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روح الي�سار يف تدخالت 
بالفريج وال�سناوي 

النهو�ض بال�سحافة 
الوطنية رهني باإدراجها 

يف النموذج التنموي

برادة المدير السابق 
لـ»سابريس« يصرح:

»�سيدي حرازم« 
يف قلب ف�سيحة كربى

عندما جمع الحسن الثاني أقطاب العرب يف »كاميون«.

�سراعات االحتاديني تك�سف وهم امل�ساحلة 
يف الذكرى 60 لتاأ�سي�س احلزب

 الرباط. األسبوع
لم يكن الخروج اإلعالمي لالتحادية الصحراوية، 
دعوتها  بعد  الكرام،  مــرور  ليمر  زيــد،  أبو  حسناء 
االشتراكي،  االتحاد  لحزب  األول  الكاتب  الستقالة 
»هسبريس«  إدريس لشكر، الحوار كما نشره موقع 
مؤخرا تضمن فقرة ينشطها الزميل محمد بلقاسم، 
دعا  التي  املصالحة  على  تعليقا  زيد  أبو  فيه  تقول 
إليها لشكر: أن ))الكاتب األول يريد دخول التاريخ، 
رأس  على  من  استقالته  تقديم  هو  الواسع  والباب 
الحزب((، مضيفة: ))لو كنت مكانه لقدمت استقالتي 
التدبير اآلني ألننا نعيش داخل الحزب فوضى  من 

غير مسبوقة((.
هذه الجملة، جعلت بعض االتحاديني يقولون في 
حسناء ما لم يقله مالك في الخمر، بل إن منهم من 
ضمن  ليستعملها  الزايدي،  أحمد  ذكرى  استحضر 
))ونحن  بعضهم:  قال  حيث  أبوزيد،  انتقاد  سياق 
االتحاد  لتأسيس   60 بالذكرى  االحتفال  خضم  في 
مشروع  انطالق  ومع  الشعبية  للقوات  االشتراكي 
من  علينا  يطل  أن  لزاما  كان  واالنفتاح،  املصالحة 
ألحق أو التحق خلسة بقيادة الحزب، من التحق سنة 
2007، حينها كنا نناضل بالساحات الجامعية.. من 
تآمر على سي أحمد الزايدي وربط االتصال بأعضاء 
معها  للتوقيع  النواب  بمجلس  االشتراكي  الفريق 
تآمر  من  أحياء(؟  كلهم  لـله  )الحمد  الفريق  لرئاسة 
على األستاذة املحامية خديجة القرياني )التي كانت 
حينها الكاتبة الوطنية للنساء االتحاديات(، وكيف 
نقبل  أن  اليوم  يمكن  ال  عيوبنا؟  من  كالنمل  تسللت 
بهكذا شرعيات مصطنعة رصيدها النضالي متمثل 
نضالية  تجربة  من  ال  البرملان  ريــع  من  ــة  والي في 
ميدانية أو خبرت دروب االعتقال والتنكيل باألسرة، 

أن  وعلينا  تطوى،  أن  يجب  مرحلة  هي  ببساطة، 
االتحاديني  مع  واالنفتاح  املصالحة  مسيرة  نكمل 
قد  يكون  أن  يمكن  الذين  الحقيقيني  واالتحاديات 
طالهم حيف أو ظلم في مرحلة تنظيمية معينة دون 
الريع والصعود على ظهر شرفاء  االلتفات ملن ألف 

هذا الحزب((.
)يقصد  االشتراكي  االتحاد  إلى  خلسة  املتسللة 
يرى  بينما  منتقديها،  زيد( حسب  أبو  حسناء  بها 
للمصالحة،  تكذيب صريح  عليها  الرد  أن  أنصارها 
حيث كتبت ناشطة اتحادية ما يلي: ))انبرى اليوم 
إليها  دعــا  التي  الزائفة  املصالحة  صــدق  بجالء 
أبو  تقول حسناء  أن  كاف  كان  فقد  لشكر،  إدريــس 
ألفوا  ملن  السالسل  لترخى  الصريح  موقفها  زيد 
كانوا  قريب  لوقت  وتناسوا  الطلب..  تحت  الــرد 
االتحادي  بانتمائها  فخروا  بسيدة  يتفاخرون  فيه 

وصوتوا باإلجماع في اللجنة اإلدارية على ترأسها 
على  »كبيرهم«  ينقلب  أن  قبل  االشتراكي  للفريق 
وهم  اليوم  وتناسوا  حزبه..  مناضلي  ديمقراطية 
داخل  من  النضال  ضــرورة  في  الــدروس  يعطونا 
أجهزته  من  أقصيت  السيدة  أن  وأجهزته..  الحزب 
وقوبلت باملنع في كل نشاط حزبي يستدعيها إليه 

مناضلو الحزب..((.
بينهما،  وما  لشكر  وأنصار  حسناء  أنصار  بني 
وضعت املناوشات األخيرة بني االتحاديني، الحزب 
في مأزق جديد، قد يتسبب في موجة من التشكيك 
في املصالحة، ليس من طرف أنصار أبو زيد، ولكن 
ممن ال تربطهم عالقة بها، بل من الحاملني بالعودة 
التعبير  الذي يضمن حرية  االشتراكي  االتحاد  إلى 
هذا  إليقاف  لشكر  إدريــس  يتحرك  فهل  للجميع.. 

النوع من املناوشات)..(؟

أبو زيدلشكر

 الرباط. األسبوع
ربط الصحفي واملدير العام السابق لشركة 
»سابريس«، محمد برادة، بني دعوات النهوض 
بالصحافة الوطنية، كما صدرت على لسان من 
حجوا لحضور محاضرته صباح يوم الثالثاء 
املاضي بالرباط، وبني حتمية استحضارها في 
صياغة النموذج التنموي الجديد الذي ينشده 

املغرب.
ونال نقاش الواقع املقلق للصحافة الورقية 
ضــرورة  عن  الحديث  بــاب  في  كبيرة،  حصة 
الذي  اللقاء  في  الصحفية،  املقاولة  تطوير 
لألنباء  العربي  املغرب  وكالة  مقر  احتضنه 
في إطار االحتفاء بالذكرى الـ 60 لتأسيسها، 
نموذج  »أي  مــوضــوع  حــول  تمحور  والـــذي 
ستختفي  هل  الــيــوم..  للصحافة  اقتصادي 
أنه  بـــرادة  ليسجل  ــة؟«،  ــي ــورق ال الصحافة 
دون  بالصحافة  الدفع  في  التفكير  »يستحيل 
تأسيس  في  ساهموا  إلى صحافيني  االلتفات 
من  منهم  والذين  الوطني،  الصحافي  الجسم 

يعاني في صمت«.
بني  التكامل  إلــى  دعــا  نفسه،  املــتــحــدث 
»التحوالت  ألن  والرقمية،  الورقية  الصحافة 
باهتمامات  جديدا  قارئا  أفــرزت  االجتماعية 
الخبر  يــهــوى  مختلفة،  ومــيــوالت  ونـــزوات 
السريع والصور والفيديو والتفاعل واملختصر 

املفيد والالمفيد«، حسب قوله.

 الرباط. األسبوع
النيابي  للعمل  مبادرة  ظهرت  البرملانيني،  صمت  وسط 
فيدرالية  عن  البرملانيني  النائبني  مقترحات  في  الجاد 
اقترحا  اللذان  الشناوي،  بالفريج ومصطفى  عمر  اليسار، 

تعزيز ميزانية الصحة والتعليم في مشروع مالية 2020.
ورغم أن نقاش املقترح ذهب في اتجاه آخر، بعد ربطه 
امللكي،  والقصر  الدفاع  ميزانيتي  من  التقليص  بضرورة 
بني  التضامن  بمبدإ  العمل  من خالل  تفعيله  يمكن  أنه  إال 

القطاعات الوزارية، غير أن ذلك لم يحصل)..(.

صورة وتعليق

بالزيارة  الرباط،  األمريكية في  السفارة  احتفت 
ترامب  الرئيس  ابنة  خصصتها  التي  األخــيــرة 
وتظهر  الــغــرب،  منطقة  في  السالليات  للنساء 
إيفانكا في الصورة وهي ترقص على الصالة على 
رسول هلل، التي كانت تغنيها بعض نساء املنطقة.

ابنة ترامب ترق�س 
على ال�سالة على ر�سول اهلل

برادة

الشناويبالفريج

 الرباط. األسبوع
املعدنية  للمياه  املنتجة  الشركة  اعترفت 
»سيدي حرازم«، بوجود مواد مضرة بصحة 
جرى  التي  العينات  بعض  في  املواطنني 
التي  اإلنــتــاج  خطوط  أحــد  على  إنتاجها 
افتتحتها الشركة سنة 2019، والخطير في 
األمر، أن العملية التي أشرفت عليها وزارة 
الصحة لم تعلن للعموم، ليطرح السؤال عن 

سبب هذا السكوت الخطير)..(.
الشركة  قالت  التي  حرازم«  »سيدي  مياه 
على  تحتوي  الــســوق،  من  سحبتها  أنها 
الجامعة  أكدته  ما  حسب  خطيرة،  جراثيم 

املغربية لحقوق املستهلك)..(.  





م�ؤ�ضرات حتالف »البام« والعدالة والتنمية تغ�ضب الأحرار 
 الرباط. األسبوع 

عملية  بعد  مباشرة  أنــه  يبدو 
بدأت  األخير،  الحكومي  التعديل 
ــاردة بــقــوة  ــبـ تــشــتــد الــحــرب الـ
والتنمية  والعدالة  األحــرار  بني 
تنفجر  ــدأت  وب الحكومة،  داخــل 
وقع  ما  آخرها  املواقع،  شتى  في 
األسبوعني  طيلة  البرملان  داخــل 
هذا  سبب  معرفة  دون  املاضيني 
والتصعيد  ــد  ــشــدي ال الــغــضــب 
الخطير من األحرار الذين ساروا 
على  للتهجم  فرصة  كل  يستغلون 

»البيجيدي«.
جهة  مجلس  انتخابات  فمنذ 
قبل  الحسيمة،  تــطــوان  طنجة 
التقارب  ذلك  وحصول  أسبوعني، 
والتنمية  العدالة  بني  التاريخي 
ملسنا  واملــعــاصــرة،  ــة  ــالـ واألصـ
األحــرار  عالقة  في  جذريا  تحوال 
في  علينا  التهجم  حيث  معنا، 
األسبوعية،  الحزبية  لقاءاتهم 
داخــل  وزرائــنــا  على  والتهجم 
بأنهم  نشعر  بدأنا  البرملان، حتى 
يــمــارســون املــعــارضــة أكــثــر من 
املعارضة، يقول مصدر من العدالة 
حزب  أن  يؤكد  أن  قبل  والتنمية، 
العدالة  على  يتهجم  بات  األحرار 
وزاري  قطاع  أي  فــي  والتنمية 
و»سجلنا  »البيجيدي«،  يسيره 

ــة الــتــي  ــســاخــن ــادات ال ــقـ ــتـ االنـ
جميع  لفائدة  األحرار  من  وجهت 
تعرضنا  الــذي  والجلد  وزرائــنــا 
مقربني  برملانيني  ــرف  ط مــن  لــه 
التجهيز  في  سواء  أخنوش،  من 
أو  واملــعــادن  الطاقة  أو  والنقل، 
في  حتى  بل  والتضامن،  األســرة 
فالتجمعيون  ــســان،  اإلن حــقــوق 
ــوداء على  يــرســمــون صـــورة ســ
الوضع الحقوقي ببالدنا لتحميل 
الوزير الرميد املسؤولية«، يضيف 

املصدر.
ــى ذلـــك، كــشــف مــصــدر من  إلـ
األحرار، أن غضب هؤالء بالفعل، 
العثماني  ليس فقط بسبب رفض 
الــتــنــســيــق مــع األحـــــرار داخــل 
مجلس الجهة وتفويض املوضوع 
الذي  العمراني  سليمان  لنائبه 
ــام«،  ــب »ال ــادات مــن  ــي ق نسق مــع 
به  ــاه  ف الـــذي  التهكم  مــن  ولــكــن 
العثماني في حق حزبنا في اليوم 
التهكم  ــي  وف للتعديل،  املــوالــي 

الذي يطبع سلوكات وتصريحات 
تهكم  آخرها  »البيجيدي«،  قيادة 
سجل  حني  األحــرار  على  الرميد 
ــاعــات الــبــرملــان  ــم بـــإحـــدى اجــت
التجمعيني  الــبــرملــانــيــني  غــيــاب 
قال:  حني  جميعهم،  الدستوريني 
لقدمت  حزبي  في  هؤالء  كان  »لو 
استقالتي من رئاسة الفريق« وهو 
الــذي نقله هــؤالء ألخنوش  األمــر 
من  بشدة  غضبه  عن  عبر  ــذي  ال

تهكم الرميد.

بنعبد اهلل يجر 
نزار الربكة لبناء 

معار�ضة جديدة
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اختفاء فريق احلركة 
ال�ضعبية من الربملان 

برملانية من العدالة والتنمية تدع� اإىل جعل 
املغرب مثل الرنويج 

 الرباط. األسبوع
االستقالل  حــزب  شبيبة  لقاء  يمر  لــم 
من  األول  واالشتراكية  التقدم  وشبيبة 
أن  دون  القطيعة،  من  سنوات  بعد  نوعه 
يثير اهتمام املتتبعني، السيما السياسيني 

الذين اعتبروه حدثا غير عادي.
بنعبد  نبيل  من  مقرب  مصدر  واعتبر 
لقاء  أن  الشيوعيني،  الرفاق  عام  أمني  هلل 
)املعارض  واالشتراكية  التقدم  شبيبة 
الجمعة  يوم  االستقالل،  وشبيبة  الجديد( 
املشترك  وبيانهما  بــالــربــاط،  املــاضــيــة 
لجس  لقاء  العثماني،  لحكومة  املهاجم 
الجليد  إذابة  وبداية  الحزبني  بني  النبض 
ــحــزبــني الــوطــنــيــني  ــة بــني ال ــعــالق فــي ال
بعد   2013 سنة  افترقا  بعدما  العتيدين، 
اختيار كل واحد منهما مساره في الحياة 
املعارضة،  فــي  )االستقالل  السياسية، 
والتقدم واالشتراكية في األغلبية( قبل أن 

يتوحدا اليوم في املعارضة.
بنعبد هلل  أن  ذاتـــه،  املــصــدر  وأوضـــح 
االستقالل،  قــيــادات  بــاب  طــرق  في  شــرع 
معارضة  يخص  فيما  ليس  أكثر  للتنسيق 
جبهة  لتكوين  وإنما  وحــدهــا،  الحكومة 
حماية  على  تعمل  ممانعة  جديدة  وطنية 
في  بــالــبــالد،  ككل  الــديــمــقــراطــي  املــســار 
تهش  ال  حكومة  معارضة  يتجاوز  فضاء 
أن  الذي أضاف  املصدر،  تنش، حسب  وال 
»بنعبد هلل لم يلمس بعد تجاوبا كبيرا من 
قيادة االستقالل التي يبدو أن سرعة نزار 
يناضل  الذي  السياسي  والسقف  البركة 
السقف  مع  باملقارنة  جدا  محدود  داخله 
العالي الذي رسمه بنعبد هلل مباشرة بعد 
مستوى  رفع  حيث  الحكومة،  من  خروجه 
النقاش عاليا وتسمية األشياء بمسمياتها 
املصدر  يقول  يــوقــع«،  يوقع  بغا  والــلــي 
زعيم  ينجح  فهل  هلل،  بنعبد  من  املقرب 
وقيادة  تشكيل  في  واالشتراكية  التقدم 

تحالف معارضة حقيقية؟ 

من حزب »التحكم« إلى »التهكم« 

بعد العرس األسطوري 
لـ»مبديع« الفقيه بنصالح 

مقترحات حلول في باب »الحجز على ممتلكات الدولة« 
املادة التي اأحرجت وزير املالية يف القان�ن املايل

 الرباط. األسبوع 
األغلبية  مطالب  توحدت  بعدما 
بخصوص  واملعارضة  الحكومية 
تهم  جديدة  صيغة  إيجاد  ضــرورة 
املادة 9 التي جاء بها مشروع قانون 
املالية، والقاضية بعدم الحجز على 
أجل  من  الدولة  وممتلكات  أمــوال 
وبعد  القضائية،  األحــكــام  تنفيذ 
الوزراء، هل يخضع  تشتت مواقف 
بنشعبون  محمد  التكنوقراطي 
لضغوط  واملالية،  االقتصاد  وزيــر 
أم  ــادة،  امل هذه  ويسحب  هــؤالء  كل 
أنه سيظل متمسكا بموقفه الرافض 
للحجز على ممتلكات الدولة بداعي 

احترام أحكام القضاء؟
حصلت  ــاق،  ــيـ ــسـ الـ هــــذا  فـــي 
»األسبوع« على تعديالت كل من فرق 

األغلبية الحكومية واملعارضة حول 
هذه املادة، التي ذهبت جميعها في 
اتجاه إحداث صندوق خاص بتنفيذ 
األحكام القضائية ضد الدولة، فقط 
اسم  بــني  تسميته  فــي  االخــتــالف 
األحكام  تنفيذ  »صندوق  األغلبية 
والجماعات  الــدولــة  ضد  الجارية 
األصــالــة  حــزب  بينما  الــتــرابــيــة«، 
واملعاصرة في املعارضة، فقد سماه 
ملتابعة  الــخــصــوصــي  »الــحــســاب 

عمليات تنفيذ األحكام القضائية«.
األحكام  تنفيذ  مدة  وبخصوص 
القانون  فــي  الــــواردة  القضائية 
التوصل  بعد  يوما   60( األصلي 
األغلبية  فــرق  اعتبرت  بالقرار(، 
على  الحجز  عملية  أن  الحكومية 
ممتلكات الدولة والجماعات الترابية 
أجل  مــرور  بعد  إال  تتم  أن  يمكن  ال 

بقرار  التوصل  على  سنوات  ثالث 
ومن  تنفيذه،  دون  القضائي  الحكم 
ثم يمكن الحجز آنذاك على ممتلكات 
حني  في  القرار،  هذا  لتنفيذ  الدولة 
دعت املعارضة فقط إلى إلغاء املادة 
بناء  القضائية  األحكام  وتنفيذ   9
الجديد  الخصوصي  الحساب  على 
للحجز  معينة  آجــال  انتظار  دون 
 9 »املادة  الدولة، ألن  على ممتلكات 
تتنافى واملبادئ الدستورية املؤطرة 
لدولة الحق والقانون، وتتنافى مع 
خطاب خلق مناخ الثقة بني املواطن 
واملقاولة وبني املؤسسات العمومية 

واإلدارة«.
ــام«  ــب إلـــى ذلـــك، دعـــا فــريــق »ال
بمجلس النواب إلى ضرورة حصر 
الــوزيــر  فــي  بالصرف  اآلمـــر  صفة 
األول  واملسؤول  الجماعة  ورئيس 

دون  فقط  العمومية  املؤسسة  عن 
التوسع في هذا الباب.

9 الـــــواردة في  ــادة  ــ ــت امل ــان وك
إلى  والرامية  املالية  قانون  مشروع 
عدم الحجز على ممتلكات الدولة من 
أجل تنفيذ أحكام القضاء، قد أثارت 
املتباينة  الفعل  ردود  مــن  الكثير 
حتى داخل الحكومة، حيث اعتبرها 
واملحامني  القضاة  وجمعية  الرميد 
وأغلبية البرملانيني، منافية للدستور 
اعتبرها  بينما  القضاء،  والحترام 
احترازيا  قــرارا  بنشعبون  الوزير 
ــدول  مــعــمــوال بـــه فـــي مــخــتــلــف الـ
هو  األصل  أن  مؤكدا  الديمقراطية، 
أنه  غير  القضائية،  األحكام  تنفيذ 
في حالة نفاذ االعتمادات، ال يجوز 
الحجز على ممتلكات الدولة الذي قد 

يعطل مصالح باقي املواطنني.

 الرباط. األسبوع 
بعد  الشعبية  الحركة  ــة  أزم أن  يتضح 
الصراعات األخيرة التي وقعت على مستوى 
القيادة، قد انتقلت بقوة إلى فضاءات أخرى 
غير املجلس الوطني واألقاليم، ويتعلق األمر 
عن  مطلع  جد  كشف مصدر  بالبرملان، حيث 
بمناسبة  لـ»السنبلة«  وقعت  كبيرة  فضيحة 
أسبوعني  طيلة  الوزراء،  ومحاسبة  مناقشة 
صــرف  كيفية  بــشــأن  ــواب،  ــنـ الـ بمجلس 
ميزانيتهم، وقد سجل املتتبعون شبه غياب 
اللجان،  من  العديد  في  الحركة  لنواب  كلي 
لدرجة أنه حتى الكلمة العامة باسم الحزب 
لم تجد من يتلوها في عدة لقاءات خصصت 

ملحاسبة الوزراء. 
الحركة  لبرملانيي  الكلي  الغياب  فضيحة 
بدورهم  والــقــيــام  الحكومة  محاسبة  عــن 
ليس  ذاتــه،  املصدر  بحسب  األمــة،  كممثلي 
ناتجا عن فقدان سيطرة األمني العام امحند 
كذلك  بل  فقط،  حزبه  ــواب  ن على  العنصر 
مبديع،  محمد  الفريق  رئيس  غياب  بسبب 
الذي انشغل بحفل الزفاف األسطوري البنه، 
وأدخل الفريق في ثالجة اإلهمال والنسيان.. 
فهل يفضح املالكي فريق العنصر حني يتلو 

جهرا الئحة الغائبني؟

 الرباط. األسبوع 
العدالة  حــزب  صفوف  في  البرملانية  دعــت 
مثل  املغرب  جعل  إلى  فوزي،  أمينة  والتنمية، 
املستويات،  مــن  العديد  يهم  فيما  النرويج 
البرملانية  طالبت  حيث  السجون،  وخــاصــة 
املحافظ،  اإلسالمي  الفريق  داخــل  »املتبرجة« 
إلى اقتداء املغرب بما يقع في سجون النرويج، 
1300 سجني،  1300 موظف لحوالي  إذ هناك 
مثلنا  وليس  لكل سجني،  واحد  موظف  بمعدل 

حيث يوجد موظف ألزيد من 300 سجني.
دعوات البرملانية الشابة أثارت موجة 
الخبيرين  زمالئها  ــدن  ل مــن  سخرية 
ــارج الــســجــون،  ــ ــوضــع املـــغـــرب خ ب
فباألحرى داخلها، وهو ما جعلها في 
»تحلم  أنها  عليهم  لترد  موقف حرج 

فقط، وأن السياسي عليه أن يحلم 
لتغيير  طموحا  ويــكــون  كثيرا 

واقع بالده«.
إلى ذلك، طالبت هذه الشابة 
التي تنحدر من مدينة طنجة 

الرعاية  توفير  على  بالعمل  الحكومة  تحديدا، 
النفسيني  وللمرضى  اإلدمان  من  للعالج  الطبية 
املغرب،  في  كبيرا  ارتفاعا  رقمهم  يعرف  الذين 
مقابل عدد األطباء القليل جدا الذي ال يصل إلى 

املعدل الدولي في هذا املجال.
وقالت أمينة فوزي، أن املغرب ال يتوفر سوى 
مدمن  ــف  أل  100 لحوالي  طبيب   0.80 على 
يعالج  الفئة  هذه  أن  موضحة  نفسي،  ومريض 
منها حوالي 120 ألفا في املستشفيات العمومية 
معالجة  مراكز  في  ألفا   35 وحوالي  العادية 
اإلدمــــان، مــؤكــدة على ضـــرورة إخــراج 
مستشفيات العالج النفسي إلى الوجود 

بعدما وعدت بها الوزارة مرارا.
البرملانية  كشفت  أخرى،  من جهة 
لكميات  املغاربة  استهالك  الشابة 
هائلة من األدوية املخصصة للمرض 
وسجلت  الدرقية(،  )الغدة  املزمن 
من  دوائه  غياب  من  بالرغم  أنه 
املغاربة  يستهلك  الصيدليات، 
علبة  ألف   320 حوالي  منه 

شهريا.

بنعبد اهللالربكة
العماري إىل جانب عمدة مدينة طنجة البشري العبدالوي من العدالة والتنمية

أمينة فوزي مبديع يرقص يف زفاف ابنه



 الرباط. األسبوع
ــال مــصــدر جــد مــطــلــع من  قـ
األمة  نــواب  بعض  أن  البرملان، 
اإلنتاجية،  الشؤون  لجنة  داخل 
يــشــتــكــون مـــن تــجــبــر وتــكــبــر 
أخنوش،  عزيز  وزير«  »السوبر 
ــر الــفــاحــةطــطــوالــصــيــد  ــ وزيـ

البحري واملياه والغابات.
ــه، أن  ــ ــصــدر ذات ــح امل وأوضــ
للحبيب  اشتكوا  األمــة  ممثلي 
ــبـــرملـــان،  ــس الـ ــيـ ــكـــي رئـ ــالـ املـ
الحكومة،  رئيس  وللعثماني 
رفض أخنوش احترام الدستور 
وبالتالي،  الــقــانــون،  واحــتــرام 
اللجنة  هـــذه  أمـــام  الــحــضــور 
بمخطط  يــســمــى  مــا  لـــدراســـة 
تنهجه  الذي  األخضر«  »املغرب 

الحكومة في املجال الفاحي.
وكشف نفس املصدر، أن رئيس 
اللجنة املعنية توصل بـ 37 طلب 
األمة  ممثلو  بها  تقدم  استدعاء 
التشريعية  الوالية  بداية  منذ 
ــة، مــوجــهــة ألخــنــوش  ــي ــحــال ال
بصفته وزيرا للفاحة، من أجل 
املعنية،  اللجنة  إلــى  الحضور 
ملحاسبته على هذا املخطط الذي 
ضخمة  ميزانية  مــن  يستفيد 
املال  من  املايير  بمئات  تقدر 
العام، فهذا امللف موضوع اليوم 
الحكومة  رئــيــس  مكتب  عــلــى 

ــار الـــوزيـــر املــعــنــي على  ــب إلج
واالستجابة  القانون  احــتــرام 
للمحاسبة  األمة  نواب  لدعوات 
بعدما  البرنامج،  هذا  ولتقييم 
صراع  سبب  املوضوع  هذا  ظل 
عــلــنــي وســــري بـــن أخــنــوش 
والتنمية،  العدالة  حزب  ونواب 
مناقشة  بتهريب  اتهموه  الذين 
إلى  البرملان  من  املوضوع  هذا 
تنظم  التي  الفاحية  املناظرات 

الــدولــي  املــعــرض  هــامــش  على 
يخضع  فهل  بمكناس..  للفاحة 
ــس  ــي ــوش لـــضـــغـــوط رئ ــ ــن ــ أخ
لطلبات  ويستجيب  الحكومة 
ممثلي األمة، أم أنه سيستمر في 
»املغرب  مخطط  مضمون  جعل 
ال  التي  املقدسات  من  األخضر« 

تناقش داخل البرملان؟
املوجهة  االنتقادات  أن  يذكر 
عند  تقف  ال  ــوش،  أخــن لعزيز 

ــل إن  ــن، بـ ــي ــان ــرمل ــب ــدود ال ــ حـ
بعد  تشف  لــم  الفاحة  وزارة 
الصادم  التقرير  تداعيات  من 
األعلى  املجلس  عن  صدر  الــذي 
الوزارة  يتهم  الذي  للحسابات، 
الصيد  قطاع  تدبير  في  بالفشل 
البحري، وكذا الفشل في تفعيل 
املغاربة  يأكله  ما  مراقبة  آليات 
في أطباقهم من مزروعات، التي 

تأكد أن بعضها مسموم)..(.
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املــراكــشــي عمر  املــنــتــخــب  نــقــل 
العدالة،  أيــدي  إلــى  ملفه  الجزولي 
أن  بعد  تــجــاريــة،  صفقة  لتوضيح 
إثر  الجزولي  إلى  الشرطة  استمعت 
العقارية  الشركات  إلحــدى  شرائه 
وزارة  فــي  مــوظــف  مــن  بــوســاطــة 

األوقاف.

سياسي  لــتــحــالــف  مــؤشــر  أكــبــر 
الحكومة  رئيس  أغلبية  حــزب  بن 
ــة، في  ــالـ ــزب األصـ الــعــثــمــانــي وحــ
إصدار تعليماته بعدم املس بالحياة 
السياسية الجديدة للتحالف الجديد 
بن الحزبن كما أعلن عنها العثماني 

في اجتماع طنجة.

األصالة  حــزب  في  املليادير  ظهر 
على  الحموتي،  محمد  واملعاصرة، 
مــن مدينة  الــعــائــدة  الــطــائــرة  مــن 
ــة يـــوم الــجــمــعــة املــاضــيــة،  ــداخــل ال
ويتداول اإلعاميون باملنطقة النشاط 
الكبير ألغنياء »البام« في هذه املنطقة 
والذي يتوزع بن املشاريع العقارية 
وتوزيع املواد الغذائية والشاي)..(.

ــا فــقــط بــعــد احــتــفــال حــزب  ــام أي
الشعبية  للقوات  االشتراكي  االتحاد 
بالذكرى  لشكر  إدريس  يقوده  الذي 
االتحاد  حــزب  أعلن  لتأسيسه،   60
املنسي،  الشعبية،  للقوات  الوطني 
والذي يوجد مقره أيضا في الرباط، 
لاحتفاء  االستعدادات  في  شروعه 
 60 )الذكرى  ــة  ــاســب ــن امل بــنــفــس 
بقاعة  املقبل  األحــد  يوم  لتأسيسه( 

سمية بحي أكدال في الرباط.

شوهد بعض أعضاء حزب التجمع 
بكل  األمر  ويتعلق  لألحرار،  الوطني 
العلمي  الطالبي  السابق  الوزير  من 
عبد  والــتــبــاع  بــايــتــاس  ومصطفى 
الفتاح، وهم يمارسون رياضة املشي 
بالرباط،  امللكي  الكولف  ممر  فــي 
عدم  على  دليا  الظهور  هــذا  ويعد 
وبايتاس  الطالبي  بن  وجود خاف 
حول منصب مدير املقر، حسب الذين 

شاهدوهم.

تنفيذا لألوامر العليا، عقد املجلس 
اجتماعه  األخوين  لجامعة  اإلداري 
عن  ليعلن  املــاضــي،  الخميس  يــوم 
بنسعيد  أمـــن  ــدكــتــور  ال تنصيب 
رئيسا جديدا للجامعة خلفا إلدريس 
وزيــرا  تعيينه  تم  الــذي  أوعويشة، 
العالي،  بالتعليم  مكلفا  منتدبا 

ليتبادال السلط بعن املكان.
 

ــم تــتــوقــف فــضــائــح الــخــلــط بن  ل
ــاصــب الــســيــاســيــة والــنــشــاط  ــن امل
فضيحة  حــــدود  ــد  ــن ع الـــتـــجـــاري 
»البسكويت«، بعد إضافة مواد لقانون 
الوزير  مصلحة  فــي  تصب  املالية 
بلخياط،  منصف  السابق،  التجمعي 
بإيعاز من زمائه)..(، بل إن منصف 
وجد نفسه وسط زوبعة جديدة بعد 
مراس  ابتسام  البرملانية  فجرت  أن 
بتأسيسه  تتعلق  أخـــرى  فضيحة 
معها  تعامل  لنفسه،  خاصة  لشركة 

بصفته السابقة كوزير)..(.
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ما خفي
كان  أعظم

تحت األضواء

وزير الفالحة ال يعترف بالبرلمان 
اأخنو�ش يتكرب على الد�ستور ويدرج خمطط 

»املغرب الأخ�سر« �سمن املقد�سات

 الرباط. األسبوع
قبل  العسل  شهر  انتهى  »هــل 
وبرملانيي  وزراء  بن  ينطلق  أن 
العدالة  لحزب  موالية  وجمعيات 
بوعياش  أمينة  وبــن  والتنمية، 
لحقوق  الوطني  املجلس  رئيسة 
اإلنسان؟«.. هذا السؤال تم طرحه 
بعدما  األخيرة،  اآلونة  بقوة خال 
تعين  أن  يعتقد  الجميع  كـــان 
حقوق  في  للدولة  وزيــرا  الرميد 
ــن جهة  ــة، ومـ اإلنـــســـان مــن جــه
الهيكلة  تشكيل  طريقة  ــرى،  أخـ
الجديدة للمجلس ودخول قيادين 
كريمي  )علي  والتنمية  العدالة  من 
ملجلس  البقالي(  الزهراء  وفاطمة 
الخافات  عهد  قد طوى  بوعياش، 
الدائمة التي كانت بن هذا املجلس 
واإلسامين الذين كانوا يشعرون 

بإقصائهم دائما من تركيبته.
الـــخـــاف، حسب  ســبــب 

بأن  كشف  مطلع  مصدر 
قيادين من »البيجيدي« 

اشــــــتــــــكــــــوا 
لــلــعــثــمــانــي 
ولــــلــــرمــــيــــد 
املــــــوضــــــوع، 

ــدون  ــعـ ــتـ ــسـ ومـ
مع  للتصعيد 

ــاش،  ــيـ ــوعـ بـ
ــود إلــى  ــع ي
التوصيات 
ــرة  ــ ــي ــ األخ

مــجــلــس حقوق  أصـــدرهـــا  ــتــي  ال
اإلنسان بشأن موضوع اإلجهاض 
والتشجيع على الحريات الفردية، 
اإلسامين  غضب  يثر  لــم  حيث 
املخالفة  الــتــوصــيــات  مــضــمــون 
لــلــدســتــور الـــذي يــنــص عــلــى أن 
أمير  وملكه  إسامي  بلد  املغرب 
املؤمنن فحسب، بل غضبوا لكون 
التوصيات  هــذه  هربت  بوعياش 
إلى مجلس النواب وإلى الصحافة 
العام  الجمع  أن تمررها على  دون 
كــان  ــذي  ــ وال املــجــلــس،  لجمعية 
العدالة  ألعــضــاء  فرصة  سيتيح 
والتنمية للتعبير عن رفضهم لهذه 
كما  التوصيات واالعتراض عنها، 
املصطفى  املــوضــوع  هــذا  أغضب 
حقوق  فــي  الــدولــة  وزيــر  الرميد 
ــســان، الـــذي لــه تــوجــه شديد  اإلن
وواضح للتصدي لهذه »الخروقات 
واالنــزالقــات  الشكلية  القانونية 
تنهجها  بدأت  التي  املوضوعية« 
أمينة بوعياش الرئيسة الجديدة 
لحقوق  الوطني  للمجلس 
عليها  ــتــي  وال اإلنــســان، 
احترام الدستور والدين 
اإلســــامــــي وإمــــــارة 
هي  فهل  املــؤمــنــن.. 
ــة حـــرب أخــرى  ــداي ب
ــن اإلســـامـــيـــن  ــ ب
واملــــــجــــــلــــــس 
الــــحــــقــــوقــــي 

ببادنا؟ 

على هامش نقاش الحريات الفردية 

حزب العدالة والتنمية يتهم بوعيا�ش 
بالنزلق يف عملها

أموال المغرب المهربة للخارج  

تهديدات البنك الدويل وراء 

حملة »عفا اهلل عما �سلف«
 الرباط. األسبوع

ال تزال قضية ما يسمى بإبراء 
سلف«  عما  هلل  »عفا  أي  الذمة، 
التي جاءت بها حكومة العثماني 
ــوال إلــى  ــ ــي حــق مــهــربــي األمـ ف
ردود  من  الكثير  تثير  الــخــارج، 
وخارجه،  البرملان  داخــل  الفعل 
2020 ستكون  والتي اعتبرت أن 
األمــوال  مهربي  ــام  أم سنة  آخــر 
والعقارات خارج املغرب من أجل 
وتسوية  بممتلكاتهم  التصريح 
من  باملائة   5 بــأداء  وضعيتها، 
قيمتها ملكتب الصرف، كي تصبح 

عقارات قانونية.
مــصــدر جــد مــقــرب مــن رئيس 
أن  لـ»األسبوع«،  كشف  الحكومة، 
الحكومة لم تقم بهذه الحملة من 
ورغبة  تطوعا  أو  نفسها،  تلقاء 
جديدة  مالية  ــوارد  مـ فــي  منها 
نتيجة  جــاءت  والتي  للميزانية، 
توقيع املغرب على اتفاقية دولية 
خال  من  األعضاء  للدول  تسمح 
هذه االتفاقية، بالتبادل اإلجباري 
للمعلومات عن مختلف املمتلكات 
الخارج  في  املغاربة  يملكها  التي 
الــدول  مواطنو  يملكها  التي  أو 
مجبرة  هي  بل  باملغرب،  األخــرى 
املغرب بات مجبرا  ذلك، ألن  على 
وإال  االتفاقية  بهذه  االلتزام  على 
وصــنــدوق  ــدولــي  ال البنك  »فـــإن 
بلدنا  بإدراج  يقوم  الدولي  النقد 
ــرة بـــلـــدان الــتــهــرب  ــ ضــمــن دائـ

التي  الــبــلــدان  وهــي  الضريبي، 
الــرمــاديــة،  ــرة  ــدائ ال فــي  تصنف 
ومن تم ستتعرض لعقوبات مالية 
كبيرة وحصار اقتصادي« يوضح 

املصدر.
وأكــــــد نـــفـــس املــــصــــدر، أن 
العثماني مجبر على االنخراط في 
لتجنيب  الدولية،  االتفاقية  هذه 
العصابات  بلدان  املغرب وضعية 
من  املــخــدرات  وتجار  واملافيات 
أنها  الــجــنــوبــيــة، رغـــم  أمــريــكــا 
الذي  املغرب  على  ستكون صعبة 
وحماية  احترام  تاريخيا  اعتاد 
ممتلكات أصدقائه من املستثمرين 
لهم  وقع  األخرى مهما  الدول  من 
كما  متقلبة،  سياسية  ظروف  من 
زعيم  القذافي  أنجال  مع  حــدث 
بعض  ــع  م أو  ــل،  ــراحـ الـ ليبيا 

ممتلكات زوجة شاه إيران.
ــي ســيــاق العفو  ــى ذلـــك، وف إل
الخارج،  إلى  املهربة  األموال  عن 
القيادي  مضيان،  الدين  نور  دعا 
ــي، إلـــى الــعــفــو عن  ــال ــق االســت
األمـــوال بــالــداخــل كــذلــك، وعلى 
املكدسة  املخدرات  أمــوال  رأسها 
في البيوت، وهو التصريح الذي 
من  قضائية  دعــوى  عليه  جلب 
إقليم  من  باألحرار  قيادي  طرف 
تارغيست نواحي الحسيمة، األمر 
البرملان، ألن مضيان  الذي رفضه 
يتمتع بالحصانة ما عدا ما يمس 
بوعياشالدين اإلسامي أو شخص امللك.

