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أحد رؤساء ا�جالس 
اضطر  االســتــشــاريــة، 
مــؤخــرا إلــى تــأديــة أزيــد 
سنتيم  مــلــيــون  عــشــريــن  مـــن 
البيضاء،  ــدار  الـ فــنــادق  ألحــد 
نيابة عن ابنه الذي صرفها في 
الولد  وا�جون..  والشرب  األكل 
من  تأديتها  ينوي  كان  ا�خنث 

ميزانية ا�جلس..
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باألمس كان 
مهابا محاطا.. 
واليوم يضعون 

الكالبش
 َّـ يده.

 سبحان مبدل 
الساعات.
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 الرباط. األسبوع
ــة وا�ــعــاصــرة،  ــال كــشــف رئــيــس األص
بنشماس، في تصريح له بمنطقة الولجة 
مفصلة  اعترافات  عن  مــؤخــرا،  سال  في 
بالدوائر  االرتباط  إلى  فيها بصراحة  �ح 
قال:  ح�  الحزب،  لهذا  ا�ؤسسة  العليا 
((نتحمل مسؤوليتنا أمام  هللا والوطن، 
هذا  في  ثقتهم  يوما  وضعوا  من  وأمــام 

ا�شروع(...))).
وفسر األسباب التي كانت وراء اإلطاحة 
مصداقية  ((في  طعن  ح�  الحزب،  بهذا 
فتحنا  أن  بعد  الحزب،  أعضاء  ونزاهة 
أبوابنا على مصراعيها لكل من هب ودب 
في عالم كشف األصوات االنتخابية مهما 

كان الثمن(...))).
هيأة  تدخل  يفرض  ما  بنشماس  وأكد 

عندما  القانوني�  ا�حاسب� 
صرح بقوله: ((كادت األمور 
اللكمات  تبادل  إلــى  تصل 
ــات الــتــي  ــارسـ ــمـ ــر ا�ـ ــ إث
بعض  ــرك  ــح ت أصــبــحــت 
التابعة  الــحــزب  دوالــيــب 

أســــاســــا(...) فـــي ظل 
االتهامات  تبادل 

ب� قادة الحزب 
حــــول صــرف 
في  ا�ــاليــيــر 
ظــــــــــــروف 

غامضة)).

 Ωƒ«dGh ¢ùeC’G ÚH á≤«∏ØJƒH ó«©°ùdG

●  الرباط. األسبوع
الحافالت  بمنع  النقل،  مهنيو  طــالــب 
إلى  الــولــوج  مــن  اإلسبانية  والشاحنات 
با�ثل،  ا�عاملة  إطار  في  ا�غربي،  التراب 
التي  ا�هينة  ا�عاملة  على  فعل  كرد  وذلــك 
ا�غاربة  على  اإلسبانية  السلطات  تفرضها 

بميناء الجزيرة الخضراء.
ا�نضوي  الفيدرالي  ا�كتب  بــالغ  ونــدد 
تحت لواء االتحاد العام للمقاوالت وا�هن، 
بالسلوكات االستفزازية ضد مقاوالت النقل 
السلطات  تمادت  أن  بعد  ا�غربية،  الدولي 
قطاع  ا�جحفة ضد  قراراتها  في  اإلسبانية 

بالجزيرة  الــحــافــالت  عبر  الــدولــي  النقل 
الــخــضــراء اإلســبــانــيــة، فــي ظــل الصمت 
من  تنصلت  التي  ا�غربية  للحكومة  ا�ريب 
به  والعامل�  القطاع  لحماية  مسؤوليتها 

وا�سافرين من أبناء الجالية ا�غربية.
وكانت السلطات اإلسبانية قد قررت اتخاذ 
ا�غاربة  إذالل  اتجاه  في  تصب  إجـــراءات 
باقي  نحو  وا�تجه�  ألراضيها  العابرين 
وبضائعهم  إنزالهم  خالل  من  أوروبا،  دول 
هدايا  عــن  عــبــارة  هــي  والــتــي  ا�عيشية، 
الدينية،  ا�ناسبات  في  وخصوصا  عائلية، 

إلجراء فحوصات مراقبة بالسكانير.
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 الرباط. األسبوع 

حكى مدير }األسبوعz، مصطفى العلوي، 
ينشرها،  التي  استجواباته  سلسلة  في 
 ،zا�ساء{ يومية  في  هــذا،  رمضان  خالل 
كيف أحضر الوزير إدريس البصري، مدير 
ديوانه، عثمان بوعبيد، الذي يعمل حاليا 
خالل  وذلــك  البيضاء،  ــدار  ال في  محاميا 
الثاني  الحسن  ا�لك  كلف  الذي  التحذير 
وزيره القوي، إبالغه تجاه الصحفي، الذي 
كتب موضوعا بعنوان: }هللا يرحم الجنرال 
موالي حفيظz، حيث اعتبر الحسن الثاني 
في  تدخال  تعتبر  ا�وضوع  هذا  كتابة  أن 
الصحفي  تحدث  بينما  ا�ــخــزن،  شــؤون 
للحشيش  أقــطــاب  تــواجــد  عــن  الــعــلــوي 
استقبلهم ا�لك.. وقال بأنه لو كان موالي 

حفيظ حيا �ا سمح بدخولهم على ا�لك.
تطور  والوزير،  الصحفي  ب�  النقاش 
ح� أدرج البصري نفسه في إطار ا�خزن، 
الصحفي  سيربي  وأنه  ا�خزن،  هو  وأنه 

العلوي إذا عاد لكتابة مثل هذا ا�وضوع.
العلوي الذي قال للوزير بأن ا�خزن هو 
األســواق،  في  الخضر  باعة  يضرب  الذي 

.zليمنع البصري جريدة }األسبوع

 الرباط. األسبوع

بالتزامن مع األحداث التي تشهدها 
الثانية  ا�وجة  بدأت  حيث  دول،  عدة 
من  جديدة  بدفعة  تطيح  الثورات  من 
الجزائري  بالرئيس  ــدءا  ب الحكام، 
الرئيس  إلـــى  ــوال  ووصــ بوتفليقة، 
السفيرة  عادت  السودان،  في  البشير 
إلى  القاهرة  في  السابقة  األمريكية 
البروز من جديد على صفحات مواقع 

التواصل االجتماعي.
وكانت آن باترسون، قد أكدت سنة 
الشتات  من  اليهود  عودة  أن   ،2013
أرض  ــى  إل العالم  بــلــدان  كافة  ومــن 
(نهر  الفرات  إلــى  النيل  من  ا�وعد، 
والــعــراق  ســوريــا  عبر  يمر  ــفــرات  ال
الخليج)، صارت وشيكة،  ويصب في 
لــعــبــت دورا  ــهــا  ــنــت بــفــخــر أن وأعــل
هللا  لـ}شعب  حقق  وخطيرا  محوريا 
عنه  قيلت  التي  التنبؤات   zا�ختار
أنها  كما  إعــجــازيــة،  تعتبر  بــصــورة 
في  يمانعوا  لن  ا�صري�  أن  أعلنت 
إليهم  سيتوسلون  بل  اليهود،  عودة 
وينتشلوهم  مصر  إلى  يعودوا  لكي 
إفالس  إعالن  بعد  الفقر وا�جاعة  من 
فترة  خــالل  وا�توقع  ا�ــوشــك  مصر 

وجيزة.
وعند سؤالها عن الحرب العسكرية 
ــهــا مـــع أحـــد ا�ــواقــع  فـــي حــــوار ل
اإلسرائيلية، أكدت السفيرة باترسون، 
من  الكثير  تحملت  قد  إسرائيل  أن 
االستفزازت واالعتداءات والتهديدات، 
حال  في  وأنه  يطول،  لن  الصبر  وأن 
اضــطــرت إســرائــيــل إلـــى ا�ــواجــهــة 

وأنها  تــتــردد،  لن  فإنها  العسكرية، 
 zهرماجدون{ الحرب األخيرة  ستكون 
الواليات ا�تحدة  التي ستشارك فيها 
وكافة  والناتو  وبريطانيا  األمريكية 
إعــادة  ألجــل  للسالم،  ا�حبة  الـــدول 
اليهود  وأن  أصحابها،  إلى  الحقوق 
الهولوكوست  بتكرار  يسمحوا  لن 
العرب  أن  بما  ا�نطقة  فــي  ضــدهــم 
ويميلون  عنيفة  طبيعتهم  وا�سلم� 
من  ويغارون  واإلرهاب  الهمجية  إلى 
وتقدما  تحضرا  أكثر  ألنهم  اليهود، 
الــصــراع  ــإن  ف ولــهــذا،  منهم،  ــراء  وثـ
البقاء  وسيكون  البقاء،  ألجل  سيكون 

لألقوى بالطبع.
أكــدت  مــصــر،  فــي  تجربتها  ــن  وع
ــاءت إلـــى مصر  ــ أنــهــا ســعــيــدة، وج
الكبرى،  شقيقتها  بــدأتــه  مــا  لتكمل 
سكوبي،  مارجريت  السابقة  السفيرة 
أن  طا�ا  شيئا  تعني  ال  األسماء  وأن 
الهدف واحد واإلخالص موجود، كما 
حائط  عند  أقسمت  قد  أنها  كشفت 
وتنتقم  حقهم  لليهود  ترد  أن  ا�بكى، 
العالم،  دول  في  تشتيتهم  على  لهم 
واألقارب سيعودون سويا  األهل  وأن 
لتكتمل  العربية،  ــدول  وال مصر  إلــى 
بعضهم  األقـــارب  ويلتقي  العائالت 

مئات  بعد  الشمل  ويلتم  البعض، 
أيضا  وأكــدت  ا�عاناة،  من  السنوات 
أنها صارت تمتلك الوثائق التي تثبت 
ملكية اليهود للمشاريع ا�صرية التي 
أسسوها ثم طردهم عبد الناصر بكل 

وحشية من مصر وصادر أمالكهم.
ما  أن  أثبتت  الوثائق  إن  وقالت 
يجعلهم  مــصــر  فــي  الــيــهــود  يملكه 
ا�الك  أنهم  ويثبت  أسيادا  يعودون 
األصــلــيــ� �ــصــر، ولــيــس كــمــا زور 
اليهود  أن  حيث  التاريخ  الفراعنة 
ــات لكن  ــرامـ ــم بــنــاة األهـ بــالــفــعــل ه
السرقة  اعــتــادوا  والعرب  ا�صري� 
التي  السويس  قناة  ســرقــوا  مثلما 
ثورة  قامت  مثلما  الناصر  عبد  أممها 
يوليوز 1952 خصيصا لتأميم وسرقة 
التعويضات  وأن  الــيــهــود،  ــالك  أمـ
ستجعلهم  ا�صريون  سيدفعها  التي 
أقساط  دفــع  عن  ويعجزون  يفلسون 
البنك  وأن  ــي،  ــدول ال البنك  قـــروض 
ا�ركزي صار مفلسا، وصار ا�صريون 
مصر،  في  شىء  أي  فعليا  يملكون  ال 
فإما  العكس،  إثبات  عليهم  وسيكون 
اليهود  ألسيادهم  بالعبودية  القبول 
من  الخروج  أو  ا�ختار،  هللا  شعب  
للبحث عن وطن بديل ربما في  مصر 
األمن  وأن مجلس  الغربية،  الصحراء 
بالطبع سيدعم الحق وحق شعب  هللا 
النيل  من  ا�وعد  أرض  في  ا�ختار 
الالجئ�  عودة  ومقابل  الفرات،  إلى 
الفلسطيني� إلى غزة وسيناء والضفة 
واألردن، وسيكون القرار إجباريا وفي 
والعرب، سيتم  ا�صريون  رفض  حال 

إعالن الحرب العسكرية عليهم.

 فـــي ظل 

باترسون

بنشماس



 أصيلة. األسبوع 
ــاع الــوطــنــي على  رغــم اإلجــم
األستاذ  تحركات  لكل  التصفيق 
ــاوي، ومـــنـــاشـــدة  ــ ــب ــ ــن ــ عـــبـــد ال
العدل  ــر  وزي للسيد   zاألســبــوع{
للبحث فيما يجري في أصيلة، من 
مؤخرا  ثبت  مافيوزية،  تحركات 
موثق  حــاالتــهــا  مــن  الكثير  أن 
بتسجيالت صوتية، وأن شهودا 
كثيرين حضروا جزئيات ا�خطط 
هذا  على  لالستيالء  ا�افيوزي 
ا�ستجيب  االستثماري  ا�شروع 
 zاألسبوع{ وأن  ا�لكية،  للرغبة 
األساسية  الوثيقة  نشرت نسخة 
ا�شروع،  للسكن في  بالترخيص 
ــتــي عشر  ــن اث ــعــد  ب ــادرة  ــصــ ــ ال
الطلب  عاما(...) من طلبها(...)، 
ا�وافقة  وقرار   ،2006 في  وضع 
فإن   ،2018 مايو   10 في  صــدر 
إحدى قاضيات أصيلة، استدعت 
بتهمة  �تابعتهم  ا�ستثمرين 
ــي محضر  ف ــرت  ــ الــنــصــب، وذك
 220 ا�شترين  عدد  أن  ا�تابعة، 
زبونا، وأنها لم تذكر إال شكايات 
منهم  ــدة  ــ واح ــراد..  ــ أفـ خمسة 

 zاألسبوع{ أن كشفت  بعد  هربت 
صدرت  التي  التهديد  وثائق  عن 
في إنجلترا لتهديد ابنة صاحب 
ا�شروع باإلنجليزية، ولم يرد في 
�حاضر  تلميح  أي  ا�تابعة  صك 
سجلت  التي  الخمسة  الشرطة 
هذا  لتخريب  ا�نظمة  الهجمات 
القضاء  هو  هذا  فهل  ا�شروع.. 
الذي تسهر الهيأة العليا للقضاء 

على تطبيقه؟
أن  مــؤخــرا،  الـــذي حـــدث  إن 
تعرض  اإلسباني�  الزبناء  أحد 
لضغوط بعدم األداء، ألنه سيأخذ 
وهو  فرفض،  مجانا(...)،  شقته 
ا�حكمة  أمام  للتصريح  مستعد 

بالضغوط ا�فروضة عليه.
أصيلة(...)  قاضية  أن  ورغــم 
ــشــأن وضــع  ــرارا ب ــ ــدرت قـ ــ أصـ
مغادرة  بعدم  ا�شروع،  أصحاب 
والحضور  الوطني(...)  التراب 
لدى مكاتب الشرطة بانتظام(...)، 
إال أن هذه القاضية نفسها عادت 

إلى إلغاء هذا القرار الالشرعي.
ا�عروف�،  ا�وثق�  أحد  وأن 
حضر وسمع في مكتبه سماسرة 
ا�افيا  رئيس  بأن  يقولون  ا�افيا 
ــروع.. وهــذا  ــشـ يــريــد شـــراء ا�ـ

ــاإلدالء  ب مطالب  بنفسه  ا�وثق 
بشهادته على سماع هذا النقاش 
في مكتبه، كما سيطالب ا�سؤول 
بـــاإلدالء  أصيلة  فــي  القضائي 

عندما  بــشــهــادتــه 
قـــــــال لـــصـــاحـــب 
أنتم  ها  ا�شروع: 
للنيابة  ذهــبــتــم 
ــمــاذا  الـــعـــامـــة، ف
أن  كما  قضيتم؟ 
الوكيل  الــســيــد 
سيسمع  الــعــام، 
مــــــن مـــوظـــف 
�صلحته  تابع 
ــاط،  ــ ــرب ــ ــي ال ــ ف
قـــال ألصــحــاب 
ا�ــــــشــــــروع: 
يــمــكــنــنــي  ال 
أعـــمـــل  أن 
ألنها  شيئا، 
التعليمات. 
فـــــــهـــــــي 

ــمــات  ــي ــعــل ت
صــــــــــــادرة 

عمن؟؟
بعد  ــة  ــضــي ــق ال لــتــســتــفــحــل 
وزيــر  السيد  لبحث  مناشدتنا 
 ،(2019 مايو   2 (العدد  العدل 
السياحي  القرض  بنك  ليصدر 
بمطالبة  ــرارا  قـ  - حــســرة  يــا   -
ديونه  جميع  بــأداء  ا�ستثمرين 

فسيعرض  وإال  أيــام  ثمانية  في 
الوثيقة  (انظر  للبيع  ا�شروع 
الــقــرض  أن  ــم  رغـ ا�ــنــشــورة)، 
الــعــقــاري والــســيــاحــي لــم ينفذ 

ا�كتوبة،  التزاماته 
بعد الحصول على رخصة البناء، 
مبني  الغير  القرار،  هذا  ليكون 
خطوة  قضائي،  مبرر  أي  على 
في طريق الفوضى ا�تطابقة مع 

مشروع ا�افيا األصيلية.

ــن ضــمــانــات  ــي مـ ــق ــاذا ب ــمـ فـ
لضمان حقوق هذا ا�ستثمر إذا 
ليس  وكأنه  تجري  األمور  كانت 
هناك شرع وال قضاء، وال تدخل 
ورئاسة  للقضاء  العليا  للهيأة 
بل  أوجـــار،  السيد  العدل  وزيــر 
في  سمساران  هو  تدخل،  الــذي 
حي  في  يسكن  أحدهما  الرباط، 
يتواجد  ــا  ــم ورب مـــابـــيـــال(...)، 
وهما  لــهــمــا،  صــوتــي  تسجيل 
يــقــوالن ألصــحــاب ا�ــشــروع: لم 
ا�شروع  تبيعوا  أن  إال  لكم  يبق 
للسيد رئيس مافيا أصيلة بثمن 

الغيس.
وزيــر  للسيد  أخـــرى  مــنــاشــدة 
ا�جلس  رئيس  والسيد  الــعــدل، 
الوكيل  والسيد  للقضاء،  األعلى 
الـــعـــام عــبــد الـــنـــبـــاوي، ونــحــن 
مستعدون لنشر أي توضيح منهم 
وا�تتبع�،  للقراء  بالنسبة 
ــا  ــ ــاديـ ــ ــفـ ــ تـ
ــلـــشـــعـــور  لـ
ــبـــي  الـــشـــعـ
بـــأن ا�ــافــيــا 
ــي تــريــد  ــتـ الـ
على  السطو 
ا�ــشــروع، هي 
القرار  صاحبة 
 ،( . . لنهائي(. ا
ضــــــــدا عــلــى 
تشجيع  ــدإ  ــب م
ا�ــســتــثــمــريــن، 
ــم  الــــــــذيــــــــن لـ
على  يــحــصــلــوا 
السكنى  رخصة 
مايو   10 فــي  إال 
وتفاديا   ،2018
ــك اإلحــســاس  ــذل ل
الـــــســـــائـــــد فـــي 
قرائنا  مــراســالت 
أصيلة  مدينة  مــن 
ــداقـــات  ــأن الـــصـ ــ بـ
الحزبية(...) لرئيس 
ــة،  ــل عـــصـــابـــة أصــي
األوحــد،  الفاعل  هي 
حقوق  ــان  ضــم ــدل  بـ

ا�واطن�. 
وقـــد قـــال أحـــد ا�ــقــربــ� من 
رئيس  أن  السياحي،  الــقــرض 
بتعي�  وعـــد  أصــيــلــة،  مــافــيــا 
رئيس القرض السياحي سفيرا 

في نيويورك.

ما خفي
كان  أعظم

يعتقل  بالداخلة  ا�لكي  الـــدرك 
صندوقا   60 بحوزتهما  شخص� 
مـــن ا�ــــخــــدرات وســـــالح نـــاري 

كالشينكوف.

بصفته  العثماني  الدكتور  أعلن 
عن  توسط  أنــه  الحكومة،  رئيس 
بنشعبون  ا�ــالــيــة  وزيـــر  طــريــق 
لحصول ا�غرب على قرض بـ 300 
تصريحه  ليذكرنا  أخــرى،  مليار، 
الــذي  الفرنسي  الخبير  بمقولة 
}والتير  الحماية،  وضع  في  أسهم 
تبدأ  ا�ــغــرب  نــهــايــة   :zــاريـــس هـ
عندما يصيبه جنون االقتراض من 
يدفع  ما  وهو  األجنبية،  ا�نظمات 
فقدان  نحو  ــدا  روي ــدا  روي ا�غرب 

سيادته واستقالله.

رجل األعمال ا�نظري، الذي أسس 
التجارية  األعمال  �مارسة  حزبا 
وتغطيتها، أكد االستيناف في حقه 
حكما بالحبس مدة خمس سنوات.

التي  العاصفة  تهدأ  لم  ــت  الزال
أحدثها تدخل الكاتب العام لوزارة 
ا�ــالــيــة، زهــيــر شــرفــي، فــي نــدوة 
أسلوب  كشف  حيث  الــجــبــايــات، 
العيادات  تعامل  في  ــوار(...)  ــن ال
تونس  وكــانــت  الخاصة،  الطبية 
وأمضت  النقاش  هــذا  تــفــادت  قــد 
قانون  لتطبيق  األمريكان  مع  عقدا 

الجبايات األمريكية في تونس.

القاضي  له  قدم  دركــي  كولونيل 
حسابه  كشف  ا�خدرات،  ملف  في 
للمحكمة  فقال  ونصف،  مليار  وبه 
لتأمر  ــحــســاب،  ال هـــذا  ــي  ل لــيــس 
أجهزة  وكــانــت  بحجزه،  ا�حكمة 
التصنت هي التي وصلت إلى هذا 

الكشف البنكي.

إسبانيا،  في  إعالمية  فضيحة 
عن  ــاجــا  ــورت روب للنظارة  قــدمــت 
طريقة  على  مغربي  مخدرات  تاجر 
إيسكوبار، تب� في األخير أن األمر 
مغربي،  سيارات  بحارس  يتعلق 

لعب هذا الدور.

على  تغلب  الشيعة  حركة  بــدأت 
حزب النهضة الخالدي، عندما أدلى 
الكبير هاني، بتصريحات  الشيعي 

غلبت على النهضة والفضيلة.

داعش  رئيس  تصريحات  كشفت 
البغدادي، عن استعداده لالستقرار 
ليبيا  جنوب  الصحراوية  با�نطقة 
أثــار  لتبدأ  ــرب،  ــغ وا� والــجــزائــر 
ا�عارك  خــالل  الظهور  في  داعــش 

األخيرة في أطراف طرابلس.

ــورســوz في  ــن ــي شــهــد مــقــر }ا�
 ،zالعيون بعض التحركات }ا�ريبة
ــال الــصــحــفــي  ــب ــق ــاســت بـــــدأت ب
حل  الذي  ديون،  ديفيد  األمريكي، 
البعثة  برئيس  واجتمع  بالعيون، 
األممية، ويظهر من خالل الواقعة، 
بصدد  تكون  قد   zا�ينورسو{ أن 
توجه  قد  إعالمية  خرجات  إعداد 
روبورتاج  من  بداية  ا�غرب  ضد 
سينشر قريبا على صفحات مجلة 

.zوول ستريت{

تحت ا�ضواء
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●  الرباط. األسبوع
الــحــبــيــب  أن  ــضــح  ــت ي
مجلس  رئــيــس  �ــالــكــي، 
تدش�  على  عازم  النواب، 
دخوله لقبة البر�ان مباشرة 
بعد انتخابه لنصف الوالية 
أبريل  شهر  خالل  ا�تبقية 
ا�اضي، بإجراءات صارمة، 
يظهر  أن  ــاول  ــ ح ــه  أنـ إذ 
بمظهر الرجل النشيط رغم 
حالة البلوكاج وكل مظاهر 
تنخر  سارت  التي  الجمود 

عمل البر�ان من الداخل.
يبدأ  جعله  ا�ــالــكــي،  الحبيب  حــمــاس 
بتفعيل  يكتف  ــم  ل أنــه  حيث  بــا�ــوظــفــ�، 
فقط،  منهم  ا�تغيب�  أجور  من  االقتطاعات 
الكاميرات  عشرات  لتنصيب  يستعد  إنه  بل 
مكاتبهم،  داخــل  بدقة  تحركاتهم  كل  ترصد 
وحتى  وقاعات  وممرات  ردهــات  في  وحتى 
تلقى  بــدأت  خطوة  في  البر�ان،  مراحيض 
احتجاجات ا�وظف� والنواب على السواء، 
اللجان  رؤســاء  يجمع  أخذ  ا�الكي  أن  كما 
الجدد، رغم أن جلهم قديم باستثناء رئيس� 
تفعيل  من األصالة وا�عاصرة، وحثهم على 
القانون، خاصة في حق البر�اني� الكسالى 

وا�ــتــغــيــبــ� عـــن أعــمــال 
الجلسات  وليس  اللجان، 

العامة فقط.
ــةz ا�ــالــكــي،  ــي }ســخــون
رؤساء  مطالبة  حد  دفعته 
عملية  بــتــشــديــد  الــلــجــان 
مراقبة حضور النواب إلى 
أشغال اللجان والعمل على 
والتشدد  حضورهم  ضبط 
يقدمونه  الـــذي  اإلذن  فــي 
كسبب يبرر الغياب، بحيث 
عن  يـــخـــرج  أن  ــجــب  ي ال 
أرض  خــارج  رسمية  مهمة 
بالنسبة  الوالدة  عطلة  أو  داخله،  أو  الوطن 
للبر�انيات، أو إجازة ا�رض، وما دون هذه 
عند  أجرتهم  من  االقتطاع  وجب  الشروط، 
الغياب داخل اللجان وليس الجلسات العامة 

كما جرت العادة.
للغياب،  فضيحة  أكبر  أن  بالذكر،  الجدير 
الغياب  يكون  اللجان، حيث  أعمال  تشهدها 
يكون  بل  فقط،  النواب  لبعض  ليس  أحيانا 
لفريق نيابي بأكمله، وأحيانا تكون ا�ناسبة 
أو  هــام  جد  قانون  بمناقشة  تتعلق  هامة، 
منذ  يعتبر فضيحة  مما  قضية جد ساخنة، 
الحد  ا�الكي  يستطيع  فهل  البر�ان،  إنشاء 

من هذه الظاهرة؟ 
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●  الرباط. األسبوع
يبدو أن نخبتنا الحزبية لم يعد 
يشغلها أي شيء، ولم تعد تعطي 
أزمة  ألي  ومسؤولية  اهتمام  أي 
األزمــات  رغم  أنه  ذلك  البالد،  في 
واالحتقان  السياسي  والبلوكاج 
والذي  ا�غرب حاليا،  يعرفه  الذي 
األحزاب  من  قوي  فعل  رد  يتطلب 
حالة  ــع  ــ ورف الــوضــع  لحلحلة 
مثل  سياسيينا  أن  إال  االحتقان، 
في  رؤوســهــم  يضعون  النعامة، 
الرمال، ويقفزون على هذه ا�رحلة 
الساخنة حاليا، ويناقشون مرحلة 
ومحطة انتخابات 2021، حتى أن 

شرعت  السياسية،  النخب  بعض 
في  األخماس  ضرب  في  اآلن  من 
ــراع  ــت األســــداس حـــول نــمــط االق
سيكون  بأنه  أكد  من  ب�  ا�قبل، 
ــردي،  ــادي وفـ ــ ــراع أح ــت نــظــام اق
النظام  إلــى  ــودة  ــع ال وبــالــتــالــي 
بالنظام  يتمسك  من  وب�  القديم، 
فئوية  فيه من مصالح  �ا  الحالي 

ضيقة.
مصدر من وزارة الداخلية، نفى 
شرعت  أصــال  ــوزارة  الـ تكون  أن 
التنظيمية  القوان�  تعديل  في 
سابق  ــر  األمـ ألن  لــالنــتــخــابــات، 
تفصلنا  ــزال  تـ ال  حيث  ــه،  ــ ألوان
ــف على  ــص حـــوالـــي ســنــتــ� ون

االنــتــخــابــات، وأن مــن أولــويــات 
فك  حاليا،  التشريعية  الـــوزارة 
البر�ان،  فــي  العالقة  الــقــوانــ� 
يتعلق  ضخما  ملفا  تهم  والتي 
باألراضي الساللية، وأن القوان� 
االنتخابية جرت العادة أن تناقش 
لالنتخابات  األخيرة  الشهور  في 

وداخل نفس السنة االنتخابية.
وكـــانـــت بــعــض الــصــالــونــات 
ــة، وبـــعـــض الـــقـــادة  ــاســي ــســي ال
لشكر  إدريس  أمثال  السياسي�، 
االتــحــاد  لــحــزب  األول  الــكــاتــب 
بحسب  ــوا  دع ممن  االشــتــراكــي، 
إلى  ــودة  ــع ال إلــى  لــهــم،  مقرب� 
كان  الذي  الفردي،  االقتراع  نمط 

 ،2002 انتخابات  قبل  به  معموال 
والذي عدلته حكومة عبد الرحمان 
اليوسفي واعتمدت ألول مرة نمط 
يقول  ــذي  ال بالالئحة،  االقــتــراع 
ــزاب  الــكــثــيــرون أنـــه يــخــدم األحـ

الكبرى.
نقاش  يخص  وفيما  كالعادة، 
يهم  الـــذي   47 الــفــصــل  تــعــديــل 
الحكومة،  رئيس  تعي�  طريقة 
والتنمية  العدالة  قيادات  اعتبرت 
نمط  في  النظر  إعادة  مناقشة  أن 
وانقالب  لهم  استهداف  االقتراع، 
ــار الــديــمــقــراطــي،  ــي ــت عــلــى االخ
ومجرد مزايدات سياسية، وحملة 
تطلقها  ألوانها  سابقة  انتخابية 

في  فشلها  تتوقع  التي  األحــزاب 
محطة 2021، وأن ا�قصود به هو 
لم  الــذي  والتنمية  العدالة  حزب 
تهزمه الصناديق، لذلك }قد يهزمه 
بالدائرة  الضيق  االقــتــراع  نمط 
الفردية الذي يسهل الفساد ا�الي 
والرشوة واستعمال ا�ال الحرام، 
وأن من يروج لهذا فهو واهم ألن 
يهزمه  لن  والتنمية  العدالة  حزب 
بإعادة  بل  االقــتــراع،  نمط  تغيير 
الــثــقــة فــي ا�ــؤســســات والــقــيــام 
للمواطن  الثقة  تعيد  بممارسات 
ــاســيz تــقــول  ــســي فـــي الــعــمــل ال
والتنمية،  العدالة  في  القيادية 
بثينة القروري في تصريح إذاعي.

لفتيت

اِّـالكي

●  الرباط. األسبوع
تــحــديــدا  أو  قــفــة،  أن  يــبــدو 
أعدها  التي  رمضان،   zكارطونة{
ــدار  ال مدينة  فــي  ــرار  ــ األح ــزب  ح
إلى  منها  باآلالف  وبعث  البيضاء 
تراب  بمختلف  الجهوي�  منسقيه 
منتخبي  على  لتوزيعها  ا�ملكة، 
األحرار ومنسقي الفروع ومنسقي 
لتوزيعها  الــحــزب،  ــات  ــحــادي ات
تقربا  وذلك  الفقراء،  على  بدورهم 
أنها) جاءت  (يبدو  ا�واطن�،  من 
إلــى  وتــحــولــت  عكسية  بنتائج 
ا�سؤول�  هؤالء  على  كبير  عبء 

الحزبي� داخل الحزب. 
ــصــدر جـــد مــطــلــع مـــن حــزب  م
أن  أكد  لألحرار،  الوطني  التجمع 
بها  اشتعلت  األقــالــيــم  مــن  عــددا 
القفة،  هذه  حول  كبرى  صراعات 
خاصة ب� ا�نسق الجهوي وباقي 
منسقي الفروع ورؤساء الجماعات 
بسبب  وذلك  األحــرار،  وا�نتخب� 
}كوطةz عدد القفف بحوالي  نزول 
40 با�ائة عن عدد السنة ا�اضية 
فرع، مما جعل عددا  لكل  بالنسبة 
يرفضون  األحـــرار  منتخبي  مــن 
في  النقص  هــذا  لكون  تسلمها، 
في  االحتجاجات  سيشعل  العدد 
دوائرهم بسبب حاالت إقصاء من 

استفادوا منها السنة ا�اضية.
تصرف  أثــار  ــرى،  أخـ مــن جهة 
عدد من ا�نسق� الجهوي� لحزب 
األحرار في هذه القفف ومنح جزء 
منها لعدد من ا�نتخب� من أحزاب 
من  منتخب�  فيها  بما  أخـــرى، 

ومنح  واالشتراكية،  التقدم  حزب 
وفاعل�  لفاعالت  منها  جزء  كذلك 
ــرار،  ــ األح خـــارج  ــن  م جمعوي� 
ومنتخبي  مناضلي  حفيظة  أثــار 
الصراع  فتيل  وأشــعــل  األحـــرار، 
 zــوف }الــحــمــامــة ــوة فــي صــف ــق ب

فــي الــعــديــد مــن األقــالــيــم، وصل 
جماعية  باستقاالت  التهديد  حد 
من  ومنتخب�  جماعات  لرؤساء 
األحرار  قفة  تحولت  فهل  الحزب، 
نقمة  إلـــى  انتخابية  نعمة  مــن 

سياسية؟
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●  الرباط. األسبوع

يبدو أن عملية االستقطاب التي يخوضها حزب التجمع 
وأعــيــان  ومــنــاضــالت  مناضلي  وســط  لــألحــرار  الوطني 
بحرب  تنذر  بــدأت  وا�عاصرة،  األصالة  حزب  ومنتخبي 
شرسة ب� قيادة الحزب� في العديد من األقاليم وا�ناطق.

الرباط،  العاصمة  التي وصلت  آخر فصول هذه الحرب، 
توجيه ضربة  في  األحرار،  زعيم  أخنوش  عزيز  نجاح  هي 
نجح  ح�  ا�ــرة،  هذه  العاصمة  بالرباط   zلـ}البام قاضية 
 z�في استقطاب أحد األعيان واألثرياء السوسي� }البامي
بالحاج  األمــر  ويتعلق   ،zالحمامة{ حــزب  نحو  بالرباط 
بنهمو، إضافة إلى إبراهيم الجماني، قبل أن ينجح أخنوش 
قاسية  ضربة  وتوجيه  بنهمو  الحاج  عائلة  استقطاب  في 

.zلـ}الجرار
ــه، أكـــد أن تــحــرك وضــربــة  ــ ا�ــصــدر ذات
أخنوش هذه التي استقطبت الحاج بنهمو، 
لن تظل في حدود الرباط، بل وصل صداها 
الحاج  رأس  مسقط  بــاهــا،  أيــت  اشتوكة 
ا�حامي،  البنه  االنتخابي  وا�عقل  بنهمو، 
خالل  بر�انيا  كــان  الــذي  مساعف، 
 ،zالجرار{ باسم  السابقة  الوالية 
وهو ما دفع بمناضل� وقيادات 
حزبية من الرباط إلى مهاجمة 
على سكوته،  بنشماس  حكيم 
بل على تواطئه مع أخنوش، 
صفقاته  رائحة  بدأت  الذي 

السياسية تفوح.
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●  الرباط. األسبوع
}ال يمكنك أن تتصور درجة حربائية 
مــنــتــخــبــي ومــحــتــرفــي االنــتــخــابــات 
رؤساء  من  العديد  وخاصة  با�غرب، 
يقول   z�البر�اني وبعض  الجماعات 
الداخلية  بـــوزارة  مطلع  جــد  مــصــدر 

.zلـ}األسبوع
بمرارة  تحدث  ــذي  ال ــه  ذات ا�ــصــدر 
عالقتهم  في  هؤالء   zنفاق{ سماه  عما 
الوزير  وبشخص  الداخلية،  بــوزارة 
ا�صحات  بإحدى  يرقد  الــذي  لفتيت، 
بباريس، كيفما كان لونه وجنسه، ا�هم 
لتنهال  الداخلية،  أن يحمل صفة وزير 
البيعة  وأنــواع  أصناف  مختلف  عليه 
هللا  إلى  والتضرع  واالمتنان  وا�ديح 
ليحميه ويطيل عمره، يؤكد أنه بمجرد 
انتشار خبر الوعكة الصحية التي أ�ت 
لفتيت،  الوافي  عبد  الداخلية  بوزير 
برسائل  يــغــرق  ــوزارة  ــ ال بــريــد  شــرع 
الوزير  صحة  على  والعويل  البكاء 
والطمأنة والتضرع إلى هللا بأن يشفيه 
مكتبه  إلى  ويعيده  اآلجــال،  أقــرب  في 
الحديث  دون  طبعا  هذا  غانما،  سا�ا 
عن اتصاالت وسعي العديد من رؤساء 
الجماعات إلى محاوالت لزيارة وعيادة 
وغيرها  باريس،  مستشفى  في  لفتيت 
مع  أنه  غير  إليه،  التقرب  وسائل  من 
انتشار خبر قرب إجراء تعديل حكومي 
يطيح بلفتيت ويخلفه الوالي امهيدية، 
ــت بـــورصـــة الــعــيــادة  ــزل ــرة، ن ــاش ــب م
واالطمئنان على صحة لفتيت من طرف 
بهم  ابتلي  الذين  الحربائي�  هــؤالء 
فيهم  يصح  والذين  ا�غربي،  الشعب 
ويسبون  الغلة  يأكلون  }قــوم  القول: 
ويبكون  الذئب  مع  }يأكلون  أو   ،zا�لة
مع الراعيz، وشعارهم في الحياة }هللا 
ينصر من أصبحz، حسب نفس ا�صدر.

.zلـ}الجرار
ــه، أكـــد أن تــحــرك وضــربــة  ــ ا�ــصــدر ذات
أخنوش هذه التي استقطبت الحاج بنهمو، 
لن تظل في حدود الرباط، بل وصل صداها 
أخنوش هذه التي استقطبت الحاج بنهمو، 
لن تظل في حدود الرباط، بل وصل صداها 
أخنوش هذه التي استقطبت الحاج بنهمو، 

الحاج  رأس  مسقط  بــاهــا،  أيــت  اشتوكة 
لن تظل في حدود الرباط، بل وصل صداها 
الحاج  رأس  مسقط  بــاهــا،  أيــت  اشتوكة 
لن تظل في حدود الرباط، بل وصل صداها 

ا�حامي،  البنه  االنتخابي  وا�عقل  بنهمو، 
خالل  بر�انيا  كــان  الــذي  مساعف، 
ا�حامي،  البنه  االنتخابي  وا�عقل  بنهمو، 
خالل  بر�انيا  كــان  الــذي  مساعف، 
ا�حامي،  البنه  االنتخابي  وا�عقل  بنهمو، 

باسم  السابقة  الوالية 
وهو ما دفع بمناضل� وقيادات 
حزبية من الرباط إلى مهاجمة 
على سكوته،  بنشماس  حكيم 
بل على تواطئه مع أخنوش، 

أخنوش
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 الرباط. األسبوع 
ــطــب الــصــحــراوي  ــق ــا ال ــ دع
أول  مــؤســس  مــوحــى،  إدوارد 
حــركــة تــحــريــر فــي الــصــحــراء، 
للرجال  الثورية  »الحركة  وهي 
بـ»املوريهوب«،  املعروفة  الزرق« 
وذلك سنة 1969، أي أنها حركة 
على  وجودها  حيث  من  سابقة 
)دعا(،  البوليساريو،  تأسيس 
وشعوبها  اإلفــريــقــيــة  الــــدول 
»الطوارقية« في التشاد والنيجر 
اتحاد  لتأسيس  ومالي،  وليبيا 
العمل  ــه  ــدف ه ــون  ــك ي نــضــالــي 
االستغالل  من  »التخلص  على 
الجزائري لهذه الشعوب املحتلة 
مــن طـــرف الــجــزائــر مــنــذ سنة 

.»1962
في  مــوحــى  إدوارد  واعــتــبــر 
ورقـــة خــص بــهــا »األســـبـــوع«، 
هذه  ــام  أم مواتية  الفرصة  أن 
الشعوب للتخلص من االستغالل 
فرنسا  فرضته  الذي  الجزائري 
ــدول  ال ــذه  ه مــن  خروجها  قبل 

وإعطائها استقاللها.
»إذا  قـــائـــال:  ــوحــى  م ــد  ــؤك ي
هي  الصحراوية  الظروف  كانت 
فإن  الشعوب،  هذه  تجمع  التي 
التي  اإلنسانية  الكرامة  عناصر 
يمتاز بها كل الصحراويني تحتم 

كل  يــجــنــدوا  أن  عليهم 
أجل  من  إمكانياتهم 

كرامتهم  استرجاع 
ــر  املــــــداســــــة عــب

سنوات قرر فيها 
وبعده  بومدين، 
ــة،  ــق ــي ــل ــف ــوت ب
الــتــصــفــيــة 
الــــدمــــويــــة 

 200 قتل  حيث  للصحراويني، 
تلك  سكان  من  صــحــراوي  ألــف 

املناطق«.
كــمــا خــصــص مــوحــى بعض 
التفاصيل للحديث عن الصحراء 
ــطــوارق  الــوســطــى وشــعــوب ال
الجزائر  طرف  من  املستعمرين 
قــال:  حيث   ،1962 سنة  منذ 
عاما  وأربعني  ستة  أحيت  »لقد 
من عودة جزء من الصحراويني 
املــغــرب،  ــي  ف ــوطــن األم  ال إلـــى 
بالحنني  املمزوج  الشعور  ذلك 
القبلي لكل قبائل الطوارق الذين 
في  وأدخلتهم  فرنسا  أعطتهم 
الذي جعل من  الجزائري  الحكم 
قضية الصحراء الغربية، ظاهرة 
لدفع هذه الشعوب التي تتناسى 
بينما  القبلية،  جذورها  حقيقة 
األمر الواقع، هو أن هذه املناطق 

لالحتالل  خاضعة  كانت 
لتكون  الفرنسي، 

ــظــاهــرة  هـــذه ال
ــن  فـــــريـــــدة م
نـــوعـــهـــا فــي 

ــخ  ــ ــ ــاري ــ ــ ت
الــشــعــوب 
اإلفريقية، 

األمر  بينما 

أن  ــد  الب زمنية  بقنبلة  يتعلق 
تنفجر في يوم من األيام«.

التركيبة  في  نتعمق  فعندما 
أن  مثال  ونجد  املغربية،  القبلية 
مثلما  دليم  والد  لقبائل  املنتمني 
ترتبط  املــغــربــيــة  الــقــبــائــل  ــل  ك
جنينيا مع القبائل الصحراوية، 
سلم  الفرنسي  االستعمار  بينما 
إلى  الصحراوية  القبائل  أغلب 
االحتالل الجزائري، رغم التباعد 
املكونات  مع  مثال  نجده  ــذي  ال
مناطق  من  الجزائرية  القبلية 
تمنراست.. نتيجة طبيعية ألثار 
املطول  الفرنسي  االســتــعــمــار 
أغلب  وأن  خصوصا  للجزائر، 
القبائل الصحراوية، رجعت إلى 
تركيبة  لوضع  خالفا  جذورها، 
صنعته  الـــذي  الــبــولــيــســاريــو 
املكونات  عــن  بعيدا  الــجــزائــر 
بحكم  والطوارقية  الصحراوية 
لتأسيس  ــة  ــت ــؤق امل ــروف  ــظـ الـ
البوليساريو، يقول إدوارد 

موحى.
ــا  ــدم درس ــق مــوحــى ي
لقضية  متابع  لكل  آخر 
يقول:  حيث  الصحراء، 
»عند التعمق في تأسيس 
الشمال  الشعوب  منظمة 
 27 uma في يوم  إفريقية 
بمراكش،   ،1989 فــبــرايــر 
ــدول الــخــمــســة  ــ ــ ــت ال ــق ــف ات
إفريقيا،  لشمال  املكونة 
أي  يـــوجـــد  أال  ــى  ــل ع
للبوليساريو،  ــر  أث
الفصل  هـــو  وهـــا 
ــس مــن  ــ ــام ــ ــخ ــ ال
ــذه االتــفــاقــيــة،  هـ
يــنــص عــلــى أنــه 
ــة  ألي يــســمــح  ال 

استقرار  تمس  أن  أخــرى  حركة 
الدول املوقعة على هذا االتفاق.. 
االتفاق  فــرض  مــايــو،   10 وفــي 
كل  استبعاد  املغربي  الجزائري 
في  تيندوف  حركة  لــدور  أثــار 
املغربي،  البرملان  موافقة  انتظار 
هذه  على  إمــضــائــه  ــدم  ع الـــذي 
املفعول،  الغية  جعلها  االتفاقية، 
كانت  التي  الــنــوايــا  ــأن  ب علما 
مع  توقفت  االتــفــاق  هــذا  وراء 
حيث  للحكم،  بوتفليقة  وصــول 
أزمة  تستغل  الجزائر  أصبحت 
البوليساريو لحسابها الخاص«.

إدوارد  يــقــول  ــر،  األخــي ــي  وف
الشاذلي  الرئيس  »إن  موحى، 
بــن جــديــد، قــد حـــاول حــل هذه 
اإلشكالية التي خلقها له بومدين، 
بالحسن  اجــتــمــع  الـــذي  وهـــو 
وهــران،  في  أيــام  ثالثة  الثاني، 
في مايو 1991، لكن هذا األخير 
لم يرغب في الذهاب بعيدا، وهو 
الذي كان يراعي موقف الشاذلي 
من  يعاني  كــان  الــذي  جديد  بن 
ــري في  ــجــزائ ــة الــجــيــش ال أزمـ
ذلــك الــوقــت مــع مــا كــان يسمى 
اإلســالمــي  الــجــيــش   ،»GIA«
املوقنة  املفاجأة  لتكون  املسلح.. 
بوضياف  الــرئــيــس  ــودة  عـ فــي 
لم  الــذي  وهــو   ،1992 سنة  في 
املغرب،  مع  تعاطفه  يخفي  يكن 
كان محاصرا من طرف  أنه  لوال 
ــري،  ــجــزائ ــف الــجــيــش ال ــواق م
مجيء  كان  الظروف،  سوء  ومن 
أسهم  ــذي  الـ وهـــو  بوتفليقة، 
التي حصلت  املجازر  في  بدوره 
في شعوب الطوارق، والتي أمر 
بها في 1969، متأثرة بكراهيتها 

العميقة للمغرب«.

