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مطلع،  شخص  حكى 
عليا  تــعــلــيــمــات  أن 
ــقــطــب عــزيــز  ــل صـــــدرت ل
أخنوش، بالتوقف عن مشروعه 
كبرى  صحفية  مجموعة  بشراء 
لالنتخابات  استعدادا  جديدة 
نصيحة:  سمع  وربما  ا�قبلة.. 
واهتم  الصحافة،  عــن  ابتعد 

بشغلك.
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 الرباط. األسبوع

عن  بأخبار مشجعة  بوريطة  الوزير  عودة  بعد 
وعمان  واإلمارات  السعودية  أقطاب  مع  مقابالته 
وقطر، في وقت تشتعل فيه نار الحرب العسكرية 
بزيارة  السادس  محمد  ا�لك  يقوم  والسياسية، 
وعمان  والدوحة  الرياض  في  ا�تباعدة  للعواصم 
بدأ  الذي  الوضع  هذا  توقيف  �حاولة  وأبوظبي، 
بعد  ــى  األول بالدرجة  ليبيا  في  عسكريا  يحتدم 
اليمن، وإن كان ا�غرب أول ا�تضررين من قرارات 
سعودية وإماراتية لم تقبل من ا�غرب هذا الحياد، 
بعض  توقيف  على  الدولت�  هات�  أقدمت  حيث 
تفاهم  تواجد  على  ردا  ا�غرب،  في  مشاريعهما 
اإلمــارات،  وال  السعودية  تقبله  ال  قطري  مغربي 
خصوصا بعد االنسحاب الصامت للجيش ا�غربي 

من تحالف اليمن.
وكانت بعض الدول ا�تحالفة مع السعودية، قد 
بدأت في تنفيذ مخطط سري إلذاعة بعض األخبار 
الصحراء،  قضية  في  ا�غربي  للموقف  ا�ناوئة 
مثل  للسعودية،  ا�ملوكة  القنوات  في  خصوصا 
تستفحل  أن  ا�غرب  ويخشى   ،zسي بي  }إم  قناة 
كأس  اجتماعات  في  حصل  مثلما  ا�واقف  هذه 
العالم، حيث صوتت السعودية رسميا ضد ا�غرب.
خبايا  على  ا�طلع�  أن   zاألسبوع{ علمت  وقد 
الخارجية  في  الوزير  بإرسال  نصحوا  ــور،  األم
نتائجها  فرضت  استطالعية  مهمة  في  بوريطة، 
حتمية وضع  لتكريس  ا�لك شخصيا  توجه  قرار 
ــان أصــلــه استمرار  ــردي، الـــذي ك ــت حــد لــهــذا ال

العالقات ا�غربية القطرية.

 الرباط. األسبوع
مع إصرار القنوات اإللكترونية على تكرار 
الجزائري  الجيش  مناورات  عن  أخبار  بث 
ومع  ا�غربية،  الحدود  عند  االستعراضية 
 z2018 }اكتساح  لعملية  جديد  من  الدعاية 
تساءلت  ا�اضية،  السنة  نهاية  نظمت  التي 
توظيف  مغزى  عــن  إعالمية  أوســـاط  عــدة 
الجنرال قايد صالح، قائد الجيش الجزائري، 
ا�صطلح  نفس  وهو   ،zاالكتساح{ �صطلح 
 ،zالرمال{ حرب  خالل  بنبلة  استعمله  الذي 
تلك الحرب التي مهد لها بقوله: ((ا�غاربة 
على  بالهجوم  األوامــر  فصدرت  حكرونا))، 
الجيش  يتعرض  أن  قبل  الشرقية،  ا�ناطق 
نتيجة   1963 سنة  كبيرة  لنكسة  الجزائري 

الرد ا�غربي القوي.
}االكتساحz، الذي يردده أنصار قايد صالح، 
الذي يسير على خطى الجنرال السيسي في 
صالح،  القايد  اختاره  مصطلح  هو  مصر، 
نفس  على  أطلقت  التي  التسمية  عن  كبديل 
ما  السنة  نظم  الذي  العسكري  االستعراض 
قبل ا�اضية، تحت عنوان }الطوفانz، وقتها 
بالغ  الجزائري  الجيش  أن  ا�تتبعون  الحظ 
الصواريخ  من  الحية  الذخيرة  عــرض  في 

والدبابات دون أدنى احتياطات.
صحفيا  جعلت  صــالــح،  قــايــد  تــحــركــات 
مغربيا يعلق عليه قائال: }هل من الضروري 
الرد  خالل  أنه  صالح،  قايد  الجنرال  تذكير 
فكيك،  نحو  الجزائري  الزحف  على  ا�غربي 
القبض  تم   ،1963 أكتوبر   25 في  وتحديدا 
على ما ال يقل عن 200 جندي جزائري بالقرب 

من حاسي بيضا؟ هل ال يزال من الضروري 
تذكير هذا الجنرال (الذي لم يسبق له أن قام 
بحرب واحدة!)، بأن القوات ا�سلحة ا�لكية 
الشجاعة التي قادها ا�رحوم إدريس بن عمر 
العلمي (ا�توفى عام 2002)، هزمت القوات 
(فرقة  دعموها  الذين  وأولــئــك  الجزائرية 
بطائرات  مدعمة  رجال،   686 قوامها  كوبية 
من  العديد  عن  ناهيك  ومدفعية،  ومدرعات 
الرئيس  فيهم  بمن  ا�ــصــريــ�،  الــضــبــاط 
ا�قاتل،  الطيار  ثم  مبارك،  حسني  األسبق 

.z(الذي تم القبض عليه بالقرب من فكيك

عسكري  ــعــراض  اســت مــجــرد  أن  ــذكــر  ي
جزائري، بقيادة قايد صالح، تميز باستعمال 
الصواريخ،  رجم  وأسلحة  الحية  الذخيرة 
وقاذفات اللهب وصواريخ سريعة ومتفجرات 
بغرض  جــوي،  وقــود  ذات  وأخــرى  فراغية، 
 ،zالتدرب على تدمير أهداف متحركة وثابتة{
جزائرية،  إعالمية  مصادر  أكدته  ما  حسب 
التدرب  أيضا  تستهدف  ا�ناورات،  أن  قالت 
على }توفير التغطية لعمليات تقدم العسكر 
وا�ضي  الرئيسية،  ا�عارك  ودبابات  ا�شاة 

.zقدما في تنفيذ أوامر القتال الهجومية

 äÉbÓY πÑ≤J ⁄ è«∏ÿG ∫hO ¢†©H
 ô£b ™e Üô¨ŸG

¢SOÉ°ùdG óª ∂∏ŸG
è«∏î∏d ôaÉ°ùj 

ميلود  الحاج  الفقيد،  القطب  أسرة  احتفلت 
هذا  وفــاة  بذكرى  أبــريــل،   13 يــوم  الشعبي، 
الرجل، الذي دخل التاريخ من بوابته الكبرى، 
واألعمال،  ا�ــال  رجــال  كبار  من  كــان  أن  بعد 

والخير العميم.
واحتفلت عائلته بمناسبة هذه الذكرى، في 
مدينته الصويرة، في حشد كبير من األوفياء 

لهذا الرجل العظيم.
رحمه هللا وأسكنه جميل جناته.

صورة األسبوع

á`ehDƒ`°û`ŸG IQƒ``°üdG
تمعنوا َّـ هذه الصورة 
اِّـشؤومة التي تضم 
6 رؤساء دول عربية، 
أسقطتهم شعوبهم 

من على كراسي الحكم. 
والحظوا البداية من أول 
واحد على يسار الصورة 

وانتهت هذا األسبوع 
بآخر واحد على اليمني، 
إذ تبدأ بزين العابدين 
بنعلي (تونس)، وعلي 
عبد اهللا صالح (اليمن)، 
ومعمر القذاَّـ (ليبيا)، 

وحسني مبارك (مصر)، 
وعبد العزيز بوتفليقة 

(الجزائر)، وتنتهي بعمر 
البشري (السودان).

صورتان متناقضتان، جابتا العالم، األولى التقطت لحظات 
ا�عالم  من  واحدة  تعد  التي  نوتردام،  كاتدرائية  حريق  قبل 
عام،   800 من  أكثر  منذ  باريس،  في  شهرة  األكثر  وا�باني 
ويظهر فيها أب يلعب مع ابنته، بينما تظهر الصورة الثانية، 
أن  دون  الكنيسة  اندلع في سقف  الذي  ا�هول  الحريق  حجم 
تعرف األسباب، واألكيد أن حادثا من هذا النوع، سيكون له 

ما بعده.

 ¥ôYCGh ô¡°TCG ≥jôM ó©H GPÉe

 ?É°ùfôa ‘ á°ù«æc



ي الـواجب الـوطـنـي  نــأدِّ
ونكتسُب روح المسؤولية

التسجيل مفتوح لغاية 7 يونيو

www.tajnid.maأمام الشباب من 19 إلى 25 سنة



كواليس األخبار4

»ال�سيعة« و»ال�سيارة الفخمة« 

التي رف�سها بن كريان 
●  الرباط. األسبوع

ارتباطا بموضوع تقاعد بن كيران االستثنائي و»أجرة 
سبعة ماليني شهريا«، قال مصدر جد مقرب منه، أن الرأي 
يحصر  حني  كثيرا  السابق  الحكومة  رئيس  يظلم  العام 
رؤيته في »سبعة ماليني فقط«، دون االنتباه إلى عدم وضع 
عدم  والسيما  العامة،  امليزانية  من  واحد  درهم  على  يده 
قبوله لهدايا كثيرة من رجال املال والباطرونا، ومن بعض 
السياسيني الرأسماليني كذلك، الذين عرضوا عليه الكثير 
لكنه رفضها وقبل بجزء يسير من  الهدايا والعطايا،  من 

عطايا الدولة نفسها، وهو »املعاش«.
على  حصوله  وقبل  كيران  بن  أن  ذاتــه،  املصدر  وأكــد 
التقاعد، رفض عطايا هامة من الدولة ملح إليها بن كيران 
دون الكشف عن مضمونها، واختلفت بني من يقول أنها 
ضيعة وبني من يقول أنها سيارة فخمة جديدة ومبلغ مالي 
كبير جدا، فهل حقا رفض بن كيران »العطايا« كما قبل بها 

بعض الزعماء بمن فيهم اليساريني؟

حزب اال�شتقالل يف�شل يف قراءة الد�شتور مقرب من رئي�س احلكومة ال�شابق يك�شف: 
●  الرباط. األسبوع

االستقالليني  دفــع  ــزال  يـ ال 
من   103 الــفــصــل  بتطبيق 
لجنتهم  بيان  فــي  الــدســتــور 
ــاء  ــع ــوم األرب الــتــنــفــيــذيــة، يـ
طلبا  تقديمهم  أي  املــاضــي، 

ــراء  إجـ أجـــل  ــن  م للعثماني 
ــت جـــديـــد من  ــوي ــص ت

ــى  الــــبــــرملــــان عــل
ومنحها  حكومته 
جديد،  من  الثقة 
في  فشله  بسبب 

قانون  تمرير 
)ال  الــتــعــلــيــم، 
يثير  يـــــزال( 
املـــــزيـــــد مــن 
الــفــعــل  ردود 
الساحة  وســط 

خلفياته  حـــول 
الحقيقية.

والتنمية،  العدالة  من  مقرب  مصدر 
ــول االســتــقــاللــيــني  اســتــغــرب دخــ
ــوق« بــعــيــدة عــنــهــم، حيث  ــب »ش
من   103 الفصل  مــوضــوع  أن 
وحده،  العثماني  يهم  الدستور 
أعضاء  يهم  قصوى،  حالة  وفي 
دخل  ما  وبالتالي،  الحكومة، 
دستورية  آلية  في  االستقالليني 
عليهم  وكــان  تعنيهم؟  ال 
تطبيق  حقا  أرادوا  إن 
الـــدســـتـــور، الــلــجــوء 
 105 ــفــصــل  ال ــى  ــ إل
تطبيق  يعني  الذي 
الــرقــابــة  ملتمس 
الحكومة،  إلسقاط 
فـ»بيان  وبالتالي، 
هو  االستقالليني، 
مـــجـــرد جــعــجــعــة 
سياسية بدون طحني« 
من  املقرب  املصدر  يقول 

»البيجيدي«. الربكة

ما خفي
كان  أعظم

قرار حزب األحرار بفتح مكاتب 
وأخيرا  ومــدريــد،  باريس  في  له 
إنما  اإلفريقية،  الــدول  إحدى  في 
 ،2021 سنة  انتخابات  يستهدف 
ــادام رئــيــس الــحــزب، الــوزيــر  ــ م
ــة األمـــر  ــوش، حــضــر ســاع ــنـ أخـ
في  املقيمني  للمغاربة  بالسماح 
الخارج، باملشاركة في االنتخابات.

الحكومة  رئــيــس  قـــال  عــنــدمــا 
املصفية  مــقــولــتــه  الــعــثــمــانــي، 
أن  فقال  الصحافة،  مع  لحساباته 
في  موجودة  الوزارية  التعديالت 
أسر  مؤخرا  فإنه  فقط،  الصحف 
يتم  بأنه  مستشاريه،  أحــد  إلــى 
مباشرة  وزاري  لتعديل  اإلعــداد 
رئــيــس مجلس  انــتــخــابــات  بــعــد 

النواب.

ــد مــن خــريــجــي املــدرســة  واحــ
على  استولى  بــفــاس،  الفندقية 
الشبابيك  أحــد  مــن  مليونا   62
البريدية بفاس، كتجربة أولى في 

مجال االشتغال بالفنادق)...(.

عبد  الفلسطيني  الصحفي  قال 
الباري عطوان، أنه التقى الرئيس 
املوريتاني محمد ولد عبد العزيز، 
معلقا  لــه  ــال  ق األخــيــر  ــذا  ه وأن 
»الــغــرب،  الــصــحــراء:  نــزاع  على 
ال  وأوروبـــا  املتحدة  ــات  ــوالي وال
بني  تفصل  دولـــة  قــيــام  ــدون  ــري ي
موريتانيا واملغرب جغرافيا، وهنا 
تسمعه  ما  وكــل  املعضلة،  تكمن 

خارج هذا اإلطار غير صحيح«.

مستوى  عن  نموذج  أخذ  يمكن 
املغربية،  األحــزاب  داخل  الحوار 
داخل  مؤخرا  حدث  ما  خالل  من 
حيث  الشعبية،  الــحــركــة  ــزب  ح
برملانيا  نائبا  سابق  وزيــر  هــدد 
بإرساله إلى السجن، ليرد النائب 
مسجلة  ليس ضيعة  »الحزب  بأن 
ــدة الــتــي  ــســي ــم ال ــ بــاســمــك واس

تحميك«.

املقربة  األوســاط  بعض  تحدثت 
االتحادي  أن  الصيدلة،  مجال  من 
لهيئة  رئيسا  اكديرة بصفته  حمزة 
الصيادلة، قد تقدم بشكاية إلى وزير 
احتجاجه  فيها  يعكس  الداخلية 
املقيمني  املغاربة  الصيادلة  على 
مهام  يوكلون  والذين  الخارج،  في 
غير  ألشخاص  صيدلياتهم  تسيير 
ملمني باملجال، غير أن ذات املصادر 
ال تستبعد وجود دوافع انتخابوية 

وراء شكايته تلك.

أحد أعضاء نادي قضاة املغرب، 
في  ــات  ب ــادي  ــن ال أن  ــى  إل يشير 
الودادية  قضاة  استهداف  مرمى 
أسماه  مــا  خــالل  مــن  الحسنية 
قضاة  لــهــا  تــعــرض  ضــغــوطــات 
النادي من أجل تغيير انتماءاتهم 
سوء  مــن  للنجاة  ــة  ــودادي ال إلــى 
توزيع الشعب القضائية من طرف 

املسؤولني القضائيني.

 الرباط. األسبوع 
سواء  املــغــرب،  يهود  بينما 
الذين بقوا في املغرب، أو الذين 
بإسرائيل،  واستقروا  غــادروه 
الشهيرة  املقولة  من  يفلتون  ال 
ال  واحــدا  يهوديا  ))اعطوني 
يرتبط بعالقات مع إسرائيل((، 
كانت  املــقــولــة،  هــذه  أن  ورغــم 
العتداء  تعرض  يهودي  لرباني 
ــتـــني، نقل  ــنـ فـــي دولــــة األرجـ
ــال  وق املستشفى،  إلـــى  ــره  إثـ
عليها:  مضيفا  املقولة،  هــذه 
لهم  املغرب،  يهود  فيهم  ))بمن 
وهي  إسرائيل((،  مع  عالقات 
بها  استشهد  الــتــي  املــقــولــة 
سيمون  يسمى  ــر،  آخ يــهــودي 
ســـكـــيـــرا، رئـــيـــس »مــؤســســة 
الصداقة املغربية اإلسرائيلية«، 
صحفي  بحديث  ــى  أدل والـــذي 
فيه  ردد  كــيــل(،  طيل  )مجلة 
املغربية  العالقات  عن  الكثير 
دون  ــة)...(،  ــ ــي ــ ــل ــ ــي ــ ــرائ ــ اإلس
عن  رأيــــه  أبــــدا  يــعــطــيــنــا  أن 
التي  اإلسرائيلية  التجاوزات 
تزداد ارتفاعا كلما أعرب العرب 
مع  للتعاون  استعدادهم  عــن 
إسرائيل، وهي ردة الفعل التي 
اإلسرائيلية  املكاسب  طبعت 
رئيس  أعــلــن  عندما  ــؤخــرا،  م
نتنياهو، عن  حكومة إسرائيل، 
األمريكي  الرئيس  لقرار  فرحه 
طرامب بإعطاء الجوالن املحتلة 
إلسرائيل وكأنها أرض أمريكية.

فيه  أصبح  زمانا  هلل  وقبح 
ــوالن الـــســـوري،  ــجـ رئــيــس الـ
الصفقة  عــن  كــلــمــة  ــول  ــق ي ال 
بشأن  األمريكية  اإلسرائيلية 

وطنه.
املهم، أن السي سيمون سكيرا، 
لم ينطق في استجوابه مع املجلة 
حق  فــي  حــق  بكلمة  املــغــربــيــة، 
تزيد  التي  اإلسرائيلية  األخطاء 

ابتعادا عن منطق السلم.
في  نتنياهو  فــوز  قبل  حتى 
فيه  أبعد  األخيرة،  االنتخابات 
املتحدث سيمون، إمكانية سقوط 
أن  مؤكدا  املتجبر،  الحزب  هذا 

من  ستكون  الــنــجــاح   حظوظ 
رغم  العمالي،  الحزب  نصيب 
منضمون  املغاربة،  اليهود  أن 
الليكود)...(،  حزب  إلى  حزبيا 
األصل،  املغربي  املرشح  بينما 

هو باسم الحزب العمالي.
ــرا، وكــأنــه  ــي ــحــدث ســك ــت امل
في  بقوا  الذين  اليهود  يعاتب 
يرحلوا  لم  بأنهم  قائال  املغرب، 
ألنه ليست لهم اإلمكانيات)...(، 
إسرائيل  في  أن  نعرف  ونحن 
اليهود  لدعم  باملاليير  صناديق 

في العالم أن يرجعوا)...(.
ــهــودي  ــي ــذا ال ــ ــاء ه ــد جــ ــ وق
بضعة  لــلــمــغــرب،  املتفلسف، 
شهور بعد انعقاد ملتقى اليهود 
)نونبر  مــراكــش  فــي  املغاربة 
القطب  رئاسة  تحت  املاضي( 
ــذي عقد  ســيــرج بــيــرديــغــو، الـ
هذا املؤتمر تحت شعار: ))من 
قالبا  متقاسمة((،  مغربة  أجل 

))ال  املــشــهــورة:  املقولة 
العالم  في  يهودي  يوجد 
ــل((  ــي بــعــيــدا عــن إســرائ
إيجابية:  أكــثــر  بمقولة 
عن  بعيدا  تعيش  ))كــيــف 
التي  األرض  وعــن  أصولك 

ولدت فيها((.
ــر  ــثـ وهـــــــو مـــنـــطـــق أكـ
في  املتحدث  وهــذا  إيجابية، 

االستجواب الصحفي »سيمون 
سكيرا« يقول أنه يأتي للمغرب، 
لزيارة قبر جدته التي دفنت في 

مراكش سنة 1923.
الــيــهــودي  هـــذا  كـــان  وإذا 
يــشــتــكــي مـــن الــقــنــصــلــيــات 
أثمان  تنفخ  التي  املغربية)...( 
الراغبني  لليهود  الــتــأشــيــرة 
املغرب  فإن  املغرب،  زيــارة  في 
بإلغاء  مــطــالــب  الـــواقـــع،  ــي  ف
اليهود  مــادام  التأشيرة،  هذه 
بلدهم،  لزيارة  يأتون  املغاربة 

في طريق عودتهم  يدري،  ومن 
ألنه  املغرب،  في  واستقرارهم 
كانت  إذا  ال مستقبل إلسرائيل 
مع  تــعــامــلــهــا  فــي  ستستمر 
العرب بمنطق: كلما زدت تقربا 

منا زاد بعدكم عنا.
في  التجاري  املــيــزان  وهــذا 
املغرب  في  اليهودي  التعامل 
مليون   149 مــســتــواه  يبلغ 
وهـــذه   ،2017 ــة  ســن دوالر 

التجارية  املؤسسة 
اإلسرائيلية »ناطافيم« تستثمر 
أكثر   ،2018 سنة  املغرب  في 
بينما  دوالر،  ماليني  ثالثة  من 
نــتــنــيــاهــو يــســتــمــر فـــي قطع 
ــال كــل مــا مــن شــأنــه أن  أوصـ
يربط الدول العربية بإسرائيل، 
بينه  وتعايش  تفاهم  إطار  في 
أرض  على  الفلسطينيني  وبني 
فــلــســطــني، الــخــيــار الـــذي إن 
نهجه،  على  إسرائيل  أصــرت 
فإنما ستفتح في وجهها أبواب 

الجحيم.

ما خفي
يف ت�شريح يهودي مغربي:

ال يوجد يهودي يف العامل ال يرتبط باإ�شرائيل

بينما ال م�شتقبل الأي يهودي يف العامل بعد جناح نتنياهو

إسرائيلي يمشي بحذائه يف موقع للصالة 
باملسجد األقصى، تحديا لإلسالم واملسلمني
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●  زهير البوحاطي
في  اإلسبانية  السلطات  أصدرت  بعدما 
الــحــزب االشــتــراكــي العمالي  ظــل رئــاســة 
الشائكة  األســالك  بنزع  ــرارا  ق للحكومة، 
ا�تواجدة على طول ا�عبر الحدودي الذي 
ا�عبر  إلى   zسبتة }بــاب  معبر  من  يبتدئ 
وزير  أشــرف  وبعدما   ،zبليونش{ ا�غلق 
الداخلية اإلسباني، االشتراكي، على تنفيذ 
هذا القرار خالل زيارته ا�يدانية �عبر }باب 
سبتةz، الشهر ا�نصرم، حيث تفقد الحدود 
التي يتواجد بها السياج الشائك ا�وضوع 
السابقة  اليمينية  الحكومة  طــرف  مــن 
بدعوى حماية حدودها من ا�هاجرين غير 

الشرعي� األفارقة الذين كانوا يقتحمونها 
العام  والرأي  ا�واطنون  تفاجأ  باستمرار، 
الذي  ا�غرب،  بحرص  والدولي،  الوطني 
يقول بأن سبتة ومليلية أراض مغربية، على 
الحدود  عن  يبعد  جديد  عازل  سياج  بناء 
إسبانيا،  من طرف  ا�رسومة  االستعمارية 

بحوالي 1000 متر أو أكثر، من أجل عزل 
مدينة هي تاريخيا تابعة له، وأنها محتلة 
بالقوة من طرف إسبانيا، مثلها مثل باقي 
والجزر  كمليلية  األخرى  ا�حتلة  الجيوب 
عليها  فرضت  والتي  وغيرها،  الجعفرية، 
إسبانيا سيطرتها في ظل الصمت ا�غربي 

ا�ريب الذي يوحي بوجود نية لدى بعض 
الجهات للتخلي عن ا�طالبة بهذا الحق في 

السيادة الوطنية. 
ــور الــتــي  ــصـ ــالل الـ ــ ــن خ ــضــح مـ ــت وي
ا�خاطر  رغم   ،zاألسبوع{ مراسل  التقطها 
توصف  التي  الــقــوة  بــ�  واجهها  التي 
ا�تمركزة  ا�غربية  والقوة  باالستعمارية، 
من  منعته  والــتــي  الــســيــاج،  ــول  ط على 
عملية  تغطية  في  ا�هني  بواجبه  القيام 
}التقدم  حجم  ا�غربية،  الحدود  تسييج 
في  ا�غربية  السلطات  وجدية   zا�غربي
عنها  عبر  التي  اليمينية  النيات  خدمة 
حزب }فوكسz ذي ا�يول الفاشية مؤخرا، 
أدانت  إسبانية،  إعــالم  وسائل  عدة  عبر 
عازل  جــدار  بناء  بخصوص  تصريحاته 
هناك  فهل  األصــلــي،  البلد  ا�ــغــرب،  مــع 
- عقدت صفقات  - لألسف  جهات مغربية 
إنشاء هذا  أجل  ا�غرب وإسبانيا من  ب� 
ا�شروع، الذي يضرب في الصميم مغربية 
الثغور ا�حتلة التي يعمل ا�غرب من أجل 

استكمال استقاللها؟  
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سخر الراحل، امللقب بشيخ اللغويني العرب، حياته، جلعل اللغة العربية لغة 
متصاحلة مع التقنيات احلديثة، والتطور التكنولوجي، من خالل فتح املجال 

الستغالل احلرف العربي يف املجال املعلوماتي، وساهم الراحل يف ابتكار 
أول طابعة للرقن باللغة العربية، ووضع طريقة معيارية للطباعة العربية 
املشكولة، كما أدخل احلروف العربية يف وسائل اإلعالميات، فكان أول من 
وضع كلمة «احلاسوب» مقابل «أورديناتور» بالفرنسية، كما أنه يقف وراء 
أكبر إجناز يف العالم العربي، وهو «املعجم املوحد» لبلدان املغرب العربي يف 

املصطلحات العلمية يف مجاالت الفيزياء والكيمياء والطب.
فيما يلي، ويف عز الصراع السياسي بني طريف نقيض بني من يساند «فرنسة 
التعليم»، ومن يساند «االستمرار يف التعريب»، تنفرد «األسبوع» بنشر رأي 
فوزي خلضر غزال، ابن الراحل خلضر غزال، ومن خالله، يدعو إلى «إنهاء 

الصراع السلبي حول اللغة العربية».

لقد تدهور مستوى اللغة العربية في جميع ا�يادين، منذ سنوات، وكيفما 
وعدم  األلفاظ  قلة  مع  ركيك  واألسلوب  عام  فاللحن  وا�درسون،  التكوين  كان 

االبتكار في مناهج التعليم.
على  وتقني  علمي  مصطلح   10000 إلى   5000 ب�  ما  سنة،  كل  يوضع 
تترجمه  ما  يساوي  ما  العربية  الدول  جميع  تترجم  بينما  الدولي،  الصعيد 

البرتغال أو اإلغريق.
والتقنية  العلمية  اإلنتاجات  أغلبية  منبع  هي  التي  النامية  ــدول  ال في 
تقني على  أو  كلما ظهر مصطلح علمي  التي  لجان خاصة،  توجد  ا�عاصرة، 
الصعيد العا�ي، إال وتضع له مقابال في لغتها. على سبيل ا�ثال، فقد وضعت 
اللجنة إلثراء اللغة الفرنسية سنة 2016، ما يقابل حوالي 210 مصطلحات 
بالفرنسية، وتنشر سنويا ا�صطلحات ا�صادق عليها في الجريدة الرسمية، 
وإذا استمررنا في ا�قارنة، نجد في بوابة مكتب التنسيق للتعريب، إشارة إلى 
ا�عجم ا�وحد �صطلحات الكيمياء (إنجليزي، فرنسي، عربي) الذي صدر سنة 
 z1992، والذي يضم 4535 مصطلحا، بينما نجد في بوابة مكتبة جامعة }لڤال
بكندا، قواميس يتراوح عدد مصطلحاتها ب� 4700 و130000، فهذا ما تقوم 

به الدول النامية لضمان مواكبة لغاتها لتطور العلوم والتقنيات.
فرغم وجود مشاريع لوضع ا�صطلحات في الدول العربية، يبقى التنسيق 
صعبا، والبطء حقيقة، ال يساعدان على االلتحاق بمستوى لغات الدول النامية.

الوضع َّـ اِّـغرب
القروي�  التي انتشر تدريسها مع تأسيس جامعة  العربية الفصحى  إزاء 
البيت  ا�ستعملة في  العادية  اللغة  الزاويات، نجد  ا�دارس في  بفاس وتعدد 
الدارجة، والتي تختلف مصطلحاتها مع  أو  العامية  التي نسميها  والشارع، 
السوسية في سوس  أمازيغية:  لغات  لنا  أن  كما  بلدنا،  الجهات في  اختالف 
الحماية  عهد  من  كذلك  وورثنا  الريف،  في  والريفية  األطلس  في  وتمزيغت 

الفرنسية واإلسبانية.
فنالحظ أوال: أن ثقافاتنا األمازيغية لم تضع، رغم الفتوحات ا�تتالية عبر 
التاريخ، كما لم تضع هويتنا ولغتنا بعد االستعمارين الفرنسي واإلسباني، ثم 
يجب أيضا أن نقر بأن استعمال الفرنسية أو اإلسبانية، لم يحط من مستوى 

اللغة العربية طوال فترة االستعمار وبعدها.
ثانيا: بعد نشر الظهير }البربريz عام 1930، والذي وضع محاكم خاصة 
أساسا  كان  الذي  العرفي  القانون  استعمال  مع  اللغة  األمازيغيي  با�غاربة 
اإلسالمي  العربي  التأثير  من  استثنائهم  إلى  الهادفة  الفرنسية  للسياسة 
للتعليم  مــدارس  تأسيس  الفعل،  ردة  كانت  الثقافة،  فرنسيي  أطر  وتكوين 
بالعربية، ونظرا لرغبة ا�غاربة في تعلم اللغة الفرنسية التي كانت ومازالت 
محمد  كمدرسة  اللغة  مزدوجة  مدارس  أسست  وا�عاصرة،  التطور  لغة  تعد 

جسوس بالرباط.
ثالثا: صار التعريب مطلبا أساسيا من طرف الحركة الوطنية، ثم من طرف 
صار  أن  فتئ  وما  عامة،  العربية  الــدول  في  الحال  كان  كما  االستقالل  حزب 
رهنا للصراع السياسي ومطلبا من مطالب ا�عارضة السياسية، لكن العائق 
السياسي، هو االفتقار آنذاك إلى ا�صطلحات العلمية والتقنية الحديثة، فأسس 
اللغة  بخدمة  للقيام  بالرباط،   1960 عام  للتعريب  واألبحاث  الدراسات  معهد 
كي تصير لغة علمية وتقنية مواكبة للتطور، وفي نفس الفترة، أسس مكتب 
التنسيق للتعريب ب� الدول العربية. فبعد محاولة فاشلة عام 1957 لتعريب 
القسم التحضيري، أدى رجوع حزب االستقالل إلى الحكومة سنة 1977، إلى 
تعريب التعليم االبتدائي ثم الثانوي الذي أكمل سنة 1989، فكانت حاصلته 
تعريبا غير مواكب أدى إلى انخفاض عام �ستوى التعليم العمومي وإلى إنماء 
التعليم الخاص الذي يعتمد على اللغة الفرنسية، وهذا أرغم ا�واطن� على 
القيام بجهود مادية جبارة ح� يستطيعونه لوضع أبنائهم في هذا القطاع 

التعليمي، الشيء الذي يبرهن على عدم تخوفهم من ضياع هويتهم.
إن هذا الوضع، ناتج في الحقيقة عن استمرار مبادئ الظهير البربري في 
والفرنسية...  والعامية  واألمازيغية  العربية  تضاد  إلى  أدى  والذي  األذهان، 
مع  والتكوين  التعليم  إلصالح  ا�حاوالت  كل  إخفاق  في  هذا  ويتجلى  إلخ، 
من  ا�تواضعة  الطبقات  أبناء  الساحقة،  أغلبيتهم  وأجيال  أجيال  تضحية 

ا�واطن�.
اللغة  اتخاذ  اإلفريقية  الــدول  قــررت  اإلشكالية،  هذه  في  نتخبط  وبينما 
ا�ثال  فعلى سبيل  الوطنية،  لغاتها  مع  لغة رسمية  االستعمار  من  ا�كسوبة 
مع  والكامرون  وبوروندي  فاسو  بوركينا  شأن  هو  هذا  استقصاء،  وبدون 
العربية في  الدول  الفرنسية، وكينيا وغانا وإثيوبيا مع اإلنجليزية، كما أن 
الشرق األوسط، تستعمل اللغة اإلنجليزية ا�وروثة من االستعمار رغم كون 

العربية هي اللغة الرسمية.
يتبع

●  بقلم: فوزي لخضر غزال   
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●  الرباط. األسبوع
قال مصدر سياسي جد مطلع، أن سعد 
الدين العثماني بصفته رئيس الحكومة 
وأمــ�  الحكومية  األغــلــبــيــة  ــيــس  ورئ
لالئتالف  القائد  األغلبي  الحزب  عــام 
دستوري  امتحان  أمام  بات  الحكومي، 

صعب خالل األيام القليلة القادمة.
يعرفه  الـــذي   zــوكــاج ــل ــب }ال أن  ذلـــك 
القانون  حول  الصراع  بسبب  البر�ان، 
األمازيغية  ــون  ــان وق للتعليم  اإلطـــار 
والذي  للغات،  الوطني  ا�جلس  وقانون 
يتعطل  دستورية  كمؤسسة  سيره  جعل 
أن  ومنها  الجمود،  مــن  حالة  ويــدخــل 
بمرسوم  يفتتح  ــرة،  م وألول  البر�ان 
لدورة استثنائية دون أن يستطيع تنفيذ 
جدول أعمال هذه الدورة، وهو األمر الذي 
السياسي�  الفاعل�  جميع  يسائل  بات 
رئيس  قيادة  تحت  البر�ان  في  ا�مثل� 
يوضح  العثماني،  الدين  سعد  األغلبية 
من  بأنه  يضيف  أن  قبل  ذاتــه،  ا�صدر 
لالشتغال  األخير  هذا  يعود  أن  ا�نتظر 
ا�شاكل  حل  بعد  ومكثف  عــادي  بشكل 
السياسية  ــزاب  ــ األح بــ�  السياسية 
افتتاح  بعد  مباشرة  للحكومة،  ا�شكلة 
يعمل  وأن  للبر�ان،  الربيعية  الـــدورة 
العشرات  ومناقشة  الوقت  تــدارك  على 
ثالجة  في  ا�وجودة سواء  القوان�  من 
الحكومة أو في ثالجة البر�ان، و}إال إذا 
استمر تعطيل هذه ا�ؤسسة الدستورية، 
فإن االحتكام إلى الفصل 42 من الدستور 
بات واردا جدا، علما أن ملك البالد هو 
ا�ؤسسات  سير  حسن  على  الساهر 
أن  العثماني  ــدرك  ي فهل  الدستورية، 
أمام صرامة وقوة  بالنار  أغلبيته تلعب 

الدستور؟z يقول ا�صدر ذاته.

