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ألول مرة في تاريخ القصور 
ــدخــل مــخــابــرات  املــلــكــيــة، ت
»الديسطي« لتباشر عملها من 

سبب  اآلن  لحد  يفهم  ولم  الداخل، 
هذا التغيير األمني الجديد، حيث لم يكن 
بنشاط  يسمح  الثاني  الحسن  الــراحــل 
عالمات  وكانت  محيطه،  في  »الديسطي« 

واملدير  حرمو  الجنرال  بني  ناعم  صــراع 
ظهرت  قد  القصور  أمن  حول  الحموشي 
من خالل إبعاد وإرجاع فرق الدرك امللكي 

للعمل في وحدات أمن القصور.
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الحقيقة الضائعةخطير جدا:

كيف يقود �ملغرب
 رئا�صته ملجل�س �ل�صلم 

و�لأمن �لإفريقي؟

ألول مرة
 يف تاريخ املنظمة القارية

و�ليوم: هل �أعفي ويل �لعهد من �لطقو�س �ملخزنية حتى ل يتدحرج  �لعر�س؟

كان الحسن الثاني يرى عرشه يتدحرج
�أم�س: رفيق �حل�صن �لثاين يحكي:

هزيمة تيار »المستقبل« أمام بنشماس

على هامش تقرير المجلس األعلى للحسابات
�لديو�ن �مللكي يوؤ�صر على �لنهاية 

�ل�صيا�صية لعزيز �أخنو�س
جطو

24

بنشماس

الفرق بني الصورتني: 
محمد السادس يقبل يد والده

وموالي الحسن يسلم على والده



 الرباط. األسبوع
ألول مرة في تاريخ التعاطي 
العمومية،  املــؤســســات  ــن  ب
السامون  املــســؤولــون  يتجرأ 
على  ملكي،  بظهير  املعينون 
ــى  ــل ــس األع ــل ــج مــهــاجــمــة امل
للحسابات بردود سياسية)..(.

املسؤولن،  هؤالء  من  واحد 
هو محمد صالح التامك املندوب 
وإعــادة  السجون  إلدارة  العام 
شديدة  رسالة  وجــه  ــاج،  اإلدمـ
املجلس  رئــيــس  إلــى  اللهجة 
إدريس جطو، بقوله أن »تقرير 
للحسابات  ــى  ــل األع املــجــلــس 
عدمي  بتوجه  االنطباع  يعطي 
الفساد  أن  خــالــه  مــن  يفهم 
والــتــقــصــيــر مــســتــشــريــان في 
من  بشهادة  الدولة  مؤسسات 

املجلس كمؤسسة دستورية«.
بعدم  جطو  التامك  واتــهــم 
إدماج ردود املندوبية في تقارير 
للحسابات،  األعــلــى  املجلس 
أسلوب  باستعمال  اتهمه  كما 
في  املساهمة  بدل  »التشهير« 

التطوير)..(.
العرايشي،  فيصل  ــدوره،  وب
ــن، وهــو  أحـــد كــبــار املــســؤول
للشركة  العام  املدير  الرئيس 
رد  والتلفزة،  لإلذاعة  الوطنية 
على تقرير جطو بطريقة »لبقة«، 
حيث قال في جوابه عن بعض 
فيما يخص  املجلس  ماحظات 
ــم يــتــم بثها  ــم بــرامــج ل ــراك »ت

الصفقات  طــريــق  عــن  مقتناة 
التفاوضية«، أن »البرامج التي 
إلى  بثها  يتم  ولم  اقتناؤها  تم 
مخزونا  تشكل  الــســاعــة،  حــد 
عبر  اســتــغــالــه  سيتم  هــامــا 
عند  التلفزية  القنوات  مختلف 

االقتضاء«.
التقرير  أســمــاه  مــا  وحـــول 
»التأثير املحدود لسلك مسطرة 
ــن طريق  ع ــرامــج  ــب ال انــتــقــاء 
الرئيس  طلبات العروض«، قال 
الوطنية  للشركة  العام  املدير 
مسطرة  أن  والتلفزة،  لإلذاعة 
قنوات،  بثاث  تتعلق  االنتقاء 
ــي »األولـــــى« و»تــمــازيــغــت«  ه
ــن جــهــة، فإن  ــون«، وم ــي ــع و»ال
عموما  ترجع  املهمة  الحصة 

بالنظر  »األولـــى«،  القناة  إلــى 
إلى وضعها، وكذلك التزاماتها 
بدفتر  املحددة  األحكام  حسب 
ــا يسمح  م الــتــحــمــات، وهـــو 
انتظارات  ملختلف  باالستجابة 
مشاهديها من مختلف األعمار.

وبخصوص ما ورد في تقرير 
الشركة  »مــنــح  حــول  املجلس 
تصوير  تــراخــيــص  الوطنية 
قال  للمنتجن«،  مــبــررة  غير 
املسلمة  الوثيقة  أن  العرايشي 
ــح مــقــدمــي  ــرف مــصــال ــ مـــن ط
ــة الــوطــنــيــة  ــشــرك خـــدمـــات ال
في  تشكل  ال  والتلفزة،  لإلذاعة 
ــوال رخصة  أي حــال مــن األحـ
املادة  مفهوم  حسب  التصوير 
املؤطر،  القانون  من  السابعة 

وإنما يتعلق األمر بمجرد وثيقة 
األمر  وموضوع  طبيعة  تحدد 
التصوير  مهمة  في  بالشروع 
السلطات  تــفــرضــهــا  عــنــدمــا 
املــحــلــيــة إلنـــجـــاز الــتــصــويــر 
عدم  مع  الوطني،  التراب  على 
التصوير  بــرخــصــة  ــال  ــ اإلخ
السينمائي  املركز  من  املسلمة 

املغربي.
وحول ما أثاره تقرير املجلس 
األعلى للحسابات بشأن »غياب 
لــجــنــة ملــشــاهــدة الــبــرامــج« 
املسلمة، ذكر فيصل العرايشي، 
التلفزية  املصالح  جميع  أن 
ــرام  املــعــنــيــة تــتــأكــد مــن احــت
بث  وضوابط  الجودة  معايير 
البصرية  السمعية  الــبــرامــج 
مهامها  على  وتسهر  املسلمة، 
ــشــروط والــضــوابــط  ــل ــا ل ــق وف

املهنية املعمول بها.
وتطرق جواب الرئيس املدير 
لإلذاعة  الوطنية  للشركة  العام 
للماحظة  كــذلــك،  والــتــلــفــزة، 
مجلس  فــيــهــا  ســجــل  الـــتـــي 
في  التحكم  ــدم  ع الحسابات 
الداخلي،  اإلنــتــاج  مصاريف 
للخدمات  املــفــرط  ــجــوء  ــل وال
باإلنتاج  املرتبطة  الخارجية 
اللجوء  »إن  بالقول  الداخلي، 
إلى الخدمات الخارجية يجري 
لإلنتاجات  املرتفع  للعدد  نظرا 
الداخلية، خاصة في ظل غياب 

وسائل داخلية كافية«.
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هل هو صدام بين مؤسسات الدولة؟

كواليس األخبار
كبار رجال الدولة يردون على كبري ق�ضاة

 املجل�س الأعلى للح�ضابات

ا�ضتمتعوا بهواتفكم احلقرية!!

محامي يسأل المستشار أزوالي:
ما راأيك يف توزيع 400 خبزة 

على الأطفال حتمل رموز املا�ضونية؟

عين على السوشيال ميديا 

قلــة التــربية..محتج يصف المنتخبين بالبغال طريق الوحدة.. ماذا تبقى من بنبركة؟

 الرباط. األسبوع  
وجه خالد السفياني، رئيس مجموعة العمل الوطنية من أجل 
فلسطن، رسالة مفتوحة للمستشار امللكي أندري أزوالي، على 
خلفية الجدل الذي أثارته محاولة بناء أكبر نصب تذكاري في 
العالم لـ»الهولوكوست« في آيت فاسكا على بعد 26 كيلومترا من 

مراكش في اتجاه ورزازات.
ولجوء  املذكور،  النصب  إقامة  بمنع  السلطات  أمرت  وبينما 
صاحبه، األملاني أوليفر بنكوفسكي للقضاء، وجه خالد السفياني 
أزوالي،  امللكي  للمستشار  خاصة  رسالة  اإلعــام،  وسائل  عبر 
تحمل عدة أسئلة منها: »هل تواطئتم مع الصهيو ـ ماسوني، 
القيام بهذا العمل الشنيع على أرض  للمثلية، من أجل  الداعم 
ببرنامج  املوبوء عاقة  النصب  هذا  لبناء  فعا  املغرب؟«، وهل 
عاء الدين وبندوته الكبرى التي نظمها بمراكش سنة 2018، 
وبندوة 2009 باملكتبة الوطنية، اللتن رعاهما أزوالي؟ وهل كان 
يعلم )يقصد أزوالي( أن صاحب املشروع يوزع يوميا 400 خبزة 
على أطفال دوار الكركور بعد أن يضع رمز املاسونية عليها، كما 
صرح بذلك مسؤول في بلدية آيت فاسكا؟ وما قوله في تحدي 
البناء  سيعيد  بأنه  والقول  للجميع  املوبوء  املشروع  صاحب 
وسيحصل على الترخيص… إلخ؟ وهل سيعتمد في ذلك على 

تدخل أزوالي؟
نصب  صاحب  لجوء  أن  أيضا  اعتبر  السفياني،  املحامي 
وجاء  امللكية،  على  تطاوال  امللك،  مراسلة  إلى  »الهولوكوست« 
»هذا النصب، وإقامته في املغرب، تعطي  في رسالته أيضا أن 
االنطباع بأننا شركاء مع النازية فيما ارتكبته، سواء ضد اليهود 
أو ضد غيرهم، رغم أن املغرب ال عاقة له بذلك، وال يمكن أن يكون 
له أي شعور بالذنب في هذا املجال، بل إن املغرب رفض بشكل 
قاطع تسليم اليهود املغاربة إلى النازين وحماهم من أي أذى، 
كما للحد من تعاطف املغاربة مع فلسطن ضد جرائم اإلرهاب 
بالعديد  لها، والتي تحتاج تأريخها  التي ال حدود  الصهيوني 
األملاني  هذا  أن  إلى  إضافة  واحــد،  بنصب  وليس  النصب  من 
املاسوني، املتبني للشذوذ الجنسي كعقيدة، كان األحرى به أن 
يقيم أكبر نصب في العالم للجرائم النازية عامة، وليس فقط ضد 

اليهود، في أملانيا وليس في املغرب« .

من  املــواطــن،  هــذا  املواطنن صــورة  من  عــدد  يــتــداول 
املساعدات  لتوفير  تارودانت  عامل  يدعو  وهو  تارودانت، 
من  بـ»البغال«  وصفهم  بمن  خاص  إسطبل  لبناء  الازمة 
انتشر  قال في فيديو  الجماعات بتارودانت، حيث  رؤساء 
جماعة،   89 يضم  تارودانت  إقليم  بأن  واسع،  نطاق  على 
69 جماعة يوجد على رأسها بغال.. وأمعن صاحب  منها 
هؤالء  على  املصوتن  وصف  حيث  التهكم،  في  الفيديو 

بـ»الحمير«. »البغال« 

االشتراكي  االتحاد  لتأسيس   60 بالذكرى  لاحتفاء  التحضير  مع  بالتزامن 
للقوات الشعبية، بات عدد كبير من االتحادين يتداولون على هواتفهم النقالة، 
أشرطة فيديو تؤرخ للعمل الذي قام به الزعيم بنبركة، وهو يقترح بناء طريق 

الوحدة على السلطان محمد الخامس.
وتظهر بعض األشرطة العمل الجبار الذي لعبه بنبركة وهو يشرك »شبيبة 
املغرب« في بناء هذه الطريق، حيث يقول: »إن الطرق في املغرب كثيرة، لكننا 
 TV5 اخترنا هذه الطريق ألنها تربط الشمال بالجنوب«، بينما تعلق صحفية

الفرنسية، بأن ما تبقى من بنبركة في املغرب هو »طريق الوحدة«.

القنيطرة  فيلم رعب عاشه بعض سكان مدينة  لقطة من 
حيث  الصورة(،  )انظر  الحافلة  هذه  ينتظرون  كانوا  ممن 
كان السائق يسير بالحافلة بينما حشود املراهقن ترشق 
العربة بالحجارة في مشهد يدل على التسيب وقلة التربية.
املعلق على الفيديو املنتشر على نطاق واسع كان يقول: 
»اللهم مخزن طاغي وال شعب سايب.. رحمك هلل يا إدريس 

البصري«.

أزوالي السفياني

التامك العرايشي

 الرباط. األسبوع
»إيكسبريس«  صحيفة  أعلنت 
 16 منذ  تصدر  التي  األمريكية 
بعنوان  أبوابها  ــاق  إغ سنة، 
القراءة، وقد  أزمة  جد معبر عن 
األولــى  صفحتها  على  كتبت 
»استمتعوا  األخير:  العدد  في 

بهواتفكم الحقيرة«.    

الـ»واشنطن  مدونة  ونشرت 
إصدار  عن  التوقف  إن  بوست«، 
ــريــس«، راجــع  ــدة »إكــســب جــري
تــنــامــي شبكة  إلـــى  بــاألســاس 
يتيح  أصــبــح  مــا  »الـــويـــفـــي«، 
األخبار  إلى  الوصول  للمتلقي 
من  بــدال  الهاتف  عبر  بسهولة 
أنه  ــدت  وأك الورقية،  الصحف 
كانوا  صحافيا   20 تسريح  تم 

يشتغلون في الصحيفة الورقية.
وأكدت املدونة أن عدد مرتادي 
نسخة »The Post« الرقمية، في 
نسختها  أن  أكــدت  كما  تــزايــد، 
تقديم  في  ستستمر  اإللكترونية 
تقديم  سيتم  فيما  خدماتها، 
يوما   60 ملــدة  مجاني  عــرض 
»إكسبريس«  لــقــراء  بالنسبة 

املجانية.



 الرباط. األسبوع
الجمعة  يـــوم  ــســاء  م فـــي 
السرعة  وعــكــس  ــة،  ــاضــي امل
و»التسرع« الذي كان يسير به 
بقيادة أحمد  »املستقبل«  تيار 
اخشيشن وعبد اللطيف وهبي 
املنصوري،  الزهراء  وفاطمة 
لعقد مؤتمرهم املناوئ لقيادة 
شهر  نهاية  بنشماس،  حكيم 
بشكل  أعلن  الجاري،  شتنبر 
كافة  تــوقــيــف  ــن  ع مــفــاجــئ، 
املؤتمر  وتأجيل  اإلجـــراءات 
دون  معلوم  غير  وقــت  إلــى 
التساؤل  ليبدأ  تذكر،  أسباب 
والخصوم  األنــصــار  وســط 
التي  »الــقــوة«  هــذه  عن سر 
بدأ  حيث  الجميع،  أخرست 
تعليمات  بقوة وجود  يروج 
الجميع  جعلت  »قـــويـــة«، 
كما  جانبا،  أسلحته  يضع 
جعلت كل محركات الصراع 
تصمت  القياديني  وهواتف 
طيلة يومي السبت واألحد 
بعض  وحدها  املاضيني، 
أشارت  اإلعالمية  املصادر 
على  »املنقلبني«  كون  إلى 
بنشماس لم يحصلوا على 
لعقد  الداخلية  وزارة  إذن 
عن  فأعلنوا  مؤتمرهم، 

تأجيله.
ــن تــأجــيــل  اإلعـــــالن عـ
عن  النظر  بغض  املؤتمر، 
بامللموس  أكد  الحيثيات، 

في  بنشماس  تيار  انتصار 
داخل  للصراع  األولى  الجولة 
حزب األصالة واملعاصرة، بل 
الــذي  السياسي  املكتب  إن  
لم  »الشرعية«  شعار  يحمل 
اإلعالم  لبعض وسائل  يسمح 
»شائعات«  سماه  ما  بترويج 
وهو  املــمــكــن،  التصالح  عــن 
اتجاه  في  الذي يصب  البيان 
الذي  التصعيدي  الخط  نفس 
وأنصاره،  بنشماس  اختاره 

بطرد  تميز  الــذي  الخط  وهو 
أو مسؤول  كل منسق جهوي 
ملجموعة  والؤه  ثبت  تنظيمي 

اخشيشن. 
بنشماس، املدعوم من طرف 
العربي املحارشي، املتحكم في 
طرف  من  واملــدعــوم  التنظيم 
أطر  عــدة  تضم  فكرية  خلية 
جامعية، منها معزوز وسمير 
بيانا  دبج  والتايقي...  بلفقيه 
العسكرية،  بالبيانات  شبيها 
))املكتب  بأن  قوله  خالل  من 
السياسي يكذب كل اإلشاعات 
ــت لها  املــغــرضــة الــتــي روجـ

ــر اإلعــالمــيــة  ــاب ــن بــعــض امل
األمني  للسيد  نسب  ما  حول 
انخراطه  بخصوص  الــعــام 
مع  املصالحة  مسلسل  فــي 
وعزمه  بعينهم،  أشــخــاص 
القرارات  عن  التراجع  على 
اتــخــذتــهــا  أن  ســبــق  ــي  ــت ال
)يقصد  الــحــزب  مؤسسات 

قرارات الطرد(((.
إن  بل  فحسب،  هــذا  ليس 
في  أمعنوا  بنشماس  أنصار 

من  بخصومهم  »التنكيل« 
املكتب  ))إن  قولهم:  خــالل 
السياسي يؤكد رفضه املطلق 
التمرد  رموز  مع  للمصالحة 
واالنقالب على قوانني الحزب 
كانوا  والذين  ومؤسساته، 
الداخلية  األزمة  افتعال  وراء 
خالل  الــحــزب  عاشها  التي 
ويجدد  املــاضــيــة،  الــشــهــور 
اإلجراءات  التخاذ  مواصلته 
التي يخولها القانون ضد كل 
املخلني بضوابط وأخالقيات 
وانخراطه  الحزبي  العمل 
وربــط  التخليق  معركة  فــي 

املسؤولية باملحاسبة((. 

املعركة بني أعضاء  وكانت 
واملعاصرة  ــة  األصــال حــزب 
ــى »مــعــركــة  ــ قـــد وصــلــت إل
بعد  سيما  ال  العظام«،  كسر 
بـــالغ رســمــي يهدد  ــدور  صـ
قــيــادي فــي أجهزة  بــإرســال 
ــى الــســجــن، على  الــحــزب إل
200 مليون  »اختفاء«  خلفية 
سنتيم من مالية فريق الحزب 
املستشارين)..(،  بمجلس 
اختفاء  عــن  حــديــث  تبعها 

الفيدرالي..  املكتب  ماليير 
بلغت  املـــعـــركـــة  أن  غــيــر 
»االكتتاب«  خالل  من  أوجها 
على  االنقالب  لتنظيم مؤتمر 
بنشماس، حيث تقول مصادر 
مطلعة، أن عضوا مغمورا في 
الحزب، لم يكن له أي أثر في 
الديمقراطيني«  لكل  »حركة 
التي  الخمسة«  »األحــزاب  أو 
أسس عليها مشروع »البام«، 
عرض »مليار سنتيم« لتمويل 
على  حصوله  مقابل  املؤتمر 
األمانة العامة، ولم يقف األمر 
عند هذا الحد، بل إن الحديث 
ألجل  سنتيم  مليار  جمع  عن 
االكــتــتــاب«  »مــؤتــمــر  تنظيم 
بشكل  ــهــا  عــن تـــحـــدث 
مباشر ناشط في الحزب، 
الغمام، على  اسمه كمال 
»الفيسبوكية«  صفحته 
رفقة  الـــصـــورة  )انــظــر 

املقال(.
ــني حــكــايــة املــســؤول  ب
ــذي جــمــعــوا لــه 200  ــ ال
مليون سنتيم كي ال يدخل 
السجن، فقضى بها عطلته 
الصفحة  )انظر  الصيفية 
4 من هذا العدد(، وحكاية 
القيادي الذي كان ينام على 
مكتب  مدخل  في  الحصير 
املـــحـــامـــاة)..(، وحــكــايــة 
ــن هــربــوا  ــذي الــقــيــاديــني ال
تتناسل  لكندا)..(،  أبناءهم 
ــزب  الـــحـــكـــايـــات داخـــــل ح
األصالة واملعاصرة، بما فيها 
تعرض  التي  السرقة  حكاية 
الــعــام)..(،  األمــني  منزل  لها 
يؤكد  املــؤتــمــر  تأجيل  لكن 
ــادة ترتيب  إعـ فــي  الــشــروع 
مرتبط  هــو  مــا  منها  أوراق 
حزب  ــدحــار  وان بالحكومة 
أخنوش، ومنها ما هو مرتبط 
للمجلس  األخــيــر  بالتقرير 

األعلى للحسابات)..(.

املستشارين  حكاية  عن  النظر  بغض 
»البرملان«  داخــل  يستشارون  ال  الذين 
فقد  بالضبط،  مــعــروف  غير  وعــددهــم 
تعززت صفوفهم بتعيني مستشار جديد 
بــدوره  هــو  سيقبض  املالكي  للرئيس 
من  استقدامه  بعد  السنتيمات،  ماليني 

مؤسسة أخرى.

كشف مصدر مطلع من وزارة الصحة، 
املغرب  فــي  ــدواء  الـ صناعة  مجال  أن 
تحقق  شبح«  »مختبرات  نشاط  يعرف 
دون  الدراهم،  بماليني  معامالت  أرقــام 
لوزير  وسبق  رقيب)..(،  وال  حسيب 
أن  ــال،  ق أن  ــوردي  الـ السابق  الصحة 
من  أخطر  ــدواء  ال شركات  لوبي  نشاط 

نشاط لوبي تجارة املخدرات)..(.

بقوة لشغل مهمة  أن طرح اسمه  بعد 
للجنة  امللكية  اللجنة  عــن  ــســؤول  امل
التخمينات  تعززت  التنموي،  النموذج 
والي  للجواهري  املنصب  أعطت  التي 
حيث  متوقع،  غير  بتخمني  املغرب،  بنك 
رئيس  ــى  إل املنصب  يــؤول  أن  ينتظر 
مصطفى  للفوسفاط،  الشريف  املجمع 

التراب.

ــن الــســاحــة  ــد غـــيـــاب طـــويـــل عـ ــع ب
األسبق  الثقافة  وزيــر  عاد  السياسية، 
بشكل  ــظــهــور  ــل ل ــري  ــ ــع األشــ مــحــمــد 
وكــالــة  مــنــتــدى  خــالل  مــن  غامض)..( 
النظر  وبغض  لألنباء،  العربي  املغرب 
عن  بالبحث  عالقة  لألمر  كانت  إذا  عما 
الحكومية،  التعديالت  في  قدم  موطئ 
فقد تضامن مع الصحفية املعتقلة هاجر 
تسيء  قضيتها  إن  بقوله:  الريسوني 

لصورة املغرب)..(.

ظهور  لتمنع  عــوامــل  عــدة  تداخلت 
ــى تأسيس  واحـــد مــن أهــم الــداعــني إل
الخطيب،  الــدكــتــور  ــراحــل  ال مؤسسة 
رئيس  خليدي  بمحمد  ــر  األم ويتعلق 
عن  املنشق  والفضيلة«،  »النهضة  حزب 
كان  الذي  وهو  والتنمية،  العدالة  حزب 
هذه  لتأسيس  ســنــوات  منذ  تحرك  قــد 
العام  ــرأي  ال يفاجأ  أن  قبل  املؤسسة، 
بتأسيسها من طرف أنصار سعد الدين 
العثماني، علما أن األقرب إلى الخطيب 
هو رئيس الحكومة السابق عبد اإلله بن 
كيران، الذي كان وحده يؤمن بالعمل من 

داخل املؤسسات)..(.

التأمينات  خبير  مــن  كــال  أن  يــبــدو 
حميد  األنيق  والكاتب  املزواري  املهدي 
الجماهري في حزب االتحاد االشتراكي، 
مدعومني  ــوزارة،  الـ ملناصب  مرشحني 
ذلك  تأكد  وقــد  للحزب،  األول  بالكاتب 
التحركات  كل  في  ظهورهما  خالل  من 
األخيرة للمصالحة االتحادية، وقد باتت 
الستوزار  األقــل  على  سانحة  الفرصة 
مجاهد  يــونــس  تكليف  بعد  أحــدهــمــا 

بمجلس الصحافة)..(. 

نفسه  للحكومة  الرسمي  الناطق  وجد 
ــســؤال حـــول مـــدى صحة  مــحــاصــرا ب
يوم  التصويت«  »إجبارية  عن  الحديث 
صدور  مع  بالتزامن  املاضي  الخميس 
»هل تمهد  الذي تساءل«:  »األسبوع«  عدد 
وزارة الداخلية العتقال املواطنني بتهمة 
ليقول  االنتخابات«،  في  التصويت  عدم 
استشهدوا  الذين  للصحفيني  الخلفي 
تنفي  الحكومة  رئاسة  أن  بـ»األسبوع«، 
ذلك، ولكن السؤال املطروح: »هل رئاسة 
الداخلية  الحكومة استشارت مع وزارة 

قبل أن تجيب؟«.
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تحت األضواء

هزيمة تيار »المستقبل« أمام بنشماس

بنشماس يف اجتماع سابق لقيادة »البام«

تدوينة كمال الغمام التي تتحدث عن »مساهمات« 
الضحايا بـ 500 مليون سنتيم يف مؤتمر »البام«



تعرث اأكرب م�شروع ملكي يف العيون 
 العيون. األسبوع 

عن  مــوثــوق  مــصــدر  كشف 
املشاريع  أهم  من  واحد  تعثر 
أمام  عليها  التوقيع  تم  التي 
ــمــوذج  ــن ــار ال ــ ــي إطـ املـــلـــك فـ
جاللته  زيــارة  أثناء  التنموي 
عيد  بمناسبة  العيون  ملدينة 
نونبر  في  الخضراء  املسيرة 
بإنجاز  األمر  ويتعلق   ،2015
مياه  لتحلية  الثالثة  املحطة 
ــي رصــــدت لها  ــت ــحــر، ال ــب ال
مليون   400 تقارب  ميزانية 
موضوع  شكل  حيث  درهـــم، 
ــاء« مــحــور نقاش  ــ ــطــاع امل »ق
مفتوح عقده حزب االستقالل / 
فرع عبد الخالق الطريس، الذي 
استنكر وبشدة تدني مستوى 
ــب الــوطــنــي  ــت ــك ــات امل ــدمـ خـ
على  )يوجد  ــاء  وامل للكهرباء 
الذي  الحافطي(   املدير  رأسه 
املــشــروع،  إنــجــاز  فــي  تماطل 
ــار الــحــزب مــا يعانيه  وقــد أث
الناس جراء كثرة انقطاع املاء 
في  الظاهرة  هذه  واستفحال 
العيون إلى أن أصبحت املدينة 
بامتياز،  الصهاريج  مدينة 
التصرفات  ــذه  ه شجب  كما 
المسؤولة  أنــهــا  قــالــوا  الــتــي 

املاء  قطاع  عن  املسؤولني  من 
بالعيون، وتحميلهم مسؤولية 
للشرب،  الصالحة  املياه  ندرة 
ــيـــادات  ــر وقـ ــ ــر أط حــيــث عــب
الحزب عن قلقهم من الوضعية 
للخدمات  واملتدنية  الخطيرة 
الوطني  املكتب  يقدمها  التي 
وخاصة  والــكــهــربــاء،  للماء 

قطاع املاء.
املواطنني  استياء  ظل  وفي 

من الخدمات املقدمة من طرف 
العيون،  بإقليم  املــاء  مكتب 
املقدمة  الشكاوى  مع  وتفاعال 
من طرف املتضررين من رداءة 
الصالح  باملاء  الساكنة  تزويد 
ــاع  ــف ــي ظــل ارت ــشــرب، وفـ ــل ل
كاهل  تثقل  التي  املاء  فواتير 
املواطن البسيط، وعدم الوفاء 
بتزويد  املتعلقة  بالتزاماته 
للشرب  الصالح  باملاء  املدينة 

املواطنني،  حاجيات  ليغطي 
املائي  العجز  معدل  بلغ  حيث 
علما  تقريبا،   %  40 بالعيون 
يتجاوز  ال  اليومي  اإلنتاج  أن 
لساكنة  مكعب  مــتــر   6000
يتجاوز عدد سكانها 220000 
األرقــام تدل  فــإن هــذه  نسمة، 
مرحلة  تعيش  املدينة  أن  على 
هاته  وبمراجعة  املائي،  الفقر 
مراعاة  بعدم  وربطها  األرقــام 
املكتب للسير قدما في تحقيق 
قفزة تنموية لإلقليم على غرار 
الحزب  القطاعات، يدعو  باقي 
الوطني  للمكتب  العام  املدير 
املاء،  قطاع   / والكهرباء  للماء 
اليومي  إنتاجه  من  الرفع  إلى 
ليغطي جميع األحياء وبشكل 
ــذا  وك انــقــطــاع،  ودون  ــم  دائـ

الزيادة في عدد خزانات املاء.
االستقالليون  يحمل  كما 
املكتب الوطني للماء والكهرباء 
هذا  مسؤولية  ــاء،  امل قطاع   /
ويطالبونه  ــي،  ــائ امل الــعــجــز 
مــخــتــبــرات صحية  ــإحــداث  ب
لضمان جودة املياه املقدمة من 
طرف املكتب، وتحديث أنابيب 
مع  لتتوافق  باملدينة  التوزيع 
من  الــصــادر  الصبيب  كمية 

املحطات.

هل اأ�شبح حزب اال�شتقالل 
مغ�شوبا عليه؟

الرباط. األسبوع
يتساءل عدد من املتتبعني للشأن للسياسي ببالدنا، عن مكانة 
وموقع حزب االستقالل اليوم في الخريطة السياسية للمغرب، 
وعن مستقبله في ظل التحركات املتسارعة التي تعرفها الساحة 

السياسية.
العثماني  الدين  سعد  أن  لـ»األسبوع«،  مطلع  مصدر  وأكد 
رئيس الحكومة، الذي كان يراهن على تعويض حزب التجمع 
من  مسافة  رسميا  وضع  االستقالل،  بحزب  لألحرار  الوطني 
الساحة، ورغم  اليوم داخل  الغامضة  »امليزان«، بسبب مكانته 
يد  إلى  الشعبويني  من  وانتقاله  قيادته  في  الجذري  التغيير 
عائلة معروفة بعالقاتها الجيدة مع املخزن ومع الدولة، إال أن 

مواقفه التزال غامضة.
بكون  قوية  إشارات  تلقى  العثماني  أن  نفسه،  املصدر  وأكد 

خصومه  مع  طيبة  غير  عالقة  على  االستقالل  حزب 
مواقفه  وسببها  القرار،  دوائر  ومع  السياسيني، 
من  العديد  وفــي  مؤخرا،  املتذبذبة  السياسية 
القضايا، وبخاصة مواقفه السياسية من قضايا 
الريف والتنمية االقتصادية، غير أن مصدرا آخر 
أكد لـ»األسبوع«، أن السبب املباشر في الغضب 
املفاجئ  موقفه  هو  الفاسي،  عالل  حزب  على 

والتكوين،  للتربية  اإلطــار  القانون  من 
حزب  من  أكثر  راديكاليا  كان  بعدما 

العدالة والتنمية، فهل يدفع حزب 
االستقالل ثمن مواقفه األخيرة؟ 
ــل يــمــررهــا لــحــزب االتــحــاد  وه
االشتراكي العائد للساحة بنفس 

جديد وأكثر قوة؟

أين هو النموذج التنموي يا مدير الماء والكهرباء؟

الحافظي
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ميثاق المرافق العمومية

خبير قانوني يشرح: بدايـة النهـاية

الرباط. األسبوع
تشديد  إلى  تتجه  العثماني  أن حكومة  يبدو 
الخناق والتصعيد في حق موظفيها خالل األيام 
جديدة  قوانني  خالل  من  وذلك  القادمة،  القليلة 
هذه املرة بعضها اليزال داخل دواليب الحكومة، 
على  وأحالته  عليه  صادقت  اآلخــر  والبعض 

البرملان.
الحكومة  قالت  الــذي  الكبير  املشروع  فبعد 
بأنها جاءت به إلعادة إصالح الوظيفة العمومية 
بصورة جذرية، والذي شرعت رسميا في مناقشته 
داخل الحكومة، علمت »األسبوع« من مصدر جد 
الصيفية،  العطلة  وخالل  الحكومة،  أن  مطلع، 
أحالت رسميا على البرملان قانونا جديدا خاصا 
باسم  العمومية،  اإلدارات  داخــل  العمل  بسير 

»قانون ميثاق املرافق العمومية«.

وأوضح املصدر ذاته، أن هذا املشروع تضمن 
املوظفني، ينص على ضرورة  يهم  ملغوما  بندا 
بكيفية  لتقييم  العمومية  املرافق  جميع  إجراء 
على  بناء  البشرية  املوارد  ألداء جميع  منتظمة 
األهداف واملهام املحددة بدقة، ويترتب على هذا 

التقييم الدوري، إما املحاسبة أو التحفيز.
كل  الجديد  القانون  ألزم  السياق،  نفس  وفي 
حصيلة  بتقديم  العمومية،  باملرافق  مسؤول 
املحددة  واملهام  ــداف  األه على  بناء  إنجازاته 
للتقييم  الحصيلة  هــذه  وسيخضع  سلفا،  له 
قبل  باألمر  املعني  واملرفق  املؤسسة  طرف  من 
عبر  النتائج  هذه  بنشر  توصية  مع  محاسبته، 
الجديد  القانون  هذا  ينجح  فهل  الوسائل،  كل 
في الحد من فوضى اإلدارات العمومية، وقبلها 
املسؤوليات  في  صاحبي«  »بــاك  تعيينات  من 

واملناصب العليا؟

الرباط. األسبوع
قال خبير قانوني لـ»األسبوع«، 
الرائجة  األخبار  عكس  على  أنه 
يناقش  ــذي  ال البرملان  كــون  مــن 
الجنائي  القانون  تعديالت  حاليا 
ــار،  ــر الــعــدل محمد أوج مــع وزي
سيستغل الفرصة ويتطرق للفصل 
ــذي يــعــاقــب عــلــى اإلجــهــاض،  الـ
البرملانيني  تمنع  مساطر  هناك 
هذه  في  الفصل  هذا  مناقشة  من 

اللحظة.
داخل  القانوني  الخبير  وأكــد 
التشريعية  املسطرة  أن  البرملان، 
املعمول بها حاليا 
سبق  ــي  ــتـ والـ
لــلــمــحــكــمــة 
ــة  ــوري ــدســت ال
بها،  أقــرت  أن 
على  تــفــرض 
نـــــواب األمـــة 
التقيد 

التي  »الــفــصــول  بمناقشة  فقط 
جاءت بها الحكومة في مشروعها 
لجميع  الــتــطــرق  دون  الــجــديــد، 
املشروع  أن  موضحا  الفصول«، 
الذي جاءت به الحكومة ويناقش 
اليوم داخل البرملان، تطرق بالفعل 
لبعض فصول اإلجهاض، لكنه لم 
يتطرق نهائيا للفصل 454، الذي 
من  الحبس  »عقوبة  عن  يتحدث 
ستة أشهر إلى سنتني لكل امرأة 
أجهضت نفسها عمدا أو حاولت 
ذلك أو قبلت بإجهاضها من طرف 
الغير أو رضيت بما أرشدت إليه 
فإن  وبالتالي،  لها«،  أعطي  ما  أو 
الفرس  مــربــط  هــو  الفصل  ــذا  ه
لن  والــذي  اإلجهاض،  عملية  في 

يقترب منه البرملان حاليا.
أن  نــفــســه،  الخبير  أكـــد  كــمــا 
في  يبقى  الــفــصــل،  ــذا  ه تعديل 
الفرق  تقدم  وهــو  واحـــدة،  حالة 
قوانني  بمقترحات  البرملانية 
واتخاذ  بتعديله،  خاصة  جديدة 
مساطر خاصة بعيدة عن مسطرة 
أمر  وهو  املشروع،  هذا  مناقشة 

الكبير  الخالف  بسبب  مستبعد 
بني األحزاب حول هذا املوضوع، 
حتى داخل الحكومة نفسها، نجد 
واالشتراكية  التقدم  موقف  أن 
موقف  كبير  بشكل  يخالف  مثال 

العدالة والتنمية.
السياسيني  مــن  ــدد  عـ ــان  ــ وك
أكدوا  قد  واملهتمني،  والحقوقيني 
الصحافية  اعتقال  خلفية  على 
ــي بــتــهــمــة  ــونـ ــسـ ــريـ هـــاجـــر الـ
فرصة  استغالل  على  اإلجهاض، 
ملشروع  حاليا  البرملان  مناقشة 
بعيدا  والذهاب  الجنائي  القانون 
اإلجهاض،  عن  العقوبة  رفع  في 
تعديل  بــالــضــرورة  يتطلب  مما 
الفصل 454 من القانون الجنائي، 
قد  ــت  ــان ك الــحــكــومــة  أن  عــلــمــا 
مجال  في  جديدة  بفصول  جاءت 
بممارسته  تــســمــح  اإلجـــهـــاض 
ــط، وهــي  ــق فـــي أربــــع حــــاالت ف
أو  املحارم  زنا  الناتج عن  الحمل 
االغتصاب أو املرأة املختلة عقليا 
الجنني  تــشــوهــات  حــالــة  ــي  أوفـ

والخطر على صحة األم. 

الرباط. األسبوع
والصالونات  النخب  وسط  حديث  ال 
عن  إال  ــام،  األي هذه  الكبرى  السياسية 
نشره  الــذي  الساخن  التقرير  مضمون 
رئيس  جطو  إدريـــس  للعلن  وأخــرجــه 
عن  السيما  للحسابات،  األعلى  املجلس 

كل ما يهم »سوبير« السياسيني.
بقوة،  اليوم  تتوقف  النقاشات  هذه 
االختالالت  حــول  نشر  ما  عند  خاصة 
الكبرى التي همت القطاعات واملؤسسات 
املباشرة التي يشرف عليها الوزير عزيز 

التجمع  حزب  رئيس  أخنوش، 
تجمع  حيث  لألحرار،  الوطني 

هذه النقاشات على أن تقرير 
جطو املدين ألخنوش، يشكل 
من  إلبــعــاده  حقيقية  مقدمة 

وبعدها  أوال،  الحكومة 
ــاة  ــ ــي ــحــ ــ مــــــن ال

الـــســـيـــاســـيـــة 
عموما.