اإدوارد موحى يقدم حال جديدا لق�صية ال�صحراء
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موؤ�صرات تدخل امللك لتعديل 
احلكومة يف رم�صان

●  الرباط. األسبوع
في سابقة من نوعها على مستوى تصريحات رئيس الحكومة 
حول التعديل الحكومي، الذي قد يطال حكومته، وبعد طول نفي 
التعديل الحكومي، غير سعد  لألمر في كل مرة يسأل فيها عن 
حدود  حتى  بـ»أنه  وقال  لهجته  من  مرة  ألول  العثماني  الدين 
النفي  وليس  اقتربت ساعته  أنه  بمعنى  غير موجود«،  الساعة 

كما ظل يردد.
قرار  بأن  فيها  قال  الذي  العثماني  تصريحات  عكس  وعلى 
»األسبوع«  كانت  كما  فإنه  بعد،  يتخذ  لم  الحكومي  التعديل 
للتعديل  العالي  السياسي  القرار  بأن  أسبوعني،  قبل  أكدت  قد 
ومنها  حوله،  تتم  األولية  الترتيبات  وبدأت  اتخذ،  الحكومي 
انتظار انتهاء املؤسسة البرملانية من مناقشة حصيلة الحكومة 
العثماني  الدين  سعد  قدمها  التي  الوالية،  لنصف  ومنجزاتها 

إلى البرملان بغرفتيه يوم اإلثنني املاضي.
وأوضح املصدر ذاته، أن ملك البالد، وفي إطار الفصل 42 من 
الدستور الذي يخوله مسؤولية حسن سير املؤسسات، له الحق 
الحكومة  رئيس  ومطالبة  حدة،  على  وزير  كل  عمل  تقييم  في 
الئحة  وباتت  تمت  التي  العملية  وهي  يعوضه،  من  باقتراح 

مغادري الحكومة جاهزة.
فيهم  بمن  الـــوزراء  تنقيط  الئحة  أن  ذاتـــه،  املــصــدر  ــد  وأك
رمضان  شهر  نهاية  للعثماني  تسلم  وقد  جاهزة،  الراسبني، 
قدر«،  سيدنا  »حكومة  لسيناريو  مشابه  سيناريو  في  الجاري، 
مكلفا  كان  الــذي  الفاسي  عباس  االستقاللي  على  نزلت  التي 
بتشكيل الحكومة في رمضان 2007، مع فرق بسيط، هو أن هذا 
األخير تسلم الئحة تشكيلة الوزراء امللتحقني بالحكومة، بينما 
العثماني قد يتسلم الئحة الوزراء املغادرين للحكومة هذه املرة.

 الرباط. األسبوع 
كشفت واقعة اإلغماءات 
صفوف  في  حصلت  التي 
ــد مــصــانــع  ــ ــالت أح ــامـ عـ
بمصانع  يــعــرف  ــات  ب مــا 
ــالج«، عـــن واقـــع  ــابـ ــكـ »الـ
العبودية والرق  جديد من 
ــه الــجــمــيــع،  ــي ــســاهــم ف ي
ونقابات  وبرملانا  حكومة 
ــيـــات حــقــوقــيــة  ــعـ ــمـ وجـ

ومدنية.
ــاســي جد  مـــصـــدر ســي
لـ»األسبوع«،  أكــد  مطلع، 
في  املمثلة  الــواقــعــة  أن 
ــاز ســـام  ــ اســـتـــنـــشـــاق غـ
ــابـــالج«  ــكـ لـــعـــامـــالت »الـ
ــروف  ــ ــي ظ ــ وعـــمـــلـــهـــم ف
ــي في  ــا ه ــيــة، م الإنــســان
الــشــجــرة  إال  الــحــقــيــقــة 
بهذه  الغابة  تخفي  التي 
ــدات الــصــنــاعــيــة  ــ ــوح ــ ال
انتشرت  الــتــي  الــجــديــدة 
املدن  من  عدد  في  كالفطر 
البيضاء  كالدار  املغربية 
ــاس  ــ والـــقـــنـــيـــطـــرة وفـ
حيث  وغيرها،  ومكناس 
تسود العبودية بما للكلمة 
األجــور  حيث  معنى،  مــن 
عمل  مقابل  ــدا  ج هزيلة 
ــضــن لــســاعــات  شـــاق وم
طويلة وقوفا على األقدام، 
)ممنوع  صارمة  بشروط 

الــذهــاب  ممنوع  ــكــالم،  ال
ممنوع  املــراحــيــض،  ــى  إل
ممنوع  النقابي،  االنتماء 
طبعا  النقال...(،  الهاتف 
الكالم  عــن  الحديث  دون 
ــابــي مــن املــســؤولــني  ــن ال
وحدات  داخــل  املباشرين 
ــع فـــــي حــق  ــيـ ــنـ ــتـــصـ الـ
ــعــامــالت، وغــيــرهــا من  ال
العمل  ومالبسات  ظروف 
ــي ظـــروف غير  ــشــاق ف ال

إنسانية.
هذه  فــي  الــغــريــب  لكن 

تشتغل  التي  الــشــركــات، 
ــات طــــوال خـــارج  ــســاع ل
هو  القانوني،  التوقيت 
للحكومة  املريب  الصمت 
ــة،  ــوصــي ولــــلــــوزارات ال
أو  الشغل  وزارة  ســـواء 
وزارة الصناعة والتجارة، 
البرملانيني،  تواطؤ  وكذلك 
حيث يرفضون تعرية هذه 
بتقصي  والقيام  الشركات 
الحقائق في ظروف العمل 
الحكومة  ومــســاءلــة  بها 
دون  ــا  ــع طــب بــشــأنــهــا، 

حتى  تواطؤ  عن  الحديث 
تقترب  ال  التي  النقابات 
»املغارات  هذه  من  نهائيا 
ــوداء« وعــبــوديــة  ــ ــسـ ــ الـ
تقوم  التي  الثالثة  األلفية 
في  أجنبية  شــركــات  بها 
ــة،  ــارب ــغ ــســطــاء م ــق ب حـ
عن  الحديث  دون  وطبعا 
املدنية  الجمعيات  صمت 
التي  خاصة  والحقوقية، 
على  املــرأة،  بحقوق  تهتم 
العمال  أن أغــلــب  اعتبار 
بهذه الشركات هم نساء.  

ممار�صات ماأ�صوف عليها مل يتحدث عنها اأحد

�صكوت احلكومة يكر�س عبودية الن�صاء يف معامل »الكابالج«

●  الرباط. األسبوع 
عن  الكيني،  العام  املدعي  أعلن 
سحب التهم املوجهة لفرع مجموعة 
منذ  ومــتــصــرفــيــه  بكينيا   OCP
إطار  في  وذلــك   ،2018 يونيو   22
مسطرة تروم رفع االدعاءات التي ال 
حيث  ضدهم،  املوجهة  لها،  أساس 
ذكرت املجموعة، أن املدعي العام في 
الفوري  باإلفراج  أيضا  أمر  كينيا، 
األسمدة  شحنة  عن  والالمشروط 
هذا  سياق  في  توقيفها  جرى  التي 

اإلجراء.
مصطفى  أن  عليم،  مصدر  وقــال 
للمكتب  الــعــام  املــديــر  ــراب،  ــتـ الـ
بقرار  أشــاد  للفوسفاط،  الشريف 
الــذي  الكيني،  القضائي  الجهاز 
للحجج  الدقيق  الفحص  بعد  أقــر 
واألدلة التي قدمتها املجموعة، بما 

في ذلك تجارب املختبرات الدولية، 
بـ»املطابقة التامة لألسمدة املشتبه 
املجموعة  فرع  أن  يؤكد  بما  فيها، 
فتئوا  ــا  م ومتصرفيها  بكينيا 
معايير  ــرام  احــت على  يــحــرصــون 
القانون  فــي  املتضمنة  ــجــودة  ال

الكيني«.
ــدر ذاتــــــه، أن  ــصـ وأضــــــاف املـ
ــذه األســـمـــدة املــالئــمــة  تــطــويــر هـ
مع  بشراكة  تم  واملحاصيل،  للتربة 
املحلية  البحث  ومعاهد  املختبرات 

لفائدة املزارعني الكينيني. 
هذا  أن  إلى  املجموعة  وخلصت 
»يعكس  القرار، الذي يحل املعادلة، 
صرامة وحرص مجموعة OCP على 
للقوانني  تستجيب  التي  الجودة 
الوطنية والدولية، والتزامها الدائم 
من أجل تسميد معقلن قصد تطوير 

فالحة مستدامة ومسؤولة«.

املدعي العام الكيني ي�صحب االتهامات 
املوجهة للفو�صفاط املغربي

الرتاب

إدوارد موحى

قطب �صحراوي يدعو الطوارق اإىل التخل�س من اال�صتعمار 
اجلزائري وحما�صبة بوتفليقة على اإبادة ال�صحراويني
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●  الداخلة. األسبوع   
ــام  ــع ــازن ال ــ ــخ ــ  تـــــرأس ال
للمملكة، مؤخرا، نور الدين بن 
سودة، الذي أشرف على تنظيم 
موضوع:  فــي  تواصلي  لقاء 
األداء  آجــال  تحس�  }حــلــول 
 ،zالترابية والجماعات  للدولة 
انعقد بالعيون وبالداخلة، هذا 
مناسبة  اعتبر  الجهوي  اللقاء 
إصالح  تجربة  لتقديم  سانحة 
ا�تعلقة  األداء  آجال  منظومة 
للدولة  العمومية  بالطلبيات 
الــتــرابــيــة، ألنه  والــجــمــاعــات 
اندرج في إطار الجهود الرامية 
مالئمة  ــول  حــل إيـــجـــاد  إلـــى 
التأخير  أنواع  جميع  لتجاوز 
ا�قاوالت  مستحقات  أداء  في 
األداء  آجـــال  مــن  والتقليص 
الترابية  للجماعات  بالنسبة 
وا�صالح الالممركزة لإلدارات 
ــاوالت وا�ـــؤســـســـات  ــ ــقـ ــ وا�ـ

العمومية.
مداخلة  في  بن سودة،  وأبرز 
األداء:  آجــال  }إصــالح  بعنوان 
وراء  األســـاســـيـــة  الـــعـــوامـــل 
انخرط،  ا�ــغــرب  أن   ،zالــنــجــاح
تحت قيادة ا�لك محمد السادس، 
في إنجاز إصالحات هيكلية، من 

إصالح  الخصوص  على  بينها 
الطلبيات العمومية.

وأوضــح أن هــذا اإلصــالح، 
ــفــرصــة  ــة ال ــاحـ ــن إتـ ــن مـ ــك م
ــي الــصــفــقــات  ــمــشــاركــة فـ ــل ل
العمومية بالنسبة للتعاونيات، 
للمقاول�  اإلمــكــانــيــة  وفــتــح 
ــوج مــجــال  ــ ــول ــ الـــذاتـــيـــ� ل
ــزام  وإل العمومية،  الصفقات 
الئحة  بنشر  ا�شروع  صاحب 
تم  التي  العمومية  الصفقات 
ا�توسطة  للمقاوالت  إسنادها 
ــيــات  ــتــعــاون والـــصـــغـــرى وال
برسم  ــذاتــيــ�  ال ــ�  ــاول ــق وا�
عبر  ا�نصرمة،  ا�الية  السنة 
العمومية،  الصفقات  بــوابــة 
أجــل تفعيل  أنــه من  وأضــاف 

مقتضيات إصالح آجال األداء، 
ا�علوماتي  }النظام  اعتماد  تم 
 ،zللنفقات ا�ــنــدمــج  للتدبير 
القرارات  تتبع  من  مكن  الــذي 
العمومية  بالطلبيات  ا�تعلقة 
بها،  ا�تعلقة  النفقات  وبــأداء 
وتحقيق التصفية واالحتساب 
التأخير،  لفوائد  األتوماتيكي 
لآلمرين  التحذيرات  وتبليغ 
ــمــحــاســبــ�  ــل ــرف ول ــصـ ــالـ بـ
مخاطر  ــشــأن  ب الــعــمــومــيــ� 
وإتاحة  األداء،  آجــال  تجاوز 
لــلــمــقــاوالت قصد  اإلمــكــانــيــة 
التدبير  }نــظــام  عبر  التتبع 
�سار   z�مــمــونــ  – ا�ــنــدمــج 
التدبير  من  لتمكينها  الفواتير 

االستباقي �اليتها.
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● عبد اهللا جداد. األسبوع    

شهدت تندوف مؤخرا، تطورات 
لالحتجاجات  وخطيرة  متسارعة 
ــاس بحق  ــس ا�ــطــالــبــة بــعــدم ا�
الترخيص  وإلغاء  التنقل  حرية 
ــروض مــن طـــرف مــا يسمى  ــف ا�
أقــدم  الــداخــلــيــة، حيث  ــوزارة  ــ ب
الطريق  قــطــع  عــلــى  ا�ــحــتــجــون 
ــو ما  ــ بــالــشــهــيــد الـــحـــافـــظ، وه
إلــى  الــبــولــيــســاريــو  جبهة  دفـــع 
ثقيلة  عسكرية  بآليات  االستعانة 
أثار  الحادث  هذا  الطريق،  لفتح 
انتقد  ردود فعل مختلفة، بعضها 
للطريق  قطعهم  على  ا�حتج� 
ا�واطن�،  تنقل  لحرية  وإعاقتهم 
وهو ما يتناقض مع الشعار الذي 
حرية  بضمان  وا�طالب  يرفعونه 
البعض اآلخر  انتقد  التنقل، فيما 
حل  إيجاد  في  السلطات  تماطل 
لآلليات  وإقحامها  القضية  لهذه 
العسكرية الثقيلة في احتجاجات 

سلمية.
ــد ســبــق أن شــهــد مــقــر ما  وقـ
عدة  منذ  الداخلية  بوزارة  يسمى 
لبعض  احتجاج  وقفات  أسابيع، 
الجديد  القرار  على  الصحراوي� 
البوليساريو  داخــلــيــة  ــر  ــوزي ل

السيارات  عدد  بتحديد  القاضي 
الصحراوية ا�سموح لها بالعبور 
إلى موريتانيا أو الجزائر يوميا.

ــداث الــرابــونــي  ــ وأضــافــت أح

ــيـــرة والــجــرأة  فــي األيــــام األخـ
عسكري،  عــتــاد  اســتــعــراض  فــي 
ــرى لــســجــل رئــيــس  ــ مــتــاعــب أخ
النقاط  ومن  البوليساريو،  جبهة 

مؤشرا  تكون  تكاد  التي  السلبية 
على حجم النيران التي تطلق في 
في  رفقائه  قبل  من  الرجل  ظهر 

السلطة ا�زعومة.
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●  األسبوع

تمكنت وحدة عسكرية للجيش ا�وريتاني 
من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من 
السجائر كانت في طريقها إلى ا�غرب عبر 

األقاليم الجنوبية للمملكة.
ووفق بيان صادر عن الجيش ا�وريتاني، 
فيه  تــم  ســري  مــخــزن  مداهمة  تمت  فقد 
تخزين الكمية ا�حجوزة والبالغة 50 ألف 
علبة من السجائر من نوع }مارلبوروz قرب 
التي  نواذيبو  والية  في  اتميمشات  قرية 
تبعد عن معبر }الكركراتz بـ 70 كيلومتر.

كمية  تــكــون  أن  ــادر،  ا�ـــصـ ــت  ــح ورج
التهريب  لعصابات  ا�صادرة،  السجائر 
ــحــدودي  ال الــشــريــط  عــلــى  تنشط  الــتــي 
بإدخالها  تقوم  حيث  �وريتانيا،  الشمالي 
الدفع  وسيارات  الصيد  قــوارب  بواسطة 

الرباعي إلى الـمغرب.

●  العيون. األسبوع
بعد أن كان السجن ا�حلي �دينة العيون، حديث 
جبهة  وانــتــقــادات  والوطنية  الــدولــيــة  ا�نظمات 
مهول،  اكتظاظ  من  يعيشه  كــان  �ا  البوليساريو، 
إصالحية  ومؤسسة  اجتماعيا  مرفقا  اليوم  بــات 
والدولة  اإلدارة  من  مميزة  برعاية  تحظى  تأهيلية، 
والنيابة العامة، وأبرز حسن باشيخ، مدير السجن 
ا�حلي في عرضه أمام عدد من ا�سؤول� بمناسبة 
ا�ندوبية  لتأسيس  عشر  الحادية  الــذكــرى  حفل 
نظم  اإلدمــــاج،  ــادة  ــ وإع الــســجــون  إلدارة  الــعــامــة 
جهة  لوالية  العام  الكاتب  وترأسه  ا�حلي  بالسجن 
بوتمالليات،  إبراهيم  الحمراء،  الساقية  العيون 

االستئناف  بمحكمة  للملك  العام  الوكيل  جانب  إلى 
وكذا  بالعيون  االستئناف  محكمة  ورئيس  بالعيون 
ورئيس  بالعيون  االبتدائية  با�حكمة  ا�لك  وكيل 
وفعاليات  األمن  ووالي  العيون  االبتدائية  ا�حكمة 
أن  (أبـــرز)  ا�ــدنــي،  ا�جتمع  وفعاليات  حقوقية 
ــوارد  ا� بتشجيع  اهتماما  تولي  العامة  اإلدارة 
البشرية وتأهيلها لتكون في مستوى الثقة وتحمل 
النزاهة  ضوابط  وفق  وا�ثابرة  والعمل  ا�سؤولية، 
السجن  إدارة  }إن  قائال:  وأضاف  السلوك،  وحسن 
ا�حلي تعمل جاهدة على االنفتاح على كل مكونات 
ا�جتمع ا�دني من فعاليات حقوقية وجمعوية وفق 
السياسة واالستراتيجية التي وضعها محمد صالح 
والتواصل  القرب  على سياسة  تعتمد  التي  التامك، 

الحفل  واختتم  واإلنصات، 
وموظفات  موظف�  بتكريم 

يقومون  �ــا  لهم  تشجيعا 
العمل  فــي  تفانيهم  فــي  ــه  ب

بــاإليــجــاب  ينعكس  ــا  م وهـــو 
التي  برمتها  ا�ؤسسة  على 

ــي من  ــان ــع كـــانـــت ت
ضغط عدد النزالء، 
انتهى  ــوم  ــيـ والـ
ــل  ــك ــش هــــــذا ا�
بـــعـــد افــتــتــاح 
الجديد  السجن 

.zببوزكارن
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●  بوجدور. األسبوع   
مسجد  افتتاح  خــالل  الــدرهــم،  دحمان  أكــد 
الدرهم،  الثاني ببوجدور، أن مؤسسة  الحسن 
الداخلة  من  كل  في  مسجدين  شيدت  أن  وبعد 
التحتية  البنيات  لتعزز  جـــاءت  والــعــيــون، 
باإلقليم بهذه ا�علمة الدينية والتاريخية التي 
ستكون بالتأكيد إضافة جديدة ستعزز مشاريع 
بمدينة  ورشها  فتح  التي  الحضري  التأهيل 
ا�لك  اســم  ا�سجد  على  أطلق  وقــد  التحدي، 
الراحل الحسن الثاني، الذي كان له الفضل في 
زاره، وقام  أن  الذي سبق  اإلقليم  تأسيس هذا 
عامل اإلقليم إبراهيم بن إبراهيم بافتتاح هذه 

ا�علمة بأداء صالة الجمعة.
تبلغ  مساحة  على  بني  فا�سجد  ولإلشارة، 
أربعة آالف متر مربع، بلغت تكلفته ما يتجاوز 
مليار سنتيم، وتفوق طاقته االستيعابية آالف 
الهندسة  وفــق  تصميمه  تــم  حيث  ا�صل�، 
ا�عمارية ا�غربية العريقة، وبذلك، عبر العديد 
من ا�واطن� عن ارتياحهم الكبير 
الفتتاح هذا الصرح الديني الذي 
سيمتص اكتظاظ ا�صل� الذين 
تــعــج بــهــم ا�ــســاجــد األخـــرى، 
الجمعة،  صالة  وقت  خصوصا 
وسيساهم في تقريب ا�سجد من 
وجعلها  األحياء  هذه  ساكنة 
شعائرها  ــأداء  ــ ب تنعم 
جد  أجــواء  في  الدينية 
مناسبة خاصة وشهر 
على  األبرك  رمضان 

األبواب.
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بــــبــــالــــغ الــــحــــزن 
األوساط  تلقت  واألسى، 
وفاة  نبأ  الصحراوية، 
منت  ــفـــن  الـ الـــســـيـــدة 
والدة  كزيزة،  ولد  داهي 
اإلداريــة  الشؤون  مدير 
 zالــوســيــط{ بمؤسسة 
العامة  القنصلة  ووالدة 
ببلباو بإسبانيا، وكانت 
يوم  توفيت  قد  الراحلة 
رمــضــان   04 الــجــمــعــة 

1440هـ ا�وافق لـ 10 ماي 2019، بمدينة العيون، 
بعد معاناة طويلة مع ا�رض، حيث واجهت االبتالء 

بصبر وكانت مثاال للمؤمنة ا�حتسبة.
وبهذه ا�ناسبة األليمة، نقدم أحر التعازي ألسرة 
العروصي،  الشريف  الدكتور  ابنها  وإلى  الفقيدة، 
وابنتها،   ،zالوسيط{ �ؤسسة  الجهوي  ا�ندوب 
القدير  العلي  من  راج�  عائلتها،  أفراد  كافة  وإلى 

أن يلهمهم الصبر والسلوان.

إنا لـله وإنا إليه راجعون.

●  العيون. األسبوع
التابعة  الجماعات  رؤساء  من  عدد  احتج 
برنامج  من  تغييبهم  على  العيون  إلقليم 
زيارة العمل التي قام بها عزيز الرباح، وزير 
�دينة  ا�ستدامة  والتنمية  وا�عادن  الطاقة 
العيون، مؤخرا، للوقوف على تفقد عدد من 
ا�شاريع التنموية التي تندرج ضمن الورش 
الجديد  التنموي  بالبرنامج  ا�تعلق  ا�لكي 
وخلفت  الحمراء،  الساقية  العيون  بجهة 
والــدورة  الدشيرة  لجماعتي  الوزير  زيــارة 
بدون إشعار، ردود أفعال متباينة، فهل يكون 

وراء ذلك انتماءهما لحزب االستقالل؟
ترأس  العيون،  إلى  الوزير  وصول  وفور 

ــي الــجــهــة  ــ ــى جـــانـــب والـ ــ إل
بمقر  مــوســعــا  اجــتــمــاعــا 
ــون  ــي ــع ــة جـــهـــة ال ــ ــ والي
في  الــحــمــراء،  الساقية 
األشغال  سير  تفقد  إطار 
باألوراش ا�لكية الخاصة 
باألقاليم الجنوبية والتي 

ا�لك  انطالقتها  أعــطــى 
ويعتبر  الــســادس،  محمد 

ــاء أو  ــنـ ــثـ ــتـ ــذا االسـ ــ هـ
في  سابقة  اإلقصاء 

وزير  بروتوكول 
يــنــتــمــي لــحــزب 

إسالمي.
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ــي الــجــهــة  ــ ــى جـــانـــب والـ ــ إل
بمقر  مــوســعــا  اجــتــمــاعــا 

ــي الــجــهــة  ــ ــى جـــانـــب والـ ــ إل
بمقر  مــوســعــا  اجــتــمــاعــا 

ــي الــجــهــة  ــ ــى جـــانـــب والـ ــ إل

ــون  ــي ــع ــة جـــهـــة ال ــ ــ والي
في  الــحــمــراء،  الساقية 
األشغال  سير  تفقد  إطار 
في  الــحــمــراء،  الساقية 
األشغال  سير  تفقد  إطار 
في  الــحــمــراء،  الساقية 

باألوراش ا�لكية الخاصة 
باألقاليم الجنوبية والتي 

ا�لك  انطالقتها  أعــطــى 
باألقاليم الجنوبية والتي 

ا�لك  انطالقتها  أعــطــى 
باألقاليم الجنوبية والتي 

ويعتبر  الــســادس،  محمد 
ــاء أو  ــنـ ــثـ ــتـ ــذا االسـ ــ هـ

في  سابقة  اإلقصاء 
وزير  بروتوكول 

في  سابقة  اإلقصاء 
وزير  بروتوكول 

في  سابقة  اإلقصاء 

يــنــتــمــي لــحــزب 

في  سابقة  اإلقصاء 

التامك

الرباح
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كـــشـــف مـــصـــدر مـــوثـــوق 
مــشــروع  أن   ،zــوع ــبـ ـــ}األسـ لـ
القادر  هو   ،zاألخضر }ا�غرب 
ــراءات  إج ومــن خــالل  لوحده 
في  الــدولــي  البنك  إليها  نبه 
ــاج  إدم على  مستقل،  تقرير 
العا�ية  السياسة  في  ا�ملكة 
في  اإلنــتــاج  �ضاعفة  للغذاء 
أن  يجب  التغذية  ألن   ،2050
تتضاعف بعد 30 سنة لتلبية 

احتياجاتها الداخلية.
وتسعى ا�ملكة إلى تحس� 
أن  غــيــر  ــغــذائــيــة،  ال سلتها 
تعتمد  وال  بطيئة،  إجراءاتها 
لوجود  حاجتها،  معيار  على 
واالستثمار  بالتصدير  هوس 
الخارجي،  االستهالك  باتجاه 
الغذائي  األمن  يمس  ما  وهو 

ا�غربي بشكل واسع.
ــه ا�ـــصـــدر إلــــى أن  ــبـ ونـ

الــضــعــف، يــصــيــب حــالــيــا 
للتراب  البيولوجي  التنوع 

ــاء،  ــ ا�ـــغـــربـــي، وجـــــودة ا�
الــجــودة  معايير  وارتـــفـــاع 

ا�طلوبة في السوق الدولي.
ــي  ــ وقـــدم االتــحــاد األوروب
السياسة  حــول  أخيرة  ورقــة 
شكلت  ا�ملكة،  في  الزراعية 
ــن رغــبــة الــقــصــر في  جـــزء م
زراعية  وسطى  طبقة  إنتاج 
رهينة  الــقــطــاع  يبقى  ال  كــي 
في يد ا�صدرين، بل ا�نتج� 
باألساس، وقد نبه ا�صدر إلى 
اإلصالحات  إدخال  استعجال 
ــى الــســيــاســة الــغــذائــيــة  عــل
حسب   ،2050 فــي  للمغرب 
لتمك�  األوروبـــــي،  ا�ــعــيــار 
إنتاج  مــن  الــربــاط  العاصمة 
تدمج  غذائية  استراتيجية 
ضمن   zاألخـــضـــر }ا�ـــغـــرب 
هذا  يبقى  ال  كي  مخططاتها، 
ا�خطط تجاريا، حسب تعبير 

ا�صدر.
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لـ}األسبوعz، أن العقيد البريطاني،  أكد مصدر مطلع 
هولو، الذي أشرف على التنسيق مع فرنسا في تمرين 
أبريل   18 الخميس  في  ا�الية،  غاو  مدينة  من  قريب 
2018، أشار مباشرة، وأمام أنظار ا�جموعة التكتيكية 
 zـ أ ـ تي  ـ دي  بـ}سي  الصحراوية للمعركة الجوية ا�عروفة 
في الجيش الفرنسي، أن كل الحروب في ا�نطقة من غاو 
إلى مدينة العيون، لن يكتب لها النجاح، دون هيليكوبتر 
مروحيت�  مــنــاورة  آخــر  فــي  زودت  التي   zشــيــنــوك{
مناورة  إطار  في  بالوقود  وغازيل)  (تيغر  فرنسيت� 
الصحراء،  قلب  في   zالجبال }فرقة  فيها  معقدة شاركت 

.zانطالقا من مروحيته }إن. أش. 90 كايمان
إضافي�  جزئ�  من  البريطانية  ا�روحية  وتمكنت 
الكيروزين  من  لتر  و400  آالف   4 إلى  تصل  بحمولة 
اعتبره  ما  وهــو  ورشاشت�،  وجندي�  طيارين  عبر 
الفرنسيون عمال }غير مسبوقz في العمليات ا�باشرة 
التكتيكية  ا�واجهة  تقنية  أن  إلى  على األرض، منبه� 
األكاديمي  الدرس  ضمن  تكون  أن  يجب  الصحراء،  في 

الفرنسي.
حروب  على  يعلق  ــذي  ال البريطاني  العقيد  يقول 
تعزيزات  إرسال  تمنع  االستقاللية  هذه  إن  الصحراء، 
آمنة،  منطقة  من  بالوقود  بالتزود  وتسمح  أرضية، 
وإن كنا خلف جدار طبيعي أو غيره، مؤكدا أن التزود 
بمطارات صغيرة للمروحيات، كما في الجدار ا�غربي، 

يزيد من تأم� العمليات إلى نسبة مائة با�ائة.

كشف مصدر غربي لـ}األسبوعz عن توجيه قايد صالح 
مروحيت� أمريكيت� من أصل ثالثة، للتجسس من فئة 
اعتقال  بعد  حمايته  على  للعمل   ،z550 ستريم  }غالف 
بسفارة  اتصل  وقد  مدين،  فرنسا،  من  القريب  الجنرال 
هذا البلد 7 مرات وبمسؤول ديوان ا�خابرات الخارجية 
الفرنسية مرت�، وطلب قايد صالح رئيس أركان الجيش 
الجزائري من األمريكي�، بعد استعداد الروس لحمايته، 

توفير مروحيت� بتقنيات جديدة  لتكون في طاقمه.
بعد  الجزائر،  في  القوي  الرجل  صالح،  قايد  ويعيش 
التعاون  }رهــاب  ا�صدر  سماه  ما  بوتفليقة،  استقالة 
من  خوفا  ا�الي  ـ  الفرنسي  والتعاون  ا�غربي  الفرنسي 

.zترتيبات للتجسس عليه
موجه  ببرنامج   z550 ستريم  }غالف  تــزودت  وفعال، 
ضد أي مراقبة فرنسية للقايد صالح انطالقا من ا�غرب 
أعاد  فقد  ا�نجزة،  العقدة  في  وتفصيال  مالي،  دولة  أو 

صياغتها للمرة الثانية.
وطلب قايد صالح رأيا أمريكيا في القدرة ا�غربية على 
وتسخر  حاليا،  باريس  يخدم  الذي  الفضائي  التجسس 
فرنسا كامل أجنحتها وما لديها من تكنولوجيا، لتعويض 

اعتقال  بعد  ا�علومات  في  الحاصل  مدين.النقص 
األمريكي،  األخضر  الضوء  ووصــل 
القايد  تسعف  اعــتــقــاالت  أي  إلنــفــاذ 
االنتقالية،  ا�رحلة  إدارة  على  صالح 
األجانب،  مساس  عدم  واشنطن  وطلبت 

أي  وتحت  ا�ــغــرب،  من  وخصوصا 
ــور  األم ال  تنحرف  كــي  مــبــرر، 
يشكل  فيما  غــايــاتــهــا،  ــن  ع
ضربة  مدين  الجنرال  اعتقال 
صالح  وأوقف  لفرنسا،  قوية 
التي  ا�دنية  ا�خابرات  عمل 
أصــبــحــت جــــزءا مـــن عمل 
معلقا:  الجزائري،  الجيش 
بتكنولوجيا  الـــتـــزود  إن 
روســـيـــة مـــضـــادة �ــراقــبــة 
األقـــمـــار الــصــنــاعــيــة، جــاء 
فيما  موسكو،  من  سريعا 
إدارة  األمــريــكــيــون  دعـــم 
الجيش للمرحلة االنتقالية 

دون ا�شاركة فيها.
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في تقييم حديث للعمليات

 ،zلـ}األسبوع كشف مصدر غربي 
رئيس  الفيني،  فليب  الجنرال  أن 
الفرنسية،  الجوية  القوات  أركــان 
ألغى على األقل تدريبا في ا�غرب، 
في لقاء السابع من ماي 2019 في 
للمصادقة   ،701 الجوية  القاعدة 
والتدريبات  اللقاءات  برنامج  على 

لعام 2019.
ا�سألة  فإن  ا�ـصـدر،  وحـسـب 
ال تتعلق بالعالقات ب� البلدين أو 
برسالة سياسية، بل هو قرار جرى 
تفضل  معطيات  على  بناء  اتخاذه 
قيادة األركان الفرنسية حفظها على 

وجه السرية، بتعبير ا�صدر.

ا�تحدة  الواليات  أن   ،zلـ}األسبوع موثوق  مصدر  كشف 
رفعت من جاهزيتها االستخبارية في إفريقيا، بطريقة ناجحة 
وفعالة ألغت عمليا وجوه التعاون ا�غربي مع دول من نفس 
القارة، منها رواندا وأخيرا البين� وبوركينا فاسو، وأيضا 
األمريكية  بالسيطرة  التراجع  هذا  وانتهى  والسنغال،  مالي 

على ترتيبات أي تعاون استخباري وأمني مع نواكشوط.
في  ا�شهد  على  تهيمن  واشنطن  أن  ا�ــصــدر،  وأضــاف 
فرنسا  واحتاجت   ،zالخاصة }العمليات  خالل  من  الساحل، 
خالل  من  رهائن  تحرير  في  االستخبارية  واشنطن  �ساعدة 
ومن  فرنسي�،  جندي�  بقتل  وانتهت  قادتها،  خاصة  عملية 
تحديات  عن  الساحل  منطقة  عزل  التقديرات،  هذه  في  ا�هم 
ب�  واســع  تعاون  في  واشنطن  ترغب  وال  العربي،  ا�غرب 
الرباط ونواكشوط يحاصر عمل البعثة األممية (ا�ينورسو)، 
التي قرر مجلس األمن في الئحتيه: 2440 و2468، استعمال 
ا�وريتاني  الجيش�  مع  بالتعاون  جديدة  تكنولوجيات 
الدفاعي  الجدار  امتياز  وتجاوز  الوضع  إلدارة  والجزائري، 

ا�غربي في اإلقليم.
ووافقت فرنسا على هذا التقدير، من خالل مستوى التعاون 
االستخباري مع واشنطن في العملية األخيرة ببوركينا فاسو، 
وهو نفس البرنامج الذي ستعمل عليه }ا�ينورسوz لحماية 
أفرادها وضمان سير التدخالت في حال تعرضها لتهديدات 

أدت أخيرا إلى إلغاء مهامها الليلية.
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 zأفاد مصدر مطلع لـ}األسبوع
بجمهورية  ميدراند  مدينة  من 
جنوب إفريقيا، أن جوهانسبورغ 
ــول ما  ــة حـ ــ ــررت ســحــب ورق ــ ق
 z�الصحراوي }تجنيس  سمته 
من  الثانية  الـــدورة  أشغال  في 
عموم  لبر�ان  الخامس  االنعقاد 

إفريقيا ب� 6 و17 ماي 2019.
على  واشــنــطــن  ضغط  ويــعــد 
سحب  أجــل  من  إفريقيا  جنوب 
ا�قترح، على أساس أن ا�زيد من 
الصحراء  في  األوضاع  استقرار 
ــة  ــادر عــلــى مــواصــل ــ ــق ــ هـــو ال
ا�فاوضات عبر ا�حادثات بنص 

قرار مجلس األمن 2436.

رفض  أن  ا�ــصــدر،  وأضـــاف 
القسري،  التجنيس  األفــارقــة 
ا�علنة  الدولة  جنسية  واعتبار 
ا�خيمات  في  واحــد  جانب  من 
ضمن  ا�عتمدة  الجنسية  هــي 
الحق في الجنسية لكل إفريقي، 
أن  فتئ  ما  عريضا  نقاشا  فتح 

انطفأ.
اإلفريقية  الضغوط  وجـــاءت 
مسألة  ــارة  إثـ لــعــدم  متواصلة 
على  ا�صادقة  في  الصحراوي� 
فيما  الجنسية،  في  الحق  قانون 
بإحصاء  ا�غربي  الوفد  تمسك 
جميع الالجئ�، بمن فيهم الذين 

بمخيمات تندوف.

كـــشـــف مـــصـــدر مـــوثـــوق 
اجــتــمــاع  أن   ،zــوع ــبـ ـــ}األسـ لـ
بــروكــســيــل الـــــذي حــضــره 
لساحل  ــق  ــســاب ال ــس  ــي ــرئ ال
العاج، لوران غباغبو، ووفد من 
الحزب الديمقراطي اإليفواري، 
لــتــوحــيــد جــبــهــة ا�ــعــارضــة 
تخللها  ــارا،  وات الرئيس  ضد 
لصديقه  غباغبو  مــن  تذكير 
سنغاري،  درمــان  أبو  الحميم 
الذي توفي بالسرطان، وتؤكد 

بالتنسيق  ا�ــعــارضــة  عــلــى 
ما  يــكــون  وأن  الجميع،  مــع 
 zســمــاه }اجــتــمــاع الــخــالص
الظروف، حسب  لكن  با�غرب، 
غــبــاغــبــو، لـــم تــكــن مــتــوفــرة 
هي  التي  الغاية  هذه  لتحقيق 
عليها  تؤكد  سياسية  رسالة 
ا�عارضة، ومفادها أن }ا�غرب 
وليس  العاج،  ساحل  صديق 
صديق طرف أو حزب في هذا 

.zالبلد
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قايد صالح غباغبو

الفيني



 لعبة حزبية متدهورة
 

صعيد  على  درهــم  مالي�   10 بعجز 
النفقات، وإعادة 5 مالي� درهم للخزينة، 
بدأت األحزاب مسيرتها نحو استحقاقات 
صعيد  على  التدهور  مــن  بكثير   2021
األنشطة، رغم الوعد ا�لكي برفع ميزانية 
حدود 75  في  وأنها  خصوصا  األحــزاب، 
مليونا و730 ألف درهم من أصل ميزانية 
تصل 128 مليون درهم، وال تزيد في هذه 
الحالة مساهمة الدولة إال بـ 23 في ا�ائة 
عن ا�نخرط�، وهو رقم ال يسعف إلطالق 

دينامية تنظيمية جديدة.
وحددت وزارة الداخلية تمويل الحمالت 
االنتخابية بمليون و630 ألف درهم، وهو 
دعم  من  ا�ائة  في  يساوي 7  ضعيف  رقم 
أهــداف  يجعل  بما  األحـــزاب،  مؤتمرات 

الدولة تساهم في:
1) تبريد إضافي للحمالت االنتخابية، 
جربه  الذي  السياسي  التقاطب  من  خوفا 
العماري،  وإلياس  كيران  بن  مع  ا�غرب 
وخرج اإلثنان من الساحة، ألنهما رفعا من 
حرارة النقاش  العمومي، بما كشف أكثر 
دائرة الحكم وآلياته، وقتل مفعول دستور 

أوساط  في  صالحيته  نقصت  إذ   ،2011
شعبية جديدة، بعد أن قاطعه شباب حراك 

20 فبراير.
ــزاب  ــر لــتــأطــيــر األحــ 2) تــمــويــل أكــث
التطبيع  منسوب  رفع  بغية  للمواطن�، 
السياسي  العمل  وليس  الحكم،  واقع  مع 
ا�فتوح على التحول، ولهذا الغرض، ارتفع 
باتجاه  لألحزاب  العمومي  الدعم  توجيه 
التدبير،  مصاريف  تغطية  هو  أساسي، 
إذ بلغت حوالي 60 مليون درهم، وتشدد 
الحسابات  تدقيق  من  ا�زيد  في  األجهزة 
كي تخدم هذا الهدف الرئيسي  للمرحلة، إذ 
تطمع الدولة إلى إرجاع 18 مليونا و400 
ألف درهم إلى الخزينة، وكل أموال الدعم 
التي وجهتها األحزاب لغير األهداف التي 
قررتها وزارة الداخلية؟ وهو ما يؤكد على 
تقليص شديد في هامش ا�ناورة ووضعها 

تحت سقوف مباشرة لهذه الوزارة.

 الدولة المغربية تخاف تطرف رجال األعمال 
بقدر خوفها من تطرف اإلسالميين 

تصدم  للدولة  الحالية  السياسة  إن 
الدعم  خفض  فــي  لجرأتها  ا�ــتــابــعــ�، 

ا�وجه إلى أخنوش، ا�رشح األول لخالفة 
العثماني في رئاسة الحكومة.

وزارة  تسعى  ــدروس،  ــ مـ عــمــل  وفـــي 
ــتــاريــخــيــة  ــة ال ــع ــان ــص ــلـــيـــة، ال الـــداخـ
توازن  إلى  لالنتخابات،  واالستراتيجية 
وتطرف  األعمال  رجال  تطرف  الخطرين: 
في  والدين  ا�ــال  تطرف  أو  اإلسالمي�، 
والية  انتهاء  بعد  القادمة  الخارطة  صنع 

سعد الدين العثماني.
من جهة، هناك ذكاء في خفض ا�صاريف 
كانت  فإن  الدولة،  فيه  ترغب  ما  كل  على 
أخنوش  لحزب  الدعم  خفضت  الداخلية 
بـ 18 في ا�ائة، فقد خفضت دعم ا�ؤتمر 
الدين  سعد  الحكومة،  رئيس  حول  الذي 
العثماني، إلى أم� عام لحزبه، عوضا عن 
بن كيران بنسبة كبيرة، ولم تساهم سوى 

بـ 7 في ا�ائة في تمويل هذا النشاط.
نفس  والتنمية  العدالة  حــزب  وحــول 
في  للخزينة  األحـــرار  حوله  الــذي  ا�بلغ 
ســيــاق مــتــوازن بــ� الــحــزبــ�، يهندس 
ألي  ا�بادرة  ترك  عدم  في  ترغب  لخارطة 
في  للتحكم  الداخلية  تعود  وهكذا  منهما، 
كل التفاصيل االستراتيجية، وأبعاد اللعبة 
حزب  نفقات  وبلغت  ا�غربية،  السياسية 

مقابل  درهم  مليون   42 والتنمية  العدالة 
26 مليون درهم لحزب األحرار، وتؤكد هذه 

ا�عطيات على ا�الحظات التالية:
إلى  إال  تصل  ال  األحــرار  نفقات  أن  أ) 
نصف نفقات حزب العدالة والتنمية، رغم 
تمثيل حزب أخنوش لرجال األعمال وأطر 
ا�شاركة  أو  للقيادة  واحتياطهما  الدولة، 

في الحكومات.
حزب  عن  أقــل  ــرار  األحـ نفقات  أن  ب) 
وزارة  رفــعــت  وقــد  والتنمية،  الــعــدالــة 
تعدو  ال  ا�ائة،  في   25 بـ  دعمه  الداخلية 
أن تكون منافسة لألحرار بفعل إمكانياته 

ا�باشرة.
في  األحــرار  حزب  لقرار  استقالل  وأي 
أمينه  قيادة  بعد  واألعمال،  ا�ال  أوســاط 
�قاوالت  الــعــام  لالتحاد  السابق  الــعــام 
السؤال  ويبقى  جنوحا،  سيكون  ا�غرب، 
قائما، هل يدفع األحرار ثمن قيادته �نظمة 
بخفض  ا�غرب  في  األقوى  األعمال  رجال 

مباشر لدعم الداخلية بـ 18 في ا�ائة؟
تؤكد دائرة حركة الرساميل، أن خفض 
في  بـ 20  األحرار  لحزب  ا�وجه  التمويل 
ا�ائة، هو القادر لوحده على تغطية القوة 
التي امتلكها الحزب، بإدارته �نظمة رجال 

األعمال (االتحاد العام �قاوالت ا�غرب).
صنع  في  دقة  أكثر  الحسابات  وتسير 
الحكومة  بتمثيل  الــخــارطــة  تــوازنــات 
جراء   zالسوسي }التمثيل  لثقل  الحالية 
انتماء أغلب القيادات ا�شاركة في األغلبية 

إلى هذه ا�نطقة (أكادير ونواحيها).
التشكيلة  اســتــفــادت  ــة،  ــه ج فــمــن 
سوس  ــغ  ــازي أم تمثيل  مــن  الحكومية 
واألطلس لتمك� الدولة من تفكيك حراك 
تمثيل  جــاء  ثانية،  جهة  ومــن  الــريــف، 
االتــحــاد االشــتــراكــي، إلبــعــاده عن ثورة 
ا�طالب االجتماعية، ومن جهة ثالثة، فإن 
تمثيل الثقل السوسي في هذه الحكومة، 
يذهب بعيدا في إعادة تأثير الوضع العام، 
والعرقية،  السياسي  اإلسالم  زاويتي  من 
وإدارتها من ا�وردين بنفس العنصر، أي 

فكرة خدمة االستقرار.
الداخلية  وزارة  نفقات  إطالق  أن  ت) 
ــرار،  واألحــ والتنمية  الــعــدالــة  لحزبي 
بعيدة  متوازنة،  حزبية  خارطة  سيعرقل 
عن االستقطاب والتقاطب الذي يدفع ثمنه 
النظام في آخر حملة انتخابية ل� كيران.
ومن ا�هم، ا�زيد من البلقنة، وتخفيف 
يصعب  مرحلة  في  الكبيرة  األحزاب  قوة 

عبد الحميد العوني إعداد:

الرهان  حسم  أخنوش  لكن  عضو،  لكل  والتنمية  العدالة  حزب  يعتمدها  التي  الواجبات  من  أكثر  أعضائه  من  مباشرين  مساهمين  لألحرار  الوطني  التجمع  يجد 
ببورجوازية سوس، إذ بلغت انخراطات الحزب 60 يف املائة من موارده بـ 14 مليونا ونصف املليون درهم، مما اضطر الدولة إلى خفض دعمها ألخنوش بـ 18 يف 
املائة؟ ولم تقدم وزارة الداخلية تمويال ملؤتمره الوطني إال يف حدود 13 يف املائة فقط، ويف السنة املاضية، اضطر حزب التجمع الوطني لألحرار، إلعادة 
حوالي 20 يف املائة من مساهمة الدولة إلى الخزينة (مليون و812 ألف درهم)، وال يزال مطالبا بإرجاع مليون و400 ألف درهم عن اقتراع 2015 ومليونين و752 

ألف درهم عن 2016، أي حوالي قيمة شيك الدعم العمومي لعام 2017.
ورفعت الدولة دعمها لحزب رئيس الحكومة بـ 25.62 يف املائة، وهي تمول مصاريف تدبيره بـ 15 مليونا و816 ألف درهم، وقد تجاوز األحرار حزب العدالة 
والتنمية ىلع مستوى أعضائه بـ 8 يف املائة، يف تحول كبير يتجاوز فيه منتمون لحزب ليبرالي له ارتباط شديد بتكتيكات القصر، إسالميين يسارعون إلى 

النصرة والهبات والزكاة إلقرار نموذجهم التدبيري، وبقائهم يف رئاسة الحكومة ألكثر من واليتين.
وتحاول الداخلية إدارة خارطتها االنتخابية لسنة 2021 من اآلن، بطريقة ال تسمح بتنافس يخلق فجوة بين الحزبين املعول عليهما إلدارة هذا االستحقاق، 
ولذلك، فبناء قوة حزب األحرار يبدأ من قدرات أعضائه كي ينافسوا اإلسالميين، وقد تتجاوز هذه الحسابات رفع النفقات بـ 200 يف املائة عن االنتخابات املاضية، 
وتعتقد أوساط غربية، أن وصول األحرار بليبرالية رجال األعمال املتطرفة، سيكون أكثر خطورة ىلع الوضع االجتماعي، ولذلك، فاستقرار الحالة الراهنة، سيدفع 
بالضرورة إلى مشاركة حزب العدالة والتنمية يف تشكيلة ما بعد انتخابات 2021، وهي وصفة يرفض اإلسالميون تكرارها معهم بعدما أحالت اشتراكيين إلى 

الهامش مع حزبهم االتحاد االشتراكي.
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فيها التنبؤ بإدارة جيدة للمواقع الحزبية 
والسياسية.

