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الطيب العلوي

سري

4   دراهم ■  الثمن

تحت األضواء

اعتقلت املصالح األمنية 
البيضاء،  الــدار  مطار  في 
أحد كبار األغنياء من دولة 
سيراليون، غير أن تدخل جهات 
نافذة وبعض املحامني أنهى القضية، 
االعتقال  كــان  إذا  ما  يعرف  أن  دون 
لسبب سياسي أو بسبب قضية مالية 
أو خطإ في جواز السفر. وحده السفير 

السيراليوني يعرف الجواب)..(.

�صعب من الفقراء ��زرا�ؤه اأ�صحاب املاليري 
�اأحزابه يف مقابر ال�صهداء

الحقيقة الضائعة

ساجد
نصف مليار للتعرف 
على الصناع التقليديني

العنصر
خلود فرعون
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نبيلة منيب
مطربة العصر

االشكر
االتحاد يف الثالجة

نبيل بنعبد اهلل
زعامة بدون حبس

حزب االأحرار على اأبواب االنهيار يف العا�صمة

هل التقارب الذي يخدم م�صلحة املغرب ال يخدم م�صلحة النافذين؟

ملياردير »مز�ر« ي�صعل فتيل ال�صراع  بني 
اأخنو�ش �العثماين �الوايل اليعقوبي

كيف قطعت األعاب املخابرات �صعرة معا�ية
 بني امللك حممد ال�صاد�ش �عائلة اأ�فقري؟

رئي�ش احلكومة
 يجهل خلفيات توقيف 

اأ�صاتذة كليات
 الطب �ال�صيدلة

05

اليعقوبي

موالي ه�صام ي�صف 
حالة مر�صي مباأ�صاة 

كل امل�صريني املطالبني 
بالدميقراطية

10 09 08

بنك املغرب
 �املاليري القذرة

الجواهري

02
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جطو

أوفقري
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موالي هشام

بنشماس
األصالة واملاليري

حزب العدالة 

�التنمية يتحرك 

لـ»اإعدام« املجل�ش 

االأعلى للح�صابات

أخنوش
حزب الفلوس

حمام يطلب 300 مليون
 من اأجل ملف عادي

مافيا اأ�صيلة

العثماني
ونحن أحق بامللك

نزار بركة
االستقالل عن كل شيء

�ن�صاب يطالب رئي�ش احلكومة 
بالكذب على املحكمة



عــــــــادت مـــأســـاة 
التي  النصب  عملية 
عرفتها مدينة أصيلة 
محكمة  ــام  أم لتدرج 
بـــشـــأن ما  ــة  ــل ــي أص
زبناء،  شكاية  سمي 
يــتــكــلــم بــاســم أحــد 
وعددهم  السماسرة 
مشتكيا  عشر  أحــد 
عددهم  الزبناء  بينما 

.200
ويـــظـــهـــر عـــامـــل 
املافيوزي،  التالعب 
من هذه الرسالة التي 
الوسيط  هــذا  بعثها 
ــيــس الــحــكــومــة  ــرئ ل
يطالبه  الــعــثــمــانــي، 
البناء،  برخصة  فيها 
رغم أن رخصة البناء 
ــصــاحــب  ســـلـــمـــت ل

املشروع.
إنه منتهى التالعب الذي الزالت الظروف 
عن  بعيدا  فيها  بالتدخل  تسمح  القضائية 
التي  املافيا  أساليب  في  املــدرج  التالعب 
األعــداد  في  ملفاتها  »األســبــوع«  فضحت 

السابقة.
املشروع،  صاحب  محامي  يطلب  وهكذا 

للمحكمة  مشتكي  ويقدم  مليون،  ثالثمائة 
رغم  معه،  املتفقني  من  عشرة  باسم  رسالة 
تسلم  من  وفيهم  املشروع،  زبناء  عدد  أن 
مضايقات  إلى  إضافة  مائتني،  يبلغ  شقته، 
أخرى داخلة في إطار التأثير على صاحب 
املشروع ليتنازل عن مشروعه لفائدة أقطاب 
يتتبعوا  أن  ــرروا  ق الذين  أصيلة،  مافيا 

املحاكمة التي ستجري يوم 24 جوان.
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كواليس األخبار

 الرباط. األسبوع
لم يجد رئيس الحكومة سعد 
واحــد  وهــو  العثماني،  الــديــن 
»التوحيد  حــركــة  ــطــاب  أق ــن  م
على  بــه  يعلق  مــا  ــالح«،  واإلصــ
املعزول،  املصري  الرئيس  وفاة 
عــبــارات  ســوى  مــرســي،  محمد 
مقتضبة، لخصها في القول »إنا 
ليطرح  راجعون«،  إليه  وإنا  لـله 
قيادات  تنكر  سبب  عن  السؤال 
املغربي،  والتنمية  العدالة  حزب 
لحلفائهم الطبيعيني عبر العالم 
أن  ــم  رغ املسلمني«،  ــوان  ــ »اإلخ
الحزب الحليف للحزب املغربي، 
التركي،  والتنمية  العدالة  حزب 
النظام  أعلن حربا مباشرة على 
الحزب  زعيم  إن  بــل  املــصــري، 
أردوغان، قال: »إنه ال يصدق أن 
األسبق  املصري  الرئيس  وفــاة 
طبيعية«،  كانت  مرسي  محمد 
مباشر  بشكل  السيسي  واتهم 
خالل  وقــال  »الظلم«،  بممارسة 
أدائه صالة الغائب: »إن املظلوم 
ال يهدأ والظالم لن يهنأ ولتبقى 

جهنم متقدة للظاملني«.
ولم يكن سعد الدين العثماني 
هو الوحيد الذي »تنكر« إلخوانه، 
»الفيسبوكيني«،  تعليقات  حسب 
بل إن الوزير الرباح، اكتفى هو 
تصريحات  على  باإلحالة  اآلخر 

يتيمة، لنائب األمني العام لحزب 
فيها  اكتفى  والتنمية  العدالة 
الشديد  »حــزنــه  عــن  بالتعبير 
أن  والــواضــح،  مــرســي«،  لوفاة 
األوامر صدرت في حزب العدالة 
في  الخوض  بتجنب  والتنمية 
املعزول  املصري  الرئيس  وفــاة 
تحركت  باملقابل  مرسي،  محمد 
للمطالبة  عاملية  ــراف  أطـ ــدة  ع
ــاة مرسي خالل  وف ــروف  ظ فــي 
األسبوع  بداية  محاكمته  جلسة 
الجاري، وتقول جماعة »اإلخوان 
ــذي  ال ــي،  ــرس م أن  املــســلــمــني« 
الشرعي  ــيــس  ــرئ »ال اعــتــبــرتــه 

مصر  لــجــمــهــوريــة  املــنــتــخــب 
ست  بعد  الحياة  فارق  العربية، 
سنوات من اختطافه ومحاكمته 
بتهم واهية«، بل إن نفس البيان 
بكونها  املصرية  السلطات  اتهم 
»حــرمــت مــرســي مــن الــــدواء، 
العالج  فــي  حقه  عنه  ومنعوا 
داخل السجن، ومنعوه من زيارة 
إبالغه  رغــم  محاميه،  أو  ــه  ذوي
أغسطس  ــي  ف املــحــكــمــة  هيئة 
بأن   2017 مايو  في  ثم   2015
ثمة مؤامرة على حياته«، بحسب 

البيان.
»اإلندبندنت«  صحيفة  وكانت 

قــوات  اتهمت  قــد  البريطانية، 
في  بالتسبب  املــصــريــة  األمـــن 
محمد  األســبــق  الرئيس  »قــتــل« 
على  ملقى  تركته  بعدما  مرسي 
األرض ألكثر من 20 دقيقة عندما 
املحكمة  قــاعــة  فــي  وعــيــه  فــقــد 
نقال  الصحيفة  وقالت  بالقاهرة، 
مــرســي،  ــالء  زمـ أسمتهم  عــمــن 
فشلت  املــصــريــة  الــشــرطــة  أن 
األولية  املــســاعــدات  تقديم  فــي 
سقط  عندما  الــالزمــة  بالسرعة 
مغشيا عليه داخل قفص االتهام 
يــوم  محاكمته،  جلسة  ــاء  ــن أث

اإلثنني األخير.

حمام يطلب 300 مليون من �أجل ملف عادي

حتمية مر�قبة �أمو�ل �ل�صعب �مل�صروفةمافيا �أ�صيلة
 على �لأ�صفار �ل�صياحية للكبار

�صحف عاملية تتهم �ل�صرطة باإهمال حالة �لرئي�س �ملخلوع

»�إخو�ن �ملغرب« يتنكرون لـ»�إخو�ن م�صر«  يف وفاة 
حممد مر�صي

مولي ه�صام: 
حالة مر�صي ماأ�صاة كل �مل�صريني 

�ملطالبني بالدميقر�طية
 الرباط. األسبوع

من  تعليق  أي  يصدر  لم 
األوساط الرسمية املغربية 
مرسي،  محمد  وفــاة  حول 
»الفيسبوكيني«  أن  غير 
مع  كبير  بشكل  تفاعلوا 
ــيـــر مـــوالي  ــة األمـ ــن ــدوي ت
الــــذي قـــال عبر  هـــشـــام، 
حالة  »إن  »الــفــيــســبــوك«: 
األسبق  املصري  الرئيس 
مأساة  هي  مرسي،  محمد 
املطالبني  املــصــريــني  ــل  ك
ــن  ــذي ــة ال ــراطــي ــمــق ــدي ــال ب
التعذيب  بني  ما  مصيرهم 
ــاء واالعــتــقــال  ــفـ ــتـ واالخـ

واملنفى«.
هــشــام، عبر من  ــوالي  م
ــتــدويــنــة،  خـــالل نــفــس ال
محمد  لعائلة  تعازيه  عن 
املصري  والشعب  مرسي 
وعن  العالم،  أحـــرار  وكــل 
نفس  قال  الوفاة،  أسباب 
املصدر: »لقد توفي الرئيس 
اإلهــمــال  نتيجة  مــرســي 
له  تعرض  ــذي  ال املمنهج 
في السجن، وجرى اتهامه 
الخونة  لــكــن  بــالــخــيــانــة، 
إرادة  اغتصبوا  الذين  هم 
املصري  الشعب  وسيادة 

وقتلوا املئات«.
»نعم، لقد ارتكب الرئيس 

سياسية،  أخــطــاء  مرسي 
لكنه يبقى املجسد للشرعية 
الــديــمــقــراطــيــة، وعــاجــال 
ــال، ســتــفــرض هــذه  أم آجـ
جديد  من  نفسها  الشرعية 
مرسي  وحــالــة  مصر،  فــي 
كــل املصريني  مــأســاة  هــي 
بـالـديـمقراطية  املطـالبني 
بني  مــا  مصيرهم  ــذيــن  ال
ــاء  ــفـ ــتـ الـــتـــعـــذيـــب واالخـ
يقول  واملنفى«،  واالعتقال 

موالي هشام.

ون�صاب يطالب رئي�س �حلكومة 
بالكذب على �ملحكمة

بن كريان والعثماني ومرسي
موالي هشام

 الرباط. األسبوع
السكال،  الرباط،  أعلن رئيس جهة  أن  بعد 
إلى  للسفر  املجلس،  حساب  على  تغيبه  عن 
أيريس،  وبوينيس  برشلونة،  ثم  بــاريــس، 
»الدجيد«  املخابرات  جهاز  عن  وثيقة  نشرت 
أن سفيرة مغربية قدمت برنامجها األسفاري، 
لم  التي  املؤسسة،  هــذه  طــرف  من  لتمويله 
تطو بعد امللف الذي فتحته جريدة »إملوندو« 
إسبانية،  محكمة  على  وعــرض  اإلسبانية، 

إلى  ستتوجه  بأنها  تخبر  السفيرة  فسعادة 
مدريد  عبر  مستديرة  مائدة  أجل  من  قرطبة 
في الذهاب والرجوع، ثم تتوجه من هناك إلى 
أن  قبل  القاهرة،  عبر  مصر  في  اإلسكندرية 
تتوجه إلى باريس ملقابلة تسافر بعدها إلى 
بروكسيل بلجيكا، ثم اللوكسمبورغ، معتذرة 

عن غيبتها مؤخرا ألنها كانت في البحرين.
األسفار،  بهذه  املرتبطة  املهام  ترى ما هي 

وهل بقي لوزير الخارجية ما يعمله؟

 أساليب املافيا مطالبة رئيس الحكومة برخصة 
البناء رغم أنها مسلمة

ما مدى �صحة حتقيقات �ل�صرطة يف جهة كلميم؟
 الرباط. األسبوع

ــه ال يـــوجـــد أحــد  ــ ــم أن ــ رغ
األسلوب  مصداقية  في  يشك 
الــــذي يــتــبــعــه مــديــر األمـــن 
ــالغــات  ــإن ب ــ ــي، ف ــوش ــم ــح ال
املنشورة  القضائية  الشرطة 
مالية  اختالالت  حول  مؤخرا 
بعد  نون،  واد  كلميم  في جهة 
أموال  بتبديد  شكايات  إحالة 
العالم  الوكيل  على  عمومية، 
بمراكش )صحف 25 مارس(، 
جــوان،   13 فــي  بعدها  نشر 
مافيا  ))يسقط  الحموشي  أن 
واختالالت  عمومية  صفقات 
بعد بحث دام سنتني في خمسة 
آالف وثيقة حول هذا اإلقليم(( 
بالغات  على  فيه  غطت  الــذي 
الحموشي، تصريحات لرئيس 
ينفي  ــي  ــت وال كــلــمــيــم،  جــهــة 
استقالة  كل  قاطعا  نفيا  فيها 
ــذا الــتــكــذيــب،  ــه، لــيــكــون هـ لـ
رئاسة  إسناد  بخبر  املسبوق 

الوزيرة  السيدة  إلــى  الجهة 
بوعيدة لرئاسة الجهة، خليطا 
املتتبع  يجعل  ــار  ــب األخ مــن 
ــســاءل: مــن مــعــه الــحــق،  ــت ي
في  الرئاسي  االســتــقــرار  هــل 

البحث  نتائج  أم  كلميم،  جهة 
البوليسي؟ الشيء الذي يحتم 
بيان حكومي مفصل من  نشر 
حول  الداخلية  وزارة  طــرف 

حقيقة األمر الواقع.

الحموشي



 الرباط. األسبوع 
صدور  مطلعة،  مصادر  أكــدت 
ــدن الــوالــي الجديد  أوامـــر مــن ل
اليعقوبي،  محمد  ــاط،  ــرب ال فــي 
ممثلي  ابتعاد  بضرورة  تقضي 
السلطات املحلية، وعدم التنسيق 
مع أية جهة فيما يتعلق بـ»العمل 
اإلنساني«  »العمل  أو  الخيري« 
نفس  وعزت  بالسياسة،  املرتبط 
املصادر تحرك والية جهة الرباط 
الضجة  ــى  إلـ الــقــنــيــطــرة،  ــا  س
ــرت مـــؤخـــرا، حــول  ــيـ الـــتـــي أثـ
في  أخنوش  حزب  أقطاب  اتهام 
مساعدات  في  بـ»التاعب  الرباط 
املاضي،  رمضان  بشهر  متعلقة 
الفساد  شبهة  في  التورط  وكــذا 
األسبوع. عدد  )انظر  االنتخابي« 

13 يونيو 2019(.
اصطدام  مؤشرات  كانت  وإذا 
ــز أخــنــوش  ــزيـ ــك بـــن عـ ــيـ وشـ
من  الــقــادم  اليعقوبي،  والــوالــي 
اصــطــدام آخــر مــع رئــيــس جهة 
تبدو  العماري)..(  إلياس  طنجة 
سعد  الحكومة  رئيس  فإن  جلية، 
الصطدام  مهد  العثماني  الدين 
املاضي،  األســبــوع  نهاية  أكبر، 
بمهاجمته لحزب التجمع الوطني 
عزيز  حزب  اتهم  حيث  لألحرار، 
أخنوش بتوزيع املال واملساعدات 
على املواطنن إلغرائهم ومحاولة 
أصواتهم،  على  الحصول  ضمان 
الشريفة  بغير  الخطوة  واصفا 

وغير الديمقراطية.
كما انتقد سعد الدين العثماني، 
بصفته األمن العام لحزب العدالة 
والتنمية، في لقاء منتخبات حزبه 
خصومه  الــربــاط،  العاصمة  في 
باستعمالهم  أخنوش،  حزب  في 
والخيرية  االجتماعية  األعــمــال 
على  واملساعدات  املــال  وتوزيع 
الطبقات الفقيرة، مشيرا إلى أنهم 
حيث  بالسياسة،  العهد  حديثو 
دخلوا  »إنــهــم  حـــادة:  بلغة  قــال 
وعرضا،  طوال  االجتماعي  للعمل 
السياسة،  بهم سقف  قطر  بعدما 
عن  املــواطــنــن  إغـــراء  وأرادوا 
ثقة  أن  ويظنون  ــوال،  األم طريق 

املواطنن ستكتسب باألموال«.
املرة  كونها  عن  النظر  وبغض 
األولى التي يخرج فيها العثماني 
مباشر،  بشكل  أخنوش  ملهاجمة 

بن  غرار سلفه  على 
كيران، إال أن الذين 
ــانـــوا يــتــابــعــون  كـ
منه  فهموا  كامه، 
إعان حرب مبكرة 
الصراع  ــاب  ب فــي 
االنــــتــــخــــابــــي 
بالعاصمة الرباط، 
ــح  ــائـ فـــضـ ألن 
ــدات  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ »مـ
مرتبطة  رمضان« 
التجمع  بــحــزب 
الوطني لألحرار.
مـــــــصـــــــادر 
»األســــــبــــــوع« 
على  ــعــة  املــطــل
ملفات  خــبــايــا 
أقـــطـــاب حــزب 
الــــتــــجــــمــــع 
الـــــوطـــــنـــــي 
لــــــألحــــــرار، 
ــم مــن  ــهـ ــنـ ومـ
إلى  تــحــولــوا 
مليارديرات، 
جــمــعــتــهــم 
مصالح مالية 
بــاملــايــيــر، 
أن  أكــــــــدت 
فــشــل حــزب 
األحـــــــــــرار 
ــي تــدبــيــر  ــ ف

شهر  خال  الفقراء«  »مساعدات 
انتشار  وكــذا  املنصرم،  رمضان 
فضائح مرتبطة بالحزب، قبل أن 
يتطور األمر إلى تسجيل تطورات 
ووالي  الحكومة  برئيس  مرتبطة 
ــه عاقة  ل الــيــعــقــوبــي،  الـــربـــاط 
بتحركات ملياردير »مزور« تحول 
في ظرف قياسي من عامل بسيط، 
إلى أحد أغنياء العاصمة، بل إن 
يبسطون  باتوا  مقربيه،  بعض 
سيطرتهم على أحياء بكاملها في 
إطار لعبة املصالح املشتركة)..(.

رئاسة  فعل  رد  ينتظر  وبينما 
ــابــة الــعــامــة، واألجـــهـــزة  ــي ــن ال
الــقــضــائــيــة، الزالــــت تــداعــيــات 
التسجيات  قضية  تـــطـــورات 
الصوتية التي تعود إلى نور الدين 
الجماعي  املستشار  الــغــزالوي، 
التجمع  الرباط عن حزب  بمدينة 
الوطني لألحرار، واملنتشرة على 
نطاق واسع، ترخي بظالها على 

هذا  أن  حيث  السياسي،  املشهد 
األخير كال عدة اتهامات لزمائه 
مسجلة  مكاملات  عبر  الحزب  في 
الــحــزب،  فــي  زميله  ــن  وب بينه 
ــووردة،  ــ ــي بـ ــعــرب املــســتــشــار ال
مقعد  بشراء  »االتهام  وملخصها 
سنتيم،  مليون   150 بـ  برملاني 
متعلقة  مساعدات  في  والتاعب 
إلى  باإلضافة  رمــضــان«،  بـقفة 
اتــهــامــات مــن نــوع آخــر لسعد 
بنمبارك، املنسق الجهوي لحزب 
بتمويل  يتعلق  فيما  ــرار،  ــ األح
حملته االنتخابية كمرشح ملجلس 
النواب مقابل إدراج اسم زوجته 

في الائحة الوطنية.
الــوطــنــيــة  ــة  ــرق ــف ال أن  ــر  ــذك ي
على  دخلت  القضائية،  للشرطة 
خــط الــصــراع بــن أقــطــاب حزب 
التجمع الوطني لألحرار بالرباط، 
بعد أن رفعت هيئة حقوقية تسمى 
الهيئة الوطنية لحقوق اإلنسان، 

شكاية في املوضوع 
النيابة  رئاسة  إلى 

العامة.
ــد  ــق وعــــلــــيــــه، ف
التجمع  حــزب  ــات  ب
ــي لــألحــرار  ــن ــوط ال
ساخن  صفيح  على 
ــوع أخــبــار  بــعــد شــي
منسقي  ــاالت  ــق ــت اس
الــقــنــيــطــرة وســيــدي 
الخاف  بسبب  قاسم، 
الجهوي  املنسق  مــع 
سعد بنمبارك وزوجته 
علما  ــو،  أغــال أســمــاء 
الرباط،  تنسيقيات  أن 
سا وتمارة الصخيرات 
والخميسات متوقفة عن 
الخاف  بسبب  العمل 

بن أعضائها.
التنظيمية  األزمـــــة 
لحزب األحرار بالعاصمة، 
ــات  ــ ــراس ــ ــا امل ــدهـ ــؤكـ تـ
الحزب،  لرئيس  املرفوعة 
ــزي املــنــســق  ــعـ حــيــث يـ
قاسم  لسيدي  اإلقليمي 
مشكل  ــى  ــ إل اســتــقــالــتــه 
ــع املــنــســق  الـــتـــواصـــل مـ
بنمبارك،  سعد  الجهوي 
ــزي املــنــســق  ــعـ بــيــنــمــا يـ
طلب  للقنيطرة  اإلقليمي 
خاصة  أسباب  إلــى  إعفائه 

)انظر االستقاالت رفقته(.
ولـــم تــقــف حــركــيــة األحــــرار 
بل  املــذكــورة،  االســتــقــاالت  عند 
ــددا مــن أعــضــاء الــحــزب  ــ إن ع
شرعوا في جمع التوقيعات على 
فقراتها:  ــدى  إح تقول  مراسلة 
ــاضــات  ــن وامل املــنــاضــلــن  »إن 
بجهة  والتجمعيات  التجمعين 
)الرباط،  القنيطرة  سا  بالرباط 
الخميسات،  القنيطرة،  ســـا، 
سيدي قاسم، تمارة الصخيرات( 
وأغلب أو جل منتخبات ومنتخبي 
رئيس  السيد  يناشدون  الجهة 
الحزب عزيز أخنوش للتدخل من 
والشلل  الجهة  مشكل  حل  أجــل 
تعرفه  ملا  فيه  تعيش  الذي  التام 
عمل  التواصل وضعف  سوء  من 
املنسق، وأيضا املشاكل التي بدت 
سنتن  منذ  السطح  على  تطفو 
اآلونــة  في  وتكاثرت  ــل  األق على 

األخيرة«.

ما خفي
كان  أعظم

أكد الصحفي نعيم كمال، بعد تجربة 
الفينيقي  الحرف  اختيار  أن  موسعة، 
هو  املغرب،  ألبناء  األمازيغية  لتعليم 
األمر،  هذا  استحالة  لتحقيق  وسيلة 
على  صادقت  قد  برملانية  لجنة  وكانت 
الرجوع  دون  الفينيقي،  الحرف  تبني 
إلى دراسة من طرف لجنة متخصصة.

مكلفا  بصفته  الرميد،  الوزير  كشف 
موازين  مهرجان  أن  العامة،  بالشؤون 
عن  معلنا  مايير،  ستة  الدولة  يكلف 
الذي  املهرجان،  هذا  على  رضــاه  عدم 
املستوى  على  دعما  يلقى  ال  أصبح 

الشعبي.

الداخلية  وزارة  من  مقربة  جهات 
عبد  استقالة  بترويج  قامت  التي  هي 
كلميم  رئاسة جهة  من  بوعيدة  الرحيم 
أن  املــصــادر  وتــؤكــد بعض  ــون،  ن واد 
بــوعــيــدة اســتــقــال فــعــا وكــتــابــة من 
منصبه، خال املفاوضات التي أجرتها 
املرشحة  بوعيدة،  امباركة  عمه  ابنة 
في  األطراف،  باقي  مع  الجهة،  لرئاسة 
وجدت  االستقالة  لكن  التسوية،  أفق 
ما  وهو  الداخلية،  وزارة  إلى  طريقها 
لم  بأنه  القول  إلــى  الرحيم  عبد  دفــع 
االستقالة  يضع  بأن  أحد  أي  يفوض 
بشكل  تقدم  االستقالة  ألن  عنه،  بــدال 

شخصي، حسب القانون.

ــي بــاســم  ــم ــرس ــق ال ــاط ــن تــكــلــف ال
واإلحسان«  »العدل  باتهام  الحكومة، 
ــات كــلــيــات الــطــب  ــرابـ بــتــأجــيــج إضـ
وزارة  تــوريــط  لــتــفــادي  والــصــيــدلــة، 
الداخلية في صراع جديد مع الجماعة، 
أن  يــؤكــدون  الطلبة  آبــاء  بعض  فيما 
ــوا أبـــواب  املــقــدمــن والــشــيــوخ طــرق
العائات بعد منتصف الليل في تمارة، 
أبنائهم  مقاطعة  بعدم  لينصحوهم 

لامتحانات.

»فيسبوكية«،  صفحات  عدة  تفاعلت 
لتحقيق  املتوقعة  غير  النتائج  مــع 
داخلي حول تسرب وثائق دبلوماسية 
أن  بعد  الرباح،  العزيز  عبد  وزارة  من 
بدل  »مــديــرة«  بإعفاء  ــر  األوام صــدرت 
للسيد  املحضية  املستشارة  إعــفــاء 
الوزير)..(، وتطرح عدة تساؤالت حول 
هذه  فــي  لــلــوزارة  الــعــام  الكاتب  دور 

القضية)..(؟

»اإلســامــيــة«  ــاك  ــن األب تستطع  ــم  ل
من  كبير  عــدد  استقطاب  املــغــرب  فــي 
من  حصتها  تتجاوز  لم  إذ  املغاربة، 
اليوم،  حــدود  إلــى  الـبـنكية  الــســوق 
عـلـى  ورد  الـكـام  هـذا  املـائـة.  في   1
والي  الجواهري،  اللطيف  عبد  لـسـان 
بنك املغرب، خال ندوة صحافية، يوم 
تتجاوز  لــم  حيث  املنصرم،  الثاثاء 
التشاركية  األبـــنـــاك  لـــدى  الـــودائـــع 
فيما  درهــم،  مليار   1.6 مبلغ  باملغرب 
قدمتها  التي  التمويات  بلغت حصيلة 

للزبناء حوالي 6.5 مليارات درهم..

ــة  ــزب األصــال ــه مــســتــشــارو حـ وجـ
صفعة  وجـــدة،  بمدينة  واملــعــاصــرة 
بعيوي،  للملياردير  قوية  سياسية 
عليه  املحكوم  الــشــرق،  جهة  رئــيــس 
نشاطه  يمارس  الزال  بينما  بالحبس، 
السياسي)..(، حيث اتهموا املحسوبن 
عليه بالتاعب إلسقاط رؤساء اللجان، 
ودبجوا بيانا قالوا فيه أن »التعليمات 

من فوق ال وجود لها«. 

ملياردير »مزور« ي�صعل فتيل ال�صراع 
بني اأخنو�ش والعثماين والوايل اليعقوبي

حزب االأحرار على اأبواب االنهيار يف العا�صمة
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اليعقوبي

 نص استقالة املنسق اإلقليمي للقنيطرة

أخنوشالعثماني



 الرباط. األسبوع
جد  برملاني  مصدر  قال 
املثيرة  القيادية  أن  مطلع، 
في العدالة والتنمية، أمينة 
استغربت  العينني،   مــاء 
ــه وزيـــر  ــدم مـــن تــقــريــر ق
العدل، عبارة عن توصيات 
تم  قد  كان  مختلطة  لجنة 
»قضية  لدراسة  إنشاؤها 
تقنني اإلجهاض باملغرب«.

ذاتــه،  املصدر  وأوضــح 
الــذي  ــار،  ــ أوج محمد  أن 
مشروع  يقدم  كان  عندما 
بنود  يعدل  قانون جديد 
اإلجهاض  على  املعاقبة 
الجنائي  القانون  في 
التشريع  لجنة  داخــل 
ــنـــواب،  بــمــجــلــس الـ

يـــوم األربـــعـــاء 
املـــــاضـــــي، 
ــام  ــ ــد أم ــ أكـ
أن  النواب، 
الــــحــــاالت 
ــدة  ــديـ الـــجـ

القانون  سيسمح  الــتــي 
عملية  ــراء  ــ ــإج ــ ب ــهــا  ــي ف
اإلجــهــاض بــشــروط، هي 
لجنة  عن خالصات  عبارة 
ــر  ــت وزيـ مــخــتــلــطــة ضــم
السابق  والحريات  العدل 
ووزيــر  الرميد،  مصطفى 
وأمني  التوفيق،  ــاف  األوق
األعلى  العلمي  املجلس 
مــحــمــد يـــســـف، ووزيــــر 
الحسني  السابق  الصحة 
الوردي، وإدريس 
رئيس  اليزمي 
ــس  ــ ــلـ ــ ــجـ ــ املـ
الــــوطــــنــــي 
ــوق  ــ ــقـ ــ ــحـ ــ لـ
ــان  ــ ــ ــسـ ــ ــ اإلنـ
ــق،  ــ ــاب ــ ــس ــ ال
من  ــدد  ــ وع

الخبراء والعلماء والفقهاء 
واألطباء، والتي تم عرض 
ملك  ــى  ــل ع ــا  ــه ــات ــالص خ
وتم  عليها،  ووافق  البالد 
القانون  داخــل  تضمينها 

الجنائي الجديد.
أمينة  البرملانية  أن  غير 
يضيف  ــني،  ــن ــي ــع ال ــاء  ــ م
على  ردت  ــه،  ذاتـ املــصــدر 
الطريقة  بــأن هــذه  أوجــار 
توصيات  فــرض  )طريقة 
اللجان الوزارية املختلطة، 
الحوار  لجنة  وخالصات 
وغيرها  العدالة  إلصــالح 
ال  البرملانيني(،  ــى  ــل ع
ألنهم  شــيء،  فــي  تعنيهم 
تكبل  ــن  ول األمـــة،  ممثلي 
الكلمة  ــادامــت  م أيــديــهــم 
وإال  لهم،  تعود  األخــيــرة 
تحيل  أن  ــى  ــن ــع م »مــــا 
البرملانيني  على  القوانني 
إذا كنتم تحسمونها خارج 
ــبــرملــان؟« تــتــســاءل ماء  ال

العينني.
هجوم أمينة ماء العينني 

الحكومة  عند حد  يقف  لم 
ــل هــاجــمــت حتى  فــقــط، ب
والتنمية،  العدالة  حزبها 
من  »أتحدى  قالت:  عندما 
موحد  بــمــوقــف  يــأتــيــنــي 
داخــــل حــزبــنــا مـــن هــذه 
ــك »فــأنــا  ــذل ــة«، ل ــقــضــي ال
الخاص  رأيي  عن  سأعبر 
مع  مطلقا  يكون  لن  الــذي 
العالقات  حرية  أصحاب 
الجنسية الرضائية وال مع 
ألنه  اإلجهاض،  عدم  دعاة 

مس بالحق في الحياة«.
ــك، قـــدم وزيـــر  ــ إلـــى ذل
ــار، خالصات  أوجـ الــعــدل 
تلك اللجنة املختلطة التي 
القانوني  اإلجهاض  أقرت 
فـــي أربــــع حــــاالت فــقــط، 
ــة،  وبـــشـــروط جــد صــارم
وهي حاالت الحمل الناتج 
إما عن االغتصاب، أو عن 
املرأة  أو عند  املحارم،  زنا 
املختلة عقليا، أو في حالة 
الــتــشــوهــات واألمــــراض 

الخطيرة عند الجنني.

كواليس األخبار

حزب العدالة والتنمية يتحرك لـ»اإعدام« املجل�س الأعلى للح�سابات
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 الرباط. األسبوع
واملرافعات  املــواجــهــات  بعد  أنــه  »يــبــدو 
الساخنة التي كان يقوم بها إسالميو العدالة 
للحسابات،  األعلى  املجلس  ضد  والتنمية 
ينجزها  كان  التي  السنوية  تقاريره  وضد 
يتهمونه  كــانــوا  حيث  الحكومة،  حــق  فــي 
املنجزات  بكون  املوضوعية،  وعدم  بالتحيز 
كان ينسبها للدولة والفشل ينسبه للحكومة، 
فقد اتجه إخوان سعد الدين العثماني اليوم 
إلى الحرب القانونية الباردة هذه املرة على 
مجلس جطو« يقول مصدر قيادي من التجمع 

الوطني لألحرار.
أعضاء  بعض  أن  ذاتــه،  املصدر  وأوضــح 
بتوسيع  طالبوا  والتنمية،  العدالة  حــزب 
املالية،  لــوزارة  العامة  املفتشية  صالحيات 
من  االخــتــصــاص  قريبة  جعلوها  ــدرجــة  ل
بنفس  تقوم  مثله،  نقل  لم  إن  جطو  مجلس 

اختصاصاته ونفس أدواره.
وأكد املصدر ذاته، أن رفاق إدريس األزمي 
بمجلس  والتنمية  الــعــدالــة  فــريــق  رئــيــس 
وبشكل  املاضي،  األسبوع  قدموا  الــنــواب، 
تقوية  بــضــرورة  ــون،  ــان ق ــراح  ــت اق مفاجئ 
كجهاز  املالية  لــوزارة  العامة  املفتشية  دور 
في  ليس  أكثر  تتقوى  أن  »يجب  وكمؤسسة 
ولكنهم  بها«،  كما هو منوط  التفتيش  مجال 
املجال  توسيع  بـ»ضرورة  املرة  هذه  طالبوا 
االفتحاص  إلــى  التفتيش  مــن  واالنــتــقــال 
العمومية«  والسياسات  البرامج  وتقييم 
وهذه املهمة كانت محصورة للمجلس األعلى 
للحسابات.. فهل هي مقدمة للمطالبة بإعدام 

هذه املؤسسة؟
كما طالب هؤالء بضرورة إسناد اختصاص 
من طرف  املمولة  املشاريع  »تدقيق حسابات 
أو  الدولية  املالية  الهيئات  أو  الحكومات 
الجهوية«، للمفتشية العامة للمالية، ولتحقيق 
توازن بني اختصاصات مجلس جطو وهذه 
املفتشية، دعوا كذلك إلى فحص طرق إعداد 
الرد  آجال  تمديد  وكذلك  السنوية،  البرامج 
واألجوبة عن العمليات واالستفسارات التي 
الــوزارات،  لباقي  العامة  املفتشية  بها  تقوم 

كما هو الشأن بالنسبة ملجلس جطو. 

التي  لــألدوار  ونظرا  السياق،  نفس  وفي 
للحسابات  الجهوية  املجالس  بها  تقوم 
للمملكة،  عشر  اإلثنتى  الجهات  صعيد  على 
خلق  بضرورة  كذلك  العثماني  إخوان  طالب 
»مفتشيات جهوية للمالية«، وبضرورة إعداد 
رئيس  على  يعرض  سنوي  لتقرير  املفتشية 
لتقرير  بالنسبة  الشأن  هو  كما  الحكومة، 
جطو السنوي، الذي يعرض على ملك البالد 
وتبعث نسخة منه للحكومة وللبرملان«، فهل 
ومجلس  »املصباح«  بني  الباردة  الحرب  هي 

جطو؟ 

التخلي عن جطو ل�سالح وزارة املالية

فراغ قانوين يعيق اأزمة البلوكاج يف جهة كلميم

ماء العينني تتحرك لإجها�س مقرتحات اأوجار يف قانون الإجها�س

ما هو اجلهاز ال�سري الذي 
يتحكم يف حكومة العثماين؟

 الرباط. األسبوع
املتتبعني  ــن  م الــكــثــيــر  اعــتــبــر 
حل  أن  والدستوريني،  القانونيني 
ملف مجلس جهة كلميم واد نون لن 
يمر سوى بمبادرة الرئيس بوعيدة 
الجهة  بتقديم استقالته من رئاسة 
تكون  قد  والتي  أصــال«،  »املجمدة 
للحكومة  شخصية  هدية  بمثابة 
ولــلــبــرملــان ولـــــوزارة الــداخــلــيــة، 
أمــام  نفسه  الجميع  وجــد  بعدما 
لها  حل  وال  فريدة«،  »بلوكاج  حالة 
القانون  السيما  القانون،  نص  في 

التنظيمي للجهات.
ــه، أن  ــ ــ ــدر ذات ــصـ ــح املـ ــ ــ وأوض
لبوعيدة،  الشخصية«  »االستقالة 
بعدما  الوحيد،  الحل  هي  ستكون 
الحكومة والبرملان في خطإ  وقعت 

تشريعي كبير، حني سمحوا بقرار 
ترتيب  دون  الجهة  مجلس  توقيف 
حالة  في  املمكنة  والحلول  الجزاء 

األمــر  وهــو  التوقيف،  ــرار  ق
الذي قد يحل محل اللجنة 
املؤقتة التي يعينها وزير 
شؤون  لتدبير  الداخلية 

املجلس.
هكذا، وبعد شهور من 

التوقيف  قـــرار 
وتــمــديــده من 
طــــرف وزيـــر 
دون  الداخلية 
حل  إيـــجـــاد 

للمنتخبني 
ــتــب  ــمــك ــل ول
ــد،  ــ ــدي ــجــ ــ ال

بــوعــيــدة تشكل  اســتــقــالــة  بــاتــت 
الجميع،  انــتــظــره  الـــذي  املــفــتــاح 
القانونية،  والثغرة  العطب  بسبب 
إلعــادة  الطريق  يعبد  ما  وهــو 
تتجه  جديد  رئيس  انتخاب 
يكون  لن  أنه  األنظار  جميع 
ســـوى امــبــاركــة بــوعــيــدة، 
الصيد  فــي  الــدولــة  كاتبة 

البحري هذه املرة.
إلـــى ذلــــك، وأمـــام 

هـــــذا الـــفـــراغ 
ــانــونــي،  ــق ال
عــــلــــمــــت 

الــعــدالــة  ــق  ــري ف أن  ــوع«  ــ ــب »األســ
تقدم  الــنــواب،  بمجلس  والتنمية 
قانون  باقتراح  املاضي،  األسبوع 
من  طــالــب  مستعجل، 
ــعــديــل  ــت ــه ب ــ ــالل خــ
التنظيمي  القانون 
للجهات، وبالتالي 
الفراغ،  هــذا  مــلء 
ــوا  ــ ــال ــ ــث ق ــ ــي حــ

»توقيف«  إجـــراء  حــذف  بــضــرورة 
الرئيس واملكتب املسير الذي يدخل 
الداخلية  وزارة  اختصاص  فــي 
 44 املادتني  في  عليه  واملنصوص 
و77، وجعل قرار »التوقيف« قرارا 
فــي يــد الــقــضــاء وحـــده، ومــن تم 
االكتفاء صراحة بقرارين اثنني، إما 
املجلس«،  »حل  أو  األعضاء«  »عزل 
يطول  لن  اللذان  اإلجـــراءان  وهما 
من  بقرار  اإلشــكــال، إذ  حل  معهما 
وزير الداخلية تتم إعادة االنتخابات 
كما  البلوكاج  حالة  من  والخروج 
جهة  مجلس  حالة  في  حاليا  وقع 
كلميم واد نون، فهل تقبل الداخلية 
باقتراح »البيجيدي«، أم أنها تؤجل 
ذلك حتى مرحلة املراجعة الشاملة 

للقوانني االنتخابية؟

 الرباط. األسبوع
من  كشف  أول  فــي 
ــى خــبــايــا  ــل نـــوعـــه ع
السياسية  ــرارات  ــق ال
وزير  علق  املغرب،  في 
الدولة والعدل السابق 
مــصــطــفــى الــرمــيــد، 
منظمة  إشكالية  على 
الـــعـــدل واإلحـــســـان 
ــادت من  ــف ــي اســت ــت ال
لها  الدولة  مضايقات 
ــرا، لـــدرجـــة أن  ــؤخـ مـ
اعترف  الرميد  الوزير 

ــرار أضر  ــق بــأن هــذا ال
بــحــكــومــة الــعــثــمــانــي، 
ليقول بدون أي احتياط، 
ــدة  ــدي ــادرة ج ــ ــب ــ ــن م عـ
ــمــارســة  فـــي مــجــال امل
الدستورية،  الحكومية 
))إن  بــقــولــه:  لخصها 
ــدر  ــك الــــبــــالغ صـ ــ ــ ذل
خــارج  ــن  م بتعليمات 
معبرا  الــحــكــومــة((، 
الصحافية  لــلــمــصــادر 
ــتــي نــقــلــت عــنــه هــذا  ال
استيائه  عــن  الكشف، 

لهذا التدخل)...(.