ــب  ــ ــ ــس ــ ــ وح
نفس املصادر، 
فـــــإن تــقــريــر 
جــطــو الـــذي 

»ضــحــايــاه«  ــدة  شــدي بــعــنــايــة  ينتقي 
ويحصل  قوية«  »جهات  من  وبمباركة 
على الضوء األخضر قبل نشر أي تقرير، 
بداية  يعد ضربة قوية ألخنوش بمثابة 
املحصن  »السياسي  ألســطــورة  نهاية 

واملقرب من امللك«.
انفردت  قد  »األسبوع«  جريدة  وكانت 
تقرير  صدور  وقبل  املاضي  عددها  في 
قوي  حديث  وجود  بخبر  رسميا،  جطو 
وسط الصالونات السياسية حول إبعاد 
أخنوش من الحكومة في التعديل القادم، 
وما عزز  هذا املعطى، هو التقرير الساخن 
»اختالالت  هناك  أن  أكد  الذي  لجطو 
كثيرة لبرامج وزارة الفالحة رصدت 
األهداف  تحقق  أن  دون  املاليير  لها 
املخططات  هذه  وافتقاد  لها،  املعلنة 
املحتملة،  املخاطر  حــول  لتصورات 
وغيرها من األعطاب الكبيرة التي 
لــوزارة  أخنوش  تدبير  ميزت 
البحري«،  والصيد  الفالحة 
حكومة  أخنوش  يغادر  فهل 
الـــعـــثـــمـــانـــي فــي 
الحكومي  التعديل 

املرتقب؟ أوجارجطو

الربكة



 الرباط. األسبوع
قال مصدر جد مقرب من عبد 
اإلله بن كيران، رئيس الحكومة 
السابق  العام  واألمــن  السابق 
لحزب العدالة والتنمية، أن هذا 
األخــيــر هــو مــن رفــض حضور 
»مؤسسة  الجمع العام لتأسيس 
الخطيب«،  الكريم  عبد  الدكتور 
وطنين  رفقة  إقصائه  بسبب 

آخرين من الئحة املؤسسن.
بن  أن  ذاته،  املصدر  وأضاف 
إلى  الحضور  عــدم  قــرر  كيران 
أسبوعن  قبل  التأسيس  جمع 
من تاريخه، حيث كان العثماني 
الخطيب  بــيــت  إلـــى  سبقه  قــد 
هذه  رئاسة  جعل  قــرار  واتخذ 
املؤسسة حكرا على األمن العام 
رئاسة  له  تعود  الــذي  للحزب، 
ــذه املــؤســســة عــلــى اعــتــبــار  هـ

مما  الحزبية،  الصفة 
قد  رئاستها  يجعل 
من  مبكرا  حسمت 
العثماني  ــرف  ط
حسم  قبل  حتى 
وهو  قوانينها، 
األمـــــر الـــذي 
ــب بــن  ــضــ ــ أغ
كــيــران، الــذي 

أن  اعتبر 
هــذه 

الــفــكــريــة يجب  املــؤســســة 
مسافة  بعد  على  تكون  أن 
تكون  وأن  ــزب،  ــح ال مــن 
جميع  وجــه  في  مفتوحة 
الــشــخــصــيــات الــوطــنــيــة 
العدالة  حــزب  ــارج  خ مــن 
األمــر  وهــو  والتنمية، 
الذي كان بن كيران قد 
شرع فيه من خالل 
ــاالت مــع  ــ ــص ــ ات
وطنية  قيادات 
ــزب  ــ مـــــــن حـ

االستقالل.
وأوضــح 
ــس  ــ ــ ــف ــ ــ ن
املــصــدر، 

بخطوات  علم  ملا  كيران  بن  أن 
العثماني، اعتذر لعائلة الخطيب 
التي تربطه بها عالقات متميزة 
العثماني،  من  أكثر  وثيقة  وجد 
الغياب  من  موقفه  لهم  وشــرح 
ما  عكس  التأسيس،  لقاء  عــن 
العثماني  من  املقربون  يروجه 
منهم  البعض  أن  ــدوا  أك الذين 
التمس من بن كيران عدم إحراج 
اللقاء  لهذا  بالحضور  العثماني 
من أجل تأسيس املؤسسة التي 

حصلت على الرعاية امللكية.
التليدي،  بالل  القيادي  وكان 
هاجم  قد  كيران،  بن  من  املقرب 
مباشرة بعد الجمع التأسيسي، 
شكليا  اعتبره  الذي  اللقاء  هذا 

ولقاء املهزلة واملسرحية العبثية، 
حيث غابت عنه الديمقراطية، بل 
غاب عنه حزب العدالة والتنمية 

الذي سار حزب الكولسة.
تجدر اإلشارة إلى أن الرسالة 
للمؤسسن  املــوجــهــة  امللكية 
الكثير  حملت  اللقاء،  هــذا  في 
الــرســائــل والــــدالالت لهذه  مــن 
سحب  بينها  مــن  ــؤســســة،  امل
البساط من انفراد حزب العدالة 
»الوطني  هذا  برصيد  والتنمية 
كما  ولــوطــنــه«،  مللكه  املخلص 
الشمع  لتقطير  مناسبة  كانت 
الشبيهة  املؤسسات  بعض  على 
»التعصب  في  تخصصت  التي 

واملغاالة«.

إقصاء المؤسسين واالختباء وراء الرسالة الملكية

 الرباط. األسبوع
ــك جــريــدة  ــذل ــردت ب ــفـ كــمــا انـ
حن  أسبوعن،  قبل  »األســبــوع« 
عن  النقابات  رضى  بعدم  أخبرت 
التي  الــقــوانــن  بعض  مضمون 
العطلة  ــي  ف الــحــكــومــة  مــررتــهــا 
إصالح  قانون  ومنها  الصيفية، 
الــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة بــصــورة 
التفافا  اعتبرته  ــذي  وال جذرية، 
الحوار  ومطالب  مطالبها  على 
هذه  بدأت  القطاعي،  االجتماعي 
الــنــقــابــات تــخــرج رســمــيــا إلــى 
العلن بمواقفها املتوعدة لحكومة 

العثماني.
قيادة  أكدت  السياق،  هذا  وفي 
للشغل  الديمقراطية  الكونفدرالية 
األسبوع  نهاية  لها  اجتماع  في 
املاضي، كل ما جاء في »األسبوع«، 
قانون  لرفض  بقوة  ملحت  حيث 
وخطة إصالح الوظيفة العمومية 
ملنهجية  ــا  ــه ــض رف خــــالل  مـــن 
الحكومة في تمرير القوانن ذات 
الطابع االجتماعي دون مشاورات 

مع النقابات، وأن جميع القوانن 
يجب  االجتماعي  الــطــابــع  ذات 
إطار  في  النقابات  مع  مناقشتها 

مؤسسة الحوار االجتماعي.
الدخول السياسي بحسب ذات 
نقابي  احتجاج  ينتظره  املصدر، 
االحــتــقــان  بسبب  وذلـــك  كــبــيــر، 
القطاعي  والسيما  االجتماعي، 
قطاع  في  االحتقان  يسود  حيث 

من  وغيرهما  والتعليم،  الصحة 
استعداد  بسبب  أو  القطاعات، 
الحكومة للمزيد من املس وضرب 
بإثقال  ســواء  العاملة،  الطبقات 
الــضــرائــب  مــن  بــاملــزيــد  كاهلها 
مشروع  مــع  تــزامــنــا  والتقشف 
سن  وكــذا  املقبل،  املالي  القانون 
ضــرائــب جــديــدة بــمــرســوم مثل 

مرسوم الكوارث.

دخول نقابي �ساخن ينتظر حكومة العثماين

التالميذ والأ�ساتذة تائهون اأمام املقررات الفرن�سية
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العثماين »ي�سرق« الدكتور اخلطيب من بن كريان 
بين أنصار بنشماس
 وتيار »المستقبل«

اتهام قيادي من »البام« 

باختال�س 200 مليون �سنتيم

 الرباط. األسبوع
واملعاصرة،  األصالة  قياديي  من  عــدد  يتداول 
بفريق  سابق  قيادي  بطلها  جديدة  مالية  فضيحة 
بمبلغ  األمر  ويتعلق  املستشارين،  بمجلس  »البام« 
من  تــبــريــرات  دون  أخــذهــا  سنتيم  مليون   200
ميزانية الفريق التي يتسلمها من ميزانية مجلس 
من  يجمع  الــذي  العام  املــال  من  أي  املستشارين، 

جيوب دافعي الضرائب.
وقال املصدر ذاته، أن هذا القيادي، حينما التحق 
واملنصوري،  واخشيشن  والحموتي  وهبي  بتيار 
التيار املناوئ لألمن العام حكيم بنشماس، هدده 
وإال  الفريق  إلى خزينة  املبلغ  بإرجاع  األخير  هذا 
وبالتالي  العامة،  النيابة  إلى  املوضوع  سيرفع 
سجن هذا املسؤول، غير أن هذا املسؤول يوضح 
االستعطاف  إلى  التجأ  أمــره،  كشف  ملا  املصدر، 
تيار  داخل  واألعمال  املال  رجال  وسط  والتوسل 
»املستقبل«، فتم التطوع وجمع املبلغ املالي للمعني 
أســاس  على  املــاضــي،  غشت  شهر  خــالل  بــاألمــر 
إرجاعه مليزانية الفريق بمجلس املستشارين، قبل 
باألمر  املعني  بأن  الصدمة،  الجميع حد  يفاجأ  أن 
أن  قبل  الصيفية،  به عطلته  املبلغ وقضى  استغل 
يعود مع بداية شهر شتنبر لالستعطاف مرة أخرى 
نفسه  وجد  أنه  غير  جديد،  من  آخر  مبلغ  لجمع 
اليوم بن مطرقة إبعاده نهائيا من تيار »املستقبل« 

وبن سندان تهديده بالسجن من طرف بنشماس.

التوجه نحو فشل حتمي

العثماين ي�ستنجد بامللك لتفادي »البلوكاج« الذي اأ�سقط بن كريان

 الرباط. األسبوع
ــال مــصــدر مــطــلــع على  ــ ق
الحكومي  التعديل  مشاورات 
رئيس  العثماني  أن  املرتقب، 
األغلبية  ورئــيــس  الحكومة 
ــا  ــاق ــة، أبـــلـــغ رف ــي ــوم ــك ــح ال
العامة  األمانة  في  محدودين 
الصعوبات  بجميع  لحزبه 
ــه  ــي تــعــتــرض مــشــاورات ــت ال

األولية حول تعديل الحكومة.
ــه،  ــ وأضـــــاف املـــصـــدر ذات
اقــتــرح  ــذي  الـ العثماني  أن 
ضـــرورة  حلفائه  عــلــى  أوال 
ووجه  الحقائب،  عدد  تقليص 
ــن طــرف  ــدة م ــدي بــصــالبــة ش
ونبيل  لشكر  ــس  إدري من  كل 
أخنوش  وعــزيــز  هلل  بنعبد 
وزن  تخفيف  محاوالته  أثناء 

الــحــكــومــة، مــن خــالل عرض 
الحقائب  عدد  تخفيض  قــرار 
قبل  الكل  أن  حيث  الــوزاريــة، 
يرفضون  أنهم  غير  باملبدإ، 
ــك، ذلــك أنــه رغم  دفــع ثمن ذل
تنازل حزبه  العثماني  اقتراح 
)نزهة  لــلــدولــة  كتابتن  عــن 
الوافي وخالد الصمدي(، فإن 
هلل  وبنعبد  ولشكر  أخنوش 

الحقائب  عن  التنازل  رفضوا 
الوزارية التي باسم أحزابهم.

ــه،  ــ وأوضـــــح املـــصـــدر ذات
في  »البلوكاج«  هذا  أمــام  أنه 
أن  املنتظر  من  الذي  الهيكلة، 
بن  »بلوكاج  من  أقــوى  يكون 
من  قياديون  نصح  كــيــران«، 
لـ»البيجيدي«  العامة  األمانة 
العثماني،  والرباح(  )الرميد 

ــرة عــاجــلــة  ــ ــذكـ ــ بــــرفــــع مـ
املــوضــوع  فــي  استعطافية 

املــلــكــي، فهل  ــديــوان  ــل ل
العثماني  يخضع 
حلفائه  البتزازات 
أم  الحكومة،  في 
سيصفعهم  أنــه 
بعد حصوله على 

الدعم امللكي؟

العثماني

 الرباط. األسبوع
ــوال  ــ ــى أح ــل ــال مـــصـــدر مــطــلــع ع ــ ق
املؤسسات التعليمية املغربية، أن تالميذ 
فوضى  يعيشون  اإلعــداديــة  الثانويات 
وصدمة كبيرة بسبب الشروع في فرنسة 
وتدريس املواد العلمية باللغة الفرنسية.
ــدر ذاتــــه، أن أبــنــاء  ــص وأوضــــح امل
مرة  ألول  ولجوا  الذين  السابعة  أقسام 
اجتيازهم  بعد  ــة  اإلعــداداي الثانويات 
السنة  ــي  ــدائ ــت اب الـــســـادس  ملــســتــوى 
الشروع  أمام  أنفسهم  وجدوا  املاضية، 

بالفرنسية  العلمية  املــواد  دراســة  في 
غريبة  وجدوها  دراسية  في حصص 
وصعبة جدا، وخرج جلهم مصدوما 

من عدم فهمه وإدراكه ألي شيء.
عواقب  من  ذاته  املصدر  وحذر 

ــة في  ــصــدم اإلحـــبـــاط وال
املدارس  تالميذ  صفوف 
العمومية الذين يعانون 
فهم  فــي  كبيرا  نقصا 
ــادئ  ــب واســتــيــعــاب امل

تلقي  فباألحرى  الفرنسية،  للغة  األولى 
ارتباك  في  بالفرنسية،  العلمية  املــواد 
وحسرة  باستغراب  ــاء  اآلب تلقاه  كبير 
شديدة، ألن أبناءهم غير قادرين على فهم 
لهم  تلقينها  فباألحرى  العلمية،  املــواد 
سببا  يكون  ما  و»هو  األجنبية،  باللغة 
من  باملائة   40 من  أزيد  ملغادرة  مباشرا 
التالميذ للدراسة«، حسب تقارير منظمة 

األمم املتحدة حول التعليم.
من جهة أخرى، أكد املصدر ذاته، أنه 
على مستوى األساتذة أنفسهم، فإن لغة 
»موليير« بدأت تعيش »تشرميال« 
أســاتــذة  لــســان  عــلــى  حقيقيا 
»الـــبـــريـــكـــوالت« الـــذيـــن ظــلــوا 
العلمية  املـــواد  تلك  يــدرســون 
أن  قبل  لعقود،  العربية  باللغة 
التدريس  اليوم  منهم  يطلب 
تكوين  دون  بالفرنسية 
هذا  يدفع  فهل  مسبق.. 
ارتجالية  ثمن  الجيل 
إعـــداد  دون  الــفــرنــســة 

جيد؟ أمزازي

موخاريق

العثماني

الخطيب

الجمع العام التأسيسي لـ»مؤسسة الدكتور عبد الكريم الخطيب«



كــــــشــــــف مـــــصـــــدر 
ــوع« حــضــر  ــ ــبـ ــ ـــ»األسـ ــ لـ
لسابع  املسائي  االجتماع 
شتنبر 2019، أن وسائل 
وبتوجيه  املالية،  اإلعالم 
شــبــه رســـمـــي، حــذفــت 
إشادة »حركة اإلمام ديكو« 
املغربية،  املؤمنني  بإمارة 
ــمــاع  ــد حــضــر االجــت ــ وق
قاضي تامبكتو، جوكا أغ 
غير  بدا  الذي  الحسيني، 
بالده  ملغادرة  مستجيب 
كما  مثال،  املغرب  إلى  إال 

قال في حديث جانبي.
ونــصــبــت »الــقــاعــدة« 
القاضي  الــســالح،  تحت 
ــؤوال عن  ــسـ ــور مـ ــ ــذك ــ امل
في  اإلســالمــيــة  املحكمة 
وضمته  للبلد،  ــهــا  إدارت
الئحة  إلى  املتحدة  األمــم 
عــقــوبــاتــهــا لـــ»عــرقــلــتــه 
لحل  الـــجـــزائـــر  ــاق  ــفـ اتـ
وعــلــق  أزواد«،  مــشــكــل 
املغرب  أن  الــحــاضــرون 

ــدرس بــحــرف  ــ ــ ــذي ي ــ ــ ال
تيفناغ في مدارسه، ولديه 
ــه كل  ــارة إيــمــانــيــة، ل ــ إم
والرمزي  املعنوي  الــوزن 

الــســالم  ــي  ف دور  للعب 
األمــازيــغــي  الشعب  بــني 
ــي وبــني  ــال ــال م فـــي شــم

العاصمة باماكو.

القناص

الفرنسي  البرملان  أن  لـ»األسبوع«،  أكد مصدر مطلع 
اعتمد دراسة تؤكد على وجود 1320 بئرا سريا للفحم 
حدود  إلى  أغلقت  منها  بئر   2000 وأن  جــرادة،  في 
جسيما  خطرا  تعد  املجموعة  من  بئرا  و180   ،2018
على املستغلني واملستعملني على حد سواء، بما يجعل 

اآلبار الفحمية في جرادة 3500 بئر.
وقررت فرنسا استغالل الفحم في جرادة عام 1920، 
بالقرار  املنطقة  لهذه  تاريخية  تبعات  »ال  أن  مؤكدة 

الذي اتخذته السلطات الفرنسية«.
اآلبار  إغالق  قرار  فإن  الرباط،  العاصمة  وحسب   
رافقت  وقد   ،2019 في  بئر   1500 إلى  الفحمية يصل 
على  ملكي  بعفو  انتهت  احتجاجات  ــقــرار  ال ــذا  ه

النشطاء.
السلطات  إعطاء  إلى  املشكل  سبب  التقرير  ويعيد 
شباب  لصالح  لالستغالل  رخــصــة   26 لـــ  املحلية 
والسماح  التمييز  بعدم  اآلخـــرون  وطالب  املنطقة، 
للساكنة بتأمني استغاللهم لهذه اآلبار، يقول التقرير: 
اعتبرت  قرارات  نتيجة  جاء  االحتجاجات  إشعال  »إن 
تمييزية في نظر املعطلني أساسا، والعاملني السابقني 
آالف   9 إلــى  وقــد وصــلــوا  الفحمية،  اآلبــار  هــذه  فــي 

شخص«.
إن  بقولها:  الفرنسي  البرملان  الــدراســة  وصدمت 
الدعم الذي تلقاه املغرب من فرنسا واالتحاد األوروبي، 
املغاربة  يجعل  ما  وهو  جدي،  بتقييم  مرفوقا  يكن  لم 
يواصل  فيما  التنموي،  نموذجهم  ضد  وشعبا  ملكا 

األوروبيون دعمه، بلغة املصدر.

وثيقا  تعاونا  أن  لـ»األسبوع«،  مطلع  مصدر  كشف 
تقرر بني جهازي الدرك املغربي والفرنسي، خصوصا 
هذا  وأن  »أوبيكس«،  الخارجية  العمليات  على صعيد 

املشروع تناقشه اللجن املختصة في جهازي البلدين.
خــارج  مــن  العمل  املبرمجة،  العمليات  وتشمل 
املسارات العمالنية، والقريبة من الواقع، على صعيد 
املهام  الساكنة،  حماية  العام،  األمــن  محاور:  أربعة 

القضائية، وأخيرا مكافحة اإلرهاب.
التي   2010 عملية  بعد  املسار،  هذا  تطوير  وجاء 
قتلت 5 دركيني بالرصاص، مما جعل الدرك الفرنسي 
يفكر في هذه املسارات الجديدة التي يود العمل فيها 
بشراكة مع الدرك املغربي، لتحقيق األهداف املسطرة، 
خصوصا وأن الدرك امللكي له مهام استباقية وقتالية، 
كما حدث في تفكيك مخيم »إكديم إزيك« واألزمة األخيرة 

في »الكركرات«.
وسهرت فرنسا في عهد الجنرال حسني بنسليمان 
على تدريبات الدرك الفرنسي على أراضيها منذ 1939، 
فيما يوجد ذراع بحري لهذا الجهاز منذ هذا التاريخ.

ولتدقيق املهمة، يقول املصدر، فإن التعاون النوعي 
وتمارين  الغوص  يشمل  وفرنسا،  املغرب  بني  األخير 
متقدمة الستشعار اختراق الغواصات للمجال البحري 

املغربي.

3500 بئر �سري للفحم 
يف جرادة وفرن�سا ال تتحمل 

التبعات القانونية

فرن�سا تعلن التعاون حتت 
البحار مع الدرك املغربي

ــع  كـــشـــف مــــصــــدر مــطــل
املــجـمـوعـة  أن  لـ»األسبوع«، 
ــنـــــدقــيــة الــبــرتــغــالــيــة  ــفـــ الـــ
»بيستاناـ  سي.آر.7« ستوسع 
ــي املـــغـــرب،  ــن نــطــاقــهــا فـ مـ
خصوصا في طنجة وأكادير، 
في  فندقها  انطالق  قرار  بعد 
مراكش عام 2020، بني قصر 

املؤتمرات وحدائق املنارة.
كلف  الــذي  االستثمار  هذا 
مليون   40 الشهير  الــالعــب 
يورو، عبر شركة »داونتاون«، 
املائة،  في   15 بـ  غالفه  زاد 
أضاف  الــذي  املصدر،  حسب 
معامالت  تــريــد  الــشــركــة  أن 
ــة في  ــي ــاف ــة إض ــمــاري ــث اســت
الطاقم  رأى  حــني  املــغــرب، 
االنفتاح  ضرورة  االستشاري 
على فرص استثمارية جديدة 

في إفريقيا.
ولن يحضر رونالدو، حسب 
االفتتاح  »األســبــوع«،  مصدر 
تعزيز  قرر  لكنه  مراكش،  في 
بـ»ماركة  االستثمارات  هــذه 
إلى  تشير  التي  سي.آر.7( 
عـالمـته التجارية في الفنادق، 
ــة »بــيــســتــانــا« إلــى  ــإضــاف ب
كماركة  املعروفة  »سي.آر.7« 
في  رونــالــدو  لالعب  مسجلة 
ــة، وهــو  ــي ــل ــداخ املـــالبـــس ال
على  شجعه  الـــذي  الــســيــاق 
جديدة،  خاصة  أعمال  إقامة 
يشجعه  له  مستشار  لوجود 
على هذه الخطوة، وقد وافقت 
ترويج  على  مبدئيا  الشركة 
مــاركــة املــالبــس الــداخــلــيــة 
في  رونـــالـــدو  لكريستيانو 

املغرب.

ديكو

كري�ستيانو رونالدو يف طنجة لبيع ماركة مالب�سه الداخلية

دراسة في البرلمان األوروبي:

حذف اإ�سادة »حركة االإمام حممود ديكو« 
باإمارة املوؤمنني املغربية

قايد �سالح 
يخاف املغرب!

رونالدو

»األسبوع«،  مصادر  أكدت 
األمريكي  األعــمــال  رجــل  أن 
من أصل إيطالي، جون بول 
سيوزع  جــوريــا،  جــونــزدي 
عن  املغربية  التعويضات 
تالسينت«  »بــتــرول  قضية 
في وجبات إنقاذيه بإفريقيا، 
بعد ربح القضية ضد اململكة 

في 16 غشت 2019.
حسب  الــــالفــــت،  ــن  ــ ومـ
املــصــدر، أن رجــل األعــمــال 
تــوزيــع وجبات  فــي  يــرغــب 

على رحل باملنطقة التي قاد 
إلى  تحول  استثمارا  فيها 
املغربية،  الــدولــة  مــع  أزمــة 
البعض  مــعــارضــة  بسبب 
ــحــدود  ــثــمــارا عــلــى ال اســت
الجيولوجي املشترك  للحقل 
الغازوال  الجزائر يشمل  مع 

والبترول.
لالستثمار  املغرب  وسمح 
املنطقة،  بدخول  الخارجي 
ــى  بــعــد دخــــول املـــغـــرب إل
االتــحــاد اإلفــريــقــي، وإقــرار 

الحدود   أن  القارية  املنظمة 
ــدود  ــحـ املــــوروثــــة هـــي الـ
للدول  والرسمية  القانونية 
في القارة السمراء، وبالتالي، 
ــد ضمنت  تــكــون الــربــاط ق
ــرجــال األعـــمـــال األجــانــب  ل
الحدود  جانبي  على  العمل 
تخوفات  أو  صعوبات  دون 
باندالع حرب حول الصحراء 
الشرقية، كما حدث مع امللك 
حرب  فــي  الــثــانــي  الحسن 

»الرمال« عام 1963.

ــاســي  ــوم ــل ــدر دب ــصـ ــار مـ ــ ــ أش
قرر  صالح  قايد  أن  لـ»األسبوع«، 
ــتــرخــيــص الســتــغــالل  تــأجــيــل ال
توات  منطقة  في  الطبيعي  الغاز 
املطالبة  عن  املغرب  توقف  التي 
بإرجاعها إلدارته، ورغم أن الرباط 
حدودا  املوروثة  بالحدود  اعترفت 
ــع الـــجـــارة الــشــرقــيــة،  رســمــيــة م
الجيش  باسم  صــالــح،  قايد  فــإن 
الجزائري، يؤجل مشاريع الغاز في 
هذا الحوض، كي ال يثير مستقبل 
الجزائري  للغاز  الناقل  األنبوب 

عبر التراب املغربي إلى إسبانيا.
ــري  ــجــزائ ــض الــجــيــش ال ــ ورف
تقوده  الـــذي  املــشــروع  ترخيص 
»نــيــبــتــون«  الثالث:  ــات  ــشــرك ال

و»سوناتراك« و»إنجي«.
ملف  تعقيدات  هل  ســؤال  وعن 
في  ســاهــمــت  تالسينت  ــرول  ــت ب
أجــاب  ــغــالل؟  االســت هـــذا  تعقيد 
متداخلة،  املسألة  ــأن  ب املــصــدر، 
ــك قـــرر الــجــيــش الــجــزائــري  ــذل ول
تأجيل الترخيص لبعض املشاريع 
توقيعها  ــني  ح إلـــى  الــحــســاســة 
الذي  املنتخب  الرئيس  طرف  من 
قصر  يدخل  بــأن  الجيش  يضغط 

مرداية قبل يناير 2020.

هريفومي ناكا�سوين 
مع عزل اإ�سايف 

للبولي�ساريو
أن  لـــ»األســبــوع«،  برملاني  مصدر  أكــد 
الصداقة  رئيس  ناكاسوني،  هيرفومي 
قال:  اليابانية،  ـ  املغربية  البرملانية 
جانب  إلــى  بلدكم  جلوس  تجاوزنا  إن 
فإن  القارية،  املنظمة  في  البوليساريو 
الصارم  االلتزام  يريد  بلدي 
املتحدة  األمــم  بمعايير 
باالتحاد  عالقتنا  فــي 
اإلفريقي، وهو ما يجعل 
بشكل  معزولة  الجبهة 
معايير  باسم  إضــافــي 
املتحدة  األمم  ومساطر 

في االتحاد القار.
وفي لحظة الفتة، 
ــد نــاكــاســونــي  أكـ
الـــعـــالقـــات  أن 
ــة بــني  ــيـ ــكـ ــلـ املـ
سبقت  البلدين 
ــات  ــ ــالق ــ ــع ــ ال

البرملانية.

التعوي�سات 

املغربية عن 

برتول »تال�سينت« 

تذهب اإىل وجبات 

تنقذ احلياة

 يف اإفريقيا

بعد قرار افتتاح إحدى وحداته الفندقية في مراكش عام 2020

جونز دي جوريا

ناكاسوني
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s كواليس األخبار

�صحافة البولي�صاريو الداخلية تطلق حركة انتقالية يف ال�صحراء بالتزامن مع التعديل احلكومي
تتحرك ملواجهة ال�صحافة 

الوطنية يف اجلنوب
●  الداخلة. األسبوع  

فيه  ارتفعت  ــذي  ال الــوقــت  فــي 
الجهوية  ــام  ــ اإلع ــل  وســائ عـــدد 
بجهات األقاليم الجنوبية الثاث، 
إلكترونيا  موقعا   20 واقتربت 
الوضعية  تسوية  من  وصحيفة 
الصحافة  وقانون  املاءمة  وفــق 
ــة  إداري إكــراهــات  وســط  الجديد، 
ــد تــعــصــف بـــالـــدور  ومـــالـــيـــة قـ
الصحافة  تلعبه  الــذي  األساسي 
الراهن،  الواقع  في  اإللكترونية 
وكلميم  الداخلة  بجهتي  وخاصة 
وادنون، عززت جبهة البوليساريو 
»شبكة  سمته  ما  بخلق  إعامها 
أول  وهي  الصحراوية«،  األخبار 
رقمية  جريدة  لها  إعامية  شبكة 
من  األخبار  جمع  في  متخصصة 
كل املواقع اإلخبارية الصحراوية.
الصحراوية  األخبار  و»شبكة 
SNN« هي اختصار السم الشبكة 
 Sahara اإلنــجــلــيــزيــة  بــالــلــغــة 
وتــتــبــع   ،News Network
الصحيفة الرقمية الجديدة لجبهة 
إلى  تــهــدف  الــتــي  البوليساريو 
األقاليم  صحافة  تأثير  مواجهة 
في  بدأت  التي  املغربية  الجنوبية 
توسيع رقعتها، في غياب أي دعم 
االتصال،  وزارة  من  سياسة  أو 
ومؤثرة  منافسة  مقاالت  لجعلها 
كل  مــجــريــات  عــلــى  كبير  بشكل 
الصحراء  قضية  حــول  يــروج  ما 
الشبكات  وفي  إعاميا،  املغربية 

االجتماعية والوسائط الرقمية.

انتخاب قيادة جديدة لنقابة الفو�صفاط بالعيون

حتى ت�صبح ال�صمارة العا�صمة العلمية 
للأقاليم اجلنوبية

●  عبد اهلل جداد. بوجدور
الــداخــلــيــة  وزارة  تستعد 
انتقالية  حركة  الئحة  إلطــاق 
لقرب  نتيجة  ألطرها،  جديدة 
مغادرة العديد منهم ملناصبهم 
الداخلية،  وزارة  ــاك  أس فــي 
ــدراء  م خــانــة  فــي  واملصنفني 
واالستثمار  التنمية  ملكاتب 
ورئيس  وبــاشــا  ــام  ع وكــاتــب 
وقائد  العامة  الــشــؤون  قسم 

وخليفة قائد.
على  الـــــــوزارة  ــت  ــظ ــاف وح
التمديد  بــرفــضــهــا  نــهــجــهــا، 
السالف  السلطة  لصغار رجال 
السن  وصلوا  بعدما  ذكرهم، 
إحالتهم  بعد  ذلك،  يحدد  الذي 
يسارع  فيما   التقاعد،  على 
رئيس الحكومة الخطى إلخراج 
لحكومته،  الجديدة  الهيكلة 
الئحة  اقتراح  إلى  املــرور  قبل 
لاستوزار  املرشحني  بأسماء 

في إطار التعديل املرتقب.
رئيس  فإن  املصدر،  وحسب 
الحكومة سعد الدين العثماني، 
أعد هيكلة للنسخة الثانية من 
فقط  ينتظر  ــه  وأن الحكومة، 
عليها،  امللكي  القصر  تأشير 
الستئناف املشاورات واقتراح 
نفس  ــيــضــيــف  ل األســــمــــاء، 
املصدر، أن مشاورات التعديل 
الــحــكــومــي مــتــوقــفــة حــالــيــا، 
ستعرف  الثانية  الجولة  وأن 
ــع  ــوزي مــنــاقــشــة األســـمـــاء وت
القصر  تأشير  بعد  الحقائب، 
امللكي على الهيكلة الحكومية، 
الثانية  النسخة  ســتــرى  إذ 
النور،  العثماني،  حكومة  من 
من  األولى  الدورة  افتتاح  قبل 
تكون  التي  البرملان  جلسات 
شهر  من  الثانية  الجمعة  في 
املصدر  يردف  القادم،  أكتوبر 

ذاته.

❐ تبني أن السبب الذي 
صحراوية  مشاركة  ــع  دف
بدل  املغرب  على  للهجوم 
فــي محفل  عــنــه  الـــدفـــاع 
ملشكل  يــعــود  دولي)..(، 
إداري  إطــار  بني  شخصي 
جمعوية  وفاعلة  )قائد( 
ــيــات مــوســم  خـــال فــعــال
تاسنات  نتيجة  طانطان، 
لولوج  كامية  ومــشــاداة 
منصة سهرة فنية، لينتقل 
املشكل بعدها إلقحام اسم 
املسؤول األول باإلقليم في 
وتأجيج  شخصي،  صراع 
بمغالطات  الــعــام  الـــرأي 
ــل  ــحــاف فــاضــحــة فـــي امل

الدولية.

أمــزازي  سعيد  كلف   ❐
الوطنية  الــتــربــيــة  ــر  وزيـ
والتكوين املهني والتعليم 
العلمي،  والبحث  العالي 
عبد العاطي األصفر، بمهمة 
الجهوية  لألكاديمية  مدير 
بجهة  والتكوين  للتربية 
بصفة  ــون،  نـ واد  كلميم 
هلل  لعبد  خلفا  مــؤقــتــة، 
األصفر  ويشغل  بوعرفة، 
ــام املـــديـــر اإلقــلــيــمــي  ــه م
إيفني  بسيدي  للتعليم 
التي سيواصل مهامه بها 
في إطار التكليف الوزاري 
إلى حني مصادقة الحكومة 

على تعيني مدير جديد.

ــابــي  ــق ــن ال ــن  ــلـ أعـ   ❐
ــوظ،  ــفـ ــحـ الـــحـــيـــحـــي املـ
للنقابة  الجهوي  الكاتب 
الديمقراطية للفوسفاطيني 
الساقية  الــعــيــون  بجهة 
الحمراء، عن استقالته من 
للنقابة،  الجهوية  الكتابة 
ــة  ــي رســال ــاء فـ ــ ــث ج حــي
موجهة إلى الكاتب الوطني 
النقابي،  التنظيم  لــهــذا 
جاءت  االستقالة  هــذه  أن 
املــعــنــي،  إرادة  بــمــحــض 
وذلــك  تــامــة،  قناعة  ــن  وع
ألسباب ذاتية وموضوعية 
ــروف شــخــصــيــة،  ــ ــظـ ــ ولـ
ــد الــحــيــحــي في  ــوهـ وشـ
الوطني  املؤتمر  أشــغــال 
التابعة  الفوسفاط  لنقابة 
للشغالني  العام  لاتحاد 

باملغرب.

كواليس 
صحراوية

●  العيون. األسبوع  
مولود  النقابي  املناضل  انتخب 
أمیدان كاتبا عاما للنقابة الوطنية 
لواء  تحت  املنضویة  للفوسفاط 
باملغرب،  للشغالین  العام  االتحاد 

الذراع النقابي لحزب االستقال.
ــدان، الـــذي خلف  ــی ــود أم ومــول
الدكتور سامة العروسي، هو أحد 
التي بصمت على  النقابیة  النخب 

املرافعة والذود  مشوار متمیز في 
للشغالین  العام  االتحاد  نقابة  عن 
الشرسة  بمنافحته  وكذا  باملغرب، 
الشغیلة  ومــطــالــب  حــقــوق  ــن  ع

الفوسفاطية.
نجح  املؤتمر  أن  أمــيــدان  وأكــد 
النقابيات  كــافــة  تعبئة  بفضل 
الذين  املشاركین  وكل  والنقابيني، 
ساهموا في إنجاح أشغال املؤتمر، 

التنظیمي،  املستوى  على  ســواء 
بــالــورشــات  يــتــعــلــق  فــيــمــا  أو 
واللوجیستیك، معربا عن أمله في 
وشحه  التي  والثقة  الرھان  كسب 
النقابة  ومناضات  مناضلو  بھا 
باإلجماع،  لصالحه  بالتصویت 
داعیا الجمیع إلى التعاون وتظافر 
حقوق  انــتــزاع  أجــل  من  الجھود 

ومطالب الشغیلة الفوسفاطیة.

●  السمارة. األسبوع   
محمد  الــدكــتــور  اســتــرجــع 
الشيخ بيد هلل جزء من املاضي 
وهو يعود إلى أدراج التعليم 
العالي بالسمارة، حيث شارك 
الفتتاح  التدبير  مجلس  في 
عرف  الذي  الدراسي،  املوسم 
ممثلي  األعـــضـــاء  حــضــور 
الباحثني  واألساتذة  املجلس 
واإلداريني والطلبة، وقد أحاط 
املجلس  أعضاء  الكلية  عميد 
بــمــجــمــوعــة مــن اإلخـــبـــارات 
ــا بــأعــداد  ــاسـ املــتــعــلــقــة أسـ
واملسجلني  الكلية  خريجي 
الجامعي  املوسم  برسم  فيها 
مختلف  ــي  ف  2020/2019
ــازة األســاســيــة  ــ مــســالــك اإلج
ــازة  ــ وســلــكــي املــاســتــر واإلج
من  مجموعة  وبيان  املهنية، 
البيداغوجية  املــســتــجــدات 
الجامعي  بالتدريس  املتعلقة 
وفـــق نــظــام الــبــاكــالــوريــوس 
الدراسي  املوسم  من  ابــتــداء 
حول  النقاش  وافتتح  املقبل، 
ظل  في  الكلية  ومــآالت  ــاق  آف
ــاء املــســطــرة  ــه ــت ــار ان ــظ ــت ان
بتغيير  املتعلقة  القانونية 
كلية  إلــى  املــؤســســة  مسمى 

حيث  التخصصات،  متعددة 
تم اإلجماع على ضرورة تقييم 
املسالك  فــي  النظر  ــادة  ــ وإع
ــراح شعب  ــتـ واقـ املــعــتــمــدة، 
منبثقة  جديدة  وتخصصات 
ومتماشية  املحلي  الواقع  عن 
الشغل  ســوق  يتطلبه  ما  مع 
مفهوم  تــكــريــس  سبيل  ــي  ف
املنفتحة  املقاوالتية  الكلية 
في  واملساهمة  املحيط،  على 
التنمية على ضوء التوجيهات 
امللكي  الخطاب  فــي  امللكية 

األخير.
ــدى الــدكــتــور بــيــد هلل  ــ وأب
التوجه  هــذا  بــدعــم  قناعته 
مدينة  مـــن  ســيــجــعــل  ــذي  ــ ال
العلمية  العاصمة  السمارة 
وعبرت  الصحراوية،  لألقاليم 
عن  املجلس  مكونات  جميع 
لانخراط  التام  استعدادهم 
العملية  الدينامية  هــذه  فــي 
بلورة  في  املساهمة  أجل  من 
وموضوعية  علمية  تصورات 
األهـــداف  تحقيق  سبيل  فــي 
املرجوة من تطوير للمؤسسة 
ووطنيا،  جهويا  بها  والرقي 
مما سيجعل التعليم الجامعي 

أداة للتنمية بالسمارة.

بيد اهلل

لفتيت
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 بناء »االندماج الجهوي للتنمية«
 على األمن 

كل  اململكة  تقر  واضـــح،  بشكل 
االندماج  لبناء  األمن  على  فلسفتها 
ــوب فـــي الـــقـــارة،  ــل ــط ــوي امل ــجــه ال
مجلس  داخل  من  العمل  فإن  ولذلك، 
»التنمية«  بعدي  على  واألمن  السلم 
في  السلم  لتحقيق  ــوســاطــة«  و«ال
إفريقيا، جزء منه ينطلق من تنسيق 
أو  الــذاتــيــة  اإلدارة  فـــي:  الــحــلــول 
الجهويات الواسعة والعمل املندمج.

الجهوي)1(  التنسيق  ــة  ــي وآل
في  املغرب  اندماج  عدم  في  ساعدت 
إفريقيا  لغرب  االقتصادية  املجموعة 
مسلسل  عبر  وكــرســت  »ســيــديــاو«، 
)مجموعة  املغاربية  الكتلة  جنيف 
دول املغرب العربي(، وطبق هورست 
يصطلح  ملا  املعتمدة  املبادئ  كوهلر 
»ميكانيزم  اإلفريقي  االتــحــاد  عليه 

االندماج الجهوي« )إر. سي. إم(.

لقضية  األممي  املــنــدوب  واخــتــار 
االختراق  رغم  االستقالة،  الصحراء 
مواكبة  ملراكش  نــدوة  أحدثته  الــذي 
لكن  تطور عمله في مسلسل جنيف، 
األمر في نظره، يتعلق بخالف عميق 

وجذري بني طرفي النزاع.
على  العمل  مــراكــش  قمة  ورأت 
اللجوء  أسباب  في  األصــل  مقاربة 
وقد  القارة،  في  األشخاص  ونــزوح 
الــالمــســاواة  وعــامــل  للفقر  أعــادتــه 
واالقتصادي  واالجتماعي  السياسي 
بالحقوق  واملساس  املجموعات،  بني 
ــغــذائــي، خصوصا  ال ــن  األمـ ــدم  وعـ
ينطبق  ما  وهــو  لالجئني،  بالنسبة 
أن  دون  تـــنـــدوف،  مــخــيــمــات  عــلــى 
تفصلها الورقة مما يسمى »املستوى 

العالي« من مناقشات لقاء مراكش.
املحور  جاء  الثانية،  النقطة  وفي 
على  ليؤكد  الثانية  فقرته  في  الرابع 
»الحلول املستدامة«، ويحاول املغرب 
في  التنموي  نموذجه  على  التأكيد 
للقضية  مــســتــدام  كحل  الــصــحــراء 

ملواصلته  الذاتية  اإلدارة  يأخذ شكل 
والحفاظ عليه.