أخنوش
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عبيابة يخطئ يف ا�سم الرئي�س املوريتاين واملوريتانيون يخطئون يف ا�سم عبيابة

الطالبي العلمي يعود بخفي حنني من العيون

ر�سائل وطنية يف افتتاح مقر جديد للإذاعة اجلهوية للداخلة 

●  عبد اهلل جداد. شنقيط  
تعيش مدينة شنقيط املوريتانية 
شرق  شمال  كلم   530( التاريخية 
الـــدورة  فــعــالــيــات  نواكشوط(، 
القديمة  املــدن  ملهرجان  التاسعة 
شرف،  كضيف  املغرب  بمشاركة 
املشارك  املغربي  الوفد  حل  وقــد 
تنظمه  ــذي  ال املهرجان،  هــذا  في 
وزارة الثقافة والصناعة التقليدية 
والعالقات مع البرملان املوريتانية، 
إلى غاية 15 نونبر الجاري، والذي 
والشباب  الثقافة  وزيـــر  يــقــوده 
باسم  الرسمي  الناطق  والرياضة، 
الذي  عبيابة،  الحسن  الحكومة، 
اسمه،  في  الحفل  مقدمة  أخطأت 
يتدارك  أن  قبل  الوزير  أخطأ  كما 
الجمهورية  رئيس  اسم  تصحيح 
من »العزوزي« إلى »ولد الغزواني«، 
شبار،  حميد  املهرجان  ويحضر 
واملدير  بنواكشوط،  املغرب  سفير 
والتنمية  اإلنعاش  لوكالة  العام 
ألقاليم  واالجتماعية  االقتصادية 
ــالوي،  ــركـ الــجــنــوب، جـــبـــران الـ
»املــوكــار«،  مؤسسة  عــام  وكــاتــب 
زكي الزيادي، وأنس هبور عن دار 

الصانع.
ــة الــجــنــوب  ــالـ وأصــبــحــت وكـ
مختلف  إنــجــاح  فــي  متخصصة 
بفضل  الـــدولـــيـــة  املــهــرجــانــات 

في  تجاربها  ــم  ــراك وت تجربتها 
نالت  التي  األروقــة  أفضل  تنظيم 
وحضور  املوريتانيني،  إعــجــاب 
ردا  جــاء  شــرف،  كضيف  املــغــرب 
كدولة  موريتانيا  استضافة  على 
بطانطان،  »أموكار«  بموسم  شرف 
أن  عبيابة  الثقافة  وزيـــر  وقـــال 
حــضــور املـــغـــرب ســيــســاهــم في 
والترابط  والتالقح  التالحم  إبراز 
في  والفكري  والثقافي  التاريخي 

تشييدها  وطرائق  القديمة  املــدن 
الثقافية،  وظائفها  تشابه  وفــي 
حيث كانت منارات للعلم واملعرفة، 
ــازال بــريــقــهــا مــســتــمــرا إلــى  ــ ومـ

يومنا«.
ويعد الجناح املغربي، األكبر من 
املنظم  املعرض  أجنحة  بني  نوعه 
على هامش املهرجان، حيث يتوزع 
وزارة  من  لكل  أروقة  خمسة  على 
الثقافة والشباب والرياضة، قطاع 

الثقافة، ووكالة اإلنعاش والتنمية 
ألقاليم  واالجتماعية  االقتصادية 
للزوار،  استقطابا  األكثر  الجنوب 
الثقافي  واملــركــز  الصانع،  ودار 
ومؤسسة  بنواكشوط،  املغربي 
معارض  تضم  الــتــي  »املـــوكـــار«، 
للصناعة  ومــنــتــوجــات  لــلــكــتــب 
باملوروث  التقليدية وصور خاصة 
ــثــقــافــي الـــصـــحـــراوي واملـــدن  ال

التاريخية.

مهرجان شنقيط واألخطاء اللغوية
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الشرقاوي

●  العيون. األسبوع
لألحرار،  الوطني  التجمع  بحزب  القيادي  أنهى 
يحل  جعلته  التي  مهمته  العلمي،  الطالبي  رشيد 
بالعيون ويجتمع مطوال بكل أعضاء الحزب بالجهة 
املنسق  الرزمة،  محمد  البرملاني  املستشار  بمنزل 

الجهوي للحزب بجهة العيون الساقية الحمراء، 
قبل  من  قوية  مــداخــالت  اللقاء  عــرف  حيث 
املواطن  مصلحة  تغليب  وتم  الحاضرين، 
الطالبي  من  الجميع  طالب  كما  والحزب، 
ونقل  مسؤولياته  تحمل  بضرورة  العلمي، 
بحذافيرها  واملطالب  النقاش  مجريات 
للحزب، عزيز أخنوش، فيما  العام  لألمني 

الجماني  بمنزل  الثاني،  االجتماع  جرى 
القيادي في الحزب ورئيس الجماعة 

السمارة،  ملدينة  الترابية 
ولــــــــم يــســتــحــضــر 
نقطة  أي  الــحــضــور 
تتعلق بإحداث تغيير 

العيون، مضيفا  بجهة  الحزب  هياكل  على مستوى 
على  التركيز  إلى  الجميع  دعا  العلمي،  الطالبي  أن 
خارطة  رســم  أجــل  من  الوطن  هــذا  تنمية  يهم  ما 
املقبلة  االنتخابية  لالستحقاقات  استعدادا  طريق 
وجلب  العمل  من  الكثير  تتطلب  التي   ،2021 في 
مؤيدي الحزب، وعاد الطالبي العاملي أدراجه بعد أن 
حصل على الحد األدنى من التوافق وجمع 
باالستقالة،  واملهددين  الغاضبني  شمل 
فم  رئيس جماعة  فريق عياش  وخاصة 
ورئيس  أخفنير  جماعة  ورئيس  الواد 
جماعة طرفاية الترابية، وهي جماعات 
كانت قاب قوسني أو أدنى من تغيير 
انقسامات  عــرف  الــذي  الحزب  لــون 
الجهة  وعضو  الليلي  القيادية  همت 
بالقاسم، فضال عما دار في اجتماع 
وكل  بالرباط،  الجماني  ختار 
ــرار  ــ األح أن  ــد  ــؤك ي ــك،  ــ ذل
الستحقاقات  يخططون 

2021 من اآلن.

محمود  املغربي  الفنان  غادر   ❐
اإلدريسي مستشفى موالي الحسن 
الوعكة  إثـــر  بــالــعــيــون،  بــاملــهــدي 
الــصــحــيــة الــتــي جــعــلــتــه يــدخــل 
الطاقم  استدعت  مضاعفات  فــي 
والي  وقــام  حالته،  ملتابعة  الطبي 
ورجال  الفنانني  من  وعــدد  الجهة 
الــصــحــافــة والــحــقــوقــيــني بــزيــارة 
الفنان اإلدريسي الذي أحيط بعناية 
لوزارة  الجهوي  املدير  من  خاصة 

الصحة ومديرة املستشفى.  

❐ رفرف علم الجزائر عاليا في مدينة 
وفرنسا  تونس  أعالم  إلى جانب  العيون 
وموريتانيا باعتبارها ضيف شرف كأس 
املنظم  الحديدية،  للكرة  الدولي  املسيرة 
فوسبوكراع،  أوملبيك  نــادي  طــرف  من 
بمناسبة االحتفال بالذكرى 44 للمسيرة 
األســبــوع  نهاية  املــظــفــرة،  الــخــضــراء 
تضم  التي  وبوكراع  بالعيون  املنصرم 
إدارة  من  خطوة  في  الفوسفاط،  منجم 
على  لالنفتاح  »فــوســبــوكــراع«  شركة 
التي  الدولية  الرياضية  األنشطة  مختلف 
تتيح مالمسة األمن والطمأنينة وتواصل 

مسيرة التنمية. 

األمريكي  املركز  رئيس  قــال   ❐
الــالتــيــنــي لـــلـــدراســـات مـــن أجــل 
أن  يلبي،  أنطونيو  الديمقراطية، 
مجلس األمن التابع لألمم املتحدة، 
جدد من خالل اعتماد القرار 2494 
تأكيد  املغربية،  الــصــحــراء  حــول 
الذي  الذاتي  الحكم  وجاهة مخطط 
املتزايد  الدعم  املغرب، ويعزز  قدمه 
أن  وأكد  للمملكة،  الترابية  للوحدة 
املجتمع  خالله  ومن  األمن،  مجلس 
الدولي بأسره، يكرس من خالل هذا 
القرار، أولوية مخطط الحكم الذاتي 
املفتعل،  النزاع  هذا  حل  أجل  من 
ويدعو كافة األطراف إلى إيجاد حل 
سياسي واقعي وعملي ودائم يقوم 
على التوافق، وهو ما فتئت اململكة 
تؤكد عليه، وأضاف أن العودة إلى 
تمديد والية بعثة »املينورسو« ملدة 
األمــن  مجلس  حــرص  يؤكد  سنة، 
العملية  نسق  على  الحفاظ  على 
إلى  التوصل  أجل  من  السياسية، 

حل لهذا النزاع الذي طال أمده.

صحراويةكواليس

●   األسبوع   
الخليل،  أحمد  قضية  بعرض  قــام  أن  بعد 
ــذي  وال البوليساريو،  فــي  السابق  الــقــيــادي 
الرابعة  اللجنة  على   ،2009 سنة  منذ  اختفى 
املحامي  يعتزم  املتحدة،  لألمم  العامة  للجمعية 
بشأن  شكوى  تقديم  سيالن،  هوبير  الفرنسي 
حالة االختفاء القسري التي لم يتم الكشف عن 
مالبساتها مطلقا، أمام املحكمة الجنائية الدولية 

ولجنة حقوق اإلنسان في جنيف.
بتكليف من أسرة املختفي، بمن فيهم اثنني من 
أشقائه واثنني من أبنائه، ساءل سيالن، املحامي 
الرابعة،  اللجنة  بباريس،  االستئناف  بمحكمة 
بشأن مصير موكله أحمد الخليل، املسؤول عن 
جبهة  زعيم  ومستشار  اإلنــســان،  حقوق  ملف 
البوليساريو، الذي تم اعتقاله في 6 يناير 2009 
وهو في طريقه إللقاء مداخلة في كلية الجزائر 
العاصمة حول حقوق اإلنسان، حيث كان ينوي 
مخيمات  فــي  املــمــارســات  بعض  عــن  الكشف 
املتعلقة باختالسات مالية  تلك  تندوف، السيما 
وانتهاك حقوق اإلنسان، وقد »كان أحمد الخليل 
ذلك  ومنذ  اعتقاله،  تم  عندما  الجهاز  يفضح 
لم نره مرة أخــرى«، وفق ما كشف عنه  الحني، 

املحامي.
العائلة  ــدت  »أكـ الفرنسي:  املحامي  وقـــال 
معربا عن  املهمة«،  أتولى هذه  أن  على  بأكملها 
االختفاء  حالة  على  الضوء  تسليط  على  عزمه 
صعبة،  املهمة  بــأن  إقـــراره  مع  هــذه،  القسري 
وأضاف: »بدأت بإرسال شكوى إلى املدعي العام 
في الجزائر العاصمة دون أن أتوصل بجواب، ثم 
نبهت الصليب األحمر الدولي، لكن بدون جدوى، 
حيث يزعمون أنه يتعني على الجهات في تندوف 

عرض القضية على الصليب األحمر«.
وبعزم وإصرار، قرر املحامي الفرنسي متابعة 
بحثه عن الحقيقة، حيث قام بعرض امللف على 
اللجنة الرابعة التي قدم أمامها مرافعة من أجل 
أحمد الخليل، مرفوقا بشقيق املختفي الذي جاء 

من السمارة بمعية ثالثة من أبناء عمومته.
كمحام  واجبه  أن  سيالن  أكد  مرافعته،  وفي 
متشبث باحترام حقوق اإلنسان والدفاع عنها، 
يدفعه إلى توجيه »نداء عاجل وفوري ورسمي« 
إلى لجنة الجمعية العامة من أجل »اإلحاطة بهذه 
االنتهاكات وإحقاق العدالة باسم أحمد الخليل 
ملثل هذه  تعرضوا  الذين  األشخاص  من  وغيره 
من  يثبت  »البوليساريو  أن  وأبرز  االنتهاكات«، 
اإلنسان«،  لحقوق  العميق  إنكاره  أفعاله،  خالل 
هذا  بشكل جماعي  ندين  أن  »يجب  أنه  مضيفا 
يتعلق  األمــر  املمارسات،  هــذه  ومثل  االختفاء 
عنها  ندافع  التي  الكونية  وبالقيم  بمصداقيتنا 
في هذا املحفل األممي«، معتبرا أن »الصمت إزاء 
هذه املأساة اإلنسانية يتعارض مع املسؤوليات 

وااللتزامات التي نتحملها جميعا«.

حمامي فرن�سي يقا�سي 
البولي�ساريو اأمام املحكمة 

اجلنائية الدولية

الطالبي العلمي

●  الداخلة. األسبوع
والتلفزة،  لــإذاعــة  الوطنية  الشركة  افتتحت 
صباح يوم الثالثاء املاضي بالداخلة، املقر الجديد 
مــارس  فــي  املحدثة  للداخلة،  الجهوية  لــإذاعــة 
لتخليد  الوطنية  االحتفاالت  مع  بالتزامن   ،1980

الذكرى 44 للمسيرة الخضراء.
وشهد حفل افتتاح املقر الجديد وإعطاء انطالقة 
جهة  والي  بنعمر،  ملني  حضور  به،  والعمل  البث 
رئيس  ينجا،  والخطاط  الــذهــب،  وادي  الداخلة 
الترابية  الجماعات  وممثلي  ــاء  ورؤسـ الجهة، 
املدني  املجتمع  وفعاليات  واملحلية،  اإلقليمية 
بالجهة، عالوة على مدير اإلنتاج والبرمجة لإذاعة 
والعالقات  التواصل  ومدير  الوطنية،  بالشركة 

املؤسساتية بالشركة الوطنية.
ويقع املقر الجديد في بناية من طابقني، ويشتمل 
على كل وسائل العمل الضرورية، حسب املسؤولني، 
ما يؤمن للعاملني بإذاعة الداخلة الجهوية النجاح 
في أداء وظيفتهم املرتبطة بتحقيق األهداف العامة 
للخدمة اإلعالمية العمومية الجهوية، وذلك بتوفير 
استوديوهني مزودين بأحدث األجهزة التكنولوجية 
الرقمية، واحد لإرسال وآخر للتسجيل، عالوة على 

قاعة للتحرير، ومرافق إدارية وصحفية وتقنية.
أحمد  اإلعالمي  تكريم  االفتتاح  حفل  شهد  كما 
بإذاعة  التحق  الذي  العينني،  ماء  الشيخ  الهيبة 

 ،1979 سنة  بطرفاية«  والوحدة  التحرير  »صوت 

الخضراء،  املسيرة  فعاليات  تغطية  في  وشــارك 
معنينو  والصديق  بنددوش  من محمد  كل  بجانب 

ومحمد جاد وبنعيسى الفاسي.
قدمتها  التي  الجليلة  بالخدمات  لها  واعترافا 

تم  الجنوبية،  بأقاليمنا  اإلذاعية  الصحافة  ملهنة 
الزبير،  فاطمة  الصحافية  تكريم  ذاتها،  باملناسبة 
التي التحقت بإذاعة الداخلة الجهوية سنة 1979، 
املتميزة،  البرامج  من  مجموعة  وقدمت  وأعــدت 

وتركت بصمتها في تقديم األخبار عبر عقود.

وزير الثقافة عبيابة رفقة الرئيس املوريتاني ولد الغزواني



ديمتري  ــوان  دي في  ســاد 
ــوس، املــفــوض  ــول ــوب ــرام أف
الداخلية  للشؤون  األوروبي 
نقاش  واملواطنة،  والهجرة 
حول زيادة املساعدة املوجهة 
ــرب، لــجــدواهــا  ــغـ نــحــو املـ
الكبيرة في محاربة الهجرة، 
دوالر  مــلــيــون  نــصــف  وأن 
لصالح  ستبرمج  إضافية 
والالجئني  ــزة  األجــه عمل 
وهي  اململكة،  أراضــي  فوق 
أفق سنة  في  مسألة حيوية 

.2022
وال يزال الوضع إلى اآلن 
طبقا  ضيق،  اقتراح  مجرد 
ــذي  ــوع«، ال ــبـ ملــصــدر »األسـ
أضاف أن املبلغ سيكون أقل 
املفوض،  ديــوان  اقترح  مما 

لكن الزيادة مسألة حسمها خبراء من 
»املزيد من النجاعة من  أجل ما سمي 
طرف الحكومة املغربية تجاه تجفيف 

الالجئني«.
حال  بــأي  تعني  ال  املسألة،  وهــذه 

لسياسات  كــبــيــرا  ســيــاســيــا  دعــمــا 
بما  املجال،  هذا  في  الرباط  العاصمة 
يعني حسب املصدر، الدعم الضروري 
سياسات  إلنجاح  للمملكة  واملقبول 
تضيق فرص أفارقة جنوب الصحراء 

في الوصول إلى التراب األوروبي.

الجاري،  نونبر   8 في عشية 
سفراء  خمسة  من  اقتراح  جاء 
ــحــاد اإلفــريــقــي يقول  فــي االت
حفظ  بعثات  »بجميع  اآلتــي: 
اإلفريقي،  االتحاد  في  السالم 
ــن يــوجــد تــمــثــيــل الــقــوات  لـ
وستكون  املــلــكــيــة،  املسلحة 
الجيوش  مــن  مقاطعة  هــنــاك 
حضور  حــال  للقارة  املنتمية 
هذه القوات، كي تصل الرسالة 
الستمرار  املغرب  إلى  واضحة 
اعتبار ما يجري في الصحراء 
ما  وهو  إفريقيا«،  شأنا  ليس 
بطريقة  معه  التعامل  يجب 
ــانـــاي  مــخــتــلــفــة، حــســب راغـ
شيمباندي سفير زيمبابوي في 
االتحاد اإلفريقي بأديس أبابا، 
لجريدة  دبلوماسي  نقله  كما 
موضحا  ــرز  وأبـ »األســـبـــوع«، 
الجاري  نونبر   7 اجتماع  أن 
الشرقي  إسماعيل  السفير  مع 
إفريقيا  غـــرب  ــي  ف دوال  ضــم 
بسبب  املــذكــور  السفير  المها 
موقفها املتصالح مع العاصمة 
التحاقها  بخصوص  الــربــاط 
موسى  كان  وقال:  بـ»سيداو«، 
في  املــغــرب  ــأن  ب قاطعا  فكيه 
وقف  ويجب  املغاربية،  الكتلة 

أو  رسمية  رؤية  أو  دراسة  أي 
توجهات  تعاكس  رسمية  شبه 
على  تسهر  الــتــي  املفوضية 
اإلفريقية  اآللية  ضبط  ــادة  إع
في  أخيرا  املقررة  للصحراء، 
تفاصيل، قد تزعج الدبلوماسية 

املغربية في حال نشرها.
ويــعــرف مــنــاصــرو املــغــرب، 
أن ترتيبا آخر يجري من أجل 

لقاء تقوده جنوب إفريقيا لدعم 
مجلس  فــي  بريتوريا  موقف 
األمن، كي يكون املوقف الجنوب 
إفريقي هو موقف القارة، ودعت 
الــعــاج، صديقة  دولـــة ســاحــل 
املغرب، إلى االستفتاء في آخر 
األممية  البعثة  لتمديد  جلسة، 
»املينورسو« إلى  في الصحراء 

أكتوبر 2020.

العدد:  1049الخميس 14 نونبر 2019

القناص

تختلف  ال  األمريكية  املغربية  الشراكة 
عــن 29 شــراكــة بــني واشــنــطــن وعــواصــم 
بني  الدفاعية  والــشــراكــة  أخـــرى،  إفريقية 
في  تقدما  أكثر  املتحدة  والــواليــات  تونس 
يكشف  ما  وهو  غيرها،  عن  إفريقيا  شمال 
الشراكة  حجم  من  ستزيد  الديمقراطية  أن 
جيم  األمريكي  الجنرال  يقول  األمريكية، 
سماه  ملــا  تفصيله  مــعــرض  فــي  فــيــشــري، 

»استثمار أمريكا في مستقبل إفريقيا«.
شارك  الــذي  »األسبوع«  مصدر  ويوضح 
مع  الوضع  قيمت  التي  الجنرال،  كلمة  في 
املغرب، أن تحوير املستقبل املضيء إلفريقيا، 
شك  وال  يغير  الجيدة،  بالفرص  واملفعم 
التقليدية، ويجب تعديلها  الشراكات  بعض 
والسريع«  »الجديد  األسلوب  من  للتمكن 
الجدد  األفارقة  الشركاء  رؤية  تفرضه  الذي 
القادرين والشك على صنع مستقبل متكامل 

للقارة ولنا أيضا، يضيف الجنرال.

5 نونبر الجاري في  في تطور الفت يوم 
 »7 »جي  اجتماع  وفي  غانا،  عاصمة  أكرا 
و»أصدقاء خليج غينيا«، خاطب جون لويس 
الفرنسية  البحرية  أدميرال  نائب  لوزيي، 
»األطلسي« املجتمعني بالقول:  وقائد أركان 
هذه  أحترم  وأنــا  خــضــراء،  مسيرة  »إنها 
ظروف  في  وإن  إفريقيا  من  القادمة  الفكرة 
جيدا  اإليكولوجيون  ويفهمها  مختلفة 
لجريدة  أسر  مصدر  عن  نقال  آخــر«،  ببعد 
لــوزيــي كانت  ــدرة جــون  ــوع«، أن ق »األســب
بدأ  رفيع  حضور  غــداة  اإلقناع  في  كبيرة 
في نفس يوم املسيرة الخضراء )6 نونبر( 
التي قادها الحسن الثاني في الربع األخير 

من القرن املاضي.
كل  على  املــرة  هــذه  التظاهرة  وجـــاءت 
الدولة  وفي حضور سكرتيرة  غانا،  ساحل 
جينفييف  الفرنسية،  الــدفــاع  وزارة  فــي 
داريوسيك، ورئاسة أركان البحرية الغانية 

في شخص سيث أمواما.
إال  االلتفاتة  هذه  طرف  أي  يناقش  ولم 
حضور  في   2019 نونبر  من  السابع  يوم 
إلى  غانا  خليج  بحريات  أركـــان  رؤســـاء 

جانب فرنسا.
سنة  منذ  الفرنسية  البحرية  وشاركت 
1990 في هذا التمرين بباخرتني قتاليتني، 
كل  فرنسا  جانب  إلى  شاركت   ،2019 وفي 
والسنغال،  الــعــاج  وســاحــل  الغابون  مــن 
ــران املــغــرب  ــني مــن جــي ــي ومــالحــظــني دول
أساسا، إسبانيا والبرتغال، وأيضا بلجيكا 
مساحة  على  املتحدة  والواليات  والبرازيل 
من  كيلومتر  آالف  و6  كيلومتر   3530000

السواحل.

جرن�ل �أمريكي: فر�صة 
ال�شراكة مع املغرب 

تقليدية ويجب تعديلها

نائب رئي�س �أركان �لبحرية 
�لفرن�صية يحتفل بعيد 

امل�شرية اخل�شراء

�ل�صفري ر�غاناي �صيمباندي يعلن مقاطعة 
�لقو�ت �مل�صلحة �مللكية

وزارة  في  املــخــدرات  لضبط  العامة  املديرية  أطلقت 
تطبيقية  خطة  روسيا،  فيدرالية  في  الداخلية  الشؤون 
سبق البت فيها مع االتحاد األوروبي في لقاء 24 يوليوز 

املاضي ببرشلونة.
وطبقا ملصدر دبلوماسي تحدث لـ»األسبوع«، فإن العمل 

جزء  في  الجديد 
موجه  منه  كبير 
الحشيش  ضـــد 
العابر  املــغــربــي 
األوروبي  للتراب 
ــا،  ــ ــي ــى روســ ــ ــ إل
ألــكــســيــس  وأن 
غـــــــــوزديـــــــــل، 
املـــــســـــؤول عــن 
وجد  امللف،  هــذا 
التقنية  الــرغــبــة 

بني  املوقع  البروتوكول  ضمن  الحشيش  »تغول«  لوقف 
الجانبني، الروسي واألوروبي، ومنذ يناير 2018، دخلت 
عمق  إلــى  امــتــدادا  التنفيذ،  حيز  املعتمدة  ــراءات  اإلجـ
غير  أنها  مصادرنا  تعتقد  خطوة  في  املغربي،  التراب 
مسبوقة، لكن املفاجئ في هذا البروتوكول، أن االتحادين 
األوروبي والروسي يدمجان املمارسة الدينية ضمن الحد 

من ظاهرة اإلدمان.

5 7كواليس األخبار

�أمريكا تقبل بيع »باتريوت« للجز�ئر

27 نقطة يف خطة
 »فيزر« ملطابقة �ل�صحة 

و�لتغذية يف �ململكة

رو�صيا ت�صعل �حلرب
 على �حل�صي�س �ملغربي

رفع �مل�صاعدة �لأوروبية �ملوجهة 
للمغرب ملحاربة �لهجرة

األوروبي  االتحاد  موقف  تجدد  مع 
الذي  األخــضــر«  »املــغــرب  مخطط  من 
املغربية  الفالحة  تحويل  في  ساهم 
مــن الــطــلــب إلـــى الــتــصــديــر ودعـــوة 
معاييرها  تطبيق  إلى  أخيرا  أوروبــا 
يتحول  ال  كي  املغاربة  املصدرين  ضد 
طلعت  ضريبي«،  ــالذ  »م إلــى  بلدهم 
ــي  األوروب االستثمار  بنك  من  دعــوة 
في  والتغذية  الصحة  مطابقة  لتقييم 
»فيزر«  مؤسسة  طريق  عــن  املــغــرب 

لألبحاث والتنمية.
فإن  ــوع«،  »األســب مــصــادر  وحسب 
أبحاث،  ــة  ورق تضمنتها  نقطة   27
الغذائية  التكنولوجيا  تقييم  أعادت 
في املغرب واملوجهة أساسا إلى دول 
القدرة  وأيــضــا  ــي،  ــ األوروب االتــحــاد 
االشتغال  اململكة  بدأت  التي  الجديدة 

بها.
املدير  فيتسوم،  كريستوف  وحسب 
املطابقة  مخطط  فإن  لـ»فيزر«،  العام 
هو  الغذائية،  والصناعة  الصحة  بني 
الجزء الذي تعمل عليه املؤسسة، وأن 
دراســة  ليست  نقطة   27 من  الــورقــة 
أقـــالم إلعــادة  مــا هــي رؤوس  بــقــدر 
توجيه الدعم املالي لالتحاد األوروبي 
ورؤية  بمعايير  املغربية  الفالحة  إلى 

ناضجة أكثر.

بالدفعة  الجزائر  توصل  قبل 
 ،»400 »إس  سالح  من  الثانية 
ــطــن عــلــى بيع  وافـــقـــت واشــن
للجنرال  »باتريوت«  صواريخ 
الفعلي  الــحــاكــم  صــالــح،  قــايــد 
ــم رفــضــه شـــراء أي  لــلــبــالد، رغ
سالح أو عقد أي صفقة إال بعد 

انتخاب رئيس الجمهورية.
وكما أسر مصدر لـ»األسبوع«، 
في  مسؤول  بني  لقاء  أول  فــإن 
آي.  »دي.  البنتاغون  مخابرات 
العسكري  املــلــحــق  وبـــني  إي« 
صالح  قايد  عينه  الذي  الجديد 
في سفارة بالده بواشنطن، وبعد 
17 دقيقة من عمر اللقاء، فوجئ 
بإمكانية  الجزائري  املــســؤول 

وهي  للجزائر،  »باتريوت«  بيع 
إدارة  بها  تــريــد  الــتــي  الرغبة 
ترامب الرد على تمسك شريكها 
بشراء  )تركيا(،  »الــنــاتــو«  فــي 

منظومة »إس 400«.
ــحــق الــعــســكــري  ــل ونـــقـــل امل
بــالده،  إلــى  األمريكي  االقــتــراح 
إلى  الجزائريون  يسارع  فيما 
يريدها  الــتــي  التوليفة  نفس 
التقنيتني  وتجمع  أردوغــــان، 
)الروسية  والشرقية  الغربية 
والصينية( لبناء تصنيع دفاعي 
الخطوات  نفس  وهــي  حــركــي، 
الــتــي يــرغــب قــايــد صــالــح في 

اتباعها.

مخطط من مرحلتين

أفراموبولوس

بارلي الجنرال الوراق



قروض غير مجدولة عن سنة 2019 
بـ 4 ماليير و300 مليون درهم

 زيادة حجم اكتتابات الخزينة بحوالي 5 
مليارات درهم ونقص في عرض 
المستثمرين بـ 88 مليار درهم

أرقــام األزمــة عن صعوبات   تكشف 
بعد  املغربية  املالية  تعانيها  شديدة 
عــرض  بــن  كــبــيــرة  ــجــوة  ف تسجيل 
إذ  الخزينة،  واكتتابات  املستثمرين 
نزل عرض املستثمرين في سنة واحدة 
بـ 88 مليار درهم، أي 1700 في املائة 
لعام  الخزينة  اكــتــتــابــات  حجم  مــن 
2018، فاختل معدل تغطية اإلصدارات 
ــادة  وزيـ األقـــل،  عــلــى  نقطة  بــنــاقــص 
مليون  و800  بمليارين  االكتتابات 
درهم، وفي هذا الوضع املرتبك، انعدم 
مرحلي،  خيار  أي  املالية  وزارة  لدى 
ــادة شـــراء ســنــدات الــديــون،  ــي إعـ وف
انحصر تبادلها في 8 إلى 10 عمليات 
بقيمة ال تتعدى في القيمة اإلسمية 19 

مليارا و800 مليون درهم.
بقسمة  ــدوران  ال معدل  وباحتساب 
الكلي  الحجم  على  املعامالت  حجم 
للخطوط املتداولة في السوق الثانوي 
إلى  املسجل  فــإن  الخزينة،  لسندات 

حدود يونيو 2019، هو 32 في املائة 
درهــم،  مليار   76 يبلغ  يومي  بحجم 
تــدور  ال  املالية  أن  على  مؤشر  وهــو 
على حجم االستثمار، بل على قروض 
يعتمد  ــك  ــذل ول الــخــزيــنــة،  ــدات  ــن وس
ديون صناديق  على  الداخلي  التمويل 
الــتــقــاعــد والــتــأمــيــنــات ومــؤســســات 

التوظيف الجماعي.
ــي ربــع  ــابــت، فـــإن حــوال وبــشــكــل ث
التقاعد  صــنــاديــق  ــن  م الــتــمــويــالت 
التوظيف  مؤسسات  من  اآلخر  والربع 
جانب  وإلى  املنقولة،  للقيم  الجماعي 
الــداخــلــي  الــتــمــويــل  يبقى  األبـــنـــاك، 
للخزينة  النشيط  التدبير  إذ  ضعيفا، 
استحفاظ  بسوق  األبناك  عبر  يجري 
يصل إلى 6 ماليير و942 مليون درهم 
 2.37 إلى  فائدة مرجح يصل  وبمعدل 

في املائة.
فإن  املــعــطــيــات،  هــذه  على  وبــنــاء 
وساطة  على  تعمل  املغربية  األبــنــاك 
املواطن  فائدتها  يدفع  التي  القروض 
بدورها  األبناك  وتدفع  عالية،  وبنسب 
إلى الخزينة نسبا عن اقتراضاتها في 
 25 بمعدل  سنويا  عملية   16 إلى   14

يوما، أي أقل من شهر، وستنقص هذه 
العمليات مستقبال إلى 20 يوما.

األبناك  من  الدولة  طلب  يمكن  وال 
تشجيع االستثمارات لبناء منظومتها 
على القروض، وأيضا لتراجع السوق 
ولد  مما  مزعجة،  بنسب  االستثماري 
صعوبات إضافية في تمويل الشراكات 
في هذا  املخاطر  وارتفاع  االستثمارية 

الباب.
من  اآلن  إلــى  الخزينة  تتمكن  ولــم 
خفض تكلفة دين الدولة عبر السياسة 
لتراجع  السندات،  إلصــدار  الحالية 

االستثمارات بنسب مقلقة.
سنويا  برنامجا  اململكة  وتــصــدر 
بن  مسبقا  معد  إصدار  مع  لخزينتها 
وثالث  أول  كل  وسنتن  أسبوعا   13
ــي الــشــهــر، وفـــي الــثــالثــاء  ــاء ف ــالث ث
أسبوعا   26 من  تقييم  يصدر  الثاني، 
الثالثاء  إلى الخمسة عشر سنة، وفي 
تقييمها  الجـهة  نـفس  تـنشر  األخـير، 
لـ 30 سنة، ومنذ سنة 2000، أصدرت 
الخزينة سندات لـ 20 سنة، وفي 2006 
لـ 30 سنة، ومنذ سنة 2009، شرع في 
أمد  ذات  املرجعية  الخطوط  ــدار  إص

في  سنة  والعشرين  سنوات  الخمس 
للخزينة  النشيط  للتدبير  عملية  أول 
النظام  دخل   ،2013 وفي  العمومية، 
املدمج لتدبير دين والخزينة العمومية 
من  سنة  وبعد  إس«،  إس.  »دابليو. 
اإللكتروني  التسعير  انطلق  عمله، 
2018 صدرت  وفي  الخزينة،  لسندات 

شهادات الصكوك اإلسالمية.
ــري تـــراجـــعـــت  ــ ــه ــ ــدل ش ــ ــع ــ ــم ــ وب
مــلــيــارات و330   7 بـــ  االســتــثــمــارات 
األزمـــة  فاستفحلت  ــم،  ــ دره مــلــيــون 
مع  التعامل  صعوبات  وزادت  املالية، 
الديون باملزيد من االقتراض، وبمعدل 
الداخلي  السوق  نحو  وفائدة  مرتفع 
بزيادة عشر نقط، فتوقفت األبناك عن 
والصغيرة  الصغيرة  املقاوالت  تمويل 
املتوسطة،  ــاوالت  ــق امل وأيــضــا  جـــدا، 
رسالة  إرســال  إلى  امللك  دفع  ما  وهو 
واضحة إلى األبناك في افتتاح السنة 
إلى  إشارة  وهي  األخيرة،  التشريعية 
التي  املستعصية  األزمة  زوايا  إحدى 
وأنها  خصوصا  اململكة،  تعيشها 
االقتصادي  االنتعاش  من  تستفد  لم 

العاملي.

 عدم استفادة المغرب من بداية 
االنتعاش االقتصادي العالمي منذ سنة 
2017 في جلب االستثمارات أو إعادة 

جدولة الديون 

ــدوء فــي ملف الــصــحــراء،  ــه ال عــدم 
جعل  »الكركرات«،  أزمــة  في  خصوصا 
املغرب تحت وطأة التخوفات السياسية 
الــتــي رافــقــت االنــتــعــاش االقــتــصــادي 
2017، وملدة سنتن  بداية  منذ  العاملي 
استثمارات  جلب  من  الرباط  تتمكن  لم 
فيما  الديون،  جدولة  إعــادة  أو  جديدة 
ساعد هذا االنتعاش في السوق الدولي 
إذ  االقــتــراض،  من  املزيد  على  املغرب 
 2.4 األوروبي  االتحاد  في  النمو  سجل 
في املائة وحوالي النقطتن في 2018، 
رغم زيادة التهديدات التجارية األمريكية 
وزيادة املخاطر املرتبطة بخروج اململكة 

املتحدة من االتحاد األوروبي.
ولـــم يــنــتــعــش الــنــمــو فـــي املــغــرب 
ــحــاد  االت األول،  الــشــريــك  لتسجيل 
األوروبي، نسب نمو هامة، ألن الشريك 
األساسي، ونقصد فرنسا، عرف تراجعا 
للحركات  وانــدالعــا  االستثمارات  في 

عبد الحميد العوني إعداد:

حاول قانون املالية لعام 2020 أن يعمل ىلع ميزانية نصف سنوية تتوقف يف يونيو 2019 لتخفيف أرقام املديونية، وليست هناك قاعدة 
بيانات سنوية لعام 2019 من أجل مشروع قانون املالية لسنة 2020، ويف النصف سنة فقط، استدانت الدولة املغربية 17 مليارا و300 مليون 

درهم بإضافة مليارين و150 مليون درهم عن نفس الفترة السابقة من سنة 2018، وبذلك، تكون العاصمة الرباط قد أضافت إلى وتيرة حجم الديون 
التي تقترضها كل سنة، 4 ماليير و300 مليون درهم، أي بإضافة 13.3 يف املائة عن وتيرة 2018.

وإن علمنا أن املغرب يزيد اقتراضه بالنسبة املائوية لناتجه الداخلي الخام بـ 1 يف املائة بين سنتي 2017 و2018، فقد قرر يف سنة 2020، 
كسر هذه القاعدة ورفع هذه النسبة بطريقة مخيفة.

وبلغ حجم دين الخزينة املتداول 590 مليارا و400 مليون درهم يف سنة 2018، فيما السندات املصدرة يف سوق املزادات تبلغ 546 مليارا و200 
مليون درهم، والسندات السيادية املصدرة يف السوق املالية الدولية 44 مليارا و200 مليون درهم، وزادت هذه النسب يف الحجم املتداول بـ 26 

مليارا و200 مليون درهم، إذ زادت السندات املصدرة يف سوق املزادات بـ 24 مليار درهم، والسندات اإلسالمية بحوالي ملياري درهم.
وهذه النسب عالية، فكل سنة يزيد املغرب من ديونه بطريقة منتظمة ودائمة تؤكد أن املزيد من القروض أصبح ثابتا سنويا يف مالية الدولة.

وحسب األرقام الرسمية، فإن ثلث الناتج الداخلي الخام هو ديون خارجية، وزادت هذه الديون يف ميزانية 2020 إلى 22 مليارا و200 مليون 
درهم، وهو رقم قياسي يصعب استيعابه، ألنه يساوي زيادة 3 سنوات وأكثر يف سنة مالية واحدة، وهو ما يشكل إحدى املخاطر الرئيسية ىلع 

استمرارية الدولة.
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كيف فقدت الدولة 
قيمة �سنداتها

؟ يف ال�سوق الدويل 



االجتماعية، على إيقاع ما عرفه املغرب 
انخفاض  وتحديدا  الــريــف،  حــراك  في 
دوالر،  مليار  بــحــوالــي  االســتــثــمــارات 
بظروف  قياسي،  بشكل  اململكة،  وتأثرت 
السياسي  التدبير  ســوء  تؤكد  داخلية 
الجانب  في  الحكامة  ضعف  جانب  إلى 
االقتصادي واملالي، والتوجه إلى إفريقيا 
تعميق  على  بالعمل  كبير  التزام  بدون 
الشراكة مع أوروبا، ألن العاصمة الرباط 
تدفع فاتورة الشراكة مع الشمال الغني، 
الجنوب،  مــع  أخــرى  ــاتــورة شــراكــة  وف
وهو  تحديدا،  الصحراء  جنوب  إفريقيا 
في  االستثمارية  الــوســاطــة  يجعل  مــا 
فعال  غير  الدور  هذا  ألن  فاشلة،  املغرب 
بني  وثنائية  إقليمية  شراكات  لوجود 

القارة السمراء واالتحاد األوروبي.
وعانى التصدير من تشديد السياسة 
النقدية للبنك االحتياطي األمريكي، رغم 
عانى  كما  واشنطن،  مع  الحر  االتفاق 
املغربية  الدولة  طرف  من  التشديد  من 
التي  األوروبــيــة  املعايير  مع  انسجاما 
في  »تدخل  الــربــاط  سياسات  اعتبرت 

نطاق املالذ الضريبي«.
اإلجراءات  املغاربة  املصدرون  ورفض 
واستفاد   ،2020 قــانــون  فــي  الجديدة 
التصدير املغربي من السياسات الرسمية 
إلى  بالعودة  اهتمام  أي  دون  املعتمدة 
لهذا  ووفـــاء  الــداخــلــي،  الطلب  ســوق 

املنظور، فإن العاصمة الرباط:
1( ال تناقش وقف االقتراض.