وهي أول مرة يصرح 
فيها حزب قوي في عهد 
بأن  العثماني،  حكومة 
ــرى)...(  أخــ قــوة  هناك 
تــعــطــي الــتــوجــيــهــات 
أن  دون  الحكومة،  لهذه 
يكون األمر على مستوى 
طبعا،  املــلــكــي  الــقــصــر 
يحتم  ــذي  ــ الـ ــيء  ــشـ الـ
الرميد  األســتــاذ  عــلــى 
العام  للرأي  يكشف  أن 
املتحكم  هذا  خبايا  عن 
الـــســـري الــــذي أصـــدر 
منظمة  لــفــائــدة  ــرارا  ــ ق

العدل واإلحسان.

العثمانيجطو

ماء العينني

عبد الرحيم بوعيدةامباركة بوعيدة

صورة وتعليق

املحامي االتحادي  إبراهيم الراشدي وهو يسند القطب اليوسفي
 يف بيت الزرقطوني.

اليو�سفي يف بيت الزرقطوين 

الرميد



  الرباط. األسبوع
بالتزامن مع تحضيرات نقابة الصحافيني ملؤتمر جديد)..(، 
إلى  امللك محمد السادس برقية تهنئة  بعث صاحب الجاللة 
الدولي  لالتحاد  رئيسا  انتخابه  إثر  على  مجاهد،  يونس 

للصحفيني خالل مؤتمره الثالثني بتونس.
وأعرب صاحب الجاللة ملجاهد، عن أصدق التهاني مقرونة 

بمتمنيات جاللته له بكامل التوفيق في أداء ما 
أنيط به من مهام نبيلة.

ومما جاء في هذه البرقية: ))وإن الثقة 
عربي  صحفي  ــأول  ك بها،  حظيت  التي 

الدولية  الهيئة  هذه  لرئاسة  وإفريقي، 
واعــتــراف  تقدير  عــن  لتعبر  ــرة،  ــوق امل

والنقابي  املهني  برصيدك  أعضائها 
الدفاع  في  الفاعلة  بمساهماتك  املطبوع 
عن حقوق الصحفيني، كما تعكس املكانة 

في  املــغــربــيــة  للصحافة  املــشــرفــة 
بفضل  ــة،  ــي ــدول ال الــســاحــة 

ــل به  ــحــف ــا حــفــلــت وت مـ
ــاءات إعــالمــيــة  ــفـ مـــن كـ
باملمارسة  لها  مشهود 
الــصــحــفــيــة الـــجـــادة 

واملسؤولة((.

 الرباط. األسبوع 
امللفات  مختلف  أن  يتضح 
ســواء  والــحــارقــة،  الساخنة 
أو  االجتماعي  املستوى  على 
مؤخرا  املــطــروحــة  الثقافي، 
السياسية،  الــســاحــة  عــلــى 
على  الحكومة  رئيس  يحيلها 
ــوزارات، لحلها كما وقع  ال أم 
على مستوى مضمون الحوار 
الحكومة  ــني  ب االجــتــمــاعــي 
ــان قد  ــذي ك والــنــقــابــات، والـ
وصل إلى الباب املسدود لوال 
تدخل وزارة الداخلية والوزير 

لفتيت شخصيا.
الــســيــاق، علمت  ــي هـــذا  ف
ــبـــوع« مــن مــصــدر جد  »األسـ
الداخلية  وزارة  أن  مطلع، 
خط  على  رسميا  دخــلــت  قــد 
كليات  طلبة  إضــرابــات  أزمــة 
بعد  الطب والصيدلة مباشرة 
التي  لالمتحانات  مقاطعتهم 

جرت يوم اإلثنني املاضي.
وأكد املصدر ذاته، أن وزارة 
حكومة  استبقت  الداخلية 
يوم  اجتمعت  التي  العثماني 
املاضي، حيث شرع  الخميس 
عدد من الوالة والعمال ابتداء 
في  املاضي،  األربعاء  يوم  من 
طلبة  وأولياء  آبــاء  استدعاء 
بمقر  للتشاور  الطب  كليات 

العماالت، وهو ما أحدث فزعا 
وسط األهالي خاصة األمهات، 
ــن هــذه  ــن تــخــوفــوا مـ ــذيـ الـ
جاءتهم  التي  االســتــدعــاءات 
هاتفية  اتصاالت  عبر  شفوية 
العماالت  مقار  إلى  للحضور 
ألمـــر يــهــم أبــنــاءهــم )أطــبــاء 

املستقبل(.
داخــل  ــاءات  ــق ــل ال أن  غــيــر 
ــاالت بــحــســب املــصــدر  ــم ــع ال
وتطرقت  وديــة  كانت  نفسه، 
استمرار  وخطورة  لصعوبة 
الطلبة في اإلضرابات، والتي 

ال  حالة  فــي  مكلفة  تكون  قــد 
ــرار بسنة  ــ اإلق وتــم  قــدر هلل 
بيضاء، حيث لن يكون الطلبة 
من  سنة  من سيخسرون  فقط 
الدولة  ولكن  دراساتهم  مــدة 
برمتها، خاصة وأن املواطنني 
ــفـــارغ الــصــبــر  ــظــرون بـ ــت ــن ي
من  الحالية  األفـــواج  انتهاء 
بالكليات  والدراسة  التكوين 
ــكــي يــســاهــمــوا فـــي الــحــد  ل
الــذي  املــهــول  الخصاص  مــن 
يضرب قطاع الصحة باملغرب، 
بعض  تطرق  مــع  طبعا  هــذا 

ركــوب  خلفيات  إلــى  الـــوالة 
الــديــنـيـة  الحـركـات  بعـض 

ــى  ــة عــل ــ ــي ــاســ ــ ــي ــســ ــ وال
وهو  الطلبة،  إضرابات 
أولياء  بعض  تفهمه  ما 
وعــدوا  الذين  التالميذ 
ــي إيــجــاد  ــشــروع ف ــال ب
ــة،  ــ ــهــذه األزم ــول ل حــل
فهل ينجح لفتيت مرة 
ــي حــل ملف  أخـــرى ف
اجتماعي حارق يتعلق 
الغد؟  أطباء  بإضراب 

يتساءل ذات املصدر.

مقرتح قانون يدعو لفتح »التجنيد 
الإجباري« اأمام احلرفيني

الولة والعمال يدخلون على خط اإ�ضراب 
كليات الطب وال�ضيدلة
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 الرباط. األسبوع
قليلة  أسابيع  مقربة  على 
الداخلية  وزارة  شــروع  من 
املتطوعني  على  املناداة  في 
من الشباب والشابات ألداء 
دخل  العسكرية،  الــخــدمــة 
حزب العدالة والتنمية على 
خط هذه الخدمة عبر فريقه 
هــذه  الـــنـــواب  مجلس  ــي  ف

املرة.
على  »البيجيدي«  دخــول 
دار  التي  الخدمة،  هذه  خط 
القيل  مــن  الكثير  حولها 
ــط املــجــتــمــع  والـــقـــال وســ
واألحـــــــــزاب والــهــيــئــات 
الــحــقــوقــيــة، 
بهدف  كــان 
تشجيع 

تيسير  و
ع  لتطو ا

وأداء  ولــوج  في  يرغب  ملن 
هـــذه الــخــدمــة، لــيــس من 
حتى  ولكن  فقط،  العاطلني 
يــزاولــون  للذين  بالنسبة 
ومستخدمني  وحرفا  مهاما 

بالقطاع الخاص. 
 إخـــوان إدريـــس األزمــي 
تقدموا بمقترح قانون عاجل 
ــوع املــاضــي  ــبـ خـــالل األسـ
لــتــعــديــل مـــدونـــة الــشــغــل 
فــي هــذا الــبــاب، مــن خالل 
إقــرار  بــضــرورة  مطالبتهم 
العسكرية«  الخدمة  »فترة 
منصوص  قانوني  كسبب 
من  الشغل  مدونة  في  عليه 
بني األسباب القانونية التي 
مؤقتا  الشغل  عقد  توقف 
الذي  واألجير  املشغل  بني 
يرغب في االلتحاق بالخدمة 
سيصبح  حيث  العسكرية، 
»التجنيد« مثله مثل الغياب 
بسبب  العمل  عن  القانوني 
فترة  خـــالل  أو  اإلضــــراب 
وحــوادث  ــوالدة  والـ العجز 
املرضية،  واإلجــازة  الشغل 
التي  األسباب  من  وغيرها 
بصورة  الشغل  عقد  توقف 
تستوجب  ال  والتي  مؤقتة، 
فــســخ عــقــد الــشــغــل وطــرد 
اقتراح  يسهل  فهل  العامل، 
ــتــحــاق  »اإلســـالمـــيـــني« ال
واملستخدمني  الــحــرفــيــني 

كذلك بالخدمة العسكرية؟

  الرباط. األسبوع 
ــرار  ــد مــطــلــع، أن ق ــال مــصــدر ج قـ
توقيف ثالثة أساتذة من كليات 
ــي إطــار  الــطــب والــصــيــدلــة ف
هذه  تعرفها  التي  اإلضرابات 
قويا  صراعا  فجر  الكليات، 
الحكومة  ــيــس  رئ بــني 
ووزيــره  العثماني 
التعليم،  في 
ســـعـــيـــد 

أمزازي.

العثماني  أن  ذاتــه،  املصدر  وأوضــح 
اتخذ  الذي  أمــزازي  الوزير  على  احتج 
هذا القرار اإلداري ذي الطابع السياسي 
وأن  استشارته، السيما  دون  و»األمني« 
بناء  وجاء  كبار،  أساتذة  يهم  املوضوع 
على شبهة قربهم من »العدل واإلحسان«، 
وهو األمر الذي أحرج إخوان العثماني 
كثيرا مع أعضاء الجماعة القريبة منهم 
الذي  العثماني،  أن  ذلك  إيديولوجيا، 
باتهام  مــرة،  وألول  مضض،  على  قبل 
باالسم  يذكر  حكومي  بالغ  في  صريح 

بالوقوف  ويتهمها  واإلحسان«  »العدل 
كليات  طلبة  امتحانات  مقاطعة  وراء 
الداخلية  وزارة  كانت  بعدما  الــطــب، 
املــذكــورة  الجماعة  تتهم  مــن  وحــدهــا 
ملقربيه  اعترف  الشارع،  حراك  بتأجيج 
الحكومة،  مــن  كبيرا  خطئا  ــان  ك ــه  أن
والتنمية،  العدالة  حــزب  من  وخاصة 
كان في خدمتها سياسيا وبشكل كبير، 
الواسعة  الشعبية  التضامن  حملة  بعد 
العثماني  حكومة  من  والسخرية  معها 
السري  الحبل  البالغ  بهذا  قطعت  التي 

الجماعة،  وبني  بينها  القرابة  لعالقات 
يضيف نفس املصدر. 

إلى ذلك، علمت »األسبوع« من مصادر 
جد مطلعة، أن أمزازي نزل بكل ثقله عند 
يتجنبوا  كي  السياسيني  الفرقاء  باقي 
بــرملــانــيــة حـــول قضايا  ــارة أســئــلــة  ــ إث
الطب،  كليات  في  املوقوفني  األســاتــذة 
وهو ما نجح فيه، حيث تراجعت بعض 
املــوضــوع،  هــذا  فــي  الــراهــنــة  األسئلة 
التي كانت مبرمجة لجلسة يوم اإلثنني 

املاضي.

العثماين ل يعرف خلفيات حتريك ملفات وزيره اأمزازي 
رئي�س احلكومة يجهل خلفيات توقيف اأ�ضاتذة كليات الطب وال�ضيدلة

برقية ملكية ملجاهد تنوه بامل�ضاهمة 
يف الدفاع عن حقوق ال�ضحفيني

اعتداء على مواطنة اأملانية بطنجة يعجل بتغيريات اأمنية
  طنجة. األسبوع

بعد مجموعة من الحوادث التي شهدتها 
واملتعلقة  مدينة طنجة والزالت تشهدها، 
املواطنني،  على  واالعــتــداءات  بالسرقات 
خصوصا داخل األحياء الشعبية، وتوسع 
تكون  ما  غالبا  التي  السير  رقعة حوادث 
مميتة، صار الوضع األمني مؤخرا مصدر 

قلق لإلدارة العامة لألمن الوطني.
لألمن  ــعــامــة  ال ــة  ــري ــدي امل وأصـــــدرت 
بعد  الــخــصــوص،  بــهــذا  بــالغــا  الوطني 
بواسطة  جسديا  باالعتداء  شخص  قيام 
أصل  من  مواطنة  على  األبيض  السالح 
أملاني تناهز الخمسني من عمرها، بمدينة 
البوغاز، حيث أن الجاني كان على عالقة 
االعتداء  من  الغرض  ــان  وك بالضحية، 
وسط  يدوية  حقيبة  سلبها  هو  عليها، 

الشارع العام، تقول مصادر محلية.
في  تحقيقا  األمنية  املصالح  وفتحت 
العامة  النيابة  إشــراف  تحت  املوضوع 
املختصة، لتحديد سبب االعتداء، كما تم 
االحتفاظ بالجاني تحت تدابير الحراسة 
كما  البحث،  استكمال  أجل  من  النظرية 
في  بالغا  أصـــدرت  العامة  املديرية  أن 
املواطنني  خالله  من  تطمئن  املــوضــوع، 
الذين يعيشون حالة من الخوف والتوتر 
بسبب ما يجري يوميا من أحداث بطنجة، 

بسبب تراجع الخدمات األمنية.
والي  قــام  فقد  باملوضوع،  وارتباطا 
الجهة في نفس اليوم )الجمعة املاضية(، 
قد  التي  األجنبية  املواطنة  لهذه  بزيارة 
الدولة  وبني  بينه  أزمة  في  املغرب  تدخل 
األملانية، وهذا ما دفع بأكبر سلطة بطنجة 
على  والوقوف  الضحية  بزيارة  تقوم  ألن 

الخامس،  محمد  مستشفى  داخل  حالتها 
من  املغاربة  من  العديد  فيه  يعاني  الذي 

سوء املعاملة واإلهمال. 
األخير،  هــو  الــحــادث  هــذا  يكون  وقــد 
داخل  الوجوه  بعض  وتغيير  الستبدال 
ــر األمــنــيــة، وعــلــى رأســهــا إدارة  ــدوائ ال

الوالية بأكملها.
مجاهد

أمزازي

األزمي

املواطنة 
األملانية أثناء 
االعتداء عليها
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●  األسبوع 
ــت في  ــوي ــص ــت ــراب مـــوعـــد ال ــ ــت ــ ــع اق مـ
املقررة  املوريتانية  الرئاسية  االنتخابات 
وحسب  يونيو(،   22( القادم  السبت  يوم 
بعض  فإن  املوريتاني،  أنفو«  »أنباء  موقع 
حصول  من  يتخوفون  املحليني،  املراقبني 
نتائج  إعــان  تعقب  داخلية  سياسية  أزمــة 
أنصار  بني  حاد  خاف  يغذيها  التصويت، 

في  أحدهم  فاز  إذا  ذاك،  أو  املرشح  هذا 
خصوصا  األول،  االنتخابات  شوط 
ــود مــتــرشــحــني لــرئــاســة  ــ مـــع وج
الغزواني  ولد  محمد  موريتانيا: 
ولد  ومحمد  السلطة،  من  املدعوم 
اإلساميني،  مــن  املــدعــوم  بوبكر 
أنه  منهما  واحــد  كل  يتوقع  حيث 

سيكون الفائز.
ــارزون  بـ مترشحون 

نتائج  ينتظروا  لم 
ــت  ــ ــوي ــصــ ــ ــت ــ ال

وهــــــــــــــددوا 
باستخدام 
ــارع  ــشـ الـ

زور  الــحــاكــم  الــنــظــام  أن  لديهم  تــأكــد  إذا 
يخف  لم  الذي  املترشح  لصالح  االنتخابات 
املوريتاني  األول  الــوزيــر  ــه، وقــال  ل دعمه 
األسبق محمد ولد بوبكر، املترشح املدعوم من 
محمد  املعارض  األعمال  ورجل  اإلساميني، 
الشعب  »إن  باملنفى:  املقيم  بوعماتو،  ولد 

املوريتاني لن يسمح بسرق أصواته«.
بيرام  »إيرا«،  زعيم حركة  اآلخر،  املترشح 
باللجوء  بــدوره  لوح  اعبيد،  ولد  الــداه  ولد 
إلى الشارع إلجهاض أي نتائج تصويت 
مزورة تخرج بها االنتخابات الرئاسية 
به  أدلــى  تصريح  فى  وقــال  املقبلة، 
إلذاعة »فرنسا الدولية«: »إن النظام 
الحاكم أرغم كل الوزراء والجنراالت 
الدينيني  والزعماء  األعمال  ورجال 
على دعم ولد الغزواني تحت طائلة 
معاقبتهم، ثم وضع كل موارد 
تصرفه  تــحــت  ــة  ــدول ال
ال  بحملة  للقيام 
ألي  ــمــكــن  ي
ــح  ــ ــرش ــ م
آخـــــــــــــر 
القيام بها«.

اليهود املغاربة يعلنون التزامهم بالدفاع عن ال�صحراء يف املحافل الدولية
● عبد اهلل جداد. الداخلة   

عبر رئيس وفد اليهود املغاربة 
مدينة  يـــزورون  الــذيــن  بالعالم، 
الداخلة، عن استعداهم لبذل املزيد 
من الجهود للمساهمة في طي ملف 
النزاع مع الجزائر والبوليساريو، 
العالم،  في  املغاربة  اليهود  وأن 
ــســا،  ــرن ــا وف ــك ــري ــأم ــة ب ــاصـ وخـ
في  كبرى  ضغط  بقوة  يتمتعون 

أجهزة الحكم.
محمد  ثمن  اللقاء،  هذا  وخال 
رئيس  نائب  بابا،  أهــل  األغظف 
وادي  للداخلة  الجهوي  املجلس 
كمحطة  الداخلة  اختيار  الذهب، 
املقيمني  املــغــاربــة  اليهود  لــوفــد 
أمى  من  كل  عبرت  كما  بالخارج، 
وملباركي  الرئيس،  نائبة  التهالي 
ــال رئـــيـــس لــجــنــة املــالــيــة  ــوتـ بـ
والبرمجة، ومدير شؤون الرئاسة 
اليهود  بأن  يقينهم  واملجلس، عن 
املغاربة لهم دور كبير في الترويج 
وادي  الداخلة  لجهة  السياحي 

الذهب، وتوجت هذه الزيارة بعقد 
حول  عرض  تقديم  خاله  تم  لقاء 
تاريخ ومؤهات املنطقة التي تعد 
بوابة املغرب نحو عمقه اإلفريقي، 

املبادرة  بهذه  ــادة  اإلش تمت  كما 
»أصــدقــاء  جمعية  تنظمها  التي 
اليهودي  الثقافي  التراث  متحف 
املغربي«، والتي تهدف إلى تعريف 

ــال  ــر ورج أعــضــاء الــوفــد مــن أط
أعــمــال وطــلــبــة، بــمــؤهــات جهة 
وإمكاناتها  الذهب  وادي  الداخلة 

االقتصادية املتنوعة.

●  األسبوع    
الــدرك  أجهزة  تسمى  ما  اختطفت 
الصحفي  لــلــبــولــيــســاريــو،  الــتــابــعــة 
ــوالي أبـــا بــوزيــد من  الــصــحــراوي مـ
غوث  مفوضية  مقر  أمام  مظاهرة  قلب 
الاجئني بما يسمى بالشهيد الحافظ، 
وتم اقتياده إلى جهة مجهولة من قبل 
التطور  هذا  ويأتي  العناصر،  بعض 

متزامنا مع يوم »انتفاضة الزملة«. 
الدولية  الحقوقية  الهيئات  وتبنت 
فيها  يتواجد  التي  االختطاف  وضعية 
بداية  منذ  بوزيد  أبا  موالي  الصحفي 
خارج  توقيفه  بعد  الجاري،  األسبوع 
في  مشاركته  أثــنــاء  الــقــانــون  ــار  إطـ

تظاهرة سلمية.
لحقوق  الصحراوية  اللجنة  وعبرت 
ونقابة  الحقوقيني،  واتحاد  اإلنسان، 
عن  »افابراديسا«  وجمعية  املحاماة 
عملية  أي  خضوع  لضرورة  تأييدها 
وأولها  القانون،  ملساطر  مواطن  ألي 
وجــــود أمـــر قــضــائــي صــــادر بحق 
الصحفي املذكور، وعبرت املنظمات عن 
إدانتها ألي تجاوز خارج إطار القانون 
واعتبرت أن حرية التعبير مصانة وفقا 

للقانون.

تخوفات من انزالق االنتخابات املوريتانية 
نحو ال�صارع

اخلطاط يقدم للإيرلنديني احلجج املغربية حول ال�صحراء

اختطاف �صحفي 
من طرف البولي�صاريو 

اإيقاف قا�صر اخرتق
 5 مواقع اإلكرتونية

●  األسبوع 
 »24  – »سي  لجنة  أمام  السعودية  أكدت 
الخاصة التابعة لألمم املتحدة، دعمها ملبادرة 
املغرب بشأن الحكم الذاتي ملنطقة الصحراء، 
وفقا ملا نقله موقع قناة »روسيا اليوم«، حيث 
نقلت وسائل إعام سعودية تشديد مندوب 
مؤخرا،  اللجنة  هذه  أمام  كلمته  في  اململكة 
املغربية  اململكة  ملبادرة  الرياض  »دعم  على 
بما يضمن  الصحراء،  ملنطقة  الذاتي  للحكم 
ودورهم  مكانتهم  الجنوبية  األقاليم  لسكان 
دون تمييز أو إقصاء، واملشاركة الفعالة في 
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية 

للشعب املغربي، دون تفرقة«.
ــادرة  املــب الــســعــوديــة  اململكة  ووصــفــت 
متماشيا  توافقيا  حا  »تعد  بأنها  املغربية، 
املتحدة  األمم  وميثاق  الدولي  القانون  مع 
العامة،  والجمعية  األمــن  مجلس  ــرارات  وق
كما  املصير«،  تقرير  حق  ملبدإ  وتستجيب 
بـ»الجهود  كلمتها  في  السعودية  أشــادت 
التنمية  تحقيق  فــي  املــغــرب  مــن  املــبــذولــة 
منطقة  فــي  واالجــتــمــاعــيــة  ــة  ــتــصــادي االق
بالبرنامج  الــريــاض  ورحــبــت  الــصــحــراء«، 
املــغــرب  مملكة  أطــلــقــتــه  الـــذي  الــتــنــمــوي 
للصحراء في عام 2015، وتخصيصها مبلغ 
معيشة  مستوى  لتحسني  دوالر  مليارات   8
سكان الصحراء وتمكينهم من االستفادة من 
»دعمها  تأكيد  جددت  كما  املنطقة«،  مــوارد 
للجهود املبذولة من اململكة املغربية للوصول 
إلى حل لهذا النزاع اإلقليمي، ورفضها ألي 
مساس باملصالح العليا للمغرب أو التعدي 

على سيادته ووحدة ترابه«.

ال�صعودية تدعم 
مبادرة احلكم الذاتي

كواليس صحراوية

العدد:  1032الخميس  20 يونيو 2019 6

●  الداخلة. األسبوع   
وادي  الداخلة  جهة  مجلس  رئيس  كشف 
إيرلندا  يزور  الذي  الخطاط،  ينجا  الذهب، 
يتضمن  الجنوبية  األقاليم  من  وفــد  ضمن 
الثانية  الغرفة  مستشار  مــيــارة،  النعمة 
للشغالني  الــعــام  لاتحاد  الــعــام  والكاتب 
لخريف  وأحــمــد  الــرزمــة  ومحمد  باملغرب، 
سيدا  وفاطمة  املستشارين،  مجلس  عضوا 
الساقية  العيون  جهة  مجلس  رئيس  نائبة 
مركز  رئيس  شيبة  ربــو  ومربيه  الحمراء، 
التنمية  في  واألبحاث  للدراسات  الصحراء 
اإلقليمي  املجلس  وعضو  اإلنسان  وحقوق 
التي  الزيارة  أهداف  عن  )كشف(  لطرفاية، 
يقوم بها وفد من األقاليم الجنوبية إليرلندا، 
املسؤولني  مع  وأن مشاوراتهم ومباحثاتهم 
املدينة،  عمدة  ومع  ويكسفورد،  مدينة  في 
ممثلي  فيهم  بمن  إيرلنديني،  وسياسيني 
أحزاب ونواب أوروبيني ومسؤولني نقابيني 
وفاعلني اقتصاديني وجمعويني، كانت مثمرة 

وهامة، سواء بالنسبة للعاقات بني البلدين، 
أو فيما يتعلق بتطورات النزاع املفتعل حول 
سفير  مساهمة  وكانت  املغربية،  الصحراء 

املغرب في دبلن الصحراوي لحسن املهراوي 
تقريب  في  أساسية  »الــكــوركــاس«،  وعضو 
على  مؤكدين  الطرفني،  بني  النظر  وجهات 

وإيرلندا  املغرب  بني  الشراكة  تعزيز  أهمية 
وجاهة  وإبـــراز  املستويات،  مختلف  على 
مجلس  قرار  ذلك  أكد  كما  املغربي،  االقتراح 

األمن الدولي رقم 2440.
مجال  حسب  الوفد،  في  عضو  كل  وقــدم 
اإليرلنديني، حججا  للمحاورين  اختصاصه، 
الزائفة  الخطب  تفكيك  إلــى  تهدف  دقيقة 
عن  والبوليساريو  الجزائر  تروجها  التي 

الصحراء.
من  العديد  تقديم  املناسبة،  بهذه  وتــم 
يتعلق  ما  سيما  »ال  الدقيقة،  التوضيحات 
لساكنة  املــشــروعــة  التمثيلية  بــمــســألــة 
الذي  العام  واإلجماع  املغربية،  الصحراء 
االتفاقات  لصالح  الصحراء  سكان  عنه  عبر 
والصيد  الزراعة  حول  األوروبــيــة  املغربية 
في  للساكنة  البناء  ــخــراط  واالن البحري، 
بلورة وتنفيذ جميع االستراتيجيات لتنمية 
ومعاناة  املأساوي  الوضع  وكذا  الصحراء، 

السكان في مخيمات تندوف في الجزائر«.

لحظة استقبال وفد من اليهود املغاربة يف الداخلة

● كلميم. األسبوع 
أوقفت  املعلوماتية،  الجرائم  إطار محاربة  في 
فرقة الشرطة القضائية باملنطقة اإلقليمية لألمن 
بكلميم قاصرا يبلغ سبعة عشر عاما، على خلفية 
اتهامه باختراق مجموعة من املواقع اإللكترونية.

وفرتها  معلومات  على  بناء  ذلــك  تأتى  وقــد 
الشبكة  مراقبة  خــال  مــن  املــركــزيــة،  املصالح 
من  تمكن  املوقوف  أن  تبني  حيث  العنكبوتية، 
مواقع  خمسة  همت  اختراق  عملية   39 تنفيذ 

ويب.
وقد تم حجز الحاسوب الذي استعمله املشتبه 
لخبرة  إخضاعه  قصد  اختراقاته  لتنفيذ  فيه 
تقنية، فيما احتفظ باملوقوف بالجناح املخصص 
لألحداث لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف 

النيابة العامة املختصة. ولد الغزواني

الوفد املغربي رفقة مسؤولني إيرلنديني



كــــشــــف مـــــصـــــدر مــطــلــع 
البندقية  لجنة  أن  لـ»األسبوع«، 
ــر  ــوزي ــدوة ال ــ املــتــعــاونــة فــي ن
تحت  القادر   بنعبد   االتحادي 
عنوان: »نحو مرفق عمومي أقرب 
إلى املواطن: النماذج واملمارسات 
الجيدة« يوم 12 يونيو الجاري، 
استفسار  عــن  اإلجــابــة  رفضت 
ملكتب هورست كوهلر، املستقيل 
شخصي  كمبعوث  منصبه  مــن 
الصحراء،  لقضية  العام  لألمني 

ــي الـــتـــي قـــدمـــت إجـــابـــات  ــ وه
وتأويالت من القانون الدستوري 
ومقدونيا  والهرسك،  للبوسنة 
وصربيا ومونتغمري وكوسوفو، 
كما تدخلت بجهود لحل مشاكل 
وأوستيا  أبخازيا  فــي  الــوضــع 
ورفضت  لــجــورجــيــا،  بالنسبة 
في  رأي  أي  إبــداء  مباشر  بشكل 
قضة الصحراء، رغم رغبة رئيس 
أملانيا السابق كوهلر، في سماع 
رأيها القانوني في هذه القضية.

القناص

أن  لـــ»األســبــوع«،  مــوثــوق  مــصــدر  كشف 
املسودة الثانية وصلت إلى نهايتها في اتفاق 
»صوناطراك«  الدولة  شركة  بني  استراتيجي 
إلى عدم  »إنيل«، املضطرة  اإليطالية  والشركة 
تطوير استثمارها، ثمنا للتطورات التي رافقت 
مفاوضات اللحظة األخيرة قبل التوقيع الذي 

لم يحدد له تاريخ إلى اآلن.
لها في  فرع  »إنيل« من خالل  وتعمل شركة 
املغرب تحت مسمى »إنيل غرين باور«، وشارك 
الشركة، خالل  باسم  فانتوريتي،  فرانسيسكو 
ـ  »إيطاليا  ورش:  في   ،2015 شتنبر  شهر 
املغرب، فرص لشراكة اقتصادية جديدة«، بما 
ضرورة  على  تؤكد  اإليطالية  الحكومة  جعل 
املغرب  بــني  شركاتها  حضور  فــي  ــتــوازن  ال
في  رسمية  دوائــر  علمت  ما  وفور  والجزائر، 
»ســونــاطــراك«  بــني  االتــفــاق  بمضمون  ــا  روم
لعدم  إيطالي  مسؤول  تدخل  حتى  و»إنــيــل«، 
»االستعجال« في إعطاء وعود التزامات تخص 
مسائل مختلفة »بعيدة عن اتفاق طاقي صرف 
بني شركتني تمارسان في نفس االختصاص«.

بني  حــدث  تقسيما  أن  املــصــدر،  ــح  وأوضـ
استثمارات »إنيل« في الجزائر واملغرب، وتهم 
الطاقات  في  االستثمار  باألساس 
في  استثماراتها  فيما  املتجددة، 
الجزائر متعلقة بالطاقة األحفورية 
في الجزائر، وهو ما يخدم توزيعا 

ذكيا للمصالح اإليطالية.
فإن  مادة،   14 من  التفاق  وطبقا 
الطرفني،  بني  استراتيجيا  اتفاقا 
الـــجـــزائـــري واإليـــطـــالـــي، 
ثالث،  طــرف  على  متوقف 
وهــــذه الــقــضــيــة تــعــود 
شخصيا للقايد صالح.

أكد مصدر دبلوماسي لـ»األسبوع«، أن وزارة 
القوات  مشاركة  طلبت  مدغشقر،  في  الــدفــاع 
الفرنسي  املشترك  التمرين  في  امللكية  املسلحة 
ـ امللغاشي، بعد إبداء نفس الرغبة في مناورات 
»فطارازا 2019«، لكن باريس تحفظت عن إعادة 

تمرين موسع كما في عام 2015.
من  جيوش   5 السابقة،  املــنــاورات  وجمعت 
يحاول  التي  الهندي،  املحيط  جنوب  منطقة 
الفرنسيون قيادتها بقواتهم املرابطة واملعروفة 

بـ»فازسوي«.
»تافيكا  رغبة  دعــم  عن  األمريكيون  وكشف 
في  املسلحة  للقوات  املحلي  االسم  مالغاسي«، 
لحمله  املغربي  الجيش  مع  للتعاون  مدغشقر، 
اسم القوات امللكية، وهي تذكرهم بتاريخ عريق 
الفرنسي  الغزو  يسقطها  أن  قبل  بلدهم،  لحكم 
في  فشل  ــذي  ال السيناريو  وهــو   ،1881 عــام 
إلغاء  الفرنسية  الحماية  تستطع  لم  إذ  املغرب، 

امللكية الشريفة.
عبرت  مدغشقر  أن  الدبلوماسي،  وأضــاف 
تعاون  إدارة  في  رغبتها  عن  مغاربة  ملسؤولني 
محاربة  فــي  خصوصا  املــغــرب،  مــع  عسكري 
مشاركتها  عــن  ــاط  ــرب ال وعــبــرت  الــقــراصــنــة، 
امللغاشيني في تحديهم، لكن البحرية املغربية ال 
تزال بعيدة عن إقرار تعاون متطور مع مدغشقر 
يتجاوز الخطوط الحمراء التي سطرتها باريس، 
بمنع  الفرنسية،  الدفاع  وزيرة  تدخل  وكرسها 
توسيع التمرين الفرنسي امللغاشي إلى املغرب.

ويدقق املصدر في معرض حديثه، أن فرنسا 
وسيط  بفعل  مدغشقر،  إلى  أسلحة  نقل  منعت 

مغربي.

إعالن قايد صالح حربا اقتصادية 
على المغرب

من تداريبها فك شيفرة 
مضادة للغواصات

5 اأ�سابيع لباخرة اجلي�ش 
الإ�سباين »اأنرتماري�ش« 

يف ميناء الناظور

�لتخوف من �نت�شار قو�ت �إفريقية 
بعد �سحب »املينور�سو«

جلنة �لبندقية رف�شت �لإجابة 
عن مر��شلة هور�شت كوهلر

 خاص ـ األسبوع
»األسبوع«، أن االتحاد اإلفريقي،  أسر مسؤول إفريقي لجريدة 
ناقش في جلسة غير معلنة دخول املغرب إلى االتحاد اإلفريقي، 
وأن جلستني غير معلنتني أكدتا على ما يشبه »معلومات موثوقة« 
السلم واألمن اإلفريقي، تقول بأن قرار املغرب ناتج  لدى مجلس 
من  »املينورسو«  األممية  البعثة  سحب  سيناريو  عن  باألساس 
إقليم الصحراء، وأبدى تخوفه من انتشار قوات االتحاد اإلفريقي 
شرق الجدار الدفاعي، فقرر العودة إلى االتحاد اإلفريقي، ملنع هذا 

الخيار الصعب.
وأضاف املسؤول، أن املغرب خارج املنظمة اإلفريقية، استطاع 
أن يعرقل مشاريع كثيرة ضد سياسته في الصحراء، وأن القوات 
اإلفريقية »صارت مع املدة هاجسا للعمل اإلفريقي، وهاجسا سلبيا 

دفعت العاصمة الرباط إلى العودة إلى االتحاد اإلفريقي«.
وطبقا ملا أورده املصدر، فإن املغرب يستطيع حاليا منع نشر 
سياسي،  نجاح  وهــو  الصحراء،  أراضــي  فــوق  إفريقية  ــوات  ق
األممية  البعثة  من  جزء  وطرد  املتحدة  لألمم  تحديه  أعلن  فيما 
إطار  في  مجددا  عملها  إلى  عودتها  يقرر  أن  قبل  )املينورسو( 
اختبار القوة الذي قادته العاصمة الرباط، ودفعت األمانة العامة 
لألمم املتحدة إلى املزيد من املرونة التي لم تسمح لهورست كوهلر 
بلدين  لتضم  املحادثات،  عبر  املفاوضات  توسيع  رغم  بالعمل، 

آخرين، الجزائر وموريتانيا.
ويرى املسؤول اإلفريقي، أن التهديد بالحرب في الصحراء، لم 
دول  وانتظار إشعالها ال تستبعده  املنطقة،  في  يعد ورقة ضغط 

إفريقية عديدة.

�تفاق »�شوناطر�ك« مع �ل�شركة 
�لإيطالية »�إنيل« متوقف 

على جتميد ��شتثمار�تها يف �ملغرب

فرن�شا تبعد �ملغرب 
عن جنوب �ملحيط �لهندي

املغرب  أن  لـ»األسبوع«،  مطلع  مصدر  أكد 
وافـــق على رســو الــبــاخــرة »أنــتــرمــاريــس« 
في  اإلسباني  الجيش  عليها  يشرف  التي 
ميناء الناظور ملدة 5 أسابيع بنفس امليناء، 
املغرب  فيه  يــصــادق  الــذي  األســبــوع  وفــي 
املجلس  فــي  البحري  الصيد  اتــفــاق  على 
مدريد  العاصمة  لتأكيد  والبرملان،  الــوزاري 
ومليلية،  سبتة  حول  دفاعية  تنازالت  على 
والسماح بترتيبات عسكرية في شماله تعزز 
األمن القوي للمملكة اإليبيرية، وهذا التطبيع 
في محيط  اإلسبانية  البحرية  مع  العسكري 
املدينتني، طي ملطالب مغربية بشأنهما على 

األقل، في نظر اململكة اإليبيرية.
التقنيات  جدول  من  »األسبوع«  وتمكنت 
التي ستعمل عليها »أنترماريس« على صعيد 
والقنص  والضبط  البحرية«  »االتــصــاالت 
وفك  والصيانة  واإلطفاء  الحية  بالذخيرة 
العمليات  وهي  للغواصات،  مضادة  شيفرة 
العالقات  في  تحوال  تشكل  أن  يمكن  التي 
العسكرية بني الجيشني، املغربي واإلسباني، 
رغم أن االتفاق حول تدريبات الباخرة جرت 
ونظيره  أخنوش  املغربي  الــوزيــريــن:  بني 
وتعد  بوشاديس،  نــالس  لويس  اإلسباني 
باخرة »أنترماريس« أقوى تقنيا من باخرتي 
التكوين التقني »خوان سيباستيان ألكانو«، 

و»خيرالدا أ ـ 76«.
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لـ»األسبوع«،  أكد مصدر حزبي 
الــشــيــوعــي  ــزب  ــحـ الـ وفــــد  أن 
الفيتنامي الذي زار املغرب برئاسة 
تحفظ  املــركــزيــة،  لجنته  رئيس 
مشكل  مناقشة  عن  كامل  بشكل 
موقف  على  مــؤكــدا  الــصــحــراء، 
لـ»األممية  العشرين  االجتماع 
الشيوعية  لــألحــزاب  ــيــة  الــدول
فيما   ،2018 عام  في  والعمالية« 
جاء لقاء الشيوعيني الفيتناميني 
بحزب االتحاد االشتراكي، تمهيدا 
تبعا  مرتقبة،  عميقة  لنقاشات 

للمصدر.
وسبق للقاء األحزاب الشيوعية، 

بني 28 إلى 30 شتنبر 2009، أن 
أبعد قضية الصحراء عن أجندته، 
داعما القضية الفلسطينية، وهو 
التوجه الذي يعتمده االتحاديون، 
وغيرهم، ملزيد من العمل على رؤية 
العامليني  للتقدميني  منسجمة 
ــة املــغــربــيــة،  ــ ــدة األم ــجــاه وحــ ت
الوحدة  تجاه  الشعبي  ونضالها 
واالستقالل االقتصادي في ظرف 

عوملي صعب.
ــون في  ــوعــي ــشــي ــاز ال ــح ــن وي
ــى مــوقــف الــحــزب  الــفــيــتــنــام إلـ
قضية  فــي  الصيني  الشيوعي 

الصحراء.

�حلزب �ل�شيوعي �لفيتنامي يرف�س نقا�س م�شكل �ل�شحر�ء مع �إدري�س ل�شكر

�أول �ت�شال بني �لدول �لناطقة 
بالربتغالية وغوتريي�س حول �ملبعوث 

�جلديد يف ق�شية �ل�شحر�ء

السيناريو الذي أعاد المغرب إلى االتحاد اإلفريقي

أن  لـ»األسبوع«،  دبلوماسي  كشف مصدر 
دخلت  بالبرتغالية،  الناطقة  الــدول  منظمة 
أخيرا على الخط في مشاورات مبعوث جديد 
في قضية الصحراء، خلفا لهورست كوهلر، 
وجرت اتصاالت بني املنظمة املعروفة باسم 
لألمم  العام  ــني  واألم إل. ســي«  بــي.  »ســي. 
املتحدة، بعد إبدائها الرغبة في تمثيل دور 
مركزي لها في الوضع اإلفريقي، لتدخلها في 
غينيا بيساو، فتوصلت األطراف إلى اتفاق 
عام 2016، ولعملها إلى جانب األمني العام 
الحالي البرتغالي الجنسية، لخدمة »أجندة 

السالم« في منطقة املغرب العربي.

لقضية  اإلفريقي  املبعوث  أن  ومــعــروف 
الصحراء، هو الرئيس السابق للموزمبيق، 
وهي إحدى الدول اإلفريقية الخمسة املمثلة 

في منظمة »سي. بي. إل. سي«.
فإن جواكيم شيسانون،  املصدر،  وحسب 
أصبح  الصحراء  في  الحرب  خطر  بأن  قال 
أي وقت مضى، وأن وقف  أكثر من  متوقعا 
»الكركرات«،  يفجر حرب  أن  كاد  املفاوضات 
وهو السيناريو املتوقع بعد استقالة كوهلر، 
لذلك، على غوتيريس أن يقدر بناء ترتيبات 
أخرى في الحل، ألن خطة كوهلر فشلت وال 

معنى ملواصلتها.

