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4   دراهم ■  الثمن

مغادرة  تطورات  كشفت 
زوجها  لبيت  هيا  األميرة 
راشــد،  بن  محمد  دبــي،  حاكم 
كان  املتميزة،  األميرة  هــذه  أن 
تزويجها  يريد  حسني،  امللك  والدها 
في صباها لولد صديقه امللك الحسن 
وأن  محمد،  سيدي  األمير  الثاني، 
لصغر  اعترض  الثاني  الحسن  امللك 
يلف  الغموض  والزال  ــده،  ولـ ســن 

أسباب مغادرتها لزوجها الحالي.

هل يعود بوتفليقة اإىل بلده املغرب؟

اأيتام الأمني العام ال�صابق حلزب الأ�صالة واملعا�صرة ولعبة املاليري

فوزي لقجع.. »عميل« اإليا�س العماري يف قلب ف�صيحة 
املنتخب املغربي يف اإفريقيا

و�صحفي جزائري يحكي: 

تحت األضواء

13 12

املنزل الذي تربى فيه بوتفليقة 
بوجدة، قبل هدمه من طرف 

السلطات املحلية

عندما اأعلن الدرقاوة املغاربة تاأييدهم  للثورة الفرن�صية
الحقيقة الضائعة

و�صالطني العامل و�صفوا منظمي الثورة الفرن�صية  باأنهم 
24جماعة من الكالب

�صمعت بوتفليقة يف وهران يقول 
�صاأرجع لوطني

05

رجوع فوؤاد الهمة

10 09 08

الدولة املغربية تخرق القانون 
الدويل  يف م�صروع  قانون الإ�صراب

تنظيم اأكرب م�صرية �صد 
»بوغابة« و»احللوف« يف اأكادير

لقجع

02

لفتيت

الهمة

ما هي اجلهات 

العليا التي تتحكم 

يف حزب الأ�صالة؟
02

02

هل ميكن جتديد وزارة الداخلية دون جتديد وزيرها؟

اأم هل انتهى زمن 
النظارات ال�صوداء 

لفر�س هيبة
 وزارة الداخلية؟

بوتفليقة



 الرباط. األسبوع
سوس  »أدرار  تنسيقية  أعلنت 
ضخمة  مسيرة  تنظيم  عن  مــاســة«، 
بمدينة أكادير يوم 17 غشت 2019، 
ــرات الــحــاشــدة  ــاه ــظ عــلــى غـــرار امل
كل  في  تنظيمها  تم  التي  السابقة 
من الرباط والدار البيضاء وباريس، 
حيث تحولت املظاهرات التي جمعت 
إلى  سوس«  منطقة  سكان  من  »آالفــا 
»بوغابة«  بسياسة  للتنديد  مسيرات 
املواطنني، عبر  أمالك  والترامي على 
الجريدة  فــي  منشورة  غير  رســوم 
سبق  مرسوما   50 منها  الرسمية، 
أن تبرأ من وجودها رئيس الحكومة 

السابق عبد اإلله بن كيران.
تنظيم  ــي  دواع عن  حديثهم  وفــي 
أعضاء  بعض  قــال  جــديــدة،  مسيرة 
أبـــواب  طــرقــوا  ــذيــن  ال التنسيقية 
»األسبوع« على لسان أبوعار إبراهيم، 
أن املظاهرة التي دعت إليها تنسيقية 
السلمية، وتطالب  على  تقوم  أكادير، 
فقط بالتنمية ورفع الضرر عن منطقة 
حسب  الــضــرر،  ويتلخص  ســـوس، 
نفس املصدر، في عدم وفاء الحكومة 
الزال  حيث  السابقة،  بالتزاماتها 
أضرار  في  يتسبب  البري  الخنزير 
يالحظ  حيث  املنطقة،  لسكان  فادحة 
التقليل  بدل  املحميات  عدد  ارتفاع 
فرصة  الــســكــان  منح  وعـــدم  منها، 
يعاقب  حيث  أراضيهم،  عن  الدفاع 
القانون على قتل الخنزير البري، كما 
استمرار  التنسيقية  أعضاء  استنكر 
االحتقان بسبب تنامي نشاط الرعي 
الرحل،  وراءه  يقف  ــذي  ال الجائر، 
متسببني  املنطقة  يكتسحون  الذين 

في خسائر مادية كبيرة للفالحني.
ظــهــائــر تــحــديــد املــلــك الــغــابــوي، 

ــان  ــ وظــهــائــر حــمــايــة شــجــرة األرك
والقانون  اليونسكو،  من  املحمية 
كلها  ــراعــي،  ــامل ب املتعلق   13/13
للتطاول على  اتخذت أساسا  قوانني 
األراضـــي،  مــن  املواطنني  ممتلكات 
وتخلق بلبلة كبيرة بسبب تعارضها 
مع الحقوق التاريخية للسكان، وكذا 
من خالل تفعيلها بشكل يقضي على 
ثروات املنطقة، ويساهم في رفع حدة 
أعضاء  يحكيه  ما  حسب  االحتقان، 
التنسيقية  وهــي  أدرار،  تنسيقية 
عن  التعبير  ــي  ف »تــعــقــال«  ــر  ــث األك
املطالب، حيث أدت االحتجاجات إلى 
حدة  أكثر  أخــرى  تنسيقيات  ميالد 
أن  ويمكن  مطالبها،  عن  التعبير  في 
تتطور األمور إلى ما ال تحمد عقباه، 
في حالة عدم أخذ املشاكل على محمل 

الجد)..(.

جــرائــم الــتــرهــيــب، واالغــتــصــاب، 
تؤثث  جرائم  كلها  بالقتل،  والتهديد 
الرحل،  وقبائل  السكان  بني  العالقة 
مشكلة  ألخطر  الفتنة  حطب  وتشكل 
في املغرب)..(، والزال املواطنون في 
والحماية،  باألمن  يطالبون  ســوس 
إلى  األوضــاع  بإرجاع  يطالبون  كما 
االستعمار  قبل دخول  عليه  كانت  ما 
بقتل  السماح  وكـــذا  املنطقة،  ــى  إل
الساكنة  ومــنــح  ــري،  ــب ال الخنزير 
فرصة االستفادة من خيرات املنطقة، 
وانعكاس ذلك على الصحة والتعليم.
من جهته، أكد علي باديس، الناشط 
في صفوف الجالية املغربية، مشاركة 
الجالية في هذه الوقفة، على اعتبار 
أن مغاربة العالم متضررون هم أيضا 
منطقة  فــي  أهاليهم  يلحق  مــا  مــن 

سوس.  
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الدار البي�ضاء حترتق..

�أخطر م�شكل باملغرب

�أم هل �نتهى زمن �لنظار�ت �ل�شود�ء تنظيم �أكرب م�شرية �شد »بوغابة« و»�حللوف« يف �أكادير
لفر�ض هيبة وز�رة �لد�خلية؟

هل ميكن جتديد وز�رة �لد�خلية دون جتديد وزيرها؟

ما هي �جلهات �لعليا �لتي 
تتحكم  يف حزب �لأ�شالة؟

بعض أعضاء تنسيقية أدرار

 الرباط. األسبوع
الــوزيــر  ســنــوات  منذ  مـــرة،  ألول 
القوي إدريس البصري، ينبري والي 
الرباط اليعقوبي، ملواجهة أطر وزارة 
الداخلية باالنتقاد، حيث نشرت عنه 
بعض  ــأن  ب قــولــه  صحفية  مــصــادر 
إال  يصلحون  ))ال  الداخلية  ــر  أط
للتشطاب((، منتقدا أساليب بعضهم 

في ))ارتداء النظارات السوداء((.
اهــتــمــام  ــان  كـ إذا  ــا  م يــفــهــم  وال 
على  رده  متضمنا  اليعقوبي  الوالي 
ــام،  أي منذ  ضــده  املنظمة  الهجمة 
جاللة  إلى  موجهة  رسالة  شكل  في 
اليعقوبي  أطروحة  ولكن  امللك)...(، 
لقيت  الداخلية،  وزارة  أطر  بانتقاد 
أن  بعد  كبيرا، خصوصا  استحسانا 
اإلله  عبد  اإلسالمي  الزعيم  وصــف 
حزبه  من  أقطاب  وصول  كيران،  بن 
هكذا،  البانضية)...(  مستوى  إلى 
الداخلية،  في  امللحق  الوزير  وتدخل 
اإلســاءة  بتفادي  للتذكير  بوطيب، 

رغبة  مــجــددا  السلطة،  رجـــال  ــى  إل
األطر  تسليم  في  اليعقوبي  الوالي 
إلى  الداخلية،  لـــوزارة  املستقبلية 
الرأسمال  بتأهيل  يمتاز  جديد  جيل 

البشري.
الرغبة  التعبيرات،  هــذه  وتوجز 
وزارة  أطر  هيكلة  إعادة  في  املؤكدة 
ــن الــنــظــارات  الــداخــلــيــة، بــعــيــدا ع
تعيينات  حركة  في  ــوداء)...(،  ــس ال
واملزاجية  الجديدة  املقاييس  تراعي 
انطالقا  والشطط)...(،  واملحسوبية 
من إرغام رجال السلطة على احترام 
التصريح  قوانني  من   54 الفصول 

باملمتلكات.
فهل يتعلق األمر بتغيير الخريطة 
املشكلة لوزارة الداخلية، أم بتخطيط 
بــرنــامــج إصــالحــي جــديــد لـــوزارة 
داخلية جديدة، غير تلك التي أنهكت 
والتي  لفتيت،  الحالي  الوزير  صحة 
الهياكل  تــجــديــد  تحتم  أصــبــحــت 
األول  املسؤول  تجديد  عبر  الداخلية 

عنها؟

رجوع فوؤ�د �لهمة

 الرباط. األسبوع
في  الــصــراع  احــتــدم  أن  بعد 
بني  واملعاصرة،  األصالة  حزب 
بنشماس،  الحالي  الرئيس  تيار 
التصحيحي  اإلجماعي  والتيار 
قيدومي  أغلبية  يــضــم  ــذي  الـ
املؤثر  القطب  خــرج  ــحــزب،  ال
اخشيشن أمام املكتب السياسي 
فيه  كــشــف  خــطــيــر،  بتصريح 
السري)...(  املخطط  من  جانبا 
ــذي أسسه  ــ ال الــحــزب  إلنــقــاذ 
الهمة،  فــؤاد  امللكي  املستشار 
الكلمة  يقول  اخشيشن  ــأن  وك
األخيرة، وهي العليا)...(، وربما 
يقصد أعلى من فؤاد الهمة)...( 
ــا  ))أن اخشيشن:  ــال  ق عندما 
عليا  جــهــات  طــرف  مــن  مكلف 
مضيفا  الحزب((،  أمور  لتولي 
أعــلــى)...(،  بــقــرارات  تهديدات 
املغربية:  بالدارجة  يقول  وهو 
ما  شخص  أي  ننتظر  ))نحن 
نأتي  وقد  الصف،  يشد  بغاش 
أننا  حيث  آخــريــن)...(،  بأناس 
نتوفر على لوائح بأسماء الناس 

الذين سنأتي بهم للحزب((.
كل  عن  يغني  تصريح  وهــو   
هناك  أن  يكشف  ربما  تفسير، 
الحزب،  هذا  بإنقاذ  صدر  قــرارا 
الحاليني،  املتصرفني  إبعاد  عبر 

جديدة،  بمجموعة  لتعويضهم 
قد  التدخل  أن  يعني  مــا  وهــو 
تريد  العليا  الجهات  وأن  صدر، 
امللفوفة  املهزلة  لهذه  حد  وضع 
تهدد  أصبحت  والتي  باملاليير، 

وجود هذا الحزب.

بــرجــوع  يتعلق  ــر  ــ األم فــهــل 
ــؤاد الــهــمــة إلــى  ــ املــســتــشــار ف
الوضع  إنقاذ  مسؤوليات  تحمل 
الحزبي، كما تنبأ بذلك منذ عدة 
شهور موقع »أفريكا أنتليجانس« 
الـــذي عــنــون مــقــالــه بــعــنــوان: 

))رجوع فؤاد الهمة((؟

لفتيتاليعقوبي

الهمة

صورة وتعليق

البيضاء،  الدار  من  مؤخرا  التقطت  صورة 
وتظهر فيها النريان وهي تلتهم خيام املهاجرين 
األفارقة التي نصبوها قرب محطة أوالد زيان، 
السريني  املهاجرين  جل  أن  يالحظ  حيث 
متى  فإىل  عشوائية..  مساكن  يف  يقطنون 

يستمر هذا الوضع، املقبل على التفاقم؟   

كان ينتظر ت�شميته ب�شعادة �لو�يل 

�شاحب علبة ليلية
 ي�شقط مدير �لوكالة 

�حل�شرية مبر�ك�ض
 مراكش. األسبوع 

كشفت املصادر اإلعالمية املواكبة لعملية اعتقال مدير 
األحد  يوم  منذ  ويــة،  خالد  ملراكش،  الحضرية  الوكالة 
املاضي، تفاصيل هوليودية عن محاولة هروبه بالسيارة، 
بعد أن الحقته عناصر الشرطة التي كانت مكلفة برصد 
ولم  النخيل،  بمنطقة  استراحة  بمحطة  »ارتشاء«  عملية 
سيارته  ارتطام  بعد  إال  عليه  القبض  إلقاء  من  تتمكن 

بسيارة أخرى ليضطر إلى االستسالم.
الوكالة  مــديــر  ــإن  ف إعــالمــيــة،  معطيات  على  وبــنــاء 
الحضرية، الذي كان ينتظر تسميته بسعادة الوالي)..(، 
اعتقل متلبسا عصر يوم الخميس املاضي، برشوة رصدت 
علبة  على شكوى صاحب  بناء  العامة،  النيابة  من طرف 
ليلية، قال إنه تعرض لالبتزاز من طرف املسؤول املذكور، 

سنتيم،  مليون   100 تجاوز  كبير  مبلغ  في 
مقابل حل مشكل توقيف أشغال مؤسسة 
شريكه  منها  ــزءا  جـ يمتلك  فندقية 

السويسري.
نفس املصادر، كشفت أن البوليس 
ضبطوا عند املتهم مبالغ مالية ووثائق 
كثيرة ملشاريع، موجودة في بيته، قبل 
أن تتم إحالة املوقوف على مقر الفرقة 

لتعميق  البيضاء  ــدار  ــال ب
على  وبالضبط  البحث، 

املالية  الــجــرائــم  فــرقــة 
قبل  واالقــتــصــاديــة، 
سجن  على  يحال  أن 

ويةاألوداية.
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●  الرباط. األسبوع 
ماذا حصل ملمثلي األمة 
الذين نهضوا من سباتهم 
منتخبا  وافتكروا  العميق 
ــرة الــقــدم انــهــزم في  ــك ل
الذي حصل  ما  بل  مصر؟ 
جميعا  ــوا  ــحــول ت حــتــى 
الطالبي  الـــوزيـــر  ــة  ــق رف
ومحللني  مـــدربـــني  إلـــى 
الخطط  يفهمون جيدا في 
وحتى  التغييرات  ــي  وف
كانوا  وإذا  االخــتــيــارات؟ 
املاليير  نمنح  ملاذا  كذلك، 
للمدربني األجانب والوزير 
الطالبي والبرملان املغربي 
يفهم جيدا في تقنيات كرة 
األسئلة  هــذه  كــل  الــقــدم؟ 
اإلثنني  يــوم  طرحها  تــم 
املــاضــي بــالــبــرملــان، على 
هــامــش ســــؤال مــركــزي 
األمــة  برملانيو  خصصه 
لكرة  الوطني  للمنتخب 

القدم.
ــي  ــ ــكـ ــ ــحـ ــ يـ
مــــــصــــــدر 
ــي  ــانـ ــرملـ بـ
جــــــــــد 
مــطــلــع، 

كان  املغربي  البرملان  أن 
منتصف  ــى  حــت ــا  ــادئـ هـ
اإلثنني، حيث سيلح  نهار 
والتنمية  العدالة  فريق 
ــى مـــحـــاصـــرة وزيـــر  ــل ع
ــة،  ــاضـ ــريـ الـــشـــبـــاب والـ
الطالبي العلمي بالبرملان، 
ــاء املـــذل  ــصـ بــســبــب اإلقـ
غير  الوطني،  للمنتخب 
من  اإللحاح  هذا  أمام  أنه 
تحركت  العثماني،  رفــاق 
النقالة  الهواتف  طاحونة 
من الطالبي شخصيا الذي 
األحــرار  بحزبه  استنجد 
وبأصدقائه  البرملان  في 
الشعبية  الــحــركــة  مــن 
واألصالة واملعاصرة، 

ــؤال  ــسـ ــرح نــفــس الـ ــطـ لـ
وتمييعه  بل  وتسييسه، 
مهزلة  وسط  يضيع  حتى 

أسئلة النواب.
ــار  ــ ــذا، وفـــــي إط ــ ــك ــ ه
تسييس الكرة دائما، قطر 
على  الشمع  »البيجيدي« 
ــرار، حني  ــ ــام« واألحـ ــب »ال
جامعة  بمحاسبة  طالب 
كـــرة الـــقـــدم، وبــدمــقــرطــة 
وابتعاد  الكروي  التسيير 
املرتزقة عنه، مقابل هروب 
العلمي  الطالبي  الــوزيــر 
إلــى األمـــام وشــروعــه في 
لنتائج  التقني  التحليل 
واملنتخب،  املــدرب  وخطة 
ــدرب  ــ املـ أن  وتـــأكـــيـــده 

تــوافــق  تشكيلة  ــار  ــت اخ
ــوض تــركــيــزه  خــطــتــه، عـ
السياسي  الجانب  على 
في  الحكومة  ومسؤولية 

مجال الرياضة عموما.
الشعبية  الحركة  ــا  أم
ــوا  ــد المـ ــق واألحــــــــرار، ف
ال  ــذي  ال املغربي  الشعب 
بالنتائج  يعترف  أن  يريد 
الباهرة للرياضة املغربية، 
يشجعوا  أن  يريدون  وال 
عناصر  الــشــبــاب  ــؤالء  هـ
املنتخب الوطني، مؤكدين 
أن نتيجة املقابلة األخيرة، 
قال  بينما  ــدر،  وقـ قــضــاء 
الوزير الحركي الغراس أن 

»املنتخب قوسوا عليه«.

احلركة ال�سعبية حتمل ال�سعب م�س�ؤولية 
هزمية املنتخب 

ال�سندوق املغربي للتقاعد يخ�س�ص خدمات خا�سة لفائدة منخرطيه املقيمني باخلارج

ت�سيي�ص كرة القدم للتغطية على الف�سل ال�سيا�سي

قف�سات بني�ب تع��ص غياب ال�فا 
يف حك�مة العثماين 

الــصــنــدوق  منخرطي  ــودة  عـ مــع  تــزامــنــا 
أرض  إلى  بالخارج  املقيمني  للتقاعد  املغربي 
إلى  الرامية  مجهوداته  إطــار  وفــي  الــوطــن، 
تحسني جودة الخدمات املقدمة لهذه الفئة من 
بإصدار  الصندوق،  مصالح  قامت  املواطنني، 
طريق  عن  جديدة  خدمات  »تطوير  حول  بالغ 
 ،www.cmr.gov.ma اإللكترونية  بوابتها 
وضعيتهم  تسوية  من  باألمر  املعنيني  تمكن 
موظفني  تعبئة  تمت  كما  الــصــنــدوق،  إزاء 
طلباتهم  على  ــرد  والـ الستقبالهم  خــاصــني 

عن  ســواء  شخصي،  موعد  أخذ  إمكانية  مع 
الهاتفي:  الرقم  طريق  عن  أو  البوابة  طريق 

.0537567567
بهيئة خارج  امللحق  للمنخرط  يمكن  وهكذا 
به،  الخاصة  االستمارة  مــلء  الــوطــن،  أرض 
مع  للصندوق،  اإللكترونية  البوابة  طريق  عن 
إرفاقها بالوثائق الالزمة لالستفسار عن جميع 
املعلومات املتعلقة بوضعيته اإلدارية واملالية، 
وتعمل مصالح الصندوق بإمداده مباشرة أو 
عن طريق البريد اإللكتروني، بجميع املعطيات 

التقاعد  ألجــل  االقتطاعات  بمبالغ  املتعلقة 
املتبقية بذمته، وكذا بطرق تسديدها.

للمعاشات،  السنوية  املراقبة  وبخصوص 
فبإمكان املتقاعدين القاطنني بالخارج، التأكد، 
كانوا  إذا  مما  اإللكترونية،  البوابة  خالل  من 

معنيني بالعملية أم ال.
تقوم  الــصــنــدوق  مصالح  فــإن  للتذكير، 
القاطنني  املــنــخــرطــني  مــعــاشــات  بــتــحــويــل 
حساباتهم  إلــى  ذلــك  في  الراغبني  بالخارج 
الخاصة عن طريق سفارات وقنصليات املغرب 

في مختلف ربوع العالم.
ومن جهة أخرى، يخبر الصندوق منخرطيه، 
أنه في إطار اتفاقية التعاون الخاصة للحماية 
املغربية  اململكة  بــني  املوقعة  االجتماعية 
والجمهورية الفرنسية، فإن مصالح الصندوق 
تتكفل بإعداد االستمارات الخاصة بهذا الشأن 
املعنية،  الفرنسية  املؤسسة  إلــى  وإرسالها 
حتى يتسنى لها البت في الطلبات املقدمة لها، 
باألمر،  املعنيني  من  يرجى  البالغ،  يقول  لذا، 

االتصال بمصالح الصندوق لهذا الغرض«.

الربملان يناق�ص الإعدام 
مل�ستهلكي وجتار املخدرات 

●  الرباط. األسبوع
فــي جلسة  مــحــاصــرتــه  ــد  ــع »ب
تذبذب  بسبب  مــؤخــرا،  برملانية 
ثار  للمخدرات،  الحكومة  محاربة 
العدل  وزيــر  األحــرار  في  القيادي 
الــعــثــمــانــي، محمد  ــي حــكــومــة  ف
والتنمية  العدالة  وجه  في  أوجار، 
هذه  بسبب  االشتراكي  واالتــحــاد 
التصريحات« يقول مصدر برملاني 

جد مطلع.
برملانيني  أن  ذلك 
مــــــن الــــعــــدالــــة 
واالتحاد  والتنمية 
االشــــــتــــــراكــــــي، 
ــروا خـــالل  ــ ــاص ــ ح
املاضي،  األســبــوع 
ــار  ــ الــــوزيــــر أوجـ
اللوم  مــن  بالكثير 
ــاعـــس  ــقـ عــــلــــى تـ
الــحــكــومــة عــامــة 
ووزارة العدل بشكل 
تشديد  في  خــاص، 
على  الـــعـــقـــوبـــات 
ــاول  ــن ــار وت االتـــجـ
املــــــخــــــدرات فــي 

املغرب، حيث ألحوا عليه بضرورة 
اتجارا  الخطيرة  اآلفــة  هذه  جعل 
الجنايات  من  استهالكا،  وحتى 
الكبيرة في القانون الجنائي التي 
العقوبات جد  أن تكون فيها  يجب 
أكد،  الــذي  املصدر،  حسب  ثقيلة، 
أنه أمام إلحاح حلفاء حزب أوجار 
هذا  ثــار  الحكومة،  في  »الــهــادئ« 
إياهم  مطالبا  وجههم  في  األخير 
كاملة في هذا  بتحمل مسؤوليتهم 
ماذا  بالقول،  وخاطبهم  املوضوع، 
تريدون بالضبط؟ املوضوع يعكس 
نقاشا مجتمعيا جد خطير، وعليكم 

تــريــدون  هــل  بدقة:  تــخــتــاروا  أن 
بعض  بذلك  تقوم  كما  التشديد 
على  اإلعدام  بحد  اآلسيوية  الدول 
املساواة  تريدون  وهل  املستهلك؟ 
ثم  كبير؟  وتاجر  بسيط  مدمن  بني 
مناطق  مع  التعامل  سيكون  كيف 
القنب  بزراعة  تعرف  التي  الشمال 
املجتمع  طالبنا  لو  وماذا  الهندي؟ 
الدولة  يلزم  الذي  القانون  بتفعيل 
بمعالجة املدمنني ونحن نتوفر في 

في  ضعيفني  مركزين  على  املغرب 
هذا املجال، والقطاع الخاص يوفر 
عالجات باهظة تصل ما بني 2000 
لليوم؟ هل يستطيع  درهم  و3000 

كل املدمنني دفعها؟
بالقول:  غضبه  ــار  أوجـ وختم 
»عــــودوا إلـــى فــرقــكــم وأحــزابــكــم 
ــدون، ونحن  ــريـ تـ ــاذا  ــ م ــرروا  ــ وقـ
قــررتــمــوه  مــا  لتبني  مــســتــعــدون 
ــا، املــهــم  ــدامـ ــان إعـ ــو كـ حــتــى ولـ
شيء  أي  في  مسؤوليتكم  تحملوا 
املخدرات  تفرق  فهل  تــقــررونــه«.. 

أغلبية العثماني من جديد؟

●  الرباط. األسبوع
ــوزاري   ــ ــدوب الـ ــنـ كــشــف املـ
لحقوق اإلنسان، شوقي بنيوب، 
الجانب  عن  املراكشية،  بلهجته 
بشكل  شخصيته  فــي  الهزلي 
سرق األضواء حتى من التقرير 
الذي كان بصدد تقديمه بوكالة 
حول  لألنباء  العربي  املــغــرب 
الحسيمة،  أحداث 
وتمكن بقفشاته، 
من جلب انتباه 
الصحافيني، 

ــن تـــذكـــروا أيـــام الــوزيــر  ــذي ال
في  الــوفــا،  محمد  املــراكــشــي 
إدارته  وطريقة  كيران،  بن  عهد 

لخرجاته اإلعالمية.
الحقوقية  التعليقات  وكانت 
صــادر  تقرير  أول  انتقدت  قــد 
مندوبا  تعيينه  منذ  بنيوب  عن 
التقرير  صاحب  لكن  وزاريـــا، 
جميع  لتحدي  مستعد  إنه  قال 

منتقديه مباشرة.
ويبقى أبرز ما جاء في تقرير 
بنيوب، هو دفاعه عن الدور الذي 
لم  التي  األمــن،  قــوات  به  قامت 
العنف)..(،  استعمال  إلى  تلجأ 
وكذا إثارته ملسؤولية املشاركني 
اندلعت  التي  االحتجاجات  في 
ــاة مــحــســن فــكــري،  ــ عــقــب وف
وهذا األخير يتحمل جزءا من 
وفاته،  حــادث  في  املسؤولية 

حسب قول بنيوب.

●  الرباط. األسبوع
بدون أن تكون هناك ذكرى 
»خلد  بذلك،  خاصة  رسمية 
رفقة  األمـــة  ممثلي  مجلس 
األسبوع  املالكي،  الحبيب 
أسبوع  ذكــرى  املاضي،  قبل 
والتجول  والسفر  السياحة 
الدولي من املال العام« يقول 

مصدر برملاني جد مطلع.
أنه  ذاته،  املصدر  وأوضح 
املصالح  جميع  تعطل  بعد 
البرملانية  واللجان  واملهام 
ومرور  التشريع،  وجلسات 
الشفوية  األســئــلــة  جلسة 
مسبوق  غير  بئيس  بشكل 
تزامنها  زادهـــا  لضعفها، 
وجنوب  املغرب  مقابلة  مع 
غادر  بعدما  بؤسا،  إفريقيا 
من  فقط  وبقي  النواب،  جل 
ــطــرح ســؤال  هــو مــتــبــوع ب
ــحــكــومــة،  ــى ال ــل شـــفـــوي ع
طرحه،  فــور  القاعة  ليغادر 

بالبرملان،  شــيء  كل  فتعطل 
السفريات،  مصلحة  عدا  ما 
قدم  بقيت تشتغل على  التي 
»الفيزات«  وتهيئ  وســـاق، 
لسفر  بــكــثــرة  و»الــدوفــيــز« 
مختلف  ــى  إل األمـــة  ممثلي 

ربوع العالم.
أن  املصدر،  وأضاف نفس 
سفر  عرف  األخير،  األسبوع 

البرملانيني  مــن  عـــدد  أكــبــر 
بوفد  بـــدءا  الـــخـــارج،  إلـــى 
شخصيا  املالكي  ضم  ضخم 
ــرق وأعــضــاء  ــف ورؤســــاء ال
سفر  ثم  روسيا،  إلى  آخرين 
العديد من النواب والنائبات 
وتسوق  سياحة  جولة  فــي 
إيطاليا  بعد  بروكسيل  إلى 
وفرنسا،  وهولندا  وإسبانيا 

تحت يافطة مهمة استطالعية 
مع  وبالتزامن  للقنصليات، 
برملاني  ــد  وفـ شـــارك  ذلـــك، 
منظمة  اجــتــمــاع  فــي  كبير 
باللوكسمبورغ،  الــتــعــاون 
ووفد آخر شارك في أبيدجان 
بالكوت ديفوار في ما يسمى 
الفرنكفونية،  الــبــرملــانــات 
ووفد آخر شارك فيما يسمى 
طوكيو  في  النساء  بحقوق 
بقاع  من  وغيرها  باليابان، 
فيها  انتشر  الــتــي  الــعــالــم، 
نواب األمة املغربية دون أثر.
املفهوم  وغــيــر  والــغــريــب 
في األمر في سفريات ممثلي 
الكبير  الحجم  هــو  األمـــة، 
أحيانا  يسافر  ــذي  ال للوفد 
بــثــالثــة أعــضــاء مــن نفس 
ألم  الحزب.  ونفس  الفريق 
يكف عضو واحد فقط عن كل 
حزب، أم هي الوزيعة من مال 

الشعب؟    

اأ�سب�ع تاريخي لل�سياحة والت�س�ق بالربملان

أوجار

املالكي

الغراس

بنيوب



 الرباط. األسبوع 
كلما ازداد الحراك الجزائري 
حظوظ  تكاثرت  كلما  تظاهرا، 

بوتفليقة للرجوع.
وقد كتب الصحفي الجزائري 
بمنتهى  داوود،  كمال  الجاد، 
شهور  أربعة  ))بعد  الجدية: 
من الحراك، بدأ الشك يتنامى 
السياسي،  الفتح  شكل  ليأخذ 
بماضينا،  نتشبث  نحن  وها 
حــاضــر)...(  لنا  يبق  لم  ألنــه 
الشبان،  هــؤالء  وســط  ونحن 
الوالدة  الذين رفضنا لهم حق 
السياسية، وربيناهم في إطار 
الذين  الشعب  نحن  اإلهــانــة. 
»النيف«،  شعب  نسمى  كنا 
مدى  على  بالكرامة.  نعيش 
من  نعرف  كنا  عاما  عشرين 
سيكون رئيسا واآلن أصبحنا 
وهــذا  مستقبلنا،  فــي  نــشــك 
املوت،  يرفض  الذي  بوتفليقة 
عن  التنازل  يرفض  أنــه  أكيد 
مرة  سألت  وقــد  مــوقــعــه)...( 
صحفيا عما إذا كان بوتفليقة 
سيعود، فأجابني: طبعا، وقال 
الجزائريون  آخر:  صحفي  لي 
على  حتى  سيصوتون  اليوم 
إلى  إضافة  هــذا  ــدار)...(،  ــي ك
النظام عادة عندما يسقط،  أن 
رؤوس  ــى  ــل ع يــســقــط  فـــإنـــه 
مستقبله  ركز  الــذي  الشعب.. 
كاع((  يتنحاو  الصياح:  على 
جـــوان   29 ــك.  ــريـ أفـ )جــــون 

.)2019
هذه  مغربي  آخــر،  صحفي 
املرة، الحسني الدراجي، حكى 
إشاعة  وجـــدة  فــي  سمع  ــه  أن
البيت  إلــى  بوتفليقة  رجــوع 
ــذي ولــد فيه بــوجــدة، وأنــه  ال

يريد أن يموت في املغرب.
الصحفي  عنها  حكى  أمنية 
أنه  داوود،  كمال  الجزائري 
مبتدئا  صحفيا  ــان  ك عندما 
في سنة  »وهــران«  جريدة  في 
1999، كان يرافق عبد العزيز 
بوتفليقة في حملته االنتخابية، 

آخــر:  صحفي  لــه  قــال  عندما 
عندنا اآلن رئيسا للجزائر قادم 
يعيش  أنه  وأكيد  املغرب،  من 
بإحساس كراهية لهذه األرض 
التي ال يشاركه فيها ترابها وال 
بوتفليقة  معا  لنسمع  شعبها، 
إذا  أنه  يقول،  الزمان  ذلك  في 
لم يستطع إسعاد هذا الشعب 
إلى  سيعود  فإنه  الجزائري، 
بالده  أن  يعني  ما  وهو  بلده، 

ليست الجزائر.
ولــد  الــتــي  بوتفليقة  بـــالد 
هي  دروبها،  في  وتربى  فيها، 
استطاع  حيث  وجــدة،  مدينة 
تملكه  بيت  في  السكنى  والده 
األحباس املغربية قرب الحمام 
»حمام بوسيف«،  الذي يسمى 
أعمال  رجــل  هــذا،  وبوسيف 
ــزائـــري قــتــلــه الــفــدائــيــون  جـ
بوتفليقة  كــان  وملــا  املغاربة، 
أحد  بعث  لــلــجــزائــر،  رئيسا 
البيت  بناء  لتجديد  إخــوتــه 
الذي ولد فيه، ولم يستطع، ألن 
احجيرة،  وجدة،  بلدية  رئيس 
تملكه  بيت  ترميم  مــن  منعه 

في  يتواقع  املغرب..  أحباس 
الحي املسمى »كوبان«.

التي  الــظــروف  كانت  وإذا 
تعيشها الجزائر، بقيادة القايد 
والذي  الجيش،  قائد  صالح، 
األوفياء  التالمذة  من  يعتبر 
تجعل  بـــدأت  قــد  لبوتفليقة، 
الــجــزائــريــني يــفــقــدون األمــل 
شعار:  تحت  تغيير،  كــل  فــي 
سيحكم  فمن  ــاع،  كـ يتنحاو 
الجزائر؟ وهل سيترك الجيش 
الذي  للشعب  فارغة  الساحة 
نغرق،  نبق  لم  ألسنته:  تقول 
بوتفليقة  رجــوع  إشاعة  فــإن 
املهم  ألن  دعاية،  مجرد  ليست 
هــو اســتــقــرار الــجــزائــر، وإال 
يبقى احتمال رجوع بوتفليقة 
فيه  ليموت  املغرب،  بلده  إلى 

آمنا، مستقرا.

ما خفي
كان  أعظم

عرفه ضريح  ــذي  ال اإلقــبــال  كــان 
ــالم بن  ــس الــقــطــب مـــوالي عــبــد ال
سببا  الحالي،  موسمه  في  مشيش 
في غضب مسؤولي حزب األصالة، 
الذين يحتجون على تضخم شعبية 
مزار  أطراف  على  االستقالل  حزب 

هذا الولي الصالح.

لم يفهم أحد تلميح رئيس الحركة 
أن  قــال  ــذي  ال العنصر،  الشعبية 
تعيني العثماني بعد بن كيران على 
غير  شيئا  يعتبر  الحكومة،  رأس 

مقبول.

تعيني  ــاريـــخ  تـ ــي  فـ ــرة  ــ م ألول 
للخارجية،  ــر  وزي يقوم  السفراء، 
كل  بجمع  بــوريــطــة،  نــاصــر  وهــو 
السفراء املغاربة الذين تم تعيينهم 
قبل  العيون،  مدينة  فــي  مــؤخــرا، 
بلدان  نحو  رحلتهم  يواصلوا  أن 
الرسالة  تكون  وربما  االستقبال، 
الصحراء  قضية  تطورات  أخذ  هي 

على محمل الجد.

ــل حــزب  ــ ــعــزوز داخ ــن مــشــكــلــة ب
يوما  تكبر  واملــعــاصــرة،  األصــالــة 
أي  محل  ليس  أنه  ورغم  يوم،  بعد 
اليوم،  حدود  إلى  قضائي  تحقيق 
إلــى  ــه  عــودت عــن  الــحــديــث  أن  إال 
ملجموعة  وتنكره  بنشماس،  صف 
نيران  مــرمــى  فــي  جعله  مــراكــش، 
من  ــار  أث ــذي  ال السابق  التحالف 
مليزانية  تدبيره  اخــتــالالت  جديد 
وهناك  يسيره،  كــان  الــذي  الفريق 
من نبش في ملفاته القديمة قبل أن 

يتحول إلى مليونير)..(.

إشكالية  املعلقني  بــعــض  أثـــار 
بالرعي،  املتعلق  الجديد  القانون 
حيث  أخنوش،  وزارة  أعدته  والذي 
أن هذا القانون يتعارض مع الظهير 
شجرة  بحماية  املتعلق  الشريف 
الدولية  بالقوة  املحمية  ــان،  األركـ
ــي الــيــونــســكــو، ويــقــول  املــمــثــلــة ف
فارهة  إقامات  أن  املحليون  السكان 
تنبت على أطراف أكادير بدل أشجار 

األركان.

قرار  ينتظر  الجميع  كــان  بينما 
ــنـــدوق اإليــــداع  ــاد مــديــر صـ إبـــعـ
والتدبير، في إطار الصراع التقليدي 
الحكومة  وافقت  النفوذ،  دوائر  بني 
التابعة  الشركات  عدد  تقليص  على 
ــالص بــيــتــري«،  ــ ــة »ب ــوري ــراط ــب إلم
بالتزامن مع تعيينات جديدة داخل 

املؤسسة)..(.
 

أعلنت السلطات التونسية عن منع 
اإلعالمي واملرشح الرئاسي املرتقب، 
نبيل القروي، من السفر إلى الخارج، 
رفقة شقيقه  له  اتهامات  بعد توجيه 
شركات  باستغالل  األمــوال  بغسيل 
املــغــرب،  بينها  مــن  دول  أربـــع  فــي 
قد  التونسية  العامة  النيابة  وكانت 
القروي،  ــوال  أم تجميد  عن  أعلنت 
»نسمة«  لقناة  السابق  املدير  وهــو 
الخاصة، ورئيس حزب »قلب تونس«.

و�صحفي جزائري يحكي: 

�سمعت بوتفليقة يف وهران يقول �س�أرجع لوطني

تحت األضواء

الطفل بوتفليقة يف شوارع 
وجدة، وعمره ثمان سنوات

هل يعود بوتفليقة اإىل بلده املغرب؟

بوتفليقة 
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 الرباط. األسبوع
ــى  ــر قــــرار املــجــلــس األعــل ــث لـــم ي
القاضي  األخير،  القضائية  للسلطة 
بمتابعة أربعة قضاة بسبب تدوينات 
قانونيا  نقاشا  »الفايسبوك«،  على 
املهنيني  ــني  ب ســاخــنــا  ــا  ــوري ودســت
مجلسهم  مــواجــهــة  فــي  ــقــضــاة«  »ال
ــا حــتــى في  ــم ــى فــحــســب، وإن ــل األع
والقانونيني  الدستوريني  صفوف 

واملهتمني عامة، يقول مصدر مطلع.
كتب  قد  القضاة،  من  واحــد  وكــان 
التي  القضاة«  »نـــادي  صفحة  على 
يعترف  ال  ســاخــنــا،  نــقــاشــا  تــعــرف 
القضاة  أن  العريقة)..(،  بالتقاليد 
تقضي  فئة  القضاء..  فـ»في  ــواع،  أن
وفئة يقضى عليها وفئة يقضى بها.. 
فيه طائفة تكتري شققا وأخرى تسكن 

الفيالت..«. 
ــادر  ــ ــصـ ــ ــد مـ ــ ــ ــؤكـ ــ ــ وتـ
موضوع  أن  ــوع«،  »األســب
شكل  الـــقـــضـــاة،  هــــؤالء 
لتسليط  هــامــة  مناسبة 
الضوء داخل الصالونات 
عالقة  على  القانونية 
باملفتشية  الــقــضــاة 
نبه  حيث  عامة،  بصفة 
إلى  القانونيني  بعض 
املجلس  قــــرارات  أن 
ــضــاة،  ــق ــل ــى ل ــ ــل ــ األع
على  املبنية  األخيرة 
املفتشية  تــقــاريــر 
ــة الــحــالــيــة،  ــام ــع ال
على  قانونية،  غير 
اعتبار أنها تؤسس 
ــرار جــهــاز  ــ عــلــى ق

العامة(  )املفتشية 
انتهى مع القانون القديم.