●  الرباط. األسبوع
أعادت الترشيحات الجديدة لحزب 
مجلس  داخـــل  والتنمية  الــعــدالــة 
النواب، والتي ستستمر حتى نهاية 
خالل  الحالية  البر�انية  الــواليــة 
ب�  الــحــزب  فــي  ــوازن  ــت ال  ،2021
سعد  الحالي  العام  األمــ�  أنصار 
العام  ــ�  واألمـ العثماني،  الــديــن 

السابق عبد اإلله بن كيران.
بفريق  مطلع  جــد  مــصــدر  وأكـــد 
العديد  فيتو  أن  والتنمية،  العدالة 
خاصة  الفريق،  ونائبات  نواب  من 
ا�وال� ل� كيران، رفع يوم الجمعة 
ا�اضية ضد ترشح عبد هللا بوانو، 
لرئاسة  العثماني،  على  ا�حسوب 
بل   ،zلـ}البيجيدي البر�اني  الفريق 
بإدريس  كيران  بن  أنصار  تمسك 
بشرعية  للفريق،  رئيسا  ــي  األزمـ
للحزب،  الوطني  للمجلس  رئاسته 
الدين  سعد  مع  انطلق  عــرف  وهــو 
فريق  رئيس  أصبح  العثماني حيث 
نفسه  هو  النواب  بمجلس  الحزب 
ا�جلس  أي  الحزب،  بر�ان  رئيس 

الوطني للحزب.
بن  أنصار  ب�  التوازن  ــادة  وإلع
كيران وأنصار العثماني داخل مكتب 

القيادة  مركز  حيث  النواب،  مجلس 
تم  النواب،  مجلس  داخــل  والقرار 
نائب  العمراني  سليمان  تنصيب 
وا�حسوب  الحالي  الــعــام  األمــ� 
للمالكي،  أوال  نائبا  العثماني،  على 
البوقرعي،  خالد  مقابل  تثبيت  في 
محاسبا  كــيــران،  ــن  ب مــن  ــرب  ــق ا�

للمجلس.
ذلك  قبل   zاألسبوع{ توقعت  وكما 
ألمينة  صفعة  توجيه  شبه  ــي  وف
يعرف  بات  ما  بسبب  العين�،  ماء 
بالخارج،  ا�تبرج  لباسها  بفضيحة 
واختيار بثينة القروري زوجة حامي 
الدين ا�حسوبة على تيار بن كيران، 
الفريق  صــوت  بالفعل  لها،  خليفة 
على  والتنمية  للعدالة  البر�اني 
بثينة قبل أن تتدخل األمانة العامة 
لتختار  العثماني،  بقيادة  للحزب 
العين�، ويتعلق  ــاء  � آخــر  خلفا 
األمر بمريمة بوجمعة، ا�نحدرة من 
الشمال وعضو لجنة العدل بمجلس 
الدين  سعد  على  ا�حسوبة  النواب 
بتشددها  وا�ــتــمــيــزة  العثماني، 
وبالتزامها  والــفــكــري،  التنظيمي 
ــة من  بــالــحــجــاب، فــهــل هــي رســال
وخاصة  ألنــصــاره،   zالــبــيــجــيــدي{

النساء؟  

األزميمريمةماء العينني
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s كواليس األخبار

●  الرباط. األسبوع
على عكس كل القراءات السياسية واإلعالمية التي ترى استمرار 
الخليج، وخاصة  ا�غرب ودول  الدبلوماسية ب�  العالقات  توتر 
اإلمارات العربية والسعودية، قال مصدر دبلوماسي مغربي، أن 
كل  وتجاوزت  الطبيعية  وضعيتها  إلى  عادت  اليوم،  العالقات 

الخالفات.
ورغم  الخليجي،  التعاون  مجلس  أن  ــه،  ذات ا�صدر  وكشف 
التي  الــخــالفــات  ضــوء  على  داخــلــه  وقعت  التي  االنشقاقات 
حصلت مع دولة قطر، ودخولها في صراعات علنية مع حلفائها 
الخليجي�، فقد قررت باقي الدول وبخاصة اإلمارات والسعودية 
برنامج  إطــار  في  للمغرب  ا�خصصة  ا�نحة  صــرف  والكويت 
القليلة  األيام  في  وذلك  سابقا،  وا�سطر  عليه  ا�صادق  التعاون 

القادمة.
األخيرة  الخارجية  ــر  وزي جولة  أن  ذاتـــه،  ا�ــصــدر  وأوضـــح 
الدول  تلك  لقادة  شكر  رسائل  لحمل  أوال  جاءت  الخليج،  لدول 
وثانيا،  للمغرب،  ا�ــوجــه  برنامجها  تنفيذ  استئناف  على 

من  ا�غرب  �واقف  راسخة  توضيحات  بـــعـــض حملت 
التدخل  قضية  وبخاصة  با�نطقة،  القضايا 
العربي في اليمن، والتطورات التي تعرفها 
السوري  والجوالن  الفلسطينية  القضية 

ومختلف مناطق التوتر بالشرق األوسط.
الخليجية،  ا�غربية  العالقات  وكانت 
باستثناء دولة قطر، قد عرفت منعطفا من 
الخالفات والتوتر بسبب موقف الحياد الذي 

الدول  اتخذه من صراع هذه  قد  ا�غرب  كان 
الخليجي  التعاون  مما جعل مجلس  قطر،  مع 

للمغرب  ا�ـــادي  دعــمــه  مسلسل  يــوقــف 
تصعيد  أن  غير  عليه،  الضغط  بغية 
على  وتأكيده  الدول  هذه  مع  ا�غرب 
استقاللية قراره الخارجي وسيادته 
عن  تــتــراجــع  جعلها  الــوطــنــيــة، 
مواقفها من هذه العالقات وتدخل 
مرحلة جديدة بعد مرحلة التوتر. 
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●  الرباط. األسبوع
على  الجميع  يركز  بينما 
الحاصل  العلني  الــصــراع 
العدالة  حــزب  قــيــادات  ب� 
األحــرار  وقــيــادة  والتنمية 
عزيز  رئيسه  مــع  وخــاصــة 
الحرب  إغفال  تم  أخنوش، 
التي  والــســاخــنــة  ــاردة  ــب ال
األحرار  ب�  مدة  منذ  تدور 
بكثير  وتفوق  واالستقالل، 
ــرار  ــ مـــا يــحــصــل بـــ� األح

.zو}البيجيدي
ــد مــطــلــع من  مـــصـــدر جـ
االســـتـــقـــالل، يـــقـــول بــأن 
والساخن  القوي  الــصــراع 
مدة  منذ  نشب  الــذي  جــدا 
ــي االســـتـــقـــالل  ــزبـ ــ� حـ ــ ب
ــراع  ــو صــ ــ واألحـــــــــرار، ه
سن�  منذ  ينشب  شخصي 
ــعــائــالت  ــال وال بـــ� الـــرجـ
ــوب، من  ــجــن ــال الــنــافــذة ب
الصحراء،  عمق  إلى  سوس 
ذلك أن عائلة آل ولد الرشيد 
االستقالل،  لحزب  ا�نتمية 
سياسيا  حــاد  خــالف  على 
واقتصاديا مع عائلة بوعيدة 
يصل  لـــألحـــرار،  ا�نتمية 
مستوى  على  التباعد  حد 
ــات االجــتــمــاعــيــة  ــعـــالقـ الـ
أن  كما  اإلنسانية،  وحتى 
يحدث  ال  الرشيد،  آل  عائلة 
أخنوش  عائلة  وب�  بينها 
عــالقــات  ــل  ب تـــواصـــل،  أي 
القطيعة  تطبعها  العائلت� 
من أكادير إلى الكويرة، يؤكد 
أضاف  الذي  نفسه،  ا�صدر 
قــائــال بـــأن هــنــاك خــالفــات 
ــرزت  وتــطــاحــنــات حـــادة ب

سواء  العائالت،  هــذه  ب� 
الصيد  بمجال  يتعلق  فيما 
أو  وا�ــحــروقــات،  البحري 
يتعلق  ــا  وم السياسة  فــي 
بتسيير  الظفر  بتحالفات 
وبغرف  والجهات  البلديات 
منذ  البحري  الصيد  تدبير 
يزال  ال  والذي   ،2015 سنة 
العيون  جهة  ب�  مشتركا 

وجهة سوس.
ــح ا�ــصــدر ذاتـــه،  وأوضــ
ــه أخــنــوش  يــقــوم ب ــا  أن م
ــوس، مــن وضــع  بــجــهــة ســ
قيوح  عــائــلــة  ــداد  ــت حــد الم

جعل  سياسيا،  االستقاللية 
الحرب  يعلن  الرشيد  ولــد 
منذ مدة على عزيز أخنوش 
ــم األحـــــرار لــيــس في  ــي زع
حتى  ولكن  فقط،  الجنوب 
دامت  }ما  لذلك  الرباط،  في 
على  تسيطر  القيادات  هذه 
واالستقالل  األحرار  من  كل 
والقطيعة،  الحرب  فانتظر 
تقارب  أي  أبــدا  تنتظر  وال 
 ،zأو انفراج في هذه العالقة

يقول ا�صدر ذاته.
وكان حمدي ولد الرشيد، 
الصحراء  في  القوي  الرجل 

وفــي حــزب االســتــقــالل، قد 
لحزب  تهديدا صريحا  وجه 
األحرار وأخنوش شخصيا، 
في لقاء الحزب يوم الثالثاء 
ا�اضي بالداخلة، حيث عقد 
مرور  أثــر  به  محى  تجمعا 
حــزب أخــنــوش شــهــرا قبل 
وتحدى  الجهة،  بنفس  ذلك 
له:  قال  أخنوش ح�  حزب 
ــول لكم أغــراس  ــا لــن أق }أن
ــكــن انــتــظــروا  ــراس، ول ــ أغـ
 ،z2021 سنة  فــي  العجب 
العجب  سيحصل  حقا  فهل 

خالل هذه ا�رحلة؟
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حمدي ولد الرشيد
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●  الرباط. األسبوع
يطبق  أن  يمكن  مــا  أحــســن 
على حزب الحركة الشعبية هذه 
الذي  ا�غربي  ا�ثل  هو  ــام،  األي
سألوا  ما  قرية  }أهــل  أن  يقول 
فأجاب  العلم،  عن  أميا  فقيها 

ولكن  الــعــلــم  يــعــرف  ال  أنـــه 
ما  هذا   ..zفيه يزيد  يعرف 
يطلقه اليوم بدقة عدد من 
اجتهاد  على  البر�اني� 
القيادي  بــه  ــام  ق غــريــب 

مبديع  محمد  الــحــركــي 
ــه  ــالئـ ــة زمـ ــ ــق ــ رف

ــي الــفــريــق  ــ ف
ــي  ــانـ ــر�ـ ــبـ الـ
ــس  ــلـ ــجـ ــمـ بـ
الـــــنـــــواب، 
حـــــــيـــــــث 
اجــتــهــدوا 
في  كثيرا 

العلم حتى تجاوزوا حدوده.
ــو أن  ــل هـ ــ ــان األصـ ــ ــإذا ك ــ فـ
قد  الذي  النقص  تب�  ا�مارسة 
فإن  مجال،  أي  في  ا�ــرء  يدركه 
الحركي� تنبؤوا وقدموا مقترح 
قانون لتعديل قانون مؤسسة لم 
يعرف  ولم  بعد،  للوجود  تخرج 
مقرها بعد، وال أعضاؤها، 
علم  فـــي  ــزال  ــ ت ال  فــهــي 
الغيب وقانونها لم يفعل 
اجتهد  ذلك،  ومع  أصال، 
الــحــركــيــون واقــتــرحــوا 
تعديل قانون لم يطبق 

أصال.
ــرح  ــ ــت ــ ــق ــ م
إخـــــــــــــوان 
ــصــر،  ــعــن ال
الــذي حمل 
اجــتــهــادا 
ما  متقد
وسابقا 

على قانون تطبيقه في علم الغيب، 
يسمى  مــا  قــانــون  تعديل  يهم 
كل  ومكافحة  ا�ناصفة  بـ}هيئة 
الهيئة  وهــي   ،zالتمييز أشكال 
التي لم تر النور بعد، والغريب 
ينصب  لم  الحركي�  تعديل  أن 
الذي  ا�جلس  هذا  تركيبة  على 
ال وجود له، وال طريقة عمله وال 
صوب  اتجهوا  بل  استقالليته، 
ا�جلس  لــهــذا  ا�ــالــي  التدبير 
هذا  في  جديدة  مادة  واقترحوا 
عرض  بضرورة  تقول  القانون، 
ميزانية وحسابات هذا ا�جلس 
تتكون  لالفتحاص  لجنة  على 
ــوزارة  لـ تــابــع  عـــام  مفتش  مــن 
األعلى  با�جلس  وقاض  ا�الية 
محاسب  وخــبــيــر  للحسابات 
مقيد بهيئة الخبراء ا�حاسب�، 
مقترحات  من  اعتبر  مقترح  في 
البعيد  ا�ــســتــقــبــل  ــؤات  ــب ــن ت

للحركي�.
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●  الرباط. األسبوع
}األسبوعz من مصدر جد مطلع،  علمت 
السياسية،  ــزاب  األحـ قــيــادات  بعض  أن 
وصلها  بعدما  قلبها،  على  يدها  وضعت 

خبر غضبة عليا عليها.
ا�ــصــدر  بحسب  الغضبة  فمضمون 
طلب  التي  التنموي  النموذج  ليس  ذاتــه، 
وال  دون جدوى،  إعــداده  على  العمل  منها 
أمور  وترك  الفارغة  السياسوية  الخالفات 
االنتخابية  والحملة  التنافس  وال  البالد، 
ا�رة  هذه  السبب  ولكن  ألوانها،  السابقة 
الحزبية  األسماء  وشكل  بطبيعة  يتعلق 
القصر  القيادات على  اقترحتها هذه  التي 
في  مهم�  مجلس�  لعضوية  ا�ــلــكــي، 
ببالدنا،  والدستورية  السياسية  الحياة 
كثيرا،  بالدنا  عليهما  تعول  كانت  اللذين 
للشباب  ــشــاري  االســت }ا�ــجــلــس  وهــمــا 
والعمل الجمعويz و}ا�جلس االستشاري 

.zلألسرة والطفولة
الــديــوان  تأخر  أن  ــد  أك ــه،  ذاتـ ا�ــصــدر 
ا�قترحة،  األســمــاء  تنصيب  فــي  ا�لكي 
وبخاصة على مستوى الشباب، هذه الفئة 
برمتها،  الدول  اهتمام  موقع  تعتبر  التي 
وخاصة دول الجوار �ا يقوده من ثورات 
في  تمثيلية  يفرض  مما  واحتجاجات، 
وليس  البالد  مصلحة  تراعي  ا�ستوى 
دون  جدا  ومقرب�  وأصهار  أقرباء  خدمة 
يجعل  قد  مما  أخالقي  وال  ثقافي  مستوى 
ا�غربي  الشباب  لغليان  سببا  وجوههم 
}تأخر  فــإن  وبالتالي،  لتهدئتهم،  وليس 
لدى  القلق  حدة  من  رفع   ،zا�لكي الديوان 
نفسها  تحترم  تعد  لم  التي  القيادات  هذه 
كارثية  بلمفات  أسماء  تقترح  وأصبحت 
القصر  في مؤسسات حاسمة وتنتظر من 
الصريحة  الصفعة  تأتيها  فهل  مباركتها، 
مبديعهذه ا�رة من القصر؟ يتساءل ا�صدر ذاته.

بوريطة

óLÉ°S ™e ±ÓÿG áëØ°U …ƒ£j ¿É°TôY â«H ‘ AÉ°ûY
●  الرباط. األسبوع

مــصــدر جــد مطلع  قـــال 
عشاء  أن  األحـــرار،  بحزب 
ــاضــي  ــوم الــخــمــيــس ا� ــ ي
بـــإحـــدى فـــيـــالت الـــربـــاط 
بــحــضــور كـــل مـــن أخــنــوش 
وساجد وعرشان، حسم خالفات 
ــ�،  ــوري ــت ــدس ــرار وال ــ ــ األح
فريقهم  باستمرار  وعجل 
ــى نــهــايــة  ــدا حــت ــوحـ مـ

الوالية الحالية.
توضيحات  تقديم  عــرف  الــلــقــاء 
عزيز  من  السابقة  ا�ــواقــف  لبعض 
أخنوش في حق الدستوري�، خاصة 
ــرار  األحـ ــاب  ذهـ عــن  تــحــدث  عندما 
النتخابات 2021 بشكل فردي ودون 
الدستوري�  جعل  مما  تحالف،  أي 
ــي فك  يــشــعــرون بــرغــبــة األحــــرار ف
أخنوش  استبعده  ما  االرتباط، وهو 
الـــذي شــكــر الــدســتــوريــ� ونـــواب 

مع  هذا  تحالفهم  على  عرشان  حركة 
باتت  بفضلهم  بأنه  وقــال  األحـــرار، 
لألحرار والدستوري� مكانة متميزة، 
سواء داخل الحكومة أو في البر�ان.

حول  ألي صــراع  ودفعا  ذلــك،  إلى 
عن  أخنوش  أعلن  ا�ناصب،  كعكة 
ا�سؤولية  مناصب  كعكة  اقتسام 
والدستورين،  األحــرار  ب�  مناصفة 
لألحرار  منهما،  واحد  لكل  منصب� 
رئاسة الفريق ومنصب أم� ا�جلس، 

وللدستوري� منصب الخليفة الثالث 
ورئاسة لجنة، مع التشديد كذلك على 
إعادة النظر في طريقة تعامل رئيس 
توفيق  الــعــقــاري  ا�نعش  الــفــريــق، 
حيث  الدستوري�  أسئلة  مع  كامل، 
لهم الحق في طرح أسئلتهم مناصفة 
خالل كل جلسة شفوية، فهل هي حقا 
الستمرار  التعليمات  أم  التوافقات، 
ــه فــي مــواجــهــة  ــوت أخــنــوش فــي ق

}البيجيديz؟ ساجد
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إطالق  أن   ،zلـ}األسبوع حزبي  مصدر  أكد 
من  إفريقيا  في  األحـــرار  لحزب  مكتب  أول 
أن  كــاد  محليا،  نقاشا  عــرف  العاج،  ساحل 
واحــدة  مرافعة  إلــى  االجتماع  معه  يتحول 
صديق  حولها  التي  التغذية،  ســوء  شملت 
أخنوش ووزير الفالحة اإليفواري، محمودو 
وطنية،  أولوية  إلى  كولوبالي،  سانغافويا 
 z2030 في  جوع  }صفر  شعار  وأن  خاصة 

حالة ممكنة، وشملت في التدخالت ا�غرب.
مبالغا  أرقاما  اإليفواري،  الوزير  وأعطى 
فيها، لتتقدم بلده على الهند في زراعة الكاكاو، 
ونفس األمر استعرضه معارضون من مغاربة 
إفريقيا في مسألة عدد التوظيفات التي نفتها 

في حينه، ا�ندوبية السامية للتخطيط.
ويدافع حزب األحرار على }مخطط الزراعة 
على  ا�ملكة  أطلقته  الــذي  أ)   3)  zاإلفريقية
هامش اجتماع }كوب z22 بمراكش، ويرى أن 
تمويل مثل هذه االجتماعات من طرف ا�كتب 
بعد  إعطاء  على  يساعد  للفوسفاط،  الشريف 
مداخلة  وتخللت  ا�ذكور،  للمخطط  واقعي 
على األقل، تأكيدا واسعا أن أخنوش رئيسا 
في  بنكا  وأن  خصوصا  القادمة،  للحكومة 
ساحل العاج، ساهم في تداول هذه ا�علومة 

في أوساط ا�ال واألعمال في هذا البلد.
ساحل  في  التنفيذي  ا�كتب  من  وانطالقا 
السنغال  مغاربة  تأطير  سيكون  ــعــاج،  ال
لم  السنغالي�  فإن  ا�صدر،  وحسب  ومالي، 
وقربهم  تدينهم  فيما  الخطوة،  هذه  يتفهموا 
أنه  أساس  على  والتنمية  العدالة  حزب  من 
حزب إسالمي، نقل ا�كتب إلى ساحل العاج، 
اإلفريقية  السياسة  من  وقربا  حداثة  األكثر 

للمغرب.

البحرية  أن   ،zلـ}األسبوع كشف مصدر موثوق 
غير  الصيد  �حاربة  برنامجا  وضعت  األمريكية 
الجنرال  قاله  بما  التزاما  ا�غرب،  في  القانوني 
بمدينة  األمريكي،  الجيش  قائد  كلوتيبي،  روجر 
إكسبريس  }فونيكس  افتتاح  في  الدارالبيضاء 
وعمل  للمملكة،  االقتصادية  بالعاصمة   z2019
ا�غرب هذه السنة على تنظيم التمارين الخاصة 
األبيض  البحر  فــي  وحــددهــا  التظاهرة،  بهذه 
ا�توسط، وهو ما أثار الجزائر، فردت من قاعدتها 
مرة  تكررت  الحية  بالنيران  بمناورات  بوهران، 
مناورة  أضخم  فــي  ا�ــغــرب  ــروع  ش بعد  ــرى  أخ
سماها  الجزائر،  مع  الحدود  على  تاريخه  في 

.zصاغرو{
خارطتها  تأم�  على  العمل  الرباط  وحاولت 
حيث  ا�صدر،  يقول  ا�ائية،  وحدودها  البحرية، 
واألمريكية  واألوروبــيــة  ا�غربية  القوات  دفعت 

باتجاه خدمة أهداف مشتركة.
وصرح الكاب� زهير، ا�مثل ا�غربي �كتب قائد 
العمليات �وقع }أفريكومz الرسمي، بأن مناورات 
هو  اإلقليمي،  التعاون  أن  على  تؤكد   zفونيكس{
بعضها  وألن  التهديدات،  �واجهة  وسيلة  أحسن 

اليوم  يخرج عن تدبير دولة معينة في اإلقليم.
 zــاء، }بــورتــيــكــس ــن ــي ــي ا� ــان الــتــمــريــن ف ــ وك
العمل  وسيكون  السنة،  لهذه  جديدة  تكنولوجيا 
ترتيب  في   ،zالقانوني غير  }الصيد  برنامج  على 
قريب على أجندة البحريت�، األمريكية وا�غربية، 

حسب ا�صدر.

أســـــــر مــــصــــدر غـــربـــي 
لـ}األسبوعz، أن ا�حامي العام 
القضية  في   ،zشاريستون{
التشيك  ــة  دول مــن  ا�رفوعة 
ضد اإلجــراءات الصارمة في 
المتالك  ــي  ــ األوروب االتــحــاد 
تحت  نارية،  ألسلحة  األفــراد 
 ،z17  /  482 ـ  }ســي  الــرقــم 
قبيل  الــحــاضــريــن  فـــاجـــأ 
بالقول:  الصحافي  بيانه 
التي  فرنسا  تفجيرات  إن 
بنقل  ا�ـــغـــرب  ــقــهــا  ــب اســت
معلومات عن الجناة، لم تكن 
ا�علومات  كانت  لو  لتحدث 
شــراء  حـــول  ــادال  ــب ت تشمل 
ــة من  ــردي هـــؤالء ألســلــحــة ف
مهمة  ا�سألة  وهــذه  عدمها، 
ــدا فــي تــبــادل مــا سماه  جـ
}إنذارات ا�خاطرz ب� الدول.
األوروبي،  االتحاد  وفرض 
في   1991 يونيو   18 منذ 
قراره التوجيهي (477/91)، 
مــوضــوع  ــي  ف أكــبــر  ضبطا 
الشخصية  األسلحة  ــداول  ت

التشيك  دولة  تصنعها  التي 
ــحــاد  ــالت مــنــذ تــبــعــيــتــهــا ل
الحرب  فترة  في  السوفياتي 

الباردة.
ــدر، فــإن  ــصــ ــ وحـــســـب ا�
األمن  يقود  الذي  الحموشي 

الوطني وا�خابرات الداخلية، 
أشخاص  عن  معلومات  سلم 
يــعــيــشــون فـــوق األراضــــي 
بفكرة  ومتشبع�  األوروبية 
التنظيمات  وباقي   zداعــش{

اإلرهابية ا�ثيلة.

مهددا بعقوبات

أن   ،zاألســبــوع{ لجريدة  مصدر  أكــد 
االتحاد األوروبي هدد ا�غرب بعقوبات 
استثمارية، حسب تعبيره، إن لم يطلق 
ا�قاوالت  لدعم  تنفيذية  وكالة  ا�غرب 
الصغيرة وا�توسطة في نسخة مطابقة 
ا�ملكة،  جهات  ب�  تجمع   zلـ}إيسام
ضمن  الصحراء  في  ا�قاولة  وتدعم 
ترتيبات اتفاق الصيد البحري، وباقي 

بنود الشراكة األوروبية ـ ا�غربية.
ــم ترفع  ل ــتــي  ال الــصــيــغــة  وجــــاءت 
هددت  ألنها   ،zقاسية{ بعد،  للمملكة 
ا�الحق  تضمنها  استثمارية  بعقوبات 

الجديدة وا�وقعة ب� الطرف�.
تقرير  في  األوروبي  االتحاد  ويرغب 
أخير له، في دعم اآللية ا�ذكورة لتطوير 
لنظام العمالة والتشغيل، خصوصا في 
ا�غرب  الصحراء، وانطالقا من جنوب 

باتجاه شماله.
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بعد عدم تمكنه من مكتب 
في السنغال بسبب تدينهم 
وقربهم من العدالة والتنمية

أكــــــــد مـــــصـــــدر مــطــلــع 
بــاريــزا  أن   ،zلــــ}األســـبـــوع
السابقة  الــنــائــبــة  خــيــاري، 
الفرنسي،  الــبــر�ــان  لرئيس 
بفعل  منافسيها  على  تفوقت 
لتقرب  الجزائرية  ــداث  األحـ
الرئيس إيمانويل ماكرون من 
بلدها  في  التحول  حيثيات 
أجندة  وفعال حددت  األصلي، 
في  لباريس  بالنسبة  العمل 
من  الحساسة  ا�رحلة  هــذه 
الــجــزائــري  الــجــيــش  إدارة 
للدولة بعد استقالة بوتفليقة.
ــزا خــيــاري،  ــاري ــعــت ب وداف
التي أصبحت منتجة أكثر في 
ا�توسطية،  فرنسا  سياسات 
وهي الكلمة ا�خففة في وسط 
لتحديد  مـــاكـــرون  الــرئــيــس 
الشأن  في  الفرنسي  التدخل 
الجزائري، عما تسميه }نظرة 
ا�نطقة،  في   zجديدة روحية 
الصوفي  اإلرث  من  انطالقا 

البربرية  لتعويض  اإلسالمي 
في  والــطــائــفــيــة  السياسية 
الــصــورة  منتقدة  ا�ــنــطــقــة، 
أزوالي،  أندري  التي يصنعها 
التجربة  نجاح  أن  ومــؤكــدة 
ــتــي اخــتــارت  الــجــزائــريــة ال
تونس،  الــشــرقــي،  جناحها 
ــغــربــي،  عـــوض جــنــاحــهــا ال
ــرب، ســتــصــنــع ا�ــغــرب  ــغـ ا�ـ
إلى  داعية  الجديد،  العربي 
تأجيل زيارة ماكرون للمغرب 
الصحراء  شهر  أبــريــل،  مــن 
الشهر  إلى  األمن،  في مجلس 

القادم ماي 2019.
ــب ا�ــــصــــدر، فـــإن  ــسـ وحـ
ــاري  اشــتــبــاك بـــاريـــزا خــي
حـــول  أزوالي،  وأنــــــــدري 
والبعد  ا�توسطية  العقيدة 
جعل  والديمقراطي،  الديني 
ماكرون يعيد النظر في بعض 
في  ــالده  ب سياسة  أولــويــات 

ا�غرب الكبير.

ول مرة في تاريخ 
االتحاد ا�فريقي

أن   ،zاألســبــوع{ لجريدة  مصدر  أكــد 
إلى  مقدمة  ورقــة  فــي  قامت  نيجيريا 
اجـتماعـه  فـي  واألمـن  السـلـم  مـجـلس 
الشهر  من  الرابع  في  ا�نعقد   837 الـ 
بشطب   ،(2019 ــل  ــريـ (أبـ ــاري  ــجـ الـ
من  حذفها  إلــى  ــت  ودع البوليساريو، 
الئحة الدول، ألنها دمرت آخر لغم لديها 
ضد األشخاص، تبعا التفاقية تحريمها 

.zدوليا }سيماب
اسم  تشطيب  ا�جتمعون،  ــظ  والحـ
على  االجتماع،  أوراق  في  البوليساريو 
ألغاما،  تمتلك  ال  الجهة  هذه  أن  أساس 
انتفض  فيما   ،zســيــمــاب{ خــارج  وهــي 
ال  ا�سألة  أن  للقول  ا�تدخل�  بعض 
تتعلق بأمر فني، ألن حذف البوليساريو 
جرى على فقرت� من التقرير، ولم تصحح 
األوراق  الجلسة،  رئيسة  نيجيريا، 
الخاصة بالجلسة، مما أوقع السكرتارية 

في معضلة كبيرة بقيت معلقة.

 Ö£°ûJ ÉjÒé«f
ƒjQÉ°ù«dƒÑdG ≈∏Y

كشف مصدر غربي لـ}األسبوعz، أن رئيس 
األركان الجزائري قايد صالح، صرح غاضبا 
على مناورات الجيش ا�غربي في صاغرو، 
بأن الرد يجب أن يكون هو عدم تجديد اتفاق 
التراب  عبر  إسبانيا  إلى  بــالده  غاز  مــرور 
ا�غربي، قائال: }إن كانوا يريدون التصعيد 

.zسنغلق هذه الحدود �ائة سنة أخرى
ولم يجب ا�غرب باريس على أمر رئيسي: 
هل مناورات صاغرو كانت مقررة قبل أحداث 
العاصمة  األمور سوء ب�  وزادت  الجزائر؟ 
األخير  لقرار  الجزائري،  والجيش  الرباط 
الرد على مناورة صاغرو بتوجيه صواريخ 

}قاريةz نحو ا�غرب في مرحلة ثانية.
حسب  العسكري،  التدبير  ــذا  ه وجـــاء 
التي  ا�ملكة  نظرة  تعزيز  إلعــادة  ا�صدر، 
تؤكد أن الخالف اإلقليمي، جزائريـ  مغربي، 
وقد يهدد ا�نطقة بإشعال حرب، فيما يراها 
لعرقلة  الــجــار  مــن  محاولة  الــجــزائــريــون 
في  التحول  تفاصيل  على  الجيش  سيطرة 
نشرها  جرى  معلومات  وتسربت  بالدهم، 
بعناوين مختلفة، منها أن قايد صالح يجد 
هدفه القادم في }سوناطراكz، وفك بن قدور 
ا�دير العام للشركة، كل عالقاته مع السعيد 

بوتفليقة.
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استحقاق  امتحان  الجتياز  الرباط  تستعد 
شهر  متم  من  ابتداء  وذلك  الثقافة،  عاصمة 
عيد  فبعد  غشت،  شهر  أواخر  وإلى  رمضان 
الفطر وطقوسه لتوديع شهر الصيام ونسكه 
العا�ي  الفني  ا�هرجان  ينطلق  لياليه،  وقيام 
الثقافة،  عاصمة  فــي  يقام  الــذي  السنوي 
ال  حتى  أيــام  مــرة،  وألول  تنطلق  وبمتمه 
وليلها  ثقافة  نهارها  أيــام  أسبوعا،  نقول 
جمعيات  إشـــراك  هــو  فيها،  والــجــديــد  ــن،  ف
شبابها  مواهب  ــراز  إلب الرباطية،  األحــيــاء 
حوماته  ــدران  ــ ج ــ�  ب والــضــائــع  ا�ــهــمــش 
بطاقات  سيحتك  وأنــه  خصوصا  الشعبية، 
�واهبنا،  إضــافــيــة  شحنة  ستكون  ــدة  رائـ
الفكري  الذكاء  عباقرة  الكتشاف   zو}سكانيرا
العقلي  والنضج  ا�عرفي  والنبوغ  واإلبداعي 
بيده  يأخذ  الباحث  عمن  التائه  عند شبابنا 
ليوجهه وجهة العباقرة، وفي نظرنا، ستكون 
هذه األيام مناسبة الستدراك شبابنا ما فاته 
في  الرباط  أحياء  شباب  إشراك  فكرة  بفضل 
تظاهرات راقية، وفي نفس الوقت، وهذا جد 

مهم، ستكون بتحفيزات مالية للمتفوق�.
فريدا  فنيا  لباسا  العاصمة  ستلبس  وإذ 
التاريخية،  مواقعها  واجهات  أهم  سيكسو 
تقنية  عبر  فنية  لــوحــات  بإشهار  ستنفرد 
الشباب  بإشراك  ودائما   ،zوصــورة }صــوت 
بأنشطة  غشت  أواخر  عيده  سيستقبل  الذي 

من اختراعه وتأطير من فني� عا�ي�.
االمتحان،  يختتم  غشت،  شهر  متم  وعند 
هل  الــربــاط،  سكان  للسكان،  الحكم  ليكون 
توفق شبابنا أم ال؟ لذلك، نسأل هللا تعالى أن 
يوفقهم ويحقق مبتغاهم، ويكثر من مثل هذه 
الدراسية،  العطلة  ستصادف  التي  ا�بادرات 
حتى تصقل مواهب جيلنا الصاعد على أيدي 

الجيل الذي سبقه.  
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مردودية المنتخبين وتضحيات الرباطيين

يوليها  التي  الفائقة  الرعاية  تتبعتم   ❐
ــران  ــئ ــف مــنــتــخــبــونــا لــــ}ســـراق الـــزيـــت وال
والطوباتz، وقد تكلف ا�كتب الصحي البلدي 
مدعوما بمئات ا�الي�، بمحاربتها مع ضمان 
 zتصب{ التي  أموالنا  من  الحرب  هذه  تمويل 
 zالعدو{ هذا  �جابهة  ضرائبنا  من  سنة  كل 
العاصمة  وفـــي  بــا�ــبــيــدات،  يــتــقــوى  ــذي  الـ
الساحات  أهم  في  تتمركز  الحمام  من  أسراب 
والشوارع الكبرى، تقتات من األزبال وتقضي 
الناس  بينما  الــخــالء،  فــي  الــبــاردة  لياليها 
يلتقطون صورا معها أمام البر�ان.. فهل يفكر 
ا�نتخبون في حل لهذه الطيور التي هي رمز 

وشعار لبعض األحزاب }يا حسرةz؟
   

❐ شركات التنمية ا�حلية التي ابتدعها منتخبونا 
 zترضع{ والتوظيفات،  وا�قرات  با�اليير  ودعموها 
وماذا  ا�حلية؟  التنمية  هي  أين  لكن  ضرائبنا..  من 
أنجز  ما  وكــل  للعاصمة،  الشركات  هــذه  أضافت 
جديد  هم  لينضاف  ا�لكي،  ا�شروع  بفضل  وينجز، 
الشركات  هــذه  تمويل  هو  الرباطي�،  هموم  إلــى 
الستغاللها  احتياطي  سوى  هي  ما  التي  الجماعية 

عند مغادرة منتخبينا �ناصبهم االنتخابية؟

الــربــاط،  الــربــيــع فــي  ❐ ونــحــن فــي فصل 
لصيانة  ا�اليير  يــؤدون  الرباطيون  وبينما 
أجلها  من  التي  وأغراسها  حدائقها وزهورها 
ا�دينة  لتحويل  ميزانيات  مجالس   8 برمجت 
خصص  وقد  والخضرة  الزهور  عاصمة  إلى 
هذه  لتحقيق  ثقيال  مليارا  منها  واحد  مجلس 
أخــرى  بــنــودا   zو}رش الصيانة  فــي  الرغبة 
واألغراس،  واألشجار  البذور  لشراء  با�الي� 
 zالخضراء{ ا�دينة  كل  في  واحــدة  وردة  وال 
ربما  أجل  من  ا�اليير  مجالس   8 تنفق  التي 
صورة  في  يظهر  كما   zوالكرنينة }البقولة 

.zأرشيف  الرباط{

الرباطيون  االنتخابي، جرب  االنتداب  هذا  في   ❐
}تكسيرz تقليد انتخاب رئيس العاصمة من مواليدها 
أربع  وبعد   ،zا�غاربة لكل  }العاصمة  فكرة  واعتماد 
بعد  إال  جدواها  تتضح  لم  الفكرة،  هذه  من  سنوات 
رئيس  آخر  كان  وقد  االنتخابية،  ا�دة  كل  انصرام 
والسياسي  السابق  والوزير  البر�اني  هو  رباطي، 
عائلة  من  ينحدر  ــذي  ال أولعلو،  األســتــاذ  ا�حنك 
ا�ؤرخ�  فإن  مدينة سال،  في  جذور  لها  كانت  وإن 
اللت�  البربريت�  الكلمت�  من  أصلها  يشرحون 

يتكون منهما االسم العائلي: أو.. لعلو.