قايد صالح

بنعبد القادر

لشكر

غوترييس 



 أموال المخدرات تحت االفتحاص، 
وليس لدى المغرب المعلومات 

المحددة في هذا الموضوع 

من الصعب القول أن املغرب ليست 
أموال  حول  املحددة  املعلومات  لديه 
غير  املواضيع  مــن  وهــي  املــخــدرات، 
األممية  التقارير  ألن  عليها،  املتفق 
حــول أمـــوال املــخــدرات تــأتــي أكثر 
لتطبيق  وتهيئ  املعتمدة،  وهي  دقــة، 

إجراءات املراقبة، وقد حددت في: 
ـ انخفاض جدي في أثمنة الحشيش، 
مواكبة  املغرب  على  استصعب  فيما 

هذا التدهور بإحصائيات دقيقة.
عن  ــزيــد  ت املــهــربــة  ــوال  ــ األمـ أن  ـ 
يستفيد  ال  املــغــرب  ويــكــاد  غسيلها، 
جوهريا من »غسيل أموال« املخدرات، 
باإلرهاب،  ارتباطها  الجميع  ويخاف 
بــالــخــارج،  مرتبط  غير  أيــضــا  ــو  وه
متطرفني  أشــخــاص  فعل  ــردود  بـ بــل 
تجاه  والءات  أو  خارجية،  أفعال  عن 
طرف  من  العراق  في  املعلنة  ــارة  اإلم

أبي بكر البغدادي.
غزو  تؤكد  التي  اإلحصائيات  أن  ـ 
املخدرات الصيدالنية، وارتفاع تداولها 
بـ 52 في املائة عبر التهريب الحدودي، 
التي  القذرة  واملاليير  دقيقة،  تكن  لم 
في  تــدخــل  لــم  النقلة،  ــذه  ه خلفتها 
الدولة  جعل  ما  وهو  االقتصاد،  دورة 
الدولية،  بامليكانيزمات  االلتحاق  تقرر 
من  والحشيش  التبغ  لوبي  لحماية 
ــؤدي بــشــمــال املــغــرب إلــى  تــدهــور يـ
خلفه  ما  جانب  إلــى  إضافية،  كارثة 
اجتماعي  احتقان  من  الريف  حــراك 
املنطقة واملركز، وأيضا في سائر  بني 

اململكة.
لبنك  املــالــيــة  املــراقــبــة  وتشجيع 
األمـــوال  بغسيل  يسمح  لــن  املــغــرب 
السابقة،  والكيفية  اإليــقــاع  بنفس 
إلى  األممية،  امليكانيزمات  تطمح  إذ 
تحديد أولويات العمل التقني، وإنتاج 
مواكبة عن طريق العمل املشترك، جزء 
من العمل الدولي املتواصل، ألن نجاح 
يعني  كولومبيا،  في  اإلجــراءات  نفس 

نجاحها في املغرب.
يبدأ  األمــوال  تبييض  أن  ومعروف 
قذرة  أمواال  تمكن  التي  »الفرصة«  من 
ومنه  املالي،  النظام  إلى  الدخول  من 
هذا  من  املالية  العمليات  تراكم  يمكن 
األمــوال  إدمــاج هــذه  املنفذ، وأخــيــرا 

كاستثمارات.
مـــزارعـــي  أن  الــجــمــيــع  ــرف  ــعـ ويـ
تبييض  إلى  يحتاجون  ال  الحشيش، 
لصرف أموالهم لحاجيات استهالكية، 
تذهب  املــائــة  فــي  عشر  خمسة  لكن 
املــؤشــر  ــذا  هـ ــزال  ــ ي وال  لتبييضه، 
ترتفع  فيما  املــغــرب،  فــي  منخفضا 

املخاطر مع املتابعة الجنائية.
باإلجراءات  املغرب،  وحاليا، يسعى 
أخرى،  مخاطر  تجاوز  إلى  الجديدة، 
والتنقل  االســتــشــارة  مصاريف  مــن 
املركزيان  العامالن  فيما  والتقاضي، 
قائمان على رفع نسبة غسيل األموال، 
على  إضافيا  ضغطا  يشكل  ما  وهــو 
املافيات،  به من طرف  املعمول  النظام 
ويمكن  املراقبة،  مؤسسات  واختراق 

في هذه الحالة:
ملحاربة  برمجيات  استعمال   )1
املعروفة  األمــوال  غسيل  أو  تبييض 

بـ»أ. أم. إل«)1(.
2( العمليات التي تتجاوز 10 آالف 
دوالر ـ بالقياس 10 آالف درهم ـ يجب 

إخضاعها للمراقبة.
املالي  ــردود  ــ امل أن  ــقــول  ال ويمكن 
لثالثة آالف و80 طنا، أي 30080000 
يصل  قد   ،1974 سنة  منذ  كيلوغرام 
ثمنها كل سنة في طوكيو، التي يصل 
 32.66 إلى  الواحد  الغرام  ثمن  فيها 
دوالرا، إلى 992.640.000.000 دوالر؟

إلى  املغربي  الحشيش  وصول  لكن 
والبحر  إفريقيا  طــرق  عبر  اليابان 
باستهالك  مقارنة  منخفض  الهندي، 
من  املائة  في   60 عن  يزيد  أوروبـــي 
حــشــيــش املــمــلــكــة، وبــمــبــالــغ تصل 
 8.2 إلــى  الفرنسية  ليون  مدينة  في 
باريس  وفي  الواحد،  للغرام  دوالرات 
مؤشر  حسب  للغرام،  دوالرات   9.3
في  واليمكن  سيدو«)2(،  آب  »ستارت 

نظر املتابعني إبعاد اململكة عن دورة 
مالية باملاليير، مع كثير من الصرامة 
وأنها  خصوصا  الظاهرة،  ملواجهة 
التقنيات  باستعمال  تتطور)3( 
الهجانة،  من  أنــواع  وعدة  الفالحية 
الهجني  فالحشيش  ــوى،  أق ليصبح 
ــدراســة  ــوي، كــمــا تــقــول ال ــ جــيــد وق
املنشورة في »إنترناشيونال جورنال 
بعنوان  بوليسي«)4(  دراغ  أوف 
صناعة  في  الفالحية  »التحديثات 
الحشيش في املغرب« بقلم الجغرافي 
والصحافية  ــي،  شــوف أرنـــو  بيير 

املعروفة، جينيفر ماكفارالن. 
فإن  الدولية،  املتابعة  إطــار  وفــي 
دورة مال املخدرات، أصبحت بدورها 
الدولي،  القانون  يستوجب  صناعة 

ومن ثم الوطني، مواجهتها.
وارتفع في الحشيش املغربي مكون 
التخدير،  الشديد  ســي«  إش.  »تــي. 
وهو مطلوب لدى األوروبيني، وقد زاد 
الحشيش  داخل  الـتحول  سـعـر هـذا 

بـ 20 في املائة.

عبد الحميد العوني إعداد:

بعد تراجع أموال الحشيش بـ 60 يف املائة وارتفاع املخدرات الكيميائية يف السوق املغربي، لم يعد للعاصمة الرباط بد من مكافحة غسيل األموال ومطابقة 
القوانين املحلية للمعايير الدولية يف 31 إجراء تشمل القانونين الجنائي واإلداري، كلها يف نظر والي البنك املركزي »غير كافية«، رغم محاولة فصل غسيل 
األموال عبر مجموعة »مينا فاتف« للشرق األوسط وشمال إفريقيا، عن دورة األموال املحلية للحشيش والجريمة اإلرهابية، قبل أن يركز األمريكيون ىلع مطابقة 
املعايير املغربية للمعايير الدولية، بعد خالصات مجموعة العمل حول غسيل األموال املعروفة اختزاال بـ»غايف« املحددة يف تطبيق 40 توصية، خصوصا وأن 
هذه اآللية أصبحت متبادلة فيما يسمى الجيل الرابع يف مراقبة غسيل األموال، وقد أشارت التوصية العاشرة إلى »املطابقة التقنية« ملعلومات الدول وبنوكها 
املركزية، فيما تناقش الجماعات املحلية يف بعض الدول هذه اإلجراءات، حسب الفقرة 11 من تقريرها عن الجيل الرابع للمراقبة لعام 2019 بتاريخ 26 أبريل املاضي.
وقد أجبر امللحق الثالث املغرب ىلع املطابقة التقنية ملعلوماته املوجهة إلى الفريق التقني الدولي، العتماده ىلع التحليل التوثيقي، وتشمل معلومات 

عن املخاطر.
وطبقا لإلجراء الخامس عشر، فإن فريق التقييم مكون من خبير قضائي وخبير مالي وخبير يف إجراءات »املتابعة الجنائية«.

وسعى املغرب يف قانون جديد لبنكه املركزي، إلى دعم الرقابة البرملانية ىلع السياسة النقدية املتبعة بحضور واليه إلى البرملان، مع إعالن استقالليته 
الكاملة، واملراقبة الشعبية ىلع السياسة النقدية تريدها أطراف عديدة لتمكين رئيس الحكومة من »ميكانيزم وطني ملحاربة اإلرهاب« كما يف الحالة التونسية، 

حسب الفقرة العاشرة من تقرير دجنبر 2018.
وألول مرة، تعطي مجموعة »غايف« مسؤولية أمنية لسعد الدين العثماني، اإلسالمي املرجعية، وهو تطور ينفصل عن املسار، ويجعل محاربة املاليير القذرة 

تحت مسؤولية رئيس الحكومة يف أول مهمة أمنية إلسالمي يف هياكل الدولة املغربية، ألن أكثر من 20 مليار درهم تدور بطريقة غير مبررة.

بنك املغرب 
واملاليري القذرة

تفا�ضيل اأول رقابة دولية ت�ضمل اجلي�ش املغربي والق�ضاء
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اأموال املخدرات
يف مقدمة غ�ضيل الر�ضاميل

992.6
40.00

0.000



أصبحت   ،2000 عام  تجربة  وبعد 
تصدر   2010 ــي  ف ــف  ــري ال منطقة 
»الحشيش الهجني« إلى أوروبا، وفي 
2017، أصبح إنتاج الحشيش بجودة 
الفالح املغربي تأخر  عالية، وإن كان 
في إدخال التقنيات على زراعته، فإنه 
تباشر  التي  الجنوب  دول  في  األول 
وأربــاحــه،  املــخــدرة«  »مــادتــه  تطوير 
ويــتــحــمــل األوروبــــيــــون جـــزء من 
الذي لخص  املقال  املسؤولية، حسب 
الري  نظام  في  املستعملة  التقنيات 
مما  العضوية،  واألسمدة  )التقطير( 
الخبراء،  وحسب  اإلنتاجية،  من  رفع 
بني  املــزروعــة  املساحة  خفض  ــإن  ف
املغرب،  في  بالثلثني  و2013   2003
حسب إحصائيات األمم املتحدة، جرى 

تعويضه برفع اإلنتاجية وتجويدها.
ــكــاد ال يــتــوقــف الــتــحــديــث عن  وي
إنتاج  إلى  زراعة الحشيش، بل يمتد 
صافية  بطريقة  بنخالته،  الحشيش 

وبجودة عالية.
ــون  ــيـ ويــشــارك املــغــاربــة واألوروبـ
وباستنطاق  الطفرة،  هــذه  إنتاج  في 
و2014،   2013 بني  ميدانية  معطيات 
فإن مواجهة الحشيش الهجني لن يكون 
دون  تحديث في التشريعات األوروبية، 
الضغوط  سر  وهو  املغرب،  في  وربما 
غسيل  محاربة  أجــل  مــن  املتواصلة 
املساحة  خفض  بعد  املخدرات،  أموال 
املزروعة من الحشيش بـ 60 في املائة، 
الوضع،  مواكبة  على  اململكة  وتعمل 
ــة،  ــي ألن املــزيــد مــن الــقــوانــني األوروب
االستقرار  على  سلبيا  انعكاسا  يخلق 

االقتصادي الهش ملنطقة الريف.

 الدورة المالية المتجددة لصناعة 
الحشيش في منطقة غير مستقرة، 
منذ حراك الريف، ساعد المغرب على 

قبول إجراءات المراقبة األممية 
لمحاربة التمرد كنوع من الجريمة 

المنظمة 

لوبي  يشجع  لم  ظاهرة،  صفقة  في 
الخشية  لكن  الريف،  حراك  املخدرات 
الــدورة  بني  مستقبلي  تحالف  أي  من 
منطقة  في  الحشيش  لصناعة  املالية 
واجتماعيا  اقتصاديا  مستقرة  غير 
محسن  الحسيمة  صــيــاد  مقتل  منذ 
ودفعت  الشعبي،  الحراك  وبني  فكري، 
العاصمة الرباط إلى »تعويم دولي لهذا 
األموال  غسيل  إخضاع  قرر  التحدي«، 

إلى كل املكانيزمات واملعايير الدولية.
عن  الناتج  املالي  اللوبي  وينشط 
الحشيش،  تقنني  أجل  من  املــخــدرات، 
ودائــمــا مــن خــالل أحـــزاب وجمعيات 
نافذة في الدولة، وليس حراك يصطدم 

مع السياسة العامة للدولة.
وتتقدم هذه الخالصة عن غيرها في 
التقارير الدولية التي تضع املغرب أول 
منتج للحشيش أو القنب الهندي فــي 
أفـغـانـسـتـان  عــلـى  مـتــقدما  الـعـالـم 
بـ 700 ألف طن في 2013، أي أننا أمام 
املائة  112 في  بـ  دورة مالية مضاعفة 
دوالر،   1.985.28 صفرا«   12 بـ»زائد 
وهو ما يؤكد أننا أمام دورة مالية في 
حدها األدنى قد تصل إلى ملياري دوالر 

خارج الرقابة.
الكميات  هـــذه  أن  ــجــزم  ال ويــمــكــن 
أوروبا،  إلى  يجري تصديرها  املنتجة، 
فتغرق  تــحــديــدا،  ــارق  طـ جبل  وعــبــر 
إيطاليا  فــرنــســا،  ــا،  ــي ــان أمل أســــواق 
من  املــصــدرون  ويستفيد  وبريطانيا، 
الثمن الرخيص للحشيش قبل تصنيعه 
مستهلكني  إلى  ليوجهوه  الريف،  في 
يقدرون في العالم بـ 183 مليون نسمة، 

أي 500 في املائة ساكنة املغرب.

 لم يسمح المغرب، منذ 2005، لآللية 
األممية المتمثلة في مكتب األمم 

المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة 
بالعمل على تحقيقات على األراضي 
المغربية، وال يمكن رفض الرباط 

آللية التحقيق األممية في المخدرات، 
وال في غسيل األموال الناتجة عنها 

حول  املعلومات  اململكة  حجبت 
بتبني  وقــبــلــت  ــدرات،  ــخـ املـ ــة  ــ زراع
مقاربتها في منحى آخر يخص غسيل 
األموال الناتج عن الحشيش، وبطريقة 

بشأن  للمعلومات  وتبادلية  اختيارية 
40 إجراء عمليا.

لهذه  ــرب  ــغ امل إخــضــاع  وســيــكــون 
من  أمنه  خدمة  في  الدولية،  املراقبة 
املخدرات  لوبي  تمويل  عدم  زاويتني: 
حسابات  وتدقيق  الشعبية،  للمطالب 
ــؤشــرات  ــأدوات وم ــ ــتــجــارة بـ هـــذه ال
املالية  الدورة  وأن  خصوصا  عصرية، 
 4600 تتجاوز  لم  الحشيش  لــزراعــة 

درهم للفرد في منطقة الريف.
تعود  الرسمية  اإلحصائية  ــذه  وه
تشكل  ال  لكنها   ،2005 ســنــة  ــى  إلـ
يدخل  الزراعة  فمردود  املالية،  الــدورة 
أو  املعيشي  االقــتــصــاد  فــي  مباشرة 
مؤشر  اعتماد  يمكن  وال  االستهالكي، 
بهذا الخصوص، لكن معطيات »تجارة 
لتطور  آخر  وجها  تكشف  الحشيش« 
بنباتات  وتهجينها  الحشيش  زراعــة 
قادمة من أوروبا وباكستان وجامايكا.

ــذي  ــتــحــول، ال وفـــي خــضــم هـــذا ال
املغرب  وافــق   ،2005 سنة  في  انطلق 
املالية  الدورة  مراقبة  على   ،2019 في 

للحشيش دون مراقبة زراعته؟
وتحاول هذه املقاربة تجاوز العناوين 
الكبيرة التي تؤكد أن املغرب أول منتج 
يستفيد  بما  االهتمام  إلى  للحشيش، 
أمــوال، وهي ضعيفة في نظر  منه من 
كذلك  ليست  لكنها  األمميني،  املراقبني 
في نظر آخرين، ألن إخضاع السياسة 
الدولية بشأن غسيل  للمعايير  النقدية 
األرض  على  العمل  يفترض  األمـــوال، 
ملكافحة  املتحدة  األمم  ملكتب  بالنسبة 

املخدرات.
وطبقا ملعالجة املخدرات من زاويتها 
املالية، ومن منظور أممي، يكون املغرب 
استفادة  األقل  ضمن  الحالة،  هذه  في 
من املخدرات، فهي ال تتجاوز 38.900 
الــريــف،  فــي  ــواحــدة  ال للعائلة  درهـــم 

 8.5( نسمة  ألــف   760 مجموعه  بما 
الناتج  عموم  وفي  للعائلة(،  أشخاص 
بما  درهما،   14.843 الخام  الوطني 
مزارعي  على  حكرا  االستفادة  يجعل 

الحشيش فقط.
البعض،  نــظــر  ــي  ف ــنــظــرة،  ال هـــذه 
مبسترة، ألنها ال تخضع ملقاربة متكاملة 
فصل  إلى  اململكة  وتسعى  وفاحصة، 
املقاربة املالية للحشيش عن تحقيقات 
املخدرات  ملحاربة  املتحدة  األمم  مكتب 
السياسة  كل  إخضاع  لكن  والجريمة، 
إلى  الصرامة، سيؤدي  ملعايير  النقدية 

نتائج صعبة التدبير، منها:
املهيكل  غير  االقتصاد  إقصاء   )1
وتحويله إلى دولة داخل الدولة، فالبنك 
االقتصاد  فيما  باتجاه،  يسير  املركزي 

املعيشي يسير في اتجاه آخر.
بمرجعيتني،  االقتصاد  تحريك   )2
واقعية وأخرى رسمية، وسيدفع الدرهم 
ثمن هذا الشرخ، فالعملة الرسمية التي 
في   5 هامش  في  تحريرها  استعصى 
املائة، لن تتمكن من الصمود، إن وصل 
ــتــداول في  ــدوالر إلــى ال الــيــورو أو الـ

األسواق املحلية ملنطقة الريف.
اآلليات  تجزيء  يمكن  ال  جهة،  ومن 
مردودية،  لها  تكون  لن  ألنها  األممية، 
هذا  فــي  مخففة  صـــورة  أعــطــت  وإن 
بأن  متيقن  أحــد  فال  ذاك،  أو  الجانب 
القبول بالعمل مع هذه اآلليات جاء من 

دون ضغوط.

 المغرب يطلق استراتيجية وطنية 
لمحاربة غسيل األموال في مقابل 
تكييف آلياته للمعايير الدولية 

على  املغرب  بنك  والي  رغم تشديد 
في  الــرقــابــي  العمل  آلــيــات  تكييف 
ميكانيزمات  املغرب من  ينتقل  بالده، 

قطاعية غير مندمجة ملكافحة غسيل 
إلى  اإلرهـــاب،  وتمويل  الرساميل 
مع  تتكيف  وطنية  استراتيجية 
ليكون  الدولية،  »غــافــي«  مجموعة 
لهذه  الستجابتها  تونس،  مستوى 
دولي  تقرير  تبني  أجل  من  اآلليات، 
يكون متوافقا عليه، وهو ما سيكون 

عليه األمر بني املجموعة واململكة.
املؤشر  مــن  ــدول  الـ تنتظره  ــا  وم
في  استراتيجية  يشكل  ال  والتقرير، 
السياسية  فالدعاية  لذلك  ذاتها،  حد 
املغرب  قــبــول  كبير  بشكل  رفــعــت 
املــجــمــوعــة،  وبـــني  بينه  لــلــتــوافــق 
ولتكييف إجراءاته مع آليات »غافي«.
وأكد البنك املركزي على عمل وحدة 
الــتــي طالبت  املــالــيــة«  »املــعــلــومــات 
والتقرير  املؤشر  بتبني  الحكومة 
»غافي«  مجموعة  مع  عليه  املتوافق 

الدولية.
املالية  املعلومات  وحــدة  ووقعت 
الرساميل  ألسواق  املغربية  والهيئة 
على اتفاق لـ»التعاون ملكافحة غسيل 
وهذا  اإلرهــاب«،  وتمويل  الرساميل 
التوحيد ضروري، من أجل مخاطبة 
مجموعة »غافي« ملعطيات وترتيبات 
ــوع املــتــابــعــة  ــوضـ ــي مـ ــدة فـ ــ ــ واح
تبادل  والسيما  املالية،  والجريمة 

املعلومات والكفاءة.
والتزاما بمعايير »غافي«، املنظمة 
وطبقا  حكومية،  بــني  مــا  الــدولــيــة 
في  واملــحــيــنــة   ،2012 لــتــوصــيــات 
أكتوبر 2018، تعمل املجموعة على:

مبنية  مقاربة  وتطبيق  تقييم   )1
على املخاطر.

الوطني،  والتنسيق  التعاون   )2
بني  االتفاق  عقد  املادة،  لهذه  وطبقا 
والهيئة  املالية  املعلومات  وحــدة 

املغربية ألسواق الرساميل.
3( جريمة تبييض الرساميل.

ــات  ــب ــي ــرت ــت وال املــــصــــادرة   )4
االنتقالية.

5( جريمة تمويل اإلرهاب.
املرتبطة  املــالــيــة  الــعــقــوبــات   )6

باالنتشار )انتشار غسيل األموال(.
)ذات  الربحية  غير  املنظمات   )7

املنفعة العامة(.
تبدأ  االستباقية  ــراءات  اإلجــ  )8
بقوانني  املتصل  التاسع،  املعيار  من 
املالية،  للمؤسسات  املهني  السر 
والعاشر الذي يخص واجب اليقظة 
املرتبط بالعميل، أو املستهلك، وتبعا 
للمواد السالفة، فإن املعيار املوالي: 

11( املحافظة على الوثائق. 

 معايير المجموعة الدولية تصل في 
إجراءاتها الوقائية إلى الشخصيات 

السياسية 

فإن  عشر،  الثاني  للمعيار  طبقا 
ــون في  ــك ــة ت ــي ــاف ــراءات اإلض ــ ــ اإلجـ
الخاصة،  واألنشطة  العمالء  حالة 
من  السياسيني،  باألشخاص  معنية 
)املعيار  البنكية  التحويالت  خــالل 
أو  األمــوال  وتحويل  وخدمات   ،)13
والتكنولوجيا   ،)14 )املعيار  القيم 
والتحويالت   ،)15 )املعيار  الجديدة 
اإللكترونية )املعيار 16(، واستخدام 
 ،)17 ــار  ــيـ ــعـ )املـ ــة  ــث ــال ث أطــــــراف 
واالفتحاصات الداخلية وافتحاصات 
 ،)18 )املــعــيــار  بــالــخــارج  ــروع  ــف ال
مرتفعة  التي تشكل مخاطر  والبلدان 

جدا )املعيار 19(.
العمليات   ،20 املــعــيــار  ــحــدد  وي
 ،21 املعيار  ويهتم  فيها،  املشكوك 
صعيد  وعلى  الخصوصية،  بنشر 
يخص   22 املعيار  ــإن  ف املــقــاوالت، 
املعنية  املالية  غير  واملهن  املقاوالت 
العميل(،  تجاه  اليقظة  واجــب  )مع 
نفس  على   23 املعيار  يعمل  فيما 

االختصاص وبإجراءات أخرى.
املــؤشــرات  مــن  »د«  للمادة  وتبعا 
أحزابه  يضع  املغرب  فإن  املعيارية، 
تنظيم  وكل  وجمعياته،  وأشخاصه 
املعيارية  املراقبة  تحت  وشــخــص، 
ليست  لكنها  يظهر،  كما  الــدولــيــة، 
تقرير  على  العمل  الحقيقة سوى  في 
اإلجــراءات  يشمل  وال  عليه  متوافق 
إجــراءات  يستبعد  كما  التفصيلية، 

أخرى ملكافحة املخدرات.

 إجراءات الشفافية تشمل تقييم 
المجال القضائي طبقا للمعيار 25، بما 
يجعل الرؤية المتداولة عن استقالل 

القضاء في المغرب غير مطابقة 
للشفافية المطلوبة دوليا 

»غافي«  »هـ« في ميثاق  املادة  تكاد 
أن تــكــون »ثــوريــة«، بــوضــع الــقــرار 
القضائي تحت معيار الشفافية، وهو 
العمل  تكريسه  من  زاد  دولــي  تطور 
بكل  املالية  الجريمة  ضــد  الرقابي 
أبعادها بمستوى متجرد يتفوق على 

كل السلطات.
مراقبة  فــإن  املهمة،  هــذه  وإلتــمــام 
)املعيار  املالية  املؤسسات  انضباط 
التي  املراقبة  من  رئيس  جزء   ،)26
سلطات  مــراقــبــة  دون  تستقيم  ال 
ومراقبة   ،)27 )املعيار  االفتحاص 
على  إن   ،)28 )املــعــيــار  الــشــركــات 
ــة أو  ــي مــســتــوى الــســلــطــات اإلجــرائ
خالل  من  الجنائية  املتابعة  سلطات 
خلية املعلومات املالية )املعيار 29(، 
ومسؤولي سلطات املتابعة القضائية 
 ،)30 )املعيار  التحقيقات  وسلطات 
املسؤول  30 و31 بني  املعيار  ويميز 
بالتحقيق  واملــكــلــف  ــي  ــضــائ ــق ال
مسؤول  وكل  القضائية(،  )الشرطة 
جهة  أو  لرأسمال  التفويت  يستطيع 

تمليك محددة.
الــتــي يحاول  ــراءات،  ــ اإلجـ وهـــذه 
عليها،  التركيز  عدم  الرسمي  اإلعالم 
تزعزع من الداخل اآلليات التحكيمية 
ما  فإن  ولذلك،  ومؤسساتها،  للدولة 
لها  وطنية،  استراتيجية  عليه  يطلق 
هدف واحد، هو الحفاظ على مستوى 
الشفافية  ــة  صــرام ــام  أمـ الــتــحــكــم، 
املنطلقة  العامة  بضرورتها  املالية 
القائدة  والخطوط  اإلحصائيات  من 
)املعيار  واسترجاع ورجوع املعلومة 
العقوبات  مــن  وأيــضــا  و34(،   33

)املعيار 35(.
وتشتمل املادة »زاي« على املعايير 
والخاصة   )40 إلى   36 )من  األربعة 
)املعيار  اآلليات  الدولي:  بالتعاون 
املتبادلة  القضائية  واملساعدة   ،)36
)املعيار  ويخصصها   )  38 )املعيار 
املــالــيــة  ــول  ــ ــ األص بــتــجــمــيــد   )39
ــادرة، وتــســلــيــم املــتــورطــني  ــصــ ــ وامل
يتضمن  وأخـــيـــرا   ،)39 ــار  ــي ــع )امل
التعاون  أشكال  باقي   )40 )املعيار 

الدولي)5(.
الثاني  امللحق  نــمــوذج  وحــســب 
الـرسـمية  الـنسـخة  فـي  املـطــبوع 
الــدولــيــة  لــلــمــجــمــوعــة  )ص137( 
عبر  املتبادل  التقييم  فــإن  »غــافــي«، 
لها  »ريــم«،  اختصارا  تسمى  تقارير 
 ،2013 عــام  منذ  معتمدة  منهجية 
املعلومات  بــشــأن  تدقيقات  وفيها 
والخالصات في كل قطاع على حدة، 
انطالقا من معايير منها: عدم تجاوز 
100 صفحة في التقرير و60 صفحة 
فخالصة  ولذلك،  التقني،  امللحق  في 
وتقديم  الحوار  عن  تخرج  ال  التقرير 
واملوجهة  عليها،  املتفق  الخالصات 
ــضــاة واملــســؤولــني  ــق لـــلـــوزراء، وال

السياسيني في بلد التقييم.
العثماني  الدين  سعد  يعتبره  وما 
»توحيد  هــو  وطنية،  استراتيجية 
للمعلومة املوجهة للتقييم«، وفي هذا 
تدور  لإلجابة  أسئلة  هناك  اإلطــار، 
والعوائق  املالية«  »العقوبات  حول 
احترام  ومــدى  لتطبيقها،  املحتملة 
لهذه  املالية  غير  واملــهــن  الشركات 
عن  السلطات  ومساءلة  اإلجـــراءات، 
احترامها للضرورات القاضية بفرض 

هذه العقوبات؟
املغرب  فــي  تظهر  لــم  اآلن،  وإلــى 
إجراءات متشددة في مكافحة الفساد 
املالية«،  »العقوبات  بتنفيذ  تسمح 
وتبدأ الخالصات من »التحقيق حول 
عدم احترام مسطرة العقوبة املالية«.

وقد يكون دخول املغرب إلى الحيز 
الــجــديــد، رهــانــا واســعــا فــي حماية 
وأموالها  املــخــدرات  ثقل  من  نفسه 
على االنتخابات، وقد صنعت عشرات 

الخرائط الحزبية في وقت سابق.
أو  حزب  تمويل  يمكن  ال  وحاليا، 
إجــراءات  ألن  املــخــدرات،  من  جمعية 
»غافي« ستضع املسؤول الحزبي في 

المغرب وقع عىل تفتيش دوري لمراقبة غسيل 
الرساميل تشمل السلطات العسكرية والقضائية

ستمس إجراءات الشفافية، طبقا للمعيار 25، السلطات القضائية التي سرتضخ 
بدورها لتقييم من طرف تفتيش فريق العمل المايل »غايف« لمحاربة غسيل األموال، 

وهذه السلطة تقوم بالمساعدة المتبادلة طبقا للمعيار 38 من االتفاق الموقع، يف إطار 
تقييم متبادل، عرب تقارير تسمى اختصارا بـ»ريم«، ومنهجيتها معتمدة منذ 2013، 

وفيها تدقيقات بشأن المعلومات والخالصات يف كل قطاع عىل حدة.
وتوجه الخالصات المتفق عليها إىل الوزارة والقضاء والمسؤولني السياسيني يف بلد 

تقييم، وما يعتربه سعد الدني العثماين اسرتاتيجية وطنية، هو »توحيد للمعلومة 
الموجهة للتقييم الدويل«.

تضم النتيجة 11 ضمن منهجية »غايف«، سؤال الجرناالت يف تحقيقات متصلة بأسلحة 
الدمار الشامل، للوصول إىل كل األرسار الدفاعية من خالل بند التمويل، وهو بند يتسع 

لمراقبة الجيوش، خوفا من تورط جرناالتها يف نشاطات غسيل الرساميل من خالل صفقات 
السالح، وتحفظت تونس عن المادة والبند واالختصاص، لكنها أجابت عن االستمارة 

والتوثيق، بما يجعل الدول دون أرسار، فيمكن حجب هذه المعلومات الحساسة عن النرش 
للعموم، لكن أطقم »غايف« لديها المعلومات المفاتيح يف هذا المجال.
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العثماني

الجنرال الوراق

 استمارة دولية بشأن 
تطبيق العقوبات 

املالية ستكون هي 
أساس الرقابة املالية 
على رساميل اململكة 

تحقيقات يف مالية 
القوات املسلحة امللكية 

طبقا ملعايري »غايف« 
بشأن تحقيقاتها املتصلة 

بأسلحة الدمار الشامل 
ومن غسيل الرساميل 
عرب صفقات السالح 



السجن، فاملعلومة لن تكون مبسترة، 
بل تأخذ بعدها القانوني الكامل.

حال  في  ــراءات،  ــ اإلج هــذه  ومثل 
كثيرة  حسابات  ستغير  تنفيذها، 
الحكومة  فــي  أعــمــال  رجــال  تخص 
وخارجها، وأيضا جنراالت الجيش، 
منهجية  فــي   11 النتيجة  فحسب 
العسكري  الــســؤال  يبدأ  »غــافــي«، 
في  التحقيق  بدعوى  الجنراالت  من 

تمويل »أسلحة الدمار الشامل«.

 ما وقع عليه المغرب وتحفظت عليه 
تونس ودول أخرى، هو استجواب 
الجيش وجنراالته تحت بند »انتشار 

أسلحة الدمار الشامل«

مجموعة  ملراقبة  البند  هذا  يتسع 
الــدول  لجيوش  الــدولــيــة  ــي«  ــاف »غ
تمس  تحقيقات  إلـــى  والـــوصـــول 
في  تورطهم  من  خوفا  الجنراالت، 
نشاطات غسيل الرساميل، من خالل 

صفقات السالح تحديدا.
فإن  املذكورة،   11 للنتيجة  وطبقا 
معرضون  املغربي  الجيش  جنراالت 
تفصيل،  أي  في  الدولية  للمساءلة 
وتتحفظ أغلب الدول، طبقا للملحق 
اإلجــراءات  هذه  وصول  من  الثاني، 
لكن  العسكرية،  مؤسساتها  ــى  إل
ــور تـــســـوء، ألنـــه عــبــر بــاقــي  ــ األمـ
يمكن  بالدقة،  املوصوفة  املؤشرات 
الوصول إلى ما تكون عليه »املخارج 
ويمكن  للجيوش«،  املالية  واملداخيل 
تفكيك كل املعطيات املالية  للمغرب، 
بما فيها القادمة من املخدرات بدقة 

أكبر.
تجميده  املغرب  حــاول  فما  إذن، 
بشأن   ،2005 في  املتحدة  األمم  مع 
الجهة  في  هامشه  يجد  املــخــدرات، 
النظامي،  الجيش  داخــل  املقابلة 

ويمكن في هذا السياق:
كبير  تدقيق  إلــى  ــوصــول  ال  )1
للقوات  املوجهة  التسليح  لصفقات 

املسلحة امللكية. 
ــة  ــي ــال امل الـــــــدورة  تــدقــيــق   )2
عالقتها  في  خصوصا  للمخدرات، 
بــاألحــزاب وتــمــويــل االنــتــخــابــات، 
االنتخابي  االستحقاق  وسيكون 
حيث  املالية،  الصرامة  على  مبنيا 
إلى  املنخرطني  مشاركات  ستخضع 
افتحاصات يقوم بها املجلس األعلى 

للحسابات.
وألول مرة منذ االستقالل، تتعرض 
ملراقبة  العسكرية  والقوة  األحــزاب 
تستطيع  معايير  خالل  من  الخارج 
السياسية،  الحركة  كــل  تؤطر  أن 

واملشهد االستراتيجي للمملكة.
إن رفض غسيل الرساميل )وليس 
األموال فقط(، هو الجزء الصلب في 
هذه املعادلة التي تتبع فيها »غافي« 
نشأة ثروة فرد أو شركة بدقة مزعجة 
األغنياء،  مع  لعقود  متسامحة  ألمة 
الكبير  وتفقيرهم  غناهم  وطـــرق 
التعليمات  لهذه  وطبقا  لعمالتهم، 
املافوق قضائية، فإن أموال القاضي 
ــؤول الــحــزبــي،  ــسـ ــرال واملـ ــن ــج وال
العاملني في املناصب االستراتيجية، 

تحت رقابة دولية مباشرة.
ولن يتمكن أحد من حماية فرد أو 
املغرب  ملوافقة  مجموعة  أو  شركة 
ــراءات األربــعــني دون  ــ كــل اإلج على 
تطبيق  يمكن  ال  وعمليا،  تحفظ، 
إثارة  من  انطالقا  ــراءات،  اإلجـ هذه 
أو  املالية  العقوبات  بشأن  تحفظات 
ويعيش  الجنائية،  املتابعة  تحريك 
إحساس  تحت  ــرة،  م ألول  املــغــرب، 
املساواة أمام القانون، ولو في إطار 
الثاني،  للملحق  املوكولة  البسترة 
لكن القضايا املثارة، يجب التنصيص 
البلد  تحفظ  إلى  اإلشــارة  مع  عليها 

الذي يجري تقييم أمواله.

 الجيل الرابع للتقييم في الرقابة 
الدولية على غسيل الرساميل 

يدور الجيل الرابع من الرقابة التي 
القطاعات  فيها  بما  الجميع،  تشمل 
السيادية، على مستويني متداخلني: 
لذلك،  والفعالية،  التقنية  املطابقة 
األســاس  هــو  املؤسساتي  فــاإلطــار 
والتطبيقات،  القوانني  تقييم  فــي 
محوريا  قياسا  الفعالية  تكون  فيما 
مبادئ  وتتمحور  النتائج،  لتحقيق 
التي  املعلومات  دقــة  على  التقييم 
منظومة  أي  تفاصيل  فيها  نعرف 
تحفظ  حال  في  إليها  اإلشــارة  دون 
الدولة املعنية، لكنها تكون مكشوفة 
تماما أمام مجموعة »غافي«، املنتجة 
لتقارير حول األهداف بجودة عالية، 
 3 املادة  من  »ب«  النقطة  تشير  فيما 
من منهجية الجيل الرابع في الرقابة 
ــعــادل  وال ــصــارم  ال التطبيق  عــلــى 
واملالحظات  والتوصيات  للنتائج 
تكون  املعايير  أن  إلى  عليها،  املتفق 
التطبيقات  وتــكــون  صــرامــة،  أكثر 
العمومية  الــســلــطــات  لـــدى  فــعــالــة 
والــقــطــاع الــخــاص )الــفــقــرة هــاء(، 
االستعمال  أو  التأخيرات  وتكون 
مزدوج في املسار، كي تكون مصادر 
داخل  الفعالية،  لتحقيق  املعلومات 

جدولة زمنية صارمة بدورها.
وانطالقا من هذه االلتزامات:

ــارات  ــزيـ بـ ــرب  ــغـ املـ يــســمــح  أ( 
املــفــتــشــني، طبقا  مــيــدانــيــة ألطــقــم 
لــلــمــادة الــســادســة مــن بــروتــوكــول 
وتبدأ  »غافي«،  لرقابة  الرابع  الجيل 
يسمى  )ما  املالي  النظام  تقييم  من 
اختزاال: »برنامج فزاب«(، ويمكن أن 
تقارير بشكل استثنائي  تكون ثالثة 
املالي،  النظام  تفاصيل  في  للتدقيق 
أي  الدقيقة  املعلومات  تسبق  لذلك، 
للطاقم إلعطاء تقرير  بالنسبة  اتفاق 
نشر  فــي  املــغــرب  يتحفظ  أن  يمكن 
للجهة  بالنسبة  لكنه  فقراته،  بعض 
الدولية، فالتفتيش كامل ودقيق عبر 
برنامج زيارات محدد مسبقا ويجري 

تنزيله دون تأخير.
تكون  أشــهــر،   6 ــدود  حـ فــي  ب( 
سكرتارية  لــدى  مبرمجة  الــزيــارات 
طبقا  الــدولــيــة  ــي«  ــاف »غ مجموعة 

للملحق األول.
ت( على البلد املعني أن يشير إلى 
ملعايير  مطابقته  إثبات  في  رغبته 
»غافي«، وأيضا تجاه مراقبة غسيل 
طبقا  اإلرهـــاب،  وتمويل  الرساميل 

للمادة الثامنة من البروتوكول.

 طبقا للمادة التاسعة من 
البروتوكول، كل الوثائق توضع في 

متناول المجموعة الدولية للرقابة 
المالية »غافي« 

   
اإلنجليزية  مــن  اخــتــزال  »غــافــي« 
العمل  فريق  أي  »فاتف«)6(،  السم 
ــوال(  ــ األم بغسل  )املــعــنــي  ــي  ــال امل
مجموعة  أي  »غــافــي«  وبالفرنسية 
أي  معه  يكون  بما  املالي)7(،  العمل 
الرقابة، خوفا من  إجراء مالي تحت 

غسيل الرساميل.
ويشترط فريق العمل، طبقا للمادة 
املعلومات  تكون  أن  و12،  و11   10
التقنية  املــصــادقــة  عبر  صحيحة، 

عليها، وعلى هذه املعلومات:
1( أن تكون محينة من طرف املعني، 
أي  محورية  تكون  وأن  وصحيحة، 
تدقيقها  لتمكني  مفاتيح  معلومات، 
زياراتهم  في  العمل  فــرق  طــرف  من 

امليدانية املجدولة الثابتة.
في  املعلومات  كــل  تكون  أن   )2
 6 قبل  املجموعة  سكرتارية  حــوزة 

شهور من زيارة طاقمها امليداني.
معايير  فإن   ،11 للمادة  طبقا   )3

بالتفتيش  تــصــل  الـــرابـــع  الــجــيــل 
امليداني إلى الجماعات املحلية.

4( ال تعتمد األطقم امليدانية سوى 
املافوق  والضوابط  القوانني  على 
في  تطبيقها  يجب  الــتــي  وطــنــيــة، 

الحدود الوطنية لبلد معني.
فإنه  الــثــالــث،  للملحق  تبعا   )5
استمارة  عن  اإلجــابــة  املغرب  على 
»املطابقة التقنية« ملعلوماته، ليتمكن 
على  الحصول  من  التفتيش  طاقم 
كامل املعلومات املهمة، إلنجاز مهمته 
انطالقا من تحليل توثيقي للمصادقة 
التقنية، فال تقبل معلومة دون وثيقة 

تؤكد صدقيتها على أساس:
ـ كل املعلومات في إطار املؤسسات. 