جيدة  إدارة  فــإن  السياق،  هــذا  وفــي 
إلى  ثنائية  أي  تفكيك  تفيد  لالنتخابات، 
مربع حزبي يشمل أربعة أو خمسة أحزاب، 
ودفع حزب األحرار أصواته لحزب األصالة 
االستقالل  حــزب  دفــع  كما  واملــعــاصــرة، 
بفعل  والتنمية،  العدالة  لصالح  أصواتا 

تقاطب بن كيران ـ إلياس العماري.
ما  تكرار  في  لفتيت  إدارة  ترغب  وال 
ومسار  حركة  مع  التشدد  وتريد  سبق، 
القدرة  ألن  والتنمية،  والعدالة  األحــرار 
لها  يكن  لم  األغلبية  ألحــزاب  االنتخابية 
عبد  ــحــادي  االت مــع   2002 منذ  مفعول 

الرحمان اليوسفي.
الذي  االشتراكي،  االتحاد  به  قام  وما 
تلجأ  ال  كــي  بالالئحة  التصويت  جعل 
الدولة إلى التزوير والسماح لها بالتحكم، 
فيها  تأكد  التي  الدرجة  إلى  بعيدا،  ذهب 
لتحالف  إيديولوجيا  ليس  الــصــراع  أن 
أخنوش  مع  لشكر  عهد   في  االشتراكيني 
ولتحالف  املتطرف،  الليبرالي  وحــزبــه 
املتوحشة،  الليبرالية  مــع  اإلســالمــيــني 
مواقع،  صراع  ليست  فاملسألة  وبالتالي، 
ومع ذلك فالنظام ال يدفع املعارضة إلى 
تبني أجندة خارج ما هو مطروح، وعلى 
الحزبني املتنافسني اختيار املعارضة أو 
البعض  بعـضـهما  عـن  بـعـيدا  املـواالة 

في 2021.

 التوازنات الجديدة تدفع األحزاب الصغيرة 
إلى التموقع، بنفس ما طرأ لالتحاد 

االشتراكي واالتحاد الدستوري، اللذين قادا 
الحكومة في وقت سابق ويدوران حاليا 
في فلك حزب متوسط ونافذ )األحرار( 

تغطية  في  الدولة  مساهمة  انخفضت 
مصاريف التدبير من 89.87 في املائة عام 
2015، إلى 59.15 في املائة في 2017، أي 
لتستعيد  الثلث،  أو  املائة  في  حوالي 30 
في  تطور  بعد  املبادرة،  الداخلية  وزارة 
املوارد الذاتية لألحزاب من 10 في املائة 
إلى 40 في املائة، فكلما تراجعت الوزارة 
لسد  الحزبية  املواطنة  تطورت  الوصية، 

العجوزات املالية املتوقعة.
وطبقا للتوازنات الجديدة، فقد خفضت 
الداخلية املساهمة السنوية بـ 20 مليون 
درهم(  مليون   60 ــى  إل  80 )من  درهـــم 
لتبرير رفع أو خفض مساعدتها لألحزاب، 
املوجهة  امليزانية  خفضت  التي  والوزارة 
نفقاتها  رفعت  املائة،  في   25 بـ  لألحزاب 
املوجهة إلى حزب العدالة والتنمية بـ 25 
في املائة، ويكون مبرر خفض الدعم املوجه 
لألحرار، هو خفض في ميزانية الدعم، رغم 
أن حزب العدالة والتنمية لم تكن حساباته 
في الصرف معيارية، حسب القضاء املالي 

الذي أوصى بـ:
ـ إعادة األحزاب السياسية للمبالغ غير 

املستحقة أو غير املستعملة.
يمكن  التي  النفقات  أصناف  حصر  ـ 
تمويلها بواسطة الدعم العمومي املمنوح 
لألحزاب، للمساهمة في تغطية مصاريف 

تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية)1(.
ـ نظام معلوماتي مشترك بني األحزاب، 
كما هو منصوص عليه في القرار املشترك 
لعام   1078 الرقم  تحت  االقتصاد  لوزير 

.2009
ــذا الــنــظــام، تــحــاول وزارة  ــارج ه وخـ
الداخلية املزيد من الضغط على األحزاب 
على  القدرة  لألحرار  تبقى  كي  الكبيرة، 
االشتراكي  االتحاد  مع  تحالفه  استمرار 
ومحاولة  تحديدا،  الدستوري  واالتحاد 
أي  بإبعاد  والتنمية،  العدالة  قــوة  عــزل 
التقدم  وحــاول  اإلسالميني،  مع  تحالف 
السابق،  الشيوعي  الحزب  واالشتراكية، 
خلق تجربة التحالف إلدارة تحول ما، وهو 
نفسه ما حدث مع إدارة أخنوش من خالل 
تحالف مع االتحاد الدستوري واالشتراكي 

إلبعاد بن كيران.
للداخلية،  املركبة  الحسابات  هذه  وفي 
من  يتمكن  لم  والتنمية  العدالة  حزب  فإن 
تقديم حسابه املالي، وفق نموذج التقرير 
»معايير  دليل  من  باملعيار 5700،  امللحق 
املحدد  والتعاقدي«  القانوني  التدقيق 
الخبراء  لهيئة  الوطني  املجلس  طرف  من 
املحاسبني باملغرب، وقد نص على أن أي 
وضعية معينة، يستلزم  أوجبته  استثناء 
وضع طلب الترخيص بشأن ذلك لدى هيئة 

املحاسبني)2(.

ولم يتعهد الحزب باحترام هذا اإلجراء 
مبلغ 105  بإدراج  يهتم  لم  كما  املعياري، 
في  الــنــســاء  تمثيل  لــدعــم  ــم  درهـ آالف  
ميزانيته، وقد وقعت سهوا، وإن اعتبرها 
البعض »سهوا إيديولوجيا« تم تداركه في 
2018، وقد حرم الحزب على نفسه الفائدة 
البنكية، فخلق أزمة في حسابه الجاري في 

الخزينة.
للحزب  الخامس  الوطني  املؤتمر  وقرر 
فوائد  من  ــوارد  امل هذه  استعمال  تحريم 
الحزب،  شؤون  تدبير  في  البنكي  حسابه 
مبلغ  وخلق  الربا،  تحريم  بمبدإ  التزاما 
فتح  يتقرر  أن  قبل  أزمــة  درهــم  ألف   171
دعم  »حساب  يسمى  خصوصي  حساب 
االحتياجات«  وذوي  الشعبية  الهيئات 
لتمرير املبالغ الربوية النصف سنوية من 

الخزينة العامة.
ألــف   342 مبلغ  ــحــزب  ال يــدمــج  وال 
ميزانيته،  فــي  درهــم  ألــف  و446  درهــم 
الخصوصي  الــحــســاب  إلــى  ويحولها 
واضح  بشكل  ويبدو  االحتياجات،  لذوي 
والتنمية  الــعــدالــة  حــزب  يــمــارس  كيف 
تعاطيه  في  الربوية  الفوائد  ضد  قناعاته 
بما  مباشر،  بشكل  الحزب  حسابات  مع 
هذه  من  تخوفا  أكثر  الدولة  أجهزة  جعل 
القناعات، وإن كانت بشكل أقل في بعض 
الجماعة  سلوك  وليس  األفــراد،  سلوكات 
وتكتيل  تحالف  استدعت  التي  الحزبية، 
االشتراكيني  واالتــحــاديــني  الليبراليني 
من  والتنمية  العدالة  حزب  إزالــة  بهدف 

رئاسة الحكومة.
من جهة، فالتهديد بالسيناريو السوري 
كيران  بن  فوز  حال  في  لشكر  أعلنه  الذي 
ولــذلــك،  ــرا،  ــؤث م يعد  ــم  ل ثانية  بــواليــة 
يطلب  ولم  الحزب  رأس  طلب  فالتحالف 
السياسية  الحرب  ألن  بهياكله،  املساس 
املفتوحة عادت استنزافية، وأصبح الواقع 
حاضرا إلسقاط اإلسالميني عبر التحالفات 
يعد  لم  أخرى،  جهة  ومن  االنتخابات،  ثم 
خالل  مــن  إال  حــزب  ــوة  ق تــجــاوز  ممكنا 
من  الــدولــة  وتخشى  االقــتــراع،  صندوق 
مع  األعمال،  لرجال  رهينة  نفسها  وضع 
الريف  في  حراكات  بعدة  املغرب  انفجار 

وجرادة، وغيرها من املناطق.

 إن تحالف حزب يحرم الفوائد الربوية 
لألبناك ويدير شؤونه اإلدارية والداخلية مع 

حزب األحرار الذي يؤمن بكل آليات 
الليبرالية المتوحشة، هو تحالف غير 

سياسي، وال يمثل قيمة للتحالف الحكومي 
الحالي، ألنه هجين يجمع قيما متعارضة 

تنتهي بتحالف آخر بين القيم االشتراكية 
وقيم األحرار 

على  ستحدث  كبيرة  تــراجــعــات  إن 
مستوى العمل الحزبي الذي يراهن عليه 
بعض  أن  واقــع  من   ،2021 في  الجميع 
مكتري املقرات لحزب العدالة والتنمية ال 
يريدون أي ارتباط بالحزب، بل بأشخاص 

منه فقط.
وراسل إدريس جطو عزيز أخنوش في 
4 يناير 2019، ليرد عليه قائد األحرار في 
فاتح فبراير 2019 بدون مبررات ملصاريف 
ألف   401 ومنها  )مزوار(،  سابقه  قادها 
انتخابات  في  اإلسالميني  ملواجهة  درهم 

25 أكتوبر 2011.
بها  قـــام  الــتــي  التحقيقات  وحــســب 
درهم  ألف   216 من  مبلغا  فإن  أخنوش، 
تسلمه أحد الفائزين من حزبه، لكن املجلس 
التبريرات  بــأن  قــال  للحسابات  األعلى 
السابقة في تقرير شهر أكتوبر 2013، في 
عهد مزوار، جاءت متناقضة مع ما يدلي به 

أخنوش في فاتح فبراير 2019.
ودخل الحزب في تبريرات قضائية غير 
دقيقة، نتيجة للنزاالت االنتخابية السابقة 
التي قادها مزوار ضد اإلسالميني بفاتورة 

املال العمومي.
التعاطي  في  صعوبات  األحــرار  ويرى 
على  األخير  إلصــرار  املالي،  القضاء  مع 
ممارسة املزيد من الضغوط على أخنوش 
من أجل إعادة مبلغ 403.559.00 درهما 
منذ  تبريرات  له  وظهرت  الخزينة،  إلــى 

2014 وقبل 2013 وبعدها.
و129  ألفا   48 رد  أخــنــوش  واقــتــرح 
درهـــم   236.458.75 فــيــمــا  ــا،  ــمـ درهـ
نظره،  في  يخصان  درهم،  و118.972.01 
مرشحني، وجرى تبرير املبالغ بصرفها في 
االنتخابات وقبلها قال الحزب بعدم وجود 
إثباتات، وبعدها قام بتحويل األموال عبر 

برملانيني،  لنائبني  الحق  وقت  في  شيكني 
وال يزال األمر عالقا، وقبل هذا وذاك، جرى 
رد  حسب  مرشحني،  لخمسة  املبلغ  رصد 

حزب األحرار، لتتعدد التبريرات:
 1( في سنة 2012، استعمل جزء من 
 ،2012 سنة  الدوائر  من  عدد  في  املبلغ 
درهــم  ــف  أل  200 مجموعه  مــا  وصـــرف 
لفائدة أربعة مرشحني، وأما املبلغ الباقي، 
فسيجري تحريره عندما تتم املوافقة على 
االنتخابات  هذه  حول  املنسقني  تقارير 
الحق  يعطي  ال  ــون  ــان ــق وال الــجــزئــيــة، 
الجزئية  االنتخابات  في  الدولة  ملساهمة 

بشكل واضح وصريح.
فقرة  ــاءت  جـ  ،2013 ســنــة  وفـــي   )2
إضافية تقول بصرف 166.458.57 درهم 
ألحد الفائزين من األربعة، فأصبح املبلغ 
درهما،   366.458.57 صرفه  تم  ــذي  ال
وجب  كمبلغ  درهم   34.808.57 والباقي 

إرجاعه.
اقترح  قد  األحــرار  حزب  يكون  وبذلك، 
لــرده  درهــم  ألــف  و184  درهــم  ألــف   34
يفيد  بما  واحد،  مبلغ  أصل  من  للخزينة 
حزب  تدبير  في  الحادث  االرتباك  حجم 
على  املقاولة  أسلوب  فرض  في  ينجح  لم 
الدولة،  على  أسلوبه  فرض  وإن  تدبيره، 
 2.752.656.16 بإعادة  الحزب  وتعهد 
درهما، كما جاء في التقرير املنشور أخيرا 

للمجلس األعلى للحسابات.

موقع حزب األصالة والمعاصرة يطرح 
سؤال: إن تجاوزت نفقات التجمع الوطني 
لألحرار نفقات »البام«، فإن نفقات الحزبين 

معا ال تصل إلى نفقات حزب العدالة 
والتنمية؟

من الطبيعي أن نجد الخارطة الحزبية 
خالل  من  بعيد،  حد  إلــى  دقيقة  للمملكة 
توزيع أموال الدولة على األحزاب، وينفق 
األحرار  ميزانيتي  الحكومة  رئيس  حزب 
نفقات  وتتضاعف  واملعاصرة،  واألصالة 
ما  مــرات  عشر  والتنمية  العدالة  حــزب 
تنفقه الحركة الشعبية، و4 مرات ما ينفقه 
ميزانية  مــرات  و8  االشتراكي،  االتحاد 
تقترب  وحــالــيــا،  واالشــتــراكــيــة،  التقدم 
تنفقه  مما  والتنمية  العدالة  حزب  نفقات 
واالتحاد  )األحرار  األغلبية  أحزاب  باقي 
التقدم  وحــزب  والــدســتــوري  االشتراكي 
 25 أي  الشعبية(،  والحركة  واالشتراكية 
مليون درهم لألحرار، و9 ماليني و700 ألف 
و894  ومليون  االشتراكي،  لالتحاد  درهم 
ألف درهم لالتحاد الدستوري، و4 ماليني 
درهم للحركة الشعبية، و5 ماليني و583 
واالشتراكية،  التقدم  لحزب  درهــم  ألــف 
وتكون نفقات حزب العدالة والتنمية هي 
باقي  ونفقات  درهما،   40.975.407.32
 46.319.971.25 هي  األغلبية  أحــزاب 

فقط،  درهــم  ماليني   5 بفارق  أي  درهما، 
التقدم  حــزب  حليفه  دعــم  ميزانية  وهــي 
الحزبني  على  قليال  وتزيد  واالشتراكية، 
األصالة  القصر:  من  والقريبني  القويني 

واملعاصرة والتجمع الوطني لألحرار.
إن دعاية عدم دعم الدولة لحزب العدالة 
تحاول  إذ  دقيقا،  أمــرا  ليست  والتنمية، 
الداخلية رفع املخصصات املوجهة لحزب 
في  استراتيجيته  تتغير  كي  العثماني 
وبعدها  وقاعدته،  أعضائه  على  االعتماد 
حدث  كما  املخصصات  هذه  خفض  يمكن 
انخفضت  الــذي  الدستوري  االتحاد  مع 
املائة  فــي   70 بـــ  قياسي  بشكل  نفقاته 

تقريبا.
ــدرات الــدســتــوريــني  ــ مــن جــهــة، ألن ق
ومن  كبير،  بشكل  أخنوش  يستوعبها 
األموال  رؤوس  أصحاب  ألن  ثانية،  جهة 
ثم  األصالة،  حزب  على  تفرقوا  واألعيان، 

األحرار بعد قيادة أخنوش للحزب.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، فـــإن اإلدمــــاج 
القسري للدستوريني واالندماج التكتيكي 
مع  االستراتيجي  والتحالف  لالتحاديني، 
 »4 »جي  بناء  أن  يفيد  الشعبية،  الحركة 
مع أخنوش عوض »جي 7« مع مزوار، قد 
يفلح، ألن األحزاب الصغيرة املتحالفة مع 
أخنوش، تدور في فلك األحرار،  وتحولت 
لخدمة  السياسي  للعمل  مكاتب  إلــى 
»األجندة الرسمية«، ولذلك، اختار القصر 
االشتراكي  االتحاد  دعم  املرحلة،  هذه  في 
األصــالــة  مقابل  فــي  الشعبية  لــلــقــوات 
واملعاصرة، ألنه يضمن استمرار املواجهة 
الدولة،  قوة  ومع  اإلسالميني  نفوذ  ضد 
غطى  وقد  الشعبية،  الحراكات  مقابل  في 
تفجيرات  بعد  ما  انعكاسات  االتحاديون 
ضد  الدولة  ناصروا  كما  البيضاء،  الدار 
ذات  املحاكمات  وبــاقــي  الــريــف،  حـــراك 

الصلة.
غير  بطريقة  املشهد  يتبرمج  وحاليا، 
تدعمهم  إذ  اإلســالمــيــني،  ضــد  مستفزة 
الدولة ماليا، لكنها تعزلهم، ويبقى الهدف 
تعديل  أمرين:  أحد  املرحلة،  هذه  في  كله 
دستوري يمنع حزب العدالة والتنمية من 
هذه  وتبدأ  ثالثة،  حكومية  واليــة  رئاسة 
التعديالت من الفصل 47، وهو ما يرفضه 
للحزب  جديد  عــزل  أو  العثماني،  حــزب 
الحكومة،  قيادة  من  املــرة  هذه  يمكنه  ال 
فاملسألة تحولت مع بن كيران إلى حصار 
لحصار  متواصل  التفكير  فيما  شخص، 
سيحدث  ما  مشبها  لشكر  قال  كما  حزب، 

بعزل اليمني املتطرف في أوروبا.
ويسود اعتقاد، أنه من الصعب هزيمة 
قوي  تحالف  دون  والتنمية  العدالة  حزب 
بني األصالة واملعاصرة واألحرار، لكن ملن 
تكون قيادة املعارضة في املشهد البديل؟

ــول أن حـــزب األصــالــة  ــق مــن املــهــم ال
واملعاصرة هو الذي حاصر حزب العدالة 
الحكومي  التحالف  بناء  بشأن  والتنمية 
تحالف  تدمير  في  الجميع  يفكر  أن  قبل 
املحافظني، بن كيران وشباط، فيما اجتمع 
وهذه  أخنوش،  قيادة  تحت  الليبراليون 
منع  في  ــدول  ال قــدرة  أن  تشهد  الصورة 
تحالف املحافظني في مقابل بناء تحالف 
املشهد  هندس  ــذي  ال هو  الليبيراليني، 
الحالي، وأدى إلى خفض مساهمة الدولة 
في تدبير كتلة أخنوش في األغلبية بمعدل 
الشكل  على  وهــي  املائة،  في   28 ناقص 
 7.35 )ناقص  الشعبية  الحركة  التالي: 
للقوات  االشتراكي  واالتحاد  املائة(  في 
املائة(  فــي   42.84 )ناقص  الشعبية 
في   72.51 )ناقص  الدستوري  واالتحاد 
املائة( والتجمع الوطني لألحرار )ناقص 

18.60 في املائة(.

 رسالة قوية إلى أحزاب التبعية 

بخصوص  قــويــة  الــداخــلــيــة  غضبة 
االتحاد الدستوري الذي كاد أن يذوب فـي 
حزب األحرار، إذ خفضت نفقاته بـ 72 في 
املـائة، إلـى جـانب الشـيوعيني السـابقني 

بـ 69 في املائة.
األحـــزاب  تــقــوده  تحالف  أي  ويــهــدد 
الكبرى، املشهد الذي تريد وزارة الداخلية 
التي  الصغرى  األحــزاب  عبر  فيه  التحكم 
في  أساسية  زوايــا  تشكل  أن  استطاعت 
املوحد  االشتراكي  فيها  بما  التوازنات، 
سقف  إلى  الريف  حراك  سقف  حول  الذي 
الدولة  إلخراج  يهيئ  نجاح  وهو  مقبول، 

من املأزق بعفو ملكي.
القوة  فــي  الــوصــيــة،  اإلدارة  وتــرغــب 
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نفقات حزب العدالة والتنمية تصل إىل نفقات حزيب 
األحرار واألصالة والمعارصة القريبني من القرص

اعتمد نب كريان عىل أكرب حزب مستقل عن تمويل الداخلية يف المغرب، إذ تصل مساهمات 
وواجبات االنخراط يف حزب التقدم واالشرتاكية إىل 62 يف المائة، وهو إضعاف جدي للحزب 

الشيويع السابق، إذ ترغب الدولة يف رد مبلغ 88 ألف درهم إىل الخزينة، وطالب نبيل 
بنعبد اهلل الداخلية بدفع باقي المستحقات القانونية للحزب والمحددة يف مليونني و889 

ألف درهم، وقد تسبب هذا الوضع يف عجز مايل يواجهه الحزب بصعوبة منذ 2015، وهو ثمن 
مبارش لتحالف بنعبد اهلل ونب كريان، وبعدها لم تدفع الداخلية 4 ماليني و288 ألف درهم 

كوجيبة سنوية، فلجأ الحزب إىل القروض البنكية.
وتمويل الداخلية لحزب رئيس الحكومة، له مهمة مزدوجة لعدم خنق الحزب ماليا، بعد 
خنقه وعزله سياسيا منذ إقالة نب كريان، ويه محاولة من الداخلية إلثبات حيادها ويه 

ترسم خارطة 2021.

رفعت الدولة مساهمتها لحزب األصالة والمعارصة، ألنه يمثل إىل اآلن مصالح الدولة، 
فيما تمثل كتلة أخنوش مصالح رجال األعمال، لذلك، تقرر أن يدفع االتحاديون من 

جيبهم كي ال يرتهنوا أكرث لهذا التوجه، تماما كما يدفع التقدم واالشرتاكية جراء 
ارتهانه لإلسالميني وتركه االشرتاكي الموحد لتمثيل اليسار يف الشارع.

 الداخلية ترفض 
بناء االتحاديني 
لكتلة أخنوش، 

ألنها تمثل مصالح 
رجال األعمال أكثر 
من مصالح الدولة 

تريد وزارة الداخلية صناعة الفارق يف انتخابات 2021، إذ تمول لحزب العدالة والتنمية 
25 يف المائة من نفقاته، تعزيزا لموقع العثماين أمام تيار نب كريان، ولكي ال يجد 

اإلسالميون ذريعة بشأن دعم الدولة لحزبيها )األحرار واألصالة والمعارصة(، تواصلت 
هذه السياسة الجديدة لعزل الحزب اإلسالمي عن الباقي، خصوصا وأن العدالة 

والتنمية هو الوحيد الذي تدعمه الداخلية ماليا يف أحزاب األغلبية، تأكيدا عىل الحياد، 
إذ خفضت الدولة مساهمتها ألخنوش بـ 18 يف المائة، كما خفضت توجيه أموال الدعم 

العمومي إىل حليفيه ساجد ولشكر بـ 72 يف المائة و46 يف المائة عىل التوايل، وأيضا 
نزلت مساهمة الداخلية لحزب الحركة الشعبية بشكل الفت بعد إقالة حصاد من 

الوزارة ثم خروجه من التسيري الحكومي.

ويدفع الحليف ثمنا 
غاليا لتحالفه مع 

الحزب اإلسالمي ضد 
خارطة الداخلية التي 
تود عزال كامال لحزب 

العدالة والتنمية..
بنعبد اهلل

لشكر



التنظيمية  والقوة  للصغار،  االفتراضية 
للكبار في ا�شهد الحزبي، وقد شكلت رؤية 
ضبط  إعــادة  ا�وحد  االشتراكي  اليسار 
اليسار  وتكتيل  الشارع  لسقوف  واســع 
عن  بالدفاع  العامة،  الرؤية  رسم  وإعــادة 
والتنمية،  العدالة  داخل  من  الديمقراطية 
والشرعية  االنتخابية  بالشرعية  ا�تفرد 
التنظيمية، ولذلك، فإدارة الداخلية تذهب 
دفعت  التي  الــتــوازنــات  سياق  في  أبعد 
إلى نقص واسع في تمويل الدولة لحزب 

أخنوش وحلفائه في الحكومة.
العدالة  لحزب  دعمها  الداخلية  ورفعت 
مقابل  فــي  ا�ــائــة  فــي   25 بـــ  والتنمية 
أحــزاب  باقي  تجاه  مساهمتها  خفض 
األغلبية، فالكل يدفع ضريبة التحالف مع 
دار  أبناء  الحلفاء  كان  وإن  اإلسالمي�، 

ا�خزن.
وهذه الرسالة دقيقة ومفهومة، تؤسس 
قوية  إشــارات  حاملة   ،2021 النتخابات 

منها:
ـ أن الدولة تدخلت لدعم حزب األصالة 
وا�عاصرة لترتفع مساهمتها إلى 99 في 
الدولة  مساهمة  تكون  أن  ومجرد  ا�ائة، 
األصالة  لحزب   zا�ــائــة في   99 }زائــد  بـ 
 zــعــاصــرة و}نــاقــص 18 فــي ا�ــائــة وا�
لألحرار، أي أن ا�ساهمة ا�وجهة للحزب� 
تحمل فارقا يصل إلى 117 في ا�ائة، وهو 

رقم فلكي للمختص�.
أي  ــمـــاس  شـ بـــن  ــدم  ــقـ يـ أن  ودون 
مال  يكون  أن  قــرر  بديلة،  استراتيجية 
طيعا  ويكون  الرئيسي،  مــورده  الــدولــة 
بشكل كامل لقرار الدولة، وليس بالضرورة 

قرار الحكومة.
ال  التي  ا�ــعــارضــة  قــيــادة  مــنــاورة  إن 
تمس أخــنــوش، هــي الــجــزء الــقــوي في 
تواصل،  وهــي  الحالية،  االستراتيجية 
(األصالة  ثنائية  حربا  أخــرى،  جهة  من 
أن  يمكن  والتنمية)  العدالة  ـ  وا�عاصرة 

تحيي الدينامية السابقة.
أزمتي  الدولة  تمول  السياق،  هذا  وفي 
والعدالة  وا�عاصرة  األصالة  الحزب�، 
والتنمية، بعد ذهاب قيادتهما: بن كيران 

وإلياس العماري.
وتدرك وزارة الداخلية أكثر من غيرها، 
أن ما يمر به الحزبان عقدة واحدة، ألنهما 
ثمنها  دفعا  إيديولوجية،  لحرب  تأسسا 
الداخلية  لتتدخل  قيادتيهما،  إبعاد  في 
بعد  النهج،  هــذا  لتصحيح  مالي  بشكل 
بنشماس  الجديدت�،  القيادت�  وصــول 
والعثماني، إلى رئاسة الحزب�، من خالل 
رئاسة مجلس ا�ستشارين بالنسبة لحزب 
الحكومة  ورئــاســة  وا�عاصرة  األصــالــة 

بالنسبة لحزب العدالة والتنمية.

 التحكم البنيوي في خارطة 2021

ا�زيد  إدارة  على  ا�تابعون  يجمع  يكاد 
فائضها  أو  الداخلية،  وزارة  ــوة  ق مــن 
السياسي،  ا�ــشــهــد  ــل  داخـ ــوة،  ــق ال فــي 
في  اآلن  إلى  االستراتيجي  الفاعل  ألنها 

التقديرات، انطالقا من ثالث توجهات:
أ) العمل على تطبيع جيد للعالقات مع 
عزله  استمرار  مع  والتنمية  العدالة  حزب 
سياسيا، مع حزب التقدم واالشتراكية، وال 
للعالقات  ا�برمج  التوتر  العثماني  يدرك 
الحليف�،  الحزب�  ب�  االستراتيجية 
فيما نبيل بنعبد هللا يريد مواصلة تحالفه 
اإليجابي مع حزب العدالة والتنمية الذي 
يعود إلى فترة بن كيران، وحاليا، ال امتياز 
للحزب الشيوعي السابق داخل الحكومة، 
التشكيلة  مــن  الــعــام  أمينه  خــرج  وقــد 
الحكومية، ويدفع ثمن هذا التحالف حاليا 
بتقليل دعم وزارة الداخلية بحوالي 70 في 
بمسلسل  يلحقه  قياسي  رقم  وهو  ا�ائة، 

اإلضعاف ا�برمج لألحزاب.
ب) عدم تمويل الداخلية لكتلة أخنوش 
وحلفائه في الحكومة، جزء من استراتيجية 
الدولة في عدم إعطاء فرصة لكشف العزل 
ا�برمج لحزب رئيس الحكومة، فيما يتقدم 
العامة  الخزينة  إلى  األمــوال  إرجــاع  عدم 

أخنوش،  بحزب  الداخلية  عالقة  على 
ونزلت مساهمة الدولة في تمويل أنشطة 
حليفه االتحاد الدستوري إلى ما يتجاوز 
على  اإلشهاد  لعدم  ا�ائة،  في  السبع� 
ترحيل  من  التأكد  وصعوبة  حساباته، 
وأيضا  ممتلكاته،  جــرد  وعــدم  األرصـــدة 
اقتطاع  ألي  العامل�  أجور  إخضاع  عدم 
وواجــب  الــدخــل،  على  الضريبة  بــرســم 
التضامن االجتماعي، مع عدم أداء واجب 
للحسابات  األعلى  ا�جلس  ووجه  العطل، 
الدستوري،  االتحاد  إلى  مالحظاته  أسوأ 
بما يمس بمصداقية هذا التحالف ا�علن 
ا�ؤهل  القادم،  الحكومة  رئيس  حزب  ب� 

النتخابات 2021، وب� أحزاب صغيرة.
للمشهد  الــعــامــة  ــة  ــرؤي ال فــقــدان  ت) 
السياسي، إذ التوازنات الجديدة تتخللها 
تسمح  ال  واستراتيجية،  تدبيرية  فجوات 
فإن  لذلك،  أخــرى،  مرحلة  معالم  بتدش� 
قد  الحزبية  للخارطة  البنيوي  التحكم 
لعملية  ويؤسس  السيطرة،  عن  يخرج 
استباقية أقصاها سنة 2020، إلعادة رسم 
مراكز الثقل ا�حتملة مع سيناريو وصول 
بادرت  وقد  األولــى،  الــوزارة  إلى  أخنوش 
الداخلية إلى اإلبقاء وتعزيز خيار األصالة 
وا�عاصرة، لخدمة االستراتيجية الرسمية 

دون تعديالت.

 التوصيات المباشرة لوزارة الداخلية تصنع 
المشهد الجديد 

السلطات  ــرص  حـ واضـــحـــا  ــح  أصــب
الحكومية ا�ختصة على ثالثة نقط:

حق  في  الالزمة  اإلجـــراءات  اتخاذ   (1
حزب� على األقل في االئتالف الحكومي، 
حـــزب األحــــرار واالتـــحـــاد الــدســتــوري، 
ولذلك، فإن تأجيل العقوبات يعرقل تمويل 
حزب  �نافسة  للحزب�  الــقــوي  الــدولــة 
العدالة والتنمية، كما يعزز }البديلz ضد 

اإلسالمي� في حزب األصالة وا�عاصرة.
وتحاول الوزارة الوصية ممارسة ا�زيد 
من الضغوط على تحالف التجمع الوطني 
لألحرارـ  االتحاد الدستوري، للوصول إلى 

حل مباشر للمشاكل العالقة.
إلى  لألحرار،  أخنوش  إدارة  وتسعى 
في  الداخلية  مع  ا�حايدة  عالقته  إظهار 
لحزب  مبررا  يعطي  ال  كي  الظرف،  هــذا 
االتحاد  يبقى  وكــي  والتنمية،  العدالة 
إجـــراءات  مــن  ا�ستهدف  ــوري،  ــدســت ال
القضاء ا�الي، أكثر قربا وحاجة للتجمع 
 zالوطني لألحرار، فهذه األزمة }ا�صطنعة
مع الداخلية، تساعد بقوة في بناء تحالف 
بشخص  مرتبط  األحــرار  حول  انتخابي 

أخنوش.
2) التحرير الجزئي الرتباطات األحزاب 
داخل  في  أخنوش،  نفوذ  تحت  ا�نضوية 
الداخلية،  هيمنة  من  وخارجها،  الحكومة 
يفيد بنقلها إلى دائرة تأثير أخرى متمثلة 
في رجال األعمال، ولذلك، ال تراهن دوائر 
القرار على التجمع الوطني لألحرار بقدر 
وا�عاصرة،  األصالة  حزب  على  رهانها 
من  أخف  األحــرار  على  الدولة  تأثير  ألن 
أن  القول  ويمكن   ،zالــبــام{ على  تأثيرها 
التجمع يمثل مصالح فئة محددة، فيما ال 
يمثل حزب األصالة وا�عاصرة أي صوت 
ا�دني  البعد  تمثيل  في  يرغب  بل  فئوي، 

الستراتيجيات الدولة.
وا�عاصرة،  األصــالــة  حــزب  ــزال  ي وال 
أمان  صمام  أكبر  ا�عارضة،  يتصدر  الذي 
أو  اليسار  يد  في  ا�عارضة  سقوط  لعدم 

اإلسالمي�.
3) إن عدم تسوية حزب التجمع الوطني 
إعادتها  يجب  الــتــي  للمبالغ  ــألحــرار  ل
للمنخرط�  هــبــات  خــالل  مــن  للخزينة 
يؤكد  أخــنــوش،  عزيز  يتقدمهم  والــقــادة 
على أمر هام، أن ا�لياردير القائد الحالي 
للحزب، يطمع في تسوية مع الداخلية ال 
وأمــوال  الخاصة  أمواله  إلى  فيها  يلجأ 
إدارة  تجعل  النقطة  وهذه  األعمال،  رجال 
ا�صالح التي يديرها لوبي رجال األعمال 
خدمة  في  واألحــزاب،  الحكومة  خالل  من 

ا�صالح ا�باشرة لهؤالء النافذين.
تثق  ال  الداخلية،  وزارة  جعل  ما  وهو 
الحالية،  قيادته  تحت  األحرار   zبـ}أجندة
األعمال،  لرجال  رسميا  ناطقا  أصبح  وقد 
كما  الدولة،  ألطر  خزانا  أو  منجما  وليس 

في عهود سابقة.
يمكن  ال  جدي  تحول  هو  يحدث،  وما 
الرهان عليه، وال يزال خيار الحزب ا�فضل 
األحرار،  وحزب  وا�عاصرة  األصالة  ب� 
خيارا غير مطروح، فانحراف التجمع إلى 
متمثلة  محددة  فئة  باسم  الناطق  الحزب 
االنطالقة  سيعطي  األعــمــال،  رجــال  فــي 
الذي  وا�عاصرة،  األصالة  حزب  لبديله 
مليوني  بحوالي  تسييره  تكاليف  زادت 
من  بأكثر  وزادت   ،2016 سنة  عن  درهــم 
الثلث عن سنة 2015، وكلها من ميزانية 
اللجوء  بناء  إلى  مؤشرات  وهي  الدولة، 
إلى هذا الحزب باسم خيار الدولة، وأيضا 

ضرورتها.
رئيس  ــحــزب  ل ــيــة  ــداخــل ال ــل  ــمــوي وت
خنق  لعدم  مــزدوجــة،  مهمة  الحكومة، 
سياسيا،  وعزله  خنقه  بعد  ماليا  الحزب 
كما أنها محاولة من الوزارة على تثبيت 
لم  الخارطة  ألن  األحــزاب،  نحو  حيادها 

تتغير كثيرا.
على  والتنمية  العدالة  حزب  ويعتمد 
تمويل  عن  ا�غرب  في  مستقل  حزب  أكثر 
وواجبات  مساهمات  تصل  إذ  الداخلية، 
االنخراط إلى 62 في ا�ائة من موارده، ولم 
سوى  واالشتراكية  التقدم  حزب  يحصل 

على 937 ألف درهم لدعم تسييره، أي 35 
في ا�ائة من مجموع ا�وارد، إذ انخفضت 
عن  ــم  دره مليوني  مــن  بأكثر  ميزانيته 

سنتي التحالف مع بن كيران.
ــحــزب الــتــقــدم  ــدي ل ــه إضــعــاف جـ إنـ
يرد  أن  في  الدولة  وترغب  واالشتراكية، 
إلى  درهـــم  ــف  أل  88 مــن  مبلغا  الــحــزب 
الخزينة، وقد رد نبيل بنعبد هللا بالقول، 
ا�ستحقات  باقي  تدفع  لم  الداخلية  أن 
مليون�  في  وا�حددة  للحزب،  القانونية 
و889 ألف درهم، وقد تسبب هذا الوضع 
بصعوبة  الحزب  يواجهه  مالي  عجز  في 
لتحالف  مباشر  ثمن  وهــو   ،2015 منذ 
تدفع  لم  وبعدها  كيران،  وبن  هللا  بنعبد 
الداخلية 4 مالي� و288 ألف درهم، حيث 
لجأ الحزب في هذا الحصار إلى القروض 

البنكية القتناء مقرات الحزب.

  الداخلية التي مولت مباشرة تحولين في 
حزب العدالة والتنمية واألصالة والمعاصرة 

جراء إبعاد بن كيران وإلياس العماري، 
أصبحت قادرة على حسم توازنات وخارطة 

انتخابات 2021

ا�عطيات  ببسط  ــالم  ــ اإلع اكــتــفــى 
ا�نشورة من طرف وكالة ا�غرب العربي 
القناة  مع  الشأن  هو  كما  لألنباء(3) 
الثانية(4)، وبتعليق يؤكد التحول إلى 
ا�صداقية(5) في عالقة الدولة باألحزاب 
السياسية، وكذا مقتضيات ا�ادة الثالثة 

من القانون رقم 62.99 ا�تعلق بمدونة 
تقرير  في  ونؤكد  ا�الية(6)،  ا�حاكم 
األحزاب السياسية(7) على مالحظت�:

ـ أن مسألة }االستعطافz، حدثت من 
أحزاب مغربية بشكل واسع نحو دائرة 
القضاء ا�الي، ولم تأخذ هذه الجهة بأي 
دفاع  حيثيات  في  تدقق  لم  فيما  منها، 
األحزاب ومنعها من الدعم، فيما وصل 
دعم  أي  من  منعه  إلــى  بحزب  العقاب 
مالي، ألنه لم يرد إلى الخزينة مبلغا من 
ا�بالغ،  ترد  لم  أخرى  أحزابا  لكن  ا�ال، 

ولم تتقرر بشأنها أي عقوبات.
بأي  يتوجه  لم  ا�الي،  القضاء  أن  ـ 
ــوزارة الــداخــلــيــة حــول  ــ اســتــفــســار لـ
وأن  خصوصا  وإجراءاتها،  معاييرها 
حزب التقدم واالشتراكية اتهم الداخلية 
طبقا  الدعم،  من  نصيبه  من  بحرمانه 
ا�الي  القضاء  لكن  ا�عتمدة،  للمعايير 
لم يبث في هذه الشكاوى، رغم الواجب 
الذي يتحمله ا�جلس األعلى للحسابات 
واجبات  فقط  وليس  الحقوق،  تجاه 
ــاع الــتــي قــررهــا  ــرج ــصــرف واالســت ال
بخصوص مبالغ محددة، خصوصا وأن 
وزارة الداخلية لم تتعرض في تاريخها 

ألي افتحاص خارجي.
بهذه  الــداخــلــيــة  فــإن  عليه،  وبــنــاء 
األحــزاب  تجاه  تمتلكها  التي  الحرية 
في  ومتحكمة  وصانعة  مهيمنة  تكون 
جهة،  فمن  السياسي،  وا�شهد  القرار 
أو  الخارجي  التمويل  القانون  يحرم 
في  الداخلية  وزير  ويتحكم  الشراكات، 
تمويل ميزان القوى وامتدادات األحزاب 
السلطوية، وإن الحظ الجميع أن حزب 
عموما،  واإلسالمي�  والتنمية،  العدالة 
أعضائهم،  اشتراكات  على  اعتمدوا  قد 
عن  البعيدة  القوة  من  نوعا  وخلقوا 
الشيوعي�  مع  نفسه  واألمر  الداخلية، 
الذين لديهم نفس ا�نحى اإليديولوجي 
نجد  لذلك،  الــحــزب،  مع  التعاطي  في 
للحزب  الرافض�  اإلسالمي�  تحالف 
لفكرة  الرافض�  والشيوعي�  الديني 
من  ومسافة  أكبر  إرادة  لــه  األمــمــيــة، 

اإلدارة.
الليبرالية  التوجهات  تعود  وحاليا، 
أكثر تأثيرا على القرار الحكومي، وتحاول 
التراجع  في  ممثل�  تراجع�  استثمار 
أن  القول  ويمكن  واإلســالمــي،  اليساري 
ا�عطي  }ليبرالية  إلــى  الــعــودة  مشكلة 
واضحة،  ليست   ،zكديرة رضى  ـ  بوعبيد 
ألن هذه الليبرالية الوطنية جزء من توافق 
حدث مع ا�لك الحسن الثاني، لكن ليبرالية 
اليوم، ترغب في ليبرالية السوق وخارطة 
مصالح الشراكات التي وقعها ا�غرب مع 
االتحاد  ا�تحدة،  الواليات  الكبرى:  القوى 
االتحاد  ودول  روسيا،  الص�،  األوروبي، 

اإلفريقي.
بناء  على  كبيرة  دولــة  أي  تعمل  وال 
لوبي داخل ا�غرب أو حزب حليف، لذلك، 
فاألحزاب لها تبعية واحدة، موجهة لوزارة 
إيديولوجية  مرجعيات  من  وإن  الداخلية، 
عن  تعبير  مجرد  تبقى  لكنها  مختلفة، 
أو  قطاعات  أو  لفئات  مصالح  مجموعة 

رؤى ال غير.
يرسم  الداخلية،  مال  أن  القول  ويمكن 
ا�شهد السياسي كامال في ا�ملكة، ويمكن 
تكوين  رفــعــه،  أو  خفضه  مــؤشــرات  مــن 
هذا  يريد  التي  االستراتيجية  الفكرة 
الجهاز رسمها للمملكة، من تقديرات هي 
في األصل ترتيبات يشوبها غير قليل من 
التقديم أو التأخير تجاه مطلب محدد أو 

جهة معينة.
وبناء على هذا األساس، نجد أن العمل 
شــؤون  متابعة  فــي  للداخلية  ا�هيكل 
إلى  ا�وجهة  األمــوال  وتحديد  األحــزاب 
كل  يصمم  يكاد  ا�شهد،  إلدارة  قادتها 
قراءة  وفي  االنتخابي،  ا�شهد  تفاصيل 
الوزارة  رسائل  تكون  الحالية،  ا�ؤشرات 
الداخلية هي الحاسمة في بناء مسار ما 
بعد 2021، وهو ما يعني أن األحزاب لها 

رئيس فعلي واحد، هو وزير الداخلية.
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com.29 avril 2019.
4- Cour des comptes: 30 partis sur 34 ans 
produit leurs comptes annuels 2m.ma. 
12019/5/.
5- La cour des comptes passe au crédible 

les finances des partis politiques, médias 
24, 29 avril 2019.
6- Page 42301-20/ sur www.
courdescomptes.com.
7- Rapport partis politiques, ar. Pdf. 
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األحرار ال يعيد األموال إىل الخزينة

انخفضت نفقات الحزب الدستوري، والمعتمد عىل تمويل الداخلية بنسبة 99.95 
يف المائة من 5 ماليني عام 2015 إىل مليون و874 ألف درهم، أي 250 يف المائة، 

وهو رقم قيايس يجعل تمويل الداخلية يف مقابل عدم تمويل رجال األعمال 
للعمل السيايس، معتمدني عىل أموال الدولة، وهو ما يفيد إعادة الداخلية 

لرسم التحالفات بقوة يف 2021.

رغم قيادته من ملياردير، فإن تركة مزوار ال تزال مؤثرة عىل عالقة الحزب بوزارة 
الداخلية، فنفوذ أخنوش يف الحكومة يقلل من نفوذ الداخلية، وهو ما شكل عائقا 

للوزير لفتيت، ويميل العثماين إىل هيمنة الداخلية ليوازن هيمنة األحرار، فيما قائد 
التجمع الوطني لألحرار يستفيد من هذا الوضع المحايد للداخلية، كي يحظى بهامش 

المناورة الرضوري، بعيدا عن اتهامات متواصلة عن قربه من القرص.
وعدم تسوية الحزب للمبالغ التي يجب إعادتها للخزينة من خالل هبات للمنخرطني، 

خصوصا القادة منهم، الملياردير القائد أخنوش ومزوار رئيس الباطرونا يف 
المملكة، يؤكد أن اللعبة قائمة عىل توريط حزب العثماين، يف عالقة أكرب مع 

الداخلية.

