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4   دراهم ■  الثمن

تــهــامــس املــوظــفــون الــذيــن 
السلط  تــبــادل  حفل  حــضــروا 
السابق  السياحة  وزيـــر  بــن 
العلوي،  فتاح  نادية  ساجد والوزيرة 
وزارات  أربــع  على  تشرف  باتت  التي 
والصناعة  الــجــوي  والنقل  السياحة  هــي 
قيمة  االجتماعي، حول  واالقتصاد  التقليدية 
»تلبس  الجديدة  الوزيرة  إن  فقالوا  لباسها، 
الحقيبة  بن  سنتيم«  مليون   20 يناهز  ما 
واإلكسسوارات.. بينما نشر خصومها صورة 
تجمعها مع ابن العلمي، للتأكيد على دورها 
في الصفقة الغامضة بعد بيع شركة »ساهام« 

بـ 1000 مليار.
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 الرباط. األسبوع
قــضــت مــحــكــمــة االســتــئــنــاف 
ــوم اإلثــنــن  ــر، يـ ــاديـ بــمــديــنــة أكـ
االبتدائي  الحكم  بتأييد  املاضي، 
الصادر ضد ورثة املتهم الفرنسي 
القضية  فــي   pierrich puech
األعمال  رجــل  ضــده  رفعها  التي 
)قضت(  الدرهم،  حسن  املغربي 
بأداء ورثة املتهم الفرنسي مبلغا 
 114008228.76 قدره  إجماليا 
درهم، أي 11 مليار سنتيم لفائدة 
الدرهم،  حسن  املغربي  الشريك 
والتي سبق للمتهم اختالسها عن 

طريق شركته)..(.
الجزائري  الفرنسي  هذا  قصة 
فجرتها  أن  ســبــق  الــجــنــســيــة، 
ــوع« ضــمــن مــلــف ضخم  ــبـ »األسـ
وهــذا   ،)2019 يونيو   6 )عـــدد 
هذا  أن  من  ينطلق  الضخم  امللف 
ما  املــغــرب  مــن  ــدر  ص الفرنسي 
مليار،  ستمائة  الجمارك،  قدرته 
بكاملها،  وزارة  ميزانية  من  أكثر 
املغربية  الــجــمــارك  ــه  ب وقــدمــت 
بأن  املغربي،  القضاء  إلى  شكاية 

هذا الفرنسي لم يرجع إلى املغرب 
التي  األمــوال  من  واحدا  سنتيما 
رجل  مع  باتفاق  إنــه  بل  هربها، 
الشوفاني،  يسمى  مغربي،  أعمال 
ليموت  املــاليــيــر،  هـــذه  صـــدروا 
الشوفاني  ويختفي  الفرنسي 
ــي أبــريــل  ــغــرب ف ــادر امل ــذي غـ الـ

.2019
املــالــي،  الــقــدر  ضخامة  ورغـــم 
600 مليار، الذي ضاع فيه املغرب 
بن  اإللــه  عبد  حكومة  أيــام  خالل 
كيران، لم تغلق الحدود)...( حتى 
بفرنسا،  الفرنسي  املصدر  مــات 
وهرب شريكه املغربي مؤخرا، في 

عهد حكومة الرئيس العثماني..
في  ــر  ــه ظ ــم  ــه ــت امل أن  يـــذكـــر 
األعمال  رجل  مع  كشريك  البداية 
الصحراوي حسن الدرهم، برعاية 
تهريب  على  ليعمل  حكومية)..(، 
املتعلقة  ســـواء  الــشــركــة  ــوال  أمـ
برأس املال أو األرباح إلى فرنسا، 
توقعت  كما  ــه،  أدان القضاء  لكن 
ــوع« )األســـبـــوع عـــدد 6  ــبـ »األسـ

يونيو 2019(.

 الرباط. األسبوع
الزال حذف وزارة االتصال من التشكيلة 
الحكومية، يثير الكثير من السجال في ظل 
االرتباك السائد بن املهنين الذين يشتغلون 
في صفوف  وكــذا  الــوزارة،  مع  ارتباط  في 
الوزارة  لهذه  تابعن  كانوا  الذين  املوظفن 
الفعل  ردود  أكثر  أحد  ويبقى  حذفها،  قبل 
الــوزارة  بهذه  موظف  كتبه  ما  هو  تأثيرا، 
اسمه عبد القادر كحيلي، في رسالة مفتوحة 
))لقد  فيها:  جــاء  الحكومة،  رئيس  إلــى 
قمتم في رمشة عن بمسح وزارة اشتغلت 
بها أزيد من 30 سنة، قضيت فيها شبابي 
أن  منذ  دخلتها شابا  فيها شعري..  وسقط 
كانت في يوم من األيام في زواج غير مفهوم 

لحد اليوم مع أم الوزارات )الداخلية(.
وزراء  مع  عملت  املرحومة،  الــوزارة  في 
ولم  واجتهاد  بكل جد  واليسار  اليمن  من 
 32 أن وضعت شهادة طبية..  يسجل علي 

ورجال  نساء  مع  قضيتها  العمل  من  سنة 
قدموا الشيء الكثير للوطن في عدة قضايا 
قبل  اإلعــالمــيــون  جيدا  يعرفها  وملفات، 

املسؤولن..
شئتم  ما  وتنفذوا  تقرروا  أن  حقكم  من 
أنــا  حــقــي  مــن  لــكــن  مسؤوليتكم،  ــذه  وهـ
أتوصل  أن  الــزمــالء،  باقي  مثل  كموظف 
املهني،  مــصــيــري  تــهــم  الــتــي  باملعلومة 
ال  واالحتماالت..  اإلشاعات  عن  وتبعدني 
أطلب منكم إال معلومة وهي حق مضمون، 
السابقة  الحكومة  صادقت  أن  بعد  خاصة 
على قانون الحق في املعلومة، كيف لي وأنا 
املوظف، لست أدري، الحالي أم السابق، في 
دفعني  وما  تواصل،  بدون  االتصال  وزارة 
هو  املفتوحة،  الــرســالــة  هــذه  كتابة  ــى  إل
عجزي على الجواب عن سؤال وضعته علي 
ابنتي: بابا أين أصبحت تشتغل بعد حذف 

وزارتكم؟((.
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الملف الضخم الذي فتحته »األسبوع«

كواليس األخبار

الق�صاء يحكم ل�صالح القطب ال�صحراوي الدرهم 
�صد �صريكه الفرن�صي بتعوي�ض قدره 11 مليارا

منتخب مراكشي يموت 
لحظة اعتقاله

هل هي اأوامر ملكية 
ببداية االعتقاالت؟

 الرباط. األسبوع
اإلخبار  إلى  األنباء  وكاالت  سارعت 
يتعلق  الصحف،  بعض  نقلته  ما  بأن 
هذه  لضخامة  نظرا  ملكية،  بــأوامــر 
قــرار  ــى  إل ــرارات وثــبــوت نسبها  ــق ال
بالنائب  بدءا  لضخامتها،  نظرا  ملكي 
البرملاني في مراكش الذي لم يستطع 
فأسلم  اعتقاله  ــرار  ق ضخامة  تحمل 

روحه إلى باريها.
كما أن ظروف تعين رئيس جماعة 
من  ضخامتها  استلهم  مــراكــش،  في 
الذي  رئيس حزب األصالة واملعاصرة 
االعتقال،  من  التعين  هــذا  يمنعه  لم 
وكان من أقرب املقربن إلى رئيس هذا 
الحزب العماري، الذي تم اعتقاله رغم 

مصدر تعيينه.
منع  خبر  على  الصحف  وتهافتت 

سفر رئيس جماعة شيشاوة.
وتم في نفس الوقت منع سفر رئيس 
مجلس جماعي بتطوان في مطار ابن 
لوثائق  تقديمه  رغم  بطنجة،  بطوطة 
ورغم  الخارج  في  لالستشفاء  توجهه 

ذلك تم منعه.
كما تم في نفس الوقت، منع منتخب 
إشهار  تــم  القنيطرة،  فــي  محظوظ 
البطاقة الحمراء في وجهه رغم تقديمه 
هو لبطاقة تنويه من طرف وزير كبير، 
من  سنتن  بعد  اعتقاله  تم  ذلك  ورغم 
املــمــاطــالت، إضــافــة إلــى طــول الئحة 
الكثيرين  جعلت  ــن،  آخــري معتقلن 
إلى  التوجه  أو  السفر  عــدم  يــقــررون 
املطارات، ورغم ذلك، صدرت في حقهم 
يعطي  الذي  الشيء  باالعتقال،  أوامــر 
عليا  أوامــر  صــورة  االعتقاالت  لهذه 
أغلب  أن  يالحظ  الكثيرين.  باعتقال 
قضايا  في  متورطن  كانوا  املعتقلن 

بناء عشوائي.
قد  الرميد  مصطفى  الــوزيــر  ــان  وك
التعليمات  مــن  ــرارات  ــق ال هــذه  ــرب  ق
امللكية في خطاب أثناء املجلس الدولي 
في  مدعو  القضاء  أن  لــلــعــدالــة)...(، 
رسالة ملكية إلى ))إخراج القاضي من 
األدوار الكالسيكية)...( إلى أخرى ذات 
يوفر  الــذي  الشيء  اقتصادية،  أبعاد 

الضمانات للمستثمرين((.

الدرهم

موظف يطالب رئي�ض احلكومة بـ»املغادرة 
الطوعية« بعد حذف وزارة االت�صال

رو�صيا ت�صفع اإبراهيم غايل ح�صاد يقود انقالبا 
�صد العن�صر

 يف احلركة ال�صعبية

 الرباط. األسبوع
قالت مصادر مطلعة داخل حزب الحركة 
يواجه  بات  العنصر  امحند  أن  الشعبية، 
مجموعة  تأسيس  بعد  داخلية،  انتفاضة 
عنوان  تحت  جديد  لتيار  خصومه  مــن 
برملانيا،   14 من  مكون  وهــو  »التغيير«، 
أكدت املصادر أنه يتحرك تحت قيادة وزير 

الداخلية السابق محمد حصاد.
بالغرفة  الحركي  الفريق  اجتماع  وشهد 
املاضي،  اإلثــنــن  ــوم  ي بالبرملان  األولـــى 
 ،25 أصل  من  برملانيا   14 من  أزيد  غياب 
املحسوبن  من  برملانيا   11 حضر  فيما 
على تيار حليمة العسالي وصهرها محمد 
أوزين، بينما تتواصل اجتماعات التنسيق 
عام  أمــن  ــدم  أق العنصر،  على  لالنقالب 

لحزب سياسي في املغرب.
الحركة  حــزب  داخــل  الصراع  أن  يذكر 
درجــة  إلــى  مــؤخــرا  تــطــور  قــد  الشعبية 
الحزب،  مقر  داخــل  بالكراسي  الــصــراع 
للشبيبة  األخير  االجتماع  بمناسبة  وذلك 

الحركية.

بعدما سألته ابنته: »بابا أين تشتغل؟«
حصاد

النا�صر عبد الكبري االإ�صماعيلي 
يف ذمة اهلل

نبأ  كبير،  بحزن  اإلعالمية  األوســاط  تلقت 
وفاة واحد من أبرز رموز نشر الكتاب املغربي 
الكبير  عبد  والناشر  الصحافي  والــعــربــي، 
يوم  املنية  وافته  الذي  العلوي،  اإلسماعيلي 
نواحي  بالهرهورة   2019 أكتوبر   8 الثالثاء 

مدينة الرباط، إثر وعكة صحية مباغتة.
الراحل هو مؤسس جريدة »الزمن« وسلسلة 
»الجيب«، وقد سبق له أن عمل باإلذاعة  كتاب 
األملانية »دولتشي فيلي« في نهاية الستينيات، 

وله تجربة كبيرة في املجال.

إنا لـله وإنا إليه راجعون.

 الرباط. األسبوع
بخالف بعض القمم)..(، لم تتمكن 
أول  من حضور  البوليساريو  جبهة 
في  انطلقت  إفريقية  روســيــة  قمة 
بسبب  الــروســيــة،  سوتشي  مدينة 
فرضت  التي  التنظيمية  اإلجــراءات 
عدم حضور البوليساريو، باعتبارها 
ليست دولة معترف بها من لدن األمم 

املتحدة.
القمة األولى من نوعها، يحضرها 
عن الجانب املغربي وفد كبير يقوده 
وتعمل  العثماني،  الحكومة  رئيس 
روسيا من خالل هذه القمة التي دعت 

مع  الشراكة  إطــار  خــارج  إليها 
الحضور  على  اإلفريقي،  االتحاد 
في الساحة اإلفريقية على غرار 

دول مثل الصن والواليات 
املتحدة األمريكية.

ــة  ــهـ ــبـ وكــــــــانــــــــت جـ
حاولت  قد  البوليساريو 
الصدمة  ــن  م التخفيف 
مـــن خـــالل إعــــالن عــدم 
ــذه  ــي ه ــهــا فـ ــت مــشــارك
غير  هــي  بينما  القمة، 
مـــدعـــوة أصــــال لــهــذا 

بوتنيالحدث.



 الرباط. األسبوع
املغربية  الردود  فشل  تعود 
عــلــى الــحــيــطــان الــقــصــيــرة، 
أخــرى  صيغة  شبه  وأصــبــح 
ــدبــلــومــاســيــة املــغــربــيــة،  ــل ل
انصبت  عندما  منتهاه  وأدرك 
األخيرة  املغربية  الهجمات 
اإلعــام  وســائــل  مــع  املنسقة 
الرسمية،  وشــبــه  الــرســمــيــة 
في  اإلعامية  املدافع  وفتحت 
الدبلوماسية  قــطــب  اتــجــاه 
املــغــربــيــة، الــزغــبــي مـــزوار، 
رئيس فيدرالية رجال األعمال، 
جميع  مــثــل  اكــتــشــف  ــذي  ــ ال
املغربية  الردود  عجز  املغاربة 
عليه،  ــرد  ــ ال يــجــب  مــا  عــلــى 
باغا  الخارجية  وزير  ليصدر 
ملتهبا ضد مزوار، اضطر هذا 
إلى  محظوظ،  الغير  الزغبي 

تقديم استقالته.
الذي  الحادث  هذا  وقد جاء 
سياسي  ــادث  حـ إلــى  تــحــول 
ــي، فـــي الـــوقـــت الـــذي  مــغــرب
ــرى فــيــه رئــيــس األمــانــة  ــب ان
لجبهة  الـــســـابـــق  الـــعـــامـــة 

ــري  ــزائـ ــجـ الـــتـــحـــريـــر الـ
للمجلس  السابق  الرئيس 
الــجــزائــري،  التشريعي 
عمار السعداني، ليصيح 
الواقع  باسم رجال األمر 

مستنكرا  ــري،  ــزائـ ــجـ الـ
الحكومي  الصمت  هذا 

الــجــزائــري، الــذي 
بأعلى  ــاح  صـ
ــأن  صــوتــه ب
الـــصـــحـــراء 
ــة  ــي ــرب ــغ امل
ــي فــعــا  ــ ه
مــغــربــيــة، 
كـــاشـــفـــا 

كان  ــذي  ال امللف  هــذا  خبايا 
تزويرها  طريقة  على  شاهدا 
بوتفليقة،  الرئيس  أيام  طيلة 
سلفه  أيـــام  فــي  قبله  وحــتــى 

بومدين.
جريدة  صحفي  شــده  ولقد 
املتعودة  الجزائرية«  »النهار 
ــرب، وهــو  ــغ ــاداة امل ــع عــلــى م
ــي األســـبـــوع  ــي فـ ــدع ــســت وي
ــار  ــم ــد ع ــيـ ــي، الـــسـ ــ ــاضـ ــ املـ
ــي، ملــســاءلــتــه عن  ــدان ــســع ال
اإلعامي  للموقع  تصريحاته 
الـــجـــزائـــري »كـــل شـــيء عن 
ــد أن  ــ ــر«، الــــذي أك ــزائـ ــجـ الـ
يطالب  ــجــزائــري  ال ــحــراك  ال
باالعتراف باألمر الواقع، وهو 
الجزائرية  ))الــســيــاســة  أن 
كان  الصحراء  موقف  تجاه 
))إن  خطئا فادحا((، ويؤكد: 
وليست  مغربية،  الصحراء 
اقتطعت  أن  بعد  آخــر،  شيئا 
من املغرب في مؤتمر برلني((، 
))أن  للمستمعني  كشف  بــل 
الجزائر  كلف  الصحراء  ملف 
مــايــيــر عــلــى حــســاب 
الجزائري،  الشعب 
خـــصـــوصـــا بــعــد 
نحو  تونس  توجه 
ــوجــه  الـــبـــنـــاء، وت
البناء،  نحو  ليبيا 
عناصر  كلها  وأنها 
ــد حــتــمــيــة  ــؤكـ تـ
ــوجــه  ــت ال
نــــحــــو 
ــاء  ــ ــن ــ ب
شــمــال 

جميع  و))أن  ــا((  ــي ــق ــري إف
ــطــاب الــنــظــام الــجــزائــري  أق
يعترفون  ــانــوا  ك الــســابــقــني 
))إن  مضيفا:  بأخطائهم((، 
ملنظمة  تــدفــع  الــتــي  األمـــوال 
يتجول  والتي  البوليساريو 
الفنادق  فــي  أصحابها  بها 
عاما،  خمسني  منذ  الفخمة 
الجزائري  البؤس  في  يوجد 
أهراس  وسوق  تمنراست  في 

من هم أولى بها((.
ــرف الـــنـــظـــر عــن  ــ ــصـ ــ وبـ
كتب  التي  القليلة  السطور 
نوفل  املغربي  الصحفي  بها 
البوعمري في الجريدة املقربة 
املغربية«  »األحداث  لألجهزة، 
 ،)2019 أكتوبر   21 ــدد  )ع
املغربي  النظام  ألسنة  فــإن 

بشكل  ــطــعــت)...(  ق قــد 
ــأن  ــخــجــل، وكـ م

غير  املــغــرب 

املسؤول  مع  متفق 
ــري  ــزائـ ــجـ الـ
ــر،  ــيـ ــبـ ــكـ الـ
عـــــــمـــــــار 
السعداني، 
تكلم  الذي 
ــق  ــط ــن ــم ب
املـــعـــتـــرف 
الـــرســـمـــي 
بــــخــــطــــإ 

ــر عـــن االعـــتـــراف  ــزائـ ــجـ الـ
بمغربية الصحراء.

بوريطة  يا سي  عيبا  أليس 
أن يقف املغرب موقف املتفرج 
والنبيل  الشريف  املوقف  من 
الــذي  الــجــزائــري  للمسؤول 
أقطاب  الكثير من  أكد مواقف 
ــضــال الـــجـــزائـــري أيـــام  ــن ال
أيام  وحتى  بومدين،  الرئيس 
الرئيس بوتفليقة ومجموعاته 
من  يخجلون  أصبحوا  ممن 
الــجــزائــري  املــوقــف  تبني 
هناك  كـــان  إذا  إال 
ــرب  ــ ــغ ــ ــي امل ــ ــ ف
يتنكر  ــن  مـ
ــة  ــيـ ــربـ ــغـ ملـ

الصحراء؟
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لم يخل حدث تسليم السلط بني الوزراء 
القدامى والوزراء الجدد من ظاهرة انتقام 
بعضهم  مــن  والتنمية  الــعــدالــة  وزراء 
البعض، فبعد كلمة مؤثرة للوزير السابق 
بعضهم  جعلت  املوظفني،  أمــام  الخلفي 
ــوع، »قــمــع« الــوزيــر الجديد  ــدم يـــذرف ال
إنه  بقوله،  الحاضرين  الرميد  مصطفى 
الخلفي من مغبة تحركاته  أن حذر  سبق 
ليوحي  املــدن،  من  كبير  عدد  في  الكثيرة 
كانت  وبينما  متوقعا)..(،  كان  عقابه  بأن 
ملفات  شــرح  تحاول  الحقاوي  الــوزيــرة 
لها هذه  قالت  املصلي،  لخليفتها  الوزارة 
لذلك،  داعــي  ال  مستهزئة،  بلغة  األخيرة، 
فالكاتب العام للوزارة يعرف كل امللفات)..(.

املعتقل  الصحفي  ملف  فــي  بقي  كما 
املهداوي لغز مرتبط باملتصل الذي اتصل 
به ليخبره بمخططه إلدخال الدبابات إلى 
قضية  ألغاز  أكبر  أحــد  فــإن  املغرب)..(، 
املحكوم  الكرطومي،  مراد  الفساد،  فاضح 
ضد  الشهيرة  فيديوهاته  بعد  بالسجن 
مرتبطا  يبقى  الــفــســاد،  وضــد  القضاة 
للمصالح  أخوه  بها  تقدم  بمصير شكاية 
الكرطومي  مــراد  إن  فيها  يقول  األمنية 
يدعي  شخص  من  »تعليماته«  يتلقى  كان 
التعرف  تم  وقد  باملخابرات،  عاقة  له  أن 
على هوية املتهم من طرف مصالح األمن 

الوطني)..(.

عن  إعاميا  املنشورة  التطمينات  رغم 
عدم وجود خاف بني الحموشي وحرامو 
الــتــي طويت  الــقــصــور،  ــن  أم فــي قضية 
بمعاقبة الحيط القصير وهو رجال األمن 
امللكي  الجيش  إشراف  أن  إال  والدرك)..(، 
على أمن القصور بات أمرا مؤكدا، بظهور 
الفرق  تعد  لم  بينما  املختلفة،  تشكياته 
ملمارسة  الوطني  لألمن  التابعة  األمنية 

مهامها كما كان الحال في السابق)..(.

عبلة  للفنانة  الفني  املــعــرض  شهد 
الرباط،  في  مؤخرا  أقيم  والــذي  اعبابو، 
حضورا متميزا في حفل فاخر تؤثثه أفخر 
بني  شوهد  وقــد  واملشروبات،  املــأكــوالت 
الحاضرين املستشار امللكي أندري أزوالي.

 يتواصل الجدل املخيف الذي أدى إلى 
بني  البلدان،  بعض  في  دموية  صراعات 
الناشطني في املغرب، ومن نفس املحبرة 
الريسوني  الــعــالــم  منها  وصــف  الــتــي 
اإلجهاض  حرية  إلــى  الداعيات  النساء 
بـ»الخاسرات«، قال الشيخ السلفي الكتاني 
بأن »الحريات الفردية التي يبتغيها هؤالء 
هي حرية الزنا والخيانة الزوجية ونشر 
الفاحشة بني املغاربة واللواط«، وقد تعقدت 
األمور بعد دخول األحزاب السياسية على 
الخط، ما ينذر بإحداث شروخ خطيرة في 

املجتمع)..(.

أخبارا  بنشعبون  املالية  ــر  وزي حمل 
مخيفة ملغاربة العالم الذين هربوا أموالهم 
بطريقة غير قانونية من املغرب، حيث قال 
بلوائح  ستتوصل  املغربية  الحكومة  إن 
ممتلكاتهم وأرصدتهم بالخارج بناء على 
اتفاقات دولية، سيتم الشروع في تطبيقها 
انطاقا من سنة 2021، األمر الذي سيفتح 
على  للحجز  الضرائب  إدارة  أمام  املجال 

ممتلكاتهم، رغم وجودهم في الخارج)..(.
 

لم يتخل سعد الدين العثماني عن وزيره 
السابق خالد الصمدي الذي كان بن كيران 
إلى  اصطفافه  بسبب  استوزاره،  يرفض 
جانب املطالبني بفرنسة التعليم العمومي، 
لينتقل من مهمة وزير في حكومة العثماني 
إلى مهمة مستشار في التعليم لدى رئيس 

الحكومة العثماني مكلف بالتعليم)..(.

3 كواليس األخبار

ما خفي
كان  أعظم

تحت األضواء

عـيـب   يـا   سـي   بـوريـطـة

م�ص�ؤول جزائري ي�صرح ب�أن ال�صحراء مغربية 
واأنتم تتهم�ن ال�زير مزوار ب�لتخ�ذل

ال�صلـك الـدبل�مـ��صـي ينـ�ه 
ب�لـ�زير بنـعتـيق

بنعتيق يف ضيافة السفري البلجيكي بالرباط

 الرباط. األسبوع
االتــحــادي  الــوزيــر  مــع  التضامن  مــوجــة  تتوقف  لــم 
السابق عبد الكريم بنعتيق، عند حدود مواقع التواصل 
االجتماعي )انظر صورة من التعليق في »الفيسبوك« عن 
التعديل الوزاري األخير(، بل إنها امتدت هذا األسبوع، 
ألعضاء السلك الدبلوماسي في املغرب، ليتأكد الخطأ في 
البحث  زمن  في  الحكومة  من  النشيط  الوزير  هذا  إبعاد 

عن الكفاءات.
فعلى إثر انتهاء مهامه كوزير مكلف باملغاربة املقيمني 
أقام  األخير،  التعديل  بعد  الهجرة  وشــؤون  بالخارج 
الثاثاء  يوم  إقامته  بمقر  بالرباط،  البلجيكي  السفير 

على  غذاء  حفل  الكريم املاضي،  عبد  شــرف 
بحضور  وذلك  بنعتيق، 
الفيدرالية  أملانيا  سفير 
واملستشار  ــربــاط  بــال
لــلــســفــيــر  األول 

البلجيكي بالرباط.
السفيران  وأشـــاد 
بــاملــســيــرة املــوفــقــة 
في  بنعتيق  للوزير 
ملف  مع  التعاطي 
املقيمني  املــغــاربــة 

بالخارج، وكذا ملف الهجرة في 
ظل التعقيدات الكونية التي تعاني منها جميع 

الدول، سواء دول العبور أو دول االستقبال، كما أشادا 
بالتعاون الوثيق الذي طبع هذه املرحلة.

املسؤول الجزائري عمار السعداني وهو يعرتف بأن الجزائر 
أخطأت وصرفت املاليري الجزائرية على هامش خطئها بدل 

صرفها للقضاء على بؤس الشعب الجزائري..

بعد التعاطف الشعبي

مزوار الذي تتهمونه وأنتم ساكتون

ما سر سكوتك يا سي 
بوريطة؟



التعـديل احلكـومي يفجـر �سراعا غري م�سبـوق
 بني ن�ساء العدالة  والـتنمـي

 الرباط. األسبوع 
ورث  العثماني  أن  يــبــدو 
تهدأ  ال  التي  الصراعات  حزب 
منذ  »املــصــبــاح«  بيت  ــل  داخـ
كيران  بــن  ــه  اإلل عبد  مــغــادرة 
السابقة  الــحــكــومــة  لــرئــاســة 
ــة لــلــحــزب  ــام ــع ولـــأمـــانـــة ال
بطريقة الزالت تثير الكثير من 
والعلنية  الخفية  الصراعات 

داخل »البيجيدي«.
الذي  العثماني  الدين  سعد 
ــرح بــنــجــاحــه في  ــف ــاد ي مــا كـ
وصــراعــات  خــافــات  تطويق 
ــل الــحــزب بعد  ــور« داخ ــذك »ال
سلسلة الحوارات الداخلية مع 
أعضاء العدالة والتنمية، حتى 
نسائية  صراعات  بوادر  بدأت 
حزب  سماء  فــي  تلوح  حــادة 

»املصباح«.
ــد مــطــلــع مــن  ــ مـــصـــدر ج
»املــصــبــاح«، قــال بــأن الحرب 
تجري  التي  والقوية  الباردة 
حــالــيــا وســـط نــســاء الــحــزب 
أي  فــي  لانفجار  واملــرشــحــة 
وقت، سببها التعديل الحكومي 
نقاشات  تجري  حيث  األخير، 
البيوت  بعض  داخـــل  حاليا 
النسائية من العدالة والتنمية 
الشديد  الغضب  مضمونها 
بسيمة  القيادية  تعيشه  الذي 
وذلك  العثماني،  من  الحقاوي 
الوزارة  من  استبدالها  بسبب 
»رغــم  مفهومة  غير  بطريقة 
جميلة  بزميلتها  عطائها«، 

املصلي التي »ال تفقه شيئا في 
التضامن والتنمية االجتماعية، 
وتحتاج وقتا كبيرا لتستوعب 
املـــلـــفـــات واالخـــتـــصـــاصـــات 
التي تتكفل بها وزارة  الدقيقة 
واألسرة«،  االجتماعية  التنمية 
إذ أن غضب الحقاوي برز بقوة 
ذات  بحسب  ــح  واض وبشكل 
السلط  تسليم  لحظة  املصدر، 
املصلي،  زميلتها  وبني  بينها 
الشديد  الــغــضــب  كـــان  حــيــث 
الحقاوي  الوزيرة  على  باديا 
جيدة  عاقة  على  ليست  التي 

أظهره  مــا  وهــو  املصلي،  مــع 
قامت  الذي  الفوري  »االنتقام« 
به املصلي وسط طاقم وديوان 
على  عملت  حيث  الــحــقــاوي، 
تغيير كبير في طاقم الحقاوي 
ــن الــكــتــابــة الــخــاصــة ومــن  م
رئيس  إلى  الكتابات  مختلف 
ــديــوان وبــاقــي الــطــاقــم، في  ال
ــرور إلـــى املـــدراء  ــ انــتــظــار امل
انتماء  املسؤولني رغم  وجميع 
البعض منهم إلى حزب العدالة 

والتنمية.
أججت  التي  األسباب  ثاني 

وسط  الصامت  الغضب  هــذا 
وليس  والتنمية  العدالة  نساء 
بدأ  والــذي  وحدها،  الحقاوي 
الرجال،  لبعض  حتى  ينتقل 
بقوة  العثماني  ملحاباة  راجع 
التي  الوافي  نزهة  لزميلتهم 
في  ــة  ــدول ال كتابة  مــن  رقــاهــا 
وزيرة  إلى  املستدامة  التنمية 
العالم  بمغاربة  مكلفة  منتدبة 
ــجــاح الــــذي أبـــرزه  ــن رغـــم ال
فهل  القطاع،  هذا  في  بنعتيق 
داخــل  الــنــســاء  حــرب  تنفجر 

العدالة والتنمية؟

الرفاق حائرون بني اال�ستقالل 
واالأ�سالة واملعا�سرة 
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دواعي رف�س امتثال رئي�س النيابة العامة ال�ستجوابات الربملانيني

بنعبد اهلل اختار المعارضة دون 
التنسيق مع أقطابها 

 الرباط. األسبوع
رغم مرور أزيد من شهر على خروجه رسميا إلى املعارضة، 
يبد  ولم  موقفه  عن  بعد  واالشتراكية  التقدم  حزب  يعلن  لم 
أي تقارب بينه وبني أحزاب املعارضة )االستقال واألصالة 

واملعاصرة(.
وفي الوقت الذي انتظرت فيه قيادات االستقال واألصالة 
ساحة  باعتباره  البرملان،  افتتاح  بعد  مباشرة  واملعاصرة 
على  الجديد  الوافد  من  تنسيقيا  موقفا  املعارضة،  ممارسة 
املعارضة، حزب التقدم واالشتراكية، لم تصدر عن هذا الحزب 

أي إشارات بشأن التقارب مع املعارضة البرملانية الحالية.
وأكد مصدر مقرب من نبيل بنعبد هلل، أن فريقه سيتموقع 
واملعاصرة  األصالة  حزب  مع  تقارب  أي  دون  املعارضة  في 
هذا  وسياسة  وسلوك  قيادة  في  جذري  تغيير  حدوث  حتى 
الحزب الذي »أساء كثيرا إلى العملية السياسية وساهم في 
أذى كبير لحزب وقيادة التقدم واالشتراكية« يقول بنعبد هلل.
أما العاقة مع حزب االستقال، فقد أكد املصدر ذاته بأن 
االستقال  حزب  مع  للتعاون  مستعد  واالشتراكية  »التقدم 
بل  املعارضة«،  في  قيادته  تحت  االشتغال  ال 
املشترك  والعمل  للتنسيق  »مستعد  إنــه 
سياسي  تاريخ  لهما  سياسيني  كطرفني 
مشترك، وقوتني متوازنتني كما كان على 
بعقلية  وليس  الديمقراطية  الكتلة  عهد 
اليوم في  تعالي وأستاذية حزب االستقال 

املعارضة«.
مناقشة  في  البرملان  شــروع  انتظار  وفــي 
القانون املالي الجديد ابتداء من األسبوع 
املعارضة  معالم  بقوة  ستتضح  القادم، 
حزب  انضمام  يضيف  فهل  الجديدة، 
ملسته،  للمعارضة  الشيوعيني  الرفاق 
التشتت والتشرذم سيظل  أن  أم 
من  أكثر  املعارضة  يضرب 

تشرذم األغلبية نفسها؟

بين الحقاوي والمصلي والوافي 

كيف قطع اإليا�س العماري الطريق على بودرا لرئا�سة جهة طنجة؟

 الرباط. األسبوع 
عاد الجدل إلى كواليس وردهات 
املاضي  األسبوع  النواب  مجلس 
من جديد، بخصوص كيفية تقديم 
النيابة  رئاسة  تقرير  ومناقشة 
ظل  بعدما   2018 لسنة  العامة 
في الرفوف إلى جانب تقرير سنة 
2017، وذلك بسبب خاف قانوني 
واستمرار الخاف بني نواب األمة 

ورئيس النيابة العامة.
بالبرملان،  مطلع  جــد  مــصــدر 
تقدم  عــن  ـــ»األســـبـــوع«  لـ كــشــف 
مجلس  رئيس  املالكي  الحبيب 
قبل  جديدة  مهلة  بطلب  النواب، 
بمساعي  ليقوم  التقرير،  مناقشة 
النباوي  عبد  محمد  لدى  حميدة 

أجل  من  العامة،  النيابة  رئيس 
ملناقشته  البرملان  إلى  الحضور 

في مضمون تقريره.
عبد  أن  ذاتــه،  املصدر  ويقول 
الـــنـــبـــاوي يــرفــض الــحــضــور 

تقريره  لتقديم  البرملان  ملقر 
ومــنــاقــشــتــه، مــعــتــبــرا ذلــك 
على  لـــلـــقـــانـــون،  ــا  ــف ــخــال م

الــدســتــور  أن  ــار  ــب اعــت
تمتع  ــى  ــل ع ــص  ــن ي
القضائية  السلطة 
بـــاالســـتـــقـــالـــيـــة 
السلطة  عن  التامة 
من  الــتــشــريــعــيــة 
ــن  ــ ــة، ومـ ــ ــ ــه ــ ــ ج
ــة أخــــــرى،  ــهـ جـ
املحكمة  ــون  ــك ل

عليه  منعت  نفسها  الدستورية 
الــنــواب  ــرى  ي بينما  الــحــضــور، 
النيابة  رئيس  حضور  ضــرورة 
العامة لتقديم تقريره أمام النواب 
تفسير  في  مساعدته  وطلب 
األمور وليس  وشرح بعض 
محاسبته، وذلك كما يقع من 
إدريس جطو رئيس املجلس 
الذي  للحسابات،  األعلى 
يــحــضــر لــلــبــرملــان من 
أجل تقديم توضيحات 
دون  ــره  ــري ــق ت حـــول 

محاسبته.
وأكـــــــــــــــد 
أنه  املــصــدر، 
ــام رفـــض  ــ ــ أم
ــعــدل  وزيــــر ال

مناقشة هذا التقرير، وأمام تطرق 
ومناقشة  تقديم  لضرورة  القانون 
أمام  العامة سنويا  النيابة  تقرير 
الــنــواب،  بمجلس  الــعــدل  لجنة 
تحديد  عـــن  الــقــانــون  ــت  وصــم
ومن  التقرير  هــذا  سيعرض  من 
سيناقشه مع النواب، يستمر هذا 
لجنة  بأعضاء  دفع  الذي  الخاف 
مصغرة  لجنة  تشكيل  إلى  العدل 
وتوصيات  تصور  بوضع  ستقوم 
نهائية في هذه القضية سترفعها 
نهاية  فــي  املالكي  الحبيب  إلــى 
الشهر الجاري من أجل التدخل في 
املالكي  ينجح  فهل  القضية،  هذه 
في إقناع عبد النباوي بالحضور 
إلى البرملان، أم أن الخاف سيظل 

معلقا؟

الوايف  الحقاوي  املصلي 

»اإعدام« كتابات الدولة يك�سف 
التالعب يف منا�سب امل�سوؤولية 

وتفريخ املوظفني االأ�سباح
 الرباط. األسبوع 

قـــال مــصــدر جــد مــطــلــع، أن الــعــديــد من 
القطاعات الحكومية التي اختفت مع التعديل 
وحركية  ارتجاجا  عرفت  األخير،  الحكومي 
واملــوارد  املوظفني  مستوى  على  عادية  غير 
التعديل  قبل  يومني  بقوة  ظهرت  البشرية، 

الحكومي.
كتابات  إلغاء  أن  ــه،  ذات املصدر  ــح  وأوض
في ظهور  القطاعات، ساهم  من  وعدد  الدولة 
ولم  القطاعات  بهذه  أشباحا  كانوا  موظفني 
كانوا  العمل، ألنهم  ملقرات  يكونوا يحضرون 
هؤالء  من  بل  املعفيني،  الــوزراء  من  محميني 
يتعرف  لم  من  عملهم  إلى  العائدين  املوظفني 
بعدما  الــقــطــاع،  نفس  فــي  زمــاؤهــم  عليه 
اكتشفوا أنهم حصلوا على إلحاقات ووضعوا 
وظلوا  أخرى،  حكومية  قطاعات  إشارة  رهن 
ببيوتهم حتى يومني على التعديل الحكومي 
ليلتحقوا بمقرات عملهم الجديدة ويكتشفون 

زماءهم في العمل.
من جهة أخرى، وعلى مستوى املسؤوليات، 
إلى وقوع مجزرة حقيقية  ذاته  أشار املصدر 
القطاعات  في  املسؤولية  مناصب  توزيع  في 
التي طالها التعديل الحكومي، السيما رؤساء 
على  توزيعها  تم  حيث  واملصالح،  األقسام 
املقربني بسرعة قبل مغادرة الحكومة، بل حتى 
في  الحظ  يسعفهم  لم  الذين  ــوزراء  ال بعض 
تعيينهم  إلى  عمدوا  منهم،  مقربني  »تبليص« 
املسؤولية  بمهام  ليقوموا  فورية  بــقــرارات 
مصلحة  ورئيس  بالنيابة،  )مدير  بالنيابة 
بالنيابة، ورئيس قسم بالنيابة(، السيما وأن 
العديد من هذه القطاعات ستظل مثل ملحقات 
تابعة للوزارة األم أو القطب األصل، وستظل 
مراقبة  باستثناء  املراقبة  عيون  عن  بعيدة 
بذلك  الــوزيــر  محل  حل  الــذي  العام  الكاتب 
إصاح  وزير  بنشعبون  يتدخل  فهل  القطاع، 

اإلدارة لوضع حد لهذه الفوضى؟

 الرباط. األسبوع 
في  القوي  الرجل  استقالة  أن  يبدو 
األصالة واملعاصرة، إلياس العماري، 
الكثير  ثناياها  فــي  تحمل  ــزال  ت ال 
تخفي  بــل  ــرار،  ــ واألسـ الخبايا  مــن 
تتضح  لم  كثيرة  قاقل  طياتها  في 
واضــح،  بشكل  بعد  صورتها 
ملــاذا  الخلفيات،  ــذه  ه ــن  وم
نفسه  على  قبل  الــعــمــاري 
»اإلقالة« من كرسي الرئاسة 
بعدما  بالعضوية  وتمسك 
ــان يــعــتــزم االســتــقــالــة  كـ
بصفة نهائية من الجهة 

برمتها؟
مطلع  ــد  جـ مـــصـــدر 
ــة  ــالـ ــزب األصـ ــ ــن حـ ــ م

العماري  أن  لـ»األسبوع«،  كشف  واملعاصرة، 
بصفة  الجهة  من  االستقالة  على  عازما  كان 
مرور  حتى  انتظر  جاهز  قرار  وهو  نهائية، 
وذلك  وسيفعله،  الجديد  الرئيس  انتخابات 
لقطع الطريق على رفيقه في الحزب واملدينة، 
ال  لكي  بودرا،  محمد  الحسيمة  بلدية  رئيس 

يتمكن من رئاسة الجهة خلفا له.
علم  ملا  العماري  أن  ذاتــه،  املصدر  ــد  وأك
حكيم  مــع  معاوية  شعرة  قطع  بـــودرا  بــأن 
ــجــرار«  »ال لــحــزب  الــعــام  األمـــني  بنشماس 
الشهير  السياسي  املكتب  باغ  بعد  مباشرة 
الذي رفض فيه بنشماس دعوة فاطمة الزهراء 
املنصوري للمصالحة، ووصف تيار املستقبل 
لهذا  رفضه  عن  بــودرا  أعلن  باالنقابيني، 
البيان الذي وقعه بنشماس، مما فهم منه بأنه 
تقرب من تيار املستقبل الذي يقوده الحموتي 
صديق إلياس سابقا، لذلك قرر العماري قطع 

الجهة  لرئاسة  للترشح  بــودرا  على  الطريق 
خلفا له.

