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4   دراهم ■  الثمن

وضــعــت األجـــهـــزة الــســريــة، 
عيونها على ظاهرة غريبة، وهي 
الفخمة  الشقق  مــئــات  تــواجــد 
من  بكل  مناطق  فــي  املــتــجــاورة، 
أكادير والبيضاء والرباط، أغلبها في ملك 
كل  حق  عن  عبارة  وهي  متعارفني،  أشخاص 
واحد من مالكها في صفقات استيراد مخدرات 
الكوكايني وتصدير الحشيش املغربي، وكانت 
أقطاب  اعتقاالت  لسلسلة  فرصة  األيــام  هذه 
تمثل  شقق  وهي  املجال،  هذا  في  يتعاملون 
عند تجميعها، عدة ماليير، قررت أجهزة األمن 
عدم اإلعالن عنها، وبعد أن تحول وجودها إلى 
الظاهر  بينما هي في  ظاهرة مغربية جديدة، 

مجرد عمارات جاهزة ومغلقة. 

الحقيقة الضائعة
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أول وزارة بدون استثمارات تتمرد  على القضاء المالي

وز�رة الثقافة متزق املغرب وتخ�ضر 90 مليون درهم..
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اخلبزة يف تون�س ت�ضمى التبونة 
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اللوبي الذي أسقط مستشاري الملك واألحزاب والنقابات
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بن كريان يفرق 
اأوالد العم

تعزية

الأزمة اخلليجية مل توؤثر على منظمة الإي�سي�سكو

اخلبزة يف تون�س ت�سمى التبونة ورئي�س اجلزائر ي�سمى التبون
 الرباط. األسبوع

وقد استطاعت األجهزة الذكية 
التي تجمع الجيش في حسابها، 
وتحول  الفرصة  على  تنقض  أن 
القطب  بفوز  األولية  االنتخابات 
رئيسا  تبون  املجيد  عبد  الذكي، 
بترشيح  فــوزه  بحكم  للجزائر، 
األغلبية، علما بأن هذا السياسي 
املحنك الذي يمتاز على غيره من 
بإتقانه  الجزائريني،  السياسيني 
سليمة،  بعربية  الخطب  إللقاء 
جزائري،  رئيس  لها  يسبقه  لم 
إضافة إلى سابق عهده لهيمنته 
ــام سلفه  أيـ ــي  الــجــيــش ف عــلــى 
بــوتــفــلــيــقــة، والــــذي ســبــق أن 
بوتفليقة،  الرئيس  مع  اختلف 
ومغادرته ملهامه بشكل استغرب 
إشكالية  وتبقى  الجزائريون،  له 
مرتبطة  ــرب،  ــغ امل مــع  الــعــاقــة 
ترشيحه،  يوم  األول  بتصريحه 

أن  ــه  ــ ــولـ ــ ــقـ ــ بـ
مطالب  املغرب 
ــــض  ــوي ــ ــع ــ ــت ــ ب
على  الــجــزائــر 
خـــســـائـــرهـــا 
ــرار  نــتــيــجــة قـ
املــغــرب إغــاق 
ــدود مــع  ــ ــح ــ ال
ــر،  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ
هــذا  كـــان  إن 
علما  منطقيا 
بــــــأن وزيـــــر 
الـــداخـــلـــيـــة 
ــي  ــ ــربـ ــ ــغـ ــ املـ
إدريــــــــــــــس 
الـــبـــصـــري، 

ــو الــــــذي أمـــر  ــ ه
ــإغــاق الــحــدود  ب
ــداءات  ــتـ ــر االعـ إثـ
ــة فــي  ــ ــي ــ ــاب ــ اإلره
أن  إال  مـــراكـــش، 
الـــحـــكـــمـــة الــتــي 
يتمتع بها الرئيس 
ــد، تــحــتــم  ــديـ ــجـ الـ
ــاوب  ــج ــت ــه ال ــي عــل
ــع األصـــــــــوات  ــ ــ م
الـــــجـــــزائـــــريـــــة 
الـــــتـــــي تــعــتــبــر 
الــدعــم الــجــزائــري  
لـــلـــبـــولـــيـــســـاريـــو 
كبد  ــادحــا  ف خطئا 

ــة خــســائــر فــادحــة،  ــدول هـــذه ال
حركة  ــاق  إطـ أن  إلـــى  ــة  إضــاف
باتفاق  تكن  لــم  البوليساريو 
زمان  في  الجزائريني  املقررين 
حكم جبهة التحرير التي لم تكن 
باتفاق األطراف كلها، إضافة إلى 
الجزائرية  التنظيمات  أغلب  أن 
تعرف بأن مستقبل املنطقة كامن 
لشعوب  الوحدوي  املستقبل  في 
حكم  إدراج  يمكن  وال  املنطقة، 
الرئيس الجديد، إذا تم تكريسه، 
التحرير،  جبهة  لعهد  استمرارا 
أخــطــاؤهــا سببا  كــانــت  ــتــي  ال
العزيز  عبد  نــظــام  ســقــوط  فــي 

بوتفليقة.

عبد املجيد تبون 

 الرباط. األسبوع
النموذج  لجنة  على  هجومه  مــع  بالتزامن 
التنموي التي يترأسها شكيب بنموسى، فتح عبد 
اإلله بن كيران، الرئيس السابق للحكومة، أبواب 
من  املعزول  بوعيدة،  الرحيم  عبد  الستقبال  بيته 

رئاسة جهة كلميم واد نون.
ناقشا  الطرفني  أن  مطلعة،  مــصــادر  وتــقــول 
إمكانية التحاق بوعيدة بحزب العدالة والتنمية، 
حزب  لصفوف  ينتمي  كــان  األخير  هــذا  أن  رغــم 
امباركة  شــأن  شأنه  لــأحــرار،  الوطني  التجمع 

بوعيدة، ابنة عمه، رئيسة الجهة حاليا.
بني  التوافق  خلق  في  فشل  قد  بوعيدة  وكــان 
كامل  »بلوكاج«  إلى  أدى  ما  واملعارضة،  األغلبية 
لتحل  الداخلية،  وزارة  فتدخلت  الجهة،  ملشاريع 
املجلس، فيما تنازل عبد الرحيم لصالح امباركة، 
غير أن تحركاته األخيرة تؤكد أن املعركة في جهة 
واد نون لم تحسم بعد، وقد تعقدت أكثر بدخول 
أنه  األخير  هذا  قال  حيث  الخط،  على  كيران  بن 
»أعجب  »اكتشف في بوعيدة رجا ممتازا«، وأنه 

بالحديث معه«.

ال�سفري املغربي يف لبنان 
ي�سهر ورقة الراحل »باها«

األعلى  بالرفيق  التحقت 
السيدة فاطمة ياشر، والدة 
كميميش،  محمد  األستاذ 
ملـديرية  الـجـهـوي  املـديـر 

الضرائب   بالرباط. 
األليمة،  املناسبة  وبهذه 
وأصدق  التعازي  أحر  نقدم 
الفقيدة  أسرة  إلـى  املـواساة 
الـمحسنة، وعلى  الـفاضـلـة 
الـبـار  ابـنـها  الـخـصـوص 
كميميش،  محمد  األستاذ 
القدير  العلي  من  راجني 
هو   الذي  البصير  السميع 
يغدق  أن  جدير،  باإلجابة  
والرضوان  املغفرة  شئابيب 
وأن  الطاهرة  املرحومة  على 
يلهم  ذويها الصبر والسلوان.

إنا لـله وإنا إليه راجعون.

 الرباط. األسبوع
أطــراف،  عــدة  بني  لبنان،  داخــل  الصراع  يتواصل  بينما 
وعدة أجندات إقليمية)..(، فاجأ السفير املغربي محمد كرين، 
عبد  الراحل  رفقة  صورته  بنشر  »اإلنستغرام«  على  متتبعيه 
هلل باها، القيادي في حزب العدالة والتنمية، وصديق رئيس 
في  املنية  وافته  الذي  كيران،  بن  اإلله  عبد  السابق  الحكومة 

وادي الشراط)..(.
فيها  وتظهر  كرين  نشرها  التي  الصورة  مغزى  يفهم  ولم 
غير  الرويسي،  خديجة  الدانمارك،  في  املغرب  سفيرة  أيضا 
بلبنان،  عاقة  لها  تكن  لم  وإن  »امللتبسة«  الصورة  هذه  أن 
التقدم  حزب  داخل  الصراع  عودة  إمكانية  إلى  تؤشر  فإنها 
فبات  لبنان،  في  تواجده  من  كرين  مل  وربما  واالشتراكية، 
يبحث عن موطئ قدم جديد داخل حزب بنعبد هلل، املنسحب 
على  راضية  غير  أخــرى  أطــراف  شــأن  شأنه  الحكومة،  من 

سياسة محمد نبيل بنعبد هلل)..(.

لأول مرة.. تر�سيم احلدود 
البحرية للمغرب

 الرباط. األسبوع
ــاع  ــدف وال الــخــارجــيــة  لجنة  صــادقــت 
املقيمني  واملغاربة  اإلسامية  والشؤون 
في الخارج، بمجلس النواب، على مشروع 
البحرية،  الحدود  لترسيم  جديد  قانون 
مشروع  على  اللجنة  نفس  صادقت  كما 
على  اقتصادية«  »منطقة  بإحداث  قانون 

السواحل  على  بحري  ميل   200 مسافة 
املغربية.

مصادر  تأتي حسب  املغربية،  الخطوة 
على  املغربية  السيادة  لتأكيد  مطلعة، 
ذلك  بخصوص  ملف  ووضــع  الصحراء، 
لدى األمم املتحدة، بالتزامن مع تطورات 

كبرى غير متوقعة.

 الرباط. األسبوع
التي  اإليسيسكو،  منظمة  في  املسؤولون  تفاعل 
يوجد على رأسها  الدكتور سالم بن محمد املالك، مع 
إشكالية  أثاروا  الذين  الدوليني،  الصحافيني  أسئلة 
العاملية  املنظمات  لكبريات  بالنسبة  املوارد  تراجع 

إلى  ستضطر  التي  املتحدة،  األمــم  فيها  بما 
أن مسؤولي  إغاق بعض مكاتبها)..(، غير 

اإليسيسكو أكدوا أن األزمة املالية ال وجود 
وأن  اإلسامي،  التعاون  منظمة  في  لها 
الدول األعضاء قدموا مساهماتهم، رغم 
الخليج،  دول  منها  تمر  التي  ــة«  »األزم

حيث أن »القطيعة بني قطر والسعودية لم تمتد إلى 
منظمة التعاون اإلسامي«، بتعبير مصدر مطلع.

الخمسني  بالذكرى  احتفت  قد  الــربــاط  وكانت 
شعار:  تحت  اإلسامي  التعاون  منظمة  إلنشاء 
ــوزارة  ــر بــاغ ل ــرب.. تجديد وعــمــل«، وذك ــغ »امل
واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون 
في  تندرج  االحتفالية  هذه  أن  بالخارج،  املقيمني 
اإلسامي  العمل  آليات  وتطوير  تجديد  إطــار 
السياسية  التحديات  مع  يتاءم  بما  املشترك، 
األمــة  تواجهها  الــتــي  واألمــنــيــة  والتنموية 

اإلسامية.

بوعيدة

سالم بن محمد



 الرباط. األسبوع
ــرض)..(،  امل ضد  طويلة  صمود  معركة  بعد 
انتصار  النشيطة  االتحادية  الشابة  فارقت 
خوخو، الحياة، بشكل مفاجئ، نهاية األسبوع 
مخلفة  الرباط،  مصحات  إحــدى  في  املنصرم، 
وراءها موجة تعاطف غير مسبوق مع حالتها 
غير  الحزبية،  الشبيبات  مختلف  صفوف  في 
بتدوينة  آخــر  منحى  اتــخــذت  »الفاجعة«  أن 
فاطمة  الشمال،  جهة  لرئيسة  »فايسبوكية« 
اتحادية،  برملانية  اتهمت  التي  الحساني، 
مساعدات  على  بالسطو  بــاالســم،  تذكرها  لم 
انتصار  الشابة  إلــى  موجهة  كانت  وتبرعات 

للوقوف إلى جانبها في محنتها مع املرض.
ورغم أن إلياس العماري لم يغادر سفينة حزب 
األصالة واملعاصرة إال بعد أن كون مجموعة من 
تالميذه، داخل حزب االتحاد اإلشتراكي وداخل 
البرملانية  أن  إال  واملعاصرة)..(،  األصالة  حزب 
جهة  رئيسة  هاجمت  رحــاب،  حنان  االتحادية 
أنها وصفتها  الشمال بحدة غير متوقعة حتى 
»فايسبوكية«،  تدوينة  في  وقالت  بـ»الساقطة«، 
إلياس  خلفت  التي  الجهة  رئيسة  تصف  وهي 
على  سهوا  »الساقطة«  تلك  ــا  ))أم العماري: 
والتي  التمثيلية،  مؤسساتها  وعلى  السياسة 
الجهة  رئاسة  نحو  كيف سيقت  الجميع  يعرف 
أبشع  وفي  وساكنتها،  أعضائها  من  غفلة  في 
»الذيب  أقــول  فلها  املوصوفة،  السرقة  صــور 
معتادة  كنت  ــإذا  ف جراليه«،  ما  غير  كيعاود 
اآلخرين  وأرواح  بحياة  واملقامرة  النصب  على 
ممن  كنت  وإذا  ال..  فــأنــا  املــغــاربــة،  ومصير 
كنت  وإذا  ال..  فأنا  شــيء،  كــل  فــي  يــتــاجــرون 
في  ليا  »قالو  سبيل  على  السياسة  يجعل  ممن 
الحمام«، فأنا ال.. وإذا كنت ممن يحول الوشاية 
الكاذبة إلى يقني، فأنا ال.. وإذا كنت ممن ينصب 
العمل ويبيعهم جملة من أجل  على زمالئه في 
تحسنني  ال  كنت  وإذا  ال..  فأنا  فــردي،  خالص 
معرفة أصول أن تكوني مدبرة ألمور املواطنني 
بالجهة التي من املفروض أنك مسؤولة عنها.. 
فأقول لك هذا طبيعي، فالبشاعة لصيقة بك حتى 

وإن سعوا لتحسينها((.
لم  عــدوك«،  الحرفة  في  »خوك  يقولون،  وكما 
من  اتهامها  على  الــرد  في  رحــاب  حنان  تتردد 
بل  صحفيتان،  وكلتاهما  جهة،  رئيسة  طــرف 
السياسية  التجربة  »بهدلة«  في  أمعنت  إنها 
املنتقذين،  من  فلكها  في  سار  ومن  للحساني، 
واستكثرتم  حقراء،  ))ألنكم  قالت:  أنها  حتى 
أن  شبابها  ريعان  في  نجمها  أفل  شابة  على 
كما  مرضية،  راضية  وهي  آخرتها،  في  تستقر 
عاشت، في دنياها مستورة مناضلة، بكرامتها 
وبنخوتها وبحب الناس لها، فلكم أقول ما قاله 
العزيز الحكيم »أال لعنة هلل على الظاملني«.. وألن 
حتى املوت ال حرمة له لديكم، اصطففتم جميعا 
في نهش لحم تلك الشابة املرحومة، وأردتم أن 
تقحمونني في حقارة ال تجد لها موضعا حقيقيا 
سوى عقولكم املريضة واملتعفنة.. كيف ال وهناك 
من يدفع املال، ومن يقيم الوالئم، ومن يبحث عن 
الوظائف، ومن يوفر السكن، ومن يساهم حتى 
في املشاريع املدرة للدخل، فأنتم بؤساء، وطالب 
ابتزاز، ومرتزقة نضال، وعبيد نجاسة متأصلة.. 
ال أريد االنسياق وراء نذالتكم، وانتصار رحمة 
هلل  يشهد  ولنا،  لها  وغفر  عليها  هلل 
بمثابة  كــانــت  أنــهــا  وحـــده 
تحدثت  هكذا  أخــتــي((.. 
ــاب، قــبــل أن  ــ ــان رحـ ــن ح
في  ))املنحطون  تضيف: 
إنه  ــكــذب..  ال ــى  إل حاجة 

إحدى شروط بقائهم((.
تراجعت  جهتها،  من 
فــاطــمــة الــحــســانــي 
في  التصعيد  عــن 
مــواجــهــة رحــاب، 
))قــررت  لتقول: 
أرد  ال  أن  اليوم 
لروح  احتراما 
من  ــدة  ــي ــق ــف ال
ولحزب  جهة، 
االتــــــــحــــــــاد 

ــه  ــادتـ ــقـ ــي، ولـ ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ االشـ
ومناضالته ومناضليه، الذين 
أحمل لهم تقديرا خاصا، وقبل 
كــل شــيء لــلــرأي الــعــام الــذي 
أعتذر له عن تفاعلي الذي كان 
أقوى مني وجعلني أخرج عن 
يفرضه  الذي  التحفظ  واجب 
أعتذر  وأيضا  موقعي،  علي 
تطوان  طنجة  جهة  لساكنة 
حزب  وملناضلي  الحسيمة، 
للقوات  االشــتــراكــي  االتــحــاد 
وملنتخبيه  بالجهة  الشعبية 

ملوقف  فهم  ســوء  أي  عــن  الجهة  بمجلس 
هذا((.

كانت  انتصار،  الراحلة  الشابة  أن  يذكر 
تحظى باحترام شريحة واسعة من أعضاء 
صمودها  بسبب  واألصـــدقـــاء،  ــزاب،  ــ األح
املرض،  أمام  اللحظات  آخر  حتى  مبتسمة 
وكانت حريصة على حضور حفل »املصالحة 
مسرح  في  مؤخرا  نظم  ــذي  ال االتــحــاديــة« 
محمد الخامس بالرباط، وكانت تتواصل مع 
أحد،  مع  متخاصمة  تكن  لم  ألنها  الجميع، 

وقد تم تشييع جنازتها في أجواء مهيبة.
إنا للـه وإنا إليه راجعون.
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تحت األضواء

بين رحاب والحساني.. »فاجعة« بطعم االنتصار

برملانية احتادية ت�سف خليفة اإليا�س العماري بـ»ال�ساقطة«
ا�سطدام غري م�سبوق بني ن�ساء الحتاد ال�سرتاكي والأ�سالة واملعا�سرة

الحساني رفقة إلياس العماري

رحاب



 الرباط. األسبوع
في الوقت الذي ال تزال فيه العديد 
األمانة  ثالجة  في  تقبع  القوانني  من 
عدة  مـــرور  رغــم  للحكومة،  العامة 
املصادقة  على  سنوات  وربما  شهور 
»قانون  حال  هو  كما  عليها  النهائية 
العامة«،  األماكن  في  التدخني  منع 
قامت مصالح األمانة العامة للحكومة، 
وفي يوم عطلة، أي ليلة السبت األحد 
القانون  مضمون  بنشر  املــاضــيــة، 
املالي املثير للجدل، ليشرع رسميا في 
تطبيقه ابتداء من فاتح يناير 2020، 
ليطرح السؤال عن القوة الخفية التي 
للحكومة،  العام  األمني  على  ضغطت 
بهذا  للتسريع  الــحــجــوي،  محمد 

القرار؟
بالجريدة  املــالــيــة  ــون  ــان ق نــشــر 
مرور  بعد  السرعة  بهذه  الرسمية 
عليه،  املصادقة  على  فقط  أيام  ثالثة 
وفـــي يـــوم الــســبــت، ذكـــر املــغــاربــة 

بإضافة  التوقيت  تغيير  بمرسوم 
تعامل  كيفية  لألذهان  وأعــاد  ساعة، 
التي  القضايا  مع  العثماني  حكومة 
شديدا،  املواطنني  غضب  فيها  يكون 
وتضعهم  القانون  نشر  في  تسرع  إذ 
أمام األمر الواقع تاركة الجميع غارقا 
داخــل  لكن  والتنديد،  الغضب  فــي 

املقاهي والصالونات الـضيقة فقط.

ــوار  أط واقــعــة  كشفت  ذلـــك،  ــى  إل
النشر واملصادقة على القانون املالي 
األخير ومعارضة بعض القوى الحية 
واملحامني  كالقضاة  املجتمع،  داخل 
عــلــى مــضــمــونــه بــســبــب املــــادة 9، 
)كشفت( عن قصر يدهم ومحدوديتها 
أمام  القانون  هــذا  في  طعن  أي  في 
باعتبارها  الــدســتــوريــة،  املحكمة 

الجهة الوحيدة التي لها حق توقيف 
هذا القانون، وذلك راجع إلى القوانني 
املنظمة لهذا النوع من الطعون، إذ أن 
والحقوقيني  واملــواطــنــني  املحامني 
الرافضني ملضمون املادة 9 من قانون 
املالية، وجدوا أنفسهم مكبلني بسبب 
املالي  القانون  في  الطعن  مساطر 
ال  التي  العليا،  املحكمة  هــذه  ــام  أم
وللنواب  البالد،  مللك  ســوى  تسمح 
بعد استيفائهم لعدد من التوقيعات، 
في  الطعن  فقط  الحكومة  لرئيس  ثم 
هذا القانون، ومن تم وجد املحامون 
بوقفات  املــادة  هــذه  عارضوا  الذين 
وداخــل  الــبــرملــان  أمـــام  احتجاجية 
املحاكم، أنفسهم بدون أي حق أو أمل 
الفعاليات  تتحرك  فهل  الطعن،  في 
قانون  لتعديل  والقانونية  الحقوقية 
أم  الدستورية،  املحكمة  أمام  الطعن 
سيقطع  الحزبية  النخب  تواطؤ  أن 
الطريق بدوره على أي تحرك من هذا 

النوع؟

م�ساءلة العثماين على انقالب 
غري اأخالقي لنواب حزبه

اإقبار مناق�سة القانون اجلنائي 
لتفادي ال�سراع ال�سيا�سي

صراع املادة 9 لم ينته بعد 
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الحل خارج البرلمان وليس داخله

الشروع في إخراج قانون المالية للوجود

الأمانة العامة للحكومة تن�سر القانون يوم الأحد لتطبيقه يوم الإثنني

توقعات بف�سل جلنة النموذج التنموي اجلديد

تغليب التكنوقراطي على الحزبي

 الرباط. األسبوع
كما كانت »األسبوع« قد انفردت 
ــى  ــض الــالئــحــة األولـ بــخــبــر رفـ
العثماني  ــان  ك الــتــي  والثانية 
رئيس الحكومة قد رفعها للجهات 
العليا في موضوع تكوين اللجنة 
التنموي،  للنموذج  االستشارية 
وجوها  فيها  ضم  قد  كان  والتي 
ــرة أخــرى  ســيــاســيــة، ثــم فــي مـ
من  أنــهــا  غير  مستقلة  كــفــاءات 
التنمية  قطار  عليهم  مر  الشيوخ 
املستقبلي  ــصــور  ــت ال وقـــطـــار 
وبعد  أخيرا  التنموي،  للنموذج 
لهذه  الــتــأخــر  مــن  سنة  حــوالــي 
اللجنة  تركيبة  ظهرت  األسباب، 
التنموي خالية  بالنموذج  املكلفة 
سياسي،  وجــه  أي  مــن  نهائيا 
العام لضم  التوجه  بعدما استقر 

عضوية خبراء تكنوقراط أغلبهم 
من الجيل الجديد.

جد  سياسي  مصدر  وأوضـــح 
الئحة  أعضاء  رسالة  أن  مطلع، 
النموذج التنموي الجديد للجنة، 
داخــل  األغلبية  كلمة  منح  هــي 

العهد  لرجاالت  اللجنة  هذه 
قالئل  باستثناء  الجديد 
جطو،  أمثال  القدماء،  من 
وذلك بهدف »بلورة نموذج 

تــنــمــوي جـــديـــد، من 
للعهد  جديد،  جيل 

الجديد«.
وأكــــــــد نــفــس 
أن  املــــــصــــــدر، 
اللجنة  تــكــويــن 
فــــي جــلــهــا مــن 
طرح  تكنوقراط، 
بــعــض الــتــخــوف 

التي  السياسية  الطبقة  لـــدى 
بذلك،  الجهر  من  »جبنها«  منعها 
ــي الــكــوالــيــس،  فــقــط الــغــضــب ف
فشل  من  بتخوفها  تجهر  حيث 
بلورة  في  التكنوقراطية  اللجنة 
يليق  ــد  ــدي ج تــنــمــوي  نـــمـــوذج 
بالشعب املغربي وبعقليته، ألن 
معرفتها محددة في النظريات 
املجردة  واألفكار  االقتصادية 
منها،  املـــســـتـــوردة  حــتــى 
ــى عــلــيــهــا كــثــيــرا  ــخــف وي
بكل  املغربي  الــواقــع 
ــه، مــن  ــداتـ ــيـ ــقـ ــعـ تـ
وعقلية  املعطيات 
املختلفة  الشعب 
مـــا بـــني الــشــمــال 
ــوب،  ــ ــ ــن ــ ــ ــج ــ ــ وال
ــني الــقــرى  ــا ب ومـ
والحواضر، وهي 

الذي  السياسي  اختصاص  من 
يحتك يوميا بالشعب وبمشاكله، 
هذه  تنجح  أن  يمكن  ال  ــذلــك،  ل
اقتراحات  أخــذت  إذا  إال  اللجنة 
ومذكراتها  السياسية  األحــزاب 

بعني االعتبار.
رئيس  أن  ــر،  ــذك ــال ب الــجــديــر 
بن  اإللــه  عبد  السابق،  الحكومة 
انتقد  سياسي  أول  هو  كــيــران، 
تشكيلة هذه اللجنة عند حضوره 
التابعة  النقابة  مؤتمر  لفعاليات 
)االتحاد  والــتــنــمــيــة  لــلــعــدالــة 
يوم  باملغرب(  للشغل  الوطني 
األحد املاضي، حيث أعلن صراحة 
عن عدم رضاه على تشكيلة لجنة 
»تتكون  بأنها  مؤكدا  بنموسى، 
للتوازن  وتفتقد  واحد  توجه  من 
معروفة  وجوها  وتضم  املطلوب، 

بعدائها للتوجه اإلسالمي)..(«.

 الرباط. األسبوع
في   9 املـــادة  قضية  أن  يــبــدو 
القانون املالي املتعلقة بمنع تنفيذ 
القضائية ضد مؤسسات  األحكام 
الدولة، لم تنته بعد رغم مصادقة 
القانون  على  بغرفتيه  البرملان 

املالي يوم األربعاء املاضي.
بالبرملان،  مطلع  جــد  مــصــدر 
فريق  عــزم  ــوع«  ــب ـــ»األس ل كشف 
حــــــزب األصــــالــــة 
في  ــرة  ــاصـ ــعـ واملـ
املــعــارضــة، »جــر« 
الحكومة  رئيس 
ســـعـــد الـــديـــن 
ــى  ــي إل ــان ــم ــث ــع ال
ملساءلته  الــبــرملــان 
ــذه املــــادة،  ــ ــول ه حــ
وذلك تطبيقا للفصل 
الــدســتــور  مــن   68
ــذي  ــرة، ال ــ هـــذه امل
يــعــطــي إمــكــانــيــة 
العثماني  مجيء 
ــان،  ــ ــرملـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ لـ

للحديث وإعطاء بيانات في قضية 
باتت تكتسي »طابعا وطنيا هاما«.
وأوضح املصدر ذاته، أن »البام« 
إلعمال  العثماني  لدعوة  سيتجه 
بشكل  الدستور  من  الفصل  هــذا 
رفضه،  حالة  في  وإال  اختياري، 
يسمح  ما  إطــار  في  سيتوجهون 
جلسة  ببرمجة  الدستور  به  لهم 
إلى  الشهرية،  الشفوية  األسئلة 
برمجة جلسة خاصة في موضوع 
تنفيذ  بــعــدم  املتعلقة   9 ــادة  ــ امل

األحكام القضائية.
وأشار املصدر ذاته إلى أن هدف 
»البام« من هذه األسئلة، هو إحراج 
العثماني بسبب ما بدر من نواب 
حزبه في البرملان حول هذه املادة، 
إذ صوت فريق حزبه بالغرفة األولى 
على املادة 9 وامتنع نفس الفريق 
التصويت  عن  الثانية  الغرفة  في 
ــرار«  ــج »ال اعــتــبــره  مــمــا  عليها، 
انقالبا غير أخالقي وسياسي على 
بني  وقــع  وحزبي  برملاني  اتفاق 
باستثناء  البرملان  مكونات  جميع 

فيدرالية اليسار.

 الرباط. األسبوع
قال مصدر برملاني جد مطلع، 
املعروض  الجنائي  القانون  أن 
البرملانيني  أنظار  على  اليوم 
أجل  قد  عليه،  املصادقة  قصد 
من جلسة يوم الجمعة املاضية 
إلى أجل الحق، بل سيتأجل مرة 
أخرى بسبب اإلشكاالت الكبرى 
تهم  ــتــي  وال يتضمنها  الــتــي 
ثــالث قضايا  االخــتــالف حــول 
اإلجــهــاض،  وهي:  أســاســيــة، 
ــراء  واإلث الفردية،  والحريات 

غير املشروع.
ــه، أن  ــ ــدر ذات ــص وكــشــف امل
يعيش  ــذي  ــ ال ــون  ــان ــق ال ــذا  هـ
حــالــة »الــبــلــوكــاج« مــنــذ سنة 
بصورة  كذلك  2016، سيستمر 
حل  ألن  البرملان،  داخــل  دائمة 
حالة  في  إال  يتم  لن  إشكاليته 
الحكومة  قيام  وهــي  وحــيــدة، 
بصفة  ــبــرملــان  ال مــن  بسحبه 
والتوافق  تعديله  قصد  نهائية 
البرملان،  خارج  جديد  من  عليه 

أي قبل املجيء به إلى البرملان 
مرة أخرى.

هذا  أن  ــه،  ذات املصدر  وأكــد 
داخــل  معلقا  سيظل  القانون 
ــالف  ــت الــبــرملــان بــســبــب االخ
الحاصل داخل املجتمع وداخل 
ــزاب الــســيــاســيــة حــول  ــ ــ األح
القانون  هــذا  وأن  مضمونه، 
سوى  الحقيقة  فــي  يعكس  ال 
ــراع الــحــاصــل  ــصـ األزمــــة والـ
داخله،  وليس  البرملان  خــارج 
تحل  لن  فإشكاالته  وبالتالي، 
إال بالحوار بني األحزاب خارج 
للبرملانيني  رميه  أما  البرملان، 
مثل  منه  التخلص  أجــل  مــن 
يمكننا  فال  امللتهبة،  النار  كرة 
االقــتــراب  كبرملانيني  بــدورنــا 
وستبرز  ستحرقنا  ألنها  منها، 
الحقيقية  خــالفــاتــنــا  ــوة  ــق ب
نــكــون  أن  ــل  ــب ق كــســيــاســيــني 
القانون  فحل  »لــذا،  برملانيني، 
الجنائي موجود خارج البرملان 
داخله«  عنه  يبحث  من  وواهــم 

يضيف نفس املصدر.

بن كريان

العثماني

الحجوي

ما خفي
كان  أعظم

كانت زيارة وزير الخارجية األمريكي، 
ــرصــة ذهــبــيــة اســتــغــلــهــا املــغــاربــة  ف
حرمه  التي  الطواجني  عن  لتعويضه 
منها القرار بإلغاء هذه الدعوة، ليطرح 
التعامل  بدهاء صفقة  األمريكي  الوزير 
الحموشي  الوطني  األمـــن  مــديــر  مــع 
األمريكي  املغربي  التعاون  مجال  في 
الذي  الشيء  الغالية،  األســرار  وتبادل 
مغربي،  أمريكي  أمني  ملستقبل  يمهد 
هو  من  حساب  على  نعرف  ال  كنا  وإن 

الخاسر.

بينما تتعاظم الشكوك حول مستقبل 
العالقات املغربية اإلمارتية، أكد حضور 
وزير الخارجية األمير فيصل بن فرحان 
الخميس  يــوم  سعود،  آل  هلل  عبد  بن 
الوزير  أمام  وإشادته  بالرباط،  املاضي 
بوريطة بامللك الحسن الثاني واملواقف 
املغربية، عودة الدفء لعالقات البلدين 
انسحاب  خلفها  التي  الغيوم  وتبدد 

املغرب من »عاصفة الحزم«)..(.

الــعــدل  وزارة  تــخــتــزل  ــرة  مـ ألول 
الدعم  من  املستفيدة  الجمعيات  الئحة 
ــصــحــراء، ورجــحــت  ــي ال الــعــمــومــي ف
القرار  هــذا  يكون  أن  املــصــادر  بعض 
مشبوهة  أنشطة  خلفية  على  اتخذ  قد 
لبعض أعضاء املجتمع املدني باألقاليم 
الصحراوية، علما أن الئحة املستفيدين 
عرفت  املغربي،  التراب  عبر  الدعم  من 
الحالي  الوزير  عهد  في  كبيرا  تراجعا 
الذين  الوزراء  مع  مقارنة  القادر  بنعبد 

سبقوه)..(.

كيل«  »تــيــل  مجلة  حــضــور  يقف  ال 
عند  الجديد  التنموي  النموذج  داخل 
حدود الكاتب إدريس اكسيكس، بل إن 
شكيب بنموسى عني كال من الصحافي 
»حديث  برنامج  مقدم  الترابي  عبدهلل 
وهو  األولى،  القناة  في  الصحافة«  مع 
وزميلته  املجلة،  بنفس  سابق  صحافي 
السابقة في نفس املنبر عائشة القلعي، 
عن  الحديث  دون  بالتواصل،  كمكلفني 
مساهم سابق في نفس املجلة، كعضو 

في اللجنة، هو كريم التازي)..(.

الدبلوماسية وكل  غابت جل الوجوه 
احتفالية  عن  الحكومية  الشخصيات 
اإلثنني  التي نظمت يوم  البحرين  دولة 
غاب  كما  الرباط،  فنادق  بأحد  املاضي 
جل أعضاء السلك الدبلوماسي عن هذه 
بحضور  فقط  تميزت  التي  االحتفاالت 

الفنانة املغربية دنيا باطمة)..(.

في  مشاداة  خط  على  القضاء  دخل 
الشارع بني عضوين في حزب االتحاد 
االشتراكي، بعد أن لجأ أحد الشبان إلى 
الكوميسارية ليشتكي »حكرة« زميله في 
الحزب، ولم تفلح كل محاوالت الصلح 

بني الطرفني في زمن »املصالحة«.

ــريــاضــة  ــر الــشــبــاب وال ــ فــضــل وزي
من  العمل  عبيابة،  الحسن  والثقافة 
أنه  غير  الشباب،  وزارة  مكتب  خالل 
في  املستشري  الفساد  بحجم  فوجئ 
املجلس  إلى  البداية  في  فلجأ  القطاع، 
هذه  هدد  أنه  غير  للحسابات،  األعلى 
من  ضــد  القضاء  ــى  إل باللجوء  املــرة 
متباري   900 من  أزيد  نتائج  »زوروا« 
ــي الــــوزارة،  عــلــى مــنــاصــب الــعــمــل ف
أكبر،  تــطــورات  على  مقبلة  والقضية 
السياسية  الحسابات  اختالط  بسبب 

والنقابية.
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 الرباط. األسبوع
مطلع  ــد  جـ مــصــدر  ــال  ــ ق
العثماني،  حكومة  بأغلبية 
لشكر  ــس  ــ إدري ــن  م ــا  ك أن 
زعيمي  أخـــنـــوش،  وعــزيــز 
ــي  ــ ــراك ــ ــت ــ ــاد االش ــ ــ ــح ــ ــ االت
بحدة  غــاضــبــان  واألحــــرار، 
سعد  الحكومة  رئــيــس  مــن 
بسبب  الــعــثــمــانــي،  ــن  ــدي ال
الــتــي  ــوات  ــدع ــل ل تهميشه 
من  عجل  على  لــه  وجهوها 
األغلبية  اجتماع  عقد  أجــل 
الرسمية  بفيلته  الحكومية 
للتدارس  األمـــيـــرات،  بحي 
 9 املــادة  أزمــة  تداعيات  في 

بمجلس املستشارين.
ــه،  وأضــــاف املــصــدر ذاتـ
على  العثماني  رد  عــدم  أن 
ــر وأخـــنـــوش،  ــشــك طــلــب ل
عدم  مــن  يغضبان  جعلهما 
الحكومة  رئــيــس  اعــتــراف 
وهو  أغلبيته،  داخــل  بهما 
يشرعان  اليوم  جعلهما  ما 
قيادات  باقي  في جس نبض 
فرقهما،  وبرملانيي  حزبيهما 

ضد  التصعيد  إمكانية  فــي 
ــاره على  ــبـ الــعــثــمــانــي وإجـ
في  طلبهما  عــن  الـــجـــواب 
استمرار  أن  ذلك  وقت،  أقرب 
العثماني في رفض طلب عقد 
اجتماع األغلبية بني زعمائها 
الحكومة  خـــارج  للتنسيق 
والبرملان، جعلهما يتدارسان، 
ــدر،  ــصــ ــ ــس امل ــفـ ــب نـ ــسـ حـ
البرملان  إلــى  جــره  إمكانية 
بل  أغلبيته،  اجتماع  لعقد 
اختبار  إجــراء  عليه  لفرض 
وقانوني من جديد  دستوري 
بإعمال  وذلك  أغلبيته،  حول 
 105 ــفــصــل  ال مــقــتــضــيــات 
معارضة  أي  الدستور،  من 
مــجــلــس الـــنـــواب ملــواصــلــة 
مسؤوليتها  تحمل  الحكومة 
ملتمس  عــلــى  بــالــتــصــويــت 
ــراء ال  ــ ــذا اإلج ــرقــابــة، وهـ ال
أعضاء  خمس  سوى  يتطلب 
املجلس، أي حوالي 79 نائبا 
يفعلها  فهل  برملانية،  ونائبة 
ويــجــران  وأخــنــوش  لشكر 
من  البرملان  إلــى  العثماني 

أجل ملتمس سحب الثقة؟

بعد جمود األغلبية وتجاهل العثماني

اأخنو�س ول�شكر يتحركان لطرح ملتم�س رقابة �شد احلكومة 
بوطيب يتوىل مهام وزارة الوظيفة 

العمومية بدل بن�شعبون
 الرباط. األسبوع

بعد املرافعات الهامة التي قدمها 
الوزير املنتدب في وزارة الداخلية، 
لجنة  داخــل  بوطيب،  الدين  نــور 
يوم  الــنــواب،  بمجلس  الداخلية 
مناقشة  أثناء  املاضي،  الثاثاء 
بتبسيط  يتعلق  جــديــد  ــون  ــان ق
املــســاطــر اإلداريـــــة، ومــا بسطه 
جدا  الكبير  إملامه  حسب  بوطيب 
بخبايا اإلدارة املغربية ومشاكلها 
وسبل حلها، تساءل مهتمون: ملاذا 
لم يمنح هذا االختصاص مباشرة 

لوزارة الداخلية؟
الوزير  أن  ذاتــه،  املصدر  وأكــد 
نور الدين بوطيب، تكلف بمناقشة 
مع  الجديد  القانون  بنود  جميع 
النواب، وتمكن من إقناعهم بشكل 
كبير بخلفيات وحدود وأهداف كل 
بهذا  مــادة  وكل  حدة  على  فصل 
القانون، في تمكن كبير بالقانون 

اإلداريـــة  واملساطر  اإلداري 
والــرخــص والــوثــائــق 

وكذا جميع  ــة،  اإلداري
ــات الــتــي  ــوب ــصــع ال
مما شرح  تعرضها، 

لبوطيب  الحكومة  اختيار  أسباب 
كوزير منتدب في الداخلية للدفاع 
عن هذا القانون املعقد والذي كان 
الوظيفة  وزارة  اختصاص  مــن 
الوزير بنعبد  العمومية على عهد 
القادر، وبات اليوم من اختصاص 
وزير  بصفته  بنشعبون،  الوزير 
االقتصاد واملالية وإصاح اإلدارة.
بوطيب  الوزير  ذلك، كشف  إلى 
القادمة  الكبيرة  اإلجـــراءات  عن 
عــاقــتــهــا  فـــي  اإلدارة  داخـــــل 
تتعلق  ــي  ــتـ والـ ــار،  ــم ــث ــاالســت ب
ميثاق  همت  كبيرة  بإصاحات 
لاستثمار  الــجــهــويــة  املـــراكـــز 
على  مجبرة  طلباتها  باتت  التي 
شهر،  أقصاه  أجل  خال  االنتهاء 
على  الداخلية  وزارة  عملت  كما 
تغيير القانون، الذي جعل 
تبت  االســتــثــمــار  لجنة 
حضر  بمن  الطلبات  في 
املاضي،  عراقيل  عكس 
ــم يــكــن  ــ ــ حــــيــــث لـ
لينعقد  االجتماع 
بـــحـــضـــور  إال 

جميع األعضاء.