اِّـبالغ التي صرفها 
مزوار على قيادة األحرار 
يطالب جطو بعودتها 
إُّـ الخزينة، والحزب 
ال يسعى للتسوية 
ألسباب معروفة 

مزوار

الداخلية تخفض تمويل 
أحزاب كتلة أخنوش 

االنتخابية بمعدل عام 
يصل إىل 28 يف المائة 

وأعىل عقوبة موجهة إىل 
االتحاد الدستوري، إذ 
انخفضت منحة الدولة 
لفتيتللحزب بـ 72 يف المائة



يستعد بعض مدربي البطولة الوطنية االحترافية 
غرار  على  للمدرب�  رابطة  لتأسيس  القدم،  لكرة 
حاليا  يترأسها  التي  ا�غاربة،  ا�ــدربــ�  وداديـــة 
التي  البادرة،  وراء هذه  وكان  ماندوزا،  الحق  عبد 
 ،zا�همشة{ التقنية  األطر  من  العديد  استحسنها 
السابق  والرئيس  ا�غاربة  ا�درب�  قيدوم  من  كل 
لودادية ا�درب�، عبد الخالق اللوزاني، الذي سبق 
له أن أشرف على العديد من األندية الوطنية، وعلى 
ا�قتدر  ا�ــدرب  وزميله  الوطني،  ا�نتخب 
مع  ــاز  ف الـــذي  يومير،  ــقــادر  ال عبد 
في  بطولة  بأول  ا�كناسي  النادي 
ا�راكشي  الكوكب  ومــع  تاريخه، 
الفائزة  لألندية  إفريقيا  بــكــأس 

بالكأس.
فأوجه التشابه ب� هذين اإلطارين، 
هو انتماؤهما للمدرسة البلجيكية 
رائدة  تعتبر  التي  العريقة، 
في أوروبا في تكوين األطر 
كرة  في  الكبيرة  التقنية 

القدم.
مع  اجتماعا  الفتية،  الرابطة  هــذه  عقدت  وقــد 
مسؤولي فريق ا�ولودية الوجدية، ومدربي اتحاد 
وتسليط  بأفكارها  للتعريف  والقنيطرة  طنجة 
الضوء على العديد من النقاط التي تصب في صالح 

جميع األطر ا�غربية.
تصريحاته،  إحدى  في  يومير  القادر  عبد  وأكد 
عن  الدفاع  هو  الرابطة،  تأسيس  من  الهدف  أن 
حقوق ا�درب�، خاصة ا�همش� منهم، في العمل 

الرابطة  أن  علما  ا�ستمر،  والتكوين 
خالل  دقيقة  إحصائيات  قدمت 
الجامعة،  رئيس  مع  اجتماعها 
فوزي لقجع، تفيد بأن هناك 12 

ألف إطار يشتغلون في التدريب، 
ويجب االهتمام واألخذ بيدهم، 

منح  مــن  يتمكنوا  حتى 
اإلضافة في هذا ا�يدان.
ــد لــهــذا  ــي حـــظ ســع

ا�ولود الجديد.

ا�قتدر  ا�ــدرب  وزميله  الوطني،  ا�نتخب 
مع  ــاز  ف الـــذي  يومير،  ــقــادر  ال عبد 
ا�قتدر  ا�ــدرب  وزميله  الوطني،  ا�نتخب 
مع  ــاز  ف الـــذي  يومير،  ــقــادر  ال عبد 
ا�قتدر  ا�ــدرب  وزميله  الوطني،  ا�نتخب 

في  بطولة  بأول  ا�كناسي  النادي 
ا�راكشي  الكوكب  ومــع  تاريخه، 
في  بطولة  بأول  ا�كناسي  النادي 
ا�راكشي  الكوكب  ومــع  تاريخه، 
في  بطولة  بأول  ا�كناسي  النادي 

الفائزة  لألندية  إفريقيا  بــكــأس 
ا�راكشي  الكوكب  ومــع  تاريخه، 
الفائزة  لألندية  إفريقيا  بــكــأس 
ا�راكشي  الكوكب  ومــع  تاريخه، 

بالكأس.
فأوجه التشابه ب� هذين اإلطارين، 
هو انتماؤهما للمدرسة البلجيكية 
رائدة  تعتبر  التي  العريقة، 
في أوروبا في تكوين األطر 
رائدة  تعتبر  التي  العريقة، 
في أوروبا في تكوين األطر 
رائدة  تعتبر  التي  العريقة، 

كرة  في  الكبيرة  التقنية 
في أوروبا في تكوين األطر 
كرة  في  الكبيرة  التقنية 
في أوروبا في تكوين األطر 

حقوق ا�درب�، خاصة ا�همش� منهم، في العمل 
الرابطة  أن  علما  ا�ستمر،  والتكوين 

حقوق ا�درب�، خاصة ا�همش� منهم، في العمل 
الرابطة  أن  علما  ا�ستمر،  والتكوين 

حقوق ا�درب�، خاصة ا�همش� منهم، في العمل 

خالل  دقيقة  إحصائيات  قدمت 
الجامعة،  رئيس  مع  اجتماعها 
12
الجامعة،  رئيس  مع  اجتماعها 
12
الجامعة،  رئيس  مع  اجتماعها 

فوزي لقجع، تفيد بأن هناك 
ألف إطار يشتغلون في التدريب، 

ويجب االهتمام واألخذ بيدهم، 
ألف إطار يشتغلون في التدريب، 

ويجب االهتمام واألخذ بيدهم، 
ألف إطار يشتغلون في التدريب، 

منح  مــن  يتمكنوا  حتى 
اإلضافة في هذا ا�يدان.
ــد لــهــذا  ــي حـــظ ســع
اإلضافة في هذا ا�يدان.
ــد لــهــذا  ــي حـــظ ســع
اإلضافة في هذا ا�يدان.

أن  يجب  الذي  الوقت  في   ...
ومساندة  الجهود،  فيه  تتظافر 

ا�ـــنـــتـــخـــب الــوطــنــي 
هيرفي  ــه،  ــدرب وم

أجل  من  رونار، 
حلم  تحقيق 
ــة  ــ ــارب ــ ــغ ــ ا�
جـــمـــيـــعـــا، 
الفوز  وهو 
بـــــكـــــأس 
ــا  ــي ــق ــري إف
التي  لألمم 

ستحتضنها 
ــر فـــي  ــ ــصـ ــ مـ
يونيو القادم، 

نــــالحــــظ 

ــات  ــم اإلشــاع ــراك ولـــألســـف، ت
ــد من  ــعــدي ــب مـــن ال ــ ــاذي ــ واألك
الجهات، حول مستقبل الناخب 
ــذي أكــد خالل  الــوطــنــي، الـ
ــر مـــن مــنــاســبــة، أن  ــث أك
هو  حاليا،  الوحيد  همه 
آخر  شــيء  وال  التركيز، 
هذه  على  التركيز  سوى 
الفرحة  إلدخال  البطولة، 
إلى بيوت ا�غاربة، الذين 
أكثر  اللقب  هذا  انتظروا 
وبالضبط  سنة،   40 مــن 
خــالل   ،1976 ســنــة  مــنــذ 
أجريت  التي  النهائيات 

بإثيوبيا.

رونار في ليون.
رونار في إيران.

هيرفي في األهلي ا�صري...
ورونــار في كل مكان، إال في 
وهو  حاليا  الحقيقي  مكانه 

ا�غرب.
بساط  الــفــرنــســي  ــبـــوا  أركـ
الريح، وسافروا به إلى العديد 
من األقطار بدون علمه، وبدون 

إذن مسبق منه.
فيه  تعقد  الــذي  الوقت  ففي 
القدم  لكرة  ا�غربية  الجامعة 
الناخب  مع  مكثفة  اجتماعات 
بشكل  لــالســتــعــداد  الــوطــنــي 
الــظــروف  كــل  ولتهييء  جــيــد، 
ا�نشود،  الهدف  إلى  للوصول 
على  ا�حسوب�  بعض  ــرى  ن
ا�غرب،  وخارج  داخل  اإلعالم، 
الوسائل،  بكل  يحاولون 
زعــزعــة االســتــقــرار 
يعيشه  ــذي  ــ ال
ــتـــخـــب  ــنـ ا�ـ

ا�غربي.
فحينما 

من  انتهوا 
أســطــوانــة 
رونار  رحيل 
ــة  ــى وجــه ــ إلـ
ــرى، وجــدوا  أخ
مــؤخــرا،  ضالتهم 
ــة ا�ـــديـــر  ــ ــال ــ ــي إق ــ ف

الوطنية،  للمنتخبات  التقني 
إبــعــاده،  على  مــأســوف  الغير 
نشروا  حيث  الرغــيــت،  ناصر 
لها  أســاس  وال  زائفة،  أخبارا 
رونـــار  كغضب  الــصــحــة،  مــن 
قبل  اســتــشــارتــه  عــدم  بسبب 
إبالغه  إقالة الرغيت، وعن عدم 
فرنسي  تــقــنــي  ــر  مــدي ــدوم  ــق ب
بأن  متناس�  لتعويضه،  جديد 
يعتبر مستخدما  رونار،  السيد 
ــدى الــجــامــعــة، وال عــالقــة له  ل

باختياراتها...
ــةz أن  ــق ــب ــط ــذه }ال ــ ــى ه عــل
فبدل  واإلثــارة،  الفتنة  تتجنب 
ــار، أو عن  ــ الــحــديــث عــن رون
الجمهور  تهم  ال  تافهة  أشياء 
تسلط  أن  عليها  كان  ا�غربي، 
ا�عمورة  مركز  على  األضــواء 
تحفة  أصبح  الــذي  للتداريب 
رائـــعـــة، والــــذي أشــــادت به 
اإلعالمية  ا�نابر  من  العديد 
واعتبرته  ــجــادة،  ال العا�ية 
بإفريقيا  ليس  ا�راكز،  جوهرة 
العالم،  فــي  وإنــمــا  فحسب، 
بمركز  البعض  شبهه  بينما 
}كلير فونت�z الفرنسي، الـذي 

أصـبـح نـموذجا يحتدى به.
نتمنى أن تعود هذه النماذج 
ا�نتخب  وتترك  صوابها،  إلى 
على  ويــركــز  يستعد  الوطني 

األشياء ا�همة.
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قالوا ونقــــــــــــول إلى من يهمهم األمر
!!π¨à°ûj »æWƒdG ÖNÉædG GƒcôJGديربي العاصمة بدون جمهور ألسباب أمنية ●

جرائد
● مرة ألسباب أمنية، مرة بسبب الشغب، أو عدم صالحية ا�لعب. 

من األحسن نحبسوا كاع هاذ الكرة!!
● نهضة بركان يفتقد للروح الرياضية

بنيس، مدرب الكوكب المراكشي
البقاء  عليكم  التي ضيعت  األشياء  من  للعديد  تفتقدون  وأنتم   ●

ضمن الكبار.
● تتويجي في البطولة التونسية، تحدي ربحته

البوزيدي، مدرب مغربي لكرة اليد
●  كما هي العادة، مطرب الحي ال يطرب..

● جيد يحكم ديربي العاصمة

مواقع
● من ديربي البيضاء إلى ديربي الرباط، قسموه وتهناو!!

● الرغيت ال تتوفر فيه مواصفات ا�دير التقني

تقرير مكتب الدراسات البلجيكي
●  ولكن تتوفر فيه السنطيحة وتخراج العين�!!

● حصيلتي ليست سوداء

«المقال» ناصر الرغيت
●  ماشي كاع شي كحولية!!

● صدق أو ال تصدق.. الزعيم (أي الجيش) مهدد بالنزول

المنتخب
●  راه كان زعيم، أما اآلن .....

● لم نكن في ا�وعد
موسيماني، مدرب صان داونز

●  سيروا حتى �رة أخرى.

zÚ«fƒ∏°TÈdG{ `d ÉfDhGõY ójó÷G …óëàdG :ÚHQóŸG á£HGQ

idbihi62@gmail.com
 إعداد: كريم إدبهي

حالة تسلل

ا�ـــمـــارســـات  بــعــض   ...
ــات الــغــريــبــة من  ــصــرف ــت وال
دفعتنا   ..zالداخل }برشلونيي 
للعودة إلى ا�باراة التاريخية 
منها  خــرج  التي  وا�جنونة، 
اإلنـجليزي  لــفــربــول  فـريق 
ثقيلة  بحـصة  مـنـتـصرا 
برشلونة  فريق  - 0) على   4)
إلى  أسقطه  حيث  اإلسباني، 
بأن  وأقنعه  السافل�،  أسفل 
ــن شــيــم الــفــرق  ــواضــع م ــت ال

العريقة مثل لفربول طبعا.
ما يهمنا نحن، هي ظاهرة 
الذين  ا�ــغــاربــة  مــن  الــعــديــد 
برشلونة،  فــي  حبا  يهيمون 
 z�برشلوني{ أصبحوا  بــل 
الكتالوني�  األنصار  من  أكثر 

الحقيقي�. 
يعلمها  ال  الــتــي  الحقيقة 
الــعــديــد من  ــؤالء، هــي أن  ــ ه
لنادي   z�ا�تتبع{ ا�غاربة 
}ب�  ظــهــور  قبل  برشلونة، 
ســـبـــورz الـــقـــطـــريـــة، الــتــي 
الجنون  هــذا  فيروس  نشرت 
فإن  ا�دريدي،  أو  البرشلوني، 

فريق برشلونة جاء إلى ا�غرب 
قــبــل ظــهــور هـــذه الــقــنــوات، 
محمد  ــأس  ــ ك ــي  فـ وشــــــارك 
الخامس الدولي، هذا الدوري 
أعتد  فيه  تشارك  كانت  الــذي 
مدريد،  كريال  العا�ية  األندية 
وســانــطــوس  جينيور  بــوكــا 
األرجنت�،  من  باليت  وريفر 
ــجــم األحـــمـــر لــبــلــغــراد  ــن وال
وأندية  سابقا)،  (يوغسالفيا 
عا�ية أخرى ال تقل أهمية عن 

برشلونة.
الخالد  اإلشهار  يبقى  لكن 
الجيل  لدى  راسخا  ظل  الــذي 
يوم  هــو:  إليه،  أنتمي  ــذي  ال
ــح مـــاي على  ــات األربـــعـــاء ف
با�لعب  زواال  الرابعة  الساعة 
الشرفي بالدارالبيضاء. الوداد 
– برشلونة، التي كان يقودها 
آنذاك، النجم العا�ي الهولندي 
الفريق  هــذا  كرويف،  يوهان 
إلى  قدومه  وراء  كان  الكبير، 
ا�غرب آنذاك، العبقري الكبير، 
مكوار،  الــرزاق  عبد  ا�رحوم 
الـــذي عـــزز صــفــوف الـــوداد 

بالعب� كبيرين، هما ا�رحوم 
فراس  أحمد  والهداف  بيتشو 
ــكــرة  ــى ال ــه عــل قــبــل حــصــول

الذهبية.
برشلونة  كــرم  بيته،  ففي 
استطاع  أنــه  كما  ومسيريه، 
أن يفرض على نجوم الفريق، 
ا�ــعــهــودة،  وبدبلوماسيته 
ارتـــــداء الــجــلــبــاب ا�ــغــربــي 

والطربوش التقليدي.
أما ما نراه حاليا، ولألسف 
الشديد، من حرب كالمية ب� 
 zعشاق ريال مدريد و}مجنوني
فــراغ  ــى  إل هــو  مــا  برشلونة، 

عاطفي، أو مرض نفسي.
 z�ــونــيــ ــبــرشــل فــعــلــى }ال
عالقة  ال  الذين   z�و}ا�دريدي
ــفــريــقــ�، أن  لــهــم بــهــذيــن ال
من  والحكم  الــدروس  يأخذوا 
الذي  العتيد،  لفربول  جمهور 
يحول ملعب }أنفيلدروودz إلى 
فرق  إلى  االلتفات  دون  معبد، 
أخرى ال تربطهم بها أي عالقة 

وطنية أو عرقية.
وللـه في خلقه شؤون.

اللوزانييومري

فريق برشلونة بمنزل اِّـرحوم عبد الرزاق مكوار، وباللباس اِّـغربي التقليدي يا سادة: 
سودارني، ريكشاخ، كرويف، مارسيل، دوالكروز، بابي أنكريا، وريفي

إنجازا  الفرق اإلنجليزية  حققت 
تاريخيا غير مسبوق في البطوالت 

األوروبية لألندية.
أن  يمكن  ــذي  الـ ــم،  ــوس ا� هـــذا 
اإلنجليزية  الكرة  موسم  نعتبره 
لفربول،  أندية:  تمكنت  بامتياز، 
من  وأرسنال،  تشيلسي  توتنهام، 
مسابقات  نهائي  ــى  إل ــوصــول  ال
األوروبي،  والدوري  أوروبا  أبطال 
الكرة  تــاريــخ  فــي  مــرة  أول  وهــي 
فرق  أربعة  فيها  تتأهل  األوروبية، 
واحد،  موسم  وفي  واحــد،  بلد  من 

إلى هذه النهاية.
من  لكل  الهالمي  الــفــوز  فبعد 
وتوتنهام  برشلونة،  على  لفربول 
على أجاكس أمستردام، جاء الدور 
نادي  تخطى  ــذي  ال أرســنــال  على 
وتشيلسي  اإلســبــانــي،  فالنسيا 

الذي تجاوز فرانكفورت األ�اني.

يؤكد  ــع،  ــرائـ الـ اإلنـــجـــاز  ــذا  هـ
للكرة  الكبير  الــتــألــق  ــوضــوح  ب
جميع  على  الرائعة،  اإلنجليزية 
رأسها  وعلى  األوروبية،  ا�ــدارس 
يعتبرها  التي  اإلسبانية  الــكــرة 

البعض هي األفضل... 

النهائية  ا�باراة  فإن  للتذكير، 
وتشيلسي  أرسنال  ب�  لألوروليغ 
الجاري،  مايو   29 يــوم  ستجرى 
ب�  أوروبـــا  أبطال  نهائي  بينما 
يوم  سيكون  وتوتنهام،  لفربول 

فاتح يونيو القادم.
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ا�ـــنـــتـــخـــب الــوطــنــي 
هيرفي  ــه،  ــدرب وم

ا�ـــنـــتـــخـــب الــوطــنــي 
هيرفي  ــه،  ــدرب وم

ا�ـــنـــتـــخـــب الــوطــنــي 

أجل  من  رونار، 
هيرفي  ــه،  ــدرب وم

أجل  من  رونار، 
هيرفي  ــه،  ــدرب وم

حلم  تحقيق 
ــة  ــ ــارب ــ ــغ ــ ا�
جـــمـــيـــعـــا، 
الفوز  وهو 
بـــــكـــــأس 
ــا  ــي ــق ــري إف
التي  لألمم 

ستحتضنها 
التي  لألمم 

ستحتضنها 
التي  لألمم 

ــر فـــي  ــ ــصـ ــ مـ
يونيو القادم، 
ــر فـــي  ــ ــصـ ــ مـ
يونيو القادم، 
ــر فـــي  ــ ــصـ ــ مـ

نــــالحــــظ 

الجهات، حول مستقبل الناخب 
ــذي أكــد خالل  الــوطــنــي، الـ
ــر مـــن مــنــاســبــة، أن  ــث أك
ــذي أكــد خالل  الــوطــنــي، الـ
ــر مـــن مــنــاســبــة، أن  ــث أك
ــذي أكــد خالل  الــوطــنــي، الـ

هو  حاليا،  الوحيد  همه 
آخر  شــيء  وال  التركيز، 
هذه  على  التركيز  سوى 
آخر  شــيء  وال  التركيز، 
هذه  على  التركيز  سوى 
آخر  شــيء  وال  التركيز، 

الفرحة  إلدخال  البطولة، 
إلى بيوت ا�غاربة، الذين 
أكثر  اللقب  هذا  انتظروا 
وبالضبط  سنة،   40
أكثر  اللقب  هذا  انتظروا 

40
أكثر  اللقب  هذا  انتظروا 

مــن 
خــالل   ،1976 ســنــة  مــنــذ 
أجريت  التي  النهائيات 

بإثيوبيا.
أجريت  التي  النهائيات 

بإثيوبيا.
أجريت  التي  النهائيات 

هيرفي في األهلي ا�صري...
ورونــار في كل مكان، إال في 
هيرفي في األهلي ا�صري...

ورونــار في كل مكان، إال في 
هيرفي في األهلي ا�صري...

وهو  حاليا  الحقيقي  مكانه 
ورونــار في كل مكان، إال في 
وهو  حاليا  الحقيقي  مكانه 
ورونــار في كل مكان، إال في 

ا�غرب.
وهو  حاليا  الحقيقي  مكانه 

ا�غرب.
وهو  حاليا  الحقيقي  مكانه 

بساط  الــفــرنــســي  ــبـــوا  أركـ
الريح، وسافروا به إلى العديد 
بساط  الــفــرنــســي  ــبـــوا  أركـ
الريح، وسافروا به إلى العديد 
بساط  الــفــرنــســي  ــبـــوا  أركـ

من األقطار بدون علمه، وبدون 
إذن مسبق منه.

فيه  تعقد  الــذي  الوقت  ففي 
القدم  لكرة  ا�غربية  الجامعة 
فيه  تعقد  الــذي  الوقت  ففي 
القدم  لكرة  ا�غربية  الجامعة 
فيه  تعقد  الــذي  الوقت  ففي 

الناخب  مع  مكثفة  اجتماعات 
بشكل  لــالســتــعــداد  الــوطــنــي 
الــظــروف  كــل  ولتهييء  جــيــد، 
بشكل  لــالســتــعــداد  الــوطــنــي 
الــظــروف  كــل  ولتهييء  جــيــد، 
بشكل  لــالســتــعــداد  الــوطــنــي 

ا�نشود،  الهدف  إلى  للوصول 
الــظــروف  كــل  ولتهييء  جــيــد، 
ا�نشود،  الهدف  إلى  للوصول 
الــظــروف  كــل  ولتهييء  جــيــد، 

على  ا�حسوب�  بعض  ــرى  ن
ا�غرب،  وخارج  داخل  اإلعالم، 
الوسائل،  بكل  يحاولون 
زعــزعــة االســتــقــرار 
يعيشه  ــذي  ــ ال
ــتـــخـــب  ــنـ ا�ـ

رونار  رحيل 
ــة  ــى وجــه ــ إلـ
ــرى، وجــدوا  أخ
مــؤخــرا،  ضالتهم 
ــة ا�ـــديـــر  ــ ــال ــ ــي إق ــ ف

حالة تسلل

هريَّـ رونار

بسرعة

هذا الخبر



عبر  املــواطــنــون،  ــان  ك بينما 
أزمة  تطورات  يتابعون  العالم، 
ــنــظــام فــي الـــســـودان، ألخــذ  ال
التي  الــدروس  إطار  في  العبرة، 
سنة  منذ  للعالم  تقديمها  يتم 
واجهة  إلــى  قفزت   ،)..(2011
الخميس  يوم  العاملية،  األحداث 
طائرة  »اعتقال«  أخبار  املاضي، 
»مناجم«  شركة  لصالح  تعمل 
املغربية وهي بصدد النزول على 
حيث  الخرطوم،  مطار  أرضية 
كان في استقبالها العشرات من 
الذين  واملصورين  الصحفيني 
السريع  الــدعــم  قــوات  جلبتهم 
تهريب  إحــبــاط  عملية  ملواكبة 
في  الــذهــب  مــن  كبيرة  كميات 
به  صــرح  مــا  حسب  ــســودان،  ال
في عني املكان، جنرال من قوات 
عثمان  اســمــه  الــســريــع  ــدعــم  ال

محمد.
مطار  وداخــل  املكان،  عني  في 
الدعم  قــوات  أذاعــت  الخرطوم، 
السريع السودانية، بالغا موجها 
للصحافة العاملية قالت فيه، أنها 
أحبطت محاولة تهريب 241 كلغ 
وسمحت  السوداني،  الذهب  من 
فيديو  شريط  بنشر  للصحفيني 
الطائرة،  محاصرة  لحظة  يوثق 

صناديق  استخراج  ولحظات 
ــا،  ــه ــب املــحــجــوز داخــل ــذهـ الـ
محمد،  عثمان  الجنرال  ليوضح 
من  فقط  كيلوغراما   93(( أن 
ضبطها  تــم  التي  الكمية  هــذه 
لشركة  تابعة  مروحية  منت  على 
ترخيص  على  حاصلة  مغربية، 

بالتصدير((.
فيه  يظهر  فيديو  شريط  ولقي 
جــنــرال ســودانــي وهــو يتحدث 
عــن حــمــايــة مــقــدرات ومـــوارد 
الشعب السوداني، رواجا كبيرا 
الــظــروف  بسبب  الــعــالــم،  عبر 
ــتــي تــمــر بها  االســتــثــنــائــيــة ال
السودان، التي تعرضت في وقت 
من  ولــد  حيث  للتقسيم،  سابق 
السودان،  جنوب  دولــة  رحمها 
املغربية  الصحافة  تتحرك  ولم 
إال في اليوم املوالي ملواكبة هذا 
الحدث الذي وصلت شرارته إلى 
املعنية  الشركة  لكون  املــغــرب، 
شركة  هــي  االتــهــامــات  ــذه  ــه ب
اململوكة  »املدى«  ملجموعة  تابعة 
تناقلت  حيث  امللكي،  للهولدينغ 
اإلخبارية  القصاصة  مواقع  عدة 
»سبوتنيك«  وكالة  عن  الصادرة 
التي  القصاصة  وهي  الروسية، 
األمر  بأن  باليقني  الشك  قطعت 

مغربية،  شركة  باتهام  يتعلق 
في  تضمنت  القصاصة  أن  رغم 
منقولة  توضيحات  منها  جــزء 
ــادن  ــع ــصــدر بـــــوزارة امل عـــن م
))الطائرة  إن  قــال  السودانية، 
من  كميات  بحوزتها  كانت  التي 
مناجم  لشركة  تابعة  الــذهــب، 
طريقها  فــي  وكــانــت  املغربية، 
ليس  توقيفها  جاء  للخرطوم.. 
لم  ألنها  لكن  التهريب،  بسبب 
تأخذ تصريحا لتحرك الطائرة((.

مصادر  أمــام  نحن  الخالصة، 
أن  حاولت  السودان  في  وزارية 
تنفي تهمة التهريب عن الشركة 
التدخل  قـــوات  لكن  املــغــربــيــة، 
الطائرة،  اعتقلت  التي  السريع 
لم يصدر عنها أي توضيح، ولم 
من  وأكثر  روايتها،  عن  تتراجع 
ذلك، فقد سلمت الكمية املحجوزة 
للبنك املركزي السوداني من أجل 
بهذا  املتعلقة  اإلجراءات  متابعة 

األمر.
فلم  املغربي،  الجانب  في  أما 
وزارة  عــن  توضيح  أي  يصدر 
وربما  املغربية،  واملعادن  الطاقة 
ــر  ــوزي ــأن ال ال مــجــال لــلــقــول بـ
ــاح يــعــرف  ــربـ ــز الـ ــزي ــع عــبــد ال
إن  بل  األمر)..(،  هذا  عن  شيئا 

اكتفت  نفسها  »مناجم«  شركة 
تقنية  عبر  محتشم  رد  بتقديم 
ــتــســريــب« لــبــعــض املــواقــع  »ال
يلي:  ما  كتبت  التي  الصحفية، 
))نفى مصدر مسؤول من شركة 
األخبار  صحة  املغربية  مناجم 
التي ربطت األمر بعملية تهريب 
وأوضـــح  للذهب((،  محتملة 
نفس املصدر من شركة »مناجم« 
يتعلق  املــشــكــل  أن  املــغــربــيــة، 
املتعلقة  الوثائق  بعض  بإرسال 
إلى  مشيرا  الالزمة،  بالتصاريح 
تتواجد  املغربية  ))الشركة  أن 
 2006 سنة  منذ  الــســودان  في 
التصدير  عمليات  في  وشرعت 
 2009 سنة  منذ  الذهب  وإنتاج 

بطرق شرعية وقانونية((.
تدبير  فــي  املــغــربــي  الــعــطــب 
جليا  يبدو  التواصلية،  األزمات 
حيث  »مناجم«،  قضية  حالة  في 
لم يظهر أي مسؤول من الشركة 
نفي  أن  علما  حدث،  ما  ليوضح 
األحداث بهذه الطريقة، ال يوقف 
بدون  املتروكة  األسئلة  تداعيات 
جواب، ماذا عن الفرق بني الكمية 
املصرح  غير  والكمية  املرخصة 
لسان  على  وردت  التي  بنقلها 
السريع؟  الدعم  قوات  من  جنرال 

وما هي وجهة هذا الذهب؟ وماذا 
املعمول  املغربية  املساطر  عن 
سكتت  ملاذا  املجال؟  هذا  في  بها 
وزارة الطاقة واملعادن املغربية؟

بغض النظر عن مسار التحقيق 
في هذه القضية، وهو األمر الذي 
طرح في السودان ولم يطرح في 
طائرة  على  القبض  فإن  املغرب، 
مغربية،  شركة  لصالح  تعمل 
ساهم في بروز نجم قوات الدعم 
عالقة  ال  القوات  هــذه  السريع، 
لها باملجلس العسكري االنتقالي 
في  األخيرة  املرحلة  يدبر  الــذي 
السودان، رغم أن تعداد أفرادها 
حسب  عضو،  ألف   40 يتجاوز 

بعض التقارير اإلعالمية.
جمعته  لطاملا  املغرب  طبعا، 
عالقة وطيدة بالنظام السوداني، 
النظام  بــني  العالقة  خــالل  مــن 
املغربي والنظام السوداني، حتى 
الطريق  وجــد  البشير  عمر  أن 
األحمر  بالبساط  أمامه  مفروشا 
مؤتمر  في  أريحية  بكل  ليشارك 
املغرب،  احتضنه  ــذي  ال املناخ 
في  اعتقال  مذكرة  صــدور  رغــم 
حقه من طرف املحكمة الجنائية 
البشير  اعتقال  لكن  الــدولــيــة، 
ــم يــكــن بــاإلمــكــان تصور  أمـــر ل

إعداد
سعيد الريحاني

املجل�س الع�سكري يف ال�سودان يتجنب 

إخبــاريالدفاع عن الهولدينغ امللكي
تحليل
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مشهد من مشاهد األفالم ولكنه واقعي: لحظة محاصرة طائرة محسوبة على شركة 
»مناجم« يف مطار الخرطوم من طرف قوات الدعم السريع 

اتهام »مناجم« املغربية بتهريب الذهب.. بني رواية 
القوات املنحازة لل�سعب وبقايا نظام الب�سري



الذي  ا�غرب،  في  حدوثه 
التقيد  لعدم  مبررا  وجــد 
الجنائية  ا�حكمة  بأوامر 
عضوا  ليس  كونه  في  الدولية 
�بادئ  وفائه  عن  فضال  فيها، 
الدول اإلفريقية، في إطار عودته 

لحضن االتحاد اإلفريقي.
 zالسودان من  الذهب  }تهريب 
وهو العنوان الذي انتشر كالنار 
تضارب  فيه  ساهم  الهشيم،  في 
التي  الجهات  فحتى  ــام،  ــ األرق
ا�غربية  الشركة  تبرئة  حاولت 
الباب  تركت  التهريب،  تهمة  من 
خالل  من  للتأويالت،  مفتوحا 
مرخصة  كميات  عــن  الــحــديــث 
ا�علن  ــم  ــرق ال ــن  م بكثير  أقـــل 
أن  طا�ا  السؤال:  ليطرح  عنه، 
تنفي  الــســودان  في  ا�ؤسسات 
ــن الــشــركــة  تــهــمــة الــتــهــريــب ع
ا�غربية، فمن تكون قوات الدعم 
العمل  بهذا  قامت  التي  السريع 

الذي أساء لصورة ا�غرب؟
ــن خـــالل وســائــل  الــجــواب م
((قوات  إن  يــقــول  اإلعــــــالم، 
في  تأسست  السريع  التدخل 
قبلي�  ــال  رجـ مــن   2013 عــام 
الشهير  حمدان  محمد  بقيادة 
ــداتــيz، وتــبــعــت في  ـــ }حــمــي ب
وا�خابرات  األمن  جهاز  البداية 
أكد  قد  حميداتي  وكان  الوطني، 
الدعم  قوات  أن   ،2014 عام  في 
ا�نظومة  من  جزءا  تعد  السريع 
األمن  لجهاز  التابعة  العسكرية 
ا�ساندة  الوطنية  وا�خابرات 
للقوات ا�سلحة في الحرب ضد 
وجنوب  دارفــور  في  ا�تمردين 
كردفان، وأصبحت القوات تابعة 
تحت  أي  الــســودانــي،  للجيش 
إمرة رئيس الجمهورية مباشرة 
في يناير 2017، فأصبح اسمها 
التابع  الــســريــع  الــدعــم  ــوات  قـ
أجاز  بعدما  السوداني،  للجيش 
البر�ان السوداني قانونا خاصا 
بالقوات يجعلها تابعة للجيش، 
وبذلك فقوات الدعم السريع هي 
ا�سلحة  للقوات  القوية  الــذراع 
كما كان يصفها البشير (الرئيس 

ا�خلوع))).
من  كــثــيــر  ــرف  ــع ي ال  وربـــمـــا 
ا�غاربة أن قوات الدعم السريع، 
قوات خاصة لها مواردها ا�الية 
الخاصة، من مناجم الذهب، ومن 
حصل  كما  ــحــروب  ال صفقات 
هذه  أن  حيث  اليوم،  حــرب  في 
}عاصفة  فــي  شــاركــت  ــقــوات  ال
الحزمz، التي أطلقتها السعودية 
ضد الحوثي� في اليمن، ويقول 
حاول  البشير  إن  السودانيون 
في آخر أيامه على رأس السلطة، 
لردع  الــقــوات  بهذه  االستعانة 
ا�حتج�، إال أن حميداتي وصل 
أنه  غير  للخرطوم،  قواته  رفقة 
رفض مواجهة ا�دني�، فأكسبه 

ذلك ثقة الشارع.
ولكم أن تتصوروا الوضع في 
ــذي يــقــوده مجلس  الــســودان ال

ــوات  ق ــه  ل تنتمي  ال  عــســكــري، 
تقيموا  أن  ولكم  السريع،  الدعم 
تقرؤون  عندما  هناك  األوضــاع 
عن  الــصــادرة  البالغات  نوعية 
لغة  إلــى  ا�نحازة  القوات  هــذه 

وسائل  تتناقل  حيث  الشعب، 
ــات الــصــادرة  ــالغ ــب اإلعــــالم ال
على  ومنها  الجيش،  هــذا  عــن 
التالي:  الــبــالغ  ــال،  ا�ــث سبيل 
السريع  الدعم  قــوات  ((طالبت 
الفوري،  بالتغيير  السودان  في 
جديدة  مرحلة  ــى  إل واالنــتــقــال 

التي  ا�تسارعة  األحـــداث  بعد 
ودعــت  البشير،  عــزل  إلــى  أدت 
فتح  إلــى  السريع  الدعم  قــوات 
شرائح  مختلف  مع  الحوار  باب 
تنظيم  فــي  واإلســـراع  ا�جتمع 

ــيــادات  ــع ق لـــقـــاءات الـــحـــوار م
السياسية  األحـــزاب  ورؤســـاء 
الشباب  وقادة  ا�هني�،  وتجمع 
ا�جتمع  تنظيمات  وقـــيـــادات 
ا�دني، وطالب بيان قوات الدعم 
واضح  برنامج  بوضع  السريع، 
ثالثة  عن  تزيد  ال  انتقالية  لفترة 

خاللها  ويتم  أشهر،  ستة  إلــى 
لجنة  خالل  من  الدستور  تنقيح 
قوى  كافة  فيها  تشارك  صياغة 
السريع،  الدعم  قوات  السودان.. 
أكدت أيضا على أن تكون مهمة 

التركيز  االنــتــقــالــي،  ا�ــجــلــس 
االقتصادي،  الوضع  إنقاذ  على 
األساسية  االحتياجات  وتوفير 
للمواطن�، واإلشراف على لجنة 
دون  الدستور  تنقيح  صياغة 
دعت  كما  مهامها..  في  التدخل 
إلى تشكيل محاكم ونيابات عامة 

صــوره  بكافة  الفساد  �كافحة 
حرة  انتخابات  وقيام  وأشكاله، 
ونزيهة وفق رقابة محلية ودولية 
وفق قانون انتخابات يتفق عليه 

ب� أصحاب ا�صلحة)).
السريع  الدعم  قــوات  انحياز 
للغة الشعب وبالغاتها، ال يمحي 
ب�  مــن  أيــضــا  فهي  تاريخها، 
ا�جازر  بارتكاب  ا�تهمة  القوات 
اإلقليم  وهو  دارفــور،  إقليم  في 
أنه  رغم  مدمرة  حربا  شهد  الذي 
من  تحصى  ال  كمية  على  يتوفر 
الذهب، واللعبة كلها في السودان 
باتت قائمة على الذهب، بعد أن 
والغاز  البترول  منابع  عزل  تم 
جنوب  اسمها  حديثة  دولــة  في 

السودان.
العسكري  ا�جلس  أن  يــذكــر 
في  انتقالية  فترة  يقود  الــذي 
بسنت�،  مدتها  تقدر  السودان، 
ــب وال  ــري لـــم يــتــفــاعــل ال مـــن ق
 ،zمناجم{ قضية  مــع  بعيد  مــن 
التي  الذاتية  بمشاكله  النشغاله 
تهدد مستقبله، حيث تفيد األنباء 
الواردة من العاصمة السودانية 
من  قتلى   6 بسقوط  الخرطوم، 
وإصابة  بالجيش  ضابط  بينهم 
مسلحة  اشتباكات  في  العشرات 
مقر  أمــام  االعتصام  ساحة  في 

القيادة العامة للجيش.
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الجنرال محمد حمدان 
الشهري بـ«حميداتي» وهو 
الذي أصدر األوامر باعتقال 

الطائرة اِّـحملة بالذهب وكان 
وراء اتهام شركة «مناجم» 

بالتهريب، وَّـ اإلطار عينات 
من الذهب اِّـحجوز

اِّـغرب من الدول التي كانت ترفض اعتقال الرئيس اِّـخلوع 
البشري من طرف اِّـحكمة الجنائية الدولية وتظهر الصورة لحظة 

استقباله َّـ اِّـغرب للمشاركة َّـ مؤتمر «الكوب 22» 



يف البداية، نشكركم على تلبية الدعوة 
لهذا اللقاء، وكسؤال متهيدي، من هو بوبكر 

عماري؟
إتاحة  على  أشكركم  ــدوري  ب أنــا   
ــراء هـــذا الــلــقــاء مع  ــ ــي إلج الــفــرصــة ل
بوبكر   .zاألســبــوع{ ا�حترمة  جريدتكم 
عماري شخص راكم تجربة 22 سنة في 
على  حاصل  والترفيه،  السياحة  مجال 
اإلجازة وا�استر في تخصص التسويق 
السياحي في أمريكا، بعد عودتي ألرض 
 zاإلمــارات }طيران  مع  اشتغلت  الوطن، 
هنا بالدار البيضاء �دة ثمان سنوات، ثم 
اشتغلت كمدير تقني في شركة الخطوط 
الخبرات  من  العديد  فراكمت  القطرية، 
حيث  األسفار،  بوكاالت  ألتحق  أن  قبل 
كان  بالنسبة لي أول مشروع خاص بي 
 zCosmopolite{ وكالة  أسست  حيث 
البيضاء،  بــالــدار  والسياحة  لألسفار 
وكان اختصاصها هو األسفار الترفيهية 

والسياحة الرياضية.

 كيف إذن وردت عليكم فكرة االستثمار 
يف مجال الفندقة؟

 كان ذلك بالنسبة لي رهانا البد أن 
أخوض غماره، مع العلم أني كنت أدرك أن 
مجال الفندقة يعرف الكثير من ا�شاكل، 
في  ا�حدودة  االستيعابية  الطاقة  منها 
كتركيا  الدول  بعض  مع  مقارنة  ا�غرب 
نوع  وكذلك  ا�ثال،  سبيل  على  ومصر 
ا�نتوج ا�توفر وا�تسم بالقدم والرتابة، 
على  مــعــدودة  نجوم  الخمس  وفــنــادق 
رؤوس األصابع، لذلك آثرت على نفسي 
اقتحام هذا ا�جال بعقلية جديدة ورؤى 
عــصــارة  كــانــت  حــديــثــة  استراتيجية 

تجارب خضتها لسنوات خلت، فكان 
 zأنفا }مايلوفت  األول  ا�شروع 

قلب  في  أنفا  بشارع  ا�تواجد 
أولى  كتجربة  البيضاء  الدار 
ــطــرق تــســويــقــيــة حــديــثــة،  ب
ويمكن  جديد،  منتوج  وكذلك 
كانت  التجربة  أن  ــرار  ــ اإلق

بالفعل جديدة وناجحة.

 أين حتصرون معالم اجلدة يف جتربتكم 
هاته، وما هي مقومات جناحها؟

ال  الفندقية  اإلقامة  تجربة  في  نحن   
الكالسيكي،  مفهومها  في  بالسياحة  نهتم 
نهتم  بل  ذلــك،  إلى  وما  جبال...  شواطئ، 
وكما  ــال،  ــم األع سياحة  فــي  ونتخصص 
قطب  هي  البيضاء  الــدار  مدينة  فإن  تعلم 
اقتصادي هام وكبير، وبالتالي، فهي محج 
يومي  عدا  األسبوع،  طيلة  األعمال  لرجال 
السبت واألحد، واستراتيجيتنا السياحية 
لهؤالء  استقبال  جــو  توفير  على  قائمة 
بهم  الالئقة  الدولية  وا�واصفات  با�عايير 
االستثمارية،  االقتصادية  أوزانهم  وبحجم 
التفقدية،  زيارتكم  خالل  من  الحظتم  وكما 
فإن فضاء اإلقامة كان نتاج عقود أبرمناها 
والتزي�  التجهيز  في  آسيا  من  مع خبراء 

والديكور.
من  الــثــانــي  بــالــشــطــر  يتعلق  وفــيــمــا 
سؤالكم، حول مقومات نجاح هذه التجربة، 
فما يؤكدها، هو إنجازنا �شروع ثان بـ 44 
}سويتz بمواصفات عا�ية كذلك هنا بالدار 
إقباال  يعرفان  ا�شروع�  وكال  البيضاء، 
منقطع النظير من طرف رجال األعمال، كما 

التجربة  هذه  لنقل  قوية  إرادة  لدينا  أنه 
إلى كل من الرباط والقنيطرة قرب ا�نطقة 
هذه  باعتبار  طنجة،  وكذلك  الصناعية، 
ا�دن تعرف خصاصا في مجال اإلقامات 

الفندقية الخاصة برجال األعمال.

ومــــــــــاذا عــــن الـــعـــالمـــة 
التجارية التي اخترمتوها؟

اشتغالي  بحكم   
في عدة شركات عا�ية، 

كنت أراقب عن قرب تلك ا�اركات العا�ية، 
من  يكفي  ما  ا�غرب  في  لنا  أن  لي  وبــدا 
العلم  مع  محلية،  عالمات  لخلق  ا�ؤهالت 
أن هناك عالمات محلية في مجاالت أخرى 
في  الشهرة  من  مغربية  منتجات  مكنت 
أسواق خليجية ومغاربية وإفريقية، فلماذا 
ال نطبق نفس ا�عايير إلى جانب الفندقة، 
فتحت  جديدة  أسواقا  هناك  وأن  خاصة 

أمام ا�غرب، كالسوق الصيني والتركي.

 ما طبيعة املشاكل والعراقيل التي يعرفها 
القطاع؟

يرجع  العراقيل،  كل  أصل  أن  يبدو   
هذه  واإلدارة،  ا�ستثمر  ب�  الثقة  ألزمــة 
بعدة  ا�بادرات  تكبل  كانت  التي  األخيرة 
تــعــقــيــدات، خــصــوصــا مــا تــعــلــق بمنح 
متسما  اإلداري  العمل  وكان  التراخيص، 
الرقمنة،  عن  البعيدة  اليدوية  بالصبغة 
ولذلك تأخرنا كثيرا عن الدول األخرى التي 
السياحة  مجال  في  هامة  أشواطا  قطعت 
ــا يعانيه  م ذلـــك  إلـــى  والــفــنــدقــة، أضـــف 
ا�صاحبة  غياب  من  ا�غاربة  ا�ستثمرون 
في  تثق  تكن  لم  مثال  فاألبناك  وا�واكبة، 
لتجارب  يــعــود  ــذا  ه ولــربــمــا  ا�ستثمر، 
خاضتها األبناك التي لم تكن تدعم 
تدعم  كانت  ما  بقدر  ا�شاريع 
أو  أسمائها  بسبب  األشخاص 
أنه  غير  ا�جتمع،  في  مكانتها 
نوعية  طفرة  نسجل  أن  يمكن 
ــرة،  ــيـ ــالل الـــســـنـــوات األخـ خــ
والفضل يرجع لجاللة 
سجلت  حيث  ا�لك، 
ــي  ــرات ف ــ ــي ــ ــي ــ ــغ ــ ت
اإلداري  التعامل 
الــــــــذي أصـــبـــح 
بآخر  أو  بشكل 
مــواكــبــا، ذلــك 
لقينا  ــا  ــنـ أنـ

اإلدارية  السلطات  من  كبيرا  وتفهما  عونا 
ا�دينة والوكالة الحضرية، �سنا  ومجلس 
وكذلك  والدعم،  العون  ولقينا  التفهم  منهم 
باتت  التي  السياحة  وزارة  مستوى  على 
ذلك  على  أدل  وال  شــابــة،  بــكــفــاءات  تعج 
على  كانت  التي  البيضاء  الــدار  مندوبية 
ا�تفهم  الشباب  لهمة  بارزا  عنوانا  الدوام 

وا�تعاون.
وزيــر  مــن  تلقيناها  ا�ــســاعــدة  وأكــبــر 
ــدار  ال �دينة  عــمــدة  ــان  ك الـــذي  السياحة 
كما  جيدا  ا�دينة  يعرف  فهو  البيضاء، 
الناحية  مــن  النقص  مكامن  يــعــرف  ــه  أن
السياحية، وبحق، كان بابه والزال مفتوحا 

في وجوهنا على الدوام.

 إلى أي حد تعتبرون مشاريعكم هاته قيمة 
مضافة للمشهد السياحي البيضاوي؟

لجسم  الــجــديــد  أضــفــنــا  بــالــفــعــل،   
تمكنا  فنحن  البيضاء،  بــالــدار  السياحة 
للمدينة  مشرف  استقبال  مجال  خلق  من 
عدة  مــن  الــوافــديــن  األعــمــال  رجـــال  لفئة 
فندقة  نموذج  كذلك  وشكلنا  عا�ية،  دول 
ابتكرته  بمعايير عا�ية وبمقومات آخر ما 
كان  كله  هذا  ولعل  التكنولوجية،  العلوم 
في  نحتلها  التي  وا�كانة  التصنيف  وراء 
فضال  ا�حلي،  السياحي  الفندقي  ا�شهد 
عن ذلك، نشغل يدا عاملة من خالل توفير 
لتالميذ  ا�جال  فسح  مع  قارا،  منصبا   35
لفترات  التداريب  إلجراء  الفندقية  ا�عاهد 

مؤدى عنها.