العماري  استمرار  أن  املــصــدر،  ــاف  وأض
من  بـــودرا  سيمنع  الجهة  بمجلس  عضوا 
وصيف  كــان  ألنــه  الجهة،  لرئاسة  الترشح 
»البام«  ترشح  الئحة  في  العماري  إلياس 
يسمح  ال  والقانون  الحسيمة  بمدينة  للجهة 
لوكيل  ســوى  الرئيس  ملنصب  الترشح  في 
الائحة أو لوصيفه في حالة استقالته، لذلك 
وهو  لــه،  مقرب  اســم  دفــع  بنشماس  حــاول 
توفيق امليموني، البرملاني في الحزب رئيس 
عن  الجهة  بمجلس  والعضو  العدل  لجنة 
مدينة شفشاون، غير أن تيار املستقبل بزعامة 
الحسني اإلدريسي أحد أعيان طنجة، ضغط 
على باقي األحزاب لرفض امليموني والقبول 
تيار  وعضوة  الصحفية  الحساني،  بفاطمة 

املستقبل التي يدعمها بنشماس.

»البام« يراهن على صحفية لرئاسة الجهة 

العماري

عبد النباوي

بنعبد اهلل



 الرباط. األسبوع
»امللتحية«  الحكومة  تتوقع 
ــزب  ــحـ ــي يـــقـــودهـــا الـ ــ ــت ــ ال
والتنمية،  العدالة  اإلسالمي، 
الحكومة  خزينة  تنتعش  أن 
على  املباشرة  الضرائب  من 
ــخــمــور ومــخــتــلــف أنـــواع  »ال
مليار   72 بحوالي  الكحول« 
الحكومة  تتوقع  كما  سنتيم، 
صاحب  الحزب  يقودها  التي 
بحسب  اإلسالمية،  املرجعية 
ــذي  ــي ال ــال ــقــانــون امل نــص ال
حصلت »األسبوع« على نسخة 
منه، أن تبلغ مداخيل الضريبة 
الجعة«  أنــواع  »مختلف  على 
 ،)2020( القادمة  السنة  في 

حوالي 88 مليار سنتيم.
تحصل  ســــوف  ــك،  ــ ــذل ــ وب
على  ــي  ــان ــم ــث ــع ال حــكــومــة 
الضريبة  من  هامة  مداخيل 
ــارب 160  ــق عــلــى الــخــمــور ت
حزب  من  مهداة  سنتيم  مليار 
مساهمات  بينما  »الشاربان«، 

لحكومة  ــغــربــي  امل الــشــعــب 
»الليمونادا«  مــن  العثماني 
مليار   31.5 تــتــجــاوز  فــلــن 
الخمس  حوالي  أي  سنتيم، 
الضريبة  من مجموع مداخيل 
على الخمور، والنكتة بحسب 

مواقع  مختلف  في  املواطنني 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، هي 
حزبه  ووزراء  العثماني  أن 
أصحاب  والتنمية،  العدالة 
شعار »األجرة الحالل« و »األجر 
سيتقاضون  العمل«،  مقابل 

الجعة  مداخيل  من  أجورهم 
ــخــمــور، فــهــل »الــحــلــوف«  وال
واقتناء  بيعه  وأمــوال  حــرام 
أن  أم  حــالل،  »الكرموس« بها 
كما  كرموس«  القضية »حلوف 

يعتبرها املغاربة؟

قانون المالية يفضح التناقضات 

احلكومة الإ�سالمية تراهن على اخلمور لرفع مداخيلها 

الر�سيدي يجمع 
الحتاديني الغا�سبني 

يف الدار البي�ساء
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بنشعبون يستعمل أسلوب بن كيران 

اإطالق املرحلة الثانية
 من عملية »عفا اهلل عما �سلف« 

ل�سالح مهربي الأموال

 الرباط. األسبوع
بعد الحملة األولى التي قام بها عبد اإلله بن كيران 
في حكم  أصبح   ،2014 السابق سنة  الحكومة  رئيس 
املؤكد إطالق حكومة العثماني لجولة ثانية من حملة 
»عفا هلل عما سلف« فيما يخص األموال املغربية املهربة 
اليوم  حملة  أن  رغم  قانوني،  سند  دون  الخارج  إلى 

تختلف عن سابقاتها في عدد من الشروط.
وزير االقتصاد واملالية محمد بنشعبون، كشف أمام 
تقديمه  بمناسبة  املاضي،  اإلثنني  يوم  األمة  برملانيي 
للقانون املالي الجديد، عن عزم الحكومة إطالق حملة 
»عفا هلل عما سلف« خالل السنة القادمة، ستهم جميع 
دون  الخارج  نحو  املغرب  من  املهربة  املنقولة  األموال 
على  تحويلها  تم  التي  أو  الصرف،  مكتب  عبر  املرور 
حسابات  خــارج  تمت  لكنها  بالخارج،  عقارات  شكل 
حتى  مهلة  لـ»املهربني«  ستمنح  لــذا  الصرف،  مكتب 
املهربة  األمــوال  تلك  وضعية  لتسوية  القادمة  السنة 
واملبيضة والعقارات لتصبح قانونية مرخص بها من 
خالل أداء ضرائب ورسوم جد منخفضة على االعتراف 
بها، مقارنة مع الرسوم األصلية في الحاالت القانونية 

والتي تكون باهظة جدا.
وأكد بنشعبون، في لغة تهديدية هذه املرة وليست 
للمبيضني  كيران،  بن  بذلك  قام  كما  استعطافية،  لغة 
 2020 ومهربي األموال والعقارات السوداء، بأن سنة 
وإال  وضعياتهم،  لتسوية  وفرصة  سنة  آخر  ستكون 
التي  والقاسية  الصارمة  للعقوبات  سيتعرضون 
تنتظرهم، لكون املغرب وقع على اتفاقية دولية في هذا 
املجال وستدخل حيز التطبيق ابتداء من سنة 2021، 
سنة،  فأمامه  وضعيته  يسوي  أن  يريد  من  وبالتالي 
وإال تعرض للعقوبات من طرف الدول املوقعة على تلك 

االتفاقية الدولية.
التي  الحملة  أن  بالذكر،  الجدير 

سنة  أطلقها  قد  كيران  بن  كــان 
حوالي  تحصيل  وتوقع   2014
كانت  سنتيم،  مــلــيــار   200
على  تحصل  أنـــه  ــاجــأة  ــف امل
كبير  بشكل  مضاعفة  أمــوال 
مليار   2800 حوالي  وصلت 
تهديدات  ترعب  فهل  سنتيم، 
ومبيضي  مهربي  بنشعبون 
ــارج  ــخـ األمــــــــوال نـــحـــو الـ

بقيمتها  للتصريح 
الحقيقية؟

ال�سندوق الذي بقيت ميزانيته »0 درهم«

وزارة »األسرة والتضامن« أم وزارة »التضامن واألسرة«؟

العثماين يتجنب متويل �سندوق 
الزكاة ويختار خرق القانون

ف�سيحة اإهمال الأ�سرة.. التالعب بالكلمات يكلف مئات املاليني 
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 الرباط. األسبوع
قال خبير مالي جد مطلع، أن سعد الدين 
محرج  وضــع  في  نفسه  وجــد  العثماني 
قضية صندوق  بسبب  وذلك  كبير،  بشكل 
الزكاة في مشروع القانون املالي الجديد، 
الحكومة  رئيس  أن  املصدر  أوضح  حيث 
املرجعية  صــاحــب  ــه  وحــزب اإلســـالمـــي، 
وضعية  في  حاليا  يوجدون  اإلسالمية، 
الزكاة  جد صعبة، بسبب مصير صندوق 
لسنة  املالي  القانون  في  عليه  املنصوص 
2020، حيث استمر هذا الصندوق ضمن 
الصناديق السوداء، لكن حكومة العثماني 
لم ترصد له ولو درهم واحد، أي أنه ورد 
بصيغة صفر درهم يرمز إليها في القانون 

املالي بـ»التذكرة«.
الصندوق  هذا  أن  ذاتــه،  املصدر  وأكــد 
الذي يهم ركنا من أركان اإلسالم )الزكاة(، 
املالي دون  القانون  يأتي منذ سنوات في 
وضعية  في  بــات  وبالتالي،  اعــتــمــادات، 
أي  أن  على  ينص  الــذي  للقانون  مخالفة 

بدون  املالي  القانون  في  يأتي  صندوق 
يجب  متتالية،  سنوات  لثالث  اعتمادات 
القانون،  بقوة  املالي  القانون  من  حذفه 
من  للعديد  العثماني  بــه  ــام  ق مــا  ــو  وه
الصناديق باستثناء صندوق الزكاة، الذي 
ال  للقانون،  مخالفته  رغم  منه  يقترب  لم 

بدعمه وال بحذفه.
العثماني  فــإن  املصدر،  نفس  وحسب 
فضل خرق القانون على املغامرة باملساس 
اإلســالم،  ــان  أرك من  ركنا  يهم  بصندوق 
فالعثماني  إسالمية،  دولة  ونحن  السيما 
من  خوفا  القانون  خــرق  نفسه  على  آثــر 
ملعب  فــي  الــكــرة  ــى  ورم الشعب،  غضب 
نواب األمة ليحذفوه إن أرادوا، أو املحكمة 
الدستورية إذا تم الطعن في القانون املالي 
ما  العالق:  السؤال  ليظل  السبب،  لهذا 
الزكاة  بصندوق  متمسكا  العثماني  دام 
له  يخصص  لم  ملــاذا  املالي،  القانون  في 
التأمني«  »شركات  حزب  أن  أم  اعتمادات، 

منعه من التبرع على صندوق الزكاة؟

 الرباط. األسبوع
الذي  الحكومي  التعديل  فضائح  أن  يبدو 
وقع لحكومة »الكفاءات« كما قدمها سعد الدين 
لن  املغربي،  وللشعب  البالد  مللك  العثماني 
الهزيل  السياسي  املستوى  حدود  عند  تقف 
ومنهم  ــا،  ــه وزرائ بعض  يظهره  ــدأ  ب الــذي 
ندوة  أول  في  الحكومة  باسم  الناطق  الوزير 
صحافية عقدها مع ممثلي وسائل اإلعالم، بل 
بدأت تتجلى بقوة في بعض جوانب الحكامة 
على  تفرضه  الذي  التقشف  عن  الحديث  قبل 

الشعب فقط.
الباهظة  املادية  التكلفة  مفهوم  كان  وإذا 
من  العديد  اسم  تغيير  عملية  تتطلبها  التي 
الوزارات بسبب تجميع العديد من القطاعات 
في  يتبعه من تجديد  واحــدة، وما  وزارة  في 
خواتم ورسائل ولوحات حديدية وإلكترونية 
لوجيستيكية  ووســائــل  وحقائب  وملفات 
وتعويضها  القمامة  في  رميها  سيتم  عديدة، 
باألسماء الجديدة للوزارات، فإن ما لم يفهمه 

الرأي العام، هي الخسارة املادية الكبرى التي 
تغييرا  تعرف  لم  الحكومة  في  وزارة  تضرب 
وال تجميعا جديدا للقطاعات الحكومية، فقط 
تم تركيب نفس األسماء ونفس االختصاصات 
التنمية  بــوزارة  األمر  ويتعلق  جديد،  بشكل 
االجتماعية، حيث غير العثماني اسم الوزارة 
كثيرون،  ينتبه  أن  دون  األخير  التعديل  في 
التعديل  الوزيرة جميلة املصلي بعد  لتصبح 
والتنمية  التضامن  »وزيرة  األخير  الحكومي 

بينما  واألســــرة«،  واملــســاواة  االجتماعية 
عهد  على  أي  الحكومي،  التعديل  هــذا  قبل 
الوزيرة الحقاوي، فكان اسمها »وزيرة األسرة 

والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية«.
وبحسب املصدر ذاته، فإذا كانت الفضيحة 
الكلمات  ترتيب  في  عشوائية  بسبب  فقط 
فــقــط وجــعــل الـــــوزارة تــتــعــرض لــخــســارة 
املرآب  إفــراغ  إلى  عمدت  بعدما  هامة  مالية 
واألقالم  والكتب  املطبوعات  كل  من  والوزارة 
ــوزارة والــلــوحــة  ــ ــطــوابــع وواجـــهـــات الـ وال
ذلك  وغير  للوزارة  واإللكترونية  الحديدية 
من اللوجيستيك، والشروع في طلب عروض 
إن  هي  الكارثة  فإن  الجديد،  باالسم  جديدة 
مؤسسة  لضرب  مقصودا  التغيير  هذا  كان 
األخــيــرة،  املرتبة  فــي  باتت  التي  »األســـرة« 
والفضيحة أكبر، فهل هي العشوائية وافتقاد 
العثماني لرؤية دقيقة للتعديل تراعي الكلفة 
الزائدة، أم هو فعال خيار رمي قطاع األسرة 

إلى آخر الترتيب؟

 بنشعبون

العثماني

 الرباط. األسبوع
دخل القيادي االتحادي إبراهيم الرشيدي 
العائد إلى أحضان حزب االتحاد االشتراكي 
للقوات الشعبية في إطار »نداء املصالحة« 
ــــس لــشــكــر، فــي سعيه  ــذي أطــلــقــه إدري الـ
منهم  وخصوصا  االتحاديني،  شمل  لجمع 
خالل  سيعقده  جهوي  لقاء  في  الغاضبني 
بالدارالبيضاء، والذي يسعى  املقبلة  األيام 
واحد،  بحجر  عصفورين  ضرب  خالله  من 
االتــحــادي  التنظيم  على  سيطرته  بسط 
من  البساط  في سحب  والشروع  الجهوي، 

تحت أقدام لشكر.
وشرع الرشيدي في عقد عدة لقاءات وربط 
الغاضبني  االتحاديني  من  بعدد  االتصال 
بجهة الدارالبيضاء سطات، إذ يحثهم على 
أفق  في  وذلك  الحزب،  إلى  العودة  ضرورة 
تصحيحية  تنظيمية  محطة  إلــى  الدعوة 
عاجلة إلعادة بناء الحزب على أسس تعيده 
مجتمعي  مشروع  عبر  املجتمع  صلب  إلى 
وتنظيم حزبي مرتبط بالجماهير الشعبية 
واالتحاديني  االتحاديات  كافة  بمساهمة 
مصادر  حسب  حقيقية،  ملصالحة  إنجازا 

مطلعة.
صعبة،  أيــامــا  لشكر  ــس  إدريـ ويعيش 
حزب  قياديي  كبار  أصوات  ارتفاع  بسبب 
الشعبية،  لــلــقــوات  االشــتــراكــي  ــحــاد  االت
دورة  عقد  إلى  الدعوة  بضرورة  مطالبني 
استثنائية للمجلس الوطني من أجل اتخاذ 
قرار االنسحاب من الحكومة، وإقالة الكاتب 
ورئيس  السياسي  واملكتب  للحزب  األول 
مؤتمر  عقد  إلى  والدعوة  اإلداريــة،  اللجنة 
استثنائي تنتخب فيه قيادة جديدة لحزب 

»الوردة«، حسب ذات املصادر.

الرشيدي
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كليا  االنفتاح، حيث أصبح مندرجا  سياسة 
الحزم  يستدعي  مما  العاملي،  االقتصاد  في 
منافسة  وتحسني  تطوير  قصد  واليقظة 
فريسة  يصبح  ال  حتى  املقاوالتي  النسيج 
لألسواق الدولية، وهنا يتجسد دور االتحاد 
كل  الحكومية  للسلطات  ينقل  أن  عليه  الذي 
يصبح  حتى  املقاولني  وتخوفات  تطلعات 
لوتيرة  مسايرة  أكثر  االقتصادي  النسيج 
املنافسة، وفي هذه الحالة، أتساءل ملاذا يرى 
السيد الباحث أن الدفاع عن تشجيع املقاولة 
املغربية يكون دافعه هو الركوض وراء املال 

والجشع وليس تنمية االقتصاد؟
االستعمار  لبقايا  ناديا  ليس  االتحاد  إن 
تجمع  هو  وإنما  الباحث،  السيد  زعم  كما 
لفعاليات اقتصادية لها الفضل في الحرص 
مــنــاصــب شــغــل مــع تحمل كل  عــلــى خــلــق 
املخاطر التي تحيط بالقطاعات االقتصادية.
ورغم كل التحديات واملصاعب، فقد خلق 
القطاع الخاص حوالي 3.400.000 منصب 
الضمان  صندوق  لــدى  بهم  املصرح  شغل 
درهــم  مليار   150 صــرف  مــع  االجتماعي 
سنويا ككتل لألجور، هذا دون القطاع الغير 
املنظم أو الغير املهيكل والذي يساهم بدوره 
في تنمية االقتصاد، علما أنه في الستينيات، 
يتعدى  ال  بهم  املــصــرح  العمال  عــدد  ــان  ك
في   تنحصر  األجور  وكتلة  عامل   300.000
يمكن تبخيس كل هذا  فكيف  درهم،  ملياري 

املجهود؟
قد  االتــحــاد  أن  أقصبي  السيد  زعــم  ثــم 
أي  أعضائه،  على  هكتار  مليون  آنذاك  وزع 
الصالحة   الكلية  املساحة  ربع  يساوي  ما 

للزراعة في املغرب.. فهل يعقل هذا؟ إنه  لغو 
املقاولة  توصف  أن  املؤسف  ومن  وتهريج، 
الوقت  في  وإنني  للنهب واالغتناء،  كمصدر 
من  استفادت  عناصر  وجود  أنفي  ال  نفسه 
منعزلة  حاالت  تبقى  ولكنها  سخية،  مزايا 
من  وأرجــو  معا،  واملحاسبة  لألسف  تدعو 
وأن  مقاله  ــراءة  ق يعيد  أن  الباحث  السيد 
يعتذر عما جاء على لسانه من قذف مجاني.
ــاد في  ــحـ ــل االتـ ــدخ بــخــصــوص مـــدى ت

بني  الفصل  يمكننا  ال  السياسية،  القضايا 
العامة،  والسياسة  االقتصادية  السياسة 
مرتبطا  أصبح  اقتصادنا  وأن  خصوصا 
خاضعني  يجعلنا  مما  الدولية،  باألسواق 
نتحمل  تجعلنا  التي  الدولية  لالتفاقيات 
هذه  وفي  معا،  والسلبية  اإليجابية  أثارها 
اإلدالء  في  الحق  لالتحاد  بأن  أقول  الحالة، 
برأيه في جميع القضايا التي لها وقع على 
تنافسية االقتصاد الوطني عموما واملقاولة 

خصوصا.
سنة  موقفا  اتخذ  أن  لالتحاد  سبق  لقد 
إسناد  إلى  يرمي  حكومي  قرار  ضد   1995
صفقة تدبير املاء والكهرباء بمدينتي الرباط 
والدارالبيضاء ملجموعة فرنسية   دون املرور 
ضمان  دون  حال  مما  دولية،  مناقصة  عبر 
وكاتبنا  العروض،  أفضلية  على  الحصول 
في  البصري،  إدريس  آنذاك  الداخلية  وزير 
سعر  ألن  رفضنا  عن  معبرين  النازلة،  هذه 
عناصر  من  عنصرا  يشكل  والكهرباء  املاء 
تدخل في كلفة  املنافسة، ورغم الضغوطات 
أصررنا  الداخلية،  وزير  من  تلقيناها  التي  
الراحل  امللك  تدخل  أن  إلــى  موقفنا  على 
املوضوع  الثاني رحمه هلل، وحسم  الحسن 
االتحاد  بني  لقاء  لترتيب  أوامــره  بإعطاء 
مضامني  ملراجعة  الفرنسية  واملجموعة 
الداخلية  لــوزيــر  أكــدنــا  حينذاك  الــعــرض، 
بمثابة   هو  منافسة  عروض  وجود  عدم  أن 
تسليم شيك على بياض للمستفيد منه، وبعد 
بإحداث  امللكية  التعليمات  جاءت  اللقاء  هذا 
الشيء  الطرفني،  من  خبراء  من  تتكون  لجنة 
لصالح  الــعــرض  تحسني  مــن  مكننا  الـــذي 
املغرب، وبعدها سلمنا دراسة لوزير 
الداخلية مفادها أن عرض املجموعة 
املغربي  املستهلك  سيكلف  الفرنسية 
22 مليار درهم  عبئا إضافيا يقدر بـ 
الوزير  فاقتنع  سنة،   30 مــدى  على 
منا سحب  وطلب  مالحظاتنا  بمعظم 
مبدئيا  رفضنا  أننا  إال  تحفظاتنا، 
نتوصل  لم  ذلك  ورغم  الصفقة،  شكل 
الراحل  امللك  من  لوم  أو  توبيخ  بأي 
بنظرته  عهدناه  وكما  بل  هلل،  رحمه 
تأخذ  بأن  أمــر   والحكيمة،  الشاملة 

مالحظاتنا بعني االعتبار.
السيد  تدخل  إلــى  ورجوعا  وهنا، 
مزوار خالل املحافل الدولية باقتحامه 
بإعطاء  شقيق  لبلد  داخلية  لسياسة 
السياسي  للمشهد  ــراءة  وقـ نصائح 
ــادح، ومــا كان  الــجــزائــري، فــإن ذلــك لخطأ ف
املغرب  ملقاوالت  العام  االتحاد  يقحم  أن  عليه 
العامة  السياسة  أن  علما  الــجــدل،  هــذا  في 
للمملكة أعلنت منذ سنوات حيادها بشأن كل 
ما يخص  املشهد السياسي الجزائري، وهنا 
أؤكد على أن االتحاد يمكنه التدخل فقط فيما 

فيه  مصلحة االقتصاد الوطني.

* رئيس احتاد مقاوالت املغرب سابقا

هل عجز الأمني العام للأمم ردا على مقال الباحث أقصبي  
املتحدة عن اإيجاد بديل 

لكوهلر يف ال�صحراء؟ عندما تدخل الملك الحسن الثاني لصالح االتحاد العام لمقاوالت 
●    عبد اهلل جداد. العيون   المغرب ضد قرار وزير الداخلية إدريس البصري

بحث  رحلة  في  األممي  العام  األمني  الزال 
عن مبعوث جديد إلى الصحراء بعد االستقالة 
غير املتوقعة لهورست كوهلر ألسباب صحية، 
حول  مشاوراته  األمن  مجلس  يستأنف  فيما 
الصحراء، في حني أن مسار التسوية األممي 
متوقف منذ استقالة املبعوث األممي السابق.

الــذي  االجــتــمــاع  ــذا  ه بــرنــامــج  ويتضمن 
سينعقد في جلسة مغلقة، إحاطة لرئيس بعثة 
الوضع  حول  ستيوارت،  كولني  »املينورسو« 
الجديد  التقرير  فــي  موثقة  الــصــحــراء  فــي 
لألمني العام األممي الذي صدر في بداية شهر 
خاص  سياق  في  االجتماع  وينعقد  أكتوبر، 
األممي  الشخصي  املبعوث  بغياب  يتميز 

لقضية الصحراء.
وحسب املالحظني في نيويورك، فإن مجلس 
على  األممي  العام  األمني  حث  بإمكانه  األمن 
تسريع عملية تعيني وسيط جديد لإلبقاء على 
الديناميكية التي أحدثها هورست كوهلر خالل 

مفاوضات جنيف )املائدتان املستديرتان(.
األمم  في  األمريكي  الوفد  وكــان 

ــضــا مــحــرر  ــو أي ــدة، وهـ ــح ــت امل
الــلــوائــح حــول الــصــحــراء، قد 
املاضي،  أبريل  شهر  في  صرح 
أن الهدف هو التوصل في الوقت 
املناسب إلى حل يقبله الطرفان، 

ــع فــي  ــوضــ ــ ــون ال ــكـ ــيـ وسـ
وعهدة  »الكركرات«  منطقة 
تنتهي  التي  »املينورسو« 
محل  أكتوبر،  أواخــر  في 

مفاوضات في نيويورك.
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كوهلر

متثيلية الكوت ديفوار بالعيون تزعج البولي�صاريو
●  العيون. األسبوع

لألمم  العام  األمني  تقرير  إشارة  تداعيات  الزالت 
بالعيون،  شرفية  قنصلية  أول  افتتاح  إلى  املتحدة 
زعيمها  احتج  التي  البوليساريو  جبهة  تزعج 
من  الصحراوي  الشاب  تعيني  على  غالي  إبراهيم 
العينني  ماء  إمام  محمد  العينني  ماء  الشيخ  قبيلة 
فتحت  التي  ديفوار  الكوت  لدولة  شرفيا  قنصال 
ذلك  واعتبرت  بالعيون،  الدبلوماسية  تمثيليتها 
العينني  ماء  بادر  فيما  الدولية،  للقوانني  منافيا 
عالقات  وتقوية  االجتماعي  بالجانب  االهتمام  إلى 
ديفوار،  والكوت  املغرب  بني  والثقافة  االقتصاد 
مــاراطــون  نصف  فــي  الفعلية  املــشــاركــة  ومنها 
العيون الدولي إلى جانب عشرات الدول اإلفريقية 

واألوروبية.
إدريسا تراوريماء العينني

عــــــــلــــــــى إثــــــــر 
ــواب  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ االسـ
الذي  الصحفي 
أدلى به الخبير 
االقـــتـــصـــادي 
أقصبي  السيد 
صحيفة  فـــي  
»املـــــــســـــــاء« 
 ،2019/10/19
حـــول املــداخــلــة 
ــام بــهــا  ــ ــي قـ ــتـ الـ
ــاد  ــح ــس االت ــي رئ
ملقاوالت  العام 
ــرب  ــ ــغ ــ امل

على  الدولية  املحافل  إحــدى  في  املستقيل 
أرض املغرب، يؤسفني أن أسجل وبكل مرارة، 
أن هذا األخير قد قدم تصورا خاطئا ومليئا 

بالقذف والتشويه لالتحاد ومهامه. 
إن التركيز في هذا االستجواب على تبخيس 
الوطني وحصره في  الفاعل االقتصادي  دور 
شكل بقايا االستعمار، لهو أمر مهني ومسيء 

للمقاول واملغرب على حد سواء.
ألستاذ  كيف  أتــســاءل  الــحــالــة،  ــذه  ه فــي 
النسيج  بنعت  لنفسه  يسمح  أن  جامعي 

الوصف  بــهــذا  املغربي  املــقــاوالتــي 
القدحي جاعال من النزعة السياسية 
تهيمن  إليها  ينتمي  التي  املتطرفة 

على التحليل املوضوعي واملنطقي.
ــى جــوهــر املــوضــوع،  ورجــوعــا إل
مضمون  الستيعاب  مني  ومحاولة 
ومقاصد ورقة السيد الباحث، فإنني 
أنها  كما  فوضوي،  شكل  في  أجدها 
املسؤول،  التحليل  روح  إلى  تفتقد 
بل اكتفت بسرد الئحة من االتهامات 
املقاولة  إلــى  املوجهة  العشوائية 

منها:
- ربط االتحاد في صفته الحالية 
الحماية  ــتــرة  ف ــاء  ــن أث ــحــاد  ــاالت ب
القدامى  املعمرين  بنادي  ووصفه 

والجدد.
على  بالحصول  االتحاد  أعضاء  اتهام   -
ــة، من   ــدول ــرف ال امــتــيــازات مــتــعــددة مــن ط
ضمنها مليون هكتار التي وزعت على أفراده، 

حسب زعمه.
املساهمة  فــي  الــخــاص  الــقــطــاع  فشل   -

بالنهوض بالتنمية االقتصادية.
- مدى تدخل االتحاد في سياسات الدولة.

الوقوف  يجب  النقاط،  هذه  على  الرد  قبل 
نهجه  بعد  املغربي  االقتصادي  الوضع  أمام 

موؤ�ص�صة الفو�صفاط تدفع 
لتحويل العيون اإىل مدينة ذكية

●  العيون. األسبوع
كشفت احجبوها بنت الزبير، عضو املجلس امللكي 
االستشاري الخاص بشؤون الصحراء، خالل افتتاح 
فعاليات املنتدى الدولي حول »تطوير املدن من خالل 
واستخدام  والبيئة  الطبيعية  للموارد  ذكية  إدارة 
الشريف  املجمع  »تيكنوبول«  مشاريع  عن  املعرفة«، 

للفوسفاط بفم الواد بإقليم العيون.
رئيسة  منصب  تشغل  التي  الزبير  بنت  وأضافت 
خبراء  مشاركة  أن  »فوسبوكراع«،  ملؤسسة  منتدبة 
الذكية،  املــدن  مجال  في  وعلماء  باحثني  وأســاتــذة 
سيمكن من ولوج عالم املعرفة وتهييء مدينة العيون 
تكنولوجية  تستعمل  التي  العاملية  باملدن  لاللتحاق 
وفرنسا،  أمريكا  من  خبراء  أبرزه  ما  وهو  التحكم، 

باإلضافة إلى ممثلني عن عدد من الدول اإلفريقية.
وشكل محور التنمية، إحدى أهم األوراش والسبل 
أبعاده  بمختلف  تكنولوجي،  ابتكار  إقــالع  إلعطاء 
وتفريعاته، وكذا التحديات التي يعرفها العالم قصد 
املدن،  هذه  على خصوصية  واملحافظة  املدن  تطوير 
هذا  مع  وتتالءم  للبيئة  جعلها صديقة  عن  والبحث 
التي  التحديات  عن  ناهيك  التكنولوجي،  التقدم 

يفرضها تغير املناخ على التنمية الحضرية.
 AIA مؤسسة  رئيس  قــال  الخصوص،  وبــهــذا 
العيون  جهة  »إن  كابيل:  فرانسوا  جون  بباريس، 
الفاعلة،  للتنمية  نموذجا  تقدم  الحمراء  الساقية 
وهو ما يضعها في قلب الرهانات العاملية، نظرا ملا 
وصل  همزة  يمثل  استراتيجي  موقع  من  به  تتميز 
على املستويني االقتصادي والتجاري، ويعكس الثقة 
ظرفية  في  ودوليا،  إقليميا  املغرب  بها  يحظى  التي 

سياسية واقتصادية مهمة«.

بنت الزبري

●    بقلم:عبد الرحيم العلمي الحجوجي*   



سفيرة  أن  لـ»األسبوع«،  مطلع  مصدر  أكد 
االتحاد األوروبي باملغرب، كلوديا ويدي، كتبت 
تقريرا عن تصويت املغرب على قانون جنائي 
جديد قبل نهاية 2019، وأن هذا التقرير حمل 
البرملان  يــرأســون  الــذيــن  االشتراكيون  إليه 
التي  ويـــدي  كلوديا  وتـــرى  ــعــدل،  ال ووزارة 
هاجر  في طي صفحة  معتبر  مجهود  لها  كان 
على  لقائني  في  اسمها  ذكــر  دون  الريسوني 
األقل، وهي املؤمنة بأن املغرب خطا خطوات ال 
يمكن التراجع عنها، وأن تفعيل أجندة وتمويل 

أوروبي للعدالة، يجب أن يكون في خدمة القيم 
الكونية.

أن  األخيرة،  لقاءاته  في  لشكر  إدريس  وذكر 
تجميد  إلى  دعا  بوزوبع،  األسبق  العدل  وزير 
ونقلت  الفردية،  بالحريات  املاسة  العقوبات 
األجــهــزة  نعت  عــدم  املــهــم  مــن  أن  السفيرة 
الوصول  ألن  باملحافظة،  العدالة  في  العاملة 
هو  جديد،  جنائي  قانون  على  التصويت  إلى 
الحل لهذه املرحلة، وقد دعت إلى تعزيز تمويل 
االتحاد األوروبي لبرنامج عمل في قطاع العدل.

ــدر حــضــر  ــصـ ــد مـ ــ أكـ
فعاليات املؤتمر املغاربي 
ــي  ــق ــري والـــســـاحـــل اإلف
التونسية،  بالعاصمة 
ــدة »األســـبـــوع«،  ــجــري ل
مستفيضا  نــقــاشــا  أن 
ــزاب  ــ ــاس األحـ ــ ــن إفـ عـ
هذه  مثل  وأن  القيادية، 
على  ــر  ــؤث ت الـــصـــورة، 
أمــام  الحزبي  التنظيم 
القوي  التنظيم اإلرهابي 
ارتكابه  رغم  واملتوحد، 
في  الخطيرة  النتهاكاته 
حق الحياة وضد التنوع 
ــي مــنــطــقــة الــســاحــل  فـ
تــحــديــدا، وتــخــوف هذا 
الرأي من أن يكون مصير 
حزب األصالة واملعاصرة 
املغربي على خطى حزب 
وأيضا  تــونــس«،  »نـــداء 
»جــبــهــة الــتــحــريــر« في 
الــحــراك  بعد  الــجــزائــر، 
الــذي  األخــيــر  الشعبي 

هذا  دعم  حيث  بوتفليقة،  أسقط 
الحزب التاريخي كل رئيس وافقت 

عليه املؤسسة العسكرية.
لــأحــزاب  كبير  ــراجــع  ت وفـــي 

الرسمية، تظهر رؤية أخرى تسمح 
الحتواء  الحر  الشبابي  بالتنظيم 
بشأن  الشديدة  االنتقادات  موجة 
عدم نقل السلطة لأجيال الجديدة.
وشارك عن األصالة واملعاصرة 

الكايبي،  كريم  املؤتمر،  هذا  في 
بمجلس  ــحــزب  ال فــريــق  رئــيــس 
الدار البيضاء، مشيرا إلى صراع 
والجزائر  املغرب  بني  املــبــادرات 
دفع  ما  وهو  الساحل،  دول  تجاه 

التعليق  إلـــى  الــبــعــض 
وصـــف  إن  بـــالـــقـــول: 
ـ  املغربي  الــصــراع  هــذا 
الــجــزائــري بــاملــتــوازي، 
ــا، بــعــد  ــ ــادمـ ــ جـــــاء صـ
تــصــريــحــات ســعــدانــي، 
السابق  ــام  ــع ال األمـــني 
بــأن  الــتــحــريــر،  لجبهة 
الصحراء جزء من املغرب 
انتزعتها منه ندوة برلني 
وطبقا  إسبانيا،  لصالح 
ــدر، فــإن  ــارة املـــصـ ــب ــع ل
الحترام  مستعد  املغرب 
كـــل مــصــالــح الــجــزائــر 
ــي مــنــطــقــة الــســاحــل  فـ
وحمايتها قبل مصالحه، 
باآللية  عمليا  الــتــزامــا 
أطلقها  التي  املشتركة 
السادس  محمد  العاهل 
ــت ســابــق، ومنع  فــي وق
على  الــتــعــلــيــق  بــعــدهــا 
إيمانا  الجزائري،  الشأن 
خطوة  عــده  ــذي  ال التدخل  بعدم 
»مقدسة« لبناء الثقة من جديد بني 
املصدر  يقول  املغاربية،  الشعوب 

الدبلوماسي للجريدة.
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القناص

لـ»األسبوع«،  مطلع  مصدر  كشف 
دنيس  مالي  في  األمريكي  السفير  أن 
رسم  في  »أفريكوم«  خالف  هانكيز، 
فعالية  أكــثــر  أمــنــي  تــعــاون  خــارطــة 
 8 اجــتــمــاع  ــي  ف الــســاحــل  بمنطقة 
سفراء  وبمشاركة   ،2019 أكتوبر 
الـــواليـــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة في 
والنيجر،  وموريتانيا  فاسو  بوركينا 
تشاد،  في  األمني  التعاون  ومسؤول 
وهو ما أثار خاف هانكيز مع زمائه 
بشأن مشاركة مكتب التعاون من أجل 
أنظار  الدارالبيضاء، وأمام  في  األمن 
املنتدب  الدولة  بورد، سكرتير  ويتني 
لشؤون غرب إفريقيا واألمن في مكتب 

الشؤون اإلفريقية.
بشكل  سماعه  إلى  هانكيز  وأشــار 
مــبــاشــر مــن مــســؤولــني مــالــيــني، أن 
منطقة  فــي  االســتــراتــيــجــيــة  ــدرة  ــ ق
املغرب  إلــى  تمتد  أن  يجب  الساحل 
في  تنسيق  بدون  العاملني  والجزائر 
على  االعتماد  يحاول  ملتهب  قــوس 

إمكانياته.
على  املالية  الفاتورة  ثقل  وأمــام 
االستخباري  الــدعــم  رغــم  ــس،  ــاري ب
ــإن واشــنــطــن تــريــد أن  األمــريــكــي، ف
الشركاء، وال  دورا متقدما مع  تباشر 
اقتراح  وجاهة  بــورد  ويتني  يخفي 
إفريقيا،  غرب  في  املغرب  مع  العمل 
وامتداد  االستخباري،  الصعيد  على 

هذا التعاون نحو منطقة الساحل.

ـــ»األســبــوع«،  ل مطلع  مــصــدر  ــد  أك
في  املغربية  املـــنـــاورات  تقييم  أن 
حدودية  كمناطق  وكرسيف  تافيالت 
استفادة  إلــى  توصل  الــجــزائــر،  مــع 
على  »أورزون«  قـــدرات  مــن  املــغــرب 
الطلعات،  في  املشاركة  الهيلوكوبتر 

لكن تقريرا أمريكيا نفى املعلومة.
لدقائق  واشــنــطــن  متابعة  وفـــي 
»املناورات العادية« بمشاركة عناصر 
البحرية  عــن  بعيدا  ــر،  ــب وال الــجــو 
قاعدة  بــوجــود  الجزائر  تثير  التي 
ــران، يــحــاول املــغــرب إنجاز  فــي وهـ
الجار  ــارة  إثـ عــن  بعيدا  مــنــاوراتــه 
بحريته  بــحــرمــان  لــيــس  الــشــرقــي، 
ألن  بــل  فــقــط،  كرسيف  ــاورة  ــن م مــن 
املناورات األمريكية ـ املغربية »األسد 
البحرية  مشاركة  رسمت  اإلفريقي« 
الثاثة  القوات  صعيد  على  امللكية 
)الــجــويــة والــبــريــة والــبــحــريــة( في 
في  بالتوغل  تسمح  متطورة  عمليات 
الوضع  يضمنه  ما  وهو  الصحراء، 

لطانطان. الطبيعي 
املغرب  أن  األمــريــكــيــون،  ويعتقد 
»دوبلر.  رادار  تقنيات  نفس  يستغل 
بها  تتزود  تقنيات  وهي  تــي.آي«،  م. 
الجيش  كا. آي« في  »سكرم.  مروحية 
الفرنسي، ولم يرغب املصدر في تدقيق 
تزودت  وهل  مثيلة،  التقنية  هذه  هل 
بها مروحيات تابعة للجيش املغربي، 
مؤكدا أن التقنيات املذكورة يستغلها 

املغرب في مناوراته األخيرة.

ال�سفري »دني�س هانكيز« 

يف خالف مع »�أفريكوم« حول 

م�شاركة �ملغرب يف �لتعاون

 من �أجل �لأمن يف �لد�ر �لبي�شاء

ر�د�ر »دوبلر. م. تي. �آي« 

يف �ملناور�ت �ملغربية 

على �حلدود �جلز�ئرية

حزب �لأ�شالة و�ملعا�شرة على خطى �نهيار »ند�ء تون�س«

�لأمم �ملتحدة تعد 
�لحتاد �لإفريقي 

بامل�شاركة يف »�ملينور�شو«

مي�شيل �شابان: �لحتاد �ل�شرت�كي يف وز�رة �لعدل
 ميكن �أن يغطي معركة حماربة �لف�شاد

أن  لـ»األسبوع«،  موثوق  مصدر  كشف 
الدقيقة 12 في حوار العاشر من أكتوبر 
2019، بني السكرتير العام املنتدب لأمم 
السام،  حفظ  بعمليات  املكلف  املتحدة 
إسماعيل  والسفير  دوالكروا،  بيير  جون 
ــحــاد اإلفــريــقــي، حملت  شــرقــي عــن االت
ــروا بمشاركة  ــ ــال دوالك ق جــديــدا، حــني 
مرتقبة لاتحاد اإلفريقي في »املينورسو«، 
تعبير  ووفــق  ــك،  ذل من  مانع  يوجد  وال 
املصدر، فإن العاصمة الرباط ال تعلق على 
األمم  أن  ترى  ألنها  أثير،  كلما  املوضوع 
الذي يجعل األمن  التقدير  لديها  املتحدة 
متفاعا مع أي تطور يستجيب لدعم رؤية 

الحل.
واستجابة لضغوط جنوب إفريقيا التي 
ترأس مجلس األمن، فإن مشاركة االتحاد 
اإلفريقي في بعثة »املينورسو«، جزء من 
في  الفرنسيون  يتبناها  التي  الواقعية 
العاصمة  على  ويضغطون  امللف،  هــذا 

الرباط لقبول هذا األمر.

