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4   دراهم ■  الثمن

من  الكثير  أن  الــقــاعــدة  تــقــول 
التواصل)..(،  يقتل  ــتــواصــل  ال
التي  القصوى  الدعاية  تكون  وقد 
يعتمدها طاقم املدير العام لألمن الوطني، 
الحموشي، سببا في مشاكل غير مسبوقة، 
حيث تقول مصادر »األسبوع« أن مصالح التواصل 
مسؤول  زالت  نشر  لعدم  املواقع  لبعض  توسلت 
أمني في قضية أكبر منه)..(، وبلغ التهور ذروته، 
في  الشرطة  فيالق  فيها  تظهر  أغنية  ترويج  مع 
األغنية  أنجزوا  الذين  لكن  ضخمة،  استعراضات 
العام الحموشي، وليس  للمدير  إنها مهداة  كتبوا 
املسؤول األول)..( وهو تصرف لم يحدث مثله في 

عهد امللك الراحل الحسن الثاني)..(.
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أمر املسؤولون عن الجانب اإلعالمي للكنيسة الكاثوليكية، بحجب كافة الصور التي تظهر فيها السفرية املغربية، 
العاملة رجاء ناجي مكاوي، وهي ترتدي اللون األبيض، وكان القائمون على الربوتوكول قد نبهوا السفرية املغربية 

أثناء تقديم أوراق اعتمادها إىل ضرورة ارتداء اللون األسود خالل تقديم أوراق اعتمادها للبابا )الصورة(، غري 
أن رجاء، املنحدرة من مدينة وزان حيث التقاليد تميل إىل ارتداء اللون األبيض، ظهرت خالل استقبال آخر يف 

حضرة البابا وهي ترتدي زيا مغربيا أبيض، فصدرت األوامر بمنع تداول صورها.
ومعلوم أن زوار البابا يفرض عليهم ارتداء اللون األسود، ما عدا يف حالة الحصول على امتياز »اللون األبيض« 

بإذن من البابا، وهذا االمتياز ممنوح فقط لـ 7 ملكات وأمريات كاثوليكيات، موزعات عرب أرجاء العالم)..(.

ضربة للدبلوماسية المغربية 
الكني�شة حتجب �شور ال�شفرية املغربية 

يف الفاتيكان ب�شبب تقليد امللوك 

خبايا إبعاد بعض الوزراء
 في التعديل األخير
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السفرية مكاوي لحظة تسليم أوراق اعتمادها للبابا
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 الرباط. األسبوع
ــت مــحــكــمــة الــنــقــض  ــعـ وضـ
املاضي،  اإلثنني  يــوم  بالرباط، 
حـــدا لــلــجــدل الـــذي رافـــق فــوز 
شباط،  حميد  نجل  شباط،  نوفل 
رفض  تم  بعدما  برملاني،  بمقعد 
الوكيل  بــه  تــقــدم  الـــذي  الطلب 
العام ممثل سلطة النيابة العامة 
الصادر  بالبراءة  الحكم  إللغاء 
عن الغرفة الجنحية االستئنافية 
بــفــاس، والــقــاضــي بــبــراءتــه من 

تهمة الفساد االنتخابي.
وجهت  التي  التهمة  وكــانــت 
البن حميد شباط، متعلقة بإفساد 

بــشــراء  االنــتــخــابــيــة،  العملية 
»البلطجة«  واستعمال  األصوات 
سبق  إثرها  وعلى   ،2015 سنة 
أدين بعقوبة حبسية موقوفة  أن 

التنفيذ.

 الرباط. األسبوع
رغم أن جل االتحاديني ترحموا 
عبد  الراحل  النقابي  حياة  على 
إحياء  أن  إال  العزوزي،  الرحمان 
الذكرى األربعينية لوفاته، والتي 
نظمت يوم األحد املاضي بمسرح 
محمد الخامس في الرباط، أحيت 
محمد  تيار  بني  القديم  الصراع 
األسبق  األول  الكاتب  اليازعي، 
لــاتــحــاد االشـــتـــراكـــي، وتــيــار 
إدريــس  الحالي  األول  الكاتب 
اليازغي  أنــصــار  وكـــان  لشكر، 
»اللجنة  منهم ضمن  كبير  وجزء 
قد  العزوزي،  ألربعينية  املنظمة« 
قرروا »منع« لشكر من الحضور، 

بعدم توجيه الدعوة إليه.
أن  »األسبوع«،  مصادر  وتؤكد 
أعطوه  الذين  اليازغي  أنصار 
جل  ملؤوا  األول،  الصف  مركز 
لحضور  تفاديا  األمامية  املقاعد 
إدريس لشكر دون دعوة، وكانوا 
عن  بعيدا  لجلوسه  يخططون 
لم  لشكر  لــكــن  األول،  الــصــف 
يحضر، ومن يعرفون لشكر كانوا 
ليبقى  يحضر،  لن  أنــه  يعرفون 
دون  التنظيمي  اإلجــــراء  هـــذا 

معنى)..(.

نفس املصادر، تؤكد مياد تيار 
يقوده اليازغي )تحتفظ األسبوع 
للتخطيط  يــســعــى  بــاســمــه(، 
يحاسب  وطني،  مجلس  لتنظيم 
تدبيره  طريقة  على  لشكر  فيه 
التي  الحكومية  للمفاوضات 
الوزير  عن  باالستغناء  انتهت 

بنعتيق،  الكريم  عبد  النشيط 
االتحادية  املشاركة  وبـاختزال 
الوزير  باسم  واحــدة  حقيبة  في 

بنعبد القادر.
التنظيمي  ــع  املــوق أن  يــذكــر 
يسعفه  يعد  لم  لشكر،  ــس  إلدري
أخرى  معارك  في  الدخول  على 

الذي  األســاســي  القانون  بحكم 
للكاتب  واليــات  بثاث  يسمح  ال 
األول، ومن غرائب االتحاديني، أن 
أصبحوا  لشكر  إدريــس  خصوم 
يناصرونه، في مواجهة خصومه 
على  مقبلة  واملعركة  الــجــدد)..( 

تطورات أكبر.
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كواليس األخبار

عودة �ليازغي وبد�ية �النقالب على �إدري�س ل�شكر
�شر�ع �أ�شحاب �ملاليري �لذي 
�أ�شقط وزير �ل�شحة �لدكايل

خطاب �مللك يف �لربملان يبعث 
ق�شة بنك �الإمناء �القت�شادي

 الرباط. األسبوع
اتضح مؤخرا، حسب املهنيني، أن واحدة من الهفوات 
عدم  هي  الدكالي،  السابق  الصحة  وزير  أسقطت  التي 
من  املايير  أصحاب  بني  الــصــراع  إدارة  على  قدرته 
أصحاب مختبرات وشركات الدواء، رغم أن املبرر املعلن 
هو خروج حزبه للمعارضة)..(، والزالت تحركات نفس 
اللوبي متواصلة، لخلق األجواء الستفادة »محظوظني« 
العمل  فيها  يختلط  حــرب  في  باملايير،  صفقات  من 

التجاري والنقابي والسياسي.
وقد برزت حرب املايير جليا في الصراع الدائر حول 
املدير  خصوم  يسعى  حيث  والصيدلة،  الــدواء  مديرية 
الجديد، جمال توفيق، إلى إزاحته من منصبه، بينما لم 
تمض على تعيينه سوى بضعة شهور، بعد تنافسه مع 
ثاثة مرشحني.. ويقول خصومه بأنه يشتغل في إطار 
»التمديد«، بينما يقول أنصاره أن »العمل في مجال الطب 
تأخذ  ال  كبيرة  خبرة  على  الحصول  يفرض  واألدويـــة 
وأن  سيما  ال  العادية«،  التقاعد  مسطرة  االعتبار  بعني 
وأستاذ  الصيدلة  مهنة  قيدومي  أحد  يعد  توفيق  جمال 
بكلية الطب في الرباط، في منصب مدير مديرية األدوية 

والصيدلة.
بني مختبرات تسعى للحصول على كعكتها من صفقات 
دول  في  العمل  من  منعت  مختبرات  وبــني  باملايير، 
إفريقية بسبب عدم احترام الجودة املطلوبة، والحسابات 
املايير،  السياسية والتجارية، تتواصل حرب أصحاب 
يفرض  ما  الصحة،  وزارة  كعكة  حول  وسماسرتهم)..( 
على الوزير الجديد، خالد أيت الطالب، الحيطة والحذر 

من اللوبيات.

ت�شفية وكالة تهيئة �أبي رقر�ق و�حتجاجات غري م�شبوقة للمو�طنني
 الرباط. األسبوع

كشفت مصادر »األسبوع« عن إمكانية 
تهيئة  وكــالــة  »تصفية«  فــي  الــشــروع 
على  يــوجــد  الــتــي  ــراق  رقـ ــي  أب ضفتي 
حيث  زرو،  سعيد  العام  املدير  رأسها 
من  كبير  عــدد  تسريح  يتم  أن  ينتظر 
عملهم  مقرات  إلــى  بالعودة  موظفيها 
األصلية، ويتزامن ذلك مع فتح تحقيقات 
الوكالة،  كبرى مع بعض املسؤولني في 
التي دبرت وعاء عقاريا ومصالح مالية 

ضخمة، عند مصب أبي رقراق)..(.
مسؤولي  وبــاقــي  الــوكــالــة،  وكــانــت 
أنفسهم  وجــدوا  قد  املحلية،  السلطة 
مسبوقة  غير  احتجاجات  مواجهة  في 
شوارع  أهم  أحد  أشغال  تأخر  بسبب 
)انظر  بــالــربــاط  التقليدية  الصناعة 

الصورة(.
وفيما يتعلق بتدبير الوعاء العقاري، 
الخط،  على  حقوقيون  ناشطون  دخــل 
تطاول  بعد  املختصة  الجهات  ملقاضاة 
على  البحرية  املشاريع  أصحاب  بعض 
انتهاك حرمة املقبرة املطلة على القصبة 
إلى  بــادرت  حيث  األودايــة،  التاريخية 

انتهاك  حــول  العامة  النيابة  مراسلة 
فما  املوتى،  رفاة  القبور، وإتاف  حرمة 

سبب سكوت السلطات املحلية واملجلس 
الجماعي عن هذه التجاوزات)..(؟

نوفل شباط

صورة وتعليق

أشاد عدد كبري من 
رواد مواقع التواصل 
االجتماعي، بنشاط 
وزير الجالية السابق 
عبد الكريم بنعتيق، 
الذي حرم من منصبه 
الحسابات  بسبب 
 ، ) . . ( ية د تحا ال ا
الصورة  ويظهر يف 
الوزارة  طاقم  رفقة 

أثناء توديعه)..(.

هل يقطف اليازغي »الوردة« االتحادية من جديد؟

�لرب�ءة ل�شباط �ل�شغري موجة تعاطف مع الوزير بنعتيق 

 الرباط. األسبوع
خصص امللك محمد السادس، جزء كبيرا من خطابه خال 
افتتاح أشغال البرملان يوم الجمعة املاضية، لقطاع األبناك 
وضرورة مواكبتها للمقاولني الشباب للقروض، والخريجني، 

وإنشاء املقاوالت الصغرى واملتوسطة.
بنك  املنسي،  البنك  قصة  األذهــان  إلى  أعــادت  الواقعة، 
اإلنماء االقتصادي، الذي سبق ملديره، قبل 18 سنة، أن اقترح 
املقاوالت  ومواكبة  تمويل  في  متخصص  بنك  إلى  تحويله 
الصغرى واملتوسطة، وقد أبدى امللك محمد السادس موافقته 
املالية  وزير  إلى  مستشاره  من  برسالة  املشروع  هذا  على 
تنفيذ  في  تلكأت  ــوزارة  ال أن  غير   ،2002 يناير   9 بتاريخ 
هذا املشروع الذي يقف وراءه رئيس اتحاد الطلبة املغاربة، 
وهو  املالية،  لوزارة  العام  والكاتب  املخزنية  األماك  ومدير 
سيتم  فهل  االقتصادي..  اإلنماء  لبنك  السابق  العام  املدير 
التعامل مع التوجيهات امللكية بالجدية الازمة، أم أن قصة 

اإلنماء االقتصادي قد تكرر نفسها؟

الدكالي جمال توفيق

احتجاجات غري مسبوقة يف أهم شارع للصناعة التقليدية بالرباط





املالكي يواجه »اللهطة« بتوزيع احللوى على املوظفني 

ومتكني نواب الأمة من ليايل 5 جنوم بالعا�صمة
 الرباط. األسبوع 

قال مصدر جد مطلع بمجلس 
الـــنـــواب، أنـــه فــي ســابــقــة من 
املالكي،  الحبيب  أمــر  نوعها، 
رئيس مجلس النواب، مسؤولي 
البرملان بمنع »الخطفة« و»لهطة« 
الحلويات،  على  األمـــة  نـــواب 
يحلو  كما  سيدنا«  »بــاروك  أو 
للبرملانيني تسميتها، أثناء حفل 
امللك،  البرملان من طرف  افتتاح 

يوم الجمعة املاضية.
وأوضـــح املــصــدر ذاتـــه، أن 
من  تبقى  ما  بجمع  أمر  املالكي 
الكثيرة،  »املخزنية«  الحلوى 
املوظفني  مئات  على  وعرضها 
الــنــواب  بمجلس  واملــوظــفــات 
ــي، في  ــاضــ ــ ــني امل ــنـ ــوم اإلثـ ــ ي
غير  بادرة  في  املوظفني،  مطعم 
مسبوقة حظيت بتنويه كبير من 

املوظفني برئيسهم.
قضية  أن  بــالــذكــر،  الجدير 
سارت  البرملان،  افتتاح  حلوى 
وسط  مثيرا  موضوعا  تشكل 
كل  الــعــام  ــرأي  ــ وال الصحافة 
املاضية،  السنة  السيما  سنة، 
أشخاص  خــروج  تصوير  بعد 
من  كــثــيــرة  أكــيــاســا  يحملون 
املالكي  جــعــل  مــمــا  الــحــلــوى، 
يتخذ هذه املبادرة املهمة وغير 

املسبوقة تجاه موظفيه.
علمت  ــرى،  ــ أخـ جــهــة  ومـــن 
ــصــادر جد  ــن م ــوع« م ــبـ »األسـ
أن  ــواب،  ــن ال بمجلس  مطلعة 
مبيت  بليالي  تــبــرع  املــالــكــي 
بفنادق  ــة  األم لــنــواب  مجانية 
بحجز  تكفل  حيث  العاصمة، 
ملبيت  مــجــانــا  لــيــالــي  خــمــس 
ابتدأت  الرباط،  بفنادق  النواب 

مــن لــيــلــة الــخــمــيــس املــاضــي 
وذلك  األخير،  اإلثنني  ليلة  إلى 
الــحــضــور  عــلــى  لتشجيعهم 
الجمعة  يــوم  البرملان  الفتتاح 
البالد،  ملك  برئاسة  املاضية 
عسل  في  النوم  في  واستمروا 
ــوم اإلثــنــني  ــادق حــتــى يـ ــن ــف ال
أول  موعد  كــان  حيث  املــوالــي، 
في  الشفوية  لألسئلة  جلسة 

إطار الدورة الجديدة والحكومة 
املعدلة.

والكارثة بحسب ذات املصادر، 
أن الفنادق كانت ممتلئة بنواب 
األمة على خالف جلسة البرملان، 
التي ميزها الغياب كما العادة، 
الفنادق،  بهذه  للنواب  فهنيئا 
وهنيئا للشعب املغربي ببرملان 

الكفاءات الفندقية.  

العثماين يعلن العدالة 
والتنمية حزبا خمزنيا جديدا
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اأقطاب الفن وال�صيا�صة يف تكرمي ال�صاعر اجلواهري

 الرباط. األسبوع
السياسية  النقاشات  مختلف  في  جدا  الالفت  من  بات 
التي جرت بعد التعديل الحكومي األخير، أن حزب العدالة 
تقزيم  بعد  التعديل،  من  الوحيد  املنتصر  خرج  والتنمية 
االتحاد  حــزب  أفظع  وبصورة  الشعبية،  الحركة  حــزب 
في  النار  اشتعلت  الــذي  الشعبية،  للقوات  االشتراكي 
جسده امليت أصال، والتجمع الوطني لألحرار الذي تقلص 
رجال  إلى  الوزارية  الحقائب  من  الباقي  وانتقل  وزراؤه 

املال فقط.
حزب  وضعية  أن  لـ»األسبوع«،  مطلع  جد  مصدر  وأكد 
العثماني،  الدين  سعد  عهد  على  باتت  والتنمية  العدالة 
من أبرز األحزاب املقربة جدا من القصر، وقد أصبح هذا 
القرب يثير ضغينة وحسد باقي األحزاب األخرى الوطنية، 

التاريخية واإلدارية على السواء.
النقاشات الكبرى، سجلت أن  وأضاف املصدر ذاته، أن 
عليه(  )مرضي  ملكيا مخزنيا  بات حزبا  والتنمية  العدالة 
القصر  من  مقربا  حزبا  بات  بل  مضى،  وقت  أي  من  أكثر 

ونال إنصافه في التعديل الحكومي األخير.

العثماني،  من  مقرب  جد  مصدر  قال  أخــرى،  جهة  من 
حالة  يعيش  األخير  هذا  أن  لـ»البيجيدي«،  العام  األمني 
برضى  حزبه  قيادات  بشر  إنه  بل  مسبوقة،  غير  انتشاء 
امللك عن الحزب عكس ما يتم تداوله، وأن رجاالت الدولة 
وجديته  الــحــزب  واقعية  يحترمون  امللكي  املــربــع  فــي 
وتفضيله  الجاد،  والعمل  والشفافية  واملعقول  ووطنيته 
ملصلحة الوطن على املصالح الذاتية الذي يتميز بها حتى 
التي  األحزاب،  باقي  باملقارنة مع  بات حزبا محترما جدا 
املناصب  على  الداخلية  الحروب  في  بل غرقت  لم تجتهد، 
السياسي  والريع  والنهب  الذاتية  واملصالح  والكراسي 

مما جعلها عبئا على الدولة عوض أن تكون سندا لها.
التي  القوية  اإلشــارات  هذه  أن  ذاتــه،  املصدر  وأوضــح 
والتي  األخير،  الحكومي  التعديل  في  »البيجيدي«  تلقاها 
لها  السياسية، ملح  األحزاب  باقي  تثير حقد وحسد  باتت 
حني  املاضي،  األحد  يوم  حزبي،  لقاء  في  بقوة  العثماني 
العدالة  شبيبة  رئيس  أمكراز  الشاب  استوزار  بأن  قال 
والتنمية، كان بدعم مباشر من امللك، وأنه لقي دعما ملكيا 

كبيرا خالل جميع أطوار التعديل الحكومي.

في الحاجة إلى البنوك المواطنة وليست الجشعة
ر�صالة »الأ�صبوع« يف خطاب امللك بافتتاح الربملان

 الرباط. األسبوع
الذي  الخبر  على  أسبوعني  بعد 
أوردته جريدة »األسبوع« حول قطاع 
مفارقة  يعيش  الذي  املغربية  األبناك 
االقتصادية  األزمـــة  حيث  غــريــبــة، 
الــخــانــقــة الــتــي تــضــرب االقــتــصــاد 
االنتعاشة  يعيش  بينما هو  الوطني 
بواقع  لــه  عــالقــة  ال  وكــأنــه  الكبرى 
في  يفكر  فقط  املــغــربــي،  االقــتــصــاد 
من  املباشرة  األرباح  ويحصد  نفسه 
البالد  ملك  أكــد  املــواطــنــني،  جيوب 
هذه الحقيقة، وذلك من خالل خطاب 
افتتاح البرملان، يوم الجمعة املاضية.
خطاب يوم الجمعة املاضية، طالب 
املغربية  األبناك  من  امللك  خالله  من 

تكون  أن  مــبــاشــرة،  غــيــر  بطريقة 
مواطنة وتكف عن الجشع، من خالل 
الصافي  الربح  عقلية  من  التحول 
القطاع  جعل  إلــى  املــغــامــرة،  ــدم  وع
كل  في  الزاوية  واملالي حجر  البنكي 

عمل تنموي.
هذه  بأن  »األسبوع«  أوردت  وكما 
املرتفعة  بالفوائد  تكتفي  األبــنــاك 
السريع  للربح  وتتجه  القروض  على 
من  مباشرة  تجلبه  الــذي  والبسيط 
عمليات  خالل  من  املواطنني  جيوب 
ملك  أشار  بعضها،  في  قانونية  غير 
بــأن هذه  قــال  هــذا حني  إلــى  البالد 
في  الذي حصل  التطور  رغم  األبناك 
هذا املجال ))إال أنها تعطي االنطباع 

الفئات وكأنه  العديد من  لدى  سلبيا 
يبحث على الربح السريع واملضمون 
في  الــبــنــوك  تعنت  إن  بــل  فقط((، 
املغامرة من خالل دعم بعض مشاريع 
الصغرى،  املقاوالت  وبعض  الشباب 
))صعوبة  جعل ملك البالد ينبه إلى 
من  البــد  لكن  األبــنــاك،  عقلية  تغيير 
بالنسبة  الــحــال  هــو  كما  تغييرها 
حد  لوضع  وذلــك  ــة  اإلداري للعقليات 
للتنمية  املعيقة  التصرفات  لبعض 

ولالستثمار((.
دقة  أكثر  امللكي  الخطاب  وليكون 
املستعصية  البنوك  عمل  توجيه  في 
تعليماته  امللك  وجه  الترويض،  على 
املالية  املؤسسات  عن  للمسؤولني 

))إضافة  قال:  إذ  صريح  بشكل 
توفره  الذي  والتمويل  الدعم  إلى 
للمقاوالت الكبرى، لتعزيز دورها 
الــتــنــمــوي، وخــاصــة مــن خــالل 
الولوج  عملية  وتسهيل  تبسيط 
على  أكثر  واالنفتاح  للقروض، 
أصــحــاب املـــقـــاوالت الــذاتــيــة، 
الصغرى  الــشــركــات  وتمويل 
ستمتثل  فهل  واملتوسطة((.. 
لتوجيهات  املغربية  البنوك 
بنوكا  وتصبح  الــبــالد  ملك 
مواطنة، أم أنها ستستمر في 
املواطنني  دماء  مص  سياسة 
أرباحها  بارتفاع  والـتـبـجح 

كل سنة؟  

 الرباط. األسبوع 
األصيل،  الطرب  عشاق  جمعية  نظمت 
سهرة فنية كبرى تكريما للشاعر الغنائي 

ــع  ــي ــرف األســــتــــاذ عـــبـــد ال
ــري، واحــــد من  ــواهـ ــجـ الـ
املؤسسني األوائل للقصيدة 
التي  الــحــديــثــة  املــغــربــيــة 
وانطالقتها  والدتها  كانت 
من  الستينيات  مطلع  في 
القرن املاضي، حيث أتحف 
املغربية  الغنائية  الساحة 
الجميع  الزال  بـــروائـــع 
أعمارهم  بمختلف  يرددها 
وعكف املطربون على إعادة 

أشعاره.
الرفيع  عــبــد  واألســـتـــاذ 
الجواهري ذو تجربة كبيرة 
في عديد من املجاالت، منها 

السياسية واإلعالمية والحقوقية، إضافة 
الشعر  مجال  في  الكبيرة  إسهاماته  إلى 
عرفت  وقد  عامة،  والثقافة بصفة  واألدب 
البيضاء،  بالدار  الرياض  مسرح  قاعة 
حضورا كثيفا من عشاق الطرب األصيل 

ورجــــاالت الــســيــاســة واإلعــــالم والــفــن 
الواحد  عبد  األستاذ  بينهم  من  واألدب، 
أوريد واألستاذ  الراضي واألستاذ حسن 
الرشيدي  إبراهيم  واألستاذ  كرم  محمد 

حياة  والفنانة  بنونة  خناثة  واألديــبــة 
والفنان  لحلو  نعمان  والفنان  اإلدريسي 
عالم  من  أخــرى  وأسماء  الزيات  محمد 

الثقافة والفن.
 وشارك في هذا الحفل املميز، نخبة من 
أملع األصوات الطربية املغربية   بمصاحبة 

ــاوي  ــشــرق ــالح ال ــة املــايــســتــرو صـ ــرق ف
قصيدة  وكــانــت  الــعــربــيــة،  للموسيقى 
السهرة  افتتاحية  هي  األحمر«  »القمر 
من ألحان املوسيقار املرحوم عبد السالم 
عامر وأداها باقتدار الفنان 
وقف  الــذي  عبدو،  البشير 
بأدائه  مبهورا  الجمهور  له 
الرائع حيث رافقته املطربة 
زينب أسامة بأدائها السليم 
ــف،  ــي ــره وإحــســاســهــا ال
خاصة عند أدائها لقصيدة 
وأتحف  األشــواق«،  »قصة 
الشجي  بــصــوتــه  الــقــاعــة 
الفنان محسن صالح الدين 
بــقــصــيــدة »رمــــــوش« من 
الحميد  الراحل عبد  ألحان 
بن إبراهيم و»راحلة« لعبد 
ختامه  وكان  عامر،  السالم 
أداهــا  الــتــي  »مــيــعــاد«  بقصيدة  مسك 

باقتضاب الفنان جواد بنونة.
شاعرنا  تــكــريــم  لـحـظـة  وكـــــانـــــت 
الغنائي األستاذ عبد الرفيع الجواهري، 
مدح  في  والقصائد  بـالشهادات  مليئة 

املحتفى به.

املالكي يف إحدى جلسات مجلس النواب

العثماني

 مقتطف من »األسبوع« 
عدد 3 أكتوبر 2019
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 الرباط. األسبوع
في إطار التزام رئيس مجلس 
املنافسة يوم تعهده أمام امللك 
باحترام  ــاط  ــب االرت وحتمية 
ــون مــن  ــ ــان ــ ــق ــ ال
الــطــرفــن، 
أصــــــدر 
ــيــس  رئ
هــــــذا 

املــجــلــس الـــوطـــنـــي قــــرارا 
بعد  املجلس،  مقر  بــمــغــادرة 
من  كرائه  استغالل  كشف  أن 
والذي  املالك،  االتحادي  طرف 
منذ  شهريا  امللك  هــذا  يؤجر 
الرئيس  وقرر  طــوال،  سنوات 
ــى مقر  ــراوي االنــتــقــال إل ــك ال
على  الرياض،  حي  في  مؤقت 
مقر  لبناء  التخطيط  أســاس 
حسب  امللكية  املؤسسة  لهذه 
وضخامة  تتناسب  مقاييس 
املــؤســســة، وهــي املهمة  هــذه 
إلى  ــكــراوي  ال أسندها  التي 
متخصصة  حكومية  مؤسسة 
في بناء مقرات الدولة، تفاديا 
لوضع رئيس املجلس في 

أيدي املتالعبن.
هذا املجلس الذي 
يـــعـــيـــش 
شــــــبــــــه 
احـــتـــفـــال 
بــــــــعــــــــد 
الــتــعــديــل 
الــحــكــومــي 
الـــحـــالـــي، 
وإبـــــعـــــاد 
الــــوزيــــر 

يبق سرا  لــم  الــذي  ــداودي  ــ ال
الحكامة)...(  عن  ابتعد  أنــه 
ــان  لـــســـنـــوات طـــويـــلـــة، كـ
سنوات  فيها  يــتــفــاوض)...( 

أثمان  أقطاب  مع  طويلة 
ــرول، وأقــطــاب  ــت ــب ال

ليبقى  الـــبـــتـــرول، 
محتفظا  البترول 
البترول  ألقــطــاب 
يحتفظ  بــأســعــار 
ــرة  ــاطـ فــيــهــا األبـ
ــم)...(  ــه ــع ــواق ــم ب

رغم املواقف املعلنة 
ــب املــنــافــســة  ــت ــك مل
على  ــم  ــ أرغـ ــذي  ــ الـ

ــدا عن  ــي ــع الــبــقــاء ب
املنافسة)...(.

وهكذا انشرحت 
من  كــل  مقاليد 
ــم مــعــنــى  ــهـ فـ
الوزير  إبعاد 
الـــــــــداودي 
التعديل  في 
ــر،  ــ ــ ــي ــ ــ األخ
وربما جاءت 
ــة  ــرصــ ــ ــف ــ ال
أمـــــــــــــــام 

مجلس املنافسة لتفسير معنى 
إبعاد الوزير الداودي من هذا 

املجلس.
نفسها  »األســبــوع«  وكانت 
الشكوك  ــى  إل نبهت  قــد 
التي  الــطــريــقــة  فــي 
بها  تــوضــع  كــانــت 
البنزين،  ــار  أســع
واحـــتـــفـــاظـــهـــا 
الغالية  بأسعارها 
ــن  ــ ــواط ــ ــى امل ــلـ عـ
ــع  ــ ــراج ــ رغــــــــم ت
ــار  ــ ــع ــك األســ ــلـ تـ
فـــي الــســوق 

الدولية.

التجاري  الجانب  عــن  يكشف  لــم   
املبهم  بالقرار  يتعلق  فيما  التسويقي 
ــذي اتــخــذه رئــيــس  ــ واملــســتــعــجــل ال
الحكومة العثماني ليفرض على جميع 
العمومية  اإلدارات  وجميع  املغاربة 
واحدة  صورة  العمومية  واملؤسسات 
تم  التي  الجهات  هي  فمن  للملك)..(، 
امللك،  صورة  في  بـ»االتجار«  تكليفها 

ووفق أية معايير)..(؟

الحكومة  نــســاء  ــن  م ــدة  ــ واح لــكــل 
قالوا  التي  فالوزيرة  قصتها:  املعدلة 
االستمرار  على  ــوزارة  ال فضلت  أنها 
مليون   30 عليها  يدر  الذي  عملها  في 
الوزير  من  مقربة  تعد  شهريا،  سنتيم 
ــرة  ــوزي وال فتاح(،  )نادية  العلمي 
)بوشارب( الدراسات  مكتب  صاحبة 
هي صديقة الوزيرة السابقة املغضوب 
وتجمعهما  الحيطي،  حكيمة  عليها، 
أما  الجمعوية)..(،  الشبكة  نفس 
يعطينا  »هلل  قالوا  فقد  اإلسالمين، 

زهر الوزيرة جميلة املصلي«.

ــون بــعــد  ــك ــح ــض الـــتـــونـــســـيـــون ي
ونجاح  األخــيــرة  االنتخابات  نتائج 
املستحيل،  الحب  عن  ديمقراطيتهم، 
يأت  ولم   2011 سنة  ليلى  هربت  فقد 
قيس إلى تونس إال سنة 2019، وكان 
الرئيس الجديد لتونس قيس سعيد قد 
اكتسح منافسه نبيل القروي بأزيد من 

76 في املائة من أصوات الناخبن.

أمن  والــي  نائب  أن  املفارقات،  من 
التحقيقات  أسقطته  الـــذي  ــاط  ــرب ال
مؤخرا بسبب قضايا تتعلق باملتاجرة 
في  نفسه  يقدم  كــان  املمنوعات،  في 
لتجار  شرس  كمحارب  املواقع  بعض 
املخدرات، ونسبت له عمليات مداهمات 
كبرى)..( قبل أن تشير أصابع االتهام 
إلى أبنائه وأحد السماسرة كمروجن 

في عملية ضخمة)..(.

انتشر على نطاق واسع عبر تطبيق 
للقطب  قديم  تصريح  ــواتــســاب«،  »ال
يهاجم  أحرضان  املحجوبي  الحركي 
أمازيغ  إن  ويقول  الربيع،  الربيع  فيه 
بلد  واملــغــرب  حمقى،  ليسوا  املغرب 
أمازيغي ال يمكن أن يكون مثل سوريا 
من  ملستضيفه  ويــقــول  ــراق..  ــع ال أو 
قناة »روسيا اليوم«: »انظر ماذا فعلوا 
وســوريــا  مصر  الــعــربــي..  بربيعهم 

ليستا دولتان عربيتان«.

الناشطون  املغاربة  القوميون  دخل 
دائرة  في  الفلسطينية  القضية  باسم 
الشك)..(، بعد أن حاول أحدهم نسف 
كانت  الفلسطينية،  القضية  حول  لقاء 
جمعية  املــاضــي  األحـــد  ــوم  ي تنظمه 
مدنية بنادي املحامن، باملقابل، كشف 
واحدا  أن  لـ»األسبوع«،  قانوني  خبير 
ناشطا  باعتباره  صورهم  نشرت  ممن 
إسرائيليا في مكناس، يستعد ملقاضاة 
»خصوم التطبيع« بتهمة التشهير)..(.  

  
الجديد،  الرباط  والــي  من  مطلوب 
الشائك  امللف  يفتح  أن  اليعقوبي، 
يمنحها  الــتــي  اإلداريـــــة  لــلــشــواهــد 
املقدمن  أحــد  منح  أن  بعد  املقدمون 
بحي السويسي شهادة ألحدهم بصفته 
طبيبا، بينما هو »مجرد صانع«، تمكن 
بناء عليها من الزواج بفتاة، والقضية 

الزالت تروج أمام املحاكم)..(.
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ما خفي
كان  أعظم

تحت األضواء

اأخنو�ش كان ي�سعى للهيمنة على الأغلبية ففقد اأكرب وزارة يف احلكومة

خبايا إبعاد بعض الوزراء في التعديل األخير

الوزير الداودي الذي كان يتوىل احلكامة يف اأيدي 
اأ�سحاب املاليري على ح�ساب ال�سعب

جمل�ش املناف�سة كان يدفع كراء مرتفعا لفائدة مالك احتادي

 الرباط. األسبوع
علق عضو ناشط في حزب التجمع الوطني 
لألحرار على نتيجة املشاورات الحكومية التي 
أخنوش،  عزيز  الــحــزب،  رئيس  بها  استفرد 

إعــالن  عنها  أســفــر  ــتــي  وال
وتقليص  الحكومة  تعديل 
فقط،  وزيرا   23 إلى  حجمها 
ــرار بــات  ــ ــزب األحـ ــأن »حــ بـ
في  الحكومة«  خــارج  يوجد 
إشارة إلى كون أخنوش فقد 
جميع الوزارات الكبرى التي 
كانت مهمة تسييرها منوطة 
وزارة  رأسها  وعلى  للحزب، 
ــؤال:  ــس الـــعـــدل، لــيــطــرح ال
ــوش الـــذي كــان  كــيــف ألخــن
يخطط للهيمنة على األغلبية 
بعد  وزارة  أهـــم  يفقد  أن 
ــوزارة األولــى وهي وزارة  ال

العدل)..(؟
إدخاله  تم  الــذي  أخنوش 
للحزب عبر صفقة سياسية، 
تسبب عمليا في طرد جميع 
رمــــوز الــتــجــمــع الــوطــنــي 
لألحرار من الحكومة، ليطرح 

أوجار  وزارة  فقدان  بخصوص  أكبر  تساؤل 
التي تعد من وزارات السيادة، وهل يتعلق األمر 
بعقاب ملكي، حيث تقول مصادر »األسبوع«، أن 
وزير  منصب  في  أوجــار  بقاء  اقترح  أخنوش 
العدل، لكن الالئحة النهائية كشفت االستغناء 
عنه، ليطرح السؤال: إذا كان عزيز أخنوش قد 
تدخل  فمن  العدل..  وزير  ملنصب  أوجار  اقترح 

إذن لدى امللك ليطلب إبعاده«؟
ــدت أن أوجـــار ظل  ــوع«، أك ــب مــصــادر »األس
منه  انتزعت  التي  الـــوزارة  في  عمله  يمارس 
الحكومة،  تعديل  قبل  األخيرة  الساعات  حتى 
الحكومة طابعا عقابيا..  ما يعطي إلبعاده من 

فأي نوع من العقاب الذي يمكن أن يطال وزيرا 
ساهم في إعداد 30 قانونا جديدا في البرملان، 
مثل  الجديدة  القوانن  بعض  حتى  حــرك  بل 
بالطب  الخاص  والقانون  الجنائي  القانون 

واملحامن؟
مرة  ألول  عجلت  الحكومي،  التعديل  صدمة 
بخلق  األحـــرار،  بحزب  أخنوش  التحاق  منذ 

إلى  الحزب  مفاتيح  بإعادة  للمطالبة  دينامية 
ألول  التقارب  ليكشف  ومناضليه،  مؤسسيه 
مصطفى  وتيار  عصمان  أحمد  تيار  بن  مرة 
املنصوري، الرئيس السابق للحزب، والذي بات 
الرياض بدل العاصمة  ظهوره مؤخرا في حي 
يشغل  حــيــث  الـــريـــاض 
عدة  يطرح  سفير،  مهمة 

تساؤالت.
ــاد  ــعـ إبـ كـــــان  وإذا 
مفهوما  العلمي  الطالبي 
فإن  ضــرائــبــه)..(،  لثقل 
إبعاد أوجار من الحكومة 
آلخر  إبعادا  منه  يجعل 
سياسي تجمعي حقيقي، 
املسؤولية،  مناصب  من 
جريدة  مدير  باعتباره 
عصمان سابقا ومستشار 
عــصــمــان الـــخـــاص في 
ــة ورئـــاســـة  ــومـ ــكـ الـــحـ
مجلس النواب، بل حتى 
ــات األخـــرى  ــي ــؤول ــس امل
داخل الحزب بات يسيطر 
عليها تكنوقراط جدد، من 
العقاري  املنعش  قبيل 
توفيق كميل، الذي يسيطر على منصب رئيس 
الفريق بمجلس النواب، واشباعتو رئيس لجنة 
االشتراكي،  االتحاد  حزب  من  القادم  بالبرملان 
وهو ما جعل املؤسسن حاليا، نظير الحاج عبو 
وأنجال  وبيجديكن  وبودالل  وبوهريز  وزنيند 
يتساءلون  وغيرهم،  التازي  والعلمي  عكاشة 
هل انتهى حزب عصمان، أم أن الوقت قد حان 

إلعادة املفاتيح إلى أصحابها؟

أخنوشأوجار

الكراوي الداودي

ما الذي اأبعد الوزير اأوجار عن املحيط امللكي؟
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توقيف العمل بشركة »الكرامة« 
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اجلزائر تتجنب احلديث 
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قبل املوؤمتر

الأمني العام لالأمم املتحدة: يجب اإعادة م�شار الثقة مللف ال�شحراء

●  عبد اهلل جداد. العيون 
من  املواطنني  معاناة  إثــر  على 
توقف خدمات شركة نقل »الكرامة« 
العيون  بلدية  اعتبرته  ما  بسبب 
صادق  التحمالت،  لدفتر  تجاوزات 
بغالبية  العيون،  جماعة  مجلس 
ضمن  فريدة  نقطة  على  أعضائه، 
جدول أعمال دورة استثنائية لشهر 
بالدراسة  تتعلق   ،2019 أكتوبر 
شراكة  اتفاقية  على  واملــصــادقــة 

الحضري  النقل  مرفق  الستغالل 
بمدينة  الــحــافــالت  بــواســطــة 

العيون.
الرشيد،  ولد  حمدي  وأكــد 

العيون،  جماعة  رئــيــس 
الحضري  النقل  أن 
أهم  إحــدى  يشكل 
البلدية،  انشغاالت 
هاجسا  ويــمــثــل 
ومــــوضــــوعــــا 
الدائم  للنقاش 
بــــــــني كــــافــــة 
باعتبار  الفرقاء، 

الحاجة املاسة وامللحة 

النقل  لــوســائــل  للمواطنني 
ــة  ــاص ــة، وخ ــي ــوم ــم ــع ال
ــل  ــقـ ــنـ حــــــافــــــالت الـ

الحضري.
وكشف التصويت 
عــــلــــى هــــذه 
الـــنـــقـــطـــة، 
ــاق  ــ ــقـ ــ ــشـ ــ انـ
حيث  املعارضة، 
التجمع  حـــزب  صـــوت 

الــقــرار،  لصالح  لــأحــرار  الوطني 
من  أربعة مستشارين  فيما عارضه 
العدالة والتنمية، دون أن يؤثر ذلك 
ما  وهو  ــدورة،  ال أشغال  سير  على 
أثار اهتمام املهتمني بالشأن املحلي 
واستغرابهم من رفض فريق العدالة 

والتنمية التصويت على االتفاقية.
وأبرز ولد الرشيد، رئيس جماعة 
العيون، أن »املجلس استشعر أزمة 
النقل العمومي بعد إنهاء العقد مع 

