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● الرباط. األسبوع
للرباط  السابق  الــوالــي  »الصباح«  جريدة  وصفت 
التي  لإلنجازات  نظرا  دوشانتيي«،  بـ»الشاف  مهيدية، 
التي تحمل فيها  القصيرة  املدة  الرباط خالل  حققها في 
مسؤولية الوالية، وكان مهيدية قد دخل التاريخ، بقراره 
فتح باب إضافي أمام موقع شالة، إضافة إلى إنجازاته 

الكبرى خصوصا في شارع محمد السادس.
الذي  القرار  التعديالت األخيرة، هذا  ويصدر في إطار 
فاجأ الصحف كلها بنقل مهيدية من والية الرباط وتعيينه 
بــدوره  حقق  الــذي  اليعقوبي،  واليها  محل  طنجة  في 
اإلرهاصات  يجعل  الذي  الشيء  بطنجة،  كبرى  إنجازات 
إنما  الرباط،  لوالية  اليعقوبي  استحضار  بكون  تتنامى 
هو خطوة لتقريبه من مهام أكبر في وزارة الداخلية، ألنه 
لو لم تكن هذه الحسابات، لبقي مهيدية في الرباط، وبقي 

اليعقوبي في طنجة.
تعيني وال آخر، ذي مدلول مستقبلي، وهو إبعاد الكاتب 
العام لوزارة الفالحة)...( من منصبه وتعيينه واليا على 

الجهة الشرقية.

هدد مسير مدرسة لتعليم السياقة بالعيون، بإحراق نفسه أمام 
التي  البيروقراطية  بسبب  املدينة،  بذات  والنقل  التجهيز  إدارة 
تعرفها هذه اإلدارة، حسب قوله، بينما يقول مصدر من التجهيز 
والنقل، أن هذا الشخص طلب وثيقة لشيخ آخر ممنوعة قانونيا.
لإلشارة، فالذي هدد بصب البنزين على نفسه، كان وكيل الئحة 

تتنافس على مقعد في البرملان.

● الرباط. األسبوع
تشبث حزب العدالة والتنمية وعدد كبير من البرملانيني، 
بضرورة املحافظة على اللغة العربية كأساس للتدريس في 
املدارس العمومية، ولم تفلح املفاوضات التي جرت خلف 
الكواليس في الوصول إلى توافق بشأن »قانون التربية 
والتكوين«، غير أن مصادر »األسبوع« تؤكد أن عددا كبيرا 
من الشخصيات التي تحاول فرض اللغة العربية كلغة 
لتدريس أبناء التعليم العمومي، ال تعترف أصال باملدرسة 
البعثات  مــدارس  في  يدرسون  أبناءهم  ألن  العمومية، 
األجنبية وفي الخارج أو على األقل في املدارس الخاصة، 

التي تضمن ألبنائهم الولوج لسوق الشغل.
أسس  العالي،  للتعليم  إطــار  وهــو  درويـــش،  محمد 
مرصدا وطنيا ملنظومة التربية والتكوين، وأصدر بيانا 
في ذات السياق دعا من خالله إلى االستمرار في االنفتاح 
وفهم  واملعارف  املهارات  الكتساب  الحية  اللغات  على 
النقاش كامال في ضــرورة طرح سؤال:  اآلخــر، واختزل 
»أين تدرسون أبناءكم؟« على أولئك الذين يدافعون عن 
»تعريب التعليم«، موضحا أن لغة العلم الحالية هي اللغة 
اإلنجليزية، لكن املغرب ال يملك الوسائل لالنطالق بها، مما 
يجعله مضطرا للعمل بالفرنسية، التي تتوفر على بنية 

يمكن االنطالق بها)..(.

هكذا وقف رئيس إسرائيل، نتنياهو، يشتم العرب، ويقدم عبر خطابه صورا لرجال يرقصون يف السعودية، ومصر، وسلطنة عمان، 
ويقول: ها هم العرب اآلن، إنهم لن يعودوا للقدس أبدا.

نتنياهو يقدم �صورا خليعة ويقول: ها هم العرب الآن.. 
لن يعودوا للقد�س اأبدا

وايل طنجة اليعقوبي يقرتب 

من م�سوؤوليات كربى يف الرباط

وال�صحافة ت�صف وايل الرباط 

مهيدية بـ»ال�صاف دو�صانتيي«

لقاء »غام�س« بني رئي�س اأركان 

اجلي�س الفرن�صي واجلرنال الوراق 

»العدل والإح�صان« تعلن ف�صل »النموذج التنموي اجلديد« قبل ميالده 

مهيدية   لفتيت 

● الرباط. األسبوع
الــدولــة  بــني  التصعيد  وصــل 
واإلحسان«  »العدل  وجــمــاعــة 
ليس  مسبوقة،  غير  درجـــة  ــى  إل
الذي  البيوت«  »تشميع  بسبب 
مساندين،  الجماعة  فيه  وجــدت 
حتى من األحزاب املهادنة، بل إن 
بشدة  انتقدت »النظام«  الجماعة 
النموذج  بمستقبل  يتعلق  فيما 
من  انطالقا  املنشود،  التنموي 
أكتوبر   13 في  ــؤرخ  امل الخطاب 
أن  امللك  فيه  اعتبر  والذي   ،2017
النموذج التنموي املغربي، أصبح 
احتياجات  تلبية  على  قادر  »غير 

املواطن املغربي«.
الراحل  خلفها  التي  الجماعة 
مــؤخــرا  كتبت  ــاســني،  ي الــشــيــخ 
تقريرا، ينهل من محبرة »اإلسالم 
عن  فيه  تساءلت  الطوفان«،  أو 
بــإعــداد  ستتكلف  الــتــي  الجهة 
مشروع النموذج التنموي الجديد، 
لتوضح »أن  كل املجالس واللجان 

التي  االســتــشــاريــة  أو  امللكية 
املشاريع  بصياغة  تكليفها  يتم 
االستراتيجية  أو  اإلصــالحــيــة 
ال  للبلد،  الوطنية  أو  القطاعية 
املعروف،  املنطق  هذا  عن  تخرج 
وهو ما يعكس النظرة االستفرادية 
ألــوان  باقي  إقصاء  على  املبنية 
العالية،  بكفاءاته  املغربي  الطيف 
مع  تنسجم  ال  التي  تلك  خاصة 

ذلك  وفــي  الرسمية،  التوجهات 
تــشــويــه ألســـس الــديــمــقــراطــيــة 
التشاركية التي ترفع شعاراتها«.

»النموذج  ــإن  ف لــذلــك،  وتبعا 
عن  يخرج  لن  الجديد«  التنموي 
قرر  امللك  أن  ذلك  املنهجية،  هذه 
النموذج  ــإعــداد  ب لجنة  تكليف 
أشهر،  ثالثة  وأمهلها  التنموي 
فــي خــطــاب ألــقــاه فــي افــتــتــاح 

ــدورة الــتــشــريــعــيــة الــثــالــثــة  ــ ــ ال
التاسعة،  التشريعية  لــلــواليــة 
 ،2018 أكتوبر    12 الجمعة  يوم 
»مراجعة  إلى  الحكومة  دعا  كما 
بما  والقوانني  املساطر  من  عــدد 
املواطنني  حــيــاة  ــروف  ظـ ييسر 
ويسمح  املغرب،  في  حاجة  األكثر 
بتعزيز البالد كقبلة لالستثمارات 
األجنبية«، وهو ما بدت املؤشرات 
األولية أنه شعارات أخرى متعذرة 
فشل  بــعــد  خــصــوصــا  التنفيذ، 
التوافق  في  الحكومية  األغلبية 
حول  واالختالف  الصياغة،  حول 
بها  تقدم  التي  األرضــيــة  مقترح 

رئيس الحكومة.
يذكر أن أحزاب األغلبية فشلت 
في اقتراح  ذريعا  فشال  حتى اآلن 
حسب  جديد«  تنموي  »نموذج 
يوم  انتهت  التي  امللكية  املهلة 
يكون  فهل  ــاضــي،  امل يناير   12
سقوط  سبب  التنموي  النموذج 

هذه الحكومة؟

الذين يدر�صون اأبناءهم يف البعثات 
الأجنبية هم من يفر�صون قانون 

التعريب على املغاربة

● الرباط. األسبوع

بشكل مفاجىء، قام املفتش العام 
للقوات املسلحة امللكية، الجنرال دوكور 
دارمي، عبد الفتاح الوراق، بزيارة دامت 
48 ساعة إلى باريس )انتهت يوم 7 
فبراير الجاري(، حيث التقى ألول مرة 
مع نظيره الفرنسي فرانسوا لوكوانتر، 

رئيس أركان الجيش الفرنسي.
املغربية  ــة  ــي ــالم اإلع ــادر  ــصـ املـ
عن  أخذته  املوضوع،  تناولت  التي 
»املصادر الفرنسية« بينما لم يعلق 

أي مصدر مغربي على لقاء الجنرال 
الوراق ألول مرة بفرنسوا لوكوانتر 
 2017 يوليوز   17 يــوم  عــني  ــذي  ال

كرئيس ألركان الجيش الفرنسي.
املوضوع  تناولت  التي  املصادر 
قالت إن هذه الزيارة، شكلت مناسبة 
حصيلة  بــجــرد  للقيام  للجانبني 
ــني فرنسا  ب الــعــســكــري  ــعــاون  ــت ال
واملغرب، الذي يعتبر خامس زبون في 
شراء األسلحة الفرنسية بعد الصني، 
سنغافورة، مصر واإلمارات العربية 
لــوزارة  تقرير  آخــر  وفــق  املتحدة، 

الدفاع الفرنسية.

اإلطاحة  على  اتفق  العالم  نصف  مــن  أكثر  أن  رغــم 
برئيس فينزويال، مادورو، بمن فيهم العرب، فإن السفيرة 
الفلسطينية في هذا البلد الجنوب أمريكي، أعلنت دعمها 
باملناسبة  وقالت  الفلسطيني،  بالعلم  أن وشحته  بعد  له 
كلمات تنتقد فيها القادة العرب، الذين لم يقدموا للقضية 

الفلسطينية أكثر مما قدمه لها الرئيس الفينزويلي. 

ال�صفرية الفل�صطينية تن�صر 
مادورو �صد كل الف�صل العربي

 الجنرال الوراق 

العبادي

كواليس األخبار

مصرالسعوديةسلطنة عمان



تحت األضواء

اإذا كانت �سبتة ومليلية اأرا�ض مغربية

فلماذا ي�سيجها املغرب لفائدة الإ�سبان؟

3العدد1014 الخميس 14 فبراير  2019 كواليس األخبار

ما خفي
كان  �أعظم

 تطوان. األسبوع
نشرت عدة صحف مغربية، كيف 
في  إسبانيا  ينوب عن  املغرب  أن 
وضع األسالك الشائكة، وهو شيء 
ال يقبله العقل، وهذه أراضي سبتة 
من  بمعرفتنا)...(  محتلة  ومليلية 
وعندما  اإلسبانية،  القوات  طرف 
مدينة  األفارقة  الالجئون  هاجم 
هذه  بتسييج  املغرب  قام  سبتة، 
الشائكة  باألسالك  املحتلة  املدينة 
حتى يمنع املهاجرين من دخولها.
منذ  تجري  عملية  أنها  ويظهر 
عامني، يرتاح فيها إسبانيو سبتة 
شكر  وال  اإلفريقي،  الصداع  من 

التي  هــي  أوروبـــا  ألن  للمغرب، 
تمول هذا املشروع الخارق للعادة. 
ــي الــصــحــف اإلســبــانــيــة  ــا ه وهـ
مثال،  و»إلباييس«  »إملــونــدو« 
تنفخ هذا التبرع املغربي وتكتبه 
املغرب  طالب  إذا  حتى  للتاريخ، 
له  نشروا  ومليلية،  سبتة  بعودة 
أنه هو الذي ضمن لهم االستقرار 
مغربية،  صحيفة  وقالت  فيها.. 
فقال  مغربيا  مصدرا  سألت  أنها 
أشغالنا)...(  باشرنا  نحن  لها: 
بغض النظر عما ستفعله إسبانيا 
يقصد  وربما  الشائكة..  باألسالك 
األسالك  تكديس  على  احتجاجها 

مدينة  حوالي  املغربية  الشائكة 
سبتة.

إسبانية،  حقوقية  مؤسسات 
األســالك  إقــامــة  على  ال  احتجت 
اعــتــداء  كشبه  إســبــانــيــا،  حـــول 
األساقفة  أحـــد  إن  بــل  مــغــربــي، 
األسالك  على  احتج  اإلسبانيني، 
ألنها تمنع املهاجرين من الوصول 

إلى إسبانيا)...(.
ليزعزع  الــحــادث،  هــذا  يــأتــي 
تاريخ احتالل إسبانيا للمدينتني 
الجزر  وبــعــض  ومليلية  سبتة 
يناور  الذي  الوقت  في  املجاورة، 
أجل  من  األمريكي  الرئيس  فيه 

الحدود  طول  حديدي  سور  بناء 
هذا  يقيم  ال  ولكنه  املكسيكية، 

السياج حول مدن أمريكية.
األحــزاب  سكوت  هو  الغريب، 
املغربية عن هذا الخطإ التاريخي، 
وقد كان من حق املغرب أن ال يقبل 
إقدام إسبانيا على سياج حديدي 
ومليلية،  سبتة  حــدود  لصيانة 
وسكوت املتتبعني الحتالل هاتني 
املدينتني، وال ندري ما هي الطريقة 
هذا  إسبانيا  بها  شكرت  التي 
املسؤول املغربي)...(، الذي أوحى 
بالتبرع لحماية أراضي سبتة من 

أي اعتداء قادم من املغرب.

املجل�ض العلمي يفتح باب »التاأمني 
احلالل« بعد جتربة »الأبناك احلالل«

 الرباط. األسبوع
بعد سنتني من املصادقة على قانون 
»األبناك الحالل« في املغرب، أي البنوك 
التشاركية التي تطرح معامالت بديلة، 
صادق  املشاركة،  أو  باملرابحة  ســواء 
قانون  على  املاضي،  األسبوع  البرملان، 

جديد يقر »التأمني الحالل«.
ــاءت به  ــذي جـ الــقــانــون الــجــديــد الـ
جاء  البرملان،  عليه  وصــادق  الحكومة 
لتعديل مدونة التأمينات وإحداث نوع 
بالتأمني  يسمى  »الحالل«  التأمني  من 
الشريعة  مبادئ  يوافق  »التكافلي«، 
اإلسالمية، أي أنه تأمني »حالل« بشهادة 
رأي املجلس العلمي األعلى الذي أجازه 
في رأي رسمي قدمه شهر دجنبر املاضي 

بشأن هذا القانون.
القانون الجديد الذي تنتظره البنوك 
عملية  يؤمن  الصبر،  بفارغ  التشاركية 
االقتراض واملعامالت التي كانت تتعامل 
التأمني  لكن  التشاركية،  البنوك  بها 
كان  العادي،  التأمني  طرف  من  عليها 
قبل  اإلسالمية،  البنوك  زبناء  يحرج 
هذا  وضــع  ــى  إل الحكومة  تهتدي  أن 
يسمى  »الحالل«  التأمني  من  النوع 
مبادئ  من  املنبثق  التكافلي  التأمني 
ينسجم  اإلسالمية،  الشريعة  وقواعد 
داخل  البديلة  اإلسالمية  املعامالت  مع 

البنوك املغربية.
ــون الــجــديــد هــذا،  ــان ــق مــشــروع ال
التأمني  من  النوع  هذا  أن  على  ينص 
طرف  مــن  اعــتــمــاده  سيتم  التكافلي، 

األبناك التشاركية فقط، وذلك الستكمال 
والقتناء  العقارية  معامالتها  إجــراءات 
السيارات، وغيرها من املعامالت البنكية 
تأمينا  تتطلب  كانت  التي  التشاركية، 
التنفيذ  واليوم سيدخل حيز  »حالال«، 
داخل هذه البنوك، حيث ألزمها بإنشاء 
عملية  على  لتشرف  مساهمة  شركات 
إلى  يهدف  ال  ــذي  ال التكافلي  التأمني 
األرباح كما هو الشأن بالنسبة للنظام 

التعاضدي والتأميني العادي.
قد  األعــلــى،  العلمي  املجلس  وكــان 
أجاز هذا النوع من التأمني، بحجة أنه 
»مطابق للشريعة اإلسالمية ومقاصدها، 
سواء تعلق األمر بالتعديالت املقترحة 
من قبل اللجنة أو التعديالت اإلضافية 

األخرى«.
هذا، وعلمت »األسبوع«، أن املجلس 
التأمني  هــذا  يعط  لــم  األعــلــى  العلمي 
اعتبره  بل  النهائي،  األخضر  الضوء 
جائزا، لكن »شريطة التنصيص في نص 
القانون على ضرورة الحصول على رأي 
فيما  باملطابقة  األعلى  العلمي  املجلس 
يخص مناشير هيئة مراقبة التأمينات 
ستنزل  التي  االجتماعي  واالحتياط 
هذا التأمني الحالل على أرض الواقع، 
واملشار إليها في هذا القانون«، أي أن 
وتنزيل  تطبيق  وثائق  على  االطـــالع 
هذا القانون، يعتبر أمرا ضروريا، فهل 
يشجع »التأمني الحالل« زبناء »األبناك 
الحالل«، أم سيظل اإلقبال عليه محدودا 

كما هو حال املعامالت البديلة؟

 الرباط. األسبوع
أن  »يـــــــبـــــــدو 

قــضــيــة مـــا بــات 
بمعاش  يــعــرف 
بـــــن كــــيــــران، 
لـــيـــس مـــجـــرد 
بــعــض املــاليــني 

يــتــقــاضــاهــا في 
وانتهى  شــهــر  ــل  ك

األمر، وإنما هي قضية 
جد  واقــتــصــاديــة  سياسية 

في  قيادي  مصدر  يقول  معقدة« 
أوضح  الــذي  والتنمية،  العدالة 
كــيــران،  ــن  ب مــعــاش  قضية  أن 
جد  سياسية  حــرب  قضية  هــي 
قوية تجري اليوم بني دوائر في 
السلطة، وبني عبد اإلله بن كيران، 
رئيس الحكومة السابق واألمني 
العدالة  لــحــزب  السابق  الــعــام 
والتنمية، وهي حرب معني بها 
العامة  األمانة  في  إخوانه  كذلك 
كيران  بن  وليس  حاليا  للحزب 

وحده.
ــى أن  ــار املــصــدر ذاتــه إل وأشـ
دوائر القرار، كانت تعتبر موافقة 
ــران عــلــى قـــرار املــعــاش  ــي ــن ك ب
االستثنائي أو االحتفاظ بأجره، 
هي في عرف املخزن، إحالة رسمية 
على التقاعد السياسي، كما حصل 
مع عبد الرحمان اليوسفي ومع 
الخارجية  وزير  بنعيسى  محمد 
الــســابــق، ومــع أحــمــد عصمان 
ــرار، وغــيــرهــم من  ــ رئــيــس األحـ

السياسيني، غير أن 
بن كيران حاول 
تغيير قواعد 
هذه  اللعبة 
إذ  املــــــرة، 
يـــمـــســـك 
بــالــجــزرة 
بيد ويحمل 
باليد  العصا 
أي  األخــــــــرى، 
يـــرفـــض الــتــقــاعــد 
أن  ويــؤكــد  املبكر،  السياسي 
الساحة  ــى  إل ــعــودة  ال بإمكانه 
املؤتمر  ــاب  بـ ــن  م الــســيــاســيــة 

الوطني القادم للعدالة والتنمية.
وأضاف نفس املصدر بأن بن 
كيران، الذي رفض التقاعد الفعلي، 
مصاعب  سيواجه  بأنه  يشعر 
إعالمية  وحملة  عارما  وسخطا 
في  مستقبال،  حقه  في  ساخنة 
مقابل يرى في تقاعده الرسمي، 
في  والخذالن  الصمت  من  نوعا 
حق حزب العدالة والتنمية الذي 
بدأ يزيغ عن أهدافه التي يعتبر 
بن كيران حارسا لها، وكذلك فيه 
نوع من اإلشارة السلبية بالتخلي 
هو  كما  املناضلني  من  عــدد  عن 
حامي  لقضية  بالنسبة  الشأن 
الدين، حيث سبق واعتبرها بن 
كيران قضيته األولى حني قال »لن 
نسلمكم أخانا«، فهل تصمد لعبة 
بن كيران هذه املرة برمي الكرات 

دائما في ملعب الخصم؟

خرجات بن كريان ت�ؤكد التمرد 

على التقاليد املخزنية العريقة

ــدل،  ــع ــوزارة ال ــ ــ ــد ل ــدي قــــرار ج
زواج  بأي  نهائيا  االعتراف  بعدم 
الكثيرين  أن  ــم  رغـ بــالــفــاتــحــة، 
مرتبطون في صالتهم مع زوجاتهم 
بزواج الفاتحة، وحسب ما نشرته 
اإلشكالية  فإن  الرسمية،  الجريدة 
زواج  عقب  املولودين  األطفال  هي 
الفاتحة، وأصبح الشرع ال يعترف 

بهم.

الجزائر أصبحت تتوسع  مآسي 
أربعة  ضبط  أن  بعد  املــغــرب،  في 
سرقوا  أن  بعد  اعتقلوا  جزائريني 
وقتلوه،  املــغــاربــة،  ألحــد  ســيــارة 
بتهريبهم  انتقاما منه ألنه وعدهم 
ــة، ولــم  ــي ــان عــبــر الـــحـــدود اإلســب

يستطع.

للحسابات  األعلى  املجلس  أمر 
بعزل 800 منتخب في أطراف إقليم 
مراكش. أكثر من نصف املنتخبني 

الذين يبلغ عددهم 1200.

ليلة وصول ملك إسبانيا للمغرب، 
مطعم  باب  في  متمرس  لص  هجم 
على  بمراكش،  العربية«  »الدار 
سيدة إسبانية مستثمرة للكثير من 
املشاريع في مراكش، كانت تتعشى 
مع رفاقها في ذلك املطعم، وسرقوا 
تجمع  كانت  التي  حقيبتها  منها 

وثائقا وأمواال.

ــر الــخــارجــيــة  ــ بــعــد زيــــارة وزي
وتصريحاته  للمغرب  ــروســي  ال
من  مقرب  بــالغ  صــدر  املنفوخة، 
الــحــكــومــة الــروســيــة، يــعــلــن أن 
مع  اتصاالت  إجــراء  قررت  روسيا 

البوليساريو.

البرملانيني  أحد  من  مقرب  حاول 
له  ينتمي  ــذي  الـ الــفــريــق  ــارة  ــ زي
قريبه بداية األسبوع، لكن صاحب 
عندما  الباب  عند  اعتقل  الــزيــارة 
اكتشفت الشرطة أن املعني باألمر، 
مبحوث عنه في قضية »شيك بدون 

رصيد«.

داخــل  الــجــدل  يــتــواصــل  بينما 
األصالة  لحزب  السياسي  املكتب 
أمــوال  واملــعــاصــرة، حــول مصير 
إعالمية  مــصــادر  قــالــت  ــحــزب،  ال
القصير«،  »الحائط  أصحاب  أن 
واإلعالميني..  والتقنيني  املوظفني 
لم يتوصلوا برواتبهم لشهر يناير 
أي  املتضررون  يجد  ولم  املاضي، 
األمني  قرر  أن  بعد  يطرقونه،  باب 
في  البت  تأجيل  بنشماس  العام 

وضعيتهم حتى إشعار آخر)..(.

فــي نشر  الــنــواب  شــرع مجلس 
الساليتية«،  »البرملانيني  أسماء 
تصدر  املعلنة  النتائج  لتكشف 
لظاهرة  الدستوري  التجمع  فريق 
ــت أولـــى  ــل ــاب، كــمــا شــم ــيـ ــغـ الـ
االقتطاعات بهذا الخصوص، نائبا 

من نفس الفريق)..(.

   بن كريان 



التعليمي  املشهد  يتابع  مــن  كــل 
العليا  املــدرســة  أن  يعرف  باملغرب، 
تحتل   ،ESCA واألعــمــال  للتجارة 
باملغرب،  التعليم  في  األولــى  املراتب 
املتقدمة  مكانتها  عن  الحديث  دون 
ــك بــفــضــل جــديــة  ــ ــا، وذلـ ــي ــق ــري ــإف ب
العام،  ومديرها  رئيسها  ومجهودات 
السيد التهامي الغرفي، رجل األعمال 
املعروف، واإلعالمي املشهور، صاحب 

إذاعة »أصوات«.
ولقد كان مأموال أن يحرص السيد 
التهامي ومساعدوه في هذه املدرسة، 
الجزئيات  على  حتى  السهر  على 
الــداخــلــي،  تسييرها  فــي  الصغيرة 
بريقها  على  العشوائية  تؤثر  ال  لكي 

الخارجي.
ما  هــو  الــحــديــث،  هــذا  ومناسبة 
يعانيه بعض الطلبة مع املكتب املكلف 
املوازية  واألنشطة  الطالبية  بالحياة 
 ،)bureau de la vie associative(
الذي من املفروض أن يكون هدفه تطوير 
اكتسبه  ما  وتكميل  الطالب  مهارات 
املؤسف،  لكن  الدراسية،  أقسامه  في 
أن مفاتيح هذا املكتب سلمت ملجموعة 
بتصرفاتهم  الذين  املستهترين،  من 
سيئا  نموذجا  يقدمون  الالمسؤولة، 
عن املؤسسة ككل، ويضربون سمعتها 

عرض الحائط.
اإلثنني  يــوم  مــا حصل فعال  ــذا  وه
أحد  أعضاء  فوجئ  عندما  املــاضــي، 
باملؤسسة  الخاصة  الطالبية  النوادي 

 ،"Wejeune" الرقمية  املنصة  مع  بشراكة 
مبرمجا  كــان  ــذي  ال نشاطهم  إلغاء  بقرار 
 18 اإلثنني  يــوم  »الباروك«  مجموعة  مع 
»كيف  موضوع،  ملناقشة  الجاري  فبراير 
يمكن تطوير املوهبة لتصبح مهنة«، فكان 
في  »إسكا«  مدرسة  طرف  من  اإللغاء  هذا 
كبير  حــرج  أوال،  عنه،  نتج  قد  لحظة  آخــر 
بالنسبة للطالب املنظمني تجاه التزامهم مع 
ضيوفهم، وثانيا، افتقادهم لنوع من الثقة في 

مؤسستهم.
استشهدنا  الــذي  البسيط  املــثــال  هــذا 
الــتــصــرفــات الطائشة  ــني  ــن ب ــو م بـــه، ه
مدرسة  في  املكلف  للمكتب  والالمسؤولة 
»إسكا«، وقد يعتبره السيد التهامي الغرفي 
حادثا بسيطا، لكن كم من طائر صغير تسلل 
إلى املحرك فاستطاع أن يسقط  طائرة كبيرة 
ميكروب  أي  أن  كما  وركابها،  بربانها 
صغير يدخل إلى جسم اإلنسان، ينهكه.

● الرباط. األسبوع
يبدو أن شهر العسل الذي كانت 
العالقة بني وزير العدل القيادي في 
األحــرار محمد أوجــار واملحامني، 
بعدما  ينتهي  بــدأ  قد  بــه،  تتميز 
برزت خالفات حادة بني الطرفني، 
ــك بسبب  األســبــوع املــاضــي، وذل
السجن  من  سنة  عشرين  اقتراح 
كعقوبة للمحامي املزور في مجال 
السطو على عقارات الغير ومنها 

عقارات األجانب.
التي  الــجــديــدة  ــة  ــ األزم سبب 
عاشتها كواليس مجلس النواب، 
طيلة األســبــوع املــاضــي، جــاءت 
على خلفية قانون جديد مستعجل 
يعدل القانون الجنائي القائم، جاء 
به وزير العدل إلى البرملان، يطالب 
من خالله بتعديل بند في القانون 
الجنائي يجعل عقوبة التزوير في 
مجال العقارات تصل إلى عشرين 
سنة، بسبب تحرير العقود املزورة، 
على  الــعــقــوبــات  هـــذه  وتنطبق 
املحامي أيضا، وليس على املوثق 
فقط  العمومي  واملوظف  والعدول 

كما كان في السابق.
ــع حــدة  ــ ــضــى، رف ــت ــق ــذا امل ــ ه
النقاش والصراع بني وزير العدل 
الذين  املــحــامــني،  والــبــرملــانــيــني 
هذا  ضــد  الــبــدايــة  فــي  انتفضوا 
مجحفا  اعتبروه  الــذي  القانون، 

متساو  وغير  املحامي،  حق  في 
العقود  يحرر  الــذي  املــوثــق  بــني 
الرسمية، وبني املحامي الذي يحرر 
العقود العرفية فقط، وبالتالي، ملاذا 
املساواة بينهم في العقوبة مادام 
االختالف واقعا في طبيعة عقد كل 

واحد؟
وأمــام هذه األزمــة التي أوقفت 
يوم  البرملان،  أشغال  و»قربلت« 
رئيس  تدخل  املــاضــي،  الثالثاء 
املجلس، الحبيب املالكي، واقترح 
صيغة تأجيل تعديل هذا القانون 
إلى غرفة مجلس املستشارين بعد 
نقابات  مع  العدل  ــر  وزي جلوس 
املحامني لتسوية هذا الخالف، فهل 
ينجح أوجار في تمرير هذا القانون 
بمجلس املستشارين بعد الجلسات 

العسيرة بمجلس النواب؟
إلى ذلك، علمت »األسبوع« من 
الخالف  أن  مطلعة،  جد  مصادر 
بني املحامني  ووزير العدل، نشب 
ــك بسبب  قبل هــذا الــقــانــون، وذل
االختالف حول مكان وضع بعض 
اإلجراءات والشروط لتنظيم مهنة 
املحاماة، بني مصالح الوزارة التي 
قانون  داخــل  وضعها  إلــى  تدعو 
املحامني  وهيأة  املدنية،  املسطرة 
الذين يفضلون وضعها في قانون 
املهنة، فهل انتهى شهر العسل بني 

الوزير أوجار واملحامني؟

● الرباط. األسبوع
تتواصل األزمة الحادة بني حزبي 
والعدالة  لألحرار  الوطني  التجمع 
الطرفني،  التصعيد بني  والتنمية في 
املــعــارك، ما وقع  وآخــر فصول هــذه 
بمجلس النواب يوم اإلثنني املاضي، 
وبخاصة  الشفوية  األسئلة  بمناسبة 
باملغرب  الفقراء  سجل  حول  ســؤال 

ومدى العناية بهم.
بزعامة  والتنمية  العدالة  نــواب 
هاجموا  الحيا،  مصطفى  البرملاني 
حني  تسميته  دون  ــرار  ــ األح زعــيــم 
منع  من  جيدا  نعرف  »نحن  قالوا: 
واعترض على الدعم املباشر للفقراء، 
النهوض  ــي  ف ــأخــرت  ت فالحكومة 
املغربي  الشعب  ولــكــن  بــالــفــقــراء، 
كما  يزال«،  السبب وال  كان  يعلم من 

موضوع  في  حــاد  خــالف  نشب  أنــه 
محاربة الفقر بني األصالة واملعاصرة 
حمل  حيث  ــرة،  املـ هــذه  والحكومة 
في  التأخر  مسؤولية  »البام«  نواب 
النهوض بوضعية الفقراء للحكومة، 
ليرد الوزير الداودي عليهم، ويتهمهم 
بأنهم »يقبضون ثالثة ماليني سنتيم، 
وكيغوتوا ماذا عن الناس املوجودين 
النائية«؟  واملـــداشـــر  الــجــبــال  ــي  ف
سريعا،  »الباميني«  جــواب  ليأتي 
يقبض  »من  للداودي:  قالوا  حيث 
شهري  كتقاعد  سنتيم  ماليني  سبعة 
بن  تقاعد  إلى  إشارة  )في  وكيغوت« 
كيران(.. لكن األمور لم تقف عند هذا 
انتفض  الحكامة  وزير  إن  بل  الحد، 
واملــعــاصــرة،  األصــالــة  ممثلي  على 
الناخبني  أصــوات  بشراء  واتهمهم 
الفقراء، و»هذا هو العيب وهؤالء هم 

للفقر  من يرفضون محاربة الحكومة 
الذي يعني ببساطة نزع من األغنياء 

وإعطاء للفقراء«.
ــة أخـــــرى، اســتــغــرب  ــن جــه ــ وم
البرملانية  الداودي من غضب  الوزير 
االتحادية، حنان رحاب، حول الطبقة 
املتوسطة، عندما قالت بأن »الحكومة 
قاع  إلى  وأنزلتها  وأفقرتها  أهلكتها 
بالضرائب  أثقلتها  بعدما  الفقراء 
الــوزيــر  أغــضــب  مما  والقروض«، 
ــذي قـــال بـــأن االتــحــاد  ــداودي الـ ــ الـ
الحكومة،  فــي  مــوجــود  االشــتــراكــي 
ومن املفروض أن يكون هناك تضامن 
في  نحن  حــال،  كل  و»على  حكومي، 
العدالة والتنمية نتحمل مسؤوليتنا 
سواء كان القرار إيجابيا أو سلبيا« 

يختم الداودي.
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● الرباط. األسبوع
ضربة  الدستورية،  املحكمة  وجهت 
النواب،  ملجلس  قاسيا  وتنبيها  قوية 
»مجلس  الــثــانــيــة  لــلــغــرفــة  إنــصــافــا 
بت  بمناسبة  ــك  وذلـ املستشارين«، 
القضائي،  التنظيم  قانون  في  املحكمة 
الذي أحالته الحكومة على املحكمة للبت 

في مدى دستورية مواده.
الدستورية،  املحكمة  ــرار  ق وكشف 
نوعا من التعالي مارسه مجلس النواب 
على مجلس املستشارين، حيث كشفت 
بالبرملان،  األولـــى  الغرفة  أن  املحكمة 
استغلت الحق الذي يمنحه لها القانون 
إلدخال تعديالت جديدة على هذا القانون 
إحالة  دون  الثانية،  القراءة  مرحلة  في 
النص من جديد على مجلس املستشارين، 
مما يعتبر في نظر املحكمة الدستورية 
مجلسي  بني  التداول  لقواعد  »منافيا 

البرملان، وبالتالي، يكون هذا القرار غير 
مطابق للدستور«.

فمن جهة، تطرقت املحكمة إلى بعض 
للدستور،  املنافية  القانون  هذا  جوانب 
حيث اعتبرت أن االختصاصات الواسعة 
العام  للكاتب  الــقــانــون  منحها  الــتــي 
املحكمة،  مكتب  أشــغــال  فــي  للمحكمة 
وهي  القضائية،  الطبيعة  ذات  هــي 
صالحيات تقريرية، في حني أن الكاتب 

وزير  ومراقبة  وصاية  تحت  هو  العام، 
العدل، وبالتالي، فهذا األمر يعد مخالفا 
السلطة  والستقالل  السلط  فصل  ملبدإ 
الذي  التنفيذية،  السلطة  عن  القضائية 
التشاور بشأنها على  أن يقتصر  يجب 

املسؤولني القضائيني.
ومن جهة أخرى، اعتبرت املحكمة أن 
منح تعيني قضاة األسرة املكلفني بالزواج 
والقضاة  بالتوثيق  املكلفني  والقضاة 

وغيرهم،  القاصرين  بشؤون  املكلفني 
للرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة 
القضائية، مخالف للدستور الذي يجعل 
اختصاص  من  القضاة  وترقية  تعيني 

املجلس األعلى للسلطة القضائية.
مــن جــانــب آخـــر، رفــضــت املحكمة 
الواسعة  االختصاصات  الدستورية 
التي منحها هذا القانون ملكتب املساعدة 
األبحاث  إجــراء  قبيل  من  االجتماعية، 
أو  الــوســاطــة  ومــمــارســة  االجتماعية 
الصلح، والقيام بزيارات تفقدية ألماكن 
اإليداع، وتتبع تنفيذ العقوبات، ثم تتبع 
وضعية ضحايا الجرائم، حيث اعتبرت 
املحكمة أن مباشرة هذه االختصاصات 
في  تدخال  يعد  قضائي،  إشــراف  دون 
حصرا  املوكولة  القضائية  املمارسات 

للسلطة  القضائية.

الق�ساء الد�ستوري يلقن جمل�س النواب الدرو�س القانونية

مقت�سيات التنظيم الق�سائي املخالفة للد�ستور
»اإخوان« بن كريان 

يف�سحون بع�سهم 

يف ر�سالة للعثماين

موؤ�سرات اأزمة جديدة بني املحامني 
ووزارة العدل

هكذا �ساع فقراء املغرب بني »البام« واالأحرار واالحتاد اال�سرتاكي

● الرباط. األسبوع
مطلعة  جد  مصادر  من  »األسبوع«  علمت 
أزمة جديدة  أن  من حزب األصالة واملعاصرة، 
تفجرت في صفوف »الجرار« طيلة األسبوعني 
في  الحزب  ميزانية  حقيقة  بسبب  املاضيني، 
مبطنة،  اتهامات  أن  ذلــك  ــرة،  امل هــذه  السابق 
بترك  املحارشي  العربي  القيادي  عن  صــادرة 
ونصف  ماليير   4 مليزانية  العماري  إلياس 
سنتيم في صندوق الحزب سنة 2016، قبل أن 
يرحل، وهي موجودة في خزينة الحزب، غير 
أنه لم يعرف مصيرها إلى اليوم، هذا االتهام 
فجر غضب القيادي املكلف)..(، الذي قاطع باقي 
هاتفه  وأغلق  باريس  إلى  االجتماعات وسافر 
النقال في وجه جميع قياديي وقياديات الحزب.

وقال املصدر ذاته، أن لجنة خماسية التركيبة، 
بنشماس،  حكيم  العام  األمــني  من  كال  تضم 
املجلس  ورئيسة  اخشيشن،  أحمد  ونائبه 

الوطني فاطمة الزهراء املنصوري، والقياديني 
تكلفت  بنسعيد،  واملهدي  وهبي  اللطيف  عبد 
باريس  رحلة  من  عودته  فور  الحموتي  بلقاء 
لتهدئة  به  والتقت  املاضي،  األسبوع  نهاية 
مستقبل  على  والتركيز  »واالنتباه   األجــواء 

الجرار عوض هذه التفاهات«.