ــوق  ــوث ــشــف مـــصـــدر م ك
رئيس  أن  ــوع«،  ــبـ ـــ»األسـ لـ
جمعية  عن  الفرنسي  الوفد 
برئاسة  الرشوة«،  »أوقفوا 
ــة الــفــرنــســي  ــي ــال وزيــــر امل
ســابــان،  ميشيل  الــســابــق، 
وزير  ــام  أم مباشرة  خــاض 
العدل بنعبد القادر، في شأن 
يتوقعها  »خطوة  سماه  ما 
الفساد  ملحاربة  املغرب  في 
تكرر  وال  جريئة  بطريقة 
جعل  مما  سابقة«،  تجارب 
املــحــادثــات،  لــهــذه  متابعا 
املغرب  أن  للجريدة،  يؤكد 
أمام  نموذجه  إلنجاز  يتهيأ 
الجمعية  دعم  بعد  األفارقة، 
ــا شــرفــيــا  ــهـ ــرأسـ ــي يـ ــتـ الـ

حول  اإلفريقي  للمنتدى  هوالند،  فرانسوا 
مرتقب  لقاء  في  الفساد،  ومحاربة  الحكامة 

في العاصمة الرباط.
وقاد سابان تجربة في وزارة العدل بباده 
في رئاسة ميتران بني 1991 و1992، ويرى 

أن قيادة وزارة العدل تساهم 
ــي تــرســيــخ الــحــكــامــة من  ف

خال تطبيق القانون.
ويــســتــبــعــد مــاحــظــون 
ــم  ول تــطــهــيــر،  حــمــلــة  أي 
مثل  على  الحكومة  تؤشر 
هــذه الــخــطــوة لــقــوة حزب 
لأحرار  الوطني  التجمع 
عرقلة  والستطاعته  داخلها، 
الــتــصــويــت عــلــى الــقــانــون 
الجنائي الجديد بسبب بند 
غير  اإلثـــراء  معاقبة  حــول 
الوفد  ــســاءل  وت ــروع،  ــش امل
سابان،  ميشيل  رأسه  الذي 
على  مرتني  النقطة  هذه  عن 

األقل.
ــإن  وحـــســـب املـــصـــدر، ف
جمعية »أوقفوا الرشوة« تستعد الفتتاح فرع 
لها في املغرب يرأسه عبد الرحمان اليوسفي.

5 7كواليس األخبار

في نقاش على هامش لقاء قاري بعاصمة مغاربية

�لقانون �جلنائي 

�جلديد 

يف �ملغرب قبل 
نهاية 2019

أخريا.. هل تنقذ التسوية الجديدة بعد تعطيل 
مؤتمر املنشقني »حزب الدولة«؟

سابان

ويدي



إن االلتزام الحصري للقضاء بمحاضر 
النيابة العامة، هو جمود في الفكرة 
القانونية يعود إلى سنة 1928، تاريخ 
ميثاق »بيرياند كيلوغ« والملغى من 

المحكمة العسكرية لنورومبورغ، 
وانتهى قانونيا في االجتماع العام لألمم 

المتحدة عام 1974 

التي  ألهليته  القضاء  ممارسة  إن 
من  يحرمه  ال  اختصاصه،  فــي  تدخل 
اعتماد محاضر من اختصاص دستوري 
يخص الرقابة املستقلة، وأي خشية من 
جانب  إلــى  املستقلة  املحاضر  اعتماد 
مساس  هي  العامة،  النيابة  محاضر 
فاملطلوب  القضائي،  القرار  باستقالل 
الصادر  الحكم  استقالل  البحث عن  هو 
عن شكل وتأثير التكييف، ويمثل اعتماد 
آلية تحريك الدعوى عبر النيابة العامة،  
اعتماد  القانون، والبد من  قوة ممارسة 
اآلليات املوازية املستقلة لنفس الغرض.
من جهة، ليس مهما أن تكون النيابة 

العامة سلطة محتكرة لالتهام، ألن املهم 
أن تبقى للقاضي سلطة رفع االتهام فورا 
يمكن  لذلك  أخــرى،  وسائل  طريق  عن 
النيابة  عن  واملستقل  املوازي  للتحقيق 
حاسما،  يكون  أن  العمومية،  العامة 
وقد ربط املغاربة احتكار النيابة العامة 
لسلطات التحقيق واالتهام باالستقاللية، 
رغم نقض هذا الطرح بالجملة ملقاربات 
االمتياز  فسلطة  لذلك،  الدولي،  القانون 
ليست سلطة االحتكار، وهي سلطة أفراد 
تتعلق بجهاز،  فاملسألة ال  قد يخطئون، 
كما يحدث للدول وعناصرها في مقاربة 
وأن  خصوصا  واملحاسبة،  املسؤولية 
املبدأ دستوري في اململكة، لذلك فمجلس 
األمن يتجاوز الدولة في إقرار املسؤولية 
عن  يعرب  أن  له  يمكن  وال  القانونية، 
اعتماد آلية مستقلة ال يعتمدها القضاء 
وتوجب  تــؤطــر  آلــيــة  وتــكــون  املحلي، 

املحاسبة في القضاء الدولي.
والثابت، أن العالقة القضائية تشمل 
اآلليات املعتمدة من طرف مجلس األمن 

بعملها، ويدخل في هذا  إقرار  إن حدث 
الباب املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، 

من عشر مناطات:
مجلس  الخــتــصــاص  ــدادا  ــتـ امـ  )1
القانون،  دولة  تقوية  آليات  عبر  األمن 
نيابة  بعد  ما  إلى  ينقلنا  امتداد  وهو 

نورومبورغ)1(.
اآللــيــات  عبر  املــغــربــي  الــقــضــاء   )2
املجلس  ــر  ــاري ــق ت ومــنــهــا  املــســتــقــلــة، 
وامليكانيزم  اإلنسان  لحقوق  الوطني 
أو اآللية املستقلة بشأن التعذيب يكمل 
العدالة  إكمال  وبالتالي،  االستقصاء، 
من  خوف  ويسود  بيرمان)2(،  بتعبير 
بشأن  الــنــوع  هــذا  مــن  تقارير  اعتماد 
لهذه  يكون  ال  كــي  عسكرية،  مواجهة 
اآلليات تأثير على القضاء العسكري أو 
املدني، لكن الكل تجاوز األمر املثار، بعد 
اعتماد وضع قانوني خاص لهذا الفعل 

االستثنائي املسمى »الحرب«.
والبد من اعتماد تقارير امليكانيزمات 

أو اآلليات املستقلة إلكمال العدالة.

املستقلة  الداخلية  اآللية  اعتماد   )3
لكل  طبقا  الدولي  القضاء  امتداد  ضمن 
فيما  واملستندات  والتقارير  التحقيقات 
يدعى مساطر ما قبل املحاكمة، كما أكدت 
الدولية)3(،  الجنائية  املحكمة  عليها 

وهذه اآللية دستورية في املغرب.
4( إن جمع الدالئل والقرائن ال يتوقف 
وهي  ــدة،  ــ واح جهة  عند  بــالــضــرورة 
فإننا  لذلك،  حالتنا،  في  العامة  النيابة 
الحكم،  لقاضي  فقهية)4(  سلطة  أمــام 
في مقابل سلطة االتهام وسلطة الدفاع، 
املتضادة،  امليكانيزمات  كل  على  تعتمد 
طرح  أولي،  باب  ومن  املستقلة،  وأيضا 
مغربية  محكمة  حــق  مــن  هــل  ــؤال:  سـ
الوطني  للمجلس  تقرير  اعتماد  رفض 
قرار  في  اعتماده  رغم  اإلنسان،  لحقوق 
ومعيار  إلطـــار  وتبعا  ــن؟  األمـ ملجلس 
لكن  الرفض،  يجوز  ال  الدولي،  القانون 
حصر االختصاص في قضية الصحراء 
الناحية  من  دفعا  يكون  قد  لجنتني،  في 
بعدم  القانونية،  وليست  املسطرية، 

قبول االعتبار الدولي للمجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان، وألن القراءة املتحجرة 
نفت   1928 ســنــة  إلـــى  تــعــود  ــي  ــت وال
مؤسسات  من  ولو  املستقلة،  املحاضر 
ذات االختصاص الدستوري، في العمل 
مرحلة  يدخل  املــغــرب  فــإن  القضائي، 
تحديد  يــوجــب  مما  إضــافــيــة،  جــمــود 
وحاضر  املستقل،  املحضر  مع  التفاعل 
ملسطرة  طبقا  وغيرها  التقصي  لجن 
وطنية، وهو ما حدا بكاسيسي)5( إلى 
القول بأن »الوضع غير استثنائي لعدم 
حكم  إلنتاج  املستقلة  باملحاضر  األخــذ 
العقبة  هي  االستثنائية  ألن  قضائي، 
املانعة وحدها من التعاطي مع مساطر 

تبلغ للحقيقة«.
عمال  لــيــســت  املــحــكــمــة  أن  ــث  وحــي
البد  األهــداف  فــإن  كامال)6(،  قضائيا 
»بقدر السلطة املخولة باتجاه  أن تكون 
وليس  الــقــضــائــي«،  العمل  مصداقية 
محاولة بناء »استثنائيته« املرفوضة في 
القانون الجنائي الدولي، وهو ما يدفعنا 

عبد الحميد العوني إعداد:

منذ استعمال قرار مجلس األمن رقم 1040 لعام 1996 اصطالح »دولة القانون«، توسع املفهوم إلى »براديجم« إلقامة السلم عن طريق تقوية 
دولة القانون، وتحملت األمم املتحدة املسؤولية املباشرة لإلدارة القضائية يف كوسوفو وتيمور الشرقية، وأخيرا، عبر منطوق القرار رقم 2149 

لعام 2014، يف إفريقيا الوسطى، لتكون بعض اآلليات الوطنية معتمدة يف الوالية القانونية والقضائية ملجلس األمن يف وضع محدد، لكن نزع 
التفاعل )إنتراكشن( عن بعض هذه اآلليات، وعدم اعتماد تقاريرها، ينزع هذه القدرة املخولة، كما حدث مع املجلس الوطني لحقوق اإلنسان 

يف املغرب، عبر لجنتيه الجهويتين للعيون والداخلة، إثر رفض القضاء املحلي اعتماد تقريره يف نازلة حراك الريف، رغم تسطير األمم املتحدة 
ومجلس األمن عمل املجلس الوطني ضمن آليات واليته، وهو ما مس بأهم املساطر يف القانون الدولي، طبقا لتعليق الفقيهين القانونيين، 

كوندريلي وفياللباندو، الصادر يف الصفحة 221 عن »أكسفورد« تحت عنوان »العالقات بين املحكمة الجنائية الدولية واألمم املتحدة«، وأبرزا يف 
مطارحتهما القانونية يف 2006 )ص 60( ما يسميه بيرمان »إتمام العدالة يف القرن الواحد والعشرين«.

ويظهر أن قرار اململكة، عبر اجتهاد قضائي منغلق، يفيد الوصول إلى ما يراه يف نازلة حراك الريف، قد انعكس بشكل سلبي للغاية ىلع 
املصالح املغربية يف الصحراء، وهو ما كرس مطلب »اآللية املستقلة ملراقبة حقوق اإلنسان«، أو وضع اإلقليم تحت رقابة جهات االختصاص، 

يتقدمها املجلس األممي لحقوق اإلنسان، النعدام وجود آلية معتمدة لدى القضاء املحلي والدولي، مستقلة عن الضابطة القضائية وباقي أجهزة 
النيابة العامة املغربية.

وقصرت وحصرت النيابة العامة جهاز الدولة ىلع محاضرها، ومنعت اعتماد محاضر مؤسسات أخرى لها االختصاص الدستوري يف املراقبة، ودعم 
دولة القانون، وحسب القانون الدولي، فهذه اآلليات املستقلة جزء من املعيار القانوني يعتمد عليه القضاء مقابل محاضر النيابة العامة للوصول 

إلى »الحقيقة«، ومن ثم الحق العام والحقوق الخاصة، بفقه متقدم وبعدي يف مادته القانونية، تبعا ملنطوق أوراق »ميثاق روما«.
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بعد رفض القضاء المغربي التفاعل واعتماد 
تقريره  في نازلة حراك الريف

تفا�صيل الف�صل الكبري يف تاريخ نزاع ال�صحراء ومناورة 
جديدة خارج معايري القانون الدويل

الإق�صاء الأممي 
للمجل�س الوطني 

حلقوق الإن�صان

بوعياش



املرافقة  االجتهادات  على  االعتماد  إلى 
الدولية، بغية  الجنائية  إلنشاء املحكمة 
أمن  تمس  جناية  يعتبر  ما  أن  القول 
واحــدة  جهة  من  فيها  يقبل  ال  الــدولــة، 
االدعــاء  بــه  يدلي  مــا  حصري  وبشكل 
املستقلة جزء من  الدالئل  العام، وتكون 

توازن الدعوى.
وإن كان هذا من مطاعن محاكمة حراك 
الريف املفصلة في مرافعات الدفاع، فإن 
ال  القانون  يخوله  ما  كل  ممارسة  عدم 

يفيد القضاء)7(.
5( عدم اعتماد التكاملية في صناعة 
مستقلة،  محاضر  واعتماد  األحــكــام، 
يضمن استقاللية القضاء أمام مؤسسة 
»التكامل«  فمبدأ  ولذلك  العامة،  النيابة 
جزء من بناء الحكم القضائي املستقل، 
أن  دون  املحايد  التحقيق  الدول  وقبلت 
الدولي،  القضاء  أمــام  سيادتها  تفقد 
وكذلك الشأن مع سيادة القضاء املحلي 
الـــذي يشكل جــزء مــن ســيــادة الــدولــة 

املعنية.
والبد للقضاء املغربي من اعتماد مبدأ 
التكاملية)8( إلنجاز استقاللية أحكامه، 
وليس استقالل أجهزته وسياسته فقط، 
أو  املشترك  العمل  فــي  حصره  ــدم  وع
املحاكم املشتركة، ألن انحراف التكاملية 
الذي  هو  املشترك،  العملي  املبدأ  إلــى 
جعل قانونيني ال يميزون في مرافعتهم 

بني الشرطني.
يفشل  رهــان  النزاع،  في  العدالة   )6
في  القضائي  القرار  على  العاملون  فيه 
كل إفريقيا)9(، ومن املهم أن يكون البعد 
)املصادر  الرئيسي لتجاوز هذا املعطى 

املستقلة للدليل(.
وهذه إحدى األشياء الهامة التي البد 
القضائي  بالحكم  للوصول  تثمينها  من 
إلى خلق توازنه، وليس العمل من داخل 
توزانات أخرى، أو خلقها لصالح الدولة.
ــوى في  ــ وتــكــون الـــدولـــة دائــمــا أق
لخلق  ولــو  القضاء  تسخير  عــدم  حــال 
استعادته،  أو  واملجتمع  الدولة  تــوازن 
ملقاربة  خالصة  محلية  إجابة  ال  حيث 
ــي والــســيــاســي(  ــاع ــم الــســلــم )االجــت
الجنائية  املحكمة  ألن  والعدالة)10(، 
الدولية تباشر عملها في الجريمة التي 
تصل إلى معاييرها)11(، ولها مباشرة 
كل  في  املهم،  ومن  أخرى،  اختصاصات 
بشكلياتها،  االلتزام  القانونية،  األحوال 
الوطني  املجلس  تقرير  قبول  ويتقدمها 
تطبيقا  القضاء،  أمام  اإلنسان  لحقوق 
لقبول  وأيضا  األمــن،  مجلس  لقرارات 
امتداد العمل الدولي القانوني عبر هذا 

املجلس الوطني.
لحقوق  الــوطــنــي  املــجــلــس  أن   )7
اإلنسان ضمن آليات األمم املتحدة لدعم 
دولة القانون في جنوب اململكة، وضمن 
مقولة  أمــام  فنحن  العام،  االختصاص 
واألمــن،  السلم  لضمان  القانون  ــة  دول
لسنوات  األمن  مجلس  أدبيات  في  كما 
فبراير  وفــي  و2011،  و2010   2006
2014، فإن البيان الرئاسي »س/بي. أر. 
اعترافه  أكد عامليا  إس. تي/2014/س« 
القانون،  دولة  احترام  بضرورة  الثابت 
مقاربة  ــدون  بـ ــة  عــدال أي  فـــإن  ــك،  ــذل ل
مواجهة  على  قــادرة  ليست  مندمجة، 
األقل  على  التأقلم  أو  العصر  تحديات 

مع قيمه.
ملجلس  الرئاسية  البيانات  وأشــارت 
في  والعدالة  القانون  دولــة  إلى  األمــن، 
ملقاربة  تحقيق  ال  وأن  ــرة،  م مــن  أكثر 
مندمجة في آليات العدالة، دون اعتماد 

»املحاضر املستقلة«.
ــة، اآللــيــة  ــال ــح ــذه ال وتـــكـــون فـــي هـ
»مقاربة  الحقوقيني،  وليس  الحقوقية، 
منفصلة« ضمن آليات العدالة االنتقالية 

أو العادية.
خالل  ومــن  املــتــحــدة،  ــم  األمـ إن   )8
عن  موحد  مفهوم  لها  األمـــن،  مجلس 
فإن  ولذلك،   ،1996 منذ  القانون  سيادة 
اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  عمل 
تفعيل  األمن، ضمن  مجلس  قرارات  في 
املساعدة  تشمل  التي  الــســيــادة  هــذه 
واملساهمة في العمل القضائي، من خالل 
جانب  إلى  املستقل  التحقيق  ممارسة 
تحقيقات النيابة العامة، واجب وملزم، 
وهذا التطور رد عليه البعض بالطبيعة 
وخصوصية  األممي  للميثاق  العامة 
الحالة  في  ويكون   ،)12(2334 القرار 
التي يعتمد فيها القضاء املحلي تقريرا 
مستقال لجهاز معتمد من مجلس األمن 
يقبل  ال  شرعي  بغالف  يــراه،  ملا  معبرا 

الطعن الشكلي، حسب دانجوينر.
في  قانونية  ضـــرورة  ــام  أم أننا   )9

لحقوق  الوطني  املجلس  تقارير  اعتماد 
صياغات  في  كما  صفته،  على  اإلنسان 
هذه  إسقاط  وأن  األمن،  مجلس  قرارات 
قانونية  لعدم  نتيجة  جــاء  الــضــرورة 
دون  املجلس،  طــرف  من  مخول  رفــض 
القانونية«  »الــضــرورة  قاعدة  اعتماد 
من  السابع  الفصل  خارج  وإن  املبوبة، 

ميثاق األمم املتحدة.
إن رفض القضاء املحلي لتقرير ملزم 
األمن،  مجلس  من  القانونية  بالضرورة 
رغم خضوع املهمة للفصل السادس، هو 
تجاوز وال شك، تبعا للمادتني 24 و25 

من ميثاق األمم املتحدة.
وتبعا أيضا ملحكمة العدل الدولية عام 
1971 في قضية ناميبيا )الفقرة 108 ـ 
تضمينية،  قضائية  عالقة  لقيام   )114
يراها مجلس  اعتمادات  في حال رفض 
آلياته، ورأى أخيرا إخراج  األمن ضمن 
وإقصاء  األمم،  منظومة  من  اآللية  هذه 
في  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس 
الصحراء، وبمجرد عدم وجود »أثر« لها، 
الدولية  العدل  محكمة  تسميه  ما  يكون 
اللغة التفويضية ملجلس األمن للمجلس 
غير  املغربي،  اإلنسان  لحقوق  الوطني 

فعالة على األرض.
ــرى جــمــاعــة مــن الــقــانــونــيــني أن  ويـ
فقهاء  يـــرى  فــيــمــا  ــاف،  ــ ك الــتــضــمــني 
في  إلزامية  لغة  آخرون، ضرورة وجود 
طبقا  متجاوز  شــرط  وهــو  املــوضــوع، 
ملحكمة  طبقا  إذ  املتحدة،  األمــم  مليثاق 
العدل الدولية، تبدأ الضرورة القانونية 
اللغة  من  وليس  التضمني،  مجرد  من 
في  االندماج  أو  األمن  ملجلس  اإللزامية 
بند إلزامي لتحقيق »األهداف« املرجوة، 
يترتب  القانوني  ــع  ــواق ال أن  ونــقــول 
يترتب  ما  عنه  وبالترتيب  بالتضمني، 
القضاء املغربي آللية  عن عدم  خضوع 
لها الصفة األممية، وهو وضع معقد ملن 
في  واملعيار  الشكل  تجاه  حساسية  له 
القانون الدولي، فيما ال يجد الكثير أنها 

جزء من اإللزام في القانون الدولي.
فإن  التضمني،  صفة  على  وعطفا 
االستقاللية  تفيد  اإلنجليزية  الصياغة 
لحقوق  الــوطــنــي  املــجــلــس  أداء  ــي  ف
املحضر  في  الحياد  ورفــض  اإلنــســان، 
روابط  تضمينه  بعدم  املحلي  القضائي 
واضح،  دستوري  اعتبار  لها  خارجية 
وتقديم  الدولية،  الدينامية  يفيد  ال  قرار 

امليثاق الدولي عن التشريع الوطني.
الوطني  املــجــلــس  ــصــاء  إق وقــــراءة 
إقصاء  ــاس  أس على  اإلنــســان  لحقوق 
لحقوق  مستقلة  آللية  املــغــرب  قضاء 
اإلنسان في محاكمة حراك الريف، يتجه 
املحضر  تقديم  يفيد  مركزي  هدف  إلى 
من الدرك أو الشرطة على اآللية الدولية 
بشكل  ولــو  التفويض  وذات  املعتمدة 
وإن   ،2019 أكتوبر  حدود  إلى  مرحلي، 
الوطني  )املجلس  الجهة  هــذه  كانت 
على  بناء  سيادية  اإلنــســان(  لحقوق 

التفويض.
مجلس  من  املفوضة  الجهة  وتكون 
األمن، طبقا لقراراته، قد أصدرت تقريرا 
فهل  الــريــف(..  )حــراك  آخر  مشكل  عن 
التفويض ممثل من الصحراء إلى حراك 
بما  التقرير  هذا  لشمول  تبعا  الريف، 
يلزم معه املتعني، أم أن األمر غير معتبر؟
فالواقع القانوني يفرض قبول تعميم 
املهمة األممية إلى سائر التراب الوطني، 
وألن  الهيئة،  أعضاء  ضمن  املغرب  ألن 
عمل  صميم  مــن  هــي  ــذكــورة  امل املهمة 
لجهة  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس 
يقدمها  بنص  دستورية  مؤسسة  بأنها 
املواثيق  لسبقية  اآللــيــات  باقي  على 
الدولية على التشريع الوطني، وتمثيلها 
حصرا،  الــدولــي  القانون  تنفيذ  جهة 
 103 الفقرة  منطوق  سبق  ما  ويطابق 
من ميثاق األمم املتحدة، تبعا لقانونية 
اتفاق  مشمول  أو  أخرى  عن  ضــرورات 

دولي عن آخر.
ويعارض ميشيل وود هذا الرأي)13( 
القضائي  شبه  الطابع  على  تأكيده  في 
عدم  للقضاء  يمكن  وال  ــن،  األم ملجلس 
أو  مستقلة  قضائية  شبه  آلية  اعتماد 
الظروف، مؤكدا  محايدة، ألي ظرف من 
جاء  الجزئي  أو  املرحلي  التفويض  أن 
الدولي،  القانوني  االمتداد  لقاعدة  طبقا 
االتفاقيات)14(،  قانون  طبيعة  بحكم 
وتبعا  املتحدة)15(،  األمـــم  وقــانــون 
حيث  من  األممي)16(  امليثاق  لتفسير 
محكمة  تحددها  ومساطر  قانون  هو 

العدل الدولية)17(.
جميعا  »أننا  كالسن  قــول  مجرد  إن 
ــحــدة«، يحدد  ــت ــم امل ــون األمـ ــان ــام ق أمـ

الواسعة)18(  القضائية  االنعكاسات 
التي يهتم مجلس األمن بمتابعة الدول 
علينا  يفرض  دليل  وهو  تخرقها،  التي 
االلتزام القانوني بما سبق، دون قيد أو 

شرط.
األمن  مجلس  عنه  أعــرب  ما  أن   )10
لحقوق  الوطني  املجلس  بخصوص 
هرندل)19(،  ويرى  قرار،  هو  اإلنسان، 
أن أي دور يكلف به مجلس األمن جهة 
هذا  إنجاز  عدم  ألن  إلزاميا،  ما، يصبح 
تترتب  قانونية  بمهمة  خلل  فيه  الــدور 

عنها انعكاسات.
وما حدث، أن املجلس الوطني لحقوق 
اإلنسان مكلف بـ»دور« من مجلس األمن، 
كانت  ولو  مهمته،  إلزامية  يفرض  بما 
خارج الفصل السابع، وفي إطار سريان 
هذه املمارسة، حدث أن القضاء املغربي 
الوطني  للمجلس  تقرير  اعتماد  رفض 
لحقوق اإلنسان في إطار مهمته األصلية 
املتفرع عنها الدور املنوط به في جهتني 

ترابيتني محددتني.
اعتبار  عن  بيالي)20(  يختلف  وال 
قرار مجلس األمن مسطرة قانونية يمكن 
تحريك مخرجاتها وانعكاساتها في أي 
لحظة، وما يغلب حاليا، هو عدم اهتمام 
املسطرية  بالخروقات  األمــن  مجلس 
الــدول  داخـــل  فــي  الــحــجــم،  الصغيرة 
عليها،  يضغط  وبمبررات  صرف  بشكل 
بتعبير بيرهارت، »تأويل التأويل«)21( 
االلتزامات  في  املقرر  اإللزام  طابع  رغم 
الدولي  للقانون  طبقا  الجانب  األحادية 
اقترح  من  هو  املغرب  ألن  العام)22(، 
ــســان،  املــجــلــس الــوطــنــي لــحــقــوق اإلن

تجاه  االلتزام  هذا  بتبعات  ملزما  فيكون 
ما اقترحه، وعدم اعتماد جهاز قضائه له 
خارج ما هو مسطري تبعا لألمم املتحدة.

ــادي  ــ أحـ الــــتــــزام  ــري،  ــ ــج ــ ي ــا  ــ م إن 
الدولي  القانون  تجاه  والــتــزام  للمملكة 
للمؤسسات)23(، فقبول املجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان أتى من استجابته ملعايير 
باملعني  »املــشــمــول  ــي  ــدول ال الــتــفــويــض 
يبني  وبذلك،  الخاص«،  الدولي  القضائي 
قــرارات  من  مهماته  كل  قانونية  تضمني 
العامة  النيابة  ورفـــض  ــن،  األمـ مجلس 
اعتماد تقريره قضائيا، يفيد أن التفويض 
وقع  أو  أســـاس،  غير  على  بني  الــدولــي 
تجاوز في املغرب سبب في إسقاط املجلس 
الوطني لحقوق اإلنسان من طرف مجلس 

األمن.
ــذ الــقــانــونــيــني املــغــاربــة  ــدم أخـ إن عـ
ــي، يــدفــع إلى  ــدول بــتــطــورات الــقــانــون ال
بتفويضه  األمــن  مجلس  ــرار  ق أن  القول 
لـ»دور معني لجهة محددة، يفرض االلتزام، 
القانونية  الداللة  هــذه  تفسير  يمكن  وال 
يقول  كما  الدولي«  القانون  تطور  خــارج 
سنة  إلى  يعود  مرجعي  أكاديمي  منشور 

.)24(1993

 إبعاد اآللية المحلية لمراقبة حقوق 
اإلنسان يفضي إلى آلية مستقلة لألمم 
المتحدة وإلى تنفيذ واليتها كاملة عبر 

أجهزتها المختلفة، لرفض المغرب 
توسيع مهام بعثتها »المينورسو« 

لهذا الغرض

آلية دولية ملراقبة حقوق  »اعتماد  إن 

اإلنسان في الصحراء مكونة من مجلس 
أبعد  سيذهب  األممي،  اإلنسان  حقوق 
في تعريض املغرب إلى وجه من وجوه 
دراسة  حسب  الدولية«،  العدالة  إدارة 

عميقة للوترباتشت.
وال يمكن بأي حال الرفض أو تعديل 
املهمة األممية، لعدم وجود »آلية محلية« 
فكيف  املــغــربــي،  الــقــضــاء  فيها  يــثــق 
بالعدالة الدولية أن تتبناها أو تفوضها.
يمكن  انحرافا  يشكل  حــدث،  ما  إن 
الدور  أن يتطور نحو األسوإ، من واقع 
القضاء  رفضه  الــذي  القضائي  الشبه 
الوطني  للمجلس  بالنسبة  املغربي 
هذا  نفس  لــه  ــذي  ال اإلنــســان،  لحقوق 
الدور من مجلس األمن، ولذلك، فالقاعدة 
التي يعمل عليها القانون الدولي تجري 

على الفعالية قبل أي شيء.

 اإلجراء القانوني، بل النص نفسه ملزم 
بـ»الفعالية«

 
والتي  الالتينية  بالقاعدة  العمل  إن 
)أوت  الفعالية  مع  القانون  فيها  يدور 
ريس ماجيس فاليت كوام بيريت()25(، 
اإلبعاد  أو  املــؤجــل  الحق  أن  يؤسس 
إلى  الوصول  من  املنع  أو  الفعالية  عن 
شــيء،  لتحقيق  املوضوعية  الــشــروط 
الصفة  تنافي  كلها  العراقيل،  أي وضع 
غير  أو  قضائي  فعل  ألي  القانونية 

قضائي.
عرقلة  القاعدة،  هذه  حسب  وتكون، 
القضاء،  في  محايد  تقرير  على  االطالع 
اعتماد  عــدم  طلب  ألن  للعدالة،  عرقلة 
وأن  خصوصا  حجر،  غيره،  أو  تقرير 
وأمميا  دستوريا  بها  معترف  الجهة 

ومرفوضة قضائيا.
النيابة  محاضر  تــصــادم  يكون  قــد 
مستقلة،  محاضر  مع  املغربية  العامة 
صعبا أو غير مفهوم، وإن أطر السقف 
املندوب الوزاري لحقوق اإلنسان، بعدم 
الذهاب بالعفو عن نشطاء حراك الريف 
إلى البرملان، وحصره في رئيس الدولة، 
وبناء قراءة ال تهتم باألساس للدفاع عن 
مؤسسة دستورية، مثل املجلس الوطني 

لحقوق اإلنسان.
حراك  نشطاء  عن  التعذيب  نفي  إن 
ــع عـــدم عـــرض تقرير  ــف مــن واقـ ــري ال
يفيد  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس 
أمرين: أن مجلس األمن لن يعيد املجلس 
كان  ما  إلــى  اإلنــســان  لحقوق  الوطني 
عليه، وأن املجلس الوطني رسم حدوده 
مرتبكة  حدود  وهي  العامة،  النيابة  مع 
إلى اآلن، وال يمكن الجزم بعمليتها في 

املستقبل.
إن اإلجراء والنص القانونيني قائمني 
تقدير  إعــادة  من  والبــد  الفعالية،  على 
حدث،  ملا  السلبية  األثار  ألن  األوضــاع، 
كبيرة، وألن املغرب فقد تقديم وجهة نظره 
عبر فاعل، مثل املجلس الوطني لحقوق 
الخارجية،  وزارة  جانب  إلى  اإلنسان، 
أن  الــتــطــورات،  طبيعة  مــن  يكون  وقــد 
إلى  آخــر،  متحدثا  تريد  ال  الخارجية 
موضوعاتي،  ــار  إط فــي  وإن  جانبها، 
ال  التي  العامة  النيابة  مع  الشأن  كذلك 
الوطني  املجلس  آخر من  تريد محضرا 
القاضي  أمام  يشوش  اإلنسان  لحقوق 

على محضرها.
املستقلة  املالحظة  دفــن  محاولة  إن 
واملوضوعاتية، ليس قرارا قضائيا، بل 

قرارا من ناصر بوريطة أيضا.
الجلسات  في  الفرنسيون،  يدافع  ولم 
املجلس  عــن  األمـــن،  ملجلس  ــرة  األخــي
الوطني لحقوق اإلنسان، ألنه غير معتمد 
من الجهات القضائية، والتنفيذية، وفي 
قدرة  أن  للجميع  سيظهر  السياق،  هذا 
على  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس 
له،  كان  الــذي  الدولي  املوقع  استعادة 
أصبح  وبالتالي،  هينا،  يكون  لن  حدث 

واضحا أن:
الوطني  للمجلس  الدولي  العمل   )1

لحقوق اإلنسان، سيتأثر بشدة.
للمجلس  الحقوقية  املصداقية   )2
الوطني، ال تصل إلى املشاركة في بناء 
قرار  بناء  يمكنها  وكــان  قضائي،  حكم 
ملجلس األمن، بكل ثقله القانوني، حسب 
شبه  مهمة  وهــي  الــدولــيــة،  الشرعية 

قضائية، حسب املختصني.
ــجــاوز مــؤســســات  ــت تــبــعــا لـــذلـــك، ف
املشاركة  مــن  وحــرمــانــهــا  الــوســاطــة، 
جانب  إلى  القضائي،  الحياد  بناء  في 
املشاركة في تقييم أثار القرار التنفيذي 
للسلطة  بالنسبة  االقتراحي  والجانب 

التشريعية، لم يعد فعاال.
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عوض أن يتمكن المغرب من استغالل فرصة ذهبية منحها مجلس األمن لهيئة 
وطنية مغربية لمراقبة حقوق اإلنسان يف الصحراء بدل توسيع مهام »المينورسو« 
لهذا الغرض، قررت الرباط إبقاء هياكل المجلس الوطني خارج اآلجال، إال يف الفرتة 

األخرية، ليلتفت إىل التعويض عن انتهاكات تعود إىل فرتة الملك الراحل الحسن 
الثاين، ولم يستطع المغرب بعد عرشني سنة طي هذه الصفحة، فأصابت هذه المناورة 

أعمال المجلس الوطني يف مقتل، إذ وافقت الدولة عىل مراقبة حقوق اإلنسان يف 
الصحراء من طرف مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة عوض المجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان، وعوض استغالل آلية تطوير اإلقرار إىل تفويض كامل لمجلس األمن 

لصالح المجلس الوطني، انتهى الفشل الكبري بإبعاد المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
نهائيا من طرف األمم المتحدة، لعدم تقديمه لتقرير واحد أو عمل منفرد حول مهمته 

الموكولة له دوليا.

يقول فقيه القانون الدويل مارنت بودو: إن عدم قدرة الدولة عىل احتواء تنفيذ اآللية 
األممية عرب مجلس وطني لحقوق اإلنسان يف الصحراء، يؤكد أن هامش القدرة 

القانونية للدولة ضعيف، وهو ما يؤثر عىل الحل، وفقد المغرب الرهان، ألنه أظهر خوفا 
شديدا من المقاربة القانونية التي يمكن إدارة حركتها بذكاء سيادي بارع، بتعبري 

نفس الفقيه.

 مهندس تسليم الصحراء الرشقية للجزائر، إيمانا بالقانون الدويل، ليس له مرافعة 
قانونية متينة لصالح الصحراء، فقتل مبادرة مجلس األمن وقتل معها مصلحة حيوية 

عليا للمملكة.

 مناورة دولة نقلت مراقبة حقوق اإلنسان من 
المجلس الوطني لحقوق اإلنسان إىل مجلس 

حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة

 الفاسي الفهري

بوريطة



وتعريف  تحديد  أن  واضــحــا،  ويــبــدو 
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان كمؤسسة 
املهام  من  بنيوي  تقليص  هو  للوساطة، 
التي  الرقابة  في  خصوصا  لــه،  املوكولة 
فوضها مجلس األمن لصالح هذه املؤسسة.
مرتبة  السلبية،  الوضعية  وجـــاءت 
الوطني  املجلس  هياكل  تحديد  عــدم  من 
لحقوق اإلنسان لفترة، وبعدها عدم اعتماد 
طرف  من  املجلس  عن  الصادرة  التقارير 
الدولي  التفويض  رغــم  املحلي،  القضاء 
األمن،  ملجلس  متتابعة  قــرارات  في  املعلن 

إلى شهر أكتوبر الحالي.
خالصة،  مغربية  لــتــخــوفــات  وطــبــقــا 
غير  بـــأوراق  اللعب  من  الــربــاط  تخوفت 
مكشوفة، ألن اآللية الوطنية ملراقبة حقوق 
اإلنسان، من خالل املجلس الوطني، كانت 
مهام  توسيع  لتجاوز  البداية  في  فرصة 
»املينورسو«، قبل أن توقف جميع األطراف 
رفع أي تقرير من املجلس الوطني لحقوق 
عادت  وعندما  األمن،  مجلس  إلى  اإلنسان 
قبول  إلــى  انتهى  للمجلس،  الشرعية 
املغرب برقابة مجلس األمم املتحدة لحقوق 
لحقوق  الوطني  مجلسه  عوض  اإلنسان 

اإلنسان في لعبة معقدة.
نقلت  التي  الخمسة  التخوفات  وكــل 
إلى  الوطني  مجلسه  اقتراح  من  املغرب 
اإلنسان،  لحقوق  األممي  املجلس  اقتراح 
انتهت بعدم اعتماد تقرير للمجلس الوطني 
وثيقة قضائية، رغم إمكانية اعتماد املحكمة 
وخدمات  مترجمني،  أو  خبراء  خبرة  على 
أخرى، وتقديم محضر محدد حول ما حدث 
في مقابل محضر الشرطة أو الدرك، ترتيب 

ال تقبله دوائر القرار.
بإسقاط  األمــن  مجلس  رسالة  وجــاءت 
اإلنسان من  لحقوق  الوطني  املجلس  اسم 
تقريره األخير، بناء على إسقاطه من تقرير 
»املينورسو«، ثم تقرير الكاتب العام لألمم 

املتحدة.
هاجس  على  املــغــرب  يعيش  وحــالــيــا، 
األممي  اإلنسان  مكتب ملجلس حقوق  فتح 
مهام  توسيع  أو  والــداخــلــة،  العيون  في 

»املينورسو« ملراقبة حقوق اإلنسان.
خالل  مــن  ــربــاط،  ال العاصمة  وأثبتت 
مؤسساتها  أن  ــة،  ــجــاري ال الــحــســابــات 
الوطنية غير معتمدة من قضائها املحلي، 
ثانية،  جهة  ومن  الدولي،  بالقضاء  فكيف 
قبل  الخارجية  أن  واســع،  اعتقاد  يسود 
للمجلس  تقارير  على  تعتمد  لــم  غيرها 
مندوب  ولها  اإلنــســان،  لحقوق  الوطني 
في  للبت  اإلنسان  لحقوق  ووزيــر  وزاري 

نفس امللف.
إن اعتماد الرسميني على جهات وأوراق، 
وأكثر من متحدث باسم حقوق اإلنسان في 

اململكة، يشكل مأزقا، ألن:
ـ املقاربة الحقوقية ليست جزء من العمل 
على  بناء  الرسمية  والتقارير  القضائي، 
في  كوثائق  معتمدة  ليست  املقاربة،  نفس 
ال  املقاربة  فهذه  ولذلك،  القضائية،  امللفات 
تبني وال تشارك في بناء الحكم القضائي.

ـ عدم اإلنصات للمجلس الوطني لحقوق 
الداخل  في  الرقابية  صفته  رغم  اإلنسان، 
انتهت  األمن،  مجلس  من  أيضا  بتفويض 
ثمنها،  الرباط  العاصمة  ستدفع  أزمة  إلى 
ألن ما يجري تعزيز أكبر للوالية القانونية 
ومجلسها  بعثتها  عبر  املــتــحــدة  لــألمــم 
اآلخــر،  الجانب  ــي  وف ــســان،  اإلن لحقوق 

املندوبية السامية لالجئني.
إن عدم اعتبار املجلس الوطني لحقوق 
»معتقلني  الريف  حــراك  نشطاء  اإلنسان 
بشأن  اإلعــالن  لنفس  يهيئ  سياسيني«، 
األمم  دفع  ما  وهو  إزيــك«،  »إكديم  معتقلي 
قبل  ملوقفها  سريعة  مراجعة  إلى  املتحدة 

حدوث الصدمة.

 إسـقاط األمين العام لألمم المتحدة 
للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان

 ضمن أجهزة الرقابة على األرض في 
الصحراء، قاده الخوف من اعتبار 

المتورطين في أحداث »إكديم إزيك« 
معتقلين غير سياسيين تبعا لنظرته 
في قضية رفع االعتقال السياسي عن 

نشطاء حراك الريف 

ــدا مع  ــعــي ــيــس مــهــمــا الـــذهـــاب ب ل
األمم  سياسات  تحليل  في  غوتيريس 
املتحدة في قضية الصحراء، ألن األمني 
العام لألمم املتحدة يحاول بناء مقاربة 
التفاوض،  على  مبنية  للحل  إقليمية 
االعتماد على  الحالة  في هذه  يمكن  وال 
مجلس وطني لدولة طرف في مفاوضات 
بتفويض  املــراقــبــة  ــوى  ــ ودع جــنــيــف، 
داخلي و خارجي، لم تعد مثمرة في كل 
األمني  إسقاط  على  وبناء  االتجاهات، 
يدعم  املغرب  فإن  املتحدة،  لألمم  العام 
املراقبة  توسيع  فــي  غوتيريس  خطة 
الوالية  يعزز  ما  وهو  لإلقليم،  األممية 

الكاملة لـ»املينورسو«.
تكون  أن  السياق،  هذا  في  يمكن  وال 
اإلنسان  لحقوق  األممي  املجلس  رقابة 
لحقوق  الوطني  املجلس  عمل  من  أقل 
يكون  أن  املغرب  اختار  وقــد  اإلنــســان، 
ألن  وحديثهم،  حلفائه  رأي  إلــى  أقــرب 
مع  املشكل  أن  تؤكد  التفاصيل  بعض 
ــســان،  املــجــلــس الــوطــنــي لــحــقــوق اإلن

مشكلة مع الداخل.