ـ كل املعلومات حول املخاطر. 
اإلجــراءات  بشأن  املعلومات  كل  ـ 
املعني  الــبــلــد  ــن طـــرف  م املــتــخــذة 
لتطبيق كل توصية ومعيار على حدة، 

املعلومات،  اعتماد  عــدم  حــال  وفــي 
ستكون معلومات أخرى أكثر نجاعة 
13 ضرورة  وفعالية، وتوضح املادة 
قبل  الفعالية  حول  املعلومات  تقديم 
على  امليدانية  الزيارة  من  شهور   4
في   11 املباشرة  النتيجة  أســاس 
تشترط  لذلك  املجموعة،  تقييم  إطار 
املادة »تقديم تشخيص كامل ودقيق« 
وباقي  واملعطيات،  املعلومات  يشمل 
عامل  برهنة  على  املساعدة  العوامل 
الفعالية في اختبار غسيل الرساميل 

وتمويل اإلرهاب.
 6 إلــى   5 ــار تفتيش مــن  وفــي إط
خبراء )على األقل واحد منهم خبير 
قانوني وخبير جنائي وآخر مالي(، 
لم تحدد املادة 11 هوية مفتشني إلى 
ثالثة في الوفد، وقد تستعني بخبراء 
وخبرات  تخصصات  من  إضافيني 

خاصة من واقع:

ـ خبرتهم اإلجرائية والتقييمية. 
ـ إتقانهم للغة التقييم. 

)القانون  القانونية  خلفيتهم  ـ 
الـــعـــام( ونظم  ــون  ــان ــق وال ــي  ــدن امل

املؤسسات.
ـ معرفتهم بخاصيات الدول. 

وتبعا لهذه الخطوة، فإن املجموعة 
املستقل،  التقييم  أساس  على  تقوم 
من واقع املشاركة على أساس نفس 
للجنة  التنفيذية  املديرية  مع  العمل 

األممية ضد اإلرهاب حالة بحالة.

 رقابة »غافي« تطابق معايير
 الرقابة األممية 

املالي  العمل  مجموعة  تعترف 
األممية  معاييرها  بتوحيد  »غافي« 
في مكافحة اإلرهاب، بل تعد رقابتها 
ذات  الدولية  الرقابة  هــذه  من  جــزء 
ــادة  وامل الفاعلية  في  االختصاص، 
التي  للمعامالت،  والقضائية  املالية 
بآليات  التقييم  طائلة  تحت  تقع 
املواجهة  خــالل  من  كاملة،  تفتيش 
إلى توصيات  للوصول  لوجه،  وجها 
مباشرة، وداخل اآلجال املقررة، بما ال 
يسمح بالتماطل، ولذلك، فإن التقييم 
يبدأ  ومتواصل  ديناميكي  مسار  هو 
امليدانية،  الزيارة  قبل  شهور   6 من 
الــصــرامــة،  شــديــدة  ــيــات  آلل وطبقا 
الوثائقي  التحليل  وأن  خصوصا 
مشروع  يسبقه  التقنية  للمطابقة 
حدود  في  التوصيات  يضم  أولــي، 
لوفد  امليدانية  الزيارة  قبل  أشهر   3
شهرا  املعنية،  الدولة  ولدى  املراقبة، 

للتوضيح.
وفي هذا السياق، فإن املغرب وقع 
على رقابة دولية شاملة ملاليته في كل 
شفافة  بصورة  وحيثياتها،  أبعادها 
األجهزة  في  املحافظون  يقبلها  ال  قد 
توقيف  لكن  الــدولــة،  وبيروقراطية 
بشأن   2005 ــي  ف ــي  ــم األم الــعــمــل 
في حال  إال  مبررا  يعد  لم  املخدرات، 
بعدم  تسمح  ملاليته  صارمة  مراقبة 
اتهامه بغسل األموال القذرة الناتجة 

عن تجارة الحشيش.
هذه  تــجــاوز  فــي  اململكة  وتــرغــب 
االتهامات، باملزيد من أجرأة الشفافية 
املالية، من واقع تلميع صورة املغرب 
له  يسمح  بما  املــالــي،  الــوســط  فــي 
ــروض، فــي ظــرف  ــقـ بــاملــزيــد مــن الـ
للناتج  قاربت فيه املديونية بالنسبة 
الداخلي الخام، حواجز خطيرة تهدد 
عدم  من  طويلة  أزمــة  بفعل  بالفشل 

شفافية التدبير.
أخرى  خطوة  إلى  املغرب  وينتقل 
واالستثمارات  االقتراض«  لـ»تأمني 
األمريكية تحديدا، إن وفرت العاصمة 
ماليتها  إلدارة  أحسن  ظروفا  الرباط 

العامة.
فصل  فــي  املــغــرب  نجاح  ويتأتى 
املالية  ــدورة  ــ »الـ بــلــد  عــن  ــه  صــورت
للحشيش« من تقديرين: قدرة الدولة 
خط  لضمان  سمعتها  تحسني  على 
سيولة مع املؤسسات العاملية، وقدرة 
آليات  قبول  على  املحافظ  املجتمع 
النقطة عادت  للشفافية، وهذه  دولية 
الجديد،  الجيل  أوســاط  في  مقبولة 
»املعايير  تبني  في  املفرطة  لرغبته 
الحياة  مــجــاالت  كــل  فــي  الــدولــيــة« 
املدنية والعسكرية، فيما يمكن للدولة 
كي  تدبيرها  على  الــضــوء  تسليط 
تستفيد من مؤشر هام، يرتبط أخيرا 
محاربة  في  اململكة  باستراتيجية 
إيجابيا  صدى  تعرف  التي  اإلرهــاب 
لم يكتمل دون تجريم تمويل اإلرهاب، 
يحاول  دولــي  متكامل  جهد  ضمن 
للحفاظ  بقوة  فيه  االنخراط  املغرب 
في  الجيوسياسية  مكاسبه  على 

قضية الصحراء.

هوامش
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5- GAFI (2012 – 2018) recommanda-
 tions du GAFI, normes internationales
la lutte contre le blanchiment des capi-

 taux et le financement de terrorisme et

 de la prolifération, mise a jour. octobre
2018.
 6- Financial action task force (FATF).
7- Groupe d’action financière (GAFI).
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التفتيش الدويل يضم 5 إىل 6 خرباء يف فريق 
ميداين ضمنهم خبري جنايئ لتأسيس الدعوى 

لمتابعة المسؤولني 
يعمل فريق العمل الدويل »غايف« عىل أساس الزيارات الميدانية من 11 نتيجة يف 

إطار تقييم الفريق، لذلك، يشرتط تقديم تشخيص كامل ودقيق يشمل المعلومات 
والمعطيات، وباقي العوامل للمساعدة عىل توثيق عامل الفعالية يف اختبار غسيل 

األموال وتمويل اإلرهاب.
ولم تحدد المادة 15 هوية مفتشني إىل ثالثة يف الوفد الميداين، وقد يستعني فريق 

العمل بخرباء إضافيني من تخصصات وخربات خاصة، ضمنها معرفتهم الدقيقة 
بخاصيات الدولة المعنية.

 إن معايري التقييم يتجاوز فيها التفتيش كل السقوف، العتماد فريق العمل عىل 
التحليل الوثائقي للمطابقة التقنية، ويه المنهجية األكرث ضبطا، بما يتجاوز يف 

بعض النواحي، قدرات الدول.

ال يمكن يف هذه الظروف الحساسة للمالية العمومية، عدم الرضوخ لمعايري 
دولية صارمة من أجل المزيد من االقرتاض، وتأمني حظوظ السيولة للحكومة 
المغربية، وطبقا لهذه الضغوط، فالمغرب الذي رفض التفتيش األممي بشأن 
المخدرات منذ 2005، يقبل تفتيشا كامال عىل ماليته العمومية بشكل مفصل 

ودقيق، مصحوب بتوصيات صارمة.

المغرب يقبل بتفتيش مايل دقيق عرب 
فريق عمل دويل قصد تجاوز أزمته المالية 

وجاذبيته لمزيد من القروض

املغرب الذي رفض التفتيش 
امليداني لفريق األمم املتحدة 
املكلف بمكافحة املخدرات 

والجريمة، منذ 2005، وافق على 
تفتيش مالي حول غسيل األموال، 

ملزيد من القروض 

بنشعبون



لنهائيات  إطار استعداداته  في 
كأس إفريقيا لألمم التي ستنطلق 
الجاري،  يونيو   21 يــوم  بمصر 
مبارتني  الوطني  املنتخب  خاض 
بمراكش،  الكبير  بامللعب  وديتني 
الذي  غامبيا  منتخب  من  كل  ضد 
خلق املفاجأة بهزمه لألسود بهدف 
لصفر، ومنتخب زامبيا الذي تمكن 
من االنتصار بثالثة أهداف لهدفني.

جاءتا  وهــزيــمــتــان،  مــبــارتــان 
هذه  بداية  قبيل  الحظ،  ولحسن 
خاللها  ينتظر  الــتــي  املنافسة، 
نتائج  تحقيق  املغربي،  الجمهور 

إيجابية.
يظهر  ــم  ل الــوطــنــي  املنتخب 
بمستوى يطمئن من خالله عشاقه 
الذهاب بعيدا  أنه عازم على  على 
في هذه البطولة، ولم ال الفوز بها، 

منتخبا  الحظنا  العكس،  على  بل 
تائها بدون روح.

اإليجابية  النتائج  أن  صحيح 
أو االنتصارات ليست مهمة، بقدر 
ما يهم االنسجام املطلوب في مثل 
أن  غير  القوية،  التظاهرات  هذه 
به  ظهرت  الذي  الباهت  املستوى 
هذه املجموعة، أدخلنا مجددا في 
الحادث  الشك، خاصة بعد  دوامة 
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قالوا ونقــــــــــــول قبيل انطالق »الكان«

هل تذكرون؟

حـظ �سـعـيد لـلأ�سـود
idbihi62@gmail.com

 إعداد: كريم إدبهي

وداد الأمة ولقبها الع�شرون

عبد ال�شالم التنيوني مرعب المدافعين

18 يونيو 2018 - 18 يونيو 2019
مرت سنة بالضبط على وفاة الشريف الحاج عبد هلل التازي، 

املقاوم والرجل املحسن.
وبمناسبة هذه الذكرى، تتقدم عائالت التازي عراقي حسيني 
والشاوي، بالشكر لكل من واساهم في هذا املصاب الجلل، طالبني 
من الباري تعالى أن يسكن الفقيد فسيح جناته، غفر هلل له، وجعل 

قبره روضة من رياض الجنة، وتجاوز عن سيئاته.
إنا لـله وإنا إليه راجعون.

الذكرى الأوىل لوفاة احلاج عبد اهلل التازي

●  الترجي يلعب بخبث
التونسي مناف، المعد البدني للوداد

●  وشهد شاهد من أهلها.

● الحكم جهاد جريشة مرتشي ومتحيز
مرتضى منصور، رئيس الزمالك

●  راه التربية ديالكم!!

● الحكم جريشة جزار
اإلعالم المصري

●  مللي عارفينوا جزار، خليوه عندكم...

● بوفال يتفوق على ميسي!!
الصباح

ونعلوا الشيطان آ الدراري.
● الجامعة تلجأ إلى »الفيفا« ملنع تهجير الالعبني القاصرين
صحف

●  فتشوا عن السماسرة املقربني.
● الحكم هو نجم مباراة الوداد والترجي

موسى نداو، المدرب المساعد للوداد
●  نجم مرتشي...

● كيف تحولت أندية البطولة لصك تجاري

المنتخب
●  الصك التجاري، خدام مزيان وتحت الطلب..

● املدربان الركراكي وغاموندي على طاولة الكوكب املراكشي
جرائد

●  يفكوا بعدا غير حريرتهم عاد يفكروا فاملدربني.
● الحكم تيسيما ظلمنا في صفاقس وكررها أمام الزمالك

مدافع نهضة بركان، البوركينابي دايو
في  يتحكم  التونسي  اللوبي  مــادام  املستقبل،  في  وسيكررها    ●

»الكاف«.
● كنا نستحق اللقب، وقرارات الحكم جائرة

الجعواني، مدرب نهضة بركان
●  الحكم دار غير خدمتو اللي واعد بها املصريني.

● الحظ يدير وجهه لبركان ويمنح اللقب للزمالك
قصاصات
●  الحظ؟ ولكن التحكيم املتحيز هو الذي كان سببا في هذا اإلخفاق.

الودادية  الجماهير  عاشت 
مساء  األحمر،  للون  العاشقة 
يــونــيــو   14 الــجــمــعــة  ــوم  ــ ي
رائعا،  كرويا  عرسا  الجاري، 
خلده الوداديون بمناسبة فوز 
فريقهم بلقب البطولة رقم 20، 
يحققه  لــم  قياسي  رقــم  وهــو 
يصعب  بل  مغربي،  فريق  أي 
من  القادم  في  إليه  الوصول 

السنوات.
ــة الــتــي  ــي ــان ــث ــنــجــمــة ال ال
ســيــضــعــهــا نـــــادي الـــــوداد 
الرياضي على قميصه الجديد، 

الجيل  لــهــذا  مفخرة  تعتبر 
الــذي  الــالعــبــني،  مــن  الجديد 
الفخر  من  بمداد  اسمه  خلد 
املليء  األمــة  وداد  تاريخ  في 
الوطنية  واأللقاب  باإلنجازات 

والقارية والعربية.
فــي ظــرف خمس  فــاز  جيل 
ــطــوالت،  ــالث ب ــث ــوات، ب ــنـ سـ
وينتظر  املــمــتــازة،  وبالكأس 
إنصافه  الجمر،  من  أحر  على 
الدولية  املحكمة  طــرف  مــن 
أجل  من  »الطاس«،  الرياضية 
األبــطــال  عصبة  لقب  منحه 

الثالث، املشروع، والذي شهد 
العالم الكروي بأسره بأحقيته، 
التي  املؤملة  األحـــداث  بسبب 
عرفها »مستنقع« ملعب رادس 
ــة، خــالل  ــعــاصــم بــتــونــس ال
جمعته  التي  النهاية  مباراة 
تعود  ــذي  ال الترجي،  بفريق 
ــذه املــمــارســات  عــلــى مــثــل هـ
البعد  كل  والبعيدة  املشينة، 
عن األخالق والروح الرياضية.

بلقبهم  األمة  لــوداد  فهنيئا 
املزيد  انتظار  في  العشرين، 

من األفراح واالنتصارات.

 حكيم زياش أمل األسود يف »الكاف«

تعاني  الذي  الوقت  في   ...
من  املغربية  الفرق  معظم  فيه 
غياب مهاجم فعال، أو ما كان 
السبعينات  فترة  في  يسمى 
نتذكر  حقيقي،  حربة  بــرأس 
الذي  الجيل  خاصة  والشــك، 
ــذه الــحــقــبــة، عــددا  ــاش هـ عـ
الذين  الــكــبــار  الــهــدافــني  مــن 

أصبحوا حاليا عملة نادرة.
النادي  العــب  نتذكر  فكلنا 
القنيطري، الهداف البوساتي، 
يحتفظ  اآلن  لحد  مــازال  الذي 
هدفا(،   25( القياسي  برقمه 
املحمدية،  شباب  في  وفــراس 

)النادي املكناسي(،  ولغويني 
ــة  ــودي ـــ ــول ـــ ــوان )امل ــي ــح ــل وب
ــس  ـــ الـــوجـــديـــة(، وبـــن إدري
علي  ــو  وأب قــاســم(،  )سـيدي 
)الوداد(، والعرابي )الرجاء(، 
ننسى  أن  دون  كثير،  وغيرهم 
لفريق  الكبير  الهداف  طبعا 
نهاية  فــي  املــلــكــي  الــجــيــش 

السـبعـيـنـات والـثـمـانـيـنـات، 
هداف  التنيوني،  السالم  عبد 
كان  والذي  ملوسمني،  البطولة 
ملدافعي  مخيف  شبح  بمثابة 

البطولة الوطنية األقوياء. 
عبد السالم التنيوني، يرجع 

له الفضل في الفترة التي حمل 
فيها قميص الفريق العسكري، 
امللكي ضمن  الجيش  بقاء  في 
وأن  خاصة  الكبار،  حظيرة 
مرحلة  مــن  يمر  كــان  الفريق 
منذ  يعشها  لم  جــدا،  عصيبة 
هو  التنيوني،  فكان  نشأته، 
املنقذ والهداف غير املحظوظ، 
في  اللعب  بإمكانه  كان  حيث 
تواجد  لوال  الوطني  املنتخب 
وآخرين،  والبوساتي،  فراس 
أنديتهم  رفقة  يعيشون  كانوا 

فترة ذهبية.
مسيرة  وبــعــد  التنيوني، 
قضاها  نــمــوذجــيــة،  ــة  ــروي ك
والفتح  امللكي  الجيش  بــني 
الرباطي، وفرق أخرى، واصل 
على  وأشــرف  الكروي  عشقه 
ــد مـــن أنــديــة  ــعــدي تـــدريـــب ال
يشتغل  حيث  ــهــواة،  ال قسم 
املدربني  لرابطة  رئيسا  حاليا 
النور  عرفت  التي  املــغــاربــة، 
تعمل  والتي  السنتني،  قرابة 
جاهدة للدفاع عن مصالح كل 

األطر الوطنية املهمشة.
ــد لــصــديــقــنــا  ــي ــع ــظ س ــ ح
ــي، ولـــكـــل األطـــر  ــون ــي ــن ــت ال

املغربية.

بعد  جميعا  عشناه  الذي  الغريب 
مباراة غامبيا، حينما جمع هداف 
ــرزاق  ال عبد  السعودي،  ــدوري  الـ
معسكر  وغادر  حقائبه،  حمد هلل، 
املنتخب بسبب تظلمه من الالعب 
»املدلل« فيصل فجر، الذي حرمه من 
تسديد ضربة جزاء، حيث كان حمد 
لتسجيل  تسديدها  في  يرغب  هلل 

هدف التعادل.
املسفيوي  الالعب  شعر  فربما 
ــرف »الــشــلــة«  ــن طـ بــالــتــجــاهــل م
الواقعة،  هــذه  لتكون  املــعــروفــة، 
عنه،  املــســكــوت  لتفجير  فــرصــة 
التي  بالتكتالت  األمـــر  ويتعلق 
يعيشها املنتخب منذ قرابة عقد من 

الزمن.
املهم حاليا، هو أن نلتف جميعا 
هذا  فــي  الوطني  املنتخب  حــول 
جميع  ونترك  الحساس،  الظرف 
املشاكل جانبا إلى ما بعد »الكان«.

حظ سعيد لألسود.

الرئيس عبد السالم التنيوني



أوفقير  فاطمة  قدمت  أن  سبق   
بمجوهراتها  كشفا  للصحافة 
أي   ،1972 سنة  منذ  املــســروقــة 
االنقالب،  فيها  فشل  التي  السنة 
الذهب  من  »بــروش«  اثنني  ومنها 
الــخــالــص، مــزيــنــني بــاألحــجــار 
الــكــريــمــة، وأمــثــالــهــا مــن أنـــواع 
أخـــــرى)..(، وســالســل وعــشــرات 
وحزام  واللؤلؤ،  الكريمة  األحجار 
ذهب نسائي، وعدة أساور ذهبية. 
زوجة  تمتلك  أن  غريبا  وليس 
ــرب، هــذه  ــغـ ــوى رجـــل فـــي املـ ــ أق
التي كانت تحصل على  املمتلكات 
نقلت  حيث  كــهــدايــا،  منها  جــزء 
الصحف على لسان فاطمة أوفقير، 
قبل وفاتها، قصة هذه املجوهرات: 
))بالنسبة للمجوهرات املكونة من 
الزمرد واللؤلؤ، فقد أهداني إياها 
ــي،  شــاه إيـــران، والــعــاهــل األردنـ
إلى  باإلضافة  الحسني رحمه هلل، 
امللك  له  املغفور  إيــاه  منحني  ما 
الحسن  واملــلــك  الخامس  محمد 
األندونيسي  والرئيس  الثاني، 
ســوكــارنــو، بــل إنــه كــنــزي الــذي 
الهدايا  عشرات  محصلة  يعتبر 

الــتــي أغــدقــهــا عــلــي الــعــديــد من 
رؤساء دول العالم في كل مناسبة 
املغرب،  على  فيها ضيوفا  يحلون 
أو أثناء تنقالتي إلى جانب زوجي 

أو العاهل املغربي(()..(.
على  االستيالء  في  األول  املتهم 
مجوهرات الراحلة فاطمة أوفقير، 
الجنرال  أخ  ابنة  زوج  هــو  كــان 
أوفــقــيــر، واســمــه عــمــر عــكــوري، 
وهو أحد رجال ثقة أوفقير، وكان 
في  يدخل  ال  أوفقير  أن  معلوما 
عبر  بل  مباشر  بشكل  املشاريع 

مقربيه)..(.
فاطمة  الراحلة  محنة  تكن  لــم 
فاشلة  ــاوالت  ــحـ مـ مـــع  ــر  ــي ــق أوف
جزءا  إال  مجوهراتها،  السترجاع 
»نهب  عنوانها  كبرى  معاناة  من 
أوفقير«،  عائلة  ممتلكات  جميع 
االبــن  أوفقير،  رؤوف  حكى  وقــد 
كتابه  في  القوي،  للجنرال  البكر 
بالضيافة  واملقصود  »الضيوف«، 
»عشرون سنة في سجون الحسن 
املــأســاة  هــذه  ملخص  الــثــانــي«، 
اعتقدنا  ))باختصار،  يلي:  كما 
ستطوى  الصفحة  أن  بسذاجة، 

الثاني،  الحسن  موت  بعد  نهائيا 
حقوقنا  كامل  سنستعيد  وأنــنــا 
قد  هــا  هيهات،  ولكن  بلدنا،  فــي 
مرت أعوام على موت امللك.. وقبل 

وفاته، كان قد شكل مجلسا لحقوق 
اإلنسان، لكي يتمكن ضحايا الدولة 
من الحصول على تعويضات، وقد 
السادس  محمد  امللك  ابنه  واصل 
السير في هذا الطريق، وهكذا تم 
من  الناجني  العسكريني  تعويض 

سجن األشغال الشاقة ماليا..((.
ــر الـــســـوداء  ــاري ــق ــت وكـــانـــت ال
عمقت  قد  املخابرات  عن  الصادرة 
ليحكي  ــر،  ــي ــق أوف عــائــلــة  ــة  ــ أزم
الرسمي  الناطق  ــان  ))ك رؤوف: 
يدعي  أوريد،  القصر، حسن  باسم 
هذا  في  يعني  أن  قبل  صداقتي، 
أوزيــن  وبفضل  وعبره  املنصب، 
امللك  بني  االتصال  تم  أحــرضــان، 
كتبت  والـــده،  وفـــاة  قبل  وبيني 
السادس  محمد  امللك  إلى  رسالة 
دعمي  له  وأؤكد   تعازي،  له  ألقدم 
الكبيرة  املهمة  في  معه  وتعاطفي 
املــلــقــاة عــلــى كــاهــلــه، عــبــرت في 
كان  الذي  األمل  عن  الرسالة  هذه 
وبرؤية  للعرش،  بتبوئه  يحدوني، 
أخــيــرا  اســتــعــادت  وقـــد  عائلتي 
عن  نكف  وبــأن  الكاملة،  حقوقها 
وفي  بلدنا،  في  منبوذين  كوننا 

معرض رده وبصوت حسن أوريد، 
تفهمه  ــســادس  ال محمد  لــي  ــد  أك
بمقابلة  امللك  ووعدني  وتعاطفه، 
معه، وفي يوم املوعد، وقبل تنفيذه 
وقد  فجأة،  ألغي  ساعة،  بنصف 
االستخبارات  أن  بعد  فيما  علمت 
ملنع  مختلفا  ملفا  أعدت  قد  كانت 

ذلك التقارب(( )نفس املصدر(. 
أبناء  رؤوف، بصفته واحدا من 
هو،  حيث  اآلن  موجود  أوفقير، 
ضريبة  ويــؤدي  وطنه،  عن  بعيدا 
ال  وهــو  والـــده،  ارتكبها  جريمة 
من  أكــوام  سوى  الواقع  في  يملك 
أحكام قضائية، ومذكرات مرفوعة 
املنهوبة  ــثــروة  ال حــول  للقضاء 
بلة، عندما  الطني  لعائلته، ويزداد 
اللغة  يجيد  ال  رؤوف  أن  نعرف 
ليطرح  جيدا،  يفهمها  وال  العربية 
األحكام  هذه  شرعية  عن  السؤال 
أوفقير  عائلة  تنصف  لــم  الــتــي 
ال  عــربــيــة  بلغة  ــادرة  ــ ص وكــلــهــا 
تفرقوا  الذين  الضحايا،  يفهمها 
في حال مزرية بعدما ترعرعوا في 
القصر، ))قد ال تصدقون ما أحكيه 
لكنني  حقيقية،  معاناة  من  لكم 

إعداد
سعيد الريحاني

إخبــاري
تحليل
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المتهم األول في 
االستيالء على 

مجوهرات الراحلة 
فاطمة أوفقير، كان 

هو زوج ابنة أخ الجنرال 
أوفقير، واسمه عمر 
عكوري، وهو أحد 
رجال ثقة أوفقير، 
وكان معلوما أن 

أوفقير ال يدخل في 
المشاريع بشكل مباشر 

بل عبر مقربيه)..(



لكنني  حقيقية،  معاناة 
تنتقلوا  ــي  ك أدعـــوكـــم 
التي  الشقة  إلــى  مثال 
الدار  في  بناتي  إحدى  تكتريها 
حوار  الكالم  )مصدر  البيضاء، 
سابق مع فاطمة أوفقير( والتي 
تقدر سومتها الكرائية بـ 3500 
درهم للشهر، وكيف كان سيكون 
)املصدر:  ــشــارع((  ال مصيرها 

حوار سابق مع فاطمة أوفقير(.
ــاء  ــن األب ــب  ــوق ع إذن،  ــذا  ــك ه

بجريمة والدهم.
تصوروا محنة الراحلة فاطمة 
للقضاء  تحكي  وهــي  أوفــقــيــر 
كيف أنها قامت خالل شهر ماي 
ثالثة  ــراء  شـ بمحاولة   2003
شــقــق، وأنـــجـــزت مــع »مــتــهــم« 

عدلي،  موثق  لدى  بالبيع  وعــدا 
املوثق  سلمت  التوقيع  وبــعــد 
ألف   240 بمبلغ  شيكات  ثــالث 
و642  درهــم  ألف  و114  درهــم، 
البيع  ثمن  أن  علما  درهــم،  ألف 
اإلجمالي للشقق هو 5508000، 
يف  لــم  املعني  املــقــاول  أن  غير 
منها  ورغبة  و))أنه  بالتزاماته، 
قامت  بمراكش،  االستقرار  في 
األشغال،  باستكمال  شخصيا 
أجل  من  طائلة  أمــواال  وصرفت 
يتهرب  املتهم  بدأ  وعندها  ذلك، 
من إنجاز العقد النهائي، كما بلغ 
إلى علمها أن الشقق خالل سنة 
العلني  املزاد  في  ستباع   2012
بدعوى  تقدم  املتهم  لكون شريك 

للتصفية القضائية..((.
قد يقول قائل أن القضاء وجد 
النوع،  هــذا  مــن  مشاكل  ليحل 
لكن امللف الذي تفوح منه رائحة 

سيدة  مــن  سيجعل  املـــؤامـــرة، 
للحصول  أموالها  كــل  صرفت 
ال  ضحية  ألبنائها،  سكن  على 
ما  وكــل  تعويض،  أي  تستحق 
هو  القاضي،  قريحة  به  جــادت 
أشهر  بستة  سيعاقب  املتهم  أن 
»ال  أي  التنفيذ،  موقوفة  حبسا 
يتعد  فلم  التعويض  أما  شيء«، 
سوى  املوقرة،  املحكمة  نظر  في 
من  صــورة  )انظر  درهــم   1000

هذا الحكم رفقته(.
أن  يمكن  ال  هــذه  مثل  قضية 
املخابرات،  أعني  عن  بعيدا  تمر 
أن  سبق  الصحافة  وأن  خاصة 
أشارت إلى وقوف أجهزة وزارة 
النهب،  مسلسل  على  الداخلية 
))من املجوهرات، إلى العقارات، 
ــن  ــ ــك ــ ــم ــ ت

من  وعــالبــوش  البصري  فريق 
العمارات  تدبير  تفاصيل  معرفة 
فاطمة  تمتلكها  الــتــي  الــثــالث 
أوفقير بوسط العاصمة اإلدارية 
الرباط، وكيف أن هذه العمارات 

طرف  مــن  مــواردهــا  تدبير  تــم 
ــوري مــنــذ يــولــيــوز  ــك ــع عــمــر ال
األخير  هــذا  أن  وكيف   ،1974
أصــل  ــن  م عــمــارتــني  ببيع  قـــام 
ــى توجد  ثــالثــة، الــعــمــارة األولـ
بالرباط،  الخامس  بشارع محمد 

والعمارة الثانية موجودة 
شــارع  فــي  املدينة  بنفس 
الثالثة  والعمارة  الينبوع، 
شــارع  تقاطع  عند  توجد 
ــخــامــس وزنــقــة  مــحــمــد ال

اإلسكندرية..((.
الزمن،  ملفارقات  وانظروا 
العائلة التي عاشت في قلب 
يستطيع  أحــد  ال  القصر، 
أعضائها،  مصير  تحديد 
منها،  تبرأ  الجميع  إن  بل 
الذين  املحامني  اللهم بعض 
األوان،  فــوات  بعد  صرحوا 
بأن ))معاقبة عائلة الجنرال، 
الحسن  ارتكبه  خطئا  كانت 
ــم يــجــد من  ــانــي، ألنـــه ل ــث ال
دخل  ال  العائلة  بــأن  يقنعه 
محيط  فــي  هناك  وألن  لها، 
امللك من كانوا يريدون تجريد 
ممتلكاتها  من  أوفقير  عائلة 
طريق  عن  عليها  واالستيالء 
 الزج بأفرادها في السجن)..(((.
قصة أوفقير، الذي راحت حياته 

بنبركة، ومحاولة  قتل  تهمة  بني 
الثاني،  الحسن  على  االنــقــالب 
تعرضت  التي  العائلة  وقصة 
النفوذ والجاه،  لالستباحة، بعد 
تستحق أن تتحول إلى سيناريو 
درامي، يبدأ منذ اليوم الذي بدأت 

الثاني  الحسن  بني  املشاكل  فيه 
عبرة  ذلك  وفي  القوي،  وجنراله 
من الزمان، وهو ما لخصه رؤوف 
صحفي  استجواب  في  أوفقير 
والدي  مشاكل  ))بدأت  يلي:  كما 
بداية  فــي  الــثــانــي  الحسن  مــع 
تولي  أثــنــاء  وتعمقت   ،1969
الحكومة،  رئاسة  العراقي  أحمد 
التي أدت  وهي الحكومة نفسها 
ــقــالب الــصــخــيــرات عــام  إلـــى ان
أن  أعلم  أعتقد.  ما  على   1971
في  الثاني  الحسن  فاتح  والــدي 
موضوع الفساد املستشري داخل 
وقال  القصر،  وحاشية  الحكومة 
مخاطبا امللك: »إننا نحن الضباط 
الخامس  محمد  لوالدكم  أقسمنا 
العرش  تقوية  على  نعمل  أن 
وأننا  البلد،  ــداء  أعـ ومــحــاربــة 
األزمات،  كل  من  البالد  سنحمي 
لكننا اآلن نرى أن جهودنا تذهب 
الفساد  تفشي  ونالحظ  ســدى، 
بشكل كبير«. واتسع الخالف بني 
قضية  فتفجرت  و1972،   1969
لكن  مسعود،  بن  األعــمــال  رجــل 
جعل  الفساد  عن  أوفقير  حديث 
وبدأوا  منه،  يحتاط  امللك  محيط 
الحسن  املــلــك  صـــدر  يــوغــرون 
الثاني بضرورة تقويض سلطات 
الجنرال، وهكذا كان، حيث أبعد 
والشلواطي  نعيمي  الكولونيل 
عدا  بلعال،  والــحــاج  ــغــازي  وال
منذ  دوره  تعزز  الــذي  الدليمي، 
تبرئته في قضية بنبركة، وصارت 
بني  الخالف  انــدالع  منذ  مهمته 
هي  وأوفــقــيــر،  الثاني  الحسن 
األخــيــر..  هــذا  تحركات  مراقبة 
قويا  يكن  لــم  أوفقير  الجنرال 
عسكريا  كان  املتداولة،  بالدرجة 
وينفذ األوامر من دون أي تردد، 
بعد  كثيرون.  أعداء  له  كان  لذلك 
والدي  كان  الصخيرات،  انقالب 
الحسن  أن  إذ  الــوضــع،  يــراقــب 
محافظو  يتحكم  بأن  أمر  الثاني 

األقاليم بسالح الجيش((.
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غرائب املحاكم املغربية: 

�لق�ضاء يو�جه ورثة �أوفقري بالتقادم ويحكم
 على متهم بال�ضطو على عمارة باألف درهم كتعوي�ض

أوفقري إىل جانب الحسن الثاني 1

 مقتطف من حكم قضائي يلخص الوقائع)1(، ومقتطف من الحكم الصادم الذي يحكم على متهم 
بالسطو على مئات املاليني بألف درهم كتعويض و6 أشهر موقوفة التنفيذ )2(

2



 زهير البوحاطي. األسبوع 
صادق البرملان األوروبي، األسبوع 
القوانني  من  مجموعة  على  املاضي، 
غير  واملهاجرين  بالهجرة  املتعلقة 
ــراءات  ــ اإلجـ أن  الــشــرعــيــني، حــيــث 
الجديدة من أولويتها طرد املهاجرين 
املقدمة  اللجوء  طلبات  في  والطعن 
ــة، والـــشـــروع في  ــيـ ــدول األوروبـ ــل ل
إجـــــراءات عـــودة املــهــاجــريــن غير 
في  األصلية  بلدانهم  إلى  الشرعيني 

أسرع وقت ممكن.
وزراء  مجلس  أعــطــى  ــد  وق هـــذا، 
الضوء  ــة،  ــي األوروب الـــدول  داخلية 
وترتيب  اإلجراءات  ملباشرة  األخضر 
عودة  أجل  من  لها،  الالزمة  األوراق 
 ،2008 ــام  ع مــن  بــدايــة  املهاجرين 
في  الحق  لهم  ليس  الذين  خصوصا 
طلب اللجوء أو الحماية الدولية داخل 
األوروبي، وكذلك األشخاص  االتحاد 
خالل  وضعيتهم  يعالجوا  لم  الذين 

السنة املنصرمة )2018(.
ووفقا لحكومة بروكسيل، فإنه في 
من  فقط    %  36.6 عاد   ،2017 عام 
الطرد  أمــر  تلقوا  الذين  األشخاص 

فعليا إلى بلدهم األصلي.
الروماني،  الداخلية  ــر  وزي ــال  وق
وفد  ترأس  الذي  دان،  دانييال  كارمن 
األوروبي،  االتحاد  مجلس  في  بالده 
في  صحفي  مؤتمر  في  الشأن،  بهذا 
نهاية االجتماع، أن االتحاد األوروبي 
الخاصة  القواعد  جعل  على  يعمل 
بعودة املهاجرين غير الشرعيني أكثر 

فاعلية.
مجلس  أن  خاصة،  مصادر  وتقول 
بعد  يصادق  لم  ــي  األوروبـ االتــحــاد 
طرد  إلــى  الرامي  اإلجــراء  هــذا  على 
املهاجرين غير الشرعيني، بل صادق 
إعــادة  على  ــى،  األول نقطته  في  فقط 
الحدود،  يقتحمون  الذين  املهاجرين 

إلى بلدانهم.

املجلس  يصادق  أن  انتظار  وفي 
منها  النقط،  باقي  على  ــي  األوروبـ
بالبلدان  طرد املهاجرين املتواجدين 
غراندي  فرناندو  أوضح  األوروبية، 
اإلسباني،  الداخلية  وزير  مارالسكا، 
منها  للصحافة،  تصريحات  فــي 
»التغييرات  أن  »األسبوع«،  جريدة 
في هذا التشريع بالنسبة إلسبانيا، 
هي أحد األهداف الرئيسية في إطار 
إصالح سياسة الهجرة التي تعرفها 

إسبانيا«.
ــك، أقــر بــأن النص الــذي  ومــع ذل
أيدته البلدان األوروبية، يثير أسئلة 
من  أكثر  إلسبانيا،  بالنسبة  معينة 
املثال،  سبيل  على  سياسية،  كونها 
والحد  األدنــى  بالحد  يتعلق  فيما 
األقــصــى لــفــتــرات االحــتــجــاز، قبل 

إعادة املهاجرين غير الشرعيني إلى 
بلدانهم.

كما أكد نفس املتحدث، أن عمليات 
الدول  مع  اتفاقات  تتطلب  العودة 
والتي  املهاجرون  منها  ينحدر  التي 
الذين  باألشخاص  تعترف  أن  يجب 

سيعودون إليها.
الــوزراء  أبرم  أخــرى،  ناحية  ومن 
ــــالث مــقــتــرحــات  ــا بــشــأن ث ــاق ــف ات
ــة  ــي ــوال أوروب ــ لــلــحــصــول عــلــى أم
غير  الهجرة  مكافحة  في  للمساعدة 
وحماية  األمــن  حيث  من  الشرعية، 
 2021 بني  ما  الفترة  خالل  الحدود 

و2027.
وأعطت األولوية في هذا املجلس، 
الذين  والجزائريني  املغاربة  لسجن 
يقدمون على أعمال العنف والسرقة، 

الــوزيــر اإلســبــانــي أن  يــقــول  حيث 
))هؤالء يمكن طردهم بسهولة أكبر، 
والقبول  اإلعـــادة  اتفاقيات  بفضل 
لقد  األصلية.  بلدانهم  مع  املبرمة 
رفع  إلى  السياسة  في  التغيير  أدى 
عدد املغاربة والجزائريني إلى ثلثي 
املهاجرين البالغ عددهم 7855 الذين 
األجانب  احتجاز  مراكز  في  دخلوا 
سنة  وفــي   ،2018 عــام  في   )CIN(
العدد  نصف  إلى  يصلوا  لم   ،2017
يمكن  إذن،  للسجناء.  اإلجــمــالــي 
الشرعيني  غير  املهاجرين  أن  القول 
مقارنة  سلوكياتهم  تحسنت  قــد 
يضيف  ولهذا،  الفارطة((،  بالسنة 
املتحدث، فإن هذا املوضوع قد تغير 
في  أيضا  ومليلية  سبتة  مدينة  في 
ــة األخــيــرة، مع وصــول املزيد  اآلون

غير شرعية  بصورة  الجزائريني  من 
إلى سبتة ومليلية املحتلتني، لدخول 
  %  16 اليوم  يضم  الــذي   »CETI«
منذ  الشرعيني،  غير  املهاجرين  من 
آخر تدفق هائل من املهاجرين، وفي 
 116 دخل  2018، عندما  غشت   22
مهاجرا إفريقيا ينحدرون من إفريقيا 
جنوب الصحراء بصورة غير شرعية 
الحدود،  محيط  مداهمة  خــالل  من 
وتم طردهم الحقا بفضل املجهودات 
الــدولــة  الــتــي قــامــت بها  الــجــبــارة 
املغربية في إطار برنامج إعادة قبول 
إعادة  خالل  من  األجانب  املهاجرين 
املوقعة  الثنائية  االتفاقية  تنشيط 
بني البلدين في عام 1992، وهذا ما 
أدى في اآلونة األخيرة إلى انخفاض 
كبير خالل  إلى حد  املهاجرين  تدفق 
املهاجرين  والسيما  األشــهــر،  هــذه 
الذين ينحدرون من جنوب الصحراء 
األرقام  خالل  من  وبالتالي،  الكبرى، 
طرف  من  معها  التعامل  يتم  التي 
فإن   ،»CETI« بسبتة  اإليــواء  مركز 
الالجئني،  بني  املقترحة  الجنسية 
أنه  حيث  الجزائرية،  الجنسية  هي 
والتي  املتاحة،  البيانات  آلخر  وفقا 
من  يوجد  »األسبوع«،  عليها  تتوفر 
مجموعه 193 مهاجرا  ما  املهاجرين 
يصل  حني  في  الجنسية،  هــذه  من 
مــجــمــوع املــهــاجــريــن املــغــاربــة في 
مراكز  بني  واملتفرقني  اللجوء  مراكز 
مهاجر  مليون  نصف  إلى  إسبانيا، 
وأكـــثـــر، حــســب إحــصــائــيــات غير 
اإليواء  مراكز  على  موزعني  رسمية، 
فيما  اإلسبانية،  املــدن  مختلف  في 
بلغ مجموع عدد املهاجرين من دول 
الكبرى،  الصحراء  جنوب  إفريقيا 
خلفيات  مــن  بينما  شخصا،   214
أخرى، ال يوجد سوى حوالي ثالثني 
يعد  لــم  فيما  ســوريــا،  مــن  مهاجرا 

الهنود من بني املهاجرين.
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اإ�سبانيا تاأخذ ال�سوء الأخ�سر من الحتاد الأوروبي لطرد املهاجرين ال�سريني

مغاربة العالم

العلماء املغاربة ي�ستنكرون تدني�س 
امل�ساحف يف اأملانيا 

مغاربة اإيطاليا يتفاعلون مع قافلة بنعتيق

«»

تقارير سوداء تضع المغاربة والجزائريين في خانة المجرمين

»«

»«

وزير الداخلية اإلسباني خالل ندوته الصحافية

 الرباط. األسبوع 
استنكر املجلس األوروبي للعلماء 
مجموعة  وتدنيس  تمزيق  املغاربة 
الشريفة  املــصــاحــف  مــن  كــبــيــرة 
بريمن  بمدينة  »الرحمة«  بمسجد 

شمال أملانيا يوم السبت املاضي.
الــحــادث،  هــذا  املجلس  ووصــف 
عنصري  »اعتداء  بأنه  له،  بيان  في 
كراهية  بــدوافــع  و»مــشــوب  مقيت« 

اإلسالم«.
ــفــس الـــبـــيـــان، أن  وجــــاء فـــي ن
»املجلس األوروبي للعلماء املغاربة، 
إذ يعبر عن استنكاره الشديد لهذا 
املسبوق،  غير  ــي  اإلجــرام العمل 
والذي من شأنه تهديد قيم التسامح 
دعائمها  ــى  أرس التي  والتعايش 
أن  على  يــؤكــد  ــي،  ــان األمل املجتمع 
الكتب املقدسة وأماكن العبادة يجب 
الذي  الكامل  باالحترام  تحظى  أن 
يليق بها دون تمييز من قبل جميع 
املواطنني أيا كان انتماؤهم الديني 

والسياسي«.
التنامي  مــع  املــجــلــس،  ــاب  ــ وأه
العنصرية  ــداءات  ــت ــالع ل الكبير 
الرسمية  بالجهات  املسلمني،  على 
املختصة، بأن تبذل قصارى جهدها 
للعدالة،  وتقديمهم  الجناة  ملتابعة 
العبادة،  أماكن  تأمني  على  والسهر 
إلى  أملانيا  في  املسلمني  دعــا  كما 

وعدم  املسؤولية،  بــروح  »التحلي 
األعــمــال  هــذه  مثل  وراء  االنـــزالق 
والعمل  املستهجنة،  االستفزازية 
على مد جسور التواصل والتعارف 
والحوار بني كافة مكونات املجتمع، 
ــرام  واالحــت السلم  روح  وإشــاعــة 
التي  املواطنة  قيم  املتبادل، في ظل 

يتقاسمها الجميع«.
وكانت صحف أملانية قد ذكرت أن 
تجري  بريمن،  في  األملانية  الشرطة 
 50 على  العثور  أجل  من  تحقيقات 
نسخة من املصحف تم تمزيقها في 
محطة  مــن  القريبة  املساجد  أحــد 

القطار الرئيسية بنفس املدينة.
أنه  إلى  ذاتها  املصادر  وأشــارت 
املمزقة  النسخ  على  الــعــثــور  تــم 
مضيفة  ــي،  ــاضـ املـ الــســبــت  يـــوم 
ــوا صــور  ــداولـ تـ مــســتــخــدمــني  أن 
»تويتر«،  ومقاطع فيديو على موقع 
تم  الكريم  القرآن  من  نسخا  تظهر 
قاعدة  في  بعضها  ووضع  تمزيقها 
فوق  أخرى  نثرت  بينما  مرحاض، 
أرضية املرحاض وغيرها في أماكن 

الوضوء.
كورير«  »فيزر  صحيفتا  ــادت  وأف
هيئة  أن  تــســايــتــونــغ«،  و»كـــرايـــز 
»حماية الدولة« بالشرطة في بريمن، 
تجري التحقيقات وتبحث في الدافع 
الرتكاب ذلك، سواء كان سياسيا أو 

دينيا.