 وماذا عن برامجكم السياحية؟
رمضان  شهر  فخالل  تعلمون،  كما   
بالنظر  األعمال  رجــال  توافد  يقل  ــرك،  األب
إلى خصوصيات هذا الشهر الفضيل، لذلك 
بادرنا إلى وضع خطاطة تستهدف السياحة 
الداخلية عبر إصدار منشورات إيواء أسر 
جد  بأثمان  والفطور  والسحور  للمبيت 
األسر  لدى  كبيرا  إقباال  لقي  مما  مشجعة، 

ا�غربية، خاصة من شمال ا�غرب.
وخالل الصيف القادم إن شاء هللا، هناك 
الدول  لبعض  موجهة  وعــروض  برامج 

وكوت  ومالي  السينغال  مثل  اإلفريقية، 
وتشجيع  استقطابهم  أجل  من  ديفوار 

السياحة الداخلية.
فبالرغم من كوننا الزلنا في  لإلشارة، 
مع  اتفاقيات  عدة  أبرمنا  الطريق،  بداية 
إشهار  بهدف  عا�ية  إلكترونية  مواقع 
اتفاقيات  وكذلك  هــذا،  �نتوجنا  مالئم 
ــار الــتــي تــوجــه لنا  مــع وكـــاالت األســف
نهاية  وإلى حدود  ا�توقع  الزبائن، ومن 
اتفاقية   20 بـ  سنقوم  الجارية،  السنة 
مع  اتفاقية   50 وحوالي  الشركات،  مع 
وكاالت األسفار والسفارات والقنصليات، 
كما أننا نحضر ونشارك في عدة معارض 
أمر  وهـــذا  منتوجنا،  لتسويق  دولــيــة 
وتصنيف  ا�ؤسسات  إلشهار  ضــروري 

االسم عا�يا.

يف  املستقبلية  تطلعاتكم  هــي  مــا   
امليدان السياحي؟

إلى  نــهــدف  نحن  الــواقــع،  فــي   
سنة  كل  فندق�  تأسيس  على  العمل 
بطاقة استيعابية صغيرة، لكون مجال 
يستهدف  أسلفت،  كما  اختصاصنا 
بنية  لخلق  وذلــك  األعــمــال،  رجــال  فئة 
بــمــواصــفــات عــا�ــيــة تليق  اســتــقــبــال 
برجال األعمال الوافدين للرباط وطنجة 
في  معاناتنا  من  بالرغم  والقنيطرة، 
ليس  إذ  العقاري،  الوعاء  على  العثور 
أمامنا كمستثمرين إما شراء العقار أو 
الدخول كمسير لوحدة فندقية وأنت ال 
التجاري،  األصل  تشتري  بل  تمتلكها، 
غالبية  أن  هو  يعترينا  الذي  واإلشكال 
تجار  بمثابة  هــم  القطاع،  هــذا  مــالك 
وبالتالي،  ــوال،  األم رؤوس  وأصحاب 
ا�ستثمرين  في  تماما  يثقون  ال  فهم 
ــرؤى ومــشــاريــع جــديــدة  الــحــامــلــ� لـ
على  جاهدين  نعمل  لكننا  ومتطورة، 
خلق معالم الثقة من أجل االستمرارية 
أن  شأنه  من  بما  والتوسيع  والتطوير 
يجعل بلدنا في مصاف الدول ا�تقدمة 
في ا�جال وله كل ا�قومات وا�حفزات 

لتحقيق ذلك.

بوبكر عماري نموذجا

العدد:  1027الخميس  16 ماي 142019 اقتصاد

 ÉfOÓÑH áMÉ«°ùdG ôjƒ£J πLCG øe IAÉØµdGh IÈÿG ∞dBÉàJ ÉeóæY
مما ال شك فيه أن السياحة تلعب دورا كبيرا ومحوريا في تنشيط دوران عجلة التنمية االقتصادية، ونجد العديد من الدول تراهن عليها من حيث جلب العملة الصعبة وكذا جلب 

االستثمارات.
والمغرب أيضا من الدول التي تنشط فيها السياحة بشكل أساسي، لكونه يزخر بكثير من الجاذبية الطبيعية لما حباه ا� تعالى من خصائص تضاريسية متنوعة يجد السياح 

ضالتهم فيها، وكسبت العديد من المواقع والمدن المغربية شهرة سياحية عالمية، في مقدمتها مراكش وأكادير و الدار البيضاء، إال أن هناك معيقات تشهدها السياحة المغربية، 
خاصة ما تعلق ببنية االستقبال المتعلقة بشبكة الفندقة التي تأخرنا كثيرا في تطويرها وإخضاعها للمعايير الدولية، لكونها ظلت ترزح لعقود تحت سيطرة مالكين ال دراية علمية 

لهم بالمجال السياحي واضعين الربح كهاجس واحد ووحيد، في الوقت الذي تعرف فيه السياحة العالمية تطورا مطردا.
هذه المعيقات وجوانب أخرى تتعلق بسياحة رجال ا¹عمال، يسلط عليها الضوء، السيد بوبكر عماري، من خالل اللقاء الذي خص به جريدة «ا¹سبوع»:

الطاقة البديلة في المغرب: «عقد برنامج» يلوح في ا�فق ¿RGh óLGƒJh Oô£e Qƒ£J :zƒfhQ{
á«æWƒdG ¥ƒ°ùdG ‘  IQÉéàdGh áYÉæ°üdG IQGRƒH ÉgDhÉ°ûfEG ” á°ü°üîàe ájôjóeh

»ªbôdG OÉ°üàb’Gh QÉªãà°S’Gh

شركة  تــألــق  مــســار  أن  الظاهر 
حيث  مطرد،  تصاعد  في   ،zرونـــو{
تمكنت خالل سنة 2018، من تطوير 
مكانتها في السوق بما يعادل 29.3 
با�ائة من حصتها، وهذا ما عكسته 
فيه  أشــارت  لها،  بيان  في  الشركة 
زيادة  تحقيق  من  تمكنت  أنها  إلى 
شهر  خالل  مبيعاتها  في  ملموسة 
مقارنة  الحالية  السنة  من  أبريل 
عدد  وصل  إذ  ا�اضية،  السنة  مع 
يعادل  ما  إلــى  ا�ــوزعــة  السيارات 
 43 نسبته  بما  أي  سيارة،   5364

با�ائة من السوق الوطني.
بيع  تم  أنه  إلى  اإلشــارة  وتجدر 

السنة  مطلع  منذ  وحــدة   23013
الجارية، تمكنت خاللها }داسياz من 
االستحواذ على حصة األسد بنسبة 
30.3 با�ائة من حصتها في السوق 

الوطنية.
من هنا يمكن الجزم أن مجموعة 
}رونوz قد تصدرت عدد ا�بيعات، 
الثانية  مما أهلها لتحتل ا�رتبة 
في السوق الوطنية بنسبة 16.9 
 1818 ــعــادل  ي مــا  أي  بــا�ــائــة، 
وحدة مباعة، وكذلك تحتل نفس 
الـتجارية  ا�ـنـصة  عـلى  ا�كانة 
بما يعادل نسبة 15.1 با�ائة مع 

مطلع سنة 2019.

انخرط ا�غرب خالل السنوات األخيرة، 
على  البديلة،  الطاقات  استراتيجية  في 
للطاقة  كبيرا  منتجا  يصبح  أن  أســاس 
ا�غربية في  السياسة  ا�تجددة، مما جعل 
مكاتب  من  العديد  إعجاب  محطة  ا�جال 
التي  الدولية،  ا�نظمات  وكذا  الدراسات، 
أجمعت على أن ا�غرب نموذج يحتذى به، 
خاصة وأنه يطمح من خالل استراتيجيته، 
ــة ا�ـــتـــجـــددة، ضــمــانــا  ــاق ــط لــتــطــويــر ال
الستقالليته الطاقية، وإنتاج طاقة متجددة 

تشكل مستقبل االستهالك البشري. 
وفي هذا الصدد، تعمل وزارة الصناعة 
الرقمي  واالقتصاد  واالستثمار  والتجارة 
ا�تدخل�  جميع  مــع  ــاق  وسـ قـــدم  عــلــى 
والفاعل�، من أجل النهوض بهذا القطاع 
الصناعة  وزيـــر  اقتنع  حيث  الــحــيــوي، 
أخيرا،  العلمي  حفيظ  مــوالي  الــتــجــارة 
وبناءا   ،zبرنامج بـ}عقد  الخروج  بضرورة 
بشراكة  الوصية  ــوزارة  الـ أطلقت  عليه، 
ا�تجددة  الطاقات  في  مختص  مركز  مع 
إلى  يهدف  (Cluster Solaire)، مشروعا 
ا�تجددة  الطاقات  قطاع  عن  العزلة  فك 
وبالتالي  نفسه،  يــفــرض  أصــبــح  ــذي  الـ
الصناعية  االقتصادية  ا�نظومة  دمجه في 

أشواطا  الوزارة  قطعت  أن  وبعد  ا�غربية، 
الظرفية  أصبحت  أن  إلى  ا�ــشــاورات  من 
على  الدور  جاء  جاهزة،  واألرضية  مالئمة 
قطاع الطاقة للعمل بـ}عقد برنامجz، والذي 
دراســات  مكتب  تكليف  تم  أولــى،  كخطوة 
بهدف   (Energy Handle) متخصص 
إنجاز تقارير حول األسواق ا�رتقبة وطنيا 
والطلب،  بالعرض  يتعلق  فيما  ودولــيــا 
ا�نظومة  لتنمية  طريق  خارطة  وإنــجــاز 
الطاقات  مجال  في  الصناعية  االقتصادية 
ا�تجددة، إضافة إلى رسم إطار عام �تابعة 
ا�شاريع الصناعية، هذا من جهة، ومن جهة 
 zCluster Solaire{ مديرة  أكدت  أخــرى، 
فاطمة الزهراء الخليفة، أن الهدف من عقد 
ا�هتم�  وتعريف  تقوية  هو  البرنامج، 
لهم  يتسنى  حتى  ا�تجددة  الطاقة  بمجال 
أصناف  مــن  صنف  مــع  بسهولة  التأقلم 
ا�ــقــاوالت  سيمكن  أنــه  كما  القطاع،  هــذا 
في  ــاج  ــدم االن مــن  والــصــغــرى  ا�توسطة 
مكتب  أن  وأضافت  االقتصادية،  ا�نظومة 
بها،  كلف  التي  ا�هام  ب�  من  الدراسات، 
التواصل مع عدد من مؤسسات الدولة مثل 
ا�كتب الوطني للماء والكهرباء ومجموعة 

}ناريفاz الفرنسية، ومؤسسات أخرى.

وإلى جانب إنتاج الطاقة، يجب التركيز 
على جلب استثمارات وخلق مشاريع طاقية 
مستقبلية، ألن الفاعل� في القطاع يجهلون 
ا�تناول،  في  هي  التي  التقنيات  بعض 
ولهذا يستوجب ا�تابعة واإلرشاد لتتضح 
ا�تابعة،  بفضل  أنــه  كما  الــصــورة،  لهم 
استطاعوا  الطاقة  مجال  في  هناك صناعا 
ــي مجال  الــحــصــول عــلــى فـــرص هــامــة ف

الطاقة ا�تجددة، كما تجدر 
وزارة  أن  ــى  إل اإلشـــارة 
ــارة والــصــنــاعــة  ــج ــت ال
واالقتصاد  واالستثمار 
الــــرقــــمــــي، أنـــشـــأت 
متخصصة  مـــديـــريـــة 
ستلعب  الــغــرض،  لهذا 
لوضع  رئــيــســيــا  دورا 

على  ــرة  األخــي اللمسات 
 zالبرنامج }عقد 

يعتبر  الـــذي 
مهمة  خطوة 
لــلــتــعــريــف 
بأهمية هذا 

القطاع.

ــي مجال  الــحــصــول عــلــى فـــرص هــامــة ف
الطاقة ا�تجددة، كما تجدر 

وزارة  أن  ــى  إل اإلشـــارة 
ــارة والــصــنــاعــة  ــج ــت ال
واالقتصاد  واالستثمار 
الــــرقــــمــــي، أنـــشـــأت 
متخصصة  مـــديـــريـــة 
ستلعب  الــغــرض،  لهذا 
لوضع  رئــيــســيــا  دورا 

على  ــرة  األخــي اللمسات 
zالبرنامج عقد 

يعتبر  الـــذي 
مهمة  خطوة 
لــلــتــعــريــف 
بأهمية هذا 

العلمي

عماري



ال  للذين  آيــات  ــرك،  األبـ رمــضــان  كــل شهور 
والتاريخ  وجــل،  عــز  اإللــه  أســـرار   zيفقهون{
مع هالل  التي هل هاللها  األســرار  بهذه  حافل 
من  خير  واحــدة  ليلة  فيه  الــذي  الصيام،  شهر 
ألف شهر، وهذه الليلة التي تنزل فيها مالئكة 
الرحمن بأمر منه سبحانه وتعالى، هي رسالة 
ا�خلص�  القانت�  الصائم�  عباده  إلى  إلهية 
لتعاليم دينه الحنيف، فطوبى �ن هداه هللا ونور 
بصيرته إلى االهتداء والتنوير من تلك األسرار.
إذ  عميقا،  مــغــزى  رمــضــان،  مــن  وللعاشر 
ا�حرر  ا�لك  روح  رجــوع  الليلة  هــذه  سجلت 
ربها  إلى  برحمته  هللا  تغمده  الخامس  محمد 
جروح  آالم  من  تئن  ومملكته  مرضية،  راضية 
على  تمض  ولــم  وأذنــابــه،  ا�ستعمر  مخلفات 
أربع  حوالي  ســوى  واالستقالل  الحرية  عهد 
الشعب  إلنقاذ  الضارية  ا�ــعــارك  من  سنوات 
العام،  والتخلف  واألمراض  واألمية  الجهل  من 
واالفتقار إلى اإلدارة واألمن والجيش والتعليم 
والصحة... إلخ، وتأتي 10 رمضان لتمحي كل 
هذه السلبيات وتبرز إلى العالم، شعبا عظيما 
متأصال بكى وحزن على موت ملكه ومحرره، ثم 
}مات  التاريخ:  بمسؤولية  وقال  دموعه  مسح 
ا�لك  فقدان  مع  وكررها   ..zا�ــلــك عــاش  ا�لك.. 
ا�وحد الحسن الثاني رحمه هللا، لينبهر العالم 
كل  على  أفراده  يختلف  وفاء ووعي شعب،  من 
شيء إال على قوة أسرار هللا تعالى ووحدة األمة 

في وطنها، وعرش ا�لك.
 zهذا الوفاء سر من أسرار هللا، وقد }أفرجت
يؤكد  ما  تالها  رمضان،  من  العاشر  ليلة  عنه 
وتشبثه  أجــداده  لتقاليد  الوفي  شعبنا  عظمة 
االستعمار  كان  مملكة  في  هللا  شرع  بمضام� 
يسميها }ا�ملكة الشريفةz، وهو العالم بالخفايا 

التي هزمته.
حررنا  من  ا�بارك  الشهر  هذا  في  ورحم هللا 
كل  ذلــك،  سبيل  في  وأبــنــاءه  وتجرع  ووحدنا 
الشعب  ليبقى  والخيانة،  وا�كر  العذاب  أنواع 
مساحته  تضاعفت  حر  وطن  في  موحدا  قويا 

ثالث مرات بفضل تضحيات ملوكه. 
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المنتخبون صائمون حتى بأفكارهم

❐ نستغرب من عدم اهتمام ا�نتخب� بتكلفة 
الشركة  تسيير  سوء  بسبب  الباهضة  جد  ا�ــاء 
ال  والتي  الجماعي،  القطاع  هــذا  لها  ا�فوض 
ا�نزلية  األشغال  ومياه  الشرب  مياه  ب�  تفرق 
تجهيز  بها  حريا  وكــان  والسقي،  والصناعية 
شبكات ا�نخرط� بقنات� اثنت�، واحدة للمياه 
من   %  10 فقط  للشرب والطبخ وتمثل  ا�عالجة 
لألشغال  العادية  للمياه  والثانية  االستهالك، 
والسقي وتستهلك 90 % من ا�ياه العذبة وتكلف 

فواتير دسمة وضياع للماء الشروب.

من  الرابع  ا�حور  من  الرابع  الفصل  في   ❐
ا�حيط،  حي  بتهيئة  الخاص  ا�لكي  ا�ــشــروع 
السير  حركة  تنظيم  إعادة  هي:  نقط،   4 تحددت 
إعادة  للحي،  الثقافي  الطابع  تقوية  والوقوف، 
وتهيئة  الــحــي،  فــي  ــوجــود  ا� الــســوق  تنظيم 
�واقف  حاليا  ا�ستغلة  الخضراء  ا�ساحات 
5 سنوات من انطالق ا�شروع  السيارات. وبعد 
ا�لكي، وال نقطة أنجزت، بل زادت معاناة السكان 

مع ا�شاكل التي تراكمت بشكل فوضوي.

الثقافية بصدور  العاصمة  ❐ تعززت خزانات 
كتاب  منها  رائدين،  مفكرين  بأقالم  جديدة  كتب 
}حياة بطل التحرير محمد الخامسz للعالمة عميد 
وطبعه  الجيراري  عباس  األستاذ  العربي  األدب 
الرباط حتى  }مدينة  وكتاب   ،zالجيراري }النادي 
للمؤرخ   zوأركيولوجيا تاريخ  الفرنسية  الحماية 
حسن  الدكتورين  وترجمة  كايي،  جان  الفرنسي 
أميلي وإبراهيم غيالن، وكتاب }بلدية الرباط في 
عهد الحماية z(1939-1911) لألستاذ عبد اإلله 
الفاسي وطبعتهما جمعية  رباط الفتح لعاصمة 

الثقافة.

❐  في هذا الشهر ا�بارك، نتذكر ونترحم على 
روح أول رئيس لجماعة يعقوب ا�نصور ونائبها 
كان  الــذي  فريج،  بال  محمد  ا�رحوم  البر�اني، 
ينتمي رحمه هللا إلى عائلة رباطية أندلسية عريقة، 
هاجرت بدينها اإلسالمي إلى الرباط سنة 1609، 
واستقرت في قصبة األوداية، هذه القصبة التي 
كتب عنها ا�ؤرخون بأنها تحولت إلى }جمهورية 
أبي رقراقz في مارس 1629، ثم سرعان ما عادت 

إلى قوة اتحاد األمة ا�غربية.

األستاذ  القاضي  الــرائــد  مــن  شــهــادة 
محمد ليديدي، في حق وطني كبير وعالم 
متبحر في العلوم وفقيه متمكن من شرع 
هللا، وقاضي عادل يخاف هللا، إنه ا�رحوم 
محمد أحمد حكم، نقتطف منها هذه الفقرة 
((.. وكان  من محاضرة األستاذ الجليل: 
من ب� آخر القضاة الذين كان تنصيبهم 
الناس  كان  إذ  خاصة،  لطقوس  يخضع 
تنصيب  بأن   zالبراح{ بواسطة  يعلمون 
بالجامع  الجديد سيتم  الشرعي  القاضي 
لعموم  فيقدم  العصر،  صالة  بعد  األعظم 
الناس ويعرف به، فأجل من عادة نتأسف 
على تركها، ألنها تذكير بأن مجلس القضاء 
يعقد  كــان  ا�حمدية  الرسالة  بداية  في 
عبادة،  القضاء  ممارسة  وأن  با�سجد، 
القضاء  واليــة  أن  يؤكد  التقليد  أن  كما 
هي تفويض �همة من مهام الوالية، إذ أن 
نيابة  له  باألحكام،  للشرع  منقذ  القاضي 
اإلمــام، في كل تجسيد لجالل رسالة  عن 

القضاء)) انتهى.
ــي الــنــدوة  ــشــهــادة ف ــاءت هـــذه ال ــ وج
األربعينية  الذكرى  بمناسبة  التكريمية 
لوفاة العالم والقاضي والوطني، بتاريخ 
للقاضي  إجــالل  وتحية   ،2001 ماي   11
الورع األستاذ ليديدي أطال هللا عمره، وقد 
غرس في كل منصب تواله، بذور النزاهة 
رئيس  وهو  تتذكره  فالرباط  واالستقامة، 
ثمانينات  بداية  في  االبتدائية  محكمتها 

القرن ا�اضي.

سهرات  كانت  رمــضــان،  شهر  فــي  ونحن 
من  العتيقة،  با�دينة   zالوالعة درب  }أصدقاء 
التراويح،  ليالي الصيام بعد صلوات  طقوس 
عــلــى خدمتهم  تــتــنــاوب  الــعــائــالت  ــت  ــان وك
ا�ــوشــحــات  ــذب  ــأع ب وتتمتع  ومــدعــويــهــم، 
رمضان  ليالي  فكانت  ا�وسيقية،  والترانيم 
الصورة:  وفي  وابتهاالت،  حفالت  عن  عبارة 
كديرة  ومحمد  الــقــادري  محمد  ا�رحومون: 
وعبد الفتاح بنيوسف والحس� ا�كي الحجام 

وموالي إدريس الديوري وسيدي عبد الرحمان 
الدغيمر، إلى جانب إدريس السرايري وأحمد 
العوفير،  وخالد  مل�،  الرحيم  وعبد  بيرو 
بنعلي  اللطيف  وعبد  الزاكي،  محمد  والحاج 
وحفظهم  أعمارهم  هللا  أطال  الحراث  ومحمد 

من كل سوء.
إنها سهرة من سهرات أصدقاء درب الوالعة 
ونكهة من نكهات مدينة التراث اإلنساني التي 

تقاوم اندثار تراثها.

التي  ا�ــلــكــيــة  ــع  ــشــاري ا�
العاصمة  منها  اســتــفــادت 
وانطلقت منذ 2014، لم تلتزم 
بتنزيلها على  ا�كلفة  الشركة 
النظر  فبغض  الواقع،  أرض 
رقراق  أبي  ضفة  أوراش  عن 
}النائمةz أو التي تسير سير 
السلحفاة، فإن هذا التأخر غير 
ا�فهوم، عم جميع اإلنجازات 
ا�لكي  ا�شروع  في  ا�برمجة 
التي  الطرق  بعض  باستثناء 
تزيينها  بدل   zتشويهها{ تم 

باإلصالحات ا�بدعة.
فأين ا�سابح؟ وأين ا�نتزه 
ا�ــائــي (أكــــواريــــوم)؟ أيــن 
أين هي  السياحية؟  ا�شاريع 
األحياء الجديدة؟ بل أين هو 
سيكون  وأين  األعمال؟  مركز 
ورش  فكل  ا�ؤتمرات؟  قصر 
من هذه األوراش، حفروا فيه 
حفرة وتركوه ليحفروا غيرها 
بناء  في  البدء  على  كعالمة 
بناية لن تكتمل ربما بعد قرن. 
فمن ا�سؤول، وفي خدمتنا 

ا�جالس  فــي  منتخب   300
مجالس  في  ومثلهم  ا�حلية 
ــغــرف ا�ــهــنــيــة، وكــبــارهــم  ال
ومجلس  الجهة  مجلس  في 
النواب ومجلس ا�ستشارين 
ورفاقهم في مجلس الحكومة 
ومــجــالــس حــقــوق اإلنــســان 
ومـــجـــالـــس الــتــنــســيــقــيــات 
وتلك  والنقابية،  الحزبية 
ا�جتمع  فــي   zا�ستخفية{
اإلداريــة  وا�جالس  ا�ــدنــي، 
ــة،  ــي ــاع ــم ــج لـــلـــشـــركـــات ال
أعضائها  مــن  واحــــدا  وال 
ــن بــتــعــويــضــات  ــوريـ ــأجـ ا�ـ
ــزات وامـــتـــيـــازات  ــي ــه ــج وت
وعيه  استرد   zنضاله{ على 
مصالح  عن  الدفاع  وواجــب 
غضبه  لــيــفــجــر  الـــســـكـــان، 
ا�تالعب�  ا�تهاون�،  على 
للطبقات  ا�لكية  بالهبات 
تلك  في  لها  التي  الشعبية، 
الهبات مئات مناصب الشغل 
وقوة  تجارية  وحركة  دائمة، 
سياحية  ونهضة  اقتصادية 

من ا�ستوى العالي.
مــنــتــخــبــيــنــا  أن  وبـــمـــا 
والنقل  بــاألجــور  يتمتعون 
والخدمات  ا�جاني  ا�متاز 
ا�ــحــمــولــة إلــيــهــم والــنــفــوذ 
لالرتقاء إلى مبتغاهم والباقي 
هو  الباقي  فهذا  يهمهم،  ال 
ويمول  عليهم  يصوت  الــذي 
األسبقية  ويعطي  ويصفق 
 zو}حصانة سياراتهم  �رور 
ا�منوعة  األماكن  في  توقفها 
لعالمات  وتحديها  وخرقها 

السير والجوالن.
صنيعة  أنــهــم  ننسى  فــال 
التي  أصواتنا  هم   ،zغبائنا{
أو  بطريقة  منا  انتزعوها 
الكالم  بيع  طرق  من  بأخرى 
ــام، وهــا هــي هبات  ــ واألوهـ
فاسترد  عنها،  سكتوا  ملكية 
أصواتهم  الرباطيون  منهم 
بأنفسهم  التكفل  عن  للتعبير 
مستقبل  ــر  مــصــي ــتــتــبــع  ل
الذي هو مستقبل  عاصمتهم 

كل الكادح�.
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صيام  فــي  ــدا  أب نشك  ال 
 zهللا }حــاشــى  منتخبينا 
للصلوات،  قيامهم  وفــي 
وقد يضيفون إليها فريضة 
 3 zالزكاة، وبذلك }يحققون
الخمسة  األركان  من  أركان 
أن  ــكـــن  ــمـ ويـ ــالم،  ــ ــإلسـ ــ لـ
الثالثة  ــان  األرك تلك  تبطل 
النية  عنها   zــت ــاب }غ إذا 

واألمانة.
 zاألمانة{ منحنا  وعندما 
ــى  لــتــســيــيــر شــؤونــنــا إل
كانت  ــاذا  ــم ف منتخبينا، 
نيتهم؟ هل لالغتناء والنفوذ 
ــي خــيــرات  و}الـــتـــبـــراعz ف
للتضحية  أم  الرباطي�، 
والدراسات  الذكية  باألفكار 
اإلبداعية لتحويل العاصمة 
الفكري  للنبوغ  مركز  إلــى 
منتخب،   300 ــي  ــحــوال ل
الصيام  يــوحــدهــم  ــذيــن  ال
وربما  الــصــلــوات،  وقــيــام 
الزكاة، فيتوحدون ويعلنون 
عن تضامنهم مع الصائم� 
في رمضان، باتخاذ قرارات 
كل  فــي  األثــمــنــة  تخفيض 
مع  وتنسيق  باتفاق  ا�واد 

الغرف ا�هنية، وبتنازل عن 
الجماعي  الضريبي  الوعاء 

طيلة الشهر ا�بارك؟
أمريكا  ــة  دولـ هــي  وهـــا 
تــســبــقــنــا وتـــقـــرر إلــــزام 
مقابل  التجارية،  ا�حالت 
جبائية  تحفيزات  طبعا 
ــيــض أثـــمـــنـــة كــل  ــخــف ــت ب
يحتاجها  الــتــي  ا�ـــــواد 
في  الصائمون  ا�سلمون 
والصورة  مسلم،  غير  بلد 
الجانب  هذا  توثق  رفقته، 
ــي واألخـــالقـــي  ــانـ ــسـ اإلنـ
ا�واطني�  والتضامني مع 
أثمنة   zبـ}تنزيل ا�سلم� 
ــه من  ــي مـــا يــحــتــاجــون إل
الثمن  بنصف  تقريبا  سلع 
الــعــادي، وأمــامــكــم سوق 
ــي يــعــرض الــتــمــر  ــك ــري أم
من  بدال  دوالر   14 بحوالي 
حوالي  أي  الــعــادي،  ثمنه 
والحـــظـــوا  دوالرا،   25
عليها:  ا�ــكــتــوب  الــلــوحــة 
بخالف   ،zمــبــارك }رمضان 
}رمــضــان  تسمع  عــنــدنــا، 
 zو}ينزلون  zسعيد مبارك 
عليك بمضاعفة كل األسعار 

ــك مـــوادا  ــي ويــســربــون إل
مــغــشــوشــة فـــي جــودتــهــا 
ا�ــســؤول؟  فمن  ووزنــهــا، 

هم  األســف،  مع  ا�نتخبون 
ــحــدوديz األفــكــار حتى  }م
هذه  عن  تحسبهم صائم� 

األفكار التي }قتلهاz النظام 
الذي  الحالي،  االنتخابي 
تسرب منه ا�هنيون للقيام 
السكان  عن  ا�دافع�  بدور 

ومن نفس ا�قاطعة.
رمضان  فــي  نحن  ــا  وه
الـــــغـــــالء والــــطــــرقــــات 
لوحدها  التي  العشوائية 
باتت سببا رئيسيا لتكوين 
وفتاكة  مــزمــنــة  ــراض  ــ أم
على  بالبشر  تفتك  وملوثة 
مراحل، فهل فكر منتخبونا 
مديري  تصميم  وضع  في 
جديد للطرقات؟ وهل فكروا 
(كالعواصم األوروبية) في 
القرب  أســواق  استخراج 
يوميةz؟  }نــصــف  وتــكــون 
فــي معضلة  فــكــروا  وهــل 
ــرور  ــ أضـــــواء تــنــظــيــم ا�
عالقة  وال  متأخرة؟  الجد 
في  الحاصل  بالتقدم  لها 
لنستخلص  التكنولوجيا؟ 
فظاعة نقص الفكر واألمانة 
عند منتخبينا وقانا هللا من 
ا�ستقبل، وما  أمثالهم في 
ذلك بعزيز على الرباطي�.

أسرار العاصمة
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ال حديث في اآلونة األخيرة 
شخص  ــراح  ــ ــت ــ اق ــن  عـ إال 
كشيخ  ليشتغل   zمــشــبــوه{
في عمالة تطوان التي تتوفر 
مشيخة  مشيخت�،  عــلــى 
الحمراء، ومشيخة بني علي.

فبعدما فشل هذا الشخص 
حيث  السياسي،  ا�جال  في 
تقدم مرت� للترشح لرئاسة 
التابعة  الجماعات  ــدى  إح
لتطوان، إال أنه لم ينل رضى 
تصوت  لــم  الــتــي  الساكنة 
عالقاته  بسبب  لصالحه 
الجهات  ببعض  ا�شبوهة 
بزراعة  ا�عروفة  با�نطقة 
الكيف، وهو األمر الذي دفعه 
ليتحايل على القانون، ويقدم 
طلبه مرت� من أجل تعيينه 
كعون سلطة، إال أنه تم رفض 
ــورة،  ــذك ا� لــألســبــاب  طلبه 
فضال عن كونه ال يتوفر على 

أي مستوى دراسي.
لم يتوان هذا  ذلــك،  ورغــم 
دواره  من  وانتقل  الشخص 
األصلي إلى مشيخة أخرى، 
مستغال تشابه اسمه العائلي 
متوفي،  سلطة  شيخ  باسم 

فقدم بها طلب ا�شيخة لنيل 
هذا ا�نصب الذي توسط له 
السلطة،  من  ا�قرب�  أحــد 
با�عبر  يشتغل  كــان  الــذي 
وتم   zسبتة }باب  الحدودي 
نقله بعد عدة شكايات قدمت 

ضده. 
شيخ  عائلة  واستنكرت 
األمر،  هذا  ا�توفي  السلطة 
مقبول  غير  بأنه  ووصفته 
نطاق  ــارج  خـ شيخ  تعي� 
القانون وال ينتمي للمشيخة 

إلى  شكاية  فقدموا  ا�عنية، 
من  يشتكون  اإلقليم،  عامل 
خاللها اإلقصاء الذي تعرض 
من  ا�توفي  الشيخ  أبناء  له 
الــذي هو  ا�نصب  هــذا  نيل 
وأن  خصوصا  حقهم،  مــن 
ــائــه يــتــوفــر على  ــن ــد أب أحـ
شهادة الباكلوريا، كما أنهم 
من أبناء نفس ا�نطقة ولهم 
ــي ا�ـــوضـــوع، ألن  خــبــرة ف
ــان يــمــارس هذه  ــدهــم ك وال
ا�هنة ألكثر من 50 سنة، وقد 
إليهم غالبية ساكنة  انظمت 
السؤال  ليطرح  ا�شيخة، 
ــروف ومــالبــســات  ــ ــول ظ حـ
غريب  سلطة  شيخ  اقــتــراح 

عن ا�نطقة.
بهذه الخطوة ودون سابق 
إنذار، لم يتمكن جميع أبناء 
ا�نطقة، الراغبون في تقديم 
طلبات ترشحهم لهذه ا�همة، 
وعــلــى رأســهــم أبــنــاء شيخ 
السلطة ا�توفي، على اعتبار 
ــى مــن الشخص  أنـــ هــم أول
أراضــيــه  بــاع بعض  ــذي  الـ
للحصول  أموالها  وصــرف 

على هذا ا�نصب.

في  شفشاون  عمالة  نظمت 
اآلونة األخيرة، عددا من الندوات 
بــخــصــوص ظــاهــرة االنــتــحــار 
أجل  من  وذلك  استفحلت،  التي 
الحد منها ووضع األصبع على 
تكلل  لــم  أنــهــا  غير  أســبــابــهــا، 
الحلول  لغياب  نظرا  بالنجاح، 
البديلة في محاربة ظاهرة زراعة 
من  يعد  ــذي  ال الهندي،  القنب 
األسباب الرئيسية في االنتحار 

با�نطقة.

شفشاون  عــمــالــة  أن  ــم  ورغـ
ــة مــقــاعــد  ــعـ ــى أربـ ــل ــر ع ــوف ــت ت
البر�اني�  هؤالء  فإن  بر�انية، 
قارة  مكاتب  على  يتوفرون  ال 
الساكنة  اســتــقــبــال  أجـــل  ــن  م
واالستماع إلى معاناة ا�واطن� 

ومشاكلهم.
وحـــســـب مـــصـــادر خــاصــة 
بـ}األسبوعz، فإن بعض بر�انيي 
باإلشراف  مشغولون  اإلقليم، 
على مشاريعهم فقط، خصوصا 

الشريط  على  ا�ــتــواجــدة  تلك 
وأزال،  لو  واد  ب�  ما  الساحلي 
باقتناء  ــم  أحــده يــقــوم  حــيــث 
األراضي وبنائها وإعادة بيعها، 
الغرض،  لهذا  خصص  أنه  كما 
أجل  من  تطوان  بمدينة  مكتبا 
استقبال زبائنه فقط، وقد كرس 
مصالحه  حماية  أجل  من  عمله 
وغيرها  الضرائب  من  والتهرب 
من األمور التي تحاك في الظالم، 
البر�اني، هو من  أن عمل  علما 

أجل مشاكل الساكنة ومعاناتها 
مع معظم ا�رافق التي تفتقدها 
التابعة  الجماعات  من  العديد 

لعمالة شفشاون.
ــرك بــر�ــانــيــو  ــح ــت ــمــتــى ي ف
شفشاون لالستماع إلى شكايات 
خصوصا  ا�واطن�،  ومعاناة 
االنتحار  ظــاهــرة  تفشي  بعد 
ــد مستمر  ــزاي ــي ت الــتــي هــي ف
بعدما سجلت رقما قياسيا على 

الصعيد الوطني؟   
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 شجيع محمد
الطرق  إحدى  ليست  إنها 
أو  سوريا  أو  بأفغانستان 
إنها  طريق بمنطقة منكوبة، 
عيون  ب�  الرابطة  الطريق 
التي  وأجــديــر،  الــربــيــع  أم 
السنة  أواخــــر  احــتــضــنــت 
الثانية  الـــدورة  ا�نصرمة، 
 zــزوران إي }أجدير  �هرجان 
تحت شعار: }الفعل الثقافي 
أساسية  دعامة  األمازيغي 
 ،zالجبلية ا�ناطق  لتنمية 
افتتاحه  حفل  حضر  والــذي 
الشخصيات  مــن  ــعــديــد  ال
وزير  بينهم  من  الحكومية 
كلمة  تــنــاول  الــذي  الثقافة 
االفــتــتــاح، ونــــزار الــبــركــة 
االقتصادي  ا�جلس  رئيس 
سابقا، ووالي جهة بني مالل 
خنيفرة وعامل اإلقليم وكاتب 
بالتنمية  ا�ــكــلــف  الـــدولـــة 
الجماعات  ورؤساء  القروية 
ا�حلية ونواب بر�اني�، كما 
تناول الكلمة رئيس ا�جلس 

أن  أوضح  حيث  االقتصادي 
ا�ناطق الجبلية تتمتع ببنية 
جيدة  وتنمية  جيدة  طرقية 
(الصور)، ليتأكد بعد ذلك، أن 
كل هذا مجرد صيحة في واد 
األمطار  حولت  إذ  سحيق، 
الطريق الرابطة ب� عيون أم 
أخاديد  إلى  وأجدير  الربيع 
وأوديــة  مائية  وبــرك  وحفر 
يتم  ومــســتــنــقــعــات، حــيــث 
إصالحها  مسألة  استغالل 
كـــورقـــة مــربــحــة خـــالل كل 

أنه  علما  انتخابي،  موسم 
ضخمة  ميزانيات  تــصــرف 
على إصالحها كل سنة(...).

وبــقــيــت هـــذه الــطــريــق، 
القروية  الطرق  جميع  وكذا 
حالتها  نفس  على  با�نطقة، 
ــة، لــيــنــكــشــف غش  ــ ــزري ــ ا�
ا�عنية،  الجهات  وتــواطــؤ 
ساكنة  من  بالعديد  دفع  مما 
بعد  االحتجاج  إلى  ا�نطقة 
خالل   zرهـــائـــن{ كــانــوا  أن 
ما  أدراك  وما  الشتاء  فصل 

فصل الشتاء بإقليم خنيفرة، 
وقد احتلت حالة هاته الطرق 
ا�نابر  مختلف  صــفــحــات 
والوطنية،  ا�حلية  اإلعالمية 
حــوادث  مــن  العديد  بسبب 
السير الخطيرة التي تقع في 
مسارها مخلفة ما خلفته من 

أضرار للبشر والحجر.
ــى أن  وتــجــذر اإلشـــارة إل
ــالل  ــي م ــن ــة ب مــجــلــس جــه
ميزانيات  خصص  خنيفرة، 
عاتقه  على  واتخذ  ضخمة 

ــع الـــطـــرق  ــي ــم إصــــــالح ج
وجعلها  القروية  وا�سالك 
أشغاله،  أولــويــات  بــ�  مــن 
ذلك،  لكن ال شيء تحقق من 
ــى مــا فــي األمـــر، أن  بــل أده
ا�ــســؤولــ� يــتــحــدثــون عن 
الــقــرويــة  ا�ــنــاطــق  تنمية 
والــســيــاحــيــة بــخــنــيــفــرة 
واألطــلــس ا�ــتــوســط، خالل 
الوقت  في  ا�هرجان  افتتاح 
هذه  فيه جميع  ألغيت  الذي 
ا�شاريع خالل دورة أكتوبر 
2018، والتي عقدها مجلس 
خريبكة..  بمدينة  الجهة 
ــذا ضــحــكــا على  ــ ألــيــس ه
الدقون؟ أليس هذا استغالال 

للوقت؟
لم  التطمينات  إن سياسة 
نفعا، وقد وصل  تعد تجدي 
األمر ببعض شعراء ا�نطقة 
ا�هزلة  هــذه  استنكار  إلــى 
فوق  يلقونها  قصائد  عبر 
منصات ا�هرجانات كرسالة 
للمسؤول�.. لكن ال حياة �ن 

تنادي.
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■ اجتمع باشا مدينة تطوان صباح يوم األربعاء 
جانبهم  إلى  السلطة  رجال  بجميع   ،2019 ماي   8
ا�لكية  للزيارة  استعدادا  ا�دنية،  الوقاية  قائد 
للباعة  التصدي  هي  نقطة  أهــم  فكانت  للمدينة، 
رمضان  شهر  خــالل  يظهرون  الــذيــن  ا�تجول� 
هذا  والــحــلــويــات،  الخبز  مــن  بضائعهم  لعرض 
تنتظر  تطوان  ساكنة  فيه  كانت  الــذي  الوقت  في 
األسعار  في  للمتالعب�  التصدي  أجل  من  التحرك 
ومروجي البضائع الفاسدة، حسب مصادر خاصة 
ا�قاطعات  بعض  بأن  تختم  أن  قبل   ،zبـ}األسبوع
الباعة  إزالة هؤالء  الباشا في  لم ترضخ لتعليمات 

احتراما لهذا الشهر الكريم وحرمته. 

با�عبر  ا�غربية  الجمركية  العناصر  فشلت  بعدما   ■
ا�خدرات،  لتهريب  التصدي  في   zسبتة }باب  الحدودي 
أحبط األمن اإلسباني محاولة تهريب كمية مهمة من مخدر 
الحشيش قدرت بحوالي 76 كيلوغراما، عثر عليها داخل 

أربع سيارات متفرقة ومرقمة بإسبانيا.
اثن�  األربعة:  العناصر  فإن  أمنية،  مصادر  وحسب 
للمحكمة ا�حلية  منهم ذوي الجنسية ا�غربية، تم تقديمهم 
إلى إسبانيا من أجل استكمال  تنقيلهم  انتظار  بسبتة في 

البحث.

ليلة  أصيلة،  زمرة  الجمارك  عناصر  تمكنت   ■
4 أطنان و75  أزيد من  ا�اضي، من حجز  الثالثاء 
طنجة،  مدينة  جنوب  الشيرا  مخدر  من  كيلوغراما 
مشحونة على م� سيارة نفعية تحمل لوحة ترقيم 
مزورة، كما أنه تم إشعار النيابة العامة ا�ختصة 
تحقيق  وفتح  القانونية  ا�سطرة  مباشرة  أجل  من 
حسب  ا�عنية،  الجهة  إشراف  تحت  ا�وضوع  في 

مصادر جمركية.

ا�اضي،  األسبوع  الجمركية،  العناصر  اقتحمت   ■
بمدينة الفنيدق، محال لبيع ا�واد الغذائية ا�هربة من مدينة 

سبتة، وقامت بمصادرتها.
واستنكر العديد من ا�واطن� هذه الطريقة التي تتعامل 
البضائع  لهذه  السماح  تم  فبعدما  الجمارك،  إدارة  بها 
قيد،  أو  بكل حرية ودون شرط  ا�ذكور  ا�عبر  بالعبور من 
العديد  يتساءل  ا�غربية،  ا�دن  داخل  احتجازها  يتم  �اذا 

من ا�واطن�؟

هل يعلم العامل ما يجري في تطوان؟
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الجديدة

 شكيب جالل
عن  والتسيير  واألنترنيت  السرعة  عصر  في 
طريق التحكم عن بعد، مازالت بعض ا�ؤسسات 
وغريبة،  بدائية  بطرق  تتعامل  الجديدة  بمدينة 
ويتعلق األمر بما هو حاصل مع ا�وظف� وعيادة 
للتربية  العامة  للتعاضدية  التابعة  األسنان  طب 
الوطنية (فرع الجديدة)، حيث أن أي موظف أراد 
إجراء عملية ترميم األسنان، ما عليه إال أن يتقدم 
بطلب وينتظر الجواب �دة ثالثة أشهر للموافقة 
أو عدم ا�وافقة على طلبه، فمدة انتظار الجواب 
مع  ا�رضى  معاناة  من  تزيد  هاته،  الطلب  على 
أن  دام  ما  مبرر،  والغير  األمد  طويل  األجل  هذا 
تعامل اإلدارات أصبح سهال مع سرعة التواصل 
الحديثة  الــوســائــل  عبر  ا�ــركــزيــة  ــاإلدارات  ــ بـ
شعارات  مع  يتناقض  الــذي  األمــر  كاألنترنيت، 
اإلدارة  وتحديث  ا�واطن�  من  اإلدارة  تقريب 

وتسهيل الخدمات الصحية.
فهل من مراجعة �ثل هذه األساليب من طرف 
لــوزارة  التابعة  األسنان  لطب  ا�ركزية  اإلدارة 
موضوع  األمــر  يبقى  ال  حتى  الوطنية،  التربية 
الطريقة  لهذه  واستنكارهم  ا�وظف�  استياء 
بعد  إال  بشأنه  الجواب  يرد  ال  بطلب  البدائية، 

مضي ثالثة أشهر وكأننا في العصور البدائية؟
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التازي عامل إقليم تطوان

عيـن علـى الشمال
إعداد: زهير البوحاطي



 عزيز الفاطمي
قسو  مراكشية،  أسر  تناشد 
لحلو، والي جهة مراكش أسفي، 
من أجل فتح تحقيق حول ما يقع 
أرواحا  تزهق  مؤ�ة  كوارث  من 
ا�باني  انهيارات  بشرية، جراء 
ملف  ذلك أن  العتيقة،  السكنية 
با�دينة  للسقوط  اآليلة  ا�باني 
من  يحمل  بمراكش،  القديمة 
واالختالالت،  والخبايا  األسرار 

ما أوصل السيل الزبى.
ذوي  من  النزيه  فالتحقيق 
سيكشف  والخبرة،  الكفاءات 
ا�لف  هــذا  مستور  محالة  ال 
يحظى  الـــــذي  االجـــتـــمـــاعـــي 
باألولوية ا�لكية، كما عبرنا عن 

خــالل جريدة  من  عديدة  مــرات  ذلــك 
الشيء  نفس  تكرر  }األسبوعz، وقد 
2019 بعرصة  مـــاي   09 بــتــاريــخ 
حيث  أغمات،  بــاب  ا�سفيوي بحي 
ا�باني، ضحية  إحدى  سقوط  سجل 

جديدة من شهداء االنهيارات.
وقعت  الفاجعة  ولإلشارة، فهذه 

في  الجهة  والــي  تواجد  مع  تزامنا 
موقع الكارثة،  قــرب  رسمي  نشاط 
ليتوجه  االنهيار،  دوي  سمع  حيث 
للمعاينة  ا�ــكــان  عــ�  إلــى  مباشرة 
ا�باشرة، فبدأت تعليماته تنزل تباعا، 
ا�باني  موضوع  ــادة  إلع مما دفعنا 
نبيل  الوالي  عهد  في  اآليلة للسقوط 
لحو، نظرا ألهميته وخطورته،  قسو 

الرتباطه  ومؤثر  ملف حساس  وألنه 
الهشاشة  غاية  اجتماعية في  بطبقة 
وتـــدخـــل فـــي صــلــب االهــتــمــامــات 
من  الجهات  بعض  ا�ــلــكــيــة، إال أن 
ــراف ا�ــتــداخــلــة فــي ا�ــلــف أو  ــ األط
حــولــهــا شبهات  تــحــوم  الــقــضــيــة، 
ا�تبعة  الــطــرق وا�ــقــايــيــس  بــشــأن 
ا�واطن�  ملفات  أجل معالجة  من 

ا�ــتــضــرريــن، حــيــث تــوضــع 
حول  استفهام  عالمة  من  أكثر 
ا�باني  ــذه  هـ كيفية تحديد 
ومدى كفاءة الجهة ا�خول لها 
ا�لتوية  الــدور، والــســبــل  هــذا 
للوصول إلى مرحلة االستفادة 
الهدم  وعملية  الدعم،  مبلغ  من 
أخرى  وأمــور  األتــربــة،  وجمع 
مستفيد  من  تختلف  تفضيلية 

إلى آخر.
ومن شروط ضمان التحقيق 
وما  الــنــازلــة،  هــذه  فــي  النزيه 
بعض  استدعاء  وجب  سبقها، 
إليهم،  لالستماع  ا�تضررين 
حتى تتضح الصورة وينكشف 
التي  برمتها،  العملية  مستور 
تنطلق من ا�لحقات اإلدارية لتنتهي 
تدخل  الجهة، ليبقى  واليـــة  بمقر 
والي الجهة مطلب جميع ا�واطن� 
ا�عني� بهذا ا�لف، مع محاسبة كل 
وخير  البشرية،  باألرواح  ا�تالعب� 
ا�حزن:  ا�وضوع  هذا  به  نختم  ما 

.zاللهم نسألك اللطف في قدرك{

مراكش
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  عبد اهللا الشرقاوي 
جرائم  لقسم  الــجــنــايــات  غــرفــة  واصــلــت 
بالرباط، مؤخرا،  األموال بمحكمة االستئناف 
االستماع إلى الدركي� ا�تابع� في تداعيات 
ا�خدرات  كلغ من   6370 نازلة إحباط تهريب 
والذين وصل عددهم  ا�توسط،  بميناء طنجة 
برتبة كولونيل  بينهم خمسة  26 متابعا، من 
لهم  وجهت  الـــدرك،  في  كولونيل  وليوتنان 
التستر حول عمليات  عدة تهم تتمحور حول 

التهريب.
وتـــركـــزت أســئــلــة الــهــيــئــة الــقــضــائــيــة، 
االستماع  خالل  من  كشتيل،  محمد  برئاسة 
مغزى  حــول  جهة،  مــن  اثن�  متهم�  ــى  إل
تعني  الــتــي  كــا�ــدرســة  بــالــرمــوز،  الحديث 
}السجنz، وأصحاب }الكرافاطةz أي ا�حكمة، 
/األمن،   zالطرابيش{ و}أصحاب   ،zو}ا�وجة
استعراض  أخــرى،  جهة  ومــن   ،zو}الخضر
مضمون ا�كا�ات الهاتفية ب� بعض ا�تهم� 
ذات  طــرف  من  محكوم  للمخدرات  وبـــارون 
والــذي  نافذا،  سجنا  سنوات  بست  الهيئة 
يبدو أنه كان محرك البحث في هذه القضية، 
األمن  من  عناصر  فيها  توبع  أن  سبق  التي 
وإسباني،  سلطة،  وعوني  وجمركي  الوطني 
البراءة  ب�  االبتدائية  األحكام  توزعت  حيث 

و12 سنة سجنا.
متهم�  هــويــة  مــن  التأكد  وبــعــد  هــكــذا، 
اثن�، وطبيعة عملهما وعالقاتهما مع بعض 
فك  حول  ا�حكمة  أسئلة  انصبت  ا�تابع�، 
رموز ا�كا�ات الهاتفية ا�لتقطة من الهواتف 
الخبرة  حسب  تفريغها  تم  والتي  النقالة، 
ا�نجزة، إضافة إلى عالقة متهم بأم وشقيقة 
ــر، وطبيعة  ــذك ال ــف  اآلنـ ا�ــخــدرات  بـــارون 
الخدمات التي كان يقدمها لهم، وما إذا كان 

جزء من أسرته.