 هيكلة جديدة لتجاوز قضايا الماضي 

عرف املجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
اليسار  من  القيادة  نقل  جديدا،  طاقما 
الوطني  التقليدي  اليسار  إلى  الجديد 
وترتيبا  االشــتــراكــي،  االتــحــاد  يتقدمه 
ــا إلبــعــاد املــجــلــس عــن قضية  ــي داخــل

الصحراء.
منير  املــعــلــومــيــات  مــهــنــدس  ــني  وعـ
فبراير«   2 َ0 »حركة  قادة  أحد  بنصالح، 
سكرتيرا  »أنــفــاس«،  جمعية  ورئــيــس 
التحول  مـعـالـم  وبـدت  للمـجلس،  عاما 
ملف  تــجــاوز  هـو  املـهـم  ألن  ضعيفة، 
بنبركة وشخصية اتحادية تقود املجلس، 
جزء  فبراير«،   20« أطر  احتواء  أن  كما 

آخر من املعادلة.
الجرأة  الحالية  القيادة  تسعف  وال 
البلد  الستثمار  والفاعلية،  التقنية 
محلية  آللية  األمن  مجلس  من  لتفويض 

ملراقبة حقوق اإلنسان في الصحراء.
إنها بكل املقاييس، فرصة ضائعة لعدم 
األخطاء  ولتكرار  مناورة،  هامش  وجود 
متشبعني  يسع  وال  املــبــادرة،  حــال  في 
باملواقف الدولية خلق االختراق لصالح 
القانونية  أو  الــوطــنــيــة،  مرجعيتهم 

الصرفة من منطق حرفي بحت.
الرسمية والحزبية  األدبيات  تزال  وال 
انطالقا  إقناع،  ظروف  بلورة  في  جافة 
ألن  الــعــام،  الــدولــي  للقانون  تأويل  من 
الدكتور سور)26(،  الحالة، حسب  هذه 
إلنشاء  الـــدول  بها  تستفرد  »ممكنة 
لتبرير  لسياستها  ــانــونــي  ق مــعــنــى 
االلتزام  هو  املهم  ألن  ألهدافها«،  الجيد 
فقيه  يقول  صــارم،  وبشكل  بالقواعد، 
داخل  من  »البــد  النــغ:  الدولي،  القانون 
وتنسيقها  الــقــواعــد  جمع  الــصــرامــة، 
الحق  منطق  من  النازلة  على  يكفي  بما 

والقانون الدولي«)27(.
وهذه الثنائية، جعلت فرصة التفويض 
حقوق  بمراقبة  األمــن  ملجلس  ــراري  اإلق
اإلنسان ملجلس وطني مغربي، جزء من 

خدمة الرؤية املغربية التي تخسر دائما، 
وتخاف دائما من هامش املناورة املخول 
والتي  املستقلة،  ولآلليات  للمستقلني 
السلبية  ولــو  نتائجها،  معالجة  يمكن 
اإليجابيات  مع  بسلبية  بالتعامل  منها، 
تطبيقية  شرعية  فبناء  لذلك،  املمكنة، 
بالغة،  أهمية  يكتسي  دولــي،  لتفويض 
من واقع أن إعادة تجديد شرعية العمل 
على األرض هي الصورة القانونية ملبرر 
الدولة، ولذلك، فإن املغرب ضحية دائمة 
الشكلي  وتحديثه  املحافظة  لسياسته 
عبر إعادة استعمال املصطلحات بطريقة 

قياسية مغلقة.
يسبق  للحق،  القانوني  الــوعــي  إن 
أو  قــانــون  ملقترح  الحقوقية  املــقــاربــة 
قوانني سارية، كما تعهدها عمل املجلس 
تقارير  فــي  اإلنــســان  لحقوق  الوطني 
املاضي  جرائم  إلى  وااللتفات  منشورة، 
حدث  كما  ضحاياها،  تعويض  قصد 

من  جزء  وهو  أسابيع،  قبل  آخر  لشطر 
تصفية إرث الحسن الثاني، بعد عشرين 
الحقيقة  أن  والــقــول  وفــاتــه،  مــن  سنة 
ملك  فترة  من  عقدين  دامــا  واإلنــصــاف 

سابق، هو خطر على العرش.
ورأى الجميع، أن القطيعة لم تحدث، 
الــذي  الكافي  الــبــطء  لهم  فاملحافظون 
ظال  يــزال  ال  بنبركة  مثل  ملفا  يجعل 
حيا في اململكة، والحداثيون منغمسون 
وليس صنع  العربية،  اإلجابة  تقليد  في 
القانوني  يتمكن  فلم  املطلوب،  االجتهاد 
إلى اآلن من التعامل مع قضايا مغربية 
الحكم  مقاربتها  فــي  تــفــرض  ونـــوازل 

املتوازن.
املغرب ضحية حقيقية لعدم االعتراف، 
حلول  ــى  إل باململكة  الــوصــول  ولــعــدم 
على  طــاقــات  ألن  ببساطة،  مــبــاشــرة، 
وال  مقاربتهم،  في  متقدمون  الهامش 
يسعهم الرضوخ للقرار األمني الفج، في 

وقت يمكن فيه تركيب الخطوات بطريقة 
الفتة معقدة، وتؤدي إلى نتائج باهرة.

االستفتاء  من  الخوف  الصعب،  من 
ذاتي  حكم  انطالق  ومن  الصحراء،  في 
ملجلس  حرفية  مراقبة  ــن  وم حقيقي، 

وطني لحقوق اإلنسان في الصحراء.
عــلــى  تـــضـــغـــط  ــاوف  ــ ــخـ ــ املـ إذن، 
التكتيكي  الذكاء  وخطوات  االجتهادات 
واالستراتيجي، فالدولة بطيئة وتخطئ، 
صارمة  قانونية  مرافعة  لديها  وليس 
الدولة،  بأهداف  الدولي  القانون  تجاه 
املغرب  أن  الخالصة،  في  يعني  ما  وهو 

أضاع فرصة ذهبية.

 المغرب المقتول بالنحر المعنوي 
لكفاءاته، لم يستطع أن يستثمر فرصة 

ذهبية متمثلة في إقرار تفويضي من 
مجلس األمن لصالح مجلسه الوطني 
لحقوق اإلنسان بهدف مراقبة حقوق 

اإلنسان في الصحراء 

إن بعض املحافظني املتطرفني يقتلون 
الدولة، ألنهم غير مدركني ما يجري تحت 
الخروقات  بوقف  واهتمامهم  األرض، 
القضية  وهــذه  أفظع،  خــروقــات  يغطي 
أو  حـــروب  فــي  دول  تــوريــط  تشمل  قــد 
توريط استراتيجيات، ألن املهم بالنسبة 
الحاملني  األفـــراد  تاريخ  هو  للبعض، 
جدية  ــدى  وم امللفات  وليس  للملفات، 
مسؤوليها لخدمة املصالح العليا، لذلك، 
القانون  املحافظني هو  أول ضحايا  فإن 
الوصول  املهم  ومن  الدولي،  اإلنساني 
إلى »قدرة قانونية تسمح بالوصول إلى 
أفضل  نتائجها  تكون  ممنهجة«  مقاربة 

من الحركة »السلبية«.
إعــادة  املــغــرب  على  سهال  يكون  لــن 
الفرصة  عقارب الساعة إلى الخلف، ألن 
ملا  آخــر  معنى  ويبدأ  انتهت،  الذهبية 
مجلس  مع  التعامل  »إتقان  عليه  يطلق 
حقوق اإلنسان األممي«، عوض املجلس 

الوطني لحقوق اإلنسان.
االستراتيجية  في  االندماج  وعــوض 
في  البيروقراطية  اآللة  فضلت  الدولية، 
اململكة، إبقاء كل األجهزة الوطنية صفا 
واحدا معبئا ضد املخطط الخارجي، أي 
أن الدولة لن تستطيع أن تناور، بل تكون 
في موقع رد الفعل على الفعل الخارجي.

لن يختلف الكثيرون على وجاهة هذا 
الرأي رغم أخطائه، وعدم تمكنه من إدارة 
الحل ألي مشكل، بل يخسر الوقت واملال 
والفرص كي ال يتنازل عن الوضع القائم 
األجهزة  تدعمه  ما  وهو  )الستاتيكو(، 

األمنية.
الدولة،  قــدرة  تكون  أن  الالفت  ومــن 
في  املسبقة،  والشروط  السقوف  تحت 
تسمح  مناورة  دون  والــخــارج،  الداخل 
يجب  الدولة  ألن  األول،  املربع  بمغادرة 
أن تتقن التفاصيل وال تخاف منها، ومن 
املهم أن تعرف دوائر القرار، أن مغادرة 
استراتيجية،  ضـــرورة  األول  املــربــع 
املغاربة،  بأيدي  سيحدث  اختراقا  ألن 
إتقان  عــدم  أن  كما  غيرهم،  بــأيــدي  أو 
الــتــفــاصــيــل هــو الــجــزء الــســلــبــي في 
املعادلة، ولذلك يخوض املغرب حربا بني 
الثبات والخطوات املتراجعة، بما يجعل 
تمجيد  نحو  يسير  والحقوقي  الحداثي 
السابق  وضعنا  إلــى  تعيدنا  خطوات 
الوطنية  الحقوقية  واملناورة  والثابت، 
ــي، انــتــهــت، وقـــد خسرت  ــ ــرهــان دول ب
تاريخ  في  ذهبية  فرصة  أكبر  اململكة 
صراع الصحراء، بإقصاء األمم املتحدة 
من  اإلنسان  لحقوق  الوطني  للمجلس 

مراقبة هذه الحقوق في الصحراء.
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بولتون

إقصاء مجلس األمن لتفويض المجلس الوطني لحقوق اإلنسان من مراقبة 
حقوق اإلنسان يف العيون والداخلة، خطأ سيايس وقانوين لعدم سماح الرباط 

بإنشاء آلية داخلية لمخاطبة األمم المتحدة بخصوص مراقبة حقوق اإلنسان 
عرب لجنتني جهويتني يف العيون والداخلة، والمقررة بتفويض مجلس األمن، 

ورفع تقرير بهذا الخصوص إىل األمم المتحدة، حيث قادت الخارجية المغربية 
حربا لتوحيد المحاور مع األمم المتحدة.

لقد  فشلت الدبلوماسية الهجومية ودفع المغرب جراءها خسائر كبرية، ألنه لم 
يعرف كيف يستثمر المناورة التي سمح بها إقرار مجلس األمن بمراقبة حقوق 

اإلنسان يف الصحراء لصالح هيئة وطنية تابعة للمملكة.

كنا ننتظر عمال مستقال لإلدارة الموجودة يف الصحراء، لكن المفاجأة جاءت من 
عدم تفاعل المغرب مع مجلسه الوطني لدعم حقوق اإلنسان يف الصحراء، وقد أعلن 

بولتون حسب مصادر »األسبوع«التي نقلت ترصيح المستقيل من منصب مستشار 
األمن القومي األمريكي، أن »فرصة ذهبية للمغرب حدثت، لكن دون أن يطور عمل 

اآلليات المستقلة يف الصحراء«.

الحرمان من تقرير موحد للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان، مؤسس 
على خالصات لجنتيه يف العيون والداخلة، سبب تعليقا يف تقرير 

لـ»املينورسو« »الفقرة 12« موجهه لألمني العام، قبل أن يطلب استشارة 
قانونية ألغت اعتماد أي مهمة للمجلس الوطني يف إقليم الصحراء.



من  حتى  يسلم  لم  الوطني  الناخب 
املــدربــن،  ــاه  وأشــب املتطفلن  بعض 
يلتجئون  الذين  الشغل،  عن  العاطلن 
أذواق  أفسدت  شعبوية  إذاعــة  صوب 
سوى  لهم  شغل  ال  الذين  مستمعيها 
منشطن  على  سخيفة  أسئلة  طــرح 
ــة وضــحــاهــا  أصـــبـــحـــوا بـــن عــشــي

»صحفين« أو »محللن«.

فتحت  التي  الشعبوية  اإلذاعة  هذه 
بعض  وبمعية  ودب،  هب  ملن  ذراعيها 
»كبتهم«  جام  صبوا  طبعا،  السماسرة 

البوسني،  املـــدرب  وجــه  فــي  الــكــروي 
أو  انتقاد  لهم  يحق  ال  أنه  من  بالرغم 
الحديث عن مدرب كبير يفوقهم تجربة 

وألقابا.
بمثابة  هي  البئيسة،  ــة  اإلذاع هــذه 
بأنها  علما  والسمسرة،  للشغل  وكالة 
تستضيف كل أشباه املدربن الفاشلن، 
وبعض  شغل،  عن  يبحثون  الذين  أو 
أشباه الصحفين املسخرين من طرف 
بعد  فقدوا صوابهم،  الذين  السماسرة 
الذي  أن تجاهلهم وحيد خاليلوزيتش 
يركز فقط على عمله، وال عالقة له بكل 

هذه الكائنات الخبيثة.

للمحلين،  املغربي  املنتخب 
للمباراة،  ــى  األول الوهلة  ومنذ 
املالي محمدو  الحكم  قادها  التي 
على  كبيرا  ضغطا  مــارس  كيتا، 
ــثــالثــي:  ــة ال ــواســط ــخــصــم ب ال
ــداد،  ــ الــبــركــاوي، الــحــداد وأح
الجزائرين  املــدافــعــن  وأرغـــم 
على ارتكاب العديد من األخطاء، 
ــودادي  الـ املــهــاجــم  تمكن  حيث 
الحداد من اصطياد ضربة جزاء 
هدف  إلى  بانون  العميد  حولها 
مفتاحا  كـــان  ــذي  ــ وال الــســبــق، 
ألهــداف أخــرى، جــاءت بواسطة 
كل من أحداد والناهيري، لتنتهي 
نظيفة  بثالثية  األولــى  الجولة 

ومستحقة.
ــري حــاول  ــجــزائ املــنــتــخــب ال
خالل الشوط الثاني خلق بعض 
املغربي  ــاع  ــدف ال لكن  ــرص،  ــف ال
وسط  أن  كما  باملرصاد،  لها  كان 
الثالثي  مــن  املــتــكــون  املــيــدان، 
كان  والكرتي،  والناجي  جبران 
املنتخب  ارتباك  في  كبير  دور  له 
أمام  استسلم  الــذي  الجزائري، 
الذين  املغاربة،  الالعبن  حماس 
ورقة  كسب  على  عازمن  دخلوا 

التأهيل، وتبديد كل الشكوك عن 
قميص  حمل  استحقاقهم  عــدم 
فكانوا  األول،  الوطني  املنتخب 
الــزيــارة  فــي املـــوعـــد، كــمــا أن 

الناخب  بــه  قــام  التي  املفاجئة 
الوطني وحيد خاليلوزيتش زادت 
من حماسهم، فكانت النتيجة هي 
ومستحق،  كبير  بفوز  الخروج 

»الشان«  نهائيات  إلى  ليتأهلوا 
في  الكاميرون  التي ستحتضنها 
ستكون  والتي  القادمة،  السنة 
مناسبة للدفاع عن لقبهم األخير.

العدد: 1046 
الخميس

 24 أكتوبر 2019

إياب إقصائيات كأس إفريقيا لالعبين المحليين )الكاميرون 2020(
●  لن أضيع وقتي مع حمد هلل

الناخب الوطني السابق رونار
●  هذا هو الكالم..

● الالعب املحلي غير جاهز
خاليلوزيتش، الناخب الوطني المغربي

● راه باقي ما شفنا ال العب محلي وال العب »أوروبي«.
● مازلنا نبحث عن أنفسنا

فيصل فجر، العب المنتخب الوطني
● أنت تتبحث على »جوا منجل«!!

بإمكانهم  كبار  لالعبن  يفتقد  املغربي  املنتخب   ●
الفوز بكأس إفريقيا

العميد السابق بنعطية
● تكلم غير على راسك، اللي كنت دائما هو رأس الحربة 

ديال التكتالت.
● على الجمهور أن يتمكن من اقتناء أسهم شركة 

الرجاء
حسبان، الرئيس السابق للرجاء

● »إيلى طلقتيها، ما توريهاش دار بَّاها«!
● بنعطية يصفي حساباته

المساء
● »اتق شر من أحسنت إليه« من العب مغمور إلى دولي 

يفضل املنتخب.
● مالكويت يرفض اللعب للمنتخب الوطني

صحف
● شكون هو هاذ مالكويت؟ العب عادي جدا.

● حمد هلل تراجع مستواه كثيرا

الناخب الوطني خاليلوزيتش
● علينا نسيان هذا الشخص...

● البطولة املغربية أفضل بطولة في إفريقيا!!
الدولي الليبي صالح طاهر، مهاجم اتحاد طنجة

● شوف أو كان؟

متكن املنتخب املغربي احمللي من إبراز كل مؤهالته ليتفوق على نظيره اجلزائري بثالثية نظيفة يف أمسية 
رائعة، على أرضية امللعب البلدي مبدينة بركان اجلميلة، التي شهدت هذا العرس الكروي املغربي وسط 

أجواء حماسية رائعة.

املنتخب املغربي - املنتخب اجلزائري: 0-3

من بركان حجزنا تذكرة »ال�شان«

idbihi62@gmail.com
 إعداد: كريم إدبهي

األسبوع الرياضي
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قالوا ونقــــــــــــول

هذا اإىل املدرب ه�سام الإدري�سي

لفريق  املسير  املكتب  قــرر 
االستغناء  املراكشي  الكوكب 
اإلدريسي،  هشام  مدربه  عن 
أوغني،  بــاملــدرب  وتعويضه 
بعد اإلقصاء من كأس العرش، 
على  فقط  دورات   3 ــرور  ومـ

انطالق البطولة.
البطولة  ألن  متسرع،  قرار 
مازالت في بدايتها، حيث كان 
املراكشين  املسؤولن  بإمكان 

إعطاءه املزيد من الوقت...
ــا نـــحـــن، هــو  ــن ــت ــظ ــالح م
املشوار املتذبذب لهذا املدرب، 
الــــذي أعــطــيــت لـــه الــعــديــد 
مــن الــفــرص إلظــهــار قــدراتــه 
لكنه ولألسف، فشل  وكفاءته، 
أشرف  التي  الفرق  معظم  مع 
بأنه  عــلــمــا  تــدريــبــهــا،  عــلــى 
أن  قبل  للحراس  مدربا  كــان 

»ينتقل« إلى مدرب رسمي...
ال  أنــه  األمــر،  في  والغريب 
تمر سوى 3 أو 4 دورات حتى 
نسمع أن اإلدريسي غادر هذا 
وبالتراضي  ذاك،  أو  الفريق 
مستحقاته،  كل  تسلم  أن  بعد 

ليتجه إلى فريق آخر، أو يقوم 
في  عنها  مؤدى  بـ»استراحة« 
ــات الــخــاصــة  ــ ــ بــعــض اإلذاع
لينطلق  ــزة،  ــف ــل ــت ال فـــي  أو 
ونصائحه  تــحــلــيــالتــه،  ــي  ف
فاقد  بـــأن  علما  لــلــمــدربــن، 

الشيء ال يعطيه.
أمــريــكــا  أو  ــا  ــ ــ أوروب فـــي 
معظم  أن  نــجــد  الــالتــيــنــيــة، 
إقالتهم  تتم  حينما  املدربن، 
خالل  يتوجهون  إبعادهم،  أو 
الدراسة  نحو  عطالتهم  فترة 
والتحصيل، وذلك بالبحث عن 
الحضور  أو  تكوينية  دورات 
لتداريب بعض الفرق الكبرى، 
وتــطــويــر  معرفتهم  ــاء  ــن إلغ
مناهجهم التقنية والتكتيكية، 
خــالفــا ملــا نـــراه فــي املــغــرب، 
نراه  املدربن،  أحد  إقالة  بعد 
لالنقضاض  بزمالئه  يتربص 
بمساعدة  وذلك  مكانهم،  على 
ــاســرة،  ــســم ــن ال الــعــديــد مـ
»الجافة« التي  وبعض األقالم 

تنفخ في سيرهم الذاتية. 
وللـه في خلقه شؤون.

وهمجية  ممنهجة  حــمــلــة 
الوطني،  الناخب  لها  يتعرض 
خاليلوزيتش،  وحيد  البوسني 
املغرب،  قــدمــاه  وطــأت  أن  منذ 
بعد  حدتها  وزادت  وتضاعفت 
والــصــادم  الــصــادق  التصريح 
الالعب  مستوى  محدودية  حول 
للعب  أهليته  ــدم  وعـ املــحــلــي، 
ضمن املنتخب األول، العتبارات 
حظه،  ولــســوء  ولكن  منطقية، 
فريسة  ليسقط  التعبير،  خانه 
ومريديهم  السماسرة  لبعض 
ــذيــن  مـــن األقـــــالم الـــجـــافـــة، ال
إلطالق  مواتية  الفرصة  وجــدوا 
هذا  على  الفتاكة  صواريخهم 

الرجل األعزل.
املدرب البوسني، ومنذ تسلمه 
وهو  الوطني  املنتخب  قــيــادة 
املحلين،  الالعبن  عــن  يــدافــع 
طرف  من  لتهميشهم  ويستغرب 
لم  ــذي  ال ــار،  رونـ هيرفي  سلفه 
مقارنة  اهتمام  أي  يعرهم  يكن 

مع أصدقائهم، خاصة املمارسن 
أن  إال  الفرنسي،  الـــدوري  فــي 
املعسكرات  خالل  تفاجأ  وحيد 
التدريبية بضعف اللياقة البدنية 
مثاال  وأعطى  املحلين،  لالعبن 
الذي  الحداد  بالالعب  ذلك،  على 

كبيرة،  فنية  تقنيات  يملك 
املحافظة  يستطيع  ال  لكنه 
خالل  املستوى  نفس  على 
الشأن  كــذلــك  دقــيــقــة،   90

الكرتي  لوليد  بالنسبة 
أبـــهـــره، حسب  ــذي  ــ ال
تفاجأ  أنه  غير  قوله، 

بوزنه الزائد.
ــالـــه  هـــــــذا مـــــا قـ
ــنــاخــب  ــط ال ــضــب ــال ب
الالعب  عــن  الوطني 
املــحــلــي قــبــل وديـــة 

الغابون.
القلب،  ــن  م تــصــريــح 
ــل صـــاحـــبـــه بـــأن  ــه ــج ي
املتربصن به وما أكثرهم، 

سيجعلون منه حصان طروادة، 
ــن كل  وســيــشــعــلــون الــفــتــنــة ب
هذا  بسبب  املنتخب،  مكونات 
والواقعي،  الجريء  التصريح 
وال  مهنته  يحب  مجرب،  ملــدرب 
الذين  السماسرة  فلك  في  يدور 
رونار،  على حقبة  يتأسفون 
يصولون  ــوا  ــان ك حينما 
ــرضــون  ــف ويـــجـــولـــون وي
التشكيلة  فــي  العبيهم 
للمنتخب،  الرسمية 
رغــــــــــم ضـــعـــف 
أو  مستوياتهم 

عطالتهم.
صــحــيــح 
البوسني  أن 
يتش  ز ليلو خا
خــانــتــه عــبــاراتــه، 
أن  بإمكانه  ــان  وك
من  بــنــوع  يتحلى 
وأال  الدبلوماسية، 
يـــقـــارن العــبــا في 

الذي  حكيمي،  أشــرف  مستوى 
تلقى تكوينه على أعلى مستوى، 
مدريد  ريال  نادي  في  وبالضبط 
ويعتبر  ســـادة«،  »يــا  اإلسباني 
في  املــدافــعــن  أبـــرز  مــن  حاليا 
بالالعب  يــقــارن(  )أال  أوروبـــا، 
املحلي املغلوب على أمره، والذي 
الطرف  ونغض  جميعا،  نعرف 
يعتبر  الذي  التكوين  مشكل  عن 
حاليا،  الوطنية  الكرة  معضلة 
للمسير  ــرجــع  ت ــة  ــي واملــســؤول
املهمة  هذه  يسند  الذي  املغربي 
األحــيــان  غــالــب  فــي  الحساسة 
وتلك  ــه،  إلرضــائ سابق  لالعب 

قصة أخرى.
كما كان على الناخب الوطني، 
بعض  عــن  ــك  ــذل ك يــتــحــدث  أن 
يستحقون  ال  الــذيــن  الالعبن 
تماما اللعب في املنتخب، كحمزة 
أو آخرين  منديل، عصام شباك، 
كاملهدي  صالحيتهم،  انتهت 

كارسيال أو فيصل فجر.

كفى من خلق البلبلة.. اتركوا الرجل ي�ستغل
بعد الحملة الشرسة والمجانية على الناخب الوطني

بسرعة

الناخب الوطني خاليلوزيتش يف حوار ودي 
مع وليد الكرتي خالل زيارته إلقامة املنتخب 

املحلي قبيل مباراته ضد الجزائر بربكان

اإلدريسي

خاليلوزيتش

واهلل عيب

فرحة مستحقة



تهدئة  أخنوش  عزيز  اختار 
التجمع  حزب  داخل  األوضاع 
عني  الــذي  لــأحــرار  الوطني 
صفقة  بمقتضى  رأســه  على 
2012، بإصدار  سياسية سنة 
بنجاح  فيه  ينوه  حزبي  بالغ 
ــن الــعــثــمــانــي في  ــدي ســعــد ال
تــعــديــل  مـــفـــاوضـــات  إدارة 
ــن ذلــك  ــم م ــ الــحــكــومــة، واأله
الوزراء  بـ»بكفاءات  نوه  كله، 
ــة املــنــتــهــيــة  ــ ــدول ــ ــاب ال ــتـ وكـ
محمد  من  كل  وهــم  واليتهم، 
السابق،  العدل  وزيــر  أوجــار 
وزير  العلمي  الطالبي  ورشيد 
سابقا،  والــريــاضــة  الشبيبة 
الدولة  كاتبة  بوطالب  وملياء 
سابقا،  السياحة  ــر  وزي لــدى 
وامباركة بوعيدة كاتبة الدولة 
لدى وزير الفالحة، والواقع أن 
من  أكثر  يعرف  كان  أخنوش 
غيره إبعاد جميع رموز الحزب 
أن  يعقل  فكيف  الحكومة،  من 
نصدق ادعاءاته بالهيمنة على 
األغلبية، بينما فقد حزبه أكبر 
الحكومة  رئاسة  بعد  وزارة 

وهي وزارة العدل)..(؟
رشيد  عن  التخلي  كان  وإذا 
مفهوما  الــعــلــمــي  الــطــالــبــي 
بــحــكــم مــلــفــاتــه الــضــريــبــيــة، 
نظرا  بوعيدة  مباركة  وإبعاد 
لرئاستها جهة كلميم واد نون، 
إعدام  أوجار كشف  إبعاد  فإن 
املكون السياسي للحزب داخل 
الحكومة، ما يطرح عدة أسئلة 
حول أسباب التخلي عن وزير 
بهذا الحجم، فإذا كان أخنوش 
للبقاء  أوجــار  اسم  اقترح  قد 
للعدل  كــوزيــر  مــنــصــبــه  فــي 
للملك،  املوجهة  الالئحة  ضمن 
إلبعاده  امللك  لدى  تدخل  فمن 
االتحادي  بالوزير  وتعويضه 

بنعبد القادر؟
»األسبوع«،  مصادر  وكانت 
قد أكدت أن أوجار ظل يمارس 
عمله في الوزارة التي انتزعت 
األخيرة  الساعات  حتى  منه 
ــحــكــومــة، ما  قــبــل تــعــديــل ال
الحكومة  من  إلبــعــاده  يعطي 
من  نوع  فأي  عقابيا..  طابعا 
يطال  أن  يمكن  الــذي  العقاب 

 30 إعـــداد  فــي  وزيـــرا ساهم 
البرملان،  فــي  جــديــدا  قانونا 
بل حرك حتى بعض القوانني 
ــون  ــان ــق ــل ال ــث ــدة، م ــديـ ــجـ الـ
الخاص  والقانون  الجنائي 

بالطب، واملحامني؟
ــد حــاول  ــوش ق وكـــان أخــن
فشله  ــة  صــدم مــن  الــتــقــلــيــل 
تعديل  مفاوضات  تدبير  في 
الوزراء  كل  بدعوة  الحكومة، 
ــم لــلــظــهــور  ــه ــن ــى ع ــخــل ــت امل
حزبي  لــقــاء  فــي  جانبه  ــى  إل
بفرانكفورت، لكن ذلك لم يخف 
من  الحزب  قيادي  »امتعاض« 
الحالية،  الحكومة  تشكيلة 
الطالبي  يستطع  ))لـــم  إذ 
من  نفسه  يمنع  أن  العلمي 
في  مباشر،  بشكل  التصريح 
مما  موقفه  عن  نفسه،  املؤتمر 
الحكومي  التعديل  عن  ترتب 
وقال:  الحزب،  إلى  بالنسبة 
أعنف  ــذا  وهـ مصيبة،  هـــذه 
اآلن  حتى  يستخدمه  تعبير 
الوطني  التجمع  فــي  قــيــادي 
لأحرار بشكل علني ورسمي، 

التعديل،  مخرجات  لتوصيف 
يكن  لم  الطالبي  بأن  ويظهر 
ملنصبه  مغادرته  عن  راضيا 
لقياديني  ويــســر  الحكومي، 
ــأن أخــنــوش لــم يــدافــع عنه  ب
بطريقة مناسبة، بل إنه انهار 
ــام رغــبــة اإلســالمــيــني في  أمـ
موقع  )املــصــدر:  تنحيته(( 
اليوم 24. 15 أكتوبر 2019(.
انتقاد  أكــبــر  يبقى  ولــكــن 
ــن مـــعـــه، هو  ــ ــوش وم ــنـ ألخـ
ــن عــمــدة سال  الـــذي صـــدر ع
األزرق،  الدين  نــور  السابق، 
فــي توجيه  يــتــردد  لــم  الـــذي 
الحزب،  قــيــادة  إلــى  االنتقاد 
ترتيبات  على  أشــرفــت  التي 
الــحــكــومــي، حيث  الــتــعــديــل 
مــجــمــوعــة خاصة  فــي  كــتــب 
الــدســتــوري  التجمع  بفريق 
ما  »الواتساب«  تطبيق  على 
وزاريتني،  ))بحقيبتني  يلي: 
ــدد وزراء  يــعــادل ع ــو مــا  وه
من  وأكثر  الشعبية،  الحركة 
واالتحاد  االشتراكي،  االتحاد 
مجموعة  تكون  الــدســتــوري، 

إعداد
سعيد الريحاني

إخبــاري
تحليل

موؤ�سرات �سقوط اأخنو�ش  يف فقدان اأكرب وزارة باملغرب

هل   اأ�سبحت   �سركة  « �ساهام  » القوة  

 ال�سيا�سية   الثالثة   يف   املغرب؟ 

))بحقيبتين وزاريتين، 
وهو ما يعادل عدد 

وزراء الحركة 
الشعبية، وأكثر من 
االتحاد االشتراكي، 
واالتحاد الدستوري، 

تكون مجموعة 
»ساهام« للتأمينات 
)تم تفويتها( هي 

القوة السياسية 
الثالثة في المغرب((

أوجار الوزير الذي تم االستغناء عنه بني أخنوش والعلمي
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»ساهام« للتأمينات )تم 
القوة  هــي  تفويتها(، 
في  الثالثة  السياسية 

املغرب(( )نفس املصدر(.
مساره  طيلة  األزرق،  وكــان 
لــأحــرار،  الوطني  بالتجمع 
ــاد عــن  ــعـ ــتـ ــاالبـ ــرف بـ ــ ــد عـ ــ ق
التعديل  ولــكــن  الــصــراعــات، 
ينتقد  جعله  األخير  الحكومي 
األوضاع)..( إلى درجة الربط 
بني النشاط التجاري ملجموعة 
السياسي  والــنــشــاط  معينة 
ــك على  ــلــحــزب، وتــأثــيــر ذلـ ل

الحكومية. التعديالت 
ــون تــصــريــح  ــكـ ــا يـ ــ ــم ــ ورب
على  تــأكــيــد  ــجــرد  م األزرق 
حزب  داخــل  الصراع  انطالق 
بني  لأحرار  الوطني  التجمع 
ــون الــســيــاســي واملــكــون  ــك امل
التكنوقراطي املكون من أرباب 
الشركات الكبرى، وهي الحرب 
التي قد تنتهي باإلطاحة بعزيز 
على  لضعفه  نظرا  أخــنــوش، 
للحزب،  التنظيمي  املستوى 
وعدم امتالكه ملفاتيح الجهات 
واألقاليم، فضال عن كونه وزع 
املسؤولية  مــنــاصــب  جميع 
منه،  مقربني  تكنوقراط  على 
الــعــقــاري  املــنــعــش  قبيل  مــن 
يسيطر  ــذي  ال كميل،  توفيق 
الفريق  رئــيــس  منصب  على 
واشباعتو  النواب،  بمجلس 
القادم  بالبرملان  لجنة  رئيس 
من حزب االتحاد االشتراكي.. 
مصير  عــن  ــســؤال  ال ليطرح 
عبو  الحاج  نظير  املؤسسني، 
وزنــيــنــد وبــوهــريــز وبـــودالل 
عكاشة  وأنــجــال  وبيجديكن 

والعلمي التازي وغيرهم..
أخــنــوش،  يملك  ال  ــا  ــم ورب
»حركة  صفوف  فــي  الناشط 
ــل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــني«)..(  ــك ل
حزب  تأسيس  بدواعي  عالقة 
من  لأحرار  الوطني  التجمع 
الثاني  الحسن  صديق  طرف 
ذلك  عصمان،  أحمد  وصهره 
أن حــزب األحــرار كــان يشكل 

جــوابــا ســيــاســيــا مــن طــرف 
عصمان  قــال  ولــهــذا  امللكية، 
فــي آخــر خــروج إعــالمــي له: 
))الحسن الثاني كان يساندنا 
لأحرار،  الوطني  التجمع  في 
من  فقط  ذلــك  يفعل  كــان  لكنه 
في  ــوازن  ــتـ الـ خــلــق  منطلق 
قلت..  كما  السياسي  املشهد 
الحدود..  هذه  يتعد  لم  األمــر 
يقدر  الثاني  الحسن  كان  وقد 
قام  التي  املــبــادرات  من  عــددا 
لأحرار،  الوطني  التجمع  بها 
ــك الــتــي قــمــنــا بها  ــل ــل ت مــث
حكومة  تجربة  إلنجاح  الحقا 
عصمان  )املصدر:  التناوب(( 

في حوار مع جريدة املساء(.
ماذا يمكن أن يفعل الطالبي 
ــي ومــحــمــد أوجــــار  ــم ــل ــع ال
الــذي  املــنــصــوري  ومصطفى 
بعد  الرباط  في  للتحرك  عــاد 
تصحيحية  حركة  أسقطته  أن 
يسقطه  أن  قبل  مــزوار،  قادها 
وتسقطه  أخنوش  اآلخــر  هو 
من  الخارجية  وزارة  مؤخرا 
يمكن  ماذا  الباطرونا،  رئاسة 
لو  الــثــالثــة  ــؤالء  هـ يفعل  أن 
السابق  الوزير  إليهم  أضفنا 
محمد  السابق  والوزير  عبو 
ــد.. ألـــن يــمــارســوا  ــي ــوســع ب
الــســيــاســة فــي مــواجــهــة ما 
أليس  إقصاءهم؟  يعتبرونه 
ــن أســقــطــوا  ــم مـ ــؤالء هـ ــ هـ
بعده؟  ومــزوار  املنصوري 
يستمد  أخــنــوش  يكن  ألــم 

شرعيته من دفاع أوجار عنه؟
الحشود  طــالــبــت  فــعــنــدمــا 
هامش  على  أخنوش  برحيل 
السادس  محمد  امللك  زيـــارة 
كان  املاضية،  السنة  لطنجة 
العدل،  ــر  وزي بصفته  أوجــار 
هذه  في  تحقيق  فتح  أعلن  قد 
املطالبة  )واقـــعـــة  ــة  ــع ــواق ال

بأن  وقــال  أخــنــوش(،  برحيل 
))الحكومة من خالل أجهزتها 
املختصة، ستباشر التحقيقات 
سيجد  والقانون  الضرورية 
أن  الوزير،  وأوضــح  ــداه((،  م
))املغاربة يحيطون امللك محمد 
من  بكثير  وأنشطته  السادس 
أن  ويــجــب  والهيبة،  الــوقــار 
امللكية  باملؤسسة  بالزج  ننأى 
السياسية((  الصراعات  في 

)املصدر: عدة مواقع(.
أشد  مــن  ــان  ك إذن،  ــار  أوجـ
ــوش، بل  ــن املــدافــعــني عــن أخ
لقاءات  في  قدمه  أن  سبق  إنه 
الذي  الوزير  أنه  بأوروبا على 
التحركات  لكن  املغرب،  سينقذ 
الـــيـــوم ســــواء داخــــل حــزب 
ــأحــرار،  ل الــوطــنــي  التجمع 
التجمعيني  بعض  يطلب  حيث 
معه)..(،  ومــن  أوجــار  تحرك 
الــتــواصــل  مـــواقـــع  عــلــى  أو 
»االنتهازية  فإن  االجتماعي، 
تنهي  قد  السياسية ألخنوش« 

مساره.
فــأخــنــوش كــان عــضــوا في 
ــزب الــحــركــة الــشــعــبــيــة،  ــ ح
استقال منها ليدخل في حزب 
األحرار، لكن الرجل الذي ظلت 
باعتباره  الصحافة  تقدمه 
ــراحــل  ــال مــن رجــــاالت ال رجـ
أن  سبق  الــبــصــري،  إدريـــس 
بداية  في  فرنسا  في  اختفى 
ليظهر  عاد  ثم  الجديد،  العهد 

حكومة  فــي  للفالحة  كــوزيــر 
عباس الفاسي، وعندما اختار 
حزب التجمع الوطني لأحرار 
بدعوى  للمعارضة  الــخــروج 
حكومة  تشكيل  إمكانية  عــدم 
مع عبد اإلله بن كيران، استقال 
أخــنــوش مــن حــزب األحـــرار، 
ليضمن بقاءه في وزارة الفالحة 
والصيد البحري، قبل أن يعود 
ضمن  أن  بعد  األحــرار  لحزب 
الحكومة  إلــى  التجمع  دخــول 
خالل  ليكشف  كيران،  بن  رفقة 
أن  األخير،  الحكومي  التعديل 
ألصدقائه  إال  يــكــون  ال  والءه 
وليس للحزب، بإقصائه املكون 
فهل  الحكومة،  من  السياسي 
عوقب أخنوش، أم عوقب حزب 
أم  لأحرار،  الوطني  التجمع 
هي مكونات وصفة القضاء على 
انتخابات  قبل  أخنوش  عزيز 
2021 الذي ظل يبشر أنصاره 
يكتسحه  أن  قبل  باكتساحها، 
التعديل الحكومي األخير)..(؟

ــرار في  ــ ــ ــبــق مـــن األح لـــم ي
أخنوش  إال  الــيــوم  الحكومة 
ــرة  ــ ــمــي ووزيـ ــعــل ــظ ال ــي وحــف
السياحة العلوي.. لكن السؤال 
سيقف  من  نفسه:  يطرح  الذي 
كما  أخنوش  عن  ليدافع  اليوم 
السياسيون  الوزراء  عنه  دافع 
في حزبه بكونه ))الوزير الذي 
وأن  املغرب((  مشاكل  سيحل 
للحكومة  ترأسه  هو  طموحه 

سنة 2021؟

الطالبي العلمي ومزوار وعبو.. هل يجتمعون من جديد لإلطاحة بأخنوش؟

لكن التحركات 
اليوم سواء داخل 

حزب التجمع 
الوطني لألحرار، 
حيث يطلب بعض 
التجمعيين تحرك 

أوجار ومن معه)..(، 
أو على مواقع 

التواصل االجتماعي، 
فإن »االنتهازية 

السياسية ألخنوش« 
قد تنهي مساره.
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نور الدين األزرق: شركة 
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الثالثة يف املغرب



 ربورتاج: زهير البوحاطي 
املربع  املــتــر  على  الــحــصــول 
بجماعة  األرض  مــن  ــد  ــواح ال
أمسا،  الــقــاســم  ســيــدي  ــة  زاويـ
كثيرة،  ــواال  ــ أم يكلف  أصــبــح 
وغالبا  األخيرة،  السنوات  في 
ــي  ــ ــذه األراضـ ــ ــري ه ــشــت ــا ت مـ
أشخاص  أو  الــشــركــات  بعض 
الوسيلة  هــي  إذ  مــشــبــوهــون 
القذرة،  األمــوال  لغسل  األمثل 
حسب العديد من املواطنني، أما 
يستطيع  فال  الــعــادي  املــواطــن 
التي  املــنــطــقــة  مــن  ــراب  ــتـ االقـ
ملكية  إلــى  ــام  األي هــذه  تحولت 
وبعض  العصابات  بني  خاصة 
ــن يــمــهــدون  ــذي الــســيــاســيــني ال
أو  الوثائق  بتوفير  لهم  الطريق 
ليتنازلوا  املنطقة  ساكنة  تهديد 
مافيا  لــفــائــدة  ــهــم  أراضــي ــن  ع

العقارات.
األباطرة،  هؤالء  أن  نجد  لهذا 
الــعــقــارات  بــشــراء  يكتفون  ال 
على  يستولون  بل صاروا  فقط، 
األراضي  من  شاسعة  مساحات 
ــع بعض  ــة بــتــواطــئ م ــقــروي ال
ماليني  مقابل  املنطقة  ســكــان 
الـــدراهـــم ألصــحــاب األراضـــي 
ممتلكاتهم،  بيع  في  الراغبني 
أجل  من  الغير  ملكية  تزوير  أو 

االستيالء عليها.