نظر  في  يجب  السياق،  هذا  وفي 
الحل  هـــذا  تعميم  ربـــط  ــة،  املــغــارب
كي  العازلة  املناطق  على  التنموي 
املتأزم،  وضعهم  الالجؤون  يتجاوز 
لذلك، فإن رابطة التنمية مع تطويرها 
تفيد  الــقــاريــة،  املنظومة  داخــل  مــن 
الجماعي  النزوح  »معالجة  أن  القول 
الذي كان في الصحراء بفعل الحرب، 
تنموي  معامل  إلى  ينتهي  أن  يجب 
لكن  الدفاعي«،  الجدار  جانبي  على 
املغرب يرفض من جهة أخرى، تنمية 
بما  الجدار،  لشرق  املدنيني  وتوطني 
مقرونة  التنموية  املــقــاربــة  يجعل 
لدى  وليس  فقط،  املغربية  بـــاإلدارة 
لتنمية  صــالحــيــات  املــتــحــدة  األمـــم 
سياسته أو ميكانيزم مستقل ملراقبة 
للعاصمة  يكفل  بما  اإلنسان،  حقوق 
ــى ربــط  ــا إلـ الـــربـــاط الــتــوجــه رأســ
إدارتها لإلقليم مع حل كامل ملشاكله 
جهوي  ميكانيزم  إطار  في  التنموية 

لم يثبت فعاليته اإلطارية بعد.
احتكار  فإن  املقاربة،  لنفس  وتبعا 
الجدار  غرب  في  املستدامة  التنمية 
فقط، والتهديد بحرب من طرف رئيس 
كل  جانب  ــى  إل املــغــربــي،  الحكومة 
العيون،  مدينة  من  املغربية  األحزاب 
محاولة  الدفاعي،  الجدار  شرق  على 
والسياسي  باألمني  التنموي  لربط 
لنزاع  كحل  الــذاتــي  الحكم  بتفريد 

الصحراء.
لتؤكد  الــرابــعــة،  النقطة  وجـــاءت 
العامل  يلحق  األمني  التعاطي  أن 
ــه،  ــات الــتــنــمــوي بــتــحــديــاتــه ورهــان
متعلق  ثان  بإلحاق  املطاف  وينتهي 
بـ»املساعدة  املتعلقة  الخطط  بكل 

اإلنسانية«.
فتكتيك  مــبــاشــرة،  خــالصــة  ــي  وف
اإلنسانية  املساعدة  يؤطر  املغرب 
ــنــمــوي بــالــســيــاســة  ــت والــعــامــل ال
األمنية، وتبني مجلس السلم واألمن 
سيشكل  األرضــيــة،  لهذه  اإلفريقي 
إفريقيا،  تشكيل  سيعيد  منعرجا 

يقترحه  الـــذي  الــحــل  ــن  م ــرب  ــق وي
واملتمثل  البوليساريو،  على  املغرب 
وأن  خصوصا  الــذاتــي،  الحكم  فــي 
مراكش  ورقــة  من  السادسة  الفقرة 
إلفريقيا  الجهوي  امليكانيزم  تربط 
واألمم  اإلفريقي  االتحاد  باإلطارين: 
القاريتني:  وباألجندتني  املتحدة، 
أجندة 2063 وأجندة 2030 للتنمية 

املستدامة.
في  فــاصــلــة  ســنــة   ،2019 وتــعــد 
العملي  املخطط  مراجعة  تبني  إطار 
للقارة  الجهوي  التنسيق  مليكانيزم 
السابعة،  الفقرة  تورد  كما  السمراء 
في  املراجعة  هذه  املغرب  ويواصل 
ربط  من خالل  واألمن  السلم  مجلس 
بالعامل  و2020   2019 مــراجــعــة 
لتحديد  واألمني  املستدام  التنموي 
الجديدة،  االستراتيجية  األولويات 
تؤسس   2019 سنة  ألن  جهة،  مــن 
ــقــصــوى بــشــأن ورشــة  لــلــســرعــة ال
للملتقى  وأيضا  املستدامة،  التنمية 
عبر  األجــنــدة  هــذه  لدعم  السياسي 

عبد الحميد العوني إعداد:

أنه أصبح عضوا يف  الجاري، ومن املعروف  السلم واألمن اإلفريقي لشهر شتنبر  القارية، يقود املغرب مجلس  إلى املنظمة  ألول مرة منذ عودته 
الرؤية امللكية ملا سمته  إلى وجود فرصة سانحة لتحقيق  الرسمية  العربي  2018 لسنتين كاملتين، وأشارت وكالة املغرب  املجلس املذكور يف 

القصاصة »مادتي السلم واألمن الضروريتين للتنمية القارية املستدامة، ولكرامة ورفاهية اإلنسان اإلفريقي«.
وتوضح هذه التصريحات، التي أدلى بها سفير املغرب يف االتحاد اإلفريقي محمد عروشي، أن امللك يباشر شخصيا تفاصيل رئاسة املجلس املذكور، 
وخصوصا تحديد أجندته »يف محاربة التطرف العنيف والجريمة اإللكترونية، وإصالح قطاعات األمن يف الدول اإلفريقية ألجل خلق شراكات« تساعد 

ىلع تعديل بعض املواقف املناهضة ملغربية الصحراء.
وتضع العاصمة الرباط نصب عينيها صناعة التحول بهدوء وذكاء استراتيجي يبعدان العرش العلوي عن الصدام، تثبيتا لتبادل السفراء مع الجزائر 
وجنوب إفريقيا، واملشاركة يف صياغة مفصلة أكثر لألجندة املوضوعة، ألن »التأثير ىلع التفاصيل« هو الوجه التقني لقيادة اململكة التي تخلت 
التأثير عبر الشراكات والعمل ىلع امللفات لخلق طبعات لعبد اللطيف الحموشي  جزئيا عن االستراتيجية الهجومية باتجاه العمل ىلع »محاولة 
يف إفريقيا يف إطار ما تسميه إصالح القطاعات األمنية يف الدول اإلفريقية«، وقد بلغت 35 بلدا يرتقب املتابعون تطبيعا أو درجة متقدمة من 
التعاون األمني بين الرباط وباقي عواصم القارة، انطالقا من تبعية حركة هذا املربع )السلم ـ األمن ـ التنمية ـ الوساطة( واعتمادا ىلع باقي مجالس 

ومؤسسات االتحاد، بشكل يؤطر ميكانيزم التنسيق الجهوي يف القارة.
وتماشيا مع االجتماع العشرين للعمل الجهوي املندمج بإفريقيا يف مراكش ليومي 23 و24 مارس 2019، فإن اململكة قررت تحويل هذا امليكانيزم إلى 

رؤية للحل األمني للصحراء، وبين باقي اإلجراءات املنخرطة بشكل فعال، يف إطار استراتيجية ميدانية مؤثرة تثير خصومه.
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والأمن الإفريقي؟

ألول مرة يف تاريخ املنظمة القارية



السلم  وبالتالي  الجهوي،  امليكانيزم 
اإلفريقي الناتج عن هذه السياسات.

مخرجات  العاشرة  الفقرة  وتدقق 
الدورة العشرين املنعقدة في مراكش، 
ومن خالل املقاربة املندمجة األمنية ـ 
التنموية املؤطرة للنشاط املغربي في 
مجلس السلم واألمن، وهو ما يضع 
لتغيير  استراتيجيا  العبا  اململكة 
من  مؤثرة  أجزاء  وفي  وفاعل  هادئ 

االستراتيجية اإلفريقية.

 االتجاه إلى الحلول العملية انطالقا 
من الحوار حول »األسباب العميقة« 

لمشاكل إفريقيا 

إدارة  على  املــغــرب  تشجيع  إن 
أساس  على  إفريقيا  في  النزاعات 
ــس قــانــونــي  ــيـ جــيــوســيــاســي )ولـ
ومن  الصياغة(،  في  إال  بالضرورة 
خـــالل الـــحـــوارات الــداخــلــيــة حــول 
الــقــارة،  ملشاكل  العميقة  األســبــاب 
مشكلة  إن  بل  مستترا،  أمرا  يعد  لم 
معها  تــعــاطــى  ــي  ــت ال ــرون  ــي ــام ــك ال
تمثيله  إثارة  لعدم  بحيادية،  املغرب 
القارة،  في  الفرنكفونية  للمصالح 
انتهت إلى دعم الحوار الوطني الذي 
بعيدا  بيا،  بول  البلد،  رئيس  أعلنه 
عن تقرير مصير املنطقتني الناطقتني 
أداة  أو  باالستشارة  باإلنجليزية 
التكييف  بــعــد  خــصــوصــا  ــرى،  ــ أخ
الترابية  للوحدة  الجديد  اإلفريقي 
األقاليم  ــذه  ه تميزت  ــو  ول ــدول،  ــل ل
بلغات  ناطقة  أو  مختلفة  بتراثات 

متباينة.
ــا سماه  ولـــذلـــك، فـــإن صــيــاغــة م
للجنة  ــي  ــم ــرس ال ــق  ــاط ــن ال بــيــان 
كالوندو،  إيبا  اإلفــريــقــي،  االتــحــاد 
نزاع  لحل  والدائم«  التوافقي  »الحل 
الكاميرون في إطار »الوحدة الوطنية 
والترابية لدولة الكاميرون«)2(، يعد 

تطبيعا مع خطاب جديد.
الصياغة  هذه  أن  الجميع  ويعرف 
ــرب الـــذي  ــغ ــامل ــرة لــلــغــايــة ب ــأث ــت م
حاليا  واألمــن  السلم  مجلس  يــرأس 
في  املسكوكة  العبارات  الستعمالها 
تواصلت  وإن  الــصــحــراء،  مشكل 
التذويب  سيكون  الجديدة  الدينامية 
صراع  في  خصوصية  لكل  حاصال 

البوليساريو ضد العاصمة الرباط.
السادس  فــي  حــدث  الــشــأن  نفس 
في  يــوم  ســادس   ،2019 شتنبر  من 
واألمن  السلم  ملجلس  املغرب  إدارة 
اإلفريقي، إذ مر موت موغابي، زعيم 
أيقوني  »مــحــارب  بأنه  زيمبابوي، 
إفريقيا  بــوحــدة  و»مــؤمــن  للتحرر« 
»ملهم  وأخيرا  للتحرر«،  كفاحها  في 
أثر  بــدون  اإلفريقي«)3(  لالندماج 

احتفالي.
في  آخر  إيقاعا  املغرب  فرض  لقد 
لفصل  اإلفــريــقــي  ــاج  ــدم االن مسألة 
التقليدية،  موغابي  نظرة  عن  نظرته 
في  البوليساريو  لجبهة  الخادمة 
النظرتان  فتمايزت  السمراء،  القارة 
بعدما  املغربية(  وامللكية  )املوغابية 
ــرر االتــحــاد اإلفــريــقــي الــقــول بأن  ق
قبل  اإلفريقية  للوحدة  داعم  موغابي 
»االنــدمــاج  فقيه  مــوســى  ينشر  أن 

اإلفريقي« عوض الوحدة اإلفريقية.
وفي  موغابي،  وفاة  من  يوم  وقبل 
الخامس من شتنبر، الحظ املتابعون 
الوطنية  املــؤســســات  شبكة  تقرير 
حول  إفريقيا  في  اإلنــســان  لحقوق 
ومساهمة  الحوار)4(،  ســيــاســة 
مؤسساتهم  داخــل  مــن  الحقوقيني 
املستدامة  الــحــلــول  ــي  ف الــوطــنــيــة 

للمرحلني والنازحني قسرا.
وهذه املناسبة حفزت املغرب على 

أمرين غير مسبوقني:
ومحفوظ  قادم  بدور  االعتراف   )1
للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان في 

حل مشكلة الالجئني في الصحراء.
2( تسليم املجلس الوطني لحقوق 
اإلنسان دورا يتجاوز مراقبة حقوق 
لجنتيه  عبر  الصحراء،  في  اإلنسان 
والداخلة،  العيون  في  الجهويتني 
الدولة  يمثل  استراتيجي  دور  نحو 
واالتحاد  املتحدة  األمــم  جانب  إلــى 
الالجئني  اإلفريقي في مسألة حقوق 
وهذا  الجدار،  بغرب  التحاقهم  فور 

الدور املركزي يضبب على مسؤولية 
أي  من  أكثر  املؤهلة  »املينورسو«، 
اإلنسان  حقوق  ملراقبة  مضى  وقت 

في اإلقليم.
إن السر الذي ينكشف اليوم، يؤكد 
استراتيجية  على  يعمل  املغرب  أن 
االتحاد  مؤسسات  في  فاعلة  ذكية، 
توليفة  صناعة  على  تقوم  اإلفريقي 
على  االعتماد  دون  مصالحه  تخدم 
إن  بل  محددة،  أو  معيارية  مرجعية 
مقوالته تكتسب شرعيتها من العمل 

املتواصل للدبلوماسية املغربية.
ــتــســرب مـــن داخـــل  ــعــا ملـــا ي ــب وت
فإن  اإلفــريــقــي،  االتــحــاد  مؤسسات 
تبني  إلى  تسعى  الرباط  العاصمة 
جديد  ملعجم  االتــحــاد  مــؤســســات 
معتبر  بشكل  ــة  ــارق األف استخدمه 
ــة الــكــامــيــرون،  ــي أزمـ ومــكــشــوف ف
ــرؤيــة  ال أن  الــجــمــيــع  ليستخلص 
االتحاد  مؤسسات  في  امللك  يديرها 
أو  اللبس  تقبل  وال  مباشرة  بطريقة 

املناورة.

 المغرب يتجاوز مسألة تصيد 
سياسات جنوب إفريقيا في مجلس 

السلم واألمن اإلفريقي
 

ــاســة املــغــرب  بــعــد يــومــني مــن رئ
ملجلس السلم واألمن اإلفريقي، خرج 
شديدة  بــإدانــة  محمد  فقيه  موسى 
التي  العنف  حــوادث  بعد  العبارة 

عرفتها جنوب إفريقيا ضد مواطنني 
إفريقيا  جنوب  نضال  رغــم  أفــارقــة، 
لحق  الــذي  التمييز  ضد  التاريخي 
السود، وحاول املغرب أن يأخذ موقع 
»األسبوع«،  مصادر  حسب  الحياد، 
كي ال يعمق جراح القارة، ألن وحدتها 
جزء من مهمته الرئيسية إلى جانب 
الــكــبــرى املــنــافــســة: جنوب  الــقــوى 

إفريقيا، نيجيريا، مصر والجزائر.
وكان مهما أن تنتقل رئاسة مجلس 
املغرب،  إلى  اإلفريقي  واألمن  السلم 
قمة  في  طوكيو  العاصمة  تحفظ  مع 
اليابان ـ االتحاد اإلفريقي »تيكاد 7«.
أيام  لعشرة  الجرد  هــذا  ويكشف 
السلم  ملجلس  املــغــرب  رئــاســة  مــن 
يخطو  املغرب  أن  اإلفريقي،  واألمــن 
سياسته  أن  منها  فارقة،  بــإشــارات 
فرنسا،  سياسة  عن  بالوكالة  ليست 
وأن هناك قدرة دبلوماسية تستطيع 
مغربية،  رؤيــة  وجــود  على  تؤكد  أن 
عن  بعيدا  القصر،  يتابعها  وملكية 

الحكومة.
وإلكمال هذا التصور، يمكن إضافة 

نقط منها:
يقرها  الــتــي  الــخــطــوات  أن   )1
االتحاد  أجهزة  لتنسيق عمل  املغرب 
الحظه  ما  وهــو  »تقنية«،  اإلفريقي 
الدبلوماسيون في اجتماعات مجلس 
املجالس  ــي  ــاق وب واألمــــن،  الــســلــم 
االقتصادية  واملجموعات  واللجن 
في  الثاني  التنفيذي  االجتماع  في 

االقتصادية  للمجموعات  كيغالي 
الجهوية والشبكات الجهوية ألجهزة 
)أو. جي. أو( في  تدبير االنتخابات 

الثالث والرابع من شتنبر 2019.
التنسيق  على  العمل  مهما  وكــان 
االنتخابات  ورش  خالل  من  التقني 
واالستثمار واألمن، كما يدعو املغرب 
الرئيس  الركن  وهي  القارية،  للحمة 

في هذه العملية الجارية.
االنتخابات  مراقبة  أجهزة  أن   )2
ال تخرج عن الترتيب األمني الجاري 
إلى  والوصول  إفريقي،  بلد  كل  في 
رئيس  جزء  االستشارية،  االلتزامات 
من هذه الورقة الجديدة التي يلعبها 

املغرب.
املــجــمــوعــة  ــى  ــل ع ــز  ــي ــرك ــت ال  )3
االقتصادية لغرب إفريقيا )سيدياو(، 
الــلــجــن  أن شــبــكــة  ــت  ــالفـ الـ ــن  ــ وم
واملفوضيات االنتخابية في دول غرب 
املنسوبة  التوصيات  تبنت  إفريقيا 
للمملكة املغربية في اجتماع كيغالي، 
على  ركز  رواندا  وفد  وأن  خصوصا 
ورقة »تقدم األمن« على غيره في رؤية 
بوريطة  ويباشر  الجديدة،  إفريقيا 

وياسني املنصوري هذا الورش.
ألقاه  الــذي  االفتتاح  خطاب  وفي 
الشؤون  مدير  ماتلوسا،  خابيلي 
السياسية في االتحاد اإلفريقي، فإن 
مساعدتها  تقدم  االتحاد  مفوضية 
امليدانية من أجل إنجاز االستحقاقات 
نتائجها،  على  والعمل  وتأمينها 
التنموية  الشراكات  فإن  وبالتالي، 
السياسية،  التنمية  تــمــس  الــتــي 
تتقدمها االنتخابات، وتدخل في نظر 
وهو  السياسي«،  »األمــن  في  املغرب 
الذين  الحاضرون  نقله  الذي  املفهوم 
العاصمة  نظر  لوجهة  استمعوا 

الرباط في اجتماع كيغالي.
ذلك  مع  تبدو  هذه،  النظر  ووجهة 
محافظة، ألن خطاب القارة بخصوص 
للدول،  واالنتخابي  السياسي  األمن 
خالصة  تقول  فكما  مقنعا،  يعد  لم 
االنتخابات  مفوضية  رئيسة  مباندا، 
املسألة  فإن  روانــدا،  بدولة  الوطنية 
تتعلق بمعرفة حاجيات القارة كي ال 
الحكامة  مادة  في  اإلصالحات  تكون 
حددها  كما  بإفريقيا  والديمقراطية 
بالعكس  بل  ســراب،  مجرد  الــقــادة، 
في  منظماتنا  من  منظمة  كل  »على 
تأتي  كي  ــا  دوره تلعب  أن  االتــحــاد 

النتائج مثمرة«.
ــداف  ــ أه أن  ــة  ــ ــارق ــ األف ــعـــرف  ويـ
الجيدة  »الحكامة  هي   2063 أجندة 
حقوق  واحـــتـــرام  والــديــمــقــراطــيــة 
القانون«،  ودولــة  والعدالة  اإلنسان 
األمن  هي  الخمسة  األهــداف  وهــذه 
عليه  تؤكد  أن  يجب  ــذي  ال الجديد 
اإلصالحات التي توافقت عليها دول 

القارة.

 التعامل الهادئ والمعقد مع السفير 
إسماعيل شرقي، مفوض السلم 

واألمن 

ــرة  ــب ــخ ال ــن  ــ م ســـنـــة   30 بـــعـــد 
إسماعيل  للجزائري  الدبلوماسية 
شرقي املزداد في سنة استقالل املغرب 
اإلفريقي  االتــحــاد  أعــاد   ،)1956(
واألمن،  السلم  عن  مفوضا  انتخابه 
لشهر  املجلس  رئاسة  املغرب  ويدير 
شتنبر الجاري إلى جانب شرقي في 
تعامل هادئ ومعقد الحتكامهما إلى 
املختصر  باسمها  معروفة  هندسة 
اإلفريقي  الدفاع  وسياسة  »أبسا«، 
ــســي«، وهـــو ما  ــادي ـــ»ك ــة ب املــعــروف
رغم  الــصــحــراء،  فــي  الــصــدام  يبعد 
تهديدات إبراهيم غالي، ألن التعاون 
بــني الــجــزائــر واملــغــرب فــي مجلس 
الحوار  وهذا  مستمر،  واألمن  السلم 
مصادر  عنها  تكشف  بطريقة  يتطور 
باملتفاعلة  إياها  واصفة  »األسبوع«، 
مـع قضايا القارة، انطالقا من أمرين:
الــجــزائــري  املــشــتــرك  الــعــمــل   )1
ــحــدود،  ال تــدبــيــر  عـلـى  املـــــغــربــي 
ــراف املـــــغــرب  ــتـــ ــا مـــــن اعـــ انــطــالق
بالصحراء الشرقية للجزائر، معتمدا 
تقول  التي  القارية  املرجعية  على 
الحدود  املــوروثــة هي  الــحــدود  بــأن 
االتـحـاد  ملـيـثـاق  طـبـقـا  الـرسـمية، 

بـرنــامـج  ويــحــكــم  اإلفــريـقـي، 
هذه  فــي  البلدين  بــي«  بــي.  أو.  »أ. 
املغرب  محاولة  من  الحرجة  الفترة 
من  موريتانيا،  مع  حــدوده  ترسيم 
خارج اتفاق نواكشوط والبوليساريو 
األمم  مع  األول  العسكري  واالتفاق 
الصحراء  خالف  طي  وبعد  املتحدة، 

الشرقية مع الجزائر.
امليكانيزم  داخــل  مــن  العمل   )2
مع  بشراكة  املتقدم  ر«  »إم.  الجهوي 
جنيف،  مسلسل  في  املتحدة  األمــم 
من  بولتون  جــون  استقالة  وجــاءت 
القومي  لــأمــن  مستشار  منصب 
الحرب  لسيناريو  إبعادا  األمريكي 
ضد إيران في أقصى الشرق األوسط 
غرب  في  مغربية  جزائرية  حرب  أو 
املنطقة  وتــعــانــي  إفــريــقــيــا،  شــمــال 
إفريقيا(  وشمال  األوســط  )الشرق 
من احتماالت كبيرة النهيارات أمنية 
القابلة  غير  الفوضى  إلى  تنزلق  قد 

للضبط مرة أخرى.
 2018 أكتوبر   12 تقرير  وكشف 
التقني  للقاء  العادية  ــدورة  الـ عــن 
والسالمة  الــدفــاع  عــن  املتخصص 
والجزائر  املــغــرب  أن  واألمن)5(، 
التوصيات  على  للعمل  مضطران 

التالية:
الفقرة  في  جاء  كما  االنسجام   )1
 12 ــداء  ن في  الثاني  البند  من  »د« 

أكتوبر 2018.
مخطط  تنفيذ  عــلــى  الــعــمــل   )2

مابوتو )2016ـ2020(.
3( العمل ضمن امللحق »ألف« على 
املوضوعة  املخططات  بني  االنسجام 

والعمليات.
2019 أنهى عدم العمل  4( دخول 
عــلــى مــســودة االتـــحـــاد اإلفــريــقــي 
ألن  الــحــدود،  حكامة  الستراتيجية 
الفقرة »هاء« من النداء قالت بدخول 
شهور  ثالثة  بعد  االلــتــزامــات  هــذه 
حيز التنفيذ أي في تاريخ 12 يناير 

.2019
وبناء عليه، فإن العمل على امللحق 
عقيدة  على  العمل  يفيد  ــور،  ــذك امل
املغرب  بــني  االنسجام  هــي  واحـــدة 
واألمن  السلم  مجلس  في  والجزائر 
أكتوبر   12 اللتزام  تنفيذا  اإلفريقي 
 12 في  قانونا  تنفيذه  الواقع   2018
يناير 2019، وتبعا لهذه االلتزامات، 
البد من إجراءات لتوحيدها، كما في 
اإلعــالن،  من  »زاي«  الفقرة  منطوق 
في  املوحدة  اإلجــراءات  فإن  ولذلك، 
القارة،  في  الحدود  مسألة  برنامج 
املغربية  للقيادتني  مشترك  هــدف 
والجزائرية، حيث تدعو الفقرة التي 
واألمن،  السلم  األمن  مجلس  بعدها 
لجنة  جــانــب  إلــى  عــاجــل،  وبشكل 
سي«  إس.  »إم.  العسكرية  األركـــان 
القارية  اللوجستيك  قاعدة  لزيارة 
إلى  القيادة  لتحويل  بي«  إل.  »سي. 
الخطوة  وهذه  استراتيجية،  قيادة 
الجزائرية  اإلدارة  في  مسبوقة  غير 
ــن  املــغــربــيــة ملــجــلــس الــســلــم واألمـ

اإلفريقي.
تتضح  األخـــــرى،  ــنــود  ــب ال ــي  وفـ
املغربي  الجزائري  العمل  خصائص 
بالعمل  الصلة  ذات  زوايا  من خمس 

القاري للبلدين:
الــدفــاعــي  الــعــمــل  ــاشــرة  ــب م  )1
ــدود والـــوحـــدة  ــحـ ــاري فـــي الـ ــقـ الـ
ويحاول  للدول،  والترابية  الوطنية 
النظرة  هــذه  دعــم  شرقي  إسماعيل 
االتحاد  في  »دولة«  البوليساريو  ألن 

اإلفريقي.
2( دعم الصيانة بما يجعل تسليح 

جبهة البوليساريو قانونية.
واإلضافي  املنظم  العمل  طلب   )3
الدفاعية  التسهيالت  فعالية  لتعزيز 
ــة والــتــجــهــيــز لــصــالــح  ــان ــصــي وال
على  املغرب  يؤكد  فيما  الجيوش، 

أجهزة األمن أيضا.
واستقرت الجزائرعلى دعم »الدرك« 
ضمن  البوليساريو،  لجبهة  التابع 
نفس األجندة، لذلك، فإن جميع وجوه 
األبعاد  إدارة  على  القائمة  التعاون 
األمنية في دفاع الدول اإلفريقية، هو 
ما  رغم  حمايته،  تجب  جديد  تقدير 
داخلية  تحديات  من  الدول  تواجهه 
كما في حالة الكاميرون، فإن االلتزام 
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الحوار مع السفري الجزائري إسماعيل رشقي، المفوض عن السلم واألمن اإلفريقي، 
»هادئ« ويخدم موقع البلدني يف القارة السمراء، مما أثار إبراهيم غايل، رئيس جبهة 

البوليساريو، مهددا بحمل السالح، ألن األفق، حسب مصادر »األسبوع« ينبئ عن 
صفقة منطلقة عن أمرني:

1( العمل المشرتك الجزائري ـ المغريب عىل تدبري الحدود، انطالقا من اعرتاف المغرب 
بالصحراء الرشقية للجزائر، معتمدا عىل المرجعية القارية، ألن الحدود الموروثة يه 

الحدود الرسمية بني الدول كما يقرها االتحاد اإلفريقي، ويحكم برنامج »أ. أو. يب. يب« 
البلدني يف هذه الفرتة الحرجة من محاولة ترسيم المغرب لحدوده مع موريتانيا، من 

خارج اتفاق نواكشوط مع البوليساريو واالتفاق العسكري األول لوقف إطالق النار يف 
الصحراء مع األمم المتحدة.

2( العمل عىل استمرار وقف إطالق النار يف الصحراء.

ويتأكد أن المغرب والجزائر متفقان عىل إبعاد سيناريو المواجهة العسكرية، إذ قررا 
الحوار لقيادة برنامج االتحاد اإلفريقي وخططه بما يناسب الموقع الريادي للبلدني، 

وقد نجح الطرفان يف إعادة الوضع يف الصحراء إىل ما قبل »دينامية« جون بولتون.

يف تحول كبري 
صفقة جزائرية مغربية يف مجلس السلم 

واألمن اإلفريقي 

فشل جون بولتون يف إطالق حرب جديدة يف المنطقة، يعيد رسم الخارطة يف شمال 
إفريقيا من خالل الحرب الجزائرية المغربية، أو ضد إيران، ويف الحالتني، عارض 

ترامب هذا السيناريو  فتقدم بولتون باستقالته.

إسماعيل شرقي

بولتون 

صفقة مع املغرب 
تجعل الحدود 

املغربية الجزائرية 
خاضعة لربنامج 
»أ. أو. بي. بي« 
مكرسا الصحراء 
الشرقية أراض 

جزائرية.

طوى الجزائريون والمغاربة صفحة جون بولتون، الذي نظر لحرب إقليمية إلعادة 
رسم الخارطة، لتسوية نزاع الصحراء ضمن اسرتاتيجية أمريكية جديدة يف 

االتحاد اإلفريقي.



هو  الــدولــة،  هــذه  عليه  عملت  الــذي 
تفيد  ثابتة  »عقيدة  الجميع  نظر  في 
انتشار  إعــادة  االعتبار  بعني  األخــذ 
واألجهزة  السالم  حفظ  لقوات  قاري 
املوكول لها الفعل األمني في القارة«.
ــد يــكــون مــن تــحــديــات رئاسة  وق
ــن  ــ ــم واألم ــســل ــرب ملــجــلــس ال ــغـ املـ
اإلفريقي، التعاون الذي خلقه تحالف 
تقوده جنوب إفريقيا بشأن الطواقم 
والعمل في قيادة األركان العسكرية.

عمل  لتأكيد  الخامس  البند  وجاء 
إفريقيا،  وجنوب  وزامبيا  زيمبابوي 
نفس  من  السادس  البند  جاء  فيما 
في  الجزائر  مساهمة  لدعم  اإلعــالن 
العسكرية  الــحــركــة  تنسيق  مــركــز 
سي.  إم.  »إس.  القارية  أو  اإلفريقية 
روانــدا  ملساهمة  وآخــر  سي«)6(، 
بمليون دوالر لصالح القوات العاملة 

في منطقة الساحل.
على  اللعب  في  املغرب  يرغب  ولم 
ورقة واحدة في قطاع الدفاع واألمن، 
ألن العاصمة الرباط تريد العمل على 
وهي  فارقة،  بمساهمة  املسارات  كل 
الصني  مساهمة  كثب  عــن  تــراقــب 
وتركيا في ظل االلتزام الكامل بالبند 
اإلفريقي)7(،  االتحاد  ميثاق  15 من 
جانب  إلى  مهمة  الوثيقة  هذه  وتعد 
لحفظ  اإلفريقي  االتحاد  بعثات  عمل 

السالم.

 المغرب في نظر خصومه، يدعم 
العمل األممي على حساب العمل 
اإلفريقي بسبب مشكل الصحراء.

بعثات  عملت   ،2000 عــام  منذ   
ــي إثــيــوبــيــا ـ  االتــحــاد اإلفــريــقــي ف
إيرتيريا وفي ليبيريا وساحل العاج 
بالسودان،   2004 وفي   ،2003 عام 
القمر  وجــزر  بالكونغو   2005 وفي 
وبوروندي عام 2006، وفي الصومال 
هذه  تــزال  وال   ،2007 عام  ــور  ودارف
في  أي  اآلن،  إلــى  منتشرة  الــقــوات 

خرائط التوترات بالقارة السمراء.
ــدى خــصــوم املغرب  ــد يــكــون ل وق
الرباط  العاصمة  دعــم  في  مبررهم 
املتحدة بسبب  األمم  بعثات  النتشار 
على  وافقت  وقد  الصحراء،  مشكلة 
مهام  في  اإلفريقي  االتحاد  مشاركة 
كيمون،  بان  أزمة  قبل  املتحدة  األمم 
املتحدة،  لألمم  السابق  العام  األمني 
وال يزال يتمتع بدعم العمل اإلفريقي 
مركزا  الصحراء،  مشكلة  عن  بمعزل 
والجريمة  اإلرهاب  على  الحرب  على 
ــي صــنــاعــة »األمـــن  اإللــكــتــرونــيــة ف

الجديد« في القارة السمراء.
املتعدد،  الدولي  العمل  لهذا  وتبعا 
جــاءت الــحــرب على »بــوكــو حــرام« 
هذه  ضمن  الــيــوم،  ــى  إل  2015 مــن 
ويؤثر  املغرب  يواكبها  التي  الخانة 
ما  ــإن  ف وبالتالي،  مجرياتها،  فــي 
يسمى دعم العاصمة الرباط للحروب 
وضد  حـــرام«  »بــوكــو  ضــد  الجديدة 
باقي التنظيمات في منطقة الساحل، 
القارة  في  لألمن  تقدير  ــادة  إع هي 

السمراء.
رؤيتني  بني  حاليا  األفارقة  ويميز 
وجدتا  ــد  وق تتفقان،  قــد  أمنيتني، 
املشتركة  اإلدارة  الفترة  هــذه  فــي 
إسماعيل  الجزائري  بني  واإليجابية 
شرقي وبني سفير املغرب لدى االتحاد 
اإلفريقي محمد عروشي، فيما تباشر 
نزهة  إثيوبيا،  فــي  املــغــرب  سفيرة 

علوي محمدي، »األجندة املوازية«.
الخالف  عن  معلومات  وتسربت 
أديس  في  املغاربة  املسؤولني  بني 
املغرب  سفير  سقط  أن  منذ  أبــابــا، 
ــحــاد اإلفــريــقــي مــن قائمة  ــدى االت ل
لقمة   32 ــدورة  ــ ال فــي  الــحــاضــريــن 
وفد  رأس  ــد  وق اإلفــريــقــي،  االتــحــاد 
الدين  سعد  الحكومة  رئيس  اململكة 

الرباط  العاصمة  وتحاول  العثماني، 
ومتواصل،  مداوم  عمل  على  التركيز 
»بول«  اسمه  حي  أرقى  في  فيال  من 
وقد  املطار،  من  قريبا  أبابا  بأديس 
إثيوبيا  في  املغرب  سفارة  تحولت 
وهو  طوابق،  سبعة  من  عمارة  إلى 
ألن  الجهود،  تجميع  إلــى  يدفع  ما 
املهم هو تحويل التمثيل املغربي في 
أبابا إلى أكبر تمثيل للمغرب  أديس 

في القارة اإلفريقية.
وتسعى الرباط إلى تمثيل لوزارات 
اململكة في سفارة املغرب بأديس أبابا، 
خصوصا الزراعة واالقتصاد ووزارة 
من  مستلهمة  الفكرة  وهــذه  العدل، 
األوروبي  االتحاد  في  فرنسا  سفارة 
لديه  الذي  املغرب  وأيضا  وبلجيكا، 
ــي  األوروبـ االتــحــاد  فــي  تمثيليتان 

وبلجيكا ببروكسيل.
ــدى قضية  ــرب صـ ــغ امل وتـــجـــاوز 
ليتأكد  ــا،  ــاب أب أديـــس  فــي  »ســمــار« 
الحد  إلــى  تطور  اململكة  تواجد  أن 
الرباط كل األنشطة  فيه  الذي تقاطع 
ممثل  يحضرها  التي  الدبلوماسية 
اإلفريقي،  االتحاد  في  البوليساريو 
وتبعا لهذه الرؤية، فإن التركيز على 
األمنية،  وحاجاتها  ــدول  ال عالقات 
إفريقيا  تموقع  إلعــادة  ممكن  سبيل 
بعيدا عن تنظيم ال يمثل دولة بكل ما 

تعنيه من مسؤوليات.
موائد  في  املغربي  العاهل  وربــط 
الــحــوار املــغــربــي ـ اإلفــريــقــي بني 
اململكة  تتمكن  كي  واألمن،  االقتصاد 
تانزانيا  ثــالــوث:  ــع  م الــعــمــل  ــن  م
وإثــيــوبــيــا وروانـــــدا، وهـــم األكــثــر 
وإعــادة  »اإلصــالحــات«  على  تأثيرا 
تعزل  جديدة  إفريقية  شراكة  بناء 

البوليساريو بشكل عملي.
»وليد  روايــة  األوســاط  وتجاوزت 
اغتيال  بــأن  تقول  التي  امليموني«، 
الدبلوماسيني  أحــد  السمار،  عمر 
املغاربة الذي اعترف له محمد الوفا 
الهند  اعتراف  لسحب  بمجهوداته 
شــوارع  إحــدى  في  بالبوليساريو، 
بواسطة  تــم  اإلثيوبية،  العاصمة 
جبهة إبراهيم غالي، لكن التحقيقات 
في أديس أبابا رفضت هذه املعطيات 
وأكــدت على وجــود أســرار دولــة في 

هذه العملية املعقدة.
ــارات، أن  ــ ويــتــأكــد مــن هــذه اإلشـ
متداخلة  املغربية  الــورقــة  رهــانــات 
التمثيل  إدارة  مستوى  على  باألمني 
وأيضا  إثيوبيا،  في  الدبلوماسي 
على مستوى العالقات مع باقي دول 

القارة.

 ال رؤية إال ما يراه العاهل المغربي 
في إفريقيا 

في  دبــلــومــاســيــان  يــخــتــلــف  ال 
املغرب  وموقع  موقف  كون  إثيوبيا 
اإلفريقي  االتحاد  في  واستراتيجيته 
إلى  املغربي  امللك  مباشرة  يقودها 
جــانــب »الدجــيــد« وبــاقــي األجــهــزة 
الفريق  عمل  ــإن  ف لــذلــك،  الــعــامــلــة، 
التي  هي  مــحــددة،  ــداف  أه لتحقيق 
تجعل االقتصاد واألمن هما الفاعالن 

في تقدم العمل القاري للمملكة.
ــرب ملجلس  ــغ امل ــاســة  رئ وتــعــمــل 
تسهيل  على  اإلفريقي  واألمن  السلم 
السفير  بعد  ما  مرحلة  إلى  االنتقال 
يناير  وتــحــوالت  شرقي،  إسماعيل 
2020، وقد الحظ املراقبون أن تمويل 
ويمكن  ــدأت،  ــ ب املــجــلــس  مــشــاريــع 
يساهم  لم  إن  بافتحاصها،  املطالبة 
من  الضرورية  املرونة  تكون  أن  في 

جانب »املفوض«.
وفـــي االنــطــالقــة الــرســمــيــة )17 
مشاريع  لتمويل   ،)2018 نونبر 
ــات  ــالح املــجــلــس املــكــيــفــة مـــع إص
إسماعيل  السفير  أظهر  ــحــاد،  االت

املدى وأخرى  بعيدة  ترتيبات  شرقي 
تطابق اإلصالحات الجارية، ألن املهم 
في نظره، أن تكون هذه اإلصالحات 
الشمولية  هو  واألهم  »مؤسساتية«، 
واالستقاللية في التمويل، وبالتالي، 
ــدول، بعيدة  فــإن االلــتــزامــات مــع الـ
االستراتيجية  اإلجــراءات  أن  وتؤكد 
تشكل أهداف القارة، حسب تعبيره، 

من خالل ثالثة عناصر:
يضمن  املستقل  التمويل  أن   )1
اإلفريقي،  والشعب  إلفريقيا  الكرامة 
مشاريع  تمويل  استدامة  املهم  ومن 
أجل  من  ـ  نظره  في  ـ  واألمــن  السلم 
تحمل  على  ــارة  ــق ال وقـــدرة  العمل 

مسؤولية قضاياها.
الدول  كل  تشارك  أن  املهم  من   )2
األمنية وقضايا  املشاريع  في تمويل 
السالم في القارة، ألن استدامة تمويل 
مؤسسة  في  واألمــن  السلم  مشاريع 
تتبع االتحاد، هو سحب لتأثير دول 
محددة أو فرض استراتيجيات خارج 
وهو  قدراتها،  على  الــقــارة  اعتماد 
مجيبا  ويكون  املستقبل،  يبني  ما 

الوشيكة  واألزمــات  الصراعات  ملنع 
أن  املهم  من  فإن  وبالتالي،  الوقوع، 
»االستقاللية«، جزء من  يكون تمويل 

القرار القاري.
سيساعد  الــســالم  تمويل  أن   )3
في الوقاية من األزمات في الوساطة 
ملنع  ــوقــائــيــة،  ال واالســتــراتــيــجــيــة 
يعتمد  الــتــي  اإلرهــابــيــة  ــحــوادث  ال
عليها املغرب في تقديم رؤية تنافسها 
الدبلوماسية الوقائية، التي تنظر لها 
الجزائر ولديها أنصارها في القارة.

ــإن االتفاق  ف الــســيــاق،  وفــي هــذا 
السفيرين  بــني  والـــهـــادئ   ــارد  ــب ال
ــذهــب أبــعــد،  عــروشــي وشـــرقـــي، ي
االســتــراتــيــجــيــة  أن  نــجــد  عــنــدمــا 
قبلية  أو  بعدية  املغربية  االستباقية 
عن الدبلوماسية الوقائية الجزائرية 
وبالتالي،  صالح،  قايد  كرسها  التي 
بعد  يحكمون  الذين  جنراال   20 فإن 
أشبال  من  هم  بوتفليقة،  استقالة 
مع  بالعمل  يؤمنون  وال  ــورة«  ــث »ال
هذا  إلى  املغرب  يتطلع  فيما  فرنسا، 

التحالف االستراتيجي مع باريس.