الديون  2( ليست لديها أي خطة لرد 
فيما  بشأنها،  جديد  من  التفاوض  أو 
زادت من استقاللية البنك املركزي )بنك 
في  املركزية  األبــنــاك  كل  ألن  املــغــرب(، 
تشديد  إلــى  توجهت  الناشئة  البلدان 
سياستها النقدية ملواجهة الضغوط على 
املغرب،  وفي  التضخم،  وتزايد  عمالتها 
طفيفة  الرئيسية  الفوائد  أسعار  ظلت 
الدرهم،  جزئيا  عومت  ألنها  االرتــفــاع، 

وتريد استقراره.
في  الــزيــادة  أن  املختصون  ويــعــرف 
املخاطر املرتبطة بسندات الدول الناشئة 
أســـواق ومساطر  فــي  املــخــاطــر  تــرفــع 
الفائدة  سعر  رفــع  ظــل  فــي  ــتــراض  االق
االحتياطي  البنك  طــرف  من  الرئيسي 
مخاطر  وتــزايــد  األمــريــكــي،  الفيدرالي 
فــرض رسوم  إثــر  تجارية  ــوع حــرب  وق
وتصاعد  الصني،  على  جديدة  جمركية 
وبــني  تــرامــب  إدارة  بــني  الــتــوتــرات 
داخلية  أخرى  وتوترات  وتركيا،  روسيا 
التصنيف  مــن  خفضت  الــبــرازيــل  فــي 
واملغرب  جانييرو؟  دي  لريو  االئتماني 
الذي يعيش على السوق الدولي للمزيد 
نحو  مؤشراته  تسير  ــراض،  ــت االق مــن 
بفعل  التقلبات  تـــزداد  فيما  الجمود، 
خاصة  االقتصادية،  املؤشرات  تحسن 
الجاري  الحساب  )فائض  روسيا  في 
في  فــائــض  وتحقيق  النمو  وتــســريــع 
)التخفيف  الجنوبية  امليزانية(، وكوريا 
ومن  الخارجية  للمخاطر  التعرض  من 
ما  وهو  الصيني(،  باالقتصاد  االرتباط 
أنقذ الديون املوجهة لبعض الدول التي 

في طريقها للصعود.
واعتبارا لهذه الشروط، فإن اقتراض 
املــغــرب، فــي حـــدود 50 فــي املــائــة من 
املليار  أو  الدولي  للبنك  التمويلي  الخط 
دوالر بشكل سنوي، وهي حالة »ممكنة« 
لكن  الغربية،  األوســاط  كل  من  مدعومة 
معرضة  إفريقيا  في  املغرب  استثمارات 
للتباطؤ، ألن التقييمات القارية تسير في 
نفس االتجاه، ليس فقط نتيجة املخاوف 
تعيشها  التي  والسياسية  االقتصادية 
وانخفاض  عنف  مــن  إفريقيا  جــنــوب 
بل  إفريقي،  الجنوب  الــرانــد  عملة  في 
مواز  وتفاقم  شامل  قاري  تباطئ  جراء 
األرجنتني  تتقدمه  الالتينية،  أمريكا  في 
واستمرار  )البيزو(  عملتها  تراجع  إثر 
رغم  التمويل  بإعادة  املتعلقة  املخاطر 
النقد  صــنــدوق  مــن  املقدمة  املــســاعــدة 
املخاطر  نفس  املغرب  ويعيش  الدولي، 
وتعويم  االســتــثــمــارات  تقلص  بفعل 
قطاعه  تمويل  حاجيات  وارتفاع  عملته 
ما  وهو  واملتوسط،  الصغير  الخاص، 
نبه إليه امللك مباشرة في افتتاح الدورة 

التشريعية الحالية.
ــرى صعوبات  الــســيــاق، ن ــي هــذا  وف
القروض  تمويل  صعيد  على  إضافية 
املغربية في حال تجاوزها لحصة املليار 
دوالر سنويا، وأيضا على مستوى إعادة 
هوامش  مستويات  وسجلت  التمويل، 
ارتفاعا بنسبة  املغرب  املخاطر لسندات 
84 نقطة أساس في 2022، في أجواء لن 
تكون عادية بعد االنتخابات التشريعية 

وتشكيل حكومة جديدة، وهذه الهزة قد 
تنزل بـ 62 نقطة أساس في حال طي هذه 

الصفحة.
إلى  الرباط  تسعى  أن  الطبيعي  ومن 
عادي  إلى حدث   2021 منعطف  تحويل 
قامت  وقــد  املــالــي،  أمنها  على  حفاظا 
سنة  خالل  االئتماني  التصنيف  وكاالت 
بــورز«  أنــد  »ســتــانــدارد  بخفض   2018
اململكة  لتصنيف  املستقبلية  للنظرة 
إلــى سالب  بــي« مستقر  بــي.  ــي.  »ب من 
نفس  وهو  السنة،  نفس  من  أكتوبر  في 
»فيتش«،  وكالة  تعتمده  الذي  التصنيف 
وتبعا لهذا الوضع السلبي على صعيد 
إلى  الخزينة  تمويل  اتجه  التمويل، 
السوق الداخلي، بعد االنخفاض الكبير 
بلغ  حيث   ،2018 في  البنكية  للسيولة 
درهم  مليار   62.2 األبناك  سيولة  عجز 
مليارا   20 بزيادة  أسبوعي  كمتوسط 
و70 مليون درهم عن سنة 2017، بسبب 
زيادة حجم النقد املتداول في حدود 17 
مليارا و400 مليون درهم، وأيضا تراجع 
املغرب  بنك  ــدى  ل الــصــرف  احتياطات 
بملياري درهم، واستقرت أزمة السيولة 
بعد تغطية العجزين في حدود مبلغ 69 
مليارا و300 مليون درهم مقارنة بـ 42 

مليارا و200 مليون درهم في 2017.
و600  مليارات   6 الخزينة  وضخت 
مليون درهم أخرى يوميا، لتجاوز أزمة 
أثار سحب  التخفيف من  السيولة قصد 
البنكي،  النظام  من  السيولة  من  املزيد 
وبغية استقرار سعر الفائدة بني األبناك، 
وارتفع سعر الفائدة املرجعي ليوم واحد 

في سوق االستحفاظ بـ 0.11 في املائة.
سعر  ارتفاع  أن  املختصون  ويعرف 
ــى تدهور  ــاألســاس إل الــفــائــدة يــعــود ب
ثمن  األبناك  ودفعت  البنكية،  السيولة 
البنك  لدى  الصرف  احتياطات  تراجع 
املائة،  فــي   3000 معدله  بما  املــركــزي 
من  باملزيد  املتداول  النقد  حجم  وزيادة 

الضخ بـ 300 في املائة على األقل.

 تمويل الخزينة في سوق المزادات 
واجهه ضخ 6 مليارات و600 مليون 

درهم يوميا لتجاوز أزمة السيولة الناتجة 
عن تراجع احتياطات الصرف وزيادة حجم 

النقد المتداول 

في  كبيرة  ــة  ــدول ال حــاجــات  تكن  لــم 
احتياجات  لكن   ،2017 عن   2018 سنة 
األبناك للسيولة خلقت أزمة بفعل عاملني 
بعيدين عن األبناك ومتعلقني بالسياسة 
احتياطات  لتراجع  للمملكة،  النقدية 
حجم  وارتفاع  درهــم  بملياري  الصرف 
مع  املــائــة  فــي   800 بـــ  املــتــداول  النقد 
املغرب، على  بنك  املركزي،  البنك  تراجع 

صعيد احتياطات الصرف.
 6 ضــخ  فــي  ساهمت  الخزينة  وألن 
أثر  فقد  يوميا،  مليون  و600  مليارات 
املستثمرين  طلب  على  الــوضــع  هــذا 
ــة، وهــــذا الــشــيء  ــن ــخــزي ــدات ال ــســن ل
اآلخــر  الجانب  فــي  يــوازيــه  ميكانيكي 
الضخ  لكن  الــفــائــدة،  سعر  فــي  ارتــفــاع 
الذي وصل يوميا إلى 75 مليارا و700 
االرتفاع طفيفا،  هذا  درهم، جعل  مليون 
وتواصل عدم وصول األبناك إلى معالجة 
املركزي  البنك  تجاوز  أو  املالي  سلوكها 

ألزمة احتياطات الصرف.
ــع طــلــب  ــراجــ ــ ــة ت ــدمـ ــل الـــصـ ــكـ وشـ
بنسبة  الخزينة  لسندات  املستثمرين 
مع  املائة(  في   19( الخمس  عن  تربو 
القصيرة،  اآلجال  الباقي على  تركيز في 
في  وثقتهم  استشرافهم  لصعوبة  ربما 
السياسة املالية للمملكة، وفقدت الخزينة 
في هذا الوضع 88 مليارا و200 مليون 
و500  مليارا   212 بلغ  وبحجم  درهــم، 
مليون درهم بخصوص ارتكاز الحصص 
7 نقط  على اآلجال القصيرة، وبخسارة 
الخمس سنوات  للسندات ذات  بالنسبة 
الطلب  إجمالي  حجم  وجــاء  فــوق،  فما 
العشر  أمــد  ذات  السندات  بخصوص 
سنوات في حدود 14.7 في املائة، و4.3 
عشر  الخمسة  أمــد  ســنــدات  فــي  فقط 
سنة، و2.7 في املائة بخصوص سندات 
العشرين سنة، وأخيرا وبـ 0.1 في املائة 
الثالثني سنة  السندات ذات أجل  جاءت 
على  مطلقا  يساعد  ال  برقم  املؤخرة  في 
سياسة اقتراض ناجحة بالنسبة للدولة.
للمملكة  املالية  الحالة  وصف  ويمكن 

بالقول: 
1( أن زيادة حجم النقد املتداول مع 
أزمة السيولة البنكية دليل على خلل في 
أحد  ينتقدها  ال  التي  النقدية  السياسة 

في املغرب.

ما  مــعــدل  الــخــزيــنــة  أن خــســارة   2
طلب  صعيد  عـلى  يـومـيا  ضخته 
سنداتها بـ 1400 في املائة، يكشف أن 
املستثمرين ال يثقون في اآلجال الطويلة 
للسندات، بل إن التراجعات املحددة في 
أن  يؤكد  القادمة،  االنتخابات  مواعيد 
درجة  إلى  تصل  لم  املستثمرين  طمأنة 
الحفاظ على استقرار جاذبية االستثمار 
في اململكة، وقد انتقلت من مستقرة إلى 
األقل  على  واحدة  وكالة  سلبية، حسب 

في التصنيف العاملي.
ــدة املــطــلــوبــة  ــائ ــف وســجــل ســعــر ال
ارتفاعا   ،2019 وبداية   2018 بنهاية 
بـ 6.5 نقطة أساس مقارنة باملستويات 
حني  في   ،2017 سنة  نهاية  املسجلة 
 2016 سنتي  بني  استقرار  شبه  عرفت 
أســاس،  نقطة   0.8 بناقص  و2017 
وانخفاضا قدره 31.2 نقطة أساس بني 
2015  و2016، حسب اآلجال، وتقدمت 
بارتفاع  السنتني  آجال  ذات  السندات 

7.4 نقطة أساس.
التي  السلبية  الظرفية  هــذه  ــي  وف
األبناك  حاجيات  فــي  ارتفاعا  عرفت 
من  املغرب  بنك  تمكن  لعدم  للسيولة 
درهم  بملياري  للصرف  احتياطاته  رفع 
ومساهمته في رفع حجم النقد املتداول،  
سوق  في  املستثمرين  طلب  انخفض 
عمليا  الرفع  الخزينة  وقررت  املــزادات، 
أجل  مــن  الخزينة  ســنــدات  تــبــادل  مــن 
تقليص خطر إعادة التمويل، وخفضت 

توظيف  مع  السداد،  األشهر  بعض  في 
للخزينة  الــجــاري  الــحــســاب  فــائــض 
الخزينة،  إصدار  استراتيجية  الحترام 
السوق  يغرق  أن  الداخلي  الدين  وكاد 
املغرب  بنك  ضخ  مع  التمويل  بإعادة 
والخزينة 75 مليارا و900 مليون درهم 

يوميا.
لقد ساد تحكم في السداد وفي الدين 
دفعت  »ديكتاتورية«  بطريقة  الداخلي 
من  خوفا  التراجع،  إلــى  املستثمرين 
مستقبل غامض يكاد يصل فيه الدرهم 
املغربي إلى ضخ يغرق فيه فتنزل قيمته 
خسرت  ــد  وق تدريجية،  غير  بطريقة 
الدولة التعويم قبل أن تستعيد املبادرة 

لوقف مسلسل إعادة التمويل.
وبلغ حجم إصدارات سندات الخزينة 
مليار   115.1 حوالي   ،2018 متم  في 
4 مليارات و300 مليون  درهم بإضافة 
عمليات  في  املائة  في   17.7 أي  درهــم، 

تبادل السندات.
ــاع  ــف ووافــقــت الــخــزيــنــة عــلــى االرت
ألن  األبــنــاك،  لصالح  للفائدة  الطفيف 
منه،  جزء  يكونوا  لم  وقع  الذي  الخطأ 
ولذلك،  الحل،  من  جزء  بامتياز  وكانوا 
االرتفاع  بهذا  األبناك  الدولة  عوضت 
واملقترض  املــواطــن،  جيب  دفعه  الــذي 
 5.2 بـ  الــزيــادة  هــذه  وجــاءت  تحديدا، 
من  اآلجــال  متوسط  في  أســاس  نقطة 
في  نقطة  و4.9  ــوق،  ف فما  سنوات   5
حدود  في  لآلجال  بالنسبة  املتوسط 

السنتني أو أقل، وقد عرفت هذه الزيادة 
مرحلتني:

 0.6 بلغ  بهبوط  السعر  تذبذب   )1
دون  السندات  جميع  في  أساس  نقطة 

استثناء.
أســاس،  نقطة   5.8 بـــ  ــاع  ــف ارت  )2
بهبوط عن السنة املاضية 2017 بـ 7.1 
يجعل  بما  املتوسط،  في  أســاس  نقطة 
أزمة،  في  للمملكة  الداخلي  الدين  أزمة 
ليس بسبب أزمة الثقة مع املستثمرين، 
بل بسبب شروط أخرى ألزمة التداول، 
لــإصــدارات  املتواصل  التحريك  رغــم 
فائدة  كهامش مناورة، وسجلت أسعار 
السندات آلجال 20 سنة، انخفاضا بلغ 

2.1 نقطة أساس.

 السحب على القروض الخارجية في 
المغرب بلغ في سنة 2017 ما يناهز 16 

مليارا و800 مليون درهم 

لقد بلغ السحب املعبأ لدى املقرضني 
املائة،  94 في  األطراف، نسبة  متعددي 
مليارا   16  ،2017 سنة  في  بلغ  بعدما 
السحب  بلغ  فيما  درهم،  مليون  و800 
من  عليها  املحصل  ــروض  ــق ال بــرســم 
و800  مليارات   5 الثنائيني  الدائنني 
مقدمة  في  فرنسا  وكانت  درهم،  مليون 
االستجابة  ولــعــدم  الــدائــنــني،  هـــؤالء 
هذه  من  جديدة  ديون  لتمويل  الكبيرة 
شهادات  طــرح  املغرب  قــرر  الــقــروض، 
إسالمية  واملسماة  السيادية  الصكوك 
استنزافه،  بعد   الداخلي،  السوق  في 

ألنه امللجأ الرئيسي القتراض الدولة.
وهـــذه الــصــكــوك اإلســالمــيــة لجلب 
من  التنفيذ  حيز  دخلت  جــدد،  زبائن 
العاصمة  مــن  سعيا  »اإلجــــارة«  ــوع  ن
استنفاذ  بعد  خليجي  لتمويل  الرباط 
انــدالع  عقب  تقررت  التي  املساعدات 
تظاهرات الربيع العربي، ولرغبة اململكة 
مركزا  البيضاء  الــدار  مدينة  جعل  في 
ماليا إقليميا، قررت دمج هذا النوع من 

التمويل.
وفي واقع األمر، ستنتقل املساعدات 
لم  وبالتالي،  ــروض،  ق إلــى  الخليجية 
تجاه  هبات  عــن  الحديث  ممكنا  يعد 
كانت  ألنها  املغربيني،  والدولة  النظام 
ظرفية ومؤطرة بحسابات استراتيجية 
تخص الربيع العربي، وليس بحسابات 
باملالية  القبول  أخيرا  قررت  اقتصادية 

اإلسالمية.
ــم،  دره املــلــيــار  تــتــجــاوز  ال  وبقيمة 
اإلسالمية  صكوكها  اململكة  أصــدرت 
فاقت  حيث  كبيرا،  نجاحا  ونجحت 
عروض املستثمرين بـ 360 في املائة ما 
هو معروض، وشاركت األبناك التقليدية 
التشاركية  األبناك  عن  مرتفعة  بنسب 
التي تسمى إسالمية بزائد 4 في املائة، 
التي  االحترازية  القواعد  نفس  وضمن 

تضمنها الدولة.
ويــفــتــح املـــغـــرب بـــاب االقـــتـــراض 
ــزاف الــســوق  ــن الــداخــلــي، بــعــد اســت
التقليدي، وال تزال درجة هذا االستيعاب 

ممكنة إليجاد مالذ آخر للديون.
هامش  سيكون  الخصوص،  وبهذا 
ــخــارج ملزيد  املــنــاورة فــي الــداخــل وال
سنة  حدود  إلى  ضعيفا  االقتراض  من 
أن  الخبراء  بعض  يتوقع  التي   ،2022
تكون أزمة مالية ترافقها أزمة سياسية 

في انتخابات 2021.
وبناء على ما سبق، فإن أزمة الديون 
ضيق  جانب  إلى  ستتواصل  الداخلية 
االقتراض  على  السحوبات  في  األفــق 
الـــخـــارجـــي، فــبــعــد نــــزول الــتــمــويــل 
وبــاقــي  الـــدولـــي،  للبنك  االحــتــيــاطــي 
التمويل  الصناديق، أصبح واضحا أن 
هامش  خلق  على  القادر  هو  اإلسالمي 
في االقتراض الداخلي والخليجي على 
الوضع  سيكون  وبالتالي،  ســواء،  حد 
صعبا في عام 2022 بسبب انعكاسات 
سيجد  والتي  الحالية  املالية  السياسة 
كل  وعلى  مباشرة  نتائجها  املــواطــن 
غير  الدين  تطور حجم  ألن  املستويات، 
قابل للسيطرة، لطبيعة السياسة املالية 
حجم  زاد  وهكذا  العمل،  بها  الجاري 
دين الخزينة بـ 30 مليارا و300 مليون 
مليارا   722 ليصل   2018 فــي  ــم  دره
و600 مليون درهم، أي بنسبة 4.4 في 
املائة التي تتجاوز نسبة النمو املحقق، 
النمو  نسبة  عن  ترتفع  الدين  فنسبة 
السنوي، خصوصا وأن الدولة تقترض 
املائة  في   79.5 بنسبة  مواطنيها  من 
املائة،  في   6.6 تبلغ  سنوية  وبنسبة 
وهو رقم مرتفع إن قارناه بحجم الدين 
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إن أراد المغرب أن يصل معدل نموه إىل 4.5 يف المائة من اآلن وحتى سنة 2024، فإن 
عملية ترسيع اإلصالحات تبدأ من تطهري المزيانية قصد وقف تراجع قيمة سندات 

الخزينة المغربية يف السوق الدويل، ألن انسداد أفق االقرتاض سريفع الفائدة، كما 
أن أي تراجع يف هذه القيمة سزييد من أزمة احتياطات الرصف لدى بنك المغرب 

المركزي، وهو ما سبب يف أزمة سيولة دفعت إىل ضخ أكرث من 75 مليار درهم يوميا 
إلنقاذ الموقف.

تستبق الحكومات المغربية المزيد من األزمة بالمزيد من القروض، لرتاجع قيمة 
سندات الخزينة، وانتقلت القروض لتمويل االستهالك بعد أن خفت االستثمار،  

وأصبح الفساد ثقال ماليا إضافيا، لحاجة المملكة حاليا لتمويل اإلصالحات، أي تمويل 
ما أفسده الفساد بعرشات ماليني الدوالرات.

وال يقرتض المغرب من الدول األخرى حاليا، إال تحت هذا المسمى، أي تمويل 
اإلصالحات، وبالتايل، فإن ال جاذبية للنسق االقتصادي المغريب يف حد ذاته، بل تربط 

الدوائر المالية الدولية بني القروض واإلصالحات.

انتقال االقتصاد المغريب إىل السلبية، يزيد من صعوبة االقرتاض يف السوق الدويل 
بعد انخفاض قيمة السندات المغربية، ولم يعد ممكنا للعاصمة الرباط سوى مواصلة 

جاذبية اإلصالحات، ألن الدوائر الدولية تطالب بجذريتها كي ال تبقى صورية كما كانت 
لثالثة عقود سابقة.

يف منشورها الصحايف تحت الرقم 279 لعام 2019، 
قالت مؤسسات التمويل الدولية برضورة تطهري 

المالية العامة للمملكة بعد تراجع قيمة السندات 
المغربية يف السوق الدويل

جاذبية االستثمار واالقرتاض من السوق الدويل انخفضت 
يف المملكة جراء أزمة السيولة والتي دفعت إىل ضخ يومي 

للخزينة والبنك المركزي بماليري الدراهم، وهو ما جعل 
االقرتاض صعبا 



الخارجي الذي سجل عدم جذب بـ 3.4 
في املائة.

تعيش  اململكة  أن  واضــحــا  ويظهر 
بفضل ديونها الداخلية التي بلغت 65.3 
في املائة من الناتج الداخلي الخام سنة 
2018، وهو رقم قياسي يزيد بواحد في 
املائة كل سنة، بعد أن كان 2.4 في املائة 
انحباس  نتيجة   2017 إلى   2010 من 
أزمة  آخرها  وأزماته،  الداخلي  السوق 
أزمة  يعاني  الــذي  فالسوق  السيولة، 
إال  الــدولــة  يقرض  أن  يمكن  ال  سيولة 
جاذبية  انخفضت  وقد  ضعيفة،  بنسب 
االستدانة بأكثر من النصف بعد تفاقم 
للضخ  الدولة  فتدخلت  السيولة،  أزمة 

خوفا من خطر إعادة التمويل.
الجبائية  آليتها  إلى  اململكة  ولجأت 
بنسب تتجاوز املائة في املائة للخروج 
الدين داخلية  بنية  لكن  املأزق،  من هذا 
الــجــذري  االصـــــطــاح  عـلى  وعـصـية 
املالية  السوق  في  فقط  املائة  في   6 فـ 
تحت  املائة  في   82 وحصة  الدولية، 
هيمنة الخزينة، وهو ما لوحظ في أزمة 
عدم  السلطات  قــررت  عندما  السيولة 

السداد إال في شهور وبشروط معينة.
ويصل الدين غير املتداول إلى 18 في 
مجموع  من  الخمس  حوالي  أي  املائة، 
أساسا  ويتكون  الخزينة،  دين  محفظة 
الــخــارجــي، بما يــؤكــد أن  ــديــن  ال مــن 
استثنائية،  الدين  على  الخزينة  هيمنة 
أن حجم  السيولة  أزمة  في  أنقذها  وما 
املتوسطة  السندات  من  املتداول  دينها 
تصل  عالية،  وبنسبة  األجل  والطويلة 
اآلجــال  باقي  فيما  املائة،  في   86 إلــى 
املائة  في   6 حدود  في  سنوات   10 في 
املائة،  في  واحــد  حــدود  في  سنة  و30 
في   14 منسوب  ــي  وف ذلـــك،  كــل  ــع  وم
القصيرة،  اآلجــال  في  دينها  من  املائة 
على  وعملت  للسداد،  الروزنامة  عدلت 
نزع ثقة املستثمرين الذين تراجعوا عن 
استثماراتهم، خصوصا التي في حدود 
وذات  املائة،  في   11 والبالغة  السنتني 

أمد 3 أسابيع )3 في املائة(.
أمرين  عن  املعطيات  هــذه  وتكشف 

رئيسيني:
في  إضافيا  انحباسا  هناك  أن   )1
الداخلي أيضا على مستوى  االقتراض 

تسديد الدين.
سندات  في  األول  املستثمر  أن   )2
التوظيف  مــؤســســات  هــي  الــخــزيــنــة، 
في   35 بـــ  املنقولة  للقيم  الجماعي 
املائة إلى جانب صناديق التقاعد )23 
املائة(،  في   16( واألبــنــاك  املائة(  في 
واســع  بهامش  تسمح  ال  نسبة  وهــي 
الشركات  إلــى  التمويل  توجيه  فــي 
استثماراتها  ألن  واملتوسطة،  الصغرى 
وليس  مالي،  توظيف  كمؤسسات  تدور 
الدين  دورة  أن  كما  ماليا،  استثمارا 
إال  باستخاصه  تسمح  ال  الــداخــلــي 
بسقوف وأجندة ال تقع فقط تحت طائلة 
السياسي  أيضا  بل  االقتصادي،  الفعل 
واألمن القومي للدولة، وبالتالي، يظهر 
في  الداخلي  السوق  أزمــة  أن  واضحا 
إقراض الدولة معقدة، لتقلصه وضعف 
فيه،  املستثمرين  ثقة  وتراجع  تمويله 
وليس  املالي  التوظيف  على  وتركيزه 
عــلــى االســتــثــمــار، وهـــو مــا يــزيــد من 

انحصاره مستقبا.

 سداد فوائد وتحمالت الديون تصل مائة 
مليار درهم وجرى دفع 500 مليون 

يورو في سنة 2017

 100 إلى  الديون  فوائد  سداد  ارتفع 
أصــل  تــحــمــات  وزادت  ــم  درهـ مــلــيــار 
درهم  ملياري  بحوالي  الداخلي  الدين 
الدين  أصل  تحمات  فيما   ،2018 سنة 
مليون  و100  مايير   8 بلغت  الداخلي 
درهم، وهي تشكل وحدها ربع صندوق 
الدين  تحمات  تبلغ  فيما  املــقــاصــة، 
نحو  الدولة  ترتيبات  أضعاف  أربعة 

مواطنيها.
التدفقات  ارتفعت  واحدة،  سنة  وفي 
مليارات   6 بـ  الداخلي  للدين  الصافية 
بما يجعل مخاطر  درهم،  مليون  و900 
التكلفة  ألن  ارتفاعا،  أكثر  الخزينة  دين 

 3.9 وصلت  الخزينة  لدين  املتوسطة 
دفع  الستقرار   ،2018 سنة  املائة  في 
الفائدة، ومن  وانخفاض سعر  الفوائد 
الدين  ارتفاع حجم  مقابل  ثانية،  جهة 
حجم  زاد  املائة،  في   4.8 بـ  الداخلي 
االنخفاض  هو  الطبيعي  ألن  املخاطر، 
النخفاض سندات الخزينة ذات اآلجال 
6 نقط، وأيضا  بـ  املتوسطة والطويلة 
مع  مثا  حدث  ما  وهو  الفائدة،  سعر 

تراجع تكلفة الدين الخارجي.
الضريبة  املالية  وزارة  تحتسب  وال 
على القيمة املضافة في مؤشر تحمات 
الفائدة لدين الخزينة بالنسبة املائوية 
انخفاضات  لتسجيل  العادية،  للموارد 
فوائد  تحمات  ارتفاع  وجه  في  تقف 
املتبقية  املدة  وتكون   ،2018 الدين في 
6 سنوات  فــي حـــدود  الــديــن  لــســداد 
يظهر  وقد   ،2018 متم  عند  أشهر  و5 
الخزينة  طــرح  تمركز  في  تحديا  هــذا 
أكثر  األقل من سنتني، وهي  لسنداتها 
53 في  )حوالي  من نصف اإلصدارات 

املائة(.
أن  القول  من  السياق  هذا  في  والبد 
سينعكس  الداخلي  التمويل  تقلص 

الرسميون  يعتبره  وقد  ــام،  األرق على 
األمر،  واقع  في  لكنه  إيجابيا،  تطورا 
مؤشر على ارتفاع آخر في سداد الدين 

الخارجي إلى 8 سنوات و5 أشهر.
ويبقى خطر السيولة حاسما، ألنه ال 
يسمح بتعبئة جيدة للموارد الضرورية 
على  القائم  التتبع  رغم  الحاجة،  عند 
الشهري  التغطية  مــعــدل  استعمال 
حجم  تغطية  يبني  الــذي  لــإصــدارات 

الطلب بحجم اكتتابات الخزينة.
ــل ديـــن الــخــزيــنــة مــن الــديــن  ووصـ
القصير  املـــدى  ــي  وف فقط  الــخــارجــي 
إعادة  يجب  الذي  والخارجي  الداخلي 
134 مليارا و800  إلى  فائدته،  تثبيت 
وهو  املائة،  في   19 أي  دوالر،  مليون 
الدين  حصة  تراجع  رغــم  مرتفع  رقــم 
بنقطتني  املـــدى  القصير  ــي  ــداخــل ال
ونصف، وفي عملية مع البنك الدولي، 
مايير   5 لـ  ثابتة  الفائدة  أصبحت 
اليورو  ارتفاع  لتغطيته مخاطر  درهم، 
فإن  ســبــق،  ملــا  وتبعا  ــم،  ــدره ال على 
بها  يتكفل  جسيمة  أخـــرى  تكاليف 
أو  الفائدة  لتثبيت  املغربي  االقتصاد 

إعادة تثبيتها.

املستحق  الــديــن  حصة  وارتــفــعــت 
الـرسميني  الخـارجـيـني  للـمقـرضـني 
بـ 77 في املائة، كما ارتفع حجم الدين 
املائة  في   33 بـ  للخواص  املستحق 
في  و93  الخارجي،  الدين  مجموع  من 
هذه  وفي  الدولة،  لصالح  كلها  املائة 
الديون مربكا  يكون استحقاق  الحالة، 
إن استمرت أزمة السيولة الناتجة عن 

تناقص احتياطات الصرف.
ــي حــجــم الــديــن  ــهــذه الـــزيـــادة ف وب
يكون  درهــم،  مليون  و300  بمليارين 
البنك الدولي في قائمة املقرضني بـ 55 
مليار درهم، يليه البنك اإلفريقي بـ 28 
في   19 بـ  األوروبــي  والبنك  املائة  في 
العربية  للصناديق  وبالنسبة  املائة، 
بلغ  املستحق  دينها  فــإن  اإلسامية، 
الصندوق  ويحتل  درهــم،  مليار   26.5
يبلغ  دين  بحجم  األول  املركز  العربي 
11 مليارا و600 مليون درهم متبوعا 
ثم صندوق  للتنمية،  اإلسامي  بالبنك 

النقد العربي.
 14 سوى  العربية  الدول  تشكل  وال 
في املائة في االقتراض الثنائي البالغ 
92 مليارا و700 مليون درهم، ويتقدم 
اململكة،  إقراض  في  األوروبــي  االتحاد 
 34 للمغرب  فرنسا  قـــروض  وتــصــل 
مليارا و700 مليون درهم، أي ما يعادل 
37 في املائة من الدين الثنائي، تتبعها 
أملانيا بـ 16 مليارا و700 مليون درهم، 
واململكة  درهــم،  مليار   12 بـ  واليابان 
و200  مايير   7 بـ  السعودية  العربية 
املغربية،  املالية  وحسب  درهم،  مليون 
العربية  الدول  تجاه  املغرب  ديون  فإن 

وصلت 12 مليارا و900 مليون درهم.
وتراجع، كما قلنا، عرض املستثمرين 
انخفاض  بفعل  الــخــواص،  الدوليني 
السوق  في  املغربية  السندات  قيمة 

الدولي.

 تراجع سوق السندات المغربية مقابل 
الدوالر بـ 6 في المائة وبـ 3 في المائة 

مقابل اليورو، مما يجعل اقتراض 
المملكة في أزمة 

املغربية  السندات  قيمة  تراجع  كان 
الـــدوالر  مقابل  ــي  ــدول ال الــســوق  فــي 
واليورو، كارثة على االقتراض املغربي، 
خصوصا بعد تقدم اقتراض املؤسسات 
األبــنــاك،  على  العمومية  ــاوالت  ــق وامل
للفوسفاط  الشريف  املكتب  ويعتبر 
الوطني  املكتب  بعد  مقترض  ثــانــي 
جانب  إلى  املائة،  في   23 بـ  للكهرباء 
السيارة  والــطــرق  الحديدية  السكك 

ووكالة »مازن« للطاقة املستدامة.
لقيمة  املــغــرب  ولخسارة  وحاليا، 
سنداته بفعل التعويم الجزئي للدرهم، 
النقص  بفعل  السيولة  أزمــة  ستزيد 
ــي فــي احــتــيــاطــات الــصــرف،  ــاف اإلض
للمملكة،  الخارجي  الدين  وسيرتفع 
11 نقطة  بـ  الــدوالر  وهو ما حدث مع 
 19 من  انتقل  إذ  لوحدها،   2018 في 
 75 وأن  خصوصا  املائة،  في   30 إلى 
مثبت  الخارجي  الدين  من  املائة  في 
الفائدة، ويصل في مدة سداده إلى 20 
سنة وستة أشهر، بزيادة شهرية في كل 
مليارا   19 بـ  االقتراض  ملواصلة  سنة 
و300 مليون درهم مع سحوبات أخرى 
للخزينة بـ 6 مايير و200 مليون درهم، 
وهي قيمة الطرح اليومي ملعالجة أزمة 
اقتراض  يتجاوز  لم  فيما  السيولة، 
الخواص املليار و600 مليون درهم من 
األبناك التجارية، وهذا الوضع يوضح 
مع  العمومي،  الدين  تدير  الدولة  أن 
التدخل  بفعل  فادحة  خسائر  تسجيل 
إلنقاذ السيولة على إثر السحب حسب 
السوق  فــي  املــتــراجــع  الــفــائــدة  سعر 
الدولي للسندات، وسيكون مؤثرا على 
و2024   2020 في  ــدارات  إصـ خمس 
و2025  و2024  للخزينة،  بالنسبة 
للفوسفاط،  الشريف  للمكتب  بالنسبة 
أصل  تحمات  منحى  يسير  ولــذلــك، 
الدين املغربي في السوق الدولي بشكل 
سيء، ملعالجة اململكة 4 مايني ونصف 
مليار   85 أصل  من  فقط  درهم  املليون 

درهم.

 محاولة بنك المغرب إعادة الجاذبية إلى 
بالده بعد تراجعها في السوق الدولي 

للسندات 

حسب ندوة صحافية لبنك املغرب في 
الخارجي  الدين  فإن   ،2019 شتنبر   25
للمملكة سيزيد في 2019، بنقطة وخمس 
»ليكونوميست«  وحسب  النقطة)1(، 
املحلية، فإن هذه املقاربة دولية)2( تبعا 
واشنطن  في  املالية  الصناديق  الجتماع 
من 14 إلى 20 أكتوبر 2019، وتتجاوز 
التبريرات  ضمن  املغرب،  القضية  هذه 
بريقه  حاليا  يفقد  القتراض  املتواصلة 
وال  اململكة،  سندات  قيمة  تراجع  بفعل 
املختصون،  يعرف  كما  للمملكة،  يمكن 
االنفصال  أو  ــروض  ق ــدون  ب تعيش  أن 
االقتراض«)3(،  من  »املزيد  عقيدة  عن 
ومصلحة املغرب في أن تزيد قروضه)4(، 
هي  الخارجية  الديون  نسبة  بأن  للقول 
الداخلي  الناتج  مــن  املــائــة  فــي   44.6
الخام)5( يرفع الدين العمومي الداخلي 
جدا  صعب  مستوى  ــى  إل والــخــارجــي 
ملؤشر  وطبقا  الرسمية،  األرقــام  يتجاوز 
جذب  أحــد  يستبعد  ال  »موندي«)6(، 
تقديم  عبر  دوليني  ملستثمرين  املغرب 
امتيازات في الخدمة، وغيرها من األمور 
في  املالي  السوق  شفافية  تعقد  التي 
اململكة، وقد اعتبر البنك الدولي املساعدة 
الدين  مرونة  في  كبيرا  عاما  الخليجية 
انعكاسات  انحسار  وفي  الخارجي)7(، 
أزمة السيولة التي عانى منها االقتصاد 
املغربي بسبب نقص احتياطات الصرف 
يزيد  أن  يمكن  وكان  املركزي،  البنك  في 
هذا النقص بـ 150 في املائة أخرى، لو لم 
تكن املساعدات الخليجية، أي أن املغرب 
و140   100 بني  ما  ضخ  عليه  سيكون 

مليار درهم يوميا لتجاوز هذه األزمة.
املغرب  استثمار  معضلة  وستبقى 
تواصل  إن  وضوحا،  أكثر  إفريقيا  في 
في  املــغــربــيــة  الــســنــدات  قيمة  تــراجــع 
ــا الحظته  م ــة، وهـــو  ــي ــدول ال األســــواق 
الدراسة املقارنة ما بني اقتصاد نيجيريا 
واملغرب)8(، رغم ما تؤكد عليه خاصات 
املخطط  أن  واقع  من  الدولية  املؤسسات 
يزال  ال  للمغرب  املــدى  املتوسط  املالي 
للمدى  إسقاطها  مجرد  لكن  مقبوال)9(، 
يزيدها  ثقة  ــة  أزم فــي  يسبب  الطويل، 
اختناقا ضعف التساقطات التي تتسبب 
لتراجع  االقتصادية  الحركة  تراجع  في 
 10 في  العطالة  معدل  وبقاء  الفاحة، 
الشباب  أوساط  في  املائة خصوصا  في 
املائة  فــي   1.9 بـــ  التضخم  ومواصلة 

الرتفاع املواد الغذائية.
التقرير  حسب  املغرب،  يستطيع  ولن 
املوقع   2019 لسنة   279 الصحافي 
الدولية،  املالية  املؤسسات  طــرف  مــن 
االقتصادية  تحدياته  على  ينتصر  أن 
الداخلية والخارجية إال باستقرار معدل 
وحتى  اآلن  من  املائة  في   4.5 في  نموه 
2024، ولن يكون هذا األمر ممكنا إن لم 
خصوصا  جذرية،  إصاحات  في  يشرع 
»تطهير  الدولية  املنظمات  تــدعــوه  مــا 

امليزانية«.
العامة« جزء  املالية  »تطهير  إن عملية 
قيمة  تراجع  لوقف  الدولية  املطالب  من 
سندات الخزينة في السوق الخارجي، ألن 
التراجع سيزيد من أزمة احتياطات  هذا 
في  تسببت  التي  املــغــرب  فــي  الــصــرف 
مخاطر  تعيد  أن  ــادت  كـ سيولة  ــة  أزمـ
فالسلسلة  الواجهة،  إلى  التمويل  إعادة 
القول  يمكن  وال  بعيد،  حد  إلى  مترابطة 
آخر،  جــزء  وخسارة  منها  جــزء  بصحة 
بشكل  الخليجية  املساعدات  خففت  وقد 
كبير من األزمة املالية في املغرب، ولوالها 
ألصبحت األمور أسوأ، وأي فشل إضافي 
الدين  حجم  يرفع  قد  املخاطر  إدارة  في 
الخارجي، جراء مواصلة تعويم الدرهم، 
الدين  ترفع  التحرير  في  واحــدة  فنقطة 
من صعوبات  وتزيد  بنقطتني،  الخارجي 
وهو  الدولية،  األســـواق  في  االقــتــراض 
لم  إن  املــدى،  املتوسط  األفق  في  املتوقع 
دون  املقررة  الهيكلية  اإلصاحات  تنجح 
بطء أو مداورة أو تجاهل، كما هو معهود 

إلى اآلن.
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إعادة رشاء مستحقات الفوائد سنتي 2019 
و2020 قبل حلول تاريخ االستحقاق لخلق 

هامش المناورة لدى المستثمرني يف الداخل 
بعد تراجع قيمة السندات المغربية يف الخارج 

انخفض رصيد الحساب الجاري للخزينة بـ 5 مليارات و700 مليون درهم سنة 
واحدة بعد خفض آخر بملياري درهم الحتياطات الرصف يف البنك المركزي، مما 

جعل المملكة تدخل أزمة يف السيولة، وأزمات أخرى حاولت الخزينة تحقيقها عرب 
ما يسمى بعمليات التدبري النشيط التي كانت لها عائدات بـ 145.5 مليون درهم 

صافية من الرضائب، وضمن عمليات التوظيف يف السوق النقدية المتخذة مؤخرا، 
ربحت الخزينة 5 مليارات و800 مليون درهم، وهكذا تضاعفت األرباح بفعل اللجوء 

اليومي لعمليات التوظيف يف السوق النقدية كأي فاعل بورصوي.

