوهاب ملني، رئيس املجلس البلدي 
ثم رئيس جماعة أكدال الرياض  األسبق، من الذين 
واملــواقــف  النضالية  التفاصيل  بكل  يحتفظون 
الوطنية،  قضايانا  بخصوص  للراحل  الشجاعة 
جاك  باسم  شارع  تسمية  اقترحنا  إذا  شك،  ودون 
فرنسا  شــارع  بجوار  مثال  ــدال  أك حي  في  شيراك 
األطلس  شــارع  به  ونعني  املتحدة،  األمــم  وشــارع 
الحالي، لقربه من عدة مؤسسات فرنسية، فسيكون 
الرئيس ملني من املدافعني عن هذا االقتراح، وحتى 
إذا ارتأى شارعا آخر أهم، مثل شارع شالة الحالي، 
أزيالل  شارع  إلى  الثاني  الحسن  شارع  من  ويمتد 
قرب وزارة الخارجية والتعاون، وخاصيته أنه كان 
استعادته  الــذي  الفرنسية  السفارة  مقر  يحتضن 
التسميات  هــذه  مثل  أن  علما  الداخلية،  وزارة 
تخضع إلجراءات اقتراحية من مجلسي الجماعة أو 
بالرفض،  أو  باملوافقة  كان  والقرار سواء  املقاطعة، 
األخذ  بعد  عليا  جهات  إلى  بالقانون  موكول  فهو 

برأي الوزارة الوصية.
عرفانا  االقتراح  هذا  الجماعة  مجلس  يزكي  فهل 
للمملكة، وقد كان صوتا قويا  ووفاءا لصديق كبير 
التي  الــربــاط،  اململكة  عاصمة  قضايا  عن  مدافعا 

أحبها وأخلص في الذود عن مصالحها؟

أرشيف الرباط

ومثقفي  مناضلي  من  عددا  جتمع  صورة 
الستينات  يف  لهم  التقطت  الرباط،  مدينة 
من القرن املاضي، وقد جتندوا لتعليم أبناء 
اخلامس  محمد  مبـــدارس  مجانا  الشعب 
اهلل  تغمدهم  أســمــاؤهــم  وهــذه  املناضلة، 
محمد  جــوريــو،  عثمان  رحمته:  بــواســع 
السالم  عبد  كديرة،  الكرمي  عبد  فرشادو، 
اللطيف  عبد  القباج،  الفتاح  عبد  ــرج،  ف
البورقادي،  محمد  العلمي،  محمد  الغربي، 
ــركــراكــي،  الــعــربــي املــســطــاســي، أحــمــد ال

وإدريس  املكزاري، محمد اجلوهري،  محمد 
عائلة  ــن  م وهـــو  طــولــيــدانــو،  بنمسعود 
أندلسية أصلها من طوليد اإلسبانية، وقد 
سنة  غرناطة  سقوط  إثــر  على  غادرتها 
برز  حيث  ــاس،  وف مكناس   اجتــاه  يف   1492
إسماعيل  مــوالي  للسلطان  مستشار  منها 
من  الكثير  كان  كما   ،1680 سنة  اهلل  رحمه 
البيضاء  والدار  ومراكش  طنجة  يف  أفرادها 
جد  ملخص  هذا  وطبعا  الرباط،  ثم  وسال 

مختصر جلذور هذه العائلة الرباطية.

شهادات من الرواد

حديث العاصمة



أتابع  كنت  أيـــام،  بضعة  منذ 
القناة  على  متنوعا  برنامجا 
ينشطه  »دوزيم«  الثانية  املغربية 
وكــان  مــعــروف،  مغربي  إعــامــي 
مغربي  مــطــرب  الحلقة  ضــيــف 
الفنان  بــهــذا  ففوجئت  شـــاب، 
عاجزا كل العجز عن التعرف على 
من  تعتبر  مغربية  أغنية  عنوان 
املغربية  الطربية  الخزانة  روائع 
ويعتبر مطربها الراحل من أشهر 
فتوقفت  املغربية،  األغنية  نجوم 
هنا للتأمل في هذه املعضلة التي 
تتعلق بجهل مطرب مغربي شاب 
فما  بأغنية مغربية معروفة جدا، 
بالكم بمواطن شاب عادي ال عاقة 

له بمجال الغناء؟
لعشرات  الــذاكــرة  بــي  وعـــادت 
ــرارات  ــق ال ألستحضر  الــســنــن، 
اإلعامية الصائبة التي كان يعمل 
بها طاقم البرمجة بالقناة املغربية 
اإلعــام  عمر  مطلع  فــي  األولـــى 
املرئي باململكة املغربية، وأتحدث 
عندما  السبعينات،  فترة  عن  هنا 
 1975 سنة  فــي  باملغرب  حللت 
الخضراء،  املسيرة  في  للمشاركة 
األولــى  الخطوات  أتتبع  ــدأت  وب
قناته  عبر  املغربي  للتلفزيون 
الــتــي علمت  آنــــذاك،  الــوحــيــدة 
املغربي  للتاريخ  متابعتي  بحكم 
انطلقت  قد  كانت  أنها  املعاصر، 
الشعب  احتفاالت  مع  بــاملــوازاة 
مطلع  في  العرش  بعيد  املغربي 
والتي   ،1962 سنة  مــارس  شهر 
البريهي«  »دار  عليها  يطلق  كان 
تقديرا ملكانة الفنان املغربي الكبير 
البريهي.  السام  عبد  بن  محمد 
وكانت روائع نجوم الطرب العرب 
البرامج  فــي  ــوة  ق بكل  حــاضــرة 
وكانت  املغربية،  التلفزيونية 
بشكل  تبث  كلثوم  أم  ســهــرات 
الجمهور  نفوس  لتطرب  كامل 
املغربي قاطبة، وكانت روائع عبد 
ووديــع  األطـــرش  وفــريــد  الحليم 
أحمد  وفــايــزة  وفــيــروز  الصافي 
ونجاة الصغيرة ووردة، بل حتى 
آخرين  ومطربن  مطربات  أغاني 
ميادة  حتى  يونس  بهيام  مــرورا 
الحناوي وصوال إلى صوت أحمد 
اختيارات  تقتصر  ولــم  عــدويــة، 
في  التلفزيونية  البرمجة  رواد 
الشرق  روائع  املغرب على عرض 
بل  ــا،  وســوري ولبنان  اإلفــريــقــي 
السعودية  الطربية  األغنية  كانت 
طال  الرائدين:  نجميها  بصوت 
ــده، حــاضــرة  ــداح ومــحــمــد عــب مـ
املغربية  الشاشة  على  قــوة  بكل 
طبعا  هـــذا  وكــــان  ــرة،  ــي ــصــغ ال
األولـــى  املــكــانــة  تخصيص  ــع  م
واألساسية لرواد األغنية املغربية 
نجومها  رأسهم  وعلى  األصيلة، 
املبدعن عبد الهادي بلخياط وعبد 
الوهاب الدكالي واملعطي بنقاسم 
وإبراهيم العلمي وإسماعيل أحمد 
كان  كما  وغيرهم،  الزاهر  وحميد 
على  يحرص  املغربي  التلفزيون 
على  الفترة  تلك  جمهور  تعريف 
الروائع  وملحني  شعراء  أسماء 

املعروضة على شاشته آنذاك.
لقد اختار التلفزيون املغربي في 

تلك الفترة منح جمهوره سهرات 
جعلت مراهقي وشباب، بل وحتى 
ثقافيا  رصيدا  الفترة،  تلك  أطفال 
وفنيا متكامل األوصال يجعله على 
اإلبداعات  كل  على  شامل  اطــاع 
عربية  قرائح  عنها  تفتقت  التي 
في  أسماءها  تخلد  كيف  عرفت 
العربية،  األغنية  تاريخ  سجات 
عمر  من  املرحلة  تلك  جيل  فتميز 
دقيقة  بمعرفة  املغربي  التلفزيون 
وأفضل  الغنائية  الروائع  بأجمل 
عباقرة الطرب انطاقا من الخليج 

العربي حتى املحيط.
وهكذا تميز الجيل الذي عايش 
الشاشة  عمر  مــن  املــرحــلــة  تلك 
فنية  بثقافة  املغرب  في  الصغيرة 
الزال يحتفظ بها من الزالوا اليوم 
بلغ  ــذيــن  وال الــحــيــاة،  قيد  على 
متقدمة  مرحلة  منهم  كبير  عــدد 
عن  يتوقفون  وال  أعــمــارهــم  مــن 
إبداء أسفهم على ضياع مثل تلك 
الفرص على أبنائهم وحفدتهم، أال 
ثقافة  على  الحصول  فرصة  وهي 
فنية طربية تشمل كل ربوع العالم 
في  انحصارها  من  بدال  العربي 

اإلبداعات املغربية فقط.
إليه  آلت  تأسفت كثيرا على ما 
مكانة األغنية العربية، بل وحتى 
لدى  نسبيا  القديمتن  املغربية 
جمهور تلفزيون اليوم في املغرب، 
البرمجة  أقسام  تعاطي  وطريقة 
ارتفع  التي  املغربية  القنوات  في 
تختلف  أن  دون  الــيــوم  عــددهــا 
األسبوعية  لسهراتها  اختياراتها 
والتي صارت تقتصر في معظمها 
مخصصة  شعبية  أغــانــي  على 
لألعراس، وصارت هذه السهرات 
لوجوه  غنائية  عروضا  تتضمن 
املغربي  الجمهور  صــار  محددة 
يعتقد بأن بلده لم ينجب سواها 
على  الــظــهــور  يستحقون  ممن 

قنواته التلفزيونية.
السؤال املطروح بكل قوة اليوم 
على صناع القرار بأقسام البرمجة 
التلفزيونية  املغرب  قنوات  في 
عــرض  ــن  ع تخليتم  ملـــاذا  هـــو: 

العربي، بل  روائع عمالقة الطرب 
املغربي؟  الطرب  عمالقة  وحتى 
أهمية  تجاهل  تتعمدون  ملـــاذا 
القنوات  هــذه  جمهور  تثقيف 
ثقافة طربية شاملة ال تتوقف فقط 
وجوه  نفس  على  تعريفهم  على 
ملاذا  املغربية؟  الشعبية  األغنية 
تركتم مجال الجهل بتاريخ الطرب 
العربي واملغربي يمعن بن شباب 
بأن  ــحــال  ال وصــل  حتى  ــيــوم  ال
يجهل فنان مغربي عنوان ومطرب 
الخزانة  روائع  أغنية مغربية من 

تعود  ال  ملــاذا  املغربية؟  الطربية 
املغربية  القنوات  سهرات  برمجة 
بذاكرة جمهور اليوم ولو من فينة 
وقدمت  ملعت  أسماء  نحو  ألخرى 

أجمل الطربيات؟
ــؤال تــرتــبــط إجــابــة  ــ ــم، س ــع ن
سهرات  برمجة  أقسام  مسؤولي 
املغربية  التلفزيونية  القنوات 
ثقافة  نشر  على  حرصهم  بمدى 
جماهير  بـــن  ــفــنــي  ال ــوع  ــن ــت ال
نــاحــظ جميعا  الــتــي  الــشــبــاب، 

وعشقها  األمس  لروائع  تعطشها 
والعربية  املغربية  للطربيات 
الشبابية  لألغاني  عشقها  بحجم 
ــذوق  ال ألن  الغربية،  فيها  بما 
الفني ال يجب وال يفترض تدجينه 
واحــد  بــنــوع  يستأنس  وجعله 
تفوق  نسبة  اليوم  يحتكر  وحيد 
وهو  أال  سهراتها،  مــن  الثلثن 

الغناء الشعبي.
وأنـــا بــهــذا الــكــام لست أبــدا 

الشعبية  األغــانــي  عــرض  ضد 
القنوات  سهرات  في  املغربية 

اللون  وهو  باملغرب،  التلفزيونية 
أعشق  ــذي  ــ ال الــفــنــي  الــغــنــائــي 
سماعه مثل بقية األلوان الغنائية 
ــزة بــالــتــنــوع  ــمــي ــة املــت ــي املــغــرب
تذكير  فقط  أود  ولكني  والجمال، 
الذين  واملــســؤوالت  املــســؤولــن 
نفض  بأهمية  مقالي،  في  ذكــرت 
غطاء  وإمــاطــة  النسيان،  غــبــار 
مغربية  غنائية  خزانة  عن  الزمن 
أن  يمكن  ثــانــيــا،  وعــربــيــة  أوال، 
النسيان  إلــى  ــر  األم بها  ينتهي 
لدى  وبالتالي  اليوم،  شباب  لدى 

األجيال القادمة.
سميح  نعيمة  أغاني  هي  فأين 
لم  وملـــاذا  وصــورتــهــا؟  بصوتها 
يعد يتم بثها ولو للذكرى العطرة 
جمال  وكــل  صوتها  عذوبة  بكل 
وكل  األصيلة  املغربية  مامحها 
لشخصيتها  املهيب  الــحــضــور 
املغربية الحرة الغرة؟ ملاذا صرنا 
أغانيها  من  نشاهد  وال  نسمع  ال 
القليل  الــنــزر  ــوى  سـ ــة  ــع ــرائ ال
من  أخــريــات  فنانات  وبــأصــوات 
تسجل  لــم  أو  الــجــديــد؟  الجيل 
نعيمة سميح بالصوت والصورة 
كل أغانيها؟ فما هو سبب الغياب 
حتى ال أقول التغييب؟ وأين هي 
طاملا  التي  جــال  عــزيــزة  روائـــع 
والقلوب  اآلذان  وجعلت  أطربت 
روعة  تأثير  تحت  طربا  تتمايل 
كل  شهرته  بلغت  والــذي  صوتها 
ليأخذها  العربية  البلدان  ربــوع 
من  خليجي  رجـــل  ــن  م الــــزواج 
نسمع  أن  قبل  الفنية  الساحة 