من جهة أخرى، استفسرت الهيئة القضائية 
عن مضمون مكا�ات تضمنت عبارات باللغة 
 ،zواش كاين شي زعلوك{ الدارجة من قبيل: 
عند  }طالع   ،zسطافيط في  السلعة  }يجيب 
غدوز  }كانت   ،zا�سمار طرق  هللا  في  خونا 
 ،z25 تشدات.. زير ليشنابر{ ،zالدكاكة كاملة
فلوكا  شي  }لقيتي   ،zديــالــك التوني  }تلوح 
 ،zبزاف ومزيرة  معنكشة  }القضية   ،zمزيانة
 50 خصاك  ا�حكمة  في  تفكها  بغيتي  و}إذا 
أو z60، كما أن رئاسة ا�حكمة طرحت أسئلة 
في  للتحقيق  قاض  اسم  عن  الحديث  بشأن 
ا�كا�ات الهاتفية، وطبيعة األمالك العقارية، 
ومبلغ مالي يهم 14 مليون درهم يهم دركيا 

برتبة ليوتنان كولونيل.
يكن يعرف  لم  أنه  األول،  ا�تابع  أكد  حيث 
كان  والذي  للمخدرات،  تاجر   zح{ ا�سمى  أن 
سيشتغل عنده كمسير مقهى بعد تقاعده، في 
ح� نفى ا�تابع الثاني عالقته أصال ببارون 
ال  الهاتفية  ا�كا�ات  أن  أكد  كما  ا�ــخــدرات، 
تخصه وال عالقة له بها، وأن حسابه البنكي 
يحتوي على مبلغ 25 ألف درهم، مضيفا أنه 
مستعد لتبرير مبلغ 14 مليون درهم بالوثائق.

وفي إطار إنكار التهم استنادا إلى ا�كا�ات 
الهاتفية في سياق ا�واجهة، ادعى متهم أنه 
يشتغل  التي  ا�ناطق  بعض  حتى  يعرف  ال 
إلــى عــدم درايــتــه بألوان  ــار آخــر  فيها، وأش
الزي النظامي لعناصر البحرية رغم اشتغاله 
من  بجملة  محاصرتهم  بعد  وذلــك  با�يناء، 

األسئلة من طرف الهيئة القضائية.
باقي  إلى  االستماع  �واصلة  ا�لف  وأخر 
وثالثة  وكالة،  مسير  ضمنهم  من  األضناء، 
توزعت  بينما  الــدرك،  صفوف  في  متقاعدين 
باقي رتب الدركي� ب� مساعد ورقيب ورقيب 

أول ورائد.

  األسبوع 
أحالت مصالح الضابطة 
ا�لكي  لــلــدرك  القضائية 
بمدينة سيدي بنور، خالل 
األســـبـــوع ا�ــنــصــرم، 12 
متهما بالتزوير وا�شاركة 
فيه على أنظار وكيل ا�لك 
بذات  االبتدائية  با�حكمة 
ا�دينة، بسبب تورطهم في 
أكبر عملية للتزوير وتغيير 
ــام وهــيــاكــل  ــ هــيــاكــل أرقـ
�جموعة  رمادية  وبطاقات 
وبيعها  ــارات،  ــســي ال مــن 
لعدد من الضحايا بإقليمي 

سيدي بنور والجديدة. 
مؤكدة،  مصادر  وقالت 
أن عدد السيارات التي تم 
مصالح  طرف  من  حجزها 
للدرك  القضائية  الضابطة 
 40 حــوالــي  بلغ  ا�ــلــكــي، 
مختلفة،  أنواع  من  سيارة 
للتزوير  عملية  أكبر  فــي 
ــة،  ــال دك منطقة  تــعــرفــهــا 
الــســيــارات  كــمــا أن عـــدد 
والضحايا مرشح لالرتفاع 
بــعــد تــمــديــد الــبــحــث من 
الضابطة  مصالح  طــرف 
وكيل  من  بأمر  القضائية 

ا�لك.
وأضــــــــافــــــــت نـــفـــس 
ا�صادر، أنه الـ 12 متهما 
ا�لك  وكيل  أمر  ا�وقوف�، 
تحت  منهم  أربعة  بإبقاء 
في  االحتياطي،  االعتقال 

ح� سيتابع ثمانية منهم 
تم  كما  ســـراح،  حالة  فــي 
مجموعة  ــى  إل االســتــمــاع 
السيارات،  هذه  مالكي  من 
ــا إلــــــى بــعــض  ــ ــضـ ــ وأيـ
وا�ستشارين  ا�ــوظــفــ� 
الــجــمــاعــيــ� ا�ــســؤولــ� 
في  اإلمضاء  مصالح  على 
الترابية  الجماعات  بعض 
باإلقليم، من أجل الوصول 
إلى خيوط جديدة وضحايا 

آخرين.
ــفــس  وأوضــــــحــــــت ن
واحــــدا  أن  ا�ــــصــــادر، 
ا�عتقل�،  ا�تهم�  مــن 
البطاقات  بتحويل  يقوم 
ــارات  الــرمــاديــة مــن ســي
الثمن،  منخفضة  مهترئة 
ــيـــارات  إلــــى هــيــاكــل سـ
ــوردة من  ــتـ ــسـ أخـــــرى مـ
خاضعة  وغــيــر  ــارج  ــخ ال
يقوم  ــتــي  وال للتعشير، 
شمال  مدن  من  باقتنائها 
على  يعمل  حيث  ا�غرب، 
التسلسلي  الــرقــم  وضــع 
للسيارة القديم على هيكل 
وبعد  ا�ستوردة،  السيارة 
بإخضاعها  ــوم  ــق ي ــك  ذلـ
للفحص التقني، حتى يتم 
بالطرق  باألسواق  بيعها 
بها  ــجــاري  ال القانونية 
بيع  مسطرة  فــي  العمل 
تجنبا  السيارات،  وشراء 
ألي لبس قد يكشف خطته.

في  متخصصة  عصابة  أخــطــر  لغز  فــك  تــم    
بعدما  باها،  أيــت  باشتوكة  ا�جوهرات  سرقة 
بتنسيق  لبيوكرى،  ا�لكي  الدرك  عناصر  تمكنت 
اعتقال  من  مؤخرا،  إلنزكان،  األمنية  ا�صالح  مع 
في  وطنيا،  عنه  وا�بحوث  فيهم،  ا�شتبه  أحد 
مصادر  ــرت  ذك حيث  بالسرقة،  تتعلق  قضايا 
التحقيق  خالل  اعترف  الذي  ا�وقوف  أن  مطلعة، 
ومجوهرات  مالية  مبالغ  بسرقة  معه  األولـــي 
بجماعة  تــوداود  بمنطقة  والفضة،  الذهب  من 
على  وبالسطو  باها،  أيت  اشتوكة  بإقليم  الصفا 
مجوهرات ثمينة من الذهب وأثاث راقي من أحد 
تدابير  رهن  إيداعه  تم  ا�ذكورة،  با�نطقة  ا�نازل 
فيه  يتواصل  الذي  الوقت  في  النظرية،  الحراسة 

العصابة. أفراد  بقية  العتقال  التحقيق 
ا�جوهرات  بعض  استرجاع  تــم  أنــه  ويــذكــر 

ا�تهم. ا�سروقة من طرف 

يوم  تارودانت،  بمدينة  األمن  تمكنت مصالح    
األحد ا�اضي، من حجز مبلغ 5 آالف درهم مزورة 
بحوزة  كانت  الخميس،  باب  األسبوعي  بالسوق 
وسط  ترويجها  حـــاول  الـــذي  األشــخــاص  أحــد 

ا�تسوق�.
يقطن  الذي  به  ا�شتبه  توقيف  عملية  وجاءت 
 zالبهائم لـــ}رحــبــة  ولــوجــه  بعد  تايمة،  بـــأوالد 
عملية  إتمام  وبعد  ا�واشي،  بسوق  بقرة  لشراء 
اختالف  إلى  الباعة  تنبه  بأخرى،  وقيامه  الشراء 
التي  درهم  و200  درهم   100 فئة  من  أوراق  في 
واتصلوا  فأوقفوه  بــه،  ا�شتبه  مــن  تسلموها 
بع�  السرعة  وجــه  على  حلت  التي  بالشرطة 
وبحوزته  عليه  القبض  إلقاء  من  وتمكنت  ا�كان، 

ا�ذكور. ا�بلغ 

يــوم  بــإنــزكــان  االبــتــدائــيــة  ا�حكمة  أدانـــت   
متطوعا   zســابــقــا{ حــارســا  ا�ــاضــي،  الخميس 
موقوفي  حبسا  بشهرين  بــاهــا،  بأيت  للقنص 
التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم وتعويض 
وذلك  درهم،   5000 قدره  ا�دني  بالحق  للمطالب 
الواقعة  تعود هذه  الكاذبة، حيث  الوشاية  بتهمة 
الحارس  أوقف  2012، ح�   .12  .02 تاريخ  إلى 
أيت  بضواحي  هوايته  يمارس  قناصا  ا�تطوع 
ا�خالفة مدعيا  محضر  حقه  فــي  فحرر  بــاهــا، 
وبعد  مــمــنــوع،  مــكــان  فــي  القنص  يــمــارس  ــه  أن
تب�  والغابات،  ا�ياه  مصالح  طرف  البحث من 
تقريرها  فأنجزت  القنص،  فيه  يسمح  ا�كان  أن 
فــي ا�ــوضــوع مــمــا عــجــل بــاتــخــاذ قـــرار الــعــزل 
حراس  قائمة  ضمن  الحارس  على  والتشطيب 

القنص ا�تطوع� بجهة سوس في وقت سابق.

الرئيس  بــ�  الحبل  شــد  تــداعــيــات  ــت  الزالـ  
ا�نابهة  ــودار  إكـ بجماعة  ا�ــعــارضــة  وأعــضــاء 
أقــدم  أن  بعد  الــوضــع،  على  تخيم  بــتــارودانــت 
أحزاب  يمثلون  ا�عارضة،  من  مستشارين  ثمانية 
لألحرار  الوطني  التجمع  والتنمية،  الــعــدالــة 
من  جماعية  استقالة  تقديم  على  واالســتــقــالل، 
سابقة  الستقالة  لتنضاف  ا�ــجــلــس،  عضوية 
تسع  إلى  العدد  ليصل  األحــرار،  عن  آخر  لعضو 
أقدام  تحت  من  األغلبية  نزعت  والتي  استقاالت، 
القانوني،  النصاب  فقد  الــذي  ا�جلس،  رئيس 
وعليه،  ا�حلية،  للجماعات  ا�نظم  القانون  حسب 
اإلقليم،  عــامــل  على  يحتم  الــقــانــون  نفس  ــإن  ف
تشكيل لجنة لتسيير شؤون الجماعة، في انتظار 
حل ا�جلس الجماعي إلكودار ا�نابهة في غضون 
جميع  في  االنتخابات  وإعادة  يوما،  عشر  خمسة 

لها. ا�كونة  الدوائر 

 تعرض فقيه مسجد دوار أدوز ضواحي أوالد 
شنيع  العــتــداء  ا�ــاضــي،  الخميس  ــوم  ي تايمة 
بواسطة السالح األبيض من طرف ستة أشخاص 
نارية،  دراجـــات  ثــالث  مــ�  على  كــانــوا  ملثم� 
الــدوار،  بمدخل  سوس  واد  مستوى  على  وذلــك 
بيته  إلــى  عــودتــه  أثــنــاء  الضحية  فوجئ  حيث 
قاموا  الذين  با�عتدين  النارية  دراجته  م�  على 
ومبلغ  النارية  دراجته  وسلبه  سبيله  باعتراض 
التهديد بالسيوف،  300 درهم، وذلك تحت طائلة 
مجهولة،  وجهة  إلــى  بــالــفــرار  يــلــوذوا  أن  قبل 
الضحية  أن  أضافت  التي  مطلعة،  مصادر  حسب 
تايمة  بــأوالد  ا�لكي  الــدرك  مصالح  بإشعار  قام 
بتفاصيل االعتداء الذي تعرض له، قبل أن تباشر 
حد  وضع  أجل  من  تحرياتها  ا�ذكورة  ا�صالح 
هوية  إلى  والوصول  اإلجرامية  العمليات  لهذه 

ا�تهم� الذين الزالوا في حالة فرار.

دركيون متابعون في قضية حماية بارون

للوصول إلى مرحلة االستفادة 
الهدم  وعملية  الدعم،  مبلغ  من 
أخرى  وأمــور  األتــربــة،  وجمع 
مستفيد  من  تختلف  تفضيلية 

إلى آخر.

وما  الــنــازلــة،  هــذه  فــي  النزيه 
بعض  استدعاء  وجب  سبقها، 
إليهم،  لالستماع  ا�تضررين 

الحسيمة

  فكري ولد علي 
كشفت مصادر متطابقة، أن عامل إقليم الحسيمة، 
الطبية  الخدمات  تــردي  من  غاضب  شـــوراق،  فريد 
باإلقليم، بعد أن طالب مندوب وزارة الصحة الجديد 
بالحسيمة، بالعمل على وجه السرعة من أجل تجاوز 
اإلشكاالت والرفع من جودة الخدمات الصحية ا�قدمة 

للساكنة في أسرع وقت ممكن.
وأوضحت ذات ا�صادر، أن شوراق يتابع شخصيا 
الوضع الصحي باإلقليم، ويعمل من موقعه على ضمان 
الخدمات  وتوفير  الساكنة  لجميع  الصحة  في  الحق 
عن  ا�صادر  تحدثت  كما  تحتاجها،  التي  العالجية 

اإلقليمي،  با�ستشفى  الخدمات  تردي  من  استيائه  
وغياب األطر الطبية بعدد من ا�راكز الصحية باإلقليم، 
قبل أن تضيف أن العامل، استغرب من تدني الخدمات 
الصحية، ومن عدم االهتمام بصحة ا�واطن� ومراعاة 
للمراكز  الوصول  أجل  من  يتكبدونها  التي  ا�تاعب 
الجهات  مع  بتنسيق  يعمل  بأنه  موضحة  الطبية، 
ا�ختصة على حل جميع اإلشكاالت التي تحول دون 

استفادة مواطنات ومواطني اإلقليم من العالج.
با�ستشفى  حلت  قد  الصحة  وزارة  لجنة  وكانت 
اإلقليمي للحسيمة قبل أسابيع، وكشفت غياب العديد 
من األطباء عن العمل، مما أثار حالة من االستياء لدى 

ا�واطن�.

تلكس

ــي  ــوطــن ــدم ا�ــكــتــب ال ــقـ يـ
للكهرباء وجماعة سيدي علي 
لسكان  كهدية  حــمــدوش  بــن 
دوار سيدي حمو كل يوم وقت 
اإلفطار، إلتمام فرحة الصائم، 
الكهربائي،  التيار  انقطاع 
حــيــث يــتــحــول الــفــطــور إلــى 
تعم  وهستيريا  غضب  لحظة 
الصائم�، والصراخ والعويل 
ليترك  األطــفــال،  صفوف  فــي 
الكل وجبة اإلفطار وينشغلون 
اإلضاءة،  وسائل  عن  بالبحث 

مثل الشموع وغيرها.

صورة من آخر انهيار ِّـنزل عتيق بمراكش 
وَّـ اإلطار والي جهة مراكش أسفي



عظيما  نجما  وهــبــي  يــوســف  كـــان 
أي  على  يستحيل  ــادرة  نـ وشخصية 
شخص جالسه أو تحدث إليه أن ينساه، 
وقد تعرفت عليه عندما زار العراق رفقة 
فرقته الفنية التي كان قد كونها لحمل 
لواء ا�سرح االجتماعي والسياسي في 
}الفرقة  اسم  عليها  أطلق  والتي  مصر، 
من  تكونت  التي   zا�ــصــريــة القومية 
معروفة،  ومسرحية  سينمائية  أسماء 
مثل عذراء الشاشة أمينة رزق، وصالح 
سرحان،  ممدوح  النجم  شقيق  سرحان 
 zالــفــن{ �جلة  مــراســال  يومها  وكــنــت 
من  كــانــت  الــتــي  بــغــداد،  فــي  ا�صرية 
قراء  عرفها  التي  الفنية  ا�جالت  أشهر 

الصحافة الفنية في العالم العربي.
عالقتي  توطدت  الرحلة،  تلك  وخالل 
بعد  صديق�  وصرنا  وهبي،  بيوسف 
اكتشفت  مطوال  حوارا  معه  أجريت  أن 
فيه بأنني لم أكن أحاور فنانا مسرحيا، 
التاريخ  من  ومتمكنا  كبيرا  مثقفا  بل 
والطب،  االجتماع  وعلم  والجغرافيا 
الدرجة  من   zجنتلمان{ لكونه  إضافة 
تعامله  طريقة  الحظت  حيث  األولـــى، 
بالقصص  ذكرتني  والــتــي  ا�ـــرأة  مــع 
خاللها  من  أغوص  كنت  التي  الرائعة 
للقصر  الثقافية  الصالونات  أخبار  في 
تحت  العراق  عز  أيــام  العراقي  ا�لكي 
سؤدد ا�لك ا�أسوف على شبابه، فيصل 

الثاني، رحمه هللا.
أللتقي  الــســنــوات ســريــعــة،  ــرت  ومـ
عندما  الــقــاهــرة،  فــي  وهــبــي  بيوسف 
انتقلت للعيش فيها بعد تنصيبي مديرا 
إقليميا ورئيس تحرير جريدة }السياسة 
علمه  وبمجرد  القاهرة،  في   zالكويتية
إلى حفل  باستقراري في مصر، دعاني 
القاهرة  فــنــادق  أكبر  أحــد  فــي  ساهر 
بمناسبة عيد شم النسيم، وكانت مطربة 
جاءت  قد  كانت  التي  وردة  هي  الحفل 
رفقة زوجها ا�لحن الكبير بليغ حمدي، 
وبعد انتهاء وصلتها الغنائية، جلست 
التي كنت فيها  ا�ائدة  معنا على نفس 

من ضيوف يوسف وهبي.
يوسف  بي  اتصل  انصرافي،  وبعد 
ــحــرف: }عــنــدي  ــال ــي ب وهــبــي وقـــال ل
 ،zبها لــك  الــبــوح  فــي  ــب  أرغ معلومات 
الــيــوم  فــي  مــوعــد  عــلــى  مــعــه  فاتفقت 
ا�والي، وبمجرد جلوسنا، سألته: }من 
نتحدث  لن  حديثنا.  نبدأ  أن  تريد  أين 
عن مسارك ألنك غني عن التعريفz، قال 
عن صدمة  سيكون  اليوم  }حديثي  لي: 
من  الكثير  ظلم  ضاعفها  التي  عمري 
الروحية  ابنتي  انتحار  فبعد  الخبثاء. 
منصور،  سعيدة  زوجتي  ابنة  بثينة، 
لم يتركني هؤالء في حالي مع أحزاني 
أتجرع  جعلوني  بــل  فــقــدانــهــا،  على 
أشاعوا  عندما  واالفتراء،  الظلم  مرارة 
فضيحة  مــن  هــروبــا  انــتــحــرت  بأنها 
حملها مني. فهل هناك قسوة أشد من 
أكبر من هذه؟ أن  هذه؟ هل هناك نذالة 
عا�هم؟  في  تعد  لم  فتاة  على  يفتروا 
وأن يدخلوا الوسواس لبيتي وألسرتي 
ونحن في قمة الحزن؟ لقد دعوتك لتكتب 
 ،zهؤالء لكل  واحدة  عبارة  لساني  على 
أعدك  العبارة..  هذه  هي  }ما  له:  قلت 
}إنها موجهة  بنشرها بالحرفz، فقال: 
وأقول  القذرة  اإلشاعة  هذه  أطلقوا  �ن 
لهم: انتظروني أنا وبثينة عند هللا بعد 
والبقاء،  الحق  بدار  جميعا  نلتحق  أن 
وبعد أن تنتهي حياتكم الفانية، يومها 
وهي  محكمة  أعــدل  أمــام  سأحاسبكم 
فصمت   .zالجبار ا�نتقم  هللا  محكمة 
دموع  قطرات  خاللها  تسللت  للحظات 
من عينيه، واحترمت صمته، ثم سألته: 

}كونت مع النجمة أمينة رزق ثنائيا فنيا 
 ،zمرموقا، وقد قيل الكثير حول عالقتكما
}سأبوح لك بحقيقة عالقتي  فقاطعني: 
بأمينة رزق. لقد قال الكثير من الفنان� 
بيني  تجمع  حــب  عــالقــة  هــنــاك  بـــأن 
وبينها، وهذه ليست شائعة، بل حقيقة 
حب  هناك  كــان  حيث  لوحدي  عشتها 
عميق من طرف واحد هو أنا، حيث كنت 
قد طلبت يدها من عائلتها عندما كانت 
تخطو أولى خطواتها في ا�جال الفني، 
حلمها  بأن  وقالت  لي  اعتذرت  ولكنها 
الفن  مجال  في  تنجح  أن  هو  الكبير 
بها،  خاصة  بصمة  لنفسها  تضع  وأن 
برامج حياتها  ليس ضمن  الزواج  وأن 
في تلك ا�رحلة بالضبط، وهكذا تحول 
حبي لها إلى صداقة متينة، حيث بادرت 
في  وساندتها  السبل  بكل  دعمها  إلى 

تحقيق طموحاتها الفنية، ولكن ذلك لم 
يكن بطريقة جزافية، بل ألنني اقتنعت 
بموهبتها وبدرجة تعلقها بالفن، ورغم 
التغيير الجذري الذي طرأ على عالقتنا، 
ــالق الــشــائــعــات  ــ فــقــد ظــل عــشــاق إط
فقلت   ،zا�غلوطة باألقاويل  يالحقوننا 
النسائية،  بمغامراتك  }اشتهرت  لــه: 
فمن  بامتياز.  النساء  معشوق  أنك  كما 
فيك وجعلنك  أثرن  اللواتي  النساء  هن 
جاء  }الــفــن  أجابني:   ،zــفــن؟ ال تعشق 
معي إلى هذه الحياة، ألنه بمثابة الدم 
كما  الروحية،  شراييني  يغذي  ــذي  ال
جعلتني  التي  الوحيدة  الوسيلة  أنــه 
للطبقة  انتمائي  عــقــدة  مــن  أتخلص 
ــتــي كــرهــت دائــمــا  األرســتــقــراطــيــة ال

عجرفتها وتطاولها على حقوق الفقراء، 
فواجهت كل ذلك بواسطة مونولوجاتي 
عيني  في  فهي  ا�ــرأة،  أمــا  ا�سرحية، 
 ،zاألرض على  مخلوق  وأرق  أجــمــل 
فسألته: }ال تتهرب من سؤالي. من هن 
نساء حياتك؟z، قال: }ا�رأة التي دخلت 
الحب  رحيق  أكتشف  وجعلتني  قلبي 
التي  لوندا،  إلينا  اإليطالية  ا�مثلة  هي 
الثامنة عشر  في  كنت  عندما  تزوجتها 
لكنها  كبيرة،  بعد قصة حب  من عمري 
العاطفية  مغامراتي  تحمل  تستطع  لم 
بغيرتها،  الخناق  علي  تضيق  وبــدأت 
في  أمير  عزيزة  ظهور  بعد  وخصوصا 
وبعد  كفنانة وصديقة حميمة،  حياتي، 
مغنية  مــن  تــزوجــت  عنها،  انفصالي 
الطالق  لكن  لويز،  األمريكية  األوبـــرا 
جاء بعد زواجنا بفترة قصيرة، وبعدها 

تزوجت من عائشة فهمي، التي كانت من 
تكبرني  كانت  والتي  نساء مصر  أغنى 
السعادة  وكــانــت  عــامــا،  عشر  بستة 
تخيم على بيتنا في بداية األمر، إال أن 
القفص  مغادرة  أقرر  جعلتني  غيرتها 
 ،zالذهبي الذي كنت أعيش فيه فطلقتها
حول  الكثير  }قيل  متسائال:  فقاطعته 
حيث  فهمي،  عائشة  من  طالقك  قصة 
إفــالســك  ســبــب  كــانــت  بــأنــهــا  سمعت 
}نعم.  قال:   ،zصحيح؟ هذا  فهل  ماليا، 
فعائشة لم تتحمل إقدامي على الخروج 
الطائل  ا�ال  من حياتها، وهي صاحبة 
لي  الكيد  فقررت  والرفاهية،  والــجــاه 
حيث ظلت تالحقني بقضايا النفقة في 
فلس  آخر  أفقد  جعلتني  حتى  ا�حاكم 

حيث  كريم  هللا  ولكن  جيبي،  في  كــان 
وقفت على قدمي من جديد بفضل قوة 
فنيا  النجاح  على  وإصــراري  عزيمتي 
معها  عرفت  التي  ا�ــرأة  أمــا  وماليا، 
فهي  والوفاء،  الحقيقي  الحب  معاني 
زوجتي ومصدر قدرتي على االستمرار 
لقد  منصور.  سعيدة  الــفــن،  درب  فــي 
أعادت إلي مكانتي الفنية واالجتماعية 
بسبب  فقدانها  وشــك  على  كنت  التي 
مباشرة  تزوجتها  حيث  مغامراتي 
بجانبي  فوقفت  إفالسي،  إشهار  بعد 
محنة،  في  كنت  أني  أنسى  وجعلتني 
جعلتني  حتى  العمل  على  وشجعتني 
من  الــذي ضاع  ا�ــال  أضعاف  أستعيد 
}الحظت  فسألته:   ،zمنثورا هباء  رزقي 
بأن ابنة زوجتك الشابة الحسناء التي 
توفيت منذ فترة وجيزة كانت تحمل في 
أن  بعد  فقاطعني   ،z..كبيرا هما  قلبها 
}الشك  موضحا:  عباراتي  مغزى  فهم 
أنك سمعت بما قيل وأعيد حول حادث 
في  مدوية  صدمة  كان  الذي  انتحارها 
بيتي، والذي جعلني أعيش أحلك أيام 
حياتي. فقد قال صناع الخبائث أن ابنة 
زوجتي الراحلة، كانت على عالقة غير 
شرعية معي، وأن سبب انتحارها هو 
 ..zرغبتها في ستر فضيحة حملها مني
وسكت قليال ليمسح دمعة حارة قطرت 
}ال  متنهدا:  كالمه  واستأنف  عينه  من 
سامحهم هللا. فقد كانت قطعة من قلبي 
وابنة روحية لي وكانت تبوح لي بكل 
أسرارها مثلما تفعل أي ابنة بارة مع 
والدها، ولكنها لم تكشف لي عن قصة 
عالقة ربطت بينها وب� شاب من أبناء 
حدث  ماذا  يعلم  وحده  وهللا  الجيران، 
أن  الذي تأكدت منه هو  بينهما، ولكن 
منها  خلسة  أمريكا  إلى  هاجر  الشاب 
عبارة  فيها  لها  قــال  رسالة  لها  تاركا 
ــوداع فلن أعــود إلــى مصر.  ــدة: ال واح
على  إقدامها  هذا هو سبب  أن  وأعتقد 
وضع حد لحياتها رحمها هللاz، فانتقلت 
به إلى موضوع آخر، وسألته: }لقد كانت 
جدا،  طيبة  عالقة  فاروق  با�لك  تربطك 
باستمرار.  عابدين  قصر  تدخل  وكنت 
مالمح  بعض  استحضار  يمكنك  فهل 
شخصية هذا ا�لك؟z، قال: }ومن ينسى 
شخصية ا�لك فاروق؟ من يمكنه نسيان 
كان  الذي  والتواضع  والشهامة  النبل 
يتميز به. لقد كان إنسانا طيبا وخلوقا، 
وكان يتعامل ببساطة وتواضع كبيرين 
مكانته  ومعززا  شعبه  أحوال  متطقسا 
من  القريبة  بتصرفاته  الــنــاس  ــدى  ل

عن  البعد  كل  بعيدا  كان  كما  القلوب، 
عليه،  بعضهم  أطلقها  التي  الشائعات 
فكان ال يقترب من الخمر كما كان يحترم 
وهو  أنه  لدرجة  هائال،  احتراما  ا�ــرأة 
ا�لك العظيم، كان يقف ليحيي السيدات 
كان  }وكيف  وسألته:   ،zالنبالء بطريقة 
قال:   ،zوالفنانات؟ الفنان�  مع  يتعامل 
}كان يعشق الفن ويتذوق النغم الجميل 
وا�سرح األصيل واألدب والشعر، حيث 
للفنان�  خاصة  مكانة  يخصص  كــان 
ا�سرحية  فرقتي  وكــانــت  وا�ثقف�، 
تتشرف دائما بتقديم عروض مسرحية 
نهاية  في  وكان  أمامه،  ووطنية  عا�ية 
لنا  ليصفق  بنفسه  يقف  مسرحية  كل 
طويال، مما كان يجعلني دائما مضطرا 
للركض خلف الستار مباشرة بعد أداء 
تحيتي لجاللته من فرط غزارة الدموع 
أرى  وأنا  عيني  من  تنفلت  كانت  التي 
ولفرقتي  لي  ليصفق  يقف  عظيما  ملكا 
أنه  هو  هــذا،  من  األكثر  بل  ا�سرحية، 
صرح لي ذات يوم بأنه لو لم يكن ملكا 
كان  ما  لكل  عشقه  فرط  من  فنانا  لكان 
أال  لإلنسان،  الروحي  بالزاد  ارتباط  له 
وهو الثقافة والفن، ولن أنسى ما حييت 
كيف كان يستقبلنا كفنان� وكيف كان 
فيها  يبدو  طويلة  جلسة  لنا  يخصص 
في قمة االرتياح وهو يتحدث معي ومع 
كبار الفنان� حول تاريخ الفن وعباقرته 
عبر ا�عمور، ليحفزنا على التألق ويقول 
أنا  بالتواضع:  تزخر  بعبارة  دائما  لنا 
تمثيل  أفضل  بلدكم  تمثلوا  عايزكم 
للفنان�  متميزين  منافس�  وتكونوا 
جهودنا  نــضــاعــف  فكنا  الــعــا�ــيــ�، 
لنكون في مستوى ثقته وتقديره، وكان 
كان  حيث  الــحــدود،  أبعد  ــى  إل كريما 
فيغطي  الخاص،  ماله  من  علي  يغدق 
من  مصر  خــارج  رحالتي  تكاليف  كل 
الفنادق،  تكاليف  إلــى  الطائرة  تذاكر 
بل وحتى ثمن شراء مالبسي التي كان 
من  اقتناءها  أعشق  كنت  بأنني  يعرف 
فضله  أنسى  لن  كما  العا�ية،  ا�اركات 
من  الباكوية  لقب  منحني  أن  بعد  علي 
ثم   ،zلبلدي ولحبي  لفني  تقديره  فرط 
سألته: }وكيف كانت األوضاع أيام ا�لك 
}األوضــاع  متنهدا:  لي  قــال   ،zــاروق؟ فـ
والرفاهية  الــروعــة  منتهى  فــي  كانت 
الثقافية  الصالونات  وكانت  والرخاء، 
أجمع،  العالم  إعجاب  مثار  ا�صرية 
على  يشهد  ا�صرية  السينما  وتاريخ 
التقدم الثقافي والذوق الرفيع الذي كان 
بفضل شعور  فــاروق  ا�لك  أيــام  يسود 
واالستقرار،  باألمن  ا�صري  الشعب 
في  الراغبة  الطاقات  كل  كانت  حيث 
وتنزل  مصر  تقصد  والنجاح  الشهرة 
بالقاهرة، وكان االقتصاد ا�صري يمنح 
ا�قيم� فوق أرض  للمصري� وللعرب 
مصر حياة رغيدة بفضل النظام ا�لكي، 
وا�ؤسسات  الشركات  يجعل  كان  الذي 
فسألته:   ،zا�تواتر النجاح  في  ترفل 
مشرف  وأنـــت  الــيــوم  تعيش  }وكــيــف 
على مرحلة الكهولة؟z، قال لي ضاحكا: 
وبأن  انتهيت  بأنني  بذلك  تعني  }وهل 
النسيان.  غمار  سيدخل  بيك  يوسف 
أبدا وأبدا، فالفن ال يعرف نقطة النهاية 
قوية  أدوار  تجسيد  في  سأشرع  ألنني 
وسط  الفنية  وبمكانتي  بتاريخي  تليق 
الذي  الجديد  والجيل  السابقة  األجيال 
جيل  نحن  أيدينا  على  اليوم  يتتلمذ 
مؤسسي الفنون ا�سرحية والسينمائية 

.zفي مصر

بقلم: رمزي صوفيا
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الصحفي رمزي صوفيا مع الفنان يوسف وهبي

العدد:  1027الخميس  16 ماي 182019

Qƒ£°S ‘ »Ñgh ∞°Sƒj
ولد يوسف وهبي يوم 14 يوليوز 1898 بمدينة الفيوم 
على شاطئ بحر يوسف وسمي تيمنا باسمه، وحصل على 
لقب }الباكويةz بعد حضور ا�لك فاروق أول عرض لفيلم 
}غرام وانتقامz في سينما }ريفوليz بالقاهرة، وكانت كل 
أعماله تدور حول االرتقاء با�ستوى الثقافي واالجتماعي 
في مصر، حيث كان يهدف إلى ما اعتقده تخليص ا�سرح 
الراقص  الشعر  من  نتجت  قد  رآهــا  التي  الهاوية  من 
شركة  فأنشأ  الكسار،  علي  وحواجب  الريحاني  لنجيب 
في   zرمسيس }فرقة  اسم  عليها  أطلق  ا�سرحية  لألعمال 
نهاية العشرينيات، وقد بدأ بمسرحية }ا�جنونz كباكورة 
ألعماله ا�سرحية، حيث عرضت على مسرح }راديوz عام 
1923، وكانت معظم مسرحياته في بدايات حياته مترجمة 

عن أعمال عا�ية لشكسبير وموليير وإبسن.
باسم  سينمائية  شــركــة  أنــشــأ  قصيرة،  فــتــرة  وبــعــد 
 ،1930 }زينبz سنة  }رمسيس فيلمz بدأت أعمالها بفيلم 
أنتج   ،1932 عام  وفي  كريم،  محمد  وإخــراج  إنتاجه  من 
مقتبسا عن  وكان  ناطق  فيلم عربي  كأول   zالذوات }أوالد 

إحدى مسرحياته الناجحة، حيث قام بكتابة النص وبدور 
البطولة، كما قام محمد كريم أيضا بإخراجه، ثم كتب فيلمه 
}الدفاعz سنة 1935، ليخرجه هذه ا�رة بنفسه بالتعاون 
1937 قدم فيلمه  من ا�خرج نيازي مصطفى، ثم في عام 
وإخراجه،  وبطولته  كتابته  من   ،zالخالد }ا�جد  الثالث 
بنت  }ليلى   ،1939  zممطرة }ليلة  أفالم:  ثالثة  عن  فضال 
الريفz 1941، و}ليلى بنت ا�دارسz 1941، ترك اإلخراج 
قدم  األفالم،  لهذه  الضخم  النجاح  لتوجو مزراحي، وبعد 
بنفسه وهو  أخرجه  والذي   ،1944  zوانتقام }غرام  فيلمه 
في سن 46، لم يتردد وهبي في تجسيد دور شاب يقع في 

غرام اسمهان، والتي لعبت دورها الثاني واألخير.
بالنجاح وباالنكسار، رحل يوسف  وبعد حياة حافلة 
في   ،1982 عام  أكتوبر   17 يوم  البقاء  دار  نحو  وهبي 
في  بكسور  إصابته  بعد  العرب،  ا�قاولون  مستشفى 
أثناء  فمات  الحمام،  في  سقوطه  بسبب  الحوض  عظام 
خضوعه للعالج بسكتة قلبية مفاجئة، وكان إلى جواره 

عند وفاته زوجته.



