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سيارة دولة اللوكسمبورغ 
التي نقلت المواطن إلياس 
إلى  لندن  في  العمري(...) 
المطار، وتنقل معه سفير المغرب 
في لندن، عبد السالم بودرار.. فهل أخبر 
السفير وزارته بذلك؟ تضحية السفير 
مع إلياس، تطرح العديد من األسئلة، 
إضافة إلى مواطن ريفي اسمه نوفل 
المتوكل، قال بأن العمري اشترى عقارا 

في لندن.
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اِّـستشار فؤاد الهمة َّـ مرافقة ولي العهد، 
األمري موالي الحسن، وقد فصلته عنه وقفة 

اإلمرباطورة السابقة فرح ديبا

 øY ø∏©J ƒjQÉ°ù«dƒÑdG

õ«¡éàdG ôjRh ∫É«àZG

 É¡°VQÉ©e º¡àJh
 ™e ¬fCÉH áµjôH

á«Hô¨ŸG äGôHÉîŸG

 äÉbÓ©dG
 á«Hô¨ŸG ájô°ùdG

ájOƒ©°ùdG
í«£J ób 

á«LQÉÿG ôjRƒH 

 ôL ..Iôjõ÷G IÉæb ÜGƒéà°SG

ádAÉ°ùª∏d á£jQƒH ôjRƒdG

 á«Hô¨ŸG ájô°ùdG

»bGô©dG ¢ù«FôdG óé“ á«Hô¨ŸG á°VQÉ©ŸG âfÉc ÉeóæY

03

05

 ÚH ¬HÉ°ûàdG
 óª ΩÉ¡e

 ¢SOÉ°ùdG
 Ö«∏«ah
¢SOÉ°ùdG

 •ƒ≤°S ¢ûjÉY »Hô¨e ájÉµM
 »µdÉŸG …Qƒf ¬æé°Sh ΩGó°U

É«fÉ£jôH áµ∏e ¬Jò≤fCGh

10-09-08
13-12

∫ó©dG IQGRƒd á«FÉ°†b ¬Ñ°T áª¡e ôNBG á«Ø°üJ ó©H
 :ájQƒà°SódG áªµëŸG

 ∂∏ŸG øY Üƒæj óMCG ’
 ‘ øjQÉ°ûà°ùŸG ¢ù∏›h

Ö©°ûdG »∏ã‡ πHÉ≤e

24

 ÊÉãdG ø°ù◊G

 ¿Éc …òdG

 IÒeCÉH êhõà«°S

á«°ùfôa



2
1015العدد

الخميس
 21  فبراير  2019

بغض النظر عن دعمه إلسرائيل(..)، لم يتقبل النشطاء «الفيسبوكيون» ومعهم شريحة عريضة 
من املواطنني، األخبار الرائجة على نطاق واسع، والتي تقول أن مشاركة جنم برشلونة، ليونيل ميسي، 

مع املنتخب األرجنتيني يف املباراة الودية أمام املغرب املقرر إقامتها يوم 26 مارس املقبل على ملعب 
طنجة الكبير، ستكلف اجلانب املغربي خمسمائة ألف دوالر، علما أن االحتاد األرجنتيني طلب مبلغا 

يقدر بـ 1.1 مليون دوالر مقابل املباراة الودية، ووافق املغرب على ذلك مشترطا مشاركة ميسي يف 
املباراة، فمن يقبل أن تصرف أموال املغرب هكذا؟ (انظر صور االحتجاج على الفيس بوك).

õ«¡éàdG ôjRh ∫É«àZG øY ø∏©J ƒjQÉ°ù«dƒÑdG
 ô°ü≤dG ÚH ¿hÉ©àdG ÜÉH íàa

 ÊÉÑ°SE’G ô°ü≤dGh »Hô¨ŸG
zá«µ∏ŸG ≥FÉKƒdG{ ÜÉH øe

á«Hô¨ŸG äGôHÉîŸG ™e ¬fCÉH áµjôH É¡°VQÉ©e º¡àJh

كواليس األخبار

 مدريد. خاص باألسبوع
الصحراويون  ا�تذمرون  تعب 
من  البوليساريو،  صــفــوف  فــي 
ا�غربي(...)،  ــم  ــدع ال انــتــظــار 
تنظيم مظاهرات ضخمة  وقــرروا 
العواصم  فــي  الــغــد  مــن  ــداء  ــت اب
بإطالق  فيها  يطالبون  األوروبية 
دولي  وبتدخل  زمالئهم،  ســراح 
ــروق  ــدوف، لــكــشــف خـ ــ ــن ــ ــي ت فـ
أن أسست  اإلنسان، وبعد  حقوق 
ا�كتب  أعــضــاء  مــن  مــجــمــوعــة 
جماعة  للبوليساريو،  الرئيسي 
تسمى «البديل»، وأصدرت بيانات 
في أغلب الصحف اإلسبانية، قرر 
في  حركة  تزعم  بريكة،  ا�ــهــدي 
مطالبا  بالتظاهر  أوروبا  عواصم 
بإنقاذ الشعب الصحراوي، ابتداء 

من الغد.
ــعــة  ــاب ــت ال ا�ــــواقــــع  أن  إال 
على  حملة  شنت  للبوليساريو، 
بأنه  وسمته  بريكة،  ا�هدي  هذا 
وسمت  الفوضى»  إتقان  «لعبة 
أتباعه الذين سيتظاهرون بأبواب 

بالعمالء  الجزائرية،  السفارات 
والحناجر  ــادي  ــ األي وأصــحــاب 

ا�أجورة.
الوطن»  «صوت  موقع  وقــال 

بأنه  البوليساريو،  لقيادة  التابع 
واختطافات  اغــتــيــاالت  حصلت 
وأنه  البوليساريو،  قــادة  لبعض 
تم استهداف وزير التجهيز «سيد 

إجرامي�،  بفعل�  بطل»  أحمد 
األول في مكتبه بمحاولة اغتيال، 
منزله  على  بالهجوم  والــثــانــي 
بوالية بوجدور، في مخيم تندوف 

ومحاولة حرقه.
ــذا ا�ـــوقـــع،  ــ ــالغ ه ــ ــم ب ــه ــت وي
بالتواجد  ا�غربية  ا�ــخــابــرات 
هي  بينما  ا�حاوالت،  هذه  خلف 
للمعارضة  تحركات  الواقع،  في 
للبوليساريو، ال عالقة للمخابرات 

ا�غربية بها.
أن  البوليساريو،  موقف  وذكر 
خليل  ا�سمى  يوزعه  ا�غرب  مال 
مخدرات  تجار  هناك  وأن  أحمد، 
توجيهات  مــن  أخـــرى  ووســائــل 
أن  والواقع  ا�غربية،  ا�خابرات 
ا�هدي  يتزعمها  الــتــي  الحركة 
بريكة، ال عالقة لها با�غرب، وهي 
تــطــالــب بــحــقــوق الــصــحــراويــ� 
عواصم  وستشمل  ا�حتجزين، 
أوروبا غدا، لتتضح الحقائق فيما 
أن  «األسبوع»  تنتظر  بعد، حيث 
يوافيها ا�هدي هذا ببيان مفصل 

ينشر في األعداد القادمة.

 الرباط. األسبوع 
تميزت الزيارة األخيرة التي خصصها ا�لك اإلسباني، 
فيليبي السادس، للمغرب، بالتوقيع على 11 اتفاقية كبرى 
في حضرة ا�لك محمد السادس، وقد كان الفتا لالنتباه، 
التوثيقي  للجانب  االتفاقيات  هذه  من  جزء  تخصيص 
بهيجة  ا�لكية،  الوثائق  مديرة  استدعاء  بعد  الجاد(..)، 
سيمو، للتوقيع على مذكرة تفاهم من أجل تنظيم معرض 
ا�لكي  بالقصر  بالبلدين  ا�لكية  الفنية  األعمال  يضم 

بمدريد.
وقد كانت لإلشارة ا�لكية، بالحرص على إشراك مديرة 
مديرية الوثائق ا�لكية في هذا العمل، رغم وجود أطراف 
أخرى، داللة واضحة على تزكية األعمال التوثيقية العلمية 
الجادة، السيما أن بهيجة سيمو، حولت خزانة الوثائق 
ا�لكية من مجرد أرشيف فوضوي(..) إلى مؤسسة وطنية 
ا�غرب  تظاهرة  منها  ضخمة،  أعمال  إنجاز  وراء  تقف 
ميثاق  «البيعة  وكتاب  اللوفر(..)،  متحف  في  الوسيط 
مستمر ب� ا�لك والشعب»، وهو عمل يروم تأكيد الجانب 
الشرعية  الدولة  ب�  الفرق  ويبرز  للبيعة،  الديمقراطي 
والدولة اإليديولوجية، باإلضافة إلى مؤلفات ضخمة حول 
ضخم  ومؤلف  الفرنسية،  ا�غربية  والعالقات  الصحراء، 

يضم ا�آثر التي هدمها تنظيم «داعش».

 الرباط. األسبوع 
القضائية  ــاط  األوسـ تابعت   
ــدور حكم  بــاهــتــمــام كــبــيــر، صــ
االستئناف  محكمة  عن  قضائي 
بمدينة تازة حكما أيدت من خالله 
بــبــراءة  قضى  ابــتــدائــيــا  حكما 
شخص من جنحة «زعزعة عقيدة 
مسلم»، بعدما سلم لشخص آخر 

كتبا تتحدث عن اإلنجيل.
إلصــدار  ا�حكمة  واســتــنــدت 
التهمة  من  باألمر  ا�عني  بــراءة 
التي يشير إليها الفصل 220 من 
القانون الجنائي ا�غربي، بقولها 
أن «اإلنجيل من الكتب السماوية 
ا�سلمون»،  بــهــا  يــؤمــن  الــتــي 

مما  خــال  «ا�لف  أن  وأضــافــت 
التكوينية  العناصر  قيام  يفيد 
الوقائع  وأن  خصوصا  للجريمة، 
ا�ضمنة با�لف، ال تفيد أن ا�تهم 
ا�شتكي  تسليم  خالل  من  سعى 
إلى  اإلنجيل  عــن  تتحدث  كتبا 
أو  كمسلم  عقيدته  في  التشكيك 
وقد  دينه»،  عن  لالرتداد  دعوته 
يعاقب  أن  القضاء،  عادة  من  كان 
منشورات  بتوزيع  قــام  مــن  كــل 
الحكم  هــذا  أن  غير  تبشيرية، 
األخير، يطرح عدة تساؤالت حول 
سيشكل  إذا كان  ا�ستقبل، وعما 
إذنا صريحا بالتغاضي عن نشر 

ا�سيحية(..)؟

 الرباط. األسبوع 
 (web help) «النداء»  في  ا�تخصصة  الفرنسية  الشركة  أقدمت 
ا�عروفة بنشاطها بالعاصمة الرباط، على توقيف بعض األمهات، وطرد 
أبنائهن الصغار الذين ال تتجاوز أعمارهم ثالث سنوات، من الحضانة 
التابعة للشركة، على إثر تأسيسهن �كتب نقابي تابع لنقابة الفيدرالية 

الديمقراطية  للشغل.
تعرضن  أنهن  أكدن  «األسبوع»،  أبــواب  طرقن  اللواتي  نساء  أربع 
للمنع من ولوج مقرات الشركة، بعد 12 سنة من العمل، وبأن الشركة 
الفرنسية، القادمة من بلد الحريات النقابية، وحقوق ا�رأة(..)، أصدرت 
األوامر بمنعهن من ولوج مقرات العمل، ولم يمتثل ممثلوها الستدعاءات 
مفتش الشغل، مؤكدات بأن اإلجراء العقابي، شمل األبناء أيضا، ورغم 
أن الصحافة تطرقت �شكلة النساء ا�ذكورات، إال أن الشركة ا�عنية، لم 
يصدر عنها أي موقف إزاء القضية التي استنكرها عدة نقابي� بالصوت 

والصورة.

 ∞bƒJh z™°VôdG{ Oô°ûJ á«°ùfôa ácô°T
z»HÉ≤ædG πª©dG{ áª¡àH äÉ¡eC’G

 »FÉ°†b ºµM ∫hCG ƒg πg

?á«ë«°ùŸG ô°ûf øYô°ûj

صورة األسبوع
ô°UÉædG óÑY ∫Éª÷ á«ëàdG …ODƒj »°ù«°ùdG …ô°üŸG ¢ù«FôdG

الطفل «عبد الفتاح 
السيسي» ووزير 
الدفاع الذي عزل 
الرئيس مرسي 

من منصبه، يؤدي 
التحية للزعيم 

اِّـصري الراحل، 
جمال عبد الناصر.
هذه الصورة أعيد 
نشرها بالتزامن 
مع ذكرى الثورة 
اِّـصرية التي 

أطاحت باِّـلكية 
َّـ مصر، والتي 

قادها الزعيم جمال 
عبد الناصر َّـ 23 

يوليوز 1952.

بهيجة سيمواِّـهدي بريكة وهو يحمل علم البوليساريو

..Gòµg ¬dGƒeCG »£©j ’ Üô¨ŸG
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ما خفي
كان  أعظم

ابتدع  االنتخابية،  الحملة  قبل 
عمدة أكادير تعبيرا حول نائبه، بأنه 
بداية  ــه.  ل نصلح  وال  لنا  يصلح  ال 
الحزبية  الصراعات  قاموس  لتشكيل 

املستقبلية.

عبد  الــقــطــب  تــيــار  أعــطــى  مثلما 
اليوسفي، أسماء عديدة في  الرحمان 
امللك  امللكية الجديدة، عني  التعيينات 
مؤخرا،  واستقبل  الــســادس  محمد 
مفتشا سابقا للمالية من جماعة وزير 
لتدارك  بنشعبون،  الجديد  املالية 
فيها  يكن  لم  مؤسسة  في  األوضــاع 
شريك للمستشار امللكي، الزناكي)...(.

صحف  ثــاث  اتفقت  كيف  عجيب 
واألخبار،  املساء،  الصباح،  يومية.. 
عنوان  نشر  على  فبراير،   16 يوم  في 
واحد ))مجلس املنافسة يصفع الوزير 
سبق  ملوضوع  لتتطرق  ــداودي((،  ــ ال
األسبوع  في  نشرته  أن  لـ»األسبوع« 
املــنــافــســة،  مجلس  حـــول  املــاضــي، 
بدركي  وصفه  على  اإلجماع  تم  الذي 

االقتصاد.

فرح  الـــذي  البوليساريو  فــوجــئ 
الذي أصاب العاقات املغربية  للخلل 
السعودية، بوصول أمير سعودي، أخ 
العزيز،  عبد  بن  أحمد  سلمان،  امللك 
العيون،  مدينة  إلى  رسمية  زيارة  في 
الوزير  البوليساريو،  مسؤول  ليقول 
ــأن املــســؤول  ــي، بـ ــوهــال ــب ــني ال ــ األم
مرخصة  غير  بزيارة  يقوم  السعودي 

للعيون.

رئيسا  أحيزون  انتخاب  إعادة  بعد 
متحتما  أصبح  املــغــرب،  التــصــاالت 
عليه أن يوقف عن زبنائه هذه الحملة 
التي  التجارية  للشركات  اإلعانية 
يكون  هلل.  عــبــد  تــلــفــونــات  تــخــتــرق 
جالس  وصاحبه  الجيب  في  التلفون 
أو في وضعية محرجة،  قاضي،  أمام 
املوسيقى،  ــي  ف الــتــلــفــون  فينطلق 

مخترقا حرية اإلنسان.

االتحاد  عام  ألمني  تدخل  أول  أثناء 
قناة  في  االشكر،  إدريس  االشتراكي، 
في  املــســاواة  عن  قــال  الفرنسية،   24
أننا  والــرجــال،  الــنــســاء  بــني  اإلرث 
أمير  أيــدي  بني  واألمــر  مسلم،  شعب 

املؤمنني والعلماء.

الـــحـــارس الــشــخــصــي لــلــرئــيــس 
ــذي هــو مــن أصــول  ــ الــفــرنــســي، وال
مغربية، بن عا، جاء ملراكش، ليظهر 
روسية،  حراسة  شركة  عن  الحديث 
انتقال  لها مخطط ضخم. فهل تقصد 
بن عا من أمن الرئيس الفرنسي إلى 

أمن امللك املغربي؟

أن  الحــظ  ــذي  ال املشكور،  املــواطــن 
»البوليفار«  تسمى  البولفار«  »ثورة 
ألن قطبها هو سيمون بوليفار، الذي 
يصادف  لم  الجنوبية،  أمريكا  حــرر 
فقط أن اسمه الشارع، وإنما البوليفار 
هو الشارع، أحببنا أم كرهنا، وشكرا 

للسيد مختار موالطو.

تحت األضواء

ا�ستجواب قناة اجلزيرة.. جر الوزير بوريطة للم�ساءلة

والعالقات ال�سرية املغربية ال�سعودية قد تطيح بوزير اخلارجية

 الرباط. األسبوع
من  تسربت  أخبار  عن  صحفي  مصدر  قال 
بأن  فبراير،   10 يوم  اإلفريقي  االتحاد  مؤتمر 
مكاملة  تلقى  بوريطة،  الخارجية،  في  الوزير 
أنظار  تحت  أحرجته  غاضبة)...(،  تلفونية 
محسن  الحاضر،  الثاني،  املغربي  الــوزيــر 
لقناة  بتصريحاته  عــاقــة  على  الــجــزولــي، 
املغرب  أن  بجرأة)...(،  أعلن  حيث  »الجزيرة«، 
اليمن،  فــي  العربي  التحالف  مــن  انسحب 
كان  االنــســحــاب  ــك  ذل أن  يعني  مــا  ــاف  وأضـ
أن  كما  لألعراف)...(،  الخارقة  التصرفات  بعد 
املغرب  سفراء  استدعاء  عن  األخبار  تسلسل 
لتلك  مصدرا  كان  واإلمـــارات،  السعودية  في 

الغضبة التي احتواها التلفون.
تنويه  رغم  بوريطة،  الوزير  أن  والحقيقة، 
وضع  العمل،  في  بطريقته  »األسبوع«  جريدة 
ثبوت  من  ينطلق  شائك،  موضوع  على  يــده 
السادس  محمد  امللك  بني  السرية  العاقات 
وامللك سلمان وأمراء اإلمارات، وهو املوضوع 
أديس  من  يجري  بوريطة،  الوزير  جعل  الذي 
أبابا، اتصاالت تلفونية مع مسؤولني إعاميني 
وصــحــفــيــني، الحــتــواء مــوضــوع اســتــدعــاء 

السفراء، وربما ترجع دوافع هذه األزمة، إلى 
العواصم،  بني  باالنتقاالت  بوريطة  انشغال 
املغربي واملــخــزنــي)...(،  الــواقــع  وبــعــده عــن 
تواجد  وعــدم  ــوزارة)...(،  ــ الـ في  ووحدانيته 
الداخلية لوزارة  للدولة يتولى الشؤون  كاتب 
الخارجية، الشيء الذي لم يخفه عندما أصبح 
يتلقى االنتقادات من األوساط املغربية، فسارع 
إلى إصدار رسالة أمضاها حول ))تظلم بعض 
والصحافة((،  التواصل  وسائل  عبر  املوظفني 
هذه  ))إن  بإمضائه:  كتب  حينما  كثيرا  أخطأ 
التظلمات قد تكتسي طابعا جنحيا((، بمعنى 
أنه سيشتكي باملتظلمني إلى القضاء، كما أنه 
أن هناك حملة تنظم  الرسالة،  كشف في هذه 
بالخطورة،  االستنتاج  فــي  وصفها  ضــده، 
طالبا من املتظلمني أن يوجهوا إليه شخصيا 

تظلماتهم.
والواقع، أن بوريطة رغم نيته الحسنة، فإنه 
ال يمكن أن يحكم وزارة الخارجية وحده، علما 
بأنه لحد اآلن، لم يعني مساعدين يشاركونه في 
تحمل املسؤوليات الضخمة لوزارة الخارجية.
ومعلوم أنه لحد اآلن، لم يعني مديرا للموارد 
البشرية، وال يوجد بالوزارة مفتش عام يراقب 
ينبه  الــوزارة وال  كواليس هذه  في  ما يجري 

الوزير ألخطائه أو تجاوزاته، وال يوجد مدير 
للعاقات املتعددة األطراف.

الكاتب  شخص  في  ضعيفا  هيكا  واختار 
ينتظر  كان  والــذي  عينه،  الذي  الجديد  العام 
تعيينه سفيرا، فإذا به يصبح كاتبا عاما ألكبر 
تتواجد  مثلما  الداخلية،  وزارة  بعد  وزارة 
تنقاته  في  الوزير  يرافق  فيمن  االنتقادات 
الخارجية، وكذا من اختارها ملنصب مستشارة  

بديوانه.
وزارة  ملوظفي  هيكل  أي  انــعــدام  أن  كما 
األمر  كــان  كما  مهنية،  نقابة  وال  الخارجية 
يجري به العمل أيام الجدية، وخصوصا حينما 
امللك محمد السادس منذ سنتني، بإنشاء  أمر 
مؤسسة لألعمال االجتماعية ملوظفي الوزارة، 
بوريطة،  للوزير  الخارجية  املهام  تترك  فلم 

فرصة االهتمام بالشؤون الداخلية لوزارته.
السياسية  األصـــول  أن  إلــى  إضــافــة  ــذا،  ه
الضخمة للملفات الصعبة، مثل ملف العاقات 
يمكن  ال  ــة،  ــي واإلمــارات السعودية  املغربية 
حد  يدرك  قد  قرارا  معها  يتفادى  أن  لبوريطة 
وحيدة  كوسيلة  الخارجية،  بوزير  اإلطاحة 
إلى  الشقيقة)...(  الدول  بني  العاقات  لرجوع 

سالف عهدها.

وزير الخارجية بوريطة يف حواره األخري على قناة الجزيرة القطرية

 الرباط. األسبوع
كشف الوزير في جماعة وحكومة العثماني، 
أنه  بمعنى  للمعارضة)...(،  معارضته  عــن 
أجمعت  حينما  معارضة،  بدون  الحكومة  يريد 
لتقرير  التصفيق  على  كلها  املغربية  الصحافة 
رئيس مجلس املنافسة، الكراوي، بعد أن انضم 
رئيس تجمع البتروليني، الزيادي، الذي أكد أن 
الديمقراطية،  باألسس  تعامل  املنافسة  مجلس 

وأنه ))قام بمشاورات مع مختلف الفاعلني((.
املنافسة  مجلس  يصف  لم  الــداودي  الوزير 
التاجر  بصراحة  قال  وإنما  فقط،  باملعارضة 
الكبير)...(: ))أتمنى أن ال يتكرر هذا، ألن هذا 
سيطرح مشكا.. هذا أمر غريب((، وهذا منطق 
غريب فعا، أن يستغرب وزير تقريرا مدروسا، 
بنظرة  املغاربة،  مايني  يهم  مشكل  إلى  ينظر 
البتروليني،  تجار  رئيس  قــال  بينما  تقنية، 
بحتمية تعاون الحكومة لخلق استثمارات في 
أصبح  بينما  االحتياطي،  واملخزون  التخزين 
الوضع يحتم تفكير الحكومة في الرجوع إلى 
دعم أسعار البترول حتى ال تصل إلى احتجاج 

شعبي بجميع األلوان.
ويطرح خروج الداودي ملهاجمة مؤسسة من 
والتي  امللك،  يعينها  التي  الحكامة،  مؤسسات 
رأسها،  على  الــكــراوي  إدريـــس  تعيني  خلف 
ارتياحا كبيرا في جميع األوساط بفضل مسار 
عاقة  مصير  حول  تساؤالت  عدة  الرجل)..(، 

يتدخل  ال  ولــم  الحكومة،  مع  املؤسسة  هــذه 
الخاف،  هذا  لحل  الدستورية  املحكمة  رئيس 
دائــرة  في  باإلشكال  رمــى  قد  الـــداودي  ــادام  م
»تقرير  بأن:  قال  عندما  الدستورية،  املحكمة 
مجلس املنافسة غير دستوري، وبأن الكراوي 

ليس من اختصاصه تقييم عمل الحكومة«.

هل يتدخل الق�ساء الد�ستوري حلل هذا الإ�سكال ؟

الوزير الداودي يت�ساءل: هل جمل�س املناف�سة جمل�س معار�سة ؟

الداودي الكراوي
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●  الرباط. األسبوع

قال مصدر سياسي كبير جد مطلع، أن خروج رئيس الحكومة 
عبد  والتنمية،  العدالة  لحزب  السابق  العام  واألمــ�  السابق 
اإلله بن كيران، للدفاع ا�تكرر عن ا�لكية في اآلونة األخيرة، بدأ 
يغضب عدة جهات، ألنه ال أحد طلب منه الدفاع عن ا�لكية ال 
البر�انية وال التنفيذية، وأن ا�لكية غير مدرجة اليوم في أجندة 
بن كيران على  الدستوري، فـ«�اذا يصر  النقاش السياسي أو 
إحياء هذا ا�لف من جديد؟ ولفائدة من يدافع عن ا�لكية؟ وضد 
هاجمت  كبرى  ا�غرب  في  أطراف  هناك  وهل  عنها؟  يدافع  من 
ا�لكية مؤخرا؟ فلماذا هذا الدفاع الذي بدأ يقلق بشدة جهات 

عليا وكبار رجال الدولة في البالد؟» يتساءل ا�صدر ذاته.
من جهة أخرى، علمت «األسبوع» من مصدر جد مطلع بالعدالة 
والتنمية، أن موضوع التقاعد االستثنائي الذي منحه ملك البالد 
لعبد اإلله بن كيران، قد تحول من قضية 
سياسية،  أزمــة  قضية  إلــى  مالية 
جدا  محدود  مستوى  على  تناقش 
حيث  الــحــزب،  قــيــادات  كبار  ب� 
بن  أدخله  رسميا  تقاعدا  اعتبروه 
كيران في األعراف والتقاليد ا�رعية 
تفكير  أي  وبالتالي،  للدولة، 
لــ� كــيــران فــي الــعــودة 
«ا�صباح»  قيادة  إلــى 
ا�قبل،  ا�ؤتمر  خــالل 
هو من باب ا�ستحيل، 
أن  لــحــزب  كــيــف  إذ 
عاما  أمينا  ينتخب 
حصل  فلو  متقاعدا؟ 
األولــى  ا�رتبة  على 
انتخابيا، لن يختاره 
لرئاسة  البالد  ملك 
ا�قبلة،  الحكومة 
في  كــيــران  بــن  ألن 
حكم تقاليد الدولة، 
رجل متقاعد، لذلك 
ــى قـــيـــادات  ــع ــس ت
من  والتنمية،  العدالة 
اليوم، لشرح هذه العملية 
ليفكر  كيران،  ل�  ا�عقدة 
عن  ــعــاد  ــت االب ــي  ف اآلن  ــن  م
ألن  مستقبال،  الحزب  رئاسة 
انقالب  بمثابة  سيكون  ذلك 
البالد،  وأعــراف  تقاليد  على 
للصراع(..)،  وتجنبا  لذلك، 
حاليا  التفكير  الحزب  على 
في خليفة للعثماني غير بن 
ما  وغالبا  ا�تقاعد،  كيران 
الرباح،  أو  الرميد  سيكون 

يوضح ا�صدر ذاته.

●  الرباط. األسبوع
في انتظار الخروج الرسمي �ضمون 
وزارة  وعــدت  التي  الــدراســة  وفحوى 
حول  بنشرها  العمومية  الوظيفة 
التي  النواقص  والفوائد وحتى  األثار 
القانونية  الساعة  تطبيق  عملية  تهم 
أثارها  بعض  تظهر  ــدأت  ب الجديدة، 
السلبية على ا�غاربة، التي وإن كانت 
األطراف  من  العديد  لكن  رسمية،  غير 
تؤكدها، وخاصة على مستوى التعليم 
وصحة األطفال والزيادة في استهالك 

الطاقة.
بعض ا�صادر ا�طلعة بقطاع التربية 
تراجعات  وجــود  سجلت  والتعليم، 
واضحة على مستوى نتائج امتحانات 
أغلب  السنة في  لهذه  ــى  األول ــدورة  ال
ا�ناطق  في  وبخاصة  ا�غرب،  مناطق 
النائية، وهو ما جعل كثيرا من األطر 
التوقيت  ــى  إل ــك  ذل ترجع  التربوية، 

الجديد الذي اعتمدته حكومة العثماني 
والذي لم يطبقه ا�غرب منذ االستقالل، 
وااللتحاق  فجرا  التالميذ  نهوض  ألن 
نفسية وصحية  ظــروف  في  با�دارس 
سيئة مع قلة النوم، كان سببا في قلة 
التركيز الذي أنتج تراجعات في النتائج 
يتداولها رجال التعليم بقوة فيما بينهم.

تأثير الساعة اإلضافية على التالميذ، 
كذلك  كـــان  ا�ـــصـــادر،  نــفــس  بحسب 
أي بسبب  الصحي،  بالجانب  مرتبطا 
سوء التغذية، فالنهوض في وقت جد 
بدون  يتم  با�درسة،  لاللتحاق  مبكر 
كبيرة  لنسبة  بالنسبة  الفطور  وجبة 
من التالميذ، علما أن مختلف األطباء 
وجبة  أن  يعتبرون  التغذية  وخبراء 
للتالميذ،  بالنسبة  أساسية  الفطور 
السيما فــي ســنــوات االبــتــدائــي، مما 
الجوع،  بسبب  التركيز  يفقدهم  كــان 
وبالتالي، البحث بأية وسيلة لالستفادة 

الساعة  على  جديدة  فطور  وجبة  من 
العاشرة صباحا، أي بعد ضياع حصة 
صباحية أساسية في العملية التربوية.

من جهة أخرى، وفي انتظار الدراسة 
التي  العثماني،  حكومة  من  الرسمية 
تتحدث عن مساهمة الساعة الجديدة 
لدى  تب�  الطاقة،  من  االقتصاد  في 
تأثير  أن  ا�غربية  األســر  من  العديد 
على  سلبيا  كــان  اإلضــافــيــة،  الساعة 
مستوى استهالك الطاقة، حيث �ست 
استهالك  فاتورة  ارتفاع  األســر  أغلب 
الظالم  في  النهوض  بسبب  الكهرباء، 
وولوج البيوت مساء في الظالم كذلك. 

وكان قرار حكومة العثماني ا�فاجئ 
أواخر أكتوبر ا�اضي باعتماد التوقيت 
ــار  أث ــد  ق دائــمــة،  ــصــورة  ب الصيفي 
ا�واطن�  وســط  واسعة  احتجاجات 
تــزال  وال  الــســواء،  على  والــتــالمــيــذ 

تداعياته مستمرة إلى اليوم.
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جد  مصدر  من  «األسبوع»  علمت 
مديرية  أن  ا�الية،  وزارة  في  مطلع 
ــى الــســرعــة  ــب انــتــقــلــت إلـ ــضــرائ ال
الضرائب،  استرجاع  في  القصوى 
خاصة بالنسبة لفئة التجار، والغريب 
بل  أصــلــيــة،  ضــرائــب  ليست  أنــهــا 
مراجعات قامت بها مصالح الضرائب 

بصورة شخصية.
مديرية  أن  ذاتــه،  ا�صدر  وقال 

الضرائب باتت تالحق حسابات 
التجار البنكية، وتقوم بالحجز 
عليها ومنحهم  مهلة  ثالثة أيام 
وإال  ا�راجعات  هذه  قيمة  ألداء 
يتم اقتطاعها من ا�صدر، أي من 

الحساب البنكي، في تصعيد 
ــد مــن مــديــريــات  جــدي
الــضــرائــب، اعــتــبــره 
التجار،  مــن  الــعــديــد 

انتقام  حملة  بداية 
مــن إضــرابــاتــهــم 

األخيرة.

مداخيل  حصيلة  بلغت  ذلــك،  إلى 
الحكومة من الضريبة على السيارات 
 2019 بسنة  الخاصة  (الفينييت) 
مليار   244 فقط،  يناير  شهر  وفــي 
خزينة  دخــلــت  كــمــداخــيــل  سنتيم 

حكومة العثماني. 
ــذه ا�ــداخــيــل، مــرده   ارتـــفـــاع هـ
باألساس، بحسب نفس ا�صدر، إلى 
ا�غاربة،  لدى  السيارات  عدد  ارتفاع 
ســــواء ســـيـــارات الـــدولـــة أو 
السيارات التي تعود ملكيتها 
إلى الخواص، وهي تقارب 
ا�ليون  ونصف  ا�ليون� 
وحوالي  للخواص،  سيارة 
تابعة  ســيــارة  ألــف   120
فمتى   ــة،   ــدول ال �ؤسسات 
ــات  ــتــحــســن  خــدم ت
ــة  ــ ــ ــوم ــ ــ ــك ــ ــ ح
ــي  ــان ــم ــث ــع ال
هذه   مقابل  

ا�اليير؟
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مديرية أن ذاتــه،
حسابات تالحق
بالحجز وتقوم
أيام مهلة ثالثة
وإال ا�راجعات
من أي ا�صدر،

تصعيد في
مــديــريــات
اعــتــبــره
التجار،

انتقام
إضــرابــاتــهــم

الـــدولـــة ســـيـــارات ســــواء
السياراتالتيتعود

وهي الخواص، إلى
ونصف ا�ليون�
للخواص، سيارة

ســيــارة ألــف 120
ــة،  ــدول ال �ؤسسات

ــتــحــســن ت
ــة ــ ــ ــوم ــ ــ ــك ــ ــ ح
ــي ــان ــم ــث ــع ال

مقابل 
ا�اليير؟

كيران، بن اإلله لعبد
قضية ــى إل مالية

مستوى على تناقش
قــيــادات كبار ب�

تقاعدا اعتبروه
األعراف في كيران

وبالتالي، للدولة،
كــيــران لــ�

إلــى
خــالل

هو
إذ

ينتخب
متقاعدا؟

على
انتخابيا،

ملك

ــى ــع ــس ت
العدالة

اليوم،
ا�عقدة
اآلن ــن م

الحزب رئاسة
سيكون ذلك
تقاليد على

وتجنبا لذلك،
الحزب على

خليفة في
ا�تقاعد، كيران

سيكون
يوضح

●  الرباط. األسبوع
لم  يتردد السفير الكويتي في الرباط، عبد 
البوليساريو  وصف  في  اليحيا،  اللطيف 
أن  موضحا  الوهمية»،  بـ«الجمهورية 
موقف بالده من قضية الصحراء، منسجم 
مع موقف دول مجلس التعاون الخليجي، 
الصحراء  قضية  إلى  تنظر  وأن «الكويت 

وكأنها قضية كويتية».
قال  الــذي  الكويتي،  السفير  نفى  كما 
بشكل  الصحراء  مغربية  بالده «تدعم  إن 
في  تأخير  أي  حصول  وواضح»،  مطلق 
ا�شتركة  العليا  اللجنة  اجتماع  موعد 
ا�غربية الكويتية، موضحا أنها ستجتمع 
في الكويت، برئاسة كل من وزيري خارجية 
أبريل  و10   9 يومي  والكويت،  ا�غرب 

ا�قبل.
ــي حـــوار خــاص  وأوضــــح الــســفــيــر ف
مقر  داخــل  مــن  «األسبوع»،  جــريــدة  مــع 
ا�لك  ــارة  زي صــور  تحتل  حيث  السفارة، 
في  مهما  حيزا  للكويت  الخامس  محمد 
الداخلية  االلتزامات  أن  االستقبال،  باحة 

مرحلة  بتدبير  ا�تعلقة  ا�غربية  للحكومة 
الذي  هو  األجــنــدة،  وضغط  االنتخابات 
حال دون انعقاد اجتماعات اللجنة العليا 
أكد  أنــه  غير  سابق،  وقــت  في  ا�شتركة 
با�قابل، أن اللجان ا�صغرة، مثل اللجنة 
تواصالن  القضائية،  واللجنة  القنصلية 

اجتماعاتهما دون انقطاع.
إذا  ما  ســؤال  عن  جوابه  معرض  وفي 
على  تؤثر  قد  الخليجية»  «األزمة  كانت 
قال  الكويتية،  ا�غربية  العالقات  مستقبل 
السفير اليحيا: إن موقف ا�غرب والكويت، 
إصالح  اتجاه  في  ويصب  موحد،  موقف 
في  األشقاء  ب�  الصدع  ورأب  الب�  ذات 
الخليج، موضحا أنه لوال البعد الجغرافي، 
لكان ا�غرب أحد الدول األعضاء في مجلس 
األردن،  شــأن  شأنه  الخليجي،  التعاون 

بسبب تشابه األنظمة(..).
ــرى، أكـــد نفس  ــ ــراف أخ ــ وبــخــالف أط
خاصة(..)،  احتفالية  تنظيم  على  ا�صدر، 
بعد وفاء دولة الكويت بالتزاماتها ا�الية 
دوالر  مليار  رقمها  والبالغ  ا�غرب  إزاء 

التوقيت ا�حدد لذلك، علما أن  وربع، قبل 
والكويت  وقطر  السعودية  هي  دول،   4
سنة  في  كلها  التزمت  العربية،  واإلمارات 
2012، بمنح ا�غرب هبات مالية بقيمة 5 
ماليير دوالر، ما دفع ا�ملكة إلى فتح حساب 
خاص تحت اسم «الحساب الخاص بمنح 

دول مجلس التعاون الخليجي».
أن  الدبلوماسي،  ا�صدر  نفس  أكد  كما 
ا�غرب  في  موجودة  كويتية  استثمارات 
ب�  ا�ــالــيــة  ــات  ــالق ــع وال بــهــرجــة،  دون 
الدولت� ال تقف عند حدود الرقم ا�ذكور، 
بل تتجاوزه إلى عالقات استثمارية كبرى، 
الكويتية  االستثمارية  األنشطة  خالل  من 
في ا�غرب، والتي توجد على رأسها ثالث 
ا�عامالت  إلى  باإلضافة  كبرى،  شركات 
الكويتي  الــصــنــدوق  بنشاط  ا�تعلقة 
لإلنماء  العربي  والــصــنــدوق  للتنمية، 
ا�ساهمة  وكذا  واالجتماعي،  االقتصادي 
فائق  القطار  مشروع  إنجاز  في  الكويتية 

السرعة با�غرب.
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بن كريان



كواليس األخبار 5

●  الرباط. األسبوع
فوجئ نواب األمة من فريق العدالة 
والتنمية ومن مختلف الفرق، باختفاء 
ــي الــعــدالــة  ــقــيــادي والــبــر�ــانــي ف ال
زيد،  أبو  اإلدريسي  ا�قرئ  والتنمية، 
قال  حيث  الشهرين،  عــن  تزيد  �ــدة 
هذا  أن  الــنــواب،  مجلس  من  مصدر 
الغياب يمكن أن يكون عاديا، لو كان 
مؤقتا وفي وقت آخر غير هذه الظرفية 
البر�ان،  منها  يمر  الــتــي  الدقيقة 
التشريعية  ا�ؤسسة  وأن  السيما 
تناقش قانونا جد دقيق يهم تخصصه 
وكبر�اني  اللسانيات  فــي  كباحث 
ينتمي رسميا للجنة التعليم، ويتعلق 
وهي  واللغات،  التعليم  بقانون  األمر 
من عمق تخصص أبو زيد الذي يشكل 

أحد صقور لجنة التعليم.
ا�قرئ  زاد من شبهة اختفاء  ومما 
اإلدريسي عن مجلس النواب، وخاصة 
عن أشغال لجنة لتعليم التي هو عضو 
سنوات  بعد  أنه  هي  فيها،  أساسي 

ا�جلس  على  والتهجم  التهديد  من 
ومهاجمة  والتكوين،  للتربية  األعلى 
نفسه  حشر  الذي  عيوش  الدين  نور 
مهاجمته  وكذلك  التعليم،  قضايا  في 
�ا سماه حزب فرنسا با�غرب ووزارة 
التعليم  حول مشروع القانون اإلطار، 
داخل  لهم  بالتصدي  الجميع  ووعــد 
الشروع  بمجرد  سيختفي  البر�ان، 
سبق  الذي  القانون  هذا  مناقشة  في 
وتوعده  وانتقده  وفصله  وشــرحــه 

مرارا وتكرارا.
ويضيف ا�صدر ذاته، أن ما يشكك 
في اختفاء أبو زيد الذي قد ال يكون 
العثماني  من  قرارا  يكون  وقد  إراديا 
العدالة  لــحــزب  العامة  األمــانــة  أو 
قسم  بعد  يأتي  أنــه  هــو  والتنمية، 
تقديم  على  األيمان،  بأغلظ  زيد  أبو 
الحزب،  ومن  البر�ان  من  استقالته 
أن  قبل  القانون،  هــذا  يعدل  لم  إذا 
يهرب من مواجهة قانون ظل ينتظره 