بعد  للغناء  عودتها  بقرار  مؤخرا 
عشرات السنوات التي حرم فيها 

جمهورها من صوتها الطروب؟
لقد آن األوان ملراجعة اختيارات 
املغربية  التلفزيونية  القنوات 
طبق  تقديم  مبدإ  عــن  والتخلي 
خاصة  للجمهور،  ووحيد  واحــد 
يفترض  حيث  العوملة،  عصر  في 
القرار  صناعة  جهات  تراعي  أن 
بأن هناك جمهورا خارج الحدود 
روائع  ملشاهدة  يتلهف  املغربية 
نسيان  أو  نسيانها  عليه  يصعب 

مبدعيها.
فـــي ســهــرات  يــتــمــعــن  إن مـــن 
الشاشات املغربية، يخرج بقناعة 
واحدة، هي تغييب تاريخ األغنية 
عن جمهور  العربية  قبل  املغربية 
اليوم، فأين هي روائع عبد الهادي 
من  الكثير  يعتقد  والذي  بلخياط 
لــم تتجاوز  أنــهــا  الــيــوم  شــبــاب 
رائعة  هي  وأين  الحياة«؟  »قطار 
»الشاطئ« ورائعة الروائع »القمر 
األحمر«، ورائعة »ميعاد«، وروائع 
أخرى حرمتم وتحرمون الجمهور 
ذات  تــذكــرهــا  مــن  الــشــاب حتى 
بها،  القادمن  أبنائه  وتذكير  يوم 
العصرية  املغربية  لألغنية  وبأن 
تاريخ مجيد؟ أين هي روائع عبد 
يلحن  كان  الذي  الدكالي  الوهاب 
هي  أين  يغنيها؟  أن  قبل  أغانيه 
من  التي  العلمي  إبراهيم  روائــع 
فرط جمالها وعذوبة ألحانها يتم 
التغني بها من طرف أوركسترات 
تحية  ــى  أرق منا  ولهم  األعـــراس 
وامتنان على ذلك؟ أين هي روائع 
انفرادا  كانت  التي  الزاهر  حميد 
جماليته؟  يمكن وصف  ال  مغربيا 
وأين هي روائع املزكلدي وشقارة؟
نصيب  هــو  الغياب  كــان  ــإذا  ف
نجوم  أبدعها  التي  األمس  روائع 
هي  فــأيــن  هلل،  رحمهم  مــغــاربــة 
العربية  الطربية  الثقافة  خزانة 

لدى شباب اليوم في املغرب؟
لكل هذا، فإنني ومن هذا املنبر، 
الذي  الطرب  عشاق  كل  وباسم 
األمــس  بطرب  وصفه  يستحيل 
ال  الروائع  ألن  القديم،  الطرب  أو 
تتقادم وال تنتهي صاحيتها، بل 
اختيارات  لفرض  إقبارها  يتم  قد 
الشباب،  أذواق  على  بعيدة عنها 
ــات الــوصــيــة  ــجــه ــب مـــن ال ــل أط
القنوات  ســهــرات  برمجة  على 
اختياراتها  تتحلى  بأن  املغربية، 
الجميل  املــاضــي  بــن  بالتنوع 
الجميل  ــحــاضــر  وال ــد  ــال ــخ وال
خرجت  األمس  فروائع  واملشرق، 
ــمــجــهــودات مــحــمــودة  ــلــنــور ب ل
والنفيس  الغالي  مبدعوها  وبذل 
بل  وأعــصــابــهــم،  صحتهم  ــن  م
لنا  ملنحها  جيوبهم،  من  وحتى 
ــقــادمــة عــلــى طبق  ولــألجــيــال ال
فإنها  لــهــذا،  وعبقرية،  حــب  مــن 
في  القرار  صناع  من  تستحق  ال 
كل  املغربية  الشاشات  سهرات 
التناسي  هذا  وكل  التجاهل،  هذا 
في  منسيا  نسيا  جعلها  الـــذي 
بمن  اليوم  شباب  جمهور  ذاكــرة 

فيهم عدة فنانن وفنانات.
وهلل ولي التوفيق.

العدد:  1044الخميس 10 أكتوبر 2019 18

ملاذا الأغاين الطربية القدمية املغربية والعربية 
غائبة عن القنوات التلفزيونية املغربية؟

بقلم: رمزي صوفيا

الصحفي رمزي صوفيا يف لقاء مع الفنان عبد الهادي بلخياط

إن من يتمعن في سهرات 
الشاشات المغربية يخرج بقناعة 

واحدة وهي تغييب تاريخ 
األغنية المغربية قبل العربية 
عن جمهور اليوم، فأين هي 

روائع عبد الهادي بلخياط والذي 
يعتقد الكثير من شباب اليوم 

أنها لم تتجاوز »قطار الحياة«؟ 
فأين هي رائعة »الشاطئ« 

ورائعة الروائع »القمر األحمر«، 
ورائعة »ميعاد«، وروائع أخرى 
حرمتم وتحرمون الجمهور 
الشاب حتى من تذكرها ذات 
يوم وتذكير أبنائه القادمين 
بها، وبأن لألغنية المغربية 

العصرية تاريخ مجيد؟



عقوبة اإلعدام من املوضوعات الهامة 
والهيآت  املفكرين،  أذهان  شغلت  التي 
الحقوقية في مختلف املجتمعات، وفي 
بشأنها  الجدل  ــازال  وم العصور،  كل 

قائما حتى اآلن.
فمنذ صدور اإلعالن العاملي لحقوق 
في  اإلنسان  حق  جعل  الذي  اإلنسان، 
من  باعتباره  القانون  يكفله  الحياة 
الحقوق األساسية التي يجب حمايتها، 
فاملوت ال يمكن أن ينفذ على أي إنسان 
عن  صــدر  إعـــدام  حكم  بمقتضى  إال 
ووفــق  استثنائية،  ال  عــاديــة  محكمة 
من  بلد  في  العمل  بها  جــاري  قوانني 

البلدان.
قسوة،  العقوبات  أكثر  من  فاإلعدام 
ولذلك سماها البعض بعقوبة املوت أو 
العقوبة العظمى، ألنها عقوبة تستأصل 
الفرد نهائيا من املجتمع، وتنتهك حقه 

في الحياة.
ــارت  أث ــإن عقوبة اإلعـــدام  ف لــذلــك، 
من  حـــادة  مناقشات  تثير  ــت  ــازال وم
منذ  واالجتماعية  القانونية  الناحية 
بداية القرن الثامن عشر، حيث احتدم 
ومازال  ومفكرين،  فالسفة  بني  الجدل 
نظرته  فريق  لكل  اآلن،  حتى  مستمرا 
الخاصة لهذه العقوبة، فهناك املؤيدون 
عقوبة  فيها  ــرون  يـ حــيــث  لبقائها، 
املجتمع،  وســالمــة  لحماية  ضــروريــة 
به  يرهب  الــذي  الوحيد  السالح  فهي 
قتلة  مــن  ــرار  األشـ املجرمني  املجتمع 
األطفال  وخاطفي  األعــراض  ومنتهكي 
الفيلسوف  فإن  لذلك  الدماء،  وسفاكي 
»كانط« Kant قال: ))انزعوا حياة من 
الذي نزع حياة اآلخرين((، بينما يرى 
املناهضون لهذه العقوبة، أنها قاسية، 
وغير إنسانية، وغير منطقية، ومهينة 
للفرد، تلغي إنسانية اإلنسان وقدسيته 
في الحياة، فهي عقوبة خطيرة وظاملة 
وجه  على  هذا  لعصرنا  صالحة  وغير 

الخصوص، وال تتالءم مع تطور الحياة 
البشرية وتطور املفاهيم التي يعطيها 
باسم  فالقتل  البشر،  لحقوق  اإلنسان 
القضاء على  ينفع في  يعد  لم  القانون 
فهي  حدتها،  من  التقليل  أو  الجريمة 
الحياة  فــي  حــق  أقــدس  تهدر  عقوبة 
بإزهاق روح بشرية، في حني أن الذي 
سبحانه  الخالق  هو  األرواح،  يمسك 

وتعالى وليس البشر.

آراء حقوقيين حول عقوبة اإلعدام
أن  الحقوقيني،  من  الكثير  يعتبر 
وغير  إنسانية،  غير  ــدام  اإلعـ عقوبة 
صالحة، فالعقوبة في القانون يجب أن 
تهدف إلى اإلصالح، واإلعدام ال يصلح 
قتل  جريمة  في  يتسبب  وإنما  شيئا، 

ترتكبها الدولة تحت غطاء قانوني.
عقوبة  أن  أثبتت  الدراسات  فأغلب 
الجريمة،  إشكالية  تحل  لــم  ــدام  اإلعـ
مــثــال في  مــنــهــا، وخــيــر  ولـــم تقلص 
الواليات املتحدة األمريكية، التي تصر 
وتنفيذها  اإلعـــدام  عقوبة  إبقاء  على 
أن  إال  والــوســائــل،  الــطــرق  بمختلف 
بناء  في  وخياليا  تطورا خطيرا  هناك 

وهو  الكبير  البلد  هــذا  في  الجريمة 
البلد الذي يدعي الديمقراطية وحقوق 
اإلبقاء  ترى  التي  الفئات  أما  اإلنسان، 
ينطلق  فرأيها  اإلعـــدام،  عقوبة  على 
فــي حماية  الـــدولـــة  مــســؤولــيــة  مــن 
وأمن  واملمتلكات  والجماعات  األفــراد 
واستقرار املواطنني وتكريس الحقوق 
والسياسية،  واالقتصادية  االجتماعية 
باستتباب  إال  تتحقق  ال  األمــور  وهذه 
األشرار  واستقصاء  والطمأنينة  األمن 
اإلعــدام  فعقوبة  البشرية،  الحياة  من 
دواء ناجع في نظرهم من أجل تطهير 
وسفاكي  القتلة  املجرمني  من  املجتمع 

الدماء.

هل عقوبة اإلعدام تشفي
 غليل ذوي المقتول؟

حقهم  في  املنفذة  أحد  ابن  عبر  لقد 
عقوبة اإلعدام متسائال: هل إعدام أبي 
التي  الضحية  عائلة  غليل  سيشفي 
طالبت بتنفيذ عقوبة اإلعدام في حقه؟ 
الصائب  القرار  هو  القرار  هــذا  وهــل 
في  تسببت  الــتــي  ــع  ــدواف ال ملعالجة 
ارتكاب هذه الجريمة؟ ثم قال: »لقد كان 

والدي أبا حنونا.. لم أصدق أن والدي 
ذنبي  ما  الجريمة،  هذه  بارتكاب  قام 
وإخواني وأمي لنحرم من حنان األب.. 
أشعر  السجن  فــي  أزوره  كنت  حــني 
بأنه يتعذب كل يوم، بل كل ساعة قبل 

إعدامه«.
املقتول  أقــارب  ألحد  آخر  رأي  وفي 
عن  املدافعني  حماس  »إن  فيه:  يقول 
يقابله  أن  يجب  اإلعــدام،  عقوبة  إلغاء 
أو  كــان  أبــا  لــه،  قريبا  فقد  من  حماس 
حق  من  أليس  أختا..  أو  أخــا  أو  أمــا 
هؤالء أن يتشبثوا باإلبقاء على عقوبة 
نابعا  موقفهم  كان  إذا  سيما  اإلعــدام، 
الكريم  القرآن  من  آيات  على  ومستندا 
عقوبة  فــي  ــحــدود  ال بمسألة  تتعلق 
اإلسالم  باعتبار  القصاص،  أو  القتل 
هو أحرص الديانات على حفظ النفس 
البشرية، ألن الحق في الحياة يعتبر من 
أقدس املبادئ التي تفرعت عنها سائر 
الحقوق ضمن منظومة حقوق اإلنسان، 
الفصل  في  ينص  املغربي  والدستور 
20 على قدسية الحق في الحياة، وفي 
بالسالمة  املس  حظر  على   22 الفصل 
الجسدية ألي شخص وتجريم التعذيب 
والالإنسانية  القاسية  واملــعــامــالت 
اإلنسانية،  بالكرامة  والحاطة  واملهينة 
وقف  نحو  سائر  املــغــرب  فــإن  ولــذلــك 
نحو  تــدرجــا  ــدام  اإلعـ بعقوبة  العمل 
إلغائها، فبالرغم من أن بعض املحاكم 
هذه  مــن  حكم  أي  أن  إال  بها،  تحكم 
األحكام لم ينفذ منذ سنة 1993، فأغلب 
السجن  إلــى  تحول  بــاإلعــدام  األحكام 
املؤبد أو املحدد عن طريق العفو، وعدد 
األحكام باإلعدام التي أصدرتها املحاكم 
املغربية خالل العشرين سنة األخيرة، 
تدريجيا  حولت  حكم  مائة  تتجاوز  لم 

إلى سجن مؤبد أو محدد كما ذكرنا.