بعقد  عجل  ما  وهو  الكرامة،  شركة 
التعاقد  أجل  من  استثنائية  دورة 
عن  العزلة  لفك  جديدة  شركة  مع 
القطاع  وخدمة  البعيدة،  األحــيــاء 
تخفيض  مانحا  باملدينة،  الــهــام 
والتالميذ«،  للطلبة  املائة  في   50
للنقل  الجديدة  »الشركة  أن  مضيفا 
من  شهرين  بعد  عملها  ستستأنف 
اآلن«، مشيرا إلى أن »املجلس فرض 
تبسيط  أجل  من  القانونية  شروطه 
الخدمات  جــودة  وتوفير  املساطر 
داخل الحافالت، كالتبريد وكاميرات 
بعد،  عــن  التتبع  وخــدمــة  املراقبة 
اليد  تشغيل  مع  األنترنيت  وخدمة 

العاملة املحلية«.
ــي املــصــادقــة عــلــى دخــول  ــأت وت
شركة جديدة ملجال النقل الحضري 
بالعيون بدل شركة »الكرامة« التابعة 
فيه  يسعى  وقت  في  الجماني،  آلل 
ولد الرشيد لرد الضربة السياسية 
برملانيني  استقطب  الذي  ألخنوش، 
للتجمع من آل الجماني.. فهل تكون 
الضربة االقتصادية عنوانا للضربة 

السياسية؟

●    األسبوع   
الرسمية،  تجاهلت وكالة األنباء الجزائرية 
اللقاء  في  الصحراء  نزاع  لقضية  إشــارة  أي 
الرسمي الذي ترأسه وزير الشؤون الخارجية 
ــة، صــبــري بـــوقـــدوم، بــالــجــزائــر  ــري ــجــزائ ال
العاصمة، مع كاتب الدولة اإلسباني للشؤون 
الذي  مارثو،  فاالنثويال  فرناندو  الخارجية، 
قام بزيارة إلى الجزائر، وهو ما شكل إزعاجا 
الجزائر  أن  باعتبار  البوليساريو،  لجبهة 
وإسبانيا  الصحراء،  قضية  في  مراقب  طرف 
عضو بارز في »مجموعة أصدقاء الصحراء«، 
من  الرسمية،  غير  املجموعة  هــذه  وتتكون 
زائد  الدائمني  الخمسة  األمن  مجلس  أعضاء 
يستعمر  كان  الذي  البلد  باعتبارها  إسبانيا 
املنطقة، وأجرى رئيس الدبلوماسية اإلسبانية 
بالعاصمة  كاملني  يومني  طيلة  مــحــادثــات 
حول  النزاع  لقضية  التطرق  دون  الجزائر 
الصحراء، وهو ما أحجمت عنه وكالة األنباء، 
وهو ما يعتبر انتصارا للمغرب على اعتبار أن 
إسبانيا تشجع قرارات األمم املتحدة ومقتنعة 

بجدوى الحكم الذاتي إلنهاء هذا الصراع.
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●  األسبوع 
األممي  العام  األمني  تقرير  حظي 
حول  الدولي  األمــن  ملجلس  املقدم 
املغربية،  الــصــحــراء  فــي  الــوضــع 
املهتمني  ــدن  ل مــن  كبير  باهتمام 
األقاليم  حول  النزاع  ملف  وخبراء 
الجنوبية بني املغرب والبوليساريو 
أنطونيو  اعتبر  حيث  والــجــزائــر، 
املشكل  هــذا  إنهاء  أن  غوتيريس، 
من  قوية  سياسية  إرادة  يتطلب 
الــدولــي  املجتمع  ــن  وم الــطــرفــني، 
إعــادة  مسار  توقف  حيث  أيــضــا، 
ــراء اســتــقــالــة املــبــعــوث  الــثــقــة جــ
الذي  كوهلر،  هورست  الشخصي، 
الدينامية  إحياء  إعــادة  من  تمكن 
والزخم اللذين تشتد الحاجة إليهما 
للعملية السياسية، من بينها عملية 
التي  املستديرة  املائدة  اجتماعات 
أطلقها والتي جمعت املغرب وجبهة 
البوليساريو والجزائر وموريتانيا، 
في  نقص  عــن  التقرير  كشف  كما 
الطرفني  داعيا  الطرفني،  بني  الثقة 
على  يدل  ما  بجدية  يبديا  أن  إلى 
استعدادهما  ويثبت  النية  حسن 
إلى حل  التوصل  إلحراز تقدم نحو 
عن  يمتنعا  وأن  للنزاع،  سياسي 
الخطاب الذي يؤثر سلبا في جهود 

حث  كما  الحل،  هذا  إلى  التوصل 
بالتزاماتهما  الوفاء  على  الطرفني 
في جميع هذه املجاالت الثالثة، كما 
معالجة  في  املغرب  بتعاون  رحب 
تقريره  فــي  املــحــددة  االنــتــهــاكــات 

السابق إلى مجلس األمن.
العام  األمــني  أبــدى  وباملناسبة، 
إزاء  بالقلق  شــعــوره  غوتيريس، 
معبر  فـــي  ــرة  ــيـ األخـ ــات  ــحــرك ــت ال
»الكركرات« حيث قال: »... فقد أدت 
عبر  املــتــزايــدة  التجارية  الحركة 
املدنية  واألنشطة  العازلة  املنطقة 

إلعاقتها،  املتنامية 
تــوتــرات  خلق  ــى  إل

املنطقة  تلك  فــي 
الـــحـــســـاســـة، 
ــنـــي أدعـــو  وإنـ
إلــــــــــى عـــــدم 
حركة  عرقلة 
املدني  املــرور 

والــتــجــاري 
الـــعـــادي، 
وأحــــــــث 
بـــــقـــــوة 

عن  االمــتــنــاع  على  الجانبني  كــال 
في  متعمدة  أعــمــال  بـــأي  الــقــيــام 
آخر  مكان  أي  فــي  أو  الــكــركــرات، 
وأضاف:  ــة«،  ــعــازل ال املنطقة  فــي 
الالجئني،  شؤون  مفوضية  »تواجه 
في  الفاعلة  اإلنسانية  والجهات 
متزايدة  تحديات  تندوف،  مخيمات 
الالجئني  احــتــيــاجــات  تلبية  فــي 
بلغت  وقد  الضعفاء،  الصحراويني 
والتغذية معدالت  الصحة  مؤشرات 
تنذر بالخطر، كما أن خدمات توفير 
مياه الشرب ال تزال أدنى بكثير من 
وتعزى  الدولية،  املعايير  مستوى 
من  أمور  عدة  إلى  التحديات  هذه 
تمويل  في  املزمن  النقص  بينها 
مخيمات  في  اإلنسانية  العمليات 
على  الطرفني  وحــث  تــنــدوف«، 
احــتــرام حــقــوق اإلنــســان 
وتعزيزها،  وحمايتها 
ــجــة مــســائــل  ــال ــع وم
حـــقـــوق اإلنـــســـان 
وتعزيز  الــعــالــقــة، 
الــــتــــعــــاون مــع 
حقوق  مفوضية 
وآليات  اإلنسان 
اإلنسان  حقوق 
لأمم  الــتــابــعــة 

املتحدة. 

●  العيون. األسبوع
عبرت املديرة العامة ملكتب التكوين املهني وإنعاش 
العيون  بمدينة  حلت  التي  طريشة،  لبنى  الشغل، 
مؤخرا، عن تقديرها للمجهودات التي تبذلها السلطات 

والتي  املنتخبة  واملجالس 
من  املهني  التكوين  مكنت 
املهني  الــفــاعــل  يصبح  أن 
األول  والتعليمي  والتربوي 
حيث  الجنوبية،  باألقاليم 
ألف   14 من  ــد  أزي يستقطب 
ــي جميع  ف ــبــة،  طــالــب وطــال

التخصصات.
ــت طـــريـــشـــة عــن  ــنـ ــلـ وأعـ
مدينة  فــي  ــال  األشــغ ــة  ــداي ب
بجهة  ــاءات  ــفـ ــكـ والـ املــهــن 
الحمراء،  الساقية  العيون 
الذي  الواعد،  املشروع  وهو 
من  املهني  التكوين  سيمكن 
لــعــب دوره  ــي  ف ــرار  ــم االســت

االجتماعية  التنمية  لتحقيق  أساسية  كرافعة  الكامل 
والتكامل االقتصادي األفضل للشباب، وتعزيز القدرة 
التنموي  املشروع  هذا  ويعتبر  للمقاوالت،  التنافسية 
خطابه  في  امللك  عليها  أكــد  التي  املشاريع  بني  من 
املوجه إلى األمة بمناسبة الذكرى الخامسة والستني 
 20 في  والشعب  امللك  لثورة 
فيه  دعا  والذي   ،2018 غشت 
النظر  إعـــادة  إلــى ضـــرورة 
بكيفية شاملة في تخصصات 
لجعلها  املــهــنــي،  الــتــكــويــن 
تستجيب لحاجيات املقاوالت 
أثنت  كما  ــعــام،  ال والــقــطــاع 
على  املهني  التكوين  مديرة 
التربوية  لأطر  الفعال  الدور 
املدير  الصلح،  وأيضا سامي 
الجهوي الذي يعتبر من أبناء 
طفرة  حقق  ــذي  وال املنطقة، 
والكيف  الكم  مستوى  على 

وجودة التكوين.

●  األسبوع
ــدور الــدبــلــومــاســي  ــ يــســتــمــر الـ
املتميز للسفير املغربي حميد شبار 
نواكشوط،  املوريتانية  بالعاصمة 
الظروف  في ترتيب وتهييء أفضل 

لتوطيد العالقات بني البلدين.
وزير  طــرف  من  استقباله  فبعد 
ــر  ــي ووزيـ ــان ــت ــوري الــخــارجــيــة امل
الشؤون  وزيــر  استقبل  الداخلية، 

األصلي،  والتعليم  اإلسالمية 
أعمر  ولــد  ولــد سيدي  ــداه  ال
ــة األســـبـــوع  ــدايـ ــب، بـ ــالـ طـ
ــه فــي  ــب ــت ــك ــم الـــــجـــــاري، ب

شبار،  السفير  نــواكــشــوط، 
إلى  الــطــرفــان  تــطــرق  حيث 

التعاون  عالقات  تعزيز 
البلدين،  بــني  الــقــائــم 
ــل تـــعـــزيـــزه  ــ ــبـ ــ وسـ
في  وتطويره، خاصة 

مجاالت تدخل الوزارة، خاصة وأن 
للمغرب تجربة رائدة على مستوى 
اإلفريقي  األعلى  العلمي  املجلس 
في  وفقهاء  أئمة  تكوين  ومعاهد 
ــرب، والــقــاســم املــشــتــرك بني  ــغ امل

الجارتني في هذا املجال.
تستعد  الــســيــاق،  ذات  وفـــي 
مــوريــتــانــيــا الســتــقــبــال املــغــرب 
مهرجان  فعاليات  في  شرف  كدولة 
التي  والتاريخية  العتيقة  ــدن  امل
خالل  فعالياتها  ستحتضن 
الــشــهــر الـــقـــادم، وذلـــك ردا 
لــلــجــمــيــل، حـــني قـــرر املــلــك 
استضافة  الــســادس  محمد 
موريتانيا في فعاليات موسم 
طانطان، وهو ما يعزز 
الرئيس  بني  الثقة 
ــي  ــ ــان ــ ــت ــ ــوري ــ امل
الــجــديــد ومــلــك 

املغرب. 

●  األسبوع 
دخل محمد ولد الرشيد، املسؤول 
عن املنظمات املوازية وروابط حزب 
الزمن األخير  االستقالل، في سباق 
قبيل افتتاح أشغال املؤتمر الوطني 
للشبيبة االستقاللية الذي ستعيشه 

بوزنيقة نهاية األسبوع الجاري.
ــالل  ــزب ع ــ ويـــراهـــن شـــبـــاب ح
الرشيد  ولــد  جدية  على  الفاسي، 
ــي الــتــفــاعــل اإليــجــابــي  وفــريــقــه ف
التغيير  إلــى  الــدعــوة  مع  والبناء 
والتشارك،  والتجديد  واإلصـــالح 
التحضيرية  للجنة  ســبــق  ــد  وقـ
الصحراوي  الشاب  يقودها  التي 
غربا  جالت  أن  ملباركي،  منصور 
وشــمــاال وجــنــوبــا وكــافــة أطــراف 
املغرب وأوروبا، وأنهت مؤتمراتها 
الدعم  كــل  منحت  التي  الجهوية 
واملــســانــدة لــقــيــادة الــحــزب الــذي 
ــى الـــدور  يـــراهـــن هـــو اآلخــــر عــل
في  للشبيبة  واألســاســي  املحوري 
قيادة حزب »امليزان« إلى الفوز في 

القادمة. االستحقاقات 

شبار طريشة

ولد الرشيد

غوترييس



ــع  ــل ــط ــدر م ــ ــصـ ــ أكـــــــد مـ
جوزيف  أن  لـــ»األســبــوع«، 
ــة  ــر خــارجــي ــ ــل، وزيـ ــ ــوري ــ ب
ــدت  ــل ــي ق ــتـ إســـبـــانـــيـــا، الـ
ووسمت الحموشي، يرغب 
هاجر  قضية  إغـــاق  فــي 
بعد  مباشرة  الريسوني، 
متابعة  مــحــامــن  ــارة  ــ إث
املدير العام لألمن الوطني 
في  الداخلية  واملخابرات 

الشريفة. اململكة 
إلى  مــدريــد  ــارت  ــ وأش
ضرورة تجاوز املتابعات 
حماية  ــرض  ــع ت ــي  ــت ال
الـــحـــيـــاة الــشــخــصــيــة 
مع  وانسجاما  للحظر، 
املــعــايــيــر األوروبـــيـــة، 
لهذه  تدويل  أي  فــإن 

بأي حال،  يخدم،  ال  القضية، 
ـ  األوروبية  الشراكة  مصالح 
املغربية، وال يسعى أحد إلى 

تقييمها في الوقت الحالي.
املصدر،  لتصريح  وتبعا 
فإن مدريد مستعدة الستقبال 
السوداني  وخطيبها  هاجر 
الذي ساهمت ظروفه في عدم 
توثيق الزواج من الصحافية 
ابتدائيا  املــدانــة  املغربية، 

بالفساد واإلجهاض.
ومتابعة الحموشي، ليست 
لألوروبين،  بالنسبة  مهمة 
أساسي،  القضية  إغاق  لكن 
خدمة ألهداف تحمي العاقة 
ــة واالســتــراتــيــجــيــة  ــي ــن األم
بــن الــربــاط ومــدريــد، يقول 

املصدر.

 خاص ـ األسبوع 
ــدر دبـــلـــومـــاســـي  ــصــ ــ ــد م ــ ــ أك
ناصر  رئــاســة  أن  ــوع«،  ـــ»األســب ل
بوريطة للدورة 883 ملجلس السلم 
واألمن اإلفريقي في نيويورك، على 
املتحدة  لألمم   74 الــدورة  هامش 
رسالة  هــي  نــيــروبــي،  فــي  وليس 
بالسرية  موصوف  تقرير  جمعها 
نقطة،   12 في  اإلفريقي،  لاتحاد 
اإلفريقي مجرد  االتحاد  أن  أوالها 
هيمنة  يبرز  بما  إقليمية  منظمة 
األمم املتحدة على االتحاد، وليس 
وأن  فقط،  الصحراء  قضية  على 
27 شتنبر  فــي  املــثــار  املــوضــوع 
»روح  إلى تأسيس  2019، يسعى 
اإلفريقي،  لاتحاد  جديد«  ميثاق 
فيها،  مرغوب  غير  الخطوة  وهذه 
ومنتقدة، وهو ما قامت به جنوب 
ملجلس  سري  اجتماع  في  إفريقيا 
مــعــه أن خــطــوة  ــدت  ــ أك ــن،  ــ األمـ
املفاوضات الرباعية في جنيف، لن 
تمثيلية  رفع  تأثير دون  لها  يكون 
املتحدة،  األمــم  في  البوليساريو 
ألنها على قدم املساواة إلى جانب 
في  واملغرب  وموريتانيا  الجزائر 

ويجب  انطلق  الذي  املسلسل  هذا 
أن يتواصل.

االنتقادات  رغم  املغرب،  وحاول 
غير املنشورة لخصومه، الوصول 
في  ميثاق«  »أرضــيــة  إطــاق  إلــى 
نيويورك لعمل األفارقة ومجلسهم 
مجلس  مقابل  في  واألمــن،  للسلم 
واألمن  السام  ألن  األممي،  األمن 

والتنمية، ثالوث لالتزام اإلفريقي 
وإسكات البنادق إلى 2020.

في  املغربية،  الخطوة  وتخدم 
في  القارة  مساهمة  أعدائها،  نظر 
من  إلى حرب، والبد  االنزالق  عدم 
لهذا  البوليساريو  على  ضغوط 
إفريقيا  جنوب  ونبهت  الغرض، 
أن  إلــى  الثالثة  النقطة  هــذه  في 

ثالوثها  إلى  العودة  تريد  الرباط 
ــفــضــل: الـــاحـــرب والــاســلــم  امل

والامفاوضات.
ــال  ــم ــع ــت ــدم اس ــ ــع ــ ــا ل ــقـ ــبـ وطـ
الخارطة  رســم  في  البوليساريو 
املــغــاربــيــة )الــنــقــطــة الــرابــعــة(، 
أشارت الوثيقة السرية إلى الرغبة 
في حل مشاكل الغذاء في مخيمات 
املنظمة  ــق  ــري ط عـــن  ــن  ــاجــئ ال
وال  اإلفريقي(،  )االتحاد  القارية 
للحل  املتحدة  األمم  احتكار  يمكن 
املسؤولية  تحملها  وعدم  وإدارته 
الخامسة(،  )النقطة  الاجئن  عن 
تشير  الــســادســة،  النقطة  وفــي 
ورقة  حــرق  محاولة  إلــى  الــورقــة 
على  ــحــرب  ــال ب الــبــولــيــســاريــو، 
»فشل«  بعد  والجريمة  املخدرات 
الــحــرب  ــاســم  ب عليها  ــقــضــاء  ال
أكثر  لنقط  وتبعا  اإلرهـــاب،  على 
أن  قصد  املغرب  فــإن  حساسية، 
ينقل رئاسة مجلس األمن والسلم 
ألهداف  نيروبي،  خارج  اإلفريقي 
 12 تبلغ  واستراتيجية  تكتيكية 
في  إفريقيا،  جنوب  حسب  نقطة، 

وثيقة معتمدة وسرية.

العدد:  1045الخميس 17 أكتوبر 2019

القناص

ــي  ــاسـ ــومـ ــلـ ــدر دبـ ــ ــص ــ كـــشـــف م
الــتــفــاهــم  ــدم  عـ أن  ــوع«،  ــبـ ـــ»األسـ لـ
من  والــجــزائــر،  املــغــرب  بــن  سيزيد 
مديرية  عــن  صالح  قايد  أن  واقــع 
ــرات  ــخــاب ــرب فـــي امل ــغ ــامل خــاصــة ب
وقد  الجزائري،  للجيش  العسكرية 
بعد سجن  املكاتب،  باقي  دور  أخذت 
عاد  الجنرالن مدين وطرطاق، حيث 
للجيش  كاما  االستخباري  القرار 
مكاتب  كل  توحيد  لكن  الجزائري، 
االســتــخــبــارات فــي االســتــخــبــارات 
مكتب  بــإدمــاج  انتهى  العسكرية، 
اإلشراف  قبل  مرحلة  آخر  في  الدرك 

على االنتخابات الرئاسية.
خاصة  مديرية  صالح  قايد  وأطلق 
حسب  لكنها  الجوار،  ودول  باملغرب 
تعبير املصدر، متخصصة وعملياتها 

موجهة إلى الجار الغربي.
املخابرات  تاريخ  في  يحدث  ولــم 
مديرية  جيشها  عن  أن  الجزائرية 

ملتابعة دولة محددة.
الجديدة  املديرية  على  ويشرف 
املخابرات  واصلت  فيما  جنرال، 
التهديدات  مباشرة  العسكرية 
لم  مــا  مــن مكتب خـــاص، وهــو 
شيفراته  تفكيك  فرنسا  تستطع 
بــه،  الــعــامــلــن  العسكرين  أو 
املغرب  ضد  املديرية  هذه  لتكون 
تحمي  مركبة  مــنــاورة  مــن  جــزء 
املــخــابــرات  ــراق  اخــت تتبع  خلية 

الفرنسية للجزائر، حسب املصدر.

لـ»األسبوع«،  موثوق  مصدر  كشف 
تعرض  كلوتيي،  رودجــر  الجنرال  أن 
إفريقيا  لجنوب  زيــارتــه  في  لضغوط 
)أكتوبر  الجاري  الشهر  الرابع من  في 
نشاطات  تسطير  في  تمثلت   ،)2019
املتوقعن  الشهرين  طيلة  عسكرية، 
جيش  بن  اإلفريقي«  »األسد  ملناورات 
إفريقيا  في  وقيادته  املتحدة  الواليات 
املسلحة  ــوات  ــق ال وبــن  ــوم(  ــك ــري )أف

امللكية في املغرب.
أوراق  إفــريــقــيــا  ــوب  جــن وأعــطــت 
والــعــمــلــيــات  ــب  ــداري ــت ــل ل تفصيلية 
املوعد  مــلء  تــحــاول  وهــي  املشتركة، 
املغربي، بأي ثمن وبامتيازات واسعة.

من  األمريكي  املــســؤول  واستغرب 
قيادة  أبدتها  التي  التنازالت  هامش 
لخفض  إفــريــقــيــة  الــجــنــوب  األركــــان 
االلــتــزام األمــريــكــي تــجــاه مــنــاورات 
»األسد اإلفريقي« أو ملء هذه األهمية، 

بتعبير املصدر.
كلوتيي  الجنرال  يرد مستشارو  ولم 
عن الطرح الجنوب إفريقي، لكن مكتب 
القيادة العسكرية األمريكية في إفريقيا 
أهداف  تحويل  فيه  يرجح  تقريرا  قدم 
إفريقيا،  جنوب  دولــة  إلى  »أفريكوم« 
وهي  القارة،  غرب  في  العمل  لتحسن 
مع  املغرب  دور  تحارب  التي  الفكرة 

حليفته مستقبا.

املغرب جزء من العمل الدويل يف احلرب 
على الإرهاب مبنطقة ال�ساحل

موسى فكيه يصدم قايد صالح وولد الغزواني

قايد �سالح يطلق 
مديرية خا�سة باملغرب 
يف املخابرات الع�سكرية 

للجي�ش اجلزائري

جنوب اإفريقيا تريد 
اإلغاء مناورات »الأ�سد 
الإفريقي« بني املغرب 

والوليات املتحدة

بعد تهديد محاميها بمتابعة الحموشي

و12 نقطة �سرية �سد املغرب تثريها جنوب اإفريقيا يف جمل�ش الأمن

جوزيف بوريل يريد اإغالق 
ق�سية هاجر الري�سوين

الرباط تقبل تقييما نقديا 
لنتائج »املغرب الأخ�سر« 

من طرف الحتاد الأوروبي

�سورة ت�سافيز يف مكتب 
ال�سفري الكوبي يف املغرب

أكد مصدر لـ»األسبوع«، أن تقييما مؤرخا في 23 
غشت 2019 صدر عن االتحاد األوروبي حول مخطط 
الــوزاري  الحوار  لنتائج  طبقا  األخضر«،  »املغرب 
حول االستفادة من األجيال الفاحية السابقة، ونقل 
معارفها للجيل الحالي، من أجل التقدم الزراعي في 

املناطق القروية.
في  فاحية  وسطى  طبقة  بإنتاج  امللك  وطالب 
باده، انطاقا من جيل فاحي يتواصل مع أهداف 
األخضر«  »املغرب  مشروع  لكن  املستدامة،  التنمية 
طرف  من  وتقني  علمي  بشكل  تقييمه  بــدأ  ــذي  ال

األوروبين، سيرضخ لتغييرات بعد 2020.
إعادة  إلى  الوصول  من  السياق،  هذا  في  والبد 
إقرار  إلى  بالقصر  حدا  ما  وهو  األولويات،  ترتيب 
تعديات جوهرية سيعرفها املشروع، من أجل املزيد 

من الفعالية وتحسن الرؤية واألبعاد.
خبيرة  استخدام  إلى  األوروبــي  االتحاد  ويعمد 
)سلوفينية( إلعادة توجيه املشروع، بعد ما اعترف 
املغرب بضرورة تأهيل جيل فاحي جديد في اململكة.

القنصل  أن  لـ»األسبوع«،  مطلع  مصدر  أكد 
سفارة  افتتاح  سيباشر  تورنتو،  في  الكوبي 
باده في الرباط، ومع خبر وكالة »إيفي«، غرد 
الرئيس تشافيز،  »تويتر« بصورة  املعني على 

دبوسا  سيدخل  الــذي  الرمز  على  للتأكيد 
التغريدة  هذه  حققت  وقد  معطفه،  في 
مباشرة،  طرحها  بعد  إعجاب   1100

تـــــشـــــافـــــيـــــز«، وهــــي »عـــــاش 
كتبها  التي  األيقونة 

الدبلوماسي 
الكوبي القادم إلى 

الكوبيون  ويحاول  اململكة، 
تأكيدا  الرسالة،  هذه  تقديم 
في  الجديدة  سفارتهم  أن 
امــتــدادا  ستكون  الــربــاط، 
ــي الـــقـــارة  ــ ــم ف ــه ــل ــم ــع ل
ــرب  اإلفـــريـــقـــيـــة وفــــي غ
إفريقيا التي تدعم موقف 

البوليساريو.

5 7كواليس األخبار

اجتماع مجلس السلم واألمن اإلفريقي برئاسة بوريطة في نيويورك وليس في نيروبي يثير زوبعة قارية

لـ»األسبوع«،  دبلوماسي  مصدر  كشف 
اإلفــريــقــي  ــحــاد  االت مفوضية  رئــيــس  أن 
من  األول  عصر  في  محمد،  فكيه  موسى 
مستشاره  ذكر  على  علق  الجاري،  أكتوبر 
والجيش  صالح  قايد  حساسية  مدى  عن 
املغربي  الجيش  مشاركة  بشأن  الجزائري 
في منطقة الساحل ملكافحة اإلرهاب قائا: 
اإلفريقي،  االتحاد  دخوله  قبل  املغرب  كان 
هذه  في  الدولي  العمل  من  جزء  يزال،  وال 
الحرب إلى جانب قوات »جي 5«، ويجب أن 
يواصل، ولذلك عمل التقنيون على صياغة 
بدعم  العاجلة  املطالبة  على  تلح  أخــرى 
دول  في  الجهود  لكل  الدولي  املجتمع  من 

املنطقة من أجل محاربة التطرف.
ــري  ــجــزائ ــق لــرئــيــس األركـــــان ال وســب
والرئيس املوريتاني ولد الغزواني، التحفظ 
بشكل واضح عن املشاركة املباشرة للقوات 
املغربية، كما شاركت بها العاصمة الرباط 
في إفريقيا الوسطى، محذرا من استهداف 

جنود اململكة.
وأفرجت املخابرات الجزائرية عن تقرير 

البروتوكول  في  ثالثة  مــادة  وجــود  يؤكد 
املغاربة  الجنود  قتل  على  تحث  القتالي، 
ما  جنود  من  غيرهم  قبل  امليدان  في  أوال 
التنظيمات  حنق  وزاد  »الطاغوت«،  سمي 
اإلرهابية في غرب إفريقيا على املغرب بعد 

زيارة البابا للمملكة.

فكيه محمد

تشافيز

بوريل

بوريطة



 الورقة السياسية للمرحلة من شطرين: 
القضاء المالي )المجلس األعلى للحسابات( 
للكبار والقضاء العادي لنشطاء الحراكات 

االجتماعية؟ وتطهير المؤسسات من 
المتطرفين الداعين إلى استقالل القرار 
الجهوي الالتركزي والالمتمركز أمام 

الحكم المركزي، هدف مركزي للمملكة، 
ولذلك لم ينشر المجلس األعلى للحسابات 

أي مهمة تخص جهة طنجة، كجهة 
ترابية يقودها العماري؟

باسم  15حسابا  العماري  إلياس  قدم 
أصل  مــن   2018 سنة  غاية  إلــى  جهته 
15 حسابا وجب تقديمها لجهة الرقابة، 
إليه  املعهود  املحاسب  وفــاة  ونتيجة 
لم  شفشاون  املحاسبي،  املركز  بتسيير 
أراد  املالية  وزيــر  ألن  حسابات،   5 تقدم 
تحت  تذكيرية  رسالة  بعد  املوقف  تعقيد 
العدد 157 بتاريخ 15 نونبر 2018، وقد 
أصدر القضاء املالي 16 حكما نهائيا في 

الجهة الترابية بإبراء الذمة.

اتخذها  التي  لــإجــراءات  كانت  وقــد 
حق  فــي  للحسابات  الجهوي  املجلس 
طنجة  جهة  فــي  املتخلفني   املنتخبني 
التصريح  واجــب  عن  الحسيمة،  تطوان 
باملمتلكات خالل سنة 2017، أثر إيجابي 
إلى غاية 2018، وتجلى في إقدام العديد 
الترابية  الجماعات  مجالس  أعضاء  من 
ومجموعاتها على إيداع تصاريحهم بعد 
توجيه رسائل اإلخبار باملصرحني، وغير 
املصرحني إلى رؤساء مجالس الجماعات 
للممتنعني،  ــذارات  اإلن وتبليغ  الترابية، 
لم يبق سوى  1551 منتخبا،  ومن أصل 
152 منتخبا متخلفا عن هذا اإلجراء، وقد 
كانت الجهة »استثنائية« في هذا اإلطار، 
في   90.20 وصلت  قياسية  نسبة  لبلوغ 
األعلى  املجلس  نشر  دون  ودائما  املائة، 
للحسابات أي مهمة تخص الجهة كجهة 

ترابية يقودها إلياس العماري،
ــة /  ــالـ ــد ويــجــعــل اإلقـ ــؤك وهـــو مـــا ي
له  عالقة  وال  سياسيا،  قــرارا  االستقالة 
جزء  اإلقالة  ألن  للجهة،  الحالي  بالتدبير 

وإن  الريف،  لحراك  التسوية  مسار  من 
رفض الزفزافي ورفاقه هذه الخالصة.

كبيرا  غموضا  القرار  دوائــر  وتعيش 
ــة إلــيــاس  ــال بــخــصــوص اســتــقــالــة / إق
سياسية  مــبــررات  لها  الــتــي  الــعــمــاري 
بحتة، ولم يصدر أو ينشر قضاة املجلس 
األعلى للحسابات أي مالحظة عن تسيير 
الجماعات  على  وركزوا  العماري،  إلياس 
وبني  وإمــزورن  الحسيمة  من  املنتفضة 
ــحــزام الــنــاشــط في  بــوعــيــاش وبــاقــي ال

الجهة.
املعطيات  خــالل  من  واضحا  ويظهر 
الحراك  كــان  ملــاذا  مؤخرا،  املستخلصة 
مداخيل  عرفت  الحسيمة  فجماعة  قويا، 
ضعيفة في حدود 5.6 في املائة فقط منذ 
2011، سنة حراك 20 فبراير وإلى بداية 

ما يسمى بداية حراك الريف.
وبـــخـــصـــوص نـــفـــقـــات الــتــجــهــيــز، 
من  الــثــلــثــني؟  مــن  بــأكــثــر  تقلصت  فــقــد 
إلــى   2011 ســنــة   55.568.407.00
 ،2016 سنة  درهما   18.175.062.00

بعض  اعتبره  استثنائي  هبوط  وهــو 
الساكنة والشباب »عقابيا«، وغير مفهوم.
من جهة أخرى، ارتفع، بفعل االحتقان، 
جماعة  طــرف  مــن  استخالصه  الباقي 
امللزمني  ذمـــة  ــي  ف ووصـــل  الحسيمة، 
 ،2017 سنة  متم  درهــم  مليون   39 إلــى 
بزيادة تجاوزت 69 في املائة، وتكاد هذه 
أن  الحرج،  الظرف  هــذا  وفــي  الجماعة، 
الداخلية  وزارة  تمويل  على  كليا  تعتمد 
ارتفاع  مقابل  في  املائة،  في   75 بنسبة 
تمويل  فيما  التسيير،  نفقات  في  مهم 
يتجاوز  ال  النفقات  هــذه  من  االستثمار 
9.30 في املائة، أي أقل من 10 في املائة، 
فيما  كبير،  حــد  إلــى  ضعيف  رقــم  وهــو 
في   50 بلغت  الفعلية  االستثمار  نفقات 
وقد  املنطقة،  أبناء  جهود  بفضل  املائة، 
رغم  املائة،  في   21 إلى   19 في  استقرت 
في  مائة  أي  والحراك،  االحتقان  ظروف 
في  االستثمار  تمويل  منسوب  من  املائة 

نفقات التسيير.
استراتيجية  رؤية  أي  غياب  ظل  وفي 

ناجعة لتدبير مداخيل جماعة الحسيمة، 
ــوارد  امل مصلحة  بني  التنسيق  وغياب 
عدم  لوحظ  الجماعية،  املصالح  وباقي 
بالعقار  مرتبطة  مهمة  مالية  مبالغ  أداء 
هــذا  وفـــي  الحسيمة،  خــزيــنــة  لــصــالــح 
اإلطار، يرى املراقبون أن محاولة تجاوز 
الرابطة املحلية ـ أو الريفية ـ إلى رابطة 
الدولة، هو الجزء الهام في السياسة التي 
األصالة  لحزب  املحلي  الطابع  تتجاوز 

واملعاصرة في الريف.
واملعاصرة،  األصالة  حزب  سياسة  إن 
والتي  الــريــف،  فــي  العماري  وسياسة 
األمانة  فــي  بنشماس  إدارة  واصلتها 
الجماعات  تجعل  تكاد  للحزب،  العامة 
الحسيمة  ـ  تطوان  ـ  طنجة  في  الترابية 
ترغب  فيما  الــشــارع،  بنبض  ملتزمة 
االنقالب  الجديدة،  سياستها  في  الدولة 
على السياسة السابقة والعمل على بناء 

موارد قوية من الجبايات املحلية.
الــتــي ترفع  وهـــذه االســتــراتــيــجــيــة، 
التمويل عبر الجبايات املحلية فقط، ودون 

عبد الحميد العوني إعداد:

يكاد ال يختلف عبد الرحيم بوعيدة، املقال من رئاسة جهة كلميم، عن إلياس العماري يف قيادة جهة طنجة، ألنهما مدافعان عن الحكم الذاتي 
إلدارة جهتين، شماال، ىلع حدود سبتة ومليلية، وهما الثغران املحتالن واملتمتعان بحكم ذاتي يف اململكة اإلسبانية، وجنوبا، يف واد نون 

ىلع حدود مقترح املغرب تمكين الصحراويين من حكم ذاتي يف العيون والداخلة، لحل قضية معروضة ىلع األمم املتحدة، منذ ستينات القرن 
املاضي.

وصار مهما إقصاء هذين االسمين، ألن دعاة الحكم الذاتي يف الريف حوكموا كـ»انفصاليين« يف صفوف حراك الريف، فيما يفصل املغرب نهائيا 
يف الجنوب مصير واد نون عن الصحراء »الغربية«، يف استراتيجيته الجديدة التي تركز يف العالقات مع إسبانيا ىلع األمن وفصل الريف عن سبتة 

ومليلية وواد نون عن الصحراء.
وبمعارضة شرسة، تعرض االسمان لزلزال منعهما من مواصلة بث رأيهما الواضح حول توحيد مجال الصحراء، وتمتيعه بحكم ذاتي يضم واد نون 

إلى الطاح، بتعبير املنطقة، وتوحيد مجال الريف الستعادة سبتة ومليلية إلى الريف، أي إلى شرطها الجغرايف والتاريخي واإلفريقي، خصوصا بعد 
عودة املغرب إلى االتحاد اإلفريقي، واعتبار املنظمة القارية سبتة ومليلية محتلتين، وال يريد املغرب إثارة امللف كي ال تصعد مدريد يف قضية 

الصحراء، وقد وضعت إسبانيا اإلقليم تحت املظلة األوروبية، لوجود اتفاق بين العيون والداخلة واالتحاد األوروبي يف سابقة خارج الدستور، انتصارا 
للحسابات الجيوسياسية الجديدة.

إن انتصار القصر، يف تعديله الحكومي، لعدم تغيير ابن الناظور وزير الداخلية لفتيت، رغم وعكته الصحية األخيرة، هي رسالة إلى الريف، بأن 
النظام ال يفرط يف مناصري استراتيجيته الجديدة املحاربة لكل شخص يسعى إلى توسيع الحكم الذاتي خارج العيون والداخلة، أو التقدم إلى 

معايير مألوفة يف الجهوية، فاملسألة يف قضيتي بوعيدة وإلياس العماري واحدة، ألنها تصفية سياسية داخل املؤسسات لكل من يريد توسيع 
الحكم الذاتي خارج الصحراء إلى باقي جهات اململكة.

كو�لي�س �إقالة �إليا�س 
�لعماري من قيادة 

جهة طنجة
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جهوية متقدمة، تثير الرفض في أوساط 
عنها  يخرج  وال  ومدنية،  حزبية  عامة، 
إلياس العماري، الذي يرغب في التوقيع 
وقد  دوليني،  شركاء  مع  اتفاقيات  على 
فعل، لتنمية الجهة، لكن العقلية التقليدية 
حاربته كي ال يتمكن من بناء استراتيجية 
تــصــل بــالــحــكــم الــجــهــوي الــحــالــي في 
كل  معه  تتمتع  ــي  ذات حكم  إلــى  املغرب 
االستثمار،  واستجالب  باإلدارة  الجهات 
والعمل من داخل آلية للتحليل والتموقع 
واإلدارة  املركزية  الحكومة  عن  بعيدة 

البيروقراطية في العاصمة الرباط.
إلدارة  عملي  أفــق  هناك  ليس  وفعال، 
فيما  اململكة،  فــي  متقدم  جهوي  نظام 
نحو  التقدم  املحافظة  األوســـاط  تريد 
وإدارة  الجبايات،  فــي  مستقلة  إدارة 
العمل،  واستراتيجيات  لألهداف  مراقبة 
الرقابة  اإلداريــة،  الرقابة  إلى  أضيفت  إذ 
للمجلس  توصيات  شكل  في  القضائية 

األعلى للحسابات.
إن ما يجري في إعادة تأطير الرقابة على 
الجهات والجماعات الترابية التابعة لها، 
والقضائية،  اإلدارية  املراقبتني  من خالل 
جعل وزارة املالية في التعديل الحكومي 
اإلصــالح  في  بالكامل  متحكمة  األخير، 
اإلداري واملراقبة، عبر املناطق من تسطير 
تماما  وهو  املرغوب،  التنموي  النموذج 
االجتماعي  البرنامج  فــي  الحظناه  مــا 
الــشــارع في  ــذي سطره  ال واالقــتــصــادي 
حراك الريف، ولم تناقشه الدولة، كما لم 
تسمح بتبنيه من الهياكل املنتخبة، لذلك، 
خالل  من  املركز  يرسمها  املشاريع  فإن 
وباقي  وللجهات،  للمدن  محددة  برامج 

الجماعات الترابية ذات الصلة.