إسقاط الورثة من الوثائق 
العدلية لصالح مافيا العقارات

العدلية  الرسوم  أحــد  حسب 
ــة واملــســجــل  ــاإلراثـ الــخــاص بـ
باملحكمة  ــات  ــرك ــت ال بــكــنــاش 
وفاة  وبعد  بتطوان،  االبتدائية 
املسمى )ع( منذ 40 سنة، أحاط 
بإرثه كل من زوجته وأوالده )أ( 
)أ( سنة  توفي  ذلك  وبعد  و)م(، 
قام  الـــذي  الــعــدل  لكن   ،1996
في  تعمد  اإلراثــة  وثيقة  بكتابة 
 21 توفي  الذي  )م(  وفاة  تقديم 
أوالده  إلى  مشيرا   2006 يناير 
شقيقه  يذكر  ولم  يرثونه،  الذين 
قبله  توفي  الذي  أوالده  مع  )أ( 
ينم  وهذا  سنني،  عشر  بحوالي 
أجل  مــن  مبيتة  نية  ســوء  عــن 
االستيالء على حق األيتام الذين 
بشهادة  اإلرث  من  إسقاطهم  تم 
شهود وبتعمد من طرف العدول 
هذه  على  وبناء  وثقوها،  الذين 
تقسيم  تــم  املــزيــفــة،  املعطيات 
أبناء  دون  )م(  أبناء  اإلرث على 
)أ( القاصرين وأمهم، مما يطرح 
على  خصوصا  تــســاؤالت،  عــدة 
الشهود والعدول الذين لهم دور 
األيتام  هــؤالء  حرمان  في  كبير 
إيــاه  منحهم  الـــذي  حقهم  مــن 
القانون  قبل  الشرعي  القانون 

الوضعي.
سن  )أ(  ورثـــة  بــلــوغ  وبــعــد 

في  بالطعن  تــقــدمــوا  ــرشــد،  ال
ــود  ــه ــش وثـــائـــق اإلراثـــــــة وال
بالسجن  إدانتهم  تمت  الذين 
طرف  مــن  التنفيذ  مــوقــوف 
ــدى املــحــاكــم بــتــطــوان،  إحـ
الحكم،  هــذا  ورغــم صــدور 
الزال  الورثة  هــوالء  فحق 
طرف  من  عليه  مستولى 

أبناء عمهم.
ورغم أن موانع اإلرث 
التي  هي  اإلســالم  في 
إرث  بسببها  يــمــنــع 
مورثه،  مــن  الشخص 
ويــقــصــد بــهــا فــي فقه 
مستحق  منع  املواريث 
الــحــصــول  مـــن  اإلرث 
بــســبــب  اإلرث  عـــلـــى 
القائم  الوصف  وجــود 
كونه  مــثــل  بــالــشــخــص 
الــرق  ــه، أو  ــورث قــاتــال مل
بمعنى العبودية أو مرتدا 

عن دينه، وهذا النوع الثالث من 
بالوصف«  »حجبا  يسمى  املنع 
امليراث  من  الحجب  سبب  ألن 
يكون سبب وجود وصف يمنعه 
من اإلرث، ومادام لم يوجد أحد 
هذه املوانع الثالثة املتفق عليها 
فما  والعلماء،  املذاهب  بجميع 
)أ(  ورثة  إسقاط  سبب  إذن  هو 

من حقهم املشروع في امليراث؟

شهود الزور مقابل 200 
درهم!؟ 

للشهود دور جوهري في حسم 
النزاع سواء تعلق األمر بالحكم 
أو  املتخاصمني،  أحــد  لصالح 
امليراث،  حول  النزاع  فض  في 
بهم  االســتــعــانــة  ــم  ــت ت ــث  حــي
كــوســائــل اإلثــبــات الــتــي ينص 
إلى  للوصول  القانون،  عليها 
على  االطــالع  أو  النزاع  حقيقة 
وقائع غائبة عن القاضي وغيره 
لترجيح كفة ميزان العدالة، غير 
أن الشهود بجماعة زاوية سيدي 
تحولوا  أمــســا،  قــيــادة  القاسم 
رقــاب  على  مسلط  سيف  إلــى 
املواطنني، خصوصا  من  العديد 
في  دورهــم  وكذلك  املتقاضني، 
إصـــدار  ــي  ف الــقــضــاء  تضليل 
العديد  وجــود  بسبب  أحكامه، 
من الذين احترفوا شهادة الزور 
بهذه القرية، والنتائج هي سلب 

وتعطيل  واألرامـــل  األيتام  حق 
العدالة وأخذ الحق من أصحابه 
مقابال  لهم  يدفعون  من  لصالح 

ماديا.
ــا مــن عني  ــصــادرن وتــقــول م
ــم اســتــغــالل  ــت ــه ي ــ املـــكـــان، أن
الشهود  بعض  على  والضغط 
من  املنتخبني،  بعض  طرف  من 
إنسانية«  »مساعدة  تقديم  خالل 
منحها  يتم  الــتــي  كاملنح  لهم 
للسكان القرويني من أجل دراسة 
شراء  في  واملساهمة  أوالدهـــم 
في  أو  املدرسية،  الكتب  بعض 
اإلداريــة  الوثائق  إنجاز  لحظة 
ففي ظل ضعف  الجماعة،  داخل 
في  تكون  التي  املنطقة  ساكنة 
اإلدارية،  للوثائق  الحاجة  أمس 
بهم  واالستعانة  استغاللهم  يتم 
الحصول  مقابل  الشهادة  فــي 
ــرب  ــي أق عــلــى تــلــك الــوثــائــق ف

اآلجال.

الشهود  يعلمه  ال  ــذي  ال لكن 
على  إما  النية  بحسن  املوقعون 
شهادة اإلرث أو من أجل شهادة 
النزاع،  من  خالية  عادية  أخرى 
أن هذه العصابة تستغل إمضاء 
إنجاز  أجل  من  الشهود  هــؤالء 
أراضــي  على  والــتــرامــي  عقود 
بأثمنة  بيعها  وإعـــادة  الغير 

خيالية.
ــف الـــثـــانـــي من  ــصــن ــا ال ــ أم
أو  متخصصون  فهم  الشهود، 
مقابل  الــزور  شهادة  يمتهنون 
تجد  حيث  ــم،  درهـ  200 مبلغ 
أسماءهم مدرجة في عدة وثائق 
املتعلقة  تلك  خصوصا  عدلية، 
الترامي  ألجــل  التملك  بــأصــل 
وتحويلها  ــي  األراضـ وحــيــازة 
إلى ملكية خاصة، ورغم وصول 
إلى  القضايا  هذه  من  مجموعة 
تقدم  أن  بعد  تــطــوان  محاكم 
العديد من املتضررين من شهود 
الزور بشكايات في املوضوع، إال 
لتضليل  تتدخل  املافيا  هذه  أن 
ــو من  الــجــهــة األمــنــيــة بـــواد ل
وإنجاز  الشهود  إلى  االستماع 
وهــذا  املــوضــوع،  فــي  محاضر 
الشهود  لهؤالء  القوة  يمنح  ما 
ضد  شهاداتهم  في  ليستمروا 
منهم  سلبت  الذين  املظلومني 
كما  مــزورة،  بوثائق  أراضيهم 
الــحــال فــي إحــدى الرسوم  هــو 

توضح  التي  )اإلرث(  العدلية 
يعرفون  الشهود  مــن  ستة  أن 

وستة آخرين يسمعون فقط، 
فمتى كانت تأخذ الشهادة 
أهل  يــا  فقط  باالستماع 
من  ويا  والقضاء  العدل 
بأختامكم  تــصــادقــون 

على مثل هذا اإلرث؟
السياق،  نفس  وفي 
ــد  ــك أحـ ــ ــذل ــ ــام ك ــ ــ ق
الـــعـــدول بــــإدراج 
شــهــادة الــشــهــود 
على  توفرهم  دون 
الوطنية  البطاقة 

استخراج  أجــل  مــن 
ــم املــلــكــيــة إلحــدى  رسـ

القطع األرضية املتواجدة 
بالجماعة  إعسكرن  بمدشر 
»األسبوع«  تتوفر  املذكورة، 

على نسخة منه.

أراضي متنازع عليها 

االحتيال  من  آخر  نوع  هناك 
ينهجه هوالء  الذي  التدليس  أو 
يحفظون  الــذيــن  األشـــخـــاص 
وإن  الــطــرق  بجميع  ــي  األراضـ
قانونية  غير  وضعية  في  كانت 
عليها،  قائما  النزاع  الزال   أو 
ورغــم ذلــك، فــإن هــذه األراضــي 
فتح  مــا  ــو  وه تحفيظها،  يتم 
للترامي  مصراعيه  على  الباب 
ــني،  ــنـ ــواطـ عـــلـــى أراضـــــــي املـ
ــن يــتــواجــدون  ــذي خــصــوصــا ال
خارج منطقة أمسا والذين سبق 
تم  قد  أراضيهم  وجدوا  أن  لهم 
آخر،  شخص  لصالح  تحفيظها 
جماعي  بشكل  التحفيظ  أو 
أو  امللكية  طلب  دون  لألراضي 
بل  أصحابها،  من  التملك  أصل 
الشهود  على  فقط  االعتماد  يتم 

من أجل القيام بذلك.
أخــرى  ظــاهــرة  هناك  أن  كما 
بعض  إقــــــدام  فـــي  مــتــجــلــيــة 
التعرض  تقديم  على  األشخاص 
باسم الورثة دون تقديم تفويض 
ملف  يقبل  بينما  املوضوع،  في 
وجيزة  ــدة  م وبــعــد  الــتــعــرض، 
بعدما  التعرض  عن  تنازال  يقدم 
تقدم  الذي  بني  اتفاق  إبرام  يتم 
بــطــلــب الــتــحــفــيــظ واملــعــتــرض 
تقديمه  يتم  التنازل  لكن  عليه، 
الورثة  وليس  الشخص  باسم 

كما كان طلب التعرض. 

حتمية تدخل وزيري الداخلية والعدل إلنصاف األرامل واليتامى

مافيا العقارات واأباطرة البناء ينهبون اأرا�ضي املواطنني لتبيي�ض الأموال

«»

»«

»«

هؤالء األباطرة، ال يكتفون بشراء العقارات فقط، بل صاروا يستولون 
على مساحات شاسعة من األراضي القروية بتواطئ مع بعض سكان 
المنطقة مقابل ماليين الدراهم ألصحاب األراضي الراغبين في بيع 

ممتلكاتهم، أو تزوير ملكية الغير من أجل االستيالء عليها
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بات الحصول على شبر من األرض بجماعة زاوية سيدي القاسم قيادة أمسا التابعة لعمالة تطوان، شبه مستحيل 
على  وتحفيظها،  خاصة  ملكية  إلى  وتحويلها  األراضي  نهب  إلى  راجع  وذلك  الحقوق،  ذوي  من  كنت  لو  حتى 
من  الموضوع  هذا  على  الضوء  و»األسبوع«تسلط  العقارات،  مافيا  ضحية  يذهبون  الذين  واأليتام  األرامل  حساب 

خالل الوثائق التي توصلت بها، وحسب تصريحات العديد من ضحايا عصابة منظمة ومحترفة في هذا المجال.

لفتيتبنعبد القادر



ــد شـــهـــور ســتــصــبــح  ــعـ بـ
ــوا« فــي  ــ ــض ــ الـــعـــاصـــمـــة »ع
ــت  ــدث ــم الـــتـــي أح ــواصـ ــعـ الـ
خــطــوطــا لــلــنــقــل الــحــضــري 
»التليفريك«،  عربات  بواسطة 
ــيــة«  ــات »فــضــائ ــربـ ــي عـ ــ وه
الكهربائية  بالطاقة  تسير 
نحلم  ال  كنا  وإن  )الصورة(، 
عدة  في  الناجحة  بتجربتها 
نطمح  فإننا  عاملية،  عواصم 
اعتبارا  نهجها،  فــي  للسير 
النوع  لهذا  الواعد  للمستقبل 
سيفرض  ــذي  ــ ال الــنــقــل  مـــن 

حضوره في العقود املقبلة.
تكملة  هو  الجديد  واإلنجاز 
في  الحضري  النقل  ملخطط 
العاصمة، الذي أقره املشروع 
ــراحــل:  ــة م ــاث املــلــكــي فــي ث

الطرامواي والطوبيسات الجديدة، 
بالنسبة  »التيلفريك«  ــرا  وأخــي
أما  الــداخــلــي،  الحضري  للتنقل 
ــوطــنــي والــدولــي،  الــجــهــوي وال
القطار  كمحطات  اكتمل،  من  فمنه 
بتصاميم  السرعة،  فائق  والقطار 
واملطار  حديثة،  تقنية  وتجهيزات 
الذي فتح محطاته ألكبر الطائرات 

من  بــدال  العواصم  مختلف  ومــن 
خط  على  السابق  فــي  اقتصاره 
وكذا  وباريس،  الرباط  بني  واحد 
الطرقي ما هو في طور  النقل  من 
التي  الطرقية  كاملحطة  اإلنــجــاز 
تصميمها  ــي  ف ــدة  ــري ف ســتــكــون 
املستوى  على  وخدماتها وسعتها 

اإلفريقي.
كيف  املطروح:  السؤال  أن  غير 

يمكن الحفاظ على هذه املكتسبات؟ 
وكيف يمكن تطويرها حتى نلتحق 
كل  سوت  التي  واملدن  بالعواصم 
ها  للـه،  والحمد  النقل؟  مشاكل 
اجتماع  كــل  فــي  تتفرجون  أنتم 
إال  يجتمعون  ال  حيث  للمنتخبني 
كل  وفــي  السنة،  في  مــرات  ثــاث 
دوره »يدورونها بونية« و»يفتحون 
ويشقون« رؤوس بعضهم البعض 

صارت  املستعجات  أن  حتى 
كلما  الــطــوارئ  حــالــة  تعلن 
الستئناف  منتخبونا  اجتمع 
ــم تكن  »مــبــاريــاتــهــم«، ولــو ل
التي أنجزها  املشاريع امللكية 
لكانت  ملكه،  لعاصمة  امللك 
الترتيب  فــي  الــيــوم  ــاط  ــرب ال
األخير لعواصم العالم الثالث.
عربات  مشروع  إلى  ونعود 
هو  ــا  ورجــاؤن »التليفريك«، 
ــن كل  ــاء املــنــتــخــبــني مـ ــفـ إعـ
بالنقل،  عاقة  له  اختصاص 
ميزانيات  من  عليهم  وفــرض 
معينة  نــســبــة  مــجــالــســهــم 
التسيير  نفقات  مــن  تقتطع 
القطاع  مــرافــق  كــل  لصيانة 
ــة  ــب ــراق ــوي تـــحـــت م ــيـ ــحـ الـ
للحسابات،  األعلى  املجلس 
والعمل على توسيع مجال التنقل 
األجيال  نقل  فهو  بـ»التليفريك«، 
مصلحة  ــع  وضــ مـــع  ــقـــادمـــة،  الـ
وشرطته  خطوطه  لتنظيم  خاصة 
تكون  أن  ينبغي  التي  ومحطاته 
األجرة  لسيارات  بمواقف  مجهزة 
بشبكة  ربطه  لضمان  والحافات 

النقل الحضري.
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❐  في كتاب »امللل والنحل« تم تصحيح 
بحومة  لها  عاقة  ال  بأنها  »املــاح«  كلمة 
خاصة بأهل الديانة اليهودية، بل بمنطقة 
مناجم امللح، وكانت على ضفة وادي أبي 
للتجمع  الصحيحة  الكلمة  فأما  ــراق،  رق
)بالهاء(،  املله  فهي:  لليهود  السكني 
وحسب وثائق فرنسية فـ»املله هي الدين، 
األوروبيني  طرف  من  الكلمة  انتقلت  وقد 
الهاء  بــني  تمييزهم  لــعــدم  املـــاح،  ــى  إل
والحاء«، وفي الرباط تم إنشاء أول »ماح« 
سنة 1631، وانتقل إليه اليهود من حومة 

البحيرة التي منحت ألهل تافيات.

هلل«  »جابها  سيارات  بريع  فوزهم  بعد   ❐
تكلف  مدغمشة«  بـ»بالكات  بوند«  و»جيمس 
الرباطيني حوالي املليار سنويا، وفي إطار »تزيار 
سيتخلى  الحكومة،  مصاريف  في  السمطة« 
السيارات  على  التنكيت(  باب  )من  املنتخبون 
من  »التليفريك«  عربات  عبر  بالتنقل  ويكتفون 
وال  تجوال  بال  الجماعية،  مكاتبهم  إلى  ديارهم 
أسفار وال استجمام الوليدات، لكن العائق في هذا 
النقل، هو أنهم إذا تعاركوا وتشابكوا وسقطوا 

من أعلى، فسيكونوا »شهداء التليفريك«.

❐  وفي إطار التنكيت دائما، فهذه بلدية 
باريس انبهرت من تجربة جماعة الرباط 
في حل مشكل مواقف التاكسيات، فبعثت 
»عباقرة  عبقرية  على  لاطاع  بمندوب 
منتخبينا  مع  اجتمع  وعندما  الجماعة«، 
ملشروعهم   الباهر  النجاح  على  لهم  وعبر 
الذي دوخ باريس، قالوا له: الحل ساهل.. 
»جرينا« على سيارات السكان والتجار من 
وأرغمناهم  وحوانيتهم  منازلهم  أرصفة 
على ركنها في »الباركينات« بـ 10 دراهم 
للتاكسيات  األرصفة  وأعطينا  للساعة، 

والسام.

األسبوع  في  البقاء،  دار  إلــى  غادرتنا   ❐
آمنة  املرحومة  الوطني  النضال  أيقونة  املاضي، 
املغراوي، أرملة املناضل الكبير املرحوم الهاشمي 
وكانت  الرباط،  بلدية  ملجلس  رئيس  أول  بناني 
زوجها  ملساعدة  تفرغت  مناضلة  هلل  رحمها 
في كفاحه ضد االستعمار، وبعد االستقالل في 
تأسيس  وفي  النقابي،  التكوين  مدارس  تكوين 
عن  الدفاع  وفي  استشاري،  وطني  أول مجلس 
فلسطني، وفي منظمة العمل العربية، وفي املجلس 
االستشاري لحقوق اإلنسان، إلى أن وفاه األجل 

سنة 1994 لتلتحق به في سنة 2019.

بعد الطرامواي والطوبيسات الجديدة

مرحلة 3 جمال�س لـ 700 �ألف ن�سمة
 ومرحلة 6 جمال�س لـ 500 �ألف ن�سمة

أسرار العاصمة

م�سروع جديد للنقل �حل�سري عرب عربات »�لتليفريك«

ماذا تحقق في الرباط بين مرحلتين؟

15 الرباط يا حسرة

شيوخنا  آالف  يتعرض  أن  يصح  هــل 
املكلفة  املؤسسات  المباالة  إلــى  وشبابنا 
بتأطيرهم ورعاية شؤونهم وتسهيل ظروف 
توجد  بينما  العاصمة،  في  هنا  حياتهم 
مئات اإلدارات وعشرات املراكز االجتماعية 
والــلــجــان  الجمعيات  وآالف  ووزارتـــــان 
للدعم  ــرى  وأخـ للمنتخبني،  االجتماعية 
واملساندة والتأطير واإلنقاذ، وبالطبع على 
وفي  املقرات،  واجهات  وعلى  فقط  الوثائق 
على  أما  املايير؟  بــآالف  امليزانيات  بنود 
يغامر  اليائس  فالشباب  الواقع،  مستوى 
وراء  الكريم  العيش  عن  للبحث  بحياته 
البحار، بعدما أقفلت في وجوههم كل اآلمال 
فأما  الحياة،  في  الكرامة  هذه  على  للعثور 
داخل  حلقات  في  يتحلقون  فهم  الشيوخ، 
في  الوقت  لتمضية  حوماتهم  »بنيقات« 
املقابر  »مرسول«  انتظار  في  »ضامة«  لعبة 
عاطل،  وشباب  نوبة«،  »مــوال  منهم  ليأخذ 
مساند  وغير  مؤطر  غير  مظلوم،  مقهور، 
وجمعيات  ومؤسسات  وإدارات  وزارة  من 
يبارحون  ال  به، وشيوخ  بأنها مكلفة  تدعي 
محيط منازلهم ومسجد الحي واملقابر لدفن 
وآالف  املايير  آالف  بينما  أحدهم،  وتوديع 
إلسعاد  مخصص  العتاد  وآالف  املوظفني، 
وتوجيههم  ولتأطيرهم  بلدهم  في  هــؤالء 
كل  فــي  عــام  الــوضــع  وهــذا  ومساعدتهم، 
اإلداريــة  العاصمة  في  بينما  اململكة،  مدن 
واإلدارات  الــوزارتــني  مركز  والسياسية، 
أنها  يــكــفــي  االجــتــمــاعــيــة،  ــؤســســات  وامل
التسول  عاصمة  بلقب  تنعت  أصبحت 

والبطالة وهضم حقوق الشيوخ.
واإلدارات  ــني  ــ ــوزارت ــ ال ــوا  ــل ــف أق إذن، 
وحلوا  املنتخبة،  والــلــجــان  واملــؤســســات 
الجمعيات التي تلهف آالف املايير ومن تم 

محاسبة ومحاكمة املقصرين. 

 بقلم: بوشعيب اإلدريسي

ــاذ مصطفى  ــد األســت ــرائ شــهــادة مــن ال
وزعيم  مــقــاوم  وطني  حــق  فــي  الكثيري، 
الرباط، املرحوم  لبلدية  نقابي وأول رئيس 
الهاشمي بناني، ومما قاله األستاذ الكثيري 
للراحل،  التكريمية  العلمية  الــنــدوة  فــي 
بتاريخ 29 يناير 2006، ومدونة في كتاب: 
»الهاشمي بناني: إشعاع النضال الوطني 
ونصاعة العمل النقابي«: ))إن املتوقف عند 
الرجل  هذا  حياة  في  التاريخية  املحطات 
الفريد واملتفرد، ليجد نفسه أنه أمام مدرسة 
اإليجابي،  والنضال  الحقة  الوطنية  في 
قــيــد الحياة  أعــطــت وهـــي عــلــى  مــدرســة 
هلل  تغمده  بارئها،  عند  تعطي  ومــازالــت 
برحمته الواسعة، املدرسة التي من الواجب 
ومبادئها  معارفها  مــن  ننهل  أن  علينا 
إلى  وأمــانــة  بصدق  وننقلها  ومواقفها، 
تحصنها  في  والناشئة  الصاعدة  األجيال 
ضد أي انحراف أو زيغ عن املبادئ الوطنية 
أحوجنا  ما  التي  املثلى  والحكمة  العليا، 

إليها، صونا للوطن ومقدساته(( انتهى.
الشهادة  هذه  على  سنة   13 لقد مضت   
للتحصن  املستقبل  ألجيال  نــداء  وكأنها 
ــى لــلــوطــنــيــة، وكــأنــهــا  ــق ــوث بــالــعــروة ال
تقاذفته  الــذي  بالخصوص،  اليوم  لجيل 
العقول  لتخدير  موجهة  إيديولوجيات 
الرمال.. غير أن  باألوهام وبناء قصور من 
أحفاد الوطنيني األفذاذ يحملون في دمائهم 
تخدير،  أي  من  تقيهم  أجــدادهــم  جينات 
واملراجع  الكتب  من  اآلالف  لنا  تركوا  وقد 
أي  مــن  وتحفظنا  لتوجهنا  والــشــهــادات 
القائمة  األمــة  وحــدة  عن  زيغ  أو  انحراف 
بشعار هلل الوطن امللك، رحمهم هلل تعالى 
وأسكنهم فسيح جناته، وأطال عمر الرائد 

األستاذ مصطفى الكثيري.  

في سنة 1990، كانت تسير الرباط 3 مجالس 
منتخبة لـ 700 ألف نسمة في جماعات حسان 
جماعة  وكل  واليوسفية،  املنصور  ويعقوب 
مستقلة عن األخرى وال يربطها أي رابط مثل 
ولم  الجماعات،  اتحاد  أو  الحضرية  الجماعة 
مليارا   20 تتعدى  الثاثة  ميزانياتها  تكن 
سنويا، في حني كانت مكلفة بكل مرافق حياة 
السكان من كهرباء وماء وأزبال ونقل حضري 

وخيريات وتطهير وتشييد كل املشاريع.
فقط،  نسمة  ألف   500 بـ  والرباط  واليوم 
 ،1990 سنة  عن  نسمة  ألف   200 ناقص  أي 
مجلس  هــي:  مجالس   6 شؤونها  »تــرعــى« 
الرياض،  وأكدال  حسان،  ومجلس  الجماعة، 
املنصور،  ويعقوب  والسويسي،  واليوسفية، 
من  وجيش  مليارا،   117 تفوق  بميزانيات 
عن  مرة  بعشرين  عددهم  تضاعف  املوظفني 
موظفي مجالس 1990، في الوقت الذي انتقل 
النقل  املفوض،  التدبير  الخواص:  إلى  فيه 
والتطهير،  والكهرباء  املاء  توزيع  الحضري، 
األجــور، وشق  إعــداد  ــال، وحتى  األزب وجمع 
ــارة والــحــدائــق  ــ ــات، واإلنـ ــطــرق وصــيــانــة ال
ــى غــيــرهــا من  ــتــشــويــر إلـ واألغــــــراس، وال
يؤطرها  اليوم  مجالس  بأن  علما  القطاعات، 
حوالي   ،1990 مجالس  منتخبي  عدد  ضعف 

يتجاوزوا  لــم  بــاألمــس  بينما  عضو،   200
املائة، ولكن بحمولة سياسية وفكرية وثقافية 
جماعة  كل  أن  ويكفي  تتكرر،  لم  وإبداعية 
خيرة  للمملكة  أعطت  الثاث  الجماعات  من 

الوزراء الكبار.
بخمسة  املقدمة  في  حسان  جماعة  كانت 
وزراء، ويعقوب املنصور بوزيرين، واليوسفية 
عن  الرياض  أكدال  انفصلت  أن  وبعد  بوزير، 
ليكونوا  واحد،  وزير  حظها  من  كان  حسان، 
مثل  ــوزارات،  الـ ألهــم  وزراء   9 املجموع  في 
والخوصصة،  والسياحة  واالقتصاد  املالية 
وكانت في وزارة واحدة، والسكنى والتعمير 
والعدل والحريات... إلخ، وهؤالء الـ 9 وزراء 
الحكومة  أعــضــاء  نصف  تقريبا  يشكلون 
»العاصمة  كانت  التي  هي  هــذه  الحالية.. 
سياسيني  بناخبني  للمملكة،  السياسية« 
ومنتخبني رجال دولة، يقارعون الرأي بالرأي 
ويقترحون األفكار لتصحيح األوضاع وتعزيز 
مكانة العاصمة، وها نحن اليوم في »قبضة« 
رصيدها  وكل  مستقبلنا  في  تتحكم  مجالس 
إتقان »فن« التشويه للتاريخ املجيد للعاصمة 
اإلدارية والسياسية والثقافية ومدينة التراث 
التاريخ  سيسجله  وخدش  تشويه  اإلنساني، 
كما سجل نهضة وأمجاد مجالس سنة 1990.

أرشيف الرباط

شهادات من الرواد

حديث العاصمة

عاشور،  الغني  عبد  للمرحوم  الصورة 
وعائلته وأصدقاؤه سيحيون يف األسبوع 
املقبل الذكرى األربعينية لوفاته تغمده 
فسيح  وأســكــنــه  رحــمــتــه  ــع  ــواس ب اهلل 
حياته  قيد  الفقيد  تقلد  وقد  جناته، 
عدة  يف  وانخرط  سامية  مناصب  عــدة 

منتديات ثقافية وهو املثقف املتمكن. 
وينتمي رحمه اهلل إلى عائلة أندلسية 
اإلسالمي  دينها  على  حفاظا  هاجرت 
تونس،  وإلــى  الرباط  إلى  األندلس  من 
العاشوريني  بعلمائها  عندنا  واشتهرت 
العدالة  يف  املــثــل  بهم  يــضــرب  الــذيــن 
مــوالي  السلطان  أن  حتى  والــتــبــريــز، 
على  باالقتصار  أمر  اهلل،  رحمه  سليمان 

تعيني العدول من آل عاشور.

�ملوت �لبطيء 
للآباء 

و�لأبناء



مناطقهم  أغـــرقـــوا  ــا  ــعــدم ب
تفويت  مجال  في  بالعشوائية 
والزال  استفاد  التي  األراضـــي 
العقارات  أباطرة  منها  يستفيد 
األراضــي  على  يتهافتون  الذين 
واد  وجماعة  شفشاون  بإقليم 
التي  تطوان،  لعمالة  التابعة  لو 
بناء  تــشــهــد  ــت  ــ شــهــدت والزالـ
العشرات من البنايات الشامخة 
حيث  لو،  واد  شاطئ  طول  على 
طرف  مــن  بعضها  توقيف  تــم 
البعض  فيما  املسؤولة،  الجهات 
دون  البناء  اآلخر الزال في طور 
القانونية  للمساطر  إخضاعه 
البناء  فــي  العمل  بها  الــجــاري 
الــوكــالــة  طـــرف  ــن  م والتعمير 
الحضرية التي يتم إخراجها أو 
الشأن  هــذا  في  مراجعتها  عــدم 

الذي صار يقلق ساكنة املنطقة.
ــادر خــاصــة  ــصــ ــ ــب م ــسـ وحـ
بـ»األسبوع«، فإن الفرقة الوطنية 
استمعت  قد  القضائية،  للشرطة 

لبرملانيني  رسمية  محاضر  في 
مجموعة  تفويت  في  متورطني 
من األراضي بدون موجب قانون، 
ويمنحون رخصا للبناء ال تراعي 
املعمول  الــقــانــونــيــة  املــســاطــر 
وكذلك  التعمير،  مجال  في  بها 
بعض الخروقات التعميرية التي 

واملناطق  لو  واد  تعرفها جماعة 
املجاورة لها.

أن  املــصــادر،  نفس  وتضيف 
يعيشون  املتورطني،  البرملانيني 
ــعــد تــحــرك  ــهــم ب ــى أعــصــاب عــل
طرف  من  ضدهم  املساطر  هــذه 
بعد  بــتــطــوان،  العامة  النيابة 

تقدم  التي  الشكايات  من  العديد 
املجال،  هذا  في  املتضررون  بها 
املجلس  ســيــاســة  مــن  وكــذلــك 
الجماعي الذي يمارس االنتقائية 
الذين  املواطنني  مع  التعامل  في 
على  الحصول  بطلب  يتقدمون 

رخصة البناء.

 نورالدين هراوي
من  الــعــديــد  ســكــان  استنكر 
بسطات،  الشعبية  األحــيــاء 
واملتعثرة  بطيئة  الجد  الطريقة 
حتى  وتهيئتها  إصالحها  في 
أصبحت تشبه طرق أو شوارع 

دولة منكوبة.
محلية،  مـــصـــادر  ــب  ــس وح
شبه  أو  ــات،  ــ ــالح ــ اإلص ــإن  ــ ف
بها،  تجري  التي  اإلصالحات، 
أنها  حــيــث  بالتقسيط،  تــتــم 
استأنفت  ثــم  لشهور  توقفت 
والــتــرقــيــعــات على  األشـــغـــال 
والتبليط  الترصيف  مستوى 
بها  ظهرت  وقــد  شــديــد،  ببطء 
ــوب عــلــى الــفــور كــمــا هو  ــي ع
و»مانيا«  »البام«  بأحياء  الحال 
ضعف  على  يدل  مما  وغيرها، 
الساكنة،  إلى  املقدمة  الخدمات 
حيث  مــن  الخطير  والتسيب 
في  واإلســراع  املشاريع  تدبير 
طرف  مــن  وتتبعها  تنفيذها 
ــديــة ســطــات الــتــي تــدخــل  ــل ب
هـــاتـــه اإلصـــــالحـــــات ضــمــن 

اختصاصاتها.
وفــي مــوضــوع آخــر، الزالــت 
متواصلة  الحبل  شد  سياسة 
الشعبية  األحــيــاء  ســكــان  بــني 

املهتمة  والجمعيات  بسطات 
شركة  وبــني  البيئي،  بالشأن 
التدبير املفوض لقطاع النظافة 
الجماعي  للمجلس  والتابعة 
ــرأســه حـــزب الــعــدالــة  الـــذي ي
معظم  تعيش  حيث  والتنمية، 
من  أكــوام  وسط  املدينة  أحياء 
بالشكل  تستفد  ــم  ول األزبـــال، 
الشركة،  خدمات  من  املطلوب 
في  كبير  نــقــص  يــالحــظ  كــمــا 
الحاويات وفي اليد العاملة، إذ 
أن عامال واحدا يشتغل في أكثر 
مــن حــي ومــن شـــارع، ولــم يتم 
احترام عدد العمال املتفق عليهم 

واملحدد في 165 عامال، وهكذا 
األحياء  مــن  العديد  أصبحت 
مقصية  منها،  الشعبية  خاصة 
لها   املخصصة  الحصص  مــن 
في جمع األزبال، في خرق سافر 
أثبتت  الــذي  التحمالت  لدفتر 
األيام أنه مجرد حبر على ورق 
بصفقة مالية خيالية، في الوقت 
الذي تولي فيه الشركة املفوض 
لها تدبير قطاع النظافة، عناية 
ــشــوارع املــجــاورة  ــال خــاصــة ب
العاملية،  ولــإقــامــة  للعمالة 
كبيرا  عــددا  تتطلب  ال  والــتــي 
حساب  على  املستخدمني،  من 

غارقة  وشعبية  هامشية  أحياء 
»غياب  األزبــال، مما يعكس  في 
طرف  من  سواء  حقيقية،  إرادة 
الوصاية  سلطة  أو  املجلس 
التي لم تضع حدا نهائيا للعبث 
بمصالح املواطنني، وأنها تقف 
تعبير  حد  على  املتفرج«  موقف 
عن  تساءلوا  الذين  السطاتيني، 
تطبيق  في  اإلقليم  عمالة  دور 
القانون والسهر على احترامه، 
امللفات  لكل  تتبعها  مدى  وعن 
مطالبني  الــعــالــقــة،  واملــشــاكــل 
لها  حقيقية  حــلــول  بــإيــجــاد 

وليست ترقيعية.
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اتهام �شركة التدبري املفو�ض بعدم احرتام دفرت التحمالت

إعداد: زهير البوحاطي

عيـن على الشمال

مختصرات شمالية
املغربية  العالقات  ليطبع  التوتر  عــاد   ■
األخيرة،  ــام  األي خــالل  جديد  من  اإلسبانية 
قرارا بمنع  املغربية  الجمارك  بعدما أصدرت 
خروج بعض املنتجات الغذائية وعلى رأسها 
الحليب، من املعبر الحدودي »باب سبتة«، مما 
املعبر  إغالق  إلى  اإلسبانية  بالسلطات  دفع 
املسافرين  أو  السلع  تهريب  وجه  في  سواء 
له  ملن  منه  للمرور  تسمح  بينما  العاديني، 
شهادة اإلقامة بسبتة أو تأشيرة السفر فقط.

والناظور،  بالحسيمة  املناطق  بعض  تشهد   ■  
عملية إصالح وتزفيت العديد من األحياء والشوارع 
جهة  والــي  زيــارة  بعد  التنموي،  املخطط  إطــار  في 
الوقوف  أجل  من  للمنطقة،  الحسيمة  تطوان  طنجة 
وتتبع املشاريع امللكية وعلى رأسها »الحسيمة منارة 
على  التطوانيني  من  العديد  علق  بينما  املتوسط«، 
مشروع  خصوصا  تطوان،  تعيشه  الذي  اإلقصاء 
»واد مارتيل« الذي يحتضر دون أي تدخل أو زيارة 

تفقدية من والي الجهة بعدما غاب عامل اإلقليم.

وممثلو  املواطنني  من  العديد  يشتكي   ■  
عدم  من  بتطوان،  املدني  املجتمع  جمعيات 
كتابة  إلــى  املوجهة  لطلباتهم  االستجابة 
الضبط بعمالة تطوان، من أجل لقاء العامل، 
لهذه  ينظر  ال  »الــعــامــل  أن  يــقــولــون  حيث 
بالرفض،  أو  باالستجابة  ســواء  الطلبات، 
وكأن العمالة تحولت إلى بناية فقط وال تعالج 

مشاكل املواطنني«.

شركة  وعامالت  عمال  من  العشرات  احتج   ■
املاضي،  األربعاء  يوم  بالعرائش،  كوميس«  »خيل 
وتضييق  تعسفي  طرد  من  له  »يتعرضون  ما  ضد 
بسبب  الشركة  هذه  داخل  الجهات  كل  من  عليهم 
عملهم النقابي من أجل ممارسة عملهم في وضعية 
أفضل من االستعباد وسلب حقوقهم«، حسب بالغ 

للمنظمة الديمقراطية للشغل. 

مفو�شية لالأمن الوطني
 مع وقف التنفيذ!

 السعيد لمكعالل 
أمـــام االرتـــفـــاع املــهــول 
التي  السكانية  للكثافة 
أورير  أيت  مدينة  عرفتها 
األخيرين،  العقدين  خــالل 
األمني  االنفالت  ظل  وفــي 
ــذ سنة  ــن م عــمــهــا  ــذي  ــ الـ
تفكير  انـــصـــب   ،2006
املــســؤولــني بـــإدارة األمــن 
الوطني مركزيا على تأطير 
بمفوضية  الجماعة  هــذه 
هذه  أن  إال  الوطني،  لألمن 
الــبــنــايــة األمــنــيــة الزالـــت 
بعد،  عملها  تــبــاشــر  لــم 
من  أكثر  مضي  من  بالرغم 
على  تقريبا  سنوات  عشر 
تشييدها، والزال املواطنون 
يتكبدون تكاليف حصولهم 
أو  الوطنية  البطاقة  على 
األمن  بمصالح  تجديدها 
كما  ــراكــش،  ــم ب الــوطــنــي 
الزال أمن املدينة يدار فقط 
العدد  دركيا،  عشر  بأربعة 
الذي كان يعمل به ملا كانت 
قروية،  جماعة  أوريــر  أيت 
املجال  إلــى  ارتقت  والتي 
التقسيم  إثـــر  الــحــضــري 

اإلداري لسنة 1992.
املصادر  بعض  ــارت  وأش
وضعية  تصفية  ــدم  ع ــى  إل
هذه  أنشئت  حيث  العقار 
البناية، وعدم اقتناء األرض 
ما  مسبقا،  صاحبها  مــن 
يعني عدم تسوية الوضعية 
القانونية للعقار الذي يبقى 
في ملكية أحد عمال املهجر، 
هذا األخير امتنع عن تفويت 

عقاره والزال يتشبث به. 
ــر، فـــقـــد ســبــق  ــي ــذك ــت ــل ل
اقتطاع جناح بمقر باشوية 
ــل  أوائ القديم  ــر  أوريـ ــت  أي
إصالحه  وتــم   ،2000 سنة 
تأهيله  أجــل  مــن  وترميمه 
ملفوضية  كمقر  وتوظيفه 
باملدينة،  الــوطــنــي  األمـــن 
يرتقب  الـــذي  الــوقــت  ــي  وف
فــيــه تــدشــيــنــه، تــحــولــت 
ــاء مقر  ــن ــار نــحــو ب ــظـ األنـ
الوطني  األمـــن  ملــفــوضــيــة 
وإلى حدود  املدينة،  بمدخل 
الزالت  السطور،  هذه  كتابة 
التنفيذ  موقوفة  املفوضية 
ذكرها،  السالف  لألسباب 

وربما ألسباب أخرى)..(.

أيت أورير سطات

بداية التحقيق مع برملانيني يف ملف اال�شتيالء على اأمالك الغري

على  واحد  يوم  يمر سوى  لم 
إحدى  بها  قامت  التي  الزيارة 
الجهة،  والي  من  بطلب  اللجان 
ــى الــعــديــد  ــت عــل ــف والـــتـــي وق
مــن الــخــروقــات والــتــجــاوزات 
لصدينة  الترابية  بالجماعة 
ــة تـــطـــوان،  ــال ــم ــع الــتــابــعــة ل
ــي مــجــال الــبــنــاء  خــصــوصــا ف
على  والــتــرامــي  ــعــشــوائــي  ال
األراضــي  منها  الغير،  أراضــي 
ــا مــطــرح  ــضـ الـــســـاللـــيـــة، وأيـ
في  نقله  ــم  ت ــذي  الـ الــنــفــايــات 
إلى  تطوان  من  األخيرة  اآلونــة 

هذه الجماعة القروية.
أن  ــصــادر،  امل بعض  وتــقــول 
الحالة الصحية لرئيس الجماعة 

تدهورت بعد هذه الزيارة، دون 
أن يعرف أحد ما إذا كان لعمل 

إذ  بــاملــوضــوع،  عــالقــة  اللجنة 
فقد على  دماغية  أصيب بجلطة 
استدعى  مما  ــوعــي،  ال إثــرهــا 
نــقــلــه بــواســطــة مــروحــيــة من 
تطوان إلى العاصمة، حيث لبث 
التدخل  يحقق  أن  دون  يومني 
إيجابية،  نتيجة  أي  الطبي 
الصدمة  بسبب  املنية  لتوافيه 
زيـــارة  خلفتها  الــتــي  الــقــويــة 
أن  ينتظر  التي  اللجنة،  هــذه 
تقوم بزيارة كل من جماعة أزال 
وأمسا التابعتني لعمالة تطوان 
التقدم  حزب  يترأسهما  واللتني 

واالشتراكية. 