إدريس أبايا

عقوبة الإعدام يف املغرب بني الإبقاء والإلغاء

الراحل عبد اهلل 
اإبراهيم يف ن�ضال وعيه

 الفكري وال�ضيا�ضي
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هلل  عبد  ــراحــل  ال كتبه  ملــا  متابعة  فــي 
سنة  آفاق  في  »اإلســالم  كتابه  في  إبراهيم 
املثالي  »التحليل  ــدرس  ي نــجــده   ألــفــني«، 
للتاريخ«، وتحت هذا العنوان يكتب تعريفا 
في شكل تحليل مثالي للتاريخ، باعتبار أن 
حيث  بالفردية،  مطبوع  اإلسالمي  التفكير 
إليه،  وتنتهي  بالفرد  تبتدئ  تحليالته  نجد 
وباعتبار أن املجتمع اإلسالمي جاء ليباشر 
هلل  كتاب  في  يوجد  ما  إطــار  في  قضاياه 
إبراهيم  وسنة نبيه، ويرى املؤلف عبد هلل 
مجموع  ســوى  يعتبر  ال  املجتمع  هــذا  أن 
كان  األفــراد،  من  مستقلة  لوحدات  حسابي 
ذلك قبل ظهور رسالة النبي رغم ما عاشوه 
وال  يفسدون  هــؤالء  ــان  وك الجاهلية،  في 
)انظر  تاريخية  فــوق  ألســبــاب  يصلحون 
ما  في  للتاريخ«  املثالي  »التحليل  عنوان 
آفاق  في  »اإلســالم  كتابه  في  املؤلف  كتبه 

سنة ألفني«. الصفحة 79(.
فكون التفكير اإلسالمي مطبوعا بالفردية، 
في  العربية  القبيلة  عليه  كانت  ما  فهذا 
نظامها الجاهلي البدوي وعاداتها املتعددة 
في  للعيش  املسايرة  وبطقوسها  األهــداف، 
الصحراء.. يقول عبد هلل إبراهيم: ))فليس 
لوحدات  حسابي  مجموع  ســوى  املجتمع 
أو  يفسدون  ــؤالء  ه األفـــراد،  مــن  مستقلة 
فاملجتمع  تاريخية،  فوق  ألسباب  يصلحون 
اإلنساني لغز مغلق، وعقولنا معطلة أمامه، 
العالقات  وتنظم  تسير  التي  القوانني  ألن 
غير  داخــلــه  فــي  واالقتصادية  السياسية 
والــثــروات  الــعــقــارات  فتعطي  منضبطة، 
لفريق  والشقاء  والبؤس  لفريق  الفاحشة 
الالأخالقي  السياسي  واالســتــبــداد  آخــر، 
للفئات  األعمى  واالستسالم  لفئة  الساحق 
األخرى في املجتمع اإلسالمي.. كلها قوانني 
في نفس الوقت إجبارية وفوق تاريخية في 
تراقبها  أن  عقولنا  تستطيع  فال  نظرهم، 
ألفني.  سنة  آفاق  في  )اإلســالم  إنسانيا(( 

الصفحة 79(.
إصالح  إلى  دعوة  املحمدية  الرسالة  إن 
االنحراف  أثــار  أن  املؤلف  ويــرى  مجتمع، 
عالقا  عادة  عندهم  ما  في  إلى محو  يحتاج 
وألفوه  عليه  اندرجوا  ما  بحكم  األفراد  في 
وهكذا  النبوية،  الدعوة  سريان  مع  لينتهي 
املصلح  الفرد  من  املثالي  التجريد  ينطلق 
بهداية  الفرد  فهداية  املجتمع،  إلى  لينتهي 
ما  ورغــم  وسلم،  عليه  هلل  صلى  الــرســول 
فيتولى  رسالته  أداء  في  الــرســول  عاناه 
ما  تتميم  الراشدين  الخلفاء  من  صحابته 
تركه من أحاديثه في تطبيقها والسير على 
يقول  والدنيوي،  الديني  املجال  في  هداها 
عبد هلل إبراهيم: ))فإذا اهتدى الفرد بهدي 
صلح  الراشدون،  الخلفاء  وُهــدي  الرسول 
آخر املجتمع بما صلح به أوله(( )اإلسالم 

في آفاق سنة ألفني. الصفحة 82(.
ويطرح الراحل عبد هلل إبراهيم أن هناك 
مع  متنافية  ألنها  أهملت  نبوية  أحاديث 
منطق املجتمع الطبقي، ويقول: ))ولم ينته 
أحد من السلفيني إلى أن أحاديث ذات طابع 
ثوري محقق، قد أهملها التشريع اإلسالمي، 
بنيات  مع  كليا  تنافيا  تتنافى  كانت  ألنها 
ينظم  التشريع  كان  التي  الطبقية  املجتمع 
املعامالت في إطارها، وليس من اختصاصه 
ما  مثال،  األحاديث  هذه  ومن  بها،  اإلطاحة 
هلل  رضي  جابر  عن  بسنده  البخاري  وراه 
والربع  بالثلث  يزرعونها  كانوا  قال:  عنه 
من  الــســالم:  عليه  النبي  فقال  والنصف، 
فإن  ليمنحها،  أو  فليزرعها  أرض  له  كانت 
بسنده  رواه  وما  أرضه.  فليمسك  يفعل  لم 
أيضا، أن النبي عليه السالم سأل ظهير بن 
ظهير:  قال  بمحاقلكم؟  تصنعون  ما  رافع: 
من  األوســـق  وعلى  الــربــع  على  نؤاجرها 
الثمر والشعير، قال: ال تفعلوا: ازرعوها أو 

زرعوها أو أمسكوا((. 

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى ال�شعب في دار غفلون

هل اأ�ضبح البحر قربا للمهاجرين؟
مّن  هلل  ألن  محظوظ  بلد  املــغــرب 
على  يطل  جعله  جغرافي  بموقع  عليه 
على  توجد  أوروبــا  أن  وبما  بحرين، 
مرمى حجر من السواحل املغربية، بل 
إن بعض سكان منطقة الشمال يمكنهم 
في  تتألأل  ــوار  األن طنجة  من  يــروا  أن 
ــك يشجع  ــإن ذل ــار اإلســبــانــيــة، ف ــدي ال
بالضفة  يلتحق  أن  يــريــد  مــن  كثيرا 
املهاجرين  الــذي جعل  األمــر  ــرى،  األخ
السريني األفارقة يقصدون بالدنا، نظرا 
نظن  وكنا  العجوز،  القارة  من  لقربها 
الهجرة،  لهذه  جسرا  بات  املغرب  أن 
الدول  اضطرت  املغامرين،  تكاثر  ومع 
زجرية  وسائل  اتخاذ  إلــى  املستقبلة 
ووقائية للقضاء على هذه الظاهرة أو 
على األقل الحد منها، وهكذا أصبحت 
تجوب  اإلسبانية  والسفن  بواخرنا 
البحر طوال وعرضا إلنقاذ العشرات من 
املهاجرين الذين ركبوا »قوارب املوت«، 
أن  الشأن،  بهذا  الدراسات  أكدت  وقد 
خالل  غرقا  ماتوا  ســري  مهاجر  ألــف 
اإلنقاذ  عملية  كانت  وإذا   ،2018 سنة 
تحت  تئن  بالدنا  فإن  إنسانيا،  واجبا 
الذين  املهاجرين  من  الحشود  وطــأة 
تنتهي  وال  السواحل،  خفر  يلتقطهم 
عملية اإلنقاذ عند هذا الحد، بل تتكفل 
بإيواء  املحلية  أو  املغربية  السلطات 
وبعالجهم  للهجرة  املرشحني  هــؤالء 
وطنجة  بتطوان  مستشفياتنا،  فــي 
تخصيص  يستوجب  مما  والناظور، 
من  الناجني  لــهــؤالء  األســـرة  عــشــرات 
الغرق، رغم أن بالدنا تعاني من نقص 

كبير في هذا املجال.
نهج  اخــتــار  قــد  املــغــرب  ــان  ك وإذا 
عليه  الوافدين  مع  اإلنسانية  املعاملة 

للضيافة  فإن  األفارقة،  املهاجرين  من 
السكن  توفير  إلى  نضطر  ألننا  حدود، 
الجماهير  لهذه  والتطبيب  والشغل 
ظهرانينا،  بــني  تقيم  أصبحت  التي 
االقتصادية  وضعيتنا  أن  يعلم  والكل 
تبعا  اإلنساني،  العمل  بهذا  تسمح  ال 
املنظم  »العطاء  القائل  الفرنسي  للمثل 
يبدأ بنفسه«، لذلك فنحن نتساءل: هل 
هؤالء  أوضــاع  تصحيح  عملية  تدخل 
االستمتاع  من  وتمكينهم  املهاجرين 
ــاواة مع  ــسـ ــدم املـ بــالــحــقــوق عــلــى قـ
البالد  صورة  تلميع  إطار  في  املغاربة 
في الخارج؟ وهل يتم ذلك على حساب 
مصلحة املواطنني، إذ يالحظ أن أرصفة 
لـ»الفراشة«  مرتعا  باتت  مدننا  جل 

األفارقة، وويل ملن يزاحمهم في ذلك؟
ينقلب  يتعدى حده  الذي  الشيء  إن 
أن  امللك  لجاللة  سبق  وقد  ضــده،  إلى 
إحداث  األوروبــي  االتحاد  على  اقترح 
لجنة تتكلف بشؤون املهاجرين األفارقة 
الدول  به  قامت  بما  عمال  أوروبا  نحو 
األوروبية التي قررت توزيع املهاجرين 

الوافدين عليها حسب طاقاتها.
السريني  املهاجرين  إنــقــاذ  أخــبــار 
أصبحت يومية، خصوصا انطالقا من 
الظاهرة  الشمال، مما يجعل هذه  مدن 
تهدد أمن واستقرار البلدان املستقبلة، 
املغاربة،  ومنهم  املهاجرون  كان  وإذا 
يتأثرون بجاذبية أوروبا، لقرب املسافة 
الفارقة بني شواطئنا وشواطئ الضفة 
األخرى، فإن القوارب املعدة لنقل هؤالء 
الصنع،  حديثة  أنها  ورغم  املهاجرين، 
بضعة  في  املسافة  قطع  على  ــادرة  وق
تحطمها  العاتية  ــاألمــواج  ف دقــائــق، 
ــذه الــظــاهــرة  وتــحــطــم مــن فــيــهــا، وهـ

تعد  لم  أنها  درجة  إلى  عليها  تعودنا 
يفكر  بات  شبابنا  أن  كما  أحدا،  تزعج 
املبلغ  على  الحصول  أجل  من  ويعمل 
رغم  التجربة،  هــذه  لخوض  املطلوب 
مخاطرها ورغم يقينه أنه يواجه موتا 

شبه محقق.
أن  الــقــراء،  أعزائي  أخفيكم  ال  هنا 
املشاهد التي تبثها محطات التلفزيون 
ألقى  التي  الجثث  عدد  على  وتطلعنا 
مدينتي  شــواطــئ  عــلــى  الــبــحــر  بــهــا 
أصبحت  مــؤخــرا،  وزنــاتــة  املحمدية 
ما  تؤرقني وينتابني حزن عميق على 
آل إليه مصير شبابنا، كما أن العائالت 
التي تقضي ليلها في العراء في انتظار 
ما ستلفظه األمواج من جثت قد يكون 
بينها أحد أبنائها، مشهد يبكيني حيث 
ظاهرة  وهذه  الحناجر،  القلوب  بلغت 
يجب أن نتوقف عندها لندرك األسباب 
التي جعلت هؤالء املواطنني  الحقيقية 
قلعة  من  الكيلومترات  مئات  يقطعون 
املطاف،  نهاية  في  ليصلوا  السراغنة 
بعد أن تم تكديسهم على ظهر شاحنات 
الذي  املحمدية  شاطئ  إلــى  مهترئة، 
يبعد هو اآلخر بـ 350 كلم عن الضفة 

اإلسبانية.
التي  القوية  الدوافع  هي  ما  تــرى، 
هذه  مثل  خــوض  إلــى  باإلنسان  تدفع 
من  الــيــأس  شــك،  وال  إنها  املــغــامــرة؟ 
يكره  ــســان  اإلن تجعل  بئيسة  حــيــاة 
رغم  معيشته،  ظــروف  ويكره  نفسه، 
على  والصبر  املشاق  تحمل  محاولته 
قالته إحدى  ملا  العيش، مصداقا  ضنك 
األمهات وهي تحكي عن ابنها املجهول 
عدة  اجــتــاز  كبدها  فلذة  أن  املصير، 
مباريات لاللتحاق بصفوف الشرطة أو 

تنهمر  والدموع  كالمها  وأنهت  الدرك، 
هلل«،  جابش  مــا  »ولــكــن  عينيها  مــن 
بالدنا  أن  نؤكد  حني  سرا  نفشي  وال 
التي  االجتماعية  الفوارق  من  تعاني 
تجعل الغني يزداد غنى والفقير يزداد 
األنانية  عليه  تطغى  مجتمع  في  فقرا 
اإلسالمي  الدين  تعليمات  فيه  وتنعدم 
))أليس  تعالى:  قوله  في  جــاء  الــذي 
يضمن  أنه  يعني  عبده((،  بكاف  هلل 
له الرزق، ولكن هذا الرزق ال يتوفر إال 
إذا توزعت ثروات البالد بطريقة عادلة، 
بال محسوبية وال زبونية، فالوطن حق 
مواطن  لكل  مكسب  وخيراته  للجميع، 
في بلد يعتمد على التضامن والتكافل 
املثل  علينا  ينطبق  ال  حتى  والتآخي، 
درى  مــا  »شــبــعــان  الــقــائــل:  الشعبي 
املصري  الكاتب  هلل  ورحم  بجيعان«، 
املنفلوطي الذي قال: »لو أعطى الغني 
ما  الطعام  مــن  عنه  فضل  مــا  الفقير 
أملــا«،  وال  سؤما  أحــد  منهما  اشتكي 
وتذكروا أننا أمة أوصى نبيها بسابع 
واألمة  مؤمنون؟  نحن  حقا  فهل  جار، 
اإلسالمية كما جاء في الحديث: ))قال 
وســلــم:  عليه  هلل  صــلــى  هلل  ــول  رسـ
وتراحمهم  توادهم  في  املؤمنني  مثل 
وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 