 التركيز على هيكلة مصالح الموارد 
المالية لتحسين الجبايات المحلية هو الرد 

المؤسسي على النقص الحاد في تطور 
التنمية المحلية 

وتنظيم  هيكلة  مستوى  تحسني  إن 
الحل  من  جزء  املالية،  ــوارد  امل مصلحة 
عرفت  الــتــي  الحسيمة  عــلــى  املــقــتــرح 
نصيب  أراد  واجتماعيا  شبابيا  حراكا 
الريف من التنمية، فيما تنظر املقترحات 
الجبايات  مصالح  تحسني  إلى  األخــرى 
انطالقا من ضبط وتتبع الوعاء العقاري 
األراضي  املفروض على  للرسم  الخاضع 
الحضرية غير املبنية، عبر إجراء إحصاء 
سنوي بهذا الخصوص، وأيضا إحصاء 
األراضي التي انتهت فترة األثار املترتبة 
تصميم  ألن  العامة،  املنفعة  إعــالن  عن 
الذي  الحسيمة،  لجماعة  األول  التهيئة 
تم نشره في الجريدة الرسمية رقم 4643 
األثار  انتهت   ،1998 نونبر   30 بتاريخ 
 ،2008 نونبر   28 بتاريخ  عنه  املترتبة 
إلى  تصل  املحتسبة  املــســاحــة  ــذه  وهـ

625.939 متر مربع.
إعــفــاءات  الجماعة  منح  لوحظ  وقــد 
قانوني،  سند  بـــدون  امللزمني  لبعض 
من  التأكد  دون  ــة  إداريـ شــواهــد  ومنح 
أداء الرسم على األراضي الحضرية غير 
الحسيمة  وتخسر  بها،  املتعلقة  املبنية 
إلى  سنتيم  مليون   20 حوالي  سنة  كل 
حدود 2017، فيما تصل محصلة التقادم 
عن 2014 إلى 33 مليون سنتيم لوجود 

إعفاء كلي مؤقت.
فـــإن جماعة  ــصــدر،  ــذات امل لـ وتــبــعــا 
وضع  مسطرة  تستكمل  لــم  الحسيمة 
الفترة  خالل  للتنمية  الجماعي  املخطط 
يوليوز   6 إلى  وبقيت   ،2016  –  2010
ملا  خالفا  تنموي  مخطط  بــدون   2015
القانون  مــن   36 ــادة  املـ فــي  مــحــدد  هــو 
الجماعي  بامليثاق  املتعلق   78.00 رقم 

ومرسوم 28 أبريل 2011.
في  الترابية  الجماعات  تتمكن  ولــم 
ألن  »التنمية«،  مناقشة  من  الجهة  هذه 
التوترات  وبحجم  الحسيمة،  مثل  بلدية 
لــديــهــا مخطط  لــيــس  ــي عــرفــتــهــا،  ــت ال
إثارة  في  دورهــا  محدودية  مع  تنموي، 
بما  املشاريع،  بتدبير  املرتبطة  املسائل 
تصور  فــي  حقيقيا  شريكا  يجعلها  ال 
تصادق  إذ  بها،  تساهم  التي  املشاريع 
وتوقع فقط، كما في حالة مشاريع تهيئة 
تصل  بميزانية  »موروبيخو«  كورنيش 
وإصالح  درهما،   46.714.364.00 إلى 
درهما(،   22.728.198.00( الطرقات 
السائل  التطهير  شبكة  وترميم  وبناء 
إطــار  فــي  ــم(  درهـ  15.000.000.00(

برنامج التنمية املجالية.
ويظهر واضحا، أن املجلس الجماعي 
من  موقفه  يكون  قد  فقط،  يصادق  الذي 
عدم العرقلة تصورا مفروضا في التنمية، 

فيما الحراك في الشارع يرى التنمية من 
زاوية أخرى.

وفي انشطار الريفي بني تصور تنموي 
الساكنة  حاجيات  وتسطره  فيه  يرغب 
عبر حراك بآالف املشاركني، وبني تصور 
»التنمية  عنوان  تحت  مفروض  تنموي 
االنتصار  محاولة  أن  نــرى  املجالية«، 
النظام  خــالل  من  الساكنة،  القتراحات 
إللياس  يسمح  ال  الجهة،  أو  الجهوي 

العماري بمواصلة قيادته للجهة.
يعيشه  العماري،  يعيشه  الــذي  وهــذا 
املنتخبون الجماعيون في شمال اململكة، 
ولذلك، فجماعة الحسيمة مثال، ال تدرس 
خوفا  املقترحة،  املشاريع  هــذه  مسبقا 
وكان  املعارضة،  صف  في  اعتبارها  من 
واجهت  أن  الــوضــع،  هــذا  سلبيات  مــن 
الحسيمة عدة صعوبات، من قبيل توفير 
الوعاء العقاري الالزم وغياب استعدادها 
هذه  على  املــصــادقــة  قبل  )أي  القبلي 
من   63 الصفحة  تقول  كما  املشاريع( 
تقرير املجلس األعلى للحسابات، وهو ما 

يؤكد أننا:
االنتخابي،  الجسم  رفــض  أمـــام   )1
املقترحة  للمشاريع  الشارع،  جانب  إلى 
والحسيمة  الريف  على ساكنة  املركز  من 

تحديدا.
ــل ما  2( ســيــاســة املــصــادقــة عــلــى ك
صفقات  في  التدبير  يسقط  مطلوب  هو 
مستقلة عن بعضها البعض كما في حالة 

الطرق.
3( عدم العناية املحلية بمرحلة تقييم 
متروكة  ألنــهــا  والــصــفــقــات،  املــشــاريــع 

للمركز.

 مع رهاب اإلصابة بالسرطان بعد الحرب 
الكيميائية اإلسبانية ضد مقاتلي عبد 
الكريم الخطابي، تكون الصحة أهم 

هاجس لدى ساكنة الريف 

قد تحرك الصحة كل ساكنة الحسيمة، 
ــاب الــســرطــان، إثــر قصف  مــن خــالل ره
الكريم  عبد  ملقاتلي  اإلسباني  االحتالل 
شديدة  كيميائية  بمقذوفات  الخطابي 
هذا  كان  الريف،  حراك  وقبل  الخطورة، 
الهاجس مهيمنا على منتخبي املنطقتني، 
بني  املوقعة  الشراكة  اتفاقية  فــي  كما 
املحلية  للجماعات  الــعــامــة  املــديــريــة 
التابعة لوزارة الداخلية ووالية جهة تازة 
الحسيمة،  وجماعة  تــاونــات  الحسيمة 

إنــهــاؤه في حدود  املــشــروع وجــب  وألن 
سنة من التوقيع بتاريخ 20 ماي 2013، 
فإنه إلى بداية 2018، ال يزال املشروع في 

األشغال الكبرى.
إدخــال  أن  الصفقة،  نــائــل  أكــد  وقــد 
الالحقة واملتكررة على بعض  التغييرات 
مكونات األثمان، وعدم تقدير حجم بعض 
األشغال، سبب، إلى جانب عراقيل أخرى، 

في عدم إكمال املشاريع في هذه املنطقة.
ويعاني تدبير الطلبيات العمومية من 
للصفقات  التوقعية  البرامج  إعــداد  عدم 
الخالصة  هذه  وتعود  طرحها،  يتم  التي 
الحسيمة  جماعة  مع   2010 سنة  إلــى 
جماعات  لدى  السنوات  وتختلف  مثال، 
العام  الـــرأي  يهتم  وقــد  أخـــرى،  ترابية 
بني  إمزورن،  الحسيمة،  االحتقان،  ببؤر 

بوعياش، في جهة طنجة قبل غيرها.
ومن الطبيعي أن يكون:

ملشاريع  القبلية  الدراسات  إجراء   )1
ترغب فيها الساكنة ومنتخبيهم.

باألشغال  املتعلقة  الطلبيات  تدبير   )2
ال تــصــل فـــي االفــتــحــاص ســـوى إلــى 
فقط،  تصادق  الجماعات  ألن  مالحظات، 

فتغيب البرامج التوقعية.
في  الــزيــادة  مسطرة  احترام  عــدم   )3
حجم األشغال، واملطالبة بتوسيعها بحكم 
قلة املوارد، ألن من املهم، كما في التطهير 
الساكنة،  أهــداف  إلى  الوصول  السائل، 
في  بالتدقيق  يضحون  فالريفيون  ولذلك 
مقابل التوسيع في تنفيذ األشغال، وهي 

فكرة عامة لدى الساكنة.
وعدم  األشــغــال،  في  املراقبة  عــدم   )4
إلى  يصل  القانوني  الفارق  ألن  األداء، 
الخاصة  التأخير  ــد  ــوائ وف يــومــا،   90
طبقا  الوقوع،  محتملة  الدولة،  بصفقات 
نونبر  في   الصادر   2.03.703 للمرسوم 
الساكنة  أن  كما  يتم،  لم  ما  وهو   ،2003
حالة  فــي  كما  صعبة،  أوضــاعــا  تتفهم 
الروسان  لحي  السائل  التطهير  أشغال 
إصدار  تأخر  حيث  الحسيمة،  بجماعة 
حاالت  لظهور  بالعمل،  بالشروع  األمــر 
اجتماعية ال تتوفر على اإلمكانات املادية 
ولم  األشغال،  إنجاز  مدة  خالل  لإليواء 
بأي  التأخير  جراء  الصفقة  صاحب  يدل 

شكاية.
واملعقلن،  الجيد  التحديد  عدم  وأمــام 
الــعــروض،  طلبات  مــصــادر  تنفيذ  قبل 
لكامل  الحسيمة  جماعة  ممارسة  وعــدم 
تقرير  مــن   66 )الصفحة  صالحياتها 

باقي  فإن  للحسابات(،  األعلى  املجلس 
اململكة  شمال  في  الترابية  الجماعات 
تسير على نفس الخطى، وهو ما أحدث 
فجوة واضحة بني إلياس العماري الذي 
يريد إصالحات أكبر لجهته، وهي في نظر 
القانون الجاري ليست إال جماعة ترابية، 
تمارس  ال  التي  الجماعات  باقي  وبــني 
للمساطر  طبقا  لها  املوكولة  الصالحيات 
فكرة  بني  الفجوة  فهذه  لذلك،  الحالية، 
الالمركزي  النظام  عن  العماري  إلياس 
هو  مــا  وبــني ضيق  ــالده  ب فــي  وتدبيره 

معمول به، كانت السبب في االستقالة.
عن  املنتخبني  وباقي  العماري،  ودفاع 
إليه  آلت  ملا  ورفضهم  الساكنة،  مطالب 
ــردود  ــور في حــراك الــريــف، جعل ال األم
فمثال  التقدير،  هذا  عن  كاشفة  الرسمية 
رئيس املجلس الجماعي للحسيمة، يقول 
بالطرق  يكون  استخالصه  يمكن  ما  بأن 
االقتصادية  لألوضاع  نظرا  فقط،  الحبية 
املدينة،  تجتازها  التي  واالجتماعية 
الركود  فيما  خــاصــة،  التجارة  وقــطــاع 

يسود قطاع السياحة والصيد البحري.
منطقة  بني  األزمــة،  هذه  في  يمكن  وال 
أمــوال،  بــدون  العمل  ــة،  ــدول وال الــريــف 
بسبب  جباياتها  تدفع  ال  الساكنة  ألن 
يدفع  وال  باملنطقة،  العاصفة  الــظــروف 
يخرجها  ما  وجماعاتها  للجهة  املركز 
من األزمة الحالية، لذلك، فإن الصعوبات 
التي  تــطــوان  طنجة  جهة  بــني  القائمة 
يرأسها العماري، والداخلية التي يديرها 
تحولت  )لفتيت(،  الناظور  من  شخص 
رؤية  بني  النظر  وجهة  في  خالفات  إلى 
وأخرى  الداخلية،  تدير  للغاية  محافظة 
الحقة،  الالمركزية  إلى  املغرب  نقل  تريد 
لذلك، فالخالف كبير وصادم بني األوساط 
النظام،  داخــل  والتقليدية  التحديثية 
ومنذ شهور، حاول إلياس العماري بناء 
تحالف في املنطقة يدافع عن الصالحيات 
الريف،  في  والجماعات  للجهة  الكاملة 
عمل  عرقلت  التي  األمنية  الظروف  بعد 
أن  تريد  ال  التي  املنتخبة  املــؤســســات 
من  فمجموعة  الــســاكــنــة،  مــع  تصطدم 
األراضي غير املحفظة في الحسيمة مثال، 
الجماعة  ترغب  وال  مجهولون،  مالكوها 
ملكيتها  كانت  ولو  الحقوق  تجاوز  في 

ملجهولني عكس بعض املناطق األخرى.
الــجــمــاعــي  ــس  املــجــل رد  ــاء  ــد جــ ــ وق
عن  ناتج  »الضعف  أن  كاشفا  للحسيمة 
واملراسيم  القوانني  كل  استيعاب  عــدم 
التي صدرت، خاصة فيما يتعلق بالهيكلة 
في  صادقنا  حيث  للحسيمة،  اإلداريـــة 
مع  تماشيا  مغايرة،  هيكلة  على  دورتني 

التوجيهات التي نتوصل بها«.
الترابية  الجماعات  كــل  خضوع  إن 
للتوجيهات، بما فيها جهة طنجة، يكشف 
أن قدرة الريف في بناء منظومة لجهته، 
إلياس  يعتقده  ومــا  متوقع،  غير  شــيء 
من  لفتيت  الوزير  يقف  ممكنا،  العماري 

نفس الريف ليواجهه.
تكون  املــالحــظــات،  ــذه  ه على  وبــنــاء 
الشمال  املشتغلة في  الترابية  الجماعات 
أكثر الجماعات إجابة ولو على مالحظات 
املجلس  مــراجــعــة  فـــي  كــمــا  بــســيــطــة، 
قضاة  إسقاط  بعد  للحسيمة  الجماعي 
مترا   50 للحسابات  األعــلــى  املجلس 
الحسابي  التدقيق  في  الرخام  من  مربعا 
الصفقة  في  الثانية  املقاطعة  تهيئة  في 

2013/2، وفي غيرها.
وكل خالصات الداخلية تنم عن التعبير 
بها  تمر  التي  االستثنائية  الظروف  عن 
الحسيمة، وبالتالي، باقي املواقع، فمثال 
نفقاتها  ألن  الحراك،  في  خرجت  إمزورن 
في التجهيز ال تتجاوز في السنة مليوني 
تعرف  البشرية  التنمية  ومشاريع  درهم، 
اتفاقيات  ــى  إل اللجوء  منها  نقائص، 
مناسبة،  أو  تناسب  أي  دون  نــمــوذج 
للمشاريع،  الحسيمة  عمالة  وإنــجــاز 
أن  يؤكد  الطرقية،  املحطة  حالة  في  كما 
الصفقات  عن  أبعد  ومنتخبيها  الساكنة 
واألوراش ذات الصلة، إذ لم تشرع جماعة 
إمزورن في استغالل املحطة الطرقية بعد 
تسلمها مفاتيح املشروع بتاريخ 2 دجنبر 

.2015
إن عدم إشراك املنتخبني، منذ البداية، 
املجالس  يدفع  التنمية،  مشاريع  في 
الستغالل  االكتراث  عدم  إلى  املنتخبة 
املشاريع املكتملة، ويكشف أن الداخلية 
الريف  منطقة  في  واملنتخبون  واد  في 
السلطة  مع  تكامل  فال  آخــر،  واد  في 
غير  املنتخبة  واملــجــالــس  الــوصــيــة، 
مكترثة، ألنها ال تقترح، وال تتوقع، بل 
تصادق على ما يراه املركز في العاصمة 
الرباط، وبعد أن تنتهي هذه املشاريع، 

ال يهتم أحد باستغاللها.
إنها فجوة نفسية ظللت العالقة املأزومة 
بني املركز والريف، يديرها حزب معارض 
منذ والدته، ومن رحم السلطة يناور لنقل 
على  معتمدة  ثانية  ملكية  إلــى  املــغــرب 
نظام  من  انطالقا  الديمقراطية،  الحوكمة 
على  انقالب  يحدث،  وما  حقيقي،  جهوي 

علي الهمة.
تشرف  مشاريع  نجد  أن  املؤسف  ومن 
الطرقية  املحطة  كحالة  العماالت،  عليها 
صعوبة  وهناك  املدخل،  ضيقة  بإمزورن، 
هناك  تكون  أن  دون  داخلها،  الحركة  في 
اإلقليمية  اإلدارة  تجاه  نقد  أو  معاينة، 

الوصية.
شمال  في  الترابية  اإلدارة  فشلت  لقد 
اإليجابية  الــصــورة  إعــطــاء  فــي  اململكة 
لــلــوصــايــة، إلــى الــحــد الـــذي تــعــذر فيه 
بإلزام  يقضي  وزاري  قــرار  اســتــصــدار 
بالولوج  العمومي  النقل  حافالت  أرباب 

للمحطة الطرقية.
انتقاد  من  املالي  القضاء  يتمكن  ولم 
مباشر لصاحب املشروع )العمالة(، لذلك 
لدراسات  املنتخب  املجلس  بإجراء  طالب 
قبلية بمعية الشركاء، وهي التوصية التي 

يجب توجيهها ملصالح الداخلية.

 مشكلة العقار تضرب الريف، ولوبي 
المخدرات يخرج عن سيطرة إلياس 

العماري، فهل يحدث انقالب في الريف؟

يسيطر  الريفي  العقاري  اللوبي  يكاد 
على السياسة، فيما لوبي املخدرات أبعد 
عن دعم إلياس العماري، رغم السعي إلى 
الشمال  يعرف  الــذي  املنتوج  هذا  تقنني 
األراضــي  لكن  ظهير،  بموجب  زراعــتــه 
إنتاجها  ــه  ــوج وت تــوســعــت  ــة  ــزروعـ املـ

للتصدير.
ــى إضــعــاف إلياس  وســعــت جــهــات إل
بشعو،  عالقته  قطع  خــالل  من  العماري 
ــذي يــديــر فــي هــولــنــدا مــقــاهــي تبيع  الـ

املخدرات بمعدالت خفيفة.
مرحلة  في  العماري،  إلياس  فقد  لقد 
املــخــدرات حني  تقنني  لوبي  دعــم  ــى،  أول
املطلوب  شعو  مع  أساسا  عالقته  قطعت 
طرف  من  برملانيا،  كــان  أن  بعد  حاليا، 
ثانية،  مرحلة  ــي  وف املغربية،  املحاكم 
دوائر  ومنها  الخارج،  مع  عالقته  قطعت 
العالقات  هذه  استثمار  خالل  من  هامة 
في حزب سياسي، ثم إبعاده عن األمرين 
خالل  من  الداخلي،  الشأن  في  بإغراقه 
رئاسة جماعة ترابية )جهة طنجة تطوان 

الحسيمة(، قبل أن يتقرر إنهاء مهامه.
يدعم  لم  الحاسمة،  املرحلة  هذه  وفي 
لوبي العقار الذي ال يمكن أن يصادم بأي 
الوعاء  تمنحه  التي  الداخلية  وزارة  حال 
ــي تــديــر الــقــرار  الــعــقــاري املــنــاســب، وه

املحلي.
وفي هذا التحول، قصت الدولة أجنحة 
إقالته  قبل  فشيئا،  العماري شيئا  إلياس 
الخارطة  رســم  ــادة  وإعـ مباشر،  بشكل 
الحزبية، ألن خسارة بنشماس والريفيني 
لرئاسة حزب األصالة واملعاصرة، ستكون 
التعديل  نهاية مرحلة وبداية أخرى، لكن 
السوسي في  اللوبي  الحكومي خفف من 

الحكومة بشكل ملموس.
قبل  الــجــديــدة،  ــات  ــوازن ــت ال خلق  إن 
تعزيز  إلــى  يــذهــب   ،2021 انــتــخــابــات 
مقابل  في  املائة،  في   80 بـ  التكنوقراط 
الحكومة واإلسالميني، وهو  حزب رئيس 
قرار يؤكد أن الحصيلة الحكومية يتحملها 
كما  والتنمية،  العدالة  حزب  كامل  بشكل 
أن إعادة تحكم حزب العدالة والتنمية في 
الجهاز الحكومي في مقابل انقسام حزب 
األصالة واملعاصرة، حول ونقل الثقل إلى 

التكنوقراط.
قدرته  أن  الــعــمــاري  إلــيــاس  ويــعــرف 
إلى  الــوصــول  فــي  وضعيفة  محاصرة، 
تسوية مع الداخلية بشأن رئاسته للجهة 
واملــعــاصــرة،  األصــالــة  حــزب  ومستقبل 
الريفي الوحيد  فالوزير لفتيت قد يصبح 
في دوائر القرار، بعد إخراج بنشماس من 
رئاسة »البام« وإلياس العماري من رئاسة 

جهة الشمال.
وما يتوقعه املراقبون من إعادة تصميم 
العماري  إلــيــاس  مواصلة  على  الــقــدرة 
ملساره، غير ممكن، ألن الحصار أقفل آخر 
حلقاته، وتبعا لهذه الحسابات املتهورة، 
النظام  إن قرر  إال  التوازنات اختلت،  فإن 
بــإطــالق  الــريــف  ــراك  ــ ح مــلــف  تصفية 
في  املؤسسات  في  وإدماجهم  نشطائه، 
سيدي  في  حدث  كما   ،2021 انتخابات 

إفني في انتخابات سابقة.
الجارية  التقديرات  لهذه  وتبعا 
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استقالة يف آخر األسبوع )عشية الجمعة 27 
شتنرب 2019( لجس النبض..

بعد حجب المجلس األعىل للحسابات لتقريره عن مجلس جهة طنجة، تقرر إجراء 
تخفيف لداخلية لفتيت، وهو ما دفع إلياس العماري إىل االستقالة، لكن ضغوطا 

مورست لعدم قبولها، قبل نفي وضعها يف عشية الجمعة 27 شتنرب، لتسوية الوضع، 
وسارعت األجهزة إىل تسوية من 12 نقطة تشمل حزب األصالة والمعارصة، الحليف 

االسرتاتيجي الذي ال يريد التحالف مع األحرار.
إن إلياس العماري يرفض تبعية حزبه لألحرار يف استحقاق 2021، وقد دفع أخنوش 

ثمنا إضافيا يف التعديل الحكومي، عندما رفض القرص توزير حليفيه األمينني العامني 
لالتحاد الدستوري واالتحاد االشرتاكي )ساجد وإدريس لشكر(، فأصبحت نتائج 
الحكومة للعثماين وحزب العدالة والتنمية، وهو الهامش الذي يريده أخنوش يف 

االنتخابات القادمة وتعميق قدم األحرار يف المعارضة يزلزل موقع  »البام«، وهو ما 
رفضه العماري مجددا، خصوصا وأن أحزاب التحالف الحكومي دعمت مجتمعة العماري 

وخلقت »بلوكاجا« اآلن.

قبل تسطري نص االستقالة المكتوبة ووضعها لدى وزير الداخلية، خرج العماري لجس 
النبض باالستقالة عشية يوم الجمعة 27 شتنرب 2019، وهو ال يرغب يف عرقلة صفقة 

من 12 نقطة.
ال تهتم اللعبة الجديدة إال بالمزيد من النتائج الفورية، ألن المواطن لم يعد يهتم 

بالمساطر، والحكومة لم تعد »مسألة الشعب« منذ إقالة نب كريان، بل مسألة 
القرص، وهو التطور الذي يجعل االنتخابات القادمة بمنسوب مشاركة ضعيف، ال 

يمكن تجاوزه دون نتائج قد تعيد حزب العدالة والتنمية إىل ربح الرهان مرة أخرى 
ودائما بمرشط تكنوقراط القرص.

إجهاض صفقة دولة إلنقاذ استقالة مكتوبة 

بعد اعتقال 
الزفزايف واستقالة 
العماري.. أصبح 

لفتيت قائد 
الريف 



العماري  إلياس  إقالة  فإن  األرض،  على 
في  الجديدة  السياسية  للنزعة  نهاية  هي 
حزب انتهت أهدافه وأدبياته، فالعمل على 
والبدء  انتهى،  الحالي  التنموي  النموذج 
من  يتطلب  أخــرى،  رؤية  يتطلب  بنموذج 
كل  يغير  أن  واملــعــاصــرة  األصــالــة  حــزب 
اللجنة  نتائج  على  لالشتغال  أدبياته 

امللكية حول النموذج التنموي الجديد.
زمن  من  مقتطعا  الفاصل  الزمن  ويبقى 
النظام  املغرب، ألن  في  والسياسة  الحزب 
في  والــحــل  ــة  األزمـ كــل  ــط  رب السياسي، 
النموذج التنموي الحالي وإطالق نموذج 

جديد للخروج من املأزق.
االعتقاد  الــصــدد،  هــذا  فــي  املهم  ومــن 
إلى  انتهى  للسلطة  الجديد  النموذج  بأن 
تكريس ما نعيشه، وسيكون من الطبيعي 
النموذج  مــع  بديلة  تنمية  تنطلق  أن 
التي  للسلطة  املواكب  الجديد،  التنموي 
السلطة  تــرغــب  ولـــن  ــن،  ــ األم احــتــكــرهــا 
ترك  في  أمنية  سلطات  إلى  تحولت  التي 

امتيازاتها في األفق القريب.
املشهد،  من  العماري  إلياس  خــروج  إن 
بعد بن كيران، ينهي القشدة اإليديولوجية 
ضمن  االسمان  وهــذان  الحزبي،  للصراع 
اللحظة  أقصتهم  طويلة  وسلسلة  الئحة 
السياسية ومزاجها، ولن يكون سهال هضم 
الشبابية  النخب  ألن  املستجدات،  هــذه 
أكد  وإن  الثقة،  فقدت  وخارجها،  لألحزاب 
حزبه  شبيبة  رئيس  توزير  عبر  العثماني 
يقصد  لكنه  يختلف،  حزبه  بأن  )أمكراز(، 
على  )السوسي(  املحلي  البعد  انتصار 
موجهة  الضربة  فهذه  السياسي،  البعد 
على  والقضاء  كيران،  بن  موقع  إلضعاف 
»تيار االستوزار«، وللقول  دعاية ما يسمى 
أخيرا أن بن كيران ممثال في الحكومة، إلى 
جانب عدم استوزار لشكر احتراما لرئيس 
والخلفيات  السياق  لكن  السابق،  الحكومة 
الدستوري  الحزب  رئيس  ألن خروج  أعقد، 
رئيس  ــال  ــ وإدخ الحكومة  مــن  )ســاجــد( 
االتحاديني )لشكر( سيخلط أوراق أخنوش، 
وهو ما ال يريده النظام، كما ال يريد خلطا 
آخر للحسابات يقوده أخنوش عبر حلفائه 

فيما يعيشه حزب األصالة واملعاصرة.
عن  تأثيره  وإبعاد  أخنوش  حياد  إن 
األصــالــة واملــعــاصــرة، ضـــرورة سياسية 
إللياس  سيكون  وإال  الخارطة،  فرضتها 
فإن  ولــذلــك،  آخــر،  سياسي  رد  العماري 
الجديد«،  »اليسار  تموقع  إحياء  ــادة  إع
قيادات عدة، منها أعضاء  فكرة تدور بني 
لكن مسألة  في حزب األصالة واملعاصرة، 
الصحراء،  بقضية  ارتباطها  في  الجهوية 
السياسي  لــلــنــقــاش  مــوضــوعــا  ليست 
أن  في  القرار  دوائــر  رغبت  إذ  الداخلي، 
يكون موقف األحزاب، على نفس خطى بن 

كيران والعدالة والتنمية.

 إبعاد األحزاب عن الدبلوماسية يقتل 
»الدبلوماسية الموازية« التي جعلها 
إلياس العماري هامشا لمناورته، إلى 

جانب  الدبلوماسية االقتصادية، من خالل 
الجماعات الترابية المنتخبة، وهو تراجع 

يؤكد على حصول أزمة 

ال يكفي أن يذهب إلياس العماري، الذي 
أوقف عمله مع اإلمارات ضد اإلسالميني 
وفي  بلده،  في  والتنمية  العدالة  وحزب 
مصر، وفي الساحة الفلسطينية، وأيضا 
ومع  الالتينية،  أمريكا  وفي  األكــراد،  مع 
بل  الترابية،  جماعته  دعــم  في  الصني، 
ليكون  األجندة،  هذه  كل  الدولة  عرقلت 
رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة مثل 
وصاية  تحت  ــرى،  أخـ جهة  رئــيــس  أي 
وسقف الداخلية، وألن الخالف عميق بني 
الداخلية وباقي الشعب حول صالحيات 
يجري  ما  فإن  ترابية،  كجماعة  الجهة، 
طنجة،  تخص  ضيقة  حسابات  من  أكبر 
وما في حزام الحسيمة ونواحيها، ألن ما 
يتصل بإلياس العماري يتجاوز استقالته 
إلــى  ــاســة جــهــة طنجة  وإقــالــتــه مــن رئ

ترتيبات تجري من أجل خارطة 2021.

 إلياس العماري يرفض تبعية
 حزبه لألحرار 

رئاسة  األحــزاب  أغلبية  دعمت  بعدما 
أصبح  طنجة،  لجهة  العماري  إلــيــاس 

السابق  العام  األمني  رفض  أن  واضحا 
تعاون  ألي  واملعاصرة  األصالة  لحزب 
ــرار في  ــ ــزب األحـ ــع حـ اســتــراتــيــجــي م
انتخابات 2021، أنهى املعادلة إلى حرب 
برئاسة  العماري  جهة  »رئاسة  أن  تؤكد 
حكومة ألخنوش« الذي دفع ثمنا إضافيا 
في التعديل الحكومي، عندما ترك األمور 
ساجد  حليفيه  تــوزيــر  عــدم  إلــى  تسير 
وإدريس لشكر، فأصبحت نتائج الحكومة 
العدالة والتنمية، وهو  للعثماني وحزب 
الــهــامــش الـــذي يــريــده أخــنــوش، ألخذ 

املسافة عن نتائج استحقاق 2021.
بعد  الــحــزب  مــن  الستقالته  وتبعا 
إلياس  استقالة  فإن  البرملانية،  النتائج 
أكدتها  طنجة  جهة  رئاسة  من  العماري 
مصادر حزبية وليست رسمية، لذلك فما 

حدث هو »بلوكاج«.
ــادر »األســــبــــوع« أن  ــصـ ــول مـ ــقـ وتـ
منصبا  للجهة،  قيادته  يعتبر  العماري 
»الــبــام«  مناضلو  قــرر  وعندما  حزبيا، 
مقاطعته، قرر مغادرة املنصب، لكن خلق 
عجل  »الــبــام«،  يشمل  لتحالف  األحــرار 
شتنبر   27 عشية  في  االستقالة  بوضع 

.)1(2019
الذي  الحكومي  التحالف  أحــزاب  إن 
إلى  انتهى  طنجة،  لرئاسة  العماري  قاد 
خلق أزمة وسط منتخبي حزبه األصالة 
واملعاصرة، ويتحمل الرئيس املسؤولية، 
عن  ويــخــرج  سلسا  ليس  تــدبــيــره  ألن 
تحقيقا  اســتــدعــى  مــا  وهــو  املــســاطــر، 
أن مهمة  التي تؤكد أوساطها  للداخلية، 
لفتيت سهلة في إبعاد العماري، إن تقرر 
أمام  عقبة  أكبر  العماري  ويبقى  األمــر، 

قادة جدد في الحزب.
أي  لوقف  متواصلة  مــشــاورات  وفــي 
العماري،  تدبير  ضد  للداخلية  خطوة 
األعلى  املجلس  تقرير  نشر  عــدم  تقرر 
للحسابات عن مجلس جهة طنجة تطوان 

الحسيمة.
ألنها  »ملغومة«،  لعماري  استقالة  إن 
خليفة  إلى  الوصول  بسالسة  تسمح  ال 
 20 مقابل  صوتا   42 بـ  فاز  وقد  له)2( 

صوتا لسعيد خيرون.
حاليا، ال يناضل العماري ضد محافظة 
املطلوب  وهو  والتنمية(  )العدالة  حزب 
آخر  محافظ  حزب  مع  يتحالف  أن  منه 
محافظة  ــد  ض ــل  ب األحــــــرار(،  ــزب  )حــ
أن  تريد  القصر  في  ودوائــر  الداخلية، 
املغربي  الجهوي  النظام  تقليم  تعيد 
مرة أخرى، بعد حرمانه من أهم توصية 
باالنتخابات  تقضي  عزيمان  لجنة  في 

املباشرة ألعضاء املجالس الجهوية.
املجالس  قــيــادات  تغيير  مهما  ليس 
الكفاءة، وتغطي الحسابات  تحت مطلب 
إعادة  بنفس  التفاصيل،  كل  السياسية 

تقدير ترمي إلى أمرين:
من  الجهوي  النظام  تصميم  إعــادة  ـ 
ملزيد  الداخلية،  وزارة  تقره  أمني  منطق 

من إضعافه البنيوي.
الحزبية،  الخارطة  تصميم  إعــادة  ـ 
يدها  وضع  إلى  الداخلية  وزارة  بإعادة 

على املكونات السياسية للبلد.
واملعاصرة  األصالة  تبعية  رفض  إن 
القدرات  نقل  ومحاولة  األحــرار،  لحزب 
ما  ــام«  ــب »ال تــبــويء  فــي  الــتــي ساهمت 
األحــرار،  حزب  إلى  مقعد  املائة  يتجاوز 
فإبعاد  للخالف،  الحقيقي  الــوجــه  هــو 
الحصيلة من املشهد، جزء  مهندس هذه 
تكون  أن  على  الدولة  قدرة  من  يتجزأ  ال 

األمور تحت السيطرة.
ومن الصعب حاليا قبول إدارة ريفي، 
أو  الــعــمــاري  أو  بنشماس  ــان  ك ســـواء 
رئاسة  على  يحصل  قد  لحزب  غيرهما، 

سيكون  األساسي  الــرد  ألن  الحكومة، 
على  أو  الداخلية،  وزيــر  استبدال  هو 
األقل سياسة هذه الوزارة تجاه الريف، 
لتكون  املحلية  اإلدارة  بنيات  دعم  مع 
أوساط  في  اعتقاد  ساد  ولذلك  ناجحة، 

الحكم عن:
ــادة حــزب  ــي ــريــف عــن ق 1( فــصــل ال

األصالة واملعاصرة. 
قيادة  عن  الحسيمة  قيادة  فصل   )2

مجلس جهة طنجة تطوان. 
في  الطبيعي  من  السياق،  هذا  وفي 
الجناح  وانتصار  املحافظة  الــردة  هذه 
في  التحديثي  الجناح  على  املحافظ 
القصر، أن يزيد خفض معايير الجهوية 
في املغرب، وجعلها تحت وصاية كاملة 

لوزارة الداخلية.
طنجة  جهة  تتجاوز  أن  املهم  ومــن 
األبعاد والحسابات السياسية والحزبية 
مللف  مرتقبة  تسوية  إطــار  في  الضيقة 
من  نشطائه  ســـراح  ــالق  وإطـ ــريــف،  ال
ــى الجيل  الــســجــون، ونــقــل الــقــيــادة إل
واملعاصرة،  األصالة  حزب  في  الثاني 

األحزاب،  داخل  املحافظ  التيار  ثم  ومن 
نسخة  من  الخفيفة«  »الجهوية  لتنزيل 
لفتيت إلى أرض الواقع، لذلك، فإن هيكلة 
السياسي  والجهوي  املحلي  املشهد 
أو  استقالة  دون  يكون  لن  والحزبي، 

إقالة العماري.

 دعوى نهاية االتجاه التحديثي حول 
الملك؟

اليوم، ليس مطلوبا من الشعب سوى 
لتخفيف  للوزراء  التدبيرية  الكفاءة  رفع 
األزمة، وليس الدفاع عن وجهة تحديثية، 
في  محافظته  كامل  استعاد  املغرب  ألن 
ومن  واالقــتــصــادي،  اإلداري  الجانب 
الدينيون  املحافظون  يقود  ثانية،  جهة 

الحكومة.
في  التحديثي  االتــجــاه  تــراجــع  إن 
القصر، بخطوات إلى الوراء، من الحكم 
الذاتي واململكة الفيدرالية إلى الجهوية 
خفيفة  جهوية  إلــى  وأخــيــرا  املتقدمة، 

وغير معيارية، هو األمر الواضح.

الجهوية  من  املغربي  وتراجع طموح 
السقف  تحت  الجهوية  إلــى  املتقدمة 
الداخلية،  الوصية:  ــلــوزارة  ل األمــنــي 
ليس وليد اللحظة، بل هو مسار تطور، 
اللحظة  إنتاج  ــادة  إع إلــى  ينتهي  وقــد 

الحسنية بشكل كامل.
وحاليا، ال وجود لدوائر دولية تعتقد 
بتطور اإلدارة املغربية، في منح اململكة 
حكما ذاتيا للصحراء، بل يتأكد كل يوم، 
كل  املمارسة  في  ستحتوي  اإلدارة  أن 
امتياز إقليمي لجهتي العيون والداخلة

معايير  ألن  السائد،  االنطباع  وهــذا 
األوروبي  االتحاد  من  انخفضت  اململكة 
يعرقل  قد  مما  اإلفريقي،  االتحاد  إلــى 
البطيء  التحديث  دينامية  جدي  بشكل 

في اململكة.
ــعــمــاري بشكل  ال ــاس  ــي إل وإخــــراج 
يؤكد  صحية)4(،  وألسباب  معزول)3( 
أن العماري لم يقدم استقالته للفتيت، بل 
لوالي جهة طنجة)5(، لتأكيد الوضعية 

القانونية املتخلفة لرئيس الجهة.
كــل خــطــوة، هــي رســالــة تكشف  إن 
املـــأزق الــذي جعل دوائـــر الــقــرار غير 
حــاســمــة فــي اخــتــالف الــحــلــفــاء حــول 
النظام، وفعال تراجع، إن لم نقل انتهى 

االتجاه التحديثي حول امللك.

 حزب العدالة والتنمية في مجلس الجهة 
لم يقاطع إلياس العماري 

األحـــرار  مــن  موجهة  الضربة  كــانــت 
ــيــفــيــه، االتــــحــــادان االشــتــراكــي  وحــل
والدستوري، ضد إلياس العماري، وجاء 
العامني:  األمينني  توزير  إقصاء  من  الرد 
من  تــزيــد  فــالــتــوازنــات  لشكر وســاجــد، 
رئيس  حزب  تسلم  في  أهدافها  توضيح 
املشتعل،  والريف  طنجة  قيادة  الحكومة 
لجعله جمرة في يد العثماني، وال يخشى 
في  حــدث  كما  الريف  اجتياح  أخنوش 
وقد  بــالــدريــوش،  الجزئية  االنتخابات 
ــرار بــدعــم مــن الطيب  ــ أطــر حــركــة األح
الهمة،  علي  مقابل  في  الفهري،  الفاسي 
»أماديوس« البن  لتمويله جزء من أعمال 

املستشار، حسب »أفريكان أنتلجنس«.
مهل  على  اإلسالميني  »شـــواء«  وبــني 
وتحميلهم   ،2021 إلى  السياسي  الزمن 
ــة، وبــني  ــن املــرحــل كــامــل املــســؤولــيــة ع
يتحكم  ألنه  للقصر،  املسؤولية  تحميل 
والــقــرار  والتكنوقراط  التفاصيل  فــي 
مفرزا  الحالي  الوضع  يكون  والسياق، 
بتدبير  انفراجها  يجيء  متواصلة  ألزمة 

جيل آخر من املشاكل امليدانية.
لقد خسر املغرب رهان حرارة السباق 
بإضعاف  الحكومة  رئيس  منصب  إلــى 
هذا املوقع، مع إقالة بن كيران، وإن جاء 
الحكومة،  رئيس  حــزب  لدعم  التعديل 
ما  وهو  حزب،  أي  ليس ضد  القصر  ألن 
والتنمية،  العدالة  لقواعد  العثماني  نقله 
الــذي  هلل  بنعبد  نــبــيــل  مــع  وتـــكـــررت 
التقدم  لحزب  عاما  أمينا  انتخابه  أعيد 

واالشتراكية.
ــت الــتــقــدم  ــرج ــذه الــهــنــدســة، أخ ــ وه
لنب  التقليدي  الحليف  واالشــتــراكــيــة، 
كيران، وحافظت على  توزير أمينني عامني 
فقط، هما أخنوش والعثماني، لتحميلهما 

املسؤولية عن الوالية الحكومية.
في  الثاني  الحزب  عزل  من  جرى  وما 
اململكة وعزل التقدم واالشتراكية، يكشف 
في  الصغير  والحزب  الكبير  الحزب  أن 
من  فهناك  واحــد،  أمر  املغربية  املعادلة 
يتقزم أو ينتفخ حسب اللحظة السياسية، 
ومـــا يــحــدث حــالــيــا مــع حـــزب الــعــدالــة 
والتنمية، يفيد خالصة، مفادها أن النظام 
ال يريد انزالق حزب العدالة والتنمية نحو 
األسفل على نفس ما حدث لحزب االتحاد 
مستوى  على  الحفاظ  فيمكن  االشتراكي، 
قائدة  أسماء  مع  الحضور،  من  متوازن 
في الحزب، وبالتالي، يكون الوضع العام 
السياسي املرسوم الستحقاقات 2021 قد 
انطلق، لكنه يحمل آالم الوالدة العسيرة، 
لحزب  ديمقراطية  قيادة  ميالد  من  بدءا 
العدالة والتنمية لدمقرطة اختيار رئيس 
ومن  الــقــادمــة،  للحكومة  رئيسا  حــزب 
أو  االقتراع، دون تعديل أسماء  صناديق 

»بلوكاجات« أو مساحيق إضافية.
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أخنوش

التيار المحافظ يف القرص ينترص عىل أنصار الجهوية 
المتقدمة يف المغرب 

انترص المحافظون يف عدم تغيري وزير الداخلية، رغم وعكته الصحية، والوزير 
المنتدب لوديي يف التعديل الحكومي، لتعزيز الكفاءة.