ع�سو يف »البام« يرحل اإىل باري�س بعد ا�ستجوابه

 عن م�سري ماليري احلزب

هل يعلم ال�سي التهامي الغريف 

ما يقع يف ESCA؟

الغرفي

املحارشي

● الرباط. األسبوع

سقوط  بداية  تكون  أن  كثيرون  توقع 
فاز  التي  الكبرى  البلديات  تسيير  قالع 
بها »إخوان« عبد اإلله بن كيران بكل من 
ومراكش،  وفاس  والرباط  البيضاء  الدار 
وغيرها من املدن الكبرى، من مدينة أكادير، 
عاصمة سوس، نظرا لعدة مؤشرات عملية 
آخرها  واألخــرى،  الفينة  بني  تظهر  بدأت 
امللف الثقيل الذي وضعه عدد من أعضاء 
العدالة والتنمية أنفسهم فوق مكتب سعد 
األمني  بصفته  بالرباط،  العثماني  الدين 

العام للحزب ورئيس الحكومة.
»فـــمـــاذا يــقــع بــني عــنــاصــر الــعــدالــة 
وصلت  وهــل  أكــاديــر؟  بمدينة  والتنمية 
ــة الــشــك والــطــعــن مــن الــخــلــف حد  درجـ
من  بالرباط  للحزب  العام  األمني  مراسلة 
أجل  من  الحزب  في  اإلخوان  نفس   طرف 
طرحت  وغيرها  األسئلة  هذه  التدخل؟«.. 
مسبوقة  وغير  ساخنة  رسالة  بمناسبة 
أحالها ثمانية أعضاء قياديني في العدالة 
لرئيس  نواب  ومنهم  بأكادير،  والتنمية 
بلدية أكادير وشركاء في التسيير ينتمون 
وزميلهم  رئيسهم  ضد  والتنمية  للعدالة 

في الحزب، صالح املالوكي.
تاريخ  في  مسبوقة  الغير  الرسالة  هذه 
للبلديات  والتنمية  العدالة  حزب  تدبير 
»أخاهم«  يتهمون من خاللها  والوزارات، 
املدينة،  فــي  التسيير  بسوء  املــالــوكــي، 
منها  امللفات)..(،  بعض  في  وبالتالعب 
متر   1400 حوالي  يبلغ  طريق  »اقتطاع 
مربع من بقعة دون سند قانوني ومنحها 
 88 ألحد أعيان املدينة، ثم تفويت حوالي 
استشارة  دون  عمومية  ملؤسسة  هكتارا 
عن  ناهيك  الجماعي،  املجلس  أعــضــاء 
التسيير  في  املستشارين  دور  تهميش 
والبطء في إنجاز وتتبع مشاريع الجماعة 
اتهامات  في  املشاريع«  جــودة  وضعف 
ساخنة لم تأت من وزارة الداخلية بصفتها 
»اإلخوان«  مــن  ولكن  الــوصــي،  القطاع 

نفسهم. 
العدالة  أعضاء  فجره  الذي  امللف  هذا 
مدخال  يكون  قــد  أكــاديــر،  فــي  والتنمية 
مجال  تخص  أخــرى  ملفات  عن  للكشف 
قد  والــذي  بأكادير،  الجماعي  التسيير 
ومنها  املجلس،  هذا  سقوط  عنوان  يكون 
للرئيس  تــوقــيــعــات  ــر  ــزوي ت عــن  حــديــث 
الحالي،  الرئيس  من  مقربني  من  السابق 
كالبريد  اإلدارية  للمرافق  مكاتب  وتحويل 
مثال، إلى محالت للتجارة في سوق الحد، 
فهل  اليوم،  العالقة  امللفات  من  وغيرها 
تحقق الداخلية في اتهامات »إخوان« بن 

كيران لبعضهم البعض؟
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ماذا تبقى 

للفل�سطينيني؟

بينما تبدو اململكة السعودية وإسرائيل وإدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب، 
منهمكة في إعداد الترتيبات ملا يسمى »صفقة القرن«، تنتقل القضية الفلسطينية 
إلى مستوى املأساة التراجيدية، ولن يكون لإلعالن عن هذه الصفقة أي وقع مزلزل، 
ألن الفلسطينيني يدركون أنها لن تمنح لهم دولة مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، 
قد  الفلسطينية  الدولة  حلم  بأن  نؤمن  جعلنا  ستحاول  اإلسرائيلية  فالحكومة 
طوي، بل إن املطلوب من كل دول العالم، هو القبول بهذا »االنتصار اإلسرائيلي« 
نهائيا. انتهى  قد  العربي-اإلسرائيلي  النزاع  وأن  به  التسليم  يجب  واقع   كأمر 
مات  أوسلو«،  »اتفاقية  إطار  في  وفلسطني(  )إسرائيل  الدولتني  حل  إن 
فقد  الالعودة،  نقطة  املستوطنات  حجم  تجاوز  بعد  خاصة  صالحيته،  وانتهت 
130 مستوطنة  من  أكثر  على  موزعني  إسرائيلي  ألف  سكانها 600  تجاوز عدد 
الوطنية  السلطة  أما  املحتلتني،  القدس  ومدينة  الغربية  الضفة  أنحاء  في 
االستيالء  بهذا  القبول  على  طويلة،  مدة  منذ  نفسها  عودت  فقد  الفلسطينية، 
ضاعت،  قد  بدورها  القدس  مدينة  بأن  الجزم  يمكن  واليوم  أراضيها،  على 
يجب  القدس  أن  اإلعالن  عن  يكفون  ال  اإلسرائيليني  السياسيني  من  والعديد 
لوحدها. اإلسرائيلية  السيادة  وتحت  إلسرائيل،  عاصمة  األبد  إلى  تبقى   أن 
يمكنها  ال  ذاته،  الوقت  وفي  الوضع،  هذا  قبول  الفلسطينية  للسلطة  يمكن  ال 
الفساد  سبب  هو  وهذا  الدولية،  املساعدات  على  العتمادها  نظرا  منه،  التخلص 
وتأسيس ثقافة الريع وسط املسؤولني، فإذا كانت هناك لحظة معينة لكي تستغلها 
تلك  كانت  املطلقة،  اإلسرائيلية  الهيمنة  ردا على  نفسها  لحل  الفلسطينية  السلطة 
والجزائرية،  الفيتنامية  التحرير  حركات  وعكس  عرفات،  ياسر  وفاة  تلت  التي 
على  وال  املقاومة  على  قادر  هو  ال  ضعيف،  ككيان  االستمرار  في  أوغلت  فقد 
التي  املتعثرة  الفلسطينية  فرضية الدولة  هذا، فحتى  كل  ونتيجة  االنسحاب، 
الظروف. هذه  في  ممكنة  تعد  لم  األخيرة،  العقود  فيها خالل  تفكر  إسرائيل   كانت 
على  الحفاظ  على  يصر  القرن«،  »صفقة  وراء  يقف  الذي  اإلقليمي  التحالف  إن 
الصيغة الخيالية املتمثلة في »حل إقامة الدولتني«، بالنسبة إلسرائيل، فهي خدعة 
تروم إخفاء استمرار االحتالل، أما بالنسبة لألنظمة العربية، فهي صفقة تسعى من 

ورائها إلى إدامة عمر االستبداد والسلطوية في بلدانها.
اإليديولوجية  املشاريع  العربية عن خطاب  املجتمعات  العربي  الربيع  أبعد  لقد 
واالنقسامات اإلقليمية القديمة، وقد كان محور االنتفاضات، املظالم املحلية والصراعات 
الداخلية، وها هي اآلن هذه األنظمة االستبدادية تتسابق نحو جثة القضية الفلسطينية 
 طامعة في إرضاء إسرائيل، وكسب عطف الغرب، ليصمت على ممارساتها القمعية.
العربية  وهناك  والغاز،  األمن  مجاالت  في  إسرائيل  مع  تتعاون  التي  مصر  هناك 
الحتواء  مسعاها  في  أيضا  إسرائيل  جهتها مع  من  تتعاون  التي  السعودية 
التمدد اإليراني في دول الجوار )والسعودية هي الراعية الرسمية آلخر املبادرات 
للفلسطينيني،  منقذ  من  كان  إذا  وعليه،  إسرائيل(،  مع  السالم  أجل  من  العربية 
املستنير،  االستبداد  يافطة  تحت  وهكذا،  عربية،  حكومة  يد  على  يحدث  فلن 
نطاق  خارج  الفلسطينية  القضية  تظل  أن  هو  العربية  األنظمة  تتمناه  ما  كل 
 االنشغاالت الشعبية. هذا الوضع قابل للتغيير في أي لحظة ألسباب متعددة وهي:
االستبدادية  األنظمة  آخر، ألن  عربي  ربيع  حتما  هناك  سيكون  أوال:   –
ستنفجر  الشعبي، وعندما  واالستياء  الغضب  بذور  مازالت  تزرع 
هذه  الشعبية  الحركات  ستستخدم  مجددا،  االجتماعية  االضطرابات 
الحاكمة. األنظمة  مع  الحسابات  لتصفية  الفلسطينية  القضية   املرة 
– ثانيا: ألن حركة التضامن مع الفلسطينيني تتقوى في العالم كله، وينخرط فيها 
ترى  التي  األخيرة  هذه  إفريقيا،  جنوب  الدعم  هذا  وتتزعم  العاملي،  العام  الرأي 
العنصري  امليز  نظام  ضد  األخالقي  لنضالها  انعكاسا  الفلسطيني  النضال  في 

)األبرتهايد(.
– وأخيرا: لن يتخلى الفلسطينيون نهائيا عن مبدإ املقاومة، فمنذ شهر مارس 
الكبرى«  العودة  »مسيرة  الفلسطينيون من قطاع غزة في تنظيم  انخرط   ،2018
 250 زهاء  مقتل  حصيلته  كانت  الذي  اإلسرائيلي،  العنف  ويؤدي  أسبوعيا، 
صفوف  في  الغضب  مشاعر  تأجيج  إلى  الفلسطينيني،  من   18000 وجرح  فردا 

الفلسطينيني الذين يعيشون تحت االحتالل.
ما  وإذا  والسلمي،  النهائي  الحل  قبل  شاقا،  سيكون  األمام  إلى  الطريق  إن 
يجب  املرة  فهذه  سلمي،  حل  أجل  من  دبلوماسية  مجهودات  أخرى  مرة  حضرت 
فقدت مصداقيتها،  ألنها  األمريكية كوسيط حصري،  املتحدة  الواليات  إشراك  عدم 
تجاوز  يمكنها  ال  العربية،  الدول  بعض  مع  لعالقاتها  إسرائيل  تطبيع  ورغم 
من  الوطنية  وحركتهم  الفلسطينيني  محو  استحالة  وهو  يتزحزح،  ال  قائم  معطى 
للدولة  بالنسبة  الحال  كما هو  تماما  املستقلة،  الفلسطينية  الدولة  فحلم  الوجود، 
ملتهبة،  ومشاعر  الدماء  سفك  من  كبير  قدر  على  تاريخيا  يقوم  املستقلة،  العبرية 
األكثر  اإلمكانية  هو  تبقى  ما  الظروف،  هذه  وفي  اختفاؤه،  يستحيل  وبالتالي، 
املصير  تقرير  سيدعم  الذي  واحدة،  دولة  في  علماني  ديمقراطي  حل  راديكالية: 
األصعب  الحل  ولكنه  الوحيد،  الحل  إنه  السلمي،  التعايش  ويوفر  للجانبني 
طاقات  استنزف  الذي  القصور  على  التغلب  يستوجب  وتفعيله  ذاته،  الوقت  في 
املجتمع الدولي منذ عقود، كما أنه يتطلب التغلب على الوهم القائل بأن مقايضة 
اإلسرائيلي، كما  االستيطان  لسياسة  الكارثية  األثار  ملحو  كاف  األراضي  بعض 
األساطير  بني  يوفق  أن  يجب  القومية،  ثنائية  الدولة  مفهوم  على  القائم  الحل  أن 
طويلة. زمنية  ملدة  اآلخر  والتي  ألغت  والفلسطينيني  اإلسرائيليني  لدى  املؤسسة 
رهينة  غير  براغماتية  أمريكية  خارجية  سياسة  أيضا  يتطلب  الحل،  هذا  إن 
فلسطني،  بشأن  األوروبي  القرار  واستقاللية  اإلسرائيلية،  واملطالب  باالمتيازات 

يكون أكثر شجاعة وأقل تبعية عمياء لواشنطن. 
ربما  فهو  اليوم،  أما  مستحيل،  حلم  عن  عبارة  الحل  هذا  كان  عقود،  منذ 
للفلسطينيني  يبقى  األخير  كل هذا، فالقرار  السالم، ورغم  األخيرة إلحالل  الفرصة 

واإلسرائيليني واألجيال املقبلة.

* باحث مغربي من جامعة هارفارد

● الرباط. األسبوع
إلى  أوجـــار  الــعــدل محمد  ــر  وزي قدمه  قــانــون جديد  ــاد  أع
الحقيقية  املهزلة  الواجهة،  إلى  املاضي،  اإلثنني  يوم  البرملان، 
الوضعية الجد مزرية التي يعيشها قطاع الطب الشرعي اليوم، 
الحوادث  بقوة في  الشرعي تظل خبرته مطلوبة  الطبيب  ألن 
والكوارث، فهو الذي يقوم بتشريح وفحص جثث املوتى ملعرفة 

أسباب الوفاة؟
املعاناة  ــم  رغ ــه  أن ــر،  ــوزي ال ــر، يكشف  األمـ فــي  والــغــريــب 
الجثث،  بتشريح  املحيطة  الشاقة  العمل  وظروف  واملصاعب 
فإن التعويضات املرصودة لهذه املهنة، تبقى جد هزيلة، حيث 
كشف أوجار أمام نواب األمة، أن أطباء التشريح يتقاضون على 
تشريح كل جثة، مبلغا ماليا ال يتجاوز 100 درهم، هذا املبلغ 
معروف وسط أصحاب االختصاص بأنه يقل بكثير عن تعويض 
تشريح أو تقطيع »سقيطة« كبش عند جزار الحي في أيام عيد 

األضحى حيث يصل التعويض 150 درهما على أقل تقدير.

وفي ظل الوضع املزري الذي يشتغل فيه الطبيب الشرعي من 
جهة، ومن جهة أخرى بسبب قلة عددهم في املغرب برمته، كشف 

وزير العدل عن العدد الصادم الذي ال 
يتعدى 13 طبيبا شرعيا يشتغلون 

الكبرى،  ــدن  املـ بمستشفيات 
تكوين  إلى  أوجــار  يطمح  لذلك 
شرعي  طبيب   1500 حــوالــي 
خالل الخمس سنوات القادمة، 
وضمانات  محترف  بتكوين 

مالية هامة، مما سيرفع من نسبة 
وجودة التقارير التي تلعب دورا 

ضمانات  تعزيز  فــي  مهما 
فهل  ــة،  ــعــادل ال املحاكمة 
جلب  فــي  ــار  أوجـ ينجح 
إلى  الطب  طلبة  اهتمام 

هذا التخصص؟

● الرباط. األسبوع
ــم يــمــر وقـــت طــويــل على  ل
من  لعدد  الــبــالد  ملك  تعيني 
االتحاديني من أنصار الراحل 
مناصب  في  الــزايــدي،  أحمد 
رضا  أحمد  منهم  املسؤولية، 
للمجلس  رئــيــســا  الــشــامــي 
ــصــادي واالجــتــمــاعــي،  ــت االق
االتحادي  كذلك  تعيني  وبعد 
ــر املــقــرب جــدا مــن عبد  اآلخـ
الرحمان اليوسفي ومستشاره 
ــس  إدري سابقا،  االقــتــصــادي 
ملجلس  ــســا  ــي رئ ــراوي  ــ ــك ــ ال
املنافسة، يواصل امللك اختيار 
االتحاديني القدامى الغاضبني 
ليأتي  لشكر،  إدريس  تيار  من 
األستاذ  على  املرة  هذه  الــدور 
املقرب  الجامعي حسن طارق، 
جدا من الراحل أحمد الزايدي، 
طرف  من  بهم  املعجب  وأحــد 
عبد الرحمان اليوسفي، والذي 

للمملكة  سفيرا  تعيينه  تــم 
وهو  تونس،  جمهورية  لــدى 
واملفكر  الــجــامــعــي  األســتــاذ 
املنشغل  االتحادي  الدستوري 
والربيع  الديمقراطية  بسؤال 
العربية  والدساتير  العربي 
تم  حيث  التونسية،  والثورة 
مالئمة  تجربة جد  في  تعيينه 
واألكاديمي،  العلمي  ملساره 
بدولة عزيزة عليه، حيث يلبي 

والفكرية  العلمية  دعــواتــهــا 
ألزيد من أربع مرات في السنة.
روح  تكون  التعيني،  وبهذا 
األمل قد انبعثت من جديد في 
االتحاديني القدامى الغاضبني 
التي  الحالية  الوضعية  مــن 
االشتراكي  االتــحــاد  يعيشها 
األمل  وهو  الشعبية،  للقوات 
جديد  من  الجسر  يحيي  الذي 
بني القصر امللكي واالتحاديني 

القدامى، الذين كانوا يعتقدون 
أحمد  نهاية  مــع  بنهايتهم 
الزايدي، خصم لشكر، وأحيى 
النفوس كذلك في عودة األمل 
وانتعاشته  بنبركة،  لحزب 
لشكر  أدخله  بعدما  جديد  من 

مرحلة املوت السريري.
وكانت »األسبوع« قد نبهت 
حثيثة  جهود  إلــى  شهر  قبل 
ملحاولة إحياء حزب »الوردة« 
بحسب عــدة مــؤشــرات، منها 
ــيــوســفــي لــواجــهــة  عــــودة ال
بوجدة  الدبلوماسية  األنشطة 
رغم ظروفه الصحية الصعبة، 
وأيضا اللقاء الذي جمع مئات 
بمدينة  القدامى  االتحاديني 
التعيينات  وكذلك  املحمدية، 
األخـــيـــرة لــالتــحــاديــني في 
أن  قبل  املسؤولية،  مناصب 
تعيني  على  البالد  ملك  يقدم 
جديدا  سفيرا  ــارق  طـ حسن 

للمغرب بتونس.

اأن�سار الزايدي يرتبع�ن على م�اقع امل�س�ؤولية

 با�سم االحتاد اال�سرتاكي

150 طبيبا شرعيا فقط في المغرب

ت�سريح جثة م�اطن مغربي اأرخ�ص من ت�سريح اأ�سحية العيد

● الرباط. األسبوع
من  »األسبوع«  عــلــمــت 
مطلع،  جــد  برملاني  مصدر 
عــاش  الــنــواب  مجلس  أن 
يومي  طيلة  كبيرا  استنفارا 
األربعاء والخميس املاضيني، 
اإلطــار  قانون  بسبب  ــك  وذل
الحبيب  عقد  حيث  للتعليم، 
مع  مطولة  لــقــاءات  املالكي 
رؤســـاء الــفــرق، ومــع نوابه 
ومــع  املــجــلــس،  مكتب  ــي  ف
في  وبقي  اللجان،  رؤســـاء 
الحكومة،  مع  دائــم  اتصال 
التربية  ــر  ــ وزي وبــخــاصــة 
الوطنية، أمزازي، رفقة كاتبه 
في التكوين املهني والتعليم 

العالي.
أن  ذاته،  املصدر  وأوضح 
ــالل هذه  ــرص خ املــالــكــي ح
ليلة  تمت  التي  الــلــقــاءات، 
وضع التعديالت على قانون 
الجمعة  »منتصف  التعليم 
على  أجل«،  كآخر  املاضية 
ــخــالف الـــذي كــان  حــســم ال

ــني الـــفـــرق  ــ بـ
والــحــكــومــة 
حــــــــــــول 

قضيتني 
كــبــيــرتــني 
لغة  هما: 
التدريس، 

ــل  ــويـ ــمـ وتـ
ــم  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ

الــعــمــومــي، في 
لربح  مــنــه  مــحــاولــة 

تعرض  قــانــون  أعقد  رهــان 
لألخذ والرد منذ سنة 2013 
بسبب تعاقب عدة وزراء في 

التعليم.
في  املالكي  نجح  وهــكــذا 
حوله  متفق  تعديل  وضــع 
هاتني  في  الفرق  جميع  بني 
النقطتني، بينما الباقي، فلكل 
فريق حرية وضع تعديالته، 
هذه  طيلة  حـــاول  ــه  أن كما 
ــاءات، تــذكــيــر رؤســـاء  ــق ــل ال
القانون  هــذا  بكون  الــفــرق 
قانون  هو  بل  عــاديــا،  ليس 

ــر  إطــــــــــار م
بــاملــجــلــس 
ــوزاري  الـ
وحــظــي 
بموافقة 
مـــــلـــــك 
الـــبـــالد، 
وأنـــــــــــه 
يـــــــجـــــــب 
ــحــظــى  ي أن 
الجميع،  بموافقة 
من  مناقشته  بــدأت  أنه  كما 
وليس  الفرق  رؤســاء  طــرف 
أعـــضـــاء لــجــنــة الــتــعــلــيــم، 
قيمة  إعطائه  محاولة  فــي 

مختلفة.
ــطــاع رئــيــس  ــذا اســت ــك ه
يحل  أن  الـــنـــواب  مــجــلــس 
التعليم،  مجانية  إشكالية 
من خالل االتفاق على تعديل 
البرملانية  الفرق  بني  واحــد 
بالحرف  وينص  والحكومة، 
الــدولــة  »تضمن  أنـــه  على 
بجميع  التعليم  مجانية 

تصريح  وهـــو  أسالكه«، 
واضح وجاء عكس األسلوب 
الذي ورد في املشروع، وهو 
مجهودها  الدولة  »تواصل 
املالية  املـــوارد  تعبئة  فــي 
يكون  وبالتالي،  للتعليم«، 
باقي  رفقة  املالكي  تعديل 
الـــرؤســـاء واضــحــا، وهــو 

مجانية التعليم العمومي. 
ــة لــغــة  ــضــي ــي ق ــ ــا ف ــ أمـ
التدريس، فقد نجح املالكي 
تعديل  ــي ضــمــان  ف ــك  كــذل
موحد قبل به الجميع، يؤكد 
فرض  الدولة  »تضمن  أنــه 
اللغة العربية في التدريس، 
الالئقة،  مكانتها  وإعطائها 
األمازيغية  اللغة  وكــذلــك 
دستورية«  لغة  بصفتها 
ــع الــســمــاح بــإمــكــانــيــة  مـ
العلمية  تعليم بعض املواد 
بــالــلــغــات األجــنــبــيــة، فهل 
ينجح املالكي في تمرير ما 
والوفا  كيران  بن  عنه  عجز 

في السابق؟

محاولة إلغاء مجانية التعليم العمومي متواصلة

ك�الي�ص اأط�ل ي�مني يف حياة املالكي على راأ�ص جمل�ص الن�اب

الحبيب املالكي

موالي ه�شام العلوي

أوجار



s كواليس األخبار

● المرسى. األسبوع
الحاصل  الفائض  نسبة  ارتفعت 
في دورة فبراير العادية لبلدية املرسى 
وهو  درهــم،  مليون   45 إلــى   24 من 
املــوســاوي، رئيس  بدر  ما كشف عنه 
البلدية، والذي أكد على برمجة الفائض 
التحتية  البنيات  تعزيز  مشاريع  في 
والصحية  االجتماعية  والــخــدمــات 
والبيئية والثقافية للسكان، معتمدا في 
ذلك على رؤية واستراتيجية الجماعة، 
كما شدد على الرفع من املوارد املالية 
والتي تتمثل في تحسني املداخيل أوال، 
وثانيا عن طريق الشراكات، أما فيما 
يخص الشراكات واالتفاقيات، فقد تم 
الجماعات  مديرية  مع  شراكات  عقد 
وكالة  ومع  الداخلية،  بــوزارة  املحلية 
جهة  ومع  الجنوبية،  األقاليم  تنمية 
قــدرت  ــحــمــراء،  ال الساقية  الــعــيــون 
ميزانيتها بـ 120 مليون درهم، وقد تم 

تخصيص هذه املوارد املالية املهمة في 
مجموعة من املشاريع التنموية التي 

تهم املواطن.
وتعرف املرسى، أكبر مدينة بإقليم 
متسارعا  ديمغرافيا  نموا  العيون، 
بفضل الدينامية التي يمنحها ميناء 
املرسى، وفي الجانب املتعلق بالبنية 

التحتية، تم تجهيز 51 ألف متر مربع 
درهــم،  ماليني   10 بمبلغ  باألرصفة 
وبشراكة مع الجهة، تم تبليط وتعبيد 
50 متر مربع، فضال عن تجهيز وبناء 
والساحات  النافورات  من  مجموعة 
واإلنـــارة  الــطــرق  جنبات  وتشجير 

العمومية.
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�سفري اإ�سبانيا يف اجلزائر يغازل البولي�ساريو وينوه باجلزائر

برجمة فائ�ض بلدية املر�سى لبناء م�ساريع جديدة

● األسبوع
للسفير  اإلعــالمــيــة  ــخــرجــة  ال
فيرناندو  بــالــجــزائــر،  اإلســبــانــي 
ــي خالف  ــت وال مــؤخــرا،  مــــوران، 
وجــود  وأكــد  الــحــيــاد،  مبدأ  فيها 
»تطابق تام« في مواقف بالده مع 
الجزائر في القضيتني الصحراوية 
الــدور  إلــى  مشيرا  والفلسطينية، 
الذي تقوم به الجزائر في منطقتي 
املغرب العربي والساحل، قد تكون 
السفير  ســوى  تهم  وال  منعزلة، 
البرملان  رئيس  مع  لقاء  عقد  الذي 
حسب  بوشارب،  معاذ  الجزائري، 
حيث  للمجلس،  بيان  به  ــاد  أف ما 
الرئيس  بـ»حكمة«  ــوران  م أشــاد 
بوتفليقة،  العزيز  عبد  الجزائري، 
والــســالم  االســتــقــرار  تحقيق  فــي 
والــتــســامــح، مــؤكــدا حــرصــه على 
وبحث  البرملانية  العالقات  دعــم 

املتاحة  والــوســائــل  اإلمــكــانــيــات 
تــقــديــرهــا وتــعــزيــزهــا بصفة  ــي  ف
تعزز  مــا  بعد  السيما  مشتركة، 
مجموعة  تأسيس  بإعادة  برملانيا 
»تــســاهــم  أن  يــنــتــظــر  ــة  ــداقـ صـ
اإليجابي  الــدفــع  فــي  فاعل  بشكل 

القضايا  حـــول  ــتــعــاون  ال ملــســار 
املــغــرب(. ضــد  )أي   املشتركة«، 
ــاءت زيـــارة  ــر، جـ وفـــي ســيــاق آخـ
في  للمغرب  اإلســبــانــي  الــعــاهــل 
ملكي  تجمع  التي  العالقات  إطــار 
البلدين، ليعيد الثقة بني الدولتني، 

السفير  تــصــريــح  جــعــل  مــا  وهـــو 
اإلسباني بالجزائر، ظرفيا وخارجا 
وزير  تصريح  وعــزز  السياق،  عن 
داخلية إسبانيا العالقات التقليدية 
إفريقيا  بوابة  املغرب  الجارين  بني 

وإسبانيا بوابة أوروبا.
ــن الــســفــيــر  ــم ــه، ث ــت ــه ومــــن ج
اململكة  اختيار  بالرباط،  اإلسباني 
اإلســبــانــيــة ضــيــف شـــرف رسمي 
وهو  للكتاب،  الــدولــي  باملعرض 
بمكونات  بالتعريف  سمح  اختيار 
من  تصدره  وما  اإلسبانية  الثقافة 
كتب ومؤلفات، وما تتوفر عليه من 
دور للنشر عاملية وفضاءات ثقافية 
وعلمية وفكرية عززت من الحضور 
القوي للمملكة اإليبيرية في املشهد 

الثقافي واألدبي. 

عك�س العالقات الر�سمية
اختفاء �سحراوي 

يحرج قيادة 
البولي�ساريو

● عبد اهلل جداد. األسبوع
الصحراوي  عائلة  يمثل  وفــد  التقى 
ــر  ــي ــد األخ ــ ــوم األحـ ــ ــذ ي ــن ــفــي م املــخــت
جبهة  قــيــادة  عــن  بممثلني  بالرابوني، 
بيد  إبراهيم  يتكون من  البوليساريو، 
املكلف  وهــو  بـ»كريكاو«،  امللقب  هلل 
علي  واألمن، ومصطفى محمد  بالتوثيق 
سيد البشير، وزير داخلية البوليساريو، 
ابريكة، مكلف بمهمة  وأحمد سالمة ولد 
لدى الرئاسة، باإلضافة إلى إطار بالكتابة 

الخاصة إبراهيم غالي. 
»كريكاو«  أخبر  اللقاء،  هــذا  خــالل 
سافر  بأنه  املختطف،  عائلة  وفد  أعضاء 
العاصمة  إلى  السابقني  اليومني  خالل 
ــن أجـــل عــقــد لـــقـــاءات مع  ــر، م ــجــزائ ال
تــدارس  بغرض  مسؤولني  جزائريني، 
لها،  وإيجاد مخرج  أحمد  الخليل  قضية 
إال أنه لم يفلح في عقد أي لقاء وعاد بدون 

أن يتلقى جوابا بشأن املوضوع.
في  بريه  أحمد  املختفي  ابن  وكشف 
مسار  عن  األمر،  يعنيهم  من  إلى  رسالة 
الحملة املنظمة للكشف عن حقيقة اختفاء 
»كلنا  شعار:  لها  اختار  والتي  ــده،  وال
إلى  رسالته  ووجه  بريه«  أحمد  الخليل 
من سماهم بـ»الناس الذين قد ال يعجبهم 
والقبيلة«، وأضاف:  األسرة  به  تقوم  ما 
»إننا نقر أن لكل إنسان الحق في التفكير 
هذه  تنتهي  أن  شريطة  الحر،  والتعبير 
وعدم  اآلخرين  حرية  بداية  عند  الحرية 
تنصيبهم  أو  آرائهم  مصادرة  محاولة 
بهذه  ونقوم  علينا،  أوصــيــاء  ألنفسهم 
الحملة من الباب والجانب اإلنساني، وال 
عالقة لها بالسياسة، فليس ذنبنا كما أنه 
ال يهمنا ما دمنا ندافع عن حق إنساني 
عــقــالنــيــة نحرص  وبــطــريــقــة  ــشــروع  م
والبعد  األخالقي  البعد  على  فيها  دوما 
يعجب  لم  الذي  الشيء  وهو  اإلنساني، 
البعض ممن قد تكون لهم أيادي في إخفاء 
أو اختفاء الخليل أحمد بريه، ولذلك بدأ 
املوضوع يزعجهم ويقلقهم، والبد لهم من 
يرون  التي  الشعلة،  هذه  إخماد  محاولة 
القضية  هذه  لهيب  يصل  قد  نــارا  فيها 
 وقضايا أخرى لم يتم النبش فيها بعد«.
ووجه ولد املختفي رسالته إلى الشريحة 
بشكل  يتبعون  الذين  الناس  من  الثانية 
علينا  و»ما  عليهم،  يملى  ما  كل  أعمى 
وإبــداء  الحملة  هذه  مواصلة  هو  فعله، 
بسيط  بشكل  السليمة  نظرنا  وجهات 
بالقول  أكثر،  تبسيطه  ومحاولة  جــدا، 
إننا فقط نريد تطبيق العدالة اإللهية ثم 
العدالة اإلنسانية لهذا الرجل، فإن كان له 
شيئا من الحقوق فليكن له ونحن نطالب 
كان  وإن  العدالة،  هي  وهذه  له  بإعطائه 
عليه شيء من األخطاء فليكن عليه، فقط 
ونزيهة  عادلة  ملحاكمة  تقديمه  عليهم 
وحينها  الجرم  عليه  وليثبت  وعلنية، 
كان  الذي  الرجل  تكلمنا،  إن  فليلومونا 
يشغل منصبا هاما في الرئاسة، واختفى 
فجأة، نريد أن نعرف أين هو؟ وماذا فعل 
أبسط  من  وحرمانه  اختطافه  يتم  حتى 
اآلن  هو  أم  حيا  ــزال  الي وهــل  الحقوق؟ 
أسئلة مشروعة  هذه  األمــوات؟  عداد  في 
في  هــو  ملــن  جـــدا،  وإجــابــاتــهــا بسيطة 
السلطة، كما أنه من حقنا معرفة هذا كله، 

وهو سبب إطالق حملتنا«.

 حمدي ولد الر�سيد 
يهزم املعار�سة يف العيون

● العيون. األسبوع
النقاشات  ــن  م ــم  ــرغ ال عــلــى 
دورة  عرفتها  الــتــي  الطويلة 
فبراير لبلدية العيون واستنفذت 
متواصلة،  ساعات   7 يفوق  ما 
التي  ــارضــة  ــع امل ومــنــاقــشــات 
ــى شــطــريــن، فئة  انــقــســمــت إلـ
العدالة والتنمية معارضة لـ 12 
ومنتخبي   ،13 أصل  من  نقطة 
كذلك  انقسموا  الذين  األحـــرار 
ــعــارضــة  ــني امل ــني، بـ ــت ــئ ــى ف ــ إل
والتحفظ والقبول، وهو ما أثاره 
املستشار التجمعي داهي محمد، 
للصناعة  الــجــهــوي  املـــنـــدوب 
نقاشا  خلق  ــذي  الـ التقليدية 
تعي  مواطنة  ملعارضة  جديدا 
أزعج  ما  املواطن، وهو  مصلحة 
خديجة  الجماعية  املستشارة 
التي  السابقة  النائبة  أبالضي، 
في  حليفها  أثـــاره  مــا  رفــضــت 
معارضة البلدية، على الرغم من 
الرشيد  ولد  قام حمدي  ذلك،  كل 
بعد  األعــمــال،  جــدول  بتصريف 
فتح النقاش وتوضيح وتبسيط 
مختلف املشاريع املبرمجة التي 
الجماعي  املجلس  عليها  صادق 
ملــديــنــة الــعــيــون خـــالل دورتـــه 
 ،2019 فبراير  لشهر  العادية 
برمجة  مشروع  على  باألغلبية 
 2018 برسم  امليزانية  فائض 
والذي يقدر بـ 76 مليون درهم، 
وهو مبلغ لم يسبق للجماعة أن 

حققته منذ إنشائها.
أحمد  أكد  السياق،  هذا  وفي 
ــدوم  ــي ــاره ق ــب ــت ــاع لــخــريــف، ب
الفائض  هـــذا  أن  املنتخبني، 
في  املساهمة  مــشــروع  سيهم 
للباعة  تجريبي  ســوق  إنــجــاز 
حدود  في  املدينة  في  املتجولني 
أول  وسيكون  درهم،  مليون   30
مغطى  نموذجي  ســوق  وأكــبــر 
هــكــتــارات،   10 مــســاحــة  عــلــى 
التجهيزات،  كافة  ويتوفرعلى 
والية  مع  بشراكة  تنفيذه  سيتم 
الحمراء،  الساقية  العيون  جهة 
واقـــتـــنـــاء أراضــــــي، وتــهــيــئــة 
واملساهمة  العمومية،  الساحات 
ــار  إط ــي  ف أوراش  ــجــاز  إن ــي  ف
التأهيل الحضري، باإلضافة إلى 

اقتناء معدات جديدة.

افتقد أخونا السيد خليل 
الــهــاشــمــي، مــديــر وكــالــة 
لألنباء،  الــعــربــي  املــغــرب 
أخــــــاه املــــرحــــوم جـــالل 
الهاشمي إدريسي، عن سن 
معاناة  بعد  سنة،  الستني 

قصيرة مع املرض.
الــراحــل قد قضى  وكــان 
بمجموعة  املهنية  حياته 
عنه  وعـــــرف  »أونــــــــا«، 
االلتزام واالنضباط املهني.
املصاب  هــذا  إثــر  وعلى 
»األسبوع«  تتقدم  األليم، 
شقيقه  إلى  التعازي  بأحر 

إدريسي،  الهاشمي  خليل 
وجميع أفراد أسرته.

ــا إلــيــه  ــ ــا لــلـــــه وإنـ ــ إن
راجعون.

تعزية لل�سيد خليل الها�سمي

اجلمعية املغربية حلقوق 
الإن�سان متتد يف اجلنوب

● طانطان. األسبوع
أكيليد،  حمودي  الحقوقي  الناشط  انتخب 
الغربي  الجنوب  الجهوي  للمجلس  رئيسا 
املنعقد  اإلنسان،  لحقوق  املغربية  للجمعية 
عزيز  إشراف  تحت  طانطان،  بمدينة  مؤخرا 
وتمت  للجمعية،  املركزي  املكتب  عضو  غالي 
السمارة،  فرع  عنه  غاب  الذي  املؤتمر  خالل 
للمؤتمر  التحضيرية  الــوثــيــقــة  مناقشة 
»نضال  شعار  تحت  للجمعية،   12 الوطني 
لحقوق  الوطني  امليثاق  لتفعيل  وحـــدوي 
والحريات«،  الحقوق  عن  والدفاع  اإلنسان 
على  والــتــأكــيــد  الــعــرضــني  مناقشة  وبــعــد 
أداء الجمعية والتمسك بالخط  أهمية تقوية 
الجهوي،  املجلس  انتخب  لها،  الكفاحي 
الرئيس  إلـــى  ــة  بــاإلضــاف جــهــويــا،  مكتبا 
وسعيد  الكهيا  إبراهيم  أكيليد،  حــمــودي 
عامة،  كاتبة  بناهو  ــراء  وزهـ نائبني،  أبــال 
جرو،  ومحمد  نائبها،  كرنوش  القادر  وعبد 
حني  نائبته، في  بجديد  وعائشة  املال،  أمني 
وهم:  بمهام  مكلفني  انتخاب مستشارين  تم 
حياة  هــدي،  الــهــادي  عبد  أشــعــود،  الحسن 
بنان،  سمية  القيس،  امــرؤ  امباركة  أزيــرك، 
ونــور  الشليح  إبراهيم  السباعي،  سيدي 

الدين توزيط.

● الداخلة. األسبوع
التجمع  حــزب  رئيس  أخنوش،  عزيز  يحل  أن  املرتقب  من 
والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  ووزيــر  لألحرار  الوطني 
الحزب  قيادات  يضم  هام  وفد  رفقة  والغابات،  واملياه  القروية 

املركزية، بمدينة الداخلة، يوم السبت 23 فبراير الجاري.
منتسبي  ولقاء  التواصل  سياق  في  الزيارة،  هذه  وتندرج 
الحزب  بتوجهات  وإحــاطــتــهــم  ــألحــرار  ل الــوطــنــي  التجمع 
اإلشــراف  وكــذا  املغربية،  السياسية  الساحة  ومستجدات 
واملشاركة بمنتدى جهوي تواصلي تنظمه منسقية الحزب لجهة 
الجديد  التنموي  »النموذج  الذهب تحت عنوان  الداخلة وادي 

من أجل مغرب قوي ومتضامن«.

اأخنو�ض يروج للنموذج التنموي بالداخلة
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أسر مصدر حزبي لـ»األسبوع«، أن فرع حزب 
فرع  انطالق  عرقلة  حاول  باريس،  في  األحرار 
لكن  ليون،  حزب األصالة واملعاصرة في مدينة 
لذلك،  تعبيره،  حسب  سقطت،  املناورات  جميع 
تعددت األسماء إلنجاح لقاء »البام« مع مغاربة 
عضو  جانب  إلى  حضره  وقد  بفرنسا،  العالم 
املكتب الفيدرالي، محمد زيتوني، كل من حمزة 
وكريم  بوحو  وحسني  البداوي  وأحمد  شاوي 

العراقي وعبد العزيز الدحسي.
أن  املجتمعون  رأى  العشاء،  هامش  وعلى 
أي  وأن  »البام«،  عبر  إال  الريف  لقضية  حل  ال 
عفو ملكي على أنصار الزفزافي، سيكون عودة 
بوحو:  حسن  وقال  مكانته،  إلى  للحزب  قوية 
اللجن  مستوى  على  العالم  مغاربة  تمثيل  »إن 

املطالب،  كل  شك  وال  سيدعم  الحزب،  وهياكل 
وعلى رأسها مطالب الريف، وغيره من األقاليم«.
وحسب املصدر، فإن بعض أنصار الزفزافي، 
يدعمون  بروكسيل،  مظاهرة  في  واملشاركني 
تزامن مع حوار  أملانيا، وقد  حوارا مع مغاربة 
معتقلي  مع  االستطالعية  البرملانية  اللجنة 
املسؤولية  أحمجيق  نبيل  وحمل  الريف، 
لألحزاب التي لم تقم بدورها، وهو ما استثمره 
داخل  من  الضغط  أجل  من  العالم  مغاربة 
معه،  ومن  الزفزافي  سراح  إلطالق  األحزاب، 
»باميون« في مؤتمرهم يوم  ويرتقب أن يطرح 
13 أبريل بمدينة ليون، تسوية مشاكل االعتقال 
في  االجتماعية  الحراكات  عقب  حدثت  التي 

جرادة، والحسيمة أساسا.

�أن�صار �لزفز�يف يدعمون حو�ر� مع مغاربة �أملانيا 
يف جلنة قبل م�ؤمتر الأ�سالة واملعا�سرة يف فرن�سا

رئي�س رابطة جمال�س ال�سي�خ وال�س�رى يف العامل العربي واإفريقيا 
م�ؤهل لرئا�سة احلك�مة املغربية القادمة

تجمعيو باريس ضد "بام" مدينة ليون

من القاهرة

أكد مصدر إعالمي من القاهرة لـ»األسبوع«، أن جلستني في 
اإلدارة  حول  نقاشا  عرف  بالقاهرة،  العربية  القيادات  مؤتمر 
الضعيفة لإلسالميني لحكومات في املنطقة، لم تستثن القول في 
تعليق بأن رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى واملجالس 
املماثلة في العالم العربي وإفريقيا، حكيم بنشماس، من القادة 
الذين سيزيحون في آخر النقط بشمال إفريقيا تجربة فاشلة، 

وصلت إلدارة الحكومات وهي تتحالف مع التطرف.
أمام  االنتخابية  لهزيمته  استقالته  العماري  إلياس  وقدم 

الحالية،  املغربية  الحكومة  يقود  الذي  والتنمية  العدالة  حزب 
واملعاصرة،  األصالة  حزب  رأس  على  بنشماس  حكيم  وخلفه 

وأمام تراجع التعاطف مع هذه الحساسية، فإن األمني العام 
لـ»البام« مؤهل لقيادة املشهد في 2021، 

في  الثانية  الغرفة  رئيس  يعلق  ولم 
التعليقات،  املغربي على هذه  البرملان 
كثيرة،  داخلية  أوساط  ترشح  فيما 
رجل األعمال عزيز أخنوش لهذه املهمة.

القناص
جون بولتون يوقع على دعم 

موقع املغرب يف البث الإلكرتوين 

اجلوال كما اقرتحته البحرية 

الأمريكية

لـ»األسبوع«،  دبلوماسي  مصدر  أسر 
جون  األمريكي،  القومي  األمن  مستشار  أن 
بولتون، وافق على اقتراح للبحرية األمريكية 
ذي  »أون  مخططها  في  املغرب  موقع  يدعم 
أوريزون” لعام 2019، وقد صادق على حملة 
التدريبات املتوقعة عام 2019، ملنع ما سماه 

املصدر »تطور التأثير الصيني في إفريقيا«.
نصف  بعد  بولتون  جون  موافقة  وجاءت 
إلى  يحتاج  املغرب  أن  رأى  تبويب  من  ساعة 
الجوال،  اإللكتروني  البث  صعيد  على  دعم 

وسيكون مع القوات املسلحة امللكية.
أجندة  اآلن،  إلى  واشنطن  ترسل  ولم 
التداريب املتوقعة إلى اململكة، في انتظار أي 

تعديل آخر يهم شهر أكتوبر 2019.

»بي. بي. جي« الأمريكية تنقل 

م�سروع »املغرب الأخ�سر« اإىل 

اخت�سا�س يف العا�سمة باري�س 

لل�سركات ذات ال��سعيات ال�سعبة

رئي�س احلك�مة الإ�سباين يدعم 

»جاركيل« يف العا�سمة الرباط 

مل�ا�سلة مكتبها مبليلية املحتلة

أخنوش،  عزيز  أن  لـ»األسبوع«،  مطلع  مصدر  أكد 
إلى  العماري  عثمان  وصول  في  مؤثر  بشكل  ساهم 
منصب املدير العام لفرع مجموعة بوسطن االستشارية 
املجموعة  إثر تسليم  البيضاء،  بالدار  بي. جي«  »بي. 
طالب  األخضر«،  لـ»املغرب  ثنائية  استراتيجية  بلورة 
بها امللك املغربي إلدماج املستثمر الصغير في الدورة 

الزراعية وإنتاج طبقة وسطى فالحية.
 40 من  مكتب  في  روبو،  باتريك  العماري  وخلف 
مستشارا و4 شركاء و12 متعاونا من جنسيات مختلفة، 
من أجل العمل مع في القطاع الخاص أو العام، وهو ما 
البرملاني  الفريق  انتقده  الذي  »املغرب األخضر«  جعل 
الفالحة،  وزير  سخط  وأثار  والتنمية  العدالة  لحزب 
تريد  شركة  عند  القرار  خارطة  في  املركزي  املشروع 

إنتاج سياسة بعيدة املدى للفالحة املغربية.
ويرى املصدر، أن وزير الفالحة حدد من خالل أقسام 
األخضر«،  لـ»املغرب  الثانية  االستراتيجية  وزارته، 

ويريد من املجموعة تجويدها وتحسينها واعتمادها.
ويعمل فرع البيضاء بشكل وثيق مع مكتب باريس 
الذي تحول إليه ملف »املغرب األخضر«، ملباشرته من 
»تي. جي. ف تورن« املكلفة داخل املجموعة بالشركات 
في وضعية صعبة لتأهيلها إلى خطط عمل استراتيجية 

على املدى البعيد.

رئيس  أن  لـ»األسبوع«،  دبلوماسي  مصدر  كشف 
الحكومة اإلسباني، توصل بتقرير دقيق حول وضعية 
املقاوالت اإلسبانية في املغرب سيستدعي مناقشة مع 
نظيره املغربي، لكن أحد مستشاريه يرفض هذا الدعم 
املباشر، كما هو األمر مع شركة »جاركيل« للبناء فرع 
املغرب، ومقرها في العاصمة الرباط برأسمال 3 ماليني 
لتوسيع  واألعمال  املال  أوساط  رشحتها  وقد  درهم، 
»ميترو« الرباط وسال، في إطار ما دعته هذه األوساط، 
»كعكة اإلسبان في امليترو والفرنسيني في القطارات«.