والحمى((. 
إحداث  على  الحكومة  تعودت  لقد 
في  كارثة  حدثت  كلما  جديد  صندوق 
صندوق  إحداث  في  تفكر  فهل  البالد، 
لتعويض العائالت التي فقدت أبناءها 

عن طريق الغرق؟
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صورة تعرب عن قساوة تنفيذ عقوبة اإلعدام شنقا



تحت  »الــســمــاء  روايـــة  دخلت 
ليلى  املغربية  للكاتبة  أقدامنا« 
على  املنافسة  سباق  باحساين، 
سيتم  التي  العربي  األدب  جائزة 
برسم  بها  املتوجني  عن  اإلعــان 
في  نونبر،   6 يــوم   2019 دورة 
باريس،  في  العربي  العالم  معهد 
ــزة األدب  ــداث جــائ ــ ــم إح وقـــد ت
وهي   ،2013 ــام  ع فــي  الــعــربــي 
التي  الوحيدة  الفرنسية  الجائزة 
في  اإلبداعية  باألعمال  تحتفي 

مجال األدب العربي.
ــال اإلبــداعــيــة  ــم وتــعــكــس األع
التي تم اختيارها للتنافس خال 
الجائزة،  لهذه  السابعة  ــدورة  ال
من  العربي  اإلبــداع  وثــراء  تنوع 
املغرب  من  لكتاب  أعمال  خــال 
والجزائر ومصر ولبنان وسوريا.
تحت  »السماء  روايــة  وتحكي 
ــي صــــدرت عن  ــت ــا«، ال ــنـ ــدامـ أقـ
عن  ميشيل«،  »ألبان  منشورات 
ظروف املرأة في املجتمع املغربي 
مسار شابة  من خال  والفرنسي 
وتتميز  العوملة،  إلى جيل  تنتمي 
على  وتــصــر  ــة  ــوي ق بشخصية 
حياتها  لتعيش  العالم  مواجهة 

كما ينبغي وتحقق أحامها.
التي  الـــروايـــة  وتــعــالــج هـــذه 

في  جزأين،  في  أطوارها  تجري 
املغرب وفرنسا، قضايا جادة من 
والحداثة  التقليد  إشكالية  قبيل 
ــد األصـــولـــي فــي أوروبــــا،  ــ وامل

األخرى  الطابوهات  من  وغيرها 
الكاتبة  خالها  من  تكشف  التي 
ــب غــيــر مــعــروفــة عن  عــن جــوان
الحياة في املجتمعات األوروبية.
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�لكاتبة �ملغربية ليلى باح�ساين تدخل 
�ملناف�سة على جائزة �لأدب �لعربي بفرن�سا

�لكامرون �سيف �سرف �ملعر�ض �ملغاربي 
للكتاب بوجدة

تستضيف وجدة من 9 إلى 13 أكتوبر الجاري، الدورة 
للكتاب،  املغاربي  املعرض  مغاربية«،  »آداب  من  الثالثة 
الذي من املرتقب أن يشارك فيه أزيد من 160 كاتبا و30 
إلى  باإلضافة  وصينيون(،  وفرنسيون،  )مغاربة  ناشرا 

دولة الكامرون، ضيف شرف هذه النسخة.
»اإليــصــال«،  حــول  الـــدورة  هــذه  موضوع  ويتمحور 
والقيم  الــتــراث  إليصال  املثلى  األداة  يعد  فـ»الكتاب 
واملمارسات واإليمان، وهذا ما يمكننا من إيصال مثلنا 

العليا وقناعاتنا لألجبال الاحقة«، حسب املنظمني.
»آداب  فــإن  العملية،  بهذه  الكبير  لاهتمام  ونظرا 

مغاربية« وشركاءها يتمنون بأن ينصب النقاش 
حول هذه األسئلة، وباألخص كيف نحافظ على 
مع  نكيفه  ثم  ذاته،  الوقت  في  ونطوره  التراث 
إكراهات وضغوطات العصر حاضرا ومستقبا، 
ــحــدث الــثــقــافــي الــهــام،  كــمــا يــتــوخــى هـــذا ال
والقلب  العقل  يلتقي  إذ  تقاربا،  يشكل  بــأن 
املغاربيان، الروح والعبقرية اإلفريقية، ويمكن 
الكشف عن الصداقة والخيارات املشتركة من 
التي  واألخــوة  السام  يسوده  مستقبل  أجل 

يجب إيصالها لألجيال القادمة.

الثقافة،  قطاع   / واالتصال  الثقافة  وزارة  الستراتيجية  تفعيا 
الرامية إلى تقريب الكتاب من عموم املواطنني، وحرصا منها على 
للبرنامج  وتنفيذا  القراءة،  فعل  وتكريس  وتشجيع  الكتاب  دعم 
الجهوية  املديرية  تنظم  واإلقليمية،  الجهوية  للمعارض  السنوي 
للثقافة  اإلقليمية  واملديرية  القنيطرة،  سا  الرباط  بجهة  للثقافة 
ــم مــن  ــدعـ ــرة، بـ ــط ــي ــن ــق ــال ب
والخزانات  الكتاب  مديرية 
ــوظــات، وبــتــعــاون  ــحــف وامل
ــس الــجــمــاعــي  ــل ــج ــع امل مـ
ملدينة  اإلقليمي  واملجلس 
سيدي سليمان، والسلطات 
املـــحـــلـــيـــة، وبــمــشــاركــة 
املدني  املجتمع  فعاليات 
العاشرة  الدورة  باإلقليم، 
ــعـــرض الـــجـــهـــوي  ــمـ ــلـ لـ
ــال الــفــتــرة  لــلــكــتــاب، خـ
و14   08 بني  ما  املمتدة 
بساحة   2019 أكــتــوبــر 
ــوالي عــبــد هلل  ــر مـ األمــي

بمدينة سيدي سليمان.
ــارك فـــي هــذه  ــ ــش ــ وي
ــد مــن 25  الــــدورة، أزيـ
النشر  دور  من  عارضا 
واملؤسسات  الوطنية 
تعنى  التي  الحكومية 
بــمــجــال الــكــتــاب والـــقـــراءة، 
فكرية،  نــدوات  يتضمن  ثقافي  برنامج  النسخة  هذه  ويواكب 
املوجهة  األنشطة  من  مجموعة  إلى  باإلضافة  كتب،  وتوقيعات 
الفكر  رواد  من  رائدين  بتكريم  الــدورة  هذه  تتميز  كما  لألطفال، 

باملنطقة. والثقافة 

تكرمي �ل�ساعر عبد �لرفيع 
�جلو�هري بالد�ر �لبي�ساء

في إطار مساهمتها الفعالة في رد االعتبار 
لألغنية الطربية العربية واملغربية األصيلة، 
تستعد جمعية عشاق الطرب األصيل بالدار 
البيضاء، إلحياء حفل موسيقي كبير لتكريم 
الشاعر الكبير عبد الرفيع الجواهري، الذي 
من  املغربية  لألغنية  جديدا  نفسا  أعطى 

خال تعامله مع كبار امللحنني واملطربني.
أكتوبر   14 اإلثنني  يــوم  سيقام  الحفل 
عدد  وسيحضره  الــريــاض،  بقصر   2019
كبير من امللحنني وكتاب الكلمات واملطربني، 
إلى جانب نقاد ومتتبعني للشأن املوسيقي 
ــام،  اإلعـ ــل  وســائ وممثلي 
حــيــث ســـيـــؤدي عــدد 
أجمل  الــفــنــانــني  ــن  م
الــتــي كتب  ــي  ــان األغ
عبد  الشاعر  كلماتها 
الجواهري  الرفيع 
صـــحـــبـــة الـــفـــرقـــة 
للموسيقى  املغربية 

العربية.

»كناوة« يف �مل�سرح �مللكي يف لهاي 

التاسع  في  الهاي  مدينة  تشهد 
الحالي،  أكتوبر  شهر  مــن  عشر 
الثانية  ــدورة  ال فعاليات  انطاق 
تنظمه  الــذي  كناوة  مهرجان  من 
متعدد  الشباب  صــوت  »مؤسسة 
التي  الـــدورة  وهــي  الجنسيات«، 
ستقام على مدار خمسة أيام، وقد 
تم التنسيق مع أهم مسارح مدينة 
هذه  فعاليات  الحــتــضــان  الهـــاي 

الدورة.
وفي هذا السياق، يشهد املسرح 
الهــاي،  فــي  »ســخــاوبــرخ«  امللكي 

أكتوبر   19 ــوم  ي االفــتــتــاح  حفل 
 Samira's فرقة  بتوقيع  الحالي 
من  مزيجا  ستقدم  التي   ،Blues
واألصلية  الجذابة  الروحانيات 
داينان،  سميرة  الفنانة  قبل  من 
واألمازيغية  العربية  الجذور  ذات 
مسرح  يحتضن  فيما  واإلفريقية، 
بتوقيع  الكناوية،  الليلة  »كورزو«، 
كما  نسولي،  مهدي  الفنان  فرقة 
أسماء  الـــدورة،  هــذه  تستضيف 
من  كــنــاوة  موسيقى  فــي  بـــارزة 

خارج املغرب. 



»جنة  ــفــردوس املــوعــود«،  »ال
ــخــاص«  أوروبـــــــا«، بـــلـــدان ال
التي  التسميات  مــن  وغيرها 
مغادرة  في  الراغبون  يطلقها 
التراب الوطني بحثا عن تحسني 
مستواهم االجتماعي، املغادرون 
أو  السرية  الهجرة  عبر  طبعا 
غير الشرعية، رغم أنها بالنسبة 
لــــ»الـــحـــراكـــة« شــرعــيــة ألنــهــا 

ستوفر  بلدان  إلــى  ستوصلهم 
الكريم  العيش  أساليب  كل  لهم 
وتنقذهم من الفقر والبطالة في 
بعد  تتحول،  ما  سرعان  بلدهم، 
»جهنم« أو  إلى  »الحريك«،  فشل 
للذين  بالنسبة  خاصة  جحيم، 
يقضون نحبهم غرقا في عرض 
قبل  الــســواحــل  فــي  أو  البحر 

الوصول إلى الضفة األخرى.
والتهميش،  والبطالة  الفقر 
لسبب  العريض  بالخط  عنوان 
املغاربة  من  كبيرة  أعداد  ركوب 

كما يصطلح  املــوت«  لـــ»قــوارب 
إلى  الوصول  أجــل  من  عليها، 
تغلق  أن  بعد  األخــرى،  الضفة 
السفر  أبــواب  هؤالء  وجوه  في 
ما  وفق  طبعا  قانونية،  بطرق 
يقوله »الحراكة«، وقد بات البحر 
األطلسي  واملــحــيــط  املــتــوســط 
السريني منذ  للمهاجرين  مقبرة 
عقود والزال العاطي يعطي، وقد 
ضحايا  مأساة  الجميع  تتبع 
والــذي  مــؤخــرا،  زناتة  زوديـــاك 
ساهم في إقبار ما يقرب الستني 

ضحية بني موتى ومفقودين، لم 
أقبر  وإنما  فقط،  األجسام  يقبر 
أيضا،  منهم  الــنــاجــني  أحـــام 
الذين بنوا أحامهم في الضفة 
األخــــرى لــلــمــغــرب، أحــامــهــم 
في  تجهض  أن  لها  كتب  التي 
من  املؤلفة  األلــوف  معاناة  ظل 
وانعدام  البطالة  جراء  الشباب 
وجد  إن  وحتى  الشغل،  فــرص 
الشغل فاألجور ال تكفي لتحقيق 
الكريم  العيش  من  األدنى  الحد 
إغناء  معادلة  استئساد  ظل  في 

بلد  في  الفقير  وتفقير  الغني 
الغنى  منحنيات  فيه  تــهــرول 
نحو األعلى بسرعة قياسية في 
السنوات األخيرة، في حني يجد 
أجل  من  يتخبط  نفسه  الفقير 
العميق  واملغرب  اليومي،  قوته 

يغني عن كل مثال.
ترى ما الذي يجعل »الحراكة« 
األم  بلدهم  في  أمل  كل  يفقدون 
وآالم  وآمال  بآمالهم  ويضحون 
الخصوص،  وجه  على  األمهات 
ليركبوا »قوارب املوت« في رحلة 

أشبه ما تكون »انتحارا«؟
وعندما  اآلخــر،  الجانب  وفي 
الغالبية  ــإن  ف الــرحــلــة،  تنجح 
محفوفا  مصيرا  تلقى  العظمى 
دوامــة  فــي  وتتيه  بــاملــخــاطــر، 
التي  الفئة  وأعــنــي  اإلجــــرام، 
تسقط في فخاخ املافيات إذا ما 
علمنا أن الهجرة السرية ليست 
في  االتجار  شبكات  عن  بمنأى 
ــدرات، وقــد  ــخـ الــبــشــر وفـــي املـ
األخــبــار  قــصــاصــات  لنا  تنقل 
ــارا من  ــاء أخــب ــب ــاالت األن ــ ووك

ارتكبها  جرائم  عن  بــرا«  »بــاد 
لذكرها،  الجبني  يندى  مغاربة 
اإلسبانية  الشرطة  إلقاء  آخرها 
مغربي  مــواطــن  على  القبض 
بدفن  قام  بعدما  صديقته  رفقة 
هذا  فهل  حيا!  إسباني  مواطن 
إليه  يسعى  الذي  الفردوس  هو 
كيلومترات  يقطعون مسافة  من 
وهنا  الظام؟  جنح  في  سباحة 
باملثل  ــر  ألذكـ وإنــمــا  أعــمــم،  ال 
الشعبي »اللهم قطران بادي واّل 
كانت  إن  الناس«  بــادات  عسل 

والغرق في  النهايات مأساوية، 
البحر أهون بكثير من الغرق في 
واإلجــرام،  الرذيلة  مستنقعات 
»جنة  ســجــون  ــي  ف ــغــرق  ال أو 
ــا«.. ومــوضــوع واحــد ال  ــ أوروب
وإنما  باملوضوع،  لإلملام  يكفي 
الصورتان  هاتان  استوقفتني 
التي تداولتهما املواقع الخبرية، 
لوالدين ينتظران من املحيط أن 
بعد  ابنيهما  عــن  لهما  يــفــرج 
حادث غرق قارب قرب املحمدية.. 