ودفع ثمن هذا المسار، بوعيدة من جهة كلميم واد نون، وإلياس العماري من 
جهة طنجة، لرغبتهما يف توسيع النظام الجهوي، ففصل واد نون عن الحكم 

الذايت للعيون والداخلة، وفصل الريف عن سبتة ومليلية الثغرني المتمتعني 
بحكم ذايت تحت اإلدارة اإلسبانية، منحا الرجلني إقالة بطعم االستقالة.

وكان مهما أن يتمتع جوار سبتة ومليلية بما تتمتع به المدينتان المحتلتان 
من حكم ذايت تحت الحكم اإلسباين، والشأن نفسه مع واد نون يف عالقته 
الجغرافية بالطاح، وحدث رصاع بني جناحي النظام حول مستقبل الريف 

والصحراء.

أخنوش يهزم إلياس العماري يف الدريوش، ويمول جزء من عمل معهد »أماديوس« 
النب المستشار الملكي الطيب الفايس الفهري، حسب »أفريكان أنتيلجنس«.

الجيش والشرطة والدرك ممثلون ملركزية الدولة يف مقابل األجهزة 
املنتخبة للشعب 

الحموشيالجنرال حراموالجنرال الوراق



املنتخب  ــى ضــد  األولـ ــاراة  ــب امل
امللعب  احتضنها  والتي  الليبي، 
جمهور  تابعها  بوجدة،  الشرفي 
كبير فاق األربعني ألف متفرج، لكن، 
ولألسف الشديد، خرج مستاء من 
العرض الهزيل الذي قدمه املنتخب 
جد  بمستوى  ظهر  الذي  املغربي، 
متواضع، وبوجه باهت أمام خصم 
على  منتخبنا  ــم  أرغـ مــتــواضــع، 

االستسالم، ومسايرة إيقاعه.
بــدون  لعب  املــغــربــي  املنتخب 
عليهم  يبدو  العبيه  معظم  روح، 
وكأنهم  والذهني،  البدني  اإلرهاق 
مرغمني  أو  للعب،  متحمسني  غير 
الذي  الوطني  القميص  حمل  على 

ال يعرفون قيمته.
وجد  الجديد،  الوطني  الناخب 
خاصة  مشلوال،  منتخبا  بالفعل 
بعد أن استغنى عن بعض الالعبني 
فترة  في  أساسيني  كانوا  الذين 
املدرب السابق الغير مأسوف على 
بنعطية،  كالعميد  رونــار،  رحيله، 
األحمدي، درار، بوطيب، داكوسطا، 
إال  وبــوهــدوز،  بوصوفة،  بلهندة، 
غير  مازالوا  »الجدد«  الالعبني  أن 

حيث  املسؤولية،  لتحمل  جاهزين 
غياب  املباراة  هذه  خالل  الحظنا 
وكثرة  بينهم،  فيما  االنــســجــام 
ــاء الــدفــاعــيــة، خــاصــة من  األخــط
الالعب عصام شباك القادم الجديد، 

اعتبار  يمكن  ــذي  ــ وال
جدا  عاديا  مستواه 

بالعديد  مــقــارنــة 
من الالعبني داخل 
الوطنية،  البطولة 
ــك الـــشـــأن  ــ ــذل ــ ك

بالنسبة ملنديل.
وحـــــــــيـــــــــد 

ليلوزيتش  خا
اعــتــمــد خــالل 
املباراة الثانية 
الغابون،  ضد 
عــلــى أســمــاء 
في  جـــديـــدة 
ــة  ــ ــولـ ــ ــجـ ــ الـ
األولــــــــــــــى، 

عوض  الـــذي  كفضال 
الحميد،  عبد  يونس 
وعادل تاعرابت الذي 
جيدة  مــبــاراة  قـــدم 

األولــى،  ــاراة  ــب امل عــن  غيابه  بعد 
كان  الذي  العليوي،  ليل،  ومهاجم 
الالعب  مع  مقارنة  مقبوال  أداؤه 
اآلمر  هو  كــان  الــذي  فجر،  فيصل 
ضد  األولــى  املباراة  في  والناهي 
ليبيا، ودخل كعادته في مناوشات 
الذي  أمــرابــط،  سفيان  مع  أخــرى 
احتج عليه من كثرة احتكاره للكرة 

وتسديده لكل الضربات الحرة.
الشوط األول ضد الغابون، كان 
أن  إال  متوسطا،  العموم  على 
التغييرات  في  العشوائية 
الثانية،  الجولة  خالل 
بل  بالجديد،  تأت  لم 
أثرت على مستوى 
املــــنــــتــــخــــب 
أمام  الوطني 
ــه  ــمـ ــصـ خـ
الغابوني 
الــــــــــــذي 
بذكاء  لعب 
واقـــتـــصـــاد، 
ــدا عــلــى  ــمـ ــتـ ــعـ مـ
تـــقـــنـــيـــات عــنــاصــره 
معظمها  يــمــارس  الــتــي 

أن  كما  الفرنسية،  البطولة  فــي 
أرسنال،  وهــداف  العميد  حضور 
الثقة  أعــطــى  أوبــامــيــونــغ،  بيير 
استغل  ــذي  الـ الــفــهــود،  ملنتخب 
األخطاء الفادحة والبدائية لبعض 
الياميق،  كــجــواد  »محترفينا«، 
ومــنــديــل، بــاإلضــافــة إلــى عصام 
الثالث  الهدف  سجل  الــذي  شباك 
في مرمى املحمدي الذي قدم مباراة 
دورتموند  العب  غرار  على  جيدة، 
سؤالنا  ليبقى  حكيمي،  أشـــرف 
جدوى  ما  هــو،  الوطني  للناخب 
كحمزة  جدا  ضعيف  العب  تواجد 
املنتخب؟ وهل العبو  داخل  منديل 
من ضعف  اشتكى  الذين  البطولة، 
لياقتهم، ال يستحقون تعويض هذا 
الالعب أو شباك أو حتى الياميق 
وفضال، في ظل تواجد كل من بدر 
بانون، وأشرف داري، وحتى وليد 
الكرتي الذي يقدم مستويات عالية؟
مازالت  فالطريق  العموم،  على 
لخلق  خاليلوزيتش  أمــام  طويلة 
منتخب قــوي، قــادر على األقــل أن 
إفريقيا  كأس  نهائيات  إلى  يتأهل 

لألمم وكأس العالم.
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بعد المستوى الباهت ضد منتخبي ليبيا والغابون
●»حذاء« سبب خالف بني املنديلي وتيندوفت

األخبار
●  هاذوا مضاربني غير على »سباط« وبغيتوهم يقلعوا في بطولة 

العالم أللعاب القوى.
● من ينتقدني ال يعرف ألعاب القوى

العداءة المغربية العرافي
● ومللي بوحدك كتعرفي ألعاب القوى.. عالش احتليتي املرتبة 

ما قبل األخيرة؟
● ديربي الغضب يشعل عرس العرب

المنتخب
●  كفى من زرع الفتنة وخلق البلبلة.

● الناخب الوطني وحيد يعلن نهاية الحرس القديم
جرائد

●  باقي دابا غير »املغني« فجر...
● تجربتي مع شالك كانت فاشلة

الالعب حمزة منديل
●  كل تجاربك ولألسف، جد فاشلة...

● لم أعد قادرا على العودة للمنتخب الوطني
المهدي بنعطية

●  حتى املنتخب لم يعد قادرا على تحمل نزواتك!!

● نجحنا في السيناريو الذي رسمناه
الكيسر، مدرب أولمبيك أسفي

●  آش من سيناريو؟ قول تأهلنا وبال فلسفة...
● إغالق مركب محمد الخامس 20 يوما

المساء
●  كون غير سدوه بمرة..

استعدادا ألول مباراة رسمية ضد منتخب موريتانيا يوم 15 نونبر القادم، برسم إقصائيات كأس إفريقيا لألمم التي 
ستحتضنها الكاميرون )2021(، وحتت قيادة الناخب الوطني اجلديد البوسني وحيد خاليلوزيتش، خاض املنتخب املغربي 
مبارتني وديتني ضد املنتخب الليبي، انتهت بالتعادل )1-1(، وانهزم يف الثانية ضد املنتخب الغابوني بثالثة أهداف لهدفني.

هل عاد املنتخب الوطني اإىل مرحلة ال�شك؟

idbihi62@gmail.com
 إعداد: كريم إدبهي

األسبوع الرياضي
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قالوا ونقــــــــــــول

نتائج اإيجابية يف غياب الإمكانات املادية!!
جمع عام رجاء السباحة

 11 الجمعة  يـــوم  انــعــقــد 
العام  أكتوبر الجاري، الجمع 
السباحة،  ــرجــاء  ل الــعــادي 
من  مــنــخــرطــا   23 بــحــضــور 

أصل 31.
الجمع،  هــذا  تم خــالل  وقــد 
على  بـــاإلجـــمـــاع  املـــصـــادقـــة 
املالي  وكذا  األدبي،  التقريرين 
بمبلغ  عـــجـــزا  ــرف  ــ ع ــذي  ــ الـ
لكن  ــا،  ــم دره  541.197.45
شهد  والتقني  األدبي  الجانب 
اإليجابية،  النقاط  من  العديد 
املغرب  ببطولة  الفريق  كفوز 
للسيدات، أما بالنسبة للذكور، 
فقد احتل املرتبة الثالثة وطنيا، 
تتوفر  التي  الفرق  وراء بعض 
على ميزانية ضخمة مقارنة مع 
ميزانية الفريق البيضاوي، كما 

تتوفر على مسابحها الخاصة.
وفي نهاية هذا الجمع العام، 
دعا رئيس الفريق عابد عراقي 
املنخرطني،  جميع  الحسيني، 
ملضاعفة الجهود، والبحث عن 

موارد مالية جديدة، للحصول 
محبي  كل  تشرف  نتائج  على 
الفريق، مجددا شكره وامتنانه 
واملتعاطفني  املحتضنني  لكل 

مع رجاء السباحة.

األسبوع  خالل  الحديث،  كثر 
املاضي، عن الالعب املثير للجدل، 
عبد الرزاق حمد هلل، الذي رفض 
دعوة الناخب الوطني البوسني 
للمشاركة  خليلوزيتش،  وحيد 
والدولية  الودية  املباريات  في 

القادمة. 
نــداء  تلبية  رفــض  هلل  حمد 
الـــوطـــن، و»نـــصـــح« مــســاعــد 
الــذي  حجي  مصطفى  ــدرب،  املـ
بهذه  الــوطــنــي  الــنــاخــب  كلفه 
املهمة، برفضه التام للعودة إلى 
املنتخب، ونسيانه تماما، مدعيا 
فريقه  على  التركيز  يفضل  بأنه 

السعودي...
هذا الالعب، وبتصرفه األرعن 
هذا، وبقراره املجانب للصواب، 
خسر كل أوراقه، ولم يعد له مكان 
داخل منظومة املنتخب الوطني، 
وأعطته  ذراعــيــه  له  فتح  ــذي  ال
فرصة  املغربية  امللكية  الجامعة 
الكبير  خطئه  ــتــدارك  ل ذهبية 
املنتخب  ملعسكر  مغادرته  بعد 
اســتــعــداده  أبـــواب  وهــو على 
لألمم  إفريقيا  كــأس  لنهائيات 

التي احتضنتها مصر مؤخرا.
كثر القيل والقال عن تصرف 
هــذا الــالعــب، الــذي لــم يحترم 
الفريق  أنــصــار  وال  زمـــالءه،  ال 
هذا  استنكروا  الذين  الوطني، 
أثر  الذي  الصبياني،  التصرف 
كثيرا على تركيز 
كل الالعبني 
والــطــاقــم 
الــتــقــنــي، 
ب  ألسبا

تافهة تحصل في كل املنتخبات، 
وهي عدم انسجامه - كما يدعي 
- مع بعض الالعبني، أو أشياء 

أخرى من هذا القبيل...
ترى من يكون

 هذا الالعب املتعجرف؟
إلى  يصل  ولــن  لــم  هلل  حمد 
املهاجمني  من  العديد  مستوى 
الشيء  أعــطــوا  الــذيــن  الــكــبــار 
ولبلدانهم،  ملنتخباتهم  الكثير 
نر  ــم  ول منهم،  نسمع  أن  دون 
لزمالئهم  انتقادهم  أو  تمردهم، 

أو ملدربيهم.
إلــى مستوى  ــدا  أب لــن يصل 
الكبير  الهداف  وعبقرية  وقيمة 
في  ذهــبــيــة  كـــرة  أول  صــاحــب 
لم  الــذي  ــراس،  ف أحمد  املغرب، 
بعالم  لاللتحاق  محظوظا  يكن 
العروض  من  بالرغم  االحتراف 
الهائلة التي تلقاها في منتصف 
وأكبر  أقـــوى  مــن  السبعينات 
رأسها  األوروبية، وعلى  األندية 
ما  أدراك  وما  مدريد  ريال  نادي 
ريال مدريد! مستواه كذلك بعيد 
الهداف  عن  البعد  كل 
كريمو،  ميري  الكبير 
ــؤدي ثمن  ــذي كــان ي ال
تـــذكـــرة الـــطـــائـــرة من 
لاللتحاق  الخاص  ماله 

باملنتخب يوم األحد بعد خوضه 
مباريات البطولة الفرنسية يوم 
كماتشو،  بصير،  أو  السبت! 
الحديث  دون  وآخرين،  فرتوت 
عن التيمومي، بودربالة، املرحوم 
الظلمي، النيبت، والقائمة طويلة 

جدا.
أي  يعط  لم  عادي جدا،  العب 
أوملبيك  األصلي،  لفريقه  شــيء 
براثن  من  أنقذه  ــذي  ال أسفي، 
الفرق  إحدى  مع  الهواة  بطولة 
فتح  كما  املنطقة،  في  الصغيرة 
له املجال لالحتراف في البطولة 
الصينية،  وبعدها  النرويجية 
ليودع  بالخليج  التحق  أن  إلى 
»الفقر« وهذا من حقه، ولكن أن 
مناسبة،  من  أكثر  وفي  يرفض، 
حمل القميص الوطني، فهذا ما 
املغاربة  نرفضه ويرفضه جميع 

الذين آزروه في محنته.
يعرف  أن  يجب  الختام،  في 
هــذا الــالعــب املــتــعــجــرف، بأن 
يحبون  املعمور  العبي  جميع 
أجل  مــن  املستحيل  ويعملون 
منتخباتهم  قــمــصــان  ــداء  ــ ارتـ
إليه  يصلوا  ما  رغــم  الوطنية، 
وغنى،  تألق،  ومن  درجــات،  من 
ألن حمل القميص الوطني شرف 
كبير لكل من يحب وطنه، ولكن ال 

حياة ملن تنادي.

حمد اهلل.. من يكون؟
واهلل عيب

كريمو 

حمد اهلل

وفاة والد اإحتارين واإن�شانية لقجع
امللكية  الجامعة  تكتف  لــم 
بإرسال  القدم  لكرة  املغربية 
الـــكـــاتـــب الـــعـــام لــلــجــامــعــة 
بودربالة  السابقني،  والدوليني 
عنها  ــوبــوا  ــن ــي ل ــت،  ــب ــي ــن وال
ــرة  ــازي ألس ــع ــت ــي تــقــديــم ال ف
س  »ب  لفريق  الصاعد  النجم 
إحتارين،  محمد  ف«الهولندي، 
بعد  بهولندا  ــده  وال وفــاة  في 
الرئيس  بل حل  مرض عضال، 
بمدينة  شخصيا  لقجع  فــوزي 
الحسيمة مسقط رأس املرحوم، 
وحــضــر مــراســيــم الــدفــن يوم 
الخميس املاضي، وقدم العزاء 

لعائلته املكلومة.
ــة تـــنـــم عــن  ــل ــي ــب بـــــــادرة ن

إنــســانــيــة لــقــجــع، الـــذي تــرك 
ليقوم  جانبا،  التزاماته  جميع 
بالواجب، وهذا يعني كذلك بأن 

أينما  أبناءه  ينسى  ال  املغرب 
في  منهم  قــريــب  فهو  كــانــوا، 

السراء والضراء.

رئيس الجامعة لقجع بجانب عامل الحسيمة خالل حضوره 
مراسيم دفن املرحوم

فجر »مول البالون«

هذا الخبر



ــشــؤون  ال وزارة  خــرجــت 
الدولي  والتعاون  الخارجية 
عــن هــدوئــهــا املــعــتــاد، يــوم 
ــد املــاضــي، واألحـــد هو  األح
بلغة  لــتــوبــخ،  عــطــلــة،  يـــوم 
حادة، وزيرها السابق صالح 
قد  كــان  الــذي  مـــزوار،  الدين 
التحاد  رئيسا  بصفته  تحدث 
املقاوالت املغربية عن الوضع 
املغاربية  املنطقة  دول  فــي 
ــوره أشـــغـــال  ــضــ ــالل حــ ــ خـ
مــؤتــمــر  مـــن   12 الــنــســخــة 
ــي، الــذي  ــامل ــع الــســيــاســة ال
افتتح يوم السبت املاضي في 
مراكش، مـن تـنـظـيم املنظمة 
 Fondation الــســويــســريــة   
World Policy  Conference (..).
كــان يتحدث  ــذي  ال مـــزوار 
للقاء،  الفاخرة  املنصة  عبر 
ــي نــفــس املــنــصــة الــتــي  وهـ
األول  الوزير  فيها  استحضر 
فيليب  إدوارد  الــفــرنــســي 
الحسن  مقولة  (مــشــارك)، 
فيها  ــال  ــ ق الـــتـــي  الــثــانــي 
حد  إلــى  تشبه  ((السياسة 
في  نتقدم  ونحن  الطقس،  ما 

غائم،  طقس  أو  صاف  طقس 
مــرة  ــل  ك ــي  ف علينا  يــتــعــن 
املستقبل))،  غيوم  اختراق 
(املقصود  العاثر  حظه  قاده 
الوضع  عن  للتعليق  مزوار) 
جملتن  فقال  الجزائر،  في 
تقبالن  ال  ــدا،  ــ ج ــن  ــت عــادي
بــأن  وتـــقـــوالن  تـــأويـــل،  أي 
الجزائر  في  ((االحتجاجات 
األمل))  على  وتبعث  سلمية 
و((دعوة العسكر إلى القبول 

السلطة)). باقتسام 
يقول  أن  مـــزوار  حــق  مــن 
مواطنا،  باعتباره  يشاء  ما 
وزارة  لــدى  مــوظــفــا  ولــيــس 
رئاسته  أن  كما  الخارجية، 
مع  تتعارض  ال  للباطرونا 
إبداء الرأي، لكنه ما إن أنهى 
بعض  نقلته  ــذي  الـ كــالمــه، 
حتى  اإللكترونية،  املــواقــع 
الــخــارجــيــة،  وزارة  ــادرت  ــ ب
إصدار  إلى  البرق،  وبسرعة 
»غير  بلغة  يــهــاجــمــه  بـــالغ 
الوزارة  أن  رغم  دبلوماسية« 
في  كفؤ  طــاقــم  على  تتوفر 
يكون  أن  التواصل ويستبعد 

ــاؤه هـــم مـــن دبــجــوا  ــضـ أعـ
بــالغ إدانـــة مـــزوار فــي يوم 

عطلة(..).
وزارة  بـــــــالغ  ــول  ــ ــقـ ــ يـ
على  يوجد  التي  الخارجية، 
الذي  بوريطة  ناصر  رأسها 
من جديد خالل  بالثقة  حظي 
األخير،  الحكومي  التعديل 
غير  ((التصرف  يشجب  أنه 
املسؤول واألرعن واملتهور)) 
مــزوار،  الدين  صالح  للسيد 
رئيس االتحاد العام ملقاوالت 
املغرب، الذي اعتقد أنه يتعن 
الوضع  على  التعليق  عليه 
ــي بــالــجــزائــر خــالل  ــداخــل ال
مؤتمر دولي منعقد بمراكش، 
هذا  أن  الـــوزارة،  وأوضحت 
التصريح أثار تساؤالت على 
السياسية  الطبقة  مستوى 
بخصوص  ــام  ــع ال ــرأي  ــ والـ
الحقيقية..  ودوافعه  توقيته 
قررت  املغربية  اململكة  ((إن 
التدخل  عدم  بنهج  التمسك 
بالجزائر..  التطورات  إزاء 
أي  ــن  ع يمتنع  ــرب  ــغ امل إن 
الــخــصــوص،  ــهــذا  ب تعليق 

في  يتدخل  أن  له  ليس  فهو 
التي  الداخلية  الــتــطــورات 
الجار،  البلد  هــذا  يشهدها 
وال أن يعلق عليها بأي شكل 
وزارة  بالغ  (املصدر:  كان)) 
الخارجية الصادر يوم األحد 

املاضي).
ــام ملــقــاوالت  ــع االتـــحـــاد ال
تابعة  هيئة  ليس  املغربية، 
أن  كما  الخارجية،  ــوزارة  لـ
الشأن  فــي  »الــتــدخــل  مــبــرر 
واضحا،  يكن  لم  الجزائري« 
نفسها  الــجــزائــر  أن  بدليل 
ومع  مـــزوار،  لكالم  تهتم  لم 
دقائق  بعد  صــدر  فقد  ــك،  ذل
الرسمية  الصفحة  على  فقط 
التحاد مقاوالت املغرب، نص 
استقالة صالح الدين مزوار، 
كان  إذا  عما  السؤال  ليطرح 
االستقالة  نص  كتب  من  هو 
إلى  بالنظر  أخــرى،  جهة  أم 

سرعة رد الفعل؟
وزارة  ــت  ــارســ ــ م ــذا  ــكـ هـ
سياسيا،  فعال  الــخــارجــيــة 
مدني  ــســؤول  م بمحاسبة 
ــريـــح ســيــاســي،  ــن تـــصـ ــ ع

إعداد
سعيد الريحاني

إخبــاري
تحليل

معاقبة مزوار تك�شف حرب مواقع بني املكلفني 
مبهام يف الديوان امللكي

من حق مزوار أن 
يقول ما يشاء باعتباره 
مواطنا، وليس موظفا 
لدى وزارة الخارجية، 

كما أن رئاسته 
للباطرونا ال تتعارض 
مع إبداء الرأي، لكنه 
ما إن أنهى كالمه، 
الذي نقلته بعض 

المواقع اإللكترونية، 
حتى بادرت وزارة 

الخارجية، وبسرعة 
البرق، إلى إصدار

 بالغ يهاجمه بلغة 
»غير دبلوماسية«.

هل تم تكليف املستشار 
الفاسي الفهري باملهام 
السياسية بدل الهمة؟

مزوار عندما كان وزيرا للخارجية رفقة وزير الخارجية الحالي بوريطة
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ــان  ــ ــتــعــود إلـــى األذه ل
نفس  تــدخــل  واقـــعـــة 
سنة  نهاية  الــــوزارة، 
العام  األمـــن  لـــردع   ،2016
االستقالل،  لحزب  السابق 
بأن  قوله  عند  شباط،  حميد 
))مــوريــتــانــيــا كــانــت جــزءا 
املــغــربــي)..(((،  الــتــراب  من 
كان  فقد  للمفارقة،  وانظروا 
هو  وقتها  الخارجية  ــر  وزي
ــزوار، لكن  ــ ــن م ــدي صـــالح ال
البالغ ضد شباط  كتب  الذي 
ــر  ــوزي ــاســم مــــزوار هــو ال ب
ــة  ــخــارجــي ــي ال املـــنـــتـــدب فـ
أصبح  الذي  بوريطة،  ناصر 
للخارجية)..(،  وزيرا  اليوم 
إن  الخارجية  قالت  وقتها 
ــن الــعــام  ــ تــصــريــحــات األم
)شباط(  االســتــقــالل  لحزب 
موريتانيا  إن  فيها  قال  التي 
املغرب،  خريطة  ضمن  كانت 
تفتقد  ))تصريحات  بأنها 
النفس  لضبط  واضح  بشكل 
نفس  ــر  وتــســاي ولــلــنــضــج، 
منطق أعداء الوحدة الترابية 
يــنــاوئــون  ــن  ــذي ال للمملكة 
ألسرتها  املشروعة  عودتها 
اإلفــريــقــيــة((،  املؤسساتية 
التي  املــحــبــرة  نــفــس  ــن  ومـ
مزوار  البالغ ضد  منها  كتب 
بـ»الرعواني«،  إيــاه  واصفا 
بالغها:  فــي  ــوزارة  ــ ال قالت 
شــبــاط  تــصــريــحــات  ))إن 
جار  بلد  مع  بالعالقات  تضر 
وشقيق وتنم عن جهل عميق 
بــتــوجــهــات الــدبــلــومــاســيــة 
امللك  سطرها  التي  املغربية 
الجوار  حسن  على  والقائمة 
ــعــاون مع  ــت والــتــضــامــن وال

الشقيقة((.   موريتانيا 
إذن، وصف شباط  بوريطة 
بـــ»الــجــاهــل«،   2016 ســنــة 
 2019 سنة  ــزوار  م ووصــف 
الفرق  أن  غير  بـ»الرعواني«، 
ــاط، هو  ــبـ بـــن مـــــزوار وشـ
االستقالة  اخــتــار  األول  أن 
مباشرة من رئاسة الباطرونا، 
موقفه  عن  دافــع  شباط  لكن 
االستقالل  حزب  عن  ليصدر 
وزارة  ضـــد  بــــالغ  أقـــــوى 
مــزوار،  عهد  في  الخارجية 
ــاط بــلــســان  ــب حــيــث قـــال ش
لحزبه:  التنفيذية  اللجنة 
ليس  الخارجية  وزارة  ))إن 
وتصنيف  تقييم  مهامها  من 
ــرارات األحـــزاب  ــ مــواقــف وق
مطالبة  أنها  كما  السياسية، 
من  كبير  قــدر  على  بالتوفر 
اختيار  في  واللباقة  الكياسة 
بها  تصوغ  التي  العبارات 
بياناتها، وأن حزب االستقالل 
وعلى  عليه  التطاول  يرفض 
أمينه العام، كما يرفض تلقي 

الوطنية من وزير  دروس في 
تحدثت  هكذا  الخارجية((.. 
لحزب  التنفيذية  الــلــجــنــة 
يخرج  أن  قبل  االســتــقــالل، 
شباط ليتهم املستشار امللكي 
قناة  على  الفهري  الفاسي 
»فرانس 24« )بعد أن أغلقت 
ــالم  ــه مــنــافــذ اإلعـ فــي وجــه
وراء  بــالــوقــوف  العمومي( 
والتدخل  ــواء«  األجـ »كهربة 
لحزب  الداخلية  الشؤون  في 
بن  ــان  ك وقتها  االســتــقــالل، 
ــفــاوض  ــت كـــيـــران بــصــدد ال
الثانية،  حكومته  لتشكيل 
إبعاد  هو  شباط  جزاء  فكان 
ــن الــحــكــومــة،  ــالل م ــق االســت
متمسكا  كان  الحزب  أن  رغم 

بالتحالف مع بن كيران)..(.
أن  مصادفة،  مــن  لها  ويــا 
وزارة  منتقدي  أحــد  يــكــون 
بـــاألمـــس هو  الـــخـــارجـــيـــة 
تونس،  فــي  الــيــوم  سفيرها 
االتحادي  للقيادي  سبق  فقد 
ــارق، أن قـــال بــأن  ــ حــســن ط
الخارجية  رد وزارة  ــوة  ))ق
تصريحات  عــلــى  املــغــربــيــة 
األمن العام لحزب االستقالل، 
تصريح  مــع  متناسبة  غير 

شباط((.
يمكن  والــيــوم،  األمــس  بن 
يتدخل  هل  سؤال:  يطرح  أن 
املستشار الفاسي الفهري في 
يتدخل  كان  وإذا  السياسة؟ 
ذلك  يعني  أال  السياسة،  في 
أنه أخذ مكان املستشار فؤاد 
األصلي  املكلف  الهمة  عالي 

بالشأن السياسي؟ وهل هناك 
املكلفن  ــن  ب ــع  ــواق م حـــرب 
امللكي؟  الــديــوان  فــي  بمهام 
تــحــركــات  كـــل  أن  ســيــمــا  ال 
الوزير بوريطة محسوبة عند 
الوزير  على  الدبلوماسين 
الفهري،  الفاسي  املستشار 
الذي يقدم نفسه كملم بالوضع 
وتطرح  الــصــحــراء)..(،  فــي 
بخصوص  كثيرة  تــســاؤالت 
اتخذت  دبلوماسية  ــرارات  ق
الدبلوماسية  باسم  مؤخرا، 
تعين  ــا  ــه ــن وم ــة،  ــي ــرب ــغ امل
العمراني  االستقاللي يوسف 
الــديــوان  فــي  بمهمة  املكلف 
في  للمغرب  كسفير  امللكي، 
أن  والواقع  إفريقيا،  جنوب 
يمكن  النوع،  هذا  من  تعيينا 
عن  للرجل  كإبعاد  يفسر  أن 
املربع امللكي، ال سيما أنه لم 
مع  ود  عالقة  أي  تربطه  تكن 
املستشار الفاسي، كما تطرح 
بخصوص  تـــســـاؤالت  ــدة  عـ
العام  الكاتب  تعين  سياق 
علي  ــة،  ــخــارجــي ال لـــــوزارة 
في  للمغرب  سفيرا  األزرق 
في  يعمر  لم  أنــه  رغــم  تركيا 

املنصب طويال)..(.
إن الحديث عن معاقبة مزوار 
لكونها  تــصــريــحــاتــه،  عــلــى 
للجزائر،  ــاءة  إســ تتضمن 
التصديق،  على  عصيا  يبدو 
ما يفرض ضرورة البحث في 
عرضها  التي  الكلمة  مجمل 
ــقــاء األخــيــر  ــل ــي ال مــــزوار ف
يتحدث  لــم  حيث  بمراكش، 

عــن الــجــزائــر فــقــط، بــل قال 
أيضا ما مفاده أن ))مستقبل 
لصالح  هو  املغاربية  املنطقة 
ألنها  اإلســالمــيــة،  الحركات 
أكثر تنظيما، وأنها ستهيمن 
في  السياسية  الساحة  على 
فكانت  املــقــبــلــة((،  الــعــقــود 
جريمته هي »التفكير بصوت 

مرتفع«.
ــذي اعــتــقــد أن  ــ ــزوار ال ــ مـ
مـــن حــقــه الــتــفــكــيــر، وهـــذا 

صنعه،  الذي  باملسار  مرتبط 
سيسجل له التاريخ قوله في 
أنه  السياسية،  حياته  آخــر 
قال  حيث  الصن،  عن  دافــع 
الصن  لوجود  ))سعيد  أنه 
ــتـــوازن مع  كــقــوة تــحــقــق الـ
األمريكية،  املتحدة  الواليات 
نظره،  في  يساعد،  ذلــك  ألن 
قبل  النظام((،  استعادة  على 
أن يضيف: ))نحن في حرب 
مواقع، واألمر يتعلق بقوتن 
وستتفقان  اليوم  تتحاربان 
مزوار  وأوضــح  مستقبال((، 
التوازن  إلــى  ))الــرجــوع  أن 
العاملي يمر أساسا عبر قبول 
األمريكية  املتحدة  الواليات 
بوجود  عامة  بصفة  والغرب 
تمثل  ــرى  أخـ كــقــوة  الــصــن 
يتوجب  ومعها  آخــر،  عاملا 
ستحكم  التي  القواعد  وضع 
العالم غدًا«.. في املقابل، عاب 
مزوار على االتحاد األوروبي 
وقوفه كقوة متوسطة، تواجه 
مستمرا  ــدال  وجــ انــقــســامــا 
بخصوص »البريكست«، أمام 
تتصارعان،  عظيمتن  قوتن 
الجهة  بــعــد  فيما  لــيــخــتــار 
)املصدر:  سيتبعها((  التي 
أكــتــوبــر   12 ــس:  ــري ــســب ه
مزوار  تحدث  هكذا   ..)2019
حديثه  ليكون  استقالته،  قبل 
ألمريكا،  وتحديه  الصن،  عن 
عنوانا  لإلسالمين،  ودعمه 
ملحاضرة لن ينساها بالتأكيد، 

ال سيما بعد فعفعته)..(.

بوريطة و�صف �صباط بـ »اجلاهل« �صنة 2016 وو�صف مزوار 
بـ»الرعواين« �صنة 2019

خلفيات تدخل وزارة الشؤون الخارجية في الشؤون السياسية 

صورة تؤرخ لخروج املستشار امللكي الفاسي ضد شباط باستعمال التلفزيون العمومي ضمن خرجة منسقة

يا لها من مصادفة، 
أن يكون أحد منتقدي 

وزارة الخارجية باألمس 
هو سفيرها اليوم 

في تونس، فقد سبق 
للقيادي االتحادي 

حسن طارق، أن قال 
بأن ))قوة رد وزارة 

الخارجية المغربية على 
تصريحات األمين العام 

لحزب االستقالل، 
غير متناسبة مع 
تصريح شباط((.
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بن�سعب�ن ي�اجه �س�ؤال 
اختفاء قان�ن اجلبايات 

�سق�ط مدوي لنزار الربكة يف تنزيل الق�انني
 الرباط. األسبوع

الخرجة  مضمون  شكل 
والــدســتــوريــة  السياسية 
ــم  ــي ــة زع ــركـ ــبـ ــزار الـ ــ ــن ــ ل
الجمعة  يــوم  االستقالل، 
ــة، فـــي لــقــائــه  ــيـ ــاضـ املـ
بـــبـــرملـــانـــيـــي حـــزبـــه 
نقاش  محط  بالغرفتني، 
ــوري  ــتـ ــاســي ودسـ ســي
بسبب مضمون  ساخن، 
ــل الــدســتــوريــة  ــرســائ ال
جاء  التي  الكبيرة  والسياسية 
مطالبته  عند  السيما  خطابه،  بها 
برنامج  بتنزيل  الجديدة  الحكومة 
حكومي جديد للبرملان وقانون مالي 

جديد.
العثماني،  من  مقرب  جد  مصدر 
البركة  نزار  أن  لـ»األسبوع«،  كشف 
وسياسية  دســتــوريــة  سقطة  سقط 
أبانت عن حاجته ملستشارين  كبرى، 
سياسيني ودستوريني في املستوى، إذ 
كيف له أن يطالب الحكومة الجديدة 

عليه  يــصــادق  جديد  حكومي  ببرنامج 
حسمتها  واملسألة  جديد،  من  البرملان 
خالل  نهائية  بصفة  الدستورية  املحكمة 
هناك  أن  رغم  الثانية،  كيران  بن  حكومة 
الواقعتني، واقعة حكومة  فرقا كبيرا بني 
حزب  منها  خرج  التي  الثانية  كيران  بن 
الوطني  التجمع  ودخــلــهــا  االســتــقــالل 
البرنامج  عارض  األحرار  )حزب  لألحرار 
الحكومي وسيعمل به، وحزب االستقالل 
بينما  اليوم(،  وسيعارضه  عليه  صــادق 
العثماني  حــكــومــة  تــجــربــة  ــي  ف ــوم  ــي ال
رغم  فقط  حكوميا  تعديال  فهناك  الثانية، 
خروج التقدم واالشتراكية إلى املعارضة.

ــه، أن الــبــركــة في  ــ ــد املــصــدر ذات وأكـ
الجديد،  الحكومي  البرنامج  موضوع 
والــقــانــون  الــدســتــور  يجهل  أنـــه  تــبــني 
حسمت  حيث  القضائية،  األحكام  وحتى 
لها،  سابق  حكم  في  الدستورية  املحكمة 
بأن استمرار نفس رئيس الحكومة مهما 
تغير الوزراء واألحزاب، يعفيه من تقديم 
واملصادقة  البرملان  أمــام  جديد  برنامج 
بقيام  قائمة  فالحكومة  جديد،  من  عليه 

أثناء  الثقة  على  حصل  ــذي  ال رئيسها 
التنصيب البرملاني في بداية عمله.

املالي  القانون  مراجعة  وبخصوص 
ذات  هاجم  فقد  ــوزراء،  ــ ال تغيير  بحكم 
يجهل  بكونه  البركة،  القيادي  املصدر 
مساطر املصادقة على القوانني، إذ أن أي 
قانون، بما فيه القانون املالي، التزمت به 
في مسطرة  يستمر  أن  قبل  من  الحكومة 
بمن  الــوزراء  تغير  مهما  عليه،  املصادقة 
فيهم الوزير املباشر املشرف على القطاع 
تعود  األخــيــرة  الكلمة  أن  أســاس  على 
للبرملان لتغيير ذلك القانون كما شاء قبل 

املصادقة عليه.
من جهة أخرى، أشار املصدر ذاته إلى 
احترام  في  دقيقا  كان  امللكي  القصر  أن 
التوجيهات  على  صادق  حني  الدستور، 
الوزراء  بحضور  املالي  للقانون  الكبرى 
الــجــدد، وهـــي تــوجــيــهــات عــامــة تبقى 
لزعيم  فكيف  للبرملان،  تدقيقها  مسألة 
املطبات  هذه  في  يسقط  أن  عالل«  »حزب 
الدستورية والسياسية الفظيعة؟ يتساءل 

نفس املصدر.  

العدد:  1045الخميس 17 أكتوبر 2019كواليس أخرى14

جهل بالدستور والسياسة وأحكام المحكمة الدستورية

 الرباط. األسبوع
تقرير  أن  مطلع،  جد  سياسي  مصدر  قال 
املجلس األعلى للحسابات الذي فضح الفساد 
واالختالالت في العديد من املؤسسات، لم يقف 
عند حدود إدانة السياسيني وطرق تدبيرهم 
القطاعات والوزارات والجماعات  للعديد من 
الترابية فحسب، بل إن ارتداده وصل للكثير 
من القطاعات واملسؤولني اإلداريني املحميني 

واملختبئني وراء السياسيني.
جطو  تقرير  أن  ــه،  ذاتـ املــصــدر  ــاف  وأضـ
عليا  لقوى  جــديــدا  انتباها  فــرض  األخــيــر 
بغض  املرة،  هذه  اإلدارة  حول  البالد،  داخل 
الذي  للقطاع  السياسي  التدبير  عن  النظر 
إلى  التقرير  ــاد  أع حيث  الــوزيــر،  بــه  يقوم 
من  الجدوى  السياسية،  النقاشات  واجهة 
املفتشيات  أجهزة  بنظام  العمل  استمرار 
العامة للوزارات، كأجهزة ضخمة بميزانيات 
جل  في  وموجودة  عام  مفتش  يرأسها  هامة 
على  موجود  غير  عملها  بينما  القطاعات، 
األعلى  املجلس  به  يقوم  وسار  الواقع  أرض 
تتجه  األصــوات  بعض  أن  ذلك  للحسابات، 
العديدة  األجــهــزة  هــذه  حــذف  نحو  حاليا 
بمختلف الوزارات وإحالة موظفيها ليستفيد 
هذا  بدل  للحسابات،  األعلى  املجلس  منهم 
يلقبون  ــاروا  ــ س حــتــى  والــكــســل  الــخــمــول 
بـ»األطرش في الحفلة« ال يفتشون وال يهشون 
تقرير  جاء  حتى  قطاعاتهم،  في  ينشون  وال 
تقاعسهم وعجزهم عن  مجلس جطو وفضح 
يسهرون  التي  قطاعاتهم  اخــتــالالت  كشف 
التجهيز  إلــى  الفالحة  من  تفتيشها،  على 
املستدامة  والتنمية  واملعادن  بالطاقة  مرورا 
املفتشيات  من  وغيرها  والتعليم  والتضامن 

العامة.
»العورات«  بني  من  أن  ذاتــه،  املصدر  وأكد 
عودة  األخــيــر،  جطو  تقرير  اكتشفها  التي 
النظر  إعادة  أجل  القرار، من  لدوائر  النقاش 

املفتشني  تعيني  طريقة  فــي 
والتي  للوزارات،  العامني 
سياسة  على  بــنــاء  تتم 
أو  ــي«  ــبـ ــاحـ »بــــــاك صـ
األحــزاب«  كعكة  »وزيعة 
الحكومة،  مجلس  داخل 
ملفتش  فكيف  وبالتالي، 
يقوم  أن  ــر  ــوزي ال عينه 
تابعة  أجــهــزة  ويــفــتــش 
هذا  مسؤولية  وتــحــت 
لذلك،  الصديق؟  الوزير 
هناك اقتراح بعودة ترك 
تعيني املفتشني العامني 
تكون  كي  البالد،  مللك 
عن  استقاللية  لهم 
الفضل«  ــاب  ــح »أص

ــوزراء في  ــ مــن ال
أثناء  الحكومة 

تعيينهم.   