ــجــديــد من  ــرر الــجــيــل ال ــق ــد ي وقـ
في  والدفاعية  األمنية  اإلصــالحــات 
الجزائر  بني  قسريا  توافقا  إفريقيا، 
صعيد  على  املتصادمني  واملــغــرب 
استراتيجيتني  لوجود  الفلسفات، 
تعمل الواحدة على أي خطإ أو فراغ 
في  البلدان  وتعاون  األخــرى،  تتركه 
النصف األول من الشهر الذي يرأس 
واألمــن  السلم  مجلس  املــغــرب  فيه 
مصدر  وجــد  وبالتالي،  اإلفــريــقــي، 
»األسبوع« أن قدرة االتحاد اإلفريقي 
على إدارة السلم واألمن اإلفريقي، لن 
الذي يطبع  الهدوء  تخرج عن سياق 
وتأمني  املغربية،  الجزائرية  الحدود 
صراع دولي في الصحراء لم يتحول 
إلى حرب إقليمية جزائرية ـ مغربية.

 المملكة التي تقود ألول مرة االتحاد 
اإلفريقي بتفاهمات تقنية 

واستراتيجية، تقدم على إصالحات 
بعيدة المدى 

الثالثة«،  النافذة  »تحت  العمل  إن 
ــم واألمـــن  ــوض الــســل ــف بــتــعــبــيــر م
تغطية  على  الــقــادر  هــو  اإلفــريــقــي، 
إفريقيا،  في  السالم  حفظ  عمليات 
وبالتالي، فإن تطوير املفوضية جزء 
من هذه الجهود الفعالة واملمولة من 

دول القارة.
أن  عاتقه  على  التقرير  أخــذ  وقــد 
املقررة  التقنيات  خدمة  فــي  يكون 
والسالمة  للدفاع  التقني  الفريق  من 

واألمن في 9 يناير 2018.
هذا  شرقي  إسماعيل  يكتم  ــم  ول
التعهد في خطاب رسمي، ألن صراع 
»األجرأة« في  املغرب والجزائر حول 
موضوع األمن وعمليات حفظ السالم 
العسكرية  الفرق  فيه  تجتمع  التي 
وعــمــل الــشــرطــة، وبـــني »األجــــرأة« 
وإدارة  أداء  لتحسني  الــجــزائــريــة 
العمليات االستباقية، ويكون البلدان 
داخل  األمني  العمل  في  متقاطعان 
االستخبارات  تتأخر  ــم  ول ــقــارة،  ال
العسكرية بالتغييرات املتواصلة في 
الهياكل الحساسة للدولة الجزائرية، 
بل تصارع من أجل بناء سياسة أمنية 

ودفاعية معيارية للقارة السمراء.
الجيوسياسي  التقدير  على  وبناء 
واملغرب  الجزائر  قدرة  فإن  للبلدين، 
على التعاون في الحد األدنى، داخل 
الحوار  يفيد  واألمــن،  السلم  مجلس 
وبدأ  االستراتيجية،  القضايا  حول 

في أديس أبابا.
الوصول  ــار،  اإلط هذا  في  ويمكن 

إلى خالصات منها:
1( أن رئاسة مجلس السلم واألمن 
الحد  فــي  إال  للجدل  مثيرة  ليست 

األدنى.
2( أن استراتيجية املغرب مستمرة 
التقني  الجانب  في  تكميلية  لتكون 

الذي اتخذه االتحاد اإلفريقي.
3( أن الحوار الجزائري ـ املغربي 
ــد يعوض  ــدأ فــي أديـــس أبــابــا وق ب
ــت في  ــالف ال ــرى، ألن  ــ أخ مــســارات 
في  تأكيده  هــو  شــرقــي،  إسماعيل 
تقرير حساس أن »الحوار الجزائري 
املغربي في أجهزة االتحاد اإلفريقي، 
ال  وقد  ممكن«،  القارة،  صعيد  وعلى 
أخــرى،  مــســارات  في  ناجحا  يكون 
ويالحظ املراقبون أن مسلسل جنيف 
لم يكن له أثر على العالقات الثنائية 

الجزائرية املغربية.
في  املضافة  القيمة  عــن  وفضال 
ــات الــثــنــائــيــة بــني املــغــرب  ــالق ــع ال
السلم  ملجلس  إلدارتهما  والجزائر 
فإن صفحة جديدة  اإلفريقي،  واألمن 
في  بعيدا  أثــرهــا  ليكون  انطلقت 
االستراتيجيتني  صراع  ألن  إفريقيا، 
انتهى إلى مرحلة أخرى من التعايش.

االتحاد اإلفريقي فرض »االنسجام« عىل الجزائر 
يف رئاسة المغرب لمجلس السلم واألمن 

طبقا للفقرة »د« من البند الثاين من نداء أكتوبر 2018 للدورة العادية للقاء التقني 
المتخصص يف الدفاع والسالمة واألمن، فإن عمل مجلس السلم واألمن الذي يرأسه 

المغرب طيلة شهر شتنرب 2019، يريد، بشكل مستعجل، أن يدخل إىل حزي التنفيذ، 
عـقـيدة واحدة يه االنسجام يف عمل المجلس إىل جانب لجنة األركان العسكرية 

»إم. إس. يس« لزيارة قاعدة اللوجستيكيات القارية »يس. إل. يب« وتحويل قيادتها 
إىل قيادة اسرتاتيجية ملزمة، طبقا للفقرة »زاي« من اإلعالن بتوحيد اإلجراءات.

وعمال بحكامة الحدود المقررة، فإن قايد صالح والجرنال الوراق، ملزمان بحكامة 
الحدود الجزائرية المغربية، طبقا لعمل مجلس السلم واألمن، وباقي أجهزة االتحاد 

اإلفريقي.

وتحاول الجزائر أن يكون التنفيذ حرفيا للحفاظ عىل عمل المفوض إسماعيل رشقي، 
وتكريس تقاليد عمل أمني ودفايع يصعب تجاوزه، لكن المغرب الذي نجح يف 

صياغة الوحدة الوطنية والرتابية يف مسألة المنطقتني الناطقتني باإلنجلزيية يف 
الكامريون، يريد توسيع طابعه األمني والعسكري لبناء تأثريه البعيد المدى عىل 

قضية الصحراء.

قايد صالح 

الجنرال الوراق

إبعاد الحرب عن 
الصحراء جزء من 

دبلوماسية الكواليس 
يف االتحاد اإلفريقي.

الجرنال قايد صالح نفذ 90 يف المائة من نداء 12 أكتوبر 2018، يف مسألة أمن الحدود 
مع المغرب، كما يف تقرير موقع من السفري إسماعيل رشقي.
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 إعداد: كريم إدبهي

●  املصريون يتهافتون على الالعبني املغاربة
األخبار
وأزارو  بوطيب،  أحداد،  عليهم..  ينقلبون  ما  سرعان  لكن    ●

نموذجا.
ينتقد  الوطنية،  املنتخبات  حراس  مدرب  فوهامي،   ●

الجامعة
جرائد

●  حتى كال وشرب عاد بانت ليه الجامعة.
● الناخب الوطني خاليلوزيتش يمنع الشيشة والهاتف 

في املعسكرات التدريبية
صحف
●  غير غادي يجبد عليه الصداع مع بنعطية ودرار وصحابهم...

● معسكرات املنتخب ليست للنزهة والترفيه
الناخب الوطني خاليلوزيتش

●  سمعوا على وذنيكم يا اإلخوان!!
● األسود أمام الخيول... التغيير املأمول

المنتخب
●  فآش من غابة العبني هادوا؟

● مشكلتي في جوفونتوس مع املدرب أليغري
العميد بنعطية
●  أنت دائما عندك املشاكل، إما مع املدربني، أو مع الشيشة 

والنقابة...
● نسخة الناخب الوطني وحيد... بأي جديد؟

جرائد
●  باقي ما شفنا حتى جديد...

لكرة  الشمال  لعصبة  رئيسا  العافية  انتخاب  إعادة   ●
القدم

المساء
● العافية؟ هلل يحفظ وصافي!!

واهلل عيب

بين اأخالق الإ�صباني مورينو ومناورات م�صطفى حجي
هذا الخبر

... استبشرنا خيرا بعد رحيل الناخب 
يفضل  كان  الذي  رونار،  هيرفي  الوطني 
على  الالعبني  مــن  الفرنسي  »الــقــطــب« 
زمالئهم املزدادين في هولندا، أو الالعبني 

املمارسني في البطولة الوطنية.
املعسكرات  عاشتها  كثيرة  مشاكل 
التدريبية للمنتخب الوطني، وكان دائما 
يتحكم  الذي  الفرنسي  »املعسكر«  بطلها 
في  التدخل  ذلــك  في  بما  شــيء،  كل  في 
الرسمية  التشكيلة  في  األحــيــان  بعض 

للمنتخب.
كلنا والشك نتذكر حادثة امللعب الكبير 
درار  نبيل  من  كل  دخل  حينما  بأكادير، 
ويونس بلهندة في صراع وتالسنات مع 
الجمهور املغربي، حينما نادى هذا األخير 
بقوة بعودة حكيم زياش الذي فضل حمل 
اإلغــراءات  من  بالرغم  الوطني  القميص 
الهولنديني،  مــن  تلقاها  التي  الكبيرة 
لكنه صدم مما رآه وعاشه من التهميش 
واإلهمال الذي طاله من الناخب الوطني 
الالعبني،  أصدقائه  لنزوات  رضخ  الذي 
االبتعاد  أمستردام  أجاكس  نجم  ليفضل 
الذي  الوطني  املنتخب  عن  مؤقت  بشكل 
فوزي  الجامعة،  رئيس  أن  لوال  يعشقه، 
لقجع، نجح في إقناعه بالعودة رغما عن 

أنف رونار.
البوسني  الجديد  الوطني  الناخب 
حماسه  عن  عبر  خاليلوزيتش،  وحيد 
مــبــاراة  بعد  الصحفية  ــدوة  ــن ال خــالل 
الهداف  الستدعاء  النيجر،  ضد  املنتخب 

الكبير عبد الرزاق حمد هلل، ورد على أحد 
إمكانية استدعاء  الذي سأله عن  الزمالء 
بأنه  وحيد  ليجيبه  العاملي،  الهداف  هذا 
يفكر في ذلك بجدية، خاصة وأن املنتخب 
في  خدماته  إلى  حاليا  يحتاج  الوطني 
والتمركز  التهديف  يجيد  العــب  غياب 

داخل مربع العمليات.
وهو  التكتل،  لهذا  الصامت  القائد 
الصحفي  سؤال  يرقه  لم  بلهندة،  يونس 
وال جواب الناخب الوطني، ورد عليه عبر 
حسابه عبر »اإلنستغرام« بطريقة ساخرة، 
لم يتأخر  الفتنة من جديد، حيث  ليشعل 
بأنه  الرد عليه  الــرزاق حمد هلل في  عبد 
املغربي  للجمهور  الحقائق  بكل  سيبوح 
عن سبب إبعاده عن املنتخب، وسيكشف 

قريبا عن كل املنكر الذي يعيشه املنتخب.
حاجة  في  حاليا  نعد  لم  الحقيقة،  في 
التي ال  النزاعات املجانية،  إلى مثل هذه 
جدوى منها، بل إننا ننتظر من املنتخب 
والهزائم،  اإلخفاقات  صفحة  يطوي  أن 
وهو مقبل على العديد من االستحقاقات 
املسؤولني،  على  يفرض  فاملنطق  املهمة، 
وعـــلـــى الــنــاخــب الــوطــنــي املـــعـــروف 
إليقاف  يتدخلوا  أن  القوية،  بشخصيته 
شيء  أي  نستفد  لم  مادمنا  العبث،  هذا 
من هذه املجموعة التي انتهت صالحيتها 
سفينة  يــغــادروا  أن  وعليهم  ــدة،  م منذ 
الخصوص  على  بذلك  ونعني  املنتخب، 
الرباعي: بنعطية، فيصل فجر، نبيل درار، 

وبلهندة.

أجواء مشحونة داخل المنتخب الوطني

جمع عام العصبة االحترافية

»لوبي« التكتالت و»النقابة« يعودان من جديد

النا�صريي يخلف النا�صريي!!

الوطنية،  البطولة  إذن  انطلقت 
بتواجد مدربني أجانب سيواجهون 
املدربني املغاربة الذين يبلغ عددهم 

10 مدربني.
الصربي  هــم:  األجــانــب  ــؤالء  ه
زوران مانيلوفيتش املدرب الجديد 
التونسي  عـــوض  ــذي  الـ ــوداد  ــل ل
باتريس  الــفــرنــســي  الــبــنــزرتــي، 
اإلسباني  ــرجــاء(،  )ال كــارتــيــرون 
التطواني(،  )املغرب  أودريــوزوال 
)مولودية  بنشيخة  الجزائريان 
طنجة(،  )اتــحــاد  ونغيز  وجــدة( 
واألرجــنــتــيــنــي غــامــونــدي مــدرب 
الــثــالث  ــالل  خـ أكـــاديـــر  حسنية 

سنوات األخيرة.
على  تشرف  التي  التقنية  األطر 
وال  ستسعى  الــوطــنــيــة،  ــرق  ــف ال
البطولة،  بلقب  الظفر  إلــى  شــك، 
املدربني  بعض  عليه  سيطر  الــذي 
األجـــانـــب، كـــفـــوزي الــبــنــزرتــي، 
على  سيعملون  كما  ــاك،  ــوش وط
بينهم،  فيما  الــخــالفــات  تــجــاوز 
إلعطاء أحسن صورة عن تالحمهم، 

وحسن نيتهم...
 2020-2019 بــطــولــة 
ــن خــاللــهــا  ســيــعــمــل مـ
املاضية،  النسخة  بطل 

الــــــــــوداد 

على  ــضــاوي،  ــي ــب ال
لقبه  عــلــى  الــحــفــاظ 
من  بالرغم  األخــيــر، 
البنزرتي  »هـــروب« 
الــــــــــذي عـــوضـــه 
زوران،  الــصــربــي 

الذي صرح خالل أكثر من مناسبة، 
األحمر  الفريق  داخل  األجواء  بأن 
ــاع  ــدف ــســاعــده عــلــى ال جـــيـــدة، ت
والحصول على كل األلقاب، خاصة 
على  شــاق  موسم  ينتظره  وأنـــه 
واإلفريقية  الوطنية  الواجهات: 

والعربية.
سهلة،  تكون  لن  الـــوداد  مهمة 
استعدادها  ــدت  أب الفرق  كل  ألن 
الوطني،  اللقب  على  ملنافسته 
الرياضي،  الــرجــاء  جــاره  خاصة 
الــــذي ســيــخــوض هـــذا املــوســم 
محروما من هداف البطولة املتألق 
ألعابه  وصــانــع  يــاجــور،  محسن 
حدراف اللذين انتقال إلى البطولة 
تعويضهما  وتـــم  ــة،  ــودي ــســع ال

بالعبني أفارقة.
الفتح  املــلــكــي،  الجيش  أنــديــة 
ــاع  ــدف الـــربـــاطـــي، وخــصــوصــا ال
بما  استعدت  الجديدي،  الحسني 
منافسة  في  للدخول  الكفاية  فيه 
ننسى  أن  دون  البطل،  مع  شرسة 
ــة، كما  ــبــطــول ــاجــآت ال طــبــعــا مــف
كأس  مباريات  أولى  خالل  الحظنا 

حينما  ــرش،  ــع أقــصــى ال
الزمامرة  نهضة 

إلى  الصاعد 
القسم الوطني 
فريق  األول، 
الـــــــرجـــــــاء 

الرياضي.
بركة  فعلى 

هلل نبدأ.

انطلقت البطولة الوطنية االحترافية، يف نهاية األسبوع 
األخير، ولألسف مبتورة )من اخليمة خرج مايل(، بسبب 
التزامات كل  من الوداد، الرجاء، حسنية أكادير، ونهضة 

بركان، مببارياتهم اإلفريقية.

أضواء على انطالق الموسم الكروي الجديد

باأي حال �صتعود »بطولتنا«؟

بنشيخة 
مدرب 

مولودية 
وجدة 

اإلثنني  ــوم  ي زوال  انعقد 
بقصر  الــجــاري  شتنبر   16
املــؤتــمــرات بــالــصــخــيــرات، 
االستثنائي  ــعــام  ال الــجــمــع 
حيث  االحترافية،  للعصبة 
الرئيس  في  الثقة  تجديد  تم 
الناصيري،  سعيد  السابق 

حصلت  ــذي  ــ الـ
على  الئــحــتــه 
ــلـــبـــيـــة،  األغـ
له  خول  مما 
على  الــبــقــاء 
ــذا  هـ رأس 
ملدة  الجهاز 

أربع سنوات قادمة.
ــان  ــجــمــع الــــذي ك ــذا ال ــ ه
بعض  يعرف  أن  منه  ينتظر 
على  واملــؤاخــذات  النقاشات 
نشأة  ــن  م ــى  ــ األول املــرحــلــة 
في  مر  الجديد،  املولود  هذا 
وال  تدخالت  بدون  هادئ  جو 
انتقادات، علما بأن أي رئيس 
لم يقدم ترشيحه، بالرغم مما 

كان يحاك في الكواليس.
الناصيري،  سعيد  الرئيس 
االحترافية  العصبة  بأن  أكد 
ــالل مــرحــلــتــهــا  ــ ــت خـ ــق ــس ن
امللكية  الجامعة  مع  األولــى 
القدم،  لكرة  املغربية 
ــل  ــشــك وركـــــــــــزت ب
تطوير  على  كبير 
التحتية،  البنية 
والتكوين والدعم 
األندية  لجميع 
ــة  ــوي ــض ــن امل
تــــــحــــــت 
لــوائــهــا، 

األولــى  املرحلة  بــأن  معتبرا 
كانت  الــعــصــبــة،  لــتــأســيــس 
ــدا، نــظــرا  ــ مــهــمــة صــعــبــة ج
التي تعرفها عادة  لإلكراهات 
بداية التأسيس، لتنتقل اآلن، 
مرحلة  ــى  إل وبــكــل ســالســة، 
جديدة سماها بـ»االنتقالية«.

القدم  كــرة  جامعة  رئيس 
فوزي لقجع، وخالل تدخله، 

أصبح  الجميع  بأن  أكد 
في  اليد  مطالبا بوضع 
ــن أجـــل وضــع  ــيــد م ال
الوطنية  ــدم  ــق ال كـــرة 
على السكة الصحيحة، 
بديل  ال  بــأنــه  مضيفا 

على  لــالعــتــمــاد 
مــحــاور   3

ــرى،  ــب ك

والتسويق  التكوين  وهــي 
والعالقات الدولية، كما طالب 
األندية  عن  املسؤولني  جميع 
الوطنية، بالدفاع عن مصالح 
خالل  من  الوطنية  القدم  كرة 
االتــحــادات  داخــل  مناصبهم 
ملحاربة  والعربية،  اإلفريقية 
خصوصا  والــغــش،  الفساد 
اإلفريقي،  االتحاد  داخــل 
ضحيته  تكون  ــذي  وال
كما  املغربية،  الــفــرق 
الظلم  الجميع  الحظ 
تعرض  الــذي  الكبير 
ــق الـــــوداد  ــريـ ــه فـ ــ ل

الرياضي.

الناصريي  لقجع

أكـــد روبــرتــو مــوريــنــو، 
املـــــــدرب الــجــديــد 
ــب  ــ ــخ ــ ــت ــ ــن ــ ــم ــ ــل ــ ل
اإلســــــبــــــانــــــي، 
لترك  ــداده  ــع اســت
كناخب،  منصبه 
ــق  ــي ــه ورف ــل ــزمــي ل
دربـــــــــه، لـــويـــس 

غادر  ــذي  ال إنريكي، 
املنتخب  سفينة 

الذي  الخطير  املرض  بسبب 
ــاب ابــنــتــه قــبــل أن  ــ أص

تفارق الحياة مؤخرا.
املــــــــدرب الــحــالــي 
مـــوريـــنـــو فــتــح بــاب 
الـــــعـــــودة لـــلـــمـــدرب 
يرجع  ــذي  ال إنريكي، 
تألق  ــي  ف الــفــضــل  ــه  ل
مورينو، حني عمل 
مساعدا 

فيغو،  سيلتا  أنــديــة:  في  له 
ورومــــا اإليــطــالــي، ثم 

ــونــة، قــبــل أن  بــرشــل
ــب  ــدري ــت ــه ب ــحــق ــل ي

املنتخب اإلسباني.
حديثنا  مناسبة 

عــــن إنــســانــيــة 
أخالق  وسمو 
ــدرب،  هــذا امل
ــا قــام  هــو م

للمنتخب  املساعد  املدرب  به 
املغربي، مصطفى حجي، مع 
بــادو  الناخبني  مــن  كــل 
الزاكي والفرنسي هيرفي 
رونار، حيث أطلق النار 
عليهما مجانا، وكان من 
عن  رحيلهما  أسباب 

املنتخب.
ولـــلـــــــه فــي 

خلقه شؤون.

الزاكي 
مدرب 
الدفاع 
الجديدي مورينو 

الهداف حمد اهللبلهندة

حجي



خــصــص املــجــلــس األعــلــى 
يوجد  ــذي  والـ للحسابات، 
التكنوقراطي  ــه،  رأسـ على 
 400 حوالي  جطو،  إدريــس 
الصادر  تقريره  من  صفحة 
 ،2018 سنة  برسم  مؤخرا 
لجلد وزارة الفالحة والصيد 
على  يوجد  التي  الــبــحــري، 
ــر الــدائــم«  ــوزيـ رأســهــا »الـ
عزيز  هلل(  هــو  )والـــدائـــم 
أخــنــوش، هــذا األخــيــر، كان 
يمهد حسب اعتقاد املحيطني 
ــاح ســيــاســي  ــسـ ــتـ ــه، الكـ ــ بـ
أن  غير   ،2021 النتخابات 
صدور األوامر امللكية بتعديل 
تقرير  وصـــدور  الــحــكــومــة، 
للحسابات،  األعلى  املجلس 
للشك،  مجاال  يدع  ال  بما  أكد 
بالنسبة  انتهت  اللعبة  أن 

لعزيز أخنوش ورفقائه.
ــى  ــر املــجــلــس األعــل ــري ــق ت
تنشر  ــذي  ــ ال لــلــحــســابــات، 
انتقاداته  أهــم  ــوع«  »األســب
والصيد  الــفــالحــة  لــــوزارة 
مراقبة  خــالل  مــن  البحري، 
ــي  ــوطــن ــاط املــكــتــب ال نـــشـ
ومخطط  الصحية،  للسالمة 

»أليوتيس«  البحري  الصيد 
 ،2016-2009 الــفــتــرة  عــن 
يؤكد من حيث توقيت صدوره 
ــوان  ــدي »ال أن  ومضامينه، 
على  املوافقة  أعطى  امللكي« 
لعزيز  السياسية«  »التصفية 
أخنوش، في الوقت الذي بدأ 
فيه الوزراء يدخلون السجن، 
عــنــد اتــهــامــهــم بــالــفــســاد، 
عنا،  بعيدا  ليس  والنموذج 
الجزائريني،  جيراننا  عند 
األول  ــر  ــوزي ال يــوجــد  حيث 
خلف  ووزراؤه  ــق  ــســاب ال

القضبان حاليا.
موافقة الديوان امللكي على 
سياسيا،  أخــنــوش  تصفية 
مـــؤكـــدة عــمــلــيــا، حــيــث أن 
ــى  ــل ــس األع ــجــل تــقــاريــر امل
طريقها  تجد  ال  للحسابات 
للنشر إال بعد التأشير عليها 
امللكي«،  »الديوان  طرف  من 
»األســبــوع«  بــل إن مــصــادر 
املجلس،  تــقــاريــر  أن  تــؤكــد 
األحيان  غالب  في  تنشر  ال 
هذا  أن  املؤكد  ليبقى  كاملة، 
ــي هــذا  الــتــقــريــر الــصــادر ف
له  يبقى  بــالــذات،  التوقيت 

يتحول  فــقــد  كــبــيــر،  مــغــزى 
تطهيرية  لحملة  مقدمة  إلى 
ثانية كما حصل سنة 1996، 
املوقوفني  عــدد  وصــل  حيث 
ومسؤولني  أعمال  رجال  من 
ولم  مــوقــوف،   1200 كــبــار، 
هذه  عن  الستار  ليسدل  يكن 

من  انطلقت  التي  املتابعات 
أن  لــوال  التهريب،  محاربة 
الثاني  الحسن  الراحل  امللك 
عن  للعفو  شخصيا  تــدخــل 
كان  ــد  وق املعتقلني،  جميع 
إدريــــس جــطــو واحــــدا من 
ــني في  الــفــاعــلــني األســاســي
لسنة  التطهيرية  الحملة 
التي  الحملة  ــذه  ه  ،1996
الثاني  الحسن  عنها  تراجع 
التهريب  خيوط  تشابك  بعد 
الخفية  املصالح  شبكة  مع 

للعائالت النافذة.
محمد  امللك  يطالب  اليوم، 
ــن خــالل آخر  ــســادس، وم ال
الحكومة  بتعديل  له،  خطاب 
بالكفاءات،  تطعيمها  عبر 
سترافقه  الـــذي  األمـــر  وهــو 
ــاءات،  ــف إع حملة  محالة  ال 
جديدة  مرحلة  في  للدخول 
ــات  ــاوت ــف ــت لــــ»الـــحـــد مـــن ال
جديدة  ))مرحلة  الصارخة«، 
واإلقــالع  املسؤولية  قوامها 
الشامل، وهي مرحلة واعدة، 
من  املغرب  به  يزخر  ما  ألن 
لنا  طاقات ومؤهالت، تسمح 
أنجزناه،  مما  أكثر  بتحقيق 

على  ــادرون  ق بالفعل  ونحن 
ــدر: خــطــاب  ــصـ ذلــــك(( )املـ

العرش 2019(.
بداية املرحلة إذن، قد تكون 
األعلى  املجلس  تقرير  هــي 
تقريرا  أن  ورغم  للحسابات، 
من هذا النوع قد يتسبب في 
املتورطني،  بسجن  آخر،  بلد 
في  األقل  على  استقالتهم  أو 
انتظار محاكمتهم، فإن الرأي 
التطورات  على  يعول  العام 
تجعل  ــد  ق ــتــي  ال ــدة  ــجــدي ال
مقدمة  مــجــرد  التقرير  مــن 

الشاملة. للمحاسبة 
املعنى  وبكل  إذن،  أخنوش 
يوجد  للكلمة،  الــســيــاســي 
قوية  عاصفة  قلب  في  اليوم 
قد تنتهي بإبعاده عن العمل 
السياسي بعد أن فشلت رياح 
شوكته،  كسر  في  املقاطعة 
وأيضا أمام تقرير جد مسيء 
لفترة توليه منصب املسؤول 

األول عن وزارة الفالحة.
مخطط  عن  التقرير  يقول 
»أليوتيس«  البحري  الصيد 
 ،2016-2009 الــفــتــرة  عــن 
هو  ــؤول  ــســ ــ امل أن  ــي  ــعــن ي

إعداد
سعيد الريحاني

إخبــاري
تحليل

الدي�ان امللكي ي�ؤ�سر على النهاية ال�سيا�سية 
لعزيز اأخن��ش
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جطو رئيس املجلس األعلى للحسابات يف وضع متقدم على رئيس الحكومة 

أخنوش إذن، وبكل المعنى 
السياسي للكلمة، يوجد 
اليوم في قلب عاصفة 
قوية قد تنتهي بإبعاده 

عن العمل السياسي بعد أن 
فشلت رياح المقاطعة في 
كسر شوكته، وأيضا أمام 

تقرير جد مسيء لفترة 
توليه منصب المسؤول 
األول عن وزارة الفالحة

على هامش تقرير املجلس األعلى للحسابات



أخـــنـــوش: ))حــســب 
املــعــطــيــات املــتــوفــرة 
ــى حـــــــدود شــهــر  ــ ــ إل
2016، أي بعد ثمان  يوليوز 
مخطط  انطالق  من  سنوات 
»أليوتيس«، ظلت وتيرة تنفيذ 
ضعيفة  املسطرة  املشاريع 
تحقيق  أن  كما  العموم،  على 
يبقى  املخطط  أهــداف  بعض 
يتم  لــم  مــؤكــد.. وهــكــذا  غير 
مشروعا   25 استكمال سوى 
وذلك  املبرمجة،   70 بني  من 
بمبلغ إجمالي قدره 72.567 
يعادل  ما  أي  ــم،  دره مليون 
امليزانية  من  فقط   %  75.12
املرصودة، وفيما يتعلق بعدد 
برامج العمل، فإن 39 % منها 
تم االنتهاء كليا من إنجازها، 
و36 % أنجزت جزئيا، بينما 
لم يتم بعد الشروع في تنفيذ 
من   %  25 نسبة  يعادل  ما 

برامج العمل املسطرة((.
تقرير  اتهم  ذلــك،  من  أكثر 
جطو وزارة أخنوش بإعطاء 
دراســـات  ملكتب  األســبــقــيــة 
تم  أن  فـ))بعد  غــيــره،  دون 
مخطط  إعــداد  صفقة  إسناد 
للدراسات  ملكتب  »أليوتيس« 
 97.8 بمبلغ   2008 ســنــة 
الوزارة  لجأت  درهم،  مليون 
ــة بــقــطــاع الــصــيــد  ــف ــل ــك امل
إلــى   2010 ســنــة  الــبــحــري 
الصفقة  إلنجاز  املكتب  نفس 
ومواكبة  بالتخطيط  املتعلقة 
وتتبع تنفيذ املخطط املذكور 
درهم،  مليون   59.15 بمبلغ 
إلى ذلك، نال نفس  باإلضافة 
 2015 الدراسات سنة  مكتب 
بــإعــداد  املتعلقة  الــصــفــقــة 
حــصــيــلــة إنـــجـــاز املــخــطــط، 
مليون   51.12 بمبلغ  وذلــك 
التركيز  هذا  وينطوي  درهم، 
بالتنافي  ترتبط  على مخاطر 
الذي يطبع الخدمات املسندة 
للمكتب املذكور، مما قد يؤثر 
موضوعية  عــلــى  بــالــتــالــي، 
تقاريره  وخالصات  تحاليل 
إلى تدخله في جميع  بالنظر 
اإلعداد  منذ  املخطط  مراحل 
إلى  بالتنفيذ ووصوال  مرورا 
)املصدر:  التقييم((  مرحلة 
تــقــريــر املــجــلــس األعــلــى 

للحسابات(.
ــى  ــر املــجــلــس األعــل ــري ــق ت
أن  ــد  أك والـــذي  للحسابات 
منطقة  على  يتوفر  املــغــرب 
حــوالــي  عــلــى  تمتد  بــحــريــة 
مربع،  كيلومتر  مليون   12.1
ــى املــنــاطــق  ــن ــد مـــن أغ ــع وت
بالثروة  يتعلق  فيما  عامليا 
))بالرغم  إنه  قال  السمكية.. 
من  املبذولة  املجهودات  من 
البحري،  الصيد  قطاع  طرف 
يعرف  املصايد  تدبير  زال  ال 
مــجــمــوعــة مـــن االخـــتـــالالت 
من  مجموعة  تجعل  الــتــي 
بطريقة  مستغلة  املخزونات 
ــاج املــســتــدام  ــتـ تــفــوق اإلنـ
األقصى، مما يجعلها عرضة 

لالستنزاف((.
يتعلق  فيما  بــاخــتــصــار، 
التهم  فإن  البحري،  بالصيد 
يدبره  الذي  للقطاع،  املوجهة 
ــر  ــه »وزي أخــنــوش، تــؤكــد أن
فاشل«، وبعيدا عن البروباغدا 
اإلعالمية، فإن ))هناك تأخرا 
التكفل  ــدول  ــ ج تنفيذ  فــي 
بموانئ الصيد(( و))نقائص 
فيما يتعلق بتوقعات مضمون 
اتفاقية التمويل((، باإلضافة 
الخدمات  فــي  ))نــقــص  ــى  إل
السمك  ــواق  ــأسـ بـ ــة  ــدم ــق امل
ــة((، كــمــا اتــضــح  ــل ــجــم ــال ب
نقص  ))وجـــــود  للمجلس 
داخل  التبريد  تجهيزات  في 
أسواق السمك بالجملة، إذ أن 
هذه األخيرة ال تتوفر إال على 
غرفة واحدة للتبريد باستثناء 
الــذي يتوفر  مــراكــش  ســوق 
مـصـنـع  وعلى  أربعة،  على 
ثـلـج واحـد فـقط لـكـل ســوق 
)ســوق وجـدة الـذي ال يتوفر 
إن  ــلــج(.  ث مصنع  أي  عــلــى 
عدم  الوضعية  هذه  شأن  من 
األمــثــل  الــتــســيــيــر  تشجيع 
بالجملة.  السمك  ألســـواق 
وتجدر اإلشارة إلى أن سوق 
الدار  ملدينة  بالجملة  السمك 
عبور  شهد  الــذي  البيضاء، 
من  طــن   115000 مــن  أكثر 
بقيمة  البحرية  املنتوجات 
خــالل  ــم  ــ دره ــني  ــالي م  507
على  يــتــوفــر   ،2016 ســنــة 
ــدة فقط،  ــ تــبــريــد واح غــرفــة 
السمك  لسوق  بالنسبة  أمــا 
غياب  فــإن  لوجدة،  بالجملة 
مصنع للثلج يشجع املوردين 
بكميات  السوق  تزويد  على 
فترات  خــالل  خاصة  كبيرة، 
ــرارة.. واألمـــر  ــحـ ارتــفــاع الـ
يفضي إلى غياب التتبع وقلة 
تطور  وبــالــتــالــي،  املــراقــبــة، 
أن  كما  منظمة،  غير  أســواق 
السلطات  بني  التنسيق  عدم 

ــواق  األسـ ملكافحة  املحلية 
السمك،  لبيع  املنظمة  غير 
شجع على انتشار العديد من 

األسواق السرية...((.
املوجهة  التهم  أهم  وتبقى 
لوزير الفالحة، هي ما يتعلق 
املكتب  عمل  فــي  بالتقصير 
السالمة  ملــراقــبــة  الــوطــنــي 
هــذا  ــا«،  ــسـ »األونـ الصحية 
ــالالت فيه  األخــيــر كــل االخــت
ــر الــفــالحــة،  تــعــود إلـــى وزيـ
الحكامة  نمط  فــإن  ))لــذلــك، 
فيه  يضطلع  الـــذي  الحالي 
رئاسة  بمهمة  الفالحة  وزير 
يمكن  املكتب،  إدارة  مجلس 
بني  تعارض  حالة  يخلق  أن 
النظام  على  الحفاظ  هاجس 
العام من جهة، وقدرة املكتب 
شفافة  آراء  ــقــديــم  ت ــى  عــل
تستند حصريا على الحقيقة 
أخــرى((  جهة  من  العلمية، 
األعلى  املجلس  )املــصــدر: 

للحسابات(.
ــى غــيــاب  ــ فــبــاإلضــافــة إل
متكاملة  عمومية  ســيــاســة 
السلسلة  سالمة  مجال  فــي 
عدم  املجلس  الحظ  الغذائية، 
ـــ))مــن خالل  ف »الــفــعــالــيــة«، 
لزيارات  تقارير  عدة  فحص 
صــحــيــة مــتــكــررة فــي إطــار 
للمؤسسات  الصحي  التتبع 
املعتمدة، خصوصا تلك التي 
منتجات  مــجــال  فــي  تنشط 
مفتشي  أن  لــوحــظ  الــبــحــر، 
بشكل  يــتــحــفــظــون  املــكــتــب 
االعتماد  سحب  بشأن  عــام 
الصحي للمؤسسات املخالفة، 
ــك بــالــرغــم مــن خــطــورة  وذلـ
بحقها  املسجلة  املخالفات 
ويكتفي  املتكرر،  وطابعها 
أغلب  ــي  ف املــكــتــب  مــراقــبــو 
املالحظات  بتوجيه  الحاالت، 
املعنية،  للمؤسسات  املسجلة 
جدول  وضــع  على  حثها  مع 
االختالالت  لتصحيح  زمني 
ــه إلـــى املــكــتــب في  ــالـ وإرسـ
فإن  وهكذا،  اآلجـــال..  أقــرب 
احتفظت  املؤسسات  بعض 
بالرغم  الصحي،  باالعتماد 
لإلجراءات  تفعيلها  عدم  من 
التصحيحية املطلوبة ومرور 
توصلها  على  سنوات  عــدة 
بــمــالحــظــات املــكــتــب بــهــذا 

الشأن..((.
التقرير،  في  جاء  ما  أخطر 
الفالحة  وزارة  تقصير  هو 
ومــصــلــحــتــهــا »األونـــســـا« 
املغاربة،  صحة  حماية  في 
األعلى  املجلس  سجل  فقد 
ــار  ــلــحــســابــات غـــيـــاب إطـ ل
قــانــونــي الســتــخــدام املـــواد 
بالرغم  وذلك  جينيا،  املعدلة 
ــجــدل على  مــن اســتــمــرار ال
الصعيد الدولي حول املخاطر 
التي قد يمثلها استعمال هذه 
املستهلك،  صحة  على  املواد 
ــواد  امل اســتــيــراد  يعد  حيث 

لعناصر  املتضمنة  الغذائية 
في  ممنوعا  جينيا  معدلة 
لكن  القانون،  بحكم  املغرب 
الوقت  في  يتعذر  أنه  يتضح 
ــى الــســلــطــات  ــل الــحــالــي ع
تضمن  من  التحقق  الصحية 
املستوردة  الغذائية  ــواد  امل
لم  إذا  معدلة جينيا  لعناصر 
يكن ذلك مشارا إليه صراحة 
ــا  ــة املـــنـــتـــج، أم ــون ــن ــي ع فـ
لها  فليس  املكتب،  مختبرات 
وجود  اكتشاف  على  القدرة 
باملواد  جينيا  معدلة  عناصر 

الغذائية.
أنه  إلــى  اإلشـــارة  وتجدر   
ــي،  ــ عــلــى الــصــعــيــد األوروبـ
التصريح  الــقــانــون  يــفــرض 
املعدلة  الــعــنــاصــر  بــوجــود 
إذا  الــعــنــونــة  عــلــى  جينيا 
تجاوزت نسبتها 9.0 باملائة، 
وقد انكب مسؤولو القطاعات 
بالسالمة  املعنية  الــوزاريــة 
البيولوجية للمواد الغذائية، 
املواد  إشكالية  تــدارس  على 
سنة  مــنــذ  جينيا  ــة  املــعــدل
إحــداث  تقرر  حيث   ،2001
البيولوجية  للسالمة  لجنة 
2005 من طرف  للمواد سنة 
وإلى  أنه  غير  األول،  الوزير 
يتم  لم   ،2018 نهاية  حــدود 
كما  اللجنة،  هــذه  تشكيل 
وجــود  ــدم  ع املجلس  سجل 
للمعالجة  قانوني  تأطير  أي 
الوراثية  للهندسة  الجينية 

للمواد الغذائية باملغرب..
التعديل  إلـــى  ــة  ــاإلضــاف ب
تقرير  ــد  أكـ فــقــد  الــجــيــنــي، 
للحسابات،  األعلى  املجلس 
ــدات الــســامــة  ــي ــب ــود امل ــ وج
واملمنوعة في املواد الحيوية 
مثل  لــلــمــغــاربــة،  بالنسبة 
والكزبرة..  والنعناع  الشيبة 
الـتـقـصـيـر  هـــــذا  ألـيـس 
الفالحة  وزير  ملحاكمة  كافيا 

ومن معه)..(؟
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هل ميهد جطو حلملة تطهريية ثانية؟ 

تبقى أهم التهم 
الموجهة لوزير 
الفالحة، هي ما 
يتعلق بالتقصير 

في عمل المكتب 
الوطني لمراقبة 
السالمة الصحية 

»األونسا«، 
هذا األخير كل 

االختالالت فيه تعود 
إلى وزير الفالحة

أخنوش رفقة بعض وزراء التجمع الوطني لألحرار.. هل هي بداية النهاية؟ 



 بقلم: عبد اهلل لعماري
واحتفاء  ســنــوات،  ــع  أرب قبل 
ــة  ــوازن ال الــتــاريــخــيــة  بالقيمة 
الكبير  ــي  ــن ــوط ال والـــرصـــيـــد 
الكريم  عبد  الدكتور  للمرحوم 
رفاقه  مــن  ثلة  بــادر  الخطيب، 
جيش  وقادة  املقاومة  رجال  من 
ــن رفــاقــه  الــتــحــريــر، وبــعــض م
القدامى  السياسي  العمل  في 
وستينيات  خمسينيات  منذ 
ــجــدد منذ  ــاضــي، وال ــقــرن امل ال
من  بعض  ــذا  وك الثمانينيات، 
والفنانني  واملثقفني  النقابيني 
السياسيني  املعتقلني  وسابقي 
اإلســامــيــني، )بــــــادروا( إلــى 
من  تحضيرية  اجتماعات  عقد 
لتكريم  تأسيسي  مشروع  أجل 
ووصــل  أثـــاره  وتخليد  الــرجــل 
األجيال بعطاءاته في ما أسموه 
الخطيب  الكريم  عبد  »مؤسسة 
ناهزت  وقد  والعلوم«،  للثقافة 
ــات مــا يــفــوق  ــاع ــم ــذه االجــت هـ
موسعة  بني جموع  ما  الثاثني، 
عن  أسفرت  تحضيرية،  ولجان 
وأعمال  حافلة  وأوراق  وثائق 
كوثيقة  أســمــاهــا  كـــان  غــنــيــة، 
وجهها  التي  الرسالة  تاريخية، 
امللكي،  الديوان  إلى  املؤسسون 
توسما   ،2014 يــونــيــو  شــهــر 
ــارا  ــب لــلــعــنــايــة املــلــكــيــة، واعــت
لــلــروابــط الــقــويــة بــني الــراحــل 

واملــؤســســة املــلــكــيــة، مــنــذ بــدء 
كفاحه التحريري قيادة، من أجل 
والسيادة  اإلستقال  استعادة 
وقد  والشرعية،  امللك  وعـــودة 
لتوقيع  املـــؤســـســـون  اخـــتـــار 
برادة  الحسني  الرمز  الرسالة، 
املختار  والعقيد  املقاومة،  عن 
التحرير،  جيش  عــن  ــاري  ــف زن
األمناء  السياسي:  الوسط  وعن 
وعبد  خليدي  محمد  العامون، 
ــكــوهــن ومــحــمــود  ــان ال ــرحــم ال
عن  لعماري  هلل  وعبد  عرشان، 

سابقي االعتقال السياسي.
ــادر قـــادة حــزب  ــب والـــيـــوم، ي
تأسيس  إلى  والتنمية  العدالة 
ــة أخــــــرى، أســمــوهــا  ــس ــؤس م
الخطيب  الكريم  عبد  »مؤسسة 
حزبية  خطوة  في  للدراسات«، 
صرفة منفصلة عن سياق وتراكم 
التي  األولــى،  املــبــادرة  مساعي 
والتي  ســنــوات،  خمس  عمرت 
انفتحت في وجه كل الحساسيات 

بكل  ــثــقــافــيــة  وال الــســيــاســيــة 
تاوينها، بعيدا عن اإلقصاء أو 
أوالتوظيف  األحـــادي  التلوين 
أيضا  شمل  انفتاح  السياسي، 
ــراك بــعــض الــشــخــصــيــات  ــ إشـ
لحزب  املــؤســســة  الــتــاريــخــيــة 
ــدة  ــرائ وال والتنمية،  الــعــدالــة 
بداياتها،  في  اإلسامية  للحركة 
وأثرت  األعمال  حضرت  والتي 

املناقشات.
ــادرة  ــب امل رواد  تــفــاجــأ  ــد  وقـ
األولى، بالخرجة املتفردة حزبيا 
دون  والتنمية،  العدالة  لحزب 
ربط الجسور، أو نسج األواصر، 
إغناء ملا  أو  امتدادا  أو  تواصا 
السباقة،  املبادرة  تلك  أنجزته  
تتثاقل في خطوها  كانت  والتي 
ألن  توخيا  ــة،  ــ وروي قصد  عــن 
ــا، لــاتــحــاق بها  ــوم تــنــضــج  ي
الذي  الحزب  إرادة  وتعزيزها، 
منجزات  ظال  تحت  ونما  نشأ 
ــورث  ــور الــخــطــيــب، وتـ ــت ــدك ال
مع  وانسجاما  وأثــاره،  مكاسبه 
والروح  التاريخية  القيمة  سمو 
كانت  التي  الوحدوية  الوطنية 
ــل،  ــراح ــال ال ــم تــنــضــح بــهــا أع
دولية  املــحــافــل،  بها  ويغشى 
حسابات  دون  وطنية،  أم  كانت 

ضيقة أو نعرات منغلقة.
وفي انتظار أن تتفتق األعمال 
عن نوايا حميدة ومقاصد نبيلة 

مترفعة، فإن النظر ال يسعه سوى 
الذي  الهادف  للقصد  ينفسح  أن 
من  تتظافر  التي  للغايات  يتسع 
أجلها الجهود، وال تتنافر للحط 
بها الخلفيات ومزالق الصدود.