الرائد  من  الشهادة  هذه  في  معكم  نبحر 
ا�رحوم  قيد حياته،  ا�ملكة  أكاديمية  عضو 
كتابه  أعماق  في  هللا،  بنعبد  العزيز  عبد 
شالة  عاصمة  بــ�  الفتح  ــاط  }ربـ الــقــيــم: 
وعاصمة القصبة من ألف عامz، وقد اقتطفنا 
منه هذه الباقة التاريخية التي تطرقت إلى 
اختيار  سوء  على  ا�ؤرخ�  بعض   zزعــم{
ا�نصور  السلطان  من  الرباط  مدينة  موقع 
وقد   ...)) قــال:  حيث  هللا،  رحمه  ا�وحدي 
تازة  هما  اثنت�،  مدينت�  ا�وحدون  بنى 
اهتم  الــذي  ا�ــنــصــور،  يــد  على  ــاط،  ــرب وال
وا�نصور  والــحــصــون،  بــالــقــالع  خــاصــة 
الرباط،  ا�وحدي أساء اختيار موقع مدينة 
أنه  يزعمون  الذين  ا�ؤرخ�  بعض  حسب 
ندم على ذلك، إال أن هذا الزعم لم يتأكد، وقد 
بناء  أن  مالحظا  ذلك،  على   zمارسي{ عقب 
وباب  الرواح  باب  من  فيه  بما  الفتح  رباط 
نادر  قيما  إنتاجا  يعتبر  الرائعة،  القصبة 
ا�ثال، ال مجال للشك في جدواه، وقد سبق 
في  للجهاد  رباط  أول  أقام  أن  تاشف�  البن 
مدينة  أسوار  تجاوز طول  وقد  ا�وقع،  هذا 
أبراجها  ا�نصور بخمس كيلومترات وعدد 
بقصر  يسمى  كان  ما  أعالم  واندرست   ،74
ب�  نشبت  التي  الحروب  في  ا�ومن  عبد 
ا�وحدين وبني مرين)) انتهى.. هكذا بحث 
األكاديمي الرباطي بنعبد هللا رحمه هللا، في 
}الزعمz ا�نسوب لبعض ا�ؤرخ�، دون ذكر 
بذكاء  وتمكن  وزمانهم،  أسمائهم وصفاتهم 

خارق من إبطال ذلك الزعم من التاريخ.
هللا،  بنعبد  العزيز  عبد  رائدنا  هللا  رحم 
وأكرم مثواه على ما قدمه من خدمات جليلة 
للعلم و�دينته الرباط، عاصمة الوطن الذي 

كان رحمه هللا يبجله ويتفانى في خدمته. 

من  وكأنها  صــورة 
هي  بينما  األرشــيــف، 
حــديــثــة مـــن شـــارع 
 zالعربية }الــجــزيــرة 
بمقاطعة حسان، وهي 
عن  لالستفسار  كافية 
الضخمة  ا�يزانيات 
ــي تــنــفــقــهــا 8  ــ ــت ــ ال
ا�ناطق  على  مجالس 
ــزهــور  الــخــضــراء وال
واألشجار،  واألغــراس 
نفقاتها  إلى  وتطرقنا 
ــي ركـــــن }أســــــرار  ــ ف
هي  وهــا   ،zالعاصمة
 zو}الكرنينة البقولة 
  zو}نـــــــدوب الـــزمـــان
 zواإلهمال على }جذور
ــراس واألشــجــار  ــ األغ
مشهورة  مدينة  فــي 
بفضل   ،zبـ}الخضراء
وتربتها  األمطار  مياه 
لكانت  وإال  ا�ــعــطــاء، 

قاحلة جرداء.

}الساعة  عن  ويعلن  ــام  أي
أصبحت  التي   zالرمضانية
رمضان،  شهر  كل   zإجبارية{
لطقوس  وتيسيرا  احتراما 
بتأخير  وذلـــك  الــصــائــمــ�، 
دقيقة  بست�  الساعة  عقارب 
عن التوقيت الحالي، مما يتيح 
}في  إضافية  ساعة  استغالل 
الفراشz، وخصوصا بالنسبة 
والعامل�،  ا�ـــدارس  ألطفال 
نومهم  ساعات  تتغير  الذين 
السحور،  وجــبــة  تــنــاول  مــع 
رمضان  شهر  يعد  لم  وهكذا 
ولكن  الصيام،  بفرض  يكتفي 
هذا  في  يمتازون  (وا�غاربة 
بخلق  اإلسالمي)،  العالم  عن 
التي  الرمضانية،  الــســاعــة 
العا�ية،  الساعات  كل  تزعزع 
لتتربع  شتوية،  أو  صيفية 
في  الساعات  أّم  عــرش  على 

ا�ملكة.
ا�ملكة،  استطاعت  فكيف 
سبق  إحــداث  في  نجحت  بل 
العالم  فيه  اعــتــرف  عــا�ــي، 

الرمضانية،  الساعة  بمولود 
الرباط  عاصمتها  تنجح  ولم 
في ضبط عقارب هذه الساعة 
التي  الخيالية  األثمنة  على 
لجلد   zــوط }ســ إلـــى  تتحول 
على  ــزاءا  ــ ــ ج الــصــائــمــ�، 
بشعائرهم  وقيامهم  صيامهم 
الــديــنــيــة، وأيــضــا عــلــى ما 
من  اإلفــطــار  ــي  ف يشتهونه 
هذا  خيرات  من  وطاب  لذ  ما 
السماسرة  يقوم  إذ  الوطن، 
والغشاشون  وا�ــضــاربــون 
ــالء بــمــضــاعــفــة كل  ــ ــوك ــ وال
ــل ويــتــفــنــون في  األثــمــنــة، ب
مغشوشة،  مــواد   zتسريب{
كبعض  ــرة  ــي خــط وأخــــــرى 
وبعض  ا�ــجــمــدة  األســـمـــاك 
واألجــبــان  اللحوم  مشتقات 
التمور  عن  ناهيكم  والفواكه، 
التي يتضاعف ثمنها ويجهل 
أن  دون  صالحيتها،  تــاريــخ 
والقطاني  الــبــيــض  ننسى 
ــل }الــزمــيــطــةz، أمــا  ــوابـ وتـ
 ،zالحلويات و}عسلها ولوزها

األقسام  عند  معروفة  فهي 
ا�ختصة بـ}فبركةz الكليكوز 
وبيعها  مكانهما  والكاكاو 
أمام مراقبي }األظرفةz الذين 
من  ا�ستفيدون  لوحدهم  هم 
والبركات،  الخيرات  شهر 
وهــذا  ــربــاطــيــون،  ال بينما 
معروف، تمتلئ بهم العيادات 
وا�ستشفيات،  وا�صحات 
ــتــي  ــب األمـــــــراض ال ــســب ب

توقظها ا�واد ا�غشوشة.
نعم، ستطل علينا الساعة 
ــكــن بـــدون  ــة، ل ــي ــرمــضــان ال
للقرب،  رمضانية  أســـواق 
تخفيضها  نطلب  ال  وبأثمنة 
أن  ولكن  بالصائم�،  رحمة 
قانونية لسلع مراقبة،  تكون 
الجماعة  وواجب  عمل  وهذا 
وأقــســامــهــا والــــــــوزارات 
شهر  فليكن  ومــديــريــاتــهــا، 
 ،zرمضان ا�قبل بدون }أظرفة
ــار: }مــن  ولــيــكــن تــحــت شــع

.zغشنا فمكانه أمام العدالة

الساعة الرمضانية أّم الساعات العالمية
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ــة بـــاهـــظـــة يــجــبــر  ــف ــل ــك ت
ــا،  ــه ــاطــيــون عــلــى أدائ ــرب ال
تعويضات  نفقات  لتغطية 
}ا�ـــنـــاضـــلـــ�z ا�ــنــتــخــبــ� 
وأجور وتحفيزات موظفيهم، 
}أبو  هو  واحــد  مجلس  وفي 
لتغطية  يكلفنا   ،zا�ــجــالــس
الشهرية،  ا�ستحقات  أداء 
}نضال  على  مليونا،   260
ــ�z الــفــائــزيــن  ــلـ ــاضـ ــنـ ا�ـ
با�ناصب في ا�كتب واللجان، 
مــصــاريــف  احــتــســاب  دون 
الـــســـيـــارات والــتــلــفــونــات، 
يغترفون  موظفوهم  بينما 
39 مليارا، هي  من ضرائبنا 
األخرى صافية وغير متضمنة 
والهواتف  العربات  لنفقات 
الذين  إشارة  رهن  ا�وضوعة 
 ،z�ا�ناضل{ أوامــر  ينفذون 
ــة،  ــ اإلداري البنايات  وحــتــى 
ولـــراحـــة هـــؤالء ا�ــوظــفــ�، 
يكتري }أبو ا�جالسz مكاتب 
إضافية - وهللا أعلم - خارج 

قــصــر الــجــمــاعــة ومــركــبــات 
العمالة  ومجلس  ا�قاطعات 
ومجلس الجهة، ويؤدي هذه 
تذهب  مليونا،   380 السنة 
إلى جيوب ا�الك ا�حظوظ�، 
ــهــالك اإلنــــارة  ــى اســت وحــت
ا�نتخب�  مكاتب  في  ــاء  وا�
وموظفيهم، ينتزع من عيشنا 

حوالي ا�ليار سنويا.
تخلصوا  األزبـــال  فحتى 
منها و}أهدوهاz إلى شركات 
 27 حوالي  إليها  وأضــافــوا 
مليارا، ما لبثوا أن خفضوها 
هذه السنة، بعد الضجة التي 
إلى  ا�لف،  هذا  حول  أثيرت 
22 مليارا، فهل كنا سنتحمل 
ــذه }الــخــســارةz لــو تكلف  ه
وموظفوهم   zا�ــنــاضــلــون{
كان  كما  القطاع  هذا  بتدبير 

في السابق؟ 
ولألمانة،  ا�رفقة،  الصورة 
العاصمة،  خـــارج  مــن  فهي 
األصــل  طبق  نسخة  لكنها 

مختلف  في  متعددة  لبنايات 
فيها   zبــرع{ التي  ا�قاطعات 
ــتــخــبــون ومــوظــفــوهــم  ا�ــن
ــبـــون فـــي الــتــشــويــه  ــراقـ ا�ـ
الــعــمــرانــي والــبــشــاعــة في 
ــوارث في  ــ ــك ــ الــتــصــمــيــم وال
الــطــرقــات والــفــوضــى في 
ــات و}االنـــتـــحـــار  ــي ــجــوط ال
الطوبيسات  في   zاإلنساني
 ،zوالتنقل بواسطة }الخطافة
ــك  ــل ــى ا� ــلـ والــــتــــرامــــي عـ
الــعــمــومــي... إلـــخ. هــذه هي 
وهذا  الحقيقية،  مردوديتكم 
ورسومنا  ضرائبنا  ثمن  هو 
ــونz بــهــا  ــرعـ ــبـ ــتـ ــي }تـ ــتـ الـ
إضافة  وتعويضات،  كأجور 

.zلـ}التدويرات
أن  لذا، أصبح من واجبنا 
ــة هــؤالء  مــردودي عــن  نبحث 
}ا�ناضل�z وموظفيهم مقابل 
فالرباطيون  ا�ــاليــيــر،  هــذه 
بــالــحــســاب على  يــطــالــبــون 

التبذير في الكماليات.

أسرار العاصمة
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واختلفت  األفــكــار  تــضــاربــت 
ــوات،  ــ األصـ ــدت  ــصــاع وت اآلراء 
ا�غاربة  األطــفــال  وضعية  حــول 
فــي مــالجــئ مليلية  ا�ــتــواجــديــن 
عن  والبعيدين  ا�حتلت�،  وسبتة 
إلى  الهجرة  حلم  بسبب  أسرهم 

أوروبا وخاصة إسبانيا.
ا�تواجدة  ا�ــالجــئ  وامــتــألت 
ا�غاربة  باألطفال  ا�ذكورة  با�دن 
إلــى  بــالــهــجــرة  يحلمون  ــن  ــذي ال
عائالتهم،  عن  والتخلي  أوروبـــا 
وبعضهم كانت أسرهم هي السبب 
في إرسالهم إلى مراكز اللجوء من 
أجل الحصول على وثائق اإلقامة 
حسب  إسبانيا،  إلى  وتهجيرهم 
إذ  با�دينت�،  مسؤولة  مصادر 
 zاستدراج{ عملية  نجحت  بعدما 
األطفال من طرف أسرهم إلى هذه 

مدة  مرور  بعد  نقلهم  وتم  ا�راكز، 
ا�ــدن  بعض  إلــى  قصيرة  زمنية 
من  العديد  تحمست  اإلسبانية، 
وتلقي  أطفالها  تبعث  ألن  األســر 

بهم في ا�دينت� ا�حتلت�.
تنهجه  الذي  الصمت  ظل  وفي 
العديد من الجمعيات ا�غربية التي 
األطفال وحماية  الدفاع عن  تدعي 
كل  أن  بعد  فيما  اتضح  حقوقهم، 
ذلك مجرد شعارات خاوية ترفعها 
األطفال،  قضية  وراء  من  لالغتناء 
ا�راقب�  من  العديد  رأي  حسب 

بمدينتي سبتة ومليلية.
وسبق لحكومة مليلية ا�حتلة، 
وتقارير  مراسالت  بعدة  قامت  أن 
امتألت  بعدما  مدريد  حكومة  إلى 
مغاربة،  بأطفال  ا�دينت�  مالجئ 
من أجل إعادتهم إلى ا�غرب دون 

تمكينهم من الحصول على الوثائق 
لدمجهم  إسبانيا  إلى  وترحيلهم 
في ا�دارس وا�عاهد ا�هنية، كما 
أن حكومة مدريد بدورها، راسلت 
إيجاد  أجل  من  ا�غربية  نظيرتها 
حل للموضوع وإعادة األطفال إلى 
 ،zبلدهم، وحسب مصادر }األسبوع

رد  أي  اآلن  لحد  يــوجــد  ال  فــإنــه 
رسمي من طرف ا�غرب، مما جعل 
عنهم  ا�تخلى  األطــفــال  وضعية 
وصل  والــذيــن  وسبتة،  بمليلية 
طفل  آالف  ثمانية  حوالي  عددهم 
ا�دينت�،  مالجئ  على  مــوزعــ� 

تزداد سوءا وتأزما.
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 شجيع محمد
بعيدا عن ا�كتب ا�كيف �دير ا�كتب 
الحافظي،  والكهرباء،  للماء  الوطني 
من  ــرت  ــري م مــديــنــة  ســاكــنــة  تشتكي 
محطة  من  ا�نبعثة  الكريهة  الروائح 
خنيفرة،   – بمريرت  السائل  تطهير 
 ،zبـ}التصفية محليا  عليه  يطلق  ما  أو 
ــروائـــح تزكم  ــذه الـ حــيــث أضــحــت هـ
أجــواء  جميع  فــي  وانتشرت  األنـــوف 
جعل  مما  ا�جاورة،  وا�ناطق  ا�دينة 
في  وغير صالح  للجودة  يفتقد  الهواء 
ظل انعدام ا�عايير الخاصة التي يجب 
هذه  مثل  بــنــاء  بخصوص  اتــخــاذهــا 
حشرات  انتشار  إلى  إضافة  ا�حطات، 
مضرة وما لألمر من خطورة على صحة 
ا�واطن�، خصوصا الشيوخ واألطفال 
دون  التنفسية،  باألمراض  وا�صاب� 
إيجاد أي حلول ناجعة منذ ما يزيد عن 

عقد ونيف من الزمن.
من  بكل  لقاءات  عقد  تم  أن  وسبق 
مدن الراشيدية والسعيدية، تم خاللها 
ا�دينة،  ساكنة  من  العديد  استضافة 
الجماعي�  ا�ستشارين  بعض  وكــذا 

في  �ريرت  الترابية  للجماعة  التابع� 
واألحياء  ا�دينة  سكان  تمثيلية  إطار 
القريبة من محطة تطهير السائل، حيث 
والحلول  الشروحات  بعض  إعطاء  تم 
تحمي  أنظمة  كإنجاز   ،zالترقيعية{
األشخاص  لكن  الــروائــح،  انبعاث  من 
الجماعي�  ا�ستشارين  وكذا  ا�عني� 
ــام  إ�ـ أي  ــهــم  ل ــيــس  ل الــحــاضــريــن، 
الشروحات  يفهموا  ولــم  با�وضوع، 

ا�قدمة في هذا الصدد، مما جعل اللقاء 
بدون جدوى، وبقيت األمور على حالها، 
أخطار  ــام  أم أنفسهم  السكان  ليجد 
ا�نطقة  على  سلبي  ــر  أث ذات  بيئية 
لها  والتي ستكون  ا�حطة،  إنشاء  منذ 
الساكنة  صحة  على  وخيمة  عــواقــب 
متاخمة  ا�حطة  هذه  أن  كما  مستقبال، 
للعديد من األحياء السكنية كحي عمي 
تجزئة سكنية،  وكذا  وبولوحوش  علي 

فال تبعد عنها سوى ببضعة أمتار.
محطة  إنشاء  تاريخ  إلى  وبالعودة 
وأثناء   ،2002 كان سنة  فإنه  التطهير، 
ا�شروع،  لهذا  األولــى  اللبنات  إعطاء 
في  ا�ــتــواجــدة  للوثائق  وبــالــرجــوع 
نجد  �ريرت،  الترابية  الجماعة  حوزة 
كيلومترات عن  تبعد بثالث  ا�حطة  أن 
بالسكان،  اآلهلة  ا�ناطق  وعن  ا�دينة 
بينما الواقع ب� عكس ذلك، مما يؤكد 
ا�نابر  من  للعديد  سبق  وقد  التالعب، 
وقناة  الورقية  والصحف  اإلعالمية 
الضرر  إلى  أشــارت  أن   ،zاألمازيغية{
الــذكــر،  سالفة  ا�حطة  تشكله  الـــذي 
أن  علما  البيولوجية،  األبحاث  وأكدته 
بعض  على  بالنفع  عــاد  ا�شروع  هــذا 
زمام  في  تتحكم  كانت  التي  اللوبيات 
األمور، سواء بالجماعة الترابية أو في 
يتوفرون  وأصبحوا  ا�صالح،  بعض 
والعقارات،  ــالك  األم من  العديد  على 
قوم  عند  قوم  }مصائب  �قولة  تأكيدا 
إلى  يعطي  العاطي  زال  وال   ،zفــوائــد
ا�كتب  مصالح  أن  علما  هــذا،  يومنا 
هو  للشرب،  الصالح  للماء  الوطني 

ا�تكفل بتسيير ا�حطة حاليا. 
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اعــتــبــرتــه معظم  ــي مــوقــف  ف
ــجــمــاعــة الــتــرابــيــة  ــة ال ســاكــن
لعمالة  الــتــابــعــة   zــاشــة ــعــي }ل
للحقل  إهـــانـــة  الـــعـــرائـــش، 
الجماعة  رئيس  أقدم  الرياضي، 
 ،2019 أبريل  فاتح  اإلثن�  يوم 
النسخة  انــطــالق  إعــطــاء  على 
ــدوري }االتــحــادz الذي  ــى ل األول
عيد  ذكـــرى  بمناسبة  ســيــقــام 
العرش، حيث تفاجأ الحاضرون 
بهذا الحفل الرياضي الكبير رغم 
التحتية  للبنية  الكلي  الغياب 
الدوري،  التي سيقام عليها هذا 
إذ  الصورة،  في  ظاهر  هو  كما 
التي  األرضية  تغطي  األتربة  أن 
هذا  الجماعة  رئيس  فيها  دشن 
}اإلنجازz، حسب رأي العديد من 
ا�واطن� الذين وصفوا الوضع 
مالعب  غياب  بسبب  با�خجل، 
حاجية  يغطي  للقرب  ملعب  أو 

�قومات  تفتقر  الــتــي  ا�نطقة 
البنية التحتية بصفة عامة.

ا�ذكورة  الجماعة  أن  ورغــم 

صارت معروفة بتنظيمها لبعض 
الدولي  كا�هرجان  التظاهرات 
اختصارا  ا�ــعــروف  للفروسية 

بـ}ماطاz، والذي يحضره العديد 
ومن  ا�ــدن  كل  من  ا�غاربة  من 
فإن  األوروبـــيـــة،  ــدول  الـ بعض 
تنال ولو  بأن  لها  لم يشفع  ذلك 
جزءا بسيطا من التنمية، وعلى 
رأسها البنية التحتية الرياضية 
حاجيات  يلبي  مما  وغــيــرهــا، 

الساكنة التي تعاني في صمت.
وجبت  الــســيــاق،  ذات  وفــي 
ا�جاالت  معظم  أن  إلى  اإلشــارة 
تــعــرف نــقــصــا حــــادا فـــي كل 
والتعليم،  كالصحة  مقوماتها، 
تأسيس  يخص  فيما  وأيــضــا 
ــات لــلــنــســاء ورجـــال  ــي ــاون ــع ت
الرياضي  ا�يدان  ليزيد  ا�نطقة، 
ا�نطقة  أن  ــم  رغـ ــة،  ــل ب الــطــ� 
تتوفر على طاقات شابة، تعيش 
قلة  بسبب  واإلقصاء  التهميش 
با�نطقة  الرياضية  ا�شاريع 

وغيرها.

■  شوهد ابن رئيس جماعة بالشمال، والذي 
األســبــوع  ســنــة،  عشر  الخمسة  بعد  يبلغ  لــم 
على  دون حصوله  السيارة  يقود  وهو  ا�اضي، 

رخصة السياقة.
رئيس  (أي  ــاه  أبـ أن  األمـــر،  فــي  والــغــريــب 
بكل  يجول  وهو  بجانبه  جالسا  كان  الجماعة) 
الطريق  في  خصوصا  أمسا،  بمنطقة  أريحية 
الرئيسية التي تعج با�واطن�، كما تتواجد بها 
دورية رجال الدرك ا�لكي، دون أي تدخل لوقف 

هذا العبث، كما وصفته ساكنة ا�نطقة.

ركز  اإلسبانية،  البر�انية  االنتخابات  في   ■
بيدرو  االشتراكي،  الشعبي  للحزب  العام  األم� 
سانشيز، على نقطت� من ب� 500 نقطة مدرجة 
والقضاء  منع  وهــي  االنتخابي،  برنامجه  في 
نهائيا على الهجرة السرية با�دينت� ا�حتلت�، 
سبتة ومليلية، كما أنه سيقدم جميع أنواع الدعم 
منح  على  الرقابة  تشديد  وكذلك  الغرض،  لهذا 
أب  من  با�دينت�  ا�زدادين  لألطفال  الجنسية 
أو أم إسبانية، ومنع األطفال ا�غاربة ا�هاجرين 
بطرق غير شرعية، من الدراسة داخل ا�ؤسسات 
أنواع  جميع  سيقدم  كما  العمومية،  التعليمية 
يعملون  الذين  ا�دني  والحرس  للجيش  الدعم 

على حراسة الحدود ب� ا�دينت�.

وا�ستخدم�  العمال  نقل  سيارات  صارت   ■
بمدينة طنجة، هذه األيام، تشكل تهديدا مباشرا 
ألرواح ا�واطن�، بعدما سجلت رقما قياسيا في 
كانت مميتة، وقد خلف  السير، بعضها  حوادث 
التي  الــحــوادث  عشرات  ب�  من  جديد  حــادث 
ا�اضي،  الخميس  يوم  صباح  أسبوعيا،  تقع 
با�نطقة الصناعية مغوغة، مقتل شخص وجرح 

13 آخرين.
لفرض  ا�عنية  السلطات  تدخل  انتظار  وفي 
نقل  في  تستعمل  التي  السيارات  على  الرقابة 
بسبب  للتزايد،  مرشح  العدد  فإن  ا�ستخدم�، 
الطرق،  في  يتسابقون  الذين  السائق�  تهور 

حسب مصادر محلية.
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 اشتوكة أيت باها

  عبد اهللا بهيج 
ــوم الــســبــت  ــ ــو الـــدجـــاج ي ــع ــائ ــى ب ــك اشــت
الــســوق األسبوعي    يــصــادف  ــذي  ال ا�ــاضــي، 
اشتوكة  بإقليم  بيبي  سيدي  بجماعة وقيادة 
ــع �ركز  ــاب ــاهــا، مــن تــصــرفــات دركــي ت أيـــت ب
ا�تكررة  اتصاالتهم  با�نطقة، في  ا�لكي  الدرك 
خاللها  مــن  عــبــروا  والــتــي  ا�عنية،  بالجهات 
عنها  قالوا  التي  التصرفات  من  استيائهم  عن 
ا�خصص  با�كان  حل  الذي  للدركي  المسؤولة، 
بإخالء  أمرهم  بالتقسيط، حيث  الدجاج  لبائعي 
النعوت،  بأبشع  إياهم  ناعتا  ا�كان،  من  جزء 
العهد  إلى  يحن  هاته،  بتصرفاته  أصبح  وقد 
خالل  القمعية  السياسة  }الــبــصــرويz وإلــى 
ا�نطقة، وهو  الرصاص، حسب ساكنة  سنوات 
ما خلق نوعا من التشنج ب� ا�واطن�، مطالب� 
الذي  الدركي،  هذا  لزجر  بالتدخل  ا�ركز،  قائد 

أصبح حديث الرأي العام بجماعة سيدي بيبي.
بأخالق  ا�واطن�  بعض  أشــاد  وبا�قابل، 
بسيدي  ا�لكي  لــلــدرك  الترابي  ا�ــركــز  رئيس 
بيبي، وتعامله ا�سؤول مع كافة سكان ا�نطقة، 
الذي  ا�سؤول  الرجل  ممثال  معهم،  وتجاوبه 
يجدون فيه ضالتهم، ويستجيب لجميع مطالبهم 
وجه  فــي  دائــمــا  مفتوح  وبــابــه  وشكاياتهم، 

ا�واطن� دون تحيز أو تمييز ب� األشخاص.

 عبد اهللا بهيج 
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بمكناس، يعد األول من نوعه على 
الصعيد اإلفريقي، ويتميز ببرنامج 
حول  بالخصوص  يتمحور  حافل 
تقاسم نتائج األبحاث والتجارب، 
ــروض ومــداخــالت  ــ ــالل ع مــن خـ
خالل  الــخــبــراء  مــن  ثلة  يقدمها 
جانب  إلى  وا�ؤتمرات  الندوات 
وتعاون  شراكة  اتفاقيات  توقيع 
االقتصادي�  الفاعل�  بمشاركة 
إجمالية  مساحة  على  وا�هني�، 
تقدر بـ 172 ألف متر مربع، منها 
مع  مغطاة،  مربع  متر  ألــف   80
لركن  توفره على فضاء مخصص 
السيارات يتسع آلالف السيارات.

مكناس  مدينة  تتحول  حيث  سنة،  ككل 
ــكــل ا�ــهــنــيــ� وا�ــهــتــمــ�  إلـــى قــبــلــة ل
وا�ؤسسات الوطنية والدولية والخبراء، 
أحسن  اإلسماعيلية  العاصمة  تــرتــدي 
بدأوا  الذين  الزوار،  آالف  الستقبال  حلة 
يوم  من  انطالقا  ا�دينة  على  التوافد  في 
ــدورة  ال تدش�  بعد  ا�نصرم،  الثالثاء 
للفالحة،  الدولي  للمعرض  عشر  الرابعة 
كرافعة  }الفالحة  شعار:  تحت  ا�نظمة 
لخلق مناصب الشغلz، وهو التراكم الذي 
يؤهل هذه ا�دينة أكثر من غيرها، لرسم 
العمل بها  معالم فالحة ا�ستقبل، وآفاق 

في ا�غرب. 
حققته  الـــذي  الكبير  الــنــجــاح  وبــعــد 
الدورات السابقة، يراهن على هذه الدورة 
دور  تعزيز  سبل  إليــجــاد  كبير،  بشكل 
بالقرى،  الشغل  فرص  خلق  في  الفالحة 
الشعار،  اختاروا هذا  قد  ا�نظمون  وكان 
القروي  العالم  ربط  على  ا�ساعدة  بهدف 
رفع  طريق  عن  الوطنية،  بالديناميكية 
االقتصادي  األداء  في  ا�تمثل  التحدي 
متوسطة  طبقة  }انبثاق  بهدف  والبيئي 
التنمية  تحقيق  عــلــى  ــادرة  ــ ق فــالحــيــة 

.zاالجتماعية واالقتصادية ا�ستدامة
 ..zإننا نتحدث عن مشروع كبير ومهني{
للمعرض  الــعــام  ا�ــنــدوب  تحدث  هكذا 
خالل  الشامي،  جــواد  للفالحة،  الدولي 
بالدار  انعقدت  التي  الصحفية  الندوة 
ا�نصرم،  يناير  شهر  خــالل  البيضاء، 
�وضوع   14 الــدورة  اختيار  أن  وأضاف 
يؤكد  الـــقـــروي،  الــعــالــم  ــي  ف التشغيل 
الفالحي  للقطاع  الكبرى  }الطموحات 
الوطني  الورش  في  ومساهمته  ا�غربي 
التنموي  النموذج  حول  للتفكير  الكبير، 

.zبكل أبعاده
على  الـــدولـــي،  ا�لتقى  مــديــر  ــدد  وشـ
ــصــادي  ــت االق ا�ــجــلــس  ــات  ــوصــي ت َأن 
تحديات  حــول  والبيئي  واالجــتــمــاعــي 
شكلت  تنميته،  وآفـــاق  الــقــروي  العالم 
ــذا ا�ــوضــوع،  أيــضــا دافــعــا الخــتــيــار ه
التي  التحوالت  }مختلف  أن  اعتبار  على 
جميع  تسائل  القروية  الساكنة  تعيشها 
الفاعل� ا�تدخل� في ا�جال الزراعي، بل 
وأكثر من ذلك، تستدعي تحس� األدوات 

.zالتقنية في االستغالل الزراعي
الفالحة  وزير  وقف  الحماس،  وبنفس 
القروية  والتنمية  الــبــحــري  والــصــيــد 
على  أخنوش،  عزيز  والغابات،  وا�ياه 
 ،14 الـــدورة  الحتضان  الترتيبات  آخــر 
فرصة  تمثل  الــدورة،  هذه  أن  أكد  حيث 
االبتكارات  أحدث  على  لالطالع  سانحة 
التشغيل  إشكالية  ومناقشة  القطاع،  في 

في العالم القروي. 
}ننتظر  قائال:  أوضــح  ا�ــصــدر،  نفس 
الفالح�  من  خصوصا  كبيرا،  جمهورا 
التقنيات  ويالحظون  ســيــزورون  الذين 
الجديدة وطرق تحس� ا�ردوديةz، مشيرا 
إلى أن أكثر من 150 عارضا من 60 دولة 
أكدوا حضورهم، عالوة على مشاركة 22 
بلدانهم  وفــود  رأس  على  أجنبيا  وزيــرا 

للمشاركة في هذه الدورة.
تؤكدها  ــدورة،  الـ هــذه  على  الرهانات 
تعيشها  الــتــي  االستنفار  حــالــة  أيــضــا 
با�دينة، حيث  الحيوية  ا�صالح  مختلف 
متابعة  على  يصر  كان  الفالحة  وزير  أن 
مكناس  عمالة  عامل  رفقة  الترتيبات 
أن   علما  الفالحة،  لوزارة  العالم  والكاتب 

ا�عرض يتوزع على 10 أقطاب كبرى.
للفالحة  الــدولــي  ــعــرض  ا� أن  يــذكــر 

وزير الفالحة والمندوب العام للمعرض يبرزان أهمية المعرض الدولي للفالحة 
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للمعامالت،  كرقم  درهم  مليار   55
ا�ستوى  على  الرئيسي  والــفــاعــل 
وحوالي  األسمدة،  سوق  في  العا�ي 
بعض  هــذه  الخبرة.  مــن  سنة   100
األرقام وا�عطيات التي يعلنها ا�كتب 
وهو  باعتزاز،  للفوسفاط  الشريف 
ا�لتقى  في  مشاركته  من خالل  يرمي 
تأكيد  بمكناس،  للفالحة  عشر  الرابع 
فاعل  ــى  إل التحول  نحو  توجهاته 
 zأساسي في دعم }الفالحة ا�ستدامة
 ،zاألخضر }ا�غرب  مخطط  ومواكبة 
معرفة  على  تــقــوم  خطة  خــالل  مــن 
التربة والزراعات وتحديد الحاجيات 
من األسمدة وتسهيل ولوج الفالح� 
التسميد  وتقنيات  ــادات  ــ إرش ــى  إل

وإنجاز خريطة الخصوبة.
للفوسفاط  الشريف  ا�كتب  يعد  ال 
ــل إن  ــحــســب، بـ ــا ف ــي مــرجــعــا وطــن
 100 عمرها  يفوق  التي  التزاماته 
االعتبار  بع�  يــأخــذ  تجعله  سنة 
الدولية،  االستراتيجية  ا�عطيات 
العالم  سكان  عــدد  سيتجاوز  حيث 
عــام  أفـــق  ــي  ف نسمة  ــيــارات  مــل  10

في  ا�ساهمة  ــإن  ف ــك،  ــذل ول  ،2050
توفير االحتياجات الغذائية ا�تزايدة 
التحديات  إحدى  هي  العالم،  لسكان 
وفي  العالم،  تواجه  التي  الرئيسية 
 OCP مجموعة  تعمل  اإلطـــار،  هــذا 
تحس�  فــي  ا�ساهمة  على  يوميا 

الفالح�  ومساعدة  التربة  خصوبة 
تعد  إذ  ــاتــهــم،  مــردودي زيـــادة  على 
ــ� إنــتــاجــيــة الــزراعــات  ا�ـــوازنـــة ب
واألهداف االجتماعية والبيئية شرطا 
على  العا�ي  الطلب  لتلبية  أساسيا 

نحو مستدام.
يذكر أن ا�ؤسسة التي يوجد على 
رأسها الخبير مصطفى التراب، ا�دير 
للفوسفاط،  الشريف  للمجمع  العام 
القارة  تطور  مواكبة  على  حريصة 
اإلفريقية، في تناغم تام مع التوجهات 
ا�لكية إزاء القارة، وعلى هذا األساس، 
تهدف استراتيجية ا�كتب في إفريقيا 
اإلمكانات  بزيادة  االلتزام  تعزيز  إلى 
تقع  التي  السمراء،  للقارة  الفالحية 
ا�غربية  االســتــراتــيــجــيــة  قــلــب  ــي  ف
استراتيجية  وهي  للتعاون،  الجديدة 
الفالحية  اإلمكانات  إطالق  تركز على 
مستدامة،  بصورة  القارة  في  الهائلة 
ــي تلبية  ف ا�ــجــمــوعــة  تــســاهــم  كــمــا 
وضمان  العا�ية،  الفالحة  احتياجات 
البيئة ودعم ا�جتمعات  الحفاظ على 

ا�جاورة.
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الرتاب

 مكناس. األسبوع
السنوات  طيلة  الــعــادة  جــرت  كما 
األمير  العهد  ــي  ول تــرأس  ــرة،  األخــي
موالي الحسن، يوم الثالثاء بصهريج 
الـدورة  افـتـتاح  بـمكناس،  السـواني 
للفالحة  ــي  ــدول ال للمعرض   14 الـــ 
تحت  ا�نظم   ،(2019 (سيام  با�غرب 
الجاللة  لصاحب  السامية  الرعاية 
ا�لك محمد السادس، من 16 إلى 21 

أبريل الجاري.
العناية  يؤكد  العهد،  ولي  حضور 
الدولي،  الحدث  بهذا  الدائمة  ا�لكية 
الذي يعرف هذه السنة مشاركة نحو 
تحت  بــلــدا،   60 مــن  عـــارض   1500
للتشغيل،  رافــعــة  }الــفــالحــة  شــعــار: 

.zومستقبل العالم القروي
وتميز افتتاح هذه الدورة، باألنشطة 
الذي  الحسن،  مــوالي  لألمير  ا�كثفة 
وجد في استقباله عند مدخل ا�عرض، 
ا�كتب  مدير  ليمان  بيرنار  مــن  كــل 
للفالحة،  الــســويــســري  الــفــيــدرالــي 
شرف  ضيف  هي  سويسرا  باعتبار 
دوســوهــوي  إلــى  باإلضافة  الـــدورة، 
كوسي غاستون، وزير الفالحة وتربية 

بالبين�،  البحري  والصيد  ا�اشية 
الفالحة  وزير  بورودزانوف،  وروم� 
وهنري  ببلغاريا،  والغابات  والتغذية 
دجومبو، وزير الدولة ووزير الفالحة 
البحري  والــصــيــد  ا�ــاشــيــة  وتــربــيــة 
برازفيل، وكوبينان كواسي  بالكونغو 
الحيوانية  ا�ــوارد  وزير  أدجوماني، 
وبييندي  ديــفــوار،  بكوت  والسمكية 
الفالحة  ــر  وزيـ مــوســافــو،  ماغانغا 
ا�كلف  والتغذية  ا�ــواشــي  وتربية 
}غرين  الغابون  بذرة  برنامج  بتنفيذ 

.zدو غابون
العهد،  ولي  على  للسالم  تقدم  كما 
تربية  وزير  ميليمونو،  باتريك  روجي 
وموغانا  كوناكري،  بغينيا  ا�اشية 
فلومو وزير الفالحة بليبيريا، ومحمد 
ــر  ــر ا�ــنــتــدب لـــدى وزي ــوزي بــوشــا ال
الدولة، وزير الفالحة وتربية ا�واشي 
بالنيجر، وعلي بيتي، الوزير ا�فوض 
بالنيجر،   zن  3{ ــادرة  ــب � الــســامــي 
ــاج  ــت ولــيــدي بــاســيــنــدا وزيــــرة اإلن
بتشاد،  الفالحية  والتجهيزات  والري 
البر�اني  النائب  ستوبغ�،  وميكايل 