وأضاف املصدر، أن مدريد تدعم الشركات التي تفتح 
املحتلني،  الثغرين  وفي  الرباط،  العاصمة  في  مكاتبها 
الحالي،  الوضع  مع  الكامل  للتطبيع  ومليلية،  سبتة 
سانشيز:  بيدرو  اإلسبانية،  الحكومة  رئيس  وصرح 
»أن مثل هذا الدعم، جزء من سياستنا لحماية أراضي 

إسبانيا«.
العاصمة  لتوسيع ميترو  »جاركيل« املرشحة  ولدى 
املغربية، مكتبا بحي أكدال، حي ابن هاجر، فيما مكتبها 

بمليلية في املنطقة 4 املسماة »بطل إسبانيا«.
لدعم  الحكومية  الخطة  أن  دبلوماسيون،  ويرى 
التطبيع مع الوضع القائم في سبتة ومليلية املحتلتني 
عبر الشركات، هو تكتيك يدعمه ألول مرة رئيس حكومة 

إسباني.
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بولتون

الزفزافي

بيدرو  سانشيز

بنشماس

فيت� اأملاين على �سناعة حمركات »�سكاف« 

للطائرات باملغرب
إلى  لـ»األسبوع«،  موثوق  مصدر  أشار 
»سافران«  شركة  على  أملاني  فيتو  وجود 
املوجودة في املغرب، والشريكة في املشروع 
الفرنكو ـ أملاني إلى جانب الشركة األملانية 
»إم. تي. يو« للهندسة الفضائية، من أجل 
تطوير محركات املشروع األملانيـ  الفرنسي 

محرك  إنتاج  بغية  »سكاف«، 
للحرب.

 ،2017 يوليوز  ومنذ 
اعتمد الفرنسيون واألملان 
هذا املشروع الذي حدد 
املحرك  شكل  أخيرا 
أملانيا  فانبرت  الجديد، 

أو  تصنيعه  ملنع 
تصنيع أجزاء منه 

أوروبا،  خارج 
وهو ما فاجأ 
في  مسؤوال 
»سافران« 
عبر عن عدم 
به  ستيعا ا

للقرار األملاني. 
الشركة  »ماتيس«،  احتفلت   ،2016 وفي 
في  و»بوينغ«  »سافران«  لشراكة  املمثلة 
الدار البيضاء، بمرور 15 سنة على تواجدها  
في املغرب، وهي تصنع 140 ألفا من األسالك 
سنويا  لـ»إيرباص« و»بوينغ« و»داسو«.
في  مصنع  »سافران«  ولدى 
املغرب للتجميع   وبالضبط 
أول  وهو  النواصر،  في 
مركبات  لتصنيع  موقع 

موجهة للطيران.
الدفاع  ووافقت وزيرة 
هذا  على  الفرنسية 
نظيرتها  لقاء  في  التحفظ 
فون  أورسوال  األملانية، 
وروده  وتم  ديرليني، 
الصفحة  هامش  في 
الثانية من التقرير 

التقني للزيارة.

حرمان املغرب من مت�ر 
»دقلة ن�ر« اجلزائرية

بقرار رسمي
 وقبل شهر رمضان

وجود  لـ»األسبوع«،  موثوق  مصدر  أكد 
الشهر  هذا  في  موقع  رسمي  جزائري  قرار 
»دقلة  تمور  تصدير  يمنع   ،)2019 فبراير   2(
نور« الجزائرية إلى املغرب، بمحاولة شرائها 
دول جديدة من خالل  في  بالجملة وترويجها 
ورومانيا  فاسو  بوركينا  في  وأيام  معارض 

والهند والكاميرون وأملانيا.
وفي الورقة املوجهة ليوم اإلثنني 18 فبراير 
اليوم  بشأن  فاسو  بوركينا  سفارة  نحو   2019
هذا  أن  الجزائري،  الجانب  كتب  اإلعالمي، 
النوع من التمور، موجه بالكامل إلى الشركاء 
يحاول  محددة،  بدول  الجزائريني  التجاريني 
فبراير  في  جزائريون  تقنيون  عليها  العمل 

أورسوال فون ديرليينالجاري، قبل حلول شهر رمضان املبارك.
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عبد الحميد العونيإعداد:

تأجيل تعديل 
وزاري لخمسة 
أسماء ضمنهم 

بنشعبون

فيما يحاول الحزبان القويان، العدالة والتنمية واألحرار، يف التشكيلة الحكومية الحالية، افتعال معركة سياسية لتأجيل تعديل وزاري قد يعصف 
بخمسة أسماء ىلع األقل، قام مصطفى الرميد بالرد ىلع عزيز أخنوش الذي اتهم مؤخرا الفريق البرملاني لحزب رئيس الحكومة باستهداف 

»املخطط األخضر«، بعدما هدأت قليال معركة املحروقات ومقاطعة أكبر شركة نفطية لرئيس التجمع الوطني لألحرار.
وأنكر حزب وزير املالية »الفوترة اإللكترونية لسلع تجار التقسيط« الذين أضربوا يف عدة مدن، ألنهم يعدلون 35 يف املائة من املنخرطين 

املتوقعين يف األحرار يف 2020، لرغبة أخنوش يف الوصول إلى 100 ألف عضو هذه السنة، بعدما بلغ عدد أعضاء حزبه 96 ألفا متم سنة 2018، 
وشكل لهذا الغرض، فريقا إعالميا كبيرا يقوده خبير بريطاني، فيما تحاصر الدولة األذرع اإلعالمية املساندة لحزب العدالة والتنمية، بمنعها من 

اإلشهار، وهدد رئيس االتحاد العام ملقاوالت املغرب والرئيس السابق لحزب األحرار، صالح الدين مزوار، بقطع اإلعالنات، يف إطار عمل مدروس 
لخالفة األحرار، برئاسة أخنوش، لتشكيلة سعد الدين العثماني الحالية، وأربك تخصيص تقاعد استثنائي لعبد اإلله بن كيران كل األوراق، إذ أنهى 

قانونيا سيناريو عودته إلى األمانة العامة لحزبه، ومن ثم رئاسة الحكومة القادمة، ولم يبق للحزب سوى ورقة مصطفى الرميد أمينا عاما قادما 
لحزب العدالة والتنمية، لاللتفاف ىلع التطورات األخيرة، وال يريد حزب األحرار أي تعديل وزاري قد ينقل حقائب وزارية إلى أسماء تدعم مصطفى 

الرميد، بعد تأكيد دعم بن كيران له مرة أخرى، رغم خالفهما حول امللكية البرملانية، وقد سبق لبن كيران أن رشح الرميد لرئاسة الحكومة الحالية، 
وطالب العثماني بوزارة الدولة لصالح نفس االسم لدعمه يف مواجهة أخنوش.

وبين إضعاف مصطفى الرميد، يف إطار التغييرات األخيرة الطارئة ىلع الوزارة املنتدبة لحقوق اإلنسان ورئاسة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، 
وبين إخراجه من الحكومة يف إطار التعديل الوزاري، ال تزال دوائر القرار لم تحسم أمرها بعد، فيما قال تقرير غربي: »إن األمانة العامة لحزب العدالة 

والتنمية أصبحت محسومة بين العثماني وبن كيران لصالح مصطفى الرميد«.

معركة التجار مع حزب الأحرار تك�صف م�صطفى 

الرميد اأمينا عاما قادما لحزب العدالة والتنمية

 قبل سنتين من إجراء انتخابات 2021، 
تفجرت الحرب بين الحزبين القويين حول 

التجار الصغار، وقد اعتبرها األحرار 
حصيلة مسلسل من اإلجراءات بدأت 

بقانون المالية عام 2014، الذي سمح 
بتوسيع عمل أعمال الجمارك إلى 

الطرقات عوض االقتصار على النقط 
الحدودية، فيما الدولة أغلقت المعابر في 

شمال المملكة قبل إقالة الوزير 
بوسعيد، وألول مرة يتميز حزب األحرار 

عن خطة الدولة باتجاه التجارة مع 
الثغرين المحتلين )سبتة ومليلية( 

والتنمية  الــعــدالــة  بــن  الــصــراع  إن 
حزبن،  بــن  صــراعــا  ليس  ــرار،  ــ واألحـ
بــل صــراعــا بــن مــراكــز الـــقـــرار، حــول 
بالتجارة  تؤمن  األولــى  استراتيجيتن، 
الحرة، بما فيها التي مع الثغرين املحتلن 
باألمن  الثانية  وتؤمن  ومليلية(،  )سبتة 
الترابي والقومي للمغرب، خصوصا في 
تجارية  أرباحا  متجاوزا  اململكة،  شمال 
للتبادل  ثابتة  عقيدة  مــن  مستخلصة 
التأكيد  األحـــرار  ــاول حــزب  الــحــر، وحـ
تجار  لسلع  اإللكترونية  الفوترة  أن  على 
ضمن  األخير  اإلجـــراء  وهــو  التقسيط، 

إجراءات بدأت في 2014 بإعطاء أعوان 
الطرقات  على  مراقبة  صالحية  الجمارك 
الحدودية،  النقط  على  االقتصار  عوض 
أخنوش  عزيز  تقديم  إلــى  رسالة  وهــي 
عقيدته في »التجارة الحرة« على األمن 
جهة  ومــن  جهة،  مــن  للمملكة  القومي 
أخرى، يكون هذا التطور، تعزيزا لحكومة 
األحرار عام 2021 وهي محل إجماع من 
على  التجار  إلرضـــاء  اللوبيات،  طــرف 
مبادرة  آخر  في  الدولة،  ميزانية  حساب 
لسلع  اإللكترونية  »الفوترة  إلبعاد  منه 

تجار التقسيط«.

األعلى  املجلس  يقول  كما  والــواقــع، 
 ،2017 مليزانية  تقييمه  في  للحسابات 
فإن املعطيات الصادرة عن وزارة املالية، 
ومتناقضة،  متباينة«  »معطيات  هي 
املالية  وزيــر  أقيل  التقرير،  هذا  وجــراء 
السابق بوسعيد، والفروق املسجلة غير 
منها  أساسية،  مؤشرات  وتهم  مفسرة، 
بن  درهــم  ألــف  و162  مالين   7 ــارق  ف
املداخيل في النشرة الشهرية إلحصاءات 
الخزينة  تصدرها  التي  العمومية  املالية 
تكاليف  نــشــرة  فــي  واملــداخــيــل  العامة 
نفس  تصدرها  التي  الخزينة  ومـــوارد 

الجهة )أي الخزينة العامة(، وأيضا فارق 
ثان في حدود 8 مالين و299 ألف درهم 
مستوى  على  العادي  للرصيد  بالنسبة 

التكاليف واملوارد.
تقدم  املفرطة،  الضبابية  هذه  وداخــل 
بشكل  ــوارد  وامل التكاليف  املالية  وزارة 
غير مفصل، وهي تدرج املداخيل الجبائية 
يبلغ  فــارق  ويوجد  الصافية،  بمبالغها 
املبلغ  بن  درهم  ألف  و379  مليونا   24
على  الضريبة  في  واإلجمالي  الصافي 
مليون  وحــوالــي  مثال،  املضافة  القيمة 
درهم في كل من الضريبة على الشركات 

أخنوشالرميد



والضريبة على الدخل.
الضخمة  الحسابية  الفوارق  وبهذه 
التي تصل إلى 30 مليون درهم، ال يمكن 
تزيد  بشفافية  الصغار  التجار  مطالبة 
عن الوزارة املكلفة، ثم أن هذه الضرائب 
توقعاتها  فــي  التجار  على  املــفــروضــة 
يحدث  ما  وهو  دقيقة،  غير  ومــواردهــا، 
سلع  قبل  ــوزارة  ال مع  السلع  نفقات  مع 
نفقات  بــن  ــارق  ف هناك  لــذلــك،  التجار، 
 19 حــدود  في  املعدات  ونفقات  السلع 

مليونا و493 ألف درهم؟
على  باملالين،  الــفــوارق  هــذه  وتؤكد 
الدولة  تنفيذ  في  واســع  تدبيري  عجز 
وكــل  ــيــة،  املــال وزارة  عــبــر  مليزانيتها 
الزيادة  عن  ناتج  املؤشرات  في  تحسن 
أن  الحكومة  وأرادت  الــضــرائــب،  فــي 
رفع  بعد  الصغار  التجار  جبهة  تفتح 
مداخيلها بـ11 مليونا و464 ألف درهم، 
الشركات  الضرائب على  وزادت مداخيل 
الضريبة  ومداخيل  ــم  دره مالين  بـــ7 
درهم،  مالين   4 بـ  املضافة  القيمة  على 
وارتفعت املداخيل الضريبية الجديدة عن 

املساعدات الخليجية بـ495 في املائة؟

 ارتفاعان متوازيان على مستوى الضرائب 
ومستوى المديونية 

ليس لدى الدولة سوى زيادة الضرائب 
في  الــزيــادة  وبفعل  الــديــون،  ــادة  ــ وزي
بالنسبة  الدين  ارتفاع  تجمد  الضرائب، 
في   2017 في  الخام  الداخلي  للناتج 

حدود 0.2 في املائة.
وتسعى إدارة حزب األحرار إلى زيادة 
ليشمل  بتوسيعه  الضريبي،  الــوعــاء 
في   5 خفض  يبدأ  كي  الصغار  التجار 
املائة من دين الخزينة في حدود 2021، 
سنويا،  املائة  في   1 خفض  بنسبة  أي 
وتجميد وضع املديونية الداخلية يتطلب 
مليون   12 بـــ  سنوية  ضريبية  زيـــادة 
التصاعدي  النهج  وقف  وعــوض  درهــم، 
مواصلة  املالية  وزارة  ارتأت  للمديونية، 
املديونية،  الوتيرتن:  فــي  التصعيد 
فوارق في  والضرائب، بطريقة حادة مع 
الزيادات  أضعاف   3 إلى  تصل  ــام  األرق

السنوية في الضرائب.
وبمجرد الوصول إلى تجاوز الفوارق 
املعلنة في حدود 30 مليون درهم، وهي 
الضريبية،  الزيادة  من  املائة  في   250
في  كبيرا  شوطا  قطع  قد  املغرب  يكون 
مواطنيه،  على  وخــفــف  حكامته،  ــع  رف
السقوف  تجاوز  الضريبي  االرتفاع  ألن 
املقبولة، واملساس بفئة التجار الصغار، 
ــوالت«  ــ »امل ــام  أمـ حمايتهم  عـــدم  رغـــم 
واألسواق املمتازة، والبائعن املتجولن، 
هو تفقير مباشر للفئة األغنى في الطبقة 

الوسطى.
أن  للمالحظ  يتأكد  أن  الصادم،  ومن 
تغطية  على  الضرائب  في  الزيادة  قدرة 
تكاليف فوائد الديون )حوالي 1100 في 
أو  بالفوائد  فكيف  تذكر،  تكاد  ال  املائة(، 
الديون، ويبدأ أي إصالح بوزارة املالية، 
الصغير،  التاجر  بحقوق  املساس  قبل 
عرفت  العمومية  واملقاوالت  فاملؤسسات 
على  الضريبة  دين  جزئيا  تسترد  كيف 
املالية  وزارة  وتحاول  املضافة،  القيمة 

تسوية هذا الدين منذ 2014.
األحــرار،  حزب  يقول  كما  بــدأ،  وفعال 
بالفوترة  انتهت  اإلجــراءات  من  مسلسل 

اإللكترونية لسلع التاجر الصغير.
ــن  ــى خــزائ ــل ــر ع ــ ــعــض األثـ ــم ب ــ ورغـ
فإن  العمومية،  واملــقــاوالت  املؤسسات 
ديون الدولة تجاه هذه املقاوالت والقطاع 
و800  مليارا   51 إلى  ارتفعت  الخاص، 
مليارا   13 تسديد  عدم  مع  درهم  مليون 
و600 مليون درهم من عائدات الضريبة 

على القيمة املضافة.
ــي هــذا  ــون الــتــاجــر الــصــغــيــر ف ــك وي
الخضم، قد دخل في صعوبات مؤكدة من 
اآلن، فإنجاز الجبائين ملهامهم في جمع 
200 مليار ونصف املليار درهم، بلغ رقما 

قياسيا وصل 99.8 في املائة؟

على  العمل  أن  الــخــبــراء  تــوقــع  ــد  وق
في  املائة  قد تصل  بنسبة  التجار  صغار 
املائة، يعد كارثيا على تاجر صغير يتحمل 
نفقاته وتأمينه الصحي، وال تساعده الدولة 
في أي شيء، فيما تقدم للشركات إعفاءات 
مواصلة  منها  األجــدى  ويكون  ضريبية، 
الحصص الجزافية لصالح صغار التجار، 
لهذه  تنظيما حزبيا  التجمع  وأعلن حزب 
الفئة، إلدماجها في حركيته التي تسعى إلى 
إيصال أمينه العام عزيز أخنوش إلى رئاسة 

الحكومة.
ومن الالفت، أن نعرف أن الجهاز واملهمة 
نسبة  تصل  التي  املــغــرب  فــي  الــوحــيــدة 
فعاليتها إلى 99 في املائة، هو استخالص 
الضرائب مع تحسن سنوي إضافي بـ 1.2 
في املائة، بما يجعل الجباية في اململكة تزيد 

عن املائة في املائة.
املتعلقة  ــازات  ــ ــج ــ اإلن كــانــت  وإن 
بالضرائب غير املباشرة في حدود 99.8 
الضرائب  فــي  فــاإلنــجــازات  املــائــة،  فــي 
وسجلت  باملائة،  املائة  فاقت  املباشرة 
الرسوم  عــوض  مما  املائة،  في   102.9
جــراء  املــغــرب  فقدها  الــتــي  الجمركية 
اتفاقيات متعددة للتبادل الحر، خصوصا 
واالتحاد  األمريكية  املتحدة  الواليات  مع 

األوروبي.
خاصة  اإلضافية،  املداخيل  تــزال  وال 
تقوم  التي  املراقبة  عمليات  من  القادمة 
تشكل  للضرائب،  العامة  املديرية  بها 
حجر الزاوية، وسجلت املداخيل الجبائية 
ألحق  املــائــة،  في   6.1 بنسبة  ارتفاعا 
وبمعدل  درهــم،  مليار   200 بـ  اململكة 

سنوي بلغ 3.8 في املائة.
دولـــة جابية  إلـــى  ــرب  ــغ امل ــحــول  وت
عن  املائة  في  بـــ100  املداخيل  بارتفاع 
التجار  يرعب  ما  وهو  السنوي،  املعدل 
الصغار الذين قادوا إضرابات في املدن، 
حالة  من  لخوفهم  واضحة،  نتائج  ودون 
الصدام مع الدولة، وإلدراكهم أن ارتفاعا 
الضرائب  في  املائة  في   8.1 حــدود  في 
املباشرة، لن توقفه فئة مجتمعية واحدة.

يزالون  ال  الصغار  فالتجار  جهة،  من 
إلى اآلن فئة ناجية من التغول الضريبي 
 5.1 بـــ  الــحــاد  نقصها  لتجاوز  للدولة 
يشكل  ما  وهو  الجمارك،  في  املائة  في 
التفاقيات  الضرائب  دافعي  عبر  تمويال 
فهذه  ثانية،  جهة  ومــن  الحر،  التبادل 
املمتازة  األسواق  لصالح  املهمشة،  الفئة 
واملنصات الكبيرة للتوزيع، يريد أكثر من 

طرف القضاء عليها.
إن ما يجري، هو مسلسل لتصفية فئة 
بإجراءات  ربطها  األحــرار  حــاول  كاملة 
يدافع  كي  التهريب،  مكافحة  في  الدولة 
اتفاقيات  وبالتالي،  الحرة،  التجارة  عن 
ــادل، وهـــي مــنــاورة تــكــاد تجعل  ــب ــت ال
الدفاع عن صغار التجار، دفاعا عن نهج 
نيوليبرالي متوحش، ملجرد عدم تضريب 
معامالت التاجر الصغير، وهو يموت في 

الهامش، وال يجب ألحد إيقاظه.

 أزمة صغار التجار تكشف محدودية 
الرؤية في السياسة الجبائية 

بطاقة  يعمل  الــذي  الوحيد  القطاع  إن 
استخالص  هو  املائة،  في  املائة  تتجاوز 
دولة  إلى  اململكة  تحويل  لكن  الضرائب، 
كما  الرؤية،  محدودية  عن  يكشف  جابية، 
قال املجلس األعلى للحسابات في تقييمه 
املائة  فــي   13.5 ألن   ،2017 مليزانية 
الصافية  املداخيل  بن  فــوارق  مجرد  هي 

واإلجمالية.
أعلى  تسود  الضبابية،  هذه  ظل  وفي 
الضريبة  استخالص  في  التركيز  نسب 
على الشركات، ألن هناك ملزمن محدودين 
من يدفعونها، وليتخيل القارئ هذا الرقم: 
من  املائة  في   50 تدفع  فقط  شركة   74
أن  أي  الشركات،  على  الضريبة  مداخيل 
أقل من 2 في األلف يدفعون 50 في املائة 
من هذه الضريبة، ومجرد القول أن ألف 
تدفع  شركة   338.579 أصل  من  شركة 
80 في املائة من الضريبة على الشركات، 
يتجاوز  ما  إلى  األداء  أن وصول  يكشف 

100 في املائة، هو باتجاه واحد.
وسلطة اإلعفاءات، سلطة خفية يريدها 
سلطويا  سيفا  تكون  أن  األحــرار  حــزب 

وسياسيا في املستقبل القريب.
وحــســب أرقـــــام مــوحــيــة فـــي عــالــم 
املــائــة منها  فــي   0.02 فــإن  الــشــركــات، 
تدفع 50 في املائة من مداخيل الضريبة 
على الشركات، و0.1 في املائة تدفع في 
الضريبة،  هذه  من  املائة  في   75 حدود 
أقل  أي  منها،  املائة  في   80 تدفع  و0.3 
من واحد في املائة فقط من الشركات من 

تدفع الضرائب؟
غير  الجبائية  السياسة  فهذه  إذن، 
حزب  يــريــد  إصــالحــا  تتطلب  الــعــادلــة، 
بهيكلة  لكن   ،2021 في  قيادته  األحــرار 
من  املوقعة  الحر  التبادل  اتفاقيات  تدعم 

طرف املغرب.
التجار  تــحــويــل  أن  ــول  ــق ال ويــمــكــن 
باتجاه  محلية  لسلع  املروجن  الصغار 
محدودي الدخل، إلى درع جديد لليبرالية 
والــشــركــات  للهولدينغات  املتوحشة 
أن  كما  الهواء،  في  قفزة  يشكل  الكبرى، 
القطاع  بن  التداخل  خطوط  مواجهة 
املهيكل وغير املهيكل في تجارة التقسيط، 
إرســاء  إطــار  في  جديد  لقوس  فتح  هو 

آليات أخرى لضبط القطاع غير املهيكل.

 التجار الصغار دفعوا الثمن مرتين: في 
مواجهة اتفاقيات التبادل الحر، 

والمساحات الكبرى للتوزيع أو المتاجر 
الممتازة، وقد خفضت أرباحهم بطريقة 

فادحة، وسيدفعون الثمن لثالث مرة، بدال 
عن الشركات العمومية التي تدفع أقل 
والشركات الخاصة التي ال تدفع،  وبدال 
أيضا عن القطاع غير المهيكل، الذي 

يدفع تحت مسمى بند المداخيل األخرى 
17 مليار درهم بزيادة سنوية فاقت 
التوقعات بأربع مليارات و600 مليون 

درهم، وبخصم المساعدات الخليجية )9.5 
ماليير درهم(، تكون الموارد المحلية في 

حدود 7.5 ماليير درهم، وشجعت هذه 
الخطوة وزارة المالية على الفوترة 

اإللكترونية لفئة التجار الصغار
 

إن الخطوة نيوليبرالية، وال عالقة لها 
برئيس الحكومة وحزبه، الذي غطى على 
بطريقة  لألحرار،  االقتصادية  السياسات 
شملت نزع اختصاصات مالية من رئيس 
وبقيت  كــيــران،  بــن  السابق  الحكومة 
تفجرت  أن  إلــى  ضبابيتها  على  األمــور 
مؤخرا في الخالف الحزبي حول التجار 
فيما تواصل  انتخابية،  الصغار ألسباب 
الجبائية،  غير  مداخيلها  دعــم  الــدولــة 
وستجد طريقا خارج الفوترة اإللكترونية 
معلوم،  هــو  وكــمــا  التقسيط،  لــتــجــارة 
الجبائية، انخفاض  املداخيل غير  تغطي 
املوارد املتأتية من املؤسسات واملقاوالت 

العمومية وباقي العجوزات األخرى.
ويعتقد الجميع أن تضريب املعامالت 
التجارية الصغيرة قد يشكل آخر مورد، 
القضية  أن  ــرار  ــ األح ــزب  ح ــرى  ي فيما 
أو  الوطنية  بـ»املنتوجات  تتعلق  ال 
للضريبة،  خضعت  ألنها  املستوردة« 
تصادرها  ال  والتي  املهربة،  بالسلع  بل 
الجمارك، ومنذ 2014، اختارت الحكومة 
مكان،  كل  وفي  الطرقات،  على  املصادرة 
لــرفــع حــصــة الــجــمــارك املــتــضــررة من 
وقعتها  التي  الحر  التبادل  اتفاقيات 
بما  تعمقت،  الخطة  هــذه  لكن  اململكة، 

يسمى الفوترة اإللكترونية.
الحزب  بن  املناورة  هامش  أن  ويبدو 
العدالة  وحـــزب  )األحــــرار(  الليبرالي 
القطاعات  فاستنزاف  ضــاق،  والتنمية، 
سعد  مع  التعاطف  ويتراجع  يتواصل، 
حد  على  كــيــران  وبــن  العثماني  الــديــن 
ــام ســابــق  ــن عـ ــواء، وال يــمــكــن ألمـ ــ سـ
رئاسة  في  وآخر  بالتقاعد،  عليه  محكوم 
الحكومة ال يمكن أن يحظى بوالية ثانية 
أن  واليوسفي،  كيران  بن  بها  يحظ  لم 
»التجار  معركة  وفجرت  الحزب،  يقودا 
الصغار« االقتراح السريع واملتفق عليه 

بن العثماني وبن كيران لتولية مصطفى 
الرميد األمانة العامة القادمة لحزب العدالة 
والتنمية، وسيكون الحزب برأسن: األمن 
العام ليس رئيس الحكومة، فيما يتواصل 
تمثيل الحزب برئيس الحكومة العثماني 

ووزير الدولة الرميد.

ليس لدى حزب العدالة والتنمية أي خيار 
سوى انتخاب مصطفى الرميد أمينا عاما 

لحزب العدالة والتنمية 

يحاول حزب التجمع الوطني لألحرار 
قد يعزز من  أي تعديل وزاري  أن يعرقل 
سيطرة األمن العام القادم ووزير الدولة 
مصطفى الرميد، وقد واجه تحميل حزبه 
مسؤولية القرارات في وزارة املالية التي 
وفي  بــإدارتــهــا،  لإلسالمين  يسمح  لــم 
رأى  بنشعبون،  وقدوم  بوسعيد  مغادرة 
مع  حديثه  في  العثماني  بصمة  الجميع 
الخطوة  هــذه  على  أخنوش  ورد  امللك، 
بتحميل حزب العدالة والتنمية مسؤولية 

القرار املالي.
جعلت  الحزبن،  بن  الضربات  وهذه 
فضل  إذ  هشاشة،  أكثر  بنشعبون  موقع 
قائمة  ضمن  بتغييره  الــدفــع  البعض 
فيها  البت  تأجل  التي  أسماء  الخمسة 

نهائيا.
أمرين:  من  األغلبية  أحزاب  وتخوفت 
مقابل  في  الرميد  مصطفى  موقع  تعزيز 
رئيس الحكومة، فيما يريد حزب األحرار 
املرحلة،  عن  كاملة  املسؤولية  تحميل 
خطوة  وفــي  والتنمية،  العدالة  لحزب 
جمدت التعديل الحكومي، حاولت جهات 
املحاولة  لكن  الرميد،  مصطفى  إبــعــاد 

فشلت قبل أن تصل إلى القصر.
وحاول الرميد صناعة سباقه السياسي 
من اآلن في منافسة اليسار، بعد دفاعه عن 
امللكية البرملانية، وهو بذلك، ينازع اليسار 
هذا  في  منيب  بقيادة  املوحد  االشتراكي 
املطلب، ومن داخل الحكومة، وهي الضربة 
الكثيرون، وخلقت جدال  يتفهمها  لم  التي 
حزب  داخــل  التوازنات  عن  الدفاع  جعل 
اللعبة  أولويات  إحــدى  الحكومة،  رئيس 

السياسيةـ  األمنية.
اللعبة،  عــلــى  مــبــاشــر  ــقــالب  ان وفـــي 
ــنـــوش تــحــمــيــل الــســيــاســة  حــــاول أخـ
العثماني،  الدين  لسعد  كاملة  الحكومية 
سيكون  أنه  على  جهة،  من  منه،  إثباتا 
رئاسته  في  وفاذة  كل شاذة  مسؤوال عن 
للحكومة في 2021، كما بشر بها وزراء 
ومن  مناسبة،  من  أكثر  وفي  تجمعيون، 
ــرى، يــحــاصــر األحــــرار حــزب  ــ جــهــة أخ
بن  مناورة  مع  للقطع  والتنمية،  العدالة 
كيران، وقد اشتهر عباس الفاسي برجل 
وقد  املعارضة،  في  ورجــل  الحكومة  في 
التدخل  العثماني   الدين  سعد  يحاول 
امليزانيتن  في  مالية  بنود  في  مباشرة 
وسيكون  و2021(،   2020( املتبقيتن 
العدالة  لصالح  امليزانية،  في  تعديل  أي 
أن  االستقالل  لحزب  وسبق  والتنمية، 
طالب بميزانية معدلة ملواجهة التحديات 
والحراكات االجتماعية )الريف وجرادة(.
ضريبية  ســيــاســة  ــاك  هــن ــا،  ــي وحــال
التجار،  صغار  يتقدمها  فئات  تستهدف 
)العدالة  املتنافسان  الــحــزبــان  ويــريــد 
من  أكثر  انتخابية  أصواتا  ــرار(  واألحـ
يتغير  ال  سنوية  ميزانية  في  نجاحات 
األســوإ،  نحو  أرقامها  وتتغير  هيكلها 
تيار  لصالح  تعديالت  أخنوش  ويريد 
بالتدابير  مــســاس  أي  لــكــن  ــتــجــار،  ال
مسا  سيكون  االستثنائية،  الضريبية 
بميزانية تقدر بـ 33.4 مليار درهم، وقد 
تطورت هذه التدابير سنويا بمليار درهم.

  أي مساس بالبند المالي الخاص بصغار 
التجار، سيمس بالتدابير الضريبية 

االستثنائية التي تزيد سنويا بمليار 
درهم، ووصلت في مجموعها إلى 17 

مليار درهم 

يتخوف الحزبان القويان في التشكيلة 
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نب كريان يريد حفيظ العلمي أمينا عاما لحزب 
األحرار ويذهب أخنوش إىل بيته

خرج بيان حزب األحرار حول »الفوترة اإللكرتونية للتجار«، لتحميل المسؤولية 
لرئيس الحكومة، ألن عزيز أخنوش يؤكد أن حزب العدالة والتنمية يغطي سياسيا 

عىل موالي حفيظ العلمي، المنافس الداخيل والقوي داخل األحرار لقيادة أخنوش، 
والمطلوب أن يذهب إىل بيته حسب الخرجة األخرية لنب كريان، وليس لدى حزب 

التجمع بديل يف هذه الحالة، سوى موالي حفيظ العلمي.
وحسب مصادر »األسبوع«، فإن استهداف أخنوش، »ممنهج«، من مقاطعة 
رشكته »أفريقيا« مع إنشاء لجنة برلمانية حول المحروقات، وإىل استهداف 

الفريق الربلماين للحزب الحاكم لمخطط »المغرب األخرض«، لكن الحزبني متفقان 
عىل تأجيل تعديل وزاري واسع يف هذه المرحلة. 

ويف اجتماع 26 يناير 2019 بأكادير، جرى التمهيد لنقل األمانة العامة لحزب 
العدالة والتنمية إىل مصطفى الرميد، الذي أصبح يف حكم األمني العام 

بالنيابة للحزب، يف رسالته المفتوحة إىل عزيز أخنوش.
ووافق الحزب الحاكم عىل تحمل المسؤولية المشرتكة عىل الخطوة التي 

قام بها موالي حفيظ العلمي، ألن تيار نب كريان وجزء واسع من اإلسالميني، 
يدعمون المنافس القوي لعزيز أخنوش، ويرد األخري بقوة، بتحميله مسؤولية 

أزمة التجار إىل الحكومة الحالية والسابقة، إلضعاف شعبية نب كريان، 
وعطلت هذه الحرب المتواصلة بشكل نهايئ، عودة نب كريان إىل رئاسة 

حكومة جديدة، إلقرار القرص لتقاعده منذ بداية يناير 2019.
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موالي حفيظ العلميبن كيران



املالية  بالهرمية  املساس  من  الحكومية، 
املساس  منهما  أي  يريد  وال  للمملكة، 
بشعبيته بني التجار، كما ال يريد املساس 
بالسياسة الضريبية املتبعة، ألن املساس 
االستثنائية،  الضريبية  بــالــتــدابــيــر 
درهم  مليار  في  املقرر  تطورها  سيجمد 
سنويا، وفي أفق 2021، يمكن أن تصل 

إلى 21 مليار درهم.
ولـــن يــتــوقــع أحـــد هـــذا املــبــلــغ دون 
تضريب سلع التجار الصغار، وإدماجهم 
ستحول  التي  اإللكترونية  الفوترة  في 
غير  املالية  ــدورة  ال من  أجــواء  وال شك، 

املهيكلة، إلى القطاع املهيكل.
تم  إجـــراءات   309 املبلغ  هــذا  ويهم 
وال  جــرده،  تم  إجــراءا   418 من  تقييمه 
يمكن توقع سوى تنفيذ اإلجراءات املائة 
املالية  الطبيعة  ألن  املتبقية،  والثمانية 
بنود  إلــى  ستحولها  اإلجـــراءات،  لهذه 

مالية في امليزانية املستقبلية.
ومن املهم التذكير بهذه الخالصات:

1( أن التدابير الضريبية االستثنائية، 
السياسة  فــي  رئيسيا  مــحــورا  تشكل 
الجاري بها العمل، وال يمكن تعديلها أو 
املستهدفة،  الفئات  من  بضغط  اقتراحها 
جذري  تراجع  إلــى  الــدولــة  انتهت  وإال 

مليزانيتها.
لكلفة  الحالي  التقييم  نظام  أن   )2
يرتكز  الــجــبــائــيــة،  الــنــفــقــات  مـــوازنـــة 
من  املستمدة  اإلحصائيات  على  أساسا 
التصريحات الضريبية، وعلى املعلومات 
الوزارية  القطاعات  بعض  تجمعها  التي 
في  ودائــمــا  الداخلية،  وزارة  تتقدمها 
هذه  من  املتوخاة  لألهداف  تقييم  غياب 
اقتصادي،  السوسيوـ  وألثرها  التدابير 
تقرير  من  العاشرة  الصفحة  تــورد  كما 
تنفيذ  حول  للحسابات  األعلى  املجلس 

ميزانية 2017.
املالية،  املحكمة  توقعات  أن  ويبدو 
يفكر  لم  ولذلك،  بعيد،  حد  إلى  صحيحة 

واضعو امليزانية في رد تجار التقسيط.
في مجال  املتخذة  اإلجــراءات  وشكلت 
يقارب  القيمة املضافة، ما  الضريبة على 
بلغت  بكلفة  االستثنائية  التدابير  نصف 
هذا  في  املالحظ  لكن  درهم،  مليار   16.2
القطاعي  التوزيع  مستوى  هو  الجانب، 
العقار  يتأثر قطاع  إذ  الجبائية،  للنفقات 
بـ 25 في املائة لتصل إلى حوالي 50 في 
املائة في قطاع الفالحة الذي يقوده عزيز 

أخنوش، واالحتياط االجتماعي.
النفقات  قطاع  في  الحكامة  3( ضعف 
الفئات  بعض  لرفض  يؤسس  الجبائية، 
استدعاء  فــي  مالية  ــراءات  ــ وإج لبنود 
حزب  ويــصــارع  الضريبي،  لالستثناء 
إدارة  على  الــجــديــدة  بقيادته  ــرار  األحـ
ميزانية  ألن  االستثناءات،  لهذه  واسعة 
تبدو  درهـــم،  بمليار  إضــافــيــة  سنوية 
مؤثرة عند البعض ، لذلك، فاالختالفات ال 
تسمح بمواصلة التصلب الحكومي تجاه 

التجار، وستكون رؤية أخرى لهم.
النفقات  ــؤطــر  ت قــواعــد  ــاب  غــي  )4
الجبائية في غياب هيئة مكلفة بقيادتها 

وتتبعها وتقييمها.

 الصراع الخفي بين حزبي األحرار والعدالة 
والتنمية حول من يقود هيئة النفقات 

الجبائية  

املجلس  من  مباشرة  لتوصية  طبقا 
تعيني  الحكومة  على  للحسابات،  األعلى 
النفقات  وتقييم  وتتبع  لقيادة  هيئة 
الرئيسيان  الحزبان  ويصارع  الجبائية، 
في الحكومة )األحرار والعدالة والتنمية( 
املرتقبة،  الهيئة  هــذه  في  التحكم  على 

حزب  بتحميل  واضحة  أخنوش  ورسالة 
املالية  السياسة  تبعات  الحكومة  رئيس 
لحزب  األحــرار  تسليم  مقابل  الجارية، 
العدالة والتنمية قيادة هذه الهيئة، وفي 
هذا الوضع، لن يتمكن حزب سعد الدين 
فيما  مسؤوليته،  إنــكــار  مــن  العثماني 
تنظيم  إعادة  أمرين:  من  أخنوش  يتمكن 
لحزب  تابعة  منظمة  في  التقسيط  تجار 
مباشرة  اآلن،  من  العمل  وبدأت  األحرار، 
بعد سيطرة الحزب عن طريق مزوار على 
وبذلك،  املغرب،  ملقاوالت  العام  االتحاد 
مقاوالت  على  مرة  وألول  حزب  يسيطر 
القطاع الخاص وتجاره في دفعة واحدة، 
النسيج  من  املائة  في   70 يقارب  ما  أي 

املقاوالتي، وأيضا على وزارة املالية.
املحموم  الصراع  املتابعون  ويعرف 
واملبرمج من اآلن على انتخابات 2021، 
املغربي،  السياسي  املشهد  في  للحسم 
التجمع  لرئيس  عميقة  رغــبــة  لــوجــود 
الحكومة  رئاسة  في  لــألحــرار  الوطني 
يصطف  اآلن  مــن  ــح  واضـ ــتــالف  ائ مــع 
األحــرار  ودعــم  االشتراكي،  االتحاد  فيه 
الحقوقي  العمل  فــي  االتــحــاديــة  األطــر 
هذا  ويــواصــل  تحديدا،  والدبلوماسي 
الفعالية  ممثلي  ليشمل  توسعه  الطيف 
وزارة  لوضع  اململكة،  في  االقتصادية 
املغرب،  ملقاوالت  العام  واالتحاد  املالية 
وأخيرا التجار بالتقسيط، في يد واحدة، 
أن  الطبيعي  في مقابل هيئة سيكون من 

تتأثر بصراع الحزبني.

 أول رسالة مفتوحة إلى رئيس التجمع 
الوطني لألحرار.. 

عزيز  ــى  إل مفتوحة  رســالــة  أول  فــي 
الرميد  انتهى مصطفى  باالسم،  أخنوش 
 26 اجتماع  في  العثماني  قاله  ما  إلى 
يناير املاضي بأكادير، عن »وجود حزب 
اإليجابيات  أن ينسب  يريد  الحكومة  في 
السلبيات«)1(،  اآلخرين  على  ويضع  له 
توجيه  في  ترددت  »وقد  الخطاب:  وجاء 
هذه الرسالة املفتوحة إليكم، حتى اطلعت 

لحزبكم  الــوطــنــي  املجلس  بــيــان  على 
والــذي   ،2019 يناير   27 في  الــصــادر 
أكدتم فيه على االرتقاء بمستوى الخطاب 
كافة  يبقى من مسؤولية  الذي  السياسي 
خطاب  وتبني  السياسيني..  الفاعلني 
الوضوح والصراحة وتفادي السياسوية 
اآلنية  الكبرى  املشاكل  مع  التعاطي  في 
أن  مصححا  ــلــوطــن«،  ل واملستقبلية 
اختصاص أعوان الجمارك، يشمل جميع 
الجمارك  قانون  بصريح  الوطني  التراب 
وتغليط  قــاتــل  خطإ  فــي   1977 لسنة 
املسألة  أن  أكد  فيما  الوزير،  بلغة  شنيع 
جاءت   ،2014 وليس   2015 قانون  في 
ملالءمة قانون الطرق السيارة الصادر في 
19 غشت 1992 مع قانون 1977، الذي 
على  مهامهم  ممارسة  للجمارك  يضمن 

هذه الطرق.
عزيز  فريق  أن  واضح،  بشكل  ويظهر 
ــوالي حفيظ  ــوش، يــحــاول عـــزل مـ ــن أخ
العدالة  ضد  مفتوحة  حرب  في  العلمي 

والتنمية.