فرفقا بمثل هؤالء. 
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عقب تفكير عميق وبحث 
أكتب  أن  ــت  ــأي ارت دقــيــق، 
حول التنافس غير الشريف 
في املال والحياة من طرف 
ــان املـــغـــرب،  ــيـ مــعــظــم أعـ
تعالى:  لــقــولــه  مــصــداقــا 
الحياة  أنــمــا  ــوا  ــم ــل ))اع
وزينة  ولهو  لعب  الدنيا 
في  وتكاثر  بينكم  وتفاخر 

األموال واألوالد((.
أنني  الحق  كل  والحق 
وتفصيا  جملة  أشــاطــر 
أراد  »من  البالغة  الحكمة 
أن يعيش في بحبوحة من 
فليكن  الــدائــمــة  الــســعــادة 
طبعا  بيتوتيا«،  إنسانا 
لعله من تحصيل الحاصل، 
في  معافى  أصبح  من  أن 
وله  بــاده  في  وآمنا  بدنه 
ــه، فــكــأنــه ملك  ــوم قـــوت ي

الدنيا بحذافيرها.
تــكــون ردود  ــا  م غــالــبــا 
ينضم  حينما  قوية،  الفعل 
أو  محامي  مضض  على 
طبيب أو مهندس للتشكيلة 
الحكومية، رغم أنه ال صلة 
عاقة  وال  بالسياسة،  لهم 
السياسي،  بالقطاع  لهم 
أستاذ  املثال،  سبيل  وعلى 
كان  ما  الطب  في  جامعي 
محامية  أو  طبيبا،  يوما 
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التي  الــبــيــضــاء،  الــــدار 
تعتبر العاصمة االقتصادية 
على  الستحواذها  للمغرب، 
ــرواج  ــي الـ ــد ف حــصــة األسـ
التجاري والصناعي واملالي 
هذه  عنها  سلخت  للمملكة، 
تلقب  وأصبحت  الصبغة 
)الكحلة(  السوداء  بالدار 
ــك  عــاصــمــة األوســـــاخ، وذل
من  جوها  لتلوث  حــق،  عن 
كثرة حركة السير والجوالن 
املــحــركــات،  ذات  للعربات 
ــذي نــتــج عــنــه ســـواد  ــ والـ
وسواد  البنايات  واجهات 
األرصفة والطرقات.                                                                                                                                     
يختزل  ال  اللقب  هــذا  إن 
فــي هــذا الــوضــع فــقــط، بل 
ــدة ظــواهــر  ــع ــجــاز ل هـــو م
جــعــلــت الــســكــن والــحــيــاة 
وساكنتها  تــطــاق،  ال  بها 
معها.                                                                                                                                يــومــي  صـــراع  ــي  ف
الـــــدار  ــاء  ــ ــي ــ أح ــل  ــ ج إن 
األحياء  باستثناء  البيضاء، 
أرصفتها  جـــدا،  ــة  ــي ــراق ال
ووسخة،  ومكسرة  مهلهلة 
التجارية  األحياء  وأرصفة 
ملكها  على  مستولى  منها 
الباعة  طرف  من  العمومي 
ــك عن  ــي ــاه املــتــجــولــني، ن
املجرورة  العربات  أصحاب 
ناحية،  كــل  فــي  املــتــواجــدة 
فــضــاءات  منها  جعل  مما 
والصخب،  الفوضى  تعمها 
متاشية  شبه  وبناياتها 
وفــي  الــتــرمــيــم،  ينقصها 
ينقصها  ــوال  األحــ أحــســن 
العهد  حــديــث  طـــاء  فــقــط 
يصبغ عليها طابع النظافة،                                                                                 

ومن الناحية املعمارية، نجد 
بعض املصانع مازالت تقبع 
بالسكان،  آهلة  مناطق  في 
الحرفية،  املحات  عن  أمــا 
كــالــلــحــامــة والــــحــــدادة 
والـــنـــجـــارة، فــنــجــدهــا في 
في  العمارات،  معظم  أسفل 
الساكنة،  مع  متنافر  جوار 
كما أننا نجد أحياء بكاملها 
يستحسن  مزرية،  حالة  في 
لفائدة سواء جمالية املدينة 
معمريها،  وهــدوء  راحــة  أو 
حدائق  وتهيئة  ترحيلهم 
درب  كحي  محلها،  عمومية 
غلف بجوطيته وحي املدينة 
القديمة ودرب الكبير مثا.. 
تكون متنفسا للجوار.                                              
وفــــــي هــــــذا اإلطــــــــار، 
فــإنــه يــجــدر بــالــســلــطــات 
تــحــث  أن  املـــخـــتـــصـــة، 
املهملة  البنايات  أصحاب 
مواكبتها  على  املتآكلة  أو 

أو  والتقدم،  العصر  لــروح 
بــذلــك.                                                                                                   ســيــقــوم  ملــن  بيعها 
ــنــقــل  ــا بـــخـــصـــوص ال ــ أمـ
ــحــافــات  ــال الــعــمــومــي، ف
تشكل وصمة عار في سجل 
خــردة  باعتبارها  املدينة، 
ــي،  ــ اآلدم لــنــقــل  مخصصة 
ــات من  ــســي ووجـــــود طــاك
ــاذج ســيــارات ســنــوات  ــم ن
فرجة  يـــــعــد  الــثــمــانــيــنــات 
وأضحوكة للسياح.                                                         
وعـــــن األزبـــــــــال، فــهــي 
األمكنة  ــل  ك ــي  ف منتشرة 
ــاع، يـــســـاهـــم فــي  ــ ــق ــ ــب ــ وال
ــك انـــعـــدام الــقــمــامــات  ــ ذل
الـــعـــمـــومـــيـــة املــلــتــصــقــة 
أما  الكهربائية،  باألعمدة 
صمت  فقد  الضوضاء،  عن 
األعصاب،  وأرهقت  األذان 
املرتبطة  تلك  منها  خاصة 
النارية  الدراجات  بأصحاب 
كاتم  أو  ــادم  ــ ع املــعــطــوب 

استعمال  أو  بها  الصوت 
ــارات  ــ ــي ــ ــس ــ ــاب ال ــ ــحـ ــ أصـ
وذلك  الصوتية،  للمنبهات 
على مرأى ومسمع من رجال 
يحركون  ال  الذين  الشرطة 
دام ذلك ال يزعج  ساكنا، ما 

والي األمن. 
ظاهرة أخرى تثير التذمر 
ــم،  واألل والتقزز  والغضب 
عقليا  املختلني  تسكع  وهي 
ــوارع،  ــشـ ــه أطـــفـــال الـ ــي وت
ــح يــــازم  ــ ــب والــــــــذي أصــ
للمدينة.                                                                                                                   النمطية  الصورة 
الـــبـــيـــضـــاء  ــان  ــ ــك ــ س إن 
تفعل  ــاذا  ــ م ــون:  ــســاءل ــت ي
وعلى  العمومية  السلطة 
وكذا  الجهة،  والــي  رأسها 
املنتخبة  املحلية  السلطة 
ــدة  ــعــم ــى رأســـهـــا ال ــلـ وعـ
ومجلس املدينة من أجل حل 
وتحسني  املــعــضــات  هــذه 
ظروف عيشهم بامللموس؟  

من �شيحمي اأطفال ال�شوارع؟

»احلريك« ولعنة »الفردو�س املوعود«

 نجيبة بزاد بناني 

 ذ. هابي حكيم

  علي العلوي

منـا ف�سة  
جميلة حلبيغري  �شريفة

شعارات متعددة، مناظرات وطنية، 
شهرية  اجتماعات  مختلفة،  نــدوات 
برامج  عاملية،  مؤتمرات  وسنوية، 
 20 بيوم  واالحتفال  وتلفزية،  إذاعية 
ومع  للطفل..  العاملي  اليوم  نونبر، 
كل ذلك، يعيش عدد كبير من األطفال 

عيشة ال يحسدون عليها.
ــوارع،  ــشــ ــ ــبــوهــم بـــأطـــفـــال ال ــق ل
إلى  مكان  وفي  يوم  كل  ويتعرضون 
كثير من األخطار ويعيشون املعاناة، 
منهم  االقــتــراب  على  يجرؤ  أحــد  وال 
وكأنهم  معهم  التحدث  فــي  ويفكر 

حيوانات مرضى بالطاعون.
ــال يــتــامــى، فــقــراء، ال  إنــهــم أطــف
الخطيئة  أطفال  لهم،  قوة  وال  حول 
والدعارة، واالغتصاب، متخلى عنهم، 
من  منحدرون  القروية  الهجرة  أبناء 
عائات جد فقيرة، مرشحون للهجرة 
بعد، تاميذ مشاغبون،  فيما  السرية 
من  ــطــرودون  م فيهم،  مــرغــوب  غير 
مئات،  وهناك  التعليمية،  املؤسسات 
دور  في  يعيشون  األطــفــال  آالف  بل 
األيتام ورأوا النور في دور الصفيح، 
كلهم يرسمون عامات استفهام حول 
»لقطاء«  إنهم  ومستقبلهم،  مصيرهم 
في مجتمع يخلو من الرأفة والرحمة، 
الــظــروف  ظلمتهم  ــاء  ــري أب ضحايا 
القاسية التي عاشتها أسرهم، فكثير 
من الرضع عثر عليهم وسط البنايات 
داخــل  النفايات،  وســط  املــهــجــورة، 
الغابات، تحت األشجار، على مداخل 
وكل  املستشفيات...  في  أو  العمارات 
تختلف  خاصة  قصة  له  منهم  واحد 

عن اآلخر.
مــؤســســات،  هــنــاك  أن  حــقــيــقــة 
وعددها ليس بالقليل، تهتم باألطفال 
برعايتهم،  وتتكفل  عنهم،  املتخلى 
لكن ولألسف، تجد نفسها عاجزة عن 
تأمني مستقبلهم، ليجدوا أنفسهم في 

آخر املطاف، في الشوارع.
مصير  مـــا  املــــــرء:  ــاءل  ــسـ ــتـ ويـ
احتضنتهم  الذين  والشبان  الفتيات 

لحمايتهم  االجتماعية  املؤسسات 
الشوارع ومن  من املرض واملوت في 

أيادي املجرمني، ولكن ملدة معينة؟
أهمية  ذات  أخــرى  مشكلة  وتأتي 
ــراف  ــرى، أال وهـــي تــأمــني االعــت ــب ك
بشرعية وجود هؤالء في املجتمع من 
فاعلني  عساهم  فماذا  القضاء،  طرف 
أن  املستقبل  في  منهم  يطلب  عندما 
وهويتهم؟  الثبوتية  وثائقهم  يبرزوا 

مشكلة خطيرة على املدى البعيد.
فهل املجتمع يعترف بهم ويمنحهم 
أهاليهم  بهم  ألــقــى  بعدما  الهوية 
في  عنهم  وتــخــلــوا  الـــشـــوارع  ــي  ف

املستشفيات؟ 
التذكير  بد من  ال  ذلك،  عاوة على 
وهو  حقوقه  من  حــرم  فمن  بأمرهم، 
صغير،  يكبر وفي قلبه ضغينة سلبية 
يتصرف  وقــد  املجتمع،  على  وحقد 
على نحو غير الئق )العنف، الشغب، 
االنتقام،  اإلجرام،  السرقة،  التخريب، 

النصب واالحتيال...(. 
التمدرس،  سن  في  أطفال  وهناك 
الظروف  اضطرتهم  وقــد  يشتغلون 
لتأمني  سعيا  العمل  ــى  إل الصعبة 
تشكل  حرفا  يمارسون  العيش،  لقمة 
لصحتهم  تهديدا  األحيان  بعض  في 
ــن  وخــطــرا عــلــى حــيــاتــهــم، وآخــري
ــي املــقــاهــي،  يــتــعــاطــون الــتــســول ف
وبجانب  واألبــنــاك،  املخبزات  وأمــام 
إال  ينالون  وال  الضوئية،  اإلشــارات 
بعض  وفي  واإلهانة،  والشتم  السب 
والطرد..  والعنف  الضرب  األحيان 
فإلى متى سيظل هؤالء األطفال على 
بمشاكلهم  سيهتم  ومن  الحال؟  هذه 

ويدبر شؤونهم؟
عالم  في  الضائعة  الطفولة  إنها 
وقد  الشفقة،  وال  الرحمة  يعرف  ال 
أن  واألوصــيــاء  املسؤولني  على  بات 
يحكموا  وأن  الفئة،  بهذه  يهتموا 
بأقصى العقوبات على كل من سولت 
له نفسه االعتداء على األطفال األبرياء 

املحرومني من جميع حقوقهم.