 الرباط. األسبوع 
تفاعل عدد كبير من املهاجرين 
املــغــاربــة مـــع قــافــلــة الــشــبــاك 
نظمته  الــذي  املتنقل،  الوحيد 
ــر  الـــــوزارة املــنــتــدبــة لـــدى وزي
والتعاون  الخارجية  الــشــؤون 
الدولي املكلفة باملغاربة املقيمني 
ــؤون الــهــجــرة،  ــ ــارج وشـ ــخ ــال ب
وهي  اإليطالية،  ميالنو  بمدينة 
األســبــوع  نظمت  محطة  ــر  آخـ
رحالها  حطت  بعدما  املــاضــي، 
ونابولي  تورينو وروما  من  بكل 

وباليرمو وفيرونا وبولونيا.
مكونا  ــدا  وف القافلة  وضمت 
ــن الــصــنــدوق  ــن مــســؤولــني ع م
االجتماعي،  للضمان  الوطني 
ووزارة  ــة،  ــي ــداخــل ال ووزارة 
للسلطة  األعلى  واملجلس  العدل، 
الــجــمــارك  وإدارة  الــقــضــائــيــة، 
ــاشــرة،  ــب والـــضـــرائـــب غــيــر امل
وصندوق  الضرائب،  ومديرية 
الــتــقــاعــد املــهــنــي املــغــربــي، 
الوطني  التراب  ــداد  إع ووزارة 
وسياسة  والسكنى  والتعمير 
والتجهيز  النقل  ووزارة  املدينة، 

واللوجستيك واملاء.
صحفية،  تــصــريــحــات  ــي  وفـ
املوارد  مدير  بوجبير،  فؤاد  أكد 
ــة واملـــالـــيـــة والــنــظــم  ــشــري ــب ال
الجالية،  بـــوزارة  املعلوماتية 
نجاحا  عرف  القافلة  برنامج  أن 
طرف  من  متزايدا  وإقباال  كبيرا 

الجالية املقيمة بإيطاليا، وأوضح 
أن  الجالية،  ــوزارة  بـ املــســؤول 
إطــار  فــي  يــأتــي  البرنامج  هــذا 
للتوجيهات  امليداني  التفعيل 
امللكية، مشيرا إلى أنه يرتكز في 
األمثل  االستقبال  على  شموليته 
والــتــواصــل  الجيد  ــصــات  واإلن
املــســتــمــر ومــعــالــجــة املــلــفــات، 
بالنسبة  الــحــلــول  إيــجــاد  عبر 
إلـــى املــشــاكــل املــعــروضــة على 
بقضايا  املعنية  القطاعات  كل 
الجالية املغربية املقيمة بالخارج، 
تبرير  األحـــيـــان،  بــعــض  ــي  و»فـ
وتفسير بعض القرارات املتخذة 
بناء على القانون وشرح املساطر 

العمل،  بها  الجاري  والقوانني 
املقدمة  بالخدمات  وتعريفهم 
لهم أثناء عملية مرحبا، وبرامج 
تنظمها  التي  الصيفية  املواكبة 

الوزارة«، يضيف بوجبير.
وقال املسؤول بوزارة الجالية، 
إن توجيهات عبد الكريم بنعتيق، 
القطاع،  على  الــوصــي  الــوزيــر 
األهــداف  تحقيق  أن  على  تشدد 
تغيير  مــن  ينطلق  ــوخــاة،  ــت امل
لتحسني  والعقليات،  السلوكات 
العالم  بمغاربة  اإلدارة  عالقة 
الــخــدمــات،  وتــجــويــد  وتحسني 
ــتــصــريــحــات  حــســب نــفــس ال

الصحفية.



زعير  بــاب  ــام  أم تسمية  ــدون  ب كبير  ــدار  م   ❐
يــؤدي عبر شــارع اإلمــام مالك إلى مــدار آخر كبير 
العاصمة،  في  فندق  أفخم  وأمــامــه  تسمية  بــدون 
وبني املدارين شيدت أكبر وأجمل نزهة في إفريقيا، 
تكرمت باسم الحسن الثاني، إال أن هناك سرا خفيا 
تعتبر  التي  اإليكولوجية  املعلمة  هذه  إنشاء  وراء 
املتنفس الوحيد لسكان 4 مقاطعات )حسان وأكدال 
والسويسي واليوسفية(، ويتعلق بقرار بناء مقرات 
في  ذلــك  وكــان  األرضــيــة،  الرقعة  تلك  في  البرملان 
الثمانينات، إال أن اإلرادة امللكية فضلت راحة سكان 

4 مقاطعات. 
 

 10 بقوة  العنيف  »الــزلــزال  شــك،  دون  تتذكرون    ❐
والذي ضرب  قوة مدمرة،  درجات على سلم ريشتر« وهي 
أحزابا بإقالة عدد من وزرائها، وقد جاء في تبرير ذلك، منع 
الرسمية، وهذا كاف  املقالني وحرمانهم من تولي املناصب 
في شأنها  اإلقاالت، وصدرت  بررت  التي  األفعال  لخطورة 
وثيقة من جهة سامية باسمها تصدر األحكام والعفو، وبدال 
من التماس العفو من املدانني، رقتهم أحزابهم في مناصب 
املواطنني  بسخط  اهتم  واحدا  حزبا  وال  وانتخابية،  حزبية 
الهيئات  لكل  الدماغية  بالسكتة  عجل  مما  املوضوع،  في 

السياسية. 

❐  ما إن انتهى »نفار« رمضان، حتى استعارته 
األحزاب لتستأنف »نفيرها«، أو كما ينكت به املغاربة 
باملرتبة  فوزها  منامها  في  ترى  وهي  »شخيرها«، 
2021. وسبحان هلل، الحظوا  األولى في انتخابات 
إضافة  يستحيل  أنه  وبما  و21،   20 رقمي  تسلسل 
رقم 22 إلتمام الفائدة ألنه سيصبح 202122، وهي 
يكون  قد  الــذي  الحلم  استحالة  املستحيلة  السنة 
إغناء  »الشخارين«  من  نتمنى  وكنا  كابوس،  مجرد 
منخرطيها  لتكوين  بمدارس  السياسية  الساحة 
لالستعداد جيدا الستحقاقات 2021، وذلك الكتساب 

صفة »السياسيني« لقيادة شعب عظيم.
 

❐  لم يفكر أي منتخب من »املبليني« ببيع األوهام على 
جيوب  يرهق  الذي  املادي  الثقل  في  الصغيرة،  الشاشات 
الرباطيني بسبب الغالء الفاحش للمعيشة، وهو غالء بسبب 
ريع وكالء األسواق الذين يجنون املاليير بدون عناء، وبسبب 
مصالحهم  حسب  األثمان  في  يتحكمون  الذين  السماسرة 
الذي  الغالء  غــول  على  املتسترين  املسؤولني  ومصالح 
أيها  فرجاء  عيشهم،  قوت  في  الرباطيني، خصوصا  ينهش 

املنتخبون، حرروا لنا األسواق من هذا الغول الفتاك.

الصورة الثنني من أساتذة 
ــة،  ــســي ــدل ــى األن ــق ــوســي امل
ــان املــرحــومــان  ــري ــق ــب ــع ال
ــوالي أحـــمـــد الــوكــيــلــي  ــ مـ
وقد  الرايس،  الكريم  وعبد 
ال  موسيقيا  تراثا  لنا  تركا 
حافظنا  فهل  بثمن،  يقدر 
مجلس  اقتدى  وهــل  عليه؟ 
بلدية  بمجلس  الــجــمــاعــة 
األندلسية  إشبيلية  مدينة 
وتنظم  الرباط  مع  املتوأمة 
للموسيقى  سنويا مهرجانا 
بالشباب  خاص  األندلسية 
تفعل  ــل  ه ــم  ث والــبــراعــم؟ 
بلدية  تفعله  مــا  الجماعة 

إشبيلية؟
رحمته  بواسع  هلل  تغمد 
عبد الكريم الرايس وموالي 
أحمد الوكيلي، وهلل يعطينا 
منتخبي  مــثــل  منتخبني 

إشبيلية.

الجماعة  الــتــزمــت  ملـــاذا 
ملفات  بدراسة  ومقاطعاتها 
الترخيص للمشاريع –سواء 
صغيرة-  أو  كبيرة  كــانــت 
املــقــتــرحــة عــلــيــهــا إلعــطــاء 
قـــرارهـــا فــيــهــا؟ والــجــواب 
الــكــالســيــكــي، هــو ملــراقــبــة 
التقنية  الــشــروط  استيفاء 
بالخصوص، الالزمة لضمان 
األمن أوال، واحترام القواعد 
التي  املشاريع  لتلك  املنظمة 
وزاريــة  مــنــشــورات  تقننها 
شكل  فــي  جماعية  ووثــائــق 
بمثابة  ومــقــررات  ــرارات  ــ ق
قانون ملزم، ثانيا، ثم لفرض 
ــي لــهــا حــتــى ال  ــوم تــتــبــع ي
املسخ  »ميكروبات«  تتسرب 
إلى  والعشوائية  والتشويه 
السياسية  العاصمة  تاريخ 
األلقاب  صاحبة  للمـملكة، 
فــي  اخـتـصـرنـاهـا  الـتـي 

»أم العواصم«: الرباط.
ــرض  ــ ــف ــ وعــــــنــــــدمــــــا ي
ــن مــيــت في  ــدف تــرخــيــص ل
ــر وآخــــر لـــ»تــحــيــيــطــه«  ــب ق
ويتناوب  الياجور،  ببعض 
والقياد  واملقدمون  املراقبون 

ورش  أي  على  واملنتخبون 
جــديــدة،  محلبة  أو  جــديــد 
عن  بحثا  »مسيد«  حتى  أو 
الــتــرخــيــص، فـــإن الــقــاعــدة 
ــار  اإلداريـــــــة تـــفـــرض إخــب
املعنيني  الرسميني  املهتمني 
بواسطة نسخ من الترخيص 
الــالزم  التخاذ  عليهم  تحال 
لتنفيذ  الدائمة  املراقبة  في 
مع  لكن  بــه،  مرخص  هو  ما 
ــاعــدة«  ــق ــف، فــهــذه »ال ــ األس
تــحــولــت إلـــى كــنــز يــجــري 
املــســؤولــني،  معظم  وراءه 
وذلك بقيامهم فقط بـ»دويرة« 
للتحرر  »الــتــدويــرة«  لجمع 
ترخيص،  ــأي  ب التقيد  مــن 
تتحول  اإلصـــالح  فرخصة 
إلــى بــنــاء، ورخــصــة محلبة 
»تنتفخ« إلى مقهى، ورخصة 
الثالثة  الــدرجــة  مــن  مقهى 
»تصعد« إلى الدرجة األولى، 
بتوقيت  الــتــقــيــد  ــدم  عـ مــع 
مساحة،  بأي  وال  االشتغال 
ورخص البناء والهدم، إذا تم 
واستقبال  »القاعدة«  احترام 
»دويــرة«  في  ــدورون  ي الذين 
»الــتــدويــرة«،  بــركــة  لجمع 

وال  عليهم  خــوف  ال  فــهــؤالء 
تــم خرق  إذا  يــحــزنــون،  هــم 
بشروط  املشروط  الترخيص 
وما يروج في أقسام التعمير 
والنظافة  والنقل  واالقتصاد 
والتدبير املفوض، وغير ذلك.
ــك، يـــفـــتـــرض فــيــنــا  ــ ــذل ــ ل
سلطات  أصــحــاب  كناخبني 
أن  واملــوظــفــني،  املنتخبني 
نعلن عن تذمرنا واستنكارنا 
وتشويه  سلطاتنا  الستغالل 
يخيل  بــات  وقــد  عاصمتنا، 
ما  الــتــراخــيــص  كــل  أن  لنا 
هي سوى »كاغيط« يعلق وال 
بنود،  فيه من  يطبق ما جاء 
كما أننا نحذر منتخبينا، فإما 
ترخصونه  مــا  تتتبعوا  أن 
ــزام بــمــضــامــيــنــه، أو  ــت ــالل ل
فنحن  سلطاتنا،  لنا  ردوا 
إعادة  على  قــادرون  السكان 
الــنــظــام إلــى كــل مــرفــق من 
ــة  ــال ــوك ــال ــم ب ــصــاصــك اخــت
مراقبة  توجد  ال  ــه  ألن عنا، 
تكفي  بل  التراخيص،  على 
»التدويرات«،  لجمع  »دويرة« 

بأم  ويشقلب«  يقلب  و»لهال 
العواصم.

عاصمة الثقافة واألفكار لن تسقط في الريع االنتخابي

اأيها املنتخبون: تتبعوا وراقبوا ما ترخ�صون لأم العوا�صم 
اأو اأعلنوا عن حترير اخت�صا�صاتكم من اأي ترخي�ص م�صبق

أفضل  أمامكم  الصورة 
ــن »الـــكـــارثـــة«  تــعــبــيــر عـ
ــي عــمــت  ــتـ الـــوطـــنـــيـــة الـ
والبناء،  التعمير  مــرفــق 
للمستقبل،  »تبتكر«  وهي 
ــذي يــنــتــظــر  ــ ــ الـــســـكـــن ال
يؤهلهم  وربــمــا  أبــنــاءنــا، 
سيتأقلم  من  أول  ليكونوا 
مــع اإلقـــامـــة عــلــى سطح 
تالحظون  وكما  »القمر«، 
في الصورة، منزل ال عالقة 
على  ومعلق  ــاألرض  بـ لــه 
بينهما،  والرابط  الفضاء، 
يستعمله  كـــالـــذي  ــم  ســل
من  للنزول  الفضاء  رواد 
إلى  الفضائية  مركبتهم 
عالم آخر من الكواكب التي 
األرضــي،  بكوكبنا  تحيط 
»املركبة«  على  علقت  وقــد 
 - وبالعاللي   - تعلن  الفتة 
الداللة  طريق  عــن  وربــمــا 

العاملية: دار للبيع.
بتزكية  آخــر،  وبمعنى 
وعلم املنتخبني والسلطات 
فإنه  املعنية،  واملديريات 

أكــثــر منه  ــدث عــاملــي  حــ
وطني ومحلي، وإن لم تكن 
له عالقة بالعاصمة، وإنما 
يدخل في السياق العام ملا 
في  فيها،  الوضع  إليه  آل 
تعميرها وتصميم بناياتها 
حد  إلــى  ــدم  وهـ الحديثة 
والجواهر  النفائس  إعدام 
ــة الــتــاريــخــيــة  ــاري ــم ــع امل
ــوار،  ــ ــاألسـ ــ املـــحـــمـــيـــة بـ
اإلجهاز  فتم  وبالقانون، 
معظم  ــي  ف بعضها  عــلــى 
ــاء، كــحــي حــســان،  ــيـ األحـ
ــدك »الــدكــاكــات«  حــيــث تـ
ــدة،  ــري تــحــفــا هــنــدســيــة ف
ويتم استبدالها بصناديق 
عشوائية في مدينة التراث 
اإلنساني والثقافة واألنوار 
اململكة  عاصمة  والتنوير.. 
ــا حــــســــرة«، ومـــركـــز  ــ »يـ
واملكلفة  املراقبة  اإلدارات 
التعمير  هـــذا  بــصــيــانــة 
ــن ومـــحـــروســـة  ــكـ ــسـ والـ
منها   10 حــزبــا،   40 مــن 
اإلبادة  مسؤوليات  تتحمل 

املــعــمــاريــة فــي كــل مرفق 
العاصمة  وتحول  حيوي، 
للمقاهي،  كبير  مجمع  إلى 
واعتدت  احتلت  بعضها 
ــان،  ــســك ــى حـــقـــوق ال ــل ع

وأيضا تشجيع »القامرات« 
كـــمـــواقـــف لــلــتــاكــســيــات 
ــا وســط  ــم الــجــهــويــة ودائ
الـــعـــمـــارات الــســكــنــيــة، 
وتــفــريــخ أكــبــر »ديــنــامــو« 

الفظيع  الــتــلــوث  لتوليد 
بإغماض العيون على إقامة 
وورشات  ومصانع  معامل 
لبيع  ومحالت  ميكانيكية 
وصناعة مواد خطيرة، إلى 
منظمة  غير  تجارة  جانب 
بأثمنة  التعريف  من  حتى 
السلع، فباألحرى جودتها، 
أمـــا الــطــرقــات وطــريــقــة 
ــا«، وعـــالمـــات  ــه ــت ــي ــزف »ت
تــشــويــرهــا وإشـــاراتـــهـــا 
الــضــوئــيــة واتــجــاهــاتــهــا 
وشبكة نقل »طوبيساتها«، 
فنخجل من وصف الفوضى 
التي آلت إليها، بسبب عقم 

أفكار 300 منتخب.
تستغيث  فــالــعــاصــمــة 
وتقول لكم: »خذوا ألقابكم 
عني وأعيدوا إلي أمجادي 
كانت  وإذا  التاريخية«، 
مدينة األنوار هذه حالتها، 
ثانوية  مدينة  تلوموا  فال 
فريد من  بناء  خلقت حدث 
»بناء  الــعــالــم:  فــي  نــوعــه 

فضائي«. 

أسرار العاصمة

تعمريها وجتارتها ونقلها وطرقاتها ومرافقها احليوية ت�صتغيث
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صرحت  جمعية  ــل  ك عــلــى  ــقــانــون  ال فـــرض 
االلــتــزام  أنشطتها،  كــانــت  كيفما  بإنشائها، 
األمة  ثوابت  احــتــرام  منها  إجبارية،  بشروط 
املنصوص عليها في الدستور، وتضمني عنوان 
ومدة  أجلها  من  تأسست  التي  وأهدافها  مقرها 
املفروض  املبلغ  وقيمة  محدد  بتاريخ  انتدابها 
لقبول االنخراطات، في وثائقها التأسيسية، على 
أن ال يتجاوز رقما معينا محدودا في 240 درهما 
هياكلها  تحديد  وأيضا  منخرط،  لكل  سنويا 
املساعدة  ولجانها  املسيرة  مكاتبها  أفراد  وعدد 
وقت  فــي  تجديدها  مــع  املــقــررة،  ومؤتمراتها 
محدود، وطريقة حلها، وتعيني من سيستفيد في 

هذه الحالة من أموالها وممتلكاتها... إلخ.
بها  امللتزم  األهــداف  هي  هنا،  يهمنا  والــذي 
الهيأة الحكومية املختصة  واملصادق عليها من 
التي على رأسها شخصية محايدة، تعد ضابط 
كاألحزاب،  كانت  سياسية  الجمعوية،  الحالة 
وال  ترخص  ال  الهيأة  وهذه  وغيرها،  ثقافية  أو 
تمنع، بل تصرح بمطابقة التأسيس أو التجديد 
والتغيير للضوابط القانونية عن طريق السلطات 

املحلية التي تقوم فقط بدور ساعي البريد.
إال أننا الحظنا على هيئات سياسية وغيرها: 
التي  أهدافها  عن  والــخــارج  الظاهر  الــشــرود 
صرحت بها والتزمت بتنفيذها، وال يمكن تبرير 
ذلك بحرية التعبير، ألننا أمام حزب حدد مساره 
الكل  وحصر  توجهاته  وخطط  »لسانه«  وضبط 
تكون  الحزبية  التحالفات  حتى  منخرطيه،  بني 
كانت منصوصا عليها في  إذا  إال  قانونية،  غير 
وتنقل  وتخاطب  تطالب  التي  تلك  أما  األهداف، 
صراعاتها للعموم، بل تفرض قراراتها الحزبية 
باسم الشعب، فال نعتقد أنها على صواب، فهي 
للشعب  فهي  اململكة،  أما  فقط،  ملنخرطيها  ملك 
واستقرارها،  ودينها  وأمنها  حدودها  ولحامي 
فالشعب يمول األحزاب من ضرائبه ويفوض لها 

سلطاته، فماذا قدمت هذه األحزاب للشعب؟
األحزاب  بني  العالقة  لتقييم  الوقت  حان  لقد 
حــلــوب،  بــقــرة  تحسبه«  »ال  حــتــى  والــشــعــب 
فشعب  بينها،  فيما  ثــرواتــه  تــوزع  و»وزيــعــة« 
إنه  بل  كذلك،  األيام  من  يوم  في  يكن  لم  اململكة 
آتية  ولعلها  املنقذ..  من  اإلشارة  وينتظر  يمهل 

والشعب إليها سائر.

الأحزاب 
ملنخرطيها 

والوطن لل�صعب 
 بقلم: بوشعيب اإلدريسي

كيران،  بن  اإلله  عبد  األستاذ  من  شهادة  
قدمها ضمن مداخلة قيمة في ندوة تكريمية 
وكان  وفاته،  ذكرى  في  حكم  محمد  للعالمة 
في  ومــدونــة   ،2001 مــاي   11 بتاريخ  ذلــك 
هذه  منها  نقتطف  العلماء«،  ــاء  »وف كتاب 
مسألة  حياتي  في  حكم  ))للفقيه  الفقرة: 
في  وانطبع  إال  شيئا  لي  قال  فكلما  غريبة، 
نفسي ولم أنسه، وقد ذكر لي مرة، وقد كان 
وكان  األمــر،  عليه  واشتد  الربو  من  يعاني 
السيد  وهو  يعزه،  كان  الذي  أصدقائه  أحد 
الديار  إلى  متوجها  والزهراء،  السالم  عبد 
املقدسة ألداء مناسك العمرة، فقال له: اذهب 
إلى امللتزم )املكان املوجود بني الحجر وبني 
باب الكعبة(، وقل هناك: »يا ربي إن محمد 
يعاني من هذه  إنه  لك  يقول  بن أحمد حكم 
الضيقة ويرجوك أن ترفعها عنه«، وقال لي 
راحة  في  طويلة  سنوات  بقي  هذا  بعد  أنه 
نسبية من هذا املرض، وتأثر غاية األثر، ألن 
رجال بلغ من الرسوخ درجة جعلته يتوخى 
إرسال دعائه مع رجل يرى فيه سمات الصالح 
متوجها إلى بيت هلل الحرام، ويستجاب له، 
ال شك أنه رجل كان في مراتب رفيعة يحسده 

الصالحون عليها(( انتهى. 



التي  العشوائية  مظاهر  من 
تتخبط فيها مدن الشمال، انتشار 
السيارات،  حراس  من  كبير  عدد 
دون  ــشــوارع  ال يحتلون  الــذيــن 
املعنية  الجهات  مــن  تدخل  أي 
التي  الشكايات  رغم  واملسؤولة، 
املواطنني،  من  العديد  بها  يتقدم 
االبتزازات  من  معاناتهم  نتيجة 
لها  يتعرضون  التي  واملضايقات 
أنفسهم  نصبوا  مــن  طــرف  مــن 
موجب  بــدون  للسيارات  حراسا 

حق.
استفحلت  ــظــاهــرة  ال ــذه  ــ وه
مدينة  فــي  كبير  بشكل  مــؤخــرا 
ــجــة، فــتــطــوان  ــش وطــن ــرائ ــع ال
واملضيق  ومــارتــيــل  لــو  واد  ثــم 
هذه  ــرو  وزائـ فسكان  الفنيدق، 
املدن يضيقون ذرعا بهؤالء الذين 
يفرضون تسعيرة خاصة بهم، إذ 
في بعض الشوارع، تبتدئ بثالثة 
دراهم، وفي وسط املدينة وبعض 
بالسيارات،  الخاصة  الساحات 

تـــتـــراوح بــني خــمــســة وعــشــرة 
دراهم، ويزداد املبلغ حسب مزاج 
بحراسة  يقوم  الــذي  الشخص 
كان  إذا  وخصوصا  السيارات، 

يتعاطى املخدرات.
حـــراســـة  ــة  ــن ــه م أن  ــم  ــ ــ ورغ
السيارات تمنح رخصتها بالنهار 
وبالليل  الــحــضــريــة  الــجــمــاعــة 

دراســة  بعد  املحلية،  السلطة 
الذي  الشخص  وسيرة  سلوكات 
لكن  املهنة،  لهذه  بطلب  يتقدم 
ذلك لم يحدث في املدن املذكورة، 
في  قامت  تطوان  أن جماعة  رغم 
وبطاقة  سترة  بمنح  سابق  وقت 
مهنية لهؤالء الحراس، إال أنه تم 
الذين  هــؤالء  طرف  من  تزويرها 
من  السيارات  بحراسة  يقومون 
أن  إال  بــه،  يعيشون  دخــل  أجــل 
الظاهر، هو أنهم يقومون بابتزاز 
مبالغ  جمع  أجــل  من  املواطنني 

مالية كبيرة القتناء املخدرات.
الفوضى  هذه  تبقى  متى  فإلى 
السلطات  ــني  أعـ ــام  ــ أم ــحــدث  ت
املــنــتــخــبــة والـــوصـــيـــة، والــتــي 
ــشــأن هــذا  ــحــرك ســاكــنــا ب لــم ت
املوضوع، رغم أن هذا املرفق يقع 
مجهولني،  أشخاص  رحمة  تحت 
معينني  أشــخــاصــا  يــســخــرون 
للقيام بهذه املهام لغاية في نفس 

يعقوب)..(؟  

مدينة  يحكم  القانون  يعد  »لم 
تطوان«.. هذا ما أكدته العشوائية 
والفوضى  ــام  األي هــذه  املنتشرة 
األحياء  من  العديد  تشهدها  التي 
البناء  انتشار  بسبب  الشعبية، 
مرأى  وأمام  نهار،  ليل  العشوائي 

ومسمع األجهزة املسؤولة.
فبعد انتشار خبر العملية التي 
الداخلية  وزارة  عليها  تــشــرف 
رجال  بعض  تنقيالت  مجال  في 
السلطة بتطوان، تراجعت خدمات 
املدينة  الذين حولوا أحياء  هؤالء 
للبناء  مسرح  إلــى  لهم  التابعة 
شوارعها  واحــتــالل  العشوائي، 

ــاعــة املــتــجــولــني،  ــب مـــن طـــرف ال
وخــصــوصــا أصــحــاب الــدكــاكــني 
الذين يغلقون األرصفة ببضائعهم 

التي يعرضونها فوق األرصفة.
أن  »األسبوع«،  مصادر  وتقول 
أحياء سيدي طلحة وسمسة وجبل 
درسة وطابولة، صارت هذه األيام 
خارجة عن نطاق املراقبة من طرف 
بعض رجال السلطة املحلية، التي 
لم تعد تقوم بالدور املنوط بها في 
العشوائي  البناء  وتتتبع  مراقبة 

وانتشار الباعة املتجولني.
ــب تــــهــــاون بــعــض  ــبـ ــسـ  وبـ
املسؤولني في تأدية مهامهم، فقدت 

البيضاء«،  »الحمامة  لقب  املدينة 
املواطنني  تماطل  إلى  راجع  وذلك 
بناياتهم  وضعيات  تسوية  فــي 
وإقدامهم على البناء السري الذي 
املعمول  السالمة  لشروط  يفتقد 
تحولت  لهذا  املجال،  هذا  في  بها 
إلى  بيضاء«  »حمامة  من  تطوان 
»حمراء« بسبب انتشار »الياجور« 

األحمر.
ــم األســبــاب التي  ــن بــني أه وم
الظواهر  انــتــشــار  فــي  ساهمت 
العمالة،  دور  غــيــاب  املـــذكـــورة، 
ــي لـــم يــســمــع صــوتــهــا منذ  ــت ال
طنجة  جهة  والي  جعل  مما  مدة، 

كل  في  يتدخل  الحسيمة،  تطوان 
املرافق  بعض  بزيارة  ويقوم  مرة 
لألحياء  زيــارتــه  دون  العمومية 
الشعبية، التي يمكن أن تسبب له 
خيبة أمل في مجال محاربة السكن 
الصفيحي والبناء العشوائي الذي 

شوه املجال العمراني  لتطوان.
الوكالة  بني  قائمة  الحرب  وألن 
الترابية،  والجماعة  الحضرية 
التي  اإلصــالح  رخص  معظم  فإن 
بقدرة  تتحول  الجماعة،  تمنحها 
دون  للبناء،  رخــصــة  إلــى  ــادر  قـ
احترام الشروط واملعايير املعمول 

بها في هذا املجال.

اإ�شاعة انتقال رجال ال�شلطة ت�شجع على عودة الباعة املتجولني والبناء الع�شوائي

 سعيد الهوداني 
للساكنة  حــديــث  ال 
عن  إال  الــخــريــبــكــيــة 
التي  املتردية  الحالة 
طرقات  عليها  أصبحت 
تكاثر  بعد  مدينتهم، 
الــحــفــر والــتــصــدعــات 
ومـــطـــبـــات تــخــفــيــف 
الــســرعــة الــعــشــوائــيــة 
املهترئة،  الطرقات  عبر 
ــجــول بــاملــديــنــة  ــت ــامل ف
من  يشتكي  يــنــفــك  ال 
ــة  ــزريـ الـــوضـــعـــيـــة املـ
للطرقات، الحديثة منها 
تسببه  وما  والقديمة، 
للسيارات،  خسائر  من 
صعوبة  إلى  باإلضافة 
الــســيــر واالزدحـــــــام 
املــــــــروري الـــخـــانـــق، 
ــات  ــ ــداده أوقـ ــ ــتـ ــ واشـ

الذروة.
شارع  حالة  وتشكل 
ــي وشــــارع  ــ ــرودانـ ــ الـ
املقاومة، نماذج للوضع 
تعاني  ــذي  ال الــصــارخ 
ــه أغـــلـــب شــــوارع  ــن م
الفوسفاطية  العاصمة 
جــــــراء الــتــصــدعــات 
لم  أنــه  حيث  والحفر، 

الصيانة  أشغال  تفلح 
تغطية  فــي  والترقيع 
وتزفيت  تعبيد  عيوب 

الطرقات باملدينة.
لبعض  وفي تصريح 
قاطني حي الفتح، عبر 
تذمرهم  عــن  معظمهم 
الطرقات  وضعية  مــن 
ملقر  املجاورة  باألحياء 
إلى  مشيرين  سكناهم، 
من  سئموا  السكان  أن 
التي  الترقيع  عمليات 
مسمى  تــحــت  تــبــاشــر 

ــاز«  ــجـ »مـــشـــاريـــع إنـ
املاليير،  عليها  تصرف 
)ي.م(  تساءل  حني  في 
طالب وجمعوي، بنبرة 
وضعية  عــن  غــاضــبــة، 
املعبدة  الشبه  الطرق 
بحجم  عمالية  بمدينة 
خــريــبــكــة، الــعــاصــمــة 
للمملكة،  الفوسفاطية 
املفروض  من  كان  التي 
بنيتها  ــحــظــى  ت أن 
التحتية بمكانة متميزة 
الوطني  املستوى  على 

أن  مضيفا  والــقــاري، 
واقـــع حـــال الــطــرقــات 
يوازيه الواقع املعيشي 
يعاني  الــذي  للشباب 
ــيء في  ــط مـــن مـــوت ب
حقيقية  فــرص  غــيــاب 
في  إلدمـــاجـــه  للشغل 

التنمية املحلية.
السياق،  ذات  ــي  وف
السرعة  مطبات  تعتبر 
الــعــشــوائــيــة، صــورة 
جميع  تــمــيــز  ســلــبــيــة 
دون  خريبكة  طــرقــات 

باتت  والتي  استثناء، 
مقلق،  بشكل  تنتشر 
حــيــث يــتــم إنــجــازهــا 
السكان  قبل  من  غالبا 
قانونية  غير  بطريقة 
بــعــيــدة كــل الــبــعــد عن 
املــعــايــيــر واملــقــايــيــس 
تغاضي  أمــام  الالزمة، 
قيام  وعــدم  املسؤولني 
على  التقنية  املصالح 
ــس  ــل ــج مـــســـتـــوى امل
في  بــدورهــا  الجماعي 

املراقبة.
إلى  اإلشــارة  وتجدر 
الجماعي  املجلس  أن 
ــان قـــد انـــخـــرط في  ــ ك
وترميم  تزفيت  عملية 
بعض الطرقات بالعديد 
ــوارع  ــ ــة وش ــ مـــن األزقـ
بطء  أن  غير  خريبكة، 
وتــيــرة اإلصـــالحـــات، 
تظافر  يــتــطــلــب  بـــات 
جميع  قبل  من  الجهود 
ــن أجــل  ــني، مـ ــل ــاع ــف ال
إخراج املدينة من حالة 
تتخبط  التي  اإلهــمــال 
املكانة  وإعطائها  فيها، 
كمدينة  التي تستحقها 
عــمــالــيــة وعــاصــمــة 

املغرب الفوسفاطية.

كواليس جهوية< العدد: 935 < الخميس 01 يونيو 2017  العدد: 1032 16
الخميس

  20 يونيو 2019
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حفر ومطبات ع�شوائية تت�شبب يف خ�شائر باملاليني ل�شائقي ال�شيارات

السلطات  تخوضها  جديدة  حــرب   ■
جماعة  بيوت  على  الشمال  بمدن  املحلية 
»العدل واإلحسان«، حيث تم يوم األربعاء 
العائدة  البيوت  بعض  تشميع  املاضي، 
واملضيق،  تطوان  من  بكل  الجماعة  لهذه 
باجتماعات  الجماعة  هذه  قيام  بدوافع 

سرية مخالفة للقانون.

تطوان،  عمالة  داخل  من  مصادر  حسب   ■
الجهة  والي  من  باتصال  تطوان  عامل  فوجئ 
يطلبه ملرافقته للقيام بزيارة ميدانية للمستشفى 
اإلقليمي سانية الرمل، ألن الوضع  داخل هذا 
املرضى  ومعاناة  بالخير،  يبشر  ال  املستشفى 
والــوســطــاء،  السماسرة  انتشار  مــع  ــزداد  تـ

خصوصا املنتمني لبعض األحزاب)..(.

تعيشه  ــذي  ال واإلقــصــاء  التهميش   ■
جعل  الكبير،  بالقصر  القطاعات  معظم 
باملدينة  واملــعــارضــني  املنتخبني  بعض 
يــطــالــبــون بـــزيـــارة املــجــلــس الــجــهــوي 
أن  إال  الترابية،  الجماعة  ملقر  للحسابات 
ذلك لم يتحقق وكأن هذا املجلس محسوب 
على املنتخبني وال يهم مصالح الساكنة. 

■ توفي، األسبوع املاضي، األسقف أنطونيو 
يشتغل  كان  الــذي  سنة(   78( فرانسيسكانو 
عليه  سقط  بعدما  بتطوان،  ثم  طنجة  بكنيسة 
الباب الحديدي املسيج لكنيسة النصر بتطوان، 
الجيدة مع  بمعاملته  يتميز  القس  وقد كان هذا 
ومحبة  صداقة  وبعالقات  األفارقة،  املهاجرين 
الخدمات  نابعة من  باملدينة،  املدني  املجتمع  مع 
االجتماعية في مجال الصحة والتعليم التي كان 
املغاربة  الكنيسة  للمواطنني  خالل  من  يقدمها 

املسلمني.