لسنوات. 
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●  الرباط. األسبوع
لم تعد أغلبية سعد الدين العثماني، تملك غير االسم، بسبب 
غياب االنسجام الحكومي ا�علن عنه في الخطابات السياسية 
ا�شكلة للحكومة، ومع ذلك، فإن التكهنات بسقوط هذه الحكومة 
تأجلت حتى إشعار آخر، بعد شروع اإلدارة في ترتيب أوراقها، 
حيث استقبل ا�لك محمد السادس، يوم اإلثن� ا�اضي، الوالة 
توصلوا  أن  بعد  وا�ركزية،  الترابية  باإلدارت�  الجدد  والعمال 

ببرقيات تدعوهم للحضور إلى القصر ا�لكي.
بدأت  ا�لكي،  االستقبال  عقب  الدولة،  خــدام  انتشار  إعــادة 
جهة الرباط سال  على  والــيــا  عــ�  ــذي  ال اليعقوبي،  بمحمد 
طنجه  في  مكتبه  تبادل  وقد  عمالة الرباط،  القنيطرة وعامل 
األوراش  مرافقة  له  يكتب  لم  الذي  امهيدية،  الوالي  مكتب  مع 
على  واليا  ع�  األخير  هذا  الرباط،  في  فتحها  التي  الكبرى 
بينما  عمالة طنجة أصيلة،  جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل 
فتحت أبواب الدار البيضاء أمام رجل لم يكن معروفا في دهاليز 
اإلدارة الترابية، وهو سعيد حميدوش، الذي ع� واليا على جهة 
الدار البيضاء سطات وعامل عمالة الدار البيضاء، بعدما قضى 

سنوات على رأس الضمان االجتماعي(..).
كما أنها ا�رة األولى التي يع� فيها ممثل ا�لك والحكومة، 
حالة  وهي  الصحراوية،  األصول  دائرة  خارج  من  العيون،  في 
الحمراء  الساقية  جهة العيون  والــي  بيكرات،  السالم  عبد 
وعامل إقليم العيون، بينما رحل الصحراوي بوشعاب يحضيه 

إلى جهة درعة تافياللت وعامال على إقليم الراشيدية.
الئحة االستقبال التي جاءت لتكرس التعي�، ضمت أيضا كال 
من: خطيب الهبيل، والي جهة بني مالل خنيفرة وعامل إقليم بني 
مالل. عبد الحق حمداوي، عامل إقليم بو�ان. ا�صطفى النوحي، 
عامل إقليم ميدلت. حسن زيتوني، عامل إقليم تينغير. إبراهيم 
الشكاف، عامل إقليم  سالم  علي  عامل إقليم سطات.  زيد،  أبو 
مديونة. عمر التويمي، عامل عمالة سال. هشام ا�دغري العلوي، 
عامل عمالة ا�حمدية. خديجة بن الشويخ، عامل عمالة مقاطعة 
عامل إقليم صفرو.  بنجلون،  تويمي  عمر  الحسني.  الحي 
عصام،  بو  العا��  عامل إقليم النواصر.  شاطر،  اهللا  عبد 
قاسم.  عامل إقليم سيدي  نادر،  لحبيب  عامل إقليم العرائش. 
رشيد بنشيخي، عامل إقليم الحوز. محمد النشطي، عامل عمالة 

مقاطعات بن مسيك.
بــاإلدارة  ملحق  عامل  مزيرما،  حسن  ا�ركزية:  اإلدارة  وفي 

ا�ركزية لوزارة الداخلية.
والعمال  ــوالة  الـ مــن  عـــددا  ا�ــلــك  عــ�  بعدما  ذلـــك،  ويــأتــي 
السفراء  من  مجموعة  إلى  إضافة  وا�ركزية،  الترابية  باإلدارة 
الشؤون  وزير  من  ومبادرة  الحكومة  رئيس  من  باقتراح  الجدد 
بثالث  جدد  مسؤول�  تعي�  مع  الدولي،  والتعاون  الخارجية 

مؤسسات عمومية، يوم 7 فبراير الجاري.
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●  الرباط. األسبوع
أثار موضوع «تسييج سبتة ومليلية 
اإلسبان»  لفائدة  ا�غربي  الجانب  من 
من  ا�اضي  العدد  ضمن  طرحه  بعد 
جريدة «األسبوع»، ضمن ركن «تحت 
األضواء»، عدة ردود فعل، حيث ظهرت 
الجانب  لدفع  شعبي  ضغط  مؤشرات 
ا�غربي للتراجع عن هذه العملية، وفي 
بنعيسى،  محمد  صــرح  الصدد،  هــذا 
رئيس مرصد الشمال لحقوق اإلنسان، 
للصحافة حول األسالك الشائكة قائال: 
بوضع  ا�غربية  السلطات  قيام  «إن 
أسالك شائكة حول مدينة سبتة ا�حتلة 
النظامي�  غير  ا�هاجرين  تسلل  �نع 
فيه  تعمل  الـــذي  الــوقــت  فــي  إلــيــهــا، 
إسبانيا على نزعها في إطار ما يسمى 
بأنسنة حدودها، عملية مرفوضة شكال 
االعتبارات،  من  �جموعة  ومضمونا، 
مدينتان  ومليلية  سبتة  أن  أهمها 

وأنهما  إسبانيا،  طرف  من  محتلتان 
والجغرافيا  التاريخ  بحكم  مغربيتان 
مادية  حدود  أي  إقامة  وأن  والثقافة.. 
من الجانب ا�غربي، هو تنازل فعلي عن 
وتنازل  الواقع  باألمر  وإقرار  ا�دينت� 
عن السيادة ا�غربية، وهو ما يجب أن 

نرفضه كمجتمع مدني وبقوة».
في  تساءلت  قد  «األسبوع»  وكانت 
العدد ا�اضي، «إذا كانت سبتة ومليلية 
أراض مغربية.. فلماذا يسيجها ا�غرب 
 14 عدد:  (األسبوع  اإلسبان؟»  لفائدة 
فبراير 2019)، قبل أن تشرع األطراف 
الشائكة  األســالك  نزع  في  اإلسبانية 
ــتــي ســبــق ووضــعــتــهــا عــلــى طــول  ال
الحدود التي تفصل ا�دينت� ا�حتلت� 
ا�غربي،  الداخل  عن  ومليلية  سبتة 

ضمن أجندة تمتد ألقل من سنة(..).
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●  الرباط. األسبوع

مرة أخرى، أثار مضمون قرار ا�حكمة 
الدستورية بخصوص البر�اني بوهدود 
ــذي أصــدرتــه األســبــوع قبل  بـــودالل، وال
ا�اضي، بصفتها أعلى محكمة في البالد، 
القانون  وفقهاء  الدستوري�  فضول 
مصدر  يقول  السواء،  على  والبر�اني� 

بر�اني.
أثار  الذي  القرار  هذا  ويتعلق 
وردود  النقاشات  مــن  الكثير 
التجمعي  بالبر�اني  األفــعــال 
الذي  بـــودالل،  بــوهــدود  محمد 
صدر في حقه قرار من ا�حكمة 

الدستورية قبل أسبوع�، يثبته 
ويرفض  الــبــر�ــانــي  مقعده  فــي 
تجريده من منصبه بسبب الطعون 
التي وضعت لدى ا�حكمة تطعن 

في أهليته.
ــرار  ــ ــي ق ــ ــر ف ــيـ ــثـ وا�ـ

الدستورية،  ا�حكمة 

بحسب ذات ا�صدر، ليس هو مضمونه، 
للبت  ا�حكمة  انتظرته  الذي  الوقت  بل 

فيه، رغم أن ا�لف كان جاهزا(..).
وبالفعل فـ«هذا الشيء» ا�فاجئ وغير 
ا�سبوق، ينزل إال نادرا من طرف محكمة 
النقض، حيث أصدرت قرارا ضد قرارها 
دجنبر 2018،   4 بتاريخ  أنه  ذلك  األول، 
بـ«قبول  سمي  جــديــدا  ــرارا  قـ أصـــدرت 
من  القضية  في  النظر  إعادة  طلب 
جديد»، وبهذا انتظرت ا�حكمة 
توصلها  حتى  الــدســتــوريــة 
بودالل  أن  لتعلن  القرار  بهذا 
بر�انيا  وسيستمر  بــريء  

إلى نهاية الوالية.
ــر بــالــذكــر، أن  ــجــدي ال
ا�حكمة الدستورية، خاصة 
الــهــيــئــة األخــيــرة 
ــاءت  ــتــي ج ال
من توزيع 
لكعكة  ا
بـــــ� 

امرأة  أي  غياب  وفي  السياسية  األحزاب 
للطعن،  قابلة  غير  قــراراتــهــا  قاضية، 
الخبراء  وتشريح  لتقييم  قابلة  لكنها 
الدستوري� الذين وقفوا على تناقضات 
التي  ا�بررات  في  كبيرة  جد  وتضاربات 
تعتمدها في عدد من األحكام، فتارة تعتد 
ترفضها  وتــارة  «الفايسبوك»،  بوثائق 
باعتبار وثائق األنترنيت غير ذي حجية، 
وتارة أخرى، تعتبر العلم الوطني والراية 
في  ا�غطاة  بالقاعة  ا�وجودة  ا�غربية 
هي  ا�ــرشــح،  بــوجــود  انتخابية  حملة 
والرياضة  الشبيبة  وزارة  مسؤولية 
الذي  الوقت  في  فيها،  للمرشح  دخل  وال 
على  بالصباغة  مرسومة  راية  فيه  تعتبر 
حائط مدرسة، مسؤولية البر�اني وليس 
مسؤولية وزارة التربية الوطنية، وغيرها 
من القرارات التي تشكل حاليا موضوعا 
الدراسات  معاهد  كبريات  وسط  للنقاش 

الدستورية وكليات الحقوق.

صورة وتعليق
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بوهدود

●  الرباط. األسبوع 
رئيس  النباوي،  عبد  محمد  قــال 
السير  حوادث  «إن  العامة:  النيابة 
ا�ائة  في   2.5 حوالي  ا�غرب  تكلف 

الخام،  الداخلي  الناتج  من 
يخسر  ا�ــغــرب  أن  أي 

ــم  درهـ ــار  ــي ــل م  15
بسبب  ســنــويــا 
ا�عضلة»،  ــذه  ه
ــالل  ــ وذلـــــــــك خ
اليوم  فعاليات 
ــذي  الـــدراســـي ال

حول  مؤخرا  نظم 
ا�عالجة  «إشكاالت 

�خالفات  اإللكترونية 
ــرادار  بــال ا�تعلقة  السير 

والــذي  تجاوزها»،  وسبل  الثابت 
للنيابة  الرئيسي  ا�ــقــر  احتضنه 
يفقد  «ا�غرب  أن  موضحا  العامة، 
بسبب  يــومــيــا  أشـــخـــاص  ــشــرة  ع
آخرين   52 وإصابة  السير،  حوادث 

يوميا بجروح».

العامة  الــنــيــابــة  رئــيــس  ــع  ــاب وت
عنه  بالنيابة  ألــقــاهــا  كلمة  خــالل 
هشام بالوي، الكاتب العام، أن سنة 
2018، عرفت تسجيل مليون و445 
بتجاوز  تتعلق  مخالفة  ألف 
بها  ا�سموح  السرعة 
مليون  منها  قانونا، 
مــخــالــفــة،  و430 

و8590 جنحة.
أن  يــــــذكــــــر 
ا�ــــغــــرب، كـــان 
قــــــــــد وضـــــــع 
ــة  ــي ــج ــي ــرات ــت اس
الفترة  تهم  وطنية 
ما ب� 2017 و2026، 
حوادث  آفة  �كافحة  وذلك 
ــر، وتـــهـــدف االســتــراتــجــيــة  ــســي ال
لتقليص عدد القتلى ضحايا حوادث 
السير إلى 50% في أفق 2026، أي 
أقل من 1900 قتيل على الطرقات في 
 3000 تجاوز  عدم  مع   2026 سنة 

قتيل في سنة 2020.
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فلسطيني من سكان القدس أخرجه البوليس من منزله 
هو وعائلته يوم األحد اِّـاضي، بعد عودة نتنياهو من 
لقائه مع عدد من وزراء خارجية العرب، بعد أن انتهى 
زمن الجهاد الفلسطيني واالنتحاريني الفلسطينيني 

والفدائيني الفلسطينيني. قديما، قتل الفدائيون 
الفلسطينيون أقطابا عرب ألنهم تهاونوا.. واآلن يتفاهم 
األقطاب العرب مع إسرائيل، ألن الفلسطينيني تهاونوا. 

لفتيت

عبد النباوي

أبو زيد

%50



s كواليس األخبار

العيون. األسبوع 
لم يكن من السهل أن ترخص اإلدارة 
الترابية، لتأسيس أول جمعية رياضية 
أطلق عليها اسم جمعية نادي التكوين 
/ العيون  الخفيف  الرياضي  للطيران 

الساحة  لتعزيز  جاءت  التي  الداخلة، 
الطيران  بمجال  الخاصة  الجمعوية 

الرياضي با�دينة.
السباعي  شــدد  ا�ناسبة،   وبهذه 

أن  عــلــى  الجمعية،  عــضــو  يـــرعـــاه، 
البرنامج سيخضع لتتبع متخصص� 
في مجال الطيران الخفيف، ومتتبع� 
با�دينة،  والجمعوي  الرياضي  للشأن 
وأنها خطوة تستجيب لعدد من مطالب 
النوع  هــذا  يفضلون  الذين  األجانب 
الرياضي الذي كان شبه منعدم، بحكم 

خصوصيات الصحراء.
ــة عــلــى الــقــانــون  ــصــادق ــعــد ا� وب

عبد  انتخاب  باإلجماع  تم  األساسي، 
التي  للجمعية،  رئيسا  جيني  العزيز 
الرياضة،  ممارسة  تأطير  إلى  تهدف 
وذلك طبقا لألخالق والقواعد واألحكام 
القانونية والتقنية الجاري بها العمل، 
الرسمية  ا�نافسات  فــي  وا�ــشــاركــة 
والودية ا�نظمة على الصعيد ا�حلي 
االقتضاء،  وعند  والوطني  والجهوي 

الدولي .

أكادير. األسبوع
 تابعت شبكة جمعيات ا�جتمع ا�دني 
ا�حلي،  العام  ــرأي  ال ومعها  بأكادير، 
مؤخرا، الخالفات ا�تصاعدة ب� أعضاء 
وما  ــر،  ــادي أك لجماعة  ا�سير  ا�كتب 

ــك مــن تــراشــق إعــالمــي ب�  صاحب ذل
أطراف الصراع، وما زاد الط� بلة، أن 
قضايا  تمس  ا�ثارة،  اإلشكاالت  طبيعة 
مباشر  بشكل  ا�وجهة  ا�حلية  التنمية 

إلى ا�واطن�.
في  اآلن  يقع  ما  أن  ا�صادر،  وأكــدت 

جماعة أكادير، هو هدر للزمن التنموي 
إنجازات  فعال  تستحق  التي  للمنطقة، 
الكبيرة  ا�ــدن  بقية  غــرار  على  كبرى 
با�غرب، معربة عن استغرابها مما يقع، 
ا�سير  ا�جلس  مكونات  وأن  خصوصا 

تنتمي كلها إلى نفس الحزب.
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 عبد اهللا جداد. طانطان  
في انتظار وصول بعثة من سفارة 
على  لــلــوقــوف  با�ملكة  بريطانيا 
كشفت  البريطانية،  ا�تشردة  حالة 
تفاصيل  عن  طانطان،  إقليم  عمالة 
البريطانية  ا�ــتــشــردة  حــول  هــامــة 
 HARDING JEANNE ا�سماة 
كافة  تجندت  والتي   VICTORIA
ا�دني  وا�جتمع  األمنية  السلطات 
للبحث عنها في حملة تمشيط واسعة 
اإلقليم،  أنحاء  مختلف  في  النطاق 
بناية  داخــل  عليها  العثور  تم  حيث 
مهجورة في ا�دخل الجنوبي للمدينة 

 01 ــم  رق الوطنية  الــطــريــق  بــجــوار 
لجماعة  التابعة  العيون)  (طانطان- 

بن خليل دائرة طانطان.
وعكس ما تداولته مختلف وسائل 
ــواصــل االجــتــمــاعــي وا�ــواقــع  ــت ال
بالصحراء، كون ا�تشردة البريطانية 
السنغال،  نحو  رحلتها  استأنفت  قد 
فقد كشفت مصادر عليمة، أن ا�عنية 
ــراض  األم مستشفى  إلــى  نقلها  تــم 
الــذي  بــإنــزكــان،  والنفسية  العقلية 
األخير  اإلثــنــ�  يــوم  مساء  وصلته 
وهــي فــي حــالــة شـــرود ذهــنــي وفي 
ذات  وأوضحت  سيء.  نفسي  وضع 

ا�صادر، بأنه تم منع زيارة الحقوقي� 
والصحافي� لها، في انتظار وصول 
لجنة من السفارة البريطانية، والتي 
إلى  نقلها  على  الغالب  في  ستعمل 
مسقط رأسها با�ملكة ا�تحدة، حيث 
شخصيا  طانطان  إقليم  عامل  أشرف 
تم  التي  األجنبية  حالة  تتبع  على 
نقلها إلى أحد فنادق طانطان، بعد أن 
صرحت أنها ال تتوفر على ا�ال، وأنها 
دخلت ا�غرب عن طريق طنجة بداية 
الشهر الجاري، وتعتزم إتمام رحلتها 
إال أن حالتها تجعلها  إلى السنغال، 

تحت ا�راقبة الطبية النفسية.
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 العيون. األسبوع
يعتبر تعي� عبد السالم بيكرات، من طرف 
ا�لك محمد السادس، واليا على جهة العيون 
خالله  من  أوقفت  خطوة  الحمراء،  الساقية 
رأس  على  صحراوي�  تعي�  الداخلية  وزارة 
هذه الجهة، األكثر نشاطا �ختلف الحقوقي� 
يسكن  وبها  البوليساريو،  لجبهة  وا�ؤيدين 
االنفصالي،  الطرح  عن  يدافعون  قياديون 
بيكرات،  الــجــديــد  ــي  ــوال ال تعي�  ويعتبر 
ا�سؤول الحادي عشر الذي تولى زمام أمور 
ثم  واســو،  سعيد  مع  انطقلت  والتي  الجهة، 
ثم  والكراوي  أوشن  والحسن  زمراك،  صالح 
الغرابي ثم الشرقي اضريس، الذي تقلد فيما 
والداخلية،  الوطني  األمــن  مسؤوليات  بعد 
ومحمد الظريف وجلموس ثم الخليل الدخيل 
الوالي  يعتبر  الــذي  يحضيه،  بوشعاب  إلى 
الوحيد الذي بدأ مساره كرجل سلطة بالعيون 
فيما  وانتقل  زمــراك  صالح  الراحل  عهد  في 
دبلوماسيا  فع�  الخارجية،  وزارة  إلى  بعد 
ا�غرب  ب�  الخالف  بقضية  وإ�امه  لخبرته 
ا�غربية،  الــصــحــراء  حــول  والبوليساريو 
خرجاته  كانت  ــذي  ال الوحيد  الــوالــي  وهــو 
بالقوة  تتميز  األجنبية  للوفود  وتصريحاته 
والصراحة إلى درجة إحراج مؤسسة أمريكية 
في موضوع مقارنة ا�غرب بأمريكا في مجال 
سنوات  الخمس  وتميزت  اإلنــســان،  حقوق 
التي قضاها الوالي بوشعاب، بإنجاح الزيارة 
وتطبيق  الكبرى،  األوراش  ومختلف  ا�لكية 
طوق أمني على مختلف تحركات من يعرفهم 
ويعرفونه، مما أعطى هدوءا ساهم في إعادة 
ا�ختلفة،  واألنشطة  والتنمية  البناء  أوراش 
االنتخابية  ا�راحل  مختلف  على  وإشــرافــه 
وب�  بينه  نتج  وقــد  ا�ملكة،  عرفتها  التي 
االحتكام  طواها  خالفات  االستقالل  حــزب 
إلى ا�صلحة العامة للبالد، وجعلها فوق كل 

اعتبار.
مدن  كافة  عــن  العيون  مدينة  وتختلف 
مفارقات  مــن  تعيشه  مــا  بحكم  الــصــحــراء، 
فرض  تستدعي  مجالية،  وتنمية  سياسية 
أمنية  وبمقاربة  استراتيجي،  كخيار  األمــن 
ا�كتسبات،  وتصون  الحقوق  تحمي  منفتحة 
الجديد،  الوالي  من  يجعل  الــذي  ا�لف  وهو 
سنة  ازداد  الـــذي  وهـــو  الــتــحــديــات  رجـــل 
وهي  الخميسات،  بإقليم  بتيفلت   1957
وسجن  اعتقال  خاللها  تم  التي  السنة  نفس 
عشرات الصحراوي� بسجون جزر الكناري، 
والوالي الجديد مسلح بدكتوراه في القانون 
العام، وخريج ا�عهد ا�لكي لإلدارة الترابية، 
وبمسار مهني انطلق منذ سنة 1983 بوزارة 
الداخلية، وبعمالة فاس الجديد، ثم كاتبا عاما 
بعمالة مراكش، وعامال على إقليم الصويرة، 
وواليا  ســال،  وعمالة  بـــورزازات  ذلــك  وبعد 
التتبع  خلية  على  اإلشراف  ثم  مراكش،  على 
كلف  ثم  الداخلية،  لــوزارة  ا�ركزية  ــاإلدارة  ب
ا�شرفة  باللجنة  واألمــن  اللوجستيك  بقطب 
أن  قبل   ،"22 "كوب  ا�ناخ  قمة  تنظيم  على 
يع� واليا ملحقا باإلدارة ا�ركزية ابتداء من 
15 يوليوز 2017، وبتاريخ 20 غشت 2018، 
مجددا  بيكرات  الــســالم  عبد  السيد  حظي 
بالثقة ا�لكية السامية، حيث عينه جاللة ا�لك 
واليا  ثم  خنيفرة،  مالل  بني  جهة  على  واليا 
وعامال  الحمراء،  الساقية  العيون  جهة  على 
على إقليم العيون ابتداء من تاريخ 07 فبراير 
2019، وهومتزوج وأب البن�، وحاصل على 

وسام العرش من درجة فارس.
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استعان أعيان وشيوخ قبيلة الركيبات 
بسياسة  السمارة،  مدينة  من  ا�نحدرين 
األجداد واآلباء، لرأب الصدع أمام أي انزالق 
أو خالف عام يقع مع إحدى مكونات قبائل 
الصحراء،  عبر موكب توجه إلى مدينة آسا، 
التي تعتبر شريكا  للحدود ب� اإلقليم�، 
أيتوسى،  قبيلة  مكونات  أظهرت  حيث 

تجاوبا متميزا مع الركيبات.
وتوجت الزيارة ببيان أصدره ا�كونان 
يؤكدان  العريقان،  الصحراويان  القبليان 
ا�عاني  عديد  يحمل  اللقاء  أن  من خالله، 
الرمزية والدالالت العميقة، ويشكل فرصة 
لصلة األرحام، وتبادل الود واالحترام، كما 
عبرا عن رفضهما لكل ما من شأنه تعكير 
تربطهما،  التي  اإلنسانية  العالقة  صفو 
التشويش،  إلى  ويــؤدي  النعرات،  ويذكي 
القربى  واجب حفظ صالت  على  مؤكدين 
مناسبة  اللقاء  ــان  ك حيث  وا�ــصــاهــرة، 
إلرساء آلية تضمن التواصل ا�ستمر ب� 
مكونات قبائل الركيبات بالسمارة وقبائل 
أيتوسى، بما يؤمن الود والتراحم والتكافل 
واالنسجام، في كل القضايا التي تستأثر 
باالهتمام انسجاما مع الثوابت الوطنية في 
ترسيخ قيم الوحدة والذود عن أمن ا�غرب 
واستقراره، وهي رسالة للدولة التي عليها 
أن تسلك نفس ا�سلك في اتخاذ أي قرار 
أبناء  بيد  الحل  ألن  ــى،  األول القضية  يهم 

الصحراء  ا�غربية.

ôFGõ÷ÉH …hGôë°U Úé°ùH ±GÎY’G ≈∏Y ƒjQÉ°ù«dƒÑdG º«YR ÈŒ á«eÓYEG á∏ªM
 العيون. األسبوع

والحملة  الكبير  التفاعل  دفــع 
بخصوص  الــواســعــة  اإلعــالمــيــة 
إلى  أبريه،  أحمد  الخليل  ا�ختفي 
البوليساريو  جبهة  زعيم  خــروج 
عن صمته، وإعالنه ألسرة القيادي 
السابق ا�جهول ا�صير، عن أنباء 
تفيد بوجوده على قيد الحياة بأحد 

السجون الجزائرية.
من  ا�قربة  ا�صادر  وأوضحت 
قيادة  من  مقرب�  أن  الجبهة،  زعيم 
نقلوا  الــذيــن  هــم  البوليساريو، 
قيد  على  أحمد  الخليل  وجود  خبر 
زيارة  بعد  وذلــك  لعائلته،  الحياة 
للجزائر  غالي  إبــراهــيــم  بها  ــام  ق
ولقائه بمسؤول� هناك لدى عودته 
أبابا،  بأديس  اإلفريقية  القمة  من 
مشيرة إلى أن السلطات الجزائرية، 
غضون  في  سراحه  إلطالق  تستعد 

األيام القليلة ا�قبلة.
قد  ــدوف،  ــن ت مخيمات  وكــانــت 
ــت األســبــوعــ� ا�ــاضــيــ�،  ــاش ع

ا�سبوق،  غير  الغليان  من  حالة 
باألمر  ا�عني  عائلة  انتظمت  إذ 
سلسلة  فــي  معها،  ومتضامنون 
ــذا  ــه يــومــيــة، وكـ مــســيــرات شــب
في  مفتوحا  اعتصاما  خوضهم 
الجبهة،  رئاسة  مقر  أمام  الرابوني 
وذلك للمطالبة بالكشف عن مصير 

ا�ختفي الخليل أحمد أبريه.
ــن شـــقـــيـــق ا�ـــخـــتـــفـــي،  ــ ــم ــ وث
ــة  ــر وكــال ــدي ــه، م ــريـ إبــراهــيــم أبـ
بالعيون،  االجتماعية  التنمية 
قناة  نشرة  في  استضافته  خــالل 
به  قامت  الــذي  ــدور  ال «العيون»، 
الخليل  وأصدقاء  ومعارف  األسرة 

ــجــهــات  بــمــخــتــلــف ا�ــنــاطــق وال
اإلفراج  يتم  أن  ويأمل  وبالخارج، 
السجون  فــي  ا�عتقل�  كافة  عــن 
السرية بالجزائر وا�خيمات، والذي 
وكانت  منهم،  واحدا  الخليل  يعتبر 
هذا  إثــارة  إلى  سباقة  «األسبوع» 

ا�وضوع الذي أخذ أبعادا دولية.
أقدمت  التطمينات،  هــذه  وبعد 
عائلة القيادي ا�ختطف، على فض 
اعتصامها بالرابوني، الذي استمر 
بحيث  ا�نصرم،  األسبوع  لنهاية 
البوليساريو  قيادة  إعالن  فور  أنه 
عن الكشف عن ا�فقود معتقال بأحد 
الكابوس  تحول  الجزائر،  سجون 
وقامت  ا�حتج�،  عمت  فرحة  إلى 
تعبيرا  بجوالت  ســيــارات  مواكب 
عن الفرحة بعد طمأنة العائلة حول 
اإلفــراج  انتظار  في  ابنها،  مصير 
عشر  مضي  بعد  رسمي  بشكل  عنه 
القسري  االخــتــطــاف  مــن  ســنــوات 
صمت  أمــام  الجزائرية  بالسجون 

ا�نظمات الحقوقية.

عبد السالم بيكرات



7 كواليس األخبار

أكد مصدر موثوق لـ«األسبوع»، أن اللقاء 
الذي جمع سمير كودار، النائب األول لرئيس 
مجلس جهة مراكش آسفي عن حزب األصالة 
وا�عاصرة إلى جانب وفد عن الجهة، مع نجم 
الدين بالل، ابن الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، تطرق إلى مشكل الصحراء والدعم 
لحماية  للمغرب،  واللوجستيكي  العسكري 
أمنه القومي، وهو ما فاجأ الوفد ا�غربي الذي 

لم يألف الحديث عن تحديات األمن القومي.
بأن  يعلق  ا�صدر  جعلت  اإلشارة،  وهذه 
في  سقط  ا�غربي،  والتنمية  العدالة  حزب 
من  العثماني،  وبعده  كيران،  بن  �نع  تركيا 
تحس� عالقات حزبهما مع نظيره اإلسالمي 
في تركيا، وفشل زيارة أردوغان للمغرب، وقد 
يسمى  ما  بزيارة  التركي  الرئيس  عوضها 
الهالل ا�غاربي ويضم الجزائر وموريتانيا، 
لكن االتصاالت بقيت إليجاد بديل عن حزب 
عرف  بالل،  أن  ا�صدر،  وأضاف  العثماني، 
جانب  إلى  إيطاليا  في  دراسته  منذ  ا�غرب 
في  مراكش  من  مغربيا  شارك  ح�  أخته، 
تجارة، حسب أوراق تحقيق تعود إلى 2013، 
ويرفض بل يحارب ابن الرئيس أردوغان، ومن 
ألنها  ا�نطقة،  في  كل "ا�يليشيات"  قناعته، 

تمنع االستقرار االقتصادي، حسب ا�صدر.
ويعمل أبناء أردوغان الذكور وأختهم سمية، 
في دبلوماسية القنوات السرية لألب الرئيس، 
وقد اعتبر موقع «سالت» الفرنسي، أن زواج 
سمية با�هندس في الدفاع الوطني سيلسوك 
إلى  انتهت  لكنها  عسكرية،  صفقة  بيرقتار، 
محاولة انقالب فاشلة قادها الجيش التركي 

ضد أردوغان.

 ºYódGh AGôë°üdG á«°†b ¢ûbÉæj »cÎdG ¢ù«FôdG øHG
Iô°UÉ©ŸGh ádÉ°UC’G ÜõM ™e Üô¨ª∏d …ôµ°ù©dG

ÊÉªã©dG ™e QhÉëàdGh Üô¨ŸG IQÉjR Qôb ˆG ÜÉL

حزب العدالة والتنمية المغربي يسقط في تركيا

قبل مبادرة توحيد المعارضة الجزائرية ضد بوتفليقة

أن عبد هللا جاب  لـ«األسبوع»،  أكد مصدر 
هللا، ا�رشح اإلسالمي لرئاسيات الجزائر ضد 
يؤجلها  أن  قبل  ا�غرب  زيارة  قرر  بوتفليقة، 
إلنجاح مبادرته بتوحيد ا�عارضة الجزائرية، 
والجزائر  ا�غرب  بزيارة  مكلفا  وسيكون 

والعمل على أصوات الجزائري� بالبلدين.
عن  تفاصيل  نشر  في  ا�صدر  يرغب  ولم 
العثماني  الحكومة  رئيس  مع  اتصاالت 
ا�لك  اقتراح  لدعم  مجهودات  جمد  الذي 

من  الجزائر،  مع  الحوار  آللية  ا�غربي 
يعرف  وال  اإلسالمي�،  مع  اتصاالت  خالل 
قرر  �اذا  السلم»  «مجتمع  وحركة  هللا  جاب 
ب�  اتصاالت  وقف  ا�غربي  الحكومة  رئيس 
والجزائر،  ا�غرب  في  اإلسالمي�  الحزب� 
بوتفليقة،  ترشح  أن  ا�الحظون  يعتقد  فيما 
بدعم من الدوائر الفرنسية، أوقف االتصاالت 
النهضة  ا�غاربية،  اإلسالمية  األحزاب  ب� 
التونسي، والعدالة والتنمية ا�غربي، وحركة 

«مجتمع السلم» الجزائرية.

القناص  ó°V ¢ù°ùŒ á«∏ªY ‘ •QƒàŸG
 Gôjóe z∫ƒHÎfC’G{ ‘ Üô¨ŸG
ôFGõ÷G ‘ »æWƒdG øeCÓd ÉeÉY

أسر مصدر لـ«األسبوع»، أن عبد القادر قارة 
مؤخرا،  بوتفليقة  الرئيس  عينه  الذي  بوهدبة، 
مديرا عاما لألمن الوطني خلفا للعقيد مصطفى 
لهبري، تورط في عملية تجسس ضد ا�غرب في 
«األنتربول»، ألنه كان بالشرطة الدولية عضوا 

في لجنتها التنفيذية.
لهذا  انزالق�  إلى  الجزائر  تنبيه  وجرى 
العضو بدون تفاصيل، وبعدها تقاعد في 2016.

بوهدبة  عن  بتقرير  الجزائري�  ولتوصل 
خطة  وضد  الجزائر،  استخبارات  أنجزته 
الجنرال الوراق �كافحة التجسس، قدم الجيش 
وزير  نصبه  الذي  بوهدبة  ترشيح  الجزائري 
في  بدوي،  الدين  نور  الجزائري،  الداخلية 
منصبه با�درسة العليا للشرطة (علي تونسي).

 z±Éµ°S{ ´hô°ûe ‘ ™æ°üe
 2040 ¤EG »∏Ñ≤à°ùŸG ¿GÒ£∏d

 ∂∏ŸG IQÉjR á«°ûY á∏àëŸG áàÑ°S ‘
Üô¨ª∏d ¢SOÉ°ùdG »Ñ«∏«a

إطالق  عن  لـ«األسبوع»  موثوق  مصدر  كشف 
إلى  الحربي  للطيران  «سكاف»  مشروع  في  مصنع 
2040، في سبتة ا�حتلة بموافقة أ�انية ـ فرنسية، 
إلنقاذ ا�دينت� من إغالق أحد ا�نافذ التجارية مع 
إلى  تدريجي  بشكل  الرواج  يعود  أن  قبل  ا�غرب، 

الحدود.
والتحقت مدريد، عشية زيارة عاهلها ا�لك فيليبي 
األوروبية  الطائرة  بمشروع  ا�غرب،  إلى  السادس 
ا�ستقبلية، ووقعت وزيرة الدفاع اإلسبانية مارغريتا 
روبلز إلى جانب نظيرتيها الفرنسية واأل�انية، على 
مذكرة تؤمن ما سمته «مشاركة الصناعة اإلسبانية» 
في هذا ا�شروع، وفي مقدمتها مدينة سبتة، وعلى 

هامش مماثل آخر: مدينة مليلية.
في  حربية  أوروبية  صناعة  تنشأ  مرة،  وألول 
إلسبانيا  وسبق  ومليلية،  سبتة  ا�حتل�،  الثغرين 
القبول  قبل  ليلى،  جزيرة  في  عسكريا  التدخل 
بوساطة أمريكية قادها في حينه كولن باول، وانتهت 
بالعودة إلى خارطة الوضع السابق قبل النزاع حول 
الجزيرة، وعاد ا�غرب وإسبانيا، شريكته التجارية 
اإلرهاب  �حاربة  متينة،  أمنية  عالقات  إلى  األولى، 
والهجرة وا�خدرات، وأخرى سياسية سمحت بعدم 

إثارة ملف سبتة ومليلية.
للطيران  صناعية  قاعدة  بناء  مدريد  وتحاول 
أي  �نع  ا�حتلت�،  ومليلية  سبتة  في  الحربي 

سيناريو عسكري ضد ا�دينت�، حسب ا�صدر.
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عبد القادر بوهدبة

بالل أردوغان

áHQÉ¨ŸG ∫GƒeCG ÖbGôj »HhQhC’G ¿ÉŸÈdG «3 ∞«æL{ `d OƒLh ’

 áµ∏ªŸGh ƒjQÉ°ù«dƒÑdG ÚH 

 Éeƒ°ù«°S ÉJÉæ«e QGƒM ‘

  ÚeCÓd á«°ù«FôdG IQÉ°ûà°ùŸGh

IóëàŸG ·CÓd ΩÉ©dG

لـ«األسبوع»،  موثوق  مصدر  كشف 
اإلفريقية  ا�فوضة  جمعت  دقيقة   31 أن 
سيسوما،  ميناتا  السياسية  للشؤون 
الرئيسية  ا�ستشارة  مينينديز،  وماريا 
غوتيريس،  ا�تحدة  لألمم  العام  لألم� 
حول لقاء جنيف 2، وقدم االتحاد اإلفريقي 
ب�  مباشر  حوار  إلطالق  مالحظات   7
ا�صدر،  وحسب  وا�غرب،  البوليساريو 
فإن مينينديز قالت: «ال يمكن الذهاب إلى 
جنيف 3» حسب الورقة ا�قدمة من طرف 
حول  األمن  مجلس  إلى  كوهلر  هورست 
جنيف األولى، وجرى تسليمها إلى االتحاد 
سطرت  فيما  مناقشة،  أي  دون  اإلفريقي 
سيسوما مالحظاتها حول الجولة الثانية، 
إلى  ورقة  في  األممية  ا�ستشارة  لتنقلها 

األمانة العامة لألمم ا�تحدة.

 ∂«à°ùLƒ∏d á«Hô¨e ájôµ°ùY ábôa

É°ùfôØH ΩOÉb ÖjQóJ ‘

ا�علقة  الالئحة  أن  لـ«األسبوع»،  مطلع  مصدر  أكد 
في 12 و13 فبراير 2019، لتدريب فرقة لوجستيكية 
هذه  نقل  توقعت  ومرموتون»،  «سويب  حقول  في 
ا�صدر  وتوقع  ا�غرب،  منها  دول  ثالث  إلى  الصيغة 
للعمل  العسكري  للوجستيك  مغربية  فرقة  تشارك  أن 
نارية  فرقة  خالل  من  ا�ناورة،  في  مباشر  نموذج  في 
إلى  وبحرا،  وبرا  جوا  النار  إطالق  تجمع  مندمجة 
جانب فرقة لوجستيكية فرنسية، ويتكون التمرين من 
ا�عركة،  في  اللوجستيكية  الفرق  تدعم  مراحل  ثالثة 
التي  الجيوش  كل  تحتاجها  تسليحية  قدرات  وهي 
تواجه حرب عصابات قائمة أو متوقعة، كما في حالة 

الجيش ا�غربي ضد البوليساريو.
ويعتقد ا�صدر، أن حاجة ا�غرب لهذه التدريبات، 
مؤكدة، وخصوصا ا�عروفة بـ 5/5/60 بمشاركة 60 

جنديا من الفوج 5/5 الفرنسي.
واستحضرت التدريبات إلى اآلن، مواجهة الكمائن، 
وفي جزء كبير منه، هو مستخدم وتحت علم القوات 

ا�سلحة ا�لكية.
وعمال بهذه االنتقالة الهامة على الصعيد العسكري 
الفرنسي ـ ا�غربي، ال تزال العاصمة الرباط في مقدمة 
ا�تعاون� مع تكتيكات الحرب لدى الجيش الفرنسي.

عبد اهللا جاب اهللا

أن  لـ«األسبوع»،  مطلع  مصدر  أكد 
�راقبة  بالئحة  توصل  األوروبي  البر�ان 
ا�غرب،  منها  دول،  لعدة  ا�نتم�  أموال 
اختزاال  وا�سماة  األخيرة  إجراءاته  ضمن 
بـ«آي. دي. أو»، وتهم مراقبة االستثمارات 
دون  أراضيه،  على  األجنبية  واألموال 
ا�ساس باتفاقيات موقعة بشأن الشراكة مع 

دول صديقة.
قانون  على  األوروبي  االتحاد  وصوت 
بما  والرساميل،  األموال  "فلترة"  سماه  �ا 
فيها ا�حولة إلى استثمارات، بـ 500 صوت 

ومعارضة 49 صوتا وامتناع 66 صوتا، على 
أال تمس هذه ا�راقبة األمن والصالح العام 
الورقة  لألوروبي�، وفي موضع ثان، ذكرت 
عدم مساس القانون با�صالح االستراتيجية 
ا�غرب  ا�لحقة  الورقة  وجعلت  لالتحاد، 
أموالها  لتدقيق  القابلة  الدول  خانة  ضمن 
ا�خدرات  بسبب  ليس  االتحاد،  أرض  على 
وغير  سميكة  استثمارات  لوجود  بل  فقط، 
شفافة، ومنعت الجزائر نشر هذه التعليقات، 
ألنها وضعت أموال واستثمارات شخصيات 

جزائرية تحت الفحص.