وكاتب الدولة األ�اني.
الالفت  الحضور  إلــى  وباإلضافة 

اإلفريقية،  الدول  من  مجموعة  �مثلي 
اإلفريقية  الرغبة  يؤكد  ــذي  ال ــر  األم
في  ا�غربي  النموذج  استلهام  فــي 
الحسن،  مــوالي  األمير  قام  الفالحة، 
للمنشأ  ا�ميزة  الــعــالمــات  بتسليم 
والجودة على أربعة فالح� منتج�، 
ــذا ســلــم ولـــي الــعــهــد }الــبــيــان  ــك وه
الجغرافي جهة الشرقz للسيد عباس 
مصطفى، رئيس ا�جموعة ذات النفع 
(التمور)،  فجيج  لواحات  االقتصادي 
 zالحوز األطلس  الجغرافي  و}البيان 
الجمعية  رئــيــس  عــيــاد،  ــت  آي �حمد 
الخاصة  الحوز  الفالحية  اإلقليمية 
الجغرافي  و}البيان  الجوز،  بتثم� 
أوطالب  الرحمان  لعبد   zإفــران لتفاح 
من التعاونية الفالحية ضاية عوا، ثم 
}البيان الجغرافيz �صطفى اليجيجي 
ــرz وهــو  ــس }االتـــحـــاد األخـــضـ ــي رئ

االقتصادي  النفع  ذو  تجمع 
الت�  منتوج  لتثم�  واإليكولوجي 

بأوالد فرج.
مختلف  العهد  ولي  زار  ذلك،  وبعد 
لشروحات  واستمع  ا�عرض،  أروقــة 
بأقطاب  ا�عروضة  ا�نتوجات  حول 
 ،zو}الفالحة با�غرب ،zجهات ا�ملكة{
و}ا�ــســتــشــهــريــنz، و}ا�ــنــتــوجــات 
و}تربية   ،zالعلف و}منتجي   ،zا�حلية
ا�اشيةz، و}القطب الدوليz، و}ا�عدات 
 ،zالفالحية و}ا�نتوجات   ،zالفالحية

.zو}الطبيعة والحياة
للفالحة  الــدولــي  ا�عرض  ويشكل 
عنه  محيد  ال  سنويا  موعدا  با�غرب، 
حققها  الــتــي  بــا�ــنــجــزات  للتعريف 
لفائدة  الفالحي،  ا�جال  في  ا�غرب 
القروي،  ا�جال  في  الشباب  شراكة 
للمعرض   14 الـــ  الـــدورة  تقام  حيث 

على   ،2019 با�غرب  للفالحة  الدولي 
تشمل  مربع  متر  ألــف   185 مساحة 
95 ألف متر مربع مغطاة، ويضم 10 
الجهات،  (قطب  موضوعاتية  أقطاب 
القطب  وا�ستشهرون،  ا�ؤسسات 
الدولي، قطب الطبيعة والحياة، قطب 
قطب  الفالحية،  واألدوات  ــوازم  ــل ال
وا�ــعــدات  اآللــيــات  قطب  ا�نتجات، 
ا�نتجات  ا�واشي،  تربية  الفالحية، 

ا�حلية وا�ؤتمرات).
السنة،  هذه  شرف  ضيف  أن  يذكر 
سويسرا، يعد أحد أكثر االقتصاديات 
ــم، حــيــث يتم  ــال ــع تــنــافــســيــة فـــي ال
استغالل ما يقرب من نصف األراضي 
ــي الــفــالحــة، والــتــي  الــســويــســريــة ف
األغذية  نصف  من  أكثر  توفر  بدورها 
وتــولــي  ســويــســرا،  ــي  ف ا�ستهلكة 
في  رائــدة  أيضا  تعد  التي  سويسرا، 
أهمية  الغذائية،  الصناعات  مجال 
وتخصص  والتطوير،  للبحث  كبيرة 
فرنك سويسري  مليار   18.5 من  أكثر 
مليار   180 من  يقرب  (ما  سنويا  لها 
درهم)، أي ما يعادل 3 %  من الناتج 

ا�حلي اإلجمالي.
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  تحرص مؤسسة القرض الفالحي، على 
للفالحة  الدولي  ا�عرض  دورات  كل  بصم 
دور  خــالل  من  ســواء  الخاصة،  ببصمتها 
يقوم  الــذي  ــدور  ال خــالل  من  أو  ا�ؤسسة، 
طــارق  الفالحي،  للقرض  الــعــام  ا�ــديــر  بــه 
جمعية  رئــيــس  بــاعــتــبــاره  السجلماسي، 
.(SIAM) ا�عرض الدولي للفالحة با�غرب

ا�اضي،  الثالثاء  يــوم  الفــتــا،  كــان  وقــد 
قطب  بــزيــارة  الحسن،  مــوالي  األمير  قيام 
ا�حتضن   zا�ـــؤتـــمـــرات{
الفالحي  القرض  �نتدى 
بــا�ــغــرب، لــفــائــدة ريــادة 
ــال لـــدى الــشــبــاب  ــمـ األعـ

بالعالم القروي.
ــرض  ــقـ ــد الـ ــ ــع ــ وي
الــفــالحــي، مــن ب� 
مؤسسات  }أفضل 
 zالتنمية تمويل 

باعتراف  اإلفريقية،  الــقــارة  صعيد  على 
مؤسسات دولية من بينها جمعية ا�ؤسسات 

.(AIAFD) اإلفريقية لتمويل التنمية
الفالحي  القرض  مجموعة  طــورت  وقــد 
األول  ا�الي  الشريك  باعتبارها  للمغرب، 
انطالقه،  منذ   zاألخــضــر }ا�ــغــرب  �خطط 
الفالحية  با�سالك  وشاملة  دقيقة  معرفة 
وخصوصياتها، وكذا حاجياتها واإلكراهات 
التي تواجهها، كما تمكنت أيضا من ضبط 
القيم  سلسلة  مــراحــل  مختلف  خاصيات 
حدة  على  فالحية  سلسلة  بكل  الخاصة 
مرحلة  التقويم،  مرحلة  اإلنــتــاج،  (مرحلة 
كل  تصاحب  اليوم  جعلها  مما  التسويق)، 
واقتراح  ومالئمة،  هادفة  بطريقة  الحلقات 
نوعها،  من  وفريدة  مبتكرة  جديدة،  عروض 
اإلنتاج  حلقات  جميع  ب�  تربط  أنها  حيث 
الفالحي وتثم� ا�نتوج، وذلك عبر منهجية 

متكاملة ومتوازنة.
التي  العروض،  هذه  وتستهدف 
التسيير  قــــروض  بـــ�  تــجــمــع 
واالستثمار، وب� التمويل ا�سبق 
الدولة،  طرف  من  ا�قدمة  للمنح 
وا�صنع�،  وا�نتج�  ا�مون� 
التسويق  أيــضــا  تستهدف  كما 

با�غرب أو خارجه على السواء.
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السجلماسي





لم يكن أحد يتوقع أن يتعرض 
}حركة  رئيس  اخشيشن،  أحمد 
لـ}بهدلة   ،z�الديمقراطي لكل 
االجتماع  في  سياسيةz حقيقية، 
األخــيــر لــقــيــادة حــزب األصــالــة 
وا�عاصرة، وهو الذي كان يمني 
للساحة  قــويــة  بــعــودة  النفس 
دون  تعيينه،  منذ  السياسية 
وطني،  مجلس  أو  �ؤتمر  حاجة 
العام  األمــ�  نائب  منصب  في 
للحزب من طرف بنشماس، وكان 
التعاقدات  لتنسيق  عليه  يعول 
التوافق بشأنها(..)،  التي جرى 
محاصرا  نفسه  وجــد  أنــه  غير 
الذين  ا�نتقدين،  من  بمجموعة 
لـ}أكبر  عــنــوان  بــأنــه  وصــفــوه 
صفقة سياسية خاسرة تعرضت 
آخر  ا�غربيةz، وكالم  الدولة  لها 
وقد   ،(..)zاألســبــوع{ تنشره  لن 
متيقنون  الحاضرين،  جل  بــات 
مدى  على  ترويجه،  تم  ما  بــأن 
السنوات األخيرة من قرب أحمد 
ــرار(..)،  ــقـ الـ �ــراكــز  اخشيشن 

مصدر  بتعبير  وهــم،  مجرد  هو 
.(..)zاألسبوع{

يــنــتــهــي  أن  يـــمـــكـــن  ــف  ــيـ كـ
ا�ــطــاف بــرئــيــس }حــركــة لكل 
الديمقراطي�z، التي كانت تضم 
فؤاد   zالدولة }ابن  صفوفها  في 
الوضع  هــذا  فــي  الهمة؟  عالي 
سنة  ب�  تغير  الذي  ما  ا�حرج، 
2008، تاريخ اإلعالن عن تأسيس 

الحركة، وب� سنة 2019؟
اخشيشن،  أحمد  أن  الــواقــع، 
رئيسا  يصبح  أن  استطاع  الذي 
لــجــهــة مـــراكـــش أســـفـــي، عقب 
االنتخابات الجماعية والجهوية 
لسنة 2015، لم يكن مرغوبا في 
األصالة  حزب  قيادة  إلى  عودته 
يعلم  ال  صفقة  عقب  وا�عاصرة، 
بنشماس  حكيم  إال  خباياها 
والعمدة السابقة �دينة مراكش، 
ومن  ا�نصوري،  الزهراء  فاطمة 
الفلك، خاصة وأن  يدور في هذا 
اخشيشن الذي ع� نائبا لألم� 
اجتماع  هــامــش  عــلــى  الـــعـــام، 

السياسي  ا�كتب  بــ�  مشترك 
السبت  يوم  الفيدرالي  وا�كتب 
وراءه  يجر  كان   ،2019 يناير   5
ا�جلس  أنــجــزه  أســـود،  تقريرا 
الفترة  حول  للحسابات  األعلى 
وزارة  رأس  على  قضاها  التي 
والتعليم  الــوطــنــيــة  الــتــربــيــة 
ــرة الــتــي  ــت ــف ــي، وهـــي ال ــال ــع ال
الفاشل  ا�شروع  بإطالق  تميزت 
للتعليم،  االستعجالي  للمخطط 
الذي كلف ميزانية ضخمة، تقدر 
لها  يكن  لم  درهــم،  مليار   43 بـ 
النتائج،  مستوى  على  أثــر  أي 
باستثناء صرف أموال الصفقات 
بشكل  ا�خطط  هذا  واكبت  التي 
إمكانية  يرجح  مما  استعجالي، 
مــحــاكــمــة اخــشــيــشــن عــن هــذه 
ا�لف  إحالة  حالة  في  ا�رحلة، 
على القضاء(..)، وها نحن اليوم 
فيما يخص  الصفر  لنقطة  نعود 
البرامج ا�خصصة للتدريس في 
ا�درسة العمومية، دون أن نسمع 
اخشيشن،  لسان  على  كلمة  ولو 

ــر مـــن غــيــره  ــث وهـــو مــعــنــي أك
}إشكالية  موضوع  في  بالحديث 

 .zلغة التدريس
إلى حدود اليوم، مازال السؤال 
ــاء أحمد  ــن ج مــطــروحــا، مــن أي
برئاسته  عرف  الذي  اخشيشن، 
 ،z�الديمقراطي لكل  لـــ}حــركــة 
الكرامة  الئحة  حصدت  عندما 
التي قادها الهمة في االنتخابات 
التشريعية لسنة 2007، األخضر 
الرحامنة،  منطقة  في  واليابس 
بثالثة  لالنتخابات  باكتساحها 
الهمة  فيه  كان  وقت  في  مقاعد، 
يردد بأن مشروعه هو }الدفاع عن 
التغرير  يتم  قبل   ،zا�لك مشروع 
من  مكون  حــزب  تشكيل  في  به 
خليط خمسة أحزاب، هي الحزب 
الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي وحــزب 
والتنمية  البيئة  وحــزب  العهد 
وحزب  الحريات  رابطة  وحــزب 
كلها  والتنمية،  ا�واطنة  مبادرة 
لتشكيل  االندماج  قررت  أحــزاب 
حزب }األصالة وا�عاصرةz، قبل 
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الواقع، أن أحمد اخشيشن، 
الذي استطاع أن يصبح 
رئيسا لجهة مراكش 
أسفي، عقب االنتخابات 

الجماعية والجهوية لسنة 
2015، لم يكن مرغوبا 

في عودته إلى قيادة حزب 
األصالة والمعاصرة، 
عقب صفقة ال يعلم 

خباياها إال حكيم بنشماس 
والعمدة السابقة لمدينة 

مراكش، فاطمة الزهراء 
المنصوري، ومن يدور في 

هذا الفلك
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أن }يسطوz بعض أعضاء 
 z�حركة لكل الديمقراطي{
على الحزب دون أن يكون لهم 
تجربة  أو  سياسي  امــتــداد  أي 
سياسية ميدانية، وأكثر من ذلك، 
محاصرا  نفسه  الهمة  وجد  فقد 
داخل مكتب سياسي، ال يقبل كل 
اقتراحاته، وتعقدت األمور بشكل 
كبير مع ظهور عدة مشاكل، ولم 
يكن واجب التحفظ، ليترك للهمة 
فرصة للرد على خصومه، الذين 
في  ــب  ــرات ا� يتسلقون  ــوا  ــان ك
الحزب، األمر الذي أدى في نهاية 
ا�سار  عن  انحرافه  إلى  ا�طاف 

الذي رسم له(..).
الـــذي اضطر  الــهــمــة،  يــقــول 
ــذي  ــحــزب ال ــن ال لــالســتــقــالــة م
ــســه، في  ــأســي ــى ت ــل ــرف ع ــ أشـ
بعثها  التي  التاريخية  استقالته 
بيد  السابق  الــعــام  ــ�  األم إلــى 
أحيطكم  أن  ((يؤسفني  هللا: 
على  تأسيسا  استقالتي،  بقرار 
�ا  متابعتي  من  استخلصته  ما 
يجري داخل ا�كتب الوطني، من 
وانقسامات  جانبية،  صراعات 
تعطيل  في  والرغبة  مبررة،  غير 
التوافق  تم  التي  اللجان  عمل 
وصالحياتها  تركيبتها  على 
يتعلق  ــا  م وكـــذا  ورئــاســتــهــا، 
بمهام الجيل الجديد من األمناء 
الجهوي�، وكلها تشكل مضام� 
حاز  ــذي  ال التنظيمي  التصور 
الوطني،  ا�كتب  موافقة  على 
السياسي  ــدخــول  ال بمناسبة 
أن  إلى  إضافة  الحالية،  للسنة 
على  الــذي  السياسي،  ا�شروع 
تعرض  الحزب،  بناء  تم  أساسه 
تستطع  لــم  كثيرة،  النــحــرافــات 
ــة الــخــلــوات ا�ــتــكــررة  ــالص خ
الجو  أن  إلــى  إضافة  تــجــاوزه، 
الوطني،  ا�كتب  داخــل  السائد 
ا�أزق،  وضع  إلى  تجربتنا  يجر 
ا�علقة  لآلمال  انهيارا  يشكل  ما 
دقيقة  لحظة سياسية  في  عليها 
(ا�صدر:  بالدنا..))  منها  تمر 
ا�رفوعة  الهمة  استقالة  نــص 
لحزب  السابق  العام  األم�  إلى 
بيد  الشيخ  وا�عاصرة،  األصالة 

هللا، بتاريخ 14 ماي 2011).
ساهم  الذي  ا�شروع  انحراف 
كان  والــذي  الهمة،  تأسيسه  في 
لجيل  }الــثــقــة  منح  على  يــقــوم 
بشكل  معا�ه  ستظهر   ،zجــديــد
ــام، حيث  ــ جــلــي، مــع مـــرور األي
ا�قرب�  كل  من  التخلص  سيتم 
ا�جال  فسح  مقابل  الهمة،  من 
الــوجــوه من  تــقــدم بعض  أمـــام 
 ،z�ــة لــكــل الــديــمــقــراطــيــ }حــرك

تدك  كانت  التي  الــوجــوه  وهــي 
ا�ــشــروع  معالم  طريقها،  فــي 
حــزب  أن  ــى  حــت الــســيــاســي، 
من  تحول  وا�عاصرة،  األصالة 
إلى  ا�لك،  مشروع  يتبنى  حزب 
ا�ؤمن�.  إمـــارة  يــحــارب  حــزب 
سباقة  كانت  األسبوع  (ا�صدر: 
االنحراف،  هذا  إلى  التنبيه  إلى 

عدد 8 ماي 2014).
من سنة 2008 إلى حدود اليوم، 

كان األكثر حظا في حزب األصالة 
وا�عاصرة، هو أحمد اخشيشن، 
كتاب  كأحد  الذي وظف رصيده، 
ليصبح   ،zالخمسينية }تقرير 
سياسية  حــركــة  ألكــبــر  رئــيــســا 
التي  الحركة  وهــي  ا�غرب،  في 
عنوان  تحت  ميالدها  عن  أعلن 
 ،z�ــة لــكــل الــديــمــقــراطــيــ }حــرك

ببالغ صحفي وقعه كل من عزيز 
اخشيشن،  ــد  وأحــم أخــنــوش، 
ــد  ــشــمــاس، ورشــي ــن ــم ب ــي وحــك
العلمي، ومحمد الشيخ  الطالبي 
الباكوري،  ومصطفى  هللا،  بيد 
ــر صــــالح الـــوديـــع،  ــاعـ ــشـ والـ

والحبيب بلكوش..
وهو  بنشماس  نسي  وربــمــا 
التنظيمية  األزمة  تغطية  يحاول 
اخشيشن  بــتــعــيــ�  ــيــة  ــحــال ال
 ،2019 يناير   5 يــوم  لــه،  نائبا 
مشترك  اجــتــمــاع  هــامــش  على 
وا�كتب  السياسي  ا�كتب  ب� 
ــر قــانــونــي  ــي ــغ الـــفـــيـــدرالـــي ال
(نسي)  دستوري(..)،  والغير 
لكل  }حــركــة  فــي  رفقائه  أســمــاء 
أنه  أعلن  لذلك   ،z�الديمقراطي
ذكرى  إلحياء  التحضير  بصدد 
تأسيس الحركة، قبل أن يتراجع 
إلى   zــوع }األســب نبهت  أن  بعد 
الحركة  فــي  ا�ــتــاجــرة  محاولة 
ومحاولة  جــديــد،  مــن  ا�ــذكــورة 
جديد  من  الهمة  اســم  استغالل 
يناير   10 عدد:  األسبوع  (انظر 
بقلم  ــاري،  إخــب تحليل   /2019

سعيد الريحاني).
وكان اخشيشن قد حجز مكانه 
اليوم،  ذلك  بنشماس  جانب  إلى 
جلست  التي  الطاولة  نفس  على 
عليها ميلودة حازب والشيخ بيد 
هللا، والعربي ا�حارشي، مرتديا 
غير  بالبساطة،  ا�وحي  جلبابه 
من  أكثر  يعرفون   z�البامي{ أن 
التي  الصفقة  ــرار  أســ غــيــرهــم 
للواجهة(..)،  عــودتــه  فــرضــت 
األنظار  عن  مختفيا  ظل  بعدما 
أول  ظهر  قــد  ــان  وكـ لــســنــوات، 

ا�لكي  ا�ستشار  جانب  إلى  مرة 
جعله  مــا  وهــو  بلفقيه،  مــزيــان 
سياسية،  ثــمــارا  دائــمــا  يقطف 
ــي منصب  ف ــراره  ــم أقــلــهــا اســت
والتعليم  الوطنية  التربية  وزير 
الــعــالــي، بــاســم حــزب األصــالــة 
الحزب  اختار  بينما  وا�عاصرة، 
ا�عارضة  في  التموقع  ا�ذكور 
يمنع  ــم  ل ذلـــك  لــكــن  بــعــد،  فيما 

مشروع  إطـــالق  مــن  اخشيشن 
للتعليم،  االستعجالي  ا�خطط 
مستفيدا من حظوة غير مفهومة 

داخل الحزب وخارجه.
الــيــوم،  اخشيشن  بـــات  وقـــد 
بتوضيح  فــقــط  لــيــس  مــطــالــبــا 
األمور إزاء تقرير ا�جلس األعلى 
للمخطط  وانتقاداته  للحسابات، 
إن  بــل  للتعليم،  االستعجالي 
البداية  في  زكى  الذي  اخشيشن 
محاولة االحتفاء بذكرى تأسيس 

من   z�الديمقراطي لكل  }حركة 
أجل استغالل رأسمالها الرمزي، 
ــب بــــــاإلدالء بــحــســابــات  ــطــال م
وتكلفتها،  ومصاريفها  الحركة، 
تم  هل  فيها..  العضوية  ومصير 
عبارة  كانت  وهــل  الحركة؟  حل 
بالغ  مجرد  أنها  أم  جمعية،  عن 
تجلب  كــانــت  ــن  أي مــن  صحفي؟ 
أين  لتحركاتها؟  التمويل  الحركة 
األنشطة،  عن  األدبي  التقرير  هو 
كلها  ا�ــالــي؟  التقرير  هو  ــن  وأي
أســئــلــة قــد تــفــيــد فــي الــنــقــاش 
}حـــركـــة لكل  الــحــقــيــقــي حـــول 
تتم  الــذي  وهــو   ،z�الديمقراطي
سياسي  بنقاش  عليه  التغطية 
عن  الحديث  قبيل  من  فضفاض، 
التحكم ومواجهة الحزب األغلبي.

ــكــل  ل ــة  ــ ــركـ ــ }حـ أن  يــــذكــــر 
الــديــمــقــراطــيــ�z تــأســســت في 
ــن مطلب  ع ــواب  ــج ك ــة،  ــداي ــب ال
�واجهة  وصفة  بتحضير  ملكي، 
ــزوف الـــســـيـــاســـي، لــذلــك  ــ ــع ــ ال
األولــى  التصريحات  كــل  كانت 
عن  تتحدت  الهمة،  �ؤسسها، 
وراء  ((االصطفاف  ضــــرورة 
الفقر  محاربة  في  ا�لك  مشروع 
أن  غير  والجهل..))،  واألمــيــة 
في  اختزاله  تم  ــذي  ال ا�ــشــروع 
حزب األصالة وا�عاصرة، تحول 
فاشل  مــشــروع  إلــى  بعد  فيما 
إن  بل   ،z�اإلسالمي لـ}محاربة 
إلياس العماري الذي ترك وراءه 
حزبا مفكك األضالع، صرح ذات 
يوم بأن حزبه لم يأت للدفاع عن 
تصريح  (ا�صدر:  ا�لك.  مشروع 
ا�ساء.  جريدة  العماري،  إلياس 

عدد 17 فبراير 2012).
ــاك مـــن ال يــعــرف  ــن طــبــعــا، ه
اليوم، رغم  اخشيشن إلى حدود 
الكبرى،  أنه رئيس جهة مراكش 
دائما  تأتي  الكبيرة  وا�عضالت 
كنت  فــإذا  التعليم،  وزارة  مــن 
اخشيشن  يعرفون  ال  الذين  من 
والسبب الذي جعله رمزا لـ}حركة 
لن  فأنت   ،z�الديمقراطي لكل 

رشيد  اسمه  رجال  حتما  تعرف 
عضوا  أصبح  ــذي  ال بلمختار، 
لرئيس  الثانية  الحكومة  فــي 
بن  اإللــه  عبد  السابق  الحكومة 
لم  حكومية  تجربة  بعد  كيران، 
تترك أي أثر في عهد حكومة عبد 
أن  يكفي  لكن  الفياللي،  اللطيف 
كانا  الرجل�،  هذين  أن  تعرف 
الخمسينية،  تقرير  كتاب  مــن 
مزيان  إنجازه  على  أشرف  الذي 
طاله  الذي  التقرير  هذا  بلفقيه، 
من  ــت  وق فــي  تحول  النسيان، 
 zجــــواز سفر{ ــى  إلـ ــات،  ــ ــ األوق
مفتوح لكل من ساهم من إنجازه، 
من أجل تحمل مسؤوليات كبرى 
داخل  إنجازه  بحكم  الدولة،  في 
ا�ستبعد  فمن   ،zالــقــرار }مطبخ 
قد أشر  أن يكون بن كيران  جدا 
في  عضوا  بلمختار  تعي�  على 
مسبقا  يــعــرف  ــو  وه حكومته، 
يكن  الــفــرنــكــفــونــي  ــرجــل  ال أن 
وهو  العربية،  للغة  الــعــداء  كل 
الحديث  عن  بامتناعه  معروف 

بها في مختلف ا�حافل.
حيث  ا�فارقة،  لهذه  وانظروا 
يكمن الخلل الحكومي دائما في 
الوزارة ا�كلفة بالتعليم، وإال ما 
معنى أن يوجد على رأس الوزارة 
العربية  اللغة  مــن  تتخذ  التي 
أســاســا الشــتــغــالــهــا، مــســؤول 
فرنكفوني ال يعرف }الضادz، إن 
الترجمة العملية لهذا التناقض، 
فقد  الشارع،  في  يحدث  ما  هي 
كاد بلمختار أن يتسبب في ثورة 
وقوفه  بسبب  با�غرب،  شعبية 
وراء تنفيذ برنامج }مسارz الذي 
أشعل شمال ا�غرب وجنوبه في 
اكتفى  بينما   ،2014 سنة  بداية 
االحتجاجات  ــأن  ب بالقول  هــو 
تتجه  وبينما  مفهومة(..)،  غير 
إلى  اليوم  التعليم  حول  ا�عركة 
الذي  اخشيشن  هو  ها  الشارع، 
التعليم  عــلــى  ا�ــاليــيــر  صـــرف 

يسكت عن الكالم ا�باح(..).

15العدد:  1023الخميس  18 أبريل 2019 تحليل إخباري

كان اخشيشن قد 
حجز مكانه إلى جانب 
بنشماس ذلك اليوم، 

على نفس الطاولة التي 
جلست عليها ميلودة 
حازب والشيخ بيد اهللا، 
والعربي المحارشي، 

مرتديا جلبابه الموحي 
بالبساطة، غير أن 

«الباميين» يعرفون 
أكثر من غيرهم أسرار 
الصفقة التي فرضت 

عودته للواجهة(..)

..zÚ«WGô≤ÁódG πµd ácôM{ âØ∏c ºc
 ?ÚæWGƒŸG Ωƒª©d ‹ÉŸG Égôjô≤J Ωó≤J ⁄ GPÉŸh 

عندما كان الهمة يضحك مع أعضاء «حركة لكل الديمقراطيني»، حيث يظهر َّـ الصورة بيد اهللا خلف اخشيشن والهمة إُّـ جانب الباكوري، 
وخلفهم يظهر وزير الشباب الحالي، الطالبي العلمي.
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 توطيدا �وعد ثقافي سنوي هام، يشكل ذاكرة ثقافية 
الشمال،  ومنطقة  تطوان  بها  تفردت  وتاريخية  ورمزية 
بشراكة  الثقافة،  قطاع  واالتصال/  الثقافة  وزارة  تنظم 
بتطوان  الشعر  ودار  بتطوان،  الشمال  أدباء  رابطة  مع 
إقليم  عمالة  مع  وبتعاون  للكتبي�،  الجهوية  والجمعية 
تطوان،  وجماعة  لتطوان  اإلقليمي  وا�جلس  تطوان، 
من  بتطوان،  الكتاب  لعيد  والعشرين  الحادية  ــدورة  ال
أبريل   23 إلــى   16
اختار  وقــد   ،2019
ــون لــهــذه  ــم ــظ ــن ا�
}الكتاب  الــــدورة: 
 zــقــراءة وأســئــلــة ال
شـــعـــارا، إيــمــانــا 
بـــــالـــــدور الــــذي 
في  القراءة  تلعبه 
تـــقـــدم الــشــعــوب 
وا�ـــجـــتـــمـــعـــات 
وازدهـــــــــــــــــــار 
ــارات  ــ ــضـ ــ ــحـ ــ الـ

اإلنسانية.
وستعرف هذه 
الــدورة، مــوازاة 
ــرض  ــعـ مــــــع مـ
تنظيم  الكتاب، 
ثقافي  برنامج 
بتعاون  متنوع 
ــطــة أدبـــاء  ــع راب م
والجمعية  بتطوان  الشعر  ودار  بتطوان  الشمال 
الجهوية للكتبي�، وبمشاركة نخبة من الكتاب واألدباء 
طيلة  الفدان  بحدائق  غرناطة  بقاعة  ا�غاربة  والشعراء 
للقراءة  ورشــات  تنظيم  سيشهد  كما  الكتاب،  عيد  أيام 
العمومية وأنشطة ثقافية وفنية مختلفة لفائدة األطفال 

واليافع�.
كما  الثقافي، سينظم،  البرنامج  فعاليات  إلى  وإضافة 
من  مجموعة  بمشاركة  للكتاب  معرض  الــعــادة،  جــرت 
باإلضافة  وا�حلي�،  والجهوي�  الوطني�  العارض� 
بتطوان،  ا�عتمدة  األجنبية  الثقافية  ا�راكز  بعض  إلى 
وذلك مساهمة منها في تمك� الجمهور ا�تعطش للقراءة 

والكتاب من االطالع على جديد اإلصدارات.

¿ƒë∏ŸG øØd á°SÉª∏é`°S ≈≤à∏e
الدورة  واالتصال،  الثقافة  وزارة  تنظم 
في  ا�لحون،  لفن  سجلماسة  �لتقى   25
أبريل  و21   19 بــ�  مــا  ا�متدة  الفترة 
الريصاني  مدينتي  مــن  بكل  ــجــاري،  ال
وأرفود، احتفاء بالدورة الفضية للملتقى.

الثقافة واالتصال،  وحسب بالغ وزارة 
فإن الدورة 25 للملتقى، ستشمل مجموعة 
من السهرات الفنية الكبرى بمشاركة عدد 
من األجواق ا�غربية، باإلضافة إلى ندوة 
وطنية حول موضوع: }الوظيفة التربوية 
لفن ا�لحونz، مع تنظيم مسابقات وطنية 

لفائدة الشباب واألطفال.
ويتميز برنامج هذه النسخة، بمشاركة 
تسعة فرق تمثل مختلف مدارس ا�لحون 
با�ملكة، باإلضافة إلى تكريم ألبرز الوجوه 

الفنية التي كان لها إسهام في فن 
التظاهرة،  هذه  أن  كما  ا�لحون، 
استراتيجية  إطــار  في  }تندرج 
واالتـــصـــال  الــثـــــقــافــة  وزارة 
الـرامية إلى حـمـايـة فن ا�لحون 
وا�حافظة عليه، وكذا التعريف 
ثقافيا  موروثا  باعتباره  بـه، 
ا�غربية  الهوية  في  متجذرا 
وأحد أعمدتهاz، حسب ما جاء 

في البالغ.
تجدر اإلشــارة إلى أن هذه 
مع  بتعاون  تنظم  ــدورة،  ــ ال
تافياللت،  درعــة  جهة  واليــة 
موالي  جماعة  مع  وبشراكة 

علي الشريف.

اإلنسانية  والــعــلــوم  اآلداب  كلية  تنظم 
بنمسيك جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، 
الدورة 25 للمهرجان الدولي لفن الفيديو للدار 
على  قرن  ربع  بمرور  تحتفي  التي  البيضاء، 
انطالقه، حيث أسس سنة 1993 بكلية العلوم 
اإلنسانية بنمسيك بشراكة مع مؤسسة الفيديو 
الفيديو  لفن  مخصص  حدث  وهو  بمرسيليا، 
تواصل  أشكاله،  بجميع  اإللكتروني  والشعر 
بنمسيك  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  به 
بمبادراتها  ا�وازية  الثقافية  دبلوماسيتها 
ا�تميزة تنزيال لسياسة وديبلوماسية ثقافية 

موازية.
يوم  مــن  للمهرجان،   25 ــدورة  ــ ال وتنظم 
في   2019 أبريل   27 السبت  إلى   22 اإلثن� 
محور: }الثورات الرقمية التي توظف الثقافة 
تقديم  الـــدورة  وستشهد   ،zاإلنــســانــيــة عبر 
الفنية  واألنشطة  ا�قترحات  من  كبير  عــدد 
مختلفة  فضاءات  على  وستوزع  والتواصلية 
والعلوم  اآلداب  كلية  بفضاء  البيضاء  بالدار 
رشيد،  مــوالي  ومسرح  بنمسيك،  اإلنسانية 

الجميلة  الفنون  ومدرسة  الفرنسي  وبا�عهد 
في وسط ا�دينة، وبالحي الحسني باستوديو 
الفنون الحية، وبفضاءات فنية أخرى خاصة 

وعامة.
- يرتكز ا�هرجان الدولي لفن الفيديو للدار 
وذلك  أساسية،  فقرات  ثالث  على  البيضاء، 

وفق معتاده التواصلي:
- الجانب الفني: يشمل العديد من اإلبداعات 
سواء في ما يتعلق بالتعبير الجسدي وتماثل 
السمعية  الرقمي والعروض  الفن  أو  الرقص، 
الحية  ــاشــرة  ــب وا� الــوثــائــقــيــة  الــبــصــريــة، 

والتفاعلية.
ا�هرجان  يعد  البيداغوجي:  الجانب   -
جمهوره ومحيطه التواصلي، بعروض جيدة 
محترف�،  فنان�  طــرف  من  تقديمها  سيتم 
وأيضا من طرف أساتذة جامعي�، وذلك وفق 
سبق فني يعرض ألول مرة خارج بيئة ابتكاره.

ورشــات  فــي  يتجلى  العلمي:  الجانب   -
تكوينية للشباب وماستر كالس حول محور: 

.zعبر اإلنسانية{

á«fÉ°ùfE’G ÈY áaÉ≤ãdG ∞XƒJ »àdG á«ªbôdG äGQƒãdG

ــدرت الــجــمــعــيــة الــبــيــضــاويــة  ــ أصـ
استثنائي  اجــتــمــاع  ــي  ف للكتبي�، 
الشريكة،  الجمعيات  مع  وتــشــاوري 
 12 الـــدورة  بتأجيل  فيه  تخبر  بالغا 
ا�ستعمل  للكتاب  الوطني  للمعرض 
إلـــى شــهــر يــونــيــو ا�ــقــبــل، بــعــد عيد 
الفطر، بساحة بوشنتوف الفداء بالدار 

البيضاء.
ويأتي هذا التأجيل، بداعي استكمال 
ا�ادي  واإلعــداد  التنظيمية  الترتيبات 
أن  ا�نتظر  من  جديدة،  لــدورة  الجيد  
معروضات  في  نوعيا  تطورا  تعرف 

الكتب، واألنشطة الثقافية والفنية.

áeƒ°SôŸG áWô°TCÓd ‹hódG ióàæŸG
من  عشر  الثالثة  الـــدورة  ــدى تنطلق  ــت ــن ا�
بمدينة  ا�رسومة  لألشرطة  الدولي 
ما  ا�متدة  الفترة  في  وذلك  تطوان، 

ب� 23 و27 من الشهر الحالي.
تنظيم  من  هي  هذه التظاهرة، 
بتعاون  واالتصال،  الثقافة  وزارة 
للفنون  ــي  ــوطــن ال ا�ــعــهــد  مـــع 
وجمعية  بــتــطــوان،  الجميلة 

.zشوف{
الثقافة  وزارة  وتــحــرص 
بهذه  الرقي  على  واالتصال 
التظاهرة ا�تفردة في العالم 
اإلفريقية،  والقارة  العربي 
بداية  مــع  انطلقت  الــتــي 
وجعلها  الثالثة،  األلفية 
جديدة  إفريقية  منصة 
لتقديم مختلف التجارب 
ــجــال األشــرطــة  فـــي م
ــر  ــب ا�ـــــرســـــومـــــة ع

الدورة  ستشهد  إذ  العالم، 
في  ــدارات  ــ اإلص آخــر  عــرض  الحالية، 

مجال الفن التاسع، بحضور دور نشر متخصصة، 

ــا،  وأوروب ا�غرب  من  ومبدع�  فنان�  تكريم  مع 
وتنظيم معارض وورشات لفائدة الطلبة، ولقاءات 
ا�ــرســومــة، مع  األشــرطــة  مــع مبدعي 
لفن  فــضــاءات  تخصيص 
فضال  الــكــاريــكــاتــيــر، 
الخاصة  العروض  عن 
مع  التحريك،  بسينما 
األلبومات،  آخــر  توقيع 
زيارات  إلى جانب تنظيم 
خاصة باألطفال والشباب، 
ولـــقـــاءات مـــع الــفــنــانــ�، 
شعبة  خريجي  مع  ولقاءات 
األشرطة ا�رسومة من ا�عهد 
الجميلة  لــلــفــنــون  الــوطــنــي 

بتطوان.
كــمــا ســتــعــرف إضــافــة إلــى 
ذلك، تنظيم ندوة كبرى تستعرض 
في  ا�ــرســومــة  األشـــرطـــة  }دور 
جانب  إلــى   ،zوالتربية التواصل 
األشرطة  الجديد:  }الجيل  معرض 
 ،zاليوم عالم  في  العربية  ا�رسومة 

يقام بشراكة مع ا�عهد الفرنسي.