إعداد: زهير البوحاطي

عيـن على الشمال

مواطنون ي�شتنكرون ظاهرة احلرا�س الع�شوائيني لل�شيارات يف مدن ال�شمال

سطات

متى ينقل برملانيو �شطات معاناة ال�شاكنة 
مع انت�شار املخدرات اإىل الربملان؟

 نورالدين هراوي
في بعض املدن، نقل برملانيوها 
املخيف  االرتــفــاع  مشكل  مــؤخــرا 
مناطقهم  فــي  الجريمة  ملــعــدالت 
تعالت  بعدما  البرملان،  قبة  إلــى 
لالنفالت  املستنكرة  ــوات  ــ األص
ــر حـــاالت  ــاث ــك ــي، وبــعــد ت ــنـ األمـ
بسبب  املواطنني  على  االعــتــداء 
ينتج  ــا  وم للمخدرات  التعاطي 
الدرامي  السياق  هذا  وفي  عنها، 
املخدرات  عن  الناتجة  للجريمة 
السؤال  طرح  وجب  أنواعها،  بكل 
إقليم  برملانيو  يتخذ  متى  التالي: 
ويوجهوا  املــبــادرة  ــام  زم سطات 
وزارة  إلى  كتابية  أسئلة  بدورهم 
مذيلة  )الوصية(،  ــة  ــي ــداخــل ال
التعاطي  بخصوص  بتوقيعاتهم 
والجرائم  املــخــدرات  أنـــواع  لكل 

الناتجة عن ذلك؟
بسطات  مؤخرا  استفحل  لقد   
أنواع  لكل  التعاطي  وهوامشها، 
ــدرات، كــمــا ارتـــفـــع مــعــدل  ــ ــخ ــ امل
الجريمة املرتكبة بفعلها، وخاصة 
إلى  املنصرم،  رمضان  شهر  خالل 
محلية  إلكترونية  مواقع  أن  درجة 
االجتماعي  الــتــواصــل  وشبكات 
إلى  وعلني  فاضح  بشكل  تطرقت 
عنها  ونفضت  املخدرات،  إشكالية 
تغرق  باتت  املدينة  ألن  الغبار، 

الناتجة  واملوبقات  الرذيلة  في 
ومشتقاتها،  املخدرات  تناول  عن 
مشروعة  أسئلة  ذلــك  مع  لتطرح 
التجارة  هــذه  يحمي  مــن  حــول 
التي انتشرت باملوازاة مع فوضى 
ــن طــرف  ــام م ــع ــالل املــلــك ال احــت
الجائلني،  والــبــاعــة  ــفــراشــة«  »ال
بيع  معظمهم  يـــمـــارس  الـــذيـــن 

الحشيش؟ 
جمعيات  مــن  العديد  ودخــلــت 
خط  على  باملدينة  املدني  املجتمع 
أصناف  بكل  املدينة  إغــراق  أزمــة 
األخرى  هي  واشتكت  املخدرات، 
التي  املعنية  الجهات  غياب  من 
االستهالك  على  تتفرج  أصبحت 
من  السامة  املـــواد  لهذه  املــفــرط 
طرف الشباب السطاتي، ووجهت 
ربط  بــل  التظلمات،  مــن  العديد 
بعضها هذا التسيب الذي تتخبط 
فيه املدينة بتقاعد الوالي السابق 
يضبط  كان  الذي  الحيلي،  محمد 
ووجهت  جيدا،  األمنية   األمــور 
إلى  وآنية  عاجلة  أسئلة  بدورها 
نواب األمة باإلقليم، من أجل وضع 
أسئلة على الوزير لفتيت، من أجل 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد من 
هذه التجارة واستهالكها املخيف، 
وما يترتب عنها من جرائم حفاظا 

على سالمة وممتلكات الساكنة؟



 عزيز الفاطمي
الفنا  جــامــع  ســاحــة  عــاشــت 
املــاضــي،  ــد  األحـ يــوم  صبيحة 
ــة مــتــمــيــزة  ــي ــال ــف ــواء احــت ــ ــ أج
ووالي  السياحة  وزير  بحضور 
ــش آســفــي وعــمــدة  ــراك جــهــة م
القطاع  فــي  وفاعلني  املــديــنــة، 
املهتمني،  من  وعــدد  السياحي 
الختيار  الحفل  خصص  حيث 
بالخيول  مجرورة  عربة  أفضل 
ــك فــي إطــار  »الــكــوتــشــي«، وذلـ
الغاية،  لــهــذه  نظمت  مسابقة 
وهــي مــبــادرة مــحــمــودة، نظرا 
أدوار  من  العربة  هذه  لعبته  ملا 
تقليدية  نقل  كوسيلة  أساسية 

في مراكش.
القطاع  يعيش  وبــاملــقــابــل، 
ــاحــي، الــــذي تــعــد هــذه  ــســي ال
ــد عــنــاصــره، أســوأ  الــعــربــة أح
األعمال  تنامي  بسبب  أيــامــه، 
اإلجرامية مختلفة املخاطر التي 
األجــانــب،  الــســيــاح  تستهدف 
ولعل الفضيحة املدوية من فوق 
طاولة إحدى »حنطات« املأكوالت 
حدد  والتي  الفنا  جامع  بساحة 
درهــم   4000 مبلغ  صاحبها 
كفاتورة عن وجبة من الوجبات 
الــغــذائــيــة، مــمــا يــطــرح ســؤال 
نجاعة لجن املراقبة املتخصصة 
الساحة  بقلب  يوميا  املتواجدة 

ــني  ــب ــاع ــت ــوى زجـــــر امل ــ ــدع ــ ب
والغشاشني واملستهترين، حيث 
الفاتورة  فضيحة  خبر  وصــل 
الجهة،  والي  علم  إلى  املنفوخة 
الذي لم يتردد في إصدار قراره 
القاضي بتوقيف هذه »الحنطة« 
في  محددة،  ملــدة  االشتغال  عن 
جميع  فيه  تنتظر  الــذي  الوقت 
السياحي  ــقــطــاع  ال مــكــونــات 
ردع  أجل  من  العقوبات  تشديد 
بمصير  واملتاعبني  الفاسدين 
ــقــطــاع الــحــيــوي الــذي  ــذا ال هـ
تؤدي  قد  حرجة  مرحلة  يعيش 
إلى كارثة اقتصادية واجتماعية 
إن لم تتظافر الجهود كل حسب 
الفضيحة،  هذه  بعد  إذ  موقعه، 

بات الوضع يتطلب من أصحاب 
وتقييم  بحزم  التحرك  الــقــرار 

الوضع.
»مول  تكريم  حفل  إلى  ونعود 
نبخس  ال  حــتــى  ــكــوتــشــي«،  ال
املشجعة،  مبادرتهم  للمنظمني 
بالفكرة  يتجهوا  أن  أمــل  على 
بغية  الجماعي،  املجلس  نحو 
تطوير هذه املبادرة والعمل على 
بلورتها، من أجل تنظيم مسابقة 
مقاطعة  أحسن  الختيار  سنوية 
وفق  الجماعية  املقاطعات  من 
مقاييس عملية ترتبط بالحكامة 
ــة املــشــاريــع  ــجــاع ــة ون ــجــدي ال
مقاطعة  بكل  املنجزة  التنموية 
جو  في  الخمسة  املقاطعات  من 

فيه  تتكافأ  شــريــف  تنافسي 
انعكاسات  لها  لتكون  الفرص، 
اإلدارية  امللحقات  على  إيجابية 
تهدف إلى توفير أسواق تجارية 
آفة  على  والقضاء  نموذجية، 
احتال امللك العمومي وتحسني 
عمومي  كمرفق  امللحقة  عاقة 
املعقلن  والــتــدبــيــر  باملرتفقني 
ما  عكس  الــبــشــريــة،  ــا  ــوارده مل
بمعظم  املعاش  الحال  عليه  هو 
في  تتخبط  التي  امللحقات  هذه 
التسيير العشوائي والفوضوي 
وغياب املسؤول املخاطب، وكذا 
البشرية،  املــوارد  في  الفائض 
حيث تحول أغلب املوظفني إلى 
أشباح، مما يثقل كاهل الجماعة 
التي تدفع األجور من املال العام 
وحبذا  يستحقونها،  ال  ألنــاس 
في  الجماعي  املجلس  فكر  لــو 
جماعي  موظف  أحسن  اختيار 
أداء  فــي  الحسن  الــبــاء  أبــلــى 
على  والــفــكــرة  املهني،  واجــبــه 
لتشمل  للتمديد  قابلة  العموم، 
وأنظف  سكنية  ــة  ودادي أحسن 
ــي، وأفــضــل عــامــل نــظــافــة،  حـ
لــلــحــفــاظ عــلــى ســمــعــة الــبــاد 
أن  ومــع  السياحية،  وثروتها 
فأمل  بالتمني،  املــطــالــب  نيل 
حتى  قائما  سيبقى  املراكشيني 

يثبت العكس.

مراكش

اأح�سن عربة لأ�سواإ قطاع �سياحي ب�ساحة جامع الفنا

 فجرت طالبة تتابع دراستها بجامعة 
على  مدوية،  فضيحة  بأكادير،  زهر  ابن 
العليا  باملدرسة  ألستاذ  اتهامها  خلفية 
للتكنولوجيا ومتدخل عرضي يشتغان 
وكــذا  باالبتزاز)..(،  املؤسسة،  ــذات  ب
بالتدليس والتزوير في محاضر رسمية، 
األستاذ  أن  لها،  شكاية  في  قالت  حيث 
كانا  طالبني  إنجاح  إلى  عمد  الجامعي 
رغم  االستدراكية  للدورة  استدعيا  قد 
غيابهما عنها، متهمة إياه بمنحها نقطة 
قانوني،  سند  بــدون  للسقوط  موجبة 
في  تمادى  املتهم،  األستاذ  أن  مضيفة 
نهاية  منذ  ملفها  معالجة  في  التماطل 
قام  إنه  بل  املاضية،  الجامعية  السنة 
والــضــوابــط  تتنافى  ــجــاوزات  ت بــعــدة 

البيداغوجية، حسب نص الشكاية.

القضائية  الشرطة  عناصر  اعتقلت   
ــداث  ــر، مــؤخــرا، زعــيــم أح ــادي ــن أك ألم
في  تسببت  الــتــي  الــعــارمــة  الــفــوضــى 
بسيارتني  فادحة  مادية  خسائر  إلحاق 
كانتا في الشارع العام، والقيام بأعمال 
بأنزا  تــدارت  بمنطقة  والعنف  الشغب 
شمال املدينة، وذكرت مصادر مقربة، أن 
الشرطة تمكنت من توقيف املتهم والذي 
خال  القضائية  السوابق  ذوي  من  هو 
تدابير  تحت  وضعه  تم  حيث  الحادث، 
الــذي  الــوقــت  فــي  النظرية،  الــحــراســة 
في  بقية شركائه  البحث عن  فيه  يجري 

هذه العملية اإلجرامية.

بمحكمة  الــجــنــايــات  غــرفــة  ــت  ــ أدان  
الخميس  يــوم  بــأكــاديــر،  االســتــئــنــاف 
باغتصاب  املــتــهــم  ــاذ  األســت ــاضــي،  امل
وغرامة  نافذا  حبسا  بسنتني  تلميذته، 
هتك  بتهمة  اتهامه  خلفية  على  مالية، 
تتابع  الــتــي  القاصر  تلميذته  عــرض 
دراستها بإعدادية »الرازي« وسط مدينة 

آيت ملول.
إيداع  قرر  قد  املكلف،  القاضي  وكان 
التربية  مــادة  )أستاذ  املتهم  األســتــاذ 
التشكيلية( املشتبه فيه السجن، بعد أن 
قامت الشرطة القضائية ألمن أيت ملول 
بها  تقدمت  شكاية  على  بناء  باعتقاله 
من  تبلغ  التي  القاصر،  التلميذة  عائلة 
تتهم  األمنية  للمصالح  عاما،   14 العمر 
فيها أستاذها البالغ من العمر 33 سنة، 
وتقدمت  بكارتها،  وفض  عرضها  بهتك 
حيث  الخصوص،  بهذا  طبية  بشهادة 
جديدا  مــوعــدا  ضــرب  قــد  الجاني  كــان 
الطاكسيات  بمحطة  الضحية  مع  للقاء 
اعتقاله  ليتم  أكادير،  بمدينة  »الباطوار« 

من طرف عناصر الشرطة القضائية.

شهادة  على  أكادير  شواطئ  حصلت 
الفترة  بــرســم  السباحة  مــيــاه  جـــودة 
الصيفية لسنة 2019، وفق ما كشفت عنه 
املديرية الجهوية للبيئة، التابعة لكتابة 
في  املستدامة،  بالتنمية  املكلفة  الدولة 
تقرير لها عن جودة مياه السباحة برسم 
التقرير  وأكد  الحالية،  الصيفية  الفترة 
ذاته، أنه بناء على خاصات القياسات 
لدراسات  الوطني  املختبر  أجراها  التي 
منها  شاطئا،   23 فإن  التلوث،  ومراقبة 
بأنزا  وشــاطــئــني  ــر  ــادي أك بمدينة   20
تحاليلها  جــاءت  قد  بأكادير،  وشاطئ 
جودة  في  املعتمدة  للمعايير  مطابقة 

مياه االستحمام.
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مريرت سيدي بنور

»دراجات املوت« تتحدى مذكرات 
احلمو�شي يف مريرت

طرد اأعوان �شلطة متورطني 
يف التمرد على خمالفات البناء 

 شجيع محمدالع�سوائي ب�سيدي بنور
مريرت،  بمدينة  مؤخرا  انتشرت 
النارية  ــدراجــات  ال سياقة  ظــاهــرة 
املراهقني،  من  فئة عريضة  من طرف 
وقــوع  فــي  يــســاهــم  خــطــيــر،  بشكل 
مخلفني ضحايا  كثيرة  حوادث سير 
كثر، حيث لم يعد أحد في مأمن من 
سكان  يسميها  التي  الدراجات  هذه 

املدينة بـ»دراجات املوت«.
ـــ»دراجــات املـــوت« أخــذت تغزو  ف
األحياء الشعبية املليئة باألطفال على 
حياة  يهدد  مما  بكثافة،  الخصوص، 
ويؤثر  أعمارهم،  بمختلف  السكان 
وطمأنينتهم،  راحتهم  على  سلبا 
الشباب  هــؤالء  ترى  حني  كل  في  إذ 
يقومون بحركات بهلوانية غير آبهني 

لــحــيــاة األشــخــاص، 
هاته  معظم  أن  علما 
تتوفر  ال  الـــدراجـــات 
قانونية  وثائق  على 
لـــديـــهـــا أي  ــس  ــيـ ولـ
تأمني، والبعض اآلخر 
منها يتم إيجاره، كما 
نجد وسط األحياء من 
إلصاح  محات  فتح 
الـــدراجـــات الــنــاريــة 
وســــط الــتــجــمــعــات 
الــســكــانــيــة، وهـــذا 

للساكنة  الفوضى  من  نوعا  يخلق 
ــي، كما  ــوم ــي بــســبــب الــضــجــيــج ال
اتخاذ  الــشــرطــة  على  يــفــرض  ــات  ب
بحزم  الكفيلة  القانونية  اإلجــراءات 
واسعة  بحمات  والقيام  وصرامة 
النطاق، ألن األمر خرج عن السيطرة، 
أصحاب  أصبح  بعدما  واستفحل 
بتهديد  يقومون  الــدراجــات  هــاتــه 
طريقهم،  في  يقف  من  كل  وتعنيف 
الشرطي، وحولوا  أو  املواطن  سواء 
والساحات  الرئيسية  الــطــرق  كــل 
»األلعاب«  لهذه  إلى فضاء  العمومية 
القانون  أن  علما  حسيب،  أي  بدون 

صارم في مثل هذه الحاالت. 
ــر  ــدي ــه امل ــ ــد وج ــق ولــــإشــــارة، ف
اللطيف  عبد  الوطني،  لألمن  العام 

إلى  مــشــددة  تعليمات  الحموشي، 
لبذل  األمنيني،  املسؤولني  مختلف 
السلوكات  إزاء  الصرامة  من  مزيد 
شوارع  في  السير  لقوانني  املخالفة 
من  للحد  مسعى  في  املغربية،  املدن 
التي  املرور  حوادث  ضحايا  ارتفاع 

تعرفها مدن عديدة. 
ــدد الــحــمــوشــي فـــي مــذكــرة  ــ وش
األمــن  والة  بها  تــوصــل  مصلحية 
واإلقليمي  الجهوي  األمــن  ورؤســاء 
ــة، على  ــي ــن ــاء املــنــاطــق األم ــ ورؤسـ
والحازم  السليم  التطبيق  ضــرورة 
ألحـــكـــام مـــدونـــة الــســيــر فـــي حق 
يرتكبون  الذين  الطريق  مستعملي 
ــة، الســيــمــا فئة  ــروريـ مــخــالــفــات مـ
املراهقني واليافعني الذين يستغلون 
قبيل  أو  الليل  من  متأخرة  أوقــات 

بسياقة  لــلــقــيــام  املـــغـــرب،  أذان 
استعراضية وخطيرة في ظروف من 
األشخاص  بسامة  املساس  شأنها 
عناصر  جميع  أمر  كما  واملمتلكات، 
شرطة املرور بالتصدي لهذا النوع من 
وأمن  على سامة  الخطيرة  السياقة 
بالحرص  وذلك  الطريق،  مستعملي 
والجوالن  السير  قانون  تطبيق  على 
بكل حزم وتجرد، وعدم الخضوع ألي 
استفزازات أو الرضوخ ألي تدخات، 
الوقت على وجوب  مشددا في نفس 
في  الجنائي  القانون  أحكام  تطبيق 
حق كل من ثبت تورطه في استغال 
األمن  موظفي  مهام  لعرقلة  النفوذ 
من  النوع  هــذا  لزجر  تدخلهم  عند 

املخالفات. 

 عزيز العبريدي
بجماعة  سلطة  بعوني  العشوائي  البناء  أطاح 
من  طردهما  تم  إذ  بنور،  سيدي  بإقليم  الوليدية 
ارتكابهما  بعد  املنصرم،  األسبوع  خال  العمل 
املخالفني  على  وتسترهما  فادحة،  مهنية  أخطاء 

وعدم تطبيق القانون وأوامر املسؤولني.
لعوني  العمل  النهائي عن  التوقيف  قرار  وجاء 
عقوبة  بنور  سيدي  عمالة  اتخاذ  بعد  السلطة، 
تأديبية في حقهما كخطوة أولى تقضي بتوقيفهما 
ذلك  بعد  العمل، تاها  ملدة خمسة عشر يوما عن 

قرار العزل النهائي عن العمل.
أسباب  كــانــت  فقد  مطلعة،  مــصــادر  وحــســب 
تورطهما  على  بناء  العمل  عن  النهائي  العزل 
تعرفه  الــذي  العشوائي  البناء  حــول  ملفات  في 
جماعة الوليدية، وعدم التبليغ عن املخالفني بفعل 
السكان  تقدم  جانب  إلى  واملحسوبية،  الزبونية 
في  املسؤولة  الجهات  إلى  الشكايات  من  بالعديد 
الجميع  على  القانون  تطبيق  عدم  بسبب  حقهما، 
واستثناء البعض في خروقات البناء العشوائي، 
السلطة  ممثل  تعليمات  تنفيذ  عــدم  إلــى  إضافة 

املحلية بالوليدية.
استفحلت  العشوائي،  البناء  فظاهرة  لإشارة، 
بجماعة  األخيرة  السنوات  خــال  خطير  بشكل 
الوليدية، بسبب عدم اتخاذ تدابير قانونية في حق 
املخالفني والتستر عنهم من طرف أعوان السلطة 
ما  وهو  واملحسوبية،  الزبونية  فيتو  باستعمال 
كان سببا في تشويه جمالية هذه املدينة الشاطئية 

الجميلة.

من تظاهرة أحسن »كوتشي«



خالل إحدى لقاءاتي بفريد األطرش 
الجميل  بيته  أجالسه في شرفة  وأنا 
مكان  كان  ــذي  وال النيل،  على  املطل 
والطرب  الشاشة  نجوم  أشهر  تجمع 
ــام األســبــوع، كــان أول  ــدار أي على م
عندما  ما  نوعا  محرجا  له  سؤالي 
قلت له »لدي سؤاال هاما جدا يتعلق 
أرغب  اسمهان،  الراحلة  بشقيقتك 
من  محرج  ولكني  عليك  طرحه  فــي 
وسأجيبك  »اســـأل  لــي:  فقال  ذلـــك«، 
بكل سرور«، فسألته: »هل لك أن تذكر 
الخاصة  حياتها  تفاصيل  بعض  لي 
املصري  بالصحفي  عالقتها  وخاصة 
محمد التابعي؟«، أجابني على الفور: 
كانت  اسمهان رحمها هلل،  »شقيقتي 
الشخصية  وقوية  طموحة  إنسانة 
طفولتها  فمنذ  الــحــدود،  أبعد  إلــى 
فإنها  شيء  تحقيق  أرادت  إذا  كانت 
إلى هدفها  للوصول  املستحيل  تعمل 
تعلم،  وكما  املصاعب،  كانت  مهما 
فنحن ننحدر من عائلة أمراء األطرش 
العربي،  والعالم  لبنان  في  املعروفة 
املراهقة،  سن  شقيقتي  بلوغ  وبعد 
قررت عائلتنا تزويجها من ابن عمنا 
كان  ــذي  الـ ــرش،  ــ األط األمــيــر حسن 
لكن  طلباتها،  كل  ويلبي  بها  يهيم 
أخرى،  اختيارات  لها  كانت  اسمهان 
ساللم  فــي  بالصعود  تحلم  وكــانــت 
جدا  واعية  وكانت  والشهرة،  املجد 
وطــروبــا،  جميال  ــان  ك صوتها  ــأن  ب
بالطالق  زوجها  تطالب  بدأت  وهكذا 
لها  فكان  منه،  لطفلة  إنجابها  بعد 
مضض  على  طلقها  حيث  أرادت،  ما 
لتغادر لبنان متوجهة نحو فلسطني، 
والصحفي  بالكاتب  التقت  وهناك 
املصري الكبير، محمد التابعي، الذي 
التصق  حتى  صوتها  سمع  إن  مــا 
كبار  من  كان  أنه  وبما  التصاقا،  بها 
بدار  ومجالت  جرائد  عدة  صحفيي 
ــوم املــصــريــة، فــقــد أخــذ  ــي ــار ال أخــب
وينشر  املــقــاالت  أجمل  عنها  يكتب 
عالقتها  توطدت  أن  وبعد  صورها، 
ــرف كــل أســـرارهـــا، وخاصة  بــه وعـ
البريطانية  باملخابرات  ارتباطها 
بقطع  ينصحها  أخــذ  لها،  كعميلة 
عالقتها باملخابرات البريطانية بشكل 
لتنطلق  مصر  إلــى  والتوجه  نهائي 
بصوتها  يليق  الذي  باملستوى  فنيا 
الــقــاهــرة  وأن  خــاصــة  هــنــاك،  مــن 
العربي  للفن  عاصمة  يومها  كانت 
الوجوه  أجمل  وكانت  منازع،  بدون 
ــوات  ــ الــســيــنــمــائــيــة وأفـــضـــل األص
بحثا  فيها  االستقرار  على  تتسابق 
عن فرص الظهور والشهرة«، وصمت 
كالمه  استأنف  ثــم  تــأثــره،  ليغالب 
قائال: »وبما أن شقيقتي كانت عميلة 
وكانت  البريطانية،  للمخابرات  قوية 
لديها أسرار خطيرة عنها، فقد كان من 
ارتباطاتها  من  تتخلص  أن  الصعب 
أن  بعد  ولكنها  النافذ،  الجهاز  بهذا 
لم  التابعي،  محمد  بنصائح  اقتنعت 
املخابرات  مسؤول  إخبار  في  تتردد 

معه  تتعامل  كانت  الذي  البريطانية 
مع  لها  ارتــبــاط  أي  ستنهي  بأنها 
ولكنك  املسؤول:  لها  فقال  أجهزتهم، 
تتوفرين على معلومات سرية في غاية 
فقالت  أنشطتنا،  وعــن  عنا  األهمية 
أي شيء مما  إفشاء  بعدم  أعدكم  له: 
أعرفه عنكم من أسرار، فأنا أعرف حق 
املعرفة عقوبة من يفكر في خيانتكم، 
البريطانية  املخابرات  أن  يبدو  ولكن 
لها  فبيتت  اسمهان،  بوعد  تقتنع  لم 
إلى  وإسكاتها  منها  للتخلص  النية 
الزمن. مــن  مــحــددة  فترة  بعد  ــد   األب

أما اسمهان، فقد اعتقدت بأن مرحلة 
قد  البريطانية  املخابرات  مع  عملها 
القاهرة  نحو  الرحال  فشدت  انتهت، 
والتفاؤل،  الحماس  قمة  فــي  وهــي 
ــي كــنــت مــســتــقــرا في  ــن خــاصــة وأن
طويلة،  مــدة  منذ  والــدتــي  مع  مصر 
حتى  مصر  اسمهان  وصلت  إن  وما 
على  والنجاح  الشهرة  أبواب  فتحت 
مصراعيها في وجهها بفضل جمالها 
األخاذ وصوتها الدافئ، وهكذا عرض 
الكبير  السينمائي  املنتج  علينا 
التعامل  تلحمي،  جبرائيل  الراحل 
حيث  الشباب،  انتصار  فيلم  معه في 
اسمهان،  وشقيقتي  أنا  إلينا،  أسند 
دوري البطولة مع النجم أنور وجدي 
ــا تم  فــي عــز شهرته، ومل ــان  ك الـــذي 
السينمائية  بالقاعات  الفيلم  عرض 
نجاحا  حقق  والــعــربــيــة،  املــصــريــة 
جعل  مما  سريعا،  وانتشارا  ساحقا 
العروض تنهال علينا من طرف كبار 
الصحفي  وكان  واملخرجني،  املنتجني 
محمد التابعي آنذاك يالحق اسمهان 
اعتذرت  لكنها  الــزواج،  منها  طالبا 
ــه بــأنــهــا لن  ــدة ل ــؤك مــنــه بــلــبــاقــة م
إلى جانبها ونصائحه  وقوفه  تنسى 
الثمينة لها، ولكن قلبها كان مشغوال 
باملخرج واملمثل أحمد سالم، وبمجرد 

بحقيقة  للتابعي  اسمهان  مصارحة 
وقرب  سالم  أحمد  تجاه  مشاعرها 
على  رأسا  حاله  انقلب  به،  ارتباطها 
مقاالته  فــي  يهاجمها  وأخــذ  عقب، 
ويكتب عنها الكثير من األخبار املثيرة 
بكثير  تتلقاها  كانت  والتي  للفضول، 
من التجاهل والالمباالة، وهكذا نشر 
في إحدى كتاباته عبارة قال فيها بأن 
اسمهان ال تستطيع رؤية كأس الخمر 
رؤيتها مألى،  تستطيع  ال  كما  فارغة 
الخمر  ما توضع كأس  وأنها بمجرد 
أمامها، تحتسيها وتفرغها في جوفها 
ترى  كانت  وعندما  قطرة،  آخر  حتى 
من  تطلب  كانت  فإنها  فارغة،  الكأس 
النادل أن يمألها لتشربها في جرعة 
أن  هو  ــر  األم في  والغريب  واحـــدة. 
حتى  شقيقتي  عشق  الــذي  التابعي 
الثمالة وتغنى بجمالها الذي ال يمكن 
بدأ  ما  سرعان  أحــد،  فيه  يجادل  أن 
العادي،  الجمال  ذات  باملرأة  يصفها 
قائال أنها كانت فيها أنوثة ولكنها لم 
الجمال،  مقاييس  حسب  جميلة  تكن 
الذي  وأنفها  املستطيل  وجهها  وبأن 
يجب  مما  بقليل  أكــثــر  مرهفا  ــان  ك
وطويال أكثر بقليل مما يجب، وفمها 
يجب  مما  بقليل  أوســـع  ــان  ك الـــذي 
األمام  إلى  البارز  أو  الثائر  وذقنها 
أكثر بقليل مما يجب، وكل هذه كانت 
عيوب تنقص من سحر اسمهان، وقال 
عنها بأن عينيها كانتا كل شيء فيها 
حيث كانت تعرف كيف تستعمل سحر 
عينيها عند اللزوم.. ومقابل هذا النقد 
العدة  تعد  اسمهان  كانت  ــهــدام،  ال
للزواج من أحمد سالم«، وصمت فريد، 
فاغتنمت صمته وسألته: »ولكن أحمد 
سالم كان معروفا بمغامراته النسائية 
على  اسمهان  وافقت  فكيف  الكثيرة، 
للكثير  نفسها  وتعريض  منه  الزواج 
أجاب:  معه؟«،  العاطفية  املتاعب  من 

كان  فقد  النسائية،  مغامراته  »رغــم 
لدرجة  شقيقتي  يحب  سالم  أحمد 
الجنون، وكان يغار عليها بشدة، مما 
داخل  مشاكل  عدة  في حدوث  تسبب 
على  وقعت  أن  بعد  وخاصة  بيتهما، 
مع  وانتقام  غــرام  فيلم  بطولة  عقد 
الفيلم  هذا  كان  الذي  وهبي،  يوسف 
مع  بطولته  وتقاسمت  إخراجه  من 
الفنان أنور وجدي، وهكذا بدأ أحمد 
بالغة  بقسوة  اسمهان  يعامل  سالم 
ويتهمها بأنها على عالقة مع يوسف 
وهبي تــارة ومــع أنــور وجــدي تارة 
أخرى، وبلغ به جنون الغيرة إلى أن 
بدأ يهددها بالقتل، فصارت كثيرا ما 
الليل  منتصف  في  بيتها  من  تهرب 
بعيدا عن بطشه، ألنه كان يتحول إلى 
وحش كاسر بمجرد ما يحتسي عدة 
كؤوس من الخمر، فكان الحل الوحيد 
أمام اسمهان، هو طلب الطالق وتقديم 
لحمايتها  األمنية  للسلطات  شكاية 
فاستجابت  الجنونية،  تصرفاته  من 
ضابطي  ووضعت  لطلبها  الشرطة 
لحراستها  بيتها  بــوابــة  على  أمــن 
حالة  في  تعيش  وصــارت  نهار،  ليل 
حياتها  على  خوفا  متواصل  هلع 
العالقة  وصلت  أن  بعد  زوجها  من 
بينهما إلى ذلك املستوى، وكان أحمد 
بالخمر  الوضعية  تلك  يواجه  سالم 
وذات  نهار،  ليل  يعاقرها  كان  التي 
مسدسه  شــاهــرا  بيتها  هــاجــم  ــوم  ي
تصرخ  فأخذت  لقتلها،  وجهها  في 
اللذان  الشرطيان  فركض  وتستغيث، 
كان يتواجدان هناك إلى داخل البيت، 
فوجدا أحمد سالم في حالة هستيرية 
وهو يلوح باملسدس، وملا أمسكا بيده 
قاومهما  املــســدس،  فيها  كــان  التي 
طائشة  رصاصة  فانطلقت  قوة  بكل 
نقله  فتم  مباشرة،  قلبه  في  لتستقر 
املستشفى،  نحو  السرعة  جناح  على 

بعد  بارئها  إلــى  الــروح  أسلم  لكنه 
األليم،  الحادث  ذلك  على  قليلة  أيــام 
ومعاناتها  اسمهان  حزن  فرط  ومن 
عاشتها  التي  الظروف  تلك  إثر  على 
بمرارة، طلبت من يوسف وهبي الذي 
كانت تصور معه فيلم غرام وانتقام، 
أســبــوع  ــدة  ملـ عــطــلــة  يمنحها  ــأن  بـ
البر،  رأس  منتجع  في  تقضيه  واحد 
طاقتها  وتسترجع  أعصابها  لترتاح 
وفي  الــفــور،  على  فــوافــق  النفسية، 
مع  سيارتها  امتطت  املوالي،  اليوم 
الكرسيني  في  وجلستا  سكرتيرتها 
أن سائقها جلس  الخلفيني، في حني 
للسيارة،  األمامية  الجهة  في  لوحده 
وكان للسيارة باب أمامي واحد فقط، 
ترعة  فــوق  املنعرجات  إحــدى  وعند 
انقلبت  الــبــر،  رأس  طريق  فــي  تقع 
الجنونية  السرعة  بسبب  السيارة 
وبعد  السائق،  بها  يقودها  كان  التي 
في  كامل  بشكل  اختفت  قليلة  دقائق 
جسدي  بداخلها  حاملة  الترعة  قعر 
أن  دون  وســكــرتــيــرتــهــا  ــان  ــه اســم
مقاومة  منهما  واحــدة  أية  تستطيع 
لعدم  السيارة  داخــل  اختناقا  املــوت 
واستحالة  الخلفية  ــواب  األب وجــود 
زخم  وسط  السيارة  فتح  في  التحكم 
مــيــاه الــتــرعــة، وهــكــذا فــاضــت روح 
أمــا  سكرتيرتها،  وروح  اســمــهــان 
السائق فقد قفز في آخر لحظة بعيدا 
عن السيارة وعن الترعة، ليختفي عن 
األنظار، وبعد انتشار الخبر، حضرت 
اسمهان  جثتي  النــتــشــال  الــشــرطــة 
سر  معهما  حاملتني  وسكرتيرتها 
األبحاث  ورغــم  ــد،  األب إلــى  مقتلهما 
ــات  دوريـ بــهــا  قــامــت  الــتــي  املكثفة 
الشرطة ملحاولة العثور على السائق 
فلم يظهر له أثر لحد اليوم، مما جعل 
املتتبعني لحياة اسمهان، يؤكدون بأن 
املخابرات البريطانية هي التي دبرت 
منها  التخلص  بهدف  الحادث،  ذلك 
التي  الخطيرة  األسرار  ألن  األبد  إلى 
كانت في جعبتها كانت تؤرق ضباط 
تلك املخابرات«، ثم قلت له: »رحم هلل 
اسمهان. ولكن، هل حقيقة أنها كانت 
مغرمة بامللك فاروق كما قيل يومها؟«، 
فالعكس  متناهية،  »بصراحة  قــال: 
فــاروق هو  امللك  ألن  الذي حدث،  هو 
في  يرغب  وكان  الذي عشق شقيقتي 
امللكة  من  طالقه  بعد  منها  الـــزواج 
نازلي،  امللكة  والــدتــه  ولكن  فــريــدة، 
رفضت الفكرة جملة وتفصيال، وقالت 
له بأن املغنواتية يستحيل أن تجلس 
بعد  ــدا،  أب عابدين  قصر  عــرش  على 
اإلمبراطور  شقيقة  عليه  جلست  أن 
ــى بــهــلــوي«. ــي مــحــمــد رضـ ــرانـ  اإليـ

وهكذا أسدل الستار على حياة إحدى 
املاضي  القرن  مطلع  جميالت  أجمل 
معها  حاملة  العالم  هذا  عن  ورحلت 
أسرارا ال يعرفها أحد، والشك أن عددا 
هاما ممن عاصروها، ظلوا يحتفظون 
بالذكرى املريرة ليوم مقتلها وانتحار 

شابني من جماهيرها حزنا عليها.

بقلم: رمزي صوفيا

عندما قال فريد الأطر�ش: »املخابرات الربيطانية قتلت 
 �سقيقتي ا�سمهان« و»ا�سمهان كانت مدمنة على اخلمر«

الصحفي رمزي صوفيا يف أحد حواراته مع املوسيقار فريد األطرش، ويتوسطهما الراحل يوسف شاهني
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مهما كتبت من مقاالت عن الموسيقار فريد األطرش، فإن أخباره وتصريحاته الحصرية لي، تجعلني راغبا في مواصلة 
الكتابة عن هذا الفنان الذي قل نظيره في عالم الطرب وأيضا في مجال العالقات اإلنسانية، ونظرا للعالقة المتينة التي 

كانت تربطني بفريد األطرش واللقاءات المتعددة التي جمعت بيني وبينه عندما كنت أعيش في القاهرة، فقد كنت 
أغتنم فرص جلساتي معه للحصول على المزيد من المعلومات الخاصة به وبعائلته، وخاصة شقيقته الفنانة اسمهان، 

التي ورغم حياتها القصيرة التي لم تتجاوز سبعا وعشرين سنة، إال أنها تركت رصيدا هائال من األسرار واألخبار، وكانت بطلة 
لمغامرات ال زال نجوم األمس الباقين على قيد الحياة يستحضرونها بشغف كبير.



إدريس أبايا

املركز الوطني لالإعالم وحقوق الإن�سان يندد بالعراقيل 
والإهانات التي يتعر�ض لها املغاربة يف القن�سليات الفرن�سية

لإلعالم  الوطني  »املركز  يتابع 
ما  كبير  بقلق  اإلنسان«  وحقوق 
املغاربة  املواطنون  له  يتعرض 
ــي الــحــصــول على  ــون ف ــب ــراغ ال
مواعيد التأشيرات في القنصليات 

األوروبية، وخاصة الفرنسية.
وفي هذا السياق، تلقى »املركز 
الوطني لإلعالم وحقوق اإلنسان« 
بعض  شــكــايــات  كبير  باستياء 
إعالميون،  بينهم  ومن  املواطنني، 
ــل املــصــالــح  ــام ــع ــة ت ــق ــن طــري مـ
طنجة  بمدينة  القنصلية  اإلدارية 
الوساطة  في  املختصة  والوكالة 
في  الراغبني  مع  التأشيرة،  لطلب 
للدخول  »الفيزا«  على  الحصول 

إلى التراب الفرنسي.
مــن بــني هــذه الــحــاالت، حــالــة 
الصحافي،  واملــراســل  اإلعــالمــي 
فكري ولد علي، الذي عانى األمرين 

عليه  وفرض  موعد  على  ليحصل 
امللف،  ملصاريف  املسبق  األداء 
وتكبد عناء السفر لساعات طويلة 
إلى  الحسيمة  مدينة  من  ومرهقة 
آخر  في  ليفاجأ،  طنجة،  مدينة 
املستوفي  ملفه  برفض  املطاف، 
ــدون  ــائــق املــطــلــوبــة ب ــوث لــكــل ال
»املركز  راسل  وقد  منطقي،  سبب 
الوطني لإلعالم وحقوق اإلنسان« 
القنصل العام لفرنسا بطنجة، لكن 
لألسف، هذا األخير التزم الصمت 
األمر  مراسالتنا،  مع  يتفاعل  ولم 
الرسالة  هذه  لكتابة  دفعنا  الذي 
املفتوحة للسيد سفير الجمهورية 
على  إلطالعه  بالرباط،  الفرنسية 
بمعاناة  لتذكيره  بل  املــوضــوع، 
في  العاملني  بعض  وســلــوكــات 
ــني املــواطــن  ــوســاطــة ب شــركــة ال
ومطالبته  الفرنسية،  والقنصلية 

صيغ  إليــجــاد  العاجل  بالتدخل 
وطرق أكثر  التعامل  في  إنسانية 
ملفات  مــع  التعاطي  فــي  مهنية 
املواطنني املغاربة، ألن هذا املشكل 
بدأ يتجاوز حدود املقبول، وربما 
الخارجية  وزارة  دفــع  مــا  هــذا 
املــغــربــيــة والـــبـــرملـــان املــغــربــي 

للدخول على الخط.
وتأسيسا على ذلك، فإن »املركز 
الوطني لإلعالم وحقوق اإلنسان«:

جدي  تحقيق  بفتح  يطالب   
لبعض  االنتقائي  التعامل  فــي 
مع  الوساطة  وكالة  مستخدمي 

طالبي التأشيرة الفرنسية.
ــة  ــ ــح اإلداريـ  يــطــالــب املــصــال
بطنجة،  الفرنسية  بالقنصلية 
اإلعالمي  ملف  في  النظر  بإعادة 
أو  الحسيمة،  من  علي  ولد  فكري 
األداء  مبلغ  اســتــرداد  األقــل  على 

املسبق الذي أرسله من وكالة »وفا 
كاش«.

  يستنكر بشدة طريقة التـعامـل 
التأشيرة،  واســتـقـبال طـالبي 
ــل الــســيــاحــة أو  ــواء مــن أجـ ســ
ألسباب  أو  الــعــائــلــي،  التجمع 
أجل  مــن  أو  مهنية  أو  صحية 
الدراسة في الجامعات الفرنسية.

لإلعالم  الوطني  »املركز  أن  كما 
لنفسه  يحتفظ  اإلنسان«  وحقوق 
النضالية  األشــكــال  كــل  بتنظيم 
السلمية واملشروعة أمام السفارة 
الــربــاط،  بالعاصمة  الفرنسية 
املعاناة  هــذه  استمرار  حــال  في 
رفض  أو  املبررة،  غير  والعراقيل 
ملفات طلب التأشيرة دون تعليل.