أين األمانة العامة للحكومة؟

�شوؤال الربوتوكول يف اقرتاب الوزير بنعبد القادر من امللك
 الرباط. األسبوع

الــوزاري  املجلس  اجتماع  بعد  مباشرة 
األخير بالرباط يوم األربعاء املاضي، وبروز 
تموقع وزير العدل الجديد، االتحادي بنعبد 
ملك  من  بالقرب  متقدم  مكان  في  الــقــادر، 
الباد، أثير التساؤل لدى املختصني وفقهاء 
عن  متسائلني  املوضوع  هذا  عن  الدستور 
املكان  في  املناسب  غير  »الشخص  وجــود 

غير املناسب«.
العامة  األمــانــة  أن  مطلع،  مصدر  وقــال 
للحكومة مطالبة اليوم بإعادة ترتيب الئحة 

الوزراء، ومن تم إعادة ترتيب البروتوكول 
العمل  ــي  وف االستقبال  فــي  ــوزاري  ــ ال
أو  الحكومة  داخــل  ســواء  والجلوس 
الـــوزاري،  املجلس  اجتماعات  خــال 
التي  الكبيرة  التغيرات  بسبب  وذلك 
السنوات  في  الـــوزارات  على  طــرأت 

األخيرة، وعلى رأسها وزارة العدل.
استمرار  مفهوم  كــان  فــإذا 

ووزراء  الدولة  وزراء 
ووزراء  ــة  ــي ــداخــل ال
واألوقاف  الخارجية 

بروتوكول  على  بناء  متقدمة  مراتب  في 
الحساسة  امللفات  بسبب  الدولة، 
بسبب  أو  عليها  يشتغلون  التي 
فإنه  بها،  يقومون  التي  األدوار 
ال معنى أن تستمر وزارة العدل، 
بعد أن أصبحت اليوم متخصصة 
بعدما  املحاكم،  وتجهيز  بناء  في 
عــلــى قضاة  اإلشــــراف  فــقــدت 
النيابة العامة الذين باتوا 
األعلى  للمجلس  تابعني 

للسلطة القضائية.

في  اليوم  املغرب  أن  ذاته،  املصدر  وأكد 
حاجة إلى قانون جديد خاص بالبروتوكول 
العامة  الحياة  مناحي  جميع  في  ينظمه 
ويمكنه  امللكي(،  القصر  فضاء  )باستثناء 
أن يرتب بدقة البروتوكول العام بني جميع 

اإلداريني والسياسيني واملسؤولني.
الدين  نــور  االستقالي  القيادي  ــان  وك
العدل،  وزارة  شهر  قبل  هاجم  قد  مضيان، 
تشكيلة  داخــل  عنها  التخلي  ــى  إل ودعــا 
سوى  أدوار  لها  تعد  لم  مادامت  الحكومة 

بناء املحاكم.

نهاية حزب الأ�شالة واملعا�شرة بتكري�س النق�شام بني بن�شما�س واملن�شوري
 الرباط. األسبوع

األصالة  بحزب  مطلع  جد  مصدر  قال 
واملعاصرة، أن خصوم األمني العام للحزب 
في »تيار املستقبل« بزعامة فاطمة الزهراء 
املنصوري رئيسة املجلس الوطني »البام«، 
قد قطعوا نهائيا مع أي صلح مرتقب مع 

األمني العام حكيم بنشماس وأنصاره.
املنصوري  أن  ــه،  ذات املصدر  وأضــاف 
وباسم »تيار املستقبل«، أمهلت بنشماس 
الثاثاء  يــوم  )ابتدأت  أيــام  أربعة  مهلة 
وانتهت الجمعة املاضية(، وذلك لاعتراف 
بالحكم القضائي االستئنافي الذي انتصر 
التحضيرية  للجنة  رئيسا  كودار  لسمير 
باغ  إصــدار  وبالتالي،  الحزب،  ملؤتمر 
حد  وضع  شأنه  من  املوضوع  في  علني 
للصراع، والتحاق عدد من قيادات الحزب 
لـ»تيار  التحضيرية  باللجنة  رسميا 
أن  دون  انتهت  املهلة  أن  غير  املستقبل«، 
يقدم بنشماس جوابا رسميا للمنصوري، 
قــرار  ألي  اســتــعــداده  منها  طلب  بعدما 
تبعد  أن  هو  واحــد،  بشرط  فقط  تقرره، 
سمير كودار عن اللجنة التحضيرية، وهو 

ما رفضته املنصوري فورا.
داخل  املستقبل«  »تيار  قــرر  ذلــك،  إلــى 
»البام« قطع الصلة مع زعيمهم بنشماس 
مؤتمر  لعقد  والتوجه  نهائيا،  وتــيــاره 
برمجوا  بــعــدمــا  ــردي  فـ بشكل  ــحــزب  ال
حاسما  لقاء  بمراكش  الجمعة  غد  يــوم 
فقط  املناقشة،  يقبل  ال  أعــمــال  بــجــدول 

قرارات  ثاث  على  واملصادقة  التصويت 
ومحسومة  وجــاهــزة  حاسمة  ورســائــل 
املصادقة  أوال  وهــي:  مناقشتها،  دون 
على تاريخ املؤتمر بشكل رسمي، وثانيا 
ــروع في  ــش ــخ ال ــواري املــصــادقــة عــلــى ت
انتدابات املؤتمرين، وثالثا املصادقة على 
للجنة  التابعة  الفرعية  اللجان  تقارير 

التحضيرية التي انتهت من عملها.
داخــل  واحــد  فصيل  مــن  مؤتمر  عقد 
اعتباره  يمكن  مصالحة،  ودون  »البام« 
الذي  الحزب،  هذا  في نعش  آخر مسمار 
فقد وزنه منذ استشراء الخافات املالية 

والسياسية بني أعضائه.
مقرب  مــصــدر  قــال  أخـــرى،  مــن جهة 
يتعرض  األخير  هــذا  أن  بنشماس،  من 
أجل  مــن  مقربيه،  مــن  كبيرة  لضغوط 
لسمير  التحضيرية  اللجنة  اســتــبــاق 
اللجنة  وجمع  املستقبل«،  و»تيار  كــودار 
التحضيرية للتهامي املقربة منه، وإعان 
املستقبل«،  »تيار  يعلنه  أن  قبل  مؤتمر 
خصومه  ويسبق  بنشماس  يفعلها  فهل 
كان  بعدما  وبالتالي،  مؤتمره،  عقد  في 
يصبح  تحضيريتني،  بلجنتني  »الجرار« 

بمؤتمرين؟   

فشل دعوات المصالحة هل تحل الرقمنة مشاكل المواطنين؟

 الرباط. األسبوع
كشفت حكومة العثماني 
ستعمل  جديد  قانون  عن 
بجميع  تــطــبــيــقــه  ــى  ــل ع
اإلدارات املغربية تدريجيا، 
يؤكد دخول جميع اإلدارات 
بعد  الرقمنة  عالم  املغربية 
نشر  مــن  ســنــوات  خمس 

هذا القانون الجديد.
ــه،  ــ ــدر ذات وأكــــد املـــصـ
الــذي  ــون  ــان ــق ال ــذا  هـ أن 
على  اإلدارات  سيجبر 
معاماتها  جميع  رقمنة 
إلى  يتجه  املواطنني،  مع 
التخفيف من الوثائق التي 
املغربية  اإلدارة  بها  تثقل 
املغربي،  ــواطــن  امل كــاهــل 
النسخ  مع  بالقطع  وذلــك 
واالكتفاء  عليها  املصادق 
إبـــراز  مــع  ــة  عــادي بنسخ 
الشك،  حــالــة  فــي  ــل  األصـ
واحدة  بنسخة  واملطالبة 
أكثر  بدل  الوثيقة  من  فقط 
القانون  من ذلك، بل يتجه 
إلى إعفاء املواطن  الجديد 

أن  يمكن  وثــيــقــة  أي  مــن 
عند  معينة  إدارة  تجدها 
سيتم  حيث  أخــرى،  إدارة 
ــني  ــ ــ ــني اإلدارت ــب بـ ــل ــط ال
وإعــفــاء املــواطــن مــن تلك 

الوثائق.
حدد  أخـــرى،  جهة  مــن 
هذا القانون كذلك إجبارية 
ــواب جــمــيــع املــصــالــح  جــ
ــوزارات  ــ ــل ــ الــخــارجــيــة ل
واإلدارات، وكذا الجماعات 
طلبات  عــلــى  ــة  ــي ــراب ــت ال
املـــواطـــنـــني داخــــل أجــل 
محدد، وفي حالة سكوتها، 
يعتبر ذلك موافقة ضمنية 
حالة  في  أما  الطلب،  على 
الطعن  فيمكن  رفــضــهــا، 
العامل  أمام  قراراتها  في 
يخفف  فهل  ــي..  ــوال ال أو 
العبء  الــجــديــد  الــقــانــون 
على املواطنني املغاربة في 
منذ  اإلدارة  مــع  عاقتهم 
األمية  أن  أم  االســتــقــال، 
والجهل املستشريان داخل 
سيمنعان  نفسها  اإلدارة 

تطبيق هذا املشروع؟

بنعبد القادر

بنشماساملنصوري

بوطيب لشكر أخنوش



s كواليس األخبار

●  األسبوع 
في سياق ترويجها ملؤتمرها 
ما  الفترة  في  تنظيمه  املزمع 
الجاري  دجنبر  و23   19 بني 
بمنطقة تيفاريتي، عمدت جبهة 
على  السطو  إلى  البوليساريو 
صـــور تــعــود ملــوكــب ســيــارات 
الذهب،  ملنقبني موريتانيني عن 
لتسويق  منها  مــحــاولــة  ــي  ف

الحضور الكبير للمؤتمر.
ونشر مدونون تابعون لجبهة 
البوليساريو، الصور التي تعود 
ملوكب كبير ملنقبني موريتانيني 
الجل«  »كدية  قــرب  الذهب  عن 
الزويرات  مدينة  قرب  الشهيرة 
إلى  عمدوا  حيث  املوريتانية، 
ــور وطــمــس  ــص ــال ــب ب ــاع ــت ال
للتمويه  الشهيرة،  »الــكــديــة« 
للحاضرين  املــوكــب  ــســب  ون
عكس  إذ  ــوم،  ــزع امل ملؤتمرهم 
الذي  التخبط  التاعب بالصور 
مع  تــزامــنــا  الجبهة  تعيشه 
املؤتمر، والخوف الذي يعتريها 
به  تعصف  قد  أفعال  ردود  من 

تعيشه  الذي  االحتقان  ظل  في 
مخيمات تندوف نتيجة الوضع 

الحقوقي املتردي.
ــة  ــه ــب وهـــــــــدد زعـــــيـــــم ج
ــو، يـــوم األحـــد  ــســاري ــي ــول ــب ال
الندوة  هامش  على  املــاضــي، 
التحضيرية للمؤتمر 15 املزمع 
الفترة  في  بتيفاريتي  تنظيمه 
ما بني 19 و23 دجنبر الجاري، 
ــم  ــع األم بــإيــقــاف الــتــعــاطــي م

املتحدة.
وأشـــار إبــراهــيــم غــالــي في 
قد  سنة   28 أن  إلــى  لــه،  كلمة 
إطاق  وقف  اتفاق  من  انقضت 
النار بني الجبهة واملغرب دون 
»تنظيم  وهــو  الــهــدف،  تحقيق 
ملوحا  قوله،  حسب  استفتاء« 
مع  التعاطي  طريقة  بتغيير 
مساعي األمم املتحدة في حالة 
لم يتحمل مجلس األمن الدولي 
بتطبيق  والتزامه  مسؤوليته، 
األممية  التسوية  خطة  بنود 
عليها  صودق  التي  اإلفريقية، 

سنة 1991.
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زعيم البولي�ساريو يهدد بقطع 
العالقات مع الأمم املتحدة

الرئي�س املوريتاين يبدي اهتمامه 
بـ»اأ�سبوع املغرب« يف موريتانيا

تطاير ري�س »احلمامة« يف ال�سحراء ب�سبب خالف حول التزكيات
 العيون. األسبوع 

وإن  الـــخـــطـــوة  ــفــس  ــن ب
ــهــا،  ــي شــكــل ــ اخــتــلــفــت ف
بها  قـــام  أن  ســبــق  ــي  ــت وال
تعيني  بــعــد  عــيــاش  فــريــق 
محمد  البرملاني  املستشار 
الـــرزمـــة مــنــســقــا جــهــويــا 
األيام  تأتي  األحرار،  لحزب 
ــة لــيــعــيــد الـــزمـــان  ــســرع م
إعفاء  بعد  مباشرة  نفسه، 
الحزب  باغ  ونشر  الرزمة، 
بتعيني محمد عياش رئيس 
منسقا  الـــواد،  فــم  جماعة 
بولد  دفع  ما  وهو  جهويا، 
الرزمة ومعه  منتخبون عن 
لألحرار،  الوطني  التجمع 
لحسن،  أيت  لقبيلة  ينتمون 
عضويتهم  تــجــمــيــد  إلـــى 
فيما  »الــحــمــامــة«،  بــحــزب 
آخرين  منتخبني  من  ينتظر 
ــخــراط فــي هــذا الــقــرار  االن
وجهتهم  لتغيير  ــرامــي  ال
آخر،  حزب  إلى  السياسية 
من  أخنوش  حزب  ويعاني 
إعفاء  مع  بدأت  انقسامات 
من  بــوعــيــدة  الــرحــيــم  عبد 
كلميم  لجهة  كرئيس  مهامه 
ــا جعله  م وهـــو  وادنـــــون، 

يدخل في قطيعة مع الحزب 
ومع أفراد من عائلته، ليفكر 
في االنتقال إلى حزب رئيس 
يتماشى  قد  الذي  الحكومة 
السياسية،  مرجعيته  مــع 
ساكنة  ــه  تــتــداول حسبما 

كلميم.
عياش،  محمد  بــدا  فيما 
بلدية  برئيس  يلتقي  وهــو 
السمارة محمد ولد الجماني 
بمقر والية العيون، منتعشا 
بـــقـــرار اعـــتـــبـــره »عــــودة 
الشرعية« إلى رؤساء كل من 

لطرفاية  اإلقليمي  املجلس 
ــة طــرفــايــة  ــدي ــل ورئـــيـــس ب
الجماعي  املجلس  ورئيس 
أخفنير  وجماعة  الواد  لفم 
قرار  وأن  الطاح،  وجماعة 
السياسي  املكتب  اجتماع 
لألحرار، جاء منصفا ملن تم 
عضويتهم  وتجميد  طردهم 
في  تسبب  مما  بــالــحــزب، 
الرزمة  ولد  بني  فجوة  خلق 
الليلي،  فــاطــمــة  ــاف  ــت وائ
»الحمامة«  قياديات  إحــدى 

بالعيون.

تتدخل  أن  املنتظر  ومــن 
منتخبني  من  نافذة،  جهات 
وشـــيـــوخ مـــن قــبــيــلــة أيــت 
املشاكل  من  للحد  لحسن، 
التي  القبيلة  ــراد  ــ أف ــني  ب
التجمعية  برئاسة  تفتخر 
املنسقة  بوعيدة،  امباركة 
بجهة  لــلــحــزب  الــجــهــويــة 
ملجلس  وادنــــــون،  كــلــمــيــم 
جمع  على  حفاظا  الجهة، 
أن  قبل  »الــحــمــامــة«  شمل 
وتضعف  ريشها،  يتطاير 

أمام أحزاب تتربص بها.

●  األسبوع  
حقق املغرب قفزة نوعية غير مسبوقة بتنظيمه 
لفعاليات »األسبوع املغربي« بالعاصمة املوريتانية 
شبار،  حميد  املغرب  سفير  نجح  وقد  نواكشوط، 

في جعل هذا الحدث 
قطب اهتمام الرئيس 
الشيخ  املوريتاني 
محمد ولد الغزواني، 
الــــذي أوفــــد وزيـــر 
املوريتاني،  التجارة 
سيدي  ولــد  محمود 
غرفة  ورئيس  أحمد، 
بابا  أحمد  التجارة 
ــي، ووزيـــر  ــل ولـــد ع
والصناعة  الثقافة 
التقليدية، محمد ولد 
الــغــابــر، ثــم الــوزيــر 
ــدب املــكــلــف  ــتـ ــنـ املـ

حبيب  الصناعية،  والتنمية  االستثمار  بترقية 
املوريتانيني،  العمل  ــاب  أرب ورئيس  حــام،  ولــد 
تفرغ  وعمدة  أحمد،  الشيخ  ولــد  العابدين  زيــن 
زينة، الطالب ولد املحجوب، كوزراء في الحكومة 
تجمع  التي  الطيبة  للعاقات  تقديرا  املوريتانية، 

من  عدد  االفتتاح  حفل  وحضر  الجارين،  البلدين 
أعضاء السلك الدبلوماسي املعتمد في موريتانيا، 
خريجي  للموريتانيني  الوطني  املنتدى  وممثلي 

الجامعات املغربية.
وأكـــــــــــــــــد 
السفيراملغربي 
ــشــوط،  ــواك ــن ب
حــمــيــد شــبــار، 
ــل  خـــــــال حــف
افتتاح فعاليات 
»أســــــــبــــــــوع 
عن  املـــغـــرب«، 
العاقات  عمق 
املــــغــــربــــيــــة 
املــوريــتــانــيــة، 
مــــــــــذكــــــــــرا 
بـــتـــاريـــخـــهـــا 
وأواصــــــــــــــر 
التعاون املشترك بني البلدين الجارين، مشددا أن 
التي  الدينامية  فعليا  يجسد  املغربي«  »األسبوع 
تشهدها عاقات الدولتني في أفق ترقيتها بشكل 
أكبر يتسق وطموحات الشعبني، مؤسسا أنه جاء 

ليحتفي بالرصيد املشترك للبلدين.

●  عبد اهلل جداد. العيون  
الساقية  العيون  جهة  والــي  شدد 
خال  بيكرات،  السام  عبد  الحمراء، 
لتتبع  الــجــهــويــة  اللجنة  اجــتــمــاع 
الجديد  التنموي  النموذج  مشاريع 
ألزيد  دامت  والتي  بالجهة،  الخاص 
)شدد(  متواصلة،  ساعات  من خمس 
فيما  باملحاسبة  املسؤولية  ربط  على 
أمام  ونبه  امللكية،  بــاألوراش  يتعلق 
حضور رئيس مجلس الجهة، حمدي 
ولد الرشيد، ورئيس املجلس اإلقليمي 
جماعة  ورئــيــس  مـــولـــود،  عــلــوات 
وعمال  الرشيد،  ولد  حمدي  العيون 
والسمارة،  وبوجدور  طرفاية  أقاليم 
والبلدية  اإلقليمية  املجالس  ورؤساء 
ضــرورة  على  الجماعات،  ــاء  ورؤسـ
معالجة  ــي  ف بــالــشــجــاعــة  الــتــحــلــي 
تعرفها  الــتــي  الــتــعــثــرات  مختلف 
أهمية  مـــبـــرزا  املـــشـــاريـــع،  بــعــض 

انخراط املصالح واملؤسسات املعنية 
في  املــلــك  أمـــام  املــوقــعــة  باملشاريع 

احترام اآلجال القانونية لتنفيذها.
»فوسبوكراع«  شركة  ممثل  وقــدم 
كل  ينعقد  الـــذي  الــلــقــاء  ــذا  ه خــال 
ــززا بــالــصــور  ــع شــهــريــن، عــرضــا م
املكتب  مشاريع  سير  حول  ــام  واألرق
ــذي أكــد  ــ الــشــريــف لــلــفــوســفــاط، وال
املهندس واماليش، أن كافة املشاريع 
التغطية  على  تتوفر  بــهــا،  امللتزم 
درهــم،  مايير   8 بـــ  املــقــدرة  املالية 
لآلجال  تبعا  جــاريــة  األشــغــال  وأن 
تحت  املعنية  املــقــاوالت  مع  املحددة 
لشركة  العام  املدير  وتتبع  مراقبة 
قدمت  جانبها،  ومــن  فوسبوكراع، 
مجموعة  رئيسة  الزبير  حجبوها 
بالصور  معززا  عرضا  »فوسبوكراع« 
واألرقام، أكدت خاله أن كافة املشاريع 
أعطى  والتي  باملجموعة،  املتعلقة 
انطاقتها امللك بالعيون، بلغت نسبا 

جد متقدمة وأظهرت الصور االنتهاء 
من عدد من الفضاءات التي أصبحت 
جاهزة، وبإمكانها أن تؤدي وظيفتها 
قدم  كما  القادمة،  السنة  مطلع  خال 
املهندس البلدي عرضا حول مشاريع 
الجماعة الترابية للعيون، والتي منها 

خال  رسمي  بشكل  تدشينه  تم  ما 
الخضراء،  املسيرة  بعيد  االحتفاالت 
ببعض  املتعلقة  الــصــور  ــرزت  ــ وأب
الرحمة  مقبرة  مثل  املنجزة  املشاريع 
والــســوق األســبــوعــي والــســاحــات 
العمومية وحديقة »تل الطيور« وعدد 

والقاعات  الترفيهية  الفضاءات  من 
الرياضية،  االستعماالت  املــتــعــددة 
وأضاف أن جماعة العيون وفي إطار 
عملها، تسهر بشكل يومي على تتبع 
قدم  كما  املبرمجة،  املشاريع  كافة 
واملرسى  الدشيرة  جماعات  ممثلو 
مفصلة  عروضا  وبوكراع،  الواد  وفم 
حيث بلغ مشروع محطة تحلية املياه 
القطاعات  عدد  وبلغ  املائة،  في   90
مالية  بقيمة  مشروعا   23 املقدمة 
الطريق  منها  خاصة  جــدا،  كبيرة 
الداخلة(، وقنطرة  )تيزنيت  املزدوجة 
املصالح  رؤساء  أبدى  فيما  املسيرة، 
بعد  كبيرا  تفاؤال  املعنية  والقطاعات 
تجاوز مراحل الدراسات التي دخلت 
في شوطها األخير، وأن جل األوراش 
سنة  مطلع  خــال  تدشينها  سيتم 
الصالح  املاء  2021، باستثناء قطاع 
محطة  إنجاز  سيعرف  الذي  للشرب 

التحلية بشكل متأخر.

بيكرات يدعو لربط امل�سوؤولية باملحا�سبة

بعد تزوير صور المؤتمر المزعوم

●  العيون. األسبوع  
في الوقت الذي انطلقت فيه أشغال مؤتمر 
مغربية  أراض  فــوق  البوليساريو  جبهة 
)تيفاريتي( تسيطر عليها الجبهة وتراقبها 
على  يرد  أن  املغرب  اختار  املتحدة،  األمــم 
األمم  وحتى  البوليساريو  ومعها  الجزائر 
املتحدة، من خال زيارة العمل التي قام بها 
وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي 
واملغاربة املقيمني بالخارج، ناصر بوريطة، 
ألول مرة ملدينة العيون، يوم األربعاء األخير، 
مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية لدولة جزر 

توجت  والتي  سويف،  األمني  محمد  القمر، 
بتدشني قنصلية بالعيون، وهو ما أثار من 

جديد حفيظة الجبهة.
الخارجية  الشؤون  وزيــر  ــارة  زي وتمتد 
املقيمني  واملــغــاربــة  اإلفــريــقــي  والــتــعــاون 
القمري  ونظيره  بوريطة،  ناصر  بالخارج، 
ملدة  العيون،  ملدينة  سويف،  األمــني  محمد 
إلى مطار  ثاث ساعات فقط، حيث وصلوا 
مباشرة  توجهوا  بالعيون،  األول  الحسن 
بحي  الواقع  القمر  جزر  قنصلية  مقر  نحو 
الخضراء،  املسيرة  فندق  خلف  الفيات 

وقرب مقر قنصلية الكوت ديفوار الشرفية.

بوريطة يرد
 على موؤمتر 

تيفاريتي بزيارة 
العيون



املفوضية  رئيسة  جلسة  في 
األوروبــــيــــة بــمــقــر االتـــحـــاد 
اإلفريقي، وفي حضور مفوض 
الــســلــم واألمــــــن اإلفــريــقــي 
ــي، ومــفــوض  إســمــاعــيــل شــرق
السفير  والصناعة،  التجارة 
ومفوضة  مــوشــنــغــا،  ــرت  ــب أل
ميناتا  السياسية،  الــشــؤون 
املــوارد  ومفوضة  سيسوما، 
البشرية والعلم والتكنولوجيا، 
تتردد  لم  أغبور،  أنيانغ  سارة 
ــوال فـــون ديـــراليـــن، في  ــ أورس
الــتــعــبــيــر لــنــظــيــرهــا مــوســى 
الشديد  »تخوفها  عــن  فقيه، 
في  السالم  يربك  دعــم  أي  من 
)الــغــربــيــة(، وأن  الــصــحــراء 
العسكري  الخيار  دعــم  إبعاد 
مسؤولية  البوليساريو  لجبهة 
اإلفريقي  لالتحادين  مشتركة 
تتخوف  والجزائر  واألوروبي، 

أي حرب  في  األوراق  من خلط 
وهــذه  والجبهة،  املــغــرب  بــن 
قبل  اآلن«،  من  مؤكدة  الحالة 

اندالع النزاع املسلح، فكيف إن 
انزلقت األمور نحو األسوأ؟

املعطيات  الحاضرون  وفسر 

بأنه  ــوال،  ــ أورسـ ــن  م املــقــدمــة 
الــجــزائــري  الــجــار  مــن  عرقلة 
أعلنته  الـــذي  الــحــرب  لخيار 
التهديد  بعد  البوليساريو، 
املسار  في  مشاركتها  بتعليق 

األممي.
ــوع«،  ــب وعــلــق مــصــدر »األس
ــذي  ال ــي،  إســمــاعــيــل شــرق أن 
على  حرص  للجزائر،  ينتسب 
عدم التعليق، لكن ابتسامة من 
في  ثقتها  على  أكدت  أورسوال 
االنزالق  لوقف  الجزائر  جهود 
ــذه  ــت ه ــب ــب إلــــى حـــــرب، وس
هامش  على  قولها  في  القناعة 
الجزائري  الجيش  إن  اللقاء: 
بن  األوراق  بخلط  يسمح  لن 
في  الجدار  مالي وشرق  شمال 
نقل  توقف  وفعال،  الصحراء، 
تندوف  مخيمات  إلى  األسلحة 

منذ 6 دجنبر 2019.

العدد:  1054الخميس 19 دجنبر 2019

القناص

الهيمنة  يؤكد  استراتيجي  بتصميم 
 ،2060 سنة  إلى  املغرب  على  الفرنسية 
الدولية  للعالقات  العامة  »املديرية  عملت 
في  املــغــرب  دمــج  على  واالستراتيجيا« 
أجندتها  من  والسادسة  الثالثة  الخارطة 
في الجيوب القريبة، وأساسها املغرب على 

أساس عملياتي، تكنولوجي وتنظيمي.
وحسب مصدر »األسبوع«، فإن »الفريق 
الهيمنة  تمديد  على  سيعمل  األحــمــر« 
الفرنسية على املغرب من سنة 2030 إلى 

.2060
وتعمل هذه القدرة الجديدة على قاعدتن 
في املغرب، وهو ما يجعل »الفريق األحمر« 
املغربي،  ـ  الفرنسي  املستقبل  من  جــزء 
يقول  املشتركة،  العمليات  قيادة  وأيضا 
للجريدة  أوضح  الذي  »األسبوع«،  مصدر 
ــع فــي االنــدمــاج  ــراب ــدرة »الــبــعــد ال أن قـ
اململكة،  شمال  على  ستركز  العملياتي« 

ملشاركة اإلسبان في هذه املنظومة.
وتبدو القدرة الجديدة التي يعمل عليها 
املغرب،  في   2060 سنة  إلى  الفرنسيون 
للمنطقة  سياسية  رؤيــة  على  مؤسسة 
موجهة إلى دول الساحل وشمال إفريقيا.

يوليوز   13 اتفاق  من   2 للمادة  تفعيال 
بما  وعمال  وأملانيا،  فرنسا  بن   2017
يونيو   19 لـ  الــوزاري  اللقاء  إليه  توصل 
مباشر  بشكل  تقرر  ميزيبورغ،  في   2018
إلى  املمتد  اإلرهـــاب  تحدي  على  العمل 
البوليساريو  وقــررت  تندوف،  مخيمات 
تــبــادل املــعــلــومــات مــع الــبــلــديــن، حسب 

مصدر »األسبوع«.
املــقــدمــة تخص  املــعــلــومــات  أن  ونــجــد 
إرهابين  وأيضا  فيها،  مشتبه  سيارات 
على  التنقيب  خالل  من  حركتهم  يؤطرون 
الجيش  مخابرات  دعمته  ما  وهو  الذهب، 
املوريتاني، إذ أوضحت املعلومات تعاونا 
البوليساريو من خالل مكتب  مباشرا بن 

مختص وبن مخابرات هذا الجيش.
 49 أن  لــلــجــريــدة،  ــدر  ــصـ املـ ــر  ــ وأسـ
 7 بتاريخ  برقية  في  جــاءت  التي  سطرا 
الجنود  احتفاالت  لتأمن   ،2019 دجنبر 
عن  كشفت  املــيــالد،  بأعياد  الفرنسين 
اختراق عناصر مالية من ليبيا إلى شمال 
األقل مر  فردا على  أن  موريتانيا، ويعتقد 
الجيش  معلومات  حسب  املخيمات،  عبر 
العناصر  لكل  أوضــح  ــذي  ال الــجــزائــري، 
يــكــون دون  لــن  ــم  ــروره األجــنــبــيــة، أن م
يقطعه  الــذي  املسار  وتحديد  استشارته 
أي وفد أجنبي، وهو ما اعتمدته إسبانيا 

بدورها في تقرير خاص.
واألملاني  الفرنسي  الجانبان  ويباشر 
لحل  املقدمة  املعلومات  هذه  على  العمل 
في  الجهادية  العناصر  طموح  شيفرات 
موريتانيا  شمال  إلى  عملياتها  نقل  مالي 
واســتــنــزاف  العمليات  حــقــل  بتوسيع 
يــشــاركــه حاملو  ــس، وهــو طــمــوح  ــاري ب
درنة  من  املمتدة  املنطقة  هذه  في  السالح 
الجدار  ومن  »الكركرات«،  إلى  ليبيا  في 
نقطة  آخــر  إلــى  الصحراء  فــي  الدفاعي 

ترابية في دول الساحل.

»الفريق الأحمر« الفرن�سي 
يدمج املغرب �سمن خارطته 

اإىل �سنة 2060

تن�سيق اأملاين ـ فرن�سي لأول 
مرة �سد الإرهاب يف خميمات 
تندوف والبولي�ساريو تقبل 

تبادل املعلومات؟

اإبعاد اخليار الع�سكري جلبهة البولي�ساريو خيار جزائري

كيا  نيكيبيندو  »إكـــوي  دعـــاه  مــا  ــم  رغ
أدوي«، أي »عمل العدو« في وصف املغرب، 
أوغندا  رئيس  فــإن  املــاضــي،  مــارس  شهر 
بأنه  »أفريكوم«  ملسؤول  صرح  موسفوني، 
أي  في  البوليساريو  إلى  السالح  يقدم  »لن 

مواجهة مع العاصمة الرباط«.
وأكد مصدر »األسبوع«، أن هذا التصريح 
جاء »حاسما ال يقبل التأويل«، وأن الضغط 
األمــريــكــي نــجــح فــي تــأمــن عـــدم وصــول 
السالح إلى جبهة البوليساريو، التي قررت 
األممي،  املسار  في  مشاركتها  تقييم  إعادة 
وطلبت بشكل غير رسمي تعليق مشاركتها 
عن  تتراجع  أن  قبل  السالم  مسلسل  في 
بن  مطول  نقاش  من  ساعات   8 بعد  ذلــك 
ومندوب  املتحدة  لألمم  القانوني  املسؤول 

البوليساريو في أمريكا.

لن تكون م�ساعدة ع�سكرية 

مبا�سرة من الرئي�س 

مو�سفوين للبولي�ساريو

للخبراء  ــمــاع  اجــت أول  فــي 
ــن لــلــجــهــات  ــل ــث ــم الـــعـــشـــرة امل
ــس  ــأدي ــخــمــس ب اإلفــريــقــيــة ال
األمــن  تحديات  ملناقشة  أبــابــا، 
السبرنيتي تحت اسم »أوكسيج«، 
سمي  ما  إلى  املجموعة  توصلت 
الــذي  الــرقــمــي  ــاب  ــ اإلره تهديد 
وأن  قاريا«،  »قدرا  مواجهته  تعد 
جنوب إفريقيا واملغرب والجزائر 
محاربة  في  املتقدمات  ومصر، 
على  قــادرات  غير  الظاهرة،  هذه 
إطالق نموذج إفريقي للعمل ضد 
هذه اآلفة، وال تزال التكنولوجيا 
غير  الــدول  هــذه  في  املستعملة 
نجاحات  أي  يجعل  مما  متقدمة، 
مرتبطة فقط بـ»العنصر البشري«.
وألول مرة يؤكد خبراء أفارقة، 
إلى  املغربية،  التكنولوجيا  أن 
جانب غيرها، ليست متقدمة بما 

يكفي ملواجهة هذه الظاهرة.
ــول مــصــدر »األســـبـــوع«،  ــق وي

ــجــارب  ــت ال ــة  ــارك ــش م أن 

الناجحة تذهب في اتجاه »تأمن 
االنتخابات« من أي تدخل خارجي 
املعلوماتية،  األنظمة  طريق  عن 
في  روسيا  تــورط  في  حــدث  كما 
دعم انتخابات الرئيس األمريكي 
االنتخابات  تعد  فيما  تــرامــب، 
ال  ألنها  تهديدا،  األقــل  املغربية 
مباشرة  منتخبة  حكومة  تنتج 
ــتــراع،  عــن طــريــق صــنــاديــق االق
على  التركيز  الــربــاط  وتــحــاول 
تفكيك  في  متمثلة  أخرى  جبهات 
الخبراء  لكن  اإلرهابية،  الخاليا 
الوسيلة  هــذه  اعتبروا  العشرة 
إن  مستقبل  لها  وليس  محدودة، 
طور الجهاديون أساليب التخفي 
ستتطور  التي  الرقمية  واملناورة 
يعلق  مربكة،  بنسب  مستقبال 

املصدر.
تكون  لــن   ،2022 سنة  ــي  وف
التقنيات املغربية كفيلة بتحقيق 
آلفتها  التي  الحالية  النتائج 

دوائر القرار السياسي.

حماربة الإرهاب الرقمي لي�ست 
متقدمة يف املغرب

5 7كواليس األخبار

الوليات املتحدة 

الأمريكية تن�سر 

طائراتها يف 

قاعدتني باملغرب 

ملنع احلرب

وانغ يي يقرتح زيارة املغرب 

يف اأجندته لبداية �سنة 2020

في جلسة سرية

الخارجية  ــر  وزيـ الــبــنــتــاغــون  فــاجــأ 
األمريكية، مايك بومبيو، قبل ساعتن من 
وصوله إلى املغرب، باقتراح نشر طائرات 
مرتقبة  حرب  ملنع  باملغرب،  قاعدتن  في 
الجزائر،  مع  ومحتملة  الصحراء،  في 
قبل أن تقرر الجارة الشرقية أن إعالنها 
عناصر  لــوجــود  احتمال  أي  محاصرة 
توجه جبهة  يمنع  املخيمات  في  إرهابية 
التكتيك  وهــذا  حــرب،  إلى  البوليساريو 
تؤكده مصادر رسمية لسفارة أمريكا في 

الجزائر.
دبلوماسي  مصدر  لتصريح  وطبقا 

الضغط  فإن  »األسبوع«،  لجريدة  موثوق 
املغرب  فــي  ــرات  ــائ ط بنشر  األمــريــكــي 
لطموحات  الجزائري  الجيش  ومحاصرة 
واحــد،  اتجاه  في  يسير  البوليساريو، 
حيث يرى الدبلوماسي أن هذا االنتشار، 
سيكون عبر طائرات متعددة التخصصات 
لـ»م 28 سكاي تراك«، ويباشر هذا النوع 
من السالح مهاما باسم مكافحة اإلرهاب 
في شرق وغرب إفريقيا عبر قوات خاصة، 
وهو ما حمله الوزير األمريكي في زيارته 
عبر  املخطط  هذا  تمرير  وأراد  للمغرب، 

تسليح الشرطة املغربية بقدرة جوية.

وزير  لزيارة  بكن  تقييم  في 
الــخــارجــيــة األمــريــكــيــة  إلــى 
العاصمة الرباط، اقترح نظيره 
ــارة  ــي، زيـ ــغ يـ ــ الــصــيــنــي وان
 ،2020 سنة  بداية  في  املغرب 
مفاجئة  ــوات  خــط وســتــكــون 

ــن  ــســؤول ــح امل ــصــال ل
لتشجيع  ــة  ــارب ــغ امل
ــاط  ــ ــرب ــ شــــراكــــة ال

وبكن.
وأوضــــح مــصــدر 

مدير  أن  »األسبوع«، 
ديوان وزير الخارجية 

ــي،  ــ ــن ــ ــي ــصــ ــ ال
تـــــوصـــــل 
لة  و بمـحـا
لــــــقــــــاء 
ة  مـبـاشر
بـــيـــنـــه 
وبــــــــن 

الجديد  الــجــزائــري  الــرئــيــس 
ــون( واملــلــك املــغــربــي في  ــب )ت
دعما  تــكــون  ــدة،  ــ واحـ ــة  جــول
أي  ومنع  املنطقة  فــي  للسلم 
حرب في األفق، وهو ما يدعمه 
املرحلة  هــذه  في  األمريكيون 
الـــحـــســـاســـة، بــعــد وصـــول 
يستبعد  ال  جزائري  رئيس 
ــغــرب، قبل  الــحــرب مــع امل
صالح  قــايــد  يــتــدخــل  أن 
ــطــن، بــأن  لــطــمــأنــة واشــن
تــوجــهــات الــبــولــيــســاريــو 

تحت السيطرة.
وتفكر بكن، حسب 
املــــصــــدر، فــي 
إكـــــمـــــال 
هــــــــــذه 
الــجــولــة 
ــارة  ــ ــزيـ ــ بـ

تونس.

شرقي

وانغ يي

موسفوني

بومبيو



أول وزارة بدون استثمارات تتمرد 
على القضاء المالي

 نفقات الثقافة في العاصمة الرباط 
تصل 3 ماليين درهم متجاوزة ما 

تنفقه جهات أخرى بـ 300 في المائة، 
وال توجد اعتمادات موجهة للجهتين 

الناطقتين بالحسانية )العيون 
والداخلة( 

في هوة كبيرة تصل 300 في املائة 
تصل  للمملكة،  الثقافية  الجهات  بني 
إلى  الــربــاط  فــي  الثقافة  اعــتــمــادات 
ال  فيما  درهــم،  ألف  و320  ماليني   3
تتجاوز في تادلة أزيالل املليون درهم، 
أي بفارق 300 في املائة، وليس هناك 
الناطقتني  للجهتني  موجه  اعتماد 
مما  والداخلة،  العيون  بالحسانية، 
يعطل الثقافة الوحدوية للمملكة، من 
الثقافة  فإن  ثانية،  جهة  ومن  جهة، 
تمزق  الحالية،  الرسمية  بهيكلتها 

املغرب.
بــإنــتــاج  ــون  ــي ــرســم ال يــهــتــم  وال 
استراتيجية ثقافية أو تمويل اإلبداع 
لـ»الشكلية«  يخضع  يــزال  ال  الــذي 
دون  اللساني،  والتعصب  والحزبية 
كقيمة  الــحــريــة  ــم  دع فــي  فــائــدة  أي 
أساسية في الحياة املدنية املعاصرة.

صادمة  التالية  املالحظات  وتأتي 
على صعيد النفقات:

وزارة  في  االعتمادات  ترحيل   )1
وزارة  قرار  على  بناء  يجري  الثقافة 

املالية.
2( تفويت االعتمادات إلى املصالح 
ــراعــي  ي ــة عــشــوائــي ال  ــي ــارج ــخ ال
الحاجيات وال القدرات التدبيرية لهذه 

املصالح.
3( غياب برامج - أهداف بني املركز 

واملصالح الالمركزية.
4( اإلعانات املحددة في 22 مليون 
درهم بمديرية الكتاب و5 ماليني درهم 
الفنون، توجه للتسيير، بما  بمديرية 
يجعل ميزانية االستثمار الثقافي في 

حدود الصفر.

 وزارة الثقافة بدون ثقافة المساءلة 
والشفافية 

لم يرد وزير الثقافة على مالحظات 
املجلس األعلى للحسابات، بما يعني 
وتوصياته  املالي  القضاء  تهميش 
املعتبرة لتكريس املساءلة والشفافية.
وتــبــعــا لــغــيــاب ثــقــافــة املــســاءلــة 
فإن  القضاء،  واحــتــرام  والشفافية 

السلبي،  املثال  تعطي  الثقافة  وزارة 
فعال  نظام  إقامة  على  األبعد  ألنها 
املسؤولني  جميع  ومحاسبة  ملساءلة 
املركزي  مستواها  على  املمارسني 
خصوصا  الخارجية،  باملصالح  وكذا 
بقواعد  الثقافة  وزارة  الــتــزام  وأن 
شرطا  يعد  واألخــالقــيــات،  النزاهة 
ــلــمــســاواة والــجــودة  مــوضــوعــيــا ل
املطلوبة، وهو ما لم يتحقق في وزارة 
تنوعه  على  وتحافظ  »الثقافي«  تنظم 

على صعيد اململكة.
املجلس  يقول  الوضعية،  أمام هذه 
مخاطر  تتنامى  للحسابات:  األعلى 
القانونية  الضوابط  عن  االنــحــراف 
صدقية  بــعــدم  املرتبطة  واملــخــاطــر 
وكذلك  املالية،  وخاصة  املعلومات، 
تحقيق  ــعــدم  ب الــخــاصــة  املــخــاطــر 
الثقافة،  وتعيش  املرسومة،  األهداف 
مخاطر  تحت  الخالصة،  هذه  حسب 
ثالثة: االنحراف القانوني واالنحراف 
بشكل  التدبيري،  واالنحراف  املالي 
يؤثر على مستقبل »محاربة الفساد«.

ــوزارة،  ال مفتشية  لتقارير  وطبقا 
تتقدم مالحظاتها على الشكل التالي:

1( تقديم ما يقرره ويريده الوزير، 
وبشكل طارئ على األهداف املبرمجة.

الكبرى  الصفقات  تدقيق  عدم   )2
التي تتجاوز 5 ماليني درهم.