الكبيرة  للمكانة  ــارا  ــب ــت اع
املرحوم  بها  يحظى  كــان  التي 
الخطيب  الكريم  عبد  الدكتور 
على  وخصوصا  ودوليا،  وطنيا 
واإلفريقي  املــغــاربــي  الصعيد 

والعربي واإلسامي.
واستشعارا لفضيلة االعتراف 
ــســبــق والــعــطــاء  بــالــفــضــل وال
التي  والــفــدائــيــة  والتضحية 
طبعت حياة هذا الزعيم الوطني 
في خدمة الباد والوفاء للعرش، 
الشرعي  امللك  عــودة  عن  دفاعا 
مــن مــنــفــاه، املــغــفــور لــه محمد 
الخامس، وفي اإلخاص للوطن 
املغربية،  األمة  ريادة  موقع  من 
خـــال مـــعـــارك الــتــحــريــر ضد 
االستعمار، أو خال استحقاقات 
البناء في مرحلة االستقال، بما 

يجعل االحتفاء بتاريخه وتكريم 
مستحقا  وطنيا  واجبا  تراثه، 
مغربي  مواطن  كل  عنق  يطوق 
طينة  من  واألعــام  القادة  تجاه 

الفقيد.
التي  الكبرى  بالقيمة  وإيمانا 
األجيال  تعريف  مهام  بها  تزخر 
بادهم  تاريخ  على  وإطاعهم 
من خال بسط املواقف واملناقب 
التي  والنضاالت  والتضحيات 
الوطنيون  ــادة  ــق ال بها  ســاهــم 
للمغرب  واملؤسسون  املحررون 
الدكتور  كــان  والذين  املستقل، 
طليعتهم،  صلب  فــي  الخطيب 
في  التعريف  هذا  به  يسهم  وما 
الحاضر  أبناء  من  األجيال  ربط 
ماضي  بأصالة  الغد،  ورجــاالت 
ــخ طــاقــاتــهــم في  الـــبـــاد، وضـ
أفق  نحو  املاضي  هذا  توظيف 
بناء مستقبل مشرق، عبر توطيد 
أركان حاضر منتج، فإن الواجب 
يبقى ملحا سواء على املستوى 
املــســتــوى  عــلــى  أو  ــي  ــرســم ال
أثــار  تخليد  أجــل  مــن  الشعبي 
العلم الوطني، عبر  وأعمال هذا 

مؤسسة وطنية جامعة.
الــذي  الوطني  املناضل  فهو 
الــســري  التنظيم  ــي  ف ــخــرط  ان
لــلــمــقــاومــة والــعــمــل الــوطــنــي، 
لقيادة  أهلته  ــأدوار  ب مضطلعا 
بما  املــغــربــي،  التحرير  جيش 

في  ــة  ــل ــث األم أروع  بـــه  ــرب  ضـ
القيادة، واملخاطرة بجمع  حنكة 
من  الساح  واستقدام  األمــوال 
الــخــارج، والــدفــاع عــن قضية 
ــودة امللك  الــبــاد وعـ اســتــقــال 
عرشه،  إلى  منفاه  من  الشرعي 
ــم االســتــعــمــار  ــرائـ وفـــضـــح جـ
وفي  العالم،  ربوع  عبر  الغاشم، 

كل املنتديات.
الذي ساهم خال  الرائد  وهو 
قيم  تثبيت  في  االستقال  فجر 
تمكني  وفي  املغربية،  الوطنية 
املغرب من صيرورته التاريخية، 
»مؤسسة  دعــائــم  إرســـاء  عــبــر 
بكل  والــدفــاع  املؤمنني«،  إمــارة 
أجل  من  وشجاعة  وقوة  إلحاح 
املغربي،  الدستور  في  ترسيمها 
إطــار  فــي  مضامينها  وتفعيل 
اإلمامة  »مؤسسة  على  الحفاظ 
مع  أواصرها  وتمتني  العظمى«، 
»مؤسسة  بالتزامات  الشعب، 
مع  كامل  تناسق  فــي  البيعة« 
سبقه في تأسيس اللبنات األولى 
ذي  والنقابي  السياسي  للعمل 
املغرب،  في  اإلسامية  املرجعية 
الوطن،  استقرار  في  ساهم  مما 
وتــــوازن تــوجــهــاتــه وتــيــاراتــه 

الفكرية والسياسية.
وهو القائد السياسي املناضل 
واالختاف،  التعددية  أجل  من 
ومحاربة هيمنة الحزب الوحيد، 

العمل  استمرارية  عــن  ــذّب  والـ
مواصلة  وضــمــان  الــبــرملــانــي، 
بإعان  الديمقراطي،  املسلسل 

رفضه لحالة االستثناء.
وهــــو املـــنـــاضـــل املــغــاربــي 
املقاومة  آزر  ــذي  ال واإلفــريــقــي 
االستقال  أجــل  من  الجزائرية 
وناصر  الكبير،  املغرب  وبناء 
إفريقيا،  فــي  الــتــحــرر  قضايا 
مساندته  ــك  ذلـ عــلــى  ويــشــهــد 
الوطني  املؤتمر  لحزب  املطلقة 
إفريقيا  جــنــوب  فــي  اإلفــريــقــي 
ضد العنصرية البيضاء بزعامة 
املــنــاضــل اإلفـــريـــقـــي الــكــبــيــر 
أعلن  الــذي  مــانــديــا،  نيلسون 
عــلــى مـــرأى ومــســمــع الــعــالــم، 
واحتفاءه  وشــهــادتــه  ــزازه  اعــت
للدكتور  البطولية  بــاملــواقــف 
الخطيب، خال الحفل التاريخي 
املخلد لتحرر جنوب إفريقيا من 

العنصرية.
وهو املجاهد الفلسطيني الذي 
جعل املغرب ظهرا حاميا للكفاح 

واقــيــا  ــأوى  ــ وم الفلسطيني، 
لقياداته وزعمائه، وفي مقدمتهم 
عرفات،  ياسر  الشهيد  الرئيس 
بمساعيه  الفضل  له  كان  والذي 
في أن يتبوأ لدى املغرب املكانة 
قادة  بمستوى  الائقة  الرفيعة 
العالم الكبار، وفي بيته تأسست 
ومناصرة  لدعم  األولى  اللبنات 

الفلسطيني. الكفاح 
ــو املـــكـــافـــح الـــعـــربـــي  ــ ــ وه
تحت  ساهم  الــذي  واإلســامــي، 
ــه الــحــســن  ــة املــغــفــور لـ ــايـ رعـ
لتأسيس  التمهيد  في  الثاني، 
بعد  اإلسامي«،  القمة  »مؤتمر 
الصهيوني  ــراق  ــ اإلح جــريــمــة 
بــالــقــدس،  األقــصــى  للمسجد 
قضايا  بقوة  ناصر  الــذي  وهــو 
العالم،  فــي  املسلمة  األقــلــيــات 
في  صوتها  إسماع  على  وعمل 
خال  من  املتحدة،  األمــم  أروقــة 
لرابطة  مؤسس  كعضو  نشاطه 
آزر جهاد  كما  اإلسامي،  العالم 
الشعب األفغاني في وجه العتو 
وكــذا  السوفياتي،  الشيوعي 
ثورة مسلمي البوسنة والهرسك 
ضد اإلجرام الصربي والكرواتي 

.
ــراث  ــت ــل حــمــايــة ال ــو رجـ وهـ
الحضاري واإلسامي، بإسهامه 
فــي مــشــروع الــدفــاع عــن تــراث 
الـــحـــضـــارة اإلســـامـــيـــة فــي 

األندلس، وتأسيسه من أجل ذلك 
قرطبة  في  اإلسامية  للجامعة 
العلم  رجـــال  ــن  م نخبة  رفــقــة 
العالم  في  والنضال  والسياسة 
وابتعاثه  واإلســامــي،  العربي 
الكتاني  علي  الشهيد  للدكتور 
ورئيسا  املــشــروع  لهذا  راعــيــا 

للجامعة.
على  الذي حرص  الرجل  وهو 
التوازن في الباد، إن من حيث 
التركيبة  مستوى  على  التعدد 
التفاعل  حيث  من  أو  السياسية 
للهوية  الحضارية  املقومات  بني 
املتنبهني  من  كان  إذ  املغربية، 
باكرا، ومن املنبهني إلى ضرورة 
ــه  ــدي تــصــالــح املـــغـــرب مـــع راف
تحت  ــي  ــروب ــع وال ــي  ــغ ــازي األم
هديه  ــى  وعــل اإلســــام  ــة  ــط راب

املنير.
يضطلع  ال  مما  ذلــك  غير  إلــى 
سوى  وإبــــرازه،  تجليته  على 
وحــدوي  حافل،  مؤسسي  عمل 

ومتنوع.

حدث

مهزلة ما قبل العطلة ال�صيفية

العماريخليديالكوهنالخطيب

تكرار المبادرة التي تأسست قبل 4 سنوات
ملاذا اأ�ص�س حزب العدالة والتنمية م�ؤ�ص�صة ثانية لعبد الكرمي اخلطيب؟

العدد:  1041الخميس 19 شتنبر 2019 14

اختار المؤسسون لتوقيع 
الرسالة، الرمز الحسين 

برادة عن المقاومة، والعقيد 
المختار زنفاري عن جيش 

التحرير، وعن الوسط 
السياسي: األمناء العامون، 
محمد خليدي وعبد الرحمان 
الكوهن ومحمود عرشان، 

وعبد اهلل لعماري عن سابقي 
االعتقال السياسي.

واليوم، يبادر قادة حزب 
العدالة والتنمية إلى تأسيس 

مؤسسة أخرى، أسموها 
»مؤسسة عبد الكريم 

الخطيب للدراسات«



❐  تتجه الرباط بخطى ثابتة ومؤكدة 
تاريخها،  على  الغيورين  أبنائها  بفضل 
إلى التربع على عرش الثقافة في حوض 
املتوسط، مباشرة بعد إنجاز مدينة جديدة 
مساحته  منبسط  على  العاملية  للثقافة 
الكبير  املــســرح  بــجــوار  هكتارا   2280
غناء،  وحديقة  اصطناعية  جزيرة  ووسط 
املشروع،  صاحب  في  فكرتم  شك  ودون 

الذي ال عالقة له بأصحاب 40 ميزانية.
 

الرباط  بنا  »تسافر«  السياق،  نفس  في   ❐
املشهورة  الكبرى  العواصم  مع  التموقع  إلى 
عالج  في  املختصة  االستشفائية  بخدماتها 
بتشييد  وذلك  والخطيرة،  املستعصية  األمراض 
بناء  تجديد  األول،  جــديــدة:  مستشفيات   3
الطب  بمواصفات  سينا  ابن  مستشفى  وهيكلة 
بناء  والثاني  إفريقيا،  األول  ليصبح  العاملي 
مستشفى جهوي بشارع جازوليت على الساحل 
وسيتولى عالج أمراض العصر منها األمراض 
مستشفى  بناء  والثالث  والحساسية،  الصدرية 
رقراق.  أبي  نهر  على ضفة  اختصاصا   18 بـ 

املستشفيات الثالثة من إنجاز املشروع امللكي.

والطاحنة  الخفية  املعارك  انطلقت   ❐
بني األحزاب للفوز بـ»صيد« ثمني »جابوا 
الحزب  به  ليحلق  الصحة،  ــوزارة  ل هلل« 
في  ــوزارة  ــ ال هــذه  بـ»يانصيب«  الفائز 
االنتخابات املقبلة، علما بأنها أي الوزارة، 
مفتاح لدعم شعبية أو عدم شعبية الحزب 
صاحب »الربحة«، حيث تتحدث الكواليس 
عن حجز هذه الوزارة من الحزب الحاكم 
بمبادرات  ــرزت«  »بـ منه  بـــارزة  لعضوة 
هنا  الصحي  القطاع  إلى  وتنتمي  فريدة 

في الرباط.

ومع  الخريف،  فصل  أبــواب  على  ونحن   ❐
كراسي  سـ»تسقط«  الشجر  أوراق  تساقط 
الوزارية  للمديريات  وإقليميني  جهويني  مــدراء 
الهامش إذا  الرياح إلى  لتبعدهم  في العاصمة، 
وقدر،  قضاء  وفشلهم  وتقاعسهم  أبرياء  كانوا 
ليتركوا مهامهم الثقيلة لعقليات جديدة بكفاءات 
في  العاصمة  لتقود  واستحقاق مستحق،  عالية 
البحر املتوسط وأدغال إفريقيا، الكتساح الثقافة 
الرباط  عاصمتنا  وستكون  واملالية،  واالقتصاد 

مع حلول 2020 رائدة في املجال الطبي. 

الحقوق الضائعة للرباطيين من المنتخبين

اجلماعة جتني 27 مليارا من الر�ضوم على اخل�ضر 
واللحوم واملواد الغذائية!؟

الوطنية  املــجــالــس  ــاذا  ــ مل
ــحــقــوق اإلنـــســـان حــصــرت  ل
القضايا  فـــي  اهــتــمــامــاتــهــا 
بأحكام  املـــؤكـــدة  الــجــنــائــيــة 
حقوقا  ليست  وهي  قضائية، 
بقدر ما هي إنصاف ملتضررين 
من جرائم الغير؟ وقد ال يشفع 
إال بموافقة ورضى  »عفو«  لها 
قاعدة  هي  وهــذه  املتضررين، 

االستفادة من العفو.
كل  مقرات  العاصمة،  وفــي 
لحقوق  الــوطــنــيــة  املــجــالــس 
فيها حقوق  ــداس  ت اإلنــســان، 
اآلالف،  بمئات  وهم  الناخبني 
عشرات  عنها  يــؤدون  حقوق 
ويتحملون  لتحقيقها  املاليير 
ــزاز  ــتـ ــة واالبـ ــانـ عــلــيــهــا اإلهـ

ــن الــذيــن  ــن؟ م ــم ــاورات، وم ــ ــن ــ وامل
انتخبوهم وائتمنوهم على السلطات 
يمنحها  التي  واملمتلكات  واألمــوال 
خضعوا  أو  ووثقوا  القانون،  لهم 
قدمت  التي  األحــزاب  لـ»بروبغاندا« 
لتسيير  املرشحني  مناضليها  لهم 
الجماعة  مــن  الــعــاصــمــة،  ــؤون  شـ
والتزمت  والــغــرف،  واملــقــاطــعــات 

بمسؤوليتها على تصرفاتهم.
ــى نـــخـــتـــصـــر، هــــا هــم  ــ ــت ــ وح
أليما  عذابا  تعذبوا  قد  الرباطيون 
وملدة 5 سنوات لتسوية حق النقل 

الحضري، وعانوا عقودا من فوضى 
الجوطيات، واحتالل امللك العمومي 
وأبواب املحالت التجارية القانونية 
وفضاءات السكن املحمي بالقانون، 
ووصلت هذه الفوضى إلى مجاالت 
التعمير في مدينة مصنفة بـ»مدينة 
فهدمت  العاملي«،  اإلنساني  التراث 
دور بتصاميم أندلسية فريدة داخل 
حي  في  وأخــرى  العتيقة،  املدينة 
حسان الغني بالبنايات ذات الهندسة 
املعمارية األثرية الراقية مثل البناية 
في الصورة رفقته، وينتظرون الغفلة 
الصناديق  بعمارات  الستبدالها 

التي انتشرت مع األسف في مدينة 
مخيف،  وبشكل  اإلنساني،  التراث 
 1920 سنة  كانت  العمارة  فهذه 
تحولت  ثم  األعلى،  للمجلس  مقرا 
تصبح  أن  قبل  ــالم  اإلع وزارة  إلــى 
الفئران  لحقوق  الوطني  »املجلس 
إلى  فيه  تتمتع  الطوبات«  وحماية 
مرافق  بانهيار  »مفاجأتنا«  حــني 
منها إما نتيجة األمطار أو بـ»معركة 
بني الفئران والطوبات«، ومثل هذه 
»اإلعـــدام«،  يتهددها  مئات  التحفة 
املجالس  ذنــب  هو  ما  وتتساءلون 
آخر:  بتساؤل  لنجيب  الحقوقية؟ 

املجالس  هــذه  عند  يوجد  هل 
بحقوق  اهــتــمــام  الحقوقية 
الناخبني على املنتخبني؟ وكل 
الكوارث واملصائب والرشاوي 
والفوضى  الحقوق  وهــضــم 
مجالس  من  البطالة،  وحتى 
الحقوق،  كمجالس  جالسة، 
في  إال  تــتــحــرك  وال  تــتــفــرج 
القضايا الجنائية لشخص أو 
وعــذاب  محنة  أمــا  أشخاص، 
أعاله،  بيّنا  كما  اآلالف  مئات 
املواطنني  لكل  حــقــوق  فهي 
وأجور  نفقات  يمولون  الذين 
كل  وامــتــيــازات  وتعويضات 
التي  الــحــقــوقــيــة،  املــجــالــس 
هضم  على  تنكب  أن  عليها 
اململكة  وفي  الناخبني  حقوق 
17 مليون ناخب حقوقهم مهضومة 
أن تشغلنا  بدل  وأموالهم منهوبة، 
بقضايا أفراد على رؤوس األصابع 
مورطني في ملفات جنائية، وتترك 
الجحيم  في  املواطنني  من  املاليني 
مع مصالح الصحة وظلم الضرائب 
الكيران  التعليم وحوادث  ومشاكل 
إلــخ،  الــقــروي...  العالم  ــوارث  وكـ
املهضومة  الــحــقــوق  هــي  ــهــذه  ف
هي  الوطنية  واملجالس  للمغاربة، 
لكل املواطنني، في حني الجمعيات 
الحقوقية هي ألعضائها املنخرطني.

أسرار العاصمة

واملجال�س الوطنية احلقوقية املمولة من ال�ضعب تتفرج

غالء المعيشة من السياسة الظالمة للمنتخبين

15 الرباط يا حسرةالعدد:  1041الخميس 19 شتنبر 2019

التنظيمي  الــقــانــون  مــن   33 ــادة  املـ على  بــنــاء 
 ،2015 سنة  في  الصادر   113/14 رقم  للجماعات 
في  العاصمة  في  منتخب  مجلس  أهــم  سيجتمع 
شهر  من  األول  األســبــوع  من  ابــتــداء  عادية  دورة 
يوما، وسيكون   15 تتجاوز  ال  املقبل، وملدة  أكتوبر 
ملزما بإعداد امليزانية بشقيها: املداخيل وهي روح 
وتقهقرها،  »موتها«  وهــي  واملصاريف  امليزانية، 
تذّوب  والتي  حاليا  املدرجة  النفقات  مع  خصوصا 
كل املوارد في حدود 90 % تمتصها بدع مستحدثة 
كتلة أجور وتعويضات  مؤخرا وبطريقة فجة، مثل 
املوظفني املبالغ فيها والتي تقترب من نصف املوارد 
النظافة،  نقول  وال  األزبال،  خدمة  تليها  الجماعية، 
من  كان  وقد  املحاصيل،  من   %  25 زهــاء  وتلتهم 
أسرار  على  واألمن  واملسؤولية  والتطوير  الترشيد 
الخدمة  بهذه  الجماعة  موظفو  يتكفل  أن  املجتمع، 
ولن  باطنها،  في  األمنية  ظاهرها  في  االجتماعية 
يكلف ذلك سوى 1 % من القيمة الخدماتية الحالية، 
عندما  بالدوار  فنصاب  املداخيل،  بخصوص  أما 
السياح  مبيت  رسم  بأن  الجماعة  مجلس  يعترف 
العابرين  من  مليار  على  منه  يتحصل  الفنادق  في 
املهن  مختلف  ورســـوم  ضــرائــب  بينما  ملدينتنا، 
وتكاليفها  وأوساخها  واملجزرة  واألزبــال  والباعة 
وسوق الجملة لألسماك ومصاريفه، فال تصل أرقام 
السياح  مبيت  رسم  مدخول  رقم  مجتمعة  مواردها 

األجانب »هلل يخلف عليهم«.
بمعارضني  نحلم  املقبل،  أكتوبر  دورة  ــي  وف
يتقدمون بمسودة مشروع ميزانية بأبوابه وفقراته 
األغلبية  »تهور«  ويفضح  ويعري  يفند  وبــنــوده، 
عقود،  منذ  كولي«  »كوبيي  طريقة  إلــى  بلجوئها 
لعجزها عن تجديد واختراع طـريقة ذكـية وسلسلة 
الـتسـيـيـر  وتـرشـيـد  الـمداخيل  أكـبـر  لـضـمـان 
من   %  90 الـ  تلك  بحذف  وذلــك  املصاريف،  بـأقل 

التكاليف / البدع والريع.
تعطي  حالهـا،  عـلى  املـيزانـية  ــت  دام فـما 
الـنـافع  وغـيـر  املقنن  غير  للتسيير  األولــويــة 
والــشــركــات  لــألشــخــاص  أي  ــة،  ــمـــ لــلــعــاصـــ
تنهض  فلن  ــخ،  إل والجمعيات...  والـشـراكـات 
الـقـوانـني  إلــى ضعف  ذلــك  ــرد  وم أبـــدا،  الــربــاط 
املنظمة للوثائق املالية، وفوضى القرارات الوزارية 
التي تبيح وتسهل كيفية النفقات وال تضبط تنمية 
املداخيل، فبماذا ستأتينا دورة الشهر املقبل.. هل 
بميزانية لتجهيز العاصمة ومرافقها، أم لـ»تبراع« 

املنتخبني واملوالني لهم من املوظفني؟

تقهقر العا�ضمة 
من �ضعف 

قوانينها املالية

 بقلم: بوشعيب اإلدريسي

الدكتور عبد  املرحوم  الرائد واملؤرخ  شهادة من 
الهادي التازي، شارك بها في أعمال الندوة العلمية 
املنعقدة بتاريخ 17 أبريل 2009 واملدونة في كتاب: 
رجل  هلل:  بنعبد  العزيز  عبد  بن  محمد  »األستاذ 
الفكر والثقافة«، ومما قاله رحمه هلل: ))حدث ذات 
يوم في البيت األبيض خالل رئاسة أبراهام لنكولن، 
حيث اجتمع عدد من الطامعني في منصب الوزارة، 
التالية،  القصة  الرئيس منهم فحكى لهم  وتضايق 
حيث قال: أراد أحد الحكام أن يخرج للصيد فسأل 
تمطر  أن  يتوقع  أنه  الجو، وهل  أحوال  وزيره عن 
السماء في ذلك اليوم؟ فأجابه الوزير بالنفي، وأكد 
له أن الجو سوف يكون على ما يرام، فانطلق موكب 
الطريق اعترض املوكب فالح يسوق  الحاكم، وفي 
حمارا، ويحذر موكب الحاكم من قرب هطول املطر، 
لكن الحاكم ورجاله لم يهتموا لقول الفالح.. وحدث 
واضطر  النزول  في  املطر  وأخــذ  تغير  املناخ  أن 
املوكب إلى العودة، وهنا استدعى الحاكم صاحب 
الحمار وقال له: كيف عرفت أن املطر سوف يهطل؟ 
حماري،  وإنما  ذلــك،  عــرف  الــذي  أنــا  لست  فقال: 
فعندما يشم رائحة املطر يرفع أذنيه إلى فوق، فقال 
من  بدال  وزيرا  وعينه  الحمار،  بهذا  علي  الحاكم: 

الوزير املسؤول عن أحوال الجو...(( انتهى.
التازي  الــهــادي  عبد  الدكتور  الــرائــد  هلل  رحــم 
نشر  ــادة  إع عن  ونعتذر  جناته،  فسيح  وأسكنه 
سابقا  نـشـرناها  أن  ســبق  وقـــــد  شـهـادتـه 

فـ»املناسبة شرط«.

لن تصدقوا أيها الرباطيون أن الجماعة التي 
للعاصمة،  واملسير  الحاكم  مجلسها  انتخبتم 
اليومية  املعيشة  على  باهظة  رسوما  تفرض 
إلى  وترفعها  األثمنة  بذلك  وتؤجج  للسكان، 

مستوى غير معقول.
ــان املــشــرع قــد أعــفــى الــفــالحــني من  فـــإذا ك
اإلنتاج  على  ليشجعهم  والــرســوم  الضرائب 
املستهلكون،  منه  يستفيد  حتى  تكلفة  بأقل 
خصوصا من الطبقات املتوسطة والفقيرة، فإن 
ذلك اإلنتاج من خضر وفواكه ودواجن ولحوم 
التابعة  الجملة  أسواق  يدخل  إن  ما  وأسماك، 
للجماعة حتى تفرض عليه رسوما تصل إلى 3 
مليارا عن  والفواكه و26  الخضر  مليارات عن 
الرسم املهني و300 مليون عن ضريبة التجارة 
و400 مليون عن ضريبة الذبح في املجزرة مع 
تكاليف التبريد وغسل األحشاء، وحتى األسماك 
 60 بحوالي  الجماعة  منها  تستفيد  »النادرة« 
التجار  يؤديها  التي  املبالغ  هذه  وكل  مليونا، 
لـله-  حاشى   – كـ»تدويرة«  ليست  للمنتخبني 

ولكنها ضريبة تشعل نيران الغالء في املعيشة، 
ــاح  وأرب النقل  تكاليف  إلــى  ستنضاف  ألنها 
املعروضات.. ليبقى الضحية هو املستهلك الذي 
يجد نفسه أمام أداء 5 مرات ثمن أي منتوج من 

املصدر: املنتج.
 27 بحوالي  جماعتنا  »تضربنا«  وهــكــذا 
بينما  »املعيشة«  واجبات  في  »مخبأة«  مليارا 
نحن نتهم الفالحني املساكني بـ»الجشع« ظلما، 
في حني أن املتهم الحقيقي هي الجماعة، التي 
انتخبنا أعضاءها للدفاع عن معيشتنا فإذا بهم 
يتبرعون بضرائب ورسوم تلك املعيشة، وتضع 
لـ»يأكلوا«  األســواق  في  العادة  فوق  ــالء«  »وك
وتأكل معهم على نفقتنا من الغالء الذي تسلطه 
في  الضرائب  تلك  خصصوا  لو  وحبذا  علينا، 
بعض املشاريع واإلنجازات، لكنهم يبرمجونها 
والتعويضات  الــســيــارات  فــي  »الــتــبــراع«  فــي 
واألســفــار،  والتوظيفات  واملنح  والــشــراكــات 
بنيران  نكتوي  الكادحون  ونحن  يتبرعون  فهم 

األسعار املنفوخة بالضرائب والرسوم.  

بلغازي  محمد  الدكتور  للراحل  صورة 
الــبــقــاء بــدايــة  إلـــى دار  ــا  ــادرن ــذي غ الـ
اهلل  رحمه  ــان  وك املــاضــي،  الربيع  فصل 
اإلدارة  علوم  يف  العالية  الكفاءات  من 
لغات  بثالث  والقانون  واملالية  واالقتصاد 
واإلجنليزية(،  والفرنسية  )العربية 
ــر بنك  ــب أك مــهــمــة يف  مــصــالــح  وتــــرأس 
بن  أو  بلغازي  وعائلة  اململكة،  يف  وطني 
أصل  من  أنها  على  املؤرخون  اتفق  غازي، 
ولها  سجلماسة،  مــن  ــا  ــذوره ج ــد،  واحـ
شيدوها  بـ»تابوبكرت«  جلدهم  ــة  زاوي
إلى  33 هجرية، ثم هاجروا  حوالي سنة 
وخلدوا  الرباط،  ثم  وسال  وفاس  مكناس 
كما  مدينة،  كل  يف  زوايــا  ببناء  مرورهم 
إفريقيا  يف  متحف  أكبر  حاليا  أسسوا 
بني بوقنادل والقنيطرة يحمل اسم »دار 

بلغازي«.
رحم اهلل الفقيد وأسكنه فسيح جناته. 

أرشيف الرباط



 عزيز الفاطمي 
يــتــعــرض املــجــلــس الــجــمــاعــي 
متتالية  عنيفة  لضربات  ملــراكــش 
قادمة من مختلف الجهات، تختلف 
ما  الضربات،  مصدر  أهمية  حسب 
يجعل قراراتها مؤثرة ووازنة،  ومن 
املقرر أن يقوم قضاة املجلس األعلى 
املدينة  لعمدة  بــزيــارة  للحسابات 
بــاخــتــاالت  يتعلق  مــوضــوع  ــي  ف
كلفت  فاشلة  بيئية  كبرى  مشاريع 
مشروع  مقدمتها  في  مليارا،   60
أصدر  حيث  الكهربائية،  الحافات 
مؤخرا  للحسابات  األعلى  املجلس 
 ،2018 بــرســم  الــســنــوي  تــقــريــره 
باملدينة  النظافة  بقطاع  املتعلق 
شركات  طرف  من  واملدبر  الحمراء 
وفق  املــفــوض  التدبير  ــار  إطـ فــي 
للمجالس  ــون  ــان ــق ال يــخــولــه  مــا 
الجماعية، وأهم املاحظات الواردة 
طرف  من  املنجز  التقرير  هــذا  في 
النواقص  من  جملة  جطو،  قضاة 
النفايات  تدبير  حــول  واخــتــاالت 
الجماعية  باملقاطعات  املنزلية 
الخمس املكونة للمجلس الجماعي، 
القصبة،  املشور  لبلدية  باإلضافة 
باألسود،  التقرير  هذا  حيث وصف 
وقف  التي  االختاالت  لتعدد  نظرا 

بالعرقلة  واملتعلقة  املجلس  عليها 
املــصــاحــبــة إلعـــــداد املــخــطــطــات 
وغياب  النفايات  لتدبير  املديرية 
انطاقا  للنفايات  االنتقائي  الجمع 
من مرحلة املنبع وعدم وجود مطرح 
مراقب للنفايات الناتجة عن أشغال 
الهدم أو البناء، كما سجل التقرير 
ارتباكا واضحا في تدبير الخدمات 
املرتبطة بجمع النفايات والتخلص 
منها وعدم وجود أرصفة للتحويل، 
ــر خــاضــع  ــي وتـــنـــامـــي مـــطـــرح غ
القديم،  املطرح  بجانب  للمراقبة 
لها  املفوض  الشركات  مسك  وعدم 

املنارة  بمقاطعات  القطاع  تدبير 
علي  بن  يوسف  وسيدي  واملدينة 
ملحاسبة  القصبة،  املشور  وبلدية 
إخضاع  وعدم  لاستغال  تحليلية 
آليات ومستخدمي شركات املناولة 
لشروط عقد التدبير املفوض لعقود 
الشركات  الــتــزام  وعــدم  التأمني، 
االلــتــزامــات  ببعض  لها  املــفــوض 

املتعلقة باالستثمار في املعدات.
املجلس  تــقــريــر  عـــن  ــدا  ــي ــع وب
املجلس  يعيش  للحسابات،  األعلى 
إيـــقـــاع صفيح  عــلــى  الــجــمــاعــي 
ــه الــتــحــديــد،  ــى وجـ ــن، وعــل ــاخ س

عمدة  بلقايد  العربي  محمد  رئيسه 
املدينة، ونائبه األول الرجل القوي 
وهما  الجماعي،  املجلس  داخـــل 
أجرتها  التي  بالتحقيقات  املعنيان 
القضائية  للشرطة  الوالئية  الفرقة 
ــدر  ــا ه ــضــاي ــي ق املــتــخــصــصــة فـ
بالصفقات  واملتعلقة  العام  املــال 
نائب  املوقعة من طرف  التفاوضية 
املناخ  ملؤتمر  اســتــعــادا  الــعــمــدة 
فعالياته  أقيمت  الــذي   »22 »كــوب 
حيث  الحمراء،  املدينة  أرض  على 
وصلت نتائج التحقيقات إلى مكتب 
االستئناف  بمحكمة  العام  الوكيل 
مهتمي  بعض  وحسب  بمراكش، 
الشأن املحلي فإن سيف العدالة قد 
الكبيرة  الرؤوس  بعض  من  اقترب 
ومن  القضائية،  باملتابعة  املهددة 
ومشاريع  امللف  هذا  ضحايا  أول 
سابق  والي  املتجددة«،  »الحاضرة 

بجهة مراكش آسفي.
الشأن املحلي،  وفي نفس سياق 
التجمع  تقدم مستشاران عن حزب 
الوطني لألحرار، بشكاية إلى والي 
املساطر  خرق  موضوع  في  الجهة 
املجلس  ممثلي  النتخاب  املنظمة 
اإلداريــة  املجالس  داخل  الجماعي 

لشركات التنمية املحلية.

لم تعد الحالة األمنية التي 
طنجة  مدينة  منها  تعاني 
ــاء  ــل األحــي ــ خــصــوصــا داخ
الشعبية، في صدارة القضايا 
واملــعــيــقــات الـــتـــي تــحــول 
األوضــاع  ضبط  ــادة  إع دون 
البناء  انتشر  بعدما  فيها، 
العشوائي بشكل كبير وغطى 
معظم املناطق الخضراء ودمر 
غابات املدينة وشوه مجالها 
العمراني، فخال هذه السنة 
االنتهاء،  على  أوشكت  التي 
املتتبعني  من  العديد  ياحظ 
تزايد  باملدينة،  العام  للشأن 
صار  الذي  العشوائي  البناء 
وداخــل  املدينة  مــن  يقترب 
دون  بها،  الرئيسية  األحياء 

الزجرية وتطبيق  تفعيل املساطر 
من  املخالفني  حق  في  القوانني 
ــن هـــذه الــظــاهــرة  أجـــل الــحــد م
املجاالت  من  العديد  تهدد  التي 
والسياحة،  والتجارة  كالصناعة 

وغيرها من املرافق والخدمات.

املــصــادر،  مــن  العديد  وتــقــول 
القضايا  من  مجموعة  تراكم  أن 
واملشاكل داخل الجماعة الترابية 
القائمة  والــصــراعــات  لطنجة، 
ومستشاريها  أعــضــائــهــا  ــني  ب
مباشر  بشكل  ساهم  باملقاطعات، 
العشوائي  البناء  انتشار  فــي 

أو  الشعبية  ــاء  ــاألحــي ب ســـواء 
املدينة، وكذلك اإلصاحات  داخل 
ــواب  ــ ــة وفـــتـــح األبـ ــي ــعــشــوائ ال
ــل  ــات الــتــجــاريــة داخـ ــحــ ــ وامل
الشوارع الرئيسية دون ترخيص 
حفاظا  املختصة  املــصــالــح  مــن 
الــذي  الــعــمــرانــي  املخطط  على 

قبل  جــذوره  من  اقتاعه  تم 
»طنجة  مــشــروع  ــدأ  ــب ي أن 
االنتشار  خال  من  الكبرى« 
السريع وغير املسبوق للبناء 

العشوائي بمدينة البوغاز.
وتـــقـــول مـــصـــادر خــاصــة 
بعض  أن  ــوع«،  ــ ــب ـــ»األســ ــ ب
الذين  الجدد  السلطة  رجــال 
بطنجة،  مؤخرا  تعيينهم  تم 
وجــدوا  القياد،  وخصوصا 
هذه  مــن  الحد  فــي  صعوبة 
منها،  التقليص  أو  الظاهرة 
وذلك بسبب سرعة انتشارها 
السلطات  من  تدخل  أي  دون 
بسبب  ــك  ــذل وك ــة،  ــســؤول امل
غادروا  الذين  السلطة  رجال 
ــة فـــي اتـــجـــاه املـــدن  ــن ــدي امل
األخرى، فيما تتجه أصابع االتهام 
إلى بعض املنتخبني السياسيني، 
الشعبية  األحياء  يحولون  الذين 
القانوني  غير  للبناء  مسرح  إلى 
أجل  من  سكانها  بذلك  مستغلني 
حصاد أصواتهم في االنتخابات.
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ما يجري  ويدور يف المدن

جطو يعري عمدة مراك�ش وحوارييه وم�سطرة التحقيقات 
تتداول م�سوؤولني كبار

إعداد: زهير البوحاطي

عيـن على الشمال

مختصرات شمالية
■ فوضت الجماعة الترابية للمضيق، 
النظافة  قطاع  املــاضــي،  األربــعــاء  يــوم 
العديد  تغطي  التي  »ميكومار«  لشركة 
جديد  بعقد  املــغــرب،  شــمــال  ــدن  م مــن 
ينتهي سنة 2026، ورغم تراجع خدمات 
أن  إال  الشركة، خصوصا بتطوان،  هذه 
يعلقون  الجماعات  رؤســاء  من  العديد 
فهل  مجهولة،  ألسباب  عليها  أمالهم 
أم  االنتخابي،  بالدعم  يتعلق  املوضوع 

لغرض آخر؟

■ تحولت العديد من مناطق الشمال 
املروحيات  لهبوط  مطارات  إلى  مؤخرا 
التي تستعمل في تهريب املخدرات، فبعد 
منطقة واد لو، املكان املفضل لهبوط هذه 
اإلسبانية  املدن  من  القادمة  املروحيات 
مدن  مــن  املــخــدرات  تهريب  أجــل  مــن 
طائرة  اخترقت  إسبانيا،  إلى  الشمال 
وسقطت  املغربي  الجوي  املجال  أخرى 
العديد  جعل  مما  طنجة،  بضواحي 
يتساءلون  العام  للشأن  املتتبعني  من 
الحدود،  مراقبة  في  املغربي  الدور  عن 
قبل  املجهول  الهدف  إلسقاط  والسبق 

دخوله إلى التراب الوطني؟

شواهد  مــن  العديد  تــواجــد  رغــم   ■
على  الحصول  أجل  من  املزورة  اإلقامة 
الفنيدق  املضيق  بعمالة  السفر  جــواز 
للدخول إلى سبتة املحتلة دون تأشيرة، 
فإن العمالة التي وقفت على هذا األمر، 
متابعة  وعــدم  الصمت  الــتــزام  فضلت 
هذه  منح  عن  املسؤولني  محاسبة  أو 

الشواهد.