* رئيس املركز الوطني لإلعالم 
وحقوق اإلنسان

القول املعروف
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إن مجاالت الكتابة في علم التصوف، من 
العموم،  على  عرضها  في  الكتابات  أعسر 
مجاال  اتخذها  من  متناول  في  ووضعها 
فقهاءنا  جعل  ما  وهــذا  العابرة،  للقراءة 
األقـــدمـــني يـــؤخـــرون الــتــحــدث والــكــتــابــة 
والتأليف في هذا العلم، وهذا ما فعله اإلمام 
املعني«، حيث  »املرشد  كتابه  في  عاشر  ابن 
ختم به كتابه املنظوم بحاشيته التي كتبها 
أبو عبد هلل محمد الطالب، املشهور بميارة، 
وبقوله: ))ليكون السعي في تصفية القلب 
وفاءا،  الشارح  بذلك  وعد  كما  وتطهيره(( 
قال:  حيث  النظم  صــدر  في  به  وعــد  وبما 
الجنيد السالك((، وقد اهتم  ))وفي طريقة 
عاشر  ابــن  منظومة  بشرح  املغرب  علماء 
القصير  بني  شــرح  من  أكثر  في  وشرحها 
ــل، وخــصــصــوا آخــر  ــطــوي واملــتــوســط وال
في  تناوله  يجب  ما  إلى  إشــارة  مؤلفاتهم 
في  لتناوله  مخصوص  هو   التصوف  علم 
وتنتهي  الفرائض  تتناول  التي  العبادات 
بصالح القلب لها وأدائها لتؤدي دورها في 
إصالح السلوك بني العبد وخالقه بالصفاء 
البصر  وغض  التقوى  ولبس  التوبة  بعد 
والصغائر،  الكبائر  من  املحرمات  واجتناب 
ألف  عندما  الغزالي  اإلمــام  سلكه  ما  وهذا 
كتابه »املنقذ من الضالل« حيث يقول: ))ثم 
إني ملا فرغت من هذه العلوم، أقبلت بهمتي 
طريقتهم  أن  وعلمت  الصوفية،  طريق  على 
عملهم،  وكان حاصل  وعمل،  بعلم  تتم  إنما 
أخالقها  عن  والتنزه  النفس  عقبات  قطع 
يتوصل  حتى  الخبيثة  وصفاتها  املذمومة 
تعالى،  هلل  غير  عن  القلب  تخلية  إلى  بها 
الضالل.  من  املنقذ   ( هلل((  بذكر  وتحليته 

صفحة 43(.
وفي إشارة التخلي عن غواية النفس وما 
تجر إليه، يتوفر عنصر الرغبة إلى محاولة 
إصالح النفس األمارة للتوصل إلى النفس 
اللوامة، ثم إلى النفس املطمئنة، وكما يرى 
اإلمام الغزالي، فإن معرفة الخالق وعبادته 
امليسرة  الــعــلــوم  خـــوض  إلـــى  تــحــتــاج  ال 
للمعرفة العقلية وحدها، بل هناك علوم أفيد 
منها، حيث يقول: ))وكان العلم أيسر علي 
من العمل )عند العلماء(، فابتدأت بتحصيل 
مثل  كتبهم  بمطالعة  )الصوفية(  علمهم 
ــي طــالــب املــكــي رحمه  »قـــوت الــقــلــوب« ألب
واملتفرقات  املحاسبي،  الحارث  وكتب  هلل، 
يزيد  وأبــي  والشبلي  الجنيد  عن  املأثورة 
ذلك  وغير  أرواحهم،  هلل  قدس  البسطامي 
من كالم مشايخهم، حتى اطلعت على كتبهم 
أن  يمكن  ما  وحصلت  العلمية،  ومقاصدهم 
يحصل من طريقهم بالتعلم والسماع، فظهر 
لي أن أخص خواصهم ما ال يمكن الوصول 
من  )املنقذ  ــذوق((  ــال ب بــل  بالتعلم،  إليه 

الضالل.  صفحة 43(.
كتاب  في  الغزالي  كتبه  ما  على  املطلع 
»املنقذ من الضالل«، يجد تعليقا وتصحيحا 
ملحمد محمد جابر، من علماء األزهر الشريف، 
في  وطرقهم  الصوفية  فضل  عن  وتعليقه 
العالم،  بقاع  في  اإلسالمية  الدعوة  خدمة 
امتدت دعوتهم إلى تخوم إفريقيا ووصولها 
وأمريكا  وروسيا  وأفغانستان  آسيا  إلــى 
والدول االسكندنافية، باإلضافة إلى مجاالت 
وجنوبا  شماال  العربية  اإلسالمية  ــدول  ال
ــدعــوة السنية  ال ــا، وقــامــت  وشــرقــا وغــرب
التصوفية  الدعوة  وحاملو  الدعوة،  بهذه 
»األذكار املوحدة للخالق  التي حملت شعار 
من  نقلل  أن  يجب  وال  املحمدية«،  وللرسالة 
مواجهة  فــي  وشيوخها  الصوفية  شــأن 
من  مناضلني،  شيوخ  يــد  على  املستعمر 
وغيرهم،  وناصريني،  وتجانيني  قادريني 
ــزال ربــاطــات هــذه الــفــرق الصوفية  ومــا ت
لتحفيظ  والتعليمي  التربوي  بدورها  قائمة 
كتاب هلل للطلبة في بيوت أنشئت من طرف 
من  وغيرهم  الصوفية،  الفرق  تلك  معتنقي 
املحسنني داخل املدن املغربية وخارجها في 

بقاع العالم.
يتبع 

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى ال�شعب في دار غفلون

»ال�سـعـب يـا لـيـلـى يـعـاتـبـني«
املغربية  التلفزة  علينا  فرضت 
عبر قناتيها، خالل شهر رمضان، 
وسفاسف  ــرهــات  وت خــزعــبــالت 
وقــد  مــضــض،  عــلــى  تقبلناها 
ال  شيء  ببث  ليلة،  ذات  فاجأتنا 
أجد له نعتا إال أنه كان مسخرة، 
الــشــريــط  إنـــتـــاج  صــاحــب  ألن 
املعدنوس«،  »جزيرة  التلفزيوني 
ال  تاريخي  موضوع  على  تطفل 
االختصاص  أصحاب  إال  يفجره 
الــذيــن تــدربــوا ومــارســوا كتابة 
أن  به  أراد  وقد  السيناريوهات، 
يقدم للمشاهدين نبذة عن تاريخ 
وقد  »ليلى«،  املسماة  الجزيرة 
هذا  مشاهدة  نفسي  في  حركت 
الــشــريــط إحــســاســا قــويــا جعل 
القلم  لتلتقط  تتحرك  أصابعي 
وأقدم لكم ما شعرت به من خجل 
وامتعاض، ألن بطل هذا الشريط 
هذه  بانتماء  مرة  ولو  ينطق  لم 
الجزيرة إلى التراب املغربي، وهي 
قادتنا  لتذكير  أغتنمها  مناسبة 
القانونية  بالوضعية  السياسيني 
املدينتان  تحتها  ــرزح  تـ الــتــي 
السليبتان سبتة ومليلية، وكذلك 

الجزر الجعفرية. 
عالقات  لنا  تكون  أن  فال ضير 
ــان،  ــع جــيــرانــنــا اإلســب جــيــدة م
ــو تــظــافــر  ــا، هـ ــه ــن واألجـــمـــل م
وإسبانيا  املــغــرب  بــني  الجهود 
السرية،  الهجرة  على  للقضاء 
ومحاربة  املخدرات  تجارة  وعلى 
أتساءل:  وهنا  املنظمة،  الجريمة 
السياسيني  قادتنا  أصــاب  مــاذا 
واجبهم  تناسوا  أو  نسوا  حتى 
ــي املــطــالــبــة بــاســتــرجــاع هــذه  ف
ــتــي  ــة ال ــصــب ــت ــغ األراضــــــــي امل
الشرقية،  الصحراء  إلى  تنضاف 
املطالبة  فــي  »تــراخــيــنــا«  الــتــي 
مدن  تضم  والتي  باسترجاعها 
وكلومب  والـــتـــوات  الــقــنــادســة 
بــشــار وتــيــنــدوف، وهــي تشكل 

تاريخيا جزءا ال يتجزأ من اململكة 
املغربية، وقد تم اقتطاع هذه املدن 
من التراب الوطني املغربي بقرار 
أثناء  الفرنسية  الحكومة  مــن 
الحكومة  ألن  لبالدنا،  احتاللها 
النفس  تمني  كــانــت  الفرنسية 
الشقيقة،  الجزائر  في  بالخلود 
علما أن أرشيف وزارة الخارجية 
تاريخية  وثائق  يضم  الفرنسية 
تؤكد أن هذه املناطق كانت تحت 
وبما  املــغــربــيــة،  ــة  ــدول ال سلطة 
تاريخ  على  سنة   50 مــرت  ــه  أن
األمــر  األراضـــي،  هــذه  اغتصاب 
املطالبة  للمغرب  معه  يمكن  الذي 
للوجود  الوثائق  هــذه  بــإخــراج 
الجغرافية  الحقيقة  كشف  قصد 
شرعية  تثبت  التي  والتاريخية 
املغرب في مطالبته باسترجاعها، 
فإنها  ومليلية،  سبتة  مشكلة  أما 
تــنــتــظــر حــســب مــفــهــوم بعض 
املــحــلــلــني الــســيــاســيــني، إنــهــاء 
الوجود اإلنجليزي في جبل طارق، 
الدولية،  املحافل  أمــام  إلثارتها 
ــان الــشــعــب اإلســبــانــي  ــإذا كـ ــ ف
االقتصادية  النهضة  من  يستفيد 
في جبل طارق ألنها توفر الشغل 
ملا يزيد عن مليون مواطن إسباني 
البريطانية،  بالشركات  يعملون 
حيث يدخلون يوميا لهذه املناطق 
البريطانية، ويعملون على قوتهم 
ومليلية  سبتة  فـــإن  ــيــومــي،  ال
ألباطرة  وملجئا  ــؤرا  ب تشكالن 
ــدرات، وبــاملــقــابــل،  ــجــارة املـــخـ ت
ألن  القتصادنا،  نزيفا  تشكالن 
الذين  املغاربة  املواطنني  آالف 
املدن  هذه  إلى  يوم  كل  يدخلون 
التي  املغربية  بالعملة  يتاجرون 
تــغــادر الــبــالد بــاملــاليــيــر، ألنهم 
اإلسبانية  البضائع  يــشــتــرون 
فيها  ليعيدوا  املغربية  بالعملة 
املغربية،  ــواق  ــ األس فــي  الــبــيــع 
وهكذا يتم تهريب األموال الطائلة 

ومسمع  مــرأى  على  بــالدنــا  مــن 
على  أدل  وال  املغربية،  السلطات 
املتاجرين  بعض  ــاة  وف مــن  ذلــك 
أثناء  الطريقة  بــهــذه  املــغــاربــة 
في  منه  يعانون  الــذي  االزدحـــام 

النقطة الحدودية.
فإذا كانت هونغ كونغ قد رجعت 
ألصلها، وإذا لم يستطع اإلسبان 
ال  فإننا  ــارق،  ط جبل  استرجاع 

السياسة  غياب  تحمل  نستطيع 
على  والــدبــلــومــاســيــة  املغربية 
االحتالل  هذا  إلثارة  الخصوص، 
اإلسباني الذي عمر طويال، رغم 

إسبانيا  أن  يدعي  أن هناك من 
إثر معارك  احتلت مدينة سبتة 
تطوان،  بمدينة  طاغية  حربية 
خجل  بــدون  يدعي  من  وهناك 
هاتني  اشتروا  قد  اإلسبان  أن 
املدينتني، ومهما تكن األسباب، 
الثاني  الحسن  املــرحــوم  فــإن 
سبتة  بمشكلة  اهــتــم  قــد  ــان  ك
ومليلية، واقترح على الحكومة 
اإلسبانية تشكيل لجنة مختلطة 
لدراسة منهجية تضمن للجالية 
مصالحها  املقيمة  اإلسبانية 
انتماء  وتــؤكــد  االقــتــصــاديــة، 
املغربية،  للمملكة  املدينتني 
إسبانيا  تــكــون  أن  يعقل  فــال 
املدينتني  هاتني  على  مسيطرة 
وعريض  طــويــل  بحر  وهــنــاك 
أن  وتاريخيا  جغرافيا  يثبت 
الوجود اإلسباني في املنطقة ال 
أساس له من الصحة، وال يقبله 

العقل. 
وقد سبق لي في إحدى حلقات 
بيت  إلى  لجأت  أن  الركن،  هذا 
شعري يؤكد مشاعري وحرصي 
الترابية  الوحدة  استكمال  على 
الصاعد،  الجيل  ألن  املغربية، 
بــاملــجــامــلــة أو  يــقــبــل  ال ولـــن 
التراخي في املطالبة باسترجاع 
بما  املحتلة،  املــنــاطــق  جميع 
والجزر  ليلى«  »جــزيــرة  فيها 
الجعفرية، وأظن أن األفكار التي 
الشعري،  البيت  بهذا  نجدها 
الشعب  حـــال  لــســان  تــشــكــل 

املغربي، حيث يقول الشاعر:
ولي وطن آليت أال أبيعه 

وأال أرى غيري له الدهر مالكا
وحبب أوطان الرجال إليهم

مآرب قضاها الشباب هنالكا
هذا  فــي  جــاء  مــا  بعض  ولعل 
املقال، هو ما جعلني أغازل ليلى 

ولو كانت صخرة في البحر.
يتبع

إذا كان الشعب 
اإلسباني يستفيد من 

االقتصادية  النهضة 
في جبل طارق ألنها 

توفر الشغل لما يزيد 
عن مليون مواطن 
إسباني.. فإن سبتة 
ومليلية تشكل بؤرا 

وملجئا ألباطرة تجارة 
المخدرات، ونزيفا 

القتصادنا، ألن آالف 
المغاربة  المواطنين 

الذين يدخلون كل 
يوم إلى هذه المدن، 

بالعملة  يتاجرون 
المغربية التي تغادر 

بالماليير..  البالد 
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ــرح  ــســ ــ ــون امل ــ ــك ــ ــي ــ س
ــو مــحــور  ــي، هـ ــقـ ــريـ اإلفـ
الـــــــــــدورة الـــســـادســـة 
ــهــرجــان  والـــعـــشـــريـــن مل
للمسرح  الدولي  القاهرة 

والتجريبي،  املعاصر 
في  تــقــام  أن  ــرر  ــق امل
إلى   10 مــن  الــفــتــرة 
املقبل،  شتنبر   19
به  مــا صــرح  حسب 
سامح مهران، رئيس 
ــهــرجــان، والـــذي  امل
بهذا  بيان  في  قــال 
أن  الـــخـــصـــوص، 
ندوة فكرية ستنعقد 
يومني  مـــدى  عــلــى 
ــة كــبــار  ــارك ــش ــم ب
املسرحيني والنقاد 
والباحثني األفارقة 
قضايا  ملــنــاقــشــة 
اإلفريقي،  املسرح 
أن  وأضـــــــــــاف، 
سيقدم  املهرجان 
خــمــســة عـــروض 

ــســرح  ــن مـــحـــور امل ضــم
اإلفريقي يختارها من بني 
دول   13 مــن  عــرضــا   18

إفريقية غير عربية.
الذي  املهرجان  ويعتبر 

من   ،1988 سنة  تأسس 
العربية  املهرجانات  أقدم 
الــغــرب،  عــلــى  املنفتحة 
ــذب كـــل عـــام،  ــج حــيــث ي
عروضا متميزة من أوروبا 

واألمـــريـــكـــتـــني بــجــانــب 
العروض اإلقليمية.

وأكد مهران أن »إجمالي 
تلقاها  الــتــي  ــروض  ــع ال
ــان لــلــمــشــاركــة  ــرجـ ــهـ املـ

فــي دورتـــه الــقــادمــة، بلغ 
دولة   68 من  عرضا   179
ــة، من  ــي ــب ــن ــة وأج ــي عــرب
والــيــونــان  الهند  بينها 
وأن  وتونس«،  والبرازيل 
شكلت  املهرجان  »إدارة 

لجنتي مشاهدة، إحداهما 
ــة  ــي ــب ــروض األجــن ــعـ ــلـ لـ
واألخـــــــــرى لـــلـــعـــروض 

العربية«. 

تعتبر الدبلوماسية فنا وعلما، 
وهي تعتمد على استراتيجيات، 
ــوارد  املـ تعبئة  إلـــى  وتــحــتــاج 
ــل مــواجــهــة  ــ ــن أج املــتــاحــة مـ
على  تحصل  الــتــي  التغيرات 
شهدت  وقــد  الــدولــي،  املستوى 
تطورات شتى، حيث قدمت فــي 
البداية خدمات لفائدة العالقات 
بني  ما  »التقليدية«  التجارية 
أن  الــيــوم،  ويبدو  ــة«،  ــي »دوالت
تــرددات  تعرف  الدبلوماسية 
من أجل تدبير األزمات وجذب 
االســتــثــمــارات واإلســهــام في 

األمن والسلم الدوليني. 
لقد أدت العوملة إلى تعميق 
الــتــنــافــســيــة فـــي األســــواق 
نحو  والــتــوجــه  ــة،  ــي ــعــامل ال
اقتصاد ال يعترف إال بعقيدة 
الربح، وبذلك أفرزت إكراهات 

ملختلف  ــنــســبــة  بــال أســـاســـيـــة 
بني  الــفــوارق  وفرضت  الفاعلني، 
محوري الشمال والجنوب نتيجة 
تناقض مصالح الدول والشركات 
متعددة الجنسيات، الخضوع إلى 
الدول، ما أفرز فجوات اقتصادية 

بني املحورين معا.
الــشــرســة،  التنافسية  ورغـــم 

حققت الدول الصاعدة )الناشئة( 
أما  النمو،  من  هامة  مستويات 
فلم  العالم،  باقي  بدول  يعرف  ما 
أتاحتها  التي  الفرص  من  تستفد 
العوملة التجارية، فيما تمكن محور 
الشمال من فرض رقابة على املجال 
االقتصادي. وأمام منطق الهيمنة 
الجنوب  محور  رفــض  والتأثير، 

وصاية القوى الكبرى، وعبر عن 
الحر  التبادل  مناطق  مناهضة 

وتحرير األسواق.
ــيـــاق، صــدر  ــذا الـــسـ ــ ــي ه ــ وف
عنوان:  تحت  الجماعي  املؤلف 
ومناخ  االقتصادية  »الدبلوماسية 
من  عــدد  بمشاركة  االســتــثــمــار«، 
املغرب  من  والخبراء  الباحثني 
والبحرين  ــجــزائــر  وال وتــونــس 
وبتنسيق  العاج،  ولبنان وساحل 
لكريني  إدريـــس  األســتــاذيــن  مــن 
تركزت  حيث  شكراني،  والحسني 
)350 صفحة  املؤلف  هذا  محاور 
وباللغتني  املتوسط،  الحجم  من 
العربية والفرنسية(، حول الفاعل 
الدبلوماسي،  املجال  في  والفعل 
ــة االقــتــصــاديــة  ــومــاســي ــل ــدب وال
وتكريس  االستثمار  تعزيز  بني 
الدولية  واالستثمارات  الهيمنة، 
وصراع الشمال- والجنوب، ودور 
تدبير  في  الدولية  االستثمارات 
إطار  في  واالستثمارات  األزمــات، 
والقارة  جنوب،  جنوب-  التعاون 
التنافس  ســيــاق  فــي  اإلفــريــقــيــة 
ــات  ــغــرب ورهــان ــم امل الـــدولـــي، ث

الدبلوماسية االقتصادية.

اإفريقيا.. حمور مهرجان القاهرة للم�سرح 
املعا�سر والتجريبي هذا العام

تيزنيت  مدينة  تستعد 
األولى  الدورة  الحتضان 
ــان »أمــــزاد  ــرج ــه مـــن م
الذي  املوسيقي«،  للتراث 
تنظمه املديرية اإلقليمية 
ما  الــفــتــرة  فــي  للثقافة 
يــونــيــو  و29   26 بـــني 
بمناسبة  وذلك  الجاري، 
العاملي  باليوم  االحتفال 

للموسيقى.
وأفـــــاد بــالغ 
املنظمة،  للجهة 
ــة  ــ ــري ــ ــدي ــ امل أن 
لــوزارة  اإلقليمية 
بتيزنيت،  الثقافة 
تـــســـعـــى لــجــعــل 
الفني  امللتقى  هذا 
غايته  ثقافيا  »تقليدا 

ــد مــظــاهــر  ــ ــني أحـ ــم ــث ت
التراث الثقافي الالمادي 
وذلك  والجهة،  باإلقليم 
آللة  االعتبار  إعــادة  عبر 

الرباب األمازيغية«.
ومن املقرر أن يتضمن 
برنامج املهرجان، أنشطة 
متنوعة من قبيل اللقاءات 

ــثــقــافــيــة،  ــة وال ــري ــك ــف ال
والـــورشـــات اإلبــداعــيــة، 
ــروض  ــعـ فــضــال عـــن الـ
التي  املوسيقية  الفنية 
نخبة  مشاركة  ستعرف 
املتألقني  الــفــنــانــني  مــن 

وطنيا وعامليا.
تكريم  ــب  جــان ــى  ــ وإل
وعــازفــي  رواد  بــعــض 
وصـــنـــاع آلـــة الـــربـــاب، 
على  املشرفون  سيعمل 
على  ــزاد«،  ــ »أم مهرجان 
الصناع  ــؤالء  ه مواكبة 
ــل  والـــعـــازفـــني مـــن أج
الفنية،  مهنهم  هيكلة 
االستفادة  من  وتمكينهم 
من حقوقهم التي يكفلها 

لهم قانون الفنان.
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على  القائم  الــجــديــد،  توجهها  إطــار  فــي 
واستعمال  اإللكترونية  اإلدارة  في  االنخراط 
مؤسسة  ستنظم  الحديثة،  التكنولوجيات 
مكونات  لتقديم  إخباريا  لقاء  اململكة،  وسيط 

منظومة التطبيقات املعلوماتية، 
من  بدعم  إنجازها  تم  التي 
إطار  في  األوروبــي  االتحاد 
ــاح الــوضــع  ــج بــرنــامــج »إن

ــك يوم  املــتــقــدم«، وذل
يونيو   25 الثالثاء 
عـــلـــى   2019

الثانية  الساعة 
بعد  والنصف 
بمقر  الـــزوال، 

املؤسسة.

التطبيقات املعلوماتية ملوؤ�س�سة 
و�سيط اململكة

تيزنيت حتت�سن »اأمزاد للرتاث املو�سيقي«
العدد:  1032الخميس  20 يونيو 2019الثقافة 20

عقوبة الإعدام بني الإبقاء والإلغاء

للمؤتمر  اإلعــــداد  ــار  إطـ ــي  ف
الكرامة  ملنتدى  القادم  الوطني 
املنتدى  ينظم  اإلنسان،  لحقوق 
ندوة علمية تحت عنوان: »عقوبة 
ــدام بــني اإلبــقــاء واإللــغــاء«،  اإلعـ
يونيو   22 السبت  ــوم  ي وذلـــك 
2019 ابتداء من الساعة العاشرة 
صباحا باملكتبة الوطنية للمملكة 

املغربية بالرباط.

وسيؤطر فعاليات هذه الندوة، 
عبد  النقيب  األســتــاذ  ــن  م ــل  ك
الرحيم الجامعي، محامي بهيئة 
اللطيف  عبد  واألستاذ  الرباط، 
الــدار  بهيئة  محامي  الحاتمي، 
جالل  محمد  واألستاذ  البيضاء، 
أمهمول، محامي وأستاذ القانون 
الجنائي بجامعة الحسن الثاني 

بالدار البيضاء.

النادي اجلراري مع جمعية رباط 
الفتح يف ندوة علمية

ينظم النادي الجراري بشراكة مع جمعية رباط الفتح، 
ندوة علمية تكريما لألستاذ الدكتور مصطفى الجوهري، 
أعماله  يتناولون  الباحثني  من  مجموعة  فيها  يشارك 
والجمعوية،  الثقافية  وإنجازاته  وأبحاثه  األكاديمية 
الساعة  على   2019 يونيو   20 الخميس  ــوم  ي وذلـــك 
رباط  لجمعية  التابعة  املحاضرات  بقاعة  عصرا،  الرابعة 
الحسني،  بن  املدني  زنقة  السادس،  محمد  بشارع  الفتح 

السويسي الرباط.

 23 بتاريخ  جريدة »األسبوع«  في  وردت 
ماي 2019 في فقرة »أرشيف الرباط«، إشارة 
إلى جدي، الناظر الحاج أحمد الركراكي، ناظر 
البيضاء  الدار  بمدن  التوالي  على  األحباس 
وجدة  وأخيرا  ومراكش  والصويرة  والرباط 
كتاب  ومــؤلــف  املهني،  مــســاره  ختم  حيث 
مدينة  أخــبــار  ــر  ذك فــي  املنيرة  »الــشــمــوس 
الصويرة« واملتوفي عام 1955 بالرباط، حيث 
الصورة  أن  إال  املكي،  مــوالي  بضريح  دفــن 
التي أرفقت باإلشارة، كانت صورة لشخصية 
الشخصي  االسم  نفس  تحمل  أخرى  رباطية 

واالسم العائلي.
حفيد الحاج الركراكي 

ت�سويب 

الحاج أحمد الركراكي

»الدبلوما�سية القت�سادية ومناخ ال�ستثمار«  يف موؤلف جماعي 

بنعليلو

أمهمولالحاتميالجامعي



نسميه  ما  أو  املعايدة 
في املغرب بمباركة العيد، 
كانت في عهد آبائنا تتم 
فمنذ  الفعلي،  بالتزاور 
وبعد  الــبــاكــر  الــصــبــاح 
الفطر  عيد  يوم  الفطور 
عيد  يــوم  النحر  بعد  أو 
ــى، كـــان الــنــاس  ــح األض
زيارة  من  بدا  يجدون  ال 
بأشهى  محملني  األهــل 
مـــا أعـــــدت األمـــهـــات، 
باألسر  الشوارع  فتمتلئ 
النقل  وســائــل  وتتحرك 
في كل االتجاهات، والكل 
برنامج  إلنــجــاز  يــســرع 
معد سلفا  الــزيــارات  من 
أو  للتهاون  فيه  ال مجال 
التأجيل حتى ال تغضب 

جدة أو عم أو خالة. 
ــارات كــان  ــ ــزي ــ تــلــك ال
فــي  كــبــيــر  دور  لـــهـــا 
القرابة،  روابــط  تجديد 
من  تخرب  مــا  وإصـــاح 
عـــاقـــات وتــخــفــيــف ما 
ببعض  مصائب  من  حل 
العادات  هذه  العائات. 
ــا  ــورهـ الــحــمــيــدة وصـ
تتضاءل  بدأت  الجميلة، 
بشكل تدريجي حتى صار 
الواحدة ال  العائلة  أبناء 
يعرفون بعضهم  يكادون 
البعض، ومن أهم أسباب 
أخاقية  ــاب  أســب ــك،  ذلـ
قيم  تــراجــع  فــي  تتمثل 
التسامح والعفو واإليثار 

مادي،  زمن  في  والصبر 
القناعة،  فيه  انــعــدمــت 
ــه مــشــاكــل  ــي ــت ف ــق وخــل
ــخــصــوص  ــال ب اإلرث 
البغضاء  مــن  الــكــثــيــر 
بني  والتنافر  والحسد 
سبب  وهناك  العائات، 
للتقدم  نعزوه  أن  يمكن 

فانتشار  التكنولوجي، 
ساهم  النقالة  الهواتف 
املعايدة  مــن  الــحــد  فــي 
كبير،  بشكل  الحقيقية 
فحتى العائات التي تعد 
صار  سليمة  عاقاتها 
أفرادها يستعيضون عن 
ببضع  الفعلية  الزيارات 
أو  الهاتف  عبر  كلمات 
قصيرة  نصية  برسالة 
عن  تغنيهم  يحسبونها 
ــارة، ومـــع ظــهــور  ــ ــزي ــ ال
ساءت  الذكية،  الهواتف 
األمـــــور أكـــثـــر فــأكــثــر، 
الكلمات  حتى  وانقطعت 
والـــرســـائـــل الــقــصــيــرة 

بمناسبة  الناس  فأصبح 
بإرسال  يكتفون  األعياد 
البراقة  الــصــور  إحـــدى 
املتحركة  أو  الــجــامــدة 
مواقع  بها  تعج  الــتــي 
االجتماعي،  الــتــواصــل 
ــذل فــيــهــا املــرســل  ــب ال ي
ويستقبلها  مجهود  أي 

املرسل إليه بكل برود.
رحم هلل زمانا كان فيه 
التزاور يوم العيد طقسا 
ال غنى عنه يجدد اللحمة 
ــني الــكــبــار،  الــعــائــلــيــة ب
ويلعب خاله الصغار مع 
الصغار، وتتوثق أواصر 
وال  الجميع،  بني  املحبة 
يمكن لبطاقات جامدة أن 
مهما  املعايدة  عن  تغني 
حملت هذه البطاقات من 
والقلوب،  ــورود  ال صور 
بينها  تقرب  لن  فالقلوب 
الحقيقية،  الــزيــارات  إال 
تتفتح  لن  املحبة  وورود 

بدون خطوات فعلية.  

املرتبة  الــهــنــدي،  القنب  تــجــارة  تحتل 
والــدواء،  الساح  بعد  العالم  في  الثالثة 
وقد جاء في عدة تقارير دولية وعلى مدى 
صــدارة  يحتل  املــغــرب  أن  خلت،  ســنــوات 
حافظ  حيث  العالم،  في  الحشيش  منتجي 
السنوي  وفق التقرير  األولى،  املرتبة  على 
الصادر عن الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات 
2016، متبوعا  التابعة لألمم املتحدة سنة 
وباكستان،  والهند  ولبنان  بأفغانستان 
والشرق  إفريقيا  وشمال  أوروبــا  تمثل  إذ 
األوسط، األسواق الرئيسية للحشيش، الذي 
يتم إنتاج معظمه في املغرب وأفغانستان، 

حسب نفس التقرير.
 ،2015 ــة  ســن  »CNN« وخــصــصــت 
تحت  املغربي  الحشيش  يخص  موضوعا 
واقع  باملغرب..  الحشيش  ــة  »زراع عنوان 
مؤلم للفاحني وإصرار حكومي على رفض 
التقنني«، وكتبت أن ))نبتة الكيف باملغرب، 
ــان، إذ  ــزم ــرن مــن ال ــى أزيـــد مــن ق تعود إل
سيشهد هذا البلد بعد أربع سنوات من اآلن، 
100 سنة على إصــدار ظهير  ذكــرى مــرور 
1919 )أي السنة الحالية( في عهد الحماية 
زراعة  إمكانية  على  نص  الذي  الفرنسية، 
بذلك  السلطات  إعام  شرط  الهندي  القنب 
وفق كمية معينة، قبل أن تأتي قوانني أخرى 
تجّرم هذه الزراعة إلى حد اللحظة((، وكان 
ذلك بمناسبة النقاش الذي طغى وقتها على 
زراعة  تقنني  دعاة  بني  السياسية،  الساحة 

الحشيش وبني رافضي الفكرة. 
كانت   ،2013 سنة  فــي  أي  ــك،  ذل وقبل 
أصــدرت  قــد  األمريكية  الخارجية  وزارة 
القنب  إنتاج  ))حجم  أن  فيه  جاء  تقريرا 
 700.000 يبلغ حوالي  املغرب  في  الهندي 
طن، واملساحة املزروعة تصل إلى 47.196 
19000 شخص في  احتجاز  ويتم  هكتارا، 
من   %  25 أي  باملخدرات،  تتعلق  قضايا 
عدد املعتقلني في املغرب، بينما يواجه أكثر 
من 30 ألف مزارع مذكرات توقيف واعتقال 

بسبب زراعة القنب الهندي((.
مصدر  أول  ــرب  ــغ »امل ــوان:  ــن ع وتــحــت 
للحشيش في العالم«، نشرت وكالة األنباء 
اإلسبانية، يوم 16 يناير 2019، خبرا جاء 
املبذولة  الرسمية  الجهود  ))رغــم  أنه  فيه 
للحد من زراعة القنب الهندي، إال أن املغرب 
الزال يتربع على عرش الدول األكثر إنتاجا 
تم  التي  الحشيش  كمية  وأن  للحشيش، 
 )2018 )أي  املاضية  السنة  إنتاجها خال 
هذه الكمية الكبيرة  وأن  طنا،  وصلت 713 
املوجودة باألساس في جبال الريف شمال 
إلى  ألفا   37 املغرب، تستحوذ على ما بني 
50 ألف هكتار من األراضي املزروعة، وأن 
أي  عليها  يطرأ  لم  املزروعة  املساحة  هذه 
تغيير طيلة السنوات العشر األخيرة، وذلك 
من  أزيــد   2003 سنة  تناهز  كانت  بعدما 
123 ألف هكتار، قبل أن يتم التقليل منها 
الدولة  تدخل  بفضل  ذلــك،  من  سنتني  بعد 
املغربية، لتصل إلى حدود 47 ألف هكتار((.
))الجهود  فــإن  الوكالة،  نفس  وحسب 
مكافحة  مستوى  على  املبذولة،  الرسمية 
من  طنا   117 حجز  عن  أسفرت  املخدرات، 
الحشيش من أصل 713 طنا املنتجة خال 
2018((، و))إنه في الوقت الذي تتواصل 
املختصة  الــشــرطــة  مصالح  جــهــود  فيه 
ملكافحة املخدرات باملغرب، إذ تظهر من حني 
إلى آخر عمليات حجز لشحنات الحشيش 
املصالح  فإن  ــا،  أوروب إلى  للتهريب  معدة 
القيام بمراقبة  اإلسبانية تجد صعوبة في 
اليوم،  طيلة  الوطني،  التراب  لكل  شاملة 
نظرا للمساحة الشاسعة للشريط الساحلي 
املغربي، عاوة على دخول عناصر تصعب 
الطلب  السيما  والحجز،  املراقبة  عمليات 
املستمر على الحشيش بأوروبا، باإلضافة 
برفع  تطالب  كثيرة  أصــوات  ارتــفــاع  إلــى 

التجريم عن بيع الحشيش((.
))املغرب  العربي«، فإن  »القدس  وحسب 
ــأول منتج  ــى كـ ــ حــافــظ عــلــى رتــبــتــه األول
بأفغانستان  متبوعا  العالم،  في  للحشيش 
ولبنان والهند ثم باكستان، وفق املعلومات 
التي قدمتها الدول األعضاء للمنظمة بشأن 

وفيما  املضبوط،  الهندي  القنب  مصادر 
في   32 إفريقيا، ضبط  بدول شمال  يتعلق 
في  العالم،  في  املهرب  الحشيش  من  املائة 
ــذي عــرف زراعـــة أكثر مــن 47  املــغــرب، ال
 ،2013 عام  الهندي  القنب  من  هكتار  ألف 
 5 ألفا منها، فيما تم تدمير   42 تم حصاد 
آالف هكتار فقط((، حيث أكد التقرير على 
أن ))الحشيش املغربي يوجه باألساس إلى 
الهيئات  من  وغيرها  األوروبــيــة((،  الــدول 
موضوع  تتناول  التي  الخبرية  واملصادر 
وبني  بآخر،  أو  بشكل  املغربي  الحشيش 
هذا وذاك، أصدر املرصد الوطني للمخدرات 
 800(( أن  فيها  واإلدمــان، إحصائية، جاء 
تـعاطي  على  مدمنون  مغربي  شــاب  ألــف 
  % 75 أن  ــام  األرق تظهر  املــخــدرات، حيث 
بينما  الحشيش،  يتعاطون  الشباب  من 
كالكوكايني  أخرى  أنواعا  الباقون  يتعاطى 
وغيرها،  الهلوسة،  وحبوب  والهيروين 
عشر  السادسة  بني  املراهقني  فئة  وتمثل 
األكثر  العمرية  عشر الشريحة  والثامنة 
التي  املــخــدرات  قيمة  قــدرت  وقــد  تعاطيا، 
تباع على الصعيد املحلي في املغرب بنحو 
150 مليون دوالر سنويا((، في حني جاء 
في تقرير أصدره مكتب أوروبي للدراسات، 
املغرب  في  الهندي  القنب  ))صناعة  أن 
مليون   900 إلــى  قيمتها  تصل  أن  يمكن 
دوالر سنويا، بحلول سنة 2023، في حال 
تقنينه، وأن القيمة اإلجمالية لهذه السوق 
إلى  تصل  أن  يتوقع  القاري  املستوى  على 
وفرة  بسبب  أمريكي،  دوالر  مايير   7.1
املتعاطني،  لعدد  وبالنسبة  الدولي،  الطلب 
بحوالي  املغرب  في  عددهم  التقرير  يقدر 
متوسط  يصل  حيث  شخص،  مليون   1.5
حوالي  الحشيش  من  الواحد  الغرام  سعر 

78 درهما((.
تقريبية  تظل  ــام  ــ األرق هــذه  أن  ــم  ورغـ
ونسبية، إال أنها تبقى مقلقة، وأرقام إدمان 
بالنظر  مستقبا،  باألسوإ  تنذر  املغاربة 
الفينة  بــني  حجزها  يتم  الــتــي  للكميات 
الجرائم  لعدد  أيضا  وبالنظر  واألخـــرى، 

املرتكبة بفعل تعاطي املخدرات.

الــتــقــيــت صــديــقــي ســاعــات بعد 
خروجه من مؤتمر الحزب الذي ينتمي 
إليه، فوجدته غاضبا وال تسعه الدنيا 
من فرط الحنق وعدم الرضى على ما 
آلت إليه نتيجة هذا املؤتمر، وقد قال 
لي بصوت مرتفع الشك التقطته آذان 
كل من كان متواجدا داخل املقهى: »يا 
أخي، كل شيء في الدنيا قابل للتغيير 
إال القرآن، فلماذا نحن ال نتغير أبدا؟«، 
فرجوته أن يهدئ من روعه وأنا أكتم 
في نفسي رغبة جامحة في الضحك، 
مثل  فــي  رأيــتــه  أن  لــي  يسبق  لــم  إذ 
أنني  كما  تلك،  الهستيرية  حالته 
أعرف حدود حساسيته إزاء الهزل في 

مواقفه الجدية.
الصبا،  منذ  صديقني  وبصفتنا 
همومه  مـــدى  أتــفــهــم  أن  أستطيع 
ــل الــحــزب املــلــيء، حسب رأيــه،  داخ
بالطاقات الشابة املؤهلة وما تعانيه 
»يا حسرة«  في  من التهميش ونحن 
الرقمية،  والتكنولوجيا  العوملة  زمن 
القديمة  الوجوه  نفس  تظل  حني  في 
بما  التنفيذي  املكتب  على  مسيطرة 
يكتم أنفاس الشباب الحاملني لألفكار 
الجديدة والحاملني بالغد األفضل، كما 

قال صديقي.
حدوثه،  تفاديت  ما  حدث  وفجأة، 
حيث لم أتمالك نفسي فأطلقت ضحكة 
بمن  جميعا،  الناس  أذهلت  صاخبة 
بعصبية  نهض  الذي  صاحبي  فيهم 
املإل  أمــام  في وجهي  شديدة وصــاح 
قــائــا: »أنــا نــادم على الــيــوم الــذي 
بأن  عليه  ألــح  فطفقت  فيه«،  عرفتك 
وقد  مقعده  إلــى  ويعود  يسامحني 
ــن وراء  ــه م ــت اســتــعــصــت عــلــي رؤي
فرط  من  عيني  غمرت  التي  الدموع 

الشيطان  يلعن  أن  ورجوته  الضحك، 
أنه  لــوال  قهوته  ليحتسي  ويجلس 
ــد وأجــابــنــي على مــرأى  أرغــى وأزبـ
الذين ارتسمت  ومسمع من الحضور 
وكأنهم  االبتسامة  وجوههم  على 
القهوة  »أمــا  مسرحي:  مشهد  أمــام 
فلتشربها أنت وأما الشيطان فسوف 
شيطان  هــنــاك  ليس  ــه  ألن ألعنه  لــن 
بعد  تركني وخرج مسرعا  ثم  مثلك«، 
للنادل،  يدفع حسابنا  أن  يفته  لم  أن 
ــات قصد  وبــعــد ذلـــك، أنــفــقــت ســاع
االتصال به لكن دون جدوى، في نفس 
إلى  بي  تعود  ذاكرتي  كانت  الحني، 
حوالي ربع قرن من الزمان، أيام كان 
شديد  بإلحاح  يدعوني  الصديق  هذا 
فكنت  نفسه،  الحزب  في  أنخرط  ألن 
يعفيني من  األعذار كي  له عن  أبحث 
ــذري بكوني ال  هــذا األمـــر، وأعــلــل ع
يكن  لم  ذلــك،  ومع  للسياسة،  أصلح 
اختافنا في أي يوم من األيام ليفسد 
لودنا قضية، فعلى سبيل املثال، كنت 
أشاركه سماع مطربه املفضل مارسيل 
خليفة في »حنينه إلى خبز أمه«، ومن 
أدنــى  يجد  صديقي  يكن  لــم  جهته، 
مطربي  سماع  مشاركتي  فــي  حــرج 
»حبيب  فــي  الــدكــالــي  ــوهــاب  ال عبد 

جماهيره«.
املهم، أن صاحبي هذا، اتصل بي في 
اليوم املوالي ليقول لي بالحرف: »هل 
أمس  منامي  في  رأيــت  أنني  تصدق 
»زارني  حلما عجيبا؟«.. وبدأ يحكي: 
في املنام رجل ضخم له جناح بحجم 
فوق ظهره  فحملني  النفاثة،  الطائرة 
السماء.. ووجدتني في  وطار بي في 
أنت  بلهفة: من  النشوة، فسألته  قمة 
يا سيدي؟ فأجابني من دون أن يلتفت 
تلعنه  أن  تشأ  لم  الذي  ذلك  »نا  إلي: 
في املقهى وقد أحببت أن أكافئك بأن 

عبر  سياحة  في  ظهري  على  أحملك 
وعــدت  ومــغــاربــهــا،  األرض  مــشــارق 
ترى  تــوصــف:  ال  وسعادتي  ألســألــه 
فأجابني:  ذاهــبــون؟  نحن  أيــن  إلــى 
ويــروق  تركيا  سماء  فــي  اآلن  نحن 
فاكهة  وألذ  أشهى  من  أطعمك  أن  لي 
يسترسل  وهكذا  الــعــالــم«..  في  تني 
صديقي قائا: »نزلنا فوق شجرة تني 
ضخمة باسقة األغصان وارفة الظال 
طيبة الثمار، فمضى إبليس يناولني 
التينة تلو األخرى، وكل تينة في حجم 
كل  في  ويسألني  الكبيرة  البرتقالة 
مرة: هل امتألت؟ فأسأله بدوري: هل 
من مزيد؟ وبعد ذلك طار بي من جديد 
وهو يعدني بما لم تره عيني وما لم 
أحسست  أنني  لــوال  أذنــي،  تسمعه 
ثم  بطني  فــي  طفيف  بمغص  فجأة 
الحاجة  قــضــاء  فــي  شــديــدة  برغبة 
لي  يجد  أن   - لعنه هلل   - فاستأذنته 
مكانا في الخاء، فجاءني جوابه في 
اآلن  نحن  الخاء؟  وملاذا  عتاب:  شبه 
سوى  عليك  ومــا  امليت  البحر  فــوق 
وكذلك  حرج،  با  حاجتك  تقضي  أن 
لبطني  العنان  أطلقت  حيث  كــان، 
أقض  لم  وكأنني  أثقالها  تخرج  أن 
نفس  وفي  مولدي،  يوم  من  حاجتي 
شبه  مسمعي  إلــى  يتناهى  الــوقــت، 
عويل امرأة يأتيني من مكان سحيق 
في  تلك،  فرحتي  علي  ينغص  ويكاد 
شدقيه  مــلء  الشيطان  يضحك  حني 
ويقول لي: ال تكترث لألمر.. اقض ما 
أنت قاض، ما تزال املفاجآت السارة 
يقترب  العويل  ذلك  بدأ  ثم  تنتظرك، 
وقهقهات الخبيث  ــدا،  ــ روي رويـــدا 
تبتعد وتبتعد، ثم أستيقظ من نومي 
مذعورا، ألجد زوجتي تصرخ وتلطم 
حالة  إلى  بتقزز  تشير  وهي  وجهها 

الفراش من تحتي«.