املهام  على  الوزير  أمــر  تقديم   )3
األخرى للوزارة.

4( قلة املوظفني في املفتشية. 
إلدارة  البشرية  املـــوارد  قلة   )5

الوزارة. 
»الخبراء«  على  االعتماد  عدم   )6
تحقيق  فــي  الــخــارجــيــة  والـــقـــدرات 

البرامج واألهداف املسطرة.
فوزارة  الشفافية،  يخص  فيما  أما 

الثقافة:
املــالــيــة  بــيــانــاتــهــا  تــنــشــر  ال   )1

السنوية. 
الرقابة  عمليات  عن  تفصح  ال   )2

التي تخضع لها. 
للشكايات  نافذة  لديها  ليست   )3

املتعلقة باملجال املالي. 
الشفافية  مستوى  فإن  وبالتالي، 
باقي  من  مثيالتها  بني  األضعف  هو 
ــوزارة هي  ال الـــوزارات، وتكون هذه 
األقل شفافية بني الوزارات املغربية. 

لدعم  نموذجا  ــوزارة  الـ ووضــعــت 
قطاعات  في  والفني  الثقافي  اإلبداع 
واملوسيقى  واملسرح  والكتاب  النشر 

والــبــصــريــة  التشكيلية  ــنــون  ــف وال
الثقافية  واملهرجانات  والتظاهرات 
والفنية والتراثية، وجاءت الخالصات 

صادمة:
معايير  بدون  املشاريع  انتقاء   )1
على  مبنيا  الدعم  يجعل  بما  دقيقة، 
هامش الذاتية، وهو ما يدمر الصرح 
على  اعتماده  لعدم  للمملكة  الثقافي 

املساواة.
وتتبع  املــراقــبــة  آلــيــة  غــيــاب   )2

استعمال اإلعانة.
املعطيات  العموم  تبليغ  عــدم   )3
التي  أو  املمنوحة  باملشاريع  املتعلقة 

وقع عليها الدعم.
أن  نالحظ  التقديرات،  لهذه  وتبعا 
الوزير  حــول  ــدور  ي ــوزاري  الـ العمل 
وحـــزبـــه وشــكــلــيــتــه، وأيـــضـــا على 
املنظومة  من  كجزء  الشفافية  عــدم 
املــعــتــمــدة، وأخـــيـــرا يــمــكــن الــقــول 
بوضوح، أن وزارة الثقافة في جانبها 
إنتاج  عدم  في  بعيدا  تذهب  املظلم، 
جريمة  وهي  مغربية،  ثقافية  سياسة 
خصوصا  وقيمها،  املواطنة  حق  في 
وأن النظام عاجز عن تجديد وتثمني 
أن  فــي  ــوزارة  الـ فشلت  حيث  قيمه، 
للنظام  عامة  عــالقــات  وزارة  تكون 

عبد الحميد العوني إعداد:

يف كل سنة، ترفض وزارة الثقافة برمجة 22.5 مليون درهم كمعدل لصالح االستثمار يف »الرأسمال الرمزي« للمملكة، يف أكبر خيانة لوجودنا 
وأجيالنا القادمة، فمن سنة 2012 وإلى 2016، ضيعت الوزارة 90 مليون درهم من االعتمادات، منها 45 مليون درهم كنفقات استثمار يف الفنون، 

ولوحظ التغيير كبيرا يف نسبة التحويالت التي بلغت 50 يف املائة من االعتمادات املفتوحة.
وبكثير من الذاتية، ويف غياب تحديد مسبق للمؤشرات املرقمة، تتمرد وزارة الثقافة ىلع مالحظات املجلس األىلع للحسابات، بل وتصدر 

تحويالت بـ»الزائد« لجهات دون أخرى، وألغت مديرية، مثل مديرية الفنون، 80 يف املائة من االعتمادات املالية املوجهة إليها، كما ألغت مديرية 
التراث الثقايف يف سنة 2012 حوالي 70 يف املائة من اعتماداتها.

وتلغي وزارة الثقافة يف املتوسط، 40 يف املائة من األموال العامة املوجهة لنهوضها يف أكبر أزمة يواجهها الحقل الثقايف املحلي، يف 
وقت يصل فيه ضخ الثقافة الفرنكفونية يف البلد إلى 500 يف املائة واألنجلفونية إلى 350 يف املائة من حجم االعتمادات الحكومية، لصالح 

الحفاظ ىلع ما يسمى يف صالونات الرباط، ونقال عن مستشار امللك علي الهمة، »تمغربيت«.
وقررت الدولة تسليم هذه الحقيبة، بعد فشل االتحاديين يف إدارة هذا الحقل الحساس، إلى اليمين التقليدي، ثم الليبرالي، ملحاولة تصميم 

»وطنية« تعيد »تربية أوالدنا« بتعبير أخنوش، ردا ىلع مواصلة هجوم تعبيرات شبابية ىلع ما يسمى »ثوابت ومقدسات« النظام السياسي، 
فيما الخط الوسط والدراسات األكاديمية النقدية محرومة من الدعم.
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عبيابة

خماطر االنحراف القانوين مع ت�صييع ن�صف ميزانية الفنون 
و�صفر درهم للجهتني الناطقتني باحل�صانية: العيون والداخلة

وزارة الثقافة متزق 
املغرب وتخ�صر 90 

مليون درهم ..



لسياسة  منتجة  تــكــون  أو  امللكي، 
ــاضــج،  ثــقــافــيــة لــشــعــب مــتــنــوع ون
االندماج  إلى  الشباب  نخبة  وتتطلع 
على  والتمرد  السياسية  الحداثة  في 
القيم السطحية للموروث الفلكلوري.

وال يمكن لوزارة هي املؤهلة إلنتاج 
خصوصا  بدونها،  تعيش  أن  القيم 
يقوم  ــه  ألن آفـــة،  أصــبــح  الــدعــم  وأن 
بتصعيد إنتاجات وخفض أخرى، وال 
تفكر الوزارة في دعم النشر للوصول 
إلى  كل األعمال بنسب محددة أو دعم 
اإلنتاج،  أدوات ووسائل لوجستيكية 
هوية،  بــدون  تعيش  ذلــك  على  وهــي 
أي أن وزارة الثقافة في املغرب بدون 
من  املعقد  البعد  وهذا  ثقافية،  هوية 
الحزبية والشكلية والنزوع املخزني، 
العصر  خــارج  ثقافي  ملعنى  أســس 
وقيمه، وأول فشل يعيشه، هو الفشل 

في إنتاج سياسة ثقافية.

 فشل التوقعات الثقافية في المغرب 

فشلت اململكة في البرمجة، وأيضا 
خصوصا  الثقافية،  التوقعات  فــي 
على صعيد ترجمة املشاريع املسماة 
ولذلك،  الــواقــع،  أرض  على  ثقافية 
فاملباني ال تنتج ثقافة، فيما تستهلك 
الوزارة تحت هذا املسمى التوريدات 
التي  بالدقة  ليست  وهي  والخدمات، 
شرائية  سياسة  معالم  برسم  تسمح 

خالل السنة املالية.
وزارة  أن  املراقبة  أجــهــزة  ــرى  وت
إلى اآلن، من رسم  لم تتمكن،  الثقافة 
بسياسة  لها  فكيف  شرائية،  سياسة 
كبيرة  الــهــوة  ــإن  ف ولــذلــك،  ثقافية؟ 
وعدد  املعلنة  الــعــروض  طلبات  بني 
عن  إعالن  وهناك  املتوقعة،  العروض 
وعدم  متوقعة  غير  عــروض  طلبات 

اإلعالن عن عروض متوقعة؟
وفي الربع ساعة األخير من كل سنة 
بالثقافة  املكلفة  الوزارة  تعلن  مالية، 
عن طلبات العروض، لتتأكد خالصات 
نقل مهمة  إلى  الداعي  املالي  القضاء 
االســتــشــاري  ــدور  ــ ال ــن  م املفتشية 
ــزام  ــتـ ــدور الـــرقـــابـــي، وااللـ ــ إلـــى الـ
لتكافئ  دعما  التوقعية  بالبرامج 
العنصران  وهما  واملساواة،  الفرص 
من  االستفادة  مسألة  في  املطلوبان 
الثقافي،  املجال  في  العمومي  الدعم 
وتتبع  مفصل  مرجعي  دليل  وإعــداد 
ــادران  ق عامالن  املدعومة،  البرامج 
على إخراج وزارة الثقافة من التخبط 
إلى التوازن، لرغبة الجميع في تثمني 
الثقافة وتحويلها إلى عامل وحدة من 

خالل التنوع.
إذن، ففشل البرامج والتوقعات في 
وزارة الثقافة، يكشف إلى أي حد يمكن 
معه القول أن غياب أي ثقافة لشفافية 
لصالح  ريعا  الثقافة  جعل  التدبير، 
اإليديولوجية،  أو  الحزبية  القبيلة 
هناك  وليس  »املخزنية«،  اليمينية  أو 
أو  »االســتــقــاللــيــة«  على  حــرص  أي 
»الــجــودة«، ويقوم كــتــاب     مغاربة 
خارج  بجوائز  بالفوز  مدعومني  غير 
يتصيد  منهم  البعض  ألن  اململكة، 
الجوائز باحترام معاييرها وأهدافها، 

وأيضا لجن التحكيم املكلفة.
القول  اإلطـــار،  هــذا  في  يمكن  وال 
تمويل  على  الرسمي  اململكة  بحرص 
تــبــويــبــات  ــثــقــافــة إال مـــن خـــالل  ال
التدبير  معايير  في  داخلة  وتأطيرات 

العصري.
الثقافة  وزارة  تمتلك  ال  اآلن،  وإلى 
التي  والسياسات  اإلجــراءات  مدونة 
لــلــوزارة،  التنظيمي  الهيكل  تشمل 
وكل ما يرتبط بتحديد االختصاصات 
من  وغيرها  اإلمــضــاءات،  وتفويض 
جودة  تفرضها  التي  املحورية  النقط 
التدبير، وعلى هذا الصعيد، يتأكد أن 

حل هذا اإلشكال يبدأ من:
1( االعتماد على بنية إدارية خاصة 

بمراقبة التسيير.
كل  يكون  ال  كــي  قــيــادة  لوحة   )2
شيء وأمر يدور مع القرار الشخصي 

للوزير، وليس برنامج الوزارة.
تـــداخـــل  مـــســـألـــة  ــاوز  ــ ــج ــ ت  )3
التداخل يجري  االختصاصات، وهذا 
بطريقة مربكة وخارج القانون، فمثال 
التراث  ملديرية  التابع  املتاحف  قسم 

رغم  مصالح،  ثــالث  يضم  الثقافي 
كون كل متاحف وزارة الثقافة مفوتة 
إلى   2013 لعام   27980 رقم  بالقرار 

املؤسسة الوطنية للمتاحف.

 العقلية »المتحفية« تسيطر على 
وزارة الثقافة، المصرة على مواصلة 
ثالث مصالح في مديريتها للتراث 

الثقافي إلدارة المتاحف، وإن كانت 
تحت إدارة المؤسسة الوطنية 

للمتاحف

لم تتمكن وزارة الثقافة من الخروج 
عامة  بميزانية  املتحفية  عقليتها  من 
ألف  و200  مليونا   621 إلــى  تصل 
مديرياتها  أبــرز  أن  واقــع  من  درهــم، 
واملكلفة بالتراث الثقافي، تباشر نفس 
للمتاحف؟  الوطنية  املؤسسة  عمل 
آخر  ــيء  ش عمل  تستطيع  ال  حيث 
خارج املتاحف، أو تعيد األموال إلى 
وبني  السنة،  آخر  في  املالية  وزارة 
املال،  رد  وهاجس  املتحفي  الهاجس 
وبني ربح األجور بالنسبة للموظفني، 
اململكة  في  الرسمية  الثقافة  تعيش 

توقعات  وأزمــة  وتدبير،  هوية  مأزق 
إلى حد يمكن معها القول أن الثقافة 
الهامش،  في  تستثمر  ال  اململكة  في 
خيار  داخل  من  املغربي  التنوع  وفي 
وبالتالي،  االستراتيجي،  الــوحــدة 
وجد الوزراء املتعاقبون  غالفا ماليا 
الكريم  ولشخصهم  للموالني  ينتصر 
وملستشارين عملوا مهرجانات ملدنهم 
فيها  وخــســروا  فيها  ولـــدوا  الــتــي 

االنتخابات.
التنقل  عن  التعويضات  وتكشف 
حجم الفساد املوجود في وزارة تدعي 
على  التعويضات  هــذه  إذ  الثقافة، 
شكل مبالغ جزافية ال تعدو أن تكون 
لألشخاص  بالنسبة  للراتب  مكمال 
تقرير  منها، وهي حسب  املستفيدين 

املجلس األعلى للحسابات:
مــشــروعــة،  غــيــر  تــعــويــضــات   )1
لكونها تصرف نظير تنقالت صورية.

2( تمس بصدقية الوزارة كما جاء 
التقرير  من  الخامسة  الصفحة  في 
من   230 )ص  ــالـــوزارة  بـ ــخــاص  ال

التقرير العام حول ميزانية 2018(.
وعلى هذا األساس، يمكن الطعن في 

قرار  بنص  الثقافة،  وزارة  مصداقية 
التعويضات  العتباره  املالي،  القضاء 
في  الثقافة  فساد  وجــوه  من  وجها 

املغرب.
صرف  فــي  معيار  أي  غــيــاب   )3

التعويضات. 
وهذه الخالصة تتجاوز كل سلبيات 
لغياب  نظرا  الـــوزارات،  باقي  تدبير 
التي  والنزاهة  األخالقية  القيم  كل 
الدستور  من   155 الفصل  يفرضها 
العمومية  املرافق  ــوان  ألع بالنسبة 
الذين يمارسون وظائفهم »وفق مبادئ 
والشفافية  والحياد  القانون  احترام 

والنزاهة واملصلحة العامة«.
وعندما يذكر القضاء املالي موظفي 
النص، فهو يؤكد على  بهذا  الــوزارة 
عن  الوظيفية  ممارستهم  ــروج  خـ
يمكن  اتــهــام  أصعب  فــي  الــدســتــور، 

توجيهه ألي طرف.

 الخروج عن الدستور 

ملوظفي  الوظيفية  املــمــارســة  إن 
وزارة الثقافة قد توحي بأنها »خارج 
الدستور«، ويوجه القضاء املالي هذه 
إلى  األمــور  إلعــادة  بذكاء،  املالحظة 
نفسه  يكلف  لم  الوزير  لكن  نصابها، 

عناء الرد.
إعداد  من  البد  النزاهة،  وإلشاعة 
القيم  يحدد  للوزارة،  أخالقي  ميثاق 
التي  السلوكية  والقواعد  األخالقية 
اإلدارة  وواجبات  توضح مسؤوليات 
وبالتالي،  العموم،  إزاء  واملــوظــف 
سلوك  حسن  ميثاق  تحيني  عدم  فإن 
اإلدارات،  داخــل  العمومي  املوظف 
ال  ألنـــه   ،2003 ســنــة  مــنــذ  املعتمد 
خروج  يجعل  جـــزاءات،  أي  يتضمن 
تقرير  ــي  ف ــدســتــور  ال ــن  ع ــوظــف  امل
للقضاء املالي ال يترتب عنه أي جزاء؟ 
ميثاق  فــإن  الــوضــع،  هــذا  ولتجاوز 
من  الرئيسي  الجزء  هو  املسؤولية، 

تخليق وترشيد الشأن العام.
وطبعا، البد من اإلشارة إلى ضرورة 
ــوزارة  الـ ــداف  ألهـ املسبق  التحديد 
مع  والبعيد،  املتوسط  املــدى  على 
اإلجرائية  األهــداف  على  التنصيص 

على املدى القصير.
االستراتيجية،  األهداف  ولتحقيق 
ــإن الــفــشــل عــلــى صــعــيــد الــتــوقــع  فـ
إلى  الوصول  يفيد  الصعد،  كل  على 

استنتاجني:
1( أن قدرة أي وزير ستكون ضعيفة 
الذي  الـــوزاري  اللوبي  أمــام  للغاية 
بانحرافات  وإن  التفاصيل،  كل  يحدد 

قانونية كما يظهر.
2( أن تفكيك اللوبي اإلداري لوزارة 
معادلة  في  املهم  الجزء  هو  الثقافة، 
وزارة  ــي  ف نــجــاح  وأي  ــالح،  ــ اإلصـ
باقي  عــل  بــقــوة  سينعكس  الثقافة 
الــوزارة  هذه  تحويل  ألن  القطاعات، 
التحول،  في  استراتيجي  داعــم  إلى 
باقي  في  املتجاوزة  العقلية  سيغير 

اإلدارات.
فمن املهم إخراج الثقافة من الريع 
معايير  بكل  الشفاف  التدبير  إلــى 
الوصول إلى نتائج مفيدة وإيجابية، 
التقديرات، نجد أن قدرة  وتبعا لهذه 
بيروقراطية  تــجــاوز  على  املــوظــف 
ضعيفة، هو الجزء الرئيسي من دائرة 
الوضع  استدامة  على  تعمل  مقفلة 
في  محتملة  طفرة  فال  لذلك،  القائم، 
اإلدارة تخشى  ألن  القريب،  املستقبل 
والعصرنة،  والتشبيب  التحديث 
فيما  املخاطر،  تبتعد عن  أن  وتحاول 
تقييم  على  تقوم  ممارسة  إدارة  كل 
هذه املخاطر في طريقها إلى تحقيق 
املخاطر  وخارطة  املسطرة،  األهــداف 
تساعد  الــتــي  الــقــيــادة  عــدة  تعتبر 
ــراءات  اتــخــاذ اإلجـ املــســؤولــني على 

املناسبة.
إن هــذه املــالحــظــات الــتــي أبــدى 
ــى  ــل ــس األع ــجــل ــعــض مــنــهــا امل ــب ال
الثقافة  وزارة  بأن  تؤكد  للحسابات، 
التدبير  فــي  املعتمدة  األطــر  خــارج 

الحديث.
الــوزارة على أي تصور  وال تتوفر 
املخاطر  لتدبير  ــق  ــوث وم مــكــتــوب 
لــلــوزارة،  العامة  ــداف  األهـ يتضمن 
ولذلك، يمأل تصور الوزير هذا الفراغ 

بطريقة آلية.
وقد تبني مما سبق، وبوضوح، أن 
سياسة  وبــدون  تصور،  بال  ــوزارة  ال
ثقافية، فيدور القرار مع رغبة الوزير، 
وليد  املــخــاطــر  تــحــديــد  أن  وحــيــث 
الوزارة  املمارسة، فإن كل ما تصدره 

وليد ترتيبني:
ألي  هدفا  ليست  الثقافة  أن   )1

سياسة حكومية.
2( أن وزارة الثقافة، رغم قدمها، لم 
الرأسمال  لتثمني  تنتج سياسة عامة 
في  إال  لنظامه،  أو  للبلد  ــرمــزي  ال
التي  املتاحف،  هي  واحــدة،  واجهة 
إلى وكالة وطنية  انتقل اختصاصها 

مختصة.
وزارة  »صــنــاعــة  فــإن  وبــالــتــالــي، 
الحكومية،  املعادلة  يفسر  لــوزيــر«، 
أغلبية  أي  فــي  الحقائب  وتقسيم 
نجد  األســاس،  هذا  وعلى  حكومية، 
أو  تدبيري  أي تصور  أن عدم وجود 
يعيد  الثقافة،  ملوضوع  استراتيجي 
األموال إلى وزارة املالية، ألن الوزارة 
أضعف من استثمار األموال املوجهة 

إليها.
بدون  تعمل  الثقافة  فوزارة  ولذلك، 
ال  لذلك  األساسية،  املخاطر  تحديد 
توثيق  مصالحها  رؤســاء  من  تطلب 
ــي هــذه  املــعــلــومــات، فــاملــعــلــومــات ف
الوزارة ليست لها مصداقية، ألسباب 

منها:
1( عدم التوفر على أدلة للمساطر، 
لألنشطة  مكتوبة  ــراءات  إجـ أي  وال 

واملهام.
2( عدم توثيق توزيع املسؤوليات 
املــوظــفــني  عــلــى  املــالــي  ــر  ــ األث ذات 

واملسؤولني.
اللجن  اخــتــيــار  معايير  ــدون  ــ وب
ــة والــســمــعــة  ــي ــن ــف )املــــؤهــــالت ال
وصفقات  طلبات  تجري  والنزاهة(، 
كل اللجن تحت سلطة الوزير، وتدور 

مع اختياراته.

 وزارة تحت مزاج أي وزير 

وزيـــر،  ألي  الــتــدبــيــريــة  النتيجة 
الواسعة  الصالحيات  مــن  تنطلق 
التي تظهر في وزارة الثقافة، ولذلك، 
للحاجيات،  الـــوزارة  في  تحديد  فال 
للمواصفات  تحديد  وال  ونوعا،  كما 
وللمسؤوليات، وأيضا تعاني الوزارة 

من:
بني  الــتــواصــل  فــي  صعوبات   )1
اإلدارة املركزية ومصالحها الخارجية 
بتتبع  يسمح  ال  بما  الــجــهــات،  فــي 

االعتمادات.
2( عدم توفر الوزارة على تطبيقات 
اإلداري  الــتــدبــيــر  ــي  ف معلوماتية 

واملحاسبات.
نظام  على  ــوزارة  ال توفر  عدم    )3

معلوماتي خاص بالبرمجة املالية.
نظام  تأمني  في  نقائص  وجود   )4

املعالجة اآللية.
الحالة،  هــذه  في  فالوزير  ولذلك، 
وغير خاضعة  نافذة،  قراراته  تصبح 
هيكلة  بدون  الــوزارة  ألن  تقييم،  ألي 
أو برامج ـ أهداف، أو تفتيش جدي، 
املدقق  )تقارير  الداخلية  املراقبة  ألن 
الداخلي( والرقابة الخارجية )تقارير 
واملجلس  للمالية  العامة  املفتشية 
قرارت  تمس  ال  للحسابات(،  األعلى 

وسلطات الوزير.
التتبع  ــي  ف نــقــائــص  وجـــود   )5
املوضوع،  في  دليل  وغياب  واملراقبة 
وصلت  الطلب  سندات  فــإن  ولــذلــك، 
آالف  و710  ماليني   6 حــوالــي  ــى  إل
درهم مقابل 4 ماليني درهم عن طريق 
وجود  ومجرد  العمومية،  الصفقات 
اإلجرائني،  بني  درهم  بمليوني  فارق 
يؤكد على صعوبة عميقة في التدبير 
لشخص  الفردي  الطابع  يغلب  الذي 
البيروقراطية  الوزير وطاقمه، وتقوم 
بتعليل قرارات الوزير بطريقة مباشرة 

ال تمت ملعايير التدبير بأي صلة.
نقائص  الطلب  ســنــدات  وتــعــرف 
بما  وغيره،  التجزيء  منها  كثيرة، 
استعمال  ترشيد  أن  ــقــول  ال يفيد 
يظهر  ما  وهو  ناجعا،  ليس  ــوارد  امل
لتدبير  معلوماتي  تطبيق  اقتناء  في 
عوض  الطلب  سند  بواسطة  املخزن 
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حسب األدبيات الناقدة للتوجه الجهادي إلسالم إفريقيا، أصبحت المخابرات الخارجية 
الفرنسية منذ 26 يونيو 2017، تابعة لوزارة الدفاع الفرنسية، بفعل تحديات حرب 

مايل ومنطقة الساحل، ألن الرضورة تصنع القانون، وهو ما يساوي دائما مربر الدولة.
وتعمل فرنسا عىل مذهب »أد أغوستا بور أغوستا« الذي منع من تحريك المغرب 

لعامل الثقافة من أجل تعزيز موقعه الروحي والرمزي يف غرب إفريقيا.

يف الوثيقة الموقعة يوم 11 يونيو 2001، تكشف المخابرات الخارجية الفرنسية عن 
اختصار الدور المغريب يف فرنكفونية غرب إفريقيا عرب دعم اللغة الفرنسية.

وتعد العربية، لغة التصوف التيجاين واإلسالم األسود يف الحزام الصحراوي، تحديا 
ينتج إرهاب »القاعدة«، و»التحالف األزرق« بني األمازيغية الطوارقية واإلسالم 

الجهادي، دفع باريس إىل إعادة انتشار جيشها شمال دولة مايل، وبعدها يف منطقة 
الساحل.

وتفرض فرنسا حظرا مبارشا عىل أي مخطط لوزارة الثقافة المغربية يف إفريقيا، 
والرباط محرومة حاليا من أي استثمار ثقايف جدي يف القارة السمراء، ويدعم اللويب 

الفرنكفوين تجميد استثمارات وزارة الثقافة المغربية، الغارقة يف سوء التدبري.

 حرب ضد أي مخطط لوزارة الثقافة 
االستثمار الثقايف المغريب يف إفريقيا تعرقله 

فرنسا لتمرير فرنكفونيتها؟

وزارة الثقافة المغربية تغرق يف سوء التدبري كي ال 
تشكل تحديا للفرنكفونية ولنفوذ إرسائيل باسم 
»الوطنية المغربية« الممثلة يف لغاتها األربعة: 

العربية، األمازيغية، العربية المتشلحة والحسانية

توقيف أي عمل 
لوزارة الثقافة 

املغربية يف إفريقيا 
هدف رئيسي 

لعدم نشر العربية 
»لغة اإلرهاب«.

برينار إيميي

خارطة غرب إفريقيا

إن عملت وزارة الثقافة باستثمار ناجع يف حدود مليون دوالر..
 ستسود قوة المغرب، حسب المخابرات الفرنسية.



وقد  العمومية،  الصفقة  مسطرة 
 15( السنة  الزمنية  تكلفته  تجاوزت 
ــو مــا يــوضــح أن أزمــة  شــهــرا(، وه
الثقافة هي أزمة تدبير في املقام األول 

مع انعدام األفكار.
بــدون  الثقافي  املــغــرب  ويعيش   
ــز دراســــات »تــيــنــك تــانــكــس«،  ــراك م
متفاعلة  استراتيجية  رؤى  ــدون  وب
التي  املجتمعة  واألهداف  واقعها  مع 
الثقافة  فأزمة  لذلك،  تأطيرها،  يمكن 
مركبة وخطيرة، ألن الجهة التي يجب 
مريضة،  وتنتجها  الحلول  تجد  أن 
شرعية  ابنة  تكون  أن  تستطيع  وال 

لعصرها.
ثقافة  لها  األخـــرى  ــوزارات  ــ ال إن 
الثقافة  وزارة  من  أكثر  »معيارية« 
في  األزمــة  أن  يؤكد  ما  وهو  نفسها، 
األجــيــال  بــن  ثقافية  ــة  أزمـ املــغــرب 
ــات  ــزوع ــن ــات وال ــجــه ــار وال ــكـ واألفـ

والقدرات واألهداف.
من  أعمق  التصور  غياب  ويــبــدو 
وإدارة  ــداف  األه وصياغة  البرمجة 
متعددة  زوايــا  من  املخاطر،  وتدبير 

يمكن إجمالها في:
1( دوران البيروقراطية حول القرار 
الشخصي والطارئ لشخص الوزير.

املــخــاطــر  تـــــحـــــديـــــد  عـــــــدم   )2
املندمج  التدبير  بنظام  واالكتفاء 

)جيد(. للنفقات 

 رقمنة وزارة الثقافة، خارج معايير 
الشفافية التي يتطلبها المجتمع 
المعلوماتي  بدون منافسة حقيقية

جرت رقمنة وزارة الثقافة من خالل 
قرار مركزي ملديرية الشؤون اإلدارية، 
ودون أي طلب من املديريات الجهوية، 
بالصرف  ــر  اآلم توقيع  عــن  وبعيدا 
من  التوقيعات  جــرت  لذلك،  املؤهل 
رئيس قسم نظم املعلوميات، بما يفيد 
أن البيروقراطية في هذه الوزارة فوق 

القانون.
وبدون أدنى أهمية القتصاد املوارد، 
الكثير«  »اإلنــفــاق  أن  القضاء  الحــظ 
»اإلنفاق  عوض  ــوزارة  ال هذه  يسود 
الجيد«، كما تسود عدم الجودة وعدم 

الفعالية في كل جوانب املعادلة.
ــومــات  ــل ــع واســـتـــنـــادا لـــهـــذه امل
تصدم  األمثلة  بعض  فإن  املنشورة، 
وآالت  هناك حواسيب  فمثال  القارئ، 
نسخ )فوطوكوبي( لم يتم استعمالها 
مرة  تجدد  وهي  املخزن،  في  وبقيت 

أخرى نفس سندات الطلب.
وبدون أي أثر مكتوب، يدير الوزير 
البيروقراطية  طريق  عــن  ــداف  األهـ
تتحاشى  التي  واملتوارثة  السميكة 
وجود بنك للمعلومات حول األسعار، 
ــى املخازن  إل الــرجــوع  وأيــضــا عــدم 

لالستفادة مما هو موجود فيها.
بي«  ــوس  »ي الثالثن  صفقة  ففي 
دراهم   105 إلى  الفارق  يصل  مثال، 
في ثمن الوحدة، فيما يصل في شراء 
الورق إلى 15 درهما في كل 80 ورقة، 
و30 درهما في 12 قلما جافا، وغيرها 
درهما   17 وبن  التأثيث،  أدوات  من 
و30 درهما في كل الوحدات الصغيرة 

من التأثيث املكتبي.

 ما يجري في وزارة الثقافة يزلزل 
الثقافة العامة لشعب المملكة

 
تقرير  قدمها  التي  املعطيات  إن 
تحسم  للحسابات،  األعلى  املجلس 
الصغرى  الـــــوزارات  حـــول  ــجــدل  ال
األضــواء، وهي  عليها  ال تسلط  التي 
أكثر ظالمية في تسييرها والوصول 
ــن جهة  ــى أهــدافــهــا مــن جــهــة، وم إل
إدارة  على  الوزير  قــدرة  فــإن  ثانية، 
تــدور  ألنــهــا  أســهــل،  الثقافة  وزارة 
استأنست  وقد  وقــراره،  مزاجه  وفق 
بطريقتها  العمل  البيروقراطية  هذه 

التعامل  تفضل  ألنها  ــر،  وزي أي  مع 
يقترب  التسيير وال  على  يركز  بشكل 
ملتطلبات،  الثقافي«  »االستثمار  من 
منها عدم وجود الشفافية واملحاسبة 
املطلوبتن إلدارة عصرية لهذا القطاع 

الحساس.
من  ــة  ــاف ــق ــث ال وزارة  ــت  ــل ــق ــت وان
لالتحاد  اليسارية  شبه  الحساسية 
االشتراكي، إلى حزب اليمن التقليدي، 
الوزير  شخص  في  الشعبية  الحركة 
االتــحــاد  وأخــيــرا  األعـــرج،  السابق 
الدستوري، ألن البعد املحافظ لم يعد 
متعلقا بالقيم، بل بإعادة إنتاج الفترة 
ودورانــا  وممارسة  تدبيرا  السابقة، 
مع رغبات الوزير، ألن الثقافة لم تكن 
طيلة  متكاملة  وزاريــة  شخصية  لها 
وزارات  أمــام  تعتبر  لذلك  تاريخها، 
السيادة على هامش القرار، وال يمكن 
ألحد من املوظفن الدفاع عن منظومة 
حديثة دون مساعدة طارئة من رئيس 
يقول  التحول،  هذا  إلنجاح  الحكومة 

مصدرنا.

 استراتيجية »ثقافة القرب« تربط 
وزارتي الشباب والثقافة في قطب 

وزاري واحد 

لم يعد ممكنا بعد التجنيد اإلجباري 
إلدارة تربية الشباب، كما يسميها أحد 
سوى  )أخنوش(،  النافذين  ــوزراء  ال
من  الرسمية  بالثقافة  الشباب  ربط 
أجل الوصول إلى صدى ملقوالتها في 
تلعب  استراتيجية  وهي  أوساطهم، 
الساعة  توجيه  إلعــادة  القرب  على 
البيولوجية للمملكة، فالقيم الحداثية 
العامة  القناعات  زعزعت  العوملة  عبر 
معنى  هناك  يعد  ولــم  الثوابت،  أو 
ممكنا للخصوصية التي تشمل قيما 

تقليدية ومتجاوزة.
ومنذ 22 أكتوبر املاضي)1(، بدأت 
املرحلة الثانية من هذا املشروع، لكن 
»صــورة  تمثل  التي  الثقافة  وزارة 
مواجهة  تستطيع  ال  املغرب«)2(، 
التنوع  عن  الدفاع  وال  الفرنكفونية، 
الحساني(  ـ  )األمــازيــغــي  اللغوي 
لغة رسمية  العربية  اللغة  إلى جانب 
العلوم  مــيــاديــن  فــي  وحــيــة  جامعة 
من  باريس  وتحاول  والتكنولوجيا، 
الساحل  منطقة  في  شراكتها  خــارج 
تصوير لغتها الفرنسية بوابة املغرب 
إلفريقيا، رغم قوة التصوف التيجاني 
الكتاب  القرآن،  لغة  العربية  واللغة 
الذي يدين له الحزام الصحراوي في 

إفريقيا.
البعد،  هذا  من  املغرب  يكسبه  وما 
لألم  الفرنكفوني  االستثمار  يتجاوز 
القارة  غــرب  فــي  وحلفائها  فرنسا 
عن  التقدير  هــذا  ويغيب  السمراء، 
الشؤون  ألن  املغربية،  الثقافة  وزارة 
اإلفريقية في اململكة وزارة اقتصادية، 
أن  قبل  دولـــة  وكتابة  وزارة  بـــدأت 
بأن  الجزم  إلى حالتها، ويمكن  تعود 
ثقافية)3(،  غير  املــغــرب  سياسات 
بعيدة)4(،  مــدة  منذ  منكشفة  وهــي 
أخرى  مــرآة  أمــام  لسنا  فنحن  لذلك 

لتقاليدنا، وإن بأبعاد متمايزة.
إن وزارة الثقافة لم تساعد املغرب 
ولم  اإلفــريــقــيــة،  استراتيجيته  فــي 
تساهم في الرهان الداخلي على إدارة 
الوطنية،  الــوحــدة  لتعزيز  التنوع 
وبالتالي، فهي جهاز ال يعمل، ويبعد 
واملتمرد)5(  والقوي،  الجاد  اإلبداع 
ــه ال يــكــرس  ــ ــال، ألن ــحـ بــطــبــيــعــة الـ
الجمود  ثقافة  يبني  بل  االستقرار، 
التي ال تخدم اقتصاد الثقافة)6( التي 

يسيطر عليها النزوع الفرنكفوني.
يونيو   11 يوم  موقعة  وثيقة  وفي 
الخارجية  املخابرات  كشفت   ،2011
الفرنسية عن اختصار الدور املغربي 
جانب  إلــى  الفرنكفوني  العمل  فــي 
فرنسا بغرب إفريقيا، ويعد االستثمار 

العربية  اللغة  في  املغربي  الثقافي 
واإلســالم  التيجاني  التصوف  )لغة 
اإلفريقي(، تحديا  الحزام  األسود في 
ــاعــدة«  ــق »ال ــاب  ــ إره ينتج  مــركــزيــا 
األمازيغية  بن  األزرق«  و»التحالف 
مما  الجهادي،  واإلســالم  الطوارقية 
دفع باريس إلى إعادة انتشار جيشها 
في  وبعدها  مالي،  ــة  دول شمال  في 

منطقة الساحل.
وتفرض فرنسا حظرا مباشرا على 
أي مخطط لوزارة الثقافة املغربية في 
الفرنكفوني  اللوبي  ويدعم  إفريقيا، 
الثقافة  وزارة  مخططات  تجميد 
التدبير  ســوء  في  الغارقة  املغربية 

والتسيير.
أصبحت  فقد  مــعــلــوم،  هــو  وكــمــا 
منذ  الفرنسية  الخارجية  املخابرات 
26 يونيو 2017، تابعة لوزارة الدفاع 
مالي  تحديات حرب  بفعل  الفرنسية، 
فيها  ينتشر  التي  الساحل  ومنطقة 

الجيش الفرنسي.
القانون،  تصنع  الــضــرورة  وألن 
فإن  الدولة،  دائما مبرر  وهو يساوي 
باريس تعمل على مذهب »أد أغوستا 
من  املغرب  يمنع  الذي  أغوستا«  بور 
تحريك ثقافته من أجل موقعه الروحي 

والرمزي في غرب القارة السمراء.
وتساهم أيادي اللوبي الفرنكفوني، 
في سوء التدبير الذي يفترس وزارة 
الثقافة، ألن التخوف كبير من مواجهة 
باسم  والصهيونية  الفرنكفونية 
لغاتها  في  املتمثلة  املغربية  الوطنية 
األربعة: العربية، األمازيغية، العبرية 

املتشلحة والحسانية.
وتــعــبــر وثــيــقــة »أنــتــراكــســيــون« 
عن   ،2018 يناير   20 فــي  املــؤرخــة 
وضع الثقافة ببالدنا، بمقولة مباشرة 
ال  املغربية  الثقافة  وزارة  »إن  تقول: 
يجب أن تدخل التفكير االستراتيجي 
وتأتي  السمراء«،  القارة  في  للمملكة 
الفقرة املوالية أكثر وضوحا لقولها: 
»إن قدرة املغرب على اإلنجاز الثقافي، 
لن يكون خارج فرنكفونيته«، وهو ما 
ولغته،  الفرنسي  الجندي  أن  يكشف 

سالحان ال ينفصالن في إفريقيا.
املعطيات،  هــذه  خــالل  من  ويتأكد 
في  التدبير  ســوء  مواجهة  عــدم  أن 
إنجاز  وعدم  املغربية  الثقافة  وزارة 
لالستثمار،  املخصصة  االعتمادات 
جــزء من مخطط دولــي أســود يرغب 
في تفكيك تأثير اململكة بمنطقة غرب 
ثقافي  هو  ما  تفكيك  وكــذا  إفريقيا، 

أصيل من الداخل.
لذلك، فما يجري في وزارة الثقافة، 
يؤكد أن املؤامرة الخارجية املتحالفة 
مع الفساد اإلداري والبيروقراطية في 
العمل  الوزارة، يذهب بعيدا في  هذه 

ضد اململكة.
وزارة  حظرت   ،2017 سنة  ومنذ 
لــوزارة  عمل  أي  الفرنسية  الــدفــاع 
الــثــقــافــة املــغــربــيــة فــي الـــقـــارة، وال 
وإن  التجميد،  هــذا  استمرار  يمكن 
بـ»أعمال  املتورطون  يغطيه  أن  أمكن 
تــمــس األهــــداف  اســتــعــراضــيــة ال 

الفرنسية«.
ــؤامــرة  ــجــري، يــؤكــد أن امل ومـــا ي

الخارجية متحالفة مع الفساد اإلداري 
ــذه الـــوزارة،  والــبــيــروقــراطــي فــي ه

ودائما ضد عمل اململكة وإشعاعها.
إن قدرة الثقافة املغربية في حماية 
العمل  ــن  م أكــبــر  املــمــلــكــة  مــصــالــح 
فيه  تقول  حد  إلــى  الفرنكفونية  مع 
الثقافي  االستثمار  »إن  الوثيقة: 
يعرقل  إفريقيا  ــرب  غ فــي  للمغرب 
بشكل جدي كل مجهودات باريس في 

القارة«.
والترويج إلسالم مغربي إلى جانب 
غرب  فــي  اإلســـالم  تدعي  وجهة   17
إال  مؤثرا،  يكون  لن  السمراء،  القارة 
العربية  دعم  في  اململكة  استمرت  إن 
والتصوف وقراءة القرآن على طريقة 
القراءة على  إعادة تجديد  ورش، ألن 
منهج واحد في غرب إفريقيا ال يفيد 

املصالح الثقافية لفرنسا.
الوهابي  اإلســالم  باريس  وتدعم 
مختلفة  قــراءة  له  ألن  الجهادي،  غير 
أخرى  وجوهرية  عقدية  واختالفات 
عقيدة  إن  بـــل  ــدد،  ــع ــت ــال ب تــســمــح 
ــوضــع  ــن ال ــع عـ ــدافـ »املــدخــلــيــة« تـ
دعم  أن  يؤكد  بما  القائم،  السياسي 
هو  إفريقيا،  غرب  في  فرنسي  إسالم 
ثقافة بحد ذاتها، ترفض بشكل كامل 
إعادة بث روح إسالم جامعة القروين 

بثقلها الروحي والعلمي.
فصل  على  الفرنسيون  ويعيش 
الثقافي عن الديني في حركة اإلسالم 
املغربي والتيجاني في غرب إفريقيا، 
وتضع االستخبارات الفرنسية أهمية 

قصوى ألمرين:
املغربي  ــالم  اإلسـ نــشــاط  عــدم   )1

ضمن »الثقافة اإلفريقية«.
الثقافة  وزارة  تحريك  عــدم   )2
املؤمنن  إمارة  إسالم  لنشر  املغربية 

من منطق »ثقافي«.
حد  ــى  إل معقد  فــاألمــر  يكن،  وأيــا 
االستخباري  الهاجس  بسبب  بعيد، 
لفرنسا، من واقع املالحظات التالية:

1( أن االستخبارات الفرنسية تمنع 
داخل  في  املغربي  الثقافي  االستثمار 
لتأثيره  إفريقيا،  غــرب  وفــي  اململكة 
»التعريب«  الفرنكفونية، بل يعد  على 
ذي  اإلفريقي  ــالم  واإلسـ اململكة  فــي 
مباشران  خطران  املغربية،  القاعدة 

على مصالح باريس.
إعــادة  على  بــاريــس  قـــدرة  أن   )2
إفريقيا،  لغرب  الديني  البعد  صياغة 
اإلفريقية،  الكنيسة  خالل  من  مؤطر 
في  الكنيسة  تحويل  فرنسا  وتدعم 
من  اإلفريقية  الكنيسة  إلــى  املغرب 
املؤمنن  إمــارة  بن  التعاون  خــالل 
الكاثوليكية،  والــبــابــويــة  املغربية 
مع  العالقة  هــذه  تكون  أن  يجب  وال 
اإلســالم  توسع  صالح  في  الكنيسة 

املغربي.
على  الفرنسية  املخابرات  وعملت 
»روح«  بن  الصحية  العالقات  عرقلة 
القارة  »روح«  وبن  اإلفريقية  املغرب 
الــتــي يــقــدرهــا املــلــك املــغــربــي، لكن 
باريس ساعدت على عودة املغرب إلى 
االتحاد اإلفريقي، لكنها عقدت املوقف 
بشأن تطوير مصالحه الجيوسياسية 

واالقتصادية تحديدا.
الحليفان  يتحرك  أن  يمكن  وال 
ــســي( بــروحــن  ــرن ــف ــي وال ــرب ــغ )امل
بــاريــس  ــد  ــري ت ولــذلــك  مختلفتن، 
املــغــرب  حــركــة  بمظلتها  تظلل  أن 
من  عنها  يــدافــع  الــتــي  وتــوجــهــاتــه 
الوضع  لكن  ـ جنوب«،  »جنوب  خالل 
اختلف منذ سنة 2017، عندما قررت 
وزارة الدفاع الفرنسية إعالن الثقافة 
املغربية في البند »غير املرغوب فيه« 
دفع  ما  وهو  إفريقيا،  غرب  بمنطقة 
اليد »السرية« ألن تعبث أكثر في عدم 
تحسن تدبير وزارة الثقافة، وعرقلة 
أن  يؤكد  بما  االستثماري،  نموذجها 
بيد  كاملة  تجري  الخارجية  املؤامرة 

مغربية.