وتدخل البنك األورويب لإلنشاء والتعمري لتطوير سوق السندات المحيل عرب فرع 
مكتب المحاماة الدولية »كرامر ليفني« كي ال تصيب السندات المحلية ما أصاب 

السندات المغربية يف السوق الدويل.
وتقرتح اإلصالحات محاولة تبني المعايري الدولية، ألن الخزينة العامة للمملكة 

خارج هذه المعايري إىل اآلن.
وتحاول اإلجراءات االستعجالية مراجعة اإلطار التنظيمي لمعامالتها، وأيضا 

تطوير منحنى سعر الفائدة المرجعي لسندات الخزينة، وتحديث اإلطار التنظيمي 
لتدبري الدني يف إطار المساعدة التقنية الممولة من منحة للبنك اإلفريقي للتنمية.



صـــب الـــعـــديـــد مـــن املــتــتــبــعــن 
التواصل  وســائــل  عبر  الرياضين 
العب  على  غضبهم  جام  االجتماعي، 
رفــض  حينما  ــســعــودي،  ال الــنــصــر 
الجزاء  ضربة  منح  مستفز  وبشكل 
فريق  ضد  فريقه  عليها  حصل  التي 
أبـها السـعـودي، لزميله ومواطنه »يا 

حسرة« نور الدين أمرابط.
ضربة  نفذ  هلل  حمد  الـــرزاق  عبد 
ــزاء، وســجــلــهــا، مــتــنــاســيــا أنــه  ــ جـ
منعه  حن  الــكــأس،  نفس  من  شــرب 
جزاء  ضربة  تسديد  من  فجر  فيصل 
االستعدادية  املباريات  إحدى  خالل 
كأس  لنهائيات  املغربي  للمنتخب 
مصر،  احتضنتها  الــتــي  إفريقيا 
والذي غاب عنها حمد هلل بعد أن عبر 
عن غضبه الكبير تجاه فجر وجميع 
ومــازال  املغربي،  املنتخب  مكونات 

يرفض العودة لصفوف األسود.

كان من املفروض على هذا الالعب، 
وأن  املعهودة،  أنانيته  عن  يبتعد  أن 
ضربة  يسدد  ومواطنه  زميله  يترك 

أن  له  سبق  أمرابط  بأن  علما  جزاء، 
منح له العديد من األهداف، وكان وراء 

تألقه خالل العديد من املناسبات.

لكن ولألسف، شتان بن احترافية 
ــالق أمـــرابـــط وأنــانــيــة  ــ ــو أخ وســم

وتعجرف حمد هلل.

مالحظة:
حمد اهلل لم يكتف باصطداماته مع 
امللعب،  رقعة  داخــل  وخصومه  زمالئه 
»عربد«  حينما  بكثير،  ذلك  جتاوز  بل 
طلبت  حينما  الدولي،  الرياض  مبطار 
زوجته  مــن  رقــيــب،  بــدرجــة  موظفة 
»سـكانير«  جــهــاز  مــن  ــرور  املـ ــل،  ــام احل
الـواليـات  إلــى  مسافرا  كــان  حـيـنـما 
لم  »النجم«  اهلل  حمد  لكـن  املـتـحـدة، 
كالمية  مشاداة  يف  فدخل  ذلك،  يرقه 
الشتم، مما دفع  إلى  املوظفة وصلت  مع 
ضده،  شكاية  رفــع  إلــى  األخيرة  بهذه 
ليصل امللف إلى النيابة العامة، وحلسن 
فريقه  عن  املسؤولون  تدخل  حظه، 
أن  بعد  املشكل  ــذا  ه لتجاوز  النصر، 

سحبوا منه جواز السفر...
الرياضة سلوك وأخالق يا هذا...

ــرا، وبــعــد  ــ ــي أخــ
حــمــلــة إعــالمــيــة 
وصلت  مــســعــورة، 
العنصرية  حد  إلى 
ــزازات،  ــ ــف ــ ــت واالســ
نــجــح املــســؤولــون 
في  ــون  ــدي ــن ــهــول ال
خـــطـــف »الـــفـــتـــى« 
ــاران  ــتـ مــحــمــد إحـ
بوسائلهم  وإقناعه 
بحمل  املــشــبــوهــة، 
الهولندي  القميص 
ملنتخب  اللعب  بدل 
ــي  ــ ــل بــــلــــده األصــ

وموطن أجداده، املغرب.
خصصت  الهولندية  الصحافة 
صفحاتها  فـــي  ــرا  ــي ــب ك حــيــزا 
الرياضية وفي برامجها التلفزية، 
للحديث عن هذا اإلنجاز »العظيم« 
بعد  جــامــعــتــهــم،  حققته  الـــذي 
العديد من الصدمات، واإلخفاقات 
التي تعرضت لها، بسبب فشلها 
الالعبن  مــن  العديد  إقــنــاع  فــي 
على  املــغــربــيــة،  ــول  ــ األص ذوي 
اللعب ملنتخبهم، بل شكل لهم هذا 
املشكل، عقدة كبيرة منذ سنوات.

النجم املغربي املوهوب، حكيم 
الهجمات  مــن  وبــالــرغــم  زيـــاش، 

تعرض  التي  الشرسة  اإلعالمية 
لها من طرف املسؤولن واملدربن 
وفضل  يستسلم،  لم  الهولندين، 
منتخب بلده األصلي، شأنه شأن 
كاألخوين  الالعبن  مــن  العديد 
أمـــرابـــط، وأســامــة اإلدريــســي، 

وكريم األحمدي، وآخرين.
ــاران، املــوهــبــة  ــ ــت ــ مــحــمــد إح
أن  نتمنى  كنا  الــذي  الــجــديــدة، 
ويختار  الــقــلــب،  ــنــداء  ل يــرضــخ 
املــنــتــخــب املــغــربــي عــلــى غــرار 
بعد  خاصة  زمالئه،  من  العديد 
بها  قامت  التي  النبيلة  البادرة 
لكرة  املغربية  امللكية  الجامعة 
بقوة  حاضرة  كانت  التي  القدم، 

خالل مراسيم عزاء 
ودفن والده بمدينة 
الــحــســيــمــة، رضــخ 
إلغــراءات  ولألسف 
التي  الهولندين، 
وبطريقة  وصــلــت 
إلى  مــبــاشــرة  غير 
ــتــهــديــد،  ــة ال ــ درجـ
ــي صــورة  وظــهــر ف
ــة يــحــمــل  ــيـ ــمـ رسـ
القميص البرتقالي، 
ــدرب  ــ بـــجـــانـــب مـ
ــدا، كــومــان،  ــن هــول
الــــــــــذي تــنــفــس 
الدنيا  أقام  الذي  وهو  الصعداء 
وأقعدها، حن رفض هذا الالعب 
ملنتخب  اللعب  ــر  األم بــدايــة  فــي 

البلدان املنخفضة.
احترام  علينا  العموم،  على 
له  ونتمنى  الــالعــب،  اختيارات 
األمر  نهاية  أال يكون مصيره في 
الذين  الالعبن  بعض  كمصير 
فــضــلــوا املــنــتــخــب الــهــولــنــدي، 
وبوستة،  غــازي،  وأنــور  كأفالي، 
الزالوا  والذين  طويلة،  والقائمة 
سوء  على  اآلن  لحد  يتحسرون 
في  تعرضوا  أن  بعد  اختيارهم 

نهاية املطاف إلى التهميش.

املغربي  املنتخب  يــعــود 
الرسمية،  املــنــافــســات  إلـــى 
حــيــث ســيــخــوض مــبــارتــن 
املنتخب  من  كل  مهمتن ضد 
الجمعة  غد  يــوم  املوريتاني 
بمركب األمير موالي عبد هلل 
إلى  يتوجه  أن  قبل  بالرباط 
منتخبه  ملواجهة  بــورونــدي 

يوم 19 من الشهر الجاري.
الناخب الوطني، البوسني 
خلق  خاليلوزيتش،  وحــيــد 
الحدث من جديد، وذلك بعدم 
الشاب  الالعب  على  املناداة 
ــت، املــتــألــق منذ  أمــن حــاري
مع  الــكــروي  املوسم  انطالق 
فريقه شالك 04 األملاني، حيث 
تم اختياره »العب الشهر« في 
العديد  أمــام  »البوندسليغا« 
الذين  العاملين  النجوم  من 

تزخر بهم البطولة األملانية.
إقصاء حاريت لم يستسغه 

املعجب  املــغــربــي  الجمهور 
بإمكانها  التي  املوهبة  بهذه 
للمنتخب  اإلضـــافـــة  مــنــح 
ــى جــانــب صانع  الــوطــنــي إل
أن  إال  زيــاش،  حكيم  األلعاب 
الناخب الوطني له رأي آخر، 
هو  مـــادام  احــتــرامــه،  يجب 
املسؤول األول عن اختياراته.

األمير  مركب  أرضية  على 
سيواجه  هلل،  عــبــد  مـــوالي 
املوريتاني  نظيره  منتخبنا 
مرة  ألول  تأهل  قد  كان  الذي 
في تاريخه إلى نهائيات كأس 
إفريقيا لألمم التي احتضنتها 

مصر في الصيف املاضي.
مــنــتــخــب املـــرابـــطـــن، لن 
ــون لــقــمــة ســائــغــة أمـــام  ــك ي
مدربه  وأن  خاصة  األســـود، 
الفرنسي مارتنيز، يعتمد هو 
الالعبن  بعض  على  اآلخــر 
املحترفن في الدرجة الثانية، 

والذين سيلعبون بدون مركب 
املغربي،  املنتخب  أمام  نقص 
ــاراة  ــب ــي هـــذه امل املــطــالــب ف
إيجابية،  بنتيجة  بالخروج 
قبل أن يحط الرحال بعاصمة 
ــورا يــوم  ــب ــوجــام روانـــــدا ب
الشهر  هذا  من  عشر  التاسع 
الرواندي  املنتخب  ملواجهة 

املشاكس.
سيكون  املغربي  املنتخب 
املبارتن  هاتن  خالل  معززا 
بــالــهــداف الــكــبــيــر يــوســف 
العرابي الذي غاب ملدة طويلة 
تعنت  بسبب  املنتخب  عــن 
الفرنسي  الــســابــق  ــدرب  ــ امل

هيرفي رونار.
فاملنتخب  الــعــمــوم،  على 
ــدا ما  ــي ــرف ج ــع ــي ي ــرب ــغ امل
في  يكون  أن  وعليه  ينتظره، 
املوعد، وفي مستوى تطلعات 

الجماهير املغربية.
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إقصائيات كأس إفريقيا لألمم )الكاميرون 2021(
● يجب علينا تصحيح العديد من األخطاء...

طاليب، مدرب الجيش الملكي
التصريحات  من  والتقليل  بصمت،  العمل  عليك  يجب   ●

»الخاوية«!!
● كان بإمكاننا بعثرة أوراق الوداد!!

بن الطالب، المدرب المؤقت التحاد طنجة
● هذا غير خسر برباعية نظيفة، هلل يعطينا وجهك.

● أشعر باإلحباط كلما وجدت نفسي خارج لوائح 
الالعبن السابقن في العديد من املناسبات

الالعب الدولي السابق، خالد رغيب
● ال تستغرب، إذا أسندت األمور لغير أهلها، فانتظر الساعة...

● دق طبول الحرب بن رئيسي الوداد والرجاء
األخبار

● الحرب انتوما اللي تتشعلوها..!!
● فريق الجيش امللكي يعاني ذهنيا!

طاليب، مدرب الجيش الملكي
● ياكما حماق؟ هلل يعفو عليك.

● الدفاع الجديدي يعيد الجيش امللكي إلى أرض الواقع
صحف

● نيت، هذا املدرب طاليب باغي يطير.
● رئيس الوداد يتدخل لتذويب الخالف بن املدرب 

زوران ومساعده الجديد الصحابي.
األخبار
● هاذ املساعد مازال كاع ما بدا وباغي يدير فيها مدرب كبير.

ال بديل لالنت�صار

هذا الخبر

idbihi62@gmail.com
 إعداد: كريم إدبهي

األسبوع الرياضي
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قالوا ونقــــــــــــول

حالل عليك حرام على غريك!

اإحتاران يختار القمي�ص الربتقايل...
االحتاد البي�صاوي ي�صل اإىل النهاية الأول 

مرة يف تاريخه
واملغرب اأول بلد اإفريقي ترخ�ص له »الفيفا« با�صتعمال تقنية »الفار«

إلى عبد الرزاق حمد اهلل

نصف نهاية كأس العرش

ــاد  ــ ــح ــ ــق االت ــ ــري ــ ــر ف ــجـ فـ
البيضاوي مفاجأة من العيار 
من  تمكن  أن  بــعــد  الــثــقــيــل، 
الحسني  الدفاع  فريق  إقصاء 
خالل  لصفر  بهدف  الجديدي 
بامللعب  جمعهما  الذي  اللقاء 
نصف  برسم  بطنجة،  الكبير 

نهاية كأس العرش.
ــحــي املــحــمــدي،  أبـــنـــاء ال
خــاضــوا هــذه املــبــاراة بــدون 
مركب نقص أمام فريق مجرب، 

األنفاس  لصالحهم خالل  اللقاء  من حسم  وتمكنوا 
األخيرة من الشوط اإلضافي الثاني بواسطة ضربة 

جزاء نفذها املهاجم علي عشا بنجاح.
بفضل  محظوظا  كان  البيضاوي  االتحاد  فريق 
ليكون  مــرة،  ألول  استعملت  التي  »الفار«  تقنيات 

املغرب أول بلد إفريقي يستعمل هذه التقنية.
كما كان »الطاس« محظوظا، ألنه وبفضل »الفار«، 
تم طرد العب الدفاع الجديدي شيشان، الذي ارتكب 
خطئا قويا ضد أحد الالعبن، وحصوله على ضربة 
جزاء في الثواني األخيرة، كان أيضا بفضل »الفار«، 

وكذلك الشأن بالنسبة لضربة 
الالعب  سجلها  التي  الجزاء 
عشا ولم يحتسبها الحكم في 

بداية األمر.
ــوم، فــفــريــق  ــمـ ــعـ عــلــى الـ
يستحق  البيضاوي  االتحاد 
جرأته  بفضل  التأهيل  هــذا 
وتماسك العبيه الشباب الذين 
ــد،  واعـ مستقبل  ينتظرهم 
األول  الوزير  يفي  أن  ويبقى 
السابق األستاذ عبد الرحمان 
اليوسفي بوعده، ويحضر ملباراة النهاية، كما وعد 
من  بأنه  علما  له،  زيارتهم  خالل  »الطاس«  مسيري 

املؤسسن لهذا الفريق العريق.
أكادير  حسنية  فريق  تمكن  املنافسة،  نفس  وعن 
هو اآلخر من كسب ورقة التأهيل إلى نهاية الكأس 
التطواني  املغرب  فريق  على  فاز  أن  بعد  الفضية، 

بثالثية نظيفة بامللعب الكبير بمراكش.
للتذكير، فإن مباراة النهاية بن االتحاد البيضاوي 
الجاري  نونبر   18 يوم  ستجرى  أكادير  وحسنية 

باملركب الرياضي بوجدة.

أمني حاريت: الغائب الكبري
 عن هاتني املبارتني

واهلل عيب

إحتاران بجانب مدرب منتخب هولندا كومان

املنتخب املغربي يواجه نظريه املوريتاين

حمداهلل يف نقاش حاد مع فيصل فجرحمداهلل لم يستسغ تعليقات مواطنه أمرابط



ــة  ــي ــاح ــن ال مــــن  جـــديـــد  ال 
الــســيــاســيــة.. حـــزب الــعــدالــة 
عليه  ــوت  ص الـــذي  والتنمية 
بعض املغاربة في إطار معادلة 
االستقرار«،  ظل  في  »التغيير 
ملواصلة  فرصتنا  ــك  و»صــوت
حصد  ــل  ــواصـ يـ اإلصـــــــاح«، 
املــكــاســب واالمــتــيــازات دون 
ملموس،  تغيير  أي  ــداث  إحــ
وحزب التجمع الوطني لألحرار 
الذي يقدم نفسه كبديل محتمل، 
يـــواصـــل الــتــعــبــئــة بــوســائــل 
الــدهــر  عليها  ــل  أكـ تــقــلــيــديــة 
أكبر  تجميع  خال  من  وشرب، 
و»األكباش«  »الدجاج«  من  عدد 
ملرتادين  فــاخــرة  ــم  والئ إلقــامــة 
وزوار قد ال تكون لهم أي عاقة 
وبينما  الــســيــاســي..  بالعمل 
ــزاب  تــتــســع الــهــوة بــن األحــ
تواصل  والشعب،  السياسية 
و»الفيس  »اليوتيوب«  قنوات 
لغضبة  الضخمة  الدعاية  بوك« 
شــعــبــيــة كــبــرى، لــم يــأخــذهــا 
املسؤولون لحد اآلن على محمل 
تنفيذ  استمرار  ظل  في  الجد، 
الصحافة  »إعدام  بنود مشروع 
كيف  يعرف  أحد  الوطنية«، وال 

ستخرج عاقبة األمور؟
»عـــاش الــشــعــب« شــعــار بدأ 
عنه  وتتحدث  الشارع،  يكتسح 
تهمز  وهي  الفضائية،  القنوات 
»عــاش  يغني  الــجــمــهــور  بـــأن 

الــشــعــب« بــدل »عـــاش املــلــك«، 
الخميرة،  على  الخل  ولــزيــادة 
مع  املــواطــنــن  مــايــن  تفاعل 
ثــاثــة شبان  أطــلــقــهــا  أغــنــيــة 
عنوانها  ــيــوتــيــوب«،  »ال عبر 
إلى  فتحولت  الشعب«،  »عاش 
ماعب  مدرجات  جل  في  الزمة 
في  الصيد  ومثل  الــقــدم،  كــرة 
ــتــزامــن مع  ــال ــر، ب ــعــك ــاء ال ــ امل
الدعاية  تمت  األغنية،  انتشار 
واسمه  مغنيها  أحــد  العتقال 
باغات  لتوضح  »الــكــنــاوي«، 
أن  رجعي،  بأثر  الوطني  األمن 
له  عاقة  ال  »الكناوي«  اعتقال 
كتبت  وقد  املــذكــورة،  باألغنية 
))اعتقال  أن  اإلخبارية  املواقع 
شريط  بسبب  جــاء  الــكــنــاوي، 
البث  تقنية  عبر  نشره  فيديو 
سبا  تضمن  سابقا،  املباشر 
وقذفا في أعراض رجال الشرطة 
وزوجاتهن، كما تضمن الشريط 
تــوجــيــه تــهــديــدات بــاالعــتــداء 
خاف  بسبب  أمــن  رجــال  على 
ذاته،  املصدر  معهم((، وحسب 
ــور، هو  ــذك ــإن ))الـــرابـــور امل ف
اعتقل  قد  كان  سابق،  عسكري 
بسبب تورطه في قضايا سرقة، 
بالسجن((  أشهر   7 قضى  كما 
نونبر   1  /24 اليوم  )املصدر: 

.)2019
بغض النظر عن حكاية تحول 
لــلــراب)..(،  مغني  إلــى  جندي 

واحدا  ليس سوى  فـ»الكناوي« 
ــن ثاثة  يــتــكــون م فــريــق  ــن  م
»عاش  أغنية  أطلقوا  أشخاص 
صداها  وصــل  التي  الشعب«، 

إلى اإلعام الدولي الذي تساءل 
األغنية  هذه  انتشار  سبب  عن 
في ظرف قياسي، فعلق بعضهم 
قاسية  نقد  ))رسائل  يلي:  كما 
تلك  كــانــت  للسلطة،  موجهة 
اختارت  ألغنية  الكبرى  التيمة 
عنوانا  الشعب«  »عــاش  الزمــة 
ــة تــكــررت في  لــهــا، وهــي الزمـ
السنوات األخيرة، في مواجهة 
التي كثيرا  امللك«،  »عاش  الزمة 
وحتى  احتفاالت  في  رفعت  ما 
جــزء  يوجهها  مــطــالــب  خــال 
امللكية..  للمؤسسة  الشعب  من 
ظرف  فــي  األغنية  ــجــاوزت  وت
ماين   8.5 حاجز  ــام  أي ستة 
شباب  ثاثة  أداهــا  مشاهدة، 
الكناوي،  بألقاب:  معروفون 
كل  واختار  لكرية،  ولــد  لزعر، 
شق  على  يركز  أن  منهم  واحد 
معن، فـ»لزعر« ركز على معاناة 
عـــدة طــبــقــات اجــتــمــاعــيــة في 
»الفساد«  حجم  وعلى  املغرب 
في الباد، بينما ركز »الكناوي« 
على تجربته الخاصة مع الفقر، 
نقدا  لكرية«  »ولــد  أرســل  فيما 
)املــصــدر:  للسلطة((  صــارمــا 

دوتشه فيلييه األملانية(.
حققته  ــذي  ــ الـ ــتـــســـاح  االكـ
املستهدف  والجمهور  األغنية، 
على  مباشر  أثــر  لــه  كــان  بها، 
الـــقـــدم، حيث  ــرة  مـــدرجـــات كـ
لتعيد  الــجــمــاهــيــر  تلقفتها 

تــرديــدهــا وفـــق الزمـــة »عــاش 
درويش«،  اللي  وعاش  الشعب، 
ففي فاس، غنى آالف املشجعن 
الحرية  مــصــاوي..  »مــصــاوي 
تــابــع جمهور  ثــم  لــلــكــنــاوي«، 
الشعب  »عاش  الفاسي  املغرب 
اللي  ــاش  عـ ــشــعــب..  ال ــاش  عـ
األمــر حصل  ونفس  درويـــش«، 
وتكررت  والــربــاط..  طنجة  في 
ــدن أخـــرى.. أال  الــازمــة فــي م
ــذا أن جــمــهــور كــرة  يــعــنــي هـ
مقدمة  فــي  ــون  ــك ي قــد  الــقــدم 
ثورة؟ ماذا لو انتقل االحتجاج 
العام؟  للشارع  املــدرجــات  من 
األمنية  التعزيزات  أن  األكيد 
يفترض  ما  بقدر  حــا،  ليست 
تواصلية  وسائل  امتاك  األمر 

ناجعة)..(.
 انـــتـــشـــار أغــنــيــة »عـــاش 
الشعب« على مدرجات املاعب، 
النتشار  تكريسا  ســوى  ليس 
حمولتها  لــهــا  ــرى،  أخــ ــة  الزمـ
الجماهير  اعتادت  فقد  أيضا، 
األخيرة،  الفترة  في  تغني  أن 
ظلموني«،  ــادي  ب »فــي  أغنية 
وهي النشيد االحتجاجي الذي 
أطلقه فريق الرجاء البيضاوي، 
بازمة خطيرة تقول: »عايشن 
فــغــمــامــة، طــالــبــن الــســامــة، 
فلوس  مـــوالنـــا..  ــا  ي انــصــرنــا 
للبراني  كليتوها..  كاع  الباد 

عطيتوها..«.

إعداد
سعيد الريحاني

إخبــاري
تحليل

الفراغ ال�شيا�شي خطر على امللكية وال�شعب

بعد »يف بالدي ظلموين«.. اجلماهري 

الريا�شية تغني »عا�ش ال�شعب«

»عاش الشعب« شعار بدأ 
يكتسح الشارع، وتتحدث 
عنه القنوات الفضائية، 

وهي تهمز بأن الجمهور 
يغني »عاش الشعب« بدل 
»عاش الملك«، ولزيادة 

الخل على الخميرة، تفاعل 
ماليين المواطنين مع 

أغنية أطلقها ثالثة شبان 
عبر »اليوتيوب«، عنوانها 
»عاش الشعب«، فتحولت 

إلى الزمة في جل مدرجات 
مالعب كرة القدم، ومثل 
الصيد في الماء العكر، 

بالتزامن مع انتشار األغنية، 
تمت الدعاية العتقال أحد 

مغنيها واسمه »الكناوي«.

الجماهري تغني يف بالدي ظلموني ورجال الشرطة يف حرية)...(
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ــراغ  ــ ــفـ ــ فـــــي ظـــــل الـ
الـــســـيـــاســـي، يـــحـــاول 
اآلن،  حـــتـــى  ــرب  ــ ــغ ــ امل
ــاز مــنــطــقــة مــضــطــربــة،  ــي اجــت
ــزول الــتــامــيــذ إلــى  ــن ــة ب ــداي ب
الريف،  واحتجاجات  الشارع، 
املناجم..  عمال  واحتجاجات 
ــى اإلضــــرابــــات  ــ ــوال إلـ ــ ــ وص
الــقــطــاعــيــة، فــي ظــل تــراجــع 
التي  املتوسطة،  الطبقة  دور 
أقساط  بــأداء  منشلة  أصبحت 
املباشرة  والضرائب  األبــنــاك 
ــة  ــ وغـــيـــر املـــبـــاشـــرة.. والزم
االســتــثــنــاء املــغــربــي تــمــر من 
صعود  كان  فإذا  أيامها،  أحلك 
كيران  بــن  أمــثــال  الشعبويني 
شكل  قد  والــعــمــاري..  وشباط 

الثورة  لــريــاح  مــضــادة  موجة 
لنا،  مشابهة  بلدان  من  القادمة 
اليوم  السياسي  الــفــراغ  فــإن 
يساهم في دعم املوجة الجديدة 
ــحــاول صــنــاعــة حشد  الــتــي ت
كرة  ماعب  من  انطاقا  منظم 

القدم.
ــة الــجــمــهــور املــغــربــي،  حــال
أي وقت  أكثر من  تفرض  باتت 
يحصل  ما  إلى  االنتباه  مضى 
ــة،  ــاضــي ــري ــات ال ــدرجــ ــ فـــي امل

في  »داعــــش«  رايـــة  حمل  بعد 
)املــصــدر:  األخــيــرة  السنوات 
عدد  املغربية/  األحداث  جريدة 
وترديد   ،)2014 يوليوز   14
نشيدها)..(، وبغض النظر عن 
فاملوجة  التخريبية،  ــداث  األح
للجمهور  األولــى  االحتجاجية 
عنها  ــدل  أســ ــي  ــت ال ــي  ــغــرب امل
قــبــل ســنــتــني، جعلت  الــســتــار 
بــعــض اإللـــتـــراس يــتــبــاهــون 
ــدان شهدت  ــل ب ــي  ف بــصــورهــم 
وربما  العربي،  الربيع  موجة 
املشاهد  كــثــيــرون  ينسى  ــن  ل
األســود«  لـ»الخميس  املؤسفة 
لبعض  الــبــيــضــاء  الــــدار  فــي 
الجمهور  عــلــى  املــحــســوبــني 
ميليشيات  استخدمت  ))عندما 
أعمال  في  شيء  كل  القاصرين 
عندما  والتحطيم،  التخريب 
بــالــحــجــارة،  محملني  جـــاؤوا 
سيوفا  تــتــأبــط  وأغــلــبــيــتــهــم 
ومفاتيح،  بــيــضــاء،  وأســلــحــة 
ــي، فــعــاثــوا فــســادا في  ــراغ وب
السلع، وكل ما وجدوه أمامهم، 
وفي غضون دقائق خلق هؤالء 
خسائر تقدر باآلالف(( )جريدة 
ــل  ــري أب  22 ــدد  ــ ع الـــصـــبـــاح/ 

.)2013
ــدة  ــ الـــجـــمـــهـــور لـــيـــس وح
نتيجة  ولـــكـــن  ــســة،  ــجــان ــت م
تسييسه قد تكون كارثية، وربما 
سوى  ليس  اليوم،  يحصل  ما 
السياسيني  ــصــراع  ل نتيجة 

فمن  الــجــمــهــور)..(،  هــذا  على 
التعصب  الجماهير،  ))صفات 
واالستبداد والنزعة للمحافظة، 
ما  عــادة  الجماهير  فإن  لذلك، 
لألفكار  تعصبا  أشـــد  تــكــون 
ضدها  تطرفا  وأشــد  والعقائد 
ــإذا مــا أضــيــف لذلك  ــك، فـ كــذل
ــور الــجــمــهــور  الــتــعــصــب شــع
برأيه  اســتــبــداده  فــإن  بقوته، 
ومــن  تعصبه،  بحجم  يــكــون 
االعتراض  يقبل  أن  الصعوبة 
عليه أو مناقشته، ولعلنا نلحظ 
االجتماعات  فــي  خــاصــة  ــك  ذل
ــلــجــمــاهــيــر.. ومــن  الــعــامــة ل
يظهر  االســتــبــداد  هــذا  عاطفة 
ميلها  وعــدم  للقوة  احترامها 
للطيبة التي تعتبرها شكا من 
)جوستاف  أشكال الضعف..(( 
قــراءة  كشميم،  غــازي  لوبون/ 
ــة  ــوجــي ــكــول ــاب »ســي ــتـ ــي كـ ــ ف
الفرنسي  للمؤرخ  الجماهير« 

وعالم االجتماع(.
ــز األحـــــزاب  ــج ــل ع ــي ظـ ــف ف
الجماهير  تواصل  السياسية، 
غير  بمحركات  نفسها  تأطير 
غير  نتيجة  أجل  من  معروفة، 
الحالي)..(،  الوقت  في  معلنة 
السياسيني  بــعــض  أن  ــم  رغـ
يحلمون  ــوا  ــازالـ مـ ــة  ــارب ــغ امل
كما  ــة،  ــاضـ ــريـ الـ بــتــســيــيــس 
حــصــل مـــؤخـــرا عــنــدمــا ظهر 
عــزيــز أخــنــوش فــي مــدرجــات 
ــش ملــســانــدة  ــ ــراك ــ مــلــعــب م

بهدف  أكــاديــر،  حسنية  فريق 
تماما  مــفــضــوح)..(  انتخابي 
كــمــا حــصــل مــع فــريــق شباب 
إلياس  أيــام  الحسيمي  الريف 
التحالف  كان  حيث  العماري، 
فوزي  وصــول  وراء  السياسي 
ــرئــاســة جــامــعــة كــرة  لــقــجــع ل

القدم)..(.

أي  حق  من  أن  القول  يمكن 
الرياضة  يستغل  أن  سياسي 
ــه؟ لكن،  ــداف أه ــى  إل لــلــوصــول 
السياسيون  هــؤالء  يعرف  هل 
والتي  »الحشود«،  خصائص 
التشجيع  ركــائــز  أحــد  تشكل 
الرياضي؟ ما الذي يضمن عدم 
بني  سياسية  صراعات  نشوب 
خصائص  فـ))من  الجماهير؟ 
السريع  استعدادهم  الحشود، 
ــل ما  ــك ــق ل ــطــل لــلــتــصــديــق امل

كبيرة  بــســرعــة  يــســمــعــونــه! 
ــدود، حــيــث يتم  ــحـ الـ وألبــعــد 
البيانات  معظم  وتصديق  قبول 
واإلشاعات الواردة إلى الحشد! 
والحساسية  السذاجة!  لدرجة 
النظر  وقــصــر  فــيــهــا،  املــبــالــغ 
والــتــبــصــر مــنــقــطــع الــنــظــيــر! 
االستجابة  على  قدرتهم  وعــدم 
للمؤثرات العقلية(( )جوستاف 
»سيكولوجية  كــتــاب  ــوبــون.  ل

الحشد«(.
الــحــســن  أيـــــام  ورحـــــم هلل 
املدرجات  تكن  لم  حيث  الثاني، 
السياسية،  لــلــمــزايــدة  مــجــاال 
فترته  سموا  املحللني  أن  رغــم 
فـ))لم  الرياضة،  مخزنة  بفترة 
في  حــرجــا  ليجد  املــخــزن  يكن 
لغرض  خدمة  تصوراته  فرض 
ــة إشـــراك  ســيــاســي، إلـــى درجـ
ــن الــعــســكــريــني في  الــعــديــد م
الجامعات  من  العديد  تسيير 
الرياضية.. املخزن كان حاضرا 
تمييع  األمـــر  تطلب  لــو  حتى 
ــد الـــريـــاضـــي بــرمــتــه،  ــشــه امل
فموسم 1984 عرف على سبيل 
الساقية  شباب  احتال  املثال، 
الحمراء للصف األول في شطر 
الجنوب ببطولة القسم الثاني.. 
اإلنجاز  هذا  السلطة  واعتبرت 
قابا لتأكيد شرعية املغرب على 
التوازن((  ولتحقيق  صحرائه 
الــيــازغــي،  منصف  )املــصــدر: 

كتاب مخزنة الرياضة(.
ــة  ــخــزن ــم أحــــســــن: م ــ ــه ــ أي
الرياضة، أم تسييس املدرجات، 
الجمهور  تأطير  مهمة  ترك  أم 
الشكل  انتظم  الــيــوم  للفراغ؟ 
أغنيات  شكل  في  االحتجاجي 
دق  في  كلها  تلتقي  احتجاجية، 
ناقوس الخطر.. لكن عدم التقاط 
لــه نتائج  تــكــون  قــد  الــرســائــل 
أغنية  تحركه  لم  فمن  وخيمة، 
إال  يحركه  لن  الشعب«،  »عاش 
شكل احتجاجي أقوى، ووقتها، 

يكون األوان قد فات)..(.

في ظل الفراغ السياسي، 
يحاول المغرب حتى اآلن، 
اجتياز منطقة مضطربة، 
بداية بنزول التالميذ إلى 

الشارع، واحتجاجات الريف، 
واحتجاجات عمال المناجم.. 

وصوال إلى اإلضرابات 
القطاعية، في ظل تراجع 
دور الطبقة المتوسطة، 

التي أصبحت منشلة بأداء 
أقساط األبناك والضرائب 
المباشرة وغير المباشرة.. 
والزمة االستثناء المغربي 
تمر من أحلك أيامها، فإذا 

كان صعود الشعبويين 
أمثال بن كيران وشباط 
والعماري.. قد شكل 

موجة مضادة لرياح الثورة 
القادمة من بلدان مشابهة 
لنا، فإن الفراغ السياسي 
اليوم يساهم في دعم 
الموجة الجديدة التي 

تحاول صناعة حشد منظم 
انطالقا من مالعب 

كرة القدم.

أيهم أحسن: مخزنة 
الرياضة، أم تسييس 

المدرجات، أم ترك مهمة 
تأطير الجمهور للفراغ؟ 

اليوم انتظم الشكل 
االحتجاجي في شكل 

أغنيات احتجاجية، تلتقي 
كلها في دق ناقوس 

الخطر.. لكن عدم التقاط 
الرسائل قد تكون له نتائج 
وخيمة، فمن لم تحركه 

أغنية »عاش الشعب«، لن 
يحركه إال شكل احتجاجي 

أقوى، ووقتها، يكون 
األوان قد فات)..(.

13 تحليل إخباري

من خمزنة �لريا�سة يف عهد �حل�سن �لثاين �إىل »لعب 
�لدر�ري« مع �ل�سيا�سيني

جماهري الرباط وفاس تغني »عاش الشعب« وتتضامن مع »ولد الكرية« و»الكناوي«



املجل�س الأعلى للق�ضاء يفرج عن تنقيالت باجلملة 
ويتجنب طرح �ض�ؤال من اأين لك هذا؟ 

�ض�رة تكذب �ضعارات حماية حق�ق
 ذوي الحتياجات اخلا�ضة 

»«

»األسبوع« تنشر الئحة تنقيالت القضاة بمختلف محاكم المملكة  

»«

م�ؤ�ض�ضة حممد الزرقط�ين للثقافة 
والأبحاث تقدم ال�ضرية اجلهادية 

للملك حممد اخلام�س
تــنــظــم مــؤســســة 
الزرقطوني  محمد 
واألبحاث،  للثقافة 
كتاب  تقدمي  حفل 
ــد اخلـــامـــس  ــم ــح م
الذي أصدرته حول 
اجلهادية  الــســيــرة 
للمغفور  واإلنسانية 

له محمد اخلامس.
هـــــــذا الـــلـــقـــاء 
اإلشعاعي، سينعقد 
بـــفـــضـــاء املــكــتــبــة 
بالرباط  الوطنية 
ــر  ــب ــون ن  20 يـــــوم 
من  ابتداء  اجلــاري، 
اخلامسة  الــســاعــة 

زواال.