 الرباط. األسبوع
مباشرة بعد تقليص عدد وزراء حكومة 
العثماني خالل التعديل الحكومي األخير، 
بات تقليص عدد البرملانيني من بني املطالب 
الفاعلني  من  وللعديد  لألمة  املستعجلة 
واملتتبعني واملهتمني، السيما إذا قارنا بني 

وبني  بغرفتيه  البرملان  كلفة 
حجم إنتاج القوانني.

مصدر جد مطلع من وزارة 
لـ»األسبوع«،  أكــد  الداخلية، 
أنه في ظل األزمة االقتصادية 
االقتصاد  يعيشها  بات  التي 
الوطني والضغط العام الذي 
تعرفه امليزانية العامة للدولة، 
بات من الضروري، بل إن جل 
رجاالت الدولة باتوا مقتنعني 
والسيما  البرملان  حجم  بــأن 
نائبا   395( األولـــى  الغرفة 
ونائبة( مرتفع جدا مقارنة مع 
اإلمكانيات  ومع  السكان  عدد 

املادية التي تتوفر عليها البالد.
ــوزارات  ال أم  وأوضــح املصدر ذاتــه، أن 
تستحضر هذا املعطى بقوة خالل إعدادها 
فقط  بقي  القادمة،  االنتخابية  للقوانني 
تستحضرها  أن  السياسية  النخب  على 
التقليص  على  قــانــونــي  بشكل  وتعمل 
يستنزف  الــذي  النواب  مجلس  حجم  من 
اإلمكانيات  زادتها  جدا  ضخمة  ميزانية 

سنوات  األربــع  خالل  املرصودة  الحديثة 
املبيت  الــغــازوال،  )تعويضات  األخــيــرة 
الهواتف،  اشتراكات  بالفنادق،  املجاني 
السفريات الكثيرة( تأزما كبيرا، مما يجعل 
مطلبا  البرملانيني  عدد  تقليص  من  اليوم 
الوزراء،  عدد  تقليص  بعد  خاصة  شعبيا، 
إذ  ذلك،  أمام  ليس عقبة  الدستور  أن  علما 

التنظيمي  القانون  بتغيير  فقط  ذلك  يتم 
مجلس  وحتى  الــنــواب،  بمجلس  املتعلق 
محدد  أعضائه  عدد  أن  رغم  املستشارين، 
والــذي   )63 )الفصل  الدستور  بمقتضى 
عضوا،  و120   90 بــني  مــا  الــعــدد  حــدد 
فيمكن تقليصهم إلى الحد األدنى الذي هو 
جسد  على  »الحمية«  تطبيق  يتم  فهل   ،90

البرملان بعدما أعطت أكلها في الحكومة؟

خمطط لتقلي�ص عدد الربملانيني
 بعد تقلي�ص عدد اأع�ساء احلك�مة

 الرباط. األسبوع
املاليني  املهتمني  مــن  الــعــديــد  ــداول  ــت ي
الصالونات  من  العديد  في  والسياسيني 
قانون  ومصير  مــآل  الكبرى،  االقتصادية 
قد  واملالية  االقتصاد  وزير  كان  جدا،  هام 
مطلع،  مصدر  قال  حيث  قبل،  من  به  وعد 
أن بنشعبون، ومباشرة بعد نهاية املناظرة 
النظام  إصـــالح  حــول  الثالثة  الوطنية 
الجبائي باملغرب، التي نظمت بالصخيرات 
قــد وعد  ــان  ك املــاضــي،  ــاي  بــدايــة شهر م
بتنزيل مختلف التوصيات التي خرجت بها 
الحالي  الجبائي  القانون  املناظرة في نص 

والعمل على تغييره جذريا.
التي  املــنــاظــرة  ــد املــصــدر ذاتـــه، أن  وأك
املالية  القطاعات  عن  ممثلون  فيها  شارك 
والحكومة  ــبــاطــرونــا  وال واالقــتــصــاديــة 
والبرملانيني والخبراء وغيرهم، وقفت على 
التي  والخالصات  االختالالت  من  العديد 
وعدت الحكومة أنه سيتم التنصيص عليها 
به  وستأتي  الجديد،  الجبائي  القانون  في 
لسنة  املالي  القانون  تنزيل  قبل  للبرملان 
بينها  االنــســجــام  يتم  لكي  وذلــك   ،2020
وصول  مع  أنــه  غير  املالية،  قانون  وبــني 
البرملان  أمام  املالي  القانون  تقديم  تاريخ 
في أجل أقصاه 20 أكتوبر الجاري، يتضح 
القانون  هذا  وضع  في  فشلت  الحكومة  أن 
مختلف  بقيت  وبالتالي،  والهام،  األساسي 
أن  رغــم  لغو،  فــي  لغو  مجرد  التوصيات 
الكبرى  بالحرب  اشتهرت  املناظرة  تلك 
التي وقعت بني املتناظرين حول الجبايات 
الكاتب  بــني  أهمها  الضريبي،  والتهرب 

العام لوزارة املالية واملصحات الخاصة.
لم  التي  املناظرة،  تلك  توصيات  وكانت 
تفعل حتى حدود اليوم، قد طالبت بضرورة 
ومالءمة  وتوحيد  الضريبة،  أمام  املساواة 
والخصوم  باألسس  املتعلقة  الوعاء  قواعد 
وضرورة  واإلسقاطات، 
احترام مبدإ الشفافية 
الحصول  في  والحق 
ــة،  ــلـــومـ ــعـ ــى املـ ــلـ عـ
قانوني  إطار  ووضع 
للعقار  املرجعي  للثمن 
بصفة  تــحــيــيــنــه  ــم  ــت ي
ــة، وغــيــرهــا  ــمـ دائـ
ــن الــخــالصــات  م
ــات  ــوصــي ــت وال
تلق  لــم  ــي  ــت ال
طريقها  بعد 

للتنزيل.   

كيف اأ�سقطت الأعراف املخزنية والتقاليد املرعية يتيم من احلك�مة
ثمن الخلط بين الحياة الخاصة والعامة

 الرباط. األسبوع
العدالة  حــزب  مــن  مطلع  جــد  مصدر  قــال 
للحزب  العام  األمني  العثماني  أن  والتنمية، 
حــوصــر مــن طــرف قــيــاداتــه حــول األســبــاب 
من  يتيم  محمد  القيادي  إلعــفــاء  الحقيقية 
حول  الــتــســاؤالت  مــن  بعدد  الشغل،  وزارة 
املفهوم  غير  للخروج  الحقيقية  الخلفيات 
تفهم  يمكن  أنــه  حيث  الحكومة،  من  ليتيم 
خروج الحقاوي والداودي والخلفي وبوليف، 
ألنهم قضوا أزيد من ثماني سنوات، وبالتالي 
الذي  يتيم  عكس  على  جدا،  عادي  فتغييرهم 
قضى في الوزارة سنتني فقط، و»رغم البرامج 
الهامة التي وضعها في مجال التشغيل عبر 
عقود جهوية وغيرها من البرامج، تم إعفاؤه، 
مما يطرح عالمات استفهام لدى هؤالء، زادها 
أن الحزب احتفظ بنفس الوزارة ووضع على 
رأسها إطارا أقل كفاءة من يتيم« يتساءل ذات 

املصدر.
وأكد املصدر ذاته، أن جواب العثماني كان 
»األسبوع«  كتبته  الــذي  املقال  مضمون  هو 

قبل شهر، حني أكدت على أن اململكة 
كما  بالدستور  تسير  املغربية 

املرعية،  واألعـــراف  التقاليد 
أهــمــيــة في  تــقــل  والـــتـــي ال 
الدولة عن القوانني، وفي هذه 
التقاليد، يكون يتيم كوزير في 

الحكومة قد استغنى عن 
زوجة ضحت معه 
وحينما  كــثــيــرا 
سياسيا  ترقى 
واجــتــمــاعــيــا 

غـــيـــرهـــا 
بــشــابــة 

)مدلكته(، وهذه السلوكات مرفوضة من الجميع 
النسائية والحقوقية،  وتستنكرها الجمعيات 
ــوزراء  ال كل  إلبعاد  القصر  يتدخل  تم  ومــن 
الذين يخلطون بني حياتهم الخاصة وحياتهم 
كما  الخاصة  حياتهم  ليعيشوا  السياسية، 
الحكومة،  صــورة  تشويه  دون  أرادوهـــا 
الشوباني  الحبيب  مع  حصل  ما  وهــو 
قبل، وعلى عكس  من  بنخلدون  وسمية 
ذلك تتمسك التقاليد واألعراف املخزنية 
بوعكة  يصابون  الــذيــن  ــوزراء  ــ ال بكل 
الحكومة  تتخلى  ال  فأخالقيا  صحية، 
عن  نقال  ذاتــه  املصدر  يقول  عنهم، 
وبالتالي  العثماني، 
انتقل  ــدوره  ب يتيم 
إلى »نادي الوزراء 

ضحايا امللذات«.

تقارير جط� تك�سف ف�سل 
املفت�سيات العامة 

هل يتم االستغناء عنها؟

جطو

يتيم بنشعبون

الربكة



تجسد  ــورة  ــشـ ــنـ املـ ــورة  ــصــ ــ ال
هنا  للمتقاعدين  املزرية  الوضعية 
في العاصمة، وفي كل أنحاء اململكة، 
ال تأطير وال مساعدة اجتماعية وال 
نظراؤهم  حني  في  صحية،  رعاية 
بتتبع  يحظون  القارات  مختلف  في 
يومي ألحوالهم من طرف »منتدبني« 
التمتع  وتسهيل  بشؤونهم  للتكفل 
واالستجمام  والــصــحــة  بــالــراحــة 
كل  على  الحصول  في  واألسبقية 
»جنود«  قدماء  بصفتهم  الخدمات، 
وفالحة  واقتصاد  إدارات  شيدوا 
التي  لــأجــيــال  بلدانهم  ــران  ــم وع
خــلــفــتــهــم، فــاســتــحــقــوا مــنــهــم كل 
واالحــتــرام  والتعظيم  التبجيل 
والـــعـــرفـــان بــتــضــحــيــاتــهــم، لــذلــك 
فانتدبت  حكوماتهم  بهم  اهتمت 
ببرامج  اجتماعيني  مساعدين  لهم 
ــم وصــحــتــهــم  ــاه ــن ــك لـــضـــمـــان س
وتجوالهم، وحتى رحالت في بلدان 
وها  رمزية،  مالية  وبتكلفة  املعمور 
هم في الصورة يتفرجون ويلتقطون 
ــصــور الــتــذكــاريــة لـــ»أمــثــالــهــم«  ال
الوظيفة  متقاعدي  مــن  املــغــاربــة 
واملكاتب  واملــؤســســات  العمومية 
والصناعة  ــجــارة  ــت وال الــوطــنــيــة 
أوقاتهم  يقضون  الذين  والخدمات، 

في  متحلقني  سكناهم  دروب  فــي 
لقضاء  الشمس  حلقات تحت أشعة 
الوقت في لعبة »الكارطة« و»ضامة«، 
اللهم إذا التحق أحد منهم بالرفيق 
األعـــلـــى، فــيــقــضــون نــهــارهــم بني 
ــعــزاء،  ال ودار  الــجــنــازة  مــراســيــم 

الفراغ  »قتل«  إلى  ذلك  بعد  للعودة 
لخدماتهم  والنكران  اإلهانة  وبلع 
اململوءة  تقاعدهم  صــنــاديــق  مــن 
بواجبات اشتراكاتهم لضمان تقاعد 
وضعيتهم  فــي  هــم  مــن  ككل  مريح 
الدول  في  أو  اإلسبانية  الجارة  في 

اإلفريقية الصاعدة.
الــبــرملــان  يــنــكــب  ــدال مــن أن  ــ وب
والــحــكــومــة عــلــى تــســويــة حــاالت 
خدمات  بتوفير  اململكة،  متقاعدي 
بلوغهم  بــعــد  لــنــضــالــهــم  الـــوفـــاء 
قانونا  شرعا  الشيخوخة،  مرحلة 
لصالح البرملانيني والوزراء لتمتيع 
املحظوظني بتقاعد مريح وباملاليني 
ريعان  فــي  ــؤالء  وهـ حتى  شهريا، 
شبابهم ويمارسون مهنهم األصلية، 
الذين  بينما  الديمقراطية،  ولتحيا 
ــن الــكــفــاح في  قــضــوا 40 ســنــة م
وحوانيتهم،  ومعاملهم  وزاراتــهــم 
40 سنة من الدفع املالي للصناديق 
حــتــى تـــطـــورت هـــذه الــصــنــاديــق 
لم  لكنها  وهياكلها،  بناياتها  في 
أحدث  أجله  من  الذي  األصل  تمس 
املتقاعدين  املسنني  لرعاية  التقاعد 
متقاعدي  حقوق  بنفس  وتمتيعهم 
إال  ذلك  أوروبا وإفريقيا.. وال يمكن 
وزارة  إلــى  »الصناديق«  بتحويل 

مكلفة باملتقاعدين.
في انتظار ذلك، يتبادل الرباطيون 
عبر »الفايسبوك« الصورة املنشورة، 
وعلقوا عليها: »املتقاعدين املبرعني 
الــخــارج..  مــن  ــم  وه السياحة  فــي 

واملوتى قاعدين في بلدنا«. 

العدد:  1045الخميس 17 أكتوبر 2019

النقل  ســيــتــعــزز  ــريــب،  ــق ال ــي  ف  ❐
بمشروع  الــعــدوتــني  بــني  الــحــضــري 
عربات »تليفريك«، وسيربط في البداية 
قصبة األودايــة بباب ملريسة في سال، 
وخط ثاني بني فضاء الضريح الشريف 
املدينة  في  بطانة  وحي  حسان  بحي 
ناجحا،  سيكون  املــشــروع  ــارة.  ــج ال
لتركيزه على مواقع سياحية وروحية، 
ولكن فقط في فصلي الربيع والصيف، 
أما في الخريف والشتاء واالضطرابات 

الجوية، فسيتعرض إلى صعوبات. 

املدينة  »تليفريك«،  نقل  من  ستستفيد   ❐
الوادي  ضفة  على  إنشاؤها  املزمع  الثقافية 
املسرح  ستضم  والتي  وبطانة  حسان  بني 
 - - قد يكون عامليا  الثقافي  الكبير واملركب 
والجزيرة االصطناعية وفضاء للفن التشكيلي 
تالئم  حديثة  هندسية  بمواصفات  وبنايات 
هندسة الصرح املسرحي، وحدائق بأغراس 
وهو  »البرج«  إلى  إضافة  أجنبية،  دول  من 
األعلى في قارتنا.. إذن هذه املنطقة من ضفة 
بفضل  سياحية  منطقة  ستصير  رقراق  أبي 

العربات »الطائرة«.

تــزال  وال  األزبـــال  كانت  بعدما   ❐
التي  بروائحها  عريانة«  »طاروات  في 
في  وهــي  كلها،  الجهة  ــاب  ذب تجذب 
البنايات  وتحت  العمومية  الشوارع 
النقل  أزمــة  كانت  وبعدما  السكنية، 
الخانقة بطوبيساتها املهترئة، وبعدما 
تم السطو على امللك العمومي وحولوه 
وصالونات  وبنايات  جوطيات  إلــى 
لــلــمــقــاهــي، وتـــم تــشــويــه الــعــمــران 
بأن  اليوم  نكتشف  والجديد..  العتيق 
يتقاضون  مــســؤولــني  الــجــمــاعــة  فــي 
ومبلغها  »املسؤولية«  عن  تعويضات 

100 مليون.. فـ»بالصحة والراحة«. 

الفوضى  ــالل  خ مــن  يــؤكــد  ــع  ــواق ال  ❐
وجود  ال  بأنه  مرفق،  كل  في  والعشوائية 
مكاتبهم،  فـــي  املــرابــطــني  لــلــمــســؤولــني 
واالمتيازات  والتعويضات  األجــور  بينما 
والتدويرات »تنزل« عليهم دون أي مردودية، 
وهذه عمارات بممر يقع بني زنقتي املحمدية 
العقارات  من  حسان،  بحي  رشيد  ومــوالي 
في  يفكروا  ولم  الفريدة  والتصاميم  الفارغة 
إنقاذها بالترميم ونزع امللكية إلعادة تشغيلها 

في الشؤون االجتماعية. 

صناديق التقاعد تسلم منخرطيها لصناديق الموت

العا�صمة »رهينة« ح�صابات �صيا�صوية وم�صلحية ملنتخبيها

أسرار العاصمة

بعد هدية التقاعد للوزراء والربملانيني.. »املوتى قاعدين« يف الرباط

هل استوفى مجلس الجماعة شروط حله؟

15 الرباط يا حسرة

العاصمة  وهي  البطالة  تنخرها  الرباط  كانت  إذا 
اإلدارية والسياسية والثقافية، فما بالكم باملدن والقرى 

سواء البعيدة أو القريبة؟
مسؤوليتها  تتحمل  عامة  اجتماعية  معضلة  إنها 
ــزاب، الــحــاكــمــة واملــعــارضــة  ــ ــى األحـ ــ بــالــدرجــة األول
بمرشحني  االنتخابات  في  تشارك  والتي  واملتفرجة، 
وتزودهم  ومخططاتها  وبرامجها  تزكياتها  تمنحهم 
بخارطة طريق دقيقة لتنفيذها ومتابعتها من مواقعهم 
في الحكومة أو البرملان أو الجماعات والغرف لضمان 

العيش الكريم للمواطنني.
»يا حسرة«  ونستغرب هنا في الرباط، أم العواصم 
والتي ال يتعدى عدد سكانها املقيمني 500 ألف نسمة، 
وهو رقم رسمي، كيف أن جل شبابها عاطل!؟ فالبرغم 
من تسييرها من 5 مجالس محلية هي: الجهة والجماعة 
ومجلس العمالة ومجلسني مهنيني هما: غرفة التجارة 
التقليدية،  الصناعة  وغرفة  والخدمات  والصناعة 
يحضره  موسع  اجتماع  عقد  في  منتخبوها  يفكر  لم 
البرملانيون الذين لم نعد نتذكر أسماءهم، وذلك لفك لغز 
البطالة، ولتتضح لهم الرؤية، عليهم االستئناس بعدد 
النهار دون شك ملمارسة وظائف  للمدينة في  الزائرين 
األخيرة  اآلونــة  في  إليها  انضافت  مختلفة،  مهن  أو 
مهنة التسول، فالرقم جد مرتفع، بحوالي مليون و500 
عجيبة  بديمغرافيا  العاصمة  يجعل  مما  »زائــر«،  ألف 
وغريبة.. في النهار بمليوني نسمة وفي الليل بـ 500 
املفروضة  والرسوم  الضرائب  كل  تــؤدي  نسمة،  ألف 
يعودون  »الزائرون«  بينما  املدينة،  نفقات  على  عليهم 
إلى مقرات سكناهم في الضواحي، ودون شك تستفيد 
امللزمني  ورسومهم  ضرائبهم  مداخيل  من  جماعاتهم 
بأدائها إلى صناديقها، ونتساءل: مقابل ماذا والرباط 
تقوم مقام مدنهم وقراهم في توفير الشغل، في مختلف 
الشباب  الحرف؟ ومرة أخرى: مقابل ماذا واآلالف من 
وغير الشباب من أبناء املدينة »املضروبني« بالضرائب 

يعانون من البطالة؟
فال مجال هنا للعاطفة أو املزايدات الكالمية للتغطية 
الشغل  ضــمــان  فــي  مقصرين  منتخبني  فشل  على 
ملواطني جماعاتهم »داخلها«، لو أن كل جماعة تكلفت 
بواجباتها، لتفرغت جماعتنا ملشاكل شبابها.. وهذا هو 
في  والتقرير  مناقشته  الجماعة  منتخبي  من  املطلوب 
شأنه بقرارات شجاعة تهدف إلى جعل كل جماعة في 
لم تتمكن من  خدمة سكانها أوال وأخيرا، وكل جماعة 
استقبال  على  كمصاريف  مالية  اعتمادات  تحول  ذلك، 
وتشغيل سكانها والجماعة املستقبلة، فبطالة شبابنا 

من صنع مجالسنا. 

البطالة.. 
من »�صنع« 

املنتخبني
 بقلم: بوشعيب اإلدريسي

كان واليزال أدباء الرباط الكرام يخصصون كل 
يوم جمعة لجلسات أدبية في بيت عميدهم عباس 
الجيراري أطال هلل عمره، وقد اعتبروا كل متغيب 
عن املوعد األدبي »زلة«، على فاعلها التكفير عنها 
العالمة  تغيب  الجلسات  إحــدى  وفــي  بقصيدة، 
حكم،  أحمد  بن  محمد  املرحوم  والفقيه  القاضي 
فتلكأ في تنفيذ حكم األدباء، فثارت ثائرة املطالبني، 
فتطوع األديب والشاعر املرحوم محمد بن الراضي 
للدفاع عن املتسبب في هذه الزوبعة الفكرية، فألقى 

قصيدة قال فيها نيابة عن الغائب:
عـابـوا عـلـي ولـيـتـهم ما عابوا ** أو هـكذا يـتعـامـل األحـباب

عابوا علي تخلفي يف جمعة ** من قبل أن تتحمص األسباب
فـليعلـموا إن هم أرادوا صحبتي ** ومودتي أن األسود غضاب
إن زمـجـرت يـومـا فـإن زئـيـرها ** سـتبثه حتما ربى وهضاب

التزم  الدفاع،  هذا  ورغــم  القصيدة...  آخر  إلى 
عميد  العالمة  جعل  مما  الصمت،  الزلة«  »صاحب 
بأخرى  الدفاع  قصيدة  على  يعقب  العربي،  األدب 

مخاطبا حضرة »املتغيب الحاضر«:
نـحـن آللـئ  عـيـنا عـليك تخلفا ** والـفكـر طام، ما لـديك جواب
هل قد رضيت الصمت خلت بأنه ** يطفي ويشفي والفؤاد عذاب
أم أنك »احلكم« ترجى محبته ** إذ أنت سال واخلصوم غضاب

اقتطفنا هذا »العنقود« األدبي من كتاب العالمة 
القاضي الوطني الفقيه محمد بن أحمد حكم: »وفاء 

العلماء« الذي صدر سنة 2001.
العاصمة  أجواء  تعطر  الجلسات  هذه  تزال  وال 
الثقافية بأفكارها وندواتها إلى يومنا هذا، ونعتقد 
بأن الرباط بفضل هذا النضال الثقافي اليومي من 
واإلفريقية،  العربية  الثقافة  قائدة  أبنائها، صارت 
رفعوها  الذين  عليها  الغيورين  أعمار  هلل  وأطال 

إلى قمة األدب والثقافة والعرفان. 

بنوا  الذين  الغيورين  الوطنيني  هلل  رحم 
وشيدوا أمجاد الرباط ولم تكن لدهم إمكانيات 
مادية وال بشرية كما هي اليوم، كانت عندهم 
املدينة  على  والغيرة  والوطنية  العزيمة  فقط 
وإال كيف نفسر تعميرهم للمدينة وتجهيزها 
والرياضية،  الثقافية  املغطاة  بالقاعات 
والرجاء  كالشبانات  سكنية  أحياء  وإنشاء 
لغيرهم  خلدوا  بل  وأكــدال،  والتقدم  هلل  في 
الحالي،  الجماعة  مقر  منها  إدارية،  مركبات 
املقاطعات، ومالعب من حجم ملعب  ومقرات 
أوملــبــي،  مسبح  وبجانبه  الحسن  مـــوالي 
مثل  وحــدائــق  الــفــداء،  قنطرة  مثل  وقناطر 
منتزه ابن سينا، إلى غير ذلك من شق طرقات 

رئيسية.
وكانت وطنيتهم هي كل ما يملكون وميزانية 
نضال  بمجهود  تتحول  للتسيير  ماليير   10
13 مليارا يبرمج  في املداخيل إلى فائض بـ 
عند  الوطنية  أســرار  هي  تلك  التجهيز،  في 
النخبة الحقيقية التي قادت مجالس البلدية؟ 
مليارا   117 قدره  مالي  وبغالف  اليوم،  أما 
ملجلس واحد، ومليارات أخرى لباقي املجالس 
للسكان،  تقدمه  ما  وكل  »األشباح«،  حكم  في 
تستعرض  مسرحيات  من  هزلية  مسلسالت 

وقــوة  حضورها  لتأكيد  »عضالتها«  فيها 
»حججها« ملن يحتاج إلى براهني التخاذ قرار 
مجلس  لحل  الوصية  السلطات  من  مسؤول 
يحمل  تنظيمي  قانون  على  بناء  الجماعة 
انطالقا  بالجماعات  يتعلق   113-14 الرقم 
من املادة 72 إلى املادة 74 منه، حفاظا على 
لطاملا  اململكة،  عاصمة  هي  مدينة  مصالح 
»هدم«  طالبنا بقانون خاص بها يحميها من 
ومقر  الحقة  السياسة  في  كرائدة  سمعتها 
الدبلوماسية  والبعثات  للحكومة  رسمي 
وليست  املغاربة  لكل  وعاصمة  والــدولــيــة، 
بالفعل  ترسيخها  يجب  لذلك  فقط،  لأحزاب 
أنها لكل املغاربة، خصوصا وقد سبقنا عدة 
عواصم في العالم إلى إلباس لباس الوطنية 
أكاديميات  شبه  إلى  ارتقت  حتى  ملجالسها، 
ومع  تنجز،  ثم  وتبلغ  وتقترح  تنظر  »علمية« 
بأم  مطلقا  تليق  ال  مجالس  عندنا  األســف 
والسياسية(،  واإلدارية  )الثقافية  العواصم 

وصار حلها واجبا وطنيا.
نسخة  هي  العاصمة  مجالس  أن  ونعتقد 
طبق األصل لباقي مجالس مدن وقرى اململكة، 
لذلك، فقد حق عليها الحل، وإعادة االنتخابات 

بعد تصحيح القوانني االنتخابية.

أرشيف الرباط

شهادات من الرواد

حديث العاصمة

مغربية  امــــرأة  ألول  الـــصـــورة 
الراسخة،  وطنيتها  ومن  »طيارة«، 
رحمها  فكانت  ووطنها،  مللكها  حبها 
موكب  فــوق  بطائرتها  حتلق  اهلل 
طيب  اخلامس  محمد  له  املغفور 
اآلالف  مــئــات  وتــنــثــر  ــراه،  ــ ث اهلل 
فتحول  الترحيبية،  املناشير  من 
ســمــاء الــربــاط إلـــى مــظــات من 
بالعرش..  الشعب  تعلق  مناشير 
التي  الشاوي،  ثورية  القائدة  إنها 
ازدادت يف فاس سنة 1934 وتوفيت 
يف سنة 1956 وهي يف ريعان شبابها، 
على  وتترحم  تتذكرها  والــربــاط 

روحها الزكية. 



إلدارة  اإلقليمي  املدير  خــرج 
صمته،  عن  بتطوان،  الجمارك 
األســبــوع املــاضــي، خــال ندوة 
نظمتها غرفة التجارة والصناعة 
والخدمات بشراكة مع الجماعة 
عنوان  تحت  لتطوان  الترابية 
»االقــتــصــاد الــحــدودي وأثــره 
بعدما  املحلية«،  التنمية  على 
تطوان  مدينة  على  القضاء  تم 
االقتصادي  الجانب  من  وماتت 
الذين  املستثمرين  طرد  بسبب 
يــجــدون صــعــوبــة فــي إنــشــاء 

مشاريع داخل تطوان.
وخال هذه الندوة، أكد املدير 
بتطوان،  للجمارك  اإلقليمي 
عدد  أن  باملناسبة،  كلمته  خال 
والنساء  الــرجــال  من  املهربني 
في   73.33 بنسبة  تــراجــع  قــد 
إلى  مهرب   30000 من  املائة، 
وهذا  السنة،  هذه  خال   8000
مصداقيته،  في  مشكوك  الرقم 

املتتبعني  مــن  الــعــديــد  حــســب 
ــحــدودي  ال باملعبر  يــحــدث  ملــا 
طوال  اكتظاظ  من   »2 »طراخال 
استمرار  عن  فضا  األســبــوع، 
أسبوعني  فبعد  وفيات،  حدوث 

بها  التحق  ســيــدة،  ــاة  وفـ مــن 
األسبوع املاضي، شاب يبلغ 20 
املعبر  ببوابة  سقط  حني  سنة 
املخصص لتهريب السلع، وكان 
بصدد الولوج إلى سبتة املحتلة 

من أجل جلب السلع، وتم دهسه 
األخيرة  أنفاسه  ليلفظ  باألقدام، 
ــل  ــرم ــة ال ــي بــمــســتــشــفــى ســان

بتطوان.
وأكد مدير الجمارك، أن معبر 
سوداء  نقطة  يعد  سبتة«  »باب 
ــوق اإلنــســان،  ــجــال حــق فــي م
نقلته  ــذي  ــ ال الــتــصــريــح  ــذا  هـ
دولية  إسبانية  إعامية  وسائل 
ومحلية، قد يجر مدير الجمارك 
عدم  بسبب  للمساءلة،  بتطوان 
في  املعنية  الــجــهــات  مــراســلــة 
وأن  خصوصا  املــوضــوع،  هــذا 
الوفيات الواقعة بسبب التدافع 
لها  يتعرض  التي  ــات  واإلهــان
ــد بعض  يـ ــى  ــل ع ــون  ــنـ ــواطـ املـ
عبر  سواء  الجمركية،  العناصر 
»طراخال 2« املخصص للتهريب 
أو عبر املمر املخصص للراجلني 
في  استفحلت  قد  والسيارات، 

اآلونة األخيرة.

 األسبوع
القرآن  وجهت جمعية حفظة 
القرآن  حفظة  جمعية  الوجهت 
الكائن  الجديدة  بمدينة  الكريم 
ــســويــس،  ــارع ال ــرهــا بـــشـ ــق م
 ،2019 يــولــيــوز   06 بــتــاريــخ 
مقر  إغــاق  موضوعها  شكاية 
واإلسمنت  باآلجور  الجمعية 
الباد،  رمــوز  ــاف  وإت املسلح 
وحــجــز وثــائــق ومــســتــنــدات 
ــواح  ــ ــعــض األل الــجــمــعــيــة، وب
الكريم،  القرآن  بحفظة  املتعلقة 
ومــجــمــوعــة مـــن الــحــاجــيــات 
وزير  إلى  الخاصة،  واملمتلكات 
الداخلية ووزير حقوق اإلنسان 
وباشا  الجديدة  إقليم  وعامل 
نسخة  على  )نتوفر  املــديــنــة، 
املكتب  فيها  يطالب  مــنــهــا(، 
املسؤولني  من  للجمعية  املسير 
تحقيق  بفتح  أعاه،  املذكورين 
مــوضــوعــي ونـــزيـــه فـــي هــذه 

النازلة.
الـشـكـايـة،  هـذه  فـي  وجـاء 
يوليوز   02 بـتــاريــخ  أنـــــه 

املسير  املكتب  فوجئ   ،2019
مقر  بـــاب  ــاق  ــإغ ب للجمعية 
واإلسمنت  باآلجور  الجمعية 
بــدون  نهائية  بصفة  املسلح 

الحقيقية  األســبــاب  معرفة 
سابق  ــدون  وبـ ذلـــك،  وراء 
وبعد  ــار،  إخــب أو  إشــعــار 
والبحث  التحري  إجـــراء 
الجمعية،  مكتب  طرف  من 

قــام  ــن  إلـــى أن م تــوصــلــت 
مقاوالن  املقر،  إغاق  بعملية 

معرفة  دون  املدينة  نفس  من 
أسباب قيامهما بهذا الفعل.
بأن  املشتكون  وأضــاف 
قاما  بــاألمــر،  املــعــنــيــني 
الباد  رمز  صور  بإزالة 
وبطاقة  الوطني  والعلم 
للجمعية  تــعــريــفــيــة 
مقر  ــاب  ــ ب ــام  ــ أمـ ــن  مـ
الــجــمــعــيــة، ولــوحــات 
القرآن  بحفظة  خاصة 
الكريم، ومجموعة من 

الحاجيات واملمتلكات الخاصة 
تسيبا  يعتبر  وهذا  للجمعية، 
للقانون،  وخــرقــا  واستهتارا 
أن  الـــعـــلـــم  مـــــع 
الجمعية  ــذه  ــ ه
ضاربة  جذورها 
ــاق  ــ ــم ــ فـــــي أع
ــاريــخ، ملــدة  ــت ال
ــن 4  ــ ــر مـ ــ ــث ــ أك
عــــــقــــــود مـــن 
الــزمــن، إذ 

تأسست في سنة 1975، ومنح 
لها هذا املقر لتنظيم أنشطتها، 
من  املـــئـــات  مــنــهــا  ــخــرج  ت إذ 
ووقفت  الكريم  الــقــرآن  حفظة 
املتطرفني  وجه  في  منيعا  سدا 
ــني والــعــدمــيــني  ــيـ ــامـ ــظـ والـ

واملخربني.
ــرار  ــاء عــلــى هـــذه األضـ ــن وب
لحقت  التي  واملعنوية  املادية 
جمعية  وهــم  املشتكني،  بمقر 
حفظة القرآن الكريم بالجديدة، 
وســكــوت الــجــهــات املــســؤولــة 
الشكاية  بهذه  توصلت  التي 
هذه  أغـــوار  أجــل سبر  مــن 
مكتب  تـــقـــدم  ــة،  ــازلـ ــنـ الـ
إلــى  بشكاية  الجمعية 
باملحكمة  ــك  ــل امل ــل  ــي وك
االبــتــدائــيــة بــالــجــديــدة، 
شتنبر   24 بـــتـــاريـــخ 
رفــع  ــل  أجـ مــن   ،2019
بالحق  واملطالبة  الضرر 
املدني، بعد الهجوم على 
واحتاله  الجمعية  مقر 

دون سابق إشعار.
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ما يجري  ويدور يف المدن

جمعية قر�آنية تتهم مقاولني بال�ضطو على مقرها يف ظروف غام�ضة

إعداد: زهير البوحاطي

عيـن على الشمال

مختصرات شمالية
التابع  الصحة  حفظ  قسم  غياب  تسبب   ■
لجماعة تطوان، في خلق العشوائية والفوضى، 
تخضع  ال  الــتــي  ــواق  ــ األس ــل  داخـ خصوصا 
عن  يتساءلون  املواطنني  جعل  مما  للمراقبة، 
دوره والجدوى من وجوده في حالة عدم مراقبة 
رأسها  وعلى  األســواق  داخــل  الغذائية  املــواد 
املواد  من  وغيرها  واللحوم  الفاسدة  األسماك 
التي يشكل انتهاء صاحيتها خطرا على صحة 

املواطنني.

مع  الفنيدق،  ـ  واملضيق  مارتيل  ساكنة  تعاني   ■
املضيق،  بمدينة  السادس  محمد  اإلقليمي  املستشفى 
الليلية  الفترة  في  املناوبني  واألطباء  األطباء  غياب  من 
ويومي السبت واألحد، مما دفع بالعديد من املواطنني 
بأن يعبروا عن استيائهم مما قالوا عنه »اإلهمال من 
طرف هؤالء األطباء وعلى رأسهم إدارة املستشفى التي 
يقلق  صار  الذي  املوضوع  هذا  تجاه  الصمت  تلتزم 

ساكنة املنطقة«.

لطنجة،  الترابية  والجماعة  شهور  منذ   ■
أثناء  االحتجاجات خصوصا  من  تشهد موجة 
الجماعة  رئيس  يضطر  التي  املجلس  دورات 
حيث  مسمى،  غير  أجل  إلى  وتعليقها  لرفعها 
االرتفاع  إلى  االحتجاجات  هذه  أسباب  ترجع 
املهول في فواتير املاء والكهرباء، وكذلك إقصاء 
البعض من أسواق القرب، واصطف إلى جانبهم 
التي طالها  الشعبية  العديد من سكان األحياء 
الــذي   املجاهدين  كحي  واإلقــصــاء  التهميش 
خرجت ساكنته يوم األربعاء املاضي لاحتجاج 
على السياسة التي تنهجها الجماعة في صيانة 

بعض األحياء وإقصاء البعض اآلخر.

في  بتطوان،  ــة  اإلداري امللحقات  إحــدى  صــارت   ■
تواجد  بسبب  والخاص،  العام  حديث  األخيرة،  اآلونة 
مجموعة من األفراد من أسرة واحدة يشتغلون كأعوان 
بعدما  أبيهم  عن  املنصب  هذا  ــوا«  »ورث وقد  للسلطة 
كان »شيخا« حضريا بهذه امللحقة قبل أن يحال على 
أبنائه  لثالثة من  التقاعد، ليضمن منصب عون سلطة 
في وقت واحد دون أي مباراة مهنية أو كفاءة يستحقون 
من  العديد  ينتظره  كــان  ــذي  ال املنصب  هــذا  عليها 
األشخاص القاطنني باألحياء التابعة للملحقة املذكورة.

م�ضت�ضار »�لبوكاديو�س«
 ينهب �ملاليني 

 األسبوع 
العرائشيون  يتساءل 
عـــن مـــآل مــلــف الــخــرق 
من طرف  للجماعة  املالي 
ــشــار الـــذي  ــك املــســت ــ ذل
في  الدراهم  مايني  ضخ 
ذات  جمعيته  حــســاب 
والقرى  بــاملــدن  العاقة 
وذلك  رئيسها،  هو  التي 
التي  التنافي  حالة  رغم 
تمنعه قانونيا من صرف 
على  ــش  ــرائـ ــعـ الـ مــــال 
جمعيته التي لم يعد لها 

أثر منذ سنة 2017.
ــروج في  ــ ــم مـــا ي ــ ورغ
العرائشية،  الكواليس 
ــب  ــت ــك بــــــأن عـــضـــو امل
رئيس  لسعادة  الرئاسي 
العزم  عاقدا  كان  املدينة 
السابق،  العامل  عهد  في 
بإرجاع املايني املصروفة 
ــى  ــه إلـ ــت ــي ــع ــى جــم ــلـ عـ
للمملكة  العامة  الخزينة 

ــار حــبــي، إال أن  ــي إطـ ف
ليلتف  عـــاد  املــســتــشــار 
مجددا على املايني التي 
منها  بسيطا  صرف جزء 
عبارة  بئيس  عشاء  في 
أو  »ساندويتشات«  عن 
»بوكاديوس«،  يسمى  ما 
بذكاء،  إفراغها،  تم  التي 
مـــن الــخــبــز الــصــغــيــر 
الصحون،  في  ووضعها 
العيون،  في  للرماد  درا 
حضروا  الــذيــن  أن  غير 
ــئــيــســة،  ــب الـــولـــيـــمـــة ال
بذكاء،  أيضا  حسبوها 
حقيقة  إلـــى  فــتــوصــلــوا 
والفاصلة،  بالدرهم  األمر 
 50 أن  وتـــــــأكـــــــدوا 
واحد  كل  »بوكاديوسا«، 
يكون  دراهم   10 بـ  منها 
مجموعه 500 درهم، وأن 
الباقي من املايني أدخله 
جيبه  إلـــى  املــســتــشــار 

الواسع)..(.