هوامش
 1- Maroc: le département de la communication
 sera rattaché au ministre de la culture, yabladi/
25/10/2019.
 2-  jack lang: Rabat, capitale culturelle à

 l'image du Maroc et de la l'Afrique toute
entière, libération/ 26/9/2019.

 3-  des politique "non" culturelles au Maroc,
heinrich boll stiftung, ma.boell.org/ 29/1/2019.

 4-  Tendances actuelles de la culture politique
 des élites marocaines, Abdallah Saaf in le
 Maroc actuel; une modernisation ou mémoire
 de la tradition; Jean Claude Santucci, p:233.

5-  le ministre Abyaba prévient les rappeurs,
  h 24 info/ 14/1/2019.
 6-  enquête d'économie de la culture,
économia.ma.(sur net).
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عدم مواجهة سوء التدبري يف وزارة الثقافة المغربية وعدم إنجاز االعتمادات 
المخصصة لالستثمار، جزء من مخطط دويل يرغب يف تفكيك تأثري المملكة 

بمنطقة غرب إفريقيا، ويف تفكيك الثقافة المحلية يف الداخل، لذلك، فما يجري 
يف وزارة الثقافة، يؤكد أن المؤامرة الخارجية المتحالفة مع االنحراف اإلداري 

والبريوقراطي يف هذه الوزارة، تواصل  لعمل ضد المملكة.

وزارة الثقافة المغربية ال يجب أن تدخل التفكري 
االسرتاتيجي للمملكة يف القارة السمراء، حسب 

وثيقة »أنرتاكسيون« )2018/1/20(

منذ سنة 2017، حظرت المخابرات الخارجية الفرنسية 
أي عمل لوزارة الثقافة المغربية يف إفريقيا، وتعد 

هذه المؤامرة األعقد، إذ حظر اللويب الفرنيس دعم أي 
مخطط ثقايف للمملكة خارج الفرنسية 

باريل تعد عمل 
وزارة الثقافة 
المغربية يف 

إفريقيا خطرا عىل 
مصالح باريس يف 

القارة السمراء.

المؤامرة الخارجية 
بأياد مغربية، ألن 

الغباء االسرتاتيجي 
جزء من إفشال 
قدرة المغرب 

الثقافية يف 
إفريقيا.



ــي تـــدشـــن املــلــك  ــظ ح
لـ»مركب  السادس  محمد 
ــادس لــكــرة  ــسـ مــحــمــد الـ
القدم« باملعمورة، باهتمام 
الصعيد  عــلــى  إعـــامـــي 
الـــعـــاملـــي، حــيــث نــوهــت 
ــام  اإلع وســائــل  مختلف 
املعلمة  ــهــذه  ب ــة  ــي ــدول ال
قل  التي  الرائعة  الكروية 
اعتبرها  حيث  نظيرها، 
أحسن  املختصن  بعض 
العالم،  في  كــروي  مركب 
الرياضية  للمرافق  نظرا 
التي  مستوى  أعلى  على 

يتمتع بها.
ــنـــي،  الـــنـــاخـــب الـــوطـ
ــد  ــ ــي ــي وحــ ــ ــنـ ــ ــوسـ ــ ــبـ ــ الـ
خاليلوزيتش، وقف منبهرا 
حيث  وهندسته،  ملرافقه 
الطراز  من  مركز  بأنه  أكد 
الرفيع، مضيفا بأنه وخال 
ــه فـــي كـــل قـــارات  ــجــوال ت
حياته  طوال  ير  لم  العالم، 
مــركــزا لــكــرة الــقــدم بهذه 
الستجابته  نظرا  الفخامة، 

من  الدولية  املعايير  لكل 
وسيكون  ــجــودة،  ال حيث 
للنهوض  إيجابيا  عاما 
في  الوطنية  الــقــدم  بكرة 

القادم من األعوام.
العميد السابق لألسود، 
تفاجأ  النيبت،  الدين  نور 
هو اآلخر لتوفر املغرب على 

التي  النادرة  التحفة  هذه 
قل نظيرها، وفي تصريحه 
ــد مـــن الــقــنــوات  ــدي ــع ــل ل
التلفزية األجنبية، أكد بأنه 
في  محترف  كاعب  عــاش 
ــة،  ــي األوروب الـــدول  بعض 
كـــفـــرنـــســـا، الـــبـــرتـــغـــال، 
وزار  وإنجلترا،  إسبانيا، 

كرة  مراكز  مختلف  كذلك 
ــدان  ــل ــدة ب ــ ــي ع ــدم فـ ــقـ الـ
بأوروبا وأمريكا الاتينية، 
محمد  مــركــب  يبقى  لــكــن 
ــدم  ــق ــادس لـــكـــرة ال ــســ ــ ال
األفضل، فمن الواجب على 
جميع املغاربة أن يفتخروا 

به.

امللكية  الجامعة  رئيس 
القدم، فوزي  لكرة  املغربية 
فرحته  يــخــف  ــم  ل لــقــجــع، 
االفتتاح  خال  وابتهاجه 
الذي  املركب  لهذا  الرسمي 
الــجــديــد  للجيل  ينتمي 
الرياضية  املــركــبــات  مــن 
صناعة  في  تختص  التي 
وتأطير  وتكوين  األبطال، 

مواهب املستقبل.
هذا  تدشن  وبعد  اآلن، 
الــصــرح الــكــروي الــرائــع، 
األطر  وال  لاعبن  يعد  لم 
التقنية أي مبرر يختبئون 
قلنا،  وكما  والكرة  وراءه، 
هي اآلن في معتركهم، فما 
عليهم إال أن يشمروا على 
تطوير  أجل  من  سواعدهم 
ــم،  ــه ــارات ــه قـــدراتـــهـــم وم
ــا يصبو  م ــل  ك وتــحــقــيــق 
املغربي  الــجــمــهــور  إلــيــه 
القدم،  كــرة  بحب  املفتون 

وبمنتخباته.
بهذه  جميعا  لنا  فهنيئا 

املعلمة الكروية.
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مركب محمد السادس لكرة القدم
● ما بن الفتح وأوملبيك »ليون«

جرائد
● غير الخير واإلحسان...

● العبو الرجاء في حاجة إلى غسل الدماغ!

العامري، مدرب رجاء بني مالل
● وأنت في حاجة إلى الصمت...

● جدل بسبب »طفل« حكيمي خارج إطار الزواج.
األخبار

● وانتوما مالكم؟
● هناك 30 مليون مدرب وناقد رياضي في املغرب.

الناخب الوطني
● هاذي كاينة... كلهم علماء!!

● راتب املدرب فاخر ليس 30 مليون سنتيم
سيدينو، رئيس حسنية أكادير

● قول لينا بشحال وهنينا!؟
وحققنا  جيد  بشكل  الــوجــدي  الخصم  درســنــا   ●

االنتصار.
طاليب، مدرب الجيش الملكي
● باراكا من لفهامات، مالك »ما درستيش« الوداد وانهزمت؟

● عيوب تؤخر افتتاح ملعب فاس.
الصباح

● انتقلت إليه العدوى من مركب محمد الخامس!!
محمد  ملعب  في  تتكرر  إيفنت«  »كــازا  أخطاء   ●

الخامس.
األخبار

● ها اللي قلنا.. أينك يا إدريس جطو؟

اإجمـاع عـاملي على التفـوق املغـربي

ما دور ال�صحابي 

يف كر�صي احتياط الوداد؟

idbihi62@gmail.com
 إعداد: كريم إدبهي

األسبوع الرياضي
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قالوا ونقــــــــــــول

»مواسم وكرنفاالت« التظاهرات الرياضية انتهت!!بسرعة

وزارة ال�صباب والريا�صة ت�صع حدا 
لت�صيب بع�ض اجلامعات الريا�صية

... في البداية، نحن ال نقلل من قيمة 
وتاريخ فريق رجاء بني مال، الذي كان 
وكان  الوطنية،  الفرق  أقوى  من  يعتبر 
حملوا  متميزين  العبن  على  يتوفر 

القميص الوطني في فترات سابقة.
للمغرب  بطا  توج  مال  بني  رجــاء 
عبد  الكبير  املــدرب  بقيادة   1974 سنة 
في  استطاع  حيث  الخميري،  الــقــادر 
في  والـــوداد  الرجاء  هــزم  املوسم  هــذا 
عقر دارهما، أي بامللعب الشرفي سابقا 

)مركب محمد الخامس حاليا(.
فريق رجاء بني مال كان يتوفر على 
ترسانة من الاعبن الكبار، كالحارسن 
املرحومن، الحبيب، وباعريب، والعميد 
املدافع األنيق أحمد نجاح، الذي يعتبر 
في  االحــتــراف  تجربة  خــاض  من  أول 
على  الباب  ذلــك  بعد  ليفتح  الخليج، 
كاملرحومن  آخرين،  لاعبن  مصراعيه 
الدفاع  العب  والشريف  وبيتشو،  بكار 
ــوداد  ــجــديــدي، والــشــريــف العـــب الـ ال

واسحيتة وآخرين.
الوحيد  الاعب  هو  نجاح  يكن  لم 
املتألق في الفريق املالي، بل كان كذلك 
باباي،  عليبو،  و2،   1 الــولــد  ــداري،  قـ
بعدهم  ليأتي  طويلة،  والقائمة  نسيلة، 

املهاجم الدولي البدراوي...
ال  بأننا  لنؤكد  فقط  املــقــدمــة،  هــذه 
للمعاناة  نتألم  بل  الفريق،  هذا  نحتقر 
املشاكل  بسبب  حاليا  يعيشها  التي 
املتعددة التي يتخبط فيها، بعد أن عاد 

قرابة عقد من الزمن إلى القسم األول.
ــر«  ــذي ــب ــت فــبــعــد االحـــتـــفـــاالت و»ال
تاركا  الجميع  اختفى  للمسؤولن، 

الفريق غارقا وحيدا، حيث لم يعرف منذ 
الهزيمة  الكروي سوى  املوسم  انطاقة 
تلو األخرى، فمن أصل 8 دورات، حصل 
الرجاء املالي على نقطة واحدة يتيمة، 
عانى خالها املدرب الشاب مراد فاح، 
الذي حقق مع الفريق الصعود إلى القسم 
األول، قبل أن يتم استبداله باملدرب عزيز 
العامري، العديد من العراقيل من طرف 
املشوشن الذين لم يرقهم عودة املالين 

إلى األضواء.
العبون بدون منح

وضعف  »الحياحة«  بن  تائه  مدرب 
التركيبة البشرية.

فريق بدون ملعب، وال محتضن، وال 
هم يحزنون.

يــحــدث هـــذا أمـــام املــســؤولــن عن 
الفريق، واملسؤولن عن املنطقة بأكملها، 
والذين اكتفوا بالوعود املعسولة خال 

حفات التتويج...
ترى، وبدون تبخيس، ماذا يفعل هذا 

الفريق في القسم األول؟
أما كان من األجدر أن يبقى في القسم 
الثاني حتى يتوفر لديه الحد األدنى من 
إمكانيات املمارسة في قسم الكبار بعد 
أن ضيع على بعض الفرق التي تتوفر 

على كل اإلمكانات فرصة الصعود؟
رجاء بني مال وبدون شك، سيعود 
أتى، وسيلقى مصير  من حيث  بسرعة 
قصبة  شباب  كجاره  الفرق  من  العديد 
املشوشن  حلم  بذلك  ليحقق  تــادلــة، 
تجار  فيهم  بــمــن  ــجــاح،  ــن ال ــداء  ــ وأعـ

االنتخابات.

بعد معاناته ومشاكله المختلفة منذ بداية 
الموسم الكروي

قـــف

ــو »املـــفـــتـــي« أو  ــن هـ مـ
نــقــل  ــم  ــ ل إن  الـــوســـيـــط 
أوصى  الــذي  »السمسار«، 
ــر لــلــوداد  ــتــب املــســي ــك امل
املساعد  املـــدرب  بــانــتــداب 
فؤاد الصحابي بعد أن قرر 
إلى  العودة  يوسف أشامي 
مدينته أكادير، بعد انقطاع 
ــن  ــود بــيــنــه وب ــ ــل الـ ــب ح

املسؤولن الودادين؟
وخال  الصحابي،  فؤاد 
كرسي  في  له  مــبــاراة  أول 
احــتــيــاط الــــــوداد خــال 
جمعت  الـــتـــي  املــــبــــاراة 
بالرجاء  األحــمــر  الــفــريــق 
العربية،  البطولة  بــرســم 
كثيرا،  مانولوفيتش  أزعج 
نطاق  عن  كثيرا  بخروجه 
أغضب  مما  بــه،  املسموح 
ــدرب الــصــربــي، فــقــرر  ــ املـ
بابن  وتــعــويــضــه  ــاده  ــع إب
الذي  نضاو،  موسى  الدار، 
ليعود  اختفى،  ما  سرعان 
الــصــحــابــي مـــجـــددا إلــى 
مكانه، وتعود املشاكل بينه 

وبن مانولوفيتش.
لــكــن بــعــد االنــتــصــار 
أوملبيك  على  للوداد  الكبير 
خريبكة، قرر املكتب املسير 
عن  نهائي  بشكل  التخلي 
يعد  لــم  الـــذي  الصحابي، 
مرحبا به من طرف الجميع، 
الطائشة،  تصرفاته  بسبب 

ــم تــعــويــضــه بــاملــدرب  ــ وت
الشاب والدولي السابق عبد 
سيعطي  الذي  صابر،  اإلله 
للطاقم  ــة  اإلضــاف شــك  وال 
األحــمــر،  للفريق  التقني 
بفضل تجربته كاعب دولي 
األندية  من  العديد  في  لعب 
كسبورتينغ  األوروبـــيـــة، 
لشبونة، ونابولي وطورينو 
للغة  وإجادته  اإليطالين، 
يتحدث  الــتــي  البرتغالية 
بعد  الصربي،  ــدرب  امل بها 
لديه  بأن  علما  اإلنجليزية، 
تجارب مختلفة في البرتغال 
وفي بعض الدول اإلفريقية 

الناطقة باللغة البرتغالية.
للمدرب  الوحيد  سؤالنا 
ملاذا  هو:  الصحابي  فــؤاد 
الــودادي  العرض  هذا  قبل 
مساعد  ــدرب  ــم ك املــلــغــوم 
مـــــادام يـــقـــدم نــفــســه في 
كإطار  اإلذاعــيــة  املحطات 
وطني، خاصة وقد سبق له 
أن درب بعض أندية القسم 
التطواني،  كاملغرب  األول، 
املغرب  املراكشي،  الكوكب 

الفاسي، وفرق أخرى؟
أن  الــــقــــول،  خـــاصـــة 
زمائه،  وبعض  الصحابي 
ما  أكثر  سمعتهم  تهمهم  ال 
الذي  املالي  املبلغ  يهمهم 
ســيــتــقــاضــونــه نــهــايــة كل 

شهر!

املدرب الصحابي يف كرسي احتياط الوداد بجانب 
املدرب الرئيسي زوران مانولوفيتش

الشباب  وزارة  راسلت   ...
والرياضة مؤخرا، الجامعات 
دورية  خال  من  الرياضية، 
بخصوص تنظيم التظاهرات 
ــيــة، حيث  الــدول الــريــاضــيــة 
بعدم  الجامعات  هذه  طالبت 
كيفما  تــظــاهــرة  أي  تنظيم 
اللجوء  بعد  إال  نوعها  كــان 
التي  الوصية،  ــوزارة  ال إلى 
الحــظــت احــتــضــان املــغــرب 
للعديد من املنافسات القارية 
يسبب  مما  عشوائي،  بشكل 
ــلـــوزارة،  ــرج كــبــيــر لـ فــي حـ
ــل هــذه  ــوي ــم ــت املــطــالــبــة ب

التظاهرات.
بقرارها هذا، تريد الوزارة 
أن تضع حدا للتسيب لبعض 
تستفيد  الــتــي  الــجــامــعــات 
املناسبات،  هــذه  مــن  كثيرا 
الرؤساء  بعض  أصبح  حيث 
وممونن،  منشطن  بمثابة 
ضخمة  منح  من  يستفيدون 
خارج امليزانية السنوية التي 

ترصدها الوزارة للجامعات.
كيف  الحــظــنــا  وهـــكـــذا 
تكاثرت الجامعات الرياضية، 
حيث أصبح أكثر من نصفها 
ألن  املـــغـــاربـــة،  يــعــرفــهــا  ال 
خلقها  من  الرئيسي  الهدف 
املساعدات  عــن  البحث  هــو 
يجنيها  التي  الكبيرة  املادية 
الرؤساء ومن معهم من هذه 
إلى   التي تتحول  التظاهرات 

وحفات  »كــرنــفــاالت« 
وبعيدة  للوالئم، 
كـــل الــبــعــد عن 
املهمة الحقيقية 
انتخبوا  التي 
ــا،  ــلـــهـ ــن أجـ ــ مـ
االهتمام  وهي 

على  ومساعدتهم  باألبطال، 
التألق الرياضي.

ــوزارة كــانــت  ــ ــ دوريـــــة الـ
صريحة وصارمة، حن أكدت 
أن تنظيم أي جامعة مستقبا 
ألي تظاهرة دون إذن رسمي 
أو موافقة منها، يعتبر عما 
الجامعة  هذه  وعلى  منفردا، 
كامل مسؤوليتها  تتحمل  أن 
وأن  خاصة  الجميع،  أمــام 
الدولية  املنافسات  تنظيم 
يــخــضــع ملــعــايــيــر دقــيــقــة، 
ويــتــطــلــب مــوافــقــة الــعــديــد 
الحكومية،  القطاعات  مــن 
األمني  اإلشراف  لها  املخول 
هــذه  ألن  والــلــوجــســتــيــكــي، 
التظاهرات بشكل عام، تمثل 
ــاد الــتــي يجب  ــب ــورة ال صـ

املحافظة عليها.
والرياضة  الشباب  وزيــر 
عبيابة،  الحسن  والثقافة، 
هــذه  ــل  كـ ــال  ــ خ ــن  مـ أراد 
اإلجــــــراءات املــنــطــقــيــة، أن 
ــوي بـــســـرعـــة صــفــحــة  ــطـ يـ
الرياضة  عاشتها  ســـوداء 
ــرة،  خـــال الــســنــوات األخــي
املحسوبية،  عليها  طــغــت 
واالغتناء الفاحش للعديد من 
استفادوا  الذين  املسؤولن، 
كثيرا من الصفقات املشبوهة 
ــا  ــه ــح ــت روائ ــمـ الـــتـــي أزكـ

األنوف.
الوزير الجديد، ومنذ اليوم 
مقر  إلــى  وصوله  من  األول 
ابن سينا  بشارع  الوزارة 
منهمك  وهــو  بــالــربــاط، 
ــد من  ــعــدي فـــي فــتــح ال
الــوزراء  بعض  ملفات 
أحال  حيث  السابقن، 
على  مــنــهــا  الـــعـــديـــد 
املجلس األعلى 
للحسابات.

ما جدوى تواجد رجاء بني مالل 
يف الق�صم الأول؟

الوزير الحسن عبيابة



كان رشيد بنزين، بطل فرنسا 
بوكسينغ  الكيك  رياضة  في 
لكن   ،1996 سنة  حــدود  إلــى 
مساره تغير في ظرف قياسي 
في  »باحث«  إلى  »مالكم«  من 
التاريخ والشؤون الدينية، ثم 
الجامعة  في  أستاذا  أصبح 
وكلية  لوفان  في  الكاثوليكية 
في  البروتستانتية  الالهوت 
باريس.. وها هو اليوم بعد أن 
كمالكم،  الفرنسي  العلم  حمل 
إلى  سالسة  بكل  طريقه  يجد 
عضوية »لجنة صياغة نموذج 

تنموي للمغرب«.
رأســمــال  إن  ــقــول  ال يمكن 
»املفكرون  كتاب  هــو  الــرجــل 
الــجــدد«، وهو  اإلســالمــيــون 
صورة  في  ظهر  الذي  الكتاب 
محمد  املــلــك  جمعت  ملكية 
السادس بمغني البوب والروك 
بولناريف،  ميشال  الفرنسي، 
والــكــومــيــدي الــفــرنــســي من 
أصل مغربي جمال دبوز سنة 
الذي  األمــر  وهــو   ،)..(2016
وســام  على  للحصول  أهــلــه 

ملكي في بداية مشواره.
بغض النظر عن فكره أو قصة 

فإن  الشخصية)..(،  نجاحه 
وجود بنزين في لجنة صياغة 
قد ال  للمغرب،  تنموي  نموذج 
لتغلغل  عنوانا  ســوى  تكون 
اللوبي الفرنسي في السياسة 
أن  سيما  ال  للمغرب،  الكبرى 
ليس  اللجنة،  في  زمالئه  أحد 
ــروي، الــذي  ــع ســوى فـــؤاد ال
يــعــد حــصــولــه عــلــى جــائــزة 
»الغونكور« الفرنسية )تفرض 
إجباريا  لها  املرشحني  على 
الفرنسية(  باللغة  الكتابة 
ــي حــيــاتــه  ــة فـ ــارقـ عـــالمـــة فـ
األدبية، بعد أن انقلب بـ 180 
الدراسي،  مساره  على  درجة 
ــدس في  ــن ــه ــن م ــول مـ ــح ــت ف
خريبكة،  في  عمل  الفوسفاط 
ــب مــقــاالت  ــات ــى أديـــب وك إلـ
»قضية  أشــهــرهــا  ــات  ــ ورويـ
الغريبة«  داســوكــني  ســـروال 
ــة عــنــد الــفــرنــســيــني«،  و»ســن
و»احـــــــذروا مـــن املــظــلــيــني« 
و»محن السجلماسي األخير«، 
كازابالنكا«،  إلــى  و»الــعــودة 
ــد تــمــت اســتــضــافــتــه في  وقـ
باعتباره  الفرنسية  القنوات 
كاتبا يمكنه التحدث عن »هلل« 

و»الجنون«  و»الرياضيات« 
في نفس الوقت.

التي  اللجنة  تضم  مبدئيا، 
 35 ملكي  ــالغ  ب عنها  أعــلــن 
عضوا، ويقودها سفير املغرب 
بنموسى،  شكيب  فرنسا  في 
الذي  السابق،  الداخلية  وزير 
جاء إلى املنصب، بعد وصول 
للجنسية  الحاملني  مــوجــة 
منصب  أعلى  إلى  الفرنسية 
وقد  الداخلية)..(،  وزارة  في 
كان يعاب عليه ضعف تواصله 
مـــع األحـــــزاب الــســيــاســيــة، 
هامشية  معارك  في  والدخول 
خلقت جوا من االرتباك خالل 
لسنة  التشريعية  االنتخابات 
فقد  ذلك،  من  واألكثر   ،2009
عمله  الهمة  عالي  فؤاد  هاجم 
الداخلية  وزارة  رأس  على 
وهو   ،2009 سنة  مــبــاشــرة 
حزبه  بـــأن  متحمسا  يــقــول 
)البام(، لن يرضخ ألي كان وال 
ألي جهة كانت، سواء من جهة 
وقتها  السياسيني،  الفاعلني 
ــكــالم موجه  الــهــمــة، وال ــال  ق
))نحن  ألطر وزارة الداخلية: 
سلطة  أعلى  تريد  ماذا  نعرف 

سنواصل  ولذلك  بالدنا،  في 
على  نــدابــزو  وغـــادي  العمل 
املغاربة  يريده  الــذي  املغرب 

وتريده امللكية((.
ــدار،  ــ ــ ــة األق ــســخــري ــا ل ــ وي
عليه  املــغــضــوب  بــنــمــوســى 
مستشاري  كبير  طــرف  مــن 
الهمة، هو من سيتولى  امللك، 
صــيــاغــة نـــمـــوذج تــنــمــوي 
ــســؤال  لــلــمــغــرب، لــيــبــقــى ال
»تغييب«  سبب  عن  مطروحا 
ــن عمل  مــســتــشــاري املــلــك ع
يستعصي  إذ  اللجنة،  هــذه 
ال  امللك  بأن مستشاري  القول 
عالقة لهم بالنموذج التنموي، 
في  فعال  دور  لهم  كان  بينما 
الذي   ،2011 دستور  صياغة 
من  ســنــة   20 ــوم  ــي ال يــؤطــر 
الــســادس،  محمد  امللك  حكم 
بعض  أن  افــتــرضــنــا  وإذا 
لتدبير  املستشارين يصلحون 
األمر  فإن  السياسية،  األمــور 
للجميع،  بالنسبة  كذلك  ليس 
فسبب تعيني شاب مثل ياسر 
ملكي،  كمستشار  الــزنــاكــي 
تدبير  على  بــقــدرتــه  مرتبط 
وليس  االقــتــصــاديــة،  األمـــور 

إعداد
سعيد الريحاني

إخبــاري
تحليل

»حزب فرن�سا« يكت�سح »حزب املغرب« يف جلنة 

�سياغة النموذج التنموي  
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صورة من أول اجتماع للجنة النموذج التنموي التي يرتأسها بنموسى 

بغض النظر عن فكره أو قصة 
نجاحه الشخصية)..(، فإن 

وجود بنزين في لجنة صياغة 
نموذج تنموي للمغرب، قد 

ال تكون سوى عنوانا لتغلغل 
اللوبي الفرنسي في السياسة 

الكبرى للمغرب، ال سيما 
أن أحد زمالئه في اللجنة، 
ليس سوى فؤاد العروي، 

الذي يعد حصوله على جائزة 
»الغونكور« الفرنسية )تفرض 

على المرشحين لها إجباريا 
الكتابة باللغة الفرنسية( عالمة 

فارقة في حياته األدبية، بعد 
أن انقلب بـ 180 درجة على 

مساره الدراسي، فتحول من 
مهندس في الفوسفاط عمل 
في خريبكة، إلى أديب وكاتب 

مقاالت.

اللوبي الذي اأ�شقط م�شت�شاري امللك والأحزاب والنقابات



السياسية.. ألم يكن من 
بهذا  االستعانة  املمكن 
املستشار في عمل هذه 

اللجنة)..(؟
ــة بني  ــخــي ــاري ــت ال ــوة  ــهـ الـ
ورئيس  السياسية  األحــزاب 
بنموسى،  شــكــيــب  الــلــجــنــة 
برزت على أرض الواقع بشكل 
كل  استبعاد  خــال  من  جلي 
عمل  من  والنقابات  األحــزاب 
اللجنة، ليطرح السؤال: كيف 
تنموي  نموذج  صياغة  يمكن 
ومنذ  ســيــاســي؟  نــفــس  دون 
التكنوقراطيون  كـــان  مــتــى 
ــادرون  ق ملتبس(  )مصطلح 
للحكم؟  مشاريع  بلورة  على 
والشك أن أكبر خطإ تواصلي 
اللجنة،  هــذه  مستقبل  يهدد 
لجنة  لكونها  الــدعــايــة  هــو 
لها  عاقة  ال  »تكنوقراطية« 
الخطأ  إن  بــل  بـــاألحـــزاب، 
األكبر، هو الدعاية لكون قرار 
اللجنة،  عن  الحزبيني  إبعاد 
أمر  وهو  ملكية،  بــإرادة  كان 
الواقع)..(،  في  صحيح  غير 
حيث تداولت الصحافة فقرات 
في غاية الخطورة وااللتباس، 
))أبعد  يلي:  فيما  والنموذج 
ــادس  ــســ ــ ــك مـــحـــمـــد ال ــ ــل ــ امل
أســـمـــاء زعـــمـــاء أحـــــزاب، 
السياسية،  األحـــزاب  وقــادة 
ووزراء  النقابية،  واملركزيات 
لعبد  اإلســامــيــني  حكومتي 
الدين  وسعد  كيران،  بن  اإلله 
في  املساهمة  من  العثماني، 
التنموي  ــمــوذج  ــن ال ــداد  ــ إع
ــعــد املــلــك هــذا  الــجــديــد، وأب
النوع من املسؤولني، لقصور 
ــي مــجــال إنــجــاز  رؤيــتــهــم ف
ملا  االستشرافية،  الــدراســات 
مستقبل  عليه  يكون  أن  يجب 
جريدة  )املصدر:  املغرب..(( 

وطنية(.
أن  علينا  ســبــق،  ملــا  تبعا 
أعضاء  أن  ــادة،  ــب ب نــصــدق 
قــدرات  لديهم  تتوفر  اللجنة 
ــرب في  ــغ ــوضــع امل ــة ل ــارق خ
فإن  ــم،  ت ــن  وم الــتــقــدم،  سكة 
على  تعاقبوا  الذين  ــوزراء  ال
واملهندسون  ــغــرب،  امل حكم 
وأطر  الجامعيون  واألساتذة 
املــالــيــة واالقــتــصــاد ورجــال 
ــاوالت الــكــبــرى، وزعــمــاء  ــق امل
ــا، الــذيــن  ــرون ــاط ــب نــقــابــة ال
يوجدون  لــأحــزاب،  ينتمون 
في الدرك األسفل، من الجهل، 
لــأحــزاب،  انتمائهم  بــداعــي 
النماذج  جميع  أن  والــحــال 
تنطلق  العالم  في  التنموية 
من »إرادة سياسية واضحة«، 
على  السياسيني  ــدرة  ق ومــن 
ضبط الشارع والجماهير)..(.
من نفس املحبرة الفرنسية، 
اللجنة  أعــضــاء  أن  ــم  ــ ورغ
عن  االبــتــعــاد  فيهم  يفترض 
على  يشوش  أن  يمكن  ما  كل 
ــورط واحـــد  ــ عــمــلــهــا، فــقــد ت

الوهلة  منذ  أعضائها،  مــن 
األحزاب  مهاجمة  في  األولــى 
بشكل  بدعوته  والسياسيني، 
خطير )وهذه آفة التكنوقراط(، 
الديمقراطية  تعطيل  إلـــى 
والتركيز على التنمية، ))ففي 
دجنبر   15 يوم  نشر  له  مقال 
ليكونوميست  ــدة  جــري ــي  ف
بعنوان »الديمقراطية شرط أم 
حميد  كتب  للتنمية«،  نتيجة 
ــج مــدرســة  بــوشــيــخــي )خــري
أنه  الفرنسية(،  البولتكنيك 
املكلفة  اللجنة  تعيني  بعد 
التنموي،  النموذج  بــإعــداد 
ــت أصـــــوات تــســائــل  ــع ــف ارت
شرعية هذه اللجنة، وتعتبر أن 
التنمية يجب التفكير فيها في 
إطار املؤسسات الديمقراطية، 
ليس  قائا:  هــؤالء  على  ورد 
الدمقرطة  أن  على  دليل  هناك 
لتحقيق  ضــروري  شــرط  هي 
دوال  هــنــاك  ألن  الــتــنــمــيــة، 
سكانها،  عيش  معدل  حسنت 
ــادة مــركــزيــة  ــيـ ــال قـ مـــن خــ
هناك  وبالعكس،  لاقتصاد، 
ديمقراطيا  تقدما  حققت  دول 
ولكنها بقيت في مستوى نمو 
أقل(( )املصدر: أخبار اليوم/ 

العدد: 17 دجنبر 2019(.
ولم تكن تركيبة اللجنة لتقف 
السابحني  من  الحد  هذا  عند 
في العالم الفرنسي، والحاملني 
بــواقــع آخـــر، هــو أقـــرب إلى 
بني  فمن  الروائي)..(،  الواقع 
يوجد  كذلك،  اللجنة  أعضاء 
محمد  االجتماع  علم  أستاذ 
طوزي، الحاصل على دكتوراه 
السياسية  العلوم  في  الدولة 
الثالثة  مارسيليا  جامعة  من 
أن  غير   ،1984 عــام  بفرنسا 
يشكل  ــان  كـ وإن  ــطـــوزي،  الـ
عـــنـــوانـــا إلغــــــراق الــلــجــنــة 
فإنه  االجتماع،  علم  بأساتذة 
بكونه  سابقيه،  عن  يختلف 
على  سابق  وقــت  فــي  حصل 

صياغة  لجنة  في  العضوية 
الـــدســـتـــور، وخــــرج لــيــقــول 
»اإلمبراطورية  بأن  للصحافة 
والطوزي  تمت«،  لم  الشريفة 
بوصفه أستاذا لعلم االجتماع، 
إلى  اللجنة  في  عمله  سيكون 
ــر فــي علم  جــانــب أســتــاذ آخ
رشيق،  حسن  هو  االجتماع، 
في  زائرا  أستاذا  يعمل  الذي 
في  العليا  الدراسات  مدرسة 
بباريس..  االجتماعية  العلوم 
وكاهما سيعمان إلى جانب 
باحث آخر في علم االجتماع، 
مكلف  الجماني،  أحــمــد  هــو 
املجلس  رئيس  ــدى  ل بمهمة 
اإلنسان، وله  الوطني لحقوق 

حصل  التاريخ  في  دكــتــوراه 
بجامعة  فــرنــســا  مــن  عليها 

»باريس 1 السوربون«((.
حيث  مصادفة،  من  لها  ويا 
أزيــد  عــن  الــحــديــث  يمكن  ال 
لجنة  ــاء  ــضـ أعـ ــصــف  ن ــن  مـ
املغربي  التنموي  النموذج 
فرنسا،  ــن  ع الــحــديــث  دون 
ــا الـــشـــامـــي،  ــ فـــأحـــمـــد رضـ
االقتصادي  املجلس  رئــيــس 
ضمه  تم  الــذي  واالجتماعي، 
دبلوم  على  حــاصــل  للجنة، 
والصناعات  الفنون  مهندس 
بباريس  املركزية  باملدرسة 
فريدة  واملخرجة   ،1985 سنة 
العالي  املعهد  خريجة  بليزيد 
في  السينمائية  لــلــدراســات 
باريس، ورغم أن األمر ال يتعلق 
بستر ما ستر هلل، وهو عنوان 
فإن  بليزيد،  فريدة  أفام  أحد 
أحمد بونفور الذي تم تقديمه 
في  الدوليني  الخبراء  كأحد 
الــرأســمــال الـــامـــادي، هو 
أســـتـــاذ جــامــعــي ومــؤســس 
للرأسمال  األوروبــي  الكرسي 
كرسي  أبرز  وهو  املادي،  غير 
للرأسمال  مخصص  ــي  دولـ
باريس،  بجامعة  املــادي  غير 
تكوينه  حــيــث  ــن  م ويــلــتــقــي 
فكرات،  محمد  مع  الفرنسي 
السكر  مــجــال  فــي  الــخــبــيــر 
والفوسفاط، وهو ليس سوى 
املدرسة  خريجي  من  واحــدا 
باإلضافة  بباريس،  املركزية 
اللجنة،  في  آخــر  عضو  إلــى 
»كوليج  مؤسسي  من  يعتبر 
الكراوي،  رشيد  فرانس«  دو 

أستاذ الخوارزميات)..(.
حول  الــطــواف  باختصار، 
الوحيد  األمر  فرنسا، هو  فلك 
تفهم  يجعلك  أن  يمكن  الــذي 
روايــات  مؤلف  بــني  العاقة 
وكــاتــب  سينمائي  ومــخــرج 
وخبير في الفوسفاط، وخبير 
الرياضيات.. وكم ستكون  في 

أكبر  كبيرة،  املتتبعني  دهشة 
رجل  لتعيني  املتفائلني  مــن 
ضمن  الــتــازي  كريم  األعــمــال 
لفئة  ممثا  باعتباره  اللجنة، 
من الشباب، عندما يعرفون أن 
هذا األخير، حصل أيضا على 
دبلوم الدراسات التطبيقية من 

جامعة السوربون بباريس.
مع  وبالتزامن  إذن،  هكذا 
الجدل القائم حول االنتخابات 
املغرب  سفير  جاء  الفرنسية، 
في فرنسا إلى املغرب، ليشكل 
لجنة  قلب  في  فرنسيا  حزبا 
املغربي،  التنموي  النموذج 
دون  يطبق  أن  يمكن  ال  الــذي 
مشاركة »حزب املغرب«، ولعل 
شكيب بنموسى فاته الخطاب 
امللك  فيه  يقول  الــذي  امللكي 
ــادس: ))أنــــا ال  ــسـ مــحــمــد الـ
وال  انتخاب  أي  فــي  أشـــارك 
ملك  فأنا  حــزب،  ألي  أنتمي 
مرشحني  املــغــاربــة،  لجميع 
ال  الذين  وكذلك  ومنتخبني، 
لكل  ملك  أنني  كما  يصوتون، 
بــدون  السياسية  الــهــيــئــات 
فالحزب  استثناء..  أو  تمييز 
إليه، هو  الذي أعتز باالنتماء 
خطاب  ــصــدر:  )امل ــرب((  ــغ امل
يوليوز  السادس/  امللك محمد 

.)2016
امللكي،  ــوان  ــدي ال أن  يــذكــر 
الخميس  يــوم  أعلن  قــد  كــان 
لجنة  تأسيس  عــن  املــاضــي، 
الجديد  التنموي  الــنــمــوذج 
العرش  في خطاب  أعلن  التي 
األخير عن تأسيسها، وتتكون 
هذه اللجنة، حسب الباغ، من 
35   عضوا، وينتظر منها أن 
فصل  بحلول  امللك،  إلى  ترفع 
التعديات  املقبل،  الصيف 
واملــبــادرات  املأمولة  الكبرى 
بتحيني  الكفيلة  امللموسة 
التنموي  النموذج  وتجديد 

الوطني.
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يا لسخرية األقدار.. شكيب 
بنموسى المغضوب عليه من 
طرف كبير مستشاري الملك، 

الهمة، هو من سيتولى 
صياغة نموذج تنموي للمغرب، 

ليبقى السؤال مطروحا عن 
سبب »تغييب« مستشاري 

الملك عن عمل هذه اللجنة، 
إذ يستعصي القول بأن 

مستشاري الملك ال عالقة 
لهم بالنموذج التنموي، بينما 

كان لهم دور فعال في 
صياغة دستور 2011، الذي 

يؤطر اليوم 20 سنة من 
حكم الملك محمد السادس، 

وإذا افترضنا أن بعض 
المستشارين يصلحون لتدبير 
األمور السياسية، فإن األمر 
ليس كذلك بالنسبة للجميع.

13 تحليل إخباري

هل �شيعت عداوة الهمة وبنمو�شى على م�شت�شاري 
امللك ع�شوية جلنة النموذج التنموي؟ 

الصحافة قالت إن امللك محمد السادس أبعد الوجوه الحزبية والنقابية ووزراء الحكومة عن لجنة النموذج 
التنموي بسبب غياب األفق.. فأين هو التواصل عند شكيب بنموسى؟ 
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مغاربة العامل الذين دخلوا جلنة النموذج 
التنموي اجلديد

مغاربة العالم

»«

»«

ال�شرقاوي يدعو اإىل دعم 
املغرب لالنخراط يف الهياكل 

الإفريقية حلقوق الإن�شان

ال�شفرية املغربية تقدم اأوراق اعتمادها يف مالطا  

 الرباط. األسبوع
دالال  جاكومو  األمير  استقبل 
املاضي،  الثالثاء  يــوم  تـــوري، 
ناجي  رجــاء  املغربية  السفيرة 
أوراق  سلمته  الــتــي  ــاوي،  ــك م
فوق  مفوضة  كسفيرة  اعتمادها 
ولــدى  الفاتيكان،  لــدى  الــعــادة 

والعسكرية  السيادية  الهيأة 
ملالطا.

وذكر بالغ لسفارة املغرب في 
الفاتيكان والهيأة السيادية، أنه 
أبلغت  االستقبال،  هــذا  خــالل 
أمير  تحيات  األمــيــر  السفيرة 
السادس،  محمد  امللك  املؤمنني 
العالقات  بـمتانة  ذكـــرت  كما 

التي تجمع بني اململكة املغربية 
ومن  بمالطا،  السيادية  والهيأة 
جاكومو  األمــيــر  تــوقــف  جهته 
املؤمنني  إمارة  مقام  عند  كثيرا 
ــي حفظ  ــا األســـاســـي ف ــ ودورهـ
الوسطي  اإلسالم  وثوابت  القيم 
يساهم  هذا  أن  واعتبر  املعتدل، 

بشكل وافر في تعزيز السلم.