العدد1015 الخميس 21 فبراير  2019 ملف العدد 8

عبد الحميد العونيإعداد:

 á«Ø°üJ ó©H
 áª¡e ôNBG

 á«FÉ°†b ¬Ñ°T
∫ó©dG IQGRƒd

انتصرت املحكمة الدستورية يف قرارها 89ـ19 يف ملف عدد 041ـ19 للمناصفة واملساواة الكاملة يف السلطة التشريعية بين مجلس النواب ومجلس 
املستشارين، برفضها إقرار ممثلي األمة بنودا جديدة أو معدلة أو أي تصحيح يف أي قانون دون عودته إلى مجلس املستشارين للتصويت ىلع اإلضافات، رغم 

القراءة األولى، وتصويت املجلسين.
ويكون القانون يف اجتهاد املحكمة، هو ما يتضمنه من بنود، بما يجعل حصانة كل بند يف مقابل القانون نفسه، ويبيح هذا التطور مستقبال يف التصويت 
الفردي للنائب أو املستشار البرملاني، إقامة التحفظ ىلع مادة أو أكثر مع تصويته ىلع القانون الذي يضمها، ولقطع الطريق ىلع هذا التوجه، عدت املحكمة 
تصويت املجلسين تصويتا واحدا، وعوض بتها يف مواد محددة، كما أشارت مذكرة اإلحالة املوقعة من رئيس الحكومة، وتتعلق املواد 7 و19 و23 و90 واملادتين 

102 و104، فضلت إخضاع قانون التنظيم القضائي كامال ملسطرتها، بدءا بقبولها بعرض هذا القانون ىلع مجلس الحكومة، عوض املجلس الوزاري الذي يرأسه 
امللك، وذلك طبقا للفصل 92 من الدستور وقد انعقد بتاريخ 18 فبراير 2016، ومع قبول باقي اإلجراءات شكال، فإنها رفضت عدم تمتيع مجلس املستشارين 
بالقراءة الثانية، حيث اعتبرت املحكمة التصويت النهائي ليس حكرا ىلع مجلس دون آخر، بل يمارسه مجلسا النواب واملستشارين ىلع حد سواء، طبقا 

لتفسيرها للفصل 60 من الدستور، وفصليه 70 و84، ىلع أن مجلسي البرملان يتداوالن بالتتابع يف كل مشروع أو مقترح قانون من أجل املصادقة ىلع نص 
واحد.

ودافعت املحكمة عن امللك، الرئيس الفعلي للمجلس األىلع للسلطة القضائية يف مقابل رئيسه املنتدب، بما يعني إفراغ االنتداب من أي مضمون تنظيمي 
الرتباط املوضوع جملة بالتنظيم القضائي، وأصبح امللك جزء من التدبير اإلداري، وبهذه الخطوة، رفضت املحكمة الدستورية «اإلنابة امللكية» أو التفويض بين 

القاضي األول يف شخص امللك رئيس املجلس األىلع للسلطة القضائية، والقاضي الثاني، الرئيس املنتدب لهذا املجلس، ويصعب ىلع القانونيين عدم تثبيت 
واعتماد «االنتداب القضائي» بين القاضي األول وقاض ثان، بما يجعل تفسيرها النتداب امللك، باملحدود دون سند قانوني لهذا التأويل.

 المساواة الكاملة في التشريع بين 
مجلسي النواب والمستشارين 

الدستور:  مــن   69 الــفــصــل  يــقــول 
وضــع  ــي  ف ا�ــجــلــســ�  عــلــى  ((يتع� 
نظاميهما الداخلي�، مراعاة تناسقهما 
العمل  لنجاعة  ضــمــانــا  وتكاملهما 
قبلها:  التي  الفقرة  وفي  البر�اني))، 
((يضع كل من ا�جلس� نظامه الداخلي 
ويقره بالتصويت، إال أنه ال يجوز العمل 
به إال بعد أن تصرح ا�حكمة الدستورية 

بمطابقته ألحكام هذا الدستور)).
مجلس  مــنــح  أن  ا�ـــالحـــظ،  ويـــرى 
ا�ستشارين من عدمه القراءة الثانية ألي 
تنظيمية،  مسألة  التصويت،  مع  قانون 
وتعود للنظام الداخلي للمجلس�، وقد 
القراءة  بهذه  ا�ستشارين  مجلس  عاد 

مجلسا مكررا للمجلس األول.
الدستور:  مــن   81 الفصل  وحسب 
((يودع مشروع ا�رسوم بقانون ـ خالل 
لدى  ـ  الـــدورات  بــ�  الفاصلة  الفترة 
مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجن 

ا�عنية في كال ا�جلس�، بغية التوصل 
داخل ستة أيام، إلى قرار مشترك بينهما 
االتفاق،  هذا  يحصل  لم  وإذا  شأنه،  في 
فإن القرار يرجع إلى اللجنة ا�عنية في 
القضاء  أبطله  وقد  النواب))،  مجلس 
يجعل  ولم  بحالة،  لتحديده  الدستوري 
عــدم االتــفــاق فــي كــل حــاالتــه مسنودا 

بحسمه إلى مجلس النواب.
في  الدستور  من   83 الفصل  ويدقق 
ا�جلس  بقوله: ((يبت  القائمة  ا�سطرة 
بتصويت  الــنــص،  عــلــيــه  ا�ـــعـــروض 

بالتتابع  تصويتان  يوجد  وال  واحد))، 
ا�حكمة  ورفضت  قراءت�،  عن  ناتج� 
من  الدستوري�  بعض  يستخلصه  ما 
الــقــراءة  بــرفــض  و83،   81 الفصل� 
الثانية ومواجهة االختالف بالعودة إلى 

البر�ان.
وأخذا بمنطوق الفصل 84، في فقرته 
النواب،  �جلس  ((يعود  فإنه  األخيرة، 
اشتراطه  مــع  النهائي))  التصويت 
الحاضرين،  ألعضائه  ا�طلقة  األغلبية 
إذا تعلق األمر بنص يخص الجماعات 

الترابية وا�جاالت ذات الصلة بالتنمية 
الجهوية والشؤون االجتماعية.

في  ورد  بما  التذكير  ا�عتبر،  ومــن 
الفصل 85 من الدستور، بشأن اشتراط 
النواب،  مجلس  في  األغلبية  تصويت 
على القانون التنظيمي الخاص بمجلس 
ا�ستشارين؟ وال يمكن مشاطرة الوالية 
ليس  لطرف  الحالة  هذه  في  القانونية 
سيد نفسه، وإن تمتع بالتصويت فضال 
قانون  وهو  ناقصة،  واليته  ألن  عدال،  ال 
بها  وكسب  األولى  الغرفة  عليه  صوتت 
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انًًهكت انًغزبيت
                                        

              
    

       
انحًذ هلل وحذِ،

 

انًحكًت انذستىريت
  

 و.د 19/89 :قـزار رقـى 19/041 يهف عــذد:

 

 

باسى جالنت انًهك وطبقا نهقاَىٌ

 

 

انًحكًت انذستىريت
،  

ثؼذ اؽالػٜ
 ػ٠ِ ب

سعبُخ اإلؽبُخ، أُشكوخ "ثٔزً

شح ثشإٔ اإلؽبُخ"،
 

أُغغِخ ثأٓبٗزٜب اُؼبٓخ 

 اُز٢ ٣طِت، ٣2019٘ب٣ش  16ك٢ 

ثٔوزؼبٛب اُغ٤ذ سئ٤ظ اُؾٌٞٓخ 

ٖٓ أُؾٌٔخ اُذعزٞس٣خ، إٔ رجذ، 

اعز٘بدا ئ٠ُ 
أؽٌبّ 

اُلظَ 
132 

ٖٓ اُذعزٞس، ك٢ ٓطبثوخ اُوبٕٗٞ سهْ 

38.15 
أُزؼِن ثبُز٘ظ٤ْ 

اُوؼبئ٢ ُِذعزٞس
  ؛

ٝثؼذ اؽالػٜب ػ٠ِ 
ٓزًشاد ا

ُٔالؽظبد اُظبدسح ػٖ
 

سئ٤ظ اُؾٌٞٓخ ٝ

سئ٤ظ ٓغِظ أُغزشبس٣ٖ
 

ٝأػؼبء ٖٓ ٓغِظ اُ٘ٞاة
أُغ ،

غِخ ثبألٓبٗخ اُؼبٓخ أُزًٞسح ك٢

 ؛2019 ٣٘ب٣ش 25ٝ 24ٝ 23 

 

ٝثؼذ االؽالع ػ٠ِ اُٞصبئن أُذسعخ ك٢ أُِق

ػ٠ِ ، ٝ

ثبه٢ أُغز٘ذاد أُذ٠ُ ثٜب
 ؛

 

ٝث٘بء ػ٠ِ اُذعزٞس، اُظبدس ثز٘ل٤زٙ اُظ٤ٜش ا

ُشش٣ق سهْ 
ٖٓ شؼجبٕ  27ثزبس٣خ  1.11.91

1432 

(29  ٞ٤ُٞ٣
  (؛2011

ٝث٘بء ػ٠ِ اُوبٕٗٞ اُز٘ظ٢ٔ٤ سهْ 

066.13 

أُزؼِن ثبُٔؾٌٔخ اُذعزٞس٣خ، اُظبدس ثز٘ل٤زٙ اُظ٤ٜش 
اُشش٣ق سهْ 

ٖٓ شٞاٍ  16ثزبس٣خ  1.14.139
أؿغطظ  13) 1435

 ؛(2014

 
٘ٝث

بء ػ٠ِ اُوبٕٗٞ اُز٘ظ٢ٔ٤ سهْ 

ٔزؼِن ثاُ 100.13

بُٔغِظ األػ٠ِ ُِغِطخ اُو
اُظبدس بئ٤خ، ؼ

ثز٘ل٤زٙ اُظ٤ٜش اُشش٣ق سهْ 

 14بس٣خ زث 1.16.40
ٖٓ عٔبدٟ ا٥خ

ٓبسط  24) 1437ـشح 
 (؛2016

 

ٝث٘بء ػِـ٠ اُوـبٕٗٞ اُز٘ظ٢ٔ٤ سهْ 

106.13 

أُزؼِن ثبُ٘ظبّ األعبع٢ ُِوؼبح، اُظبدس ثز٘ل٤زٙ 
اُظ٤ٜش اُشش٣ق سهْ 

 14ثزبس٣خ  1.16.41
ٖٓ عٔبدٟ ا٥

ٓبسط  24) 1437خشح 
 (؛2016

 

ٝثؼذ االعزٔبع ئ٠ُ روش٣ش اُؼؼٞ أُوشس

، 
ٝأُذاُٝخ ؽجن اُوبٕٗٞ؛

 

 
 
 



وجوده، فمجلس النواب وحده من لديه 
الوالية الدستورية الكاملة.

بعدم  الدستورية  ا�حكمة  وقضت 
وامتالكهما  البر�ان  مجلسي  اختالف 
ممارسة  في  الدستوري  الشرط  نفس 
سلطة التشريع، وقضت بأن التعديالت 
ويتع�  مشموالتها،  من  القوان�  على 
مجلس  مــن  كــل  على  وجــوبــا  عرضها 
وذلك  ا�ستشارين،  ومجلس  الــنــواب 
ا�صادقة  إلــى  بشأنها  التوصل  قصد 
بهذا  ا�حكمة  ورفعت  واحد،  نص  على 
وحصرتها  الثانية))  ((القراءة  اإلجراء 
في القراءة الواحدة إلنتاج نص واحد، 
مقرة، مع ذلك، بوجود مسطرة التصويت 
تذكرهما  غير،  ال  احتمال�  مع  النهائي 
عليها  وافــق  التي  تلك  إمــا  ا�حكمة، 
أجل  من  وأحيلت  ا�ستشارين  مجلس 
القراءة الثانية على مجلس النواب الذي 
بدوره يوافق عليها كما أحيلت عليه، ولم 
يعد �جلس النواب في هذه الحالة دور، 
ا�ستشارين،  �جلس  الفيتو  يمنح  كمن 
بها  يحال  التي  الثانية  الصيغة  وهناك 
بعد  ا�ستشارين  مجلس  على  النص 
القراءة األولى �جلس النواب، وفي هذه 
التصويت  مسطرة  رفع  يكون  الحالة، 

النهائي �جلس النواب.
وبخصوص قانون التنظيم القضائي، 
تعديالت  أدخــل  الــنــواب،  مجلس  فــإن 
و95  و32  و28  و27   14 ا�ـــواد  على 
إلى  أعادتها  الثانية،  القراءة  إطار  في 
مجلس  على  بها  أحيلت  التي  صيغتها 

ا�ستشارين.
هذا  في  الدستورية  ا�حكمة  وقــدرت 
الصدد، تفسيرا للمادة 235 من النظام 
الداخلي �جلس النواب بشأن تصحيح 
بما  الواحد،  النص  في  ا�ــادي  الخطإ 
مجلس  إلى  القانون  عودة  عدم  يوجب 
مشروطا  األمــر  وجعلت  ا�ستشارين، 
ببيان الخطإ ومصدره، وأضافت ا�حكمة 
قوال آخر، بإمكانية عودة مجلس النواب 
إلى ما قرره وصوت عليه دون االلتفات 
وقد  ا�ستشارين،  مجلس  تصويت  إلى 

اكتفى باالطالع وا�ناقشة.
أي  الــحــالــة،  ــذه  ه فــي  تستقيم  وال 
والية �جلس ا�ستشارين، لقيامها على 
التصويت،  وإجبارية  ا�ناقشة  سبقية 
قال  ا�حكمة  أبدته  الذي  التأسيس  ألن 
بالتكوين الواحد للبر�ان ينتهي بالنص 
ال  استثناء  أي  يجعل  ما  وهو  الواحد، 
يخدم هذا التصور، وقد اعتبرت تعديل 
للنص،  جــديــدة  صيغة  معينة،  مـــواد 
دون تحديد هل بمادة واحدة أو بثالثة 
ا�ــوضــوع  بانتقال  كفيلة  عــشــرة،  أو 
ا�حكمة  سمته  ما  إلــى  التعديالت  من 
الفقرة  في  كما  للنص»  جديدة  «صيغة 
من  الرابعة  الصفحة  من  األخيرة  قبل 

الحكم.
جديدة  «صيغة  اصــطــالح  ومــجــرد 

للنص»، ليس دقيقا.
أربعة  االجتهاد  هذا  من  ونستخلص 

أمور:
�واد،  الثانية  القراءة  تعديل  أن   (1
يستوجب  للقانون  جديدة  صيغة  يعد 
وال  ا�جلس�،  تصويت  على  عــرضــه 
يجوز �جلس النواب التصويت النهائي 

فيه.
مجلس  فــي  مقيدة  ا�ــالءمــة  أن   (2
األولــى  الصيغة  إلــى  بالعودة  النواب 
للقانون، لتمكينه من التصويت النهائي.
مسطرة،  النهائي،  التصويت  أن   (3
بمنطوق حكم ا�حكمة الدستورية، لكنها 

غير قابلة للتحديد.
النص  فــي  ا�ــذكــور  التتابع  أن   (4
ــواب  ــن الـــدســـتـــوري بـــ� مــجــلــســي ال
«التداول»،  إلى  تحول  وا�ستشارين، 
وا�صطلحان القانونيان غير متطابق�.

إحالة  عدم  ا�حكمة،  نظر  في  ويكون 
مجلس النواب لـ 8 تعديالت إلى مجلس 
ا�ستشارين، معتبرة إياها نصا جديدا، 

إجراء غير مطابق للدستور.
 ربط كتابة الضبط بكتابة النيابة العامة 

المستقلة برئاسة عبد النباوي ضد اقتراح 
الحكومة، ربط لكتابة الضبط بمنصب 

جديد في محكمة تحت مسمى الكاتب 
العام تحت إشراف وزير العدل، ويعد 

هذا القرار إنهاء كامال ألي مهمة 
قضائية أو شبه قضائية للوزارة 

الفقرة  الدستورية  ا�حكمة  رفضت 
التنظيم  قانون  من  ا�ــادة 7  من  األولــى 
القضائي والفقرت� األولى والثانية من 
ا�ادة 19 والفقرت� الثالثة والرابعة من 
ا�ادة 23، وعلى ذلك، رفضت أن تمارس 
اإلداري�  إشراف  تحت  مهامها  ا�حاكم 
فقط،  للقضائي�  اإلشـــراف  فيما  بها، 
كالتالي:  ا�رفوضة  الصياغة  وجــاءت 
((تمارس ا�حاكم مهامها تحت إشراف 
ا�سؤول� القضائي� واإلداري� بها))، 
كما رفضت ا�حكمة صياغة ((أن يعمل 
تحت  الضبط  كتابة  وهيئة  موظفو 
بالعدل،  ا�كلف  الوزير  ومراقبة  سلطة 
إشـــراف  تــحــت  مهامهم  ــارســون  ــم وي
با�حكمة))،  القضائي�  ا�ــســؤولــ� 
للكاتب  ((يمكن  تقول:  فقرة  وأيــضــا 
كتابة  مهام  يباشر  أن  للمحكمة  العام 
الكاتب  ((يخضع  وأيــضــا  الضبط))، 
ومراقبة  لسلطة  إداريا،  للمحكمة  العام 

الوزير ا�كلف بالعدل)).
الدستورية،  ا�حكمة  قــراءة  وحسب 
فإن اإلدارة القضائية في جوانب عملها 
اإلدارية وا�الية، مجال مشترك للتعاون 
التنفيذية  السلطت�  ب�  والتنسيق 
الحكم،  بلغة  ينفلت،  وما  والقضائية، 
من التدبير والتسيير اإلداري للمحاكم، 
العدل،  ــر  وزي إشـــراف  تحت  يــنــدرج  ال 
للمسؤول�  ا�باشرة  السلطة  في  بل 
موضوعات  تنحصر  كما  القضائي�، 
ا�كلف  الوزير  يرفعها  التي  التقارير 
للسلطة  األعــلــى  ا�جلس  إلــى  بالعدل 
حصرا،  البندين  هذين  في  القضائية 
ألن ا�جلس يراعي ا�ؤهالت في اإلدارة 

القضائية أثناء تعي� ا�سؤول�.
اإلدارة  تبعية  ــإن  فـ ــك،  ــ ذل ــى  ــل وع
القضائية لوزير العدل، تبعية مشروطة، 
والتسيير  التدبير  فــي  حصرها  عبر 

ما  كــل  أي  للمحاكم،  وا�ــالــي  اإلداري 
يرتبط بتسيير ا�متلكات وا�واد ا�الية 
ا�هنية  الوضعية  وتــدبــيــر  للمحاكم 
((إسناد  بأن  ا�حكمة  لتقول  للموظف�، 
للكاتب  وا�الية  اإلدارية  ا�هام  مباشرة 
مراقبة  تحت  ا�وضوع  للمحكمة،  العام 
إشراف  وتحت  بالعدل  ا�كلف  الوزير 
ما  فقط  ليس  القضائي�،  ا�سؤول� 

يمس باستقاللية السلطة القضائية)).
ا�حكمة  نــقــلــت  الــفــقــرة،  وبـــهـــذه 
«اإلشراف» على الكاتب العام للمحكمة 
من الوزير ا�كلف بالعدل وإلى ا�سؤول� 
بها،  يمارس  التي  با�حكمة  القضائي� 
اإلداري  الجانب  في  تدخله  وحصرت 

وا�الي تحت سلطة الوزير ومراقبته.
ووسعت ا�حكمة الدستورية قراءتها، 
في  الضبط  كتابة  هيئة  عمل  بـــإدراج 
ــراءات  وإج العدالة  إلــى  الولوج  خانة 
ليس  القضائي  الشأن  وألن  التقاضي، 
للتنسيق  القابل  أو  ا�شترك  با�وضوع 
والقضائية،  التنفيذية  السلطت�  ب� 
ا�ادة  من  األولــى  الفقرة  تــورده  ما  فإن 
ا�سؤولية  ازدواجــيــة  بشأن  السابعة 
واألخيرة  الثالثة  والفقرتان  با�حاكم، 
((تعي�  على  الناصة   23 ا�ـــادة  مــن 
الكاتب العام للمحكمة من ب� أطر كتابة 
الضبط)) ويمكنه أن يباشر هذه ا�همة 
وهو تحت سلطة الوزير ا�كلف بالعدل، 
يعتبر مخالفا للدستور، لتخويله الكاتب 
ومراقبة  سلطة  تحت  ا�وضوع  العام 
كتابة  مهام  أداء  بالعدل،  ا�كلف  الوزير 
القضائي  الشأن  في  ا�ندرجة  الضبط، 
دون إخضاعه لسلطة ومراقبة ا�سؤول 

القضائي.
العمل  ــإن  ف التعليل،  لــهــذا  وتبعا 
على  يتوقف  العامة،  للنيابة  القضائي 
يقتضي  عمل  وهو  الضبط،  كتابة  عمل 
لدى  الضبط  كتابة  عمل  طبيعة  مراعاة 
من   110 للمادة  وطبقا  العامة،  النيابة 
القضائية،  للسلطة  التنظيمي  القانون 
في  تتمثل  القضائية،  الجهة  هذه  فإن 
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض 

رئيس النيابة العامة.
وترى ا�حكمة الدستورية:

ـ أن النيابة العامة، جهة قضائية، وال 
تراها سلطة مستقلة.

ـ وحدة كتابة الضبط وكتابة النيابة 
مخالفا  وحدتهما  عــدم  وتجد  العامة، 
للدستور، لقول الحكم صراحة في الفقرة 
((وبناء  الثانية  الصفحة  من  األخيرة 
مراعاة  عدم  يكون  بيانه،  سبق  ما  على 
في  العامة  النيابة  كتابة  عمل  طبيعة 
واحدة،  هيئة  في  الضبط  كتابة  تنظيم 

مخالفا للدستور)).
التحول،  الدستورية  ا�حكمة  وتؤطر 

بنقل كتابة الضبط إلى النيابة العامة.

 بعد نقل كتابة الضبط إلى النيابة العامة 
وإخراجها من جلباب وزير العدل، رفضت 

المحكمة الدستورية عضوية الكاتب 
العام بصفة تقريرية في مكتب 

المحكمة، ألنه تابع إلشراف الوزير 
المكلف 

الصفة  الدستورية  ا�حكمة  رفضت 
في  العام  الكاتب  لعضوية  التقريرية 
مكتب ا�حكمة، علما بأن الدور ا�نوط به 
بموجب ا�ادة 21 من الصيغة األصلية 
التسيير  بمهام  ((القيام  هو  للقانون، 
اإلداري والتدبير ا�الي للمحكمة))، في 
ح� أن مهام مكتب ا�حكمة تكمن بصفة 
القضائي  العمل  ((تنظيم  في  أساسية 
داخل ا�حكمة))، وألن الصفة التقريرية 
للكاتب العام للمحكمة تخوله اتخاذ كل 
القرارات التي تهم مشروع برنامج عمل 
ا�حكمة، بما في ذلك تلك التي ال تكتسي 
هيئات  كتأليف  ماليا،  أو  إداريا  طابعا 
على  وا�هام  القضايا  وتوزيع  الحكم 
قضاة ا�حكمة والتعيينات التي تعد من 
الشؤون القضائية التي يجب أن يقتصر 
التداول بشأنها على السلطة القضائية.

الكاتب  عن  التقريرية  الصفة  وإبعاد 
لبناء  الصحة  شــرط  للمحكمة،  العام 
تطرح  ال  وقد  مستقلة،  قضائية  سلطة 
هذه الصفة أي إشكال إن انتقلت كتابة 
الكاتب  ألن  العامة،  النيابة  إلى  الضبط 
قضائي،  مــفــوض  األصـــل  ــي  ف ــام  ــع ال
من  اختياره  ويتم  ا�همة  هذه  ويمارس 
أن  الحالة  هذه  في  ويمكن  الهيئة،  هذه 
استشارية  بصفة  العام،  الكاتب  يكون 
القرار  يجيب  وال  ا�حكمة،  مكتب  في 
كتابة  هيئة  إلحاق  مع  الحالة  هذه  عن 
الضبط بجهاز النيابة العامة، وأن يكون 
(كتابة  الهيئة  نفس  من  العام  الكاتب 
إشراف  تحت  مهامه  يمارس  الضبط)، 

وزير العدل.
الــعــام  الــكــاتــب  تعي�  يــكــون  وقـــد 
للمحكمة خارج هيئة كتاب الضبط، قفزة 
خارج اإلطار القضائي، وتعيينه منها مع 
حرمانه من أدائها، يعد تقليصا شديدا 
في  واإلداري  ا�ــالــي  للجانب  ــه  إلدارتـ
الوظيفي  التقليص  جانب  إلى  ا�حاكم، 
ا�كلفة  للوزارة  العامة  للمفتشية  الحاد 

بالعدل.

 المفتشية العامة للوزارة المكلفة 
بالعدل في قرار المحكمة الدستورية، 

مؤهلة لنقل اختصاصاتها إلى المفتشية 
العامة للشؤون القضائية التابعة 

للمجلس األعلى للسلطة القضائية، حسب 
الفقرة األولى من المادة 53 من القانون 

التنظيمي للمجلس

إن إعدام أغلب مهام ا�فتشية العامة 
واستبدالها  بالعدل  ا�كلفة  لــلــوزارة 
للمجلس  التابعة  العامة  با�فتشية 
وزارة  يفرغ  القضائية،  للسلطة  األعلى 
دفعت  وقـــد  مــحــتــوى،  أي  مــن  ــعــدل  ال
مبرر  ألن  بحجتها،  الدستورية  ا�حكمة 
والتفتيش  القضائي  التفتيش  جمع 
ا�الي واإلداري في قانون واحد، سيجعل 
التفتيش اإلداري وا�الي التابع للوزارة 
بقانون،  ا�نظم  الوحيد  بالعدل،  ا�كلفة 
األخــرى،  ا�فتشيات  باقي  أن  ح�  في 
ا�ماثلة والتابعة لوزارات أخرى، منظمة 

بنصوص تنظيمية، وهو تمييز ال يجد 
أي أساس أو سند دستوري له.

ا�ــذكــور،  تقييمها  ا�حكمة  وبـــررت 
مدى  في  التصريح  يحده  ال  عملها  بأن 
في  عليها  ا�عروض  ا�قتضى  ــدراج  ان
بل  التنظيم،  مجال  أو  القانون  مجال 
يتعداه إلى فحص مدى مطابقة مضمون 
ا�قتضى ا�عني ذي الطبيعة التنظيمية 

للدستور. 
ورأت ا�حكمة الدستورية أن مفتشية 
عن  بعيدا  تفتيشها  بقي  إن  ــوزارة،  الـ
القضائي  عملهم  يعني  وال  القضاة 
يخالف  ال  فهو  القضائي،  النشاط  وال 

الدستور.
ا�فتشيتان  تكون  سبق،  �ا  وتبعا 
األعلى  للمجلس  والتابعة  الــوزاريــة  ـ 
حقل  في  عاملتان  ـ  القضائية  للسلطة 
واحد، بما يوجب ا�راعاة، وعدم خسارة 

الجهد في ظل االستقالل القضائي.
 

 منع المحكمة الدستورية من التطرق 
لحضور وتمثيل القضاة حسب درجات 
المحاكم وتنظيمها خارج القانونين 

التنظيميين المتعلقين بالسلطة 
القضائية (قانون المجلس األعلى 

للسلطة القضائية والنظام األساسي 
للقضاة)، يفرغ قانون التنظيم القضائي 
من أي تأثير، وقد اعتمدت عليه وزارة 

العدل الستعادة بعض سلطاتها 

رفضت ا�حكمة الدستورية تعي� ممثل 
االبتدائية  ا�حاكم  لــدى  العامة  النيابة 
التجارية من طرف وكيل ا�لك لدى ا�حكمة 
التسلسلي  رئيسه  يغدو  الذي  االبتدائية، 
محاكم  لدى  العامة  النيابة  ممثل  عوض 
التخويل،  وهــذا  التجارية،  االستئناف 
الوكيل  تعي�  جانب  إلى  الحكم،  حسب 
العام للملك لدى محكمة االستئناف نائبا 
التجارية،  االستئناف  محكمة  لــدى  لــه 

مخالف للدستور.
التعي�  الدستورية،  ا�حكمة  ورفضت 
التعي�  على  ووافــقــت  للقضاة،  األفقي 
األعلى  ا�جلس  تخويل  مع  التسلسلي 
للسلطة القضائية، حصرا، تأطير ا�وارد 
ا�الية  ــوارد  ــ ا� ــؤول  تـ فيما  الــبــشــريــة، 

واإلدارية، للوزارة ا�كلفة بالعدل.
الدستورية  ا�حكمة  رفض  يتوقف  وال 
على هذا العنصر فقط، بل تعدته إلى عدم 
معالجة قانون التنظيم القضائي الحتمال 
الثاني  االجتماع  في  الثلث  حضور  عدم 
أعضاء  نصف  حضور  عــدم  من  ا�تأتي 
الجمعية العامة في االجتماع األول، وألن 
با�حكمة،  قضائي  جهاز  العامة  الجمعية 
وألن عملها يروم غايات دستورية، السيما 
منها ا�رتبطة بحق التقاضي (الفصل 118 
مرفق  خدمات  واستمرار  الدستور)  من 
العدالة (الفصل 154)، فإن اشتراط الثلث 
ا�حكمة  دعت  لذلك،  ضمانه،  يمكن  ال  قد 
الدستورية إلى مقتضيات قانونية تواجه 

كل الحاالت ا�تصور حدوثها.
ــإن رفــض تحديد  ولــهــذه الــغــايــة، ف
ــســطــرة لــلــثــلــث، جـــزء مـــن حــرص  ا�
ا�حكمة الدستورية على العمل بأغلبية 
العمل  تأم�  غلبت  وقــد  الحاضرين، 
القضائي على غيره بخصوص الوصول 
إلى التقاضي، واستمرار خدمات مرفق 
تحس�  في  ا�شرع  إلرادة  تبعا  العدالة 
التقاضي  تــأمــ�  وأيــضــا  ا�ـــردوديـــة، 
القاضي  تأم�  مــع  اإلداري،  ومرفقه 
األعلى  ا�جلس  رئيس  ا�لك  طــرف  من 

للسلطة القضائية.

 المحكمة الدستورية ترافع ضد الرئيس 
المنتدب لدى المجلس األعلى للسلطة 

القضائية، وتقر باإلشراف الفعلي للملك 
على ملف القضاة 

الفقرت�  الدستورية  ا�حكمة  رفضت 
من  و72  ا�ــادتــ� 49  مــن  األخــيــرتــ� 
الخاصت�  القضائي،  التنظيم  قانون 
ــرة، ا�ــكــلــفــون  ــ ــ بــتــعــيــ� قــضــاة األس
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الوزارة المكلفة بالعدل لن تكون
 يف التشكيلة الحكومية لسنة 2021

نزعت المحكمة الدستورية مكتب المساعدة االجتماعية يف المحاكم من وزارة 
العدل، وطالبت بعمله تحت إرشاف قضايئ إن حافظ عىل اختصاصاته الواردة يف 

المادة 52 من قانون التنظيم القضايئ، كما رأت ربط كتابة الضبط بكتابة النيابة 
العامة وليس بالكاتب العام للمحكمة، المنصب الجديد الذي وضعه القانون تحت 

سلطة الوزير المكلف.
وبتقليصها لمهام المفتشية العامة لوزارة العدل ونقلها إىل المفتشية العامة 

للمجلس األعىل للسلطة القضائية، وبتحقيق هذه المطالب، لن تكون وزارة مكلفة 
بالعدل يف التشكيلة الحكومية لسنة 2021.

ودعمت المحكمة الدستورية بشكل كامل، النيابة العامة كجهة 
قضائية، وإن لم ترها "سلطة" كما رآها البعض، لخضوعها للمجلس األعىل 

للسلطة القضائية، وتبعا لهذه التحوالت التي تتبع خطاطة معروفة، قد 
يشكل التعديل الدستوري تكتيكا للمعارضة القادمة، لتهييء وضع 

سيايس آخر، أو بناء ديمقراطية عرب القانون، وهو النموذج الذي ترتضيه 
المحكمة الدستورية، كما يوضح موقعها الرسمي.
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ا�كلف�  وأيضا  وبالتوثيق،  بالزواج 
ا�كلف�  والقضاة  القاصرين  بشؤون 
وقضاة  ــداث  األحـ وقــضــاة  بالتحقيق 
سنوات،  ثالث  و�دة  العقوبات،  تطبيق 
بقرار للرئيس ا�نتدب للمجلس األعلى 
رئيس  من  باقتراح  القضائية،  للسلطة 
�حاكم  بالنسبة  ــضــا  وأي ا�ــحــكــمــة، 
الرئيس  تعي�  بخصوص  االستئناف 
بــاألحــداث  ا�كلف�  للقضاة  ا�نتدب 
باقتراح  بالتحقيق،  ا�كلف�  والقضاة 

من الرئيس األول للمحكمة.
وحددت ا�حكمة مهام الرئيس ا�نتدب 
في تمثيل ا�جلس األعلى لدى مؤسسات 
دستورية أخرى، أو الوقوف أمام القضاء، 
وأيضا التدبير الداخلي للمجلس وتسيير 
تقارير  ورفع  مقرراته،  وتنفيذ  جلساته، 
موضوعاتية بشأن عمل ا�جلس، وإعداد 
الشكايات،  وتلقي  للترقي،  األهلية  الئحة 
ا�ــرض  رخــص  الــقــضــاة  تخويل  ــذا  وكـ

الطويلة وا�توسطة.
ومع كل هذه االختصاصات الواسعة، 
أكدت ا�حكمة على تحريك ا�ادة 76 من 
باستشارة  با�جلس،  ا�تعلق  القانون 
الرئيس ا�نتدب للجنة تضم الوكيل العام 
أعضاء  و4  النقض  محكمة  لدى  للملك 
يعينهم ا�جلس، وحكمت بعدم دستورية 
ما جاء في قانون التنظيم القضائي رغم 
عدم وجود مبرر ب� وواضح، ألن تحريك 
جانب استشاري، ال يبطل مادة قانونية 
نافذة أو قابلة للنفاذ، لكن الحيرة تنجلي 
التعيينات،  هذه  إدراج  أن  نجد  عندما 
أشغال  ضمن  الــحــكــم،  منطوق  يــقــول 
االطالع  من  ا�لك  تمك�  يتيح  ا�جلس، 
عليها بصفته الضامن الستقالل السلطة 
القضائية، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 

107 من الدستور.
وقــيــد قـــرار ا�ــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
الرئيس ا�نتدب للمجلس األعلى للسلطة 
النيابة  رئيس  باستشارة  القضائية، 
أي  الفعلي،  الرئيس  ومباشرة  العامة، 
وهو  التعيينات،  على  االطــالع  ا�لك، 
دفاع جعل نائب ا�لك في وضع مخالف 
للدستور، رغم وجود انتداب أو تفويض 
من ا�لك، القاضي األول للقاضي الثاني، 
أهمية  مــن  التقليل  الجميع  وفــضــل 
يأخذ  فيما  ا�نتدب،  الرئيس  منصب 

رئيس النيابة العامة كامل االهتمام.
الصفحة  من  الثانية  الفقرة  وستبقى 
16 في تقرير ا�حكمة الدستورية، برهانا 
أن  ا�غاربة  من  كبيرة  نسبة  رفض  على 
وإن  ا�لك،  عن  نائبا  شخص  أي  يكون 
مستشارو  ويعمل  قانوني،  بتفويض 
بدون  الساحة،  في  نافذون  وهم  ا�لك، 
ضمن  أنهم  إال  مهنتهم،  ينظم  قانون 
لوزارة  التابعة  للقصر  ا�دنية  الالئحة 

التشريفات واألوسمة.
 3 �ــدة  التعيينات  سحب  وسيكون 
مدعاة  ا�نتدب،  الرئيس  من  سنوات 
ب�  ا�فتعل  الصراع  �اذا  سؤال:  لطرح 
رئيس النيابة العامة والرئيس ا�نتدب 
وصــراع  للحسابات؟  األعلى  للمجلس 
ألنهما  صــامــتــا،  يــبــدو  قــد  الرئيس� 
يتحدثان باسم ا�لك في األحكام وتطبيق 

القانون.
القضائي  التنظيم  قانون  واستطاع 
ورئاسة  العدل  وزارة  ب�  تــوازن  خلق 
ا�حكمة  ــرار  قـ لكن  الــعــامــة،  النيابة 
السابقة  ــواء  األجـ واصــل  الدستورية 
التنظيمي�  القانون�  على  للمصادقة 
ا�حكمة  وقــدمــت  القضائية،  للسلطة 
الثانية  الفقرة  منطوق  الــدســتــوريــة 
على  الــدســتــور  مــن   107 الفصل  مــن 
االختصاصات ا�ذكورة للرئيس ا�نتدب 

للسلطة  األعــلــى  ا�جلس  قــانــون  فــي 
وجه  أي  يحمل  ال  كان  وإن  القضائية، 
أن  إال  للدستور،  ا�خالفة  ــوه  وج مــن 
تعي�  حصر  الدستورية  ا�حكمة  قرار 
باطالع  مــحــددة،  لفترة  ولــو  القضاة، 
البعض  عند  يمس  بما  عليها،  ا�جلس 
وأدواره  للعرش  التحكيمي  الطابع  
ودعم  ا�سار،  وتصحيح  اإلشــراف  في 

الدينامية الداخلية لكل قطاع حساس.
لصالح  الدستورية  ا�حكمة  ورافعت 
الرئيس الفعلي للمجلس األعلى للسلطة 
ا�نتدب  الرئيس  مقابل  في  القضائية 
هو  ا�نتدب  الرئيس  ألن  ا�فوض،  أو 
ا�مثل القانوني للمجلس األعلى للسلطة 
يرأسها  التي  للهيئة  لتمثيله  القضائية 
أمام القضاء، ويكون القضاء الدستوري 
قد ترك هذا الجانب الفقهي، فيما دافعت 
للمجلس  ا�نتدب  الرئيس  عن  الحكومة 

األعلى للسلطة القضائية.
ال  الدستورية،  ا�حكمة  حكم  وفــي 
باالنتداب  وإن  ا�ــلــك،  عــن  ينوب  أحــد 
االنتداب  هــذا  كــان  ولــو  التفويض،  أو 
حكم  في  أصبح  اجتهاد  وهو  قضائيا، 
ا�ع�، ويكون من يمثل ا�لك، هو �همة 

يعود القرار فيها للملك.
كما  القضائية،  للسلطة  وتــعــزيــزا 
فقد  آلخــره،  أولــه  من  الحكم  عليه  درج 
نقطة  في  الدستورية  ا�حكمة  حكمت 
مكتب  على  القضائي  باإلشراف  أخيرة، 
ا�ساعدة االجتماعية، وهو ما ينهي أي 
قانون  اقترح  وقد  العدل،  ــوزارة  ل دور 
التنظيم القضائي أن يكون ا�كتب تحت 
العامل  للمحكمة،  العام  الكاتب  إشراف 

تحت إشراف وسلطة الوزير ا�كلف.

 نزع مكتب المساعدة االجتماعية في 
المحاكم من وزارة العدل، إنهاء كامل 
لدورها الذي اختصره الحكم الدستوري 

في قسم للمحاسبة 

ــضــت ا�ــحــكــمــة عـــدم اإلشــــراف  رف
للمساعدة  مــكــتــب  عــلــى  الــقــضــائــي 

أو  ابتدائية  محكمة  بكل  االجتماعية 
االختصاصات  �مارسة  استئنافية، 

التالية:
واالستعمال  باالستقبال  القيام   (1
الفئات  ومواكبة  وا�رافقة  والتوجيه 

الخاصة.
2) إجراء األبحاث االجتماعية بطلب 

من السلطات القضائية. 
ألماكن  تفقدية  بــزيــارات  القيام   (3

اإليداع واإليواء.
4) القيام بدراسات وبحوث ميدانية.

5) تتبع وضعية ضحايا الجرائم.
6) تعزيز التنسيق والتواصل داخل 

العنف  ضحايا  بالنساء  التكفل  خلية 
حماية  مجال  في  الفاعل�  باقي  مع 

الفئات الخاصة.
إلى  ترفع  دوريــة  تقارير  إعــداد   (7

السلطة الحكومية ا�كلفة بالعدل.
بــرامــج  تنفيذ  وتــتــبــع  ــداد  ــ إع  (8
والتكفل  للحماية  نوعية  ومشاريع 
اللجان  داخـــل  الــخــاصــة  بــالــفــئــات 

الجهوية وا�حلية.
الدستورية،  ا�حكمة  قــرار  وبلفظ 
ا�ــســاعــدة  مــكــتــب  تــخــويــل  ((فإن 
الواردة  واالختصاصات  االجتماعية 
تكليف  دون  ا�ــذكــورة،  ا�ــادة 52  في 
في  تدخال  يعد  قضائي،  إشــراف  أو 
ا�وكولة  القضائية  الشؤون  ممارسة 
وعلى  القضائية))،  للسلطة  حصرا 
ذلك، تنتهي آخر مهمات وزارة العدل.