حكومة  أن  املصدر،  نفس  وأوضح 
العدل،  وزارة  شخص  في  العثماني 
لم تف حتى حدود اليوم بالتزاماتها 
قانون  إعــداد  ومنها  القضاة،  تجاه 

خاص بمفتشية القضاة 
قانون  ــان  ك الــجــديــدة،  حلتها  فــي 

القضائية  للسلطة  األعلى  املجلس 
الذي صدر قبل ثالث سنوات قد أوصى 

به، وإلى حدود اليوم، قامت 
باملجيء  العدل  وزارة 
العامة  النيابة  بقانون 
الــجــديــدة  حلتها  ــي  ف
فقط، دون املجيء بعده 
بقانون املفتشية العامة 
أن  يعني  مما  للقضاة، 
القضاة  تفتيش  قــرارات 
ــانــون الــقــديــم،  ــق وفـــق ال

باطلة.
وكان القاضي الشنتوف 
رئيس نادي قضاة املغرب، 
قد ندد في تدوينة له بقرار 
للقضاة  ــى  ــل األع املــجــلــس 
ــر  األم أن  ــدا  ــؤك م األخـــيـــر، 
التعبير  ــة  بــحــري يــتــعــلــق 
وقانونيا  دستوريا  املكفولة 
هذا  مــن  مستغربا  للقضاة، 
القرار بعد سنة من استدعاء املفتشية 

العامة للقضاة.
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تنقيط �ضلبي حل�ضور الوزير 
العثماين يف بنما

 الرباط. األسبوع
ــديــن  عــــودة »كــــــوارث« ســعــد ال
كان  حــني  الدبلوماسية  العثماني 
الــواجــهــة،  إلــى  للخارجية  وزيـــرا 
نقاشات  طرحتها  املاضي،  األسبوع 
وذلك  كبرى،  صالونات سياسية جد 
لدولة  الرسمية  زيارته  خلفية  على 
ممثال  املــاضــي،  الثالثاء  يــوم  بنما 
الرئيس  تنصيب  حفل  في  للمغرب 
الجديد للبالد، حيث قال مصدر حضر 
هذا النقاش، أن الحضور الباهت، إن 
الكارثي لرئيس الحكومة في  لم نقل 
بنما التي حضرها كذلك زعيم جبهة 
من  تقارير  محط  كان  البوليساريو، 
مصالح وزارة الخارجية بالخارج، تم 
إرساله إلى الجهات املعنية باملغرب، 
وكان محط تنقيط جد سلبي لرئيس 
الحكومة خالل هذه الزيارة، التي لم 
يستغلها بالشكل املناسب في لقاءات 
االجتماعات  هــامــش  على  ثنائية 
خالف  على  الرسمي،  الحفل  وخالل 

ما قام به خصوم املغرب.
ــه  ــدر ذاتــــــه، أن ــصـ وأضــــــاف املـ
باستثناء تصريحات صحفية يتيمة 
لرئيس الحكومة، الذي تحدث خاللها 
وليس  محايدة  لدولة  ممثل  وكأنه 
يؤمن  املغرب  »إن  قال:  املغرب، حني 
املتحدة«  األمم  ترعاه  تفاوضي  بحل 
باملوقف  شبيه  موقف  في  وسكت، 
الفرنسي أو اإلسباني من هذا النزاع، 

في حني أن الالزمة الرسمية للمغرب 
هي  الدبلوماسيني  كل  عند  املعروفة 
املتحدة  األمم  ترعاه  تفاوضي  »حل 
تحت السيادة املغربية على مختلف 

أقاليمه«.
أن حضور  ــه،  ذاتـ املــصــدر  وأكـــد 
العثماني في بنما أعاد إلى األذهان 
وزيــرا  كــان  حني  العثماني  كــوارث 
كيران  بــن  حكومة  فــي  للخارجية 
األولى، والذي غادر املنصب فور أول 
الدبلوماسية  األخطاء  بسبب  تعديل 
كان  ما  رأسها  وعلى  ارتكبها،  التي 
قد ارتكبه في أديس أبابا قبل عودة 
اإلفريقي،  لالتحاد  رسميا  املغرب 
للخارجية،  وزيــرا  كان  حينها  حيث 
إذ »في الوقت الذي كانت فيه ردهات 
تعيش  أبابا  أديــس  ومطاعم  فندق 
الحقة  والــدبــلــومــاســيــة  الــكــولــســة 
وجود  )رغــم  العشاء  ــاوالت  ط على 
الويسكي( حتى فجر اليوم املوالي، 
املغربية  دبلوماسيتنا  رئيس  دخل 
غرفته الفندقية، وصلى العشاء، ونام 
كي يستيقظ باكرا دون علمه بما كان 
ومنها  الكواليس،  في  للمغرب  يخبأ 
اإلفريقي  ــحــاد  االت تبني  مــحــاولــة 
لتوصية البوليساريو وتبني مطالبه 
أصدقاء  لوال  املتحدة،  لألمم  ورفعها 
ــة الــذيــن تــصــدوا  ــارقـ املــغــرب األفـ
نائم«  العثماني  بينما  للمناورات، 
ــه، فــهــل تصبح  ــ يــقــول املــصــدر ذات

صالحيات العثماني حدها طنجة؟

النقابات واحلكومة.. ال اتفاق وال هم يحزنون
 الرباط. األسبوع

بنعتيق،  الكريم  عبد  أكــد 
الـــوزيـــر املــكــلــف بــاملــغــاربــة 
وشــؤون  بالخارج  املقيمني 
الشباب  جامعة  أن  الهجرة، 
دورتها  في  باملغرب  اإلفريقي 
األولى، تأتي في إطار التنزيل 
الوطنية  للسياسة  الفعلي 
لــلــهــجــرة والـــلـــجـــوء، وهــي 
فيها  تنخرط  مشتركة  إرادة 
املحلية  والسلطات  الجامعة 
الشركاء  وباقي  واملنتخبني 

املعنيني.
كلمته  فــي  بنعتيق  وقـــال 
ــدورة  ال ألشــغــال  االفتتاحية 
ــى لــجــامــعــة الــشــبــاب  ــ األولـ
انطلقت  ــي  ــت ال اإلفـــريـــقـــي، 
ــي،  ــاضـ ــاء املـ ــالثـ ــثـ ــوم الـ ــ يـ
مدينة  تحتضنها  والـــتـــي 
»شباب  شعار:  تحت  وجــدة، 
للشراكة  ــة  ــع راف إفريقيا: 
لقيم  وتعزيز  جنوب-جنوب 
التركيز  أن  املشترك«،  العيش 
هذه  في  بالشباب  واالهتمام 
الجامعة، جاء على اعتبار أنه 
قاطرة حقيقية لتنمية إفريقيا 
بني  التعاون  عالقات  وتعزيز 
الهجرة  أن  موضحا  بلدانها، 
تعد رافعة للمستقبل وللتنمية 
ولــلــتــعــاون جــنــوب جــنــوب، 

وآلية من آليات التضامن. 
بــنــعــتــيــق أن  وأضـــــــاف 

تحتضن  املغربية  الجامعات 
ألـــف طــالــب   20 مـــن  أزيــــد 
طالب  ألف   16 منها  أجنبي، 
فستعمم  وبالتالي،  إفريقي، 
تنظمها  التي  املــبــادرة  هــذه 
باملغاربة  املكلفة  الــــوزارة 
وشــؤون  بالخارج  املقيمني 
جامعة  مع  بشراكة  الهجرة 
على  ــوجــدة،  ب األول  محمد 
املغربية  الــجــامــعــات  بــاقــي 
استراتيجية  انطالقة  لتكون 
برؤية عميقة بوعي مستقبلي.
مشاركة  تعرف  الجامعة 
ــن دول  الــطــلــبــة األجـــانـــب م
ونظرائهم  الصحراء  جنوب 

تشجيع  ــهــدف  ب املــغــاربــة، 
واالكتشاف  التبادل  وتعزيز 
ــني،  ــشــارك والــتــعــلــم بـــني امل
ــذه الــجــامــعــة،  ــكــون هـ وســت
على  الضوء  لتسليط  فرصة 
مــكــانــة الــشــبــاب اإلفــريــقــي 
والقارة  بلدانهم  تنمية  في 
اإلفريقية، وكذا املساهمة في 
املشترك،  العيش  قيم  ترسيخ 
تنظيم  إلــى  بــاإلضــافــة  هــذا 
رياضية  سياحية،  أنشطة 
وجــدة  مدينة  فــي  وثقافية 
االنسجام  لخلق  ونواحيها، 
يساعد  مريح  وجو  الجماعي 

على التبادل.

بنعتيق يجمع �ضباب اإفريقيا يف وجدة 

»يف الق�ضاء.. فئة تق�ضي وفئة يق�ضى عليها 
وفئة يق�ضى بها« 

 الرباط. األسبوع
باتفاق  ما سمي  أن  »يبدو 
ــاعــي بني  ــم ــوار االجــت ــحـ الـ
الحكومة والنقابات املركزية، 
ماي  فــاتــح  ليلة  ــع  وق الـــذي 
له  وهللت  وطبلت  املــاضــي، 
كثيرا،  العثماني  حــكــومــة 
لــكــونــه ســيــرفــع مــن الــقــدرة 
ليس  للموظفني،  الشرائية 
ــزء الــظــاهــر من  ــج ــوى ال سـ
االتفاق، وليس الجزء الخفي 
بني  الطاولة  تحت  كان  الذي 
الـحـكومة والـنـقـابـات« يـقول 

مصدر مقرب من الحكومة.
ــه،  وأوضــــح املــصــدر ذاتـ
الحوار  باتفاق  سمي  ما  أن 
النقابات  بــني  االجــتــمــاعــي 
املوقع  العثماني  وحكومة 
عــلــيــه عــلــنــا، لــيــس هــو كل 
ــان االتــفــاق  ــل كـ ــفـــاق، ب االتـ
على  كذلك،  و»ســرا«  ضمنيا 
ــقــضــايــا،  ــن ال مــجــمــوعــة مـ
ــراب،  وخــاصــة قــانــون اإلضـ
ــان سنة  ــرمل ــب ــل ال ــذي دخـ ــ ال
2016 ومنذ ذلك الحني وهو 
مجمد في الرفوف لم تستطع 
للمناقشة  طرحه  الحكومة 
بسبب  عــلــيــه،  واملــصــادقــة 
لهذا  للنقابات  الدائم  الرفض 
بشأنه  تتهم  الــذي  القانون، 
أعــدتــه  بكونها  الــحــكــومــة، 
بشروط في خدمة الباطرونا.

ــدر ذاتــــه، أن  ــص ــد امل ــ وأك

العثماني كان قد انتزع وعودا 
الطرف  بغض  النقابات  من 
الــقــانــون،  هــذا  تمرير  على 
الذي بدأ غيابه يحرج املغرب 
وفي  الدولية  املنتديات  في 
بات  بــل  األممية،  الــلــقــاءات 
ــة الــحــكــومــة  ــســاءل مــحــط م
وقبل  أنــه  غير  الــخــارج،  في 
العثماني  حكومة  تنفذ  أن 
مضمون اتفاق أبريل األخير، 
وصرف التعويضات الجديدة 
للموظفني، انفجر اللقاء األول 
وزير  يتيم  محمد  عقده  الذي 
حول  النقابات  مــع  الشغل 
قانون اإلضراب يوم األربعاء 
املاضي، حيث أعادت النقابات 
منذ  األولـــى  مطالبها  نفس 
أي  كــيــران،  بن  حكومة  عهد 
سحب  2016، بضرورة  منذ 
البرملان،  مــن  املــشــروع  هــذا 

جديد  مــن  كتابته  وإعــــادة 
)الحكومة  ثــالثــي  بــاتــفــاق 
والنقابات والباطرونا(، وهو 
الذي اعتبرته الحكومة  األمر 
حني  في  النقابات،  من  غدرا 
مجرد  نقابي  قيادي  اعتبرها 
»خذ  العثماني  بوصية  عمل 
أخذنا  »لقد  املزيد«،  واطلب 
اليوم  ونطالب  أبريل  اتفاق 

باملزيد« يقول قيادي نقابي.
ذات  كــشــف  ذلـــــك،  إلــــى 
املصدر، أن الحكومة تتدارس 
كيران  بن  سبيل  نفس  نهج 
أثناء تنزيله إلصالح صندوق 
ــاعـــد، حـــيـــث تــحــدى  ــقـ ــتـ الـ
استنادا  ومـــرره  الــنــقــابــات 
دون  البرملانية  أغلبيته  على 
يفعل  فهل  النقابات،  موافقة 
في  الشيء  نفس  العثماني 

موضوع قانون اإلضراب؟

بنعتيق

صور القضاة الذين تمت »معاقبتهم« بسبب »الفيسبوك«

العبارة الفي�ضبوكية التي حركت املجل�س االأعلى �ضد اأربعة ق�ضاة  



من  »األسبوع«  لجريدة  مطلع  مصدر  أكد 
سعيد  الجزائري  التجارة  وزير  أن  باريس، 
الجزائر  معرض  عن  حديثه  في  قال  جــاب، 
املتحدة  الــواليــات  يستضيف  ــذي  ال  2020
األمريكية كضيف شرف، إن هذا هو الرد على 
التسويق ـ املغربي ـ الذي يحاول أن ينسف 
جهود الباد ومنتوجها وفرصها في أوروبا 
وفي إفريقيا، وبعد استطراده قال: إن القول 
بأن موالي حفيظ العلوي هو أقوى وزير في 

املغرب، يجب سحقه في حدث 2020.
هذه  نظره،  في  الجزائريون،  وسيتجاوز 
تكون  أن  على  الجميع  ــق  واف وقــد  املحنة، 
الواليات املتحدة ضيف شرف، لحفاظها على 
أمن الدولة الجزائرية وخيارات الشعب، وأن 
من كان يلعب، هو اآلن في السجون، ويقصد 
الفرنسيني الذين قادوا ورقتهم عبر الجنرال 

مدين، وسعيد بوتفليقة.

القناص

رئيس  أن  لـ»األسبوع«،  موثوق  مصدر  كشف 
زيارته  في  سانشيز،  بيدرو  اإلسبانية،  الحكومة 
األخيرة للمغرب، أبدى ملسؤول مغربي كبير، رغبة 
يريد  وهو  »السامير«،  شراء  في  »سيبسا«  شركة 
بذلك،  تسمح  أن  القرار  لدوائر  يمكن  هل  معرفة 
إنقاذ  الرغبة في  إلى مدريد وهو يدرك أن  ورجع 

»السامير« ضعيفة، ويتعلل من سمعه بالقضاء.
وتوجد »سيبسا« في املغرب، وهي شريكة بـ 35 
في املائة في »بترو سود« للعمل في جنوب اململكة، 
الوضع  وهذا  الصحراء،  على  السيادة  وتثبيت 
بواخر  لتزويد  بالعمل  اإلسبانية  للشركة  سمح 
أكادير باملحروقات، قبل أن تدخل شركة »أفريقيا« 
التي يمتلكها الوزير أخنوش على الخط، للتعاون 

بشأن 10 محطات الحتواء طموح اإلسبان.
في  تعمل  خاصة  إسبانية  شركة  أول  وقــررت 
إلى  اململكة  في  انتشارها  توسيع  املحروقات، 
انتشار شركة  أي خمس   ،2030 في  100 محطة 
التحرك شمال اململكة مظلة  »أفريقيا«، فيما تريد 
فإن مالك شركة  »أفريقيا«، وحسب املصدر،  مالك 
الستغال  »السامير«  شركة  شراء  يريد  »أفريقيا« 
باقي  عــلــى  »ســيــبــســا«  تعمل  فيما  الــتــخــزيــن، 

االختصاصات.
ويدقق املصدر بأن اتصاالت جرت بني شركتي 
شــراء  تعقيد  لعدم  ســـود«،  و»بــتــرو  »أفريقيا« 

رئيس  وأن  خــصــوصــا  ــر«،  ــي »الســام
على  يحصل  لم  اإلسبانية  الحكومة 
أن  يؤكد  ما  وهــو  األخــضــر،  الضوء 
الصحراء  في  محدود  »سيبسا«  عمل 
هذا  على  املغربية  السيادة  لتثبيت 

اإلقليم، وهي املزودة األولى للسفن 
الصيد  في  العاملة  األوروبية 
الداخلة،  ــى  وإل أكــاديــر  مــن 

ــصــاالت  االت تـــزال  وال 
تتقدمها  جارية لصفقة 

مع  بشراكة  »سيبسا« 
»أفريقيا« و»بي. بي« من 
»السامير«،  شــراء  أجــل 
يرغب  من  هناك  أن  غير 
في بيعها في »الخوردة«.

شحنة  أن  لـ»األسبوع«،  مطلع  مصدر  أكد 
في  سببت  التي  موتورز«   »ستارك  مدرعات 
هجوم ناري كاسح لقوات حفترعلى العاصمة 
طرابلس في  ليبيا، وصلت إلى جيش بوركينا 
مالي،  إلى  وقبلها  املاضي،  ماي   9 في  فاسو 
السعودي،  التأثير  من  للتقليل  والصومال، 
فأصدرت سفارة السعودية في مصر توقعات 
ــول هـــذه املـــدرعـــات إلـــى املــغــرب  بــعــدم وصـ
وموريتانيا، وأن اتصاالت سرية يعقدها ولد 
نواكشوط،  في  الجديد  الرئيس  الغزواني، 
مماثل،  ســاح  شحنة  في  بــاده  رغبة  تؤكد 

لتوازن الردع مع جارته مالي.
وجاءت الخاصة، حسب املصدر، أن املغرب 
األمريكي،  املنشأ  ذات  قــدراتــه  في  يتجاوز 
ترغب  الدوحة  لكن  القطرية،  املدرعة  العربات 
التي  املصنعة  الشركة  مع  املغرب  تعاون  في 
يملكها صهر أمير قطر، عبد الهادي الهاجري.
للتزود  فــي  كبيرة  فــرصــة  املــغــرب  ولـــدى 
املصالحة  لكن  الطلب،  املدرعات، حسب  بهذه 
تصنيع  في  باملشاركة  تسمح  لم  الخليجية 
هذه اآللية، أو إيجاد صيغة للعمل على تطوير 

»ستارك موتورز« ، القطرية املنشأ.

بفضل عملها في الصحراء 
لتثبيت السيادة

عندما دمرت »جون اأفريك« ماء العينني وهم ميثلون
 �صاحل العاج يف قن�صلية العيون

�صعيد جالب: موالي حفيظ العلمي اأقوى وزير 
يف املغرب ويجب �صحقه يف 2020

لجريدة  أمــريــكــي  مــصــدر  أكـــد 
»األســــبــــوع«، وكــــان يــدقــق في 
نشرته  مــا  بخصوص  معلومات 
»جون أفريك« عن كون عائلة »ماء 
السلطان،  ممثلي  ليسوا  العينني« 
اإلسامية  بالشؤون  مكلفني  بل 
فتح  ــأن  ب بــاعــمــران،  أيــت  لقبائل 
من  العيون  فــي  شرفية  قنصلية 

طرف دولة ساحل العاج، اليزال قيد 
بعد  املتحدة،  الواليات  في  الدرس 
هذه  عن  اإلفريقي  االتحاد  سكوت 

الخطوة.
املفوضية  رئــيــس  يــرغــب  ولـــم 
اإلفريقية، موسى فقيه، في التعليق 
أمريكية،  لــجــريــدة  القضية  عــن 
يرى  أن  قبل  انتهت  مهلة،  وطلب 

أن املسألة معروضة على األنظار، 
في  حالة«  »تقدير  بــدوره  وينتظر 
املوضوع، ألن حضور سفير ساحل 
أثار  الذي  هو  العيون،  إلى  العاج 
استفسار االتحاد اإلفريقي، وليس 

شيئا آخر، حسب املصدر دائما.
أفريك«،  »جون  معلومة  وجاءت 
مثيرة لإلعام األمريكي، بعد قولها 

إن عائلة ماء العينني كانت مكلفة 
بالخطابة واإلمامة، في قبائل أيت 
العينني،  ماء  ثقل  وجاء  باعمران، 
وليست  صــحــراويــة  عائلة  وهــي 
سلفا  للمغرب  تمثيلها  من  قبيلة، 
وفي الحاضر، وال تجعلها القبائل 
تقرر  التي  الخمسة  الصحراوية 

مصير اإلقليم، ضمن ساكنته.

»�صيب�صا« االإ�صبانية تنقلب 
على اأخنو�ش وترغب
 يف �صراء »ال�صامري«

احلظر ال�صعودي على و�صول 
املدرعات القطرية »�صتارك 

موتورز« اإىل املغرب

بوغدانوف يطلق على مذهب املغرب: »املالكية العلوية«
موثوق  مصدر  كشف 
أن  لـــــــ»األســــــبــــــوع«، 
املستشار  بــوغــدانــوف، 
ــس  ــي ــرئ ــل ــاص ل ــ ــخـ ــ الـ
ملنطقة  بوتني  الــروســي 
وشمال  األوسط  الشرق 
إفريقيا، في لقائه الحبيب 
البرملان  رئيس  املالكي، 
هامش  على  املــغــربــي، 
للمنتدى  الثانية  الدورة 
موسكو،  في  البرملاني 
عــلــى قضية  ــرا  مـ ــد  وقـ
الــصــحــراء، والــشــراكــة 
الــثــاثــيــة الــروســيــة ـ 
ـ اإلفــريــقــيــة،  املــغــربــيــة 
قـــال املــســؤول  ومـــا إن 
مع  الشراكة  أن  املغربي 
املجال  تشمل  إفريقيا 
استخدم  حتى  الديني، 
ــوف اصــطــاح  ــدان ــوغ ب
ــويــة«  ــعــل »املــالــكــيــة ال
املغاربة،  ــن  دي لــوصــف 

في  التوجه  هذا  واعتبر 
داعما  عنصرا  تعليقه، 
الستقرار شمال إفريقيا.

ــواره  ــي تــتــمــة حــ ــ وف
املغاربة،  مــذهــب  حــول 
مع  بمصالحتهم  قـــال 
ــة وقــبــولــهــم  ــي ــصــوف ال
ــات الــبــنــكــيــة  ــامـ ــعـ املـ
املؤمنني  ــارة  إم وقيادة 
للـحـوار الـكـاثـوليـكـي ـ 
اإلسامي، ونبه سامعيه 
الحبيب  ذهــــاب  ــعــد  ب
تحالف  إلـــى  ــكــي،  ــال امل
العنف،  ضــد  ــب  ــذاه امل
وهو ما يفكر السوريون 
في إطاقه، وقال: ونحن 
كما  التوجه،  هذا  ندعم 
نريد تعاونا مغربيا بهذا 
الخصوص، لكن املغاربة 
لم يلتقطوا اإلشارة التي 
كــررهــا بــوغــدانــوف مع 

مسؤول مغربي آخر.

عوض ممثلي السلطان.. جعلتهم مكلفين بالشؤون الدينية لقبيلة أيت باعمران
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سانشيز

جالب

في انقالب على »المغرب 
األخضر« و»سيداو«

من شنغهاي 

»البيو« هو القادر 
على اإجناح ال�صادرات 

املغربية اإىل باقي 
ثلثي العامل

تعليقا على �صيا�صة املغرب: التجمع الوطني لالأحرار �صيحكم املغرب 
يف 2021 كما يحكم احلزب ال�صيوعي دولة ال�صني.. وهذا خطر

أن  ـــ»األســبــوع«،  ل مطلع  مصدر  ــال  ق
طرف  من  بعد  تعلن  لم  التي  الــدراســة 
فيها  ينخرط  التي  املنظمة  »أسميكس«، 
90 في املائة من املصدرين املغاربة، تركز 
تمس  وانقابية  عميقة  توصيات  على 
في جزء منها قناعات الدولة في »املغرب 
على  تؤكد  إقرار توصية  بعد  األخضر«، 
محلية  زراعـــة  من  »البيو«  تصدير  أن 
ومستجيبة للمعايير، هي وحدها القادرة 
لصالح  الربح  من  هامش  توفير  على 

املصدرين.
ــدر، بـــأن األســــواق  ــصـ وأضـــــاف املـ
املــيــزان  ــن  م تحسن  ــن  ل الكاسيكية 
التجاري للمملكة، كاشفا اقتراح الدراسة 
القاضية باالنفتاح على السوق اآلسيوي 
مقرونا  واألمريكي،  العربي  والخليجي 

بهذا التحول في الزراعة.
وتؤكد الدراسة، أن صادرات املغرب ال 
تصل إال إلى ثلث العالم، وبنسب قليلة، 
العالم لم  فيما ال يزال 60 في املائة من 
ولذلك،  املغرب،  من  قادمة  بعد سلعة  ير 
ومنظمة  إفريقيا  غــرب  على  فالتركيز 
األفــقــي  الــتــوســع  يفيد  ال  ــداو«،  ــيـ »سـ
للتجارة الخارجية للمملكة، فيما التحقت 
في  اإلفريقية،  الحرة  باملنطقة  نيجيريا 
تحد واسع لتحقيق املغرب لنقط إضافية 
عبر االتفاقية في دول غرب إفريقيا، وقد 
املغربي  املنتوج  منافسة  أبوجا  أعلنت 

بطريقة مباشرة.

كشف مصدر مطلع لـ»األسبوع«، أن هامش 
املداخلة الثانية في الدورة الدراسية األولى 
ــدول  وال الصني  بــني  السياسية  لــأحــزاب 
العربية بشنغهاي، عرفت تحليا أنذر ساسة 
املغرب بأن 2021 قد تأتي بحزب كبير إلى 
السلطة، وقد يحكم اململكة كما يحكم الحزب 
الشيوعي في الصني، وهذا خطر، ألن الحزب 
القوي يقتل الدولة في املنطقة العربية، وهو 

يستخدم أشكال »كني« و»هان«.
فوكوياما،  قاله  بما  الطرح  هذا  ويوحي 
وإن بطريقة مختلفة، في كتابه »نظرات على 
بـ»صفر  تتحرك  التي  الصينية«  الحكامة 

قيادة  يمكن  وال  التنمية،  فتحققت  فساد« 
أي تحول بهامش فساد كبير، ولذلك تسقط 
قيادتها  بمجرد  العربية  املنطقة  في  الدولة 
من أحزاب نافذة ال تقبل املحاسبة القاسية، 

وتستثمر الدولة إلنجاح املقاولة.
الوطني  التجمع  حــزب  ممثا  ــدى  وأهـ
مجسمني،  الدراسية،  ــام  األي إلــى  لأحرار 
تساءل حولهما املسؤول، هل هما من املال 
فقاال  الحزب،  من  أم  للضيفني،  الشخصي 
بكرم املغاربة؟ ورد الضيف على فلسطيني: 
جمعت  ابتسامة  في  العربي«  الكرم  »إنــه 

الحاضرين.

بوغدانوف



 في الفقرة األخيرة من المادة الخامسة 
من مشروع القانون التنظيمي لحق 
اإلضراب: يعتبر كل إضراب ألهداف 

سياسية ممنوعا 

جاءت صياغة مشروع القانون املتعلق 
الخامسة  املادة  وفي  قاطعة،  باإلضراب 
يقول: يعتبر كل إضراب ألهداف سياسية 
ممنوعا، وهو ما يفتح املغرب على تأويل 
تحت  للمعاهدة  طبقا  الدولية،  الصياغة 
الرقم 87 والقائلة »اإلضرابات السياسية 
الخالصة أو بشكل خالص، ال تدخل في 

تطبيقات مبادئ الحرية النقابية«.
ــارق شــاســع بـــن »األهـــــداف  ــ ــف ــ وال
تحرك  أي  يحملها  الــتــي  السياسية 
السياسي  ــراب  اإلضـ وبــن  اجتماعي« 
تكون:  أن  الصياغة  وعلى  »الخالص«، 
يعد ممنوعا كل إضراب سياسي خالص، 
وليس اإلضراب الذي لديه أهدافا سياسية 

وأرضية اجتماعية، ألن الواجب، هو حل 
وال  املثار،  والنقابي  االجتماعي  املشكل 
تذوب  ألنها  األهــداف،  إلى  الدولة  تنظر 

بذوبان املشكل النقابي.
مختارات  من   481 الفقرة  وتوضح 
التقييد  هــذا  للعمل  الــدولــيــة  املنظمة 
منح  عــدم  ــك،  ذل من  »والقصد  بقولها: 
شكال  أو  خاصية  املهنية،  املطالب  هذه 
التي  املنظمات  مــن  خالصا  سياسيا 
التظاهر، كي ال تضعف  قانونيا  يمكنها 
جاء   ،457 الفقرة  وفــي  مطالبها«)1(، 
هو  ما  بن  التمييز  بـ»صعوبة  القول 

نقابي خاص وما هو سياسي خالص«.
في   20 املـــادة  إعـــادة صياغة  وعــدم 
جنوح  هــو  املغربي،  القانون  مــشــروع 
كبير يقيد الحريات النقابية، فاملسألة ال 
تتعلق باألهداف السياسية، بل بالنشاط 
السياسي الخالص في النقابات، ومن ثم 
رفض اإلضراب السياسي الخالص دون 

وجود أي مطالب مهنية ومن أي نوع.

»أن  الدولية  العمل  منظمة  وتوضح 
التي  واالقــتــصــاديــة  املهنية  املــصــالــح 
عنها  الدفاع  يمكن  العمال،  بها  يطالب 
عبر اإلضــراب«، وهي متمثلة ليس فقط 
في تحسن شروط العمل وباقي املطالب 
بل  الوظيفي،  النظام  ضمن  االجتماعية 
أيضا عبر »البحث عن الحلول للمشاكل 
واالجتماعية«،  واالقتصادية  السياسية 

طبقا للفقرة 479)2(.
وثائق  مجموع  من   484 الفقرة  وفي 
فإن  العالم،  في  للعمل  الحاكمة  املنظمة 
يتجاوز  ــراء،  األجـ لرفض  العام  ــار  اإلط
الوضع  هــذا  ويضمن  الشغل،  نزاعات 
الوصول إلى اتفاقيات جماعية متوازنة، 
والهدف  البعد  وليس  املعايير،  تناقش 
مساسه  رافضة  لــإضــراب،  السياسي 

باألمن العمومي.
ــل املـــبـــادئ املــطــبــقــة فــي مــيــدان  وكـ
تميز  ال  عنه،  اإلرادي  واالمتناع  الشغل 
يجب  وال  والعام،  املحلي  اإلضــراب  بن 

اعتماد اإلضراب الوطني، وإن استخدمه 
بأكثر من  تتعلق  املسألة ال  البعض، ألن 

توسيع جغرافي إلضراب محلي.
أن  النقابية،  الحريات  لجنة  وتؤكد 
كانت  كما  شرعية،  العامة  اإلضــرابــات 
وليست  واجتماعية  اقتصادية  مطالبها 
منع  ــجــوز  ي وال  ــصــة،  خــال ســيــاســيــة 
اإلضراب، إال في حال املوظفن الحاملن 

للسالح، أو املمثلن لسلطات الدولة.
اإلضــراب  فــإن   ،494 الفقرة  وحسب 
الحد  رفــع  أجــل  من  ساعة   24 لـ  العام 
االتفاقيات  ــرام  واحــت لــأجــور  ــى  األدنـ
الجماعية وتغيير السياسة االقتصادية، 
العمل  ــذا  وه البطالة«،  معدل  »خفض 

عادي بالنسبة للمنظمات النقابية.
املهنية  املطالب  اجتماع  حــال  وفــي 
طابع سياسي،  ذات  ومطالب  والنقابية، 
بهذه  تعترف  الدولية  العمل  منظمة  فإن 
ــات، وتــعــدهــا شــرعــيــة، وهي  ــرابـ اإلضـ
السياسي  ــاإلضــراب  ب فقط  تعترف  ال 

مطلب  أي  يحمل  ال  الـــذي  الــخــالــص 
اجتماعي أو اقتصادي.

اإلضراب  الدولية  االتفاقيات  وتشرع 
األكثر  النقابة  مــن  إلــيــه  الــدعــوة  دون 
إقرار  تمثيلية، وقد تحول إلى شرط في 
القانون  مــشــروع  فــي  املــمــارســة  هـــذه 
إلى جانب شروط أخرى، منها  املغربي، 

ما ورد في املادة السابعة:
1( قبل اللجوء إلى اإلضراب، يتوجب 
تــاريــخ توصل  30 يــومــا مــن  انــصــرام 

املشغل بامللف املطلبي.
2( إجراء مفاوضات، ويمكن للطرفن 

)املؤسسة والنقابة( تعين وسيط.
التصالح  محاولة  إلجراء  مساعي   )3

طبقا للتشريع الجاري به العمل.
التي  الطويلة،  اإلجراءات  هذه  وتقوم 
يوما،   90 ــى  إل الزمني  معدلها  يصل 
ليصبح اإلضراب قانونيا، على إضعاف 

شرارة املوقف وتبريده بيروقراطيا.
أكثر  الثامنة  املـــادة  صياغة  وتــأتــي 

عبد الحميد العوني إعداد:

97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق اإلضراب، بين الكنفدرالية الديمقراطية للشغل أساسا،  التنظيمي رقم  القانون  تجددت أخيرا معركة 
وبين حكومة سعد الدين العثماني، بعد محاولة إخراجه من الثالجة، وقد أحيل ىلع لجنة القطاعات االجتماعية، منذ الجمعة 3 فبراير 2017، وقبلها 
ىلع مجلس النواب يوم الخميس 6 أكتوبر 2016، ويتخوف الفرقاء من تمرير هذا القانون الذي يجعل ممارسة اإلضراب تحت رقابة القضاء، إذ ال يمكن 
بمنطوق املادة 20 من مشروع القانون، ممارسة اإلضراب، إال بعد صدور أمر قاضي املستعجالت، وحسب مقررات منظمة العمل الدولية لسنة 1998، 
فإن حسن النية ضمن أركان الدفاع عن الحرية النقابية، وهي إلى جانب حرية التجمع، من الحقوق األساسية، وأي إجراءات ال يجب أن تعرقل الحقوق 
النقابية، وهو ما تضمنه عدد املجلة العاملية للعمل يف املجلد 137 لعام 1998، الرقم 4، ووقوع تشريع يمس هذه الحقوق، يعتبر الغيا، طبقا لقرار 
بالحق يف  أال تعترف  الدولة  1970، وىلع  بالحريات املدنية املؤطرة يف ندوة  النقابية وعالقتها  بالحريات  وللقرار املرتبط   ،1957 لعام  املنظمة 
اإلضراب فقط، بل بحماية ممارسته حسب املعاهدة الدولية تحت الرقم 105، لتحريمها العمل تحت الضغط واإلكراه )1957(، واالتفاقية تحت الرقم 92 
املقدمة للتحكيم اإلداري املوقعة عام 1951، وأي مدونة تسمح بالعمل تحت اإلكراه بأي فعل مباشر أو غير مباشر وأي إجراء يمس بحق اإلضراب، يعد 
ممنوعا، ويجب تضمينه يف القانون التنظيمي الذي أتى بشروط وكيفيات تمس بالحرية النقابية، حيث جاءت املادة الخامسة للقول: »يعتبر كل 
إضراب ألهداف سياسية ممنوعا«، ويمكن تأويل كل إضراب وربطه بالحالة السياسية، ألنه يف مناخها، بما يجعله يف األصل حقا صنع القانون لوأده، 
والفقرة األخيرة من املادة الخامسة، تشترط أن تكون الجهة الداعية، األكثر تمثيال حسب املادة الثالثة، وال يمكن ممارسة هذا الحق إال بعد صدور أمر 

قاضي املستعجالت، وهي شروط تضيق ىلع ممارسة هذا الحق، وقد أنهت اململكة، بعد حصار حق التظاهر السلمي والتجمع، حق اإلضراب.

الدولة املغربية تخرق
 القانون الدويل

 يف م�شروع 
قانون الإ�شراب
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املادة 20: ل ميكن ممار�شة الإ�شراب اإل بعد �شدور اأمر قا�شي امل�شتعجالت

الزايربنعبد القادر

مـعـركـة قـد تـنـتـهـي بـحـرب اأهـلـيـة



لطفا، إذ لم تحكم باملنع، بل ببطالن كل 
بتنازل  يقضي  التزام  أو  تعاقدي  شرط 
مع  ــراب،  اإلض حق  ممارسة  عن  األجير 
الشغل  اتفاقيات  في  التنصيص  جــواز 
اإلضــراب  حــق  تعليق  على  الجماعية 
وليس اإلضراب، وتعد هذه الصياغة في 
خطئا  الثامنة،  املادة  من  الثانية  الفقرة 
هو  دستوري،  حق  تعليق  ألن  جسيما، 
على  التأكيد  ويمكن  للدستور،  تعليق 
محددة،  ملدة  اإلضــراب  ممارسة  تعليق 
وقد  ممارسته،  في  الحق  تعليق  وليس 
منعت الفقرة األولى وبقوة القانون، كل 
بتنازل  يقضي  التزام  أو  تعاقدي  شرط 

األجير عن ممارسة حق اإلضراب.
ومنعت املادة التاسعة عرقلة ممارسة 
االنتقام  أو  االعتداء  »بواسطة  اإلضراب 
من  وسيلة  أي  بواسطة  أو  ــراء،  اإلغ أو 
دون  تــحــول  أن  يمكن  الــتــي  الــوســائــل 

ممارسة األجراء حقهم في اإلضراب«.
ويـــجـــوز لــلــمــشــغــل، طــبــقــا لــلــمــادة 
أجــراء  باستبدال  السماح  الــعــاشــرة، 
الخدمة،  من  األدنى  الحد  ألداء  بآخرين، 
 30 20 أو  10 أو  ولم تحدد النسب في 
في املائة، بل حسب ما يراه، مما يجعل 
أن  أي  بآخر،  طاقما  يستبدل  العمل  رب 
تقدير »اإلحالل« ليس رهني النقابات أو 
املشغل، بل الدولة في شخص الوالي أو 
وزارة التشغيل، وقد جاء القانون املنظم، 
بأن »أي تأثير في تزويد السوق، يتعني 
على املشغل أو من ينوب عنه، االستعانة 
بأجراء آخرين، لتأمني استمرار املقاولة 
سريان  مــدة  خــالل  خدماتها  تقديم  في 

اإلضراب«.