�شدمة �شحية لرئي�ض جماعة بعد زيارة جلنة مركزية
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 عزيز الفاطمي
امللك  احــتــال  معضلة  أســالــت 
أرجــاء  بجل  املستفحل  العمومي 
كــثــيــرا، وحركت  مـــدادا  مــراكــش 
اإللــكــتــرونــيــة  املـــواقـــع  مختلف 
أخرجت  كما  الورقية،  والصحف 
مكونات  مختلف  مـــرة  ــا  م غــيــر 
للتنديد  املراكشي  املدني  املجتمع 
أن  إال  الظاهرة،  هــذه  باستفحال 
عليه،  هو  ما  على  الزال  الوضع 
ألسباب متنوعة ومتعددة ال تخفى 
بالك  فما  الــعــادي،  املــواطــن  على 

بالجهات املعنية.
فرغم أن املدينة الحمراء تعيش 
امللك  لتحرير  حمات  ــام  األي هــذه 
الــعــمــومــي فـــي بــعــض املــنــاطــق 
أن  إال  الباشوات،  بعض  يقودها 
مناطق أخرى الزال مسؤولوها في 
العام  الوضع  ومتابعة  تأمل  فترة 
تطول  ال  أن  نتمنى  شديد،  بترقب 
األمور  لتعقيد  تفاديا  الفترة  هذه 
املتضررين  املواطنني  صبر  ونفاذ 
انــتــظــارهــم، وحتى  ــن طـــال  ــذي ال

امللك  احــتــال  معضلة  تعلق  ال 
»الفراشة«  شماعة  على  العمومي 
حلقة  أضــعــف  يعتبرون  ــذيــن  ال
للجهات  نقول  املعادلة،  هذه  في 
أوال  بحماتكم  اتجهوا  املعنية، 
حولوا  الذين  »املحظوظني«  نحو 
عمومية  وممرات  ــة  وأزق شــوارع 

عليهم  تدر  تجارية  فضاءات  إلى 
منها  تستفيد  ال  طائلة،  أربــاحــا 
تشويه  عن  ناهيك  الدولة،  خزينة 
السير  ــة  ــل وعــرق الــعــام  املــنــظــر 
رغم  املواطنني،  مصالح  وتعطيل 
مذكرة  أصــدر  الداخلية  وزيــر  أن 
تقضي  والــعــمــال،  الــــوالة  ــى  إلـ

بسحب جميع اللوحات اإلشهارية 
املوضوعة بشكل مخالف للقوانني 

املعمول بها.
املــلــك  ــة احــتــال  آفـ ــت  ــان ك إن 
فاألمر  صعبة،  حلولها  العمومي 
ــة الــحــمــات  ــجــاع ــدم ن ــ يـــؤكـــد ع
ــة املــنــظــمــة مـــن طــرف  املــوســمــي
املدعومني  املحلية  السلطة  رجال 
ــاصــر الــقــوات  ــن ــم وع ــه ــوان ــأع ب
املساعدة، ومن جديد هذه الحمات 
أنــهــا أصــبــحــت عــلــى شــكــل فيلم 
مصور بواسطة مصورين يرافقون 
في  وكأنهم  السلطة  رجــال  بعض 
غزوة  »شوفني داير الحملة«، ألن 
أغلبها  في  تكون  الحمات  هــذه 
كبار  منها  يستثنى  انــتــقــائــيــة 
فقط  تستهدف  حيث  »املحتلني«، 
»الفراشة« والباعة املتجولني، مما 
يطرح أكثر من عامة استفهام؟ في 
انتظار ما ستسفر عنه قادم األيام 
بمناسبة  امللكي  الــخــطــاب  بعد 
افتتاح الدورة البرملانية الخريفية، 
حيث أكد جالته على أن »املرحلة 

الجديدة ستنطلق من اآلن«.

مراكش  

من امل�سوؤول عن االنتقائية يف حترير امللك العمومي مبراك�ش

أيت ملول

17 كواليس جهوية

الصويرة

 حفيظ صادق
تبعد  التي  الــديــابــات  منطقة  ساكنة  تعاني 
بثاث كيلومترات عن مدينة الصويرة، من تراكم 
الكبير،  قبل  الصغير  يؤرق  بات  بشكل  النفايات 
خاصة بالقرب من وادي القصب املحاذي لكولف 
موكادور، رغم أن هذا الوادي مصنف كمنطقة رطبة 
ذات أهمية إيكولوجية بالنسبة للطيور، وأصبح 
مسجا في موقع »رامسار« منذ سنة 2005، هذا 
املوقع اإليكولوجي شهد على مدى سنوات طويلة، 
أوراش  لنفايات  مقبرة  إلى  حوله  بشعا  هجوما 
البناء، وحتى ال نخوض في مصادر املياه امللوثة 
الحقيقة  تبقى  الـــوادي،  في  تفريغها  يتم  التي 
ترتكب بشكل  التي  البيئية  الجريمة  الناطقة هي 
يومي في حق منظومة إيكولوجية، نتيجة تقاعس 
ردع  في  بــدورهــا  القيام  عن  املختصة  املصالح 
الجميع،  من  ومسمع  مرأى  على  املمارسات  هذه 
البناء  أوراش  نفايات  من  األطنان  مئات  حيث 
املنطقة،  تشوه جمالية  الوادي  على طول ضفتي 

بشكل  سنوات  طيلة  تتم  بقيت  املمارسات  هذه 
أرباب  طرف  من  بالليل،  وخصوصا  يومي،  شبه 
عند  نفاياتهم  إلقاء  يفضلون  الذين  الشاحنات 
املصب بسبب عامل القرب، علما بأن هناك مطرحا 
دوار  بمنطقة  املطلوبة  الــشــروط  وفــق  مجهزا 
العرب.. فهل تتحرك الجهات املسؤولة لتضع حدا 

لهاته التجاوزات وتقوم بتهيئة منطقة الديابات؟

طاطا

اآفة »الرباريك« توؤخر تنفيذ 
برنامج »مدن بدون �سفيح«

انتهاك احلقوق 
االجتماعية ل�ساكنة طاطا

 محمد برزوق
إلى  البيضاء  ــدار  ال والــي  سيخرج  متى 
مقاطعة سيدي مومن من أجل االطاع على 
وعموديا،  أفقيا  العشوائي  البناء  انتشار 
وما يتسبب فيه من عرقلة للمشروع السكني 
للقضاء على دور الصفيح؟ حيث يبقى املثير 
أصبح  الرحامنة  دوار  أن  املــوضــوع،  فــي 
يعرف بناء طوابق )براكة فوق براكة( بعدما 
السلطة  فيما  الفارغة،  البقع  جميع  بناء  تم 
املحلية خارج التغطية وامللحقة اإلدارية في 

حالة شرود.
وفي الدار البيضاء، تمكن عدد من أعوان 
السلطة من االغتناء على حساب التستر على 
البناء العشوائي، إذ أن »البراكة« التي كان 
لها باب واحد أصبحت لها أربعة أبواب من 
أجل استفادة أكبر عدد من العائلة الواحدة، 
كما تم بناء طوابق )براكة فوق براكة( كما 
الرحامنة، حيث تسببت هذه  هو حال دوار 
»مدن  الجريمة في تأخير البرنامج السكني 
أمام  عليه  التوقيع  تم  الذي  صفيح«  بدون 
امللك محمد السادس يوم 17 دجنبر 2007، 
فقد مرت 8 سنوات والزال الحال على ما هو 
زحف  يعرف  الذي  الرحامنة،  بكريان  عليه 
البناء العشوائي على شارع لحسن السوسي 
والذي يسكن فيه أزيد من ثاثة آالف أسرة، 
تطالب باإلسراع في تنفيذ املشروع السكني 

للقضاء على دور الصفيح.
أن يخرج  البد  الوضع، أصبح  وأمام هذا 
البرنوصي  مقاطعات  عمالة  وعامل  الوالى 
إلى عني املكان من أجل إيجاد حلول ناجعة 
لهذا امللف.. فكفى من التستر على املتورطني 
في انتشار البناء العشوائي من رجال سلطة 

و»مقدمني«. 

 فضيلي عمي
خاصة  بطاطا،  الحقوقي  للوضع  املتأمل 
رأسها  وعلى  األساسية  االجتماعية  الحقوق 
والــخــدمــات  والــصــحــة  التعليم  ــي  ف الــحــق 
االستهاكية األساسية، ال يمكنه إال أن يسجل 
حق  في  الصارخة  االنتهاكات  من  مجموعة 

الساكنة في هذه املجاالت.
تاميذ  الزال  التعليم،  قطاع  مستوى  فعلى 
وتــلــمــيــذات اإلقــلــيــم مــحــرومــون مــن حقهم 
التمدرس في كل األساك، ومن  األساسي في 
املؤسسات  من  وبالعديد  املواد  من  مجموعة 
التعليمية، وذلك بفعل العشوائية واالرتجالية 
للتعليم  اإلقليمية  املديرية  طرف  من  املعتمدة 
املشتركة  واألقسام  للضم  واملنتجة  باإلقليم، 
وتدبير سيء للفائض، واعتماد توقيت خرافي 
في سلك الثانوي اإلعدادي والتأهيلي بثانوية 
»السام« التأهيلية وإعدادية »اإلمام البخاري« 
من  االنتهاء  عدم  عن  ناهيك  الهناء،  بأكادير 
التعليمية،  املؤسسات  بعض  تهيئة  أشغال 
فمشاكله  الصحة،  قطاع  مستوى  على  أمــا 
أو تحصى،  تعد  أن  من  أكبر  تنتهي، وهي  ال 
سواء باملستشفى اإلقليمي أو مختلف املراكز 
الصحية لإلقليم، فالخدمات الصحية متردية، 
غياب  مع  قليلة،  الطبية  والتجهيزات  واألطر 
في  ساهم  الذي  األمر  الطبي،  لإلنعاش  قسم 
وفيات متعددة لنساء حوامل وفي ظرف وجيز.
وعلى صعيد الخدمات االستهاكية، فأسعار 
وخيالية،  صاروخية  والكهرباء  املاء  فواتير 
الوطني  باملكتب  أن املسؤولني  توضح بجاء 
من  لهم  يعد  لم  باإلقليم،  والكهرباء  للماء 
إسوة  املواطنني  جيوب  استنزاف  سوى  دور 
ببعض لوبيات بيع الخضر والفواكه املتحكمة 
والفواكه  الخضر  أسعار  واملسؤولة عن غاء 

في غياب تام للمراقبة وزجر املخالفني.
ــات، يبقى  ــاك ــه ــت ــع وان ــذا وضـ ــك ــام ه ــ أم
املسؤولون في موقف املتفرج ويبقى املواطن 
الطاطوي بني مطرقة املعاناة وسندان المباالة 

هؤالء املسؤولني الامسؤولني.

جـرميـة بيـئيـة قـرب الـ�سـويـرة

اإلغاء اخلط 18 دون اعتبار لكرامة املواطنني

الجديدة

فر�ش وثيقة اإدارية 
»مبهمة« على املواطنني

  شكيب جالل
أمرهم  من  حيرة  في  املواطنون  يعيش 
ومعاناة حقيقة مع إجراء غريب أقدمت عليه 
بعض امللحقات اإلدارية في مدينة الجديدة، 
مصلحة  ألي  توجه  مــواطــن  أي  أن  حيث 
إلنجاز غرض إداري )شهادة السكنى مثا(، 
يؤكد  بالشرف  بتصريح  باإلدالء  يطالبونه 
فيه بأنه مازال يسكن في العنوان املدون على 
البطاقة الوطنية، ويكون التصريح بالشرف 
مصادقا عليه من طرف امللحقة اإلدارية، غير 
أنه حني يتوجه الراغب في ذلك ألي ملحقة 
إدارية، يمتنعون عن املصادقة على وثيقته 
ألغيت  اإلمضاء  تثبيت  أن مصلحة  بدعوى 
ويمكنه التوجه إلى ملحقة أخرى في املدينة 
الوثيقة،  على  للمصادقة  مفوضة  تكون 
علما أن بعض املصالح تصر على مصادقة 
كبيرة  معاناة  يخلق  مما  اإلداريــة،  امللحقة 
في  اإلدارية  للمواطنني وتعطيل مصالحهم 
تثبيت  مصلحة  بشأن  توضيح  أي  غياب 
داخل  عملها  تمارس  مازالت  هل  اإلمضاء: 
تم  أم  إلغاؤها،  تم  أم  ــة،  اإلداريـ امللحقات 
للقيام  تفويض ملحقات معينة دون غيرها 
بهذه املهمة، أم هي محاولة ابتزاز املواطن 
على  املــصــادقــة  فــي  رغــب  إذا  يدفع  حتى 

وثيقته؟

  بوطيب الفياللي 
ملول  أيت  مدينة  وسكان  لطلبة  حديث  ال 
إال عن إلغاء الخط 18 الذي كان يربط مدينة 
بمجموعة  مــرورا  ملول  أيت  بجامعة  إنزكان 
أخرى من األحياء، هذا الخط الذي كان يلبي 

من  مجموعة  حاجيات 
الذين  املواطنني  الطلبة 
كانوا يتنقلون عبر ه  من 
والجامعة  إنزگان  وإلى 
ــيــكــرس  املـــــذكـــــورة، ل
شركة  طرف  من  إلغاؤه 
الطلبة  معاناة   ALSA
ــات وبــقــيــة  ــبـ ــالـ ــطـ والـ
خصوصا  املــواطــنــني، 
يستعملونه  ــم  ــهـ وأنـ
ــي الــســاعــات األولـــى  ف
مــن الــصــبــاح فــي ظل 
قــلــة وســـائـــل الــنــقــل 
باملنطقة وأمام الظروف 
ــهــؤالء  ــة ل ــاعــي ــم االجــت
الجميع،  يعلمها  التي 

العضو  بخصوصه  الذي  رفع  املوضوع  هذا 
مجموعة  أوحبيب،  أيــت  الحسني  الجماعي 
باملجلس  أكتوبر  دورة  في  التوصيات  من 
املجلس  أدرجها  والتي  للمدينة،  الحضري 
الحضري في الدورة، من أجل تجويد الخدمات 
املفوض  الشركة  طرف  من  للمواطنني  املقدمة 

لها تدبير قطاع النقل الحضري، وهي الدورة 
التي حضرها ممثل الشركة مرفوقا بمترجمه، 
حيث همت هذه التوصيات الخطوط: 12 و14 
الشركة  تقوم  أن  في  أمــا  و95،  و18  و23 
املذكورة بإرجاع العمل بالخط 18 واالستجابة 

لبقية الطلبات.

والطالبات  الطلبة  فإن  ذلــك،  انتظار  وفي 
واملواطنني الذين يستعملون هذا الخط والذين 
استبشروا خيرا بإضافته في السنة املاضية، 
يطالبون والي جهة سوس ماسة  بالتدخل لدى 
شركة ALSA من أجل التخفيف من معاناتهم 

اليومية.

الدار البيضاء

تلكس

»الفايسبوك«  نشطاء  وجــه 
الذعة  وانتقادات  مشفرة  رسائل 
السلطة  رجــال  من  مجموعة  إىل 
عامل  وضمنهم  الجدد،  الرتابية 
تعاملهم  بــخــصــوص  ــيــم،  اإلقــل
الواردة  الشكايات  مع  بانتقائية 
سلة  يف  تبقى  وأغلبها  عليهم، 
الرجل  من  ملتمسني  املهمالت، 
ــراء  إج ســطــات،  بعمالة  األول 
مكتب  رأســهــا  على  تــغــيــرات، 
الديوان  مدير  وخاصة  ديــوانــه، 
قريبا،  التقاعد  على  سيحال  الذي 
وإغالقه  لالستقباالت  لعرقلته 
الجميع  وجه  يف  الشكايات  لباب 
العامل،  بينما يقول بتعليمات من 
أن  السابق  للعامل  سبق  حيث 
أزاحه من كرسيه ليعود من جديد 
ونفس  األخــطــاء  نفس  ويــكــرر 

األسلوب.



االستشفائي  املـركـز  احـتـضـن 
الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، 
 ،2019 أكتوبر   18 إلــى   14 من 
 (Mission حدثا طبيا خيريا هاما
 de chirurgie cardiopathie
(congénitale حيث حل باملغرب 
يتكون من أخصائيني  فريق طبي 
وجـــراحـــني أملـــان وســويــســريــني 
يــعــتــبــرون مــن خــيــرة الــكــفــاءات 
فحوصات  إلجراء  الدولية  الطبية 
جراحية  وعمليات  دقيقة  طبية 
من  هــام  عــدد  لفائدة  القلب  على 
فقيرة  لعائالت  املنتمني  األطفال 
بلدانهم  تاركني  نبيلة  حملة  في 
ومجهوداتهم  وقتهم  ومخصصني 
املشرف  اإلنــســانــي  العمل  لهذا 
ــب وإشــــــــراف جــمــعــيــة ــي ــرت ــت ب
التي    Herzenskinder e.V
في  بهزاد  الدكتور نشأت  أسسها 
الطاقم  تكون  وقــد   ،2006 سنة 
الحملة،  بهذه  قــام  ــذي  ال الطبي 
يعتبر  الــذي  نشأت  الدكتور  من 
العظام  أطباء  وأشهر  أكبر  من 
والدكتورة  العالم،  في  واملفاصل 
القلب)،  (جراحة  هوبلر  سميرة 
والبروفسور مايكل هوبلر (جراح 
مروسيزيك  والبروفسور  القلب)، 
توماز (جراح في القلب) والدكتور 
في  (أخصائي  نييس  أوريفيس 
ــال)  ــراض الــقــلــب لـــدى األطــف ــ أم
كلوفير  ديــيــتــريــش  والــدكــتــور 
القلب  أمـــراض  فــي  (أخــصــائــي 
األخصائيني  وكل  املستعصية)، 
الذين ذكرنا هم أعضاء في جمعية 
حيث   Herzenskinder e.V
جراحية  عمليات  بــأربــع  قــامــوا 
دقيقة  طبية  فــحــوصــات  وعــشــر 
واملعوزين،  املحتاجني  لألطفال 
الطبية  الحملة  هــذه  ــرت  م ــد  وق
وبدون  في ظروف جيدة  الخيرية 
طبية،  مضاعفات  أو  مشاكل  أي 
ــادي الطبية  ــار األيـ ــك فــي إط وذل
هذه  بها  تــقــوم  الــتــي  البيضاء 
أطلق  التي  اإلنسانية  الجمعية 
نشأت  الدكتور  اشتغالها  فكرة 
ومنذ  والــتــي  ذكـــرت،  كما  بــهــزاد 
على  تعمل  وهي  إنشائها  تاريخ 
القلب  ملرضى  جديدة  حياة  منح 

املعوزين. 
وتجدر اإلشارة إلى أنه قد سبق 
 Herzenskinder e.V لجمعية 
طبية  حملة  في  باملغرب  حلت  أن 
 2017 أبريل   27 يوم  من  خيرية 
الشهر،  نفس  مــن   30 ــوم  ي ــى  إل
وقدمت خدمات عالجية وجراحية 
لفائدة عدد من املرضى الفقراء في 
والشرايني  القلب  جراحة  جناح 
باملركز االستشفائي الجامعي ابن 

رشد بالدار البيضاء.
أعضائها  ضمير  يقظة  وبفضل 
بهزاد  نشأت  الدكتور  ــرار  وإصـ
هو  الخير  وعمل  الخير  أن  على 
ــدة الســتــمــرار  ــوحــي الــوســيــلــة ال
من  املحرومني  نفوس  في  األمــل 
إمكانيات مواجهة متاعب الحياة، 

مدى  على  الجمعية  تمكنت  فقد 
مئات  إنــقــاذ  مــن  السنوات  هــذه 
بلمسات  موت محقق  من  األرواح 
هم  الذين  الرحمة  مالئكة  أنامل 
أطباء تطوعوا بكفاءاتهم ووقتهم 
العمليات  غرف  لدخول  وصحتهم 
بعيدا  إحساني  تطوعي  بشكل 
أو مصلحة  مادي  أي هاجس  عن 
شخصية، حيث بلغ عدد العمليات 
 459 أجــروهــا،  التي  الجراحية 
عملية جراحية لألطفال املنحدرين 
من عائالت فقيرة والذين يعانون 
القلب، وقد  من مشاكل مزمنة في 
العمليات على نفقة  تمت كل هذه 
الدوام  على  تتكفل  التي  الجمعية 
األطباء  وإقامة  سفر  نفقات  بكل 
الجراحية  املشاركني في حمالتها 
بطريقة  ساهمت  كما  الخيرية، 
طبية  أجــهــزة  شـــراء  فــي  ناجعة 
حديثة بمبلغ 500 ألف دوالر مما 
سهل مهمة تشخيص املرض قبل 
للمتابعة  إضافة  العمليات،  تنفيذ 
ــى بعد  ــرض ــاالت امل ــح الــطــبــيــة ل
فترة  وطيلة  للعمليات  خضوعهم 
الرعاية  مع  هــذا  وكــل  نقاهتهم، 
غرف  ــل  داخـ للمريض  الدقيقة 

اإلنعاش.
واليوم، وبعد كل هذه السنوات 
وقتا  الجمعية  فيها  كرست  التي 
لعمل  هاما  ماليا  ورصيدا  كبيرا 
وهو  أال  مــجــال،  أهــم  فــي  الخير 

أطفال  صحة  وخــاصــة  الصحة، 
ننحني  فإننا  الــزهــور،  عمر  في 
العائالت  كل  وباسم  تقدير  بكل 
التي أعادت أنامل أطباء الجمعية 
االبتسامة لآلباء واألمهات الفقراء 
الذين كانوا يحلمون بعودة األمل 
أكبادهم  لفلذات  جديدة  حياة  في 
بعيدا عن كابوس املرض وقسوته.
أطلقها  التي  الفكرة  أن  والشك 
النطاسي  بهزاد  نشأت  الدكتور 

الصعيد  على  واملــعــروف  املــاهــر 
املرضى  في   فكر  عندما  العاملي 
عن  أهاليهم  عجز  الذين  الصغار 
فأنشأ  محقق  مــوت  من  إنقاذهم 
جسرا  لتكون  اإلنسانية  الجمعية 
كانت  ألطفال  جديدة  حياة  نحو 
في  املــوت  بشبح  مهددة  حياتهم 

أي لحظة.

وللتذكير، فإن أهداف الجمعية 
تشخيص  في  فقط  تتمحور  ال 
املستعصية  املرضية  الحاالت 
تتطلب  والتي  القلب  ــراض  ألم
إجراء عمليات جراحية، بل إنها 
على  وحماس  همة  بكل  تعمل 
الطبية  التطورات  أحدث  جلب 
في مجال جراحة القلب لألطباء 
تمكينهم  يتم  حتى  املغرب  في 
من إجراء العمليات الصعبة من 
أجل تقليص نسبة الوفيات بني 
القلب  بمرض  املصابني  األطفال 
التواصل  إمكانيات  وتــوفــيــر 
الدولية  التواصل  وسائل  عبر 
التضامن  أبــواب  فتحت  التي 
العالم  وحولت  مصراعيها  على 
صغيرة  قرية  إلى  اتساعه  بكل 
أن  مجموعة  لكل  داخلها  يتاح 
أخرى  مجموعات  مع  تتواصل 
ال  وقد  لغتها  نفس  تنطق  ال  قد 
تؤمن بنفس ديانتها وقد ال تعمل 
وتقاليدها،  طقوسها  بنفس 
ولكن حب الخير والسعي لعمل 
في  املــبــاركــة  والــرغــبــة  الخير 
هذه  كل  بني  تجمع  الغير  إنقاذ 
واحد  شعار  تحت  املجموعات 
هو: العطاء بكل سخاء وتخطي 
أجل  من  والجنسيات  الحدود 

هذا الهدف النبيل.
لهذا، فإن هذه الجمعية الطبية 
تقدير  لقيت  تأسيسها،  ومــنــذ 
استقبلتها  أن  بعد  الجهات  كل 
شــخــصــيــات الــــدولــــة وكـــبـــار 
هوبيز  الدكتور  مثل  الجراحني 
حار  بترحيب  زوجته  والسيدة 
التي  األهــداف  بنبل  منهم  إيمانا 

أجل  مــن  الجمعية  تأسيس  تــم 
تحقيقها.

بفتحه  بهزاد  نشأت  والدكتور 
ملصحة استشفائية وجراحية في 
املغرب، سيكون قد خدم البلد الذي 
التي  املغربية  زوجته  منه  تنحدر 
له منها ابنة تعيش هي ووالدتها 
معه في أملانيا وتقوم هذه األسرة 
العاشقة للمغرب بزيارة كل ربوع 
اململكة من وقت آلخر إلحياء صلة 
نشأت  الدكتور  أصهار  مع  الرحم 

بهزاد.
ــور نــشــأت:  ــت ــدك ملــا ســألــنــا ال
باملغرب  تتعلق  جعلك  ــذي  ال مــا 
ــاب: لقد  ــزوج مــغــربــيــة؟ أجــ ــت وت
فأعجبت  كسائح  املــغــرب  زرت 
بجمال الطبيعة وأخالق املغاربة، 
وعندما تعرفت على عائلة مغربية 
محترمة تزوجت ابنتهم، وبما أن 
عامة  معلومات  له  زوجتي  والــد 
أن  شجعني  االســتــثــمــارات،  عــن 
في  عمارة  وأبني  أرضي  أشتري 
هذا  من  وأكثر  املحمدية،  مدينة 
الدكتور  على  تعرفت  فقد  وذاك، 
محمد الدومي، وهو أخصائي في 
وأستطيع  والروماتيزم،  املفاصل 
أن أؤكد أن الدكتور محمد الدومي 
ملعالجة  األطــبــاء  أعظم  مــن  يعد 

املفاصل والروماتيزم، كما أريد أن 
أقول أن املغرب والحمد لـله، زاخر 
كل  املهرة  واألطباء  باملستشفيات 
أن  أنسى  ال  كما  اختصاصه،  في 
أعظم  مــن  يعد  املــغــرب  أن  ــول  أق
ــدول في األمــن واألمــان بفضل  ال
الجاللة  صاحب  بقيادة  امللكية، 
هلل  ــاه  رع الــســادس  محمد  امللك 
وحفظه، لذلك أقول لكافة األملان أن 
نظرا  املغرب  في  عطلتهم  يقضوا 
للطبيعة الخالبة التي من هلل بها 

على املغرب.
طبيب  أنــت  لنسأله:  عدنا  وملــا 
معلومات  لديك  وحتما  أملــانــي، 
عامة عن األطباء في العالم، علما 
أنــهــم أفــضــل أطــبــاء الــعــالــم في 
الدولة  هي  ومن  األمــراض،  شتى 
املريض  يتعالج  أن  تنصح  التي 
أقول  أن  أريد  وقــال:  ابتسم  بها؟ 
وأؤكد أن جنسية الطبيب ال تعني 
ينتمي  التي  الدولة  وكذلك  شيئا 
املاهر  الطبيب  أن  املهم  إليها، 
الطبية  واملعدات  وخبرته  بعمله 
إلى  إضــافــة  بها  يستعني  الــتــي 
معه،  يعملون  الذين  املساعدين 
التي يجب أن تقال، أن  والحقيقة 
أملانيا زاخرة بأطباء من كل أقطار 
املعدات  بأحدث  ومــزودة  العالم، 
جد شيء  وكلما  الحديثة،  الطبية 

جديد تستعني به.
وعدت ألسأله: مادمت قد عشقت 
ال  ملاذا  مغربية،  وتزوجت  املغرب 
تعمل في املغرب؟ قال: أسعد يوم 
بقية عمري  أقضي  أن  في حياتي 
وأصبح  عشقته  الذي  املغرب  في 
فيه،  األصــدقــاء  مــن  الكثير  ــي  ل
ولكن  أطباء،  غير  أو  أطباء  سواء 
أن  قلت  كما  الشك  بصراحة  أقول 
ولكن  ممتازين،  أطباء  املغرب  في 
الطبية  املــعــدات  املــغــرب  ينقص 
سوف  ــدت  وجـ فمتى  الــحــديــثــة، 
تراني أنقل عيادتي من برلني في 
أملانيا إلى الدار البيضاء باملغرب.
أن  إال  الختام،  في  يسعنا  وال 
للدكتور  الجزيل  بالشكر  نتوجه 
نشأت بهزاد، مع الرجاء بأن يفتح 
العظام  وجــراحــة  لعالج  مصحة 
واملفاصل في املغرب نظرا للحاجة 
املاسة لهذه املصحة هنا، واعتبارا 
هذا  فــي  نشأت  الدكتور  لكفاءة 

االختصاص الطبي الحيوي.
والـــشـــكـــر مـــوصـــول أيــضــا 
الطبية  الجمعية  أعــضــاء  لكل 
عملياتها  نجاح  بعد  اإلنسانية، 
على  ــيــة  اإلحــســان ــجــراحــيــة  ال
فــقــراء،  مــغــاربــة  ألطــفــال  القلب 
ــار الــشــراكــة بني  ــك فــي إطـ وذلـ
األطباء األملان املتخصصني وبني 
األطباء املغاربة من أجل تكريس 
والتعرف  الخبرات  في  التبادل 
بفضل  الطب  مستجدات  على 
فرص  كل  أتاح  الذي  األنترنيت 
املعلومات  ــادل  ــب وت الــتــواصــل 
املــفــيــدة واإليــجــابــيــة الــعــابــرة 

للقارات.

العدد:  1046الخميس 24 أكتوبر 2019 18

اأطباء اأملان و�سوي�سريون يقومون بعمليات جراحية 
على القلب مب�ست�سفى ابن ر�سد باملجان

بقلم: رمزي صوفيا

الدكتور نشأت بهزاد مع األطباء األملان والسويسريني الدكتور نشأت 
بهزاد بفتحه لمصحة 
استشفائية وجراحية 

في المغرب، سيكون قد 
خدم البلد الذي تنحدر 

منه زوجته المغربية 
التي له منها ابنة 

تعيش هي ووالدتها 
معه في ألمانيا، وتقوم 

هذه األسرة العاشقة 
للمغرب بزيارة كل ربوع 
المملكة من وقت آلخر 

إلحياء صلة الرحم
 مع أصهار الدكتور 

نشأت بهزاد.



إذا كان الدستور قد نص على وجود 
سلطة دستورية يتبع لها قضاة النيابة 
العامة وتولى القانون التنظيمي املتعلق 
القضائية  للسلطة  األعــلــى  باملجلس 
املتمثلة  الرئاسية  السلطة  هذه  تحديد 
محكمة  لــدى  للملك  الــعــام  الوكيل  فــي 
العامة،  للنيابة  رئيسا  بصفته  النقض 
التنظيمي  القانون  من   110 املــادة  فإن 
رقم 13-100 تنص على ))كون املجلس 
تقارير  يتلقى  القضائية  للسلطة  األعلى 
من عدة جهات، من بينها تقرير الوكيل 
رئيس  النقض  محكمة  لدى  للملك  العام 
السياسة  تنفيذ  حــول  العامة،  النيابة 
الجنائية وسير النيابة العامة، وذلك قبل 
عرضه ومناقشته أمام اللجنتني املكلفتني 
بالتشريع بمجلسي البرملان((، وإذا كان 
أثــار جــدال حــادا  قــد  التقرير  مــوضــوع 
عن  تقريرين  صــدور  بعد  اللجنة  داخــل 
رئاسة النيابة العامة، فإن ذلك راجع إلى 
عزله  اختزالي،  بشكل  املوضوع  تناول 
عن سياقه الدستوري والقانوني املعقد، 
ليتم اإليهام وتصوير األمر وكأنه صراع 
وتنازع بني السلطة التشريعية والسلطة 
منهجي  عــداء  بــاألحــرى  أو  القضائية، 
بني البرملان ورئاسة النيابة العامة بعد 
إلى  الــعــدل  ــر  وزي مــن  تبعيتها  انتقال 
ملقتضيات  طبقا  للملك،  العام  الوكيل 
والحال  التنظيمية،  والقوانني  الدستور 
يظل  أن  ينبغي  كــان  الــنــزاع  جوهر  أن 
دستوريا وقانونيا ومسطريا، في مرحلة 
تأسيسية تقتضي عقلنة الحوار إلرساء 
أسس عالقة سليمة بني املؤسسات بعيدا 
قــراءة  في  والسطحية  التشنجات  عن 
معطيات الواقع، وتماشيا مع مبدأ فصل 
السلط وتعاونها في نفس الوقت، لكون 
يقوم على  ال  للمملكة  الدستوري  النظام 
فصل السلط فقط، بل ينبني أيضا على 
توازن هذه السلط وتعاونها طبقا للفقرة 
الدستور،  من  األول  الفصل  من  الثالثة 
الوكيل  حضور  إلزامية  مسألة  أن  علما 
املنصوص  التقرير  لتقديم  للملك  العام 
أعاله  إليها  املشار   110 املادة  في  عليه 
داخل لجنة العدل والتشريع بالبرملان، لم 
تعد محل نقاش، نظرا للحسم فيه بصفة 
واضحة بموجب قرار املجلس الدستوري 

بتاريخ  الصادر  الدستورية(  )املحكمة 
2016، والذي مفاده أن قيام  15 مارس 
رئيس النيابة العامة بتقديم التقرير أو 
البرملان،  لجنتي  أمام  ملناقشته  حضوره 
مخالف للدستور ألنه يمس باالستقاللية، 
حق  على  الــدســتــوري  املجلس  أكــد  بــل 
البرملان في مناقشة تقرير رئيس النيابة 
الشأن  يهم  تقريرا  باعتباره  العامة، 
))تــدارســه  للبرملان  يسوغ  القضائي 
واألخذ بما فيه من توصيات مع مراعاة 
مبدإ فصل السلطات واالحترام الواجب 
معتبرا  املستقلة((،  القضائية  للسلطة 
أن املشرع هو املختص بوضع السياسة 
الجنائية، ويحق له تتبع كيفيات تنفيذ 
املقتضيات  تعديل  قصد  السياسة  هذه 
املتعلقة بها وتطويرها إذا اقتضى الحال، 
مضيفا أن استقالل السلطة القضائية ال 
يسمح بمراقبة النيابة العامة من طرف 
القاضي  الدستوري  املبدأ  وأن  البرملان، 
فيما  يتم  ال  باملحاسبة  املسؤولية  بربط 
املستقلة  القضائية  السلطة  يخص 
والتشريعية  التنفيذية  السلطتني  عن 
بنفس الكيفية وبذات األدوات التي تهم 
مجاالت أخرى ))بالنظر لطبيعة السلطة 
القضائية واستقاللها وآليات اشتغالها 
أخطائها((،  لتصحيح  املقررة  والسبل 
تعتبر  العامة  النيابة  ــرارات  قـ أن  أي 
تخضع  الذي  القضاء  طرف  من  مراقبة 
أحكامه لطرق الطعن القانونية، ليخلص 
قرار املجلس الدستوري إلى أن ))رئيس 
كيفية  عن  يكون مسؤوال  العامة  النيابة 
تنفيذه للسياسة الجنائية أمام السلطة 
التي عينته واملتمثلة في رئيس املجلس 
أمام  وكــذا  القضائية،  للسلطة  األعلى 
دوريــة  تقارير  لــه  يقدم  ــذي  ال املجلس 
الجنائية  السياسة  تنفيذ  بخصوص 
فإن  لــذلــك،  الــعــامــة((،  النيابة  وســيــر 
القول بحضور الوكيل العام قصد إغناء 
املثول  منه  يفهم  ال  أنــه  ولــو  النقاش، 
شأنه  من  البرملانية  باملساءلة  املقرون 
املساس بمبدإ فصل السلطات واالحترام 
املستقلة،  القضائية  للسلطة  الواجب 
مواجها  ــان  ــرمل ــب ال يبقى  ــتــالــي،  وبــال
باختصاصه املتمثل في تدارس التقرير 
على  القانون  ينص  كما  تصويت  دون 

ذلك، واألخذ بما فيه من توصيات بهدف 
تعديل املقتضيات وتطويرها إذا اقتضى 

الحال مع رفع التوصيات.
الجهة  مسألة  فإن  أخــرى،  جهة  ومن 
التي تحيل التقرير على البرملان، لم يقع 
اعتبار  على  دقيقة،  بصفة  فيها  الحسم 
التنظيمي  القانون  من   110 ــادة  امل أن 
في  واضحة  غير  أعــاله،  إليها  املشار 
كيفية إحالته ومن الجهة التي تحيله، إذ 
لتقارير حول  املجلس  تلقي  إلى  إشارت 
من  العدالة،  ومنظومة  القضاء  وضعية 
العام  الوكيل  تقرير  التقارير،  هذه  بني 
رئيسا  بصفته  النقض  محكمة  ــدى  ل
ومناقشته  عرضه  قبل  العامة،  للنيابة 
كما  بالبرملان،  التشريع  لجنتي  ــام  أم
الــنــواب  ملجلس  الــداخــلــي  الــنــظــام  أن 
وفيما  النقطة،  لهذه  بــدوره  يتطرق  لم 
 110 املــادة  فإن  التقرير،  عرض  يخص 
من القانون التنظيمي لم توضح الجهة 
سيتم  وهل  التقرير،  عرض  تتولى  التي 
دام  ما  أعضائهما  أحــد  طــرف  من  ذلــك 
املجلس الدستوري حسم في عدم حضور 
املــادة  أن  كما  العامة،  النيابة  رئيس 
318 من النظام الداخلي ملجلس النواب 
أوردت عبارة مبنية للمجهول: ))ُيعرض 
النقض  ملحكمة  الــعــام  الوكيل  تقرير 
النيابة  وسير  الجنائية  السياسة  حول 
والتشريع  الــعــدل  لجنة  أمـــام  العامة 
وحقوق اإلنسان، ويكون التقرير متبوعا 
الذي  الشيء  تصويت((،  دون  بمناقشة 
يطرح أسئلة مسطرية بخصوص الجهة 
أن  علما  التقرير،  عــرض  لها  املــخــول 
التقرير  تقديم  على  ينص  لم  الدستور 
عليها  املنصوص  اإلحالة  وتبقى  أصال، 
في القانون التنظيمي إحالة إدارية يقوم 
بها معد التقرير، أي الوكيل العام ملحكمة 
لرئيسي  العامة،  النيابة  رئيس  النقض 
مجلسي البرملان، من أجل تعميم التقرير، 
والتشريع  العدل  لجنتي  أعضاء  وإملــام 
البرملان  اختصاص  بحكم  بمقتضياته 
تعديل  وقصد  أفق  في  التشريع  بوضع 
املقتضيات املتعلقة بالسياسة الجنائية 
الشيء  الحال،  اقتضى  إذا  وتطويرها 
النقطة  ــذه  هـ ــاوز  ــج ت يقتضي  الـــذي 
اللجنة،  مكتب  داخل  بتوافق  املسطرية 

من  نسخا  األعضاء  يتسلم  بمقتضاه 
التقرير بمثابة عرض واطالع أو بتعيني 
تليه  التقرير،  لــتــالوة  ملقرر  الرئيس 
دام  ما  التوصيات  وصياغة  املناقشة 
غير متبوع بتصويت، في انتظار تعديل 
الداخلي ملجلس  النظام  من   318 املادة 
البرملان  اختصاص  إطــار  في  النواب 

بغية التجويد والتطوير.
البرملان،  داخــل  النقاش  تعثر  ولعل 
بعض  في  سطحية  بــقــراءة  واالكتفاء 
الدستوري  السياق  عن  بعيدا  األحيان، 
للفصل  الناجع  التفعيل  وعن  القانوني 
بالتعاون  املتعلق  الدستور  من  األول 
البناء مع جميع السلطات، سواء تعلق 
تقرير  وعــرض  إحالة  بموضوع  األمــر 
لجنتي  داخــل  العامة  النيابة  رئيس 
املتعلق  بمثيله  أو  بالبرملان،  الــعــدل 
املجلس  ميزانيتي  ومناقشة  بعرض 
ورئــاســة  القضائية  للسلطة  األعــلــى 
تقدم  أي  تحقيق  وعدم  العامة  النيابة 
السلطة  مــع  التنسيق  مستوى  على 
القضائية، ليطرح عدة عالمات استفهام 
القضايا  تــدبــيــر  نــجــاعــة  مـــدى  حـــول 
ــطــروحــة فــي املـــراحـــل االنــتــقــالــيــة  امل
تفهما  يتطلب  زمــن  في  والتأسيسية 
عن  بعيدا  األطراف  بني جميع  وتعاونا 
الحبل،  وشد  والصراع  النزاع  منطق 
ودولة  الديمقراطية  لقواعد  انتصارا 
أمام  لكوننا  واستحضارا  املؤسسات، 
محطة تأسيسية تاريخية تضع السلطة 
تحديات  أمام  مكوناتها  بكل  القضائية 
وطنية  أبعاد  ذات  ومسؤولية  جسيمة 
املعالم  واضحة  برؤية  تلزمنا  ودولية 
وكما  ــداف،  واألهـ لألولويات  ومحددة 
))إن  امللكي السامي:  جاء في الخطاب 
الضامن  هــي  يخفى،  ال  كما  الــعــدالــة 
والتالحم  واالســتــقــرار  لــألمــن  األكــبــر 
وهي  الحقة،  املواطنة  تكون  به  الــذي 
فاعل في تخليق  الوقت مؤثر  في نفس 
أفراده  بني  الطمأنينة  وإشاعة  املجتمع 
ــة فـــرص الــتــطــور االقــتــصــادي  ــاح وإت
لحياة  الباب  وفتح  االجتماعي  والنمو 
تحقيق  من  تمكن  صحيحة  ديمقراطية 

ما نصبو إليه من آمال((.