 تدعم المحكمة الدستورية نقل 
المساعدة االجتماعية للمحاكم، 
ومهن المساعدة القضائية إلى 

اإلشراف القضائي 

سعت  �وقعها،  كبير  توضيح  في 
الفترة  ــي  وف الــدســتــوريــة،  ا�حكمة 
األخيرة، إلى رفض رؤيتها السابقة(1) 
متفاعل  تصور  بناء  نحو  واالنطالق 
وينطلق  القضائي،  االستقالل  يساير 
الجديد  لدورها  نظرية  مشاركة  من 
ا�غربية،  ا�ملكة  أكاديمية  جانب  إلى 
تتقدمها:  جديدة  ميادين  ستة  وفــي 
ا�ــيــكــانــيــزمــات الــجــهــويــة، وحــقــوق 
رئيسها  وأن  خصوصا  اإلنـــســـان، 
حول  عزيمان  لجنة  في  عضوا  كــان 

الجهوية(2).
«االستقالل  ــدي  ــحـ تـ ويـــبـــقـــى 
رسم  فــي  ترتيب  أهــم  القضائي»، 
تعاطت  الذي  الحد  إلى  ا�رحلة  معالم 
تعديالت  مع  الدستورية  ا�حكمة  فيه 
التنظيم  قانون  لــرد  شاملة  بصورة 
باقي  عــكــس  بــالــجــمــلــة،  الــقــضــائــي 
القوان� وإلى آخر قانون في 2 يناير 

.(3)2019
بمراكش  الدولية  الندوة  وشكلت 
العدالة  إلى  «الولوج  موضوع  حول 
الجديدة  ــرهــانــات  ال ـ  الــدســتــوريــة 
الالحقة»(4)،  الدستورية  للمراقبة 
تحوال ألداء ا�حكمة، وإن رأى البعض 
في  دورهـــا  طبيعة  على  محافظتها 
لدستور  وا�ستقر  الحرفي  االلــتــزام 
كما  الديمقراطي،  تأويله  دون   ،2011
نادت به قوى سياسية ورؤى قانونية 
متقدمة  توصيات  تتقدمها  متحررة، 
لألفارقة في لقاء دولي برئاسة أومارو 
مع  وبالتعاون  النيجر،  مــن  نـــاراي 

جامعة بوردو.
ــتــي  ــات ال ــالصـ ــخـ ومــــن أهــــم الـ
قـــرار  فـــي  ا�ــتــخــصــص  يستشفها 
قانون  حــول  الــدســتــوريــة  ا�حكمة 

التنظيم القضائي:
القضائي،  النشاط  وضع  اعتماد  ـ 
(سيلف  الــذاتــي  الحد  وضــع  وليس 
األعلى  ا�جلس  تجاه  ريسترانت) 
منحته  وقـــد  الــقــضــائــيــة،  للسلطة 
ا�حكمة الدستورية كل اإلشراف على 
مكتب  وعلى  قضائي،  شبه  هــو  مــا 
بعد  للمحاكم،  االجتماعية  الخدمات 
قواعد  فــي  أيضا  النهج  هــذا  تبني 
اإلحالة بعدم اقتصار البت على مواد 
القضائي،  التنظيم  قانون  في  محددة 

لينتقل الحكم إلى القانون نفسه.
ـ تجاوز منطق ا�ساعدة القضائية 
ا�وقع  بتعبير  جديد،  إلى «براديغم» 

أو  الدستورية(5)،  للمحكمة  الرسمي 
القانونية،  للمساعدة  جديد  نموذج 
على أن تكون تحت اإلشراف القضائي 

حصرا.
القضائي  «البراديغم»  بفعل  ـ 
ا�واطن  ولوج  تسهيل  يمكن  الجديد، 
حلول  ضمن  الــدســتــوريــة،  للعدالة 
تجربة  كل  طرف  من  معتمدة  مسطرية 
تقديم  ــاع  ــدف ال هــذا  وفيما  وطــنــيــة، 
ا�حافظة،  والقراءة  لـ«الخصوصية» 
كبير  تقدم  من  رؤيتها  يعتري  ما  رغم 
تصور  في  القضائي»  في «االستقالل 

منها �بادئ لجنة البندقية 2017(6).
السياسية  األحـــزاب  فشل  وبفعل 
في بناء نموذج حكومة فاعل ومتقدم، 
انتقل ا�غرب اضطرارا إلى ما يسمى 
تؤكد  فيما  القانون،  عبر  الديمقراطية 
النيابة  رئاسة  تقودها  أخرى  نــدوات 
«التطور  عليه  تطلق  ما  على  العامة، 
ب�  التكامل  وهــذا  الدستوري»(7)، 
الجهات القضائية والتعاون مع اللجنة 
القانون  عبر  للديمقراطية  األوروبية 
يمكن  بوكيشيو(8)،  جياني  برئاسة 
لجنة  مبادئ  ــراغ  إف أن  على  التأكيد 
يؤثر  قد  االستفتاء(9)،  من  البندقية 
الدستورية،  والسمعة  ا�عايير  على 
قضية  ــحــل  ل ا�ـــبـــدأ  ــذا  ــ ه ويــشــكــل 
الصحراء، وجهة خالف، وبالتالي، فإن 
تقنية العدالة الدستورية والديمقراطية 
عبر االستفتاء كما في منشور 1995، 
ا�غربي  القضائي  االجتهاد  يوقع  قد 
في مزالق، خصوصا وأن هذه ا�عايير 
السلطة  فإن  ولذلك،  الــقــوة،    ترفض 
القضائية ليست قوة نظام قضائي، بل 
قيمة مبادئ سامية في ا�قام األول، ومن 
جهة أولى وثانية، فإن تحويل السلطة 
القضائية إلى مجرد سلطة، هو مأزق 
أن  يجب  ما  يصنع  ألنه  ذاتــه،  حد  في 
كما  عقالنية،  بطريقة  القضاء  يحاربه 
في خطاب نوربرت أولزاك، عميد كلية 
شومان»  «روبرت  بجامعة  القانون 
بستراسبورغ، في افتتاح ندوة اللجنة 
القانون  عبر  الديمقراطية  األوروبية 

لعام 1995.
إنتاج  بــ�  التمييز  ا�ــهــم،  ومــن 
وب�  قضائي،  نموذج  أو  «براديغم» 
كأي  قضائية  سلطة  تمدد  أو  تحص� 
التوازنات،  من  جملة  وبإنتاج  سلطة، 
الحسن  ا�لك  مع   1962 دستور  من 
الثاني، كرر ا�غرب أزمة دستور 1791 
في فرنسا، وحاليا، هناك سلطة جديدة 
تأخذ مكانها من سلطة تنفيذية محتكرة 
وسلطة تشريعية توضع كل يوم تحت 

الرقابة ا�حافظة للدستور.
وأيا يكن، فإن احترام قواعد القانون 
بناء  على  الــقــادر  هو  تأويله،  وليس 
كما  ا�لكية»،  لـ«القضية  آخر  قانوني 
جــرى مــع دســتــور 1795 فــي إطــالق 

«القضية الجمهورية».
ــة  ــدال ــع ــصــون ال ــت ــخ ويـــعـــرف ا�
الدستورية للمغرب، وا�بنية على قراءة 
معيارية للدستور، بأنها ال تقبل غيرها، 
ا�جهود  هذا  عبر  عامة  هوية  وتكون 
ثانية،  ملكية  في  للشروع  القانوني 
للملك  ا�تفاعلة  السيادة  من  تنطلق 
الدستوري  التأكيد  ومجرد  والشعب، 
هي  كــانــت  للشعب،  الــســيــادة  عــلــى 
التحول في 1848، وإن انتقل النموذج 
القضائي إلى نظام، والتنظيم إلى إدارة 
وبتجاوز  القضائية،  للسلطة  مستقلة 
وزارة العدل في حكومة 2021، سيكون 
ا�غرب قد دخل أفقا مختلفا له ما بعده.

قيد قرار المحكمة 
الدستورية الرئيس 
المنتدب للمجلس 

ا�على للسلطة 
القضائية، باستشارة 
رئيس النيابة العامة، 

ومباشرة الرئيس 
الفعلي، أي الملك، 

االطالع على التعيينات، 
وهو دفاع جعل نائب 

الملك في وضع مخالف 
للدستور، رغم وجود 
انتداب أو تفويض من 
الملك، القاضي ا�ول 

للقاضي الثاني، وفضل 
الجميع التقليل من 

أهمية منصب الرئيس 
المنتدب، فيما يأخذ 

رئيس النيابة العامة 
كامل االهتمام
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هوامش

المحكمة الدستورية يف المراقبة االختيارية لقانون التنظيم القضايئ، عوض 
مواد حددتها اإلحالة التي قام بها رئيس الحكومة سعد الدني العثماين، تشكلت 

خطوة جريئة لتبني النشاط القضايئ الذي يتحفظ بشأنه الكثريون يف الدول 
الديمقراطية، لتقليله هامش المرونة بني المؤسسات، والمغرب أخذ طريقة نحو 

ما تسميه المحكمة الدستورية «براديغم جديد».

لم يتقدم مجلس المستشارني بأي إحالة للمحكمة الدستورية يف قانون 
التنظيم القضايئ الذي أثارت مسطرة التصويت عليه من طرف المجلسني 

وبقراءة ثانية لمجلس النواب، خالفا قانونيا حسمته الجهة الدستورية 
لصالح القضاء، بعيدا عن وزارة العدل، وسيؤطر القانون قبل السياسة، 

وألول مرة، المشهد الحكومي القادم يف المغرب.

رئيس الحكومة سعد الدين العثماني 
اختار القضاء الدستوري



تجربته   بعد  له  رسمي  ظهور  أول  في 
بالجزائر التي  لم تعمر طويال، اكتفى الناخب 
الوطني السابق وا�درب الجديد لفريق الدفاع 
بالتعادل  الزاكي،  بادو  الجديدي،  الحسني 
بركان  نهضة  فريق  أمام  با�يدان  اإليجابي 

.(1-1)
ممثل  وكان 
دكالة، قد استغنى 
مدربه  عن  مؤخرا 

نسي  لفر ا
د  فيلو
ي  لذ ا
أي  يحقق  لم 
حينما  شيء، 
اإلطار  عوض 
عبد  الوطني 
الذي   طاليب،  الرحيم 

بطل  طنجة،  باتحاد  معلوم  هو   وكما  التحق 
في  و«مدرب»  تقني  كمدير  ا�اضي،  ا�وسم 

نفس الوقت.
كبير  عمل  ينتظره  الزاكي،  بادو 

سكة  إلى  الدفاع  إلعادة 
غابت  التي  االنتصارات 
عنه هذا ا�وسم، خاصة 
الفريق  جمهور  وأن 
على  ا�نافسة  على  تعود 

الوطنية  الواجهت� 
واإلفريقية.

غير  آخر  فريق 
مرحلة  بداية  مع  مدربه 
ا�غرب  به  ونعني  اإلياب، 
وضع  الذي  التطواني، 
الشاب  ا�درب  في  ثقته 
طارق السكيتوي، الذي بدأ 
مساره هذا ا�وسم بتعادل 
في لقاء كالسيكو الشمال 

ضد اتحاد طنجة.
حظ  سعيد للجميع. 

 العدد: 1015 
  الخميس 21 فبراير 2019 

األسبوع الرياضياألسبوع الرياضي
idbihi62@gmail.com

 إعداد: كريم إدبهي
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قبل المونديال اإلفريقي 2019
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● من السابق ألوانه الحديث عن �سة ا�درب

ألوس مدرب الجيش الملكي
●  ونعم التواضع، سمعوا يا دياولنا!

● الكرات الثابتة سبب هزائمنا ا�تتالية
بن احساين، المدرب السابق للمغرب التطواني

● والكرات الثابتة هي سبب إقالتك...

بكأس  تفوز  ال  بالكرة  تحتفظ  التي  ا�نتخبات    ●
العالم

المدرب الطاوسي
● بديتي عاودتاني، آش داك لشي كأس العالم؟

●  الزاكي رجل ا�رحلة...
المقتريض، رئيس الدفاع الجديدي
●  أنت هو الراجل، تتغير فا�درب� بحال إيال تتغير جواربك!

● لقنا درسا للنجم الساحلي
الشاكير، العب الرجاء البيضاوي

●  درس!؟ وخا اإلقصاء...

● كم سيربح الوداد والرجاء باإلمارات؟
الصباح

●  وانتوما مالكم؟ هذا هو لفضول.

● 300 مليون سنتيم تغضب الرجاء والوداد
الصباح

●  ومازال ما حشمتوا؟

● أريد تربية أبنائي في بيئة إسالمية
العميد بنعطية

●  اإلسالم كاين غير فالخليج؟

● العدالة والتنمية يغضب الوداد والرجاء
األخبار

●  العدالة والتنمية أغضب ا�غاربة كلهم.

استعدادا لنهائيات كأس إفريقيا لألمم التي 
ستحتضنها جمهورية مصر في شهر يونيو 
منتخب  ا�غربي  ا�نتخب  سيواجه  القادم، 

«التانغو» بنجومه العا�ي� الكبار، 

والذين يشكلون العمود الفقري 
األوروبية،  األندية  ألقوى 
ميسي،  ليونيل  كالساحر 
أغويرو،  الكبير  والهداف 
سيتي  مانشستر  نجم 
ديباال،  وا�تألق  اإلنجليزي، 

والقائمة طويلة...
بطنجة،  الكبير  ا�لعب 

سيكون مسرحا لهذه ا�باراة 
الشيقة، التي ستنطلق على 

الساعة الثامنة مساء من 
يوم األربعاء 26 مارس 

القادم.
الوطني  ا�نتخب 

هو  وكما  ضمن 
تأهيله  معلوم، 
نهائيات  إلى 

مصر، قبل اختتام اإلقصائيات، 
مباراة  تنتظره  مازالت  حيث 
والتي  ا�الوي،  ضد  شكلية 
لتجريب  جيدة  فرصة  ستكون 
الذين  الالعب�  من  العديد 

ينتظرون فرصتهم.
الناخب الوطني، 
هيرفي   الفرنسي  
رونار،  مازال لم

 «يهضم» 
عدم احتضان ا�غرب 

لنهائيات كأس إفريقيا بدل 
الكاميرون، خاصة وأنه كان يعقد آماال 
كبيرة على الفوز بهذه البطولة با�غرب، 

إال أن ا�سؤول� كان لهم رأي آخر.
الثعلب يعاني كذلك من صدمة هجرة معظم 
الخليجية،  البطوالت  إلى  األساسي�  العبيه 
وهو األمر الذي كان يرفضه بشدة في بداية 
للمنتخب  التقنية  العارضة  على  إشرافه 
الوطني، إال أنه ومع مرور الوقت، استسلم لألمر 
الواقع، وفشل في إقناعهم بالبقاء في أنديتهم 
مشارف  على  أغلبيتهم  بأن  علما  األوروبية، 
االعتزال، وعلى رأسهم العميد ا�هدي بنعطية 

جوفونتوس  نادي  من  انتقاله  شكل  الذي 
اإليطالي العريق إلى فريق الدحيل القطري، 
مفاجأة كبرى أثارت استغراب جميع ا�هتم� 

بالشأن الكروي العا�ي.
جميع  مشاركة  ستعرف  األرجنت�  مباراة 
خالل  غابوا  الذين  األساسي�  الالعب� 
ا�باريات األخيرة، كما ستفرض على الناخب 
النصيري  يوسف  ا�هاجم  إقحام  الوطني،  
الذي يعتبر حاليا من هدافي الليغا اإلسبانية، 
ومن أعمدة فريقه ليغانيس، خاصة بعد تألقه 

ا�لفت هذا ا�وسم.
الغير  الهداف  على  ينطبق  الشيء  نفس 
هللا،  حمد  الرزاق  عبد  رونار،  مع  محظوظ 
الذي حرم من ا�شاركة في ا�ونديال األخير، 
والذي يعتبر حاليا خير خلف للمهاجم خالد 
الزمالك  نادي  إلى  حديثا  ا�نتقل  بوطيب، 

ا�صري.
نظيره  ضد  ا�غربي  ا�نتخب  مباراة 
للجمهور  فرصة  كذلك  ستكون  األرجنتيني، 
الكرة  نجوم  من  العديد  �تابعة  ا�غربي 
ليونيل  العا�ي  النجم  وخاصة  ا�ستديرة، 
ميسي، في حالة حضوره، والذي مازال في 
الذي  األرجنتيني  االتحاد  مع  مفاوضات 
يحاول إقناعه للعودة إلى منتخب بالده بعد 
أن أعلن اعتزاله بعد اإلقصاء ا�بكر �نتخب 

«التانغو» في ا�ونديال الروسي.

أكد  ا�عهودة،  بصراحته   ...
الجامعة  رئيس  لقجع،  فوزي 
القدم،  لكرة  ا�غربية  ا�لكية 
خالل اللقاء التواصلي ا�نعقد 
األندية  ورؤساء  الحكام  ب� 
لن  بأنه  القدم،  كرة  ومدربي 
الحكام،  أخطاء  مع  يتساهل 
أو  سيئة  نية  هناك  كانت  إن 
الوقت،  نفس  وفي  شبهات، 

سيكون صارما مع كل مسير أو 
مدرب ينتقد التحكيم أو يتهمه 
ذلك،  يؤكد  ما  يقدم  أن  بدون 
التوقيف  العقاب هو  وسيكون 

مدى الحياة.
بأن  كشف  لقجع،  فوزي 
أن  يجب  الحكام،  أداء  تقييم 
بشر،  الحكم  ألن  نزيها،  يكون 
أن  كما  لألخطاء،  ومعرض 
من  جزء  عام،  بشكل  التحكيم 

ا�نظومة الكروية.
هذا  أغوار  سبر  أردنا  فإذا 
أن  علينا  يجب  ا�وضوع، 
التحكيم  غياب  عن  نتساءل 
ا�نافسات  عن  ا�غربي 
الهامة،  الدولية 
العالم  ككأس 
على الخصوص؟
والجواب 
ن  سيكو
 ، بسيطا
هو أن هناك 

الحكام  تكوين  في  تقصيرا 
الشباب  وإعداد  وتأطيرهم 
ا�سؤولية  هذه  لتحمل 
والحساسة، يضيف  الجسيمة 

لقجع.
التحكيمي  الجدل  هذا  بعد 
الذي تضاعف على الخصوص 
الكروي،  ا�وسم  بداية  منذ 
بأن  الجامعة،  رئيس  كشف 
تقنية «الفار» ستكون حاضرة 
بداية  الوطنية  البطولة  في 
كل  وأن  القادم،  ا�وسم  من 
شخص مهما كان، مسؤوال أو 
في  الدخول  يستطع  لم  حكما، 
سيعتبر  العا�ية،  التقنية  هذه 
نفس  في  مؤكدا  متجاوزا... 
سيعتمد  «الفار»،  بأن  الوقت 
كأس  نهائيات  في  كذلك  عليه 
إفريقيا لألمم التي ستحتضنها 

مصر في شهر يونيو ا�قبل.
كذلك  أشار  الجامعة  رئيس 
الذي  «الفار»،  أهمية  إلى 
أول  من  ا�غربي  ا�نتخب  كان 
كأس  نهائيات  خالل  ضحاياه 

العالم األخيرة بروسيا.
فوزي لقجع، سلط األضواء 
التواصلي  اللقاء  هذا  خالل 
على  القيم، 
من  العديد 
التي  ا�واضيع، 
جميع  اهتمام  أثارت 
الجميع  ودعا  الحاضرين، 
إلى السير قدما �ا فيه خير 

لكرة القدم ا�غربية.

بدون عنوان

السباحة  رجاء  نادي  استطاع 
مكتبه  وبفضل  النشاط،  األحادي 
عراقي  عابد  برئاسة  الشاب  ا�سير 
الحسيني، أن يجلب محتضنا للفريق 
البالر»  «شاي  مؤسسة  شخص  في 
التي ستكون في القادم من ا�سابقات، 
أنشطته  جميع  في  للفريق  شريكا 
لرجاء  سيمكن  حيث  ومنافساته، 
السباحة، أن يتغلب ولو بشكل جزئي 
على العديد من اإلكراهات ا�ادية التي 
إعادة  بإمكانه  سيكون  كما  يعانيها، 
للمرحوم  السنوي  ا�لتقى  إلى  الروح 
ا�شاكل  بسبب  توقف  الذي  الصقلي 

ا�ادية.

¿É°†àM’Gh AÉLôdG ƒMÉÑ°S بسرعة

رئيس رجاء السباحة عابد عراقي على اليسار ومحمد 
أسطايب، اِّـحتضن الجديد، خالل حفل توقيع هذه الشراكة

حول اللقاء التواصلي بين جامعة كرة القدم والحكام

من  جزء  عام،  بشكل  التحكيم 
ا�نظومة الكروية.

هذا  أغوار  سبر  أردنا  فإذا 
أن  علينا  يجب  ا�وضوع، 
التحكيم  غياب  عن  نتساءل 
ا�نافسات  عن  ا�غربي 
الهامة،  الدولية 
العالم  ككأس 
على الخصوص؟
والجواب 
ن  سيكو
 ، بسيطا
هو أن هناك 

الفار تقنية 
بداية  الوطنية  البطولة  في 
كل  وأن  القادم،  ا�وسم  من 
شخص مهما كان، مسؤوال أو 
في  الدخول  يستطع  لم  حكما، 
سيعتبر  العا�ية،  التقنية  هذه 
نفس  في  مؤكدا  متجاوزا... 

بأن  الوقت 
كأس  نهائيات  في  كذلك  عليه 
إفريقيا لألمم التي ستحتضنها 

مصر في شهر يونيو ا�قبل.
كذلك  أشار  الجامعة  رئيس 

أهمية  إلى 
أول  من  ا�غربي  ا�نتخب  كان 
كأس  نهائيات  خالل  ضحاياه 

العالم األخيرة بروسيا.
فوزي لقجع، سلط األضواء 
التواصلي  اللقاء  هذا  خالل 

جميع  اهتمام  أثارت 
الجميع  ودعا  الحاضرين، 
إلى السير قدما �ا فيه خير 

لكرة القدم ا�غربية. لقجع

قـــف

مؤخرا

السكيتوي الزاكي

ميسي



توترت العالقة ب� دول ا�نطقة، 
وشعر العراقيون وكأن قادة الخليج 
ورطوهم في الحرب.. ساعدوهم في 
ورأى  بعدها..  خذلوهم  ثم  بدايتها 
صدام حس� أن دول الخليج رفعت 
جعل  ما  النفط  من  إنتاجها  حجم 
ثمنه ينخفض في األسواق الدولية.. 
هذه  أن  العراقي  الرئيس  واعتبر 
السياسة مضرة بالعراق، وتستنزف 
مداخيله وتضاعف متاعبه، فقرر في 
الكويت  مهاجمة  صيف 1990،  عز 
عراقية  مقاطعة  أنها  أســاس  على 
وكانت  بالقوة(..)،  منه  انتزعت 
وتوسيع  الكويت  بترول  على  عينه 
صدام  كان  الخليج..  على  إطاللته 
خليجية  �ؤامرة  تعرض  أنه  يؤمن 

أمريكية)).

كتاب  في  يحكي  ا�ــصــدر،  نفس 
خديم  زمان..  «أيام  عنوان:  تحت 
ا�لك» (يقصد بخديم ا�لك، إدريس 
العربي،  العام  الرأي  أن  البصري)، 
انقسم ب� مؤيد لصدام، استمرارا 
وب�  إيران،  ضد  حربه  في  لتأييده 
أن  وظهر  الكويت،  الحتالل  مدين 
مواجهة عسكرية ستشهدها منطقة 

الخليج..
قد  مغربية  أصوات  عدة  ((كانت 
لتجريدة  ا�ــغــرب  إرســـال  انتقدت 
إلى  ا�لكية  ا�سلحة  الــقــوات  مــن 
الذي  ا�لك  أغضب  مما  السعودية، 
ا�شاركة  عدم  جهة  من  يحاول  كان 
نفس  في  ولكن  القتال،  في  الفعلية 
الدفاعية  الــقــدرات  دعــم  ــت،  ــوق ال
خطاب  وفي  السعودية..  للعربية 

طويل، شرح الحسن الثاني أسباب 
وما  ا�غربية  الـــوحـــدات  ــال  إرســ
حملته من تجهيزات.. أكد أن طبيعة 
تختلف  ا�ــغــربــي  الجيش  وجـــود 
للجيوش  القانونية  الطبيعة  عن 
الذي  الخطاب  نهاية  وفي  األخرى، 
«ح�  قال:  فبراير،  فاتح  في  ألقاه 
بلده،  خارج  ا�غربي  الجيش  يكون 
ــأن ينتقد  ــن أســمــح ب ال أســمــح ول
وجوده هناك.. ألن ذلك االنتقاد يعد 
بمقتضى القانون كمس بمعنويات 
الجيش.. إن عملت هذا فألنه ينبثق 
من مسؤوليتي كملك للمغرب، يتمتع 
ببكامل سلطاته وال يسمح ألحد بأن 

يتحداها»..)) (نفس ا�صدر).
قائال:  األيــام  تلك  معنينو  يصف 
حرب  اندلعت   ،1991 بداية  ((في 

للقوات  كاسح  هجوم  مع  الخليج، 
على  الحليفة  والــقــوات  األمريكية 
جنوب العراق.. واضطر العراقيون 
بعد  الكويت  مــن  االنــســحــاب  إلــى 
خسائر بشرية جد مرتفعة.. وأذكر أن 
جزءا هاما من الرأي العام ا�غربي، 
ويعتبر  حس�،  صدام  يساند  كان 
أي هجوم على العراق عدوانا ضد 
استطاع  ورئــيــس  صــديــق،  شعب 
قوات  أمام  سنوات  لعدة  الصمود 
ا�عارضة  أحــزاب  وكانت  معادية.. 
إلى  وقوفها  عن  صراحة  أعلنت  قد 
جانب العراق وتضامنها ا�طلق مع 
استطاعت  أن  بعد  خاصة  قيادته، 
الصواريخ العراقية ضرب إسرائيل 
وإلحاق أضرار بها.. وكانت صحف 
ا�عارضة تبرز على صدر صفحاتها 
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يحكي اإلعالمي املغربي، محمد الصديق معنينو، عن أيام زمان، أيام امللك الراحل 
الحسن الثاني، قائال: ((كانت املنطقة تعيش حربها الثانية بعد حرب الخليج، بين 

العراق وإيران، والتي دامت زهاء عشر سنوات (1980-1989).. دمرت تلك الحرب القدرات 
االقتصادية لكال البلدين، وخاصة الجانب العراقي.. كانت خسائر العراق قاسية وديونه 
مرتفعة.. واعتبر صدام حسين أن حربه مع إيران كانت دفاعا عن دول الخليج، وخاصة 

السعودية، لذلك طالب بإلغاء ما كان يف ذمة العراق من ديون سعودية وكويتية، كانت 
تقدر بحوالي ثالثين مليار دوالر، كما طالب الدولتين بإمداده بمساعدة مالية تفوق مقدار 

الديون..

 •ƒ≤°S ¢ûjÉY »Hô¨e ájÉµM

 »µdÉŸG …Qƒf ¬æé°Sh ΩGó°U

É«fÉ£jôH áµ∏e ¬Jò≤fCGh

إخبــاري
تحليل

كانت عدة أصوات مغربية 
قد انتقدت إرسال المغرب 

لتجريدة من القوات المسلحة 
الملكية إلى السعودية، 
مما أغضب الملك الذي 

كان يحاول من جهة عدم 
المشاركة الفعلية في 
القتال، ولكن في نفس 
الوقت، دعم القدرات 

الدفاعية للعربية السعودية..

الصورة التاريخية التي تؤرخ لسقوط صدام بعد الهجوم على العراق من طرف القوات األمريكية واإلنجليزية



ــقــوات  ــى، شــهــامــة ال ــ األولـ
الــعــراقــيــة، وصــمــودهــا 
بــعــد الـــعـــدوان األمــريــكــي 

والتحالف الدولي..)).
معنينو  يختزل  وبــاخــتــصــار، 
يناير،  ((يوم 23  يلي:  كما  ا�شهد 
الصيام  ا�واطن�  من  العلم  طلبت 
تضامنا مع شعب العراق، وطالبت 
أحزاب ا�عارضة بالتعبئة من أجل 
وأعلن  تضامنية..  شعبية  مظاهرة 
االستقالل..  حزب  عن  صادر  بالغ 
االتــحــاد  االشتراكي..  االتـــحـــاد 
واالشتراكية  الــتــقــدم  الوطني.. 
والعمل الشعبي، عن تنظيم مسيرة 
شعبية بالرباط يوم 30 يناير.. كما 
يمس  تم اإلعــالن عن إضــراب عام 
مختلف ا�جاالت: اإلدارة العمومية، 
الخاص..  القطاع  التعليم،  التجار، 
وبا�ناسبة، تم تأسيس لجنة وطنية 
الشعب  مــع  للتضامن  مغربية، 
ا�عارضة  أحــزاب  تضم  العراقي، 
والنقابات بما فيها االتحاد ا�غربي 
محمد  كتاب  (ا�صدر:  للشغل)) 
الصديق معنينو/ أيام زمان.. خديم 

ا�لك/ الجزء الخامس).

الخليج،  فــي  الــحــرب  معطيات 
جعلت  ــة،  ــي ــدان ــي ا� وا�ــعــطــيــات 
شــاردا،  وقتها  ا�غربي  التلفزيون 
طريقة  ــون  ــســؤول ا� يــعــرف  ولـــم 
القادمة  األخــبــار  نــشــرات  تقديم 
يؤكده  ما  حسب  السعودية،  من 
األيام،  تلك  وصف  الذي  معنينو.. 
التي مهدت لسقوط النظام العراقي 
والسيطرة  غزوه  بعد  كامل،  بشكل 
عليه بشكل كامل من طرف القوات 
والبريطانية  األمريكية  العسكرية 
بذريعة امتالكه أسلحة دمار شامل، 
صــدام  نــظــام  ــاط  إلســق أدى  مــمــا 
قــدرت  بشرية  وخــســائــر  حــســ�، 

ومالي�  ومــصــاب  قتيل  بمليون 
للطرف�  مادية  وخسائر  ا�شردين، 
تــقــدر بــتــريــلــيــونــات الـــــدوالرات، 
وانزالق البالد في عنف طائفي بلغ 
ذروته خالل 2006 و2007، حسب 

ا�عطيات ا�روج لها إعالميا(..).
والسياسة،  اإلعـــالم  عــن  بعيدا 
«عملية  مشهد  عن  النظر  وبغض 
لتاريخ  يؤرخ  الذي  األحمر»  الفجر 
القبض على صدام حس� في حفرة، 
سنة 2003(..)، محمد بن الصديق، 
مواطن مغربي بسيط، قد ال يعرف 
الهجرة  اختار  ا�عطيات،  هذه  كل 
 ،1986 سنة  الــرافــديــن  بــالد  ــى  إل
ومــن ســوء حظه أنــه كــان يشتغل 
الرئيس  لعائلة  تابعة  ــزارع  م في 
من  حس�،  صدام  الراحل  العراقي 
أين له أن يعرف كل هذه ا�عطيات 
 2010 سنة  اختطف  الـــذي  وهــو 
تابعة  شيعية  مجموعة  طــرف  من 
السابق،  العراقي  الرئيس  لحكومة 
ــه مــن حظ  ــوري ا�ــالــكــي، ويـــا ل نـ
ا�واطن  هذا  أن  تعرف  عندما  عاثر 
حاورته «األسبوع»  الذي  ا�غربي، 
لها  فكشف  األيام(..)،  تلك  بشأن 
بدأت  عندما  السجن  في  كــان  أنــه 
العراقي  للنظام  الشبيهة  األنظمة 
في  مختطفا  ((كنت  السقوط..  في 
ســجــون ســريــة، ولــم أعـــرف كيف 
حسني  سقط  وكيف  القذافي  سقط 
مبارك وكيف سقط بنعلي..)) هكذا 
أن  كاد  الــذي  الصديق  بن  يتحدث 
يقضي بقية أيامه في السجن لوال 
أن أخاه قام بمراسلة ملكة بريطانيا، 

التي تدخلت لحل مشكلته.
((كنت  الصديق:  بــن  يــحــكــي 
حس�،  صــدام  عائلة  رفقة  أشتغل 
ــدواجــن  ال بتربية  مكلفا  وكــنــت 
والفالحة.. بعد الحرب على العراق، 

هــرب أقــربــاء صــدام مــن ا�ــزرعــة، 
وبقينا نحن فيها))، أين توجد هذه 
ا�زرعة، تسأل «األسبوع»، فيجيب 
أبو  بلدة  في  ((كانت  الصديق:  بن 
أبو  سجن  يوجد  (حيث  غريب)) 
ا�يليشيات  أن  ويــؤكــد  غريب)، 
بعد   ،2006 سنة  شقيقه  اختطفت 
سقوط النظام العراقي، ولم يتمكن 
من إطالق سراحه إال بعد أداء فدية 
قدرها 40 ألف دوالر. هذا األخ هو 
نفسه الذي كان يشتغل في بريطانيا 
وساهم في إنقاذ أخيه محمد، بعدما 
طرق أبواب ملكة إنجلترا، ليتم ربط 
االتصال مع منظمة الصليب األحمر 
بمتابعة  تكلفت  التي  اإلنجليزية 
حالة بن الصديق منذ سنة 2014، 
األمر الذي أدى إلى إطالق سراحه 
سنة 2015، بعد التأكد من تواجده 
في العراق بطريقة قانونية، غير أنه 
حالة  إلى  أعمال،  رجل  من  تحول 
إلى  ترحليه  بعد  صعبة  إنسانية 
بعيدا  اليوم  يعيش  حيث  ا�غرب، 
عن زوجته وأوالده. ((كل ما أريده، 
هكذا  بكرامة))..  أعــيــش  أن  هــو 

يختزل بن الصديق مطالبه.
مقرب�  مزارع  في  تشتغل  كنت 
من صدام حس�، وتقول إنك كنت 
الدواجن،  تربية  في  لهم  شريكا 
هــل كــنــت تــتــوقــع ســقــوط نظام 
تسأل  العراق؟  في  حس�  صــدام 
«األسبوع»، فيجيب بن الصديق: 
النظام  سقوط  نتصور  نكن  ((لم 
ــان سقوطه  ــراق، ك ــع أبـــدا فــي ال
ا�صدر  نفس  أعجوبة))،  بمثابة 
صــدام  بعد  ((العراق  أن  يــؤكــد 
حس�، ال يمكن العيش فيها، ألنها 
ميليشيات..  ــة  دول إلــى  تحولت 

يسود فيها اإلرهاب)).
الشيعة،  اليزيدي�،  «التركمان، 

السنة..» كلها طوائف عراقية، وال 
العراق،  في  العيش  يمكنه  أحــد 
الصديق،  بــن  يــؤكــده  مــا  حسب 
للسجن  تعرض  أنــه  يقول  ــذي  ال
إلى   2010 سنة  منذ  واالختطاف 
سنة 2015، أي بالتزامن مع فترة 
«الثورات العربية»، كما يؤكد أنه 
كان على اتصال مع طاقم السفارة 
الطاقم  هذا  العراق،  في  ا�غربية 
ظل مصير بعض أعضائه مجهوال، 
ــازال  م الــلــذيــن  و(ع)  (ع)  منهم 
مصيرهما مجهوال إلى اليوم، في 
بلد يسود فيه منطق القتل، حسب 

ما يحكيه نفس ا�صدر.
توجيه  على  الصديق  بن  يصر 
الصبار،  محمد  إلى  خاص  شكر 
الوطني  للمجلس  الــعــام  ــ�  األم
أن  يؤكد  كما  اإلنــســان،  لحقوق 
مطلب   على  تقتصر  اليوم  مطالبه 
ــعــيــش بــكــرامــة، واإلنـــصـــاف  ال
حتى  الــحــيــاة،  متاعب  �واجهة 
الذين  أبــنــائــه  رؤيـــة  مــن  يتمكن 
وال  غريب  أبــو  بلدة  في  مــازالــوا 
يستطيع جلبهم إلى ا�غرب بحكم 

ضيق الحال(..).
أن  الصديق،  بن  �حمد  وسبق 
للتعذيب  تعرضه  حكاية  روى 
إنه  قال  حيث  ا�غربية،  للصحافة 
كان يعيش رفقة والده وأخيه أحمد، 
ويشتغلون في مشروع مشترك مع 
عن  عــبــارة  حس�،  صــدام  عائلة 
لتربية  وضيعات  فالحية  ضيعات 
الدواجن، سنة 2005، ح� اتصل 
ا�غربية  الــســفــارة  مــن  مــســؤول 
منه  طــالــبــا  بشقيقه،  ــعــراق  ــال ب
ا�ساعدة للعثور على دبلوماسي� 
على  لالختطاف،  تعرضا  مغربي� 
تربطها  الصديق  عائلة  أن  اعتبار 
القبائل  من  عدد  مع  جيدة  عالقة 

لتنتهي  العراقية،  وا�حافظات 
الدبلوماسي�  عن  البحث  رحلة 
الذي  أخيه  باختطاف  ا�ختطف� 
فدية  مقابل  إال  سراحه  يطلق  لم 
يكن  ولــم  دوالر..  ألــف   40 قدرها 
محمد بن الصديق يدري أن األقدار 
تخبئ له مصيرا مماثال، إذ تعرض 
الختطاف   ،2010 سنة  بـــدوره، 
داهمت  شيعية،  ميليشيا  يد  على 
الساعة  على  مزرعته  وسط  بيته 
برفقته  يكن  ولم  صباحا،  الثانية 
بعدما  السوداني،  مساعده  سوى 
عائلتها،  عند  وأبناءه  زوجته  ترك 
ــن  ــذي ــحــون ال ــســل ــى ا� ــول ــاســت ف
ألف   31 مبلغ  على  بيته  اقتحموا 
دينار  مليون  إلــى  إضافة  دوالر، 
عراقي كان يحتفظ بها في صوان، 
السوداني  مساعده  رفقة  وأخذوه 
إلى قاعدة «اللواء ا�ثنى» الجوية، 
وهناك عرضوه لتعذيب شديد فقد 

إثره طقم أسنانه..
الصديق،  بن  محمد  اختطاف 
بسبب تصفية  حسب روايته، كان 
كان  لكونه  سياسية،  حسابات 

يعمل في مشروع مشترك مع عائلة 
ألسباب  وأيــضــا  حــســ�،  صـــدام 
مختطفوه  سأله  فح�  طائفية، 
وكانوا  ا�ؤمن�،  أمير  يكون  عمن 
ينتظرون أن يجيب «اإلمام علي»، 
ا�لك  هو  ا�ؤمن�  أمير  أجابهم 
للضرب  فتعرض  السادس،  محمد 
على يد مختطفيه الذين ذكروه بأن 
على  له  جــزاء  هو  له،  يتعرض  ما 
ما تلفظ به، وعلى إقدام السلطات 
ا�ــغــربــيــة عــلــى إغـــالق ا�ــدرســة 
 ،2009 سنة  بــالــربــاط  العراقية 
ا�غربية  السلطات  حرب  إطار  في 
(ا�صدر:  ا�غرب  في  التشيع  على 
هسبريس/ عدد 30 شتنبر 2017).
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معطيات الحرب في الخليج، 
والمعطيات الميدانية، 

جعلت التلفزيون المغربي 
وقتها شاردا، ولم يعرف 

المسؤولون طريقة تقديم 
نشرات األخبار القادمة من 

السعودية، حسب ما يؤكده 
معنينو.. الذي وصف تلك 

األيام، التي مهدت لسقوط 
النظام العراقي بشكل 

كامل، بعد غزوه والسيطرة 
عليه بشكل كامل من طرف 
القوات العسكرية األمريكية 
والبريطانية بذريعة امتالكه 

أسلحة دمار شامل
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وثيقتان، األوُّـ صادرة عن السفارة اِّـغربية َّـ العراق تؤكد إقامة محمد بن الصديق بشكل قانوني، والثانية
 مرتجمة عن الصليب األحمر الربيطاني، تتضمن معلومات لتقفي أثر اِّـختطف(..).  

كنت تشتغل في مزارع 
مقربين من صدام 
حسين، وتقول إنك 

كنت شريكا لهم في 
تربية الدواجن، هل 
كنت تتوقع سقوط 
نظام صدام حسين 
في العراق؟ تسأل 
«األسبوع»، فيجيب 
بن الصديق: ((لم 

نكن نتصور سقوط 
النظام أبدا في العراق، 

كان سقوطه بمثابة 
أعجوبة))

بن الصديق
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يؤدي مسلسل تجذر الساكنة المسلمة 
المهاجرة، وهي دينامية تاريخية ال رجعة 
فيها، إلى كون اإلسالم قد أصبح تدريجيا، 
تلك  التجذر  هذا  ويضع  أوروبيا،  واقعا 
الساكنة وكذا السلطات العمومية، وكافة 
الفاعلين االجتماعيين (أحزابا ومنظمات 
غير حكومية ووسائل إعالم ...) في مواجهة 

عدة تحديات غير مسبوقة تاريخيا.
ــاب بــيــن دفــتــيــه،  ــت ــك ــضــم هـــذا ال وي
الندوة  في  تقديمها  تم  التي  المساهمات 
والتربية  األطــر  «تكوين  حــول  الدولية 
الدينية وتدريس الظواهر الدينية»، التي 
نظمها مجلس الجالية المغربية بالخارج 
في ستراسبورغ بفرنسا تحت رعاية األمين 

العام لمجلس أوروبا.
ويجمع هذا المؤلف، بعيدا عن الجدل 
الذي غالبا ما يحيط النقاش حول اإلسالم 
والمسلمين في أوروبا، بين الدقة والصرامة 
العلمية والشهادات التي أدلى بها الفاعلون 
في الميدان، وكذا وجهات نظر السلطات 

العمومية.