 المادة 14 تقنن االقتطاع من أجور 
المضربين 

يعتبر األجراء املشاركون في اإلضراب، 
خالل  العمل  عن  مؤقت  توقف  حالة  في 
ــذه الــحــالــة، ال  ــي ه ــدة إضــرابــهــم، وف م
املدة  عن  األجــر  من  االستفادة  يمكنهم 

املذكورة.
العمال  فإن  الدولية،  املعايير  وحسب 
يفيد  بما  عــمــاال،  يعتبرون  املضربني 
أزمة  وجــود  حالة  في  إال  أجورهم  دفــع 
وطنية حادة، حسب الفقرة 527، وتقول 
االتفاقية رقم 87 في مادتها 1.3، بالحق 

في تنظيم نشاطهم.
وال يمكن سحب األجر واإلضراب حق، 
وهو كذلك حق دستوري ومنظم بقانون، 
وال يجوز عدم األداء إال في حالة واحدة: 

وجود أزمة وطنية حادة.
 )87( الــدولــيــة  االتفاقية  تميز  وال 
وأثيرت  والــخــاص،  العام  القطاع  بني 
وطبقا  الخبراء،  لجنة  في  النقطة  هذه 
لالتفاقية 151 املصادق عليها في 1978 
والتوصية 159، فإن العاملني العموميني 
هذا  وفــي  ــراب،  اإلضــ فــي  الحق  لديهم 
العمومي، حسب  املوظف  يكون  الشرط، 
تعريف املنظمة في الفقرة 534، هو من 

يمارس مهام السلطة باسم الدولة.
ــزة  ــون بـــني األجــه ــان الــق يــمــيــز  وال 
األساسية،  الخدمات  ثم  األساسية، ومن 
كل  عد  وقد  الدولية،  االتفاقيات  حسب 
أجورهم  أداء  من  محرومون  املضربني 
واستخدم  العمل،  عن  التوقف  أيام  عن 
السوق  »تزويد  مفهوم  القانون  مشروع 
الالزمة  األساسية  والخدمات  بــاملــواد 
وصحتهم  املــواطــنــني  حــيــاة  لحماية 
التدخل  للسلطات  ويمكن  وسالمتهم، 
لتسيير املقاولة لتوفير هذا التزويد دون 
األساسية  الخدمة  تحديد  في  الدخول 
لحياة  الدنيا  الخدمات  أو  للمواطن« 
املواطن،  وإدخال السوق ليس اصطالحا 
االتفاقيات  تطابق  صياغة  أو  قانونيا 

الدولية.
اإلضـــراب  ــإن  ف املسطرتني،  وحسب 
عبر  أو  تمثيلية  األكثر  النقابة  له  تدعو 
املائة  في   75 بـ  العام  الجمع  مسطرة 
قــرار اإلضــراب  من األجــراء، وأن يكون 
باألغلبية املطلقة بواسطة اقتراع سري، 

طبقا للمادة 16.
وتبعا للفقرة األخيرة من نفس املادة، 
بإعداد  لإلضراب،  الداعية  الجهة  »تقوم 
املذكور،  العام  الجمع  اجتماع  محضر 
الذي يجب أن يتضمن عدد أجراء املقاولة 
الحاضرين  وعدد  املعنية،  املؤسسة  أو 
التي  والنسبة  العام،  الجمع  في  منهم 
يمثلونها من مجموع األجراء وأسمائهم 

للتعريف  الوطنية  بطائقهم  ــام  ــ وأرق
التي اتخذ  وتوقيعاتهم ونسبة األغلبية 
عدد  ويكون  اإلضــراب«،  قــرار  بموجبها 
الذي  املشغل  عند  وبطائقهم  املضربني 
قبل  مــن  رسمية  بكيفية  تبليغه  يجب 
انعقاد  ومكان  بتاريخ  املذكورة،  الجهة 
الجمع العام، وذلك بسبعة أيام على األقل 

من تاريخ انعقاد الجمع.
ويجب أن يتضمن قرار اإلضراب على 

الصعيد الوطني، البيانات التالية:
1( اسم النقابة األكثر تمثيلية، أو ذات 

التمثيلية على الصعيد الوطني.
قرار  اتخاذ  إلى  الداعية  األسباب   )2

اإلضراب.
3( أمكنة تنفيذ اإلضراب.

تنفيذ  في  الشروع  وساعة  تاريخ   )4
اإلضراب. 

5( املدة املزمع خوض اإلضراب فيها.
وتحصر املادة 17 إعالن اإلضراب في 
النقابة األكثر تمثيلية، أو ذات التمثيلية 
على الصعيد الوطني، بما يقطع الطريق 
لها  التي  أو  الصغيرة،  النقابات  على 
تمثيال جهويا أو إقليميا، وهو ما يعرقل 
اإلضراب، ألن إعالنه ال يتم إال بنقابة لها 
قيادة وطنية ولها حساباتها وترتيباتها.
وإدارة تفكيك إرادة اإلضراب مركزيا، 
رهان بحد ذاته لدى سلطات الدولة، كي 
يكون الضبط الصارم للخارطة من واقع 
وصلت  وقــد  اإلضـــراب،  مسطرة  تعقيد 
حدودا ال يمكن معها املطالبة باألجر قبل 
فيكون  اآلخــر،  الشهر  بداية  من  أيــام   5
منسوب الخدمة الشهرية على 35 أو 36 
الفوري  يوما، وال يمكن إعالن اإلضراب 

في حالة الخطر على صحة األجراء.

 القانون يمنع اإلضراب الفوري، ولو في 
حالة الخطر على صحة األجراء 

 ،18 املــادة  من  األخيرة  للفقرة  طبقا 
ال  فإنه  التنظيمي،  القانون  مشروع  من 
إضراب قبل تبليغ املشغل بـ 5 أيام من 
تاريخ تنفيذه، وإن في حالة وجود خطر 

يهدد صحة األجراء وسالمتهم؟
تسميه  ما  تأمني  على  العمل  وعوض 
الفقرة 564 من مجموع اتفاقيات منظمة 
التعويضية«،  بـ»الحماية  الدولية  العدل 
لحماية  اإلضراب  يعلنوا  لم  العمال  فإن 
سالمتهم وصحتهم، إال بعد 5 أيام، في 
اإلجراء  هذا  القانون  فيه  يرفق  لم  وقت 
بـ»التحكيم   549 الفقرة  تسميه  بما 

اإلجباري«.
الوطني  القانون  يتمتع  أن  وعــوض 
و»التحكيم  التعويضية«  بـ»الحماية 
املتشددة  اإلجــراءات  لتجاوز  اإلجباري« 
إيجاد  على  القدرة  فإن  اإلضــراب،  ضد 
للتحكيم  ــه  ــزي ون مستقل  مــيــكــانــيــزم 
في  ــغــرب  امل عــجــز  يكشف  ــاري،  ــبـ اإلجـ
دولة  إلنجاح  وفاعلة  دقيقة  معايير  بناء 

اإلنتاج من خالل دولة القانون.
السرعة  الدولي  القانون  اشترط  وقد 
املطلبي،  املــلــف  ــي  ف الــتــجــزيء  ــدم  وعـ
قائمني ومباشرين في مسطرة  كشرطني 
تقول توصيات منظمة  ولذلك،  التحكيم، 
»القرارات التحكيمية،  العمل الدولية أن 
اإلجــبــار  خاصية  لها  تــكــون  أن  يجب 
التنفيذ  يكون  كي  للطرفني،  القانوني 
حــدوث  حــال  فــي  إال  ــال«،  ــام وك سريعا 
أزمة وطنية حادة، وال تكون إال في حالة 
وترتبط  دستورية،  حكومة  على  انقالب 
هــذه الــحــالــة بــإعــالن حــالــة الــطــوارئ 

)الفقرة 528 ـ 530(.
ملدة محددة،  تعليق اإلضراب  ويجري 
في وجود أزمة حقيقية وشديدة، أو تطور 
الكوارث  مع  األمــر  وكذلك  خطير،  نــزاع 
العادية  األوضاع  تجعل  التي  الطبيعية 

لعمل املجتمع املدني، غير مجتمعية.
وقع  التي  الدولية  االتفاقيات  وحسب 
حق  ممارسة  شرط  فإن  املغرب،  عليها 

اإلضراب هي:
)الفقرة  اإلضراب  بتاريخ  التبليغ   )1
واملــدد  اإلجـــراءات  وليس   ،)504 502ـ 

الزمنية املعقدة.
املصالحة  مسار  بوجود  االلتزام   )2
وقد  »اإلرادي«،  التحكيم  أو  والوساطة 
بعد  املصالحة  املغربي  املــشــرع  جعل 

الوساطة؟
مجتزئة  غير  مــســاطــره  تــكــون  وأن 
للملف املطلبي، وسريعة، على أن يتمكن 
املراحل  كل  في  املشاركة  من  املعنيون 

)الفقرة 500 ـ501(.
املضربني  لدى  تكون  بأن  االلتزام   )3
وليس   )1  + النصف  )أي  األغلبية، 
مشروع  حددها  وقــد  املطلقة،  األغلبية 
وهو  األجــراء،  أربــاع  ثالثة  في  القانون 
إلضافة  الــدولــي،   القانون  على  تعسف 
حددها  التي  النسبة  عن  املائة  في   25
القانون الدولي إلعالن اإلضراب )الفقرة 

506ـ13()3(.
ويجمع الخبراء، أن النصاب القانوني 
الفقرة، هو مفهوم  املذكور في  »كوروم«، 
وال  وواحـــد«،  »النصف  يعني  قانوني 
في   75 إلــى  النسبة  هــذه  رفــع  يمكن 
املائة، ألن املسألة تتعلق بتوقيع اململكة 
مجموع  من  و513   506 الفقرتني  على 

اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
اإلضراب  قرار  يكون  بأن  االلتزام   )4
و510(،   503 )الفقرة  السري  باالقتراع 
الخمسة  لإلجراءات  ذكــرا  هناك  وليس 

األخرى التي أضافها املشرع املغربي.
اإلجـــــراءات  ــخــاذ  ــات ب ــزام  ــتـ االلـ  )5
والــوقــايــة  األمـــن  ملالحظة  الــضــروريــة 
القانون  في  تحول  وقــد  الــحــوادث،  من 
املغربي إلى جمع أرقام بطائق املضربني 
ــالم املــشــغــل، وكــل  ــ وتــوقــيــعــاتــهــم، وإع
اإلجراءات املغربية القصوى إلنجاز عمل 

محاط بالرقابة األمنية.
حماية  إلى  الدولي  القانون  ويهدف 
املضربني من االنتقام واملالحظة األمنية.

من  األدنــى  الحد  بتأمني  االلتزام   )6
خدمة واحدة في بعض الحاالت، وليس 
لكل الخدمات األساسية في حدها األدنى، 
وفي كل الحاالت، بما يفرغ اإلضراب من 

تأثيره.
في  العمل  حرية  باحترام  االلتزام   )7
نص  فــي  كما  املــضــربــني،  غير  مناطق 
الفقرة 586، وليس في كل مرافق الشركة 
وفي كل مكان في اإلدارة، وبالتالي، فإن 

لإلضراب،  التنظيمي  القانون  مشروع 
وحولها  معناها  من  االلــتــزامــات  ــرغ  أف
الحرية  لعرقلة  ممنهجة  تقييدات  إلــى 

النقابية.
إنها سبع التزامات يقدمها املضربون، 
كل  فيها  تحول  الدولية،  الشرعية  باسم 
الحرية  ضيقت  ــراءات  ــ إج ــى  إل الــتــزام 

النقابية إلى أقل درجاتها.
ولتدقيق إجراءات املصالحة والوساطة 
إلقرار  القانوني  والنصاب  والتحكيم، 
املجتمعة  األغلبية  ــدود  وحـ اإلضـــراب 
خوض  في  األساسية  الخدمة  وتأمني 
العمل  منظمة  خــبــراء  ــإن  ف ــراب،  اإلضــ

الدولية توصلوا إلى بعض التوصيات.

 أجرأة االلتزامات الدولية بشأن ممارسة 
حق اإلضراب 

ربطت املعاهدات الدولية بني اإلضراب 
في  الجماعية  لــلــصــراعــات  وتبعيته 
مسارات املصالحة والوساطة، والتحكيم 
اإلداري الذي يجب أن يتقيد بعدم تجزيء 
يشارك  حيث  والسرعة،  املطلبي  امللف 
فرضت  وقــد  املــراحــل،  كل  في  املعنيون 
تشريعات بعض الدول ضرورة فشل كل 
هذه املسارات قبل إعالن اإلضراب، طبقا 
لفهمهم للمادة 4 من االتفاقية تحت الرقم 
التفاوض  واسع  بشكل  تدعم  وهي   ،98
ولذلك  الجماعية،  واالتفاقيات  اإلرادي 
اشترطت الفقرة 171 من دراسة املنظمة 
هو  هدفها  يكون  أن  املساطر  هذه  على 
إلى  تحويلها  وليس  التفاوض،  تسهيل 
اإلضراب  تجعل  طويلة  بآجال  تعقيدات 
الواضح، إضرابا مستحيال من الناحية 

العملية، أو خال من أي فعالية.
املصالحة  حول   22 التوصية  وتؤكد 
في  الــدخــول  ــأن  ب اإلرادي،  والتحكيم 
التحكيم،  ــراءات  ــ إج فــي  أو  مصالحة 

وبموافقة  نهائية  لتسوية  ســيــكــون 
تشجيعها  يفرض  بما  املعنية،  األطراف 
على  ترضى  وأن  ــراب،  اإلضـ منع  على 
التحكيم  حالة  في  إليه  املتوصل  القرار 

)الفقرة 4 لعام 1996. الصفحة 80(.
وال يجب بأي حال، العمل على إطالق 
وقد  باالختياري،  تقييده  دون  التحكيم 
بسطت االتفاقيات التحكيم اإلجباري، كما 
دون  التحكيم  القانون  مشروع  استعمل 
اإلجباري  حكم  في  يجعله  بما  تحديده، 
ولذلك،  االختياري،  التحكيم  مساطر  في 
فإن مساطر التحكيم اختيارية، وال يكون 
التحكيم إجباريا إال في حال وجود أزمة 
حالة  في  املــحــددة  وهــي  ــادة،  ح وطنية 
واحدة، إعالن حالة الطوارئ إثر انقالب 
منتخبة  دستورية  على حكومة  عسكري 

فقط.
الحق  النقابات  لــدى  فــإن  ــك،  ذل ومــع 
برامجها  أنشطتها، وصياغة  تنظيم  في 
العملية املضمونة )البند 3 من االتفاقية 
رقم 87 لسنة 1984. تقرير 286. الفقرة 

.)144
في  إال  إجباريا  التحكيم  يكون  وال 
وضعني: أن يكون مسبوقا باتفاقيات أو 
في إطار اتفاقيات جماعية، وأن تطبيق 
النزاع  مراحل  كل  في  يكون  التوصيات 

الجماعي.
تشريع  أي  حــق  ــن  م لــيــس  ولــذلــك، 
وطني العمل على التحكيم اإلجباري أو 
إحدى صيغه، ومنها عدم نعت التحكيم 
باإلرادي، كما في الحالة املغربية، ولذلك، 
مــن صيغ  أي  ــأي حــال طــرح  ب ال يجب 
أي  في  أو  بداية  في  اإلجباري  التحكيم 
أو  النزاع،  أو مراحل  لحظة من لحظات 
تحويل كل الحاالت إلى خدمات أساسية، 
تدفع  طويلة  مفاوضات  على  العمل  أو 
في حال دخولها في مأزق إلى استدعاء 

السلطات.
وقد نبهت االتفاقيات إلى الخلط الذي 
تتقرر  عندما  اإلجباري،  التحكيم  يثيره 
يجعل  بما  »إجبارية«،  أفعال  أو  مساطر 
السلطات، طبقا للفقرة 256، تفرض في 
واحــدا،  طرفا  يفيد  ما  املصالح،  صــراع 
والبد  الخاصة،  مبادرتها  لها  تكون  أو 
في كل األحوال من االلتزام باملفاوضات 
اإلرادية، طبقا للبند الرابع من االتفاقية 
تحت الرقم 98، وقد طالبت بعض الدول 
بعض  باقتراحها  البند  لنفس  تبعا 
التي  الظروف  فيها  تتقدم  التي  املبادئ 

يجب أن تتقدمها املصلحة الوطنية.
»الوساطة  سمته  بما  املنظمة  وردت 
لكن  ــدول،  ال تدخالت  لتقليل  املستقلة« 
»اإلضراب الوطني«، هي تحت  إجراءات 
الداخلية،  ووزارة  الحكومة  رئيس  يد 
الوالة  إدارة  تحت  املحلية  واإلضرابات 

والعمال.
القانون:  مشروع  من   19 املادة  تقول 
يجب على الجهة الداعية إلى اإلضراب، 
التالية  املعنية  الجهات  علما  تحيط  أن 
األقل  على  أيــام  اإلضــراب، سبعة  بقرار 

قبل الشروع الفعلي في تنفيذه:
والــســلــطــات  الــحــكــومــة  ــس  ــي رئ أ( 
والتشغيل  بالداخلية  املكلفة  الحكومية 
تعلق  إذا  للمشغلني،  املهنية  واملنظمات 
األمر بالدعوة إلى ممارسة حق اإلضراب 

على الصعيد الوطني.
عامل  أو  الجهة  ــي  ووال املشغل  ب( 
السلطة  وممثل  اإلقــلــيــم،  أو  العمالة 
الحكومية املكلفة بالتشغيل على صعيد 
حسب  اإلقليم،  أو  العمالة  أو  الجهة 
حق  بممارسة  األمــر  تعلق  إذا  الحالة، 
أو  مقاولة  كــل  صعيد  على  اإلضـــراب 

مؤسسة.
إلى  اإلضــراب  مسطرة  تعقيد  ويصل 
املــادة  في  القضائية  املسطرة  تحريك 
20، عبر قاضي املستعجالت، الستمرار 
املــادة،  بمنطوق  األساسية  الخدمات 
ولــيــس الــحــد األدنـــى مــن الــخــدمــة في 
حاالت محددة، لقول الصياغة باستمرار 
إتالف  تفادي  قصد  األساسية  الخدمات 
املمتلكات والتجهيزات واآلالت في أماكن 
العمل، وهو تعريف ثان بعد تقديمه على 

أساس تزويد السوق.
األساسية  الخدمات  ربــط  ومحاولة 
ملصالح  إلغاء  الــســوق،  بعد  باملشغل، 
املشغل تحت  املضربني، وتكون مصالح 
دون   20 املــادة  في  القضائية  الحماية 
تدقيق للحماية املقدمة للمضربني، وهي 
ليست واردة اصطالحا كما في املواثيق 
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ال يجب على الوزيرين، موالي 
حفيظ العلمي  وبنعبد القادر 

حسب منطوق اتفاقيات منظمة 
العمل الدولية، الحضور 

يف حوار وطني بني رئاسة 
الحكومة والنقابات إلخراج قانون 

وطني لإلضراب، طبقا للفقرة 
561 من مجموع قوانني املنظمة.

العقوبات يف حق المرضبني تصل إىل ثالثة أشهر 
و50 ألف درهم

اختار مرشوع القانون الذي رفضته الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، العقوبات لردع 
اإلرضاب يف 11 مادة )من المادة 35 إىل المادة 46(، ويف باب كامل وهو الباب الخامس، 

فكل أجري مارس اإلرضاب تطبق يف حقه العقوبات التأديبية إىل أن يلزتم باإلجراءات 
المنصوص عليها يف القانون التنظيمي، ويمكن أن تصل غرامته إىل 5 آالف درهم 

طبقا للمادة 36 يف مرشوع القانون، وقد تكون 10 آالف درهم لمن عرقل حرية العمل، 
ومن حق قايض المستعجالت وقف اإلرضاب طبقا للمادة 40، عىل أن يعاقب المرضب 
بالحبس من شهر إىل ثالثة أشهر وبغرامة تصل إىل 20 ألف درهم لكل مخالفة لهذا 

القرار.
وتزيد الغرامة إىل 50 ألف درهم للجهة التي دعت إىل اإلرضاب يف المادة 41، وكل 

مخالفة ألي إجراء مسطري، يحكم عليها بغرامة بني 10 آالف درهم و50 ألف درهم، طبقا 
للمواد 42 و41 و43، وحسب المادة 44، يعاقب بغرامة 10 آالف درهم كل من رفض 

القيام بالخدمة األساسية أو توفري الحد األدىن، ويف حالة العود، تضاعف العقوبة التي 
يمكن أن تكيف إىل أفعال جنائية أشد، الختصاص الرشطة القضائية بتحرير المحارض 

طبقا للمادة 46 من مرشوع القانون، وكل هذه العقوبات ثقيلة غري مسموح بها وتجعل 
أي ترشيع خارج المعايري الدولية.

طبقا للفقرة 223 من القرار 307 لعام 1997، والمؤكد يف الفقرة 151 من تقرير منظمة 
العمل الدولية لعام 1998، فإن االقتطاعات عن أيام اإلرضاب مرتوكة التفاق األطراف 

يف حوار اجتمايع واسع، مشرتطة أن تكون األطراف المتفقة حرة يف تحديد مآالت 
المواد المتفاوض بشأنها، وهو ما يؤكده الدستور من خالل ترشيعه للمقاربة 

التشاركية، ومرشوع القانون ال يحرتم روح التوافق الدويل والمقاربة التشاركية، 
فيما يجب عىل وزير التشغيل ووزير الصناعة والتجارة، عدم المشاركة يف هذا الحوار.

االقتطاعات عن أيام اإلرضاب يجب أن توافق 
عليها النقابات يف اتفاق يجمعها إىل جانب 

الحكومة قبل تضمينه يف القانون 

العلمي



الدولية.
للمشغل  »يمكن   ،21 للمادة  وتبعا 
حد  على  لــإضــراب،  الــداعــيــة  والجهة 
املحكمة  رئــيــس  مــن  يطلب  أن  ــواء،  سـ
أي  أو  املختصة، تعيني مفوض قضائي 
ال  أجل  داخــل  لذلك  مؤهل  آخر  شخص 
يتعدى 48 ساعة، إلجراء معاينة لظروف 
الوقائع  أو  وللواقعة  ــراب  اإلضـ سير 
املحكمة  من  يطلب  وأن  لــه،  املصاحبة 
إذا ثبت حدوث  القانونية،  األثار  ترتيب 
أي عرقلة ملمارسة حق اإلضراب أو عرقلة 
واألجراء  للمشغل  بالنسبة  العمل  حرية 
ألحكام  خــرق  أي  أو  املــضــربــني،  غير 
سريان  أثناء  التنظيمي  القانون  هــذا 
النيابة  بحق  املساس  دون  ــراب،  اإلضـ
العمومية  الــدعــوى  تحريك  في  العامة 
اقتضى  إذا  الــازمــة  األبــحــاث  وإنــجــاز 

األمر ذلك«.
بني  يفصل  مــن  ــده  وحـ الــقــضــاء  إن 
الحرية النقابية وحرية العمل وبني حق 
جاءت  ولــذلــك،  العمل،  وحــق  اإلضـــراب 
بشكل  يخدم  توازن شكلي  في  الصياغة 
تركت   وإن  واملقاولة،  املشغل  إيجابي 
بعد  ــراب  ــ اإلض استئناف  للمضربني 
تعثر املفاوضات، وال تضمن السرعة ملا 
الدولي  القانون  يوردها  كما  عليه،  اتفق 

املشمول باالتفاقيات ذات الصلة.
ــادة 23 عــدم الــعــودة إلى  ــددت امل وح
ملدة  املطالب  نفس  لتحقيق  ــراب  اإلضـ
سنة، دون أي صرامة في تطبيق االتفاق 
ال ضمانات  ولذلك،  الطرفني،  بني  املوقع 
بني  املوقع  االتفاق  العتبار  القانون  في 
املشغل والشغيلة، في إطار النفاذ الذي 
يستوجب املساءلة حال عدم االلتزام بكل 
واالنتقائية  التجزيء  رفض  أي  البنود، 

والترحيل أو التأجيل.
على  القانون  ينص  أن  الغريب،  ومن 
التزام  عــدم  حــال  في  املشغل  تعويض 
بالقانون  ــإضــراب  ل الــداعــيــة  الجهة 
التنظيمي، فيما ال توجد مسطرة تعويض 
للعمال، في حال عدم التزام املشغل بما 
وقع عليه من اتفاق مع املضربني أو ما 

قرره التحكيم.
سريان  في  املضربني،  حق  من  وليس 
بما  العمل  أمــاكــن  احــتــال  إضــرابــهــم، 
يجعلهم بالضرورة خارج دائرة التأثير، 
مكان  في  املضرب  تواجد  اعتبار  ويمكن 
 ،27 املــادة  ملنطوق  تبعا  احتاال،  عمله 
وقف  املستعجات  قــاضــي  حــق  ومـــن 
اإلضراب بمبرر تهديد النظام العام، وهو 
مفهوم فضفاض قد يفسر كل واقعة، على 
غرار وقف تقديم الخدمات األساسية في 
أساسية  خدمات  وهي  الدنيا،  حدودها 
الوجوه  وكل  للسوق،  وأخرى  للمقاولة 

تعرقل حرية ممارسة حق اإلضراب.

 شروط وكيفيات ممارسة حق اإلضراب 
في القطاع العام، تمييزا له على القطاع 

الخاص، فيما االتفاقيات الدولية 
ال تميز بينهما 

يستثني مشروع القانون القطاع العام 
القاضية  الثانية(  )الفقرة   8 املواد:  من 
يكون  التي   15 واملــادة  وسيط،  بتعيني 
الجهاز  قبل  مــن  اإلضـــراب  قــرار  فيها 
النقابات  إلحـــدى  املختص  الــتــداولــي 
على  التمثيلية  ذات  أو  تمثيا  األكثر 
الصعيد الوطني، واملادة 16 التي يمكن 
فيها أن يتخذ الجمع العام لألجراء قرار 
اإلضراب قبل 15 يوما من تاريخ تنفيذه، 
وأن يكون بـ 75 في املائة من األجراء، مع 
تسجيل أسماء وأرقام البطائق الوطنية 
الفقرة  وأيضا  الحاضرين،  وتوقيعات 
بإرفاق  الخاصة   17 املــادة  من  الثانية 
نسخة من محضر الجمع العام لألجراء 

الذي اتخذ قرار اإلضراب.
وبالعطف على ما سبق، تقضي املادة 
لإضراب،  الداعية  الجهة  بإحاطة   ،19
للسيد رئيس الحكومة، واملشغل ووالي 

اإلقليم  أو  العمالة  عــامــل  أو  الجهة 
بالتشغيل،  املكلفة  الحكومية  والسلطة 
في  باملشغل  الختصاصها   24 واملـــادة 
آلليات  اإلضــراب  مدة  خال  نقله  رفض 

مؤسسته.
 6 ــواد:  ــ امل  30 ــادة  املـ استثنت  وإن 
)الفقرة الثانية( و15 و16 و17 )الفقرة 
الثانية( و19 و24، فقد شرعت املادة 31 
للمقاولة األكثر تمثيا أو ذات التمثيلية 
على الصعيد الوطني، الدعوة لإضراب، 
إحاطة   ،32 للمادة  طبقا  عليها  ويجب 
الجهات بقرار اإلضراب في 7 أيام، قبل 
أي  تنفيذه،  في  الفعلي  الشروع  تاريخ 
عامل العمالة أو اإلقليم املعني دون ذكر 

الوالي.
وحدد القانون الفئات التي ال يمكنها 
القضاة  وهــم:  اإلضـــراب،  حق  ممارسة 
ــهــم ومــحــاكــمــهــم، وأفـــراد  بــكــل درجــات
وموظفو  املــلــكــيــة،  املسلحة  الــقــوات 
وأعــوان  ورجــال  الوطني،  الدفاع  إدارة 
الداخلية،  وموظفو  السلطة،  ومساعدو 
والدبلوماسيون، والقناصلة، والجمارك، 
وكل  املدنية،  والوقاية  السجون،  وإدارة 
حاملي الساح بمن فيهم موظفي وأعوان 
املياه والغابات والقيمني الدينيني )دون 

ذكر األئمة والخطباء(.
يتم  الذين  األشخاص  مؤقتة،  وبصفة 
الخدمة،  من  أدنى  حد  بضمان  تكليفهم 
واملحاكم،  الصحية،  املؤسسات  وهــي 
السككي،  والنقل  الجوية،  واألرصـــاد 
وشركات  أصنافه،  بكل  الطرقي  والنقل 
العمومي،  البصري  السمعي  االتصال 
مادة  وتوزيع  ــدواء  ال صناعة  وشركات 
الطبي،  االستعمال  ذات  األوكــســجــني، 
الحدود  في  الصحية  املراقبة  ومصالح 
البيطرية  واملصالح  واملوانئ  واملطارات 
املواد  وتوزيع  والكهرباء  املاء  ومصالح 
السائل  التطهير  ــق  ــراف وم الــطــاقــيــة، 

والصلب ومرافق جمع النفايات.
وتؤكد الفقرة 554 و555 من مجموع 
منظمة  عن  الصادرة  الدولية  االتفاقيات 
األدنى  الحد  حالة  على  الدولية،  العمل 
ألنه  مفروضا،  يكون  الذي  الخدمة،  من 
في  كما  كثيرة  وقطاعات  وزارات  يشمل 
فقط  األمر  يتعلق  فيما  املغربية،  الحالة 
األشخاص  أمــن  لضمان  ــى  األدن بالحد 
الــحــوادث،  من  والحماية  واملؤسسات 
العمومية،  القطاعات  في  اشترطت  لذلك 
حياة  تضع  ال  كــي  أساسية،  تكون  أن 
وقد  خطر،  فــي  املــواطــن  ــن  وأم وصحة 
-563 الفقرات  على   34 املــادة  استندت 
568 كاملة بتفصيل، وقد أوردت الفقرة 
األدنــى  الخدمة  تكون  »أن  نصا،   560
ضرورية بدقة، كي ال يؤدي الوضع إلى 
فعال«،  غير  جعله  أو  اإلضــراب  تعطيل 
لذلك، طالبت املنظمة الدولية بأن ال تكون 

الخدمة األدنى شاملة ومن جانب واحد.
ــرط االتـــفـــاقـــيـــات، مــشــاركــة  ــت ــش وت
وأن  الخدمة،  هذه  تحديد  في  املضربني 
فور  للمضربني  بالنسبة  معروفة  تكون 
 561 الفقرة  جـــاءت  ولــذلــك  تطبيقها، 
عن  مستقلة  آلية  القتراحها  حاسمة، 
)أو  وزير الوظيفة العمومية في حالتنا 
التجارة،  الصناعة  ووزير  العمل(  وزير 
وباقي املتدخلني في الشركات واملقاوالت 
العمومية، فيما يشترط القانون املغربي 
في كل فقراته، السلطة العمومية املكلفة 
بالتشغيل والوزارة املكلفة بالقطاع الذي 

يعرف اإلضراب.
ولتحديد هذه النقطة، تفضل املواثيق 
القضائية،  السلطة  إلى  اللجوء  الدولية 
مشروع  فيما  الدنيا«،  »الخدمة  لتدقيق 
التدخل  حــق  للقضاء  أعطى  الــقــانــون 
ــراب، واملــراقــبــة  ــ فــي كــل مــراحــل اإلضـ
واملقاولة،  للمشغل  األحادي  والتعويض 
وعلى  وتعليقه،  اإلضراب  إيقاف  وأيضا 
األساسية«  الخدمات  »تدقيق  املشرع 

و»الخدمة األدنى«.
وبتدقيق اصطاحي، البد من شرطني 

يتم  ــل،  وشــام واقــعــي  وبشكل  اثــنــني، 
بعمليات  محدودة  خدمة  عبر  التحرك 
استيفاء  ــل  أجـ مــن  بــدقــة،  ضـــروريـــة 
أو  للساكنة  ــة  األســاســي الــحــاجــيــات 
تضمن  الخدمة  مــن  األدنـــى  املتطلبات 
إبقاء فعالية وسائل الضغط، ومن جانب 
إحدى  املحدود  النظام  هذا  يعطي  ثان، 
من  لألجير  الجوهرية  الضغط  وسائل 
االقتصادية  مصالحه  عن  الدفاع  أجــل 
الدولية  االتفاقيات  واالجتماعية، وتدقق 
جــوانــب عــدم شرعية اإلضـــراب، كــي ال 
جامدة  محلية  بتفسيرات  للدول  تسمح 
للنظام  املركزية  النظرة  تخدم  ومغلقة 

السياسي باألساس.

كيف تحدد االتفاقيات الدولية عدم 
شرعية إضراب معين؟

ألي  للعمل  الدولي  القانون  يسمح  ال 
إضــراب  نجاح  أو  فشل  بــإعــان  دولـــة 
يكون  أن  يجب  التقييم  وهـــذا  مــعــني، 
موكوال فقط مليكانيزم مستقل، السيما إن 
كانت الحكومة طرفا في نزاع الشغل أو 

في نزاع جماعي )الفقرة 522 و523(.
على  بــنــاء  تعليمات،  ــود  وجـ ــم  ورغـ
فإن  اإلضــراب،  شرعية  عدم  إحصائيات 

طبقا  اإلدارة،  من صاحية  يمس  ال  هذا 
الخرق مسطريا  ويعد هذا   ،525 للفقرة 
لاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ألن املهم 
استقرار  هــو  الــدولــة،  ملنطق  بالنسبة 
أجل  من  نــزاع  وأي  االجتماعي،  السلم 
من  منطلق  النقابي،  بالحق  االعــتــراف 
يكون  ال  لإضراب،  منع  وأي  التفاوض، 
مستجيبا للمعيار الدولي )الفقرة 488(.
وما يجعل مشروع القانون بعيدا عن 
املعيار الدولي، هو اعتماد نص مشروع 
القانون املحلي أساسا لتحديد الخرق من 
عدمه للحرية النقابية، ولذلك، فإن الفقرة 
املحاكم  املسألة على  485 تفضل عرض 
الدولية  االتفاقيات  تقديم  أســاس  على 
هو  لإضراب  منع  فكل  لذلك،  وغيرها، 
 ،)489 )الفقرة  النقابية  للحرية  خرق 
والبد من الحماية ضد األفعال التمييزية 
لإضراب،  سعيه  في  للنقابي  املناهضة 
وهو ما تضمنه االتفاقية تحت الرقم 87، 
ألن على الجميع االلتزام باملعايير الدولية 
للعمل، أساسا، واملحددة في االتفاقية رقم 
98 لعام 1989، والخاصة بحق التنظيم 
رقم  واالتفاقية  الجماعية،  واملفاوضات 
واالتفاقية  األجـــراء،  تمثيل  حــول   135
في  الــعــمــل  عــاقــات  ــول  حـ  151 ــم  رقـ
 .1978 الوظيفة العمومية الصادرة عام 

واختار مشروع القانون العقوبات لردع 
 35 املادة  )من  مادة   11 اإلضراب، وفي 
)الباب  كامل  باب  وفي   ،)46 املادة  إلى 
الخامس(، فإن كل أجير مارس اإلضراب 
تطبق في حقه العقوبات التأديبية، إن لم 
في  عليها  املنصوص  باإلجراءات  يلتزم 
الفصل  عرض  دون  التنظيمي،  القانون 
أن  يمكن  كما  املختصة،  املحاكم  على 
طبقا  درهــم،  آالف   5 إلى  غرامته  تصل 
وقد  القانون،  مشروع  من   36 للمادة 
لكل  درهــم  آالف   10 إلى  الغرامة  تصل 
من عرقل حرية العمل، ومن حق قاضي 
املستعجات وقف اإلضراب طبقا للمادة 
شهر  من  بالحبس  يعاقب  أن  على   ،40
 20 إلى  إلى ثاثة أشهر وبغرامة تصل 

ألف درهم، كل مخالفة لهذا القرار.
درهــم  ألــف   50 إلــى  الغرامة  وتــزيــد 
للجهة التي دعت لإضراب في املادة 41، 
يحكم  مسطري  إجراء  ألي  مخالفة  وكل 
ألف  و50  آالف   10 بني  بغرامة  عليها 
وفي  و43،  و42   41 للمواد  طبقا  درهم 
املادة 44، يعاقب بغرامة 10 آالف درهم 
كل من رفض القيام بالخدمة  األساسية، 
أو توفير الحد األدنى، وفي حالة العود، 
تكيف  أن  يمكن  التي  العقوبة  تضاعف 
الختصاص  أشــد،  جنائية  أفــعــال  إلــى 
املحاضر  بتحرير  القضائية  الشرطة 

طبقا للمادة 46 من مشروع القانون.
بتدخل  لنفسها  الـــدولـــة  وتــســمــح 
أجهزتها األمنية طيلة سريان اإلضراب، 
وفقا ملنطوق املادة 47، وليس في القانون 

إجراءات الحماية الكافية للمضرب.
وقد اعتبرت الفقرة 498، أن الشروط 
يكون  كي  املشرع  طرف  من  املوضوعة 
تكون  أن  يــجــب  مــشــروعــا،  اإلضــــراب 
لنشاط  هاما  تقييدا  تعد  ال  كي  معقولة، 

النقابات )الفقرة 498(.
النقابية  الحرية  مبادئ  فإن  ولذلك، 
لــلــعــقــوبــات الــحــبــســيــة في  ال تــســمــح 
مبرر  أي  تحت  السلمية  اإلضــرابــات 
يمس  بعده  إجراء  وكل   ،)599 )الفقرة 
التنظيم النقابي، يعد خرقا للمادة 3 من 

االتفاقية رقم 87.
قانونه،  مشروع  في  املغرب  ركز  وقد 
على رفع العقوبات بحق املضربني دون 
أن  يجب  وعليه،  بتنظيماتهم،  املساس 
الحرية  ملبادئ  مطابقة  العقوبات  تكون 
وكل  دولــيــا،  عليها  املــصــادق  النقابية 
بها،  مسموح  غير  الثقيلة  العقوبات 
املعايير،  خـــارج  تشريع  أي  وتجعل 
واملعايير  للمبادئ  مطابقا  يكن  لم  إن 
املعتمدة من طرف منظمة العمل الدولية، 
تكون  أن  يجب  العمل،  إلى  العودة  ألن 
كما  محددة  بمؤشرات  للتطبيق  قابلة 
التأكيد  املهم  572، ألن من  الفقرة  تؤكد 
االستجابة  وطني،  قانون  كل  على  أن 
للمعايير الدولية، وقد فصلت املعاهدات 
فــي ذلـــك، جــازمــة أن االقــتــطــاعــات عن 
األطراف  التفاق  متروكة  اإلضــراب  أيام 
على  توقع  لم  وإن  اجتماعي،  حوار  في 
االتفاق نقابة واحدة ذات تمثيل وطني، 
فإن اإلجراء يعد الغيا، طبقا للفقرة 223 
واملؤكدة   ،1997 لعام   307 القرار  من 
 ،)4(1998 تقرير  من   151 الفقرة  في 
املتفقة،  األطــراف  كل  تكون  أن  مشترطة 
املتفاوض  املواد  مآالت  تحديد  في  حرة 
القانون موضوع  بشأنها، وألن مشروع 
على التفاوض االجتماعي عبر البرملان، 
الديمقراطية  الكنفدرالية  رفــض  فــإن 
للشغل ملشروع القانون، مبرر لصيغتني، 
عن  ناتجا  يكون  أن  يجب  املشروع  ألن 
حوار وطني مع النقابات يقره الدستور 
املقاربة  خــال  من  الدولية  واملواثيق 
البرملان،  على  عرضه  قبل  التشاركية، 
بتقديم  البرملانية  الصيغة  خــال  ومــن 
النقابي على الحزبي ومحاولة الوصول 
إلى صيغة اجتماعية، ألن نجاح السام 
واملعارضة  األغلبية  هــدف  االجتماعي 

على حد سواء.