يوما  كانت  ما  الفاحة  في 
ــة، عــمــا بــاملــقــولــة  فـــاحـ
»الــشــخــص املــنــاســب في 
املـــكـــان املـــنـــاســـب«، وفــي 
نـــظـــري، هـــذا غــيــر جــدي 
لدرجة  العبث  من  وضــرب 
عيب العيوب في االستوزار 
بدون برامج ترتكز بتدقيق 
مهيكلة  ــع  ــاري ــش م ــى  عــل
اليابان،  ــة  دول ــرار  غ على 
بناء  ــوزراء  ــ ال تعني  التي 
استراتيجية  حقائب  على 
أرض  ــى  ــل ع يــطــبــقــونــهــا 
إذ  للمغرب،  خافا  الواقع، 
الـــوزراء  هــؤالء  معظم  أن 
لتراكم  الفرصة  يغتنمون 
األبناك  في  املال  وتكديس 
قبل إعفائهم من املسؤولية، 
وهذه املنافسة غير شريفة 
تضر بالباد والعباد، عما 
باملقولة: »بني وعلي وسير 

وخلي«.
مع علم اليقني، في الوقت 
الذي تتحدث فيه الصحف 
املغربية عن اشتغال رئيس 
الــســيــد سعد  الــحــكــومــة 
إعداد  في  العثماني  الدين 
القادرة  الحكومة  تشكيلة 
بعد  ما  مرحلة  تدبير  على 
الــفــتــور الـــذي خــيــم على 
مرأى  على  العزيز  املغرب 

ومسمع الجميع.
تكون  أن  األوان  آن  لذا، 
نطاق  في  شريفة  املنافسة 

الغيرة على الوطن.

تبا لهذا الزمان الذي جعلهما ينتظران الذي يأتي جثة هامدة أو ربما لن يأتي..
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املغربية  العرب،  جمال  ملكة  أصبحت 
شروق الشلواطي، الوجه اإلعالني ملاركة 
بقيادة  »البخور«،  في  متخصصة  عاملية 

نخبة من التقنيني العرب واألجانب.
من  فرنسا  إلى  الشلواطي  وسافرت 
أجل تصوير اإلعالن الفوتوغرافي للحملة 
ظهرت  حيث  باملنتج،  الخاصة  الدعائية 
في  وأبدعت  وعصرية،  مختلفة  بأشكال 
صياغة شكل املرأة العصرية، ويبدو أنها 
زوجها  من  طالقها  أزمــة  تتجاوز  بــدأت 
العراقي السابق، خصوصا بعد إقدامها 

على الخطوة واستئنافها العمل.
الشلواطي  شـــروق  أن  ــى  إل ويــشــار 
على  حساباتها  عبر  مــؤخــرا،  كشفت 
مواقع التواصل االجتماعي، »أنها نادمة 
مغربي«،  شــاب  مــن  زواجــهــا  عــدم  على 
إجابة عن سؤال إحدى متابعاتها، التي 
من  من شاب  زواجها  عدم  على  عاتبتها 

نفس جنسيتها.

بعد طالقها.. �ضروق 
ال�شلواطي نادمة على عدم 

زواجها من �شاب مغربي

فيلم »وليلي« يدخل الربملان بتهمة 
اإل�شاق »الدعارة« مبدينة احلاجب

»�شالم«.. 
ل�ضعد ملجرد

»وليلي«  فيلم  أثـــار 
ــرج فــــــوزي  ــ ــخ ــ ــم ــ ــل ــ ل
عرضه  بعد  بنسعيدي، 
ــاة الــثــانــيــة،  ــن ــق فــي ال
فاعلني  واستياء  غضب 
ــني بــمــديــنــة  ــوي ــع ــم ج

وهو  الحاجب، 
الــذي  الغضب 
وصــل إلــى قبة 
بسبب  البرملان، 
إلــصــاق صــورة 
الدعارة باملدينة.

النائب  ووجه 
عن  الــبــرملــانــي 
ــة  ــدال ــع ــزب ال ــ ح
خالد  والتنمية، 
سؤاال  البوقرعي، 
إلى محمد األعرج، 
ــة  ــاف ــق ــث وزيــــــر ال
بسبب  واالتصال، 
قال  ــذي  ال الفيلم، 

إلى مدينة  »يسيء«  إنه 
الــحــاجــب ويــتــضــمــن 
مطالبا  »بذيئا«،  كالما 
ــؤول الــحــكــومــي  ــسـ املـ
بفتح  ــر  ــذكـ الـ ســالــف 
ــل فــي  ــامـ ــيــق شـ ــحــق ت

املوضوع.

الـــنـــائـــب  وأورد 
السؤال  فــي  البرملاني 
الذي وجهه إلى الوزير 
»الــفــيــلــم  أن  األعـــــرج، 
بالغة  إســــاءة  يــحــمــل 

مدينة  ــى  إل

الحاجب وأهلها، والتي 
عانت من إلصاق صورة 
من  لعقود  بها  نمطية 
الزمن تجاوزها أبناؤها 
بنضال مرير لتحريرها 
أبت  ــم  دوزي لكن  منها، 
جروحا  تحيي  أن  إال 

قديمة«.
وتضمن فيلم »وليلي« 
بغيتيه  »فـــني  عـــبـــارة 
في  مقصر  راه  يمشي 

وهو  الحاجب«، 

ــره فــاعــلــون  ــب ــت ــا اع مـ
جــمــعــويــون بــاملــديــنــة 
على  ــنــطــوي  ي ذاتـــهـــا 
ــى املــديــنــة،  إســــاءة إلـ
هــذه  وأن  خــصــوصــا 
الــــصــــورة الــنــمــطــيــة 
لصيقة بها وتسيء إلى 

أهلها.

املغربية  املغنية  اختيار  تــم 
في  للمشاركة  فحصي  سكينة 
قرطاج  أليــام  الرسمية  املسابقة 
السادسة  دورتها  في  املوسيقية، 
التي تدور فعالياتها خالل الفترة 

من 11 إلى 18 أكتوبر الجاري.
مغنية  هي  فحصي،  وسكينة 
عصامية  وملحنة  أغاني  ومؤلفة 
بدأت مغامرتها املوسيقية في دار 
مسقط  الجديدة،  بمدينة  الشباب 
تجربتها  تتطور  أن  قبل  رأسها، 
ــيــصــبــح لــهــا صــيــت دولــــي،  ل
مستوى  الشابة  الفنانة  وبلغت 
موسيقية  مدونة  بفضل  مرموقا 
موسيقات  تحمل  فسيفسائية 
العالم مع حضور بصمة مغربية 
الفنانة  هذه  موسيقى  من  تجعل 

ذات طابع متفرد.
املغربية  األغنية  ستكون  كما 

فقرة  ضمن  أيضا  حاضرة 
للجميع«  »قــرطــاج  ــام  أي

مـــن خــــالل أســمــاء 
ومجموعة  حمزاوي 

جزءا  تعد  التي  تامبوكتو  بنات 
مــن مــوجــة جــديــدة أخـــذت على 

عاتقها تحديث موسيقى كناوة.
السادسة  الـــدورة  وستشهد 
التي  املوسيقية،  قــرطــاج  أليــام 

باملوسيقى  وإبــداعــهــا تحتفي 
تقديم  وثرائها، 

عــــــــــــروض 
فـــرقـــة   33
مــوســيــقــيــة 

 14 ــن  مـ
بلدا.

الفنانة املغربية �شكينة فح�شي ت�شارك
 يف اأيام قرطاج 

احل�شارة املغربية يف العا�شمة ال�شيلية
ســيــكــون املـــغـــرب ضــيــف شــرف 
الــدولــي  للمعرض   39 الـــ  ــدورة  ــ ال
ما  الفترة  في  سينعقد  الذي  للكتاب 
بني 04 و08 دجنبر املقبل بالعاصمة 

الشيلية سانتياغو.
ــد الــعــربــي  ــل ــب ــو ال واملـــغـــرب هـ
الذي  الوحيد  واإلفريقي  واإلسالمي 
يشارك في هذه الفعالية منذ سنوات، 
بشكل  تهيئته  تمت  رواق  خالل  من 
وسيعرض  الــشــرف،  لضيف  خــاص 
املعرض،  ــري  زائ على  الفضاء  هــذا 
مجموعة من األنشطة الثقافية الغنية 

واملتنوعة.
خالل هذا املعرض، الذي يحتضنه 
»إيستاسيون  الثقافي املرموق  املركز 
العاصمة  وســط  الواقع  مابوتشو« 

الشيلية والذي تشارك فيه العديد من 
البلدان، سيتم تكريم الثقافة العريقة 
إذ سيشمل  للمملكة،  الغنية  واآلداب 
ــدورة تــقــديــم وتــوقــيــع  ــ بــرنــامــج الـ
ومناقشات  لقاءات  وتنظيم  مؤلفات، 
مع عدد من الكتاب، وموائد مستديرة 
موسيقية،  وأمسيات  موضوعاتية، 
عن  فضال  وثائقية،  أفــالم  وعــرض 
العديد من األنشطة الثقافية األخرى 

املوجهة للشباب واألطفال.
للكتاب  الدولي  املعرض  ويعتبر 
لــســانــتــيــاغــو مـــن ضــمــن كــبــريــات 
ــرات الــثــقــافــيــة بــأمــريــكــا  ــاه ــظ ــت ال
املغربي،  الــرواق  ويشكل  الالتينية، 
الذي أقيم في إطار الدورات األخيرة 
الثقافي  املركز  عمل  بفضل  للمعرض 

الحضارات  لحوار  السادس  محمد 
بالشيلي،  اململكة  وسفارة  بكوكيمبو 
الشيلي  الـــقـــارئ  لــتــقــريــب  فــضــاء 
من  الالتينية  أمريكا  مــن  ــراء  ــق وال
وأيضا  املغربية،  والحضارة  الثقافة 
والتبادل  الــتــواصــل  جسور  لخلق 
بني الثقافات، حيث سبق أن عرضت 
الدورات  في  املغربية  اململكة  برواق 
العديد  الثقافي،  املوعد  لهذا  األخيرة 
اإلسبانية  والترجمات  املؤلفات  من 
عن  فضال  بــارزيــن،  مغاربة  لكتاب 
الثقافي  املركز  منشورات  من  العديد 
الحضارات،  لحوار  السادس  محمد 
وتــعــالــج هـــذه األعـــمـــال الــجــوانــب 
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 

للحضارة املغربية.

ــدل نـــجـــم الـــبـــوب  ــ ــ أس
املـــغـــربـــي، ســعــد ملــجــرد، 
الستار عن تفاصيل تخص 
يستعد  الــذي  الفني  عمله 

لطرحه في الفترة املقبلة.
ــرد عــن  ــ ــج ــ ــف مل ــشــ ــ وك
الجديدة  أغنيته  عــنــوان 
ــا اســم  ــه ــار ل ــتـ الـــتـــي اخـ
»سالم«، في منشور له على 
بتطبيق  الخاصة  صفحته 
»إنستغرام«، أرفقه بصورة 
كليب  فيديو  من  أنها  يبدو 
أنها  ــح  مل الــتــي  األغــنــيــة، 
مختلف  بمستوى  ستكون 

عما سبق من أعماله.
يلقبه  كما  »ملعلم«  وظهر 
يمتطي  ــو  وهـ جــمــهــوره، 

صــهــوة حــصــان، ويــرتــدي 
لباسا تقليديا مغربيا عبارة 
األسود،  باللون  سلهام  عن 
في  سيعتمد  أنــه  يبدو  إذ 
الجديد على مقومات  عمله 

من التراث املغربي.
ــد ملــجــرد  وســـجـــل ســع
عودة بارزة للساحة الفنية، 
بـعـد مجموعة من األعمال 
الـفـنـيـة الـتـي طـرحـها في 
من  انطالقا  متقارب،  وقت 
بعنوان  »سينغل«  أغنية 
أغنية  تلتها  »نــجــيــبــك«، 
رمضان  رفقة محمد  »ديو« 
بـــــعـــــنـــــوان »إنـــــــســـاي«، 
أعماله  آخــر  ــى  إل وصــوال 

»يخليك ليلي«.

مع  موعد  على  البيضاوي  الجمهور  سيكون 
فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء 
أكتوبر   25 ــى  إل  18 مــن  وذلــك  العربي،  للفيلم 
الجاري، حيث ستعرف هذه الدورة إضافة األفالم 

كل  في  مــــن املــســابــقــة القصيرة 
وفقرة  الرسمية 
الـــبـــانـــورامـــا، 
ــب  ــانـ إلـــــــى جـ
الروائية  األفالم 
في  ــة،  ــل ــطــوي ال
تطمح  خــطــوة 
ــع  ــ ــي ــ ــوس ــ ــت ــ ل
نــــشــــاطــــات 
ــان  ــ ــرج ــ ــه ــ امل
واالنـــفـــتـــاح 
الشباب  على 
بقوة  الــقــادم 
فـــي املــشــهــد 

السينمائي 
العربي.

ــدم  ــ ــق ــ وت
للمشاركة 

في الدورة الثانية 
من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، 198 

فيلما، بني الطويل والقصير، من 19 دولة عربية، 
من إنتاج عامي 2018 و2019، تسجلوا عبر املوقع 
املهرجان  انتشار  يؤكد  وهذا  للمهرجان،  الرسمي 
وهو  العربي،  املستوى  على  االحترافية  وسمعته 
في بداية تواجده على خارطة التظاهرات العربية.