 رحال هرموزي  الطيب العلمي 

 جميلة حلبي
أحمد محمد العرابي

هل تغني �لبط�ق�ت عن �لزي�رت؟�مل�ؤمتر �حلزبي ومك�ف�أة �إبلي�س

ه�ذي مه�زل كله� ع�ر
م� ر�ن� كنع�ني�ه من »�لف�ر«

الكرة اإلفريقية هي زينة وزادها نور الحمام
بغات حتى هيا تغير مشيتها ودير مشية لحمام

لكن ما قدرتش.. عالش؟ بسوء سلوك مسيريها والحكام
أما اللي فرضوا استعمال »الفار«، فإلصالح األحكام

فوقتها حتى ما ترتاكبش أخطاء ما تبانش للعوام
تفسد طابع أجواء المباراة اللي أصلها احتدام

ومنافسة رياضية شريفة خالية من الخشونة والخصام
فرغم استعمال جهاز »الفار«.. فيه بزاف ما يتالم

إال أن ما وقع عند األشقاء خّلى في النفوس ألم
بحيث ما عمرو فالتاريخ ما جرات فميادين كرة القدم

مثل هاذ الفضيحة اللي قام بها السيد الحكم
فذيك الليلة بتواطؤ طبعا مع المشرفين على النظام

اللي غيبوا عمدا »الفار« وبداو ويختارعوا ويقدموا أوهام
متضاربة وما مرتاكزا حتى على صدق في الكالم

فمرة كيقولوا بأن جهاز »الفار« كاع ما خدام
ومرة أخرى يدعيوا بأنه راهم بصدد القيام
بإصالحو وهاذا كان كله كذوب فقط إليهام

الحاضرين والمشاهدين وفاألخير تم توقيف المباراة باستسالم
الحكم لنزوات المسؤولين المنظمين خوفا من اقتحام
الجمهور للميدان وارتكاب أحداث تهدد األمن والسالم

فللي كان فالواقع ضحية لهاذ المسرحية في الختام
هي كرة القدم اإلفريقية اللي تشوهت قدام األمم

وتركت في جسمها نقطة سوداء حطمت كل األحالم
المنشودة اللي كنا ديما نأمل تحقيقها منذ القدم
فيا أسفاه على هذه المهزلة اللي تعطا لها اهتمام

كبير وكبير جدا بحيث تناولتها جميع األقالم
محليا إقليميا وقاريا وفي كافة أنحاء العالم

فالحمد هلل اللي جا الحكم ورجع لينا شويا االبتسام
وردلنا االعتبار بعدما حاولوا األشقاء ينتزعوه منا فالظالم

فرغم أن القرار ناقص.. فبعدا حطم أوهام اللئام.
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أحمد  الشاعر  العالمة  بعث 
بن محمد بن حمدون بن الحاج 
الــســلــمــي املـــرداســـي، رســالــة 
الحسن،  املولى  السلطان  إلــى 
كتاب  من  بالكراسات  مرفوقة 
تاريخه، ليطلع عليها، وقصيدة 
أبياتها  وســـط  زارعــــا  مـــدح، 
طلبه، حتى ال ينتبه له »مسامر 
إلى  مضمونا  ليصل  املــيــدة«، 
وجوابا  باللـه،  العالية  السدة 
الظهير  وصله  رسالته،  على 
وهذا  للمقال  املرفق  الحسني 

نصه:
وصلى  وحــده  للـه  ))الحمد 
وءالــه  محمد  سيدنا  على  هلل 

وصحبه.
وبداخله:  الصغير  الخاتم   

»الحسن بن محمد وفقه هلل«. 
محبنا الفقيه األرضى السيد 
الحاج  ابــن  محمد  بــن  أحــمــد 
وفقك هلل وسلك بك أقوم املحاج 
وسالم عليك ورحمة هلل تعالى 
كتابك  وصلنا  وبعد:  وبركاته، 

كتاب  ــن  م ــات  ــراس ــك ال ومــعــه 
دائرة  باتساع  الشاهد  تاريخك 
علمك وعلو همة حفظك وفهمك 
املاضية  األخبار  على  املحتوي 
املنظومة  القاصية  والقضايا 

ــك أســجــاعــك بــطــول  ــي ســل فـ
ســاعــدك فــي الــبــالغــة وبــاعــك، 
املتعبدين  قضية  فتصفحنا 
التي  بالحراطني،  املوسومني 
إلى  فيها  املــعــتــرض  ــر  أم ءال 

درك،  فلله  ونكال،  وبطش  وبال 
بسط  في  باإلجادة  انفردت  لقد 
للدولة  مــا  ــّت  ــب وأث الــقــضــايــا، 
الفضائل  من  العلوية  الشريفة 
الديوان  ذلك  هلل  جعل  واملزايا 
من حسناتك املتقبلة ورفعه على 
هام القبول وحمله، كما وصلتنا 
أردان  ــّررت  جـ التي  قصيدتك 
وأحــرزت  سحبان  على  البيان 
بمديحنا الفخر والشان وعرفنا 
موجب إنشائها من ضيق الدار 
تنفيذ  وطلبك  سكناك  بها  التي 
أو  للخير  املنفذة  الكرينية  دار 
فكتبنا  الفياللي،  الحبيب  دار 
بن  هلل  عبد  الطالب  لوصيفنا 
منفذة  هي  هل  ليبحث  أحمد، 
ما  يظهر  جــوابــه  ومــن  ال،  أم 
هلل،  شــاء  إن  أمرها  في  يكون 
هذا  صحبة  الكراسات  وتصلك 
يعينك  وهلل  الشريف  الكتاب 
على التمام ويقرب لك املقصود 
 8 من ذلك واملرام والسالم. في 

جمدى الثاني عام 1296((.

الفن الإفريقي ب�ألوان 
ع�ملية يف خريبكة 

ابنة عويطة ع�سو جلنة حتكيم مب�س�بقة 
للمواهب الأمريكية

● الخضر غيالن

تشكيليون  فنانون  يلتئم 
ــرب ومــهــتــمــون،  ــ أفـــارقـــة وع

الدولي  املبدع  بخيمة 
الثالثة  ــه  ــ دورتـ فـــي 
بـــاملـــركـــب الــثــقــافــي 
الوسائطية  والخزانة 
بمدينة  ف«  ش  »م 
أيــام  ــك  وذل خريبكة، 
1 و2 و3 و4 يوليوز 
2019، رافعني شعار: 
ــن اإلفـــريـــقـــي  ــ ــف ــ »ال
عاملية«، وفق  بألوان 
بالغ صحفي لجمعية 
التشكيليني  الفنانني 

للبيئة والتراث.
وســــــتــــــعــــــرف 
الــنــســخــة الــثــالــثــة، 
حــــضــــورا وازنـــــا 
لـــوجـــوه إعــالمــيــة، 
ــة وجــمــعــويــة  ــي ــن ف

واإلعــاقــة،  الفن  بمجال  تهتم 
واملغرب،  وفلسطني  مصر  من 
فنانا   50 ــى  ــ إل بـــاإلضـــافـــة 
وتونس  فرنسا  من  تشكيليا 

وســوريــا  وفلسطني  ومــصــر 
والسنغال  والبينني  والجزائر 

العاج  وساحل 

فنانني  عن  فضال  وإسبانيا، 
يمثلون مختلف املدن املغربية 

من الشمال إلى الجنوب.

تستعد املطربة السورية فايا يونان لشد رحالها 
خالل  الغنائية،  حفالتها  أولى  إلحياء  املغرب  إلى 
مشاركتها في فعاليات مهرجان تيميتار للموسيقى 
في  وذلك  أكادير،  مدينة  في  والعاملية،  األمازيغية 

الخامس من شهر يوليوز املقبل.
مسبوقة  غير  فنية  طفرة  يونان  فايا  وحققت 

خالل العام املاضي، آخرها تتويجها بلقب أفضل 
مطربة سورية لعام 2018 ضمن جوائز »داف 
مع  »بغداد«،  كليب  وإطالقها  األملانية،  باما« 

دخولها موسوعة »غينيس« لألرقام 
مطربة  أول  باعتبارها  القياسية، 
»الكراود  عملية  في  تنجح  عربية 
الجماهيري،  التمويل  أو  فاندينج« 
يديك«،  »أحب  أغنياتها  أولى  عبر 
 25 من  أكثر  تحقيق  من  وتمكنت 
يتخطى  وما  إلنتاجها،  دوالر  ألف 
بالـعـملة  مـاليـيـن  الـثـالثـة 
أغنيتها  بالفعل  ورأت  السورية، 

ــور،  ــ ــن ــ ــورة ال ــ ــصـ ــ املـ
تخـطـي  من  وتمكنت 
حـاجـز الـ 13 مليون 
وأصبحت  مشاهدة، 
فايا  أغاني  أكثر  من 

استماعا وشهرة.

مط�لب ب�لق�سيد تو�سل اإلى بيت الق�سيد

ذكرت بوابة »أخبار اليوم« املصرية، أن نيابة 
ضبط  بسرعة  أمـــرت  الــضــرائــب،  مــن  التهرب 
 160 لسداد  الفيشاوي،  فاروق  الفنان  وإحضار 
مبلغ  من  الضريبة  مستحقات  باقي  جنيه  ألف 

380 ألف جنيه تعويض.
ــام الــفــيــشــاوي  ــي وكــشــفــت الــتــحــقــيــقــات ق
الــحــالل«  »أوالد  مسلسالت  فــي  بــاملــشــاركــة 
و»حياة  أجر«،  بال  و»قاتل  القرش«  و»عفريت 
إحدى  عن  دعاية  وكذلك  األنصاري«،  شمس 
تلك  حصيلة  وكانت  االتــصــاالت،  شركات 
األعمال قد بلغت ثالثة ماليني و880 ألف 

جنيه.
أكثر  الفيشاوي  النيابة  واستدعت 
إلى  بالحضور  يمتثل  ولم  مرة  من 
الضرائب،  من  التهرب  نيابة  مقر 

فأصدرت قرارها املتقدم.

شاركت الفنانة األمريكية ذات األصول املغربية، 
ڭزينة عويطة، ضمن لجنة تحكيم مسابقة غنائية 
نظمتها إحدى املؤسسات األمريكية تحت شعار: 
والتي   ،You are Queen and KingsIIkings

ومنحت  تكساس  ــة  والي احتضنتها 
ــح لــلــمــواهــب  ــدة مــن ــ ــهــا ع خــالل

املبتدئة.
وهي  عويطة،  ڭزينة  وكانت 
جمال  مغنية R&B وملكة 
وملكة  ــة  ــي ــدول ال هــيــوســن 
 2017 لسنتي  املغرب  جمال 
ــوة  دع تلقت  ــد  ق و2018، 
على  املشرفني  مــن  رسمية 
املسابقة، عبروا من خاللها 
مشاركتها  في  رغبتهم  عن 
فــريــق لجنة  كــواحــدة مــن 

ــفــة من  الــتــحــكــيــم املــؤل
ــتــجــني  ــن ــني وم ــانـ ــنـ فـ
ــوم الــســوشــيــال  ــج ون
مقدمتهم  فــي  ميديا، 
ــكـــي  ــريـ ــم األمـ ــنـــجـ الـ
الشهير »جي برانس«.
املنظمون عبر  وعبر 

ذات الدعوة، عن حاجتهم لخبرة ڭزينة املوسيقية 
والفنية، للمساهمة في اختيار الطالب املوهوبني، 
املوسيقى  في  قدراتهم  لتقديم  فرصة  كانت  حيث 
من  مجموعة  بحضور  موهبتهم  وإبــراز  والغناء 

املشاهير واملؤثرين.
عويطة  ڭزينة  تستعد  السياق،  نفس  في 
أغاني   9 يتضمن  الذي  املقبل  ألبومها  لطرح 
هذه  خالل  تعكف  حيث  اإلنجليزية،  باللغة 
على  أغانيه  بعض  تصوير  على  األيــام 

طريقة الفيديو كليب.
ــة  ــن ــزي هــــــذا، وتـــتـــابـــع ڭ
دراســــتــــهــــا بـــإحـــدى 
األمريكية  الجامعات 
)شــعــبــة الــقــانــون 
بعد  الــتــجــاري(، 
حـــصـــلـــت  أن 
عـــلـــى شـــهـــادة 
الـــبـــكـــالـــوريـــا 
ــة بــمــيــزة  ــوق ــف ــت م
ــدا، حــيــث  ــ ــ حـــســـن ج
الظفر  من  حينها  تمكنت 
على  معدل  أفضل  بجائزة 

صعيد والية تكساس.

ف�ي� يون�ن.. ح�ملة لقب اأف�سل 
مطربة �سورية تغني ب�ملغرب لأول مرة 

بعد »إم بي سي مصر« و»إم بي سي العراق«، تستعد 
التي  ســي«،  بي  »إم  السعودية  اإلعالمية  املجموعة 
أسسها الوليد ابن إبراهيم، شقيق األميرة جوهرة بنت 
إبراهيم، أرملة امللك الراحل فهد بن عبد العزيز، إلطالق 

قناة »إم بي سي مغاربية«.
وأكدت مصادر إعالمية، أن القناة املغاربية الجديدة 
الذي  املتعال،  عبد  محمد  املصري  رأسها،  على  عني 
باملناسبة  »إم بي سي مصر«، وهو  قناة  أشرف على 
سي«  بي  للـ»إم  مغاربية  نسخة  إطالق  فكرة  صاحب 
وصلت  العملية  أن  علما  إفريقيا،  شمال  دول  تشمل 
املــدن  زيـــارة  عمليات  بــدأت  حيث  متقدمة،  ملــراحــل 
الدول  في  للقناة  إقليمية  مكاتب  الحتضان  املرشحة 
املغاربية الرئيسية، املغرب والجزائر وتونس، كما أن 
الفرع املصري للمجموعة، هو من سيتكلف بتوظيف 

طاقم عمل القناة.

Annonce

اإعالن

institut européen cherché gérant pour son 
restaurant sis 11 rue annakhla angle rue prince 
Moulay Abdallah.
surface: 180 m2 carré; cuisine et salle 
équipés; emplacement stratégique au centre ville; 
entouré de sociétés commerces et administrations;
contact chef badis:
tel: 00 212 6 61060548

ملطعمه  مسير  عن  يبحث  األوربـــي  املعهد 
الواقع برقم 11 زنقة النخلة زاوية زنقة األمير 

موالي عبد هلل.
مطبخ  على  يتوفر  180م2،  املطعم:  مساحة 
استراتيجي  موقع  في  ويقع  مجهزان،  وقاعة 
بمقرات  محاط  البيضاء  ــدار  ال مدينة  وســط 
واملحالت  واإلدارات  الشركات  من  مجموعة 

التجارية.
ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال بالشاف 

علي بادس على رقم الهاتف: 0661060548

جمموعة »اإم بي �سي« ت�ستعد 

لإطالق قن�ة مغ�ربية جديدة

الني�بة امل�سرية
 ت�أمر ب�سبط واإح�س�ر 

ف�روق الفي�س�وي
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إلى فضيلة القاضي والرئيس األستاذ 
عبد اهلل الفاسي الفهري* ردا على 

تعليقكم على املذكرات
أتذكر وأنا قاضي مبتدئ في حفل زواج أختنا 
جملة  من  حضر  التي  سلوى،  األستاذة  جميعا، 
السابق  العام  الوكيل  زواجها،  لحفل  املدعوين 
محكمة  رئيس  النزيه  والقاضي  النقض  ملحكمة 
العدل الخاصة األستاذ الزغاري، الذي عند وفاته، 
استثنائي  معاش  طلب  إلــى  العدل  وزيــر  اضطر 
امللك بعدما تبني بأنه ال يملك من متاع  من جاللة 
الدنيا ما يحافظ به على هيبته ومتطلبات مرضه، 
تربينا جميعا  الذين  القضاة  نزاهة  من  آخر  مثاال 
الوكيل  نوشريف،  املكي  كاملرحوم  أحضانهم،  في 
العام السابق الذي لم يترك لعائلته قبر الحياة كما 
في  بها  يرمى  أن  أسرته  وكادت  املغاربة،  يسميه 
لوال  مــارس«   2« في  الوظيفي  السكن  من  الشارع 
تدخل املغفور له جاللة امللك الحسن الثاني آنذاك، 
وقد ألهمتني سيرته القضائية آنذاك، تأليف كتاب 
عنه سنة 1989 وأنا وكيل للملك بالجديدة وعمري 
غالبية  ــت  الزال سنوات،  ثمان  يتجاوز  ال  املهني 

قضاة جيلنا تحتفظ بنسخ منه.
الزغاري  األستاذ  املرحوم  مشاركة  من  وعلمت 
وأنا في بداية حياتي القضائية، بأن الولع بالفنون 
ومشاركة الفنانني منصاتهم باحترام، ال يؤثر على 
خاللها  طاب  التي  اللحظة  وهي  التحفظ،  واجب 
الجوق  مع  ويجلس  املنصة  يمتطي  أن  للمرحوم 
تحت  الــدف  على  ويقبض  العرس،  في  األندلسي 
من  بأنه  إشــارة  ويعطي  الحاضرين،  تصفيقات 
العازفني على اآللة وأكبر الحافظني للوصلة  أمهر 
القضاة  أكبر  من  كان  أنه  جانب  إلى  املوسيقية 

النزهاء رحمه هلل.
وقد تأثرنا بذلك ونحن قضاة مبتدئون، وتعلمنا 
القضاة  ولع  وبني  والتحفظ  الوقار  بني  التمييز 
العدل  يستقيم  ال  التي  والشعر،  والكتابة  بالفنون 
باإلحساس  مرهفة  مطبقه  نفس  تكون  أن  بــدون 
الجميل والثقافة املتنوعة وعنصر الرأفة والرحمة 
يكون  الذي  القرار  أو  الحكم  ذلك  لتعطي  والحب، 
موضوعه إنسانا قبل أن يكون متقاضيا أو متهما.
سيدي  العظماء  هؤالء  وسط  في  نشأتكم  ولعل 
في  ساهمت  التي  هــي  الــعــزيــز،  واألخ  الرئيس 
فيكم  غرس  الذي  واالجتماعي  القانوني  تكوينكم 
العدل  قيم  نشر  في  واالستماتة  الفضيلة  حب 
وممارسة  الــحــق  بــمــبــادئ  والتمسك  الفضلى 
خارجه،  أو  املــغــرب  داخــل  ســواء  القضاء  مهنة 
عائلتكم  من  الصالح  بالسلف  متشبعون  وأنتم 
والعمل  القضائية  الديمقراطية  على  ومنفتحون 
اعتبرناها  الــتــي  االخــتــيــار  وحــريــة  الجمعوي 
املــغــرب،  قــضــاة  رابــطــة  جميعا  أسسنا  عندما 
نشأتها  في  بلغت  جمعية  كأول  إحياءها  وأعدنا 
الستينات  بداية  في  والدولي  الوطني  وإشعاعها 
له  املغفور  امللك  جاللة  حضور  منه  كبيرا،  شأوا 
من  فتية  صحبة  ورأينا  ملؤتمرها،  الثاني  الحسن 
هلل  وزادهم  بمبادئهم  آمنوا  والقاضيات  القضاة 
خالدة  ذكرى  الرابطة  تلكم  لتبقى  إحيائها،  هدى 
في تاريخ القضاء املغربي، حيث ضمن لهذا االسم 
العزيز عند كل قاض، أن ينبعث من الرماد ويحيا 
في فترة من فترات تاريخ القضاء املغربي، ويبقى 
على عاتق كل الشباب الذين أنشؤوها، فقط العمل 
مستقبال  بمبادئها  والتشبع  استمراريتها  على 
سنها  التي  مبادءها  جميعا  لهم  رسمنا  بعدما 
سلفنا الصالح من القضاة، خدمة للعدل وإخالصا 
لبنة  بمثابة  جميعا،  مساهمتنا  وتبقى  للوطن، 
الحقيقي  الجمعوي  العمل  صرح  بناء  لبنات  من 
الذي يأخذ كأولوية، املحافظة على حقوق القضاة 
االعتبار  وإعــادة  استقاللهم  ممارسة  وضمانات 
نطلب  بالتوثيق،  جديرة  محطات  وهي  لكرامتهم، 
بعدما  عليها،  يعيننا  أن  وتعالى  من هلل سبحانه 
والتقنيات  االجتماعي  التواصل  وسائل  رتبتها 
على  الشاهد  »غوغل«  املحرك  بواسطة  الحديثة 

نشأة هذه الرابطة والحافظ ملواقفها.
لقد ألهمني تعليقكم سيدي الرئيس واألخ العزيز 
مرة أخرى، اإلبحار في محيط القضاء الذي قضيت 
ممارسته  وشكلت  سنة،  أربعني  زهــاء  معكم  فيه 
بإيجابياتها وسلبياتها، محطة استغرقت ما يزيد 
عن ثلثي عمري، الذي أتمنى أن تكون هذه املذكرات 
استمرارا للمهنة التي أخلصنا لها وأخلصت لنا .
النزهاء  الــفــهــري  الــفــاســي  وآلل  لكم  فتحية 
والقاضيات  الــقــضــاة  جميع  وإلـــى  املخلصني، 
واملحامني الذي يشرفون هذا البيت الذي قال فيه 

األستاذ إدريس الضحاك، بأنه بيت قضاء أصيل.
* رئيس غرفة باحملكمة العسكرية  
انتهى

مذكرات ساخنة
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رونالدو امل�صتقبل حفيد لل�صحافة 

تهنئة
الباحثة  األســتــاذة  ناقشت 
الكاتب  كريمة  بــشــرى،  أبــايــا 
موضوع  أبايا،  إدريــس  الحاج 
رسالتها العلمية لنيل الدكتوراه 
االصطالحي  »البحث  بعنوان: 
في الجامعة املغربية«، وقد نالت 
املمتحنة نجاحها بعد مناقشتها 
من طرف ثلة من األساتذة بكلية 
عياض  القاضي  بجامعة  األداب 
بــمــراكــش، مــع الــحــصــول على 
التنويه  مع  جــدا  مشرف  ميزة 
للطالبة  فهنيئا  العلمية،  باملادة 
ولجميع  بشرى،  أبايا  الباحثة 
رأسهم  وعــلــى  عائلتها  ــراد  أفـ
ــايــا وأمــهــا  ــا إدريـــس أب ــده وال
ولجميع  بحر،  فاطمة  الحاجة 

أفراد أسرتها وأقربائها.

الثقة  وضع  ملجرد  سعد  الفنان  أعــاد 
الكاملة في صديقه املوزع ابن 
مدينة مراكش، خليل بلقاس 
الشهير بـ»دي جي فان«، الذي 
أغنيته  على  بــاإلشــراف  قــام 
الجديدة تحت عنوان »نجيبك« 
على مستوى التوزيع، إال أن 
نفسها  هي  موسيقية  مقاطع 
املــوزع  بتوزيعها  قــام  التي 
جميلة  للفنانة  بــلــقــاس 
أغنيتها  فــي  ــبــدوي  ال
»ارحــمــنــي«، األمــر 
جعل  الذي 

متابعي  من  الكثير 
ملــجــرد يــتــســاءلــون 
يقصد  كــان  إن  عما 
أعجب  ــه  أن أو  ــك  ذل

ــذا املــقــطــع وقــام  ــه ب
بإدراجه في أغنيته التي 

عالية،  مشاهدة  حصدت 
ذلك،  من  الرغم  على  لكن 
فقد جــرت عليه وابــال من 

االنتقادات.
املــرة  ليست  أنــهــا  يــذكــر 

األولى التي يتعامل فيها سعد 
ــوزع »دي جي  ملــجــرد مــع املـ
أن  لهما  سبق  حيث  فـــان«، 
تعامال في أغنية »انت باغيا 
ــي  ــت واحــــــــد«، ال
أثارت استحسان 
الجمهور العربي 

بشكل كبير.

الصورة لفارس العلوي، ولد الصحفي حسن العلوي، وحفيد الصحفي 
مصطفى العلوي، وقد فاز بكأس املدارس يف الدار البيضاء.

»طريان الإمارات« تطلق رحلة يومية
ثانية بني دبي 
والدار البي�صاء

تحتفي »طيران اإلمارات« بموسم الصيف، بإطالقها لخدمة يومية ثانية 
املسافرين  من  املتزايد  للطلب  استجابة  البيضاء،  والــدار  دبي  بني  تربط 
الرحلة طائرة من  الناقلة على هذه  الخط، وستشغل  املوسميني على هذا 
طراز »بوينغ 777« من فاتح يونيو إلى غاية 26 أكتوبر 2019، وهو ما 
سيعزز مجموع الرحالت املنتظمة على هذا الخط لتبلغ 14 رحلة أسبوعيا.

بنظام  لساعات طوال  االستمتاع  الرحلة،  على منت  املسافرين  وبإمكان 
عاملية،  جوائز  على  الحائز   ice الجوي  والترفيه  واالتصاالت  املعلومات 
الطلب،  حسب  ومرئية  مسموعة  قناة   4000 تفوق  خيارات  يوفر  والذي 
وكذا أحدث األفالم واملقطوعات املوسيقية والكتب املسموعة واأللعاب، بما 

في ذلك أكثر من 150 فيلما للطفال.
وينعم املسافرون على رحالت »طيران اإلمارات« بتجربة فريدة مع خدمة 
الطاقم متعدد الجنسيات، الذي يضم أكثر من 400 مضيفة ومضيف مغربي، 
كما سيستمتعون باألطباق املحلية الشهيرة، مثل الحريرة ومجموعة من 
املقبالت املغربية مع تقديم طاجني السمك املغربي كطبق رئيس في درجة 

األعمال والسمك املتبل كطبق رئيس في الدرجة السياحية.
الثالثة وعشر  الساعة  في  دبي  من  يوميا،   ،EK753 الرحلة  وتنطلق 
دقائق صباحا لتصل إلى الدار البيضاء في الساعة الثامنة وعشرين دقيقة 
الساعة  في  البيضاء  الــدار  فتغادر   ،EK754 العودة  رحلة  أما  صباحا، 
السابعة وخمسة وأربعني دقيقة مساء لتصل إلى دبي في الساعة السادسة 
وخمسة عشر دقيقة صباح اليوم املوالي، بما يتيح للمسافرين االستفادة 
من يوم كامل أمامهم يستمتعون فيه بعطلتهم أو فترة استراحتهم القصيرة 
أو رحلة عملهم، واستكشاف األنشطة الترفيهية والسياحية التي توفرها 

دبي، واالستمتاع باملطاعم املتنوعة في هذه املدينة العاملية.

  جائزة ال�صلطان قابو�س جتمع النخبة املغربية 
ســـفـــارة  ــمـــت  ــظـ نـ  
بالرباط  عمان  سلطنة 
املاضي،  الخميس  يوم 
منظمة  مــع  بالتنسيق 
الـــيـــونـــســـكـــو، لـــقـــاءا 
من  الثاني  هو  تعريفيا 
نوعه، خصص للتعريف 
بجائزة السلطان قابوس 
ــة لــلــثــقــافــة  ــري ــدي ــق ــت ال
في  واآلداب،  والفنون 
برسم  الثامنة  دورتــهــا 

سنة 2019، وتشمل مجاالت التنافس عليها، كال من علم 
االجتماع والطرب العربي وأدب الرحالت.

وقد تم إنشاء هذه الجائزة بناءا على مرسوم سلطاني 
صادر سنة 2011، ويتولى تنظيمها مركز السلطان قابوس 
الثقافي  باملجال  الجائزة  للثقافة والعلوم، وتعنى  العالي 
واالجتماعية  اإلنسانية  املعارف  مجاالت  مختلف  وفي 
والترجمة،  والفلسفة  والــتــراث  التاريخ  مثل  عموما، 
الجائزة  تعنى  الفنون،  مجال  وفــي  فكرية،  ــات  ودراسـ
والقصة  والرواية  الشعر  مثل  املختلفة  األدبية  باألنماط 

القصيرة، والنقد األدبي 
والتأليف املسرحي.

نخبة  حضره  اللقاء 
والكتاب  املفكرين  مــن 
والسياسيني،  والفنانني 
مــنــهــم عــمــيــد األغــنــيــة 
ــة املــوســيــقــار  ــي املــغــرب
ــوهــاب  الــكــبــيــر عــبــد ال
الدكالي، والكاتب حسن 
السابق  والوزير  أوريد، 
فتح هلل ولعلو، والكاتب 
العام لوزارة الثقافة املغربية عبد اإلله عفيفي، إلى جانب 
نخبة من أعضاء السلك الدبلوماسي العمانيني، يتقدمهم 
الوزير املفوض النشيط، سيف بن سعيد املعولي، القائم 
بأعمال سفارة سلطنة عمان في الرباط، والذي حل محل 
حميد  بن  راشد  الجائزة  مكتب  ومدير  السابق،  السفير 
مجلس  عضو  البلوشي  علي  محمد  والدكتور  الدغيشي، 
املساعدة  العامة  املديرة  الحجري  وأمينة  الجائزة،  أمناء 
وممثلي  والثقافة،  والعلوم  للتربية  اإلسالمية  للمنظمة 

البعثات العربية املعتمدة في الرباط.

بلقا�س يورط �صعد ملجرد 
مع جميلة البدوي



لتصفية  موعدا  سنوات،  ثالث 
الــحــســابــات، املــتــأرجــحــة، بني 
املاليير عند هؤالء والدراهم عند 
املستقبل  لخلو  عنوانا  أولئك، 
ــزاب  ــدي األح املــوضــوع بــني أي
وأن  خصوصا  تـــوازن،  كل  من 
كل ماض يقول بأن الكلمة تبقى 
بيد األحزاب، الضمانة الوحيدة 

لالستمرار واالستقرار.
وقد  العباد،  على  حسرة  ويا 
اتــفــقــت األطـــــراف اإليــجــابــيــة 
للحسابات على أن هذه األحزاب 
ــالس، وهـــذه  ــ ــر إفـ ــب ــرف أك ــع ت
استفحلت  الحزبية  ــراف  األطـ
الحسن  أيام  منذ  إفالسها،  في 
ابــتــدع طريقة  ــذي  الـ الــثــانــي، 
رشــــوة هـــذه األحــــــزاب، عبر 
التي  الـــدعـــم)...(  مــيــزانــيــات 
أغــرقــت آخــر حــزب مــولــود في 
الــعــهــد املــســتــفــيــد)...( حــزب 
صديق  أسسه  ــذي  ال األصــالــة، 
امللك، فؤاد الهمة، والذي آل بعد 
سنته  في  األخير  هذا  استقالة 
إلــى  الــخــامــســة،  التأسيسية 
رئاسة أفقر نموذج في املجتمع 
الذي  العمري،  إلياس  املغربي، 
فــي مذكراته  اعــتــرف  أنــه  رغــم 
ــي بــدايــاتــه يبيع  بــأنــه كـــان ف
في  املشوية  الخرفان  رؤوس 

العكاري قبل أن يشرع في  حي 
توزيع املناصب والسفارات على 
حتى  والغنية  الذكية  الــرؤوس 
الحزب،  أمانة هذا  إن خلفه في 
هيمنة  مـــن  يــشــتــكــي  ــح  ــب أص
املاليير املوروثة عن إلياس وهو 
حي، والتي لم تترك هذا الحزب 

يتشمس على خاطره.
القطب  ــذا  ه حقق  ــو  ول ــرى  ت
السياسي الشمالي ومن معه)...( 
أمانيهم عندما طلبوا أمام منصة 
الترخيص  يــتــم  أن  ــان،  ــرمل ــب ال
حتى  الحشيش،  زراعة  وتحرير 
البوليس  تصريحاتهم  أرعبت 
مستقبل  من  والدولي  األمريكي 
املغربية)...(  النهضة  استفحال 
ــواق الــعــاملــيــة  ــ ــ فـــي غـــزو األس

بالحشيش واملخدرات.
الحزبية  التركيبة  إلى  لنرجع 
عندما  ــة)...(  األصــيــل املغربية 
كان حزب املرحوم عالل الفاسي 
يعتمد على توزيع بطائق الحزب 
الحزب  هذا  لتمويل  التشاركية 
الــبــورجــوازي)...(،  االستقاللي 
يتأسى  األيــام  هذه  أصبح  الذي 
ــدراجــات  ال مصلح  ــان  زمـ على 

أقطاب  بعض  ويــقــول  شــبــاط، 
على  النادمني  الباقني،  الحزب 
وقد  العظيم،  الحزب  مصير هذا 
أصبح بني األنامل الرطبة للسي 
نزار، الذي تصارح قدماء الحزب، 
عبد الواحد ولد الزعيم املؤسس، 
بنسودة،  وجــمــال  والخليفة، 
والوفا، بأنهم يبحثون عمن ينقذ 
باالندثار بني  املهدد  الحزب  هذا 
أيدي الزمان الغدار الذي ال يرحم 

وال يؤمن.
ومن أقدم حزب، وقبل التوسع 
إلى  ننتقل  بينهما)...(،  فيما 
ــن االنــهــيــار،  ــزب فــي زم ــر ح آخ
اتحاد  حزب  اسم  تحت  تأسس 
محام  أسسه  الذي  الديمقراطية 
من  املــنــظــري  يسمى  ســمــســار 
التجارية،  عملياته  تسهيل  أجل 
يدخل  جعلته  ونــهــم  بــســرعــة 
بسرعة  املضياف،  التامك  سجن 

جهنمية.

املكانة  تبقى  بينهما  وفيما 
بنبركة،  املهدي  لحزب  العليا 
االتحادي يا حسرة، الذي يعتبر 
الوقت الحاضر أتعس حاال  في 
من جده حزب االستقالل، حتى 
ــدد)...(  ــج ال أقطابه  أحــد  ــال  ق
في  أخيرا  القادر  بنعبد  الوزير 
ــاد  االحت ))إن  حــزبــي:  تجمع 
منذ  ظالما  عــاش  االشــتــراكــي 
ستني عاما(( بينما هو الحزب 
االتحادي الذي أمسك ذات فترة 
أخــاف  حتى  الــثــورة،  بشهب 
األمن  وأرهــب  الثاني،  الحسن 
شهبه  وتفرقت  الــبــورجــوازي، 
أقطابه  أخــافــت  حتى  الــبــراقــة 
الذين هربوا إربا إربا، وقد كانت 
العاصمة  فــي  األخــيــرة  ــام  األيـ
عندما  شاهدة  لندن  البريطانية 
ملح حاضر في حفلة على شرف 
بــودرار  لندن  في  املغرب  سفير 
إلى أن هذا السفير، قطب تقدمي 
قضى في السجن سنوات طوال، 
مثلما  بالتصفيق،  القاعة  لتهتز 
تعيني  لكل  املتفائلون  يصفق 
يعلنه امللك محمد السادس لكل 
الحزب،  هــذا  أقطاب  من  قطب 

الذي الزالت شخصية رمزه عبد 
الرحمان اليوسفي، آخر األنبياء 
وال شك، تجعل من حزب االتحاد 
أن  املمكن  من  ورقة  االشتراكي 
املغرب،  إلنقاذ  استعمالها  يعاد 
ربـــمـــا، وهــــذه األيـــــام تــرشــح 
الكريم  عبد  األصيل  االتحادي 
املسؤولية  هذه  لتحمل  بنعتيق 
مع  التعامل  في  نجح  أن  بعد 
املــغــاربــة في  ستة مــاليــني مــن 

الخارج.
الـــتـــقـــدمـــيـــة   أن  ورغــــــــم 
واكــبــت مسيرة  واالشــتــراكــيــة، 
يعطة،  علي  ــرحــوم  امل القطب 
ليس  املــبــادئ  هـــذه  إرث  فـــإن 
ومثلما  بمكان،  السهولة  مــن 
على  أثــقــل  اإلرث  ــذا  ــ ه ــان  ــ ك
ــدي إدريـــس االشــكــر، ونبيل  أي
بدون  نضال  ال  ألنه  بنعبد هلل، 
بــدون  تجربة  وال  ســـجـــن)...( 
املجربني  مأساة  وهي  معاناة، 

لسالح التقدمية والثورية، أمثال 
منيب،  نبيلة  زمــانــهــا  مطربة 
بالفريج،  املخيف  االسم  ووارث 
أنهم  الجدد،  األقطاب  عيب  فإن 
اســتــأنــســوا بــرطــوبــة أفــرشــة 
معاناة  عوضت  التي  ريشبوند 
تازمامرت،  وظلمات  املقري  دار 
املحجوب  ثــروات  أنست  مثلما 
بن الصديق ومحمد عبد الرازق 
العمال  وجهاد  النقابات  نضال 
أقطاب  ليعيش  واملــنــاضــلــني، 
الــحــزب اإلســالمــي الـــذي يظن 
والتنمية،  العدالة  في  األول  أنه 
عرش  يتربع  أن  استطاع  وأنــه 
أنقاض  على  الدينية  الهيمنة 
ليعمل  واإلحسان،  العدل  سلفه 
قــال في  الــذي  اإلســالم  بتعاليم 
قد  اهلل  إن   ...(( البقرة:  سورة 
ى  بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنَّ
يكون له ُملك علينا، ونحن أحق 
بامللك منه...((، ولكن ترتيبتهم 
ــة  ــاســي ــســي االجــتــمــاعــيــة وال
جعلتهم  الخفية،  واالتصاالتية 
ــرآن فـــي ســـورة  ــقـ كــمــا قـــال الـ
النساء: ))مذبذبني بني ذلك ال 
هــؤالء...((  إلى  وال  هؤالء  إلى 

وامللك،  نحن  يقول  العـثماني 
وبن كيران يقول امللك وحده.

الحزب  عن  تسألوا سائال  وال 
أسسه  الــذي  الحركي  الشعبي 
الحسن الثاني ألغراض سياسية 
الخطيب  الدكتور  بقيادة  عليا 
ليرثه  أحــرضــان،  واملحجوبي 
العنصر،  الفرعوني)...(  الزعيم 
وقد جعل من هذا الحزب مجرد 
كيلوهات من الصرف، يتمم بها 
وزن كل من تعود على الغش في 

امليزان.
الواقع  وصــف  يصح  وهــكــذا 
ــي فـــي املـــغـــرب، بــأنــه  ــزب ــح ال
أصبح  حــني  مقبرة  ــى  إل أقــرب 
املغاربة يطلقون على كل مقبرة 
أن  رغــم  الشهداء،  مقبرة  اســم 
حتى  مليئة  الواقع  في  املقابر 
والنصابني  اللصوص  بقبور 

واالنتهازيني.

تعتبر هيمنة أصحاب املاليير 
الحكومية  املقاعد  أغلبية  على 
والوزارية، التي أعطتها مبدئيا 
الديمقراطية)...(  االنتخابات 
وتتفرج  اآلذان  لتتمتع  فرصة 
األعني على ذلك الصراع املحتدم 
بــني الــقــطــبــني الــنــمــوذجــيــني، 
أخنوش،  وعزيز  العلمي  حفيظ 
لذلك  الجانبية  والتضخمات 
الشريف  بني  الحقيقي  الصراع 
عينيه  يفتح  بــدأ  وقــد  العلمي، 
على  للهيمنة  السبل  أقرب  على 
الخارجية  التجارة  بنك  أسهم 
العثمانية البنجلونية من جهة، 
املنصة  في  املفتوح  والــصــراع 
أغنى  ثاني  بني  البرملانية)...( 
أخنوش،  عزيز  ــة)...(  ــارب ــغ امل
للحزب  شاغرة  الشبه  واملقاعد 
شفاه  تعبت  الــذي  البنكيراني 
أقطابه من اللحس التلذذي، كلما 
تجارية  مؤسسة  كل  أمام  مروا 
في ملك السي عزيز، ليرد عليهم 
هذا األخير، ملوحا بحفالته من 
طوال  املقامة  الفطورات  خالل 
شهر رمضان)...( بأن املستقبل 
موقع  من  بهم،  لإلطاحة  ضامن 
األغلبية، إن شاء هلل الذي ليس 
رب  هو  وإنما  وحدكم  ربكم  هو 

العاملني.
الزماني)...(  القانون  أن  رغم 
يؤشر إلى أن ذلك املستقبل هو 
بيد املجهول، الذي ال يعطي أية 
ضمانة ال ألخنوش، وال لنب كيران، 
امللكية  الطبيعة  وأن  خصوصا 
دخان  كل  من  بنفورها  معروفة 
يهدد مستقبل القصور)...( غير 
املبخرات  من  املنبعث  الدخان 
املخازنية  أنــامــل  بــني  الفضية 
ــاء)...( وهـــي تــزودهــا  ــ ــي ــ األوف
تبعث  وهــي  القماري،  بالعود 
االحتفالية  وطقوسها  بخورها 
من  مزيدا  الشعب،  نفوس  في 
املــوعــودة،  الجنة  إلــى  الحنني 
لحظات  ولـــو  تــبــعــده  ــور  ــخ ب
على  املعاش  الجحيم  عن  قليلة 
مستوى األغلبية الحقيقية التي 
الشعبية،  الفقيرة  األغلبية  هي 
العثماني  حكومة  زادتها  التي 
املتأثرة بالضغوط النفسية)...( 
أربعمائة درهم شهريا في األجور 
للمستوى  عــنــوانــا  املــتــدنــيــة، 
الذي  الشعب  لهذا  االجتماعي 
الدولية  اإلحصائيات  تصنفه 
البئيسة،  الشعوب  عـــداد  فــي 
الــتــي تــصــر هـــذه املــنــظــمــات 
تحسني  استحالة  أمام  األممية 
االجــتــمــاعــيــة، على  أوضـــاعـــه 
ــن بــؤســه بــوعــود  تــعــويــضــه ع
واملساواة)...(  اإلنسان  حقوق 
التضامنية  ــات  ــالغ ــب ال عــبــر 
وبنشمسي  للجامعي  املطولة 
وباقي جمعيات حقوق اإلنسان، 
ويبقى الشعب غارقا في أمواج 
ويبقى  االجــتــمــاعــي،  الــصــراع 
صراعهم  فــي  غــارقــني  وزراؤه 
جميعا،  جاعلني  املاليير،  مــع 
تباعدهم  رغم  جماعيا  ومتفقني 
بعد  املقبلة،  االنــتــخــابــات  مــن 
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الحلقة األوىل

بقلـــــــم:
مصطفى العلوي

يبقى الشعب غارقا في أمواج الصراع االجتماعي، ويبقى 
وزراؤه غارقين في صراعهم مع الماليير، جاعلين جميعا، 
ومتفقين جماعيا رغم تباعدهم من االنتخابات المقبلة، 
بعد ثالث سنوات، موعدا لتصفية الحسابات، المتأرجحة، 
بين الماليير عند هؤالء والدراهم عند أولئك، عنوانا لخلو 

المستقبل الموضوع بين أيدي األحزاب من كل توازن.
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