هوامش
 1- (ce n’est que dans la mesure ou elles
 prendront soin de ne pas conférera leurs
 revendications professionnelles un caractère
 nettement politique que les organisations
 pourront légitiment prétendre a ce qu’il ne

 soit pas porte atteindre a leurs  activités).
 2- Mais aussi la recherche des solutions
 au questions de politique, économique et
social; recueil paragr, 457.
3- (l’obligation d’avoir d’une certaine majo-

 rité de travailleurs pour déclencher la grève
 et d’atteindre un certain quorum (recueil
 paragr, 506).
 4- (pour le cas ou il serait prévu par voie
 d’accord entre les parties-BIT 1997 a, 307

 rapport, paragr. 223, BIT, 1998 b, 309,
 rapport paragr, 589).
5- Les parties devraient être libres de déter-
 miner l’entendue des métiers négociables)
BIT, 1998, d, p: 240 point 7.
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مرشوع القانون حول اإلرضاب يقبل دعاوى 
تعويض المشغل من طرف المرضبني

ليس لدى العمال الحق يف رفع دعاوى تعويض عىل المشغل يف حال عدم تنفيذه 
التفاق وقع عليه، بينما لديه الحق يف رفع دعاوى عىل المرضبني لتعويضه عن 

الخسائر، رغم اشرتاط االتفاقيات الدولية عدم تجزيء الملف المطلبي ورسعة 
تنفيذه، وتجزي تجديد اإلرضاب دون أي رشوط لتنفيذه، لكن مرشوع القانون يمزي 

بني القطاع الخاص والعام يف هذه النقطة، انتصارا للمقاولة.

ال يسمح القانون الدويل للعمل ألي دولة، إعالن فشل أو نجاح إرضاب معني، 
وهذا التقييم يجب أن يكون موكوال فقط لميكانزيم مستقل، السيما إن كانت 

الحكومة طرفا يف نزاع الشغل أو الزناع الجمايع )الفقرتان 522 و523(، ولم 
يتمكن مرشوع القانون من تحديد هذه الميكانزيمات، وهو ما يستديع مالءمة 

المرشوع المعروض عىل الربلمان لقانون العمل الدويل.

لفتيت

العثماني

يحمل مشروع القانون رئيس الحكومة إدارة 
مخارج اإلضرابات، فيما يبعد القانون الوالي 

يف إضرابات القطاع العام، ويأخذ مكانه 
عامل اإلقليم، و يحضر الوالي يف إضرابات 
القطاع الخاص، يف توزيع للمهام بني الوالة 
والعمال، حيث يتحمل الوالة املسؤولية كاملة 

يف القطاع الخاص، ألنهم يشرفون على اللجن 
االستثمارية الجهوية، فيما يحضر العمال إدارة 
إضرابات القطاع العمومي، وتخفض االتفاقيات 

الدولية من حضور وزارة الداخلية وتنقل
 إىل القضاء إدارة مراحل اإلضراب

 رغم تحفظ االتفاقيات الدولية 
على حضور الداخلية يف كل 

مراحل اإلضراب وتسليم هذه 
املهمة للقضاء، فإن مشروع 

القانون حول اإلضراب، يشرتط 
تحت طائلة العقوبات، إشراك 

الداخلية والقطاع املعني 
باإلضراب تحت وصاية القضاء

ليس من حق الدولة القول برشعية اإلرضاب 
أو منعه إال عرب القضاء ومن خالل آلية مستقلة 
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قالوا ونقــــــــــــول نهائيات كأس إفريقيا لألمم
خروج من النافذة للمنتخب الوطني

الإق�صاء ال�صادم...

idbihi62@gmail.com
 إعداد: كريم إدبهي

● عالقة رونار والجامعة تصل إلى النهاية

المساء
● هلل يجعل البركة.

● أشعر بالخجل من املغاربة
الناخب الوطني رونار

●  هلل يعطينا وجهك.

● سأدافع عن القميص الوطني دائما...

العميد بنعطية
راسك  مع  ترتاح  سير  تستمر؟  ناوي  مازال  مالك    ●

في قطر.
● أي دور للمساعدين بوميل وحجي؟

الصباح
●  تعمار الشوارج و»تنشيط« الالعبني!!

● مسيرتي مع املنتخب انتهت

امبارك بوصوفة
●  عاش من عرف قدره وسنه )35 سنة(.

● جدل بسبب فضيحة العبي املنتخب داخل ملهى

مواقع
●  إن جاءكم فاسق بنبإ......

● صدمة وذهول بعد اإلقصاء، ما الذي حدث؟

األخبار
●  أواه.. ما فراسكم والو؟

● زياش أصيب بنوبة بكاء هيستيرية بعد نهاية 
املباراة

وكاالت
●  ما دير فراسك والو، وقعات لنجوم عامليني، كبالتيني، 

وزيكو، وباجيو، وآخرين...
● ضحايا »الكان«

جرائد
●  الجمهور املغربي هو الضحية األولى.

● أنا مصدوم للغاية
الالعب فيصل فجر

●  أنت غير اسكت.

الوزير بوليف وقلة ال�صغل!
كشف لنا كاتب الدولة املكلف 
بـ»الكسايد« أو النقل، عن موهبة 
لم نكن نعرفها، هي إدمانه على 
االجتماعي،  التواصل  مــواقــع 
مما جلب لنفسه سخرية كبيرة، 
هذه  رواد  وســط  في  واحتقارا 
لتواجد  تأسفوا  الذين  املواقع، 
مثل هذه األصناف داخل حكومة 
العدالة  حــزب  يقودها  فاشلة 

والتنمية.
املهمة  ترك  ــدون«،  »امل بوليف 
ــي يــتــوصــل مــنــهــا بــراتــب  ــت ال
عن  للحديث  ليتفرغ  ضــخــم، 
من  وخروجه  الوطني  املنتخب 
ضد  إفريقيا  كــأس  نهاية  ثمن 

البنني، حيث كتب: »على 
هـــامـــش الــهــزيــمــة 

املذلة للمنتخب... 
خـــــلـــــيـــــونـــــا 

ساكتني«.
بــــولــــيــــف 
ــى  ــ ــ ــاس ــ ــ ــن ــ ــ ت
الــــهــــزيــــمــــة 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة 

والفشل 

الذريع لوزارته في القطاع الذي 
النقل  قطاع  وهو  عليه،  يشرف 
الحقيقي  ــذل  ال وأن  املــوت،  أو 
الذي تعيشه وزارتــه، حيث  هو 
أكثر  البقاء  دار  إلــى  يغادرنا 
بسبب  سنويا،  قتيل   3000 من 

حوادث السير، وطرقك املميتة.
ساعة،  آخــر  ــر  وزي تدوينات 
تدل على عدم احترامه للمغاربة، 
ــه بــاملــســؤولــيــة  ــراث ــت ــدم اك ــ وع
على  وتهافته  عاتقه،  على  التي 
فمن  شأنها،  قل  مهما  املناصب 
ــة، املهم  ــ ــر إلـــى كــاتــب دول وزيـ

بالنسبة إليه هو الراتب فقط.
ــذي يــعــيــشــه  ــ ــ ــو ال ــ ــذل ه ــ ــ ال
»استولى«  أن  منذ  املواطنون 
فبدل  الــحــكــم،  على  حزبكم 
الناجعة  الحلول  عن  البحث 
لوضع حد للحوادث املميتة، 
ملحاسبة  وقــتــك  كــل  تجد 
الوطني،  املنتخب  العبي 
وكــرة  الرياضة  بــأن  علما 
القدم على الخصوص، فيها 
الخاسر  لكن  ومنهزم،  رابح 
الفاشل  الــقــطــاع  هــو  األكــبــر 
ــذي تــشــرف عــلــيــه، فــلــمــاذا  ــ ال
فتكلم  ساكتني«،  »خليونا 
وضاعف من تدويناتك 
التي تجد لها الوقت 
الـــرداءة،  نشر  فــي 

وتبليد املواطن.

واهلل عيب

بوليف

اأق�صى درجات الدناءة!!
الــبــرامــج  ــدى  إحـ متتبعو  يستسغ  ــم  ل  ...
مارس،  راديو  محطة  في  الشعبوية  الرياضية 
عن  البعد  كل  البعيدة  ملعدها،  الدنيئة  الطريقة 
أدبيات وأخالقيات هذه املهنة التي وصلت إلى 

الحضيض، وأصبحت مهنة مربحة ملن ال مهنة له.
هذا »املنشط«، قمع بكالم نابي إحدى املستمعات، بعد أن 
نهائيات  في  الوطني  املنتخب  أداء  بشأن  رأيها  عن  عبرت 
أمم إفريقيا، حينما صدمها بلغته »املنحطة« قائال: »سيري 
طيبي، وقابلي شميشة، واعطي التيساع للمنتخب«، وكأن 

املنتخب ورثه عن والده.
بهذه الوقاحة والعدوانية، يتحدث هذا الشخص الذي له 
العديد من السوابق في هذا املجال، ولم يجد لحد اآلن من 

يردعه.
لها  املــرأة  أن  هو  يجهله،  ــذي  ال الشيء 

الرجل، ولها فضل كبير  مثل نفس حقوق 
علينا جميعا، فإذا أمرها بعنف بالدخول 
إلى  يلج  كذلك  فالرجل  »الكوزينة«،  إلى 
أشغالها،  في  املــرأة  ويساعد  املطبخ، 

وأين املشكل إذن؟
الحمد، وصلت  ولـله  املغربية  املرأة 
درجات  وتبوأت  املناصب،  أعلى  إلى 

عليا في املجتمع، فهناك الطبيبة، 
والــوزيــرة،  والقاضية، 

وهناك كذلك العاملة 
ــول،  ــقـ ــحـ فــــي الـ
واملـــنـــاضـــلـــة، 
ــة  ــاســي ــســي وال
ــة،  ــ ــك ــ ــن ــ ــح ــ امل
والــــقــــايــــدة 
ــطــة  ــضــاب وال

والوالية...

املرأة كانت منذ قرون، مساندة للرجل، ونصف املجتمع.
ما  يعطيها  وال  ــرأة،  امل يحتقر  الشخص  هــذا  كــان  فــإذا 
يكون  أن  ونتمنى  األولـــى،  مهنته  إلــى  فليعد  تستحقه، 
صريحا و»عادال«، ليبوح للمستمعني بمهنته الحقيقية، قبل 

أن يسقط سهوا على هذه املحطة، وعلى هذا امليدان.
يأكل  التي  اإلذاعــة  هذه  صاحبة  أن  كذلك،  يجهل  ربما 
منها »طرف الخبز«، امرأة وهي الوزيرة والرئيسة الجديدة 
لجهة كلميم واد نون، السيدة امباركة بوعيدة، وأن رئيسة 

»الهاكا« األستاذة لطيفة أخرباش، امرأة.
من الواجب على حكماء هذه الهيئة، أن يتدخلوا بسرعة 
وبصرامة، لوضع حد لهذا التسيب والعبث الذي ابتلينا به 
من خالل بعض الدكاكني، التي أصبحت بقدرة قادر محطات 

إذاعية.
يثير  عـــام،  بشكل  اإلعــالمــي  املشهد  يعيشه  مــا  إن 
القرف، بعدما أصبح كل من هب ودب صحفيا ومحلال 

ومنظرا... 
ولــد،  الــذي  للصحافة  األعــلــى  املجلس  دور  فما 

ولألسف، ميتا؟
مالحظة:

احملطات  بعض  على  نتوفر  احلـــظ،  حسن  مــن 
املشهد  هــذا  تشرف  التي  امللتزمة  اإلذاعــيــة 
الــرداءة  عليه  طغت  الذي  اإلعالمي، 
»م.ف.م«  كإذاعة  جتلياتها،  بكل 
اإلعالميني  قيدوم  يرأسها  التي 
كمال حللو، والذي وضع جتربته 
اإلعالمية ألكثر من نصف قرن 
هذا  يف  صحفيني  إشــارة  حتت 
املنبر الذي يحترم مستمعيه 
ويقدرهم، على عكس ما نراه 

حاليا.  كمال لحلو الرئيس املدير العام إلذاعة »م.ف.م«

لم  املتشائمني،  أكبر  حتى   ...
الــصــادم  ــخــروج  ال ينتظر  يكن 
للمنتخب املغربي من دور الثمن، 
املغمور،  البنني  منتخب  يد  على 
الذي تأهل إلى هذا الدور بفضل 
عكس  على  فقط،  تعادالت  ثالث 
حقق  الـــذي  املــغــربــي  املنتخب 
العالمة الكاملة وحصد 9 نقاط.

بإمكاننا  كـــان  أنـــه  صحيح 
املباراة  هذه  في  بسهولة  الفوز 
التكهنات  كــل  حيث  امللغومة، 
ــي هـــذا االتـــجـــاه، لكن  تــصــب ف
الخصم،  استصغر  منتخبنا 
وتأهل إلى دور الربع، قبل بداية 

املباراة.
بالخصم  ليس  البنني  منتخب 
فقد  البعض،  يعتقد  كما  الهني 
أن  األول  ــدور  ــ ال ــي  ف ــه  ل ســبــق 
األخــيــرة،  النسخة  بطل  أحــرج 
مع  كذلك  وتــعــادل  الكاميرون، 
منتخب  عــلــى  وانــتــصــر  ــا،  غــان
لذا  اإلقصائيات،  في  الجزائر 
بكل حزم  نواجهه  أن  علينا  كان 

هو  العكس  أن  غير  واحترام، 
الذي حدث.

كان  كما  البنني  منتخب 
الدفاع  إلى  ركن  منتظرا، 
يقم  ــم  ول الــبــدايــة،  منذ 
بأي شيء يذكر، إلى أن 
وحيدة،  فرصة  جاءته 
ــا هــدف  ــه ــن ســجــل م
قبل  ليعذبنا  السبق، 
ــادل  ــع ــت تــحــقــيــق ال

بواسطة النصيري.
العــبــيــنــا  أداء 
عـــلـــى الـــعـــمـــوم، 
محتشما،  ــان  ــ ك
ــا،  ــف ــي ــل ضــع ــ بـ
جــمــيــع  ألن 
املحاوالت التي 

قام بها تفتقد للنجاعة والتركيز، 
ــك، »جــاءتــنــا«  وبــالــرغــم مــن ذلـ
الالعب  ضيعها  جـــزاء  ضــربــة 
الحاضر  الغائب  زيــاش،  حكيم 
في هذه البطولة، فقد كان حريا 
أو  كبوصوفة  آخــر،  العــب  على 

هذه  يسدد  أن  حكيمي 
ــة، مــادامــت  الــضــرب

نــفــســيــة زيــــاش 
بسبب  ــزوزة،  ــه م
عــدم رضــاه على 
فــي جميع  أدائـــه 
أن  إال  املباريات، 
تراجع  الجميع 
إلى الوراء، ليجد 
حكيم نفسه أمام 
ليضيع  قــــدره، 

فرصة التأهل إلى 
الذي  الربع،  دور 
بشكل  ــاه  ــن ــدي أه

الضربات  بعد  للخصم  مريب 
الترجيحية.

أين الثعلب؟
الــفــريــق  ــو  العــب ــان  كـ إذا 
الوطني يتحملون جزءا 
هذا  مسؤولية  مــن 
ــصــاء املــريــب،  اإلق
فــــــــإن الــــجــــزء 
يتحمله  األكــبــر 
الناخب الوطني 
رونــار،  هيرفي 
ــب ســوء  ــســب ب
لهذه  تــدبــيــره 
اللغز،  املباراة 
اكتراثه  وعــدم 
الذي  بمحيطه 
لم يعد يقو على 
لألخطاء  تنبيهه 
الكبيرة والكثيرة 
الـــــــتـــــــي 

إبــعــاده  أهمها،  ــن  وم راكــمــهــا، 
املحليني،  الالعبني  من  للعديد 
يمنحوا  أن  بإمكانهم  ــذيــن  ال
الــذي  املنتخب  لــهــذا  ــة  اإلضــاف
طغت عليه املحاباة واملحسوبية.
تحدثنا خالل أكثر من مناسبة، 
عن  القاهرة،  إلى  السفر  وقبيل 
هداف  على  املناداة  ضرورة  عن 
محسن  ــاوي  ــرجـ الـ ــة،  ــبــطــول ال
أعيننا  ــأم  ب والحظنا  يــاجــور، 
عاشه  الـــذي  الهجومي  العقم 
تواجد  حريا  كان  كما  املنتخب، 
الــبــطــولــة، كبدر  بــعــض العــبــي 
داكوسطا،  التائه  محل  بانون 
الذي  الوقت  في  الكارتي  ووليد 
في  وكنا  بريقه،  زياش  فيه  فقد 
حاجة إلى صانع ألعاب، دون أن 
ننسى طبعا بعض العبي نهضة 
بركان الذين أبلوا البالء الحسن 
ــي مــنــافــســات كـــأس االتــحــاد  ف

اإلفريقي.
الكبيرة  املسؤولية  الحظنا 
لــهــذا املــــدرب، بــالــرغــم مــن كل 
وضعها  التي  املادية  اإلمكانات 

املسؤولون تحت تصرفه.
الجامعة  نــلــوم  ال  أن  يــجــب 
امللكية املغربية لكرة القدم وعلى 
عمل  الــذي  لقجع  فــوزي  رأسها 
املستحيل من أجل تحقيق حلم 
ال  طاقتك  فــوق  لكن  املغاربة، 

تالم.
البحث  اآلن،  ومنذ  فعلينا 
على  ونحن  جديد،  مــدرب  عن 
أبواب استحقاقات قادمة، وأن 
هــدوء،  بكل  حصيلتنا  نقيم 
الضعف  مكامن  عن  ونبحث 
هذا  منه  يعاني  الذي  والخلل 
كل  لــه  ــرت  وف ــذي  ال املنتخب 
سبل النجاح، لكن البكاء وراء 

امليت خسارة. هرييف رونار املسؤول األول

قـــف



الهزيمة  بــعــد  فــقــط  ــا  ــام أي
في  املغربي  للمنتخب  املهينة 
التي  إفريقيا  كــأس  نهائيات 
متواصلة  ــا  أطــواره تـــزال  ال 
تسييس  تــم  وحــيــث  بمصر، 
في  مناقشته  عبر  املــوضــوع 
الشبيبة  وزير  ليقدم  البرملان، 
ــاضــة املــغــربــي، أغــرب  ــري وال
مبرر للهزيمة، وهو »التقواس 
نشرت  زيـــاش«،  الالعب  على 
ــة خبر  ــاري ــع إخــب ــواق عـــدة م
تــوقــيــف رئــيــس جــامــعــة كــرة 
لقجع،  فــوزي  املغربية  القدم 
التأديبية  اللجنة  طــرف  مــن 
اإلفريقية  للكنفدرالية  التابعة 
شكاية  على  بناء  ــاف(،  ــك )ال
اإلثيوبي  االتــحــاد  بها  تقدم 
فيها  اتهم  قد  كان  القدم،  لكرة 
اإلثيوبي  على  باالعتداء  لقجع 
املباراة  حكم  تيسيما،  بامالك 

الكونفدرالية  لكأس  النهائية 
جمعت  الـــتـــي  اإلفـــريـــقـــيـــة، 
والزمالك  بــركــان  نهضة  بــن 

املصري.
هذه  مــع  تفاعلت  الجامعة 
على  انتشرت  التي  األخــبــار 
ــع يـــوم الــثــالثــاء  نــطــاق واسـ
ــي، وتــــم اســتــعــمــال  ــاضــ ــ امل
»الفيسبوكية«  الــحــســابــات 
لــبــعــض الــصــحــفــيــن الــذيــن 
ــادرا عن  ــ نـــشـــروا بــيــانــا صـ
القدم  لكرة  امللكية  الجامعة 
ينفي خبر توقيف فوزي لقجع 
بركان،  لنهضة  رئيسا  بصفته 
غير أن ذات البيان لم يتحدث 
ال عن االتحاد اإلثيوبي وال عن 
حكم«،  على  »االعــتــداء  واقعة 
التأويالت  تضارب  باب  ليترك 

مفتوحا أمام الزمن.
ــد غــطــى خــبــر »تــوقــيــف  وقـ

إذا  عما  النظر  بغض  لقجع« 
كان صحيحا أم ال، على النقاش 
أن  يفترض  الـــذي  الحقيقي 
يفتح حول مستقبل كرة القدم 
تستنزف  والتي  املــغــرب،  في 
املغربية،  األمــوال  من  املاليير 
أن  علما  ــذكــر،  ت ــدة  ــائ ف دون 
أن  يمكن  ال  لقجع  الحديث عن 
الرجل  عن  الحديث  دون  يمر 
الـــذي صــنــعــه، وهـــو إلــيــاس 
العماري، األمن العام السابق 
واملــعــاصــرة،  األصــالــة  لحزب 
لكرة  امللكية  الجامعة  فرئيس 
من  واحــدا  ســوى  ليس  القدم 
في  العماري  إلياس  مخلفات 
املشهد الكروي، وتعود القصة 
تدخل  2013، عندما  إلى سنة 
قوته  أوج  العماري في  إلياس 
رئيس  لينافس  لقجع،  لصالح 
الجامعة السابق علي الفاسي 

استعمال  تم  وقتها  الفهري، 
ــصــر«  ــق ــة »مـــرشـــح ال ــغ صــي
أمامه،  الطريق  لتمهيد  كمطية 
فيما  تــدخــل  القصر  أن  ــم  رغ
الشبيبة  وزيـــر  ليبعد  بــعــد 
محمد  الــســابــق،  ــريــاضــة  وال
عقب  مـنصـبه،  مــن  ــن،  ــ أوزي
مـلـعـب  فـي  الكراطة  فضيحة 
األمـيـر موالي عبد هلل، وكتبت 
الصحافة: »لم يعد من الخفي، 
بدعم  تحظى  لقجع  الئحة  أن 
الشباب  وزير  لدن  من  وزاري 
ــن،  ــ والـــريـــاضـــة مــحــمــد أوزي
أيضا،  العماري  إلياس  ومــن 
والرئيس  البام،  في  القيادي 
الـــشـــرفـــي لــشــبــاب الــريــف 
يطرح  مــا  وهـــو  الحسيمي، 
السؤال: هل بات لقجع مرشح 
يمكن  ال  املقابل،  في  القصر؟ 
للفاسي  املفاجئة  لالستقالة 

كقرار  ــؤول  ت أن  إال  الفهري، 
أن  آخــر،  بمعنى  عليه،  فرض 
القصر سحب منه الثقة، ولهذا 
في  ليس  فالفهري  بالضبط، 
مقام لكي يؤول تصريحه كدعم 
للقجع، كما يروج لذلك أعضاء 
الالئحة، فلو أراد القصر وضع 
الجامعة،  انتخابات  في  يــده 
مرشحه  واخــتــار  ذلــك،  لفعل 
بشكل صريح« )املصدر: موقع 

.)2013/10/23 .360
تــــصــــوروا قـــــوة إلـــيـــاس 
العماري في ذلك الوقت، حيث 
كانت الصحف تقول إن إلياس 
العماري هو الذي يدعم لقجع، 
يحاول  الفهري،  الفاسي  وأن 
إلياس..  لدى  أسهمه  يرفع  أن 
وليس خافيا على أحد املعاملة 
يخصصها  ــي  ــت ال ــخــاصــة  ال
ــي حــزب  لــقــجــع لــلــقــيــاديــن ف

إعداد
سعيد الريحاني

إخبــاري
تحليل

فوزي لقجع.. »عميل« اإليا�س العماري يف قلب 
ف�ضيحة املنتخب املغربي يف اإفريقيا
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األصــالــة واملــعــاصــرة، 
ــن الــعــام  ــ ــيــس األم أل
ــة  ــ ــالـ ــ ــزب األصـ ــ ــحـ ــ لـ
إلياس  السابق  واملــعــاصــرة 
يرافق  كان  الذي  هو  العماري 
املنتخب الوطني املغربي على 
أليس  الخاصة؟  طائرته  منت 
الباكوري األمن العام السابق 
صعد  الذي  هو  الحزب  لنفس 
الــوداد  فريق  تتويج  منصة 
لعصبة  بــطــا  ــضــاوي  ــي ــب ال

األبطال اإلفريقية؟
الخفية،  العاقات  شبكة  إن 
جامعة  رئيس  بن  والعلنية.. 
كرة القدم فوزي لقجع، ولوبي 
ــذي بقي  إلــيــاس الــعــمــاري، ال
قرر  أن  بعد  يتامى  أعــضــاؤه 
أخذ مسافة عن حزب  زعيمهم 
ال  لذلك  واملعاصرة،  األصالة 
الصحف  فــي  تقرأ  أن  غــرابــة 
فوزي  تحركات  عن  الوطنية 
جديد  موقع  لضمان  القجع 
الوطني  التجمع  حزب  ضمن 
عزيز  ــب  جــان ــى  إلـ لـــأحـــرار 
أخنوش، وطبعا لن يذكر لقجع 
مثله  عليه،  العماري  أفضال 
يعارضونه  ممن  كثير  مثل 

اليوم)..(.
لقجع  ــوزي  ف ارتــبــاط  قصة 
واملعاصرة،  األصــالــة  بحزب 

في نسخته »العمارية« )نسبة 
مرتبط  العماري(،  إلياس  إلى 
ــتــحــركــات رجــــال األعــمــال  ب
ــاضــي،  ــري ــوى ال عــلــى املــســت
فالقجع ليس غريبا عن سعيد 
الناصري، رئيس فريق الوداد 
غريبا  ــيــس  ول ــبــيــضــاوي،  ال
من  هو  األخير  هــذا  يكون  أن 
فــي وقــت مــن األوقــات  تدخل 
املالية  باملوارد  املكلف  لتعين 
البيضاوي،  الــوداد  فريق  في 

عضوا  ليصبح  غيات،  محمد 
بــاملــكــتــب الــســيــاســي لــحــزب 
وانطاقا  واملعاصرة،  األصالة 
ال  البيضاء،  ــدار  ال شبكة  من 
رجل  عــن  الحديث  فــي  غــرابــة 
بنضو..  الرحيم  عبد  األعمال 
تشكل  كانت  املجموعة  هــذه 
واملعاصرة  األصالة  قوة حزب 
السنوات  في  البيضاء  بالدار 
هــجــانــة  أن  لـــوال  األخـــيـــرة، 
ــدت مــن قــوة  الــتــحــالــفــات حـ

املجموعة)..(.
مــحــمــد غــيــات الــــذي عــاد 
ــؤخــرا، منذ  إلــى الــواجــهــة م
حصوله على مقعد برملاني في 
ثمن  أدى  أن  له  سبق  سطات، 
التقارب مع لوبي فوزي لقجع، 
في  سابقا  مسؤوال  باعتباره 
سبق  فقد  »الســامــيــر«.  شركة 
لجمال باعامر، املدير التنفيذي 
لتكرير  »الســامــيــر«  ملجموعة 
نهاية  لــه  رســم  أن  الــبــتــرول، 
املهني  ملــســاره  متوقعة  غير 
»السامير«، حيث  داخل محطة 
الدخول،  من  منع  أنه  يقولون 
وهو اإلبعاد الثاني في مساره 
سابقا  ــعــاده  إب بعد  املــهــنــي، 
للتكوين  الوطني  املكتب  من 
بن  العربي  طرف  من  املهني، 
فضيحة  انـــدالع  إثــر  الشيخ، 
مكتب  مشتريات  في  التاعب 
به  شــغــل  الـــذي   »OFPPT«
بالدار  جهوي  مدير  منصب 
ما  حسب  الكبرى،  البيضاء 
تؤكده مقاالت صحفية.. إبعاد 
ــت عــنــه مــصــادر  ــال غـــيـــات، ق
إعامية:  ))جاء القرار مباشرة 
بــعــد تــوصــل بــاعــامــر املــديــر 
بمعلومات  الــعــامــودي،  عند 
لـــه، تفيد  مــن طـــرف مــقــربــن 

بركان  نهضة  فــريــق  بــوجــود 
لكرة القدم، الذي يرأسه فوزي 
األصــالــة  مــن  ــرب  ــق )امل لقجع 
امليزانية  ومدير  واملعاصرة( 
بوزارة املالية ورئيس الجامعة 
فندق  في  القدم،  لكرة  امللكية 
الذي كان  »أفينتي« باملحمدية، 
قبل  »السامير«  لشركة  مملوكا 
وتفويته  بإصاحه  تقوم  أن 
للمنتجعات  »كـــورال«  لشركة 
للعامودي،  اململوكة  والفنادق 
والتي لم تسدد ثمنه إلى يومنا 
هسبريس.  موقع  )عن  هــذا(( 

19 يناير 2016(.
وبمجرد وصول جمال باعامر 
ثائرته،  ثـــارت  الــفــنــدق،  ــى  إل
اليمنى  ــده  يـ شــاهــد  عــنــدمــا 
رفقة  غــيــات،  محمد  ســابــقــا، 
البركاني،  الفريق  مسؤولي 
الفندق  في  النزول  اعتاد  الذي 
املرافق  من  مجانا  واالستفادة 
بشركة  املتواجدة  الرياضية 
االمتيازات  وهــي  »السامير«، 
نفسها التي كان يستفيد منها 
كل من فريق الوداد البيضاوي، 
غيات  محمد  به  يشغل  ــذي  ال
سعيد  الرئيس  نائب  منصب 
شباب  ــق  ــري وف ــنــاصــيــري،  ال
الريف الحسيمي، الذي يرأسه 
أداء  مقابل  العماري،  إلياس 
شركة »السامير« لفواتير إقامة 
الــاعــبــن واألطـــقـــم املــرافــقــة 
طوال  الرياضية  األندية  لهذه 
ــرة )نــفــس  ــيـ الــســنــوات األخـ

املصدر(.
فكل  واملايير،  األرقــام  بلغة 
يكون  لقجع،  فوزي  عن  حديث 
فقضية  بــاملــايــيــر،  مــرتــبــطــا 
مرتبطة  »الســامــيــر«  مصفاة 
الدولة  أهدرتها  التي  باملايير 

املصفاة،  هــذه  على  املغربية 
ومرتبطة بامللياردير السعودي 
املايير  أخذ  الذي  العامودي، 
أمام  باملايير  يطالب  والزال 
القضاء الدولي.. وفوزي لقجع 
 88 هو الذي يقف وراء صرف 
الجامعة  ميزانية  من  مليارا 
التاريخ  ويسجل   ،2018 سنة 
رئــيــس  أن  لــقــجــع  عــهــد  فـــي 
القدم،  لكرة  اإلفريقي  االتحاد 
شكر املغرب على هدية قيمتها 
20 مليون دوالر، لم يقدم لقجع 

أي توضيحات بشأنها.
فــوزي  قضية  فــي  مــا  أخطر 
هزيمة  ساهمت  ــذي  ال لقجع، 
أمام  املجال  فسح  في  املنتخب 
زاويــة  من  موضوعه  مناقشة 
النجاحات  كانت  حيث  أخرى، 
حزب  لقيادة  ترشحه  الكروية 
وترشحه  واملعاصرة،  األصالة 
ــنــقــاشــات »الــفــيــســبــوكــيــة«  ال
هو  حــكــومــة،  رئــيــس  ملنصب 
رفضه،  عن  الصحافة  حديث 
املجلس  طرف  من  لافتحاص 
األعلى للحسابات)..(، ولكم أن 
تتصوروا الفارق بن الجامعة 
عهد  فــي  تصرف  كانت  التي 
الجنرال حسني بنسليمان 10 
لقجع  جامعة  مقابل  مليارات، 
التي تصرف ضعف هذا املبلغ 

8 مرات في السنة..
رئاسة  إلى  بركان  من نهضة 
شبح  كــان  القدم،  كــرة  جامعة 
خلف  يقف  الــعــمــاري  إلــيــاس 
اليوم  أنــه  غير  لقجع،  ــوزي  ف
حزب  مساندته  فــي  يجد  لــن 
املشغول  واملعاصرة،  األصالة 
الداخلية،  حساباته  بتصفية 
ــات املــعــقــدة  ــحــســاب ــي ال ــ وه
بــن أصــحــاب املــايــيــر، حيث 

ــوع«،  ــبـ ــول مــصــادر »األسـ ــق ت
وجهات  تقريب  مــحــاوالت  أن 
أن اختلطت  النظر فشلت، بعد 
العقارين  املنعشن  حسابات 

مع الحسابات السياسية.
بالفساد  ــر  األم تعلق  ســواء 
ــفــســاد  ــال ب أو  ــي،  ــاضــ ــ ــري ــ ال
تدخل  مجرد  فــإن  السياسي، 
بسيط من طرف املجلس األعلى 
املتابعات  وتحريك  للحسابات، 
وجــود  حــالــة  فــي  القضائية، 
حدا  يضع  أن  يمكن  اختاالت، 
صمت  أن  غير  التأويات،  لكل 
لن  للحسابات،  األعلى  املجلس 

يزيد األمور إال تعقيدا.
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بن�صليمان كان ي�صرف 10 ماليري على اجلامعة 
ولقجع ي�صرف 88 مليارا.. فاأين هو اإدري�س جطو؟

محمد غيات الذي 
عاد إلى الواجهة 

مؤخرا، منذ حصوله 
على مقعد برلماني 
في سطات، سبق له 
أن أدى ثمن التقارب 

مع لوبي فوزي 
لقجع، باعتباره 

مسؤوال سابقا في 
شركة »السامير«

أخطر ما في قضية 
فوزي لقجع، الذي 

ساهمت هزيمة المنتخب 
في فسح المجال أمام 
مناقشة موضوعه من 

زاوية أخرى، حيث كانت 
النجاحات الكروية ترشحه 

لقيادة حزب األصالة 
والمعاصرة، وترشحه 

النقاشات »الفيسبوكية« 
لمنصب رئيس حكومة، 
هو حديث الصحافة عن 
رفضه، لالفتحاص من 
طرف المجلس األعلى 

للحسابات)..(

وزير الشبيبة والرياضة األسبق أوزين أحد مساندي 
لقجع رفقة الفاسي الفهري الرئيس السابق للجامعة



 ربورتاج: زهير البوحاطي 
املحتلة،  سبتة  مدينة  تشهد  لم 
عدواني  عمل  أي  سنوات،  ومنذ 
الدينية  واملساجد  املراكز  تجاه 
اإلسالمية، بسبب األغلبية العددية 
املنتشرين  املــغــاربــة  للمسلمني 
األسلوب  بفضل  وذلــك  باملدينة، 
اإلسبانية  السلطات  تنهجه  الذي 
اعتماد  خالله  من  تحاول  والــذي 
مما  والتعايش،  التسامح  مبدإ 
باملدينة  املتواجدين  جميع  مكن 
من مختلف الديانات، من ممارسة 
عمل  أي  دون  الدينية  طقوسهم 
سبتة  مدينة  أن  رغــم  عنصري، 
املدن  قائمة  أن تصدرت  لها  سبق 
إرســاال  األكثر  إلسبانيا  التابعة 
للمقاتلني إلى بلد الشام لالنضمام 

إلى تنظيم »داعش«.
الجهات  قائم بني  الصراع  وألن 
الجمعيات  واتـــحـــاد  املــغــربــيــة 
ــا، حــول  ــي ــان ــإســب اإلســـالمـــيـــة ب
على  يسيطر  أيهم  الديني،  الحقل 
املــســاجــد واملـــراكـــز اإلســالمــيــة، 
خاضعني  أئمة  تعيني  وبالتالي 
لها، ويتماشون مع سياسة الجهة 
عدد  األسبوع.  )انظر  املسيطرة، 
 ،)2019/6/13 2019/5/23 وعدد 
لهذا  غريبة  تحركات  تجد  حيث 
السوري  يترأسه  ــذي  ال االتــحــاد 
كان  أن  الذي سبق  رياج طاطري، 
أن  قبل  السوري  للنظام  معارضا 
مهمة  مالية  مبالغ  على  »يحصل« 
من إحدى عائالت الرئيس األسد، 
للنظام،  معارضة  كانت  والــتــي 
ليستقر  ــا،  أوروب إلى  هروبه  بعد 
شيد  التي  بإسبانيا  املطاف  به 
واقتنى  املشاريع  من  العديد  بها 

مجموعة من العقارات.
بتجربته  محنك  سياسي  وألنه 
السابقة في مجال املعارضة، التي 
هذه  ليفجرها  فيه  كامنة  بقيت 
السوري،  النظام  مع  ليس  املــرة 
ــة املــغــربــيــة، يقود  ــدول بــل مــع ال
عنصرية  حملة  مؤخرا،  طاطري 
الحقل  على  السيطرة  أجــل  مــن 
عن  املغرب  وإبعاد  هناك،  الديني 
باملدينة  املسلمني  شــؤون  تدبير 
املغربية أصال، وقطع الحبل الذي 
ببلدهم  ــا  ــ أوروب مــغــاربــة  يجمع 
ــد من  ــعــدي ــلـــي، وأيـــضـــا ال األصـ
املذهب  يعتنقون  الذين  املسلمني 
املالكي السائد باملغرب، وقد فطن 
املسلمني،  من  العديد  األمــر،  لهذا 
بسبب  ـــة،  ــغـــارب املـ ــا  ــوص ــص خ
الجمعيات  اتحاد  رئيس  تحركات 
في  تحركاته  وخاصة  اإلسالمية، 
عرفتها  التي  األخيرة  االنتخابات 
يقوم  كان  حيث  اإلسبانية،  املدن 
ممثل  الشعبي،  للحزب  بدعايات 

اليمني اإلسباني.

الصراع على الحقل الديني بسبتة 
المحتلة.. بدأ من أكبر مساجدها

اإلسالمي  االتــحــاد  يتوقف  لــم 
الذي يرأسه السوري املذكور، عن 
املغرب  يتخلى  أن  أجل  العمل من 
عن تدبير الحقل الديني عبر وزارة 
اإلسالمية،  ــشــؤون  وال األوقـــاف 
من  أكتوبر  لشهر  ــر  األم ويــعــود 

املــغــرب  قـــام  حــني   ،2008 ســنــة 
الجمعيات  إحـــدى  مــع  بتنسيق 
للعيدين،  مصلى  إلنشاء  بسبتة 
الجمعيات  اتــحــاد  يستسغ  ــم  ل
املـــتـــواجـــد بــســبــتــة واملـــعـــروف 
األمر،   »UCIDCE«بـ اختصارا 
إلى  املغرب،  على  حربه  في  فعمد 
الحزب  من  مباشر  وبدعم  القيام، 
الشعبي الذي يترأس بلدية سبتة، 
بإنشاء مصلى أخرى مفرقا وحدة 
عن  االستقالل  بدعوى  املسلمني، 
السياج  بتغطية  قام  كما  املغرب، 
املحيط باملصلى بالعلم اإلسباني، 
وهو األمر الذي استنكرته ساكنة 
عيد  صــالة  فــي  ليقوم  املــديــنــة، 
»لوما  بساحة  بإزالته  األضحى 

مارغريتا«.
 ،2010 فبراير   26 وبــتــاريــخ  
انتقل الصراع من هذه املصلى إلى 
مسجد »سيدي امبارك« الذي يعد 

والتابع  املدينة،  مساجد  أكبر  من 
ضريح  ومعه  للمغرب  مباشرة 
امــبــارك«  محمد  »ســيــدي  الــولــي 
أصبح  والــذي  للمسجد،  املحاذي 
اآلن تحت قبضة اتحاد الجمعيات 
»الدعوة  لجماعة  التابع  اإلسالمية 
التي عملت على إغالق  والتبليغ«، 
عند  إال  يفتح  وال  الضريح،  هــذا 

أو  البلدية  في  للمسؤولني  زيــارة 
في الجيش.

الجمعيات  اتحاد  أن  املــالحــظ، 
ــواء بــســبــتــة أو  ــ اإلســـالمـــيـــة، س
إسبانيا، فشل في إدارة الصراعات 
على  السيطرة  ــى  إل تهدف  التي 
تفويته  تم  والذي  املذكور،  املسجد 
لــشــخــص مــشــبــوه ومــمــنــوع من 
الدخول للمغرب من أجل إبعاد هذا 
االتحاد الذي يسيطر على كل شيء، 

حتى املقبرة اإلسالمية بسبتة.
السليبة  باملدينة  يبق  لم  لهذا 
أئمتها  سوى بضعة مساجد يتبع 
للمغرب، أما املساجد األخرى، فقد 
طرف  مــن  عليها  السيطرة  تمت 
هويته  الغامضة  السوري  أتباع 
تحرك  في  نجده  ولهذا  الدينية، 
قطع  ألجل  الطرق  وبشتى  مستمر 
خيط العالقة بني املساجد املتبقية 
ــني املــغــرب، مــن أجــل تأسيس  وب
بهم،  الــخــاصــة  الدينية  الهيئة 
يكون  وأن  استقالليته،  بــدعــوى 
تابعا ملدريد عوضا عن الرباط، إال 
لم  مليلية،  مدينة  في  محاولته  أن 
بسبب  بالنجاح،  مساعيها  تكلل 
التعامل  الجمعيات  رؤساء  رفض 
اإلسالمية  الجمعيات  اتحاد  مع 
رئيسها  شــخــص  فــي  بإسبانيا 
الــســوري طــاطــري، الـــذي يصفي 
التواجد الديني املغربي بإسبانيا.