تحكي بعض األساطير بأن ))العلم واملال والجاه والشرف 
والجامعات،  الكليات  إلى  ذاهب  إنني  العلم:  فقال  التقوا 
الجاه:  وقال  والقصور،  األبناك  إلى  ذاهب  إني  املال:  وقال 
إني ذاهب إلى املحاكم والوزارات والدواوين، فقال الشرف: 
تزحزحت  إذا  فأنا  مكان،  أي  إلى  الذهاب  أستطيع  ال  إنني 
عن مكاني ذهبت بنفسي وال أستطيع الرجوع، لذلك سأمكث 
أينما وجدتموني، ومن أرادني منكم فليرجع إلي بعد علمه 

وغناه وجاهه وسوف يجدني((.
هذه  شهدتها  كبيرة  بأحداث  مليء  الكلية  هــذه  تاريخ 
الكلية عام ولوجها واختيارها من طرفنا كمجموعة من طلبة 
باكالوريا 1974، وتدفق عدد هائل منهم عليها في الوقت الذي 
»الساتيام«،  بمحطة  التاريخية  البناية  في  أقسامها  ضاقت 
»ميرابو«،  بساحة  احتضانهم  في  عنها  املسؤولون  فابتكر 
في القاعة السفلية الكبيرة املحادية ملحكمة االستئناف اليوم 
بشارع الجيش امللكي، غير أن األمر كان يصعب عندما يلتقي 
طلبة القانون والعلوم السياسية في حصة واحدة، خصوصا 
»ميرابو«، وتم  في السنة األولى، فتضيق حتى قاعة ساحة 
واملدخل  الدستوري  القانون  في  خصوصا  الحصص  نقل 
لدراسة القانون واالقتصاد السياسي للكنيسة الكائنة بشارع 
الراشيدي، وكان سهال على الطلبة التنقل راجلني من محطة 
محمد  شــارع  ألن  الكنيسة،  إلى  »ميرابو«  إلى  »الساتيام« 
الخامس كان نزهة لهم، كما أن حديقة جامعة الدول العربية 
وخضرة  الباسقة  بأشجاره  طبيعيا  ومتنفسا  فضاء  كانت 
ترخي  كانت  التي  الجميلة  وللرومانسية  الداكنة  عشبه 
ظاللها عليهم وهم يشرحون في قصائد جميل بثينة وكثير 
عزة وعباس األحنف وشوقي وحافظ واملتنبي، األبيات التي 
ظالل  تحت  آنذاك  يغامرن  كن  اللواتي  الطالبات  مع  تهمهم 
معهن  غذاءهم  ويقتسمون  متفرقة  مجموعات  في  األشجار 
الحديقة  هذه  مرتادي فضاء  من  األجانب  أعني بعض  تحت 
البيضاوية األنيقة آنذاك واملحروسة من طرف حراس بلديني 
مختصني جعلوا منها باقات ورود متفرقة، وكان عامل إقليم 
سبعينات  في  للعدل  وزيرا  يصبح  أن  قبل  البيضاء،  الدار 
الشرطة  قائد  بمعية  شخصيا  بها  يتجول  املاضي،  القرن 
السادسة  الساعة  من  ابتداء  بلمراح،  الكولونيل  الشهير، 
صباحا، ويقومان بجولة صباحية ومسائية على ربوع الدار 
هذا  استطاع  وقد  ساكنتها،  أمن  على  لالطمئنان  البيضاء 
إما  بها  يقوم  كان  والتي  املدينة  في  بفضل جوالته  العامل، 
بواسطة دراجة نارية كان مولع الركوب عليها، أو عبر سيارة 
تخص  وفــاذة  شــاذة  كل  على  يتعرف  أن  صغيرة،  مصلحة 
أسرارها وأجواء األمن العام بها، ولم يكن محتاجا ألي تقرير 
مخابراتي التخاذ القرارات العاجلة في ترتيب أمورها وتفقد 
مصالح السلطة واألمن التابعة لترابها الشاسع والتي كانت 
في أوج انطالقها االقتصادي والعمراني والتجاري لتصبح 
على  ضاقت  والتي  القاهرة،  واملدينة  املخيف  القطب  ذلكم 
ساكنتها وعلى من غزاها من مختلف أنحاء الوطن واملعمور 
من أجل العيش بها الذي نتج عن ذلك التدافع تقوية عمرانها، 
ولوال ذلك الدفاع لفسدت أرضها، فكان من شأن دفاع الناس 
فيها وتدافعهم إليجاد مكان في مدارسها وكلياتها وأحيائها، 
ازدهار وغنى سريع لم يكن يخطر على بال ساكنتها األصلية، 
كما نتج عنه مع األسف الشديد، فقر مدقع لبعض من هاجروا 
أحيائها  في  واستقروا  القريبة  والقرى  البوادي  من  إليها 
وطرح  االجتماعية،  تحسن وضعيتهم  أمل  على  القصديرية 
ذلكم التدافع والتناقض في االستغناء، مشاكل عديدة للدولة 
من  املاليني  هذه  لتسيير  الضرورية  املؤسسات  تبني  وهي 
الجريمة  وتحارب  بيد  التحتية  البنية  واستكمال  السكان 
وتحاول إيجاد سكن الئق في مستوى الطبقات التي هاجرت 
والتطبيب  التعليم  خدمات  في  وحقها  أخــرى،  بيد  إليها 
حديقة  مثل  فــضــاءات  في  النفس  عن  والترويح  والتنقل 
مردوخ  عرصة  أو  الزرقطوني  عرصة  أو  العربية  الجامعة 
أو عرصة بلفدير أو عرصة البلدية قبالة املحكمة االبتدائية 
الوحيدة  املتنفسات  وهي  الذئاب،  عني  عرصة  أو  والعمالة 
التنقل  الكليات والثانويات  التي كان يحلو لطلبة وطالبات 
أضوائها  تحت  دروسهم  ومراجعة  وأمــان  أمن  بكل  فيها 
وفي ممراتها، وأيضا ممارسة رياضة املشي حاملني كتبهم 
بعض  في  توجت  بريئة  غرامية  عالقات  ونسج  وكراساتهم 
فوق  العصافير  كانت  خطبة  أو  زواج  بمشروع  األحيان 
أشجارها شاهدة على عقودها قبل التوثيق، ولعل لعدد من 
أذكر  والتوثيق،  بالكتابة  جديرة  ذكريات  والطالبات  الطلبة 
منهم األساتذة بلمليح ويوسف علوات ومصطفى محاسني 
وحسن العلوي وزليجي عبد الرحيم وعبد الرحيم مريد وعبد 
وغيرهم  محمد  وخليل  وفرشادو  ونيسابوري  فنيري  الحق 
ممن ال تذكرهم ذاكرتي، إال أن األمر صعب على الجميع، ملا 
1978 إلى طريق الجديدة، أي   -  77 تم االنتقال في موسم 
الكيلومتر 9 أو ضيعة الحفاري، وكانت وسائل النقل العتيقة 
أقسام  وكانت  الطلبة،  لهؤالء  الهائلة  األعداد  بتنقل  تفي  ال 
الكلية عبارة عن مدرجات تفتقر ألدنى أساليب راحة الطلبة 

دون مطاعم وال ممرات وال تنظيم إداري محكم .
وكان مدار املعاريف درب غلف، هو انطالق حافالت الكلية، 
والرجوع،  االنطالق  ساعات  في  مداه  يبلغ  التزاحم  وكان 
يسبق  وربما  »األتوستوب«  يفضل  كان  البعض  أن  لدرجة 
الحافلة، كما أن ذلك االكتظاظ كان يوحي في بعض األحيان 
الرجاء  أو  ــوداد  ال مشجعي  جماهير  تنقل  الحافالت  بأن 
الفريقني على خط  البيضاوي، خصوصا وأن مالعب هذين 

كلية الحقوق.

لنور الدين الرياحي
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يتبع

لوحات الفنان نعيم ا�سماعو بالكولف 
امللكي دار ال�سالم

فا�س تفقد اأحد اأقطابها 
املرحوم اأبوبكر بنمو�سى

معر�س ب�سف�ساون يحكي تاريخ الأكيا�س البال�ستيكية

الفنانة ليلى الرباق تعتزل الغناء 
بعد و�سفه بالعامل املت�سخ

قررت الفنانة ليلى البراق اعتزال 
تدوينة  فــي  قــالــت  حيث  الــغــنــاء، 
التواصلي:  املــوقــع  على  بحائطها 
»لقد تأكدت أن مكاني ال يوجد في هذا 
باملنافقني  املليء  املتسخ،  الفني  الوسط 
الذين يصطادون في املياه العكرة ويدمرون 
هذا  في  الفتنة  ويزرعون  جميل  هو  ما  كل 
العالم الوهمي«، وأضافت: »نعم إنني أعترف 
كبير  باندفاع  وتكلمت  األلفاظ  خانتني  أنها 
ألنني أحسست بالظلم وعانيت من األلم الذي 
تسببت به ألمي وألسرتي التي كانت تتمنى 
آمنت  والتي  الفن  نجوم  من  نجمة  أكون  أن 

بموهبتي منذ البداية«.
كما زادت عبر هذه التدوينة »إنني أعترف 
بالرغم من أنني حاصلة على دكتوراه فإنني 
ساذجة كطفلة صغيرة وال أعرف أن أدافع 
الكثير  قلبي  لكني أحمل في  عن حقوقي 

من الحب والطيبة وليس في قلبي حقد تجاه 
أسامحه«،  فإنني  يوما،  ظلمني  ولــو  أحــد 
مضيفة »اليوم تأكدت أنه البد لي أن أبتعد عن 
هذا امليدان الفوضاوي، ألن قلبي ليس حمال 
للسب والقذف وللشر، وهذا ليس ضعفا مني، 
ولكن احتراما ورأفة بأسرتي التي تحملتني 
وأنا  لكرامتي  أيضا  وحفظا  طفولتي  منذ 
ما  يوما  تعرف  سوف  الحقيقة  بأن  متأكدة 
وختمت  يرجع ألصحابه«،  الحق سوف  وأن 
كالمها بالقول: »لن أقول أنني سوف أعتزل 
ألنها كلمة ال تليق إال بالفنانني الذين أعطوا 
وعــدم  النسيان  جــزاؤهــم  كــان  لكن  الكثير 
االعتراف بهم وأنا لم أعط إال القليل القليل، 
أن  عسى  جــدا..  كبيرة  كانت  أحالمي  ولكن 
أكبر  لكم ولعل هذا  تكرهوا شيئا وهو خير 
أن  ابنتي،  ولصالح  لصالحي  سأفعله  خير 

أعيش بعيدا عن الضغوطات«.

يتألق املحامي الفنان نعيم اشماعو 
مسار  عن  غياب  وفي  كعادته،  الفهري 
الضجة الفنية الرائجة، بعرض لوحاته 
موضوعاتها،  في  واملنفردة  املميزة 
بالرباط  امللكي  بالكولف  جديد،  ومن 
رمزية  عمالقة  لوحة  تتوسطها  حاليا، 
تحمل  لشجرة  واحد  آن  في  وتعبيرية 

معها فرجة هاته املرة من قلب الكولف، 
قرن  نصف  عن  يزيد  باملكان  تواجدها 
من الزمن في محاولة منه لربط املاضي 
مغزاها  في  تشابه  وهــي  بالحاضر، 
السابق  الشهيرة  السداسية  لوحته 
ملك  واقتناها  بها  أعجب  عرضها، 

البحرين من الكولف نفسه.

أبوبكر  الفقيد  هلل،  رحمة  ــى  إل انتقل 
بتعازيها  تتقدم  ــوع«  و»األســب بنموسى، 
بادو  عتيقة  السيدة  حرمه  إلــى  الصادقة 
وبناته سلمى وأمينة وعفيفة وملياء وولده 
أن  هلل  من  راجية  بنموسى،  محمد  سيدي 

يسكنه فسيح جناته.
 إنا للـه وإنا إليه راجعون.

وباقي  الحرة«  »السيدة  رواق  يحتضن 
األثرية  بالقصبة  املــجــاورة  الــفــضــاءات 
يضم  فريدا  معرضا  شفشاون،  بمدينة 
إلى  بدايتها  من  البالستيكية  األكــيــاس 

نهايتها.
الجمعة  يــوم  انطلق  ــذي  الـ املــعــرض 
عشر  الثالث  غاية  إلى  ويستمر  املاضية 
»بّيا«  السيدة  تنظمه  الجاري،  الشهر  من 
يقيمان  أجنبيان  )وهما  »كالي«  وزوجها 
الثقافي،  املركز  مع  بتنسيق  بشفشاون(، 
ويضم مئات األكياس البالستيكية العاملية 

التي  واألشــكــال  األحــجــام  مختلف  مــن 
استغرق جمعها 40 سنة.

وتــأتــي مــبــادرة وفــكــرة هــذا املعرض، 
البالستيكية  لألكياس  التوثيق  أجل  من 
حيوات  رافقت  وذاكــرة  تراثا  باعتبارها 
املنتوجات  واحتضنت  واألجيال  الناس 
أثناء  للشعوب  اليومية  االستهالكية 
أو  الدكاكني  أو  باملتاجر  سواء  التسوق، 
األسواق املختلفة، وأيضا ملا تحتوي عليه 
من ملسات جمالية ومن رسومات مختلفة 

تبرز جوانب من االقتراحات الفنية.

فاطمة خير، ضمن  املغربية  املمثلة  اختيار  جرى 
 35 ـــ  ال الـــدورة  مسابقات  تحكيم  لجان  أعــضــاء 
ملهرجان اإلسكندرية السينمائي لدول البحر األبيض 
و13   8 بني  ما  الفترة  في  إقامتها  املقرر  املتوسط، 

أكتوبر الجاري.
خير  فاطمة  فإن  املهرجان،  إلدارة  بالغ  وحسب 

تحكيم  لجنة  أعضاء  ضمن  اختيرت 
لألفالم  الشريف«  »نــور  مسابقة 
العربية الطويلة، كما ضمت اللجنة، 
املمثلة  رئاستها  ستتولى  التي 
التونسي  املنتج  لبلبة،  املصرية 
علي الزعيم واملخرج العراقي جمال 
السورية  واملمثلة  الحسني،  أمني 
البحرينية  والناقدة  جبر  ليلى 

إلى  إضافة  الجمري،  منصورة 
جاد  سارة  السودانية  املخرجة 

هلل جبارة.
خير  ــاء  ــدعـ ــتـ اسـ ــي  ــ ــأت ــ وي
لـلمـهرجان، بعد العودة القوية 
ــدرامــا  ال فــي  حققتها  الــتــي 
وصل  أعمال  عبر  املغربية، 
كـثـيـرة  دول  إلــى  صــداهــا 

الـعـربي،  الـعـالـم  فــي 
مـثل مــسلـسل »املـاضـي 

ال يموت«.