أجل  من  االتصال  قطاع  عمل  خطة  إطار  في 
تعبئة  تمت  القطاع،  في  ا�ساواة  مبدإ  إرساء 
برنامج عمل  إعداد  أثناء  ا�واكبة  بهدف  خبرة 
وإجــراءات  ومحاور  ألهــداف  تنزيال  قطاعي، 
وذلك   ،z2 }إكــرام  للمساواة  الحكومية  الخطة 
عبر  النتائج  على  ا�بني  التخطيط  على  بناء 

مراحل.
تشخيص  إنجاز  األولــى،  ا�رحلة  وتتضمن 
قطاع  مستوى  على  الجنس�  ب�  للتفاوتات 
النوع،  على  مبني  تحليل  بواسطة  االتصال 
وعلميا،  دقيقا  التشخيص  هذا  يكون  وحتى 
الضوء  لتسليط  بؤرية  مجموعة  تنظيم  سيتم 
ا�قاولة  داخــل  اإلعالمية  ا�ــرأة  وضعية  على 
شركات  وكذا  واإللكترونية،  الورقية  الصحفية 
القطب العمومي، وذلك يوم الخميس 18 أبريل 
الساعة  على  بالرباط،   zإيبيس{ بفندق   ،2019

العاشرة صباحا.

العدد:  1023الخميس  18 أبريل 2019الثقافة 16



شوقي  وفريد  شبابه  مطلع  منذ 
يسعى لفرض نفسه في عالم السينما، 
الذي كان آنذاك حافال باألعمال، ولكن 
يعدون  كانوا  السيناريوهات،  كتاب 
شوقي  فبرع  األصابع،  رؤوس  على 
في كتابة النصوص والسيناريوهات 
تجسيد  فــي  نجاحه  مــع  ــوازاة  ــا� ب
أدوار ثانوية لعب فيها دور الفتوة، 
وكان أول عمل له مع ا�خرج يوسف 
 ،zالــرحــمــة }مـــالك  فيلم  فــي  وهــبــي 
وذلك في عام 1946، ثم توالت عليه 
البطولة  بدور  فقام  الفنية،  األعمال 
 zفي فيلمه الثاني }مالئكة في جهنم
 ،1947 سنة  اإلمــام  حسن  للمخرج 
ثم بدأ يغير طريقة انتقائه لألدوار، 
ويقدم  الشر  أدوار  عن  يبتعد  فأخذ 
في  وذلــك  للمشاهد،  أخــرى  صــورة 
بداية الخمسينات، حيث لعب الفنان 
فيلم  في  الشرير  دور  البنية،  القوي 
أنور وجدي،  للمخرج   zدليلي }قلبي 
وفيلم }اللعب بالنارz من إخراج عمر 
حس�  للمخرج   zو}القاتل جميعي، 
ا�دافع  البطل  دور  لعب  ثم  صدقي، 
عن الخير ومواجهة األشرار في فيلم 
}جعلوني مجرماz من إخراج عاطف 
تأليفه  من  وكــان   ،1952 عام  سالم 
شــارك  كما  نجيب،  رمسيس  رفقة 
نجيب محفوظ في كتابة السيناريو 
والحوار، وقام بالتمثيل في أكثر من 
سينمائيا،  فيلما  وعشرين  ثالثمائة 
عشر  ثمانية  من  أكثر  في  واشترك 
عشر  اثنتي  مــن  وأكــثــر  مسرحية 
أكثر  وحصد  تلفزيونيا،  مسلسال 
تتويجا  جائزة  وتسع�  اثن�  من 

ألعماله السينمائية الخالدة.
متزوجا  ــان  ك التقيته،  وعندما 
وكانا  ســلــطــان،  ــدى  ه الفنانة  مــن 
رائعا،  وعائليا  فنيا  ثنائيا  يشكالن 
فسألته: }ما هي األعمال الفنية التي 
 ،zا�لك؟ لقب  عليك  يطلقون  جعلتهم 
}أنا ملك بطبعي  فأجابني مبتسما: 
وزميالتي،  زمالئي  ب�  وبسمعتي 
إلى  يعود  ا�لك،  أي  كينغ،  ذو  ولقب 
نوعية جمهوري، حيث تمتلئ قاعات 
أبناء  مــن  كبيرة  بنسبة  السينما 
الذين  البرجوازية  الطبقة  وبنات 
ا�ليئة  أفالمي  مشاهدة  يعشقون 
فيها  ينتصر  التي  ا�عارك  بمشاهد 
انتصار  أجل  من  يكافح  فتوة  دائما 
الــحــق ونــصــرة ا�ــظــلــومــ�، وكــان 
في  يجلسون  األغنياء  من  جمهوري 
مكان داخل الصالة يسمى التيرسو، 
ــقــب ملك  ــوا عــلــي ل ــق ــل وهـــكـــذا أط
اللقب  بهذا  أفتخر  وأنــا  التيرسو، 
كثيراz، فسألته: }وهل تفتخر أيضا 
أنت  بينما  الشاشة،  وحــش  بلقب 
رجل طيب وخلوق؟z، فضحك وقال: 
}كل لقب يطلقه علي جمهوري، يبقى 
زي العسل على قلبي، ولقب الوحش، 
ال يحمل ا�عنى السيء للكلمة، ألنني 
والظا��  األشرار  وجوه  في  وحش 
}وكيف  وسألته:   ،zأفــالمــي كل  في 

فأجابني:   ،zاللقب؟ هذا  عليك  أطلق 
كممثل  الفنية  حياتي  ــدأت  ب }لقد 
حيث  الكومبارس،  صف  في  بسيط 
ــت فــي مطلع  ــف بــأنــنــي وق أفــتــخــر 
أنور  النجم�  أمــام  الفنية  حياتي 
قلبي  فيلم  في  مــراد  وليلى  وجــدي 
وجــدي،  أنــور  أخرجه  الــذي  دليلي، 
ولكنه  جـــدا،  صغيرا  دوري  وكـــان 
ومن  لــي،  ينتبهون  الكثيرين  جعل 
مالمحي  بــأن  ا�خرجون  الحــظ  تــم 
ــة،  تــحــمــل عــدة  ــل ا�ــصــريــة األصــي
عناصر للشاب الذي يصلح لتجسيد 
دور الفتوة سواء من جهة الخير أو 
الشر، وهكذا بدأوا يسندون لي دور 
مثل  أفــالم،  في  الشرير  أو  الفيل�، 
ورصيف  والفتوة،  حسن،  األسطى 
هذه  وفــي  الحديد.  وبــاب   ،5 نمرة 
على  كثيرا  االعتماد  كــان  ــالم،  األفـ
وبنيتي  الصارمة  وجهي  تقاطيع 
}ألم  فسألته:   ،zالقوية الجسمانية 
تكن تخاف من أن يؤثر دور الشاب 
 ،zإليك؟ الشرير على نظرة الجمهور 
أدوار  كانت  فقد  }بالعكس،  قــال: 
لك  قلت  كما  تهدف  الشرير  الشاب 
منذ قليل، النتصار الحق على الباطل 
ا�ظلوم�  ونصرة  العدالة  وتحقيق 
ذلك  هو  أنــا  فكنت  وا�ستضعف�، 
عضالته  يستخدم  ــذي  الـ ــشــاب  ال
الظالم،  ويــهــ�  ا�ــظــلــوم  ليساعد 
يستقوي  الــذي  الشخص  ويجعل 
على شخص أضعف منه في موقف ال 
يحسد عليهz، ثم سألته عن موضوع 
الفني  بمستقبله  يتعلق  جــدا  هــام 
ا�خرج�  أحــد  مــن  }علمت  قــائــال: 
الكبار بأنك كنت على وشك الوصول 
للعا�ية، ولكن الحظ لم يحالفك، فما 
تنهيدة  تنهد   ،zــر؟ األمـ حقيقة  هي 
سأصبح  كنت  }نعم.  وقــال:  عميقة 
لهدى  حبي  أن  غير  عا�يا،  نجما 
وقف حائال بيني وب� ذلك، والقصة 
بي  اتصل  عندما  بــدأت  سيدي،  يا 
كمال  االستعالمات،  مصلحة  مدير 
لي  وقال   ،1959 سنة  في  بكر،  أبو 
بأن هناك مخرجا ومنتجا إنجليزيا 
العا�ي  (الفيلم  فيلم  إنتاج  بصدد 
سألني  وعندما  الــعــرب)،  لــورنــس 
عن أصلح ممثل عربي أدى من قبل 
رشحني  مرموقة،  تاريخية  أدوارا 
ففرحت  الفيلم،  هــذا  لبطولة  كمال 
ا�نتج  هــذا  ودعـــوت  عظيما  فرحا 
في  ممتعة  لقضاء سهرة  اإلنجليزي 
أنه  غير  الهرم،  شــارع  مالهي  أحــد 
إلى  دخلت  وعندما  ا�ساء،  ذلك  في 
سموكينغ  بذلة  ألرتــدي  النوم  غرفة 
علي  دخــلــت  الــســهــرة،  بتلك  تليق 
زوجتي هدى، وسألتني إلى أين أنا 
مني  وطلبت  األناقة،  قمة  في  ذاهب 
جملة  األمــر  فرفضت  ترافقني،  أن 
السهرة  بأن  لها  مؤكدا  وتفصيال، 
عمل  جلسة  وأنها  رجالية،  ستكون 
حسابي،  على  عشاء  مــائــدة  حــول 
فاستشاطت غضبا واتهمتني بأنني 

امــرأة  مــع  لخيانتها  ذاهــبــا  كنت 
وبينها  بيني  نشب  وهكذا  أخــرى، 
جدال اشتد وارتفعت وتيرة غضبي، 
فأقسمت بأن ال أغادر البيت ومزقت 
فرط  من  السموكينغ  بذلتي  بيدي 
البيت  صالون  إلى  ودخلت  الغضب 
حاولت  ا�والي،  اليوم  وفي  ونمت، 
لكنه  اإلنجليزي،  با�نتج  االتصال 
نحو  متوجها  مصر  ــادر  غ قــد  كــان 
بأن  علمت  أسبوع�،  وبعد  بــالده، 
عمر  مع  عليه  التعاقد  تم  قد  الــدور 
أحالمي  ضاعت  وهــكــذا  الشريف، 
بسبب  عا�ي  نجم  إلى  التحول  في 
وانتقلت   ،zالشديدة علي غيرة هدى 
ــو الــجــانــب  ــر وهـ ــه �ــوضــوع آخـ ب
العاطفي من حياته، إذ اشتهر فريد 
سلطان،  هدى  لزوجته  الهائل  بحبه 
ولكنه كان ضعيفا أمام الشقراوات، 
أيام  أحلى  اليوم  }تعيش  فسألته: 
زواجك مع الفنانة هدى سلطان. أال 
تغار عليها من مشاهد بعض األفالم 
مع  العاشقة  دور  فيها  تمثل  التي 
فنان آخر؟z، فقال لي ضاحكا: }و�اذا 
يبقى  الذي  التمثيل  من  عليها  أغار 
تمثيال في تمثيل، فأنا فنان وأعرف 
يجب  الفنانة  أو  الفنان  بــأن  جيدا 
ثم   ،zإليه يسند  دور  أي  أداء  عليه 
سألته: }أنت اليوم أب لثالث بنات: 
السابقة زينب عبد  منى من زوجتك 
الفنانة  مــن  ومها  ونــاهــد  الــهــادي، 

هدى سلطان. هل تتمنى مولودا ذكر 
}الزواج  فأجابني:   ،zاسمك؟ يحمل 
ونصيب،  قسمة  هم  كذلك  واألوالد 
به  أرحـــب  ربــنــا  الــلــي يجيبو  ــل  وك
قبل  }كنت  سألته:   ،zكبيرا ترحيبا 
هددت  قد  سلطان،  هدى  من  زواجك 
عشقتها.  فــتــاة  بسبب  باالنتحار 
}نعم.  ــال:  قـ  ،zصــحــيــح؟ هــذا  فهل 
الجمال  فاتنة  محامية  أحببت  فقد 
وشقراء الشعر حبا جنونيا، رفضت 
فهددتها  البداية،  في  مني  ــزواج  ال
إذا هي أصرت على  بأنني سأنتحر 
ولكن  زواجــنــا،  فتم  مني،  موقفها 
بسبب  كبيرة  بسرعة  حدث  الطالق 
حديثي  وختمت   ،zطباعنا اختالف 
فيه:  له  قلت  حساس  بسؤال  معه 
لك  يشهد  والكل  الشاشة  ملك  }أنت 
بذلك، فمن هو أمير السينما العربية 
في نظركz، فقال لي بدون تردد: }قد 
وقد  يــاســ�،  محمود  مني  يغضب 
وحس�  الشريف  نور  مني  يغضب 
ــك وبكل  فــهــمــي، ولــكــنــي ســأقــول ل
العربية  الشاشة  أمير  بأن  صراحة، 
وبدون منازع، هو النجم محمود عبد 
ابني  مثل  با�ناسبة  وهــو  العزيز، 
الذي لم أنجبه من زوجاتيz. وانتهى 
أيام  وبعد  الحد،  ذلك  عند  الحوار 
في  عشاء  لحفل  مدعوا  كنت  قليلة، 
في  معنا  وكان  القاهرة،  فنادق  أحد 
الحفل لفيف من النجوم والنجمات، 

منهم صديقتي الدائمة الفنانة نادية 
فريد  تسلل  العشاء،  وبعد  لطفي، 
ليشرب  الفندق   zــار }ب نحو  شوقي 
الخمور حتى كاد يفقد وعيه، ثم عاد 
ويزمجر  يصرخ  وبدأ  العشاء  �ائدة 
والفنانات  الفنان�  كل  يشتم  وهو 
بمن فيهم الذين لم يكونوا حاضرين 
نادية  فأخذت  الليلة،  تلك  في  معنا 
لطفي تحاول أن تهدئ الوضع، غير 
أنه كان يترنح من فرط السكر، فأخذ 
الفنان�  جعل  مما  األوانـــي  يكسر 
يغادرون ا�كان وهم يهزون رؤوسهم 
من فرط األسف، وفي اليوم ا�والي، 
عن  ألسألها  لطفي  بنادية  اتصلت 
الذي  ا�زعج  ا�وقف  بعد  أحوالها 
شوقي،  فريد  تصرفات  فيه  تسببت 
يــا أخــي.  ــا رمـــزي..  }ي ــي:  ل فقالت 
األستاذ فريد شوقي دائما على هذه 
بالتوهات  إلــى  يأتي  فهو  الحالة، 
الــتــصــويــر وهـــو يــتــرنــح مــن شــدة 
إفراطه في شرب الويسكي. إنه يفطر 
والكأس  ويتعشى  ويتغذى  بالخمر 
 ،zباللـه إال  قوة  وال  وال حول  أمامه، 
فقد استمرت صداقتي مع  ذلك  ومع 
كما  قوية  وظلت  الكبير،  النجم  هذا 
كانت، فكنت أتصل به من وقت آلخر 
الذي  الوقت  في  أحواله  عن  ألســأل 
من  منتقال  الفني  مــســاره  يــواصــل 
نجاحا،  أكثر  فيلم  إلى  ناجح  فيلم 
بينه  الطالق  بخبر  سمعت  وعندما 
استغربت  ــطــان،  ســل ــدى  هـ ــ�  وبـ
إلى  الفراق  شبح  تسلل  كيف  كثيرا 
أفضل عش زوجي دخلته كصحفي، 
أحكامها  لها  كانت  الغيرة  ولكن 
القاسية حيث أخبرني الفنان الكبير 
فريد  كان  الذي  العزيز  عبد  محمود 
شوقي يعتبره بمثابة ابنه الروحي، 
تركيا  إلــى  سافر  قد  كــان  فريد  بــأن 
فني  مــشــروع  حــول  هناك  للتعاقد 
ملكات  إحدى  غرام  في  فوقع  كبير، 
علمت  وعندما  التركيات،  الجمال 
هدى بما حدث، أصرت على الطالق، 
لقبضة  تخضع  تالبيبه  بدأت  حتى 
الرعاية  فوجد  وا�رض،  الشيخوخة 
الــتــامــة لــدى آخــر زوجــاتــه، وهي 
سهير الترك، التي اشتهرت بأناقتها 
من  زواجه  ورغم  األنثوي،  وجمالها 
سهير، فقد حافظ على مودته لزوجته 
السابقة هدى سلطان، التي تزوجت 
حسن  ا�سرحي  ا�خرج  من  بدورها 
عبد السالم، وظل االثنان يلتقيان في 
ا�ناسبات فيتبادالن أطراف أحاديث 
طيبة بعد أن تحول الحب الذي ربط 
يوم وعلى مدى خمسة  ذات  بينهما 

عشر سنة، إلى صداقة متينة.
جاء   ،1998 سنة  منتصف  وفــي 
األجل ا�حتوم، ليرحل النجم الكبير 
بعد  البقاء،  دار  نحو  شوقي  فريد 
التهابات  من  سنت�  �ــدة  معاناته 
رئوية مؤ�ة، وهكذا انتهت أسطورة 
لسينما  الجميل  الزمن  أساطير  من 

األمس الخالدة.

بقلم: رمزي صوفيا

كانوا يطلقون عليه لقب «الملك»، ليس �نه كان ينحدر من عائلة تحمل الدماء الزرقاء، كما يصطلح على عائالت 
النبالء، بل �نه كان ملكا في عيون كل المنتجين والمخرجين، وحتى نجوم ونجمات الشاشة الذين عاصروه.. إنه 

«وحش الشاشة»، الراحل فريد شوقي، الذي ولد سنة 1920 في حي البغالة، وهو من أشهر أحياء السيدة زينب في 
القاهرة، وكان والده تركيا ووالدته مصرية.
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«وحش الشاشة»، اِّـمثل الراحل فريد شوقي
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 انتماء بوليف واعمارة لحزب العدالة 
والتنمية، وقيادة االستقالل لجناح الرفض 

عبر الكتابة الوطنية لالتحاد العام 
للشغالين في قطاع النقل واالتحاد 

المستقل عن كل انتماء نقابي أو جمعوي 
(اتحاد أرباب النقل)، خلق مناورة تسارع 

الخطوات من أجل تحرير باقي قطاع النقل 
الطرقي، فيما يراهن المهنيون على نقابة 

واحدة، إلبالغ صوت المقاولة الذاتية 
والصغيرة والمتوسطة في قطاع يعتمد 
على مأذونيات صادرة بأمر الملك محمد 

السادس 

تراهن  الــذي  بوليف،  جمده  بيان  في 
قطاع  لتحرير  عمله  على  نافذة  أطــراف 
كبيرة  استجابة  ا�راقبون  الحظ  النقل، 

�قترحات ا�هني�، انطالقا من:
التلقائي  الــســبــاعــي  الــتــجــديــد   (1
أشخاص  ــم  اس فــي  للرخص  بالنسبة 
بصفة  وا�ستغلة  معنوي�،  أو  ذاتي� 
مباشرة أو غير مباشرة، والتي تستوفي 

جميع الشروط.
لبلورة  مشتركة  لجنة  إحـــداث   (2
ا�رتبطة  ا�ــلــفــات  �عالجة  مقترحات 
وتحويل  العمل،  استئناف  بطلبيات 
الذي  السباعي  التجديد  وحاالت  ا�لكية 
يعرف بعض اإلشكاالت، وتقديم مقترحات 

قبل فاتح يونيو 2019.
لسائقي  ا�هني  التكوين  مجانية   (3

النقل الجماعي لألشخاص.
4) االقتصار على سحب رخص النقل 
في حادثة السير ا�ميتة أو الخطيرة، إلى 
ح� استكمال البحث اإلداري، وفي أجل 

أقصاه 15 يوما.
الــضــروريــة  ــراءات  ــ ــ اإلج ــخــاذ  ات  (5

لتبسيط تغيير الحافالت ا�تقادمة.
ا�تعلقة  ا�ــصــفــوفــة  ــة  ــراجــع م  (6
صاغها  (والــتــي  ــة،  ــ اإلداري بالعقوبات 

الكاتب العام).
تــجــاوز سحب  عــدم  االتــفــاق على   (7
تغيير  باستثناء  يوما   15 في  الرخصة 

ا�سار.
8) في حال حادثة سير، يتم إخضاع 
مـــن جهت�  تــقــنــي  لــفــحــص  ــة  الــحــافــل

مختلفت� للتأكد من سالمة إطارها.
9) االتفاق على مواصلة الحوار.

االتــفــاق،  هــذا  أن  الـــوزارة  واعتبرت 
ولم  للشغال�،  العام  االتحاد  مع  جرى 
مع  التزامات  إلــى  االتفاق  بنقل  تسمح 
}اتحاد مستقلz وقوي ال تحكمه البوصلة 
ومن  جهة،  من  السياسية،  أو  الحزبية 
ــرار عن  ــ ــرى، فـــإن دفـــاع األحـ ــ جــهــة أخ
ما  أو  والــربــاح،  اعمارة  بوليف،  ثالوث 
وسياساتهم  الليبرالي  بالثالوث  يسمى 
الشركات  انتصار �صالح  القطاعية، هو 
 ،zالســطــاس{ تتقدمها:  الــتــي  الــكــبــرى 
وهي   ،zسوبراتور{  ،zساتيام{  ،zســات{
شركات عمالقة كسرت في حرب الصحراء 

ا�أذونيات، وشقت طريق حافالتها نحو 
العيون أو ما تحت طانطان، وهو ما يريد 

الناقلون الصغار العودة إليه.
ــى هذا  ــعــودة إل وتــرفــض الــــوزارة ال
توحيد  في  ترغب  بل  الترابي،  التقسيم 
 ،zا�عايير عبر مسطرة }كناش التحمالت
مأذونيات  إعطاء  ما يسمى تجميد  فبعد 
جديدة، دخلت الوزارة في مرحلة أخرى، 

وال ترغب في التراجع عن أهدافها.
شــراء  بعد  األخــيــر،  الــخــالف  وتفجر 
}الغزالةz العاملة على ا�أذونيات،  شركة 
التراخيص  على  ا�عتمدة   zسات{ لشركة 
مليار   13 بـــ  االستثنائية  الــرخــص  أو 
سنتيم، فأصبحت تضمن الرحلة �رتفقها 
خطوطها،  عبر  العيون  إلــى  طنجة  من 
الذين  الصغار  منافسيها  على  وتتقدم 

نافسوها البارحة.
على  معتمدت�  شركت�  انــدمــاج  إن 
السوق،  في  ا�وجودين  العمل  أسلوبي 
على  ا�عتمدين  النقل  أربـــاب  على  أثــر 
(أكريمات)،  للمأذونيات  الشهري  الكراء 
الشركات  فيما  مشاكلهم،  يضاعف  بما 
مأذونيات  تكتري  وال  تدفع  ال  ا�رخصة، 

الستغالل الخطوط الطويلة.
ويجد ا�هنيون صعوبات أربعة:

الــكــبــرى غير  ــشــركــات  ال مــنــافــســة  ـ 
على  خطوطها  تسيير  على  ا�عتمدة 
الخطوط  ــي  ف خــصــوصــا  ا�ــأذونــيــات، 
 zالطويلة، وقد وصلت مع }الغزالة ـ سات

إلى نقل ا�سافرين عبر خدمتها من طنجة 
 ،zسوبراتور{ جانبها  وإلى  العيون،  إلى 
ا�غرب،  فــي  السككية  الخطوط  ــف  ردي
خطوط  على  تسيطر  التي   zو}السطاس
الصحراء انطالقا من مراكش، بما يجعل 
الخط نحو أكادير طانطان وكلميم، وفي 
جزء كبير من الجنوب، خارج أداء ا�قاولة 
الذاتية  والقدرات  وا�توسطة،  الصغرى 

ألرباب ا�أذونيات.
جــراء  الصغيرة،  الخطوط  فــقــدان  ـ 
ــل الــحــضــري  ــق ــن ــات ال ــك ــع شــب ــوســي ت
الحضرية،  ا�ــدارات  خارج  (الطوبيس) 
حالة  فــي  كما  عمرانيا  ــدن  ا�ـ اللــتــقــاء 
جــراء  أو  البيضاء،  ــدار  ــ وال ا�حمدية 
بعد  القروي  ا�جال  اتجاه  في  التوسع 
تحوله إلى مجال حضري، أو الترخيص 
بتقديم خدمة تقررها وزارة الداخلية وال 
وأصحاب  النقل  وزارة  فيها  تستشار 
ا�صلحة، وتوقف عمل 11 مأذونية مثال 
زرهـــون،  إدريـــس  ــوالي  ومـ بــ� مكناس 
لـــوصـــول الــحــافــالت الــحــضــريــة ب� 
قصيرة  أخرى  خطوط  وعانت  ا�ركزين، 
على طول خارطة ا�ملكة من عدم مردودية 

عشرات الخطوط ا�ثيلة.
ـ النقل ا�زدوج الذي ترخص له الوزارة 
العالم  مناطق  بــ�  للربط  الــفــور،  على 
القروي، لكنه يجد معامالته على هامش 
ا�دن، بما يؤثر على رقم معامالت أرباب 

نقل ا�سافرين.

التزامها  لعدم  الكبيرة،  السيارات  ـ 
تقن�  يمكن  فيما  ا�ــنــافــســة،  بــشــروط 
ــســة بـــ� الـــحـــافـــالت الــطــرقــيــة  ــاف ــن ا�
وسائل  كل  وب�  الحضرية،  والحافالت 
الرابط  أو  الحضري،  ا�دار  خارج  النقل 
هذه  مــع  ا�هنيون  ويخشى  ا�ـــدن،  بــ� 
ــحــاد لثمن  الــضــغــوط، مــن االرتـــفـــاع ال
على  ا�كلفة  الــوزارة  ووافقت  الغازوال، 
من  البعض  ويتخوف  ا�ــادة،  هــذه  دعــم 
استخالص هذه ا�ساعدة من مستحقات 
مؤشرات  من  ألن  الدخل،  على  الضريبة 
عدد  معرفة  يمكن  ــازوال  ــغ ال استهالك 
الكيلومترات التي قطعتها حافلة أو أكثر 
من واحدة تابعة لشركة معينة، وبالتالي، 

يمكن معرفة األرباح.
جانب  إلى  الصغار،  ا�هنيون  ويدافع 
الصغيرة  الشركات  مع  الهش  تحالفهم 
وا�توسطة باتحاد مستقل ألرباب النقل، 
التحمالت  بدفتر  العمل  مسطرة  لرفض 
الجديد، ألنه سيسحق ا�قاول� الذاتي� 
االستثمار  لــدخــول  ويــؤهــل  والــصــغــار، 

األجنبي.

 الوزارة المكلفة تدعم أحادية التمثيل 
في شخص الجامعة الوطنية ألرباب النقل 

توقيع  ترسيم  اعمارة  الوزير  يرفض 
الجامعة  مــع  اتــفــاق  على  الــعــام  كاتبه 
لالستقاللي�،  التابعة  للنقل  الوطنية 
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منذ فبراير 2015، أربك أرباب النقل الطرقي للمسافرين جزئيا، ويف إضرابات ناجحة، خطة وزارة النقل يف تحرير القطاع، فتصاعد التوقيف املمنهج للمقاوالت الصغرى 
واملتوسطة العاملة يف القطاع الطرقي لنقل األشخاص، واملتمسكة أساسا بظهير 12 نونبر 1963، قبل أن توافق الوزارة املكلفة ىلع إبعاد كاتب الدولة، بوليف، من الحوار، 

وتكليف الوزير اعمارة لكاتبه العام خالد الشرقاوي، ملباشرة امللف، ورد املهنيون بتخويل قائد النقابة الوحيدة التي دعت إلى اإلضراب الوطني لـ 24 شتنبر املاضي، والتابعة 
لالتحاد العام للشغالين، رئاسة اتحاد أرباب النقل، وقد بلغ أعضاؤه يف أقل من نصف سنة، 550 ناقال،  بمعدل اشتراك شهري ال يقل عن 90 اشتراكا ومعدل يومي ال يقل عن 

ثالث اشتراكات، فتكتل تجمع الناقلين الذاتيين واملقاوالت الصغرى واملتوسطة، يف مواجهة الشركات الكبرى الراغبة يف العمل بكناش التحمالت، وليس التراخيص االستثنائية 
املتجددة سنويا، بما يجعل وضعيتها أكثر التباسا يف ظل وعود الوزارة بالتحرير الشامل لقطاع النقل الطرقي وقع عليه املغرب يف االتفاق التجاري الحر مع الواليات املتحدة 

األمريكية، وطبقا اللتزامات اململكة تجاه االتحاد األوروبي، ويف 18 اتفاقا مع دول إفريقية.
وفشل حوار الوزارة مع اتحاد أرباب النقل بزعامة صقوره الثالثة: عبد الرزاق الذهبي يف الدارالبيضاء، وخالد الشاذلي من مراكش، وبرئاسة الجياللي الرحماني، وهو ناقل بسيط 
يستغل رخصة بين بركان ووجدة، وعليه إجماع واسع بفعل مواقفه منذ 2009، وقد التف حوله املقاولون الصغار يف نقل األشخاص، وهو ما يهدد بعد اجتماع 17 أبريل الجاري، 

بإضراب وطني، بعد تراجع الوزارة الوصية عن ترسيم التوقيع ىلع اتفاق التسعة نقط بإمضاء كل من خالد الشرقاوي والجياللي الرحماني.

عبد الحميد العوني إعداد:

صنعت اتحادا جديدا وعزلت بوليف
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حزب العدالة والتنمية يحرتق...



باعتماده اتفاقا جاريا مع تنظيم مستقل 
)اتحاد أرباب النقل(، ألن الوزارة ترفض:
النقابات  ــارج  خـ املهني  التمثيل  ـ 

الحزبية، خوفا من فقدان السيطرة.
املهنيني  لصنف  املستقل  التمثيل  ـ 
بعد اتحاد املطالب بني السائقني وأرباب 

النقل في البيان املشار إليه.
ـ التمثيل املزدوج للجياللي الرحماني، 
للمغرب  للشغالني  العام  االتحاد  لقيادته 
إلى  تكتل  أكبر  وقيادة  النقل،  قطاع  في 
املتوسطني  املهنيني  صــفــوف  فــي  اآلن 
سات«  ـ  »الغزالة  تسعى  فيما  والصغار، 
الوطنية  جامعتها  هيكلة  ــادة  إعـ ــى  إل
تصريحات  مــع  التكتل  هـــذا  لــتــجــاوز 
املقاوالت  مع  تجعله  ملالكها  دبلوماسية 
عن  يدافع  وهــو  واملتوسطة،  الصغرى 
شركته األم »الغزالة«، ويقبل ببيع »سات« 

للخروج من األزمة املتواصلة.

 الخالف حول ظهير 12 نونبر 1963، بين 
شركات كبرى تدعو لتعديله وتغييره، 
ومقاولين صغار يتحصنون بمقتضياته 

مراسلة  بعد   ،2014 منذ  الخالف  بدأ 
)الجمعية  للقطاع  املمثلة  الــهــيــئــات 
العموميني  الناقلني  التــحــاد  املغربية 
والنقابة  باملغرب،  املسافرين  لألشخاص 
الصغرى  املقاوالت  ملستثمري  الوطنية 
باملغرب،  للمسافرين  الــطــرقــي  للنقل 
النقل  حافالت  ملهنيي  الوطنية  والنقابة 
بشأن  للحكومة،  العام  لألمني  العمومي( 
تغيير وتتميم املرسوم بمثابة قانون رقم 
 1383 رجــب  في17  الــصــادر   2.63.36
والقاضي   ،1963 دجنبر   4 لـ  املــوافــق 
للنقل  العمومية  املصالح  مقاولي  بقبول 
ــي اســتــعــمــال الــعــربــات  والــتــرخــيــص ف

املخصصة لهذا النقل.
وأشارت املالحظات العامة إلى مساهمة 
 40 بـ  لألشخاص  الجماعي  النقل  قطاع 
املواطنني  تنقالت  مجموع  من  املائة  في 
بشكل  أجير  ألف   35 ويشغل  املدن،  بني 
مباشر، و450 ألفا بشكل غير مباشر، وأن 
املسـتثمرين فـي القطـاع يخـضعون لـ 13 
استهالك  ثمن  يلتهم  حني  في  ضريبة، 
الغازوال 70 في املائة من العائدات، فيما 
ال تتجاوز الشركات الكبرى في القطاع 2 
املتوسطة  املقاوالت  تهيمن  إذ  املائة،  في 
املائة  في   83 وتعود  املائة،  في   15 على 
للمقاوالت الصغيرة، وركزت املذكرة على 
تخوفها من إفالس القطاع، ألسباب منها:
ـ التـوقف اإلرادي أو االضـطـراري 
لـ 25 في املائة من رخص هذا الصنف من 
النقل، ألن الخطوط املرخص لها ال تكفي 
عدم  بسبب  االستغالل،  تكاليف  لتغطية 

مواكبة الجهات الوصية له.
السابق  الحكومة  رئيس  تشجيع  ـ 
املهنيني  شــراء  على  وبوليف  كيران  بن 
للرخص من غير املهنيني، فيما التطورات 
األخيرة لم تعمل على حماية املستثمرين 

الصغار.
قابلية  عدم  شرط  الحكومة  وسحبت 
من  للتفويت  املــأذونــيــات  أو  الــرخــص 
وطالبت  سابقا،  كان  كما  العقود  شروط 
التمثيليات بتجاوز مدة سنة في االنتقال 
الـــوزارة  تــزال  ــى آخــر، وال  إل مــن نظام 
متعثرة في تمرير تعديالتها على القانون 

من 2014 وإلى اآلن.
انتقال  في  األولــى  الخطوة  وفشلت 
نظام سندات  من  املغرب  في  النقل  نظام 
القبول والتراخيص بناء على طلب، إلى 
أحد  يختلف  وال  العروض«،  »طلب  نظام 
حول عدم مالءمة ظهير 12 نونبر 1963 
 ،2011 لدستور  املسافرين  نقل  شق  في 
لتحديد  تنظيمي  نص  إلى  يحيل  لكونه 
االمتياز  وتخويل  التراخيص  سالمة 
املدنية  املسؤولية  تأمني  عقود  وإبــرام 
والتعويض، وهي  النقل  ملقاولي مصالح 
البرملان  باختصاص  محصورة  مجاالت 
عمال بأحكام البنود 1 و19 و21 و23 من 

الفصل 71 من الدستور.
وطلبت املذكرة املوجهة لألمانة العامة 
للحكومة، مهلة 7 سنوات لتأهيل القطاع 
عوض سنة، بما يجعل املهلة سيفا مسلطا 
على املهنيني إلنهاء هذه اإلصالحات قبل 

نهاية الوالية الحكومية 2021.
وحسب املناظرة الوطنية حول إصالح 
فإن  للمسافرين،  الطرقي  النقل  قطاع 
اإلحصاءات الرسمية أكدت على مساهمة 
الحافالت  عبر  للمسافرين  الطرقي  النقل 

بنسبة 35.4 في املائة، مقابل 44 في املائة 
للمواطنني،  اململوكة  الخاصة  للمركبات 
األفراد  مركبات  نسبة  تتقدم  مرة،  وألول 
بحوالي 10 في املائة عن النقل العمومي 
املائة  في   15.1 تعود  فيما  للمسافرين، 

لسيارات األجرة من الدرجة األولى.
التقرير  من  ــى  األول الفقرة  وتخلص 

الرسمي للوزارة إلى:
وسيلة  الــحــافــالت،  عبر  النقل  أن  ـ 
مستعملة من طرف ساكنة الوسط القروي 
بصفة خاصة، فيما ترخص الوزارة النقل 
املزدوج لنفس الغاية، بما يمس بمصالح 

أرباب النقل الطرقي عبر الحافالت.
رفضت  الرسمية،  اإلحصائيات  أن  ـ 
إحصاء املهنيني، وأكدت على تشغيل 15 

ألف شخص بصفة مباشرة.
ـ أن اإلطار القانوني لهذا النقل، محدد 
الشريف  الظهير  ومرسومني:  ظهير  في 
جمادى   24 في  الصادر   163.260 رقم 
اآلخرة 1383 )12 نونبر 1963(، بشأن 
الطرق،  عبر  السيارات  بواسطة  النقل 
 17 بتاريخ   2.63.364 رقــم  واملــرســوم 
بقبول   ،)1963 دجنبر   4(  1383 رجب 
مقاولي املصالح العمومية للنقل بواسطة 
السيارات املخصصة لهذا النقل، وأخيرا 
املرسوم رقم 263.363  بتاريخ 17 رجب 
1383 )4 دجنبر 1963(، بشأن التنسيق 