من وراء الهجوم على مسجد 
موالي المهدي؟

الوطنية  الــشــرطــة  تتمكن  ــم  ل
جانبها  إلى  والعلمية  اإلسبانية 
من   ،»CNI« العامة  املــخــابــرات 
أو  الهجوم  وراء  كــان  من  معرفة 
الــذي  ــنــاري  ال بالسالح  ــداء  ــت االع

املهدي«  »مــوالي  مسجد  له  تعرض 
بحي  الكبير«  بـ»جامع  املــعــروف 
سبتة،  بمدينة  الــجــدار«  »املـــورو/ 
شخصان  نفذه  الذي  الهجوم  وهو 
يوم  فجر  نــاريــة  دراجـــة  مــن  على 
اإلثنني 24 يونيو 2019، حني قاما 
بإطالق النار بواسطة مسدس على 
صالة  مع  تزامنا  املسجد  ــدران  ج
أو  إصابة  أي  حــدوث  دون  الفجر، 
لكن غايتهم  استهداف أي شخص، 
»األسبوع«،  مصادر  حسب  كانت، 
سبتة،  لسكان  رســالــة  تبليغ  هــي 
مفادها أن املساجد التابعة للمغرب، 
تحمي  ال  اململكة  وأن  آمــنــة،  غير 

أماكن العبادة.
وفي الوقت الذي كانت فيه جميع 
التحقيق  فــي  منهمكة  املــصــالــح 
بخصوص أول اعتداء على املسجد 
للنتائج  تتوصل  لم  حيث  املذكور، 
اتحاد  مــنــدوب  املــطــلــوبــة، ســـارع 
بإسبانيا  اإلســالمــيــة  الجمعيات 
الــذي  محمد،  حميدو  سبتة،  فــي 
 3 يفوق  بأجر  مؤخرا  تعيينه  تم 
ماليني سنتيم، إلى اإلدالء بتصريح 
يدين هذا االعتداء، منوها بالجهود 
األمنية، رغم أنها لم تتوصل إلى أي 
نتيجة، بسبب الغموض الذي يلف 
املوضوع الذي بدا وكأنه مصطنع.

استغرب  الــســيــاق،  نفس  ــي  وف
العديد من املواطنني هذا التصريح 
الغير معهود الذي أدلى به مندوب 
االتــحــاد اإلســالمــي، مــن أجــل دفع 
تهدف  التي  نواياهم  عن  الشبهة 
إلى االستحواذ على جميع املساجد 
أمــوال  وجني  ورائــهــا   من  للربح 
دعم الحكومتني اإلسبانيتني، سواء 
دعم  وأيضا  املحلية،   أو  املركزية 
األحزاب املعادية للمغرب، كما تقول 
إحدى الجمعيات القريبة من مسجد 
»سيدي امبارك«، والتي ظلت ترفض 

الرضوخ لهذا االتحاد.
األمــنــيــة  األجـــهـــزة  أن  ــم  ــ ورغـ
الحادث،  هذا  يكون  أن  استبعدت 
ضد  واملقيد  باألليم  وصــف  ــذي  ال
مجهول، عمال إرهابيا أو عنصريا، 
فإن جميع أصابع االتهام تتجه اآلن 
نحو السوري طاطري، رئيس اتحاد 
واللجنة  اإلســالمــيــة  الجمعيات 

اإلسالمية بإسبانيا.  

السوري طاطري يسعى الستئصال التواجد الديني المغربي بسبتة

م�سجد مغربي يف �سبتة يتعر�ض لإطالق النار وبداية 
حملة عن�ضرية �ضد املغاربة
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لم يتوقف 
االتحاد اإلسالمي، 

الذي يرأسه 
السوري رياج 

طاطري، عن العمل 
من أجل أن يتخلى 
المغرب عن تدبير 
الحقل الديني عبر
 وزارة األوقاف 

والشؤون اإلسالمية

سارع مندوب اتحاد 
الجمعيات اإلسالمية 
بإسبانيا في سبتة، 

حميدو محمد، الذي 
تم تعيينه مؤخرا بأجر 
يفوق 3 ماليين سنتيم، 

إلى اإلدالء بتصريح يدين 
هذا االعتداء، منوها 
بالجهود األمنية، رغم 
أنها لم تتوصل إلى أي 
نتيجة، بسبب الغموض 
الذي يلف الموضوع 

الذي بدا وكأنه مصطنع

السوري طاطري خالل حملته االنتخابية لصالح الحزب الشعبي، ويجلس إىل يمينه عمدة سبتة املنتمي 
لنفس الحزب وإىل جانبهم مندوبة حكومة مدريد

أعضاء اتحاد الجمعيات اإلسالمية التابع للسوري طاطري، تتوسطهم مندوبة الحكومة



»إكليل ثقافي« جديد على رأس    ❐
يوما،   20 وملــدة  الثقافية  العاصمة 
الرسم  وعباقرة  الفكر  نبغاء  بمشاركة 
وأساتذة املوسيقى والفن وتدشني أكبر 
مقاطعات   4 تتوسط  إفريقية  حديقة 
حفل  بإحياء  الثاني(  الحسن  )منتزه 
موسيقي للفرقة العاملية »رنني« التابعة 
لجمعية رباط الفتح، وهو التقليد الذي 
جوقة  فيه  تنطلق  الستينات،  في  كان 
55 من حومة سيدي فاتح إلى حديقة 
املثلث الجميل، فانتقل هذا التقليد إلى 
منتزه الحسن الثاني، لتمركزه وسط 4 

مقاطعات.

»شوفوني  ظاهرة  انتشار  أمام    ❐
املواقع  عبر  مناضل«  أنــا  وسمعوني 
صفوف  فــي  خصوصا  االجتماعية، 
الظاهرة  فهذه  حسرة«  »يا  املنتخبني 
فاملنتخبون  قانونية«،  »ضاللة  تعتبر 
ال صوت لهم إال داخل قاعات املجالس، 
الـــدورات  ــدول أعــمــال  ومسجل فــي ج
الرسمية ومعزز بمذكرات، ما عدا ذلك، 
فكل ما يصدر عنهم يدخل في »اللغو« 

وإلهاء املواطنني عن فشلهم الذريع.

املواقف  أنبل  سجلتا  رئيستان    ❐
حتى  مقاطعتهما،  لخدمة  النضالية 
الرجال  زمالئهما  على  تفوقتا  أنهما 
في  بالتبناد«  و»املبليني  املهووسني 
على  لينتقدوا  اإللكترونية،  املــواقــع 
الهواء  على  كان  ومن  وللهواء،  الهواء 
كان كالمه في  فكالمه يطير معه، ومن 
ومدعم  جـــدول  فــي  ومسجل  مجلس 
األمــر،  يهمه  ملــن  ملزم  فهو  بــمــذكــرة، 
ومثاال  فخرا  الــربــاط  أيقونتا  وتبقى 

يقتدى به في النضال. 

❐  رحم هلل الفنان املقتدر الخلوق 
الذي  الوكيلي،  أحمد  مــوالي  األستاذ 
ساهم في تطوير املوسيقى االأندلسية 
هنا في الرباط مهد الحضارة األندلسية، 
فاستحق تخليد اسمه على شارع بحي 
حسان كان يحمل اسم »أسفي«، فتنازل 

أمام روح املرحوم واختار موقعا آخر.
يضم  الوكيلي  أحمد  موالي  وشارع 
لإلذاعة  ــة  اإلداريـ امللحقات  كل  اليوم 

والتلفزة املغربية. 

إحــدى  مــن   1964 سنة  التقطت  الــصــورة 
املرحوم  القاضي  برئاسة  باملحكمة،  الجلسات 
املرحوم  القاضي  وعضوية  هلل  بنعبد  محمد 
عبد السالم السمييح والقاضي املرحوم محمد 

حكم.
عائلة  من  هلل،  رحمه  هلل  بنعبد  والقاضي 
مدينة  من  املؤرخني،  حسب  ومنبعها  أصلها 
للجهاد  باألندلس  التحقت  ومنها  تافياللت، 

بنعبد  اسم  اليوم  في منطقة تحمل  واستقرت 
هلل ضــواحــي غــرنــاطــة، وبــعــد ســقــوط هــذه 
األخيرة، عادت العائلة إلى اململكة، ومنها إلى 
التحقت  ثم  وضواحيها،  وهران  بني  الجزائر 
بوجدة ففاس والشاون ثم تطوان، لتختار في 

النهاية االستقرار في الرباط منذ سنة 1859.
هلل  بنعبد  ــة:  ــالث ــث ال ــقــضــاة  ال هلل  ــم  رحـ

والسمييح وحكم وأسكنهم فسيح جناته.

العطلة مضمونة لمعظم المنتخبين وعلى نفقتنا

�سوء تدبري املوارد الب�سرية وغياب �سيا�سة الت�سيري 
ع�سفت بالعا�سمة!؟

في مدن أوروبا بأكملها، استنفار 
العطلة  لتوفير أجواء  بلدياتها،  في 
مكاتب  تزكية  ففي  سكانها،  لكل 
لعمدائها  نــواب  هناك  جماعاتها، 
وتسهيل  وتنظيم  بترتيب  مكلفون 
برامج  إغفال  دون  ناخبيهم  عطل 
ورحـــــالت لــأطــفــال والــشــبــاب، 
مستغلني في ذلك االتفاقيات املبرمة 
لتبادل  والهيئات  املدن  مختلف  مع 
أنحاء  كافة  في  السياحية  الوفود 

العالم.
كل  وفـــي  عــنــدنــا،  لـله  والــحــمــد 
الذين  هــم  املنتخبون  مجالسنا، 
ــي قضاء  يــنــوبــون عــن الــســكــان ف
العطلة الصيفية في أرقى املنتجعات 
وباألخص  العاملية،  الوطنية وحتى 

نوابنا الذين لم يكونوا يعرفون سوى »ضاية« 
ــة« بــركــامــة، وقد  ــاي ســيــدي الــيــابــوري و»ض
أصبحوا يقضون ومعهم »املؤنسون«، أسابيع 
في املنتجعات الساحلية داخل وخارج الوطن، 
من  الفيزات  سلسلة  فيه  تنشر  يوم  وسيأتي 
وسجالت  ملنتخبينا  املمنوحة  القنصليات 

الحجوزات في »الباالصات« الوطنية.
طافت  مرفقة  بــصــورة  نذكركم  نحن  وهــا 
اململكة عبر »الفايسبوكيني« الرباطيني، تفضح 

مرفق  جماعي،  مرفق  ألهم  الكارثي  املستوى 
عهد  وفــي   ،2019 سنة  في  الحضري  النقل 
املضمون  التنقل  بشعارات  خدرتنا  أحــزاب 
املحترم،  بالعيش  وأوهمتنا  عالية،  برفاهية 
وبالتمتع بـثرواتنا، ومقابل النقل الكارثي عبر 
للنقل  حافلة  كانت  الكراريس،   / الطوبيسات 
الحضري في سنة 1950، وهي فعال حضرية 
 70 حوالي  وبعد   ،2019 لنقل  بصلة  تمت  ال 
أبشع  في  »تمرمدنا«  األحــزاب  هي  ها  سنة، 

فحطت  غبائنا،  على  »انتقاما«  نقل 
»كوريات«  في  إنسانيتنا  من  بذلك 
للبهائم، بينما املنتخبون في سعادة 
وعلى  هلل«  »جابها  بسيارات  تامة 
وأضافوا  املقهورين،  نحن  نفقتنا 
إليها سيارات لـ»شافات« املقاطعات 
عددها  ليبلغ  سيفيل«  بـــ»لــوحــات 
املئات، تتحمل جيوبنا كل نفقاتها، 
منتخبينا،  سعادة  تكتمل  وحتى 
اتصاالتهم  فواتير  ــأداء  بـ نتكفل 
يستفيدون  وباسمنا  التلفونية، 
املعامالت  كــل  فــي  تسهيالت  مــن 
ويحصلون على تعويضات مختلفة 
من هنا وهناك و»هنالك«،  ويوظفون 
خدمات زمالء مدن أخرى للحصول 
مجانية  حتى  أو  تخفيضات  على 

املنافع في إطار »اعطيني نعطيك«.
أما  العطلة،  مــن  يستفيدون  الــذيــن  فهم 
الشعب هنا في العاصمة، فعطلته في حومته 
وغياب  ــراغ  وف شوارعه  وتلوث  ــال  األزب بني 
لخدمات منتخبيه، ويتوفرون على الئحة  تام 
تربطها  وعــاصــمــة  مدينة   15 مــن  رسمية 
بني  الــزيــارات  لتبادل  واتــفــاقــيــات  عــالقــات 
سكانها وسكان الرباط، فتناوبوا هم على هذه 

الزيارات وتركونا في ضايتنا.

أسرار العاصمة

وحتت ت�ضرفهم النقل واالت�ضاالت والت�ضهيالت والتعوي�ضات وخدمة الزمالء

50 مليارا و7000 موظف وثروات ال تحصى
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قبل اليوم، كانت األحزاب هي الناطق الوحيد باسم 
الشعب، وهي بذلك تنتحل صفة ال تتوفر عليها، ما دام 
الشعب  بينما  منخرطيها،  على  نفوذها  حدد  القانون 
في  واحــدا  إال  نعتقد  ال  مغربي،  مليون   40 من  يتكون 
إلى  االنضمام  يستوفون شروط  الذين  هم  منهم  املائة 
الحكومة  األحـــزاب  تقود  ــك،  ذل ومــع  حزبية،  هيئات 
ولو  وتحاسبها  تراقبها  التي  وهي  تنفيذية،  كسلطة 
وتنزل  تشريعية،  كسلطة  البرملان  في  بـ»الضاحوكي« 
ممتلكاتها  في  وتتصرف  وتحكمها  والقرى  املدن  إلى 
وال  حركة  فال  مواطنيها،  وتحركات  املالية  وثرواتها 
سكون إال بإذنها، وال هدم وال بناء وال حفر إال بترخيص 
منها، وال حتى »تنفس« إال من هواء البيئة التي تتحكم 

فيها ومن صنعها. 
في  كبير  ضعف  عن  أبانت  قد  األحــزاب  كانت  وإذا 
فإن  الشعب،  شؤون  وتنفيذ  وتشريع  وتدبير  تسيير 
هشاشة  منبع  من  ضعفه  يستمد  الكبير  الضعف  ذلك 
التمثيلية الشعبية من طرف أحزاب كل رصيدها واحد 

في املائة من مجموع كل شرائح الشعب.
فهل حان وقت رد االعتبار لهذا الشعب؟ نعم.. وكما 
ابتدعت األحزاب »كوطا« للنساء والشباب في الحكومة 
والبرملان واملجالس الجماعية، عليها أن تتقبل إضافة 
التنفيذية  املرافق  في  سواء  الشعب،  ألذكياء  »كوطا« 
في  مشاركا  بالفعل  الشعب  يكون  حتى  التشريعية  أو 
تسيير نفسه بنفسه، وليس فقط من أحزاب ال تمثل كل 
الحارسة  واملخلصة  املناضلة  منها  خصوصا  الفئات، 
الجرائم  من  والواقية  اإلرهــاب  من  والحامية  للحدود 
لضمان  بأرواحها  واملضحية  العدالة،  على  والساهرة 
تجوالنا وسيرنا وأمننا ووقايتنا من تهديدات اإلرهاب 
باألجور  ويكتفون  والخارج،  الداخل  من  أنواعه،  بكل 
أجور  أمــام  متواضعة  جد  تعلمون،  كما  وهــي  فقط، 
الذين  الحزبيني،  »املناضلني«  وإكراميات  وتعويضات 
يناضلون في أموالنا وهم في قاعات مكيفة ومفروشة 
والقهوة  الشاي  كــؤوس  عليهم  و»تــطــوف«  بالزرابي 
املعدنية وكأنهم في جنات عدن، وكل نضالهم،  واملياه 
الــطــاوالت  و»شقلبة«  امليكروفونات  فــي  النفخ  فقط 
وحيازة على األقل 8 »بريمات« تفوق 10 ماليني شهريا، 
فهم في جنة النعيم والشعب في نيران الجحيم، نيران 

»الحكرة« والتهميش واالستيالء على حقوقه.
ويطالب  الكلمة،  له  أصبحت  اليوم  فالشعب  لذلك، 

بـ»كوطا« 50 % مما تحصل عليه األحزاب باسمه.

الكلمة 
لل�ضعب

 بقلم: بوشعيب اإلدريسي

الحمد لـله على نعمة التوثيق وقد زودتنا بتاريخ 
متنور لنضال مرير لسادتنا عظماء الرباط، لننعم 
الشعب  وبوحدة  والثقافة،  بالحرية  بعدهم  من 
يستطع  لم  التي  املقدسة  ثوابته  حول  والتفافه 
الندوة  إلى  ونعود  تحطيمها،  االستعمار  جبروت 
العلمية بتاريخ 20 فبراير 1999، ومداخلة الوطني 
املرحوم  باالستقالل،  املطالبة  وثيقة  على  املوقع 
الحاج عثمان جوريو في شهادة قال فيها: ))وبعد 
وألقى  املكرم  األستاذ  أخونا  قام  العصر،  صالة 
خطابا بليغا )ويقصد العالمة عبد هلل الجيراري(، 
عليه  اشتمل  وما  البربري  الظهير  عن  فيه  تحدث 
من بنود تمس بوحدتنا الوطنية وبديننا الحنيف 
وتفرق بني أبناء الوطن، وبعد ذلك، أخذت سلطات 
املناضلني  الوطنيني  بإخواننا  تتربص  الحماية 
بقي  املنعم  الفقيد  ولكن  القبض،  عليهم  وتلقي 
بمسجد  آخر  اجتماعا  ونظم  خطبته  في  مستمرا 
من  آيات  املسجد  هذا  في  وتليت  الغندور،  سيدي 
كتاب هلل تعالى، وخطب مرة أخرى، وبعد ذلك، ألقي 
واملجموعة  الوطنية  وبقيت حركتنا  القبض،  عليه 
كنا  الغيور،  الوطني  الفقيد  رفيقة هذا  كانت  التي 
املنعم  األستاذ  بينهم  من  أذكر  الذين  إخواننا  مع 
محمد  ــاذ  واألســت ــارك،  ــب امل بــن  املصطفى  السيد 
بن  الكريم  عبد  سيدي  األستاذ  وكذلك  العوينة، 
عبد  أمثال  املناضلون  كذلك  وإخواننا  الحسني، 
الهادي لحلو وامحمد التازي وأخونا أحمد بناني 
والد الولد البار عبد الكريم، وكذلك األخوان خليل 
بناني ومحمد كراكشو  املعروف بالوطني، وغيرهم 

من إخواننا الوطنيني(( انتهى.
لنا  دونه  الذي  للرباطيني  الذهبي  التاريخ  إنه 

عظماء الرباط تغمدهم هلل برحمته.

والبعيدة،  القريبة  العواصم  بلديات  في  لنا 
 ،15 وعــددهــا  الــربــاط  مــع  املتآخية  خصوصا 
لو  والتسيير،  التدبير  سوء  على  دليل  أحسن 
ويستوعبون  ويفهمون  يعلمون  منتخبونا  كان 
مجال  فــي  سياستها  لتطبيق  ويــتــواضــعــون 
االستفادة من املوارد البشرية الهائلة املوضوعة 
املنتخبة،  املجالس  مختلف  في  إشاراتهم  رهن 
 50 الرباطيني  يكلفون  موظف   7000 وعددهم 
كاف  لــوحــده  املبلغ  وهـــــذا  سـنـويـا،  مـليـارا 
التام  الغياب   - تأكيد  إلى  يحتاج  ملن   - لتأكيد 
ألية استراتيجية لتدبير املوارد البشرية وجعلها 
قاطرة للتنمية واالبتكار وخدمة املمولني: سكان 

العاصمة.
خدمات  من  العاصمة  تستفيد  مــاذا  فمثال، 
تخصصاتهم؟  بمختلف  الجماعيني  مهندسيها 
وما هي مهام تقنييها؟ وكل شيء، من املصابيح 
الــدراســات  مكاتب  بها  تتكلف  الطرقات،  إلــى 
أو  إلصالحها  إمــا  وتشخيصها«،  لـ»فحصها 
وتقنيينا  مهندسينا  أن  حــني  فــي  إنــجــازهــا، 
»ينشون الذبان« من كثرة تخييمهم في املكاتب، 
البؤر  الطبيعي في األوراش وفي  بينما مكانهم 
عاصمة  قلب  في  الهامشية  لأحياء  الكارثية 
األنوار »يا حسرة«، في العكاري ودرب جسوس 
واليوسفية  املنصور  ويعقوب  غربية  وسانية 
ــة،  األوداي وكيش  وعكراش  والزفاطي  والتقدم 

وكلها بمشاكل قديمة راكمتها منذ عقود، انضافت 
الجارية،  األشغال  نتيجة  جديدة  مصائب  إليها 
وربما هذه املصائب سـ»تتكلف« بها في املستقبل 
شركات محظوظة لتسويتها مقابل ماليير أخرى.
اآلونــة  فــي  أنــجــزت  التي  املشاريع  وجميع 
األخيرة، دخلت اليوم في »غيبوبة« وتحتاج إلى 
وحتى  »الهالك«،  من  إلنقاذها  »إنعاش«  عمليات 
الصيانة - يا عباد هلل - للحفاظ على ما أنجز، 
تتكلف بها الشركات املعلومة، بينما في بلديات 
العواصم املتآخية معنا، مثل العاصمة األردنية 
للقيام  والتجهيزات  التقنيات  كل  فتملك  عمان، 
بكل ورش يهم مصلحة السكان تحت مسؤولية 
العاصمة  وهذه  وعمالها،  وتقنييها  مهندسيها 
تبني  أيضا  هي  أختنا،  إشبيلية،  األندلسية 
وتقنييها  مهندسيها  بسواعد  وتصلح  وتشيد 
مدينة  بلدية  تنهجه  النهج  ونفس  وعمالها، 
إسطنبول التركية، وما أدراكم ما إسطنبول، وقد 
كانوا  عندما  التسعينات  في  الرباط  مع  تآخت 
صاروخية  بسرعة  فانطلقت  مقادين«،  »األكتاف 
سنة   30 منذ  وتركتنا  الشاملة،  التنمية  نحو 
مشغولني »بخصامات« أحزابنا وقربلة أعضائها 
وانقساماتهم على خيراتنا وثرواتنا وضرائبنا 
لخنقنا وتحكمهم  املجنون  وسلطاتنا، وسباقها 
األقلية  وهـــم  الــصــامــتــة  األغــلــبــيــة  نــحــن  فينا 

»الجبايهية«.

أرشيف الرباط



 عزيز الفاطمي 
وممثلني  مسؤولني  مــن  مجتمعون  اجتمع 
جهة  والية  بمقر  السياحي  القطاع  مكونات  من 
أجل  من  املنصرم،  األسبوع  بحر  آسفي،  مراكش 
تدارس الوضع السياحي بمراكش الذي وصل إلى 
عملية  إجراء  تستلزم  بل  تتطلب،  مرحلة حرجة، 
خبيثة  أورام  استئصال  أجل  من  دقيقة  جراحية 
اعتباره  على  السياحي،  القطاع  سالمة  تهدد 
الركيزة األساسية القتصاد البالد ومصدر عيش 
من  ما  كل  معالجة  وأيضا  العباد،  من  مجموعة 

شأنه اإلساءة لهذا القطاع.
املتداخلة  األطــراف  مختلف  االجتماع  وحضر 
الجهة  واليـــة  ممثل  رأســهــا  على  الــقــطــاع،  فــي 
األمنية  املنطقة  رئيس  تقدم  حيث  األمن،  وجهاز 
والتفصيل  بالتحليل  فيه  تناول  بتقرير  األولــى 
دالة  بأرقام  معززة  األهمية  غاية  في  معطيات 
إن  للتصاعد  قابل  كارثي  وضــع  على  ومؤشرة 
تطرق  كما  بالنجاح،  الجراحية  العملية  تكلل  لم 
التي  والسلوكيات  الظواهر  إلى مختلف  التقرير 
تمس بصحة القطاع السياحي صادرة من بعض 
الفاعلني في القطاع، انطالقا من سائقي سيارات 
األجرة، و»حاليقية« ساحة جامع الفنا، ومرشدين 
وسماسرة  الفنادق  ومستخدمي  مرخصني،  غير 

الخدمات املتنوعة...
وقبل إسدال الستار عن هذا االجتماع، طرحت 
مجموعة  من  الحد  إلى  تهدف  وإجــراءات  حلول 

بالقطاع  املضرة  والسلوكيات  املمارسات  من 
السياحي، ومن بني ما اقترح، خلق لجنة مختلطة 
السهر  ومهامها  الفنا  جامع  بساحة  مقرها 
ومراقبة الحركة السياحية، ووضع الفتات بارزة 
الخاصة  األسعار  تبني  السياحية  األماكن  في 
مثل  السياحية  واألنشطة  الخدمات  بمختلف 
واملــأكــوالت  ــرة  األج ســيــارات  في  التنقل  أثمان 
ونقش الحناء والتقاط الصور التذكارية، وتعيني 
األسفار  وكــاالت  طــرف  من  سياحيني  مرشدين 
مهنة  لكل  أزياء خاصة  وتحديد  السياح،  ملرافقة 

بالنسبة  النقاب  ومنع  الفنا،  جامع  ساحة  في 
املطاعم  الرتياد  الدعوة  ومنع  الحناء،  لنقاشات 
وسط الشوارع من طرف متعاونني، وتحرير درب 
ضباشي من محتلي امللك العمومي ملا يسببه ذلك 
السرقة  جرائم  تفشي  على  يساعد  اكتظاظ  من 

والنشل.
وما الحظه أغلب مهتمي الشأن املحلي بمدينة 
البهجة، هو طول فترة تأمل الجهات املعنية، من 
النزيف  إليقاف  والصارم  الناجع  التدخل  أجل 
الحاد الذي يهدد حياة القطاع السياحي بمراكش: 

اجتماع  أن  كما  األجانب،  للسياح  األولى  القبلة 
الوالية األخير، لم يسم األشياء بمسمياتها، حيث 
تفادى وضع النقط على الحروف، إذ أدغمت الطاء 
تحديد  املفروض  من  إذ  جــرا،  وهلم  الضاد  في 
الجوانب  تحديد  حدة  على  جهة  كل  مسؤوليات 
املرتبطة بالقضاء، وما هو أمني، وما هو إداري، 
باب  ليبقى  مركزي،  هو  وما  تنظيمي،  هو  وما 
التخوف مفتوحا على مصراعيه من عدم نجاعة 
على  قائم  التخوف  وهذا  االجتماع،  هذا  مقاربة 
ما سبق من سلسلة اجتماعات وقرارات صادرة 
منها بعض  دون جدوى، نسوق  عليا  من جهات 
ولالستئناس:  الناس  تذكير  أجل   من  النماذج 
مرابطة  األجرة  سيارات  من  هائلة  أعداد  تواجد 
رغم  السياحية  املــمــرات  وبعض  الفنادق  أمــام 
من  زبناء  عن  بحثا  ــك  وذل مرخصة،  غير  أنها 
السياح األجانب، في الوقت الذي يتم فيه رفض 
التسعيرة  هو  والسبب  املغاربة،  املواطنني  نقل 
علمه  رغم  السائح،  على  تفرض  التي  املنفوخة 
الضمير  منعدمي  السائقني  بعض  بتجاوزات 
اإلرشــاد  آفــة  تنافي  مراقبة،  ألي  تــام  غياب  في 
من سؤال  أكثر  وتطرح  املرخص،  غير  السياحي 
التدخل  على الجهات املعنية، املخول لها قانونا 
عند  الجواب  ليبقى  اآلفة،  هذه  محاربة  أجل  من 

أصحاب القرار.
السياحي  القطاع  وضع  الزال  القول،  خالصة 
مستمرا على ما هو عليه، إلى حني تفعيل قانون 

ربط املسؤولية باملحاسبة. 

سكان  من  العشرات  استنكر 
طنجة، إلى جانبهم الرأي العام، 
نطاق  على  املنشورة  الــصــور 
التواصل  مــواقــع  على  ــع  واس
االجتماعي، والتي تهم وحشية 
في  اإلنساني  الضمير  وغياب 
التي  الضالة،  الكالب  محاربة 
السالح  بواسطة  إعدامها  تم 
الصور  لها  والتقطت  الــنــاري 

وهي ميتة.
ولــيــس بــعــيــدا، فــفــي بــدايــة 
عمدة  ــام  ق  ،2018 ــاي  م شهر 
لضيعة  تفقدية  بزيارة  طنجة 
الضالة  الكالب  برعاية  خاصة 
بنفس  الحضري  ــدار  امل خــارج 
املدينة، حيث تجول رفقة بعض 
الصور  بعض  وأخــذ  مرافقيه، 
من  تتجول  وهي  الكالب  رفقة 
حوله )انظر للصورة(، وقد عقد 
اتفاقية دعم مع الجمعية املكلفة 
والــحــيــوانــات  ــكــالب  ال بجمع 

ــن أجــل  ــردة، م ــشـ األلــيــفــة واملـ
العالجات  وتقديم  بها  االعتناء 
وتلقيح،  تعقيم  من  لها  الالزمة 
 20 بـــ  يقدر  مالي  دعــم  مقابل 
تتدخل  أن  قبل  سنتيم  مليون 
بسبب  وتلغيها،  طنجة  واليــة 
الخيالية  املالية  الــحــجــوزات 
إلى  وصــلــت  والــتــي  للجماعة 

ما  أن  غير  درهــم،  مليارات   6
الترابية  الجماعة  بــه  قــامــت 
لطنجة، خالل األسبوع املاضي، 
الضالة  الكالب  من  بالتخلص 
بالسالح الناري، موضوع سبق 
مؤخرا  حوله  النقاش  أثير  أن 
وجمعيات  نشطاء  طــرف  مــن 
أثارته  كما  بالحيوان،  الرفق 

دولية،  إعــالم  ووســائــل  منابر 
التي  الطريقة  انتقدت  الــتــي 
الكالب  مع  املغرب  بها  يتعامل 
ــادتــهــم رميا  إب عــبــر  الــضــالــة 

بالرصاص الحي.
الجمعية  أن  بالذكر،  وجدير 
املكلفة بالعناية وحماية الكالب 
إعانات  تتلقى  والتي  الضالة 
ومن  املغرب  خــارج  من  مالية 
ولم  الصمت  التزمت  داخــلــه، 
التي  ــجــزرة  امل تــجــاه  تتحرك 
عرفتها املدينة في حق الكالب، 
القيام  املفروض  من  كان  حيث 
بتعقيمها ووضع حد لتناسلها 
استعمال  وليس  بها  والــرفــق 

الرصاص إلبادتها.
ــدور بــالغ  وفـــي انــتــظــار صـ
طــرف  مــن  توضيحي  رســمــي 
ساكنة  فـــإن  طــنــجــة،  جــمــاعــة 
الكالب  بجمع  تطالب  املدينة 
الضالة وحمايتها عوض قتلها.

ــرب خــبــر  ــســ ــ ــد ت ــعـ بـ
ــارة املــلــكــيــة ملــدن  ــ ــزي ــ ال
األسبوع  خالل  الشمال، 
عامل  ــارع  ســ املـــاضـــي، 
الزمن  شفشاون  عمالة 
من أجل استدراك الوضع 
ــد لــلــفــوضــى  وجـــعـــل حـ
ــي  ــت ــة ال ــيـ ــوائـ ــشـ ــعـ والـ
متيوة  جماعة  تعيشها 
قيادة الجبهة عمالة إقليم 

شفشاون.
امللكية  الــزيــارة  فبعد 
ــئ الـــجـــبـــهـــة  ــ ــاط ــ ــش ــ ل
املاضية،  السنة  خــالل 

بشأنها  صـــدرت  والــتــي 
التعليمات امللكية من أجل 
العمل على تحسني البنية 
التحتية وتحويل الجبهة 
سياحية،  منطقة  ــى  إلـ
الترابية  الجماعة  قامت 
وادي  قــنــطــرة  ــإنــجــاز  ب
اكتملت  الــتــي  مسيابة 
 24 خــالل  بها  األشــغــال 
جماعة  قامت  كما  ساعة، 
مجموعة  بترقيع  متيوة 
ــة  ــ ــوارع واألزق ــشـ مــن الـ
دراســة  بــدون  عشوائيا 
حماية  بإمكانها  مسبقة 

من  مستقبال  املــنــطــقــة 
خصوصا  الفيضانات، 
على  تــتــواجــد  ــا  ــهـ وأنـ
األبيض  البحر  مشارف 
املنطقة،  لكن  املتوسط، 
كاملة  سنة  ــرور  م وبعد 
على هذه األشغال، عادت 
إلى سابق عهدها، بسبب 
األشغال العشوائية التي 
عرفتها والتي لم تخضع 
مثل  والتتبع  للمراقبة 
بشمال  الجماعات  باقي 
املغرب، ألنها تعمل بمبدإ 
إصالح  دون  الترقيعات 

العديد من  حقيقي، يقول 
سكان الجبهة.

ــام التي  وفــي هــذه األي
بالشمال،  امللك  فيها  حل 
ــل عــمــالــة  ــامـ ــارع عـ ــ ــ س
ــارة  ــ ــى زي ــ ــشــاون إل شــف
تؤكده  ما  وهذا  الجبهة، 
وهــو  للعامل  الــصــورة 
املدينة،  بشوارع  يتجول 
ــاب الــبــنــيــة  ــيـ حـــيـــث غـ
غير  ــطــرق  وال التحتية 
مليئة  والزالــــت  مــعــبــدة 
يعرقل  الـــذي  بالحصى 
حــركــة ســيــر الــســيــارات 

والراجلني على السواء.
الذي  الواقع  ولتغطية 
تعيش عليه هذه املنطقة، 
وخشية قيام امللك بزيارة 
لــهــذا الـــشـــاطـــئ، بـــادر 
ــة بــرملــانــي  ــق ــعــامــل رف ال
ــه  ــات ــحــرك ــت ــروف ب ــ ــع ــ م
»املريبة«، بتنظيم معرض 
ــى شــاطــئ  ــل ــيــدي ع تــقــل
البحر، لحجب الرؤية عن 
البنية التحتية، مما جعل 
الساكنة تعبر عن الوضع 
هو  ها  العامل  بقولها: 
والبنية التحتية أين هي؟ 
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إعداد: زهير البوحاطي

عيـن على الشمال

مختصرات شمالية
■ السلطات املحلية بمدينة سبتة املحتلة فشلت 
في ضبط األوضاع في حي »برينسيبي«، الذي يعرف 
يوميا أعمال عنف وإطالق النار وغيرها من أفعال 
تعرضت  حيث  الشرطة،  حتى  تسلم  ولم  الشغب، 
طرف  من  املاضي،  األسبوع  نارية  لطلقات  دوريــة 
مجهولني، كما تم تطويق الحي من أجل البحث عن 
الجناة الذين الذوا بالفرار، ويظل هذا التدخل غير 
عن  خرج  الذي  الحي  لهذا  بالنسبة  وضعيفا  كاف 

سيطرة السلطات املعنية.

■ عاد عون سلطة للعمل بإحدى امللحقات اإلدارية بتطوان 
في ظروف غامضة، بعدما تم توقيفه بسبب تعاطيه للمخدرات 
الهستيريا، سواء  من  نوع  إلى  حالته  تتحول  حيث  القوية، 
مع زمالئه في العمل أو مع نساء البوادي اللواتي يعرضن 

بضائعهن الفالحية البسيطة بمحاذاة املحالت التجارية.

■ تزامنا مع األعياد التي ستعرفها مدينة سبتة 
املحتلة في األيام القادمة، منها عيد األضحى وعيد 
القديس الراعي، وكذلك التدفق املهول للمغاربة على 
سبتة، خصوصا في فصل الصيف، طلبت الحكومة 
طيلة  التهريب  وقف  املغربية  السلطات  من  املحلية 
شهر غشت 2019، في حني، احتج أصحاب املحالت 
التجارية املوجودة قرب الحدود على هذا القرار في 

رسالة موجهة ملندوبة حكومة مدريد بسبتة.

■ عادت ظاهرة االنتحار مرة أخرى إلى مدن الشمال، 
األسبوع  خالل  االنتحار  على  أشخاص  ستة  أقــدم  حيث 
املاضي، لتنتقل الظاهرة إلى املضيق التي أقدم فيها شاب 
شفشاون،  أما  لحياته،  حد  وضع  على  الثالث  عقده  في 
حيث  تزايد،  في  منها،  بدأت  التي  الظاهرة  هذه  فالزالت 
عرفت املنطقة مؤخرا انتحار فتاة كانت متغيبة ليتم العثور 
عليها بعد يومني معلقة بمنزل أسرتها، والحالة الثانية، هي 
ألب لخمسة أبناء، قام بشنق نفسه بجماعة باب تازة عمالة 
شفشاون. مما يؤكد فشل السلطات في إيجاد حلول لهذه 

الظاهرة املقلقة.

عمدة طنجة ينق�ش عهده مع �لكالب �ملت�سردة.. ويرميها بالر�سا�ش!؟

تزامنا مع الزيارة الملكية للشمال

 صورة من السنة املاضية تظهر عمدة طنجة يدعو لالعتناء 
بالكالب الضالة خالل زيارته لضيعة خاصة برتبية الكالب 
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ولد الر�صيد ينتقد احلاملني بالهجرة ال�صرية من ال�صحراء
●  العيون. األسبوع  

والــرافــض  املــؤيــد  بــن  متباينة  فعل  ردود 
القيادي  بها  أدلــى  التي  القوية  للتصريحات 
الجنوبية  الجهات  ومنسق  االستقالل  بحزب 
ولد  حمدي  العيون  جماعة  ورئيس  الثالث 
الرشيد، خالل أحد اللقاءات الصحفية، اهتزت 
عليها الساحة اإلعالمية بالصحراء، حيث جرى 
تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل 

املعلقن  ــالف  اخــت وســـط  االجــتــمــاعــي، 
إنها  بل  الحقيقية،  مقاصدها  فهم  على 
تجاوزت الحدود إلى اإلعالم املوريتاني 
الرشيد  ــد  ول تهنئة  مــع  تفاعل  الــذي 
املنتخب،  الجديد  املوريتاني  للرئيس 

ولد الغزواني.
وتحدث ولد الرشيد، بصراحته 

منهج  منتقدا  ــودة،  ــه ــع امل
أبناء  يسلكه  الذي  الحياة 

يغامرون  الذين  الكبيرة،  الصحراوية  عائلته 
حياة  من  هربا  املحيطات  أمواج  فى  بأنفسهم 
هي أحسن من تلك التي يحلمون بها في بالد 

املهجر.
وقالت صحيفة »األنباء أنفو« املوريتانية، أن 
ولد الرشيد لم يقل غير الحقيقة التي ال يختلف 
املهاجرين  أوضــاع  يعرف  ال  من  سوى  عليها 
أنهم ال يجدون  إذ  غير الشرعين في أوروبــا، 
أمامهم من األعمال املتوفرة سوى تلك املتوفرة 
في البالد والبيوت التي تركوا خلفهم حيث 

العزة والكرامة.
فجهات الصحراء عرفت عدة إنجازات، 
آخرها املطرح البلدي األول من نوعه على 
صعيد األقاليم الجنوبية، وسوق املاشية 
رياضية  وقــاعــات  النموذجي 
متطورة  نسائية  ومسابح 

وغيرها من املشاريع.