 فريق عزيز أخنوش، يحاول عزل حفيظ 
العلمي في حرب مفتوحة ضد العدالة 

والتنمية 

بتعبير  ــة،  ــارقـ ــحـ الـ الـــرســـالـــة  ــي  فـ
مراكز  من  القريب  املوقع   ،)2(»360«
الحكومية في كف  األغلبية  تكون  القرار، 
في  مسمار  آخر  دق  الرميد  ألن  عفريت، 
نعش األغلبية حسب جريدة »األخبار«، 
فيما اختارت »املساء« عنوان: »األغلبية 
واختارت  بركان«،  فوهة  على  الحكومية 
رصاصة  الرميد  »إطــالق  »الصباح«: 
املوقع  لكن  الحكومة«،  على  الرحمة 
األغلبية  بقاء  على  التأكيد  يتجاوز  ال 
الحكومة  وأن  خصوصا  وهشة،  ضعيفة 
فالرميد  التجار،  مع  األزمة  فاتورة  تدفع 
اختار الرد خارج األغلبية، وخصوصا في 
اجتماع  منذ  الحزب  إليها  تقدم  مواجهة 
26 يناير 2019 بأكادير، ومباشرة عقب 
اقتراح بن كيران تحميل مصطفى الرميد 

مسؤولية الرد على عزيز أخنوش، وفعال 
جاءت الرسالة املفتوحة، واختار أخنوش 
مواجهة سعد الدين العثماني، والطالبي 
هذه  توزيع  وفي  كيران،  بن  نقد  العلمي 
عن  الــدفــاع  أن  الجميع  الحــظ  األدوار، 
تكون  أن  يمكن  العلمي،  حفيظ  سياسة 
ألن  املتنافسني،  الحزبني  بني  مشتركة 
وال  غيره،  عن  مختلف  الوزير  هذا  موقع 
حفيظ  مــوالي  استقالة  العثماني  يريد 
غير  وبطريقة  الحكومة،  مــن  العلمي 
مباشرة، يرغب أخنوش في مشاركة حزب 
الوزير  هذا  مسؤولية  والتنمية  العدالة 
لقطاعه، خصوصا وأنه مقترح »الفوترة 
يستدرك  أن  قبل  للتجار  اإللكترونية« 

إبعاد الصغار من الشريحة املستهدفة.
ويواجه حزب األحرار منافسا داخليا 
الجبهة  يفتح  الذي  أخنوش  لعزيز  قويا 
وهو  والحالية،  السابقة  الحكومة  على 
مع  يحدث  ما  مسؤولية  تحميل  يقصد 
التجار إلى بن كيران، إلضعاف شعبيته، 
يستهدف  املتواصلة،  الحرب  هذه  وفي 
حفيظ  شخصني،  تأثير  عــزل  أخــنــوش 
بن  ــه  اإلل وعبد  الــحــزب،  ــل  داخ العلمي 

كيران خارج التجمع الوطني لألحرار.

 مصطفى الرميد الذي قاطع اجتماعات 
مجلس الحكومة واجتماعات أحزاب 

األغلبية، يخاطب عزيز أخنوش في رسالة 
مفتوحة 

حزب  يحاول  حزبي،  ترتيب  في 
رقم  على  االلتفاف  والتنمية  العدالة 
الحكومتني،  رئــيــســي  عـــوض  آخـــر 
السابقة والحالية، ألن عزيز أخنوش 
رئاسة  فــي  الــحــزب  صفحة  يــطــوي 
الحكومة بشكل إعالمي مدروس، فيما 
رأسا  مخاطبا  الرميد  مصطفى  رد 
العدالة  أنصار  ألن  أخنوش،  عزيز 
أوراقــهــم،  بآخر  يلعبون  والتنمية 
حوار  قناة  خلق  يستطيع  فالرميد 
واإلحسان«،  و»العدل  السلفيني،  مع 
وسيكون دعم الدولة ملصطفى الرميد، 
وزير حقوق اإلنسان، من إعادة طرح 
الجهادية«  السلفية  »معتقلي  ملف 
انتقل  ظــروف  في  اآلن،  إلى  املهمش 
رئيس  إلــى  الــعــدل   ــر  وزي ثقل  فيها 
مع  الشأن  وكذلك  العامة،  النيابة 
التي  واإلحــســان«،  »العدل  جماعة 
تتلقى ضربات ضد توجهها التربوي 
أطــراف  وتحاول  البيوت،  بتشميع 
حرق ورقة الرميد بتهميشه أكثر، ألن 
منتدب  وزير  بني  الوزارية،  حقيبته 
لحقوق  الوطني  للمجلس  ورئيسة 

اإلنسان.
التي خلقها  التعاون  ورغم جسور 
لحظة  في  الخلفي  مصطفى  الوزير 
حزب  فإن  الرميد،  مصطفى  حصار 
العدالة والتنمية فضل وضع البيض 
لوحدة  واحــدة، ضمانا  سلة  في  كله 
كامل  األجهزة  جمدت  فيما  الحزب، 
األذرع القريبة من بن كيران، بطريقة 
تعويض  يتقرر  أن  قبل  بأخرى،  أو 
منحة حزب العدالة والتنمية لرئيس 
 10 بـ  واملــحــددة  السابق  الحكومة 
رسم  استثنائي  بتقاعد  درهــم  آالف 
بـ 900 في املائة عن هذا املبلغ، بما 
رئاسة  من  كيران  بن  قانونيا  يمنع 
حكومة أخرى أو انتخابه أمينا عاما 

للحزب.
املتابعة  ــاط  ــ األوس تــتــخــوف  وال 
إلى  تفضي  حكومية  أزمــة  أي  مــن 
انهيار األغلبية، ألن الحزبني القويني 

يستعدان لسنة 2021.

 عزيز أخنوش لن يرد على رسالة مصطفى 
الرميد، ألنها ستحسب على شخصه، فهو 
يخاطب فقط رئيس الحكومة ألنه يرى 

نفسه رئيس الحكومة القادم!

الذي  أخنوش  لعزيز  معنوية  ضربة 
العثماني،  الدين  سعد  مخاطبة  اختار 
العتبار نفسه رئيس حكومة قادم، عندما 
خاطبه األمني العام القادم لحزب العدالة 

والتنمية.
الصغار،  التجار  مع   األزمــة  وفجرت 
املالية،  وزارة  في  خطيرة  تدبير  أزمــة 
الجبائية  السياسة  يخص  ما  كل  وفــي 
املالية، قبل أن  كما تؤكدها االفتحاصات 
تأخذ لبوسا حزبيا وسياسيا يؤكد على 
هشاشة التحالف الحكومي، بما قد ينهي 

تحالف سعد الدين العثماني.
ويترك أصحاب القرار هذا السيناريو 
قائما رغم ثباتهم على »رفض االنتخابات 
املبكرة«، أو تعديل األغلبيات الحكومية، 
قد تؤكد على ضعف  اإلشــارات  ألن هذه 

اللعبة بعد إقرار دستور 2011.
أن مصطفى  نــافــذة،  أوســـاط  وتــؤكــد 
قبل  حكومة  رئيس  أنــه  ــدرك  ي الرميد، 
أن يقود األحــرار)3(، وانبرى في وزارة 
العدل إلى نزاهة االنتخابات التي أعطت 
الفوز لحزبه، وكاد أن ينتقل إلى رئاسة 
أخنوش  قفزة  بنفس  والتنمية  العدالة 
إلى رئاسة األحرار، وتبادل الرجالن منذ 
2016)4(، فصول حرب لن تنتهي إال في 

.2021
وطالب الرميد على شاشة »ميدي1 تي. 
في«، بأال ينجر التجمع خلف تصريحات 
الطالبي العلمي بشأن حمل حزب العدالة 
وقال  البالد،  تخريب  ملشروع  والتنمية 
بأننا ال نقف خلف تصريحات بن كيران، 
الطالبي  خلف  واحد  تكتل  األحرار  فيما 
العلمي)5(، لذلك، لم يعد ممكنا بعد هذه 
الحكومة، حل  إسقاط  االتهامات، سوى: 
بن  تقاعد  أو  والتنمية،  العدالة  حــزب 
كيران، وانتهى األمر إلى الحالة الثالثة، 
ألن امللك تعامل مع حزب العدالة والتنمية 
بنفس ما تعامل به مع االتحاديني، ونفس 
التقاعد الذي حظي به اليوسفي، صرفه 
القصر على بن كيران، فاألول بطل انتقال 
العرش، والثاني بطل انتقال املغرب إلى 
لحظتان  وهما  العربي،  الربيع  بعد  ما 

مصيريتان في تاريخ العرش.
الرميد،  ومصطفى  األحــرار  وحــزب 
مــقــاطــعــة مجلس  ــة  ــ لــعــبــا مــعــا ورق
مباشرين  العبني  وأصبحا  الحكومة، 
يبرئ واحد منهما اآلخر)6(، وقد انتقل 
التكتيك إلى رسائل مفتوحة في حرب 
إعالمية، انطلقت في غشت 2016)7( 

بني أخنوش والرميد.
خالف  أن  املصادر،  حسب  ويبدو، 
أخــنــوش  ــز  ــزي وع الــرمــيــد  مصطفى 
وحربهما، تكاد تكون هي األصعب، وال 
إليها، ألنها قد  االنــزالق  يريد األحــرار 
تضعف بشكل كبير حزبهم، فمن جهة، 
ال يريد أخنوش إضعاف الحكومة إلى 
تقوية  يريد  وال  ذوبانها،  يمكن  حد 
والعثماني،  كيران  بن  لخالفة  الرميد 
الخارطة  بحكم  املتبقي  الخيار  ألنــه 

الحزبية.
ــاء عــلــيــه، فـــإن حـــزب الــعــدالــة  ــن وب
إلى  السياسية  وديعته  نقل  والتنمية 
في  الوحيد  وهــو  الــرمــيــد،  مصطفى 
انتصارين  حمى  ألنــه  الحزب،  جعبة 
العدل،  وزير  وهو  للحزب  انتخابيني 
 ،2021 بقوة أخنوش في  وقد يواجه 
في  حاسمة  انتخابات  أكبر  تــاريــخ 

املغرب.

< العدد: 1014  < الخميس 14 فبراير 2019  ملف العدد10

 1-Ramid rappelle a Akhannouch les
 responsabilités de ministres RNI,
tel quel, 29/1/2019.

 2- Mustapha Ramid veut donner
 le coup de grâce à la majorité
 gouvernementale, le 360.

29/1/2019.
 3- Ramid derrière le rumeur
 donnant Akhanouch prochain chef
 de gouvernement au nom du PM! le
360. 8/82016.
 4- Passe d’armes entre Akhannouch

 et Ramid, AL huffpost Maghreb,
8/8/2016.
 5- Mustapha Ramid: «le RNI ne
 devait pas faire bloc derrière Talbi
Alami» 24 h info, 1/10/2018.
 6- Ramid: «le RNI n’a pas boycotté

 le conseil de gouvernement»
médias 24, 13/2/2018.

  7- Elections législatives: guerre
 médiatique entre Aziz Akhannouch
 et Mustapha Ramid, yabladi,
8/8/2016.

هوامش

حسب مصدر غريب: األزمة مع التجار الصغار حول الفوترة اإللكرتونية، خرجت عن 
مسارها إىل انقالب قد يضع الرميد عىل رأس العدالة والتنمية، وحفيظ العلمي 

يف رئاسة التجمع الوطني لألحرار، وهو السيناريو الذي قد يضغط بقوة عىل 
انتخابات 2021.

هناك تفاهم هادئ بني رئيس الحكومة ووزير الدولة مصطفى الرميد، 
يف مواجهة أخنوش، وفشل رئيس األحرار يف لقاء موسع مع سعد الدني 

العثماين يف إدارة الوضع دون المساس بمصالح الشخصني، إذ كان العشاء 
باردا، ورفض رئيس الحكومة وقف دعمه لموالي حفيظ العلمي، ورفض 

أخنوش أن يتعامل مع أمينني عامني لحزب واحد، قاصدا الرميد إىل جانب 
العثماين يف إدارة الحزب الحاكم.

سعد الدين العثماني
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قالوا ونقــــــــــــول

املدرب اجلعواين: جناح نه�سة بركان ال�سريع !
بني الن�سريي وبوطيب

عن إقالة المدربين مرة أخرى

متى �سيتوقف هذا النزيف؟
● سعيد بهزم الوداد

  بنقاسم، المدرب المساعد التحاد طنجة
●  خاصك تشكر الحكم الكزاز!!

● قرارات الحكم لم تكن صائبة
البنزرتي، مدرب الوداد

●  سمعتي يا السعيد...

●  جدل تحكيمي وشعوذة بطنجة
الصباح

●  شفتي عالش ربحات طنجة؟

الوداد  الساحلي..  النجم  لهزم  يخطط  الرجاء   ●
يراهن على هزم الكوكب...

جرائد رياضية
●  يراهن.. يخطط، ال حول وال قوة إال باهلل.

●  حصيلة أوملبيك خريبكة ال ترضيني
المدرب بنهاشم )المقال(

●  حتى هوما ماراضيينش، لتكون اإلقالة هي الحل.

● مخطئ من يقول أننا نلعب بدون ضغط الجمهور
الركراكي، مدرب الفتح

● ياك صرحتي بأن الفتح ما عندو جمهور.

●  املغرب الفاسي يقيل املدرب اإلدريسي
جرائد

●  تعطلو بزاف...

●  الطاوسي ضمن املرشحني لتدريب الرجاء
المساء
●  مالكم ديما معطلني، الطاوسي فخريبكة، ما باغيش يفرط 

في مبلغ 180 مليون اللي ربحها ضد الرجاء.

● الالعب الحسني خرجة يبيع كل شيء
زميله الدولي السابق، وادو

●  وشهد شاهد من أهلها...

● ملياران من أجل ساعة مع ميسي ضد املغرب
الصباح

● يلعب غير نصف ساعة، ويربحوا مليار...

عن  األخير،  العدد  في  تحدثنا 
والتي  للمدربني،  الكثيرة  اإلقاالت 
املوسم  هذا  قياسيا  رقما  ضربت 
الذي لم ينته بعد، لنستغرب من الكم 
الهائل من األطر التقنية التي غادرت 
بدون  أو  منطقي  بسبب  مناصبها، 

سبب.
إقالتهم  تمت  بالضبط  مدربا   12
بعد أن عرفت الدورة 17 من البطولة 
عن  االستغناء  القدم،  لكرة  الوطنية 
مدرب  احساين،  بن  الواحد  عبد 

هوبير  والفرنسي  التطواني،  املغرب 
الحسني  الدفاع  مدرب  فيلود، 

الجديدي.
بداية  منذ  عاش  الدكالي،  الفريق 
العديد  الحالي،  الكروي  املوسم 
املكتب  بني  املختلفة  الصراعات  من 
أصبحوا  الذين  وأنصاره  املسير 

يطالبون باأللقاب والبطوالت، بعد أن 
كان الفريق خالل السنوات األخيرة، 
يصارع من أجل الحفاظ على مكانته 

ضمن الكبار فقط.
الجديدي،  الجمهور  طموحات 
الفريق وألول  أن تمكن  تضاعفت بعد 
دور  إلى  التأهل  من  تاريخه،  في  مرة 
جيد  بمستوى  وظهوره  املجموعات، 

في منافسات كأس عصبة األبطال.
لألسف الشديد، طموحات الجمهور 
طرف  من  الصاغية  اآلذان  تجد  لم 

املكتب املسير، الذي حول الفريق إلى 
»دكان كبير« بعد أن باع معظم نجومه 
الذين يرجع لهم الفضل في هذه الطفرة 
أن  بدون  مؤخرا،  الفريق  حققها  التي 
يفكر في البحث عن البديل، بالرغم من 
ماليني الدراهم التي جناها من العديد 

من الصفقات املربحة.

الدفاع  نتائج  تراجع  فبعد 
من  املسير  املكتب  يجد  لم  الجديدي، 
عبد  املدرب  إقالة  سوى  ناجع،  حل 
بالفرنسي  وتعويضه  طاليب  الرحيم 
كان  ما  يعط  لم  الذي  فيلود،  هوبير 
يعاني  الفريق  وأصبح  منه،  منتظرا 
ليكون  السلبية،  النتائج  تراكم  من 
سيؤدي  من  هو  أخرى،  مرة  املدرب 
للرئيس  املتراكمة  األخطاء  فاتورة 

ومن معه.
عبد الرحيم طاليب، لم يضيع وقته 
فريق  إلى  انتقل  ما  فسرعان  كثيرا، 
تحت  أساسي  كمدرب  طنجة  اتحاد 
النتائج  لتتوالى  التقني،  املدير  قبعة 
وليرسل  البوغاز،  لفارس  اإليجابية 
واضحة  رسالة  خاللها  من  طاليب 
أقالوه  الذين  الدكاليني  للمسيرين 
التي  اإليجابية  النتائج  من  بالرغم 

حققها مع الفريق.
إقالة الفرنسي فيلود، تنضاف إلى 

االستغناء املفاجئ للفريق التطواني 
عن خدمات ابن الفريق، عبد الواحد 
الشيء  عانى  الذي  احساين،  بن 
لإلسباني  تعويضه  منذ  الكثير 
لوبيرا، في منتصف املوسم املاضي، 
وبقائه  الفريق  إنقاذ  في  نجح  حيث 
الوطني األول، بالرغم من  القسم  في 
في  الغارق  للفريق  املادية  املشاكل 

الديون.
»الحمامة  ملمثل  املسير  املكتب 
املدرب  عن  انفصل  البيضاء« 
التي  الطريقة  وهي  بـ»التراضي«، 
ينهجها  جديدة،  »موضة«  أصبحت 
رؤساء األندية خالل املواسم األخيرة.
املدربني،  هذين  ذنب  ما  ترى، 
وقبلهما العديد من األطر التقنية التي 
ذهبت ضحية نزوات بعض الرؤساء 
عن  يبتعدوا  أن  املفروض  من  الذين 
تبث فشلهم،  أن  بعد  التسيير  ميدان 

وعدم أهليتهم في هذا امليدان.

... من املفروض على أي مدرب في العالم، 
على  بحثهم  وذلك  لالعبيه،  املثال  يعطي  أن 
مهما  الحكم  قرارات  واحترام  االنضباط، 

كانت.
بركان،  نهضة  مدرب  الجعواني،  منير 
كما الحظ  القاعدة،  ولألسف، يخرج عن هذه 
واحتجاجاته  الغريبة،  تصرفاته  الجميع 

املبالغ فيها على الحكم.
هذا املدرب، وبدون أن يعي ذلك، أصبح في 
ومثيرة،  بهلوانية  عروضا  يقدم  مباراة  كل 
بكل  عليها  ويعلق  يتابعها  الجميع  أصبح 

سخرية.

تمكن  بركان  نهضة  فريق  أن  صحيح 
دور  إلى  تاريخه  في  مرة  ألول  التأهل  من 
وفاز  اإلفريقي،  االتحاد  كأس  في  املجموعات 
املدرب  قيادة  تحت  العرش  بكأس  مؤخرا 
الجعواني، إال أن هذا األخير، لم يعد مسموحا 

التي  الصبيانية  األفعال  ببعض  بالقيام  له 
تجلب له العديد من االنتقادات.

الفريق البركاني، فرض وجوده بقوة داخل 
كل  خالل  يتأهل  وأضحى  الكروية،  الساحة 
موسم إلى املسابقات اإلفريقية، كما أصبحت 
بتنشيط  يكتفي  يعد  ولم  تكبر،  طموحاته 
ومحددة،  كبيرة  أهداف  لديه  بل  البطولة، 
كالفوز بالبطولة الوطنية، ولم ال الفوز بكأس 

االتحاد اإلفريقي.
التي  والتحديات  الرهانات  هذه  ظل  في 
تنتظره، فقد بات الفريق في حاجة إلى مدرب 

ناضج وفي مستوى طموحاته.
فالفرصة التي منحها الفريق إلى الجعواني، 
أن  ويجب  بها،  يحلم  يكن  لم  ألنه  تعوض،  ال 
الفريق،  عن  املسؤولني  وأن  يستغلها، خاصة 

وضعوا رهن إشارته كل إمكانيات النجاح.
شاب،  كمدرب  الجعواني  ضد  لسنا  نحن 
لكننا نعاتبه على تصرفاته في امللعب التي ال 
تليق بمدرب وطني، يشرف على فريق أصبح 

ظاهرة البطولة الوطنية.
- تصوير: نور الدين الديان  

 عرض بهلواني للمدرب الجعواني

ابحثوا عنه.. بعد أن 
سقط أمام حكم 

الشرط!

النصيري،  يوسف  الشاب،  الالعب  خطف 
البطولة  من  األخيرة  الدورة  خالل  األضواء 
اإلسبانية، بعد تسجيله لـ»هاتريك« لصالح فريقه 
الجديد ليغانيس ضد نادي بيتيس، خالل أمسية 
اللقاء  نجم  املغربي،  الهداف  فيها  اعتبر  كروية 

بدون منازع.
دخـل  الـرائع،  اإلنجـاز  هـذا  بـعـد 
بعد  ليغانيس،  فريقه  تاريخ  النصيري 
أن أصبح أول العب يسجل لناديه ثالثية 

في البطولة اإلسبانية، ليلتحق بذلك 
الذين  املغاربة  الالعبني  ببعض 
اإلنجاز  نفس  حققوا  أن  لهم  سبق 
واحدة:  مباراة  وفي  الليغا،  في 
بن  العربي  السوداء  كالجوهرة 

امبارك مع فريق أتلتيكو مدريد، ومنير 
الحمداوي مع مالقا، ويوسف العرابي 

مع غرناطة.

األول  الهداف  هو  أصبح  النصيري،  يوسف 
لفريقه، بثمانية أهداف، ومازال في جعبته الشيء 
الكثير كما صرح بعد نهاية املباراة لوسائل اإلعالم 

اإلسبانية والدولية.
جميع  شك  وال  سيسعد  التألق  هذا  كان  فإذا 
على  رونار  هيرفي  الوطني  والناخب  املغاربة، 
يعيشه  الذي  القاتم  للوضع  نتأسف  الخصوص، 
البطولة  فضل  الذي  بوطيب،  الدولي  املهاجم 

املصرية على نظيرتها التركية.
انتقادات  من  حاليا  يعاني  بوطيب،  خالد 
املصرية،  اإلعالم  وسائل  طرف  من  كثيرة 
بدايته  بعد  الزمالك،  فريق  ومحبي 
ثمن  يؤدي  إذن  فهو  املتواضعة، 
الخاطئة،  اختياراته 
من  العديد  شأن  شأنه 

زمالئه في املنتخب.

هذا الخبر واهلل عيب

تحت شعار: »شتاء دافئ«، حطت قافلة جمعية 
»العائلة الودادية« الرحال مؤخرا، بجماعة كيسان 
بإقليم تاونات، بهدف تقديم مساعدات لسكان هاته 
هذه  في  األمرين  يعانون  الذين  الجبلية  املنطقة 

الفترة الباردة والتي تعرف موجة برد قارس.
وقد تم توزيع أغطية لفائدة تالميذ دار الطالب 
املالبس  إلى  باإلضافة  األحذية،  من  زوجا  و150 
كما  الغذائية،  املواد  وبعض  واملستعملة  الجديدة 
عرف هذا النشاط إحياء بعض الفقرات الترفيهية 
من  تضم سلسلة  مكتبة  وتأثيث  للرسم،  وورشات 

القصص والكتب.
ألبسة  بتوزيع  الخيري،  العمل  هذا  اختتم 
إلى  باإلضافة  النادي،  شعار  تحمل  رياضية 

مجموعة من الكرات.

ساكنة  الودادية«  »العائلة  تشكر  األخير،  وفي 
املنطقة على حفاوة الترحاب وكل من ساعدها في 

إنجاح هذا العمل التطوعي.

»العائلة الودادية« حتط الرحال باإقليم تاونات 

النصيري

المدرب بن حساين

المدرب الفرنسي فيلود



للوهلة األولى اعتقد الحاضرون أن 
األمر يتعلق بزلة لسان، لكن الحكاية 
وأحد  املغربي،  اإلعالمي  حكاها  كما 
بن  محمد  الوطنية،  اإلذاعــة  أقطاب 
مع  حياتي  »رحلة  كتابه  في  ددوش 
آخــر،  منحى  أخــذت  امليكروفون«، 
حسب ما يحكيه بن ددوش: ))التقطت 
بأنظارنا  وإذا  الجملة،  هذه  آذاننا 
تتجه  والتلفزة  اإلذاعــة  ممثلي  نحن 
الــذي  اإلعـــالم،  ــر  وزي نحو  مباشرة 
التقط هو أيضا تسمية امللك فهد بملك 
اململكة املغربية، وشعرنا جميعا بأن 
لسان،  فلتة  يكون  أن  يعدو  ال  األمــر 
إلصالحها،  الكثير  ستكلفنا  ولكنها 
خصوصا تلفزيونيا، إذا استمر امللك 
يتوقف إلعادة  ولم  قراءة خطابه  في 
التخاطب  وبدأنا  مصححة،  الجملة 
بــاإلشــارات مع الــوزيــر الــواقــف في 
الجانب اآلخر لتشجيعه على التدخل 

مع  حدث،  بما  امللك  إلشعار  بسرعة 
أننا كنا في قرارة أنفسنا، نعتقد أن 
الوزير لن يجرؤ على اإلقدام على هذه 
الخطوة، إذ كان من املستحيل تقريبا 
أن يقدم أحد الوزراء أو املستشارين 
على مقاطعة امللك وهو بصدد تالوة 

خطابه((.
ــحــاضــريــن، حسب  ــن ال ــد م واحــ
اإلعالم  وزير  هو  ددوش،  بن  حكاية 
امتلك  قد  كان  بلقزيز،  الواحد  عبد 
نحو  فتقدم  الشجاعة،  من  يكفي  ما 
الذي توقف عن متابعة خطابه  امللك 
ليستمع إلى ما يقوله وزيره.. أطرق 
ثم  قليال،  الصمت  وساد  رأسه  امللك 
الوزير:  مخاطبا  ــال  وق ــه  رأس رفــع 
))أييه! امللك فهد ملك اململكة املغربية، 
االحتفاظ  وعليكم  خطأ  هناك  وليس 
بالجملة كما هي((، وأمر باستئناف 
العرش،  عيد  يــوم  وفــي  التسجيل، 

وسمع  ســجــل،  كما  الخطاب  أذيـــع 
الجميع  فتيقن  العبارة،  تلك  املغاربة 
االحتفاظ  الثاني  الحسن  ــرار  ق أن 
عالمة  بها،  نطق  كما  الجملة  بتلك 
على مدى عمق الروابط األخوية التي 
الراحل  السعودي  بالعاهل  جمعته 
عقود  مــدى  على  الشقيقة  وبــبــالده 

)نفس املصدر(.
تنته  لم  القصة  ددوش،  بن  حسب 
عند هذا الحد، وفي مدينة فاس فقط، إذ 
مرت بضعة أشهر، وتوقف ولي العهد 
األمير محمد )امللك محمد السادس( في 
في  أبابا  أديس  من  قادما  جدة  مدينة 
امللك  فاستقبله  للمغرب،  طريق عودته 
استقبال،  أفضل  العزيز  عبد  بن  فهد 
وأقام مأدبة غذاء على شرفه في رحاب 
في  كان  الــذي  الجديد،  امللكي  القصر 
في  الكورنيش  بشارع  التشييد  طور 
أعضاء  املــأدبــة  وحضر  جــدة،  مدينة 

وعدد  لألمير  املرافق  املغربي  الوفد 
ومن  الــســعــوديــة،  الشخصيات  مــن 
األعمال  رجــال  مــن  مجموعة  بينهم 
املغرب  إلى  التوجه  وشك  على  كانوا 
لحضور املؤتمر الثاني لرجال األعمال 
واملستثمرين العرب املنعقد في أكتوبر 
للعاهل  املأدبة كانت مناسبة   ..1983
بابن  كبيرة  حفاوة  إلبــداء  السعودي 
بالعالقات  واإلشــادة  الثاني،  الحسن 
بالخطاب  وتوجه  السعودية،  املغربية 
مباشرة إلى رجال األعمال السعوديني، 
من  يمكن  ما  كل  ))تقديم  منهم  وطلب 
من  البلد  لــهــذا  ملــا  للمغرب،  الــدعــم 
تقدير  من  أكنه  وملا  نفسي،  في  مكانة 
الثاني،  الحسن  امللك  ألخي  واحترام 
العربية  للمملكة  ملكا  اعتبره  الــذي 
بن  حكاية  )املــصــدر:  الــســعــوديــة(( 
إعالم  وسائل  تداولتها  كما  ددوش 

سعودية(.
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�ل�ضعودية �ضاركت ‘ �Ÿ�ضÒة �ÿ�ضر�ء و�إعÓمها 

ال�سارد يطبل للبولي�ساريو 

))كان امللك الراحل الحسن الثاني يوم الثاني من مارس 1983، بصدد تسجيل خطاب العرش، املوجه 
لإلذاعة والتلفزيون، يف القصر امللكي بفاس، وكان من عادة امللك الراحل أن يستدعي بعض الوزراء 

والشخصيات لحضور مثل هذه املناسبات، وبينما كان امللك الراحل يرتجل خطابه، شرع يف الحديث عن 
القادة العرب الذين زاروا املغرب خالل العام الذي سبق )1982(، وكان من بينهم العاهل السعودي امللك 

فهد بن عبد العزيز، فاستفاد العاهل املغربي من هذه املناسبة يف اإلشادة بـ»العالقات األخوية والروابط 
املحكمة واملتينة القائمة بين املغرب واململكة العربية السعودية«، وفجأة سمعه الحضور يقول: 

استقبلت بالدنا خالل العام املنصرم، صديقنا الكبير وشقيقنا العزيز صاحب الجاللة امللك فهد بن عبد 
العزيز عاهل اململكة املغربية...((.

دونالد ترامب يورط 
ال�سعودية يف خالف مع املغرب 

لأجل اإ�سرائيل  

إخبــاري
تحليل

واحد من الحاضرين، حسب 
حكاية بن ددوش، هو وزير 
اإلعالم عبد الواحد بلقزيز، 

كان قد امتلك ما يكفي من 
الشجاعة، فتقدم نحو الملك 

الذي توقف عن متابعة خطابه 
ليستمع إلى ما يقوله وزيره.. 

أطرق الملك رأسه وساد الصمت 
قليال، ثم رفع رأسه وقال 

مخاطبا الوزير: ))أييه! الملك 
فهد ملك المملكة المغربية، 

وليس هناك خطأ وعليكم 
االحتفاظ بالجملة كما هي((،

الملك محمد السادس رفقة الملك سلمان



ددوش  ــن  ــ ب ــا  ــمـ ــدهـ وحـ
ــذان كــانــا  ــ ــل ــ وبــلــقــزيــز، ال
تبادال  فــي جـــدة،  حــاضــريــن 
الواقعة  حصلت  عندما  النظرات، 
))وبما  ددوش:  بن  ويقول  الثانية، 
الدكتور  اإلعــام  ــر  ووزي كنت  أنني 
الوحيدين  بلقزيز،  ــواحــد  ال عبد 
جدة،  في  الغذاء  ملأدبة  الحاضرين 
فاس،  في  العرش  خطاب  وتسجيل 
فإننا تبادلنا النظرات واالبتسامات 
يقول  منا  واحــد  كل  وكــأن  بعيد  من 

لآلخر: إنه الجواب((.
ــغــرب والــســعــوديــة ال  ــل مــن امل ك
الديني)..(،  املذهب  نفس  يتقاسمان 
لكن العاقات مع أكبر دولة خليجية 
وصلت  الــثــانــي،  الحسن  ــن  زم فــي 
إن  بل  مسبوق،  غير  مستوى  إلــى 
رجال  بعد  يتطاول  التي  السعودية، 
من  املسؤولني  وبعض  فيها  اإلعام 

الجيل الجديد على القضية الوطنية، 
شاركت بوفد رفيع املستوى في حدث 
نسيت  وربما  الخضراء،  املسيرة 
السعودية،  اإلعــام  وسائل  بعض 
سعودي  وفــد  فيه  حل  ــذي  ال اليوم 
عبد هلل  طــائــرة  مــن  على  ملــراكــش 
استقبالهم  في  ليجدوا  العثيمي، 
املــغــربــي، محمد  الــداخــلــيــة  ــر  وزيـ
وسائل  سجلت  وقد  الشيكر..  حدو 
البعثة السعودية  اإلعام عن رئيس 
الشعور  نفس  نبادلكم  ))إننا  قوله: 
قضيتكم  تجاه  اإلحــســاس  ونفس 
وأعضاء  أنــا  قدمنا،  لهذا  العادلة، 
الوفد السعودي الذي يمثل مختلف 
العربية  اململكة  في  الشعب  طبقات 

الشقيق،  البلد  هذا  إلى  السعودية، 
السعودي  الشعب  ــه  ل يكن  ــذي  الـ
في  للمشاركة  واحــتــرام  تقدير  كل 
نفس  في  ونحمل  السلمية،  مسيرته 
بن  خالد  امللك  جالة  تحيات  الوقت 
العربية  اململكة  وشعب  العزيز  عبد 
الحسن  املــلــك  لجالة  الــســعــوديــة 
املغربية،  اململكة  وشعب  الثاني، 
يــوفــق هلل  أن  ــاء هلل  إن ش ونــأمــل 
جالة امللك الحسن الثاني والشعب 
ونحن  النبيلة،  أهدافه  في  املغربي 
سعداء ملقابلة إخوان لنا في اإلسام 

والعروبة((.
األمــس  بــني  مفارقة  مــن  لها  ــا  وي
السعودية  تحولت  حيث  والــيــوم، 
»العروبة  في  وأخ  شقيق  بلد  من 
عنه  تــصــدر  بــلــد  إلـــى  واإلسام«، 
نحو  مطمئنة  الغير  ــارات  اإلشـ كل 
ولي  يواصل  فبينما  املستقبل)..(، 
تــدويــر  بــنــســلــمــان،  محمد  الــعــهــد 
التنكر  يتواصل  السلطة،  طاحونة 
للماضي من طرف بعض املسؤولني 
معنى  مـــا  وإال  ــة،  ــودي ــســع ال فـــي 
ــي حــدث  ــشــارك الــســعــوديــة ف أن ت
بعض  وتــأتــي  الــخــضــراء،  املسيرة 
لتطبل  اليوم  فيها  اإلعــام  وسائل 
ممثل  جعل  بشكل  للبوليساريو، 
البوليساريو في الجزائر يقول: ))إن 
موقفها  تصحيح  بصدد  السعودية 

من قضية الصحراء((.
كــانــت  إذا  عــمــا  ــنــظــر  ال بــغــض 
وبغض  باردة،  أو  ساخنة  العاقات 
السفير  استدعاء  قضية  عن  النظر 
قد يكون مقدمة  للتشاور، والتشاور 
خاف  مــؤشــرات  فــإن  للسحب)..(، 

وراءها  تقف  السعودية،  مع  املغرب 
السعودية  جــنــدت  الــتــي  أمــريــكــا، 
لذلك،  الــقــرن«،  لـ»صفقة  للترويج 
هو  نفسه،  يطرح  الذي  السؤال  فإن 
زمن  في  للسعودية  حــدث  الــذي  ما 
ولي العهد محمد بنسلمان، صاحب 

»رؤية العا 2030«)..(؟
ــر  ــدوائ ــواب ال يــوجــد فــي ال ــج ال
على  إطــالــة  مــجــرد  لكن  الضيقة، 
عن  تتداوله  ومــا  ــدولــي،  ال اإلعـــام 
كفيا  ســيــكــون  الـــقـــرن«،  »صفقة 
رئاسة  إلى  وصوله  فمنذ  بالجواب، 
الواليات املتحدة األمريكية، استطاع 
تجنيد  ــب  ــرام ت دونـــالـــد  الــرئــيــس 
إخـــراج  عــلــى  للعمل  الــســعــوديــة، 
وهــي  ــلــوجــود،  ل الــقــرن«  »صفقة 
فبعد  بفلسطني)..(،  املتعلقة  الصفقة 
بلفور،  ــد  وع على  الــزمــن  مــن  ــرن  ق
الحالية،  األمريكية  اإلدارة  عرضت 
رؤية  عربية،  أطراف  مع  وبالتشاور 
جديدة لتسوية القضية الفلسطينية، 
خيوط  أن  اإلعـــام،  وسائل  وتقول 
الصفقة بدأت تنكشف، وهي قد تكون 
القدس«  »لجنة  طرف  من  مرفوضة 
محمد  امللك  رأسها  على  يوجد  التي 
من  املستهدف  أن  طاملا  الــســادس، 
خالها هو »القدس الشريف«، وقد 
خاصة  فشيئا،  شيئا  تتضح  بــدأت 
بــعــد أن كــشــف بــعــض املــســؤولــني 
الفلسطينيني أن املقترحات األمريكية 
طريق  ــن  ع فلسطني  إلـــى  وصــلــت 
أشرف  الخطة  أن  علما  السعودية، 
كوشنر، صهر  إعدادها جاريد  على 
ــار تـــرامـــب بــمــســاعــدة  ــش ــت ــس وم
محدودا  عــددا  يضم  صغير  فريق 

وبينهم جيسون  ــاء،  ــضـ األعـ مــن 
غرينبات، املبعوث األمريكي لعملية 
ــط، وهو  الــســام فــي الــشــرق األوسـ
يهودي أرثوذوكسي عمل محاميا في 
لترامب  مقربا  وكان  العقارات  مجال 

منذ عقود..
الدولية،  ــام  اإلع وسائل  وكانت 
املخدومة  الصفقة  مامح  كشفت  قد 
منها)..(،  وبإيعاز  إسرائيل،  لصالح 

وهي صفقة تشمل: 

تشتمل  فلسطينية  دولــة  إقامة   -
قطاع غزة واملناطق  على  أراضيها 
»أ« و»ب« وبعض أجزاء من منطقة 

»ج« في الضفة الغربية.
-  قيام الدول املانحة بتوفير عشر 
التي  الدولة  إلقامة  دوالر  مليارات 
ستشتمل بنيتها التحتية على مطار 
ومشاريع  ومساكن  غزة،  في  وميناء 
ومــدن  صناعية  ومــنــاطــق  ــة  ــي زراع

جديدة.
القدس  مدينة  وضــع  تأجيل   -  
ــى  ــني إل ــاجــئ ــودة ال ــوع ع ــوضـ ومـ

مفاوضات الحقة.
النهائية  املــفــاوضــات  وتشمل   -
محادثات سام إقليمية بني إسرائيل 
اململكة  بقيادة  العربية  واألقــطــار 

العربية السعودية.
صحيفة  ــلــت  ــق ن ــا،  ــه ــت جــه مـــن 
»القبس« الكويتية في شهر دجنبر 
فلسطيني  مــصــدر  عـــن  املـــاضـــي 
مسؤول، قوله: ))إن الصفقة تتضمن 
الــدولــتــني،  فــكــرة حــل  عــن  التخلي 
وتقفز على ملفات القدس والاجئني 
واملستوطنات، وتقترح ساما إقليميا 
ــران، وتــرفــض أي  فــي مــواجــهــة إي
سيادة على املنطقة املمتدة بني البحر 
السيادة  املتوسط ونهر األردن سوى 
القدس  على  وتبقي  اإلسرائيلية، 
إلسرائيل،  وحيدة  وعاصمة  موحدة 
إلى  حتى  الاجئني  عودة  رفض  مع 
)املصدر:  الفلسطينية((  املناطق 

وكاالت(.
طــبــعــا.. هــذا الــحــل املــقــتــرح في 
تكون  ال  قد  القرن«،  »صفقة  إطــار 
مرفوض  ألنه  للنجاح،  فرصة  أية  له 
طرف  ومن  الفلسطينيني،  طرف  من 
التي  الــدول  لكن  عربية،  دول  عــدة 
جندتها أمريكا لهذا الغرض، خاصة 
قدر  تجتهد  أصبحت  الــســعــوديــة، 
مرفوض.  واقــع  أمر  لفرض  اإلمكان 
كيف ستشرف السعودية على إيجاد 
حل للقضية الفلسطينية، وهي التي 
لم تعد قادرة على قيادة دول الخليج، 
بل إنها تتجه نحو عداوة حتمية مع 
في  البديلة  الدولة  وحتى  أشقائها، 
قيادة املشروع، وهي مصر، ال تملك 
أية حظوظ للنجاح، ألنها فقدت منذ 
زمن طويل زمام القيادة، رغم اللعبة 
االتحاد  داخــل  تحريكها  يتم  التي 

اإلفريقي)..(؟
الباردة  األزمة  اآلن، وفي ظل  لحد 
ــاض، لــم تتطور  ــري بــني الــربــاط وال
ــور إلـــى حــد تــوتــر الــعــاقــات،  ــ األم
التي  الــســاقــطــة،  التعليقات  رغـــم 
املغرب  انسحاب  عن  اإلعان  رافقت 
اليمن،  فــي  الــحــزم«  »عاصفة  مــن 
اإلنسانية)..(،  تداعياتها  بسبب 
من  التخطيط  وراء  االنــجــراف  لكن 
مجرد  يكون  قــد  السعودية،  طــرف 
مقدمة لسقوط كبير، في بحر ألعاب 

املخابرات العاملية)..(.  
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كيف ستشرف السعودية 
على إيجاد حل للقضية 
الفلسطينية، وهي التي 
لم تعد قادرة على قيادة 

دول الخليج، بل إنها 
تتجه نحو عداوة حتمية 

مع أشقائها، وحتى 
الدولة البديلة في قيادة 

المشروع، وهي مصر، ال 
تملك أية حظوظ للنجاح، 

ألنها فقدت منذ زمن 
طويل زمام القيادة، 
رغم اللعبة التي يتم 

تحريكها داخل االتحاد 
اإلفريقي)..(؟

الق�سية الفل�سطينية بني ويل عهد »خادم احلرمني 
ال�سريفني« و»اأمري امل�ؤمنني رئي�س جلنة القد�س«

»�ضفقة القرن« اأم ف�ضيحة القرن؟

وزير الخارجية السعودي الجبير رفقة وزير الخارجية المغربي بوريطة قبل فتور العالقات  يا لها من مفارقة بين 
األمس واليوم، حيث 

تحولت السعودية من 
بلد شقيق وأخ في 

»العروبة واإلسالم«، 
إلى بلد تصدر عنه كل 
اإلشارات الغير مطمئنة 

نحو المستقبل)..(، فبينما 
يواصل ولي العهد محمد 
بنسلمان، تدوير طاحونة 
السلطة، يتواصل التنكر 

للماضي من طرف
 بعض المسؤولين

 في السعودية



عبد اهلل بو�صوف يكتب:
 الثقافة املغربية وراء احلدود

 الرباط. األسبوع
في  العالم  ملغاربة  إسهام  »أي 
املغرب«،  فــي  التنمية  مشاريع 
الــذي  الكبير  اللقاء  عــنــوان  هــو 
املغربية  الجالية  مجلس  نظمه 
املاضي  اإلثنني  يوم  الخارج  في 
باملعرض الدولي للكتاب في الدار 
البيضاء، حيث كان اللقاء فرصة 
لسماع نبض مغاربة العالم حول 

تصورهم للنموذج التنموي.
ــا األســـتـــاذ الــجــامــعــي  ــ ودعـ
املغربي في فرنسا، جمال بويور، 
ضرورة  إلى  باملناسبة،  كلمة  في 
تبني نظرة جديدة في العالقة مع 
مغاربة العالم، تأخذ بعني االعتبار 
إسهامهم في بلدهم األصلي، وكذا 

في دول اإلقامة.
مداخلة بويور، ركزت على تأثير 
التحويالت املالية للمهاجرين على 
الــدول التي تستقبلها، حيث أكد 
تعني  ال  املرتفعة  التحويالت  أن 
بالضرورة انعكاسا إيجابيا  على 
يستقبلها،  ــذي  ال البلد  اقتصاد 
تأثير  أن  الـــدراســـات  تظهر  بــل 
غير  يكون  املرتفعة،  التحويالت 

موجود أو يكون سلبيا.
وبالنسبة للمغرب، فيرى بويور 
ال  الــذي  التحويالت  مستوى  أن 

يتعدى سبعة ماليير دوالر، يبقى 
إيجابي  جيدا، حيث يؤثر بشكل 
ويخلق  الشرائية،  الــقــدرة  على 
توازنا  التحويالت  هذه  استقرار 
اقتصاديا، وهو ما يساعد أيضا 
على وضع التوقعات املالية وجلب 
االستثمارات، ويعطي صورة جيدة 
على  الوطني  البنكي  النظام  عن 

الصعيد العاملي.
جون  الفرنسي،  الباحث  أمــا 
خالل  نــوه  فقد  مايير،  باتيست 
في  املغرب  بمجهودات  مداخلته 
تدبير ملف الهجرة، والذي أصبح 
في  خصوصا  املــثــل،  بــه  يضرب 
الجزائر حيث يشتغل في كل ما له 
عالقة بالتجارب الجيدة في تدبير 
الجاليات في الخارج، كما يأخذه 
العاملي  الصعيد  على  الباحثون 
االستفادة من  في  ناجح  كنموذج 
كفاءاته في الخارج إلى جانب كل 

من املكسيك والصني.
تاريخيا  ــردا  ج قــدم  أن  وبعد 
الهجرة  بمسألة  االهتمام  لظهور 
البشري  وبالرأسمال  والتنمية 
في الخارج على الصعيد العاملي 
نظمته  الــذي  جنيف  مؤتمر  منذ 
حذر   ،2014 في  الهجرة  منظمة 
األستاذ الجامعي من اإلشكاليات 

التي أصبحت تواجه هذا التوجه، 
واملرتبطة أساسا بتنامي تيارات 
ــارات  ــي ــت ــطــرف وال ــت الــيــمــني امل
الــحــمــائــيــة   الــتــي تسعى إلــى 
االنغالق والحد من الهجرة، سواء 

في أوروبا أو في أمريكا.
ودعا نفس املتدخل إلى تعزيز 
إشــراك  وأيضا  الهجرة،  حكامة 
املهاجرين في الحكامة سواء على 
التحويالت  استعمال  مستوى 
املساهمة  أو  املــقــاوالت  وإنــشــاء 

الثقافية.
الباحثة  قدمت  جانبها،  مــن 
عواطف  الجمعوية،  والفاعلة 
التنمية  فريدة في  الفقير، تجربة 
جمعية  تجربة  وهي  التضامنية، 
»هجرة وتنمية« وإسهام الجالية 
في منطقة سوس ماسة، كما سلطت 
الضوء على املشاريع املنجزة في 
هــذا اإلطـــار، وانــخــراط الجمعية 
املغربية الفرنسية في ربط جسور 
التواصل بني الجماعات الترابية 
املغربية ومغاربة العالم، ومرافقة 
مشاريع للحصول على تمويالت 
أن  قبل  املشاريع،  تنفيذ  أجل  من 
تتوقف على تجربتها الشخصية 
كــمــهــاجــرة مـــزدوجـــة االنــتــمــاء، 
في  ــعــال  ف بشكل  وانــخــراطــهــا 

مشاريع التنمية في بلدها األصلي، 
مبرزة أن مناطق املغرب لها درجات 
جهات  بني  التنمية  في  مختلفة 
عريقة في مجال الهجرة والتنمية 
ما  »وهو  استفادة،  أقل  وأخــرى 
في  باالعتبار  بعني  أخــذه  يجب 
في  الوطنية  الهجرة  سياسات 

عالقتها بالتنمية«.
ولــلــحــديــث عـــن الــســيــاســات 
ــي مــجــال الــهــجــرة،  الــوطــنــيــة ف
خصوصا في شقها االستثماري، 
ــر املــركــز الــجــهــوي  ــدي ــرض م عـ
ــفـــاس بـــوملـــان،  ــار بـ ــم ــث ــالســت ل
التحفيزات  ــرز  أب لعوين،  رشيد 
لتشجيع  املــغــرب  سطرها  التي 
التي  األدوار  وكذا  االستثمارات، 
تلعبها املراكز الجهوية لالستثمار 

ملرافقة املشاريع. 
اللقاءات  على  لعوين  وعــرج 
املفتوحة التي تنظم بشكل سنوي 
في جميع الجهات بحضور جميع 
إنشاء  وكــذا  املعنية،  املؤسسات 
املقاوالت  لخلق  شباكني وحيدين 
عدد  أن  على  مؤكدا  ولالستثمار، 
املقاوالت التي خلقها مغاربة العالم 
الفترة  في  بوملان  فاس  جهة  في 

األخيرة، وصل إلى 200 مقاولة.