 الرباط. األسبوع
اللجنة  أعضاء  الئحة  تضمنت 
التنموي  بــالــنــمــوذج  الــخــاصــة 
التي عينها امللك محمد السادس 
 ،2019 نونبر   12 الخميس  يوم 
مجموعة من الشخصيات املنتمية 
إلـــى الــهــجــرة املــغــربــيــة والــتــي 
بصمت على نجاح علمي ومهني 
تعيش  التي  ــدول  ال مختلف  في 
فيها، واختارت أن تضع خبرتها 
أجل  من  األم  وطنها  إشارة  رهن 
يستجيب  تنموي  نموذج  بلورة 
املــغــاربــة،  املــواطــنــني  لتطلعات 
الكفاءات  بأهم  الئحة  يلي  وفيما 
اللجنة  تضمنتها  التي  املهاجرة 

الخاصة بالنموذج التنموي:
نرجس  تعمل  ــال:  ه نرجس 
جنيف  بجامعة  ــاذة  أســت ــالل  ه
قضايا  في  متخصصة  الدولية، 
وتطوير  االصــطــنــاعــي  الــذكــاء 
ــرعــرعــت  قـــــدرات الـــنـــســـاء، وت
وأندونيسيا،  وسويسرا  باملغرب 
وعملت  وكندا،  بفرنسا  ودرســت 
وفرنسا  واملــغــرب،  بسنغافورة، 
 15 طيلة  وراكــمــت  وســويــســرا، 
ســنــة، خــبــرة داخـــل الــشــركــات 
املتخصصة  الجنسيات  متعددة 
على  تستهلك  التي  املنتجات  في 
نطاق واسع، وباملنظمات الدولية 
فيرمينيش،  جي،  آند  بي  )شال، 
أومبي(،  فيفاندي،  سينغتيل، 
إداريـــة  مــنــاصــب  شغلت  حــيــث 
وأشرفت على فريق عمل متعددة 

الثقافات.
رأى  زاوي:  ميشيل  ــام  ــراه أب
النور  زاوي،  ميشيل  ــام  ــراه أب
ورجل  بنكي  وهــو  فــاس  بمدينة 
لــنــدن، شغل منصب  فــي  أعــمــال 
لـ»مورغان  سابق  رئيس  نائب 
زاوي  ميشيل  وحصل  ستانلي«، 
الدراسات  )62 عاما( على دبلوم 
جامعة  مــن  القانون  فــي  العليا 
السوربون في فرنسا، وماجستير 
في إدارة األعمال من كلية هارفارد 
املتحدة،  الــواليــات  في  لألعمال 
كمستشار  املهنية  حياته  ــدأ  وب
قبل  لندن،  في  »مــاك«  بمجموعة 

أن يعمل لدى مجموعة »مورغان 
في  ثــم  نــيــويــورك  فــي  ستانلي« 
لندن إلى غاية سنة 2008، تاريخ 

إحالته على التقاعد.
ميشيل  أبراهام  توشيح  وتم 
الذي  زاوي،  شالوم  نجل  زاوي، 
العقارية  للمحافظة  مديرا  عمل 
باملغرب، بوسام العرش من درجة 
ضابط بمناسبة عيد العرش سنة 

.2014
رشيد  يشغل  الكراوي:  رشيد 
ومدير  أستاذ  منصب  الــكــراوي 
املــوزعــة  ــخــوارزمــيــات  ال معهد 
التقنيات  مــتــعــددة  ــدرســة  ــامل ب
وجامعة  )سويسرا(،  ــوزان  ــل ب
محمد السادس متعددة التقنيات، 
دو  بمؤسسة»كوليج  عضو  وهو 

فرانس« املرموقة.
 1967 ســنــة  ــاط  ــرب ــال ب ولـــد 
ــن جــامــعــة »بــاريــس  ــخــرج م وت
الهندسة  بها  درس  التي  ســود« 
على  وحـــصـــل  ــة،  ــي ــات ــوم ــل ــع امل
دكتوراه في علوم التكنولوجيات 
 ،)1992( غرونوبل  جامعة  من 
يعمل مع  ذلــك،  مــع  وبــاملــوازاة 
فــريــق شــركــة »مــايــكــروســوفــت« 
وفي  املعلوماتية،  األنظمة  حول 
بمعهد  أستاذا  عني   ،2006 سنة 
بماساشوسيت  التكنولوجيا 
أن  قبل  بكامبريدج/بوسطون، 
 - »ويــلــيــت  بمختبرات  يلتحق 

باكارد« بسيليكون فالي.
رشيد  يعمل  بــنــزيــن:  رشــيــد 
الجامعة  ــي  ف أســـتـــاذا  بــنــزيــن 
وكلية  لــوفــان  فــي  الكاثوليكية 
في  البروتستانتية  ــالهــوت  ال
املــزداد  بنزين،  وانتقل  باريس، 
إلــى  بالقنيطرة،   1971 ســنــة 
السابعة،  سن  في  وهــو  فرنسا 
في  فرنسا  بطل  الحقا  ليصبح 
سنة  بوكسينغ  الكيك  ريــاضــة 
الوجهة  يغير  أن  قبل   ،1996
والشأن  التاريخ  دراســة  صــوب 

الديني.
ويــــــدرس الـــبـــاحـــث املــهــتــم 
للتراث  الــنــقــديــة  بــالــدراســات 
ــدراســات  ال معهد  فــي  الــديــنــي، 
ــس إن  ــكـ ــي »إيـ ــة فـ ــاســي ــســي ال
ماستر  ــار  ــ إط فـــي  بــروفــنــس« 
ألقى  كما  واملجتمع«،  ــان  »األديـ
محاضرات في الكلية الكاثوليكية 
في لوفان النوف وكلية الالهوت 

البروتستانتية في باريس.
ورشـــيـــد بــنــزيــن هـــو املــديــر 
املشارك ملجموعة »إسالم األنوار« 
ميشال«،  »ألبان  النشر  دار  في 
العطاء  الغزير  الكاتب  ويسعى 
إلى تقديم صورة إلسالم متناغم 
في  منخرط  أنه  كما  العصر،  مع 

الحوار اإلسالمي املسيحي.
فــؤاد  يشغل  الـــعـــروي:  ــؤاد  فـ
بكلية  أســتــاذ  منصب  ــعــروي  ال

بجامعة  ــة  ــي ــســان اإلن ــوم  ــل ــع ال
اهتمامه  جانب  إلــى  أمــســتــردام 

بالتأليف والكتابة.
سنة  ــدة  وجـ بمدينة  ــد  ل وقـــد 
ليوطي  ليسي  في  درس   ،1958
إلى  التوجه  قبل  البيضاء،  بالدار 
املدرسة الوطنية للطرق والقناطر 
فــي فــرنــســا حــيــث حــصــل على 
اشتغاله  وبعد  مهندس،  شهادة 
بخريبكة،  للفوسفات  مصنع  في 
دراسته  ملتابعة  فرنسا  إلى  عاد 
في  الدكتوراه  على  حصل  حيث 
ذلك  بعد  تــوجــه  ثــم  االقــتــصــاد، 
أمضى  التي  املتحدة  اململكة  إلى 
كامبريدج  في  سنوات  بضع  بها 
وانطالقا  بعدها،  ليشرع  ويورك، 
تــدريــس  فــي   ،2006 ســنــة  مــن 
االقتصاد القياسي ثم علوم البيئة 

في جامعة أمستردام.
أحمد  يــعــد  ــور:  ــف ــون ب أحــمــد 
الدوليني  الخبراء  أحــد  بونفور 
الرأسمال  تدبير  في  الرئيسيني 
غــيــر املــــادي وتــثــمــيــنــه، وألــف 
أســتــاذ جامعي  وهــو  بــونــفــور، 
ــكــرســي األوروبــــي  ومــؤســس ال
للرأسمال غير املادي، أبرز كرسي 
غير  للرأسمال  مخصص  ــي  دول
جنوب«  »باريس  بجامعة  املــادي 
وجــامــعــة »بـــاريـــس ســاكــالي«، 
موضوع  ــول  ح الكتب  عــشــرات 

التدبير الالمادي واالبتكار.

 الرباط. األسبوع
انعقد بأديس أبابا عاصمة إثيوبيا مؤخرا، مؤتمر 
دولي تحت شعار: »مستقبل العدالة الجنائية الدولية 
لدول  دبلوماسية  وفود  عدة  بمشاركة  إفريقيا«،  في 
زامبيا،  نامبيا،  الكونغو،  بــرونــدي،  ليبيا،  مصر، 
غينيا، الطوغو، ماالوي، والسنغال، كما عرف مشاركة 
الكونغو،  بروندي،  دول  اإلفريقي من  املدني  املجتمع 
جنوب  أوغندا،  الوسطى،  إفريقيا  غينيا،  زامبيا، 

إفريقيا، زيمبابوي، ماالوي، والكوت ديفوار.
وقد شارك في هذا املؤتمر، الخبير املغربي هشام 
والقانون،  للسالم  املغربي  املركز  رئيس  الشرقاوي، 
العدالة  حول  اإلفريقية  للشبكة  اإلقليمي  واملنسق 
في  وناشد  إفريقيا،  شمال  في  الدولية  الجنائية 
املدني  واملجتمع  اإلفريقية  الدبلوماسية  مداخلته، 
واملجتمع  املغربية  الدبلوماسية  ملساعدة  اإلفريقي، 
الهياكل  فــي  السلس  لــالنــخــراط  املــغــربــي  املــدنــي 
للمصادقة  اململكة  ودفع  اإلنسان،  لحقوق  اإلفريقية 
على االتفاقيات اإلفريقية لحقوق اإلنسان، موضحا أن 
هذا ال يعني أننا راضني كمجتمع مدني على التدبير 
الحقوقي للعديد من امللفات، والذي نسجل عليه عدة 
انتقادات شديدة، ونعتبر بأن التكلفة الحقوقية لهذه 
التجاوزات ستكون باهظة في املستقبل، لكننا سنجد 
مخارج داخلية فيما بيننا، ألن هذا يبقى شأنا داخليا، 

إلى  سنتجه  الحال  اقتضى  وإن 
اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان، 
إللزام الدولة باحترام التزاماتها 
املجتمع  ــجــاه  ت وتــعــهــداتــهــا 

املغربي واملنتظم الدولي.
كما تطرق الخبير املغربي إلى 

ضرورة التفكير في خلق 
االنتقالية  للعدالة  آلية 
عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد 
ــة  ــي ملــســاءل ــ ــدول ــ ال
ــدول األوروبــيــة  ــ ال
ــن الـــجـــرائـــم  ــ عـ
الـــســـيـــاســـيـــة 
ــة  ــصــادي ــت واالق
ارتكبتها  التي 

فــــي إفـــريـــقـــيـــا، 
ــارة  ق إفــريــقــيــا  ألن 

الـــحـــضـــارة والــقــيــم 
النبيلة،  ــة  ــي ــســان اإلن
ــحــروب  ــيــس بــلــد ال ول

واالنتهاكات.

جتديد هياكل �شبكة الكفاءات املغربية يف اأملانيا

 الرباط. األسبوع
في  املغربية  الــكــفــاءات  شبكة  عقدت 
أملانيا، جمعها العام العادي بفرانكفورت، 
رئيسا،  برطوط  إدريــس  من  كل  لينتخب 
وعادل بوسحيب نائبا للرئيس، وماريون 
فليب  سالمة  وزكية  للمال،  أمينة  بيرغن 

مقررة.
يعتبر  الجمع  أن  للشبكة،  بالغ  وذكــر 
أفق  في  الشبكة  تجربة  لتقييم  فرصة 

الحماس  بنفس  املستقبل  إلــى  التوجه 
منذ  الجمعية  به  تميزت  الذي  وااللتزام 

تأسيسها قبل عشر سنوات.
الــذات  بنكران  املــصــدر،  نفس  ــاد  وأش
ميزت  »الــتــي  الكبيرة  الــتــطــوع  وروح 
أعضاء املكاتب األربعة التي تداولت إلى 
حد اآلن على تسيير شؤون الشبكة، تحت 
وصورية  حدوتي  هاشم  من  كل  قيادة 

موقيت وكريم زيدان وباقي األعضاء«.

الشرقاوي

هاللزاويالكراويبنزينالعرويبونفور



التحفة  صــنــعــوا  الــذيــن 
املعمارية الفريدة في اململكة: 
للمسافرين،  الطرقية  املحطة 
ــزة في  ــاه ــتــي ســتــكــون ج ال
ــصــورة(،  )ال املقبلة  السنة 
والتقنيون  املهندسون  هــم 
وأفــكــار  البنائني  ــد  وســواع
األكــاديــمــيــني واســتــشــارات 
املهتمني،  واألساتذة  األطباء 
وكــان زادهــم في ذلــك، العلم، 
بــيــنــمــا عــاصــمــة املــمــلــكــة 
التي  ومساحتها  بسكانها 
مساحة  ــرة  م مليون  تــفــوق 
املحطة، فهي »تتقطع القلب«، 
وعندها موظفون ومهندسون 
ودكاترة  ومجازون  وتقنيون 
ــر  أوام تحت  ومستخدمون 
و»حكم« املنتخبني الذين ربما 
النجاح  لتقنية  يهندسون 
أما  املقبلة،  االنتخابات  في 
شؤون ومشاكل ومهمة إيجاد 
حلول لنهضة هذه العاصمة، 
التي  للشركات  فقد فوضوها 
وتقنييها  مهندسيها  كلفت 
يــدري،  ومــن  ومستخدميها، 
يستشيرون  يــكــونــوا  فــقــد 
بعض املأجورين في املجالس 
من  ويستفيدون  املنتخبة 

خبراتهم.

تطوع  ــا  ــان زم هلل  ورحـــم 
والصيادلة  املهندسون  فيه 
سنة  )حـــوالـــي  ــاء  ــ ــب ــ واألط
املساهمة  ــرروا  ــ وق  )1980
بتشييد  العاصمة،  بناء  في 
محمد  بشارع  نافورات  ثالث 
اليوم،  إلى  تزال  ال  الخامس 
ــرط رجـــــال الـــربـــاط  ــخــ ــ وان
مراكز  إحداث  في  امليسورين 
اجــتــمــاعــيــة مـــن أمــالكــهــم، 
في  املعوزين  بأبناء  وتكفلوا 

التعليمية،  املــؤســســات  كــل 
مغروسة  منطقة  وحــولــوا 
هي  حديقة  ــى  إل بــاألشــجــار 
سينا«،  ــن  اب »منتزه  الــيــوم 
ثقافية  ــا  ــجــان ل وأســـســـوا 
في  واجتماعية  وريــاضــيــة 
ــل املــقــاطــعــات، وبــرمــجــوا  ك
من  سنوية  مهرجانات  لها 

أموالهم.
كــــان ذلــــك فـــي املــاضــي 
ــحــاضــر  ــه« ال ــ ــل ــ الـــــذي »رك

وباسم  الديمقراطية،  باسم 
ــة ملــنــتــخــبــيــهــا  ــمـ ــاصـ ــعـ الـ
كل  فحصروا  »املناضلني«، 
ــل املــجــالــس  ــ األنــشــطــة داخ
تعرفونها،  والبقية  املنتخبة 
فــالــربــاط مدينة  الــيــوم،  أمــا 
والتنوير  والثقافة  العلوم 
واألنوار، بـ 8 مجالس جماعية 
بإمكانيات  مهنية  ــرف  وغـ
ولوجستيكية  وبشرية  مادية 
تفوق مائة مرة ما كانت عليه 

في ذلك املاضي الذي كان فيه 
عدد السكان 750 ألف نسمة، 
حوالي  إلــى  وقتها  فانحدر 
500 ألف نسمة، يقاسي فيه 
للحفاظ  املرارة  الرباط  أبناء 
على التاريخ املجيد واألمجاد 
في  الــفــتــح،  لــربــاط  التليدة 
الجاثمني  ملبادرات  تام  غياب 
مبتكري  املدينة  ثــروات  على 
واللجان  ــة  اإلداريـ املجالس 
الجماعية والشراكات والفرق 
انشغلوا  الــتــي  واملــجــالــس 
ورفاهيتها،  بـــ»ســعــادتــهــا« 
ــم  ــه ــوا الــســكــان وأم ــسـ ونـ

الرباط.
فالعاصمة حاليا في حاجة 
إلى من ينقذها، وذلك بالعودة 
يساهم  خــاص«  »قانون  إلــى 
فيه األكاديميون واملهندسون 
واألطـــــبـــــاء واألســـــاتـــــذة، 
وأبوابه،  فصوله  باقتراحات 
ــى  ــاط إلـ ــ ــربـ ــ لـــتـــتـــحـــول الـ
الحقيقيني  املمولني  سكانها 
ــا، املــؤســســني  ــه ــات ــي ــزان ــي مل
لنهضتها واملكتوين بـ»نيران« 
األحــــــزاب لــجــعــلــنــا مــجــرد 
فالقانون  ملعداتهم،  وجبات 
للعاصمة  املنقذ  هو  الخاص 

من السقوط في الهاوية.
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ــرد واألمـــطـــار، كــان  ــب ــي مــوســم ال ❐ ف
من  أكثر  وهــي  االجتماعية  األقــســام  على 
في   تتمركز  بحيث  الرباطية،  املستشفيات 
مقاطعات  و5  والجماعة  والعمالة  الوالية 
والغرف  الجهة  ومجلس  العمالة  ومجلس 
عليها(  )كــان  اإلداريـــة،  وامللحقات  املهنية 
التبرع« باأللبسة املستعملة  »أسبوع  تنظيم 
الجديدة  واأللبسة  األسر،  من  عنها  املتخلى 
التي بها عيوب وال يمكن تسويقها للخارج 
وتمارة  سال  في  مقرها  شركات  طــرف  من 
على  األلبسة  هــذه  فــتــوزع  والــصــخــيــرات.. 

املراكز االجتماعية والخيريات.
  

❐ هل تعلم مصلحة النقل الحضري في العمالة 
بأنها شاردة عن الوضع الحقيقي ملرفق يمكن أن 
يتسبب في السكتة االقتصادية واالجتماعية في كل 
املوضوع  في  »إنــذار«  وجه  وقد  العاصمة؟  ربوع 
املفاجئ  بــاإلضــراب  الشهر،  هــذا  بداية  للشركة 
للمستخدمني، وتفاديا للسكتة املفاجئة، على الجهة 
داخل  الحافالت  عمال  تأطير  في  التحكم  املعنية 
جماعة  مثل  حدة،  على  جماعة  كل  خطوط  شبكة 
في  العاملني  أجــور  تحمل  عليها  التي  العاصمة 
خطوطها الرباطية وإال فالسكتة آتية عاجال أو آجال.

العاملية  الــعــواصــم  مئات  كانت  إذا   ❐
فإن  الذكية،  الخدمات  نهج  فــي  ــدأت  ب قــد 
من  كـــأول  الــتــاريــخ  سيذكرهم  الرباطيني 
»زبايل«  على  الذكي«  »االحتجاج  استعملوا 
في  ــى  األول هي  ذكية  وبطريقة  منتخبيهم 
الفاشلني  إلى  »اإلشــارة  في  تتمثل  اململكة، 
إليهم  ــارة  اإلشــ بــمــدافــع  منهم  املقصرين 
باألصابع« التي تعني »ها هم«.. إنها أنجع 
»ويل  حكمة:  وتتذكرون  لالحتجاج،  طريقة 

ملن أشارت إليه األصابع«. 

نونبر  شهر  منذ  الفرنسي  اإلعــالم  اهتم   ❐
التي  امليالد،  ألعياد  األجــواء  بتحضير  املاضي، 
تصادف آخر السنة امليالدية، واكبته غرف التجارة 
املالئم  اإلنــتــاج  بــغــزارة  والــخــدمــات  والصناعة 
للمناسبة مع تخفيضات مهمة في أسعاره، فحولوا 
االقتصاد  إلنعاش  مهمة  طفرة  إلى  األعياد  بذلك 
املعقلن،  والترفيه  اإلحسانية  واألعمال  والسياحة 
بأعضاء  الشعب  من  ممولة  مهنية  غرف  وعندنا، 
سماها  ما  الغرف  بأن  نية«  »حسن  عن  اعتقدوا 

املشرع هكذا إال لـ»النوم«.

الرباط لسكانها وليست لمنتخبيها

هل هي فعال ميزانية أم فقط وثيقة للمداخيل والمصاريف؟

اإ�صراك الأكادمييني واملهند�صني والأطباء والأ�صاتذة لو�صع »قانون العا�صمة«

ل م�صتقبل للعا�صمة اإل ب�صيا�صة مالية تعتمد 
على ال�صتثمار

15 الرباط يا حسرة

السياسي  املــيــدان  سيد  واملــواطــن  متى  إلــى 
وصاحب السلطات املصيرية، يكتفي بدور املتفرج 
على من انتدبهم بطريقة أو بأخرى لتسيير وتدبير 
وظــروف  معيشته  وتحسني  اليومية،  شــؤونــه 
حياته، فانتدابه ليس على ورقة من بياض، وإنما 
هو  ما  الــذي  املنتدب  وبني  بينه  ملزمة  بشروط 

سوى »املنتخب«؟
ــدة االنــتــداب، مــن الــواجــب  وبــعــد انــصــرام م
تقييم حصيلة هذه املدة، هل تستمر العالقة بني 
املتعاقدين أو تفسخ من طرف املتضرر الذي هو 
الناخب، والفسخ تبرره »الفطريات« التي لم تكن 
على بال، ألنها معششة في قرارات وزارية بعدما 
»طردها« الظهير املنظم، حسب اعتقادي، لنضال 
التعويضات  النتائج:  بعد  فبرزت  املنتخبني، 
افتضاح  بعد  حتى  والسيارات  فيها،  والزيادة 
»املحصنة«  وهي  طائلة  أموال  واستنزاف  ريعها 
بعالمة »ج«، أي »جابها هلل«، فعمدوا إلى طريقة 
»جيمس بوند« باستعمال سيارات بلوحات عادية 
حتى ال تثير االنتباه ألنها مكتراة من شركات، ثم 
»تحزموا« لتعميم التعويضات التي لم تعد تقتصر 
على الرؤساء ونوابهم، فـ»خيطوا« وهم املشرعني، 
التعويضات  هذه  من  االستفادة  يوسع  قانونا 
ورؤســاء  الفرق  ورؤســاء  املكاتب  مساعدي  إلى 
للمؤسسات  اإلداريـــة  املجالس  وأعظاء  اللجان 
باقي  في  مماثلة  »وزيعة«  إلى  إضافة  الجماعية، 
في  يأكل  ال  مجلس  فــي  ــل  أك و»الــلــي  املجالس 
بهندسة  شك،  ودون  األخرى«،  املجالس  طواجني 
األحزاب وتصميمها حتى »يتمخمخ« مناضلوها، 
وهذه من بني اإلنجازات البارزة التي تحققت في 
مجالسنا وسكتت عنها األحزاب املشاركة الحامية 

ملناضليها في إطار »الحماية الحزبية«.
الخليج  في  إلخواننا  وتقديرا  إجــالال  ونقف 
»األمــانــة«  تسمية  اختيار  حسن  على  العربي، 
البلدي، و»األمني« هو رئيس هذا املرفق.  للمرفق 
إنها فعال أمانة في يدي أمني، مما حول كل املدن 
عند  وتعالوا  األرض،  فوق  جنات  إلى  الخليجية 
ثرواتنا  مع  »يجمعون«  الذين  الجماعة  أصحاب 
فشلهم  رغــم  و»يلتصقون«  ــخ،  إل وضــرائــبــنــا... 
باملنصب الوثير املضمون ملدة ست سنوات، وهذا 
ما يجب على املشرع االنتباه إليه، بمنح حق حل 
أي مجلس تأكد عجزه أو »شغبه« أو حتى جهله 

بتاريخ عاصمة اململكة.
فــعــال، فما بــني أمــانــة »األمـــانـــة« و»تــشــيــار« 

الجماعة.. حارت العقول.

 بقلم: بوشعيب اإلدريسي

شهادة من الرائد الدكتور املكي التهامي، 
بعنوان:  نــدوة  في  مشاركته  خالل  جــاءت 
بتاريخ  واملنعقدة  ــداث«  ــ األح ــحــراف  »ان
حول  قيمة  بمحاضرة   ،1987 دجنبر   12
املخدرات«،  وتعاطي  »االنحراف  موضوع: 
وقد دونت مواضيع هذه الندوة في كتاب: 
الفقرة  منه  اقتطفنا  األحـــداث«  »انــحــراف 
دائما  يتطلب  ال  االنحراف  ))إن  التالية: 
بعض  فــي  يتطلب  بــل  ــزجــر،  وال العقوبة 
األحيان العالج واألخذ بيد املنحرف إلعانته 
العالج  وهــذا  القويم،  الطريق  ولــوج  على 
هو في غالب األحيان مهمة صعبة تتطلب 
مجهودات كبيرة ال تعطي أكلها في بعض 
األحيان، وهذا يتطلب املثابرة وعدم اليأس 
أحسن  إن  املنحرف.  إعــانــة  نريد  حينما 
أثناء  وسنتعرض  الــوقــايــة،  هــو  الــعــالج 
التي  والصعوبات  العراقيل  إلى  املناقشة 
تالقي كل محاولة وقاية من هذه الظاهرة، 
االنــحــراف  مشكل  سابقا،  قلت  كما  ــه  ألن
املسببات  متعدد  األطراف،  متشابك  مشكل 
انحراف  هناك  فليس  األنـــواع،  ومختلف 
التسكع  فمثال  انحرافات،  عدة  بل  واحــد، 
في الطرقات انحراف، وهناك كذلك الجنحة 

والجناية...(( انتهى.
هذه الشهادة استوفت هذا األسبوع، 23 

سنة على إلقائها. 

في  تعتمد  التي  امليزانية  هل  عليكم  باللـه 
و»عــراريــم«  البهائم«  »جلود  على  مداخيلها 
األزبــال  على  الوكالء  يديرها  التي  األســواق 
كلعبة  الرسوم  من  وسلسلة  و»البالكونات« 
الرسوم املتحركة؟ هل هي سياسة مالية أم فقط 
بيان ملداخيل ومصاريف مصالح الجماعة التي 
داخل  الفخمة  مكاتبها  من  وتنفقها  تجمعها 
البلدية بعد تأمني األجور والتعويضات  قصر 

لـ»أسرتها« الجماعية؟ واالمتيازات 
مردوديته،  وإتقان  تدبير  سياسة  فامليزانية 
املالية  املـــوارد  عــن  للبحث  مرير  وكــفــاح  بــل 
لضمان  الدولية،  وحتى  والوطنية  املحلية 
خطة  بنهج  إال  تطور  وال  التطور،  مواكبة 
وبرقمنة  املقاوالتي،  وبالتدبير  االستثمار، 
البشرية  املوارد  في  وبالتحكم  املعامالت،  كل 
والتنقيب  لإلنتاج  ســواعــد  إلــى  وتحويلها 
سنة  كل  ترتفع  أن  ينبغي  التي  املداخيل  عن 
باملقابل  واالجتهاد  املــائــة،  في   10 بحوالي 
النسبة  بنفس  التسيير  نفقات  تخفيض  في 
املالية  الوثيقة  تظل  أن  يعقل  فال  املائوية، 
أيام  املالي  الــتــراث  من  وكأنها  حالها  على 
وجيوش  بالخشيبات  والحساب  »الداكتيلو« 

املوظفني، وهنا نطرح السؤال: ماذا استفادت 
الجديدة؟  والتقنيات  العلوم  مــن  املجالس 
نفقات  ومداخيلها..  نفقاتها  في  والــجــواب، 
باذخة على الصيانة وليس التجهيز، مداخيل 
ومستوى  حجم  ــى  إل أبـــدا  تــرقــى  ال  بئيسة 
وهي  البرتغال،  عاصمة  لشبونة  مثل  عاصمة 
بلديتها بحوالي  فلماذا ميزانية  الرباط،  أخت 
العقالني  التدبير  في  والجواب،  مليار؟  ألف 
تتفوق  ما  وبقدر  والبشرية،  املادية  للموارد 
علينا في املداخيل، نتفوق عليها نحن وبفارق 
وأساطيل  الجماعيني  املوظفني  عدد  في  كبير 
التلفونية  ــصــاالت  االت وأجــهــزة  الــســيــارات 

و»الواتسابية«.
أو  العمالة  أو  الجماعة  تصحح  لــم  ــإذا  ف
وتوجهها  املالية  الوثيقة  أخــطــاء  الـــوزارة 
ملــواردهــا  الفكري  واإلنــتــاج  االستثمار  إلــى 
أمام  العاصمة لن تصمد طويال  البشرية، فإن 
والجمود  فالتخلف  اإلفريقية،  العواصم  يقظة 
املالية  الوثيقة  من  الفساد،  وحتى  واالتكالية 
بأنها  أنفسهم  بها  يوهمون  التي  الحالية 
والتنوير  األنــوار  وملدينة  للعاصمة  ميزانية 

وعميدة الثقافة املغربية. 

شهادات من الرواد

حديث العاصمة

الدين  بدر  األستاذ  اهلل  برحمة  املرحوم 
السنوسي، وكان قيد حياته من املدافعني عن 
جماعة  سكان  من  كمنتخب  الرباط  مدينة 
 1983 أول من ترأسها من  التي كان  اليوسفية 
والصناعة  التجارة  غرفة  من  أو   ،1992 إلى 
املستشارين،  مجلس  إلــى  ومنها  واخلــدمــات 
وقد دخل التاريخ بإجنازاته الكبيرة بعد أن 
موالي  وملعب  للجماعة  احلالي  املقر  شيد 
العيساوي«  املغطاة »الستيل  احلسن والقاعة 
ودار الشباب واحلي الصناعي يف التقدم وغير 
كان  »االنتخابي«،  العطاء  هذا  وقبل  ذلك، 
رحمه اهلل مديرا للديوان امللكي ووزيرا لعدة 
وزارات وسفيرا محنكا يف عدة سفارات مهمة.

جناته  فسيح  وأسكنه  تعالى  اهلل  رحمه 
والرباط  القيمة،  وجزاه خيرا على إجنازاته 
الئحة  ــى  إل وتضيفه  تنساه،  لــن  كعادتها 
أحــد  عــلــى  أســمــائــهــم  تخليد  املستحقني 

شوارعها.

بني �أمانة 
»�لأمانة« و»ت�شيار« 

اجلماعة.. 
حارت العقول

أسرار العاصمة



 نور الدين هراوي
ــت فيه  ــات ــذي ب ــ فـــي الـــوقـــت ال
لرسم  مناسبة  امللكية  الخطب 
للتنمية،  جــديــدة  استراتيجيات 
وتــشــخــيــص ألعـــطـــاب قــطــاعــات 
وزارية ال تخلو من جرأة في النقد 
مع تقديم مقترحات للنهوض بمهام 
االستثمارات،  وتشجيع  البناء 
للمجلس  املكونة  األغلبية  دخلت 
فريق  وخــاصــة  بسطات،  البلدي 
الحاكم  والتنمية  العدالة  حــزب 
الجمعيات  ــعــض  وب لــلــمــديــنــة، 
له،  ــؤازرة  املـ والحقوقية  املدنية 
)دخلوا( مؤخرا في صراع مفتوح 
تنظيم  عبر  والعلني  باملباشر 
املنصات  وعبر  احتجاجية  وقفات 
مديرة  مع  والصحافة  اإللكترونية 
ــة الــحــضــريــة املــوصــوفــة  ــال ــوك ال
في  الصلبة  الحديدية«،  بـــ»املــرأة 
بعرقلة  يتهمونها  والتي  قراراتها 
التنموي  واإلعـــدام  االستثمارات 
في  جـــاء  كــمــا  الــفــاحــي  لإلقليم 
املنعقد  التواصلي  اللقاء  حصيلة 

دعا  الذي  البلدية،  بقصر  مؤخرا 
إليه فريق حزب العثماني جمعيات 
مدنية وحقوقية ومنعشني عقاريني 
وكل شركائه من املقاولني الشباب.

ــل هــذا  ــاصــي ــف وفــــي ت
ــع  ــاء، رف ــقـ ــلـ الـ

رئـــــــيـــــــس 
ــة  ــديـ ــلـ ــبـ الـ
ــة  ــاعـ ــمـ وجـ
املستثمرين 
املــقــاولــني، 
تــــقــــريــــرا 

أسود عن 

الجهات  إلى  الوكالة 
ــة، شــرحــوا  ــوصــي ال
فـــيـــه بـــالـــواضـــح 

ــذي  ــ »الـــبـــلـــوكـــاج« الــــحــــاد  ال
مشاريعهم  بــعــض  ــه  ل تــتــعــرض 
الــعــقــاريــة الــضــخــمــة واملــحــكــوم 

واتهم  التنفيذ،  بــوقــف   عليها 
أيضا،  والجمعيات  املستثمرون 
اإلقليم،  وعمالة  الترابية  السلطة 
تجميد  من  يقع  ما  على  بالتفرج 
بعدما  وإقــبــارهــا  لاستثمارات 
ــة في  تــوصــلــت بــمــعــلــومــات غــاي
بعض  تعطيل  مفادها  الخطورة 
والتنموية،  االقتصادية  املشاريع 
وأن الوكالة ضربت الرقم القياسي 
يملكها  عقارية  وعــاءات  قتل  في 
أبناء الشعب، بينما  ترخص عبر 
لغة االستثناء للبعض اآلخر، وهو 
بوشارب،  نزهة   على  يفرض  ما 
فتح  واإلســكــان،  التعمير  وزيـــرة 
هذه  إنهاء  أجل  من  عاجل  تحقيق 
الصراعات والحسابات السياسية 
املؤجلة،  االستثمارات  واقتحام 
حيث قالت مديرة الوكالة للجريدة 
ملحاربة  خصيصا  ــاءت  جـ أنــهــا 
جحور الفساد، وأنها تطبق قانون 
السليمة  تفاصيله  بكل  التعمير 
السابقة  السائدة  الفوضى  وضد 

والسمسرة.
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ما يجري  ويدور يف المدن

اتهام للوكالة احل�شرية ب�شطات بعرقلة امل�شاريع العقارية والتنموية

إعداد: زهير البوحاطي

عيـن على الشمال

مختصرات شمالية
عن  الشماليني  مــن  العديد  يتساءل   ■
تطوان  عامل  قيام  وراء  الرئيسي  السبب 
جماعات  ثــاث  ضد  قضائية  دعــوى  برفع 
ينتمون  رؤســـاء  مجلسها  يــتــرأس  قــرويــة 
األمر  ويتعلق  واالشتراكية،  التقدم  لحزب 
سعيد،  وبني  وأزال  أمسا  جماعة  من  بكل 
التحالف  من  الحزب  هذا  خروج  فور  وذلك 
الــحــكــومــي، رغـــم أنـــه تــوجــد الــعــديــد من 
الجماعات تغرق في الفساد ومنح الرخص 
مشاريع  وغياب  واملقالع،  للبناء  االنفرادية 
فضل  تطوان  عامل  لكن  تنموية،  وبرامج 
يشارك  ال  التي  الجماعات  هــذه  مقاضاة 
مصادر  تقول  الحكومي،  التكتل  في  حزبها 

»األسبوع«.

■ خرج مدير املستشفى اإلقليمي سانية الرمل 
بتطوان، وحفاظا على منصبه، بتوضيح بعد إغالق 
أجل  مــن  املــرضــى  وجــه  فــي  املستعجالت  قسم 

اإلصالح الذي يشهده منذ سنوات ولم ينته بعد.
ورغم أن هذا التصريح من اختصاص مندوبية 
من  أو  بــتــطــوان،  الــوضــع  عــن  الغائبة  الصحة 
املفروض كتابة بالغ في املوضوع يعمم على جميع 
وسائل اإلعالم، ارتأى مدير املستشفى تخصيص 
تصريحه إلحدى وسائل اإلعالم دون غيرها، والتي 
على  يتوفر  ال  ألنه  املدير،  باب  وجهها  في  أغلق 
الصالحية، ويجب على وسائل اإلعالم تقديم طلب 

في املوضوع للوزارة املعنية، حسب قول املدير.

عليها  حــصــلــت  مــعــطــيــات  حــســب   ■
على  وهميا  حسابا   35 فــإن  ــوع«،  »األســب
رأسها  على  االجتماعي  التواصل  مواقع 
التهريب  ــاطــرة  ألب تــعــود  »الــفــايــســبــوك«، 
وأزالمهم املقربني، من أجل نشر أخبار كاذبة 
ومعطيات مغلوطة حول الوضع الذي يعيش 

عليه املعبر الحدودي »باب سبتة«.
ــام،  اإلعـ وســائــل  مــن  الــعــديــد  وتعتمد 
على  اإللكترونية،  املواقع  أو  الورقية  سواء 
أخبار تضليلية  لنشر  الصفحات،  مثل هذه 
األيام  هذه  تعمل  التي  املافيا  أجندة  تخدم 
املستحيل من أجل عودة التهريب إلى املعبر 
القوة  على حساب  ذلــك  كــان  ولــو  املــذكــور 
الذين يتم استعمالهم  »الحمالة«  أو  األمنية 

كضحايا.

سطات 

السياح  مــن  العشرات  فوجئ 
ملدينة  ــوا  ــدم ق ــن  ــذي ال األجــانــب 
ــارة معاملها  تــطــوان مــن أجــل زيـ
املدينة  رأسها  على  التاريخية، 
الصاحية  املنتهية  العتيقة، 
من  واالمـــبـــاالة  ــال  ــم اإله بسبب 
والسلطة  املحلية  الجماعة  طرف 
تعترض  األزبال  بأطنان  الوصية، 
سبيلهم كما هو ظاهر في الصورة 
من داخل املدينة العتيقة لتطوان.

باملدينة  امللكية  العناية  ورغــم 
جالته  تــرأس  خال  من  القديمة 
حفل   ،2018 أكتوبر  شهر  خال 
املدن  تثمني وتأهيل  برامج  تقديم 
شمل  والــذي  مــدن،  بعدة  العتيقة 
مدينة  لتثمني  تكميليا  برنامجا 
ــادة رونقها  تــطــوان مــن أجــل إعـ
الزيارة  سبقتها  كما  وجماليتها، 
لهذه  امللك  بها  قام  التي  امليدانية 
واالعتناء  الرقي  أجل  من  املدينة 
عامليا  تراثا  مصنفة  كمدينة  بها 

منذ  اليونسكو  منظمة  طرف  من 
1994، إال أنها تحولت هذه  سنة 

األيام إلى مزبلة يستحيل العبور 
كل  األزبــال في  تراكم  منها، حيث 

املتجولني،  الباعة  بجانب  مكان، 
تحتل  التي  الــدكــاكــني،  وحــوالــي 
مساحات  من  كبيرا  جزء  بدورها 
املدينة  الضيقة داخل هذه  الطرق 

العتيقة.
فجرها  التي  الفضيحة  فبعد 
مقاول أسندت له مهمة إعادة ترميم 
جـــدران وأســقــف املــديــنــة، حيث 
باإلسراع  الجهات  بعض  طالبته 
ولو  عمله،  إنجاز  في  واالقتصاد 
كان ذلك بطريقة عشوائية، برفضه 
فيديو مسجل  ذلك وخروجه، عبر 
له، يستنكر من خاله الغش الذي 
املدينة،  هــذه  تثمني  فــي  يعتمد 
تطوان،  عمالة  من  لجنة  خرجت 
امتصاص  أجل  من  ذلك،  لتكذيب 
غضب ساكنة املدينة العتيقة وإلى 
جانبها الرأي العام بالشمال، دون 
أي نتيجة، في ظل عدم تقديم باغ 
التي  العمالة،  طــرف  من  رسمي 

تتخذ دور املتفرج.

جماعة تطوان ت�شتقبل ال�شواح باأكوام الأزبال

التحتية  البنية  ضعف  تسبب 
ــاه، خــال  ــيـ وغـــيـــاب مـــجـــاري املـ
األسبوع املاضي، في إغراق مدينة 
ـ  املضيق  لعمالة  التابعة  مارتيل 
إلى  املياه  دخلت  حيث  الفنيدق، 
ألصحاب  البضائع  وأتلفت  املنازل 
ــدت  ــس ــة، وأف ــاري ــج ــت املـــحـــات ال
ــزوار،  وال السائحني  على  األجــواء 
بسبب التساقطات املطرية الغزيرة 

التي عرفتها املدينة مؤخرا.
وصفها  كما  الكارثة  هــذه  وألن 
خصوصا  املواطنني،  من  العديد 
مــارتــيــل،  ــارج  خـ يقطنون  ــن  ــذي ال
تتحمل الجزء الكبير منها، الشركة 
الكهرباء  قطاع  تدبير  لها  املفوض 
»أمانديس«،  واملاء وتطهير السائل 
التي لم تتحرك في الوقت املناسب، 
لتطهير  األمــطــار،  تهاطل  قبل  أي 
مجاري املياه ليس في مارتيل فقط، 
الشمالية  املــدن  من  العديد  في  بل 
التي تشرف عليها الشركة املذكورة، 

املنعكفة هذه األيام على مساعدات 
جمعيات تعمل لصالحها من خال 
لها،  وترويجية  دعائية  عمليات 
املدن  إلنقاذ  بواجبها  القيام  دون 
الشمالية التي تتحمل مسؤوليتها، 

من الفيضانات.