 الرباط. األسبوع

* تعيشون منذ مدة طويلة بإسبانيا كطالب للعلم وكأستاذ وفاعل جمعوي، 
هل لكم أن حتدثونا يف البداية عن مساركم املهني وجتاربكم اجلمعوية يف 

مجال   التنمية؟

بعد حصولي على شهادة الدكتوراه بامتياز في شعبة هندسة الكيمياء من 
جامعة أ�يريا بإسبانيا، وإحرازي على جائزة الدكتوراه ا�تميزة، حصلت على 
منحة من الدولة اإلسبانية قصد تطوير كفاءاتي العلمية بجامعة «فاخنيغن» 
بهولندا، وبعد مدة تقارب السنة، عدت إلى إسبانيا إثر حصولي على عقد عمل 

كأستاذ جامعي وباحث بنفس الجامعة التي تخرجت منها.
وبعد سنوات من التفاني في العمل وتدرجي ا�هني وتوازيا مع مسؤولياتي 
في البحث العلمي والتدريس، كلفت بمسؤولية إدارة التعاون الخارجي من أجل 
التنمية برئاسة الجامعة. تلك ا�سؤولية التي أخذتها على عاتقي �دة سبع 
سنوات، مكنتني من كسب تجربة غنية في التسيير ا�ؤسساتي، واطالع واسع 

على إشكالية التنمية في العالم الثالث.

لذلك  وكانت   2007 منذ  العاملية  االقتصادية  باألزمة  إسبانيا  تأثرت   *
تداعيات اقتصادية واجتماعية على اجلالية املغربية، ما هي يف نظركم أهم 

التحديات التي تواجه حاليا الهجرة املغربية يف إسبانيا؟

األزمة االقتصادية التي عانت منها إسبانيا، كان لها وقع كبير على جاليتنا 
ا�غربية ا�قيمة هناك، مما أدى إلى ظهور هجرة معاكسة إلى أرض الوطن، حيث 
أن عائالت كثيرة أرغمتها تلك الظروف على الرجوع إلى ا�غرب، وهناك أيضا 
من غادر إسبانيا نحو بلدان أوروبية أخرى، ويجب أن نشير هنا إلى أن كل هذه 
الحركية تمت بدون أي نوع من ا�واكبة وا�رافقة ا�ؤسساتية، ال من طرف ا�غرب 
وال من قبل إسبانيا، ولو أن الكثير من هؤالء ا�غاربة يحملون أيضا الجنسية 

اإلسبانية.
رغم التحسن الذي لوحظ في ا�ؤشرات ا�اكرواقتصادية لدى إسبانيا، إال أنه 
مازال الكثير من ا�غاربة ا�قيم� في جارتنا الشمالية يعانون إما من البطالة 
أو من طول ساعات العمل اليومية برواتب جد متواضعة، وباإلضافة إلى كل 
ا�شاكل الناتجة عن الظروف االقتصادية التي تعيشها إسبانيا، هناك مشكل 
تنامي الخطاب العنصري في أوروبا وإسبانيا ليست مستثنية من هذه اآلفة، 
ذلك أن الظروف االقتصادية التي ضربت أوروبا والطعنات اإلرهابية التي تلقتها 
في السنوات األخيرة، أججت نار اليم� ا�تطرف الذي استغل الظرفية للضرب 
في ا�سلم� بصفة عامة، وبا�هاجرين بصفة خاصة، رغم أنه ال وجود ألحزاب 
األحزاب  بعض  داخل  تيارات  هناك  أن  إال  إسبانيا،  في  قوية  متطرفة  يمينية 
تتبنى مواقف متشددة حيال ا�سلم� وا�هاجرين ا�غاربة، ثم إن هناك تحديا 
آخر يشغلني كثيرا، هو الهدر ا�درسي وسط أبناء جاليتنا، ففي بعض الجهات 
 ،(Andalucia) واألندلس مثال   (Extremadura) كإكسترمادورا إسبانيا  في 
تصل نسبته ضعف ا�عدل الوطني اإلسباني الذي بدوره يضاعف معدل االتحاد 

األوروبي، وقد أشرت عدة مرات في كتاباتي إلى هذه اآلفة.

للدفاع  املغربية  للدولة  بالنسبة  الكفيلة  الوسائل  ما هي  * يف نظركم، 
املهاجرين  على  يجب  ومــاذا  إسبانيا،  يف  املغاربة  املهاجرين  حقوق  عن 

بدورهم القيام به إلسماع صوتهم يف املجتمع اإلسباني؟

بالنسبة للدولة ا�غربية، فما يخص مغاربة إسبانيا يخص أيضا كل مغاربة 
العالم.. نحن في حاجة إلى مؤسسات ال تعمل فقط على تحقيق أهداف على ا�دى 
القصير وا�توسط، بل يجب أن تعمل أيضا على ا�دى الطويل، وذلك ألن الحلول 
للكثير من اإلشكاليات التي تعيشها جاليتنا في ا�هجر، تتطلب عمال دؤوبا 
ومواظبا يعتمد على التراكمات، أما بخصوص ا�هاجرين ا�غاربة، وخاصة 
مغاربة إسبانيا، فهناك خصاص كبير في التشاركية لديهم، وقد تالحظ ضعف 
وجود مغاربة إسبانيا في ا�ؤسسات العمومية والسياسية اإلسبانية بالرغم 
من حجمهم الديمغرافي، طبعا هناك أسباب كثيرة تتداخل في هذا األمر، منها 
ما هو راجع إلى عدم اكتراث ا�هاجرين ا�غاربة باألمر السياسي والعمومي في 

إسبانيا.
ومن الضروري تقوية العمل الجمعوي لتمت� الحس ا�دني لديهم، باإلضافة 
إلى العمل لإلسهام في إيجاد إجابات وحلول إلشكاليات عدة، كاالندماج والهوية، 
التهميش واإلسالموفوبيا، الهدر ا�درسي وسط أبنائنا... إلخ، ولهذا، فالدعم 

ا�ادي وا�عنوي للجمعيات التي تشتغل على هذه النقط، أمر في غاية األهمية.

äÉÑ∏£àŸG ìô°ûj É«fÉÑ°SEG ‘ »Hô¨e ..»Hô©∏H ø°ùM
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 الرباط. األسبوع
ا�غربية  الجالية  مجلس  رواق  احتضن 
بالخارج يوم األحد ا�اضي في ختام مشاركته 
للنشر  ــدولــي  ال للمعرض   25 ــدورة  ــ ال فــي 
والكتاب بالدار البيضاء، ندوة حول موضوع 
كل  بمشاركة  ا�دينة»  في  االختالف  «تدبير 
من نجاة فالو بلقاسم، السياسية واألكاديمية 
ريس،  وروالن  مغربي،  أصل  من  الفرنسية 
وسير  الفرنسية،  ستراسبورغ  مدينة  عمدة 

أطوارها، الصحفي أم� بوسحابة.
أكدت  الندوة،  هذه  في  مداخلتها  وخالل 
تشعر  تــكــن  ــم  ل أنــهــا  بلقاسم  فــالــو  نــجــاة 
دخلت  عندما  إال  فرنسا  في  مختلفة  بكونها 
فيها  يرون  بدأوا  الناس  ألن  السياسة،  غمار 
ألصول  انتمائها  بحكم  مفروضة  مرشحة 
مهاجرة، واستطردت قائلة: «إن الدرس الذي 
أن  هو  السياسية،  التجربة  هذه  من  تعلمته 
على ا�رء دائما أن يتحلى بالثقة في شرعيته 
وهو  فيها»،  التشكيك  وعدم  شخصي  بشكل 
ما فرض عليها االشتغال بشكل مضاعف من 

أجل إثبات الذات سياسيا.
السابقة،  الفرنسية  التعليم  وزيرة  وأكدت 
يوجدون  ألنهم  جدا،  مهم  ا�نتخب�  دور  أن 
أسس  وضع  من  يمكنهم  الذي  ا�ستوى  في 
التربية على االختالف وتكوين قناعة التعدد 
في  به  القيام  حاولت  ما  وهــو  ا�دينة،  في 
مختلف ا�سؤوليات السياسية التي تبوأتها، 
التعليم  أهمية  على  الوقت  نفس  في  مشددة 
تطور  وتفسير  الكراهية،  خطاب  تفكيك  في 
األفكار الداعية إلى العيش ا�شترك واحترام 

اآلخر.
التحديات  إلى  اإلشــارة  بلقاسم  تفت  ولم 
خطرا  وتشكل  الثقافي  التعدد  تواجه  التي 
في  أســاســا  وا�تمثلة  الديمقراطية،  على 
التواصل  مواقع  في  الكاذبة  األخبار  انتشار 
ا�تطرف،  اليم�  أفكار  وصعود  االجتماعي 

اإلعالم  لوسائل  الحالي  الشكل  أن  وأبــرزت 
ونموذجها االقتصادي، يطرح إشكاليات على 
التفكير  ضــرورة  يفرض  مما  الديمقراطية، 
لجعلها  الدولة  طرف  من  دعمها  كيفية  في 
وعلى  التعدد،  على  وانفتاحا  دمقرطة  أكثر 
تدخالت  بحصر  االكتفاء  وعدم  أيضا،  ا�رأة 
أو  بالهجرة  مرتبطة  مواضيع  في  ا�هاجرين 
التنوع وكأنهم ال يشكلون جزءا من ا�جتمع 

بجميع قضاياه.
من جهة أخرى، قالت نجاة بلقاسم إنه من 
مع  مؤسساتية  عالقات  على  ا�حافظة  الجيد 
بلدان اإلقامة، خصوصا في الجانب الثقافي، 
جاليته  يعتبر  ــذي  ال ا�ــغــرب  ــدور  ب منوهة 
كثروة المادية موجودة في أكثر من مائة بلد، 
األمر الذي يجعله من ب� الدول القالئل التي 
وجدت الطريق الصحيح في مجال ا�حافظة 

على رابط ثقافي مع جاليته بالخارج.
ريــس،  روالن  ســتــراســبــورغ،  عــمــدة  ــا  أم
التعدد  أن  على  مداخلته،  بداية  في  أكد  فقد 
التعددي، يعتبر وسيلة إغناء لثقافة ا�جتمع، 
والتحاور  اآلخر  �عرفة  إيجابي  أمر  أنه  كما 
معه، ويساعد على تقدم ا�جتمع إذا لم يفرض 

اآلخر اختالفه بالقوة.
وتحدث ريس على تجربة تدبير التعدد في 
مدينة ستراسبورغ، التي حاول مجلسها ربط 
أحيائها الهامشية بوسط ا�دينة عبر وسائل 
النقل، خاصة الترامواي ليستفيد الجميع مما 
توفره ا�دينة والذي هو ملك لجميع سكانها، 
وذكر بتجربة بناء مسجد ستراسبورغ الكبير 
والذي رغم الصراع السياسي الذي أثاره مع 
تيارات ا�عارضة، إال أن القائم� عليه كانوا 
يكون  أن  على  ا�دينة  مجلس  مع  حريص� 
في  ويساهم  ا�سلم�،  لغير  مفتوحا  فضاء 
خلق التعايش ب� األديان.. ((وهنا يأتي دور 
السياسي في الدفاع عن اختياراته وفق اإلطار 
الحالة)،  هذه  في   1905 (قانون  القانوني 

ا�ساواة  بمنطق  التعامل  عليه  يفرض  الذي 
ب� جميع األديان وحماية حق جميع السكان 
في ممارسة شعائرهم الدينية)) يضيف عمدة 

ستراسبورغ.
ا�غربية  الجالية  �جلس  العام  األم�  أما 
بالخارج، عبد هللا بوصوف، فقد دعا في كلمة 
ا�شتركة  ا�عرفة  إلى  اللقاء،  هذا  خالل  له 
والتعليم للترويج لصورة حقيقية عن اآلخر، 
معتبرا أن الجهل باآلخر هو سبب عدم تقبله 

ورفضه.
وأكد بوصوف أن مجلس الجالية ا�غربية 
للهجرة  دراسته  خالل  من  الحظ  بالخارج، 
ا�غربية، أن مسار االندماج ال رجعة فيه، لذلك، 
السياسات  تقييم  على  عمله  إطار  في  يسهر 
العمومية، على أال تؤثر السياسات الوطنية 
في مجال الهجرة على مسار االندماج، وتعمل 

على الحفاظ على الرابط الثقافي.
العالم،  مغاربة  أن  إلى  بوصوف  وأشــار 
ا�حافظة  على  حرصهم  ــدورهــم،  ب أثبتوا 
وإدخالها  األصلية  ثقافتهم  مكونات  على 
بلغات  اإلبــداعــيــة  تعبيراتهم  عبر  للعو�ة 
وهو  األصلية،  ثقافتهم  من  انطالقا  أجنبية 
على  نظمت  شعرية  سهرة  في  جليا  ظهر  ما 
الكتاب،  معرض  في  ا�جلس  مشاركة  هامش 
العالقة  تعزيز  على  ا�جلس  حــرص  مؤكدا 
ب� مغاربة العالم ووطنهم األصلي في إطار 
وهم  اإلقــامــة،  دول  فــي  مواطنتهم  احــتــرام 
األصلي  لبلدهم  مضافة  قيمة  بذلك  يشكلون 

ولبلدان االستقبال.
مجلس  كرم  ا�ستديرة،  ا�ائدة  ختام  وفي 
الجالية ا�غربية بالخارج، في شخص أمينه 
العام، كال من نجاة فالو بلقاسم وروالن ريس، 
ا�تدخالن  به  حظي  الذي  التكريم  نفس  وهو 
من طرف وزارة الثقافة واالتصال، في شخص 

الوزير محمد األعرج.

 الرباط. األسبوع
ــــ� الــعــام التــحــاد ا�ــغــرب  ــد األم أكـ
العربي، الطيب البكوش، أن «التأخر في 
ا�غاربية  الدول  يفقد  ا�غاربي،  التكامل 
للشباب  سنة  كل  الشغل  مناصب  مئات 
ا�غاربي»، وأوضح في كلمة ألقاها خالل 
الذكرى  بتخليد  العامة  األمانة  احتفالية 
العربي  ا�ــغــرب  اتــحــاد  لتأسيس   30
كل  من  فبراير  يصادف 17  الذي  الكبير، 
«الدول  أن  ا�اضي،  اإلثن�  يــوم  سنة، 
في  االســتــمــرار  على  عــازمــة  ا�غاربية، 
لتحقيق  إرادة،  وبكل  عزم  بكل  التشبث 
لبلوغ  واالنــدمــاج،  بالوحدة  اآلبــاء  حلم 
أهداف إنشاء االتحاد، ا�تمثلة في تمت� 
أواصر األخوة التي تربط الدول األعضاء، 
مجتمعاتها  ورفاهية     تقدم  وتحقيق 
على  العمل  وكــذا  حقوقها،  عن  والدفاع 
وانتقال  األشخاص  تنقل  حرية  تحقيق 
فيما  األموال  ورؤوس  والسلع  الخدمات 
ا�يدانية  «الجهود  أن  إلى  ولفت  بينها»، 
ــزال، مــن خالل  ــا تـ لــالتــحــاد، انــكــبــت، وم

األربع  ا�تخصصة  الوزارية  اللجان  عمل 
البنية  وا�الية،  االقتصاد  الغذائي،  (األمن 
األساسية، والتنمية البشرية) على تحقيق 
األهداف التي نصت عليها معاهدة إنشاء 

اتحاد ا�غرب العربي الكبير».
أشار  التحتية،  بالبنية  يتعلق  وفيما 
ا�تحدث إلى أن جهود االتحاد، مستمرة 

مبرزا �د الطريق السيار ا�غاربي، 
الــدراســات  توسيع  أن 
الـــخـــاصـــة بــالــقــطــار 
ا�ـــغـــاربـــي لــتــشــمــل 
وليبيا،  مــوريــتــانــيــا 
واسعا  ــبــاب  ال يفتح 

ــل فــي  ــق ــن ــت لـــحـــريـــة ال
ا�غاربي،  الفضاء 

التبادل  ويسهل 
ب�  الـــتـــجـــاري 
بـــلـــدان ا�ــغــرب 

العربي الكبير. 

البكوش
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بلديات  فيه  تكافح  الذي  الوقت  في  عليكم..  باللـه 
مدنها،  لسكان  والرفاهية  السعادة  لتحقيق  العواصم 
هنا  نحن  نعاني  القرب،  خدمات  كل  وتطوير  بتسهيل 
في العاصمة من كارثة النقل في الطوبيسات التي لم 

تشهد الرباط أبشع منها على اإلطالق.
هللا»  «جابها  ــارات  ــيـ سـ أصـــحـــاب  هـــم  ــا  ــ وه
عقدة  حــل  بــقــرب  ــعــاشــرة،  ال للمرة  «يبشروننا» 
الطوبيسات خالل فصل الصيف ا�قبل - إن شاء هللا 
الشركة  اسم  عن  أعلنوا  أنهم  حتى  الرحيم-  الرحمن 
«ا�نقذة» والتي سبق لها أن غطت نقل مدينة صومعة 
كانت  وإذا  سنة،   20 منذ  الحمراء،  مراكش  الكتبية، 
هذه ا�دينة قد سبقت العاصمة، مقر صومعة حسان، 
الحافالت  عبر  الحضري  النقل  في  سنة   20 بمسافة 
ا�تطورة، فإن أختا ثالثة لصومعتي الكتبية وحسان، 
وهي شامخة في قلب مدينة إشبيلية األندلسية، إنها 
صومعة الخيرالدة، ا�تآخية مع الرباط بوثيقة تآخي 
ا�رافق  تــوازن  على  دليل  وهذا   ،1985 سنة  وتوأمة 
البلدية بينهما، لنكتشف في سنة 2019، بأن عاصمة 
نصف  وبمسافة  األمــام  إلى  قفزت  قد  كانت  األندلس 
ذلك  في  بما  لبلديتها،  التابعة  ا�يادين  كل  وفي  قرن، 
والطرامواي  وا�يترو  الحافالت  عبر  الحضري  النقل 

والتاكسيات وحتى الكوتشيات.
نقلنا  بــ�  فاصلة  كمسافة  سنة   50 بــ�  ــا  وم
إشبيلية،  مدينة  ونقل  ا�شهودة  الطوبيسات  في 
عبر  ســواء  «البهجة»  مراكش  نقل  على  سنة  و20 
ها  التقليدية..  «كوتشياتها»  أو  األنيقة  حافالتها 
نحن «نتمرمد» في «الكراريس» ا�عطوبة ا�لوثة وقد 
وكل  و«البهدلة»  التدهور  في  األمثال  مضرب  صارت 
أنواع «التكرفيس».. فهللوا وكبروا أيها الرباطيون، 
ففي فصل «الدالح والبطيخ والهندية»، ستفرحون إن 
شاء هللا بطوبيسات جديدة مثل التي كانت في مدينة 

البهجة هذه 20 سنة.
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الوطنية،  الحركة  قادة  ألحد  صورة 
اشتهر  الذي  اليزيدي  محمد  ا�رحوم 
باسم بوشعيب: مقاوم ومثقف بارع في 
اللغت� العربية والفرنسية، وقد سجل 
له التاريخ رفضه لكل ا�ناصب الوزارية 
من  براتبه  واكتفى  عليه  عرضت  التي 
أحد ا�صانع والفائض منه يتصدق به، 
باسمه  سمي  الرفيعة،  الخصال  ولهذه 

شارع موقع الضريح الشريف.
رباطية  عائلة  إلى  ا�رحوم  وينتمي 
معاوية  بن  يزيد  ساللة  من  تنحدر 
منطقة  إلى  البداية  في  هاجرت  التي 
سوس في ا�ملكة، ثم تفرعت منها أسر 
«اليزيدي» في كل من طنجة والرباط، 
وبعض ا�ؤرخ� يضيفون إلى نسبهم 

عائلة «باليزيد».
محمد  الكبير  الوطني  هللا  رحم 

اليزيدي وأسكنه فسيح جناته.

الرباط  تنتظرها  تاريخية  زيــارة 
البابا  قداسة  من  ا�ملكة،  عاصمة 
فرنسيس األول، ضيف أمير ا�ؤمن� 
و31   30 بتاريخ  الــســادس  محمد 
الثالثي  وسيحظى  ا�قبل،  ــارس  م
ومسجد  الشريف  الضريح  ا�قدس: 
حسان،  وصومعة  الخامس  محمد 
إلى  التاريخ  من  صفحات  بإضافة 
مجلد أمجاده، ففي وسط هذا ا�ثلث 
ا�قدس وفي رحابه الشريف، سيشهد 
سماويت�:  ديانت�  عناق  العالم 

ا�سيحية واإلسالم.
فيها  يتم  مــرة  أول  هــذه  وليست 
العناق اإلنساني األخوي، ففي سنة 
ا�ؤمن�  أمــيــر  عهد  ــي  وف  ،1985
برحمته،  هللا  تغمده  الثاني  الحسن 
خصص لضيفه الكبير، قداسة البابا 
يوحنا بولس الثاني، حفاوة وترحابا 
ا�يمون،  بمقدمه  شعبيا  واحتفاال 
البيضاء،  الدار  مدينة  في  ذلك  وكان 
الــربــاط  علماء  إليها  انتقل  الــتــي 
ومنتخبوها  وشبابها  وشرفاؤها 

الكبير،  ا�ؤمن�  أمير  ضيف  لتحية 
ربوع  سيزين   2019 ربيع  هو  وها 
ا�ملكة بحلول قداسة البابا فرنسيس 
ــوة  واألخـ ــســالم  ال مبعوث  األول، 
وا�حبة ب� كل البشر باسم الديانة 
ا�ؤمن�،  بأمير  ليلتقي  ا�سيحية، 

السلم  وملك  الكريم  النبي  وسيط 
والسالم والتضحية إلنقاذ اإلنسانية 
من مخالب الحروب الفتاكة، الباردة 
منها والساخنة، باسم إمارة ا�ؤمن� 
ا�ملكة  في  وترعى  تحتضن  التي 
وكتبه  ورسله  باللـه  يؤمن  من  كل 

السماوية. 
أبواب  ا�ؤمن�  إمارة  فتحت  وقد 
ا�سيحي�  من  اآلالف  �ئات  ا�ملكة 
الهارب� من جحيم بلدانهم اإلفريقية 
جنوب الصحراء، حتى بدون وثائق، 
رحمة بإنسانيتهم وأمنهم مع ضمان 
حرية ممارسة طقوسهم الدينية، بل 
وجعلها أقرب من إقاماتهم، خصوصا 

هنا في الرباط.
رغبتهم  الــربــاطــيــون  يخفي  وال 
وأمنيتهم في إحداث «وزارة لألوقاف 
مع  انسجاما  الدينية»  والــشــؤون 
يؤمن  من  لكل  ا�ؤمن�  إمــارة  روح 
فمرحبا  وكتبه..  ــه  ورســل باللـه 
بقداسة البابا، ضيف أمير ا�ؤمن� 
وهذه  ا�ؤمن�،  ــارة  إم عاصمة  في 
صومعة حسان األثرية ذات الثمانية 
قــــرون، مــن فــرحــتــهــا وســعــادتــهــا 
ولو  بناؤها  «اكتمل»  وترحيبها، 
كل  ابتهاج  عن  كتعبير  األماني،  في 
ا�ؤمن�  أمير  إمـــارة  فــي  ا�ؤمن� 
بالزيارة التاريخية للضيف الكبير.  

شهادة من الرائدة الوطنية، األستاذة الجامعية 
الندوة  في  بها  شاركت  العلوي،  �راني  كنزة 
األمرانية،  رقية  لال  ا�قاومة  لروح  التكريمية 
وذلك بتاريخ 8 مارس 2005 ومدونة في كتاب: 
رائدة»،  وطنية  مناضلة  رقية:  لال  «ا�جاهدة 
السبب،  ((لهذا  الفاضلة:  األستاذة  قالته  ومما 
راصدة  بحفريات  القسام  أن  هنا  نؤكد  أن  نريد 
ألدوار النساء في مجتمعنا وتاريخنا، سيساهم 
جزءا  أصبح  الذي  التاريخي  الحيف  تنحية  في 
بنيويا في الثقافة السائدة في مجتمعنا، ولعلنا 
نصل بذلك إلى إمكانية إعادة النظر في كثير من 
القيم الشائعة من أجل تحقيق درجة محددة من 
التوازن في العالقات االجتماعية، ولن نتمكن من 
استيعاب سمة التمايز بمختلف األثار التي تنشأ 
بكتابة  إال  ا�جتمع،  ثقافة  داخل  وبسببها  عنها 
التاريخ ا�ضاد، التاريخ الذي يمكننا من معاينة 
في  ا�رأة  مارسته  الذي  الرمزي  الحضور  صورة 
من  طمسه  اليوم  يتم  الذي  األمر  وهو  مجتمعنا، 

التاريخ. خدمة وأهداف لم تعد خافية على أحد.
في  مثلها  األمرانية،  رقية  لال  أن  نعتبر  إننا   
عينة  عن  معبرة  عالمة  تعد  النساء،  كل  مثل  ذلك 
التاريخ  يكشف  لم  اللواتي  النساء  من  كبيرة 
نوعية اإلسهام الذي قدمنه في مراحل دقيقة من 
تاريخنا ا�عاصر قبيل مرحلة مواجهة االستعمار 
األولى  السنوات  بناء  ومرحلة  الفرنسي 
لالستقالل، وهي مراحل تتميز بطابعها االنتقالي 

وبصفتها ا�فصلية ا�ركبة والفاعلة..)) انتهى.
مثل هذه الرائدة ا�ثقفة، وهن كثيرات، ال تطأ 
أقدامهن الحكومة وال البر�ان، ورحم هللا الرائدة 
فسيح  وأسكنها  األمرانية  رقية  لال  ا�قاومة 

جناته.

محمد  السيد  للعاصمة  الجديد  الوالي   ❐
اليعقوبي، واحد من الكفاءات، وقد عالج عدة 
اختالالت في كل ا�هام التي أنيطت به ابتداء من 
سنة 1992، حيث تولى مناصب تقنية في عدة 
مدن بصفته مهندس دولة في الهندسة ا�دنية، 
ليبدأ مشواره سنة 2005 في سلك العمال ثم 
ونظافة  والنزاهة  بالصرامة  واشتهر  الوالة، 
اليد، وتطبيق القانون. والرباط تشهد أوراشا 
كبيرة انطلقت منذ 2014، في حاجة إلى والي 
بدأها  التي  الالزمة  الدينامية  لضخ  مهندس 
الوالي امهيدية وحقق بها «معجزات» يستحق 

عليها الشكر.

❐ بعد تبادل ا�واقع ب� الوالي امهيدية في طنجة 
والوالي اليعقوبي في الرباط، من ا�رتقب أن تبدأ �ساته 
في تغيير جذري في مدراء ا�ديريات ورؤساء األقسام 
وا�صالح داخل وخارج بناية شارع موالي سليمان لتمتد 
إلى ا�لحقات  والدوائر، وهذا ما جعل الخالدين ا�حمي� 
ومنهم  رؤوسهم،  يتحسسون  حديدية»،  بـ«خودات 
من يفكر في االبتعاد بـ«جلده» لإلفالت من الحساب 

والعقاب. 

أنهم  منتخبينا،  مداخيل  عجائب  من   ❐
البهائم في  ذبائح  «رسم جلود  يحصلون من 
ا�جزرة» ما قدره 15 مليونا، وهذه «البركة» 
- زايد ناقص- على «دقتها»،  فإن العجب كل 
هو  رجب،  شهر  أبواب  على  ونحن  العجب، 
ا�ياه  توزيع  استغالل  منتوج  رسم  مدخول 
ا�فوضة إلى شركة مقابل رسم قدره 12 مليونا 

في السنة فقط، و«هللا يخلف» على الشركة. 

األسبوع  في  وقعت  الرباطية،  سلمى»  «ماما   ❐
الفارط، اتفاقية تعاون ب� جامعتها الرياضية والثقافية 
اإلدارات  �وظفي  العامة  التعاضدية  وب�  واإلنسانية 
العمومية، التي ستساهم بقافلة طبية وصحية تضامنية 
التي  وا�همشة  النائية  ا�ناطق  لساكنة  خدماتها  تقدم 
بإدماج  تعهدت  والتي  سلمى»،  «ماما  فيها  تناضل 
وإشراك أطفال مركز األمل التابع للتعاضدية هنا في 
الرباط، في أنشطة وتأطير الجامعة التي تهتم بالطبقات 

الكادحة.

ا�نتخبة  ا�جالس  أن  كيف  نستغرب 
ا�ديريات  تفصيل  في  تفننت  العاصمة  في 
واألقسام وا�صالح لتسيير شؤون الرباط، 
بينما انهزمت أمام تأطير السير والجوالن 
في الطرقات بتهيئة تصميم مديري يغطي 
سالسة،  بكل  ا�ــروريــة  الحركة  انسياب 
حــركــات،  ــواقــع  ال فــي  هــي  الحركة  وهـــذه 
وتتطلب  باألخرى،  لها  عالقة  ال  حركة  وكل 
تقنيات خاصة في الهندسة واألمن وا�واد 
وهذه  والتشوير،  ــارات  واإلشـ ا�ستعملة 
«مستهلكة»  حد  إلى  مستعملة  التقنيات 
إطار  في  والشرق  الغرب  عواصم  كل  في 

اختصاصات شرطتها اإلدارية لبلدياتها.
أما عندنا في العاصمة، فكما أن ا�نتخب� 
تجمعهم مدينة واحدة، سواء كانوا جهوي� 
مقاطعاتي�،  أو  جماعي�  أو  إقليمي�  أو 
«كار»  ب�  تفرق  ال  الرباط  طرقات  فكذلك 
اإلسعاف  وسيارة  وطاكسي  و«طوبيس» 
أو النجدة أو الطوارئ أو الراجل� وحتى 
الطرامواي الذي «دخل سوق راسو بسكته 
اكتظاظ  في  لضاع  لوالها  التي  الحديدية» 
طرقات غير منظمة وغير مؤهلة تقنيا لتكون 

خاصة بالعاصمة.
 ،2014 سنة  في  ا�لكي  ا�شروع  وجــاء 
ليقرر بناء ممرات خاصة بالنقل الحضري 

وكانت  للطرامواي،  السككي  بالنقل  إسوة 
لجعل  ا�لكي  التمويل  بفضل  مناسبة، 
والطوبيسات  لــلــحــافــالت  ــرات  ــم ا� تــلــك 
اإلسعاف  لسيارات  وأيضا  والطاكسيات، 
والنجدة األمنية والوقاية ا�دنية دون إغفال 
وطرقات  أنواعها،  بكل  الدراجات  ممرات 
لــذوي  وأخـــرى  للراجل�  وخــاصــة  آمــنــة 
هذه  كانت  حيث  الخاصة،  االحتياجات 
مضى،  فيما  الرباط  في  الراقية  الخدمات 
عندما كانت الوطنية والغيرة على ا�صلحة 
التاريخ،  من  والخوف  للرباطي�  العليا 
والتخدير  االنتهازية  أمواج  تهجم  أن  قبل 
بالشعارات الثورية تارة واإلصالحية تارة 

أخرى.
سجل   ،21 القرن  من   2019 سنة  وفــي 
العادي  الطريق  من  ممر  اقتطاع  التاريخ 
كممر  لــنــا  وقــدمــوه  بـ«قبور»  وفــصــلــه 
للطوبيسات، وكان ا�طلوب هو بناء جديد 

لهذه ا�مرات ولعدة استعماالت.
البناء  هذا  مثل  من  يتهربون  ا�نتخبون 
شرطتهم  اختصاص  في  ويدخل  الــجــاد، 
البناء  �ــراقــبــة  جــنــدوهــا  الــتــي  اإلداريــــة 
«ديال التدويرات» والباركينغات وانتشار 
وكل  العشوائية،  واإلصالحات  الجوطيات 

ما «يلد» لهم مدخوال لجيوبهم.

اِّـلك الراحل الحسن الثاني رفقة البابا يوحنا بولس 
الثاني أثناء زيارته للمغرب سنة 1985



شجيع محمد
ــوع، ضبط  تــم بحر هــذا األســب
بمحل  الفاسدة  اللحوم  من  كمية 
بمدينة  ا�غطى  بالسوق  للجزارة 
منها،  كميات  بيع  بعد  مــريــرت، 
إلحدى  تفتيش  إجــراء  بعد  ــك  وذل
ا�حالت من طرف السلطات  ا�حلية  
إتالف  فتم  البيطري،  والطبيب  
في  محضر  وتحرير  اللحوم  هــذه 
أنظار  على  وإحــالــتــه  ــوضــوع  ا�
استغل  حيث  ا�ختصة،  ا�حكمة 
الجريمة،  بــهــذه  ا�عني  ــجــزار  ال
ــذي خاضه  ــ فــرصــة اإلضـــــراب ال
بذبح  ليقوم   البيطريون،  األطباء 
بقرة مريضة بشكل سري وعرض 

لحومها للبيع. 
ــه منذ  ــى أن ــارة إل وتــجــدر اإلشــ
با�جزرة  البيطري  الطبيب  تعي� 
العصرية �ريرت، أبدى هذا األخير 
يرفض  حيث  عمله،  فــي  صــرامــة 
الفاسدة،  اللحوم  على  التأشير 
الذي  األمــر  وهو  بإتالفها،  ويقوم 
با�دينة،  الــجــزارون  يستسغه  لم 

ليواجهوا قانونيته باإلضراب �دة 
شهر، لكن مواقف وإشادة الساكنة 
بهذا  الــفــالحــة  وزارة  ومــصــالــح 
االستمرار  على  شجعته  الطبيب، 
بصدق  ا�هني  واجــبــه  أداء  فــي 
وإخالص، بعد تدخله خالل العديد 
من ا�رات وإتالفه للحوم الفاسدة، 
الــذي خاضه  مما جعل اإلضـــراب 
الجزارون مؤخرا، يأتي ضدا على 
صرامته، في محاولة منهم لتركيعه 
وجعله يخضع لرغباتهم، بعد تذمر 

انتشار  من  ا�دينة  سكان  غالبية 
نقل  وطــريــقــة  الــســريــة  الذبيحة 
اللحوم الحمراء إلى ا�حالت ا�عدة 
للبيع، وبالتالي، تشكيك الغالبية في 
مصدرها، هل هي قادمة من ا�جزرة، 

أم من مكان آخر؟
اللحوم  فــإن  معلوم،  هو  وكما 
للمراقبة  والــخــاضــعــة  السليمة 
البيطرية، يتم نقلها من ا�جزرة عبر 
شاحنة مخصصة لهذه الغاية تتوفر 
النقل  ومــواصــفــات  شـــروط  فيها 

السليم، غير أن فئة من الجزارين، ال 
تهمهم السالمة الصحية وال صحة 
ا�واطن، بل ما يهمهم هو االغتناء 
ولو على حساب سالمة  السريع 
ا�ستهلك، إذ يفضل غالبيتهم نقل 
اللحوم فوق مركبات متهالكة غير 
مخصصة لهذا الغرض وملفوفة 
في أكياس بالستيكية غير صحية، 
وتمر وسط دروب وشوارع ا�دينة 
ــن ا�ــوائــد  مــكــشــوفــة، نــاهــيــك ع
الخشبية التي يتم فوقها تقطيع 

وعرض اللحوم. 
للسلطات  الفوري  التدخل  إن 
ا�عنية، بات أمرا ضروريا، لوضع 
وغير  ا�ــشــروع  غير  للنقل  حــد 
وذلك  الحمراء،  للحوم  الصحي 
ومراقبة  دقيق  تفتيش  بــإجــراء 
صارمة للمحالت ا�عنية، بعد أن 
أصبحت الظاهرة حديث الشارع 
وشغلت الرأي العام ا�حلي، وكذا 
الضرب بيد من حديد على كل من 
سولت له نفسه االستهتار والعبث 

بصحة ا�واطن�. 
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عيـن علـى الشمال
إعداد: زهير البوحاطي

ما يجري  ويدور � المدن

مختصرات شمالية
■  تحولت  القنصلية  اإلسبانية بمدينة الناظور، إلى ملجإ للسماسرة 
الذين  يتوسطون  للمواطنين  من أجل الحصول على تأشيرة السفر 

«شينغن»، أو أخذ المواعيد واستخراج والمصادقة على الوثائق.
وقد ألقت المصالح األمنية، يوم اإلثنين الماضي، القبض على 
أحد أفراد هذه العصابة، التي تنحدر من مدينة وجدة، والمختصة 
اإلدارية،  المصالح  داخل  المواطنين  على  واالحتيال  النصب  في 
وسبق لها أن نصبت في عدة قضايا، آخرها كانت 7 ماليين سنتيم 

من أجل الحصول على التأشيرة اإلسبانية.

خالل  الترابية،  والجماعة  تطوان  عمالة  تتغنى   ■
با�قاولة  تهتم  وأخرى  اقتصادية  بأيام  األخيرة،  األيام 
وجلب االستثمار، حيث خصصوا ميزانية لهذه الندوات 
والتجمعات، التي أبانت عن الفشل الذريع في تصحيح 
األوضاع االقتصادية وجلب االستثمار إلى تطوان، حسب 
فيما  با�دينة،  االقتصادي  للشأن  ا�تتبع�  من  العديد 
تنتظر الساكنة أياما أخرى ومنتديات وندوات للتواصل 
مع ا�ستثمرين وجلب مشاريعهم وعودة الذين غادروا 
ا�دينة بسبب ا�ضايقات التي سبق أن تعرضوا لها(..).

■ طلب العمدة ورئيس حكومة مليلية المحتلة، األسبوع الماضي، 
من االتحاد األوروبي، التدخل العاجل في ما يخص تسلل األطفال 
الرعاية  الطلب، وزير  المدينة، وقد أكد على هذا  المغاربة إلى 
االجتماعية في حكومة مليلية، دانيال فنتور، خالل اجتماعه في 
بيورك، عضوة  روزا  مع  «بوريسيما»،  األطفال  رعاية  مركز 
مجلس أوروبا، التي زارت المدينة المحتلة للوقوف على األوضاع 

التي يعيشها األطفال المغاربة. 

األسبوع  سبتة،  بــاب  الــحــدودي  ا�عبر  عــرف   ■
مخدر «الشيرا»،  لتهريب  متفرقت�  عمليت�  ا�اضي، 
مغربيان  شابان  يقودهما  ناريت�  دراجت�  م�  على 
مقيمان بالخارج، وقد وصل مجموع ا�خدرات التي تم 
ضبطها حوالي 10.700 كلغ، تبلغ قيمة األولى 22000 
درهم، والثانية 85000 درهم، مما دفع برجال الجمارك 

إلى تشديد ا�راقبة والتفتيش با�عبر ا�ذكور.  

سطات

رت
مري
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اإلسبانية،  الــشــرطــة  تمكنت 
اقتحام  من  ا�اضي،  الثالثاء  يوم 
سبتة  بمدينة  «برينسيبي»  حي 
على  القبض  إلــقــاء  مــن  ا�حتلة، 
أمنية  مــصــادر  وصفته  شخص 
بـ«داعش»،  صلة  لــه  بالخطير، 
للتنظيم  دعائية  بحمالت  ويقوم 

ا�تطرف، حسب مصادر محلية.
ــادر بــأن  ــصـ وقـــالـــت نــفــس ا�ـ
الشخص الذي تم اعتقاله وترحيله 
ا�حتلة  من سبتة  اليوم  نفس  في 
إلى العاصمة اإلسبانية مدريد على 
سبق  لألمن،  تابعة  مروحية  م� 
سنة  حبسية  عقوبة  قضى  أن  له 
�جموعة  ارتكابه  بسبب   ،2001
ا�ــخــدرات  كترويج  الجرائم  مــن 
ترخيص  بدون  األسلحة  وحيازة 
الفترة  وخالل  وغيرها،  والسرقة، 

التي كان يتواجد بها في السجن، 
التي  ا�تطرفة  بــاألفــكــار  تشبع 
والكراهية  والجهاد  للقتال  تدعو 
 ،2017 سنة  وفي  الطوائف،  ب� 
لكن  ا�ــذكــور،  بالحي  اعتقاله  تم 
على  النار  إطالق  حول  ا�رة  هذه 
ــراد الــشــرطــة اإلســبــانــيــة من  ــ أف

لكنهم  قبضتهم،  من  الفرار  أجل 
وتفتيش  اعــتــقــالــه  مــن  تمكنوا 
من  مجموعة  على  فعثروا  منزله، 
تمجد  التي  والفيديوهات  الصور 
األعمال اإلرهابية في بالد الشام، 
وغيرها، وتم تقديمه للعدالة لتتم 
ا�كلف  القاضي  طرف  من  تبرئته 

باإلرهاب، وبعد إطالق سراحه في 
دجنبر من العام ا�اضي، عاد إلى 
استكمال  أجل  من  ا�حتلة  سبتة 
وتجنيد  تــلــقــ�  فـــي  ــه  مــشــروع
ــة على  ــن ــدي ــاب ا� ــدريـــب شــب وتـ
القتال وتسهيل الطريق لاللتحاق 
في  يتواجدون  الذين  با�قاتل� 
سوريا والعراق، وقيامه بدعايات 
فيديوهات  وتوزيع  «داعش»  لـ 
اإلرهابية  األعمال  توضح  وصور 

التي يقوم بها هذا التنظيم.
 44 العمر  مــن  ا�تهم  ويبلغ 
ســنــة، وهـــو يــوجــد حــالــيــا رهــن 
القاضي  إشــراف  تحت  التحقيق 
رقم 1 ا�كلف باإلرهاب بالعاصمة 
مكتب  مع  وبالتنسيق  اإلسبانية 
بمثل  تهتم  التي  العليا  ا�حكمة 

هذه القضايا.