جط� يغري اآلياته 
املحا�ضباتية بعد رفع

 دعم الأحزاب
 الرباط. األسبوع

النواب،  بمجلس  الداخلية  وزير  كشف 
بلجنة  وزارته  ميزانية  مناقشة  بمناسبة 
الداخلية، أن الداخلية بالفعل تقوم بمقاربة 
تشاورية مع األحزاب البرملانية وهي اآلن 
لتفعيل  األخيرة  اإلجــراءات  تفعيل  بصدد 
هذه الزيادة التي دعا إليها ملك البالد في 

خطاب افتتاح البرملان لسنة 2018.
الـــوزارة  أن  الداخلية،  وزيــر  وكشف 
املوجه  السنوي  الدعم  من  الرفع  بصدد 
 6 يصل  ــذي  ال السياسية  ــزاب  األحـ إلــى 
ماليير سنتيم سنويا، بهدف دعم قدراتها 
في الخبرات وفي املفكرين وفي التشريع، 
املقرات  كــراء  في  صرفه  اعــتــادت  بعدما 
بمناسبة  األكل  نفقات  وبعض  واملوظفني 
محلية  فولكلورية  حزبية  لقاءات  تنظيم 

وجهوية.
األعــلــى  املــجــلــس  يستعد  ــك،  ــ ذل ــى  إلـ
محاسبته  طريقة  لتنويع  للحسابات 
رصد  بعد  إذ  السياسية،  األحــزاب  ملالية 
الدعم الجديد من الدولة لألحزاب لتدعيم 
قد  التي  والــدراســات  الفكرية  خبرتها 
لتغيير  جطو  مجلس  يستعد  تنجزها، 
بعدما  األحــزاب  ملالية  محاسبته  أسلوب 
فقط،  الفواتير  مــبــرر  على  يعتمد  ــان  ك
املاء  أداء  فاتورات  املقرات،  كراء  فاتورة 
مموني  وفاتورات  واألنترنيت،  والكهرباء 
الحفالت فيما يتعلق ببعض »الزرود«، أما 
اليوم، فاملحاسبة ستكون حول الدراسات 
الفكر الذي أنجزه خبراء األحزاب  وحجم 
التشريعات  حــجــم  وكـــذا  الــســيــاســيــة، 
جودوها،  أو  وضعوها  التي  القانونية 
التي  العمومية  السياسات  حجم  وعلى 

ينجزونها.
الجدير بالذكر، أن دعم وزارة الداخلية 
ثالثة  إلــى  ينقسم  السياسية  لــألحــزاب 
االنتخابية  الحملة  بمناسبة  دعم  أقسام: 
الجماعية،  أو  التشريعية  لالنتخابات 
الوطنية  املؤتمرات  انعقاد  بمناسبة  دعم 
سنوي  ثالث  ودعــم  لألحزاب، 
لتدبير شؤونها،  يخصص 
البالد  ملك  يتدخل  أن  قبل 
ــن الــداخــلــيــة  ويــطــالــب م
الـــرفـــع مـــن هـــذا األخــيــر 
األحزاب  قدرات  لتعزيز 
فهل  كذلك،  الفكرية 
ــال تــخــصــص  ــ ــع ــ ف
الدعم  هذا  األحزاب 
للفكر، أم أنها تلهفه 
لـــه عن  ــث  ــح ــب وت
فـــاتـــورات خــبــراء 
مثل  الطلب  تحت 

فواتير املمونني؟

من »الحصيرة« 
و»النوالة« إلى وزير دولة 

الرميد يخطب يف 
اإخ�انه: »من اأنتم؟«

 الرباط. األسبوع
العدالة  حــزب  مــن  مطلع  جــد  مــصــدر  ــال  ق
في  القيادي  الرميد،  مصطفى  أن  والتنمية، 
حقوق  في  الدولة  ــر  ووزي والتنمية  العدالة 
اإلنسان، غاضب جدا من أنصار حزبه بسبب 

انتقادهم للوضع الحقوقي ببالدنا.
لقاء  الرميد، وفي  أن  ذاته،  وأوضح املصدر 
انتقدوا  الذين  حزبه  ببرملانيي  مؤخرا  جمعه 
املــتــردي بسبب  الــحــقــوقــي  ــوضــع  ال بــشــدة 
الريف  معتقلي  وتعذيب  املتظاهرين  تعنيف 
رفاقه  هاجم  الصحفيني،  اعتقال  واستمرار 
شديدة:  بنبرة  لهم  وقــال  بقوة،  الحزب  في 
متقدم  جــد  املــغــرب  فــي  الحقوقي  ــوضــع  »ال
مع  مقارنة  وكذلك  املاضية،  للسنوات  بالنظر 
بلغة  إياهم  مخاطبا  أخــرى«،  دول  في  يقع  ما 
»من  وقال:  نهرهم  حيث  القذافي  بلغة  شبيهة 
بالقول:  يستطرد  أن  قبل  أنــتــم؟«  مــن  أنــتــم، 
إلى  وصلتم  الفقراء  من  الشعب  أبناء  »أنتم 
مصير  في  اليوم  وتقررون  بسهولة  البرملان 
دولة  في  موجود  هــذا  هل  والشعب،  الدولة 
أخرى وتقولون أن الديمقراطية غائبة في هذه 

البالد؟«.
خاطب  السياق،  نفس  وفــي 
بالقول:  حزبه  أعضاء  الرميد 
»املـــغـــرب تــغــيــر كــثــيــرا على 
ــوق اإلنــســان،  مــســتــوى حــق
أمامكم  الذي  هذا  أن  والدليل 
ــة عــلــى  ــ ــوال ــ ــي ن ــ ــد ف ــ ولـ
وضعية  في  الحصير، 
من  يعني  فقيرة،  جد 
األشد  الفقراء  أبناء 
ــرا، والــيــوم أنــا  ــق ف
هذا  هل  دولة،  وزير 
األمــــر مـــوجـــود في 
دولة أخرى؟ اتقوا هلل في 
عليها«  وحافظوا  بالدكم 
عن  نقال  املــصــدر  يقول 

الوزير الرميد. الرميد

جطو

التامك يرعى 50 متهما بالإرهاب يرغب�ن 

يف املراجعة ويعلن حتقيق الكتفاء الذاتي من اخلبز 
 الرباط. األسبوع

باملغرب،  للسجون  الــعــام  املــنــدوب  كشف 
صالح التامك، عن تأمني صناعة الخبز محليا 
أنفسهم،  السجناء  بواسطة  16 سجنا،  داخل 
بعدما توفرت لهم مختلف وسائل عجن وطهي 

الخبز بهذه السجون.
فقد  السجنية،  الساكنة  مستوى  وعلى 
ارتفاع عدد ساكنة  السجون  مندوب  كشف 
منتصف  حــدود  حتى  باملغرب  السجون 
ألف   86 الـ  يقرب  ما  إلى  الجارية  السنة 
تاريخ  فــي  سابقة  فــي  وسجينة  سجني 
أنها معرضة  والكارثة  ببالدنا،  االعتقاالت 

أن  مــؤكــدا  الفــتــة،  بسرعة  للتزايد 
املسجونني  مــن  الــذكــور  نسبة 
تصل حوالي 97 باملائة، بينما 

حوالي 3 باملائة هن نساء.

كشف  فقد  بالسكن،  يتعلق  ملا  وبالنسبة 
مندوب السجناء عن طموحه بعد بناء العديد 
3 أمتار  من السجون الجديدة، لبلوغ مساحة 
لكل سجني، مؤكدا في الوقت نفسه الخصاص 
الكبير في املجال الصحي، إذ أنه يوجد طبيب 
883 سجينا وطبيب أسنان  لكل  واحد 

واحد لكل 1180 سجينا.
وفيما يرتبط بمراجعة املتطرفني 
ــامــج  ــرن ــم مـــن خــــالل ب ــارهـ ــكـ ألفـ
أن  التامك  قــال  فقد  »مصالحة«، 
يعبر  من  وجــه  في  مفتوح  الباب 
املراجعة  فــي  رغبته  عــن  صــراحــة 
واملصالحة، والعملية تهم هذه السنة 
حوالي 50 متطرفا و10 نساء 
في  وقعن  مراهقات  شابات 

فخ اإلرهاب عبر األنترنيت.

86 ألف سجين في المغرب

التامك
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 الرباط. األسبوع
للسلطة  األعــلــى  املجلس  تجنب 
»من  سؤال  في  الخوض  القضائية، 
اجتماعاته  آخــر  في  ــذا؟«  ه لك  أيــن 
التي تمخض عنها اإلعالن عن أكبر 
تعيني  منذ  للقضاة  تنقيل  عملية 
الرئيس الجديد مصطفى فارس)..(، 

الحركية  رغم أن أول املنتشني بهذه 
كانوا هم بعض املنعشني العقاريني، 
الذين احتفوا إعالميا بإبعاد مسؤول 
الترابي  النفوذ  ــرة  دائ عن  قضائي 
لدائرة الصخيرات تمارة، وهي نفس 
مسؤول  فيها  اشتهر  التي  الدائرة 
في  زفاف  حفل  أكبر  بإقامة  قضائي 

املؤتمرات  قصر  احتضنه  التاريخ 
بالصخيرات)..(.

لبعض  العقابي  الــطــابــع  ورغـــم 
التنقيالت  بعض  فــإن  التنقيالت، 
الرباط  مــدن  شملت  التي  األخـــرى 
والدار البيضاء وخريبكة وورزازات 
وفاس  وبن جرير  ومراكش،  وآسفي 

والخميسات  والــســمــارة  ــارة  ــم وت
فرصة  شكلت  ووجــدة..  والحسيمة 
درجــة  ــى  إل الــقــضــاة  بعض  لترقي 
»األسبوع«  تنشر  يلي  وفيما  أعلى، 
يناير  دورة  حسب  التنقيالت  الئحة 
للسلطة  األعــلــى  للمجلس   2019

القضائية)..(:

بداية  التقطت  الصورة 
األســبــوع الـــجـــاري، في 
فيها  ويــظــهــر  ــاط،  ــربـ الـ
ــرأة  ــ ــد ســـحـــل امـ ــه ــش م
معاقة من طرف مسؤولي 
ــواي، ألنـــهـــا ال  ــ ــرام ــ ــت ــ ال
وقد  تذكرة..  على  تتوفر 
يــتــكــرر نــفــس املــشــهــد 
الجديدة  الــحــافــالت  فــي 
للنقل  اعتمادها  تم  التي 
السلطات  ألن  الحضري، 
تمنع  الــعــاصــمــة،  ــي  فـ
ذوي  األشـــخـــاص  ــل  ــق ن
ــيــاجــات الــخــاصــة  االحــت
ملقتضيات  خالفا  مجانا، 
ــق  ــي ــواث ــة وامل ــي اإلنــســان

الدولية)..(.



ــم نــجــد أفــضــل مــن الــصــورة  ل
لشاحنة  وهــي  رفقته  املنشورة 
مما  به  لها  طاقة  ال  بما  محملة 
راكبيها  ويعرض  سيرها  يعرقل 
أخطار  إلــى  حولها  من  والــنــاس 
العاصمة  هــي  هــكــذا  مـــؤكـــدة.. 
كلم2   100 حــوالــي  بــمــســاحــة 
ألف نسمة   500 بتقريبا  وساكنة 
بحوالي  وغرف  مجالس  تقودها 
300 »سائق« ينتمون إلى هيئات 
سياسية، وهذا الكم من املسيرين 
وحجب  القيادة  عرقل  الــذي  هو 
عنها الرؤية لالهتداء إلى الطريق 

الصحيح.
فــعــنــدنــا تــخــمــة وفــائــض من 
النواب يكلفوننا مصاريف باهظة 
ويكبدوننا مداخيل هزيلة، وتقريبا 
ــدون مـــردوديـــة مــفــيــدة، وهــذه  بـ
بالتأكيد  هي  والغرف،  املجالس 
عن  املسؤولة  الــربــاط«  »حكومة 
التي  للسكان،  اليومية  الحياة 
تعتمد، كما تعلمون، على ضرائب 
ــس عــلــى أعــضــاء  ــي ســكــانــهــا ول
لها  وفرت  التي  املحلية  الحكومة 
الحاكمة  وهي  الرفاهية  سبل  كل 
لها  ــؤدون  يـ املحكومني  وتــركــت 
من  أكثر  بل  والرسوم،  الضرائب 
هذا، كل أعضائها مجندون لفضح 

الغسيل  ونشر  البعض  بعضهم 
املقاهي  فــي  بالكم«  »على  ــذي  ال
والصحفية،  اإللكترونية  واملواقع 
كل  بأن  »يجهلون«  دون شك  وهم 

ــدورات  ال خــارج  عنهم  يصدر  ما 
في  تسجيله  ــدم  وعـ القانونية 
جداول أعمالها، هو مجرد »لغو«.

فالحكومة املركزية بحوالي 20 

عضوا و»حكومة الرباط املحلية« 
يحكمون  عضو   300 بــحــوالــي 
مجالس وغرف مهنية ويتمتعون 
ــوال الـــســـكـــان والــتــجــار  ــ ــأم ــ ب
والصناع والخدماتيني والصناع 
التقليديني ويمضون أوقاتهم في 
املركزية  اللغو.. فحتى الحكومة  
وتقرير  أعــمــال  بــجــدول  مقيدة 
يوضح ما تداولت فيه وما قررته 
على  املــواضــيــع  كــانــت  كيفما  
األحيان  بعض  وفــي  تواضعها 
انضباط  املهم هو  على شرودها، 
لبيان  املركزية  الحكومة  أعضاء 
نعتقد  وال  بــاســمــهــم،  الــنــاطــق 
سيقع  كــان  االنضباط  هــذا  بــأن 
كما  عضو   300 عددهم  كــان  لو 
املحلية«،  الــربــاط  »حكومة  فــي 
أعضاء  عدد  تقليص  وجب  لذلك 
ومراجعة  تغيير  بعد  الجماعة 
وحذف  مقاطعة  كل  أعضاء  عدد 
مجالس العمالة وإعادة النظر في 

تزكية الغرف.
من  الحشد  فهذا  وبصراحة، 
لترضية  الواقع  في  هو  النواب 
لنهضة  ولــيــس  فــقــط  األحــــزاب 
آخــر  تفسير  وأي  الــعــاصــمــة، 
التنب  مــن  الــشــاحــنــة  لــحــمــولــة 

)الصورة( لسنا مسؤولني عنه.

العدد:   1049الخميس  14 نونبر 2019

قرار  على  سنة   20 مرور  بمناسبة   ❐
الذي   1999 نونبر   5 بتاريخ  اليونسكو 
العربية،  للثقافة  عاصمة  الــربــاط  تــوج 
أجمل  قمة  إلــى  امللكي  املــشــروع  رفعها 
أن  املنتظر  ومن  اإلفريقية،  املدن  وأنظف 
تتصدر الصفوف األولى للعواصم العاملية 
الكبير  املــســرح  أوراش  استكمال  بعد 
باملرافق  االصطناعية  والجزيرة  والبرج 
وقصر  والسكنية  والثقافية  التجارية 
املؤتمرات واملراكز االستشفائية الجديدة 

ونقل »التليفريك«.
  

❐ نستغرب لإلهمال الكبير الذي لحق ببناية 
وتأسست  املحيط،  بحي  املقفلة  املحيط  ثانوية 
لبنايات  امتداد  وأنها  خصوصا   1954 سنة 
التجهيز، في حني تمت أشغال  مجاورة ملديرية 
صيانة ثانوية الحسن الثاني التي فتحت أبوابها 
السنة  خالل  عملها  وستستأنف   1924 سنة 
التوحيد،  ثانوية،  أقدم  بينما  املقبلة،  الدراسية 
وشيدت سنة 1914 ال تزال مقفلة، و»زميلتها« 
سنة  ــرى  األخـ هــي  وبنيت  لالعائشة  ثانوية 
1914، فتتطلب صيانتها والحفاظ على بنايتها 

التي بدأت مع األسف تتدهور.

من  صوتية  تسجيالت  حاليا  تدور   ❐
تعويضات  ال  )الــذيــن  املنتخبني  بعض 
التعويضات  ريــع  فيها  يفضحون  لهم( 
 10 حوالي  توفر  مناصب  عن  لـ»كبارهم« 
القوانني  بها  تسمح  الشهر  في  ماليني 
األحـــزاب  فصلتها  ــتــي  ال االنــتــخــابــيــة 
القوانني  هذه  أن  املعلوم  ومن  لقيادييها، 
عن  وتمنعه  التعويضات  بتراكم  تسمح 
من  التعويضات  تلك  تعفى  كما  األجــور، 
االقتطاعات الضريبية و»تسلخ« بها أجور 
ومعاشات املتقاعدين. املطلوب هو تسمية 
املعاشات  أو  باألجور  التعويضات  تلك 

لجعل حد للريع املضمون قانونيا. 

❐ نتذكر الدبلوماسي والسفير محمد رشاد 
من  وهو  بخير(  يذكره  )هلل  الرباطي  بوهالل 
عائلة بوهالل الرباطية املنحدرة من منطقة أوالد 
 3 منها  وتفرعت  الشماعية،  ضواحي  بوهالل 
فروع استقرت في كل من وزان وفاس وتافياللت 

والصويرة وتطوان والرباط. 

الحكومة المركزية بحوالي 20 عضوا

اإفال�س »التجهيز احلكومي« 
بعد »احت�ضار الرتقيع اجلماعي«

و»احلكومة املحلية« للعا�ضمة بحوايل 300 ع�ضو جلهم من »املكررين« 

عودة »ال ديكاب« إلى الخدمة؟

15 الرباط يا حسرة

القوانني  كل  لـ»تلقيح«  بداية   2020 سنة  تكون  قد 
املتعلقة باالنتخابات والجماعات ضد فيروسات الريع 
السياسية،  الجمعيات  ودكتاتورية  والقمع  واالحتكار 
يمثله  من  يختار  كي  للشعب  الحرية  بــاب  إلفساح 
االنتماء  »فيتو«  فــرض  دون  ــراه  وق بمدنه  ويسيره 
إلزامية  مع  االستحقاقات  في  للترشح  الحزبي كشرط 
بني  القرب  تعزيز  يضمن  بما  الترشيح  هــذا  تقنني 
املرشح  تام النتماء  الناخب واملنتخب، وذلك باحترام 
املزمع  االنتخابية  الدائرة  في  العائلي  القار  بالسكن 
املقاطعة  نفس  في  أي  سكانها،  حقوق  عن  الــدفــاع 
بدال من مهزلة مرشح ساكن  الرباط(،  )حسب تقسيم 
في السويسي ويقفز إلى دوار أو حي مهمش ال عالقة 
تربطه به إال »رابطة الحزب« التي أبانت عن استغالل 
أصوات  في  الطمع  وربما  السكان،  وفقر  لثقة  بشع 
للكراء  وليست  لسكانها  فاملقاطعة  لذلك،  املصوتني، 
لغيرهم من املهنيني الذين مكانهم الطبيعي في الغرف 

املهنية.
العاصمة  في  هنا  واملقاطعات  الجماعة  وستبقى 
والعقم  والــفــوضــى  االنتخابي  الــبــؤس  فــي  غــارقــة 
االقتراحي والتقهقر في كل املجاالت، ما دامت القوانني 
الشعب  ومــادام  لوحدها،  األحــزاب  وتنفيذ  صنع  من 
من  املائة  في  بواحد  فقط  يستأنس  »مالحظ«  مجرد 

أصواته املعبر عنها.
أدنى  أو  قوسني  قاب  كنا  فقد  عليكم،  يخفى  ال  كما 
من السقوط في حماية جديدة »حماية األحزاب«، وبعد 
الشعب  على  أنها وصية  تعتقد  كانت  ما  أن تجاوزت 
الحكم  على  كليا  لالستيالء  وخططت  طمعت  بشأنه، 
خلودها  لتضمن  »ديمقراطيتها«،  حسب  شريك  بدون 

على الكراسي، كما استأنست بذلك داخل هياكلها.
وها نحن في العاصمة »يا حسرة« بمجالس وغرف 
أصبحت بوجوه دائمة تسوق الكالم واألوهام وترعى 
الناس  مصالح أعضائها، وفي أحسن األحوال، تفرج 
لبعض  شخصية  أشرطة  بث  أو  دوراتــهــا  خــالل  من 
املضبوط  غير  الجماعي  العمل  مهزلة  في  أعضائها، 
مجرد  جعله  مما  األهــداف،  ومحددة  صارمة  بقوانني 
اململكة  شغب وفوضى وارتجال ال تستحقهم عاصمة 
والثقافة واألنوار والتنوير والتراث اإلنساني والكفاح 

الوطني.
األفكار،  عقم  يطبعها  من جلسات  ومللنا  تعبنا  لقد 
بـ»العاللي«،  والريع  الفئران  ميزانيات  من  وخجلنا 
ومن األسبقية ألجور وتعويضات وامتيازات املنتخبني 
منصفة  جــديــدة  بقوانني  فارحمونا  وموظفيهم.. 
بالعاصمة  ومهتمة  للمفسدين  ــة  ورادعـ للناخبني 
ونهضتها واستثمارها وتحفيزاتها الحيوية، ارحمونا 
عن  السياسة  بفصل  لالنتهازيني  حدا  تجعل  بقوانني 

العمل الجماعي كما كانت سنة 1992. 

 بقلم: بوشعيب اإلدريسي

محمد  األســتــاذ  واملـــؤرخ  ــب  األدي من  شهادة 
الندوة  أعمال  عرض  سياق  في  جاءت  احميدة، 
تكريما   1999 فــبــرايــر   20 بــتــاريــخ  العلمية 
رحمه هلل،  الجراري   عبد هلل  املجاهد  للوطني 
ومدونة في كتاب: »الوطني املجاهد العالمة عبد 
ومما  متعددة«،  وطنية  واجهات  الجراري:  هلل 
جاء في شهادة األستاذ احميدة وهو يتطرق إلى 
التاريخ  »دروس  كتاب  ))جاء  الراحل:  كتابات 
في  كتبت  وقــد  أجـــزاء...  خمسة  في  املغربي« 
ظروف سياسية صعبة، هي فترة الحماية، حيث 
كانت السلطات االستعمارية تحارب كل ما يمكن 
االعتزاز  ويــزرع  الوطن  إلى  االنتماء  يعمق  أن 
وتشبثنا  أصالتنا  عراقة  على  ويحافظ  بالهوية 
بديننا اإلسالمي، وقد طبع الجزء األول من هذا 
بعد خمس سنوات من  أي   ،1935 الكتاب سنة 
صدور الظهير البربري، وطبع آخر سنة 1946، 
في  االستقالل  وثيقة  تقديم  من  سنتني  بعد  أي 
29 يناير  الرباط يوم  1944 وأحداث  11 يناير 

1944(( انتهى.
شهادة قيمة ليطلع عليها شباب اليوم ويعلم 
وكفاح  بنضال  تحققا  والحرية  االستقالل  بأن 
أبناء الرباط من علماء وتجار وفالحني ومدرسني 
أجدادهم  ذكرى تضحيات  تحل  عندما  وغيرهم، 

بقيادة العرش لنهنأ اليوم بالحرية.

تقرر حذف مرفق التجهيز من الوزارة التي 
كانت مكلفة به وأصبح مستقال بإدارته مكلفا 
في  كان  كما  العمومية  اإلدارات  كل  بتموين 
أواخر الستينات تحت اسم »املديرية العامة 
لتجهيز اإلدارات العمومية«، وكان مقرها في 
ساحة موالي الحسن ويديرها املرحوم أحمد 
بندراعو  الرحمان  عبد  ويساعده  هلل  بنعبد 
مختصرا  اسمها  وكــان  بخير(،  يذكره  )هلل 
بالفرنسية في »ال ديكاب«، وعودة هذا املرفق 
قبل،  من  كانت  كما  عامة  مديرية  إلى  املهم 
ــوزارات في  الـ لـــ»إفــالس« تجربة  بــدون شك 
التكفل بتجهيزاتها، وذلك لعدة أسباب منها 
املرصودة  املهمة  املبالغ  بني  الكبير  الفرق 

للمشاريع وبني ما يتحقق منها.
تداركه  تــم  قــد  »اإلفـــالس«  هــذا  كــان  وإذا 
ــعــودة إلـــى نــظــام ســابــق أكــثــر نجاعة  بــال
وشفافية ولو أن مرحلة الستينات ليست هي 
مرحلة 2020، فإن تجهيز الجماعات الترابية 
في مرحلة احتضار، وبكل استعجال، ينبغي 

بإحداث  وإنعاشه  التام  الهالك  من  إنقاذه 
غرار  على  الجماعي  للتجهيز  عامة  مديرية 

املديرية العامة للقرض الجماعي.
ــدور مــن تــالعــبــات في  ــ إن مــا يــجــري وي
الصفقات التي حددتها تقارير رسمية وزكتها 
وأشارت  األلسن  وتناولتها  قضائية  أحكام 
سواء  الرباط،  في  هنا  حتى  األصابع  إليها 
في البناء أو التبليط أو التجهيز أو الصيانة، 
هذه  في  املجالس  لتصرف  حد  جعل  يفرض 
الركبان،  بذكرها  صــارت  التي  التجهيزات 
وإسنادها إلى مديرية عامة لتجهيز الجماعات 
ملا في ذلك من مصلحة مؤكدة لترشيد مالية 

التجهيزات وحمايتها من التجاوزات.
على  فكونوا  املــبــادرة،  هــذه  أحدثت  وإذا 
الحاليني  املنتخبني  نصف  من  أكثر  بأن  ثقة 
إذا  أما  املقبلة،  االنتخابات  يترشحوا في  لن 
الربع،  إلى  العدد  فسيهبط  القوانني،  تغيرت 
وباملقابل ستعود الثقة إلى 40 مليون مغربي 

في جدوى االنتخابات لخدمة الشعب.

أرشيف الرباط

شهادات من الرواد

حديث العاصمة

يف عدد سابق )واعتذرنا عن ذلك( وقع 
نشر موضوع يتعلق باملرحوم فريد بلغازي 
وصححناه  بلغازي  محمد  املرحوم  بصورة 
من  ندرجه  يلي،  وفيما  املوالي،  العدد  يف 
بلغازي،  فريد  الفقيد  صــورة  مع  جديد 
فصل  بداية  البقاء  دار  إلى  غادرنا  الــذي 
الربيع املاضي، وكان رحمه اهلل من الكفاءات 
واملالية  واالقتصاد  اإلدارة  علوم  يف  العليا 
والقانون بثالث لغات )العربية والفرنسية 
واإلجنليزية(، وترأس مصالح مهمة يف أكبر 
أو  بلغازي  وعائلته  اململكة،  يف  وطني  بنك 
بن غازي، اتفق املؤرخون على أنها من أصل 
زاوية  ولها  سجلماسة  من  جذورها  واحد، 
 33 حوالي  شيدوها  »تابوبكرت«  جلدهم 
هجرية ثم هاجروا إلى مكناس وفاس وسال 
ثم الرباط، وخلدوا مرورهم ببناء زوايا يف 
أكبر متحف  كل مدينة، كما أسسوا حاليا 
يف إفريقيا بني بوقنادل والقنيطرة يحمل 

اسم »دار بلغازي«.
فسيح  وأسكنهما  الفقيدين  اهلل  رحــم 
جناته. )انظر عدد 19 شتنبر 2019 وعدد 

3 أكتوبر 2019(. 

ف�ضل ال�ضيا�ضة 
عن العمل 

اجلماعي

أسرار العاصمة



»بــاب  ــحــدودي  ال املعبر  تــحــول 
إلى  الجارية،  السنة  طيلة  سبتة« 
وأعــضــاء  لــرئــيــس  مفضلة  قبلة 
الليبرالي  املحافظ  الشعبي  الحزب 
ــوم هـــؤالء  ــق اإلســـبـــانـــي، حــيــث ي
واألخــرى  الفينة  بني  السياسيون 
وكذلك  للمعبر  رسمية  ــارات  ــزي ب
وسبتة  املغرب  بني  العازل  للجدار 

املحتلة.
بها  قـــام  ــتــي  ال الـــزيـــارة  فبعد 
الشعبي،  لــلــحــزب  ــام  ــع ال األمـــني 
زيارة  هناك  كانت  أسبوعني،  قبل 
املاضي،  األسبوع  بها  قامت  أخرى 
املحامية ووزيرة الصحة والخدمات 
 2016 من  واملــســاواة  االجتماعية 
بالحكومة  أطيح  حني   2018 إلــى 
التي كان يترأسها الحزب الشعبي، 
البرملان  في  عضوة  اآلن  وتشتغل 
مونتسيرات،  دولوريس  األوروبي، 
رفقة  الحدودي  املعبر  زارت  التي 
بلدية  وأعضاء  لها  املرافق  الوفد 
نفس  مجلسها  يترأس  التي  سبتة 

الحزب الذي تنتمي إليه.

انتخابية  فــتــرة  كــل  فــي  ــه  وألنـ
إلى  سبتة«  »باب  يتحول  بإسبانيا 
السياسيون  يقصده  مقدس  بيت 
الحزب  فشل  مــا  وبــعــد  ــان،  اإلســب
الحكومة،  تشكيل  في  االشتراكي 
دعــا املــلــك اإلســبــانــي إلــى إعــادة 
معظم  بــمــشــاركــة  االنــتــخــابــات 
األحزاب السياسية، فاختار الحزب 
هذا  عــادتــه،  هــي  وكــمــا  الشعبي، 

يعرفه  ملا  نظرا  الــحــدودي،  املعبر 
انطالق  أجــل  من  مشاكل)..(،  من 
دفع  ما  وهــذا  االنتخابية،  حملته 
املعبر  تــزور  ألن  السابقة  الوزيرة 
الذي وجدته مغلقا في وجه عمليات 
أمــل  بخيبة  لــتــصــاب  الــتــهــريــب، 
الشعارات  من  وابــال  تلقت  بعدما 
ــاب  ــح ــات مـــن أص ــاجـ ــجـ ــتـ واالحـ
املحالت التجارية املتواجدة بمعبر 

جميع  أغلقت  الذين   ،»2 »طراخال 
األبواب في وجوههم بعد الوقفات 
أمام  بها  قاموا  التي  االحتجاجية 
املحلية  مدريد  مندوبة حكومة  مقر 
للحزب  واملنتمية  املحتلة،  بسبتة 
رأس  على  اليــزال  الذي  االشتراكي 
فيما  بإسبانيا،  الوطنية  الحكومة 
االشتراكي،  الداخلية  وزير  اختار 
لــزيــارة  نونبر،   7 الخميس  ــوم  ي
األخير  اليوم  وهو  املذكور،  املعبر 

لحمالتهم االنتخابية.
ــدور بني  ــذي يـ ــؤال الـ ــس لــكــن ال
ــن الــشــمــالــيــني، هــو ما  الــعــديــد م
والسياسيني،  السلطة  رجــال  دور 
تذكر  زيــارة  بأي  يقوموا  لم  الذين 
ملجإ  إلى  تحول  الذي  املعبر،  لهذا 
للسماسرة وأباطرة التهريب الذين 
الجمارك  أعـــوان  حياة  يعرضون 
الــذي  االعــتــداء  آخــرهــا  لألخطار، 
يشتغل  جمركي  عــون  لــه  تعرض 
سبتة  من  السيارات  عبور  بنقطة 
للسلع  املغرب من طرف مهرب  إلى 

عند نقطة تفتيش السيارات؟

 شجيع محمد
اإلنعاش  غرف  دور  ينكر  أحد  ال 
املستشفيات،  كــل  فــي  والــجــراحــة 
فبدون هاتني املصلحتني يبقى دور 
بذلك  ويبقى  مبتورا،  املستشفى 
مجرد حبر على ورق ومجرد بناية 
ووجوده مثل عدمه، وبالتالي، تبقى 
وكأنه  املحك  على  املــريــض  حياة 
بإحدى  الــحــرب  ســاحــة  فــي  سقط 
هذه  أن  ــمــا  ورب الــتــوتــر،  مناطق 
األخيرة لم تتواجد بها مستشفيات 
بحالة  الــحــالــة  هــاتــه  ربـــط  يمكن 
محطمة  املستشفيات  حيث  الحرب 
لكن  ــاألرض،  بـ مدكوكة  واملـــدراس 
كإقليم  بالحياة  تنعم  منطقة  في 
مقبول  غير  شــيء  فهذا  خنيفرة، 
هاته  مثل  تواجد  عدم  وأن  بتاتا، 
يعد  املحلي  باملستشفى  الــغــرف 
من  متعمدا  وأمرا  وإهماال  تقصيرا 
طرف الوزارة املعنية وكذا مندوبية 
الصحة، التي تحول دورها إلى دور 
السلطات  إلى  إضافة  فقط،  نقابي 
املحلية في شخص عامل اإلقليم وما 
له من تمثيلية ودور مهم في العمالة 
الشأن  تدبير  في  برمتها  واملنطقة 
املحلي وتدخله واجب وطني، كون 
قطاع الصحة يلعب دورا في حياة 

املواطن وفي التنمية بصفة عامة.
التأكيد  يجب  املنطلق،  هذا  من 
على أن املستشفى املحلي بمريرت 
يبقى مجرد بناية وجدران متراصة 
ــاش  ــع ــرف اإلن ــاب غـ ــي فـــي ظـــل غ
ومصلحة  ــر  واألطـ والتجهيزات 
أعطيت  التي  والتخدير،  الجراحة 
حبرا  وبقيت  انطالقتها  أشغال 
على ورق ودخلت في طي الكتمان 
تبقى  وهــكــذا  يبعثون،  يــوم  إلــى 
املشاريع التي تهم املدينة موقوفة 
أينما  حيث  مبرر،  بــدون  التنفيذ 

وليت وجهك قبلة املستشفى، تجد 
يفي  مــن  وال  مــتــدربــني  ممرضني 
ممنهج  األمــر  أن  ربما  بالغرض، 
ــح املــســؤولــة  ــصــال مـــن طـــرف امل
بوزارة الصحة، بعدما عم الصمت 
ومسؤولي  برملانيي  أفواه  املطبق 
ومنتخبي املنطقة، الذين لم يسبق 
ــو نصف  ول بــطــرح  ــادرة  ــب امل لهم 
املزري،  الصحة  واقع  حول  سؤال 
فبرملانيو اإلقليم، يبحثون فقط عن 
تقاعد سمني وإعفاءات وامتيازات، 
املسؤولية  من  الكبير  الجزء  لكن 

ضرب  الــذيــن  الغافلون  يتحمله 
الجهل أطنابهم وغاب عنهم الوعي 
ويصوتون على من ليس أهال للثقة 
الطالح،  من  الصالح  يعرفون  وال 
الزلنا  التي  الضريبة  هــي  وهــذه 

نؤدي ثمنها غاليا.
إن املتتبع للشأن املحلي بمدينة 
خنيفرة،  إلقليم  التابعة  مــريــرت 
املشاريع  جــل  أن  جليا  لــه  يظهر 
التنموية تعتريها األزمات القلبية، 
من  لــه  مــا  ورغـــم  الصحة  فقطاع 
تكتب  ملا  فإنك  باملنطقة،  أولــويــة 
عن  تكتب  فكأنك  القطاع  هذا  عن 
دولة فلسطني، وما ال يعلمه هؤالء 
املحلي  املستشفى  أن  املسؤولون، 
املدينة  لساكنة  قبلة  يعد  بمريرت 
الترابية  الجماعة  ساكنة  وأيضا 
الترابية  والجماعة  الربيع  ألم 
الحمام، والذين ال يعرفهم أحد إال 
أما عن  انتخابي،  كل موسم  خالل 
القروية،  املناطق  من  املرضى  نقل 
بالطرق  أشبه  طرق  في  ذلك  فيتم 
التنمية  من  نحن  فأين  البدائية.. 
في  نعيش  فعال  وهل  والعصرنة؟ 
في  نعيش  أننا  أم   ،2019 سنة 
يوم  إلى  واملوت  الحياة  بني  برزخ 

البعث؟
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ما يجري  ويدور يف المدن

بناء م�شت�شفى حملي يف اإقليم خنيفرة على الورق فقط

إعداد: زهير البوحاطي

عيـن على الشمال

مختصرات شمالية
التي عرفها  ■ بعد العديد من الحوادث 
من  املحتلة،  سبتة«  »باب  الحدودي  املعبر 
وفيات في صفوف حاملي السلع، وتعرض 
بعض  يد  على  لالعتداء  املهربني  بعض 
تصاعدت  وبــعــدمــا  باملعبر،  املــســؤولــني 
أصوات املواطنني املطالبني بلجن للمراقبة 
للجمارك  العامة  اإلدارة  بادرت  والتفتيش، 
وجهت  الذي  بالصرف  اآلمر  إعفاء  وقررت 
له العديد من االنتقادات بسبب العشوائية 
التي كان يسير بها املعبر، وتم نقله صباح 
ميناء  إلى  الجاري  نونبر   5 الثالثاء  يوم 
جهة  والــي  بعده  ليحل  الصغير،  القصر 
الفنيدق  املضيق  إقليم  عامل  رفقة  طنجة 

باملعبر في زيارة ميدانية.

■ أصــبــح الــغــيــاب املــتــكــرر ألطـــر وأطــبــاء 
املستشفى اإلقليمي سانية الرمل بتطوان، مصدر 
قلق لساكنة املنطقة، بسبب الصمت الذي تنتهجه 
مندوبية الصحة وإدارة املستشفى إزاء املوضوع، 
بهذا  للعمل  يحضرون  ال  األطــر  بعض  أن  كما 
على  يتوفرون  حيث  سنوات،  لعدة  املستشفى 
عن  بها  يشتغلون  اإلداري  بالحي  مخفية  عيادة 

طريق السماسرة.

■ يعيش شارع الحسن بن املهدي على 
الرابطة   13 رقــم  الوطنية  الطريق  طــول 
ــي طــابــولــة، على  بــني مـــدار الــرمــانــة وح
بسبب  يومي،  بشكل  السير  حــوادث  وقع 
السرعة املفرطة للسائقني وغياب اإلشارات 
الضوئية املنظمة للمرور، رغم تواجد عدة 
التالميذ  بــات  حتى  تعليمية،  مؤسسات 
الطريق،  قطع  في  بالغة  صعوبة  يجدون 
جانبهم  وإلى  املنطقة  ساكنة  تطالب  لهذا 
بالتدخل  تطوان،  جماعة  التالميذ،  أولياء 
بالشارع  طرقية  حواجز  وإحــداث  العاجل 
من حوادث  التقليل  في  للمساهمة  املذكور 

السير. 

خنيفرة

احلزب ال�شعبي االإ�شباين ي�شتغل »باب �شبتة« يف حملته االنتخابية

وتقاعس  املــراقــبــة  لغياب  نــظــرا 
املجلس الجماعي، والجهات املعنية، 
تطوان،  إقليم  عمالة  رأســهــا  على 
قررت بعض الجمعيات القروية وإلى 
رسم  تــطــوان،  مــن  جمعية  جانبها 
العديد  أطفال  وجــوه  على  البسمة 
وذلك  عنهم،  العزلة  وفك  املداشر  من 
وتحسني  الوديان  بتنظيف  بالقيام 
كما  املتردية  واملسالك  الطرق  حالة 
الــصــورة الخاصة  فــي  هــو ظــاهــرة 
ــوع« مــن مــدشــر أســعــادن  ـــ»األســب ب
سلكه  يصعب  والــذي  الغازي،  ودار 
حني  فباألحرى  الصيف،  وقــت  فــي 
الطرق  وتتحول  األمــطــار  تتساقط 
املــمــرات،  جميع  تغلق  أوحـــال  إلــى 
دراستهم،  عن  التالميذ  ينقطع  كما 
وينتظر املريض أو النساء الحوامل 

يتمكنوا  أن  دون  ديارهم  في  الفرج 
اإلقليمي  املستشفى  إلى  الذهاب  من 
صحي  مستوصف  انــعــدام  ظــل  فــي 
بالجماعة، وهذا ما دفع بالجمعيات 
في  الزيتون  جماعة  مقام  تقوم  ألن 
وليس  الساكنة  عن  العزلة  تخفيف 
املحلية  السلطة  اعتبرتها  كما  فكها 

التي أقدمت على منع هذه الجمعيات 
الخيرية  بأنشطتها  الــقــيــام  ــن  م
منتخبي  طرف  من  مدفوعة  وكأنها 
هذه  صالحهم  فــي  الــذيــن  املنطقة 
العزلة والتهميش من أجل استغالل 
املقبلة  االنتخابية  الحملة  في  ذلك 
الساكنة  أصـــوات  كسب  ــل  أج مــن 

املعزولة تماما عن العديد من املداشر 
املحظوظة والقريبة من الجماعة.

تطوان  عمالة  غياب  ظــل  وفــي 
فإن  القروي،  بالعالم  يحدث  عما 
تستنجد  الزيتون،  جماعة  ساكنة 
األخرى  والجهات  الداخلية  بوزير 
أجل  املوضوع من  في هذا  املعنية 
من  عليهم  املفروض  الحصار  رفع 
املعنية،  والسلطة  الجماعة  طرف 
من  الجمعيات  بمنع  تقوم  التي 
تقديم يد املساعدة لهؤالء القرويني 
املغلوب على أمرهم لصالح بعض 
واملستغلني  النافذين  السياسيني 
على  االستيالء  أجل  من  مواقعهم 
حقوقهم  ونهب  املواطنني  أراضي 
الوصية  السلطة  تغاضت  بعدما 

عن ذلك.