إدريس أبايا
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إلطعام  الــالزمــة  القفف  ــدد  ع كــم 
جميع الفقراء ا�غاربة؟ من ا�ؤكد أنه 
التخطيط  وتم  إحصاءات،  إجراء  تم 
كبيرة،  بدقة  ا�طلوبة  القفف  لعدد 
ا�غرب  أنحاء  جميع  في  نرى  ولهذا 
حملة واسعة لتوزيع هذه القفف على 

كل فقرائنا. هللا أكبر! هللا أكبر!
الغباء،  وأحب  غبي  مجرد  لكنني 
أي سؤال  أطرح  بأن  لي  ألنه يسمح 
الحالة، وبخصوص  غبي، وفي هذه 
حملة توزيع قفة رمضان هذه، أطرح 
الوقت  في  لكنني  األسئلة،  من  عددا 
مثل  سخيفة،  جهودا  ــذل  أب نفسه، 
لي  تبدو  إجابات  إلعطاء  أسئلتي، 
ذكية للغاية، ألنني في بعض األحيان 
متناقض،  أمــر  إنــه  نعم  ذكــي!  غبي 
لكنه طبيعي ألني أنتمي إلى مجتمع 

غارق في ا�فارقات.
سؤال: هل يحتاج فقراؤنا إلى قفة 

التغذية خالل شهر رمضان فقط؟
يصومون  ألنهم  بالتأكيد،  جواب: 
السنة  فــي  شــهــرا   11 ــل  ــ األك عــن 
شهر  مــدة  الطعام  إلــى  ويحتاجون 

واحد فقط.
سؤال: أال يكون فقراؤنا من النوع 

الذي يسبت 11 شهرا في السنة؟
يحتاجون  ألنهم  بديهي،  جــواب: 

فقط إلى قفة واحدة في السنة.
تأثير  لها  سؤال: هل قفة رمضان 
متأخر، وتطلق مرة واحدة في اليوم، 
الطعام  من  قــدرا  الفقراء،  جسد  في 
والليل  النهار  كافية طوال  بركة  فيه 

وخالل 12 شهرا؟
جواب: هذا واضح، ألنهم يأكلون 
فقط ب� غروب الشمس والفجر �دة 
 11 الـــ  شهر، وال شــيء آخــر خــالل 

شهرا ا�تبقية.
ــقــراء مــثــل بعض  ــف ــؤال: هــل ال ــ س
أشهر  ــدة  ع يلزمها  الــتــي  ــزواحــف  ال

لهضم الفريسة الواحدة التي بلعتها؟
ــزال  ــواب: هـــذه الــنــظــريــة ال ي جــ
يتع� التحقق منها، لكن من ا�مكن 
أن هضم قفة رمضان يستغرق عاما 

كامال.
القفة  ــذه  هـ تــكــون  ــن  ألـ ســــؤال: 
للقضاء  جميال  مغربيا  اخــتــراعــا 
من  وإنــقــاذنــا  والفقر  الــجــوع  على 
عن  بحثا  للعمل  اليومية  ا�تاعب 
اليومي، وحال لجميع مشاكل  قوتنا 

البطالة؟
إن  حيث  بالضبط،  هــذا  جــواب: 
فقط  واحــدا  شهرا  يتغذون  الفقراء 
قفة رمضان،  بركة  السنة بفضل  في 
وبالطبع، ال حاجة لهم بالشغل طوال 
رمضان،  شهر  ذلك  في  بما  السنة، 
للحصول  بمشقة  الذهاب  هل  ولكن 

على قفة رمضان ال يعتبر عمال؟
هذه  بتعميم  قمنا  وإذا  ســـؤال: 

القفة على جميع ا�واطن�؟

بهيجة،  الحياة  ستكون  الــجــواب: 
أحد  يحتاج  ولــن  ســعــداء،  والجميع 
الرشوة  أو  السرقة  إلى  أو  العمل  إلى 
لقمة  على  للحصول   zالتشرميل{ أو 

العيش!
قفة  أيضا  اخترعنا  وإذا  ســؤال: 

شتوية إليواء الفقراء وا�شردين؟
قفة  بركة  بسيط،  ــر  األم جـــواب: 
رمضان التي تغذي الفقراء 11 شهرا 
على التوالي، ستكون بمثابة سقف، 
تتحول  الرأس  فوق  بمجرد وضعها 
سقف  إلى  بأعجوبة  ا�عجزة  القفة 
ا�واطن�  كل  سيكون  وهكذا  بيت، 
أي  أبدا  نشاهد  ولن  السقف،  تحت 
مواطن في الشارع نائما على األرض 

.zوسقفه من }كارطون
شتنبر  قفة  اخترعنا  وإذا  سؤال: 

لتعليم جميع أطفال الفقراء؟
ــواب: بــالــطــبــع، فــقــط امـــأل قفة  ــ ج
رمــضــان ا�ــبــاركــة بــالــكــتــب، وهــكــذا 
ــى الــجــهــل  ــل بــبــركــتــهــا ســنــقــضــي ع
مشاكل  جميع  ونحل  ا�ــدارس  ونغلق 
فيهم  بمن  وا�ـــدرســـ�،  اإلضـــرابـــات 

ا�تعاقدين!
الصحة  قفة  اخترعنا  وإذا  ســؤال: 

لعالج جميع الفقراء؟
ملء  عليك سوى  ما  هائل.  جــواب: 
كل  تعالج  بعقاقير  الرمضانية  القفة 
وبالتالي  بركتها،  بفضل  األمـــراض 
صحة  في  ا�واطن�  جميع  سيصبح 
ولن  ا�ستشفيات،  ونغلق  جــيــدة، 
كليات  ــى  إل أو  األطــبــاء  ــى  إل نحتاج 
نهائيا  ونقضي  والــصــيــدلــة،  الــطــب 
على اإلضرابات ونحل جميع ا�شاكل 

الصحية.
ــي، لكن  ــب ــي غ ــن ــم أن ــل ــؤال: أع ــ سـ
ــبــدايــة، ألــم تكن  ــل وفــي ال فــي األصـ
قفة رمــضــان عــبــارة عــن رســالــة إلى 

ا�سؤول�؟
جواب: بكل غباء أعتقد ذلك، توزيع 
في  فقراء  لدينا  أن  يعني  قفة رمضان 
ا�غرب، ويجب القضاء على الفقر ألنه 
سنساعدهم  حسنا،  طبيعي.  غير  أمر 
يجب  ولكن  ا�بارك،  الشهر  هذا  خالل 
علينا أيضا أن ننهض لتغيير الوضع 
قفة  إلــى  شخص  أي  يحتاج  ال  حتى 

رمضان في العام التالي.
القيام  مــن  ــدال  ب ــف،  األسـ مــع  لكن 
الخفية  الرسالة  فهم  طريق  عن  بذلك 
بدايتها،  في  رمضان  قفة  حملة  وراء 
أصبحت تقليدا سنويا واسع النطاق 
توزيع  ا�غرب، ويتم  أنحاء  في جميع 
اإلعــالم  كاميرات  أعــ�  ــام  أم القفف 
وكأن  والبهجة  النعيم  من  حالة  في 
كم  جيدا،  }انتبهوا  يــرددون  ا�وزع� 

.z!نحن كرماء وكيف نعتني بفقرائنا
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التصوف  تعريف  فــي  آراء  إعــطــاء  قبل 
وا�تصوف�، البد من إلقاء نظرة شرعية على 
من  انطالقا  والطرقي،  الديني  التكليف  هذا 
اهتمام الرسول صلى هللا عليه وسلم، وهو 
قلوبهم،  إلصالح  الصحابة  اهتمام  ضرورة 
على  متوقف  اإلنسان  صالح  أن  لهم  ويب� 
الخفية  األمــراض  من  وشفائه  قلبه  إصالح 
يقول صلى هللا  الذي  وهو  الكامنة،  والعلل 
عليه وسلم: ((أال وإن في الجسد مضغة إذا 
كله وإذا فسدت فسد  الجسد  صلحت صلح 
الجسد كله، أال وهي القلب))، كما كان عليه 
أن محل نظر هللا  يعلمهم  الصالة والسالم، 
إلى عباده إنما هو القلب: ((إن هللا ال ينظر 
ينظر  ولكن  صوركم  إلى  وال  أجسادكم  إلى 
صحيحه  في  مسلم  (أخرجه  قلوبكم))  إلى 
هريرة  أبــي  عن   zوالصلة }البر  كتاب  في 
اإلنسان  صــالح  دام  فما  عنه)،  هللا  رضــي 
مصدر  هــو  ــذي  الـ قلبه  بــصــالح  مــربــوطــا 
على  العمل  عليه  فيتع�  الظاهرة،  أعماله 
ا�ذمومة  الصفات  من  بتخليته  إصالحه، 
بالصفات  وتحليه  عنها،  هللا  نهانا  التي 
يكون  بها، وعندئذ  أمرنا هللا  التي  الحسنة 
من  صاحبه  ويكون  صحيحا،  سليما  القلب 
الفائزين الناج� في ((يوم ال ينفع مال وال 
(سورة  بنون إال من أتى هللا بقلب سليم)) 
الشعراء اآلية 88-89 بقراءة ورش) (راجع 
عبد  للشيخ   zالتصوف عن  }حقائق  كتاب 
وا�تعهد   ،(28-27 صفحة  عيسى.  القادر 
يقول  مربي  شيخ  إلى  يحتاج  قد  ا�تصوف 

:z�عنه اإلمام ابن عاشر في }ا�رشد ا�ع
يصحب شيخا عارف ا�سالك

يقيه طريقه ا�هالك
يذكره هللا إذا رءاه

ويوصل العبد إلى مواله
يحاسب النفس على األنفاس 

ويزن الخاطر بالقسطاس.
لعلم  تنسب  أصبحت  التي  األخطاء  ومن 
التصوف، تعدد ا�تقول� فيه وا�نتقدين له، 
يصبح  حينما  يبرره،  ما  �قاالتهم  أكد  وقد 
الفرائض  أتباع  من  خاليا  التصوف  علم 
على  ا�ترام�  بعض  به  يقوم  وما  والس�، 
وارتكاب  ــرؤوس  ال شــدخ  بفعل  التصوف، 
في  يدعي  �ــن  ينسب  مــا  وكــذلــك  الفجور، 
مشاهد  أنها  ولوحاته  وأشــعــاره  كتاباته 
شيوخ  عليه  كان  عما  خارج  وهذا  صوفية، 
واالسم  الجاللة  السم  أذكــار  من  ا�تصوفة 
على  والعمل  الرسول،  على  والصالة  ا�فرد 
أثناء  باألذكار  القيام  أثناء  النفس  ضبط  
حركاتهم  في  السالكون  يسميه  ما  إقامة 
سلوك  فالتصوف  العمارة،  أو  بالحضرة 
اإلسالم،  شيخ  عنها  يقول  وحاالت  رباني، 
}اإلرادات  تعريف  في  الجوزية  القيم  ابن 
قدرته  حسب  على  أحد  كل  ((لذة   :zوالهمم
نفسا  الناس  فأشرف  نفسه،  وهمته وشرف 
في  لذته  من  قــدرا،  وأرفعهم  همة  وأعالهم 
لقائه،  إلــى  والــشــوق  ومحبته  هللا  معرفة 
فلذته  ويــرضــاه،  يحبه  بما  إليه  والــتــودد 
ودون  عليه،  همته  وعكوف  عليه  إقباله  في 
وهناك  هللا))،  إال  يحصيها  ال  مراتب  ذلك 
من  ((ما  يقول:  من  الواصل�  الشيوخ  من 
وقت  في  عنه  االستغناء  يقع  وقــد  إال  علم 
عنه  يستغني  ال  فإنه  التصوف،  علم  إال  ما، 
والتعرف  الخالق  مع  بالخلوة  لتعلقه  أحد، 
والخلوة  وحــبــه))،  إليه  والتضرع  عليه 
ولذلك  الرياء،  من  لخلوها  العبادة،  أشرف 
((نسبة  عنه:  هللا  رضي  زروق  الشيخ  قال 
من  الـــروح  كنسبة  ــديــن  ال مــن  الــتــصــوف 
الجسد، ألنه مقام اإلحسان الذي بينه رسول 
تكن  لم  فإن  تــراه،  كأنك  تعبد هللا  }أن  هللا: 

.((zتراه فإنه يراك
وأما فائدة التصوف، فهي تهذيب القلوب 
ومعرفة عالم الغيوب، واستغراق في الذكر 
والعبادة والفكر وا�حبة والصفاء والطهارة 
واإلخاء، والهدف من ذلك، هو االمتثال ألمر 
يغضبه  عما  والبعد  يرضيه،  ما  بفعل  هللا 
بترك معاصيه، ليصل اإلنسان إلى ا�ستوى 
الصالح�  هللا  عباد  في  ويندرج  ا�طلوب 

الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
يتبع 

 الحسين الدراجي
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عــرف ا�ــغــرب فــي األيـــام األولــى 
ــالل، وقـــوع مــنــاوشــات  ــق ــن االســت م
التي  الخاليا  مختلف  فيها  تطاحنت 
ا�غرب،  تحرير  في  الفضل  لها  كان 
ا�سلحة،  ا�قاومة  في  بمساهمتها 
في  االغــتــيــاالت  بعض  وقعت  حيث 
لحزب  تابعة  كانت  عناصر  صفوف 
منتمية  كانت  وأخـــرى  االســتــقــالل، 
لهذه  واالســتــقــالل،  الــشــورى  لحزب 
األســبــاب ســـارع ا�ــجــاهــد ومــحــرر 
إلى  الخامس،  محمد  ا�رحوم  البالد، 
العمل على استتباب األمن في البالد، 
أعضاء  ــى  إل ساميا  خطابا  فــوجــه 
أسلحتهم  ليسلموا  التحرير،  جيش 
ا�لكي  للجيش  العامة  القيادة  إلــى 
خاطب  كما  صفوفه،  إلى  وينضموا 
للمقاومة،  السرية  التنظيمات  أفراد 
بينهم،  التناحر  عن  الكف  أجــل  من 
على  كبير  تأثير  التوجيه،  لهذا  فكان 
األمــن  عــم  حيث  ا�ــغــربــي،  الشعب 

واألمان ربوع ا�ملكة.
عليها  ينبني  التي  األســس  ومــن 
حكومة  تشكيل  ــالد،  ــب ال اســتــقــالل 
العام،  الشأن  بتدبير  تضطلع  وطنية 
وهكذا جاءت أول حكومة شارك فيها 
ــزب الــشــورى  حــزب االســتــقــالل وحـ
الشخصيات  وبعض  واالســتــقــالل، 
ا�رحوم  أسند  ــد  وق ا�نتمية،  غير 
محمد الخامس رئاسة هذه الحكومة 
امبارك  ا�رحوم  الغيور،  الوطني  إلى 
البكاي، غير أن هذه الحكومة لم تعمر 
حزب  كــان  حكومات  فتلتها  طويال، 
أحمد  في شخص  يرأسها  االستقالل 
عرفت  الفترة،  هــذه  وفــي  بالفريج، 
انشقاق  إلى  أفضى  غليانا  األحــزاب 
البالد،  في  حــزب  أقــوى  صفوف  في 

تمخضت  ــذي  الـ ــقــالل،  االســت حـــزب 
ــدة أبــطــالــهــا من  ــارات جــدي ــي عــنــه ت
االتحاد  الذي أسس  ا�تشدد،  اليسار 
كما  الشعبية،  للقوات  االشــتــراكــي 
إحــداث  االنشقاق،  هــذا  عن  تمخض 
الشعبية،  للقوات  الوطني  االتحاد 
على  أجله  مــن  تعاقبت  ــذي  ال ــر  األم

الحكم، حكومات عديدة.
وقد شاءت األقدار أن تختطف ا�وت 
عاهل البالد، ا�رحوم محمد الخامس، 
عن  أب  غياب  بمثابة  وفاته  فكانت 
اليتم، وحلول عهد  بعده  شعب عرف 
جديد، حيث تربع ولي عهده الحسن 
ا�يام�،  أسالفه  عرش  على  الثاني 
الحسن  ا�رحوم  ب�  خالفات  لتظهر 
السياسي�،  القادة  وبعض  الثاني 
الوطني  إعفاء  إلى  أدى  الــذي  األمــر 
رئاسة  من  إبراهيم  هللا  عبد  الغيور 
ا�لك  بــ�  ا�عركة  لتبدأ  الحكومة، 
ا�تشدد،  واليسار  الثاني  الحسن 
ا�غرب  تاريخ  في  حالكة  فترة  وهي 
ما  البالد خاللها  أضاعت  السياسي، 
لو  التناحر،  من  40 سنة  عن  يقل  ال 
كرسها للعمل على تنمية البالد، لكان 

اليوم ضمن البلدان ا�تقدمة. 
بــدون  الفترة  هــذه  تمض  لــم  كما 
القيادي  اغتيال  ثم  حيث  ضحايا، 
ــدار  ــال ــون ب الــنــقــابــي عــمــر بـــن جــل
وهو  ا�ساعدي،  وا�جاهد  البيضاء، 
بفاس،  التحرير  جيش  ــوز  رمـ مــن 
وأخيرا ا�هدي بنبركة بباريس، وهي 
االغتياالت التي الزال الغموض يلفها، 
أن  ا�ختص�  الباحث�  من  ونتمنى 
وعن  أسبابها  عن  بالبحث  يهتموا 

مرتكبيها.
ــرئــيــســي الــــذي كــان  الـــخـــالف ال

وا�رحوم  ا�تشدد  اليسار  ب�  قائما 
رغبة  ــي  ف يكمن  ــثــانــي،  ال الــحــســن 
في  ا�شاركة  في  اليساري�  القادة 
بر�اني،  ملكي  نظام  وفرض  الحكم، 
وقد أدى هذا الخالف إلى تصادمات 
عنيفة تجلت في حملة من االعتقاالت 
إلى  بعضها  وصــلــت  وا�ــحــاكــمــات 

إصدار أحكام باإلعدام. 
كان  التي  ا�ؤامرات  أن  والحالة، 
وزير  برئاسة  االستخباراتي  الجهاز 
على  تنبني  كانت  آنــذاك،  الداخلية 
أوهام، وعلى الرغبة في القضاء على 

خصوم النظام. 
إليها  لجأ  التي  الوسائل  ب�  من 
الثاني، نجد إحداث  الحسن  ا�رحوم 
الوطني  التجمع  مثل  إداريــة  أحزاب 
فكان  الدستوري،  واالتحاد  لألحرار، 
وقوة  شوكة  تكسير  منهما  ا�طلوب 
على  والسيطرة  العتيدة،  األحـــزاب 

ا�شهد السياسي. 
حزب  تجربة  فشل  وبــعــد  هــكــذا، 
حل  في  سببا  كانت  التي   zالفديك{
االستثناء،  حالة  وإعـــالن  الــبــر�ــان 
في  ينتشران  الــحــزبــان  هــذان  أخــذ 
ا�ــال  ــال  ــالد، اعــتــمــادا على رجـ ــب ال
تنج  ولم  الفالح�،  وكبار  واألعمال 
االنشقاق،  كارثة  من  األحــزاب  هــذه 
إلى  الداخلية  وزارة  عــمــدت  حيث 
عن  منبثقة  صغيرة  أحــزاب  تأسيس 
واالتحاد  لألحرار  الوطني  التجمع 
الحزب  بينها  من  نذكر  الدستوري، 
القوى  وجبهة  الديمقراطي  الوطني 
الديمقراطية الذي كان يرأسه ا�رحوم 

التهامي الخياري.
تدعم  يومئذ  الحكومة  كانت  وإذا 
فقد  ســريــة،  بطريقة  األحـــزاب  هــذه 

تلعب  أن  الحالية،  الحكومات  فضلت 
على ا�كشوف، حيث قررت تقديم دعم 
لألحزاب  تمنحها  با�اليير  يعد  قوي 
وتمويل  جرائدها  طبع  من  لتتمكن 
ا�فروض  ومن  االنتخابية،  حمالتها 
هذه  من  ا�ستفيدة  األحزاب  تقدم  أن 
تبرير  تفاصيل  ا�ــالــيــة،  ا�ــســاعــدة 
لديها  تبقى  مــا  ــاع  ــ وإرج نفقاتها 
أن  غير  الدولة،  خزينة  إلى  ا�ال  من 
ولم  القاعدة  هذه  على  تمرد  بعضها 
ا�جلس  عرى  وقد  التزاماته،  يحترم 
األعلى للحسابات في تقريره األخير، 
خبايا بعض األحزاب التي ال زالت لم 
تسدد ما بذمتها للحكومة، والطريف 
ــد قـــادة هذه  ــر، أن أح ــذا األمـ فــي ه
بعضا  استعمل  بأنه  األحزاب، صرح 
سيارة  شــراء  في  ا�ساعدة  مــال  من 
تعد  لم  القديمة  سيارته  ألن  جديدة 

تناسب مركزه االجتماعي كبر�اني.
ــان، فقد  ــر� ــب ــر ال وبــمــنــاســبــة ذكـ
التشريعية  ا�ؤسسة  هــذه  تحولت 
إلى حلبة للمالكمة والتشابك باأليدي 
الشتائم،  وتبادل  باأللقاب  والتنابز 
عند  السياسي  التسيب  يقف  ــم  ول
البر�اني�  أحــد  إن  بــل  الــحــد،  هــذا 
اللجن  إلحــدى  اجتماع  خــالل  صــرح 
بخصمه  سيلقي  بــأنــه  البر�انية، 
السجن  دخول  أن  وبما  السجن،  في 
يفرض  ما   بجريمة،  القيام  يفترض 
على رئيس البر�ان، أن يستدعي هذا 
التي  التهمة  عن  ويسائله  البر�اني 
يوجهها لخصمه، حتى يطلع الرئيس 
ومن خالله الرأي العام ا�غربي، على 
ما يرتكبه بعض النواب من أخطاء قد 

تؤدي بهم إلى ا�حاكمة.  
يتبع

  بقلم:جواد مبروكي*
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الجهوية  ا�ديرية  تنظم 
العيون  بجهة  للثقافة 
ــة الـــحـــمـــراء،  ــيـ ــاقـ الـــسـ
جهة  مجلس  مع  بشراكة 
الحمراء،  الساقية  العيون 
ا�ـــهـــرجـــان الـــجـــهـــوي 
البدوية  للقصيدة  األول 
خالل  ــك  وذلـ الحسانية، 
الفترة ا�متدة من 17 إلى 
بفضاء  الجاري،  ماي   19
السعد  أم  الــثــقــافــة  دار 

بالعيون.
ــدف ا�ـــهـــرجـــان  ــ ــه ــ وي
ــقــصــيــدة  ــل الـــجـــهـــوي ل
الذي  الحسانية،  البدوية 

ينظم تحت شعار: }الشعر 
 ،zالحساني، احتفاء بالقيم
إلى إعادة االعتبار للقصيدة 
إذ  الحسانية،  الــبــدويــة 
يسعى منظموه إلى تعزيز 
ــتــواصــل الــثــقــافــي ب�  ال
الشعراء الحساني� بجهة 
الحمراء،  الساقية  العيون 
صيانة  ــي  ف وا�ــســاهــمــة 
البدوي  الشعري  ا�ــوروث 
هذه  تعد  كما  الحساني، 
فرصة  الثقافية،  التظاهرة 
التراث  وتوثيق  لتدوين 
في  الشفهي  الــحــســانــي 

مجال الشعر.

بــــحــــلــــول شــهــر 
ــود  ــعـ رمــــــضــــــان، تـ
ــة الــطــيــب  ــسـ ــؤسـ }مـ
الستئناف   zالصديقي
بمسرحية  نشاطها، 
}سيدي عبد الرحمان 
ا�جذوبz، التي سيتم 
مدينة  فــي  عــرضــهــا 
الدار البيضاء، بعد أن 
جالت بها فرقة }مسرح 
العديد  ــي  ف  zالــنــاس
ــدن ا�ــغــربــيــة،  ــ ــن ا� م
ــارات  اإلم بدولة  وكــذا 

وفرنسا وإيطاليا.
ا�ـــســـرحـــيـــة مــن 
الطيب  الراحل  تأليف 
الصديقي، وتشخيص 
محمد  الفنان  وإخراج 

}مؤسسة  وتــهــدف  مــفــتــاح، 
الطيب الصديقيz من ورائها، 
إلى تعريف الجمهور ا�غربي 

بهذا العمل الذي كان له 
تاريخ  في  عميق  تأثير 
ا�قدم  ا�غربي،  ا�سرح 
}مسرح  فرقة  طرف  من 
ــاسz وبــمــشــاركــة  ــنـ الـ
ومواهب  رواد  فنان� 

شابة.
ــراحــل  واســتــنــبــط ال
في  الصديقي  الطيب 
التي  ا�ــســرحــيــة  هـــذه 
 ،1966 ــة  ســن ــهــا  ــف أل
عبد  الشيخ  شخصية 
ــان ا�ـــجـــذوب،  ــم ــرح ال
بــربــاعــيــاتــه ا�ــتــداولــة 
الشعبي  الــتــراث  ــي  ف
ا�ــغــربــي، والـــتـــي تم 
ــا فـــي هــذه  ــاؤهـ ــيـ إحـ
ا�ـــســـرحـــيـــة بــطــابــع 

فرجوي مغربي عريق.
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´QÉ`°ûdG ¿ƒæØH »Øà– ¢SÉ`a
الثقافة  وزارة  تنظم 
واالتصال / قطاع الثقافة، 
جهة  مجلس  مع  بشراكة 

ــاس مــكــنــاس، الـــدورة  ف
للمهرجان  الــخــامــســة 
الوطني لفنون الشارع، 
أيام 17 و18 و19 ماي 
2019 بفضاءات مدينة 

فاس.
ا�هرجان  ويتميز 
ــون  ــن ــف ــي ل ــ ــن ــ ــوط ــ ال
ــي دورتـــه  ــارع ف ــش ال
ببرمجة  الخامسة، 
�ختلف  وقوية  غنية 
أشكال عروض فنون 
ــارع مـــن مــدن  ــشـ الـ
مغربية  ومــنــاطــق 
مــتــعــددة، ويــعــرف 
ــة فـــرق  ــ ــارك ــشــ ــ م
ــن فــنــون  فــنــيــة مـ
الــســيــرك وفــنــون 
وعــروض  الحلقة 

مختلفة  مسرحية 
وتقديم  الطلق،  الهواء  في 
ــراب،  (الـ شبابية  أغــانــي 
ــك  ــري الـــهـــيـــب هــــــوب، ب
لفرق  وأغاني  ــس...)،  دانـ
إفريقية  وأغــانــي  تراثية، 

ا�غربي  االنتماء  تعكس 
وانفتاحه  السمراء  للقارة 
ــدان  ــل ــب ــى مــخــتــلــف ال عــل
وحضاراتها،  بثقافاتها 

كذلك  وتعكس 
ــاج  ــ حــســن الـــجـــوار وإدم
السيرورة  في  ا�هاجرين 
للبالد، باإلضافة  التنموية 

إلى أشكال فنية أخرى.
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من  خريبكة  مــديــنــة  تستضيف 
فعاليات   ،2019 دجنبر   21 إلى   18
ا�هرجان  من  عشر  الحادية  ــدورة  ال
والتي  الــوثــائــقــي،  للفيلم  ــي  ــدول ال
ستعرف فقرات متنوعة من تكريمات 
وورشات،  وندوات  رسمية  ومسابقة 
ومعارض  جديدة،  مؤلفات  وتوقيع 

فنية وأنشطة موازية. 
وبا�ناسبة، تخبر جمعية ا�هرجان 
بخريبكة،  الوثائقي  للفيلم  الدولي 
ا�خرج�  كــافــة  ا�ــنــظــمــة،  الــجــهــة 
أنها  وا�هتم�،  وا�هني�  وا�نتج� 
الراغبة  األفــالم  لتلقي  الباب  فتحت 

أو  الرسمية  للمسابقة  الترشيح  في 
 30 مسابقة أفالم الهواة، إلى حدود 

غشت 2019.
يشار إلى أن الدورة، ستكون مدعمة 
من قبل شركاء أساسي� معول عليهم، 
بعد   - مدة  منذ  التجربة  رافقوا هذه 
ــدورة-  ال مشروع  وقبول  موافقتهم 
للفوسفاط،  الشريف  ا�جمع  ومنهم 
وا�ركز السينمائي ا�غربي، وا�بادرة 
ومجلس  البشرية،  للتنمية  الوطنية 
والجماعة  خنيفرة،  مالل  بني  جهة 
ومدعم�  خريبكة،  �دينة  الحضرية 

ومتعاون� آخرين.

 zالــشــعــر }دار  تــنــظــم 
وزارة  وبإشراف  بتطوان، 
حفل  واالتــصــال،  الثقافة 
ــوان  ــ ــع دي ــي ــوق ــم وت ــدي ــق ت
}الـــبـــهـــمـــوتz لــلــشــاعــر 
ــو الــشــتــاء،  الــعــيــاشــي أبـ
 zوديوان }عودة إلى تطوان
ــد الــرحــمــن  ــب ــشــاعــر ع ــل ل
الفاتحي، وذلك يوم الجمعة 
موافـق  الـجـاري،  مـاي   17
لـ 11 رمضان األبرك، ابتداء 
من العاشرة والنصف ليال، 
العامة  ا�كتبة  قــاعــة  فــي 

وا�حفوظات بتطوان.

تظاهرة   zتــوقــيــعــات{
مع  بتنسيق  تقام  شعرية 
 ،zباب الحكمة{ منشورات 
ــى روح  إلـ ــي مــهــداة  وهـ
محسن  الــراحــل  الشاعر 
ــي ضمن  ــأت وت أخـــريـــف، 
 ،zرمضان }ليالي  برنامج 
 zالشعر }دار  تقيمه  الذي 
تأسيسها  منذ  بتطوان، 
في ربيع 2016، من خالل 
ــدارات  اإلصـ آخــر  توقيع 
مع  والنقدية،  الشعرية 
وعروض  شعرية  قــراءات 

فنية.

ــاب  تــنــظــم مــكــتــبــة }بـ
 16 إلـــى   14 مــن   ،zــا ــف أن
با�درسة  ا�قبل،  يونيو 
بالدار  الدولية  الفرنسية 
البيضاء، أول معرض لها 
بمشاركة  الطفل،  لكتاب 
عدة مؤلف� مختص� في 

هذا ا�جال.
ــح ا�ــنــظــمــون  ــ ــ وأوض
أن  با�ناسبة،  بــالغ  فــي 
ــدوا  أك مؤلف�  }ثمانية 
حـــضـــورهـــم إلـــــى حــد 
سينضم  بينما  الساعة، 
نهاية  بــحــلــول  ــرون  ــ آخ
الشهر في هذه التظاهرة، 
إعطاء  إلــى  تسعى  التي 
الـــرغـــبـــة في  ــال  ــ ــف ــ األط
ــوا  ــافـ ــراءةz، وأضـ ــ ــقـ ــ الـ
ا�دعوين  ا�ــؤلــفــ�  }أن 
ينشرون كتبا لألطفال من 
السيما  سنة،   13 إلى   3

جان فيليب أرو- فيجنود، 
ــرالخ،  ــ ــي وأوريـــــلـــــي جــ
نورماندون،  وريتشارد 
ــس بـــيـــنـــود،  ــ ــورن ــ ــل ــ وف
 .zــا ــوي ــب وجـــونـــكـــو شــي
إلى  ذاته،  ا�صدر  وأشار 
تخصيص  ســيــتــم  ــه  ــ أن
يونيو،   14 الجمعة  يوم 
التي  الشريكة  للمدارس 
ــ�  ــف ــؤل ســتــســتــقــبــل ا�
مع  للعمل  الــفــصــل  ــي  ف
التالميذ، في ح� أن يوم 
األحد،  وصبيحة  السبت 
أمام  مفتوح�  سيكونان 
الــعــمــوم، مــضــيــفــا أنــه 
واألطفال،  لآلباء  ستتاح 
ــة الكـــتـــشـــاف  ــرصــ ــ ــف ــ ال
جلسات  أثــنــاء  ا�ؤلف� 
التوقيع وأوراش إبداعية 
وعلمية  وفنية  ــة  ــي (أدب
ومتعلقة بالطبخ…إلخ).

 209 Ö«JôJ
 ádƒ≤æŸG ∞ëàdG øe
 çGÎdG áëF’ øª°V
2018 áæ°S »æWƒdG

رصيد  إلغــنــاء  منها  سعيا 
الـــتـــراث الــوطــنــي وتــمــتــيــع 
والقطع  التحف  من  عــدد  أكبر 
القانونية،  بالحماية  التراثية 
واالتصال  الثقافة  وزارة  قامت 
سنة  برسم  الثقافة،  قطاع   /

2018، بترتيب 209 من التحف 
ا�نقولة وا�خطوطات ا�حفوظة 
با�تاحف وا�كتبات والخزانات 
الوطنية وا�قتنيات التي توجد 
من  التحف  حائزي  ملكية  في 
ــار  ــداد اآلثـ ــ ــواص، فــي ع ــخـ الـ
الوطنية، وذلك من خالل إصدار 

9 مراسيم بهذا الخصوص.
ــى أن  ــ وتـــجـــدر اإلشــــــارة إل
إطار  في  يندرج  اإلجــراء،  هــذا 
والتنفيذي  العملي  ا�خطط 
لقطاع الثقافة الرامي إلى حفظ 
وكذا  التراثية،  والقطع  التحف 
ا�نقول  الوطني  التراث  تثم� 
تغيير  أي  من  حمايته  وضمان 
غير  تــصــديــر  أو  تــشــويــه  أو 
مرخص، أو اتجار غير مشروع، 
ذات  القانونية  للمواد  تطبيقا 
التحف  على  با�حافظة  الصلة 
من  التراثية  والقطع  الفنية 
جهة، وتنفيذا اللتزامات ا�ملكة 
مقتضيات  بتفعيل  الــخــاصــة 
لسنة  الــيــونــيــســكــو  اتــفــاقــيــة 
الواجب  التدابير  بشأن   1970
استيراد  ومنع  لحظر  اتخاذها 
ا�متلكات  وتصدير ونقل ملكية 
مشروعة،  غير  بطرق  الثقافية 

من جهة أخرى.

الثقافة



ــ� تــنــظــم  ــ ــوان ــ إحـــــــداث ق
وكيفية  انتشار  حالة  وتؤطر 
العصرية  ا�ــتــاجــر  اشــتــغــال 
ــرى وســـالســـل ا�ــتــاجــر  ــب ــك ال
بما  ــوســطــة،  ــت ا� الــعــصــريــة 
الغاية من إنشاء  مع  ينسجم 
ــةz مــعــيــار  ــس ــاف ــن مــجــلــس ا�
التوصيات  تــوصــيــة مــن بــ� 
ــر  ــ الـــتـــي تـــوصـــل بـــهـــا وزي
الصناعة والتجارة واالستثمار 
واالقتصاد الرقمي أثناء جولته 
التجارة والصناعة  حول غرف 
ا�ناظرات  بمناسبة  والخدمات 
احتضنتها  الــتــي  الجهوية، 
النسيج  مع  بشراكة  مقراتها 
للمناظرت�  تمهيدا  الجمعوي، 
الوطنيت� للتجارة والضرائب.
ا�رفوعة  التوصيات  تتقاطع 
نقط  عند  التجارة  وزارة  إلــى 
ــي مــشــتــركــة، وتــتــطــرق  ــالق ت
وكيفها  بكمها  مجملها  فــي 
إلى  صياغتها  في  ا�تنوع� 
التي  ا�عيقات  واحد من أهم 
تـــؤرق كــاهــل مــول الــحــانــوت، 
وتحول دون استمراره كمقاولة 
أعماق  في  بجذورها  ضاربة 
وباستقصاء  ا�غربي،  تراثنا 
واسعة  التجار  شريحة  آراء 
فلن  ا�غرب،  بربوع  االنتشار 
تعثر على نسبة ولو شحيحة، 
ا�تاجر  انتشار  وتبارك  تؤيد 
الــذي  بالشكل  ال  الــعــصــريــة، 
األحــيــاء  داخـــل  الــيــوم  بلغته 
أنجبت  أن  بــعــد  الــشــعــبــيــة، 
أعناق  حــول  التفت  ســالســل 
الــدروب  فــي  الحوانت  ّمــالــ� 
واألزقة، وال حتى بالشكل الذي 
عليه  تــكــون  أن  يفترض  ــان  ك
ــدن، ألنها،  ا�ـ مـــدارات  خـــارج 

الكبرى  العصرية  ا�تاجر  أي 
ألول  حلت  عندما  وا�توسطة، 
تنهج سياسة  لم  با�غرب،  مرة 
اإلدماج، ولم تحمل في طياتها 
لقاحا وقائيا أو عالجيا لقطاع 

التجارة بحاالته ا�ستعصية.
بصنفها  ــقـــرب  الـ ــارة  تـــجـ
كانت  التي  والعريق  ا�شهور 
بطابعها  االبــتــدائــي  كأقسام 
التقليدي، لم تكن مجرد محالت 
الكتساب الرزق وكفى، بل كانت 
بمثابة فضاءات لتلقي التكوين 
بأبجدياتها  وا�عرفة  ــي  األول
التاريخ  يشهد  التمهيدية، 
نجاح أمثلة عديدة من مريديها، 
ــات تــخــرجــت مــنــهــا،  ــ ــع ــ ودف
أشكال  نحو  طريقها  وشقت 
وبال  سواء  عديدة من األمجاد، 
حصر، في مجال ا�ال واألعمال 
أو في مجال السياسة أو بشكل 
ا�ــقــاومــة،  مــجــال  فــي  بطولي 
البقال  يقابل  لم  كله،  هذا  ومع 
ــا يــســتــحــقــه مــن عــرفــان،  ــم ب
الكارثة  تكمن مسببات  وهنا 
ــم يــهــضــمــهــا لــحــد  ــ الـــتـــي ل
بسلفه  نوت  لحا ا مول  ليوم  ا
ــدم فــي  ــ ــ ــد ص ــقـ وخـــلـــفـــه، فـ
الطوفان  هــذا  دهشة من أمر 
في  يحمله  ــو  وهـ ــارف،  ــجـ الـ
صوب  أمــوره  غفلة من أولياء 
مصب النسيان، ال لشيء سوى 
الكبرى  العصرية  للمتاجر  ألن 
وعمالء  وسطاء  وا�توسطة، 
يحمون  ــقـــرار،  الـ ــر  ــ دوائ ــي  ف
ــى حــســابــه،  ــل مــصــالــحــهــا ع
هــو الــذي رابــض فــي خنادق 
الـــحـــارات الــســكــنــيــة، وتــقــدم 
ــة،  ــي ــام ضــمــن الــصــفــوف األم
ــي،  ــذائ ــغ ــن ال دفــاعــا عــن األم
لتنعم األحياء والدروب بالسلم 
البون  عــام  قبل  االجــتــمــاعــي 

وبعده.

في  للخوض  ا�جال   يضيق 
وقع  ما  ألن  التفاصيل،  دقيق 
�ــول الــحــانــوت لــيــس بــاألمــر 
استيعابه  يمكن  وال  الــهــ�، 
بـــســـهـــولـــة، ولـــكـــن عــنــدمــا 
ــة  ــن زاوي ــور م األم إلــى  ننظر 
مــــخــــالــــفــــة، ســنــكــتــشــف 
ــلــدراســات  ــقــاتــل ل ــغــيــاب ال ال
وا�خططات  واالستراتيجيات 
بقطاع  للنهوض  الــضــروريــة 
بشكل  ــره،  ــوي ــط وت ــجــارة  ــت ال
نقطة  من  ر  ا ستمر ال ا يضمن 
ــيـــس اإلقــــالع  الـــبـــدايـــة، ولـ
على  بني  الــفــئــوي مــن مــطــار 
الــحــرفــة، تيمنا  أهــل  أنــقــاض 
استنسخت من دول  بتجارب 
متقدمة، لم تلجأ إلى القفز على 
في  تضع  كانت  عندما  ا�راحل 
التشاركية  تصاميمها  صلب 
األولية تنمية البشر قبل وضع 

الحجر.
عاقل  ال  أن  الــقــول،  خالصة 
سيتمسك بالبقاء حيث بدأ، بل 
جميع من يشتركون هذا الكون، 
تطوير  إلــى  مستمر  تــوق  فــي 
نمط عيشهم، ولو كانت الغرف 
ا�هنية بما نظمته من سفريات 
خـــــــارج ا�ـــــغـــــرب، تــعــكــس 
وترصد  طموحات منتسبيها، 
وكبيرة  صغيرة  كل  بأعينهم 
في  تفيد  أن  هناك، من شأنها 
هنا،  الــتــجــارة  قــطــاع  تأهيل 
ألوجــدت مــن مــول الــحــانــوت، 
ــام وجــهــوزيــتــه  ــخ بـــمـــواده ال
ــا يــمــكــن أن  ــ ــادة، م ــ ــت ــ ــع ــ ا�
يــصــيــر مــنــتــوجــا اقــتــصــاديــا 
ب�  ــمــزج  ي خــالــصــا،  محليا 
كتراث  وا�ــعــاصــرة،  األصــالــة 
ــي جــســم واحـــد،  ــة، ف ــاول ــق وم
بــجــهــاز مــنــاعــة مــواطــنــاتــي 
بعالمة  نوعه، مختوم  فريد من 

.zصنع في ا�غرب{

العامالت  النساء  مشهد 
مرميات  الزراعية  بالحقول 
وســط الــطــرقــات بــ� ميتة 
ــورة  ــسـ ــكـ ــة ومـ ــحــ ــ ــري وجــ
مشهدا  أصــبــح  ــراف،  ــ األطـ
مناطق  مختلف  في  مألوفا 
الـــوطـــن. ولـــعـــل ضــحــايــا 
الفالحية  العربات  حــوادث 
مــن الــعــامــالت، صــار أكثر 
ا�واشي،  من  ضحاياها  من 
تؤخذ  الــتــي  الحيطة  ألن 
أثناء نقل الغنم والبقر أكبر 
تؤخذ  الــتــي  الحيطة  ــن  م
الضيعات،  نساء  نقل  أثناء 
فا�اشية تساوي ماال ونساء 
شيئا  يساوين  ال  الضيعات 
متهورين،  سائق�  نظر  في 
بشكل  ا�شهد  تــكــرر  ولــقــد 
ــق خــــالل الــســنــوات  ــل ــق م
األخيرة، وبات من ا�فروض 
ــده وتــحــديــد  ــن ــوقـــوف ع الـ
ــات  ــي ــاب وا�ــســؤول ــبـ األسـ
ــحــلــول  ــي ال ــر فـ ــي ــك ــف ــت وال

ا�ناسبة.
الجميع،  يعلمها  األسباب 
هوامش  من  فقيرات  نساء 
العيش  لقمة  توفر  لم  مــدن 
ــم  ــن ولـــصـــغـــارهـــن، ول ــه ل
ــن ســبــيــل إال  ــه ــام ــعــد أم ي
الــتــهــافــت عــلــى الــعــمــل في 
ضيعات  وأربـــاب  الحقول، 
ال  عاملة  أليــدي  حاجة  فــي 
ظــروف  وتتحمل  تشتكي 
ووسائل  البئيسة،  العمل 
األصــل  فــي  مخصصة  نقل 
الزراعية  ا�حاصيل  لنقل 
ــي، وســائــقــون  ــ ــواشـ ــ وا�ـ

إال  يهمهم  ال  مــســتــهــتــرون 
من  عدد  أكبر  ونقل  السرعة 
الرخيصة  العاملة  اليد  هذه 
فرض  بإمكانها  ليس  التي 
األسباب،  تلك  كل  شــرط.  أي 
ــتــزهــق عــشــرات  تــتــظــافــر ل
األرواح سنويا، وتترك خلفها 

مآسي اجتماعية كثيرة.
من  ضحية  من  يلزم  فكم 
الفقيرات؟  العامالت  هؤالء 
وكم يلزم من األيتام واألسر 
ــن بسمة  م ا�ــشــتــتــة؟ وكـــم 
وجوه  في  تنطفئ  أن  يجب 
بدريهمات  أم  عــودة  تنتظر 
حنان  �سة  من  وكم  قليلة؟ 
أطفال  عن  تنقطع  أن  يجب 
ذلك  كل  من  يلزم  كم  صغار؟ 

لينتبه الجميع؟
يجب أخذ الحيطة والحذر 
الــســائــقــ�  ــبــل  ق مـــن  أوال 
هــذه  ــأرواح  ــ بـ ا�ستخف� 

ــســاء،  ــن ــن ال ــحــة مـ ــشــري ال
وثانيا، من قبل أرباب العمل 
الـــذيـــن يــســتــغــلــون حــاجــة 
أبشع  الــفــقــيــرات  الــنــســاء 
قبل  من  وثالثا،  استغالل، 
أن  األوان  آن  التي  الــدولــة 
تتدخل على األقل في ظروف 
والبيت،  الحقل  ب�  التنقل 
ــ� هــذه  ــأم فــتــعــمــل عــلــى ت
القوان�  وتسن  الــرحــالت، 
الـــتـــي تـــفـــرض شـــروطـــا 
العامالت،  لنقل  إنسانية 
على  العربات  توفر  أقلها 
وتحديد  مناسبة  كــراســي 
نوعية  الراكبات حسب  عدد 
كل ناقلة وطاقتها، والعربات 
هذه  فيها  تتوفر  ال  الــتــي 
ا�واصفات، يجب منعها من 
الرئيسية،  الطرق  استعمال 
وذلك أضعف ما يمكن فعله 

في هذا ا�جال.

تافياللت  درعــة  جهة  تحظ  لم 
ا�صادقة  بعد  حكومية  بالتفاتة 
يتضمن  مــرســوم  مــشــروع  على 
إحداث مؤسسات جامعية جديدة 
في ا�جلس الحكومي ا�نعقد في 
11 أبريل 2019، ولو بتخصيص 
ب�  من  واحدة  مؤسسة جامعية 
جــديــدة،  جامعية  مؤسسة   17
عدد  على  تتوفر  الجهة  أن  رغــم 
على  موزع�  الطلبة،  من  هائل 
أخرى  جهات  ومعاهد  جامعات 
إلتمام دراستهم، مما يمثل حيفا 
الجهة،  حق  في  إنصاف  ــدم  وع
تحتل  أنها  علمنا  إذا  وخاصة 
نسبة  بخصوص  متقدمة  مراتب 
الناجح�، متفوقة على جهات بها 
مراكش  كجهة  ومعاهد،  جامعة 
تانسيفت الحوز وجهة بني مالل 
ــزداد  ت النسبة  وهــذه  خنيفرة، 
سنة بعد أخرى، مما يدفع هؤالء 
لجامعات  اللجوء  ــى  إل الطلبة 
ما  مــع  أخــر،  مــدن  فــي  ومعاهد، 
يتطلبه ذلك من مصاريف إضافية 
تثقل  والكراء،  التنقل  بخصوص 
تعاني  أغلبها  التي  األسر  كاهل 

الفقر وضيق الحال.
التي  ــى  ــ األول ا�ـــرة  ولــيــســت 
من  الجهة  طلبة  منها  يعاني 
هو  بل  اإلنصاف،  وعــدم  الحيف 
في  مــتــكــررة  حلقاته  مسلسل 
الحكومية،  الــبــرامــج  مختلف 
ا�غرب  �قولة  واضــح  وتكريس 
غير  هو  بالتأكيد  النافع،  الغير 
التي  فقط  لساكنته  ولكن  نافع، 
تعاني اإلقصاء والتهميش وعدم 
تنمية جهوية  أي  من  استفادتها 
تزخر  ما  رغــم  ترابية،  وحكامة 

متمثلة  ثـــروات،  مــن  الجهة  بــه 
السياحة،  وعائدات  ا�ناجم  في 
إلنتاج  مركز  أكبر  على  وتوفرها 
الطاقة الشمسية وأكبر استوديو 

طبيعي إلنتاج األفالم.
والنخبة  ا�دنية  القوى  ظلت 
ترقب،  فــي  بالجهة  السياسية 
الحكومة  أن تصادق  أمال  وكلها 
شتات  لجمع  جامعة  إنشاء  على 
بمؤسسات   z�الالجئ{ الطلبة 
مضطرين  بــعــيــدة،  جــامــعــيــة 
هذا  أن  إال  دراستهم،  الستكمال 
بهذا  ــرى  أخـ مـــرة  تبخر  ــل  األمـ
خيارات  فأي  ا�ستفز،  اإلقصاء 
جهوية  أي  وعــن  استراتيجية، 
هي  وأيـــن  تــتــحــدثــون؟  موسعة 
وا�جالية  االجتماعية  العدالة 
تطنب  الحكومة  فتئت  ما  التي 

بها أذاننا؟
عاديا  لي  يبدو  اإلقــصــاء  هــذا 
بالعة  السياسية  النخبة  مادامت 
لسانها، والقوى ا�دنية مستكينة 
متطلباتها  عن  تعبر  ال  وصامتة، 
والضرورية،  ا�لحة  وحاجياتها 
بل اختارت دور ا�تفرج، وتنتظر 
عليها  تــجــود  أن  حــكــومــة  ــن  م
ب�  مــن  لــوزيــر  سبق  بجامعة، 
يريد  بأن من  أن صرح  أعضائها 
أن يدرس أبناءه، عليه أن يضرب 
يده إلى جيبه، حكومة ال تحضر 
في  ســوى  أجندتها  فــي  الجهة 
فترة االنتخابات لحصد أصوات 

الساكنة ا�عدمة.
السماء  وانــتــظــروا  فاقعدوا   
تجمع  بجامعة  عليكم  تجود  أن 
الجئ�  واتركوهم  أبنائكم  شتات 
إلى إشعار ومشروع مرسوم آخر.
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طيلة  ظل  اإلنسان  أن  ا�علوم  من 
بمعنى  مستقبليا،  كائنا  تاريخه، 
التعرف  يحاول  ــزال  ي وال  كــان  أنــه 
يعيشه،  الذي سوف  الغد  على شكل 
وإمكاناته،  قدراته  حدود  في  وذلك 
أحد  هو  إذن،  با�ستقبل  فاالهتمام 
نطاق  واتــســاع  ــتــقــدم،  ال معايير 
كيفية  يسهل  ا�ستقبل  إلى  النظرة 
اســتــشــرافــه ومــواجــهــتــه عــلــى كل 
واجتماعيا  اقتصاديا  األصــعــدة، 

وتربويا أيضا.
جديد  من  ليسلط  الضوء  عاد  فقد 
على إشكالية لغة التدريس با�ناهج 
يسعى  الــذي  ا�درسية،  وا�ــقــررات 
إلى  السائد،  الرأي  حسب  تجديدها 
ركب  ومــســايــرة  التعلمات  تجويد 
وتقنيات  الــبــيــداغــوجــيــات  تــطــور 

التدريس الحديثة.
لهذه  ــرز  األبـ الــحــدث  أن  ويــبــدو 
إدراج  بــدايــتــهــا، هــو  فــي  الــســنــة، 
بعض  ــي  ف الــعــامــيــة  ا�صطلحات 
بلبلة  خلق  الـــذي  ــو  وه ا�ــقــررات، 
استهجان  مجملها،  ــي  ف يــتــضــح 
تعدى  إذ  برمتها،  للمسألة  ورفــض 
اتهام  إلى  األحيان،  بعض  في  ذلك 
على  بالعمل  األمــر  على  القائم� 
مسارات  وكــل  جهود  كــل  تقويض 
اإلصالح ا�عروفة والتي عول عليها 

الكثير إلنقاذ ما يمكن إنقاذه.
لنتساءل بجدية: هل هو خطأ غير 
مقصود، أم أن األمر يتعلق بإحداث 
تكوين  في  رغبة  للتعلم  جديدة  بنية 
مواطن صالح بمعايير مختلفة قد ال 
يدركها كل من هب ودب، أم أن األمر 
العميقة  للتحوالت  كنتيجة  مقصود 
التي شهدها ا�جتمع ا�غربي مؤخرا 

والتنشئة  التأطير  مستوى  على 
االجتماعية ومعايير السلوك ا�دني، 
قد  بيداغوجية  مبررات  لألمر  أن  أم 
والخاصة؟  العامة  فهم  تــجــاوزت 
وبتأمل بسيط، يبدو أن عزم الدولة، 
وترسيخا  المــتــدادهــا،  وضــمــانــا 
الذي   - الجيدة   - الحكامة  ألسلوب 
أنها  يبدو  جذورها،  غلغلة  يضمن 
مــاضــيــة نــحــو الــرهــان عــلــى خلق 
الضباع  مــن  ليس  جــديــدة،  أجــيــال 
ألدوات  فاقدة  أجيال  وإنما  وحسب، 
وعلى  والنقد،  والتقصي  الــســؤال 
ال  التي  األداة  تلك  اللغة،  رأســهــا 
مرتبط  تعلم  لــكــل  عنها  محيص 
الوسيلة  إنها  واالبتكار،  بالحضارة 
ا�تعلم�  التي تبرز جهود  الوحيدة 