الأمم املتحدة ترفع ميزانية »املينور�صو« رغم ال�صغوط الأمريكية
● عبد اهلل جداد. العيون     

 خلف رفع األمم املتحدة للميزانية 
إلى  لبعثتها  املخصصة  السنوية 
»املينورسو«  املغربية  الــصــحــراء 
السنة  مع  مقارنة  املائة  في   10 بـ 
داخل  إيجابية  فعل  ردود  املاضية، 
البعثة األممية، رغم ضغوط أمريكية 

لوقف مهمة البعثة.
لألمم  العامة  الجمعية  وصادقت 
املتحدة على 22 مشروع قرار متعلقة 
املخصصة  الــعــامــة  بــاملــيــزانــيــات 
املرحلة  خالل  السالم  حفظ  لبعثات 
إجمالية  بميزانية   ،2020-2019

بلغت 6.51 ماليير دوالر.
وخصصت الجمعية العامة، دعما 
دوالر  مليون   60.45 بـ  يقدر  ماليا 
كميزانية لتسيير بعثة »املينورسو« 
ومقرها بمدينة العيون، وهي املنحة 
يوليوز  بن  ما  الفترة  تغطي  التي 

2019 ونهاية يونيو 2020.
أكثر  عمل  امليزانية  هذه  وتغطي 
و27  عــســكــري  مــراقــب   800 مــن 
شرطيا  و12  الوحدات  من  عنصرا 
باإلضافة  األممية،  للمنظمة  تابعن 

إلى 163 موظفا محليا.
من جهته، أكد األمن العام لألمم 
ــحــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس،  ــت امل
أن  البعثة،  حــول  سابق  تقرير  في 
»املينورسو مستمرة في أداء مهامها 

الهادفة إلى »إيجاد حل لهذا النزاع 
بالصحراء،  األممي  القرار  وتنفيذ 
والسهر على اتفاق وقف إطالق النار 
»ننتظر  وأضــاف:  الجانبن«،  بن 
في  التحقيق  األممية  البعثة  مــن 

إطالق  اتفاق وقف  انتهاكات  جميع 
النار التي يزعم كل من الطرفن أن 
وإطالع  ارتكبها،  قد  اآلخــر  الطرف 
فرق البعثة املعنية بانتهاكات وقف 

االتفاقية بعملها شهريا«.
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●   األسبوع
أبدى رئيس »الجمعية املوريتانية املغربية 
للدفاع عن الوحدة املغاربية«، شيخاني ولد 
الشيخ، أسفه بشأن توجيه الرئيس املنتهية 
دعوة رسمية  العزيز  عبد  ولد  واليته محمد 
إلى رئيس جبهة البوليساريو للمشاركة في 
فعاليات تنصيب الرئيس املنتخب محمد ولد 

الغزواني.
غير  الخطوة  هذه  أن  الشيخ،  ولد  وأفــاد 
مألوفة في تاريخ البالد، وأن »مبدأ الشخص 
املرغوب فيه لحضور حفل تنصيب الرئيس 
املوريتاني الجديد ال ينطبق على انفصاليي 
في  مــذكــور  هــو  كما  البوليساريو،  جبهة 
لعام  الدبلوماسية  للعالقات  فيينا  اتفاقية 

.»1961
دولــة«،  ليست  تــنــدوف  مخيمات  »وألن 
جبهة  دعــوة  يجب  »ال  الشيخ،  ولد  يضيف 
تنصيب  فعاليات  لحضور  البوليساريو 
تعتمد  وال  الــجــديــد،  املوريتاني  الرئيس 
ميليشياتها في الدول التي ينتشرون فيها، 
الجهة  مسؤولية  تحت  يعاملون  ولكنهم 

الحاضنة لهم وحدها«.
املنتخب  الرئيس  الجمعية  رئيس  ودعــا 

إلى  الغزواني،  ولــد  محمد 
تجاوز هذه الكبوة سريعا، 
أوجه  معالجة  طريق  عن 
القصور التي يراد لها أن 

التمثيل  تؤدي إلى خفض 
للدول  الدبلوماسي 

تكتسب  ــي  ــتـ الـ
شرعيتها  محل 
األمم  ميثاق  من 

املتحدة، خالل 
ــيـــات  ــالـ ــعـ فـ
ــه  ــب ــصــي ــن ت
ــا  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ رئـ

لــلــجــمــهــوريــة 
املوريتانية.

●  العيون. األسبوع
أدى تعين الصحراوي محمد اإلمام ماء العينن قنصال شرفيا 
للكوت ديفوار بالجهات الجنوبية للمملكة في إطار الجهود الرامية 
البلدين،  تربط  التي  واالقتصادية  الدبلوماسية  العالقات  لتعزيز 
إلى تقديم جبهة البوليساريو شكاية بالكوت ديفوار إلى االتحاد 

اإلفريقي.
وعبر سفير جمهورية ساحل العاج، إدريس تراوري، لـ»األسبوع« 
عن ارتياح بلده ملستوى العالقات التي تجمع البلدين، إلى درجة 
شراكة استراتيجية تتجاوز العالقات الثنائية التقليدية، وأضاف 
ستتكثف  بالعيون،  الشرفية  القنصلية  هذه  افتتاح  بفضل  أنه 
الرباط  »محور  أن  مؤكدا  املغرب،  مع  األبعاد  متعددة  العالقات 
سيغطي  بالعيون  القنصلية  افتتاح  وأن  جيد«،  بحال  -أبيدجان 
وكلميم،  الذهب  وادي  والداخلة  الحمراء  الساقية  العيون  جهة 
البلدان  التي وقعها  االتفاقيات  أثار  باستشعار  للساكنة  وتسمح 
من قبل، وجدد السفير دعم بالده الكامل للوحدة الترابية للمملكة، 
إلى جانب  ديفوار وستظل  الكوت  كانت  القضية،  »في هذه  وقال 
املغرب، بالنسبة لنا، فإن السالم يمر عبر احترام الوحدة الترابية 
تبسيط  الشرفي،  القنصل  مهام  بن  من  أن  معتبرا  للمغرب«، 
اإلجراءات وانفتاح جهات جنوب املغرب على الكوت ديفوار، بدءا 
بتنظيم عدد من املنتديات، وتوأمة بن مدن جنوب املغرب ومدن 

إيفوارية، هذا باإلضافة إلى تبادل الزيارات بن رجال األعمال.
الشرفية،  القنصلية  هذه  أن  العينن،  ماء  اإلمام  محمد  وأبرز 
ستلعب دورا كبيرا كصلة إنسانية وأخوية وثقافية بن البلدين، 
مستدليا بـ»فلسفة امللك الذي جعل من إفريقيا دائما أولوية، ومن 
التنمية والسالم واالزدهار لشعوب القارة خارطة طريق حقيقية 
املهمة  املغربية  االستثمارات  أن  إلى  باإلضافة  وإفريقية،  وطنية 
التي تلت ذلك في مختلف املجاالت، تعتبر مؤشرات ملموسة لهذه 

الدينامية«.

رئي�س جمعية يحمل
 ولد عبد العزيز م�صوؤولية 

دعوة البولي�صاريو 
لتن�صيب ولد الغزواين

كواليس صحراوية

العدد:  1035الخميس 11 يوليوز 2019

●  كلميم. األسبوع   
عــبــرت امـــبـــاركـــة بـــوعـــيـــدة، الــتــي 
املاضي  الجمعة  ــوم  ي انتخابها  تــم 

واد  كلميم  جــهــة  ملجلس  رئــيــســة 
املجلس  »بــدء  في  أملها  عن  نــون، 
وأوضحت  بناءة«،  جديدة  مرحلة 
واد  كلميم  جهة  أن  لـ»األسبوع«، 
نون تحتاج ألوراش كبيرة، ولعدد 

التي  الــعــمــل  مــن وســائــل 
حيث  املــواطــن،  ينتظرها 
تحديات  »هــنــاك  قــالــت: 
ينبغي  كبيرة  ورهــانــات 
الجميع،  داعية  رفعها«، 

من منتخبن وهيئات سياسية ومجتمع 
التعبئة  ــى  إل محلية  وسلطات  مدني 
إلنجاح الورش امللكي املتعلق بالجهوية 

املوسعة.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، أبـــرزت 
سيعمل  املــجــلــس  أن  بــوعــيــدة 
وجلب  شغل،  فــرص  خلق  على 
وتسريع  للجهة،  املستثمرين 
على  منها  املشاريع،  من  عــدد 
السريع  الــطــريــق  الــخــصــوص 
والعيون،  تيزنيت  بن  الرابط 
الجهة  مجلس  بأن  وأضافت 
سيعمل أيضا على استغالل 
تم  التي  التحتية  البنيات 

االستغالل  تستغل  ولم  فيها  االستثمار 
الناجع، وكذا التجاوب مع شباب الجهة 
حلول  وإيجاد  ملشاكلهم،  اإلنصات  عبر 
بالدرجة  االجتماعية  املشاكل  ملختلف 

األولى.
ملجلس  رئيسة  بوعيدة  انتخاب  وتم 
الجهة بـ 33 صوتا من أصل 37 صوتا 
كلهم  أعضاء   4 امتنع  فيما  حضوريا، 
باملجلس  والتنمية  العدالة  فريق  من 
الجهة  مجلس  ويتشكل  التصويت،  عن 
املجلس  أمضى  أن  بعد  مقعدا،   39 من 
سنة كاملة تحت وصاية وزارة الداخلية، 
بن  الجديد  التوافق  بانتصار  واختتم 

امباركة بوعيدة وعبد الوهاب بلفقيه.

اخلارجية الفرن�صية ت�صع 
عينها على ملفات ال�صحراء

●  العيون. األسبوع
مستشارين  يمثل  دبلوماسي  وفد  يقوم 
بالرباط  الفرنسية  بالسفارة  سياسين 
حيث  العيون،  مدينة  إلى  متعددة  بزيارات 
مع  لقاء  بعقد  زيارته  الفرنسي  الوفد  دشن 
بعثة »املينورسو«، وبعدها لقاءا مع ممثلي 
والــي  ومــع  للعيون،  الحضرية  الجماعة 
الجهة، ونواب رئيس مجلس الجهة، إضافة 
»املينورسو«  مع  بالتنسيق  املكلف  للعامل 
لحقوق  الجهوية  اللجنة  وكذا  بارو،  حميد 
اإلنسان بالعيون السمارة، ومن املنتظر أن 
عن  الكشف  يتم  لم  أطرافا  الزيارة  تشمل 
للخارجية  تقرير  تهييء  إطار  في  أسمائهم 
الفرنسية حول سير عمل بعثة »املينورسو« 

بالصحراء، والوضع باملنطقة بشكل عام.

حتفظات بوريطة على منطقة التبادل احلر الإفريقية البولي�صاريو ت�صتكي الكوت ديفوار 
●   األسبوع   اإىل الحتاد الإفريقي

وزيــر  بوريطة،  ناصر  أكــد 
والتعاون  الخارجية  الشؤون 
القمة  هــامــش  على  ــي،  ــدول ال
لالتحاد   12 الـــ  االستثنائية 
بمنطقة  الــخــاصــة  اإلفــريــقــي 
التجارة الحرة للقارة اإلفريقية 
النيجرية  بالعاصمة  املنعقدة 
على  »املــصــادقــة  أن  نــيــامــي، 
يمكن  ال   ZLECAF اتــفــاق  
أن تفهم أو تؤول بأي حال من 

اململكة  األحوال، كاعتراف من 
واقع  أو  بفعل  املغربية 

كيان  أو  وضــعــيــة  أو 
ــه من  غــيــر مــعــتــرف ب
املغرب من شأنه  قبل 
بــوحــدتــه  يــمــس  أن 
الترابية أو الوطنية«.

مصادقة  ورغــم 
املـــمـــلـــكـــة 
ــة  ــي ــرب ــغ امل
عـــــــلـــــــى 
ــاق  ــفـ االتـ

الحر  التبادل  بمنطقة  املتعلق 
أعلن  التي  اإلفريقية،  للقارة 
ــاد اإلفــريــقــي عن  ــحـ االتـ
الشروع في إطالق املرحلة 
بها،  الخاصة  التشغيلية 
أن  ــدت  أك الــربــاط  أن  إال 
املوافقة  التوقيع ال يعني 
ــد  ــواجــ ــ ــى ت ــ ــل ــ ع
يو  ر ليسا لبو ا
ــذه  ــن هـ ــمـ ضـ
ــة  ــقـ ــطـ ــنـ املـ
التجارية.

امللك  مثل  الـــذي  بــوريــطــة، 
فيها  شــارك  التي  القمة،  في 
البوليساريو  جبهة  زعــيــم 
أن  على  شدد  غالي،  إبراهيم 
»املغرب انخرط بقوة في مسار 
الحرة  التجارة  منطقة  إنشاء 
القارية اإلفريقية، لكن توقيعه 
االتفاقية،  هذه  على  وتصديقه 
تفسيره  يمكن  مــا  يحمل  ال 
أو  أو واقع  إقرار بوضع  بأنه 
يعترف ويهدد وحدته  ال  كيان 

الترابية ووحدته الوطنية«.

ولد الغزوانيولد الرشيد

بوريطة

بوعيدة



الذين  املطربني  أرقــى  بني  من 
ــر  ــي حــيــاتــي، أذكـ عــرفــتــهــم فـ
الذي  األطــرش  فريد  املوسيقار 
بالشجن  مليئة  أغانيه  كــانــت 
عليه  أطـــلـــق  ــى  حــت والـــحـــزن 
ــرون، لــقــب املــوســيــقــار  ــي ــث ــك ال
عليه  تــعــرفــت  ــد  وقـ ــن،  ــزي ــح ال
ــواســطــة صــديــقــي الـــراحـــل،  ب
ــاذ حــبــيــب مــجــاعــص،  ــ ــت األســ
مجلة  تحرير  ورئــيــس  صاحب 
اللبنانية،  والعجائب«  »السينما 
بفريد  دائما  تشيد  كانت  التي 
ــوره في  ــرش وتــنــشــر صــ ــ األطـ
أعدادها  أغلفة  على  قشيبة  حلة 
وتفرد له صفحات تشيد بمساره 
العالقة  بفضل  ــك  وذلـ الــفــنــي، 
كانت  التي  والــوطــيــدة  الطيبة 
وبني  األطـــرش  فريد  بــني  تربط 
بينما  مجاعص،  حبيب  األستاذ 
عادت مجالته عبد الحليم حافظ، 
ونجاحه  أعماله  تتجاهل  وظلت 
الفنية  وأخـــبـــاره  ــه  ــرات ــه وس
والشخصية، وهكذا قررت القيام 
بمبادرة طيبة إلصالح ذات البني 
الحليم  وعبد  األطرش  فريد  بني 
ــظ، فــدعــوتــهــمــا إلـــى حفل  حــاف
عشاء في فندق »هيلتون«، وكان 
الكوميدي  النجم  صديقي  معنا 
النابلسي،  السالم  عبد  الشهير، 
الذي كان فريد األطرش يحترمه 
مواقفه  بفضل  كثيرا،  ويحبه 
الــطــيــبــة وأخـــالقـــه الــعــالــيــة، 
فريد  أن  األمـــر،  فــي  والــغــريــب 
يذكرا أي شيء  لم  الحليم  وعبد 
الذائع الصيت، بل  عن خالفهما 
خالل  العتاب  حتى  يتبادال  لم 
أيما  بذلك  فسعدت  الليلة،  تلك 
نجحت  أنني  معتقدا  ســعــادة، 
في إذابة جبل الجليد الذي كان 
فمباشرة  هيهات،  ولكن  بينهما، 
ومغادرة  جلستنا  انتهاء  بعد 
عبد الحليم ملكان الدعوة، اتصل 
بي في منتصف تلك الليلة، وقال 
قال  ماذا  تعلم  »هل  غاضبا:  لي 
فريد عني قبيل وصولنا للفندق 
له:  قلت  إلــيــه؟«،  دعوتنا  ــذي  ال
على  »كان  لي:  قال  قال؟«،  »ماذا 
عندما  للفندق  ــذهــاب  ال ــك  وش
هل  لي:  وقال  بي صديق  اتصل 
باألمس  لي  قال  فريد  بأن  تعلم 
بــأنــه مــدعــو إلـــى حــفــل عــشــاء، 
صوفيا،  رمزي  للصحفي  إكراما 
وأنه ذاهب على مضض ملجالسة 
وأنه  حافظ،  الحليم  عبد  عــدوه 
لن يصبح صديقا له في يوم من 
األيام«، وصمت قليال ثم استأنف 
األطــرش  فريد  يكن  »لــم  كالمه: 
اغتابني  الذي  بأن صديقه  يعلم 
هو  الهاتف،  عبر  أسماعه  على 
وهو  القدامى،  أصدقائي  أحــد 
نشأت  الــذي  الحي  ــن  اب أيضا 
فريد  كالم  وصلني  وهكذا  فيه، 
وعلى  السرعة،  جناح  على  عني 
أية حال، فقد حاولت يا رمزي أن 

تقربنا من بعضنا البعض، ولكن 
هذا يبقى أمرا مستحيال«.

الكالمية  الحرب  عادت  وهكذا 
لتتصدر  الحليم  وعبد  فريد  بني 
الجرائد وتغزو جلسات النميمة 
سهرات  بها  تحفل  كانت  التي 
واحد  كل  وعاد  الفنية«،  »الشلل 
منهما ليقول في اآلخر ما لم يقله 

مالك في الخمر.

مع  الطيبة  عالقتي  وبحكم 
فريد األطرش، كنت أواظب على 
التي  الفخمة  شقته  في  زيارته 
كان قد اختارها في أعلى طابق 
بعمارته املطلة على النيل، والتي 
أطلق عليها عمارة فريد األطرش، 
وكانت فسيحة جدا ومؤثثة من 
في مصر،  املفروشات  دور  أرقى 
وكان يعشق دعوة عدد كبير من 
نجوم ونجمات السينما وأشهر 
املطربات واملطربني في كل ليلة، 
ليتحلق الجميع حوله في جلسة 
مرحة كانت تنتهي بعشاء فاخر 
ينم عن كرم فريد األطرش وحبه 
والــوجــاهــة،  للفخامة  الشديد 
اختالء  أالحــظ  ما  كثيرا  وكنت 
الخاصة  مقصورته  فــي  فــريــد 
منا  يطلب  أن  بعد  عنا،  بعيدا 
ويأمر  أحاديثنا  في  االستمرار 
خادمه املقرب بتقديم كل واجبات 
ملدة  يغيب  أن  قبل  لنا  الضيافة 
الساعة في حديث خاص  تناهز 
فيما  وقــد علمت  جــدا،  وخــاص 
كان على  الذي  الطرف  بأن  بعد، 
هي  املكاملة،  من  اآلخــر  الجانب 
من  طالقها  بعد  ناريمان  امللكة 
كان  الــذي  ــاروق،  ف امللك  زوجها 
في  أيــامــه  ــر  آخ يعيش  يومها 
وكان  اإليطالية،  بالديار  املنفى 
يعود  مكاملاته،  انتهاء  بعد  فريد 
بالسعادة  يعبق  ووجهه  إلينا 

ونظراته تشع بالفرح. 
لم  ما  حــدث  ليلة،  ذات  ولكن 

يكن في الحسبان، حيث توجهت 
فريد األطرش،  إلى بيت  كعادتي 
النابلسي  السالم  عبد  فوجدت 
يتحف  ــدأ  وب الجميع  سبق  قــد 
والطرائف،  بالنكت  األصــدقــاء 
فكان فريد يضحك حتى يستلقي 
الجلسة  تلك  وكانت  ظهره،  على 
على  تقتصر  الليلة  تــلــك  ــي  ف
السينمائي  ــخــرج  وامل شــاديــة 

فريد  منا  وطلب  سالم،  عاطف 
أن نقوم بحصة من لعبة الورق، 
جاء  اللعبة،  انــطــالق  وبمجرد 
منه  األطــرش وطلب  فريد  خــادم 
مقصورة  نحو  بسرعة  التوجه 
نومه للرد على مكاملة هامة جدا، 
ووجهه  نشيطة  بطريقة  فنهض 

والحبور  باالستبشار  مــلــيء 
التي  هــي  ناريمان  أن  معتقدا 
لكن،  الخط،  على  تطلبه  كانت 
على  تقريبا  ساعة  مــرور  وبعد 
خادمه  جاء  جلستنا،  عن  غيابه 
»الحقوا..  يصرخ:  وهو  مهروال 
الحقوا.. سيدي فريد ممدد على 
األلم«،  من شدة  األرض ويصرخ 
غرفته،  إلى  راكضني  دخلنا  وملا 

ويــقــول:  قلبه  يمسك  ــاه  وجــدن
رايح«، وشعرنا  أنا  أموت..  »أنا 
حيث  وضعيته  بخطورة  جميعا 
ــان وجــهــه مــصــفــرا وجــســده  كـ
املوت  يصارع  كان  فقد  يرتعش، 
فعال، فنقلناه بسرعة فائقة نحو 
املستشفى، حيث فحصه األطباء 
وصرحوا لنا بأنه أصيب بذبحة 
أن  عليه  وأن  خــطــيــرة،  قلبية 
اليوم  وفي  املستشفى،  في  يرقد 
املوالي، خرجت الصحف ناشرة 
مــوضــوعــا عــنــه جـــاء فــيــه بــأن 
السيدة أصيلة هانم، والدة امللكة 
سألها  عندما  ناريمان،  السابقة 
حقيقة  عــن  الصحفيني  بعض 
األطــرش،  بفريد  ابنتها  عالقة 
وهل صحيح أن ابنتها ناريمان 
جوابها  كــان  بــه،  تتزوج  ســوف 
قاسيا جدا، حيث قالت للجميع: 
ملكة  أن  تصدقوا  أن  يمكن  »هل 
مصر السابقة يمكنها أن تتزوج 
من مغنواتي؟«، وكان هذا الكالم 
ــة فــريــد بتلك  هــو ســبــب إصــاب
هي  كانت  التي  القلبية  النوبة 
القلب،  مرض  مع  متاعبه  بداية 
سنوات  ولعدة  يعاني  ظل  حيث 
من متاعب في قلبه حتى رحل عن 

هذا العالم بسبب نفس املرض.
وهنا، البد من سرد قصة فريد 
األطرش مع ملكة مصر السابقة 
التي  الــقــصــة  ــمــان، وهـــي  ــاري ن
الصحف  نــشــرت  عندما  بـــدأت 
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يناير 1954، نبأ خطبة ناريمان 
وقالت  ــرش،  األطـ لفريد  صــادق 
إذاعية،  ومحطات  عاملية  صحف 
من  طالقها  تنتظر  ناريمان  أن 
الزواج،  هذا  إلتمام  فاروق  امللك 
وكان الجميع يعلم كل العلم بأن 
املطرب  هــو  كــان  األطـــرش  فريد 
كانت  التي  ناريمان  لدى  املفضل 
تنحدر من أسرة بسيطة قبل أن 
يسعفها الحظ ويحولها إلى ملكة 
مصر الثانية بعد الزوجة األولى 

للملك فاروق، امللكة فريدة.
حكاية  ظلت  وذاك،  هــذا  وبــني 
فريد األطرش مع امللكة ناريمان، 
ــواصــل من  ــت مـــوضـــوع نــفــي م
فريد  طــرف  ومــن  أسرتها  طــرف 
ــذي كــان يبحث عن  ال األطـــرش، 
بها  مرغت  التي  كرامته  بقايا 
نفي  ولكن  األرض،  هانم  أصيلة 
مع  عالقته  تفاصيل  لكل  فريد 
األسماع  يجد  يكن  لم  ناريمان، 
الصاغية لدى الفنان عبد السالم 
التي  شــاديــة  ــدى  ول النابلسي، 
حكت لي تفاصيل قصته، مؤكدة 
كان  أنه  منه،  املقربني  ولكل  لي 
غــارقــا فــي حــب نــاريــمــان، وأن 
ناريمان تحتفظ بكل أسطواناته، 
وأنها كانت تتعمد دعوته للغناء 
من  طالقها  بعد  عائلتها  ــدى  ل
منه  طلبت  ولكنها  فــاروق،  امللك 
الخفاء  في  بعالقتهما  االحتفاظ 
عائلتها،  موقف  من  تتأكد  حتى 
أســرع  كــانــوا  الخبثاء  أن  غير 
والدتها  فبلغوا  فريد،  ومن  منها 
وبني  ابنتها  بني  عالقة  بوجود 
توشك  العالقة  هــذه  وأن  فريد، 
رسمي،  زواج  ــى  إل تتحول  أن 
فبادرت السيدة أصيلة إلى إهانة 
فريد األطرش على مرأى ومسمع 
عالقة  بذلك  منهية  الجميع،  من 
ألن  صحته،  ومنهية  به،  ابنتها 
مرض القلب داهمه ليرافقه طيلة 
السنوات التي تبقت له فوق هذه 
األرض، يومها، قالت لي املطربة 
شادية، بأن فريد األطرش قد غنى 
يا  نورا  »نــورا  الشهيرة  أغنيته 
نورا« للتعبير عن حبه لناريمان 
منها  املقرب  الوسط  كــان  التي 
نــورا  ولكن  ــورا«،  ــ »ن بـــ  يلقبها 
وفريد، شاء لهما القدر أن يكمال 
بعضهما  عن  بعيدين  حياتهما 
»املغنواتي«  أن  رغــم  البعض، 
فريد  أصيلة  بــه  وصــفــت  الـــذي 
األطرش، كان أميرا بحق وحقيق، 
وأنه كان ينحدر من أسرة نبيلة 

من جبل الدروز اللبناني.
األطـــــرش،  ــد  ــريـ فـ رحــــم هلل 
مات  اللذين  ناريمان،  هلل  ورحم 
ليقضيا  مهده،  في  وهو  حبهما 
التصريح  من  هاربني  حياتهما 
به أو الكشف عنه، غير أن املرض 
القاتل كان أكبر عنوان لحب أمير 

مللكة.
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نارميان..  ملكة م�سر ال�سابقة �سبب وفاة فريد الأطر�ش
بقلم: رمزي صوفيا

رمزي صوفيا رفقة فريد األطرش

ظلت حكاية فريد 
األطرش مع الملكة 

ناريمان موضوع نفي 
متواصل من طرف 
أسرتها ومن طرف 

فريد األطرش، الذي 
كان يبحث عن بقايا 
كرامته التي مرغت 

بها أصيلة هانم األرض، 
ولكن نفي فريد لكل 

تفاصيل عالقته مع 
ناريمان، لم يكن يجد 
األسماع الصاغية لدى 

الفنان عبد السالم 
النابلسي، ولدى شادية 
التي حكت لي تفاصيل 

قصته..



إدريس أبايا

»امل�شاحلة املجروحة« يف تقرير �شوقي بنيوب حول 
احلراك ال�شعبي باحل�شيمة

حتى ال ينعدم 
العمل الثقايف 

من م�شروعية طبعه
01

عندما  للناس حقوقهم  أغمط  أن  أريد  ال 
التي  مداخلتي  شأن  في  مالحظات  تلقيت 
أشرت إليها في العدد السابق عن الراحل 
عبد هلل إبراهيم رحمه هلل حول كتاب: »هل 
إمبراطورياته«،  مسؤولية  اإلسالم  يتحمل 
ــام الحشد  ــارة أمـ فــمــا قــلــتــه، مــجــرد إشــ
للكلمة  فقط  مختصرا  ذكــراه  في  الحاضر 
ما  حــول  إلقاؤها  الــواجــب  من  كــان  التي 
أراد عبد هلل إبراهيم أن يقوله في الكتاب 
الذي ألفه، ومما دفعني إلى هذا االختصار، 
كون األخ املنظم للقاء )طارق إبراهيم ابن 
الراحل عبد هلل إبراهيم( قد أشار علي بأن 
سينوب  الــذي  هو  بلكبير  الصمد  ))عبد 
مثل  تلقيها((،  أن  املقرر  الكلمة  في  عنك 
الثقافة  تجعل  اإلحباطية،  املواقف  هــذه 
مثل  فــي  الحضور  يتحاشون  واملثقفني 
اختصاري  كان  هنا  ومن  املناسبات،  هذه 
بعدم إلقاء كلمتي بتمامها، وكما هو مقرر 
في برنامج اللقاء، ورغم ذلك، تركت مجال 
األسبقية  حق  لي  كان  ملشارك  مشاركتي 
عند  تكررت  قد  املواقف  هــذه  مثل  قبله.. 
التسابق  في  ال  بلكبير،  الصمد  عبد  األخ 
سبق  ما  بطبع  القيام  أو  الكلمة،  لتناول 
باسمه،  بتبنيه  واملبادرة  غيره  من  طبعه 
حيث تكرر هذا العمل في أكثر من مناسبة، 
مقاال  تنشر  »األسبوع«  جريدة  جعل  مما 
2  يوليوز  في صفحتها الخامسة بتاريخ 
كتاب  ــزور  ُي »مغربي  عنوان  تحت   1993
مصري« و))الكتاب املشار إليه الذي صدر 
لناشره األصلي سعيد العشماوي املصري، 
عبد  املعروف  املغربي  الكاتب  قام  أن  بعد 
عنوان  تحت  طبعه  بإعادة  بلكبير  الصمد 
أعني  أمــام  وعرضه  السياسي«  »اإلســالم 
استغراب  ــار  أث مما  مصر،  في  أصحابه 
الكاتب  أمر  فافتضح  وقــراءه،  العشماوي 
مغربية  نشر  دار  مندوب  وهــو  املغربي، 
في  أشــارت  وقد  املقاالت«،  »عيون  تسمى 
وقته بعض الصحف املصرية إلى الحادث 
كاتب  أول  هو  بلكبير  بــأن  عليه  وعلقت 
مغربي يقوم بنشر كتاب من أجل املصلحة 
الذاتية على حساب نشر أشياء ليست في 
العدد  الصحفي.  األسبوع  )انظر  ملكه(( 
املشار إليه(، وال أريد أن أكثم األخ بلكبير، 
إذا قلت له أن مثل هذه املواقف قد تكررت 
كتاب  في  مقاالت  تحريف  شكل  في  عنده، 
مصدر  إلى  اإلشــارة  دون  باسمه  وطبعها 
طبعها في أصلها األول، من ذلك كتاب عن 
العلوي،  العربي  بن  محمد  اإلســالم  شيخ 
وقدمه..  أعده  بأنه  بلكبير  عنه  قال  الذي 
وهو مجموعة نصوص منجزة ألصحابها 
في حق شيخ اإلسالم من أمثال عبد القادر 
ألف كتابا تحت عنوان  الذي  الصحراوي، 
العلوي«  العربي  بن  اإلسالم محمد  »شيخ 

وقد حشره  الستينيات،  في  طبعه  تم  وقد 
بلكبير بتمامه، ومن ألفه إلى يائه، بمجموع 
صفحاته التي تفوق 125 صفحة، وأضاف 
الفاسي  عــالل  املــرحــومــني  مــقــاالت  إلــيــه 
واملختار السوسي ومحمد زنيبر وغيرهم، 
ومن أنشطة بلكبير، أنه تولى طبع بعض 
األعمال التي كانت في شكل مجالت تحت 
الحبيب  للراحل  األديــب«  »رسالة  عنوان: 
التسعة  بأعدادها  بطبعها  وقام  الفرقاني، 

في شكل كتاب بتقديم عبد الصمد بلكبير.
ال أريد أن أعارض ما قد يقوم به الباحث 
نشره،  يرى ضرورة  ما  بنشر  مطبعي،  أو 
السوق  خلو  أو  طبعه  أقدمية  باعتبار 
نجد  قد  عمل  وهذا  فقده،  بعد  منه  األدبي 
له أكثر من مسوغ، ولكن يحتاج هذا العمل 
إلى توضيح ضرورة وجوب الطبع والدور 
يجب  ــذا  وه عمله،  يخدم  ــذي  ال الثقافي 

التنبيه إليه كمسوغ لطبعه.

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى ال�شعب في دار غفلون

قـانـون الـ�شـارع
غليانا  حــالــيــا  الــعــالــم  يعيش 
ألن  البقاع،  جميع  في  ينفجر  أخذ 
تحت  ــرزح  ت كانت  التي  الشعوب 
مرضى  طــغــاة  مستعمرين  وطـــأة 
من   تستيقظ  أخذت  الحكم،  بجنون 
سباتها وتنفض عنها غبار الخنوع 
قطر  هناك  يعد  لم  إذ  واالستسالم، 
مــظــاهــرات  مــن  مــأمــن  ــي  ف يعيش 
وباحترام  بحقوقها  تطالب  شعبية 

كرامتها.
اندلعت  ــذي  ال العربي  والربيع 
بعدما  تونس،  في  األولــى  شرارته 
ــواطــن عــلــى حـــرق جسده  أقـــدم م
تنديدا بما أصابه من ظلم، لم يأت 
كرد فعل لهذه املظلمة الشنيعة، لكنه 
بعض  جعلت  وقــدوة  نموذجا  جاء 
املواطنني يلجؤون إلى هذه الوسيلة 

للتعبير عن سخطهم وتمردهم.
البارحة  وليد  ليس  العرب  فربيع 
إلى  اليوم، بل إن تاريخه يرجع  أو 
بلدان  جل  عمت  التي  االنتفاضات 
كان  املصري  الشعب  فهذا  العالم، 
ويبقى  الحرية  ميدان  اكتسح  قد 
فيه ليل نهار يطالب بالتغيير، ورغم 
التى  واالضطهاد  القمع  وسائل  كل 
املصرية،  السلطات  استعملتها 
اضطر  أن  إلى  الشعب  يتراجع  لم 
الرئيس مبارك للتنحي عن منصبه 
الجيش  قائد  إلى  السلطة  وتسليم 
الذي لم يستطع تدبير شؤون البالد، 
الشعبية  القاعدة  إلــى  لجأ  حيث 
املظاهرات  عن  التوقف  منها  طالبا 
التي  الديمقراطية  إلــى  واللجوء 
مرة  ألول  املصري  الشعب  خاضها 

يعمر  لم  مدني  رئيس  انتخاب  وتم 
املصري  الجيش  طويال، ألن طموح 
التجربة  هــذه  على  يقضي  جعله 
به  ويلقي  الجديد  الرئيس  ويعتقل 
في غياهب السجون مع عديد كبير 

من »اإلخوان املسلمني«.
تغير  ــتــي  ال األردن  ــى  إلـ لنمر 
إلى  الشعب  خــرج  كلما  الحكومة 
املدنية  بحقوقه  مطالبا  الــشــارع 
عمان،  عن  بعيد  وغير  وبالتغيير، 
أصبحت  التي  سوريا،  على  نعرج 
وداخلية،  خارجية  لحرب  مسرحا 
لذلك هاجر نصف سكان هذه البالد 
ــحــرب نــحــو الــبــلــدان  ــن ال هــربــا م
وصل  بعضهم  إن  بــل  املـــجـــاورة، 
البلدان  وبعض  إفريقيا  شمال  إلى 
األوروبية، وحتى كندا، أما العراق، 
فقد خاض حربا شعواء على تنظيم 
»داعـــش«، وهــي حــرب طــال أمدها 
إيران وأمريكا وروسيا،  رغم تدخل 
التكفيري  الــتــيــار  بــهــذا  ــي  ــأن وك
تحول إلى أخطبوط له أذرع ال تعد 
بقاع  بجميع  تنشط  تحصى  وال 
حتى  ويالته  من  تنج  فلم  العالم، 
وسالحا  وحزما  قوة  البلدان  أعتى 
جميع  على  عينها  واستخبارات 
الخطير، كما  التنظيم  تحركات هذا 
أن هناك حربا طاحنة طال أمدها في 

أفغانستان وباكستان.
وقد انضاف إلى تنظيم »القاعدة« 
و»داعــــــش« تــنــظــيــمــات إرهــابــيــة 
تكتوي  التى  حرام«  كـ»بوكو  أخرى 
رغم  إفريقية  بلدان  عدة  بهمجيتها 
التابعة  العسكرية  القوات  تدخل 

ملجلس األمن.
حول  الخاطفة  الجولة  هذه  بعد 
اإلرهــابــيــة،  الــحــركــات  هــذه  نشاط 
ونبدأ  إفريقيا،  شمال  إلــى  نعود 
الحابل  فيها  اختلط  التي  بليبيا 
مدنية  حرب  إلى  أدى  مما  بالنابل، 
ــرال املــتــمــرد  ــجــن ــارك فــيــهــا ال ــش ي
العاصمة  احتالل  في  يطمع  الــذي 
التي  الفتاكة  األسلحة  باستعمال 
لها  التي  البلدان  بعض  بها  تزوده 
الشقيق،  القطر  مصالح كبرى بهذا 
ميليشيات  مــنــه  تــتــســرب  ــذي  ــ ال
تتلقى  التي  تــونــس،  إلــى  خطيرة 
ــات موجهة  ــن حــني آلخـــر ضــرب م
لها  الــتــي  املــنــشــآت  جميع  تــدمــر 
األخيرة  )االنفجارات  بالدولة  صلة 
مهما  الحركات،  هذه  كل  نموذجا(. 
تستهدف  فهي  أسماؤها،  اختلفت 
للبالد  االقتصادية  القدرات  تدمير 
يجعلنا  ــذي  ــ ال ــر  ــ األم ــة،  ــي ــعــرب ال
هذه  تعمل  مــن  لصالح  نــتــســاءل: 
أياد  هناك  أن  شك  فال  املنظمات؟ 
التي  الشعوب  تعانيه  ما  في  خفية 
ابتليت بهذه التيارات اإلرهابية، وال 
يجري  ما  على  لنقف  بعيدا،  نذهب 
الشقيقة  بالجزائر  جيراننا  عند 
إرهابية تظهر وتختفي  من حركات 
ــا ومــخــطــطــاتــهــا،  ــه ــداف حــســب أه
وسبحان هلل، كل الشعوب العربية 
تطمح وتطالب بالتغيير، لنتساءل: 
يعني  التغيير  وهــل  مــاذا؟  تغيير 
القذافي  مثل  والــقــادة  الــرؤســاء 
صالح،  هلل  وعبد  ومبارك  وبنعلي 
على  تربعوا  رؤســاء  كانوا  وكلهم 

عروش وليست لهم تيجان حيث دام 
شعوبهم  جعلت  عقود  عدة  حكمهم 

تئن من الجبروت واالستبداد؟
قد  األشــقــاء  جيراننا  هما  وهــا 
طويال،  دام  حكم  ضــد  انتفضوا 
مظاهرات  فــي  للشارع  وخــرجــوا 
وإطاحة  بإعفاء  يطالبون  مليونية 
هذه  أدت  وقد  الحكم،  رموز  جميع 
االنتفاضة إلى اعتقال وزيرين أولني 
املسؤولني  مــن  والــعــديــد  سابقني 
ورجال املال واألعمال الذين ينتمون 
ــى زبــانــيــة الــرئــيــس املــخــلــوع،  إلـ
الشعب  مظاهرات   أن  نعتقد  لذلك 
وحققت  أكلها  أتــت  قد  الجزائري 
الجزائريني  تمكن  إيجابية،  نتائج 
وجمهورية  جــديــد  عهد  بــنــاء  مــن 
اإلنسان  حقوق  احترام  على  ترتكز 

وكرامة املواطن.
أما بالدنا، وإن كانت تنعم باألمن 
واألمان بفضل العمليات االستباقية 
األمنية،  األجــهــزة  بها  تقوم  التي 
فإنها ال تخلو من بعض املظاهرات 
بحقوق  تــطــالــب  ــتــي  ال السلمية 
طلبة  إضراب  منها  نذكر  مشروعة، 
األســنــان،  وطــب  والصيدلة  الطب 
املتعاقدين،  األســـاتـــذة  ومــطــالــب 
االجتماعية  الهيئات  من  وغيرها 
للتعبير  الشارع  تفضل  باتت  التي 
قــانــون  كـــان  وإذا  مطالبها،  عــن 
الشارع هو سيد املوقف في بالدنا، 
فعلى الحكومة أن تبادر إلى معالجة 
هذه  تتطور  أن  قبل  املشاكل  هــذه 

الظاهرة إلى ما ال تحمد عقباه. 