املجتمع املدين يقوم مقام جماعة الزيتون يف فك العزلة عن املواطنني

الزمامرة

انت�شال جثة رجل اأمن 
غرق داخل �شيارته 

  عزيز العبريدي
يوم  املدنية  الــوقــايــة  عناصر  انتشلت 
يعمل  كان  أمن  رجل  جثة  املاضي،  اإلثنني 
بالزمامرة،  الشرطة  بمفوضية  حياته  قيد 
الحجر  مــرس  دوار  من  قريبة  ساقية  من 
بدائرة  الغنادرة  الترابية  للجماعة  التابع 
الزمامرة، كان غارقا داخل سياراته منذ يوم 
اختفى  بعدما  الجاري،  نونبر   02 السبت 
وانقطعت  أيــام  ثــالثــة  طيلة  األنــظــار  عــن 
ورؤســائــه  وأصــدقــائــه  بأسرته  اتــصــاالتــه 
الصدفة  طريق  عن  عليه  وعثر  املباشرين، 
جزء  طفى  بعدما  املارين،  املواطنني  بعض 
فأخبروا  املــاء،  فوق  الخاصة  سيارته  من 
ورجــال  امللكي  والـــدرك  املحلية  السلطة 
عني  إلــى  حضروا  الذين  املدنية،  الوقاية 
نقله  وتــم  ــاء،  امل من  جثته  النتشال  املكان 
األموات  مستودع  إلى  اإلسعاف  سيارة  في 
إلجــراء  بالجديدة،  اإلقليمي  باملستشفى 
الوفاة  أسباب  ومعرفة  الطبي  التشريح 

التي تبقى مجهولة لحد اآلن.
مقدم  برتبة  فهو  فالضحية  ــإشــارة،  ل
رئيس شرطة عمره 49 سنة يعمل بمفوضية 
الشرطة للزمامرة منذ إحداثها سنة 2012، 

متزوج وله أربعة أبناء.   

من زيارة وزير الداخلية اإلسباني ملعرب باب سبتة املحتلة

الطريق الرابطة بني جماعة الزيتون وباقي الدواوير

آيت الطالب
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تلكس

فيديو  ــط  ــري ش ــر  ــه أظ
مــــتــــداول عـــبـــر مـــواقـــع 
الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
رسمي  نشاط  حلفل  يوثق 
بــإقــلــيــم عــمــالــة ســطــات 
املسيرة  ــرى  ذكـ مبناسبة 
مجلس  رئيس  اخلــضــراء، 
لكم  يــحــاول  وهــو  إقليمي 
أمام  قروية  جماعة  رئيس 
السلطات  ممثلي  ــار  ــظ أن
كما  احلاضرين،  والسكان 
تالسنات  الفيديو  أظهر 
وســبــا وقــذفــا واعــتــداء.. 
كبير  إحراج  يف  تسبب  مما 
ومسؤولي  اإلقليم  لعامل 
خاصة  الترابية،  اإلدارة 
السلوكيات  هــذه  مثل  وأن 
ــوالت  ــوك ــروت ــب تــنــســف ال

الرسمية.

الصويرة

�ل�صويرة.. هل هي مدينة �أم 
خمترب للتجارب؟

�صفقة م�صبوهة 
يف �جلديدة

�صيارة �جلماعة من�صية
 يف �خلالء

�إنذ�ر�ت �صعبية ملدير �ملاء و�لكهرباء 
ب�صبب �رتفاع ثمن �لفو�تري

نقابيون ينددون بو�صعية قطاع �لتعليم بطاطا

  حفيظ صادق
فائدة،  بدون  لكن  الصويرة  في  االجتماعات  تعقد 
املدسوسة  واملــهــرجــانــات  املغشوشة  ــقــاءات  ــل وال
وأصحاب البطون البارزة هي السمة السائدة، بينما 
الفقر  من  املــاح،  حي  ساكنة  من  كبيرة  فئة  تعاني 
والتهميش، منذ 20 سنة.. فهل تنتظرون حتى يسقط 

شارع الخضارة واملحات املحادية للماح؟
لقد سقط كل شيء ونحن نشاهد األطال والخراب 
من  الصحي  الصرف  قنوات  واختناق  والــقــاذورات 
درب الزوينات حتى درب السكويلة، ومن درب مردوخ 
املدينة،  أهمل سور  كما  دكالة،  باب  اتجاه قوس  في 
فهناك من اغتنى وهناك من أصبح مشردا من طرف 
لوبي العقار، إذ أن 1675 مستفيدا عبر أربعة مراحل 
بتجزئات السقالة والفرينة وأزلف، وقيل بأنه ستستفيد 

ــرة  أس  117
مــســتــقــبــا، 
وفـــــي عــهــد 
بـــــــعـــــــض 
املــســؤولــن، 
بحي  ــزل  ــن م
توجد  املاح 
به أربع أسر 
ــادت  ــفـ ــتـ اسـ
وتـــم إغـــاق 
ــذا املــنــزل،  ه
رمشة  وفـــي 
عـــــــــن، تـــم 
ــه  ــ ــال ــ ــت ــ اح
ــرف  ــ مـــــن ط
أربـــــع أســر 
فمن  أخـــرى، 
عن  املسؤول 

كل هذا؟
إلى  الــرجــوع  يجب  الــعــام،  الـــرأي  تنوير  وألجــل 
إحصاء ساكنة حي املاح ملعرفة هل سكان التجزئات 
املوظفن  فبعض  سابقا؟  املاح  قاطني  من  املذكورة 
ولم  الوزيعة  هذه  من  استفادوا  املواطنن  وبعض 
بالصويرة،  املاح  حي  يوجد  أين  بالضبط  يعرفوا 
كما أن منهم من استفاد في كل تجزئة، وهذا املشكل 
أصحاب  وإلى  املحاكم  إلى  صداه  وصل  االجتماعي 

القرار. 
الكويت  زنقة  منازل  سقوط  من  إذن  املستفيد  من 
واملنازل  الخربة  ودرب  وصانديو  اكسكيس  ودرب 
لذا  الجديد؟  املاح  والننسى  بال،  لسيدنا  املحادية 
فوات  قبل  األماكن  هذه  زيارة  املسؤولن  على  وجب 

األوان والسقوط في مشاكل عويصة.

  نور الدين هراوي
 تعيش املحطة الطرقية بسطات وضعا مزريا 
وأصحاب  للمسافرين  بالنسبة  مريح  وغير 
الحافات على السواء، بسبب الفوضى التي 
أصبحت تتخبط فيها خال السنوات األخيرة، 
العمومي  املرفق  هذا  املــرء  يلج  ما  فبمجرد 
حتى يجد نفسه وسط متاهات ال يخرج منها 
ساملا إال عندما تغادر الحافلة أسوار املحطة، 
املحطة  فــي  وســـوءا  قتامة  الــوضــع  ــزداد  ويـ
فتصبح  الليل سدوله،  يرخي  عندما  املذكورة 
واملشردين،  املنحرفن  لبعض  ملجئا  املحطة 
فضاؤها  ويتحول  بالنابل  الحابل  فيختلط 
املتسخ وذي البنية التحتية الهشة واملهترئة 
من  أبطالها  مرعبة  ليلية  ملشاهد  ساحة  إلى 
إلى  أضف  واملتسكعن،  السيلسيون  مدمني 
ذلك أن بعض »املرتزقة« أصبحوا هم أصحاب 
القرار باملحطة، أما األزبال املتناثرة بجنباتها، 
ومرافقها املهملة واملنسية لسنوات من طرف 
املنتخبة  واملجالس  والعمال  ــوالة  ال بعض 
كلها  تحولت  فقد  وال حرج،  فحدث  املتعاقبة، 
إلى مطرح لرمي النفايات، مما أدى إلى تفريخ 
الحشرات وانبعاث روائح كريهة تزكم أنوف 
ليست  املحطة  وكــأن  واملرتفقن  املسافرين 

اهتمامات  خارج  توجد  بل  املدينة،  من  جزء 
لقطاع  املفوض  التدبير  شركة  واختصاصات 
النظافة، لكن ولألسف الشديد، مرت 4 سنوات 
2015 التي فاز خالها حزب  على انتخابات 
باملدينة،  األولــى  باملرتبة  والتنمية  العدالة 
ووعوده  االنتخابي  برنامجه  إلى  وبالرجوع 
مجموعة  إخراج  أجل  من  بالتفاؤل  املعسولة 
أنه  إال  الــوجــود،  إلــى  الــراكــدة  املشاريع  من 

الواقع  التنموي على أرض  فشل في تنزيلها 
الذي  للمدينة،  التأهيلي  البرنامج  وتنزيل 
تمت املصادقة عليه سنة 2014، بدليل أن هذه 
املحطة تعتبر من بن املحطات الطرقية األكثر 
الوطني،  الصعيد  على  للحافات  استقطابا 
وتلعب دورا مهما في رواج الدورة االقتصادية 
للمدينة، لكنها الزالت بدون إصاحات وتشهد 

ركودا وإهماال كبيرين.

الجديدة
أيت أورير  الفقيه بنصالح

طاطا

سطات

�ملحطة �لطرقية ب�صطات خارج �لتغطية و�مل�صافرون رهائن لـ»�ملرتزقة«

 شكيب جالل
شبهة  قلب  في  والنقل  التجهيز  وزارة  توجد 
كبيرة بمدينة الجديدة، بعد أن سبق لها أن اقتنت 
عدة بقع أرضية من أصحابها بأثمان بسيطة في 
الطرقية  املحطة  بناء  بهدف  العامة  املنفعة  إطار 
للمسافرين، لكن سرعان ما قامت الوزارة بإعادة 
في  الذي شرع  املقاولن  األراضي ألحد  بيع هذه 
نفسه  وهو  املساحة  نفس  في  سكني  حي  بناء 
الذي انتهى من بناء املحطة الطرقية للمسافرين 
على أرض فاحية خارج مدينة الجديدة على بعد 
املشبوه  التفويت  أن هذا  كيلومترات، وال شك   3
البن  للحسابات  األعلى  املجلس  عليه  وقف  قد 
مدينة  بنت  مجلس  أو  جطو،  إدريــس  الجديدة، 
الجديدة، العدوي، لينضاف هذا امللف إلى امللفات 
الدولة  عقارات  على  االستحواذ  في  املفضوحة 
وعقارات الغير والصفقات والتفويتات املشبوهة 
التي اشتهرت بها مدينة الجديدة حتى أصبحت 
ملقبة لدى الجديدين بمدينة دبي أو مدينة املال 
ضربت  الرشوة  حيث  و»الدهنة«،  و»التدويرة« 
ينجز  شيء  وال  مؤسساتها،  معظم  في  أطنابها 
دون مقابل، مدينة ستحاط باملدن الذكية )القطب 
الحضري ملازغان نموذجا( فيما الزالت العقليات 
الفاسدة واملخربة جاثمة على مركز قرارها الذي 
يجثم عليه املرتشون واملفسدون ضدا على تنمية 

املدينة وازدهارها وازدهار اإلقليم ككل.

 فضيلي عمي
التوجه  للتعليم  الوطنية  الجامعة  نـــددت 
لها،  بــيــان  فــي  مــؤخــرا،  بطاطا،  الديمقراطي 
من  املدرسي  الدخول  شاب  الذي  الكبير  بالتعثر 
خال النقص الحاد في األطر اإلدارية والتربوية، 
للدراسة  العادي  السير  على  أثر  الــذي  الشيء 

بالعديد من املؤسسات التعليمية.
واستنكر البيان، ما قال عنه النقابيون، التدبير 
للموارد  والــفــوضــوي  والعشوائي  االرتــجــالــي 
البشرية، عن طريق عدم تدقيق البنيات التربوية، 
بها خصاص،  ليس  ملؤسسات  تكاليف  وإصــدار 
واملقررات  الكتب  تسليم  في  الكبير  والتماطل 
والبنايات  التعليمية  للمؤسسات  الــدراســيــة 
امللتزم بها مع بداية الدخول املدرسي، إضافة إلى 
القسري،  والتفييض  املشتركة  واألقسام  الضم 
عليها،  املفترى  الــجــودة  شــعــارات  على  ضــدا 
للمديرية اإلقليمية  التدابير االنفرادية  فضا عن 
على  الخواطر  وجبر  الـــوالءات  على  املرتكزة 
حساب التشريعات والقوانن الجاري بها العمل، 

أستاذ  تعرض  الــذي  االعــتــداء  النقابة  وأدانــت 
الذهبي  املنصور  بثانوية  البدنية  التربية  مادة 
التأهيلية، وطالبت بالقطع مع سياسة الترضيات 
والتفاهمات، وحذرت من مغبة تمرير أي تسوية 
للملفات خارج أشغال اللجنة اإلقليمية املشتركة، 
كما طالبت بتوفير الحماية لنساء ورجال التعليم 

وكل مكونات املنظومة التعليمية.
مع  تضامنها  النقابة  أعلنت  آخر،  وفي سياق 
)األساتذة  املناضلة  التعليمية  الفئات  مختلف 
حاملو  ــذة  واألســات التعاقد،  عليهم  املــفــروض 
9، وهيئة اإلدارة التربوية  الشهادات، والزنزانة 
مسلك وإسناد، واملساعدون التقنيون، واإلداريون 
واملستشارون في التوجيه والتخطيط واملقصيون 
باالستجابة  املطالبة  مــع  الــســلــم(،  خــارج  مــن 
بــاالعــتــزاز  الــبــيــان  يختتم  أن  قبل  ملطالبهم، 
باملواقف الكفاحية للنقابة وتوجهها امليداني إلى 
جانب جميع الفئات التعليمية، وبالدور البطولي 
للتعليم  الوطنية  للجامعة  الجهوي  للكاتب 
التوجه الديمقراطي لجهة بني مال خنيفرة في 

فضح الفساد واملفسدين باألكاديمية.

 السعيد لمكعالل
ــر، يــتــجــدد غضب  مـــع نــهــايــة كـــل شــه
على غاء  أورير  بأيت  املواطنن  واحتجاج 

فواتير استهاك املاء والكهرباء.
املتضررين،  شكايات  من  العديد  وحسب 
الفواتير  أصحاب  يراه  أداؤه«  فـ»الواجب 
وتهديدا  املتواضعة،  ملاليتهم  استنزافا 
الدعم  تقديم  غياب  ففي  الشرائية،  لقدرتهم 
الخدمات  وتزويد  القطاعن  لهذين  الــازم 
والــرفــع  ومراقبتها  الـــعـــدادات  وصــيــانــة 
مسلسل  ــن  م ــحــد  وال الــتــوتــر  نسبة  ــن  م
االهتمام  أصــبــح  املفاجئة،  االنــقــطــاعــات 
الصميم  في  تضرب  أساليب  على  منصبا 
إمكانية املستهلك وقدرته على أداء واجبات 
مراقبة  عــن  بالتخلي  وذلـــك  االســتــهــاك، 
يتم  فيما  املناسب،  الوقت  في  ــعــدادات  ال
يقصد  منهجية  وهي  »التوقعات«،  اعتماد 
منها استدراج املستهلك نحو الشطر الثالث 
فما فوق، أي احتساب 7.39 كتسعيرة للمتر 
املكعب من املاء بدل 2.37 للمتر مكعب مثا، 
مما  مبهمة،  خدمات  واجبات  على  ــادة  زي
يثقل كاهل الزبناء الغير مرحب بهم إزاء أي 
استفسار أو تساؤل يتعلق باالرتفاع املهول 
لفاتورة األداء لدى املسؤولن عن القطاعن 

محليا.

باملرحاض  واحد  صنبورين  على  »أتوفر 
املــاء  اســتــهــاك  ــورة  ــات وف باملطبخ  وآخـــر 
درهما  و150   120 بن  ما  عــادة  تتأرجح 
صادفته  املتضررين  أحد  يقول  الشهر«  في 
تتجمع  الذي  )املكان  بـ»املوقف«  »األسبوع« 
يشغلها(،  مــن  تنتظر  العاملة  الــيــد  فيه 
قطاع  مع  املستهلك  يعانيها  الهموم  ونفس 
بشكايات  االهتمام  عــدم  حيث  الكهرباء، 
املواطنن وهزالة الخدمات واعتماد األشطر 
عن  القدرة  عدم  أمام  العدادات  ونزع  العليا 
إذ  للتسوية،  سبل  عن  البحث  بــدل  األداء 
الكهربائي  التيار  قطع  للمسؤولن  »يحق 
وتوقيف انسياب املياه أمام عدم القدرة عن 
األداء وال يحق لهم نزع العدادات أو تجريد 
)العدادات( في ملكيتنا  إنها  منازلنا منها، 
الساسة  تطبيق  الواجب  من  أنه  العلم  مع 
االرتفاعات  هــذه  أمــام  األداء  في  واملــرونــة 
القطاعن«  طرف  من  واملدروسة  املمنهجة 
من  عــدد  عليه  أجمع  ــذي  ال التصريح  هــو 

املواطنن.
وأمام هذا الوضع الذي لم يعد للمواطنن 
بسبب  واستساغته  مسايرته  على  القدرة 
قد ال تحمد عقباها،  واملرشح ألمور  تكراره 
فإن الرأي العام املحلي يطالب بإيفاد لجنة 
إقليمية للوقوف على الكيفية التي يدار بها 

هذا املرفق الحساس.

 محمد الحنصالي
ترقيم  ذات  سيارة  املواطنن  أحــد  عدسة  رصــدت 
تتواجد  فاحية  ضيعة  من  بالقرب  مركونة  جماعي 

بتراب إقليم الفقيه بنصالح.
ملكيتها  تعود  السيارة  أن  محلي،  مصدر  ــد  وأك
لجماعة أوالد سعيد الواد، وأنها قضت أزيد من ثاثة 
أيام متوقفة بمكان خال يبعد عن الطريق الجهوية دون 

أدنى اهتمام من قبل مسؤولي الجماعة.

مشهد مؤسف من داخل املحطة الطرقية



ــرش مــع امللكة  حــكــايــة فــريــد األطــ
ناريمان، كانت ذات طابع خاص وأبعاد 
أخرى أثرت عليه أشد التأثير فحكاها 
ألقرب مقربيه عدة مرات، وكنت ضمن 
منه  التفاصيل  بأدق  سمعوها  الذين 
شخصيا عندما كنت أزوره باستمرار 
مــع مــجــمــوعــة مــن نــجــوم الــشــاشــة 
ومطربي تلك الفترة، حيث كانت شقة 
فريد األطرش الشاسعة والفخمة عبارة 
عن فضاء لتجمع الكثير من أصدقائه 
أشد  يكره  كــان  ألنــه  تقريبا،  ليلة  كل 
الكره أن يقضي وقته وحيدا، وكان ال 
يرتاح أبدا داخل بيته إال بعد أن يصل 
كل أصدقائه وصديقاته بمجرد تسلل 
في  الجميع  ليجلس  املــســاء،  خيوط 
الحديث،  أطــراف  متجاذبني  صالونه 
صادحا  الشهير  بعوده  فريد  فيمسك 
بأغانيه  الــدافــئ  الــشــجــي  بــصــوتــه 
العاطفية الرائعة، كما كان ال يدع ليلة 
تمر دون أن يفرد لضيوفه مائدة عشاء 
يهيء طباخه فيها ألذ أصناف األطعمة 
تناولهم  بعد  أصـــدقـــاؤه،  لــيــواصــل 
تظهر  حتى  سهرتهم  العشاء،  لوجبة 
الخيوط األولى من فجر اليوم املوالي، 
وكانت لعبة »البوكر« حاضرة في تلك 
الجلسات املمتعة، ولكن فريد كان يأمر 
الجميع بعدم سحب األموال من الذين 
ينفجر  وكــان  اللعب،  فــي  يخسرون 
أحد  خــســارات  توالت  كلما  ضاحكا 

املشاركني في اللعبة.
وذات يوم، كنت في رحلة استجمام 
قضاء  أعشق  كنت  التي  بيروت  إلى 
فترات من صيف كل سنة فيها، وكان 
رسميا  مقيما  صار  قد  األطــرش  فريد 
فيها بعد هجرته من القاهرة، فاتصلت 
أن  مني  وطــلــب  بــي  كثيرا  فــفــرح  بــه 
فاقترحت  ببيروت،  بيته  في  أزوره 
الزيارة إلجراء حوار  أن نستغل  عليه 
كبير،  بشوق  القراء  ينتظره  صحفي 
فوافق على الفور، وفي املوعد املحدد، 
ودخلنا  املعهودة  بحفاوته  استقبلني 
أول  عليه  ألطــرح  الصالون  إلــى  معا 
متقدمة  سن  في  لست  »أنــت  ــؤال:  س
سليل  ولست  الصحة  معتل  ولست 
مشهور  فنان  أنــك  كما  فقيرة،  أســرة 
ومحبوب لدى ماليني الناس، فما هو 
التي  القلبية  بالذبحة  إصابتك  سبب 
كادت أن تودي بحياتك لوال ألطاف هلل 
األمر صدمة  في  أن  شك  ال  إذ  تعالى، 
لهذه  تتعرض  جعلتك  للعادة  خارقة 
طويال  فصمت  الــخــطــيــرة؟«،  الحالة 
ما  بكل  أنــك سمعت  »الشــك  ــال:  ق ثم 
أحــداث  من  عشته  ما  وكــل  لي  حــدث 
ربطت  وعفيفة  شريفة  عالقة  بسبب 
السابق  مصر  ملك  طليقة  وبني  بيني 
لقد  »نعم،  قاطعته:  ناريمان«  فــاروق، 
سمعت،  ما  وسمعت  قــرأت  ما  قــرأت 
الحقيقة  معرفة  فــي  أرغــب  ولكنني 
حتى  صداقتنا  بحكم  شخصيا  منك 
الحقيقي  الوجه  أكشف  أن  يمكنني 
ملن أهانوك وأنت لست أهال لإلهانة«، 
فقال لي: »الحقيقة الكاملة تعود لليلة 
زفاف ناريمان للملك فاروق، حيث كنت 
وفي  زفافهما،  حفل  في  للغناء  مدعوا 
ناريمان  عيوني  تغادر  لم  الليلة،  تلك 
الذي  ووجهها  الفتان  جمالها  بسبب 
أكن  لــم  غــريــب.  ــور  ن منه  يشع  ــان  ك
تفارق  ولم  سواها  هناك  بأحد  أشعر 
عيناي عيناها ولكني انتبهت لنفسي 

وتمالكت مشاعري كرجل شريف يعرف 
فحرصت  النساء،  مع  عالقاته  حــدود 
بسرعة  ــزفــاف  ال حفل  مــغــادرة  على 
قاطعا الطريق في وجه عواطفي التي 
تحركت تجاه امللكة الشابة الحسناء«.. 
وصمت قليال ثم استأنف كالمه قائال 
بمرارة واضحة: »وبعد ثورة الضباط 
مع  مصر  ناريمان  غـــادرت  األحـــرار، 
زوجها فاروق نحو املنفى لتقضي معه 
بعد  مطلقة  عــادت  ثم  الزمن  من  فترة 
أن تركت طفلها الصغير األمير أحمد 
وبمجرد  ــده،  وال حضانة  تحت  فــؤاد 
موعد  على  بناء  التقيتها  عودتها 
صديقاتها  إحــدى  لنا  حددته  مسبق 
أدب  بكل  عليها  فسلمت  بيتها،  في 
وتمنيت لها عودة محمودة، فتوطدت 
وتحولت  ذلك  بعد  وتعمقت  عالقتنا 
مرة  وألول  جعلني  قــوي  حــب  إلــى 
مقتنعا  ــزواج  ال في  أفكر  حياتي  في 
الكون  هذا  في  الوحيدة  املــرأة  بأنها 
معها،  سعيدا  أكون  أن  يمكنني  التي 
بها،  االقتران  في  برغبتي  فصارحتها 
فوافقت بفرحة عارمة، ألن وشائج حب 
نظيف وطاهر كانت قد جعلت حياتي 
فسألته:  ــراغ«،  فـ فــي  فــراغــا  بدونها 
»ولكن عالقتك مع ناريمان سرعان ما 
أجابني  ذلــك؟«  حدث  فكيف  تحطمت، 
املفاجأة  حدثت  »لقد  غاضبة:  بنبرة 
الحالكة بعد أيام قليلة على ذلك، حيث 
ندوة  هانم،  أصيلة  والدتها،  عقدت 
الصحفيني  أشهر  إليها  دعت  صحفية 

لهم  وقالت  السابق  القصر  وأصدقاء 
بصوت قوي ونبرة متعجرفة: أخبركم 
صــادق  ناريمان  ابنتي  بــأن  جميعا 
ووالدة  السابقة  مصر  ملكة  هي  التي 
األمير الوحيد من ساللة امللك فاروق، 
من  الـــزواج  تقبل  أن  ــدا  أب يمكنها  ال 
مغنواتي، وكل ما سمعتم عن عالقتها 

مع املغنواتي فريد األطرش، هو كذب 
وصمت  صــادق«،  عائلة  على  وافتراء 
ألنه  عينيه  من  انفرطت  دمعة  ليمسح 
كان شديد التأثر وكان معروفا بمزاجه 
والحزن  لي  ــال  وق الــقــوي،  العاطفي 
أصــال:  الحزين  صــوتــه  على  يطغى 
هانم  أصيلة  تصريحات  كانت  »لقد 
القلبية،  بالذبحة  إصابتي  سبب  هي 
حيث انهارت كل قواي بمجرد قراءتي 
ملا جاء في الصحف من عبارات مهينة 

على لسانها، فشعرت بانقباض شديد 
في صدري واختناق صعب االحتمال، 
ولوال عناية هلل، لكنت اليوم في عداد 
الذين  أصدقائي  اتصل  فقد  املوتى. 
بقسم  اللحظات  تلك  في  معي  كانوا 
الفور،  فتمت معالجتي على  اإلسعاف 
وأقسم لك باللـه بأنني لن أتزوج أبدا 
بعد ما عانيته مع ناريمان التي تأملت 
كثيرا بسبب انصياعها ألوامر والدتها 
حبنا،  عــن  دفــاعــهــا  ــدم  وعـ القاسية 
واملثير في حزني وحسرتي، هو أنني 
عما  ستزوجها  والدتها  بــأن  سمعت 
قريب لطبيب شاب ال يمكنه أن يحبها 
هلل  على  والعوض  أنا،  أحببتها  كما 

في عواطفي الصادقة تجاهها«.
وبعد مدة على ذلك، سارعت أصيلة 
من  ناريمان  ابنتها  تزويج  إلى  هانم 
الدكتور أدهم النقيب إلبعاد شبح حب 
بشكل  ابنتها  حياة  من  األطرش  فريد 
األطــرش  فريد  مــن  ــان  ك فما  نهائي، 
ندوة  في  جميعا  أمامنا  صرح  أن  إال 
اكتسبت  قــد  نــاريــمــان  ــأن  ب صحفية 
من  زواجها  بعد  االجتماعية  مكانتها 
فينحدر  األطرش  فريد  أما  ملك مصر، 
الــدوام  على  تكونت  عائلة  ساللة  من 
من األمراء والنبالء، ثم انتقلت به إلى 
آخر وسألته سؤاال محرجا:  موضوع 
السينمائي  شريطك  شــاهــدت  »لــقــد 
أنتجته  ــذي  الـ قــصــة حــبــي،  ــع  ــرائ ال
بنفسك بعد إصابتك بالذبحة القلبية، 
هذا  بأن  الجميع،  الحظ  كما  والحظت 
عالقتك  لتفاصيل  مطابقا  جاء  الفيلم 
شيئا  تقصد  كنت  فهل  ناريمان.  مع 
لقد  »نعم.  أجابني:  ــك؟«،  ذل وراء  من 
تعمدت الكشف عن حقيقة عالقتي مع 
ناريمان بعد أن حاولت والدتها إهانة 
حبنا وأنا فنان اعتمد على نفسه في 
أغنية  بأن  لك  وأؤكد  شهرته،  صناعة 
في  غنيتها  التي  نــورا،  يا  نورا  نورا 

لناريمان،  موجهة  كانت  الفيلم،  هذا 
الجميع  ــان  ك الـــذي  ــدالل  الـ اســم  ألن 
»لقد  فسألته:  نــورا«،  هو  به  يناديها 
مفاجئ  شبه  بشكل  القاهرة  ــادرت  غ
هو  فما  وأصــدقــاءك،  جمهورك  تاركا 
بيروت  إلى  لرحيلك  الحقيقي  السبب 
وأصدقاءك  العريض  جمهورك  تاركا 
وبيتك وكل تفاصيل حياتك التي كانت 
تتميز باالستقرار هناك في القاهرة؟«، 
قال لي:  »السبب الحقيقي هو رغبتي 

متاعبي  مسببات  كل  عن  االبتعاد  في 
أصيلة  وراءهــا  كانت  التي  ومشاكلي 
شــاهــدت  فعندما  ــان،  ــم ــاري ن ــدة  ــ وال
بأن  أيقنت  حبي،  قصة  فيلم  بنفسها 
شعلة الحب تجاه ابنتها ال تزال تلهب 
قلبي فبدأت معي حربا من نوع آخر،  
بدأت  حيث  أحكام  للضرورة  فكانت 
والثبور  بالويل  تهددني  هانم  أصيلة 
وعظائم األمور حتى أصبحت حياتي 
مهددة في أي لحظة من طرف أعوانها 
ليتربصوا  لي  ترسلهم  صارت  الذين 
أن  كما  باستمرار،  ويثيروا هلعي  بي 
ال  الهاتف  على  لي  هــؤالء  معاكسات 
حياتي،  على  وحفاظا  لهذا،  تتوقف، 
العزيز  البلد  نحو  الرحيل  قررت  فقد 
بعيدا  فيه  ألعيش  لبنان،  قلبي:  على 
عن كابوس اسمه زبانية أصيلة هانم، 
في  معي  موجود  فهو  جمهوري،  أما 
ستظل  الفنية  أعمالي  ألن  مكان،  كل 
منتشرة ليس فقط في القاهرة، بل في 
كل ربوع مصر والعالم العربي وحتى 
اغتنمت  وهنا  الغربية«،  الــدول  في 
ظل  ســـؤاال  عليه  وطــرحــت  الــفــرصــة 
اسمهان،  املطربة  رحيل  منذ  يحيرني 
جانبا:  به  انتحيت  أن  بعد  له  فقلت 
وفاة  ظروف  عن  والكثير  الكثير  »قيل 
أكد  وقــد  اسمهان،  املطربة  شقيقتك 
الكثيرون بأن مخابرات أجنبية كانت 
وراء مقتلها. فهل لديك معلومات حول 
ذلك ألنك شقيقها وكنت أقرب املقربني 
لقد  ــزي.  رمـ يــا  »آه  ــي:  ل ــال  ق منها؟، 
أيقظت علي املواجع وأنا موجوع، فقد 
شبابها  عز  في  وهي  شقيقتي  رحلت 
تتجاوز  ال  املسكينة  كــانــت  حــيــث 
السابعة والعشرين من عمرها عندما 
طلبت من الفنان يوسف وهبي إجازة 
قصيرة لتستريح من عناء تصوير فيلم 
انتصار الشباب، الذي كان من إنتاجه، 
وبعد أن رخص لها تلك العطلة، امتطت 

املوالي  اليوم  في  الصغيرة  سيارتها 
متوجهة  وسائقها  سكرتيرتها  رفقة 
نحو منتجع رأس البر، ولكن السيارة 
انزلقت عند منعطف خطير فوقعت في 
االثنتان  ترعة موجودة هناك فتوفيت 
وجــود  انــعــدام  بسبب  مخنوقتان 
حني  فــي  الخلفية،  املقاعد  فــي  ــاب  ب
أن  بعد  ينجو  كيف  عرف  السائق  أن 
فتح الباب وسبح نحو شاطئ الترعة 
ليختفي عن األنظار خوفا من املتابعة 
الكثيرون  »قــال  له:  فقلت  واألسئلة«، 
ذلــك«،  فــي  يــد  لــه  كانت  السائق  بــأن 
فأجابني فريد بنبرة صارمة: »أستغفر 
هلل العظيم. لقد كان املسكني بدون شك 
في حالة هلع، فهرب خوفا من أن يتم 
اتهامه باغتيال اسمهان وسكرتيرتها، 
يد في  أي  لها  فلم تكن  املخابرات  أما 
املأساوي  الــحــادث  كــان  بل  رحيلها، 
بمحض الصدفة وبسبب حلول األجل 
ماري  وسكرتيرتها  السمهان  املحتوم 
املعرفة  حق  يعرف  والجميع  ــالدة،  ق
بأن املنعطف الذي ماتت فيه اسمهان 
مثل  مفجعة  ــوادث  حـ ــدة  ع شهد  قــد 
التي كانت  الحفر  الحادث بسبب  ذلك 
موجودة في ذلك املكان في تلك الفترة.«
األطرش،  فريد  مع  حواري  وانتهى 
للحب  غنى  ــذي  ال الكبير  املوسيقار 
وتعذب بسببه كثيرا، وغنى للفرح ولم 
يتذوق الفرح، وغنى للجمال والجمال 
كان سبب تعاسته، حيث حاول نسيان 
بيروت  في  حياته  بتجديد  ناريمان 
للقمار،  كبير  كازينو  فيها  فتح  التي 
وظل يرتاد كازينو لبنان ليمارس فيه 
من  فخسر  و»الروليت«  »البوكر«  لعبة 
األموال ما ال يمكن احتسابه، لكنه ظل 
وحسه  الفنية  بقيمته  أميرا  يعيش 
في  فأبدع  الرخيم،  وصوته  املرهف 
لبنان عدة أعمال ستظل محفورة بكل 
فيلم  منها  عشاقه،  قلوب  في  تقدير 
»رسالة من امرأة مجهولة« مع الفنانة 
وفيلم  العزيز،  عبد  لبنى  السمراء 
الشاشة  سيدة  مــع  الكبير«  »الــحــب 
فاتن حمامة، وفيلم »زمان يا حب« مع 
وكان  ثــروت،  زبيدة  العينني  خضراء 
»نغم  هو  للحب  فيه  غنى  فيلم  آخــر 
في حياتي« مع الفنانني حسني فهمي 

وميرفت أمني.
ولم تكن األفالم هي األعمال الوحيدة 
التي أنجزها فريد األطرش في لبنان، 
كبار  لنجوم  ألحان  عــدة  قــدم  إنــه  بل 
وديع  منهم  العربية،  األغنية  عالم  في 
الــصــافــي وصــبــاح وســمــيــرة توفيق 
شخصيا  غنى  كما  رجـــي،  وعــصــام 
منتجع  في  كبرى  رسمية  حفالت  في 

»عاليه«.
وكان بيت فريد األطرش في منطقة 
لكل  مقصدا  لــبــنــان،  بجبل  ــرزة  ــي ال
بفضل  مصر،  من  القادمني  الفنانني 
الكرم الكبير الذي اشتهر به، غير أنه 
مع  موعد  عمر  ولكل  نهاية  حياة  لكل 
القلبية  الذبحات  توالت  حيث  املوت، 
املستشفى  ليدخل  األطرش  فريد  على 
على  الرحيل  ــان  ك حتى  مـــرات  ــدة  ع
 1974 شــتــاء  مطلع  فــي  معه  مــوعــد 
موروثا  خلفه  تــاركــا  الدنيا  ليغادر 
نسيانه  يستحيل  وسينمائيا  غنائيا 

أو تناسيه.
وملحن  الــقــلــوب  مــطــرب  ــم هلل  رح

أنغام الحب.. رحم هلل فريد األطرش.
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هروبي من القاهرة«

بقلم: رمزي صوفيا

فريد األطرش، الموسيقار 
الكبير الذي غنى للحب 

وتعذب بسببه كثيرا، وغنى 
للفرح ولم يتذوق الفرح، 

وغنى للجمال والجمال
 كان سبب تعاسته، حيث 

حاول نسيان ناريمان 
بتجديد حياته في بيروت 

التي فتح فيها كازينو
 كبير للقمار، وظل يرتاد 

كازينو لبنان ليمارس فيه 
لعبة »البوكر« و»الروليت« 

فخسر من األموال ما ال 
يمكن احتسابه، لكنه

 ظل يعيش أميرا بقيمته 
الفنية وحسه المرهف 

وصوته الرخيم

كان الموسيقار فريد األطرش، مثل كل الفنانين، يتميز بإحساس مرهف أمام الجمال، ولكنه كان يختار صديقاته 
بعناية فائقة وال يقع في الحب بسهولة مهما كانت شدة انبهاره بجمال المرأة، وهكذا حدد المتتبعون للحياة 

العاطفية لفريد األطرش، في ثالث سيدات فقط عرفن كيف يقتحمن قلب الموسيقار بدون استئذان، وهن سامية 
جمال والملكة ناريمان ثم سلوى القدسي، ولكني وبحكم معرفتي العميقة بأسرار هذا النجم الطربي الكبير، كنت 
على اطالع واسع بالنساء اللواتي عشقهن فريد األطرش من أعماق قلبه والنساء اللواتي كن مجرد نزوات في حياته.