البناء الع�سوائي يجتاح طنجة بتواطئ مع بع�ش املنتخبني

مهنة »الغارديان«.. 
كابو�ش مزعج لأ�سحاب 

ال�سيارات ب�سطات
 نور الدين هراوي

ظاهرة  بسطات،  »الغارديان«  مهنة  أصبحت 
الجميع،  منها  يشتكي  سلبية  أكثر  اجتماعية 
خاصة أصحاب السيارات، بعد أن تحول بعض 
طرق  قطاع  إلــى  الــســيــارات  حــراســة  ممتهني 
وغير  مشروعة  غير  بطرق  يعملون  ولصوص 
السيارات،  فيه  تركن  مكان  كل  ففي  قانونية، 
مجانيا،  املكان  هــذا  كــان  ولــو  حــارس،  يوجد 
ينبعث ويخرج منه أصحاب السترات الصفراء 
واملعاناة  االبتزاز،  من  كاف  بقدر  الخضراء  أو 
العطل  مع  وتزامنا  الصيف  فصل  مع  ازدادت 
كل  على  ينبغي  إذ  للمدينة،  ــزوار  الـ ودخـــول 
صاحب سيارة أن تكون في جيبه على األقل 10 
دراهم لكي يواجه هذا الكابوس املزعج، ومهنة 
واالبتزاز،  التهديد  مظاهرها  أبرز  »الغارديان« 
وتواطؤ املسؤولني الذين تكون أجوبتهم جاهزة 

على شاكلة: »ما عندنا ما نديروا ليهم«.
ويستغرب الرأي العام عموما واملتضررون من 
أصحاب السيارات، صمت مجلس بلدية سطات 
تنخر  أصبحت  التي  الخطيرة  اآلفة  هذه  تجاه 
جيوبهم، مستنكرين هذا الوضع الفوضوي الذي 
للسيارات،  العمومية  املواقف  بعض  إليه  آلت 
حيث يطالب هؤالء من الجهات املعنية، بوضع 
حد لهذا التسيب الذي يعرفه هذا القطاع ووضع 

إطار قانوني ينظمه.  

سطات مراكش

سياسة  نهج  استمرار  ظل  في 
التجاهل وصمت الجهات املسؤولة 
بتطوان،  الرياضي  القطاع  عــن 
وغياب املراقبة، تحولت العديد من 
الصاالت الرياضية، خصوصا تلك 
التي تهتم برياضة كمال األجسام، 
مصراعيه  على  مفتوح  مجال  إلى 
أمام مبيضي األموال وعدم دافعي 
ــة، واغــتــصــاب  ــدول ــل الــضــرائــب ل
املجال  هــذا  في  العاملني  حقوق 
من  لكل  مرتعا  الذي صار  املنسي 

هب ودب لاشتغال به.
ففي ظل غياب مراقبة السلطات 
الرياضية املختصة، أصبح الحقل 
يعيش  تطوان  بمدينة  الرياضي 
ــهــا، حيث  ل مــثــيــل  ال  عــشــوائــيــة 
لتسعيرة  الــصــاروخــي  ــاع  ــف االرت
للمشتركني  بالنسبة  ــخــراط  االن
ادعــاء  اللهم  يــذكــر،  سبب  بــدون 
قيام أصحاب تلك النوادي بإجراء 
على  ــات  ــاحـ إصـ أو  ــات  ــدي ــع ت
ذلك  التي رغم  الرياضية،  القاعات 

السامة  لــشــروط  تفتقد  ــت  الزالـ
والوقاية من املخاطر، إذ تبلغ قيمة 
 5000 حوالي  األولــى  التسعيرة 
بالنسبة  الواحد  للشخص  درهــم 

لبعض النوادي الجديدة.
املؤسسات  ــذه  ه ــإن  ف وهــكــذا، 
الجمعيات،  اســم  تحت  املقنعة 
في  رياضية  مــقــاوالت  أصبحت 
التي  اإلداريـــــة  الــشــرطــة  غــيــاب 
عليها التأكد من قانونية كل قاعة 
تلك  أن  نــســيــان  دون  ريــاضــيــة، 

الفئات  تحرم  أصبحت  اإلجراءات 
في  حقها  من  والفقيرة  املتوسطة 
إضافة  الــريــاضــة،  هــذه  ممارسة 
إلـــى حــرمــان املــديــنــة مــن ظهور 
األثمان  رفع  ألن  رياضيني،  أبطال 
ــى الــســقــوط  يــلــقــي بــالــشــبــاب إلـ
السلبية،  الــظــواهــر  ــن  ــراث ب ــي  ف
في  املسببة  املــخــدرات  كتعاطي 
لانتحار،  املؤدي  واليأس  التوتر 
باحثون  بها  قام  دراســات  حسب 

مختصون في هذا املجال.

هل حتولت القاعات الريا�سية اإىل قناع لتجارة املخدرات؟
تطوان

العربي بلقايد



 شجيع محمد
والقرى  املناطق  عن  تتحدث  ما  بمجرد   
الترابيتني  للجماعتني  التابعة  والطرقات 
بالنفوذ  الواقعتني  أزكزا،  الربيع وأكلمام  ألم 
ويبادر  إال  خنيفرة،  إقليم  لعمالة  الترابي 
إليك أنها مناطق ذات وضع منفرد وال حياة 
فيها، رقعة غائبة عن الخريطة، وأنها مناطق 
طرف  مــن  متعمدا  إهــمــاال  تعيش  منكوبة 
برملانيي  ومــن  الجماعتني  على  املسؤولني 
من  فالبرغم  املتحكم)..(،  واللوبي  املنطقة 
والهضاب  الشامخة  والقمم  الخالبة  املناظر 
السياحية  واملنتجعات  واألوديــة  والسهول 
املناطق  هــذه  أن  إال  الطبيعية،  ــثــروات  وال
خلت،  عقود  منذ  عليه  هي  ما  على  ــت  الزال
وأخرى  املياه،  جرفتها  طرق  يذكر،  جديد  ال 
حقل،  في  تمشي  وكأنك  أخاديد  عن  عبارة 
ثروات غابوية وأشجار تم استنزافها بشكل 

فظيع.
تأهيل  وتم  فتحها  تم  الطرقية  فاملسالك 
وتقوية الشبكة الطرقية بجميع القرى التابعة 
الوثائق  خــالل  من  املذكورتني  للجماعتني 
فقط، أما على مستوى الواقع، فال وجود ألي 
إصالحات، ليبقى التهميش واإلهمال عنوانا 
بارزا ملوضوع تنمية املنطقة في إطار مشاريع 
ما  رغم  البشرية،  للتنمية  الوطنية  املبادرة 
يجب  طبيعية  ثــروات  من  املنطقة  به  تزخر 
سياحيا،  املغرب  وجه  لتحسني  استثمارها 
القرار)..(  ألصــحــاب  ــا  إرث أصبحت  لكنها 
يفعلون فيها ما يريدون وعاتوا فسادا يمينا 
مربحة  كورقة  أوضاعها  واستغلت  ويسارا، 
خالل كل موسم انتخابي، حيث يتخذ بؤسها 
املاليير  لصرف  كــفــاتــورة  أهاليها  ــؤس  وب
لالغتناء،  ومصدرا  الوهمية،  املشاريع  على 

ــوراء،  ال إلــى  باملنطقة  الزمن  يعود  وهكذا 
سيادة  ظل  في  األفق  في  يلوح  مستقبل  فال 
إليها  لتنضاف  الهشاشة،  أوضاع  وتكريس 
العالم الخارجي،  سنني من العزلة بعيدا عن 
خدمات  انعدام  وشبه  اإلنــارة  غياب  نتيجة 
فالحوامل  الصحية،  والخدمات  االتصاالت 
الهيلكوبتر  طائرة  األمــر  يلزمهم  واملرضى 

لنقلهم إلى مستشفيات فارغة أصال.
الــذي  واإلهــمــال  املنطقة،  تنمية  عــدم  إن 
معظم  جعل  السياحية،  املنتجعات  ينخر 
عزلة  في  تعيش  باإلقليم  القروية  الجماعات 
حتى  الساكنة،  غالبية  يضرب  والفقر  قاتلة، 
البالستيكية  األكــواخ  من  اتخذ  بعضهم  أن 
السمة  باتت  الهشاشة  ومظاهر  مسكنا، 
تتحدث  الذي  فاملغرب  املنطقة،  على  الغالبة 

عنه وسائل اإلعالم ليس مغرب هؤالء.. إنهم 
يعيشون في الوهم وما أدراك ما الوهم الذي 
زرعه ويزرعه املنتخبون، فلم يعد يخفى على 
واكتساب  االنتخابية  الحمالت  تمويل  أحد 
صديقة  جمعيات  مع  شراكة  وعقد  األصوات 
أضحت  والتي  الشراكة  ميزانية  وتضخيم 
أمــوال  لتتحول  ــوف،  ــ األن تــزكــم  رائــحــتــهــا 
إلى  البشرية  للتنمية  الوطنية  ــادرة  ــب امل
مصدر دخل لبعض ذوي النفوذ واالنتهازيني 
عالقاتهم  ظلت  الذين  االنتخابات  وسماسرة 
باإلقليم،  األمــور  دواليب  في  املتحكمني  مع 
من  الجمعيات  تفريخ  وأصبح  شبهة،  محل 
فقط  النفوذ،  وذوي  املنتخبني  بعض  طرف 
للحصول على منح وأموال املبادرة الوطنية 

بدون أي مجهود يذكر. 

خنيفرة

م�ساريع وجمعيات وهمية واأباطرة ي�ستبيحون اأموال املبادرة
 الوطنية للتنمية الب�سرية

عاش املستشفى اإلقليمي الحسن الثاني بسطات 
أقسامه،  بعض  يف  قصوى  استنفار  حالة  مؤخرا، 
بسبب استقباله ألشخاص يف وضعية صحية حرجة 
تعرضوا للتسمم بعد تناولهم لسمك مقلي بإحدى 
املحالت، ووفق مصادر محلية، أصيب هؤالء بارتفاع 
حاد يف درجة الحرارة مصحوب بقيء متكرر، لتعيد 
هذه الواقعة إىل الواجهة من جديد فضائح الدجاج 
املضبوط ميتا مؤخرا، والذي يستهلكه عموم الناس، 
وغريها من الحوادث املماثلة، ليتم طرح سؤال مدى 
املختصة  املصالح  قبل  من  والتتبع  املراقبة  فعالية 
الزالت  أنه  حيث  غائبة،  شبه  أنها  يظهر  والتي 
عربات مجرورة بالدواب تعرض مأكوالت بالشارع 
أما  الصالحية،  دون مراقبة وبمواد فاسدة ومنتهية 

املحالت التجارية، فتلك طامة كربى؟

17 كواليس جهوية
الوليدية

النقل احل�سري يتحول اإىل مع�سلة 
دائمة يف العا�سمة ونواحيها

الدرك يعتقل اإ�سبانيا 
بتهمة الن�سب على مغاربة 

بعقود عمل مزورة

تلكسسال

  عزيز العبريدي 
بالوليدية،  امللكي  الدرك  مصالح  اعتقلت 
رهن  وضعه  وتم  إسبانيا،  مواطنا  مؤخرا، 
النيابة  من  بتعليمات  النظرية  الحراسة 
العامة املختصة، وذلك للتحقيق معه في تهم 
عقود  وتوفير  التهجير  طريق  عن  »النصب 
ينحدرون  ملواطنني  بإسبانيا  كاذبة  عمل 
بنور  سيدي  بإقليم  الوليدية  منطقة  من 

والجديدة مقابل مبالغ مالية مهمة«.
شهر  متم  إلى  الحادث،  تفاصيل  وتعود 
يناير من السنة الجارية، حيث تقدم زوجان 
لدرك  الترابي  املركز  مصالح  إلى  بشكاية 
من  واالحتيال  النصب  شــأن  في  الوليدية 
بمائة  بي«  بـ»بي  ملقب  إسباني  رجل  طرف 
عمل  عقد  على  الحصول  مقابل  درهــم  ألف 

بإسبانيا مع اإلقامة.
املركز  عناصر  أن  مقرب،  مصدر  وأوضح 
القضائي للدرك امللكي بالوليدية انتقلت إلى 
مدينة مراكش بتعليمات من النيابة العامة، 
الوليدية  درك  مخفر  إلى  املعني  اقتياد  وتم 
النصب  حاول  بعدما  للتحقيق،  وإخضاعه 
عن  بمراكش  السيارات  لكراء  وكالة  على 
طريق استغالل سيارة الوكالة ملدة تناهز 3 
أشهر ولم يقم باستخالص واجبات الكراء، 
املصالح  إشعار  إلــى  دفعها  ــذي  ال الشيء 
إلى  االهتداء  وبعد  املدينة،  بــذات  األمنية 
هويته الحقيقية، تم إخبار املصالح املختصة 

والضحايا، الذين تعرفوا عليه بدورهم.
إلــى املــصــدر ذاتـــه، أظهرت  واســتــنــادا 
ــا الــضــابــطــة  ــه ــي أجــرت ــت الــتــحــقــيــقــات ال
من  عنه  املبحوث  اإلسباني  أن  القضائية، 
وشابني  بالوليدية  وزوجــهــا  سيدة  طــرف 
ــي بــي« ومن  آخــريــن بــالــجــديــدة، يــدعــى »ب
مواليد 1960 مقيم بالجديدة، كان يستقطب 
بغرض  إسبانيا  إلى  الهجرة  في  الراغبني 
العمل، وخصوصا أصحاب الشهادات، وهو 
جد  مالية  مبالغ  على  الحصول  له  مهد  ما 
الضحايا  مراوغة  في  شرع  وبعدها  مهمة، 
مجهولة،  وجهة  إلــى  األنظار  عن  ــوارى  وت
فخ  في  بسقوطهم  الضحايا  تيقن  وحينما 
تقدموا بشكاية ملصالح  النصب واالحتيال، 
حول  متطابقة  معطيات  فيها  سردوا  الدرك 
أمــواال  ودفعهم  للخداع  تعرضهم  واقــعــة 
عن  شخصية  معطيات  قدموا  كما  مهمة، 

املتهم.
إشعار  تم  معه،  التحقيق  انتهاء  وبعد 
بإذن  بالنازلة  اإلسبانية  القنصلية  مصالح 
يكون  أن  املتوقع  ومن  العامة،  النيابة  من 
الثالثاء  ــوم  ي أحــيــل  قــد  اإلســبــانــي  املتهم 
االبتدائية  املحكمة  أنــظــار  على  املــاضــي 

بسيدي بنور.

كيف حتولت ال�سويرة اإىل مدينة من�سية بعد تاريخ جميد؟

العدد:  1041الخميس 19 شتنبر 2019

رغم صفقة الحافالت الجديدة

  األسبوع 
تتواصل معاناة سكان مدينة سال 
مع النقل إلى الضفة األخرى لوادي 
أبي رقراق، رغم أن ما يفرق العدوتني 
من  انطالقا  السيما  قنطرة،  ســوى 
على  تتوفر  ال  التي  األحياء  بعض 
من  األجــرة  لسيارات  قــارة  محطات 

الحجم الكبير.
يطرح  كان  وعندما  سنوات،  فقبل 
مشكل النقل، كانت األجوبة تتمحور 
بناء  فتم  الــطــرق،  كفاية  عــدم  حــول 
باليسيرة،  ليست  الطرق  من  شبكة 
وتم تطعيم قطاع النقل بالترامواي، 
وخالل شهر غشت األخير، تم »تزيني« 
بحافالت  جــاورهــا  ــا  وم العاصمة 
النقل العمومي، التي بدورها لم تف 
بالغرض املطلوب، وال تفوق طاقتها 
)عدد  راكبا  الثالثني  االستيعابية 
ما  على  الزال  الوضع  لكن  املقاعد(، 
ألن  استفحل،  نقل  لم  إن  عليه  هو 
صعوبة  يجدون  السالويني  معظم 
بالغة في العبور نحو مقرات عملهم 

كل يوم، أو لقضاء أغراضهم، وحتى 
استشفائية،  مواعيد  لديهم  الذين 
في  ســــوداء،  نقطة  الــنــقــل  ليبقى 
للتاكسيات  مــحــطــات  ــاب  غــي ــل  ظ
وللطوبيسات، وحتى الترامواي في 
كتابريكت  بالسكان،  اآلهلة  األحياء 
القايد«  »سهب  الصفيحي  والحي 

وجزء كبير من حي السالم الكبير.
النقل  أزمـــة  نــفــس ســيــاق  وفـــي 
يتسابقون  املواطنون  وبينما  بسال، 
أجل  من  الشمال  وذات  اليمني  ذات 
الظفر بـ»بالصة« في أي وسيلة نقل 
وفي  »الخطافة«،  مع  كانت  لو  حتى 
يتحفنا سعادة  األسبوع،  هذا  بداية 
)الساعة  الــذروة  عز  في  الترامواي 
هناك  أن  دقيقة(،  وعشرون  الثامنة 
مشاكل)..( تسببت في تأخير عربات 
سيصل  إذن  فكيف  الثاني،  الخط 

سكان تلك األحياء إلى عملهم؟
الجهات  ــة  إجــاب ينتظر  ســـؤال 
النقل  قطاع  عن  واملسؤولني  املعنية 

بمدينة القراصنة.

  حفيظ صادق 
الظل،  من  والخوف  املستباح،  والسكوت  املباح  الكالم 
باألمس  كانت  أرض  في  سائد  هــذا  كل  املفقودة..  والــقــوة 
أنجبت  التي  موكادور،  أو  الصويرة  مدينة  للجميع،  مفخرة 
نساء ورجاال كانوا قدوة في األخالق والتربية والتفاني في 
العمل وحب األسرة والوطن، فكم هو جميل أن نسمع كل هذه 
املنجزات من عند آباءنا قبل أن ننام.. في مجال العلم والتجارة 
والرياضة والفقه وهلم جرا... فاإلقليم له تاريخ وله ماض كما 
له بصمة، والكل يتذكر فالنا وفالنة.. لذلك، فاألجيال الحالية 
تتأسف على واقع نعيش ونحيا بني أحضانه، ونداوله فيما 

بيننا في السراء والضراء، واستنشقنا هواءه.
)معمل  بكثرة  موجودة  املعامل  كانت  القريب  فباألمس 
مزدهرة  التجارية  والحركة  السردين..(،  معامل  كاريل،  جان 
)الخضارة، الحدادة، مالح القديم، سوق واقا...(، والرياضة 
أيضا كانت مزدهرة على الصعيد الوطني، غير أنها أعدمت 
املالكمة...(،  القدم،  كرة  السلة،  )كرة   1986 مهزلة سنة  منذ 
كان تعايش الساكنة هو السائد )مسلمني، مسيحيني، يهود(، 
سيدي  بامليي،  )تــروا  قلم  بجرة  أزيلت  الخالبة  والطبيعة 
والحدائق  تــروكــا...(،  عوينة  بليدونات،  التعراش  مكدول، 
)حديقة املنزه  »البلدوزير« و»التراكس«  الجميلة هجم عليها 
نموذجا(،  رشيد  مــوالي  األمير  وحديقة  املقاومة  وحديقة 

املكان  هــذا  من  مر  من  كل  يتذكره  الزال  جميل  وكورنيش 
)حركة الهيبي، وأهل مراكش، وزوار املدينة من كل مكان في 
العالم...(، أيام »ليكابينات« ذاكرة ال تنسى، لم تنته األشغال 

بعد، فالصويرة شاهدة على ما تفعلون.
برامج  وال  لجمعيات  وجــود  ال  بالضبط،  الوقت  هذا  في 
هم  وال  مهرجانات  ال  هناك  تكن  لم  »الكاميال«،  أصحاب  وال 
يحزنون، فقط العمل وروح املواطنة والضمير املهني هو الذي 

كان سائدا.

قنطرة الحسن الثاني املزدحمة دائما
الصويرة



ــرض  ــى م ــل ــاس ع ــنـ ــق الـ يــطــل
السرطان عدة ألقاب، منها املرض 
والقاتل  الفتاك،  ــداء  ال الخبيث، 
تجتمع  ألــقــاب  وكلها  الصامت، 
فيها درجة اقتناع البشر بخطورة 
هذا املرض وتسببه في رحيل عدد 

كبير من املصابني به كل سنة.
املغاربة  من  كبير  عــدد  وهناك 
واملقيمني في املغرب من املصابني 
إلى  ذهــبــوا  الــذيــن  املــرض  بهذا 
تصيب  قد  محاوالت  في  ــا  أوروب
شراسة  على  للتغلب  تخيب  وقد 
ومنعه  خبثه  وتطويع  السرطان 
غير  املريض،  روح  اختطاف  من 
أن  إلـــى  ينتبهوا  ــم  ل ــؤالء  هـ أن 
أجله  مــن  تكبدوا  الـــذي  الــعــاج 
خدمات  وتكاليف  السفر  متاعب 
الباهظة،  ــا  ــ أوروب مستشفيات 
البيضاء  الـــدار  بمدينة  يــوجــد 
ومعايير  عــاملــيــة  وبــمــســتــويــات 
مصحات  ــى  أرق فــي  بها  معمول 
بالذكر  وأخص  وأمريكا،  أوروبــا 
ــودة  ــوج ــل« امل ــاح ــس مــصــحــة »ال
ــدار  ال فــي  ــذئــاب  ال عــني  بمنطقة 
العاج  يتطلب  والتي  البيضاء، 
نفقات  من  بكثير  أقل  تكاليف  بها 
البحر  وراء  مــا  ببلدان  الــعــاج 

األبيض املتوسط.
يمتلكها  الــتــي  املــصــحــة  هـــذه 
ويحرص شخصيا على تسييرها 
بكل يقظة ضمير، كل من الدكتور 
عمر حجي والبروفيسور رضوان 
ــن يــعــتــبــران  ــذي ــل ــي، ال ــســمــال ال
هذا  فــي  األخصائيني  أمــهــر  مــن 
واملخيف  الــدقــيــق  االخــتــصــاص 

للبشرية بمختلف أصقاع العالم.
املصحات  عهد  حــداثــة  ورغـــم 
األوروبية واألمريكية بأجهزة مثل 
جهاز »باتسكان« الذي يكشف بدقة 
متناهية عن أي ورم مهما كانت دقة 
وصغر حجمه في جسم اإلنسان، 
فإن الطبيبني املاهرين عمر حجي 
يستخدمانه  السمالي  ورضــوان 
»الساحل«  في مصحة  مهارة  بكل 
حتى  الخبيث  املــرض  ملحاصرة 
املريض،  جسم  فــي  ظــهــوره  قبل 
كما أنه تم تزويد املصحة بآليات 
بتسريع  تقوم  التي  »نوفاليس« 
نشاط الجزيئات اإلشعاعية معززة 
تواجد  مــواقــع  لتحديد  بطاولة 
اإلشارة  وتجدر  املرض،  وانتشار 
عبارة  هــي  »نوفاليس«  أن  ــى  إل
أعلى  يفرض  مستقل  برنامج  عن 
يخص  فيما  الكفاءة  مستويات 
اإلشعاعية  الجراحية  العاجات 
الداخل  من  بالجمجمة  الخاصة 
حرص  مدى  يبرز  مما  والخارج، 
الدكتور عمر حجي والبروفيسور 
رضوان السمالي على توفير كل 
أكبر  فــي  املــوجــودة  التجهيزات 
في  املتخصصة  العالم  مصحات 
جعل  مما  الــســرطــان،  داء  عــاج 
يقترحون  املسؤولني  من  الكثير 
املثاليني،  الطبيبني  هذين  على 
ملصحة  وفروع  مصحات  تأسيس 
من  أخرى  مناطق  في  »الساحل« 

اململكة، لتقريب أياديهما البيضاء 
وتوفير  الجهات  تلك  مرضى  من 
عناء السفر ونفقاته عليهم وعلى 

ذويهم.
طموح  وبفضل  بالفعل،  تم  وقد 
هذين الطبيبني، فتح فروع ملصحة 
»الــســاحــل« فــي كــل مــن مراكش 
وطنجة، مع ترقب فتح فرع جديد 
في  أكادير،  السوسية  بالحاضرة 
انتظار رؤية فروع أخرى بكل من 

الجديدة ومدينة بني مال  مدينة 
للنور، إلنقاذ املزيد من األرواح من 

موت محقق بسبب الداء اللعني.
السنني،  عــشــرات  ــدار  م وعلى 
حجي  عمر  الدكتور  مسار  تميز 
يعود  كــبــيــريــن  ــاح  ــج ون بــتــألــق 
عاج  في  ملهارته  فيهما  الفضل 
التقنيات  بـــأحـــدث  الــســرطــان 
أكد  السياق،  هــذا  وفــي  الطبية، 
هذا الطبيب الحكيم  في تصريح 
سابق له، أن الجراحة اإلشعاعية 
ــيـــوم بــديــا مــمــتــازا  تــعــتــبــر الـ
الكيميائي،  وللعاج  للجراحة 
وبواسطة  أحيانا  تسمح  ألنها 
حصة واحدة، بعاج أورام حميدة 
التشوهات  وكــذلــك  خبيثة،  أو 
العصبية  واالضطرابات  الوريدية 

الوظيفية.
داخل  املتواصل  لعمله  وإضافة 
عمر  الدكتور  فــإن  املصحة،  هــذه 
حجي لم يتردد في املساهمة داخل 
املجتمع املدني من موقعه كرئيس 
للمصحات  الوطنية  للجمعية 
الخاصة التي تعمل على التنسيق 
بني قطاع الصحة العمومية وبني 
لكل  وإضافة  الخاصة،  املصحات 
زميله  بمعية  حــرص  فقد  هـــذا، 
السمالي،  رضــوان  البروفيسور 
»الساحل«  مصحة  انخراط  على 
ــك  ــي، وذلـ ــائـ ــوقـ ــل الـ ــم ــع ــي ال فـ
بمشاركتها في حمات التحسيس 

املبكر  الكشف  بأهمية  والتوعية 
يعتبر  الــذي  الثدي،  سرطان  عن 
أكتوبر موعدا سنويا دوليا  شهر 
املنظمات  كافة  تتجند  حيث  لها، 
الوطنية  ــهــيــئــات  وال ــة  ــي ــدول ال
للمساهمة  واملــدنــيــة  الــرســمــيــة 
التي  البناءة،  الحمات  هذه  في 
عدد  أكبر  ملامسة  بالتنوع  تتميز 
النوع  لهذا  املعرضة  الفئات  من 
املصحة  وتقوم  السرطانات،  من 

بتقديم  املشاركة،  هذه  خال  من 
بأخبار  املــعــززة  املعلومات  كــل 
أحــدث  حــول  العلمية  ــحــاث  األب
السيدات  لتحفيز  العاج  تقنيات 
قبل  املــرض  مواجهة  أهمية  على 

استفحاله.
سرطان  بأن  التذكير  من  والبــد 
بني  ــد  واحـ رقـــم  يعتبر  الــثــدي، 
أجساد  تهاجم  التي  السرطانات 

الرئة  سرطان  ليحتل  املغربيات، 
للمغاربة  بالنسبة  الثانية  الرتبة 
سرطان  يليهما  الجنسني،  مــن 
البروستات، ثم سرطان عنق الرحم 
وسرطان اللمفومة الاهودجكينية 
سرطانات  أخطر  مــن  يعد  ــذي  ال
الغدة  سرطان  بعده  ويأتي  الدم، 
الــدرقــيــة وســرطــان الــقــولــون ثم 
سرطان املثانة وسرطان املستقيم 

وسرطان املعدة.

لليوم  املغرب  تخليد  وبمناسبة 
قامت  السرطان،  ملكافحة  الوطني 
غير  ــام  أرق بنشر  الصحة  وزارة 
مسبوقة ومخيفة ترصد اإلصابات 
األنــواع  هــذه  بمختلف  الجديدة 
ــرب، مع  ــغ ــي امل مــن الــســرطــان ف
املخصصة  امليزانية  حجم  كشف 
بأن  التذكير  مع  باملرضى،  للتكفل 
بهذا  لإلصابة  الرئيسية  األسباب 
الداء، هي التبغ بواسطة التدخني 
أما  السلبي،  أو  اإليجابي  سواء 
ثم  الكحول،  فهو  الثاني،  السبب 
صرحت  كما  الــفــاســدة،  التغذية 
يتم  الذي  الوقت  بأنه في  الوزارة 
ألف   200 بـــ  حاليا  التكفل  فيه 
مصاب، فإن هناك 40 ألف إصابة 
تسجيلها  يتم  بالسرطان  جديدة 

في املغرب.
ونعود لتصنيف أنواع السرطان 
النساء  بإصابة  الجنسني،  حسب 
 ،%  36 بنسبة  الثدي  بسرطان 
وسرطان عنق الرحم بنسبة تبلغ 
2.11 %، ثم سرطان الغدة الدرقية 
بنسبة 6.8 %، فسرطان القولون 

واملستقيم بنسبة 9.5% .
فإن سرطان  للذكور،  وبالنسبة 
في  األولــى  الرتبة  يحتل  الــرئــة 
بنسبة  املــغــاربــة  حــيــاة  تــهــديــد 
بعده سرطان  يأتي   ،%  22 تبلغ 
 ،%  6.12 بنسبة  البروستات 
واملستقيم  القولون  سرطان  ثم 

بنسبة تبلغ 9.7 %. 
داء  انــتــشــار  معضلة  ــام  ــ وأم
ــام مــتــزايــدة في  ــأرق الــســرطــان ب
املغرب، فقد كشفت وزارة الصحة 
ــأن الــغــاف املــالــي املــرصــود  بـ
قد  الــداء،  بهذا  الخاصة  لألدوية 
مليون  و100  مليار  من  ارتفعت 
إلــى   ،2009 ســنــة  ــي  ف سنتيم 
ثاث مليارات في الوقت الحالي، 
حيث تسعى الوزارة ملكافحة هذا 
إلى تعزيز سبل مواجهته،  الداء، 
النجاح  ــى  إل ــك  ذل فــي  مستندة 
ألف   200 بـ  تكفلها  في  املرموق 
حالة واستفادة مليون و600 ألف 
املبكر  الكشف  خدمات  من  امرأة 
تغطية  بنسبة  الثدي  عن سرطان 
بنسبة  املستهدفات  للسيدات 

بلغت 32 %. 
إن اململكة املغربية يمكنها اليوم 
وبكل ثقة، أن تتباهى بأطباء مهرة 
ودرســوا  املغرب  أبناء  أنجبهم 
في  الشهادات  أعلى  نالوا  حتى 
مــجــال أصــعــب االخــتــصــاصــات 
في  االستقرار  قــرروا  ثم  الطبية، 
وطنهم املغرب لتقديم علمهم فوق 
وقلوبهم  الحية  ضمائرهم  ركائز 
التي  املعطاء  ونفوسهم  الرحيمة 
مريض  لكل  الــرأفــة  بعني  تنظر 
قصدهم ناشدا العاج والتخلص 
من آالم املرض وأنني السهر على 
عمر  والدكتور  البيضاء،  أياديهم 
حــجــي والــبــروفــيــســور رضـــوان 
مشرقان  نــمــوذجــان  السمالي، 
املغرب  مفاخر  مــن  الفئة  لــهــذه 
نهار  ليل  يعمان  حيث  الطبية، 
تقديم  على  ملل  وال  كلل  بــدون 
وتحيينهما  أبحاثهما  عــصــارة 
في  الطبية  لثقافتهما  املتواصل 
ــواع  أن مختلف  معالجة  مــجــال 
يجتهدان  أنهما  كما  السرطانات، 
بدون توقف اللتقاط أحدث نتائج 
البحث العلمي القادم للمغرب على 
يديهما من أكبر مختبرات البحث 
أرقى  ومن  السرطان  في  الطبي 
للدراسات  املحتضنة  الجامعات 
هذا  مكافحة  فــي  تــطــورا  األكــثــر 
حجي  الدكتور  جعل  حتى  الداء، 
والــبــروفــيــســور الــســمــالــي من 
ــدار  ــي الـ ــل« ف ــاح ــس مــصــحــة »ال
يشار  حقيقية  منارة  البيضاء، 
معالجة  مجال  في  بالبنان  لها 
مهارة  بكل  املختلفة  السرطانات 
انعكس  مما  ونجاعة،  دقة  وبكل 
على  كبير  إيجابي  وبشكل  خيرا 
الشفاء  نالت  التي  الحاالت  عدد 
بلغت  والتي  بهذه املصحة،  التام 

أعدادها أرقاما كبيرة جدا.
كل  يسع  وال  يسعني  ال  لهذا 
الطبيبني  هذين  ملسار  املتتبعني 
املاهرين، إال تقديم أعمق عبارات 
الصالح  الــدعــاء  وأطيب  الشكر 
العاملني  الخفاء  ولجنود  لهما 
مكافحة  على  والساهرين  لديهما 
داخل  منابعه  من  الخبيث  الــداء 

أجسام املرضى.

أمام معضلة انتشار داء السرطان 
بأرقام متزايدة في المغرب، 

كشفت وزارة الصحة بأن الغالف 
المالي المرصود لألدوية الخاصة 
بهذا الداء قد ارتفعت من مليار 

و100 مليون سنتيم في سنة 
2009، إلى ثالث مليارات في 

الوقت الحالي، وتسعى الوزارة 
لمكافحة هذا الداء، إلى تعزيز 
سبل مواجهته مستندة في ذلك 
إلى النجاح المرموق في تكفلها 
بـ 200 ألف حالة واستفادة مليون 

و600 ألف امرأة من خدمات 
الكشف المبكر عن سرطان 
الثدي بنسبة تغطية للسيدات 

المستهدفات بنسبة بلغت 32 %. 
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التي  الهادئة  الثورة  ننكر  ال 
عرفتها بالدنا في مجال حقوق 
اإلنسان، منذ أن اقتنعت الدولة 
مع  التفاعل  بضرورة  املغربية 
مؤتمر  عمل  وخطة  توصيات 
املنعقد  اإلنسان  لحقوق  فيينا 
أبــدا  ننسى  ولــن   ،1993 سنة 
القاضي  املغربية  الدولة  قــرار 
ــات هــيــئــة  ــيـ ــوصـ ــفــعــيــل تـ ــت ب
»اإلنــصــاف واملــصــالــحــة«، في 
االلتزامات  احترام  مع  انسجام 
الحماية  مــجــال  ــي  ف الــدولــيــة 
لن تغيب  كما  اإلنسان،  وحقوق 
بالوثيقة  املــغــاربــة  فرحة  عنا 
عليها  صودق  الذي  الدستورية 
يوليوز  فــي  شعبي  باستفتاء 
2011، والتي في الفقرة الثانية 
بـ»ربط  جاءت  األول  فصلها  من 
املسؤولية باملحاسبة«.. لتخليق 
وتنوير  الــســيــاســيــة  الــحــيــاة 

تسيير الشأن العام.
النص  هذا  بيننا  حل  هكذا، 
ــدســتــوري لــيــؤكــد عــلــى عــدم  ال
تدبير  عــن  مــســؤول  أي  إفــالت 
الشأن العام، سواء كان سياسيا 
أي  فــي  منتخبا  أو  ــرا  وزيـ أو 
املحاسبة  مــن  ــان،  ــ ك مــنــصــب 
نهب  في  تورطه  عند  والعقاب 
أو  تــقــصــيــر  أو  الـــعـــام  املــــال 
في  هذا  جاء  معينة،  اختالالت 
سياق دينامية إصالحية، بفضل 
ونضاالت  للدولة  العليا  اإلرادة 
وتجاوب  واملغاربة  املغربيات 
القوى الديمقراطية مع املجتمع.
ــن املــــزايــــدات  ــ ــدا ع ــيـ ــعـ وبـ
باالنفراج  نفتخر  والتأويالت، 
السياسي والحقوقي الذي سمح 
للجميع ببناء توافقات مختلفة، 
مهدت ملبادرات تاريخية، بصمت 
ببالدنا،  اإلنسان  حقوق  مجال 
املسؤولية  ربط  »مبدأ  ويعتبر 
ــوم، شــرطــا  ــيـ بــاملــحــاســبــة« الـ
الديمقراطية  ألركـــان  أساسيا 
يربط  ثمينا  ورابــطــا  باملغرب، 

ــط  ــي بــالــحــاضــر، رابـ ــاضـ املـ
املعتقلني  ســراح  إطــالق  يربط 
 ،)1989 )ســنــة  السياسيني 
االختفاء  ضحايا  عن  ــراج  واإلف
1991(، والعفو  )سنة  القسري 
 ،)1994 )سنة  الشامل  امللكي 
االستشاري  املجلس  بــإحــداث 
 ،)1990 )سنة  اإلنسان  لحقوق 
لحقوق  وزارة  أول  ــداث  ــ وإح
بــعــد دســتــرة حقوق  ــســان  اإلن
اإلنسان كما هي متعارف عليها 

عامليا )سنة 1992(.
الــفــصــل  ــذا  ــ هـ ــان  ــ كـ وإذا 
ــم يتم  ــوري الـــثـــوري ل ــت ــدس ال
باستثناء   ،2011 منذ  تطبيقه 
في  تجلت  التي  الحاالت  بعض 
إقالة وإعفاء مسؤولني من طرف 
بعض  معاقبة  أو  امللك،  جاللة 
املسؤولني  مــن  ــدد  وع الـــوزراء 
بعدم شغل أية مناصب مستقبال، 
بـــاإلصـــالح  اآلن  ربـــطـــه  ــإن  ــ ف
)سنة  والدستوري  السياسي 
التاريخي  وباملنعطف   )1996
الذي عشناه مع حكومة املناضل 
األستاذ عبد الرحمان اليوسفي، 
باملكتسبات،  نعترف  يجعلنا 
من  أكثر  نتشبث  يجعلنا  كما 
مغرب  ببناء  مضى  ــت  وق أي 
مفهوم  من  انطالقا  املستقبل، 
صفحة  وطــي  للسلطة،  جــديــد 
لحقوق  الجسيمة  االنتهاكات 
وتفعيل  نهائية،  اإلنسان بصفة 
ــوق املــــــرأة والــنــهــوض  ــقـ حـ
بــحــقــوق األســــرة والــطــفــولــة، 
املؤسسات  لكل  وتفعيل حقيقي 
الحكامة  وتجديد  الدستورية، 
قلب  فــي  وجعلها  العمومية 

املشروع التنموي الوطني.
ــك تــقــريــر  ــذلـ ــســى كـ ــن لـــن ن
الخمسينية، الذي قدم لنا تقييما 
العمومية  للسياسات  شامال 
خططا  وطــرح  االستقالل،  منذ 
ووضع وسائل كفيلة بالتصدي 
واالستبعاد  والهشاشة  للفقر 

ــم يتم  ــمــاعــي، والــــذي ل االجــت
بمبدإ  الفاعلني  طرف  من  ربطه 
املسؤولني  ومحاسبة  مساءلة 
ــة الــتــي  عـــن األوضـــــاع املـــزريـ
مغاربة  خــاص  بشكل  يعيشها 
الجبل  وسكان  القروي  املغرب 
عندما  إال  والسهوب  والواحات 
فأمر  الــريــف،  أحـــداث  اندلعت 
تحقيق صارم حيال  بفتح  امللك 
املتسببني في تعثر وتأخر تنفيذ 

املشاريع الحيوية باملنطقة.