بني النقل السككي والنقل عبر الطرق.
ويالحظ املراقب، محاولة الوزارة عدم 
 )1963 نونبر   12( بالظهير  املساس 
لتكون املعركة بعيدة عن تحكيم امللك أو 
بتغيير  وذلــك  القصر،  إلى  امللف  دخــول 
مرسوم 4 دجنبر 1963 لتجاوز تحفظات 
مرسوم  بتعديل  والسماح  املعارضني، 
بمرسوم من جهة، ومن جهة ثانية، تعديل 

قبول مقاولي املصالح العمومية للنقل.
تماشي  عــدم  على  الــــوزارة  وتــؤكــد 
الفعلي  والسير  القانونية  النصوص 
هو  يــجــري،  مــا  أن  تــرى  وهــي  للقطاع، 
ألن  »الــفــوضــى«،  مــن  للمزيد  ترخيص 
القانونية  الــحــزمــة  تطبيق  اســتــمــرار 
لسنة 1963، غير ممكنة للداعني له، ألن 
هذه  وأصبحت  يجوز،  ال  الرخص  كــراء 
غير  املنافسة  ــذا  وك معتادة،  املمارسة 
الصنف  من  األجرة  لسيارات  القانونية 

األول.
 3495 من  الرخص،  مجموع  ويتكون 

أي  مستغلة،  غير   1202 منها  رخصة، 
هذه  وبمضاعفة  املائة،  في   34.4 بنسبة 
بالنسبة  املائة  في   73.4 إلــى  النسبة 
للرخص املكتراة من أصل 2293 رخصة، 
خارج  مكتراة  رخصة   1862 أمام  نكون 
من  األجرة  سيارات  فيما   ،1963 قانون 
املجزأ  الــكــراء  تمارس  األولـــى،  الــدرجــة 
املنصوص  كيلومتر   50 مسافة  خــارج 
عليها في الظهير، وبطاقة قصوى لستة 
للسفريات)1(،  المــحــدود  وعــدد  مقاعد 
الضوابط  خــارج  تستغل،  فإنها  ولذلك، 
أو  مسارات  منتظمة،  وبصفة  القانونية 

مقاطع مؤمنة بواسطة الحافالت.
ــالح الــحــزمــة  ولـــذلـــك، فــمــطــالــب إصــ
القانونية لـ 1963، ضرورية إلعطاء دفقة 
املنافسة  وقــف  عبر  للقطاع  أوكسجني 
األولى  الدرجة  لسيارات  الشريفة  غير 
الخالف  ألن  الحضري،  النقل  وحافالت 
حول  وإنما  القانون،  إصــالح  في  ليس 
فرض ميزان قوى يعطي األولوية لـ 2 في 
في  الكبرى  الشركات  نسبة  وهي  املائة، 
مقابل  لألشخاص،  الطرقي  النقل  قطاع 
73 في املائة من املقاولني األفراد، مضافة 
إليها كثرة املقاوالت )1478 مقاولة(، مما 
وأغلب  حــادة،  الداخلية  املنافسة  يجعل 
أو  حافلة  على  سوى  تتوفر  ال  املقاوالت 
الوضع  في  الفئة  هذه  وتجد  حافلتني، 
القائم خيرا لها من تغيير القانون، وهي 
غير  املنافسة  مواصلة  النهاية  في  تقبل 
الدرجة  من  األجرة  من سيارات  الشريفة 
فقط  الحضري،  النقل  وحافالت  األولــى 
هذه  يخدم  ال  قانوني  تغيير  من  خوفا 

الفئة الواسعة.
ــوزارة،  ال الصغار  الناقلون  ويطالب 
بتسهيل تجديد حافالتهم املتقادمة، حيث 
الحافالت،  حظيرة  من  املائة  في   40 أن 
املائة  في  و28  سنة،   15 سنها  يتجاوز 
منها يتراوح بني 10 سنوات و15 سنة، 
بما يعني أن الحافالت التي تقل عن 10 
أن  أي  املائة،  في   32 تتجاوز  ال  سنوات 
ثلث الحظيرة فقط، قابلة لالستغالل، دون 
أن ننسى السلبيات األخرى للقطاع، كما 

يحددها تقرير رسمي كالتالي:
ما  الحافالت  عبر  التنقل  تراجع   )1
بني املدن بنسبة سنوية تصل إلى واحد 
ما  نتيجة  املائة(،  في   0.92( املائة  في 
سمته الوزارة »انحرافا« لنظام الرخصة، 

لينتقل من نظام ضبط القطاع إلى نظام 
لالستغالل في إطار الكراء والتفويت عن 

طريق البيع.
2( مساهمة واجبات الكراء في الرفع 

من كلفة االستغالل.
طريق  عن  يتم  ال  للمهنة  الولوج   )3

الرخصة، بل عن طريق عقد الكراء.
بسبب  الــقــطــاع،  اســتــقــرار  عـــدم   )4
ــرخــص  ــاب ال ــحـ ــني أصـ ــات بـ ــازعـ ــنـ املـ

واملستغلني.
5( االنتقال عن طريق اإلرث للرخص، 
الحالي  النظام  انزالقات  أهم  أحد  وهو 
أو  لــإدارة  ســواء  الوضعية،  يعقد  بما 

املستغلني.
6( التجديد السباعي )ملدة 7 سنوات( 
أصبحت  حيث  آخــر،  انــزالق  إلى  تحول 
ترخيصا  وليس  ملك،  بمثابة  الرخصة 
محدودا في الزمن، ولم يتم سحب رخصة 
في  الوزارة  أحقية  رغم  اآلن،  إلى  واحدة 
أو  مالءمة  أو  االحتفاظ  نجاعة  دراســة 

سحب الرخصة.
لديها  ليست  اإلقليمية  اللجن   )7

مخططات للنقل.
8( املنافسة حول املسارات أو الخطوط 

الكبرى.
املريحة،  الخطوط  على  التركيز   )9
يدفع إلى املزيد من املنافسة، ويركز على 

الوسطاء.
مواقيت  إسناد  نظام  محدودية   )10

انطالق وعبور الحافالت.
والشركات  ــوزارة  ــ ال تجد  ال  ولــذلــك، 
تحالفهما  ــرار  إقـ مــن  مناصا  الــكــبــرى، 
حيث   ،1963 دجنبر   4 مرسوم  لتعديل 
فشل العمل الوزاري على تغيير املرسوم 
التدرج،  استراتيجية  في  الظهير  قبل 
الوزارة اعتمدت على ما سمته  ألن ورقة 
امللكية  للتعليمات  تنفيذا  الريع،  محاربة 
يوليوز   30 بتاريخ  العرش  خطاب  في 
 ،2008 غشت   20 خطاب  وفــي   2000
مما جعل إصالح النقل، جزءا من معركة 
وهي  اململكة،  تدخلها  لم  كبرى  سياسية 
في  النجاح  يمكن  ال  إذ  الريع،  محاربة 
إصالح النقل، حسب الوزارة املكلفة، دون 
النجاح في محاربة الريع، وهذا التصور 

غير واقعي.
ــوزارة  ــزالق آخـــر، هــو أن الـ وثــمــة انـ
على  الكبير  رهانها  بفعل  الريع،  تصنع 
حصتها  تتجاوز  ال  كبرى  أربعة  شركات 
الـ 2 في املائة، تبعا لوزنها في السوق، 
لكن بمساعدة اإلدارة، تحاول كل األطراف 
املنفذ  ألنه  الظهير،  تغيير  باتجاه  السير 

الوحيد لتغيير نظام النقل في اململكة.

 حكومة اليوسفي أحدثت تعديال بدون 
ضجة على قانون 12 نونبر 1963، عبر 

الظهير الشريف 1.00.23 الصادر في 9 
ذي القعدة 1420 )15 فبراير 2000(، 
والقاضي بتنفيذ القانون رقم 16.99 

المغير والمتمم لظهير 1963

جاءت ديباجة قانون 15 فبراير 2000، 
شمولي  نقل  نظام  وضــع  على  مــؤكــدة 
النقل،  مستعملي  حاجيات  مع  ومنسجم 
الــالزم وضع  من  القانون،  وبــات، حسب 
إطار تشريعي يدمج مختلف أنواع النقل 
الطرقي ويضمن لها تطورا منسجما في 
الشريفة،  واملنافسة  التكامل  من  إطــار 
في  تدريجية  مقتضيات  إقــرار  خالل  من 

القانون املنظم للنقل.
وترى الدولة، من خالل هذا البناء:

للنقل من أجل نظام  1( إطالق مدونة 
شمولي لجميع مكونات القطاع.

2( اإلطار االندماجي التكاملي للقانون 
املنظم للنقل.

3( اعتماد املهنية للولوج إلى السوق 
مزاولة  في  نوعية  معايير  ــال  إدخ عبر 
مرحلة  في  للبضائع  الطرقي  النقل  مهنة 
أولى، ثم تمديدها لنشاط نقل املسافرين 
من  الثالثة  الفقرة  ــورد  ت كما  بالطرق، 

ديباجة القانون.
مرتبكة،  االنتقالة  هــذه  أن  والــواقــع، 
هدرا  كلف  ثانية  مرحلة  إلــى  والــدخــول 
خــارج  مــن  والــزمــن،  للحكامة  واســعــا 
يعرقل  ما  وهو   ،2000 قانون  مرجعية 
املهنيون  ثمنها  يدفع  التي  اإلصالحات 
منظور  من  النقل  إصالح  فيما  الصغار، 
القاتلة،  التهديدات  سيوقف  شمولي، 
للسيارات  الشريفة  غير  املنافسة  مــن 
النقل  حافالت  ومــن  األول  الصنف  من 

ــقــانــون ســيــؤطــر كل  ال الــحــضــري، ألن 
قانونية  حالة  في  واملتدخلني  الفاعلني 

منسجمة.
لسبعة  املـــذكـــور  ــون  ــان ــق ال ويــؤهــل 

إجراءات، منها:
1ـ تحرير التعريفة من خالل فتح سوق 

نقل املسافرين.
ــراء  ــذا اإلجـ 2ـ إلــغــاء االحــتــكــار، وهـ
االحتكار،  من  الكبرى  الشركات  يمنع 
السككي  مع  الطرقي  الربط  احتكار  مثال 
فاإلجراء  »سوبراتور«،  شركة  حالة  في 
املعتمد غير قانوني، حسب ظهير 1963 

وقانون 16.99.
املكتب  إلى  الوزارة  نقل صالحيات  3ـ 
العمومية  املؤسسة  ألنها  للنقل،  الوطني 
وخلق  القطاع،  وتنمية  بتأطير  املكلفة 
مهن جديدة لتطويره، وفي الواقع، ورغم 
لم  فإنها  لــإصــالح،  الـــوزارة  ادعـــاءات 
جهة  إلى  اختصاصاتها  نقل  في  ترغب 
في  الـــوزارة  مرجعية  نجد  وال  أخـــرى، 
قانون 16.99 الذي اختصر في ديباجته 

الخطة املرسومة للنقل.
العمومية  الــخــدمــة  تعريف  ــرى  وجـ
ــن فـــي كـــل الــخــدمــات  ــري لــنــقــل املــســاف
فئة  مـــن  ــون  ــك ت أن  دون  املـــعـــروضـــة، 
بها  تقوم  التي  املسافرين  نقل  عمليات 
لصالحها،  املحلية  والجماعات  اإلدارة 
الدولة  وبتحديدات معروفة، جاءت رغبة 
متدرجة في إصالح وتحرير قطاع النقل، 
بعد شهر من وصول امللك املغربي محمد 
السادس إلى عرش اململكة، لكن 19 سنة 
متسلسلة،  خطوات  عرفت  التأجيل،  من 
بإلغاء   2001 فــي  ــدي  ج بشكل  بـــدأت 
رخص النقل الطرقي للبضائع، وإخضاع 
كل رخصة أو تفويض في قطاع املوانئ 
سنة  تحمالت  ودفــتــر  عــروض  لطلبات 
2005، وفي 2007، جرى التصويت على 
املوانئ  بإصالح  املتعلق   02.15 قانون 
النقل البحري  وتحرير منح الرخص في 
 ،2005 في  الجوي  النقل  لتحرير  تبعا 
مع  املفتوحة  األجــواء  اتفاقية  خالل  من 
االتحاد األوروبي، فيما لم تتمكن اململكة 
أخضعت  وإن  البري،  النقل  تحرير  من 
عــروض  لطلب  التقني  الفحص  مــراكــز 
مفتوح دون تمييز بالنسبة لكل مستثمر 
السير(،  بقانون  املتعلق   05.52 )قانون 
إلى  لم تصل  املؤهلة  الخطوات  لكن هذه 

إلغاء الرخص في قطاع نقل املسافرين.
وال يزال عدم تمرير مدونة شاملة للنقل 
االشتراكي  االتحاد  لحزب  فشل  مسألة 
حزب  بعدهما  ومــن  االستقالل،  وحــزب 
من  الضغوط  وتــزداد  والتنمية،  العدالة 
لظهير  جزئي  ولــو  تعديل  تمرير  أجــل 

.1963
بني  لــألدوار  تبادال  القطاع  ويعيش  
غالب  كريم  عهد  في  االستقالليني  إدارة 
والتنمية،  الــعــدالــة  حـــزب  ومــعــارضــة 
وحاليا، بني إدارة حزب العدالة والتنمية 
قدرة  لكن  االستقالل،  حــزب  ومعارضة 
ألن  ــدهــورا،  ت ــزداد  تـ الصغار  الناقلني 
هيمنة  لخفض  ثقلها  كل  وجهت  اإلدارة 

املقاوالت الصغيرة على القطاع.
في  »العلم«)2(  جـــريـــدة  وحــســب 
فإن   ،2012 مــارس   23 بتاريخ  عددها 
العمومي  للنقل  القبول  ســنــدات  نظام 
خلق  إلى  أدى  مما  انحرف،  للمسافرين، 
لــفــائــدة أصــحــاب سندات  نــظــام ريــعــي 

القبول وهيمنة املقاوالت الصغرى.
النظام  ــذا  ه تفكيك  ــحــزب،  ال ويـــرى 
في  الصغرى  املــقــاوالت  هيمنة  بتدمير 
القطاع، ولم يرغب حزب العدالة والتنمية 
مع  إليه  التوصل  اتفاق سبق  توقيع  في 
ذراع حزب االستقالل في النقل، ليكون مع 
اتحاد مستقل ألرباب النقل ملجرد رئاسته 
فحزب  وببساطة،  استقاللي،  طرف  من 
املنهجية  والتنمية هو من يحدد  العدالة 

التي يتبعها ثنائي اعمارة ـ بوليف.
وقد رأت نقابة االستقالليني في 2012، 
النظام  القبول، وهو  حذف نظام سندات 
الذي يدافع عنه الناقلون الصغار لحماية 
االستقالليون  اعتبرها  التي  مكتسباتهم 
في عهد عباس الفاسي، »ريعا«، فيما يريد 
الغاية  نفس  إلى  الوصول  اإلسالميون 

دون عده أو اعتباره من الريع.
حكومة  منذ  املتبعة،  الخطة  وحسب 
عبد الرحمان اليوسفي مرورا بحكومتي 
ثوابت  هناك  كيران،  وبن  الفاسي  عباس 

منها:
وسيتم  القبول،  سندات  منح  توقف  ـ 
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»الغازوال المهني« سيشعل إضرابا 
وطنيا واتفاق سياسي واسع إلجهاضه 

رغم االتفاق األخري بني أرباب الشاحنات وبني الوزارة الوصية يف نفس اليوم الذي 
يجب أن تقوم فيه الوزارة برتسيم اتفاق موقع بني كاتبها العام والجياليل الرحماين، 

رئيس اتحاد جديد ومستقل يجمع أكرث من 550 ناقال للمسافرني، فإن اإلجماع حول 
مسألة »الغازوال المهني«، قد يشعل إرضابا وطنيا يف األفق القريب.

وحاول الوزير اعمارة إعادة زميله يف الحزب، بوليف، إىل المشهد، بعد رفض المهنيني 
الحوار مع كتابة الدولة المكلفة بالنقل، وباستشارة األغلبية الحكومية، ورأي 

أخنوش اإليجايب فيما يسميه الثالوث الليربايل يف الحزب اإلسالمي )الرباح ـ اعمارة 
ـ بوليف(، تقرر أن تنضم فيدرالية النقل التابعة لالتحاد العام لمقاوالت المغرب 

برئاسة األمني العام السابق لحزب األحرار، مزوار، إىل معركة »الغازوال«، إلنجاح 
رهاناتها بعيدا عن أرباب نقل المسافرني، وقد وضع االتحاد خطة لفصل المقاوالت 

المتوسطة عن الناقلني الصغار، قصد إكمال خطوات تحرير قطاع النقل الطرقي 
انطالقا من مطالب الفيدرالية الوطنية للنقل،  وعىل رأسها »الغازوال المهني«.

مزوار يهندس 
لتحرير قطاع النقل 
عرب فيدرالية النقل 
التابعة لالتحاد العام 

ملقاوالت املغرب، 
عرب إدارة معركة 
»الغازوال املهني« 
لصالح أرباب النقل

وفشل االتحاديون منذ حكومة اليوسفي، الذني حرروا النقل الطرقي للبضائع من خالل قانون 
16.99، يف إطالق نظام شمويل للنقل تكون مرحلته الثانية تحرير نشاط نقل المسافرني، كما 

فشل االستقالليون، وبعدهم اإلسالميون يف حزب العدالة والتنمية، يف تحرير القطاع، ويقود 
حزب األحرار من اآلن، خطة عمل من داخل االتحاد العام لمقاوالت المغرب، إلنجاح تحرير 

نشاط نقل المسافرني قبل انتخابات 2021، ليدفع العدالة والتنمية الذي يرأس الحكومة، 
ثمن حربه ضد الناقلني  الصغار   أرباب حافلة  أو حافلتني، بتعبري تقرير رسمي للوزارة.



العمل  انطالق  عند  اإلجراء  هذا  تفعيل 
باإلصالح، وسيترجم بحل لجنة النقل.

الخاص  السجل  في  القيد  إلزامية  ـ 
باملهنة )مهنة الناقل(.

ـ تصنيف وتأهيل الناقلني.
مشروط  االستغالل،  حقوق  إسناد  ـ 
ودفتر  اتفاقية  عقد  على  بالتوقيع 

للتحمالت.
لــلــمــســاعــدات  ــداث صـــنـــدوق  ــ ـ إحـ
محصول  مــن  بتمويل  االجــتــمــاعــيــة، 
و50  املائة،  في   50 حدود  في  الرسوم 
في املائة املتبقية، في تدعيم اإلجراءات 
ــتــي ســتــقــوم بــهــا الـــدولـــة ملــواكــبــة  ال

إجراءاتها.
ـ اعتماد التخطيط في مجال النقل.

إذن، فالخطة قديمة، منذ سنة 2000، 
تركيبة  تقنني  مــن  تتمكن  ــم  ل لكنها 
النقل  بها:  املرتبطة  املفاهيم  وتحديد 
مدار  الحضري،  غير  والنقل  الحضري 
العمومية  الخدمات  الحضري،  النقل 
املنتظمة وغير املنتظمة، بما فيها النقل 
بدون  الخاصة  والخدمات  السياحي 
وأيضا  الدولي،  الطرقي  والنقل  مقابل 

نقل املستخدمني.
اإللغاء  بضغوط،  الـــوزارة  وأوقفت 
الترخيص،  ــي  ف للحقوق  التلقائي 
املخولة بموجب سند القبول ملدة سنة، 
من  أقل  ملدة  استغالله  توقف  التي  أو 
حيز  الجديد  النظام  دخــول  عند  سنة 

التنفيذ.
عــلــى ظهير  ــتــعــديــالت  ال ونــشــرت 
 ،6 ــادة  ــ ــ امل ــي  فـ خــصــوصــا   ،1963
لسيارات  مــؤجــرا  ))يعتبر  ونصها: 
نقل األشخاص، كل شخص طبيعي أو 
املستأجر،  تصرف  رهن  يضع  معنوي 
اإليجار  لعقد  وفقا  بدون سائق،  مركبة 
صفة  وحده  وللمكتري  بينهما،  املبرم 
بشبكة  ))يــراد   :7 املادة  وفي  ناقل((، 
تتركب من خطني على  النقل، مجموعة 
أن  املــادة،  األقــل((، ويجب حسب هذه 
تصمم الخطوط على الوجه الذي يحقق 
تكامل الخطوط واملوازنة بني الخطوط 
التي ليست  املربحة والخطوط األخرى 

لها مردودية أو هما معا.
بمحطة  ))يــراد  الثامنة:  املادة  وفي 
ــل مركز  ــل مــكــان يــقــع داخـ طــرقــيــة، ك
حضري مهيأ خصوصا لتنظيم حركات 
ــاب  إرك بعمليات  وللقيام  الــحــافــالت 
وإفـــراغ  ونــقــل  وإنــزالــهــم،  املسافرين 

األمتعة واإلرساليات((.
قررت  التعريف،  هــذا  من  وانطالقا 
شركة »الغزالة ـ سات« مثال، فتح مكتب 
لها في قرية أوالد عياد وليس في بني 
اململكة  شمال  لربط  مراكش،  أو  مالل 

بجنوبها، استثمارا لهذا التعريف.
وتدافع الشركات الكبرى عن تعديالت 
وتعتبرها   ،1963 لــظــهــيــر   2012
وال  ومستعجلة،  ضرورية  إصالحات 
التعريفات  رهينة  املكلفة  الوزارة  تزال 
 11 الفصل  وخصوصا  البنود،  وباقي 
بني  وازن  ــه  ألن الحساسية،  الشديد 
في  اشترط  ولذلك،  واألجنبي،  املغربي 
فقرته »ألف«، أن يكون الناقل مغربيا أو 
من رعايا دولة أبرم معها املغرب اتفاقية 
قانونا  عليها  مصادق  الحر،  للتبادل 

ومنشورة بالجريدة الرسمية.

 تعديل المادة 11 من قانون 1963، وفي 
فقرتها األولى التي ساوت بين المغربي 
واألجنبي، لم يكن تعديال استراتيجيا 
فقط، بل أخذ أبعادا سياسية تتعلق 

باألمن القومي المغربي 

قطاع  في  واألجنبي  املغربي  مساواة 
محفوظ ويعمل باملأذونيات الصادرة عن 
أبعادا  يجعل  تطور  هو  امللكي،  القصر 
أخرى تعيد صياغة األمن القومي للمملكة 
ووحــدة  التنمية  ــاس  أس هــو  قطاع  فــي 
التراب الوطني، كما قالت ديباجة تعديل 

القانون في عهد اليوسفي.
عــنــوان  تــكــون  أن   11 ــادة  ــ امل ــكــاد  وت

والصغرى  الكبرى  الشركات  بني  املرحلة 
النقل،  قطاع  في  املحلي  االستثمار  لدعم 
رفع   ،2000 سنة  منذ  ــوزارة  ال وحاولت 
ظهير  تعديل  مــســودات  فــي  العقوبات 
خفضها  حول  التفاوض  ليكون   ،1963
تحرير  خــطــوات  مواصلتها  ــوازاة  ــم ب

القطاع.
درهم،  ألف   30 إلى  الذعيرة  ووصلت 
فيما الفصل 21 يحمي الناقل من الوساطة 
بني ناقل منافس والزبون، ويحدد الفصل 
من  املكون  الحضري  النقل  مدار  الثاني 
النفوذ الترابي لجماعة أو عدة جماعات 
متجاورة، ويكون تحديده، بقرار مشترك 
املكلفتني  الحكوميتني  الهيئتني  مــن 
تعديل  ويحاول  وبالتجهيز،  بالداخلية 
بني  االختصاصات  تحديد   ،1963 ظهير 
خلقتا  اللتني  الحكوميتني  السلطتني 
حيث  بينهما،  التنسيق  لعدم  االرتــبــاك 
يشير تعديل الظهير إلى السلطة املنظمة، 
في  السلطة  املحلية  للجماعات  وتعود 

حال عدم تحديدها.
نقل  التعديالت،  ضــوء  على  ويــكــون 
املسافرين، هو النقل بني مدارين أو أكثر 
نقل  مــدار  بني  والنقل  الحضري،  للنقل 
حضري ومجال يقع خارج كل مدار للنقل 
يقعان  مجالني  بــني  والنقل  الحضري، 
الــحــضــري، وقد  للنقل  مــدار  كــل  خــارج 

قننت الصياغة في املسودة، وفي الفصل 
باالستثمار  لألجنبي  السماح  الخامس، 
وهو  املــزدوج،  والنقل  القروي  النقل  في 
الــذي  فاألجنبي  مــســبــوق،  غير  تــطــور 
في  استثماره  من  جزئيا  اململكة  تتحفظ 
مسموح  املغربة،  ظهير  منذ  الفالحة، 
ولذلك،  القرى،  في  باالستثمار  حاليا  له 
حقل  تمس  األجنبي،  االستثمار  فمسألة 
الحافالت والنقل املزدوج والسيارات من 
انعكاسات  تحديد  دون  األول،  الصنف 
وهو  الصغير،  الناقل  على  الخطوة  هذه 
ما يزيد من تخوف هذه الفئة التي تمارس 
قوتها الوحيدة في اإلضراب، للحفاظ على 

مكتسباتها في استمرار الوضع القائم.

 في مقابل خوصصة قطاع نقل 
المسافرين، تقرر تأميم المحطات 

الطرقية الموجودة التابعة للجماعات 
المحلية بقوله »تحول إلى الدولة هذه 

المحطات« دون ذكر الجهة التي تمثلها، 
وهو ما أحدث سوء فهم إضافي، ألن 

كراء أرباب النقل لهذه المحطات، جزء من 
مكتسباتهم التي يضيعها القانون

يشاركها  التي  التعاونيات  كانت 
املحطات،  لتسيير  النقل  ــاب  أرب فيها 
تريد  التي  املرحلة  مكتسبات  من  جزءا 

الدولة اإلجهاز عليها كليا، بتحويل كل 
للجماعات  التابعة  الطرقية  املحطات 
املحلية إلى الدولة في أجل ال يقل عن 3 
سنوات، مع وضع تصنيف يبني أهمية 
فالشهادة  ولذلك،  الناقل،  وحجم نشاط 
الصغير  الناقل  تبعد  عليها  املــعــول 
وبمجرد  حافلتني،  أو  لحافلة  املستغل 
اتفاقية  أي  تلغى  السجل،  من  الشطب 
املعامالت  سيخنق  مــا  وهــو  منجزة، 
الناقلون  ألفها  التي  والعادية  املالية 
الصغار، املسيطرون على أكثر من ثلثي 
اللحظة،  حــدود  إلى  القطاع  نشاطات 
ويــعــارض الــنــاقــلــون الــصــغــار، رغــم 
الرسمية،  الخطط  التنظيمي،  تشتتهم 
ــاح اإلضـــرابـــات  ــج التــفــاقــهــم عــلــى إن
الوطنية، بل دعموا وصول ناقل صغير 
أجل  مــن  النقل،  أربـــاب  اتــحــاد  إلدارة 
مع  االتحاد  داخــل  من  توافقات  إيجاد 
املقاوالت املتوسطة ضد التحرير الكامل 
والشركات  لألجانب  القطاع  وتسليم 

املحظية.
وتحاول الوزارة الوصية على النقل، 
ظهير  على  التعديالت  تطبيق مضامني 
1963 بشكل غير مباشر وعلى األرض، 
املستقبل  في  لقبولها  الشروط  لتهييء 
القريب، ولذلك تسمح للشركات العاملة، 
بفتح  واستثنائية،  مؤقتة  برخص  وإن 
مكاتبها بشكل مستقل خارج املحطات، 
من بوابة الترخيص لنقل البضائع، دون 
فصل الخدمتني، تحت طائلة أن الظهير 
ال يزال واحدا إلقرار قانون 99.16، وأن 
نشاط نقل املسافرين، مرحلة ثانية بعد 
املــوارد  ولكون  البضائع،  نقل  تحرير 
املسافرين، ضمن  نقل  بنشاط  الخاصة 
 1963 لظهير  املعدلة  النقل  مــدونــة 

واملرسومني املعتمدين لنفس القطاع.
للسير  مــدونــة  الحكومة  وأنــجــزت 
تساير تحرير القطاع إلى جانب التحرير 
مماثل  وتحرير  البضائع  لنقل  الكامل 
لنقل املسافرين في الجو والبحر، ليبقى 
تحرير نقلهم برا، معضلة كبيرة أربكت 
االتحاديني واالستقالليني واإلسالميني، 
الحكومة  رئاسة  تسلم  أخنوش  ويريد 
فحزب  املشكل،  هــذا  بــدون   2021 في 
يقود  الــذي  لألحرار،  الوطني  التجمع 
االتحاد  مـــزوار  السابق  الــعــام  أمينه 
ــرب، لــديــه ورقــة  ــغ ــاوالت امل ــق ــعــام مل ال
ال  العمومي  النقل  عصرنة  بخصوص 
على  ظهير1963،  تغيير  عند  تتوقف 
املقترحة  الحيثيات واإلجراءات  أساس 
تصفية  في  يرغب  بل   ،2000 عام  منذ 
بعد  بشرائها  املأذونيات  لعمل  كاملة 
ــوط الــتــداوالت  ــســوق وهــب تــحــريــر ال
لذلك،  »ريعية«،  الجميع  يعتبرها  التي 
والكبرى  األجنبية  الشركات  فاستثمار 
سيعزل  التحمالت،  كناش  ضــوء  على 
كليا الناقل الصغير وصاحب املأذونية، 
فصل  من  اآلن  إلى  الدولة  تتمكن  ولم 

مصالح الطرفني املذكورين.
للنقل  الوطنية  الفيدرالية  وتأسست 
لالتحاد  التابعة  بــاملــغــرب،  الــوطــنــي 
يونيو   10 في  املغرب،  ملقاوالت  العام 
1993، وهي برئاسة عبد اإلله حفضي، 
 ،2008 يونيو   17 في  مؤتمرها  منذ 
ــي يــصــل إلـــى 100  ــن وبــمــجــلــس وط
عضو، وقد وقعت الفيدرالية مع وزارة 
البرنامج  عقد  على  والنقل  التجهيز 
إطار  بروتوكول  وعلى   ،2006 ـ   2003
املغرب  التزامات  الحترام  الجمارك  مع 
مراكز  مع  اتفاقيات  ولديها  الدولية، 
وتحمل  التشغيل،  ووزارة  التكوين 
للجمارك  اإلقليمية  اللجن  عضوية 
املغرب  للنقل، وتمثل  اإلقليمية  واللجن 
الدولية  الجمعية  حالة  في  كما  دوليا، 

للنقل الطرقي.
من  املعدة  الخطط  كل  أن  ومعروف 
الفيدرالية  مع  مشترك  بقلم  الـــوزارة، 
الوطنية للنقل الطرقي، وهي تركز إلى 
وإحــداث  املــقــاوالت  تجميع  على  اآلن، 
الولوج،  شروط  ومالءمة  وطني  مرصد 
النقلية«  »املقاولة  تسميه  ما  تقوية  مع 

من خالل أربعة مطالب: تكريس مفهوم 
الغازوال املهني، وإحداث مؤشر خاص 
بالغازوال، والتكوين، والعمل مع شركة 

الخدمات.

 فيدرالية النقل التابعة لالتحاد العام 
لمقاوالت المغرب، تترك المطالبة 

بتغيير ظهير 1963 للوزارة، لتتحدث 
شركة »ستيام« وحدها عن ضرورة 

هذا التعديل فورا 

تجميع  في  استراتيجيتها  إطار  في 
النقل  فيدرالية  تــحــاول  ال  املــقــاوالت، 
العام ملقاوالت املغرب،  التابعة لالتحاد 
في  املتوسطة  املقاوالت  مع  االصطدام 
القطاع واملتحالفة إلى اآلن مع الناقلني 
هي  معركتها  جعلت  ولذلك  الصغار، 
»الغازوال املهني« لدفع مقاوالت القطاع 

باتجاه يفيد العمل املشترك.
إن إدراك الوزارة أنها ال تستطيع دفع 
الناقلني  يجعل  التحرير،  مخارج  ثمن 
الصغار، وفي تحالفات جزئية، وحسب 
الظرفية، إلى جانب املقاوالت املتوسطة، 
فــي مــعــارك عــلــى رأســهــا »الـــغـــازوال 
في  التحالفات  هــذه  وليست  املهني«، 
ولذلك،  واعمارة،  بوليف  إدارة  صالح 
قالت »أجوردوي لوماروك« في منتصف 
بدون  النقل  أزمة  بأن  املاضي،  الشهر 
مخرج)3(، بسبب األزمة مع الحافالت 
ــن 19 طــن(،  ــل م ــ والــشــاحــنــات )األق
النقل  ــة  أزم لتصبح  األزمـــة  وتتوسع 
البري مع النقل السري )4(، والبحري 
الشاحنات  وأزمــة  املمنوعات)5(،  مع 

الكبيرة)6(.
إنها أزمة متواصلة مع النقل الطرقي 
االتحاد  حسب   ،2003 منذ  لألشخاص 
خارطة  ألن  املغرب)7(،  ملقاوالت  العام 
الطرقي  النقل  قطاع  لتحرير  الطريق 
بفعل  تطبيقها،  يتحقق  لم  لألشخاص، 
تحويل املهنيني ملليار ونصف مليار درهم 
سنويا لصالح أصحاب املأذونيات، دون 
يستثمرها  أو  القطاع  منها  يستفيد  أن 

لتحسني جودة خدماته وتأهيل طاقمه.
وغير  كبيرة  استنزاف  عملية  إنها 
أحيان  في  النقل تصل  قطاع  في  شفافة 
وإجرامية  احتيالية  وجــوه  إلى  كثيرة 
تدين  كــمــا  االســتــثــمــار،  دورة  تكسر 
الفيدرالية، العمل على إصالحات أحادية 
الجانب، بعيدة عن العاملني واملهنيني في 
القطاع، كما حدث في 2003، وتتواصل 

هذه السياسة إلى اآلن.
عن  والتجهيز،  النقل  ــر  وزي وأعلن 
الوصول إلى حل مع أرباب الشاحنات 
في نفس اليوم الذي يجب التوصل فيه 
املسافرين،  نقل  أربــاب  مع  اتفاق  إلى 
على  إضــافــي  ضغط  تحقيق  أجــل  مــن 
في  لألشخاص،  الطرقي  النقل  أربــاب 
املقاوالت  تركيع  تحاول  سياسة  إطــار 
بإجراءات  للقبول  القطاع  في  الصغرى 
ــة  ــدول ال تتحمل  أن  دون  الــتــحــريــر، 
واملساهمة  التأهيل  في  مسؤوليتها 
املهنيني،  لصالح  املأذونيات  شراء  في 
وتجديد حظيرة الحافالت، ألن العصرنة 
خيار استراتيجي لدى الوزارة دون أن 
الناقلني  تجاه  تكلفتها  الحكومة  تدفع 
حافلتني،  أو  حافلة  أربـــاب  الصغار، 
مع  اتفاق  إلى  التوصل  بعد  خصوصا 
البضائع  نقل  أو  الشاحنات)8(  أرباب 
عن  التعويض  ــع  رف أمـــور:  ثالثة  فــي 
لتكسيرها، ومجانية  املتهالكة  العربات 

الطاقة املهنية والغازوال)9(.
ــب، أن االتــفــاق بني  ــراق ويــالحــظ امل
وأربــاب  والكبار  الصغار  املهنيني  كل 
حول  هو  واملسافرين،  البضائع  نقل 
موضع »الغازوال املهني«، بعد االرتفاع 
وهــو  ــازوال،  ــغـ الـ لثمن  ــصــاروخــي  ال
السبب اآلني ألزمة حقيقية في النقل قد 
تجمع كل الفرقاء، فالدولة دون أن تحل 
مشكلة الغازوال، معرضة لسكتة قلبية 

في األفق القريب.

هوامش

العدد:  1023الخميس  18 أبريل 2019 ملف العدد20

وانفجرت األزمة بعد رشاء »الغزالة« لـ »سات« بـ 13 مليار سنتيم، وأمكنها 
عرب خطوطها نقل المسافرني من طنجة إىل العيون، مما أثر عىل مصالح الناقلني 

الصغار بني المدن، ولم تتدخل الوزارة لوقف احتكار »سوبراتور« للمرسوم رقم 
263.363 بتاريخ 4 دجنرب 1963 الخاص بالتنسيق بني النقل السككي والنقل عرب 
الطرق، ويه رشكات عملت عىل مد خدمات النقل إىل الصحراء بعد اسرتجاعها يف 

1975، وبقيت تعمل برخص استثنائية تتجدد سنويا، بما هدد ويهدد استقرارها 
القانوين، فيما يدافع الناقلون الصغار عىل عملهم لدفعهم كراء المأذونيات بمليار 

ونصف المليار درهم سنويا، وهو ما يعطل جودة الخدمة واالستثمار يف القطاع، 
ويقف المسؤولون بدون قرار أو خارطة طريق للتوفيق بني مصالح الصغار والكبار، 

وبني العمل بالمأذونيات وكناش التحمالت.

عندما تركوا ممثل رشكة »ستيام« وحده يطالب 
بتغيري الظهري الرشيف لسنة 12 نونرب 1963

1- Rotations.
2- Maghress.com/al lam/46537-(23/3/2012).
 3- Crise de transport: une voie sans issue,

 aujourd’hui le Maroc, 15/3/2019.

 4- Transport en commun, Maroc diplomatique,
31/10/2018.

 5-Transport: les poids lourds touchés par la
  crise, l’économiste, 22/10/2009.

 6- Le transport maritime des marchandises au
 Maroc, finances.gov.ma,(pdf).

 7- Transport routier au Maroc: les problèmes
 perdurent depuis 2003, la vie éco, 3/2/2012.

 8- Transport routier: sortie de la crise? le 360,
31/3/2019.

 9- Journée d’études sur le secteur du transport
des marchandises, Maroc hebdo, 9/12/2018.

لم يعد خافيا أن الكل أخر مطالبته بتغيري الظهري الرشيف لـ 12 نونرب 1963، بعد 
تعديالت قادتها حكومة اليوسفي ومست النقل الطرقي للبضائع، وتعديالت رآها 

حزب االستقالل عىل كامل القانون، وتجمدت يف المرحلة الثانية الخاصة بنشاط نقل 
المسافرني كما يف ديباجة القانون رقم 16.99.

ودافعت »ستيام« ضمن تحالف الرشكات األربعة، إىل جانب »السطاس«، 
و»سوبراتور« عىل تغيري الظهري الرشيف.

نزار الربكة يدعو 
إىل بقاء قطاع 
النقل تحت 

السيطرة

 الوزارة الوصية ال تستطيع املس بسوق املأذونيات 
بمليار ونصف املليار درهم سنويا



إدريس أبايا
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بنسعيد  محمد  األخ  ــي  أهــدان
مــشــكــورا، نسخة من  ــدر،  إيـ ــت  آي
محمد  تكلم  }هكذا  الجديد:  مؤلفه 
ظروفي  حالت  الــذي   ..zبنسعيد
شخصيا  الحضور  دون  الصحية 
با�كتبة  ــى  ــ األول قــراءتــه  لتتبع 
لدعوة  تلبية  بــالــربــاط  الوطنية 
نفسه،  ا�ؤلف  من  تلقيتها  كريمة 
ــك اكــتــفــيــت بـــقـــراءة الــجــزء  ــذل ول
الكتاب  من  يعنيني  الذي  اليسير 
ــمــوضــوع ا�ــقــاومــة  وا�ــتــعــلــق ب
التحرير  وجيش  ا�سلحة  ا�غربية 
من أجل االستقالل وإعادة الشرعية 

إلى الوطن.
ــاء في  فــبــغــض الــنــظــر عــمــا جـ
مقدمة الكتاب لألستاذ عبد الرحمن 
إعطاء  تروم  تخريجات  من  زكــري، 
ليسوغ  للمؤلف  الــكــالم  شرعية 
وعلى ا�قاس، ما بدا له من مواقف 
ووجهات نظر في موضوع ا�قاومة 
إ�امه  بحجية  التحرير،  وجيش 
عموما،  ــار  وص جــرى  �ــا  الشامل 
انتباهي  أثارت  التي  الفصول  فإن 
وحفيظتي والتي تطرق فيها ا�ؤلف 
منه  اعتباره مشاركة  يمكن  ما  إلى 
وجيش  ا�قاومة  وفي  الوطنية  في 
ب�  مــا  فتقع  بــا�ــغــرب،  التحرير 

الصفحات 60 - 90 تحديدا.
 71 الصفحة  في  ا�ؤلف  يحكي 
من الكتاب، أنه فكر من نفسه سنة     
(دون  السجن  مغادرته  بعد   1952
إشارة إلى ا�كان وال األسباب التي 
(يحكي)  ومدته)،  لالعتقال  جرته 
بالقيادة  ــصــال  االت فــي  فكر  أنــه 
ا�ــؤقــتــة لــحــزب االســتــقــالل (عبد 
أحمد  والصحفي  بــادو  الرحمن 
اضطلع  أنه  كذلك،  يذكر  ثم  زياد)، 
السالم  عبد  مــع  لــه  اتــصــال  بعد 
إلى  زيارته  بأن  قال  الذي  الجبلي، 
أكادير، كانت بهدف محاولة اغتيال 
باشا ا�دينة بمناسبة زيارة ا�قيم 
وإلنشاء  إليها،  الفرنسي  الــعــام 
خاليا موازية لخلفية الكفاح بها.. 
في  الشروع  حاول  بأنه  مستطردا 
�حدودية  يتمكن  لم  لكنه  العمل، 
وفي  ا�سلح  العمل  فــي  كــفــاءتــه 
خاص،  بوجه  السالح  استعمال 
دون  خاليا  تكوين  على  واقتصر 
و�كانها  لزمانها  تحديد  أو  ذكــر 
ومهامها و.. و، كما أنه لم يخبر بما 
عمليات  من  الخاليا  هذه  به  قامت 
فدائية ولو تلميحا، بينما الحقيقة 
والواقع فيما قاله، هو أنه من أجل 
ا�نطقة  عم  الذي  الوجوم  اختراق 

ا�قاومة  حركة  أصــرت  بالجنوب، 
البيضاء،  بالدار  ا�سلحة  السرية 
ــد من  عــلــى ضــــرورة إيــفــاد واحــ
أفرادها، فكان عبد السالم الجبلي، 
األهـــداف  ضــد  ــا  م بعمل  للقيام 
إلقاء  محاولة  في  وذلك  الفرنسية، 
قنبلة في الحفل االحتفائي با�قيم 
من  جموع  ولوجود  أنه  إال  العام، 
ا�دعوين،  واألطفال ضمن  الصبية 
عن  الجبلي  السالم  عبد  عدل  فقد 
من  ــه  أدراجـ ــى  وول القنبلة  إلــقــاء 
عبد  موفدنا  يخبرنا  ــم  ول هــنــاك 
السالم الجبلي، وال بولحية، عضو 
ا�نظمة السرية، بدوره بأي اتصال 
أجرياه مع محمد بنسعيد با�نطقة 

في موضوع ا�قاومة. 
بعد ذلك، ينتقل الكاتب للحديث 
عن ا�نظمة السرية بالدار البيضاء 
في الصفحة 73، فيشير إلى سقوط 
قياديا   170 واعــتــقــال  شبكتها 
الوطني،  التراب  مجموع  في  بها 
ــداث  ــى إحـ ــن ثــمــة إلـ ويــخــلــص م
بسيدي  أولهما  اثــنــ�،  مركزين 
موحيا  بتطوان،  وثانيهما  إيفني 
من خالل سرده لألحداث والوقائع، 
بالوقوف شخصيا وفعليا على كل 
شــاذة وفــاذة، ســواء في بناء فرق 

جيش التحرير أو في ربط االتصال 
من  الــســالح  أو جلب  الــريــف  مــع 
ا�شرق وإلى اندالع انتفاضة جيش 
أكتوبر   2 فــي  بالريف  التحرير 
1955، واإلشارة إلى الضابط عبد 
القادر بوزار الجزائري... إلخ، فيما 
لم  أنه  أخــرى،  في صفحة  يخبرنا 
أواخر  في  إال  الشمال  إلى  ينتقل 
مجرد  كان  أنه  مثبتا   ،1955 سنة 

ناقل أو راو من رواة الخبر.
ا�ؤلف  يقول  الخصوص،  وبهذا 
 :81 الصفحة  فــي  األنـــا،  بصيغة 
قد  كــنــت  ــا،  أنـ يخصني  ((فــيــمــا 
أواخــر  فــي  الشمال  ــى  إل انتقلت 
ديسمبر 55، بعد نشوب توتر حاد 
لجيش  ا�ركزية  القيادة  قلب  في 
التاريخ  هــذا  وفــي  الــتــحــريــر..))، 
ملك  كـــان  الــكــاتــب،  يعنيه  ــذي  الـ
البالد محمد بن يوسف قد عاد إلى 
أرض الوطن من منفاه على هامات 
ــرجــال مــن ا�ــقــاومــ� وأعــضــاء  ال
ا�غربي  والشعب  التحرير  جيش 
برمته في 16 نوفمبر 1955، معلنا 
الشهر،  عن  ينيف  ما  منذ  جاللته 

حرية واستقالل البالد.
يتبع
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منذ  ا�غراوي  الشيخ  كتابات  راجعت  عندما 
بداية كتاباته في الثمانينات، توقفت كثيرا عند 
ا�غراوي،  إنتاجات  منه  انطلقت  الذي  التوجه 
موضوع  فــي  كتاباته  فــي  كتبه  مــا  ذلــك  ومــن 
}اإلحسان في أتباع السنة والقرآن ال في تقليد 
أخطاء الرجالz، وكما قلت، فإن ا�غراوي تناول 
الشيخ عبد السالم ياس� تحت عنوان }سلسلة 
اإلحسانz، إشارة �ا كتب من طرف ياس� رحمه 
هللا، وبالذات في ا�قدمة في مؤلف أول تناوله 
بــالــرد، األســتــاذان محمد خــروبــات ومــرزوك، 
ــان مــدخــال �ناقشة  ولــكــن فــي الــجــزء الــذي ك
الجزء  في  نجده  ا�قدمة،  بعد  ياس�،  تصوف 
األول الذي يقول في ثالثة مباحث تتلخص في 
وقفة مع كتاب تحت عنوان }البحث في ما كتبه 
الطوفانz، وهي  أو  اإلسالم  في رسالته  ياس� 
رسالة موجهة إلى ملك البالد، فا�غراوي يتزعم 
هذه ا�واجهة بجرأة ا�دافع، كفضولي، أو كما 
عملية  وهــذه  الرسالة،  مؤلف  ينعت  أن  يريد 
ا�غراوي  أحد، ويضيف  بها  يكلفه  لم  فضولية 
إلى انتقاده، إدخال كتاب آخر للمؤلف ياس�، 
ــالم غـــداz و}اإلســــالم بــ� الــدعــوة  هــو }اإلســ
ياس�  كتابات  على  ا�غراوي  وعلق   ،zوالدولة
بها  ليقيم  التلبيسات  بعض  ((وزاد  بقوله: 
أعمدة الصوفية)) ويقول ا�غراوي معلقا على 
يترك  ال  بما  بحمد هللا،  سقتها  ((وقد  قال:  ما 
ا�ذهب  هــذا  بطالن  معركة  في  للقارئ  مجاال 
وأصحابه (التصوف وا�تصوفة)))، فالتوريط 
دائرته  عــن  أخــرجــه  ــراوي،  ــغ ا� تزعمه  الــذي 
القراء  بنصح  واالهتمام  واإلرشادية،  العلمية 
لفضوليته،  ا�ــغــراوي  ويضيف  وا�سؤول�، 
فأدخل كتابا للشيخ ياس� بعنوان }نظرات في 
للسلف  سب  عن  عبارة  وهو   ،zوالتاريخ الفقه 
الصالح وتشويه لتاريخهم، كما يقول ا�غراوي 
أتباع  في  }اإلحــســان  كتاب  من   4 صفحة  في 
 ،zالرجال أخطاء  تقليد  في  ال  والقرآن  السنة 
ويضيف �ا قال، بقوله في مبحثه الرابع: ((أهم 
مصادر التلقي عند ا�سمى عبد السالم ياس�، 
هي: (1) الروافض: تعلقه بهذه النحلة الضالة  
وخطرهم على أمة محمد صلى هللا عليه وسلم 
(اإلحسان في أتباع السنة والقرآن ال في تقليد 
أخطاء الرجال. صفحة 4)))، ويدخل ا�غراوي 
في  بقوله  مسلم�  ومفكرين  علماء  نعت  في 
الحقيقية  واألســبــاب  عنده  وأهميته  الحالج 
ذكره البن عربي  ثم  له،  ا�سلم�  علماء  لتكفير 
الحاتمي، وتكفير علماء ا�سلم�، وكذلك اإلمام 
في  وعظائمه  وبــاليــاه،  ومخازيه  الشعراني 
كتابه }الطبقاتz، ويقع استهزاء  ا�غراوي �ثل 
ونعوت  بأوصاف  ا�ذكورين،  الشيوخ  هــؤالء 
أضاف  كما  إسالمهم،  بصحة  قرائه  لتشكيك 
للشيخ عبد العزيز الدباغ، وصفه له وبما قاله 
والكفريات  الضحكات  من   zاإلبريز{ كتابه  في 
الشرعية  ومخالفاته  والتيجاني   ،zإبريزه{ في 
في طريقته (كتابه اإلحسان. ص 4)، ويزيد في 
 ،zوصفه في مبحثه الخامس وقفات }التيجاني
 ،zوكذلك ياس� بكتابه وفرقته }العدل واإلحسان
وا�سرحيات  والتمثيليات  ا�بتدعة  ــاره  وأذك
في  بالكفار  وتشبههم  والــدفــوف،  واألناشيد 

بعض شعاراتهم وأعمالهم.
يتناول  أن  ا�غراوي،  الشيخ  واجب  كان  لقد 
ا�نسوب� لإلسالم، بما يوافق الدين اإلسالمي 
ابن  أمثال  من  بالعلماء  اإلشــادة  في  ومكانته 
والشيخ  الشعراني  واإلمــام  الحاتمي  عربي 
إسهام  لهم  السادة  وهؤالء  والتيجاني،  الدباغ 
بمجهود  قام  من  ومنهم  مريديهم،  عند  ومكانة 
فــي إشــاعــة ذكــر الخالق والــدعــوة إلــى ذكــره 
به  قام  ما  ننكر  أن  يجب  وال  حــدوده،  وإقامة 
اإلسالم  أعداء  مواجهة  في  الصوفيون  السادة 
في الدفاع عن الوطن والسكان، وفي ما قام به 
انتهكت حرمات هللا،  كلما  لـله  الذاكرون  أولئك 
فهذا التعميم الذي يدعو إليه ا�غراوي بأن كل 
ا�تصوفة  ووصــف  بدعي،  الصوفية  من  ذاكــر 
للشريعة  مخالفة  الكفريات،  من  يتلونه  ما  بأن 
بأولئك  والسخرية  الضحك  يستحق  مما  أو 
ومما  الربانية،  أورادهم  يذكرون  وهم  ا�ؤمن� 
حق  في  ا�غراوي  ذكــره  ما  كل  أن  إليه،  أشير 
الشيخ ياس� رحمه هللا، لم يجب عليه ياس� 
ولو بكلمة أو إشارة كرد للفعل، وفي ذلك اعتبار 

كبير. 
انتهى 
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وجدة،  مدينة  زرت  كلما  كنت  أنني  أخفيكم  ال 
من  أالحظه  كنت  �ا  بالحسرة،  شعور  ينتابني 
انقراض العنصر الوجدي األصيل مع مرور الزمان، 
وألنني خالل جوالتي ب� الشوارع وأزقة ا�دينة، 
عليه  أتعرف  أصيل  مواطن  وجه  عن  أبحث  كنت 
وآخذه باألحضان، ومن ا�علوم أن ا�نطقة الشرقية 
قوية  جاذبية  تشكل  الحدودية،  ا�دن  من  كغيرها 
كانت ميدانا  ا�ملكة، ألنها  بالنسبة لجميع سكان 
خصبا لالتجار في ا�خدرات والتهريب والحبوب 
ا�هلوسة، وهي أنشطة تدر على أصحابها أرباحا 
طائلة وفي زمن قصير، لذلك استوطنها أفراد جاؤوا 
من جميع نواحي ا�غرب، ولم تمض على إقامتهم 
إال فترة قصيرة بها، حتى أصبحوا من رجال ا�ال 
واألعمال، لهذه األسباب، نجد الوجدي� األصلي� ال 
يعيرون للسياسة ولالنتخابات أي اهتمام، تارك� 
أستغرب ح�  ال  لذلك  الدخالء،  أمام  فارغا  ا�جال 
تتطفل  التي  الغريبة  األســمــاء  بعض  عن  أسمع 
والجماعية،  الجهوية  ا�جالس  تدبير شؤون  على 
وقد شهد شاهد من أهلها، ح� قال أمام ا�إل بأن 
الشبان الوجدي� يخشون ويتهربون من الترشح 
لالنتخابات، ألنهم أصبحوا موقن� أن جميع الذين 
مراكز  إلى  ويصلون  االنتخابات  غمار  يخوضون 
أن  األمر،  في  والغريب  لصوص،  جميعهم  القرار، 
صاحب هذا التصريح، أصبح من ا�شتبه فيهم في 
العام واالختالسات في تسيير  ا�ال  قضايا تدبير 
القروض الخاصة، بإبرام الصفقات، وهنا يحق لي 
أن أتساءل عن ا�فارقة الصادمة التي الحظتها في 
حيث  وجدة،  بمدينة  الخاصة  ا�لفات  إحدى  شأن 
متعت ا�حكمة ا�ختصة أحد ا�تهم� ا�حكوم عليه 
مالية  كفالة  مقابل  بالسراح،  نافذا،  سجنا  بسنة 
قدرها 80 مليون سنتيم، بينما اكتفى أحد ا�تهم� 
مالي�   10 مقابل  ا�ــؤقــت،  الــســراح  بنفس  معه 
سنتيم، وهو محكوم عليه ابتدائيا بسنت� سجنا، 
فهل تعتمد ا�حكمة في تحديدها �بلغ الكفالة على 
الثروة  على  أم  ا�رتكبة،  األخطاء  خطورة  حجم 

ا�الية التي يملكها ا�حكوم عليه؟ 
الوجدي  العنصر  انقراض  عن  أتحدث  وحــ� 
أبناء  غاب  أيــن  الوجدي�  أســأل  فإنني  األصيل، 
العائالت الوجدية األصيلة؟ والذين أذكر منهم أوالد 
ا�ول، أوالد مني، أوالد خونا، أوالد الشريف، أوالد 
وأوالد  البلعوشي،  وأوالد   بنقاشور،  أوالد  ا�ير، 
أوالد  يحيى،  سي  وأوالد  والدرفوفي،  الكعواشي، 
العزاوي، وأوالد العيساوي. فسكان مدينة وجدة، 
الجوار  بحكم  بعضا  بعضهم  يعرف  جلهم  كــان 
كانت  العائالت  أكبر  ألن  وا�صاهرة،  واالحتكاك 

وهي  السور،  داخــل  الواقعة  األحياء  في  تسكن 
أوالد عيسى، وأوالد الكاضي، وأهل الجامل، وأوالد 
عمران، وأشقفان البراني والدخالني، كما كان هناك 
أو   zا�ــالح{ اسمه  اليهودية  بالجالية  خاص  حي 
}سوق الغزلz، أما العائالت الفاسية، فكانت تتجمع 
في حي القصبة، نذكر منها }أوالد السبتيz، وأوالد 
أوالد  ــرادة،  ب وأوالد  السرغيني،  وأوالد  الزيزي، 
ا�ومني. كل هذه العائالت كانت رغم اختالف عرقها 

وأصولها، تعيش في تناغم وتضامن وإيخاء تام.
يصولون  السياسة  على  ا�تطفلون  أصبح  فإذا 
ويجولون في ا�نطقة الشرقية، وبمدينة وجدة على 
مدينتهم،  عن  تخلوا  الوجدي�  فألن  الخصوص، 
إما هاجروا إلى مدن أخرى طلبا للعلم أو الشغل، 
الــذي وصــل إليه  وإمــا عزوفا عن ا�ــســتــوى(...) 
نشاط األحزاب السياسية التي تحولت إلى دكاك� 

ووكاالت ال تفتح أبوابها إال بمناسبة االنتخابات. 
قبح هللا الفقر والجهل، ألن ا�واطن� لم يعودوا 
يضعون ورقة االنتخابات في الصناديق ا�خصصة 

لها، ولكنهم يفضلون وضع الورقة ا�الية الزرقاء في 
جيوبهم، ألن القادة السياسي� الحالي� أصبحوا 
الذمم واألصوات، األمر الذي  يعتمدون على شراء 
وتسحب  حولهم  من  تنفض  الشعب  قواعد  جعل 
ال  ا�واطن�  الحظنا  إذا  غرابة  فال  ثقتها،  منهم 
يثقون اليوم بزعماء األحزاب، سواء العتيقة التي 
كان لها ماض حافل باألمجاد والتي تمخزنت رغبة 
الحصول  قصد  وزاريــة  مقاعد  على  الحصول  في 
على االمتيازات وا�صالح الشخصية، أما األحزاب 
}ا�فبركةz، فال نلومها، ألنها خلقت بما يصدر لها 

من أوامر، حيث ال استقاللية لها في القرار. 
ومما زاد الط� بلة، ظهور أحزاب جديدة يتزعمها 
أشخاص مغمورون ليست لهم برامج وال مشاريع 
الداخلية  أن تعود وزارة  ا�ؤسف  اجتماعية، ومن 
إلى عادتها القديمة في تفريخ كيانات سياسية ال 
ال شك  ومما  اسم حزب،  عليها  يطلق  أن  تستحق 
أنها ستلعب دورا كبيرا في تشتيت صفوف  فيه، 
إلى  إلى اإلســاءة  األمة، وهو ما سيؤدي ال محالة 
ا�شاركة في  الديمقراطي وإلى جعل نسبة  النهج 
الحضيض، ألن عدد  إلى  ا�قبلة تصل  االنتخابات 
في  القدم  كرة  فرق  عدد  يضاهي  أصبح  األحــزاب 
سنعاني  التي  الكبرى  الطامة  هي  وتلك  األحياء، 

منها ومن تداعياتها فيما ُيستقبل من األيام.
وفي هذا الصدد، نذكر اإلجراءات الشجاعة التي 
بعملية  قامت  التي  ا�وريتانية  السلطات  اتخذتها 
غربلة وأمرت بحل 80 % من األحزاب الصغيرة، 
وذلك خدمة للديمقراطية الحقة، ألن الشيء إذا تعدى 
حده انقلب إلى ضده، وإذا علمنا أن دور األحزاب 
الوطنية الحقيقية التي ال تهمها ا�ناصب، ينحصر 
في تكوين وتأطير وإرشاد وإعداد الشباب ا�غربي 
من أجل تحمل ا�سؤولية، فإننا با�قابل، نجد هذا 
السياسي،  العمل  في  االنخراط  من  ينفر  الشباب 

ويبتعد عن كل نشاط تدعو له األحزاب الحالية.
القادة  رؤية  عن  ا�ظلمة  اآلفاق  هذه  غابت  فإذا 
مستقبل  نحو  نسير  فإننا  الحالي�،  السياسي� 
تحفه الظالمية وا�خاطر الغير محسوبة العواقب، 
ولنا فيما يجري بالعالم العربي من أحداث مؤ�ة 
وثورات شعبية، ما يكفي إلزالة الغشاوة عن عيون 
القادة السياسي� الذين ال يرون في النشاط الخيري، 

إال وسيلة لالستغناء وكسب الجاه والنفوذ.
ورغم كل هذه ا�ؤشرات ا�حبطة، فإننا ال نفقد 
األمل في غد أفضل لبالدنا، مصداقا للحديث الذي 
جاء فيه قول ا�صطفى (ص): ((ما اجتمعت أمتي 

على ضاللة)).
يتبع
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يبدو َّـ الصورة، اِّـجاهد الوطني، الحاج 
عبد الرحمان احجرية، وهو مقيد بالسالسل 
بالسجن اِّـركزي بالقنيطرة، بعدما حوكم 

من طرف اِّـحكمة العسكرية باإلعدام لتزعمه 
انتفاضة 16 غشت 1953.
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السلبية  الــنــتــائــج  بــعــد 
ينتظر  ا�تتالية،  واإلقصاءات 
جميع  بمستقبل  ا�هتم�  كل 
الوطنية،  ا�نتخبات  فئات 
القرار الذي ستتخذه الجامعة 
القدم،  لكرة  ا�غربية  ا�لكية 
النتائج السلبية  على إثر كل 

التي حققتها.
واألخير  األول  فا�سؤول 
ــوارث، هــو مدير  ــك عــن كــل ال
ناصر  الوطنية،  ا�نتخبات 
الرغــــيــــت، الــــــذي يــتــمــتــع 
بامتيازات خيالية، يحلم بها 
الكبار  ا�ــدربــ�  مــن  العديد 

الذين يعانون من العطالة.
وقد  كثيرا،  يتكلم  الرغيت، 
لنا  ــاع  وب بالبرامج  أتعبنا 
الوهم، ولم نر أي تحسن منذ 
الرحال با�غرب، بعد  أن حط 

أن كان نكرة في فرنسا.
مع  عــقــده  انتهى  الرغــيــت 
ا�اضي،  يونيو  منذ  الجامعة 

في  مترددة  الجامعة  والزالت 
التجديد له أو اإلقالة.

أن  للجامعة،  األفضل  فمن 
بسرعة،  االرتــبــاط  هــذا  تفك 
وأن تبحث عن مدير تقني من 
داخل أو خارج ا�غرب، مادام 
أن هذا الرجل منحت له أكثر 
يمكن  ما  إلصــالح  فرصة  من 
ولــألســف،  لكنه  إصـــالحـــه، 
كل  وفــي  ذريــعــا،  فشال  فشل 
من  التملص  يحاول  إقصاء 
ــن رأســه  ــدف مــســؤولــيــتــه، وي
تمر  أن  إلــى  ــراب  ــت ال تحت 

العاصفة.
مالحظة

ــر  ــظ ــت ــن بــــالــــخــــروج ا�
النسوي  الوطني  للمنتخب 
ــات األلــعــاب  ــي ــصــائ مـــن إق
األو�بية، ضرب ا�دير التقني 
رقما  الوطنية  للمنتخبات 
تلو  اإلقصاءات  في  قياسيا 
منتخباتنا  لجميع  األخــرى، 
الفريق  باستثناء  الوطنية، 
سنة،   17 من  ألقــل  الوطني 
ولحسن  عليه  يشرف  والذي 
الوطني جمال  اإلطار  الحظ، 

السالمي.
ــل هـــذه  ــ ــن ك ــ ــم م ــرغـ ــالـ بـ
ــازال نــاصــر  ــ ــات، مـ ــب ــخــي ال
البقاء  على  مصرا  الرغيت 
يضمن  ــذي  ال منصبه،  في 
ومــازال  ضخما  راتبا  له 
ــا بــبــعــض  ــنـ ــفـ ــحـ ــتـ يـ
ــوارات الــتــافــهــة  ــ ــح ــ ال
لبعض  بها  يدلي  التي 

أصدقائه.
خلقه  فــي  ولـله 

شؤون.

نادي  تمكن  متوقعا،  كــان  كما 
التأهل  مــن  الــريــاضــي  الـــوداد 
نهاية  إلى نصف  الرابعة  للمرة 
لألندية  األبــطــال  عصبة  كــأس 
حوريا  سحق  أن  بعد  البطلة، 
كوناكري بخماسية نظيفة، أمام 
األمير  �ركب  حج  كبير  جمهور 
موالي عبد هللا بالرباط، �ؤازرة 

فريقه الذي كان في ا�وعد.
الوهلة  ومــنــذ  ــوداد،  ــ الـ فــريــق 
األولى، دخل إلى أرضية ا�لعب 
بــحــمــاس كــبــيــر، حــيــث ضغط 
ــب عــلــى الــفــريــق  ــي بــشــكــل ره
العبوه  تــراجــع  ــذي  ال الغيني، 
إلى الوراء، للدفاع عن شباكهم، 
استسلموا  مــا  ســرعــان  لكنهم 
أمـــام إصـــرار الـــوداديـــ� على 
حسم النتيجة مبكرا، وقد تأتى 
األول  الشوط  لينتهي  ذلك،  لهم 

بثالثية نظيفة.
ضاعف  الثانية،  الــجــولــة  فــي 

ضغطه،  من  البيضاوي  الفريق 
هــدفــ�،  ــة  ــاف إض ــن  م ليتمكن 
وتنتهي ا�باراة بانتصار كبير، 
وبأداء بطولي للكتيبة الحمراء، 

لتبقى النقطة السوداء في 
هذه األمسية، هو الكسر 
ــذي تعرض  ال ــزدوج  ا�ـ
ــارس حـــوريـــا،  ــ ــه حـ لـ

الدولي  السينغالي 
خـــــادم نـــديـــاي، 

ــدام  إثـــر اصــط
مروع مع أحد 
ليتم  زمالئه، 
نقله مباشرة 
إلـــى إحــدى 
مـــصـــحـــات 

العاصمة.
ــتــذكــيــر،  ــل ل
فــــإن فــريــق 
الـــــــــــــوداد 
ــه  ــواجـ ــيـ سـ

ا�وسم،  هــذا  الثانية  وللمرة 
الجنوب  ــز  ــ داون صـــان  نـــادي 
النهائي،  نصف  فــي  إفــريــقــي، 
الجاري  أبــريــل   26 يــوم  ــك  وذل
بالرباط، بينما ستجري مباراة 
يوم  إفريقيا،  اإلياب بجنوب 

3 مايو القادم.
وفــي كــأس الــكــاف، توقفت 
أكــاديــر  حسنية  مــغــامــرة 
بعد  الربع،  محطة  في 
بالقاهرة  انــهــزم  أن 
ــاراة اإليـــاب  ــب فــي م
الزمالك  نــادي  ضد 
ا�ـــصـــري بــهــدف 

لصفر.
األنغولي،  الحكم 
مارتينيز،  هيلدر 
ــو بــطــل  ــ ــان ه ــ كـ
ــاراة،  ــبـ هـــذه ا�ـ
بكل  قام  أن  بعد 
أجل  من  شــيء 

إقصاء ممثل ا�غرب، الذي حرمه 
الدقائق  في  التعادل  هدف  من 
األخيرة، بعد أن تجاوزت الكرة 
محمود  ــى  ــرم ا� ــارس  حــ ــط  خ
إشهار  عن  تغاضى  كما  حنش، 
الورقة الحمراء في وجه ا�دافع 

ا�صري محمود عالء.
حسنية  ففريق  العموم،  على 
أكادير، قام بكل شيء إال تسجيل 
األهداف، كما أن قلة تجربته في 
مثل هذه ا�باريات، ساهمت في 

هذا اإلقصاء الغير مستحق.
على عكس الحسنية، تمكن فريق 
نهضة بركان من تأكيد فوزه في 
الذهاب وأكرم وفادة ضيفه غور 
تقبل  ال  بحصة  الكيني،  ماهيا 
الجدل (5-1)، ليتأهل ألول مرة 
نهاية  نصف  إلــى  تاريخه  فــي 

كأس االتحاد اإلفريقي.
حظ سعيد للوداد ونهضة بركان 

في القادم من االستحقاقات.

تم  الجيزة،  أهرامات  سفح  على 
كأس  نهائيات  قرعة  سحب  تنظيم 
ستحتضنها  التي  لألمم  إفريقيا 
 21 ب�  ما  ا�صرية،  الجمهورية 

يونيو إلى غاية 19 يوليوز القادم.
أبرز  الرائع، حضرته  الحفل  هذا 
الشخصيات الرياضية اإلفريقية من 
كاإليفواري  سابق�،  دولي�  نجوم 
دروغــبــا، ومــواطــنــه يــايــا تــوري، 
ضيوف،  الــحــاجــي  والسينغالي 
وا�غربي مصطفى حجي، وا�صري 
ــد حــســام،  حــســن شــحــاتــة، وأحــم
الحفل  هذا  أثثوا  آخرين،  ونجوم 

الجميل.
ا�جموعة  هــي  نحن،  يهمنا  مــا 
الرابعة التي يتواجد فيها منتخبنا 
الوطني، والتي تتكون من منتخبات 
إفريقيا،  جنوب  ــوار،  ــف دي الــكــوت 

وناميبيا.
ا�ــجــمــوعــة  ــذه  ــ ه أن  صــحــيــح 
النقاد  جميع  اعتبرها  بــل  قــويــة، 
نظرا  األقــوى،  بأنها  والحاضرين، 
لها  سبق  منتخبات  ثالث  لتواجد 
أن فازت بكأس إفريقيا لألمم، وهي 
والكوت  إفريقيا،  جنوب  ا�ــغــرب، 
ديفوار، وكذلك منتخب ناميبيا الذي 
سيكون بمثابة الحصان األسود في 

هذه ا�سابقة.
ا�غاربة  معظم  أن  كذلك،  صحيح 
وضعوا أيديهم على قلوبهم، خوفا 
لكن  �نتخبنا،  ا�بكر  الخروج  من 

مكتوفي  سنقف  أننا  يعني  ال  هذا 
األيدي أمام هؤالء الخصوم.

له  اآلخــر  هو  الوطني،  ا�نتخب 
حظوظ كبيرة للذهاب بعيدا في هذه 
البطولة، بالرغم من أن البلد ا�نظم، 
ونعني به مصر، مصمم على الظفر 
بها، ألنه يعرف جيدا كيف ينتصر، 
وغير  الشرعية  الــوســائــل  وبــكــل 
الشرعية، وله سوابق كثيرة في هذا 

ا�جال.
لكرة  ا�غربية  ا�لكية  الجامعة 
القدم، وكعادتها، وفرت كل الظروف 

لتحقيق مراد ا�غاربة، وهو العودة 
بالكأس الذي فزنا بها قبل 43 سنة، 

وبالضبط في إثيوبيا سنة 1976.
سيخوض  الــوطــنــي،  ا�نتخب 
ناميبيا،  منتخب  ضد  مباراة  أول 
في  كان  كما  مغمورا  يعد  لم  الــذي 
السابق، حيث سبق لنا أن واجهناه 
أكثر من مناسبة، شأنه شأن  خالل 
هزمناه  الذي  اإليفواري،  ا�نتخب 
جولة  آخــر  في   (0-2) بأبيدجان 
العالم  كأس  إقصائيات  جوالت  من 
جنوب  منتخب  ليبقى  ــرة،  األخــي
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قالوا ونقــــــــــــول قرعة نهائيات كأس إفريقيا 2019
GóMCG ÜÉ¡J ’ Oƒ°SC’G بعد البيضي  الرئيس  يطرد  أول حكم  جيد،   ●

16 سنة
المنتخب

●  واش غادي يكون هاذ البيضي؟

●  العقم الهجومي يؤرق الناخب الوطني رونار
جرائد

●  يشوف مع الهداف حمد هللا!
●  نفتقد للنجاعة الهجومية

الركراكي، مدرب الفتح الرباطي
●  و�درب محترم. 

●  ال مونديال مع إسبانيا والبرتغال

وكاالت
●  آش من مونديال، غير مركب محمد الخامس، أربع 

سن� وهوما تيصلحوا فيه أو مازال...
النادي  �ساعدة   zالصينية{ يفرض  العامل    ●

القنيطري
الصباح

●  هذا واقيال جاه الحن� أليام إدريس البصري!

●  ال أفكر في تجديد عقدي مع الجيش ا�لكي

كارلوس ألوس، مدرب الجيش الملكي
●  مع السالمة من اآلن...

● شروط مدرب الرجاء كارتيرون لتجديد عقه

قصاصات
●  األول يهدد بالرحيل، والثاني يشترط، بينما ا�سير 

ا�غربي خارج التغطية.
●  كنا واثق� من الفوز على الجيش ا�لكي

بنيس، مدرب الكوكب المراكشي
●  غير بشوية عليك، راك مازال مهدد بالنزول.
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األندية المغربية على الواجهة اإلفريقية

الحكم 
األنغولي، 

هيلدر 
مارتينيز

العناوين  بعض  هذه 
تصدرت  التي   zا�زعجة{
ــم الـــصـــفـــحـــات  ــظـ ــعـ مـ
بعد  الوطنية،  الرياضية 
نهائيات  قــرعــة  ســحــب 

كأس إفريقيا لألمم.
عـــنـــاويـــن مـــقـــرفـــة، 
ــأن  ــ ــة، وك ــمـ ــائـ ــتـــشـ ومـ
ذاهب  ا�غربي  ا�نتخب 
إلــى  أو  ــرب،  ــحـ الـ إلـــى 
أنه  جيدا  يعرف  معركة 
سيخسرها قبل بدايتها.