،

الصحفي رمزي صوفيا مع الفنان فريد األطرش



هي  املتقدمة  البلدان  في  املقاولة 
الشاملة،  للتنمية  األساسية  الدعامة 
والجميع مقتنع أن التنمية االقتصادية 
تمر عبر املقاولة، ورغم ذلك، فإنه على 
املستوى العملي، العكس هو القاعدة 
من  عدد  عبر  نتتبعه  ما  وهو  عندنا، 
املمارسات واملؤشرات. فعدد املقاوالت 
الزال ضعيفا  يتم خلقها سنويا  التي 
لكل   2.6 بمعدل  مقاولة   92000 بـ 
في  كمتوسط   10 مقابل  مواطن  ألف 
الدول الصاعدة، والسبب أن املستثمر 
املغربي يعرف أن الدخول في مشروع 
من خالل  مغامرة حقيقية  هو  مقاولة 
تجارب الذين سبقوه، وعدد املقاوالت 
تزايد مستمر  في  أبوابها  تغلق  التي 
األسباب  من  وعدد  مقاولة(،   6000(
مرتبطة بصعوبة مناخ األعمال بشكل 
عام، باملقابل، نجد أن أكبر مقاولة في 
املغرب لم يتجاوز بعد رقم معامالتها 
السنوي عتبة 6 ماليير دوالر أمريكي، 
كوريا  فــي  مقاولة  أول  أن  حــن  فــي 
يتجاوز  معامالتها  ــم  رق الجنوبية 
من  بأكثر  للمغرب  الداخلي  الناتج 
لم  التي  املقاولة  نفس  وهي  الضعف، 
 5 فقط  معامالتها  حجم  يتعدى  يكن 

ماليير دوالر أمريكي سنة 1994.
السبب  عن  نتساءل  أن  البــد  إذن، 
تنمو  الكبيرة  مقاوالتنا  يجعل  الذي 
األمر  وهــو  عامليا،  تتطور  وال  ببطء 
نفسه الذي يسري على باقي النسيج 
املــقــاوالتــي فــي املــغــرب، األمــر الــذي 
بشكل  االقتصادي  النمو  على  يؤثر 
بسوق  مرتبطة  املــقــاوالت  فجل  عــام، 
الحجم  ــن حــيــث  م ــحــدود  م ــي  داخــل
لضعف  واعتبارا  الشرائية،  والقوة 
الكبرى،  املــقــاوالت  غالبية  تنافسية 
األسواق  غزو  على  قادرة  غير  فجلها 
وضعف  أكبر،  نمو  لكسب  الخارجية 
خالل  من  نالحظه  املقاولة  تنافسية 

الصادرات التحويلية خارج املقاوالت 
ورقم  أجنبيه،  أموال  لرؤوس  التابعة 
ماليير   5( مخجل  جــد  الـــصـــادرات 
درهــــم(، كــمــا البـــد أن نــتــســاءل عن 
السبب الذي جعل النسيج املقاوالتي 
ضعيفا وغير قادر على إنتاج شركات 
في  والتنمية  االقتصاد  تقود  عمالقة 
املقاوالتي  النسيج  حجم  ألن  املغرب، 
1.7 مليون مقاولة،  يناهز  املغرب  في 
فرد   100 لكل  مقاوالت   5 بمعدل  أي 
مقابل 20 في الدول املتقدمة، أما عدد 
48 في  األجراء باملقاوالت فال يتعدى 
الدول  في  املائة  في   90 مقابل  املائة 
يعني  ما  وهــو  واملتقدمة،  الصاعدة 

ضعف اختراق املقاولة للمجتمع.
الــدولــة  عــلــى  يلقي  ــوضــع  ال هـــذا 
الضعف  هــذا  لــتــدارك  متزايدا  عبئا 
وترفع  تستدين  ويجعلها  املقاوالتي، 
املزيد  من الضرائب باستمرار إلنجاز 
من املشاريع التنموية ولخلق دينامية 
انحصار  ملواجهة  مستمرة  اقتصادية 
الخاص،  للقطاع  التنموي   ــدور  الـ
الوضعية  لهذه  أدت  التي  واألسباب 
بمناخ  مرتبط  وجلها  جــدا،  متعددة 
املعتمدة  التدبير  وأساليب  األعمال 
عند  املقاولة  وثقافة  عقلية  وغياب 

الفاعلن والدولة على حد سواء.
مؤخرا، تبن لنا أن األبناك ال تساند 
تمويل املقاولة، بل تضع كل العراقيل 
من أجل ضخ أقل ما يمكن من تمويل 
في شرايينها، فاألبناك تعتبر املقاولة 
بامتياز،  مجازفة  مجال  عــام  بشكل 
أرباح  عن  البحث  في  فلسفتها  عكس 
سهلة من خالل توسيع قاعدة الودائع 
من  وتجني  الكثير  تكلفها  ال  التي 
أن  إذ  ــاح،  األربـ من  الكثير  ورائهما 
حجم  حسب  البنكية  القروض  توزيع 
املقاوالت، يظهر أن فقط 5 في املائة من 
 90 من  أكثر  على  تستحوذ  املقاوالت 

البنكي، فخالل  التمويل  املائة من  في 
السنة املاضية، ارتفعت أرباح األبناك 
يناهز  ما  املائة وحققت  في   9 بنسبة 
13 مليار درهم، ورغم أن األبناك توجد 
هذه  فإن  املالية،  وزارة  وصاية  تحت 
املتوفرة،  املعلومات  حسب  األخيرة 
توجيهي  خــطــاب  أي  لها  تــوجــه  لــم 
الدعم  تقديم  منذ سنوات تحثها على 
بالنسبة  نفسه  األمر  وهو  للمقاولة، 
عن  كذلك  يبحث  الــذي  املغرب،  لبنك 
من  ــاح  األربـ مــن  نسبة  أكبر  تحقيق 
وتدبير  ــاك  ــن األب مــع  نشاطه  خــالل 
فيها  بــمــا  اململكة  ــول  أصـ مختلف 

حسابات العملة الصعبة.
املغرب  بنك  حقق  فقط  للتذكير، 
أرباحا صافية وصلت السنة املاضية 
حقق   2017 وسنة  درهــم،  مليار   0.9
أرباحا بقيمة 1.04 مليار درهم.. فهل 
املغرب؟  ببنك  املناط  ــدور  ال هو  هــذا 
أرباح  األبناك في تحقيق  أي منافسة 
مخزون  توظيف  خــالل  مــن  مرتفعة 
التسبيقات  وتدبير  الصعبة  العملة 
البنكية وتدبير مختلف أصول اململكة.
الذي  العائق الوحيد  ليس هذا هو 
تعرف  ال  التي  املقاولة  منه  تعاني 
على  ينعكس  مما  بلدنا،  في  إقالعا 
والتشغيل  الثروة  وخلق  االستثمار 
والتصدير والعملة الصعبة، بل هناك 
العقار  جوانب متعددة مرتبطة بغالء 
أن  من  اليوم  لحدود  نتمكن  لم  الــذي 
لجعله  املالئمة  االستراتيجية  له  نجد 
عامل جذب عوض عامل إعاقة، ومجال 
للنشاط  تقويض  وعنصر  مضاربة 

االقتصادي وتوسع املدن.
األخــرى،  هي  الضريبية  السياسة 
وذلك  املقاولة،  تطور  في  تساهم  ال 
وارتــفــاع  السنوية  التغيرات  بفعل 
مما  املقاولة،  على  املستمر  ضغطها 
فالسياسة  تــنــافــســيــتــهــا،  يــضــعــف 

تحديد  يصعب  املغرب  في  الضريبية 
توجهها االستراتيجي رغم أن قوانن 
للمقاولة،  تحفيزية  أنها  تؤكد  املالية 
من  تأكيده  الــذي يصعب  األمــر  وهــو 
الضريبية  ــراءات  واإلج األرقــام  خالل 
ألخرى،  سنة  من  إقحامها  يتم  التي 
في   23 يناهز  الضريبي  والضغط 
املائة، وهو من أعلى املستويات داخل 
كما  املتوسط،  األبــيــض  البحر  دول 
االستثمار  لرفع  املستمر  املجهود  أن 
كل  مضطرة  الدولة  يجعل  العمومي 
سنة لرفع الضغط الضريبي، ملواجهة 
تكاليف  لتغطية  املستمرة  حاجياتها 
إدارة  وتمويل  التنمية  مجهود  تدبير 

معيقة للتنمية.
هناك كذلك مشكل مساطر الترخيص 
فرغم  املقاولة،  تواجهها  التي  املعقدة 
موقع  على  مؤخرا  حصل  املغرب  أن 
 »doing business« سلم  على  متقدم 
أن  إال   ،53 الرتبة  احتالل  خــالل  من 
هذا الترتيب ال يعكس حجم العراقيل 
املقاولة  تواجهها  الــتــي  املــتــعــددة 
املرتبطة مثال بالبحث عن التراخيص 
التي  املــجــاالت  مــن  عـــددا  الــتــي تهم 
شفافة  غير  ــة  إداري مساطر  تحكمها 
املرتبطة  املشاكل  أن  كما  ومعقدة، 
مطروحة  مازالت  والقضاء،  بالتعمير 
بحدة، وكل هذا ال يعكسه مؤشر مناخ 

األعمال.
هذا يجعلنا نتساءل: هل هناك فعال 
دعما للمقاولة في املغرب لتلعب دورها 
حقيقة في مسلسل تنمية البالد؟ فالبد 
البالد  نمو  أن  جيدا  ونعي  نعلم  أن 
املقاوالتي  النسيج  تطوير  عبر  يمر 
في املغرب، وهذا لن يتم إال من خالل 
أهداف  ووضع  األعمال  مناخ  تطوير 
استراتيجية في هذا املجال، عدا ذلك، 
فإننا بصدد تأزيم الوضع على املدى 

البعيد.

إدريس أبايا

ثـقـافة الـمقـاولة فـي املـغـرب

ال اأحزاب وال كتلة.. 
اأ�شحاب ال�شكارة

 هم الذين
 ي�شنعون االأغلبيات
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توحيد  إلــى  الــداعــن  آراء  سقطت  لقد 
الكتلة،  تكوين  باسم  الوطنية  ــزاب  األح
لم  إن  معرة  االسم  هذا  ذكر  أصبح  حيث 
املراكشين  أمثال  على حد  »تكشيمة«  أقل 
القدماء، ورغم ما أصبح يتردد على ألسنة 
شعار  استعادة  إلــى  حنن  لهم  كــان  من 
فإننا  ذكراها،  إحياء  األقل  على  أو  الكتلة 
وهم  الكلمة  ترديد  على  يقدر  ال  من  نجد 
ممارسة،  ال  لفضا  مضى  ما  إحياء  بصدد 
كــان يشيد  مــن  أن أســمــع  ــودي  بـ ــان  وكـ
التي  التجمعات  في  الكتلة  رجال  بتوافق 
إبراهيم  هلل  وعبد  الفاسي  عالل  ترأسها 
إليها  لينضم  للكتلة،  التأسيس  بداية  في 
حزبان وطنيان في آخر املطاف.. واملؤسف 
في هذا اللقاء الذي انعقد في قاعة مكتب 
هذا  »ديــكــريــطــاج«،  شــعــار  تحت  ــة  إذاعـ
الشعار املرفوع للناطق الوحيد الذي كان 
ممثلي  من  حيا  بقي  ومن  مات  من  يمثل 
الذين  حق  من  فكان  الكتلة،  ومناضلي 
اللقاء،  هــذا  عقد  على  وسهروا  أشرفوا 
الوطنية؟  الكتلة  يتساءلوا عن  مصير  أن 
وعما ذهب منها وما بقي؟ وكان من األفيد 
أن يستدعى لهذا اللقاء أحد أقطاب الكتلة 
إسماعيل  )مــوالي  يرزق  حيا  الزال  الذي 
العلوي(، الذي قال في تأبن الراحل عبد 
باعتبار  نشاطه  تجميد  بعد  إبراهيم،  هلل 
شاركوا  قــد  الباقن  الكتلة  أعــضــاء  أن 
االتفاق  وقع  ما  وخرقوا  االنتخابات  في 
املجالس  وفي  الحكومية  باملشاركة  عليه 
هلل  عبد  ))الراحل  أن  )قال(  االنتخابية، 
وقع  ملا  الكتلة  أعضاء  يساير  لم  إبراهيم 
االتفاق عليه، )ولم يقل ما وقع للحكومة( 
التي لم تراع ما يجب مراعاته في الحفاظ 
على ما تتطلبه الحقوق الديمقراطية التي 
وقع االتفاق عليها من طرف أعضاء الكتلة 
قبل  إبراهيم  هلل  عبد  رفع  لقد  الوطنية!! 
موته شعار »ال أشارك وال أعرقل«، ملعرفته 
إليها  ستؤول  التي  الحتمية  بالنتائج 

األمور((.
إن الذين يرجعون إلى ما نشرته جريدة 
يصدرها  كــان  التي  الوطني«  »االتــحــاد 
تصريحاته  سيجدون  إبراهيم،  هلل  عبد 
عن  للمنشقن  إدانة صريحة  وافتتاحياته 
ومما  الشعبية،  للقوات  الوطني  االتحاد 
عبد  سماها  عملية  الــحــدث،  هــذا  ــب  واك
االتحاد،  لجريدة  »خطف«  إبراهيم  هلل 
املسؤولن  أحد  تحملها  مدبرة  كمصادرة 
)شاكر(،  الجريدة  إصدار  على  الساهرين 
هلل  عبد  دعوة  جاءت  الظروف،  هذه  وفي 
الوطني  االتــحــاد  مؤتمر  لعقد  إبراهيم 
واعتبر   ،1974 نونبر   30 بتاريخ  الثالث 
إطار  الخطف تدخل في  أن عملية  الراحل 
مواقف  فــي  »املــتــصــلــب«  الــخــط  تصفية 
رئاسة االتحاد ورواده، السيما بعد اغتيال 
واضحا  الــخــالف  ــدأ  وب بنبركة،  املــهــدي 
التابع  النقابي  الجناح  تسخير  عدم  في 
بتجميد  وذلــك  الصديق،  بن  للمحجوب 
موقفهم  عن  التعبير  في  العمال  عضالت 
ال  إبراهيم  عبد هلل  رأي  وكان  السياسي، 
يخرج عن إطاره األممي، املتلخص في أن 
))الحزب ال يجب أن يقنع من لم يكن في 
مستوى اإلقناع، وأن املسألة مسألة إقناع 
هلل  عبد  وكان  شــيء((،  كل  قبل  واقتناع 
يدعو  حياته،  مراحل  كل  ))في  إبراهيم  
السبيل  هو  والتنظيم  االنضباط،  أن  إلى 
النفق  مــن  بالجماهير  للخروج  القويم 

املسدود((.
إبراهيم،  هلل  عبد  الــراحــل  أعطى  لقد 
للمؤتمر  الــوطــنــي  تــقــريــره  يــقــدم  وهـــو 
الثالث، كل إمكانياته في إبراز ما يتطلبه 
املؤتمر ومناضلوه في تالفي كل ما يرمي 
تختلط  ال  حتى  فهو ضده،  التصادم،  إلى 
بهذا  إظهاره  حاولت  ما  وهــذا  األوراق، 

العمل املتواضع.

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى ال�شعب في دار غفلون

ال�شـلطـة توا�شـل واإن�شـات ومراقـبة ميـدانيـة
عمالة  كــانــت   ،1965 سنة  فــي 
مساحة  تــشــمــل  تـــطـــوان  إقــلــيــم 
باإلضافة  تضم  كبيرة  جغرافية 
والفنيدق  واملضيق  مارتيل  إلــى 
والشاون  العرائش  مدن  لو،  وواد 
كانت  ــك،  ــذل ل الــكــبــيــر،  والــقــصــر 
تتهاطل  الــســفــر  ــواز  جــ طــلــبــات 
قسم  بينما  بــاآلالف،  العمالة  على 
ثالثة  على  إال  يتوفر  ال  الجوازات 
على  أحدهم  دلني  وقــد  موظفن، 
الجوازات  بطلبات  مليئة  حجرة 
هذه  وكانت  املطلوبة،  الوثائق  مع 
بعضها  ومبعثرة  متراكمة  امللفات 
موظفي  من  فطلبت  البعض،  فوق 
فــرز،  بعملية  يقوموا  أن  القسم 
التي  بالطلبات  إال  يحتفظوا  وأال 
والباقي  الشروط،  كل  فيها  تتوفر 
منها، طلبت منهم إخبار أصحابها 
وعليهم  مرفوضة  طلباتهم  ــأن  ب
إلتمام  العمالة  من  يسحبوها  أن 
فيها،  البت  نعيد  لكي  ملفاتهم، 
وقد نتج عن عملية الغربلة، وجود 
أي  تنقصها  ال  التي  امللفات  مئات 
عقد  على  تتوفر  كانت  بل  وثيقة، 
الحصول  ألصحابها  يبيح  عمل 
مدن  بعدة  لالشتغال  تأشيرة  على 
أضمن  وحتى  األوروبية،  بالبلدان 
من  طلبت  العملية،  ــذه  ه نــجــاح 
مندوب وزارة التعليم أن يضع رهن 
لهم  يكون  أساتذة  إشارتي خمسة 
خط جميل لتحرير جوازات السفر 
من  كمية  على  حصولهم  مقابل 
تمض  فلم  والزيت،  الدقيق  مادتي 

املبادرة،  هذه  على  أيام  بضعة  إال 
سفر  جواز   5000 إنجاز  تم  حتى 
وقرى  مدن  كل  من  أصحابها  جاء 
اإلقليم الستالمها، األمر الذي جعل 
الصعداء،  تتنفس  اإلقليم  ساكنة 
من  على  ظهرت  أن  بعد  خصوصا 
أثار  بالخارج  إقامتهم  بعد  رجعوا 

النعمة والثراء.
تعاني  اإلقليم  ساكنة  كانت  كما 
بسبب  االخــتــالالت،  من  كثير  من 
كانت  التي  والــالمــبــاالة  التسيب 
ألن  العمالة،  نشاط  على  تطغى 
يسافر  الغياب،  كثير  كان  العامل 
التي  املــزرعــة  أعــمــال  سير  لتفقد 
وكأني  تــازة،  بناحية  يملكها  كان 
بسكان هذا اإلقليم لم يشتموا بعد 
كان  حيث  االستقالل،  عهد  نفائح 
يسيطرون  اإلسبان  املستعمرون 
ــى نــشــاط جــمــيــع املـــجـــاالت،  عــل

وخصوصا الخدمات العمومية.
وأذكر في هذا الصدد، أن توزيع 
كــانــت تشرف  ــكــهــربــاء  وال املـــاء 
اسمها إســبــانــيــة  ــة  شــرك عــلــيــه 
  ELECTRA MAROQUI
وكانت  إســبــانــي،  مــديــر  يــديــرهــا 
معمل  على  تتوفر  تطوان  مدينة 
ــة  ــزم مــخــتــص فـــي صــنــاعــة األح
واألحذية الجلدية التي كانت تنفرد 
الوطني،  الــدفــاع  إدارة  بشرائها 
مع  كثيرة  مشاكل  لها  كانت  التي 
وزارة املالية من حيث االعتمادات، 
مما جعلها تتأخر في أداء وتسديد 
ــذي أصبح  الـ املــصــنــع  فـــاتـــورات 

رسوم  تسديد  عن  عاجزا  بــدوره 
السبب  وهـــو  ــكــهــربــاء،  وال ــاء  املـ
الذي جعل مدير شركة توزيع املاء 
والكهرباء يقرر قطع تزويد املصنع 
املــذكــور بــهــاتــن املـــادتـــن، ومــن 
املعلوم أن القانون ال يسمح ألرباب 
نشاطهم  بإنهاء  واملعامل  املصانع 
املحلية،  السلطة  من  برفضه  إال 
املصنع  مــديــر  اســتــدعــيــت  لــذلــك 
لنجد  ــورة،  ــذك امل الشركة  ومــديــر 
طلبت  وحن  بينهما،  توافقيا  حال 
من املدير اإلسباني أن يعيد تزويد 
أجابني  والكهرباء،  باملاء  املعمل 
بأنه يأخذ أوامره من مدريد، األمر 
ــذي اســتــفــزنــي واعــتــبــرت هــذا  الـ
كرامة  إلى  ويسيء  مسا  الجواب 
املغرب وسيادته، فأنذرته إن هو لم 
يقم بما طلبته منه سأجعله يغادر 
قمت  املــوالــي،  اليوم  وفــي  البالد، 
بزيارة للمعمل فإذا به اليزال بدون 
ماء وال كهرباء، فاتصلت بالقنصل 
ــه بــخــطــورة  ــرت ــي وأخــب ــان اإلســب
املشكل  أن  فــأجــابــنــي  املـــوقـــف، 
وبما  لحله،  الوقت  بعض  يتطلب 
العمال  بعشرات  يتعلق  األمــر  أن 
إن  الشارع  في  بهم  سيلقى  الذين 
عليه،  هو  ما  على  الحال  استمر 
املدير  مــن  وطلبت  الشركة  زرت 
والكهرباء  املــاء  يعيد  أن  التقني 
ساعة   24 مهلة  ومنحته  للمعمل 
ــر أن  ملــغــادرة الــبــالد، فــكــاد األمـ
يتحول إلى أزمة دبلوماسية، األمر 
الذي جعلني أخبر وزارة الداخلية 

بتفاصيل  ــس،  ــاك ــف ال ــواســطــة  ب
قوية  خطتي  كانت  وكــم  املشكل، 
مني  يطلب  بجواب  توصلت  حن 

الصمود في موقفي.
تم  ــك،  ذل على  قليلة  أيــام  وبعد 
توزيع  لشركة  جديد  مدير  تعين 
به  اجتمعت  الذي  والكهرباء،  املاء 
معا  لندبر  اإلسباني،  وبالقنصل 
األزمة، واغتنمتها فرصة  حل هذه 
عمارات  وجــود  القنصل  مع  ألثير 
الضباط  إلسكان  مخصصة  كانت 
البوم  فيها  يعشش  اإلسبانين 
إلسكان  ممنوعة  وهي  والجردان، 
أنه  فأخبرني  املغاربة،  املواطنن 
مندوب  مع  حاليا  األمــر  سيناقش 
املوظفن  وأن  املخزنية،  األمــالك 
الــقــريــب  فــي  يمكنهم  ــة  ــارب ــغ امل
في  بالسكن  يتمتعوا  أن  العاجل 
هناك  كانت  كما  الــعــمــارات،  هــذه 
يلجها  ال  ويهودية  إسبانية  أندية 
األمر  فصدر  املغاربة،  املواطنون 
أمام  بفتحها  اإلسباني  للقنصل 
رجل  أن  يتضح  وهكذا  املغاربة، 
في  يقبع  أن  له  ينبغي  ال  السلطة 
العمل  عليه  وإنما  املكيف،  مكتبه 
والتصدي لجميع املشاكل التي لها 
املواطنن  على حياة  مباشر  تأثير 
ولو تطلب منه األمر اتخاذ إجراءات 
الصالح  الغاية منها خدمة  جريئة 
النبوي  للحديث  مصداقا  العام، 
الشريف: ))هلل في عون العبد ما 

كان العبد في عون أخيه((.
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تشارك مسرحية »أمشاج« 
املتحدين  الفكاهيني  لفرقة 
التي  ــون،  ــن ــف وال للثقافة 
وجهة  ــاس  ف مدينة  تمثل 
املسابقة  في  مكناس،  فاس 
الحادية  لــلــدورة  الرسمية 
والـــعـــشـــريـــن لــلــمــهــرجــان 
بتطوان  للمسرح  الوطني 
الثقافة  وزارة  تنظمه  والذي 
 15 من  والرياضة  والشباب 

إلى 22 نونبر الجاري.
تأليف  مــن  هــي  املسرحية 
هشام الغفولي، وإخراج رشيد 
فرقة  وإنتاج  العدواني،  علي 
للثقافة  املتحدين  الفكاهيني 
والفنون سنة 2019، بدعم من 
كل  وتشخيص  الثقافة،  وزارة 
من العربي الزهراوي وهند بن 
وأمني  ازويشي  وخالد  اجبارة 
حسن  وسينوغرافيا  املربطي، 
صابر، ومساعد املخرج إبراهيم 
وكوريغرافيا  وسيرك  خــدة،  بن 
سفيان املرنان، وإدارة التواصل 
محمد  مــن  العامة  والــعــاقــات 

لرشيد  التقنية  العلمي، واإلدارة 
لكنزة  املــحــافــظــة  ــم  ث حــيــانــي، 

فركاك.
ــى أن  ــ ــدر اإلشــــــارة إل ــجـ وتـ

ألول  قدمت  »أمشاج«  مسرحية 
ــي شهر  مـــرة بــمــديــنــة فـــاس ف
وزارة  من  بدعم   ،2019 يونيو 
فاس  جهة  ومجلس  الثقافة، 
مكناس، وجماعة فاس، ومعهد 
و«سيرترا  الجميلة،  الفنون 
أفريكانو«،  و«فييستا  ــرو«،  ب
كما سبق لها أن قامت بجولة 
فنية في عدد من املدن املغربية 
واملضيق  الــفــنــيــدق  شملت 

ومشرع بقصيري وسا.
وتـــعـــتـــبـــر مـــســـرحـــيـــة 
الثالث  الــعــمــل  »أمـــشـــاج«، 
إنتاجه  على  أشرفت  ــذي  ال
املتحدين  الفكاهيني  فرقة 
خــال  ــون   ــن ــف وال للثقافة 
وتتاقح  الحالية،  السنة 
مجموعة  أحـــداثـــهـــا  فـــي 
مــن الــشــخــصــيــات داخــل 
تستحضر  مــريــض  ــل  رجــ
حياته،  من  مختلفة  مراحل  فيه 
وتطرح له تساؤالت كبيرة يشعر 
بعجز عظيم وهو يبحث لها عن 

أجوبة صريحة.

ــوات على  ــنـ ــشــر سـ ــرور ع ــ ــد مـ ــع ب
في  رقمية  أنطولوجيا  ألول  إنــجــازه 
موسومة  املغربية  القصيرة  القصة 
بـ»أنطولوجيا القصة القصيرة باملغرب 
من جيل التأسيس إلى جيل األنترنيت« 
أبرز  أحد  روح  إلى  مهداة   ،2010 سنة 
عبد  الراحل  املخضرمني،  القصة  كتاب 
الرحيم املودن، وهي األنطولوجيا التي 
أصــوات  مختلف  دفتيها  بــني  ضمت 
التأسيس  جيل  من  املغربية  األجــيــال 
الستيني إلى جيل األنترنيت والعشرية 
الــثــالــثــة،  األلــفــيــة  مطلع  ــن  م ــى  ــ األول
كتبه  نشر  مشروع  ملغامرة  ومواصلة 
عبده  املغربي  الكاتب  يعود  الرقمية، 
جديد  رقمي  كتاب  ــدار  إص إلــى  حقي، 
موسوم بـ»أنطولوجيا القصة القصيرة 
الثقافي  الدخول  به  ليدشن  العاملية« 

للموسم الجديد 2020.
القصصية  األنــطــولــوجــيــا  وتــضــم 
عبده  وترجمها  أعدها  التي  العاملية، 

حـــــــقـــــــي، 
نصا  ثاثني 
قـــصـــصـــيـــا 
قــــصــــيــــرا 
ألشـــــــهـــــــر 
عمالقة السرد 
القصصي في 
ــم مــن  ــالـ ــعـ الـ
كـــل الــجــهــات 
األربـــــــــع فــي 
القص،  كوكب 
مــــن أمـــريـــكـــا 
واملـــكـــســـيـــك 
والــــبــــرازيــــل 
وفـــــنـــــزويـــــا 
ــال  ــ ــغ ــ ــرت ــ ــب ــ وال
وإســــبــــانــــيــــا 
وروسيا  وفرنسا 
ــج  ــ ــ ــروي ــ ــ ــن ــ ــ وال
والهند  والسويد 

ــش  ــاديـ ــغـ ــانـ وبـ
والــــتــــايــــانــــد 
والــــــــــصــــــــــني 
وكوريا  واليابان 
إلخ،  وإفريقيا.. 
ــذا  ــهـ وهــــــــي بـ
األفـــق الــســردي 
الـــــشـــــاســـــع، 
ــن عــلــى  ــ ــراه ــ ت
فسيفساء  رسم 
ــي قـــد  ــ ــ ــون ــ ــ ك
يسعف القارئ 
في  والــنــاقــد 
على  القبض 
الخيط الناظم 
يلملم  الـــذي 
غــــــوايــــــات 
ــي  ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
املــــتــــعــــدد 
ــده  ــع فــــي ب

اإلنساني، ويضع رأس القلم في صميم 
بعدها  في  العاملية  القصص  تقاطعات 
مصائر  محك  وفي  والسردي  الجمالي 
شخوصها، كما خطط لها تواطؤ األقدار 
الجحيم  تراجيديا  إلى  النعيم  رغد  من 

الوجودي. 
هذه  فــي  الكتاب  قائمة  ضمن  ومــن 
جيمس  نجد:  العاملية،  األنطولوجيا 
غابرييل  تشيخوف،  أنطوان  جويس، 
باولو  كافكا،  فرانز  ماركيز،  غارسيا 
زوال،  إيميل  غوركي،  ماكسيم  كويلو، 
باتيرسون،  زيبيتا  جــورج  املكسيكي 
األملــانــى هــايــنــرش بـــول، الــبــرازيــلــي 
ماريلينا موايس، اإليراني أحمد حسن 
من  وغيرهم  راو،  راجــا  الهندي  زاده، 
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هل تفوز »اأم�ساج« من فا�س يف مهرجان امل�سرح بتطوان؟

عرو�س م�سرحية تتبارى 
يف مهرجان الرواد بخريبكة

داخــل  مــن  مسرحية  ــروض  ع تتبارى 
الرسمية  املسابقة  في  وخارجه،  املغرب 
ملهرجان  السابعة  النسخة  لفعاليات 
تستضيفه  الذي  للمسرح  الدولي  الرواد 
نونبر   22 إلــى   20 من  خريبكة  مدينة 
نتفرجو  »نمشيو  شعار:  تحت  الجاري، 

فاملسرح«.
لهذه  املــنــظــمــة  الــلــجــنــة  واخـــتـــارت 
التي تنظمها جمعية  الدولية  التظاهرة 
انتقاؤها  تم  مسرحيات  أربــع  ــرواد،  ال
 48 بني  من  متخصصة  لجنة  قبل  من 
طلب مشاركة تم التوصل بها من داخل 
املغـرب وخـارجـه وفـق شـروط مـحـددة 
بمسرحـيات  األمـر  ويـتـعلق  ودقـيـقة، 
للفنون  صــوفــي  لـفرقة  مـــــخــرج«  »ال 
لفرقة  و»املــزابــيــة«  مصر،  من  األدائــيــة 
خريبكة،  من  والثقافة  للفنون  اإلخــوة 
لفرقة   »L’homme aux tartelettes«و
فرنسا،  مــن  الشخص  مــســرح  جمعية 
فضا عن مسرحية »الكرنة« لفرقة عشاق 

املسرح من برشيد.
املسرحية  الــفــرق  ــذه  ه وستتبارى 
املــشــاركــة فـــي املــســابــقــة الــرســمــيــة 
للمهرجان والتي تحكمها لجنة محترفة، 

على عدة جوائز أرفعها الجائزة الكبرى، 
وهي جائزة أحسن عرض متكامل والتي 
تحمل اسم »صاح الدين الهليل«، فضا 
أحسن  وجائزة  ممثل،  أحسن  جائزة  عن 

ممثلة، وجائزة أحسن نص مسرحي، ثم 
جائرة أحسن سينوغرافيا، وجائزة أحسن 
إخراج، وجائزة لجنة التحكيم، كما سيتم 
خال هذه الدورة، التي ستتميز بفقرات 

متنوعة وخصبة من تكريمات وورشات، 
لكبار«  »جوع  مسرحية  عرض  وغيرهما، 

لفرقة الرواد للمسرح من خريبكة.

»ال�سفر الأخري« للمغربية لطيفة 
اأحرار يح�سد جائزتني بقرطاج

ــط الــوثــائــقــي  ــشــري نـــال ال
ملخرجته  األخـــيـــر«  »الــســفــر 
الفنانة لطيفة أحرار، األسبوع 
املاضي، جائزتني بأيام قرطاج 
السينمائية بالعاصمة تونس.
الفنانة  ــقــول  ت ــط،  ــشــري ال
بحث  ثمرة  هو  أحرار،  لطيفة 
تــخــرجــهــا أثـــنـــاء دراســتــهــا 
تخصص  املــاســتــر  سلك  فــي 
بكلية  الــوثــائــقــيــة  السينما 
اإلنسانية  والــعــلــوم  اآلداب 
السعدي  املالك  عبد  بجامعة 
أكملت  حيث  تطوان  بمدينة 
دراستها الجامعية، إلى جانب 
ــذي  ــح« ال ــري شــريــط »بــنــت ال

حــصــد هـــو اآلخـــر 
الجوائز  من  عددا 
فــي مــهــرجــانــات 

دولية.
ــر  ــ ــ ــف ــ ــ ــس ــ ــ »ال
ــر« الـــذي  ــ ــي ــ األخ

ينال  أن  استطاع 
جائزتني في مهرجان 

يتمحور  واحـــد، 
حــــــــــــــول 

ــربـــة  تـــجـ
والـــــــــــد 
جة  ملخر ا
وغــيــابــه 

بحكم  األســــرة  عـــن  الــكــبــيــر 
حيث  كــعــســكــري  ــه  ــت ــف وظــي
الصحراء،  في  الحرب  خاض 
بعد  املــرض  مــع  معاناته  ثــم 
عودته، مما حرم الطفلة لطيفة 
من العيش معه حياة طفلة مع 

أبيها. 
وركز الشريط الوثائقي على 
ذاكرة  تختزنها  التي  األمكنة 
جمعتها  كفضاءات  املخرجة 
بأبيها، بدءا بالقطار الحاضر 
ــدن جــرســيــف  ــ ــم م ــوة، ثـ ــقـ بـ
مرموشة،  وإيموزار  وميسور 
وخصوصا املنزل الذي أقامت 
جرسيف،  بمدينة  األســرة  به 
تقطنه  »مــدنــي«  مــنــزل  كـــأول 
اإلقامة  على  تعودت  بعدما 

في الثكنات.
يذكر أن الفنانة لطيفة 
أحرار، غابت عن الحفل 
ــي بــســبــب  ــامـ ــتـ ــخـ الـ
بتصوير  انشغالها 
عمل جديد في املغرب، 
عنه،  أعلنت  ما  حسب 
عنها  نـــاب  وقـــد 
املخرج سعيد 
ــاف فــي  ــ خـ
ــم  ــ ــلـ ــ ــسـ ــ تـ
الجائزتني.

ال�سحك يف 
الدار البي�ساء

 27 من  البيضاء  الدار  مدينة  تستضيف 
ــدورة  ال فعاليات  املقبل،  دجنبر   29 إلــى 
الخامسة ملهرجان ليساسفة للضحك، الذي 
تنظمه جمعية الصداقة للتنمية والرياضة، 
والكوميديني،  الفكاهيني  أمهر  بمشاركة 
واملساهمة  للجمهور،  الفرجة  تقريب  بغية 
والثقافية  الفنية  الدينامية  تحريك  في 

باملنطقة.
هــذه  خـــال  املنظمة  اللجنة  وتــســعــى 
الحي  مقاطعة  من  بدعم  تقام  التي  الدورة، 
اإلقليمية  املديرية  مع  وبتنسيق  الحسني، 
بتراب  والرياضة  والشباب  الثقافة  لوزارة 
عمالة مقاطعة الحي الحسني، إلى تكريس 
بعدها التنموي، والتميز الفكاهي من خال 
لتنمية  جسر  »الفكاهة  املهرجان:  شعار 

املنطقة«.
ــذه األنــشــطــة، ستعرف  ــوازاة مــع ه ــ وم
عنوان:  تحت  فكرية  نــدوة  تنظيم  ــدورة  ال
والتأطير«،  األزمة  بني  والشباب  »الفكاهة 
بمؤسسات  مهمة  فنية  ورشــات  عن  فضا 
تعليمية ومراكز التكوين املهني بليساسفة.



ــرون مضت  ــ وق ــوات  ســن
عــلــى وفــاتــك يــا رســولــنــا 
الــكــريــم مــحــمــد صــلــى هلل 
سيد  فــأنــت  ــم،  وســل عليك 
واآلخــريــن، وخاتم  ــن  األول
فكنت  واملرسلن،  األنبياء 
ــد الـــذي  ــي ــوح ــول ال ــرسـ الـ
وانـــتـــقـــاه،  هلل  اجـــتـــبـــاه 
ــزل  وأن ورعـــاه،  بــه  وتكفل 
وكنت  وعلمه،  الكتاب  عليه 
الـــرســـول األكــــرم والــنــبــي 
الحظوة  وصاحب  األشرف، 
الرفيعة،  والدرجة  واملكانة 
ملك  بمثلها  يحلم  ال  التي 

مقرب وال نبي مرسل.
بأبي أنت وأمي يا رسول 
أحوجنا  مــا  وحبيبه،  هلل 
إليك، وما أشد حاجتنا إلى 
حنيننا  أعظم  ومــا  سننك، 
إلى نهجك، وما أجمل أيامنا 
بصحبتك،  زماننا  وأفضل 
بدونك،  حالنا  أســوأ  ومــا 
فقد سدنا وارتقينا يوم كنا 
معك، وأصبحنا سادة األمم 
عندما حملنا رسالتك، وآمن 
األمم  وصدقتنا  الناس  بنا 
ــوم أن رويــنــا أحــاديــثــك،  ي
واقتفينا  سيرتك،  ونقلنا 

أثرك وعملنا بسنتك.
رســول  ــا  ي ــوم  ــي ال لكننا 
هلل، في حــال ســيء وواقــع 
مذلة  وحياة  وتعيس،  مرير 
وظرف بئيس، تداعت علينا 
األكلة  تــتــداعــى  كما  األمـــم 
اجتمعت  قصعتها،  إلـــى 
عــلــيــنــا واتـــحـــدت ضــدنــا 
واستطاعت  علينا  وتآمرت 

ونهشتنا  مــنــا،  تــنــال  أن 
بيننا  وفــرقــت  بنا،  وألــقــت 
وجلست  علينا،  وتغلبت 
من  ــر  واألمـ علينا،  تتفرج 
ســاعــدوهــا  مـــن  أن  هــــذا، 
أهل  ومــن  جلدتنا  بني  من 
ملتنا، ممن خانوا أماناتهم 
عهودهم،  على  وانــقــلــبــوا 
ولم  أمتهم  على  وتـمردوا 
يحفظوا دينهم، فكانوا أداة 
وسببا  والدمار،  للتخريب 
فــي مــا نــحــن فــيــه مــن تيه 

وضياع.
ــول هلل  يــا رس لــن يسرك 
حالنا هذا ولن يرضيك، فما 
كنت تظن أن يحل بأمتك ما 
عنك  أخفي  ولــن  أصابها، 
فمجتمعاتنا  هلل،  رسول  يا 
ــة  ــعــيــش حــال أصــبــحــت ت
ــاع والــتــشــتــت  ــي ــض مـــن ال
ــراب  ــ ــت ــ ــرذم واالغ ــشـ ــتـ والـ
االســتــقــرار  وعـــدم  القيمي 
نقف  نحن  فاليوم  الخلقي، 
أمام تيارين مثيرين للجدل، 
بن السير في اتجاه التيار 
الحداثية  القيم  الجارف من 
التشبث  وبن  والعصرنة، 
والهوية  األصيلة  بالقيم 

العريقة.
رســول  يــا  أصبحنا  فقد 
نــقــتــدي  ــك،  ــاب ــي غ فـــي  هلل 
كل  فــي  ونقلدهم  بــالــغــرب 
كــان  ــو  ل ليته  ويـــا  شـــيء، 
تقليدا  بل  مبصرا،  تقليدا 
والعن  العمياء  العن  ذي 
بهذا  فوصلنا  املــضــبــبــة، 
مفترق  إلى  األعمى  التقليد 
هؤالء  من  نحن  ال  الــطــرق، 
)كالغراب  كنا  كما  وال نحن 
في  البطة  تقليد  أراد  الذي 

وعندما  يفلح،  فلم  مشيتها 
مشيته  إلــى  الــرجــوع  أراد 
ــذر عــلــيــه ذلـــك أيــضــا،  ــع ت
التقليد  فــي  أفــلــح  هــو  فــا 
أصله(،  على  بقي  هو  وال 
املجتمعات  حــال  هــو  ــذا  ه
فوضعها  ــة،  كــاف الــعــربــيــة 
يبشر  ال  هلل  ــول  ــ رسـ ــا  يـ
طغت  أخاقها  ألن  بالخير، 
واملــاهــي  ــات  ــادي امل عليها 
ــوات واألنـــانـــيـــة  ــهـ ــشـ والـ
ناهيك  الذاتية،  واملصلحة 
ــن املـــحـــرمـــات بــشــتــى  ــ ع
سؤالهم  وعــنــد  أنــواعــهــا، 
ــذه هي  ــأن هـ يــجــيــبــونــك بـ
الـــوســـطـــيـــة واالعــــتــــدال 
وغيرها  العصر،  ومسايرة 
من التعليات الغير مبررة.

ــي أتـــحـــدث إلــيــك يا  ــ إن
رسول هلل بحرقة وألم تجاه 
التي  اإلنسانية  األوضـــاع 
حلت بنا اليوم، وبدوري، ال 
العاجز  اإلنسان  لهذا  أريد 
أن يمشي على رأسه ويفكر 
عن  أحدثك  دعني  برجليه، 
التي  املظاهر  هــذه  بعض 
الشارع،  في  يوميا  نراها 
ــاب يــلــبــس  ــ ــب ــاك شــ ــنـ ــهـ فـ
فيها  ألــبــســة  ــدره  عــلــى صـ
محظورات شرعية، كالصور 
كاما  أو  الصليب،  رسم  أو 
وتراه  معناه،  يفقه  ال  كفريا 
ــاس،  ــب ــل ــدا بـــذلـــك ال ــي ســع
وهــنــاك رجــال اتــخــذوا من 
يقامرون  لهم  مقرا  املقاهي 
ــواع  أن جميع  ويــمــارســون 
والكام  والنميمة  الغيبة 
انشغلن  ونــســاء  الــفــارغ، 
والحديث  والزينة  باملوضة 
عادية  أشياء  هذه  التافه.. 