مصادقة  وتيرة  ارتفاع  ومع 
املتعلقة  االتفاقيات  على  املغرب 
بــحــقــوق اإلنـــســـان ومــراجــعــة 
التحفظات والقبول باختصاص 
بتلقي  املعاهدات  هيئات  بعض 
واملصادقة  الفردية،  البالغات 

بحماية  الخاصة  االتفاقية  على 
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 
منع  بروتوكول  إلى  واالنضمام 
باألشخاص،  االتجار  ومحاربة 
القسري  االختفاء  والحماية من 
وكذلك  والتمييز،  والتعذيب 
الدولي  املعياري  اإلطــار  تعزيز 
املغرب  ووفاء  اإلنسان،  لحقوق 
بتنفيذ  املتعلقة  بــالــتــزامــاتــه 
آليات  عن  الصادرة  التوصيات 
اإلنسان،  لحقوق  املتحدة  األمم 
التشاركية  املقاربة  إلى  وصوال 
دستور  بها  جاء  التي  الوطنية 
دســتــرة  إلـــى  ــضــت  وأف  2011
ــات هــيــئــة »اإلنـــصـــاف  تــوصــي
الحقوق  وترصيد  واملصالحة« 
كل  مع  األساسية،  والحريات 
هذه املكاسب، يحق لنا أن نطالب 
بقوة بالتطبيق الالمشروط ملبدإ 
ربط املسؤولية باملحاسبة، حتى 
اإلصــالحــات  هــذه  لكل  نعطي 
واألوراش معنى حقيقيا لتطور 
اإلنسان  حقوق  مجال  ونــمــاء 
ــة مــغــرب  ــي ــراط ــق ــم ــاء دي ــنـ وبـ

املستقبل.
يتجزأ  ال  جــزء  الحكامة  إن 
مــن الــديــمــقــراطــيــة املــواطــنــة 
بمبدإ  وربطها  والتشاركية، 
املــســؤولــيــة واملــحــاســبــة، هو 
معنى  إلعطاء  الوحيد  السبيل 
املؤسساتي  ــإطــار  ل حقيقيا 
اإلنسان  حقوق  بحماية  املعني 
مستوى  على  بها  والــنــهــوض 
والصالحيات  االختصاصات 
مكانة  وتــعــزيــز  والــوظــائــف، 
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
الدستورية  املــؤســســات  وكــل 

القائمة والقادمة.
مغرب  بناء  إن  األخير،  وفي 
مبدإ  بتنزيل  رهــني  املستقبل، 
ربط املسؤولية باملحاسبة، اآلن 

قبل الغد.

إدريس أبايا

ربط امل�س�ؤولية باملحا�سبة.. الآن قبل الغد

الراحل عبد اهلل 
اإبراهيم يف ن�سال وعيه

 الفكري وال�سيا�سي
03

لقد أصدر عبد هلل إبراهيم شبه بالغ في 
توقفه عن النشر ال عن نشاط حزبه االتحاد 
الوطني للقوات الشعبية، وهذا ما يالحظه 
إصــدار  ))سنتابع  يقرأ  ما  عندما  القارئ 
للنضال((  مفيدا  ــدوره  ص ــادام  م االتــحــاد 
 1973 غشت   16 بتاريخ  األولى  )الصفحة 
/ جريدة االتحاد الوطني للقوات الشعبية(، 
معاناته  شــرح  إبراهيم  هلل  عبد  ويــطــرح 
على  استولوا  الذين  االتحاديني  رفاقه  مع 
مكاتب الحزب وخلقوا شعار االستبداد بها 
تمزيق  خلق  هدفها  نقابية  عناصر  بمواالة 
في صفوف املناضلني من العمال الصامدين 
النقابة  أو  الحزب  مبدأ  يتخذوا  لم  الذين 
حزبي  جناح  إطار  في  نقابي  جناح  لخدمة 
أو بالعكس، وجاءت الفرصة للمنشقني بعد 
عنها  قال  كما  األوكسجني«  »ضخة  إعطاء 
عبد هلل إبراهيم في ما كتبه.. وبدت معالم 
خلق  ذلك  من  وجه،  من  أكثر  في  االنشقاق 
جريدة للتمييع تحمل اسم »االتحاد الوطني 
املستعار،  مديرها  باسم  الشعبية«  للقوات 
إبراهيم،  هلل  عبد  نظر  في  يعتبر  ما  وهذا 
بصفته املسؤول اإلداري عن إصدار الجريدة، 
خرقا إداريا وقانونيا باركه املسؤولون في 

الدولة. 
))لقد  إبراهيم:  هلل  عبد  الــراحــل  يقول 
الــوطــنــي« فــي الظروف  ــحــاد  »االت صــدرت 
الجميع،  يعرفها  التي  القاسية  الوطنية 
وتعرضت مرارا للمصادرات بتعسف ظاهر، 
شريفة،  غير  نسف  مؤامرة  ضدها  ودبــرت 
مغرضة  عابثة  تهريجية  حمالت  وواجهت 
تحاربه،  الــذي  اللبس  في  لتعويمها  معا، 
ولكنها خرجت من ذلك كله نقية الجبني...((، 
وبدت حملة املضايقة على »االتحاد الوطني 
للقوات الشعبية« وعلى مناضليها باألخص، 
ولم  الثالث،  املؤتمر  من  رجوعهم  بمجرد 
يتنازلوا قيد أنملة عن توقيف صدور الجريدة 
ملصادرتها  مجهولون  تــحــرك  بعدما  إال 
وانحباس مصادر تمويلها، باعتبار أن أكثر 
الشغيلة  الطبقة  من  الحزب  في  املنخرطني 
في  فضحت  وهكذا  الصغار..  واملوظفني 
تحت  التي  التزييف  عملية  نفسه  الوقت 
شعار: »في حزبنا املناضلون امليسورون!!«، 
فكريا  للمنتمني  االنتقاء  عملية  وأصبحت 
االمتحانات  في  املشتركني  بتدعيم  وماديا 
من  الثنائية  اللجان  يد  على  املباريات  في 
املحظوظني، ورغم ذلك، لم يستسلم االتحاد 
القائمة  السهلة  للحلول  الوطني كمناضلني 
تبني  على  ))اإلسناد  بأسلوب  األخذ  على 
طائرة  وخطفها  عارضة،  تلقائية  ــداف  أه
باإلسناد على جماهير شعبية عائمة وغير 
هلل  عبد  الراحل  يقول  نظاميا((،  ملتزمة 
للقوات  الوطني  االتــحــاد  ))إن  إبراهيم: 
لقرائها  تقدم  لم  الشعبية كجريدة مناضلة، 
قط معتقدات فردية يتعني عليهم اإليمان بها، 
املناضلني منهم باألخص،  فهي تقترح على 
ــبــارات  االعــت هـــذه  ــن  م يخلو  ال  منهاجا 
ثورية  طليعة  بناء  ضــرورة   )1 واملــبــادئ: 
وأساليب  تفكيرها  في  ومنسجمة  واعية 
نضالها. 2( ضرورة االعتماد على جماهير 
شعبية منظمة ومنضبطة يوحد بني أفرادها 
االلــتــزام، ال مــجــرد الــعــطــف. 3( ضــرورة 
ناتجة  العتبارات  النضال  قرارات  إخضاع 
عن تحليل علمي مضبوط ومالئم للمجتمع 
والخارجية  الداخلية  وللشروط  املغربي 
املحيطة بكل مرحلة من مراحله. 4( ضرورة 
تحصني الحركة النضالية والخط النضالي 
من املبادرات الغير مسؤولة، ومن الضغوط 
ذات الطابع الغوغائي، وذلك بترسيخ الوعي 

الفكري واإلنساني واإلسالمي((.

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى ال�شعب في دار غفلون

اقرتبت ال�ساعة وانتظرت الأحداث
التعديل  عــن  ــالن  ــ اإلع مــنــذ 
تشكيلة  ستعرفه  الذي  املرتقب 
ــرأي  ــ الــحــكــومــة الــحــالــيــة وال
ترقب  حالة  فــي  يعيش  الــعــام 
اإلرهاصات  كثرت  حيث  وقلق، 
وفي  والتخمينات،  والتنبؤات 
خضم هذا الجو، اتخذت بعض 
األحـــزاب قـــرارات وإجـــراءات 
لــتــســتــعــرض عــضــالتــهــا من 
استثنائية  مــؤتــمــرات  خــالل 
من  تفهم  أن  بواسطتها  تريد 
الزالـــت  أنــهــا  ــر،  ــ األم يعنيهم 
قــويــة، وأنــهــا الزالـــت تسيطر 
صلبة،  شعبية  ــواعــد  ق عــلــى 
الوطنية  األحــزاب  بني  فشتان 
ــام االســتــعــمــار  ــ ونــضــالــهــا أي
الذين  السياسيني  القادة  وبني 
السياسية  الساحة  بهم  تعج 
األول  النوع  كــان  ــإذا  ف الــيــوم، 
تأطير  أجل  من  ويناضل  يعمل 
وتــحــفــيــزهــم على  املــواطــنــني 
الوطن  تحرير  أجل  من  الكفاح 
من وطأة االستعمار، حيث كان 
املواطن ينخرط في الحزب بعد 
أنه  القسم وهو يعلم  أن يؤدي 
والتعذيب  لالعتقال  سيتعرض 
ــه  ــســجــن، وأن واملــحــاكــمــة وال

للضياع  عرضة  عائلته  سيترك 
الوطنية  األحــزاب  كانت  حيث 
عائالت  على  باإلنفاق  تتكفل 
اعتقاله،  تم  بالحزب  عضو  كل 
يتصارعون  الــيــوم  قـــادة  ــإن  ف
إلــى مراكز  الــوصــول  من أجــل 
بغية  والسلطة  والنفوذ  القرار 
وقد  أعراض شخصية،  تحقيق 
ضرب لنا املجاهدون الوطنيون 
خدمة  سبيل  في  األمثال  أروع 
املجاهد  رأسهم  وعلى  البالد، 
الخامس  محمد  املرحوم  األكبر 
فضل  والـــذي  ثـــراه،  طيب هلل 
الــنــفــي فــضــحــى بــعــرشــه في 
سبيل البالد، وقد عانى الشعب 
من  حالة  في  املحنة  هــذه  بعد 
الصدمة  قوة  فرط  من  الذهول 
رمز  إبعاد  بعد  أصابتهم  التي 
في  تتجسد  كانت  التي  وحدته 
شخص ملكه الهمام، وبعد ذلك، 
عاش الشعب عهدا جديدا تميز 
كبيرة  وإنــجــازات  بإصالحات 
قام بها املرحوم الحسن الثاني، 
الهفوات،  بعض  سجل  ــذي  ال
منها ما يعرف بسنوات الجمر 
التي فقدنا خاللها قادة وطنيني 
مرموقني مثل الشهيدين املهدي 

أما  بنجلون،  وعــمــر  بنبركة 
ضحايا الغياب القسري فعددهم 
ال يعرفه إال هلل، وأخيرا، مّن هلل 
له  شاب  بملك  البالد  هذه  على 
ثقافة عالية وتكوين ناله بفضل 
حنكة وتربية أبيه، رجل الدولة 
املقتدر املرحوم الحسن الثاني، 
الكريم عهده  العاهل  وقد دشن 
الجديد  املفهوم  عن  بالحديث 
في  يفتأ  لم  أنــه  كما  للسلطة، 
جميع خطبه أن يسدي النصح 
للقادة  السديدة  والتوجيهات 
السياسيني وحثهم على تشبيب 
أحزابهم،  صــفــوف  ودمــقــرطــة 
أنه ال حياة ملن  أن الحظ  وبعد 
في  يغير  جاللته  أخــذ  تنادي، 
لزرع  األبوية،  باللهجة  خطبه 
من  واحترامها  املواطنة  روح 
األمر  السياسيني،  القادة  طرف 
وتوبيخ  لتأنيب  به  أدى  الــذي 
الحظ  أن  بعد  الـــوزراء  بعض 
املشاريع  إنجاز  في  تقاعسهم 
انطالقها:  على  أشــرف  التي 
))أ ال تخجلوا من أنفسكم وما 
إال  نفسه  من  اإلنــســان  يخجل 
ارتكب أغالطا فادحة((، والذين 
اطلعوا على الحلقة األخيرة من 

حتما  يتساءلون  الــركــن،  هــذا 
الحكومة  رئيس  سيحتفظ  هل 
التكنوقراط  بالوزراء  الحالية 
من  كبيرا  الذين يشكلون جزءا 
أنه  أم  الحكومية،  التشكيلة 
سيختار ثلة جديدة من الشباب 
الحاملني للشاهدات العليا دون 
ألن  السياسي؟  ميولهم  اعتبار 
حق  الحالية  الحكومة  حصيلة 
فأل  هــي  هــل  نــتــســاءل  أن  لنا 
لها  ألن  شعبنا؟  على  نحس 
في  املسؤولية  من  كبيرا  جزءا 
فيضانات  من  البالد  عرفته  ما 
الطبقات  منها  عانت  طوفانية 
في  تفكر  جعلها  مما  الشعبية، 
الشعب  يقوم  صندوق  إحــداث 
بواسطته بتعويض املتضررين 
من إخوانه، ومن باب اإلنسانية، 
الحكومة  تفكر  لم  ملاذا  نتساءل 
في اقتطاع ولو جزء يسير من 
واملستشارين  الــوزراء  مرتبات 
السامني،  واملوظفني  والنواب 
جيوب  أن  اقتنعت  أنــهــا  أم 
الحائط  هي  الكادحة  الطبقات 

القصير؟ مجرد سؤال. 

يتبع * فاعل مدني وحقوقي
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المريزق المصطفى*

إن الحكامة جزء ال يتجزأ 
الديمقراطية  من 

والتشاركية،  المواطنة 
وربطها بمبدإ المسؤولية 

والمحاسبة، هو السبيل 
الوحيد إلعطاء معنى 

حقيقيا لإلطار 
المعني  المؤسساتي 

بحماية حقوق اإلنسان 
والنهوض بها على 

مستوى االختصاصات 
والصالحيات والوظائف، 
وتعزيز مكانة المجلس 

الوطني لحقوق اإلنسان 
وكل المؤسسات 

القائمة  الدستورية 
والقادمة.

يتبع 

الرأي



بني  ما  تــارودانــت  مدينة  تحتضن 
مع  بتعاون  الجاري،  شتنبر  و28   26
الثقافة،  لـــوزارة  اإلقليمية  املديرية 
لفن  الوطني  للملتقى  الثامنة  الدورة 
املرحوم  »دورة  وامللحون  الكريحة 
تنظمه  الذي  بورار«،  إبراهيم  الحاج 
لهواة  الرودانية  الجمعية  سنة  كل 
امللحون بمساهمة السلطات املحلية 
شعار:  تحت  املنتخبة،  والهيئات 
التأسيس  من  الرودانية  »الكريحة 

املنظمني،  وحسب  الترسيخ«،  إلى 
يروم امللتقى إلى االهتمام والعناية 
ولفت  الــرودانــيــة،  الكريحة  بفن 

االنتباه لهذا الفن املتجذر.

التشكيلية  الفنانة  تنظم 
رئيسة  السبتي،  نعيمة 
حدود«،  بال  »الفن  جمعية 
ــادرة  ــنـ بـــــرواق قــاعــة الـ
للفن  معرضا  بــالــربــاط، 
عنوان  تحت  التشكيلي 
»نــافــذة اإلبــــداع«، وذلــك 
وزارة  مـــع  ــة  ــشــراك ــال ب
على  والرياضة،  الشباب 
ابتداء  أيام،  عشرة  مدى 
 2019 شتنبر   20 مــن 
نفس  مـــن   30 وإلـــــى 

الشهر.
ــرض  ــعـ ــح املـ ــيـ ــتـ ويـ
ملرتادي  متميزة  فرصة 
لالستمتاع  ــعــرض  امل
من  مختلفة  بــنــمــاذج 
التشكيلي  الفن  أعمال 
من  مجموعة  بــأيــادي 
ــة  ــغــارب ــانــني امل ــن ــف ال
باإلضافة  املرموقني، 
ــى حــضــور بعض  إلـ
الجانبية  األنــشــطــة 
ــوف يــتــم  ــ ــي سـ ــتـ الـ
هامش  على  إقامتها 

املعرض.
ــوزع  ــتـ هـــــذا، وتـ
األعـــمـــال املــقــدمــة 

ــرض بــني  ــعــ ـــي املــ فـ
والتجريبي،  والفطري  والواقعي  الرمزي 
كما  التشكيلية،  ــدارس  املـ مــن  وغيرها 
أو  فنان  كل  بحسب  مواضيعها  تنوعت 
والفنانات،  الفنانون  ويشتغل  فنانة، 

التشكيلي،  العرس  هذا  في  املشاركون 
اليومي  املعيش  من  تنهل  مواضيع  على 

ومن البيئة التي ينتمون إليها.
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نافذة الإبداع بالرباط مدينة طنجة حتتفي
 بالفيلم الق�صري

ذاكرة ن�صاء اإفريقيا  الكريحة الرودانية.. من التاأ�صي�س اإىل الرت�صيخ

30 شتنبر  ما بني  املمتدة  الفترة  بمدينة طنجة خالل  تنعقد 
و05 أكتوبر 2019، الدورة السابعة عشر ملهرجان الفيلم القصير 
بخمسة  التظاهرة،  هاته  خالل  املغرب  سيشارك  إذ  املتوسطي، 
بـ»صفحة  األمر  ويتعلق  الرسمية،  املسابقة  في  أفالم 
 15( أســيــف  ــزالن  ــغ ل  »400
دقيقة(، »أغنية 
البجعة« لليزيد 
 18( الــقــادري 
»أطفال  دقيقة(، 
للغالي  الرمال« 
ــش  ــ ــي ــ ــم ــ ــري ــ اك
ــة(،  ــق ــي دق  25(
و»الـــشـــانـــطـــي« 
ملــحــمــد أومــعــي 
دقـــيـــقـــة(،   23(
ــم »يــاســمــيــنــة«  ثـ
الصميلي  لــعــلــي 
ــر كــوهــني  ــيـ ــلـ وكـ
ومن  دقيقة(،   20(
تتبارى  أن  املنتظر 
ــالم املــغــربــيــة  ــ ــ األف
جوائز  على  الخمس 
املــهــرجــان مــع أفــالم 
البحر  دول  كل  تمثل 

األبيض املتوسط.
ــارة  ــ ــدر اإلشـ ــجـ وتـ
إلى أن برنامج الدورة 
يتضمن، باإلضافة إلى املسابقة الرسمية، فقرة بانوراما خاصة 
باألفالم القصيرة املغربية، وكذا نقاشات حول األفالم املشاركة 

في املسابقة، وأنشطة موازية.

املمتدة  الفترة  خالل  الناظور  مدينة  تحتضن 
الدورة  فعاليات  املقبل،  أكتوبر  و14   8 بني  ما 

السابعة للمهرجان الدولي لسينما الذاكرة.
الـــدورة  هــاتــه  ــإن  ف املنظمني،  ــالغ  ب وحــســب 
وباإلبداعات  إفريقيا«،  نساء  بـ»ذاكرة  ستحتفي 
السينمائية اإلفريقية التي تعاملت مع موضوع 
السينمائية  بالصيغ  ستحتفي  كما  الــذاكــرة، 
الباحثة عن بناء املشترك اإلنساني، إذ سيعرف 
تتضمن  متنوعة  أنشطة  املــهــرجــان،  برنامج 
وسهرات  سينمائية  وعــروض  شعرية  أمسيات 
موسيقية، وتكريم فنانني مغاربة ومحللني، فضال 
السينما،  مهن  في  دولية  تكوينية  دورات  عن 
وتربوية  خيرية  ملؤسسات  زيــارات  تنظيم  ثم 

وسجنية.

شتنبر   24 يوم  يتم،  أن  املنتظر  من 
اإلدارية  العاصمة  دار فنون في  أول  افتتاح  الجاري، 

الرباط، مخصصة للفن النسوي املعاصر فقط.
وتتكون دار الفنون، من أحد عشر فضاء، من بينها 
ليستقبل  بالكامل  ترميمه  تم  الــذي  الكبير«  »بــرج 
األنشطة الثقافية والفنية التي ستحمل توقيع ستني 

فنانة من ثالثني دولة حول العالم.
للفن  السادس  وحسب تصريح مدير متحف محمد 
إعادة  املناسبة،  بهذه  فإنه ستتم  واملعاصر،  الحديث 

كتابة تاريخ الفن.

الرباط ت�صهد على اأول
 دار للفن الن�صوي املعا�صر 

مهرجان ال�صينما الإفريقية يف خريبكة

اإلداري  املـــجـــلـــس  ــرر  ــ قـ
السينما  مهرجان  ملؤسسة 
تنظيم  بخريبكة،  اإلفريقية 
في  للمهرجان   22 الــــدورة 
و4  مارس   28 بني  ما  الفترة 

أبريل 2020.
وحــســب بـــالغ صـــادر عن 
»املجلس  إدارة املهرجان، فإن 
تنظيم  يــصــبــح  أن  ــأى  ــ ارتـ
كل  مـــرة  خريبكة  مــهــرجــان 
أساسيني،  العتبارين  سنتني، 

ــون اإلنــتــاجــات  ــ أولــهــمــا ك
توفر  ال  اإلفريقية  السينمائية 
ذات  األفالم  من  الكافي  العدد 
الجودة الذي سيسمح بتنظيم 
مسابقة املهرجان سنويا، أما 
في  فيتمثل  الثاني،  االعتبار 
تجمع  التي  الجيدة  العالقة 
مهرجانني هامني على مستوى 
ــارة اإلفــريــقــيــة، وهــمــا  ــقـ الـ
ومهرجان  خريبكة  مهرجان 
)بوركينافاسو(،  الفيسباكو 

اتجاه  فــي  يدفع  ــذي  ال ــر  األم
خدمة التكامل املنشود بينهما 
من خالل التناوب السنوي في 
الحدثني  هذين  دورات  تنظيم 

السينمائيني«.
ــى أن  ــ ــبـــالغ إل وأشـــــار الـ
ــادق أيــضــا في  املــجــلــس، صـ
يوم  املنعقدة  العادية  دورتــه 
بخريبكة  الجاري  شتنبر   13
على التقريرين األدبي واملالي 

للدورة 21 .
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ل جتعلوا الكتبي  �صحية لإ�صالح التعليم

تعزية يف وفاة ال�صمري املهني

أسابيع قليلة بعد الدخول 
الحسم  يتم  ولــم  املــدرســي، 
ــعــد فـــي الـــجـــدل الــدائــر  ب
ــول إصــــاح املــنــظــومــة  حــ
يستتبعه  ما  مع  التعليمية، 
ذلك من تقاطبات وتجاذبات 
من  عــدد  على  تغطي  تكاد 
املتولدة  األخـــرى  املشاكل 
عن هذا التضارب في الرؤى 

والتقديرات والتصورات.
األضــرار  هذه  أحد  ولعل 
السلبي  األثـــر  الجانبية، 
تغيير  عــن  سينجم  ــذي  الـ
ــة ومــا  ــدراســي املـــقـــررات ال
سيسببه من خسائر فادحة 
بجميع  للكتبيني  بالنسبة 
أنهم  العلم  مع  أصنافهم، 
يواجهون أصا عددا هائا 
يبقى  اإلكراهات، بحيث  من 
فرصتهم  املدرسي  الدخول 
لتحقيق  الوحيدة  السنوية 
نوع من التوازن املالي الذي 
في  االستمرار  من  يمكنهم 
للقراءة  املهول  التراجع  ظل 
صناعة  سلسلة  تعرفه  وما 
وترويج الكتاب من هشاشة 

ــش عـــلـــى جــمــيــع  ــي ــم ــه وت
املستويات.

ــد تـــم اإلعــــــان من  ــق ــل ف
تغيير  عن  الحكومة  طــرف 
بالنسبة  الدراسية  املقررات 
قبل  املستويات  مــن  لــعــدد 
اســتــشــارات  دون  شــهــور 
موسعة مع جميع املتدخلني 
فـــي هـــذه الــعــمــلــيــة، وفــي 
الذين  الكتبني  مقدمتهم، 
ــام  ســيــجــدون أنــفــســهــم أم
في  تتجلى  فادحة  خسارة 
املخزنة،  املــقــررات  مايني 

ورق  مجرد  ستصير  والتي 
مع  الــتــدويــر،  إلعـــادة  قابل 
ضياع  مــن  ــك  ذل يعنيه  مــا 
الستثماراتهم وتهديد فعلي 
لوجودهم ذاته، أما بالنسبة 
فسوف  منهم،  للمحظوظني 
من  تعافيهم  زمن  يستغرق 
هذه األزمة عدة سنوات، هذا 
طبعا دون الحديث عن فرص 
واملوسمية  الــقــارة  الشغل 
التي سيفقدها سوق الشغل 
من جراء هذه األزمة، والتي 
من  تفاديها  املمكن  من  كان 

خــال فتح حــوار جــدي مع 
والناشرين  الكتبيني  ممثلي 
بهدف  وذلـــك  ــني،  ــوزعـ واملـ
مصاحبة  إجـــراءات  اتخاذ 
تخفف عنهم األثار السلبية 
من  العصيبة،  املرحلة  لهذه 
بامتيازات  تمتيعهم  خال 
ــروض  ــى قـ ــل ــحــصــول ع ــل ل
تفضيلية  بــشــروط  بنكية 
وتخصيص حصة من صفقة 
يتم  الــجــديــدة  الكتب  طبع 
أداء ثمنها على شكل أقساط 
تخصيص  وأيضا  مريحة، 
دعم مجاني حسب حجم كل 

مكتبة... إلخ.
ضد  ليسوا  الكتبيني  إن 
إصاح املنظومة التعليمية، 
الصحيح،  هــو  العكس  بــل 
ألن اإلصاح يعني بالنسبة 
إليهم خلق أجيال جديدة من 
الكتبي  دور  يقدرون  القراء 
ويدعمونه، لكن ما يرفضونه 
على  العمل  ــى  إل ويــدعــون 
اإلجهاز  يتم  أن  هو  تفاديه، 
ومهنتهم  رأسمالهم  على 
بمثل هذه القرارات األحادية 
وال  التعليم  تخدم  ال  التي 
وال  الكتاب،  إنتاج  سلسلة 

الثقافة بشكل عام.

املرحوم  البقاء،  دار  إلى  رحل 
الضمير املهني، بعد مرض عضال 
كان  أن  بعد  عــاج،  معه  ينفع  لم 
رحمه هلل يعاني على مدى عقود 
»اإلخــال  متازمة  من  الزمن  من 

بالواجب«.
ــال بــالــواجــب وعـــدم  ــاإلخـ فـ
العمل،  في  والتفاني  اإلخــاص 
املحسوبية  سياسة  إلى  إضافة 
ــروســات  ــي والـــزبـــونـــيـــة، هـــي ف
وأخذت  املهني  الضمير  ضربت 
طريح  جعلته  حتى  تنخر جسده 
يصارع  بعيد،  زمن  منذ  الفراش 
مختلف  دمر  الذي  الخبيث  الداء 
فئات  وجعل  الحيوية،  القطاعات 
املجتمع  مــكــونــات  مــن  عريضة 
استفحلت  أمراضا  معه  تصارع 
واستعصى عاجها حتى صارت 
منها  املجتمع  لكي نطهر  أوراما، 
الضمير  املــســكــني  ويــســتــعــيــد 
استئصالها،  مــن  البــد  عافيته، 

واستئصال جذورها.
املهني  الضمير  يلفظ  أن  وقبل 
آخر أنفاسه، كان يستعرض أمام 
الحياة  هــذه  صــور  آخــر  عينيه 
ضمائر  على  متحسرا  الزائلة، 

مصلحة  فــي  تفكر  حية  أخـــرى 
ملصلحتها،  تفكر  كما  اآلخــريــن 
الــتــي تأملها  الــصــور  ــن بــني  وم
جثامني  صــور  كثيرا،  املــرحــوم 
ضحايا  أو  الفيضانات  ضحايا 
متازمة اإلخال بالواجب وغياب 
ضحايا  وصور  املهني،  الضمير 
وصــور  والتعنيف،  االغتصاب 
فوق  العيش  لقمة  عن  الباحثات 

طلوع  قبل  »البيكوب«  ســيــارات 
في  الــغــارقــني  وصـــور  الشمس، 
الذين  املتوسط  البحر  غياهب 
كانوا فارين نحو الضفة األخرى، 
وعندما حاول إبعاد شبح أرواح 
هــؤالء األبــريــاء من أمــام عينيه، 
تـــراءت لــه صــور مــن نــوع آخــر، 
بعد  تحتضر  وهي  البيئة  صور 
فصل  كل  الحرائق  مع  معاناتها 

الصناعي  التلوث  صور  صيف، 
مع ما يخلفه من أمراض مزمنة، 
واملزابل  النفايات  مطارح  صور 
ــاك، صــــور أحــيــاء  ــ ــن ــ هــنــا وه
الزال  عشوائي  وبناء  قصديرية 
املدن  كبريات  في  أطنابه  ضاربا 
والتقدم  الحضارة  شعارات  رغم 
مجرمني  صــور  والتكنولوجيا، 
حرية،  بكل  ويجولون  يصولون 

يغتصبون  وأطفال  نساء  صــور 
هنا وهناك، و.. و.. و...

غير أن ما جعل الضمير يودع 
أنه  حلقه،  في  والغصة  الحياة 
عندما قلب الصفحة ليريح نفسه 
بدعاء عّله يخفف عنه وطأة املرض 
صور  أمــامــه  تسارعت  اللعني، 
عفوا  املايني،  وأصحاب  الغنى 
أصحاب املايير، مظاهر الخاعة 
والفساد  العري  مسلم،  بلد  في 
أنواع  مختلف  تعاطي  األخاقي، 
املخدرات، املاهي والكازينوهات 
أكثر  تتكاثر  أصبحت  واملقاهي 
ومدارس  واملدارس،  املساجد  من 
من  أكثر  الخصوصي  التعليم 
ــدارس الــتــعــلــيــم الــعــمــومــي،  ــ مـ
ــر من  ــث ــوالت أك ــأكـ ومــحــات املـ
املابس  ومتاجر  املستشفيات، 
واملوضة أكثر من املكتبات... إلخ.
وبعد أن أغمض الضمير املهني 
عينيه برهة ليستريح من هول ما 
رآه، فاجأته سكرات املوت ليودع 
إلى مثواه األخير تاركا هذا العالم 
يرث  أن  إلى  »يقتتلون«  فيه  ومن 
ونحن  عليها،  ومــن  األرض  هلل 
له  ندعو  أن  إلى  نملك  ال  بدورنا 

بالرحمة.
إنا لـله وإنا إليه راجعون.

ا�صتعارة املوت يف ال�صيا�صة 
التدبريية املغربية

ال ترتبط حكاية املغاربة مع السيول الجارفة بنزول األمطار فقط، 
ويطاردهم  دقيقة،  كل  يازمهم  الذي  املحتوم  قدرهم  تكون  تكاد  بل 
دائما  املأساة  اقتران  هو  والغريب،  وحــني،  لحظة  كل  في  شبحه 
باملادة اللغوية »ل ع ب«، فإذا كانت السيول قد وجدت ملعب »تزيرت« 
سيول  فإن  البشر،  وتغرق  الحجر  وتقتلع  جبروتها  فيه  لتمارس 
السياسة املغربية اتخذت من اللعب وسيلة دفع قوية لضخ مزيد من 
التأزم والحسرة في نفوس مغربية كلت وتعبت وأرهقت عن اآلخر، 
دون أن ينتهي اللعب املمارس فوق أرضيات ماعب تنوعت وتعددت، 
وعرفت خصوبة كبيرة وهي تنجب املأساة تلو املأساة، دون تعب أو 

كلل، ودون أن تتوقف ماكينتها هنيهة.
في ملعب التعليم، شيدوا برامج بعدد نجوم السماء قبل أن تنهار 
وراءها  وتخلف  جميل،  تربوي  مغرب  في  أملنا  وتجرف  جميعها، 
مايير الدراهم، يعرف الجميع أين ذهبت، وكيف ذهبت، كما يعرفون 
الذي أتى على أخضرها ويابسها، دون أن يجرؤوا  العميق  الوادي 

على اإلشارة إليه، مخافة أن يجرفهم سيله الهادر. 
في ملعب الصحة، نسجوا لنا أحاما بلغت عنان السماء، دون أن 
الصحيني،  والتعاضد  والتأمني  »راميد«،  لنا  بسطوا  األرض،  نبرح 
على  وكببنا  بها،  تعثرنا  اصطياد  وسائل  سوى  نصيبهم  يكن  ولم 
حينما  شيئا  لنا  تضف  لم  تسميات  أنها  اكتشفنا  أن  بعد  وجوهنا 
استنجدنا ببطاقاتها لتعبر بنا وادي املوت واملرض املزمن، فلم تفلح 
فعلت  كما  أغرقتنا  التي  الخاصة  املصحات  جحيم  من  إنقاذنا  في 
صنواتها العمومية بسيولها التي تحمل حمم اإلهمال والامباالة. 

وبمغرب  مشرق،  بغد  بشرونا  االنتخابية،  العمليات  ملعب  في 
أتت  سيول  وقع  على  نستيقظ  أن  قبل  وعودهم  وصدقنا  ضاحك، 
والتهمت  الضرع،  وامتصت  آمالنا،  كل  جرفت  انتخابية  بكائنات 
الزرع، ورمت بآمالنا بعيدا كما يرمي السيل بالغثاء، وتركتنا جثثا 
محنطة ال تملك غير تتبع افتراس للميزانيات، وانتظار زلزال حدثونا 

كثيرا عن اقتراب موعده، ولم نر شيئا منه، أو من ارتداداته.
االقتصادية، وضعونا في مواجهة غير متكافئة  الحياة  في ملعب 
مع سيول الريع واالستغال واملناولة، وتركونا نتلظى بزحفها على 
األخضر واليابس، وعلى البر والبحر، دون أن نملك قدرة على صدها، 

والويل كل الويل ملن سولت له حماقته اعتراض سبيلها. 
والتتويج  االنتصارات  بأمطار  وعدونا  الرياضة،  ملعب  وفــي 
قبل  العميم  الخير  وانتظرنا  وعودهم،  فصدقنا  الذهبية،  والكؤوس 
منا،  غفلة  في  أمانينا  شباك  اخترق  وقد  الهزائم،  بسيل  نتفاجأ  أن 

ومزقها عن اآلخر.
بأرضيتها،  العابثة  السيول  مصادر  وتنوعت  ماعبنا،  تعددت 
السعيدة،  اململكة  في  البشع  املوت  استعارة  إنها  الجارفة ألحامنا، 
أو  للهدر  فرصة  يترك  وال  متناهية،  بدقة  هدفه  يصيب  الذي  املوت 
تستطيع  أبابيله  طير  وألن  سجيل،  من  بحجارة  مزود  ألنه  الخطإ، 
التحليق جيدا، معتمدة على طاقة عجيبة استمدتها من حويصاتها 

اململوءة عن اآلخر.

 نورالدين الطويليع 

وســـط ســيــل مـــن أخـــبـــار الــتــفــاخــر 
وارتفاع  األضاحي  بضخامة  والتباهي 
داخل  املذبوحة  األكباش  وعــدد  ثمنها 
البيت الــواحــد، وســط هــذا الــزحــام من 
األضحى  عيد  أيــام  تكثر  التي  األخبار 
والتي تروج وتشيع سلوكا ال يمت للدين 
بلغني  بشيء،  اإلسامية  لألخاق  وال 
خبر جميل مضيء كقنديل وسط الظام: 
ممرضة شابة تعمل بمستشفى األمراض 
العيد  ــوم  ي صــادف  ببرشيد،  العقلية 

زوجها  الشابة  أقنعت  مداومتها،  يوم 
عيد  يوم  يقضيا  بأن  الصغير  وابنهما 
األضحى عند والدي الزوج، أما هي فقد 
الصغيرة  األســرة  كبش  تهدي  أن  قررت 
وملا  بــه،  تعمل  الــذي  املستشفى  لنزالء 
أطلعت زمياتها وزماءها في العمل عما 
مبلغا  بدورهم  جمعوا  به،  القيام  تنوي 
من املال واشتروا أضحية أخرى لنفس 
لكل  يكفي  ال  واحــدا  كبشا  ألن  الغرض 
نزالء املستشفى. قضت املمرضة الشابة 
أيام »العواشر« وهي مسرورة متحمسة 
الصغير/ اإلنساني  مشروعها  لتنفيذ 
الكبير، وتنتظر بفارغ الصبر يوم العيد 

الوجوه  على  والفرحة  البسمة  لترى 
البئيسة التي ترعاها طوال السنة.

أصحاب  هم  وها  العيد  أيام  انقضت 
ــن افــتــرســوا  ــذي الــنــفــوس الــجــشــعــة ال
بشيء،  منها  يتصدقوا  ولــم  أكباشهم 
ها هم يلجؤون لألطباء واألدوية لعاج 
لتخفيض  أو  أتخمت،  الــتــي  البطون 
حرارة األجسام التي ارتفعت، أو لتعديل 
نسب السكر والضغط التي ارتفعت، وها 
هي املمرضة الشابة واملحسنون أمثالها 
اإلنسانية  أعمالهم  بنتيجة  ينتشون 
روحاني  جــو  فــي  ويسبحون  الرائعة 

كمائكة طاهرة.   

لنغري �صلوكنا!

 يوسف بورة

املرحوم
 الضمري  املهني

رحال هرموزي 

 جميلة حلبي
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جامعة حممد اخلام�س بالرباط تنظم 
قافلة الدخول اجلامعي 2019

ــي إطــــــار أنــشــطــتــهــا  ــ ف
االجتماعية والثقافية، تنظم 
الخامس  محمد  جــامــعــة 
الــدخــول  قافلة  بــالــربــاط، 
 ،2020-2019 الجامعي 
ــف مــؤســســات  ــل ــخــت ــم ب
التكوين التابعة لها تحت 
شعار: »مرحبا بالطالب«، 
املمتدة  الفترة  في  وذلــك 
شتنبر  و30   17 بني  ما 

.2019
الحدث  هــذا  ويــهــدف 
إلى اإلخبار والتحسيس 
والشك  سيساهم  الــذي 
ــز الــشــعــور  ــعــزي فـــي ت
باالنتماء للجامعة عند 
من  وتمكينهم  الطلبة، 
والتفاعل  االنـــدمـــاج 
الجامعية،  الحياة  مع 
إذ تتكون هذه القافلة 
من عدة أروقة تعرض 

من خاللها مختلف املوارد العلمية 
والرياضية  والفنية  والثقافية 
التي  واإلنــســانــيــة  واالجــتــمــاعــيــة 
والــتــي  الــجــامــعــة،  عليها  تــتــوفــر 
املغاربة  الجدد  الطلبة  تستهدف 

ــانـــب  واألجـ
ــف  ــل ــخــت ــم املـــســـجـــلـــني ب

وطلبة  الــجــامــعــيــة،  ــؤســســات  امل
بالرباط،  الخامس  محمد  جامعة 
والطلبة ذوي االحتياجات الخاصة.

الفنانة اليمنية بلقي�س تغني بالدارجة املغربية 
اليمنية  الــفــنــانــة  احتفلت 
إطــالق  بحفل  فتحي،  بلقيس 
أغنيتها الجديدة، التي اختارت 
تشوف«،  »تعالى  عنوان:  لها 
ــة، وســط  ــي ــغــرب بـــالـــدارجـــة امل
مجموعة من املشاهير املغاربة، 
باإلضافة إلى زوجها السعودي 
ــطــان بـــن عــبــد الــلــطــيــف،  ســل
الهامة  األسماء  من  ومجموعة 

من صناع األغنية املغربية.
بلقيس  الفنانة  واستهلت 
بالحديث  عملها،  تقديم  حفل 
بالدارجة  العمل  ظروف  عن 
دائما  كانت  التي  املغربية، 
ــدي إعــجــابــهــا بــهــا في  ــب ت
»سناب  عبر  فيديو  مقاطع 
شــات«، وأفــادت أنها تحب 
وتقاليد  املــغــربــي  ــزي  ــ ال
أن  إلى  باإلضافة  املغاربة، 
من  هــو  للمغرب،  عشقها 
دفعتها  التي  األســبــاب  بني 
باملائة  مائة  أغنية  طرح  إلى 

مغربية.