نور الدين هراوي

مختلف  على  وزارية  دورية  مؤخرا،  الداخلية  وزارة  عممت    
ا�حلية  الجماعات  أقسام  وكذا  الترابية،  الجماعات  مصالح 
لتلقي  وحدات  إحداث  على  تحثها  ا�ملكة،  عماالت  بمختلف 
العمومية  وا�ؤسسات  اإلدارات  مرتفقي  ومقترحات  شكايات  

والبت  ا�ستعجل  فيها.
ومختلف  ا�حلي  العام  الــرأي  يتساءل  السياق،  هذا  وفي 
الشرائح االجتماعية، وهي تستبشر خيرا بهذه الدورية، هل ستفعل 
عمالة سطات، باعتبارها جهازا للرقابة والسلطة الوصية على 
مختلف الجماعات الترابية التابعة إلقليمها، هذه الدورية ا�ؤرخة 
في 08 يناير 2019 من أجل إجابة رؤساء الجماعات وموظفيها 
على مختلف الشكايات والتظلمات الواردة على مصالحهم، والتي 
تستغرق األجوبة عنها مددا طويلة، بل تصبح في غالب األحيان، 
ومصالح  مــآرب  وتبقى  ا�همالت،  سلة  وفي  النسيان  طي  في 
ا�شتك� معطلة وفي خبر كان، خاصة وأن مراسلة الوزير لفتيت 
طالبت مختلف الجهات الرسمية ا�سؤولة، باإلسراع والتفاعل مع 

حاجيات الساكنة ومعالجة القضايا ا�طروحة أمامهم.
وإذا كانت عمالة سطات قد حاربت ا�وظف� األشباح، بإعمال 
الدخول والخروج  بنظام «البوانتاج» والتوقيعات، وعدم التغيب 
من  ا�ادة 156  �قتضيات  تنفيذا  ومبررة،  مشروعة  ألسباب  إال 
الدستور وتوصيات ملك البالد خالل افتتاح السنة التشريعية 
2016، وتحديد مواعيد استقباالت شبه يومية من طرف مصالح 
ديوان العامل، وخاصة الشكايات التي تتطلب لقاء مباشرا من أجل 
إرساء واستكمال قواعد إدارة القرب ا�واطنة، فهل ستتبع دواوين 
من  األسلوب،  وبنفس  الشيء  نفس  الجماعات  رؤساء  ومكاتب 
أجل البحث في مظالم ا�واطن� وتحس� عالقة ا�واطن باإلدارة، 
والقطع مع زمن إهمال الشكايات، أم أن عمالة سطات ستعوض 

هذه ا�هام واالختصاصات طبقا �ضام� الدورية؟

لم يستسغ سكان الشمال قرار نقل الرجل 
القوي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد 
اليعقوبي، من والية طنجة إلى الرباط، بعدما عمر 
طويال بجهة الشمال، حيث كانت بدايته من عمالة 
والية  إلى  إثرها  على  لينتقل  الفنيدق،  ا�ضيق 

تطوان ثم والية الجهة بطنجة.
حافال،  اليعقوبي،  ــوالــي  ال مــســار  وكـــان 
السياسي�،  مع  والصراعات  اإلنــجــازات  ب� 
والصرامة مع السلطوي�، الذين كانوا يتربصون 
به خوفا من زيارته ا�فاجئة التي كان يقوم بها 
حيث  منها،  اإلداريــة  خصوصا  مصالح،  لعدة 

وتنقيل  عقاب  في  سببا  الــزيــارات  هــذه  كانت 
مجموعة من رجال السلطة بمدن الشمال، لكنه 
لم يستعمل نفس األسلوب في عقاب السياسي� 
وا�نتخب�، بل عمل على سد أبواب التالعب في 
ورائها  من  استغنى  التي  العمومية  الصفقات 
ا�سؤولية  تحملوا  الذين  ا�نتخب�  من  العديد 
داخل ا�جالس ا�نتخبة، غير أن األمر اختلف في 
مدينة البوغاز، حيث واجهته مافيا مختصة في 
مجال البناء والعقار، وأخرى في التهريب الدولي 
بمشروع  يتقدم  وهو  واجهها  لكنه  للمخدرات، 
طنجة الكبرى، مما جعل الجهات ا�نتخبة تنزعج 

كثيرا بسبب سيطرة الوالية على معظم ا�شاريع 
السياسي�  هؤالء  أمام  يبق  لم  حيث  با�دينة، 
فقط،  الوالي  قــرارات  انتظار  سوى  ا�نتخب�، 
وهذا ما أثار حفيظتهم ليتحركوا بشتى الطرق 

إلزالته عن عرش والية الجهة.
وبعد رحيل الوالي اليعقوبي، فساكنة طنجة 
جد قلقة حول ا�شروع الذي أعطى انطالقته ملك 
البلد تحت اسم "طنجة الكبرى" في 26 شتنبر 
2013، هل سيرى النور، أم سيكون مصيره مثل 
مشروع "الحسيمة منارة ا�توسط" الذي أعطى 

ا�لك انطالقته شهر أكتوبر 2015؟  
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  غط الكبير  

الداخلية،  وزارة  من  وتكليف  بإيعاز 
ا�صالح  مــديــر  مـــشـــاوري،  عمر  ــرف  أشـ
بالجماعة الترابية سوق السبت أوالد النمة 
ومكون داخلي لوزارة الداخلية، على تأطير 
«ا�نازعات  عنوان:  تحت  تكوينية  دورة 
فبراير    13-12-11 أيــام  طيلة  اإلدارية» 
2019 بمقر االجتماعات التابع لعمالة إقليم 

الفقيه بن صالح. 
واستهل عمر مشاوري مداخلته بعرض 
للمنازعات  القانونية  ا�ــســارات  حــول 
بالجماعات الترابية، واإلجراءات ا�سطرية 
االستباقية والبعدية لتحص� الجماعات في 
الجماعات،  مع  ا�تعامل�  األغيار  مواجهة 
حتى تكون الجماعات الترابية مركز إشعاع 
حقيقي يخول لها لعب دور األداة الرئيسية 
واضحة  وا�ستديمة،  الشاملة  للتنمية 
ا�عالم، متكاملة الخدمات، سليمة التدبير، 
التحديات  رفع  على  قادرة  وبالتالي،تكون 

التي يفرضها التطور السريع حولها.
ــك، تــطــرق هــذا ا�ــؤطــر ألهم  وبــعــد ذلـ
ــجــدات عــلــى مــســتــوى الــوثــيــقــة  ــســت ا�
على  وا�ــســتــجــدات   ،2011 الــدســتــوريــة 
ا�نظمة  التنظيمية  الــقــوانــ�  مستوى 
الدعاوى  مراحل  وكذا  الترابية،  للجماعات 
ا�رفوعة ضد الجماعات، من تحريكها إلى 

تنفيذ  بمرحلة  انتهاءا  بالحكم،   النطق 
ا�تدخل  اعتبرها  التي  القضائية،  األحكام 
الجماعات  على  ويتع�  الحقيقة،  عنوان 
على  معرجا  تنفيذها،  على  العمل  الترابية 
طريق  عــن  ــا  إم التنفيذ،  ــواع  أنـ مختلف 
التنفيذ التلقائي، أو الرضائي، أو التنفيذ 
التهديدية،  (الغرامة  بأنواعه  الجبري 

التنفيذي،  الحجز  التحفظي،  الحجز 
عن  فضال  الغير)،  لدى  للمدين  ما  وحجز 
التنفيذ  عملية  تطرحها  التي  اإلشــكــاالت 
وما يشوبها من إجراءات ومساطر، الشيء 
الجماعات  توعية  اتجاه  في  يدفع  الــذي 
القضائية  األحكام  تنفيذ  بأهمية  الترابية 
تضمنه  ما  ومــع  قدسيتها  مع  انسجاما 
الوثيقة الدستورية لسنة 2011، باإلضافة 
إلى االجتهاد القضائي الذي استقرت عليه 

محكمة النقض وا�حاكم اإلدارية.
الطعون  إلــى  ا�صدر  نفس  انتقل  ثم   
القضايا  أنـــواع  مختلف  ثــم  وأشكالها، 
فشل  وأسباب  الجماعات،  ضد  ا�رفوعة 
مصالحها،  عن  الــدفــاع  في  األخــيــرة  هــذه 
ــن األحــكــام  ــم عـــرض مــجــمــوعــة م ــد ت وقـ
عليها  والتعليق  القضائية  والــقــرارات 
مستوى:  على  ا�نازعات  مواضيع  حسب 
االعتداء  ا�لكية،  نزع  العمومية،  الصفقات 
ا�ادي،  والوضعية الفردية للمواطن�، ثم 

الجماعات ا�حلية.

نور الدين الطويليع

العمل  خطة  تنزيل  إطار  في 
التربية  وزارة  بين  المشتركة 
اليونيسيف،  ومنظمة  الوطنية 
التأم فاعلون تربويون، مؤخرا، 
بالثانوية اإلعدادية  «الشروق» 
جماعة جنان  بتراب    الواقعة 
إلقليم  التابعة   القروية  بيه 

اليوسفية.
ويأتي هذا اللقاء، ليجيب عن 
أسئلة العبور التعليمي من السلك  
الثانوي  السلك  إلى  االبتدائي 
إشكالياته،  ويعالج  اإلعدادي، 
ويبحث  عن السبل والوسائل 
الكفيلة بالحد من الهدر المدرسي 
برنامج عمل  وضع  خالل  من 
المتعلمات  يمكن  متكامل 
والمتعلمين بالمستوى السادس 
دراستهم  متابعة  من  ابتدائي، 
بالسلك الثانوي اإلعدادي وفق 
مقاربة تراعي التغيرات المرتبطة 
بمجموعة من األبعاد المرتبطة 
بالجوانب المالية واالجتماعية  

والتنظيمية والتفاعلية.
الذي  اللقاء،  في  شارك  وقد 
افتتحه المدير اإلقليمي لوزارة 
التربية الوطنية باليوسفية، أطر 
تربوية وإدارية ينتمون للسلكين 
اإلعدادي،  والثانوي  االبتدائي 
وممثلو جمعيات آباء التالميذ 
المجتمع  وهيئات  وأوليائهم، 
المصالح  ورؤساء  المدني،  
المديرية، وأشرف على تأطيره  
الفريق الجهوي لبرنامج العبور 

إلى  االبتدائي  من  التعليمي 
الثانوي اإلعدادي.

يشار إلى أن نسبة عدم التحاق 
بالسلك   والتالميذ  التلميذات 
اليوسفية،  بمديرية   اإلعدادي 
بالعالم  خصوصا  مرتفعة، 
القروي، نظرا العتبارات ترتبط 
وتقاليد  بعادات  منها  جزء  في 
تفرض على اآلباء فصل بناتهن 
عن الدراسة بعد حصولهن على 

الشهادة االبتدائية.
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تتواصل الصراعات ب� عدد من السكان 
عن  لتسفر  سوس،  بجهة  الرحل  والرعاة 
بالسم  تسميمها  بعد  اإلبل  عشرات  نفوق 
القاتل ليلة األربعاء ا�اضي بجماعة أربعاء 
الساحل التابعة لعمالة تيزنيت، وقد ذكرت 
مصادر محلية، أن مجهول� أقدموا على رش 
التي  واألشجار  النباتات  على  سامة  مادة 
هجوماتها  تنامي  بعد  اإلبل،  منها  تقتات 
على مزروعات با�نطقة، مما أدى إلى وفاة 
بعد  الفور، ومباشرة  على  الجمال  من  عدد 
بتوجيه  اإلبل  صاحب  قام  الحادث،  وقوع 
بابتدائية  ا�لك  لوكيل  شكاية في ا�وضوع 
تيزنيت لفتح تحقيق في النازلة، كما سبق 
مواطن�  ب�  قوية  مواجهات  اندلعت  أن 
الرحل،  والرعاة  ماسة  سوس  بجهة 

خصوصا في اشتوكة أيت باها وتيزنيت. 

يوم  صباح  تايمة  أوالد  مدينة  شهدت 
أشغال  انطالقة  إعطاء  ا�اضي،  الجمعة 
وترميم  ا�ردودية  تحس�  مشروع  إنجاز 
كلفته   تبلغ  للشرب  الصالح  ا�اء  شبكة 
إقليم  عامل  عليها  أشرف  مليون،   19٫5
ورئيس  له،  ا�رافق  الوفد  بمعية  تارودانت 
هذا  من  وستستفيد  تايمة،  أوالد  جماعة 
والنصر  وأكشود  الكلية  ا�شروع أحياء 
ودرب  والرطيم  والشنينات  وبورحيلة 
ومباركة  والحريشة  والزاوية،  الحمام 
والحي  والصباح  وتيزكي  وا�ويسات 

اإلداري. 

أشرف يوم الجمعة ا�اضية عامل عمالة 
إنزكان أيت ملول بمعية رئيس جماعة أيت 
اإلقليمي  ا�جلس  رئيس  ووفد يضم  ملول، 
جهة  مجلس  وأعضاء  البر�اني�  والنواب 
الجماعي  ا�جلس  وأعضاء  ماسة  سوس 
الخارجية،  ا�صالح  وممثلي  ملول  أليت 
�جموعة  الرسمية  االنطالقة  إعطاء  على 
للبنية  ا�هيكلة  وا�شاريع  األوراش  من 
باستكمال  األمر  ويتعلق  با�دينة،  التحتية 
التجهيز  الناقصة  األحياء  تهيئة  أشغال 
األول،  الشطر   / الطاهر  وقصبة  با�زار 
وأشغال  درهما،   13٫713٫780 بمبلغ 
تكسية ممرات الراجل� بأحياء آزرو ووسط 
ثم  درهما،   13٫660٫042 بكلفة  ا�دينة 
بأحياء  الراجل�  ممرات  تكسية  أشغال 
ملول  بأيت  الطاهر  وقصبة  ا�زار  توهمو 
أشغال  وكذا  درهما،   11٫522٫130 بمبلغ 
بكلفة  وا�زار  باسينة  بأحياء  الطرق  بناء 

1٫706٫380٫80 درهما.

محمد  والحريات،  العدل  وزير  قال 
متجرا  ليس  ا�غربي  الدستور  بأن  أوجار، 
ما  منه  نأخذ  مارشي)  (سوبير  كبيرا 
منظمومة  فهو  نشاء،  ما  ونترك  نشاء 
ا�نظومة  هذه  وضمن  متكافئة،  متكاملة 
للغة  الرسمي  الطابع  طليعتها،  وفي 
الوطنية  الندوة  خالل  مؤكدا  األمازيغية، 
 ،«2011 بعد دستور  ما  «األمازيغية  حول 
التي عقدت بأكادير يوم السبت 16 فبراير 
األمازيغية،  بحجم  قضية  أن  على   ،2019
للدولة،  الرسمية  ا�ؤسسات  كل  تجاوزت 
وشعبيا  ومجتمعيا  وطنيا  شأنا  لتصبح 
تشمل كل فئات ا�جتمع ا�غربي، وقال بهذا 
العلم  ألهل  سنستمع  «اليوم،  الخصوص: 
في  العامل�  مع  والتفاعل  وا�تخصص�، 
ا�يدان، خاصة نشطاء الحركة االمازيغية» 
ترسيم  موضوع  أصبح  أن  بعد  خصوصا 
األمازيغية محسوما منذ سنة 2011، مبرزا 
والنقاش يجب  اآلن والصراع  التنافس  أن 
هذا  ألجرأة  الصيغ  أحسن  في  يكون  أن 
وفق  الواقع  أرض  على  وتنزيله  ا�قتضى، 
واالستراتيجيات  واإلجراءات  التدابير 
وفاء  في  التنزيل  هذا  يتم  لكي  الضرورية، 
احترام  وفي  الدستور،  �قتضيات  كامل 

إلرادة ا�غاربة التي جسدها الدستور.

الفقيه بن صالح
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اليوسفية الحسيمة 

فكري ولد علي

تسبب سخان مائي مؤخرا، في إصابة امرأة 
وبناتها باختناق شديد، نتيجة استنشاقهن لغاز 
البوتان، داخل منزلهن الكائن بطريق صباديا 

بالحسيمة.
وأفاد مصدر مطلع، أن الحادث نجم عن تسرب 
غاز البوتان من جهاز تسخين الماء، عندما كان 
أحد أفراد العائلة يستعد لالستحمام، ما أدى إلى 
استنشاقهم  لكميات كبيرة من الغاز، متسببا في 
إثره  على  نقلوا  شديد،  باختناق  إصابتهم 
للمستشفى  اإلقليمي  محمد الخامس  بالحسيمة 

لتلقي العالجات الضرورية.
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أكادير

األسبوع 
وقعت  حادثة سير مميتة بمدخل جماعة أيت 
عميرة  بإقليم اشتوكة  أيت باها، صباح يوم 
اإلثنين الماضي، إثر اصطدام بين دراجة نارية 
وسيارة  خفيفة نتج  عنها وفاة رجل وامرأة، 
يرجح أنهما زوجين كانا متوجهين إلى إحدى 

الضيعات الفالحية.
ووفق مصادر مطلعة، فإن صاحب السيارة،  
فر من  مكان الحادث  وترك  الضحيتين بجانب 
الطريق في حالة خطيرة  قبل أن يفارقا الحياة،  

وأن السائق كان في حالة غير طبيعية.
وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر الدرك 
الملكي إلى عين المكان، وتم نقل الجثتين إلى 
مستودع األموات بالمستشفى اإلقليمي «المختار 
فتح تحقيق  وتم  بيوكرى،  بمدينة  السوسي» 

للوصول إلى هوية الجاني وتقديمه للعدالة.

بوطيب الفياللي 
أصبح ولوج مقر تعاضدية التعليم بحي الداخلة 
بأكادير، مؤخرا، شبيها بالدخول إلى أحد أسواق 
المدينة، وذلك بفعل االكتظاظ الذي أصبح يعاني 
ملفاتهم  وضع  أرادوا   كلما  المنخرطون  منه 
المرضية، وهو ما يفرض  عليهم  انتظارا طويال 
قد  والذي  ملتحق،  لكل  الترتيبية  األرقام  تؤكده 
يتجاوز المائة وخمسين، وهو ما يسبب معاناة 
حقيقية لهؤالء المنخرطين الذين يعاني كبار السن 
منهم من أمراض مزمنة  تمنعهم من المكوث طويال 

السكان  يتابعها  التي  المنتظرين  طوابير  في 
المجاورون للتعاضدية والمارة، وهو ما يشكل 
إهانة إضافية للجسم التعليمي وللمنتمين إليه، 
باإلضافة إلى ما يسببه كل هذا من تعب وتوتر 
للموظفين المكلفين بمعالجة ملفات المنخرطين.. 
فهل سيتدخل مسؤولو هذه التعاضدية قصد إحداث 
وتارودانت  تيزنيت  من  كل  في  جديدة  مراكز 
واشتوكة، تغني منخرطي هذه المدن من التنقل 
إلى أكادير، وبالتالي، التخفيف من االكتظاظ  الذي  

يحول  التعاضدية إلى ما يشبه السوق؟

سعيد الهوداني 
وضع صاحب  محل تجاري 
لحياته،  حدا  تادلة،   بقصبة  
بطريقة مروعة،  بعدما أقدم على 
إطالق الرصاص على نفسه من 
هو  ما  ، حسب  للصيد  بندقية 

متداول في انتظار التحقيقات(..).
فإن  مطلعة،  مصادر  وحسب 
الزوج كان يعيش حياته بشكل 
كحرفي  يشتغل  وكان  طبيعي، 
بأخالقه  ومعروف  بالمنطقة 
الحميدة   لدى الساكنة،  حيث 
شكل خبر انتحاره صدمة كبرى 

لدى جيرانه ومعارفه.
المحلية  السلطات  وحلت 
واألمنية والشرطة العلمية، بعين 
في  تحقيق  فتح  وتم  المكان، 
ظروف  لمعرفة  الموضوع، 
ومالبسات هذا الحادث الذي هز 

مكونات مدينة قصبة تادلة. 
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اشتوكة أيت باها

قصبة تادلة



أعود اليوم للكتابة عن النجمة المشرقة التي ألهبت القلوب لسنوات طويلة في أدوار قوية الزالت 
حاضرة لحد اليوم في ذاكرة عشاق سينما ا�مس، الحافلة بالرومانسية والمشاعر الرقيقة.. إنها النجمة 

نادية لطفي، أو شقراء الشاشة العربية.
ونادية لطفي، كانت وال تزال من أقرب صديقاتي في الوسط الفني، حيث كنا ال نفترق إال لنلتقي من 
جديد حول كأس من الشاي وكعكة مغموسة في الشوكوالتة التي كانت نادية لطفي تتفنن في 

إعدادها، واستقبال ضيوفها بالكرم وا�خالق العالية التي عرفها بها الجميع.

لطفي،  نادية  الممثلة  مسار  في  المثير 
شاشة  على  مرة  ألول  ظهرت  عندما  أنها 
السينما في فيلم «سلطان» سنة 1959، 
األوروبية  مالمحها  بسبب  ضجة  أثارت 
وشعرها األشقر، ألن صباغة الشعر باللون 
األشقر كانت منعدمة في تلك الفترة، وكان 
جمالها المليء باألنوثة ونظراتها البريئة، 
غرامها،  في  نجوم  عدة  وقــوع  في  سببا 
وبعضهم كتم حبه لها حتى طواه الموت.

وولدت بوال محمد مصطفى شفيق، وهذا 
عابدين  حي  في  الحقيقي،  اسمها  هو 
بولندية،  وأم  مصري  أب  من  بالقاهرة 
األلمانية  المدرسة  دبلوم  على  وحصلت 
المنتج  واكتشفها   ،1955 سنة  بمصر 
رمسيس نجيب الذي قدمها للسينما وهو 
من اختار لها االسم الفني «نادية لطفي»، 
وفي سنوات الخمسينات وحتى الثمانينات 
لطفي  نادية  تألقت  الماضي،  القرن  من 
في  ومرحها  الطبيعي  األوروبي  بجمالها 
عدة أفالم، كان أشهرها «أبي فوق الشجرة» 
مع عبد الحليم حافظ، وفيلم «السبع بنات» 

مع سعاد حسني.
وتزوجت نادية لطفي ثالث مرات، كانت 
األولى عند بلوغها العشرين من عمرها من 
عــادل  البحري  الضابط  الــجــيــران،  ابــن 
البشاري، ووالد ابنها الوحيد أحمد، الذي 
تخرج من كلية التجارة ويعمل في مجال 
أن  حيث  مفاجئا  زواجها  وكان  البنوك، 
علمها  بــدون  يدها  لطلب  جــاء  العريس 
فوافقت على الفور رغم صغر سنها آنذاك، 
وذلك بسبب رغبتها في التخلص من القيود 
العائلية التي كان يفرضها عليها والدها 
الصعيدي األصل، لكن هذا الزواج لم يدم 
طويال بسبب هجرة زوجها إلى أستراليا، 
أما زواجها الثاني، فقد كان من المهندس 
إبراهيم صادق، شقيق زوج ابنة الرئيس 
بينهما  التعارف  وتم  الناصر،  عبد  جمال 
بمدة  البشاري  عادل  عن  انفصالها  بعد 
قصيرة، لكنها بعد ستة أعوام من زواجهما، 
طرف  من  تنصت  جهاز  بوضع  فوجئت 
فثارت  بيتها،  في  المصرية  المخابرات 
ثائرتها وطلبت من زوجها الطالق بسرعة، 
عبد  جمال  الرئيس  قريب  خــرج  وهكذا 
الناصر من حياتها، غير أن السؤال الذي 
ظل يلح عليها هو: «هل كان جهاز التنصت 
موجها لها أم لزوجها؟»، ولم تعلم بالحقيقة 
إال بعد عشرات السنين، عندما اعترف وزير 
أثناء  الشريف  صفوت  األسبق،  اإلعــالم 
التحقيق معه، بأن صالح نصر رئيس جهاز 
المخابرات العامة المصرية األسبق، كان 
هو الذي أمر بوضع الجهاز في بيتها، وقد 
بعد  االتهام  قفص  في  وجوده  أثناء  قال 
«عمليات  هذه  بأن  العربي،  الربيع  ثورة 
المخابرات  بها  تــقــوم  كــانــت  خاصة» 
المصرية لمعرفة تحركات بعض الفنانين، 
ومنهم فريد األطرش ونادية لطفي، وكثير 

من نجوم الطرب والسينما المعروفين، أما 
شيخ  صبري،  محمد  فهو  الثالث،  زوجها 
دخل  الذي  الهالل،  دار  مؤسسة  مصوري 
قيامها  أثناء  الصدفة  بمحض  حياتها 
بتصوير فيلم «سانت كاترين»، وكان هو 
اآلخر يستعد لتصوير فيلم له، فجمعهما 
مكان واحد، وسرعان ما عرض عليها الزواج 
بعد  فيما  وندمت  الموافقة  في  فتسرعت 
لقصر مدة زواجهما وكثرة المشاكل بينهما، 

وانتهى األمر باالنفصال.
بــاألحــداث  المليئة  الحياة  هــي  هــذه 
والعالقات التي عاشتها نادية لطفي، ولكنها 
تعرضت للكثير من الشائعات والمشاكل 
التي روتها في لقاءاتي المتكررة التي وكما 
قلت، كانت تجمعني بها في بيتها األنيق 
أو في مناسبات كنا نجد نفسينا جالسين 
الفنادق  فــي  واحـــدة  عشاء  مــائــدة  على 

المصرية المصنفة.
أستحضر  معها،  ذكرياتي  أهم  ومن   
دردشة  في  بها  جمعتني  التي  الجلسة 
خاصة عندما كان فيلم «أبي فوق الشجرة» 
يعرض بنجاح ساحق في قاعات السينما، 
العندليب  وبين  بينها  جمع  الــذي  وهو 
الراحل عبد الحليم حافظ في دوري البطولة، 
فسألتها: «يتضمن فيلم أبي فوق الشجرة 
مشاهد جريئة جدا جمعت بينك وبين حليم. 
فهل تعرضت لبعض المشاكل بعد عرض 
لي:  وقالت  طويال  فضحكت  الفيلم؟»، 
«تعرف إني بعد هذا الفيلم صرت زوجة 
لعبد الحليم.. فقد زوجتنا الشائعات التي 
انتشرت انتشار النار في الهشيم، بحيث 
التي  فتحي  نجالء  النجمة  بي  اتصلت 
أعتبرها مثل ابنتي، وقالت لي: خالتي نادية 
فيه كالم كثير عنك وعن عبد الحليم حافظ، 
الكل بيقولو إنكم تزوجتو في السر، وبعد 
الشائعة  لقيت  الموضوع،  في  بحثت  ما 

خارجة على لسان فنانة كبيرة كنت أحترمها 
وأقدرها، لكنها خيبت ظني فيها»، فسألتها: 
لي:  فقالت  الفنانة؟»،  هــذه  هي  «ومن 
«توعدني إنك ما تذكر اسمها إال في حالة 
وفاتها أو وفاتي أنا؟»، قلت لك: «أوعدك»، 
قالت: «إنها هند رستم، والسبب أن هذا 
الفيلم كان يتطلب أن تكون البطلة شقراء، 
الفيلم  بطولة  ألخذ  متعطشة  هند  وكانت 
ألنها كانت تحلم بالوقوف أمام عبد الحليم، 
لكنها لم تكن تعلم بأن العندليب نفسه هو 
فسألتها:  أمامه»،  للبطولة  رشحني  اللي 
«ولماذا أطلقت عليك هذه الشائعة؟»، قالت: 
«ألنها كانت تعلم بأن حليم يكره الشائعات 
ده  الكالم  يسمع  لما  أكيد  لنفسها  وقالت 
مش حيطلب نادية لطفي ثاني في بطولة 
أفالمه، ولكن والحمد للـه، انتهت الشائعة 
كما بدأت، بل جعلتني أقرر دخول مجال 
الصحافة لحل مشاكل الناس بطريقة أدبية 
رائعة، بحيث أن األستاذ محمد بديع سربيه، 
صاحب ومدير مجلة الموعد، اقترح علي 
مجلته  فــي  أسبوعيا  عــمــودا  أكتب  أن 
الشهيرة لإلجابة عن مشاكل الناس التي 
كانت المجلة تتوصل بها على شكل رسائل 
كثيرة جدا واردة من كل أنحاء مصر، وهكذا 
والحمد  هائل  بشكل  العمود  فنجح  كان، 
للـه»، فقلت لها: «أنت إذن صحفية مثلي»، 
فقالت لي: «تعرف يا رمزي، الصحافة كانت 
يد  على  وتحقق  حياتي  في  كبيرا  حلما 
األستاذ محمد بديع سربيه الذي وبعد نجاح 
رسمي  بشكل  العمل  علي  اقترح  العمود، 
في  أسلوبك  لي:  وقال  الموعد،  مجلة  في 
كتابة الردود على مشاكل الناس، رائع جدا، 
بيني  حالت  السينمائية  انشغاالتي  لكن 
المجلة»،  فــي  الكتابة  مواصلة  وبين 
فسألتها: «على ذكر عبد الحليم حافظ، ما 
رأيك في األخبار التي زوجته من السيندريال 

سعاد حسني»، قالت: «كذب وافتراء، هللا 
يسامحهم. فالحقيقة، أن قصة حب جميلة 
كانت قد جمعت بين عبد الحليم وبين سعاد 
استوديوهات  يزور  كان  بحيث  حسني، 
فيها  موجودة  سعاد  تكون  لما  التصوير 
وكان كثير ما يزعق في وجهها بسبب رؤيته 
لمشاهد جريئة في أفالمها، وكان كل عمال 
بالتوهات تصوير األفالم يتوقعوا زيارات 
لكن  سعاد،  وجود  عند  حليم  من  متكررة 
الحكاية انتهت عند حدود عالقة الحب ولم 
يحدث أي زواج بين اإلثنين بسبب غيرة 
حسني،  سعاد  على  الشديدة  الحليم  عبد 
وأنت تعرف طبع سعاد المنفتح وعشقها 
الكبير لالنطالق والمغامرات والمرح، وهذه 
الحليم  عبد  طبع  فــي  تكن  لــم  األشــيــاء 
الصعيدي، فكان الفراق النهائي بينهما».
وفي مطلع التسعينات، اتصلت بشقراء 
على  لالطمئنان  هاتفيا  العربية  الشاشة 
صحتها بعد تعرضها لضربة شمس قوية، 
الكثير  فيه  كان  حديث  وبينها  بيني  فدار 
من األسرار، بعد أن بادرتها بسؤال حول 
سعاد  بها  ماتت  التي  الطريقة  في  رأيها 
حسني، فقالت لي بصراحتها المعهودة: 
ترمي  أن  ومستحيل  تنتحر،  لم  «سعاد 
بنفسها من هذا العلو الشاهق. سعاد ماتت 
مقتولة والمسؤول يعرف نفسه جيدا، ألنها 
قبيل مقتلها، كانت قد صرحت بعزمها على 
فهذه  الحال،  وبطبيعة  مذكراتها،  كتابة 
المذكرات كانت ستتسبب في حدوث زلزال 
نعرف  كلنا  ألننا  واجتماعي،  سياسي 
العالقات الخطيرة التي جمعت بين سعاد 
وبين رجال المخابرات في مطلع شبابها، 
لهذا سارع بعضهم إلسكات صوتها لألبد»، 
الفنانة  نظرك  في  هي  «ومن  وسألتها: 
بحكمة  حياتها  عاشت  التي  الوحيدة 
وذكاء؟»، أجابتني: «إنها شمس البارودي، 

فقد بادرت إلى الهروب النهائي من عالم 
األضواء ومشاكل األضواء بمجرد عثورها 
على الحب الحقيقي، وأنت ترى كيف تعيش 
واالطمئنان  الهدوء  قمة  في  اليوم  شمس 
مع زوجها النجم حسن يوسف وأوالدهم».
هذه أخبار قليلة وقليلة جدا عن نجمة 
من  كانت  التي  والمرحة  الجميلة  األمس 
شقراوات الشاشة القالئل، بحيث كان لون 
شعرها الطبيعي هي وهند رستم وزهرة 
العال، يثير إعجاب الماليين، غير أن نادية 
لم تعتمد على بياض بشرتها ولون شعرها 

للنجاح في اكتساح الساحة الفنية.
وكم كانت فرحتي كصديق لنادية لطفي، 
طرف  من  بتكريمها  علمت  عندما  كبيرة، 
أبو  عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس 
مازن، الذي منحها وسام «نجمة القدس»، 
بخدمة  المليئة  الفنية  لمسيرتها  تقديرا 
أثناء  وذلك  المصرية،  والدراما  السينما 
المعادي  مستشفى  داخــل  لها  زيــارتــه 
العسكري، لكن تأثري تضاعف كثيرا عندما 
والتي  بالشجن  المليئة  العبارات  سمعت 
صرحت بها نادية لطفي أثناء حفل تكريمها 
من طرف وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، 
النجوم  من  مجموعة  احتفال  خالل  وذلك 
والصحفيين بعيد ميالدها الـ 82، بحيث 
الدولة  جائزة  درع  الــوزيــرة  لها  قدمت 
الجتهادها  تقديرا  للفنون،  التقديرية 
المجال  فــي  األمـــد  الــطــويــل  ونجاحها 

السينمائي.
لطفي  نادية  بانخراط  الجميع  وفوجئ 
في نوبة بكاء شديدة وهي تقول بصوت 
متهدج من فرط التأثر: «حاسة أني مش 
هتكرم ثاني، وبحمد ربنا على أني واقفة 
وسط أوالدي»، ثم نظرت للوزيرة بتقدير 
ومحبة وقالت لها: «جعلتني أحب الحياة، 
لي»..  بالنسبة  وطاقة  جميلة  روح  فأنت 
إنها فعال واحدة من آخر أيقونات الزمن 

الجميل للسينما العربية.
وعندما علمت بأنها مريضة في مستشفى 
المعادي، أرسلت لها باقة ورد بواسطة أحد 
عبر  بها  اتصال  على  وبقيت  أصدقائي، 
الهاتف، وبعد فترة نقاهتها، اتصلت بي 
وشكرتني على سؤالي الدائم عن صحتها، 
وأكدت لي رغبتها في زيارة المغرب وحبها 
وانبهارها  المغربي،  للشعب  الكبير 
بشخصية العاهل الكريم جاللة الملك محمد 
السادس، الذي جعل من المملكة المغربية 
الكبرى،  بمنجزاته  إفريقية  دولــة  أعظم 
وراجيا  مؤكدا  ترحيب  أيما  بها  ورحبت 
لتستمتع  المغرب،  بزيارة  التعجيل  منها 
الكبير  والكرم  لطبيعته  النادر  بالجمال 

ألهله.
أطال هللا في عمر صديقتي العزيزة، نادية 
لطفي، وجعلها قدوة دائمة لنجمات الغد 
في مجال الفن الهادف البعيد عن التصنع 

والسطحية.