مغاربة العالم2 14 العدد
1014الخميس 14 

فبراير 2019

لقاء دويل ير�سم مالمح النموذج التنموي 
من منظور مغاربة العامل

احلزب اال�سرتاكي يف هولندا يناق�ش الريف و�سعود اليمني املتطرف وق�سية ال�سحراء

 الرباط. األسبوع
المغربية  الجالية  مجلس  يشارك 
المعرض  في  أخــرى  مــرة  بالخارج 
الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء، 
ثقافي  كموعد  نفسه  فــرض  والــذي 
أساسي في األجندة الثقافية العربية 

واإلفريقية، وحتى الدولية.
المجلس  مشاركات  وتمحورت 
األخيرة، على إشكاالت عميقة تواجه 
المجتمعات  في  المغربية  الهجرة 
للنقاش  طــرحــنــا  حــيــث  الــغــربــيــة، 
والتحليل، تحديات العيش في مجتمع 
هاته  تتيحها  التي  والفرص  متعدد 
المجتمعات، وناقشنا قبلها إشكاالت 
مجتمعات  في  الهوياتية  التوترات 
التفكير  تعميق  وحاولنا  االستقبال، 
والمؤسسات  الفاعلين  كافة  بإشراك 
المعنية في المغرب وفي دول اإلقامة، 
وقمنا ببلورة مقترحات أجوبة لألسئلة 
مجتمعات  تطرحها  التي  الجديدة 

االستقبال.
دراســة  خــالل  مــن  خلصنا  لقد 
خصائص الهجرة المغربية، إلى أن 
االندماج السلس للجاليات المغربية 
مرده  االستقبال،  دول  مختلف  في 
باألساس إلى المساحة التي تتيحها 
هويتهم المغربية المتعددة الستقبال 
مع  والتعايش  الثقافات،  مختلف 
اآلخر، من دون أن يشكل هذا االحتكاك 
الثقافي أي صدام هوياتي، بل يصبح 
هذا االلتقاء عامال إيجابيا يتيح إثراء 
وإغناء ثقافات دول اإلقامة واالستفادة 
التي توفرها  الثقافية  العناصر  من 
وإثراء  تطعيم  أجل  من  الدول  هذه 

الهوية األصلية.
المنطلق، تبحث مشاركة  من هذا 

مجلس الجالية المغربية بالخارج في 
للنشر  الدولي  للمعرض   25 الدورة 
النقاش حول حضور  فتح  والكتاب، 
الحدود عبر  المغربية خارج  الثقافة 
مكوناتها  واكتشاف  العالم،  مغاربة 
وتعميق المعرفة في التحديات التي 
تواجهها، وفي نفس اآلن، تهدف إلى 
الثقافة  استثمار  وسائل  استشراف 
المغربية في تعزيز مساهمة مغاربة 
مجتمعات  ثقافات  تنمية  في  العالم 
التي  األدوار  بحث  وكذا  االستقبال، 
العالم  مــغــاربــة  يلعبها  أن  يمكن 
الثقافة  مكانة  تقوية  في  المبدعين 
الثقافية  الحركة  ضمن  المغربية 
الثقافية  إنتاجاتهم  عبر  العالمية 
إلى فتح  اللغات، باإلضافة  بمختلف 
المجال أمام الثقافة المغربية من أجل 
توفرها  التي  الفرص  من  االستفادة 
األجيال  إلى  نقلها  لتسهيل  العولمة 
وتبسيط  العالم  لمغاربة  الجديدة 

إيصال روافدها إلى غير المغاربة.
وكعادته في مختلف مشاركاته في 
هذا الموعد الثقافي العالمي، يقترح 
المغربية  الجالية  مجلس  رواق 
غنية  برمجة  زواره،  على  بالخارج 
ومتنوعة تعكس تنوع إبداعات مغاربة 

العالم.
سنكون سعداء باستقبال جمهور 
المعرض الدولي للنشر والكتاب، في 
المغربية  الجالية  مجلس  رواق 
والتفاعل  التبادل  أجل  من  بالخارج 

وتقاسم تجارب الهجرة.

بقلم: عبد اهلل بوصوف األمين العام 
لمجلس الجالية

باحث ير�سد عالقة 
الريف والبحر االأبي�ش 

املتو�سط
 الرباط. األسبوع

المتوسط  األبيض  والبحر  »الريف  كتاب 
1830-1926« لمؤلفه محمد أحميان، هو في 
األصل أطروحة لنيل شهاد الدكتوراه في التاريخ 
قراءة للعالقات المترابطة والتاريخية بين الريف 
والبحر األبيض المتوسط، ويسلط الضوء على 
الدور الذي لعبه هذا الفضاء باعتباره ملتقى 
للتالقي  الثقافي، وحقال  والتالقح  للحضارات 

ومجاال خصبا لتبادل التأثيرات.
ويتطرق الفصل األول لموضوع القرصنة في 
ــي الــفــتــرة بــيــن ســنــوات  ســاحــل الـــريـــف، ف
الثاني  الفصل  ويستعرض  1830و1926، 
جوانبا من العالقات التجارية بين ساحل الريف 
والخارج في نفس الفترة، بينما يسلط الفصل 
الثالث الضوء على نشاط التهريب وتأثير انفتاح 

الريف على أوضاعه العامة.
الماضي  األحــد  ــوم  ي توقيعه  تــم  الكتاب 
منشورات  ضمن  للكتاب،  الدولي  بالمعرض 

مجلس الجالية المغربية بالخارج.

 الرباط. األسبوع
عن  املوحد  االشتراكي  الحزب  كشف 
هولندا،  في  األخير  اجتماعه  مضامني 
الحزب:  فرع  باسم  موقع  بيان  في  وجاء 
بالتحليل  خــص  الــفــرع،  مجلس  »إن 
وطننا  منها  يمر  التي  الحرجة  األوضــاع 
الكبيرة  الــتــراجــعــات  مسجال  الــجــريــح، 
صارخ  ضــرب  من  الواجهات،  كافة  على 
الحق  وكذا  والجماعية،  الفردية  للحريات 
في التظاهر، خاصة في املناطق املهمشة، 
فتحت  التي  األقــواس  جميع  أن  يؤكد  ما 

بعد 20 فبراير 2011 قد تم إغالقها«.
نفس البيان يؤكد تفاعل مكونات الحزب 
شهدها  التي  االحتجاجات  مع  بهولندا 
لكافة  نضالية«  »تحية  ووجــه  املــغــرب، 
املشاركني  الحزب  ومناضلي  مناضالت 
في ما سماه »الحراك الشعبي الحضاري 
العظيم،  بــالــريــف  لشعبنا  والــســلــمــي 
املناطق  ــي  ــاق وب ــدة،  ــصــام ال وبـــجـــرادة 
قبل  الكريم«،  العيش  أجل  من  املناضلة 

أن يوضح: »نخص بالذكر رفاقنا بأوطاط 
واميضر،  وطــانــطــان  وزاگــــورة  الــحــاج 

وغيرها من املناطق«.
الرتبة  الخارجية،  املشاكل  واحتلت 
املوحد،  االشتراكي  فرع  بيان  في  الثانية 
والحاضرات،  الحاضرون  »سجل  حيث  
واالجتماعية  السياسية  الــتــراجــعــات 
الخطير  بالتطور  تتسم  التي  والثقافية 
زاد  ــا  وم العنصرية،  اليمينية  للقوى 
املتطرف  اليميني  الواقع، وصول  خطورة 
األمريكية،  املتحدة  الوالية  لرئاسة  ترامب 
عبر  املــدنــي  املجتمع  دفـــع  ــذي  الـ ــر  األمـ
العالم، إلى رفع راية االحتجاج السياسي 
واالجتماعي، وما حركة السترات الصفراء 
تيار  عــن  صــريــح  تعبير  إال  فرنسا  فــي 
عن  للتعبير  العالم  يجتاح  عميق  سياسي 
السيطرة  تمليها  التي  السياسات  رفض 

الرأسمالية املتوحشة عبر حكوماتها«.
ــاء في  ــق مـــا جـ ــاب الـــحـــزب، وفـ ــ وأهـ
واملؤسسات  الجمعيات  بـ»كل  البيان، 

ذوي  وخــاصــة  والسياسيني،  واملثقفني 
كل  لبذل  واإلنسانية،  الديمقراطية  امليول 
ذوي  -خاصة  املواطنني  لتوعية  الجهود 
في  املشاركة  بأهمية  املغربية-  األصــول 
في  واالنخراط  االجتماعية  االحتجاجات 
األحزاب السياسية التقدمية والديمقراطية 

إلسماع صوتنا والدفاع عن مطالبنا«.
البيان  أشار  املغاربي،  الصعيد  وعلى 
االشتراكي  ومناضلي  »مناضالت  أن  إلى 
الــصــراع  اســتــمــراريــة  سجلوا  ــوحــد،  امل
املفتعل في الصحراء املغربية، وما يتولد 
عنه من هدر للطاقات يفوت على شعوبنا 
والثقافي  االقــتــصــادي  تكاملنا  فــرص 
وتقوية وحدتنا ملواجهة العوملة املتوحشة 
»أما  وأضـــاف:  الثقافي«،  واالســتــالب 
يبشر  فــال  الشقيقة،  ليبيا  فــي  الــوضــع 
تستهدف  التي  املــؤامــرة  نتيجة  بالخير 
سيادتها عبر التحالف اإلمبريالي وإرهاب 
والرجعيات  الــديــنــي  الــتــطــرف  ــارات  ــي ت

العربية«.

+ عبد اهلل بو�صوف لحظة تكريمه من طرف 

وزارة الثقافة



أسرار العاصمة

ال؟  أم  تعويضات  املنتخبون  يستحق  هل 
في  التقرير  الحكومة  اختصاص  من  فليس 
الرأي  إبداء  حتى  وال  التعويضات  هذه  شأن 
من  انتدبوا  مواطنني  بني  مسألة  ألنها  فيها، 
بينهم من يمثلهم في تسيير شؤونهم بعدما 
كجنود  املفضلني  مرشحيها  األحزاب  قدمت 
شؤون  لتدبير  تطوعية  مهام  ألداء  متطوعني 
العاصمة، وملراقبة حسن سير املرافق الحكومية 
وحمالتهم،  تعهداتهم  وحسب  واإلقليمية، 
فإن مهامهم لن تكلف درهما واحدا من أموال 
ألن  ملاذا؟  تعويضات..  أو  كأجور  الرباطيني 
األحزاب هي التي نصبتهم مرشحني ومتطوعني 
لخدمة السكان والتجار، وألن هؤالء املرشحني 
اختاروا عن طواعية وتباروا مع اآلالف للفوز 
واليوم،  الوطن،  سبيل  في  »التطوع«  بشرف 
ملزمة  بتعويضات  الحكومة  عليهم  »تتبرع« 
الشهر  أواخر  في  الرسمية  الجريدة  نشرتها 
املاضي، لتصبح قانونا مفروضا على امليزانيات 

املحلية املمولة من الرباطيني.
فرض  الحكومة  حق  من  هل  والسؤال: 
تعويضات من أموال مائة في املائة من تمويل 
 3 الجماعة  لرئيس  وبكم:  والتجار؟  السكان 
ماليني شهريا ولنوابه مليون، ولكاتب املجلس 
سنتيم،  ألف   150 ولنائبه  سنتيم  ألف   300
ولرئيس لجنة دائمة 300 ألف سنتيم ولنائبه 
150 ألف سنتيم، ولرئيس املقاطعة 600 ألف 
سنتيم ولنوابه 300 ألف، ولكاتب املجلس 140 
ألفا ولنائبه 70 ألفا، أما رئيس مجلس العمالة 
ألف،   700 ولنوابه  ألف  و600  مليون  فله 
وللكاتب 300 ألف... إلخ، وكلهم يعوضون من 

ميزانيات مجالسهم التي ال عالقة لها بالحكومة، 
فاملعوضون، هم أطر حزبية قدمتهم أحزابهم 
باسمها، لتطبيق برامجها ولتعزيز مكانتها في 

املفاوضات الحكومية. 
التي  وهي  املستفيدة،  هي  فالحكومة  إذن، 
من  وليس  أموالها  من  تعويضات  أداء  عليها 
أموال الرباطيني، والصورة املرفقة وهي عامة 
طرف  من  الكادحني  إهمال  تؤكد  اململكة،  في 
ممثليهم، وهم منتشرون في األزقة يفترشون 
األرض وتحرقهم أشعة الشمس ويستنشقون 
لعبة  في  الوقت  لتمضية  والتلوث،  الغبار 
»الروندا« أو »ضاما«، وجلهم من املتقاعدين 
املقهورين، بينما نظراؤهم من األجانب، فيتكلف 
بهم منتخبوهم و»يبرعونهم« في رحالت على 
نفقة ميزانيات مدنهم، أما عندنا، فنحن نسلم 
ممثلونا،  بها  لـ»يتبرع«  والرسوم  الضرائب 
فهم »املبرعون« ونحن املقهورون، وبأصواتنا 
املجالس  لرفاهية  الحزبية  الحكومة  وبتدخل 

الحزبية وسحق املواطنني. 

فاتحة  املقبلة،  السنة  ستكون 
في  املسابح  من  عدد  ألبواب 
املشروع  بفضل  وذلك  العاصمة، 
مقاطعة  لكل  أرسى  الذي  امللكي 
مسبحها، أهمها وأكبرها مسبح 
حوالي  مساحة  على  مغطى 
ومجهز  مربع  متر   30.000
املتوفرة  التجهيزات  بأحدث 
عن  األوملبية، فضال  املسابح  في 
به  محيطة  خضراء  مساحات 

ومرآب لركن السيارات.
فاملسابح لم تعد مرفقا ترفيهيا 
بمثابة  أصبحت  بل  رياضيا،  أو 
»دواء« لعالج مضمون لعدد من 
األمراض أو الوقاية منها، لذلك، 
انتبهت كل بلديات عواصم الغرب 

معمار  في  وجودها  إجبارية  إلى 
إلى  ضروري  كمرفق  حواضرها 
التعليم  مثل  القرب،  مرافق  جانب 
والنقل،  واألسواق  والتطبيب 
ضمن  يضعونه  األطباء  أن  حتى 
وصفات الدواء الستكمال أي عالج 

باستثناء الجروح الغائرة.
امللكي  املشروع  سوى  يكن  ولم 
ليفكر ويقرر في توفير هذه الخدمة 
الغالية ملئات اآلالف من الرباطيني، 
الذين يعانون في صمت من السكري 

واألعصاب  الدم  ضغط   ومن 
آالم  وبالخصوص  والتنفس، 
والحوامل...  واإلعاقات  العظام 
إلخ، وهي وغيرها، أمراض مكلفة 
معنويا أكثر من ماديا، والبلديات 
سكانها،  مصالح  ترعى  التي 
مسألة  املسابح  توفير  من  تجعل 
إجبارية وتكلف لجنة دائمة لتتبع 
مواطني  ولوج  وتسهيل  مجراها 
بما  الظروف،  أحسن  في  بلديتها 
الحضري  النقل  ضمان  ذلك  في 
عبر حافالت تربط مختلف األحياء 

باملسابح.
واملسبح الذي في طور اإلنجاز، 
إفريقيا،  في  مسبح  أكبر  يعتبر 
الرباط  العاصمة  سيجعل  مما 
العاملية  العواصم  صدارة  في 
املعلمات،  هذه  ملثل  املحتضنة 
إفريقيا  كنا  وإن  صراحة،  وبكل 
صعيد  على  فإننا  الريادة،  في 
متأخرين،  جد  الغرب،  عواصم 
الثانوية  مدنها  أصبحت  بحيث 
للمسابح  مركبات  على  تتوفر 
أملانيا  في  موجود  هو  ما  مثل 

بمياه  مسبحا  يضم  مركب  وكل 
الطبي  والتدليك  والوادي  البحر 
التلقائي باملياه الساحنة واملثلجة، 
ألصحاب  خاصة  مسابح  وأيضا 
إنجاز  من  وكلها  إلخ،  اإلعاقات... 
بلدياتها، أما نحن، فعندنا بنايات 
استغالل  أبشع  مستغلة  مركبات 
من  وتستفيد  املقاطعات،  كل  في 
ميزانيات خاصة، ويسيرها مدراء 
وهواتف،  وسيارات  بتعويضات 
بينما تبقى الطوبات والفئران  هي    

املستفيدة منها. 
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املنتخبون »يتخاطفون« حتى »تالكموا« و»تعايروا« 
للفوز  ذلك  وكل  حزب،  إلى  حزب  من  و»تشقلبوا« 
مفاتيح  واحتكار  وامتيازاتها،  وتعويضاتها  باملناصب 
أبواب فردوس الصفقات ورخص الترخيصات و»بحر« 
السلطات  التوظيفات و»زرواطة«  املساعدات، و»نزهة« 

املخولة لهم في امليثاق الجماعي. 
العني  وحور  الفردوس  نعيم  من  انبهروا  منتخبون 
التي تطوف عليهم بأكواب من الفضة مملوءة ليس بمياه 
معدنية أو ملونة أو ممزوجة بالعنب.. بل إنها أكواب من 
عرق كفاح الرباطيني الذين يكدون ويجتهدون، ويجاهدون 
لتوفير سيولة الضرائب والرسوم والتدويرات الجماعية 

حتى فاقت 113 مليارا.
شاهد  خير  أمامنا  الخردة«  »طوبيسات  هي  وها 
على فضيحة رسوب املنتخبني السابقني والالحقني في 
امتحان تأمني نقل حضري محترم للمواطنني، بينما هم 
ضمنوا تنقلهم وتنقل أبنائهم في سيارات »جابها هلل« 
املرة  وهذه  مكتراة  »سيفيل«  وبأخرى  وبـ»العاللي«، 

بـ»السكوتي«.
»طوبيسات«  مهزلة  على  نصرخ  ونحن  األلف،  للمرة 
الجماعي  للتسيير  حقيقية  مرآة  أصبحت  التي  الرباط 
املنتخبني  ولم نستسلم لجحود  »يا حسرة«،  للعاصمة 
وال ملؤامرة »تكرفيسنا« في »كراريس« متهالكة وملوثة 
وبشعة ومتسببة في أخطر األمراض، ناهيك عن محطاتها 
التي هي بمثابة صراط يقف عليه الرباطيون ليهانوا في 

كرامتهم وإنسانيتهم وحقوقهم.
فالرباطيون »يتمرمدون« ملدة 30 سنة في هذا الجحيم 
الذي يتناوب في تزويده بالحطب، مع األسف، منتخبونا: 
وهذا  متى  فإلى  أحزابهم..  وبضمانة  أصواتنا  صنيعة 
 30 تكفيكم  ألم  اإلنساني؟  التراث  ملدينة  واإلهانة  القهر 
التي  ألوضاعنا  تراعوا  ألم  والحكرة؟  املعاناة  من  سنة 
ألم  ورسومكم؟  ضرائبكم  كثرة  من  أفلست  حتى  تأزمت 
»إقامتكم« املؤقتة في  تخجلوا من صرفها على رفاهية 
بنايات الجماعة؟ ألم تفكروا في »أجل« عودتكم، إن آجال 
أو عاجال، إلى »جحيم« أنتم مهندسوه وبانوه؟ فإلى متى 
الخدمات  أسوء  من  »طوبيسات«  في  الحضري  والنقل 

الجماعية؟ 

30 �سنة من �سوء 
تدبري مرفق النقل 

احل�ضري
 بقلم: بوشعيب اإلدريسي

وثيقة  على  املوقع  الوطني  الرائد  من  شهادة 
في  جوريو،  عثمان  املرحوم  باالستقالل،  املطالبة 
من  وأخرى  الوطنية  الشخصيات  من  عدد  حق 
الديار السعودية  واملصرية في شأن نصرة القضية 
املغربية وقضية الظهير البربري، ألقاها في الندوة 
العلمية بتاريخ 29 يناير 2000 ومنقولة من كتاب: 
جيل  الشرقاوي:  أحمد  الحاج  الكبير  »الوطني 
لطيف  يا  ))اللهم  هلل:  رحمه  قال  حيث  الرواد«، 
بيننا  تفرق  وال  املقادير  به  جرت  فيما  بنا  الطف 
وبني إخواننا البرابر، وفي األسبوع الرابع، خطب 
في تلك الجموع، الفقيه املنعم السيد عبد العزيز 
حكم، وبعد ذلك، تم اعتقال هؤالء الخطباء، وبعد 
اإلفراج عن أخينا املنعم سيدي الحاج الشرقاوي، 
مراكش،  مدينة  إلى  االستعمارية  السلطات  نفته 
على  يعمل  أخذ  رأسه،  مسقط  إلى  عودته  وبعد 
املكافحني،  إخوانه  مع  وتنظيمها  الخاليا  تكوين 
سنة  في  الحج  فريضة  نؤدي  أن  األقدار  وشاءت 
واحدة، وبعد االجتماع معه في الحرمني الشريفني، 
أخبرني بمروره على الديار املصرية وما قام به في 
إليها أخونا املجاهد  الرحلة من أعمال أشار  تلك 
هناك  لها  بالدعاية  وقام  القادري  بكر  أبو  سيدي 
عند زيارته لألزهر الشريف وللعلماء واملصلحني 

بتلك الديار.
ذلك  ودام  الشريفني،  بالحرمني  إقامتنا  وخالل 
الحرمني  بعلماء  نتصل  كنا  شهور،  ستة  مدة 
الشريفني بعقد اتصاالت معهم عدة مرات، الشيخ 
أبو  الشيخ  املكي  الحرم  إمام  وكذلك  عمر حمدان 
مالكي..((  محمد  الشيخ  وكذلك  املصري،  السمح 

انتهى.
كافحوا  الذين  املجاهدين  روادنا  هلل  رحم 

وضحوا لنحيا نحن من بعدهم أحرارا.  

الجماعة  ضرائب  من  يسلموا  لم  موتانا  حتى   ❐
لإلقامة  خام  األرض  من  شبر  على  للحصول  كواجب 
يتوقع  السنة،  هذه  بحر  ففي  مظلم.  قبر  في  الدائمة 
4 ماليني،  قدره  األموات  دفن  املنتخبون مدخوال على 
وفي نفس الوثيقة املالية على نفس السنة وفي فصل 
آخر، برمجوا غالفا ماليا قدره 24 مليونا )الفصل 25( 
لنقل ودفن األموات » في سبيل هلل « فواحد من هذين 
 24 وإما  معقولة(  )وهي  ماليني   4 إما  زائد:  املبلغني 

مليونا التي هي ربما »تدويرات ألصحاب اآلخرة«.

»جنة«  مغادرة  ضريبة  أداء  على  مجبرون  األموات  بينما 
التي  النارية  الدراجات  محطات  تحقق  إذنهم،  بدون  املنتخبني 
ال تحتل شبرا من األرض، بل تجزئات من األرض وفي أرقى 
بينما  سنتيم،  ألف   500 وبالكاد،  سنويا،  مدخوال  األحياء، 
استغالل  رسم  مبلغ  باآلالف،  وهي  العاصمة،  تاكسيات  كل 
رخصها ال يتجاوز مليونا واحدا، وأمام هذا الفرق الصارخ، 
 4 يؤدون  الذين  موتانا  على  يوميا  الترحم  منتخبينا  من  نطلب 

ماليني.

الطرقات  »بريكوالج«  مجازر  عن  يتكلم  الكل   ❐
وعن »الغياب« الكلي لتهيئة ممرات للراجلني محمية 
عبر  عامليا  مسجلة  ماركة  وهي  املميزة،  بعالماتها 
محملة  متخصصة  شاحنة  من  تقنية  وصفة  تطبيق 
إلى  يحولها  الذي  حديدي  وعاء  في  تسكبها  بمادة 
فـ»يلصقها«  الطريق  على  املعدن  نفس  في  »قالب« 
على األرض وبحجم سميك وبلون أصفر حتى تكون 
ظاهرة ومنبهة وتدوم سنوات، أما عندنا، فيستعملون 
من  »معلم  يد  على  »الطباشير«  وصباغة  »شطابة« 

املوقف« لتطير بعد شهر.

  في الشقيقة الجزائر العاصمة، مهرجان دولي للموسيقى 
األندلسية واملوسيقى العتيقة، ينعقد كل سنة في شهر دجنبر، 
الحدود  كانت  لو  الراقي  بفنه  والتمتع  لحضوره  تواقني  وكنا 
عدة  لها  األندلسية  فاملوسيقى  السيار.  الطريق  عبر  مفتوحة 
تسميات: في تلمسان تعرف بالغرناطي، وفي الجزائر العاصمة 
اشتهرت  والتونسي  الليبي  القطرين  وفي  الصنعة،  تسمى 
باملالوف، وعندنا في سال ووجدة توصف بالغرناطي، بينما في 

الرباط كما تعرفون، فمشهورة بطرب اآللة.

أرشيف الرباط

عالج طبيعي لعدد من الأمرا�ض التي ع�ض�ضت
 يف اأج�ضام الرباطيني

قريبا: أكبر مسبح في إفريقيا بالرباط

احلكومة ت�ضع يدها يف جيوبنا لـ»ترباع« منتخبينا

ا�ضتغالل النفوذ يف اخت�ضا�ض �ضلبوه من �ضاكنة 
الرباط والأحزاب

الغرناطي  الطرب  لسلطان  صورة 
في  هلل  أمد  بيرو  أحمد  الحاج  األستاذ 
معبرة  لقطة  في  البار  نجله  عمره، صحبة 
الراقي  فنه  عشاق  ماليني  تطمئن  وكأنها 
على ضمان استمرار تراث جذوره في أربعة 
أقطار مغاربية. وهو حفظه هلل من مواليد 
سنة 1932، وينتمي إلى عائلة موريسكية 
غادرت األندلس في عهد فيليب الثالث سنة 
1609، واستقرت في الرباط بقصبة األوداية 
بإذن من السلطان موالي زيدان، وظلت وفية 
غادرت  أجله  من  الذي  اإلسالمي  لدينها 
األندلس، وحسب املؤرخني، اشتهر من هذه 
العائلة ثالث شخصيات هم: باإلضافة إلى 
الحاج أحمد بيرو التهامي بيرو، واملحجوب 
بيرو بن أبي بكر الرباطي وكان عدال وفقيها 

في الرباط، رحمهما  هلل. 

❐

❐



شجيع محمد

خنيفرة،  إقليم  ساكنة  اهتزت 
وقع  على  األسبوع،  هذا  بحر 
أفراد  من  عنصر  انتحار  محاولة 
القوات املساعدة من الطابق األول 
بخنيفرة،  اإلقليمي  للمستشفى 

والذي وافته املنية.
املعني  إقدام  أسباب  وترجع 
باألمر على االنتحار، إلى كون إدارة 
لم  الطبية  والعناصر  املستشفى 
تكترث ألمره كمريض ظل ألكثر من 
للسرير دون  مالزما  ساعات  أربع 
إصابته  بعد  لحالته  التفاتة  أي 
املعامالت  بسبب  صحية،  بوعكة 
السيئة التي لقيها من طرف عناصر 
األمن الخاص املعروفني بأساليبهم 
اإلقليمي  باملستشفى  املعهودة 
األمر،  بخنيفرة، حيث يوضح هذا 
منها  تعاني  التي  مدى االختالالت 
هذه املؤسسة الصحية، من  ضعف 
الخدمات الصحية، إلى عدم اكتراث 
األطر الطبية لحال املرضى، إضافة 
إلى تواجد جهاز الفحص بالصدى 
متالشي وتعتريه األعطاب في غالب 
الصحة  قطاع  جعل  مما  األحيان، 

إلى  ونزل  كان،  خبر  في  باإلقليم 
الحضيض أمام التزايد الديمغرافي 
التطبيب حق  أن  رغم  املنطقة،  في 
من الحقوق الواجبة التي يضمنها 

الدستور للمواطن.
وبهذا الخصوص، عبرت الساكنة 
خالل العديد من املرات، عن سخطهم 
ومعاناتهم بسبب سياسة صم اآلذان 
وقالوا  املشروع،  املطلب  هذا  تجاه 
بأنه ال شيء يتحقق، ليبقى االكتظاظ 
سائدا في دهاليز املستشفى الذي ال 
مؤسسة  مواصفات  على  يتوفر 
استشفائية، وال يستجيب لتطلعات 
في  وحاجياتهم والحق  الساكنة 

العالج، رغم صرف املاليير على بناء 
بأنه  ليتضح  اإلقليمي،  املستشفى 
وأن األجهزة  مهجورة  بناية  مجرد 
وزارة  لها  تطبل  التي  املتطورة 
تتعرض  خردة  مجرد  الصحة، 
وبالتالي،  لها،  حصر  ال  ألعطاب 
طوابير  في  املرضى  أعداد  تكدس 
في انتظار إصالح هذه األجهزة، مما 
يجعل األطباء يعطون وعودا تصل 

في بعض األحيان إلى سنة.
ومما  يزيد الوضع تأزما، معاملة 
املرضى  بالعنف الجسدي واللفظي 
الحراس   طرف  يومي من  بشكل 
السير  »دهن  وبأسلوب  الخاصني، 

معهم  التعامل  من  بدال  يسير« 
إلى  ومساعدتهم، إضافة  بلطف 
تعسفات األطر الطبية الذين يقابلون 
املريض بمعاملة ال تمت لإلنسانية 
قادم  املريض  هذا  وكأن  صلة  بأي 
من كوكب آخر وليس مواطنا، حيث 
املستشفى  لهذا  أصبح الدخول 
األغلب  وفي  يطاق،  ال  جحيما 
للمستشفى  املرضى  توجيه  يتم 
يعاني  الذي  مالل،  ببني  الجهوي 
هو اآلخر من مشاكل جمة، ليصبح 
املرضى مجرد سلعة يتم تصديرها 
من مستشفى آلخر وقطع مسافات 
مضاعفة  عنها  تنتج  ماراطونية، 
ومعاناتهم واالكتواء بنار  آالمهم 
أغلبية  بات  لذا  التنقل،  أسعار 
املساعدة  لطلب  يلجؤون  املرضى 
االستشفاء  أجل  من  املحسنني  من 
التوجه  بدل  الخاص  بالقطاع 
بخنيفرة،  للمستشفى اإلقليمي 
خالل  ثالثة أطفال  شهد وفاة  الذي 
فصل الصيف الفارط بسبب ارتفاع 
درجات الحرارة واإلهمال، لينضاف 
هذا »املخزني« الذي حاول االنتحار 
بعدما  اإلهمال  ضحايا  عداد  إلى 

وافته املنية.
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عيـن علـى الشمال
إعداد: زهير البوحاطي

ما يجري  ويدور يف المدن

مختصرات شمالية
■ بعد إغالق معبر مليلية في وجه تهريب السلع، 
توسعت حكومة مليلية المحتلة داخل األراضي المغربية 
وهي تتطلع لتحويل المدينة إلى ثكنة عسكرية بعدما 
تراجع االقتصاد وتراكمت البضائع المستوردة من المدن 
الذي  الصمت  يستمر  بينما  واألوروبية،  اإلسبانية 
تنتهجه الحكومة المغربية تجاه اغتصاب أراضيها من 

طرف اإلسبان. 
      

■ »سنة قضائية باردة بمحاكم تطوان«.. هذا ما أكده غياب 
المحكمة  بها  قامت  التي  األنشطة  عن  الجاللة  ممثل صاحب 
االستئنافية بتطوان خالل تقديم عرضها السنوي، وأرجع العديد 
من رجال الحقوق سبب غياب عامل اإلقليم عن حضور مثل 
التي  الملفات  إلى عدم رضاه عن مجموعة من  هذه األنشطة، 

الزالت المحكمة المذكورة تتخبط فيها)..(.
  

■ واصلت مصالح الجمارك بميناء طنجة المتوسطي 
األسبوع  األموال، حيث ضبطت  مهربي  حملتها ضد 
الماضي، حوالي 40 ألفا و320 أورو غير مصرح بها لدى 
مكتب الجمارك المخصص لذلك، وهذا األمر دفع بجهاز 
الجمارك إلى تكثيف عمليات البحث والتدقيق ليعثر 
في اليوم الموالي على حوالي 1300 أورو كانت مخبأة 
بحوزة مواطن مغربي مقيم بالخارج، وذلك خالل عملية 
لمراقبة  الجمركية  المصالح  بها  تقوم  التي  التفتيش 
المسافرين المغاربة وغيرهم من الذين يعبرون الميناء. 

■ تحولت عمالة المضيقـ  الفنيدق إلى قبلة مفضلة للمحتجين 
والمعتصمين، إليصال أصواتهم وغضبهم إلى المسؤول األول 
عن المنطقة. فبعد االحتجاجات التي قامت بها النساء اللواتي 
يشتغلن في التهريب المعيشي بالمعبر الحدودي باب سبتة أمام 
مقر العمالة الشهر الماضي، جاء دور أصحاب األراضي الذين 
اجتمعوا  واد مرتيل، حيث  بناء  ملكيتهم من أجل  نزعت منهم 
العمالة من أجل فتح  الماضي أمام مقر  صباح يوم الخميس 
حوار جدي مع المسؤولين، غير أنهم انتظروا كثيرا وانصرفوا 
ليعودوا في اليوم الموالي، وهكذا تكون هذه العمالة قد سجلت 

رقما قياسيا في ظاهرة االحتجاج.

سطات

فرة
خني

البناء الع�شوائي يهدم خمطط حتويل تطوان
 اإىل مدينة �شياحية

حماولة انتحار بامل�شت�شفى الإقليمي 
بخنيفرة تك�شف الختاللت الكربى

بها  قامت  التي  المجهودات  رغم 
تلقت  التي  السلطوية  الجهات  بعض 
تخصيص  أجل  من  صارمة  تعليمات 
الرقي  أجل  من  لتطوان  مشاريع  عدة 
بها، ومحاربة جميع الظواهر السلبية 
التي أثرت بشكل سلبي على المدينة، 
التي عانت والزالت بسبب عدم معالجة 
عدد من الملفات التي كان والي تطوان 
السابق، يسابق الزمن لحلها، لتصنيف 
المدينة من أجمل المدن السياحية، لكن 
مسؤولية  وتحمله  الوالي  رحيل  بعد 
التي  المخططات  كل  فشلت  الجهة، 
وضعتها الجهات العليا رغم تخصيص 
ميزانية ال بأس بها لتهيئة عدة شوارع 
وأحياء كانت قد برمجتها السلطات، 
وإنجاز عدة أسواق نموذجية لمحاربة 
الباعة المتجولين والقضاء على احتالل 
إنشاء  وكذلك  العمومي،  الملك 
مالعب  وبناء  الخضراء  المساحات 

القرب، وغيرها من المشاريع التي كان 
الرقي  وتشييدها،  بنائها  شأن  من 
بالمدينة، وذلك بإدماج شبابها في عدة 
والثقافة  والتنمية  كالرياضة  مجاالت 
المجاالت  انعدام  بسبب  وغيرها، 
والمصانع  كالمعامل  االقتصادية 
لتشغيل اليد العاملة التي تهاجر نحو 
مدينة طنجة أو سبتة المحتلة للعمل.

كما أن من أسباب عدم نجاح هاته 

البناء  انتشار  عودة  المشاريع، 
تطوان،  يغزو  بات  الذي  العشوائي 
والنموذج من أرض المصطفى وعقبة 
الشاطة وسيدي طلحة، وكدية الحمد 
التي  األحياء  من  وغيرها  وسمسة، 
ينتعش فيها البناء غير المرخص، رغم 
البنية  على  تتوفر  ال  األحياء  هذه  أن 
التي  الشوارع  عن  ناهيك  التحتية، 
التي  وأزقتها  أسماء،  بدون  الزالت 

لضيقها،  نظرا  منها  المرور  يصعب 
ورجال  اإلسعاف  سيارات  وحتى 
المطافئ يجدون صعوبة في الوصول 
إلى أماكن الحوادث، ومن جهة أخرى، 
سار البناء يزحف نحو الجبال ويقطع 
األشجار ويغتصب أراضي الدولة، وال 
الجماعة  حتى  ساكنا،  يحرك  من 
الحضرية التي يترأسها الحزب الحاكم، 
هي األخيرة وقفت وقفة المتفرج ولم 
المحاضر  كتسجيل   بدورها،  تقم 
للمخالفين  وإرسالهم  للجهات المختصة 
لتتحمل مسؤوليتها في الموضوع، أما 
المباني  بمراقبة  المكلفون  موظفوها 
والمفوض لھم مراقبة مجال التعمير، 
فال يسمع لهم صوت، والوكالة الحضرية 
بتسجيل  تقم  ولم  النسيان  طي  في 
موقفها وحضورها منذ أمد طويل، وهلم 
جرا.. لكن إلى متى ستظل تطوان تبتعد 

عن »المدينة السياحية«.