إدريس أبايا

افتعال ال�صراع على هام�س عر�س تقرير رئي�س النيابة 
العامة على الربملان 
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على  مــدمــن  ــارئ  قـ مــن  ــة  رســال تلقيت 
منذ  الصحفي«  »األســبــوع  جريدة  قــراءة 
من  بأكثر  تــصــدر  الــجــريــدة  ــذه  ه كــانــت 
»األسبوع  تلتها  التي  كـ»الكواليس«  اسم، 
ــســيــاســي« فــي نــمــوذجــني  الــصــحــفــي ال
بعد  »الــصــحــفــي«  كلمة  بــكــتــابــة  اثــنــني 
الحروف  ضخم  أحمر  بحجم  »السياسي« 
»األسبوع«  صــدرت  ثم  التسعينيات،  في 
ثم  »السياسي«،  كلمة  على  بالتشطيب 
»األسبوع  باسم  للجريدة  الصدور  تأخر 
واملشطب  ــود  األســ بــالــلــون  الــصــحــفــي« 
باألحمر على كلمة الصحفي املثبت، كانت 
من  عدد  كل  صدور  تصاحب  جملة  هناك 
»الصحفي«  اســم  تحمل  التي  الجريدة 
في  مؤقتا  »تصدر  جملة  باألحمر،  املركز 
لم تصدر  التي  الكواليس«،  انتظار رجوع 
فاتحة  نقرأ  وأصبحنا  احتجابها،  منذ 
في  الرحيم«  الرحمن  هلل  »باسم  الكتاب 
لها،  بديال  هذا  يومنا  إلى  عدد  كل  مطلع 
الــجــريــدة ووقـــع إخبار  وهــكــذا خــاضــت 
منذ  »الــكــوالــيــس«  غــيــاب  عــن  املتسائل 
من  تتلقاه  ما  لكل  بصدورها  ظهرت  أن 
بكتاباتهم  مرموقني  كتاب  ومن  مراسليها 
ما  وهــذا  األدبية،  ومقاالتهم  وأشعارهم 
كان ينشر في جريدة »الكواليس«، و«دنيا 
و»األسبوع  الدنيا«،  و»أخبار  األخــبــار«، 
الصحفي«، وكان مديرها مصطفى العلوي 
ال يتوانى في إصدار جريدته رغم ما كان 
يتعرض له من محاكمات يجر إليها تحت 
طائلة ما يكتبه دفاعا عن حقيقته الضائعة 

إلى يومنا هذا.
صاحب  إليه  أشــار  ما  إلــى  وبالرجوع 
»قضية  الرسالة التي كانت تتمحور حول 
الصحراء«، فإن ما كتبته حول صحرائنا، 
سيرا على ما كتبه الراحل عبد هلل إبراهيم 
ما  ضمن  سجلها  التي  القضية  هذه  في 
تحرير  قضية  ــام  »أم عنوان  تحت  كتبه 
نص  هــذا،  وعمله  املغربية«،  الصحراء 
الوطني  املجلس  أمام  قدمه  الذي  التقرير 
البيضاء  بالدار  املنعقد  االتحادية  لألطر 
استثنائية  دورة  في   1974 11 غشت  في 
وتحت  الصحراء،  تحرير  بقضية  خاصة 
))من  عنوان موقف وطني صحيح يقول: 
 ،1974 يوليوز   9 فــي  امللكي  الخطاب 
ــوزراء،  ال تصريحات  مختلف  خالل  ومن 

يتلخص على الخصوص كالتالي: 
املغرب  بني  الترابي  النزاع  ملف  إن   )1
التجزئة  يقبل  ال  كال  يشكل  وإسبانيا، 
ــر  يــحــتــوي أول األم ــان  كـ ــد  مــطــلــقــا، وقـ
املغرب،  شمال  في  إسبانيا  حماية  على 
والجزر  ومليلية  لسبتة  احتاللها  وعلى 
الجعفرية، وعلى سيطرتها على مستعمرة 

سيدي إفني وإقليم طرفاية من قبل. 
2( وقد انطلق مسلسل التحرر الوطني 
سنة  املغرب  في  الرجعة  تقبل  ال  بصفة 
على  اإلسبانية  الحكومة  فأجبر   ،1956

التنازل عن حمايتها لشمال املغرب.
تتخلى  أن  عليها  كان  وبعد سنتني،   )3
سنة  وفي  الجنوب،  في  طرفاية  إقليم  عن 
إفني  سيدي  مستعمرة  أرجعت   ،1969

املغربية((. للسلطات 
الجيوب  الراهن،  الوقت  في  بقيت  وقد 
اإلســبــانــيــة عــلــى ضــفــة الــبــحــر األبــيــض 

ومدينتا سبتة ومليلية.
األقاليم  استرجاع  أجل  من  الجهاد  إن 
حكومة  قضية  ليس  املغصوبة  الوطنية 
فــقــط، ولــكــنــه قــضــيــة الــشــعــب املــغــربــي 
جميع  تعبئة  تبعة  تقع  وعليه  بحذافيره، 
طاقاته من أجل تحرير ترابه الوطني الذي 
االستعماري،  لالحتالل  خاضعا  يزال  ما 
صادر  غير  التحرري،  الحكومة  عمل  وأن 
مشاكل  واعتبارات  مقتضيات  عن  مطلقا 
إتمام  عن ضرورة  بل  الداخلية،  السياسة 
املستعمرين  قرار  وإفشال  املغرب  تحرير 
فوق  مستقلة  سلطة  بخلق  اإلسبانيني 

األراضي املغربية. 

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى ال�شعب في دار غفلون

قـ�صـيـة هـاجـر وحـقـوق الـبـ�صـر
إذا كانت هاجر قد قطعت 7 أشواط 
بني الصفا واملروة للبحث عن املاء، 
فإن هاجر الصحفية قد ظلت تبحث 
عن زوج يناسبها فوجدته في شخص 
مواطن سوداني كان ينوي بعد فترة 
ويبدو  عليها،  قرانه  عقد  الخطوبة 
حسب ما روته بعض الصحف، أنها 
ألن  اإلجــهــاض،  عملية  على  أقبلت 
أمر  الخطوبة  فترة  في  مولود  قدوم 
ينتفي مع التقاليد والدين اإلسالمي، 
غير أن اعتقالها وهي حسب ما قيل، 
إجراء  تم  التي  املصحة  من  خارجة 
بعض  يثير  فيها،  اإلجهاض  عملية 
الجهات  ــأن  وكـ ــدل  ــج وال األســئــلــة 
لتعتقلها  بها  تتربص  كانت  األمنية 
وهي في حالة تلبس، فإذا علمنا أن 
اليوم  في  تتم  إجهاض  عملية   800
الواحد باملغرب، أدركنا أن هذا األمر 
ملن  وقد سبق  وطنية،  أصبح قضية 
يهمهم األمر، يعني األطباء والعلماء، 
أن عقدوا عدة اجتماعات ومناقشات 
ــددوا فيها  ــوا بــخــالصــة حــ ــرج وخ
اإلسالم  فيها  يسمح  التي  الحاالت 
العمليات، كل هذه  بإجراء مثل هذه 
واحدة  غاية  إلى  أفضت  املناقشات 
األم  صحة  على  الحفاظ  إلى  تهدف 
والجنني، فإذا كان هناك ما يهدد األم 
واملولود، فمن حق األبوين أن يقوما 
بينهما،  باالتفاق  وذلك  باإلجهاض، 

الشرع  يسمح  أخرى  حاالت  وهناك 
عملية  نتاج  تكون  التي  وهي  بها، 
في  تشوهات  ظهور  أو  اغتصاب 

الجنني.
اعتقال  ظروف  نناقش  أن  وبدون 
ننوه  الريسوني،  هاجر  الصحفية 
اتخذه  الــذي  االسترحامي  بالقرار 
امللك، بالعفو عن جميع املحكومني في 
هذه القضية من السجن مع استمرار 
من  بمتابعتهم  الخاصة  اإلجــراءات 
أجل إجراء عملية اإلجهاض والحمل 
خارج إطار الزواج، لتظهر عناية ملك 
البالد بأحوال الرعية، ولو أنهم في 
نظر القضاء مشتبه فيهم، مما يؤكد 
أن امللك يمارس حقه في العفو دون 

تدخل في مجريات القضاء.
ــؤون الــرعــيــة  ــشـ ــام بـ ــمـ ــتـ واالهـ
ــرص عــلــى إســعــادهــا، عرفه  ــح وال
اإلسالم منذ عهد الرسول صلى هلل 
أسوق  أن  لي  ويطيب  وسلم،  عليه 
لكم بعض الحاالت التي كان الخلفاء 
رأسهم  وعلى  أبطالها،  الــراشــدون 
بالفاروق  امللقب  الخطاب،  بن  عمر 
والحق،  الظلم  بني  يفرق  كــان  ألنــه 
ألنه كان يتفقد أحوال الرعية بالليل 
ــار. فــخــالل إحـــدى جــوالتــه  ــه ــن وال
التفقدية ليال، سمع ضجيجا منبعثا 
من أحد البساتني التي مر بها عبارة 
عن صخب املوسيقى والرقص، فأراد 

أن يضبط الذين كانوا يحدثون هذا 
الهرج وهم في حالة تلبس، فتسلق 
جدار البستان وباغثهم وهو يزمجر 
متشددا في كلمات التوبيخ، فنهض 
أحد الشباب املحتفلني وقال: ألست 
عن  مسؤوال  املؤمنني  أمير  يا  أنــت 
إذ  اإلسالمي  الدين  تعاليم  احترام 
جاء في قوله تعالى: ))أتوا البيوت 
عمر  سيدنا  فــأدرك  أبوابها((؟  من 
بعمل  قــام  فعال  أنــه  عنه  رضــي هلل 
اإلسالمي،  الدين  لتعاليم  مخالف 
فاعتذر للشباب املحتفلني وانصرف.

ــف  ــواقـ ــر فـــي ذكــــر املـ ــم ــســت ون
على  تطغى  كانت  التي  اإلنسانية 
أعمال سيدنا عمر بن الخطاب الذي 
كان أول خليفة للرسول )ص( تحلى 
له  سبق  وقــد  املؤمنني،  أمير  بلقب 
أن طلب بأال ينادوه بأمير املؤمنني، 
وكان من بني الحضور امرأة عجوز 
يدير  من  ألست  له:  وقالت  نهضت 
لذلك  أميرنا،  إذن  فأنت  شؤوننا؟ 
يحق لنا أن نخاطبك بأمير املؤمنني، 
وخالل جوالته التفقدية، مر ذات يوم 
أنني  يسمع  به  فــإذا  البيوت،  بأحد 
امرأة ينبعث من داخله، وكانت معه 
زوجته، فطلب منها أن تدخل البيت 
فأخبره  األنــني،  هذا  مصدر  لتعرف 
زوج املرأة الذي كان بالباب في حالة 
حيرة، وقال لسيدنا عمر: إن امرأتي 

ما  أدري  ال  وأنــا  مخاض  حالة  في 
صاحت  اللحظة،  هــذه  وفــي  أفعل، 
قامت  أن  بعد  عمر  سيدنا  زوجـــة 
املؤمنني،  أمير  يا  التوليد:  بعملية 
بشر صاحبك بأن له ولدا، وعليك أن 
والسمن  الدقيق  من  بشيء  تأتيني 

والعسل.
يهتم  عــنــه  هلل  رضــــي  وكـــــان 
البضائع  األسعار وجودة  باستقرار 
وكــان  للبيع،  املــعــروضــة  والــســلــع 
أبناؤه  يصطحبه  أن  على  يحرص 
ويرثون  منه  يتعلموا  حتى  األربعة 
ــة، وكـــانـــت في  ــرعــي ــال اهــتــمــامــه ب
رفقة  الحليب  تبيع  امــرأة  السوق 
الذي  الحليب  هل  فسألها:  ابنتها: 
شائبة؟  تشوبه  ال  للناس  تقدميه 
فأجابت بالنفي، ولكن ابنتها نطقت 
وقالت: أمي أتكذبني حتى على أمير 
رضي  عمر  سيدنا  فالتفت  املؤمنني؟ 
هلل عنه إلى أبنائه وقال لهم: فليعقد 
عقدت  وإال  الفتاة  هذه  على  أحدكم 

عليها لنفسي.
بربط  يطالب  شعبنا  ــان  ك فـــإذا 
هل  نتساءل  باملحاسبة،  املسؤولية 
اهتم املسؤولون عندنا باالطالع على 
سيرة الخلفاء الراشدين لكي يعلموا 
الجاد  العمل  تقتضي  املسؤولية  أن 
والتواصل مع املواطنني واالستماع 

إلى مطالبهم؟

يتبع * محامية
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الــشــعــر«  »دار  تــنــظــم 
بمراكش، فعاليات الدورة 
الشعر  ملهرجان  الثانية 
املغربي، في كل من قصر 
عرصة  وحديقة  الباهية 
أيام  السالم،  عبد  موالي 
أكتوبر  و27  و26   25
الجاري بمدينة مراكش، 
فضاء  يحتضن  حــيــث 
قصر الباهية التاريخي، 
حفل افتتاح هذه الدورة 
يوم الجمعة 25 أكتوبر 
السابعة  الساعة  على 

والنصف مساء.
هذا  تنظيم  ويــأتــي 
مع  تزامنا  املــهــرجــان 
افتتاح املوسم الثقافي 
الشعر«  لـــ»دار  الثالث 
ترسيخا  ــراكــش،  ــم ب
ــتـــعـــاون  لـــعـــالقـــة الـ
وزارة  بــن  الــقــائــمــة 
الــثــقــافــة والــشــبــاب 
املغربية  والــريــاضــة 
في  الثقافة  ــرة  ودائـ
ــة  ــارق ــش ــة ال ــوم ــك ح

بدولة اإلمارات العربية املتحدة.
ــدورة الــثــانــيــة من  ــ ــرم الـ ــك وت

ــدة  ــي، رائـ ــرب ــغ مــهــرجــان الــشــعــر امل
والعربي،  املغربي  الشعر  رواد  مــن 
العاصمي،  مليكة  املرموقة  الشاعرة 
والشاعر الحساني األملعي محمد سالم 
وإحدى  الثقافي  اإلعالم  وأيقونة  بابا، 
الفعلية،  انطالقته  أسسن  الــلــواتــي 

كما  التواتي،  فاطمة  الرائدة  اإلعالمية 
تكرم هذه الدورة الفنان العربي الكبير، 
حفل  سيحيي  والذي  خليفة،  مارسيل 
االفتتاح، في لحظة استثنائية تشهدها 
املغاربة«،  الشعراء  ــوان  دي »مــراكــش 
وجدان  سكنت  التي  روائعه  خالل  من 

الجمهور العربي.
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مراك�ش ديوان ال�ضعراء املغاربة

صدر عن منشورات القلم املغربي، كتاب »في الدار البيضاء من 1 إلى 7 
وتروي  الساوري،  بوشعيب  ترجمة  بروني،  فليكس  للدكتور   »1907 غشت 

واقعة قنبلة الدار البيضاء عشية احتاللها من طرف الفرنسين، 
))ولقد كتب عن هذه الواقعة عدد من 
والكتاب  والعسكرين  الصحافين 
الرواية  سايروا  الذين  الفرنسين، 
نشرتها  الــتــي  واملــوجــهــة،  املــحــرفــة 
بن  ــن  وم الفرنسية،  الدبلوماسية 
التي  الشهادة  العسكرية،  الكتابات 
بحارة  من  العسكري  الطبيب  ــا  رواه
الذي  بروني،  فليكس  الدكتور  غاليلي، 
غاليلي  بحارة  من  النازلة  الفرقة  رافق 
التي  الشهادة  وهــي  غشت،   5 صباح 
بمجلة   ،1909 سنة  نشرها  أن  له  سبق 
»باريز«، في عددي 15 مارس و15 أبريل، 

والتي نقدمها للقارئ في هذا الكتاب((.
ومما جاء في التقديم الذي خص به 
تعتبر  الترجمة:  هذه  الخديمي  عالل 
تاريخية  أهمية  ذات  بروني  شهادة 

كــان  عــســكــري  طبيب  كتبها  إذ  بــــارزة، 
التي  الوقائع  عنصرا شاهدا ومشاركا في 
وصفها.. فهل توفق بروني في نقل الوقائع 
ظرفية بأمانة وموضوعية، أم غلبت عليه وظيفته  في  عسكري،  كطبيب 

استعمارية كان الكل منخرطا في أداء واجبه فيها؟ 

تاأجيل منح جائزة جنيب حمفوظ 
ل�ضنة 2020

الجامعة  نــشــر  دار  أعــلــنــت 
تأجيل  عن  بالقاهرة،  األمريكية 
منح جائزة نجيب محفوظ، هذا 
املتقدمة  األعمال  وضــم  العام، 
للمشاركة في دورة العام الحالي 
ستتقدم  ــتــي  ال األعـــمـــال  ــى  إلـ
على   ،2020 عــام  فــي  للترشح 
املتقدمة  األعمال  تحكيم  يتم  أن 
خــالل الــعــامــن، وإعـــالن فائز 

خالل  بينهما،  من  واحــد 
ــة الــتــي  ــي ــال ــف االحــت

الجامعة  تقيمها 
في شهر دجنبر 

.2020
ــب  ــســ ــ وح
صــادر  بيان 
الجامعة  عن 
األمــريــكــيــة، 
ــع  فـــــإنـــــه م

خطط  وجـــود 
ملـــســـتـــقـــبـــل 

ــزة قــيــد  ــ ــائ ــ ــج ــ ال
ــيــذ بــالــفــعــل،  ــف ــن ــت ال

التعديالت  بعض  ــراء  وإجـ
تم  الــداخــلــيــة،  لوائحها  على 
ــرار بعدم اإلعـــالن عن  ق اتــخــاذ 
محفوظ  نجيب  بجائزة  فــائــز 
لألدب هذا العام، وسيتم تلقائيا 
للجوائز  التقديم  طلبات  تسليم 
والناشرين  املؤلفن  من  املقدمة 

العام  جــائــزة  ــى  إل الــعــام  لهذا 
املقبل، على أن يتم اإلعالن قريبا 
حول  املعلومات  من  مزيد  عن 
الجديدة  التقديمات  متطلبات 
ــزة،  ــجــائ ــيــرات فـــي ال ــغــي ــت وال
الفائز خالل حفل  عن  واإلعــالن 
األمريكية  الجامعة  بمقر  يقام 
أديب  ميالد  عيد  في  بالتحرير، 
تزامنا  سيقام  ــذي  والـ نــوبــل، 
النشر  مركز  احــتــفــاالت  مــع 
األمريكية  بالجامعة 
بـــــذكـــــرى مــضــي 
على  ــا  ــام ع  60
في  إنـــشـــائـــه، 
دجنبر 2020.

وكــــــانــــــت 
الـــجـــامـــعـــة 
ــة  ــيـ ــكـ ــريـ األمـ
قـــــد أعـــلـــنـــت 
ــي شــهــر مــاي  ف
ــي عـــدة  ــ ــاضـ ــ املـ
ــرات عــلــى  ــيـ ــيـ ــغـ تـ
رفــع  منها  ــزة،  ــجــائ ال
ثالثة  لتصبح  املادية  قيمتها 
دوالر،  ألف  من  بدال  دوالر  آالف 
ظلت  التي  الجائزة  قيمة  وهي 
العام  فــي  إطالقها  منذ  قائمة 
املاضي،  الــعــام  وحتى   1996
العمل  ترجمة  ــى  إل بــاإلضــافــة 

الفائز إلى اللغة اإلنجليزية.

لقطاع  الجهوية  املديرية  تنظم 
الثقافة بجهة فاس مكناس، بتعاون 
مع والية جهة فاس مكناس، الدورة 
العاشرة للمعرض الجهوي للكتاب 
أكتوبر   26 إلى   21 من  والنشر، 
الجاري، وذلك تفعيال الستراتيجية 
وزارة الثقافة والشباب والرياضة 
لتقريب  الرامية  الثقافة،  قطاع   /
الــكــتــاب مــن عــمــوم املــواطــنــن، 
الكتاب  دعم  على  منها  وحرصا 
القراءة،  فعل  وتكريس  وتشجيع 
وتحت إشراف الوزارة الوصية.

املعرض  هذا  فعاليات  وتقام 
املعارض  فضاء  فــي  الجهوي 
مدينة  في  فلورانسا  ساحة  في 
الثقافي  ــز  ــرك امل وفـــي  فـــاس، 
ــة مــكــنــاس،  ــن ــمــدي ــي ب ــاسـ أنـ
وباملركز الثقافي 2 أكتوبر في 
مدينة أوطاط الحاج، بمشاركة 
النشر  دور  مـــن  مــجــمــوعــة 

الحكومية  واملؤسسات  الوطنية 
والقراءة،  الكتاب  بمجال  تعنى  التي 
إضافة إلى عدد من املكتبات املحلية، 
ثقافي  برنامج  الــدورة  هذه  ويتخلل 

وتوقيعات  فكرية  نـــدوات  يتضمن 
كتب، فضال عن مجموعة من األنشطة 

املوجهة لألطفال.

فا�ش حتت�ضن فعاليات املعر�ش 
اجلهوي للكتاب والن�ضر 

بمناسبة الدخول اإلعالمي الجديد، واستمرارا 
القضايا  من  املواطنن  تقريب  في  نهجه  على 
»املركز  ينظم  اإلعــالم،  بمجال  املرتبطة  الراهنة 
»التشهير  بعنوان:  ندوة  املتوسطي«  اإلعالمي 
في الصحافة.. قتل معنوي ينتظر ردع القانون«، 
الرمضاني  الصحفين رضوان  كل من  بمشاركة 
الــســالم  عــبــد  ــور  ــت ــدك وال البلغيثي،  ــد  ورشــي
القانونية  العلوم  لكلية  السابق  العميد  بنحدو، 
محمد  ثم  بطنجة،  واالجتماعية  واالقتصادية 
ونائب  النقض  بمحكمة  القاضي  الخضراوي، 
يوم  وذلــك  للقضاة،  الحسنية  الــوداديــة  رئيس 
الجمعة 25 أكتوبر 2019، على الساعة الخامسة 
بفضاء  الــنــدوات  بقاعة  الــزوال  بعد  والنصف 

»تيكنو بارك« بساحة األمم طنجة.

»الت�ضهري يف ال�ضحافة.. قتل 

معنوي ينتظر ردع القانون«

»ل�ضوارعنا ثقافة م�ضرحية«

الحركي  للمسرح  إبـــداع  جمعية  تنظم 
أكتوبر   26 من  بخريبكة،  الشارع  وفنون 
األيــام  املقبل،  نونبر   3 غاية  إلــى  الجاري 
لتنشيط  أرت«  »شوارع  ملشروع  االفتتاحية 
ــون الـــشـــارع، تــحــت شــعــار:  ــن األحــيــاء وف

»لشوارعنا ثقافة مسرحية«.
الثقافية والفنية  التظاهرة  وستعرف هذه 
وفنون  ملــســرح  عـــروض  تقديم  املــتــنــوعــة، 
للمدينة،  العمومية  بالساحات  الــشــارع 
والشباب  النجوم  مــن  العديد  بمشاركة 
املوهوبن املحلين في مجال فنون الشارع، 
كما ستشهد هذه األيام الثقافية التي تهدف 
الهواء  في  الجمهور  من  الفرجة  تقريب  إلى 
الفنية  والكفاءات  املواهب  وتحفيز  الطلق، 
الفرق  من  مجموعة  مشاركة  واكتشافها، 

الوطنية. املحترفة 



حادث يوم األحد املؤسف والذي 
العامة  الكنفدرالية  فيه  تعرضت 
 )CGEM( املغربية  للمقاوالت 
في شخص رئيسها، صالح الدين 
قبل وزارة  لرد عنيف من  مزوار، 
الوزير  يقودها  التي  الخارجية 
تصريح  بسبب  بوريطة،  ناصر 
مقبول،  غير  األخير  هذا  اعتبره 
ــا حــول  ــؤاال جــوهــري ــطــرح ســ ي
األعمال  لرجال  السياسي  الــدور 
التعبير  في  وحقهم  عام،  بشكل 
بــدون  السياسية  مواقفهم  عــن 

استئذان مسبق وباستقاللية.
وهنا البد من التذكير بأن 
دائما  كانوا  األعمال  رجال 
رجال سياسة، وهو الدور 
إلــى  قــائــمــا  الزال  الـــذي 
الــيــوم، ســـواء مــن خالل 
أحزابهم  أو  منظماتهم 
أو مقاوالتهم، خصوصا 
ــرة واملـــؤثـــرة،  ــي ــب ــك ال
فيها  بما  ــدول،  ال فكل 
ــرب، تــســتــعــن  ــ ــغ ــ امل
بــرجــال األعــمــال في 
الداخلية  سياساتها 
ــة، وال  ــخــارجــي وال
هناك  أن  أعــتــقــد 
ــس دولـــــة  ــ ــيـ ــ رئـ
يـــتـــحـــرك عــلــى 
الخارج  مستوى 
اصــطــحــاب  دون 
ــال األعــمــال،  ــ رج

ــذي  ــر الـ ــ ــو األمـ ــ وه
االستراتيجية  في  مثال  نجده 
املغرب  تموقع  إلعادة  املعتمدة 
اإلفريقية،  القارة  مستوى  على 

دورا  تلعب  املــقــاوالت  أن  حيث 
ــذا املـــجـــال خــدمــة  ــا فـــي هـ ــام ه
البلد  ومصالح  الوطنية  للقضية 
أن  التذكير  من  كذلك  والبد  أوال، 
هذا  في  لهم  كانت  األعمال  رجال 
تحسب  متميزة  مواقف  املجال 
لهم في فترات سابقة متعددة، وال 
أن  ننسى  أن  يجب 
 2011 دستور 
لرجال  يعطي 
األعــــــمــــــال، 
مــــــن خــــالل 
مــنــظــمــتــهــم، 
على  ــا  ــع ــوق م
ــوى  ــ ــت ــ ــس ــ م

البرملان حيث تناقش كل القضايا 
منها  الداخلية  استثناء،  بــدون 

والخارجية.
وزارة  عن  الــصــادر  البالغ  إن 
املاضي،  األحــد  يــوم  الخارجية 
غير  مصطلحات  استعمل  والذي 
مستقلة  منظمة  حق  في  مقبولة 
لــرجــال األعــمــال وفــي حــق رجل 
ــر خــارجــيــة ســابــق،  ــ ــة ووزي دولـ
فيه،  النظر  إعــادة  يجب  أمر  هو 
ذهب  فالبالغ  متعددة،  ألسباب 
من  الشخص  فــي  التشكيك  حــد 
باألمس  كان  خارجية  وزيــر  قبل 
هذا  كان  ملا  ملــزوار  العام  الكاتب 
أن  وأكيد  خارجية،  وزير  األخير 
املوالي  اليوم  في  تتبع  بوريطة 
هذا  مستوى  على  الفعل  ردود 
يكترث  لــم  الـــذي  ــجــار،  ال البلد 
الغير  التصريح  لهذا  مسؤولوه 
وأكيد  اململكة،  موقف  عن  معبر 
يوميا  يتتبع  بوريطة  الوزير  أن 
حق  فــي  املغرضة  التصريحات 
من  الترابية  ووحدتها  اململكة 
الجار  البلد  هــذا  مسؤولي  قبل 
دون أن يخرج نفس القلم ونفس 
مداد املحبرة، لكن ما قام به وزير 
أقوى  رئيس  حق  في  الخارجية 
املغرب،  فــي  اقتصادية  منظمة 
مساملة  هــيــئــة  مــنــهــا  ســيــجــعــل 
وخنوعة وتابعة، في الوقت الذي 
تراجعا  األحــزاب  كل  فيه  تعرف 

مقلقا. 
ملنظمات  اليوم  يحتاج  فاملغرب 
تساهم  قوية  ونقابات  وأحــزاب 
النخب  خلق  وفي  النقاشات،  في 
تدبير  على  الــقــادرة  السياسية 
الــشــأن الـــعـــام، ال ملــن يــحــاول 

تدجينها وترهيبها.
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ــاء ــ ــي ــ ــب ــ األن خــــــــامت  اهلل  حـــــبـــــاك 
ح��ب��اك ال���ه���ادي م��رج��ع ال��ف�����ص��ح��اء

واخلفاء العلن  يف  وتطاردك  حتا�صرك 

ي��اح��ق��ك ب��ك��ل م��ا مي��ل��ك م��ن ال��ب��اء

اأن�������ك م���ن���ب���ع ل���ل���م���ودة والإخ��������اء

واأن���������ت ����ص���ر ال�����ع�����اج وال�������ص���ف���اء

ال��ع��ظ��م��اء ت����اج  اأغ���ل���ى ج���وه���رة يف 

واخ���ت���ف���ى رج���ال���ه خ��ل��ف ال�����ص��ي��اء

م���ع ال�����ذل ف��ال��ت��ف��ك��ك ع����دو ال��ب��ن��اء

احل��م��ى وال���ن���واح م���ن ���ص��ي��م ال��ن�����ص��اء

الآراء ب���اأن���ب���ل  ت���ت���ق���دم���ي  اأن������ك 

الأه����واء واخ��ت��اف  ال����ردد  يختفي 

ب��ال�����ص��خ��اء ال������ود  مت��ن��ح��ي  الأمم 

ال������ذي ي���غ���ر ال����ي����اأ�����س ب���ال���رج���اء

ع������ودي ل�������ص���رع ���ص��ي��د الأت���ق���ي���اء

ح����ي����ث �����ص����ف����اء امل��������اء وال�����ه�����واء

ل��ك��ن��ه ي��ظ��ه��ر ب��ع��د غ���ي���اب اجل��ف��اء

ت���ت���ج���اوز م�����ص��ت��وى امل�����دح وال��ث��ن��اء

ي���ا اأم�����ة ال���ب���ذل واجل������ود وال��ع��ط��اء

اأن������ت م������ورد ل��ل�����ص��ج��اع��ة والإب�������اء

وت��ه��دي��د ال���ع���دى اأ����ص���د م���ن ال��وب��اء

ت���ط���ور ت���ق���دم���ه ل����ك ي����د ال���غ���ب���اء؟

ال���ذك���اء؟ ال���غ���ب���اوة واأن�����ت يف ق��م��ة 

واأن����ت م��ن ي�����ص��دد ف��ات��ورة الأخ��ط��اء

والإره������اب و���ص��و���ص��وا ع��ل��ى الأج����واء

الأع���������داء اإدارة  اإخ����������راج  م�����ن 

الف�صاء على  والت�صليل  الزيف  هيمن 

ف���اأن���ت ال��دل��ي��ل يف ال��ل��ي��ل��ة ال��ظ��ل��م��اء

الدور ال�سيا�سي لرجال الأعمال

 ذ. إدريس الفينة 

يا اأمة امل�سطفى..!

بندريس عمراوي الطيب
كلها واحملـــامـــد  ــفــضــائــل  ال ــة  ــ أم ــا  يـ
ي���ا خ���ر اأم�����ة اأخ����رج����ت ل��ل��ن��ا���س

ي���ا اأم�����ة ال�������ص���ام: ع���ي���ون ال��ع��دى

ي���ا اأم����ة ال�����ص��ل��م: اإع�����ص��ار ال��غ��زاة

يا اأمة امل�صطفى: اأعداوؤك يتجاهلون    

ي���ا اأم����ة الأجم������اد: ان��ت�����ص��ر ال���داء

ي���ا اأم�����ة احل�����ق: اأن�����ت ب���ا م��ن��ازع

ي����ا اأم������ة امل���خ���ت���ار: غ�����اب ال��ع��ق��ل

راح��ة ول  عي�س  ل  ال��ع��ز:  اأم���ة  ي��ا 

ي��ا اأم����ة ال�����ص��ف��ي��ع: ال���رج���ال حتمي

ي���ا اأم�����ة امل����ك����ارم: ي��ك��ف��ي��ك ف��خ��را

احلكيم ب���راأي���ك  ت�����ص��ارك��ن  ح���ن 

ع��ق��د يف  ج����وه����رة  اأغ����ل����ى  اأن������ت 

ي����ا اأم������ة ال�����وف�����اء: اأن������ت ال��غ��ي��ث

ي����ا اأم������ة ع���ري�������س ي�����وم ال��ل��ق��اء

ل��ل��وح��دة ت���دع���وك  حم��م��د  روح 

ق���د ي��خ��ت��ف��ي ال��ت��وا���ص��ل اأح��ي��ان��ا

م��ن��زل��ة اأ����ص���م���ى  امل���ع���م���ور  يف  ل���ك 

الن���ت���م���اء اإل���ي���ك ع���ز وم��ف��خ��رة

ي���ا اأم����ة اإم�����ام ال��ر���ص��ل والأن��ب��ي��اء

خرائطك ي��ه��ددا  وال��ذع��ر  اخل���وف 

���ص��ق��ط��ت يف فخ م����اذا ج����رى: ه���ل 

م����اذا ج����رى: ه���ل ت��ت��وا���ص��ل��ن مع

اأهملوك حكامك  الأم����ن:  اأم���ة  ي��ا 

بالتطرف اتهموك  الإ�صام:  اأمة  يا 

اأن��ه��م��ا ل���ه���م، وي��ع��ل��م��ون  اأدل������ة  ل 

ل��ق��د غ��اب��ت ح��ق��ي��ق��ة الأ����ص���ي���اء ملا

طريقنا اأن�����ري  الأم�����ل:  اأم����ة  ي���ا  مزوار

ــد، تــتــكــرر مشاهد  ــول مــدرســي جــدي عــنــد كــل دخـ
ومدراء  مديرات  والسادة  السيدات  على  االعتداءات 
االعتداء  حالة  وما  العمومية،  التعليمية  املؤسسات 
نموذج  ســوى  فــاس  بمديرية  املــديــرات  ــدى  إح على 
كان  وإن  عنها،  املسكوت  الحاالت  من  العديد  بن  من 
لوسائل  يتيح  بما  السطح  إلى  يطفو  البدني  االعتداء 
اللفظية  إليه، فإن االعتداءات  اإلعالم تداوله والتطرق 
اإلدارية  األطر  به  تتصف  ما  رغم  الستار  خلف  تبقى 
من أخالقيات وسلوكيات، إضافة إلى استعدادهم عند 
واآلبــاء  التالميذ  الستقبال  دراســي  موسم  كل  بداية 

وأولياء األمور في أجواء مالئمة.
جميع  تهم  والتكوين  التربية  مسألة  إن  وحيث 
لدى  بها  تحظى  التي  للمكانة  ونظرا  قاطبة،  املغاربة 
من  تشغله  ومــا  الــســادس  محمد  امللك  البالد  عاهل 
النهج  وباعتبار  جاللته،  خطابات  جل  في  مهم  حيز 
التشاركي وانفتاح املؤسسة التعليمية على محيطها، 
إلى  االهتمام  هذا  كل  ترجمة  إلى  ماسة  الحاجة  فإن 
أرض الواقع، وذلك بانخراط الجميع في إنجاح املوسم 
هامة،  وطنية  محطة  من  يشكله  ملا  نظرا  الــدراســي، 
الدخول  تأمن  عبر  وذلك  الداخلية،  وزارة  سيما  وال 
املدرسي بتوفير رجلي أمن أو ثالثة من رجال الشرطة 
السيدات  إشــارة  رهن  ووضعهم  املساعدة،  والقوات 
والسادة املدراء كما هو معمول به في فترات امتحانات 
الفنية  املهرجانات  تأمن  غــرار  وعلى  الباكالوريا، 
والغنائية والتظاهرات الرياضية، خاصة وأن الدخول 
الجميع،  أمام  املؤسسات  أبواب  فتح  يعرف  املدرسي 
مما يصعب معه ضبط تالميذ املؤسسة وتمييزهم عن 
يعرقلون  الذين  املشاغبن  التالميذ  وبعض  الغرباء 
آباء  جمعية  على  ينبغي  وكذلك  التسجيل،  عمليات 
الجمعيات  من  وغيرها  التالميذ،  وأولــيــاء  وأمهات 
الدخول  أثــنــاء  إيجابي  بشكل  التواجد  الشريكة، 
واألمهات  اآلباء  مع  تواصلية  لقاءات  بعقد  املدرسي، 
للمؤسسات،  الداخلي  القانون  يتم فيها عرض وشرح 

ودعوتهم إلى مراقبة وضبط سلوكات أبنائهم.

دور الداخلية يف تاأمني 
املو�سم املدر�سي! 

 يونس شهيم

ــقـــوم املــــــدرس بـــــأدوار  يـ
مربي  فهو  هــامــة،  مختلفة 
ــق  ــم وصــدي ــل ــع ــه وم ــوجـ ومـ
ــط ثـــقـــافـــي وقـــائـــد  ــ ــي ووســ
للجماعة وقدوة للمتمدرسن، 
هــذه  مــن  بكثير  يــقــوم  فــهــو 
األدوار عن طريق ملكات نمت 
وتأثره  لنشأته  نتيجة  لديه 
بمحيطه، أو كفايات اكتسبها 
املهني  تخصصه  خــالل  مــن 
كمدرس، فاملتمدرس فاعل في 
املجتمع يؤثر ويتأثر في دورة 
ــرة واملــدرســة  ركــائــزهــا األسـ
البنيات  ومختلف  واملجتمع 

االجتماعية. 
املدرس  تأثير  مداخل  ومن 
أدائهم  في  املتمدرسن  على 
العالقات  هــي  وسلوكاتهم، 
بينه  واإلنسانية  الشخصية 
له  ــدرس  امل فسلوك  وبينهم، 
انعكاس على سلوك ومردودية 
املدرس  توتر  ألن  املتمدرس، 
واندفاعه يولد توترا واندفاعا 
في  املتمدرسن،  لــدى  أعمى 
الــهــادئــة  الــطــريــقــة  أن  حــن 
والعناية الالزمة والدقة التي 
تكون  آخــر،  مــدرس  يتبعها 
لها أثار إيجابية على أدائهم 
منطق  وأيضا  وسلوكياتهم، 
جماعته  تدبير  فــي  املـــدرس 
فاملنطق  دور،  لــه  )القسم( 
السلطوي  غير  االجتماعي 
الذي يأخذ فيه بعن االعتبار 

خبرات املتمدرسن ورغباتهم 
على  البالغ  األثر  له  وآرائهم، 
يتصفون  حيث  املتمدرسن، 
ــمــاد على  بــالــتــعــاون واالعــت
اإلبداع  على  والقدرة  النفس 

واالبتكار. 
فـــكـــلـــمـــا كــــــان املــــــدرس 
وحكيما  محفزا  )اجتماعي( 
التالميذ  مجهود  توجيه  في 
الثقة،  على  وباعثا  ومثيرا 
كلما تولدت لدى املتعلم رغبة 
املــحــاولــة واملــشــاركــة وعــدم 
الخوف من األخطاء، في حن 
)سلطوي(  ــدرس  املـ ــان  ك إن 
آمرا وال يتجاوز عن األخطاء، 

املتعلم  وناقدا سلبيا، يصبح 
يخاف  الــحــســاســيــة  ــد  شــدي
ومكبوح  متمردا  املــحــاولــة، 

اإلرادة. 
املستقبل،  مدرس  فاختيار 
يكون  أن  على  أساسا  يرتكز 
اإلملــام  من  عالية  درجــة  على 
وهذا  يدرسها،  التي  باملواد 
أيضا،  املطلوب  لكن  مطلوب، 
ــتــعــاون  تــمــيــزه بــصــفــات ال
الشعور  ومــراعــاة  والعطف 
الرصن  والسلوك  والصبر 
ــق الــطــيــب واملــظــهــر  ــخــل وال
ــدل واالهــتــمــام  ــع الــالئــق وال
واملرونة  املتمدرس  بمشكالت 

واستخدام التحفيز والتقدير.
وأمــــــــام مـــجـــمـــوعـــة مــن 
ــوالت املــجــتــمــعــيــة  ــحــ ــ ــت ــ ال
والتكنولوجية،  والقيمية 
بات من الواجب دعم املدرس 
ملساعدته  وتأهيله،  ومواكبته 
كميسر  ــأدواره  ب القيام  على 
للمعرفة واملهارات الشخصية 
واالجتماعية حتى يتمكن من 
تنظيم بيئة ديمقراطية )داخل 
تعزز  لقيم  حاضنة  القسم(، 
العالقات  وكذا  املواطنة،  قيم 
بينه  واالجتماعية  اإلنسانية 
املتمدرسن، وحتى بن  وبن 

املتمدرسن أنفسهم.