بقلم: رمزي صوفيا
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الصحفي رمزي صوفيا َّـ لقاء مع شقراء 
الشاشة العربية، نادية لطفي
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ال أحتاج ألن أذكر بالعالقات األخوية 
والــجــزائــري  ا�ــغــربــي  الشعب�  بــ� 
التي كانت عبر التاريخ، عالقات أخوة 
مشترك..  ومصير  ــعــاون  وت ومحبة 
اختلطت دماؤهما الزكية خالل مقاومة 
وبعد  الغاشم،  الفرنسي  االستعمار 
هو  ا�غرب  أصبح  ا�ملكة،  استقالل 
الجزائرية،  للمقاومة  الخلفية  القاعدة 
التي  القاعدة  هي  وجدة  مدينة  وكانت 
ا�قاومة  رجــال  منها وينطلق  يسلح 
االستعمار  ضد  وا�غاربة  الجزائري� 
أن  يمكن  ال  ــان  وك الغاشم،  الفرنسي 
تفرق ب� مقاوم جزائري ومغربي، ألن 
ورحم  واحد..  وا�صير  واحــد  الهدف 
عندما  الخامس،  محمد  السلطان  هللا 
إال  يكتمل  لن  ا�غرب  استقالل  بأن  قال 
وعندما  الجزائر،  الشقيقة  باستقالل 
ب�  الــحــدود  ترسيم  دغــول  منه  طلب 
البلدين، رفض وقال بأن تحرير الجزائر 
البلدين،  ب�  الحدود  ترسيم  من  أهم 
على  مفتوحة  بقيت  التي  الحدود  هذه 
مصراعيها طيلة فترة استعمار البلدين، 
من  يــوم  أي  في  االستعمار  يفكر  ولــم 
األيام في تسييجها وإغالقها، رغم أنها 
كانت تشكل خطرا عليه، ومنها تنطلق 
هجمات ا�قاوم� التي لقنت ا�ستعمر 

الفرنسي دروسا لن ينساها.
وبعد استقالل الجزائر، بدل االحتفال 
بهذا اإلنجاز الكبير الذي استشهد من 
جزائري  شهيد  مليون  من  أزيــد  أجله 
ومغربي على حد سواء، وقد استشهد 
الجزائر  استقالل  أجل  من  ا�غاربة  من 
أجل  مــن  منهم  استشهد  مما  أكــثــر 
استقالل ا�غرب، ألن ا�غرب عرف فترة 
ا�لكية  ألن  مستعمرا،  يكن  ولم  حماية 
ملكها  ضحى  التي  ا�لكية  وهي  بقيت 
جزيرة  إلــى  أسرته  مع  بعرشه بنفيه 

مدغشقر من أجل استقالل بلده.
ــال بــ� جيشي  ــرم وقــعــت حـــرب ال
البلدين.. هذه الحرب التي ال يستطيع 
وال  الحقيقية  أسبابها  تحديد  أحد  أي 

من يتحمل تبعاتها، ورغم كل ذلك، بقيت 
البلدين، وبقي  ب�  مفتوحة  الحدود 
ا�غرب  ب�  ا�جاالت  كل  في  التعاون 
والجزائر،  وكان عدد ا�غاربة ا�قيم� 
بالجزائر في ازدياد والعكس صحيح، 
فقد كان ا�غربي ال يحس بأي غربة في 
الجزائر والجزائري ال يحس بأي غربة 

في ا�غرب.
وابتداء من سنة 1975، عندما طالب 
ا�غرب باسترجاع أقاليمه الصحراوية 
من ا�ستعمر اإلسباني، بدل أن يساعده 
حقه  على  للحصول  الــجــزائــر  ــادة  قـ
بومدين  هواري  الرئيس  قام  ا�شروع، 
الجنراالت،  - وبعض  هللا  سامحه   -
على  وعــمــال  علنا،  ا�ــغــرب  بــمــعــاداة 
الصحراوي�  إخواننا  نــزوح  تسهيل 
قاعدة  وجعلها  تــنــدوف  إلى منطقة 
فمتى  ا�غرب..  على  للهجوم  أمامية 
ألخيه؟ وكيف  مستعمرا  العربي  كــان 
بحمل  �سلم  والقانون  الشرع  يسمح 
قام  ا�سلم؟ بل  أخيه  وجه  في  السالح 
الرئيس هواري بومدين بإعطاء أوامره 
مغربي  ألــف   350 مــن  أزيــد  بتشريد 
كانوا يسكنون بالجزائر وجردوهم من 
وقاموا  منازلهم،  وسلبوهم  أمتعتهم 
بتهجيرهم في جنح الظالم، وألقوا بهم 
بدون زاد في الحدود قرب بمدينة وجدة، 
وال زالت جراح تلك الفترة لم تندمل بعد.
بــعــد الــهــجــوم عــلــى فــنــدق آسني 

بمراكش سنة 1994، هذا الهجوم الذي 
نفذه شبان من أصل جزائري يحملون 
وترعرعوا  تربوا  الفرنسية،  الجنسية 
ا�غرب  إلــى  يدخلوا  ولــم  أوروبـــا،  في 
للنازلة  فهم  سوء  ووقــع  الجزائر،  من 
إلغالق  سببا  الجزائر  قــادة  ليتخذها 
ألسباب  البلدين،  ب�  البرية  الحدود 
الزلنا نجهلها، والسبب الوحيد ا�علن، 

هو الخوف من دخول ا�خدرات..
ا�غرب  ب�  العالقات  في  والغريب 
والجزائر، أن الحدود البرية هي وحدها 
الجزائر  وإلــى  من  السفر  أما  ا�غلقة، 
ب�  تأشيرة  ــدون  وب متاح  فهو  جــوا، 
وا�غاربة  الجزائري�  وآالف  البلدين، 
البيضاء  الـــدار  من  يوميا  يسافرون 
إلى الجزائر عبر الطائرة، وفي النقطة 
الحدودية بنواحي بوعرفة، هناك أسر 
مع  بعيد  مــن  األســـالك  عبر  تتحدث 
أقاربها، لكن من أجل السالم عليها يدا 
السفر  من  األسر  هذه  ألفــراد  البد  بيد، 
ومنها  البيضاء،  الــدار  إلى  وجــدة  من 
عبر الطائرة إلى الجزائر العاصمة أو 
وهران، ومنها صوب ا�دينة التي يسكن 

فيها القريب قصد صلة الرحم..
شهر  بداية  ا�اضي،  األسبوع  ففي 
أيــام  خمسة  قضيت   ،2019 فبراير 
الشقيقة،  بالجزائر  والكمال  بالتمام 
حفاوة  بكل  ا�طار  في  استقبلنا  حيث 
ــة، ومـــن خــالل  ــرب ولـــم نــحــس بـــأي غ

ومع  ا�دني  ا�جتمع  أفــراد  مع  لقائنا 
الجزائرية،  بــا�ــدن  عمومتنا  أبــنــاء 
ــة  ووالي العاصمة  الجزائر  وخــاصــة 
ا�غربي  للشعب  يكن  ورغلة، الجميع 
ويتأسف  والتقدير،  واالحترام  ا�حبة 
البلدين،  بــ�  ــحــدود  ال ــالق  إغـ على 
بفتحها،  بــاإلســراع  يطالب  والجميع 
ورغم هذه العراقل، فإن أكبر جالية في 
التي  ا�غربية،  الجالية  هي  الجزائر، 
الجزائري  أن  كما  الحرف،  كل  تمارس 
يرتاح للعامل ا�غربي، لكن ما اشتكى 
بالجزائر  ا�غاربة  العمال  بعض  لي 
مــنــه، هــو أنــهــم يــعــانــون مــن إغــالق 
الحدود، ألنهم يضطرون كل ثالثة أشهر 
للسفر إلى الحدود التونسية من أجل 
تجديد دخولهم إلى الجزائر حتى تكون 
تونس  إلى  والسفر  قانونية  إقامتهم 
أخف الضررين، ألن السفر إلى ا�غرب 

كل ثالثة أشهر مكلف ماديا ومعنويا.
ا�غرب حاول بكل الوسائل ا�شروعة، 
أجل  مــن  والصعاب  العقبات  تدليل 
التقارب ب� أفراد الشعب� الشقيق�، 
هو  بــه،  أستشهد  أن  يمكن  ما  وآخــر 
محمد  ا�لك  لجاللة  األخير  الخطاب 
قادة  إلــى  مباشرة  ا�وجه  الــســادس، 
الجزائر، حيث عبر جاللته صراحة على 
االقتراحات  كل  على  منفتح  ا�غرب  أن 
وا�بادرات التي قد تتقدم بها الجزائر 
بــهــدف تــجــاوز حــالــة الــجــمــود التي 
تعرفها العالقات ب� البلدين الجارين 
لم  ا�لكي  الخطاب  أن  إال  الشقيق�، 
يجد آذانا صاغية لدى حكام الجزائر، 
لذلك، لم يبق اآلن إال دعم ا�جتمع ا�دني 
من أجل القيام بمبادرة فعالة في هذا 
ا�يدان، وقد اقترح علي بعض اإلخوان 
موسعة  بحملة  القيام  الجزائر،  في 
عبر وسائل اإلعالم في البلدين، وفتح 
من  العنكبوتية  الشبكة  على  صفحات 
وتوزيع  الحدود  بفتح  ا�طالبة  أجــل 
من  ذلــك  كل  القبيل،  هــذا  في  عرائض 
أجل إقناع مسؤولي البلدين بأن إغالق 
الشعب�  حق  في  جريمة  هو  الحدود، 

الشقيق�.

مرة أخرى، أعترف لكم أن مسألة 
تكررت معي ح�  الهدية،  الخروف 
نزلت بفندق «ا�نتهى» بوجدة، حيث 
زارني ا�سؤول عن قسم االستقباالت 
وقال لي بأن مدير الفندق، استشاط 
غضبا ح� رأى حديقة الفندق وقد 
فيها  ترعى  «زريبة»  إلى  تحولت 
البهائم وتأكل عشبها وتلطخه بما 
تفرز من قادورات، مما يضر بصحة 
له  فقلت  الفندق،  وبسمعة  النزالء 
أفصح، فأخبرني أن أحد األصدقاء 
جاء بخروف وتركه بحديقة الفندق، 
لي،  الستضافته  أستجب  لم  ألنني 
وقال له: هاهو الخروف.. فليفعل به 
ما شاء، فأدركت وقتها أن صاحبنا 
قد  كنت  ألنني  ا�بادرة،  بهذه  قام 
فعلت  كما  ابنته،  لتنقيل  تدخلت 
ذلك مع ما ال يقل عن 10 فتيات كن 
في  تقع  بمدارس  كمعلمات  يعملن 
نائية، وهذا  مناطق جبلية وأخرى 
ما جعلني أطمع، بل أؤمن بحظوظي 
ومما  االنتخابات،  في  النجاح  في 
زادني نشوة وزهوا، ما الحظته من 
حفاوة وترحيب من طرف إخواني 
من  أخرج  كنت  ح�  الوجدي�، 
الفندق ألذهب لتناول وجبة الفطور 
بمقهى في الشارع الرئيسي، وكنت 
حتى  خطوات  بضع  أخطو  ال 
ا�واطن�  بعض  سبيلي  يعترض 
الذين لم يسبق لي أن تعرفت عليهم، 

وينهالون  باألحضان  فيأخذونني 
ومنهم  بقبلة صادقة،  وجنتي  على 
من كان يقول لي شكرا ألنك أنقذت 
أخي أو ولدي من البطالة، أما ح� 
كنت أجلس إلى طاولة الفطور، فال 
أجد  فترة قصيرة حتى  إال  تمضي 
الوجدي�  من  غفيرا  عددا  حوالي 
مشروبات،  يطلبون  كانوا  الذين 
والغريب في األمر، أن كل واحد منهم 
كان يحرص على أن ينفرد بتسديد 
ثمن كل ا�شروبات ا�ستهلكة، إلى 
يحتار  كان  ا�قهى  نادل  أن  درجة 
في هذا األمر ويقول لهم: �ا تتفقوا 
الحفاوة  مظاهر  فكل  اطلبوني. 
تزيدني  كانت  تلك،  والترحاب 
دخولي  على  وحرصا  تشجيعا 
أن  كدت  حتى  االنتخابات،  غمار 
أمشي مزهوا، خصوصا وأن بعض 
االستعالمات  جهاز  في  أصدقائي 
العامة، أخبروني أن جميع التقارير 
التي بعثوها إلى الرباط تؤكد أنني 
النجاح  في  حظا  األوفر  ا�رشح 
بدائرة  التشريعية  االنتخابات  في 
بعض  أن  أعلم  أنني  رغم  وجدة، 
وشعبية  وثقل  وزن  لهم  األقطاب 
ابتداءا  ا�دينة،  ساكنة  ب�  كبيرة 
االتحاد  ثم  االستقالل  حزب  من 
االشتراكي مرورا بالحركة الشعبية، 
الذي  «الفديك»  بحزب  وانتهاء 
أسسه ا�رحوم أحمد رضى كديرة، 

الذي كان يجمع ب� اإلدارة العامة 
الداخلية  ووزارات  ا�لكي  للديوان 
والفالحة،  الوطني،  واالقتصاد 
أن  إلى  الصدد  هذا  في  وأشير 
الشيوخ وا�قدم�، كانوا يشيعون 
«الفديك»  حزب  أن  السكان،  ب� 
يعيد  التاريخ  وكأن  ا�لك،  حزب 
هللا  أحيانا  وقد  نحن  فها  نفسه، 
إلى  تنتمي  شخصية  رأينا  حتى 
ا�ربع ا�لكي، تقوم هي األخرى، وفي 
أن  كاد  حزب  بتأسيس   ،21 القرن 
يحصل على األغلبية في االنتخابات 
التشريعية ويصل إلى الحكم، لوال 
أن األقدار واأللطاف الربانية حالت 
دون ذلك، ولعله سيلقى نفس ا�صير 
أيام  «الفديك»  حزب  عرفه  الذي 
ا�رحوم الحسن الثاني، الذي اضطر 
بعد هذه التجربة ا�ريرة، إلى إعالن 

حالة االستثناء وحل البر�ان.
واستغرابي  دهشتي  كانت  وكم 
قوي� ح� زارني في الفندق مرشح 
«الفديك»، ا�رحوم الطيب بلعربي، 
خصص  الحزب  أن  أخبرني  الذي 
500 مليون سنتيم لتمويل الحملة 
االنتخابية لجميع مرشحي الحزب 
مني  وطلب  الشرقية،  ا�نطقة  في 
هذه  عن  ا�سؤول  ا�نسق  أكون  أن 
الحملة االنتخابية مقابل ترقيتي من 
رئيس قسم إلى كاتب عام بالوزارة، 
أتوفر  ما  كل  جميع  على  فأطلعته 

تلك  في  لنجاحي  حظوظ  من  عليه 
االنتخابات، وأكدت له أنني التزمت 
أمام الساكنة الوجدية، وخصوصا 
الوجدي�  الشباب  من   154 الـ 
وأفهمته  بالرباط،  معي  العامل� 
لهذا  خيانة  تنازلي  أعتبر  أنني 
الوعد، وفي صباح اليوم ا�والي لتلك 
ألضع  العمالة  إلى  ذهبت  الزيارة، 
وكانت  لالنتخابات،  ترشحي  طلب 
الورقة األساسية ا�طلوبة في ا�لف، 
هي عقد االزدياد الذي يثبت أنني من 
مواليد وجدة، لكن التجيني، ا�وظف 
فاجأني  االنتخابات،  عن  ا�سؤول 
بعد  إال  طلبي  قبول  يمكن  ال  بأنه 
ا�صادقة عليه من طرف العامل، فلم 
أجد في هذا ا�وقف الغريب إحراجا، 
ألن السيد العامل كان صديقي، وهو 
الكولونيل عبد السالم الصفريوي، 
كما أن زوجته كانت رفيقة زوجتي 
في مدينة الرباط، وبالفعل، قصدت 
استقبلني  الذي  العامل  مكتب 
نفس  معي  وأثار  حارا  استقباال 
مرشح  مع  ناقشته  الذي  ا�وضوع 
الوعود،  نفس  لي  وأكد  «الفديك»، 
على  وحرصي  تصميمي  وأمام 
التشبث بخوض غمار االنتخابات، 
قال لي: «ستسافر اليوم إلى الرباط 
حيث سيستقبلك الوزير أحمد رضى 
كديرة في ديوانه على الساعة 11».
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معرض  أروقة  في  أتجول  وأنا  له  فرحت  مما 
وتحمسهم  أطفالنا  إقبال  البيضاء،  في  الكتب 
هذا  ا�ــواضــيــع،  ا�ــتــعــددة  الكتب  اقتناء  فــي 
االهتمام الطفولي يبشر بأن األطفال أعقل ممن 
ا�حمول  أو  ا�نقول  الهاتف  ملهاة  في  انغمر 
وا�رهقة  الفاتنة  واتصاالته  ا�فضوحة  بصوره 
الزهور:  سن  في  فتاة  فسألت  والجيب،  للعقل 
الصور  على  التفرج  أو  الــقــراءة  تعجبك  هل 
وال  الصور  ــرأ  أق أنــا  فأجابت:  األلــعــاب؟  ذات 
على  يشجعنا  الكالم،  هذا  مثل  القراءة.  أصور 
إلى  يدي  امتدت  ما  وسرعان  بالفعل،  القراءة 
موسوعة  صاحب  حجي،  محمد  الراحل  كتاب 
شاعر  يتناول  جزء  في  وبالضبط  «األعالم»، 
قد  كنت  ما  إلى  الذكريات  بي  فرجعت  الحمراء، 
كتبته في ا�وضوع وسجلته في كتابي: «شاعر 
والفرجة»،  واألدب  الفن  ساحة  في  الحمراء 
زهاء  ا�نشورة  ا�واضيع  أو  ا�وضوع  حيث 
الحمراء  شاعر  أتناول  أن  قبل  الزمان  من  قرن 
بجمع  أكتفي  كنت  وحيث  والتحليل،  بالدرس 
أعمال الشاعر بالبعض دون الكل!؟ فما سر هذا 
أعطاها  التي  ا�كانة  رغم  االنتقاء،  أو  االختيار 
ا�رحوم حجي للشاعر رحمه هللا، حيث وضعه 

ضمن مواد موسوعته ا�فيدة؟
الكاتب  أن  كذلك،  إليه  ــارة  اإلش تجب  ومما 
جل  صدر  بعدما  عمله  أنجز  قد  إقبال،  ا�رحوم 
ما أورده من مواضيع وقع التغافل عنها، وفي 
مطلعها الكتاب الذي أنجزه األستاذ عبد العزيز 
وهو  الغربال»  عنوان: «غربال  تحت  األزموري 
إقبال:  الشرقاوي  أحمد  األســتــاذ  لكتاب  نقد 
األمانة  أن  إال  الغربال»،  في  الحمراء  «شاعر 
إعطاء  تقتضيان  التوثيقية  وا�نهجية  العلمية 
العلمية  للحقيقة  إفــادة  التقصي،  صفة  ا�ــادة 
والتاريخية بقطع النظر عن «الحسابات» التي 
منذ  «الغربال»  صدور  بعد  الشاعر  على  جنت 
سنوات، وإنجاز ترجمته في ا�وسوعة، وأعتبر 
وعالقته  هللا،  رحمه  إقبال،  األستاذ  مكانة  أن 
وشهادة  وثيقة  يعد  مما  الشخصية،  بالشاعر 
موثقة لدى الباحث� في دراسة شاعر الحمراء، 
الشخصية  هــذه  على  التجني  يقع  ال  وحتى 
في  أدبية  كظاهرة  دراسة  محط  أصبحت  التي 
األدب ا�غربي، فمن األفيد خدمة تناول الشاعر 
فإنني  للتكرار،  وتالفيا  الشمولي،  بالتوثيق 
سأورد ما وقع اإلغفال عنه من الدراسات التي 
والتي  إبراهيم»،  «ابن  ــادة  م إليها  تشر  لم 
ا�غربية،  ا�وسوعة  في  إقبال  ا�رحوم  أنجزها 
زمان،  منذ  نشرها  عملية  رغم  الدراسة،  وهذه 
فهي ما تزال صالحة للباحث� من شبابنا ا�هتم 

بالدراسات األدبية.
الحمراء  شاعر  تناولت  التي  الدراسات  ومن 
عنوان:  تحت  موضوع  الــزمــان،  من  قــرن  قبل 
«أبحث عن شاعر»، منشور في مجلة «ا�غرب» 
ماي  بتاريخ  مّسا  صالح  يصدرها  كــان  التي 
1933، ودون إيراد أو مناقشة ما جاء في هذه 
فإن  ا�وسوعة،  من  ا�حذوفة  غيرها  أو  ا�قالة، 
ذكرها كاف للرجوع إليها لدى الباحث والدارس 

عند االقتضاء.
الحمراء،  لشاعر  أشارت  التي  ا�جالت  ومن 
لــجــريــدة  مــلــحــق  وهـــي  «النبوغ»،  مــجــلــة 
صفحة   1939 سنة  غشت  بتاريخ  «السعادة» 
مرمر»  من  لقصيدة «بالبل  مقدمة  وا�قال   ،52
شعرية  مساجلة  هناك  أن  كما  الحمراء،  لشاعر 
في شكل قصيدت� منشورت� في ديوان «أحالم 
العاصمي،  حسن  القادر  عبد  للمرحوم  الفجر» 
«التقدم»  مطبعة  عن   1936 سنة  صدر  والذي 
الفجر)،  (أحالم  الديوان  هذا  ويعتبر  بمراكش، 
في  ويطبع  بمراكش  يصدر  مغربي  ديوان  أول 
الشرقاوي،  با�هدي  محمد  لصاحبها  مطبعة 
طبع  ميدان  في  بنشاط  ا�طبعة  هذه  قامت  كما 
في  الفقهاء  ب�  تجري  كانت  التي  ا�ساجالت 
الكنسوسي  الفقيه  ضمنهم  من  مراكش،  مدينة 

رحمه هللا، والفقيه النظيفي رحمه هللا.
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أعلنت أكاديمية ا�ملكة ا�غربية، عن 
تنظيم ندوة معنونة بـ«تجليات الغيرية 
الخميس  يومه  العربية»،  الثقافة  في 
21 فبراير الجاري، بشراكة مع وزارة 
الثقافة واالتصال، في إطار «االهتمام 
وخصوصيتها  الــعــربــيــة  بالثقافة 
واحتفاء  فيها»،  الحداثة  وتجليات 

بمدينة وجدة عاصمة للثقافة العربية.
وســتــتــنــاول هـــذه الـــنـــدوة، حسب 
من  مجموعة  األكاديمية،  عممته  بالغ 

الفلسفة  في  «الغيرية  هي:  ا�حاور، 
واالجتماعية،  اإلنسانية  والــعــلــوم 
الوعي  وتفاعالت  الهجرة  وحــركــات 
باآلخر، ومظاهر الغيرية في اإلبداع»، 
وســتــعــرف مــشــاركــة مــجــمــوعــة من 
واألســاتــذة  وا�تخصص�  الباحث� 
مجموعة  إلــى  ا�نتم�  الجامعي�، 
العراق،  بينها  من  العربية،  الدول  من 
البلد  وا�ـــغـــرب،  الــبــحــريــن  ــس،  ــون ت

ا�ضيف.

خلف تحويل رواية "بداية ونهاية" 
لألديب ا�صري، نجيب محفوظ، إلى 
مسلسل تلفزيوني تركي، صراعا ب� 
األمريكية  والجامعة  الراحل  ورثــة 
بالقاهرة، بعدما لجأت نجلة األديب 
دعوى  إقامة  إلى  كلثوم،  أم  الراحل، 
قضائية تتهم فيها الجامعة بالسطو 

على حقوق والدها األدبية.
وقالت أم كلثوم نجيب محفوظ في 
((فوجئت  مصرية:  لصحيفة  حديث 
منذ أيام، بمبلغ مالي يدخل حسابي 
البنكي عن طريق الجامعة األمريكية 
فهمت  استفسرت،  وح�  بالقاهرة، 
أن السبب هو تحويل رواية "بداية 
تركي))،  درامــي  عمل  إلى  ونهاية" 
ذاتها،  ا�ــصــادر  حسب  وأضــافــت، 
التي  األولــى  ا�رة  ليست  ((هذه  أن 
أواجه فيها هذه التصرفات ا�ؤسفة 
هذه  أن  كما  الجامعة،  جانب  مــن 
أرفعها  التي  الثالثة  القضية  هي 
منهم  ((طلبت  وتابعت:  ضدها))، 
صورة  يمنحوني  أن  مرة  من  أكثر 
ملكيته،  يدعون  الــذي  الوكالة  عقد 

أن  وعليهم  يفعلوا،  لــم  أنهم  غير 
يوضحوا السبب)).

محفوظ،  نجيب  ابــنــة  وأوردت 
أبرمت  أنها  تدعي  ((الجامعة  أن 
مفهوم،  وهــذا  أبــي،  مع  وكالة  عقد 
ــو أن  ــراضــي، ه ــت ــكــن ســبــب اع ول
أنه  أي  والــدي،  بوفاة  ينتهي  العقد 
عاما،   12 منذ   ،2006 عــام  انتهى 
الجامعة  تنشر  األعوام،  تلك  وخالل 

تحويل  حقوق  على  وتتفق  وتترجم 
دون  فنية  أعــمــال  ــى  إل النصوص 
الرجوع إلينا، وهو ما ال نقبله على 

اإلطالق)).
الثالثة  هي  الواقعة،  هــذه  وتعد 
إدارة  ــن  ع الـــصـــادرة  نــوعــهــا  ــن  م
بمصر،  األمريكية  بالجامعة  النشر 
لبيع  اتفاقية  عــقــدت  أن  سبق  إذ 
روايات محفوظ، مما أثار غضب أم 

كلثوم ودفعها إلى مقاطعة الجامعة 
ا�حكمة  أمام  ضدها  دعوى  وإقامة 
االقتصادية، إللغاء عقد الوكالة ومنع 
تحويل الرواية سالفة الذكر إلى عمل 

تلفزيوني.
إنتاج  شــركــة  أعلنت  أن  وســبــق 
مسلسل  تــقــديــم  عــزمــهــا  ــة،  ــي ــرك ت
تلفزيوني مقتبس عن رواية محفوظ، 
مع  لتتناسب  دراميا  معالجتها  مع 

ا�جتمع التركي.
وتعد دار نشر الجامعة األمريكية، 
نجيب  ألعــمــال  الرئيسي  الــنــاشــر 
محفوظ باللغة اإلنجليزية ألكثر من 
30 عاما، وا�الكة لحقوق نشر أكثر 
األجنبية  باللغات  طبعة   600 من 
سنويا  وتواظب  ألعماله،  األخــرى 
اإلنجليزية  الترجمة  إصــدار  على 
نجيب  بـ"جائزة  الفائزة  للروايات 
 .1996 عام  أطلقت  التي  محفوظ" 
محفوظ،  نجيب  ابــنــة  أن  ويــذكــر 
جديد  بديل  عن  البحث  إلى  تسعى 
لترجمة  األمــريــكــيــة  الجامعة  عــن 

أعمال والدها.
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حرصا من وزارة الثقافة واالتصال/ 
الرصيد  إحاطة  على  الثقافة،  قطاع 
باعتباره  خاصة،  بعناية  ا�خطوط 
الوطنية،  الهوية  عناصر  من  عنصرا 
ومقوما أساسيا من مقومات ذاكرتنا 
وواحــدا  والــحــضــاريــة،  التاريخية 
ــيــات، ومــصــدرا  ــاق ــب ــن آثـــارهـــا ال م
مرجعيا للباحث� وا�هتم� بالتراث 
تثمينه  على  تعمل  فإنها  ا�خطوط، 
البرامج  دعــم  عبر  عليه،  والحفاظ 

العلمية الكفيلة باستثماره.
وفي هذا اإلطار، وتطبيقا للقوان� 
ذات الصلة، شرعت الوزارة في اتخاذ 
تدابير إجرائية، تروم تأم� الحماية 
عبر  وذلــك  للمخطوطات،  القانونية 
سائر  يشمل  للمعطيات  بنك  خلق 
ويــقــدم عنها  ا�ــخــطــوطــات،  أنـــواع 
بيانات  يتضمن  كما  دقيقا،  إحصاء 
االطــالع  تيسير  شأنها  من  وصفية 

الــقــراء  طــرف  مــن  مضمونها  على 
وا�هتم� والباحث� في ا�جال.

الــوزارة، من خالل هذا  كما تهدف 
اإلجراء، إلى تعزيز االتصال ا�ستمر 
ا�ؤسسات  وسائر  الجامعات  ب� 
العلمية با�راكز التوثيقية والخزائن 
ا�خطوطات،  العامة، والسيما أقسام 
تحقيقه  تم  ما  وإخراج  طبع  دعم  مع 
ــن حث  ــن هـــذا الـــتـــراث، فــضــال ع م
ــبــاحــثــ� عــلــى تــوظــيــف الــنــص  ال
ا�صطلح  مجال  في  التراثي  العلمي 
العلمي الحديث، وذلك بوضع معاجم 
العلوم،  موضوعات  في  متخصصة 
حقول  في  إنجازاتهم  توظيف  وكذا 
التنمية  مجاالت  مختلف  في  التراث 
االجتماعية والثقافية، خصوصا تلك 
ا�غربي،  ا�خطوط  بجمالية  ا�رتبطة 
والزخرفة  الخطية  قيمته  حيث  من 

الفنية. 

 äÉWƒ£îŸÉH ¢UÉN äÉ«£©e ∂æH çGóMEG
á«æWƒdG á«KGÎdG

ájÒ¨dG äÉ«∏Œ ‘ åëÑJ Ihóf
á«Hô©dG áaÉ≤ãdG ‘ 

العدد1015 الخميس 21 فبراير  2019 

أعلنت إدارة مهرجان األقصر للسينما 
اإلفريقية، عن مشاركة 102 من األفالم، 
مختلف  فــي  إفريقيا  بــلــدا   36 تمثل 
مسابقات المهرجان في دورته الثامنة، 
التي ستقام خالل الفترة ما بين 15 و21 
مارس المقبل، ضمنها فيلمان مغربيان 

في قائمة المسابقة الرسمية.
شعار:  تحت  السنة  هذه  دورة  وتقام 
وتلقت  أخرى»،  حياتات  «السينما.. 
اللجنة المنظمة 385 طلبا للمشاركة في 
المهرجان، ووقع االختيار على 102 من 

األفالم.
األفــالم  مسابقة  في  المغرب  ويمثل 

«مباركة»  فيلمي  الطويلة،  الروائية 
و«أنديغو»  الدين،  زين  محمد  للمخرج 
للمخرجة سلمى بركاش، كما يشارك في 
مسابقة األفالم القصيرة بفيلم «أليس» 
للمخرج فيصل بن، الذي توج بنيودلهي 
في  قصير  عربي  فيلم  أحسن  بجائزة 
دلهي  لــمــهــرجــان  الــســابــعــة  ــدورة  ــ الـ
الفيلم  عن  فضال  الدولي،  السينمائي 
المغربي الفرنسي المشترك «ياسمينا» 
للمخرج علي الصميلي وكلير كاهين، وفي 
مسابقة أفالم الحريات، يشارك المغرب 
توقيع  من  وهــو  الكيل»  «طفح  بفيلم 

المخرج محسن البصري.



اعتبار  املبالغة،  من  يكون  ال  قد 
جمهور كرة القدم، في طليعة جماهير 
األلعاب الرياضية بمختلف أنواعها، 
الفنون  من  فن  أي  جماهير  بل 
ترادف  يزيدها  وال  تعددها؟!  على 
املحلية،  فاملباريات  كثرة،  إال  األيام 
والدولية، تستقطب  عن طريق اإلعالم 
متباينة،  اجتماعية  فئات  الرياضي، 
فتصطف جنبا إلى جنب مع السابقني 
إلى التشجيع الفعلي، واالفتراضي.. 
غير أن الالفت للنظر حقا، هو أن هذه 
الكثرة الجلية التي يشهدها جمهور 
كرة القدم، ال تواكبها متعة ملموسة 
لهذا  الفعلي  املحرك  اعتبارها  يمكن 
بعينها،  ألندية  الهستيري  العشق 
بلغ  بالعبني  الالمحدود  واإلعجاب 
مصاف  إلى  بهم  الجماهير  تعلق 
أساطير  ضمن  الخارقني  األبطال 
املدرجات،  ففي  القديمة!!  الشعوب 
يبلغ الغليان مداه، فتلوح األيدي في 
األجواء  في  املالبس  وتنزع  الهواء، 
تزينها  رقصات  وتؤدى  الباردة، 

البهجة والفرحة للحظات، لكن يكفي 
فيطبق  املرمى،  إلى  الكرة  تتسلل  أن 
الصمت موفرا الفرصة للمعسكر في 
وطأة  من  للتخلص  األخرى،  الجهة 
كابوس مخيف جثم عليه مع تسجيل 
أن  للبعض  يحلو  كما  قاتل،  هدف 
ينعته، فخرست مع تسجيله حناجر، 
وصدحت أخرى، أما داخل البيت، أو 
في املقهى، فالوضع أصعب، إذ أمام 
العيون،  تجحظ  التلفزية  الشاشات 
األلسن  وتدخل  القلوب،  وتخفق 
بعض  تسلم  وال  هلوسة،  شبه  في 
األواني من التطويح بها، ولو بلمسة 
متشنجة، وال تسل عن األجواء التي 
تسبق، وتعقب املباريات، فاالستنفار 
األمني الذي تشهده املدن املستقبلة، 
خير  املباريات،  هاتيك  وبعد  قبل 
تفتقدها  التي  املتعة  بغياب  معترف 
أن  درجة  إلى  القدم،  كرة  جماهير 
العديد من املقابالت، أمست تلعب في 
غياب املتفرجني، وما عبور فريقني من 
للعب  األطلسي،  للمحيط  األرجنتني 
واألسف  ببعيد!!  عنا  إسبانيا،  في 
اإلعالم  يكون  أن  هو  األسف،  كل 
توفير  عن  األول  املسؤول  الرياضي، 

األجواء املناسبة للقلق النفسي الذي 
واالستمتاع،  املتعة،  معه  تتالشى 
فاملعلقون يعدون األرضية للمباريات 
املعلومة،  األوقات  في  املبرمجة 
وراء  من  ويواكبون  زائد،  بانفعال 
بتعليقات  إجراءها  امليكروفونات 
عاصفة ال تنتقي الكلمات، وال تختار 
العبارات، فتغدو هذه املباراة أو تلك، 
حربا ضروسا، والفريقان املتباريان، 
للجمهور  فكيف  عنيدان،  خصمان 
شظايا  عن  بنفسه  ينأى  أن  املشاهد 
ال  وكيف  الساخنة؟!  التعليقات  هذه 
الهيجان  حد  إلى  التعصب  به  يبلغ 
الذي يصعب التحكم فيه؟! فمتى إذن 
العريض  القدم  كرة  جمهور  يحظى 
يتمتع  التي  البال،  وراحة  باملتعة 
بها مثال جمهور املسرح والسينما، 
سواء أثناء العرض أو ما بعده؟! أم 
أم  السيطرة؟!  عن  خرج  الوضع  أن 
تشهده  الذي  والهيجان  التوتر  أن 
في  والبيوتات  واملقاهي  املدرجات، 
إكسير  سيبقى  الشاشات،  حضرة 
حياة لعبة كرة القدم التي غدت تغدق 
األموال الطائلة على املستثمرين في 

عاملها املادي الرحب؟

  عثمان محمود
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 هذا هو جمهور كرة القدم.. ف�أين هي الفرجة؟!
جميلة حلبي

 ذ. عبد الواحد بن مسعود* 

التي  املواضيع  من  الزال  األدمغة  هجرة 
املجتمع،  أطياف  كل  االهتمام  من  بكثير  تستأثر 
مستعصيا،  األدمغة  احتواء  سؤال  بات  ما  بعد 
أو عصيا على املسؤولني، من أجل إيجاد حلول 
واملؤهالت  العليا  الكفاءات  ذات  املتنورة  للفئة 
الوطن  هجرة  تختار  والتي  الكبيرة  العلمية 
فكل  حبا،  ال  قسرا  أخرى  بلدان  في  والعمل  األم 
وكل  الظاهرة  هذه  حول  أقيمت  التي  الدراسات 
عن  يزيد  ما  أن  ذلك  الخطر،  ناقوس  تدق  األرقام 
وأطباء،  مهندسني  الخريجني،  من  املائة  في   90
أو  أوروبية  بلدان  في  والعمل  بالهجرة  يحلمون 
»روكريت«  موقع  حسب  الشمالية،  أمريكا  في 
تطرق  وقد  التوظيف،  مجال  في  املتخصص 
إحدى  في  الظاهرة  لهذه  السادس  محمد  امللك 
التي  املغرية  ))االمتيازات  بأن  وقال  خطاباته، 
التي  املغربية،  لألطر  االستقبال  دول  تقدمها 
تتلقى تكوينا علميا في وطنها، أو الطلبة الذين 
يهاجرون من أجل الدراسة لكنهم ال يعودون إلى 
إلى  تدفعهم  التي  الوحيدة  هي  ليست  بلدهم، 
مالئم  مناخ  إلى  يفتقر  بلدهم  ألن  بل  الرحيل، 
للحياة العملية والتقدم الوظيفي، وكذا االبتكار 
املغرب  بأن  شكا  يدع  ال  مما  العلمي((،  والبحث 
ال يقدم فرص عمل مالئمة لكل تخصص، علما أن 
تخصصاتهم  غير  مجاالت  في  يعملون  الكثيرين 
إيجابية  مردودية  عدم  عنه  تنتج  مما  الدراسية، 
وفكريا  نفسيا  ذلك  تأثير  عن  ناهيك  العمل،  في 

على املوظف )...(.
الخارج،  نحو  املغربية  األدمغة  نزيف  ولوقف 
برنامجا   ،2007 سنة  املغربية  الحكومة  أطلقت 
األطر  استقطاب  على  يعمل  »فينكوم«  يسمى 
التي أنهت دراساتها في بلدان املهجر، في التعليم 
حيث  األعمال،  وقطاع  العلمي  والبحث  العالي 
تجري دعوة حوالي 70 مهنيا كل سنة، مؤهلني 
بخبراتهم  للمشاركة  أوروبا  في  عاليا  تأهيال 
هذه  أن  غير  املغربية،  الشركات  في  زمالئهم  مع 

املبادرة تبقى غير فعالة بالشكل الكافي، ألن هذه 
في  بحدة،  مطروحة  الزالت  الجماعية  الهجرة 
املتشابكة  واالجتماعية  السياسية  األوضاع  ظل 
الخيوط، والتي ال يرى في دوامتها املواطن حال 
يرى  حيث  أفضل،  غد  عن  بحثا  االبتعاد  غير 
الكثير من الشباب في كمال الودغيري الذي يعمل 
أو  »ناسا«،  بوكالة  رئيسي  اتصاالت  مهندس 
رشيد عمروس الذي يعمل مع الوكالة الفضائية 
اليابانية »jaxa«، والذي شارك في إطالق املركبة 
قدوة  كثير،  وغيرهم  »إيبسيلون«،  الفضائية 

ونموذجا يحتدى به.
هي  بل  اليوم،  وليدة  ليست  األدمغة  فهجرة 
العشرين،  القرن  من  الستينات  أواخر  إلى  ترجع 
الدكتور  أثارها  عندما   ،1968 سنة  وبالتحديد 
العام  املدير  نائب  آنذاك  وكان  املنجرة،  املهدي 
لليونسكو في العلوم االجتماعية والثقافة، وشارك 
املتحدة  األمم  معهد  بها  قام  التي  الدراسة  في 
ظاهرة  والبحث )UNITAR( حول  للتكوين 
ذكر  وقد  االقتصاد،  على  وأثارها  األدمغة  هجرة 
مغربي  باحث  من 700  أكثر  أن  املنجرة  الدكتور 
في مستوى الدكتوراه فما فوق يعملون في املركز 
العلم  مع  هذا  بفرنسا،  العلمي  للبحث  الوطني 
منهم  واحد  كل  تكوين  كلف  الخبراء،  هؤالء  أن 
نسيان  دون  هذا  درهم،  مليون  حوالي  باملغرب 
وأوكرانيا،  وكندا  مثال  بإسبانيا  املوجودة  األطر 
الذين  الخبراء  من  العديد  عن  فضال  وغيرها، 
واالستشراف  التحذير  بعني  الظاهرة  تناولوا 
للمستقبل الذي يتهدد عددا مهما من أبناء الوطن، 
ورغم  أخرى،  بعد  سنة  تصاعد  في  األرقام  لكن 
اختالف وجهات النظر بهذا الشأن، ورغم تضارب 
ظروف  أن  على  يجمع  الكل  أن  إال  اإلحصائيات، 
العمل في املغرب، وهزالة األجور ومحدودية آفاق 
اإلبداع واالبتكار، تبقى أم املعرقالت والسبب رقم 
سؤال  يطرح  بات  مما  األدمغة،  هجرة  في  واحد 

نجاعة منظومة التشغيل.. لكن متى؟

نزيف هجرة االأدمغة الزال متوا�صال.. 

لندن: من محمد الفنيش
الق�نون املتعلق ب�خلدمة الع�صكرية

اإلعفاء  أسباب  في  املذكورة  الفئات  إن 
طبقا  اإلعفاء  ذلك  لها  يمنح  السابقة، 
تنظيمي،  بنص  ستحدد  التي  للكيفيات 
ويكون اإلعفاء إما بصفة مؤقتة أو نهائية، 
في  مؤقتا  اإلعفاء  يكون  أن  يمكن  مثال 
الدراسة،  متابعة  مرحلة  انتهاء  انتظار 
العجز  بسبب  نهائيا  يكون  أن  ويمكن 
البدني أو الصحي بناء على شهادة طبية 
القانون،  هذا  عليه  ينص  ما  وفق  مسلمة 
بل  ذكروا،  من  على  اإلعفاء  يقتصر  ولم 
توسعت دائرته لتشمل بصفة مؤقتة بعض 

األشخاص خالل مزاولتهم ملهامهم، وهم:
ـ أعضاء الحكومة والبرملان، وال شك أن 
نية املشرع اتجهت إلى أعضاء الحكومة 
منهم  السابقون  البرملان،  وأعضاء 
شروط  فيهم  تتوفر  والذين  والالحقون، 

الدعوة ألداء الخدمة العسكرية.
الدولة  وأعوان  موظفي  فئات  بعض  ـ 
ومستخدمي  الترابية  والجماعات 
الذين  العمومية،  واملقاوالت  املؤسسات 
بهم  االحتفاظ  العامة  املصلحة  تقتضي 
نص  صدور  من  البد  وكان  مهامهم،  في 
تنظيمي يحدد الئحة هذا الصنف املعني 
بهذا اإلعفاء املؤقت، وهذا اإلعفاء املؤقت 
قد يكون من ضمن دوافعه، املحافظة على 
دوام واستقرار سير املرافق العمومية، وإال 
متخصصة  أطر  بغياب  املرتفقون  يتأثر 

وذات خبرة بسبب الخدمة العسكرية.

لم  العسكرية،  للخدمة  الدعوة  باب  إن 
االنتقاء  من  بد  فال  مصراعيه،  على  يفتح 
واالختيار، واستبعاد عناصر غير صالحة 
بالخدمة  املكلف  الجهاز  إلى  تتسرب  قد 
العسكرية فتفسده وتشوه سمعته وتمس 
استثنى  لذلك  ومراميه،  أهدافه  بحرمة 

املشرع من الدعوة للخدمة العسكرية:
ولم  جنائية  بعقوبة  عليه  حكم  من  ـ 
االعتبار  رد  ومسطرة  اعتباره،  له  يرد 
املسطرة  قانون  في  عليها  منصوص 

الجنائية.
ـ من صدرت في حقه عقوبة حبس نافذة 

ملدة تزيد عن ستة أشهر.
ملف  وثائق  ضمن  من  سيكون  لذلك، 
املدعو للخدمة العسكرية، شهادة السوابق 
العدلية، زيادة على البحث االجتماعي الذي 
بدراسة  املكلفة  الجهة  به  تقوم  أن  يمكن 

ملفات املدعوين للخدمة العسكرية.
الضرورة  لحالة  املشرع  واحتاط 
تكن  لم  أسباب  ووقوع  القصوى، 
تعبئة  يمكن  ذلك،  عند  الحسبان،  في 
الخدمة  ينجزوا  لم  الذين  األشخاص 
العسكرية لسبب من األسباب، لكن يبقى 
على  للساهرين  الضرورة،  حالة  تقدير 
بوجود  وشعورهم  العليا  البالد  مصلحة 
أو  البالد  حرمة  يمس  أن  شأنه  من  خطر 
استقاللها أو وحدة ترابها، أو حتى وقوع 
أو  وباء  انتشار  أو  كزلزال،  قاهر،  ظرف 
عدوى، ويجب تعبئة الجهود لتطويق ذلك 

الظرف القاهر.
تعتبر املادة 4 الواردة في الباب الثاني 

من هذا القانون، وعنوانها »مدة الخدمة 
العسكرية واإلدماج في الجيش الرديف«، 
ألن  القانون،  هذا  في  املهمة  املواد  من 
الخدمة العسكرية، وهذا ما لم يستوعبه 
عامة املستجوبني من طرف بعض أجهزة 
اإلعالم، هي كما تنص هذه املادة صراحة:

في  محددة  العسكرية  الخدمة  مدة  ـ 
إثنتى عشر شهرا )12(، فهي لسيت خدمة 

مستمرة غير محددة بزمن معني.
بلغ  من  العسكرية  للخدمة  يستدعى  ـ 
تجاوز  أنه  أي  سنة،   19 من  ابتداء  سنه 
سن الرشد بسنة واحدة، وسن الرشد هو 

18 سنة. 
ـ وضع املشرع حدا أدنى وحدا أقصى 
العسكرية،  للخدمة  للمدعوين  بالنسبة 
والحد األقصى هو 25 سنة، فتكون الخدمة 
الخامسة  سن  إلى  واجبة  العسكرية 
والعشرين )25(، لكن الفقرة األخيرة من 
املادة 4 نصت على استثناء جاء فيه: غير 
أنه يمكن استدعاء األشخاص البالغني من 
العمر أكثر من 25 سنة والذين استفادوا 
املنصوص  األسباب  ألحد  اإلعفاء،  من 
الخدمة  ألداء  األولى،  املادة  في  عليها 
الـ 40 سنة،  العسكرية إلى حني بلوغهم 
إلى  الداعي  السبب  زوال  حالة  في  وذلك 

إعفائهم. 
يفهم من هذه املادة، أن كل من وصل سن 

األربعني، ال يستدعى للخدمة العسكرية.

يتبع
*من هيئة المحامين بالرباط

ما  ظــل  وفــي  والــوطــنــي،  املحلي  الــعــام  لــلــرأي  تنويرا 
مؤامرات،  من  املغرب  في  االجتماعية  العدالة  له  تتعرض 
أعلن معارضتي التامة لليبرالية املتوحشة التي تستهدف 
مني  والتزاما  فقراء،  منهم  الساحقة  األغلبية  املغاربة، 
أؤكد  والقيم،  املبادئ  علمتني  فقيرة  أســرة  ابــن  كوني 
في  املتوحشة  الليبرالية  للسياسة  الكاملة  معارضتي 
املتوحشة  فالليبرالية  الفقير،  وليس  املفقر  البلد  املغرب، 
قوي  قضاء  فيه  يوجد  شعب  املباشر  ضررها  من  يسلم  قد 
األم  بلدي  في  تنعدم  تكاد  الشروط  هذه  وألن  ومستقل، 
املغرب، فالليبرالية املتوحشة ستعصف باملغرب إلى ما ال 
والدينية،  العرقية  األحزاب  بعض  عن  ناهيك  عقباه،  يحمد 
ألن املغرب يحتاج ألحزاب األمة، أحزاب تحاسب وتراقب، 
أحزاب تعزل مفسديها وتقدمهم للقضاء احتراما للدستور 
واحتراما للقانون، وعلى املغاربة البحث عن بدائل للعمل 
اململكة،  شعار  احترام  إطار  في  العادل  الحر  السياسي 
يسمح  لن  استثنائي  تقاعد  عبر  سياسيا  انتهى  كيران  بن 
الرحمان  عبد  غــرار  على  السياسي  بالعمل  مجددا  له 
انشغلوا  األخرى،  األحزاب  مسؤولي  وبعض  اليوسفي، 
والس  دبــي،  ذلك  وبعد  السنغال،  تجاه  الثروة  بتحويل 
باملاس، وباريس، ولندن، وفقراء املغرب يفكرون في كيفية 

والكهرباء. املاء  فاتورة  مواجهة 
في  البضائع  لنقل  شاحنتني  توقيف  أسباب  عن  ابحثوا 
معبر »الكركرات« قبل يومني وستعرفون معنى الليبرالية 
تم  كلميم  في  لدركي  بنكي  حساب  عن  ابحثوا  املتوحشة.. 
وابحثوا  املتوحشة!؟  الليبرالية  استغلته  وكيف  اعتقاله 
الجرائم  محاكم  في  املفسدين  ملفات  كواليس  في  يقع  عما 

املتوحشة؟ الليبرالية  معنى  وستعرفون  بمراكش  املالية 
األبــد  إلــى  لكم  صوتا  سنظل  الوطن..  لفقراء  تحية 
وضعيتكم  بتطور  رهني  املغرب  تطور  ألن  مقابل،  وبدون 

وأحوالكم. 

الليربالية املتوح�صة �صتع�صف ب�ملغرب



حــداد،  ديــانــا  اللبنانية  الفنانة  اخــتــارت 
أعمالها  أحــدث  في  للظهور  ا�غربي  القفطان 
شكل  على  بتسجيلها  قامت  والتي  الغنائية، 

جلسة غنائية.
وطرحت ا�غنية اللبنانية أغنية «عشيري»، 

اإلمــاراتــي،  الغنائي  اللون  من 
اإلعــالمــي،  مكتبها  وأوضـــح 

ضمن  تــنــدرج  «األغنية  أن 
مجموعة أعمال تم تسجيلها 
غنائية،  جلسة  شكل  على 
ومشاركاتها  حفالتها  من 

أن  مضيفا  الغنائية"، 
كتبها  «عشيري» 
ولــحــنــهــا ســعــيــد 

الدوبي.
واعتبرت حداد، 
«القفطان  أن 
ــي،  ــ ــرب ــ ــغ ــ ا�
أصـــبـــح صــيــتــه 

ــجــاوز الــحــدود  ــت ي
مضيفة  الجغرافية»، 
بلد  «ا�غرب  أن 
جــمــيــل وعـــريـــق، 
ويــمــثــل الــحــضــارة 

والجمال».
للبطاقات  األولــى  ا�جموعة  بعد 
أصيال  عــرفــتــهــا  ــي  ــت ال ــبــريــديــة  ال
بقيت  ــي،  ــان اإلســب ــتــواجــد  ال أيـــام 
قبل  مــن  مهمشة  االســتــقــالل  بــعــد 
فكنت  القطاع،  هذا  في  ا�ستثمرين 
أزور  حينما  «القهرة»  ـــ  ب أحــس 
بعض  فيها  أقضي  كنت  التي  طنجة 
الــعــدد  أرى  ــا  � ــة،  ــدرســي ا� عطلي 
الكبير من بطاقاتها البريدية ا�لونة 
«الصاكات»  فــي  معلقة  الجميلة، 
السوق  فــي  وغيرها  ــازارات،  ــبـ والـ
�ا  غضبي  وزاد  والبوليبار،  الداخل 
سنة  بالشاون  خــدوخ  خالتي  زرت 
1962، فرأيت فيها بطاقاتها البريدية 
الخاصة بمعا�ها، فغبطتها متسائال 
بطاقات  بال  أصيال  �ــاذا  ومتعجبا، 
أعماقي  ــي  ف ظــل  ســـؤال  ــة؟  ــدي ــري ب
فاجأنا  فجأة  ــواب،  ج بال  يسكنني 
أستوديو الشرادي، بإصدار بطاقات 
في  أبدع  واألســود،  باألبيض  بريدية 
إخراجها،  في  واجتهد  تصويرها 
بعضها بمشهد واحد وأخرى بخمسة 
مشاهد، سررت بها ألنها مألت الفراغ 

الذي كنت أشعر به أكثر من اآلخرين، 
حسب اعتقادي، ألن بليتي الطوابعية 
األوائل  الزبائن  من  وأصبحت  زادت 
لها، وا�عجب� بها، فأرسلتها داخل 
الــوطــن وخــارجــه عــاريــة أو داخــل 
مظروف حسب الظروف، فاخترت لكم 
خمسة  تضم  مجموعتي  من  واحــدة 

مشاهد:
* األول: عليه حديقة باب القصبة، 

تشكايا  اســم  تحمل  أصبحت  التي 
لهذا  وتخليدا  تكريما  أوتــامــســي، 

الشاعر الكونغولي.
* الثاني: مشهد أصيال من البحر.

*الثالث: الجامع الكبير بصمعتيه، 
القديمة والحديثة ا�ثمنة األضالع.

باب  سطح  من  مشهد  *الرابع: 
برج  إلــى  ا�ـــؤدي  للطريق  الحومر 

بوطيب.

البطاقة،  يــتــوســط  *الخامس: 
وتظهر عليه سيدة بدوية من الناحية 
حمارها  نادهة  للمدينة،  الشمالية 
داخلة  كانت  إذا  حديقة،  مدخل  أمام 
أحمد  حديقة  بجانب  فإنها  للسوق، 
عبد السالم البقالي، ا�خلدة للشاعر 
ــار، وإذا  ــب ا�ــغــربــي ابـــن أصــيــال ال
بجانب  فإنها  مساء،  راجعة  كانت 
ا�غربي  للمفكر  ا�خلدة  الحديقة 
محمد عابد الجابري، وأضفت يسار 
كاتب  ربــه،  لعبد  صورت�  البطاقة 
سيدي  ا�ــرحــوم  بعدسة  الــســطــور، 
سنة 1961  (األولى  الشرادي  محمد 
والثانية سنة 1962)، الذي تعلم فن 
التصوير الفوتوغرافي عند اإلسباني 
صاحب األستوديو الذي فوته له بعد 
استقالل  بعد  إسبانيا  إلــى  رحيله 
ورحل  ألخويه  ا�هنة  وعلم  ا�غرب، 
إلى تطوان بداية الستينات من القرن 
ا�اضي، وتبعه أخوه السي إدريس، 
أستوديو  في  العربي  السي  وبقي 
الصور  لكن  أصــيــال،  فــي  الــشــرادي 

أصبحت باأللوان.
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هاجمت الفنانة الشابة أمينة كرم، قناة «طيور الجنة»، كاشفة بعض أسباب مغادرتها  للقناة.
وفي تدوينة طويلة نشرتها عبر صفحتها الخاصة على موقع «إنستغرام»، أكدت أمينة أنها 
غادرت القناة ألسباب تحفظت عن ذكرها، مدافعة عن ا�غربيات بقولها: «ا�غربيات تاج فوق 
الراس، وأمينة من وهي طفلة، كانت تتنازل عن أي شيء إال أنك تسييء لكرامتها أو كرامة بنات 

بلدي ا�غربيات».
وأضافت الفنانة الشابة، كونها لم تكن الوحيدة التي غادرت القناة، كاشفة عن بعض األسماء 
التي اختارت أن تختصرها ببعض الحروف، مؤكدة أنها كانت تعمل بجد في سبيل إعطاء القناة 

كل ما لديها، ولم تبخل بأي جهد إلنجاحها.
يشار إلى أن أمينة كرم، حصلت على قاعدة جماهيرية واسعة في ا�غرب والوطن العربي، 
وذلك بعد انضمامها لقناة «طيور الجنة» وكسب لقب «صوتك كنز»، كما أنها تمتلك مجموعة 

من األناشيد وتشارك في العديد من الحفالت الخيرية.

ôFGõ÷G øe øjOhô£ŸG áHQÉ¨ŸG ∞∏e íàØJ ¢ùLôf

 الخضر غيالن

 6 من  ابتداء  الوطنية،  السينمائية  القاعات  ستعرض 
الجديد «بال موطن»  السينمائي  الشريط  ا�قبل،  مارس 
وبطولة  النجار،  نرجس  ا�غربية  للمخرجة  (أباتريد) 
الفاضلي،  وعزيز  بنعزرا،  وأفيشاي  زاويــة،  بن  الغالية 
ونادية النيازي، ومحمد نظيف، وجولي غاييه، وزكرياء 

عاطفي.
ا�غاربة  قضية  الفيلم  يناقش  دقيقة،  مدى 95  وعلى 
الذين تم طردهم من الجزائر سنة 1975، من خالل تتبع 

سنة  يتجاوز 12  ال  وعمرها  طردها  تم  فتاة  قصة 
مع والدها إلى ا�غرب، فيما أرغمت أمها على 

مأساة  الفتاة  لتعيش  الجزائر،  في  البقاء 
إنسانية كبيرة بسبب فراقها عن أمها، كما 
مغربي  ألف   350 مأساة  الفيلم  يعرض 
أواخــر  الجزائرية  السلطات  طردتهم 

1975، وشتتت عائالتهم.
وبخصوص اختيارها لقضية ا�غاربة 
مخرجة  قالت  الجزائر،  من  ا�طرودين 
مواطنة  «أنا  النجار:  نرجس  الفيلم، 
أيضا،  العالم  وإلى  ا�غرب  إلى  أنتمي 
تفرحني،  وأخرى  تؤ�ني،  قضايا  هناك 
وهناك مواقف أرغب في حكيها وأخرى 
ال»، وأكدت في بالغ لها، أنه خالل تناولها 

وال  تاريخيا  تعالجها  القضية، «لم  لهذه 
أن  اختارت  بل  سياسيا،  وال  اجتماعيا 
في  ترغب  ألنها  إنساني،  بشكل  تتناولها 
تجسد  شخصية  عبر  التاريخ  اخــتــراق 

معاناة مغاربة».

 ..ábô°ùdG º¡J ó©H
¬àª°U øY êôîj ídÉŸG OÉL

¿GƒdC’ÉH ÉæeÓMCGh Oƒ°SC’Gh ¢†«HC’ÉH ÉfQƒ°U âfÉc

Qƒ°TÉY ¿ÉªMôdG óÑ©d ájõ©J

انتقل إلى عفو هللا، األستاذ عبد الرحمان عاشور، 
ا�دير السابق لإلذاعة الوطنية، بعد معاناة مع ا�رض.

وعلى إثر هذا ا�صاب الذي ال رد لقضاء هللا فيه، 
تتقدم «األسبوع» بأحر عبارات التعازي وا�واساة إلى 
أهله وذويه، راج� من العلي القدير أن يتغمده بواسع 

الرحمة وا�غفرة، ويسكنه فسيح جناته.
إنا للـه وإنا إليه راجعون.

خرج الكوميدي الفرنسي من أصل مغربي، جاد ا�الح، عن صمته بعد 
أن طالته تهمة سرقة عروض كوميدية �جموعة من الفنان�، من بينهم 

األمريكي جورج كارالن، والكوميدي الكندي مارتن الــكــومــيــدي 
مات ورد.

وقال جاد في تصريحه لجريدة «لو مـوند» 
الفرنسية، بأنه «تفاجأ بالضجة التي أثارتها 
التواصل  مــواقــع  على  كوميك  كوبي  قناة 
االجتماعي، وكذا بتهمة السرقة التي لم يسلم 

منها».
عدم  من  ذاتـــه،  ا�تحدث  واستغرب 
القضاء  ــى  إل بــاألمــر  ا�عني�  لــجــوء 
ومتابعته بقانون حقوق ا�ؤلف، مبرزا 
أن التشابه الفني في ا�واضيع، شيء 

بديهي وعادي.
وفي نفس السياق، يمثل جاد ا�الح 
أمام القضاء الفرنسي، في شهر مارس 
ا�قبل، بعد اتهام الفنان ا�غربي سعيد 
موسكير له بسرقة ألحان أغنية «ماما».
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بعد أن سبقت الكثيرين، وكتبت قصتها عن 
«التي. جي. في»، جاءت قصة الكاتبة ا�غربية 
«سلمى  ا�صرية،  ا�وريتانية  األصــول  ذات 
فوق  من  إطاللة  لترسل  أمانة  هللا»   مختار 
األسوار الشاهقة لصاحبة الجاللة، في أغوار 

حكايا القصور التي ال تموت.
عنوانها:  سلمى،  أصدرتها  التي  الرواية 
على  محظورة  ــة  رواي وهــي  النعمة»  «ولي 

ضعاف القلوب.

 ¿ÉLô¡e äÉ«dÉ©a øª°V zIÒeCG IÉ«M{h zÆQÉa QÉWEG{
ICGôŸG ΩÓaC’ ¿Gƒ°SCG

..áª©ædG ‹h
IójóL á°üb 

يشارك الشريطان ا�غربيان «إطار فارغ» 
عكرود  سناء  والسيناريست  للمخرجة 

أميرة»  و«حياة  ــانــي،  زي ونعيمة 
حلمي، ضمن  فــيــصــل  لــلــمــخــرج 
�هرجان  الثالثة  ــدورة  ال مسابقة 

أسوان الدولي ألفالم ا�رأة، التي 
إلى  من 20  الفترة  خالل  تقام 
26 فبراير الجاري بمحافظة 

أسوان جنوب مصر.
ا�هرجان،  إدارة  وحسب 
يتنافس  فارغ»  «إطار  ـــ  ف
ــالم  ــد جــوائــز األفـ عــلــى أحـ

الطويلة، بينما يتنافس شريط 
جوائز  على  أميرة»  «حياة 

األفالم القصيرة.
الخالق  عبد  محمد  وأشــار 

ا�هرجان،  رئيس 
 30 أن  ــى  ــ إل

فـــيـــلـــمـــا 
تتنافس 
عــــلــــى 

جائزتي الفيلم الطويل والقصير ضمن هذه 
الدورة الثالثة التي تقام بدعم من 
والسياحة،  الثقافة  وزارتــي 
ــة ا�ــجــلــس  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ وبـ
ونقابة  للمرأة،  القومي 
مبرزا  السينمائي�، 
يحمل  فيلم  ــل  ك أن 
ــع مــجــمــوعــة  ــي ــوق ت
مميزة من ا�خرج� 
والفنان� عبر أفالم 
مــمــيــزة مــن إنــتــاج 
بعضها  العام،  هذا 
يعرض للمرة األولى، 
والبعض اآلخر شارك 
ــي أهـــم ا�ــهــرجــانــات  ف
مرة  ألول  ويعرض  العا�ية 

عربيا وإفريقيا.

z’ƒg{ á«fÉÑ°SE’G á∏éŸG
 áÑ°SÉæÃ ≈ª∏°S Ód øY åjó◊ÉH OôØæJ 

Üô¨ª∏d É«fÉÑ°SEG áµ∏e É¡à≤jó°U IQÉjR

العدد

كشفت مجلة «هوال» اإلسبانية، تفاصيل جديدة عن حياة األميرة لال سلمى 
في األشهر األخيرة، وقد أكدت ا�جلة اإلسبانية التي كانت سباقة لنشر خبر 
الطالق ا�لكي ب� لال سلمى وا�لك محمد السادس، أن القرار نهائي وال رجعة 

فيه، واستندت ا�جلة اإلسبانية في مقالها، على «مصادر مقربة من القصر» .
مصادر «هوال»، قالت إن «الزوجة السابقة للعاهل ا�غربي، ستظل بعيدا عن 
ا�جال العام، وستكتفي بالفضاء الخاص الذي سيسمح لها بأن تستمر في 

الحضور في حياة أبنائها».
وبخصوص إمكانية مغادرتها للبالد، ذكر ذات ا�صدر، أن األميرة ستظل 
في البالد ولن تغادر ال إلى باريس وال إلى اليونان، ألنه من ا�هم بالنسبة 
إليها البقاء قريبة من أبنائها، وأنها محاطة بأصدقائها، إذ يرافقها عادة عدد 

من مشاهير ا�وسيقي� والرياضي�.
وتابعت ا�جلة القريبة من العائلة ا�لكية مثلما هي قريبة من لال سلمى، 
أن ولي العهد موالي الحسن، كان سندا رئيسيا لوالدته لتجاوز هذه ا�رحلة، 

بل لعب دورا محوريا في تنظيم جنازة جدته.

ا�شمول  األعلى،  بالرفيق  التحق 
بشير  الطيب  الحاج  هللا،  برحمة  
بنديدي، رجل التعليم وا�سير السابق 
�درسة جسوس، والذي كان إطارا في 
وزارة الداخلية، ومنتدبا لدى ا�كتب 

الوطني للماء الصالح للشرب.
تتقدم  األليمة،  ا�ناسبة  وبهذه 
ألبناء  التعازي  بأحر  «األسبوع» 
الفقيد: سعد ومحمد ويوسف، وإلى 
لهم  داعـــ�  العائلة،  أفـــراد  جميع 
بالصبر والسلوان، وللفقيد با�غفرة 

والرضوان.
إنا للـه وإنا إليه راجعون.

…ójóæH ó©°ùd ájõ©J

عندما سافرت إلى هوليود وعمري 12 سنة بواسطة 
الكتب واملجالت

مدينة هوليود هي مدينة الشهرة، مدينة السينما، مدينة الفنون 
األفالم  صناعة  رمز  هي  هوليود  الخالبة،  والطبيعة  والجمال 
السينمائية في أمريكا والعالم بأكمله، ففي هذه ا�دينة، أنشئت 
أول دار لصناعة األفالم، وفيها الكثير من األستديوهات الخاصة 
بالتصوير وإنتاج األفالم وا�سلسالت، فهي بوابة الشهرة لجميع 
النجوم، كما أنها تقع في الجهة الشمالية الغربية من مدينة لوس 
ا�تحدة  الواليات  في  كاليفورنيا  والية  في  ا�وجودة  أنجلوس 
األمريكية، وقد اكتشفت هذه ا�دينة في عام 1853 ميالدي، ففي 
تكاد  مزرعة  في  صغير  كوخ  عن  عبارة  ا�نطقة  كانت  السابق، 
تكون مهجورة، محاط بالكثير من أشجار الصبار تسمى نوبال، 
وبحلول عام 1870 ميالدي، تكون مجتمع بسيط في ا�نطقة فيه 
وعنب...  وشعير  قمح  الزراعية:  ا�حاصيل  أصناف  من  العديد 
وعدد محدود من السكان قاموا بتسمية ا�نطقة بوادي كاهونغا، 
ومع مرور األيام، زاد عدد السكان ومالك األراضي مما ساهم في 

نمو ا�نطقة بشكل واضح .
بجانب فندق هوليود (أول فندق تم إنشاؤه هناك)، قرر أدولف 
أن  بعد   ،1912 عام  األفالم  لصناعة  أستوديو  ينشئ  أن  ذكور، 
كانت األستديوهات الفرنسية هي ا�سيطرة قبل هذا التاريخ، في 

البداية أنشأ األستوديو تحت اسم
شريكيه  بمساعدة   «Famous Players Film Company»
دانيال فورمان وتشارلز فورمان، والذي تغير فيما بعد إلى اسم 
أمريكية  شركة  أقدم  يعتبر  والذي   ،«Paramount Pictures»
في هوليود  تعمل  تزال  ال  التي  والوحيدة  األفالم  وتوزيع  إلنتاج 
حتى اآلن وال زال اسمها مرتبطا بأحسن األفالم ا�عروضة عا�يا .

أدخل  كنت  عندما  صغير،  طفل  وأنا  ا�دينة  هذه  مع  ذكرياتي 
كان  الــذي  القدميري،  عثمان  الحاج  ا�رحوم  خالتي،  ابن  على 
صور  وأتصفح  الحقوق،  كلية  في  الستينات  بداية  في  طالبا 
ممثلي وممثالت هوليود على مكتبه األنيق في دار جدتي والذي 
كبيرة  صالة  من  استخراجه  على  كناية  بالقوس،  يسمونه  كانوا 
كانت في الدار على شكل قوس، وله باب داخلي واآلخر خارجي، 
مما كان يتيح لساكنه نوعا من االستقالل، حيث كانت العائالت 
متزوج�  الغير  للشبان  تفرزه  القديمة،  والفاسية  البيضاوية 
حتى ال يختلط أصحابهم األغيار بسكان الدور الكبيرة، وبمجرد 
أو  العزارى  أكبر  إلى  العادة  بحكم  يــؤول  صاحبه،  يتزوج  ما 
العزاب، وانتقل ذلكم القوس من خالي الحاج بوبكر القدميري في 
الخمسينات إلى الحاج عثمان، وانتقل إلي وأنا طفل أصغر منهم 
أن  قبل  تقريبا،  سنة  يتجاوز 12  ال  وعمري  الستينات  نهاية  في 
ترحل العائلة بعد وفاة جدتي من ا�دينة القديمة إلى حي بلفيدير 
الجميل، غير أن ذكريات هذا القوس، ال زالت جاثمة أمامي بمكتبه 
الخشبي من العرعار وخزانة كتبه التي أهداها إلي الحاج عثمان 
باريس  إلى  ذهب  عندما  عليها  ا�حافظة  مني  وطلب  اهللا  رحمه 
ال  وبرصيد  الفرنسية،  ا�عاهد  بأحد   1969 سنة  تدريبه  إلكمال 
إلكترونية  وآالت  والعربية  الفرنسية  ا�جالت  من  به  يستهان 
وتسجيالت في غاية األهمية لفنانه ا�فضل آنذاك، فريد األطرش، 
مع سرير بجانب ا�كتب وخزانة للمالبس، اكتشفت بأن أجمل ما 
منسوجة  وهي  لوران»  سان  دور «إيف  من  العنق  ربطات  فيها، 
لي  يسمح  لم  آنذاك،  الصغير  سني  أن  إال  الخالص،  الحرير  من 
من  جاء  ولكنه  فرنسا،  من  عودته  ح�  إلى  وبقيت  بارتدائها، 
كما  ضالته  وجد  حيث  منها،  كبير  بعدد  محمال  ذلك  بعد  باريس 
كان يحكي لي في اختيار األلوان وا�اركات بمحالت األوبرا و»لي 
إسرافه  عليه  تعيبان  وخالتي  والدتي  كانت  وكم  إليزي»،  شامب 
تفرض  كانت  أناقته  لكن  الغالية،  ا�حالت  هذه  من  التبضع  في 

عليه ذلك .
يتبع

عاد النجم ا�غربي سعد �جرد للواجهة، من جديد، بعدما تصدر تقارير أنجزتها 
وسائل إعالم فرنسية.

 «le monde» وحجز �جرد هذه ا�رة، حيزا واسعا من مقال خصصته صحيفة
الفرنسية، والذي عنونته بعبارة «سعد �جرد.. نجمة البوب ا�غربي ا�شوهة»، 

والذي تطرقت من خالله لبعض التفاصيل التي تخص أزمته بفرنسا.
واستطردت الصحيفة الفرنسية قائلة أن نجم البوب، الذي وصفته بـ«مايكل 
جاكسون البوب العربي»، يخفي وراء الصورة اللطيفة لفنان وسيم مثله، حقيقة 
العنف  تخصان  بتهمت�  قضائيا  متابع  كونه  الفنية،  أعماله  بلمعان  ليست 

واالغتصاب.
واستنكرت «le monde» مسألة دفاع العديد من ا�غاربة عن الفنان بالرغم 
من أصابع االتهام ا�وجهة إليه، في قضيت� تتعلقان باغتصاب وتعنيف فتات�، 
حتى أن معجبة به وصلت إلى حد القول «أتمنى أن يرجع ويغتصبني»، دفاعا 

عنه وتعبيرا عن حبها له.
وسبق أن أعدت ا�جلة الفرنسية  «sept à huit» مؤخرا، تقريرا حول الفنان 
ا�غربي، مخلفة عالمات استفهام كثيرة، بعد كشفها لشهادات مشتكيات جديدات 

إضافة إلى الفرنسية لورا بريول.

 øY ÖàµJ zLe monde{
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يحتضن مسرح الهواء الطلق بأكادير، يوم 22 
فبراير الجاري، فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان 
الجامعي للموسيقى «فوم 2019»، الذي ينظم من 
للتجارة  الوطنية  المدرسة  طلبة  «جمعية  طرف 

والتسيير»، التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.

وذكر بالغ للجمعية المنظمة، أن هذه التظاهرة 
عشاق  بين  للقاء  فضاء  تشكل  والفنية،  الثقافية 
الموسيقى، واكتشاف المواهب الفنية، فضال عن 
كونها تشكل فرصة لهواة فنون الموسيقى والطرب 

إلحياء حفالت والتجاوب مع الجمهور الواسع.

المهرجان،  هذا  فإن  نفسه،  المصدر  وحسب 
للفن  مــمــارس   100 حــوالــي  مشاركة  سيعرف 
الموسيقي، ينتسبون لمختلف الكليات ومدارس 
التكوين العليا التابعة لعدد من الجامعات المغربية، 
ضمنهم ثلة من الطلبة الذين يتمتعون بمواهب 

وكفاءة عالية في ممارسة الفن الموسيقي.
كما ستتميز الدورة الثالثة للمهرجان الجامعي 
للموسيقى بأكادير، بانفتاحها على آفاق عالمية، 
حيث من المقرر أن تحتفي هذه الدورة بالثقافة 
والموسيقى اإلفريقية، وذلك تحت شعار: «الثقافة 

الموسيقية اإلفريقية بين االنبثاق والتجاهل».



لكل  الحتمي  االنــشــغــال  مــبــدأ 
الشعب،  لفائدة  بالعمل  ملك 
من  محميا  يكون  أن  اتجاه  في 
الغاية  لتحقيق  الشعب،  طرف 
ا�نشودة بالنسبة لكل ملك، عبر 
ا�لك  بأن  يقول  الــذي  االختيار 

يملك وال يحكم.
وقــــد رأيـــنـــا خــــالل إقــامــة 
على  با�غرب،  اإلسباني  ا�لك 
رئيس  كــان  كيف  يــومــ�،  مــدى 
الــشــاب،  اإلسبانية  الحكومة 
ــه ال  ــأن ــد وك ــدري ــي م يــتــحــرك ف
وجود �لك البالد، وال تحدث عن 
استضافته في ا�غرب، بل أدهى، 
في  وهو  اإلسباني  ا�لك  أن  هو 
سمع  بالرباط،  الضيافة  قصر 
اإلسبانية  الحكومة  رئيس  بالغ 
ــو يــعــلــن حل  ــ ــز، وه ــشــي ســان

البر�ان، وإعادة االنتخابات.
ويبقى هذا التشابه ب� وضع 
ــغــرب  مــلــكــي فــي إســبــانــيــا وا�
تحقيقه  ــى  إل تــتــوق  نموذجيا، 
الشعب  مــثــل  أخــــرى،  شــعــوب 
الفرنسي، الذي حضر ولي العهد 
ا�غربي جنازة أحد أقطابه، كونت 
فيه  كشفت  وقـــت  فــي  ــس،  ــاري ب
سبعة  أن  الرسمية  اإلحصائيات 
فرنسا  سكان  من  ا�ائة  في  عشر 
إلى  ا�لكية  رجــوع  في  يرغبون 
ابن  باريس،  كونت  وهذا  فرنسا، 
كونت باريس هنري، يعلن تأييده 
القمصان  ذوي  للمتظاهرين 
ليقول  بــاريــس،  فــي  الــصــفــراء 
ــراء  األمـ بــأن  الفرنسي  ا�علق 

يكونون دائما بجانب الشعب.
ويرجع بنا االهتمام الفرنسي، 
ــى رغـــبـــة الــشــعــب  ــ ــر إل ــؤشـ ا�ـ

إلى  ا�لكية،  رجوع  في  الفرنسي 
مغزى حضور ولي العهد ا�غربي 
الفرنسي،  األمــيــر  جــنــازة  فــي 
ا�ستشارين،  بكبير  مــرفــوقــا 
بالتأكيد  كان  الذي  الهمة،  فؤاد 
بما  العهد(...)  ولـــي  يــوصــي 

تلك  إلــى  يعمله،  ال  ومــا  يعمله 
القديمة  التاريخية  االرتباطات 
ذلك  مــن  ا�نطلقة  والــحــديــثــة، 
ا�لكية  ب�  السليلي  االرتــبــاط 
تاريخيا  ا�رتبطة  الفرنسية، 
فرنسا،  في  اإلسالمي  بالتراث 

ا�لكية  أسرتها  الزالـــت  والــتــي 
معجبة بهيمنة فصيلة البوربون 
على ا�لكية الفرنسية، لننقل عن 
«ستيفان  الفرنسي  الصحفي 
منازع  بـــدون  الخبير  بيرن»، 
الفرنسي،  التاريخ  شــؤون  في 
الفرنسيات،  ا�لكات  إحدى  بأن 
دوكاستي»  «بالنش  وتسمى 
عشر،  الثالث  لويس  ا�لك  زوجة 
متأصلة  نفسها  تعتبر  كــانــت 
ألن  ا�حمدية(...)،  الساللة  من 
لدولة  ينتمون  كانوا  أجــدادهــا 
تتكاثر  حيث  ا�غربية،  ا�رابط� 
نماذج الزواج ب� عائالت ملكية 
فــرنــســيــة، وأقـــطـــاب مــن دولــة 
كانت  التي  ا�غربية  ا�رابط� 
تحكم األندلس. وليس غريبا إذن، 
هنري  باريس،  كونت  يكون  أن 
ا�غرب،  فــي  مــولــودا  ــان،  ــي دورل
السادس،  محمد  والد  كان  حتى 
ا�لك الحسن الثاني مهووسا في 
شبابه بهذا االرتباط العائلي(...) 
ا�غربية،  ا�لكية  العائلة  بــ� 
وأجداد األسرة ا�لكية الفرنسية 
ا�رابط�،  دولــة  من  ا�تأصل� 
ح� كان قاب قوس� أو أدنى من 
سليالت  بإحدى  عائليا  االرتباط 
الدولة ا�رابطية، وكاد في شبابه 
لعائلة  تنتمي  بأميرة  يتزوج  أن 
إيزابيل،  اسمها  وكان  بوربون، 
وهي أخت كونت باريس هنري، 
في  مولودا  أيضا  هو  كان  الذي 
التاريخ  كتب  وقــالــت  ا�ــغــرب، 
موالي  ا�غربي  العهد  ولــي  أن 
التقى  عندما  بها  أغرم  الحسن، 
بها في بيت أخيها هنري بمنطقة 
اختارت  لــدرجــة  «لوفيسيان» 
فيها عائلة البوربون ب� الدافع 
الديني،  وا�شكل  الغرامي(...) 
على  الديني  ا�شكل  تغلب  حتى 
الحسن،  موالي  العهد  ولي  غرام 
ا�لكي  التاريخ  أقطاب  ليتدخل 
أمير  بأن  ويفصلون  الفرنسي، 
ا�ؤمن� ا�قبل، ال يمكن أن يدخل 
رغم  مسيحية،  أميرة  حمى  في 
عائلة  جــذور  من  متأصلة  أنها 
تنتمي أصال إلى أسرة كانت في 
الساللة  تسمى  العريق  التاريخ 

ا�حمدية.
موالي  السلطان  كان  هل  ترى، 
كان  مما  أبعد  ــرى  ي إسماعيل 
موالي  ا�غربي  العهد  ولي  يراه 
ابنة  خطب  الــذي  وهو  الحسن، 
الرابع  لويس  الفرنسي  ا�لك 
آن  مــاري  تسمى  وكانت  عشر، 
ا�لك  عارض  والتي  دوبوربون، 
بسلطان  زواجها  في  الفرنسي 
متزوجا  كان  ألنه  فقط،  مغربي، 

بالعشرات من النساء.
الحسن  كان  �اذا  نفهم  وهكذا 
يتمنى  خطبه،  إحدى  في  الثاني 
ــوالي  ــان الــســلــطــان م ــو كـ أن ل
إسماعيل ملكا على فرنسا، وكان 
ملكا  عشر  الــرابــع  لويس  ا�لك 

على ا�غرب.

ا�لكية  تــاريــخ  فــي  مــرة  ألول 
كونت  جــنــازة  كانت  ا�غربية، 
باريس، فرصة ليحضرها األمير 
أبيه..  عن  نيابة  الحسن  موالي 
أهميتها  أخذت  سابقة،  ولكنها 
من مرافقة ا�ستشار ا�لكي فؤاد 
لم  ــذي  ال مرة(...)،  ألول  الهمة 
السياسية(...)  التزاماته  تمنعه 
قضية  في  تدخله  آخرها  وكــان 
عبد  السابق  الحكومة  رئيس 
استدعاه  الذي  كيران،  بن  اإلله 
قــرار  ليبلغه  ا�لكي  ا�ستشار 
ا�لك بإعطائه تقاعدا ملكيا، أثار 
الذي  االهتمام(...)  من  موجة 
كيران  بــن  حــظــوظ  على  قضى 
في  األيــدي،  مطلق  يبقى  أن  في 

مستقبل العدالة والتنمية.
ا�ستشار  بأن  اإلعالن  وصدر 
سيرافق  الــهــمــة،  فـــؤاد  ا�لكي 
ــحــضــور هــذه  ــد، ل ــه ــع ــي ال ــ ول
ــحــدث، الـــذي جعل  الــجــنــازة ال
ا�ــعــلــقــ� الــصــحــفــيــ� يـــرون 
التكامل  هذا  ا�فتوحة،  بالعيون 
العهد  ولـــي  ــ�  ب ا�ستقبلي، 
القوي،  ا�ستشار  وهذا  الشاب، 
الصحفي�  مــن  واحــد  لينطلق 
على  كثيرا  ا�طلع�  الفرنسي� 
خبايا التسلسل ا�لكي، ويسمى 
في  كتب  الذي  بيرن»  «ستيفان 
استجواب مع مجلة «تيل كيل» 
(عدد 8 فبراير)، بأن ولي العهد 
بجانب  ظهر  الــحــســن،  مـــوالي 
((وكأنه  الهمة  فــؤاد  ا�ستشار 
جـــاهـــز لــتــحــمــل مــســؤولــيــات 

احلكم.. ويصبح ملكا)).
التشابه  إلى  الحديث  ليعود 
ب� ملك إسبانيا فيليب السادس، 
السادس،  محمد  ا�غرب  ملك  مع 
في جوهر تعاملهما ا�خالف في 
عدة حاالت �ا كان عليه أبويهما، 
الحسن الثاني وخوان كارلوس، 
لفائدة  العرش  عن  تنازل  الــذي 
الذي  السادس(...)،  فيليب  ولده 
السادس  محمد  ا�لك  استقبله 
عندما  ــذي  ال وهــو  الــربــاط،  في 
يحتفظ  لم  أبيه،  من  ا�لك  تسلم 
من ا�لك إال تقريبا(...) بالجانب 
وحيدة  كوسيلة  البروتوكولي، 
ليبقى العرش اإلسباني محافظا 
على مكانته ب� ا�لكيات القليلة 

ا�تبقية في العالم.
وكما أن ملك إسبانيا الحالي، 
أقــل  يعتبر  الـــســـادس  فيليب 
احتراما  وأكثر  أبيه،  من  نفوذا 
الدستور(...)،  عليه  ينص  �ــا 
بالتأكيد،  السادس،  محمد  فإن 
يبحث بجميع الوسائل كي يترك 
طبعا،  األخيرة،  الكلمة  للدستور 
لم يدرك محمد السادس بعد(...) 
اإلسباني  ا�لكي  التقليد  ذلــك 
في  إسبانيا  ملك  يجعل  ــذي  ال
التي  الــنــصــوص  ــردد  يـ خطبه 
الحكومة  رئــيــس  لــه  يكتبها 
اإلسبانية(...)، ليحصل التشابه 
وا�غربي،  اإلسباني  ا�لك�،  ب� 
اإلسباني  الشعب�  رغــبــة  فــي 

وا�غربي في أن يتصرف ا�لكان 
على  البقاء  مــع  أكــثــر،  بحرية 
دستور  عليه  ينص  بما  االلتزام 
الصحفي  ليعطي  ــديــن،  ــبــل ال
في  مصيرية  حــالــة  الفرنسي 
تصرف العاهل اإلسباني، عندما 
التي  أخــتــه  محيطه  مــن  أبــعــد 
مالية،  ملفات  في  زوجها  تالعب 
ولم  علنا،  ا�لك،  منه  يقبل  فلم 
إبعاد  على  يحرص  ألنه  يحمه، 
الغير  العمليات  كل  عن  ا�لكية 

طبيعية(...).
وقد فاجأ ا�لك اإلسباني الذي 
الــســادس،  فيليب  ا�ــغــرب،  زار 
خاطب  حينما  أجــمــع،  الــعــالــم 
يعرف  وهــو  اإلسباني  الشعب 
الذين  با�عارض�،  مليء  أنــه 
يزدادون بعدا من ا�لكية، ففاجأ 
خطابه  ــي  ف الــســادس  فيليب 
كاطالونيا،  إقليم  في  ألقاه  الذي 
االنفصال  عليها  يهيمن  التي 
في  حافظ  بأن  الجمهوري(...)، 
الوحدة  مبدأ  على  فقط  خطابه 
ا�لكي  الواجب  مادام  اإلسبانية 

هو توحيد األمة.
ا�لكية  عن  الحديث  ويفرض 
الدستورية في إسبانيا وا�غرب، 
البر�انية،  ا�لكية  إشــكــالــيــة 
ا�قارنة(...)  على  يغلب  حيث 
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بقلـــــــم:
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محمد الخامس يستقبل كونت باريس الذي كاد الحسن الثاني
 أن يتزوج أخته

رأينا خالل إقامة 
الملك ا�سباني 

بالمغرب، على مدى 
يومين، كيف كان 

رئيس الحكومة 
ا�سبانية الشاب، 

يتحرك في مدريد 
وكأنه ال وجود لملك 

البالد، وال تحدث عن 
استضافته في 

المغرب، بل أدهى، 
هو أن الملك 

ا�سباني وهو في 
قصر الضيافة بالرباط، 

سمع بالغ رئيس 
ا�سبانية  الحكومة 
سانشيز، وهو يعلن 

حل البرلمان، وإعادة 
االنتخابات