نور الدين هراوي

  تراكم النفايات بشارع درب عمر وزنقة موالي إدريس، وبعدد 
من األحياء املجاورة له قرب ثانوية ابن عباد ملدة طويلة وبكميات 
كبيرة، حولها إلى مطرح مفتوح للنفايات دون أن تحرك الجهات 

املعنية  ساكنا.
وفي تصريحات كثيرة ومتفرقة، اتهم سكان الحي املذكور، 
املسؤولني عن قطاع النظافة باملدينة، بإهمالهم لهذا الحي الذي 
أصبح غارقا في كميات هائلة من األزبال، إذ سبق لهم أن وجهوا 
عدة شكايات مباشرة وغير مباشرة للشركة وللبلدية، دون أن 
تلقى شكاياتهم أي جواب، حيث أكدت جمعية التربية والثقافة 
والعلوم والبيئة بسطات، تأخر وغياب العمال ومستخدمي قطاع 
النظافة عن الحي املذكور، وعن أحياء شعبية أخرى، أحيانا ملدة 
ثالثة أيام إلى أسبوع، بمبرر املرض وبمبررات أخرى غير مقبولة، 
مما يزيد من تراكم األزبال، وبالتالي، تكاثر الحشرات وانتشار 
الروائح الكريهة، الشيء الذي عرض مجموعة من السكان لعدد 
من األمراض، وخاصة األمراض التنفسية، حيث يضطر العديد 
منهم إلى إقفال نوافذ منازلهم ملدة طويلة، بعدما تحول الحي إلى 

مزبلة كبيرة ومشتل للحشرات والروائح الكريهة.
وتناشد الجمعية البيئية املذكورة وسكان األحياء املقصية من 
حمالت النظافة، أو التنظيف بطرق تمييزية وانتقائية، عامل إقليم 
سطات، من أجل التدخل العاجل لتفعيل دور الرقابة بما يضمنه 
له الدستور ومقتضيات امليثاق الجماعي، كما يطالبون بتغريم 
الجهة املسؤولة عما يجري، ومن يحمي هؤالء املستخدمني، على 

تقاعسهم في أداء مهامهم. 

في  املغرب،  بشمال  الجماعات  من  العديد  شرعت 
املدرجة في جداول أعمالها في دورات  النقاط  نقاش 
فبراير العادية لسنة 2019، والتي تتعلق بالتصويت 
على مجموعة من املشاريع واالتفاقيات التي طاملا تغنى 
بها العديد من املسؤولني، والتي سبق لهذه الجماعات 
أن صوتت عليها في األعوام السابقة ولم تخرج لحيز 
الوجود، بسبب طريقة تدبيرها من طرف هذه الجماعات 

التي تنتظر زيارة املجلس األعلى للحسابات.
أنــواع  جميع  ــام،  األيـ هــذه  دورات  عــدة  وشهدت 
املواطنني  طــرف  مــن  واالســتــنــكــارات  االحتجاجات 
الغاضبني من سياسة املنتخبني الذين يمثلونهم داخل 
الترابية بمدن الشمال،  البلدية والجماعات  املجالس 

والتي الزالت تعاني من مجموعة من الظواهر السلبية 
التي أثرت على الساكنة بشكل ملحوظ ولم تساهم في 

تنمية مناطقهم، حسب تعبيرهم.
وطنجة  للعرائش،  الترابية  الجماعة  من  والبداية 
الجماعات  من  وغيرها  ووزان،  وشفشاون  وتطوان 
التي تسودها أجواء من توتر العالقات بني الساكنة 
واملنتخبني الذين فشلوا في تنزيل مخططاتهم على 
إلى  الجماعية  املجالس  حولوا  حيث  الواقع،  أرض 
مسرح يتشكل من األغلبية واملعارضة، التي تعارض 
في الظاهر وتختفي في الباطن، إلى أن ساد جو من 
االحتقان مباشرة بعد انطالق أشغال دورة أكتوبر بني 
أعضاء املجلس واملواطنني الذين حجوا للجماعة من 

أجل االحتجاج والتعبير عن سخطهم قبل أن يتدخل 
الجماعة،  رئيس  مقام  ويقوم  العرائش،  مدينة  باشا 
ويقرر إلغاء الجلسة العلنية ويحولها إلى جلسة سرية.
القروي  الطابع  ذات  الجماعات  ما يخص  في  أما 
التابعة للعماالت واملدن املذكورة، فحدث وال حرج في 
مجال التنمية، حيث تفتقد معظم الجماعات، خصوصا 
التابعة لتطوان، ألبسط شروط الحياة، بسبب انعدام 
شبكة الطرق والخدمات الصحية، وغيرها من الخدمات 
التي يحتاجها املواطن الذي يضع ثقته في من سيطروا 
على ميزانيات الجماعات والقيام بصفقات مشبوهة، 
تخدم مصلحة  وال  القانونية  الشروط  مع  تتوافق  ال 

الساكنة.

انتظارات املواطنني تدفعهم لالحتجاج على جمال�س ال�شمال

اإق�شاء اأحياء �شطات من النظافة والتواطوؤ 

يحول �شوارعها اإىل مطارح للنفايات 

الفرق بين الشعارات والواقع

البناء العشوائي يزحف نحو غابة جبل درسة بتطوان



  األسبوع  

الفعاليات  من  مجموعة  عقدت 
بـ»لجنة  سمي  ما  إطار  تحت  
التضامن مع ضحايا مافيا العقار 
مؤخرا،  صحفية  بتمارة«، ندوة 
خصصت لـ »تسليط الضوء على 
عملية االستيالء على أمالك الغير 
بتمارة بطرق غير قانونية من خالل 
عليها  تتوفر  وشهادات  حاالت 

اللجنة«، حسب اللجنة المذكورة.
وأوضح بالغ صحفي، أن الشبكة 
شبكة  وجود  رصدت  المذكورة، 
منظمة مكونة من عائلة واحدة توظف 
اإلمكانيات القانونية المتاحة بدعم 
وتوجيه من السلطات المختصة، 
بعض  أو  المحلية  السلطة  سواء 
مسؤولي الوكالة الوطنية للمحافظة 

العقاري  والمسح  العقارية 
والخرائطية بالمدينة، بحصول أفراد 
إدارية  شواهد  على  الشبكة  هذه 
مسلمة من طرف السلطة المحلية 
ورسوم استمرار الملكية المعدة من 
طرف بعض العدول المعتمدة على 
اثنتي عشر شهادة موثقة مطعون 
في صدقيتها، وتعمل هذه الشبكة، 

بتسريع المسطرة على مستوى إيداع 
مطالب التحفيظ وتحديد أيام التنقل 
لعين المكان لتعيين حدود األرض 

المراد تحفيظها، حسب البالغ.
وقد شملت هذه العملية، حسب 
تتوفر  التي  والوثائق  المعطيات 
عائالت   6 التضامن،  لجنة  عليها 
ضمن الضحايا، استفاق أصحابها 

على سطو تم التخطيط له عن بعد، 
اعتمد أصال كمقدمة للتمليك لجهات 
ال عالقة لها باألرض، ليجد الضحايا 
في األخير أنفسهم أمام أشخاص 
يدعون ملكيتكم ألراضيهم ويجهلون 
مطلقا كيف أصبحت تنازعهم هذه 
مسنودة  أمالكهم  في  الجهات 

بمن أعدوا خطة السطو.  

»إن لجنة التضامن مع ضحايا 
مافيا العقار بتمارة، وهي تعقد هذه 
رئيس  السيد  من  تطالب  الندوة، 
النيابة  العامة، والسيد الوكيل العام 
للملك بمحكمة االستئناف بالرباط، 
بالمحكمة  الملك  وكيل  والسيد 
االبتدائية بتمارة، بفتح التحقيقات 
القانونية الالزمة، لمعاقبة أفراد هذه 
الشبكة ومن يقف وراءها ويسهل 
مأموريتها في السطو على أمالك 
البالغ  أصحاب  يقول  الغير«، 
المدعومين من طرف عدة جمعيات، 
منها العصبة المغربية للدفاع عن 
حقوق اإلنسان، والجمعية المغربية 
لحقوق اإلنسان، والهيئة المغربية 
لحقوق اإلنسان، والمركز المغربي 
لحقوق اإلنسان، ومنتدى المساءلة 

االجتماعية.

عزيز الفاطمي

من حيث المبدأ، ال جدال وال نقاش حول تنفيذ القرار 
القاضي بإخالء مجموعة من األشخاص، إن لم نقل األسر، 
الذين  تمكنوا في غفلة من الجهات المعنية وعيونها 
المراقبة لحركات وسكنات الشارع العام، من احتالل ملك 
خاص عبارة عن بقعة أرضية غير محصنة، كائنة بشارع 
موالي رشيد بحي جليز بمدينة سبعة رجال، واتخاذها 
مسكنا يأويهم من قسوة الجو وغدر الزمان لمدة زمنية ال 
يستهان بها، وقد استأنسوا بالمكان  وتناسلوا وأنجبوا 
واألعراف،  القانون  نطاق  خارج  أسرا  وكونوا  أطفاال، 
ليباغثهم الحدث الذي حل عليهم ضد مجرى رغبتهم، 
بنزول ممثلي السلطات المحلية، بحر األسبوع المنصرم، 
من أجل تنفيذ قرار اإلخالء، وحتى لحدود ما سبق تسطيره 
من سطور، تبقى األمور منسجمة مع روح القانون، حيث 
تمت عملية اإلخالء وفق المساطر والضوابط العمول بها.
إال أن الجانب األكثر أهمية في هذه الواقعة، تجسده 
مرحلة ما بعد طرد هذه المجموعة من المواطنين، الذين 
البالد، فهم  المغربي ومن رعايا ملك  المجتمع  هم من 
يعيشون أقصى درجة الفقر والهشاشة والحرمان والتشرد 
واإلدمان بمختلف أنواعه، وحتى حدود كتابة هذا المقال، 
فهذه الجماعة تبيت في العراء محاطين بما يملكون من 
لوازم كأفرشة وأدوات الطبخ بنفس الشارع وقبالة البناية 
التي طردوا منها والتي أصبحت تتوفر على سور عال 
وباب حديدي يصعب اقتحامها من جديد، ليبقى السؤال 
الذي ينفلت من بين هذه السطور والذي رغم بساطته، له 
حاجتهم  البشر  هوالء   يقضي   أين  إنساني:  عمق 
البيولوجية، حيث انتهى دور الجهات المعنية عند إصدار 

القرار مع النفاذ، دون االهتمام بمرحلة ما بعد التنفيذ، وال 
مراعاة الوضعية اآلنية والمستقبلة لهؤالء األطفال األبرياء 
الذين هم في سن التربية الحسنة ومكانهم الطبيعي بين 
فصول التدريس والتحصيل العلمي بدل الشارع وأجوائه 

الشاذة؟
من خالل هذا المقال، وبناء على هذه الصورة االجتماعية 
المؤلمة، نأمل تحرك الجهات المعنية، كل من موقعه وحسب 
مسؤوليته، على أمل أن يتدخل والي الجهة بصفته ممثال 
الشريحة  لهذه  قانوني  مخرج  إليجاد  الملك،  لجاللة 
االجتماعية، مع اإلشارة إلى أن العديد من شوارع مراكش 
تعيش حالة أو أكثر مما سبق تناوله في هذا الموضوع، 
بروح  والتحلي  وطنية  وإرادة  تعليمات  يتطلب  الذي 
المسؤولية، من أجل تحقيق مقاربة اجتماعية مطبوعة 
بالكرامة اإلنسانية، والتنزيل السليم للفلسفة الملكية 
الرشيدة، الواضعة في صلب اهتماماتها العنصر  الالمادي 
في إطار المبادرة  الوطنية للتنمية البشرية، كمشروع 

ملكي رائد.

  األسبوع

اإلسبانية  الحكومة  تنازلت 
مؤخرا لصالح املغرب، على مسرح 
بطنجة،  الكبير«  »سيرفانتس 

ليشرع املغرب مباشرة في محاولة 
ترميم هذه املعلمة، وسط تساؤالت 
كبرى عن املستقبل، وهل ستنجح 
هذه  حماية  في  الثقافة  وزارة 

املعلمة؟
وزير  قال  الصدد،  هذا  وفي 
األعرج  محمد  واالتصال  الثقافة 
»سوف  بريس«:  »فرانس  لوكالة 
نطلق دراسة من أجل ترميم هذه 
على  والحفاظ  التاريخية  املعلمة 
إرثها الثقافي والتراثي«، موضحا 
ستجري  املغربية،  »الخارجية  أن 
اإلسباني  الجانب  مع  مفاوضات 
حول  اتفاق  إبرام  أجل  من 

املوضوع«.
»فرانس بريس«  وكانت وكالة 
املذكورة،  املعلمة  بأن  قالت  قد 
إلى  معمارية  تحفة  من  تحولت 
فضاء  كانت  بعدما  مهملة  بناية 
الفنانني  كبار  قدمها  لعروض 

وكانت  العامليني،  واملسرحيني 
تتسع   لـ 1400 شخص.

مسرح  بناء  واكتمل 
أيضا  سمي  الذي  »سيرفانتس« 

الكبير«،  »سيرفانتس  مسرح 
افتتاحه  سنة  وهي   ،1913 سنة  

أيضا، وعاش عصره الذهبي في 
العشرين  القرن  من  الخمسينات 
ملا وصل تعداد الجالية اإلسبانية 
حينها إلى 30 ألف شخص، وظل 
لفترة طويلة، أكبر مسارح شمال 
اكتسب  كما  وأشهرها،  إفريقيا 

مدينة  تحول  مع  كبيرة  شهرة 
إلى منطقة دولية بموجب  طنجة 
وإسبانيا  فرنسا  بني  اتفاق 
وبريطانيا في 1925، حني تشكلت 
 18 ضمت  املدينة  إلدارة  هيئة 
نائبا أجنبيا وتسعة مغاربة، ستة 
اليهود، ومن  من  مسلمني وثالثة 
بني املشاهير الذين تناوبوا على 
خشبة مسرح »سيرفانتس«، املغني 
باتي  واملغنية  كاروزو،  أنطونيو 
موسيقى  فرق  إلى  إضافة  أدلني، 
الشهيرة  اإلسبانية  الفالمينكو 
املاضي، ومجموعات  القرن  بداية 
ويقع  ومغربية،  عربية  موسيقية 
باملدينة  شعبي  حي  في  املسرح 
العتيقة لطنجة غير بعيد عن مرفأ 
املدينة الذي جرى تحديثه أخيرا 
وبات نقطة جذب سياحية غيرت 

وجه عاصمة البوغاز. 
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أصدرت المحكمة اإلدارية بأكادير، حكمها 
في قضية رفعها المجلس األعلى للحسابات، 
بزاكورة،  معروف  جماعي  مستشار  ضد 
ويتعلق األمر بجواد الناصري، حيث قضت 
المحكمة ضد مرشح الحركة الشعبية برسم 
اقتراح 4 شتنبر 2015، النتخابات أعضاء 
االنتخابية  بالدائرة  الجماعات  مجالس 
بزاكورة، )قضت( في الشكل بقبول الطلب، 
وفي الموضوع بإبطال انتخاب الناصري، 
مع كل ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية، 
لطرفي  الحكم  من  نسخة  بتبليغ  واألمر 
الدعوى ولعامل زاكورة، وجاء هذا الحكم 
القطعي الذي يحمل رقم 446، بعد الدعوى 
القضائية التي رفعها ضده المجلس األعلى 
للحسابات، بخصوص عدم استجابته لطلب 
تبرير نفقات الحملة االنتخابية لـ4 شتنبر 
2015، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 159 من 
المتعلق   59.11 رقم  التنظيمي  القانون 

بانتخاب أعضاء المجالس الترابية.

 اعترض مواطنون على مشروع التطهير السائل 
بالدواوير السبعة المشكلة ألوفال نتدلي بتافراوت 
المولود، حيث أفاد بالغ لجمعية »فتح الخير للتنمية 
والتعاون«، بأن الساكنة تعترض على المشروع 
أولوياتها  من  وأن  بالغموض،  المتسم  المذكور 
التي عبرت عنها بوضوح في اللقاءات التشاورية، 
هي الماء والطرق والمشاريع المدرة للدخل، كما 
كثرة  من  ذلك  صاحب  ما  الساكنة،  استنكرت 
األكاذيب التي يحاول أتباع رئيسة الجماعة تلفيقها 
لساكنة هذه الدواوير المتعرضة على المشروع، 
على  الساكنة  اعتراض  بأن  البالغ  وأضاف 
المشروع، لم يكن وليد اليوم، بل اتخذته في اجتماع 
داخلي أواخر سنة 2017، وتم إرسال هذا التعرض 
يوم 4 يناير 2018 لكل من قائد أنزي، وعامل إقليم 
واللوجستيك،  والنقل  التجهيز  ووزارة  تيزنيت، 
وكاتبة الدولة المكلفة بالماء )قبل إقالتها(، ورئاسة 
الحكومة، كما تمت إعادة إرسال التذكير، شهر 

يناير 2019 .

تنفس المواطنون بحي الداخلة بأكادير، 
الطرقية  المدارة  تحرير  بعد  الصعداء، 
من  الصديق  بكر  أبي  لمسجد  المجاورة 
استعمار الباعة الجائلين، يوم الجمعة 8 
من  مهم  عدد  حضر  بعدما   ،2019 فبراير 
عناصر السلطة المحلية والقوات المساعدة 
إلى عين المكان، ومنعوا هؤالء الباعة من 
تنصيب عرباتهم وطاوالت عرض سلعهم، 
بجوار  والخضر،  الفواكه  من  خصوصا 
المدارة الطرقية، وهو ما كان يتسبب في 
عرقلة السير والجوالن بالمنطقة، خصوصا 

بعد صالة الجمعة. 

تايمة،  بأوالد  الملكي  الدرك  مصالح  استنفرت   
عناصرها، لتوقيف ملثمين اعترضوا سبيل تلميذة 
واعتدوا عليها حينما كانت متوجهة صوب الثانوية 
اإلعدادية وسط جماعة سيدي بوموسى التي تتابع 
دراستها بها، يوم الخميس 7 فبراير 2019، وذكرت 
ملثمين،  كانوا  الذين  الجناة  أن  مطلعة،  مصادر 
ما  سرقة  بغرض  الضحية،  سبيل  اعترضوا 
بحوزتها، حوالي الساعة الثامنة صباحا، بالقرب 
من ثانوية سيدي بوموسى بالقرب من قيادة عين 
شعيب، وأن التلميذة سقطت مغشيا عليها بسبب 
خوفها من المعتدين، ومباشرة بعد وقوع الحادث، 
الحادث،  بمكان وقوع  التالميذ  تجمهر عدد من 
الملكي  الدرك  بعناصر  االتصال  ربط  تم  كما 
والسلطة المحلية، التي حضرت على التو إلى عين 
المكان، حيث تم فتح تحقيق في النازلة لتوقيف 
الجناة، في وقت تم فيه نقل الضحية إلى قسم 

المستعجالت لتلقي العالجات الضرورية.

تمارة

نموذج للتطبيق الأعمى للقانون.. رمي المواطنين 
في ال�شارع دون اعتبار للكرامة

ميالد ن�شيج مدين لدعم �شحايا مافيا العقار يف متارة 

ماذا بعد تفويت املعهد الإ�شباين يف طنجة للمغرب؟ 

مراكش

طنجة

تلكس

األسبوع 

طالب البرلماني الحسين حريش، بالكشف 
تواجد  تنظم  التي  القانونية  المراجع  عن 
محميات خليجية بالمغرب، وذلك في معرض 
سؤال موجه إلى وزير الداخلية عبد الوافي 
يتم  الذي  القانوني  اإلطار  لتوضيح  لفتيت، 
القطريين  لمحميات  الترخيص  بموجبه 
واإلماراتيين للتواجد على األراضي المغربية؟
وجاء في نفس السؤال الكتابي، بأن المواطنين 
القطرية  المحميات  انتشار  من  يستغربون 
واإلماراتية  بمجموعة من أقاليم المملكة وعلى 
رأسها إقليمي طاطا وآسا الزاك، موضحا أن 
النسيج الجمعوي، ما فتئ  يطالب في إطار 
الحق الدستوري في المعلومة، برفع الغموض 

عن هذا التواجد. 
وساءل البرلماني وزير الداخلية عن اإلطار 
القانوني الذي يتم بموجبه الترخيص لهذه 
المحميات، وعما إذا  كانت هناك اتفاقيات مع 
مصالح مركزية أو الجماعات الترابية بهذا 
الشأن، وعن مدتها وعائداتها على تنمية هذه 

األقاليم وساكنتها.
يذكر أن المناطق المذكورة، تعرف انتشارا 
كبيرا للمحميات المحسوبة على القطريين 
مناطق  كسائر  والسعوديين..  واإلماراتيين 
الجنوب الشرقي،  غير أن أكثر فصول الموضوع 
األصوات  بعض  خروج  هي  للجدل،  إثارة 

لالحتجاج ضد هذه المحميات.

بلغ عدد القضايا المسجلة والمحكومة 
بسطات،  االستئنافية  القضائية  بالدائرة 
خالل سنة 2018، ما مجموعه 22821 قضية، 
خالل  من   %  99.78 بلغت   تصفية  بنسبة 
النجاعة  وتحقيق  المردودية  من  الرفع 
القضائية المطلوبة.. هذا ما تحدث به الوكيل 
العام لمحكمة االستئناف، عبد الهادي زحال، 
الجديدة  القضائية  السنة  افتتاح  خالل 

مؤخرا. 

برلماني يسأل الداخلية:
 ما هو اأ�شا�س تواجد املحميات 

اخلليجية يف املغرب؟ 

يحدث هذا في بالد سبعة رجال



عندما كنت أجوب عدة بلدان عربية وأجنبية بحثا عن أخبار وأسرار أشهر نجوم السينما والطرب، 
ال يمكنني أن أخفي عليكم بأن أكبر أمنية كانت تتملك نفسي، هي مالقاة النجمة العالمية 

الشهيرة، صوفيا لورين، التي كانت في تلك الفترة من تاريخ السينما العالمية، بمثابة أميرة 
أحالم ماليين الشباب عبر مختلف جهات العالم، والذين كانوا يشاهدون أفالمها فال يزدادون إال 
انبهارا بجمالها الخارق وأنوثتها الطاغية، وبدوري كشاب يقدر الجمال، فقد كنت أحلم باليوم 

الذي أجلس فيه وجها لوجه أمام صوفيا لورين.
عندما تمكنت من االلتقاء بصوفيا لورين 
في حوار صحفي كبير، كانت أول عبارة 
بادرتها بها: »هل تعلمين يا سيدتي، بأنني 
في  يوم  أجمل  اللحظات  هذه  في  أعيش 
حياتي، فقد كانت مجالستي لك هي حلم 
حياتي، وها هو الحلم يصبح اآلن حقيقة«، 
فضحكت من أعماق قلبها وقالت لي: »وهل 
أنا شبح ألخترق أحالمك. أنا امرأة عادية 
وال أقول لنفسي بأنني جميلة جدا حتى ال 
يصيبني الغرور فيقضي على مكانتي في 
قلوب الناس«. وفعال وجدتها إنسانة لطيفة 
ومهذبة تتمتع بتواضع كبير، حيث كانت 
عمال  كافة  مع  وطالقة  ببساطة  تتحدث 
أحدث  فيه  تصور  كانت  الذي  األستوديو 
أفالمها، ومر الحوار بيننا في أجواء مرحة 
حيث الحظت درجة تعلقها بزوجها الذي 
ظلت تتحدث لي عنه أكثر مما كانت تتحدث 

عن نفسها.
واليوم، وبعد مرور عشرات السنين على 
التقائي بصوفيا لورين، أقول بأنني مهما 
كتبت وكتب غيري عن هذه النجمة الالمعة، 
فال يمكنني اإلحاطة بتاريخها السينمائي 
وحياتها الشخصية الحافلين بكل مواصفات 
النجاح والسعادة والمجد، فقد جاءت لهذه 
التألق  صفات  كل  معها  حاملة  الحياة 
والشهرة بفضل جمالها اإليطالي المتميز، 
يمنحها  الذي  الطويل،  عنقها  كان  حيث 
شموخا وعنفوانا، من عالمات جمالها، كما 
كانت نظراتها القوية التي تجعلك تشعر 
بمدى جبروت تلك النظرات، من الدعامات 
التي ارتكزت عليها شهرتها التي أطبقت 
اآلفاق وتحدت الحدود لتبلغ هوليود ويتم 
تصنيفها من »كنوز السينما العالمية«. 

وعشقت صوفيا بلدها إيطاليا بشكل جعل 
وعندما  الفارقة،  عالماتها  من  جنسيتها 
التقيتها ألول مرة، سألتها عن سر جمالها 
وسر قوة حضورها التي تبهر كل من يقف 
أمامها، فقالت لي: »الفضل في كل شيء 
أتميز به، يعود لسباغيتي«، وكانت تعني 
إيطاليا التي التصق هذا الطبق باسمها، 
بأنني  تنس  »ال  قائلة:  كالمها  وواصلت 
ترعرعت تحت كنف امرأة قوية على طريقة 
الماما اإليطالية، التي يمكن أن تجعل ابنها 
يغيب عن الوجود بزمجرة واحدة تطلقها 

في وجهه«. 
غير أن حب صوفيا لورين لوطنها، لم 
االرتباط  من  حرمانها  من  وطنها  يمنع 
بالرجل الذي عشقه قلبها وهو كارلو بونتي، 
حيث كانت في الثانية والعشرين من عمرها 
وكان كارلو متزوجا حينها من زوجته األولى 
جوليانا، وكان يبلغ الرابعة واألربعين، لكن 
قانون إيطاليا لم يكن آنذاك يسمح بالطالق 
بين المتزوجين، فلم يمنع ذلك الوضع هذين 
العاشقين من الزواج عام 1957 بالوكالة، 
ورغم عدم توثيق زواجهما، فقد ظل عشقهما 
مشتعال، حيث تزوجا رسميا في سنة 1966 
بعد حصول بونتي على الطالق الرسمي 

من زوجته األولى. 
وموضوعي اليوم، سيكون حول حقيقة 
كواليس  في  تروج  كانت  التي  الهمسات 
السينما العالمية حول عالقة حب ربطت 

العربي  النجم  وبين  لورين  صوفيا  بين 
وصفهما  حيث  الشريف،  عمر  العالمي 
الكثيرون بالعاشقين، كما وصفها الكثيرون 
الشريف،  عمر  قلب  في  الغامضة  بالمرأة 
وفاتن  عمر  تباعد  بأنها سبب  واتهموها 

حمامة.
لهذا، لم أتردد عندما التقيت عمر الشريف 
الــقــاهــرة  مــهــرجــان  دورات  إحـــدى  ــي  ف
السينمائي خالل تواجده هناك لزيارة عائلته 
ألسأله:  طـــارق،  ابنه  على  واالطمئنان 
»أرجوك أن تصارحني بحقيقة عالقتك مع 
النجمة الكبيرة صوفيا لورين، وهل حقا 
أي  نشر  بعدم  وأعدك  الحب؟  في  وقعتما 
شيء عن الموضوع إن كان ما سمعته عنكما 
صحيحا«، فقال لي: »يمكنك أن تنشر ما 
عرفت  لقد  بصوفيا.  عالقتي  حول  تشاء 
عشرات النجمات بسبب ظروف عملي في 
السينما العالمية، ولكن صوفيا لورين هي 
الوحيدة التي تؤثر في نفسي بشكل غريب 
كلما وقفت أمامها، سواء خالل المناسبات 
في  أو  الــصــدفــة  فيها  تجمعنا  ــتــي  ال
استوديوهات التصوير، وأصارحك بشيء 
هام اليوم، ففي سنة 1978، وقبل تقمصي 
لدور سوحاموس ملك األرمن، كان يخامرني 
شعور واحد وهو الفرح، ألنني كنت سأقضي 
مدة طويلة مع صوفيا لورين، وكانت عند 
صوفيا لهفة لرؤيتي تماثل لهفتي لرؤيتها، 
العربي  الشاب  تعرف  أن  تريد  كانت  فقد 
الذي سوف يكون زوجها لمدة ستة أشهر، 
وهي المدة التي استغرقها تصوير الفيلم، 
وقد شدت على يدي بحرارة عندما تعارفنا 
وقالت لي بأنه يسعدها أن أكون وإياها، 
الوحيدين اللذين جئنا من حوض البحر 
هذه  وســط  لنعيش  المتوسط  األبــيــض 
أمريكية،  أكثريتها  كانت  التي  المجموعة 
وقد أصبحنا صديقين حميمين منذ اليوم 
األول«، فسألته: »وهل كانت الصداقة هي 
تهتز مشاعرك  ألم  بينكما.  وقع  كل شيء 
»عيب  أمام جمالها؟«، فضحك وقال لي: 
عليك يا رجل. إنك تتهمني بالبرود وفقدان 

اإلحساس. بالعكس، حدث لي ما لم يكن في 
كانت  أنها  علمي  رغم  بحيث  الحسبان، 
متزوجة، فقد اخترقت نظراتها قلبي وحركت 
مشاعر غريبة فيه، فمن المستحيل أن يقف 
رجل عادي يتمتع بكل رجولته أمام تمثال 
فرعوني من نوع صوفيا لورين، ولكنه تمثال 
بأحاسيس وشخصية قوية، ويظل متجمدا 
بدون أية ردة فعل، فقد كنت أسمع كثيرا 
عن أنوثتها الطاغية وأقول لنفسي: كيف 
الرباني  الجمال  هذا  كل  عمر  يا  ستقاوم 
وهذا الشموخ الفرعوني، ولكن ماذا أقول: 
سلمت أمري للـه ووقفت أمامها ألجد نفسي 
أحترمها أكثر من أي نجمة وقفت معها أمام 
كاميرات التصوير، فقد كانت بمجرد انتهاء 
أي لقطة، تهرع نحو الهاتف وتكلم زوجها 
بصوت مسموع قائلة له: أحبك يا كارلو، 
أحبك يا رجل عمري«، فسألته: »وما هو 
بين  النسائية  الناحية  من  المقارنة  وجه 
صوفيا لورين وبين زوجتك السابقة فاتن 
أي  ــوجــد  ت »ال  ــي:  ــن ــاب أج حــمــامــة؟«، 
مقارنة بينهما، فرغم أن صوفيا لورين ذات 
أنوثة طاغية ال أحتملها وال أستطيع وصفها، 
ففاتن حمامة كانت هي النموذج األنثوي 
الذي أحبه، ألن لكل رجل اختياره وذوقه 
لي  وبالنسبة  النساء،  عالم  في  الخاص 
فذوقي كله كان يتجسد في فاتن بكل رقتها 
وقوة أحاسيسها وبمالمحها الطفولية التي 
تعشش في أعماقي وتأسرني رغم انفصالنا 
عن بعضنا البعض«، فسألته: »إذن، فأنت 
لم تقع في حب صوفيا لورين كما أشيع 
عنكما«، فقال لي: »أبدا. لقد كنت معجبا 
بها فقط دون أن أحبها كامرأة، والبد أن 
أقول لك شيئا هاما، هو أنني عندما أريد 
أن أمثل بحرارة أمام أية امرأة، فال بد أن 
يداخلني نحوها شيء من الحب، أو بعض 
اإلعجاب، وبالنسبة لصوفيا، فكان إعجابي 
بشخصيتها هو الذي جعلني أمثل أمامها 
ــادق نـــال إعــجــاب  بــإحــســاس جــيــد وصــ
الجمهور«، فسألته: »وماذا عن شخصيتها 
أجاب:  الجميع«  ومع  معك  وتصرفاتها 

»إنها في منتهى اللطف والبساطة أثناء 
العمل، وال تدع أحدا يشعر بأنها تلك النجمة 
ماليين  اسمها  يــســاوي  التي  الكبيرة 
الدوالرات، حيث لم أجدها ولو مرة واحدة 
لدي  كانت  ولكن  المخرج،  أوامر  تخالف 
مالحظة واحدة هي أنها كانت تصر دائما 
على أن تصورها الكاميرا من الجانب الذي 
تعتقد بأن أنفها يبدو فيه جميال، فتأملت 
كنت  لذلك  عيب،  أي  فيه  أجد  ولم  أنفها 
ظهوره  عدم  من  الدائم  خوفها  أستغرب 
جميال خالل التصوير«، فسألته: »وما هو 
إلى صوفيا  مرة  الذي شدك ألول  الشيء 
لورين؟«، فقال لي وهو يهز رأسه من فرط 
إنها  يا رمزي.. عيناها.  »عيناها  التأثر: 
في نظري وفي نظر كل اللي قابلوها، أقول 
لك وأتحمل المسؤولية في هذه الشهادة 
التي سأقولها لك، بأن صوفيا لورين هي 
صاحبة أجمل عيون في العالم«، فسألته: 
»هل تقصد بأن عيونها أجمل من عيون 
إليزابيث تايلور بنفسها«، أجابني: »نعم، 
وألف نعم.. فعيون إليزابيث تايلور تتميزان 
بلون خالب ورموش كثيفة جدا، أما صوفيا 
لورين فإن في عيونها شموخ نادر وكأنها 
سهام  لك  توجه  عندما  بالكامل  تخترقك 
بطريقة  عليه  له مشفقا  فقلت  نظراتها«، 
إنك  هذا وساكت،  كل  »هلل هلل..  مازحة: 
غرقان لشوشتك«، فقال لي: »يا رمزي. أنا 
في حب  أقع  لم  بأنني  األول  من  لك  قلت 
هذه  يستحق  جمالها  ولــكــن  صــوفــيــا، 

الشهادة«.
وأعود لصوفيا لورين وتاريخها المشرق، 
ألتحدث عن مسار حياتها، فصوفيا حرمت 
جاءت  ألنها  حياتها،  في  األب  وجود  من 
لهذه الحياة كطفلة غير شرعية، وبعد الحرب 
في  أسرتها  مع  عاشت  الثانية،  العالمية 
بوتزيولي عند جدتها التي افتتحت حانة 
الكحولية  المشروبات  لبيع  ومطعما 
بخدمة  عملت  حيث  محليا،  المصنوعة 
بلغت  وحين  األطباق،  وغسل  الطاوالت 
في  اشتركت  عمرها،  من  عشر  الرابعة 

مسابقة للجمال في نابولي، واختيرت بين 
تظفر  لم  لكنها  النهائيات،  المتباريات 
فصول  أحد  في  الحقا  لتنخرط  باللقب، 
التمثيل واختيرت في دور صغير في فيلم 
في  مهنتها  أطلق  الــذي   »Quo Vadis«
التمثيل لتتخذ اسمها الفني صوفيا لورين.
وبحلول أواخر الخمسينات من القرن 
الماضي، بدأ نجم لورين يسطع في هوليود، 
 the Prideو « Boy on a Dolphin» مع أفالم
and the passion الذي شاركت في بطولته 

مع كاري غرانت وفرانك سيناترا.
وفي سنوات الستينيات، ظهرت في فيلم 
 ،»Two Women« سيكا  دي  لفيتوريو 
في  الجوائز  مــن  العديد  على  لتحصل 
مهرجانات كان وفينيسيا وبرلين، كما منحت 
سنة  وفي  ممثلة،  ألفضل  أوسكار  جائزة 
1964، بلغ مسارها السينمائي ذروته عندما 
 «The تلقت مليون دوالر مقابل التمثيل في
  « Fall of the Roman Empire  على الرغم 
من فشل عدد من أفالمها في شباك التذاكر.
وتعد لورين واحدة من أكثر الممثالت 
سفيرة  لقب  وتحمل  العالم،  في  شعبية 
للنوايا الحسنة من المفوضية العليا لألمم 
المتحدة لشؤون الالجئين، وفي استطالع 
عالمي للرأي حول أجمل امرأة إيطالية، 
تلتها  األول،  المركز  في  صوفيا  حلت 
الممثلة فلوريا فلوريو، ثم الممثلة مونيكا 
بيلوتشي، ثم راقصة الباليه كارال فراتشي، 
وفي سنة 1980، مثلت نفسها إضافة إلى 
الــذاتــيــة  الــســيــرة  فيلم  ــي  ف ــا،  ــه ــدت وال
 ،Sophia Loren: Her Own Story التلفزيوني
 ،1982 كما احتلت عناوين الصحف عام 
عندما قضت 18 يوما عقوبة في السجن 
دفع  مــن  الــتــهــرب  بتهمة  إيطاليا  فــي 
الضرائب، إال أن هذا األمر لم يؤثر على 
 ،1991 عام  وفي  ونجوميتها،  شعبيتها 
الفخرية،  األكاديمية  جائزة  على  حازت 
السينما،  عالم  في  إلسهاماتها  تكريما 
السينما  كــنــوز  مــن  كــواحــدة  وأعلنت 
جائزة  نالت   1995 العام  وفي  العالمية، 
»غولدن غلوب، سيسل بي ديمايل أوارد«.
وفي العام 1993، قدمت لورين جائزة 
األوسكار الفخرية لفيديريكو فيليني، في 
عام 1998 قدمت جائزة األوسكار ألفضل 
فيلم ناطق بلغة أجنبية لروبرتو بينيني 
من  كانت  أنها  كما   ،)Life Is Beautiful(
جوائز  توزيع  مهرجان  في  المشاركين 
األوسكار الواحد والثمانين سنة 2009.