وإخالصهم في قراءة ما في الكون.
من  يعنيهم  ال  ا�تعلم�  معظم  إن 
كتبه،  أو  األستاذ  أماله  ما  إال  األمر 
ال  ذلــك،  وغير  فيه،  سيمتحن  مــادام 
يتحسسون  أنهم  وحسبه  يعنيهم 
للحصول  بهم  ينتهي  الذي  الطريق 

على الشهادة أو الدرجة العلمية، أما 
ليأخذوا  الحياة  إلى  يخرجون  أنهم 
فذلك  عملوا،  بما  يزودوها  أو  منها 
شيء ال يفعله إال القليلون، فما بالك 
إذا انتزعنا منهم اللغة كأداة ملهمة 
الحضارية  للهوية  امــتــدادا  تعتبر 

والفكرية لألمة.
النقل  عــلــى  اقــتــصــرنــا  ــو  ل إنــنــا 
الترجمة،  عبر  اآلخــريــن  علوم  مــن 
حقيقية  مسافة  ساعتها  فسنضمن 
غير  مثاقفة  أي  عن  بعيدين  تجعلنا 
نتبنى  أننا  هنا،  والحال  متعادلة، 
لغة  عبر  وا�ــنــاولــة  للتفكير  نمطا 
اآلخر، التي ال تستجيب للمرجعيات 
بهويتنا  الخاصة  والثقافية  الفكرية 

اإلسالمية والعربية.
لغة  تغيير  عملية  أن  إذن،  يبدو 
مجردة  عملية  ليست  ــتــدريــس،  ال
ما  بقدر  أخــرى،  عوامل  عن  معزولة 
أنها تمثل عمال دؤوبا للمساهمة في 
الفكر  منعزل  األفق  خلق جيل ضيق 

ومستلب الهوية.
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مـــوالي  ــان  ــط ــل ــس ال درس 
ــراء  األمـ مــدرســة  فــي  الحسن 
ب�  ا�تموقعة  بالشماعية، 
حي الدرابلة وحي الحبابضة، 
ــده ســيــدي  ــي أســســهــا جـ ــت ال
فيها  فقرأ  هللا،  عبد  بن  محمد 
التي  العلوم  ومختلف  القرآن 
ــان  ــدة آنــــذاك، وك كــانــت ســائ
مخصصا  ــاء  ــ ــع ــ األرب مــســاء 
لتعليم الرماية، ويوم الخميس 
الخيل  ركـــوب  على  للتدريب 
التي  أحــمــر،  أشــيــاخ  يــد  على 
بمثابة  منطقتهم  تعتبر  كانت 
عبيد  يأتيها  حربية،  مدرسة 
السلطان وغيرهم ليتعلموا دقة 
الرماية وفنون الفروسية، على 
يــد فــرســان حــوز عــبــدة، وكــان 
يشرف على تعليم األمير موالي 
أجالء  أساتذة  ورفاقه،  الحسن 
وخارجها،  ا�نطقة  داخــل  من 
ا�ؤرخ  الشاعر  العالمة  ومنهم 
أحمد بن محمد بن حمدون بن 
الحاج السلمي ا�رداسي، الذي 
عينه السلطان سيدي محمد بن 
عبد الرحمان بن هشام أستاذا 
نصبه  الذي  البنه،  بالشماعية 
والده خليفة له في مراكش بعد 

لكنه  الدراسي،  مشواره  نهاية 
بأستاذه،  عالقته  على  حافظ 
للمقال  ا�ــرفــوقــة  والـــصـــورة 
لــرســالــة جــوابــيــة مــن األمــيــر 
ذلك،  على  دليل  خير  لشيخه، 

لـله  ((الــحــمــد  نصها:  وهـــذا 
سيدنا  على  هللا  وصلى  وحده 

وموالنا محمد وءاله.
شيخنا األعز األرضى األجل 
السيد  األفضل  العالمة  الفقيه 

الحاج،  ابــن  محمد  بــن  أحمد 
عن  هللا  ورحــمــة  عليك  ســـالم 
وبعد،  هللا  نصره  سيدنا  خير 
بمزيد  منبئا  كــتــابــك  ــى  ــ واف
إيانا  وإتحافك  إلينا  اشتياقك 
ــة فــي ضريح  ــي بــصــالــح األدع
موالنا إدريس نفع هللا به وفي 
مجالس الخير ومشيرا بتعي� 
من توجه لنا معه النسخة من 
التي  ا�كودي  على  حاشيتك، 
أحسنت  فقد  بها  وعدتنا  كنت 
لنا  أسهمته  فيما  ــت  وأصــب
األولياء  بأضرحة  الدعاء  من 
العارف  شيخنا  بهم  هللا  نفع 
إدريس  وموالنا  سيدنا  األكبر 
هو  ذلــك  خيرا  يجازيك  فالـله 
ــك ومـــا الــحــاشــيــة إن  الــظــن ب
عبد  للحاج  فادفعها  تيسرت 
هللا بن أحمد يوجهها لنا على 
في  والسالم  ا�حبة  وعلى  يده 
عام  الثانية  جــمــادى  مــن   25

.((1288
بخاتم  مختومة  الــرســالــة 
نباتية  بزخرفة  محاط  مثمن 
نــقــش عــلــيــه بخط  ــة  ــروغ ــف م
ابن  }الحسن  مجوهر:  مغربي 

.zأمير ا�ومن� وفقه هللا
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االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  انتشر 
وهو  جيمس  ميتر  الفرنسي  للفنان  فيديو 

.z�يرتل القرآن، وبالضبط }سورة ياس
وأثار هذا الفيديو إعجاب رواد هذه 
طريقة  من  اندهشوا  الذين  ا�واقع، 
تالوة ميتر جيمس للقرآن، وأيضا 

�خارج حروفه السليمة.
وبــالــرغــم مــن تــرعــرع ميتر 
أنه  إال  فــرنــســا،  فــي  جيمس 
اإلسالمية،  بديانته  متشبث 
وهـــو حــالــيــا يــعــيــش ب� 

فرنسا وا�غرب.
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ــة  ــلـ ــفـ ــطـ ــت الـ ــضـ رفـ
أمجون،  مريم  ا�غربية، 
تحدي  بجائزة  الفائزة 
القراءة العربي، اإلجابة 
عن سؤال ا�مثلة بشرى 
أهريش، ا�تعلق بإدراج 
ــدارجــة فــي ا�ــقــررات  ال

الدراسية.
مجموعة  وتـــداولـــت 
صفحات خاصة بأخبار 
الــفــنــانــ� وا�ــشــاهــيــر 
فيديو  مقطع  ا�غاربة، 
ســؤال  للـحظة  يـوثق 
من  فقرة  ضمن  أهريش 
الذي   zبيناتنا{ برنامج 

 ،z1 يـبـث عـلى قناة }ميدي
طرح  في  باشرت  حيث 
ــجــون  ــى أم ــل ــؤال ع ــ سـ
ــة: }كــيــف كــانــت  ــل ــائ ق
إدراج  في  نظرك  وجهة 

ــدارجــة فــي ا�ــقــررات  ال
.zالدراسية؟

وفــــاجــــأت أمـــجـــون 
ــل طــاقــم الــبــرنــامــج  كـ
بــجــوابــهــا، حــيــث ردت 

قائلة: }أعتذر، ألن سني 
باإلجابة  لــي  يسمح  ال 
األمر   ،zالسؤال هذا  عن 
الـــذي أدهـــش أهــريــش 

ومقدمي البرنامج.
كبير من  وتفاعل عدد 
التواصل  مواقع  رواد 
إجابة  مــع  االجتماعي 
التي  أمــجــون  الطفلة 
أشـــعـــلـــت صــفــحــات 
حيث   ،zــرام ــغ ــت ــس }اإلن
أبدى عدد كبير إعجابهم 
بــذكــاء جــوابــهــا، الــذي 
إحراجا  البعض  اعتبره 

لبشرى أهريش.

الوطني  لليوم  تخليدا 
ا�ديرية  برمجت  للمسرح، 
لجهة  للثقافة  الــجــهــويــة 
الحمراء،  الساقية  العيون 

ــة  عــــروضــــا مــســرحــي
ــار  ــبـ ــكـ لـــلـــصـــغـــار والـ
الجهة،  أقــالــيــم  بــمــدن 
بمشاركة عدد من الفرق 

ا�سرحية. 
ويــشــمــل االحــتــفــاء 
بـــالـــيـــوم الـــوطـــنـــي 
ــرض  ــرح، عـ ــسـ ــمـ ــلـ لـ

 zمسرحية }الصفكة

 ،zلــفــرقــة }مــــادس
}ال  ــة  ــ ــي ــ ــرح ــســ ــ وم
لــلــتــمــيــيــزz لــفــرقــة 
ــز  ــرك ــا� }اقــــــــرأz ب
لطرفاية،  الثقافي 
تحتضن  حــ�  فــي 
ــة  ــافـ ــقـ ــثـ الـ دار 

ــدور، الـــعـــرض  ــ ــوجـ ــ ــبـ ــ بـ
لفرقة   zغــلــي{ ا�ــســرحــي 
}شمسz، فيما تعرض فرقة 
العروض  بقاعة   zفوانيس{
لألطفال  مسرحية  با�رسى 
 ،zــوان }عــيــد مــيــالد ــن ــع ب
وتقدم فرقة }نجوم الفكاهة 
}هاكا  مسرحية   zللمسرح
 zطروبادور{ وفرقة   ،zماما
بقاعة   zبروفيل{ مسرحية 
أم  الثقافة  بــدار  الــعــروض 

السعد بالعيون.
يذكر أن ا�ديرية الجهوية 
لــلــثــقــافــة لــجــهــة الــعــيــون 
برمجت  الحمراء،  الساقية 
ــا  ــ ــ ــروض ــ ــ ع

احتفاء  ــدوات  ون مسرحية 
والعا�ي  الوطني  باليوم� 
إطار  في  وتعكف  للمسرح، 
التنشيطي  البرنامج  هــذا 
الثقافي والفني، على وضع 
برنامج للعروض ا�سرحية 
على امتداد السنة الجارية، 
تكوينية  ورشــات  وتنظيم 
كتب  وتــقــديــم  ونــــــدوات 
ــي مــجــال  وإصــــــــدارات فـ

  èeÉfÈd á°ùeÉÿG IQhódG
«prépare ton exam»

 ،zCOSUMAR{ أطلقت 
ــع األخــصــائــيــة  بــشــراكــة م
النفسية ناهد رشاد، الدورة 
ــن بــرنــامــج  ــســة مـ ــام ــخ ال

."Prépare ton exam"
البرنامج  وحقق 
مدى  على  الرقمي، 
دوراتـــــــــه األربـــــع 
األولــــــــــى، ومـــنـــذ 
انطالقه سنة 2014، 
ــرا  ــي ــب نـــجـــاحـــا ك
 8000 بــمــشــاركــة 
الندوات  في  طالب 
تنظيمها  تــم  الــتــي 
فـــي خــمــســة مــدن 
ــن ا�ــمــلــكــة خــالل  م

وتعدى  األولـــى،  ــدورتــ�  ال
ــدد مــعــجــبــي الــصــفــحــة  ــ ع
عدة  من  شخص   180000
كندا  فرنسا،  كا�غرب،  دول 

والجزائر.
وفـــــي صـــــدد الــتــطــور 
الــتــكــنــولــوجــي والــرقــمــي 
ــدد  ــ ــعـ ــ واخــــــــتــــــــالف وتـ

من  أصــبــح  التخصصات، 
برنامج  تفعيل  الــضــروري 
وا�عنوي  النفسي  للدعم 
للطالب، لتمكينهم من التقدم 

والنجاح في دراستهم.

يـــــــهـــــــدف كـــــــــل مـــن 
 zو}الكوتش  zCOSUMAR{
إلــى تحقيق  نــاهــد رشـــاد، 
من  والــنــجــاح  التقدم  ــذا  ه
خالل هذا البرنامج، بتقديم 
التحكم في  وترسيخ أدوات 
النفس  في  والثقة  الضغط 

لدى الطالب.

AÉ«à°SG Òãj zÜƒÑdG áª‚{ ÜÉ≤f
»Hô©dG Qƒ¡ª÷G 

أثارت نجمة البوب العا�ية 
الجمهور  استياء  مــادونــا، 
العربي بعد  ظهورها بنقاب 
أسود يغطي وجهها في مطار 

جون كينيدي بنيويورك.
ا�ثيرة،  ا�غنية  وكــانــت 
ترتدي لباسا يغطي جسمها 
ــا حتى  ــهـ ــن رأسـ كـــامـــال مـ
قدميها مع بعض التطريزات 
األبيض،  باللون  الشرقية 

شمسية،  نظارة  إلى  إضافة 
التفتيش  نقطة  عند  لتخلعه 
ــر الـــذي لم  الــجــمــركــي، األمـ
العربي،  الجمهور  يتقبله 
تتالعب  أنــهــا  مــعــتــبــريــن 
ــرأة الــعــربــيــة  ــ ــ ــاس ا� ــب ــل ب
يستحق،  ال  بغرض  ا�سلمة 
إعالمية  تقارير  رجحت  كما 
كانت  مادونا  أن  بريطانية، 
أعــ�  مــن  نفسها  تــحــجــب 

النقاب  بارتدائها  ا�سافرين 
كي ال يتعرف عليها أحد في 

ا�طار ا�ذكور.
ــع  مــواق رواد  وتــفــاعــل 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي مع 
سلبي،  بشكل  مادونا  صور 
متمن� منها أن تحترم باقي 
ولباس  والتقاليد،  الثقافات 
يعكس  الـــــذي  ــمــ�  ا�ــســل
الحشمة واالحترام والوقار.

 ∞°üJ ó«©°S Ëôe á«Hô¨ŸG á«eÓYE’G
≈°VôŸÉH É¡jó≤àæe

ــوم اإلعــــالمــــي  ــ ــج ــ ــه ــ ــد ال ــ ــع ــ ب
ــوكــيz الــكــبــيــر الـــذي  ــســب ــي ــف و}ال
األخــيــرة،  اآلونـــة  فــي  لــه  تعرضت 
مريم  ا�غربية  اإلعــالمــيــة  خــرجــت 
أثناء  صمتها  عن  سعيد، 
أحد  في  استضافتها 
ووصفت  الــبــرامــج، 
با�رضى  منتقديها 
يسكنون  ــذيـــن  الـ
التواصل  بمواقع 
ــي،  ــاعـ ــمـ ــتـ االجـ
حــيــث قــالــت: 
}أتــعــامــل مع 
ت  تعليقا
الـــنـــاس 

الناس  حتى  أحذفها  ال  بالتجاهل، 
ــاس  الــثــانــيــة تــشــوف أن هــنــاك أن
ــراض في  ــ ــ ســلــبــيــ� وعــنــدهــا أم
يكون  ويــومــي  مــيــديــا،  السوشيل 
أن  أمــل  يعطوني  هــؤالء  ألن  أفضل 

.z..هناك أشخاص منيحة
}أنا  قائلة:  سعيد  مريم  وأضافت 
أرد  وال  السلبية  التعليقات  أقــرأ 
هذه  أن  تعرف  الناس  حتى  عليها، 
.zهي الحياة ما في كمال.. الكمال هللا
مريم  مغادرة  أن  بالذكر،  الجدير 
بي.  }إم.  قــنــوات  �جموعة  سعيد 
على  واســعــة  ــارت ضجة  أثـ  ،zســـي
مواقع التواصل االجتماعي، خاصة 
من  له  تعرضت  الــذي  الهجوم  بعد 
بنبشير،  سيمو  ــي  ــالم اإلع طـــرف 

.zوالناشط الشهير }حمزة مون بب

zøØdÉH ÒZ{ á«fÉ°†eQ áLôa
يوم  الستار  سيرفع 
 18 لـ  ا�وافق  مــاي   24
من شهر رمضان ا�بارك، 
بمدينة فاس، عن الدورة 
أيام  مشروع  من  األولى 
}فرجة رمضانيةz، تحت 
شعار }غير بالفنz، حيث 
يأتي هذا ا�شروع بهدف 
ترسيخ  وهـــو  ــد،  ــ واحـ
ــدى  ــة الـــفـــرجـــة ل ــاف ــق ث
مع  والشباب  الساكنة 
موروثنا  على  الحفاظ 
إذ  والشعبي،  الثقافي 
ــام  ــه األيـ ســتــعــرف هــات
الرمضانية،  الفرجوية 
متنوعة،  ــرات  ــق ف عـــدة 
ــا ســيــعــرض  ــ ــا م ــه ــن م
كا�سرح  الــشــارع  ــي  ف
ــتــعــبــيــر الــجــســدي  وال
والعروض  وا�وسيقى 

ما  ومنها  الحكواتية، 
القاعة  داخــل  سيعرض 
السينمائية  كــاألفــالم 
الــقــصــيــرة الــتــربــويــة، 
الــبــرنــامــج  وسيختتم 
أنغام  على  تراثية  بليلة 
ية  و لعيسا ا سيقى  �و ا
الــفــيــاللــيــة، وســيــكــون 
األول  هو  ا�شروع  هذا 

بمنطقة جنان الورد. 
ــام  لـــإلشـــارة، فـــإن أي
تحت   zرمضانية }فرجة 
 ،zــر بــالــفــن ــي ــار }غ شــع
منظم من قبل جمعية دار 
أجيال،  وجمعية  الفن 
االئتالف  مــع  وبتعاون 
ــي لـــلـــمـــبـــادرات  ــ ــدن ــ ا�
ــدة  ــة ومــــع ع ــنـ ــواطـ ا�ـ
بتراب  مدنية  جمعيات 

مقاطعة جنان الورد.
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مهندس  شــاب  يسألني  أن  يوما  الصدف  تشاء 
لدى  الفالحية  الطلبات  إحــدى  على  اطلع  بعدما 
الفالحية  وا�واد  السماد  بيع  في  ا�شهورة  شركته 
فيما إذا كنت ولد العرصة كناية على سكانها، وبعد 
أن عرفني بنفسه، تأكدت بأنه ابن دار لحمر وبأنه 
حفيده، فسألته عن أعمامه وعماته وعن أبناء صهره 
سوف  بأنه  سعيدا  كان  وكم  ا�رسيديس،  صاحب 
يخبر عائلته بأنه تواصل مع أحد جيرانهم القدامى 
وهي وقائع جد جميلة، كما وقع لي مع عدة زمالء 
العمومية  اإلدارات  ومختلف  وا�حاماة  القضاء  في 
عندما تعرفت على مجموعة منهم عن طريق أسماء 
وأجمل  أبلغ  وما  ا�تنبي  عنها  يقول  ا�نازل التي 

أبياته:
لك يا منازل يف القلوب منازل أقفرت أْنت وهن منك أواهل

يعلمن ذاك وما علمت وإمنا أوالكما يبكى عليه العاقل
وأنا الذي اجتلب املنية طرفه فمن املطالب والقتيل القاتل
تخلو الديار من الظباء وعنده من كل تابعة خيال خاذل
دون التعانق ناحلني كشكلتي نصب أدقهما وضم الشاكل

انعم ولذ فلألمور أواخر أبدا إذا كانت لهن أوائل
ما دْمت من أرب احلسان فإمنا روق الشباب عليك ظل زائل

للهو آونة متر كأنها قبل يزودها حبيب راحل
جمح الزمان فال لذيذ خالص مما يشوب وال سرور كامل
محجوبة بسرادق من هيبة تثني األزمة واملطي ذوامل

للشمس فيه وللسحاب وللبحار ولألسود وللرياِح شمائل
وعرفت كذلك ا�دينة القديمة بآثارها الجميلة 
طبعا،  أوائــل  لها  كانت  إذا  أواخــر  لها  والتي 
فقد كانت مهد انطالق التجارة وا�حالت التجارية، 
هللا  رحمة  بلمليح  عالل  حبيبي  منزل  منها  أتذكر 
عليه، الولي الصالح كما كانت تسميه العائلة، رجل 
ازداد في نهاية القرن التاسع عشر وعاصر انطالق 
ا�دينة وبناءها وعاش، مع سكانها األول� ذكريات 
رواها لي عندما عينت وكيال للملك بالجديدة، وكنت 
البيضاء  الــدار  من  العمل  إلى  مرافقتي  منه  أطلب 
وبركاته  لخالقه  ا�تواصل  وذكــره  نورانيته  وكــأن 
زهاء  تأخذ  كانت  التي  الشاطئية  الطريق  تختصر 
كذلك  كنت  والتي  وإيابا  ذهابا  الوقت  من  ساعت� 
عندما  الشرقاوي،  الطيب  موالي  الوزير  مع  آخذها 
ع� وكيال عاما للملك بالجديدة، وكان سائقه الحاج 
صالح وطباخته فاطمة يقطعان معنا نفس الطريق 
األســرة،  فــراق  من  جميعا  نشتكي  كنا  وقد  يوميا، 
بعد  البيضاء  الــدار  في  ا�بيت  على  نحرص  وكنا 
القيام بالعمل في الجديدة، وكان حبيبي عالل يتأمل 
الطريق والضيعات الفالحية ويدلني على أصحابها، 
ويحكي سبب غناهم بفعل دخول أراضيهم الفالحية 
إلى ا�ربع السكني وكيف نشأت هذه ا�دينة الكبيرة 
مع  يلتقي  وكأنه  بنيانها  وتعال  وجيز  ظــرف  في 
يوما  العلمي،  ا�شيشي  األستاذ  والوزير  الفقيه 
بمناسبة  وآنفا  الزرقطوني  معه شوارع  أقطع  وأنا 
هذا  إن  فضيلته:  ويقول  القانونية  اللقاءات  إحدى 
أصبح  البيضاء  تشهده  الــذي  العمراني  التطور 
الذكية  بابتسامته  ويختم  عليها،  ا�تردد  يخيف 
ونظرته العميقة: أال يحق لكم ممثلي النيابة العامة 
أن تسألوا عن مصادر هذه األموال..؟ وكنت أرد عليه   
ملفات  عنها  أجابت  تساؤالت  في الحقيقة  أنها 

كبيرة شهدتها ا�حاكم يوما ما.
وقد كان حبيبي عالل يقول لي دائما، ومنذ طفولتي، 
األستاذ  السلطة  رجــل  ابنه  ومنها  العائلة  ولكل 
بلمليح، بأن أجمل بيت هو الذي في جنة الفردوس، 
ويتلو آيات هللا سبحانه وتعالى، التي كان يرددها 
لدرجة أن حفظناها وأصبحنا نتسابق في تالوتها: 
((وضرب هللا مثال للذين آمنوا امرَأت فرعون إذ قالت 
رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون 
وعمله ونجني من القوِم الظا�� ومريم ابنت عمران 
التي َأحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت 

بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانت�)).
يصلي صالة  وهو  التقي  الرجل  استشهد  وفعال 
إلحدى  يبارك  كان  عندما   ،1987 سنة  في  العصر 
قريباتنا ازدياد مولودة بمصحة }فال دانفاz، وعند 
آذان العصر وبصحبته ابنتي إيمان وموالي رشيد 
يديه  يقبضان  صغيران  طفالن  وهما  خالتي،  ابن 
الكريمت� ويصاحبانه إلى العشب األخضر ا�قابل 
للمصحة، وبمجرد االنتهاء من صالة عصر األخيرة 
متهور  سائق  مر  بيده،  سبحته  والزالــت  عمره  في 
بعد  قتيال  ليرديه  أنفا،  شارع  في  جنونية  بسرعة 
الرجل  ا�ستشفى  في  األطباء  يصدق  ولم  ساعات، 
بعد  غيبوبة  شبه  في  وهو  وبدنه  بإيمانه  القوي 
بستر  ينصحهم  أن  استطاع  كيف  العملية،  إجــراء 
ينطق  أن  علميا  ا�ستحيل  من  لي  وقالوا  جسده، 
إنسان في غيبوبة مكسر العظام والرأس بمثل تلك 

النصيحة وهو على دقائق معدودة من لقاء ربه.
يتبع

ڭزينة  ــدة،  ــصــاع ال ا�غنية  طــرحــت 
تطبيق  عبر  الفني  جديدها  عويطة، 
عنوان  له  اخــتــارت  ــذي  وال  zأنغامي{
ب�  من  أغنية  وهي   ،zUnorthodox{
التي  اإلنجليزية،  باللغة  أغــانــي   9

يتضمنها ألبومها ا�قبل.
قد  ڭزينة  كانت  آخــر،  سياق  وفي 
فعاليات  ضمن  مــؤخــرا  شــاركــت 
 zالـــــدولــي بيتش  }بــالــم  مــهــرجــان 
ــلــوريــدا، حــيــث قدمت  فـــ بـــــواليـــــة 
ضمنها  ــي  ــانـ األغـ مـــن  مــجــمــوعــة 
 ،zStill Young{و  ،zUnorthodox{
إضـــافـــة إلـــى أغــنــيــتــهــا الــشــهــيــرة 
الجالية  تفاعل  وســط   zمـــوروكـــو{

ا�غربية التي حضرت الحفل.
هي  عويطة،  ڭزينة  أن  إلى  يشار 
ابنة أسطورة ألعاب القوى ا�غربية، 
دراستها  وتتابع  عويطة،  سعيد 
في  األمريكية  الجامعات  بإحدى 
قسم القانون التجاري، إذ حصلت 
صعيد  على  مــعــدل  أفــضــل  على 

والية تكساس.

 ó©à°ùj OôéŸ ó©°S
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ا�غربي  الفنان  يستعد 
سعد �جرد، إلصدار عمل 
فرنسا  مــن  جــديــد  فــنــي 
تفاصيله  عن  يكشف  لم 

الكاملة بعد.
وحسب ما نشره �جرد 
 ،zإنستغرام{ عبر تطبيق 

ــع فــيــديــو  ــط ــق م
ــص فــيــه  ــخ ــل ي
عــمــلــه الــفــنــي 
الـــــــــقـــــــــادم، 
الـــــذي ســيــرى 

القليلة  األيــام  النور في 
ا�قبلة، حيث سيعلن عن 
حساباته  عــبــر  مــوعــده 
التواصل  منصات  فــي 
ــمــاعــي كــمــا عــود  االجــت

جمهوره على ذلك.
يذكر أن النيابة العامة 
أسقطت  ــد  ق الفرنسية 
عن  االغــتــصــاب  تهمة 
سعد  ا�غربي  الفنان 
قضية  فـــي  �ـــجـــرد، 
لورا  الفرنسية  الفتاة 
الزال  أنــه  فيما  بــريــول، 
العنف  بتهمة  متابعا 
يتم  ولــم  الجنسي، 
ــه هــذه  الــســمــاح ل
الــســنــة بــالــدخــول 
إلى ا�غرب وقضاء 
ــضــان مع  شــهــر رم
أهله، مما دفع والده 
عبده  البشير  الفنان 
إلـــى ركـــوب الــطــائــرة 
فرنسا  إلـــى  ــر  ــســف وال
ليكون إلى جانب ابنه في 

هذا الشهر ا�بارك.

}البزار  تحتضن مدينة الدار البيضاء، الدورة الثانية من معرض 
إكسبوz، في الفترة ا�متدة من 15 ماي الجاري إلى غاية 19 منه، 

حيث يعرف ا�عرض هذه السنة، مشاركة أزيد من ثالث� 
لتعرض  جاءت  ومؤسسات  شركات  يمثلون  عارضا 

من  وا�تنوعة  ا�ختلفة  وبضائعها  منتجاتها 
كما تشهد  تقليدي وغيرها،  ولباس  مجوهرات 
الفنان�  من  مجموعة  تكريم  ا�عرض،  فعاليات 

ا�غاربة إلى جانب شخصيات عامة.
يشارك في هذا الحدث، ضيوف شرف، بينهم الفنانة 

دنيا باطمة، والفنانة بسمة بوسيل، إلى جانب ا�صممة العا�ية ليلى 
عزيز. 

هذا، ويسعى ا�عرض من خالل هذه الدورة، إلى استقطاب شرائح 
مختلفة من الزبائن إلرضاء مختلف األذواق، خاصة وأنه يتزامن مع 

األيام األولى لشهر رمضان ا�بارك.
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سعيد  الــســيــد  أعــطــى 
القائم  الــكــتــبــي،  مهير 
لسفارة  باإلنابة  باألعمال 
با�ملكة  ــارات  اإلمـ ــة  دول

 13 اإلثن�  ا�غربية، يوم 
ماي 2019 بمقر السفارة 
}حملة  انطالقة  بالرباط، 
الشيخ  السمو  صــاحــب 
نهيان  آل  زايد  بن  محمد 
ولي عهد أبوظبي إلفطار 
 ،z2019 لــعــام  الــصــائــم 
الــســيــد سيف  بــحــضــور 
خليفة الطنيجي، سكرتير 

أول بالسفارة.
سعيد  الــســيــد  ــال  ــ وق

مهير الكتبي أن }انطالقة 
السمو  صــاحــب  حــمــلــة 
الشيخ محمد بن زايد آل 
أبوظبي  عهد  ولي  نهيان 

حفظه هللا إلفطار الصائم 
لهذا  ا�غربية  ا�ملكة  في 
أو  ــى  األول ليست  العام، 
أنها  مــؤكــدا   ..zــرة ــي األخ
ــذكـــرى مـــرور  }تـــــؤرخ لـ
االنطالقة  على  سنة   13
األولـــــى لــهــذه ا�ــكــرمــة 
التي  األخوية  اإلنسانية 
سموه  خاللها  مــن  أراد 
حفظه هللا أن يعزز جسر 
ــي  ــســان ــتـــواصـــل اإلن الـ

 ،z�الشقيق بلدينا  بــ� 
وأضاف أن }هذه ا�بادرة 
اإلنــســانــيــة، تــأتــي هــذا 
احتفاء  مع  تزامنا  العام 
اإلمارات العربية ا�تحدة 
 ،2019 التسامح  بــعــام 
ــار ا�ــبــادرة التي  فــي إط
السمو  صاحب  أطلقها 
زايــد  بــن  خليفة  الشيخ 
ــة  دول رئــيــس  نهيان  آل 
اهللا-  حفظه   - اإلمـــارات 
للتواصل  عنوانا  لتكون 
والتسامح  والــتــعــايــش 
التضامن  روح  يدعم  بما 

.zالعربي واإلسالمي
مكرمة  مــن  وتستفيد 
الشيخ  السمو  صــاحــب 
نهيان  آل  زايد  بن  محمد 
للعام  الــصــائــم  ــار  ــط إلف
 150 مــن  أكثر  الحالي، 
جــمــعــيــة مـــن مــخــتــلــف 
ا�غربية،  ا�ملكة  أنحاء 
وأكثر من 65  ألف أسرة 
ا�واد  وتتضمن  مغربية، 
والسكر  الدقيق  ا�وزعة: 
والشاي  واألرز  والزيت 
والطماطم  والــكــســكــس 
ــص  ــحــم والــــعــــدس وال

والشعرية والتمر.
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حسون،  شذى  العراقية  ا�غربية  الفنانة  زارت 
يوم الجمعة ا�اضي، مخيمات أربيل بالعراق، من 
أجل لقاء النازح� العراقي� والالجئ� السوري� 

فيها، والترويج للتبرع بزكاة الفطر لهم.
 zونشرت حسون على حسابها بموقع }فايسبوك
ا�خيمات، وبدت  أطفال وسكان  مع  الصور  بعض 
فوق  قبعة  مع   zكاجوال{ بمالبس  طبيعتها  على 
على  حرصت  وقــد  جــدا،  خفيف  ومكياج  رأسها 

اللعب مع األطفال.
}أشكر  فيه:  بتعليق جاء  الصور  وأرفقت شذى 
أعطتني  التي  ا�تحدة  لألمم  الالجئ�  مفوضية 
فرصة لزيارة أهلنا النازح� العراقي� والالجئ� 
السوري� في مخيمات أربيل العراق. ا�همة كانت 
معاناة  من  رأيناه  ما  بعد  باألخص  جــدا،  صعبة 
وفقر وحزن في عيون األطفال وأهاليهم وحرمانهم 

.zمن أبسط االحتياجات اليومية
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الــســنــغــال(...)  نهر  عند  تتوقف 
وهناك تعرف على القطب ا�غاربي 
أهدى  الذي  ا�غافري،  بكار  الشيخ 
إسماعيل،  مــوالي  للسلطان  ابنته 

واسمها خناتة بنت بكار.
زواج  في  التحوالت  هذه  وكانت 
ــن الــعــائــالت  الــســلــطــان بــعــيــدا ع
بأن  يعتقد  كان  أنه  رغم  ا�غربية، 
وشعوبا  قبائل  من  مكون  ا�غرب 
من  يــتــزوج  أن  فقرر  واتــجــاهــات، 
لزوجته  أعطى  إنــه  بــل  الجنوب، 
فكان  عمليا،  نــفــوذا  ا�وريطانية 
القصر  إلى  دولته  أقطاب  يستدعي 
ا�كناسي ليفاجئهم بزوجته خناتة 
وهي تنزل بقفطانها األصفر، حاملة 
سيفا ممسكة قبضته بيديها، لتقطع 
أمام ا�دعوين رؤوس كل معارضي 
هذا  ليكتشف  الحفل،  في  السلطان 
قطع  في  تجربته  نجاح  السلطان 
كتب  حــتــى  ــ�،  ــارض ــع ا� رؤوس 
}كابرييل  اإلنــجــلــيــزي  الصحفي 
كامبz بأن الناس أصبحوا يهابون 
لدرجة  إسماعيل  مــوالي  السلطان 
من  تسافر  كانت  ا�غربية  ا�رأة  أن 
مكناس إلى مراكش محملة بحليها 
لها  يتعرض  أن  دون  ومجوهراتها 
أي متعرض، كما أن خناتة ابتدعت 
يتعرض  عندما  جــديــدا  أســلــوبــا 
عربتها  في  فتنزل  �رض،  السلطان 
لتفرض  ــنــاس،  مــك ــوارع  ــ شـ ــى  إلـ

ا�ــؤرخ  ليكتب  السلطان،  حضور 
ا�غربي يونس نكروف، في كتابه عن 
السلطان موالي إسماعيل: ال ندري 
على  ا�وريطانية  هذه  هيمنت  كيف 
السلطان الذي أصبح يطيعها وهي 
التي ولدت له موالي أحمد، وموالي 
زيدان، وا�توكل، وال ندري هل كانت 
كان  أن  بعد  لطاعتها  مــواد  تطعمه 
أحد  ال  حيث  خناتة،  يخاف  الكل 
السلطان،  باسم  ينطق  أن  يستطيع 
فأحرى مناقشته(...)، بل إن الكاتب 
ذكر   zوينوس }جوهن  البريطاني 
بأن   ،1721 سنة  الصادر  كتابه  في 
نحن  تقول:  أصبحت  كلها  القبائل 
عبيدك، حتى السفير البريطاني في 
مكناس }شارل ستيوارتz، كتب أنه 
قرأ عن هذه الزوجة خناتة في كتاب 
حجر،  البــن  واإلصــابــة  أكنسوس، 
لتصبح  شخصيتها  فــي  فتعمق 
مراسلة له بواسطة رسائل يكتبها له 
}مول الطابعz، ويظهر له اسم زوجة 

أخرى أكثر ثقافة، واسمها أم العز.
فتح  في  إسماعيل  ليشرع موالي 
لــزوجــات أخــريــات،  أبـــواب قصره 
الرحمانية، بل  كعائشة بنت مبارك 
إسماعيل  مــوالي  السلطان  يوسع 
من  زواجــه  بإعالن  زوجاته  ــرة  دائ
سيدة إنجليزية كان اسمها جانيت، 
بلقيس،  أسلمت،  أن  بعد  وسماها 
مكاتبة  فــي  الــعــز  أم  لتتخصص 
تكفلت  بينما  البريطاني،  السفير 
ملكة  بمكاتبة  الرحمانية  عائشة 
التي  فيليب،  ا�لك  زوجة  إسبانيا، 
كتب عنها صاحب كتاب الضعيف، 
ــط صــالت  ــربـ ــا أصــبــحــت تـ ــهـ أنـ

السلطان..  زوجــة  مع  دبلوماسية 
ــا جــعــل الــســلــطــان مــوالي  وهـــو م
إسماعيل يبعث سفيره ابن عائشة 
الرابع  لويس  الفرنسي،  ا�لك  إلى 
عشر، يطلب زواجه بابنة السلطان 

الفرنسي، الذي رفض.
إسماعيل،  موالي  السلطان  وبعد 
عبد  مـــوالي  السلطان  ــام  أيـ وفــي 
نموذجيا،  سلطانا  وكان  الرحمان، 
بات  ــه  أن الصحفيون،  عنه  حكى 
ليلة بدون عشاء، ألنه لم يجد شيئا 

يطبخه.
رفــض  ظــاهــرة  استفحلت  وقـــد 
ــطــان مـــن طــرف  ــســل ــرة ال ــصــاه م
العائالت الوزانية على الخصوص، 
بعد أن أعلنت هذه العائلة منع بناتها 
من الزواج مع السالط�، خصوصا 
ا�خزنية  األصـــول  يــعــرفــون  ــم  وه
هذا  يخلفه  وما  السالط�،  لــزواج 
الواقع من تكاثر األمراء واألميرات، 
حتى امتألت جهة تافياللت بأحياء 
مليئة بمطلقات السلطان، وأوالدهن 
ــا يــحــيــط بــهــم من  وبــنــاتــهــن، ومـ
بروطوكوالت، رغم أن ظاهرة الزواج 
لدرجة  استفحلت  بــاألجــنــبــيــات، 
جعلت السلطان محمد بن عبد هللا 
يتزوج بنتا كورسيكية كانت تسمى 
وهي  الــضــاويــة،  وسماها  دافــيــا، 
تحيي  كانت  الزمان،  ذلك  في  بنت 
للمهاجرين(...)،  الحالي  الــواقــع 
وكانت الضاوية مهاجرة كورسيكية 
يعرف  أن  دون  تــونــس  فــي  ولـــدت 
تاهت  للمغرب،  وصلت  كيف  أحــد 
في مجال الهجرة هي وأمها، حتى 
فوجئ ا�غرب بأنها أصبحت زوجة 

حتى  مــات،  إن  ما  الــذي  السلطان، 
عادت الضاوية إلى أمها التي كانت 

تعيش في مدينة العرائش.
السالط�  زواج  ظــاهــرة  وفـــي 
بــاألجــنــبــيــات، حــصــلــت ا�ــعــجــزة 
السالط�  أحــد  تــزوج  مــرة، عندما 
كانت  ح�  اإلنجليزية،  بشهرزاد 
ا�عجزة، عندما جاء السلطان موالي 
مسجد  فــي  للصالة  مــرة  سليمان 
مغادرته،  وعند  ــاط،  ــرب ال بمدينة 
الشعب  بنات  إحــدى  تواجد  الحظ 
ــن ا�ــســجــد الـــذي كــان  ــي ركـــن م ف
يسمى سكينة، أخذت بلب السلطان، 
بإحضارها  تشريفاته  مدير  فكلف 
وقـــرر الــــزواج بــهــا، وقـــد أخــبــره 
السلطان  زواج  بعد  مستشاروه 
يشككون  وأخـــذوا  الشعب،  بابنة 
ومرة  أخــالقــهــا(...)،  في  السلطان 
أصدر  أن  بعد  ا�سجد  لنفس  عــاد 
ا�سجد،  أطــراف  بتنظيف  أوامــره 
عن  ليسألهم  مستشاريه  فاستدعى 
انقرضت،  لقد  له:  فقالوا  األزبــال، 
فــقــال لــهــم: األوســــاخ انــقــرضــت، 
ــون في  ــل ــص وأصـــبـــح الـــنـــاس ي
التي  ا�رأة  وكذلك  ا�سجد،  أطراف 
تزوجتها، ليتأثر ا�ستشارون بفكرة 
ا�سجد  على  ويطلقون  السلطان 
مــوالي  الــتــاريــخ، مسجد  ذلــك  منذ 
موالي  السلطان  ليصدر  سليمان، 
سليمان أوامر بتجاوز أسطورة منع 
السلطان من مغربيات، فاسيات أو 

وزانيات، أو من قبائل الجنوب.
سليمان،  ــوالي  م السلطان  هــذا 
وقبل أن يتزوج ابنة الشعب، سبق 
له بدوره أن تزوج بسيدة ليبية سنة 
الليبي  السلطان  ابنة  وهي   ،1811
سيف النصر، من عرب الحنانشة في 
الجنود  من  كتيبة  وأرســل  طرابلس، 
الستحضارها،  ليبيا  إلى  ا�غرب  من 
با�غربيات  الــزواج  عدم  تقليد  وكان 
حتى  السلطانية،  القصور  سكن  قد 
في  مــرة  السالم  عبد  األمير  شوهد 
القنصلية البريطانية بطنجة، في 12 
يناير 1873، وهو واقف يخطب الفتاة 
اإلنجليزية إيميلي ك�، التي أصبحت 

فيما بعد تعرف بأميرة وزان.
دون أن ننسى الدور الذي لعبته 
ا�لك  زوجة  رقية،  التركية  ا�واطنة 
الحسن األول، لتنصيب ولدها عبد 
رغم  ا�غرب،  على  سلطانا  العزيز 
أثارها  بقيت  ظاهرة  سنه،  صغر 
محمد  ا�لك  عهد  في  حتى  سارية 
ذهـــب شخصيا  الـــذي  الــخــامــس، 
القطب  ابنة  ليخطب  بيروت  إلــى 
السياسي اللبناني، رياض الصلح، 

�ياء، لولده موالي عبد هللا.
بركاش  محمد  ا�ؤلف  إن  حقا، 
في  الخبايا  عن  كشف  الرباطي، 
كتابه عن نساء ا�غرب، فكتب عن 
الذي  بركاش،  ا�كي  الحاج  جده، 
دوكرو،  إيميلي  بالفرنسية  تزوج 
ــح اســمــهــا فــاطــمــة،  ــي أصــب ــت ال
وجولييت،  روميو  حياة  ليعيشا 
الذي  محمد  سيدي  األمير  وعــن 
سماها  بإنجليزية  ولـــده  زوج 
من  قصة  معها  عــاش  شــهــرزاد، 

قصص ألف ليلة وليلة.

ا�لوك والسالط�  إشكالية زواج 
ــا على  ــه ــرات ــي ــأث ــرب وت ــغـ ــي ا�ـ فـ
بالبحث  خليقة  ا�جتمعي،  الواقع 
يصدح  ا�غرب  وتاريخ  واالهتمام، 
واألمثلة  وا�ــســبــبــات،  بــاألســبــاب 

والسابقات.
التي  ــدول  ال عن  النظر  وبصرف 
األدارســة  من  ا�غرب  في  تأسست 
إلى السعدي�، فإن ا�شاكل الناتجة 
لم  السلطان  أو  ا�ــلــك  زواج  عــن 
ظرفية،  وال  زمنية،  ــدودا  ح تعرف 
وإنما هي عوامل سياسية بالدرجة 
معانيها،  أبشع  في  ظهرت  األولــى، 
الدالئي  القطب  كتب  عندما  جنوبا 
عملي  سلطان  ألول  الحاج،  محمد 
في الدولة العلوية، بقطع كل عالقة 
الشريف:  العلوي محمد  بالسلطان 
((أعرضنا عنه ملا فيه من الفحش 
احلمدلة  بعد  فيه،  ما  بعض  ومــن 
ناكث  عاقد  وإنــك  والتصلية(...) 
عنه  أعرضنا  وقد  حانت،  وقاسم 
دفاتر  يحملنه  ال  العتاب  لفحش 
الرباطي)،  (الضعيف  كتاب))  وال 
ليجيبهم السلطان ((بأسوأ اجلواب 
ــاب))  ــن اإلط ويقلع  يضعضع  مبــا 

(نفس ا�صدر).
الــتــي جعلت  نــفــس اإلشــكــالــيــة 
السكان الفاسي� وقد خرجوا للقاء 
يقطعون  هللا،  عبد  موالي  السلطان 
كل عالقة للسلطان بالفاسي� الذين 
رجعوا  أنهم  ليخبروه  ((خــرجــوا 
خمسة  منهم  ليقتل  نصره  على 
(نفس  أكابرهم))  من  رجال  عشر 

ا�صدر).
لسالط�  ا�قاطعة  هــذه  ولنفهم 
حتى  الفاسي�،  �صاهرة  ا�غرب، 
السلطان  فيها  مات  معارك  حصلت 
محمد بن الشريف الذي وقف أخوه 
موالي رشيد على جثمانه وهو يبكي 
الــســراح))  إال  قتلك  ــا  ((م ويقول 
(نفس ا�صدر). ويفسر هذا التوتر 
حتى  فــاس،  وسكان  السلطان  ب� 
السعدي�،  أيــام  في  العلوي�  قبل 
إلى  التونسيون(...)  فطن  حينما 
الفراغ ا�تواجد في هذا ا�جال(...) 
فاستقبلوا قاضي فاس الذي توجه 
إلى تونس، ليبحث عن زوجة البنه، 
التونسي،  السلطان  فاستقبله 
القاضي  لولد  فاطمة  ابنته  وزوج 
إن سمع  ما  الذي  العثماني،  سعيد 
نصروا  حتى  الحدث  بهذا  ا�غاربة 
ولد القاضي، وعينوه سلطانا على 

ا�غرب. 
السلطان  ابنة  أن  التاريخ  ويذكر 
خلدون،  ابــن  كتب  كما  التونسي 
جاءت بموكبها إلى تازة، وقد أصبح 
زوجها ا�غربي، أبو الحسن، سلطانا 
على ا�غرب، سموه السلطان األسود 
كــانــت ســودانــيــة، شمس  أمــه  ألن 
الضحى الزوجة التونسية، ها هي 
مدفونة في مقبرة شالة بالرباط بعد 

سنوات من األمجاد.
ولكن األهم، هو امتناع السالط� 
الفاسي�،  مصاهرة  عن  العلوي� 
العلوية،  للدولة  ا�عارض�  وكــل 
األغنياء  وخاصة  الفاسيون  وكــان 

منهم، من كبار ا�عارض�.
الــقــاعــدة،  ــذه  هـ تــكــريــس  لنجد 
مــوالي  الــقــوي  السلطان  أيــام  فــي 
الهائل  العدد  رغم  الذي  إسماعيل، 
من أوالده وبناته، بدأ تقليده الجديد 
زمن  في  موريطانيا  إلــى  بالتوجه 
الجنوبية،  ا�غرب  حدود  فيه  كانت 
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