وتعتبر الجماعة الترابية ملارتيل، 
التي  األضــرار  عن  األول  املسؤول 
للغاية،  املكلفة  الفيضانات  خلفتها 
حياة  على  سلبيا  ــرت  أثـ ــتــي  وال
وسامة وممتلكات املواطنني الذين 
غمر  نتيجة  الــشــوارع،  في  باتوا 

من  العديد  ليتدخل  ملنازلهم،  املياه 
املساعدات  وقدموا  املدينة  شباب 
الوقت  فــي  الــســن،  وكــبــار  للنساء 
املــفــروض على  كــان فيه من  ــذي  ال
ملثل  متأهبة  تــكــون  أن  الجماعة 
املساعدة  وتقدم  الــحــوادث،  هاته 
الوقاية  رجال  وكذلك  للمتضررين، 
مما  بدورهم،  غابوا  الذين  املدنية 
مع  مصيرها  تلقى  الساكنة  جعل 

مياه األمطار لوحدها.
كما تعاني العديد من مدن الشمال 
رؤية  غياب  من  مارتيل،  غرار  على 
مواجهة  في  واضحة  استراتيجية 
الكوارث الطبيعية، وكذا االستعداد 
يميز  مــا  بــل  املناخية،  للمخاطر 
معظم املسؤولني، هو االختباء وراء 
انتظار وقوع مثل هذه  املكاتب في 
امليزانيات  صــرف  ليتم  الــكــوارث، 
وإحداث صفقات إلصاح األوضاع 
منها  االستفادة  أجل  من  ذلك،  بعد 

كما تقول ساكنة املنطقة.

مارتيل تغرق حتت مياه الأمطار ب�شبب اأخطاء التدبري املفو�ض

بوشارب

سياح يف تطوان



17العدد:  1054الخميس 19 دجنبر 2019 كواليس جهوية

عمدة مراك�ش ي�صف �صفقة »الكوب 22« باملت�سرعة

العبث ال�صحي.. وزارة ال�صحة تبني امل�صت�صفيات وال ت�صون اأجهزتها

  عزيز الفاطمي
عمدة  بلقايد،  العربي  محمد  حل 
املدينة الحمراء، صباح يوم الخميس  
إذاعــة  على  ضيفا   ،2019.12.12
مراكش الجهوية، في لقاء مباشر عبر 
األثير، بمشاركة إعالميني وجمعويني، 
زكية  من  كل  غياب  اللقاء  عرف  حيث 
املريني عن حزب األصالة واملعاصرة، 
جليز،  ملقاطعة  السابقة  الرئيسة 
الجهوي  املندوب  الكنسوسي  وجعفر 
بمراكش،  اإلسالمية  للشؤون  السابق 
وقد كان عمر اللقاء أقل من ساعة رغم 
أن املدة الزمنية املخصصة لهذا اللقاء 
غير كافية وال  تفي بالغرض املنشود 
ومن  املــراكــشــيــني  عطش  تـــروي  وال 

املحلي،  بالشأن  املهتمني  خاللهم 
حيث حاول العمدة من خالل عرضه 
أهم  على  يقتصر  أن   القصير 
نقطة  وأهم  املواطنني،  انشغاالت 

اللقاء،  على  طغت 
تتمثل في معضلة 

السير والجوالن 
التي باتت نقطة 
تسيء  ســــوداء 
كقاطرة  للمدينة 
لـــلـــســـيـــاحـــة 

وحــاضــرة  والــعــاملــيــة،  الوطنية 
املشروع  إطــار  في  متجددة 
إنجاز  ــل  أم على  املــلــكــي، 
الجيل  من  طرقية  شبكة 
املهمة  هذه  تناط  الجديد، 
ــات  ــ بــمــكــتــب دراسـ
رائــد فــي هذا 
ــجــال  ذي  امل
خبرة عالية، 
تنسي  شبكة 
كشيني  ا ملر ا
يعرفه  ــا  م
مـــــــــــــدار 

باب  حي  على  املطل  الثاني  الحسن 
ــة واملــحــطــة الــطــرقــيــة، فــشــارع  ــال دك
يعيش  طــولــه،  على  الثاني  الحسن 
حاالت اختناق وشلل في حركة السير 
أيــام األســبــوع، كما  والــجــوالن طيلة 
أثناء  املــروري  االختناق  حدة  ترتفع 
ذروتها  لتبلغ  األسبوع،  نهاية  عطلة 
مما  واملناسبات،  املدرسية  العطل  في 
يؤثر سلبا على نفسية مستعملي هذا 
إنجازه  تطلب  الــذي  الطرقي  املحور 
تذكر  نتيجة  دون  مهما  ماليا  غالفا 
لغير  األمــور  تسند  »عندما  إطــار  في 
و)لإلشارة،  الفشل«،  فانتظر  املؤهلني 

املنابر  بني  من  »األســبــوع«،  فجريدة 
ملعضلة  بــدقــة  املــتــابــعــة  ــة  اإلعــالمــي
العمدة  يجد  فلم  والــجــوالن(،  السير 
املشكل  بأهمية  ــراف  ــت االع مــن  ــدا  ب
وكــبــار  مجلسه  ــال  بـ يــشــغــل  ــذي  ــ ال
فبدخول  الجهة،  بــواليــة  املسؤولني 
السير  خط  على  الحضرية  الوكالة 
امللكي  البرنامج  إطــار  في  والجوالن 
سيخلق  القديمة«،  املدينة  »تثمني 
منعطف آخر، حيث أقر العربي بلقايد 
الصفقة  بها  أنجزت  التي  بالكيفية 
التي  املخصصة للحافالت الكهربائية 
تحت  بـ»املتسرعة«  العمدة  وصفها 
كما   ،»22 »الــكــوب  التزامات  ذريعة 
أخطاء  من  سبق  ما  كل  بتدارك  وعد 
بالشطر  يتعلق  ما  في  الصفقة  هذه 
الثاني من هذه الحافالت الكهربائية، 
ملحاميد،  منطقة  لخط  واملخصص 
من  ستكون  الحافالت  هذه  بأن  فقال 
تماما  املغاير  واملتطور  املمتاز  النوع 
أدرجــت  كما  حــافــالت،  مــن  ملــا سبق 
هيئة  الــفــرص«  تكافؤ  »هيئة  نقطة 
وال سكون، حيث  لها  ال حركة  جامدة 
وكافة  الهيئة  رئيسة  العمدة،  طالب 
باملهام  والقيام  باالشتغال  أعضائها، 
املنصوص  الهيئة  اختصاصات  وفق 

عليها في القانون املنظم لها.

مراكش

بني مالل الصويرة

العثور على جثة رجل 
متحللة يف مغارة  

  األسبوع
علمت »األسبوع« من مصادر مطلعة، 
أنه تم العثور يوم السبت املاضي، على 
جثة رجل في طور التحلل بمغارة أيت 

سعيد بمركز أفورار إقليم أزيالل.
املصادر،  ذات  به  أفــادت  ما  وحسب 
فإن هذه الجثة تعود إلى رجل كان يلقب 
محليا قيد حياته بـ»لعميم«، بعدما أثار 
كحمال  أيــام  لبضعة  العمل  عن  تغيبه 
والــيــاجــور(  )اإلســمــنــت  البناء  ملـــواد 
الذي  أصدقائه،  أحد  فضول  باملنطقة، 
سفح  فــي  بــمــغــارة  عنه  للبحث  ــب  ذه
له،  مأوى  يتخذها  الضحية  كان  الجبل 
منها  تفوح  هامدة  جثة  وجــده  أن  إلى 
السلطات  إشعار  فتم  كريهة،  روائــح 
بمركز  امللكي  الــدرك  وعناصر  املحلية 
أفورار بخبر العثور على جثة الضحية 
انتقلوا  ــذيــن  وال املــذكــورة،  بــاملــغــارة 
بدورهم إلى عني املكان، وفتحوا تحقيقا 
جرى  حني  في  الــوفــاة،  أسباب  ملعرفة 
إلى  العامة  النيابة  الجثة بأمر من  نقل 
الجهوي  باملستشفى  األموات  مستودع 

ببني مالل إلخضاعها للتشريح.
ويذكر أن الضحية ينحدر من جماعة 
زوجته  عن  تخلى  أزيالل،  إقليم  تنانت 
بمفرده  واستقر  طويلة،  ملدة  وأبنائه 

بمغارة أيت سعيد بمركز أفورار.

 عزيز العبريدي  
الكلوي،  القصور  مــرضــى  يعاني 
العقلية  بــاألمــراض  املصابني  وأيضا 
ــني بــالــزمــامــرة  ــن ــدم والــنــفــســيــة وامل
واملناطق املجاورة لها، من عدة مشاكل 
ملركز  العادي  السير  على  سلبا  أثــرت 
العقلية  األمراض  ومركز  الدم،  تصفية 
عدم  بينها  من  واإلدمـــان،  والنفسية 
الحصة  توقف  بسبب  األدويـــة  توفر 
الصحة  وزارة  ترسلها  كــانــت  الــتــي 
االستشفائيني، وتقادم  املركزين  لهذين 
إصالحها  وعـــدم  الـــدم  تصفية  آالت 
الدعم  وقلة  غالئها  بسبب  وتجديدها، 
املالي الذي تتوفر عليه جمعية »فضاء 
هذين  إنجاز  فكرة  صاحبة  البزيوي« 

املشروعني.
وحسب مصادر محلية، فإن جل آالت 
تصفية الدم تقادمت وتعرضت ألعطاب 
لم تعد تقوم بوظيفتها على  إذ  تقنية، 
آلة   30 مجموع  فمن  يــرام،  ما  أحسن 
 26 أصيبت  املركز،  هذا  عليها  يتوفر 

إصالحها  يتم  ولم  تقنية  بأعطاب  آلة 
إلى حد اآلن، وهو ما يتسبب في ضياع 
املاء منها عند اشتغالها، الشيء الذي 
الــدم،  تصفية  قاعة  تعفن  إلــى  ــؤدي  ي
كبير،  بشكل  النظافة  مشكل  ليطرح 
غير  جديدة  آالت  أربع  فقط  توجد  كما 
املرضى  لحاجيات  لالستجابة  كافية 
180 مستفيدا  الـ  عددهم  يناهز  الذين 
يسكنون  املــركــز،  هـــذا  ــات  خــدم ــن  م
سيدي  إلقليم  الترابية  بالجماعات 
بنور، إضافة لسكان األقاليم املجاورة، 
واليوسفية  وآســفــي،  الجديدة،  مثل 
األخرى  املشاكل  من  أن  كما  وغيرها، 
املطروحة، قلة املوارد البشرية العاملة، 
طبيبني  على  سوى  املركز  يتوفر  ال  إذ 
الكلي،  أمـــراض  فــي  مختصني  اثنني 
عملية  على  يــشــرفــون  ممرضا  و15 
تصفية الدم، إلى جانب بعض التقنيني 
به  العاملني  عدد  يبلغ  إذ  واإلداريـــني، 
على  زيادة  وعاملة،  عامال   25 حوالي 
عدم  نتيجة  ــدم،  ال فقر  مرضى  معاناة 

وبالتالي،  بهم،  الخاص  اللقاح  توفر 
فإن مركز تصفية الدم بالزمامرة لم يعد 
يقوم بوظيفته كما كان عند افتتاحه سنة 
2012، وهو ما يهدد السالمة الصحية 

لــلــمــرضــى، وهـــذا األمـــر يــحــتــاج إلــى 
الصحة،  وزارة  طرف  من  عاجل  تدخل 
يستفيد  الــتــي  الترابية  والــجــمــاعــات 
مواطنوها من خدمات هذا املركز، والتي 

هي مطالبة بالرفع من الدعم املالي الذي 
املالي  الدعم  فلوال  املركز،  لهذا  تقدمه 
بالزمامرة  البزيوي«  »فضاء  لجمعية 
التي تسير هذا املركز، لتوقف عن عمله 
إمكانياتها  تبقى  إذ  أبــوابــه،  وأغلقت 
هذه  لحل  كافية  وغير  محدودة  املالية 
هذا  صــاحــب  أن  العلم  مــع  املــشــاكــل، 
اآلن  هــو  واإلنــســانــي،  الخيري  العمل 
التي  املشاكل  مما جعل  الفراش،  طريح 

يواجهها املرضى بهذا املركز تتفاقم.
مركز  بجوار  يوجد  أخــرى،  جهة  من 
ــراض  األمـ عــالج  مــركــز  الـــدم،  تصفية 
العقلية والنفسية واإلدمان، والذي رأى 
النور في السنوات األخيرة، يستفيد من 
يقطنون  مريض   3000 حوالي  خدماته 
داخل النفوذ الترابي إلقليم سيدي بنور 
يقيمون  منهم   30 املجاورة،  واملناطق 
بهذا املركز لتلقي العالجات الضرورية، 
العقلية  األمـــــراض  ــخــطــورة  ل ــظــرا  ن
ويشغل  منها،  يعانون  التي  والنفسية 
حوالي 50 عامال من بينهم أربعة أطباء 

مختصني.

الزمامرة

على هامش نقاش أزمة النقل في المدينة الحمراء

بلقايد

 محمد الحنصالي
حاصرت ساكنة العيايطة 
ضواحي مدينة بني مالل، في 
ساعة متأخرة من ليلة السبت 
املاضي، أربعة أشخاص غرباء 
عن املنطقة بداخل مقبرة، وهم 

بصدد نبش أحد القبور.
محلية،  ــصــادر  م وذكــــرت 
االتصال  ربطت  الساكنة  أن 
والـــدرك  املحلية  بالسلطات 
بإيقاف  قاموا  الذين  امللكي، 
وإحالتهم  األشــخــاص  هــؤالء 
ذات  وتشير  التحقيق،  على 
املوقوفني  أن  إلــى  ــصــادر  امل

برروا تواجدهم داخل املقبرة، 
بمعيتهم  كانت  سيدة  بـ»كون 
يعتقد  حيث  بــمــس،  مصابة 
مدفونة  السحر  طــالســم  أن 
وأرادوا  ــورة،  ــذك امل باملقبرة 
اســتــخــراجــه وفــكــه مــن أجــل 
استكمال  أن  غير  عالجها«، 
تباشرها  الــتــي  التحقيقات 
عناصر الدرك امللكي، وتعرض 
العامة،  النيابة  أنظار  ــام  أم
عن  بالكشف  الكفيلة  وحدها 

الحقيقة.
املوقوفني،  بني  من  أن  يذكر 
فقيه ينحدر من إقليم طانطان.

القب�ش على فقيه »ينه�ش« 
القبور بدعوى حماربة ال�صحر

الممارسات البدائية الزالت مستمرة

 حفيظ صادق
غزت الكالب والقطط والنوارس مدينة 
الحيوانات  بأن  لنستنتج  الصويرة، 
مشكلة  وهذه  اإلنسان،  مكانة  احتلت 

حتى  الــصــويــرة  منها  تعاني 
خالل  مــن  بسيطة،  كــانــت  ــو  ول
السبل  وكيفية  مخاطرها  عرض 
وصوال  معها  للتعامل  املتاحة 
إلى الحل النهائي ولو تدريجيا، 
انتشار  ظاهرة  تضاعفت  بعدما 
تشكل  وأصبحت  الحيوانات 

تهديدا على حياة املواطنني.
والــيــوم، تغيرت  األمــس  بــني 
مالمح الصويرة، فأينما اتجهت 
أهل  بلغة  )ايالل  النوارس  تجد 
ــن فوق  الــصــويــرة( أمــامــك وم
أصبحت  ــســطــوح  وال رأســــك، 
لنشر  الــنــســاء  عــلــى  ممنوعة 

النظافة  رجــل  تشارك  فهي  الغسيل، 
القطط  أما  والبر،  البحر  في  وتوجد 
فقد انتشرت كالذباب، والكالب الضالة 
شاطئ  وعلى  ــشــوارع،  وال األزقــة  في 

اآلفة..  هذه  يشاهد  زائر  كل  الصويرة 
هي  تنتشر  ــذت  أخـ البيتبول  كــالب 

األخرى، أما الساكنة فال صوت لها؟
لقد كان رجال املياه والغابات سابقا 
ــكــســرون بــيــض الــنــوارس  ي
ــادور، لــكــي ال  ــوكـ بــجــزيــرة مـ
الضالة  الكالب  أمــا  تتكاثر، 
ــا ولــهــا  ــه ــحــارب ــن ي فــلــهــا مـ
والقطط  بها،  خاصة  مصلحة 
العائالت  طــرف  مــن  تربى  ال 
ــة، عـــلـــى عــكــس  ــريـ ــويـ ــصـ الـ
بكل  تجد  كنت  عندما  األمــس 
لتطرح  قطتني،  أو  قطة  منزل 
دور  هو  ما  التالية:  األسئلة 
بالحيوانات  الــرفــق  جمعية 
بالصويرة؟ وهل هناك حلوال؟ 
هذه  تفشي  عن  املسؤول  ومن 

الظواهر؟

أزيالل

ال�صويرة تتحول اإىل مدينة للحيوانات



ســمــيــرة ســعــيــد لــم تــصــل إلــى 
على  والوقوف  »الديفا«  لقب  حمل 
وإحياء  األوبرا،  دور  أكبر  خشبات 
العالم  مهرجانات  بأشهر  حفالت 
لجنة  في  واملشاركة  بل  العربي، 
اختيار  برامج  أهم  بأحد  التحكيم 
املواهب الغنائية وهو برنامج »ذو 
املراتب  هذه  كل  تبلغ  ولم  فويس«، 
إال بعد املرور فوق جسر عريض من 
شبيهة  كانت  والدسائس  األشواك 

بالحروب الخفية.  
ــدايــات سميرة  ب أذكـــر  وعــنــدمــا 
سعيد، فالبد لي من التذكير بأنني 
الفنية  حياتها  مطلع  في  عرفتها 
املراهقة  عندما كانت ترفل في سن 
وكنت على عالقة طيبة مع عائلتها 
الدبلوماسي  وخــالــهــا  املــعــروفــة 
صديق  جاء  يــوم،  وذات  املرموق، 
عــمــري ومــطــرب كــل األجــيــال عبد 
املغرب بمناسبة  إلى  الحليم حافظ 
امللحن  معه  ــان  وك الشباب،  عيد 
والزميل  حــمــدي  بليغ  العبقري 
خــوري  إبراهيم  جــورج  املــعــروف 
»الشبكة«،  مجلة  تحرير  رئــيــس 
بيتي  فــي  الــغــذاء  على  فدعوتهم 
استقررت  أن  بعد  البيضاء  بالدار 
في  مشاركتي  إثر  على  املغرب  في 
الــخــضــراء، وقــلــت لعبد  املــســيــرة 
ــظ وبــلــيــغ حــمــدي:  الــحــلــيــم حــاف
صغيرة  فتاة  صوت  »سأسمعكما 
الحكم  حرية  لكما  وسأترك  السن 
جاءت  املساء،  وفي  صوتها«،  على 
وكانت  منزلي،  إلى  سعيد  سميرة 
فاتح  بلون  طويال  فستانا  مرتدية 
على  منسدال  الناعم  شعرها  وكان 
كتفيها ويدها ممسكة بيد والدتها، 
تغني  الجميلة  املراهقة  فانطلقت 
احترافية  وطريقة  ــع  رائ بصوت 
فغنت  املطربات،  أكبر  من  وكأنها 
الــصــغــيــرة  ــجــاة  ــن ول ــثــوم  كــل ألم 
ألغنية  بأدائها  الجلسة  وختمت 
العندليب  فجعلت  هواي«،  »الهوى 
بليغ  أما  لها بحرارة،  يقف مصفقا 
حــمــدي، فقد ظــل واجــمــا مــن فرط 
الفتاة سميرة، في  انبهاره بصوت 
حني أن جورج إبراهيم خوري قال 
أملع  من  »ستكونني  بالحرف:  لها 
ومكانك  العربية  األغنية  نجمات 
شاغر ينتظرك بني مصاف املطربات 
تمكنت  وهكذا  الصيت«..  الذائعات 
مطرب  إقــنــاع  مــن  سعيد  سميرة 
وملحن  شــهــيــر  وصــحــفــي  كــبــيــر 
ــودة  عــبــقــري بــصــوتــهــا، وعــنــد ع
لبنان  إلى  خــوري  إبراهيم  جــورج 
»تذكروا  فيها:  قال  افتتاحية  كتب 
سعيد  سميرة  تذكروا  االسم..  هذا 
الفتاة  فهذه  الشقيق،  املغرب  ابنة 
الطرب  عالم  في  شأن  لها  سيكون 

والغناء«.
نبوءة  السنوات، فتحققت  ومرت 
جورج إبراهيم خوري عندما حطت 
القاهرة  في  الرحال  سعيد  سميرة 
وطموحات  عريضة  بآمال  محملة 
ــدت الــنــجــاح  ــوج ــا، ف ــرض ــر ع ــث أك
حيث  باألحضان،  هناك  يستقبلها 
استقبلها كبار امللحنني بالترحيب، 
اللواتي  املــطــربــات  كــانــت  بينما 
من  ينسحب  الشباب  بساط  بــدأ 
إليها  يــنــظــرن  أقــدامــهــن،  تــحــت 
كانت  التي  املطربة  ولكن  شــزرا، 

والــوصــول  الــنــجــاح  على  عــازمــة 
تلتفت  تكن  لم  والشهرة  املجد  إلى 
مصر  دخــلــت  بــل  الــنــظــرات،  لتلك 
لتفرض  وطــمــوحــاتــهــا  بصوتها 
قياسي  ظرف  في  وصوتها  اسمها 
انطلقت  التي  الشائعات  متجاهلة 
كل  من  بها  لتحيط  الــشــرارة  مثل 
وهي  بها  التصقت  وهكذا  جانب، 
مطربة تخطو خطواتها األولى نحو 
الشهرة، حكاية زواج افتراضي مع 

انتشرت  الذي  حمدي  بليغ  امللحن 
وردة  ــه  ــتـ زوجـ ــاض  ــهـ إجـ ــصــة  ق
الشديدة  غيرتها  بسبب  لجنينها 
مع  كانت  التي  سعيد،  سميرة  من 
بليغ حمدي بصدد تصوير حلقات 
تحت  أبوظبي  مدينة  في  مسلسل 
عــنــوان »جــديــد فــي جــديــد«، حيث 
الفندق  نفس  في  يقيم  بليغ  كــان 
الذي كانت سميرة قد نزلت به في 

أن  بعد  حتى  هناك  وظل  أبوظبي، 
طالقها  لطلب  محاميا  وردة  وكلت 
حالة  فــي  وقوعها  بعد  بليغ  مــن 
تجاهل  نتيجة  شــديــدة  اكــتــئــاب 
رغم  الصحية  لحالتها  بليغ حمدي 
اتصالها به ومطالبتها له بالعودة 

الفورية من أبوظبي.
الذي  واللغو  اللغط  انتهاء  وبعد 
بليغ  البوهيمي  بامللحن  ربطها 
ــرت ســمــيــرة سعيد  ســاف ــدي،  حــم
إلــى ســوريــا إلحــيــاء حــفــالت لها 
منتجا  التقت  وهناك  دمشق،  في 
سينمائيا كبيرا وثريا كان قد أنتج 
وكان  فــيــروز،  للمطربة  فيلم  أول 
تتجاوز  أال  املــفــروض  مــن  يومها 

مدة تواجدها في دمشق ثالثة أيام، 
أسابيع  لثالثة  امتد  مقامها  أن  إال 
ثم نحو  باريس  طارت بعدها نحو 
لندن، وفي عاصمة الضباب انطلقت 
الشائعات لتربط بينها وبني املنتج 
في  لندن  في  تواجد  الذي  املذكور 
سعيد  سميرة  إقــامــة  فترة  نفس 
لندن،  ــى  إل رحلتها  وبعد  هــنــاك، 
لتنزل  املغرب  نحو  عائدة  توجهت 
تقيم  حيث  الــربــاط  العاصمة  في 

خالها  بيت  وفي  العريقة،  عائلتها 
الــدبــلــومــاســي املــرمــوق، كــان لي 
سؤال  أول  فكان  معها،  جديد  لقاء 
وجهته لها مرتبطا بألسنة الخبثاء 
املراهقة  املطربة  نــجــاح  وأعـــداء 
الحسناء فسألتها: »من املالحظ أن 
الشائعات تكاد ال تتركك قيد أنملة 
قمة  نحو  مسارك  واصلت  وكلما 
كلما  الطرب  عالم  في  النجاح  هرم 
األلسنة  إليك  امتدت 

بينك  تــربــط  ــات  ــاي وحــك بــأخــبــار 
يتعلق  فالن وعالن، وسؤالي  وبني 
تواجد  الــذي  السينمائي  باملنتج 
في لندن في نفس الوقت الذي كنت 
أنت هناك، فما هو الخبر اليقني يا 
ترى بعد اندالع شائعة ربطت بينك 
أن ضحكت  بعد  لي  قالت  وبينه؟«، 
»كــان  شــديــد:  اســتــغــراب  ضحكة 
أين  هناك..  أنا  وكنت  هناك  املنتج 
فمدينة  هذا،  في  الغرابة  وجه  هو 
بامتياز..  العرب  مدينة  هي  لندن 
بأن  الشائعات  صناع  يعتقد  هل 
كان  لندن  فــي  املنتج  هــذا  ــود  وج
كنت  لقد  شاني.  على  مخصوص 

في لندن لسببني: األول هو اختيار 
فيها  سيتم  التي  التصوير  أماكن 
من  سيكون  فيلم  مشاهد  التقاط 
لحام،  ــد  دري الفنان  مــع  بطولتي 
للـه،  لــنــا هـــذا والــحــمــد  ــم  ت وقـــد 
متميزة  مواقع  على  عثرنا  حيث 
كما  املشاهد،  لتلك  جدا  ومناسبة 
الفنية  العناصر  بعض  على  اتفقنا 
قيمته  الفيلم  هــذا  ملنح  لندن  في 
سبب  أمــا  املطلوبة،  السينمائية 
من  يكن  فلم  املنتج،  هــذا  وجــود 
شخصي  لغرض  أو  الصدفة  باب 
بساطة  وبكل  ألنــه  وبينه،  بيني 
ومموله،  الفيلم  هــذا  منتج  هــو 
يكون  أن  الضروري  من  كان  لهذا 
الفيلم  طاقم  ومــع  معي  حاضرا 
وللمزيد  وكبيرة،  صغيرة  كل  في 
التي ستغلق أفواه  من املعلومات 
املنتج  ــإن  ف الــشــائــعــات،  عــشــاق 
يكن  لم  وبينه  بيني  ربطوا  الذي 
ــان معه  وحــيــدا فــي لــنــدن، بــل ك
الفنيني  مــن  ومجموعة  شريكه 
إعـــداد  فــي  سيساهمون  ــذيــن  ال
قليال  سميرة  وصمتت  الفيلم«.. 
»أما  قائلة:  كالمها  استأنفت  ثم 
لندن،  إلى  لرحلتي  الثاني  السبب 
مجموعة  شــراء  في  رغبتي  فهو 
كبيرة من املالبس واألكسسوارات 
لعملية  تعرضت  أن  بعد  الراقية 
سرقت  حيث  إسبانيا  في  سرقة 
مني أجمل مالبسي ومجوهراتي، 
بل حتى سيارتي الجديدة، ففقدت 
التي  املتوسطة  الثروة  كل  بذلك 
كنت قد جمعتها من سنوات عملي 
والسهرات  الفن  مجال  في  القليلة 
التي  الخاصة  والحفالت  الحية 
أحييتها في عدة بلدان عربية، لهذا 
سأظل  الــذي  الوحيد  جوابي  فــإن 
ــه لــصــنــاع الــشــائــعــات هــو:  ــول أق
القافلة تسير والكالب تنبح، فدعهم 
ينبحون ألنني عازمة على الوصول 
إلى أعلى مصاف األغنية العربية«.
سميرة  مــع  حــديــثــي  وانــتــهــى 

صغيرة  كانت  أنها  وأذكــر  سعيد، 
إلى  جديد  من  لتسافر  جدا  السن 
العريضة،  بآمالها  محملة  القاهرة 
آخر،  نوع  من  وهناك وجدت حربا 
أيــام  مــن  يــوم  ذات  التقيت  حيث 
ــة«  ــروش »ال منتجع  ــي  ف الــصــيــف 
ــع صــديــقــي األســتــاذ  الــلــبــنــانــي م
ــه، صــاحــب  ــي مــحــمــد بــديــع ســرب
كان  والــذي  »املوعد«  مجلة  ومدير 
الفنية  ملجلته  يقيمون  الــنــجــوم 
حديثنا  ودار  ويقعدونها،  الدنيا 
ــادرن  حــول الــفــنــانــات الــلــواتــي غ
أوطــانــهــن وتــوجــهــن نــحــو مصر 
بطريقة  الفني  مستقبلهن  لبناء 

التي  للمكانة  نظرا  وأقــوى،  أسرع 
صناعة  في  القاهرة  تحتلها  كانت 
شهرة النجوم، ووصل حديثنا إلى 
كانت  التي  سعيد  سميرة  الشابة 
من  قليال  األصلي  لقبها  غيرت  قد 
سميرة بنسعيد إلى سميرة سعيد، 
بأن  تعلم  »هل  بالحرف:  لي  فقال 
الصاعدة  املغربية  املطربة  هــذه 
)وكان يقصد سميرة سعيد( عندما 
وأغنية  ــده،  ك الدنيا  أغنية  غنت 
تلحني  من  عايشاه  أنا  اللي  الحب 
محمد سلطان، قد أشعلت النار في 
قلب املطربة فايزة أحمد وأن فايزة 
ألن  وردة،  مــع  ملحاربتها  تستعد 
زوج كل واحدة من املطربتني صارا 
باملطربة  كبيرا  اهتماما  مهتمني 
ووردة  وفايزة  الجميلة  املغربية 
سلطان  محمد  تعاون  عاجبهم  مو 
ولم  الحلوة؟«،  سميرة  مع  وبليغ 
الذي  الكالم  على  شفة  ببنت  أعلق 
بديع  محمد  ــاذ  ــت األس ــي  ل حــكــاه 
أن  من  واثقا  كنت  ألنني  سربيه، 
وابنة  الجميلة  الشابة  املطربة 
جاءت  قد  العريقة  املغربية  العائلة 
والوصول  الفني  للنجاح  للقاهرة 
بصوتها  تليق  التي  املكانة  إلــى 
نسائية  حروب  في  للدخول  وليس 
خفية مع مطربات في سن والدتها 
التي كانت سيدة فاضلة جدا والتي 

لم تكن تفارق ابنتها سميرة أبدا.
وفعال، صدق حدسي، حيث كنت 
وهي  سعيد  سميرة  مسار  أتــابــع 
تــؤدة  بكل  الشهرة  ساللم  تصعد 
كانت  التي  بالشائعات  عابئة  غير 
تنهش سيرتها والتي كانت تطلقها 
الصوت  هــذا  بــأن  شعرن  مطربات 
صاحبته  وأن  الــعــذب  املــغــربــي 
بكل  تنافسهن  أصبحت  الطموحة 
الشهرة  هرم  قمة  احتالل  على  قوة 
والتألق، وكلما كان يسألها أحدهم 
الفالنية  الشائعة  فــي  رأيــهــا  عــن 
بينها  عالقة  حول  العالني  والخبر 
وبني هذا املطرب أو ذاك أو املمثل أو 
رجل األعمال أو املسؤول السياسي، 
كانت تجيب بعبارة واحدة: »الناس 
تتحدث عني ألنني أهمهم ولو كنت 
فاشلة ملا تحدث عني أحد«، وعندما 
كانوا يلحون عليها في التساؤالت، 
ابتسامة  مبتسمة  تجيب  كــانــت 
تسير  »القافلة  بالخبثاء:  آبهة  غير 

والكالب تنبح«.
هذه  على  السنني  عشرات  وبعد 
الوقائع والحروب والدسائس التي 
ثبت  سعيد،  سميرة  لها  تعرضت 
والبرهان  القاطع  بالدليل  اليوم 
التي أجابتني  العبارة  أن  الساطع، 
الشائعات  ــي  ف ــهــا  رأي حـــول  بــهــا 
تسير  »القافلة  وهي  بها  املحيطة 
محلها،  في  كانت  تنبح«،  والكالب 
حيث تمكنت من حمل لواء النجاح 
ــا األغــنــيــة الــعــربــيــة«  ــف ــقــب »دي ول
وبعد  ــوم  ــي ال لتصبح  بــامــتــيــاز، 
قاسما  الفن،  محراب  في  نضالها 
املهرجانات  أعــظــم  بــني  مشتركا 
الفنية والتظاهرات الكبيرة، وقدوة 
في  والراغبات  الناشئات  للفنانات 
ثانية  نسخة  يوم  ذات  يصبحن  أن 
الصوت،  وعذبة  األغنية  جميلة  من 

سميرة سعيد.
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بقلم: رمزي صوفيا

كل من يتابع المكانة التي وصلت إليها المطربة الكبيرة سميرة سعيد، سيعتقد بأنها قطعت 
كل مراحل الصعود إلى القمة بكل سالسة، والبعض قد يعتقد بأنها قد وجدت كل شيء أمامها 

على طبق من يسر  بعيدا عن أية عراقيل أو مشاكل.

صورة للديفا سمرية سعيد من إحدى 
حواراتها مع الصحفي رمزي صوفيا

كل من يتابع المكانة التي وصلت إليها المطربة الكبيرة سميرة سعيد، سيعتقد بأنها قطعت 

كل مراحل الصعود إلى القمة بكل سالسة، والبعض قد يعتقد بأنها وجدت كل شيء أمامها 

»الديفا«  لقب  حمل  إلى  تصل  لم  فهي  مشاكل،  أو  عراقيل  أية  عن  بعيدا  يسر  من  طبق  على 

بل  العربي،  العالم  مهرجانات  بأشهر  حفالت  وإحياء  األوبرا،  دور  أكبر  خشبات  على  والوقوف 

والمشاركة في لجنة التحكيم بأحد أهم برامج اختيار المواهب الغنائية، برنامج »ذو فويس«، 

كانت  والدسائس  األشواك  من  عريض  جسر  فوق  المرور  بعد  إال  المراتب  هذه  كل  تبلغ  ولم 
شبيهة بالحروب الخفية.  



تبدأ  مدرسي  دخول  كل  في   )1
نفسها  تــطــرح  ــحــارة  ال األســئــلــة 
على  ولــربــمــا  ــاء،  ــ اآلب على  بــقــوة 
لقيم  املخلصني  السياسيني  بعض 
عن  فقط  ليس  أيــضــا،  املــواطــنــة 
وعن  ومناهجه،  التعليم  بــرامــج 
الكتاب املدرسي وأسعاره، وال عن 
املدارس،  وتجهيز  املعلمني  تكوين 
منها  تعاني  التي  األزمات  عن  وال 
املدرسة املغربية في الزمن الراهن 
عن  ولكن  وكثيرة،  ضخمة  وهــي 
التعليم  يكونها  الــتــي  الــصــورة 
الصاعدة  األجيال  وعن  نفسه  عن 
املغربي  الشعب  عليها  يعلق  التي 
ــخــروج من  آمــالــه فــي اإلنــقــاذ وال
حالة التخلف والفساد والتهميش 
والفقر التي يعاني منها، وهو في 

قلب األلفية الثالثة.
أننا  تحفظ  بال  يعلم  كلنا  نعم، 
العاملي،  الركب  عن  متأخرة  دولة 
بني،  بني  يتأرجح  مــازال  تعليمنا 
على  املغرب  بقاء  أن  نعلم  وكلنا 
نمنح  أن  منا  يتطلب  الحياة،  قيد 
تربية  من  يلزمها  ما  اليوم  طفولة 
وثقافة  وتعضيد  واهتمام  وتعليم 
منها  ينتظر  بما  لتقوم  وتكوين، 

من إنقاذ ومن عمل وبناء.
اللبنة  يــعــنــي  الـــيـــوم،  طفلنا 
عليه  القادمة،  لألجيال  األساسية 
واملنظمة  والــحــزب  ــرة  األس تقوم 
والتغيير والتنمية، نموه وتعليمه 
األولــى  الخطوة  يعني  وتكوينه 
يمثل  ــه  إن جــديــدة،  أجــيــال  لبناء 
الثروة الوطنية، الفكرية، العلمية، 
والحضارية، ويشكل رهانها األهم 

واألكبر.
ــا، وأمـــــــام وضــعــيــة  ــنـ ــن هـ ــ م
تعليمنا،  وضــعــيــة  ــا،  ــن مــدرســت
والصراعات  الــرهــانــات  وضعية 
حولها، تبدأ األسئلة تطرح نفسها 
جــوابــا  لــهــا  تــجــد  أن  دون  بــقــوة 

والتعليم،  املدرسة  عن  ال  شافيا، 
الــذي  املخيف  املستقبل  عــن  وال 

ينتظر الطفولة وأجيالنا القادمة.
تنبهت  املتقدمة  الشعوب   )2
مــبــكــرا إلــــى هــــذا املـــوضـــوع، 
األجيال  وتكوين  املدرسة  موضوع 
الطفل  تعليم  فتجاوزت  الصاعدة، 
التقليدية،  بــاملــنــاهــج  وتــكــويــنــه 
ثقافية،  مناهج  على  واعــتــمــدت 
لبناء  السليم  الطريق  باعتبارها 
الثقافة  على  متكئة  سليمة  أجيال 
ــوعــي واإلبــــداع، وأدركـــت أن  وال
األجيال الصاعدة في حاجة ماسة 
اعتبار  على  الثقافية،  التنمية  إلى 
إلحاحا،  أكثر  الطفل هي  ثقافة  أن 
وأكثر أهمية النخراطه في مجتمع 

األلفية الثالثة.
الطفل  ثقافة  ــم  دع ــإن  ف لــذلــك، 
مناهج  فــي  ــة  ــوي األول وإعــطــاءهــا 
لم يعد موضوع  الحديثة،  املدرسة 
نقاش في الدول املتقدمة، وهو ما 
أصبحت  الواعية  الدولة  أن  يعني 
مـــدركـــة ألهــمــيــة تــكــويــن ثــقــافــة 
على  للحفاظ  لطفولتها،  مستقبلية 

مكانتها في عصر األلفية الثالثة.
ــدرســة فــي الـــدول الــراقــيــة/ امل
الطفولة  مرحلة  تعتبر  املتقدمة، 
منها  يمر  التي  املــراحــل  أهــم  من 
في  أثر عظيم  من  لها  ملا  اإلنسان، 
وفكريا  جسديا  شخصيته  بناء 
املرحلة  ألنــهــا  ــك  ذل واجتماعيا، 
وقيمه  مهاراته  فيها  تتشكل  التي 

وأفكاره وقناعاته.
ــة  ــوي ــرب ــت ــات ال ــ ــي ــ ــم ــ ــادي ــ واألك
والعلمية في هذه الدول، أصبحت 
تبحث في املشاريع واملناهج التي 
املستقبلي/ املواطن  مكانة  تنمي 
ومعارفه  ثقافته  بتعزيز  الطفل، 
ــه  ــادات وخــيــالــه وســلــوكــيــاتــه وع
ــه األدبـــيـــة  ــم ــي ــة وق ــي ــاع ــم االجــت
باعتبارها  واألخالقية،  واإلبداعية 
عليها  تقوم  التي  الصلبة  القاعدة 

املستقبلية. شخصيته 
العناية بثقافة  اليوم  لذلك، نجد 
التربية،  علماء  نظر  فــي  الطفل 
األول،  املقام  في  تربوية  مسألة 
والهواء  كاملاء  يجعلها  ما  وهــو 
أطــفــال  إلـــى  بالنسبة  والـــغـــذاء 
الحياة  يمكن  ال  الراهن،  عصرنا 

وال التقدم دونها.
نتطرق  الشديد،  األسف  مع   )3
أن  يعلم  وكلنا  ــوضــوع  امل لــهــذا 
في  بعيدة  أشواطا  قطع  تعليمنا 
فقدت  بعدما  واالنهيار  ــالس  اإلف
والخاصة،  الحكومية  مدارسنا 
األصيلة  واملثل  القيم  من  الكثير 
يعني  ــا  م وهـــو  التعليم،  ملهنة 

حصدته  ــذي  ــ ال الـــذريـــع  الــفــشــل 
عقلية  بناء  عملية  في  مؤسساته 
حديثة ومنظمة في مستوى العصر 
منا  يتطلب  ــذي  وال نعيشه،  الــذي 
مستواه  في  جديدة  أجيال  إعــداد 
اإلبداعي،  التكنولوجي،  العلمي، 
ــرب من  ــغ ــراج امل ــ ــادرة عــلــى إخ ــ ق
الفقر  في  املغرقة  الرهيبة  مرحلته 

والفساد والتخلف.
يعثر  لم  تعليمنا  قطار  إن  نعم، 
جريدة  ذلك  أكــدت  كما  سكته  على 
يعاني  ال  فأصبح  مؤخرا،  »املساء« 
فقط من العجز والفوضى والفساد، 
بل تجاوز ذلك إلى عجزه في تكوين 
األطر التي تهيئ األجيال الصاعدة 
نفسيا وفكريا، لتكون فاعلة، قادرة 

على السير.
مكتبات  على  تتوفر  ال  مدارسنا 
على  تتوفر  ال  مناهجها  لألطفال، 
درس القراءة، ال تتوفر على خبراء 
في التربية لتشكيل شخصية الطفل 
وتزويده  ومجتمعه،  بذاته  ووعيه 
وتنمية حسه  واملعارف،  بالخبرات 
لتهيئته  املفكر،  وعقله  اإلبــداعــي 

ليكون فاعال في الجيل القادم.
ــروج مـــن حــالــة  ــخـ مـــن أجـــل الـ
التخلف القصوى، كان ال بد لنا من 
كان  طفولتنا،  وجه  بتغيير  البدء 
اليوم،  طفولة  رعاية  من  لنا  بد  ال 
ال  كان  لإلنقاذ،  غدا  جاهزة  لتكون 
بد من رعايتها بتعليم جاد وثقافة 
جـــادة، ووضــع أســس جــديــدة في 
مستوى العصر الحديث، لبرامجنا 
التربوية،  ومناهجنا  الــدراســيــة 
هلل  عفا  املتعاقبة  حكوماتنا  ولكن 
عنها، تتجاهل بقوة هذا املوضوع، 
مناسبا  الوقت  ترى  ال  ألنها  ربما 
التخلف  حالة  من  املغرب  لخروج 
ربما  وهــي  جــديــد..  جيل  يــد  على 

تدري ما ال ندري.
أفال تنظرون...؟

نحو اخلروج من حالة التخلف الق�صوى..