يتبع
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يتبع

قــدم املــنــدوب الـــوزاري املكلف 
ــتـــاذ  ــوق اإلنــــســــان، األسـ ــق ــح ب
الخميس  يـــوم  بــنــيــوب،  شــوقــي 
وكالة  بمقر   ،2019 يوليوز   04
تقريرا  لألنباء،  العربي  املغرب 
وحماية  الحسيمة  »أحــداث  حول 
الوقائع  تضمن  اإلنسان«،  حقوق 
املتعلقة بانطالق الحراك الشعبي 
ومطالب  وتواصله،  بالحسيمة 
تتمحور  كــانــت  الــتــي  النشطاء 
ومطالب  والصحة  التعليم  حول 

اجتماعية أخرى.
متأنية  قــــراءة  انــتــظــار  وفـــي 
التقرير،  أطراف  لكل  وموضوعية 
وألن ما اطلعنا عليه إلى حد اآلن 
بكل  والنقاش  االنتباه  يستحق 
احترام وتقدير، وبعيدا عن أي رد 
فعل أو ضغط نفسي أو حساسية 
املالحظات  تسجيل  يمكن  مفرطة، 

التالية:
االعــتــراف  مــن  بــد  ال  أوال:   -
ــأن مــا قدمه املــنــدوب الـــوزاري  ب
من خطوات  جريئة  يعتبر خطوة 
ببالدنا،  اإلنسان  حقوق  مسارات 
من  مهما  جــانــبــا  تعكس  الــتــي 
»اإلنصاف  هيئة  توصيات  تفعيل 
واملصالحة«، وإعمال آليات التتبع 
مخرجات  مع  تجاوبا  والتقييم 
مؤتمر فيينا لسنة 1993، القاضي 
بدعوة الحكومات عبر العالم إلى 
ســن ســيــاســات وخــطــط وبــرامــج 
مندمجة في مجال حقوق اإلنسان.

املــقــدم،  التقرير  إن  ثــانــيــا:   -
 31.13 رقــم  للقانون  تفعيل  هو 
املتعلق بالحق في الحصول على 
املعلومات، تطبيقا ألحكام الفصل 

27 من الدستور الذي ينص على 
حــق املــواطــنــات واملــواطــنــني في 
الحصول على املعلومات املوجودة 
العمومية،  اإلدارات  حـــوزة  فــي 
الجيدة،  الحكامة  أسس  وتعزيز 

وتدعيم الشفافية.
الـــوزاري،  املــنــدوب  قدمه  ــا  وم
ــوال وعــرضــا فــي هــذا  ــدخــل طـ ي
قدم  التقرير  وأن  خاصة  النطاق، 
وأمام  الصحافيني  وبيت  دار  في 
أنظار وسائل اإلعالم بكل أنواعها 
مــن خاللها  ــتــي  وال وأشــكــالــهــا، 
ــالع الـــرأي الــعــام الوطني  تــم إط
والدولي واملهتمني واملتابعني على 

تفاصيل التقرير.
املــنــدوب  تــقــريــر  إن  ثــالــثــا:   -
اإلنسان،  بحقوق  املكلف  الوزاري 
نــقــاش جــدي  لفتح  فــرصــة  كـــان 
ــداث  ــع وأحـ ــائ ــني حـــول وق ورصـ
والتي  جــاورهــا،  ومــا  الحسيمة 
ــى كــثــيــر مــن الــوقــت  تــحــتــاج إلـ

وطبيعة  نسقها  ملالمسة  والصبر 
خصائصها وخيوط مجرياتها.

تقرير  اعتبار  يمكن  رابــعــا:   -
الــوزاري، أرضية خصبة  املندوب 
ونقاش  عمومي  ــوار  حـ ــالق  إلطـ
وحقوقي،  قــانــونــي  مــوضــوعــي، 
حول األحكام والقرارات الصادرة 
حراك  ملف  في  املتابعني  حق  في 

الريف.
ورد  ما  من  انطالقا  خامسا:   -
بحقيقة  البوح  يجب  التقرير،  في 
املصالحة املجروحة التي لم يكتب 
ملموس  واقع  إلى  تتحول  أن  لها 
يعزز املكتسبات الحقوقية ويفعل 
ربط  ويقوي  الحقوقية  الحماية 
املسؤولية باملحاسبة، عبر تحقيق 
آلهــات  تستجيب  شاملة  تنمية 

الناس وطموحاتهم.
املندوب  تقرير  إن  ســادســا:   -
الوزاري يوضح ما نحن في حاجة 
إليه من حق في التنمية إلى الحق 

والبنيات  املجالية  العدالة  فــي 
وشغل  وصحة  )تعليم  األساسية 

وسكن(.
املــنــدوب  تقرير  إن  ســابــعــا:   -
الوزاري، يكرس مقاربة جديدة في 
التعاطي مع حماية حقوق اإلنسان 
الباب  ويفتح  بــهــا،  والــنــهــوض 
ملقاربة حقلية حقوقية موضوعية 
الــنــظــري،  الــتــراث  عــلــى  تعتمد 
والدراسات  البحوث  وتستحضر 
والجغرافية  والتاريخ  السابقة 

واملجتمع.
املندوب  تقرير  يعتبر  ثامنا:   -
الوزاري، دعوة ضمنية إلى التفكير 
في القيام بأبحاث ميدانية علمية، 
الديمومة  تحقيق  منها  املـــراد 
واملصالحة  واالستقرار  التنموية 

مع الذاكرة واملجال.
املــنــدوب  تقرير  إن  تــاســعــا:   -
الوزاري، يدعو الجميع إلى تقييم 
شامل حتى نصل إلى التشخيص 
الذي يجب أن يعبد الطريق نحو 
الشاملة،  الديمقراطية  التنمية 
وإخـــــراج املــنــطــقــة مـــن الــعــزلــة 

واالستبعاد االجتماعي.
- عــاشــرا: ال بــد مــن االعــتــراف 
إلى  يدعو  التقرير  بكون  كــذلــك، 
في  املدني  املجتمع  دعائم  تقوية 
والتشخيص  ــرصــد  ال ــجــاالت  م
املقاربة  تجويد  وفي  واالقــتــراح، 
الحقوقية في مجال سياسة حقوق 

اإلنسان.
*أستاذ باحث يف علم االجتماع 

بجامعة موالي إسماعيل وناشط 
مدني وفاعل حقوقي



ترسيخ  أجل  من  »السينما  تحت شعار 
قيم التعايش املشترك«، تنظم جمعية كازا 
واملواطنة،  الثقافية  للتنمية  العتيقة  أنفا 
على امتداد أسبوع كامل، من 12 إلى 19 
مهرجان  البيضاء،  بالدار   2019 أكتوبر 
كازا السينمائي الدولي للهجرة واالندماج 

في نسخته الثالثة.
ويعتبر هذا املهرجان الفتي، أحد برامج 

املدنية  ــادرة  ــب امل
والــــوطــــنــــيــــة 
ــاح  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــانـ ــ لـ
على  سينمائيا 
الهجرة  قضايا 
واالنــــــــدمــــــــاج 
هـــنـــا وهـــنـــاك، 
ــة  ــدعــم وشــراك ب
ــز  ــ ــركـ ــ مـــــــع املـ
ــي  ــائ ــم ــن ــي ــس ال
املــــــغــــــربــــــي، 
مع  ــاون  ــعـ ــتـ وبـ
املكلفة  ــوزارة  الـ

بالجالية املغربية املقيمة بالخارج وشؤون 
مدينة  ومجلس  الثقافة،  ووزارة  الهجرة، 
الدارالبيضاء، ومجلس جهة الدارالبيضاء 
الدارالبيضاء،  عمالة  ومجلس  سطات، 
البرنامج  يتضمن  حيث  أخــرى،  وجهات 
العريضة،  خطوطه  في  للمهرجان  العام 

ومحترفات  العملية،  األوراش  من  عــددا 
الجاليات اإلفريقية وطلبة املدارس ورواد 
املواطنني،  وعموم  السينمائية  األندية 
وذلك لتمكينهم من مساحة إبداع لتطبيق 
مواهبهم  وصــقــل  الــنــظــريــة  مــعــارفــهــم 
الجديدة  أعمالهم  على  الضوء  وتسليط 
واملوسيقى  التشكيل  الفنون:  في مختلف 
والفوتوغرافيا، كما يتضمن مسابقة دولية 
القصيرة  لألفام 
فيلما(   16(
ــورة  ــحــ ــ ــم ــ ــت ــ امل
تــيــمــاتــهــا حــول 
الهجرة  قضايا 
ــاج،  ــ ــ ــدمـ ــ ــ واالنـ
ألفام  وعــروضــا 
مغربية  طــويــلــة 
وأجـــنـــبـــيـــة مــع 
ــم بــعــض  ــريـ ــكـ تـ
ــني  ــ ــ ــارك ــ ــ ــش ــ ــ امل
وأنشطة  فــيــهــا، 
متنوعة  ثقافية 

ومحاضرات  دراسية »نــدوات  ــقــاءات  ول
واالنــدمــاج«  الهجرة  حــول  موضوعاتية 
يؤطرها باحثون وخبراء وفاعلون مدنيون 
مغاربة وأجانب، باإلضافة إلى تخصيص 
الجماعات  إلحدى  وسينمائي  ثقافي  يوم 

القروية بجهة الدار البيضاء سطات.

الــتــعــاون  جمعية  ــل  ــواص ت
املعاقني،  ومــســانــدة  الثقافي 
عدد  بتنظيم  الـــدؤوب،  عملها 
بني  املتنوعة  التظاهرات  مــن 
االجتماعي والرياضي والثقافي 

الفني.
الــدائــم  سعيها  ــار  إطـ وفـــي 
ــل إشــــراك األشــخــاص  ــن أجـ م
الحياة  في  إعاقة  وضعية  في 
تعتزم  ــة،  ــي ــداع واإلب اليومية 
تنظيم  املـــذكـــورة  الــجــمــعــيــة 
الدورة 11 من املهرجان الدولي 
إعاقة،  وضعية  في  لألشخاص 
شعارا  الجديدة  الدورة  وتحمل 
الــقــارات..  »سينما  هــو  مميزا 
السينما من زاوية أخرى«، حيث 
في  السابع  الفن  إشــراك  سيتم 
االحتفاء باألشخاص في وضعية 
إعاقة، وذلك عبر ورشات تنطلق 
فعاليات  مــن  أشــهــر  بعد  على 
تأطير  خالها  ويتم  املهرجان، 
قرب  عن  التعرف  في  الراغبني 
في  السينمائي  اإلبـــداع  على 

مختلف تخصصاته. 
أهــدافــا  الجمعية  وســطــرت 
خال  من  ومحورية،  أساسية 
املهرجان،  وفعاليات  ورشـــات 
على  الــضــوء  تسليط  أولــهــا 

إعاقة  وضعية  في  األشــخــاص 
إتقان  باملجتمع،  وإدمــاجــهــم 
ــارات املــرتــبــطــة  ــ ــه ــ ــض امل ــع ب
والحث  الفني،  العمل  بممارسة 
لألشخاص  فـــرص  خــلــق  عــلــى 

تفجير  بغية  إعاقة  وضعية  في 
طاقاتهم اإلبداعية، ثم احتضان 
مشاريع األشخاص في وضعية 
ــن طـــرف املــؤســســات  ــة م ــاق إع

املسؤولة.
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البدوي  مسرح  ملهرجان   41 الدورة  فعاليات  تنطلق 
بإفران، التي ستستمر إلى غاية 15 يوليوز الجاري.

وحسب ما أعلنته حسناء البدوي، على صفحتها على 
»فيسبوك«، سيحضر املهرجان عدد من املثقفني والكتاب 

واملفكرين، من بينهم الكاتب واإلعامي أديب الساوي، 
في  املسرحي  »النقد  بعنوان  ندوة  في  سيشارك  الذي 

املغرب.. مناهج واتجاهات«.
عرفت  املهرجان،  من  السابقة  الــدورة  أن  إلى  يشار 
للعموم  منها  ثاثة  مسرحية،  عــروض  ثمانية  عرض 
وخمسة خاصة باألطفال، فضا عن تنظيم ندوة تحت 
األمس  بني  بإفران  البدوي  مسرح  »مهرجان  عنوان 

واليوم«.

مثقفون ومفكرون
 يف مهرجان البدوي 

الأ�ضخا�ص يف و�ضعية اإعاقة 
يف مهرجانهم الدويل

العدد:  1035الخميس 11 يوليوز 2019الثقافة 20

»الثقافة الأمازيغية« يف فا�س مهرجان كازا ال�سينمائي الدويل الثالث 
للهجرة والندماج

تحتضن  أن  املنتظر  من 
مدينة فاس من 12 إلى 14 
فعاليات  الجاري،  يوليوز 
الخامسة عشر من  الدورة 
للثقافة  الدولي  املهرجان 
شعار:  تحت  األمازيغية 
ــدة  ــجــدي »الـــتـــحـــديـــات ال

ــجــرة فـــي املــنــطــقــة  ــه ــل ل
األورومتوسطية«.

ــون، أن  ــظــم ــن وقــــال امل
سيكون  الدولي  »املنتدى 

للخبراء  سانحة  فــرصــة 
ــني وفــعــالــيــات  ــاحــث ــب وال
ملناقشة  املدني،  املجتمع 

املتعلقة  الراهنة  القضايا 
بــالــهــجــرة واألمــازيــغــيــة 
الثقافي  والتبادل  واملــرأة 
التنمية،  فـــي  ودورهـــــم 
الحوار  ثقافة  توطيد  وفي 
ــتــعــايــش والــتــســامــح  وال

والتضامن«.
افتتاح  حفل  وسيعرف 
الكاتب  تكريم  املهرجان، 
محمد نضالي، واألكاديمية 
ملــغــاري،  أمينة  املغربية 
عرفانا لهما بمساهماتهما 
في مجال الكتابة والبحث 

والتنمية الثقافية.

الــثــقــافــة  وزارة  تــنــظــم 
و14   13 يومي  واالتــصــال 
بالسمارة،  الجاري  يوليوز 
الـــــدورة األولــــى ملــهــرجــان 
والتراث  للثقافة  »املحصر 

الــحــســانــي« تــحــت شــعــار: 
جلودها«،  اعــا  »أشهودها 

وذلك تخليدا للذكرى الـ 20 
ويروم  املجيد،  العرش  لعيد 
املهرجان التعريف باملوروث 
وتثمينه  الحساني  الثقافي 

وصيانته.
ــامـــج  ــرنـ ــن بـ ــمـ ــضـ ــتـ ويـ
املـــهـــرجـــان، وفــــق بـــاغ، 

للتراث  معرضا 
املادي الحساني، 
للفنون  وآخــــر 
ــة،  ــي ــل ــي ــشــك ــت ال
ــة إلــى  ــاإلضــاف ب
ــدوة  ــ ــم ن ــظــي ــن ت
ــول  ــة حـ ــريـ ــكـ فـ
مــــــــوضــــــــوع 
التراث  »أعماق 

الـــحـــســـانـــي« 
ــة  ــ ــارك ــ ــش ــ ــم ــ ب

ومهتمني  باحثني  أســاتــذة 
بالثقافة الحسانية.

كــمــا تــضــم فــقــرات هــذا 

تفعيا  املنظم  املــهــرجــان، 
الـوطـنـيـة  لـاســتراتيـجيـة 
ــراث  ــت ال عــلــى  للمحافظة 

ــي  ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ الـ
ــي  ــ ــان ــســ ــ ــح ــ ال
بــــاألقــــالــــيــــم 
الـــجـــنـــوبـــيـــة 
للمملكة، عروضا 
مــــســــرحــــيــــة 
حــــســــانــــيــــة، 
شعرية،  وجلسة 
للحكاية  وخيمة 
ــة  ــ ــي ــ ــب ــ ــع ــ ــش ــ ال
ــة،  ــيـ ــانـ ــسـ ــحـ الـ
سهرة  عــن  فضا 
فنية كبرى يحييها الفنانان 
حــمــزة األبـــيـــض وســعــيــد 

ــرادي، ومــجــمــوعــات  ــ ــش ــ ال
غنائية محلية.

مهرجان  تنظيم  أن  يذكر 
والتراث  للثقافة  »املحصر 

الــحــســانــي«، يــنــدرج ضمن 
والفنية  الثقافية  الدينامية 
العيون  جهة  تعرفها  التي 
إطار  في  الحمراء  الساقية 
للنموذج  الثقافي  املــكــون 
التنموي للجهة، الذي يشمل 
تنظيم مهرجانات وتظاهرات 
ثقافية وفنية بغية التعريف 
بالثقافة الحسانية بمختلف 

تعبيراتها.

مهرجان »املح�سر للثقافة والرتاث احل�ساين« بال�سمارة



لو أن مغربيا يعيش في أحد 
بني  تخييره  تم  املغرب،  أرياف 
الخاص  األخــضــر«،  »املخطط 
الذي  الزيتون،  أشجار  بغرس 
الفالحة،  وزارة  عليه  تشرف 
ــان »الـــغـــنـــاء  ــرجـ ــهـ وبـــــني مـ
)مـــوازيـــن(، وبني  والــرقــص« 
ــات الــفــريــق  ــاري ــب مــشــاهــدة م
نهائيات  في  املشارك  املغربي 
كما  املؤكد،  من  إفريقيا،  كأس 
سيختار  أنه  جــدا،  معلوم  هو 
عن  ويتعفف  األخـــيـــرة،  هـــذه 
مهرجان  أكبر  وبشكل  الباقي، 

موازين.
لــعــل املــســؤولــني املــغــاربــة، 
رقاب  في  التحكم  لهم  املوكول 
نقل  ــق  ــب وشــــــراء حـ ــع ــش ال
التلفاز  شاشة  على  املباريات 
آخر،  رأي  لهم  كان  عدمها،  من 
أخــرى،  ــزوة  ون آخــر،  واختيار 
ورغبة  اختيار  عكس  فذهبوا 
هو  يسكن  الــذي  املغربي  هــذا 
القرى  أمــثــالــه،  مــن  واملــاليــني 
ــدل  واألريـــــاف واملـــداشـــر، وب
ينسيهم  أن  يمكن  ما  منحهم 
ولو  وذلــة  فقر  من  فيه،  هم  ما 
ذلك،  بــدل  منحوهم  لساعات، 

املشقة والعنت. 
تنظيم  في  االجتهاد  تم  فقد 
ــص،  ــرق مــهــرجــان لــلــغــنــاء وال
كما  ورقص  غناء  أنه  لو  وليت 
والرقص،  الغناء  معروف  هو 
النقل  يكون  أن  على  وحرصوا 
مباشر،  بشكل  لهما  التلفزي 
قعر  ذلــك،  يلج  بــأن  وتــعــمــدوا 
منازل هؤالء البسطاء البسيطة 
والــحــجــارة،  بالطوب  املبنية 
يكون  أن  دون  تامة،  بسهولة 
بطاقة  أو  مستقبل  لــديــهــم 

أو  الثمن،  مرتفعة  استقبال 
والــتــي هــي من  حتى صــحــن، 
ملشاهدة  الــضــروريــة  ــوازم  ــل ال

مباريات كرة القدم.
زمن،  ومنذ  أيضا،  حرصوا 
على إطالق ما يسمى »املخطط 
بشتالت  فـــأتـــوا  األخـــضـــر«، 
ــون الــرخــيــصــة،  ــت ــزي شــجــر ال
وجندوا لذلك العديد من الناس 
ــم  دراه مقابل  فــي  الــبــســطــاء، 
الدعايات  وأطلقوا  مــعــدودة، 
هذا  إنجاح  أجل  من  املجانية 
ذلك،  بعد  فاستطاعوا  املخطط، 
اإلقناع،  عملية  تمت  أن  وبعد 
ــرس أغــلــب  ــغ ــام، ب ــ بــنــجــاح ت
األراضي الفالحية التي يملكها 
هـــؤالء الــنــاس، وهــا هــي اآلن 
مغروسة بشجر الزيتون، لكنها 
أصبحت أو أوشكت أن تصبح 
أرضا بورا )من البوار(، ألنهم 
في  صعوبة  يجدون  أصبحوا 
ــوا مــن قبل،  ــان حــرثــهــا كــمــا ك
أصبحت  التي  الضيق  بسبب 
عــلــيــه، بــفــعــل مــشــاتــل شجر 

الزيتون.

ــالل مــا يــشــاع، فــإن  مــن خـ
ملهرجان  املخصصة  امليزانية 
ميزانية  والــغــنــاء«،  »الــرقــص 
ــك، لــم يجد  ــ ــع ذل ــة، ومـ ــل طــائ
حرج  أدنــى  عليها،  الساهرون 
في صرفها، واألمر نفسه يتعلق 
األخضر«،  »املخطط  بميزانية 
املــســاحــة  ــة  مــعــرف يــكــفــي  إذ 
التي  والوسائل  شملها،  التي 
حتى  تـنـفـيذه،  رهــن  وضعت 
امليزانية  حـجم  معرفة  يمكن 

التي خصصت له.
عن  استقصي  حينما  لكن، 
السبب وراء عدم نقل مباريات 
شاشة  على  الوطني  املنتخب 
القنوات املغربية، وذلك حتى ال 
يحصل ما أظهرته أحد الصور، 
فيما  املــغــاربــة  تناقلها  الــتــي 
التواصل  وسائل  على  بينهم 
ألطفال  مشهد  من  االجتماعي، 
يتحلقون  وهم  القرى،  بإحدى 
لهاتف  صغيرة  شــاشــة  حــول 
بالية،  أســمــاال  مرتدين  نــقــال، 
ملشاهدة  مزرية،  كلها  وحالتهم 
إحدى مباريات الفريق املغربي، 

خــرج املــســؤول الـــذي مــا كان 
املسؤولية  فــي  هــنــاك  ليكون 
مــا لــم يكن هـــؤالء، بــجــواب ال 
إن  ــال  وق العقول،  تستسيغه 
محتكري  بهم  ويقصد  أولئك، 
منه  طلبوا  قد  التلفزي،  البث 

مقابل ذلك مبلغا جد مرتفع.
وكان  كذلك،  األمــر  كان  وإذا 
محضا،  اقــتــصــاديــا  الــســبــب 
الدولة  ميزانية  على  وتخوفا 
التي تعرف عجزا مرعبا، فكيف 
مهرجان  تنظيم  استثناء  تــم 
ــه »املــخــطــط  ــع ــن« وم ــ ــوازي ــ »م
ــك، فضال عن  األخــضــر« مــن ذل
تشيب  التي  األمور  من  العديد 
جعل  الذي  ما  ثم  الولدان؟  لها 
في  تنجح  الــجــزائــر،  جارتنا 
شـــراء حــقــوق نــقــل مــبــاريــات 
فريقها املشارك أيضا في كأس 
نحن،  فيما  اإلفــريــقــيــة،  األمـــم 
الدولة التي تملك أكثر مما تملك 
هي، فشلنا وعلقنا فشلنا على 
التي  القطرية  القنوات  مشجب 
والطعام  وامللح  الدم  نشاركها 

والعروبة؟ 
نتيجة  ــت  ــان ك فــــإذا  ــن،  ــك ل
البرنامج األول، برنامج موازين 
شاشات  على  مباشرة  ونقله 
الــتــلــفــاز املــغــربــيــة مــعــروفــة، 
أن  يمكن  ال  )النتيجة(  والتي 
هؤالء  يعيشه  ما  على  تغطي 
من فقر مدقع، وكان الهدف من 
تعبيرا عن  األخضر«،  »املخطط 
كثيرا  بالطموح،  مفعمة  نوايا 
املــســؤول عن  عنها  أعــرب  مــا 
فإن  نهارا،  جهارا  املجال  هذا 
فشل  ــذي   ال املــســؤول  اختباء 
الفوز بصفقة نقل مباريات  في 
قاله  ما  وراء  القدم،  كرة  فريق 
مع  تتناقض  ــرات،  ــري ــب ت ــن  م
يعيشه  الــذي  امللموس  الواقع 

املغرب. 

كما هو معلوم، فدور الصفيح 
أو السكن العشوائي، ظهر خالل 
القرن العشرين، بعدما بدأ إعمار 
املدن بعد الحرب العاملية، إال أن 
االنتشار  في  أخــذ  السكن  هــذا 
من  املــتــزايــدة  الــهــجــرة  نتيجة 
عن  بحثا  ــدن،  امل نحو  الــبــوادي 
العيش،  ظروف  وتحسني  العمل 
في  الساكنني  كل  أن  نجد  لذلك 
نفس  من  ليسوا  الصفيح  دور 
وقد  بها،  يقطنون  التي  ــدن  امل
غير  السكن  هذا  تسمية  تغيرت 
إلى  الصفيح  منازل  من  الالئق 
بدأت  بعدما  العشوائي،  السكن 
القصديرية  املساكن  تستبدل 
هندسته  في  منتظم  غير  ببناء 
وفي مواد بنائه، وغالبا ما يطلق 
الــدوار،  لقب  األحياء  هاته  على 
أحياء  في  توجد  ما  غالبا  ألنها 
هامشية بقيت مهمشة لعقود من 

الزمان.
على  األحــيــاء  هاته  وتنطوي 
السلبية،  الظواهر  من  مجموعة 
نتيجة مستوى عيش هؤالء، على 
بادئ  في  واألمية  الفقر،  اعتبار 
يزيدها  الوعي،  وانعدام  األمــر، 
السنوات  فــي  املــدرســي  الــهــدر 
ــرة تـــداخـــال وتــشــابــكــا،  ــيـ األخـ
من  متعددة  نماذج  لنا  لتعطي 

أول  ولعل  واإلجــرام،  االنحراف 
باملغرب،  اإلرهــابــيــة  الضربات 
أشخاص  منطلقها  كــان  والتي 
الصفيحية،  باألحياء  يسكنون 
تلك  تعانيه  ما  على  دليل  أكبر 
وتهميش  عشوائية  من  األحياء 
وحـــرمـــان، حــتــى أصــبــح األمــر 
فطنت  بعدما  حله  مستعصيا 
ورغم  الظاهرة،  لخطورة  الدولة 
وضعت  الــوصــيــة  الــجــهــات  أن 
دور  ملــحــاربــة  مختلفة  بــرامــج 
الصفيح واستبدالها بما يسمى 
ذلك  أن  إال  االجتماعي،  بالسكن 
لم يكن بالنجاعة الكافية للقضاء 
عدم  ليبقى  األحــيــاء،  تلك  على 

يطلها  لم  التي  العقليات  تغير 
التحضر رغم استبدال املساكن، 
أكبر العوامل السلبية التي تقف 
الظاهرة.  محاربة  ــام  أم عائقا 
وضع  على  العمل  يجب  لذلك، 
تقديم  بإمكانها  توعوية  برامج 
اإلضافة املرجوة إليجاد الحلول 
العيش  نمط  بتغيير  الكفيلة 
وذلــك  هـــؤالء،  تفكير  ومستوى 
باملوازاة مع وضع مقاربة أمنية 
املنطلق  اإلجرام  ملحاربة  خاصة 
أصبحت  التي  الــبــؤر،  تلك  من 
ملعظم  دائــم  وقلق  خوف  مصدر 
وجه  على  الكبرى  املــدن  ساكنة 

الخصوص.

جنازة خدامة القا�ضي
فاقت جنازتو فالعدد

 جميلة حلبي

 عبد الغاني بوز 

أحمد محمد العرابي

بندريس عمراوي الطيب

من مهرجان »موازين« و»املخطط الأخ�ضر« 
اإىل كاأ�س اإفريقيا للأمم 

احلقيقة املزعجة

فــي مــديــنــة الــعــدل واإلنـصـاف ... تـحـاط الـمـهـج باالرتياح
وفـي مـديـنـة الــحـق والــوضــوح ...  تــظـفـر الـخواطر باألفراح
بـــعـــيــــدا عـن الــقـلــق والــخـوف ... تــتـواجـد ســعـادة األرواح
وفـــي مــديــنـة الــنــمــو واالنــفـتـاح ... مـسارات للرقي والفالح
عــلـى مــيـاديــنـها تــتـصـارع أسـبـاب ... الـخـيبة وفرص النجاح
وفـي كـوالـيـسـها أناس يسـتريحون ... خارج المحيط المستباح
بـنـفـوس تـائـهـة فـي مـحـطـات ... الـرذيـلـة والمـجون واألقداح
متنكرون للفضيلة والصواب ... ال يفرقون بين المساء والصباح
أما في مدينة الزيف والتضليل ... تلبس الفوضى قناع اإلصالح
السياسيون في محافلها تعودوا على ... رفع شعارات الهتاف والصياح
أحـزابـهـم فـي غـرفـة اإلنـعـاش ... تـعـاني وتـحـتـاج للـطـبيـب الـجـراح

وفـي عـالـم الـجـشـع واالحـتـكـار ... تجار يصولون ويجولون في البطاح
نــفــوسـهــم أمــارة بـالــســوء ... يــظـــهـرون ويـخــتــفـون كــاألشــبــاح

الـطمـع أعـمـى أبـصـارهـم وأصـم ... أذانـهـم ال يـأبـهـون لـألنــيـن والـنــواح
يــتــهـافــتـون يــتـسـابــقـون بـأسـرع ... الــخـطـوات إلـى بــورصـة األرباح

األمل في مدينة فاضلة يظل في ... عرفهم مجرد وهم بين الجد والمزاح
أما تشخيص األوضاع تحت مصباح ... الحقيقة يضايق أعداء اإليضاح
سـتصـحو ضـمـائـر بعـضـهـم يـوما ... ويـسـتفيق سكير مـن تـأثير الراح
يـا قـادة الـمـدينـة: حـين تـفـقد ... نـفـوس الـنـاس أسـبـاب االنــشـراح
ويـنـفـذ الصـبـر: تــهـب الــريـح ... الــعـاصـف الـتـي ال تـرحـم كـالـريـاح
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كيف ال�ضبيل للق�ضاء على دور ال�ضفيح؟

اهلل يحفظك ويخليك يا يما
إيال ما تحكيلي قصة الخدامة

اللي كانت فدار قاضي المحكمة
الموجودة في وسط المدينة القديمة

القريبة من مساكن األعيان، الفقها والعلما
العائالت الموصوفة بالوقار والحيا والحشمة

قولي لي أش جرا بالضبط ذاك اليوم
مللي ماتت المرحومة خالتي فطومة

أش نقولك يا ولدي؟ فموت هاذ المسكينة
تقلبت المدينة كلها ووقعت الروينة

الناس كبار وصغار خرجوا معاها للدفينة
العّزايا جاو حتى من خارج المدينة

وكلها وما جايب فيديه.. تعمرت الركينة
حوالة، سكر، زيت، طعام، وسمينة

والقاضي غرف من الهدايا الرخيصة والثمينة
سبع أيام كاملة يا ولدي والناس حزينة
لكن مللي مات على غفلة سيد القاضي

لعزو ديالو داز فجو جد عادي
ما الحظنا ال هرج ال جاي وال غادي

تقول ما كاينا موت فدارو كيف المعتاد
الطلبة ما قراو إال بعض اآليات واألنشاد

وما خرج معاه إال عدد قليل من العباد
كأن القاضي ما عمرو كان ليه نفوذ فالماضي
وال عندو أصحاب يزوروه فالحفالت واألعياد

وما عرفتيش يا عجبا آشنو سباب هاذ التحول؟
 وكيفاش عزو الخادمة اللي أصلها مجهول؟
كان عليه اإلقبال وعالمة الرضى والقبول؟

وموت سيد القاضي المشهور واللي عندو ما يقول
وسمعتو فالمدينة كانت ضاربا عرض وطول

تخالو عليه حتى المقربين وقت الرحول
هاذ الشي يا يّما ما مفهومش وماشي معقول

فالزم ما تبوحيلي بالسر ولو من باب الفضول
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وجد كل من الفنان املصري حكيم، 
والتونسي  سولكينغ،  والجزائري 
كبيرة،  ورطة  أمام  أنفسهم  بالطي، 
البوليساريو  بعد أن تسببت جبهة 
االنفصالية في خسارتهم لجمهورهم 

املغربي.
كأس  كليب  فيديو  إصـــدار  بعد 
املغرب  خريطة  ظهرت  إفريقيا،  أمم 
مبتورة من جهة الصحراء املغربية، 
املغربي بشن هجوم  الجمهور  فقام 
كونه هو  الفنان حكيم،  شرس على 

الذي قدم هذه األغنية.
ــا خـــرج حكيم  ولــكــن ســرعــان م
بتوضيح عبر صفحاته على مواقع 
»أكيد  قائال:  االجتماعي  التواصل 
أنا سعيد جدا باختياري للمشاركة 
إفريقيا  أمم  افتتاح كأس  أغنية  في 
الحبيبة..  مصر  الغالية  بلدي  في 
علمي  بعد  جدا  انزعجت  أنني  إال 
دولة  في  اإلخــوة  بعض  باعتراض 
املغرب على ظهور علم جهة معادية 
في كليب األغنية«، وأضاف: »الحمد 
غير  الخطإ  هــذا  تـــدارك  تــم  لـله.. 
الجهة  من  فائقة  بسرعة  املقصود 
الكليب،  وتصوير  بإنتاج  املعنية 
دوري  أن  تــوضــيــح  أريـــد  لكنني 
بأي  لي  عالقة  وال  فقط،  الغناء  هو 

مشاهد يتضمنها الكليب«.

اعترافه  ــدم  ع عــن  حكيم  وعــبــر 
»واألهم  البوليساريو قائال:  بجبهة 
مــن كــده، إنــي و99 فــي املــائــة من 
الشعب املصري، ال نعرف وال نعشق 
سوى علم املغرب أبو نجمة خضراء 
ما  وعمرنا  حــمــراء..  خلفية  على 
سمعنا عن تلك الجهة املعادية، وال 
يمكن أن نتخيل أن ظهور علمها غير 
املعروف، وبغير قصد يحرك شعرة 
أو  مــغــربــي،  أي  رأس  فــي  ــدة  واحـ
مصري.. يحيا املغرب وتحيا مصر«.
أما الفنان الجزائري »سولكينغ«، 

نظرا  وأضخم،  أكبر  ورطته  فكانت 
التي  ألنه ظهر خالل إحدى حفالته 
أقيمت في إسبانيا وهو يحمل علم 
يتردد عدد  لم  البوليساريو، وطبعا 
مهاجمته،  فــي  املــغــاربــة  مــن  كبير 
وبالتالي، تحول حبهم الكبير له إلى 
خيبة أمل وغضب كبيرين، غير أنه 
حرص على تقديم اعتذاره لجمهوره 
خالل  وقــع  ما  وتوضيح  املغربي، 
حسابه  عبر  تدوينة  فنشر  الحفل، 
»أوال  قــائــال:  »اإلنــســتــغــرام«  على 
وقبل كل شــيء، أريــد االعــتــذار من 

كل املغاربة مرة أخرى والتوضيح.. 
لها  الصحراء  أن  أعلم  أكن  لم  أنا 
فلسطني  علم  أنه  أظن  وكنت  علم، 
في  أيضا  رفعه  على  تعودت  ألنــي 

حفالتي«.
وأكد سولكينغ أنه ليس مجنونا 
ليرفع علما إلثارة ضجة بينه وبني 
إخوته الذين رحبوا به أكثر من مرة 
قائال:  تدوينته  وختم  بلدهم،  في 
»سوف أبقى أمثل الجزائر واملغرب 

وتونس، من كل قلبي، وال تستمعوا 
املغرب  علم  رفعت  الفتنة،  ألصحاب 

والــجــزائــر وتــونــس بــيــدي فــي كل 
أنحاء العالم، ولن أتوقف أبدا«.

وفي محاولة منه لتهدئة النفوس، 
على  بالطي،  التونسي  الفنان  وجد 
أمــام خطإ  اآلخــر،  هو  نفسه  الخط 
دفع ثمنه غاليا، بعد أن أقحم نفسه 
بعلم  املتعلق  سولكينغ  مشكل  في 
البوليساريو، وقام بنشر »ستوري« 
»اإلنــســتــغــرام«،  على  حسابه  عبر 
وضع فيه أعالم دول املغرب العربي 
باإلضافة  العربية،  ــدول  ال وبعض 
على  وعلق  البوليساريو،  علم  إلى 
ذلك املنشور قائال: »ال فائدة للفتنة«.
تعرض  التدوينة،  هــذه  وبسبب 
من  شــرســة  هــجــوم  ملــوجــة  بالطي 
لتغيير  اضطر  أنه  لدرجة  املغاربة، 
»اإلنــســتــغــرام«  على  حسابه  اســم 
وإقفاله، ثم بعد ساعات قليلة، خرج 
من خالل حساب جديد، ليكشف أنه 
ال عالقة له بالحساب األول، وطالب 
متابعيه بالتبليغ عن الحساب الذي 
أنه  مؤكدا  البوليساريو،  علم  نشر 
شخصيته  منتحل  بمتابعة  سيقوم 

قضائيا.
ــع  ــر مــواق وعــبــر املـــغـــاربـــة عــب
غضبهم  عن  االجتماعي،  التواصل 
الفنان، وطالبوا بمنعه من  من هذا 

دخول املغرب ومقاطعة أغانيه.
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الحسن  املولى  السلطان  أراد 
إصــالحــاتــه  وتــيــرة  ــكــون  ت أن 
دليل  وخير  سريعة،  البريدية 
حاكيته  الذي  الظهير  ذلك،  على 
على لوحتي التي مسرحتها في 
معرضي باملتحف الوطني للبريد 
الظهير  وبني  بينه   ،1986 سنة 
سوى  املــخــزن  لبوسطة  املنظم 
محفوظ  وأصله  شهور،  أربعة 
بـالـخـزانة العامة بتطوان تحت 
رقم: 1617- مح: 97/11، بقسم 
))الحمد  نصه:  وهــذا  الوثائق 
لـله وحده وصلى هلل على سيدنا 

وموالنا محمد وءاله.
وبداخله:  الصغير  الطابع 
وليه  هلل  محمد  بــن  »الــحــســن 

ومواله«.
خديمنا األرضى الحاج محمد 
عليك  الطريس وفقك هلل وسالم 
توقف  فقد  وبــعــد:  هلل  ورحــمــة 
بوسطة  أمــر  فــي  العمل  إتــمــام 
ملكاتب  املخزن على جعل ضابط 
املغرب التي تتوجه لبر النصارى 
ــواردة  ال النصارى  بر  ومكاتب 
للمغرب، وعليه، فنأمرك أن تكلم 
الذين  بطنجة  األجــنــاس  ــواب  ن
باملغرب  املخالطة  تجارهم  عند 

بأن ما يرد من بالدهم من املكاتب 
يقبلها  عــنــدهــم  عليها  ــؤدى  مـ
باملراسي  املخزن  بوسطة  نواب 
يرد من  السعيدة بال شيء، وما 
مكاتب الغير التي توجه لبالدهم 
األجناس  بوسطة  نواب  يقبلها 
ونواب بوسطة املخزن بال شيء 
الــوارد من بالدهم من  أو  كذلك، 

املكاتب املقبول هنا يكون بالوزن 
يلزم صائرا  ليعرف ما  والتقييد 
الغير  مكاتب  من  ــوارد  وال عليه 
عندهم  املقبول  لبالدهم  املوجه 
كذلك،  والتقييد  بــالــوزن  يكون 
وعند إتمام السنة تقع املحاسبة 
بني نواب بوسطة املخزن ونواب 
صائر  على  األجــنــاس  بوسطة 

مكاتب الفريقني، ومن خرج عليه 
على  يــرده  الصائر  فــي  الــزائــد 
قبول  عــدم  اآلخــر، وذلــك بشرط 
السيكورو  عليها  التي  املكاتب 
 )seguro باإلسبانية  )الضمانة 
النظر  قطع  مع  قبولها  أو  أصال 
عن الوصف الذي هو السيكورو، 
ال  ــي  ــت وال هــي  تصيير  بحيث 
لكون  واحــــدة  عليها  سيكير 
املذكور ال يسوغ عندنا  الوصف 
شرعا، ثم إن ظهر لك ضابط في 
هذا  مــن  أسهل  يكون  القضية 
معهم  العقدة  فاجعل  وأســلــم، 
 3 في  والــســالم.  واعلمنا  عليه 

رمضان املعظم عام 1310((.
بعض  لي  ــاد  أع الظهير  هــذا 
البريد  متحف  مــع  ــذكــريــات  ال
يوم  الخصوص  وعلى  بالرباط، 
كان  ألنــه  خلسة،  رقمه  سجلت 
راجعت  وملا  معروضاته،  ضمن 
الخالق  أن  وجـــدت  مــذكــراتــي، 
ــأ لـــي الــظــروف  ســبــحــانــه هــي
مغادرا  سفري،  حقيبة  ألحضر 
ــطــوان يـــوم 21  الــربــاط إلـــى ت
لخزانتها   ،1983 نوفمبر  و22 
العامة، واطلعت على كل الظهائر 

ونسخت أغلبها.

● الخضر غيالن
ظهير ذكرني بالمحطة الأولى مع بو�سطة المخزن

فنانون عرب خ�سروا حب اجلمهور املغربي ب�سبب البولي�ساريو

تعيني املغربية مرمي التوزاين �سمن 
اأع�ساء اأكادميية الأو�سكار

م�ساركة 38 جمموعة يف املهرجان الوطني لعبيدات الرما
 / واالتصال  الثقافة  وزارة  تنظم 
قطاع الثقافة، بتعاون مع عمالة إقليم 
مالل  بني  جهة  ومجلس  خريبكة 
باإلقليم  املحلية  واملجالس  خنيفرة 
واملجمع الشريف للفوسفاط، الدورة 
الوطني  للمهرجان  عشر  التاسعة 
الفترة  فــي  ــك  وذل الــرمــا،  لعبيدات 
يوليوز   14 إلــى   11 مــن  املــمــتــدة 
2019، بكل من مدن خريبكة ووادي 

زم وأبي الجعد. 
واالتصال  الثقافة  وزارة  وتهدف 
التظاهرة  هــذه  تنظيم  خــالل  مــن 
عبيدات  فن  تثمني  إلــى  الثقافية، 
في  يصنف  ثقافي،  كموروث  الرما 
الفرجوية  الشعبية  الفنون  خانة 

بعض  عرفتها  التي  الراقصة  الغنائية 
إلى  مستمرة  ومازالت  املغرب  مناطق 
اآلن، إذ ستشهد هذه الدورة، مشاركة 38 
مجموعة ممارسة لهذا الفن، تمثل أقاليم 

بني مالل،  بن صالح،  الفقيه  خريبكة، 
السراغنة،  وقلعة  أزيــالل  سليمان،  بن 
إضافة إلى فرق ومجموعات فنية تمثل 
وستحيي  أخرى،  تراثية  غنائية  ألوانا 

ــرق واملــجــمــوعــات  ــف ــذه ال هـ
الفنية خمس سهرات غنائية 
بمدن خريبكة، وادي زم وأبي 

الجعد.
ــرجــان هــذه  ــه ســيــتــمــيــز م
ــة، بــتــنــظــيــم كــرنــفــال  ــن ــس ال
أهــم  ســيــجــوب  كبير  ــي  ــراث ت
كما  خريبكة،  مدينة  شــوراع 
فنية  عـــروض  تــقــديــم  سيتم 
باملؤسسات السجنية باإلقليم، 
السابقة،  الدورات  غرار  وعلى 
الرما  فن  شيوخ  تكريم  سيتم 
ضمن فعاليات هذه الدورة، كما 
ستحتضن الخزانة الوسائطية 
الــنــدوة  فــعــالــيــات  بخريبكة، 
الفكرية للمهرجان في موضوع: 
في  املغناة  املواضيع  وتجدد  »تطور 
اعبيدات الرما«، سيشارك فيها أساتذة 

وباحثون متخصصون.

عينت املخرجة املغربية مريم التوزاني، كعضو 
ضمن »أكاديمية فنون وعلوم الصور املتحركة«، 

ضمن  املرموقة،  األوسكار  جوائز  تقدم  التي 
الئحة ضمت 842 عضوا نصفها من النساء، 
في  املرشحني  واملمثلني  األفـــالم  الختيار 

املنافسة على التمثال الذهبي لألوسكار.
عرض  التي  التوزاني  مريم  وانضمت 

ضمن  السنة  هذه  »آدم«  األول  فيلمها 
السينمائي،  كــان  مهرجان  فعاليات 
التغماوي  سعيد  املمثل  من  كل  إلى 
واملخرج نبيل عيوش واملنتجة خديجة 

العلوي.
املخرجة  أن  إلــى  ــارة  اإلشـ وتــجــدر 

ــي، مــدعــوة  ــ ــوزان ــ ــت ــ ــم ال ــريـ مـ
فئة  ضمن  كعضو  لالنضمام 
كتاب السيناريو، مما يمكنها من 

اختيار املرشحني الفائزين في هذه 
الفئة لجوائز األوسكار املقبلة.

استيائها  عن  حجازي،  أمل  اللبنانية،  الفنانة  أعربت 
استقبال  عــدم  والــشــواطــئ،  املسابح  بعض  ــرار  ق بعد 
النساء بلباس السباحة الشرعي، ونشرت على حسابها 
الشخصي على »تويتر«، صورة استنكرت العنصرية من 
القرار الصادر من إدارة املسابح، وقالت: »ما رأيكم بهذه 
اإلهانة والعنصرية!! هل أصبحت املحتشمة شاذة في هذا 
ملنع  ولكن  قبل  اليافطة من  مثل هذه  رأيت  لقد  العصر؟؟ 

دخول الحيوانات! البحر للجميع«.
يذكر أن الفنانة أمل حجازي، ارتدت الحجاب قبل مدة، 
عن  بذلك  متخلية  الدينية،  األناشيد  من  العديد  وأطلقت 

األغاني العادية.

اأمل حجازي تثري اجلدل 
ب�سبب لبا�س ال�سباحة



فضولي  ــار  أث ــات،  ــرواق ال وبأحد  للكتاب،  األخير  املعرض  في 
الفرنسية،  باللغة  فولتير  حول  أوريو  جون  الفرنسي  للكاتب  كتاب 
فاقتنيته بشغف بالغ وهو مطبوع بتاريخ 20 ماي 1970 من طرف 
Flammarion في حلة أنيقة ومتكون من 800 صفحة بأسلوب أدبي 
احترافي ولغة دقيقة، وعمدت كعادتي أن أجالس هذا الكتاب جلسة 
تليق بمقامه، فاخترت له الجو الربيعي في مراكش وجبال األطلس، 
كذلك  اختار  كاتبه  أن  كبيرة جدا، عندما علمت  كانت  مفاجأتي  لكن 
نفس ظروف إلهامه وكتبه في نفس املدينة، وتعجبت لهذه الصدفة 
الغريبة التي جعلتني أشعر باعتزاز كبير أن يكون تراب وطني ملهم 

األدباء والشعراء واملفكرين والفنانني.
تشرشل  بغرفة  تحتفظ  مراكش  مامونية  الزالــت  كيف  وتذكرت 
التي كان يقضي فيها عطلة مطولة، بل الزالت الغرفة تحتفظ ببعض 
منه  ويستلهم  األطلس  يقابل  كان  عندما  الصغيرة  تشرشل  حوائج 
سيجاره  وتدخني  والفن  للكتابة  تفرغ  بعدما  وألوانها  اللوحات 
الكوبي بعد الحرب العاملية الثانية، كما تذكرت كذلك الشاعر الكبير 
أدونيس، عندما كان ينزل ضيفا على النقيب األستاذ إبراهيم صدوق 
في مراكش كذلك، ويوحي إليه بأن هناك سر إلهام في هذه املدينة، 
كتابة مقال عنها سميته  إلى  دفعني في مذكراتي  أن  وهو ما سبق 
هذه  تلهمهم  والزالــت  ألهمتهم  ممن  الكثير  جانب  إلى  »البهجة«، 

املدينة الساحرة.
وقدر لي أن أتعرف عن قرب على جون أوريو الذي ولد في ليسبار- 
والتحق   ،1918 سنة  في  بوردو  بمدينة  بعد  فيما  واستقر  ميدوك 
السوربون،  من  الفلسفة  في  إجازة  بعدها  وهيأ  املعلمني  بمدرسة 
عمل  حيث  الوطنية  للتربية  عاما  مفتشا  يصبح  أن  بعدها  تمكن 

بليموج ووهران بالجزائر .
بفاس،  جيد  ــدري  أن الكبير  بالكاتب  التقى   ،1941 سنة  وفــي 
عندما  الثاني  وطنه  اململكة  وجعل  مراكش،  ومدينة  املغرب  فأحب 
الخامس  محمد  بثانوية  مراكش  في  كأستاذ  وانتقل  بالرباط  عمل 
وكان   ،1965 سنة  إلى   1943 سنة  من  هيجو  وفيكتور  عباد  وابن 
الرحم مع والدته وعائلته وأصدقائه  يزور فرنسا فقط إلحياء صلة 
الفرنسيني في مجال التدريس من وقت آلخر في غرونوبل وباريس 
1987 يزور املغرب ويقيم  إلى سنة  1955 و1956، وبقي  في سنة 
من جبال  يستلهم  مراكش، حيث  بجنوب  »ويرجان«  مآوي  أحد  في 
املنطقة  فيها  بمذكرات يصف  بدأت  التي  وكتاباته  مؤلفاته  األطلس 
والدته  له  تحكيها  كانت  التي  والقصص  فيها،  وترعرع  ولد  التي 
وجدته، وظروف الحرب العاملية الثانية، وكانت هذه املذكرات التي 
 FONTAGRE( »ال فونتني« على شكل حلقات  كانت تنشر بمجلة 
على  الحصول  من   1944 سنة  بواسطتها بعد  تمكن  فونتاجر( 
األدبي  إنتاجه  فتوال  الفرنسية،  األكاديمية  من  األولــى  الجائزة 
الغزير من 1947 إلى 1987 حني وفاته، وتم تكريمه من طرف الدولة 
في  ولوحة  دوراس،  منطقة  في  على شارع  اسمه  بإطالق  الفرنسية 
املنزل الذي ازداد فيه ببيج ولوحة على املنزل الذي كان يقيم به في 

شوفاسييه.
السلطات  قامت  لو  وحبذا  وفاته  حني  إلى  للمغرب  وفيا  وبقي 
التراث  في  ذلــك  وإدخـــال  اسمه  بتخليد  »ويــرجــان«  في  املغربية 
الثقافي لهذه املنطقة الذي أصبح يخدم السياحة اليوم بشكل مثير، 
لها جزءا كبيرا من  املنطقة وخصص  الكاتب وصف  خصوصا وأن 
مؤلفاته »القصبة في السماء« سنة 1954 و»ذكريات البادية« 1978 
»بيير  جائزة  على  بواسطتها  التي حصل   1981 البربري«  و»التني 

فانالك« املشهورة.
لكبار  الذاتية  السير  دراسة  في  التخصص  من  ذلك  بعد  وتمكن 
األسماء في عالم الفكر والشعر واألدب، وحظيت مؤلفاته بنجاح بالغ 
وتتبع كبير إلى حني وفاته، ومكنته من الحصول على جوائز كبيرة، 
على  التعرف  من  القارئ  مكنت  علمية  إنجازات  من  قدمه  ملا  نظرا 
فونتني،  وال  وطاليران  كبوسي رابيتان  سيرهم،  ودراسة  أصحابها 
وكاترين دو ميديسيس، التي قال عنها كلمته املشهورة »لقد قتلتها، 

ولكنها قتلتني هي األخرى«. 
كما كتب جون أوريو كتابه الشهير عن فولتير، وهو الكتاب الذي 
واملرور  التعبير  في  والدقة  األدبي  السرد  من  أسلوبا  فيه  اكتشفت 
له  نفسية  ودراسة  العظيم  املفكر  هذا  في حياة  آخر  إلى  من حادث 
ولشعوره اإلنساني الكبير وعالقاته الكبيرة مع أصحاب القرار في 
فرنسا وإنجلترا وأملانيا في القرن الثامن عشر، حيث تمكن من تقديم 
االجتهاد  في  القانونيني  عند  املشهورة  كاالس  قضية  لرجل  كتاب 
الدفاع،  في  وذكائه  املهاب  بقلمه  فولتير  استطاع  وكيف  القضائي، 
قضائي  خطإ  بسبب  أعــدم  الــذي  كــاالس  لعائلة  االعتبار  يعيد  أن 
الدينية  واللوبيات  بالشارع  وتأثرهم  القضاة  حياد  عدم  فيه  لعب 
الزال  التي  العائلة  هذه  كبيرا،  دورا  والكاثوليكية  البروتستانتية 
ويستشرف  املــرارة  من  بكثير  يذكرها  الفرنسي  القضائي  التاريخ 
التي  القيم اإلنسانية  الدفاع عن  دور األدباء واملفكرين والكتاب في 

يستطيع القلم وحده من الوصول إلى الحقيقة.
وقد نجح جون أوريو نجاحا في سرد قصة كاالس والتوغل في 
مراكش  مدينة  من  بإلهام  الحق  عن  الشرس  املدافع  فولتير،  نفسية 
أدبية  فقرات  تقديم  من  الخالبة  »ويرجان«  وطبيعة  األطلس  وجبال 

وشعورية قل نظيرها في عالم األدب والفكر.
بها  االستمتاع  في  السطور  هذه  لكاتب  السماء  من  هدية  فكانت 
إال  عنها  االنصراف  لي  يشفع  لم  التي  اإللهام  مصادر  نفس  وسط 
نداء أم الورود الثالثة، ذة. عالية،  لتذكرني بأن عطلة نهاية األسبوع 
الذي  الرومانسي  الجو  من  وحرمتنا  الكتاب  قراءة  في  استغرقتها 
دأبنا على احترام وقته، فكانت رحلة جميلة مع كاتب كبير وموضوع 
وأوهام  وفكره  وكرمه  وبخله  تناقضاته  بكل  فولتير،  هو  منه،  أكبر 
وكتاباته  عيشه  وطريقة  وباريسه  وعالقاته  ودهائه  وذكائه  عظمته 

وشعره وفلسفته ومنازله ومعارفه ومدفأته وخيوله وعماله.
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بعد الشابة املغربية فريال الزياري 
الــجــمــال،  ملكة  بلقب  تــوجــت  الــتــي 
ــة صــوفــيــا  ــي ــرب ــغ ــطــاعــت امل اســت
تنتزع  أن  سنة(   24( السعيدي 
وذلك  العرب«،  جمال  »ملكة  لقب 
مسابقة  فــي  مشاركتها  خـــالل 
 »World Next Top Model«
ــان،  ــن ــب ــــي ل ــظــمــت ف ــي ن ــتـ الـ
وبالضبط عبر قناة MTV يوم 

28 يونيو املنصرم.
اللقب،  بهذا  صوفيا  وتوجت 
الرتبة  حصد  من  تمكنت  أن  بعد 
األولى متفوقة بذلك على نظيراتها 
الـ 53، اللواتي مثلن مختلف البلدان 

العربية، كسوريا، تونس، ولبنان...

وكشفت صوفيا لوسائل اإلعالم، أنها جد 
فخورة بتمثيل الجمال املغربي والعربي في 
نهائي  في  »حرصت  وقالت:  املسابقة،  هذه 
زيا  أرتدي  أن   World Next Top Model
بألوان العلم املغربي، إذ كان فستاني باللون 
باللون  فكانت  إكسسواراتي  أمــا  األحمر، 

األخضر«.
عروض  مجال  السعيدي  صوفيا  ودخلت 
شاركت  حيث  ســنــوات،  ــع  أرب قبل  ــاء  األزيـ
باريس  من  كل  في  العروض  من  العديد  في 

ولبنان واملغرب.
فهي  أزيـــاء،  عارضة  كونها  عن  وفضال 
اإلداري،  التسيير  في  ماستر  على  حاصلة 
من  العديد  فــي  مشاركتها  إلــى  باإلضافة 

املسابقات الخاصة بالرقص.

ثاين مغربية تتوج بلقب
 »ملكة جمال العرب« بلبنان

»فيفو �سمارت فون« تطلق منوذجني 
من الهواتف الذكية يف اآن واحد خالل يوليوز

املطرب وائل كفوري يعتزم 
مقا�ساة طليقته ب�سبب 

»الفاي�سبوك«

»الكلمة للمراأة« يف الرباط

الرسمي  اســتــقــرارهــا  بــدايــة  مــع 
الدولية العالمة  أطلقت  املغرب،  في 
يوليوز   6 في   vivo smart phone

ليس  تفا 2019،  ها
واحــــــدا فــقــط، 
ــني من  ــن بــل اث
ــف  ــ ــواتـ ــ ــهـ ــ الـ
ــة الــتــي  ــي ــذك ال
مع  تكييفها  تم 
السوق املحلي، 
مــــــــن خـــــالل 
ــص  ــ ــائ ــ ــص ــ خ
تنافسية  جــد 
لنطاق سعرها، 
 vivo ــا:  ــم وه
 vivoو  Y15

.Y91C
 vivo وتــرغــب 

املعروفة   ،smart phone
العالم  لــكــأس  برعايتها 

روســيــا  فــي   FIFA  2018
لعبة  عبر  وكذلك  قطر،  في  و2022 
أن  فــي  حــالــيــا،  املــشــهــورة   PUBG
جــودة  عــلــى  املستهلكون  يــتــعــرف 
منتجاتها التكنولوجية التي منحتها 
مسوقني   5 كــأفــضــل  ــدا  ــ رائ مــوقــعــا 

للهواتف الذكية في العالم.
تم  املغربية،  بالسوق  لالستثمار 
 vivo مــن  الــطــرازيــن  هذين  اختيار 
التكنولوجيا  لتعكس   smart phone
يمكن  التي  العالية  وامليزات  املتقدمة 

الحصول   vivo morocco ملستهلك 
عليها عبر سعر في متناول الجميع.

يوليوز   6 في  متوفر   vivo Y15
ــالل  خـ مــــن   2019
جــدا  واســعــة  شبكة 
ــني في  ــ ــوزع ــ مـــن امل
جميع أنحاء املغرب، 
وســـيـــتـــم اقـــتـــراح 
مقابل   vivo Y15
2399 درهما، بينما 
   vivo ســـيـــكـــون  
بسعر  Y91Cمتاحا 

1299 درهما.
املناسبة،  وبــهــذه 
ليون،  السيد  صــرح 
التنفيذي  الــرئــيــس 
 vivo morocco لـــ 
سيتم  املغرب،  في  »قريبا  قائال: 
الــجــودة  عـالي  هـاتـف  إطـــــالق 
)flag ship(، يدمج جميع أوجه تقدم 
والتصميم،  التكنولوجيا  في  العالمة 
حقيقية  مفاجأة  بالتأكيد  وسيكون 
 vivoوملستهلكي بأكملها،  للصناعة 

.»morocco
الواثقة   ،vivo morocco تقدم 
من جودة منتجاتها، لجميع عمالئها 
خالل سنة 2019، ضمانا غير مسبوق 
أشهر   6 بزيادة  أي  شهرا،   18 مدته 
منافسوها  يمنحه  الذي  املتوسط  عن 

املوجودون في املغرب.

وائل  اللبناني  الفنان  أن  فنية،  مواقع  قالت 
كفوري، يعتزم تقديم دعوى عبر القضاء املستعجل، 
أو  عنه  الحديث  من  بشارة،  أنجيال  طليقته،  ملنع 
تسريب معلومات خاصة عن حياته أو نشر صور 

تخص ابنتيهما، ميشال وميالنا.
اتخذ  كــفــوري  وائــل  أن  التقارير  وأوضــحــت 
من  أكثر  بنشر  أنجيال  قامت  أن  بعد  القرار،  هذا 

ــور  ــشــ ــ ــن ــ تتحدث فيه عن حقوق األطفال لدى م
األهل املطلقني، وعن حق األم 
وعن  ابنتيها،  حضانة  في 
ــقــوانــني الــوضــعــيــة في  ال
األم  تنصف  ال  التي  لبنان 
املــطــلــقــة، حــســب وســائــل 

إعالم لبنانية.
ومنذ إعالن طالقها من 
كفوري،  اللبناني  الفنان 
سنوات،   9 دام  زواج  بعد 
ــدأت أنــجــيــال بــشــارة  بـ
مواقع  على  تظهر 
خالل  من  التواصل 
لها  صــور  نشر 
وألوالدهـــــــــــا 
ــة  ــ ــابـ ــ ــتـ ــ وكـ
ــيــقــات،  تــعــل
تتحدث فيها 
عــن األمــومــة 
والــحــضــانــة 

والطالق.

الثقافة  وزارة  مع  بشراكة  والثقافات،  للتربية  لقاءات  جمعية  تنظم 
واالتصال ووالية الرباط سال القنيطرة ومجلس العمالة، املهرجان الدولي 
الرباط في  16 والذي تحتضنه مدينة  الـ  الحكايات« في نسخته  »مغرب 
الفترة املمتدة ما بني 1 يوليوز الجاري إلى 13 منه، ويستضيف املهرجان 
هذه السنة، جمهورية أندونيسيا  كضيفة شرف، إلى جانب مشاركة أزيد 

من 30 دولة أخرى.
ولـــقـــد ارتــــأت 
املنظمة  اللجنة 
ــار شــعــار:  ــي اخــت
للمرأة«،  »الكلمة 
بــغــيــة الــتــعــريــف 
الثقافات  بمختلف 
املشتركة  والصور 
املرتبطة باملرأة في 
الشعبي  املتخيل 
ــي  ــ عـــــــامـــــــة، وفـ
الشفهية  الحكاية 
خاصة، حيث يتسم 
 16 الــدورة  برنامج 

من مهرجان »مغرب الحكايات«، بالغنى والتنوع، بمشاركة عدد كبير من 
الراويات والرواة، في »موسم الرواة« يتبادل فيه حفاظ الحكايات الشعبية 
أكاديمي  محور  الدورة،  هذه  يتخلل  كما  حكاياتهم،  توثيق  مع  تجاربهم 
حول: »صورة املرأة في املتخيل العاملي اإلنساني«، ومقهى الحكاية يجمع 
لعرض  الالمادي  للتراث  ومعرضا  مساراتهن،  فيه  يسردن  رائدات  نساء 
املهارات النسائية وطرق عيش الدول املشاركة، عالوة على فقرات أخرى 
باحثني  بمشاركة  تكوينية،  ودورات  ولقاءات  ونــدوات  للرواة  ومقاهي 

متخصصني في التراث الالمادي.

أحيت الفنانة املغربية أسماء املنور، سهرة فنية في مدينة 
الرياض، موقعة بذلك على لقب أول فنانة مغاربية تحيي حفال 

علنيا في السعودية.
أشهر  من  باقة  املنور  أسماء  وأدت 
الجمهور  مــع  وتــفــاعــلــت  أغــانــيــهــا، 
بطريقة  بكثافة  حج  ــذي  ال الحاضر 
بأغانيها  معه  واستمتعت  ــة،  ــي راق

املميزة.
في  شـــاركـــت  أن  لــلــمــنــور  ــق  وســب
السعودية،  داخــل  خاصة  حفالت 
املغربية،  الفنانة  تتمتع  حيث 
ــاعــدة جــمــاهــيــريــة كــبــيــرة،  ــق ب
التي  الكبيرة  النجاحات  نظير 

حققتها.
ــت  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ وأطـ
»عندو  صاحبة 
الــزيــن« مــؤخــرا، 
الجديد  ألــبــومــهــا 
ــاط الــنــجــوم«، الــذي  »أوسـ
متنوعة  أغــنــيــة   15 ــم  ض
كبار  من  عــدد  مع  فيها  تعاونت 

الشعراء وامللحنني املعروفني.

اأ�سماء املنور اأول فنانة مغاربية 
حتيي حفال علنيا بال�سعودية



 

الـذي بـدأ مـعـارضـتـه فـي أيـام 
إسماعيل،  بن  هلل  عبد  الـملـك 
بدءا بإعالن الدرقاوي مقاطعته 
ــوالي ســلــيــمــان،  ــ لــلــســلــطــان م
صوفي  قطب  مــع  تحالف  فــي 
كانا  ))اللذين  التجاني  آخــر، 
ارتياحهما  ــدم  ع يخفيان  ال 
الــذي  السلطان  ــذا  ه لرسالة 
يريد إنقاذ امللكية الفرنسية(( 
محمد  ــج  ــري ــخ ال ــة  ــروحــ ــ )أط
وراضي عن التصوف الطرقي(.
ــان  ــب ــط ــق وكـــــــان هـــــــذان ال
ــقــان في  ــنــطــل الـــصـــوفـــيـــان ي
املغربي،  للسلطان  معارضتهما 
مـــن مــعــارضــتــهــمــا لــلــزخــرفــة 
التقاليد  يطبع  الــذي  والتبذير 

املغربية.
ــة الــقــطــبــن  ــي ــم ــن أه ــم ــك وت
الــــدرقــــاوي والــتــجــانــي في 
واكبت  الثورية  بــذورهــا  كــون 
حتى  ــويــن  ــعــل ال ــن  ــالط ــس ال
مــوالي  السلطان  عهد  أدركـــت 
تبنت  حــيــث   ،1907 حــفــيــظ 
درقاوة  نهج  الكتانية  الطريقة 
املواقف  دعــم  في  والتجانين 
الظروف  كانت  وإن  الشعبية، 
أن  إال  تطورت،  قد  االجتماعية 
بداية  في  الكتانية  املعارضة 
أقــرب  كانت  العشرين،  الــقــرن 
ــى الـــرأي الــعــام وأكــثــر أثــرا  إل
على وضعية السلطان، في ذلك 
الزمان الذي كان فيه االستعمار 
الفرنسي يمهد الحتالل املغرب، 
ــت الــحــركــة الــكــتــانــيــة  ــانـ وكـ
من  بكثير  ــوى  أقـ املــعــارضــة، 
حركة املعارضة السياسية التي 

نعرفها اآلن.
وقد زاد في ضخامة املعارضة 

الكتانية، واقع السلطان موالي 
حفيظ الذي كان يسمى سلطان 
ــاده في  أن جــه الــجــهــاد رغـــم 
موالي  أخيه  ضد  كان  الواقع، 
املعارضة  أن  إال  العزيز،  عبد 
على  منكبة  كــانــت  الكتانية 
كشرط  امللكية،  إصالح  حتمية 
البيعة  بــيــعــتــهــا)...(،  لقبول 
التاريخ  ذلــك  في  حملت  التي 
املنطلقة  الفاسية  البيعة  اسم 
العدول  ))ضـــرورة  من  أساسا 
ــات دون  ــاس ــي ــس ال بــعــض  عـــن 
تقدمي البديل)...( وكانت هذه 
استشارة  ــرورة  ض إلــى  الــدعــوة 
ــورة)...(  ــ األمـــة، عــبــارة عــن ث
يتفرد  مطلق  حكم  منط  على 
القرار،  بسلطة  السلطان  فيه 
مجرد  حكومته  أعضاء  وشكل 
أمـــرا  ــون  ــع ــط ــق ي ال  خــــــدام، 
بأمر  إال  حكما  يــنــفــذون  وال 
الكتانية.  )الزاوية  السلطان(( 

د. زهير شمشوب(.
في  السرية  األجهزة  لتنطلق 
ردة فعل، ولتشيع في األوساط 
الشعبية ))أن الكتانيني يدعون 
إلـــى إقـــامـــة مــلــكــيــتــهــم)...( 

باملغرب((.
ــة  ــي ــال ــي إشــك ــ ــا ف ــ ــم م ــ ــ وأه
للسلطان،  الكتانية  املعارضة 
مــوالي  السلطان  ــذا  ه أن  هــو 
هــذه  ليتقبل  يــكــن  ــم  ل حفيظ 
املعارضة، ويعارضها أمام املإل، 

من قبيل قوله مرة لهذا الكتاني 
زعيم الحركة: ))إذن، أنت تريد 
ال  للمغرب،  سلطانا  تكون  أن 
ــى األحــاديــث  أنـــا(( إضــافــة إل
تنظم  كانت  التي  والجلسات 
ــطــان، فــرصــا  ــســل بــمــحــضــر ال
السلطان  نظر  وجهات  لتبادل 
خالل  من  ليظهر  ومعارضيه، 
الحركة  أن  املناقشات)...(  هذه 
الــكــتــانــيــة ســبــق لــهــا إطـــالق 
املناظرة  أيــام  منذ  شعائرها 
مع  تزامنا   ،1897 في  الكتانية 
الفاسية)...(  الثورة  أسموه  ما 
الفترة التي أطلقت فيها شعارات 
لنظام  السلطانية،  املــعــارضــة 

أصحاب  قسم  ))الــذي  املخزن 
أصحاب  أسموه:  ما  إلى  النفوذ 
الشكارة((،  وأصحاب  اخلنجر 
الوزراء  هم  الشكارة  وأصحاب 
السلطات  تحت  يعملون  الذين 
لتنقسم  للسلطان،  املــبــاشــرة 
إلى  بــدورهــا  املخزنية  املــواقــع 
املخزن«،  و»بالد  السيبة«  »بالد 
واملخزن  السيبة  بن  والفاصل 
هو املوقف من البيعة، التي يكتب 
املؤرخ »مارتن«، أن نتيجتها في 
هي  الكتانية،  املناظرة  أعقاب 
للسلطان  الصديق  الوزير  نفوذ 
الــذي  باحماد،  األول،  الحسن 
القوي  السلطان  موت  بعد  عمل 
أوالده  أصـــغـــر  تــعــيــن  ــى  ــل ع
وأضعفهم، سلطانا على املغرب، 
ليبقى الحكم بيد باحماد الرجل 
مهد  الذي  املخطط  وهو  القوي، 
الفرنسي،  االستعمار  لــدخــول 
الـغمـوض الذي لف  إضافة إلى 

موت الحسن األول.
ــادر  ــصـ وقــــد أكـــــدت كـــل املـ
أقـــطـــاب  أن  ــة،  ــيـ ــفـ ــحـ ــصـ الـ
دخلوا  الفرنسي  االســتــعــمــار 
السلطان  بن  الصراع،  ذلك  في 
وخرقوا  الكتانية،  واملعارضة 
النفوذ  وحدود  الحماية  أصول 
الفرنسيون  ليلعب  الفرنسي، 
من  التخلص  في  مصيريا  دورا 
من  وأخطر  الكتانية،  املعارضة 
هذا، أن الفرنسين كانت لهم يد 

في اعتقال زعيم املعارضة محمد 
الكتاني، وفي إعدامه الذي كانوا 

شهودا عليه.
ــد،  ــ ــن األوحـ ــ ــشــر االبـ ــد ن ــق ف
الكتانية  املــعــارضــة  لــزعــيــم 
الباقر  محمد  الكتاني،  الشهيد 
الكتاني، نقال عن وزير خارجية 
عبد  الــظــروف،  تلك  في  املغرب 
كتب:  أنــه  بنسليمان،  الكريم 
هو  الفرنسي  االحــتــال  ))أن 
حقوق  على  للحصول  ضمانة 

متأخرة((.
هــذا  لــلــتــاريــخ،  يبقى  لــذلــك 
انتهى  الذي  الفرنسي،  التدخل 
ــارضــة  ــع ــب امل ــط ــال ق ــي ــت ــاغ ب

ــانــي، حـــن حــصــل أنـــه:  ــكــت ال
 ،1909 مــــارس  بـــدايـــة  ))يف 
رينيو  الفرنسي  السفير  وكــان 
حفيظ،  ــوالي  م مــع  يتفاوض 
اجتماع  لعقد  مقابلة  نظمت 
الكتاني  املــعــارض  مع  للسفير 
ــيــه الــســفــيــر  ــل عــل ــ ــني دخ حـ
غبريط،  بن  الترجمان  رفقة 
وبحضور أخ الشهيد عبد احلي 
للقطب  السفير  قال  الكتاني، 
تكون  أن  تــريــد  هــل  الكتاني 
له  فقال  ال.  فأجابه:  سلطانا، 
أن  يريد  السلطان  ألن  السفير 
أن  املصادر  وتؤكد  يقتلك((، 
السفير قال لقطب املعارضة إن 
كما  يقتلك،  أن  يريد  السلطان 
»هنري  الفرنسي  القنصل  أن 
يتجسس  كان  الذي  هو  كايار« 
عندما  الكتاني  القطب  على 
فاس،  أطــراف  إلى  الفرار  أراد 
في بني مطير، وحضر لحظات 
عائلته  وأفــــراد  هــو  اعــتــقــالــه 
ليكتب الصحفيون الفرنسيون: 
دار  يف  الــنــســاء  ))واعــتــقــلــت 
سجن  يف  ــدون  ــريـ واملـ الــســكــة 
ــودرت األمــاك  الــدكــاكــن، وصـ

واألمتعة((.
أن  الكتاني،  الباقر  كتب  وقد 
الشهيد قبل اعتقاله قام بزيارة 
قضى  حــن  كبير،  مغزى  ذات 
الــزاويــة  ضيافة  فــي  أسبوعا 
بداية  في  التي سبق  الدرقاوية 

ــة  زاويـ أول  ــا  ــه أن املـــوضـــوع 
وقد  الفرنسية،  الــثــورة  ــدت  أي
لزبانية  الكتاني  القطب  أعطى 
ضربه  قصد  العافية)...(  عبيد 
بالسياط ألفي جلدة، لم يتحمل 
إال خمسمائة جلدة، أغمي عليه 
واحــدا  شهرا  ليموت  بعدها، 
الفرنسيون  ليكتب  جلده،  بعد 
الشيخ  بجلد  أمر  السلطان  أن 

ولم يأمر بقتله.
في  ليوطي  املــارشــال  ليذكر 
مذكراته: »ليوطي واملؤسسات« 
أن السلطان موالي يوسف أعلن 
الــدرقــاويــة،  للطائفة  انتماءه 

عنوانا على عدم ثقته فيه.

الفرنسية  ــورة  ــث ال أن  رغـــم 
كل شهر  في  ذكراها  تحل  التي 
بسقوط  انتهت  والتي  يوليوز، 
أهم  كانت  الفرنسية،  امللكية 
ــاملـــي حــصــل سنة  عـ حـــــادث 
ذلك  في  املغرب  أن  إال   ،1789
نهاية  الـــذي صـــادف  ــان،  ــزم ال
عهد السلطان موالي اليزيد ولد 
الثالث، وبداية  السلطان محمد 
سليمان  مــوالي  السلطان  عهد 
كان أبعد نقطة عن فرنسا، حسا 
موالي  السلطان  فــإن  ومعنى، 
التضامن  وبــحــكــم  ســلــيــمــان، 
على  تربعه  وبمجرد  امللكي، 
العرش املغربي، أبى إال أن يعلن 
الفرنسي  املــلــك  مــع  تضامنه 
ومستهينا   ،16 لويس  القتيل، 
لتلك  مهدت  التي  بالخلفيات 
في  ليكتب  التاريخية،  الثورة 
يناير 1793 رسالة ملتهبة ضد 
الثورة قال فيها: ))لقد بلغني 
جمعوا  أروبـــا،  ساطني  كل  أن 
واستعدوا إلعادة عرش  قوتهم 
الذي  امللك  ولد  يد  إلى  فرنسا 
وأعلن  بشاعة)...(  بكل  اغتيل 
راغبا  أســانــدهــم،  أنــنــي  للمإل 
عليه،  عزموا  ما  ينفذوا  أن  يف 
ــل ســعــادة الــبــشــريــة،  مــن أجـ
معهم،  للتعاون  مستعد  ــي  وأن
يدخل  ال  حتى  منعي  وأعــلــن 
ألراضينا كل هؤالء الفوضويني 
ــن ال  ــذيـ واألوبـــــــــــاش)...( الـ
الشرعي((  بعاهلهم  يعترفون 
فــي كتاب:  مــنــشــورة  ــة  )رســال
الفرنسية،  املغربية  االتفاقيات 

املنشور سنة 1895(.
وكـــانـــت رســـالـــة الــســلــطــان 
ــي، مـــدرجـــة فـــي إطـــار  ــرب ــغ امل
التضامن الذي حصل وقتها بن 
ملوك العالم، وأقواهم، السلطان 
سفيره  وصف  الذي  العثماني، 
الــفــرنــســي بهذه  املــلــك  ــدام  ــ إع
الفرنسيني  أن  ))مبا  العبارات: 
صارت  فقد  ملكهم،  فقدوا  قد 
أغــلــب املــنــاصــب بــأيــدي رعــاع 
من  أكــثــر  ليسوا  ــم  وه الشعب 
مجموعة  الــثــوار،  من  عصابة 
النظرة  )كــتــاب  الــكــاب((  مــن 
اإلسالمية. خالد زيادة، 1983(.
املغربي  السلطان  يكن  ــم  ول
موالي سليمان، وهو يبحث عن 
الفرنسية  امللكية  إلنقاذ  طــرق 
في  تنطلق  أن  يتوقع  املنهارة، 
بالده، ذلك الزمن، حركة شعبية 
الفرنسية،  الثورة  لدعم  مغربية 
لم تكن فيه صحف  الذي  الزمن 
كــانــت  ــا  ــمـ وإنـ ــزاب،  ــ ــ أحـ وال 
في  منظمة  الشعبية  الجماهير 
إطار ما يسمى الطرق الصوفية، 
الدرقاوية  الطريقة  كانت  حيث 
للثورة  دعمها  أعلنت  التي  هي 
اتجاهات  وانطالق  الفرنسية، 
ــن أجــل  ــزعــامــات مــتــنــوعــة م ب
وكانت  املغرب،  في  ثورة  إعالن 
بما  تتعلق  كلها  املــنــشــورات 
ــورة  ــك الــوقــت »ث سمي فــي ذل
وهـي  درقـاوة«،  وثـورة  ـفرنسا 
املــؤيــدة  ــكــار  األف مــن  املنطلقة 
أطـلـقـها  أن  ســبق  لـحركة 
الـدرقـاوي،  الـعربي  الشيخ 
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عندم� اأعلن الدرق�وة املغ�ربة ت�أييدهم 

للثورة الفرن�سية

و�سالطني الع�مل و�سفوا منظمي الثورة 
الفرن�سية  ب�أنهم جم�عة من الكالب

بقلـــــــم:
مصطفى العلوي

لم يكن السلطان المغربي موالي سليمان، وهو 
يبحث عن طرق إلنقاذ الملكية الفرنسية المنهارة، 

يتوقع أن تنطلق في بالده، ذلك الزمن، حركة 
شعبية مغربية لدعم الثورة الفرنسية، الزمن الذي 

لم تكن فيه صحف وال أحزاب، وإنما كانت الجماهير 
الشعبية منظمة في إطار ما يسمى الطرق 

الصوفية.