العرائش الجديدة

زلة ل�ضان مدير �جلمارك يف جمال حقوق �لإن�ضان 

التوفيق

حميد حسني

احتج العشرات من العمال الذين 
كانوا يشتغلون بالشركة املفوض 
بمدينة  النظافة  قطاع  تدبير  لها 
ـ  املضيق  لعمالة  التابعة  مارتيل 
على  املاضي،  األسبوع  الفنيدق، 
بها  يتم  التي  العشوائية  الطريقة 
شركة  طــرف  من  العمال  توظيف 
عليها  يتسابق  التي  »ميكومار« 
أجل  من  الشمال  بمدن  املنتخبون 
إليها،  النظافة  قــطــاع  تفويض 
ــاب غــامــضــة، رغـــم تــراجــع  ألســب
التي  االنتقائية  ورغــم  خدماتها، 
الــشــوارع  تنظيف  فــي  تنهجها 
خدماتها  تقتصر  حيث  واألحياء، 
على األحياء والشوارع الرئيسية، 
األحــيــاء  داخـــل  فــي حــني، تغيب 

والشوارع الشعبية.
وانــتــفــض املــحــتــجــون الــذيــن 
الجماعة  بوابة  أمــام  اعتصموا 
إيصال  أجل  من  ملارتيل  الترابية 

لهذا  املــفــوضــة  للجهة  صوتهم 
تجاهلت  بدورها  والتي  القطاع، 
انتهاء  بعد  العمال  هؤالء  مطالب 
عقدهم مع الشركة املذكورة، إذ لم 
الشركة  بمتابعة  لهم أي حق  يعد 
تحترم  ال  الذي  العقد  هذا  بسبب 
العمل  بها  الجاري  القوانني  فيه 
ــذا املــجــال، مــع غــيــاب تام  فــي ه

كالتأمني  الشغل،  قوانني  ألبسط 
الصحية،  التغطية  خــصــوصــا 
بهم  التصريح  عــدم  إلــى  إضــافــة 
للضمان  الوطني  الصندوق  لدى 
االجتماعي، وكذلك عدم االستفادة 
من العطل، وغيرها من الواجبات 
والحقوق التي تتهرب منها شركة 
كتطوان  الشمال  بمدن  النظافة 

ومارتيل والفنيدق.
وغـــيـــاب املــراقــبــة والــتــتــبــع، 
املفوضة  الجهة  طرف  من   سواء 
الوصية  السلطة  أو  القطاع  لهذا 
في  بآخر  أو  بشكل  ساهم  عليه، 
والفوضى  العشوائية  انتشار 
العديد  تسير  التي  الشركات  في 
والنظافة  كالنقل  القطاعات  من 
وغيرهما، والتي صارت تعتمد في 
وبعد  عقود  على  العمال  توظيف 
انتهائها يتم طردهم ليحل محلهم 
عمال آخرون وبنفس العقود، كما 
أن هذه الشركة تغير أسماءها في 
أن  إلى  إضافة  العقود)..(،  هذه 
شركة »ميكومار« لم تلتزم بالفصل 
الخامس من عقد العمل املبرم بني 
والذي  واألجير،  املشغل  الطرفني: 
بتمتيع  املشغل  التزام  على  ينص 
ظلت  التي  حقوقه  بجميع  األجير 

موجودة في الوثائق فقط.

عمال �لنظافة يحتجون على �ضركة مف�ضلة لدى �ملنتخبني 
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 نور الدين هراوي
ــادر  ــصــ ــ قــــالــــت م
بعض  أن  مــطــلــعــة، 
اإلداريـــة  امللحقات 
للنفوذ  ــتــابــعــة  ال
إلقليم  ــتــرابــي  ال
شهدت  سطات، 
ــام  خــال األي
ــرة،  األخــي
شا  نتعا ا
ــرا  ــيـ ــبـ كـ
البناء  فــي 
العشوائي، 
حــيــث اســتــغــلــت 
ــا الـــبـــنـــاء  ــيـ ــافـ مـ
وجود  العشوائي 
ــال الــســلــطــة  ــ ــ رج

الباب  تاركني  مــبــالــني)..(،  غير  الترابية 
الذين  السلطة  أعــوان  بعض  أمام  مفتوحا 
يفعلون ما يشاؤون، مما شجع كل راغب في 
بذلك  لتتحول  الفرصة،  انتهاز  على  البناء 
للبناء  بــؤر  إلــى  سكنية  وتجمعات  أحياء 
غير القانوني والذي انتشر بوتيرة سريعة 
رقيب،  وال  حسيب  دون  االتجاهات  كل  في 
املعروفة  الشعبية  األحــيــاء  فــي  وخــاصــة 
والائحة  و»دالس«  و»مــانــيــا«  كـــ»الــبــام« 

طويلة.
وتؤكد املصادر، أن العديد من األشخاص 
تمكنوا في ظرف زمني وجيز، من الرفع من 
املباني املشيدة فوق قطع أرضية،  مستوى 
وآخرين شيدوا فيات ومنازل داخل وخارج 
لرخص  امتاكهم  بدون  املدينة وضواحيها 
بناء قانونية، فيما احتل بعض األشخاص 
مساحات  وأضافوا  العمومي  العام  امللك 
توسعت  وهكذا  منازلهم،  إلى  قانونية  غير 

الخروقات بالجملة على حساب ملك الدولة، 
في  القياسي  الرقم  سطات  إقليم  حطم  إذ 
املخالفات  ألن  التعمير،  قانون  مخالفات 
أن  بعد  فقط،  محاضر  تحرير  على  تقتصر 
الصاحيات  مــن  »املــقــدمــني«  بعض  جعل 
ميدانية،  بــحــوث  ــراء  إلجـ لهم  املمنوحة 
أنشطة مدرة للدخل غير املشروع واالرتشاء 
في ظل تنامي املد السكني العشوائي وفي 
التعمير  قانون  من    67 للمادة  خرق سافر 
الجديد، مضيفة أن هذا املشكل أصبح يؤرق 
أوفر  بقسط  املواطن  فيه  ويساهم  الجميع، 
ألنه يضع مصلحته قبل كل اعتبار، وإن كانت 
الجهة  عاتق  على  أساسا  تقع  املسؤولية 
للقانون وتستعمله ملصالحها، مما  الراعية 
بعض  حول  كبرى  استفهام  عامات  يطرح 
لألحكام  املارقني  وأعوانهم  السلطة  رجال 
القانونية ومدى وجود تتبع ملسارهم املهني 

من لدن املسؤولني بعمالة إقليم سطات؟

سطات

اتهام رجال ال�شلطة بت�شجيع البناء 
الع�سوائي يف �سطات

بني مالل

17 كواليس جهوية

الصويرة

 حفيظ صادق
البيئة وشركة  دور مصلحة  ما 
»أوزون« واملجتمع املدني بعد وجود 
الحزام  طول  على  للنفايات  مطرح 
بينما  الصويرة؟  بمدينة  األخضر 
إشهارية  لوحة  وجــود  هو  املثير، 

على أحد األبواب الحديدية مكتوب 
التربوي  الحزام  »بحيرات  عليها: 
أهمية  ذات  مــنــطــقــة  ــرة  ــوي ــص ال
تتميز  وإيــكــولــوجــيــة  بيولوجية 
بتنوعها النباتي والحيواني«، غير 
أن الواقع شيء مخالف تماما لهذا 

الشعار، وال يعيشه إال سكان شارع 
»الطائف« املحاذي للحزام األخضر، 
للنفايات  إلى مطرح  أن تحول  بعد 
ومصدر  واألزبــال  البناء  ومخلفات 

للروائح الكريهة.
هو  كما  بــحــيــرات  ليست  هــذه 
ــه  ــي ــل مــــتــــعــــارف ع
بل  جيولوجيا، 
مستنقعات  هــي 
منذ  قديمة  آسنة 
أربعة  مــن  أكــثــر 
ــود، مـــيـــاه  ــ ــقـ ــ عـ
وتجمع  مــلــوثــة 
كـــل الــحــشــرات 
الــــــــــضــــــــــارة 
ــل خــطــرا  ــشــك وت
عــلــى الــســاكــنــة 
وخـــــصـــــوصـــــا 
ــال، وقـــد  ــ ــفـ ــ األطـ
ــح الــســكــان  ــب أص

ــدون  ــجــ ــ فتح ي فــي  صعوبة 
حينما  خصوصا  املــنــازل،  نــوافــذ 
ومشمسا،  صــحــوا  الــجــو  يــكــون 
فأسراب مختلف الحشرات الطائرة 
ــول مــصــابــيــح أعــمــدة  تــحــوم حــ
الكهرباء، وتهاجم املنازل ليل نهار.

سوق السبت أوالد النمة

جمل�س جهة
 بني مالل يخ�ش�س

 0 درهم ل�شوق ال�شبت
 غط الكبير

ال حديث اليوم داخل أوساط ساكنة سوق 
املدينة  إقصاء  عن  إال  النمة  أوالد  السبت 
بني مال  من طرف مجلس جهة  الدعم  من 
بالرغم  العادية،  أكتوبر  دورة  بعد  خنيفرة، 
من توصل املجلس بمجموعة من الشراكات 
داخل  واملسجلة  اإلداري  السلم  طريق  عن 
تبرر  الجهة  بينما  بالجهة،  الضبط  مكتب 
مجلس  بكون  الــدعــم،  من  االستفادة  عــدم 
ميزانيات  فــي  ــوال  ــ األم يضخ  ال  الجهة 
مشاريع  في  ماليا  يساهم  بل  الجماعات، 
أهداف  تحدد  اتفاقيات  إطار  في  مشتركة 
وتعرض  األطـــراف،  ومساهمات  املــشــروع 
املجالس  ــظــار  أن عــلــى  االتــفــاقــيــات  هـــذه 

عليها. للموافقة 
وأمام هذا اإلقصاء وغياب عدالة مجالية 
خصوصا  لإلقليم،  الترابية  الجماعات  بني 
وأن مجلس الجهة أغدق املايني بل املايير 
الذي  الوقت  في  أخرى،  دون  جماعات  على 
أوالد  السبت  سوق  جماعة  فيه  تستفد  لم 
النمة ولو بدرهم واحد طيلة أربع سنوات، 
فإن مجموعة من مكونات املجلس الجماعي 
ملتمسا  النمة ستوجه  أوالد  السبت  لسوق 
إلى امللك محمد السادس، ووزير الداخلية، 
حول املعايير واملقاييس التي تعتمدها جهة 
املالي  الدعم  توزيع  في  خنيفرة  مال  بني 
وذلــك  أخــرى،  دون  ترابية  جماعات  على 
والتنمية  املجالية  العدالة  تحقيق  أجل  من 
التي  الترابية  الجماعات  داخل جل  املحلية 
مصادر  حسب  امللك،  إليها  يدعو  فتئ  ما 

مطلعة.

واقع يكذب �شعارات �شركة »اأوزون«

نفايات حتا�شر التالميذ يف اأوالد �شعيد 

أيت أورير

ا�شتفحال ظاهرة احتالل 
امللك العمومي باأيت ورير

  السعيد لمكعالل
ال يمكن ألي متبضع أو متجول أو هواة 
مدينة  شــوارع  عبر  التحرك  مساء،  املشي 
الرئيسية،  ممراتها  عبر  أو  أوريـــر،  أيــت 
دون معاناة أو مشاداة كامية مع أصحاب 
دكاكني البقالة والتجهيزات املنزلية وبائعي 
وأصحاب  واملستعملة  الجديدة  املابس 
األكات الخفيفة والعربات املجرورة، الذين 
عن  واحتلوها  العامة  األمــاك  على  سطوا 
التجاوزات  هذه  تطرحه  عما  زيادة  آخرها، 
في  بها،  وتضر  للبيئة  تسيء  مخلفات  من 
املسؤولة،  الجهات  فيه  تعرف  الذي  الوقت 
العامة  ــاك  ــ األم حــمــايــة  إلــيــهــا  املــوكــولــة 
سيما  ال  املواطنني  سامة  على  والحفاظ 
في  »تراخيا«  التبضع،  أو  التجول  أثناء 
عملها وكأن أمر حماية أمن املدينة وضمان 
واجباتها  من  ليس  ورعايتها  سليمة  بيئة 
في  عليها  املنصوص  مسؤوليتها  وليست 

امليثاق الجماعي.
للراجلني  الخاصة  املساحات  وتــعــرف 
النقط  فــي  اكتساحا  أوريـــر  أيــت  بمدينة 
عارضي  ــرف  ط مــن  مــســاء  كــل  الحساسة 
ما  ــو  وه ــراشــة(،  ــف )ال البضائع  مختلف 
يفرض على املواطنني االرتماء وسط الشارع 
لوجه  وجها  يجعلهم  ما  ــام،  االزدح بسبب 
األمر  السريعة«  »الطفطافات  أصحاب  مع 
الذي تنتج عنه حوادث مميتة الزالت عالقة 

بذاكرة املدينة.
ظل  فــي  املحلي،  الــعــام  الـــرأي  ويطالب 
الوصية،  الجهات  الظاهرة،  هذه  استفحال 
الــذي  التجاري  املــركــب  تشغيل  بــضــرورة 
املجلس  طــرف  من  واملشيد  انتظاره  طــال 
فضاءات  تخصيص  مع  السابق،  البلدي 
طرف  من  تستغل  وزمــانــا  مجاال  معلومة 
ومختلف  »الفراشة«  من  املستفيدين  غير 
الدكاكني  أصحاب  مطالبة  مع  البائعني، 
عن  بالكف  التجارية  املــحــات  ومختلف 
استغال املساحات املتواجدة أمام محاتهم.

  محمد الحنصالي 
مال  بني  إقليم  يشهدها  التي  الحرارة  عز  في 
ــام، تـــزداد حــدة الــروائــح النتنة  خــال هــذه األيـ
املنزلية،  النفايات  حاويات  »تخمة«  من  املنبعثة 
بمنطقة  اإلعدادية  الثانوية  واجهة  تؤثث  التي 

أوالد سعيد الواد.
وأصبحت هذه الحاويات تلحق أضرارا بتاميذ 

وأطر املؤسسة املذكورة، والساكنة القريبة منها، 
هذا  مستنكرة  تعالت  التي  األصــوات  تجد  ولــم 
املشهد املقزز الذي يسيء لجمالية الشارع وواجهة 
اإلعدادية، آذانا صاغية ممن هم معنيون بشؤون 
البلدة، التي باتت مطالبة بتوفير حاويات إضافية 
تستوعب كمية النفايات التي يتم التخلص منها، 

بتفريغها بشكل منتظم يحترم املجال البيئي.

إبراهيم أبوزيد

وتعليقصورة

لم تجد الشركة املفوض لها تدبري قطاع النظافة بمدينة 
اليوسفية إال محيط الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري، لتمركز 
فيه حاويات أزبال كبرية حتى تحولت إىل مطرح للنفايات، 

يف تعبري واضح عن مكانة التعليم يف بالدنا!؟

تلكس

خــطــرية  ســابــقــة  يف 
ــوف  ــأل ــري م ــرف غـ ــصـ وتـ
القيم  لــكــل  ضـــرب  ويف 
السامية  واملثل  ــالق  واألخ
والتوجيهات الرسمية التي 
مرتفقي  ــالء  إي إىل  تدعو 
العناية  العمومية  اإلدارة 
يف  موظف  أقــدم  الالزمة، 
بمركز  املغرب  بريد  وكالة 
الثالثاء  يوم  طاطا  مدينة 
ــى تــصــرف  ــي، عــل ــاضـ املـ
التلفظ  خــالل  من  مريب 
)سري  المسؤولة  بألفاظ 
الحيط(  مع  راسك  سطح 
عندما  الزبناء  أحد  حق  يف 
الشباك  بطاقة  عن  سأله 
فمن  ــي..  ــك ــي ــات ــوم األوط
عن  املــوظــف  هــذا  يوقف 

عنجهيته؟

ما عالقة المدرسة بنقطة 
تجميع األزبال؟



فؤاد  محرم  املطرب  عرفت  لقد 
عندما كان اسمه محرم حسني قبل 
أن يغيره ويصبح محرم فؤاد، بعد 
أن اشتهر بصوته القوي والدافئ، 
وكما كان عبد الحليم حافظ معجبا 
بصوت محرم فؤاد، فقد كان محرم 
األغنية  بعندليب  اإلعجاب  شديد 
كان  حيث  الحليم،  عبد  الطربية 
الــروائــع  كــل  أداء  على  يــواظــب 
الحليمية، وكان يحرص على تنغيم 
صوته ملحاولة التشبه بصوت عبد 
الحليم من فرط إعجابه به وولعه 

بأغانيه.
وتعود شهرة محرم فؤاد ملوهبة 
وليست ضربة  بها  حباه هلل  فذة 
الصدف،  لعب  مــن  لعبة  أو  حــظ 
نابضا  األجــش  صوته  كان  حيث 
وكان  املثير،  النيل  هدير  ــدفء  ب
ــذاك  آن العربية  الصحافة  رائـــد 
ومنهم  صحفيني،  عدة  من  يطلب 
فنية  مــقــاالت  بــأن نخصص  ــا،  أن
متواصلة للصوت الرجالي الجديد 
آنذاك، محرم حسني، فقررت العمل 
سربيه،  بــديــع  محمد  بتوصية 
ــيــس تــحــريــر مجلة  صــاحــب ورئ

»املوعد«، والكتابة عنه.
عشتها  ذكــرى  تحضرني  وهنا 
 ،1956 لــيــالــي ســنــة  ــدى  فــي إحـ
مصر،  على  الثالثي  العدوان  أيام 
فنادق  أحــد  فــي  أقيم  كنت  حيث 
ظالم  يسودها  كان  التي  القاهرة 
الرفاق  جلسات  وكــانــت  دامـــس، 
هي  آنذاك،  الفنادق  في صالونات 
األخبار  لتقصي  الوحيدة  الفرصة 
يقيم  وكان  البطيء،  الوقت  وقتل 
املنتج  الــفــنــدق  نفس  فــي  معنا 
صبحي  الــصــديــق  السينمائي 
ذلك  في  تقيم  كانت  كما  النوري، 
لذلك  لبنان  جمال  ملكة  الفندق 
شدياق  هوغيت  اآلنــســة  ــعــام،  ال
ووالدتها، بعد أن ُأغلقت كل طرق 
وهكذا  مــصــر،  وإلـــى  مــن  السفر 
نقاشات  تبادل  فرص  لنا  أتيحت 

مفيدة وممتعة في كل ليلة.
تستحضرها  التي  الليلة  وفي 
ذاكـــرتـــي، انــضــم إلــيــنــا املــصــور 
كان  الذي  فتحي حسني  الصحفي 
وكان  الفن«،  مجلة  »دار  في  يعمل 
الشعر،  مجعد  أسمر  شــاب  معه 
ناشئ  مطرب  أنه  على  لنا  فقدمه 
مني  وطلب  حسني،  محرم  يدعى 
له:  فقلت  صحفيا،  بــه  أهتم  أن 
ذلك  ــان  ك إذا  صــوتــه  »ليسمعنا 
ممكنا«، فجلس محرم على األرض 
قلبني  زمان  فيه  »كان  يغني  وبدأ 
الحب ثالثهم« لعبد الحليم حافظ، 
تلك  في  معنا  كان  من  كل  فصمت 
صوت  عــذوبــة  فــرط  مــن  الجلسة 
غناؤه  وانتهى  األســمــر،  الشاب 
إياه  مطالبني  حــارة  بتصفيقات 
قالت  بينما  الــغــنــاء،  بمواصلة 
الشاب  هــذا  بــأن  هوغيت  والـــدة 

سيكون له مستقبل مشرق، وهكذا 
محرم  صــورة  نشر  من  أول  كنت 
حسني وكتبت عنه عبارة قلت فيها 
الجديد  املطرب  »اذكروا  بالحرف: 
إلى  سيصل  فإنه  حسني،  محرم 

مكانة مرموقة في دنيا الغناء«.
وبالفعل، مرت األيام واألسابيع 
ليلمع  الــبــرق،  بسرعة  والشهور 
اسمه  تحت  حسني  مــحــرم  نجم 
عشر  وبعد  ــؤاد،  فـ محرم  الفني 
الصدفة  بمحض  التقيته  سنوات، 
حتى  ملحني  إن  ومــا  بيروت،  في 
أنسى  »لن  قائال:  بحرارة  عانقني 
إن  كفاحي.  ــام  أي النبيل  موقفك 
كبيرا  حافزا  كــان  عني  كتبته  ما 
وعلى  الكفاح  مواصلة  على  لــي 
العراقيل  كــل  وجــه  فــي  الصمود 
وبكل  ثقة  بكل  السير  ومواصلة 
تفاؤل في درب الشهرة والنجاح«، 
فقلت له: »يسعدني جدا أن يكون 
لــك كــل هــذا الــوفــاء الـــذي صرنا 
نفتقده لدى عدد كبير من الفنانني 
عن  يومها  فسألته  والفنانات«، 
أوضــاعــه املــاديــة، وهــل حقق من 
شهرته مكانة اجتماعية الئقة، فقال 
شركة  أسست  »لقد  مبتسما:  لي 
أنني  كما  األســطــوانــات،  إلنــتــاج 
ربوع  كل  في  حفالت  عــدة  أحيي 
وخاصة  العربي  والعالم  مصر 
والحمد  مستورة  الحالة  لبنان. 
األغنية  هي  »ومــا  فسألته:  لـله«، 
التي تتمنى تحقيقها فنيا بعد أن 
قال  كمطرب«،  جيدة  مكانة  حققت 
لي فورا: »أتمنى وأحلم بأن أغني 

املوسيقار  ألحان  من  لحنا جميال 
أمنية  ولكن  حمدي«،  بليغ  الكبير 
منه،  اقتربت  عندما  حمدي  بليغ 

فايزة  الكبيرة  املطربة  تلقفتها 
ــد بــطــريــقــة جــعــلــت مــحــرم  ــم أح
لكم  وأحكي  الدموع،  يــذرف  فــؤاد 
))ذات  كالتالي:  القصة  تفاصيل 
يوم، كنت مدعوا على الغذاء رفقة 
الجار  العزيز  عبد  أحمد  األستاذ 
هلل، صاحب ورئيس تحرير جريدة 
والراحل  الكويتية،  »السياسة« 

محمد زين، رئيس ومدير الجريدة 
ومراسال  مديرا  يومها  كنت  التي 
إفريقيا،  وشــمــال  بالقاهرة  لها 
وكنت أقيم آنذاك في القاهرة، وكنا 
ببيت  الغذاء  مائدة  على  مدعوين 
رشدي  الراحل  الكبيرين  النجمني 
جمال،  سامية  ــه  وزوجــت أبــاظــة 
ــؤاد  ف مــحــرم  ــوجــود  ب ففوجئت 
فايزة  الراحلة  الكبيرة  واملطربة 
الراحل  العبقري  وامللحن  أحمد 
أمسك  الغذاء،  وبعد  حمدي،  بليغ 
ينقر  وأخــذ  بالعود  حمدي  بليغ 
فانطلقت  الرائعة،  أنغامه  عليه 
الشجي  الــنــادر  بصوتها  فــايــزة 
لينطلق  توصف  ال  بعذوبة  تغني 
بعدها محرم فؤاد بصوته األجش 
تحت أسماع بليغ حمدي الذي كان 
بصدد اختيار من سيؤدي أغنيته 
قرب  متغرب  يا  »حبيبي  الجديدة 
فؤاد  لي قرب«، وفجأة ركع محرم 
طالبا  حمدي  بليغ  قدمي  تحت 
كان  التي  األغنية  هذه  منحه  منه 
وتلحينها،  كتابتها  من  انتهى  قد 
فارتفع صوت فايزة أحمد موجهة 
واضحة:  بعصبية  لبليغ  كالمها 
األغنية  إن  بليغ  يا  »أنت وعدتني 
دي هتكون من نصيبي، وأكدت لي 
ألي  تعطيها  تفكر  ممكن  إنك مش 
حمدي  بليغ  فقال  غيري«،  مطرب 

بهدوئه املعهود: »اطمني ياستي. 
أنا مش ممكن أخلف وعدي ليكي. 
األغنية دي ليكي إنتي«، ثم التفت 
نحو محرم فؤاد الذي اصفر وجهه 
تحت وقع خبر ضياع تلك الفرصة 
من بني يديه، وقال له: »أوعدك إني 
الدنيا«،  هتكسر  أغنية  لك  هعمل 
يغني  وأخذ  بالعود  بليغ  وأمسك 

وملا  لفايزة،  أعطاها  التي  األغنية 
جميعا  وقفنا  أدائــهــا  من  انتهى 
نصفق لــه بــحــرارة، فــي حــني أن 
ــي نوبة  ــرط ف ــخ مــحــرم فـــؤاد ان
بــكــاء مــريــر مــن فــرط عــجــزه عن 
وبعد  منه،  األغنية  ضياع  تحمل 
األغنية  تسجيل  تم  قصيرة،  مدة 
فحققت  ــد،  أحــم ــزة  ــاي ف بــصــوت 
نجاحا ساحقا كما هي العادة في 
كل أغنية تطلقها بصوتها الرائع، 
نــال حصة  فقد  فــؤاد،  محرم  أمــا 
كبيرة من أعذب ألحان بليغ حمدي 
الذي أوفى بوعده له وجعل شهرته 
تسطع بسرعة فائقة جعلته ينسى 
أيام العمل في املالهي، حيث صار 

مطربا كبيرا يشار له بالبنان((.
بضعة  أقضي  كنت  يــوم،  وذات 
محرم  فصادفت  بيروت،  في  أيــام 
فؤاد الذي كان يصطاف هناك بعد 
الغنائية،  أفالمه  ألحــد  تصويره 
قهوة  كـــأس  نحتسي  فجلسنا 
فكان  الحديث،  أطــراف  ونتجاذب 
سؤالي األول له: »قدمت الكثير من 
األدوار السينمائية، فهل تعرضت 
لقطة  تصوير  خالل  غريب  ملوقف 
لي  قال  ــالم؟«،  األف تلك  لقطات  من 
عندما  ذلــك  حــدث  »نعم.  متأثرا: 
فيه  أغــنــي  مشهدا  ــور  أصـ كنت 
أمام مديحة يسري أغنية غدارين، 

ــروض أن أقــتــرب  ــف ــان مــن امل وكـ
تلك  لعيونها  ألغني  كثيرا  منها 
مرتبكا  نفسي  فوجدت  األغنية، 
يمكنني  وال  نظراتها،  أمــام  جــدا 
على  عيونها  تأثير  قــوة  وصــف 
بني  تــمــزج  فنظراتها  الـــرجـــال، 
الحياء واألنوثة الطاغية فما بالكم 
وأنا على مسافة بضع سنتمترات 

سألته:  ثم  الجميلة«،  عيونها  من 
»هذه عبارات تكشف عن حالة حب 
حقيقي. فهل معنى هذا أنك عشقت 
مديحة يسري ذات يوم؟« أجابني: 
»بصراحة، مديحة كانت حبا كبيرا 
في حياتي، فقد عشقتها بكل قوة، 
طرف  من  صامتا  حبا  كان  ولكنه 
أضاف:  ثم  قليال  وصمت  واحــد« 
»أنا صارحتك بمكنون قلبي ألنني 
أنسى  ولن  مني  موقفك  أنسى  لن 
لي  تنبأ  صحفي  أول  كنت  ــك  أن
بالنجاح، ولكنك بطبيعة الحال ال 
يمكن أن تتنبأ لقلبي بالسعادة في 

الحب«.
وتأثرت كثيرا بالكلمات النابعة 
بها  لــي  كشف  والــتــي  القلب  مــن 
قلبه  مكنونات  عــن  فـــؤاد  مــحــرم 
بيننا  التواصل  ليظل  وافترقنا 
حني  إلــى  الهاتف،  عبر  مستمرا 
تناهى  2002، حيث  مطلع صيف 
تاركا  فؤاد  محرم  رحيل  خبر  إلي 
أحلى  مــن  كبيرا  رصــيــدا  خلفه 
األغاني العاطفية التي تغنى فيها 
بالحب  عــقــود  أربــعــة  ــدى  م على 

والجمال واملرأة.
كل  فؤاد، ورحم  رحم هلل محرم 
الراحلني والراحالت ممن بصموا 
هذا العالم بأعمال سيظل التاريخ 

يتذكرها بكل تقدير واحترام.
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قال عـبد احلليم حافظ: 
»اأر�صـح حمـرم فـوؤاد خليفـة ل�صـوتي«

بقلم: رمزي صوفيا

الصحفي رمزي صوفيا مع املطرب محرم فؤاد

بـعـد مرور سـبـع سـنـوات عـلـى رحـيـله، الزالـت أغانيه الشـجية وصـوته الـدافئ يـطرب المـاليين من 
عشاق األغنية الرومانسية الحالمة.. إنه المطرب الكبير محرم فؤاد الذي قال عنه العندليب األسمر 

عبد الحليم حافظ بالحرف: »محرم فؤاد هو خليفة لصوتي«.

تعود شهرة محرم 
فؤاد لموهبة فذة 

حباه اهلل بها وليست 
ضربة حظ أو لعبة من 

لعب الصدف، حيث 
كان صوته األجش 
نابضا بدفء هدير 
النيل المثير، وكان 

رائد الصحافة العربية 
آنذاك يطلب من عدة 
صحفيين، ومنهم أنا، 

بأن نخصص مقاالت 
فنية متواصلة للصوت 

الرجالي الجديد آنذاك



لــقــد أصــبــح مــن الــبــديــهــي عند 
املنظرين االقتصادين والباحثني في 
قضايا التنمية، أن النمو االقتصادي 
لخلق  الضامن  الوحيد  هو  ليس 
الشروط األساسية لتنمية مستدامة 
من  جهة  أي  فــي  أو  بلد  أي  فــي 
أخرى  عوامل  عــدة  فهناك  العالم. 
خارجة عن معادلة النمو االقتصادي 
)Economic growth(، وهي جد 

مؤثرة فيه.
الباحثني  مــن  ــدد  ع حـــاول  لقد 
بتصنيف  الــقــيــام  االقــتــصــاديــني 
وقياس أهمية العوامل واملعطيات 
االقتصادية  العملية  في  الالمادية 
أدوارها  تحديد ومعرفة  يتم  حتى 
وبالتالي،  التنمية،  مسلسل  في 
التمكن من تسطير البرامج الكفيلة 
للخروج من متاهات عديدة ليست 
أيضا  بل  اقتصادية،  أزمــات  فقط 
ظواهر اجتماعية، كالتشرد والفقر 
واالزدراء  الــعــرقــي  والــتــعــصــب 
النوعي وانتشار األوبئة وغيرها، 
سببها  املظاهر  هــذه  كل  فليست 

اقتصادي.
ولقد تم تسطير 17 هدفا للتنمية، 
تــضــم عـــدة قــضــايــا وإشـــكـــاالت 
بحيث  التنموي،  للبناء  جوهرية 
من  املسطرة  األهــداف  عدد  انتقل 
اعتبارها  وتــم  هــدفــا،   17 إلــى   8
كحد أدنى لخلق التوازن واإلقالع 
والحفاظ  واالجتماعي  االقتصادي 
على التوازن البيئي بغية تحقيق 
الرفاه الفردي والجماعي في كل بلد 
من بلدان العالم، خاصة في الدول 
هل  الــدخــل..  واملتوسطة  الفقيرة 
سيربح املغرب الرهان في 2030؟ 
املــؤشــرات  وحسب  اعتقادي  فــي 

الحالية: الجواب لألسف، ال.
القطعي؟  ــجــواب  ال هـــذا  ــاذا  ملـ

ألنه  ومتداخلة،  متعددة  األسباب 
باالعتماد  للتنمية  النظر  يمكن  ال 
االقتصادية،  املؤشرات  على  فقط 
فاملغرب يعيش عدة إشكاالت تعيق 
تراجعات  فهناك  للتنمية،  طريقه 
وسياسات  ومــمــارســات  عــديــدة 
االســتــثــمــارات  وتــعــطــل  تضعف 
والبرامج االقتصادية رغم محاولة 
توفير   2011 لـ  املغربي  الدستور 
اإلقــالع  لشروط  األساسي  املناخ 
أساسا  واملتعلقة  ــتــصــادي،  االق
باحترام العهود واملواثيق الدولية 

وبناء دولة القانون واملؤسسات.
ــصــادي  ــت ــظــام االق ــن يــرتــكــز ال
عــلــى تشجيع  الــحــالــي  الــعــاملــي 
قدرات وإمكانات الفرد في املجتمع 
فرد  لكل  العادلة  الفرص  وإتاحة 
اإليجابية  املشاركة  أجل  من  فيه 
االقتصادي  والنماء  التقدم  فــي 
الــدولــة  لـــذا، على  واالجــتــمــاعــي، 
األفــراد  ولكل  ملواطنيها  توفر  أن 
املتواجدين داخل حدودها، شروط 
والتعايش  االجتماعي  االنــدمــاج 
الطموحات  واحـــتـــرام  السلمي 
عيشهم،  وطـــرق  لديهم  الــذاتــيــة 
استفادة  من  تمكن  أولويات  ألنها 
والقدرات  الكفاءات  كل  من  املغرب 
ــه،  ــوق أرضــ ــ ــكــل مـــن يــعــيــش ف ل
من  ليستفيد  ــرى،  أخـ جهة  ومــن 
الثقة  منسوب  من  الرفع  تأثيرات 
إنعاش  على  والخارجي  الداخلي 
تعتبر  وهــذه  الوطني،  االقتصاد 
البناء  أجل  من  الخطوات  كأولى 
والعيش  الديمقراطي  التشاركي 
السلمي املشترك، وباملقابل، يجب 
مواطنا  يــكــون  أن  فــرد  كــل  على 
املجموعة/املجتمع،  في  مشاركا 
ويساهم  حاجياتهم  يستحضر 
هذا  وفــي  رغباتهم،  تحقيق  فــي 

بطاقة  إحــــداث  يــمــكــن  الـــصـــدد، 
فرد،  لكل  االجتماعية   - املواطنة 
تحدد مدى التزاماته تجاه قضايا 
بها  يقوم  التي  واإلسهامات  البلد 
مدنية  )إسهامات  املجتمع  داخــل 
وغيرها(،  بيئية  أو  سياسية  أو 
لتلبية  البلد  التزام  تحدد  وأيضا 
)مــراعــاة  ــن  اآلم عيشه  متطلبات 
والسياسية  االقتصادية  الحقوق 
والبيئية  والثقافية  واالجتماعية 
التي يجب توفيرها والتمتع بها(، 
فهذه البطاقة يمكن أن ينخفض أو 
يرتفع تنقيطها حسب التزام الفرد 
في املجتمع، ألن اإلنسان هو هدف 
للتنمية وصانع لها، ويجب أن يظل 
في محورها وموجه لها )البوصلة 

املوجهة( وليس خارجها.
يتطلب  التنمية  ــى  إل الطريق 
فــي رســامــيــل عديدة  االســتــثــمــار 
)الــرأســمــال املـــادي، والــرأســمــال 
االجتماعي،  والرأسمال  البشري، 
والرأسمال املؤسساتي، والرأسمال 
البيئي، والرأسمال الثقافي(.. فهل 
يمكن جني ثمار االستثمار في كل 
من  جزء  هي  التي  الرساميل  هذه 
واإلنسان  للبلد،  التنموي  البناء 
وهل  خارجها؟  والجماعة(  )الفرد 
االجتماعية  العدالة  تحقيق  يمكن 
مكبل  والفرد  املجالية،  والعدالة 
بقوانني  ومقيد  والرغبة  اإلرادة 

تسلبه حقوقه األساسية؟
فال  للتنمية،  طريق  من  كان  إذا 
يمكن أن يكون إال بتمكني اإلنسان 
متعارف  هي  كما  كافة حقوقه  من 
لكبحها  الدعوة  أما  دوليا،  عليها 
ــة ســيــاســيــة، أو  ــع تــحــت أي ذري
عقائدية، أو عنصرية، أو جنسية، 
أن  يمكن  ال  غيرها،  أو  دينية،  أو 
والتطرف  التعصب  إلى  إال  تؤدي 

والتخلف، فطريق التنمية هو طريق 
يبتعد عن أي طرح فيه منطق املطلق 
 )totalitarianism( والشمولية 
اآلخــر،  فيه  يغيب  وببساطة  ألنــه 
والتعدد..  االختالف  يحترم  ال  أي 
فهل يمكن االعتقاد أنه يمكن إنشاء 
اقتصادية  أو  اجتماعية  بنية 
قادرة على أن تصهر أزيد من 40 
مليونا أو 7 ماليير فرد في منطق 
وتصور واحد حول مفهوم العيش 
والتعايش؟ أليست الحكمة تقتضي 
أن نبحث عن املشترك الذي يجمع 
كل األفراد في املجتمع/املجتمعات؟ 
يكون  أن  تقتضي  الحكمة  أليست 
العام  الوطن وخدمة الصالح  حب 
هو  باملحاسبة  املسؤولية  وربــط 
بني جميع  والجامع  الناظم  الخط 
رغبة  تــذويــب  يمكن  فــال  األفـــراد؟ 
الجماعة،  في  ونفيه وجوده  الفرد 
تكون  أن  باملقابل،  يمكن،  ال  كما 
ــة الـــفـــرد وطــمــوحــاتــه هما  ــب رغ
من  فهل  الجماعة..  فــي  املتحكم 
وتغييب  غياب  في  للتنمية  طريق 
مرة  الــجــواب  الفردية؟  للحريات 
التنمية  إلى  فالطريق  ال.  أخــرى: 
إلى  يؤدي  ما  كل  بالقطع مع  يبدأ 
والتطرف،  املتوحشة  الليبرالية 
أجل  مــن  وباختصار  طريق  ــه  إن
اإلنسان ولإلنسان، ويمكن تحقيق 
أهداف تنمية 2030 إذا كان هناك 
ــوري الحــتــرام  ــي وفـ ــدراك آن اســت
مبدإ  وجعل  الــفــرديــة،  الــحــريــات 
لتقوية  مؤسسة  كقاعدة  التعاقد 
الفرد  يمكن  التعاقد  هذا  املشترك، 
املجتمعية،  التزاماته  احترام  من 
وكذا من تلبية كل خياراته وحرياته 

الفردية.

إدريس أبايا

هل �سريبح املغرب رهان التنمية �سنة 2030؟ 
اجلواب مع االأ�سف ال.. 

الراحل عبد اهلل 
اإبراهيم يف ن�سال وعيه
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إبراهيم  هلل  عبد  الراحل  كتابات  تميزت  لقد 
في  والفكرية  التاريخية  الحموالت  من  بكثير 
أكتب  وأنا  أذكر  ومازلت  املنسي،  املغرب  تاريخ 
للقوات  الوطني  »االتــحــاد  جريدة  في  مقاالتي 
الشعبية«، كيف أن الراحل عبد هلل إبراهيم كان 
يتولى تصحيح وإضافة بعض الصور التاريخية 
لرجال الوطنية بمدينة مراكش في ما كتب، منها 
صور االحتفاء بشخصية الشيخ املحدث املرحوم 
شعيب الدكالي عندما زار مدينة مراكش، وكذلك 
صورة لعلماء املدينة ورجال الوطنية بها، كعبد 
هلل إبراهيم، وعبد القادر حسن، والشاعر موالي 
واملهدي  الــورزازي،  السالم  وعبد  النور،  أحمد 
الهادي  وعبد  املسفيوي،  القادر  وعبد  الدكالي، 
مكوار، وأحمد املنجرة، ومحمد بنداود، وإبراهيم 
اإللغي، ومحمد املالخ، وعمي الورزازي، واملختار 
أصبحت  صــورا  هناك  أن  واملؤسف  السوسي، 
ووقائع  حوادث  معها  تحمل  الضائعة  حكم  في 
حضور  فــي  برجالها  مــراكــش  مدينة  عرفتها 
كصورة  املستعمر،  ضد  واحتجاجات  مظاهرات 
اغتيال الوطني »محمد أقال« على يد باشا مراكش 
التهامي لكالوي، وما كان يقوم به املستعمر من 
الحاكم  بحضور  مراكش  بــوادي  في  محاكمات 
كتب  التي  الصورة(  )انظر  ومترجمه  الفرنسي 
بعنوان  تعليقا  إبراهيم  هلل  عبد  الراحل  حولها 
ماي   16 ))يوم  يقول:  حيث  البربري«  »الظهير 
االستعمارية  الكبرى  املؤامرة  يوم  هو   ،1930
على وحدة الشعب املغربي، فقد أصدر االستعمار 
بربر وعرب،  إلى  املغربي  الشعب  بتفريق  ظهيرا 
وأخضع الجبال البربرية إلى العرف، أي إلى ما 
اإلسالمية،  العصور  قبل  للسكان  كعوائد  قدمه 
العربية  اللغة  ومنع  الشرعيني،  القضاة  وطرد 
في  والــحــراس  السالسل  ونصب  املـــدارس،  من 
املمرات املؤدية إلى مناطقهم وقراهم، باعتبارها 

مناطق وقرى غير مأمونة، ونصب عليهم محاكم 
لالستخبارات  عــســكــريــون  ضــبــاط  يــتــرأســهــا 
في  االحتجاج  صرخات  فانفجرت  الفرنسية، 
»اللهم نسألك  املغربية تحت شعار  املدن  مساجد 
بيننا  تفرق  وال  املــقــادر،  به  جــرت  فيما  اللطف 
املستعمرون  قابل  وقد  البرابر«،  إخواننا  وبني 
الوحشي،  بالقمع  القومي  االحتجاج  صرخات 
وسجنوا،  ونفوا  الشبان  من  العشرات  وجلدوا 
وترددت أصداء االحتجاج الجماهيري في املغرب 
بأصداء االحتجاج في البالد العربية أوال، ثم في 
كافة العالم اإلسالمي، ثم في أوروبا في األخير.. 
في  تاريخيا  مــدارا   1930 ماي   6 يوم  ويعتبر 
في  أطــاح  الــذي  والتضحيات،  املشاق  مسلسل 
بالدنا((  في  االستعماري  بالنظام  الخمسينات 

)»االتحاد الوطني«. 27 مايو 1976(. 
بالوقائع  إبراهيم  هلل  عبد  الراحل  اهتم  لقد 
في  وسجلها  املغاربة  نضاالت  في  التاريخية 
التي كان يصدرها  الجريدة  الصفحة األولى من 
األحــداث  لتلك  تسجيالته  وكانت  حزبه،  باسم 
الجريدة  فــي  األولـــى  الصفحات  مكانة  تحتل 
في  سجله  ومما  التاريخية«،  »ملـفكـرتـك  بشعار 
غشت   20« في  تاريخية  وقائع  من  اإلطــار  هذا 
غـشـت   4« وكـذلك   ،»1973 غشت   20  -  1953
سجــه  ومـما  الـمخازن«،  وادي  مـعـركـة   1578
»ذـكرى  فـي  كـذلـك  إبـراهـيـم  هلل  عـبـد  الراحـل 
ضـيـاع سبتة 1415-1973«، وكذلك في »5 غشت 
»نــزول  عنوان  تحت   »1973 غشت   5 1907إلى 
القوات الفرنسية في الدار البيضاء« حيث يقول: 
إلى  1907، وصلت  5 غشت  يوم  ))وفي صبيحة 
»غاليلي«،  الفرنسية  املدرعة  البيضاء  الدار  ميناء 
وجــدوا  من  فقتلوا  البحرية  جنود  منها  وخــرج 
أمامهم من السكان وحطموا باب املدينة الشهيدة، 
ولكن جماهير من سكان الشاوية التحقوا بالغزاة 
مديونة  ومــشــارف  مليل  طيط  فــي  وحــاصــروهــم 

والنواصر((.  