والعملي  الفكري  الواقع  يدرسون  الذين 
نعيشه  الذي  التعليمي  للمجال  والسياسي 
منذ سنوات، سيجدون أنفسهم في مواجهة 
منذ  الصحيحة  الغير  السياسية  املواقف 
تحزيب  في  هذا  ويتجلى  االستقالل،  بداية 
هلل  عبد  الراحل  تناوله  ما  وهــذا  النقابة، 
ألقاها  التي  املحاضرات  إحدى  في  إبراهيم 
 1967 سبتمبر   9 بتاريخ  البيضاء  بالدار 
في  الشعبية  الــقــوات  شمل  لف  بمناسبة 
 11 اتفاق  إثر  على  الوطني  االتحاد  داخل 
الكتابة  أعضاء  بني  السنة  نفس  من  غشت 
يطرح  باملناسبة  الوطني..  لالتحاد  العامة 
سؤال إلعادة التفكير من جديد في اإلصالح 
االضطرابات  هــذه  من  للخروج  التعليمي 
التعليمية  النقابات  تعيشها  التي  الداخلية 
)االتــحــاد  ــرائــدة  ال املنظمة  رأســهــا  وعلى 
جديدة  وحــدة  لضمان  للشغل(،  املغربي 
لهذا الشتات الذي تعيشه نقاباتنا املغربية، 
مفهوم  فــي  خلط  عملية  خــاضــت  ــتــي  وال
الذي  الخطير  فالخلط  معا،  ونقابي  حزبي 
مناضليه  وأن  للحزب،  ذيل  مجرد  هو  يقع 
في  مزدوجة  بمسؤوليات  يضطلعون  الذين 
يلتزموا  أن  يجب  الحزب،  وفــي  النقابات 
باسم جماهيرهم باملهنية أيضا، ويضمنوا 
أن  يقبلوا  وأن  الحزب،  لقرارات  امتثالهم 
التعبير النقابي هو الصيغة العفوية السفلى 
لتلك املطامح، فيجب بالتالي أن يكون الفرع 
لألصل في إطار الوحدة النقابية التي وقع 
نضالي  نقابي  إطار  تحت  حولها  اإلجماع 
بمطالب  للشغيلني  الحقوق  توفير  يضمن 
مرفوعة في اإلطار املطلبي املوحد.. بالطبع 
لكنه  الستينات،  في  يطرح  لم  االقتراح  هذا 
لصالح  في طرحه  إلحاحا  أكثر  اآلن  أصبح 
واملنضوين  ومؤطريها  النقابية  الــوحــدة 
املنهج  ــي  ف املشكلة  إن  ــا..  ــه ــوائ ل تــحــت 
للوصول  استعمالها  يجب  التي  واألساليب 

إلى ربط الصلة بالجماهير رباطا محكما.
لقد طرح الراحل عبد هلل إبراهيم عنوانا 
على  وعلق  كوحدة،  والنقابة  الحزب  لطرح 
الخطير  ))والــغــلــط  بالقول:  الــطــرح  هــذا 
الذي يقع فيه حزب سياسي، هو اعتبار أن 
وأن  للحزب،  ذيل  مجرد  املهنية  الـنقابات 
يضطلعون  الذين  مناضليه  من   - أولئك   -
وفي  النقابات  في  مزدوجة:  بمسؤوليات 
باسم  دائــمــا  يلتزموا  أن  يجب  ــحــزب،  ال
يمكن  ما  وهذا  أيضا،  باملهنية  جماهيرهم 
أن تقع دراسته للذين تهمهم وحدة وحقوق 
النقابيني  مــصــالــح  عــلــى  غــيــرة  لــهــم  ــن  م
املنتمني  مصالح  أصبحت  حيث  املتحزبني، 
مصالحهم  أصبحت  الذين  القطاعني  لكال 
تقتضي دراستها بني من أراد التفرغ لعمل 
والفكرية((،  الصحية  مصالحه  فيه  تضمن 
وتنتهي أفكار عبد هلل إبراهيم التي أسمعها 
لساكنة مراكش في محاضرته التي تناولت 
الحزب والنقابة بعدما سرد على الحاضرين 
ما عاشه في نونبر سنة 1936 بقوله: ))إن 
تاريخ  في  نفسها  السياسي  الوعي  قصة 
حيث  مشوقة((  قصة  املغربية،  الوطنية 
عشر  السابعة  في  وأنــا  ))واجهت  يقول: 
من  املطولة  السياسية  استنطاقاتي  أول 
كان  وقد  فيتاليس،  الفرنسي  العقيد  طرف 
من جيل املشير ليوطي، وكان يشرف آنذاك 
ساعات  سبع  اللقاء  وكــان  السبعني،  على 
متوالية في مكتبة املندوبية في ساحة جامع 
الفناء بمراكش، كما كان نوع النقاش الدائر 
االعتقال  ثم  االستنطاق،  أثناء  كله  بيننا 
في السجن املدني، بعد ذلك، لم يكن العقيد 
الفرنسي يملك انفعاله في نهاية االستنطاق 
وهو يوقع األمر باالعتقال، وخرج يشيعني 
هو  وقال  متضايقا،  مضطربا  الشارع  إلى 
ستذهب  السجن:  عربة  المتطاء  يدعوني 
بيده  أشار  ثم  يا ولدي،  السجن  إلى  وحدك 
بالبشر  تعج  وهي  الفناء  جامع  ساحة  إلى 
واألضواء الفقيرة، ودخان الكباب، وضجيج 
وأردف:  الرخيص،  األكل  وروائــح  الغيطة، 
هذه الجماهير هي الشعب املغربي الحقيقي، 
وهي ال تطلب إال أن تأكل وتلهو، وال تبالي 

بمن يحكمها وال تحت أي نظام((.

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى ال�شعب في دار غفلون

مدير الأمن الوطني يو�صح واأنـا مـن حـقي اأن اأ�صـحـح
من املهام املوكولة إلدارة األمن، 
الحفاظ على أمن واستقرار البالد 
وممتلكاتهم،  املواطنني  وحماية 

والحفاظ على عرضهم وراحتهم.
الركن  هــذا  ــراء  قـ أن  شــك  فــال 
الذي  املقال  أن  الحظوا  األعــزاء، 
الــعــدد األخــيــر مــن هذه  نشر فــي 
ببالغ  مصحوبا  كــان  الــجــريــدة، 
لألمن  العامة  اإلدارة  عن  صــادر 
الــوطــنــي يــوضــح فــيــه األعــمــال 
اتخذها  التي  واإلجراءات  الجدية 
في حق السيدة التي اشتغلت في 
منزلي يومني فقط تمكنت خاللهما 
العمارة  مفاتيح  على  السطو  من 
صندوق  مفتاح  وأيضا  والشقة 
وثائقي  فيه  أضع  صغير  حديدي 
ومن  الشهري،  ومرتبي  الرسمية 
ســوء حــظــي، أن هــذه الــخــادمــة 
حضرت وقت كان ولدي يعد املبلغ 
البنكي،  حسابي  من  سحبه  الذي 
املوضع  على  تعرفت  أنــهــا  كما 
الذي نضع فيه املفاتيح وهي فتاة 
قدمها  سنة   22 عمرها  يتعدى  ال 
يشتغل  هــشــام  اســمــه  شــاب  لنا 
حول  املركونة  للسيارات  كحارس 
ظريفة  بنت  أنها  على  العمارة، 
ومن عائلة محترمة ومتدينة حيث 
أن  وبما  الحجاب،  ترتدي  كانت 
حالتي الصحية تستلزم خادمتني، 
ألنني ال أتنقل بمنزلي إال بواسطة 

فوضعيتي  لذلك  متحرك،  كرسي 
مستمرة،  خاصة  عناية  تتطلب 
التي  الفتاة  هــذه  بــقــدوم  فرحنا 
تحديد  في  وناقشتها  استقبلتها 
حوالي  وذلــك  الشهرية،  أجرتها 
الساعة 9 ليال، حيث قضت ليلتها 

األولى مع الخادمة األخرى.
استحوذت  كيف  أدري  ولست 
غرفة  إلى  وتسللت  املفاتيح  على 
الحديدي  الصندوق  لتفتح  نومي 
وزنه  خف  ما  كل  وتأخذ  الصغير 
اليوم  عشية  ــي  وف ثمنه،  وثــقــل 
الخادمة  عنها  فتشت  الــثــانــي، 
فلم  العشاء،  وجبة  معها  لتتناول 
املطبخ  شرفة  من  وأطلت  تجدها، 
صغيرة  ــارة  ســي تــركــب  فــرأتــهــا 
وبالطبع  تنتظرها،  كانت  سوداء 
لم تتمكن من التعرف على رقمها، 
الليل،  في جنح  فرت  السارقة  ألن 
خادمتي  أخبرتني  مــا  وبمجرد 
انتبهنا  مــا  أول  كــان  بهروبها، 
الــصــنــدوق  ــاب  بـ إلــيــه، هــو أن 
صاحبة  أن  ــا  ــن ــأدرك ف مــفــتــوح، 
مهنية  بطريقة  اشتغلت  العملية 
استعملتها  التي  الطريقة  دقيقة، 
تـــدل داللـــة واضــحــة عــلــى أنها 
العملية،  لــهــذه  جــيــدا  خططت 
كان  مــا  كــل  على  استولت  حيث 
بمبلغ  نقود  من  الصندوق  داخل 
8140 درهما، وحزامني )مضمة( 

من  وخرجت  املحمول  والتلفون 
الشقة.

ــدوث هـــذه الــســرقــة  ــ ــد ح ــع وب
املــفــاجــئــة، اتــصــلــت فــي الــيــوم 
امللك  جاللة  وكيل  بالسيد  املوالي 
الــذي  االبــتــدائــيــة،  املحكمة  ــدى  ل
لتقوم  القضائية  الشرطة  بعث 
زارنــي  هنيهة،  وبعد  بواجبها، 
التقنية  الشرطة  من  يتكون  وفد 
هذه  مثل  في  املختصة  والعلمية 
ــعــد انــتــهــائــهــم من  ــال، وب ــعـ األفـ
من  التي  األشياء  جميع  معاينة 
أن تكون مستها، عثروا  املفترض 
ولدي  زودهم  كما  بصماتها،  على 
حصل  التي  املعلومات  بجميع 
مع  لخطيبها  صور  منها  عليها، 
على  اعتمادا  أصدقائه،  من  ثلة 
حنكته في استعمال »الفايسبوك«.
حني  عميقة  فرحتي  كانت  وكم 
بأنه  ــق،  ــري ــف ال عــمــيــد  أخــبــرنــي 
ولكن  أسبوع،  بعد  بها  سيأتيني 
هذه  على  مر  وقد  طال  انتظاري 
األمــر  السنة،  يقرب  مــا  السرقة 
الذي جعلني ألجأ إلى »األسبوع«، 
بالشرطة  املسؤولني  اهتمام  ألثير 
املبادرة  هذه  أدت  وقد  القضائية، 
إدارة  كون  في  تجلت  نتيجة  إلى 
للجريدة  توضيحا  بعثت  األمــن 
أن  فأدركنا  السرقة،  هــذه  حــول 
السيدة املبحوث عنها قد تم إلقاء 

فبراير   17 منذ  عليها  القبض 
أشهر،   8 يــفــوق  مــا  أي   ،2019
وهنا حق لي أن أتساءل: ألم يكن 
تخبرني  أن  الشرطة  واجــب  من 
بهذا النجاح؟ وهل قدموا الجانية 
التحريات  شملت  وهل  للقضاء؟ 
املواطنني الذين اشتروا املسروق؟ 
الــذي  املــالــي  املبلغ  مصير  ــا  وم
والهاتف  واملجوهرات  مني  ضاع 
ــا أعــتــقــد حسب  ــ ــول؟ وأن ــحــم امل
معلوماتي املتواضعة، أن الشرطة 
الجاني،  على  القبض  تلقي  ملــا 
الجريمة  مــكــان  إلـــى  ــه  ب تــذهــب 
التي  الطريقة  األمن  رجال  ليعرف 

استعملها إلنجاز عمله املشني.
هــذه األســئــلــة، أطــرحــهــا على 
مدير األمن، راجيا منه أن يوضح 
لي الغموض الذي لف مراحل هذه 
الفتاة  اآلن  توجد  وأين  القضية، 
السارقة؟ وما هي اإلجراءات التي 
ما  السترجاع  أتخذها  أن  يجب 
ومجوهرات؟  مال  من  مني  ضاع 
ساعدني  إذا  له  ممنونا  ــون  وأك
زالت  ال  التي  الصدمة  لتخفيف 
املسروقة  املجوهرات  ألن  تؤملني، 
بثمن،  تقدر  ال  عاطفية  أهمية  لها 
العبد  مادام  العبد  عون  في  وهلل 

في عون أخيه.   

يتبع
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إن قطار تعليمنا لم يعثر 
على سكته، فأصبح ال يعاني 

فقط من العجز والفوضى 
والفساد، بل تجاوز ذلك إلى 

عجزه في تكوين األطر التي 
تهيئ األجيال الصاعدة 

نفسيا وفكريا، لتكون 
فاعلة، قادرة على السير.

مدارسنا ال تتوفر على 
مكتبات لألطفال، مناهجها 

ال تتوفر على درس القراءة، 
وال على خبراء في التربية 

لتشكيل شخصية الطفل 
ووعيه بذاته ومجتمعه، 

وتزويده بالخبرات والمعارف، 
وتنمية حسه اإلبداعي 

وعقله المفكر، لتهيئته 
ليكون فاعال في الجيل 

القادم.

يتبع 

الرأي

قبل اأن يبلغ 
ال�صيل الزبى
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محمد أديب السالوي 



ــي إطــــــار األبـــحـــاث  ــ ف
ينظمها  الــتــي  امليدانية 
ــة املـــعـــهـــد املــلــكــي  ــب ــل ط
ــر ســلــك  ــ ــ لــتــكــويــن األط
ــر املــتــخــصــص  ــتـ ــاسـ املـ
في  والتنشيط  التربية 
والرامية  الطفولة،  مجال 
علمية  مـــرام  بــلــوغ  إلــى 
ــدف املــســاهــمــة  ــه ــســت ت
فــي بــعــث أســئــلــة آنــيــة 
أولــويــة  وذات  مــلــحــة 
التربية  مواضيع  حــول 
مجال  ــي  ف والــتــنــشــيــط 
الــطــفــولــة ومــحــاولــة 
أو  عـــنـــهـــا  اإلجـــــابـــــة 
مع  وتماشيا  حلحلتها، 
انفتاح  ــي  ف طموحهم 
مؤسستهم  وإشـــعـــاع 
داخل محيطها التربوي 
واالجتماعي  والثقافي 
وخلق  بها  والتعريف 
مع  تواصلية  جــســور 
والفعاليات  املؤسسات 
ــجــال  ــم ــة ب ــطـ ــبـ ــرتـ املـ
اشـــتـــغـــالـــهـــا، يــنــظــم 

إشــراف  تحت  الطلبة 
لتكوين  امللكي  املعهد 
بـــتـــعـــاون مع  األطـــــر 
وزارة الثقافة والشباب 
ــة واملــركــز  ــاضـ ــريـ والـ
ــي لــأبــحــاث  ــربـ ــغـ املـ
وتوجيه  والـــدراســـات 
ــرة،  ــ ــ ــة واألس ــول ــف ــط ال
إنتاجية  فكرية  نـــدوة 
ــوان: »الـــطـــفـــل  ــ ــن ــ ــع ــ ب
التنشيط  ــراث..  ــ ــت ــ وال
السوسيوتربوي وسؤال 
ثلة  بمشاركة  التجديد«، 
واألساتذة  الدكاترة  من 
التراث  بمجال  املهتمني 
محمد  د.  والــتــربــيــة: 
بوبو،  محمد  د.  شبير، 
وذ.  ــوب،  ــرك ك محمد  د. 
وذلك  كليتي،  املصطفى 
الــشــبــاب  وزارة  بــمــقــر 
ــارع ابــن  والــريــاضــة شــ
ــا بـــالـــربـــاط يـــوم  ــن ســي
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الطفل والرتاث يف التن�سيط ال�سو�سيوتربوي 
و�سوؤال التجديد

تنظيم املنتدى الثامن 

للقمة الإفريقية للطلبة 

وال�ضباب بح�ضور 54 

دولة اإفريقية
للتعاون  املغربية  الوكالة  تنظم 
الشؤون  وزارة  مع  بتنسيق  الدولي 
ــاون اإلفــريــقــي  ــع ــت الــخــارجــيــة وال
في  بــالــخــارج،  املقيمني  واملــغــاربــة 
الفترة املمتدة من 20 إلى 23 دجنبر 
الثامن  املنتدى  فعاليات   ،2019
والشباب  للطلبة  اإلفريقية  للقمة 

بالحي الجامعي الدولي بالرباط.
الذي  املنتدى،  هــذا  ويستضيف 
الدولي  الجامعي  الحي  سيحتضنه 
للتعاون  املغربية  للوكالة  التابع 
إفريقية،  دولة   54 بالرباط،  الدولي 
من  وأكــثــر  طالبية،  جمعية  و57 
من  فاعلني  إلى  إضافة  طالب،  ألف 
وسفراء  وزراء،  املــدنــي،  املجتمع 
عامني،  وكتاب  باملغرب،  معتمدين 
الشخصيات  مــن  عــدد  على  فضال 

السياسية واملدنية والفكرية.

افتتاح املقهى الثقايف »ق�سر فرعون« 
مبدينة زرهون

�سبكة املقاهي الثقافية تنظم 
ملتقاها اجلهوي ب�سيدي قا�سم

توقيع »نادية فردو�س« �سامة امل�سرح املغربي يف امللتقى 
الدويل للم�سرح مبراك�س

مراكش،  بمدينة  العرض  لفنون  فانوراميك  فرقة  توقع 
الثالث من منشوراتها،  العدد  وضمن 
والحلقة األولى من سلسلتها »شامات 
الجديد  مؤلفها  املــغــربــي«،  املــســرح 
بعنوان »نادية فردوس: شامة املسرح 

املغربي«.
الذي  الجديد،  املؤلف  هذا  ويشكل 
سيتم تقديمه وتوقيعه خالل فعاليات 
ملبدعات  الــثــانــي  ــي  ــدول ال امللتقى 
 21 إلــى   19 من  بمراكش  املــســرح، 
دجنبر الجاري تحت شعار: »احتفاء 
النسوة«،  بنون  مسرحي  إفريقي 
وتــأريــخ  وتــقــديــر  ــراف  ــت اع لحظة 
املراكشي  املسرح  لسيدة  وتوثيق 

االستثنائية.
الكتاب  هـــذا  ــد  وأعـ نــســق  وقـــد 
الصغير،  الحجم  من  وهو  الجديد، 
متضمنا لعدد من املواضيع املهمة 
الباحثني،  مــن  كــل  الفنانة،  حــول 
والدكتور  حيكون،  نزهة  الدكتورة 
عبد املجيد أهرى، كما صفف مادته 
النصية والرقمية، الفنان مصطفى 

دوادة.

وتعتبر الفنانة نادية فردوس، إحدى أيقونات املسرح 
املغربي، التي حققت العديد من املنجزات، وناضلت بشكل 
كبير على الركح، متشبعة بالروح 
لعدد  املميزة  واملسرحية  الفنية 
املسرحية  والهامات  الرموز  من 
حبيبة  أبرزها  والعربية،  املغربية 
املذكوري، ثريا حسن، أمينة رشيد، 

وفاطمة الركراكي.
وكانت إدارة املهرجان قد تشرفت 
في  املتفردة،  الفنانة  هذه  بتكريم 
سيشكل  وبالتالي،  األولــى،  دورتــه 
مرجعا  مــحــالــة،  ال  الــكــتــاب  هـــذا 
املسرحية  الذاكرة  لتوثيق  أساسيا 
الــنــســائــيــة املــتــألــقــة فـــي املــديــنــة 
الحمراء، كما يشكل مصدرا ومرجعا 
والطلبة  الباحثني  لعدد من  أساسيا 

في مجال املسرح.
التي  الـــدورة  هــذه  أن  إلــى  يشار 
ورشــات  من  متنوعة  فقرات  تعرف 
دولــيــة،  علمية  ونـــدوة  وتــكــريــمــات 
ستحتفي باملسرح اإلفريقي النسائي، 
مراكش  بمدينة  االحتفاء  مع  تماشيا 

»عاصمة إفريقيا األولى للثقافة«.

في إطار مخططها لتوسيع خريطة 
مناطق  بمختلف  الثقافية  املقاهي 
البالد، تفتتح شبكة املقاهي الثقافية 
دجنبر   21 الــســبــت  يـــوم  بــاملــغــرب 
باسم  جديدا  ثقافيا  مقهى  الجاري، 
»قصر فرعون« بمدينة موالي إدريس 
واملقهى  الشبكة  وتحتفي  زرهـــون، 
الزرهوني  واملبدع  بـالـكاتب  خـاللـه 
لتوقيع  لــقــاء  فــي  إمــامــي  حسن  ذ. 
القصبة«  »باب  األخيرتني:  روايتيه 

و»بحيرة العشق الالزوردي«. 
الرابعة  في  سينطلق  الذي  اللقاء 
والنصف مساء، سيساهم فيه كل من 
الناقدين ذ. محمد إدارغة وذ. إدريس 
الكتابني،  فــي  بقرائتني  ــدي،  ــزاي ال
الشبكة،  رئيس  من  كل  وسيفتتحه 
نور الدين أقشاني، وصاحب املقهى 
بكلمتني  ــداودي،  ال نجيب  الثقافي 
الشاعر  يسيره  بينما  باملناسبة، 

محمد بلمو.

تنظم شبكة املقاهي الثقافية 
الجهوي  امللتقى  بــاملــغــرب، 
الثاني للمقاهي الثقافية بجهة 
يومي  القنيطرة،  سال  الرباط 
 ،2019 دجــنــبــر  و21   20
وبمقهى  البلدية  بالخزانة 
»زينب« بمدينة سيدي قاسم.

مشاركة  امللتقى  وسيعرف 
الثقافية  املــقــاهــي  ممثلي 
القنيطرة،  بمدن  واألدبــيــة 
سيدي يحيى الغرب، الرباط، 
الغرب،  أربعاء  سوق  سال، 
الخميسات،  قاسم،  سيدي 
تمارة  بلقصيري،  مشرع 
سيدي  الهرهورة،  الوفاق، 
الصخيرات،  القنادل،  أبي 
الــخــنــيــشــات وســـيـــدي 

سليمان.
امللتقى،  فــي  املــشــاركــون  وســيــتــدارس 
العديد من القضايا كتقييم لتجربة املقاهي بالجهة، وتسطير البرنامج 

الجهوي لسنة 2020، وفقرات أخرى.

جريدة »�سدى
 تاونات« حتتفل 

بذكراها 25 
من ال�سدور

سنة(   25( الفضية  بذكراها  احتفاال 
من الصدور، وفي إطار التقليد السنوي 
في  ميالدها  منذ  نهجه  على  دأبت  الذي 
»صدى  جريدة  تنظم   ،1994 مارس   15
تاونات«، لقاء مفتوحا مع ذ. حميد برادة 
 Jeune Afrique مجلة  في  )صحافي 
الصحافيات  من  عدد  بمشاركة  سابقا( 

والصحافيني والفعاليات.
ــاء، االحــتــفــاء  ــق ــل ــذا ال وســيــعــقــب هـ
تكريم  مــع  بـــرادة  حميد  بالصحافي 
والفعاليات،  الشخصيات  من  مجموعة 
كتاب  توقيع  الحفل  هــذا  سيعقب  كما 
واألداء  املغاربة  »الصحافيون  بعنوان: 
النقابي في اإلعالم« الذي أصدره مؤخرا 
)مدير  محافظ  جمال  الدكتور  اإلعالمي 
العربي  املغرب  لوكالة  سابق  مركزي 
بحفل  النشاط  هذا  وسيختتم  لأنباء(، 

فني تتخلله قراءات شعرية وزجلية.



والدولة  الزمن  منذ عقدين من 
طفرة  لتحقيق  جــاهــدة  تسعى 
الحقوقي،  املــجــال  فــي  نوعية 
بحقوق  يــتــعــلــق  مـــا  وخـــاصـــة 
الـــنـــســـاء فـــي املــــســــاواة بني 
ضد  العنف  ومحاربة  الجنسني 
املــواثــيــق  مــع  تماشيا  ــرأة،  ــ امل
لالنتقادات  تالفيا  أو  الدولية، 
الحقوقية  للمنظمات  املتوالية 

العاملية.
االهــتــمــام بوضع  بـــدأ  ولــقــد 
ــســاء منذ  ــن ال تــحــمــي  قـــوانـــني 
بإحداث  تقريبا،  عاما  عشرين 
باألسرة  املكلفة  الــدولــة  كتابة 
فيما  أصبحت  التي  والطفولة، 
لتنكب  الذات،  قائمة  وزارة  بعد 
ــوزارة  الـ جــانــب  ــى  إل الحكومة 
الجمعيات  من  بضغط  الوصية 
الحقوقية على استصدار مدونة 
التي أتت بمجموعة من  األسرة، 
بالغرض،  تف  لم  لكنها  الحلول، 
ولم تحد من العنف ضد النساء، 
»الطابو« الذي  هذا املوضوع أو 
»محتشما«  إلــيــه  الــتــطــرق  ظــل 
الحيطة  مــن  ــوع  ــن ب ومــحــاطــا 
العقوبات  يخص  فيما  والحذر 
ــي حق  الـــزجـــريـــة املــتــخــذة فـ
املعنفني، في ظل مجتمع ذكوري 

ــرى األشـــيـــاء ويــفــســرهــا من  يـ
الجانب  ومن  الخاص،  منظوره 
املغرب  وجد  وبعدما  الرسمي، 
في  بانتقادات  محاصرا  نفسه 
النساء  لوضعية  اتهامات  جبة 
ببلدنا من خالل تقارير منظمات 
ــل املــغــرب  حــقــوقــيــة عــاملــيــة، ظ
في  قدما  السير  أجل  من  يسعى 
غير  تطرق  حيث  املوضوع،  هذا 
مــا مــرة فــي اجــتــمــاعــات لجنة 
باملرأة  التي تعنى  املتحدة  األمم 
وأقر  النساء،  حقوق  ملوضوع 
بوجود ))مجموعة من املشاريع 
التنظيمية  والقواعد  والقوانني 
تتم دراستها في البرملان أو هي 
األخيرة((،  إعدادها  مراحل  في 
ــم اســتــصــدار  وبــالــفــعــل، فــقــد ت
املتعلق   103-13 الـــقـــانـــون 
النساء،  ضد  العنف  بمحاربة 
الوجود  لحيز  يخرج  لم  والــذي 
بعد  عــســيــر،  مــخــاض  بــعــد  إال 
النواب  بمجلس  عليه  املصادقة 

خالل شهر فبراير 2018.
هذا  مضمون  ــى  إل فبالنظر 
العنف  أن  يقول  الــذي  القانون 
مادي  فعل  ))كل  هو  املــرأة  ضد 
أساسه  امتناع  أو  معنوي  أو 
يترتب  الجنس،  بسبب  التمييز 
أو  نفسي  أو  عليه ضرر جسدي 
للمرأة((،  اقتصادي  أو  جنسي 
من  بترسانة  تفصيله  تــم  وقــد 

والغرامات،  الحبسية  العقوبات 
لكن  يرام،  ما  على  كلها  فاألمور 
عبارة  القانون  يتضمن  عندما 
))ال تجوز املتابعة إال بناء على 
الجريمة((،  من  املتضرر  شكاية 
إذا  املتضررات  تكبيل  تم  فهنا 
يستطعن  ال  أكثرهن  أن  علمنا 
ــزوج  ال مــن  خــوفــا  ــا  إم التبليغ 
أو  الحاالت(،  غالب  )في  املعنف 
معنفة  املرأة  تكون  عندما  حتى 
مــثــال فـــي حــــاالت االخــتــطــاف 
أياما  ــدوم  ت التي  واالغــتــصــاب 
فكيف  شــهــورا،  أو  أسابيع  أو 
بنفسها  تــبــلــغ  أن  بالضحية 
بعدما عاشته من ضرب وتهديد 
الحاالت،  من  وغيرها  وتعنيف؟ 
الهامشية  املناطق  في  خاصة 
للنساء  وبالنسبة  واملهمشة، 
أن  يعرفن  ال  اللواتي  األمــيــات 
ــاك قــوانــني تــحــمــيــهــن، وال  هــن
مراكز  ــى  إل ــذهــاب  ال يستطعن 
حالة  في  فمثال  للتبليغ،  األمــن 
الزوجية((  بيت  مــن  ))الــطــرد 
املــذكــور،  الــقــانــون  أقــرهــا  التي 
فـ))يعاقب بالحبس من شهر إلى 
 2000 من  وغرامة  أشهر  ثالثة 
من  الطرد  عن  درهم،   5000 إلى 
عن  االمتناع  أو  الزوجية  بيت 
بيت  من  املطرود  الــزوج  إرجــاع 
الزوجية، وفقا ملا هو منصوص 
مدونة  من   53 املــادة  في  عليه 

في  العقوبة  وتضاعف  األســرة، 
يجوز  ))ال  وأنه  العود((،  حالة 
الدعاوى، إال بناء على  رفع هذه 
املــطــرود  الشخص  مــن  شكاية 
الشخص  أو  الزوجية  بيت  من 
أو  للنفقة  املستحق  أو  املهمل 
نائبه الشرعي مع اإلدالء بالسند 
ليتبني  عــلــيــه((..  يعتمد  ــذي  ال
إغفال دور املجتمع في هذا ودور 
هذه  في  أليس  كذلك،  الجيران 
التبليغ  عــن  تعجيزا  الــشــروط 

باملجرم؟  
وبالتالي، يبقى القانون املجرم 
مهما  قاصرا،  املرأة  ضد  للعنف 
نوقش  ومهما  له،  الدعاية  تمت 
وإذاعــيــة،  تلفزية  ــرامــج  ب ــي  ف
ورغم عدد القضايا املرفوعة إلى 
املحاكم، فالواقع يبني أن العنف 
عويصة  قــضــيــة  ــنــســاء  ال ــد  ض
النساء  مــعــانــاة  إلـــى  بالنظر 
اإلدارات  مختلف  في  العامالت 
الخاص،  القطاع  فــي  وخــاصــة 
والضغط  الــتــحــرش  أن  علما 
أجل  من  النساء  على  املمارس 
الحفاظ على عملهن، يعتبر أكثر 
أكثر  نفسي  عنف  فهو  تعنيفا، 
لذلك  املــادي،  العنف  من  تعقيدا 
الحقوقية  املنظمات  بعض  تقول 
ضد  للعنف  املجرم  القانون  بأن 
على  قــانــون  بــاملــغــرب،  النساء 

األوراق فقط؟

ترى، ملن يظهر »تبون« الوالء 
بشنه حربا كالمية شعواء على 

أشقائه باملغرب الكبير؟
ــؤال تـــبـــادر إلـــى ذهــنــي  ــ س
خرجات  ــى  ألول إصغائي  بعد 
»تبون« اإلعالمية، وقد ذكرتني 
توليه  فور  سابقه  أصــدره  بما 
»الحراك«  قمع  بعد  من  الحكم 
األولى  نسخته  في  الجزائري 
الــجــزائــر  الشقيقة  بــالــجــارة 
االنتخابات،  نتائج  إلغاء  بعد 
بعدها  ــى  عــان ــي  ــت ال ــذاك،  ــ آنـ
ويالت  من  الجزائري  الشعب 
للذعر  رسخت  التي  الهجمات 
ــس شعب  ــف ن ــي  فـ والـــخـــوف 
وجعلته  والــنــفــط،  الــغــاز  بلد 
رئاسية  ــات  والي ألربــع  يرضخ 
والخوف  والبؤس  الفقر  بطعم 

والخنوع.
ــد أن  وحــالــتــه هــاتــه، ال أريـ
الحكم  لوبي  بتأثير  أفسرها 
واملهيمن  املستحوذ  الخفي 
بالجزائر،  القرار  سلطة  على 
لقرارات  الداعمة  تلك  سيما  ال 
اغتناء  كانت سببا مباشرا في 
مـــجـــمـــوعـــات عـــلـــى حــســاب 
اإلعــانــات الــدولــيــة املــرصــودة 
املتاجرة  عبر  تندوف  ملخيمات 
املجموعات  واستغالل  فيها، 
ضغط  وســيــلــة  بــهــا  املسلحة 
إلرهاب الساسة بالجزائر، وكل 
املساس  نفسه  لــه  سولت  مــن 
رتبته  كانت  كيفما  بمصالحها 

من أسفل الهرم إلى أعاله.
أن  يمكن  الذكاء،  من  فبقليل 
يبدو أن بلد املليون شهيد، أمام 
ببوتفليقة  خــامــســة«،  ــة  »واليـ
املجيد،  عبد  اسم  يحمل  جديد 
نفسه  تمالك  يستطع  لم  الــذي 
حرب  شن  عن  ليكف  خوفه  أو 
حيث  أشقائه،  على  بالوكالة 

بدال من أن يسارع إلى لم شمل 
بادر  الكبير،  باملغرب  األشقاء 

إلى القصف األرعن للجيران.
ــان حـــريـــا بــالــســيــد  ــ ــا ك ــ أم
أبجديات  مــراعــاة  »الــرئــيــس« 
اللياقة واللباقة والدقة والتحكم 
في األلفاظ حتى ال تستخدم في 
التزامات  وتفرض  محلها  غير 
وأن  منها،  فائدة  ال  وعــواقــب 
ــأن يــصــبــح ســكــان  ــ يــســعــى ب
القطرين، الجزائري واملغاربي، 
ينتقلون  التاريخ،  عهدهم  كما 
عن  يفصلهم  ال  تــامــة،  بحرية 
البلدين  بــني  والتنقل  النقل 
بذلك  يشكلون  حــاجــز،  أدنـــى 
االتحاد  بناء  في  تساهم  لحمة 
حتى  بينهم،  فيما  املــغــاربــي 
أداة  يجعلها  أن  بنفسه  ينأى 
تريد  الجزائر  في  أليادي خفية 
املغاربية  باملنطقة  تــدفــع  أن 
وزرع  والفتنة  الــتــوتــر  نحو 
والجزائر  املغرب  بني  التفرقة 
وأن  وإضعافهما،  بالخصوص 

يسمح لنفسه أن يصير وسيلة 
مصالح  لتحقيق  توظيفها  يتم 
أفراد يريدون استغالل التفرقة 
أغراض  لتحقيق  الشعبني  بني 
شخصية والتحكم  في دواليب 
واالغتناء  الجزائر،  في  الحكم 
اإلنسانية  املساعدات  وراء  من 
للمحتجزين  املمنوحة  الدولية 

في مخيمات العار بتندوف.
وهــو  بــتــذكــيــره  حــاجــة  وال 
فيه  يفترض  ــه  أن »الــرئــيــس«، 
على  الــوضــعــيــة  تــصــحــيــح 
تبني  مــع  والــقــطــع  أراضــيــه، 
املرتزقة على أراض تحت سلطة 
لدعوة  يستجيب  وأن  الجزائر، 
املغربية،  باململكة  أشــقــائــه 
لفتح  املغاربية،  الــدول  وباقي 
الجيران  بــني  جــديــدة  صفحة 
املتبادلة  الثقة  أســـاس  على 
فــال حاجة  الــبــنــاء،  ــحــوار  وال
أيضا،  لنذكر السيد »الرئيس« 
عن  ومنافحته  املغرب  بشهامة 
لتوقيع  اضطرته  التي  الجزائر 

 18 في  مغنية«  »اللــة  معاهدة 
بعد  فرنسا  مع   1845 مــارس 
هــزيــمــتــه بــمــعــركــة »إيــســلــي« 
بسبب   ،1844 غشت   14 فــي 
القادر  عبد  األمير  لثورة  دعمه 
ــري، كــمــا يــجــب أن ال  ــجــزائ ال
ينسى أن العالم يشهد للمغرب 
سعيه الدائم للمبادرة بالحوار 
واإلقناع، بقدر ما سجل التاريخ 
أروع  واالعتزاز،  الفخر  بمداد 
املغربي  التآزر  في  الصفحات 
يقف  لــم  عندما  الــجــزائــر،  مــع 
التعبير  حد  عند  املغرب  أهــل 
عند  الجياشة  العواطف  عــن 
الجزائرية  لألسر  استقبالهم 
إثر  على  الكبرى  هجرتها  بعد 
لبلدها،  الفرنسي  ــالل  االحــت
املغاربة  إخوتهم  لهم  قــدم  بل 
واملعنوية  املادية  املساعدات 
بهم  والبر  العسكرية،  وحتى 
مطالبهم  تلبية  على  والعمل 
ــقــرار  وإعــانــتــهــم عــلــى االســت

بوطنهم الثاني املغرب.
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كاأن »تبون« ي�شن حربا كالمية بالوكالة على جريانه

و»بوتفليقة جديد باسم عبد املجيد«
عماد بنحيون 

جميلة حلبي

قلوبنا مــزقــت  مسموما  خنجرا   37
ــا ــادن ــب ــت أك ــرقـ ــاذة أحـ ــ ــا شـ ــ ــوات ــ وأص
شقائنا يف  زادوا  ــن  ــوالـ مـ ونـــوابـــا 
أصواتنا  وأعطينا  أدلينا  ما  ليتنا  يا 
مصيبتنا من  خير  شلت  اليد  ليت  يا 
مهزلتنا وال  كفن  يف  لــف  واجلــثــمــان 
مسؤولياتنا  حتت  كانت  غـالية  أمـانة 
بنوابنا يـعـاقـبنا  واهلل  فـيـها  فـرطنا 
ستـسلب حـقـوقـنـا وحتـتـقـر أحـكامنا 
مرجعنا دوما  وإليه  حسيبنا  هو  واهلل 
ووكيلنا حامينا  هو  نرفعه  هلل  وأمرنا 
يا والي أمرنا أغثنا فقد بحت حناجرنا 
يهددنا قامت  مظلم  مصير  من  وأنقذنا 
نسعى لبناء صرح وطن بكدنا وجهدنا 
طريقنا يف  وضع  حاجز  كل  وسنجتاز 
لوطننا حبنا  يف  مـطعن  وال  ريــب  وال   
فحبنا لوطننا وعزته من صميم إمياننا 

37 �شــــــوتا
عبد الواحد بنمسعود 

التغيري عرب
 منا�شب امل�شوؤولية

د. إدريس الفينة
أن   ،2011 دســتــور  بــعــد  اعــتــقــد  الجميع 
مستوى  على  جديدة  مرحلة  دخل  قد  املغرب 
تجويد الحكامة العامة من خالل وضع الرجل 
املــنــاســب فــي املــكــان املــنــاســب عــلــى أســاس 
من  و92   49 الفصول  ألن  والنزاهة،  الكفاءة 
الدستور أكدت على كيفية التعيني في مناصب 
املنتظرة،  واألهـــداف  والــشــروط  املسؤولية 
املغير  والقانون   12-2 التنظيمي  والقانون 
واملتمم له رقم 23-16 املفعل لهذا النص، جاء 
أضعف من روح فصول الدستور 49 و92، مما 
أجل  من  الباب  لفتح  جاء  أنه  االنطباع  يعطي 
التالعب بهذا املكسب الهام الذي ناضلت عليه 
أجيال وأجيال من املغاربة، باعتباره أحد أهم 
في  واملتمثل  البالد  تعثر  تفسر  التي  املداخل 
مختلف  تعرفها  التي  الحكامة  ضعف  عامل 
البالد  تفقد  والتي  واإلدارات  الدولة  دواليب 
االقتصادي  النمو  مــن  مهمة  نقطا  سنويا 

ودرجات من التنمية االجتماعية.
تتبعنا طيلة فترة حكومة بن كيران، واليوم 
غنيمة  تقاسم  يتم  كيف  العثماني،  حكومة  مع 
على  املسؤوليات  في  التعيني  من  املناصب 
كتاب  الحكومية من مناصب  األغلبية  مكونات 
ومناصب  عمومية  مؤسسات  ومديري  عامني 
مديرين و. و. و، إذ أن أكثر من 1000 منصب 
سنوات  السبع  خالل  تقاسمها  تم  )غنيمة( 
وأقربائهم  األحــزاب  هذه  اتباع  على  املاضية 
وشــبــكــاتــهــم، فــلــو فــعــال كـــان هـــذا الــتــوزيــع 
للكفاءة والنزاهة، ألحدثت هذه  عقالنيا ووفقا 
لها  يظهر  وبدأ  اإلدارة،  في  ثورة  التعيينات 
ننتظرها..  التي  التنمية  على  حقيقي  مفعول 
مستمر،  تـــردي  فــي  ــألســف،  ول الــوضــع  لكن 
والفساد ال زال مسترسال، ليطرح السؤال: هل 
أن  أم  الجديد،  الدستور  روح  مبتغى  هو  هذا 

األمر ال يعدو أن يكون هزال في هزل؟
هذه  في  النظر  ــادة  إع من  بد  ال  أنــه  أعتقد 
تثق  ال  الكفاءات  من  عددا  التي جعلت  املهزلة 
بتاتا في هذه املسطرة املخذولة أصال، كما أن 
في  للتحقيق  مدعو  للحسابات  األعلى  املجلس 
التالعبات التي وقعت في هذه التعيينات، ورفع 
تقرير في هذا املجال إلصالح ما يمكن إصالحه 

كمدخل للتغيير وتثبيت الثقة املفقودة.