كشفت الفنانة املغربية دنيا باطمة، أنها ستقتحم عالم التمثيل 
ألول مرة، وذلك من خالل أداء دور البطولة في مسلسل مغربي 

سيعرض على قناة MBC5 املوجهة للمغرب العربي.
وأعلنت املطربة باطمة، عبر حسابها الشخصي على 

موقع »إنستغرام«، أنها ستؤدي دور البطولة في 
مسلسل »قلبي نساك«، بمشاركة أسماء مشهورة في 

عالم التمثيل باملغرب، حيث ستشارك أول أعمالها 
مع الفنان الشاب أسامة البسطاوي، واملمثلة كليلة 

بونعيالت، إلى جانب الفنانتني منى فتو ونعيمة 
إلياس.

وكانت مجموعة MBC قد أعلنت عن حصول الفنانة 
دنيا باطمة على بطولة إحدى املسلسالت املغربية، 

والذي سيعرض حصريا على قناة MBC5 التي 
ستوجه برامجها ابتداء من آخر هذا الشهر 

إلى املغرب العربي.
ومن املتوقع أن يعرض املسلسل الجديد، 

الذي ألفته الكاتبة كليلة بونعيالت وسيقوم 
بإخراجه إبراهيم الشكيري، أواخر العام 

 .MBC5 الجاري على قناة

دنيا باطمة بطلة م�سل�سل 

MBC على قناة

ريدوان: »حققت اأحالمي ومددت يدي لأبناء بلدي ليحققوا 
بدورهم اأحالمهم«

العاملي  املغربي  املنتج  كشف 
نــــــادر الـــخـــيـــاط املــشــهــور 
بـ»ريدوان«، سر تعامله مع عدد 
املغاربة،  الشباب  الفنانني  من 
في  حققه  الــذي  النجاح  بعد 
مسيرته املهنية وأعماله التي 

ذاع صيتها بعدما تعامل 
ونجوم  فنانني  مــع 

عامليني.
وأوضــــــــــــــح 
خالل  »ريدوان« 
ــه  ــت ــضــاف اســت
بـــبـــرنـــامـــج 
»تــرانــديــنــغ« 

سي«،  بي.  »إم.  قناة  على 
تحقيق  مــن  تمكن  ــه  أن
أحــالمــه واســتــطــاع أن 
النجاح  إلى عتبة  يصل 
إليها،  يطمح  كان  التي 
مسيرته  أن  إلى  مشيرا 
الــتــي امــتــدت ألكــثــر من 
ــن ســـنـــة، لم  ــشــري ع
الهني  باألمر  تكن 
للوصول إلى ما 
هو عليه اآلن.

وأشـــــــــار 
ــج  ــ ــت ــ ــن ــ امل
املغربي، 

الفنانني  من  عدد  مع  تعامله  أن 
رأسهم  على  املــغــاربــة  الــشــبــاب 
أمني التمري امللقب بـ»أمينوكس« 
كان بهدف مد  بلعياشي،  ونعمان 
التي  التجربة  وتكرار  العون  يد 
تلقى  حني  بداياته،  في  منها  مر 
في  لالنطالق  املــســاعــدة  ــدوره  بـ

مسيرته.
مع  تعامل  ــدوان«  »ريـ أن  يذكر 
فني  عمل  فــي  بلعياشي  نعمان 
فيما  ــــوس«،  »أدي بعنوان  جديد 
إلـى  »أمـــــيــنــوكــس«  مـع  ــارك  شـــ
في  إينا  املالية  الفنانة  جانب 

 .»we love africa« أغنية

مغربي يفوز بجائزة ال�سيخ عي�سى
 اآل خليفة للعمل التطوعي

املغرب �سمن 43 دولة ت�سارك 
يف ملتقى ال�سارقة الدويل للراوي

العنف واملخدرات يف الو�سط 
املدر�سي باملغرب

العاملي  املنتدى  رئيس  فــاز 
واملستقبل،  اإلنساني  للتضامن 
مــاء  الــشــيــخ  هلل  تــقــي  محمد 
العينني، بجائزة الشيخ عيسى 
للعمل  خــلــيــفــة  آل  ــي  عــل بـــن 
التاسعة،  دورتها  في  التطوعي 
التطوعية  الخدمات  وذلك نظير 
املستويات  على  يقدمها  التي 

التضامنية واإلنسانية.
الشيخ  وتسلم 
ــني  ــن ــي ــع مــــــاء ال
ــذه الــجــائــزة،  ــ ه

مساء  أقيم  حفل  خــالل 
ــوم اإلثــنــني املــاضــي،  ي
على  حضره  باملنامة، 
سفير  الـــخـــصـــوص، 
املـــغـــرب بــالــبــحــريــن، 
مــصــطــفــى بــنــخــيــي، 
وشـــــخـــــصـــــيـــــات 
وجمعيات ومؤسسات 
ــة  ــي ــدن ــات م ــ ــئ ــ ــي ــ وه
تـــطـــوعـــيـــة مــحــلــيــة 

وعربية، كما شهد الحفل أيضا 
رواد  مــن  شخصيات  تــتــويــج 
الوطن  فــي  التطوعي  العمل 

العربي.
ــائـــزة،  ــذه الـــجـ ــ ــروم هـ ــ ـــ وت
الخالقة  ــادرات  ــبـ املـ تشجيع 
وترسيخ  الــتــطــوع،  مجال  فــي 
في  واملساهمة  املواطنة،  روح 

فضال  التطوعي،  العمل  تطوير 
في  تطوعية  خدمات  تقديم  عن 
املجاالت اإلنسانية والتضامنية 
والحرفية  والبيئية  والصحية 

والثقافية والعلمية والرياضية.
وقال الشيخ ماء العينني، في 
العربي  املغرب  لوكالة  تصريح 
لألنباء، أن تتويجه بهذا التقدير 
ــو اعـــتـــراف  الـــعـــربـــي، هـ

التي  بالجهود 
تبذلها اململكة في مجال التطوع 
للملك  الرشيدة  القيادة  تحت 
السادس، مؤكدا في هذا  محمد 
السياق، أن املغرب حقق نتائج 
خالل  من  املجال  هذا  في  مهمة 
اإلنسانية  املبادرات  من  العديد 

الوطنية والدولية.

اإلنسانية  والبحوث  الدراسات  مركز  ينظم 
دعم  برنامج  مع  بشراكة  بوجدة،  واالجتماعية 
موضوع:  في  االجتماعية«  السياسات  »مقهى 
ــوســط املــدرســي  ــي ال ــدرات ف ــخـ »الــعــنــف واملـ
 2019 شتنبر   21 السبت  يوم  وذلك  باملغرب«، 
صباحا  والنصف  التاسعة  الساعة  من  ابتداء 

بمقر مركز »منار املعرفة«.

املسلم،  العزيز  عبد  الدكتور  كشف 
خالل  للتراث،  الشارقة  معهد  رئيس 
املعهد  نظمه  الذي  الصحفي  املؤتمر 
تفاصيل  الجامعية،  باملدينة  مقره  في 

فـــعـــالـــيـــات 
ــة  ــخـ ــسـ ــنـ الـ
ــة  ــعـ ــاسـ ــتـ الـ
ــن  عــــشــــر م
ــى  ــ ــق ــ ــت ــ ــل ــ م
الـــشـــارقـــة 
الــــــدولــــــي 
لـــــلـــــراوي، 
والــــــــــــذي 
ــق  ــلـ ــطـ ــنـ تـ

الجديدة  نسخته 
وتستمر  ــاري،  ــج ال شتنبر   24 فــي 
إكسبو  بمركز  أيــام،  ثالثة  مــدار  على 

الشارقة.
وتشارك في فعاليات هذه النسخة، 

بينها  من  وأجنبية  عربية  دولــة   43
إيطاليا  جمهورية  وتــحــل  املــغــرب، 
الذي يتخذ  امللتقى  ضيف شرف على 
له،  شــعــارا  ولــيــلــة«  ليلة  ــف  »ألـ مــن 
العديد  ويتضمن 
اإلضافات  من 
الـــنـــوعـــيـــة 
التي  املميزة 
ــاف إلــى  تـــضـ
رصيده، سواء 
منها  تعلق  ما 
ــات  ــورشــ ــ ــال ــ ب
ــة  ــيـ ــبـ ــتـــدريـ الـ
ــة  ــي ــاق ــب ــت االس
انطلقت  الــتــي 
نهاية  حتى  وتستمر  أيــام  عــدة  قبل 
فعاليات امللتقى، أو بالتنوع الهائل في 
برنامجه، الذي يتضمن مقاهٍي ثقافية، 

وندوات علمية، وحلقة شبابية.

موريتانيا ت�ستعد ل�ست�سافة 
املغرب ك�سيف �سرف 

مبهرجان �سنقيط
ــجــارة  اســتــهــلــت مــوريــتــانــيــا، ال
تحضيراتها  للمملكة،  الجنوبية 
شنقيط  مهرجان  فعاليات  لتنظيم 
سنويا  ينظم  ــذي  ال القديمة  للمدن 

بداية شهر نونبر من كل سنة.
كضيف  املغربية  اململكة  وتشارك 
وجهت  حيث   ،2019 بنسخة  شرف 
رسميا  الدعوة  املوريتانية  الحكومة 
عــلــى هامش  لــلــمــشــاركــة  لــلــمــغــرب 
فعاليات النسخة املاضية من مهرجان 

»املوكار« بطانطان.
موريتانية  إعــالم  وسائل  وقالت 
أبرز  املوريتاني،  الثقافة  ــر  وزي أن 
التحضيري  االجتماع  هامش  على 
»أنهم  شنقيط،  بمدينة  للمهرجان 
ــى الــتــحــضــيــر الــجــيــد  ــ يــســعــون إل
املدينة  ستحتضنه  الــذي  للمهرجان 

بداية من شهر نوفمبر القادم«.



مهرجان �سينما �ملر�أة ب�سال يكرم منى فتو 

بعد انطالق الحفل، بدأ األستاذ بركاش الكلمة التي ابتدأتها 
لي  أهداه  المارتني  مؤلفات  أحد  من  اقتبستها  شهيرة  بقولة 
يصبح  أن  قبل  العربية  اللغة  أستاذ  النقاش  محمد  صديقي 
السوربون،  في  لــأداب  أستاذ  رفقة  محاميا  عليه  هلل  رحمة 
والشاعر  املفكر  بهذا  يتعلق  ما  كل  اقتناء  عني  علما  بعدما 
والسياسي الفرنسي الكبير: »اإلنسان وحده يروقه أن يرجع 
إلى أصله، بينما النهر ال يمكنه ذلك«، وقد أردت بهذه الكلمة 
أن أقول أن سي امحمد بناني أكبر من املسؤولية القضائية، 
أوصافه  ــأن  وب ومثاليته،  واستقالليته  وكفاءته  لنزاهته 
اإلنسانية الكبيرة أرجعته إلى أصله الذي هو الفقه واملجلس 
األعلى الذي كتب لي أن أعمل معه فيه قبل إحالته على التقاعد 
تدرس  بأن  جديرة  بقرارات  به  التجارية  الغرفة  أغنى  بعدما 
بعضها  والتي  والجامعات  واملحاماة  القضاء  معاهد  في 
بمجلة  نشرها  على  بنفسه  الضحاك  إدريس  أستاذنا  حرص 
»قضاء املجلس األعلى«، غير أن مفاجأتي كانت كبيرة بعدما 
انفض الحفل، والتقيت باألستاذ عبد الرحمان الخطيب، قيدوم 
املحامني ووزير الداخلية األسبق، وهو يضحك ببحته الدكالية 
ويخاطبني: »قل لي أيها الفتى، من أين حصلت على تأمالت 
المارتني املطبوعة سنة 1820؟«، »تأمالت المارتني؟ أجبت، هذا 
سؤال يجب عليك أن تطرحه على وكيل امللك الذي ألقى الكلمة«، 
فقال لي: »طيب، هل نسيت أيها املبتدئ في النيابة العامة أنك 
تخاطب وزير داخلية سابق؟ ليس عيبا أن يكلف وكيل نائبه 
لكتابة كلمة تكريم، لكن أن يأتي بقولة لالمارتني، فهذا هو ما 

أثار تساؤلنا جميعا وعلمنا بأن أصل الكلمة هو أنت«.
ولم أجد بدا من االعتراف، ألن كتاب التأمالت األصفر املهدى 
لي من أستاذ السوربون، كان الزال فوق مكتبي وامتدت إليه يد 
األستاذ الخطيب الطويلة بكل سهولة، ولم يجد عناء في تصفح 

املقدمة املشهورة.
الذي  شقيقه  وقصة  المارتني  مع  قصته  لي  حكى  وبعدما 
أن  بحورها،  في  السياسة  تغرقه  أن  قبل  شاعريته  به  بلغت 
ترجم قصيدة »البحيرة«، فاستأذنني باالحتفاظ بالكتاب حتى 

قراءته كامال وإطالع شقيقه عليه.
اللطيف  عبد  لأستاذ  القصة  حكاية  إلــى  اضطررت  وقــد 
وقال  فضحك  ملتوية،  إليه  الحقيقة  وصــول  مخافة  بركاش 
لي: »ال بأس إذا كان األستاذ الخطيب هو من علم بسر الكلمة 

املكتوبة«.
للملك  وكيال  عينت  حتى  مــعــدودة  شهورا  إال  أمكث  ولــم 
بالجديدة، وفي يوم من األيام أخبرتني كاتبتي الخاصة فاطمة، 
ذات النقاب املغربي وزوجة األستاذ عبد العزيز املخ، أحد أشهر 
رؤساء كتابة الظبط بنفس املدينة، بقدوم األستاذ الخطيب الذي 
دخل ضاحكا: »أعطيتني كتاب المارتني ورجاالت البالد رقوك 
لتكون أصغر وكيل للملك في اململكة.. قول التسليم«، فأرجع لي 
الكتاب وعبر لي عن فرحه وفرح عائلته ذات الجذور الدكالية 
فبعدما  بعد،  تكتمل  لم  الكتاب  حكاية  أن  غير  الترقية،  بهذه 
تبعني كتاب المارتني من محكمة الدار البيضاء إلى الجديدة 
املعطي  األستاذ  بأن  كاتبتي  أخبرتني  مكتبي،  فوق  ووضعته 
يريد  السابق،  األول  والوزير  العدل  ووزيــر  النقيب  بوعبيد، 
مقابلتي، وبمجرد جلوسه امتدت يده إلى نفس الكتاب، فحكيت 
بسيجاره  منتشيا  فضحك  الخطيب،  األستاذ  زميله  قصة  له 
»عبد الرحمان الزال رومانسيا!«، لكنه فتح لي  الكوبي وقال: 
بالمارتني،  مغرما  دمت  قال: »ما  عندما  عنه  أبحث  بقيت  بابا 
عليك بالبحث عن لقائه مع فيكتور هيجو وسوف تكتشف كيف 
عنهما  لي  يتحدث  وبدأ  يلتقون«،  والفكر  الشعر  عظماء  كان 
وكأنه صديق قديم لهاتني الشخصيتني، وقلت له: »أعدك بذلك 
1992 بالقصر امللكي  معالي الوزير«، إال أننا ملا التقينا سنة 
بالرباط، عندما سلمنا املغفور له امللك الحسن الثاني، ظهائر 
االنتخابات  نزاهة  ملراقبة  اإلقليمية  للجن  كرؤساء  تعييننا 
حزب  آنذاك  يترأس  وكان  السياسية  األحزاب  أمناء  بحضور 
االتحاد الدستوري، صافحني ونحن بلباس رسمي رفقة عمال 
ووالة اململكة بعد االستقبال امللكي قائال : »هل وجدت فيكتور 

هيجو والمارتني، أم أن عبد الرحمان حال بينكما؟«.
السياسية  الشخصية  هــذه  ــرة  ذاك قــوة  من  تعجبت  وقــد 
أربع سنوات  من  أكثر  تنس حديثا عمره  لم  التي  والحقوقية 
رغم ظروف الزمان واملكان، وشاءت الصدف أن أحكي له بعد 
ثالث سنوات من التاريخ املذكور، بعدما دخل علي في مكتبي 
وكالء  يا  تفعلون  »ماذا  وغاضبا:  مزمجرا  البيضاء  الدار  في 
امللك؟ لقد أخبرني بعض الزمالء أن مكتبا للمحاماة في الدار 
البيضاء اشترى صاحبه أو صاحبته قصرا بمليارين وأنا كنت 
نقيبا للمحامني ووزيرا عدة مرات ووزيرا أوال والزلت أنتظر 
فأجبته:  التناقض؟«،  هذا  ما  منزلي؟  إلكمال  البنك  من  قرضا 
إذا كان مصدر األتعاب حالال طيبا؟ وما  العيب في ذلك  »وما 
حفيد  كذلك  أنا  الوزير،  معالي  عليك  ال  العامة؟  النيابة  دخل 
منذ  العائلة  تعرف  وأنــت  امحمد  الحاج  وابــن  قــدور  الحاج 
األربعينات ووكيل عام للملك.. اقترضت قرضا عمره 25 سنة ال 
أعلم إذا كنت سأعيشها من أجل بناء سكن لي«، وناولته رسالة 
البنك التي كانت فوق مكتبي مبتسما، ولم تهدئ قهوة أعدتها 
له صديقة قديمة كان يعزها أيام شبابه وكانت تشتغل بكتابتي 
الخاصة من روعه، ألقول له دع األمر إنه من اختصاص النقابة 
والوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف، وحاولت تهدئته، 
خصوصا وأنه في األيام األخيرة من عمره، منعه األطباء من 

التدخني والنرفزة.

لنور الدين الرياحي

�ألفون�س دو المارتني ينتقل من حمكمة 
�لبي�ساء بو��سطة �الأ�ستاذ �خلطيب ويجد

 يف ��ستقباله فيكتور هيجو مبعية �الأ�ستاذ بوعبيد 
يف حمكمة �جلديدة
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يتبع

�الإعالمية �ملغربية مرمي 
�سعيد تظهر بعد �ختفائها 

يف »رحلة جبل«
بعد غياب طويل، ظهرت اإلعالمية املغربية مريم سعيد من جديد من خالل 

.MBC برنامج »رحلة جبل« الذي يعرض على قناة
للفنان  الفني  املسار  عن  تتحدث  التي  الحلقة  هذه  خالل  مريم  وقدمت 
اإلماراتي حسني الجسمي، شهادتها في حق هذا الفنان قائلة: »ال يوجد حاليا 

في اإلمارات فنان أهم من حسني الجسمي«.
وعن إحيائه لحفل فني في دار األوبيرا اإلماراتية قالت: »أعتبر هذا الحفل 
بمثابة تكريم للجسمي، فهو يعتبر سفيرا لإلمارات السبع، وقدم مسارا حافال 

باإلنجازات الفنية والخيرية«.
األوبيرا  دار  في  يغني  عربي  فنان  أول  الجسمي،  حسني  الفنان  ويعتبر 
اإلماراتية، ويتوقف برنامج »رحلة جبل« عند أهم املحطات الفنية لهذا الفنان، 
وفي الجزء الثاني، ظهرت مريم سعيد إلى جانب مجموعة من أصدقاء الجسمي 

ليتحدثوا عن إنجازاته ويعبروا عن افتخارهم به.
لقناة  يذكر أن مريم سعيد، كانت قد أعلنت قبل عدة أشهر عن مغادرتها 
MBC ألخذ فترة من الراحة، لتعود بعدها إلى اإلعالم بنفس أقوى، ولكن مريم 

اختفت نهائيا عن األنظار.

الدولي  املهرجان  يصنع  حياته،  في  عشر  الثالثة  للمرة 
نخبة  الستقطابه  والفرجة،  الحدث  بسال،  املرأة  لسينما 
بلدان  مــن  السابع  الفن  ومبدعي  السينمائيني  مــن 
القضايا  على  الــضــوء  لتسليط  مختلفة،  وثــقــافــات 

اإلنسانية واالجتماعية واإلبداعية للنساء.
تنظمها  التي  الحالية  الــدورة  افتتاح  حفل  وتميز 
 16 اإلثنني  مساء  ملكية،  برعاية  رقــراق  أبي  جمعية 
الثقافة  وزير  بحضور  هوليود،  بقاعة  الجاري  شتنبر 
مجلس  ورئيس  وعمدتها  املدينة  وعامل  واالتــصــال، 

العمالة ورئيس مجلس الجهة، فضال عن عدد من 
والضيوف  واملمثالت  واملمثلني  السينمائيني 

وبعض سفراء الدول املشاركة.
من  كــل  تكريم  ــدورة،  ــ ال اخــتــارت  ــد  وق
بصمت  التي  فتو،  منى  املغربية  املمثلة 
كممثلة  ونجاح  بمهنية  الفني  مسارها 
في  خصوصا  تألقت  شابة  مسرحية 
الدراما التلفزية وخاصة فيلم »البحث 
عن زوج امرأتي«، كما كرمت الدورة 
ــراف،  ــت بــاحــتــرافــيــة وصــمــيــم االع
السينغالية،  والكاتبة  املصممة 
أحمد  الناقد  قدم  التي  سي،  أومو 
بوغابة، ملحة عن مسارها اإلبداعي 
حقيقية  مبدعة  إفريقية  كــامــرأة 
وهي  التكريم  تستحق  ومكافحة 
بعصامية  مسارها  صنعت  التي 
مجتمع  ووسط  صعبة  ظروف  وفي 

ذكوري.

بالخليج،  املقيمة  املغربية  الفنانة  كشفت 
يسرى سعوف، عبر حسابها على »اإلنستغرام«، 
أنها ستخوض تجربة جديدة في مجال التقديم 

واإلعالم، ألول مرة.
»اليوم  فيه:  جاء  تعليق  في  سعوف  وقالت 
في  ترقبوني   ،5 بي. سي  إم.  قناة  انطالقة  من 
برنامجي الخاص كمذيعة ألول مرة«، من خالل 

تقديمها لبرنامج »ذا فويس كيدز«.
واشتهرت يسرى سعوف، من خالل برنامج 
أيدول«، حيث  »أراب  العربية  املواهب  اكتشاف 
الغنائية  األعمال  من  العديد  رصيدها  في  بات 
اللون،  هــذا  أداء  اختارت  أن  بعد  الخليجية، 

خصوصا عقب استقرارها بدول الخليج.

فاجأ الفنان الفرنسي من أصول كونغولية، »ميتر 
جيمس«، جمهوره، بإعالنه قرار توقف مسيرته 
الجارية، حيث  السنة  نهاية  ابتداء من  الفنية 

شهرة  األكثر  الفرنسي  الفنان  كشف 
بمدينة مراكش، التي اختار أن يقيم 
آنفو«،  لـ»فرانس  بها منذ سنوات، 
أنه يفكر في التوقف لفترة طويلة، 

عند  سأتوقف  أنني  »أعتقد  قائال: 
ألنني  الــعــام..  نهاية  في  الحد  هــذا 

أريد استراحة«.
السوداء«،  النظارات  »صاحب  وقال 

أنه ال يعتزم توقيف مسيرته الفنية بشكل 
عن  مختلفا  األمـــر  سيكون  وإنــمــا  نهائي، 

السنوات السابقة، موضحا: »سأتوقف عن عمل 
لدي  أن يكون  أريد  الحوارات ملدة ثالثة أشهر. 

روتني وأرغب في رؤية ما قدمته من قبل«.
ورجح عدد من متابعي نجم الراب الفرنسي، 
راجع  ملــدة،  املفاجئ  االعــتــزال  قــرار  يكون  أن 

للحادث الخطير الذي وقع أواخر غشت املاضي، 
بعد اندالع النيران في يخت كان على متنه، خالل 

تواجده في السواحل الفرنسية.

»ميرت جيم�س« يفاجئ جمهوره 

باعتز�ل موؤقت للغناء

بعد �لغناء.. �لفنانة 
�ملغربية ي�سرى �سعوف 

تدخل عامل �الإعالم

ممثلة مغربية تبدع يف م�سرحية 
»�ل�سقوط« ببلجيكا

صوفيا  املغربية  املمثلة  أبدعت 
هادي بمسرح موليير في بروكسيل، 
مسرحية  فـــي  ــا  ــ دورهـ أداء  فـــي 

ألفها  الــتــي  »الــســقــوط«، 

املــســرحــي واملــخــرج 
ــي نــبــيــل  ــربـ ــغـ املـ

لحلو.
جع  يستر و
هـــذا الــعــرض 
ــي،  ــرحـ ــسـ املـ
املـــقـــتـــبـــس 
ــن روايــــــة  ــ عـ
»الـــســـقـــوط« 

أللــبــيــر كــامــي، 
ــه  ــ والـــــــــذي أدتـ

ــادي  ــ صـــوفـــيـــا هـ
»مونولوغ«  شكل  على 

وقويا  عميقا  نصا  ببراعة، 
ــة حــول  ــعــديــد مــن األســئــل يــثــيــر ال
تعقيدات الكائن البشري ومنعطفات 

روحه.
بفضل إخراج بسيط وفعال، مكن 
انتباه  شد  من  ممثلته  لحلو  نبيل 
الجمهور الذي يجد نفسه 
شاهدا على االعتراف 
ـــ»جــان  الــطــويــل ل
بـــابـــتـــيـــســـت 
كـــالمـــانـــس«، 
الــشــخــصــيــة 
املـــــثـــــيـــــرة 

والغامضة.
عــلــى مــدى 
ســــاعــــتــــني، 
صوفيا  نجحت 
إحياء  في  هــادي 
ــذه الــشــخــصــيــة  ــ ه
تــؤدي  التي  الــذكــوريــة 
تستعيد  »مـــونـــولـــوغـــا« 

بــاريــس  بــني  حياتها  حــلــقــات  فــيــه 
وأمستردام، من املجد إلى االنهيار.



 

يجد  الـــذي  الجائع  باستئناس 
خبزة وبراد شاي ليقول هذه هي 

الدنيا.
هذا  السياسي،  الــدخــول  لكن 
بظاهرة  كل أسف  مع  العام، طبع 
التي  األجــهــزة  أطلقتها  سفيهة 
اتفق  ما  إطار  في  بالكم)...(  على 
بظاهرة  تسميته  على  الجميع 
يستعملون  الذين  العياشة)...( 
ملحاولة  الفيسبوكية  املــواقــع 
التأثير على الرأي العام، وإن كانت 
تدخلت  التي  السفيهة  الظاهرة 
املستوى  أسقطت  ــام،  ــ األي ــذه  ه
أحد  استعمل  حني  تحت)...(  ملا 
أسفل  أسلوبا  املتدخلني  العياشة 
من تحت السراويل ليخاطب الرأي 
العام املغربي ويقول له ما معناه 
سيدنا  وأن  فاشلة،  األحزاب  ))أن 
الــقــرار  ــو صــاحــب  نــصــره اهلل ه
استعمال  ولكن   ،)...( األخير(( 
وتعبيرات  لكلمات  املتدخل  هذا 
ساقطة فيما تحت السراويل، ليس 
من شأنه أن يبرئ النظام كله)...( 
مع  االتفاق حسا ومعنى)...(  من 
هذا الصعلوك الذي وصف أقطاب 
من  أسقط  بتعبيرات  السياسة 
تعبيرات جامع الفنا في خليط من 
كلمات يهيمن عليها حرف الزاي.. 
إليه  املستمعني  إلقناع  والــحــا.. 
بأنه يدافع عن أمير املؤمنني)...(.

الظاهرة  هــي  هــذه  كانت  وإن 
استعملت  ــتــي  ال اإللــكــتــرونــيــة 
السياسي  الدخول  لطبع  مؤخرا 
الحيا،  وقلة  السفاهة..  بطابع 
مــادام  بخير..  يبشر  ال  هــذا  فــإن 
والــنــذالــة  السفاهة  فــي  خير  ال 
الواقع  بينما  الفجور،  وحركات 
الحقيقي مخيف جدا من مكونات 
ــذي  ــول الــســيــاســي ال ــدخ هـــذا ال
املواقع  لكل  حتميا  ربطا  يربط 
املــلــكــي)...(  بالجسد  املغربية، 
وهذا واحد من املعلقني الجادين، 
السحيمي  مصطفى  الصحفي 
في  باحث  بأستاذ  مذكرا  يكتب 
جــامــعــة بــرنــســتــون األمــريــكــيــة، 

فيتش«  كانتور  »أرنست  واسمه 
عن  مشهورا  كتابا  ألــف  ))وقـــد 
ارتباط اجلسد امللكي بظاهرتني، 
واحدة مادية وواحدة فانية، ألن 
اجلسد السياسي الغير فاني)...( 
املتشكل  املجتمع  ميثله  الذي  هو 

داخل اململكة((.
املرتبط  املــلــكــي  الــجــســد  هـــذا 
ــي مــنــذ قـــرون  ــرب ــغ بــالــواقــع امل
لقرون  ربما  يدري،  ومن  وأجيال، 
مليئة  ربــمــا  ــرى،  أخـ مستقبلية 
ــات، الــظــاهــرة الــتــي  ــاجــئ ــف ــامل ب
رفيق  مــذكــرات  مــؤخــرا  كرستها 
العالم  ــثــانــي،  ال الــحــســن  املــلــك 
له  الذي سمحت  املــؤرخ بني بني، 
قضاها  التي  الطويلة  السنوات 
في أحضان القصر امللكي، ثالثني 
عاما، ليكشف لنا في هذه املذكرات 
التي نشرها ولده املاحي، حقائق 
تتضخم عند قراءتها بني السطور، 
وكأنها تضخم الصورة التي كانت 
الثاني)...(  الحسن  ملا بعد  تظهر 

دغمشة  على  متعودا  كــان  ــذي  ال
املــغــربــي، بخطبه  الــعــام  الـــرأي 
املتقنة املتوالية إلخفاء ذلك الواقع 
الذي كان يراه مرافقه املؤرخ بني 
الذي  الثاني  الحسن  رفيق  بني، 
في  مشاركا  أوالده  من  واحد  كان 
ــقــالب الـــذي حـــاول اإلطــاحــة  االن
بني  ليبقى  الثاني  الحسن  بعرش 
بني هو الرفيق الذي كان يضحك 
سيده الحسن الثاني، بينما ولده 

غارق في كهوف تازمامرت.
بني،  بني  امللك،  رفيق  وليكشف 
الفاني)...(  امللكي  الجسد  خبايا 

مصطفى  الصحفي  رواه  كــمــا 
السحيمي بعد أن وصف بني بني 
كان  الذي  الكابوس  ))احللم  ذلك 

فيه سيدي)...( يرى نفسه((.
بني  بني  الرفيق  مذكرات  إن  بل 
الثاني  الحسن  معاناة  عن  تروي 
))حينما كان يتعمق يف املستقبل 
ولي  يحمل  وسيدنا  املغربي)...( 
ويتدحرج  ــه،  ــي ذراع بــني  عهده 
إلى  وعر،  صخري،  جبل  قمة  من 
وادي من الرمال املتحركة يف ذلك 
يحمل  وامللك  املرعب،  الكابوس 
مــحــاوالت  بـــاذال  الــبــاكــي  طفله 
عبثا)...(  ولكن  إلنقاذه..  يائسة 
الوحل  يف  يغوص  امللك  كان  فقد 

عاجزا((.
يرى  بني  بني  الرفيق  كان  هكذا 
سيده ومواله امللك الحسن الثاني، 

يعاني كلما أغمض عينيه للنوم.
وكيف ال ينزعج امللك ))سيدي 
عينيه  يــغــمــض  ــاد  عـ ــا  م ــذي  ــ ال
تــوازن  يف  عرشه  يــرى  حتى  مــرة 

قضبان  عــلــى  يــتــأرجــح  ــش..  ــ ه
عــالــيــة ومــتــرنــحــة وعــلــى وشــك 
نومه  من  فيفيق  السقوط)...( 
بقوة  يــخــفــق  وقــلــبــه  مـــذعـــورا 
ووجهه يتصبب عرقا، أثار خوفه 
شديدا  ــا  أرق الــســقــوط)...(  من 
املتعكر  ــه  ــزاج م ســـوء  ــن  م وزاد 
امللك.  مؤنس  )مذكرات  أساسا(( 

املاحي بني بني(.
ــذا كـــان الــحــســن الــثــانــي  ــك ه
يرى  وهــو  أحــالمــه  مــن  منزعجا 
وولده  املغربي،  املستقبل  خبايا 

محمد السادس بني يديه.

ــان بــإمــكــان رفــيــق امللك  ــا ك وم
لسنوات طوال بني بني، أن يسجل 
عليه،  رأى  عما  الجزئيات  هــذه 
املهتز  الفقيد،  امللك  له  حكى  وما 
الذي  املغربي  املستقبل  لخطورة 
كان بحكمته وبعد نظره يراه)...( 
أن  بني  بني  املــؤرخ  يحكي  لدرجة 
استنجد  الــثــانــي  الحسن  املــلــك 
والبصارين  الروحانيني  بالفقهاء 
ــؤرخ  امل يــذهــب  بــل  املخضرمني، 
بعيدا في مصداقية روايته، ويذكر 
أنه ساهم في مساعدة القايد موحا 
تسمى  ساحرة  استحضار  على 
رموز  فك  في  املتخصصة  طامو، 
املخيفتني،  بعينيها  الــروح  لغة 
كما كتب بني بني الذي رآها بدون 
شك، مثلما رأى العراف بالل وهو 
إلى  نقله  الـــذي  الكهف  يخترق 
حضرة امللك الحسن الثاني، دون 
الكشف عن الخبايا واألسرار التي 
حكاها هذا العراف، عندما اجتمع 

بامللك الحسن الثاني.
ما كان يحلم به الحسن الثاني، 
مخيفا  كان  املغرب،  مستقبل  عن 
حقا، وإن كان الحسن الثاني بعيد 
النظر قد انتقل إلى جوار ربه ليترك 
ولده مع املغاربة وجها لوجه أمام 
ذلك الواقع املخيف، الذي كدر نوم 
يكشف  ولم  الثاني،  الحسن  امللك 
عنه يوما في أية واحدة من خطبه، 
بني  رفيقه  قلم  القدر  أن ساق  إلى 
لنا في مذكراته هذه  بني، ليسجل 
الجزئيات املخيفة ملستقبل أدخلت 
األحالم به ملك املغرب في عالم من 

الرعب املخيف.
الثاني  الحسن  رآه  مما  وأخطر 
ــع الــذي  ــواق ــه، ذلــك ال فــي أحــالم
محتفظا  ــا)...(  ــن ب مرتبطا  بقي 
تكرس  التي  اإلحصائية  بمكوناته 
استفحال الفقر، وتكريس الفوارق 
الطبقية التي يجمع املحللون على 

استفحالها.
في  الفرنسي  الوزير  هلل  ورحم 
الخارجية الذي الزال حيا »هوبير 
))إن  للتاريخ:  قال  الذي  فيدرين« 
تونس تتأخر، واجلزائر تدور، لكن 
متجه((  هو  أين  نعرف  ال  املغرب 

)لوكانار. 22 مارس 2000(.
»لوموند« في عدد  وهذه جريدة 
))إذا  تقول:   2019 يوليوز   29
مليزات  التفضيلية  الظروف  كانت 
أيدي  يف  الزالــت  البحري  الصيد 
السكان  ربع  فإن  اجلنراالت،  كبار 
املغاربة الزالوا يف مستوى متدني 

وآخرون مهددون بالفقر((.
وإن كان الفقر املغربي ليس هو 
الذي كان يزعج الحسن الثاني في 
نومه، فإن أخطر ما يهدد املغرب، 
هو انعدام القرار الجاد في إصالح 
األوضاع االجتماعية والسياسية، 
شائعة  إشاعة  ــك،  ذل من  وأخطر 
تجاهل  تكرس  التي  بخير  الدنيا 

األمر الواقع.

املعاصر،  التاريخ  في  مرة  ألول 
مع  الهجري  محرم  فاتح  يتوافق 
ملواكبة  ــيــالدي،  امل شتنبر  فاتح 
واإلداري،  السياسي،  ــدخــول  ال
الطقوس  كانت  وإن  واملــخــزنــي، 
املخزنية في نظر القطب االتحادي 
اليازغي قد ماتت حسبما سبق أن 
أن  مؤكدا  سنوات،  منذ  به  صرح 
علما  املخزن..  قتل  الذي  هو  امللك 
امللكية،  اليد  تقبيل  طقوس  بــأن 
هي واحدة من تقاليد املخزن التي 
ألغاها امللك محمد السادس، وها 
يده،  تقبيل  من  األكابر  يعفي  هو 
الــذي  الجديد  االتــجــاه  ــار  إط فــي 
الجديد،  السياسي  الدخول  واكب 
والتعليمات الجديدة التي صدرت 
لرئيس الحكومة العثماني، والتي 
مــهــد لــهــا الــصــحــفــي اإلســبــانــي 
ــرب)...(  ــغـ ــشــؤون املـ الــعــارف ب
املحسوب  شامبريرو«  »أناسيو 
األجــانــب  الصحفيني  ــداد  عـ فــي 
املغرب،  في  عليهم  املرضى  الغير 
والذي كتب مؤخرا أن امللك محمد 
السادس ألغى حفالت عيد ميالده، 
األمير  ولــده  أمــام  الطريق  ليفتح 
عنون  حيث  الحسن)...(  مــوالي 
في  الصادر  مقاله  الصحفي  هذا 
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امللك لولده«.
الصحفي  مـــوضـــوع  ــيــدخــل  ل
وما  قيل  ما  سياق  في  اإلسباني 
يقال)...( ))على هامش األنشطة 
بتكليف  ارتبطت  التي  األخيرة 
بالنيابة  احلسن  مــوالي  األمير 
عن والده يف تدشني أكبر ميناء يف 
املتوسط،  طنجة  ميناء  إفريقيا، 
ــرأس  ــده يف ت ــ ــن وال والــنــيــابــة ع
احلفلة السنوية للجيش امللكي(( 
إضافة إلى التعاليق املوسعة عما 
عن  أخيرا  »اإلكسبريس«  كتبته 
توجيه  في  السادس  محمد  رغبة 
ولده على طريقته هو)...(، وحول 
التي  الــتــجــديــديــة)...(  الطريقة 
والده  على  األمير  هذا  بها  يسلم 
الكبرى،  العلنية  املناسبات  في 
حيث يتجاوز األمير جزئية تقليد 
أعفي  الــذي  التقليد  اليد،  بوسة 
منه األمير، مثلما أعفي منه باقي 
الكبرى  املناسبات  في  املسّلمني 
مع  املتناغم  الفرق(  صور  )انظر 
أقامتها  التي  الكبرى،  الضجة 
على  مــؤخــرا،  اليسار  فيدرالية 
التي  مــنــيــب،  نبيلة  رئيستها 
ــا حــزبــهــا بــعــنــف على  ــذهـ واخـ
مع  الـــوالء،  حفل  فــي  حضورها 
الحزب بحليفها عمر  تنويه نفس 
حضور  عن  تغيب  الــذي  بالفريج 

مراسيم البيعة.
من  األمــيــر  إعــفــاء  يحضر  فهل 
هذا  لوضع  البروطوكول،  طقوس 
األمير في إطار املستقبل املطلوب؟ 
أم هي الحاجة امللحة لإلنجازات 
السياسية التي غابت عن اهتمام 
الحكومة، حكومة العثماني، التي 
يــواخــذهــا الـــرأي الــحــزبــي على 
امتناعها عن فتح أي نقاش حتى 
بني األحزاب املتحالفة معها، على 
التحضير  أنه  سمعنا  ما  هامش 
للتعديل الحكومي، في زمن الفراغ 
مهيمنا  أصبح  ــذي  ال السياسي 
الــســيــاســي املهني  ــع  ــواق ال عــلــى 
أصبحوا  الــذيــن  املــغــاربــة  لهول 
السياسي  الفراغ  على  متعودين 
فــي اســتــئــنــاس أشــبــه مــا يكون 
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واليوم: هل اأعفي ويل العهد من الطقو�س 
املخزنية حتى ال يتدحرج العر�س ؟

بقلـــــــم:
مصطفى العلوي

كان الحسن الثاني يرى عرشه يتدحرج

بني بني رفيق الحسن الثاني، وقد كان يرى امللك على حقيقته

خطري جدا:

اأم�س: رفيق احل�سن الثاين يحكي:


