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ــداث«،  ــ ــ شــنــت جــريــدة »األح
مطول،  مقال  في  رسمية،  الشبه 
القطب  عــلــى  صــحــفــيــة  حــمــلــة 
تخفي  الخليفة،  امحمد  االستقاللي، 
الخفية  التحالفات  حول  سريا  مخططا 
بني حزب االستقالل والقوات املتحركة، وصفت 
بمرض  ))املخضرم   االستقاللي  القطب  فيه 
عدم الفهم املزمن(( نتيجة موقفه من الصحفي 
بأن  بحكمها  وتعدته  بوعشرين،  املعتقل 
السياسة،  موت  عن  اليوم  يتحدثون  ))الذين 
إلى  طريقها  في  هي  أو  ماتت  أنها  ينسون 
رضوا  الخليفة  أمثال  سياسيني  ألن  املــوت، 

ألنفسهم أن يلعبوا دور السخار((.
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بعد منع الحجز على ممتلكات الدولة

كواليس األخبار
املغرب يح�صد »عواقب« 

التخلي عن بنعتيق 

مؤشرات تأسيس مجلس
 وطني للصيادلة 

خبري مغربي يتوج ب�شهادة دولية 
للعدالة االنتقالية

امللك يعزي عائلة 
ال�شحفي اليزنا�شني 

غذاء ب�شيط مع وزير املالية يدفع الربملان خلرق 
الد�شتور وحتقري الق�شاء

 الرباط. األسبوع
عن  التخلي  ثمن  يدفع  املغرب  بــدأ  ربما 
في  بنعتيق  الكريم  عبد  االتــحــادي  الوزير 
الجديدة  الوزيرة  عادت  فقد  الجالية،  وزارة 
نزهة الوافي، من أديس أبابا، بخفي حنني، 
التقنية  اللجنة  على هامش انتخاب أعضاء 
اإلفريقي،  باالتحاد  والنازحني  للمهاجرين 
حيث انتخبت دولة مالي في منصب الرئاسة 
الديمقراطية،  ونابت عنها زامبيا والكونغو 
ينتخب  ــم  ل بينما  ليبيا،  انتخبت  كــمــا 

املغرب)..(.
يذكر أن الدورة العادية الثالثة لالجتماع 
الوزاري للجنة الفنية املتخصصة في الهجرة 
في  مؤخرا  اختتمت  والنازحني،  والالجئني 
باعتماد  أبابا،  أديــس  اإلثيوبية  العاصمة 
األساسية  باألنظمة  ذات صلة  قرارات  ثالث 
اإلفريقي  املرصد  أهمها  املندمجة،  للهجرة 

للهجرة الذي أطلقه امللك محمد السادس.

 الرباط. األسبوع
تلخص قصة املادة 9 من قانون املالية والتي 
))تنفيذ األحكام  األولى عن  فقرتها  تتحدث في 
أجل  داخل  الدولة  حق  في  النهائية  القضائية 
املالية املتوفرة  60 يوما في حدود االعتمادات 
في امليزانية، وإال العمل على توفير االعتمادات 
خفي  صراع  قصة  الالحقة((،  السنوات  خالل 
هذه  كتابة  حدود  فحتى  أطراف)..(،  عدة  بني 
إشكال،  أي  املادة  هذه  تطرح  تكن  لم  السطور، 
إلى حني إضافة فقرة جديدة تقول ))غير أنه ال 
أموال  أن تخضع  بأي حال من األحوال،  يمكن 
وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية، أي غاية 
قبل  القيامة  لتقوم  القضائية((،  األحكام  تنفيذ 

أن تهدأ بطريقة ملغومة.
الجديد  املالي  القانون  مشروع  ظهور  فعند 
بعدما  جديد،  من  املــادة  هذه  وبــروز  بالبرملان 
رقم  تحت  السابقة  السنة  في  وردت  قد  كانت 
عنها  التراجع  يتم  أن  قبل  مــكــرر«   8 ــادة  »املـ
وإقبارها نهائيا بسبب القيامة التي وقعت من 
طرف الجميع حينها، أغلبية ومعارضة وقضاة 
ومحامني، وبالتالي، بمجرد ظهورها هذه السنة 
من جديد تحت رقم »املادة 9«، حتى تبادر إلى 
الذهن سعي الحكومة، وتحديدا وزارة االقتصاد 
واملالية، إلى معارك خاسرة مثل السنة املاضية، 
بل إن القيادي في العدالة والتنمية وزير الدولة 
جزم  الرميد،  مصطفى  اإلنسان  بحقوق  املكلف 
في مهدها،  التراجع عنها  املادة سيتم  أن هذه 
سيتم  حيث  التعديالت،  في  ذلك  تدارك  وسيتم 
قانون  وهــو  املــوضــوعــي،  محلها  ــى  إل نقلها 

املسطرة املدنية.
مناقشة  في  الفعلي  الشروع  ومــع  وهكذا، 
مقتضيات القانون املالي، كان الجميع يستهزئ 
بتمسك الوزير بنشعبون بهذه املادة، والذي بدا 
وحيدا، فبدأت ترتفع األصوات والهجومات على 
هذا الوزير التكنوقراطي »األعزل« بدون انتماء 

الحكومة،  أحـــزاب  مــن  سند  وبـــدون  سياسي 
اعتبروا  الذين  اململكة  قضاة  من  قصفه  فبدأ 
القضاء  باستقاللية  خطيرا  مسا  ــادة  امل هــذه 
ذلك  بعد  تبعهم  الدستور،  في  عليه  املنصوص 
لسلطة  كذلك  ضربا  اعتبروها  الذين  املحامون 

األحكام القضائية وقدسيتها.
يوم  سيأتي  التصعيد،  هذا  كل  وبعد  لكن، 
الحسم، وهو يوم البت والتصويت على القانون 
اقتراب  مع  أنه  إذ  املالية،  بلجنة  والتعديالت 
رفع  زواال،  ــادة  امل هــذه  على  التصويت  موعد 
اجتماع اللجنة بكل برملانييها ونوابها لتناول 
يتم  »سندويتشات«  عن  عبارة  الغذاء،  وجبة 
الوزير  أن  غير  االجتماع،  طاولة  فوق  تناولها 
بنشعبون كان له رأي آخر في هذه اللحظة، حيث 
اختار في القاعة املجاورة )الصالون الصغير( 
وجبة غذائه بعناية رفقة رؤساء الفرق ومعهم 
اللطيف  عبد  واملعاصرة  األصالة  في  القيادي 

وهبي ثم البرملاني بالفريج عن فيدرالية اليسار 
)خرج فيما بعد ليقول أنه ليس بهيمة(، لينفرد 
يخرج  أن  قبل  الزمن  من  ساعة  حوالي  بهم 
على  تحافظ  على صيغة جديدة  متفقا  الجميع 
منع الحجز على ممتلكات الدولة إلجبارها على 
تنفيذ األحكام، ليطرح السؤال التالي: ماذا قال 
بنشعبون لهؤالء حتى ينقلبوا 180 درجة على 

مواقفهم التهديدية القبلية؟
املادة،  هذه  بشأن  السابقة  التصريحات  فكل 
ال تزال تخفي وراءها قصصا غريبة وملغومة، 
فهل  الدستور،  منطوق  صراحة  تعارض  ألنها 
بنشعبون هدد هذه الفرق، أم أنه أطلعهم على 
الدولة،  ضد  األحكام  تنفيذ  تهم  مخيفة  أرقــام 
امليزانية  تخص  خطيرة  بأشياء  أخبرهم  أم 
نجح  وكيف  حصل؟  ماذا  ترى،  للدولة؟  العامة 
وزير املالية في قلب الطاولة على الجميع؟ هذه 

األسئلة الزالت لغزا حتى اليوم.

بعث امللك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى 
الذي  اليزناسني،  مصطفى  الصحفي  املرحوم  أســرة 

وافته املنية يوم األحد عن سن يناهز الـ 80 سنة.
التأثر  ببالغ  ))علمنا  البرقية:  هذه  في  امللك  وقــال 
ورضــوانــه،  هلل  بعفو  املشمول  لوفاة  املحزن  بالنبإ 
املرحوم الصحفي املقتدر، مصطفى اليزناسني، أسكنه 

هلل فسيح جنانه((.
))وبهذه املناسبة  البرقية أيضا:  ومما جاء في هذه 
األليمة، نعرب لكم ومن خاللكم، ألسرة الفقيد الصحافية 
واإلعالمية، ولسائر أصدقائه ومحبيه، عن أحر تعازينا 
الصحافة  قيدومي  أحد  رحيل  في  مواساتنا  وأصــدق 
املكتوبة باملغرب، املشهود له بالخلق الرفيع، وباملهنية 
أكسبه،  مما  ووطنه،  مجتمعه  بقضايا  امللتزمة  العالية 
مختلف  لدن  من  دائمني  وتقديرا  احتراما  هلل،  رحمه 
الفاعلني في املجاالت اإلعالمية والسياسية والحقوقية 

على حد سواء.. إنا للـه وإنا إليه راجعون((.

الدولة تتجه للتخلي 
عن ال�شيادلة

اتهام اجلزائر بت�شميم رئي�س البولي�شاريو 

 الرباط. األسبوع
بعد »االستقالل املخدوم« الذي حصل عليه أبناء جلدة 
بهم  الخاص  الوطني  مجلسهم  وتأسيس  الصحافة 
والتخلي نسبيا عن وزارة االتصال وعن أدوارها، علمت 
»األسبوع« من مصادر حكومية جد مطلعة، أن الحكومة 

ــه فـــــي نــفــس  ــجـ ــتـ تـ
يخص  فيما  االتــجــاه 

مهنة الصيادلة.
ذاته،  املصدر  وقال 
أن الحكومة تتجه إلى 
جديد  ــون  ــان ق وضـــع 
الصيدلة،  مهنة  ينظم 
يــقــطــع مــع الــقــانــون 
على  حــالــيــا  ــم  ــائ ــق ال
جميع املستويات، من 
الترخيص الذي تتكفل 
ــة الــعــامــة  ــانـ بـــه األمـ

حالة  في  والتوقيف  واملعاقبة  التأديب  إلى  للحكومة 
الحكومة  ستعمل  حيث  املهنية،  بااللتزامات  االختالل 
مجلس  إلى  جميعها  االختصاصات  هذه  ترحيل  على 
تنظيم  في  سيتخصصون  من  وحدهم  فعم  الصيادلة، 
الدولة، وذلك في  مهنتهم ومعاقبة زمالئهم دون تدخل 
املجلس  شاكلة  على  بهم  خــاص  وطني  مجلس  إطــار 
إيقاف  املجلس  هذا  يستطيع  فهل  للصحافة،  الوطني 
الفوضى الكبيرة الحاصلة في هذا القطاع، السيما على 
مستوى توقيت العمل، علما أن الكثير من الصيدليات ال 

تحترم قرارات العامل أو الوالي في هذا الشأن؟

 الرباط. األسبوع 
بعد  املغرب  فيه  يصادق  لم  وقت  في   
على قوانني املحكمة الجنائية الدولية)..(، 
حصل الخبير املغربي هشام الشرقاوي، 
والقانون  للسالم  املغربي  املركز  رئيس 
اإلفريقية  للشبكة  اإلقليمي  واملنسق 
حول العدالة الجنائية الدولية في شمال 
للشرق  دولــيــة  شــهــادة  على  إفــريــقــيــا، 
آليات  حــول  إفريقيا،  وشمال  األوســـط 
التحالف  طــرف  من  االنتقالية  العدالة 
الذي يعمل على  الضمير،  الدولي ملواقع 
آليات  مجال  في  والتحسيس  التكوين 
املواقع  على  والحفاظ  االنتقالية  العدالة 
لحقوق  جسيمة  انتهاكات  عرفت  التي 
األليمة  ــرة  ــذاك ال على  وكـــذا  ــان،  ــس اإلن

للشعوب.
وبهذه الشهادة، أصبح الخبير الدولي هشام الشرقاوي، الذي حصل على 
شهادة مماثلة سنة 2007 من نيويورك، معتمدا وخبيرا لدى التحالف الدولي 
العدالة  آليات  على  والتكوين  التدريب  مجال  في  الضمير  مواقع  أجل  من 
االجتماعية  والهزات  الديمقراطية  االنتقاالت  مسارات  جميع  في  االنتقالية 
على الصعيد الدولي، وسيعمل على نقل خبرته في دورات تكوينية ستشمل 

املجتمع املدني في سوريا، العراق، اليمن، ليبيا، تونس والجزائر.

بنعتيق

محامون يتظاهرون ضد املصادقة على املادة 9 من قانون املالية

 وكاالت 
لرئيس  منسوبة  خطيرة  تصريحات  إعالمية،  مصادر  عــدة  تــداولــت 
املخابرات العسكرية السابق بفنزويال هوغو كارفخال واملنشق عن الرئيس 
مادورو، كان قد أعلن خاللها عن تسميم الرئيس السابق للبوليساريو عبد 
إلفساح  كاركاس،  بالعاصمة  الجزائر  سفارة  طرف  من  املراكشي،  العزيز 

املجال للزعيم الحالي إبراهيم غالي، لخلق الفوضى باملنطقة.

هشام الشرقاوي
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 الرباط. األسبوع 
جد  مصادر  من  »األســبــوع«  علمت 
أن  واملــعــاصــرة،  ــة  بــاألصــال مطلعة 
بالحزب،  املستقبل«  »تيار  من  قيادات 
املنصوري  ــزهــراء  ال فاطمة  بزعامة 
على  تضغط  الوطني،  املجلس  رئيسة 
العام حكيم بنشماس، من أجل  األمني 
بمجلس  الحزب  منتخبي  لدى  التدخل 
به  الوضع  صار  الذي  الرباط  جماعة 

مقلقا جدا.
املنصوري  أن  املصدر،  نفس  وقــال 
تنظر  تعد  لم  »املستقبل«،  وقــيــادات 
يحدثها  التي  للفوضى  الرضى  بعني 
اجتماعات  خــال  ــاط  ــرب ال »بــامــيــو« 
والتي  الجماعة،  ودورات  البلدية 
باتت تقلق الجميع)..(، بعد أن أصبح 
املغرب  يشرف  ال  العاصمة  مجلس 
الذي  الوحيد  املجلس  هو  إذ  برمته، 
الفوضى  سياسة  معارضته  تنهج 
والتكسير والضرب والرمي بالكراسي.
حكيم  أن  ــه،  ذاتـ املــصــدر  ــح  وأوضـ

حزبه  فــي  لــقــيــادات  أكـــد  بنشماس 
أي  عليهم  يفرض  أن  يستطيع  ال  أنه 
فريق  أن  وجد  حيث  لانضباط،  قرار 
يحركه  الرباط  بالعاصمة  »الــجــرار« 
على  محسوب  لوبي  الستار  وراء  من 
أحد  ألي  سلطة  وال  معني)..(،  تيار 
التي  املنصوري،  تطالب  لذلك  عليهم، 
بني  قــوي  تحالف  قــيــادة  فــي  نجحت 
»البيجيدي« و»البام« في مجلس جهة 
في  احترام  عاقات  بناء  وفي  طنجة، 
مراكش،  وبلدية  مراكش  جهة  مجلس 
ــيـــوم إلجـــبـــارهـــم على  الـ وتــضــغــط 
في  الــذهــاب  وإال  عقانية  معارضة 
فهل  حقهم،  في  تدابير  اتخاذ  اتجاه 
بعض  ضد  املنصوري  معركة  تكون 
الصطدام  مقدمة  العاصمة  منتخبي 
الذي  الجماني،  إبراهيم  وبني  بينها 
أنه  علما  املعارضة،  لفريق  قائدا  يعد 
ال تربطه أي عاقة ود مع األمني العام 
بنشماس، ال سيما بعد حادثة الصفعة 

الشهيرة)..(؟ 

ما خفي
كان  أعظم

التملق للمسؤولين على حساب الشعب 

 الرباط. األسبوع 
يبذله  الذي  الكبير  واملجهود  والنقاش  العمل  أن  يبدو 
البرملان  ولجان  وجلسات  ردهات  في  البرملانيني  بعض 
كما  الفجر،  حتى  أحيانا  تبلغ  متعددة،  أوقــات  وخــال 
يدمره  بالبرملان،  املالية  قانون  املصادقة على  ليلة  حصل 
الذين  بالبرملان  األمة  ممثلي  من  اآلخر  البعض  ببساطة 
صوت عليهم الشعب للدفاع عن مصالحهم، بينما لم يعد 
يربطهم بهذا الشعب أي تعاقد، فقط البحث ثم البحث عن 

الخاصة. مصالحهم 
كما  الدستور  بنود  مع  تتنافى  التي  املمارسات  هذه 
لهؤالء  امللكية  التوجيهات  وتعاكس  األخاق  مع  تتنافى 
إلى  تحولوا  الحكومة،  مراقبة  في  بأدوارهم  لاهتمام 
مصالحهم  عن  البحث  دوامة  في  وانبطاحيني  انتهازيني 
الذاتية، فمنهم من يقاطع البرملان إلى حني علمهم بحضور 
ملفات  من  لتمكينهم  وأمزازي،  كأخنوش  الوزراء  بعض 
وأيضا  الخصوصية،  ومدارسهم  الفاحية  شركاتهم 
علمهم بحضور وزارة الداخلية، ليتعبؤوا للحضور ليس 
والة  من  لطاقمه  تقربا  ولكن  الوزير،  محاسبة  أجل  من 
يظهر  فلم  اآلخر،  البعض  أما  الداخلية،  ورجال  وعمال 
لهم أثر بالبرملان إال عند لقاء بعض املؤسسات القضائية 
بالبرملان، كرئاسة النيابة العامة ومجلس القضاة ووزير 
العدل، حيث حضورهم والتزامهم بالحضور تقربا للوفد 
الخاصة  املــآرب  لقضاء  تمهيدا  السلط  لهذه  املــرافــق 
الذين  الناس  املحاكم عوض قضاء حوائج  في  والضيقة 

صوتوا عليهم.

املنصوريالجماني

بوادر ا�صطدام بني »تيار 
امل�صتقبل« واجلماين

تحت األضواء

أول مرة في تاريخ الصحافة.. صدور جريدة واحدة في المغرب كله

موؤ�ص�س »�صابري�س« يتاأ�صى على واقع ال�صحافة وي�صكت عن دور ال�صيا�صة
 الرباط. األسبوع

فــي نـــدوة عــقــدت فــي نــادي 
لألنباء،  العربي  املغرب  وكالة 
التوزيع  شركة  مؤسس  تطرق 
محمد  للصحافة،  الوطنية 
ــع املـــأســـاوي  ــواق ــل بـــــرادة، ل
املكتوبة،  املغربية  للصحافة 
وقال أن أرقام توزيع الصحافة 
أرقــام صــادمــة، وإن كان  هــي 
الحقيقة  يقل  لم  محمد  السي 
كلها، ولم يتطرق إلى الظاهرة 
الصحافة،  على  قضت  التي 
ظاهرة شراء شركة »سابريس« 
أسهمها  أغــلــب  كــانــت  الــتــي 
ــك أقـــطـــاب األحــــزاب  فـــي مــل
ــررت األيـــدي  ــق الــســيــاســيــة، ف
ووضع  شراءها  املخططة)...( 
عليها،  الــفــكــرة  أصــحــاب  يــد 
على  للهيمنة  وحيدة  كوسيلة 
مراقبة توزيع الصحف والحد 
وحتى  توزيعها،  خريطة  من 
توزيعها،  مناطق  على  الرقابة 
وحتى عدم توزيع تلك الصحف 
في بعض األسواق التي كانت 
النتيجة  لتكون  بــهــا،  تــزخــر 

هذا  املبيعات،  كميات  ــزول  ن
برجوزة  ظــاهــرة  إلــى  إضــافــة 
املرتفعة  واألجـــور  الصحافة 
املنظم  القانون  فرضها  التي 
بعض  أجور  رفع  الذي  للدعم، 

الصحفيني إلى درجة عليا.

في  سجلت  أخـــرى  ظــاهــرة 
املغربية  الــصــحــافــة  ــخ  ــاري ت
حصلت  مثيل،  لها  يسبق  لم 
الذي  االستقال  عيد  بمناسبة 
 ،2019 نــونــبــر   18 صـــادف 
كله  املغرب  في  صــدرت  حيث 

جريدة يومية واحدة كانت هي 
قررت  حني  »الصباح«،  جريدة 
عدم  املغربية  الصحف  جميع 
الصدور، وهناك صحف أخرى 
موحد،  بتاريخ  الصدور  قررت 
هو 16/ 18/17 نونبر 2019.

األستاذ  السابق،  العدل  وزير  كشف 
استجواباته  سلسلة  في  املشيشي، 
تحدث  لــم  لــو  أنــه  ــســاء«،  »امل لجريدة 
التي   1972 يوليوز  انقاب  محاولة 
إسقاط  أوفقير  الجنرال  فيها  حــاول 
املغرب  في  لحدثت  امللكية،  الطائرة 

ثورة شعبية.

ال زالت تستفحل األحكام الرطبة في 
حق القتلة والسفاحني بعد أن أصدرت 
املؤبد  بالسجن  حكما  ــران  إف محكمة 
في  همجية،  قتل  جريمة  منفذ  في حق 
التي  األحكام  تزداد  امرأة، وهكذا  حق 
تشجع الذبح والقتل، مع وضع قانون 
مظاهر  وازديـــاد  الرفوف  في  اإلعــدام 

القتل في حق املغاربة واألجانب.

ــي مــيــاه  ــر تــســمــمــات فـ ــار خــب ــ أثـ
حــرازم،  سيدي  الشعبي،  االستهاك 
هذا  نشر  بعد  خصوصا  كبرى  هــزة 
وكــان  واســـع،  مستوى  على  التسمم 
الشركة،  هــذه  أصحاب  في  مفروضا 
املوضوع  هذا  في  واضح  بيان  إصدار 
عوض االكتفاء ببيان يتحدث عن سحب 

كميات من هذه املياه من األسواق.

صارح املدير العام  للمكتب الوطني 
للمنافسة، الكراوي، بأن هناك خروقات 
رغم  املنافسة،  احــتــرام  مــجــاالت  فــي 
مصالح  تــمــس  ــات  ــخــروق ال هـــذه  أن 
يوميا  وتصب  املستهلكني  من  املايني 
الشركات  صناديق  في  املايني  مئات 

املستفيدة.

ــرض ســعــد الـــديـــن الــعــثــمــانــي  ــع ت
محمد  الفقيه  يد  على  معلم«  لـ»ضربة 
مؤخرا  زيارته  هامش  فعلى  خبزة،  بو 
ملدينة تطوان، قال رئيس الحكومة إنه 
يريد لقاء »الشيخ« فطلب من حوارييه 
»الشيخ«  لكن  للحضور،  اســتــدعــاءه 
إلي  فليأت  أرادنـــي  مــن  وقـــال  ــض  رف
مصادر  لتقول  كــان،  ما  وهــذا  بنفسه، 
من  طلب  العثماني  أن  »األســـبـــوع«، 

الشيخ أن يدعو له)..(.

الحكومة  مهندسو  نــســي  بــعــدمــا 
وزاري  قــطــاع  تخصيص  الــحــالــيــة، 
أن  مطلعة  مــصــادر  قالت  للصحافة، 
عبيابة بدأ مسلسل عمله داخل الوزارة 
يتم  وقد  للوزارة،  العام  الكاتب  بإعفاء 
السموني  الشرقاوي  الحقوقي  تعيني 
بمشاكل  املرتبط  ــصــال..  االت بقطاع 
بالدعم  مرتبط  هو  ما  منها  عويصة، 

وما هو مرتبط باملهنة ككل)..(.

ال حديث في كواليس مجلسي النواب 
إال عن التعيينات األخيرة الصادرة عن 
إلى  أضــافــت  والــتــي  املجلس،  رئيس 
كتيبة مستشاريه مستشارا ال يستشار، 
من  مستورد  ومستشار  سمني،  براتب 

إقليم خريبكة متهم بالفساد)..(.

ــني فــريــق  الـــصـــراع الـــريـــاضـــي بـ
من  املدعوم  والفريق  أكـادير  حسنية 
الرحمان  عبد  االتحادي  القطب  طرف 
والذي  البيضاوي،  االتحاد  اليوسفي، 
انتهى بفوز هذا األخير بكأس العرش.. 
أصحاب  بــني  بــالــصــراع  أيضا  تميز 
ــداعــمــني لــلــفــريــقــني، وقــد  املــايــيــر ال
امللياردير  بأن  الحاضرين  أحد  كتب 
أخنوش الذي دعم الحسنية خسر في 
مواجهة امللياردير أيت منا الذي يدعم 

»الطاس«)..(.

برادة



 الرباط. األسبوع
عبيابة،  الحسن  مصائب  أن  يبدو 
والــريــاضــة  والــشــبــاب  الثقافة  وزيـــر 
ال  الحكومة،  باسم  الرسمي  الناطق 
تنتهي منذ دخوله الحكومة إلى اليوم، 
ينكدون  الذين  ــوزراء  ال من  سار  حتى 
على الحكومة أشغالها كل يوم خميس، 
على  يده  العثماني يضع  وبسببه سار 
الصحفية  الندوة  كــوارث  بسبب  قلبه 
بسبب  الحكومي  املجلس  تعقب  التي 
حدود  تجاوزت  التي  املتعددة  أخطائه 

الوطن لتنتقل إلى الجيران.
جد  مصدر  بحسب  عبيابة،  الوزير 
وزراء  تهكم  من  يعاني  يعد  لم  مطلع، 
األمر  انتقل  بل  فقط،  العثماني  حكومة 
حيث  الدستوري،  االتحاد  داخــل  إلــى 
للمكتب  اجتماع  آخــر  خــال  تــعــرض 
شــديــدة  ملحاكمة  لــحــزبــه  الــســيــاســي 
برئاسة  القياديني  جميع  طــرف  مــن 
مسؤولية  حملوه  بعدما  ساجد،  محمد 
حزبهم  يتلقاها  ســار  التي  الضربات 
بسبب أخطائه املتكررة، مما دفعهم إلى 
قيادات  من  به  لصيقة  مصاحبة  فرض 

دستورية ملرافقته في بداية مشواره.
جريئة  بخطوة  عبيابة  قام  ذلك،  إلى 
تدبيره  مستوى  على  للجدل  مثيرة 
والــريــاضــة،  الشباب  وزارة  لــشــؤون 
خطيرة  وتقارير  اتصاالت  تلقى  بعدما 
داخــل  عليهم  ومغضوب  مقربني  مــن 
الفساد  حجم  بوجود  تفيد  ــوزارة،  الـ
ــوزارة  ــ ال ــي  ف مستشريا  ــان  كـ الـــذي 
والشركات  والصفقات  األموال  وحجم 
ــات  ــ ــدراس ــ املــشــبــوهــة ومـــكـــاتـــب ال
 20 تصل  كانت  التي  والتعويضات 
الواحد  للموظف  أحيانا  مليون سنتيم 
من أجل تنظيم أي دورة رياضية، وهو 
وأوراق  ميزانية  عن  يبتعد  جعله  ما 
قضاة  على  ونـــادى  ــوزارة،  ــ ال خزينة 
الفتحاص  للحسابات  األعلى  املجلس 
بأثر  والرياضة  الشباب  قطاع  مالية 
رجعي منذ دستور 2011، قبل مواصلة 
مشواره على رأس وزارته، فهل يسقط 
قضاة جطو الرؤوس الكبيرة في فساد 
ــا جــاورهــا مــن شركات  الــريــاضــة وم

وإشهار ورعاية ورهان ببادنا؟
السجون  مندوب  يواصل  جهته،  من 
الحكومة والدولة  باسم  النطق  التامك، 
وبينما  ــد)..(،  ــعــق امل الــريــف  ملف  فــي 
امللف،  هذا  في  عبيابة  صمت  يتواصل 
مع  مفاكش«  »ما  السجون  مندوب  فإن 
حقوقيني،  مناضلني  الجهات،  جميع 
مؤسسات دستورية، سجناء، جمعيات 
وغيرهم،  برملانيني  وزراء،  حقوقية، 
أو  انتقد  مــن  كــل  على  بــالــرد  ويــقــوم 
نــاري،  ببيان  الــســجــون،  عــن  تــحــدث 
وضعية  حــتــى  يــراعــي  ال  ــا  ــان وأحــي
وممثلي  لبرملانيي  املمنوحة  الحصانة 
البيانات  عـــدد  أصــبــح  حــتــى  ــة،  ــ األم
يفوق  السجون  مندوبية  عن  الصادرة 
بشكل  أحيانا،  أسبوعيا  بيانات  ثاث 
يفوق بيانات الناطق الرسمي، مما بدأ 
أنه  اعتبار  على  الجهات،  بعض  يقلق 
تابع  إداري  كموظف  حــدوده  يتجاوز 
سام  مسؤول  إلــى  ليتحول  للحكومة 
بنفس  يخاطبها جميعا  السلطات  فوق 
األول  الرئيس  حتى  فيهم  بمن  الحدة 
أن  غير  للحسابات،  األعلى  للمجلس 
أنه  يؤكد  منه،  مقرب  بحسب  التامك، 
صحراوي عنيد، أي أنه يعمل وفق »ولو 
لن  أنه  باللـه  أقسم  وأنه  معزة«،  طارت 
باملندوبية،  مس  طرف  أي  على  يسكت 

الوطن  يمس  وحني  الوطن،  يمس  ألنه 
وال  البرملان  وال  الدستور  ال  يهمه  ال 
الجمعيات  وال  الصحافة  وال  الحكومة 
وسيختار  سيهاجم  بــل  الحقوقية، 
أن  باعتبار  بعناية،  بياناته  مفردات 
الخطاب  تحليل  في  خاصة  دراســة  له 

والكلمات.
من جهة أخرى، رفض مندوب السجون 
تقرير بعض الجمعيات الحقوقية حول 
الزفزافي،  ناصر  الريف  حــراك  زعيم 
لظروف صحية صعبة، حيث  وتعرضه 
الــزفــزافــي  أن  ملقربيه  الــتــامــك  كشف 
فحصا   45 من  واستفاد  جيدة  بصحة 
لم يستفد منها التامك في حياته كاملة. 

توزيع مهمة الناطق الر�سمي با�سم احلكومة  بني الوزير عبيابة ومندوب ال�سجون التامك 
سياسة حتى لو »طارت معزة« 

عبيابةالتامك
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●  الرباط. األسبوع 
ــة  ــي ــال ــدا عـــن األرقـــــــام امل ــي ــع ب
مناقشة  تعرفها  التي  واالقتصادية 
متتبعون  سجل  املــالــي،  القانون 
عــديــدة  سياسية  ــل  رســائ ــود  وجـ
حملتها أطوار مناقشة قانون املالية 
بمجلس النواب واستمرار مناقشته 
والتي  املستشارين  بمجلس  اليوم 

كانت تتجاوز األغلبية واملعارضة.
بحسب  ــل  ــرســائ ال ــذه  هـ ــى  ــ أول
الواضحة  املسافة  هي  متتبعني، 
االقتصاد  ــر  وزي بــني  ســارت  التي 
و»حزبه«  بنشعبون  محمد  واملالية 
حيث  لــأحــرار،  الوطني  التجمع 
بني  قطيعة  ــود  وجـ ــؤالء  هـ ســجــل 
الكواليس  فــي  ويـــروج  الــطــرفــني، 
بنشعبون،  رفــض  هــو  سببها  أن 
صــاحــب الــعــاقــات املــتــعــددة في 
صفوف أقطاب الدولة، العمل تحت 
بمعنى  أخنوش،  الوزير  تعليمات 
في  واحد  لتوجه  االنصياع  رفضه 
املتصارعني  الدولة  أقطاب  صفوف 
ــوش«،  ــنـ واملــخــتــلــفــني حـــول »أخـ

األخــرى،  القضايا  من  عدد  وحــول 
بنفسه  نأى  فبنشعبون  وبالتالي، 
الكبير بني رجال  التقاطب  عن هذا 

الدولة)..(.
من جهة أخرى، سجل املتتبعون 

الــوزيــر  بــني  كبير  تــقــارب  وجـــود 
ــة  ــالـ ــون ونــــــواب األصـ ــشــعــب ــن ب
فيهم  وجــد  أن  بعد  واملــعــاصــرة، 
السند لتمرير العديد من املقتضيات 
في  سبقه  من  فشل  التي  الصعبة 

مضمون  رأسها  وعلى  تمريرها، 
بنشعبون  استطاع  حيث   ،9 املادة 
رغم  معه  بالتصويت  »البام«  إقناع 
وجود قرار رسمي صادر من املكتب 
حكيم  بقيادة  لـ»الجرار«  السياسي 

بنشماس برفض هذه املادة.
ــإن  ــفــس املـــصـــدر، ف وحــســب ن
بنشعبون  بني  الجديدة  العاقات 
وحزب األصالة واملعاصرة لم تقف 
مرحلة  وصلت  بل  الحد،  هذا  عند 
رمي الورود على بعضهما البعض، 
لوزير  »البام«  في  قيادي  قال  حني 
ونقول  سندعمك  »نــحــن  املالية: 
سيعود  الضريبة  رفع  قــرار  أن  لك 
وحني  التجار،  مع  بالضرر  عليك 
في  تجد  لن  ملهاجمتك  سيخرجون 
حزبك  من  واحد  شي  حتى  أكتافك 
لدعمك،  الحكومة  ــزاب  أح من  وال 
رد  ما  وهو  وحيدا«،  نفسك  ستجد 
بابتسامة  بنشعبون  الوزير  عليه 
هل  التفاهم،  هــذا  فبعد  عريضة.. 
األصالة  بحزب  بنشعبون  يلتحق 

واملعاصرة؟ يتساءل املصدر.

عبد النباوي يربز العمق الفل�سفي ال�ستقاللية النيابة العامة
●  عبد اهلل جداد. العيون  

كشف رئيس النيابة العامة، محمد 
يوم  قدمه  عــرض  في  النباوي،  عبد 
العيون حول  بمدينة  املاضي  السبت 
العامة  النيابة  »استقال  موضوع 
السلطة  استقال  مسار  في  ودورهــا 
القضائية«، أن استقال النيابة العامة 

جزء من استقال السلطة القضائية.
وأضاف عبد النباوي، أن استقال 
املغربية  باململكة  القضائية  السلطة 
اليوم، هو حقيقة دستورية وقانونية 
يجب على الجميع أن يتعاون من أجل 
جعلها  وأن  واقعية،  حقيقة  جعلها 
وملموسة،  معاشة  واقعية  حقيقة 
يتطلب أن يلتزم كل طرف من األطراف 
بمضمون  واملجتمعية  السلطوية 
على  أوال  نص  والدستور  الدستور، 
عن  القضائية  السلطة  ))استقال 
والتنفيذية،  التشريعية  السلطتني 
ــك ضــامــنــا لهذا  ــة املــل وجــعــل جــال
ما  وهو   ،)107 )الفصل  االستقال(( 
الفلسفي  العمق  استحضار  يقتضي 
ــفــكــرة االســـتـــقـــال، واســتــحــضــار  ل
األساسي  القانون  نظر  في  أهميتها 
للجهة  حمايتها  أوكل  الذي  للمملكة، 
للدولة،  البناء الدستوري  األسمى في 
على غرار حماية الوطن والقيم العليا 
للدولة ومقدساتها، التي أناط الدستور 
حمايتها للملك، كضمان حرية ممارسة 
وكذا   ،)41 )الفصل  الدينية  الشؤون 
واســتــمــرارهــا  ــة  ــدول ال دوام  ضــمــان 
الباد وحوزتها واالختيار  واستقال 
الديمقراطي وتعهدات اململكة الدولية 

)الفصل 42(.

االستقال  يتجسد  أن  يمكن  وال 
إزاء  القضائية  للسلطة  الدستوري 
السلطتني املذكورتني إال باحترام هذا 
االستقال شكا ومضمونا، ومراعاة 
ــاون بـــني الــســلــطــات،  ــع ــت ــدود ال ــ ح
ــدســتــوري،  ال للمجلس  تــأتــى  كــمــا 
بيناه  أن  الدستورية،  للمحكمة  ثم 
بمقتضى عدة قرارات، ينص الفصل 
134 من الدستور أن مضمونها ملزم 
استقال  أن  كما  السلطات،  لجميع 
عرضة  يــكــون  أن  يمكن  ال  القضاء 
أفراد  طرف  من  مجتمعية  لنقاشات 
أو جماعات في املجتمع، ملجرد تضرر 
املــقــررات  بعض  ــراء  جـ مصالحهم 
القضاء  عمل  طبيعة  ألن  القضائية، 
خصمه،  ضد  لخصم  ينتصر  أن  هي 
الجهة  لــفــائــدة  جهة  مــن  يــأخــذ  أو 
املقابلة، وال مجال في أحكام القضاء 

بالتعادل،  النقط  اقتسام  لنظريات 
الرياضية،  األلــعــاب  بعض  فــي  كما 
ضد  لفريق  يحكم  أن  القضاء  فقدر 
يخطئ،  وقد  يصيب  وقد  آخر،  فريق 
ال  القضائية  املــقــررات  فــإن  ولــذلــك، 
تكون قارة ونهائية إال بعد خضوعها 
ملراجعات متعددة يمكن خالها تدارك 
ومراجعة  أشكل  ما  وإصاح  فات  ما 
العامة  النيابة  فــقــرارات  األخــطــاء، 
املثال، هي مقررات  كلها، على سبيل 
القضاة واملحاكم  وقتية تعرض على 
لفحصها وتمحيصها بغاية إقراراها 
يشكل  مما  تعديلها،  أو  إلغائها  أو 
عن  للدفاع  لأطراف،  حقيقية  فرصة 
الثغرات  إلــى  والتنبيه  مصالحهم 
القانونية أو الواقعية التي قد ال تتم 
النيابة  مقرر  اتخاذ  حني  مراعاتها 

العامة.

الشرقاوي

●   الرباط. األسبوع   
تعزز املشهد السياسي للمغرب 
على  »بهيمة«  مصطلح  بإطاق 
القانون  على  يصوت  نائب  كل 
بهيمة  ماشي  »أنا  قراءته:  دون 
حاجة  شــي  على  نصوت  بــاش 
ــذا تــحــدث  ــك ــهــاش«.. ه ــت ــري ــق م
في  بافريج،  البرملاني  النائب 
في  شارك  أنه  رغم  عامة،  جلسة 
»املوافقة« على املادة التي أثارت 

الجدل في القانون املالي)..(.
الحركة  حــزب  في  حديث  وال 
يتناقلها  رسالة  عن  إال  الشعبية 
املناضلني،  وغــيــر  املــنــاضــلــون 
عبارة عن حوار في »الواتساب«، 
غاضبة،  مناضلة  فيها  تصف 
زعيمها السابق والوزير السابق 
النقاشات  وكانت  بـ»الحمار«، 
داخـــل الــحــزب قــد وصــلــت إلى 
بــســبــب تجدد  مــســتــوى  ــى  ــ أدن
العامة  األمــانــة  حــول  الــصــراع 

وتبعات تعديل الحكومة)..(.

بني البهيمة 
واحلمار  ر�سائل »غزل« بني بن�سعبون وحزب االأ�سالة واملعا�سرة 

وزير المالية يبتعد عن فريق أخنوش 

●  أكادير. األسبوع 
األمریكیة  البریة  القوات  قائد  قام 
كلوتیر،  رودجــر  الجنرال  بإفریقیا، 
بداية األسبوع الجاري، بزیارة لقیادة 
املنطقة العسكریة الجنوبیة بأكادیر، 
حیث التقى بالجنرال الفاروق بلخیر، 

قائد املنطقة الجنوبية.
ويندرج اللقاء في إطار التحضیرات 
 »2020 اإلفریقي  »األســد  ملــنــاورات 
املغربي  الجیشین  بین  املشتركة 
حول  الطرفان  وتباحث  واألمریكي، 
عدد من القضایا التي تھم املناورات 
التي ستكون األھم في تاريخ العاقات 

األمریكیة،  املغربیة  العسكریة 
تجرى  أن  املرتقب  من  والتي 
بمدینة طانطان، وكانت قیادة 
الجنوبیة  العسكریة  املنطقة 
احتضنت  قد  أكادیر،  بمدینة 
خــال الــفــتــرة املــمــتــدة مــن 5 
ورشة  املاضي،  غشت   9 إلــى 
من   2020 لنسخة  تحضیریة 
الدولیة  العسكریة  املناورات 
التي یحتضنھا جنوب املغرب 
القیادة  ــارت  وأشــ ســنــة،  كــل 
املسلحة  ــوات  ــق ــل ل ــة  ــام ــع ال

امللكیة، أن »األھداف من ھذا التدریب، 
الذي يعتبر من بین التدریبات األكثر 

ھي  الحلفاء،  بین  العالم  في  أھمیة 
استخدام  مفاھیم  على  املــصــادقــة 
القوات البریة وتعزیز العمل املشترك 

القیادة  وأنظمة  لوسائل 
الجویة البریة املعتمدة في 
املكون  وتدریب  البلدین، 
ــى عــمــلــیــات  ــل ــوي ع ــجـ الـ
وعملیة  الجویة  املقاتات 
ــوا،  ــود ج ــوق ــال الـــتـــزود ب
بأنشطة  الــقــیــام  ــك  ــذل وك
ذات طابع إنساني، عاوة 
أنشطة  في  التكوین  على 
الـــقـــیـــادة والــتــدریــبــات 
مكافحة  عــمــلــیــات  عــلــى 
ــیــة  الــتــنــظــیــمــات اإلرھــاب
البریة  التدریبات  سیشمل  العنیفة، 
واملحاكاة  جوا،  واملحمولة  والجویة 

»الـدورة  أن  مـضـیـفـا  الـتـكتــیكـیة«، 
الــتــدریــب ستعرف  ھــذا  مــن   16 ـــ  ال
مشاركة وحدات وماحظین عسكریین 
من خمس دول تمثل إفریقیا، وأوروبا 
وأمریكا الشمالیة، ھي كندا وإسبانیا 
وبریطانیا والسنغال وتونس، إضافة 
األمریكیة  املــتــحــدة  الــوالیــات  إلــى 

واململكة املغربیة«.
مــنــاورات  أن  إلــى  ــارة  اإلشـ تجدر 
ــاورات  ــن ــي« ھــي م ــق ــری ــد اإلف ــ »األس
ــات  ــوالی ال بــیــن  مشتركة  عسكریة 
املغربیة  واململكة  األمریكیة  املتحدة 
أن  بــعــد  طــانــطــان  بمنطقة  ــام  ــق وت

انطلقت سنة 2007. 

 تن�سيق ع�سكري مغربي اأمريكي حول مناوات »االأ�سد االإفريقي«

�سربة اللوبي الفرن�سي للوبي االأمريكي 
يف تعيني بنمو�سى رئي�سا للجنة النموذج التنموي

●  الرباط. األسبوع 
رسميا،  السادس،  محمد  امللك  عني 
الداخلية  وزير  املاضي،  الثاثاء  يوم 
كرئيس  بنموسى،  شكيب  األســبــق 
التنموي..  بالنموذج  الخاصة  للجنة 

فما هي دالالت هذا التعيني؟
تعيني  أن  مطلعة،  مصادر  تجيب 
كانت  التي  األســمــاء  بــدل  بنموسى 
رائجة مثل القطب املالي عبد اللطيف 
يؤكد  املغرب،  بنك  والــي  الجواهري 
الفرنكفوني  اللوبي  من  أخرى  ضربة 
للوبي األنجلوفوني، الذي يمكن القول 
)لو حصل( كان  أن تعيني الجواهري 
ضمن  قدم  موطئ  وضع  من  سيمكنه 
أن  غير  املغرب،  في  التنمية  خارطة 
تعيني بنموسى، يكرس هيمنة اللوبي 
الفرنسي، الذي سبق له اإلعداد للجنة 
النموذج التنموي بدفع وزارة التعليم 
في  الفرنسية  املــنــاهــج  تبني  إلـــى 
التدريس بينما يسير العالم كله نحو 

تبني اإلنجليزية ولغات أخرى.
كيف يمكن أن يقدم بنموسى جوابا 
الــذي سبق  وهــو  التنمية  ســؤال  عن 
االقــتــصــادي  املجلس  ــرأس  تـ أن  ــه  ل
واالجتماعي دون أثر يذكر؟ هذا سؤال 
من بني أسئلة أخرى يطرحها املعلقون، 
الذين اعتبروا أن تعيني بنموسى قد 
ال يقدم أي إضافة للنموذج التنموي، 
الــواقــع  أرض  على  سيترجم  الـــذي 
بتمويل مجموعة من مكاتب الدراسات 
غياب  فــي  املستقبل،  خريطة  لرسم 

النجاعة املؤكدة.

على  فــرض  قد  املــغــرب،  أن  ويذكر 
القصوى  السرعة  إلى  االنتقال  نفسه 
في العمل بصدور اعتراف ملكي بفشل 
النموذج التنموي املغربي الحالي، في 
افتتاح  بمناسبة  البرملان  أمام  خطاب 
التشريعية  السنة  من  األولى  الــدورة 
يوم  الــعــاشــرة  ــة  ــوالي ال مــن  الثانية 
الجمعة 13 أكتوبر 2017، ومنذ ذلك 
السياسية  األحــزاب  تنافست  الحني، 
للنموذج  عمل  مسودات  إعــداد  على 
الحلقات  مئات  ونظمت  التنموي، 
املوضوع،  حول  املستديرة  واملوائد 
قبل أن يظهر تكليف بنموسى بمهمة 
جديد،  تنموي  لنموذج  تحديد وصفة 
األخيرة  أيــامــه  يقضي  كــان  أن  بعد 

كسفير في باريس)..(.

بنشماسبنشعبون

بنموسى



في سياسات  املختص  الخبير  استدعاء  عند 
اللجنة  ألبير برافوبيوسكا، من طرف  التجديد، 
مآالت  ملعرفة  األوروبــي  االتحاد  في  املختصة 
هذه  بالحرف:  قال  الشراكات،  من  األول  الجيل 
وذكر   - توليدها  إلعــادة  فقط  قابلة  االتفاقيات 
بلورة  هــو  املهم  ألن   - املــغــرب  مــع  االتفاقية 
تصور يشبه ما جرى التوقيع عليه بني االتحاد 

األوروبي وسنغافورة.
في  ــروب«  غـ »أورو  فــي  الــنــقــاشــات  وجـــرت 
ماريو  مالحظات  ونقلتها   ،2019 نونبر   7
سينتو، داخل اللجنة حول موضوع »االستثمار 

والتجديد«.
ــالت، حــســب مــصــادر  ــداخــ ــ ــزت امل ــ وقـــد رك
نظام  على  العمل  سمي  ما  على  ــوع«،  »األســب
تحديثي فعال، يبدأ من السياسات العامة ومن 
بتسقيف  يقوم  ال  كما  ويستقصي،  التحديث، 

اإلنتاجية.
اإلنتاجية  عاملي  فإن  الدينامية،  لهذه  وتبعا 
واملنافسة، يؤسسان ألفق آخر مع اململكة، ويود 

الخبراء:
املغربية  والبنكية  العامة  املالية  تأهيل   )1
للتعاطي داخل شراكة شفافة وفعالة بني االتحاد 
اقتراح  ظل  في  خصوصا  واملغرب،  ــي  األوروب

أملانيا لنظام بنكي أوروبي موحد.
2( تأهيل املغرب تكنولوجيا لتعميق الشراكة.
بما  ــال،  ــمـ األعـ ــضــاء  ق عــلــى  الــعــمــل   )3

من  وغيرها  الجانبني،  بني  الشـراكة  يفيد 
تجديدا  تفرض  التي  الفعالة  االقــتــراحــات 

للشراكة األوروبية ـ املغربية.

العدد:  1050الخميس 21 نونبر 2019

القناص

في طبعة 2019 من التمرين »سي بوردر«، 
بشكل   »5+5 »مجموعة  إسبانيا  راسلت 
مصادر  اطلعت  سرية  برقية  وفي  رسمي، 
»األسبوع« على بعض فقراتها، وجاء فيها: 
إن مدريد تبلغ املجموعة بضرورة الوضوح 
ضد  املوجهة  العمليات  بشأن  األعضاء  مع 
البحرية  املياه  صعيد  على  املهرب  السالح 
على  أكد  األوروبــي  االتحاد  وأن  املشتركة، 
ومليلية،  سبتة  يخص  فيما  إسبانيا  وحدة 
أن  املجموعة،  في  العـمليات،  هــذه  وعلى 
حسب  اإلسبانية   اإلقليمية  بـاملـيـاه  تلتزم 
داخــل  املشترك  العسكري  العمل  خــارطــة 

»مجموعة 5+5«.
أي  فــي  اإلسبانية  البحرية  تــرغــب  وال 
امللكية  البحرية  مع  ووثيق  مباشر  تعاون 
عكس  السالح،  تهريب  موضوع  بخصوص 
املخدرات  خصوصا  التهريب،  أنواع  باقي 

)الحشيش( املهربة من املغرب.
ترغب  إسبانيا  أن  مصادرنا،  وتوضح 
 »5+5 »مجموعة  داخــل  سلوك  مدونة  في 
على  االتفاق  أو  بروتوكوالت،  أي  عقد  قبل 
الخطوات القادمة مع املغرب، كي ال تختلط 
أمور السيادة حول سبتة ومليلية، الثغرين 
العاصمة  بهما  طالبت  اللذين  املحتلني 

الرباط في وقت سابق.

في العاشر من أكتوبر 2019، وفي أمسية 
التحقيقات  أمر  انكشف  بالرابوني،  ساخنة 
راجـمـات  وصـــــول  بخصوص  الـجاريـة 
ومحاولة  البوليساريو  ــى  إل  »300 ــي  »ب
عسكريتني  منطقتني  ــى  إل املباشر  نقلها 
الصحراء، وحسب مصدر  في  الجدار  شرق 
دخولها  سجل  راجمة   19 فإن  »األسبوع«، 
يمكن  ال  بطريقة  تخفيتها  على  والعمل 
أن  غير  الصناعية،  األقمار  عبر  تصويرها 
األمريكيني تمكنوا من حصرها، ولم يرغبوا 
وأن  خصوصا  مسارها،  عــن  الكشف  فــي 
مصادرنا الخاصة أكدت على وجود نسخة 
وأنها  الراجمات،  هذه  من  مطورة  جزائرية 
شاركت بفعالية في تمارين بالذخيرة الحية.
ويرغب دبلوماسيون غربيون في العاصمة 
التقني لهذه  تأكيد املستوى  الجزائرية، في 
وحسب  الجوي،  للدفاع  املوجهة  النسخة، 
األمريكي،   »7300 أو  إ. جي.  أ.  »إف.  نظام 
مؤشرات  وهناك  وارد،  االحتمال  هذا  فإن 
وشكل جديد لعمل هذه الراجمات في صورة 
وطبقا  الجزائرية،  األراضـــي  من  ملتقطة 
الجريدة،  بها  توصلت  التي  للمعلومات 
األسلحة  باقي  على  يجري  التحقيق  فــإن 
الجديدة في 2018 و2019، التي توصل بها 
وأخذ  والبوليساريو،  املغرب  النزاع،  طرفا 
الناحية  من  صرامة  أكثر  مسارا  التحقيق 
التقنية لجرد مخزون األسلحة املوجودة في 

اإلقليم املتنازع عليه.

اإ�سبانيا تتخوف من املغرب 
ب�ساأن م�سادرة ال�سالح املهرب 

عرب مياه �سبتة ومليلية

»املينور�سو« حتقق يف و�سول 
راجمات »بي 300« 

اإىل البولي�ساريو

جلنة اخلرباء يف الحتاد الأوروبي تو�سي بتجديد 
ال�سراكة الأوروبية ـ املغربية

في الهاي، وملدة ساعتني، 
»الدواعش«  عــودة  نوقشت 
وإن  بــالدهــم،  إلــى  املغاربة 
لدى  يستدعي  ــر  األمـ كــان 
عقوبات  املغربي،  القضاء 
متطابقة مع املعيار الدولي، 
املشاركون  طــالــب  ــك،  ــذل ول
للوصول  العقوبات  برفع 
إلــى الــزجــر املــطــلــوب ضد 
بنفس  وإلــحــاقــه  ــاب  ــ اإلره
شــبــكــة الــتــحــقــيــقــات حــول 

ضد  والجرائم  العرقي  التطهير 
كما  الحرب،  وجرائم  اإلنسانية 
في مصر واملغرب، دون سلوكات 
حرية  على  التضييق  في  مثيلة 
السلمي،  التظاهر  أو  التعبير 
ــات األســاســيــة،  ــحــري ــي ال ــاق وب
فإن  »األســبــوع«،  مصدر  وحسب 
رفــع  أن  تـــرى  جــاســت«  »أورو 
لن  اإلرهــابــيــني  ضــد  العقوبات 
ــام في  ــك يــصــل إلـــى بــعــض األح
على  الحاضرون  وأجمع  املغرب، 

ضرورة تشديد العقوبات.
وفي هذا الصدد، قال لديسالف 
همران، رئيس »أورو جاست«: إن 
املشاركة في تنظيم »داعش« هي 
مشاركة في جرائم حرب وجرائم 
ضــد اإلنــســانــيــة بــاإلســاءة إلى 

اإلزيديني.
سيكون  العقوبة  فرفع  ولذلك 
فيما  التكييف،  هــذا  ضــوء  على 
يؤكدون  جاست«  »أورو  خبراء 
املصرية  الــتــجــربــة  نــفــس  عــلــى 

واملغربية في تشديد العقوبات.

الحليف  العاج،  فاجأت ساحل 
املوثوق لفرنسا واملغرب، الجميع 
بدعوتها لالستفتاء في الصحراء 
ــداة مــنــاقــشــة تــمــديــد واليـــة  ــ غ
 ،2020 سنة  إلــى  »املينورسو« 
»األسبوع«  مصادر  أكــدت  حيث 
أن سر  هذا التحول في أبيدجان، 
ــى خــالف حــول شركة  راجـــع إل
أطراف  اقترحتها  التي  »مناجم« 
ــذة فــي اســتــثــمــار الــبــتــرول  ــاف ن
قبل  البالد  في  مؤخرا  املكتشف 
على  املــائــدة  الرئيس  يقلب  أن 

بمسؤولني  ويدفع  األطــراف،  كل 
إفريقيا  جنوب  إلــى  إيفواريني 
لبناء تحالف جديد مع بريتوريا، 
ــداول الـــحـــاضـــرون في  ــ كــمــا تـ
وليس هذا  »أويل ويك«،  معرض 
أزمــة  فــي  الــوحــيــد  السبب  هــو 
الخالف  بل  وأبيدجان،  الرباط 
االنتخابات  مصير  حــول  أيضا 
ــذا الــبــلــد،  ــ ــي ه ــا فـ ومــرشــحــه
أزمــة  على  بظاللها  ألــقــت  ــد  وق
بني  التقليدية  املصالح  تدبير 

العاصمتني الرباط وأبيدجان.

فــــــــــي ســـــريـــــة 
ــة، بــــــدأت  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ عـ
املختصة  ــشــركــة  ال
ــات  ــي ــوم ــل ــع ــي امل ــ ف
تعمل  »يونيديس«، 
على برنامج للتعاطي 
ــات  ــديـ ــحـ ــتـ مـــــع الـ
ــة لــلــجــدار  ــي ــدان ــي امل
في  املغربي  الدفاعي 
في  وذلك  الصحراء، 
تفاعلي  ــج  دمـ أول 
في  الثالثة  للقوات 

الجيش الجزائري يساهم في تركيز الهجومات 
إلبقاء  التكتيكية  الخنادق  حفر  مستوى  على 
في   45 وملسافة  املــرة،  هذه  األراضــي  سيطرة 
الخطة  وفصلت  الجزائريني،  يد  في  املــائــة، 
هذه النقط، حسب مصادر »األسبوع«، إلى 10 

مفاتيح.

تمويالت  وانهالت 
العمومية  ــاك  ــنـ األبـ
الجزائرية على شركة 
»مهدي زكريا« لتمرير 
صفقة البرنامج ضمن 
صفقات ممولة بشكل 
الجيش  مـــن  ســخــي 

الجزائري.
ــت قــيــادة  ــ ــق ــ وواف
من  الجزائري،  الدرك 
خاصة،  فــرقــة  خــالل 
عـــلـــى الـــعـــمـــل إلـــى 
على  البوليساريو  لجبهة  التابع  الدرك  جانب 
ترتيبات  وهي  التكتيكية،  الخنادق  سمي  ما 
مستوى  على  الدفاعي  السر  يحكمها  جديدة 
التفاصيل في الجارة الجزائر، كجزء ال يتجزأ 
التعاون  يعتمده  الذي  املواجهة  سيناريو  من 
بني الجزائر والبوليساريو في الفترة األخيرة.

أن  غربية،  إعالمية  أوســـاط  تــداولــت 
التي  اإلسرائيلية  »بيغاسوس«  تقنية 
الذكية من خالل رسالة  الهواتف  تخترق 
»واتساب« تسمح بعدها بتشغيل الكاميرا 
جرت  الذاكرة،  واختراق  للغير  والصوت 
صفقتها عبر مكتب لـ»دي . آي . إي« في 
رواندا، وقد التحق به املغرب قبل دخوله 
االتحاد اإلفريقي، ثم عادت العالقات بني 
الجمود،  إلى  الرباط  والعاصمة  كيغالي 
هذه  ــإن  ف »األســـبـــوع«،  ملــصــادر  وطبقا 
األمريكيون،  عليها  أشرف  التي  التقنية 
جرت أطوارها في مدينة مراكش، وانتقل 
إسرائيلي من أصل مغربي باسم »ديفيد«، 
في  بعضها  املصنع  تطبيقاتها  ملواكبة 
مدينة حيفا، وفعال، عاد »ديفيد« إلى روما 

بعد يوم قضاه في الدار البيضاء.

تقنية »بيغا�سو�س« 
الإ�سرائيلية للتن�ست 

يف رواندا مرت عرب مراك�س

5 7كواليس األخبار

»اأورو جا�ست« تتابع عودة 
»الدواع�س« املغاربة اإىل بلدهم 

وتدعو اإىل رفع العقوبات احلب�سية

الأبناك العمومية اجلزائرية متول برناجما معلوماتيا 
حول التعامل مع اجلدار الدفاعي املغربي

ألول مرة منذ التوقيع عليها

�سركة »مناجم« 
تبعد �ساحل 
العاج عن 

حليفها املغربي

واتارا



عندما تعيش الحدود على 
الضرائب بـ 73 في المائة

 الضرائب والفقر يرتفعان على حدود 
المملكة!؟ 

بشكل واضح، تتقدم جباية الدولة 
الجزائرية  ـ  املـغرـبية  الـحـدود  عـلى 
بـ 400 مليون درهم سنويا، ويعترف 
املجلس األعلى للحسابات في تقريره 
األخير )ص 14(، بأن ارتفاع مداخيل 
الضرائب ساهم بأكبر جزء في ارتفاع 
هذه  بلغت  إذ  التسيير،  ميزانية 
هذا  ورغــم  املائة،  في   73 املساهمة 
نفقات  تتطور  لم  املضطرد  االرتفاع 
مليون   97 بـ  تراجعت  إذ  التجهيز، 
تذهب  إذ  قياسي،  رقــم  وهــو  ــم؟  دره
منشآت  تسيير  إلى  السكان  ضرائب 
البنية  الدولة وال تساهم في إصالح 
تحسني  فــي  أو  املترهلة،  التحتية 
معدالت إنتاج العمل للشباب العاطل، 

وتسجيل أي تأخير إضافي بحوالي 
أزمة،  أمام  نكون  درهم،  مليون   100
النمو،  في  الضرائب  استثمار  لعدم 
 18.2 بـ  التسيير  مداخيل  وارتفعت 
تتعدى حدود  ال  نفقات  املائة مع  في 
7.4 في املائة، أي أننا مع فارق ادخار 
املائة، وال تنعكس  العشرة في  يصل 
هذه املؤشرات على التجهيز والبنية 
قصور  وفــي  الجماعية،  التحتية 
نفقات  إلــى  ــار  االدخـ يتجه  واضـــح، 
االدخــار  وصــول  رغم  جديدة  تسيير 
 39.9 نسبة  إلى  املعدل،  في  الـعام، 

في املائة.
اإليجابية  ــشــروط  ال هــذه  ــم  ورغـ
السلطات  فــإن  املحلي،  التدبير  في 
طريق  عــن  الفقر  لخفض  تسعى  ال 
فيها  تــصــل  بنية  ــي  ف االســتــثــمــار 

الواحات إلى 88 في املائة.

ويمكن توجيه 608.4 ماليني درهم 
الشروط  ملعالجة  املحلي  االدخار  من 
البنيوية للفقر، ألن هذا املبلغ يساوي 
أكثر من نصف تحويالت الدولة إلى 
اململكة،  في  الصحراوي  الفقر  حزام 
في   11 بـ  يزيد  ادخــار  أمام  أننا  أي 
الوطني  املـتوسط  مـع ضـعفي  املائة 
ويمكن  املــائــة،  فــي   11.7 بـــ  للفقر 
استثمار هذا االدخار املحلي ملواجهة 
باستراتيجية  املحلية  التحديات 
كالسيكيات  بعض  تتجاوز  محلية 

التدبير والوصاية املركزية.
ويمكن إبداء املالحظات التالية:

ملداخيل  السنوي  النمو  نسبة   )1
الصحراوي  الفقر  التسيير في حزام 
على الحدود الجزائرية تزيد بـ 400 

في املائة عن املعدل الوطني.
لنفقات  السنوي  النمو  نسبة   )2

إال  الحزام  هذا  في  تزيد  ال  التسيير 
الوطني،  املعدل  عن  املائة  في   2 بـ 
املرتفعة في استخالص  النسبة  رغم 

املداخيل ضد فقراء الحزام.
النمو  نــســبــة  بـــني  ــارق  ــفـ الـ  )3
بني  لالستثمار  املتوسط  السنوي 
جماعات الحدود وبني النمو الوطني 
لنفقات االستثمار ملجموع الجماعات 
نقطة،   12 من  أكثر  يصل  الترابية، 
بناقص  الحزام  في  والنتيجة سلبية 
االدخار  ارتفاع  رغم  املائة  في   8.70
في   400 بـ  املناطق  هــذه  في  العام 
الفجوة  وتكون  ذكــرنــا،  كما  املــائــة، 
الرسمية،  البيانات  وحسب  مرتفعة، 
ــحــزام  ال ــني  ب التغيير  نسبة  ــإن  فـ
الصحراوي وباقي اململكة، في حدود 
ناقص 25.42 في املائة، أي أننا أمام 
مؤشر سلبي للغاية مقارنة مع باقي 

مؤشرات الوطن.
وإن عرفنا أن الفارق بني االستثمار 
للناتج  بالنسبة  التسيير  ومداخيل 
الــداخــلــي اإلجــمــالــي الــجــهــوي هو 
الفقر  املائة، تكون مكافحة  2.22 في 
لكن  املــؤشــر،  هــذا  خــالل  من  ممكنة 
في   6.01 بناقص  االستثمار  تأخر 
ال  ــك،  ــذل ول املــراقــب،  يفاجئ  املــائــة 
نسب  تنشر  التخطيط  مندوبية  نجد 
ونسبة  ونفقاته  التسيير  مداخيل 
النسب  ألن   ،2017 لعام  االستثمار 
في  ارتفاعات  تحقيق  بعد  صادمة 
 2.8 بني  التسيير  ونفقات  مداخيل 
االستثمار  وتراجع  املائة  في  و5.1 

بناقص 2.9 في املائة.
4( تراجع حصة الفرد على الحدود 
 43 بـ  ونزلت  االستثمار،  نفقات  من 
في  درهما   70 وبـ   2016 في  درهما 

عبد الحميد العوني إعداد:

يعيش فقراء املغرب ىلع الحدود مع الجزائر، وتزيد مناطقهم عن معدل الفقر اإلجمالي بـ 7 نقط كما يف زاكورة، وتتجاوز باقي األقاليم األكثر 
فقرا، املتوسط الوطني بالضعفين 11.7 يف املائة، ويصل الحرمان يف التعليم نسبة 28.7 يف املائة والسكن 20.7 يف املائة، حسب أرقام 

رسمية نشرتها املندوبية السامية للتخطيط، وهو ما يعد كارثة، إذ أن 50 يف املائة، أي نصف سكان الحدود، ال ينتج، ويعيش الباقي ىلع 
الضرائب بنسبة تصل 73 يف املائة، وتزيد سنويا بمعدل 5 يف املائة، وال تحول الدولة لهذه املناطق سوى مليار درهم، مما جعل نفقات التجهيز 

تنزل إلى 6 يف املائة، رغم دفع السكان لثلث هذه املبالغ من جيوبهم، وخالل سنة 2017، بلغ مجموع املداخيل اإلجمالية للجماعات الترابية 
وهيئاتها 4 مليارات و300 مليون درهم، أي 400 يف املائة من املوارد املحولة من طرف الدولة، ونفقاتها تصل إلى ثلثي املشاريع املنجزة، 

وبناقص 40 يف املائة ىلع مستوى هيئات الجماعات الترابية، وبناقص 4.17 يف املائة ىلع مستوى الجماعات، وناقص 22.49 يف املائة ىلع 
مستوى األقاليم، تكون هذه هي نسب التغيير يف خارطة النفقات إلى حدود سنة 2017، وتشكل خدمات الديون، حسب النتائج املالية املنشورة 

مؤخرا، 46 مليون درهم، فيما سجلت نسبة التغيير يف مداخيل القروض ناقص 64.16 يف املائة، مع نزول االستثمار من 685 مليون درهم يف 
سنة 2015 إلى 615 مليون درهم يف 2016، ليستقر يف 571 مليون درهم فقط يف 2017، وهو هبوط سنوي بين 40 و70 مليون درهم، أي 

بهامش 7.16 يف املائة، وهو رقم قياسي ملنطقة تجوع بشكل قاس مقارنة مع معدالت الضخ املالي يف باقي اململكة.
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فكيك

حتويالت الدولة ال تتجاوز املليار درهم؟

قنبلة الفقر 
على احلدود 
املغـربـيـة  
اجلزائرية

تهدد اخلارطة الرتابية للمملكة



القروض  حصة  وصــول  مع  سنتني، 
 10.4 إلــى  االســتــثــمــار  تمويل  فــي 
استهالك  معدل  وارتفاع  املائة،  في 
مداخيل  في  املقترض  الدين  رأسمال 
في   23.53 ــى  إل الــذاتــيــة  التسيير 
التحمالت  معدل  واستقرار  املــائــة، 
املالية من نفقات التسيير في 5 نقط.

املالية  االســتــقــاللــيــة  مــؤشــر   )5
 28.49 إلى  لوصوله  نسبيا،  مرتفع 
ــك، ال يؤطر هذا  املــائــة، ومــع ذل فــي 

املؤشر التنمية املحلية.

 67 درهما: معدل ما يدفعه كل فرد 
من الضرائب والجبايات في حزام الفقر 

الحدودي مع الجزائر 

املائة  في   1.5 بـ  الجبايات  تتقدم 
كمعدل  درهما   67 بواقع  سنة،  كل 
للفرد الواحد إلى نهاية سنة 2017، 
وأيضا  االســتــثــمــار،  فــي  نقص  مــع 
كتلة األجور بثالث نقط بني سنوات 
البيئة  جعل  بما  و2017،   2015
الحدودية طاردة، وقد ارتفعت، حسب 
املجلس األعلى للحسابات، الضرائب 
املائة،  في   12.9 بـ  املحلية  والرسوم 
فقير  حــزام  فــي  كبيرة  نسبة  وهــي 
 4.9 بنسبة  آخر  ارتفاع  جانب  إلى 
والــرســوم  الضرائب  فــي  املــائــة  فــي 
ومجرد  الدولة،  طرف  من  املخصصة 
أن تتجاوز الضرائب املحلية ضرائب 
الدولة بـ 260 في املائة، فهذا مؤشر 
سلبي، إن لم تطلق عجلة االستثمار، 
الترابية  والــجــمــاعــات  خــصــوصــا 
مالية  بوضعية  تتمتع  الحدود  على 
مع  بالتزاماتها،  الوفاء  من  تمكنها 
توفرها على قدرة واسعة على تمويل 
تعبئة  طريق  عن  السيما  االستثمار، 
املزيد من املوارد الذاتية، وعن طريق 
املواكبة  يلزم  مــا  وهــو  ــراض،  ــت االق
لهذه  التدبيرية  القدرات  من  بالرفع 
ــدارك  ت قصد  الترابية،  الجماعات 
والبنيات  التجهيزات  في  الخصاص 
رسمي  تقرير  آخر  حسب  التحتية، 
أمام  أننا  يؤكد  بما  امللك،  به  توصل 
خصاص يعرفه الجميع، لكن تحميل 
وجود  لعدم  املسؤولية  الجماعات 
عن  ينبئ  جماعية،  تدبيرية  قــدرات 
لــوزارة  تحميلها  في  الشجاعة  عدم 
الوصية  السلطات  وهي  الداخلية، 
واملسؤولة عن تعقيد املشكل التنموي 

في هذه املناطق.

 الشريط الصحراوي مقابل الشريط 
الساحلي في المغرب 

املتوسطية،  املدينة  وجــدة،  خارج 
ثم  بــبــوعــرفــة  ــرورا  ــ م فكيك  وعــبــر 
محاميد  إلـــى  ومــنــهــا  الــريــصــانــي، 
طانطان  إلى  وصوال  وطاطا  الغزالن 
ــســي، يــشــكــل الــشــريــط  ــل عــلــى األط
الشريط  مــقــابــل  ــي  ف ــصــحــراوي  ال
الفقر  شريط  املغرب،  في  الساحلي 
التنمية  وتدور  والالمباالة،  والعوز 
األســـواق  حـــول  ضعيفة  نــقــط  ــي  ف

والثكنات.
ففي فكيك على بعد 384 كيلومترا 
ـ  املغربية  الــحــدود  على  وجــدة  مــن 
الجزائرية، تحدها شماال جماعة عبو 
باقي  من  الجزائرية  والحدود  لكحل، 
أســرة،   2774 وســط  وفــي  الجهات، 
يحاول الفكيكيون الصمود من خالل 
إلى  للشرب  الصالح  املــاء  وصــول 
قصباتهم وقد اختاروا مبلغا جزافيا، 
يتحمل  أن  الصفقة  نــائــل  على  إذ 
والتكميلية،  الالزمة  الدراسات  كافة 
املاء  وصول  عدم  من  املنطقة  لخوف 
إلى هذه القصبات، وقد أضيفت إلى 
شهادة  املتنافسني،  عــروض  ملفات 
زيارة املوقع موقعة من طرف صاحب 
املشروع بشكل إجباري، وهو ما جعل 
عروض مقاول في تجديد شبكة املاء 
سليمان  والد  بحي  للشرب  الصالح 
 30.99 بـ  التقديري  الثمن  عن  تنزل 

في املائة.
بقصر  املـــاء  شبكة  تجديد  ــي  وف
ــرر أحــد املــقــاولــني ثمنه  ــة«، ب ــاك »زن
ثمنا   14 بـ  العادي  وغير  املنخفض 
عادية،  غير  بكيفية  منخفضا  أحاديا 
أمام  فإننا  املالية،  املحكمة  وبتعبير 

خفض  فــي  مفرطة  ــة  أحــادي أثمنة 
بـ»فقر«  متعلق  األمــر  فهل  األثــمــان، 
نرى  الصفقات  كل  وفــي  املــقــاوالت؟ 
كل  تقريبا  شملت  إذ  الظاهرة،  هذه 
املياه،  شبكة  تخص  التي  الصفقات 
بشبكة  املـــاء  دفـــع  محطة  ــضــا  وأي
الكهرباء، إذ شغلت صفقة ربط »قرية 
 ،2016 لسنة   1 الــرقــم  تحت   »80
منخفض  عرض  بسبب  العام،  الرأي 
بعد عرض  إر«  أو.  »أش.  املقاول  من 
الصفقة  في  »صــودر«  ملقاولة  مماثل 
6 لعام 2014 ومقاولة »أو. إف. تي. 

دي« في الصفقة »1 /2014«.
وتــفــضــل املـــقـــاوالت مــراجــعــات 
في حدود  عمل  من  قدمت  ملا  األثمان 

4 آالف درهم.
ــات، أن  ــي ــط ــع ــذه امل ــ ــكــشــف ه وت
ــصــحــراوي ال  مـــقـــاوالت الـــحـــزام ال
تسعى إلى األرباح، بل تعمل فقط في 
خدمة بيئتها وإنسانها بطريقة الفتة 
وهــذا  الشكليات،  بعض  متجاوزة 
واستحواذ  التدبير  ســوء  يمنع  ال 
نفس املمونني على طلبيات الجماعة 
حلول  قبل  الضرائب  واستخالص 
تراكم  مقابل  في  القانوني،  األجــل 
منها  األكرية،  من  املستحقة  الديون 
 16 لدى  درهما  و230     ألفا   129
محال، وحوالي 7 آالف و740 درهما 

بالنسبة ملحالت األسواق املغطاة.
ويصل كراء محل في جماعة فكيك 
بني 80 درهما و250 درهما، ويتخوف 
الديون  استخالص  من  املستفيدون 
وارتفعت  املــاء،  توزيع  منتوج  من 
توزيع  مدخول  من  املستحقة  الديون 
عن  درهما   1.014.751.80 إلى  املاء 

4 سنوات فقط؟
أن  ملعرفة  صعبة،  وضعية  إنها 
على  كاملة  لجهة  الدولة  تحويالت 
ديون  تساوي  الجزائر  مع  الحدود 

توزيع املياه.
تختلف  ال  بــوعــرفــة،  مدينة  ــي  وف
الركود،  نفس  يسود  إذ  التحديات، 
وقبل 2011، لم يكن هناك رسم على 
املبنية،  غير  الحضرية  ــي  األراضــ
وشطبت 57 ألف درهم من هذا الرسم 
لضعف الساكنة، إذ تقرر دفع درهمني 
رخص  موضوع  وفي  الواحد،  للمتر 
تلقائي  الباني بشكل  البناء، ال يدفع 
الرسم بمجرد طلب البناء، إذ وصلت 
الرتفاع  املطبقة  غير  الرسم  مبالغ 
الفقر في املنطقة إلى 174 ألفا و150 
شغل  على  فرضها  واقتصر  درهما، 
امللك الجماعي العام مؤقتا على ربع 

سنة واحدة.
جماعات  فــي  التسيير  ويــعــرف 
لجهة  التابعة  الجزائر،  مع  الحدود 

الشرق، عدة مظاهر منها:
1( عدم التشدد في تحصيل الرسوم 

وعدم تطبيق جزاءات التأخير.
عــدم  ــزاءات  ــ جـ تطبيق  ــدم  عـ  )2
بالتأسيس وجــزاءات  اإلقــرار  إيــداع 

التحصيل.
الفرض  مسطرة  تفعيل  عــدم   )3

التلقائي للرسم.
4( عدم تفعيل املراقبة.

5( ضعف السومة الكرائية لغالبية 
املحالت، إذ هي بني 80 و110 دراهم 
ببوعرفة،  القديم  املغطى  السوق  في 
درهما  و230  ــم  درهـ  200 ومبلغ 

بالنسبة للسوق املغطى 1.
من  بوعرفة  جماعة  تتمكن  ــم  ول
سنة  منذ  قيمتها  بــزيــادة  املطالبة 
20 فبراير  2011، التي تذكر بحراك 
الفعل  رد  العربي، خوفا من  والربيع 
الصعبة  ــاع  ــ األوض على  الشعبي 
مع  الحدودي  الشريط  يعيشها  التي 

الجزائر.
الرسوم  رفع  جرى  فقد  ولإلشارة، 
رفع   ،2018 بداية سنة  ففي  مؤخرا، 
سعر الحافالت التي تنطلق من محطة 
درهمني  أي  درهما،   85 إلى  بوعرفة 
 400 تصل  مسافة  إلى  مسافر،  لكل 
كيلومتر، و200 درهم للمسافات التي 
أسعار  عــوض  كيلومتر   401 تفوق 
وبارتفاع  درهــمــا،   15 تتجاوز  لــم 
الرسوم، زادت ديون مستغل املحطة، 
بسبب  درهما   641.477.72 وبلغت 
املسبح  مع  الشيء  ونفس  الــركــود، 
تصل  التي  الــحــرارة  فرغم  البلدي، 

درجــة،   50 إلــى  األحــيــان  بعض  في 
باقي  عن  بوعنان  جماعة  تختلف  ال 
تتجاوز  لم  حيث  الحدود،  جماعات 
درهــم،  ماليني   8 التجهيز  ميزانية 
ماليني   7 في  مصاريفها  وحصرت 
داخــل تسيير ال  درهــم، ودائــمــا من 
إسناد  قبل  املنافسة  بتفعيل  يقوم 
الجماعة  فإن  ذلك،  ورغم  الطلبيات، 
 30( وحـــدة   130 اقتنت  ــورة  ــذك امل
 2011 سنة  أمتار   6 فئة  من  وحــدة 
و100 وحدة من فئة 4.5 أمتار سنة 
الوطنية  ــالم  األعـ لتعليق   )2014
البالغ عددها 540 علما، وهي رسالة 
نظر  في  واالنتماء  بالوالء  للتمسك 
حاجيات  ــدد  ع ويــتــجــاوز  البعض، 
اآلخــر،  البعض  نظر  في  الجماعة، 
حيث  بوعنان  في  الطابعات  كحالة 
كل  بمعدل  9 طابعات تستهلك  هناك 
واحد منها 8 وحدات من »الطونير«، 
ألن أغلب املراسالت والطلبات تطبع 
في الجماعة، وهي تستغل 11 سيارة 

في حظيرتها، مع كثير من املآخذ؟
ــاوز  ــجـ ــتـ يـ ال  ــار  ــ ــم ــ ــث ــ ــت ــاســ ــ وب
2.621.617.69 درهما أمام تحديات 
واملتابعة،  املساندة  تغيب  الساكنة، 
الختيار  معايير  غياب  وبالتالي، 
املشاريع املقترحة من املجتمع املدني 
التمويل،  من  لالستفادة  وجمعياته 
في  املثال  إداريــة  مراسالت  وتضرب 
تربية  لتعاونية  املمنوحة  املساهمة 

املواشي بـ 30 ألف درهم.
ــة فـــي 6  ــي ــداخــل ــتــدخــل ال ــم ت ــ ول
اتفاقيات، نظرا للظروف االستثنائية 
فأربع  منكوبة،  الشبه  املناطق  لهذه 
تنفيذ  في  طلب  سند  و14  صفقات 

بإنجاز  انتهت  التطهير،  مــشــروع 
بطريقة  األشغال  من  لجزء  الجماعة 
ــاء الـــتـــوريـــدات(،  ــن ــت مــبــاشــرة )اق
األمور  تركت  السياسة،  لهذه  وتبعا 
للسكان ومنتخبيهم في هذه املناطق 
القاحلة، فتأخرت الجماعة في صرف 
يوما   1912 من  بأكثر  املستحقات 
وبتطبيق  ــوات(،  ســن  5 مــن  )أكــثــر 
مجموع  فإن  املائة،  في   3.30 نسبة 
فوائد األداء التي يتعني على جماعة 
املقاولني،  لفائدة  تسديدها  بوعنان 

يناهز 74 ألف درهم.
ومن داخل وحدات األشغال، عرفت 
نسب التغيير حجما صعبا، إذ تقلص 
رقم  الصفقة  فــي  املــائــة  فــي   50 بـــ 
»2009/1«، وفي الصفقة »2011/1« 

تقلصت النسب إلى 44 في املائة.
الحدودية  الجماعات  مواجهة  إن 
ألزمة املياه والتطهير، يؤكد أن السهر 
على تلبية بعض الحاجات األساسية 
ــني  ــى هــاجــس املــســؤول يــغــلــب عــل
املحليني، من واقع أن الداخلية تركت 
األزمة  للساكنة ومنتخبيهم تصريف 

وإدارتها.
تجاوز  الوصية  ــوزارة  ال وتحاول 
لديهم  الذين  السكان  مخاطبة  أزمــة 
مطالب بترك األمور تسير على هوى 
املالية،  البنود  كــل  وفــي  ممثليهم، 
الجماعات  مــن  جماعة  فــي  فمثال 
بناء  مراجعة  جــاءت  لكحل(،  )عبو 
مالي  بغالف  الجماعة  بمركز  مــرآب 
310 دراهم،  وتجهيز بئر  ال يتعدى 
والشأن  درهما،   732 املقاول  بدفع 
نفسه مع تجهيز نقطتي املاء )شقيقة 
الريح( و)شقة املازوج( بناقص ألف 
350 درهما، وهو ما يكشف أن إدارة 

الجزائر  مع  الحدود  على  الحاجيات 
صعبة.

املحيط  هذا  في  األزمــات  وتتشابه 
الصحراوي كما تتشابه كل التحديات 
خارج  إذ  الــحــدودي،  الشريط  على 
اإلنــســان  يعيش  ال  ــادن،  ــع امل نــطــاق 
خارج الواحة، وباالنتقال من الشرق 
يختلف  ال  الــشــرقــي،  الجنوب  ــى  إل
شيء على الحدود مع الجزائر، ففي 
جماعة الطاوس، تعيش 6770 نسمة 
معادن  وإنتاج  السياحة  بعض  على 
وال  والحديد،  والرصاص  الباريتني 
مليون  الجماعة  مداخيل  تتجاوز 
مــصــاريــف  نــاهــزت  بينما  درهــــم، 
وهي  درهــم،  مليون   2.1 تسييرها 
الضريبة  منتوج  من  تقريبا حصتها 
هي  وتعرف  املضافة،  القيمة  على 
تدبير  تفويض  في  اختالال  األخــرى 
التطهير، الذي يباشره املكتب الوطني 
للماء الصالح للشرب، إثر اتفاقية في 
»7112/دي.  الرقم  تحت  املوضوع 
دجنبر   5 بتاريخ   »164 أخجي  إر. 
2012، وهي اتفاقية ال تدرج تصريف 
مرزوكة  أن  من  بالرغم  األمطار  مياه 
مناطق  بها  تتواجد  لبيض  وحاسي 
في  حدث  كما  للفيضانات،  معرضة 

شهر أكتوبر 2006.
عدم  رسمية  تقارير  الحظت  وقــد 
أنجزها  الــتــي  الـــدراســـات  مــالءمــة 
بشبكة  الدوائر  ربط  أجل  من  املكتب 
التطهير والسائل، بما يؤكد أن املكتب 
إلى  املواطن  بمهمة وصول  املختص 
شبكة التطهير والسائل، غير ناجعة.

لبيض  حاسي  في  الحدود  وعلى 
تماما  الجزائرية  مقابل  في  املغربية 
فكيك  مقابل  فــي  املغربية،  كفكيك 
أزمــة  الجميع  يــالحــظ  الــجــزائــريــة، 
الوصول إلى املياه من داخل تصاميم 
تنموية معدلة بـ 42 ألف درهم مع:

دراسة  أي  إلى  االستناد  عدم   )1
إحــداثــيــات  لتحديد  طــوبــوغــرافــيــة 
على  حساسيتها  رغـــم  ــي،  ــ األراضـ

الحدود.
2( عدم تغطية التنمية إال ملرزوكة 

ولحاسي لبيض.
3( عدم إشراك أي مصالح أو هيئات 
التصميم  إعداد وتعديل  في  عمومية 
العمراني، ويلزم املنشور رقم 1257 
بمراسلة   ،1980 نونبر   17 بتاريخ 
املصالح الخارجية للوزارات املعنية، 
العمومية،  الهيئات  بعض  ــذا  وكـ
الحدود  حساسية  مــوضــوع  ورغــم 
مع الجزائر، فإن األمور تسير حسب 
إرادة السكان ودون إشراك أي وزارة؟
تعرضا   16 الــســاكــنــة  وقـــدمـــت 
وبقي  التنموي،  املخطط  ليشملهم 
املتاخمة  الــحــدود  عــلــى  مــحــدودا 
أي  ــراك  إشـ ــدون  وبـ فــقــط،  للجزائر 
تنسيق  أي  وبدون  قلنا،  كما  وزارة، 
الصالح  للماء  الوطني  املكتب  مع 

للشرب، بقيت األمور معلقة.
ــالف كــبــيــر بـــني املــركــز  ــي خــ ــ وف
كيف  الحظنا  الــحــدودي،  والشريط 
طالب مجلس جطو اعتبار املخيمات 
املتنقلة )بيفواك( في حكم املؤسسات 
يدفع  أن  فــرد  كل  وعلى  السياحية، 
ليلة لصالح جماعة  كل  دراهم عن   5

الطاوس قريبا جدا من الحدود.
يدور  الكل  أن  املتابعون،  ويعرف 
تتفهم  ولم  املاء،  حول  الصحراء  في 
»1/سي.  رقم  الصفقة  فسخ  الساكنة 
ببناء  املتعلقة   2013 لسنة  تي«  آر. 
إيقاف  تم  وقد  »تامزيكيدة«  ساقية 
ثم  أشهر   10 ناهزت  ملــدة  األشــغــال 
لثالثة  أوقفت  ثم  األشغال  استأنفت 
أشهر و21 يوما، وبقي املشروع الذي 
يجب إكماله في خمسة شهور متعثرا 

لـ 13 شهرا و21 يوما. 
ومثال هذه الساقية التي خسرت ما 
يزيد عن 50 في املائة من الزمن، يؤكد 
والتنموي  اإلداري  الزمن  إهــدار  أن 
هذا  فــي  الــعــادي  السلوك  مــن  جــزء 
الشريط، حيث تتقدم األمور بصعوبة 
نتيجة التدقيق في التفاصيل والعمل 
من منظور الساكنة لصعوبة األحوال 

املناخية وأحوالهم املعيشية أيضا.
ونالحظ هذا األمر في باقي مشاريع 
إذ  القاحل،  الشريط  هــذا  في  املياه 
املشاريع إما أن تتعثر زمنيا وتكون 
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ستنخفض الفوارق الجهوية بني الرشيط الحدودي مع الجزائر وباقي الجهات، إىل 
النصف فقط يف حدود 24 سنة، بما يؤكد استدامة الفقر لعقود يف منطقة حساسة، 

حيث ترتبط بتحول طفيف لخفض الالمساواة بني الجهات بمعدل 10 يف المائة، فيما 
تربط 90 يف المائة من الرقم بالنمو، ولم تستفد الواحات من نمو الناتج الداخيل الخام 

لخمس سنوات متواصلة وتؤرش هذه المعطيات إىل انسداد يف األفق.

يف سنة 2030، ستبدو التحديات مختلفة، بسبب إفراغ الرشيط الحدودي مع الجزائر 
إن استمرت السياسات الحالية، إىل جانب هبوط نسب الشباب )بني 0 إىل 15 سنة( 

من 9.5 ماليني نسمة يف 2005 إىل 8.5 ماليني نسمة يف 2030، وهكذا سيزنل 
الوزن الديمغرايف من 28.2 يف المائة إىل 21.7 يف المائة، وبدون تعمري الصحاري 

وخفض منسوب الشباب، سيتغري المغرب.

البنك الدويل يعلن استدامة الفقر يف الرشيط 
الحدودي مع الجزائر لربع قرن إضايف

 املغرب تقدم بـ 0.2 املائة من 2008 إىل 2014، أي 0.03 
سنويا، وهو معدل جد ضعيف يف تحقيق تنمية تشمل مناطق 
الساحل الصحراوي الشاسع للمغرب يف مقابل ساحله البحري 

املمتد على البحر املتوسط واملحيط األطلسي.

يزيد متوسط الفقر يف الشريط الحدودي مع الجزائر بـ 200 
يف املائة عن املعدل الوطني، ويقول املجلس األعلى للحسابات، 
أن 50 يف املائة من سكان الحدود ال ينتجون، ويعيش الباقي 

على ضرائب تصل إىل 73 يف املائة.



بطريقة  تبنى  أو  املطلوبة،  باملعايير 
بناء  في  كما  الضعف،  من  تشتكي 
أوالد  بقصر  زيز  وادي  على  مصطب 
التقييم  هــذا  وينسحب  الــحــاج،  أم 
على تأخر إحداث مجال أخضر على 
مساحة 5 هكتارات في مرزوكة وفي 

غيرها.

 أزمة المياه التي تشكل عقدة 
الساحل الصحراوي على كل الحدود 

المغربية مع الجزائر 

السفالت  جماعة  إلى  مرزوكة  من 
لدى  ــرار  ــق ال ينتهي  بــالــريــصــانــي، 
العائالت بالهجرة إلى منطقة سايس 
تــحــديــدا( وباقي  ومــكــنــاس  )فـــاس 
املناطق، وفي الطريق، قد ينتهي املقام 
ببعضهم في الراشيدية وميدلت، وقد 
ينعطف على الحدود مرورا ببوعرفة 
وفكيك في اتجاه وجدة على الساحل 

املتوسطي.
تقريبا  مــهــجــورة  ــقــصــور  ال كــل 
بأبيوض  بـــاآلالف  يموت  والنخيل 
أخضر،  هو  ما  كل  على  قضى  الــذي 
من  جــزء  واليباب«  »اليباس  وبقي 
الشهيرة  اإلنــجــلــيــزيــة  الــقــصــيــدة 

لللشاعر إليوت.
املاء وال يتمكن  قد يشرب اإلنسان 
فاستسلم  يــســقــى،  أن  مــن  الــنــخــل 
جماعة  في  الــرمــال  لزحف  الجميع 
الساكنة  منسوب  ونــزل  السـفـالت، 
بـ 29 في املائة، أي أن الثلث هاجر، 
وبقي عدد السكان في حدود 11.432 
 11.7 الجماعة  نفقات  وبلغت  نسمة 

مليون درهم.
استخالص  فرض  يصعب  وطبعا، 
الرسم على عمليات البناء أو تنظيم 
من  املدكوك  التراب  مقالع  ومراقبة 
وادي غريس أو تنغراس، ألن الساكنة 
عليه  يصطلح  ما  أو  بالطني  تبني 
السكان  طرد  املياه  فشح  بالتابوت، 
بالتابوت  يبني  مــن  منهم  وبــقــي 
الحدود مع  الفقر على طول  ملواجهة 
الجزائر مستنسخة الهموم إلى شرق 
يفرض  أن  يريد  مــن  وهــنــاك  درعـــة، 

ضريبة على طني األرض.

 إن هاجر من السفالت على حدود 
الجزائر ثلث سكانها بسبب قلة 

المياه.. فإن نفس األزمة تمتد إلى 
شرق درعة على نفس الشريط 

الحدودي 

الجماعات  »مجموعة  ــداث  إح تم 
لوزير  قرار  بمقتضى  درعة«  الترابية 
 ،2006 فبراير   23 بتاريخ  الداخلية 
جماعة  وعشرين  لخمسة  أذن  والذي 
هذه  بــإحــداث  زاكـــورة  إلقليم  تابعة 
املجموعة كي تستفيد من 5 في املائة 
في  مشتركة  الجماعات  حصص  من 
قصد  املضافة،  القيمة  على  الضريبة 
لبناء  اآلليات  وصيانة  وكراء  اقتناء 
لتجاوز  واملسالك،  الطرق  وإصــالح 
مخاطر العزل التي يعيشها ما تبقى 
على  والعمل  الحدودي،  الشريط  من 
هشة  مناطق  فــي  الــطــوارئ  حــالــة 
وحدودية، واجب أمني واستراتيجي 
اعتماد هذه املجموعة على  من واقع 
موظفي عمالة إقليم زاكورة بميزانية 
أن  غير  درهـــم،  مليون   27.8 تصل 
مصاريف املجموعة لم تتجاوز 15.5 
املجموعة  هذه  أن  أي  درهــم،  مليون 
تنفق  لم  األرض،  على  املطالب  ورغم 
ما  وهــو  ــم،  دره مليون   12.3 ســوى 
يؤكد خالصتنا، أي أن جهة أو جهات 
مع  الحدود  على  االستثمار  تعرقل 
فقيرا  الشريط  هذا  إلبقاء  الجزائر، 

إلشعاله في الوقت املناسب.
االستثمار  مستويات  خفض  إن 
إلى  الصحراوي  للساحل  املستحق 

ما يقارب النصف، هو جناية في حق 
ساكنة الحدود في اململكة، خصوصا 
الحديث  ممكنا  يعد  ولــم  ــة،  درع في 
عن مجموعة، بل قناة لتحويل مبالغ 
املجموعة،  هــذه  على  ــان  وك مالية، 
أن  للحسابات،  األعلى  املجلس  يقول 
تكون »إطارا ملراكمة الخبرات لفائدة 
أجل  من  وذلك  املشتركة،  الجماعات 
التركيز على إنجاز املشاريع املحدثة 

ألجلها«.
هناك  فإن  مفهومة،  غير  وألسباب 
أوامر غير مبررة لتأجيل األشغال في 
أكثر من صفقة، وعلى سبيل املثال:

1( صفقة بناء الطريق الرابط بني 
واسكورة  أفالندرا  القروية  الجماعة 
الرقم  زاكورة تحت  لعمالة  التابعتني 

»جي. سي. دي 2012/2«.
بني  ــرابــط  ال الــطــرقــي  املقطع   )2
ودوار   109 رقــم  الجهوية  الطريق 

تغرس.
التي  األخرى  الصفقات  من  وكثير 
الخرسانة  جــودة  ضعف  من  عانت 
)ممرات  السواقي  وتوقف   )3 )بي 
املياه( عن العمل، لعدم إنجاز حواجز 
تمنع سقوط األتربة، ألن هذه األشغال 
تتم في غياب التتبع من طرف مكتب 
للدراسات أو ممثلي صاحب املشروع.
املربك  الــوضــع  هــذا  حقيقة  وفــي 
تنسحب  ــحــدودي،  ال الشريط  على 
الداخلية من دورها، وتترك للمجالس 
وتــرتــيــب  ــعــمــل  ال ــات  ــاع ــجــم ال أو 
أولــويــاتــهــا، لــذلــك، فــإن عــدم صرف 
نصف االستثمارات املوجهة للشريط 
بريئا،  ليس  الجزائر،  مع  الحدودي 
ألن  تفكيكها،  مــن  ــد  الب خلفية  ــه  ول
التذمر،  من  مزيد  إلى  تنزلق  األمــور 
وهو ما يسبب الهجرة أو التذمر أو 
من  منخفضة  سقوف  تحت  العيش 
األموال  نبرمج  إذن  فلماذا  التنمية، 
كي ال ننفذها لصالح ساكنة الشريط 

الحدودي؟

 

فقر الشريط الحدودي مع الجزائر 
سيتواصل في االرتفاع لربع قرن 

آخر!؟ 

طبقا لدراسة البنك الدولي وتقرير 
املندوبية السامية للتخطيط، املنشور 
فقر  ــإن  ف  ،)1(2018 أبــريــل   9 فــي 
يعود  الجزائر  الحدودي مع  الشريط 
إلى االرتفاع امللحوظ في فقر البوادي، 
في  الجبال«  قمم  »فقر  يشمل  الــذي 
خنيفرة تحديدا إلى جانب جهة درعة 
االلتحاق  عن  بعيد  وهــو  تافياللت، 
خفض  يــروم  الــذي  الوطني  باملعدل 
وأي  سنويا،  املائة  في   4 بـ  الفقر 
الفوارق  في  النصف  إلى  انخفاض 
24 ســنــة، أي  الــجــهــويــة، ســيــأخــذ 

حوالي ربع قرن من الزمن)2(.
بني  الــالمــســاواة  صعيد  وعــلــى 
سلبيا  الــتــطــور  سيكون  الــجــهــات، 
للغاية في بعض املناطق)3(، حيث ال 
ينخفض معدل ارتباطاتها إال بنسبة 
10 في املائة)4(، فيما تدور التنمية 
الداخلي  الناتج  شامال  النمو  مــع 
90 في  للمملكة في حدود  الخام)5( 
املائة مع خسارة إضافية بـ 1 في املائة 
من النمو جراء سوء الحكامة)6( وعدم 
البشري)7(.                                                                               الــرأســمــال  استغالل 
البنك  ومــؤشــرات  ملعطيات  وطبقا 
ــرن  ــع ق ــ ــا أمــــام رب ــن ــإن ــي، ف ــ ــدول ــ ال
الشريط  في  الفقر  من  إضافي)8( 
الحدودي مع الجزائر، يزيده صعوبة 
الساحلي  املغرب على شريطه  تركيز 
واملحيط  املتوسط  البحر  على  املمتد 
تصدير  على  أضعف  وهو  األطلسي، 
التنمية إلى الشريط الصحراوي، ألن 
املغرب لم يتطور مناخيا إال بـ 0.2 في 
 0.03 أي  و2014،   2008 بني  املائة 
جد  معدل  وهــو  سنويا،  املــائــة  فــي 
قاحلة  جهات  تنمية  إللحاق  ضعيف 
بالجهات الشاطئية القابلة الستقبال 
الــصــنــاعــات، وأيـــضـــا بــالــجــهــات 

الفالحية بعد تراجع معدالت العمالة 
في القطاع األخضر بأكثر من نصف 
نقطة في املائة سنويا )39 في املائة 
46 في املائة  2015 بعدما كانت  في 

عام 2000(.
العمالة  مــؤشــر  أن  نــعــرف  وقـــد 
جفاف  فــي  حــاســم  عــامــل  والبطالة 
في  املناخ  جفاف  جانب  إلى  الفرص 
الهيمنة  وهــذه  الــحــدودي،  الشريط 
تعود إلى بنية االقتصاد الوطني)9(، 
ــة قــطــاعــاتــه،  ــاجــي ــت ومــســتــوى إن
أن  الطبيعي  من  سيكون  وبالتالي، 
في  بنيوي  الفقر  أن  الجميع  يقر 
ويصعب  الصحراوي،  الساحل  هذا 
حسب  القادمة،  العقود  في  تجاوزه 

األرقام الرسمية.
ــدودي  ــط حـ ويــصــعــب عــلــى شــري
إحدى  في  وصلت  بهجرة  يقبل  أن 
أي  الثلث،  إلى  الترابية  الجماعات 
يعني  بما  هاجروا،  سكانها  ثلث  أن 
الداخل  نحو  الــحــدود  استفراغ  أن 
التنمية  تقريب  صعوبة  مــن  يزيد 
مكونات  بــني  ــادل  ــع ال وانــتــشــارهــا 

الشعب املغربي.
لن يكون األمر مستقرا على صعيد 
النمو أو إنتاج العمل، في ظل الفوارق 
الجهوية التي تؤكد أن العمل األفقي 
للدولة فشل في الوصول إلى معدالت 
و2015،   2000 بني  ثابتة  استقرار 

وحاليا بني 2015 و2030.
ــدودي قد  ــح إن أزمـــة الــشــريــط ال
قياسية،  وبمعدالت  استفحاال  تزيد 
نقط  إلــى  تحولت  النقط  جميع  ألن 
عسكرية، وقواعد تساعد على تثبيت 
املناطق،  هذه  في  العمراني  النسيج 
لكنها ال تحل مشكلة العمل بالنسبة 
للشباب العاطل رغم اندماج بعضهم 
ثانية، يظهر  التجنيد، ومن جهة  في 
أقل  ملخططها  الدولة  تنفيذ  قدرة  أن 
استثمارات  كانت  وإن  املتوقع،  من 
الفالحة ال تتجاوز نصف االعتمادات، 
أمام  تزيد  الواحات  زراعة  أزمة  فإن 
مركزيا  الــدولــة  استثمارات  ضعف 
على  محليا  النخيل  زراعــة  ومعاناة 

طول الشريط الحدودي.
وتبعا لباقي وجوه األزمة، ستكون 
الجزائر  مع  الحدودي  الشريط  أزمة 
أكثر استفحاال في السنوات القادمة، 
التصحر  زيـــادة  مركزيني:  لسببني 
حولت  التي  الحرارة  درجة  وارتفاع 
إلــى بلد صــحــراوي، حسب  املــغــرب 
املعايير الدولية املعتمدة، فمن جهة، 
للمياه  طائل  بــدون  استنزاف  هناك 
وهناك  املناطق،  بعض  في  الجوفية 
نتيجة  أخــرى  في  شــرب  مياه  أزمــة 
التصدير،  تروم  محمية  غير  زراعات 
املحلي  الفالح  الــتــزام  عــدم  وأيضا 
يتجه  وبالتالي،  الواحاتي،  بالنمط 
إلى  املياه  إلى املزيد من فقر  الوضع 

جانب معدالت الفقر املرتفعة.

 أزمة الماء الصالح للشرب سترفع 
الهجرة بـ 12 في المائة 

إن معدالت الهجرة ستتجاوز املعدالت 
املسجلة بـ 12 في املائة إضافية لتصل 
املاء  أزمــة  تواصلت  إن  املائة  في   41
تغييرات  حدوث  بعد  للشرب،  الصالح 
وبــروز  الــواحــات،  ــة وفالحة  زراع في 
أزمات إضافية تجعل الشريط الحدودي 
الحاضنة  ــي  وهـ لــســاكــنــتــه،  طــــاردا 
للجيش  واالجتماعية  االستراتيجية 
الوطني في مقابل منافس إقليمي دائم 

متمثل في الجار الجزائري.
لنمطها  ــواحــات  ال إنــتــاج  ــدم  ع إن 
حالة  من  يزيد  الــخــاص،  االقتصادي 
يمكن  ال  حــدود  إلــى  الحالية  ــاك  اإلربـ
يظهر  ما  وهــو  بـــ»الــعــاديــة«،  وصفها 
معدالت  بخصوص   2030 نتائج  في 

التمدين.

فإن   ،2014 إحصائيات  وحسب 
في   60.3 تحتضن  املغربية  املــدن 
وستصل  اململكة،  ساكنة  من  املائة 
وهذه   ،2030 في  املائة  في   64 إلى 
ساكني  كبير  بشكل  تمس  النسب 
مـعدل  فـيـمـا  الــحـــــدودي،  الشريط 
تشغيل املدن ضـعـيف، إذ ال يـتـجـاوز 
عمل  فرصة  ألف   800 والـــ  املليـون 
أننا  2000 و2014، أي  بني سنوات 
الفرص  هذه  عن  للبحث  هجرة  أمام 
منظور  بناء  في  مؤكدة  وصعوبات 
التنمية  مندمج ومتفاعل ومتقدم من 

املحلية على الشريط الحدودي.
في  السلبية  ــؤشــرات  امل ــزداد  ــ وت
إلى  القروية  بالبيئة  العمل  إنتاج 
حد بعيد، بفعل انخفاض الفرص في 
القطاع الفالحي الذي أصبح تجاريا 
بسبب  وأيضا  للتصدير،  وموجها 
الهجرة، ولم يصل األمر إلى نزوح إال 

في بعض النقط الترابية.
يكشف  التدهور،  هــذا  واستمرار 
أن مــا يــزيــد عــن 30 فــي املــائــة من 
أو  للهجرة  مؤهلة  الشريط  ساكنة 
الــظــروف  بفعل  الــعــائــلــي،  ــزوح  ــن ال
»نكبة  بفعل  تعيشها  التي  الصعبة 
أبيوض« في مناطق تافياللت، وعدم 
الوصول إلى املياه الصالحة للشرب 
في باقي املناطق، وعلى هذا النحو، 
الديمغرافي  الثقل  أن  القول  يمكن 
سيخف في الشريط الحدودي، ودعم 
الحواضر وعائالت الجنود خلقا إلى 
وصول  عدم  في  التوازن  بعض  اآلن 
إلى  تؤشر  أرقــام  تسجيل  إلى  األمــر 
املناطق،  بعض  مــن  نـــزوح  حـــدوث 
وبالتالي، سيكون من الطبيعي اإلدالء 
بمالحظات على هامش هذا الوضع:

من  املــائــة  فــي   30 ــزوح  ــ ن أن   -
الشريط  على  معينة  جماعة  ساكنة 
صعوبات  على  مــؤشــر  الــحــدودي، 
في  الديمغرافية  الخارطة  إدارة  في 
غير  انتقاال  ستعني  ألنها   ،2030
هذا  يشكل  وقــد  للساكنة،  منضبط 
الساكنة  من  للحدود  تفريغا  املــأزق 
إن لم يكن الدعم استثنائيا تجاه هذه 
الخارطة  على  املغرب  ووافــق  الفئة، 
ــة مــع الــجــزائــر وتــنــازل عن  املــوروث
مطالبه في الصحراء الشرقية لتثبيت 

الواقع الحدودي الحالي.
الديمغرافيا  خــســارة  تكون  وقــد 
تداعيات هذه  الحدود، جزء من  على 
امللك  عقيدة  خالفت  التي  املوافقة 

محمد الخامس.
للشريط  املوجهة  املؤشرات  أن   -
الحدودي مع الجزائر تكون إيجابية 
املؤشرات  وباقي  بالفجوات،  مقارنة 
غاية  إلــى  ستسجل  التي  التنموية 

سنة 2050.
األممية  للمعطيات  ــادا  ــن واســت
أن  واضــح  بشكل  يتأكد  والوطنية، 
الجاف  الطويل  الصحراوي  الشريط 
سيكون  الــجــزائــريــة،  الــحــدود  على 
لساكنة  بالنسبة  كــبــيــرا  تــحــديــا 
الهجرة  ثلثها  من  أكثر  قــرر  فقيرة 
صار  وبالتالي،  املدن،  ضواحي  إلى 
واضحا أن قدرة املغرب متراجعة في 
والهجرة  التصحر  تحدي  مواجهة 

وتآكل الزراعات املحلية.
املركزي  البنك  طلب  على  وبــنــاء 
ــإن  ــرب(، ف ــ ــغ ــ لــلــمــمــلــكــة )بـــنـــك امل
ــن ثم  ــر«، ومـ ــضـ ــار األخـ ــم ــث »االســت
أساسا  هما  األخــضــر«،  »التمويل 
الرؤية الجديدة التي يمكن أن تؤطر 
املشكل  هــذا  ملثل  إقليميا  ــا  جــواب
عن  سنة  األزمــة  وستزيد  الحساس، 
ال  الحاضر،  بمقاييس  ألنــه  ــرى،  أخ
وجود لحل تنموي للشريط الحدودي 
فاملغرب  ولذلك،   ،2050 سنة  حتى 
يعيش مع قنبلة استراتيجية موقوتة 
مرة  خارطته  رســم  تعيد  أن  يمكن 

أخرى.
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المغرب يعيش تراجعا استثماريا خطريا 
وانخفاضا يف مزيانية التجهزي بـ 97 مليون 

درهم يف الرشيط الحدودي، بما يشكل قنبلة 
اسرتاتيجية تستمر إىل سنة 2050 وتهدد 

الخارطة الرتابية مستقبال 

الدولة ال تسعى إىل االستثمار يف بيئة تصل فيها الواحات إىل 88 يف المائة، 
ويمكن توجيه 608.4 مليون درهم من االدخار المحيل لمعالجة الرشوط 

البنيوية للفقر، أي أكرث من نصف تحويالت الدولة إىل حزام الفقر الصحراوي، 
أي أننا أمام ادخار يزيد عن 11 يف المائة مع ضعفي المتوسط الوطني للفقر 

بـ 11.7 يف المائة، ولذلك، فإن اإلمكانيات المحلية تمكن من محاربة الفقر 
إن رفعت الداخلية وصايتها يف منطقة ال تعتمد عىل المساعدات رغم درجات 

الفقر الشديدة.

تنمية الشريط الحدودي 
الطويل مع الجزائر، أكرب تحد 

حقيقي الستمرار خارطة اململكة 
مقابل الجيش الجزائري إىل 
2050، وقد تعرف صعوبات 

إضافية رغم محاولة نقل 
عائالت الجنود إىل هذه 

الحواضر على الحدود للتغطية 
على الضغوط الخاصة بهجرة 

الساكنة.
العثماني



... تدارك املنتخب املغربي بسرعة كبيرة، تعثره بميدانه 
لتصفيات  األولى  الجولة  خالل  املوريتاني  املنتخب  أمام 
نهائيات كأس إفريقيا لألمم التي ستحتضنها الكاميرون 

سنة 2021.
التعادل السلبي املخيب لآلمال ضد املنتخب املوريتاني، 

الشك،  دائــرة  إلى  مجددا  أدخلنا 
املنتخب  مستوى  وأن  خــاصــة 
يكن  لم  الــوديــة  املباريات  خــالل 
الجمهور  أثار سخط  مما  مقنعا، 
انــتــقــد بشدة  ــذي  ــ ال ــي،  ــرب ــغ امل

اختيارات املدرب الجديد.
البوسني  الــوطــنــي  الــنــاخــب 
راضيا  يكن  لــم  خاليلوزيتش، 
بعد  العبيه،  معظم  عطاءات  على 
أن ترك له هيرفي رونار مجموعة 
من »العجزة« الذين تم االستغناء 

عنهم.
محتاج  البوسني  ــأن  ب قلنا 
ــروح  ملزيد مــن الــوقــت إلعـــادة ال

لهذا املنتخب وتشبيبه، وهذا ما فعله خالل املباراة الثانية 
ضد منتخب بوروندي، العائد بهزيمة أمام منتخب إفريقيا 

الوسطى.
العودة  على  عازما  املــبــاراة  دخــل  الوطني  املنتخب 
املدرب  أن  كما  ثمن،  من  ذلك  كلفه  مهما  إيجابية  بنتيجة 
أدخل العديد من التغييرات مقارنة مع املباراة األولى، حيث 
اعتمد على أشرف حكيمي وألول مرة كجناح أيمن، وحمزة 

منديل عوضه في الجهة اليسرى التي لعب فيها مرغما، 
كما أعطى الفرصة لزهير فضال الذي عوض يونس عبد 
الحميد، وكان عطاؤه جيدا، على عكس فيصل فجر الذي 
أمرابط في  الدين  بنور  لم يكن في املستوى، كما احتفظ 
دكة االحتياط، فاتحا املجال للثنائي النصيري وبوربيعة 

في الهجوم.
املنتخب الوطني عانى كثيرا من 
االصطناعي،  امللعب  عشب  سوء 
ــوء أحـــوال الــطــقــس، إال  ــن س وم
أنـــه تمكن مــن تــجــاوز كــل هــذه 
الصعوبات، وقدم أداء طيبا أثمر 
هدفني في الجولة األولى بواسطة 
ويوسف  مـــزراوي  نصير  من  كل 
في  الحظ  عاكسه  الذي  النصيري 

املباراة األولى ضد موريتانيا.
الجولة الثانية أدارها املنتخب 
بذكاء، للحفاظ على هذه النتيجة، 
حكيمي  الــالعــب  يتمكن  أن  قبل 
الذي  الثالث،  الهدف  إضافة  من 
الذي  البوروندي  للمنتخب  القاضية  الضربة  بمثابة  كان 
استسلم لضغوطات األسود، الذين استطاعوا أن يعودوا 
إلى  العودة  على  شك  وال  ستساعدهم  إيجابية،  بنتيجة 
له  سيكون  البوسني،  املدرب  أن  كما  املعهود،  مستواهم 
متسع من الوقت لإلعداد الجيد للقادم من املنافسات، علما 
الوسطى،  إفريقيا  الثالثة ستجمعه بمنتخب  الجولة  بأن 

خالل شهر غشت القادم.

املجيد،  االستقالل  بعيد  نحتفل  ونحن   ...
العرش  كأس  نهاية  العام  هذا  صادف  الذي 
بني فريق االتحاد البيضاوي وحسنية أكادير، 
اللقب  بهذا  »الــطــاس«  بفوز  انتهت  والتي 
الجسيمة  التضحيات  جيدا  نتذكر  الغالي، 
االستعمار،  فترة  إبان  املحمدي  الحي  ألبناء 
حيث ساهموا بشكل كبير في عودة السلطان 
الشبح  وكانوا  وطنه،  إلى  الخامس  محمد 
أمام  استسلموا  الذين  للمعمرين،  املخيف 
أعطوا  الذين  »كاريان سنطرال«  أبناء  بسالة 
املثال لكل املغاربة بحبهم وتشبثهم بالعرش 

العلوي املجيد.
فريق االتحاد البيضاوي، الذي ربما خلق 
املفاجأة بالنسبة للبعض بفوزه بكأس العرش 
ألول مرة في تاريخه العريق، ولكن بالنسبة 
في  أسبوعني  قبل  ذلك  على  أكدنا  وكما  لنا، 
على  قــادر  الفريق  هــذا  بــأن  الصفحة،  هــذه 
ــدرات  خلق املــعــجــزة، ألنــنــا نــعــرف جــيــدا ق
املستحيل،  يعرفون  ال  الذين  الشباب،  العبيه 
تاريخهم  من  وجرأتهم  قوتهم  مستلهمني 

التليد، ومن الالعبني الكبار الذين سبقوهم.
 ها هو »ريال مدريد املغربي« يهدي الكأس 
فجر  أن  بعد  املحمدي  الحي  ألبناء  الفضية 
قنبلة في »كاريان سنطرال«، وبعد أن أكد بأنه 
لو  الوطنية  الفرق  أقوى  منافسة  على  قادر 

توفرت لديه اإلمكانيات...
إنجاز »الطاس« يعتبر بمثابة رسالة قوية 
لكل من يعنيه األمر من مسؤولني في املنطقة، 
الذين بإمكانهم مراجعة أوراقهم إلعطاء املزيد 

من االهتمام والعناية لهذا الفريق العريق.

هي  الكأس  هــذه  ألن  كثيرا،  نتحدث  لن 
الزاولي،  العربي  للمرحوم  إهــداء  بمثابة 
األب الروحي الذي ضحى بالغالي والنفيس 
في سبيل هذا الفريق، ومات فقيرا مغبونا، 
ــرزاق  ال عبد  األســتــاذ  املرجعي  وللرئيس 
من  والــعــديــد  الفريق  أنــقــذ  الـــذي  أفــيــالل، 
هذا  أبناء  كل  وإلــى  الضياع،  من  الالعبني 
الحي املناضل، من فنانني وعلى الخصوص 
املرحوم العربي باطما، قيدوم ناس الغيوان، 
وإلى كل »الطاسويني« الذين كانوا ومازالوا 
يفتخرون بفريقهم الذي يستحق كل املؤازرة 

املجاهد  طبعا  ننسى  أن  دون  والتشجيع، 
اليوسفي،  الرحمان  عبد  األســتــاذ  الكبير 
الذي يعتبر من أكبر املؤسسني لهذا الفريق، 
والذي سيكون سعيدا بهذا اإلنجاز التاريخي 
الفريق مثله مثل املكتب املسير  الذي حققه 
الحالي، الذي سيحسب له كل ما وصل إليه 
الفريق، منذ أن كان في قسم الهواة، وعلى 
هدفه  يبقى  الــذي  املنفلوطي  السيد  رأســه 
األول واألخير، هو عودة االتحاد البيضاوي 

إلى مكانه الحقيقي: القسم الوطني األول.
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نهاية كأس العرش: االتحاد البيضاوي- حسنية أكادير: 1-2
● تهديدات مدرب لفربول وقوة االتحاد اإلنجليزي

المساء
أش ّداك لشي لفربول، بقى تسمسر غير هنا!

● لجنة رباعية لتسيير اتحاد طنجة قبل الجمع العام
جرائد

●  بدأت أشغالها بهزيمة ثقيلة ضد الوداد برباعية.
وظهرنا  برشيد،  يوسفية  ضد  قاسية  هزيمة  تلقينا   ●

بمستوى سيء
كارتيرون مدرب الرجاء السابق

●  قّلب عاود تاني على التحكيم!
● حمد هلل يعتزل اللعب للمنتخب الوطني

قصاصات
● مارادونا هذا، شحال من ماتش كاع لعب؟

تداريب  إلــى  بنحليب  يعيد  كارتيرون  املــدرب  رحيل   ●
الرجاء

جرائد
● هاذ بنحليب وخا يجيب ليه زيدان ما يتبدلش.

● إغراءات مالية لالعبي الحسنية من أجل الفوز بكأس 
العرش

األخبار
● آش من إغراءات؟ قولوا غير تحفيزات...

● مالعب الـ 80 مليارا مهددة باالندثار...
الصباح

● ما كاين مع حكومة املسلمني غير »عفا هلل عما سلف«.
● حذرت العبّي من مهاجم الدفاع الجديدي مسوفا.

طاليب، مدرب الجيش الملكي 
● صافي هاذ الشي عالش قدرتي؟
●  البرمجة »هلكات« الالعبني

الصديقي، مدرب يوسفية برشيد
● البرمجة على الجميع...

● ملعب وجدة تحفة لم تكتمل
الصباح

● وعالش؟
● املصري طارق يحيى مدربا لسريع وادي زم

جرائد
طارق  ها  املصرية،  املسلسالت  مع  عندهم  زم  وادي  هــاذ   ●

مصطفى، ها طارق يحيى...
الــوداد  سيتوج  التحكيم  أخطاء  استمرار  حالة  في   ●

بسهولة
كارتيرون، مدرب الرجاء السابق

● الوداد مالو؟ باراكا من الفتنة...

املصري  الحكم  تعيني  على  يعترض  أسفي  أوملبيك   ●
جريشة ملباراته ضد الترجي

وكاالت
● واخا يعترض، النتيجة محسومة.. التوانسة هاذوك!

قنبـلة »كـاريـان �سنـطـرال«!!!

idbihi62@gmail.com
 إعداد: كريم إدبهي

األسبوع الرياضي
11

قالوا ونقــــــــــــول

بعد انت�سار كبري على املنتخب البوروندي: 0-3
اأق�سى درجات اال�ستغالل واالنتهازية

االأ�سود »تزاأر« بقوة...

إقصائيات كأس إفريقيا لألمم )الكاميرون 2021(

تظاهرة  كــل  خــالل  عــادتــهــم  هــي  كما   ...
زمــان«  »آخــر  زعماء  أحــد  استغل  رياضية، 
كأس  لنهاية  أكــاديــر  حسنية  فريق  وصــول 
فاجأ  حاتميا  وكرما  سخاء  لُيظهر  العرش، 
حافلة  لخمسني  بتخصيصه  وذلــك  الجميع، 
مدينة  إلــى  الحسنية  وأنــصــار  محبي  لنقل 
بامللعب  بقوة  كان حاضرا  ذلك،  وقبل  وجدة، 
التي  النهاية  نصف  خالل  بمراكش  الكبير 
املغرب  على  السوسي  الفريق  فيها  انتصر 

التطواني بثالثية نظيفة.
ــور  ــ ــهـ ــ ــظـ ــ الـ
املـــــفـــــاجـــــئ، 
والـــــخـــــرجـــــة 
اإلعـــــالمـــــيـــــة 
بدقة  املحسوبة 
»الزعيم«،  لهذا 
لسواد  تكن  لــم 
ــون ســكــان  ــيـ عـ
هذه املنطقة، بل 
قام بها لحساب 
»أجـــــنـــــدتـــــه« 
االنـــتـــخـــابـــيـــة 

القادمة، والتي يحلم من خاللها حزبه بتبوء 
املرتبة األولى في االنتخابات...

لنفس  ينتمون  الذين  »املناضلني«  بعض 
الحزب، قاموا بنفس الشيء مع فريق االتحاد 
البيضاوي، حيث وضعوا نفس عدد الحافالت 
)50( في خدمة جماهير أبناء الحي املحمدي.
السابق  الرئيس  هما  ساعة،  آخر  مناضال 
بالديون  أغرقه  الذي  الرياضي  الرجاء  لفريق 

من  وهرب  حمل  بما  الجمل  وترك  واملشاكل، 
بني  ويصبح  الحزب،  هذا  إلى  ليطير  النافذة 
بالعاصمة  ــوادره«  ــ »ك مــن  وضحاها  عشية 
الثاني  »املناضل«  شأن  شأنه  االقتصادية، 
الزهور،  ملدينة  األول  الفريق  يترأس  الــذي 
القسم  إلــى  إلعــادتــه  الوسائل  بكل  ويسعى 

األول، تزامنا مع االنتخابات القادمة.
وأكادير،  البيضاء  في  »الفايسبوك«  شباب 
وشجعوا  الرديئة  املسرحية  لهذه  فطنوا 
أنصارهم للذهاب في هذه الحافالت، شريطة 
ــحــكــمــوا  ي أن 
يوم  ضمائرهم 
االنـــتـــخـــابـــات، 
فضلت  بــيــنــمــا 
بعض الجماهير 
السفر من مالها 
تجنبا  الخاص، 
ــهــات،  شــب ألي 
نوايا هؤالء  ألن 
األشــــــخــــــاص 
ــة،  ــ ــ ــروف ــ ــ ــع ــ ــ م
مل  والـــشـــعـــب 

األكاذيب والوعود الفارغة.
فريق  يساعدوا  أن  الوصوليني  على هؤالء 
بكأس  فوزه  بعد  خاصة  البيضاوي،  االتحاد 
العرش، ألنه شرف املنطقة التي ينتمي إليها، 
كما  الكبرى،  الصناعية  بالوحدات  واملليئة 
على كل املسؤولني من مقاطعة الحي املحمدي 
بتواجد  يفتخروا  أن  والعمالة،  السبع،  عني 

هذا الفريق في منطقتهم.

اإجناز تاريخي الأبناء احلي املحمدي

املرحومان: العربي الزاولي
املجاهداليوسفي  والعربي باطما

الرئيس السابق 
أفيالل

الرئيس الحالي 
املنفلوطي

العميد محمد رحيم يتسلم الكأس من يد صاحب السمو امللكي 
األمري موالي رشيد

واهلل عيب

فريق االتحاد البيضاوي املتوج ألول مرة
 يف تاريخه بكأس العرش

وأخريا جاء الفرج



للهامبورغر«،  مطعم  »افتتاح 
بالنسبة  كــبــيــرا  حــدثــا  لــيــس 
توجد  حيث  املغرب  مثل  لدولة 
ــات الــتــجــاريــة  ــام ــع ــات ال ــئ م
العاملية املتخصصة في األكات 
ــوة أبــو  ــ الــســريــعــة، لــكــن اإلخ
ــواء هــذا  ــ زعــيــتــر ســرقــو األض
بدعاية  قاموا  أن  بعد  الصيف، 
في  التجاري  ملحلهم  قصوى 
باعتباره سابقة  مارينا طنجة، 
في املغرب)..(، والزالت قنوات 
الفتتاح  تــوثــق  »الــيــوتــيــوب« 
زعيتر،  ــو  أب الــصــديــق  مطعم 
املحظية  املجموعة  بحضور 
من  ومجموعة  املشاهير،  من 
حيث  اإللكترونية،  الــقــنــوات 
الصحافيني  من  مجموعة  ظهر 
وبعض متقمصي دور الصحافة 
وهم يطرحون أسئلة بليدة على 
الدعاية  إطار  في  الحاضرين، 

ملشروع أبو زعيتر.
استطاع  الصداقة)..(،  باسم 
تجميع  زعــيــتــر  أبـــو  ــوة  ــ اإلخ
اإللكترونية،  املواقع  عشرات 
افتتاح  فــي  غفيرة  وجماهير 
مــحــلــهــم، وقـــد تـــم اســتــغــال 
الــدعــايــة ملطعم  الــحــشــود فــي 
»البورغر«.. لكن الكل يعرف أن 
زعيتر  ألبــو  »التزلف«  مظاهر 
في  مغربيا  بطا  لكونه  ليست 
ولكن  املختلطة،  القتال  فنون 
ــروج أنــه  ــ ــكــون الــصــحــافــة ت ل

»صديق امللك«.
االفتتاح الذي شهدته طنجة، 
عن  مشوهة  صــورة  نقل  عــرف 
املغرب، كبلد يعيش الجوع)..(، 
وهو خاف الصورة الحقيقية، 
حــوادث  املناسبة  عرفت  وقــد 
مؤسفة، غير أن جل املواقع التي 
كانت حاضرة تجنبت الخوض 
بعض  باستثناء  املوضوع،  في 

تلك  عــن  كتبت  الــتــي  ــع  املــواق
أجــواء  تصف  وهــي  الفوضى 
))جماهير  يلي:  ما  االفتتاح، 
وصراخ  يتكسر  زجاج  تتدافع، 
ــصــورة  ــاءات، تــلــكــم ال ــ ــم ــ وإغ

األخوين  افتتاح  طبعت  التي 
الخاص  ملطعمهما  زعيتر  أبو 
السريعة  »البورغر«  بوجبات 
بطنجة، اليوم السبت.. االفتتاح 
الذي تم بحضور مشاهير من 

بينهم املنتج العاملي »ريدوان« 
عزيز،  ليلى  املصممة  وزوجته 
بلعياشي،  نعمان  والــفــنــان 
ــفــنــان أمــيــنــوكــس، وعــدد  وال
كذلك  شهد  الــريــاضــيــني،  مــن 
مكثفا،  جماهيريا  حــضــورا 
الشباب  مــحــاوالت  وتسببت 
ــتــقــاط صــور  الــحــاضــريــن الل
الحصول  أو  املشاهير،  مــع 
أقمصة  عن  عبارة  هدايا  على 
املطعم  عامة  عليها  وسترات 
أو عامة أبو زعيتر الخاصة، 
ــع كـــادا  ــدافـ فـــي ازدحـــــام وتـ
)املصدر:  لألسوإ..((  يؤوالن 
 27 أخبارنا  منها  مواقع  عدة 
كــوم.  بــرملــان   .2019 يوليوز 

»لوسيت أنفو. بيل بريس..(.
وكانت بعض وسائل اإلعام، 
الــرســمــي،  ــام  ــ اإلع فيها  بــمــا 
طيلة  الترويج  في  شرعت  قد 

إعداد
سعيد الريحاني

ال حديث يف األوساط األمنية، والسياسية، إال عن الصعود املتنامي لظاهرة اإلخوة أبو زعيتر، بحكم الصداقة الكبرى)..(، حيث 
باتوا يظهرون يف املناسبات الرسمية، وخلف امللك يف صالة الجمعة، وأصبحت تفتح لهم أبواب املطارات دون احترام لقواعد 

البروتوكول.. وتجتهد بعض وسائل اإلعالم يف رسم صورة عن اإلخوة أبو زعيتر كأبطال خارقين، وباسم الوطنية ينتهك البروتوكول، 
وهو واحد من أسس الحكم العريق يف املغرب، من خالل صورة اإلخوة أبو زعيتر، الذين دخلوا للمطار بسياراتهم، كما يدخل الفقيه 

للمسجد بسباطه وصورة تقليد أبو زعيتر للملك )انظر الصورة رفقته(، وصورة أبو زعيتر وهو ُيستقبل استقبال امللوك، تطرح »األسبوع« 
عدة أسئلة: هل أصبحت مهام أبو زعيتر أكبر من مهام املدير العام لألمن الوطني الحموشي؟ هل أصبحت مهامه أكبر من الهمة الذي 

يوصف بصديق امللك؟ أال تنم هذه الصورة عن إساءة لصورة املغرب من طرف املحظيين، الذين يفترض فيهم الحرص ىلع البروتوكول 
وليس خرقه)..(؟   

إخبــاري
تحليل

اأبو زعيرت يخرق الربوتوكول با�صم ال�صداقة الكربى

هل اأ�صبح اأبو زعيرت

 اأكرب من الهمة واحلمو�صي؟

رجال السلطة يتقدمون للسالم على أبو زعيرت
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سيارات اإلخوة أبو زعيرت تتجاوز خطوط الربوتوكول 
وتدخل ملدرج الطائرات



لصورة  األخيرة  السنني 
ــر كـــ»بــطــل  ــت ــي ــو زع ــ أب
البرامج  إن  بل  خــارق«، 
الــتــي تــصــنــف ضــمــن خــانــة 
تسابقت  قد  مشاهدة«،  »األكثر 
على استضافة اإلخوة الزعيتر، 
بــيــنــمــا ســـارعـــت الــقــنــوات 
عن  الحديث  إلــى  اإللكترونية 
للبطل  السريع  »الصعود  قصة 
زعــيــتــر صديق  ــو  أبـ الــريــفــي 

امللك«.
ومن الريف، كتب موقع ريفي 
ما  ــه  وإخــوان زعيتر  ــو  أب عــن 
يلي: ))لم يكن ألبو بكر زعيتر، 
رياضة  فــي  املــغــربــي  املــقــاتــل 
في  حضور  أي  الحر،  القتال 
أو  املغربية  اإلعـــام  وســائــل 
الصيف،  هذا  في  إال  األجنبية، 
ــدد من  ــ ــي ع ــوره فـ ــهـ ــد ظـ ــع ب
محمد  امللك  جانب  إلى  الصور 
الذين  الــســادس، مــع إخــوانــه 
التي  بأملانيا،  كبروا وترعرعوا 
هاجر إليها والدهم الذي يتحدر 
وتحديدا  الــريــف،  منطقة  مــن 
اإلخــوة  ــج  ول الحسيمة..  مــن 
بكر  أبو  ضمنهم  ومن  زعيتر، 
زعيتر«  بـــ»أبــي  اشتهر  ــذي  ال

إعاميا  إســمــا  أصــبــح  ــذي  الـ
وأيضا  أقمصته  على  يحمله 
على  الشخصية  على حساباته 
االجتماعي،  التواصل  مواقع 
امللك  »أكاديمية  إلى  )ولجوا( 
بون  بمدينة  التعليمية  فهد« 
سنة  أغلقت  والتي  األملانية، 
من  اتــهــامــات  بسبب   2016
بـ»نشر  لها  األملانية  السلطات 
واستمروا  املــتــطــرف«،  الفكر 
رياضة  اختاروا  أن  إلى  فيها 
 ،MMA املــخــتــلــطــة  ــال  ــت ــق ال
زعيتر،  بكر  أبو  فيها  فاز  التي 

ببطولة   ،1986 سنة  ولد  الذي 
ــوســط((  ــت ــا لـــلـــوزن امل ــي ــان أمل
.)24 ــور  ــ ــاظ ــ ن ــدر:  ــ ــصـ ــ  )املـ
أبو  نقل عن حياة  املوقع  نفس 
معروفة:  غير  جزئيات  زعيتر 
الحوداث  أشهر  بني  فمن   ..((
زعيتر  أبــو  بها  اشتهر  التي 
على  دخــل  والــتــي  أملانيا،  فــي 
اعــتــداؤه  هــي  السجن،  إثــرهــا 
والتهديد  أعــمــال،  رجــل  على 
سيارته  سرقة  ومحاولة  بقتله 
ــراري،  ــي ــن نـــوع ف ــاخــرة م ــف ال
ليحكم عليه في شهر يونيو من 
وأيضا  بالسجن،   2004 سنة 

على شقيقه عمر الزعيتر..((.
ــو زعــيــتــر  ــ ــصــة دخــــول أب ق
لــلــســجــن، والـــتـــي يــتــداولــهــا 
ــن حيث  مـ ــرب  ــغـ املـ خـــصـــوم 
التستر  تم  امللك)..(،  من  قربه 
اإلعام  في  كبير  بشكل  عليها 
واحد  أي  يجرؤ  ولم  املغربي، 
ــن كــانــوا  ــذي ــن املــنــشــطــني ال م
على  زعيتر،  أبو  يستضيفون 
طرح أي سؤال عن هذه املرحلة، 
هو  لــه،  الدعاية  تمت  ما  وكــل 
محمد  امللك  من  لدعوة  تلقيهم 
إفطار  وجبة  لتناول  السادس 
داخل القصر امللكي، قبل أن يتم 
لصور  مكثف  بشكل  الترويج 
الزعيتر  بكر  أبــو  فيها  يظهر 
رفقة امللك محمد السادس خال 
قضاها  التي  الصيفية  عطلته 

شمال املغرب..
إلى هنا، قد تبدو األمور عادية، 
لكن صداقة أبو زعيتر اختلطت 
أحيانا..  البروتوكول  بقواعد 
زعيتر  أبو  أن يظهر  فما معنى 
وهو يصرخ في وجه املارة من 
»حيد  غريبة  بطريقة  املواطنني 
باك.. باك«، في إشارة منه ألن 
مباشرة  الطريق،  عن  يبتعدوا 

بالقصر  الوالء  حفل  انتهاء  بعد 
في  تسبب  مما  بتطوان،  امللكي 
املواطنني  وسط  الفزع  من  حالة 
الذين كانوا بالطريق املؤدية إلى 
كتبته  ما  )حسب  امللكي  القصر 
في  أليس  اإلعامية(؟  املصادر 
الفرقة  شــؤون  في  تدخا  األمــر 
امللك؟  بحماية  الخاصة  األمنية 
حماية  أن  زعيتر  أبو  يعتقد  هل 
منها  بدائية  بوسائل  تتم  امللك 
حماية  مهمة  أليست  الصراخ؟ 
بمقتضى  منظمة  مهمة  املــلــك 
أجهزة  عليها  وتشرف  القوانني 
القصر  وخـــارج  داخـــل  خــاصــة 

امللكي)..(؟
ألبو  البروتوكولي  التطاول 
الوالء  في حفل  يظهر  لم  زعيتر، 
ــوع« سبق  ــب »األس إن  بــل  فــقــط، 
زعيتر  أبـــو  تــدخــل  كشفت  أن 
لتنبيه  البروتوكول  شــؤون  في 
ضرورة  إلى  األمــراء  حفدة  أحد 
)ركن  امللك  للسام على  الوقوف 
أكتوبر   31 عدد  األسبوع  سري. 
2019(، بل إن اإلخوة أبو زعيتر 
اآلونــة  فــي  لنفسهم  روجــوا  قــد 
األخيرة، كآباء روحيني للوطنية، 
لكرة  مــبــاراة  تنظيم  خــال  مــن 
القدم في العيون بمناسبة ذكرى 

املسيرة الخضراء. 
أبو زعيتر،  املواقع عن  ونقلت 
قوله:  املنظمني،  من  باعتباره 
لتهييء  االســـتـــعـــدادات  ))إن 
هذه  لتنظيم  املائمة  الــظــروف 
تطلبت حوالي شهرين،  املقابلة، 
الرياضيني  اإلخوة  جمعية  وأن 
املبادرات  كل  في  دائما  تشارك 
الوطنية، سواء في مجال العمل 
معبرا  الــريــاضــي،  أو  الخيري 
عــن افــتــخــاره بــاســتــقــدام هــذه 
الدوليني  الاعبني  من  املجموعة 
والفنانني لزيارة املغرب وإتاحة 

على  إلطاعهم  أمامهم  الفرصة 
املغرب  حققها  التي  التطورات 
واملشاريع التنموية التي تعرفها 
السيما  اململكة،  ــدن  م مختلف 
مدينة العيون(( )املصدر: موقع 

كيفاش أنفو(..
إلى هنا، يطرح سؤال: ما عاقة 
أبو زعيتر بكرة القدم، أال يوجد 
العــبــون مختصون  املــغــرب  فــي 
تكليف  يتم  حتى  القدم  كرة  في 
مصارع بجمع العبي كرة القدم؟ 
أليس في األمر إساءة لكرة القدم 
قبل  بأبطالها  املعروفة  الوطنية، 

أن يولد أبو زعيتر)..(؟
إشراف مصارعني على تنظيم 
هو  ليس  القدم  كرة  في  مباراة 
املشكلة الوحيدة، ولكن اإلخوة 
ــو زعــيــتــر، والـــذيـــن بــاتــوا  أبـ
األحــيــان  بعض  فــي  ــأخــذون  ي
الشخصيني  ــحــراس  ال مــكــان 
أن  دون  السادس،  للملك محمد 
يكون لهم أي تكوين في املجال 
يظهرون  بـــدؤوا  األمـــنـــي)..(، 
البروتوكول،  فوق  كأشخاص 
وقد وصل التمادي إلى حد خرق 
جميع القوانني بدخولهم مدرج 
بسياراتهم  الــطــائــرات  مــطــار 
الفارهة، في مشهد استعراضي 
الجميع  كان  حيث  هوليودي، 
أبــو  ــوة  ــ اإلخ وصـــول  ينتظر 
الطائرة  تنطلق  أن  قبل  زعيتر 
من  ــان  ك حيث  الــعــيــون،  نحو 
في  يــســاهــمــوا  أن  املــفــتــرض 
مع  القدم  لكرة  مــبــاراة  رعاية 

نجوم العالم)..(.
املغرب كبلد عريق في قواعد 
امللك  أن  وحيث  البروتوكول، 
الــبــروتــوكــول  يــحــتــرم  نفسه 
اإلتيكيت..  وقواعد  املـــوروث، 
جميع  ــه  ــعــرف ي األمــــر  وهــــذا 
املواطنني حتى البسطاء منهم، 
لذلك، قد ال يكون من املستساغ 
»اليوتيوب«  إذاعة شرائط على 
بروتوكولية  لتجاوزات  توثق 
فاملقربون  ــة،  ــصــداق ال بــاســم 
ــرام  ــت ــاح ــن املـــلـــك أولـــــى ب مـ
ــول، والــحــاصــلــون  ــوك ــروت ــب ال
يفترض  امللكية  األوسمة  على 
املغرب  صــورة  تحسني  فيهم 
فمخطط  إليها،  اإلساءة  وليس 
خال  من  يبدأ  املغرب  خصوم 
تلقف زالت املقربني، وبه وجب 

اإلعام.
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قصة دخول أبو زعيتر 
للسجن، والتي يتداولها 

خصوم المغرب 
من حيث قربه من 

الملك)..(، تم التستر 
عليها بشكل كبير 

في اإلعالم المغربي، 
ولم يجرؤ أي واحد من 
المنشطين الذين كانوا 
يستضيفون أبو زعيتر، 
على طرح أي سؤال عن 
هذه المرحلة، وكل ما 
تمت الدعاية له، هو 
تلقيهم لدعوة من 

الملك محمد السادس 
لتناول وجبة إفطار 

داخل القصر الملكي

إشراف مصارعين 
على تنظيم مباراة في 
كرة القدم ليس هو 

المشكلة الوحيدة، ولكن 
اإلخوة أبو زعيتر، والذين 
باتوا يأخذون في بعض 
األحيان مكان الحراس 

الشخصيين للملك محمد 
السادس، دون أن يكون 

لهم أي تكوين في 
المجال األمني)..(، بدؤوا 

يظهرون كأشخاص 
فوق البروتوكول، 
وقد وصل التمادي

 إلى حد خرق جميع 
القوانين بدخولهم 

مدرج مطار الطائرات 
بسياراتهم الفارهة
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خ�سوم �ملغرب يذكرون �أبو زعيرت ب�سو�بقه �جلنائية يف �أملانيا

اإلخوة أبو زعيرت يف مكان الحراس الشخصيني للملك



»«

»«

نحو القطع
 مع ثقافة »النقد
 من اأجل النقد«

 عبد اهلل بوصوف*
كثيرا ما نسمع عما يحققـه التحفيز املعنوي والنفسي من نتائج إيجابية، 
وانكساره  بنجاحاته  الفرد  دواخــل  في  واإليجابية  التفاؤل  مساحة  وعالقة 
في  والثقة  أوال  النفس  في  الثقة  دور  عن  كثيرا  نسمع  كما  أهدافه،  وتحقيق 
املحيط ثانيا، في حسم القرارات الفردية والقدرة على تحقيق األهداف ومواجهة 

التحديات.
والفنانني والسينمائيني  والفالسفة  املفكرين  العديد من  ما جعل  ولعل هذا 
الواقع  هذا  حقن  مع  واقعية  اجتماعية  مواضيع  على  االشتغال  في  يبدعون 
بجرعات أمل زائدة وعدم التوقف بشكل كبير عند النواقص واإلشكاليات التي 
تطبعه، بل التركيز أكثر على رمزية النصف اململوء من الكأس، وإعطاء بصيص 
أمل وسط الظالم أحيانا، وإبراز أهمية التشبث بالضوء املوجود في آخر املمر 

الطويل واملظلم.
األمل  إفشاء روح  قوية بضرورة  إعطاء إشارات  اختارت  وهناك بضع دول 
آليات  خلق  في  واالبتكار  ــداع  واإلب الخلق  في  والتنافس  الجماعية  والثقة 
ملحاربة الريع والتنافس غير الشريف، وتوجهت عبر قنوات التشريع واإلعالم 
إلى تجنب نشر روح االتكال واألفكار الظالمية وثقافة اإلحباط والعيش على 
اصطياد أخطاء اآلخرين، وهو التوجه نفسه الذي أدى إلى خلق وزارات غير 
معهودة كوزارة السعادة أو السعادة االجتماعية، ووزارة النساء واملوهوبني، أو 
وزارة الوحدة أو التسامح، وأتبعت هذا املنحى بتشجيع العديد من املهرجانات 
لألنشطة  سنوية  كبرامج  وتبنيها  اإلنسانية  القيم  لهذه  واملعارض  الثقافية 
التثقيفية والفنية، غير أن هـذا ال يعني أنه ال يحق تقديم قراءات نقدية للواقع 
نظريات  اعتناق  في  التمادي  دون  من  حقيقي  موضوعي  بتشخيص  والقيام 
ومستقبل  أفضل  واقع  أجل  من  البناء  النقد  اختار  تيار  تخوين  أو  املؤامرة، 
أرقى، حيث العدالة االجتماعية ومناخات التنمية واالستثمار والعيش الكريم، 

فاملطلوب إذن، هو النقد املسؤول دون الوصول إلى جلد الذات.
لقد بلغ ارتفاع منسوب انتقاد الوضع في املغرب إلى درجات غير مسبوقة 
منهجية  انتشار  هي  العامة  واملالحظة  األمل،  وانعدام  األفق  بانسداد  توحي 
والتنبؤ  اإلحباط  ثقافة  ونشر  النقد  أجل  من  النقد  في  متمثلة  واحدة  تفكير 
باملستقبل املظلم، مما يدفع للتساؤل حول األسباب الحقيقية والخلفيات وراء 
تشجيع هذا االتجاه النقدي دون آخـر، وعن الجهة التي لها مصلحة في صباغة 
جدران مستقبل البالد باللون األسود، وأيضا عن مساهمتها في فرض نموذج 
هـذا  كالمنا  من  يفهم  أن  يجب  ال  لكن  للواقــع،  نمطي  ولتصور  للتفكير  واحد 
أنه دعوة إلى تجميل الواقع أو تزييف مكوناته، بل إن منطلقاتنا هي وطنية 
صرفة تهدف إلى خلق أجواء نقاش عمومي غير جارف إلى مناطق الشعبوية 

أو البروباغاندا الفارغة.
صحيح أن املغرب، مثله مثل باقي بلدان العالم، يشكو من نقائص ومعيقات، 
وهذا ليس سـرا نكشفه ألول مرة، بل هناك خطابات ورسائل ملكية ذهبت في 
تشخيصها للواقع بكل وضوح وسالسة إلى تسمية األمور بمسمياتها، وهكذا 
باسمها...  والهشاشة  باسمها  والرشوة  باسمه  والريع  باسمه  الفساد  سمت 
لكنها طرحت في الوقت ذاته تصورات وسيناريوهات للخروج من عنق الزجاجة 
األفراد  في  أيضا  الثقة  من  يكفي  بما  واستراتيجية،  استعجالية  برامج  وفق 
الثقة بالنفس  البناء جاء يحمل في طياته نشر ثقافة  النقد  واملؤسسات. هذا 
وفي املحيط املجتمعي، الشيء الذي يساعدنا في تجاوز التحديات على أكثر من 

مستوى، وقبل ذلك، الثقة في الشخصية املغربية واإلنسان املغربي.
إن حديثنا هذا عن الثقـة في الشخصية املغربية بعيدا عن كل مبالغة فكرية 
منجزات  إلى  مــرده  وواقعي،  موضوعي  حديث  هو  الواقع،  عن  انسالخ  أو 
الشخصيات املغربية عبر التاريخ وما قدمته لإلنسانية في املاضي، ومبني على 
ما تتداوله وسائل اإلعالم في السنوات األخيرة، واألصداء التي تصلنا من خارج 
املغرب عن نجاحات وبطوالت حققها شبان وشابات املغرب من خريجي املدرسة 
العمومية ومن أبناء أسر مغربية، سواء كانت عادية أو غنية، لكنهم أصروا على 

التفوق واإلعالن عن حضورهم القوي في مختلف املسابقات العاملية.
أغلفة  وتصدروا  اإلعالمي  املشهد  األخيرة  السنوات  في  املغاربة  طبع  لقد 
واإلشــادة  بهم  التنويه  علينا  حقهم  فمن  وبالتالي،  دولية،  وجرائد  مجالت 
وكمرآة  الشابة،  لألجيال  تحفيزية  كأدوات  واعتمادها  وبطوالتهم  بنجاحاتهم 

تعكس الجانب املضيء للمجتمع املغربي رغم كل الصعوبات واإلكراهات.
فعندما يتحدث العالم عن إنجازات غير مسبوقة لشخصيات مغربية شابة 
في مجاالت علمية ومعرفية معقدة، وعن جوائز وبطوالت في الذكاء الرياضي 
يشكل  ذلك  فإن  الديني...  اإلنشاد  أو  واإلبــداع  االختراع  مجاالت  أو  الطب  أو 
هؤالء  رسمها  إيجابية  صورة  ترسيخ  في  تبعاته  استثمار  وجب  لنا  رصيدا 
الشباب لوطـن يشق طريقه بكل عزيمة لتحقيق مناخات العيش الكريم والعدالة 
االجتماعية، وطن واع بمناطق ضعفه وقوته، ويجعل من اإلكراهات مقومات في 

سبيل كسب التحديات.
وأمينة  العزوزي  ويوسف  أولحاج  ولحسن  أخيار  وفاطمة  أمجون  فمريم 
الدمناتي وفاطمة أمخا وإدريس بنعلي وأمني ادريوش وعبد الجليل بوسكي، 
وغيرهم كثير من أبناء املغرب في الداخل، أو من مغاربة العالم، كرشيد اليزمي 
للواقع  القراءة األخرى  العلمي... كل هؤالء يجسدون  الودغيري وليلى  وكمال 
الشباب  فالعديد من هؤالء  للمستقبل،  املشرقة  الصورة  املغربي وهم مقومات 
آمنت  شخصيات  هم  بل  ذهــب،  من  مالعق  فمهم  وفي  يولدوا  لم  والشابات 
بقدراتها واكتسبت ثقة في نفسها وفي محيطها ورفعت التحدي وانتصرت على 
كل عوامل اإلحباط في الواقع، وأعملت ذكاءها من أجل شق الطريق الصحيح 

نحو النجاح والتألق.
قد ينتابنا الشعور أحيانا بأنه ربما هناك أياد خفية هدفها إغراقنا باألفكار 
الهدامة وبث األفكار السلبية في نفوس الشباب بترسيخ »مطرب الحـي ال يطرب« 
أو »مكاينش معامن«، إال أن األمل ينبعث من جديد في مستقبل أفضل عند رؤية 

شباب املغرب نجوما ساطعة في سماء العلوم والفن والرياضة والثقافة.
*األمني العام ملجلس اجلالية املغربية باخلارج

المحاكم حصلت 61 مليارا خالل 8 أشهر

هل الغرامات حالل على 
الدولة حرام على املواطنني؟

مبادرة ت�شريعية للتعوي�ض 
عن االعتقال التع�شفي 
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الرباح ي�شعل ال�شراع حول االأرا�شي ال�شاللية بعد زيارة 
ابنة ترامب للغرب

 الرباط. األسبوع 
فجر القيادي في العدالة والتنمية، 
الرباح،  عزيز  واملعادن  الطاقة  وزير 
أعضاء  صفوف  فــي  كبيرا  غضبا 
الحكومة وأحزاب املعارضة ووزارة 
حول  تصريحاته  بسبب  الداخلية، 
لقاء  في  الساللية،  األراضــي  تمليك 
حــزبــي نــهــايــة األســـبـــوع املــاضــي 

بسيدي قاسم.
ــن حــزب  ــع مـ ــد مــطــل مـــصـــدر جـ
رفض  لـ»األسبوع«  كشف  األحــرار، 
استغالل  »الحمامة«  حــزب  قــيــادة 
تمليك  مللف  والتنمية  العدالة  وزراء 
فيه  يعود  الذي  الساللية  األراضــي 
الــذي  ــده،  وحـ الــبــالد  مللك  الفضل 
لــوزارة  الصارمة  تعليماته  أعطى 
امللف  هــذا  تسوية  قصد  الداخلية 
ــال ذوي  ــرجـ ــنــســاء والـ ــائــدة ال ــف ل

والسالليات  السالليني  من  الحقوق 
وال عالقة للحكومة بامللف.

قيادات  رفضت  أخــرى،  جهة  من 
في  امللف  هذا  استغالل  استقاللية 
التي  والحزبية  االنتخابية  اللقاءات 
تنظم من طرف فرقاء الحكومة، سواء 
التجمع الوطني لألحرار أو من  من 
العدالة والتنمية، معتبرين أن ملف 
اجتماعية  قنبلة  الساللية  األراضي 
ولم  االستقالل،  عهد  منذ  محتقنة 
حدتها  من  التنفيس  أحــد  يستطع 
فال  وبالتالي،  الــبــالد،  ملك  ســوى 
امللف  هــذا  استغالل  حقه  من  أحــد 

سياسيا.
الغضب  أن  أوضح  ذاته،  املصدر 
الداخلية  وزارة  إلى  انتقل  العارم 
بدورها، التي رفض كبارها خضوع 
لالستغالل  الحساس  املوضوع  هذا 
الــســيــاســوي مــن طـــرف األحـــزاب، 

حله،  بداية  في  يــزال  ال  ورش  ألنــه 
خاصة بعد تلقي القياد والباشوات 
ذوي  من  الطلبات  ملاليني  والخلفاء 
وضعياتهم،  تسوية  قصد  الحقوق 
ــوجــود، لكن  ــيــوم م فـــ»الــقــانــون ال
فليأتي  الصعبة،  املرحلة  تنزيله هو 
ماليني  حريرة  ويفك  الــربــاح  إذن  
املصدر  يقول  تنتظره«  التي  امللفات 

ذاته.
ــال في  وكـــان عــزيــز الــربــاح قــد ق
والتنمية  الــعــدالــة  لــحــزب  تجمع 
تمليك  أن  قــاســم،  ســيــدي  بمدينة 
إنجاز  للمرأة  الساللية  األراضـــي 
مؤكدا  العثماني،  لحكومة  يحسب 
من  انطلقت  التي  التجربة  هذه  أن 
باقي  على  وستعمم  قاسم  سيدي 
في  دولية،  إشادة  لقيت  قد  املغرب، 
الرئيس  نجلة  ــارة  زيـ ــى  إل ــارة  إشـ

األمريكي ترامب للمنطقة مؤخرا.  

ما بعد إيفانكا.. 

الرباح إيفانكا ترامب

 الرباط. األسبوع 
مستوى  على  البالد  هــذه  في  يحصل  ما  غريب 
في حالة حقوق  إذ  واملواطنني،  الدولة  الحقوق بني 
الدولة، يتم تشديد ضمانات تطبيقها، عكس حقوق 
املواطنني تجاه الدولة، حيث تواطؤ الجميع واتفاقهم 
تمنع  التي  املالية  قانون  من   9 املادة  مضمون  على 
لتنفيذ  الدولة  ممتلكات  على  الحجز  املواطنني  على 

األحكام القضائية للمواطنني.
ففي الوقت الذي سيمنع فيه ألول مرة إجبار الدولة 
على تنفيذ األحكام بعد منع الحجز على ممتلكاتها، 
تطوير  في  العدل،  وزارة  وبالضبط  الحكومة،  تفكر 
املزيد من أدوات »تزيار السمطة« على املواطن ألداء 
الغرامات املفروضة  الدولة، خاصة  لفائدة  ما بذمته 
مخالفات  من  أو  القضائية  الرسوم  من  سواء  عليه 

قانون السير.
وفي هذا السياق، تسعى حكومة العثماني، السنة 
املواطن،  على  جيدا  الخناق  تشديد  إلى  القادمة، 
السنة  مداخيل  مع  مقارنة  الدولة  مداخيل  لتحسني 
الحالية من املحاكم فقط، والتي وصلت حتى حدود 
شهر غشت، فقط أزيد من 60 مليار سنتيم، منها 41 
مليار سنتيم كرسوم قضائية وحوالي مليار سنتيم 
مليار   14 وحوالي  السير،  مخالفات  غرامات  من 
وحوالي  النقدية،  ــات  واإلدان الغرامات  من  سنتيم 
مليارين من الرسوم القضائية التكميلية.. فهل الحق 
حرام  الدولة  على  حالل  التعويضات  تحصيل  في 

على املواطن؟ 

 الرباط. األسبوع 
قالت مصادر قانونية جد مطلعة، أن السياسة الجنائية 
التي  الجنائية(  واملسطرة  الجنائي  )القانون  الجديدة 
وضعها  حني   ،2016 سنة  منذ  كبير  خالف  عليها  يقع 
مصطفى الرميد وزير العدل والحريات آنذاك، تقبر اليوم 
داخل األمانة العامة، بسبب بعض املقتضيات القانونية 

الجديدة التي وردت بها.
الخالفية  القضايا  بني  من  أن  املصدر،  ذات  وأوضــح 
الحاصلة اليوم بني عدة أطراف، والتي سيتم التنصيص 
بإقرار  تتعلق  القوانني،  هــذه  ضمن  مــرة  ألول  عليها 
من  املتضررين  املواطنني  لفائدة  مرة  ألول  التعويض 
باآلالف،  األحكام، وهي  في  ترد  التي  القضائية  األخطاء 
ومن االعتقال التعسفي الخاطئ في حقهم، وهو باملئات، 
ويضيف املصدر أن إعمال هذا املقتضى الحقوقي سيكلف 
الذي  األمر  وهو  املاليير،  الدولة  ميزانية 
شأنه  من  أن  كما  املالية،  وزيــر  يرفضه 
املسؤولني  على  كثيرة  جبهات  فتح 
وبتنفيذ  باالعتقال  املكلفني  األمنيني 
جعل  ما  وهــو  العامة،  النيابة  أوامــر 
هذا القانون يقبر في مقبرة األمانة 
إجهار  رغــم  اليوم  حتى  العامة 

الرميد مرارا بتبرمه من ذلك.
ترى، هل يتحقق حلم املواطن 
الحق  على  بالحصول  املغربي 
»ظلم« وخطإ  في التعويض عن 

القضاة؟  الرميد



قامت   ،1984 أكتوبر  شهر  في 
إقليم  عــاصــمــة  إشبيلية  بــلــديــة 
بلدية  بــدعــوة  اإلسباني  األنــدلــس 
تدشني  مراسيم  لحضور  الــربــاط، 
بعد  الــخــيــرالــدا  صومعة  افــتــتــاح 
إصالحها وتحويلها لقطب سياحي 
هو األول من حيث استقطاب الزوار 
عائداتها  أن  حتى  إسبانيا،  كل  من 
نهضة  اليوم مصدر  هي  السياحية 

العاصمة األندلسية.
الصومعة،  بــاب  مــدخــل  وعــلــى 
عربي  بخط  مكتوبة  الفــتــة  علقت 
ومؤسسها،  بانيها  اسم  إلى  يشير 
ــم يــنــكــر مــنــتــخــبــو الــعــاصــمــة  ــل ف
األندلسية أن تلك الصومعة من بناء 
وتآخي  توأمة  واقترحو  املغاربة، 
الرباط وإشبيلية، وهو  العاصمتني 
العهد  افتتاح  من  سنة  بعد  تم  ما 
الثاني للخيرالدا التي صارت عبارة 
عن مركب ثقافي بالتقنيات الجديدة 
املنارة  إلى  للصعود  كبير  بمصعد 
يفيد  أن  يمكن  ما  بكل  زينت  التي 
وبإنشاء  البناء  بحقبة  الزائرين، 
للصومعة  املقابل  العتيق  الحي 
ومطاعمه  تجارته  ــرت  ازدهـ ــذي  ال
النقل  وسائل  وساعدت  وفنادقه، 
ومحطتها  )الكوتشيات(  التقليدية 
أسفل الصومعة، على جعل األجواء 
واملــحــيــط مــن الـــتـــراث، وكـــل ذلــك 
مئات  وجــلــب  أكــثــر  وتحسن  ــان  ك
األضعاف من زائري تلك املدن، وذلك 

السياحي  القطاع  تدبير  بحسن 
والثقافي من البلدية التي لها نائب 
بات  الــذي  بالتراث  مكلف  للرئيس 
ثروة تتضاعف مردوديتها كل سنة، 

العالم  يجوب  النائب  هذا  أن  حتى 
والندوات  املؤتمرات  عقد  لـ»جلب« 
العاملية لألطباء واملحامني واملوثقني 
ورجال األعمال واملهندسني وخبراء 

الــزراعــة والــطــيــران واإلعــالمــيــات، 
البلدية  أن  حتى  إشبيلية،  بمدينة 
للمدينة  اقتصاديا  رواجــا  ضمنت 
ــوات، وكـــل نائب  مــدتــه عــشــر ســن
جديد لرئيسها يستأنف عمل سلفه 

ويسير على نهجه.
أخت  حسان،  صومعة  وعندنا، 
حجمها  فــي  الــخــيــرالــدا  صومعة 
املنارة  باستثناء  وطولها  وعرضها 
الشريف  الضريح  قبالة  والساحة 
من  فكان  املناظر،  وأروع  بأجمل 
تحت  بنفق  ربــطــهــا  جـــدا  املــمــكــن 
من  العتيقة  باملدينة  يصلها  أرضي 
املــالح،  وحــي  مخلوف  سيدي  بــاب 
وهما على بعد فقط عشرات األمتار 
منها، وهذه الصومعة عندنا مقفلة 
والسالم.. فال مجالس الجماعة وال 
تحمل   التي  املقاطعة  وال  العمالة 
في  فــكــرت  الصومعة،  اســم  نفس 
تحريرها من اإلهمال وهي الوحيدة 
الكبير،  الصحن  خــارج  اململكة  في 
الجامع  مــع  العالم  فــي  والثانية 
بالجزائر  تلمسان  قــرب  األعــظــم 

الشقيقة.
فثالث صومعات متآخية على خط 
مستقيم من إشبيلية مرورا بالرباط 
الكتبية،  وصومعتها  مراكش  إلى 
وتواريخ  الصوامع  الصورة،  وفي 
بنائها، كانت آخرها صومعة حسان 
السلطان  بموت  بناؤها  توقف  وقد 

يعقوب املنصور. 
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❐ يــتــضــرر الــربــاطــيــون مــن ظــاهــرة 
املقاطعات  وقد عمت  القطع معها  ينبغي 
بـ»اختباء«  ــر  األم ويتعلق  وامللحقات، 
اإلدارية  الوثائق  على  بالتوقيع  املكلفني 
اجتماعات  فــي  ــا  إم فهم  ــدمــني«،  ــق و»امل
ال  ميدانية  خــرجــات  فــي  أو  »خيالية« 
أساس لها من الصحة، فاملواطن ال عالقة 
بل  الجماعة،  أو  الوالية  أو  بالوزارة  له 
وامللحقات،  املقاطعات  في  كلها  مصالحه 
املفاجئ  التفتيش  تكثيف  يــجــب  لـــذا 

لـ»اإلدارات السايبة«.

❐ خدمة ملصالح املواطنني: يجب إعفاء أي 
املواطنني  باستقبال  مكلف  منتخب  أو  موظف 
من  اإلدارية،  الشواهد  وإنجاز  الوثائق  وتوقيع 
حضور أي اجتماع أو مغادرة عمله في التوقيت 
تقتصر  أن  فيجب  االجتماعات،  أما  اإلداري، 
على رؤساء الدوائر واملقاطعات، كما يجب تزويد 
بسكن  الخاصة  املعلومات  بنظام  امللحقات  كل 

األفراد بناء على بطاقات التعريف الوطنية. 

تشويه  الجماعي،  »الــبــخــل«  مــن   ❐
حسرة«  »يــا  والتنوير  األنـــوار  عاصمة 
املاليني  مئات  عليها  صرفت  بنافورات 
فــإذا  والــفــضــاءات،  الــســاحــات  لتجميل 
بهذه النافورات الجامدة تدخل الكآبة في 
القلوب، والسر في ذلك ليس في اقتصاد 
املياه فهي تضخ املياه وتدور بمحركات، 
املحركات  »خـــردة«  في  يكمن  الخلل  بل 
التي كلفت أثمنة باهظة وال تتحمل دوران 

بضع ساعات بدل سنوات. 

وتبعث  النافورات جامدة  مياه  كانت  إذا   ❐
لنا »الناموس« بدل الفرح والبهجة، فإن مياها 
أخرى في نهر وبحر الرباط افتقدت ألسماكها، 
والكوال  ــرالن  ــي وامل والــســرديــن  الشابل  مثل 
والقربني  واألناتار  األبيض  والباجو  والدرعي 
أن  بما  والكروفيت..  داكــار  ورعــال  واملــعــزة 
املجالس لم تهتم بالنافورات، فلم يكن لها الوقت 
الكافي للنبش في ملفات تفريخ أحياء صناعية 
فاشلة على ضفة الوادي )سبب الكارثة( تفاديا 

ملقولة: »نبش تجبد حنش«. 

ثالث صومعات متآخية على خط مستقيم

مئات االآالف من التالميذ والطلبة الرباطيني يف خطر بينما 
جلنة الـ 18 منتخبا املكلفة ب�ش�ؤون التعليم خارج التغطية

�ش�معة اخلريالدا اأخت �ش�معة ح�شان �شيدت نه�شة عا�شمة االأندل�س اإ�شبيلية

15 الرباط يا حسرة

نونبر هو شهر استقالل اململكة من استعمارين: في 
18 نونبر 1955 من االستعمار الفرنسي، وبعد عشرين 
سنة، في 6 نونبر 1975 من االستعمار اإلسباني، وفي 
الواقع، فللمملكة عيدان لالستقالل، ولألمانة التاريخية 
والوطنية من أجل األجيال القادمة، يجب تصحيح تاريخ 
عيد االستقالل، إذ كيف لبالدنا أن تستقل يوم 18 نونبر 
1955 ونصف ترابها محتل في الجنوب ولم يتحرر إلى 
بعد عشرين سنة، بل يمكن أن نسميه بداية االستقالل 

الذي لم يكتمل إال بتحرير األقاليم الصحراوية؟
ونحن نحاول إعادة فتح صفحات من تاريخ االستقالل، 
البد أن نتذكر الشهداء األبرار الذين ضحوا بأرواحهم 
في  الكويرة  إلى  طنجة  من  اململكة  استقالل  في سبيل 
في  خصوصا  املاضي،  القرن  من  األربعينيات  فترة 
االنتفاضة الكبرى للرباط بتاريخ 29 يناير 1944، التي 
استشهد فيها خيرة شبابنا، وهم: الصديق بن احساين 
والزرهوني والهاشمي القسطالي والشابة تودة، وألقي 
القبض على العشرات، وتم إعدام الشهداء األبرار رميا 
ليلة  صادف  الذي   1944 مارس   7 بتاريخ  بالرصاص 
عيد املولد النبوي 1363، وهم املختار جزوليت ومحمد 
والشاب  الجورنال  مول  العربي  والشاب  الصحراوي 

الغمراوي، أسكنهم هلل فسيح جناته.
املاضي  صفحات  من  »صفحة  كتاب  إلى  واستنادا 
 »1944 سنة  باالستقالل  املطالبة  في  وتجليها  للكتلة 
للعالمة املرحوم عبد هلل الجيراري، فإن الشاب جزوليت 
وهو في السجن، قال: »فكرة االستقالل أصبحت عقيدة ال 
يمكن أن تموت بموت األفراد، وأنا متحقق من أن صرح 
االستقالل يستحق تشييده عاجال أو آجال، وأنا فخور 
الهيكل  هذا  لبنات  أحد  أكون  أن  العظيم  الشرف  بهذا 
العيساوي،  املقاوم  املرحوم  وكتب  املجيد«،  الشامخ 
وكان مسجونا في نفس السجن مع الشهيد جزوليت: 
»في فجر يوم اإلعدام، فاجأ الشهيد أصحابه املعتقلني 
هلل  نصر  فإن  تيأسوا  وال  تقنطوا  ال  األخيرة:  بقولته 
اإلعدام  ساحة  إلى  الشجعان  بثبات  توجه  ثم  قريب، 

ومعه ثلة من الشباب الرباطي: شهداء االستقالل«.
أفال يستحق هذا الكفاح الوطني وهذا النضال األزلي 
لهؤالء الشهداء العظماء، التكريم بالوقوف على قبورهم 
بمقبرة مقاطعة يعقوب املنصور والترحم على أرواحهم 
من  منسيون  شهداء  إنهم  االستقالل؟  أعياد  كل  في 
رجاالت  وكفاح  ونضال  تاريخ  بالتأكيد  تجهل  مجالس 
بأرواحهم  ضحوا  شهداء  تقدر  ال  مجالس  الــربــاط.. 
لـ»يتبند« املنتخبون الحاليون على الكراسي ويحكمون 
ويتمتعون بالثروة الجماعية.. فال تنتظروا منهم شيئا 

غير الكوارث. 

 بقلم: بوشعيب اإلدريسي

بال  أحمد  الزعيم  مقاالت  من  فقرات  نشر  نستأنف 
االستعمار  بها  »يقنبل«  كان  التي  هلل،  رحمه  فريج 
ووسطا  غربا  املغربي  التراب  على  الجاثم  الفرنسي 
وهو  وجنوبا،  شماال  اإلسباني  واالستعمار  وشرقا، 
مجلة  األقاليم،  تلك  استقالل  أجــل  من  أســس  ــذي  ال
شهرية بالفرنسية تحت اسم »مغرب«، واستمر يكافح 
كل  مقال  بمعدل   1934 إلى   1932 سنة  من  بمقاالته 
 2014 سنة  صدر  كتاب  في  بتجميعها  قام  ثم  شهر، 
تحت عنوان: »مقاالت أحمد بالفريج في مجلة مغرب«، 
وفيما يلي فقرة من مقال كتبه الراحل في شهر غشت 
بإسبانيا:  واإلسالمية  املغربية  السياسة  عن   1932
إسبانيا،  في  قــرون  ثمانية  مــدة  العرب  بقي  ))لقد 
أي  »البرقية«،  جريدة  ادعــت  كما  قــرون  ثالثة  وليس 
أطول مما بقي فيها الرومان. لقد حصل هناك اختالط 
من  اآلالف  في  اليوم  ذلك  يبدو  كما  لألعراق  حميمي 
العائالت العربية التي تعيش في إسبانيا واآلالف من 
املغرب  في  وتعيش  أسلمت  التي  اإلسبانية  العائالت 
»هيمنة  أن  نية،  »البرقية« بسوء  ادعت  وخارجه. وقد 
أن  يمكنهما  ال  عرقني  بني  حــدا  تضع  املوريسكيني 
مناقض  االدعاء  وهذا  ويتزاوجا«،  ويتوافقا  يتفاهما 
لكل ما أكده املؤرخون، أمثال دوزي وجوستاف لوبون 
ووليفي بروفانسال، حيث يقول لوبون: »سنعترف أن 
هذا املزيج من املسيحيني والبربر والعرب الذي تكرر 
خالل ثمانية عقود في وسط خاص، قد انتهى بإنتاج 

عرق جديد«(( انتهى.
وتمعنوا في أفكار هذا الزعيم رحمه هلل، وكيف كان 
ودينه  وطنه  أجل  من  ويناضل  ويحلل  ويواجه  يفكر 
مع  جناته  فسيح  وأسكنه  خيرا  هلل  جزاه  اإلسالمي، 
األنبياء والصديقني. وتوقفوا عند نظرية »عرق جديد«.

مـن واجبـات الـشـرطة اإلداريـة الجـمـاعـيـة ضبط 
حتى  للعاصمة،  التعليمية  الخريطة   - وبإحكام   -
التالميذ  من  اآلالف  ملئات  في طرقاتها  السير  تؤمن 
من  وكــان  مؤسساتهم،  وأطــر  وأساتذتهم  والطلبة 
املفروض تحيينها بداية كل سنة دراسية  بعد عقد 
على  لالطالع  والعمداء  املــدراء  مع  عمل  اجتماعات 
إلى  لالنتباه  ومعلميهم،  املتعلمني  سكن  جغرافية 
واإلشارات  الضوئية  بالشارات  وتزويدها  طرقاتهم 
وتحصينها باملمرات اآلمنة اللتحاق التالميذ بدون 
علما  الدراسة،  وقاعات  بفصول  »تهديد«  وال  خوف 
أن مئات املدارس واإلعداديات والثانويات والكليات 
طرقات  على  موجودة  الجامعية  واألحياء  واملراكز 
يروج  وبما  السير  بحركة  تعج  ألنها  خطيرة،  جد 
في محيط بعضها من أفعال الأخالقية، كان ينبغي 
للجماعة التحكم في تقنني تسليم أي رخصة إلقامة 
توسعة  أو  تجارية  محالت  أو  مقاهي  أو  بناء  أي 
الطريق داخل أو قرب الفضاءات التعليمية، إال بعد 

التأكد من عدم تأثير أنشطتها على الناشئة.
»اإلجبارية«،  اإلجــراءات  هذه  بأن  التأكيد  ويمكن 
بمئات  وهم  أبنائنا  وصحة  وأخــالق  سالمة  لحفط 
اإلداريـــة  الشرطة  بــرامــج  فــي  مــدرجــة  غير  اآلالف 
الجماعية التي إن كنتم تتذكرون، رصدت لها الجماعة 
نظامي  زي  لشراء  مليونا   140 حوالي سنتني  منذ 

لـ»ترقيعها«،  سنة  كل  املاليني  وعشرات  لبوليسها 
وأدوات  وتلفونات  وتعويضات  أجــور  على  عــالوة 
من  فرنسا  إلى  انتقل  وقد  الشرطة،  لتلك  التصوير 
تكلف بشراء معدات ونقل تجربة ركن السيارات على 
األرصفة باألداء، ليتضح بعد سنة من تطبيق تجربة 
في  يكمن  والسبب  »فالصو«،  أنها  ببالدنا،  فرنسا 

غياب الخبرة والجدية وبعد النظر.
وفي سنة 2015، انتبه املشرع إلى هذه الشرطة 
باختصاصها،  العامل  وكلف  الرباط،  في  اإلداريــة 
الترابي،  مجالها  يحدد  مرسوم  صدور  بشرط  لكن 
ليثبت بعد 4 سنوات من املمارسة الجماعية بقانون 
لم  بأنه  والقرى،  املدن  جماعات  كل  على  »ستاندار« 
املنظم واملتتبع والحارس  القانون اإلطار  يكن بذلك 
من أجل الدفع بنهضة العاصمة وتقدمها، بل تقهقرت 
وعدم  والفساد  الريع  فيها  وتفشى  الجماعات  جل 
الوطنية والتضحية، وها هم  الكفاءة، وغابت عنها 
آبائهم  للدراسة، تخفق قلوب  أبناؤنا كلما توجهوا 
طرقات  في  بهم  املحدقة  األخطار  بسبب  وأمهاتهم 
ومحيط مؤسسات في عاصمة اململكة بمنتخبني صار 
االمتيازات والتعويضات  الحصول على  فقط  همهم 
واملسؤوليات املدرة للدخل.. ونذكر هنا بلجنة الـ 18 
منتخبا التي قالوا لنا أنها مكلفة بشؤون التعليم.. 
ربما في كوكب القمر، لتنضاف إلى فصيلة »األشباح«.

شهادات من الرواد

حديث العاصمة

صورة جميلة ونادرة لباب كان يحمل 
لعلو  شارع  يربط  لوبيرة«  »باب  اسم 
بحي الكزة بشارع محمد اخلامس، ومت 
هدمه لتوسعة احملج، كما مت هدم باب 
املاضي،  القرن  ثالثينيات  يف  »التبق« 
باسم  معروفا  وكــان  اجلديد«  و»بــاب 
الرحبة«  و»باب  الطرافة«  »تقويست 
القناصل«  سوق  و»باب  التنب«  و»باب 
و»باب الغزل« و»باب القنانيط« و»باب 
أبواب  بينما  املصلى«،  و»بــاب  متــارة« 
أخرى مت حتريف أسمائها، مثل »باب 
الريح«،  »بــاب  هو  والصحيح  ــرواح«  ال
»بــاب  هــو  والصحيح  زعــيــر«  ــاب  و»بـ
البويبة« والصحيح هو  شالة«، و»باب 
»باب الشرايف«، وأخيرا مت هدم »باب 
اإلنساني  التراث  فمدينة  العرفان«.. 
وهي  ــواب،  األب هذه  بإحياء  مطالبة 

مهمة اجلماعة ومديرية الثقافة.

�شهداء 
اال�شتقالل.. 

املن�شي�ن

أسرار العاصمة



لم يكن في مخيلة رئيس الحكومة 
مدينة  أن  العثماني،  الدين  سعد 
من  مؤخرا،  قصدها،  التي  تطوان 
أجل تأطير ندوة تحت عنوان: »أي 
إطار  في  وتنموي  اقتصادي  إقالع 
الجهوية املوسعة؟«، أنها تعاني من 
غياب رجال األعمال واملقاولني، ما 
عدا الذين يتسابقون على األراضي 
املناطق  خصوصا  اململكة،  بشمال 
الساحلية، من أجل إنشاء مركبات 
املشاريع  من  غيرها  دون  سكنية 
معاناة  من  تخفف  أن  يمكن  التي 

الساكنة عبر توفير فرص الشغل.
الترابية  الجماعة  تنظيم  ورغم 
ــودهــا نفس  ــق ــي ي ــت ال ــوان،  ــط ــت ل
لــنــدوات  الحكومة،  رئــيــس  حــزب 
وتـــظـــاهـــرات لــجــلــب االســتــثــمــار 
واملستثمرين إلى املدينة، إال أن ذلك 
لم يحدث، نتيجة الضغوطات التي 
اإلقليم  عمالة  طرف  من  تواجههم 
من  وغيرها  الترابية  الجماعة  أو 
املصالح املعنية، غير أنه في بداية 
الخناق على  السنة، وبعدما اشتد 

الجماعة  بــادرت  املدينة،  اقتصاد 
أجل  مــن  التظاهرة  هــذه  لتنظيم 
من  يعد  الـــذي  االســتــثــمــار،  جلب 
العديد  حسب  املستحيلة،  األمــور 
من املتتبعني للشأن العام بتطوان، 
ولهذا ارتأى رئيس الجماعة أنه من 
املناسب استدعاء رئيس الحكومة، 
املال  برجال  االستغاثة  أجــل  من 
واألعمال، ليولوا اهتمامهم بتطوان 
لتحريك  لها،  التابعة  والجماعات 

التخفيف  وبالتالي  التنمية،  عجلة 
املالية  األزمة  أعباء  من  املدينة  عن 

التي تتخبط فيها هذه األيام.
خالية  شبه  الندوة  قاعة  وكانت 
رغم  واملقاولني  األعمال  رجال  من 
سبقتها،  التي  اإلعالنية  الحملة 
حيث حضر أعضاء حزب العثماني، 
وبعض الجمعيات املحسوبة عليه، 
وهذا ما دفع برئيس الحكومة ألن 
الندوة  أشغال  إنهاء  في  يسارع 

متهربا من أسئلة الصحافيني حول 
املعبر الحدودي »باب سبتة«، الذي 
طنجة  جهة  ملعب  في  بكرته  رمى 
أن  على  مؤكدا  الحسيمة،  تطوان 
حكومته ال يمكنها التدخل إال بعد 
تقريره  الجهة  مجلس  ينجز  أن 
أن هذا األخير  في املوضوع، علما 
أشهر   6 منذ  إنجازه  في  شرع  قد 
والزال في طور اإلنجاز وال خبر عن 
هذا التقرير الذي يهتم بالفئة التي 
وحمل  التهريب  مجال  في  تشتغل 
املزرية  ــاع  األوضـ وكــذلــك  السلع، 

والفوضى التي يعرفها املعبر.
الحكومة،  رئيس  يكون  وبهذا، 
بعد عامل اإلقليم ورئيس الجماعة، 
املهنيني  ــاع  ــن إق ــي  ف فــشــلــوا  ــد  ق
والــفــاعــلــني االقـــتـــصـــاديـــني في 
االستثمار بمدينة تطوان رغم أنها 
غير بعيدة جغرافيا عن طنجة التي 
يقصدها املستثمرون من كل أنحاء 
العالم وليس املغرب فقط، من أجر 
اقتصاد  في  إقامة مشاريع تساهم 
املدينة وتوفر فرص شغل إضافية. 

 شجيع محمد
الــقــيــادات  مــصــالــح  كــانــت  إذا 
املدنية  الحالة  مكاتب  ومصالح 
ــي يــتــوافــد  ــت مــن بــني املــكــاتــب ال
أغراضهم  لقضاء  املواطنون  عليها 
مهما  دورا  تلعب  فألنها  ــة،  اإلداري
في املنظومة اإلدارية باملغرب، كما 
استخراج  فــي  مهما  دورا  تلعب 
وتسليم مختلف الشواهد والوثائق 
اإلدارية، من عقود ازدياد وشواهد 
وعدم  والــوفــاة  والحياة  السكنى 
من  وغيرها  الطالق،  وعدم  الزواج 
الوثائق املهمة في حياة األشخاص، 
الوضع  توضيح  خاللها  من  ويتم 
االجــتــمــاعــي والــعــائــلــي واملــدنــي 
للمواطنني بمختلف فئاتهم، كما أن 
بعضها  مع  متداخلة  املصالح  هذه 
وزارة  لــجــهــاز  انــتــمــائــهــا  بحكم 
بكل  للوضع  بالنظر  لكن  الداخلية، 
من مصلحة الحالة املدنية بجماعة 
ــشــؤون  ال ومــصــلــحــة  ــربــيــع  ال أم 
التابعتني  الحمام،  بقيادة  اإلدارية 
العديد  أن  يتبني  خنيفرة،  إلقليم 
املساطر  وتعقيد  االخــتــالالت  مــن 
املــواطــن،  تجاه  تــمــارس  ــة  ــ اإلداري
ألسباب تظل مجهولة، حيث يظهر 
اإلدارية  الخدمات  غياب  بامللموس 

املواطنني،  حاجيات  تلبية  وعــدم 
ــرجــع إلـــى غــيــاب  ــر ي ــ ــذا األم ــ وه
املسؤولية  روح  وانعدام  التأطير 
وخصوصا  املوظفني،  بعض  لــدى 
العاملني في مصلحة الحالة املدنية 
بجماعة أم الربيع، والذين يتخذون 
لعدم  أساليب االجتهاد الشخصي، 
التي  الشواهد  املرتفقني من  تمكني 
يحتاجونها، حيث لم يعد للشواهد 
التي يسلمها أعوان السلطة أي أثر 
قانوني لدى مصالح الحالة املدنية، 
ــني بــوثــائــق  ــواطــن ويــطــالــبــون امل

أن  رغم  عليها  الحصول  يستحيل 
انطالق  أعــطــت  الداخلية  وزارة 
املدنية  بالحالة  التسجيل  حملة 
أن  غير  اململكة،  ربوع  مختلف  في 
لدى  صدى  لها  ليس  الحملة  هذه 
مصالح الجماعتني املذكورتني، وال 
يحكمهما دستور البالد وال تسري 
في  بها  املعمول  القوانني  عليهما 
في  تقصير  هناك  وربما  اململكة، 
عمالة  مصالح  طــرف  من  املراقبة 
ليس  األمــر  أن  أو  خنيفرة،  إقليم 
واملصالح  اإلقليم  عامل  علم  فــي 

الحالة  مفتش  فيهم  بمن  املسؤولة 
املسؤولة  الجهة  يعد  الذي  املدنية 
عن املراقبة، لتتعقد محنة املواطنني 
واملرتفقني ملصالح الشؤون اإلدارية 
يستحيل  حيث  الــحــمــام،  بقيادة 
باللغة  ــحــررة  م شــواهــد  تسليم 
بأرامل  بتعلق  واألمـــر  الفرنسية 
ــني واملــتــقــاعــديــن  ــحــارب ــاء امل ــدم ق
والراغبني  واملهاجرين  وذويــهــم 
األوروبــيــة،  ــدول  ال إلــى  السفر  في 
بالعديد  الكاملة  النسخ  نجد  كما 
التابعة  املدنية  الحالة  مصالح  من 
ملريرت  الترابية  الجماعة  من  لكل 
غير  الحمام،  الترابية  والجماعة 

محررة باللغة الفرنسية. 
التي  املــجــهــودات  كــانــت  وإذا 
اإلدارة  بإصالح  للرقي  بذلها  تم 
العمومية، لغرض تحقيق األهداف 
بعد  التدبيرية  وطاقتها  املتوخاة 
امللكية  الــرســالــة  فــي  امللك  تأكيد 
املوجهة إلى أشغال الندوة الوطنية 
ترمي  فإنها  العام،  املرفق  لتخليق 
بعد  اإلدارية،  املساطر  تبسيط  إلى 
تأكيد الخطاب امللكي أكثر من مرة 
العمومية،  اإلدارات  هدف  أن  على 
هو تسهيل املساطر اإلدارية وليس 

التعقيد. 
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ما يجري  ويدور يف المدن

احتجاج �سد م�ساطر اإدارية معاك�سة للتوجيهات امللكية يف خنيفرة

إعداد: زهير البوحاطي

عيـن على الشمال

مختصرات شمالية
■ أصدر باشا مدينة تطوان، مؤخرا، 
الشموع  مــوكــب  مــســيــرة  بمنع  ــره  أمـ
احتفاال باملولد النبوي الشريف، والذي 
املــدن  مــن  الــعــديــد  فــي  سنة  كــل  ينظم 
العرائش  سلطات  نهجت  كما  املغربية، 
الرامي  الــقــرار  نفس  الكبير  والقصر 
املشرفني  أن  بدافع  املسيرة،  منع  إلــى 
»العدل  لجماعة  ينتمون  لها  واملنظمني 
سلطات  سمحت  فيما  ــان«،  ــسـ واإلحـ
طنجة لبعض الجمعيات بتنظيم مسيرة 

الشموع.

لإلسالم  املعادي  »فوكس«  حــزب  فــوز   ■
واملسلمني بمقعد برملاني في سبتة املحتلة، كان 
املعروف  األخضر«  »املفتاح  حزب  من  بدعم 
ــذي  ال  »MDyC Ceuta«بـ اخــتــصــارا 
للتنظيم  املنتمية  حسني،  حامد  فاطمة  تترأسه 
سبتة  مسلمي  من  العديد  جعل  مما  املاسوني 
التصرف  املحتلة يصابون بخيبة أمل من هذا 
له  ستكون  ــذي  وال واملسلمني،  اإلســالم  ضد 
عواقب وخيمة إن طبق الحزب اليميني املتطرف 
بإسبانيا مخططه تجاه املسلمني بصفة خاصة 

واملغاربة بصفة عامة.

■  بعد حادثة وفاة طفل قاصر بمدينة 
أعلى  من  سقوطه  إثر  اإلسبانية  أمليريا 
طريق  في  البضائع  تنقل  كانت  شاحنة 
عودتها من مليلية املحتلة إلى إسبانيا، 
»معبر  عبور  الضحية  استطاع  حيث 
سلطات  شنت  بداخلها،  مخبئا  مليلية« 
وغير  موسعة  تمشيطية  حمالت  مليلية 
خصوصا  املــهــاجــريــن،  على  مسبوقة 
مليلية  ميناء  يحتلون  والذين  األطفال، 
األخــرى،  الضفة  إلــى  العبور  أجــل  من 
 100 اعتقال  عن  العملية  هذه  وأسفرت 

شخص أغلبهم قاصرون. 

خنيفرة 

رئي�س احلكومة يرتاأ�س لقاء للأعمال دون رجال الأعمال

ــارك الــطــاحــنــة الــتــي  ــعـ بــعــد املـ
لطنجة  الترابية  الجماعة  خاضتها 
مع الهيئات املكلفة بقطاع النقل من 
القديمة  الطرقية  تنقيل املحطة  أجل 
الضواحي،  إلــى  املدينة  وســط  من 
املسافرين،  عن  املسافة  بعد  بسبب 
بانتقال  األخير  في  الجدل  انتهى 
مجال  في  والفاعلني  الهيئات  جميع 
التي  الجديدة  املحطة  إلــى  النقل 
العديد  بعد  مــؤخــرا،  افتتاحها  تم 
الدعائية  والحمالت  اإلعالنات  من 
أن  غير  الــجــمــاعــة،  طــرف  مــن  لها 
تساقطت  الــتــي  ــرة  األخــي األمــطــار 
الذي  الغش  أظهرت  طنجة،  بمدينة 
ــم أنــهــا أنشئت  ــال بــنــاءاتــهــا رغ ط
داخل  املياه  تسربت  حيث  حديثا، 
بالحافالت  الخاصة  االنتظار  أماكن 

وسيارات األجرة، فلم يجد املواطنون 
ســـوى االســتــســالم تــحــت األمــطــار 
لألمر الواقع، مما يؤكد وبامللموس، 
أشرفوا  الذين  املنتخبني  عشوائية 
إحداث  دون  املحطة  هذه  بناء  على 
شأن  هو  كما  والتتبع  املراقبة  لجن 
وصفها  التي  املشاريع  من  العديد 

املواطنون بـ»الكارطونية«.
ــيـــاق، احــتــج  ــس الـــسـ ــف ــي ن ــ وف
األسبوع  املسافرين  من  العشرات 
الشبابيك  غــيــاب  عــلــى  املـــاضـــي، 
ــك على  الــخــاصــة بــالــتــذاكــر، وكــذل
من  املحطة  عمت  الــتــي  الــفــوضــى 
وغياب  االكتظاظ  بسبب  جانب  كل 

فقط  كانت  التي  املعنية  الجهات 
تنتظر بداية االشتغال بهذه املحطة 
إثر  على  لتتدخل  دورهـــا،  لينتهي 
أجل  من  العمومية  األمن  قوات  ذلك 
السيطرة على الوضع، كما هو ظاهر 

في الصورة.
بمدينة  الطرقية  املحطة  فواقع 
البوغاز، ينذر بعدة مشاكل مستقبال 
لفتح  املعنية  السلطة  تتدخل  لم  إن 
اعتمدتها  التي  املعايير  في  تحقيق 
محطة  وتجهيز  بناء  في  الجماعة 
حركة  تعرف  كبيرة  بمدينة  طرقية 
في  اختنقت  والــتــي  دؤوبـــة،  سفر 
نسيان  دون  لها،  اشتغال  يوم  أول 
املناسبات واألعياد، التي قد تتحول 
ــى حلبة  إلـ ــذه املــحــطــة  خــاللــهــا هـ

للمصارعة من أجل تذاكر السفر.

فو�سى وع�سوائية وخروقات يف البناء مبحطة طنجة اجلديدة

بني مالل

القابلت يطالنب 
باإحداث هيئة خا�سة

  سعيد الهوداني
يعرفها  التي  الخطيرة  للمستجدات  نظرا 
وعموم  القابالت  تعيشه  وما  الصحة  قطاع 
طالبت  وضغوط،  معاناة  من  الصحية  األطر 
مالل  بني  بجهة  للقابالت  الجهوية  اللجنة 
خاصة  هيئة  إحــداث  في  باإلسراع  خنيفرة، 
مطالبها،  عــن  اللجنة  كشفت  حيث  بــهــن، 
واملهن  الكفاءات  مصنف  إخراج  في  املتمثلة 
املسؤولية  وحدود  االختصاصات  وتوضيح 
باملستشفيات،  اإللــزامــيــة  نظام  إلــغــاء  مــع 
والعمل بنظام الحراسة، كما طالنب في بالغ 
لهن، بتنفيذ امللفات املطلبية للقابالت، سواء 
ملا  والتصدي  القروي،  أو  الحضري  باملجال 
وجسدية،  نفسية  اعتداءات  من  له  يتعرضن 
وكذا مؤازرة القابالت في املتابعات القضائية، 
وعدم تحميلهن املسؤولية لوحدهن في حالة 

وقوع أخطاء.
فــالــقــابــالت يطالنب  أخــــرى،  ــن جــهــة  ومـ
الخدمات  جودة  لتحسني  املستمر  بالتكوين 
املقدمة لألمهات والرضع واألطفال، لذا دعت 
الوطنية  الجامعة  للقابالت،  الجهوية  اللجنة 
التابعة لالتحاد املغربي للشغل بالجهة، إلى 
املشاركة املكثفة في وقفة احتجاجية أمام مقر 

املديرية الجهوية لوزارة الصحة ببني مالل.
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اأ�ساتذة يت�سامنون مع زميلهم 

وي�سككون يف قرار اإداري

مدير ال�سباب والريا�سة يغطي 
ال�سم�س بالغربال 

  عزيز العبريدي
نظم األستاذ محمد لخويل، أستاذ 
التعليم االبتدائي بمجموعة مدارس 
املناقرة  فرعية  الــشــاوي  بن  أوالد 
يوم  احتجاجية  وقــفــة  الـــحـــدادة، 
اإلقليمية  املديرية  أمام   2019.11.4
لــســيــدي بــنــور عــلــى الــســاعــة 11 
املدير  تجاوب  عدم  بسبب  صباحا، 
اإلقليمي لوزارة التربية الوطنية مع 
نقطة  في  بالطعن  املتعلقني  مطلبيه 
التفتيش التي تمت قهقرتها من 20 
إلى 8 في أول زيارة ملفتش في سنته 
األولى  زيارته  وفي  عمليا،  األولــى 
لألستاذ دون لقاء مسبق بينهما في 
إحدى اللقاءات التربوية التأطيرية، 
ــضــرر يــوم  ــت ــدم بـــه امل ــق ــذي ت ــ والـ
2019.5.8 ولم يتلق عنه أي جواب 
حتى اآلن رغم تجاوز املدة القانونية 

الــثــانــي،  املــطــلــب  أمـــا  فــيــه،  للبت 
فيتمثل في طلب الحصول على بيان 
بطاقة  في  لألستاذ  املمنوحة  النقط 
لإلدالء  باالختيار  للترقية  الترشيح 
بها في اإلجراءات القانونية القادمة 
عبر  املديرية  إلى  إرساله  تم  والذي 
 2019.10.17 يــوم  اإلداري  السلم 
ولم يتوصل به حتى اآلن، مما جعل 
القرار  مصداقية  في  يشك  األستاذ 
املتخذ في حقه رغم توفره على ملف 
تزكية  يمكنه  ما  كل  من  خال  إداري 

قرار املفتش.
ــذه الــوقــفــة  ــ ــد شــــارك فـــي ه ــ وق
ــة مــن  ــوع ــم ــج ــيـــة، م االحـــتـــجـــاجـ
حقوقيني  ــن  م مــعــه،  املتضامنني 
ومــنــاضــلــني نــقــابــيــني، ومــســؤولــي 
األساتذة  وبعض  املدني،  املجتمع 
وبعض  ــده  ي على  تتلمذوا  الــذيــن 

اآلباء.

  نورالدين هراوي
ــثــانــي  ــحــســن ال ــارع ال ــ ــد شـ شــه
بسطات، مؤخرا، سلسلة من حوادث 
خطيرة  حادثة  آخرها  مميتة،  سير 
ــروف)..(،  ــعـ مـ مقهى  قـــرب  وقــعــت 
وأودت بحياة رجل متقدم في العمر.

وحسب شهود عيان كانوا باملقهى 
الهالك  فــإن  الــحــادث،  ملكان  املقابل 
املسن كان يهم بقطع الطريق راجال، 
لسرية  تابعة  نارية  دراجــة  فباغثته 
مهمة حراسة  في  كانت  امللكي  الدرك 
الحافالت  أو  الــســيــارات  مــن  قافلة 
بنك  وكالة  إلى  األموال  بنقل  املكلفة 
أن  بعد  قتيال  أردتــه  حيث  املــغــرب، 
الــرأس،  مستوى  على  بقوة  دهسته 
إلى  حضر  بالحادث،  علمهم  وفــور 
املدنية  الــوقــايــة  املــكــان رجــال  عــني 
ــدرك  ال مــن  وعناصر  األمــن  ــال  ورجـ
اإلجــراءات  استكمال  وبعد  امللكي، 
الهالك  جــثــة  نــقــل  ــم  ت الــقــانــونــيــة، 
باملستشفى  ــوات  األم مستودع  إلــى 

اإلقليمي الحسن الثاني.
محلية،  مــصــادر  ــى  إل واســتــنــادا 
الحادث  فيه  وقــع  ــذي  ال املكان  فــإن 
نقطة  يعتبر  مماثلة،  أخرى  وحوادث 
سوداء  نقط  بني  من  باملدينة  سوداء 
تحصد  والزالـــــت  حــصــدت  ــرى  ــ أخ
العديد من األرواح، لذا يجب احترام 
إذ  الجميع،  طرف  من  السير  قانون 
طرف  مــن  السرعة  فــي  اإلفـــراط  أن 
تنقل  كانت  والتي  املكلفة  العناصر 
األبناك  مؤسسة  أو  الــدولــة  أمــوال 
تحترم  لم  الحضري،  املجال  داخــل 

مثل  في  املطلوبة  املنخفضة  السرعة 
عدم وجود  على  األماكن، عالوة  هذه 
بعض  في  دائم  بشكل  املــرور  شرطة 
إلى  تصل  التي  الطرقية  املـــدارات 
شوارع رئيسية تعرف حركة دؤوبة، 
غالبا  سطات  أمن  والية  وأن  خاصة 
بأخطاء  إما  األخطاء،  هذه  تبرر  ما 
أو  الراجلني،  طرف  من  التوقف  في 
املستهترين  ناتجة عن سرعة  أخطاء 
املــوارد  قلة  بــدافــع  السير  بقانون 
العامة  املديرية  أن  رغــم  البشرية، 
الفينة  ــني  ب ــزز  ــع وت تــدعــم  ــن،  ــألم ل
واألخرى، وعلى طول السنة، مختلف 
أمنية  بعناصر  األمــنــيــة  ــات  ــوالي ال

ومتعدد،  متطور  لوجستيكي  وبعتاد 
أن  املــواطــن، غير  أجــل خــدمــة  مــن 
غير  تكون  ما  غالبا  التعزيزات  هذه 
ناجعة، وتضيف نفس  أو غير  كافية 
عندما  يقع  الشيء  نفس  أن  املصادر 
السجناء  بنقل  املكلفة  الحافالت  تمر 
محاكم  ــى  إل مــومــن  علي  سجن  مــن 
املدينة، وال أحد ينبهها على سرعتها 
املفرطة وتجاوزاتها أو يقوم بزجرها 
عدم  مخالفات  بشأنها  يسجل  أو 
احترام قانون السير والتهور املفرط 
يسري  القانون  أن  رغم  السرعة،  في 
إشكالية  يعمق  مما  الجميع،  على 

التنقل في املدينة، بلغة املتضررين.

الصويرة

سطات 

موكب �سيارة نقل الأموال يده�س مواطنا م�سنا يف نقطة �سوداء

 هشام شكار
إن ما يقتل، هو غباء اإلحصائيات واألرقام، التي تخفي 
العامة  النيابة  أن  املعلوم  فمن  الغابة،  وراء  الشجرة 
الجنايات  وغرفة  الصويرة،  بمدينة  االبتدائية  باملحكمة 
بمحكمة االستئناف بأسفي، تشهد كل يوم تقديم أزيد من 
10 موقوفني تحت سن الرشد، بتهم مختلفة في تكويناتها 
من  والشرطة،  الــدرك  محاضر  حسب  مصدرة  الجنائية، 

الصويرة.
املدني  بالسجن  األحـــداث  فجناح  ذلــك،  على  ــادة  زيـ
بالصويرة، مغرق إلى حد تجاوز الطاقة االستيعابية، وما 
يفضي ذلك إلى االختالط بالسجناء عبر الفسحة اليومية 

ووسائل التواصل السجنية؟    
وفي نفس السياق، علم من مصادر متطابقة، أن السجن 
املدني بأسفي، وسجن مول البركي، يستضيفان أزيد من 
ينحدرون  واملحاكمة  التحقيق  ذمة  على  قاصرا  15 حدثا 
من مدينة وإقليم الصويرة، وجاء ذلك على هامش اللقاء 
إقليم  عامل  ترأسه  الذي  املبكرة«  »الطفولة  حول  املنظم 
الصويرة، عادل املالكي، واملجرى بقاعة االجتماعات بمقر 
دائرة الصويرة بالجماعة الترابية أوناغة، يوم 25 أكتوبر 

.2019
للشباب  اإلقليمي  املدير  قال  فقد  الذكر،  سبيل  وعلى 
االحتفالي  اللقاء  في  املبرمج  عرضه  خالل  والرياضة، 
باليوم الوطني للطفولة املبكرة: إن قسم الطفولة والشؤون 
اإلطــار  تقوية  على  منكب  الوصية،  بــالــوزارة  النسوية 
القانوني لحماية الطفولة، مزكيا ذلك بتواجد 20 مؤسسة 
على الصعيد الوطني لحماية الطفولة، واستقبال األحداث 
املحروسة«،  بـ»الطفولة  عليه  يصطلح  بما  أو  الجانحني، 
وهو العرض الذي خضب بإطناب العامل، على السالسة 
وتماسك السرد، واصفا إياه باملنعطف 
على املنعرج على يمني مفترق الطرق، 
السابق  املدير  عهدي  بني  كاملقاربة 
واملدير الحالي للشباب والرياضة.. 

والفاهم يفهم؟
مدينة  أن  ــوزارة،  ال ممثل  وأردف 
بها  تتواجد  ال  الصويرة،  وإقليم 
نافيا  الجانحني،  استقبال  مــراكــز 
تواجد أي مركز للجانحني بالصويرة 
لــظــاهــرة جنوح  وجـــود  »ال  قــائــال: 
بــالــصــويــرة«، حسب  األحـــــداث 
إفادته القطعية املسجلة بالصوت 

والصورة.

اأيت اأورير يف حاجة ما�سة 
ملالعب القرب

مراكشأيت أورير 

 السعيد لمكعالل 
لسكان  الهرمية  الــقــاعــدة  تتكون 
مدينة أيت أورير من البراعم املتفتحة 
والشباب املتعطش والحالم باملمارسة 
والتكوين في مختلف أنواع الرياضات 
تحتية  بنى  وجــدت  ما  إذا  الجماعية 
وفضاءات مالئمة تسمح بتفجير طاقاته 
وقدراته  مؤهالته  ــراز  إب من  وتمكنه 
تحقيق  أن  إال  والرغبة،  امليول  حسب 
هذا الحلم املشروع على أرض الواقع 
حاليا، يكتسي بعض الصعوبات أمام 
شح مالعب رياضية وتدبير غير فعال 
ال يولي أي اهتمام لقطاع الشباب الذي 
ما  والالجدوى،  الفراغ  حبيس  أصبح 
يسهل استقطابه نحو وجهات شبحها 

تتوجس منه العديد من األسر.
وتتوفر مدينة أيت أورير على ملعب 
بعض  يتطلب  استغالله  مترب،  بلدي 
املخصص  الفضاء  أن  كما  التقنينات، 
ملزاولة األنشطة الرياضية )كرة القدم( 
الكائن بدار الشباب، ال يمكنه أن يفي 
يعرفه  الذي  للضغط  نظرا  باملطلوب، 
وقت  وتــزامــن  املــزاولــني  كثرة  بسبب 

املمارسة.
بمشاكل  مــلــمــة  مــصــادر  وحــســب 
فإن  »األســبــوع«،  لـ  باملنطقة  الشباب 
الغ  أمــر  العقار  توفر  بعدم  التحجج 

ذلك  معللة  املسؤولية،  مــن  وهـــروب 
بني  املــتــواجــدة  الشاسعة  باملساحة 
بن  محمد  »املــقــاوم  وحديقة  املقبرة 
حمو أيت سعيد«، التي تستغل بشكل 
لبعض  وكرا  تكون  وأحيانا  فوضوي، 
نفس  وأضــافــت  املشينة،  السلوكات 
من  أكثر  تشييد  باإلمكان  أنه  املصادر 
إذ  املساحة،  هــذه  على  للقرب  ملعب 
الناحية  من  العقار  هذا  تأطير  يكفي 
يمكن  وتــجــهــيــزه حــتــى  الــقــانــونــيــة 
بشكل  الشبيبة  طــرف  من  استغالله 

معقلن.
وقد ثمنت بعض الجمعيات املهتمة 
املجال  في  الشباب  تأطير  بــورشــات 
الرياضي، هذا الرأي، لكن تعزوها ندرة 

األمكنة والفضاءات الرياضية.
وحــســب مــا يــظــهــر لــلــعــيــان، فــإن 
مستحيال،  ليس  ذكره،  السالف  الرأي 
الواقع  أرض  على  تجسيده  فباإلمكان 
كراسيهم  عن  املسؤولون  تململ  لو 
والعزيمة  اإلرادة  لديهم  ــرت  ــوف وت
الكفيلتان لتحقيق هذا الحلم من خالل 
بالتجهيزات  الخاصة  ــادة  امل تطبيق 
وذلك  والثقافية،  االجتماعية  واألعمال 
في إطار طبعا مخطط جماعي مفروض 
األهمية  حسب  بنوده  وتطبق  توفره 

واألولويات.

 عزيز الفاطمي 
ارتفعت في اآلونة األخيرة بمدينة مراكش، 
حاالت الغش والخداع أبطالها عقول آدمية ال 
تحمل من صفات البشر سوى الهيكل العظمي، 
نفوس شريرة الطبع تلهث وراء الربح السريع 
بشتى الطرق، ال تميز بني الحالل والحرام، وال 
والضار،  النافع  وال  واملمنوع،  املسموح  بني 
بيع  في  يتاجرون  األشرار  الشريحة من  فهذه 
وآخرين  الصالحية،  منتهية  غذائية  ــواد  م
شكل  على  فاسدة  لحوما  املواطنني  يطعمون 
على  وأضرارها  خطورتها  رغم  ونقانق  كفتة 
قامت  املنصرم،  األسبوع  بحر  وفي  الصحة، 
الشؤون  قسم  ممثلي  من  مكونة  والئية  لجنة 
االقتصادية ومكتب السالمة الصحية ومصالح 
باب  بحي  املــحــالت  بعض  بمداهمة  األمـــن، 
وتم  املدينة،  بمقاطعة  املوقف  وحي  تاغزوت 
الفاسدة  اللحوم  من  كيلوغرام   400 حجز 
املواطنني،  بطون  إلى  طريقها  في  كانت  التي 
قليلة، ضبطت لحوم  بأيام  العملية  وقبل هذه 
تجار  بــســوق  ــزارة  ــج ال ــدى بعض  ل فــاســدة 
تقديم  ذلك،  إلى  أضف  بلبكار،  بحي  تقليدي 
الفنا  جامع  بساحة  املأكوالت  حنطات  بعض 
للحوم مجهولة املصدر كما هو الحال بالنسبة 
وما  مختلفة  بأماكن  املأكوالت  محالت  لبعض 
الصحية،  السالمة  أعظم وقعا على  كان  خفي 
ليبقى السؤال املطروح: هل تتم مراقبة جميع 
تقديم  فــي  املتخصصة  واملــحــالت  املــطــاعــم 
تحت  ال،  سيكون:  حتما  والجواب  املأكوالت؟ 
ما  على  املختصة  الجهات  توفر  عــدم  مبرر 
باملطاعم  بالكم  فما  البشرية  املوارد  من  يكفي 
املدارس  أبواب  املنتشرة بمختلف  العشوائية 
ووسط األحياء واألزقة والفضاءات العمومية، 
من  أصبح  لذا  الثابتة..  ومنها  املتنقلة  منها 
كل  املسؤولة،  الجهات  تتحرك  أن  الــواجــب 
حسب مسؤوليته، وذلك بالضرب بقوة القانون 
أجل وضع حد  الغشاشني من  الفاسدين  على 
لهذه الفوضى، حفاضا على سالمة املواطنني 
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ــســتــي مــع  ــت جــل ــانـ لــقــد كـ
بالشجون  مليئة  عبيد،  نبيلة 
يصعب  الـــتـــي  ــات  ــريـ ــذكـ والـ
هذه  حياة  سجل  من  محوها 
فسألتها:  الجميلة،  النجمة 
ــام  ــك ألي ــرت ــذاك ــك وب ــود ب ــ »أع
الكبير  ــخــرج  امل ــن  م ــك  ــ زواج
ــيــف كــانــت  ــالـــم. ك عــاطــف سـ
انفصلتما  وملــاذا  معه،  حياتك 
قالت:  البعض؟«،  بعضكما  عن 
وقد  ونصيب،  قسمة  ــزواج  »ال
وأنا  سالم  عاطف  بي  ارتبط 
أتجاوز  أكــن  لم  صغيرة  فتاة 
الثامنة عشر من عمري، وكانت 
متالطمة  آنـــذاك  أحــاســيــســي 
في  والرغبة  السينما  حب  بني 
كزوجة  عاطف  مع  االستقرار 
ــنــات،  ــب وإنـــجـــاب الــبــنــني وال
األول  عشقي  فضلت  ولكني 
وهو الفن، عندما بدأت معاملة 
عاطف لي تتغير وبدأ يعاملني 
ففضلت  الئــقــة،  غير  بطريقة 
من  وبموهبتي  بجلدي  الفرار 
تضغط  صــارت  زوجــيــة  حياة 
على نفسيتي وعلى طموحاتي 
»ولكن  سألتها:  ثــم  كفنانة«، 
ــان هـــو من  ــ عــاطــف ســالــم ك
ذهبية  فرصة  ومنحك  اكتشفك 
ولوال  البرق،  بسرعة  للشهرة 
حبه لك ملا حصلت على كل هذا 
فكيف  النجومية،  من  الرصيد 
من  يمنعك  صــار  بأنه  تقولني 
الفنية؟«،  طموحاتك  تحقيق 
كــان فعال هو  »عــاطــف  قــالــت: 
وقدم  اكتشفني  الــذي  املخرج 
لي خدمة لن أنساها ما حييت 
الظهور  فرصة  منحني  عندما 
في أفالم لم أكن أحلم بالظهور 
أبطالها  أمام  الوقوف  أو  فيها 
مافيش  لي هو  فيلم  أول  وكان 
تفاهم من بطولة حسن يوسف 
لها:  فقلت  حسني«،  وســعــاد 
»حدثيني عن أول لقاء كان بينك 
وبــني املــخــرج عــاطــف ســالــم«، 
بأنني  عليك  أخفي  »لن  قالت: 
حد  إلى  صعبة  حالة  في  كنت 
عاطف،  على  تعرفت  عندما  ما 
وقلة  سني  صغر  بسبب  وذلك 
وساعدني  بيدي  فأخذ  حيلتي، 
كفنانة  قدمي  على  وقفت  حتى 
ولكن  زوجــة،  يجعلني  أن  قبل 
ــم يــكــتــب االســتــمــرار  ــدر ل ــق ال
لــعــالقــتــنــا الــزوجــيــة فــحــدث 
اختالف  بسبب  الحالل  أبغض 

وبينه،  بيني  النظر  وجــهــات 
احترامي  على  حافظت  ولكني 
عاطف  »ولكن  لها:  فقلت  لــه«، 
سالم قال كالما مخالفا لكالمك، 
حيث أكد بأنك اشتغلت كخادمة 
في بيته قبل زواجه منك وأنك 
وقد  قــالــت  لجميله«،  تنكرت 
وكما  »أنــا  الحرج:  عليها  بدا 
مادية  حالة  في  كنت  لك،  قلت 
وإنسانية صعبة عندما التقيت 
الصدفة  بمحض  عــاطــف  مــع 
بيته  في  اإلقامة  علي  فاقترح 
كنت  ألنني  الفور،  على  فقبلت 
ــاص فــرصــة  ــن ــت ــب فـــي اق ــ أرغ
وهذا  أفالمه،  أحد  في  للظهور 
التي  موهبتي  بفضل  حدث  ما 

اقتنع بها كل من رآني معه«.
وانتهى كالمي معها عند هذا 
الحد، ولكن جعبة عاطف سالم 
أشياء  عن  لي  كشفت  قد  كانت 
بأن  مقتنعا  جعلتني  أخـــرى 
ساعد  أن  وبعد  الكبير  املخرج 
بمنحها  سينمائيا  عبيد  نبيلة 
في  نجوميتها  صنعت  فرصة 
عندما  وذلــك  استثنائي  ظرف 
اإلخــراج  عمالقة  أمــام  دعمها 
بفضل  تمكنت  بحيث  واإلنتاج 
بهم  الوطيدة  وعالقته  تدخله 
»رابعة  فيلم  بطولة  حصد  من 

العدوية« بعد سنتني فقط على 
صامت،  ككومبارس  ظهورها 
عايشوا  مــن  كــل  ينسى  ــن  ول
عاطف  أثــر  كيف  الفترة  تلك 
وصديقه  زمــيــلــه  عــلــى  ســالــم 
املـــخـــرج نـــيـــازي مــصــطــفــى 
ليمنحوا  رفلة،  حلمي  واملنتج 
ضخم  تــاريــخــي  فيلم  بطولة 
بحجم »رابعة العدوية« لنبيلة 

تخطو  كانت  التي  عبيد 
أولـــــــى خـــطـــواتـــهـــا 
ــات  ــالق ــم ــع ــط ال ــ وسـ
كفاتن  السينمائيات 
حـــمـــامـــة وســـعـــاد 
ــي ومـــريـــم  حــســن
ــن،  ــ ــدي ــ ــر ال ــخـ فـ
ينسى  لــن  كما 
عاطف  أصدقاء 
ــف  ــي ســــالــــم ك

ــت حــيــاتــه  ــه ــت ان
على  يتحسر  ــو  وه

عبيد  نبيلة  زيــارة  عدم 
له في آخر لحظات عمره.

ومن جهتي، لن أنسى كيف 
أحد  في  عبيد  نبيلة  التقيت 
املغرب وذلك  أيام مقامها في 
لقاء  وكــان  الصدفة،  بمحض 
لحظات  أعيش  غريبا جعلني 
يمكنني  ال  ودهشة  استغراب 

خرجت  عندما  وذلــك  وصفها، 
عزيز  صديق  لزيارة  بيتي  من 
جدا كان له شأن ومكانة كبيرين 
العراقية  الجالية  أفـــراد  بــني 
وبمجرد  املــغــرب،  في  املقيمة 
دخــولــي صــالــون شــقــتــه في 
منطقة راقية من حي املعاريف 
فوجئت  ــيــضــاء،  ــب ال ــدار  ــالـ بـ
مكان  من  خارجة  عبيد  بنبيلة 
بالشقة ومتوجهة نحو  داخلي 
الفور  على  ألستنبط  الصالون 
التي  الــعــالقــة  حميمية  ــدى  م
صديقي  ــني  وب بينها  ربــطــت 
األغنياء  أغنى  من  كان  الذي 
خلق هلل  أطيب  من  كان  كما 
الحب  ولكن  اإلطــالق،  على 
وأحكام  وشجون  شؤون  له 
باستمرار،  املفاجأة  تخلق 
عن  سألت صديقي  وعندما 
عبيد،  نبيلة  مــع  عالقته 
الواحد  بالحرف  لي  قال 
تتوقع  »ومــاذا  ضاحكا: 
بــامــرأة  يــربــطــنــي  أن 
جميلة؟«، ففهمت مغزى 
ــه وصــمــتــت عن  ــالم ك

الكالم املباح.
علمت  ــك،  ذل وبعد 
العراقي  الثري  بأن 
حب  في  غارقا  كان 
كــان  وأنـــه  نبيلة 
الهدايا  لها  يقدم 
األسطورية  والرحالت  الثمينة 
فــي كــل جــهــات الــعــالــم ولكن 
رسمي،  ارتباط  أي  عن  بعيدا 
لعدة  ــا  وأب متزوجا  كــان  ألنــه 
اجتماعيا  رجــال  وكــان  أبــنــاء، 

مثاليا بكل املعايير.
عبيد  نبيلة  عاشت  وهــكــذا 
املليونير  مـــع  حــبــهــا  قــصــة 
يفضل  كـــان  الـــذي  ــعــراقــي  ال
بعيدة  أمــاكــن  فــي  الــتــقــاءهــا 
ــا على  ــأوروبـ الــعــيــون بـ ــن  ع
هــازم  حــل  حتى  الخصوص، 
الجماعات،  ومــفــرق  ــذات  ــل ال
تاركا رصيدا  عاملنا  عن  فرحل 
بني  الصالح  الدعاء  من  هائال 
ــن كـــان يــقــدم لهم  صــفــوف م
كان  ألنــه  البيضاء  ــادي  ــ األي
بالفقراء  ورؤوفا  سخيا  رجال 
نـبيلة  أمـا  عـليه،  هلل  رحمة 
تواصل  زالـــت  فـال  عـبـيـد، 
رحمة  تــحــت  ولــكــن  حياتها 
ترحم  ال  التي  الزمن  خطوط 
الجمال وال تديم نعمة الصبا.
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من هو الحبيب الغامض الذي رافقته في المغرب؟

نبيلة عبيد

ملحات من حياة نبيلة عبيد
رأت نبيلة عبيد النور في حي 
بأناس  املــلــيء  الشعبي،  شبرا 
املصرية  تــقــالــيــدهــم  يعشقون 
ومنذ  التضامن،  على  املرتكزة 
الفن  تحب  وهي  أظافرها  نعومة 
من  النقود  جمع  على  وتحرص 
من  لتتمكن  ــارب  واألقـ الجيران 
القريبة  »شــبــرا«  سينما  دخــول 
من بيت أهلها الفقراء ومشاهدة 

األفالم عدة مرات.
وكانت نبيلة )كما حكت لي في 
تكون  بأن  تحلم  لقاءاتنا(  إحدى 
شاشة  تمأل  الــتــي  البطلة  هــي 
كلما  فكانت  يــوم،  ذات  السينما 
خلت بنفسها إال وتقوم بتجسيد 
تشاهدها  التي  النسائية  األدوار 
وجماال  بريقا  املليئة  بعيونها 
ضخامة  ــدى  م عــن  يكشف  ــان  ك
األيام  ودارت  الفنية،  طموحاتها 
ــع أم  ــاء فــي إحـــدى روائـ كما ج
بلقاء  الــحــظ  ليسعفها  كلثوم، 
وبني  بينها  جمع  الــذي  العمر 

املخرج عاطف سالم.
في  نجاحها  بعد  ومــبــاشــرة 
»رابعة  فيلم  في  الكبير  ــا  دوره
في  راكضة  انطلقت  الــعــدويــة«، 
درب الشهرة واملال واملجد تاركة 
في  سالم  عاطف  زوجــهــا  رغبة 
مما  آخر،  إشعار  حتى  اإلنجاب 
الزوجية  الخالفات  نيران  أجج 

بينهما لينتهي األمر بطالقهما.
نبيلة عبيد في  انطلقت  وهكذا 
في  تعاونت  حيث  النجاح،  درب 
تلك الفترة مع عدد من كبار الكتاب 
واملخرجني، من أشهرهم املؤلفان 
القدوس  عبد  إحسان  الكبيران 
أعماال  فقدمت  محفوظ،  ونجيب 
رائعة لقيت إعجابا منقطع النظير 
كما  النقاد،  ولدى  الجمهور  لدى 
وأدائها  تميزها  بفضل  حصلت 
الجميل على عدة جوائز عن أفالم 
بحر  في  »وسقطت  منها  ممتازة 
التحقيق  يـــزال  و»وال  العسل« 
الــحــالل«،  فــي  ــام  و»أيـ مستمرا« 

املناصب،  من  عــددا  تقلدت  كما 
تحكيم  في  عضو  منصب  منها 
املصرية  الجامعة  جــائــزة  فــي 
والتكنولوجيا،  للعلوم  اليابانية 
تحكيم  لجنة  رئيسة  ومنصب 
وبفضل  العرب«،  »نجمة  برنامج 
وقــدرتــهــا  الــقــويــة  شخصيتها 
أصعب  تقمص  على  العجيبة 
الشخصيات  تــعــددت  األدوار، 
في  رحلتها  خالل  جسدتها  التي 
عقود،  عــدة  مــدى  على  السينما 
نوع  أداء  على  تقتصر  لم  حيث 
بل  واحـــدة،  شخصية  أو  واحــد 
نوعت األدوار متقمصة شخصية 
والزوجة  واملدرسة  واالبنة  األم 
ــال والــشــرطــيــة  ــمـ وســـيـــدة األعـ
والراقصة  واملدمنة  والخادمة 
من  واملجندة  واللصة  والقاتلة 
من  وغيرها  املــخــابــرات،  طــرف 
تتربع على  التي جعلتها  األدوار 
بأبهى  والنجاح  التميز  كرسي 

معانيه.

التقيت النجمة الكبيرة نبيلة عبيد في المغرب وهي ضيفة بدعوة كريمة من صاحبة السمو الملكي األميرة الراحلة 
اللة أمينة، لحضور مهرجان الفروسية الذي كانت تترأسه األميرة التي كانت تّكرس اهتماما كبيرا لمجال الفروسية 

وتمنح المجتمع المغربي والعربي فرصا متميزة للتعرف على الباع المغربي العريق في مجال رياضة الفروسية 
المرتبطة بكل قيم الشجاعة والشهامة التي اشتهر بها الشعب المغربي منذ القديم عمال بالسنة النبوية الشريفة 

في رعاية الخيل المعقود بنواصيها كل خير.

بقلم: رمزي صوفيا



ما  الصحافة  في  ــرأ  أق ــا  وأن
العامة  املندوبية  بالغ  في  ورد 
عقوبات  مــن  السجون  إلدارة 
عــادت  الــريــف،  حــراك  ملعتقلي 
التي  الفترة  إلــى  الــذاكــرة  بي 
كان فيها املندوب صالح التامك 
)مجموعات  رفقتنا  سجينا 
بسجن  املــاركــســيــة(  الــحــركــة 
صفوف  ــي  ف كعضو  مــكــنــاس 
ــو الــــداخــــل«،  ــاريـ ــسـ ــيـ ــولـ »بـ
ألم ترتعش أصابعه  فتساءلت: 
القرارات  تلك  على  يوقع  وهو 
الريف؟  ملعتقلي حراك  العقابية 
ألم يتذكر للحظة ما كانت تثيره 
كلمة »كاشو« لدى السجناء من 
أيام  قضاء  يخلفه  ومــا  رعــب؟ 
داخــلــه مــن مــضــاعــفــات على 

نفسية ومعنوية السجني؟
بترحيل  املــنــدوب  يكتف  لــم 
معتقلي حراك الريف وتوزيعهم 
زاد  بل  مختلفة،  سجون  على 
»الكاشو«  في  إقبارهم  عقوبة 
»الكاشو  نعم  يوما!!   45 ملدة 
الـــظـــالم طيلة  هـــو  ــر،  ــب ق هـــو 
اقتعاد الضس، هو  النهار، هو 
التجويع، هو قطع أي صلة بني 
السجني وعامله الحسي القريب 
بكلمة  هو  باآلخرين،  ولعالقته 
أقسى  عقوبة  ال  التي  العقوبة 

بعدها غير عقوبة اإلعدام.
لقد عاينت في اعتقالي، وفي 
سجون مختلفة، حاالت لسجناء 
الحق العام عوقبوا بـ»الكاشو« 
ملدد لم تكن تتجاوز في أقصاها 
ــدا، وذلـــك إمــا  ــ أســبــوعــا واحـ
الــضــرب  أو  الــســرقــة،  بسبب 
الجنسي  االعتداء  أو  والجرح، 

في الفضاء السجني... إلخ،

املــنــدوب، السجني  وهــا هــو 
»االنـــفـــصـــالـــي« فـــي نــهــايــة 
اململكة«  و»سجان  السبعينيات 
معتقلي  ــال  إدخـ يــقــرر  الــيــوم، 
يطعن  أحد  ال  اجتماعي  حراك 
فــي مــشــروعــيــة مــطــالــبــه، إلــى 
ــو«، والــســبــب هــذه  ــاشـ ــكـ »الـ
تاريخ  في  مسبوق  غير  ــرة  امل
وتصعب  التأديبية،  العقوبات 
هذه  ملثل  كمبرر  استساغته 
العقوبة الالإنسانية والسادية: 
ورفاقه  الزفزافي  ناصر  إدانــة 
عبر رسالة صوتية لحرق العلم 
ريفية  فتاة  طرف  من  الوطني 
ــاريــس..!!  ب قلب  فــي  متهورة 

ملعتقلني  ــي  وطــن مــوقــف  ــه  إنـ
بوطنيتهم  التحرش  تم  طاملا 
موقف  هو  فيها،  التشكيك  أو 
لهم ال عليهم صرفوه بالوسائل 
املتاحة لتبرئة أنفسهم من هذا 
باسم  تم  الــذي  األخــرق  العمل 
فيه  فوجدت  معهم،  التضامن 
املعلومة  والجهات  األصـــوات 
الضالة  مزاعمها  يبرر  قد  ما 

واملضللة.
الإنسانية  ــى  إل وبــاإلضــافــة 
ــاوة هـــذه الــعــقــوبــة غير  ــس وق
عليها  التوقيع  ــإن  ف ــررة،  ــب امل
كقرار في حق معتقلي الحراك، 
السياسي  الحس  ــى  إل يفتقد 

أي  به  يتحلى  أن  ينبغي  الذي 
طبيعة  كانت  كيفما  مــســؤول 
يقع  الــذي  املــجــال  أو  القطاع 
تــحــت تــصــرفــه وصــالحــيــاتــه، 
التأديبية  العقوبات  قـــرارات 
الزيت  تصب  املــنــدوب  سيادة 
في النار، وتزيد إساءة لصورة 
حقوق اإلنسان بالبالد، وتغذي 
مشاعر اليأس و»الحكرة«، التي 
هي أخطر ما يهدد السلم املدني 

و»يؤذن بخراب العمران«.
ترجح  مبادرات  انتظار  وفي 
العدل والحكمة في هذه النازلة، 
كل التضامن مع معتقلي حراك 

الريف وعائالتهم املكلومة.

إدريس أبايا
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التهامي  »الباشا  كتاب  أقرأ  وأنا  طويال  توقفت 
ومما  الــصــادق،  عبد  ابنه  كتبه  ــذي  ال الــكــالوي« 
من  كثيرا  اختصر  قــد  املــؤلــف  أن  استخلصته، 
األحداث أو عمل على تالفيها قصدا رغم أهميتها، 
الباشا  ألبــيــه  مــراكــش  وطنيي  مقابلة  ــك  ذل مــن 
الكالوي، ونظرا ألهمية تلك املقابلة وما جرى فيها، 
التي  مذكراته  في  إبراهيم  عبد هلل  قاله  ما  أوردت 
يقول فيها: ))ذات صباح، دق الخليفة ابن العباس 
وأخبرني  منزلي،  باب  الكالوي(  الباشا  )خليفة 

أن الباشا يريد أن يقابلني في مكتبه على الساعة 
وكأنه  خافتة  ودية  بلهجة  أبلغني  كما  العاشرة، 
أيضا  مكلف  أنــه  ــي،  أذن في  لي  يتحدث  أن  يريد 
املجاهد محمد  كل من  إلى  االستدعاء  بإبالغ نفس 
في  للحضور  العاصمي  حسن  القادر  وعبد  املالخ 
هلل  عبد  األســتــاذ  نجد  وهكذا  الــســاعــة((..  نفس 
إبراهيم يبرز أهمية دوره ودور إخوانه في قضية 
بحقوق  باالعتراف  فرنسا  بمطالبة  تتعلق  وطنية 
توجد  التي  الحاسمة  الظروف  تلك  في  املغاربة 
ويستغل  هتلر،  مع  الحرب  مواجهة  في  فيها وهي 
في  الــكــالوي  ملواجهة  الفرصة  إبراهيم  هلل  عبد 

ليملي  داره  عقر 
شروطه،  عليه 
كاتبه  فيتولى 
الخاص )الفقيه 
ــي(  ــ ــرعـ ــ ــشـ ــ الـ
تــخــطــيــطــهــا 
وإمـــــــالءهـــــــا 
ــر الــبــاشــا  ــأم ب
ثم  الـــكـــالوي، 
وطنيو  يتولى 
مــــــــراكــــــــش 
ــا،  ــ ــاءه ــ ــض ــ إم
ــول عــبــد  ــ ــق ــ وي
إبــراهــيــم:  هلل 
املكتب  ))وفــي 
الــــــــواســــــــع 
تلقانا  الوثير، 

مهمة  بابتسامة  واقفا  الباشا 
وجامدة، وسألني بلطف ولباقة وهدوء عن صحتي 
الشرعي وهو أمني سره،  الفقيه  وعن حالي، وكان 
إنني  قال:  ثم  العادة،  غير  على  جانبه  إلى  واقفا 
كلفني الجنرال حاكم الناحية باستدعائكم إلبالغكم 
جوابكم  بالتالي  إبالغه  ثم  مهما،  أمرا  طرفه  من 
املضبوط، وقد أحضرت العدل لنقل جوابكم بأمانة، 
الناحية،  حاكم  الجنرال،  إن  املوضوع:  لخطورة 
العالم،  في  األبواب  على  الحرب  أن  يبلغكم رسميا 
سلطات  إلــى  كلها  ستنتقل  املــغــرب  مقاليد  وأن 
معارضة  تستمر  أن  املمكن  غير  ومــن  الجيش، 
وطنية، أو يبقى في املغرب غير أصدقاء الفرنسيني، 
مكتوب  موقف  اتخاذ  باستعجال  منكم  فاملطلوب 
وعلني وواضح، تصرحون فيه بقرار إيقاف عملكم 
لفرنسا((،  مشروط  الغير  وانضمامكم  الوطني 
ومتحديا  صريحا  إبراهيم  هلل  عبد  موقف  ويأتي 
وموافقتهما،  أخوي  باسم  ))فطلبت  يقول:  حيث 
إمالء تصريح على الفقيه الشرعي، فوافق الباشا، 
وكان من ضمن التصريح فيما أذكر، يشير إلى أن 
تأزم الوضع الدولي وخطورته، يمليان على فرنسا 

سياسة جديدة بدل سياستها الحالية، وذلك:
1( بإطالق سراح املعتقلني السياسيني واملنفيني 
قصد  األساسية  الحريات  واحترام  مكان،  كل  في 

خلق جو سليم للحوار بني املغاربة والفرنسيني.
على  الضرورية  اإلصالحات  برنامج  بتنفيذ   )2

أساس املطالب املستعجلة.
أن  الوطنية  للحركة  العامة  اإلقامة  بسماح   )3
في  تصبح  أن  ليمكنها  بحرية،  نشاطها  تستأنف 

وضع مسؤول يخولها الحق في اقتناع حقيقي.
أن  إلى  األخير،  في  الجوابي  التصريح  وأشــار 
الضغط والتهديد لن يكونا أبدا من أسس الحوار، 
قراءة  العدل  الكاتب  وأعــاد  احتجاجنا،  ونسجل 
اإلمالء بطلب منا وإذن من الباشا، وعلق الكالوي 
رأسه  يخفض  الذي  »السمر«  هو  السجر  بأن سيد 
يرفعه  ثم  الجارفة،  الطوفانية  للحملة  الوادي  في 
التي  املتصلبة  الضخمة  الشجرة  ال  ــرت،  م إذا 

تجرفها الحملة، مقتلعة جذورها...((.    

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى ال�شعب في دار غفلون

الـفـو�سـى املـثــمرة فـي العـالــم العـربي
الكبير  املنظر  رفعه  شعار 
الجامعي  األســتــاذ  والــداعــيــة 
ــق لــلــواليــات  والـــوزيـــر األســب
هنري  ــة،  ــي ــك األمــري املــتــحــدة 
الذي  الشعار  وهــو  كيسنجر، 
ــي  ــك ــري حـــولـــه الــرئــيــس األم
ــى اســتــراتــيــجــيــة  ــي إلـ ــحــال ال
في  ــوم  ــي ال تطبيقها  يــجــري 
تهدف  وهــي  الــعــربــي،  العالم 
معالم  طمس  إلى  بالخصوص 
الوجود  وتقوية  فلسطني  دولة 
اإلسرائيلي في الشرق العربي، 
كدركي  أمريكا  تستعمله  حيث 
الــرؤســاء  جــل  عــلــى  تسلطه 
كيسنجر  خصهم  الذين  العرب 
ولكن  شراؤهم..  »يمكن  بالقول 
تدجينهم  تيسر  التي  املسألة 
هذه  تجلت  وقــد  بــكــم؟«،  هــي: 
سفارة  نقل  في  االستراتيجية 
ــى  ــا مـــن تـــل أبــيــب إل ــك ــري أم
من  واإلكثار  الشرقية  القدس 
الصهيونية  املــســتــوطــنــات 
جغرافية  رقعة  أكبر  واكتساح 
بــالــنــســبــة ملـــا حـــددتـــه األمـــم 

املتحدة بقرارها رقم 242.
وحتى ال يتمكن القادة العرب 
السياسة،  لهذه  التصدي  من 
الفتنة  بـــزرع  أمــريــكــا  تــقــوم 
املدنية  ــحــروب  وال والــشــقــاق 
الــعــرب  الــقــادة  جعلت  الــتــي 
الفلسطينية  القضية  ينسون 
الطاحنة  بالحروب  وينشغلون 
ما  وذلـــك  ببلدانهم،  القائمة 

نشاهده في اليمن وفي سوريا 
والــســودان  وليبيا  ــراق  ــع وال
حيث  وباكستان،  وأفغانستان 
االقــتــتــال بــني اإلخـــوة الــذيــن 
وقد  دينهم،  تعاليم  عن  تخلوا 
طائفتان  ))وإن  وجل:  عز  قال 
فأصلحوا  اقتتلوا  املؤمنني  من 
بينهما فإن بغت إحداهما على 
تبغي  التي  فقاتلوا  األخـــرى 

حتى تفئ ألمر هلل((.
نتساءل:  أن  لنا  حق  وهنا 
العربية  الجامعة  دور  هو  ما 
اإلســالمــي،  الــعــالــم  ومنظمة 
جيشا  تضمان  هيئتان  وهما 
والخبراء  املوظفني  من  عرمرم 
ــدوالر  ــال ــب ب ــ يــتــقــاضــون روات
مكاتب  في  أوقاتهم  ليقضوا 
العالم  على  يتفرجون  مكيفة 
العربي واألمة اإلسالمية وهي 
والكل  الــهــاويــة،  نحو  تسير 
يتقاتل  التي  األسلحة  أن  يعلم 
تأتيهم  ــرب،  ــع ال بواسطتها 
مـــن روســيــا  أو  ــا  ــك ــري أم مـــن 
األوروبية،  الــدول  بعض  ومن 
دولة  هناك  أليست  ذلك،  ورغم 
أمنها،  تضمن  أن  يمكن  عربية 
حماية  على  كلية  تعتمد  بــل 
بالسالح  تزودها  التي  الــدول 
ــة جــعــلــت الــرئــيــس  ــى درجــ إلـ
ــاءه  األمــريــكــي يــطــالــب أصــدق
املليارات  آالف  بأداء  املحميني 
رغبوا  هــم  إن  ــدوالرات  ــ ال مــن 
ونجد  حمايتهم،  استمرار  في 

بالخصوص، تدخل  في سوريا 
منها  نذكر  أجنبية  دول  عــدة 
الـــواليـــات املــتــحــدة وروســيــا 
وتــركــيــا وإيـــــران، بــاإلضــافــة 
اإلرهابية  املنظمات  فلول  إلى 
بالنابل،  الحابل  اختلط  بحيث 
ــســوري  ــم يــعــد الــشــعــب ال ولـ

يعرف من يحميه ومن يقاتله؟
العربي  املغرب  إلــى  ونعود 
بعض  تنج  لــم  الــذي  الكبير، 
بلدانه من القالقل والفنت التي 
تحولت إلى حرب مدنية ال يعلم 
نهايتها إال هلل، وهناك مالحظة 
العربية  الشعوب  تشمل جميع 
الــتــي خــرجــت فــي مــظــاهــرات 
بالتغيير  ــب  تــطــال حـــاشـــدة 
السياسيني  الــقــادة  وبرحيل 
والعراق  )لبنان  وبمحاسبتهم 
أن  لـله  والــحــمــد  ــمــوذجــا(،  ن
بعدما  ــتــونــســي،  ال الــشــعــب 
بدأ يخطو  فترة متوترة،  عاش 
نــحــو الــنــظــام الــديــمــقــراطــي، 
نأمل  واعدة  فتية  تجربة  وهي 
تصبح  وأن  أكلها،  تــأتــي  أن 
منواله  على  تسير  نــمــوذجــا 
الدول العربية، وها هي جارتنا 
مخاض،  حالة  تعيش  الجزائر 
ــفــجــوة الــعــمــيــقــة بني  بــعــد ال
الشعب وحكامه، وانعدام الثقة 
والغريب  الطرفني،  بــني  كليا 
ــني  ــســؤول امل أن  ــر،  ــ ــ األم ــي  فـ
الجزائريني يريدون أن يفرضوا 
على الشعب نضاما ديمقراطيا 

يشرف  انتخابات  من  ينبثق 
يسبحون  كانوا  رمــوز  عليها 
عبد  السابق  الرئيس  فلك  في 
فنحن  لــذا،  بوتفليقة،  العزيز 
يتمسكوا  أن  لجيراننا  نتمنى 
يحكموا  وأن  وطنهم  بوحدة 
منطق األغلبية، حتى ال تستمر 
بر  نحو  البلد  ويرسو  الفتنة 
ــان ويــعــم الــســالم واألمــن  األمـ
فهي  بالدنا،  أما  واالطمئنان، 
ــحــمــد لـــــلــه بــاألمــن  تــنــعــم وال
اختار  ــذي  ال الشعب  ووحـــدة 
إصالحات  إجــراء  نحو  السير 
تحقيق  إلــى  تقوده  دستورية 
تحت  ومطامحه  انــتــظــاراتــه 
الذي  للملك  الرشيدة  القيادة 
أصبح الضمان الوحيد واملالذ 
الفريد الذي ينال ثقة املواطنني، 
تخلت  السياسية  األحزاب  ألن 
عــن دورهـــا الــرئــيــســي، الــذي 
الشباب  استقطاب  في  يتجلى 
توجيها  وتوجيهه  وتكوينه 
على  يقبل  يجعله  صحيحا 
قادتنا  ولعل  السياسي،  العمل 
هذه  ــوا  ــ أدرك قــد  السياسيني 
وصل  الشعب  ألن  الحقيقة، 
من  تمكنه  الــوعــي  مــن  درجـــة 
والطالح،  الصالح  بني  التمييز 
وذلك ما يبرر عزوفه عن العمل 
للمثل  ــا  مــصــداق الــســيــاســي 
عضو  »اللي  القائل  الشعبي 

الحنش تيخاف من الحبل«.  
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املهرجان  يحتفي  سنة،  كل  كعادته 
بعدد  خريبكة،  بمدينة  للمسرح  الدولي 
من رموز املسرح على الصعيد الوطني، 
املسرحية  للممارسة  ــدوا  أســ ــذيــن  ال
ملا  تقديرا  وذلك  وراقية،  جليلة  خدمات 

املسرحي  للمجال  وهبوه 
ــات  ــرج ــات وف ــرامـ مـــن كـ
تمثيال  بهية،  ولحظات 
وكل  وتأليفا،  وإخــراجــا 
بــاملــمــارســة  يتعلق  ــا  م

املسرحية.
ــات  ــي ــال ــع وخــــــالل ف
الدورة السابعة ملهرجان 
الرواد الدولي للمسرح، 
مدينة  تحتضنه  الــذي 
إلى   20 مــن  خريبكة 
الــجــاري،  نونبر   22
»نمشيو  شعار  تحت 
فــاملــســرح«،  نتفرجو 
ثالثة  تكريم  سيتم 
ــاء بـــــارزة في  ــمـ أسـ

ــر  األم ويتعلق  املــســرحــيــة،  الــســاحــة 
بالفنانة املقتدرة سعاد الوزاني، والفنان 
الكبير ميلود الحبشي، فضال عن الفنان 
الخريبكي الحسن ياسني، والفنان علي 

شهيب في االختتام.

التظاهرة  هذه  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
الــرواد،  جمعية  تنظمها  التي  الدولية، 
سواء  ومنوعة،  ثرية  برمجة  ستعرف 
لجنة  أو  الرسمية  املسابقة  حيث  من 
التحكيم املتخصصة، فضال عن ورشات 
الدورة، وندوتها الفكرية، واألنشطة 

املوازية، وذلك بهدف تكريس 
اإلبداع املسرحي رائدا فنيا في اإلشعاع 
والتواصل والتنمية، وزرع قيم املواطنة 

والجمال.

املغاربي  البناء  فكرة  ظلت 
النخب  من  الكثير  يراود  حلما 
ــاء حــركــات  ــمـ ــة وزعـ ــي املــغــارب
االحتالل  ضد  الوطني  التحرر 
ــي املــنــطــقــة، وهــو  األجــنــبــي ف
املقومات  في  أساسه  يجد  حلم 
والثقافية  والطبيعية  البشرية 
والتي  املــتــاحــة،  والحضارية 
ــاء وتــجــعــل  ــن ــب تــدعــم هـــذا ال
بكل  استراتيجيا  خــيــارا  منه 
خلف  ولـــذلـــك،  املـــقـــايـــيـــس.. 
في  عميقا  ارتياحا  التأسيس 
النخب  مــن  الــكــثــيــر  أوســــاط 
االقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة 
الــذي  الــوقــت  ــي  وف باملنطقة، 

راكمت فيه الكثير من التكتالت 
وآسيا  أوروبــا  في  االقتصادية 
وأمريكا وإفريقيا، مجموعة من 
املكتسبات التي أهلتها للتفاعل 
املتغيرات  مع  إيجابي  بشكل 
الدولية الراهنة، لم تكن حصيلة 
رغم  مرضية،  املغاربي  االتحاد 
املطروحة،  واملخاطر  التحديات 
أحــاط  ــذي  الـ الــجــمــود  بسبب 
كلف  ما  وآلياته،  بمؤسساته 
الخسائر  مــن  الكثير  املنطقة 

على شتى الواجهات.
ومواكبة ملسار االتحاد، وبعد 
إحداثه  على  عاما  ثالثني  مرور 
 17( مراكش  اتفاقية  بموجب 

فبراير 1989(، أصدرت منظمة 
جماعيا  مؤلفا  املغاربي  العمل 
تحت عنوان: »ثالثون سنة على 
الرهان  املغاربي:  االتحاد  قيام 
ــذي أشــرف  ــ ــات« ال ــدي ــح ــت وال
املنظمة،  رئيس  تنسيقه  على 
لكريني،  إدريــــس  ــور  ــت ــدك ال
صدر  الــذي  الكتاب  ويتضمن 
عن املطبعة والوراقة الوطنية 
 ،)2019 ــى  ــ األول )الــطــبــعــة 
ضــمــن مــائــتــي صــفــحــة من 
ورقة   12 املتوسط،  الحجم 
باللغتني العربية والفرنسية، 
زوايا  من  املوضوع  تناولت 

مختلفة. 

ــاال بــالــذكــرى  ــف احــت
الـــــــرابـــــــعـــــــة 
واألربــــــــعــــــــني 
لــــلــــمــــســــيــــرة 
الــــــخــــــضــــــراء 
الرابعة  والذكرى 
لعيد  والـــســـتـــني 
اللتني  االستقالل، 
مناسبتني  تشكالن 
في  استثنائيتني 
الوطنية،  الحياة 
ــرة  ــت ــرزان ف ــ ــبـ ــ وتـ
التاريخ  من  مجيدة 
ــي الـــزاهـــر،  ــرب ــغ امل
وبــمــنــاســبــة الــيــوم 
للتسامح  الــعــاملــي 
ــادف 16  ــص الـــذي ي
سنة،  كل  من  نونبر 
ــة  ــن ــدي ــل م ــب ــق ــســت ت
إلى   22 من  املحمدية 
الــجــاري،  نونبر   24
ــســخــة الــرابــعــة  ــن ال
ــدث الــــقــــاري:  ــحـ ــلـ لـ

»أفريكانو«. مهرجان 
ــذه  ــ وتـــــــعـــــــرف هـ

ــرة الــثــقــافــيــة  ــ ــاه ــ ــظ ــ ــت ــ ال
ــوعــا في  ــن كــســابــقــاتــهــا، ت
حيث  ــة،  ــي ــن ــف ال ــرمــجــة  ــب ال

على  الفنية  اللجنة  سهرت 
الفنانني/مجموعات  انتقاء 
طلبات  على  بناء  موسيقية، 
تقديمها  تم  التي  املشاركة 

الجمعية  تلبية إلعالن 
املــنــظــمــة، وســيــكــون 
لــجــمــهــور املــهــرجــان 
ــد مــع بــرنــامــج  ــوع م
يحييه  ــي  ــق ــوســي م
ــة  ــارب ــغ ــانـــون م ــنـ فـ
وفـــــرق مــوســيــقــيــة 
إفــريــقــيــة بــلــوحــات 
ــج تــمــثــل  ــ ــازيـ ــ وأهـ
عددا من دول القارة 
ستشارك  السمراء، 
ملد جسور التعارف 
ــي بــني  ــ ــان ــ ــس ــ اإلن
الــعــمــق اإلفــريــقــي 
ــن  ــ ــري ــ ــاج ــ ــه ــ وامل
األفـــــارقـــــة مــمــن 
ــى  ــوا إلـ ــلـ ــقـ ــتـ انـ
املــغــرب أمــال في 
الـــعـــبـــور نــحــو 
أن  قبل  ــا  ــ أوروب
يــصــبــح املــغــرب 
استقرار  محطة 
ــة  ــ ــب ــ ــس ــ ــن ــ ــال ــ ب
يطرح  ــات  بـ واقـــع  ــيــهــم،  إل
ــؤال اإلدمـــــاج الــثــقــافــي  ــ س
يسعى  ما  وهو  واإلنساني، 
الفن  عبر  لتحقيقه  املهرجان 

واملوسيقى.
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فنون وثقافات �ملحمدية ت�ستقبل »�أفريكانو«

موؤلف يقارب م�سار �الحتاد �ملغاربي

تكرميات مهرجان �لرو�د �لدويل 7 
للم�سرح بخريبكة

�ل�سينما و�ملعرفة يف �أيت ملول
ينفتح مهرجان سوس الدولي للفيلم القصير بمدينة 
على   2020 ماي   30 إلى   26 من  املنظم  ملول،  أيت 
أحد أهم املحاور الفكرية والجمالية في دورته الثالثة 
عشر، وهو من املهرجانات السينمائية املغربية التي 
تعنى بالفيلم القصير الروائي والوثائقي، واملنظم من 
بشراكة  السينمائي«  لإلبداع  كوميديا  »محترف  لدن 
مع املجلس الجماعي أليت ملول، وبدعم من املجلس 
املغربي،  السينمائي  واملركز  ماسة،  سوس  الجهوي 
واملديرية الجهوية لوزارة الثقافة واالتصال 
قـــــــطـــــــاع 
الـــثـــقـــافـــة، 
ــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وكـ
ــات  ــ ــغ ــ ــل ــ ال
والـــفـــنـــون 
ــوم  ــ ــل ــ ــع ــ وال
ــيــة  اإلنــســان

بأيت ملول.
ــز  ــي ــم ــت وي
هذا املهرجان 
ــه  ــصــات ــن ــم ب

ــة،  ــرجــوي ــف ودوراتـــــــــــه ال
سوس  حــاضــرة  فــي  العلمية  ونــدواتــه  التكوينية، 
العاملة، إذ ستتنافس خالله األفالم املشاركة )أكثر من 
20 فيلما قصيرا يمثلون دوال عربية وغربية مختلفة( 
للفوز بجوائز املهرجان، وهي: جائزة سوس ألحسن 
فيلم  ألحسن  ســوس  وجــائــزة  قصير،  روائـــي  فيلم 
سيناريو،  ألحسن  ســوس  وجائزة  قصير،  وثائقي 

وجائزة لجنة التحكيم، وجائزة النقد.

املتحدة  األمــم  منظمة  أعلنت 
والــثــقــافــة  ــوم  ــل ــع وال للتربية 
مدينة  إدراج  عن  »اليونسكو«، 
»املــدن  قائمة  ضمن  الصويرة 

املبدعة«، في فئة املوسيقى.

»اليونيسكو«  ــت  وأدرجــ
66 مدينة جديدة ضمن قائمتها 
في  املبدعة«  بـــ»املــدن  الخاصة 
مــجــاالت املــوســيــقــى والــفــنــون 
والتصميم  الشعبية  والــحــرف 
والــفــنــون  واألدب  والــســيــنــمــا 

اإلعالمية وفن الطبخ.
ــن بــني املـــدن املــدرجــة في  وم

عربية،  مدن  ست  القائمة،  هذه 
وهي العاصمة اللبنانية بيروت، 
العراقية،  السليمانية  ومدينة 
لـــأدب،  مــديــنــتــني  بصفتهما 
الفلسطينية  هلل  رام  ومدينتي 
بصفتهما  املغربية  والصويرة 
مــديــنــتــي 
ملوسيقى،  ا
وكــــــذلــــــك 
مــــديــــنــــة 
املـــــحـــــرق 
بــالــبــحــريــن 
عـــــــن فـــئـــة 
الــتــصــمــيــم، 
والـــشـــارقـــة 
ــارات  ــ ــاإلم ــ ب
الـــعـــربـــيـــة 
ــدة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ املـ
بصفتها مدينة الحرف والفنون 

الشعبية.
اليونيسكو  ــدن  مـ ــزم  ــت ــل وت
املبدعة بوضع الثقافة في صميم 
اســتــراتــيــجــيــاتــهــا اإلنــمــائــيــة، 
فيما  املمارسات  أفضل  وتبادل 

بينها.

مدينة �ل�سويرة �سمن قائمة 

�ليوني�سكو لـ»�ملدن �ملبدعة«



العربية،  الــدول  تستطع  لم 
ــحــاد  ــان، االت ــزمـ عــلــى مــر الـ
إطار  في  والعمل  بينها  فيما 
ــيــه، كــاالتــحــاد  ــق عــل ــواف ــت م
األوروبـــــي مــثــا، وقـــد ظلت 
الجامعة العربية، اإلطار الذي 
تنتظم فيه الدول العربية، بعد 
اإلقليمية  االتــحــادات  تجميد 
ــعــربــي،  ــحــاد املـــغـــرب ال ــات ك
في  فعالة  ــرارات  قـ دون  لكن 
املصيرية  الــقــضــايــا  معظم 
الدول  إخراج  بإمكانها  والتي 
حروبا  وتــعــرف  عرفت  التي 
من  سياسية،  واضــطــرابــات 
جهة،  من  الصراعات  ــة  دوام
التبعية  من  ثانية،  جهة  ومن 
ــاد الــحــلــول لــلــدول  ــج ــي إي ف
العظمى وللغرب، الذي أرسى 
العاملية  الحرب  بعد  لنفسه، 
بعدما  الــوالء  دعائم  الثانية، 
فعالية  مــن  الــحــرب  انتقلت 
التجارة  فعالية  إلى  الساح 

واالقتصاد.
وظلت لعبة االقتصاد تتحكم 
العربية  الــــدول  ــة  عــاق ــي  ف
على  استحوذ  الــذي  بالغرب 
كل شيء، رغم التطور الطارئ 
على اقتصادات الدول العربية، 
فتسارعت وتيرة االستثمارات 
من طرف  ــدول  ال هــذه  كل  في 
حتى  أجـــانـــب،  مستثمرين 
األجنبي  االستثمار  أصــبــح 
النفوذ  بسط  آليات  من  آلية 
ــت  ــح ــب ــرة، وأص ــطـ ــيـ ــسـ والـ
ــة مــخــتــبــرا  ــي ــرب ــع الـــــدول ال
املخططات  مختلف  لتجريب 
تمكنت  وعندما  االقتصادية، 
تحقيق  مـــن  ــدول  ــ الـ مــعــظــم 
اقتصاداتها  في  نوعية  طفرة 
ــب ذلـــك مــمــا يشبه  ومـــا واكـ

الــذاتــي،  ــاء  ــف ــت االك تحقيق 
الغرب مرة أخرى نحو  توجه 
املرة  وهــذه  العربي،  املختبر 
العماقة  الترسانة  لتجريب 
من األسلحة التي تم إحداثها 
عندما  املاضية،  العقود  خال 
زرع  ــم  وت عبقريتهم  تفتقت 
فتيل الفنت هنا وهناك، بخلق 
الزالـــت  إرهــابــيــة  تنظيمات 
ــوع  ــل رب أطــنــابــهــا تــضــرب ك
أنه حتى  العربي، رغم  الوطن 
ــم تسلم  ل أوروبــــا وأمــريــكــا 
»اللي  إطار  في  ضرباتها  من 
فيها«،  يطيح  حفرة  شي  حفر 
الغربية  ــدول  ــ ال تكتف  ولـــم 
بـــذلـــك، حــيــث تــمــكــنــت مــرة 
من  الخفية«  »األيـــادي  أخــرى 
إشعال فتيل القاقل الداخلية 
احتجاجية  موجات  بــانــدالع 
العربية،  الــدول  كل  في  قوية 
بالربيع  عليه  اصطلح  ما  أو 
بعضها  فاستطاعت  العربي، 

فيما  الحكم،  أنظمة  تغيير 
على  تعيش  بعضها  الزالـــت 
وتعيش  املـــظـــاهـــرات،  ــع  وقـ
البركان  يشبه  ما  أخرى  دول 
النائم الذي ينبعث منه دخان 
أن  دون  واألخــرى  الفينة  بني 
االنفجار،  من  فوهته  تتمكن 
يجد  لم  ــذي  ال املغرب  كحالة 
سبيا  للنوم  به  املتربصون 
لتفجير  دؤوب  في سعي  وهم 
أغنية  إطـــاق  ــا  الــوضــع، وم
مثال  لخير  الشعب«  »عــاش 
الوضع،  تأجيج  إعــادة  على 
بعد حراك الريف، علما أن مثل 
صح  إن  »املــنــاوشــات«-  هاته 
التعبير - ال تمت للنضال بأي 
له  السياسي  فالنضال  صلة، 

قواعده وضوابطه..
فحال الدول العربية اليوم ال 
يبشر بالخير، وال يطمئن، رغم 
من  بعضها  إليه  وصلت  مــا 
عيش  مستوى  وارتفاع  غنى 

يظل  االستقرار  لكن  شعوبها، 
به،  املحدقة  باملخاطر  محفوفا 
التي  والصراعات  والحروب 
حاليا،  الــدول  معظم  تعيشها 
بحلول  إال  تــهــدأ  ــن  ل ســـوف 
غربية طبعا، ودائما في إطار 
»اتفق العرب على أال يتفقوا«، 
الدول  أخذ  الغرب من  ليتمكن 
الحلول  فيها  استعصت  التي 
ذاك  العرب  ليبقى  باألحضان، 
يستطع  لم  الــذي  البار  االبــن 
ماما  »بــزولــة«  عن  االنفصال 
أمــريــكــا،  ــا  ــام م أو  أوروبـــــا 
ــرة  دائ مــؤخــرا  اتسعت  ــد  وق
املاماوات لتنضاف إليها ماما 
وماما  تركيا  ومــامــا  روســيــا 
سيكشف  واملستقبل  ــران  إيـ
لنا عن ماما جديدة، وفي ظل 
ــروف، لــم يبق  ــظ كــل هـــــذه ال
للشعوب سوى إطاق صرخة: 
وا عرباه.. استفيقوا لقد وصل 

السيل الزبى..!!

الحكومة القوية ال تعني السلطة التي تستعمل القوة وتسخر 
الحريات  وتقمع  املواطنني  ضد  والعساكر  الشرطة  أجهزة 
الفردية والجماعية وترهب املواطنني باستعمال الساح وتبث 
تتمتع  التي  الحكومة  هي  بل  النفوس،  في  والرعب  الخوف 
من  مساحة  بأوسع  وتحظى  شامل،  وسياسي  شعبي  بتأييد 
تقديم مشاريع علمية ملعالجة  السياسي، وتستطيع  التضامن 
األوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية في الباد، ويتم 
املوجودة في  السياسية  للقوى  أوسع مشاركة  ذلك عن طريق 
الساحة السياسية، هذا فضا عن فسح املجال ملختلف أوساط 
املدني،  املجتمع  املنتمية، وجمعيات  غير  وال سيما  الجماهير 
وليس  الشعبية  الطاقات  إطاق  هذا  ويتطلب  الحرة،  واملهن 
كبتها أو احتواءها بالقوة، والحكومة عندما تكون قوية بهذا 
الشعب  من  ومشاركة  تأييد  أوسع  ستحوز  الصحيح،  الشكل 
الذي سيقف معها ويبذل املزيد من أجل إنجاحها وبقائها في 
السياسية تشهد  الساحة  املغرب، ظلت  الحكم، فمنذ استقال 
أحداثا حافلة بمظاهر العنف بني األحزاب من أجل الحصول 
على مقاعد في البرملان أو مناصب في الحكومة، األمر الذي أدى 
الى وقوع أزمات سياسية خطيرة كان ضحيتها الشعب املغربي 
الذي عانى من مظاهر الفقر والحرمان في جميع املجاالت، ومن 
أهم هذه األزمات، حل البرملان في 7 يونيو 1965 وإعان امللك 
الراحل الحسن الثاني نفسه حاكما مطلقا، واتهمته املعارضة 
واعتبرت  القرار،  بسلطة  واالنفراد  بالدكتاتورية  اليسارية 
الدستور ممنوحا وضع على مقاسه ال يعكس اإلرادة الشعبية، 
وقد ظهرت أحزاب مخزنية خرجت من املاء العكر، زادت من حدة 
الدفاع عن املؤسسات  »جبهة  السياسية، فظهر حزب  األزمات 
الدستورية« القريب من الـقـصر، والـذي يـشـبه حـزب األصـالـة 
واملعاصرة، فتأزمت األوضاع االجتماعية واالقتصادية واملالية، 
وخرجت على إثرها احتجاجات في شوارع الدار البيضاء بعد 
صدور قرار وزير التربية الوطنية، يوسف بلعباس، بطرد كل 
تلميذ تجاوز عمره 17 سنة من التعليم الثانوي، فتظاهر مئات 
التاميذ رفقة أمهاتهم في الشوارع احتجاجا على القرار، ما 
خلف عشرات القتلى، في حني كان الوزراء واألثرياء واملقربون 
دراستهم،  ملتابعة  أوروبــا  إلى  أبناءهم  يرسلون  املخزن،  من 
وقطاعات  املعطلني  احتجاجات  تستمر  هــذا،  يومنا  ــى  وإل
التعليم والصحة والفقراء واملظلومني في املدن املغربية، أهمها 
تعاملت  التي  املهمشة،  املدن  من  وغيرها  وجــرادة،  الحسيمة 
واالعتقاالت  والقمع  املفرطة  القوة  بمنطق  السلطات  معها 
االستقال  منذ  املتعاقبة  الحكومات  تستطع  ولم  الجماعية، 
إيجاد املخرج السياسي لتجاوز املأزق السياسي في ظل صمت 
النص الدستوري عن تقديم الجواب فيما يخص تداخل السلط، 
ما شاهدناه في  التام، وهذا  الشلل  املغرب نحو  يتجه  وهكذا 
 ،2016 أكتوبر   7 اقتراع  عن  املنبثقة  كيران  بن  حكومة  عهد 
حيث كانت نسبة املشاركة الشعبية ضعيفة جدا نتيجة سخط 
وعزوف املواطنني، وخاصة الشباب، وتوالت األزمات السياسية 
واالجتماعية، واملثال على ذلك، حالة »البلوكاج« وفشل رئيس 
الحكومة بن كيران في الوصول إلى حل توافقي مع األحزاب 
التي يسعى أعضاؤها إلى االستوزار بأي وسيلة، األمر الذي 
أدى إلى إعفائه من رئاسة الحكومة وتعيني العثماني خلفا له 
بعد »بلوكاج« وجمود دام أزيد من خمسة أشهر، كان الشعب 

املغربي هو الخاسر فيها.
حزب  وجود  عدم  نتيجة  هو  السياسية،  األحزاب  توالد  إن 
السياسي  برنامجه  يطبق  الشعب،  بثقة  بمفرده  يحظى  قوي، 
بادنا  في  الحزبي  النظام  أن  كما  واالجتماعي،  واالقتصادي 
ووقوع  العام  الــرأي  تشتيت  إلى  أدى  التعددية،  على  القائم 
أزمات سياسية متتالية، أما في النظام الثنائي، فإن كل حزب 
قادر على الحصول على األغلبية البرملانية التي تخول له الحكم 
لم  بأحزاب صغيرة  الحكومة  ترقيع  إلى  اللجوء  دون  بمفرده 
تشكيل  يتم  حيث  املغرب،  في  يقع  كما  الشعب  برضى  تحظ 
الحكومة عن طريق ائتاف حكومي هش يجمع بني اإلسامي 
حزب  لكل  أن  العلم  مع  واليميني،  واالشتراكي  والشيوعي 
السياسي بني  االنسجام  يتم  أن  يعقل  فكيف  مبادئه،  سياسي 
االشتراكي  الحزب  ألن  طبعا،  يمكن  ال  األحــزاب؟  هذه  مختلف 
للنشاط االقتصادي والتدخل  الدولة  يقوم على أساس مراقبة 
التي تعمل  الباد  لقدرات  الرأسمالي  للحد من االستغال  فيه 
على توفيرها للشعب، كما يعمل هذا الحزب على تركيز الثروة 
في أيدي الشعب وتوفير فرص العمل للشباب، بخاف الحزب 
اليميني الذي يسعى إلى تركيز الثروة في أيدي عدد محدود 
املغرب،  في  الحال  هو  كما  الباد  ثروات  واحتكار  األفراد  من 
النشاط  بمراقبة  االشتراكي  الحزب  يقوم  ذلك،  خاف  وعلى 
االقتصادي في الدولة ومحاربة سياسة الخوصصة التي تهدف 
إلى تجويع املواطنني ومنعهم من االسفادة من ثروات الباد، 
وهذا التوجه االشتراكي أصبح با معنى في قاموس األحزاب 

االشتراكية في بادنا.
* محامي بهيأة وجدة  
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وا عـربـاه..!!
 جميلة حلبي

بندريس عمراوي الطيب
بالتحديد ــه  ــوج م الــكــام  ــذا  هـ
املواقف بعض  حتليل  يف  واخلــوض 
نشر يف  التوفيق  يحالفني  لم  إذا 
فاعذروني إذا وصفت بعض األوضاع
أصبح عــالــم  يف  لــلــصــدق  مــكــان  ال 
حــيــث أحـــــاف إبــلــيــس الــلــعــن
وحـــيـــث الـــوصـــولـــي يـــرفـــع شــعــار
ــح ــب ــام أص ــ ــع ــ ــأن ال ــ ــش ــ وحـــيـــث ال
يتصدران ضــاريــان  وحــشــان  إنهما 
تدين محكمة  لــلــتــاريــخ  ألــيــســت 
وتتصدى ألولئك املخادعن الضالن
يا صاح: إذا امتلكت قدرة االحتمال
يا أخي: إذا تصدرت قائمة الصابرين
خالقك عند  مــكــرم  مخلوق  ــت  أن
ــاوم ــ ــدي وق ــح ــت واصــــل طــريــق ال
ــق ــن احل ــزا لــلــدفــاع عـ ــاهـ ــن جـ كـ
تضع وال  احلقيقة  ــداء  ــ أع ــاوم  قـ
وال  تقنع    باحلرمان     والتهميش    وتعشل
ــل مـــــع واقــــــــع حـــيـــاتـــك ــ ــام ــ ــع ــ ت
مبـــكـــارم األخــــــاق أنــــت إنــســان
القناعة  ظــل  يف  عــيــشــك  ــل  ــ واص
ــل الـــعـــلـــم تــكــتــســب ــ ــر أهـ ــ ــاش ــ وع
ــذرا مــن عــثــرات الــلــســان ــ ــن ح وكـ
ــور أوســطــهــا وخــيــر ــ ــ فــخــيــر األم

ــال ــم ملــن يــعــانــي ويــشــكــو مــن اإله
يجب أن يخضع لإلسهاب واالختزال
املقال هذا  يف  والنقائص  السلبيات 
والــبــال ــر  ــاط اخل ــع  م يتناسب  ــا  مب
أهله بارعون يف األقوال دون األفعال
واإلشكال اإليضاح  بن  يفرقون  ال 
الفوضى ويرسم خريطة االستغال
املـــنـــافـــق واحملـــتـــال يـــد  ــعــبــة يف  ل
ــر أوابـــيـــد الــبــيــد واألدغــــال ــط أخ
املساهمن يف ضياع مستقبل األجيال؟
الذين ال يفرقون بن احلرام واحلال؟
واألهــوال الصعاب  جتــاوز  تستطيع 
األبطال بن  عالية  مكانة  ستنال 
ــثــبــات والــنــضــال متــســك بــعــروة ال
ــر األنــــــذال ــكـ ــة مـ ــاعـ ــل شـــجـ ــكـ بـ
وجتــنــب طــريــق الــتــهــور واالنــفــعــال
واإلقبال اإلدبــار  دوامة  يف  مصيرك 
ــاإلذالل ــ ــدون كــرامــة وتــرضــى ب ــ ب
اخليال مصيدة  يف  الوقوع  وحتاشى 
الضال بحر  يف  ستغرق  وبــدونــهــا 
االنحال مخاطر  من  نفسك  وصن 
اجلهال مجالسة  وجتــنــب  معرفة 
الــقــيــل والــقــال ــق عــشــاق  ــراف وال ت
االعــتــدال محطة  لــلــراحــة:  مــكــان 

حسوني قدور بن موس*

احلكومة 
القوية ال تعني 

ا�ستعرا�ض القوة 
�سد املواطنني 

حمطة االعتدال

الداخلية،  لــوزيــر  تصريحا  مــؤخــرا  تتبعت 
التي  السابقة  االخــتــاالت  بخصوص  لفتيت، 
أراضي  تفويت  مستوى  على  الــوزارة  عرفتها 
التعمير  مجال  في  االستثناء  ورخــص  الدولة 
والخروقات التي كانت تعرفها مراكز االستثمار، 
عاقة  حــول  يطرح  جوهريا  ســؤاال  هناك  لكن 
األراضي  وبتفويت  باالستثمار  الداخلية  وزارة 

وبالتعمير؟
عن  تــوارث  مختل  وضــع  تصحيح  مــن  بــد  ال 
املحدد  الدور  عن  يتساءل  أحد  وال  سابقة،  فترة 
هو  كما  الداخلية  بــوزارة  يناط  أن  يجب  الــذي 
أن  كما  الــرائــدة؟  الدولية  النماذج  في  متداول 
حقيقة  مرتبطة  الغير  األخــرى  القطاعات  باقي 
الوزارات  على  تحال  أن  يجب  الداخلية،  بقطاع 
رئيس حكومة  أو  برملانيا  أن  فلم أسمع  املعنية، 
طالب بتصحيح هذا الوضع املختل.. فما صرح 
الوزارة  هذه  أن  فعا  يظهر  الداخلية،  وزير  به 
التي  القطاعات  هذه  تدبير  على  قــادرة  تكن  لم 
مداها  يعرف  أحــد  ال  خطيرة  انــزالقــات  عرفت 
تفويت  مستوى  على  سواء  بدقة،  وانعكاساتها 
التعمير  استثناءات  رخص  أو  الدولة  أراضــي 
اليوم  تعلن  الوزارة  ونفس  االستثمار،  ومساطر 
بشكل انفرادي، أنها قامت باعتماد استراتيجية 
أجل  من  الداخلية،  وزير  قول  حد  على  جديدة، 
أن تعلن عنها  تصحيح األوضاع من جديد دون 
في  فهمه  يستعصي  هذا  فكل  رسميا!  الحكومة 
ظل مسار إصاحي يهدف إلى البحث عن نموذج 

تنموي جديد.

ت�سحيح 
و�سعية

 غري عادية
د. إدريس الفينة



يكرم املهرجان الوطني للمسرح في دورته الحادية 
والعشرين، الفنان أنور الجندي، باعتباره »واحدا من 
املغربي   الفن  بناء صرح  في  الذين ساهموا  الفنانني 
مــن خــال مــا قــدمــه مــن أعــمــال خــالــدة فــي مجاالت 
خال  وذلك  والسينما«،  والتلفزيون  واإلذاعة  املسرح 
الثقافة،  وزارة  طرف  من  املنظمة  الفنية  التظاهرة 

نونبر   22 إلى   15 من  تطوان  تحتضنها  والتي 
الجاري.

بعطاء  الفنية،  الجندي  مسيرة  وتميزت 
تأسست  حــني  أكــبــر، 
فنون«  »مسرح  فرقة 

الــتــي   ،1983 ــة  ســن
»مسرح  تسميتها  أضحت 

سنة  بنمزيان«  لفاطمة  فنون 
الفنانة  هذه  رحيل  بعد   ،2017

مؤسسة  ــي  ه لــكــونــهــا  الــكــبــيــرة، 
الفرقة.
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تكرمي اأنور اجلندي يف تطوان

الدار البي�ساء ت�سافر اإىل اليونان
للفن  »بيناكي«  متحف  يستضيف 
شهر  من  أثينا،  بالعاصمة  اإلســامــي 
املقبل،  مارس  فاتح  إلى  الجاري  نونبر 
مــعــرضــا لــلــصــور حـــول مــديــنــة الـــدار 
الجمهور  تعريف  إلى  يهدف  البيضاء، 

بمختلف  جـــــــوانـــــــب الــيــونــانــي 
االقتصادية  العاصمة 

للمغرب.
ــعــرض،  ويـــقـــدم امل
بالتعاون  ينظم  الذي 
اململكة  ــارة  ــف س ــع  م
باليونان تحت شعار 
ــدار الــبــيــضــاء«،  ــ »الـ
صــورة   60 ــي  حــوال
ــراث  ــ ــت ــ تـــجـــســـد ال
الحديث  املــعــمــاري 
لهذه املدينة العاملية، 
اليومية  والــحــيــاة 
في  سواء  للساكنة، 
أو  الحديثة  املناطق 

يولي  حيث  العتيقة،  املدينة  أحياء  في 
الناس أهمية كبيرة للتقاليد املحلية.

أبدعتها  التي  الــصــور،  هــذه  وتبرز 
فانجياتو،  ميليتا  اليونانية  الفنانة 
املعماري  الجانب  املــثــال،  سبيل  على 

املتفرد ملسجد الحسن الثاني، الذي يعد 
معلمة تثير اإلعجاب، ليس بدقة وبراعة 
وعبقرية  بإبداع  وإنما  فقط،  هندسته 
هذه  تقدم  كما  كذلك،  املغربي  الحرفي 
الحديث  ــوجــه  ال للجمهور،  ــصــور  ال

للعاصمة االقتصادية للمملكة. 

ــن أصــل  وتــتــوخــى هـــذه الــفــنــانــة م
يوناني واملستقرة في املغرب، من خال 
املعيش  عن  فكرة  إعطاء  الصور،  هذه 

اليومي للساكنة وتقاليدها. 

املمثلة امل�سرية �سابرين تتخلى عن حجابها  اأكرث من ع�سر دول حا�سرة 
يف مكنا�س من اأجل امل�سرح

املتابعون،  استغربها  إطالة  في 
صابرين،  املصرية  املمثلة  فــاجــأت 
جديدتني  صورتني  بنشر  جمهورها 
على حسابها على تطبيق »إنستغرام« 

دون حجاب أو شعر مستعار.
في صفوف  جلبة  الصور  وأثــارت 
متتبعي املمثلة على حسابها بمنصة 
»اإلنستغرام«، إذ تساءل الكثيرون ما 
إذا كانت تخلت نهائيا عن الحجاب بعد 
أن ارتدته لسنوات طويلة، وتضاربت 
آراء هؤالء بني مرحب ومنتقد لصور 
فيه  تلقت  الذي  الوقت  في  صابرين، 
في  زمياتها  بعض  من  دعما  املمثلة 

املهنة، مثل نشوى مصطفى.
وردا على منتقديها، قالت صابرين 
ــإعــام املــصــري،  ــي تــصــريــحــات ل ف
األســاس«،  من  محجبة  تكن  »لم  إنها 

فقط«،  بـ»املحتشمة  نفسها  ووصفت 
االنتقادات، ولكني  »أرفض  وأضافت: 
في الوقت نفسه تعودت عليها منذ أن 
شيخ  مسلسل  في  بالباروكة  ظهرت 
يحيى  الكبير  النجم  مع  همام  العرب 
الفخراني، وذلك بعد فترة من ارتدائي 

الحجاب«.
وتابعت صابرين: »مسألة ارتدائي 
أنا  بــي  تتعلق  خلعه  أو  الــحــجــاب 
سيحاسبني  مــن  فقط  هلل  وحـــدي، 

وليس أحدا من خلقه«.
وشاركت املمثلة صابرين بحجابها 
مسلسل  آخرها  فنية،  أعمال  عدة  في 
الفنان  مــع  جنيه«  بمليون  »فــكــرة 
لها  سبق  كما  ربيع،  علي  الكوميدي 
أن رفضت عدة أدوار بسبب مظهرها 

املحتشم.

مغنو الراب يتفقون على حتدي قرار احلكومة �سد جتميد حفالتهم 

قــالــت الــفــنــانــة األمــريــكــيــة ذات 
عويطة،  كزينة  املغربية،  األصـــول 
وعروبتها،  بمغربيتها  فخورة  أنها 
الغناء  ــراف  احــت اخــتــيــارهــا  ــم  رغ
كبار  مع  والتعامل  أمريكا  في 

امللحنني واملوزعني هناك.
واعـــتـــبـــرت عـــويـــطـــة فــي 
تصريح صحفي لها أن سعيها 
ملصلحة  سيكون  العاملية،  نحو 
املــغــرب بــدرجــة كــبــيــرة، حيث 
تضع مخططا دقيقا ستعمل من 
خاله مستقبا على أداء أغاني 
باللهجة املغربية، تجعل منها 
الجمهور  يرددها  عاملية  أغان 

في مختلف أنحاء العالم.
أغنيتها  كليب  فيديو  وعن 
 ،»Metamorph« ــرة  األخــي
ــررت  ــهــا ق كــشــفــت كــزيــنــة أن
طرحه بمناسبة احتفال العالم 
بالهالووين، لكن رسالتها كانت 
أعــمــق مــن مــجــرد احــتــفــال، بل 
تطور  ملراحل  تجسيدا  كانت 
املغرب  مستحضرة  اإلنــســان، 
الوطني،  العلم  نجمة  خال  من 

التي ظهرت في بداية الفيديو.

ملهرجان  املنظمة  اللجنة  أعلنت 
بني  يجمع  الذي  ميوزيك«،  فور  »فيزا 
العربية  املوسيقى  من  مختلفة  أنواع 

ــراب،  ال فن  عشاق  أن  والعاملية، 
نونبر   22 يـــوم  ســيــجــتــمــعــون 
مع  النهضة،  ساحة  في  الجاري 
الــــراب، مــن بينهم  فــنــانــي  أملـــع 
 .MADD ،TAGNE، ANYS
وعلى الرغم من منع مغنيي 
الراب من تنظيم حفاتهم 
التي  الضجة  بسبب 
»عاش  أغنية  أثارتها 
الشعب«، إال أن عشاق 
املوسيقي  ــون  ــل ال هـــذا 
سيكون لهم لقاء مع عدد من 

الفنانني الشباب، في سهرة خاصة 
يلقى  الــذي  الغنائي،  الصنف  بهذا 

إقباال كبيرا من طرف الشباب، ضمن 
ميوزك«  فور  »فيزا  مهرجان  فعاليات 

في الرباط.

وإلى جانب مغنيي الراب، يشارك 
»فيزا  في  املغاربة  الفنانني  من  عدد 

فور ميوزيك«، منهم جايان، وسكينة 
)يونس  ــزاز«  ــ ف و»أراون  فــحــصــي، 
و»ديجي«  أوزوس،  وعزيز  باعمي(، 
يــوســف، و»غـــراي ســتــارز«، 
وحمزة  بــوشــنــاق،  وحميد 
وول«،  و»لـــيـــزي  الــفــضــلــي، 
و»نيسيو«،  و»ليزانسوميز«، 

و»كام وعادل سماعلي«.
صامد  علي  الرابور  وكان 
قـــد أكـــد فـــي فــيــديــو نــشــره 
ــه الــشــخــصــي  ــاب ــس ــى ح ــل ع
إلغاء  تم  أنه  بـ»اإلنستغرام«، 
الفنيدق،  بمدينة  للراب  حفل 
وزارة  عن  صادر  قرار  بسبب 
الثقافة يقضي بتجميد أنشطة 
شهر  غاية  إلى  املوسيقي  اللون  هذا 

دجنبر املقبل.

وزارة  مع  بشراكة  الشامات«  »مسرح  فرقة  تنظم 
الثقافة، وجماعة  قطاع   / والرياضة  والشباب  الثقافة 
فاس  جهة  ومجلس  مكناس  عمالة  ومجلس  مكناس 
الثانية  ــدورة  ال مكناس،  الفرنسي  واملعهد  مكناس 
ملهرجان مكناس 
لــــلــــمــــســــرح 
»مـــــكـــــنـــــاس 
ملسارح  خشبة 
وذلك  العالم«، 
ــال الــفــتــرة  خـ
من  املتراوحة 
ــر  ــب ــون ن  28
الجاري إلى 3 
دجنبر املقبل.

وســتــعــرف 
الــــــــــــــدورة 
ــة  ــ ــي ــ ــان ــ ــث ــ ال
مشاركة فرقة 
مــســرحــيــة 
مـــن كـــل من 
ــا،  ــ ــس ــ ــرن ــ ف
ــا،  ــك ــجــي ــل ب
ــا،  ــي ــال ــط إي
إســبــانــيــا، 

ليتوانيا، 
ــران،  ــ ــس، مـــصـــر، إيـ ــونـ تـ

املشاركة  إلى  باإلضافة  ومالي،  السينغال،  الجزائر، 
املغربية. املسرحية 

املغربية اأمينة ال�سيباري �سمن 
املكتب التنفيذي للجامعة الدولية 
لالأندية ال�سينمائية للمرة الثانية

الصيباري،  أمينة  املغربية،  والكاتبة  الشاعرة  انتخبت 
الدولية  للجامعة  التنفيذي  املكتب  ضمن  الثانية،  للمرة 
لألندية السينمائية، وذلك خال االجتماع الذي انعقد مؤخرا 

بالبرتغال.

التنفيذي  املكتب  عضوية  الصيباري،  أمينة  وشغلت 
للجامعة الدولية لألندية السينمائية منذ سنة 2013، بعد أن 

تم انتخابها خال مؤتمر الحمامات بتونس.
جدير بالذكر، أن الكاتبة والشاعرة املغربية، لها العديد من 
في  اشتغلت  كما  الظال«،  »رجع  أبرزها  الشعرية،  الدواوين 
الجمعوي من  العمل  لعدة سنوات، وتعتبر  الحقوقي  املجال 

أهم العناصر املحركة للمجتمع.

كزينة عويطة 
ت�سرح: �ساأغني 

بالدارجة 
واأجعل منها 
اأغنية عاملية 





 

عجلة األمير الصغير ولد امللك لوي 
نعيش  اآلن  لكنا  لتقتله،  فيليب، 
الثورة((  قبل  ما  نظام  استمرارية 

)مذكرات ملك. إريك لوران(.
ونحن  ــذا..  ه زمننا  وفــي  لــهــذا.. 
نــعــيــش فــي املــغــرب ديــمــقــراطــيــة 
ظاهرة  إلــى  توصلنا  أن  نخشى 
هذه  بإمعان  نقرأ  روبيسبيير)...( 
فرنسي  قطب  نظر  وجهة  ــام،  األيـ
على  حصولنا  خبايا  عــاش  مفكر، 
ورأى  والديمقراطية،  االستقالل، 
علينا،  الديمقراطية  جــرتــه  مـــاذا 
وعلى  ليبيا  وعلى  تونس،  وعلى 
تحت  فكتب  أتــالــي«،  »جــاك  مصر، 
حتمية  من  ))هــل  عريض:  عنوان 
 )faut il الدميقراطية؟((  إللغاء 
 renoncer a la démocratie?(

)ليكسبريس. 20 مارس 2013(.
ديمقراطية  الفساد،  ديمقراطية 
االنــحــالل،  ديمقراطية  الــفــوضــى، 
ديمقراطية تفكك الدولة، ديمقراطية 
الــفــجــور، ديــمــقــراطــيــة الــشــبــاب 
بني  الزواج  بحرية  املطالب  املغربي 
تستفيد  التي  الديمقراطية  الرجال، 
من زمن السرعة، وقد قال الصحفي 
»جيل كيبيل« ))نحن أمام وضع زمن 
من  أشياء  حتــدث  حيث  السرعة، 

الصعب جدا توقعها((.
وأوسع  وعيا  أكثر  آخر،  صحفي 
ــكــل، وبــعــد  ــة، حــســنــني هــي ــجــرب ت
الربيع  واكــتــســاح  مــبــارك،  سقوط 
الوضع  لخص  ملصر،  الديمقراطي 
إلى  ــود  ــع ))ن يــلــي:  كما  الــحــاضــر 
املشهد العام حيث خرجت من حتت 
األرض)...( حركات وقوى سياسية 
ودينية، كان بعضها مكبوتا وبعضها 
وإنني  محظورا..  وبعضها  مقهورا، 
أين.  إلى  )مصر  جــدا((  قلق  قلق، 

حسنني هيكل(.
املغربي  املفكر  حل  هيكل،  قبل 
ــة  ــي ــال اإلشــك الـــعـــروي  ــد هلل  ــب ع
نزاهة  بكل  وكتب  الديمقراطية، 
))الدميقراطية فكرة جميلة لوال 
أنها غير قابلة للتطبيق، هي حلم 
)ديــوان  الــغــر((  املفكر  به  يتلهى 

السياسة. عبد هلل العروي(.

نحن  لنا،  بالنسبة  بالتأكيد،  هو 
الديمقراطي،  الوضع  هذا  ضحايا 
إال  عــمــلــيــا  لـــه  الـــــذي ال وجـــــود 
ــي عـــبـــارات الــخــطــب الــرســمــيــة،  ف
مرغمني  ألسنا  األحزاب،  وشعارات 
ما  إلى  إيجابية،  بعيون  النظر  على 
النظام  عهد  في  للديمقراطية  جرى 

الحالي؟
امللك  إلــى  الناس  أقــرب  أن  نذكر 
علي  املستشار  ــســادس،  ال محمد 
السنوات  في  بــدأ  وعندما  الهمة، 
السادس،  محمد  امللك  لحكم  األولى 
للنظام  ــى  ــ األولـ ــد  ــواع ــق ال يــضــع 
الجديد، أسس الهمة وبمبادرة منه، 
أقطابا  ضمت  التي  لالجتماعات 
إنه  لنا،  يقول  كان  الذي  اليسار  من 
ما  وأسسوا  للديمقراطية،  متعطش 
الديمقراطيني«  لكل  »حركة  أسموه 
دوكــول)...(  بالجنرال  مستنجدين 
إطــالق  يـــوم  حركتهم  ــالق  إطـ ــي  ف
 2008 »18 جوان«  دوكول لحركته: 
إلى  السبق  مــجــال  فــي  واملــغــاربــة 
يضاهيهم  ال  بــاآلخــريــن،  التشبيه 
مرتبطة  الديمقراطية  وكــأن  أحــد، 

بالتواريخ واألسماء.
يقتعد  وهــو  فـــؤاد،  الهمة  ولكن 
تحلى  مــا  ســرعــان  العالي،  الــلــوج 
يواجه  وهو  استثنائية،  بشجاعة 
املوت البطيء لحركة الديمقراطيني، 
فلم  للحكومة،  أقطابها  دخل  التي 
من  بندا  نفذوا  وال  شيئا  يحكموا 
يتردد  ))لـــم  الديمقراطية  بــنــود 
لكل  ــة  ــركـ »حـ ــة  ــط ــش أن مــتــتــبــعــو 
على  احلــكــم  يف  الــدميــقــراطــيــن« 
مــســتــوى الــنــقــاش يف لــقــاء الـــدار 
على  ــعـــف  األضـ بـــأنـــه  ــاء  ــض ــي ــب ال
اخــتــاروا  متدخلن  اإلطــــاق)...( 
املديح  لغة  وآخــريــن  اخلشب،  لغة 
املبالغ فيه، واملمثل الذي سأل »واش 

كاين شي فلوس«.
ــة لــكــل  ــ ــرك ــ حـــتـــى رئـــيـــس »ح
خشيشن،  أحمد  الدميقراطين« 
الصمت  التزم  التربية)...(  وزيــر 
ساعات  أربع  دام  الذي  اللقاء  طوال 
مختاال((  املنصة  يــغــادر  أن  قبل 
)جريدة الصباحية. 2008/6/24(.
لهذا فرضت الشجاعة نفسها على 
الجمع  هذا  أمام  فقال  الهمة،  فؤاد 
ما  ))مـــازال  اإليجابي:  استنتاجه 
ورمبــا  للدميقراطية،  مهيئينش 
الدميقراطين:  كل  حركة  نسمي 
حركة املغاربة والد الناس(( )نفس 

املصدر(.
مصدر صحفي آخر نقل حرفيا ما 
االجتماع  في نفس  الهمة  فؤاد  قاله 
أمني،  أنا  دميقراطي،  ماشي  ))أنــا 
الــدميــقــراطــيــة((  كنتعلم  ــاد  وعـ
)الجريدة األولى. 30 جوان 2008(.
تجربة  أكــثــر  آخـــر،  قـــوي  رجـــل 
مــن الــهــمــة، ألن الــذيــن عــانــوا من 
من  تجربة  أكثر  يعتبرون  السجون، 
مخامل  في  يتعلمون  الذين  أولئك 
السابق،  تونس  رئيس  القصور، 
فؤاد  حكم  وبعد  املرزوقي،  املنصف 
يختصر  الديمقراطية،  على  الهمة 
أصبح  أن  بعد  تجربته  املــرزوقــي 
التونسية،  للجمهورية  رئــيــســا 

ويقول عن عالقته بالديمقراطية:
العالم  يف  الــدميــقــراطــيــة  ))إن 
عيوب.  بسبعة  مشوبة  الــعــربــي 
للموت  مــعــرضــة  نــبــتــة)...(  ــي  ه
ــتــربــة  ال وأن  خـــاصـــة  الـــســـريـــع، 
الــثــقــافــيــة ال تــتــقــبــل مــثــل هــذه 
تعني  ال  الــدميــقــراطــيــة  النبتة، 
سيادة  وإمنــا  الشعب،  سيادة  دائما 
ومجموعات  واألشخاص  األحــزاب 

ــط)...(. الــدميــقــراطــيــة ال  ــغ ــض ال
يف  االجتماعية،  الــعــدالــة  حتقق 
قابلية  هو  آخر،  عيب  يتجلى  حن 
للغش  الدميقراطية  قــواعــد  كــل 
الدميقراطية  االستعمال،  ولسوء 
وطريق  له  وتصعيب  للقرار  تفتيت 
)املرزوقي:  لتوزيع الديكتاتورية(( 

في مركز الجزيرة للدراسات(.
لنفهم ملاذا عوشر الهمة ألصحاب 
كل الديمقراطيني، وأوحى بتأسيس 
ــرة، ال  ــاصـ ــعـ ــة واملـ ــالـ حـــزب األصـ
إن  يــحــزنــون،  هــم  وال  ديمقراطية 

املغرب غير مهيئ للديمقراطية.
ــي«  يف  ــاس ــس ))كــتــب املــفــكــر  »ال
إلى  الــصــحــراويــن  تعطش  ســيــاق 
»تعبير«  فابتدع   الدميقراطية، 
بعض  عند  اجلمهورية)...(  عشق 
امللكية  يعتبرون  الــذيــن  الشباب 
 18 )املــســاء  للرجعية((  مــرادفــة 
اإللــهــام  هــو  ــا  وه  .)2013 أبــريــل 
ــة الــتــعــبــيــر  ــريـ ــق مـــن حـ ــل ــط ــن امل
الفوضى  ــروف  ظـ ضمنتها  الــتــي 
أوال،  للتساؤل  يدعو  الديمقراطية، 
أليست  الجمهورية،  ظروف  هي  ما 
هناك بعد الثورات الشعبية األخيرة، 
وجمهورية  مصر،  فــي  جمهورية 
ليبيا،  في  وجمهورية  تونس،  في 
في  ديمقراطية  جمهورية  وقبلها 
ديمقراطية  وجمهورية  الكونغو، 
ديمقراطية  وجمهورية  املالي،  في 
لكن  طويلة،  والالئحة  التشاد،  في 
لقيام  املؤهلة  الظروف  توفرت  هل 
يصوت  وكيف  الجمهوريات،  تلك 

الشعب، وأي شعب؟
عاما،  ثمانني  منذ  أنه  هنا  أذكر 
ليوطي  ــال  ــارشـ املـ ــان  كـ حــيــنــمــا 
وضع  للمغرب،  الفرنسي  الحاكم 
))بخلق  يقضي:  مفصال  مخططا 
يف  بربرية،  جمهوريات  مجموعة 
كل  وحجم  جــغــرايف،  ــزام  ح شكل 
واحدة منها يعادل مساحة تونس، 
املغرب«  »تونسة  املــشــروع  وسمى 
يف  دول  خلمسة  مجال  املغرب  ويف 
كان  ليوطي،  ألن  تــونــس،  حجم 
جاهل  شعب  ــط  وس نفسه  يجد 

متخلف يفعل به ما يشاء.

ــي عــلــى  ــوطـ ــيـ مـــــرة عـــــرض لـ
من  بها  توصل  رســالــة  أصــدقــائــه 
متقاعد،  مغربي  عسكري  طــرف 
ــه فــيــهــا: »بــوجنــور مــون  يــقــول ل
ــزاراب،  ــي جــنــرال كــومــنــدار طــو ل
هاد  لك  أكتب  اجلــنــرال،  عزيزي 
وأن  أراك  أن  سعيد  ــا  وأن الرسالة 
بــاصــة  أطــلــب  ــيــانــطــو،  ب أراك 
قاتلت  ــا  أن البوليس  أو  مخزني 
ستسعدني  ــت  وأنـ ــان  ــ األمل معكم 
أحسن  ألنك  جنرال  مون  مانتنان 

من أبي، أورفوار«.
العربي،  احلــاج  بن  الكبير  عبد 
حمان.  درب   69 القصبة  يف  ــا  أن
ــــش(( )املـــصـــدر. لــيــوطــي  ــراك ــ م

واملؤسسات. ريفي(.
أكثر من  كثيرا  املغرب  تقدم  فهل 
مجرد  هذا  أن  أم  الكبير،  عبد  هاد 
من  الــســاحــقــة  لألغلبية  ــمــوذج  ن
عهد  في   – الزالوا  الذين  املغاربة، 
الرشوة  يدفعون   – الديمقراطية 
في  أمامهم  الواقف  سبق  أجل  من 

الصف؟
ــبــديــل،  ــل عـــن ال ــائ ســيــســأل س
أي  تقدم  لم  الديمقراطية  مادامت 
بديل لهذه الشعوب. الشعوب التي 
ما  وهو  والعدالة،  بالخبز  تطالب 
توفره  لم  الديمقراطية  أن  يظهر 

لهذه الشعوب..
امللكية،  هل  العبارة،  وبصريح 
بالديمقراطية  للتمسك  مضطرة 
هي  وها  العرش،  على  للمحافظة 
طريق  فــي  ماضية  الديمقراطية 
وتشريده  املغربي  الوطن  تقسيم 
والقبلية،  العرقية  التطلعات  بحكم 
فاز  إن  التي  العقائدية  واألخطار 
مع  يتعايشوا  لن  فإنهم  دعاتها 
فإنهم  الالدينيون  فاز  وإن  امللكية، 

سيقضون على رمز الدين.
أم أن الحل الوسط، هو ما يراه 
الحاكمة:  األسرة  أمراء  من  واحد 
))إنقاذ امللكية كامن يف قدرة امللك 
على أن يعمل أحسن من جمهوريات 
حال  يف  امللك  تخلف  التي  السوق، 
فشله، ألن امللك هو الوحيد املؤهل 
من  حتد  دميقراطية  إلى  للدعوة 
ملواطنة  وتدعو  التغيير،  أخطار 
مع  يتناقض  ال  اإلسام  أن  تكرس 
هشام.  )مــوالي  الدميقراطية(( 
ريمي  الــعــربــيــة.  امللكيات  كــتــاب 

لوفو(.
ــوالي هــشــام  ــ طــبــعــا، األمـــيـــر م
إسالمي،  قطب  هو  وهــا  مخطئ.. 
املرحوم موالي عبد الكبير العلوي، 
الوزير السابق في األوقاف، يكتب 
الديمقراطية  بــني  تعايش  ال  أن 
واإلسالم: ))اإلساميون إذا قبلوا 
فمعناه  الــدميــقــراطــي،  بالنظام 
التشريع،  ببشرية  قبلوا  أنــهــم 
ــى الــطــاغــوت الــذي  وحتــاكــمــوا إل
املستبد،  البشري،  السلطان  هو 
هذه  إن  اهلل،  حكم  على  املتمرد 
ما  تتجاهل  التي  الدميقراطية 
الناخب،  الشعب  نصف  من  يقرب 
التصويت  عن  تغيب  أو  امتنع  إذا 
واحد  الفوز بفارق صوت  قد متنح 
ويف  الدميقراطية  ألن  صوتن،  أو 
تنكر  أن  تستطيع  ال  الــدول،  أرقى 
ألن  ــام،  ــ واإلع للمال  خضوعها 
الرئيس  متنح  قد  الدميقراطية 
بـأمـره  احلـاكم  جتعله  سلطات 
امللك  عـليه  يتوفر  ال  ما  ومتنحه 
)كـتـاب  ــوذ((  ــف ــن وال ــوة  ــق ال ــن  م
الكبير  عبد  املـلـتحـيـة.  الحكـومة 

العلوي املدغري(.

عاما  وعشرين  قرن  من  أكثر  منذ 
الرابع  الفرنسي لويس  امللك  ))عاد 
الــذي  عشر مــن جــنــازة صــديــقــه، 
كان  الــذي  »مـــازاران«  محله،  يحكم 
نيابة  فرنسا  يحكم  الناس  بإجماع 
الذي   ،14 لويس  الشاب،  امللك  عن 
ــاد حــزيــنــا دامـــعـــا، واألجــــراس  عـ
ــت  بـــاريـــس، الزالـ الــكــنــائــســيــة يف 
تواكب الصلوات، حن أحاط الوزراء 
له:  بامللك، وقالوا  والعبيد  واألعوان 
ابـتداء  أوامرنا  سنتلقى  ممن  موالي: 
مــن اآلن، فــأجـابــهــم:  مــنـي أنــا((
)le soleil offusqué. Paul Morand(.
كان قرار امللك هذا، سببا في هزة 
الفرنسي  املجتمع  فــي  تاريخية، 
املطلقة،  امللكية  يعيش  كــان  ــذي  ال
في  لعبة  املطلقة  امللكية  وكــانــت 
الكتاب  سماه  الذي  مــازاران،  أيدي 
أضاف:  الكتاب  بالشمس..  املذكور: 
))مازاران، هو الذي علم امللك، مهنة 
الدولة  يسير  كيف  وعلمه  امللك، 
أعظم  سأجعلك  له:  ويقول  وحده 
تبتعد  أن  شريطة  الدنيا،  يف  ملك 
ــراب((  عــن االتــصــال بــهــؤالء األغـ

)نفس املصدر(.
الفرنسيني،  الــكــتــاب  مــن  كثير 
الثورة  عن  الفترة،  تلك  في  تحدثوا 
بمائة  وقــوعــهــا  قــبــل  الــفــرنــســيــة 
الثورة  وثمانية وعشرين عاما، لكن 
عهد  في   ،1789 سنة  فعال  حصلت 
ــســادس  ــس ال ــوي ــك ل ــل ــف، امل ــخــل ال
الحرية  الديمقراطية:  إلقرار  عشر، 
ــوة، ولــيــتــوســع  ــ ــ والــعــدالــة واألخ
التي  الديمقراطية  أن  في  التاريخ، 
كانت  الفرنسية،  الــثــورة  حققتها 
معها  آلــت  فاشلة،  وتجربة  سرابا 
»روبيسبيير«  الزعيم  إلــى  ــور  األم
بعد  قليلة  أيـــام  فــي  تــحــول  الـــذي 
إلى  ــنــظــام)...(،  ال بــإعــادة  تكليفه 
عشر  سبعة  من  أكثر  قتل  ديكتاتور 
الذين  واألقــطــاب  الزعماء  من  ألفا 

صنعتهم الثورة)...(.
روبيسبيير،  ديكتاتورية  وقبل 
عليه،  املثار  امللك  على  الثورة  زعيم 
هناك  كانت  عشر،  السادس  لويس 
نفسها،  للثورة  املمهدة  الــظــروف 
الــبــرملــان  أخــطــاء  تجمعت  حــيــث 
للثورة،  التحضير  في  الفرنسي، 
أيام امللك  الفرنسي  البرملان  ليصبح 
لويس السادس عشر، رغم الطقوس 
كانت  ــي  ــت ال ديــمــقــراطــيــة  الــشــبــه 
تشمله، فاعال من عناصر التحضير 
أسهمت  البرملان  تصوروا..  للثورة، 
للثورة  التحضير  فــي  تصرفاته 
املغربي،  البرملان  فأحرى  الفرنسية، 
الذي أصبح التعامل فيه هذه األيام، 
قبيحة،  وعـــبـــارات  ســاقــطــة  بلغة 
على  املغلوب)...(  برملاننا  ورئيس 
بإصالح  النواب  علنا  ينصح  أمره، 
هــنــدامــهــم، وتــحــســني عــبــاراتــهــم 
ــزاع يف شــأن  ــ ن ــراء  ــ ))وهـــكـــذا وجـ
الغرفتن،  نواب  عدد  بن  التساوي 
نـــشـــأت جـــرثـــومـــة ذلــــك الـــنـــزاع 
بقلب  انتهى  الذي  الهائل  السياسي 
)كتاب  فــرنــســا((  يف  احلــكــم  نــظــام 

الثورة الفرنسية. حسن جالل(.
تكن  لــم  إذن،  الفرنسية  الــثــورة 
يتوهم  كــمــا  الــديــمــقــراطــيــة  منبع 
البعض، بل كانت هي أيضا خطوة 
منا  الكثير  أصبح  ديمقراطية،  نحو 

يسميها اآلن زائفة.
هــذه  عــلــى  الــســنــني  مــئــات  فبعد 
زعيم  الديمقراطية)...( يحن  الثورة 
الحزب االشتراكي الفرنسي ميتران، 
إلى ميزات ما قبل الثورة الفرنسية، 
الحسن  امللك  مــع  لقاء  فــي  ويــقــول 
امليزة  هي  االستمرارية  ))إن  الثاني 
ونحن  امللكيات،  عليها  نحسد  التي 
يفلت  لــم  لــو  تــاريــخــنــا،  يف  أيــضــا، 
جتر  كــانــت  الــتــي  للخيول  الــزمــام 
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 )ف�ؤاد الهمة(

بقلـــــــم:
مصطفى العلوي

االإ�سالم ال يتعاي�ش مع الدميقراطية
»مازال  ما مهيئين�ش للدميقراطية«

هل الملكية 
مضطرة للتمسك 

بالديمقراطية 
للمحافظة على 
العرش، وها هي 

الديمقراطية ماضية 
في طريق تقسيم 

الوطن المغربي 
وتشريده بحكم 

التطلعات العرقية 
والقبلية، واألخطار 
العقائدية التي إن 

فاز دعاتها فإنهم 
لن يتعايشوا مع 
الملكية، وإن فاز 

الالدينيون فإنهم 
سيقضون على رمز 

الدين.