ماذا بعد جترمي تعنيف الن�شاء؟
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رغم اتهامه بال�سرقة 
الفكرية.. جاد املالح يعود 

اإىل خ�سبة امل�سرح

على هام�ش 
»يهود ال�سالطني«

حني »يحرر« الفن

اآ�سا الزاك ترق�ش على اأنغام رحل اإفريقيا

الفنانة »اأوم« تنفي اإهانتها للعلم 
املغربي يف حفل ب�ساحل العاج مغنية اأمريكية

ترتل اآية »الكر�سي«

رغم اتهامه بال�سرقة الفكرية.. جاد املالح يعود اإىل خ�سبة امل�سرح

من  ألزيـــد  غــيــاب  بعد 
بسبب  ســنــوات  خــمــس 
الفنية  بالسرقة  اتهامه 
ومنعه من تقديم »وان مان 
العواصم  من  بعدد  شو« 
األوروبية، عاد الكوميدي 
جــاد املــالــح إلــى خشبة 
املسرح من جديد بعرضه 

.»D’ailleurs« السادس
الفنية  الجولة  وتشمل 
بفرنسا،  للمالح  الجديدة 
»جولة  عليها  أطلق  التي 
ــداء من  ــ ــت ــ ــيـــت«، اب ــنـ زيـ
مدن  املقبل،  أبريل  شهر 
وتولوز  وبــوردو  ديجون 
أوردته  ما  حسب  وروان، 
أن  مضيفة  أعماله،  إدارة 
»العرض سيتطرق للعديد 

من األحداث التي صادفت 
غياب جاد طيلة السنوات 
ــن بــيــنــهــا  ــ ــمـــس، م الـــخـ
االجتماعية،  الشبكات 
ــة والـــحـــلـــم  ــافـ ــحـ ــصـ الـ
ــة  ــاإلضــاف ــي، ب ــكـ ــريـ األمـ
إلــــى تــســلــيــط الــضــوء 
ــن املــعــانــاة  عــلــى جـــزء م
اتهامه  إثر  بها  مر  التي 
أخرى  وقضايا  بالسرقة، 
مباشر  بشكل  سيتناولها 

أمام الجمهور«.
ــاد املـــالـــح  ــ ــال جـ ــ ــ وق
ــط فــيــديــو بثه  فــي شــري
بتطبيق  صفحته  عــلــى 
»إنستغرام«، أنه جد سعيد 

إلى  عودته  خبر  إلعــان 
انقطاع  بعد  الخشبة 

سنوات،  خمس  دام 
مشيرا إلى 

فنية  بجولة  سيقوم  أنــه 
في جل أرجاء فرنسا.

وأثارت اتهامات املالح 
بالسرقة الفنية لكوميديني 
فــرنــســيــني وأمــريــكــيــني، 
الفني،  الوسط  في  جــدال 
االعــتــراف  بعدها  ليقرر 
األفكار  بعض  باقتباسه 
غيره،  قدمها  عروض  من 
مشيرا إلى عدم الخلط بني 
األعمى،  والتقليد  اإللهام 
فرق شاسع  »هناك  قائا: 
من  مقطع  استعارة  بني 
وتوظيفه  العروض  أحــد 
بطريقة مختلفة في عرض 
أعمى  تقليد  وبــني  آخــر، 
في  مضيفا  ــعــرض«،  ــل ل
جريدة  معه  أجرته  حوار 
الفرنسية،  باريزيان«  »لو 

املهنية،  بدايته  منذ  أنــه 
بمجموعة  عــروضــه  ميز 
من املعايير، أهمها طريقة 
وجهه،  وإيماءات  حركاته 
نظرته  ــى  إلـ ــة  ــاإلضــاف ب
ــخــاصــة إلـــى الــحــيــاة  ال

وتجاربه الشخصية.

خرجت الفنانة املغربية »أوم« عن صمتها بخصوص االتهامات التي طالتها 
»قرية  فعاليات  هامش  على  أحيته  الذي  الحفل  خال  املغربي،  العلم  بإهانة 

املغرب« بدولة ساحل العاج.
صفحتها  على  تدوينة  فــي  الفنانة  وقــالــت 
الرسمية بموقع التواصل االجتماعي »فايسبوك«: 
علمه  ألن  قلبي،  في  أحمله  بلدي  حب  »ألن 

منقوش على بشرتي، ألنني ال أفهم أن هناك 
املسرح  خشبة  يصعد  غريبا  شخصا 
إذا  وألنــه  بلدي،  بعلم  ظهري  ويغطي 
االتهامات  على  الرد  في  الحق  لي  كان 
لي  فــإن  وطني،  لعلم  احترامي  بعدم 
األسئلة«،  الحق في طرح بعض  أيضا 
وأضافت: »ألولئك الذين أساؤوا تفسير 
من  املغربية  هويتي  عن  أعبر  أفعالي، 
خال املوسيقى والكلمات واملابس التي 
أحرص على ارتدائها أينما كنت«، ودعت 
من يحاولون االصطياد في املاء العكر، إلى 
بث فيديو الحفل كاما الذي صورته القنوات 
وترويج  للمونتاج  إخضاعه  دون  التلفزيونية، 

مقطع فيديو بعد تفريغه من محتواه.
تم  فيديو  مقطع  في  ظهرت  قد  »أوم«  وكانت 
كتفيها  على  الوطني  العلم  تنزع  وهي  تداوله 
أحــد  ــام  قـ أن  بــعــد  األرض،  فـــوق  وتــضــعــه 
خشبة  إلى  بالصعود  للحفل  الحاضرين 
أن يصعد  قبل  لها،  املسرح وإهدائه 
أحد املصورين الحاضرين للحفل 
لتقبيله كرد على تصرفها، وسط 

تصفيقات الجمهور.

))أشرتم في العدد األخير من الحقيقة الضائعة 
لألخ الفاضل األستاذ مصطفى العلوي التي عنونت 
اإلنجليزي  املستشار  أن   ،»1 الساطني  بـ»يهود 
النبيل، »إدموند حاي«، توجد له لوحة كبيرة بفندق 
»القايد ماكلني«  للملقب  اللوحة هي  أن  املنزه، غير 
له شأن كبير باململكة، حيث نودي عليه  الذي كان 
عهد  في  كمستشار عسكري  طارق  من جبل  وقتها 
السلطان الحسن األول، وهو الذي أنشأ أول هيأة 

عسكرية للجنود املغاربة باملفهوم الحالي.
»إدموند حاي« يطلق على شارع قرب  كان اسم 
بشارع  بعدها  سمي  الحفيظ  عبد  ــوالي  م قصر 
حــزم..  ابــن  اســم  عليه  أطلق  وحاليا  حسنونة، 
إلى منحدر حومة  األبار  ابن  ثانوية  قرب  يبدأ من 
كان  ما  أو  حفيظ  مــوالي  قصر  مجاورا  الـــدرادب 

يعرف باملدرسة اإليطالية..
 Mac Lean اسمحوا لي، هذه املاحظة ألن لوحة
 John نبيل آخر يدعى Sir »هي من أعمال »السور
تشكيلي  فنان  بأول  يذكرنا  الفنان  وهذا   ،Lavery
مغربي باملفهوم الحديث، وهو محمد الرباطي الذي 
كان طباخا عند »السور جون الفري« وتعلم منه لغة 

التعبير بالرسم والصباغة((.
متتبع

الترابية  الجماعة  تنظم 
»تويزكي  وجمعية  تويزكي 
ــجــال،  الـــرمـــث« لــحــمــايــة امل
بتعاون مع فعاليات املجتمع 
عمالة  مع  وبتنسيق  املدني 
الـــدورة  ــزاك،  ــ ال ــا  آس إقليم 
الدولي  للمهرجان  الثانية 
للرحل تويزكي، تحت شعار: 
بإفريقيا:  ــرحــل  ال »ثــقــافــة 

خدمة  ــي  ف محلية  ــوارد  ــ م
املمتدة  الفترة  في  التنمية«، 
دجنبر   22 إلـــى   20 مـــن 

الجاري، بمركز الجماعة.
للجهة  ــاغ  ــ ب وحـــســـب 

وبعد  املهرجان،  فإن  املنظمة، 
نجاح نسخته األولى في السنة 
تجسيده  خــال  مــن  املاضية، 
باملنطقة،  والرحل  البدو  لحياة 

الثقافي  بــاملــكــون  واهــتــمــامــه 
به  تتميز  ــذي  ــ ال الــحــســانــي 
عن  فضا  املغربية،  الصحراء 
السياحية  باملؤهات  التعريف 

واإليكولوجية والتنموية 
الترابية  الجماعة  تعرفها  التي 
ــدورة  ــاول فــي الـ تــويــزكــي، حـ
العمق  على  االنفتاح  الحالية 

خاصة  أروقة  عبر  اإلفريقي 
أو ما يسمى »فضاء لفريك«، 
الغرب  من  بلدان  بمشاركة 
موريتانيا  ضمنها  اإلفريقي 

ومالي والنيجر وغيرها.
لتسليط  إفريقية  مشاركة 
الرحل  ثقافة  على  الــضــوء 
إمكانية  ومدى  القارة،  بهذه 
االســتــفــادة مــن مــواردهــا 
الثقافية والفنية من  املحلية 
عاوة  التنمية،  تحقيق  أجل 
البدو  بثقافة  االحتفاء  على 
أنحاء  جميع  مــن  ــرحــل  وال
العالم، كما يفتح هذا الحدث 
والدولي،  املحلي  للجمهور 
أبواب التاريخ الكتشاف تقاليد 
وفنونهم  ــداد  ــ األجـ ــادات  ــ وعـ

الغنية، وفق تعبير املصدر.

الوطني  باليوم  احتفاء 
للسجني، ينظم متحف بنك 
بشراكة  بالرباط،  املغرب 
مع املندوبية العامـة إلدارة 
اإلدمــاج  وإعــادة  السجون 
لحقوق  الوطني  واملجلس 
فنيا  مــعــرضــا  اإلنـــســـان، 
»إبداعـات  عنوان:  تحت 
مـا وراء الجدران، أو »حني 
 13 من  وذلك  الفن«،  يحرر 
فاتح  ــى  إل  2019 دجنبر 

مارس 2020.
الحدث  هـــــذا  ويعتبر 
نوعـه،  مـن  األول  الفني 
الكتشاف  للعموم  دعـــوة 
أوجه اإلبداع املتعددة لدى 
املؤسسات  مختلف  نــزالء 
ــة لــلــمــمــلــكــة،  ــي ــن ــســج ال
وراء  »مــا  ــى  إل وللعبور 
الجدران« مـن أجل لقاء 
مجهولني  مــبــدعــني 

وأفــام  خــال صــور  مـن 
وثائقية مـن إعداد املصور 
واملخرج واملصمم، دارم 

بوشنتوف.
ــي هـــذا الــحــدث،  ــأت وي
االجــتــمــاعــي  الــبــعــد  ذي 
في  والثقافي،  واإلنساني 
ليبرهن  املــائــم،  الــوقــت 
ليس  االعــتــقــال  أن 
عقابا  ذاتــه  حد  في 
إقــصــاء  أو  مــطــلــقــا 

الــســجــن  وأن  بــغــيــضــا، 
االرتباط  دائم  يبقى فضاء 
بالعامل الخارجي، وليؤكد 

حقوق  تطبيق  أن  أيضا 
ــع  اإلنـــســـان بــداخــلــه واق
األمر  تعلـق  ســواء  ــم،  دائ
أو  التكوين،  فــي  بالحق 
الفـن،  في  أو  الثقافة،  في 
في  أو  الــصــحــة،  ــي  ف أو 

التبادل.

على  الشخصي  عبر حسابها  لها  فيديو  جراوت،  جنيفر  األمريكية،  املغنية  نشرت 

تطبيق »إنستغرام«، تداوله نشطاء مواقع التواصل االجتماعي، على نطاق واسع، وقد 

ظهرت وهي تقرأ القرآن وترتل آية »الكرسي« بصوت عذب، أرفقته بتدوينة جاء فيها: 

»عندما أصبحت مهتمة باملوسيقى العربية ألول مرة، أخبرني أستاذي أن أستمع إلى 

القرآن كتمرين من أجل االنغماس في جميع الفروق الدقيقة في الغناء العربي، والكثير 

من مطربي الطرب العظماء، لهم جذور في تاوة القرآن«.

رزقت  زواجها من شاب مغربي  بعد   ،2014 وأعلنت جنيفر جراوت إسامها سنة 

في  مشاركتها  بعد  ذلك،  قبل  كبيرة  شهرة  ولقيت   ،2015 سنة  األولى  بطفلتها  منه 

برنامج »أراب غوت تالنت«.



يقول أنيس منصور، أنه كان من األخطاء التي ال يمكن 
إلى  زوجها(  )حتى  إنسان  ينظر  أن  املرأة،  تغفرها  أن 
جوربها أو حذائها التي كانت تعتبر بأن ما أجمل فيها 
يمسحون  كانوا  عندما  إيزابيال  امللكة  القدم وحتى  هو 
أصابع  عن  تكشف  أن  رفضت  البركة،  بزيت  جسمها 
قدميها، ربما كما كشفت بلقيس عن ساقيها أمام صرح 
سليمان عليه السالم ملا »حسيته لجة«، وهي عبارة كان 
بني  من  كان  الذي  الزاوي  علي  املرحوم  أصدقائي،  أعز 
أساتذة الطب الذي يسمي نفسه حكيما، وكان كثيرا ما 
كانت  التي  الحكايات  هذه  مثل  له  ألحكي  يستدرجني 
بالدار  الطب  وكلية  الشباب  ذكريات  نفسه  في  توقظ 
فوزية  الدكتورة  بزوجته  فيها  التقى  التي  البيضاء 
السماحي، التي جندت علمها ووقتها ملحاربة أصعب داء 
الجذري الذي كان يصيب املغاربة ويقضي على حياتهم، 
آنــذاك،  العلوي  بلعربي  مصطفى  مــوالي  من  بتشجيع 
وأحد  سعيدة  وكريمته  األول  الوزير  العمراني  وكريم 
واملرحوم  روليي،  الدكتور  املختصني،  األجانب  األطباء 
ما  غالبا  كانوا  الذين  وغيرهم،  العدل  رجل  دومو  عمر 
تمارس  وكانت  اإلنسانية،  لنشاطاتهم  يستدعونني 
نشاطاتها اإلنسانية والزالت في صمت وتضحيات أطال 
اهلل عمرها، والقدم الذي يجب أن يكون مغطى بحجاب، 
أعادت موضة سراويل »البيتلز« و»الهيبيني« في سنوات 
الطلبة  الستينات والسبعينات تغطيته، وكان كثير من 
معرفة  دون  أعمى  تقليدا  ذلك  يقلدون  الحقوق  كلية  في 
فن  حضنها  في  نشأ  التي  املوضة  تلك  نــزول  أسباب 
وجيل  واملشاهب  الغيوان  بناس  يسمى  أصيل  مغربي 
شبيهة  غنائية  ثقافية  بثورة  فنهم  بنوا  الذين  جياللة، 

بتلك التي كانت تدور رحاها في أوروبا وأمريكا.
اللباس  على  هجمت  املــوضــة  تلك  أن  والــغــريــب، 
كما  فاندثرت  جماليته،  أمــام  تصمد  ولم  الكالسيكي، 
املقاييس  ورجعت  وموضتهم  أصحابها  فرق  اندثرت 
أصبحنا  وقد  التسعينات،  في  أصلها  إلى  الكالسيكية 
عليها  مكتوب  ــوات  ــدع ال  21 الــقــرن  مطلع  فــي  ــرى  ن
الستينات«،  أو  الخمسينات  بلباس  الحضور  »الرجاء 
مصممي  طرف  من  األصــل  إلى  الرجوع  طبيعيا  فكان 
املوضة بعدما علم الجميع بأن إغراء السينما األمريكية 
واألوروبية بعد الحرب العاملية الثانية مرده إلى وسامة 
تلك  في  الكالسيكي  ولباسهم  البطالت  وجمال  األبطال 
ذات  دوجـــال«  »بــرانــس  ــواب  أث رجعت  وهكذا  الفترة، 
املربعات الجميلة و»الكاشمير« و»الدورمايل« الباريسية 
بمجرد  تجارتها  ــرت  ازدهـ التي  العطور  جانب  إلــى 
الرجوع إلى كالسيكيات »إيف سان لوران« و»جورداني« 
و»غوتشي« وظهور حقائب »لـويس فيلتون«، وهو نفس 
التاريخ يـعيد نـفسه، إذ أنه فـي الوقـت الذي كان مالك 
األراضي اإلنجليز يتسابقون لتصنيف ثوب خاص بهم 
عـوض »طـرطـان« اخـترعوا في 1920عندما كان األمير 
إدوار الثامن يلبس هذا النوع من األثواب الذي أصبح 
املـخـمـلية،  الـبـيوت  نـسـاء  طــرف  مـن  مـفضـال  كـذلك 
وكان ثـوب رجال األعمال في إنـجـلتـرا فـي الـوقت الذي 
شاع فـي أمريكا استخدامه فـي ألبسة الرياضة، وتمت 
املـمـثل  الشـارع  فـي  بـه  ظـهر  عـنـدما  كـمـوضة  تزكيته 
فيلم  في   1959 سنة  كران  كــاري  الشـهـير  األمـريـكي 
ماكوين  ستيف  به  وظهر   ،»La mort aux trousses«
 ،»affaire Thomas crown« فيلم  في   1968 سنة 
بداية  فــي  الــحــقــوق  كلية  طلبة  بعض  أن  والــغــريــب 
لم  اإلنجليزي  اللباس  بكالسيكيات  املتأثرين  الستينات 
السينمائيني،  أبطالهم  وخصوصا  لألمريكيني،  يغفروا 
رجــال  ثــوب  ــه  ألن ــال«  دوجـ »الــبــرانــس  بثوب  التجول 
ابن  ومنهم  الفاتح،  الرمادي  لونه  وخصوصا  األعمال، 
سنة  أوصاني  عندما  القدميري  عثمان  املرحوم  خالتي 
1978، عندما ذهبت الستكمال دراستي بفرنسا، بشراء 
أثواب »البرانس دوجال« و»دورماي« من ساحة األوبرا 
والتي  آنذاك،  الشهيرة  »بايي«  أحذية  وأيضا  بفرنسا، 
معي  وكان  صــادوق،  إبراهيم  النقيب  بها  يذكره  الزال 
املحل  إلى  ودخلنا  علوات  يوسف  الدراسة  في  صديقي 
متأثر  رأسنا  وشعر  بـ»دجينات«  األلوان  نختار  الكبير 
بموضة »البيتلز« وناس الغيوان و»الهيبيني«، وملا أديت 
ثمن ذلك، قال لي صديقي بأن ابن خالتك يجب أن يحجر 
في  واحــدة  سنة  في  طالب  ميزانية  يصرف  ألنه  عليه، 

اقتناء أثواب من هذا النوع.
وبعد عودتي إلى املغرب والتحاقي باملعهد القضائي 
ندخل  أن  يقتدي  التحفظ  واجــب  وكــان   ،1979 سنة 
بلباس كالسيكي قاتم، تنازل لي ابن خالتي على الثوب 
ال على أساس أنني أصبحت قاضيا، ولكن ألن الخطوط 
األنيقة  الرمادية  املربعات  تتخلل  التي  الزرقاء  الدقيقة 
إلى  تدخل  سوف  أنت  لي:  وقال  الزرقة  قاتمة  تكن  لم 
كالسيكيات اللباس حديثا بعدما نزعت عليك »الدجني« 
واأللوان املفتوحة بحكم مهنتك الجديدة، أما أنا فأقدم 
ثوبي  في  فاتحة  خطوطا  أقبل  أن  بي  يجدر  وال  منك 
ما  بكل  معرفتي  في  علي  كبير  فضل  له  فكان  املفضل، 
اللباس والفنون والثقافة والسياسة  هو كالسيكي من 

واألفالم، رحمة هلل عليه .

لنور الدين الرياحي

غراميات مريابو ومرافعاته ترخي 
بظاللها على طلبة كلية احلقوق

مذكرات ساخنة
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يتبع

»ليلة الأروقة« ل�سنة 2019.. 
م�سار فني ليلي

تنظم وزارة الثقافة والشباب والرياضة /قطاع الثقافة، الدورة 
 ،2019 دجنبر   20 الجمعة  يوم  ــة«،  األروق لـ»ليلة  عشر  الرابعة 

فنيا  مــوعــدا  الــحــدث  هــذا  سنويا ويــعــد  يترقبه  متميزا 
الفنانني  ــن  م الــعــديــد 
ومسؤولي  واملهتمني 
الفن  وعشاق  األروقـــة 

التشكيلي. 
التظاهرة،  وهــذه 
تعتبر فرصة حقيقية 
األروقـــة  مــن  للعديد 
فنية  أعمال  لعرض 
مشهورين  لفنانني 
ــة  ومــــواهــــب شــاب
على  التحفيز  قصد 
اإلبداع في مختلف 
الفنية،  املــيــاديــن 
التواصل  وتيسير 
بني  والـــتـــقـــارب 
الـــفـــنـــانـــني مــن 
األجيال  مختلف 
ــات،  ــســي ــجــن وال
واالحـــــتـــــفـــــاء 
بـــــــــاإلبـــــــــداع 
ــدارســه  وم مــذاهــبــه  بــكــل  التشكيلي 
وأساليبه، حيث تتميز هذه الدورة بمشاركة 80 رواقا وفضاء 

للعرض من 40 مدينة تمثل مختلف جهات اململكة.   

إعــالمــيــة،  ــع  مــواق كشفت 
سعد  املــغــربــي  الــفــنــان  أن 
ملـــجـــرد، يــســتــعــد لــدخــول 
ــا  ــدرام وال التمثيل  عــالــم 
مــرة،  ألول  التلفزيونية 
لــخــوض الــتــجــربــة في 

مسلسل من بطولته.
ونـــــشـــــر مـــوقـــع 
بالعربي«  تــي  »إي. 

للمنتج  تصريحات 
الــلــبــنــانــي زيـــاد 

شويري، عن تفاصيل املسلسل 
ــذي ســيــمــثــل فــيــه ملــجــرد،  ــ ال
مؤقت  اســم  تحديد  تــم  حيث 
أخطر«،  »كارت  وهو  للمسلسل 
من  عدد  البطولة  وسيشاركه 

نجوم مصر وسوريا ولبنان.
أن  إلــى  املــوقــع  ــار  أشـ كما 
املسلسل  على  تعاقد  ملــجــرد، 
تأجيله  تــم  ولكن  فــتــرة،  منذ 
أبعدته  التي  القضايا  بسبب 

عن الوسط الفني لسنوات.

اجلزء األول

اإدري�س الروخ بالدورة الرابعة مللتقى 
�سينما املجتمع

تنظم جمعية الشروق للثقافة والتنمية ببئر مزوي إقليم خريبكة، فعاليات 
سينما  مللتقى  الرابعة  واملخرج النسخة  املمثل  دورة  املجتمع، 
الفترة  وذلك خالل  الروخ،  إدريس 

بني 12 و14 مارس 2020.
وستعرف هذه الدورة، التي تقام 
بشراكة مع الجماعة الترابية لبئر 
»السينما  شعار:  تحت  مـــزوي، 
لترسيخ ثقافة القرب«، وبحضور 
العربي  للفيلم  الدولي  املهرجان 
فقرات  شرف،  كضيف  بمكناس 
لألفالم  مسابقة  أبرزها  متنوعة 
وجه  فــي  مفتوحة  القصيرة، 
الصعيد  على  املخرجني  جميع 
والوطني،  والجهوي  اإلقليمي 
كما ستتخلل الدورة، التي تنظم 
التأهيلية  ورديــغــة  بثانوية 
ومجموعة مدارس بئر مزوي، 
وبدعم  من املركز السينمائي 
ــات  املــغــربــي وغـــيـــره، ورشـ
ــمــات،  ــري ــك ســيــنــمــائــيــة، وت
وصـــبـــيـــحـــة ســيــنــمــائــيــة 
مفتوحة  ولقاءات  لألطفال، 
مع ضيوف املهرجان، فضال 

إصدارات  وتوقيع  رئيسية  ندوة  عن 
وموسيقية  شعرية  وأمسية  التشكيلية  للفنون  ومعرض  حديثة، 

تراثية، وغيرها.

بعد النجاح يف حرفة اأبيه..
 �سعد ملجرد يدخل حرفة اأمه ويخو�س 

جتربة التمثيل

اليون�سكو تعرتف بـ»كناوة« كفن
 من الرتاث العاملي لالإن�سانية

ويتني هيو�سنت تعود للحياة 
بعد 7 �سنوات على وفاتها

على  ــو  ــســك ــون ــي ال وافـــقـــت 
تسجيل الفن »الكناوي« املعروف 
بالتراث  رسمي  بشكل  باملغرب، 

العاملي الالمادي لإلنسانية.
ــراف  ــ ــت ــ وأدخـــــــل خـــبـــر االع
ــراث عــاملــي  ــ ــت ــ ــاوة« ك ــ ــن ــ ـــ»ك ــ ب

في  كبيرة  فــرحــة  لإلنسانية، 
التراث،  بهذا  املعجبني  صــدور 
الذين يقدرون باملاليني عبر ربوع 
العالم، بما في ذلك املغرب، الذي 
عامليا  مهرجانا  سنويا  ينظم 

لهذا الفن بمدينة الصويرة.

العاملية، ويتني هيوسنت،  املغنية  القائمون على حفالت  كشف 
مفاجأة  ــن  من العيار الثقيل، ستعيد لقاء النجمة الراحلة ع

سنوات   7 بعد  العالم،  حول  بجمهورها 
غنائية  جولة  خالل  من  وفاتها،  على 

سنة 2020.
وسيتم تقديم الجولة الفنية ملحبي 
ويتني  العاملية  النجمة  وعــشــاق 
هيوسنت، بتقنية »الهولوجرام« والتي 

تحمل اسم
 »An Evening with Whitney

»Houston في عام 2020.

وكــشــف مــوقــع »شــارتــس 
ستضم  الجولة  أن  فــرانــس«، 
لندن،  فــي  ــك  وذلـ حــفــال،   27
ــل،  ــيـ ــسـ ــروكـ ودبـــــلـــــن، وبـ
ــا،  ــن ــي ــي وأمــــســــتــــردام، وف
ــلـــو،  ــاجــن، وأوسـ ــه ــن ــوب وك
ــو، وســتــوكــهــولــم،  ــوســك وم
وبسبب وجود عدد كبير من 
محبي وعشاقي هيوسنت في 
حفل  عــن  اإلعـــالن  تــم  فرنسا، 
موسيقي في باريس، وتحديدا في 
Salle Pleyel يوم 15 مارس 2020.



اليهود..  مع  املغرب  حكاية 
ــول املــصــريــون  ــق ــوم، كــمــا ي ــ ك
وإن  ثاني،  كوم  إسرائيل  ومع 
املتأثر  اليهودي  الــطــرف  كــان 
يسيء  الــذي  هو  بإسرائيليته، 

إلى املتعاهد اليهودي املغربي.
كان  عندما   ،1973 سنة  في 
العبور املصري لسيناء وفتحت 
ــل الــجــبــهــة الــســوريــة  ــي إســرائ
التي  الـــجـــوالن،  ــن  م انــطــاقــا 
 ،1967 سنة  احتلتها  أن  سبق 
القوات  من  فرقا  املغرب  أرســل 
في  للمشاركة  امللكية  املسلحة 
كان  وإن  إسرائيل،  ضد  الحرب 
على  املغربي  الحكومي  التعتيم 
ما جرى، جعل الصحفيني الذين 
كاتب  بينهم  املنطقة ومن  زاروا 
بخفي  يعودون  السطور،  هذه 
مجامات  من  كان  ما  إال  حنني، 
دمشق  ــي  ف املــغــربــي  السفير 
ــس بــنــونــة. ولم  املــرحــوم إدريـ
املقبرة  تلك  إال  للمغاربة،  يبق 
دمشق،  أطــراف  في  تضم  التي 
ومن  املغاربة،  الشهداء  أجداث 
الكتائب،  إحــدى  رئيس  بينهم 

الكولونيل العام.
ــرا، جــاءت  ــؤخـ ــرا.. ومـ ــيـ أخـ
لنكشف  استثنائية،  ــروف  ظـ
جزءا مما جرى في ذلك الصراع 
اإلسرائيلي،  املغربي  املسلح 
الــدبــابــات  اكتسحت  أن  بــعــد 
تغطية  تــحــت  ــة  ــي ــل ــي اإلســرائ
الجوالن،  منطقة  جــوي  قصف 
ــدة  ــجــري ــت ــس ال ــيـ ــل رئـ ــوصـ تـ
السام  عبد  الجنرال  املغربية 
الصفريوي، وهو الجنرال الذي 
أوفقير،  الــجــنــرال  مــع  يحمل 
التي  الــذهــبــيــة«  »الــكــرافــاطــة 
الجيش  فــي  عليها  يحصل  ال 
توصل  األبــطــال،  إال  الفرنسي 
والخطير،  الكبير  الضابط  هذا 
رئيس  بـــأن  تفيد  بمعلومات 
الجيش اإلسرائيلي أحضر عدة 

إنــهــا لشحن  شــاحــنــات، وقـــال 
ونقلهم  املغربي  الجيش  أفــراد 
من  اإلسرائيلية،  السجون  إلى 
الجيش  من  طــرف  إلهانة  جهة 
املغربي باعتقاله، وربما من جهة 
العليا  للعاقات  مراعاة  أخرى 
وإسرائيل  املغرب  بني  املتميزة 

على املستوى الرسمي.
واستعمل الجنرال الصفريوي 
الضباط  ــاء  ده مــن  أكبر  ــاء  ده
أوامــر  وأصـــدر  اإلسرائيليني، 
املناطق  من  باالنسحاب  سرية 
املغاربة.  بها  يتواجد  كان  التي 

 

وفعا شن اإلسرائيليون هجوما 
جــويــا ضــخــمــا، ووصــلــوا إلــى 
إال  يجدوا  فلم  املغربية،  املواقع 
رئيس عملية التمويه، ولعله كان 
اعتقلوه  الــذي  الدردبي،  يسمى 
اإلسرائيليون  ليبتلع  ــده،  وحـ
غصة الفشل في اعتقال مئات من 

الجنود املغاربة.
شكلية  حربا  كانت  هــل  تــرى 
ألن  ربما..  عقائدية..  منها  أكثر 
على  أبــدا  تؤثر  لم  الحرب،  تلك 

التي تعيشها  املتميزة  الوضعية 
ــيــهــوديــة بــاملــغــرب،  الــنــخــبــة ال
يشتغلون  الذين  أولئك  وخاصة 
يهود  أوربــا  من  انطاقا  منهم 
مغاربة بجوازات سفر إسرائيلية. 
ومـــن بــيــنــهــم ذلـــك املــحــظــوظ، 
في  تشارك  الذي  موريس،  ليفي 
آخر  مغربي  يهودي  مع  باريس 
ــذي  ــاس، ال ــي ــشــارد أت اســمــه ري
الــنــجــمــة)...(  مــع  مرتبطا  ــان  ك
قبل  من  تزوجت  التي  سيسليا، 
بــالــرئــيــس ســـركـــوزي، قــبــل أن 

القديم  لصديقها  وتعود  تطلقه 
الذي  أتياس،  ريتشارد  املغربي 

عاشت معه في أمان.
خططا  وريـــتـــشـــارد  ــي  ــف ــي ل
وغيرهما)...( للبحث عن مشروع 
شركة  بواسطة  ينفذوه  مــالــي 
املستشار  ليتولى  بوبلسيس 
أزوالي إقناع امللك الحسن الثاني 
- حسب شهادة أدلى بها الوزير 
السابق إدريس البصري - بإمكان 
وجه  إصاح  بوبلسيس،  شركة 
املغرب وتلميع صورته الخارجية 
لحساب  تعطى  ميزانية  مقابل 
شكل  في  فرنسا،  في  بوبلسيس 
السياحة  وزارة  تدفعها  فواتير 
الذي  البصري  إدريــس  ــال  ))وق
للداخلية  ــرا  ــ وزي وقــتــهــا  ــان  كـ
املطلوبة  امليزانية  أن  واإلعــام، 
متثل  كانت  بوبلسيس  طرف  من 
وزارة  ميزانية  أخــمــاس  أربــعــة 
اإلسامي.  )املغرب  اإلعـــام(( 

نيكوال بو(.
ميزانية  كانت  إذا  أنه  بمعنى 
ــر، فــإن  ــي ــاي ــشــرة م ــام ع ــ اإلعـ
ثمانية  منها  أخــذت  بوبلسيس 
الثاني  الحسن  املــلــك  مــايــيــر، 
رغم  ادفــعــوا..  دائما  يقول  كــان 
املغرب  صــورة  أن  يرى  كان  أنه 
مستشاره  وفاجأه  تتحسن،  لن 
لتحسني  ــه  إن بــالــقــول:  أزوالي 
ــع  ــب رف ــج ــرب، ي ــ ــغ ــ صـــــورة امل
اليهودي  املــعــارض  عن  الحجز 
الحسن  امللك  وكلفه  السرفاتي، 
الذي  املعارض  بإرجاع  الثاني 
لجبهة  بــتــأيــيــده  يــجــاهــر  كـــان 

البوليساريو.
ــوات وشــركــة  ــن ــس وطـــالـــت ال
وتأكل  املغرب  تحلب  بوبلسيس 
إن  بل  باملايير،  وعسله  سمنه 
فواتير  ــع  دف عــن  املــغــرب  عجز 
بوبلسيس، جعلها تقاضي املغرب 
على  وترغمه  املحاكم،  أمام 

أداء فوائد التأخير التي 
كانت تتعدى قيمة العقود، لدرجة 
بيرديغو  سيرج  اليهودي  جعلت 
وهو وزير السياحة املغربية في 
 ،1994 وحكومة   ،1993 حكومة 
املبرم  العقد  تنفيذ  عــن  يمتنع 
هذا  ألن  وربما  بوبلسيس،  مع 
كان  الشخصية،  القوي  اليهودي 
كان  التي  املشاريع  كل  يعارض 

يدعمها خصمه أندري أزوالي.
أزوالي الذي كان ذا نفوذ كبير، 
من  بيرديغو  يبعد خصمه  جعله 

خلفه  والــذي  السياحة،  وزارة 
الدستوري  االتحاد  حزب  عضو 
عندما  والذي  العلوي،  املحمدي 
عني وزيرا للسياحة سنة 1995، 
على  اإلمــضــاء  أيضا  هو  رفــض 
بوبلسيس،  فواتير  أداء  صكوك 
ألنه  أيضا  هــو  تنحيته  وتمت 

أصر على رفض األداء.
بدفع  امللكية  األوامــر  وصدرت 

ــفــواتــيــر بــاملــايــيــر، ومــئــات  ال
فوائد  تمثل  كانت  التي  املايني 
معارضة  من  بالرغم  التأخير، 
الوزير السابق إدريس البصري، 
الذي عندما التجأ إلى فرنسا لم 
املعارضني  الكتاب  على  يبخل 
بيانات  بــإعــطــائــهــم  لــلــمــغــرب، 
ليكتب  املرحلة،  هذه  عن  مفصلة 
ــس  إلدري املستمعني  مــن  واحـــد 
ليفي  موريس  ))إن  البصري: 
على  حصل  الذي  اليهودي  هذا 
للملك  حمل  والذي  العقد،  هذا 
ملفوفة  ــودا  وع الثاني  احلسن 
ومشاريع  ــورود  ــ وال بالرياحني 
املشعة  بالصورة  مبشرة  براقة 
لوجه املغرب، كان ال يتوقف عن 
انتقاد امللك احلسن الثاني يف كل 
يأتي  وعندما  بفرنسا،  جلساته 
)املغرب  عليه((  يكذب  للرباط 

اإلسامي. نيكوال بو(.
هناك مقربون مطلعون، يقولون 
أن الوضعية في عهد امللك محمد 
السادس، تغيرت، ولم يبق هناك 
األليانس،  جمعية  مع  ال  تعامل 
في  آخــر  يــهــودي  شكلها  الــتــي 
لفائدة  خــدمــات  لعرض  فرنسا 
املغرب، وال مع مؤسسة الصداقة 
أسسها  التي  الفرنسية  املغربية 
الرسام املهدي القطبي، بل هناك 
تبسطت،  ــور  األم بــأن  يقول  من 
ــعــاقــة أصــبــحــت مــبــاشــرة،  وال

السينمائي  الفنان  يقوم  وربما 
أمثاله،  من  ونخبة  املــالــح،  كــاد 
للمغرب،  فــائــدة  أكــثــر  بــأعــمــال 
كما  انتهى  وربما  أجــرا.  ــل  وأق
العهد  ذلك  الساطني،  قال خياط 
الذي دام مع ستة ساطني، ومات 
لتموت  الثاني،  الحسن  مع موت 
النفوذ  لرجال  ارتباطات  تقاليد 
كبير  تأثير  لها  كان  اليهود،  مع 
على الواقع باملغرب، واستفادات 
السماسرة  أكبر من طرف بعض 
ــأدوار  ــامــوا بـ ــن ق ــذي الــيــهــود ال
في  البنزين  دوام  تــدوم  مؤقتة، 

السيارة.
اليهود،  ارتــبــاط  نماذج  ومــن 
أوفقير  الجنرال  النظام،  بأقطاب 
منذ  أوالده  يعيش  ))كــان  الــذي 
»اخلال«،  طون  طون  مع  صغرهم 
طفولة  صديق  الترجمان  إيلي 
دائما:  يقول  كان  الذي  أوفقير، 
يف  ــي  أخـ ــتــرجــمــان  ال ــي  ــل إي إن 
ــة، ورضـــع مــعــنــا أخــي  ــاع ــرض ال
اآلخر بن حمو اليهودي املعروف 
املــراجــع  لتكتب  ــب،  ــي ــوذن ب يف 
طون  طون  أن  أوفقير  موت  بعد 
االتصال  رجل  هو  كان  ترجمان، 
ــع املـــوســـاد جــهــاز املــخــابــرات  م

اإلسرائيلية، يف املغرب.
ــي الـــذي  ــات ــرف ــس ــارض ال ــعـ املـ
بسقوط  يطالب  زمــان  ذات  كان 
الــنــظــام املــغــربــي، كــان لــه ولد 
ــوت يف حب  ــس، مي ــوري اســمــه م
اعتقله  ــرة  ــ وم ــر،  ــي ــق أوف ــنــة  اب
معادية  مظاهرة  يف  البوليس 
تبكي  البنت  فذهبت  للمغرب، 
وتطالبه  أوفــقــيــر  أبــيــهــا  عــنــد 

بإطاق موريس.
وقتها  كشفت  احلــادثــة،  هــذه 
املخابرات،  ألعاب  من  جزئيات 
األمن  مبدير  أوفقير  اتصل  حني 
بإطاق  ــره  وأمـ حــصــار  ــس  إدريـ
حصار  له  فقال  موريس،  ســراح 
هي  اعتقله  الــذي  ألن  ميكن  ال 
ــزة اجلــنــرال الــدلــيــمــي((  ــه أج

)كتاب أوفقير. ستيفن سميث(.
الزعيم  بنبركة  املــهــدي  حتى 
دفع  ــذي  والـ الكبير،  املــعــارض 
حياته في مؤامرة دبرها الجنرال 
ضد  بنبركة  لجهاد  ثمنا  أوفقير 
له  كان  الصهيونية  اإلمبريالية 
الــيــهــودي جــو أوحــنــا ))الـــذي 
الكوبي  الرئيس  تبرع  عندما 
مستقبل  على  كاسترو  فيديل 
بنبركة  مبنح  املغربية  الــثــورة 
امتياز تصدير السكر الكوبي إلى 
املغرب، كلف بنبركة صديقه جو 
أوحنا بهذا االمتياز التجاري إلى 
الثاني إلى  أن فطن امللك احلسن 
يقول  لكاسترو  فأرسل  الصفقة، 
له بأنه لن يسمح بدخول السكر 
طريق  عــن  املــغــرب  إلــى  الكوبي 
جو  بنبركة.  واملهدي  أوحنا  جو 
بيته  يف  يكن  لــم  ــذي  ال أوحــنــا، 
 ،1965 أكتوبر   29 يوم  بباريس، 
عندما جاء املهدي بنبركة وفتح 
بيت أوحنا، وترك حقيبته قبل 
أن يتوجه إلى املوعد املصيري(( 

)نفس املصدر(.
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اليهودي الذي كان ي�ستم احل�سن الثاين
 يف باري�س ويبو�س يده يف الرباط

بقلـــــــم:
مصطفى العلوي

حتى المهدي 
الزعيم  بنبركة 

المعارض 
الكبير، والذي 

دفع حياته 
في مؤامرة 

دبرها الجنرال 
أوفقير ثمنا 

بنبركة  لجهاد 
ضد اإلمبريالية 

الصهيونية، 
كان له 

اليهودي جو 
أوحنا.

هناك مقربون مطلعون، يقولون أن الوضعية في عهد 

الملك محمد السادس، تغيرت، ولم يبق هناك تعامل ال 

مع جمعية األليانس، التي شكلها يهودي في فرنسا 

لعرض خدمات لفائدة المغرب، وال مع مؤسسة الصداقة 

المغربية الفرنسية التي أسسها الرسام المهدي 

القطبي، بل هناك من يقول بأن األمور تبسطت، والعالقة 
أصبحت مباشرة.