وعرفت صوفيا لورين بحبها الشديد 
لنادي نابولي لكرة القدم، وتكريما لها، 
إيتوبي  مدينة  في  باسمها  سمي شارع 
كوك قرب تورونتو، أونتاريو بكندا، كما 
من  الحسنة  النوايا  سفيرة  لقب  حملت 
المفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون 

الالجئين.
وتكريما لجمالها، فقد حصلت صوفيا 
على لقب »أجمل امرأة في العالم« عندما 
بعد  اختيارها  تم  عاما، حيث   71 بلغت 
استطالع دولي للرأي عبر مواقع األنترنيت 
ووصل عدد الذين صوتوا لصالحها، 1578 

شخصا.
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بقلم: رمزي صوفيا

الصحفي رمزي صوفيا أثناء لقائه بالنجمة العالمية صوفيا لورين 

كانت اأمنيتي يف احلياة.. 
�صوفيا لورين



عندما  عبده  محمد  اإلمام  صدق 
ويسوس  ساس  هلل  »لعن  قال: 
في  السياسة  دخلت  وما  وسياسة، 
شبه  حيث  وأفسدته«،  إال  شيء 
تدخل  إن  فما  بالتسوس،  السياسة 
في  تفتأ  وال  تنخره  حتى  جسما 
إلى  أن ينهار ويتحول  إلى  تخريبه 
وللمبررات  األسباب،  لهذه  حطام. 
السابقة،  الحلقة  في  أوردتها  التي 
السياسيني  القادة  من  طالبت 
والتدخل  السياسة  يبعدوا  أن 
املوظفني،  عن  وسيطرته،  الحزبي 
وبالخصوص منهم الذين يتحملون 
لي  سبق  ألنه  إدارية،  مسؤولية 
سنة  السياسة  بنار  اكتويت  أن 
النتخابات  ترشحت  حني   ،1963
تكن  ولم  املغرب،  في  برملان  أول 
الجاه  إلى  الوصول  في  رغبة  لي 
قررت  ألنني  الشهرة،  أو  والنفوذ 
من  ملحة  رغبة  على  بناء  الترشح 
الذين  الوجديني  اإلخوان  طرف 
بمناسبة  توظيفهم  شرف  لي  كان 
املغرب  في  إحصاء  أول  إجراء 
عددهم  كان  والذين   ،1960 سنة 
الجريدة في  ملا نشرته  254 خالفا 
كلهم  كانوا  السابقة،  األعداد  أحد 
هذه  باتخاذ  إلقناعي  متحمسني 
التأكد  على  مني  وحرصا  املبادرة، 
هذه  في  النجاح  في  حظوظي  من 
مدينة  إلى  سافرت  االنتخابات، 
يجري  الذي  رأسي  مسقط  وجدة، 
الهيام،  درجة  إلى  دمي  في  حبه 
الزيارة،  تلك  من  الهدف  وكان 
االحتكاك بالساكنة الوجدية والقيام 
املواطنني،  لرأي  استطالع  بشبه 
التي  املراحل  صدق  لكم  وسأروي 
والتي  املرحلة  هذه  خالل  عشتها 

على  تحفيزي  في  الفضل  لها  كان 
الخوض في هذه املغامرة، فمن بني 
رحلتي،  خالل  زرتها  التي  األماكن 
مداغ،  بمنطقة  »فزوان«  حامات 
حيث كانت املرحومة زوجتي ترغب 
في االستفادة من فوائد االستحمام 
بمياهها التي كان يقال أنها تحتوي 
على منافع صحية للجلد والعيون، 
كما يشاع أن شربها يسرح املسالك 
الكلي،  تكلس  البولية ويقضي على 
الحامات  هذه  مقر  إلى  وصلت  وملا 
)شهر  حارا  الصيف  فصل  وكان 
به  أركن  موضعا  أجد  لم  يوليوز(، 
مبنى  سوى  فيه  وأستظل  سيارتي 
إليه  دخلت  بالقصب،  مبنيا  شعبيا 
وملا  الشمس،  حرارة  عني  ألخفف 
على  ووضع  النادل  جاء  جلست 
إبريق  أمامي،  كانت  التي  الطاولة 
شاي وكأسا ومبردة، قبل أن أطلب 
األمر  استغربت  شيء،  أي  منه 
تقدموا  أن  عادتكم  من  وسألته: هل 
فقال  املشروبات؟  هذه  زبون  ألي 
صاحب  الرجل  ذلك  إلى  انظر  لي: 
الجلباب والعمامة الذي يقف هناك 
بعيدا، إنه جاءني حني كنت تبحث 
عن موضع لركن سيارتك، وقال لي: 
السيارة  هذه  صاحب  أن  شك  ال 
ليستظل بظلها،  إلى مقهاك  سيأتي 
أرجو أن تقدم له »برادا« من الشاي 
يسميها  كما  و»الكازوزة«  ومبردة، 
منه  فطلبت  الشرقي،  املغرب  سكان 
أن يأتيني بذلك املواطن الكريم الذي 
لم يسبق لي أن تعرفت عليه، فحظر 
ولكنني  تعرفني  ال  أنت  لي:  وقال 
الدراجي  سي  ألست  جيدا..  أعرفك 
ديالنا اللي في الرباط؟«، قلت: نعم، 
العبارات  أجد  ال  فأجابني:  أنا هو، 

اثنني  وظفت  ألنك  ألشكرك  الكافية 
من أبنائي كانا يعانيان من البطالة، 
عطلتك  تقضي  أنك  علمت  وقد 
وكنت  السعيدية،  بشاطئ  الصيفية 
في  هنا  لوليمة  أدعوك  أن  عازما 
»املصور«،  بواحد  لتتلذذ  مزرعتي 
و»املصور« في لهجة بني يزناسن، 
هو املشوي، فشكرته وقلت له: إنك 
داعي  وال  الكفاية  فيه  بما  أكرمتني 
إلقامة الوليمة، وكم كانت مفاجأتي 
حديقتي  في  وجدت  حني  كبيرة 
املوالي،  اليوم  في  يرعى  خروفا 
فأدركت أن الرجل الذي تعرفت عليه 

في املقهى هو صاحب هذه الهدية.
جعلتني  ثانية  حالة  هناك  ثم 
أصبحت  التي  السمعة  مدى  أعرف 
حيث  الوجديني،  إخواني  بني  لي 
مولودية  فريق  العبي  أحد  زارني 
ولده  إلنقاذ  يستنجدني  وجدة، 
إلى  به  والسفر  بالحمى  املصاب 
الطبيب  يوجد  حيث  بركان،  مدينة 
األطفال،  أمراض  في  االختصاصي 
وصلنا  وحني  لرغبته،  فاستجبت 
عيادة  بها  توجد  التي  البناية  إلى 
املريض  وابنه  هو  صعد  الطبيب، 
أشم  بي  فإذا  األول،  الطابق  إلى 
تنبعث  والشاي  »السفنج«  رائحة 
بداخله  كان  كبير  مستودع  من 
اقتربت  وملا  املواطنني،  من  جماعة 
لم  عليكم،  السالم  لهم  وقلت  منهم 
يجبني أحد ألنهم كانوا منهمكني في 
التحية  فكررت  »السفنج«،  التهام 
وقلت لهم: أنا أعلم أن بني يزناسن 
يكرمون الضيف، التفت أحدهم إلي 
كنت  أني  وبما  تكون؟  ومن  وقال: 
يريد  أجنبي  سائح  لباس  أرتدي 
التعرف عليهم، قلت لهم: أنا مواطن 

ولكنني  مثلكم،  يزناسني  وجدي 
املالية، فإذا  موظف بالرباط بوزارة 
هلل  ويصيحون:  كلهم  يقفون  بهم 
أال  ديالنا..  الدراجي  سي  ودي  يا 
للرباط  عندك  جئنا  فقد  تتذكرنا؟ 
أسبوع،  بمنزلك طيلة  وأقمنا عندك 
املندوبية  إلى  تنقلنا  خالله  كنت 
أتممنا  حيث  للمقاومة،  السامية 
جميع اإلجراءات الخاصة بالحصول 
ولم  القدامى،  املقاومني  منحة  على 
إلى أن حصلنا على  تفتأ تصاحبنا 
العامة،  الخزينة  من  معاشنا  دفتر 
»السفنج«  فجلست معهم وتناولت 
ينتجون  أنهم  وأخبروني  والشاي 
علي  وألحوا  البيضاء  اللوبيا 
لوضع كيس منها وزنه 25 كلغ في 
لن  أنهم  بالـله  وأقسموا  سيارتي، 
يقبلوا عذرا مني، وفي طريق عودتنا 
من بركان إلى السعيدية، ال أخفيكم 
االعتزاز  من  بكثير  أحسست  أنني 
أيادي  من  أسديه  ما  أن  وأدركت 
ال  منطقتي،  لبناء  وخدمات  بيضاء 
في  حاسما  عامال  سيكون  أنه  شك 

حظوظي إذا ترشحت لالنتخابات. 
إذا أضفنا هذه الحفاوة من طرف 
لي  أكده  ما  إلى  الوجديني  اإلخوان 
وظفتهم  الذين  الوجديون  الشبان 
بالرباط، والذين أكدوا بأن كل واحد 
منهم يتوفر على عشرة أصوات من 
إذا  أنني  أدركنا  عائالتهم،  أفراد 
عزائي  أجد  فقد  بالغرور،  أصبت 
التي عرضتها  الحوافز  هذه  كل  في 
اقتنعت  لذلك  أمانة،  بكل  عليكم 
الدائرة  في  ترشيحي  بضرورة 
التشريعية سنة  لالنتخابات  األولى 

.1963
يتبع

الفردية  الحريات  لجنة  تقدمت 
الرئيس  شكلها  التي  واملساواة 
التونسي من بقايا اليسار املتطرف، 
تقريبا،  صفحة   240 من  بتقرير 
ومما جاء فيه: »التخلي عن املوانع 
و»رفع  وامليراث«،  للزواج  الدينية 
القيود الدينية عن الحقوق املدنية«، 
إطار  في  تباعا  التوصيات  تأتي  ثم 
ما يرونه دفاعا عن الحريات الفردية، 
ونورد بعضها: »إلغاء جريمة اللواط 
بني  الجنسي(  )الشذوذ  واملساحقة 
الّرشد«، »حماية املثليني واملثليات 
الجنسانية  الهوية  ومغايري 
»إلغاء  وحاملي صفات الجنسني«، 
شهر  خالل  املقاهي  إغالق  منشور 
العقوبات  و»تخفيف  رمضان«، 
مثل  العامة  باآلداب  املتعلقة 
اللجنة  توصيات  أما  البغاء«..! 
فيما يتعلق باألسرة وإلغاء التمييز 
أهمها:  فنذكر  واملرأة،  الرجل  بني 
جانب  إلى  أمه  لقب  الطفل  »إسناد 
لقب أبيه«، »التخلي عن العّدة ألنها 
تمس من مبدإ عدم التمييز«، بحيث 
زوجها  فارقها  التي  للزوجة  يمكن 
تتزوج  أن  عنها،  مات  أو  بطالق 
العّدة  مهلة  انتظار  دون  جديد  من 
وأربعة  للمطلقة  أشهر  ثالثة  وهي 
أشهر وعشرة أيام لألرملة )وعندها 
املهر  »إلغاء  ثم  األنساب(،  تختلط 
بكرامة  إخالل  فيه  ألن  الزواج  عند 

املرأة«..! أما عن امليراث، فقد طالب 
كامل  بـ»تحوير  اللجنة  أعضاء 
املساواة  لتحقيق  املواريث  قانون 
و»إلغاء  واملرأة«،  الرجل  بني 
الرجل  بني  املواريث  في  التمييز 
بحذف  وذلك  تاما،  إلغاءا  واملرأة 
قامت  وبالطبع،  العصبة«..  نظام 
زوبعة في تونس وخرجت تظاهرات 
وتقريرها،  اللجنة  بإسقاط  تطالب 
الذي تمت صياغته في جنح الظالم 
املنتخبة وعن  املؤسسات  بعيدا عن 

الرقابة الشعبية. 
الزاوية  من  املوضوع  مقاربة 
الشرعية ملوضوع الحريات الفردية، 
متعددة،  زوايا  من  تناوله  يمكن 
واجتماعية  واقتصادية  حقوقية 
املساهمة  وهذه  وسياسية،  وثقافية 
في النقاش، تقارب موضوع الحريات 
الشرعي،  النظر  زاوية  من  الفردية 
الحداثي  التيارين،  بني  الخالف  ألن 
يتعلق  جوهره،  في  واإلسالمي 
املقال  بها  أصدرنا  التي  بالقضايا 
حرية  أما  التونسية،  التجربة  في 
الجمعيات  وإنشاء  والتعبير  الفكر 
وحرية امللكية والحريات السياسية، 

فالخالف حولها هامشي.
من  املوضوع  مقاربة  تنطلق 
اإلنسان  كون  من  الشرعية،  الزاوية 
مخلوق مكرم ومكلف، بعث هلل إليه 

ليستقيم  الكتب  إليه  وأنزل  األنبياء 
حر  هو  فال  سبحانه،  منهجه  على 
في جسده وال في ماله، وهذا خالف 
فيه  تبلورت  الذي  للسياق  جوهري، 
والذي  الغرب،  في  الحريات  فلسفة 
العسكرية  بالقوة  لفرضها  يسعى 
اإلسالمي،  العالم  على  واالقتصادية 
شأن  من  أعلت  الغربية  فالحداثة 
الجسد وأبدعت في تسويقه نموذجا 
تعرفها  لم  بصورة  واملتعة  لإلغراء 
البشرية من قبل، فرفعت كافة القيود 
كبتت  أو  حاصرت  التي  التقليدية 
وضعت  التي  تلك  أو  املتعة  هذه 
عليها قيودا وحدودا وشرائع.. وهذا 
الذين  الرسل  به  جاءت  ملا  مخالف 
عبادة  من  البشر  لتحرير  بعثوا 
الكريمة:  لآلية  مصداقا  الهوى، 
أفأنت  هواه  إلهه  اتخذ  من  »أرأيت 
تكون عليه وكيال«، ويحررونهم من 
للسمو  الغرائز  وثقل  الشهوة  قيود 
بهم في محراب العبودية هلل وحده، 
عبادة  في  الحداثة  تطرف  وقبل 
الجانب  على  تطرف  الجسد، حصل 
في  وغلو  الجسد،  إهمال  في  اآلخر 
وحاجاته  أشواقه  على  االستعالء 
الفطرية،  وضروراته  الطبيعية 
وبوذية  مسيحية  طوائف  فظهرت 
تكابد رياضات شاقة على  وصوفية 
مدارج  في  لرقيها  طلبا  النفس، 
ابتدعوها  رهبانية  زعموا  الكمال، 

واإلسالم  رعايتها..  رعوها حق  فما 
واإلسالم  واالعتدال،  الوسطية  دين 
وواقعيته،  واعتداله  بوسطيته 
يعترف لهذا اإلنسان بتكوينه املعقد 
حق  ذي  كل  بإعطاء  إياه  مطالبا 
وربه  وأهله  وروحه  جسده  حقه، 
أحمد  اإلمام  مسند  ففي  ومجتمعه، 
قال رسول هلل صلى هلل عليه وسلم: 
وفي  اليسر«،  بكم  أريد  أمة  »إنكم 
هذا  »إن  للبيهقي:  الكبرى  السنن 

الدين متني فأوغل فيه برفق«..
للحريات  القانونية  الحماية  إن 
باملعروف  األمر  مبدأ  تهدم  الفردية، 
تشيع  ال  وحتى  املنكر،  عن  والنهي 
الفاحشة في املجتمع، حمل اإلسالم 
الصحافة  ورجال  والدعاة  العلماء 
فريضة  األمر،  وأولي  واإلعالم 
املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  األمر 
مع  ستختفي  التي  الفريضة  وهي 
الفردية  الحريات  دعاة  يسميه  ما 
بالحماية القانونية لهذه الفواحش، 
بحفظها،  سياسي  قرار  صدور  ألن 
املسجد  وخطيب  العالم  سيجعل 
والداعية في مقابلة مع تلك القوانني، 
وسنسقط في مضمون قوله تعالى: 
»لعن الذين كفروا من بني إسرائيل 
على لسان داوود وعيسى ابن مريم 
يعتدون،  وكانوا  عصوا  بما  َذلك 
فعلوه  منكر  عن  يتناهون  ال  كانوا 

لبئس ما كانوا يفعلون«. 
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من الكتابات التاريخية التي طرحت مواضيع في 
تأسيس فكر سياسي وتاريخي، وفي تأسيس دولة 
مما حكم املغرب منذ األدارسة، فكرة إن لم أقل فرقة 
املهداوية، ولعلني لم أخرج عن موضوع ما تناولته 
تومرت،  ابن  املهدي  به  قام  ما  إلى  أشرت  عندما 
عندما التقى باإلمام الغزالي الذي دعا على املرابطني 
بإسقاطهم بعدما أحرقوا كتابه »اإلحياء«، وحتى ال 
أناقش من أراد أن يقطع بأن ما قام به املهدي، مجرد 
يقوم  كان  بما  الناس  إقناع  إلى  بها  توصل  حركة 
به من استجواب املوتى في قبورهم، وبأنه املهدي 
إلى  املومن بترشيحه  املنتظر، وكيف استعمل عبد 
توليته بأنه املؤهل لذلك أثناء ذهابه إلى حج البيت 

الحرام..
هذا املوضوع الذي قال عنه الحمزاوي، بما كتبه 
يذكر  عما  مستدال  تومرت،  ابن  املهدي  فيه  متهما 
ثم  واستجوبهم  أصحابه  دفن  بعدما  املهدي  عن 
طمس عليهم في قبورهم.. وهذا ما يوجد في الكتب 
املوحدية، ويمكن  الدولة  تاريخ نشأة  تناولت  التي 
الرجوع إلى هذا املوضوع الذي يحتاج إلى مناقشة، 
استعملها  أساليب  في  خلط  من  عليه  يشتمل  ملا 
ولم  املهدي،  بحركة  الناس  إلقناع  املهدي  أصحاب 
ومما  بها،  القيام  أو  إليها  بالدعوة  املهدي  يتول 
أثير من نقاشات من كتابات منشورة في كثير من 
أنه  حكايات،  من  جرى  ما  إلى  ينسب  ما  املصادر، 
املومن ببعض طرق مراكش،  الخليفة عبد  »مر مع 
عبد  فقال  الجمال،  بارعة  جارية  شباك  من  فأطلت 

املومن: قدت فؤادي من شبك إذ نظرت
فقال الوزير ابن عطية مجيزا له: حوراء ترنو إلى 

العشاق بالنظر
فقال عبد املومن: كأنما لحظها في قلب عاشقها

عبد  املؤيد  سيف  عطية:  ابن  جعفر  أبو  فقال 
املومن بن علي«.

في  تضارب  من  الحكاية  هذه  يعتري  ما  ورغم 
سياقها، فهناك كثير من الكتاب ادعى باختالقها عن 
الرجلني )عبد املومن وابن عطية(، وقد علق املرحوم 
»وهاتان  بقوله:  الحادثة  على  الفاسي  محمد 
كمال  في  جعفر  أبا  الوزير  لنا  تصفان  الحادثتان 
الحظوة لدى عبد املومن وغاية التقرب على نحو ما 
وصفه به املؤرخون« )مجلة الباحث، السنة األولى. 

املجلد األول. صفحة 19(.
املهم، أن ابن عطية قد بلغ عند األمير عبد املومن 
شأوا جعله ال يفارق الخليفة عبد املومن، فيقال عنه 
)وإنا ال ندري في كل حوادث مدة وزارته، وخصوصا 
التي كانت له فيها يد إال ما قل، فإنا نراه يستقبل 
إلى  سعيد،  أبي  الخليفة،  ابن  مع  ويتوجه  الوفود 
األندلس، ويضرب معه الحصار على أملرية، ويتولى 
)االستقصا.  النصراني«  أميرها  مع  االتفاق  عقد 

الجزء األول. الصفحة 149(، وذلك سنة 546هـ.
وخليفتها،»نراه  للدولة  عطية  ابن  خدمات  ومن 
عندما حاول أخوا املهدي ابن تومرت، الثورة على 
هذه  نار  إلطفاء  مراكش  إلى  يتوجه  املومن،  عبد 
 ،)150 صفحة  األول.  الجزء  )االستقصا.  الفتنة« 
منها  البليغة،  الرسائل  عنه  تصدر  هذا،  كل  وأثناء 
رسالة وجهها عبد املومن إلى أهل مدينة قسنطينة، 
إلى  وجهها  ورسالة  التوحيد  إلى  ويدعوهم  يعظهم 
طلبة تلمسان.. وقد أشرت إلى سبب إعدام أبي جعفر 
أسرار  من  سرا  أفشى  بأنه  املومن،  عبد  طرف  من 

الدولة )املعجب صفحة 120(.
وهذا إن ثبت، ال يكفي في استحقاق القتل كما يقول 
أسباب  في  جانب  هناك  مقاله..  في  الفاسي  محمد 
القضاء على ابن عطية من الخليفة عبد املومن، وهذا 
الجانب السياسي الذي أظهره ابن عطية عندما قام 
بغيبة ترك فيها املجال لحاقديه بأن يتقولوا فيه، وقد 
كان ابن عطية، حينما كان يستعد عبد املومن للتنكيل 
باألندلس،  املوحدين  قدم  تثبيت  في  هو  يسعى  به، 
أتم  الذي  به وهو  قام  ما  في  تاما  وقد نجح نجاحا 
وطول  السنة،  نحو  هناك  قضى  وقد  األندلس،  فتح 
هذه الغيبة، هو الذي ساعد أعداءه على بلوغ مآربهم 
فيه، وقبل رجوعه إلى املغرب، بلغه سخط عبد املومن 
البرمكي،  من جعفر  تلقاه  من شعر  ذلك  وفهم  عليه، 

الذي أشار له به محمد بن نصر األوسي.
 انتهى

إدريس أبايا

الراحل حممد بن 
�شريفة منوذج يف 

حتقيق الرتاث املغربي  الحسين الدراجيال�شيا�شة �شو�شة وقد اكتويت بويالتها

الحريات الفردية بين تونس والمغرب.. 
دور العلماء ورجال ال�شحافة يف الأمر باملعروف والنهي عن املنكر
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مضامني  تــنــزيــل  ــار  ــ إط ــي  ف
ــشــطــة مــوضــوع  ــج األن ــام ــرن ب
املديرية  مــع  الشراكة  اتفاقية 
والتعليم  للتربية  اإلقليمية 
مع  وبتنسيق  سليمان،  بسيدي 
شبكة املقاهي الثقافية باملغرب، 
وبدعم وزارة الثقافة واالتصال؍ 
قطاع الثقافة، تنظم فرقة مسرح 
الــدورة  الــغــرب،  يحيى  سيدي 
الثانية لتظاهرة »الالمة الفنية«، 
»دورة الشاعر واإلعالمي محمد 
بلمو« بالثانوية اإلعدادية »ابن 
يحيى  سيدي  بمدينة  ياسني« 
ــك يــوم السبت 23  الــغــرب، وذل

فبراير الجاري. 
فيه  سيشارك  التكريم  حفل 
الدورة،  بشهادات في حق رجل 
محمد  التشكيلي  الفنان  من  كل 
املنصوري اإلدريسي، واإلعالمي 
والكاتب الطاهر الطويل، والناقد 
الديهاجي،  محمد  والــشــاعــر 
والفنان جمال لكتامي، والباحث 

ــار  واإلط لغزيوي،  علي  أبــو 
ــار  ــجــب ــوي عــبــد ال ــربـ ــتـ الـ
والزجال  املنوني،  العلمي 
والتشكيلي عالل العاصمي، 
بعرض  الحفل  وسيتوج 
يقني«،   »رماد   مسرحية 
درامــاتــورجــيــا وإخـــراج 
بورحيم،  طــارق  الفنان 
عن ديوان »رماد اليقني« 

للشاعر املحتفى به.
الــفــتــرة  أن  ويــذكــر 
ستتميز  الصباحية، 
ــة،  ورش  19 بتنظيم 
خاصة  واحـــدة  منها 

باألطر التربوية، و18 ورشة 
املوسيقى  في  للتالميذ  موجهة 
التشكيلية  والفنون  واملــســرح 
الشعبية  والــثــقــافــة  والــشــعــر 
ــاب والــطــبــخ  ــت ــك وصـــداقـــة ال
املشترك  والــعــيــش  التقليدي 
النحل  وتــربــيــة  ــفــروســيــة  وال
واملكمالت  والتنمية  والبيئة 

الجينية، 
من  نخبة  يــؤطــرهــا 

ستعرف  كــمــا  املــتــخــصــصــني، 
على  الفرقة،  توقيع  التظاهرة، 
اتفاقيتي شراكة مع كل من مركز 
ديكارت للعلوم واللغات وعصبة 
الشمال الغربي للكرة الحديدية.

الوطنية  الشركة  افتتحت 
أنشطة  والــتــلــفــزة،  ــإذاعــة  ل
السنوي  المؤسساتي  رواقها 
للنشر  الــدولــي  بــالــمــعــرض 
والكتاب بالدار البيضاء، يوم 
السبت 09 فبراير 2019، بلقاء 
تكريمي للراحلة ماريا لطيفي، 
ــة لــقــنــاة  ــق ــســاب الـــمـــديـــرة ال
»الثقافية« )الرابعة(، بحضور 
وزمالئها  أصدقائها  من  عدد 
وثقافية،  إعالمية  وفعاليات 

وبعض أفراد أسرتها.
الوطنية  الــشــركــة  واخـــتـــارت 
لإذاعة والتلفزة، عنوانا ملوضوع 
ماريا  »الراحلة  التكريمي:  اللقاء 
تجربة  عــلــى  ــواء  ــ أضـ لطيفي: 
خدمة  ــي  ف نسائية  تلفزيونية 
شــهــادات  فتمحورت  الثقافة«، 
اإلنسانية  املناقب  املشاركني حول 
بوصفها  للراحلة،  املهني  واملسار 

إعالمية مغربية، ساهمت على مدى 
سنوات من العمل املتواصل، ومن 
التي  املسؤوليات  مختلف  خــالل 
الثقافة  تلقي  تطوير  في  تقلدتها، 
واإلذاعة،  التلفزيون  عبر  واملعرفة 
املرأة  عن  مشرفة  صــورة  وإعطاء 

اإلعالمية املغربية.
اللقاء  أن  ــى  إل اإلشـــارة  تجدر 
لطيفي،  ماريا  للراحلة  التكريمي 
في  »أسماء  فــقــرة  ضمن  يــنــدرج 
أنشطة  بــرنــامــج  مــن  الذاكرة«، 
للشركة  املــؤســســاتــي  الـــــرواق 
في  والتلفزة  ــإذاعــة  ل الوطنية 
والكتاب،  للنشر  الدولي  املعرض 
عكس  خاللها،  من  تحرص  والتي 
والوفاء  والتقدير  االعــتــراف  قيم 
التي تشكل سياسة إدارة املؤسسة 
ــة  واإلداري اإلعالمية  أطرها  تجاه 

والتقنية.
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ال�شركة الوطنية لالإذاعة والتلفزة تكرم الإعالمية الراحلة ماريا 
لطيفي باملعر�ض الدويل للن�شر والكتاب

للعام   الثالث   على   التوايل
جمموعة   القر�ض   الفالحي   للمغرب   تتوج  

 اأف�شل   موؤ�ش�شة   لتمويل   التنمية   
خالل   �شنة2018   

توجت  مجموعة  الــقــرض  الفالحي  للمغرب  مــرة  أخــرى 
 كـ»أفضل  مؤسسة  لتمويل  التنمية«   خالل  سنة  2018  على 

 صعيد  القارة  اإلفريقية. 
 ومنح  هذا  اللقب  للمجموعة  من  طرف  جمعية  املؤسسات 
) AIAFD( ،  وهي  منظمة  دولية   اإلفريقية  لتمويل  التنمية 
 أحدثت  سنة  1975  في  إطار  البنك  اإلفريقي  للتنمية،  وتجمع 
 البنوك  واملؤسسات  املالية  التي  تساهم  في  تمويل  التنمية 

 لفائدة  القطاع  العام  والقطاع  الخاص  في  إفريقيا. 
ويعتبر  هذا  اللقب،  الذي  تفوز  به  مجموعة  القرض  الفالحي 
 للمغرب  للعام  الثالث  على  التوالي،  والذي  يضع  املجموعة  على 
 رأس  مؤسسات  التمويل  والتنمية  إفريقيا،  تثمينا  لنموذج 
 األعمال  املتبع  من  طرف  املجموعة،  واعترافا  بقدرتها  العالية 
 على  مواكبة  مختلف  مكونات  العالم  الفالحي  والــقــروي، 
 وبالخصوص  منها  األكثر  هشاشة،  وذلك  عبر  آليات  مبتكرة 

 ومالئمة. 
فعلى  مدى  عقد  من  الزمن،  انتقلت  مجموعة  القرض  الفالحي 
 للمغرب  من  مؤسسة  مالية  متخصصة  إلى  مجموعة  بنكية 
 منغرسة  بقوة  في  الفضاء  املالي  املغربي،  مع  خصوصيتها 
 املميزة  واملتعلقة  بكونها  طورت  أدوات  مواكبة  وآليات  تمويل 
 موجهة  لجميع  فروع  النشاط،  والتي  تستجيب  بشكل  خاص 

 لحاجيات  صغار  الفالحني  والعالم  القروي. 
كما  أن  نجاح  نموذج  األعمال  الخاص  بمجموعة  القرض 
 الفالحي  باملغرب،  هو  أيضا  ثمرة  رؤية  مشتركة  وتعبئة  جماعية 
» املغرب  األخضر«  بمختلف  مكوناته، حيث   في  إطار  مخطط 
 واكبت  مجموعة  القرض  الفالحي  للمغرب،  مختلف  محاور 
»املغرب  األخضر«  من  خالل  عرض  منتجات  مالية   مخطط 
 وخدمات  خاصة  ومالئمة  لكل  فرع  من  فروع  اإلنتاج  التي  تم 
 تحديدها  في  إطار  الدعامة  األولى  لهذا املخطط،  والتي  تتوخى 
 تطوير  فالحة  عصرية  ذات  قيمة  مضافة  عالية  ومرتفعة 
 املردودية، كما  ابتكرت  مجموعة  القرض  الفالحي  للمغرب،  من 
 خالل  وضع  الهياكل  املالئمة  لالستجابة  ألهداف  الدعامة  الثانية 

 فيما  يتعلق  باملواكبة  التضامنية  للفالحة  الصغرى. 

الالمة الفنية تكرم الإعالمي وال�شاعر حممد بلمو

املاضية،  السنوات  ــرار  غ على 
القدس  مــال  بيت  وكــالــة  تقيم 

القدس«  »رواق  الــشــريــف 
للنشر  الـــدولـــي  بــاملــعــرض 
والكتاب، الذي تنظمه وزارة 
قطاع  واالتـــصـــال؍  الثقافة 
الثقافة، بالتعاون مع الوكالة 

االستثمارات  لتنمية  املغربية 
ما بني 8  الفترة  في  والصادرات 

و17 فبراير 2019.
ويضم »رواق القدس«، منشورات الوكالة 

من  عدد  على  بالخصوص،  وتشتمل   ،2019 لسنة 
الدراسات الحديثة عن القدس من بينها دراسة عن 
»القدس في الكتابات التاريخية اإلسرائيلية« للباحث 
الدكتور نظمي الجعبة، ودراسة عن »التطور العمراني 
في القدس منذ عام 1967م« للباحث الدكتور جمال 
واألنفاق  »الحفريات  حول  دراسة  عن  فضال  عمرو، 
اإلسرائيلية في القدس منذ عام 1967: دراسة نقدية 
مناهجها  وفي  والسياسة  التاريخية  خلفيتها  في 
ونتائجها« للباحث الدكتور يوسف سعيد النتشة، 
كما تعرض الوكالة كتابا مصورا عن القدس بعنوان 
»القدس العتيقة: متحف اآلثار والتاريخ والحضارة 
اإلنسانية في البلدة القديمة«، عبارة عن دليل تعريفي 

بأهم معالم القدس وشواهدها.

املناسبة،  بهذه  الوكالة،  ودأبت 
علمية  ملتقيات  تنظيم  على 
عن  متخصصة  ونــــــدوات 
باحثني  بمشاركة  الــقــدس 
ومختصني مغاربة وأجانب، 
في  علميا  ملتقى  مــنــهــا 
أجل  من  »القدس  موضوع 
وعي دولي إنساني بتاريخها 
وبإرثها املشترك«، تنظمه الوكالة 
بالتعاون مع وزارة الثقافة واالتصال 
بقاعة   2019 فبراير  السبت 16  يوم  عصر 

»خوان اغويتيسولو«.
كما تنظم الوكالة بالتعاون مع جامعة سيدي محمد 
رئاسة  بمقر  متخصصة  نــدوة  بفاس،  هلل  عبد  بن 
فبراير 2019 تحت  اإلثنني 18  الجامعة مساء يوم 
عنوان: »أصول العمارة والبنيان في بيت املقدس: بني 

صورة املاضي وحاجيات الحاضر واملستقبل«.
وطيلة أيام املعرض، يفتح »رواق القدس« أبوابه 
أمام تالميذ املدارس االبتدائية لجهة الدار البيضاء 
سطات للمشاركة في مسابقة التلوين، التي تنظمها 
الوكالة هذا العام تحت شعار: »هيا لنتملى بطلعة 
املسجد األقصى املبارك«، وذلك لتعريف الناشئة على 
املدينة املقدسة ومعاملها ولترسيخ الوعي لدى األطفال 

بمركزها الديني والحضاري الجامع.  

انعقد بمقر الجامعة الوطنية ألرباب وتجار ومسيري محطات 
الوقود باملغرب، يوم السبت 9 فبراير 2019، باملقر املركزي للجامعة 
بالدار البيضاء، الجمع العام السنوي العادي لسنة 2019، والذي 
عرف حضورا مكثفا للمهنيني من مختلف الجهات، وصادق على 
التعديالت التي تم إدخالها على القانون األساسي للجامعة، وتعزيز 
مكتبها املسير برؤساء جمعيات األلوان وعدد من الكفاءات املنتمية 
للجامعة كما ينص على ذلك القانون املعدل، ليصبح عدد أعضاء 

املكتب 31 عضوا وعضوة.
محطاتها  من  جديدة  محطة  نجاح  تشهد  وهي  الجامعة،  إن 
التزامها  الوقود،  محطات  مهنيي  لكل  تؤكد  املهمة،  التنظيمية 
بالدفاع عن مصالحهم، ومواصلة أوراشها التي فتحتها، وحوارها 
وشركات  عمومية  من سلطات  املتدخلني  كل  مع  والبناء  املسؤول 
بترولية لتجاوز مشاكل القطاع )الهامش الربحي الضئيل واملجمد، 
العقود اإلذعانية، االنتقال لوضعية شركات،  اليد،  الضرائب، رفع 

وغيرها(.

»رواق القد�ض« باملعر�ض الدويل للن�شر والكتاب 2019

أرباب وتجار ومسيرو محطات الوقود بالمغرب

م�شاكل يف القطاع



اللغة  تــاريــخ  حــول  اآلراء  تضاربت 
نبي  بــأن  تقول  معظمها  لكن  العربية، 
من  هو أول  السالم،  عليه  إسماعيل  هلل 
أربعة  ابن  وهو  بالعربية  لسانه  نطق 
من  اللغة  هــذه  تعلم  ــه  وأن عاما،  عشر 
فيها  تركه  العربية التي  أهل الجزيرة 
بينما  فيها،  وعــاش  صغير  وهو  والــده 
يقول بعض املؤرخني في هذا املجال، بأن 
لغة آدم في الجنة  كانت  العربية  اللغة 
األسماء  آدم  ))وعلم  تعالى:  هلل  لقول 

كلها..(( )سورة البقرة. اآلية 31(.  
العربية من اللغات  اللغة  وتعتبر 
ــشــأة  ــا ن ــهـ ــدمـ ــي أقـ ــة، وهـ ــيـ ــامـ ــسـ الـ
ــطــت تــاريــخــيــا  ــب وتـــاريـــخـــا، وقـــد ارت
فــي الــقــرن  الجاهلي ولغته  بالشعر 
الكريم  ــقــرآن  الــســادس مــيــالدي، وبــال
دونــت  ثــم  السابع للميالد،  الــقــرن  فــي 
النصوص اإلسالمية بدءا من القرن األول 
املعنية  اللغة  أن  القول  الهجري، ويمكن 
هنا هي لغة عرب شبه الجزيرة العربية، 
التي أضحت لغة التراث الثقافي العربي 
اإلسالمي، والتي هي لغتنا العربية اآلن، 
ــفــضــل فـــي تــوحــيــد الــلــغــة  ويـــعـــود ال
حيث  الكريم،  القرآن  نزول  العربیة، إلى 
أن  إلى  العهد،  هذا  قبل  موحدة  تكن  لم 
وفصاحته،  ببیانه  وأغناها  القرآن  نزل 
املفردات، ومن  كبيرا من  وأعطاها بحرا 
بلغاء  عنه  عجز  مــا  والــبــيــان  البالغة 
الكريم اللغة  القرآن  وحد  العرب، وقد 
من  وحفظها  کــامــال  العربية توحیدا 
مع  حــدث  كما  واالنـــقـــراض،  التالشي 
السامية األخرى،  من اللغات  العديد 
مرور  مع  أضحت بائدة واندثرت  التي 
الضعف  طالها  التي  اللغات  أو  الزمن، 
على  القدرة  عدم  وبالتالي  واالنحطاط، 
التي  والتجاذبات  التغيرات  مسايرة 

وشعوب  الحضارات  وتعرفها  عرفتها 
الــعــالــم الــقــديــم والــحــديــث، لــذلــك قال 
رينان  إرنــســت  الفرنسي  املستشرق 
العربية:  اللغة  بشأن   )1892-1823(
تلك  تنبت  أن  املدهشات،  أغــرب  ))مــن 
الكمال  درجة  إلى  وتصل  القومية  اللغة 
وسط الصحاري عند أمة من الرحل.. تلك 
اللغة التي فاقت أخواتها بكثرة مفرداتها 
مبانيها،  نظام  وحسب  معانيها،  ودقة 
حياتها  ــوار  أط كل  في  لها  يعرف  ولــم 
نعلم  نكاد  وال  شيخوخة،  وال  طفولة 
وانتصاراتها  فتوحاتها  إال  شأنها  من 
لهذه  شبيها  نعرف  وال  تبارى،  ال  التي 
من  كاملة  للباحثني  ظهرت  التي  اللغة 
من  لكيانها  حافظة  وبقيت  تــدرج  غير 
وقف  ممن  كثير  وغــيــره  شائبة((،  كــل 
لكثرة  نظرا  العربية،  اللغة  أمام  عاجزا 
التي  وتعبيراتها  ومرادفاتها  مفرداتها 
الزالت تنبض إلى يومنا هذا رغم توالي 
بحر  فــي  والــخــوض  والحقب،  الــقــرون 
وال  الوقت  ال  له  يتسع  ال  العربية  اللغة 
ملحا  بات  الــذي  السؤال  لكن  الــزمــان.. 
هو: ما الذي طرأ على لغة الضاد حتى 
انسلخت عن جلدها وانساقت وراء لغة 
االفتراضي  العالم  هذا  »الفايسبوك«؟ 
ــه مــؤســس هـــذا املــوقــع  الـــذي بــالنــا ب
ننكر  فال  زوكربيرغ،  مارك  االجتماعي، 
واستطاع  فوائد  له  »الفايسبوك«  أن 

االنفتاح  العالم،  ساكنة  ماليير  بفضله 
استطاع  ــه  وب األخـــرى،  الــعــوالــم  على 
الكثيرون التواصل والقراءة، إال أن اللغة 
املنخرطني في محادثاتهم  املتداولة بني 
والتي أخرجت اللغة العربية عن سكتها 
الصحيحة، انتشرت حتى أصبحت هي 
أحدهم  يكتب  فمثال  الرسمي،  األسلوب 
»3tini« )اعطيني(،  أو  »بونجور« 
من  وغيرها  )بحالك(،    »b7alek« أو 
التي ال هي عربية وال فرنسية  الكلمات 
في  والغريب  بصلة،  لغة  ألي  تمت  وال 
التي  لــهــذه  املــتــداولــني  أن  ــوضــوع  امل
ومعبرة  سهلة  يجدونها  لغة،  أسموها 
عدد  يبلغ  التي  العربية  اللغة  وكــأن 
يجد  ال  مليونا،   12 من  أكثر  مفرداتها 
ما  »الفايسبوك«  لغة  متداولو  فيها 

يعبرون به عما يريدون قوله؟
اللغة  تطال  التي  الهجمات  ظل  في 
ستصبح  هــل  ــرى  ت مــؤخــرا..  العربية 
»الفايسبوك« لغة؟ وهل سيتم  مفردات 
القادم  فــي  بها  ــراف  ــت واالع توطيدها 
الشرائح  معظم  أن  مــادام  السنني،  من 
العالم  ــادام  ومـ تتداولها،  املجتمعية 
يعرف حركية على املستوى الفكري كما 
الداهم  على باقي امليادين؟ فهذا الخطر 
هوية  يهاجم  مــا  أخطر  الــضــاد،  للغة 
وحتى  وثقافتهم،  وحضارتهم  العرب 

الدين اإلسالمي.

جميلة حلبي
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اللغة العربية بين النبي إسماعيل ومارك زوكربيرغ
عبد الغاني بوز 

 ذ. عبد الواحد بن مسعود* 

العالم  العالم اآلخر،  التاسع عشر، بينما كان  القرن  الثاني من  خالل النصف 
الجديد املتحضر، يسعى سعيه للبحث عن حياة الرخاء، وتجنب ما يمكن أن تأتي 
به  التوقعات، خرج االقتصادي اإلنجليزي، توماس مالتوس، بنظرية اقتصادية عن 
النمو السكاني، شكلت في تلك الفترة، فتحا علميا مبينا، المسوا فيه الوسيلة الفعالة 

للحد من الخطر القادم.
عندئذ، لم يكن العالم كما نراه اليوم بهذه القوة، سواء على املستوى االقتصادي 
أو االجتماعي.. وإنما كان رخوا على جميع تلك املستويات، ومن شأنه وهو على تلك 
الحال، أن يعتقد السراب ماء، ويتشبث بأي قشة وسط بحر عميق أزرق، غير أنه 
من الجانب اآلخر، كان البحث العلمي على أشده، وكان من امتلكوا قدرا معينا من 
الفكر والعلم، ال يكفون عن البحث، وقد كان توماس مالتوس من بني هؤالء، فخرج 
بنظريته االقتصادية تلك، والتي تفيد بأن نمو السكان يتزايد وفق متتالية هندسية، 
في حني أن اإلنتاج الزراعي يتزايد وفق متتالية حسابية، وأن هذا التفاوت، من شأنه 
أن يعرض العالم ملجاعة ال قبل له بها، بسبب تزايد النمو السكاني وتناقص إنتاج 

الغذاء.
سرت نظرية مالتوس كالنار في الهشيم، والتقطها كل املعنيني باألمر، ليس على 
مستوى أرضه فقط، وإنما في جميع أنحاء العالم، وكان من بني اإلجراءات التي يمكن 
القيام بها في هذه الحالة، وفقا ملعقولية النظرية، ملواجهة هذا الخطر الداهم، إجراء 
يبدو شبيها بنسبة معينة، مع ما تقوم به اليوم الدولة املغربية في مواجتها لوباء 

يكاد يحدث البلبلة وسط الشعب.
فإذا كانت الحكومات في عصر مالتوس، قد استطاعت ملواجهة الخطر أن تقنع 
العائالت بتحديد النسل، وفي أقصاه وصل األمر إلى القيام بعملية تعقيم قسري  
للنساء، درءا ألي إنجاب ولو عن طريق الخطإ، فإن الدولة املغربية، ورغم انتشار 
وباء معد، أحدث بلبلة وسط الشعب، وحصد أرواحا عدة، إال أنها التزمت  الصمت، 
باستثناء بعض الخرجات املطمئنة، لبعض املسؤولني الذين ال يهمهم سوى ما تجود 
به عليهم مناصبهم السياسية من رواتب سمينة، وإن مرضوا أو أصيبوا بوعكة ولو 
بسيطة، يعالجون بالعملة الصعبة، ليس في املستشفيات التي يتحكمون فيها، وإنما 

في أراض أخرى، الكل فيها سواسية أمام القانون والعالج.
إن القيام بعملية تعقيم قسري للنساء، ال يختلف كثيرا عن عدم القيام بما يلزمه 
األمر، ملواجهة خطر حقيقي قائم، فرغم اختالف األسباب، لكن النتيجة واحدة، وهي 
القضاء على األرواح، واملسؤولية هنا ال تتحلمها الوزارة الوصية فقط، بل  تبقى 
الدولة، قلبا وقالبا، املسؤولة رقم واحد عما يحدث أو قد يحدث، ألن العديد من الوزراء 
واملسؤولني ارتكبوا أخطاء تقصيرية فادحة، لكن الباب الذي دخلوا منه وهم ساملني، 
خرجوا منه معافني كذلك، من دون حساب وال عقاب، جراء جريمتهم التي تسببوا 
فيها، فال يعقل أن يترك الناس وسط فوضى عارمة من الخوف، من دون أدنى فعل 

ولو بسيط، يوجههم في خوفهم هذا. 

قانون »مالتوس« في االقتصاد وعجز 
الدولة المغربية عن مواجهة الوباء

من أين لك هذا؟
أحمد محمد العرابي

الفرق شاسع يا وطني بين الغني والفقير
شي كيشتت فالدراهم وشي عايش فالجحيم

وماجابرش حتى حفنة ديال دقيق الشعير
يخبزها لوليداتو يدوزوا بها أتاي فالضيم

فللي ارزقهم اهلل من الحالل ندعيوا ليهم بالتسخير
أما اللي تملكهم بالخطفة وماكانش مستقيم

فهاذاك عندو معانا ومع اهلل حساب عسير
ألنه خان وقام بأفعال الشيطان الرجيم
غير البارح وهو اهلل غالب مفرش حصير

وبين عشية وضحاها أصبح مقامو عظيم
كيف دار ليها؟ اهلل أعلم!! ما لقينالو تفسير

كل ما نعرفوه أنه مللي تكلف بالتقسيم
بدا يلحس صباعو من عسل الغير

وما خرجش خاوي الوفاض بال ما يستافد من النعيم
هاذي هي طرق االستحواذ على أموال التسيير
اللي تابعينها جل المسؤولين وخا نفقها مظلم

فإيمتا يا ربي يتوبوا ويفيق ليهم الضمير؟!
ويرجعوا يخدموا بالدهم بقلب صافي رحيم

خالي من ظواهر الغش والتدليس والتزوير
وحبا فهاذ الوطن اللي ما يستاهلش التأزيم
حنا ندعيو ليهم بالتوقف عن هذه المناكر

وإيال عصاو ورفضوا كاينين طرق عديدة للتقزيم
نتمناو ما يوصلوهاش ألن فيها تشويه وتشهير

ما ترضيهمش وما تشرفش بالدنا أمام العدو لخصيم
فسارعوا يا مسؤولين راحنا لمبادرتكم ننتظر

ألن الوقت صعاب ما كيطلبش التأخير أو التوهيم.