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى ال�شعب في دار غفلون

يجب ربط القيادة ال�سيا�سية بالكفاءة واحل�س الوطني
لـله در وطوبى للقادة والرؤساء 
تركوا  أن  بعد  عنا  رحلوا  الذين 
قوية  شحنة  شعوبهم  قلوب  في 
من الحب والتعاطف، ومن هؤالء 
األفارقة  الزعماء  نذكر  الرؤساء، 
جسيمة،  تضحيات  قدموا  الذين 
كباتريس  الشهادة  نال  بعضهم 
الذي  مانديال  ونيلسن  لومومبا، 
تشرف بلقب أقدم سجني سياسي 

في العالم.
املتتبعني  أن  فيه،  شك  ال  ومما 
املغاربة قد تأثروا باملشاهد التي 
تلفزيونية  قــنــوات  ــدة  ع بثتها 
األسبق  الرئيس  وفــاة  بمناسبة 
فرنسا  بكته  الــذي  شيراك،  جاك 
قـــاطـــبـــة، مــحــبــوه وخــصــومــه 

السياسيون.
كرس  قد  كان  الراحل  الرئيس 
أربعني  يزيد عن  ما  لخدمة وطنه 
سنة من عمره، وبما أن لكل فرس 
كان  عندما  ارتــكــب  فقد  كــبــوة، 
بباريس،  البلدي  للمجلس  رئيسا 
إلى  به  أدت  مقصودة  غير  هفوة 
حقه  في  أصــدر  حيث  املحاكمة، 
لسنتني  حكما  الفرنسي  القضاء 
ورغــم  التنفيذ،  مــوقــوف  سجنا 
ظل  فقد  القضائية،  السابقة  هذه 
حبا  لــه  يكن  الفرنسي  الشعب 
جما، ألنه أخلص من خالل جميع 
تقلدها،  التي  املسؤولية  مناصب 
في  الجمهورية،  رئاسة  ومنها 
ــى إســـعـــاد الــشــعــب  ــعــمــل عــل ال

الفرنسي الذي كان في عهده يرفل 
في بحبوحة من الحياة الكريمة.

وبــالدنــا قــدمــت هــي األخـــرى 
سبيل  ــي  فـ عــديــديــن  ــا  ضــحــاي
ــن االســتــعــمــار  ــ تـــحـــريـــرهـــا م
املجاهدان  الفرنسي، على رأسهم 
الخامس  محمد  امللك  الكبيران 
عبد  ومــحــمــد  ثــــراه،  طــيــب هلل 
الكريم الخطابي، جزاهما هلل عنا 
خيرا ألنهما كانا بالنسبة للشعب 
النــدالع حركة جيش  أول شــرارة 
في هذا  نذكر  واملقاومة،  التحرير 
الــصــدد األبــطــال املــرحــوم عالل 
الزرقطوني  ومحمد  هلل  بنعبد 
هلل  رحمهم  املــســاعــدي  وعــبــاس 

وأسكنهم فسيح جناته.
وفاء  يقل  ال  املغربي  والشعب 
ظل  وقــد  الفرنسي،  الشعب  عن 
الثاني  الحسن  للمرحوم  يكن 
ما  كل  رغم  كبيرا  واحتراما  حبا 
اتهمه به خصومه باتخاذ قرارات 
املواطنني  بعض  ضــد  وتــدابــيــر 
ــل الـــســـري  ــق ــت ــع ــا امل ــايـ ــحـ )ضـ
أن  كما  املقري(،  ودار  تزمامارت 
بعضهم يثير حوله مسؤوليته أو 
الشهيد  مقتل  مسؤولية  من  جزء 

بنبركة.
الركن  هــذا  فــي  لــي  سبق  لقد 
من  أسابيع  قبل  مقاال  كتبت  أن 
عنوان:  تحت  الحكومي  التعديل 
وذلك  غليان«،  حالة  في  »أحزابنا 
الهيئات  اجتماع  انعقاد  إثر  على 

ــألحــزاب  الــشــبــابــيــة الــتــابــعــة ل
املشاركة في الحكومة، وكنا نظن 
املبادرات  هذه  إلى  سارعت  أنها 
وشروط  برنامجها  عرض  قصد 
مشاركتها في دفة الحكم فإذا بنا 
نفاجأ بأن هذه االجتماعات كانت 
بمثابة حلبة تسابق فيها الشباب 
املتحزب حول الفوز بعضوية في 
املرشحني  الحزب  أعضاء  ديوان 
املناقشة  من  فبدال  لــالســتــوزار، 
واألفكار  اآلراء  وتبادل  الصريحة 
هذه  حضروا  الذين  الشباب  بني 
االجتماعات، الحظنا، مع األسف، 
الــتــشــابــك بــاأليــدي والــتــراشــق 
إصابة  إلى  أدى  مما  بالكراسي، 
ــجــروح  ــعــد »املـــتـــصـــارعـــني« ب ب
إلــى  نقلهم  اســتــدعــت  خــطــيــرة 
املستعجالت، أما الكلمات النابية 
والتنابز باأللقاب فنستحيي لذكر 

ذلك احتراما للقراء.
فــــــإذا كـــــان حـــــزب الــتــقــدم 
واالشتراكية، بفضل ذكاء وحنكة 
لن  بأنه  أحــس  قد  قادته،  بعض 
ما  الحكومية  الكعكة  مــن  ينال 
يرضيه وقرر االنسحاب قبل غرق 
سفينة الحزب، فإن حزب الحركة 
الشعبية، وكعاداته، قرر الصمود 
ــهــوجــاء،  ــذه الـــريـــاح ال ــام هـ ــ أم
التشكيلة  فــي  البقاء  وبالتالي 
يشرف  ال  أمــر  وهــو  الحكومية، 
يتشبث  الــذي  الحكومة  رئيس 
لعدم  تدعو  التي  حزبه  بمبادئ 

التطرف وكثرة التشنج.
ــل وغــيــرهــا من  ــوام ــع ــذه ال هـ
األسباب، تبرر عزوف شبابنا عن 
االنضمام إلى األحزاب واملشاركة 
حلبات  إلــى  تحولت  هيئات  في 
فقدان   يفسر  ما  وذلك  للمالكمة، 
ــت وتــحــاول  ــتــي حــاول الــثــقــة ال
استرجاعها،  الحالية  الحكومة 
على  مقبلون  ونــحــن  خصوصا 
قدر  ال   - التي   ،2021 انتخابات 
هلل - ستكون نسبة املشاركة فيها 

تتسم بهزالة ال تشرف املغرب.
ــم حــــــذاري مــن  ــ ــذاري ث ــ ــح ــ ف
ومل  سئم  الــذي  الشعب  عــقــاب 
والكالم  الكاذبة  الشعارات  من 
املعسول، وإذا انعدمت الثقة بني 
الحاكم واملحكوم، فإن ما ينتظرنا 
يخيفنا ولو كنا متفائلني، فعسى 
على  الحالية  الحكومة  تقدم  أن 
تجعل  جــريــئــة  قــــرارات  ــخــاذ  ات
ويستعد  لــهــا  يطمئن  الــشــعــب 
وشفافة  ونزيهة  حرة  النتخابات 
تقوده  سكة  على  بــالدنــا  تضع 
نحو ديمقراطية حقة تسود فيها 
املواطن،  كرامة  واحترام  العدالة 
نضطر  ال  حتى  نتمناه  ما  وذلــك 
يجري  كما  والتظاهر  التمرد  إلى 
العربي  املــغــرب  بــلــدان  فــي جــل 

مصداقا لقول الشاعر:
وما نـيل الـمـطـالب بالتمنـي

ولـكـن تــؤخـذ الـدنـيا غالبـا
 

انتهى
* أستاذة باحثة 
يف االقتصاد وفاعلة مدنية
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واملجلس  العدل  وزارة  تنظم 
األعلى للسلطة القضائية ورئاسة 
الثانية  النسخة  العامة،  النيابة 
من املؤتمر الدولي للعدالة، وذلك 
 2019 أكتوبر  و22   21 يومي 

بمراكش.
وتندرج الدورة الثانية املنعقدة 
تحت شعار: »العدالة واالستثمار: 
إطار  في  والرهانات«،  التحديات 
السامية  امللكية  الــتــوجــيــهــات 
االستثمار  تحفيز  إلــى  الرامية 

التنافسية  ــدرة  ــقـ الـ ــز  ــزي ــع وت
لالقتصاد الوطني وتحسني بيئة 
األعمال، بما في ذلك اعتماد ثقافة 
الحوار والتشاور والتنسيق بني 
مختلف الجهات الفاعلة في قطاع 
الصعيد  وعلى  باملغرب،  العدالة 
ــي، وتــقــيــيــم املــمــارســات  ــدولـ الـ
ــا كــرافــعــة  ــاده ــم ــت ــدة واع ــجــي ال

للتنمية املستدامة.
ــر فــي  ــ ــم ــ ــؤت ــ ــكـــل امل ــيـــشـ وسـ
هامة  فــرصــة  الــثــانــيــة  نسخته 

ــف األبـــعـــاد  ــل ــخــت ملــنــاقــشــة م
واملالية  واالقتصادية  القانونية 
واالجتماعية للموضوع، وذلك من 
موضوعاتية  ورشات  أربع  خالل 
 800 الـــ  يناهز  ما  فيها  يشارك 
من  ــة،  دولـ  80 مــن  ألكــثــر  ممثل 
بينهم ما يفوق 40 وزيرا للعدل، 
مجالس  رؤساء  من  كبيرا  وعددا 
عامة،  ونــيــابــات  للقضاء  عليا 
دولية  مؤسسات  إلــى  باإلضافة 

اقتصادية ومالية متخصصة.
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800 م�سارك من 80 دولة يف الدورة الثانية 
ملوؤمتر مراك�ش الدويل للعدالة

»إيسيسكو«،  والثقافة  والعلوم  للتربية  اإلسالمية  املنظمة  تعلن 
ضمن توجهاتها الجديدة، إطالق »ملتقى اإليسيسكو الثقافي«الذي 
سيحتضن لقاءات فكرية وثقافية شهرية تدعى لها نخبة من قادة 
الفكر والثقافة من داخل العالم اإلسالمي وخارجه، يتناولون أبرز 

القضايا الفكرية والثقافية.
اإليسيسكو  »ملتقى  وسيفتتح 

ــه،  ل لـــقـــاء  أول  الــثــقــافــي« 
بـــاســـتـــضـــافـــة األســـتـــاذ 
الجراري،  عباس  الدكتور 
الذي  املغربي،  األدب  عميد 
مفتوحة  محاضرة  سيلقي 

»التحديات  بعنوان  للعموم 
في  املستقبلية  الــثــقــافــيــة 
يوم  وذلك  اإلسالمي«،  العالم 
الثالثاء22  أكتوبر2019  على 
في  مــســاء،  السادسة  الساعة 

مقر »اإليسيسكو« بالرباط.
الفكرية،  للنخب  منصة  يصبح  أن  إلــى  امللتقى،  هــذا  ويهدف 
وحاضنا للكفاءات الثقافية لتدارس موضوعات الشأن الثقافي ذات 
واستكشاف  والدولية،  واإلسالمية  العربية  الساحة  على  األولوية 
االتجاهات الفكرية والثقافية والتربوية لدى صناع القرار في هذه 

املجاالت.

ال�سالمة املهنية لل�سحفيات
تروم  التي  التكوينية،  أنشطتها  إطار  في 
والصحافيات،  الصحافيني  على  االنفتاح 
وبمناسبة اليوم الوطني للمرأة املغربية، الذي 
يصادف العاشر من شهر أكتوبر، تنظم النقابة 
سلسلة  املغربية،  للصحافة  الوطنية 
من الدورات التكوينية 

الفترة  خالل  صحافية   150 لفائدة 
املمتدة ما بني 10 أكتوبر و10 دجنبر 2019، 
والسالمة  »املــســاواة  موضوع:  حــول  ــك  وذل

املهنية في العالقة مع النوع االجتماعي«. 

احلمار مو�سوع غالف جملة »BAB« ال�سهرية
املــغــرب، تخصص  فــي  مــرة  ألول 
غالفها  مــوضــوع  شـهـرية  مـجـلة 
الغالف  تتصدر  حيث  لـ»الحمار«، 
صورة جحش جميل وتحتها عنوان 
الحمار  وبــؤس  »مجد  ومعبر:  كبير 
أي  قبل  من  تتجرأ  لم  إذ  املغربي«، 
بهذه  الــقــيــام  على  مغربية  مجلة 
 »BAB« الخطوة، حتى بادرت مجلة
الشهرية التي تصدرها وكالة املغرب 
العقدة  هــذه  لحل  لألنباء،  العربي 
من  الكادح،  الكائن  بهذا  واالحتفاء 
عدد  ضمن  نشرته  دسم  ملف  خالل 
لألكشاك  ــزل  ن الـــذي  أكتوبر  شهر 
مدير  بقلم  افتتاحية  وتــتــصــدره 
هاشمي  خليل  اإلعــالمــي  الــوكــالــة، 
»الحمار  عنوان:  تحت  ــســي  إدري

والديمقراطية«؟.
عشر  ــادس  ــس ال ــعــدد  ال يتضمن 
متنوعا  مــلــفــا  ــاب«  ــ »بـ مــجــلــة  مـــن 
الصفحة  بــني  مــا  ــوضــوع  امل حـــول 
الفريق  عمل   ،55 والصفحة   30
من  مهم  عدد  تجميع  على  الصحفي 
املعطيات واملعلومات املرتبطة برفيق 
اإلنسان عبر التاريخ، الكائن الخدوم 
والصبور والجميل الذي ظل محتقرا 
املجتمع  تمثل  في  للسب  ووسيلة 
املتخلفة،  املجتمعات  وكل  املغربي 
رغم دوره البارز واملستمر في خدمة 

اإلنسان عبر التاريخ.
ــر لــوكــالــة  ــ ــه الـــوجـــه اآلخ ـــ إن
يقول  لألنباء،  العربي  املــغــرب 
مقاله  فــي  جــابــري  ــري  زع عديل 

حيث   ،»La Cité des ânes!«
ــف املـــوضـــوع من  ــل تـــنـــاول امل
ــع  وضـ جوانبه:  ــف  ــل ــت ــخ م
مصر،  في  املــغــرب،  في  الحمار 
ودوره  وإيطاليا،  األنــدلــس  فــي 
بفرنسا،  البيئية  السياحة  فــي 
بينما  العاملي،  األدب  في  الحمار 
عن  ميكو  عفاف  الخبيرة  تجيب 
لخصائص  بالنسبة  املجلة  أسئلة 
والصحية  الغذائية  اآلثــان  حليب 
والــتــجــمــيــلــيــة، وحـــســـن الــيــقــني 
بالحيوان  الــرفــق  »جميعة  رئيس 
واملحافظة على الطبيعة« يتحدث عن 
عيش  بتحسني  املرتبطة  املجهودات 
صحيا،  ورعايتها  ببالدنا  الحمير 
مهرجان  مدير  بلمو،  محمد  ليطالب 

بهذا  يحتفي  الــذي  بــاز«  »فيستي 
الكائن »املحكور« في حوار مع املجلة 
إساءة  عوض  الحمار  من  بـ»التعلم 

معاملته«.

ألول مرة في مجلة مغربية

تم اختيار فيلمني مغربيني للمشاركة 
قرطاج  أليــام  االحترافية  املنصة  فــي 
في  للمحترفني«  »قرطاج  السينمائية 
دورتها لهذا العام، وتهدف هذه 

املــنــصــة املــوجــهــة 
لإلبداع، إلى اكتشاف املواهب الجديدة 
في إطار أيام قرطاج السينمائية املزمع 
أكتوبر   26 من  الفترة  خالل  تنظيمها 

الجاري إلى 2 نونبر املقبل.
ــريــط  ــق األمــــــر بـــــشـــ ـــ ــل ــع ـــ ــت ـــ وي

إسـماعـيـل  لـمخـرجـه  »مـيـكـا« 
املطول  الوثائقي  والـفيلم  فـروخـي، 
من   »MENSONGE ORIGINEL«
إخراج أسماء املدير، اللذان سيشاركان 
التوالي  على  أكتوبر   30 إلى   28 من 
»تكميل«  ــي  ورشــت فــي 
ــتــني  ــل ــة«، ال ــ ــك ــ ــب ــ و»ش
أفالما  أيضا  ستشمالن 
روائية ووثائقية إفريقية 
ــة، والــتــابــعــتــني  ــي ــرب وع
أليام  االحترافية  للمنصة 
قرطاج السينمائية، حسب 

الجهة املنظمة.
وأشار نفس املصدر إلى 
واملنتجني  السينمائيني  أن 
دعوتهم  ستتم  املختارين، 
ــعــاصــمــة،  ــى تـــونـــس ال ــ إل
في  بمهنيني  وســيــلــتــقــون 
الدولية  السينمائية  الصناعة  مجال 
لتقديم أفالمهم أمام لجنة تحكيم دولية، 
مضيفا أن الفائزين ستقدم لهم منح من 

أجل استكمال مشاريعهم.

فيلمان مغربيان ي�ساركان يف املن�سة 

الحرتافية لأيام قرطاج ال�سينمائية



))دق الجرس وفتح الباب، وإذا بصوت 
وقور يقول: صباح الخير يا سيدتي، أليس 
عندكم طفل قد بلغ سن املدرسة، ومع ذلك 

ما يزال لم يلتحق بها، فهل هو مريض؟
تمام  في  إنه  الشرطي،  سيدي  يا  ال   -

العافية.
- هل والده موجود فأكلمه؟

- لقد خرج إلى عمله. 
إنه البد من  إذن، أخبريه يا سيدتي،   -
إحدى  إلــى  الصباح  في  غــدا  الولد  أخــذ 
املدارس املحلية، وأكدي عليه في ذلك، ألن 
من املحظور في هذه البالد عدم االلتحاق 

باملدرسة في مثل سنه((.
هكذا افتتح الراحل عبد املجيد بن جلون 
الحديث عن مرحلة من  رحمه هلل تعالى، 
مراحل طفولته، هناك بإنجلترا، في كتابه 
هنا  نحن  وها  الطفولة«..  »في  املشهور 
في بلدنا الحبيب، قد أصبحنا، وأمسينا، 
نسمع مثل هاتيك الطرقات امللحاحة على 
أبوابنا، قبل بداية كل عام دراسي، لكنها 
ملوزعي  إنما  للشرطة،  ليست  بالتأكيد 
األوراق امللونة، واملغرية التي تعرف بهذه 
تتضمنه  ومــا  تلك،  أو  الخاصة  املدرسة 
التحديد  عن  فضال  ومرافق،  خدمات،  من 
ــه، مع  ب تــتــواجــد  الـــذي  للمكان  الــدقــيــق 
اإلشارة بالطبع إلى التسجيل املفتوح، في 
تأكيد جلي على انتشار، وتغلغل التعليم 
الخصوصي الذي بدأ بمدارس حرة قليلة 
أولئك  أماكن منعزلة، كان يلتحق بها  في 
املشوار  مواصلة  من  يتمكنوا  لم  الذين 
مراحله.  بمختلف  العمومي  بالتعليم 
عوامل،  عدة  استدعته  شك،  وال  انتشار، 
اجتماعية  أو  اقتصادية  كــانــت  ســـواء 
الدواعي،  تلك  تكن  ومهما  سياسية،  أو 
حقيقة  بــات  التعليم  من  النوع  هــذا  فــإن 
اقتحم  حينما  مشهودا  وواقعا  ملموسة، 
به أصحاب رؤوس األموال غمار االستثمار 
مريحة،  ربحية  بهوامش  لعائدات  املــدر 
عند نهاية كل عام دراسي، ومن هنا جاء 
عليه  يبرهن  الذي  املحموم  التنافس  هذا 
الخاصة،  للمدارس  املتنامي  التأسيس 
بحيث  واســعــة،  مساحات  على  بعضها 
تحضر فيها كل األسالك الدراسية، بما في 

ذلك التعليم العالي!!
التي  املكاسب  على  التهافت  هــذا  إن 
يوفرها هذا القطاع، قد أنسى أغلب، إن لم 
نقل كل هؤالء املستثمرين، أن استثمارهم 
في قطاع التعليم هو استثمار في العنصر 
األجيال  وتكوين  ــداد  إع حيث  البشري، 
في  الــحــيــاة  معترك  لــخــوض  الــصــاعــدة 
األعوام القادمة بنجاح تام، وهذا النسيان 

تشهد عليه األجواء الدراسية داخل معظم 
حرص  هناك  إذ  الخاصة،  املـــدارس  تلك 
التربية،  حساب  على  التعليم  على  شديد 
والتطلع األكيد إلى مرور، وال نقول نجاح 
بمعدالت  أخرى،  إلى  مرحلة  من  التالميذ 
وكأنها  متدنية،  الحقيقية  قيمتها  عالية 
والهم  املــالــي!!  التضخم  ظل  في  العملة 
األوحد للمدرس حينئذ، هو نقل املعلومة 
املمتحن  ليجتاز  الطرق  بكل  وترسيخها 
املتمثلة  البغية  لتحقيق  بسالم  االمتحان 
باملائة، وبمعدالت  النجاح مائة  في نسبة 
النتائج،  ســبــورة  على  تسجل  فلكية!! 
دعاية  فــي  والــرائــح  الــغــادي  ليشاهدها 

مجانية للمدرسة!!
الخاص،  التعليم  على  وجــب  هنا  من 
االستثمار  وخطورة  أهمية  يستوعب  أن 
إلى  بداية  وليبادر  البشري،  العنصر  في 
التكوين الجاد والهادف والفعال للمدرسني 
التربوية  الطرق  أحــدث  وفق  واملدرسات 
ونفسيات  عقليات  ملواكبة  والتعليمية 
ــال الــصــاعــدة مـــن املــتــمــدرســني  ــيـ األجـ
إلى املشتغلني  الركون  واملتمدرسات، بدل 
على  منهم  املتقاعدين  العمومي،  بالتعليم 
وجه الخصوص، ممن باتوا يلوكون طرقا 
وأساليب  الزمان،  عنها  عفا  بيداغوجية 
اليوم  وبنات  أبناء  تناسب  ال  قد  تربوية 
الذين أضحوا يعيشون أوضاعا اجتماعية 
التعليم  على  ثانية،  جهة  ومــن  خاصة، 
البشري،  العنصر  في  املستثمر  الخاص 
املــوازاة  والتعليم  التربية  بني  يــوازي  أن 
الكاملة، لتحضر بذلك القيم النبيلة جنبا 
للعصر،  املواكبة  املعلومات  إلى جنب مع 
واملقدمة بطرق ميسرة وجذابة من شأنها 
قصد  واملتمدرسة،  املتمدرس،  تشد  أن 
تكوين الئق تتجلى أثاره في الحاضر داخل 
املدرسة واألسرة والشارع، وفي املستقبل 
عندما توكل لهذا الجيل املسؤولية، فيجسد 
أما  املواطنة الصالحة في أبهى صورها، 
ثالث مطلب على التعليم الخاص تحقيقه، 
خاصة  مقررات  إلعداد  الجاد  السعي  هو 
بمواصفات وطنية حقة تراعي خصوصية 
الجوانب،  مختلف  من  املغربي  املتمدرس 
واملنهجيات،  الــطــرق  أحـــدث  نهج  على 
تدرس  التي  تلك  على  الكلي  االتكال  بدل 
يتم  التي  تلك  أو  العمومية،  املــدارس  في 
بالعملة  البحار  وراء  مــن  اســتــيــرادهــا 
كل  انطالقة  مع  الكواهل  فتثقل  الصعبة، 
عام دراسي جديد، والكثير منها ال يوائم 

نفسية وعقلية تلميذنا املغربي.
إن االستثمار الجيد في قطاع التعليم، 
املستثمر،  على  تــعــود  جمة  فــوائــد  ذو 
فليكن  ككل،  والوطن  الصاعدة،  واألجيال 
لتأدية  الــظــن،  حسن  عند  املستثمرون 

الرسالة على أكمل وجه.

جريدتكم  مــن   1477 الــعــدد  أطــالــع  ــا  وأن
األستاذ  مقال  انتباهي  ولفت  أثارني  الغراء، 
الباحث عبد الرحيم بن سالمة حول التحكيم، 
وقد أجاد وأفاد، وفي السياق ذاته، أتقدم بني 
آلية  يالمس  ــذي  ال بمقالي  حضرتكم  يــدي 
والتوفيق،  التسوية  آليات  بني  من  أخــرى 
منكم  يحظى  أن  راجيا  املقال  نص  وإليكم 

بالقبول:
الــنــزاع  لتدبير  آلــيــة  الــوســاطــة  تعتبر 
برعاية  أطرافه  بني  البينية  العالقة  وتسوية 
نقلهم  بهدف  عنهم،  ومستقل  محايد  وسيط 
من حالة الخصام إلى التفات كل منهم نحو 
اآلخر للتحادث والتفاوض املباشر عن طريق 
اجتماع  إطــار  في  الواعي،  الهادئ  الحوار 
بهم  بينهم وصوال  الخالف  لردم هوة  سري، 
ومعهم إلى حل رضائي توافقي، طوعي مؤقت 
أو دائم، بما ال يتعارض مع القانون والنظام 
العام، ناهيك عن األرباح التي تتحقق نتيجة 
الوقت  في  االقتصاد  ذلك  من  إليها،  اللجوء 
الجهد  وتوفير  املــاديــة  التكاليف  وترشيد 
النفسي واملعنوي، كما ال يقتصر دورها على 

أداة  كذلك  بل هي  النزاعات فحسب،  تسوية 
مواجهة  على  ــادرا  ق اإلنــســان  تجعل  فعالة 
من  تمكنه  بعد  ومشاكلها  الحياة  صعاب 
ووسائل  بطرق  اآلخــر  مع  التعامل  مهارات 
اإلنسانية  القيم  خاللها  من  تتحقق  سلمية 
والتصالحي،  األخالقي  بعدها  في  الكونية 
الخيرية  صفة  إلى  تشير  املعاني  هذه  وكل 
واملكانة والفعل املتمثل في الوصل والتقريب 
بني أطراف النزاع، مما يبني بجالء الحمولة 

اإليجابية التي تحملها عبارة الوساطة.
إلى  فبالرجوع  الوساطة،  أنــواع  عن  أما 
القانون املقارن في املوضوع، يمكن تصنيف 
الوسيط  الشخص  طبيعة  بحسب  الوساطة 

وطريقة تعيينه إلى أربعة أنواع:
إليها  اللجوء  يتم  اتفاقية:  وســاطــة   -
يأنسون  وسيط  على  النزاع  أطراف  باتفاق 
بموجب  يكلف  والثقة،  واملقدرة  الكفاءة  فيه 
أو  االتفاق  وثيقة  في  تضمينه  يمكن  اتفاق 
يتفقون  الوساطة،  شرط  يسمى  له  بملحق 
من خالله مقدما وقبل قيامه، على عرضه في 
إبرامه  يمكن  كما  الوساطة،  على  املستقبل 
عقد  حينئذ  ويسمى  ــزاع  ــن ال حـــدوث  بعد 
املساعي  ببذل  الوسيط  فيه  يلتزم  الوساطة، 
الحميدة لردم هوة الخالف بينهم والتوصل 

عقد  خالل  من  برضاهم  تحظى  تسوية  إلى 
جلسات الحوار والتفاوض املباشر. 

من  بإشراف  تمارس  قضائية:  وساطة   -
القضاء وتوجيهه، وتتطلب بالضرورة وجود 
بدعوة  املحكمة  فتقوم  أمامه،  معروض  نزاع 
إلى  إجبارا  أو  اختيارا  املتنازعة  األطــراف 
فيه  النظر  قبل  الوساطة  على  النزاع  عرض 
مسجل  محترف  وسيط  انــتــداب  خــالل  مــن 
واملعتمدين  املؤهلني  الوسطاء  قائمة  ضمن 
الخبرة  ذوي  من  طبيعيا  إما شخصا  لديها، 
أو  قاضيا  القانوني،  امليدان  في  واملــراس 
في  خاص  تكوين  لديه  خبيرا   أو  محاميا، 
مؤسسة  معنويا،  شخصا  أو  النزاع،  تدبير 
أو جمعية متخصصة في الوساطة، أو مكتب 
كل  أو  القانونية،  واالستشارات  للدراسات 
له بالكفاءة في مجاله إلجراء  مؤهل مشهود 

الصلح.
من  وسيلة  عبر  تتم  إلكترونية:  وساطة   -
فوري  بشكل  اإللكتروني  التواصل  وسائل 
عابرة  وساطة  هي  األنترنيت،  على  ومباشر 
الزمان  في  األطــراف  يحضر  حيث  للحدود، 
بينهم  فيما  يتفاوضون  املكان،  في  ويغيبون 
عادل  حل  إلى  للوصول  الوسيلة  هذه  عبر 
مراكز  عبر  تتم  ما  وغالبا  بينهم،  توافقي 

إلكترونية  مواقع  على  تتوفر  التي  الوساطة 
تقديم  في  متخصصة  األنترنيت  شبكة  على 

خدمات من هذا النوع.
على  األطــراف  يتفق  حتكيمية:  وساطة   -
على  قيامه،  يتوقعان  أو  قائم،  نــزاع  عرض 
الوساطة في مرحلة أولى، وفي حال الفشل، 
يتحول الوسيط إلى محكم، ومن ثم يربطون 
والقرار  التوافقي  الحل  بني  التسوية  مسار 

التحكيمي.
نوعية  بحسب  فمتعددة  مجاالتها  وأمــا 

النزاع، فنجد مثال:
أو  الـــدول  بــني  السياسية  الــوســاطــة   )1
ــزاب  واألحـ الهيآت  أو  األمـــم  أو  الشعوب 

السياسية.
2( الوساطة املدنية والعقارية.

في  تتدخل  التي  االجتماعية  الوساطة   )3
نزاع العمال وأرباب العمل.

الخالفات  ومجالها  األسري،  الوساطة   )4
الزوجية والنزاع بني مكونات األسرة.

ــدول  ال بعض  فــي  الــوســاطــة  ولــجــت  كما 
مواضيع  وشملت  واملستشفيات،  ــدارس  امل
الهجرة والبيئة والرياضة والجوار ونزاعات 
املستهلك مع املنتج وامللكية الفكرية... وهلم 

جرا.
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السياسية  العالقات  عن  الحديث 
ــن، املــغــرب  ــاري ــج ــني الــبــلــديــن ال ب
ماليني  تستوعبه  لــن  والــجــزائــر، 
السنني  بطول  تطل  وإن  الصفحات 
طبع  الذي  والجزر  املد  عرفها  التي 
الدولتني،  بني  السياسي  الصراع 
سنة  ــال«  ــرم »ال حــرب  بعد  خاصة 
سنة  »أمـــغـــاال«  ومــعــركــة   ،1963

.1976
معلوم أن الصراعات على الحدود 
خلفها  ــد  ق كـــان  دولــتــني،  أي  ــني  ب
التقسيم االستعماري بعد أن حطت 
أوزارهــا،  الثانية  العاملية  الحرب 
توتر  بــؤر  الــحــدود  مناطق  لتبقى 
حق  املستعمرة  للدول  تعطي  دائمة 
التدخل كلما نشب نزاع بني الدولتني 
املعنيتني، واململكة املغربية والجارة 
الشيء  عانتا  الــجــزائــر،  الشرقية 
الزال  الــذي  املشكل  هذا  من  الكثير 
ساريا إلى يومنا هذا، وإن انتقل من 
املواجهة  إلى  العسكرية  املواجهة 
اإلعالمية،  والحرب  الدبلوماسية 
قطيعة،  املرحلة طبعتها شبه  وهذه 
البلدين  على  االصطالح  يمكن  لذلك 
على  ــداء«،  ــ األع ــوة  »اإلخـ الجارين 
كل  فــي  يتشاركان  أنهما  اعتبار 
اللغة  غرار  على  والتقاليد  العادات 
فيما  كبير  اختالفهما  لكن  والدين، 
السياسية  باالستراتيجية  يتعلق 
واملطامع التوسعية والعدائية التي 
طول  على  املستعمر  وغذاها  زرعها 

البلدان  جعلت  الــزمــن،  مــن  عقود 
الجاران يدخالن في مواجهة مباشرة 
فيها  مني  التي  »الرمال«  حرب  في 
كبيرة  بهزيمة  الجزائري  الجيش 
وتكبد خسائر فادحة بعد أن كان هو 
املبادر بالهجوم، وقد جعلت الرئيس 
بن بلة يطلق قولته الشهيرة آنذاك: 
العقدة  هــذه  حــكــرونــا«،  »املــغــاربــة 
الجزائريني  عقلية  وشــمــت  الــتــي 
األجيال  خصوصا  هذا،  يومنا  إلى 
بعدها،  والتي  الحرب  التي عايشت 
والهزيمة  الهزيمة،  لهذه  كانت  وقد 
في  املــغــرب  مــع  للجزائر  الثانية 
خطيرة،  تداعيات  »أمغاال«،  معركة 
ــان وهــمــي في  ــي ســرعــت بــخــلــق ك
جبهة  أسموه  املغربية  الصحراء 
بالسالح  وتــزويــده  البوليساريو، 
من  مــجــمــوعــة  حــصــلــت  أن  ــعــد  ب
على  الصحراوية  واملناطق  األقاليم 
اإلسباني  االستعمار  من  استقاللها 
كانت  كما  الخضراء،  املسيرة  بعد 
ــاورات  ــ ــن ــ لــهــذه املـــواجـــهـــات وامل
املستوى  عــلــى  سلبية  تــداعــيــات 
االقتصادي واالجتماعي والتجاري، 
الدبلوماسية  العالقات  عن  فضال 
بني البلدين التي طبعها املد والجزر 
إلى يومنا هذا، حيث قلل البلدان من 
أن  غير  الديبلوماسية،  تمثيلياتهما 
يعرفها  التي  السياسية  التغيرات 
الحكام  نظرة  وتغير  اليوم،  العالم 
للعالقات السياسية بني البلدين، وما 
الجزائر  بينما  العربي،  الربيع  تال 
ساخنا  سياسيا  خــريــفــا  تعيش 
بوتفليقة  الرئيس  جعلت  حرارته 

يستقيل من رئاسة الجمهورية، كما 
سرعت باعتقال بعض رموز النظام 
كل  والبقية  ومحاكمتهم،  السابقني 
العالم يتابعها، فبعد الخطاب الذي 
لفتح  آلية  خلق  إلى  امللك  فيه  دعا 
لتجاوز  الجزائر،  مع  مباشر  حوار 
جديدة،  مرحلة  في  والدخول  األزمة 
فعل  ردود  خلق  قد  النداء  هذا  كان 
السياسيني  مختلف  مــن  متباينة 
وتحمس  والفاعلني،  الجزائريني 
الكثيرون لهذه الخطوة التي تصب 
الشقيقني،  الشعبني  مصلحة  فــي 
ــدأت أصــــوات املــغــاربــة  ــ وربــمــا ب
يوما  يكفوا  لم  الذين  والجزائريني، 
بني  ــدود  ــح ال بفتح  املــطــالــبــة  عــن 
البلدين بعد إغالقها منذ سنة 1994، 
مساندة  بعد  خاصة  تجاوبا،  تلقى 
املــغــاربــة ألشــقــائــهــم الــجــزائــريــني 
لألمم  إفريقيا  كأس  نهائيات  خالل 
املنتخب  وتشجيع  بمصر  األخيرة 
»زوج  الحدود  الجزائري من منطقة 
املغاربة  مساندة  غرار  على  بغال«، 
البرازيل  مونديال  في  للجزائريني 
الــجــزائــريــني  ــدة  ــســان وم  ،2014
للمغرب في مونديال روسيا 2018، 
املجال  فــي  يحدث  الــشــيء  ونفس 
أقــل،  بشكل  وإن  والثقافي  الفني 
حاليا  تطرأ  التي  التغييرات  ولعل 
الهياكل  جميع  وعلى  الرئاسة  على 
على  تعمل  الجزائر،  في  السياسية 
تذويب الخالفات التي عمرت عقودا 
طويلة بني شعبني أخوين أكثر مما 

هما جاران.

التعليم اخل�صو�صي يطرق الأبواب

الو�صاطة اآلية ناجعة لت�صوية املنازعات بطريقة ودية و�صريعة
 بقلم ذ. حسن رقيق 

 عثمان محمود

 جميلة حلبي

بين المغرب والجزائر

هل هي بداية النفراج ال�صيا�صي 
اأم الهدوء الذي ي�صبق العا�صفة؟



حفل  الحتضان  أكادير  مدينة  تستعد 
التسامح لسنة 2019، الذي تنشطه نخبة 
من أملع الفنانني املغاربة واألجانب، بشراكة 
التاسع عشر من  املغرب وفرنسا، في  بني 

أكـــتـــوبـــر 
الجاري.

وأفـــــــاد 
بــــــــــــــاغ 
جـــمـــعـــيـــة 
»مــــن أجــل 

 ،» مح لتسا ا
املـــنـــظـــمـــة 
لــــــــهــــــــذه 
ــتــظــاهــرة  ال
املــوســيــقــيــة 
ــة  ــيـ ــاملـ ــعـ الـ
ــة  ــي ــع ــم ب
عة  مجمو
مــــــــــــــــن 
ــاء،  ــشــرك ال
نسخة  أن 
السنة  هــذه 
ــد  ــهـ ــشـ ــتـ سـ

والفرق  املوسيقيني  مــن  نخبة  مشاركة 
الوطنية  الساحة  على  املشهورة  الفنية 
والدوزي،  فناير  مجموعة  منها  والدولية، 
وسليمان،  وفيتا  أم،  وبــاك  وسوبرانو، 

إضافة إلى دادجو ونيوجيبسيز، وكيمس، 
وباتريك فيوري، ثم يانيك نوا.