كان  الذي  الوقت  ففي 
بعض  على  الواجب  من 
ــالم }الــجــافــةz، أن  ــ األق
والثقة  التفاؤل  يخلقوا 
في محيط األسود، نراهم 
يفعلون العكس، وهذا ما 
ولألسف  عليه  تعودنا 
الــشــديــد، مــبــاشــرة بعد 
عملية سحب  كل  إجــراء 
ــي تــهــم  ــتـ ــة، الـ ــرعـ ــقـ الـ
أنديتنا  أو  منتخبنا 
التي تمثلنا في الكؤوس 
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الذي  الوحيد  ا�نتخب  هو  إفريقيا، 
ا�باريات  لم ننتصر عليه خالل كل 

التي لعبناها ضده.
رونــار،  هيرفي  الوطني،  الناخب 
بعد سحب  له مباشرة  وفي تصريح 
القرعة، قال بأنه مستعد �واجهة أي 
منتخب، كيفما كان مستواه، ألن من 
األقل  على  الوصول  أو  الفوز  يريد 
للمربع الذهبي، البد أن يكون مستعدا 
ألي فريق، وأضاف بأنه يعرف جيدا 
بالنسبة  األهم  وأن  خصومه،  جميع 
األعطاب  وتفادي  التركيز  هو  إليه، 

قبل بداية هذه البطولة.
كل  في  الثقة  فلنا  العموم،  على 
العبي ا�نتخب الذين تحدوهم رغبة 
لجميع  اللقب  هذا  إهداء  في  كبيرة 
هؤالء  معظم  وأن  خاصة  ا�غاربة، 
الالعب�، يطمحون إلنهاء مشوارهم 
قادرون  فهم  لذا  بالتتويج،  الكروي 
ا�نشود،  الهدف  إلى  الوصول  على 

ألنهم ال يهابون أحدا.

برنامج مباريات اِّـنتخب الوطني:
األحد 23 يونيو 2019

بملعب السالم:
 ا�غرب - ناميبيا

الجمعة 28 يونيو 2019
ا�غرب - الكوت ديفوار

اإلثن� فاتح يوليوز 2019
جنوب إفريقيا - ا�غرب

أساطري الكرة اإلفريقية: اإليفواري يايا توري َّـ اليمني بجانب كل 
من حجي واِّـصري أحمد حسن والسينغالي حاجي ضيوف

idbihi62@gmail.com
 إعداد: كريم إدبهي

اإلفريقية.
يــجــهــل  أو  يــنــســى 
الــبــعــض بـــأن الــفــريــق 
ــي، لـــه مــكــانــة  ــنـ ــوطـ الـ
ــذ سن�  ــن وم ــة  ــوق ــرم م
ــرة  ــك ــة ال ــارطـ ــط خـ وســ
فخرا  ويكفيه  اإلفريقية، 
يعتبر  بــأنــه  واعـــتـــزازا 
القارة  مثل  منتخب  أول 
نهائيات  فــي  اإلفريقية 
ذلك  وكــان  العالم،  كأس 
 ،1970 سنة  با�كسيك 
إلى  ثانية  ــرة  م ليعود 
البلد  العالم بنفس  كأس 
لــيــكــون   ،1986 ــة  ســن
وعربي  إفريقي  بلد  أول 
الدور  إلى  يمر  ومسلم، 
أنديتنا  أن  كما  الثاني، 
أصبحت يقام لها ويقعد، 

ــوى  ــا أقـ ــه ــحــســب ل وي
صعيد  على  الــخــصــوم 
القارة، ألف حساب، فما 
وصـــول كــل مــن الـــوداد 
إلـــى نصف  ــاضــي  ــري ال
عصبة  كــــأس  نــهــايــة 
البطلة،  لألندية  األبطال 
ونهضة بركان في كأس 

اإلفريقي،  االتــحــاد 
على  ــيــل  دل لخير 

ذلك.
هذه  من  فكفى 
ــة  ــ ــوداوي ــ ــس ــ ال
والتشاؤم الذي 
يــمــس كــرامــة 
وســــمــــعــــة 
الـــــــكـــــــرة 
ا�ـــغـــربـــيـــة 

هريَّـ روناربشكل عام.
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»àdƒØW
�ا همت سلطات وزارة الداخلية في عهد االستقالل بعزل الحاج 
في عهد  الذين عملوا  السلطة  بباقي رجال  أسوة  القدميري،  بوبكر 
معهم بصفة سرية  يتعامل  كان  بأنه  ا�قاومة  رجال  أثبت  الحماية، 
ويمكنهم من معلومات لفائدة ا�قاومة استطاعوا بواسطتها اختراق 
كان  الذين  ا�قاوم�  من  إفالت عدد  وكذا  ا�حلية،  الفرنسية  اإلدارة 
يعلمهم كمائن إلقاء القبض عليهم، ومنهم الحاج بليوط بوشنتوف، 
ا�قاوم والسياسي ا�عروف صاحب سينما }الكواكبz وصهر ا�غفور 
له ا�لك الحسن الثاني، والذي حكى لي هذه الواقعة بنفسه قبل أيام 
من وفاته في منزله وكان ممن حضر وقدم التعازي في وفاة الخليفة 
القدميري، وقد كان يعتبرني بمثابة ابنه لدرجة وصية أبنائه وبناته 
بذلك في إحدى زياراتي له، كما أني كنت أمازح الدكتور بوشنتوف 
تبنوني  أغنياء  ثالثة  بأن  دائما  العزيز  ا�شهور والصديق  الطبيب 
ببنوة أمام أبنائهم ولم يقسموا معي أي شيء من اإلرث، وهم والده 
الحاج بليوط وموالي مصطفى بلعربي العلوي وزير العدل السابق 
ورحال ممون الحفالت ا�عروف رحمة هللا عليهم جميعا، فكان يجيبني 
بأنه مستعد شريطة أداء }zle passif مازحا بابتسامته التي تكاد ال 
تفرق بينها وب� والده من كثرة الشبه، وكان األطفال الصغار يقفون 
في العودة من مدرسة }االتحادz، قرب باب إلحدى النساء اليهوديات 
ما  لهم  تخرج  وكانت  ماري،  مدام  تسمى  وكانت  بقربها،  القاطنات 
تبقى من حلويات أعياد اليهود ومن ا�ن والسلوى، كما كانت قبل 
أن تسلمهم ذلك، تسألهم عن أسماء عائالتهم، ألن كرمها يزداد مع 
بمثابة  كانت  أنها  كما  أمورهم،  بأولياء  عالقة  لديها  الذين  األطفال 
ا�ال  بأنها كانت تقرض  ا�تنقل، فبعدما كبرنا عرفنا  ا�دينة   zبنك{
بالفائدة مقابل رهن الذهب، وكان يلجأ إليها سكان ا�دينة وا�وظفون 
وا�قترضون ليتعاملوا معها مقابل فائدة ربوية، وقد علمت فيما بعد 
أنها لم تكن فقط مقرضة، بل كذلك فرع لبنك آخر في وسط ا�دينة، ذلك 
أن أحد التجار اليهود الذي كان يسكن في شارع محمد الخامس، هو 
ا�قرض األصلي، وكان يلبس طربوشا ويأتي بسيارة أمريكية فارهة 
ويدخل عندها، ويعرف الكل بأنه جاء لتسليم األموال وحجز الرهون 
التي لم يؤدي أصحابها ما عليهم، غير أنه بمجرد وقوف سيارته، 
يتزاحم ا�قترضون ألداء ما بذمتهم ألن خبر تواجده يشيع في ا�دينة 
القديمة فيهرع كل متماطل في إنقاذ ما رهنه خوفا من تنفيذ ال يحتاج 

إلى دعوى أو استئناف أو حكم قضائي .
ومن جملة ما علمت وتعجبت له، أن هذه السيدة اليهودية وبعض 
وبوسبير  اجناوة  ودرب  مراكش  باب  مالح  في  كانوا  ممن  أمثالها 
ودرب آسفي، لم يثبت أن وقع أي هجوم من طرف أي كان من السراق 
عليهم، مع العلم أن صناديقهم كانت مملوءة بأموال كثيرة وودائع 
نفيسة الثمن، فعلمت فيما بعد بأن سبب ذلك، كون هاته العائالت 
كانت معروفة وال يمكن ألي كان أن يخرق قواعد الجوار، وحتى من 
من  ليس  الحال،  في  يوقف  فإنه  الحي،  عن  الغرباء  من  ذلك  حاول 
طرف الشرطة ولكن من طرف أبناء الحي الشداد الغالظ الذين كانوا 

يقومون بحراسة أحيائهم وسكانهم في الليل والنهار .
الــوازع  وكــان  منعدمة،  تكون  تكاد  الجرائم  نسبة  كانت  لذلك، 
كانت  السن  كبار  أن  كما  التصرفات،  كل  في  ا�هيمن  هو  األخالقي 
لهم مكانة خاصة، إذ أن ذهابهم إلى مسجد }ولد الحمراءz بالنسبة 
راجل�  اليهود،  ميعارة  أو  الكنيسة  إلى  النصارى  أو  للمسلم�، 
لهم  الطريق  لفسح  يتسابقون  واألطفال  الشباب  فترى  راجالت،  أو 
إنهم  بل  ثقيل،  هو  ما  حمل  في  مساعدتهم  أو  أياديهم  تقبيل  أو 
يستضاف  ما  وغالبا  منازلهم،  أدراج  في صعود  حتى  يساعدونهم 
والحلوى  الشاي  له  ويقدم  السن  كبير  عائلة  من  الشاب  أو  الطفل 
الحاجة  أو  الحاج  العجوزة،  أو  العجوز  الصالح من طرف  والدعاء 
التي قام بمساعدتها، حيث أعطت هذه التربية أكلها في تربية جيل 
والتستر  الضعيف  وإعانة  الكبير  توقير  على  وعودتهم  االستقالل، 

على ا�دمن.
وقبل الوصول إلى درب أزمور، وهو الزنقة التي كانت تسكن فيها 
عائلة ا�رحوم أحمد العسكي، وقد رأيته عندما أصبح بعد ا�ناصب 
الكبيرة التي أسندت إليه، رجل سياسة يترأس جماعة ا�دينة القديمة، 
وحضرت كمسؤول في أحد األعياد الوطنية التي اختيرت لها الصقالة، 
والسياحية،  التاريخية  ا�آثر  من  واعتبارها  إصالحها  تم  بعدما 
في  وتتحول  الناشئة  القدم  كرة  فرق  فيه  تتدرب  ملعبا  بها  وعهدي 
الليل إلى خمارة مستورة للسكارى ا�تسول�، وقد سبق لسي أحمد 
موالي  ا�شهور  الجمركي  عائلة  ونشأت  وزيــرا،  كان  أن  العسكي، 
الطيب الحورجي كذلك بالقرب من درب أزمور، ومن جملة القاطنة، 
كانت هناك دار العوفير، وكنت أعرف ذلك عن طريق األطفال الصغار 
بأرقامها ولكن بعائالتها، كما توجد عائلة  ا�نازل  الذين ال يعرفون 
قرب ضريح سيدي  الدار  أسفل  في  طبيا  تملك مستوصفا  إسبانية 
ممرضة  الشقراء  الجميلة  اإلسبانية  ا�رأة  وكانت  القرواني،  عالل 
الحي وزوجها بجانب ا�ستوصف يملك دكانا لبيع ا�واد الغذائية، إال 
أنه يقفل في الليل ويفتح نافذة صغيرة ويبقى حتى ساعات متأخرة 
ما مغلفا في ورق مقوى،  زبناءه شيئا  ليناول  يده  الليل يخرج  من 
وكانت تجارته ال تتوقف إال بوقوف سيارة الشرطة أحيانا، وعلمت 
أنه كان يعيش  الخمور، غير  بيع  ليال في  يتاجر  أنه كان  فيما بعد 
في أمن وأمان مع إسباني آخر كان له دكان إلصالح األحذية يسمى 
سباطيرو، وكان دكانه دائم الحركة بالزبناء، ألنه كان يستع� بآالت 
عصرية لإلصالح محل األدوات التقليدية، مما جعله مقصدا لجميالت 
الحي، خصوصا وأنه كان بجانب أول مصبنة عصرية يديرها فنان 
ممثل في اإلذاعة والتلفزيون، كنا نتحقق صغارا فيما إذا كان هو ذلك 
الشخص الذي يظهر مع محمد الخلفي ونعيمة ا�شرقي ومصطفى 

هالل في مسلسالت بداية التلفزة ا�غربية أوائل الستينات.
يتبع
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ا�غربي  الفنان  أعــرب 
الــــحــــاج يــــونــــس، عــن 
ا�طربة  مــن  اســتــغــرابــه 
�نور،  أســمــاء  ا�غربية 
حد  على  له،  تنكرت  التي 

تعبيره.
ــد الــفــنــان في  وأكـ

حديثه  ــرض  ــع م
ــاء حــلــولــه  ــنـ أثـ

ــا فــي  ــفـ ــيـ ضـ
ــج  ــ ــام ــ ــرن ــ ب
ــاغ  ــاشــت }ه

 ،z تنا بينا
أنـــــــــــــه 

أغنية  صــاحــبــة  يعتبر 
بمثابة   zالــزيــن ــدو  ــن }ع
ابنته، لكنها لم تتكلم عنه 
يرد  بشكل  حياتها  طوال 
قــال:  حيث  الجميل،  لــه 
في حياتها  �نور  }أسماء 
مزيان  عليا  هـــدرات  مــا 
وأي  ليا  وتــنــكــرات 
عملتها  حاجة 
ــا هللا  ــهـ ــيـ لـ
يـــهـــديـــهـــا 
وهــــــــــــــي 
ــة  ــابـ ــثـ ــمـ بـ

.zبنتي
وأضـــــــــاف 
الـــحـــاج يــونــس 
قائال: }هي كاتقول 
تكون  بغيتها  أنني 
أم  وزايـــدون  كلثوم  أم 
بــنــزوة،  ليست  كــلــثــوم 

هادي  شفتهاش  وما 
عام،   17 من  أكثر 
بانت  ما  وأول 
 ، ن يو لتلفز فا

اللي  أنــا  كنت 
.zبينتها

ترتيب  ا�غربيات  النساء  تــصــدرت 
أجمل النساء عربيا، واحتل� مراكز جد 

متقدمة في الئحة باقي دول العالم.
ــرى مــوقــع }رنــكــرz األمــريــكــي،  ــ وأج
العالم،  نساء  أجمل  الختيار  مسابقة 
أقر  حيث  دولـــة،   64 خاللها  تنافست 
أجمل  ب�  من  ا�غربيات  أن  ا�صوتون 

النساء بالعالم.
وتــفــوقــت الــنــســاء ا�ــغــربــيــات على 
منافساتهن من جميالت البلدان العربية 
األخرى، في ح� تصدرت جميالت فنلندا 

الالئحة، وتلتها النرويج، ثم السويد.
وأكد ا�وقع األمريكي ا�ذكور، أن نتائج 
ا�غربيات،  أن  إلــى  تشير  التصويت، 
العربية  الــدول  جميالت  على  يتفوقن 
متقدمات  عا�يا،   30 الرتبة  باحتاللهن 

على التونسيات صاحبات الرتبة 31.
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في  الرحال  أن حطت  منذ 
ا�غرب سنة 2015، تواصل 
الصينية  التجارية  العالمة 
تشكيلة  تــطــويــر   ،zــو ــ }أوبـ
تم  حيث  الذكية،  هواتفها 
هاتف  عــن  رسميا  الكشف 
ذكي من سلسلة }فz يحمل 

        .zF11 PRO{ اسم
لالستراتيجية  ــدادا  ــت ام
االستمرار  بهدف  الصينية 
في اكتساح السوق ا�غربية 
من طرف الشركة ا�تخصصة 
في صناعة الهواتف الذكية، 
نائب  ترأسها  ندوة  وخالل 
 ،zأوبـــو{ مجموعة  رئــيــس 
يــوم  مــســاء  وان،  ستيفن 
اإلثــنــ� 9 أبــريــل الــجــاري 
من  أعلن  البيضاء،  بــالــدار 
خاللها عن إطالق نوع جديد 
 zأوبو{ الذكية  الهواتف  من 
باقي  عن  باختالفها  تتميز 
}فz خبيرة  هواتف سلسلة 

السيلفي.
}zF11 PRO، هاتف مزود 
بكاميرا خلفية عالية الجودة 
كما  بــالــســيــلــفــي،  ــة  ــاص خ
الصورة  جــودة  تطوير  تــم 

ميغابيكسيل،   48 ــة  ــدق ب
التجارية  العالمة  أن  علما 
مجهودا  بــذلــت  الصينية، 
تطورا  تحقق  لكي  كبيرا 
على مستوى الشاشة كذلك، 
 6 بحجم  لــلــذاكــرة  إضــافــة 
داخلية  وذاكرة  ميغابايتس 
فضال  جيغا،   128 بحجم 
الثالث  الجيل  شبكات  عن 
 ،zWifi{والبلوتوث و zGP{
تقنيات  مختلف  ويــدعــم 
في  بما  التقليدية،  االتصال 
الرابع،  الجيل  شبكات  ذلك 

صوت  مكبر  أيضا  ويضم 
الحصول  لــك  يتيح  مميز 
أفضل  استماع  تجربة  على 

في الفضاءات الصاخبة.
ــى هــامــش الــنــدوة،  وعــل
خص نائب رئيس مجموعة 
ــدة  }أوبـــــو ا�ـــغـــربz جــري
سلط  بتصريح   zاألســبــوع{
فــيــه الــضــوء عــلــى ســؤال 
الــشــركــة  ــإهــمــال  ب يتعلق 
بحماية  الــخــاص  للجانب 
ا�جموعة  وتركيز  ا�عطيات 
ــورة  ــصــ ــ ــى جـــــــودة ال ــلـ عـ

حيث  والسيلفي،  والفيديو 
سنوات  العشر  أن  على  ركز 
 zا�ــاضــيــة، حــاولــت }أوبـــو
الجانب،  بــهــذا  االهــتــمــام  
يسمح  لــم  موقعها  أن  غير 
وهدر  طويال  بالصمود  لها 
ــدم الــتــوفــر  ــ الـــوقـــت مـــع ع
عــلــى الــنــفــس الــطــويــل في 
مع  الشرسة،  ا�نافسة  ظل 
التركيز على تطوير السيلفي 

وجودة الصورة والفيديو. 
في  وان  ستيفن  وأضــاف 
برنامج  أن  جوابه،  معرض 
يعرف بعض  بدأ  األندرويد، 
السنوات  فــي  االخــتــالالت 
بمجال  يتعلق  فيما  األخيرة 
حماية ا�عطيات الشخصية، 
لـــكـــن أغـــلـــب الـــعـــالمـــات 
تستعمل  العا�ية  التجارية 
وبالتالي،  البرنامج،  هــذا 
عنه  ــاء  ــن ــغ االســت يــصــعــب 
برنامج  ابتكار  انتظار  في 
 ،zــو }أوب إنتاج  من  مستقل 
 zF11 PRO{  علما أن هاتف
األسواق  في  متاحا  سيكون 
ابتداءا من 18 أبريل 2019 

بسعر 3999 درهما.

تنطلق بمدينة تطوان، فعاليات 
ا�هرجان الدولي للعود في دورته 
الواحدة والعشرين، التي تنظمها 
بتعاون  الثقافة واالتصال  وزارة 

مع والية تطوان.
ا�نظمة  الدورة،  هذه  وستشهد 
 ،23  ،22) أيــام  أربعة  مدى  على 
تكريم  الــجــاري)  أبريل  و25   24
والطرب  ا�وسيقى  أعــمــدة  أحــد 
ا�غربي العصري، ا�لحن وا�غني 
لعطاءاته  وذلــك  الــتــدالوي،  كريم 

ومساهماته  ا�تميزة، 
الخزانة  إغناء  في 
ــة  ــيـ ــقـ ــيـ ــوسـ ا�ـ

ا�ـــغـــربـــيـــة، 
حيث نجح في 

تــحــقــيــق 

ب�  التوليف  الصعبة،  ا�عادلة 
ــاصــرة، كــمــا أنــه  ــع ــة وا� ــال األص
تطوير  على  الثمانينات  منذ  عمل 
وتطعيمها  ا�غربية  ا�وسيقى 
خالل  مــن  ســواء  العصر،  بــروح 
قام  التي  تلك  أو  الخاصة،  أغانيه 
بتلحينها لوجوه وطنية معروفة، 
ساهم  إذ  واسعة،  شهرة  وحققت 
فــي إبـــراز الــعــديــد مــن ا�ــواهــب 
الشابة التي تحظى اليوم بمكانة 
الوطنية  الساحة  على  متميزة 

والعربية.
وتشكل جائزة زرياب للمهارات، 
ــدى أهـــم مــحــطــات ا�ــهــرجــان  إحـ
التي تقدم برعاية ا�جلس الدولي 
اليونسكو/  (بــيــت  للموسيقى 
باريس)، وستكون هذه السنة من 
نصيب الفنان وا�وسيقار ا�غربي 
تقديرا  وذلـــك  لــحــلــو،  نــعــمــان 
ودوره  الــالمــع  �ــســاره 
التجديد  في  البارز 
ــر  ــ ــويـ ــ ــطـ ــ وتـ
�وسيقى  ا
الــعــربــيــة 
�غربية  وا
ــه  ــ ــل ــ ــم ــ وع
اإلبــــداعــــي 
ا�ــــتــــســــم 

بالرقي.
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}ا�ساءz: ((أن شباط مشهور 
واملضحكات))،  بالسفاسف 
رغم أن االتحادي� الذين لهم 
حسابات مع حزب االستقالل، 
وصف  عندما  ــوا(...)  ــت ســك
ــم االتـــحـــادي  ــزعــي ــاط ال شــب
بأنه  بنبركة  ا�هدي  الكبير 

قاتل.
الفاسي�  وعــد  أن  وبــعــد 
لبرج  مــشــابــه  بـــرج  بــإقــامــة 
ــي بــاريــس،  ــور إيــفــيــلz ف }تـ
}ال  ستسمى  بأنه  لهم  وقــال 
سيبني  وأنه   ،zالفاسية تور 
فاس  فــي  السبعة  ــواب  ــ األب
الكبرى،  الفاسية  والخصة 
ــادي  ا� الــبــؤس  عــن  مبتعدا 
عندما  طويال  عــاشــره  ــذي  ال
كتبت مواقع إعالمية أنه كان 
الدراجات  يصلح  بداياته  في 
ــاء بــفــاس،  ــيـ فـــي أحـــد األحـ
رفع  على  مــتــعــودا  ليصبح 
فاس،  لبلدية  كرئيس  رأســه 
حسب  عليها،  صــرف  الــتــي 
ماليير  خمسة  تصريحاته، 
البر�انية  االنتخابات  على 

في فاس.
ــجــرأ شـــبـــاط، هـــذا،  ــت ــي ل
ميوالته  ــن  ع الــكــشــف  عــلــى 
ناشد  حينما  التجارية(...) 
ــش فــي  ــحــشــي ــي ال ــ ــزارع ــ م
الريف، باالنضمام إلى نقابته 
وصرح لهم بقوله ((سندافع 

يف  نــهــضــة  لتحقيق  عــنــكــم 
ــة الــكــيــف، وســنــدافــع  ــ زراع
كانت  القهوة  فحتى  عنكم، 
رخص  وقــد  زمـــان،  ممنوعة 
لها، وها نحن نشربها صباحا 

ومساء)).
ــخــوف إلــى  وقـــد تــســرب ال
فاس،  في  استقاللي�  أقطاب 
وما أدراك ما الفاسي�، الذين 
أعلنوا حربا على قطبهم الذي 
ليصرح  شــبــاط،  انــتــخــبــوه، 
واحد منهم، اللبار، بأنه يجب 
وتكبيله  شباط،  على  القبض 
به، ورجمه مثل ما  والطواف 

حدث لبوحمارة.
الفاسي�،  ــاء  ــدم ق بينما 
وتاريخه،  بوحمارة  يعرفون 
أن  يجهلون  ال  ــوا  ــان ك وإن 
شباط كان أذكى منهم جميعا، 
تكوينهم  رغم  بوحمارة  ومن 
لجماعة }ال هوادةz مع شباط، 
تظاهرت  التي  الجماعة  وهي 
الحمير،  مــظــاهــرة  فــي  مــرة 
الحمير  ب�  للفرق  تكريسا 
ركبهم  الذين  فــاس،  وسكان 
من  واحــدا  أن  لدرجة  شباط، 
أقطاب فاس الحقيقي�، عادل 
عابر  اجتماع  في  الــدويــري، 
الفاسي�،  من  مجموعة  مع 
مــنــهــم، سعيد  لــواحــد  ــال  قـ
من  عائلتي  ((إن  الــتــدالوي: 
أشرف العائالت، وباالعتراف 
محترمة  عائلة  فهي  العام، 
وجــــدي هـــو احلــــاج أحــمــد 
أوال،  وزيـــرا  ــان  وك بالفريج، 
وزيرا،  كان  الدويري  ووالدي 
تبقى  الـــدويـــري  وأخـــــالق 
ولكن  باالستقامة))،  متميزة 
شباط غلب الدويري وأمثاله.

ــاس الــلــي على  ــن وكـــان }ال
مسيرة  يــتــتــبــعــون   zــكــم ــال ب
الحقيقية  وهيمنته  شــبــاط 
فيه  فرأوا  العام،  الرأي  على 
من  للتخلص  األنسب،  الحل 
يطمح  كان  الذي  الحزب  قوة 
الــحــزب  لـــدرجـــة  ــى  ــرق ي ألن 
ــان شباط  األوحـــد، وربــمــا ك
الرأي  يعرفه  مما  أكثر  يعرف 
مرة  منه  فحصل  الــعــام(...) 
البلدي  ا�جلس  يــرأس  وهــو 
في فاس، أن كشف عن بعض 
بها  سيتعدى  التي  أســراره، 
بلدية فاس إلى ما هو أعظم، 
أعضاء  أمــام  شتما  فانطلق 
الفاسي�،  في  فــاس،  مجلس 
الــفــاســيــة، و�ح  والــعــائــالت 
الــربــاط،  فــي  مستقبله  ــى  إل
االستقالليني  ((إن  ــال  وقـ
احلــد(...)  باب  سيقتحمون 
يف الرباط، كما اقتحم الثوار 

الليبيون باب العزيزية)).
أنــصــار شــبــاط في  بــل إن 
التلميحات  التقطوا  تطوان، 
((فدخلوا  لشباط  الثورية 
وأزالـــوا  تــطــوان  بلدية  مقر 
محلها  ونصبوا  امللك  ــورة  ص
صــورة شــبــاط)) (األســبــوع. 

عدد 3 أكتوبر 2013).
األقاليم  أحد  عامل  أن  كما 
مــشــى بــجــانــب شــبــاط في 
إلى  جنبا  ا�ناسبات،  إحدى 
من  فرقة  يستعرضون  جنب 
توقيف  فتم  البلدي،  الحرس 
شباط  استدعاء  وتم  العامل 

للرباط.
وتعرفون أن ا�لكية في أية 
بوجود  تقبل  ال  كانت،  دولــة 
ا�لكية،  ينافس  قــوي  حــزب 
علنا،  وربما  سرا،  ليخططوا 
للتمهيد مرة واحدة في تغيير 
ــالل،  ــق ــزب االســت رئـــاســـة حـ
وتــغــيــيــر رئـــاســـة االتــحــاد 
ويصبح  ــتـــراكـــي(...)،  االشـ
لحزب  رئيسا  فعال:  شباط 
ــالل، بـــدل الــفــاســي،  ــق االســت

عباس الفاسي.

ويــصــدم أقــطــاب الــحــزب 
بهذه القفزة ا�فاجئة لشباط، 
ــري، أنــســب  ــ ــدوي ــ يــصــدم ال
ــاســة حــزب  ــرئ اســتــقــاللــي ل
عبد  ويـــصـــدم  االســـتـــقـــالل، 
ــد الــفــاســي، ويــصــدم  ــواح ال
ا�فكر  ويكتب  بــركــة،  ــزار  نـ
الجامعي،  خالد  االستقاللي 
ــأن ((شــــبــــاط شــعــبــوي  ــ بـ
يشتت  وســــوف  ــري  ــص ــن وع
ويكتب  االستقالل))،  حزب 
امحمد  االستقاللي  الشاهد 
الخليفة ((أن شباط ال يصلح 

لقيادة حزب االستقالل)).
ولكن شباط أصبح - بقدرة 
قــــادر - هـــو رئــيــس حــزب 

االستقالل.
الــبــروتــوكــول  أن  وحــيــث 
ا�لكي يمهد االستقبال ا�لكي 
يتم  ــأن  ب حــزب،  رئــيــس  لكل 
طرف  من  رسميا  استقباله 
االستقبال  فــإن  الــبــالد،  ملك 
ا�لكي كان مستعجال، ليصدر 

عن  ا�لكية  التشريفات  بالغ 
القصر  فــي  شباط  استقبال 
نهاية  ــي  ف ــدة،  ــوج ب ا�ــلــكــي 
ليعتبرها   ،2013 شهر جوان 
شــبــاط فــرصــة الــعــمــر، وقــد 
أخماسا  وليضرب  أتيحت، 
على  وينقض  أســـداس،  فــي 
أول  ليكون  الذهبية،  الفرصة 
يجرؤ  ا�ــغــرب،  فــي  سياسي 
الـــحـــرب، على  ــالن  ــ عــلــى إع
اإللــه  عبد  الحكومة  رئــيــس 
وجه  في  ليشرع  كــيــران،  بن 
بتلك  والتنمية  العدالة  زعيم 
شباط  جعلت  التي  الوسائل، 
يقول  مغربي  سياسي  أول 
عن بن كيران أنه الذي تصور 
دور  ليلعب  نفسه  أنه يحضر 
على  الحكم،  على  الهيمنة 
طــريــقــة الــجــنــرال ا�ــصــري، 
((إن  فــيــصــرح:  الــســيــســي، 
سيلقى  كيران  بن  اإلله  عبد 
مصير الرئيس املصري املطاح 

به: مرسي)).
شــبــاط  أن  يــظــهــر  وهـــنـــا 
نفسه  يحضر  فعال  أصــبــح 
الكبرى(...)  اللعبة  �مارسة 
تهافت  أن  بــعــد  خــصــوصــا 
العا�يون  الصحفيون  عليه 
على عادتهم، حميد برادة من 
له  قال   ،zأفريك }جــون  مجلة 
األيام  ما نسمعه هذه  شباط، 
السياسي�  بعض  طرف  من 
ا�غاربة ((إننا نستعد لكسب 
االنتخابات القادمة يف 2016 
الذي  هو  امللك  بأن  وأذكركم 
ــة))  ــوم ــك يــعــني رئــيــس احل
أكتوبر   27 ــك.  ــري أف (جـــون 

.(2012
الثورية(...)  النعرة  وكانت 
قــد ظــهــرت عــلــى شــبــاط فلم 
كتاب  ليفاجأ  كبتها،  يستطع 
الديوان ا�لكي بتصريح أدلى 
آن  }مــيــدي  لقناة  شــبــاط  بــه 
تيفيz: ((إن حزب االستقالل 
امللكية  املؤسسة  عن  مستقل 

وأن امللك ال يقرر مكاننا)).
ــو في  ثــم فــوجــئ ا�ــلــك وه
سحب  شباط،  بقرار  الخارج 
ــوزراء االســتــقــاللــيــ� من  ــ الـ
حــكــومــة بـــن كـــيـــران، هــذه 
الحكومة التي كان الوفا فيها 
البالط  ميزانية  قــدم  وزيـــرا 
أربع�  فيها  زاد  التي  ا�لكي 
في ا�ائة على السنة الفارطة، 
فامتنع الوزراء االستقالليون 

عن التصويت عليها.
لنفهم أن الناس الذين كانوا 
على بالكم، فهموا، وقالوا في 
ضمائرهم بأن بن كيران أكثر 
نقلت  الذي  شباط  من  اتزانا 
عنه إحدى ا�صادر اإلعالمية، 
تلفونيا  تسجيال  هــنــاك  أن 
يقول  وهو  شباط  نقل صوت 
كيران،  بن  سأخلف  لزوجته 
أنا  األصــالــة،  حــزب  وسأحل 

شباط، إذن أنا فبراير.
فبراير  فــي  فعال  هــو  وهــا 

يعلن لجوءه إلى تركيا.

عــنــدمــا أعــلــنــت جــريــدة 
}الباييسz اإلسبانية، نقال عن 
 zفرونيكس{ اإلخباري  ا�وقع 
أن اإلحصائيات الرسمية عن 
إلسبانيا  ا�غاربة  ا�هاجرين 
ا�نصرمة   2018 سنة  بلغت 
ثالثة  فيهم  مغربي،  ألف   64
القاصرين،  األطفال  من  آالف 
تفيد  أخبار  للمغرب  تسربت 
االستقاللي(...)  الزعيم  بأن 
رئيسا  وكان  شباط،  السابق 
وصل  قد  االستقالل،  لحزب 
ليستقر  عائلته  وأفـــراد  هــو 
في أ�انيا لإلقامة بها، وربما 
بثالث�  فــخــم  فــنــدق  لــبــنــاء 
صحفية  لــتــصــدر  مــلــيــارا، 
بأن   zهسبريس{ موقع  عــن 
ا�غاربة  أن  أبلغها  شــبــاط 
شــراء  باستطاعتهم  الــذيــن 
عددهم  مليارا،  بثالث�  فندق 
حيث  مغربي،  مائة  فقط(...) 
نــــدري هـــل هـــو مـــن ب�  ال 
أخرى،  أخبار  لتصدر  ا�ائة، 
سيستقر  بــأنــه  يكذبها،  لــم 
ــول ا�ــوقــع  ــق ــي تــركــيــا، وي ف
بأنه   z20 }زنقة  اإللكتروني 
على  عائلته  رفقة  سيحصل 
علما  ــتــركــيــة،  ال الــجــنــســيــة 
الجنسية  تعطي  تركيا  بــأن 
يستثمر  ــن  م لــكــل  الــتــركــيــة 

أمواال أجنبية في تركيا.
يكذب  أن  لشباط  يمكن  وال 
الهجرة  قبل  عنه  ــدر  ص مــا 
ا�غامرة،  هــذه  مــبــررات  مــن 
ا�غرب  مــن  هــروبــه  مغامرة 
الذي قال عنه ((إن الوضع يف 
ما  على  محتجا  سيء،  املغرب 
حدث  وما  للصحفيني،  حدث 
ــرادة  ــ لــنــشــطــاء الــريــف وج
األمور  زادت  أن  بعد  وتنغير، 

سوءا)).
ــون هـــذه  ــ ــك ــ ــا، ت ــ ــع ــ ــب ــ وط
عليها  زاد  إذا  االنــتــقــادات، 
ممهدة  التوضيح،  من  قليال 
ــجــوء  ــل ــحــصــول عــلــى ال ــل ل
كيف  رأينا  ونحن  السياسي، 
حصل ا�ئات من ا�غاربة على 
ــي(...)،  ــ هــذا الــشــرف األروبـ
كــان  شــبــاط  وأن  خــصــوصــا 
البورجوازي  للحزب  رئيسا 
بعد  االستقالل،  الكبير، حزب 
أن كان رئيسا لنقابة االتحاد 
ينافس  ــدأ  بـ ــذي  ــ ال الـــعـــام، 
االتحاد ا�غربي للشغل، وأنه 
الثورية(...)  تجربته  بحكم 
انتصارات  سجل  السابقة، 
صراعاته  كــل  فــي  متوالية 
على  االستقالل،  حزب  داخل 
ا�تأصل�،  الــحــزب  أقــطــاب 
وخاصة على ولد الزعيم عالل 
الفاسي، عبد الواحد الفاسي، 

في رئاسة الحزب.
بل إن شباط أحرق ا�راحل 
أن  قبل  الــكــبــرى،  الزعامية 
فاس،  لبلدية  رئيسا  يصبح 
منذ  بفاسي،  ليس  أنــه  رغــم 
اتـــهـــامـــه بـــأنـــه ســـاهـــم في 
إحـــــراق فــــــــاس(...) خــالل 
في  ليصرح   ،1990 أحــداث 
أنا  ((إيـــه  غضباته:  ــدى  إح
حتى  ــاس))  ف أحرقت  الــذي 
سليمان  الصحفي  عنه  كتب 
ــي جـــريـــدة  ــ الـــريـــســـونـــي ف
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كان «الناس اللي 
على بالكم» 

مسيرة  يتتبعون 
شباط وهيمنته 
على  الحقيقية 

الرأي العام، 
فرأوا فيه الحل 

للتخلص  ا�نسب، 
من قوة الحزب 

الذي كان يطمح 
�ن يرقى لدرجة 

الحزب ا�وحد، 
وربما كان شباط 

يعرف أكثر مما 
يعرفه الرأي 

العام(...).
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