القانون المتعلق بالخدمة العسكرية

صدر في الجريدة الرسمية العدد 6746 
مكرر السنة الثامنة بعد المائة بتاريخ 
يناير   25(  1440 األولى  جمادى   18
رقم 1.19.03  الشريف  الظهير   ،)2019
الصادر في 16 جمادى األولى 1440 )23 
يناير 2019( بتنفيذ القانون رقم 44.18 

المتعلق بالخدمة العسكرية. 
ويحتوي هذا القانون على 96 مادة 
نطاق  التالية:  األبواب  على  مقسمة 
التطبيق، مدة الخدمة العسكرية واإلدماج 
في جيش الرديف، الحقوق والواجبات، 

أحكام زجرية، وأحكام ختامية.
القانون جدير بأن يكون محل  وهذا 
دراسة، ألنه يهم شريحة عريضة من أبناء 
من  به  أحاط  ما  ولرفع  الوطن،  هذا 
االلتباسات أثناء مناقشته داخل البرلمان، 
العسكرية  الخدمة  فرض  عن  قيل  وما 
سابقا ثم العدول عنها، وكذلك، لدحض 
العسكرية  الخدمة  أهداف  عن  قيل  ما 
والتفسيرات المغرضة الناتجة عن عدم 
صدوره  قبل  القانون  على  االطالع 

وتطبيقه.
القانون  هذا  مرامي  لبيان  ويكفي 
وأهدافه، الرجوع إلى الباب األول، لمعرفة 
النطاق،  وذلك  القانون،  تطبيق  نطاق 
يشير إلى من سيدعون للخدمة العسكرية، 
األعذار  بسبب  منها  سيعفون  ومن 

واألسباب الواردة في المادة األولى.
القانون، هو  الهدف من سن هذا  إن 
مساهمة الجميع في الدفاع عن الوطن 
ووحدته الترابية، ومن منا سيتأخر عن 

عن  ويذود  الوطن  حوزة  عن  الدفاع 
أو  للخطر،  الوطن  تعرض  إذا  حياضه 
لهجوم عدو، مع أن الشعب المغربي ليس 
له أعداء، ومن منا سيتقاعس عن حماية 
أو  طامع  تجرأ  إذا  الترابية  الوحدة 
الوحدة  اغتصاب  وحاول  مستعمر 
الترابية وتفكيك أوصالها، فحب الوطن 

وحمايته من اإليمان.
وهذا القانون لم يبسط سريانه على 
الكافة، بل أخذ بعين االعتبار أصحاب 
الوجيهة،  المقنعة  واألسباب  األعذار 
بحيث أنه أعفى من الخدمة العسكرية، 

من توفرت فيه أحد األسباب التالية:
أو  البدني  العجز  األول:  السبب 
الصحي المثبت بتقرير طبي صادر عن 
وهذا  المؤهلة،  االستشفائية  المصالح 
االستثناء له جذور مستمدة من أحكام 
الشريعة اإلسالمية ومنصوص عليها في 
))ليس  تعالى:  قوله  في  الكريم  القرآن 
على األعمى حرج وال على األعرج حرج 
وال على المريض حرج((، وإثبات العجز 
يكون بواسطة شهادة طبية صادرة من 
مراكز استشفائية معتمدة ومؤهلة، وذلك 
طبية  شهادات  على  الحصول  لتجنب 
مبنية على المجاملة أو على سبب مزور، 
كما قد يحصل بالنسبة لبعض الشهادات 
وقوع  بمناسبة  المستخرجة  الطبية 
ونقول  مثال،  السير  حادثة من حوادث 
غير  بطريقة  شهادة  على  حصل  لمن 
مشروعة، أنه خارج عن الجماعة وناكر 
للوطن، ومقصر في حقه وغير جدير بأن 

ينتسب إليه.
السبب الثاني: كون الذي سيستدعى 
أسرة،  بإعالة  يقوم  العسكرية،  للخدمة 

وراعي  عليها  باإلنفاق  المكلف  فهو 
شؤونها، وقد يكون من بين أعضاء تلك 
األسرة، العجزة والمرضى والقاصرون 
والشريعة  الكسب،  عن  والعاجزون 
اإلسالمية وقواعدها األصولية، تحث على 
إنقاذ النفس أوال، وبعض االلتزامات إذا 
قام بها البعض سقط الفرض عن الباقي، 
لعجزه وضعفه، واآلية الكريمة ))ال يكلف 
اهلل نفسا إال وسعها(( يمكن أن تنطبق 

على هذا االستثناء.
يخص  بعذر  يتعلق  الثالث:  السبب 
المرأة المتزوجة، أو المرأة المطلقة، وهي 
حاضنة على أطفالها أو على من هم تحت 
كون  على  مبني  العذر  وهذا  كفالتها، 
تسهر  بيت،  ربة  هي  المتزوجة  المرأة 
الفرصة  وتتيح  وتسييره،  إدارته  على 
للزوج ليبقى جادا في طلب رزقه ورزق 
التي  بااللتزامات  والوفاء  يعولهم،  من 
مراقبتها  إلى  إضافة  كاهله،  على  تقع 
وتتبع نشاط أوالدها المدرسي، وقد تكون 
من  عدد  على  وحاضنة  مطلقة  المرأة 
إليها  أسند  بكفيل  مهتمة  أو  أوالدها 
كفالته، فال يعقل أن تستدعى المرأة في 
مثل هذه األحوال ألداء الخدمة العسكرية، 
ويبقى المنزل الزوجي بدون ربان، وتكون 
النتيجة ذات عواقب وخيمة، ورحم هلل 
من قال »األم مدرسة إن أعددتها أعددت 

شعبا طيب األعراق«.
بمتابعة  ويتعلق  الرابع:  السبب 
يقيد  لم  المشرع  أن  ويالحظ  الدراسة، 
متابعة الدراسة بنوع معين من الدراسات، 
أو بسنة دراسية معينة، بل جاء سبب 
اإلعفاء عاما، فكل ما من شأنه أن يرفع 
الجهل ويخرج صاحبه من الظلمات إلى 

جديرة  ودراسة  تعليما  يعتبر  النور، 
باالعتبار.

وجود أخ أو أخت  السبب الخامس: 
في الخدمة باعتباره مجندا، ونعتقد أن 
هذا السبب يرجع إلى مراعاة الظروف 
النفسية لبعض األسر أو العائالت، فما 
دام يوجد من ضمن أعضاء تلك األسرة 
من هو مجند للدفاع عن الوطن، فال داعي 
الستدعاء عضو آخر من تلك األسرة، وما 
بين  من  قدمت  قد  األسرة  تلك  دامت 
أعضائها فردا للدفاع عن الوطن في إطار 
يكفيها  األسرة  فتلك  العسكري،  النظام 
الواجب،  بذلك  القيام  في  شاركت  أنها 
وحتى ال تشعر بأنها معرضة لسبب أو 
آلخر، أو مستهدفة دون غيرها لتجنيد 

أبنائها في إطار الخدمة العسكرية.
نعتقد  السبب  السبب السادس: هذا 
أن له صلة بالسبب الرابع، ذلك أنه يوجد 
من ضمن األسرة أو العائلة أعضاء تتوفر 
الخدمة  ألداء  االستدعاء  شروط  فيهم 
هذه  ففي  الوقت،  نفس  في  العسكرية 
الحالة، ال يمكن أن يجند إال عضو واحد 
إذ  العائلة،  أو  األسرة  تلك  أعضاء  من 
جميع  يستدعى  أن  المعقول  من  ليس 
اإلخوة واألخوات في نفس الوقت، وتظل 
لم  وإنما  عروشها،  على  فارغة  البيوت 
عليه  سيقع  من  طريقة  القانون  يبين 
العسكرية،  للخدمة  ويدعى  االختيار 
ونعتقد أنه يمكن استدعاء أكبرهم سنا، 
فإذا كان عاجزا، ينتقل الدور إلى من ولد 

بعده والتالي في سنه وهكذا.

يتبع
*من هيئة المحامين بالرباط



طابع بريدي عليه مشهد من القصر 
الكبير مكرر، قيمته 10 سنتيمات، من 
وتتكون  سنة 1940،  صدرت  مجموعة 
لوحة  يجسد  واحــد  كل  طابعا  من 17 
الفنان  أن  بمعنى  غيره،  في  تتكرر  ال 
ماريانو بيرطوتشي، رسم سبعة عشر 

لوحة خاصة بهذا اإلصدار.
ملدينة  بريدية  بطاقة  على  الطابعان 
أصيال، وهي من أول مجموعة طبعها 
القرن  من  العشرينات  بداية  في   Athy
يبيعها  كان  الذي  والوحيد  العشرين، 
ــال، هــو الــتــاجــر اإلســبــانــي  فــي أصــي
منها  نماذج  وكانت   ،REBALO ريبالو
املقابل  محله  واجــهــة  فــي  معروضة 
للكنيسة، وتركها هناك بعد االستقالل 
»البيترينا«  أمام  أقف  كنت  بسنوات، 
أول  كانت  ألنها  أتأملها،  وأنا  مبهورا 
البطائق البريدية التي رأيتها في حياتي 
متجره  بــاع  بعدما  صغير،  طفل  وأنــا 

الستينيات  أوائل  إسبانيا  إلى  ليرحل 
»بريكة«،  لبوغالب  جميعها  وباعها 
تاجر الخردة املاهر في إصالح األقفال 
وعلى  التحف،  بعض  فــي  والخبير 
الخصوص النقود القديمة، والذي كان 
قدايحة  فندق  بــاب  قــرب  سلعته  يحط 
قبالة باب الحومر، وكنت من أهم زبنائه 
ألنه جارنا في الدرب، وأدفع له ما يطلبه 
وأكثر في بعض املرات، فاشتريت منه 
املجموعة كاملة في نسختني للواحدة، 
األولى لونها بني والثانية لونها رمادي 
فرنك  طلب: 10  ما  له  وأديــت  مخضر، 

للواحدة.
ومكتوب  بنية،  املنشورة  البطاقة 

أسفل على وجهها باإلسبانية:
 ARZILA - VISTA DE LA BARRA
الحاجز  منظر  Y PUERTO  )أرزيال – 
مكتوب  ــخــطــاب  ال نـــص  وامليناء( 
فرانسياريس  أرسلها  بالفرنسية، 

إيتيل  اآلنسة  إلــى   )FRANCIARIS(
بطنجة،  دوالكــــــروا  بــزنــقــة  فــورغــو 
دائري  بخاتم  أصيال  بريد  في  ختمت  
على  األولــى  ببصمتني،  ملم  قطره 30 
الطابعني، والثانية وسط البطاقة وعليه 

باإلسبانية:
 ARCILA PROTECTORADO
)أرسيال/   ESPANOL  MARRUECOS
ويتوسطه  املغرب(،  إسبانيا/  حماية 
وختمت   ،1940 شتنبر   24 التاريخ: 
أيضا بخاتم بنفسجي مستطيل 58×27 
 / العسكرية  »الرقابة  عليه:  كتب  ملم، 
  CENSURA MILITAR »البريد/ أرسيال
أوصلت  بعدما   ،CORREOS/ ARCILA
القصر الكبير أصيال إلى طنجة، ختم 
البريد اإلسباني الطنجي وجهها بخاتم 
يشبه خاتم أصيال، كتب عليه »طنجة« 
ورقم  شتنبر 1940  و25   ،)TANGER(

املكتب: »74«.  
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م�صممة الأزياء 
املغربية ب�صمة 

بو�سيل تبحث عن 
زينة من �أجل 
عني ��سطناعية

رجاء ق�سابني 
ت�سارك جنوم مغاربة 

وم�سريني يف فيلم 
»�أخناتون  يف مر�ك�ش«

بعد انتشار قصة الفتاة زينة التي فقدت إحدى عينيها بسبب مرض السرطان، وتحديها للمرض ولنظرة املجتمع 
القاسية، والتي سبب لها الكثير من املعاناة، تعاطفت مصممة األزياء املغربية واملغنية املعتزلة، بسمة بوسيل معها، 

وطالبت الجمهور بمدها بمعلومات تخصها من أجل مساعدتها على تركيب عني اصطناعية.
»إنستغرام«، انتشرت  التي نشرتها عبر صفحتها على  النجم املصري تامر حسني،  رسالة بسمة زوجة 
عن  بمعلومات  توصلت  بوسيل  »بسمة  فيها:  جــاء  والتي  الصحفات،  وتداولتها  التواصل  مواقع  على 
اصطناعية  عني  لوضع  عملية  تعمل  باش  معاها  وغتوقف  السرطان  مرض  بسبب  عينها  فقدت  اللي  زينة 
معها. الــتــواصــل  أجــل  مــن  الفتاة  ــم  رق على  حصولها  ــداول  تـ تــم  كما  حسناتها«،  فميزان  يجعلها   هلل 
تصرف بسمة تفاعل معه الجمهور بشكل إيجابي، إذ أوضحوا أن بسمة وزوجها تامر حسني، يملكان جمعية خيرية 

في املغرب تساعد األشخاص الذين يحتاجون للمساعدة.

�سريين عبد �لوهاب: »�أقدمت على حماولة 
�النتحار عدة مر�ت«

 الخضر غيالن

رجاء  املغربية  الفنانة  تخوض 
جديدة،  تمثيل  تجربة  قصابني، 
في  ــون  ــات »أخــن فيلم  ــي  ف وذلـــك 
املمثلني  من  عــدد  رفقة  مراكش«، 
املــغــاربــة واملــصــريــني مــن بينهم 
الناصري  وسعيد  بنعمران  خولة 
من املغرب، وطلعت زكريا وانتصار 
وسامح يسري، من جمهورية مصر 

العربية.
املصري  الفيلم  أحــداث  وتــدور 
املغربي حول قصة تهريب خرائط 
املغرب من  إلى  فرعونية من مصر 
تستغل  حيث  دولية،  مافيا  طــرف 
التهريب،  عملية  في  األخيرة  هذه 
مطربا مشهورا يقوم بجولة غنائية 
في املغرب، والذي يقوم شقيقه وهو 
في  بدسها  العصابة،  فــي  عضو 
معطف ترتديه زوجة املطرب أثناء 

سفرها إلى املغرب.
وانتهى طاقم الفيلم من تصوير 
لقطاته في مدينة مراكش، وتجري 
حاليا التحضيرات لتصوير املشاهد 

التي ستنجز في مصر.
تــجــدر اإلشــــارة إلـــى أن رجــاء 
مسلسل  فــي  شــاركــت  قصابني، 

كليز«  في  »حديدان 
رفــــقــــة الــنــجــم 

عزيز  املــغــربــي 
داداس.

املصرية  الفنانة  ــدمــت  أق
على  الـــوهـــاب،  عبد  شيرين 
مرات،  عدة  االنتحار  محاولة 
نتيجة تجارب وضغوطات مرت 

بها.
برنامج  في  شيرين  وقالت 
وفاء  لإلعالمية  »تخاريف« 
الكيالني، بأن محاوالت االنتحار 
املتكررة كانت تجربة جد صعبة 
في حياتها، وأضافت أنها تدعو 
هلل دائما أن يسامحها ويغفر 
لها هذا »السلوك الخطأ« الذي 
سبق أن أقدمت عليه في ظروف 

جد قاسية.

تـــداولـــت وســائــل إعــالم 
دولية مؤخرا، صورا لنجمة 
األزياء واإلعالنات، ناستازيا 
بعيدا  عاما(،   57( أوربانو 
ــواء وقــريــبــة من  ــ ــن األضـ ع
ــوارع، حيث  ــشــ ــ ال أرصـــفـــة 
ببرشلونة  متشردة  تعيش 

اإلسبانية منذ مدة.
اشتهرت  والتي  ناستازيا 
كعارضة أزياء ووجه إعالني 
ــر  ــه ــة »فــــــوغ« وألش ملــجــل
كعطور  التجارية،  املاركات 
ــي«، وكــانــت  ــ ــ »إيــــف روش
تحقق دخال في الثمانينيات 
يتجاوز املليون دوالر سنويا 
20 يوم عمل  أقل من  مقابل 

امرأة  اليوم  غدت  العام،  في 
ومكتئبة  وحيدة  متشردة، 

بعد تخلي الجميع عنها.
وتؤكد أوربانو أن حياتها 
تغيرت بعد أن قابلت الرجل 
وتقول  زوجها،  أصبح  الذي 
ــهــا ســوى  ــم يــتــرك ل ــه لـ ــ أن
املالبس، وأن الشيء الوحيد 
بزوجها  عالقتها  في  الجيد 
لتضيف:  فقط،  األطفال  كان 
»لقد دفع كل شيء بأموالي. 
بعد يومني فقط من معرفتي 
سيارة  شــراء  مني  أراد  بــه، 
الحمقاء  مثل  وأنــا   ،BMW
ــعــت عــلــى شـــيـــك.. كنت  وق

مغرمة به«.  

بعد �لنجومية 
و�ملاليني: 

عار�سة 
�أزياء تعي�ش 

مت�سردة 
ب�سبب زوجها

�لق�سر �لكبري تنقل �أ�سيال �إىل طنجة!

أن  املغربية طاهرة حماميش،  الفنانة  قررت 
تخوض تجربة التمثيل ألول مرة، رفقة املمثل 
املصري أحمد السقا، في مسلسل تحت عنوان 
»ولد الغالبة«، للمؤلف أيمن سالمة، واملخرج 

محمد سامي.
وستدخل طاهرة باملسلسل املذكور، السباق 
ستطل  إذ   ،2019 بسنة  الخاص  الرمضاني 
فتاة  دور  تجسيدها  خالل  من  جمهورها  على 
تحديا  اعتبرته  الــذي  الشيء  وهو  صعيدية، 

الصعيدية  اللهجة  وأن  خصوصا  لها،  كبيرا 
معروفة بصعوبة نطقها.

برنامج  مع  أجرته  حوار  في  طاهرة  وقالت 
»ذي إنسايدر« الذي يذاع على قناة »إم. بي. 
النبي  عبد  كلفت  املنتجة  الشركة  أن  ســي«، 

في  للهجات  مصحح  أشهر  األعمال هــواري، 
باإلشراف  املصرية،  الدرامية 
عليها ومساعدتها على إتقان 
وأضافت  الصعيدية،  اللهجة 
املمثل  أن  الخصوص،  بهذا 
يشاركها  الذي  السقا  أحمد 
كان  املشاهد،  مــن  مجموعة 

فــي  ــام  ــ هـ دور  ــه  ــ ل
ودعمها  مساندتها 
ــخــطــي مــرحــلــة  وت
ــخــوف والــتــوتــر  ال

والقلق.
لــــــــإلشــــــــارة، 
املغربية  فالفنانة 
حماميش،  طاهرة 

برامج  خريجة  هــي 
ــشــاف املــواهــب  ــت اك

أكاديمي«  »ستار 
ــي نــســخــتــه  ــ ــ فـ

السابعة.

�لفنانة �ملغربية طاهرة حمامي�ش مع �أحمد �ل�سقا
 يف »ولد �لغالبة«
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احلاج يونس واملكافأة الكبرى: 
عندما أنعم املغفور له جاللة امللك الحسن الثاني في 23 غشت 1983، 
على الحاج يونس لدى استقباله له منفردا بالقصر امللكي بعد ما تغنى 
من ألحانه مجموعة من كبار املطربني واملطربات )سميرة سعيد، حياة 
اإلدريسي، إسماعيل أحمد، سعاد محمد، لطيفة رأفت وآخرون(، أصدر 
جاللته أمره لدار السكة بأن تحمل الورقة النقدية من فئة 10 دراهم، 
يونس،  الحاج  جاللته  أمر  كما  اآللة،  لهذه  تكريما  العود  آللة  صورة 
بتأسيس رباعي آللة العود قام بأول عرض في أكتوبر 1983 على خشبة 

املركز الثقافي الفرنسي ونقلته أمواج اإلذاعة والتلفزة .
والغريب في األمر، أنه كيف استطاع العبقري الحاج يونس أن ينفذ 
أوامر املغفور له الحسن الثاني، ليس فقط بتأسيس الرباعي املوسيقي، 
وإنما بتقديم أول عرض له في ظرف شهر واحد، بمعنى أن األمر الذي 
أصدره جاللة امللك آنذاك، جعل الحاج يونس مطوقا بتنفيذه دون إكراه 
أو تتبع من أي كان، ألن جاللته كان يرمي من وراء ذلك، إشعاع اململكة 
الفني في مجال يعتبر من ركائز النهضة الفنية التي شهدتها بالدنا 
حتى تكون في مصاف الدول املتقدمة، وبذلك استحق أوسمة وطنية 

كبرى سواء داخل املغرب أو خارجه .
احلاج يونس.. مدرسة زرياب وفريد األطرش يف العود:

سئل أحد الفالسفة وهو يمر بحاجز الجمارك إلحدى البلدان فيما 
كان يتوفر على تصريح عن أشياء يريد إدخالها إلى الحدود، فأجابهم: 
»عبقريتي«، وكذلك الحاج يونس، فهو عبقرية بال حدود.. مدرسة بدون 
حدود، حيث زار أكثر من 39 دولة في القارات الخمس، وأعطته دول 

عظمى أوسمة وامتيازات قل أن كرم بها موسيقار معاصر ومعروف.
إن الدول العريقة في تقديرها للفن، هي من تبحث عن أصحابه، 
وفعال باستعراض غيض من فيض التكريمات، يتضح أن لهذا الفنان 
وصالونات  والبابويات  القصور  بني  جوالته  في  ملــوزارت  كان  ما 
الثاني  الحسن  له  املغفور  جاللة  طرف  من  تشريفه  أن  كما  عصره، 
بتسليمه العود الذهبي بحضور خادم الحرمني الشريفني جاللة امللك 
عبد هلل بن عبد العزيز عندما كان وليا للعهد، يبرهن على أن ما كان 
يحمله هذا العبقري، هو عبقريته التي أعجب بها امللوك واألمراء، 
وكافة الشعوب التي كانت هي جواز سفره إليها ومنها أوسمة من 
 RECONNAISSANCES ET HAUTES العليا   الــدرجــة 
وسام  بفرنسا،  باريس  من  وسام »فيرماي«   :DISTINCTIONS
 ،2000 سنة  نيويورك  املتحدة  األمــم  السالم« من  ألجل  »الثقافة 
وتكريم جامعة »جورج تاون« بمناسبة اليوم العاملي للشعر، فضال 
عن شهادات اعتراف من ماليزيا وأندونيسيا، وتعيينه سفيرا للثقافة 
من  تتويجه  ثم  سنة 2004،  األمريكية  املتحدة  بالواليات  املغربية 
السادة السفراء العرب سفيرا للثقافة املغربية بالبرازيل، وكذا نيله 
العتراف عاملي من نقيب موسيقيي الواليات املتحدة األمريكية وكندا 
يطالب فيها الخارجية األمريكية بمنح تأشيرة امتياز خاصة للحاج 

يونس. 
وقد استطاعت هذه العبقرية أن تدخل كل الحدود والبلدان بدون 
تصريح، كما استطاعت أن تدخل إلى عشاق النغم الجميل واملوسيقى 
والسالم بدون جواز، وتمكنت من حصد تصفيقات الجماهير وأوسمة 

كل البلدان وال زالت في قمة عطائها الفني واألدبي.
العود السحري 

مالي أرى أبناء عمومتي في دنيا 
الفنون كواكب ونجوم طوالع 

أكلما ذكرت يونس ذكرتني
أنغام عود خشعت لها مسامع 

أنامل تضرب على أمعاء أشبال 
أسد كانت لها في الوغى مواقع 

شالالت من ترانيم أسكرت من
 به عشق فانسابت لها مدامع 
من عيون كانت لها مع الهوى 
مواعيد وكانت للضمأ ينابيع 

خليلي أمن تربة حريز أم رياح 
انبرى وتر تحركت له مواجع 

لعشاق ظنوا أنهم نسوا الهوى 
وهل ينسى ما القلب جامع؟
ذكريات طفن بمخيالي برهة

فغدا سرب حمام أمامي ناصع 
يذكرني فلم أجد في لواعج 

الهوى سوى قد ممشوق يافع 
يتهاوى على أنغام عود سحري 
األوتار رائع النغم بالشدو سامع

قفا من أطالل نادر ونويدر 
نعانق قمر الدنيا يونس طالع !

يتبع

احلاج يون�س
 الرياحي عبقرية العرب

إلــيــزابــيــث  املــلــكــة  حــفــيــد  أن  »كنسينغتون«  قــصــر  ــن  ــل أع
ــه دوقــــة ســاســكــس، ميغان  ــتـ ــة، األمـــيـــر هــــاري وزوجـ ــي ــان ــث ال
الجاري. ــر  ــراي ــب ف شــهــر  ــر  ــ أواخـ املـــغـــرب  ســـيـــزوران  ــل،  ــاركـ  مـ
وأوضح بيان القصر البريطاني، أن الزيارة ستبدأ السبت 23 فبراير، 
وتستمر ليومني )حتى يوم اإلثنني 25 فبراير(، ولم يوضح بيان القصر 

سبب الزيارة أو أية تفاصيل عنها .
الصعود  من  ستتمكن  الحامل،  ساسكس  دوقــة  كانت  إذا  وفيما 
إلى الطائرة، قالت التقارير املحلية  أنه  طبقا لقوانني هيئة الصحة 
الوطنية، يعتقد أن ميغان ستكون  في أسبوع حملها الـ30، أو الـ32، 
لذا فإنه يمكنها السفر، حيث تسمح  معظم  شركات الطيران  لألمهات 

الحوامل بالسفر حتى األسبوع األخير من الحمل.

تكرمي »ريدوان« 
و�سمرية �سعيد يف دبي

الأمري هاري وميغان يزوران املغرب 
يف هذا التوقيت

ــي الــعــاملــي  ــغــرب كـــرم املــوســيــقــي امل
في  سعيد،  سميرة  والديفا  ــدوان«،  »ريـ
»ضيافة«  مهرجان  جوائز  توزيع  حفل 
في دورته الثالثة، املنظم نهاية األسبوع 

املاضي، في دبي.
وتم اختيار ريــدوان، وسميرة سعيد، 
من  معروفة  شخصية   24 جانب  ــى  إل
14 دولة مختلفة، كرموا في حفل توزيع 

الجوائز.

ومن بني الفنانني املكرمني، الفنان صابر 
النور،  عبد  سيرين  والفنانة  الرباعي، 
املصري  واملطرب  كريم،  نيلي  والفنانة 

»أبو«.

جمهور �سعد ملجرد ي�سن 
هجوما قا�سيا على الفنانة 

منى اأ�سعد
برنامج  في  استضافتها  أسعد، خالل  منى  املغربية  الفنانة  كشفت 

»بريكة مع عالء«، أن النجم املغربي سعد ملجرد، قدم الكثير من األعمال 
الفنية املميزة، ونجح في إيصال األغنية املغربية واملوسيقى واأللحان 

املغربية إلى العاملية، إال أنه عاد ودمر كل شيء بسبب تصرفاته.
أنها صديقة لوالديه  أنه بالرغم من  إلى  وأشــارت منى 

الفنانني نزهة الركراكي والبشير عبدو، إال أن أخالق ملجرد 
الشخصية دمرت مستقبله وأثرت عليه بشكل كبير، وقالت 
بحرقة: »هلل يهديه على راسو«، وأضافت: »بعد أول 
مرة وثاني مرة، يرتكب أخطاء بحق نفسه وبحق غيره 
بعدما وصل إلى العاملية وبات الجميع يغني ويستمع 

لألغنية املغربية«.
وأثار حديث الفنانة املغربية الغائبة عن الساحة 
ملجرد،  محبي  بني  كبيرة  ضجة  فترة،  منذ  الفنية 
الذين شنوا هجوما كبيرا وقاسيا عليها، وانتقدوا 
تصريحها وقارنوا مسيرتها الفنية بأغنيات ملجرد 

بكلمات  نابية.

دار  دريــوش  إقليم  بالناضور،  املاضي  الثالثاء  رحمة هلل،  إلى  انتقل 
الكبداني، السيد عبد القادر وشن، شقيق الوالي السيد الحسن وشن.

وقد حضر الجنازة حشد من األصدقاء، و»األسبوع« تتقدم بتعازيها 
الحارة لعائلة وشن ولجميع املقربني.

إنا للـه وإنا إليه راجعون.

تعزية للوايل احل�سن و�سن



وسائل  عبر  ــام  األي هــذه  نتتبع 
بالخصوص،  األجنبية  ــام،  اإلعـ
ــدى دول  ــورة فــي إحــ ــ انــطــاق ث
الفينزويا،  وهي  أمريكا،  جنوب 
التي كانت.. وربما الزالت، ِحصنا 
أعماق  فــي  الــروســيــة  للشيوعية 
األمريكي،  الخرائطي  الــتــواجــد 
األمريكي  الرئيس  استرجع  وربما 
الشعبية  بعض  طرومب،  املنتقد، 
لإلطاحة  مــحــاوالتــه  نجحت  إذا 
ــوال  ــك ــي بــرئــيــس فــيــنــزويــا »ن
أغلب  تكلمت  ــد  وقـ مــــــادورو«، 
املواقع  وحتى  املغربية،  الصحف 
التي  ــة  املــحــاول ــن  ع ــة،  ــي ــام اإلع
املغربي  الخارجية  وزيــر  بها  قام 
الزعيم  على  عرض  الذي  بوريطة، 
اإلطاحة  يريد  ــذي  ال الفينزويلي 
اعتراف  بضم  ــادورو،  م بالرئيس 
املـــغـــرب إلـــى جــانــب الـــواليـــات 
االنــقــاب،  هــذا  لتكريس  املتحدة 
الكامل لدولة منهارة  قبل السقوط 
أن  رغم  والصني،  روسيا  تسندها 
يخاطر  ــراف،  ــت االع بهذا  املــغــرب 
بصداقته مع النظام الروسي املؤيد 
شيء  وكــل  الفينزويلي،  للرئيس 
بالنسبة للمغاربة، مشروع إذا كان 
بانفصاليي  اإلطاحة  في  سيسهم 
البوليساريو الذين ترفرف راياتهم 
فوق سطوح العاصمة الفينزويلية 
كاراكاس، وسيكون سقوط مادورو 
مرفوقا  املــنــهــارة  ــة  ــدول ال رئــيــس 
بالتأكيد، بسقوط علم البوليساريو 
كــاراكــاس،  العاصمة  سطوح  من 
عــلــى أن حــظــوظ  ــا آخـــر  ــان ــره ب
املغرب متوالية في شكل هبات من 
السماء، هذه السماء التي لم تجد 
بني مسؤولينا من يشكرها، أو من 

يعمل من أجل سامة مخططاتها.
وقد يعلق قراء الحقيقة الضائعة 
في  السياحية  الجولة  هــذه  على 
عن  متسائلني  أمــريــكــا،  جــنــوب 
مبررات كاتبها على غير عادته)...(.
بهذا  االهتمام  دوافـــع  أن  لــوال 
في  تكمن  الفينزويلي  االنــقــاب 
يريد  ــذي  ال النظام،  هــذا  مؤسس 
ويسمى  به،  اإلطاحة  الحر  العالم 
مؤسس  ــد«،  ــي أوج »فابريسيو 
بالنظام  أطــاحــت  الــتــي  ــورة  ــث ال
الذي  املستقر)...(  الــبــورجــوازي 
والتي  فينزويا،  تعيشه  كــانــت 
وفي  اليوم  إلى  عهده  منذ  الزالــت 
تسمى  الــعــاملــيــة،  الــكــتــب  جميع 
»ثورة  يعني  البولفار«،  ــورة  »ث
الزعيم  هــذا  جــاء  فقد  ــشــارع«،  ال
محظوظة  الغير  األحــزاب  وجمع 
سماه  ما  وأســس  الفينزويا،  في 
»ثورة البولفار«، وهيمن بها على 

هذه الدولة الفينزويلية.
املــوضــوع..  ــى  إل رأســـا  لندخل 
شوارعنا)...(  على  نظرة  ونلقي 
»ثورة  قبل  فينزويا  كانت  وقــد 
وأرقى  ببترولها،  أغنى  البولفار« 
من املغرب، إضافة إلى أن العارفني 
كانت  بأنها  يكتبون  الدولة،  بهذه 
نموذج االستقرار الديمقراطي)...(، 
ال  وحدها  الديمقراطية  أن  لنفهم 

تعتبر ضمانا لاستقرار. 

ــر  ــوزي ال ــخــيــر،  بــال وذكــــر هلل 
الرميد وزير حقوق اإلنسان، الذي 
وضعنا  حقيقة  إلى  فلسفيا  نبهنا 
املغاربة،  ))نحن  فقال  املهتز)...( 
مستبدون.. أنصاف دميقراطيني.. 
وتنقصنا  يسكننا..  واالستبداد 

ثقافة حقوق اإلنسان((.
بولفارات  استطاع  إلى  لنعود 
من  فيها  يجري  ومــا  املــغــرب)...( 
حتى  غنية  دولة  كل  يواكب  خلل، 
االستقرار  في  نموذجا  كانت  وإن 

الديمقراطي.
القرن  مــن  األول  النصف  فــي 
أخطاء  تسببت  وعندما  العشرين، 
الــبــولــفــار«)...(  ــورة  »ثـ منظمي 
إلــى  الشعبية  لفظة  وأضـــافـــوا 
ــوادر  ــديــمــقــراطــيــة، وبــــدأت بـ ال
الدولة  هــذه  على  تهيمن  الفشل 
حني  الديمقراطية)...(  الشعبية 
جـــاء شـــاب ثـــوري ســنــة 1998 
ليعود  شافيز«  »هوكو  يسمى 
بهذه الدولة االنقابية إلى املنطق، 
ــى إعــادة أحــام هــذه الدولة،  وإل
الجنوبية  أمريكا  سكان  كان  التي 
البترول«  »إلـــدورادو  يسمونها 
مبادئ  الستبعاد  وسيلة  كأغنى 
موت  بعد  أنه  لوال  الشارع،  ثورة 
شافيز«  »هوكو  الثوري  املصلح 
ــزب - وهــو  ــح ــاب ال ــط ــار أق ــت اخ
في  اختيار عضو   - الكبير  الخطأ 

لألطوبيسات،  كان سائقا  الحزب، 
وعينوه  السواقني،  نقابة  ودخــل 
الفينزويلية،  ــة  ــدول ــل ل رئــيــســا 
لينشغل بتدارك ظروفه املادية)...( 
أحام  على  ويعيش  املتواضعة، 
»ثورة البولفار« مغمض العينني، 
املسؤولني  عند  العينني  وإغماض 
إلى  املؤدي  الخطر  هو  الدول  عن 
لسائق  حصل  ما  وهــذا  نهايتها، 
الذي  الرئيس مادورو  األطوبيس، 
من  أصبحت  دولــتــه  أن  اكتشف 
أفقر دول الدنيا، حيث قال املنظم 
البرملان  رئــيــس  ــاب،  ــق االن لــهــذا 
سكان  أغلبية  بــأن  »غـــوايـــدو« 
دوالرات  بثاث  يعيشون  وطنه 
أجور  وأن  الشهر(  في  درهم   30(
دوالرا  ثاثني  تتعدى  ال  املوظفني 

في الشهر )300 درهم تقريبا(.
ــا مــتــزعــم ثـــورة  وقـــد شــاهــدن
يبكي  غــوايــدو،  املــاضــي،  الشهر 
وهو يفضح هذه األرقام املخجلة، 
الراحل  البطل  بالتأكيد  متذكرا 
يحلم  كان  الذي  شافيز«  »هوكو 
تتحدى  شعبية  بــديــمــقــراطــيــة 

الواليات املتحدة األمريكية.
وبــقــدر مــا نــغــوص فــي مسار 
ــزداد عبر  ــ ــورة الــبــولــفــار« ن ــ »ث
وطننا)...(  في  املتراكمة  األخبار 
بعيدا  البولفار«  »ثورة  من  قربا 
»ثورة  الناجحة مثل  الثورات  عن 
جعلت  الــتــي  تــونــغ«  تسي  ــاو  م
حقيقيا  خــطــرا  تصبح  الــصــني 
ــورة  املــتــحــدة، وث ــات  ــوالي ال على 
لينني التي بعد موتها خلفت دولة 

روسية حافظت على هيبة االتحاد 
السوفياتي.

ــورة  ــ »ثـ ــن  ــ م إذن  ــوف  ــ ــخ ــ ال
ــار« فــي املـــغـــرب، وهــي  ــف ــول ــب ال
التي  الفوضى  هــذه  من  املنطلقة 
جعل  مستوى  على  بادنا  تسود 
األيام  املنشورة هذه  اإلحصائيات 
املــهــاجــريــن  مــن  اآلالف  تــواكــب 
املغامرة  يفضلون  الذين  املغاربة 
إلى  البحر،  مخاطر  في  بالركوب 
الذين  املغاربة  واألطباء  الدكاترة 
أن  اإلحصائية  املــصــادر  نشرت 
عددهم ثمانية آالف طبيب مغربي 
يشتغلون في املستشفيات العاملية 
بعيدا عن املغرب، ليجتمع األطباء 

الدكاترة مع الحراكة.
املغرب،  الباقون في وطنهم  أما 
ــم مـــهـــووســـون بــفــكــرة  ــه ــب ــل وأغ

املعهد  قــال  كما  فإنهم  مغادرته، 
األملاني GIGA للدراسات العاملية 
)نشر يوم 12 يوليوز 2018(: ))إن 
يرتكز  املغربي  السياسي  النظام 
النخب،  لصناعة  عناصر  على 
ــوالءات)...(  ــ ــال شــراء الـ مــن خ
الريع  وسياسة  االمتيازات،  ومنح 
الفساد  واعــتــمــاد  االقــتــصــادي، 
كخيار استراتيجي للسلطة، وأداة 
على  والقضاء  احلكم،  أدوات  من 
الرموز التي تتوفر على الشرعية 

الشعبية((.
ــة  ــدراسـ الـ ــذه  ــ ه ــذ  ــؤاخـ تـ وال 
وصــول  عــلــى  امللكية  املــؤســســة 
فكاتب  الوضع،  هــذا  إلــى  املغرب 
القصر  ))إن  يسجل:  الــتــقــريــر 
وقت  منذ  أدرك  املغرب  يف  امللكي 
هي  املــعــارضــة  النخب  أن  طويل 
من  مستقبله  على  خطورة  أكثر 
جل  وأن  اجلماهيرية،  املعارضة 
رابح  رابح  عاقة  تربطها  النخب، 
مع القصر امللكي وتدرك أن القرب 
النجاح  مــفــتــاح  ــو  ه الــقــصــر  ــن  م
الرغم  على  واالقتصادي،  املالي 
تعبر  التي  املقلقة  اإلشـــارات  من 
جراء  من  الشعبي  السخط  عن 

استفحال الفساد((.
بني  تفضل  جــدا،  مهمة  جزئية 
ضفتي األخطار املحدقة، طبقة الذين 
يعتمدون على النفوذ املخزني، في 
الوصول إلى أغراضهم، وها نحن 
التي  باملايير  متحصنة  نــراهــا 
تغطي الصفحات األولى للصحف 
الحجم  تفوق  مايير  املغربية، 

يشتغلون  الذين  للمغاربة  املقابل 
ال  الــذيــن  ــك  ــئ وأول يعيشوا،  كــي 
يشتغلون وال يعيشون، وهم املواد 
عن  بعيدة  تكون  لن  التي  الخام 

ثورة الشارع.
أي شارع، وأية مايير، وها هو 
يعلن  العثماني،  الحكومة  رئيس 
طلب  أنه  الحكومي  املجلس  أمام 
بقيمة  الــدولــي،  البنك  من  قرضا 

مائة مليار)...( إلعداد إحصائية.
مايير  مــصــطــادي  أن  ــك  الشـ
صفقوا  الــوســائــل،  بكل  ــة،  ــدول ال
للوزير العثماني، وهو الذي سمع 
املشكورين،  القضائيني  القطبني 
رئيس  بصفته  فـــارس  مصطفى 
املجلس األعلى للقضاء، يبحث عن 
قضاة ذوي شخصية مستقلة)...( 
الفارطة  السنة  فــي  أحـــال  وأنـــه 

التأديب،  مجالس  إلى  قاضيا   24
والوكيل العام محمد عبد النباوي 
السنة  في  تابع  بأنه  صرح  الــذي 
ألف  عشر  أربعة  وحدها  املاضية 
والفساد  الرشوة  بجرائم  مسؤول 

املالي)...(.
القطب  حــيــاة  فــي  ــارك هلل  ــ وب
املــلــك محمد  اإلصـــاحـــي، صــهــر 
ــريـــف مــحــمــد  ــادس، الـــشـ ــ ــسـ ــ الـ
الشرقاوي، الذي نقل عنه الباحث 
عبد هلل العروي في كتابه »خواطر 
))أن  يوما  له  قال  أنه  الصباح« 
يستمع  كــان  اجليش  يف  جــنــراال 
إلى رجل أعمال يتحدث فقال له 
أنتم  القسمة،  هي  هذه  اجلنرال: 
اجمعوا األموال ونحن نحميكم((.
وأصحاب  التاريخ،  ذلك  ومنذ 
ــم  ــدراهـ ــة الـ ــ ــي دولـ املــايــيــر فـ
في  لنقرأ  مواقعهم  يضخمون 
حزب  أن  األيـــام،  هــذه  الصحف 
منذ سنوات  الذي أسس  األصالة 
من  صراعا  أقطابه  يعرف  قليلة، 
املايير  ))واختفاء  املايير  أجل 
العمري((  على  االنــقــاب  بعد 
ثمانية  يجمع  و))بــنــشــمــاس 
ــاب الــشــكــارة  ــح ــن أص مــايــيــر م
والبرملانيني(( )األخبار. 29 يناير 
تنفجر  مالية  و))قنبلة   )2019
يف  أهلية  ــرب  و))حـ ــبــام((  ال يف 
يناير   30 )الــصــبــاح.  الــبــام(( 
2019( ليدمج السيد جطو رئيس 
زادنا  للحسابات،  األعلى  املجلس 
ــراره  ق ))ويــعــلــن  أمثاله  مــن  هلل 
بتفتيش يف تضخم ثروات أعضاء 

والبرملانيني  املستشارين  مجلس 
بتسجيل  يتحايلون)...(  الذين 
زوجاتهم  أسماء  يف  ممتلكاتهم 

وأبنائهم((.
نــمــاذج من  هــنــاك  كــانــت  فهل 
حق  في  منتظرة  التصرفات  هذه 
مسؤولني عن هذا الحزب املرضي 
عليه)...( وقد كانت هذه تصرفاته 
حتى قبل أن يسعد بتحقيق حلمه 
األغلبية)...(  حزب  يصبح  أن  في 
ولو أصبح كذلك، لسارع املغاربة 
إلى إعان »ثورة البولفار«، التي 

بدأنا بالحديث عنها.
وصدق زعيم الساعات األخيرة، 
أن  بعد  الذي  كيران  بن  اإلله  عبد 
امللكية، صرح  الهدية  على  حصل 
املقاطعة  دار  الــذي  ))إن  بقوله: 

ميكن له أن يكركبك((.
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بقلـــــــم:
مصطفى العلوي

حذار أيها المغاربة من »ثورة البولفار«
فال �شالمة لأ�شحاب املاليري من �شعب امليزيريا

المؤسسة الملكية تعرف أن النخب 
المعارضة هي أكثر خطرا عليه من 

الشعبية الجماهير 
)تقرير ألماني(