يا  بالك  فما  وبديهية،  جدا 
في  تعمقنا  لــو  هلل  ــول  رس
سنجد  فهناك  أكثر،  الواقع 
والقتل  اإلجــرام  مظاهر  كل 
املتتالية  ــارات  ــحـ ــتـ واالنـ
مشاهد  إلى  إضافة  والزنا، 
وال  تـــعـــد  ال  الأخـــاقـــيـــة 

تحصى…
على  ــســان  اإلن أن  يــبــدو 
شاكلته يقع، وكبوة اإلنسان 
العربي كانت كبيرة يتجرع 
أن  فبعد  ــيــوم،  ال مــرارتــهــا 
كــان هــو الــرائــد فــي جميع 
العلمية  وخاصة  املجاالت، 
تمكن  بفضلها  والتي  منها، 
من بسط أخاقه على العالم 
العلى  فـــي  صــيــتــه  وذاع 
أصحاب  عليه  تهافت  حتى 
ــرة، فــمــا إن  ــي ــن الــعــقــول ال
حتى  ــوده،  ــصــع ب احــتــفــل 
الــتــاريــخ،  فــي  حــدث عطب 
وتدهورت  أعمته  فسقطت 
مكانته  يفقد  فبدأ  أوضاعه، 
عرف  جــديــد  وافـــد  لصالح 
ــاب الــتــقــدم وقــوانــن  أســب

الرقي ومبادئ النمو.
ــول هلل..  مــحــمــد يــا رســ
ــا نــبــي الــرحــمــة ورســـول  ي
وطأت  من  خير  يا  السام، 
ذكــرى  فــي  ــدمــاه،  ق األرض 
مـــيـــادك الــعــظــيــم، نــســأل 
والرفق  بأمتك  الرحمة  هلل 
إلخواتك  والنجاة  بأتباعك 
عالي  ونــرفــع  وأصــحــابــك، 
لنعيد  هلل،  ــى  إلـ ــاء  ــدعـ الـ
املــجــد لــلــمــســلــمــن وعـــزة 
وسطية  ونستعيد  األولــن، 
األقوى  فيها  ونكون  األمــة، 
خيرية  واألكــثــر  واألفــضــل 

ونفعا.

مرض مرضا شديدا استشعر معه دنو أجله، فهيأ نفسه للرحيل، 
وألفى جسده وقد ضعف تماما، بينما نفسه قد صهرت من جديد، 
فقد أتاح له املرض أن يستعرض حياته املاضية، فرأى نفسه وقد 
انشغل بأديمها دون عمقها، وقشورها دون لبابها، يشده صغيرها، 
ويطمح إلى وهمها، فأخذ نفسه في مرضه يتعرف الغرض من هذه 
الحياة، ويتشوق لفهم معناها، فاجتهد أن يجتلي حقيقتها املغطاة 
باألشكال واألسماء، ويبحث عن نقطة االتصال بن هلل واإلنسان، 
كأن نفسه كانت نبعا مدفونا فتفجرت، وكأن اليقن كان في السماء 

فاستحال في قلبه.
أحزانه  وفي  مرضه  في  ربه  إلى  أقرب  اإلنسان  يكون  ما  لشد 
واألقرباء،  األصدقاء  في  يجدها  فا  النجاة  يهفو  ألنه  وشدائده، 
وال  قوته،  تحد  ال  الــذي  والسماء،  األرض  رب  من  يطلبها  وإنما 
اإلنسانية  النفس  تتكشف  املواقف،  هذه  مثل  وفي  قدرته،  تقصر 

فُيرى ضعفها بذاتها، وقوتها بربها.
أتاح املرض لصاحبنا فرصة أن يقلب في دفاتره القديمة، فوجد 
عقله قد نما، ولكن قلبه قد فتر، ولم يحزن على شيب دب في رأسه 
كما حزن على دبيب املشيب إلى قلبه، فالقلب صلة األرض بالسماء، 
ومهبط الوحي من السماء إلى األرض، والقلب هو الحب واالنسجام 

والجمال، والقلب هو الدين، هو اإلنسانية، وهو الحياة.
ما  بقدر  العقل  بنمو  يسعد  لم  فــرآه  العالم،  صاحبنا  وأبصر 
يشقى بضعف القلب، فهو سبيل الهداية في الحياة ومنبع السرور 
صاحبنا  إلى  ُحبب  كما  والزلل،   والشك  اليقن  وموطن  واأللــم، 
التأمل في جمال الطبيعة من حوله، فإذا بقلبه ينبض من جديد، 
في  ووحدة  التكوين  في  وإبداعا  انسجام،  أنغاما وجمال  ليبصر 
الوجود وتدرجا في االرتقاء، فسأل نفسه ماذا صنع في وجوده؟ 
لقد كان منغمسا في الحياة وقد نفضت يدها منه، حيث وقف فيها 
املخلصي،  فام  اآلخرين، وإخاص  إبداع  املتفرج يشاهد  موقف 
الحياة ال في صميمها،  أن تكون على هامش  نفسه ألنها رضيت 
األمل  فينا  خلقت  أنها  ووجــد  البشرية،  الطبيعة  إلــى  فطن  ثم 
والطموح، خلقتهما للسعي الدائب والرقي الدائم، ووجد أن لألمل 
في اإلنسان وظيفتن، احتمال متاعب الدنيا وأسقامها، والسعي 

األزلي لارتقاء بها، وهذا مبعث التقدم في كل مناحي الحياة.
جسده  يصح  أن  وتمنى  نفسه،  وبن  بينه  العراك  كان  وهكذا 
وتبقى نفسه صافية صفاءها في مرضه، ال يرى توافه الدنيا وال 
جديد،  من  جسده  في  يجري  دمه  بدأ  ما  سرعان  ولكن  بها،  يأبه 
تأمله  يكن، وتوارى  لم  تماما، وكأن مرضه  األولى  ليعاود سيرته 

بحجاب الواقع فكان كنقش على ماء وحروف رسمت في الهواء.
* مفكر مصري 
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اأغثنا يا ر�سول اهلل.. فواقعنا مرير

 رباب السويحلي
الدكتور محمد سعيد*

الدفاتر القدمية

 اأغاين بال كلمات!!

ــن ألغــنــيــتــنــا نــصــيــب من  ــك ــم ي لـ
به  تظفر  الذي  بهذا  شبيه  االنتشار، 
في أيامنا هاته. فهي تحظى باستماع 
واسع، إذ باتت األذن تستقبلها في كل 
مكان وزمان، جلوسا، ومشيا، وركوبا، 
وإذا جئنا إلى نطاق املشاهدة، نجدها 
قد حققت املراد، وزيادة على منصات 
التوقف،  تعرف  ال  التي  املهرجانات 
وعلى شاشات املحطات التلفزية التي 
الصور،  أروع  في  عرضها  في  تفننت 
الشبكة  وعبر  متقاربة،  أوقــات  وفــي 
القياسية  األرقــام  حيث  العنكبوتية، 
كان  متى  لكن  املــشــاهــدة..  نسب  في 
غثاء السيل نافعا ومجديا؟! فاألغاني 
التواصلية  الوسائل  تتقاذفها  التي 
املستويات  إلــى  تصل  ال  إليها،  ومــا 
التقدير  تستحق  التي  الراقية  الفنية 
منها  والــكــثــيــر  الكثير  إذ  األمــثــل، 
املضمون  ذات  الكلمات  ــى  إل يفتقر 
العذب،  اللحن  الذي يستدعي  الهادف 
تداعب  التي  الساحرة  واملوسيقى 
في  فاملتمعن  واملشاعر،  األحاسيس 
الرائج من أغانينا يقف على محدودية 
محسوبة،  تكون  تكاد  التي  كلماتها 
ومستهلكة،  بسيطة  ومضامينها 
هاتيك  إذا عجزت  نستغرب  ال  ولذلك، 
الزمان مثبتة  األغاني عن اإلبحار في 
واملهتمن  املستمعن،  بن  تواجدها 
لسنوات، فهي تترادف ويحل البعض 
النكت  وكأنها  البعض  مكان  منها 
تلقى في الجموع، تضحك في اللحظة 
بها  يطوح  أن  يلبث  ما  ثم  والــحــن، 
ال  وكــيــف  ســراديــبــه!!  فــي  النسيان 
االفتقار  نفتقر  بتنا  وقــد  هــذا  يكون 
املتخصص  الكلمات  كاتب  إلى  التام 

األساسي  الــواضــع  بحق  يعد  ــذي  ال
يتجاوب  الذي  لألغنية،  العام  للهيكل 
إلى  امللحن، فيخرجها  تلك  مع كلماته 
ذي  املــوزع  يجد  وهناك  النغم،  عالم 
املؤهل  الحساسة  املوسيقية  األذن 
الذي يوائم بن العازفن، ويوفر بذلك 
األجواء املناسبة للمغني املتفاعل مع 
إلى  بذلك  فتصل  والنغمات،  الكلمات 

املتلقي في أبهى الحلل.
في غياب ما سبق، بتنا نرى املؤدي 
لألغنية، ومعه الفرقة، يستفردان باألمر 
كما لو أن األلحان سابقة على الكلمات، 
والنغمات مستدعية للمضامن، وليس 
العكس!! فا بدع، والحال على ما هو 
عبارة  اليوم  أغنيتنا  نجد  أن  عليه، 
عن كشكول متنافر من الكلمات تجمع 
عن  تحجبها  موسيقى صاخبة  بينها 
االستيعاب، وال نقول التذوق، ألن هذا 
هذا  مع  بلوغه  يستحيل  راق  مطمح 
النوع من األغاني!! فهل آن األوان كي 
يسترجع كاتب الكلمات مكانته داخل 
تناول  لها  يتأتى  حتى  اليوم،  أغنية 
مواضيع متنوعة، وما أكثرها، في ظل 
ظواهر اجتماعية متباينة، ومناسبات 
ديــنــيــة، ووطــنــيــة، وعــاملــيــة عــديــدة، 
وقضايا إنسانية ملحة، وليعط الوقت 
توفرت  متى  الــازم  والتأني  الكافي، 
الكلمات املناسبة والجادة، لكي تحظى 
بألحان رفيعة، وال يتأتى هذا إال ألهل 
بإلباس  املخولون  فهم  االختصاص، 
واختيار  ــغــام،  األن أحلى  املضامن 
أعذب األصوات لتأديتها تحت إشراف 
العازفن، من  املوزعن، وأمهر  أحسن 
أجل حضور فعلي وازن ألغنيتنا، بن 
السواء،  على  واملشاهدين  املستمعن 
أنــواع  بكل  السمو  يتطلب  فالعصر 

الفنون، وعلى رأسها األغنية.

عثمان محمود

كيف يتم �سنع الكفاءات يف بلد تنخره املخدرات؟

ببادنا  التعليم  موضوع  رافق 
ــرة، جدل  خــال الــســنــوات األخــي
واسع، وواكب ذلك مد وجزر حول 
في  فاعلن  بــن  التدريس  لغات 
اللغة  عن  يدافع  من  بن  القطاع، 
كما  املتفرنسن،  وبــن  العربية 
احتدم الجدل بن من يؤيد التعليم 
لتعليم  الداعن  الخصوصي وبن 

عــمــومــي يــكــون في 
الطبقات  مــتــنــاول 
والفقيرة،  املتوسطة 
التعليم  أن  غــيــر 
القادر على رفع راية 
وإعطاءنا  التحدي 
شأنها  من  كفاءات 
أن تقود الباد إلى 
نموذج تنموي كما 
امللك  بــذلــك  ــادى  نـ
ــرة في  غــيــر مــا مـ
يجب  خــطــابــاتــه، 
قاعديا،  يكون  أن 
يــعــنــي االهــتــمــام 
ــى  بــاملــراحــل األول
ــدرســن،  ــم ــت ــم ــل ل

واإلعــدادي  االبتدائي  التعليم  أي 
قطاع  نغفل  أن  دون  والــثــانــوي، 
التكوين املهني وما له من دور في 
مجاالت  في  متخصصن  تخريج 

صناعية شتى.
التي  التدريس  لغة  تكن  فمهما 
في  مصلحة  لهم  من  بها  ينادي 
االنتباه  الضروري  من  فإنه  ذلك، 
من  لعقول  الــجــارف  السيل  إلــى 
تريدون منهم الدراسة والتحصيل 
كبيرة،  مستويات  إلى  والوصول 

التقدم  مشعل  حمل  يمكنهم  حتى 
تحمل  ــصــار  ــاخــت وب ــي،  ــ ــرق ــ وال
ذلك  يمكن  فكيف  املــســؤولــيــات.. 
تعاطي  ظاهرة  اكتساح  ظل  في 
التاميذ  طـــرف  مــن  املـــخـــدرات 
ــا ال أعــمــم( حــتــى زاغـــوا  )وهــن
عــن الــســكــة الــصــحــيــحــة، وفــي 
إراداتــهــم؟  بغير  األحــيــان،  أغلب 
طرح  إلى  يحيلنا  السؤال  وهــذا 
فمن  جوهرية،  أخــرى  تــســاؤالت 
املــســؤول عــن تــرويــج املــخــدرات 

محيط  في  التاميذ  صفوف  في 
املؤسسات التعليمية؟ وما الهدف 
من ضرب القاعدة التي هي أطفال 
وشباب، رجال الغد؟ وكيف يسمح 
للمخدرات أن تدنس عقول تاميذ 

في طور التعلم؟
املخدرات  تجارة  أصبحت  لقد 
في أوساط التاميذ، سياسة قائمة 
قيمة  ضرب  منها  الهدف  ــذات،  ال
أساس  أن  علما  التعليم،  ومكانة 

فلماذا  تعليمها،  برقي  األمم  رقي 
تجاه  صارمة  سياسة  تنتهج  ال 
ترويج  أنفسهم  لهم  سولت  من 
كل أصناف املخدرات في صفوف 
التوعوية  فالحمات  التاميذ؟ 
عناصر  بعض  بها  يــقــوم  الــتــي 
في  ــرى  واألخـ الفينة  بــن  األمــن 
املدارس، ليست ناجعة بما يكفي 
ملحاربة الظاهرة التي تطورت إلى 
ترويج أقراص مهلوسة على شكل 
وغير  »السيلسيون«  وكذا  حلوى 
املــدمــرة..  السموم  تلك  مــن  ذلــك 
تعليم  يتم  فكيف 
تعليما  ــاب  ــشــب ال
وعقولهم  سليما 
مـــلـــوثـــة؟ ومـــــاذا 
تـــنـــتـــظـــرون مــمــن 
كفاءات  سيسمون 
وقد  املستقبل  فــي 
فريسة  ــحــوا  أصــب

ألباطرة املخدرات؟
فـــالـــكـــفـــاءات ال 
أو  بكفاءاتها  تولد 
الكفاءة  عليها  تنزل 
وإنما  الــســمــاء،  مــن 
سنن  عبر  ذلك  يأتي 
التعليم  مــن  طويلة 
املراحل  مختلف  عبر 
الصحيح  والتعليم  الــدراســيــة، 
الصحيح  املــحــيــط  فـــي  ــون  ــك ي
ــي جـــو تــعــلــمــي صــحــيــح ال  ــ وف
من  بــات  لــذلــك،  يشوبه..  مفسد 
الضروري تكاثف الجهود، من كل 
الفاعلن، من أجل محاربة ظاهرة 
بترويج  ببادنا  التعليم  إفساد 
املخدرات، إذا كنا فعا نرغب في 
التنموية  النماذج  تقود  كفاءات 

للنهوض بواقع بادنا. 

 جميلة حلبي



ــة ال  ــارب ــغ كــثــيــر مـــن امل
مغربيا  فنانا  يعرفون 
الخالدي،  نبيل  اسمه 
ــلـــقـــت  الــــــــــــذي خـ
تــصــريــحــاتــه فــي 
»هاشتاغ  برنامج 
ــا« الـــذي  ــن ــات ــن ــي ب
قناة  على  يــعــرض 
»ميدي 1 تي. في« 
عبر  كبيرا  جــدال 
التواصل  مــواقــع 
االجـــتـــمـــاعـــي، 
أن  اعتبر  ــه  ألن
ســعــد ملــجــرد 
ــرة  ــ ــي ــ ــم ــ وس
ليسا  سعيد 
ــن  ــ ــانـ ــ ــنـ ــ فـ

عاملين.
وقــــــــال 
ي:  لد لخا ا
»ســـــعـــــد 
ــرد  ــ ــجـ ــ ملـ
لـــــيـــــس 
ــا  ــانـ ــنـ فـ
ــا،  ــي ــامل ع

ألن 
ــفــنــان  ال
يــعــرفــه 
الـــنـــاس 

ال  العالم، وسعد  أرجاء  كل  في 
القليلة  القلة  إال  أحد  يعرفه 
فقط«،  أغانيه  تعرف  التي 
سميرة  »والفنانة  وتابع: 
فــنــانــة  تــعــتــبــر  ســعــيــد ال 
أتحدث  ال  ولكنني  عاملية، 
املغاربة  عــن  وإنــمــا  عنها 
أغاني  تغني  ال  ألنها  فقط، 

مغربية«.
الــخــالــدي  نبيل  ــعــرض  وت
بــســبــب هـــذه الــتــصــريــحــات 
رواد  طرف  من  شرس  لهجوم 
االجتماعي،  التواصل  مواقع 

كالمه  اعـــــتــبــروا  الـــــذيــن 
ــحــســد  نـــــــابـــعـــا مــــن ال

والحـقـد، ألنـه لـم ينجح 
ــول إلــى  ــوص ـــ فـــي ال

شهرة سعد ملجرد، 
وال إلى نجومية 
سميرة  الــديــفــا 
وأنــزل  سعيد، 
رواد  بـــعـــض 
يسبوك«  لفا »ا
ــوم عــلــى  ــ ــل ــ ال
قناة »ميدي 1« 
أصبحت  التي 

من  كل  تستضيف 
هب ودب.
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غادة عبد الرازق وحممود حميدة 
يحالن قريبا باملغرب

احلميد حممد
 يف دار البقاء

رواد »الفاي�سبوك« يدافعون عن �سعد ملجرد 
و�سمرية �سعيد 

بعد غياب 30 �سنة.. �سريهان 
تعود لال�ستعرا�ض

كشف املــخــرج املــصــري هــادي 
اللقاءات  إحــدى  خالل  الباجوري، 
الفنانة  عــودة  عــن  التلفزيونية، 
للمسرح  شريهان  االستعراضية 

بعد غياب دام أكثر من 30 سنة.
ــهــان لـــأضـــواء،  ــودة شــري ــ وعـ
ستكون من خالل مسرحية بعنوان 
هادي  إخــراج  من  شانيل«،  »كوكو 
مسرحية  أول  وتعتبر  الباجوري، 
بمعايير  استعراضية  موسيقية 
عاملية، حيث صرح الباجوري خالل 
متحمسة  شريهان  أن  اللقاء،  ذات 
جدا لهذا العمل، وأن مستواها عال 

وأكثر حرفية من السابق.
رئيس  تعاقد  وقد  هــذا، 
السعودية،  الترفيه  هيئة 

تركي آل الشيخ مع شريهان، 
لتقديم عروض مسرحية في 
أعلنت  حيث  السعودية، 
السعودية  الترفيه  هيئة 

في شهر فبراير املاضي، 
ــودة شــريــهــان  ــ ــن عـ عـ
قائلة: »بعد توقف دام 
سنة،   30 مــن  أكــثــر 
تعود الفنانة شريهان 
وستقدم  لــلــمــســرح، 

مسرحية  عروض  ستة 
مخصصة للعائالت«.

ــجــدر اإلشــــارة إلــى  وت
للفنانة  فني  ظهور  آخر  أن 

مسرحية  خالل  من  كان  شريهان، 
أواخر  علي«، خالل  محمد  »شــارع 

ثمانينيات القرن املاضي.

الحاج  هلل،  جــوار  إلــى  انتقل 
البروفسور  والــد  محمد،  الحميد 
األســنــان  طبيب  الــحــمــيــد،  عــلــي 
املعروف. تغمد هلل الفقيد برحمته 

وأسكنه فسيح جناته. 
إنا للـه وإنا إليه راجعون.

»احجـر وطـوب«
 فـي بـيت ال�سـحـافة

الشعبية،  والفنون  للمسرح  تكدة  مجموعة  تقدم 
بدعم  ــوب«،  وطـ »احــجــر  الجديد  املسرحي  عرضها 
وبتنسيق  والرياضة،  والشباب  الثقافة  وزارة  من 
مؤسسة  مع  وبتعاون  للثقافة،  الجهوية  املديرية  مع 
املسرحية  الجوالت  برنامج  إطار  في  الصحافة،  بيت 
على   2019 نونبر   16 السبت  يــوم  وذلــك  الوطنية، 
ببيت  مشبال  خالد  بقاعة  مساء،  السابعة  الساعة 

الصحافة بطنجة.

النادي امللكي للدراجات النارية يحتفل بامل�سرية اخل�سراء 
بتنظيم طواف  من الدار البي�ساء اإىل اأورالندو

النارية  للدراجات  امللكي  النادي  أعضاء  أصــر 
الجالية  رفقة  الخضراء  املسيرة  على االحتفال بعيد 
البيضاء  ــدار  ال من  فانطلقوا  بــأورالنــدو،  املغربية 
األولى  لتكون محطتهم  النارية،  دراجاتهم  منت  على 
التقوا  حيث  أورالنــدو،  إلى  الوصول  ثم  ميامي  في 

بأعضاء الجالية املغربية، وأقاموا حفل تكريم بعض 
الفعاليات ورجال أعمال بعد سماعهم للخطاب امللكي.
دراجــة   130 )حوالي  النادي  أعضاء  جــال  وقــد 
نارية( في شوارع أورالندو، حاملن األعالم الوطنية، 

مما أبهر سكان املدينة.

ع�سق الفن الت�سكيلي يجمع ثالث فنانات مغربيات 
برواق »منظار« بالدار البي�ساء 

ينتمن  فنانات  ــالث  ث تــشــارك   
ويجمعهن  مختلفة،  فنية  ــدارس  مل
التحول،  التشكيلي حد  الفن  عشق 
في معرض جماعي برواق »منظار« 
نونبر   23 مــن  البيضاء،  بــالــدار 

الجاري إلى 16 دجنبر 2019.
الفنانات املشاركات في املعرض 
الجماعي هن: سينا أمينة، فتيحة 
حيث  وديــر،  وخديجة  بوكريس، 
يقدمن أعماال تتكامل فيما بينها، 
واالنــســجــام  التناسق  وتحقق 
على  أيضا  وتــراهــن  والتوافق، 
كما  ذاتــه،  الوقت  في  االختالف 
تحمل في جوهرها تيمات ثقافية 

وفــنــيــة مــتــعــارضــة أحــيــانــا 
ومــتــداخــلــة أحــيــانــا أخـــرى، 
بتقنيات  عليها  االشتغال  تم 
ــادة  مــتــنــوعــة تــجــمــع بــن املـ
سيشكل  إذ  والشكل،  واللون 
ــرا لــلــتــواصــل  ــس املـــعـــرض ج
من  املشاركات  بن  والتعاون 
الثقافة  أجل املساهمة في نشر 
عموم  من  وتقريبها  البصرية 
الفئات  مختلف  من  املواطنن 
عرض  خــالل  مــن  االجتماعية، 
نقاش  وفــتــح  الفنية  األعــمــال 
بخصوصها مع الزوار والفنانن 

والنقاد واإلعالمين .

عبد  غــادة  املصرية  الفنانة  ستحل 
املقبل،  األســـبـــوع  خـــالل  الـــــرازق، 
مهرجان  فعاليات  لحضور  باملغرب 
نسخته  في  املؤلف  لسينما  الرباط 

الرابعة والعشرين.
ومن املرتقب أن يتم تكريم غادة إلى 

محمود  املصري  الفنان  جانب 
حصل  األخير  هذا  حميدة، 

الشرفية  الرئاسة  على 
دورته  في  للمهرجان 

املقبلة.
وســــــيــــــقــــــام 
ــاط  ــرب مــهــرجــان ال
في  املؤلف  لسينما 

نونبر   22 إلــى   16 من  الفترة 
تكريم  خالله  وسيتم  الجاري، 
ــجــوم، من  ــن ــن ال مــجــمــوعــة م
فاطمة  املغربية  الفنانة  بينهم 
راوية،  بـاسم  املعروفة  هراندي 
هالي  ــي  ــك ــري األم واملـــخـــرج 
األفــالم  وصانع  غريما، 
الــســنــغــالــي عــثــمــان 
ســيــمــبــن املــلــقــب 
السينما  بـــ»أبــو 
اإلفـــريـــقـــيـــة«، 
وذلـــــــــــك فـــي 
افتتاح  يــوم 

املهرجان.





 

تــبــادلــوا الــتــهــانــي)...(، ألن 
ــول،  ــوص ــن ال ــزار تــأخــر ع ــ اجل
وكان يف الواقع مشغوال بشحذ 
به((  سيذبحهم  الذي  السكني 
يناير   4 عــدد  )ليكونوميست 

.)2013
خطورة  تفسير  مــن  وزادت 
أمهل  ــذي  ال الـــجـــزار)...(  دور 

ــأن  ــت ب ــال ــق ــام)...(، ف ــ ــ ــن ــ ــ األغ
املصيبة، هي أنه ال النواب وال 
املعارضة، سيدفعون الثمن، ألن 
املخطط السياسي، مرسوم على 
من  أحــد  يعاقب  ال  أن  أســاس 
هذه  في  املعارضة  وال  األغلبية 

البالد على سوء تصرفهم. 
الصحفية  لنا  تقل  لم  طبعا.. 
مــن ســيــدفــع الــثــمــن.. وتــركــت 
وال  ــه،  رأسـ مــن  يكمل  ــارئ  ــق ال

الصحفية  كانت  إذا  ما  أدري 
ولو  الــقــرآن،  ــرأت  ق املتمغربة 
فعلت لزادت من آيات القرآن، ما 
يحرج رئيس األغلبية، املشبهة 
ــار الــبــرملــان بــاألغــنــام،  فــي إطـ
الخطر  من  أخطر  أنه  ولكشفت 
ــام هي  األغــن أن  ــتــصــادي،  االق
فصيلة من املخلوقات التي قال 
الدواب  شر  ))إن  القرآن:  عنها 
عند اهلل الصم البكم(( )سورة 

األنفال(.
وتشاءم  إذن،  القرآن  استعاذ 
من هؤالء الحواريني)...( الذين 
))هل  عيسى:  للرسول  قالوا 
علينا  ينزل  أن  ربك  يستطيع 
و))قالوا  السماء((  من  مائدة 
وتطمئن  منها  نأكل  أن  نريد 

قلوبنا(( )سورة املائدة(.
ولو تعلق األمر بهم، وخرجوا 
الكتفوا  وبكمهم،  صممهم  عن 
وليأكل  ــان،  ــرمل ــب ال بميزانية 
ــده،  وجـ إن  الـــتـــن..  الــشــعــب 
التن  أصبح  أن  بعد  خصوصا 

بسعر القمح هذه األيام.
قاله  ــذي  الـ املــثــل  كــان  وإذا 
إذا  بقولهم:  ينصحنا  األجداد، 
تحلق،  صاحبك  لحية  رأيـــت 
أيضا  نحن  فإننا  لحيتك،  فبلل 
في املغرب، على أبواب الكارثة 

االقتصادية.
إلى  الــتــشــاؤم  بنا  يــذهــب  ال 
قــالــه أحــد صحابة  قـــراءة مــا 
عليه وسلم،  الرسول صلى هلل 
بن  عصمة  ))كــان  املغرب:  عن 
الصحابة،  من  الهوزني،  قيس 
املشرق،  فتنة  من  باهلل  يتعوذ 
املغرب،  فتنة  فكيف  له:  فقيل 
وكان  وأعظم،  أعظم  تلك  قال: 
فتنة  ــن  م يــتــعــوذ  صــاتــه  يف 
ــد،  األواب قيد  )كتاب  املــغــرب(( 

محمد الناصر الكتاني(.
في  الـــربـــاط،  مــســؤولــيــة  إن 
مواجهة األزمة التي سنواجهها، 

خصوصا إذا تم إلغاء صندوق 
ــاس  ــن ــح ال ــبـ املـــقـــاصـــة، وأصـ
األساسية  املــواد  ثمن  يدفعون 
قال  فقد  الحقيقية،  بقيمتها 
أحد الحكماء املعلقني: إن إلغاء 
صندوق املقاصة سيكون القرار 
النظام،  معه  سينتهي  الـــذي 
القاضية،  الضربة  سيكون  بل 
في  أقيم  املقاصة  صندوق  ألن 
امللك  طــرف  ــن   م األول  الــيــوم 

الحسن الثاني لتوقيف الغضبة 
أن  ننتظر  ال  فكيف  الشعبية، 
ما  إذا  الشعبية  الغضبة  تعود 

ألغي صندوق املقاصة؟
ــى الـــــــوزراء الــحــالــيــني  ــل ع
الــتــابــعــني لــحــكــومــة الــعــدالــة 
والتنمية، أن يراجعوا الظروف 
التي نزل فيها صندوق املقاصة 
ألنه  بإلغائه،  ينصحوا  أن  قبل 
رأس،  ضربة  ملجرد  ألغوه  إذا 
للفتنة  الــبــالد  سيعرض  فإنه 
ويذهب هو مع الحكومة، وتبقى 

الفتنة.
الــحــســن  املـــلـــك  ــم هلل  ــ ورحـ
الثاني، الذي كان من قصره في 
ــات،  األزم يسابق  ــاط)...(  ــرب ال
الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة، 
واحــدا  ــة  أزم كــل  على  ويسلط 
من مستشاريه، كل واحد منهم 
يرسله  مــجــال،  فــي  متخصص 
ويقول  والــرؤســاء،  امللوك  إلى 
له: ال ترجع إال ومعك ما أرسلت 

من أجله.
استفحلت  ــا  ــدم ــن وع ــرة،  ــ م
ــرب،  ــغ ــة فـــي امل ــي ــال ــة امل ــ األزمـ
أرسل مستشاره املرحوم أحمد 
السعودي  امللك  إلى  بنسودة، 
األولــى،  املــرة  تكن  ولم  فيصل، 
وربما أظهر امللك فيصل بعض 
املتكرر  الدعم  هــذا  من  التبرم 
للمستشار  ــال  ــق ف لــلــمــغــرب، 
ــم أرفـــض لك  بــنــســودة، إنــي ل
أمهلني  املــرة  هذه  ولكن  طلبا، 
بعض الوقت، وفهم بنسودة أنه 
اليدين..  فــارغ  للرباط  سيعود 
الــثــانــي  الــحــســن  ــك  ــل امل وأن 
ففكر  فــشــلــه،  عــلــى  سيعاقبه 
الحيلة.. عبر  إلى  لجأ  ثم  مليا، 
إذا  فيصل،  للملك  فقال  النكتة، 
لي  تــرفــض  ال  جاللتكم  كــانــت 
تستجيبوا  أن  فأرجوكم  طلبا، 
امللك  له  فقال  آخــر،  لطلب  لــي، 
الطلب؟  هــذا  هــو  ومــا  فيصل: 
بنسودة:  املستشار  لــه  فقال 

تزوجني،  أن  موالي  يا  أرجوك 
له:  وقال  فيصل،  امللك  فضحك 
بنسودة:  فأجابه  ملاذا؟  أزوجك 
لكي أبقى هنا في السعودية وال 
املغرب،  في  ينتظرني  ملا  أعود 
وقال  فيصل ضحكا،  امللك  فزاد 

له، زه.. وأعطاه املاليني.
غضبات  يعرف  كان  بنسودة 
ال  الــذي  الثاني،  الحسن  امللك 
يقبل أن يفشل مستشاروه، وإال 

وما  املستشارين؟  دور  هو  فما 
هو مقابل امليزانيات املخصصة 
يتدخلون  ــرا  س ــراهــم  ون لــهــم؟ 
القضايا  جميع  في  بالتلفونات 
األساسية والسياسية، فلماذا ال 
يتدخلون لإلسهام في حل األزمة 

االقتصادية؟
مهمة  في  بنسودة  فشل  مرة 
أخرى فطرده امللك الحسن، وقال 
لحراس القصر: ال أريد أن أرى 

وجهه مرة أخرى.
بنسودة  لجأ  ــرى،  أخـ ومـــرة 
أسابيع  وبــعــد  الــحــكــمــة،  إلـــى 
امللك  خرج  األعياد،  أحد  وخالل 
الحسن الثاني ليتلقى حشدا من 
يبايعون  وهم  املشور  مخازنية 
هلل يبارك فعمر سيدي، وفوجئ 
املخازنية  وسط  بمخزني  امللك 
وعــرف  فيه  تــفــرس  املبايعني، 
وسط  يبايع  بنسودة  أحمد  أنه 
املخازنية، لينادي عليه ويرجعه 

إلى منصبه.
عرف  نفسه،  الثاني  الحسن 
لكنه  كبرى،  اقتصادية  ــات  أزم
باالعتماد  البداية  في  واجهها 
على صداقاته وتحالفاته مع دول 
الخليج، ولكنه لم يكن يتوقف عند 
))عندما  ويعترف:  الحد،  هذا 
فإننا  شبابا،  البداية،  يف  نكون 
الــفــشــل  ــبـــاب  أسـ نــكــتــشــف  ال 
يكون  الـــذي  الفشل  بسرعة، 
نتيجة عدم معرفة األهداف، أو 
نتيجة جلهل، ولكن مع التجربة 
تتحول األمور. ولننظر إلى أزمة 
فلقد  اخلــارجــيــة)...(،  ديوننا 
استفحلت  ما  وإذا  عاجلناها، 
القادمة)...(،  الشهور  يف  األمور 
أؤكد  فإني  مستبعد،  شيء  وهو 
ستكون  لــي  بالنسبة  أنــه  لكم 
ملك.  ــرة  ــ )ذاك ذريــعــا((  فشا 

إيريك لوران(.
األزمـــــة االقـــتـــصـــاديـــة هــذه 
شك  ال  صعبة،  القادمة،  ــام  األي
أو  الجهل  ذلك  أسبابها  من  أن 
بداية  لخصته  ــذي  ال التجاهل 
ــواء على  ــ هـــذا املـــوضـــوع، س
مستوى األحزاب أو البرملانيني، 
الحكومة  هي  وها  الفاعلني،  أو 
لتحمل  تــحــضــرنــا  ــة،  ــي ــحــال ال
قرارات من الصعوبة بمكان مع 
الدعم  إللــغــاء  الــظــروف  تهييء 
الحكومي للمواد األولية، بمعنى 
عشرين  إلى  حتى  سندفع  أننا 
درهما، ثمن لتر البنزين، ومائة 
درهــم ثمن قـــارورة الــغــاز، وقد 
وقد  والزيت،  الخبز  ثمن  يرتفع 
ألف  ستدفع  أنها  الدولة  أعلنت 
املحتاجني،  من  ملليونني  درهــم 
لكنها فوجئت بأن باملغرب أكثر 
من عشرة ماليني من املحتاجني، 
موضوع  عن  النظر  ليتم صرف 
به  جاء  الذي  درهم  األلف  شيك 

بن كيران)..(.
رحم هلل الشاعر عمر بن معد 

الذي قال:
لقد أسمعت لو ناديت حيا

ولكن ال حياة ملن تنادي 
ولو نارا نفخت بها أضاءت

ولكن أنت تنفخ في رماد

ــائــب  ــن لـــم يــخــطــر بـــبـــال ال
الــبــرملــانــي الــريــفــي)..( وهــو 
يناقش قانون املالية في الرباط، 
بإحدى اللجان املغلقة، أن يكون 
لسانه الطويل سببا في جره إلى 
مواطن  تلقف  أن  بعد  املحاكم، 
املنشور  كالمه  الريف  من  آخر 
وكيفه  والــجــرائــد،  املــواقــع  في 
لدى  عنها  يبلغ  فراح  كجريمة، 
ليجد  بالحسيمة،  امللك  وكيل 
هذا النائب، الذي قال إنه يعرف 
يخافون  هاربني  مخدرات  تجار 
نفسه  األبناك،  مع  التعامل  من 
التبليغ  »عــدم  بتهمة  محاصرا 
عن جريمة االتجار في املخدرات 

والعملة«.
ــذا الــنــائــب  ــان هـ وبــيــنــمــا كـ
ليشمل  املجال  توسيع  يحاول 
الجزء الثاني من حملة »عفا هلل 
عما سلف«، مهربي الداخل على 
غرار مهربي الخارج، في حرية 
التعبير التي تضمنها الحصانة 
القضية  أخــذت  البرملانية)..(، 
ــعــادا أخـــرى بــدخــول مكتب  أب
يقوده  الـــذي  ــواب  ــن ال مجلس 
وليست  الــخــط،  على  املــالــكــي 
ــى الــتــي يتهم  هــذه املـــرة األولـ
قبة  تحت  مغربي  برملاني  فيها 
البرملان في قضية مخدرات)..(، 
يتزعمه  الريف  انفصال  فحلم 
حزب  استقدمه  سابق،  برملاني 
ــات  األوقـ مــن  وقــت  فــي  الهمة 
فإذا  الذاتي،  الحكم  عن  ليدافع 
انفصالي  أكبر  إلى  يتحول  به 
ويبقى  هولندا)..(،  في  مغربي 
تــصــريــح االتـــحـــادي خــيــرات، 
أقوى تصريح في تاريخ العمل 
جاء  بعدما  باملغرب،  النيابي 
إلى تلفزيون القناة الثانية سنة 
أعضاء  ثلثي  أن  ليعلن   2009
البرملان املغربي تجار مخدرات، 
لــيــطــرح الـــســـؤال: كــم عــددهــم 

اليوم)..(؟
ــرات على  عـــدم مــعــاقــبــة خــي
تصريحه وقبول البرملانيني بهذا 
خيرات  له  أضاف  الذي  النعت 
أن  وهــي  للنواب،  أخــرى  صفة 
و»مجمكني«  »حــمــيــر«،  جلهم 
وتماهي  »السطاتي«،  بالتعبير 
ــع هـــذه  ــ ــواب م ــ ــن ــ ــس ال ــجــل م
الصفات، لم يكن سوى تصريحا 
من بني تصريحات أخرى تصب 
االتــجــاه، وقــد سبق  فــي نفس 
إشكالية  أثارت  أن  لـ»األسبوع« 
تعايش نواب األمة مع وصفهم 
بصفات الحيوانات، سنة 2013 
الضائعة  الحقيقة  ركن  )ضمن 
عندما   ،)2013 يناير   10 عدد 
الفرنسية  الصحفية  تحدثت 
صــالح،  نــاديــا  املتمغربة)...( 
عــن انــشــغــال نـــواب الــبــرملــان 
اهتمامهم  بـــدل  بــاملــيــزانــيــة 
بالكارثة االقتصادية التي تهدد 
نـــزول صـــادرات  بعد  املــغــرب، 
املـــغـــرب بــنــســبــة خــمــســة في 
املائة، فشبهت هؤالء املنتخبني 
مقالها:  وعــنــونــت  ــام،  بــاألغــن
 ،»les Moutons ــكــبــاش  »ال
منتخبينا  ))إن  وزادت: 
حني  العيد  ككباش  تصرفوا 
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بقلـــــــم:
مصطفى العلوي

ملاذا ال ي�صتقيل الربملانيون بعد و�صفهم 
باالأكبا�ش وجتار املخدرات؟

إن مسؤولية الرباط، في مواجهة األزمة التي سنواجهها، 

خصوصا إذا تم إلغاء صندوق المقاصة، وأصبح الناس يدفعون 

ثمن المواد األساسية بقيمتها الحقيقية، فقد قال أحد الحكماء 

المعلقين: إن إلغاء صندوق المقاصة سيكون القرار الذي 

سينتهي معه النظام، بل سيكون الضربة القاضية، ألن صندوق 

المقاصة أقيم في اليوم األول من طرف الملك الحسن الثاني 

لتوقيف الغضبة الشعبية، فكيف ال ننتظر أن تعود الغضبة 

الشعبية إذا ما ألغي صندوق المقاصة؟