جدير بالذكر، أن الحفل الذي يقام فوق 
أكادير،  شاطئ  رمال 

متفرج،  ألف   150 من  أزيــد  توافد  يعرف 
عاصمة  أحــيــاء  مختلف  مــن  والــقــادمــني 
سوس واألقاليم املجاورة لها وباقي جهات 
اململكة، فضا عن الجالية املغربية املقيمة 

بالخارج.
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بصفتها  صبري،  هند  التونسية  الفنانة  دشنت 

سفيرة النوايا الحسنة ملكافحة الجوع، مبادرة 

عبر  نشرته  فيديو  عبر  الطعام  إهدار  لوقف 

حسابها الرسمي بموقع »تويتر« بمناسبة 

ــوم الــعــاملــي لــأغــذيــة، وطــلــبــت من  ــي ال

لوقف  األفكار  بعض  اقتراح  الجمهور 
هذا الهدر.

املبادرة  هذه  صبري  وأطلقت 
الهدر«،  ــف  »وق عنوان  تحت 
لوجود  حزنها  عــن  وعــبــرت 
جوعى في العالم رغم وجود 
هذه الكمية من الطعام املهدر، 
الفيديو  ــذا  ه على  وعلقت 
بوقف  جميعا  لنتعهد  قائلة: 
هـــدر الــطــعــام. بــالــرغــم من 
إنتاج  من  يكفي  ما  وجــود 
إلطعام  العالم  فــي  الــغــذاء 
بني  من   1 يذهب  الجميع، 
ــى الــفــراش  9 أشــخــاص إل

جائعا كل ليلة.

الفنانة هند �صربي 
تك�صف عن رقم �صادم 

لعدد اجلوعى

 مكنا�س خ�صبة مل�صارح العامل
أنــثــى« هــو عنوان   »ظــال 

تجربة مسرحية جديدة تنتظر 
والعربي  املغربي  الجمهور 
بني  مشترك  توقيع  من  عامة، 
املغرب واألردن تحت إشراف 
ــي  ــ مــؤســســة املـــســـرح األدب
بدأت  التي  العريقة  املغربية 
في  لتصدر  عليها  االشتغال 

املوسم املسرحي 2020.
ــال  ــ ــ ــة  »ظ ــ ــي ــ ــرح ــ ــس ــ م
ــي ألــفــهــا هــزاع  ــت ــى«ال ــث أن
والكاتب  الروائي  البراري، 
وأمــني  األردنـــي،  املسرحي 
باململكة  الثقافة  وزارة  عام 
من  الهاشمية،  األردنــيــة 
التطواني  املخرج  إخــراج 
الصمد  عبد  ربيع  األستاذ 
ــي هــذه  ــذي يـــشـــرف فـ ــ الـ
التجربة الفريدة على إدارة 

مبدعات،  مغربيات  ممثات  ثاث 
الفاسي  بــفــرح  األمـــر  ويــتــعــلــق 
املمثلة السينمائية التطوانية في 

أول ظهور لها على خشبة املسرح، 
واملــمــثــلــة املــوهــوبــة نــوعــمــة بن 

عثمان والفنانة فاطنة الخماري.

»ظالل اأنثى« بني املغرب والأردن

لـــاحـــتـــفـــال بـــالـــذكـــرى 
الخمسني لخطوات اإلنسان 
القمر،  سطح  على  األولـــى 
واالبتكار  املجازفة  وروح 
أطلقت  املستحيل،  وتحقيق 
املتحدة  ــات  ــوالي ال ســفــارة 
حملة  باملغرب،  األمريكية 
 »Moonshoot Morocco«

و»هاشتاغ«: 
»ta_7aja_Mab3ida #«

املنال!(  بــعــيــد  ــيء  شـ )ال 
ــاب  ــشــب ــداف ال ـــ ــه ـــ ــت الســـ
برنامج  من  كجزء  املغربي 
)السباق   »Race 2space«

ملساعدتهم  الفضاء(  ــى  إل
على تحقيق أحامهم.

شابا   12 لــدى  وسيكون 
في  التدريب  لتلقي  العام  هذا  الفرصة 
وكالة ناسا العاملية، الغرض من املسابقة 
ومساعدته  املغربي  الشباب  إلهام  هو 
الكون  في  ومكانتنا  األرض  فهم  على 
املشكات  بعض  ولحل  أفضل،  بشكل 
تؤكد  إذ  نواجهها،  الــتــي  الرئيسية 
يعمل  العاملية  املبادرة  هذه  أن  السفارة 
املشكات  لحل  الفرق  من  اآلالف  فيها 

التي يقترحها مهندسون وعلماء ناسا.
»مونشوت  الشباب  مهرجان  سينظم 

املغرب« على نطاق واسع، في الفترة من 
16 إلى 18 نونبر القادم في حرم جامعة 
بالدار  الصحية  للعلوم  السادس  محمد 
باحثني  حضور  وسيعرف  البيضاء، 
ملناقشة  ومغاربة،  أمريكيني  ومدربني 
العلوم  مواضيع:  حول  جديدة  تقنيات 
والتكنولوجيا واالبتكار، ريادة األعمال، 
التكنولوجيا  االجــتــمــاعــي،  االبــتــكــار 
املخاطر،  وتحمل  االجتماعي  للصالح 

ومهارات القيادة وإدارة املشاريع.

�صباب مغاربة يف وكالة نا�صا الأمريكية 

ــدورة  ال بتطوان،  الشعر«  »دار  تنظم 
يوم  واملسرح«،  الشعر  »ملتقى  من  األولى 
مسرح  في  الــجــاري،  أكتوبر   19 السبت 
الساعة  من  ابتداء  بتطوان،  الثقافة  دار 
السادسة والنصف مساء، ويقام هذا اللقاء 
الشاعر  لرحيل  الثانية  للذكرى  تخليدا 
املغربي محمد امليموني، بمشاركة الباحث 
مصطفى  اإلسبانية،  اآلداب  في  املغربي 
عديلة، والباحث اإلسباني أنطونيو رويس 
رييس، والكاتب والصحافي املغربي محمد 
عن  شهادات  سيقدمون  والذين  بوخزار، 
الشاعر  تجربة 

ــي الــشــعــر والــحــيــاة  الـــراحـــل ف
وعاقته بالشاعر اإلسباني الكبير فيدريكو 
غارسيا لوركا، حيث يبقى امليموني من أهم 
من  أكثر  عنه  كتب  مثلما  لوركا،  مترجمي 

دراسة نقدية. 
وفي سياق العاقة بني لوركا وامليموني، 
الشعر  بني  ما  األصيلة  الفنية  والصات 
حــول  ــطــوان  ت ملتقى  يشهد  واملـــســـرح، 
»أنا  مسرحية  عــرض  واملــســرح«  »الشعر 

 ،MY B ART مــســرح  لفرقة  وبــنــاتــي« 
الشهير  املسرحي  النص  عــن  املقتبسة 
والتي  ألبا«،  برناردا  »بيت  لوركا  لغارسيا 
فاشية  يد  على  إعدامه  قبل  شهورا  كتبها 
فرانكو،  لفرانشيسكو  الدكتاتوري  النظام 
لدى مدخل قرية »ألكافار« في إقليم غرناطة. 

»اأنا وبناتي« يف �صيافة 
دار ال�صعر بتطوان

ــت الـــفـــنـــانـــة  ــفـ ــشـ كـ
سابا،  نيكول  اللبنانية، 
ــاة  ــن ــق ــح ل ــريـ ــصـ فــــي تـ

تبحث  أنـــهـــا   ،MBC5
مغربية،  أغنية  كلمات  عــن 
ــيــل«  ــســت ــع »ال ــاســب مـ ــن ــت ت

الخاص بها.
تعشق  أنها  نيكول  وأكــدت 
واللهجة  وشــعــبــه،  ــرب  ــغ امل
املغربي،  والطبخ  املغربية، 
وأشارت إلى أنه سبق لها أن 
زارت مراكش والدار البيضاء.
الفنانة  أن  ــى  إلـ ــشــار  ي
بشعبية  تحظى  اللبنانية، 
واسعة في العالم العربي، 
مشاركتها  بعد  خصوصا 
درامي  إنتاج  أضخم  في 
في مسلسل   ،2018 سنة 

»الهيبة«.

الفنانة اللبنانية 
نيكول �صابا 

تبحث عن كلمات 
اأغنية مغربية

فنانون عامليون يحيون حفل الت�صامح باأكادير

تــنــظــم فـــرقـــة »مـــســـرح 
وزارة  مع  بشراكة  الشامات« 
والرياضة  والشباب  الثقافة 
وجماعة  الثقافة،  قــطــاع   /
فاس  مكناس ومجلس جهة 
اإلقليمي  واملجلس  مكناس 
مكناس،  الفرنسي  واملعهد 
ملهرجان  الثانية  ــدورة  ــ ال
»مكناس  للمسرح  مكناس 
الــعــالــم«،  ملــســارح  خشبة 
وذلك من 28 نونبر إلى 3 

دجنبر 2019.
الدورة الثانية ستعرف 
مشاركة فرق مسرحية من 
فرنسا،  التالية:  الـــدول 
بلجيكا، إيطاليا، إسبانيا، 
مصر،  تونس،  ليتوانيا، 
العراق،  الجزائر،  إيران، 
الـــســـيـــنـــغـــال، مـــالـــي، 
املغرب  ــى  إل بــاإلضــافــة 

البلد املنظم.



ابــن  مــديــنــة  تستضيف 
جرير، فعاليات الدورة الرابعة 
ــرجــان »ألــــــوان ملــســرح  ــه مل
الشارع« دورة الفنانة املقتدرة 
تنظمها  التي  جبران،  ثريا 
للسينما  ــوان  ــ ألـ جمعية 
شعار:  ــحــت  ت واملـــســـرح 
»املسرح فضاء لربط جسور 
التواصل«، وذلك من 24 إلى 

27 أكتوبر الجاري.
وســـيـــشـــارك فـــي هــذه 
تقام  ــي  ــت ال ــرة،  ــاه ــظ ــت ال
تحث إشــراف عمالة إقليم 
الرحامنة وبدعم من وزارة 

والرياضة  والشباب  الثقافة 
للفوسفاط، وبشراكة مع  الشريف  واملجمع 
املجلس الجماعي ملدينة ابن جرير واملسرح 
ستة  بــالــربــاط،  الخامس  محمد  الوطني 
عروض مسرحية من داخل وخارج املغرب، تم 
انتقاؤها من بني 64 طلبا للمشاركة، من قبل 
لجنة انتقاء متخصصة، ويتعلق األمر بأربع 

املغرب،  مــن  مسرحيات 
بورطور«  »تياطرو  وهي 
من  »الــكــوالــيــس«  لفرقة 
ــيــل، و»نـــزيـــف«  تــيــط مــل
من  اإلبــــداع«  لـ»محترف 
لفرقة  و»البندير«  آسفي، 
واملسرح«  للسينما  »ألوان 
من ابن جرير، و»لومباالج« 
»شباب للشباب« من  لفرقة 

شيشاوة.
دورة  ــي  ــ ف وتــــشــــارك 
لهذه  تكريما  جــبــران  ثريا 
الرائعة، مسرحيتان  الفنانة 
ــجــار«  عــربــيــتــان، وهــمــا »ال
للمسرح«  »السكاملة  لفرقة 
صار  الــذي  الرجل  و»حكاية  الجزائر،  من 
كلبا« لجامعة »نزوى« من سلطنة عمان، كما 
سيتخلل هذه االحتفالية الفنية واإلبداعية، 
تنظيم ندوة فكرية رئيسية، تتمحور حول 
موضوع »مسرح الشارع وفنون الشارع في 

عالقتها بالنسيج الثقافي املغربي«.

كانت أغرب املشاهد آنذاك، هي املطاعم البدوية التي 
اليوم  التي تسمى  الكلية بتلك الضيعات  خلقها تواجد 
الليمون والتي أنعشت الحركة االقتصادية لسكان  حي 
السنوات  في  كانت  الوجبات  أن  كما  الــدواويــر،  تلك 
لذيذة  وكانت  الطلبة  أصناف  جميع  متناول  في  األولى 
أو لنب طازج ورغيف  ورخيصة، وهي عبارة عن حليب 
ميزانيته  كانت  من  أما  الشعير،  وخبز  مسلوق  وبيض 
والحريرة  البلدية  الزبدة  من  ألذ  هناك  فليس  تسعفه، 
الصباحية قبل الدخول إلى الكلية والفوز بالدفعة األولى 
من املأكوالت قبل االستراحة التي تعم فيها الفوضى على 
هذه املطاعم، وقبل أن تقفل من طرف تجارها في الهواء 
الطلق بمجرد نفاذ األطعمة، وعندئذ يتحتم االنتظار إلى 
حدود الساعة الواحدة ليقع طلب إمدادها من الدواوير 
املجاورة بالسلع التي تأتي في غالب األحيان على عربات 
من  تبقى  ما  في  ترعى  التجار  يتركها  بدواب  مجرورة 
العشب الذي دمرته آالت الحفر وأقدام الطلبة ودراجاتهم 
البدويني،  أن أجمل عادة كانت عند هؤالء  النارية، غير 
من  يأتون  الطلق،  الهواء  متاجر  إقفال  عقب  أنه  هي 
تلقاء أنفسهم، ودون أية أوامر، بأكياس فارغة لإلسمنت 
ويجمعون فيها جميع األزبال ويرشون أمكنة البيع باملاء 

ويقضون على الغبار املتطاير. 
بعد  فيما  الدواوير  هذه  سكان  تجارة  تطورت  وقد 
وأصبحت األكالت أكثر شهية عندما صار طهي الدجاج 
البلدي وشواؤه في متناول الطلبة والطالبات وزاد الثمن 
تقسيم  من  النهاية  في  وتمكنوا  املشروبات،  وتنوعت 
قـانـون  بفعل  عاملة  وفئة  بورجوازية  فئة  إلى  الطلبة 
املطاعم،  تلك  نصنف  وأصبحنا  والـطلب،  الـعـرض 
الـعـونـي  وبـّا  نـجـوم،   5 بـ  صـالـح  ّبـا  مـطعـم  فـمـثـال 
بـ 4 نجوم، والدكالي بـ 3 نجوم، وّبا عبد القادر بمطعم 
نجمتني، وّبا الجياللي بنجمة واحدة، وبتفاوت النجوم 
ووسائل  واألحجار  والكراسي  والسلع  األثمان  تتفاوت 
الكوتشي والدراجات  الدواب وعربات  نقل السلعة عبر 

النارية والعادية، كل حسب مستطاعه.
وقد حكى لي بعض املنعشني العقاريني فيما بعد، 
حوالي عشرين سنة، أن أغلبية أصحاب تلك املطاعم 
أن  ذلــك  البيضاء،  ــدار  ال أغنياء  شبه  من  أصبحوا 
دواويرهم الفالحية دخلت إلى املدار الحضري، كما أن 
تواجد كلية الحقوق وامتهانهم لنشاط إطعام طلبتها 
يسألون  آنــذاك  كانوا  وقد  القانوني،  وعيهم  من  زاد 
العام،  وامللك  والقسمة  العقاري  التحفيظ  عن مسطرة 
حيث مكنهم احتكاكهم بالطلبة من البدء بسلوك تطهير 
تسعينيات  في  مرتفعة  بأثمنة جد  وباعوها  عقاراتهم 
الليمون  بحي  اليوم  يسمى  ما  وهو  املاضي،  القرن 
ومستشفى الشيخ زايد وليساسفة، وغيرها من األحياء.
كما أن من الطلبة من كان له حس تجاري، فقد كان 
بالزبناء  ويأتي  املطعم  رأســمــال  في  معهم  يتشارك 
حالال  ويسترزق  النهار  آخــر  فــي  ــاح  األربـ ويتقاسم 
إذ  وزميالته،  زمالئه  عن  تامة  خلسة  في  ولكن  طيبا، 
من  لواحد  األعرابي  مطالبة  بعد  إال  األمــر  يفتضح  لم 
هؤالء الطلبة، باقتسام الخسارة بعد يوم إضراب عطل 
املركبات  وتعطلت  والزبدة  األلبان  فخسرت  الدراسة، 
وجف الخبز طوال يوم من االنتظار، وعلق أحد الظرفاء 
الذي حاول إصالح ذات البني، بأنها قوة قاهرة ال يسأل 
غير  الطالب،  لزميله  مفضوح  تحيز  في  الشريك،  عنها 
أن األعرابي أجابه: وملاذا لم يكن الجفاف وموت البقرة 
في  تعلمتموه  ما  كل  أهذا  قاهرة؟  قوة  الحمار  وتعثر 
الحاضرون  وضحك  البنايات(،  )يقصد  البراريك؟  هذه 
على عفوية وإقناع هذا البدوي، كما كانت هناك ظاهرة 
تجلب االنتباه، وهي أن عدد سيارات الطلبة كانت على 
رؤوس األصابع، وكانت تشمل بعض الطلبة الذين كانوا 
يشغلون وظائف مهمة وأبناء وبنات بعض امليسورين.

يركب  كان  املجاور  ــدوار  ال من  بدويا  أن  حدث  وقد 
دراجة نارية ومعه زوجته وبينهما طفل صغير وبعض 
األثاث، وكانت طالبة في القسم الفرنسي بصدد الدوران 
سائقها  أن  بعد  فيما  وتبني  النارية،  الدراجة  فصدمت 
في  التفكير  وبدأ  بغيبوبة  تظاهر  الجروح  يدعي  الذي 
املناداة على سيارة اإلسعاف وتجمع جميع الطلبة على 
بصعوبة  العربية  اللغة  تتكلم  التي  الجميلة  السائقة 
والتي بدأت تدعي بأن الدراجي هو من صدمها وألحق 
خسائر بسيارتها الفارهة، وبأن ادعاءه اإلصابة مفتعل، 
وقد صدق جميع الطلبة روايتها وبدؤوا يشترون ودها، 
))إنه  العينني:  مغمض  وصاحبنا  معها  التضامن  بل 
فادحة..  بأضرار  والسيارة أصيبت  ينتبه،  لم  الذي  هو 
من يعوضها؟ ربما هو املسؤول وال يتوفر على التأمني، 
انعدام  أمام حالة  إننا  أشخاص..  ثالثة  معه  يركب  إنه 
التأمني((، ثم تقدم طالب يدعي معرفة طباع البدويني: 
اآلنسة  واتــرك  مشوارك  وأكمل  صاحبي  يا  ))انهض 
تدخل للمحاضرة.. كفاك تمثيال((.. هنا تكلم من يدعي 
يا قلوب  أينكم  ))أهــذا هو اإلســالم؟  أنه هو الضحية: 
الرحمة؟ انحزتم مع الشقراء تطلبون ودها وتركتموني 
الكلية؟((،  هذه  في  تعلمتم  ما  هذا  وولــدي،  وزوجتي 
فنهض وساق دراجته وأكمل طريقه رفقة راكبيه بعدما 
تيقن بأن جميع املفترض فيهم شهودا أصبحوا بجانب 
الطلبة  قهقهات  أمــام  الحادثة  مكان  وغــادر  زميلتهم، 

وابتسامة الطالبة الشقراء.

لنور الدين الرياحي

كلية احلقوق بني »ال�ساتيام« و»مريابو« 
والكني�سة وطريق اجلديدة

مذكرات ساخنة
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يتبع

»حديدان« يج�سد 
دور ال�سرطي على 
ال�سا�سات الكورية

احتفاالت املراأة 
العمانية ت�ست�سيف 

�سمرية �سعيد 

»اأهازيج 
واد نون« 

بكلميم

ابن جرير ت�ست�سيف مهرجان »األوان 
مل�سرح ال�سارع« وتكرم ثريا جربان

11 فيلما يف م�سابقة مهرجان زاكورة

احتفاء باملرأة العمانية ومساهمتها الفعالة في نهضة املجتمع 
17 أكتوبر  العماني، تحتضن دار األوبرا بالعاصمة مسقط يوم 
الجاري، حفال فنيا خاصا، اختار املسؤولون على تنظيمه حضور 

الفنانة املغربية سميرة سعيد كضيفة شرف.
لسلطنة  السمفونية  الحجرة  فرقة  مشاركة  الحفل  وسيشهد 
عمان، وفرقة أملاس النسائية التونسية وفرقة دوزان للموسيقى 

العربية.
هذا، وستحتضن دار األوبرا العمانية، يوم 18 أكتوبر الجاري، 
من  مجموعة  خالله  ستقدم  سعيد،  سميرة  للديفا  ضخما  حفال 

أغانيها الخليجية واملصرية.

خطف املمثل املغربي كمال الكاظيمي، 
األضواء من خالل مشاركته في مسلسل 
كوري بعنوان »املتشرد«، تم عرضه على 

الشاشات التلفزية الكورية.
بـــ»حــديــدان«  امللقب  الفنان  واقتحم 
الدراما الكورية، بدور البطولة إلى جانب 
لي  أشهرهم  الكوريني،  النجوم  من  عدد 
سونغ جي وباي سي جي، في املسلسل 
بشمال  مشاهده  بعض  صــورت  الــذي 

املغرب.
النشطاء على مواقع  وتداول عدد من 
املقاطع  بعض  االجتماعي،  التواصل 
فيه  جسد  ــذي  ال الــكــوري  املسلسل  من 

حظي  إذ  شــرطــي،  دور  ــدان«  »حــدي
ــادوا  ــ ــة وأشـ ــارب ــغ ــإعــجــاب امل ب

بقدراتهم الفنية التي استطاع 
الــحــدود  عــبــور  خاللها  مــن 
ــة في  ــشــارك وامل
ــال  ــ ــ ــمـ ــ ــ أعـ

أجنبية.

للثقافة  الجهوية  املديرية  تنظم 
الفترة  في  نون  واد  كلميم  بجهة 
أكتوبر   20 ــى  إل  18 مــن  املمتدة 
ملهرجان  الثالثة  ــدورة  ال الجاري، 
كنكة،  ثالثية:  وادنـــون  »أهــازيــج 
تــحــت شعار  ــدرة«  ــكـ الــهــرمــة والـ

»التراث أصالة وتجديد«.
بتنظيم  الـــدورة  هــذه  وتتميز 
ندوة ثقافية حول موضوع »حديث 
ورباط  الفتح  رباط  بني  ينقطع  لم 
أســاتــذة  فيها  يــشــارك  ــدلــس«  األن

وأدباء من موريتانيا.

وحـــســـب بـــــالغ صــــــادر عــن 
ــج هــذه  ــام ــرن ــإن ب ــ ــظــمــني، ف ــن امل
إطار  في  تنظم  التي  التظاهرة، 
الثقافي من عقد  املكون  مقتضيات 
لجهة  املندمجة  التنمية  برنامج 
 ،2021  -  2016 ــون  وادنـ كلميم 
وأمسيات  تنظيم سهرات  سيعرف 
الفرق  من  مجموعة  تحييها  فنية 
ومن  والوطنية،  املحلية  التراثية 
بفنون  تهتم  والــتــي  موريتانيا، 
وكنكة  والهرمة  والــكــدرة  الطبل 

والروايس وغيرها.

يشارك أحد عشر فيلما دوليا في املسابقة الرسمية لفعاليات 
الوثائقي،  اإلفريقي  العربي  الدولي  للمهرجان  الثامنة  الدورة 
الذي ينظم بمدينة زاكورة من 28 نونبر وحتى 2 دجنبر املقبلني.

من  بفيلمني  ــر  األمـ ويتعلق 
حقيقية«  »كذبة  وهما  السودان، 
و»فوبيا  داركــي،  الهادي  لحسن 
ــاري،  ــدق ــســخ« لـــطـــارق خــن ــف ال
و»رقصة املشتاق« ملنة النادي من 
مجيدي  لليلى  و»وخــزة«  مصر، 

من إيران، فضال عن فيلم
 »HOMME NESS NESS  «

ثم  فلسطني،  مــن  البظ  ألحمد 
راشد  علي  ملحمد  اليــت«  «افيو 

عمان،  سلطنة  مــن  الــدروشــي 
خالد  لشنة  الـــنـــار«،  و»لــيــلــة 
في  يشارك  كما  الجزائر،  من 
عليها  تشرف  التي  املسابقة، 
متخصصة،  تحكيم  لــجــنــة 
الفيلم الليبي »عطيني فرصة« 
إلبراهيم مرعي سعد العجيلي، 
جبار  ــاد  إلي الجبل«  و»لــبــؤة 

لعامر  »اشمخان«  ثم  العراق،  من 
الشرقي، و»األم مدرسة« لعبد هلل إلحاق من املغرب.



 

الجديد..  الجيل  وأصبح  البعث، 
إال سوق  أية سوق،  في  يدخل  ال 

راسو.
ديكتاتوريات،  شكل  في  أنظمة 
والقلنسوات  تــارة،  بالعمامات 
تارة أخرى، ورؤساء لدول عربية، 
ــوك والــســاطــن..  ــل عــوضــوا امل
شعوبهم..  ألــســنــة  وأخـــرســـوا 

وقزموا قامات ضباط جيوشهم.
لتبقى  شرحها..  يطول  حــاالت 
الدليمي..  أحمد  الجنرال  حالة 
من  ــد  واح يعطيها  أن  مــن  أكبر 
أوالد أخيه، طابعا تصفويا، خاليا 
من العامل السياسي، يصعب على 
الشاب الذي كان صبيا أيام مقتل 
عمه أن يضبط العناصر الحقيقية 
تصفية  وراء  الكامنة  واألسباب 
ويحصرها  الدليمي،  الــجــنــرال 
فــــي صـــــــراع مــع 
مــوظــفــن من 
الوزير  قبيل 
إدريـــــــــــس 
ــري،  ــصــ ــ ــب ــ ال
رضى  أحــمــد  أو 
جـــــــديـــــــرة.. 
إضــافــة إلــى 
القاتل  الخطأ 
ألطــروحــة ابــن عم 
الــدلــيــمــي هــشــام، 
ــحــدث في  ــذي ت ــ ال
تواجد  عــن  ــرده  سـ
بوعطار  الكولونيل 
الدليمي،  إعدام  ساعة 
بينما بوعطار أعدم قبل 
أسابيع  بثاثة  الدليمي 
ــر مـــوضـــوع  ــ ــظ ــ )ان

هشام الدليمي. مجلة أكتويل عدد 
8 يناير 2011(.

الجنرال الدليمي، كان من صنف 
الذين  الضباط  من  النخبة  تلك 
قريبة  دول  عــدة  يحكمون  كانوا 
منا، ويقضون مضاجع االستعمار 
الغربي. كان الدليمي من املعجبن 
بجمال عبد الناصر، والقذافي أيام 
بدموية  أيضا  ويعرف  مجده)...( 
ــدام حــســن، وبــدهــاء حافظ  صـ
األسد، فلم يكن ذلك الضابط الذي 
بمجرد  حاكم..  لكل  يــكــردف)...( 
والتغطية  وأجــره،  رتبته  ضمان 
على أغاطه وثرواته)...( كما هو 

الحال في كثير من األحوال)...(.
غادر  الــذي  الدليمي،  الجنرال 
ــدم  وق ــه،  ــ إرادتـ بمحض  مــهــامــه 
في  الفرنسية  للشرطة  نفسه 
إذا كنتم  باريس، وقال للمحكمة: 
اختطاف  في  دوري  من  متأكدين 
املهدي بنبركة فحاكموني، لتبرئه 
من  إذن،  هو  الفرنسية..  املحكمة 
طينة ضباط كبار.. يعرفون معنى 
الشرف الشخصي.. وهو ما أهله 
امللكي،  الجيش  مــع  يفرض  ألن 
السيادة املغربية على الصحراء.. 
بعدما نظم عدة عمليات مدروسة، 
املئات  ويعتقل  أحــد،  عملية  مثل 
من متمردي البوليساريو، ولست 
متأكدا من حكاية الخناشي التي 
باآلذان  ملئى  للرباط  يبعثها  كان 
املقطوعة لثوار البوليساريو، ألن 
كسب  أن  يعتقد  يكن  لم  الدليمي 
عبر  سيتم  الــصــحــراء،  مــعــركــة 
أو  الجيش،  بميزانيات  التاعب 
ببواخر  للسماح  الصحراء  تأمن 
الصيد الخاصة، أن تصبح مناجم 
الثروة الشخصية لبعض الكبار. 
ولم يكن مندوب اإلنعاش الوطني 
في عهد الدليمي، يبعث الحقائب 
مشحونة بأموال اإلنعاش الوطني 
املسؤول  بيت  في  املجهز  للخزان 
عثر  حيث  بــالــربــاط،  العسكري 
املقنطرة  القناطر  على  الباحثون، 
ما  الوطني،  اإلنعاش  أمــوال  من 
يكفي ليؤكد الخلفيات السياسية 
هيمنته  عبر  الدليمي  للجنرال 
على الصحراء.. وتأمينها.. لدرجة 
ليس  وهذا   – الجزائرين  جعلت 
في  مــرة  بــه  يجتمعون   – ســرا 
مدريد، ومرة في فندق ريشموند، 
ــان املــلــك  ــ ــث ك ــي جــنــيــف حــي فـ
مستشاره  يبعث  الثاني  الحسن 

جديرة  رضــى  أحــمــد 
وهي  للحضور، 

املـــفـــاوضـــات 
نشرت  التي 
أخـــبـــارهـــا 
ــا،  ــ ــه ــ ــت ــ وق
فـــــأثـــــارت 
وســـــــــــــــط 
املــجــمــوعــة 
ــة  ــطـ ــيـ ــحـ املـ
ــن  ــسـ ــحـ ــالـ بـ

موجة  الثاني 
التفسيرات،  من 
مـــن قــبــيــل أن 

الدليمي 

الصحراء  في  دولة  إلقامة  يخطط 
مع البوليساريو.

ــي املـــســـار  ــ ــد ف ــ ــؤك ــ ــن امل ــكـ ولـ
هو  الدليمي،  للجنرال  السياسي 
تاقي أفكاره املتشبثة، بأن القوة، 
هي الضامن الوحيد لبقاء املغرب 
في صحرائه، مع الزعيم االتحادي 
كان  الــذي  بوعبيد،  الرحيم  عبد 

يحمل نفس األفكار.
إال أن الجنرال الدليمي كان أكثر 
بوعبيد.. الرحيم  عبد  من  جــرأة 
حاضرين..  عيان  شهود  والزال 
الذي طلب منه امللك الحسن الثاني 
الدليمي،  بالجنرال  يجتمع  أن 
حينما  مواقفه،  بتبريد  ليقنعه 
كان الدليمي مع امللك الحسن في 
نيروبي سنة 1981، وعندما أعلن 
قراره  اإلفريقية،  القمة  أمام  امللك 
الصحراء،  في  االستفتاء  بقبول 
الحظ الوفد الرسمي في نيروبي، 
للملك،  الــخــاص  ــاوور  ــيـ الـ أن 
وغــادر  وقــف  الدليمي،  الجنرال 
بدون  نيروبي..  غــادر  ثم  القاعة 

إذن امللك.
ال السماء وال األرض، تحتمان 
ما كان معروفا عند الحسن الثاني 
من غضب تنوء به الجبال، بينما 
املحيطة  االنــتــهــازيــة  الــزبــانــيــة 
فرصة  وجدتها  الثاني،  بالحسن 
في  املــواجــع  لتحريك  ســانــحــة 
ليبرعوا  الــغــاضــب..  امللك  ذهــن 
الذي  الدليمي،  في تضخيم غلطة 
في  األمنية  الشؤون  مدير  أطلعه 
على  بوعطار،  الكولونيل  القصر 
السرية)...(  العاقات  يهم  تقرير 
محمد  ــشــخــصــي  ال لـــلـــحـــارس 
ــان يطمح ألن  ك الــذي  ــوري  ــدي امل
الثاني في القصر،  الرجل  يصبح 
صديقه  الدليمي  أمــر  وعــنــدمــا 
للملك،  التقرير  بتقديم  بوعطار 
القديمات  السيدات  إحــدى  تذكر 
من  أبعدن  واللواتي  القصر،  في 
القصر بعد موت الحسن الثاني، 
غضبة  على  شاهدة  كانت  إنها 
ــي وســـط نــســاء  ــان ــث الــحــســن ال
الكولونيل  يتهم  ــو  وه القصر 
الغضبة  وهي  بالكذب..  بوعطار 
الضابط  هذا  معها  اختفى  التي 
الوديع.. ولم يعثر عليه وال جثته 

إلى اليوم.
ــادي،  ــحــ ــ ــان الـــزعـــيـــم االت ــ وكـ
أعلن  قــد  بوعبيد،  الرحيم  عبد 
امللك  لقرار  أيضا،  هو  معارضته 
بقبول االستفتاء في الصحراء.. 
امللكي،  املحيط  في  لتنمو 
ــفــاق ســري بن  فــكــرة ات
الجنرال الدليمي، وعبد 
الذي  بوعبيد،  الرحيم 
ــه في  ــقــي ب اعــتــقــل وأل
سجن بمدينة ميسور.

أول  ــك  ــ ذلـ وكــــــان 
ــري  ــالـــف عــســك ــحـ تـ
املغرب،  فــي  سياسي 
سياسي  اخــتــيــار  ضــد 
خليقا  كـــان  ــكــي،  مــل
عايشوا  بالذين 
هــــــــــــــذه 

السياسي  بينهم  ومــن  الــفــتــرة، 
لنا  يكتبوا  أن  بوستة،  امحمد 
مغرب  لنا  ليضمنوا  التفاصيل، 

املستقبل على أسس متينة.
هناك أخبار تكشف عن املسار، 
األحــداث،  تسلسل  موضوع  في 
للجنرال  السياسي  املوقف  حول 
أو  الحاصل  واتفاقه  الدليمي، 
ــع عــبــد الــرحــيــم  ــبــديــهــي، ومـ ال
تــطــور بفعل  بــوعــبــيــد، والــــذي 
تفاعل  على  املنتهزين،  تحركات 
قبيل  من  ليس  املــؤامــرة،  عنصر 
وإنما  اإلشـــاعـــة..  أو  التخمن 
ــي تــلــك الــوثــيــقــة الــتــي حصل  ف
توكوا  الفرنسي  الصحفي  عليها 
ونشرها في كتابه »غروب ملكية« 
مــقــدمــا لــهــا بــمــعــلــومــات حصل 
عليها بواسطة الوسيط الفرنسي 
الذي  داركـــور«  »روالن  الصحفي 
»مطبوعة  بأنها  الوثيقة  وصــف 
على اآللة الكاتبة في ورقة مطبوع 
ال  املــلــكــي،  القصر  رأســهــا  على 
تحمل تاريخا وإنما إمضاء محمد 

املديوري.
الستنطاق  محضر  ))وفــيــهــا 
تهم  أنها  رغم  الدليمي،  اجلنرال 
املديوري  أن  إال  الــدولــة،  قضية 
تقرير  يكذب  األولــى،  فقرتها  يف 
احلارس  عن  بوعطار  الكولونيل 
غير  أخبار  أنها  ويقول  املديوري، 
ــوري  ــدي امل إذن  صــحــيــحــة)...( 
يبرئ نفسه من أشياء، ولكن فيما 
للجنرال  السياسي  املــســار  يهم 
الدليمي  أن  يكشف  الدليمي، 
البوليساريو  مع  مرتني  اجتمع 
وأن  ــني،  ــريـ ــزائـ اجلـ والــضــبــاط 
الــدلــيــمــي اجــتــمــع بــضــبــاط 
املخابرات األمريكية السيا الذين 
شجعوه على تنظيم انقالب ضد 
)كتاب  الــثــانــي((  احلــســن  املــلــك 

غروب ملكية. بيير توكوا(.
املخابرات األمريكية.. التي ربما 
الجنرال  بنية  علم  على  تكون  قد 
الــدلــيــمــي فـــي تــنــظــيــم انــقــاب 
عسكري، أو قيام دولة صحراوية 
فعا  أصبح  أن  بعد  برئاسته، 
سيد الصحراء، والذي التقى فعا 
بأقطاب البوليساريو والجزائر في 
سويسرا وإسبانيا، سربت تقريرا 
بواسطة  الــثــانــي،  الحسن  ــى  إل
عامل  أمريكية.. هي زوجة  عميلة 
جزئية  وهــي  الــبــخــاري،  طنجة، 
زوج  بتعين  امللكي  القرار  أكدها 
مديرا  البخاري،  العميلة،  هــذه 
وعشرين  أربعة  الوطني،  لألمن 

ساعة بعد إعدام الدليمي.
عملية  ملسار  املؤكدة  التفاصيل 
التخلص من الدليمي، ال ينقصها 
شهود باستثناء إدريس البصري 
كانا  اللذان  بنسليمان  والجنرال 
املذيع  وسمعا  بالرباط  مهمة  في 
الحادية  فــي  معنينو  الصديق 
عشر ليا يذيع خبر وفاة الجنرال 
الدليمي في حادثة اصطدام. أما ما 
حصل مساء 23 يناير 1983، فقد 
مراكش،  قصر  إلى  الدليمي  دخل 
مدير  منعه  عــادتــه،  غير  وعــلــى 
التشريفات الجنرال موالي حفيظ، 
من الدخول على امللك، واستمهله 
حيث  االنتظار،  قاعات  إحدى  في 
سمع في ما بعد، إطاق للرصاص 

من طرف ثاثة مصادر.

من  كثير  ــع  م ــغــرب  امل يلتقي 
على  املــســتــهــدفــة)...(  ــدول  ــ الـ
املخابرات  أدمغة  فرشتها  أرضية 
خبراء  لها  وخــطــط  األمــريــكــيــة، 
ــا بــني 1950  جــهــاز الــســيــا، ))مـ
السيا  عمليات  امــتــدت  و1975 
الــعــالــم)...(  أرجــاء  جميع  على 
ــرات دولــــيــــة، حتــريــك  ــ ــؤامـ ــ مـ
تالعب  املــخــابــراتــيــة،  للكوامن 
وبالتنظيمات  باحلكومات)...( 
ــة..  ــوي احلــزبــيــة، انــقــالبــات دم
)كتاب  لــأقــطــاب((  اغــتــيــاالت 

مؤامرات السيا. أالن جوبير(.
بــثــاث   1975 ــة  ســن وقـــبـــل 
املــغــرب مسرحا  كـــان  ــوات،  ــن س
ــذا االتـــجـــاه..  ألحــــداث تــؤكــد هـ
وفي  آنذاك،  املغاربة  شاهد  حيث 
 10( الصخيرات  ثـــورة  أعــقــاب 
إعــدام  تم  كيف   )1971 يوليوز 
النخبة العسكرية املغربية.. ممثلة 
بوكرين،  حمو،  الجنراالت:  في 
أمــحــراش،  مصطفى  حــبــيــبــي، 
والكولونيات: شلواطي، بوبري، 
والكومندان  الفنيري،  بلبصير، 
املنوزي  املــعــارض  أخ  املــنــوزي، 
الذي لم تعثر عليه هيأة اإلنصاف 

واملصالحة لحد اآلن.
ودارت األيام.. لتكشف األسرار، 
املــعــدومــن..  الضباط  أغلب  أن 
بــدون  جميعا  أعـــدمـــوا  الــذيــن 
محاكمة)...( لم يكونوا متورطن 
من  سنة  االنــقــاب.  محاولة  فــي 
أعــدم   ،1972 غشت  وفــي  بــعــد.. 
سنوات  وعشر  أوفقير..  الجنرال 
أعدم   )1983 يناير   23( بعد  من 
القضاء  ليتم  الدليمي،  الجنرال 
العسكرية  النخبة  على  النهائي 
التي كانت تضم أقطابا كبارا في 
االستراتيجية  وفــي  العسكرية، 
ــبــشــريــة، تلك  ــنــخــوة ال ــي ال وفـ
يطمئن  يكن  لــم  التي  النخبة.. 
ــجــزائــري)...(  ال النظام  ال  لها، 
أيديها الضربات  الذي تلقى على 
القاسية )حرب أكتوبر في حاسي 
أقطاب  وال   ،)1963 سنة  بيضا 
النظام األمريكي الذي لم يكذب أنه 
اغتيال  عملية  على  العن  أغمض 
املهدي  اإلفــريــقــيــن:  الزعيمن 

بنبركة وباتريس لومومبا.
الــجــديــد)...(  العاملي  النظام 
االغتياالت  أعقاب  في  ولد  الــذي 
للتخلص من  واالنقابات.. خطط 
يفكرون)...(  الذين  الضباط  كل 

في  أو  املشرق  في  ســواء 
املغرب.. وها هو 

النظام..  هذا 
يشرب نخب 
في  انتصاره 

تحويل منطقة ما 
بالشرق  يسميه 
الكبير،  األوســـط 
مـــن بـــغـــداد إلــى 
الرباط، حيث مات 
ــك الــزمــن الــذي  ذل
فيه عن  كنا نسمع 
الكبرى،  الوحدة 
القومية  وعـــن 

وعـــن حــزب 
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