فاطمة خري �سمن جلنة حتكيم 
مهرجان ال�سينما بالإ�سكندرية



 

هدت  بفاس  إدريــس  مــوالي 
أركان فرنسا((.

قــــراءة الــلــطــيــف بــمــوالي 
وفرنسا  إذن،  كانت،  إدريس 
اللطيف  ــراءة  ق بعد  تهدمت 
إذن، وفــي هذه  كــان  هــدمــا.. 

ومع  الكالحة،  األيام 
انتهاء عطلة الصيف التي لم 
تكن، ألول مرة، عطلة بالنسبة 
ألغلبية املغاربة، وبعد العودة 
برز  السياسية،  الحياة  إلى 
غريبة،  ظــاهــرة  اســتــفــحــال 
املعلقني،  كــل  تعليق  ــي  وه
واملتناقشني  واملــتــحــدثــني، 

ــن كــبــار املــســؤولــني)...(  م
وصغار املوظفني، والتائهني، 
فاهمني،  والغير  والفاهمني، 
يجري  زال  ملا  واملستغربني 
ــن غـــرائـــب،  ــرب مـ ــغـ ــي املـ فـ
من  نعيشه  ملــا  واملتعجبني 
عــجــائــب.. كــبــر شــأنــهــم أو 
كلهم  ــم..  ــواه ــت ــس م صــغــر 
على  ــقــون  ــعــل ي أصـــبـــحـــوا 
األحداث بقولهم: هلل يلطف.

اللطيف  هو  حقا..  هلل  إن 
في  ــل  ك كـــان  وإن  بــعــبــاده، 
بقول هلل  أو يصارح  داخله، 
إلــى هلل..  رجــوع  هو  يلطف 
وفـــي نــفــس الــوقــت، خــوف 
تزمجر  مما  الوطن  هذا  على 
به سماؤه وتميد.. من غيوم 
مطرا  تفجرت  ليتها  داكنة 
ولكنها،  الغضب)...(  لتطفئ 
ومع األسف الشديد، تراكمات 
وهفوات  سياسية،  لظروف 
ــارات  ــيـ ــتـ ســلــطــويــة، واخـ
برملانية،  وأخطاء  حكومية، 
زادتها  حزبية  ومسؤوليات 
وجفاف  اقتصادية،  ــات  أزم
ــط طــبــيــعــيــة، وديـــون  ــح وق
ــة، إنــهــا أمـــراض  ــم ــراك ــت م
أصــبــحــت مــزمــنــة، ونــوايــا 
 - نــــرى  ــا  ــم - ك ــت  ــح ــب أص
متوقفة وحلول أصبحت - كما 
نرى - منعدمة.. كلها عناصر 
هذا  أبناء  ويخشى  نخشى.. 
قد  تكون  أن  جميعا  الوطن 
وصلت إلى الطريق املسدود، 
وخوفهم،  فجيعتهم  ــزادت  ف
الذي  الزمان  مما يخبئه هذا 
أدار - كما يبدو- عن املغاربة 
فيهم  وعبس  الحسن،  وجهه 
ممن  منهم  وكثير  وتــولــى.. 
مات  الطوفان،  بحد  يمت  لم 
التي  السير  حــوادث  بسيف 
الصيف،  ــذا  ه فــي  حــصــدت 
هجوم  يحصده  قد  مما  أكثر 
مدينة  على  العدو  بطائرات 

آمنة.
ــة.. وقــد  ــارب ــغ وهـــا هــم امل
تــجــمــدت مــشــاعــرهــم أمـــام 
الذين  املــئــات  حــالــة 

في  ــعــرم،  ال السيل  جرفهم 
فقال  تـــارودانـــت،  أطــــراف 
بعض الشهود إنهم رأوا يوم 
القيامة، وكان الغرق بالنسبة 
ــوا هــو الــطــوفــان..  ــات ــن م مل
واتتهم  بالذين  لكأنا  حتى 

الغرق،  قبل  التفكير  فترة 
كــانــوا يـــرون أن ))الــبــحــار 
القرآن:  قال  كما  سجرت((، 
))وإذا السماء كشطت.. وإذا 
وكأني  ُســعــرت((،  اجلحيم 
األخيرة،  لحظاتهم  في  بهم 
بالسيل  ــون  ــروف ــج م ــم  وهـ

يف  ملــردودون  أإنــا  ))يقولون 
احلافرة((.

إنـــه الـــزمـــن فـــي وجــهــنــا 
ألن  ــى((  ــ ــولـ ــ ــــس وتـ ــب ــ ))ع
ــرة الــتــي  ــج ــزم ــول امل ــســي ال
جانب..  كــل  مــن  بنا  تحيط 
ــن ســيــل  ــ ــى م ــ ــت ــ ــر وأع ــبـ أكـ
الراشيدية،  أو  تــارودانــت 
عبرة  إال  الواقع  في  هو  وما 
ملن يعتبر)...( إذا كان هناك 
من يعتبر)...( لذلك أصبحنا 
نرى الناس يقفلون قافية كل 

حديث بقولهم: هلل يلطف.
بوضوح   - نــرى  أننا  ذلــك 
ــذيــن هــم في  ال أن  وجـــاء- 
ــدؤوا يــشــتــرون  ــ ــ ــم، ب ــي ــع ن
حيث  األجنبية  الجنسيات 
ــي حساب  ف الــكــثــيــر  وضـــع 
بكندا - مثا- مئات اآلالف من 
الدوالرات.. تكفيهم للحصول 
ــة في  ــامـ عــلــى رخــصــة اإلقـ
الفاعلني  أغلب  بينما  الكندا، 
الــنــاعــمــني املــثــريــن، دبـــروا 
وحصلوا  جنسياتهم  شؤون 
الذي  األجنبي  الجواز  على 
ساعة  االحتماء  من  يمكنهم 
تحصحص الساعة)...( لذلك 

هنا..  إلــى  ينظرون  تــراهــم 
عبر نافذتهم من هناك.. بعد 
أن فقد الكثير منهم األمل في 
يجدونه  ما  هنا  يحصل  أن 
وكرامة  استقرار  من  هناك، 
هكذا  أو  ومساواة،  وعدالة 

يتوهمون.
ــط ســيــنــمــائــي  ــريـ فـــي شـ
سنوات  منذ  وعــرض  سبق 
ــوان:  ــنـ ــعـ ــا بـ ــسـ ــرنـ فــــي فـ
للمخرج  ــمــونــي«  ــري »الســي
ــرول«، تــبــرز  ــ ــاب ــ ــلـــود ش »كـ
أصبحت  بــشــريــة  فــلــســفــة 
السينما  قبل  نفسها  تفرض 
عندنا..  الحقيقة  واقع  على 
السيد  ))إن  تقول:  وعندهم 
عبد،  عــبــده  ــأن  ب يشعر  ال 
يعطيه،  أنـــه  يــظــن  ألنـــه 
ولكن  يرضيه،  أنه  ويتصور 
يعرف  الذي  هو  العبد  ذلك 

ويشعر بأنه عبد((.
يعاملوننا  مــن  أكثر  فما 
أن  دون  الــعــبــيــد..  معاملة 

يشعروا.
ونحن الذين لم يقصر ذوو 
في  عندنا  الحسنة  النيات 
الديمقراطية  صــروح  إقامة 
نرى،  واملــســاواة،  والعدالة 
موجود،  الخلل  أن  ونشهد 
اإليــجــابــيــة  انـــعـــدام  وأن 
على  املهيمن  هو  والواقعية 
كل ذوي األيادي العليا.. وكل 

من له حبة خردل من نفوذ.
الكام  بــاب  من  وسيكون 
واحد  لكل  زمــن  في  املــعــاد، 
فيه الحرية أن يقول ما يريد، 
أن  الحرية  لــه  ــد  واح ولكل 
من  سيكون  يريد،  ما  يفعل 
سرد  إذن،  املعاد  الكام  باب 
كثرت  التي  الشاذة  الحاالت 
أصبح  حــتــى  واســتــفــحــلــت 

املعقول هو الشاذ..
بعجز  نشعر  وأصبحنا 
التيار  وقــف  أمــام  مطلق.. 
كان  إذا  إال  للخلل،  الجارف 
ووضعوا  تعبوا،  قد  الناس 
الحمل ملن يشيل.. كما يقول 

املصريون، وال من يشيل.
ــه بــقــدر  ــ ومــصــيــبــتــنــا أن
ــا تــســتــفــحــل أحـــوالـــنـــا  ــ م
ــة،  ــ ــيــة)...( واإلداري الــداخــل
واالقتصادية،  واالجتماعية، 
ما  بقدر  والــحــضــاريــة)...( 
يزداد العالم تقدما وتحضرا.. 
يصدق  عندنا  أحد  يبق  ولم 
أن النار عند جيراننا، وأننا 
نحن في الجنة، حينما تطور 
مستوى الوعي عند املغاربة، 
يفهمون  جميعا  وأصبحوا 
الخلفيات، ويقرؤون الرسالة 

من ظهرها.
لذلك، مخطئ كل من يتصور 
لتعايش  احتماال  هناك  أن 
يعيشون  ــن  م ــني  ب مــمــكــن، 
ــع والــنــهــب  ــم ــق بــعــقــلــيــة ال
حساب  على  واالســتــغــنــاء، 
املــســتــضــعــفــني والــفــقــراء، 
بأنهم  يشعرون  الذين  وبني 

يعيشون حياة العبيد.

مغربي  تقليد  الــلــطــيــف.. 
أعــمــاق  ــي  ف تغلغل  أصــيــل 
ــال،  ــل مــغــربــي عــبــر األجــي ك
خصوصا وأنه يصدر عن كل 
ورسله،  وكتبه  بالـله  مؤمن 
وهي حالة األغلبية الساحقة 
وكل  املــغــرب  فــي  الصامتة 
األحيان..  أغلب  في  مظلوم 
العظمى،  الغالبية  حال  وهو 
إال  ملجئا  جميعا  يجدون  ال 
باللطيف  االســتــنــجــاد  ــي  ف
وحده  يسمع  الــذي  الخبير، 

دعوة الداعي إذا دعا..
وقـــــد ذكـــــر آبــــاؤنــــا أن 
وأن  خطير،  ســاح  اللطيف 
كانت  التي  اللطيف  قـــراءة 
في  أو  املساجد،  في  تجري 
من  خوفا  املغلقة،  املجالس 
آذان  عن  وبعيدا  التنكيل.. 
كــان ضباط  الــبــولــيــس)...( 
االستعمار يقدرون خطورتها 
آباؤنا  سرها،  يعرفون  ألنهم 
ضاقت  عندما  ــه  أن يحكون 
باملغاربة  التنكيل  ــوال  أحـ
وعلمائهم بفاس، أيام الفقيه 
أقطاب  »بلقرشي« وغيره من 
وعلماء  الصادقة  الوطنية 
كانوا يسمون ضمير الوطن، 
كان امللجأ هو قراءة اللطيف، 

ويا حسرة على ذلك الزمان.
ــة األربــعــيــنــات..  ــداي فــي ب
فاس  وحرفيو  علماء  دخــل 
إلــى مسجد مــوالي إدريــس، 
اللطيف..  يــقــرؤون  وبـــدؤوا 
ــة  ــاع ــي ــا ســــــارع »ب ــم ــن حــي
السلطة« و»مخازنية النظام« 
عند املراقب الفرنسي لفاس، 
كلهم  الناس  بــأن  وأخــبــروه 
يقرؤون  إدريــس،  مــوالي  في 
املــراقــب  فضحك  الــلــطــيــف، 
بوف..  لهم:  وقال  الفرنسي، 
إنـــهـــا صـــواريـــخ ومـــدافـــع 
تتعدى  لــن  املــغــاربــة.. 

صحن موالي إدريس.
كانت  قليلة،  شهور  وبعد 
جيوش هتلر تخترق شوارع 
باريس، بعد أن هدمت أطراف 
حينما  بالصواريخ،  فرنسا 
الفرنسي  ــب  ــراق امل تــوصــل 
بفاس برسالة خطية مكتوبة 
فيها:  له  يقول  مجهول،  من 
من  اللطيف  مدافع  ))إنــهــا 
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اهلل يلـطف

بقلـــــــم:
مصطفى العلوي

هفوات سلطوية، واختيارات حكومية، وأخطاء 

برلمانية، ومسؤوليات حزبية زادتها أزمات اقتصادية، 

وجفاف وقحط طبيعية، وديون متراكمة، إنها أمراض 

أصبحت مزمنة، ونوايا أصبحت - كما نرى - متوقفة 

وحلول أصبحت - كما نرى - منعدمة.. كلها عناصر 

نخشى.. ويخشى أبناء هذا الوطن جميعا أن تكون قد 

وصلت إلى الطريق المسدود.

مصيبتنا أنه بقدر 
ما تستفحل 

أحوالنا 
الداخلية)...( 

واإلدارية، 
واالجتماعية، 
واالقتصادية، 

والحضارية)...( بقدر 
ما يزداد العالم 
تقدما وتحضرا.. 

ولم يبق أحد 
عندنا يصدق أن 

النار عند جيراننا، 
وأننا نحن في 

الجنة، حينما تطور 
مستوى الوعي 

عند المغاربة، 
وأصبحوا جميعا 

يفهمون 
الخلفيات، 

ويقرؤون الرسالة 
من ظهرها.