ذ. كمال كحلي

العالقات ال�سخ�سية والإن�سانية من اأ�سرار جناح 
املدر�س مع املتمدر�سني
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املسلسل  في  العرب  النجوم  من  عــدد  سيشارك 
قناة  بعرضه  انفردت  الذي  تزيان«،  »دابا  املغربي 
للجمهور  خصوصا  املوجهة   ،»5 سي  بي  »إم 

املغاربي.
أن يستقبل  فإنه ينتظر  ووفق مصادر خاصة، 
ويتعلق  العرب،  والنجوم  الفنانني  من  ثلة  املغرب 
األمر بكل من الفنان اللبناني رامي عياش، واملصري 

ــا، والــتــونــســيــة هــنــد صــبــري  ــســق أحـــد ال
والــذيــن  تــوفــيــق،  ولــيــد  واللبناني 
سيحلون كضيوف شرف باملسلسل 
من  االنتهاء  على  شــارف  ــذي  ال

التصوير.
الفنانني  هـــؤالء  وسيطل 
ــســل  الــــعــــرب فــــي املــســل
الــكــومــيــدي،  الــطــابــع  ذي 
املجموعة  تكلفت  ــذي  الـ
سي«  بي  »إم  اإلعالمية 
ــو من  ــ بــإنــتــاجــه، وه
بطولة نجمي الشاشة، 
نزهة  املغربية  الفنانة 
ــفــنــان  الـــركـــراكـــي وال

الجم،  محمد  املغربي 
اللذان عادا إلى الواجهة 

بعد غياب طويل.

جنوم عرب ميثلون لأول مرة يف م�سل�سل مغربي 
من بطولة اجلم والركراكي

الفنانة اللبنانية كارول �سماحة 

تطالب بف�سل الدين عن ال�سيا�سة
ال�سينما الوثائقية 

بزاكورة
2M تختار الكوميدي »اإيكو« 

من�سطا لربنامج للأطفال 

»عزف الن�سا« املغربية ت�سارك يف املهرجان الدويل 
للم�سرح بالإ�سكندرية

تدوينة  خالل  من  عكرود،  سناء  املغربية  الفنانة  عبرت 
نشرتها عبر حسابها على »اإلنستغرام« عن استيائها من 
عدم اهتمام شركات اإلنتاج بأعمالها، وضرورة اعتمادها 

على نفسها إلنتاج املسلسالت التي تقوم بتأليفها.
اللي  للناس  ))بالنسبة  تدوينتها:  في  عكرود  وقالت 
زمــان  ــال  دي أعــمــال  وكيطلبو  الجديد  على  كيسولو 
وداكشي، وكيقولو ليا عالش جالسة فكندا وكتضيعي 
الوقت، سأحيطكم علما بالوضع، لدي مسلسل مكتوب 
ديال زمان، ومسلسل عصري رومانسي مكتوب أيضا، 
ومسلسل اجتماعي آخر على الرف، ولكن راه ما نقدرش 
لديها هذا  لراسي، ألن هناك شركات معدودة  ننتجهم 
الحق، لديهم الطريق معبدة بدون إشارات ضوئية أو 
شركات  حركتهم،  توقف  دفع  رسوم  أو  قف  عالمات 

مكتفية بفريقها وأصدقائها وهذا حق مشروع((.
مالي  مــن  ــرمــاد«  ال »خنيفسة  درت  وتابعت:  

مالي  من  فــارغ«  إطار  أو  »ميوبيا  درت  الخاص، 
الــخــاص،  مــالــي  مــن  مسرحية  درت  الــخــاص، 
باراكا..  الخاص،  مالي  من  قصيرة  أفالم  درت 
))يصل  قائلة:  تدوينتها  وختمت  باراكا..((، 
فيه  ينتقل  والنفور،  التعب  من  حــدا  ــرء  امل
الشغف والحب للمهنة من رومانسية العطاء 
باراكا،  شي  يجعل  هلل  العطاء،  بيزنس  إلى 

شكرا ألنكم تهتمون وتحبون ما أقدمه، سأغيب 
إلى أن يكون الجديد، هلل يعاون((، ولكن سرعان ما 

بكم  توصلها  من  بالرغم  تدوينتها  بحذف  سناء  قامت 
هائل من التعليقات التي عبر من خاللها متابعوها 
ملجهوداتها  تقديرهم  وعن  ولفنها  لها  حبهم  عن 

لتقديم فن راقي.

�سناء عكرود ت�ستكي: باراكا.. باراكا

على  التظاهرات  انطالق  منذ 
الفنانة  قررت  اللبنانية،  األراضي 
املشاركة  سماحة  كارول  اللبنانية 
تعيش  أنها  بحكم  افتراضيا  فيها 

في مصر.
عبر  نشيطة  كــارول  وأصبحت 
»تويتر«، حيث تقوم بنشر العديد 
عن  لتعبر  يوميا  التغريدات  من 
رأيها بخصوص هذه التظاهرات، 
الشعب  ــع  م تعاطفها  ولــتــبــدي 
يــعــيــش محنة  ــذي  ــ ال الــلــبــنــانــي 

اقتصادية واجتماعية قاسية.
ومــــن بـــني أبـــــرز تــغــريــدات 

ــتــي طــالــبــت من  ــارول، تــلــك ال ــ كـ
الدين  بفصل  اللبنانيني  خاللها 
))إخوتي  قائلة:  السياسة،  عــن 
حرية  توجد  ال  اللبنانيني،  وأهلي 
بفصل  إال  حقيقية  وديمقراطية 
ــن الــســيــاســة وتــكــويــن  ــن ع ــدي ال
ما  حــر،  علماني  مــدنــي  مجتمع 
التالعب  نتيجة  هو  اليوم  نشهده 
زعمائكم  لدعم  الدينية  بغرائزكم 
ــو فــعــال أردتـــم أن  وطــوائــفــكــم، ل
ــوا إخــوة  ــون ــرارا ك ــ تــكــونــوا أحـ
بالوطنية، وانتموا لطائفة واحدة 

ودين واحد، هو لبنان((.

»منتدى  بعد املشاركة املتميزة لفرقة 
باملهرجانات  والــفــن«  للثقافة  أنفاس 
الدولية للمسرح على املستوى الوطني 
خالل  واآلســيــوي  واإلفريقي  والعربي 
الفرقة  ــذه  ه تــدخــل  املــاضــي،  املــوســم 
املسرحية من أوالد تايمة نواحي أكادير، 
باملهرجان  للمشاركة  جــديــدة  تجربة 
بجمهورية  إنتاج«  بال  »مسرح  الدولي 

مصر، بمسرحية »عزف النسا«.
الهيئة  مــن  بــدعــوة  تأتي  املشاركة 
يقام  والـــذي  الثقافة  لقصور  العامة 
و22   17 بني  ما  املمتدة  الفترة  خالل 

جانب  إلــى  ــشــارك  وي  ،2019 نونبر 
الفرقة املسرحية »منتدى أنفاس للثقافة 
مجموعة  املغرب،  تمثل  والتي  والفن« 
من الفرق املسرحية العربية واألوروبية 

وفرق أجنبية أخرى. 
حكاية  هي  النسا«  »عزف  ومسرحية 
تروي قصة امرأتني أعلنتا اإلضراب عن 
لنداء  استجابة  اليومية  البيت  أعمال 
هجرة  نتائجها  فكانت  نسائية،  هيئة 
بطلتا  معها  ووجــدت  للبيت،  األزواج 
العمل نفسيهما دون زوج، وتنطلقا في 

حكايتهما عن زواجهما.

يكتشف  املسرحي،  للعرض  املتتبع 
عن  حقيقية  وقائع  تسردان  الزوجتني 
املبيت  يستغل  الــذي  الشخص،  نفس 
كل ليلة عند األخرى وإيهامهما بالعمل 
الصراع  ويقوم  بامليناء،  سمك  كتاجر 
نفس  مشاركة  اكتشاف  بعد  بينهما 
األمر  تقبل  األخير  في  لتضطرا  الزوج، 
وتنسج  للبيت،  الــزوج  وعــودة  الواقع 
عن  ــســرد  وال البطلتني  بــني  الحكاية 
وانتظار  زواجــهــمــا  قبل  ــر  امل ــواقــع  ال
املفعم  واقعه  من  الهارب  الــزوج  عودة 

باألكاذيب والحيل.

بزاكورة،  الوثائقي  الفيلم  جمعية  تنظم 
في إطار فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان 
والذي  الوثائقي،  اإلفريقي  العربي  الدولي 
املقبلني،  دجنبر   2 إلى  نونبر   28 من  يقام 
ندوتني فكريتني وعلميتني، بمشاركة خبراء 

وباحثني وأكاديميني.
موضوع  حول  األولى  الندوة  وتتمحور 
دحــض  فــي  ودوره  ــوثــائــقــي  ال »الــفــيــلــم 
لثورة  املائوية  بالذكرى  احتفاء  االستعمار« 
سعد زغلول سنة 1919، أما الندوة الثانية، 
فستتمحور حول موضوع »الزوايا الصوفية 

والدينية في الفيلم الوثائقي«.
وتعرف هذه الدورة التي تقام بدعم عدد 
السينمائي  املركز  أبــرزهــم  الشركاء،  من 
املغربي، تحت شعار »السينما الوثائقية في 
اإلنسانية«، مسابقة رسمية  القضايا  خدمة 
عن  فضال  دولــيــا،  فيلما   11 فيها  يشارك 
وورشات،  تكريمات،  تشمل  خصبة  فقرات 
وتوقيع إصدارات، فضال عن أنشطة موازية.

جديدة  تجربة  لخوض  »إيكـو«  املـغـربي  الـكـومــيدي  يسـتـعـد 
عنوان  يحمل  لألطفال  موجه  ترفيهي  برنامج  في  تلفزيوني  كمنشط 
وأن  عنوانه، سبق  من  يبدو  كما  والبرنامج   ،»l’école des fans«
اإلعالمي  مارتن  جاك  تقديمه  وتولى  الفرنسي  التلفزيون  أنتجه 
البرنامج  فكرة  على  االشتغال  الثانية  القناة  ارتأت  وقد  املعروف، 
»إيكو«،  للكوميدي  اختيارها  من خالل  مغربية  نسخة  في  وتقديمه 
التي  املغربي  للطفل  مالئمة  فقرات  وباختيار 
باملعلومة  وإفادته  عليه،  الترفيه  شأنها  من 
حيث  بلده،  بفناني  وتعريفه  الصحيحة، 
يضم البرنامج عدة فقرات مسلية ومفيدة، 
الكشف عن  إمكانية  كما سيتيح لألطفال 
ومنحهم  والحكي  الغناء  في  موهبتهم 

فرصة التعريف بأنفسهم ومواهبهم.
سيبث  البرنامج  هــذا  فــإن  ــإشــارة،  ول
بمعدل حلقة في كل أسبوع على مدى 52 
حلقة  كل  في  مطرب  وسيحل  دقيقة، 
ضيفا على البرنامج، حيث سيقوم 
طفل موهوب بأداء أغنيته ليبدي 
بالتالي رأيه وتشجيعه لطريقة 
بهدف  عليه  والــثــنــاء  األداء 

تنمية موهبته الغنائية.
ويجمع »إيكو« بني مواهب 
ــرة كــتــقــلــيــد اآلخــريــن  ــي ــث ك
والتعبير  والرقص  والغناء 
ــى  ــة إل ــافـ الـــجـــســـدي، إضـ
اآلالت  من  عدد  على  العزف 

املوسيقية.



كانت األجواء السياسية في بداية السبعينات مشحونة 
بالنضال الطالبي وتكوين امليليشيات الطالبية املنخرطة 
املعارضة  كانت  بعدما  والحزبي  السياسي  العمل  في 
في  االنخراط  الطالب،  أنشطة  عن  نتج  وقد  أوجها،  في 
العمل السري ملنظمات محظورة، وكان يسهل على رجال 
عمليات  في  خصوصا  اصطيادهم،  واملخابرات  األمــن 
ويطلب  محاكمات  تجري  وكانت  الطالبي،  االستقطاب 
االستفادة  أجل  من  الجلسات  إلى  الحضور  الطلبة  من 
القانونية والتعلم من مرافعات النيابة العامة واملحامني 
الطلبة املتابعني،  الذين كانوا يترافعون عن  السياسيني 
وكانت األحكام الصادرة بمثابة ردع ألي طالب يرغب في 
يتبادلون في همس  الطلبة  النضال، وكان  االنخراط في 
في  املنضوين  أولئك  املناضلني، خصوصا  أخبار  شديد 
الكالم  تتحاشى  الغالبية  كانت  بل  السرية،  املنظمات 
هاذيك  أو  هذاك  »خلي  عبارة:  وكانت  معهم،  واملناقشة 
يجيب:  الطلبة  الزمالء  أحد  وكان  ديورهم«،  اوالد  راهم 
كان  النضال  وكــأن  بأصولنا  نعتتنا  أنــك  للـه  »الحمد 

حصرا على أبناء الشارع«.
املعنى  في  األصول  بمفهوم  ديورهم«  »اوالد  تكن  ولم 
ال  ألنهم  جبناء  أنهم  منها  املقصود  كــان  بل  العامي، 
ماركس  أو  غيفارا  شي  صــور  أقمصتهم  في  يحملون 
الحرب  أثناء  الشيوعية  املنظمات  كانت  التي  لينني  أو 
إن  بل  مجانا،  توزعها  برلني  جدار  انهيار  وقبل  الباردة 
بعض الطلبة كانوا يحملونها دون حمل أفكار أصحابها 
ولم يتخلصوا منها إال بعد أن ألقي القبض على رفاقهم، 
كما كانت هناك مجموعات أخرى تسمى »بني املنزلتني« 
الوقفات  في  معهم  يقفون  وال  املناضلني  مع  يتعاطفون 
يحضرون  وال  اإلضــراب  إلى  الدعوات  وال  االحتجاجية 
املنتمني،  بالغير  يسمون  وكــانــوا  الحزبية،  األنشطة 
العمومية  الوظائف  في  فقط  يعملوا  أن  قناعتهم  وكانت 
التي تحرم عليهم االنتماء السياسي مستقبال، وغالبيتهم 
األمن  أو  السلطة  أو  القضاء  في سلك  بعد  فيما  انخرط 
النشطاء في  انخرط  فيما  العمومية،  اإلدارة  أو  الوطني 

العمل السياسي في املحاماة والتدريس بصفة عامة.
بعض  إطار  في  أنه  تحكى،  كانت  التي  النوادر  ومن 
محروسا  الطلبة  أحد  كان  السرية،  املنظمات  محاكمات 
طويل  رجل  حمادة(،  )با  الشرطة  رجال  أحد  طرف  من 
الحاجبني  غليظ  الصدر  مفتوح  املنكبني  عريض  القامة 
والتندر  االبتسامة  لكن  نظراته صارمة،  العينني،  واسع 
عنقه،  من  شخص  لهز  كافية  يــده  قبضة  يفارقانه،  ال 
أجل  من  تسابق  أن  يمكن  الطويلتني  رجليه  وخطوات 
خالصة،  بدوية  لكنته  الريفي،  العدو  في  ذهبية  ميدالية 
املعتقلني  لحراسة  أهلته  التي  هي  املعطيات  هذه  ولعل 
داخل املحاكم، وفي استراحة مع أحد النشطاء، قال له: 
»أنت شرطي كم لديك من األوالد؟«، فأجابه: »سبعة«، ثم 
سأله: »وكيف يمكنك أن تصرف عليهم وتؤمن مستقبلهم 
براتبك الهزيل؟«، ليجيب: »يا ابني، أنا أصال لم يكن لي 
راتب، فأنا من رجال املقاومة، ناضلت وضحيت بحياتي 
تفعلون  ما  تفعلون  ولكنكم  وطني،  استقالل  أجل  من 
وتلحقون خسارة به وباملنشآت العامة واستقراره، إنكم 
آباءكم  اسألوا  والفوضى،  السيبة  أوقــات  تعيشوا  لم 
الطعام  ألن  زوجته  يطلق  الخيمة  رب  كان  ملا  وأجدادكم 
ليس لذيذا ال من قلة التوابل ولكن ألنه طبخ على منصبني 
)من منصب بفتح الصاد بالدراجة( أي الحجرة الصلبة 
التي كانت تطبخ فوقها اآلنية وهي تكون ثالثية وبينها 
ال  »أنتم  قائال:  حمادة  با  ويضحك  الحطب«،  نار  تزند 
يسأل  بــذاك؟«  هذا  عالقة  »وما  البوطاغاز«،  إال  تعرفون 
املناضل املحروس، »العالقة هي عوض األحجار في زمن 
السيبة كانت تطبخ األواني على رؤوس البشر املسلوبة« 
يجيب الشرطي، ليتساءل املناضل: »أهمجية هذه؟«، فرد 
عليه: »همجية ليست ببعيدة، قبل دخول االستعمار فقط 
آباؤنا  عاش  لقد  بالدكم؟  تاريخ  يعلموكم  ألم  بسنوات، 
البون  عام  عن  لكم  يحكوا  ألم  املآسي،  هذه  وأجدادنا 
واملجاعات عندما كانت املرأة تبيع شرفها برغيف يابس 
جوعا؟!  كالذباب  واملدن  القرى  في  يتساقطون  والرجال 
يظهر أنكم شبعتم وبلغ بكم االستقرار والرفاهية وتريدون 
وال  الشيوعية  أعرف  ال  !أنا  الزمن  هذا  إلى  العودة  بنا 
املاركسية التي تتحدثون عنها أنتم ومحاموكم، بل كل ما 
أعرف أنني كنت في مقاومة االستعمار وجيش التحرير، 
من  الطفل  أيها  دعني  أعيلها.  أن  أستطيع  أسرة  ولدي 
ملحد  يتبعها  من  أن  أعرف  فأنا  النظريات،  هذه  تفسير 
واإللحاد يقود إلى النار«، يقهقه با حمادة، بعدما يصيح 
العون: محكمة، ويدخل القضاة وينقطع الحوار، »نكمل 
بعد قليل في استراحة ثانية« يردف املناضل، »وأي شيء 
ابتعد عني فارق هلل بيني  يا أخي،  بيني وبينك ألكمله 

وبينك في الدنيا واآلخرة«، يرد عليه الحارس.
املناضل  كان صاحبنا  الثانية، حيث  االستراحة  وفي 
األمل  يفقد  ولم  حمادة  با  استقطاب  من  يمل  ال  املعتقل 
أجل  ومن  أجلكم  من  نناضل  »لكننا  له:  فقال  ذلــك،  في 
أبناؤكم من  أبنائكم كي نحقق عدالة اجتماعية ويتمكن 
وصلنا  كالذي  تعليمي  مستوى  إلى  والوصول  الدراسة 
إليه«، »هههههه.. ال عليك يا ابني لو كنت متعلما مثلكم 
لكنت أحاكم اليوم ومحروسا من طرف آخرين، لذلك أحمد 
هلل أنني لم أتعلم، ولذلك يلقبونني با حمادة الطويل«، 

يرد الحارس.

لنور الدين الرياحي
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يتبع

فاجعة موؤملة

ملهرجان  التنظيمية  اللجنة  ــررت  ق
السينما اإلفريقية بخريبكة، إطالق اسم 
قرطاج  أيــام  ومدير  التونسي  املنتج 
على  عياد  نجيب  الراحل  السينمائية 
املمثلة  واســم  السيناريو«،  »جائزة 
على  رشيد  أمينة  الراحلة  املغربية 
وذلــك  نسائي«،  دور  أول  »جــائــزة 
مؤسسة  عــن  صـــادر  ــالغ  ب حسب 
انعقد  اجتماع  خــالل  املهرجان، 
برئاسة  املــاضــي،  الثالثاء  يــوم 
ــن الــصــايــل،  ــدي ــور ال الــســيــد نـ
مشيرا إلى أن جوائز املهرجان 
أصبحت انطالقا من الدورة الـ 
أبريل   4 إلــى  مــارس   28(  22
الجائزة  أسماء:  تحمل   )2020

الكبرى »جائزة عصمان سامبني«، 
»جائزة  التحكيم  لجنة  وجــائــزة 

سمير فريد«، وجائزة اإلخراج »جائزة 
السيناريو  وجائزة  ــو«،  ودراوغ إدريسا 
دور  أول  وجائزة  عياد«،  نجيب  »جائزة 
وجائزة  رشيد«،  أمينة  »جائزة  نسائي 
أول دور رجالي »جائزة محمد بسطاوي«.

على إثر حادثة سير مفجعة، انتقل إلى رحمة 
هلل السيد عبد الكبير فتحاوي، شقيق األستاذ 
ملحكمة  األول  الرئيس  فتحاوي،  العزيز  عبد 
استئناف الدار البيضاء، وقد شيع جثمانه في 

موكب مهيب من كبار الشخصيات واألصدقاء.
وأسكنه  الواسعة  برحمته  الفقيد  هلل  تغمد 

فسيح جناته.
إنا لـله وإنا إليه راجعون.

خبر  االجتماعي  التواصل  مواقع  تداولت 
بقوة  انتشر  الذي  الساهر،  كاظم  الفنان  وفاة 

خالل األيام املاضية.
سيناريو  فبرك  الساهر،  وفاة  خبر  كتب  من 
الوفاة وطريقتها ومكانها، مشيرا إلى أن الوفاة 
حصلت في أحد مستشفيات بيروت، إثر تعرضه 
طعام  وجبة  تناوله  بعد  للتسمم 
زوجته  أعدتها  التي  العشاء 
املغربية، غير أن كاظم الساهر 
كلمات  بنشر  الخبر،  على  علق 
أغنية عبر حسابه على موقعه 
»الفايسبوك«،  على  الرسمي 
بالتحضير  منشغل  أنه  للتأكيد 

أللبومه.
كــاظــم  أن  ــى  ــ إل ــار  ــشـ ويـ
عن  ابتعاده  أعلن  الساهر، 
فني  نشاط  أي  ممارسة 
املقبلني  العامني  خــالل 
ألبومه  إلنــجــاز  للتفرغ 
لم  املقابل،  في  الجديد، 
حول  جــديــد  أي  يــصــدر 
كاظم  زواج  مــوضــوع 
يتحفظ  ــذي  الـ الــســاهــر 
في  حــولــه  التحدث  عــن 

اإلعالم.

كاظم ال�ساهر يكذب 
�سائعة وفاته

 على يد زوجته املغربية

أكتوبر  و25   24 يومي  بالرباط،  املحامني  هيئة  تنظم 
تحت  دولية  ندوة  بالصخيرات،  املؤتمرات  بقصر   ،2019
عنوان: »الهجرة في ظل التحوالت الكونية وتأثيرها على 
املرجعيات القانونية«، بمشاركة خبراء وفاعلني سياسيني 

وقانونيني وحقوقيني من دول عربية وإفريقية وأوروبية.
ويتضمن برنامج هذه الندوة التي يشارك في أشغالها 
وموريتانيا  والجزائر  تونس  التالية:  الدول  عن  ممثلون 
وليبيا وبوركينا فاسو ومالي والعراق والكويت وفرنسا 
وإيطاليا، العديد من املداخالت التي تنصب حول إشكالية 
ضوء  على  املتوسط  األبيض  البحر  حوض  في  الهجرة 
إدارتها  وكيفية  الدولية،  واالتــفــاقــات  املــقــارن  القانون 
ومعالجتها في ظل العوملة واملتغيرات الدولية والتحوالت 
تعقيدا  أكثر  أصبحت  التي  الهجرة  أنماط  عرفتها  التي 
على الصعيدين اإلقليمي والقاري بالخصوص، وستخلص 

الندوة بتقديم توصيات عامة. 

 »5 ســي  بــي  »إم  قناة  إدارة  ــررت  ق
املغربية  الفنانة  االستغناء عن خدمات 
تتولى  كــانــت  الــتــي  ــدوي  ــب ال جميلة 
إلى  سعيدة«  »ساعة  برنامج  تنشيط 
الفتاج  عــبــد  الــفــنــان  زميلها  جــانــب 

الجريني.
وجاء قرار إدارة »إم بي سي 5« بعد 
للوقوف  كافية  كانت  مدة  البدوي  منح 

هذا  تنشيط  على  قدرتها  عــدم  على 
البرنامج الذي انطلق أول األمر ببث 5 
حلقات بشكل أسبوعي، قبل أن تتقلص 

إلى حلقة واحدة كل يوم أحد.
هذا، ومن املنتظر أن يتولى الجريني 
بشكل  البرنامج  هــذا  فقرات  تنشيط 
فردي، في انتظار ما ستقرره القناة في 

قادم األيام.

 »MBC5« قناة
تقرر اال�ستغناء  

عن جميلة 
البدوي

التون�سي الرباعي يح�سر لعمل مغربي
التونسي،  املغني  يستعد 
النجم  أخ  ابن  الرباعي،  أحمد 
في  الرباعي،  صابر  العربي، 
أغنية  تقديم  املقبلة،  الفترة 
يجمعه  ديو  عن  عبارة  مغربية 
عمر  الفلسطيني،  بــاملــغــنــي 

جمال.
نيته  الرباعي  أحمد  وأعلن 
املغربي،  الجمهور  مغازلة  في 
تزامنا مع إصداره فيديو كليب 
أغنية جديدة بعنوان »حكايتي 

أنا«.
ــد الــربــاعــي  ــم ويــعــتــبــر أح
الواعدين  الفنانني  من  واحــدا 
في تونس، حيث يواصل طرح 
املميزة،  أعماله  من  مجموعة 
وهو  قويا  صوتا  يمتلك  كما 
في  فنية  عائلة  سليل  أيــضــا 
تونس، فوالده عازف موسيقي 

وعمه النجم صابر الرباعي.

جائزة اأمينة ر�سيد 

يف مهرجان ال�سينما 

االإفريقية بخريبكة

الهجرة يف ظل التحوالت 
الكونية وتاأثريها على 

املرجعيات القانونية



ــروف بــصــراحــتــه: ))وقــــال لنا  ــع امل
إنه  غضبه)...(،  على  يغطي  بصوت 
يكون  ال  أن  يتمنى  املـــرات  بعض  يف 
عضوا يف نفس احلزب مع فؤاد الهمة، 
عــشــائــري((  بــأنــه  يــوصــف  ال  حتى 

)نفس املصدر(.
أن  بعد  جــاءت  فعل،  ردود  هي  هل 
ــأن  صــرح رئيس حــزب الــعــدالــة ))ب
الباندية  حــزب  هو  األصــالــة،  حــزب 
كيران.  بن  اإلله  )عبد  والشياطني(( 

الصباح 2011/1/18(.
بــن كــيــران ملــح فــي أعــقــاب هــذا 
شأنه  في  يقدموا  لم  الذي  التصريح 
شكوى بالقذف، إلى أنه أيضا »حزب 
يقصد  ولعله  املفسدين«،  اليساريني 
قدماء  اليساريني،  من  املجموعة  هذه 
املعتقلني، وفيهم منتمون سابقون إلى 
حركة إلى األمام، ومحكومون سابقون 
ولذلك  الجمهورية،  أفكارهم  بتهمة 
العدالة،  لحزب  املنتمي  الناشط  قال 
إلياس  سماه  ما  وبعد  الدين،  حامي 
العمري »حرامي الدين«، أجابه حامي 
الدين بقوله موجها كالمه إلى إلياس: 
تثبت  أن  وعليك  جمهوري،  ))أنـــت 
كيران  بن  نــزل  وعندما  ملكي.  أنــك 
كنت  امللكية،  عن  للـدفاع  الشـارع  إلى 
فـرنسا((  إلـى  هـاربـا  إلـيـاس،  يا  أنت 

)املساء. 7 شتنبر 2012(.
في  اللندنية  القدس  جريدة  حتى 
 ،2012 فبراير   14 بتاريخ  نشرتها 
وسمته:  العمري،  إلياس  مع  تأدبت 

الراديكالي،  اليسار  من  القادم  إلياس 
ــدة االقــتــصــاديــة،  ــجــري لــتــتــســاءل ال
يف  اليساريون  ))هل  »ليكونومست« 
حزب األصالة مهووسون بدهاء فؤاد 

الهمة، بينما العكس هو الصحيح((.
ــؤالء الـــيـــســـاريـــني  ــ ــ ــة هـ ــن ــم ــي ه
الحزب  هياكل  داخـــل  املتمترسني 
على  بــجــالء،  تظهر  ــدأت  بـ املــلــكــي، 
لتفرض  األخــيــرة،  األحـــداث  واجهة 
فؤاد  كان  إذا  عما  األول:  التساؤل، 
الهمة، ضرب األخماس في األسداس، 
ــرر مــغــادرة هــذا الــحــزب، ال لعبة  وق
سياسية كما يقول البعض، ولكن بعد 
أن وصلته أصداء تغلب تيار أصالة 
مخزنية  تيار  على  الثورية  األفكار 
أراد  التي  املعاصرة، وهي اإلشكالية 
اليساري بنشماس حلها، فقال أخيرا 
أنتمي  ــي  »إن صحفي:  تصريح  في 
فسره  ما  وهــو  العصري«،  للمخزن 
بمصداقية  مطبوع  آخـــر،  صحفي 
مــعــارضــا لحزب  ــيــس  ول ــة..  ــن ــه امل
األصالة، فنقل هذا الصراع من إطاره 
احلرب  هــذه  ))إن  وكتب:  الحزبي، 
تعلن  أن  البد  اليساريني،  هؤالء  مع 
اليسار  نهاية  إنها  األيام،  من  يوم  يف 
رصيد،  له  يكن  لم  الــذي  املتطرف، 
البام  الهمة، لهذا فإن حزب  إال فؤاد 
بتواجده  اخلطر،  يف  يتواجد  أصبح 
سيبقى  فــمــاذا  العاصفة،  قلب  يف 
الهمة((  فؤاد  بدون  احلزب  هذا  من 
 17 ليكونومست  الــشــاوي.  )محمد 

مايو 2011(.
ال داعي لسؤال تلك املجموعة التي 
سيحدثه  الـــذي  ــراغ  ــف ال ــى  إل فطنت 
أولئك  الــحــزب،  من  الهمة  انسحاب 
الذين أحسوا بالعاصفة قبل هبوبها.. 
وكلهم ال يقلون يسارية عن املجموعة 
الباقية)...(، فانسحبوا مبكرا: أمثال 
الزناكي،  البشير  االتحادي  الصحفي 
الذي كان، يا حسرة، الناطق الرسمي 
باسم الحزب، والساسي، الذي كان من 
للمشروع  األســاس  الحجر  واضعي 
والقطب  ببوزنيقة،  أخنوش  بيت  في 
كان  ــذي  ال ــدي،  ع بــن  حسن  النقابي 
مؤهال بحكم تجربته وريادته النقابية، 
لرئاسة حزب األصالة، وكلهم غادروا 
ساكتني، باستثناء الزناكي الذي قال: 
اختار  واملعاصرة  األصالة  حزب  ))إن 
أسود((  انتخابي  ماض  لهم  أشخاصا 

)الحياة. عدد 15 مايو 2009(.
حتى مدير هذه الجريدة، الصحفي 
حفيظ، كان بإمكانه أن يبقى صاحب 
الكلمة األولى في مشروع هذا الحزب، 
األصالة  لحزب  القوي  الرجل  بينما 
في الدار البيضاء، وحيد خوجة، كان 
الذي  الحزب  هــذا  صفوف  في  األول 
انتخابات  في  األغلبية  على  حصل 
شــهــور)...(  ستة  البلدية،  املجالس 
خوجة  فكشف  الحزب،  تأسيس  بعد 
عن األغالط الحقيقية التي جرت هذا 
الحزب إلى املصير الذي عرفته أحزاب 
أخطائها:  نتيجة  انقرضت  أخــرى، 
إدارة  يف  قضيتها  ســنــوات  ))ثـــاث 
من  فيها  عانيت  بالبيضاء،  ــزب  احل
اخليانة، وطعنات يف الظهر من طرف 
الكثيرة،  الدسائس  بسبب  املنافقني، 
ملك  يا  »الفيل  مسرحية  أعيش  إني 
وحيث  ونـــوس،  اهلل  لسعد  ــان«  ــزم ال
أني ال أريد أن أكون موجها من طرف 
هذا  هاتفية  ومكاملات  بارابوالت)...( 
عان،  جهة  من  وهذا  فان،  جهة  من 

فإني أعلن استقالتي(( )أخبار اليوم. 
22 أبريل 2013(.

إلياس  للحزب،  العام  األمني  نائب 
وقف  يستمع  حاضرا  وكان  العمري، 
وقال: إنها محاوالت جادة لقتل حزب 

األصالة، ثم انصرف.
رئيس  أول  ضمنيا  انصرف  مثلما 
ربما  الــذي  هلل،  بيد  الشيخ  للحزب، 
مع  متكافئ  غير  الــصــراع  بــأن  شعر 
انتزع  الذي  والتنمية،  العدالة  حزب 
الذي   »8 »ج  تجمع  وهزم  الحكم)...( 
التجمع  مــع  ــة،  األصــال حــزب  أسسه 
ــع الــحــركــة  ــرار، ومـ ــأحـ ــوطــنــي لـ ال
الدستوري،  االتحاد  ومع  الشعبية، 
ــع حزب  ــع الــحــزب الــعــمــالــي، وم وم
ومع  الفضيلة  حــزب  ومــع  الخضر، 
االشتراكي املوحد، ولكن الغلبة كانت 
الــذي صــب عليه  كــيــران،  بــن  لحزب 
في  وقال  بيد هلل جام غضبه  الشيخ 

حقه على الطريقة الصحراوية: 
وكم من لحية نمت على ذقن جاهل

وما تحتها إال الغباوة والجهل
الذي  أهو  الجاهل،  الغبي  هو  فمن 
املعركة،  لكسب  أحــزاب  ثمانية  جند 
أم الذي حصد أصوات العباد بحزب 

واحد، وشكل الحكومة امللتحية؟

خفوت  ــام،  ــ األي ــذه  ه الحظنا  لقد 
صوت الرئيس الجديد لحزب األصالة، 
لتقديم  املــؤهــل  االقــتــصــادي  ــار  اإلطـ
خدمات أكثر إيجابية للوطن، مصطفى 
الكثيرون  تأسف  الــذي  الــبــاكــوري، 
على  التقني،  املجال  في  زمالئه  من 
املشروع  هذا  برئاسة  مخاطرته)...( 
اضطر  والـــذي  املــلــغــم)...(  الحزبي 

هذه  بداية  منذ  للصمت،  اللجوء  إلى 
أبريل، حني كتبت الصحف  السنة في 
الفصيح،  املحامي  إبعاد  محاولة  عن 
فريق  رئاسة  من  وهبي،  اللطيف  عبد 
ــت: بـــأن رفــاق  ــال حـــزب األصـــالـــة، وق
الباكوري)...( ساندوه في دعمه لبقاء 

وهبي.
تــــرى، هـــل نـــاب نــائــب الــرئــيــس 
التيار  عن  العمري،  إلياس  الباكوري، 
اآلخر في حزب األصالة، عندما شارك 
التي  الصاخبة،  املظاهرة  في  العمري 
سالت فيها الدماء)...( احتجاجا على 
العفو امللكي على الفاجر)...( اإلسباني 
»دانــيــيــل« حــني نــزل إلــيــاس العمري 
كما  أسود  بجلباب  املتظاهرين  وسط 
الــذي   »20 »زنــقــة  مــراســل موقع  قــال 
كتب: ))حضور القيادي املثير للجدل، 
على  أســود  بجلباب  العمري،  إلياس 
التي  الوقفة  البرملان،  قبة  من  مقربة 
حضر فيها الصحفي رضى بنشمسي، 
علي  املشاكس،  الصحفي  حضر  فيما 

عمار، رفقة علي أنوزال((.
العمري  إلــيــاس  يــشــارك  لــم  طبعا، 
على  احتجاجا  أقيمت  مظاهرات  في 
اعتقال الصحفي أنوزال، بعد أن شارك 
وكأنه  بوليسيا  عشرون  اعتقاله  في 
شــي غــيــفــارا.. أو كــارلــوس، رغــم أن 
علي أنوزال.. من قدماء أصدقاء إلياس 
بسنوات،  اعتقاله  قبل  حتى  العمري، 
لدرجة جعلت بعض الصحف واملواقع 
إلياس،  مع  لصداقته  ــوزال  أن تهاجم 
عنها  كتبت  التي  األمسية  تلك  منذ 
الصحافة: ))لقد فضل إلياس، الغياب 
»حوار«،  التلفزة  ندوة  يف  احلضور  عن 
يف  أنـــوزال..  علي  مع  اجللوس  وفضل 
هذا  ــوزال  أن احملــارشــي،  العربي  مقهى 
إللياس  اإلعامي  الذراع  يعتبر  الذي 
العمري(( )املساء. 23 أبريل 2011(.

مرة.. وبعد أن أصبح املد اليساري 
الــذي  الــحــزب  ــراف  أطـ على  ينساب 
أسس للمساهمة في دعم امللكية، سأل 
القدس  جريدة  من  فاهم)...(  صحفي 
الــذي  الــحــزب،  هــذا  قطب  اللندنية، 
باسم  الوحيد  املتكلم  مؤخرا..  أصبح 
))مبا  له:  وقال  واملعاصرة،  األصالة 
أنكم حزب القصر، فهل يذهب القصر 
العمري:  إلياس  اليسار، ليجيبه  نحو 
القانون  سيحددها  بالقصر،  عاقتنا 
مستوحى  إذن،  جواب  والدستور((، 
من تصريحات كبار املعارضني للنظام، 
كسر  على  الصادم،  الحرص  هذا  لكن 
التحالف الذي أسسه حزب املعاصرة، 
باسم تحالف األحزاب الثمانية، وكسر 
هذا التحالف مبكرا)...(، عندما جاءهم 
أحد املؤسسني، امحند العنصر باسم 
الحركة الشعبية، ليعلن انسحابه من 
حلفهم، والدخول في حكومة العباس 
التحالف  نفس  هــو  وهــا  الــفــاســي، 
رئيس  مزوار،  بإعالن  يفقد عضويته، 
حكومة  لدخول  االستعداد  األحـــرار، 
االشتراكية  األحزاب  وإقدام  امللتحني، 
الــتــي كــانــت هــي أيــضــا عــضــوا في 
تحالف »ج 8«، على تشكيل تجمعهم، 
يعتبر نهاية لذلك التحالف الذي أراد 
للهيمنة  التحضير  األصالة  حزب  به 
املغربية،  السياسية  الخريطة  على 
الحزبي،  املشروع  هذا  لفشل  إعالنا 
وفشل املجموعة اليسارية التي دخلت 
هذا  لتأسيس  األولــى  الساعات  في 
ملؤسسة  الزاهر  العهد  أيــام  الحزب، 

فؤاد الهمة.
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هيمنة هؤالء 
اليساريين 

المتمترسين داخل 
هياكل الحزب 
الملكي، بدأت 

تظهر بجالء، على 
واجهة األحداث 
األخيرة، لتفرض 

التساؤل، األول: عما 
إذا كان فؤاد 
الهمة، ضرب 

األخماس في 
األسداس، وقرر 

مغادرة هذا الحزب، 
ال لعبة سياسية 

كما يقول البعض، 
ولكن بعد أن 
وصلته أصداء 

تغلب تيار أصالة 
األفكار الثورية على 

تيار مخزنية 
المعاصرة

قبل  مــا  الــعــدد  فــي  أحكي  أن  قبل 
19 شتنبر  عــدد  )األســبــوع  املــاضــي 
2013( كيف أن أحد سالطني املغرب، 
املسمى  هلل،  عبد  بــن  محمد  سيدي 
محمد الــرابــع، مــات بــاإلســهــال)...(، 
بوعشرين،  ــره  وزيـ أن  علم  أن  بعد 
الناشط  سبقني  بالحصر)...(  مــات 
دينامو  العمري،  إلياس  الريفي)...( 
حــزب األصــالــة واملــعــاصــرة، وكتب: 
كان  الدستور احلالي)...(  ))إن كاتب 
مصابا باإلسهال، لذلك لم أصوت على 
ذلك الدستور(( )طيل كيل. 29 مارس 

.)2013
وما بني إسهال السالطني، واملوقف 
السلبي من الدستور، من طرف واحد 
منهم، نراه دائما واقفا بأبواب صاحب 
الصحفيني،  مع  نهيم  الدستور،  هذا 
وما أخطرهم)...( وقد كتب واحد منهم 
في جريدة لوفيغارو الفرنسية )عدد 7 
شتنبر 2007(: ))إن الرحماني، فؤاد 
أغلبية  على  حصل  أن  وبعد  الهمة، 
2007، بإقليم  انتخابات  األصوات يف 
الرحامنة، الذي هو أكبر من مساحة 
أميرا  يصبح  بــأن  خليق  قطر،  دولــة 
الصحفي  توقف  قطر((،  دولــة  على 
الفرنسي عند هذا الحد، ولم يقل بأن 
أن  بإمكانها  كان  الهمة،  فؤاد  وسامة 
استقدام  إلــى  مــوزة،  الشيخة  تدفع 
قطر،  دولة  لرئاسة  املغربي  السياسي 
على  زوجها  إحالة  تريد  كانت  عندما 
وعلى  فأخيرا،  يــدري..  ومن  التقاعد، 
هامش الزيارة امللكية لدولة مالي، أقدم 
كيتا  بكر  أبو  الجديد،  الدولة  رئيس 
بنبركة  مصطفى  املغربي  تعيني  على 
ابن أخ مدير املركز السينمائي املغربي 
حكومة  فــي  ــرا  وزيـ بنبركة،  سهيل 
الهمة،  بــفــؤاد  ــر  آخ معجب  ــي..  مــال
ذهب أبعد من الصحفي الفرنسي في 
ألنه  لوفيغارو، وهو على حق  جريدة 
عضو مسؤول في الحزب الذي أسسه 
فؤاد الهمة، فكتب موضوعا عنون له 
لكل  ملك  ))الهمة  التالية:  بالعبارة 
 13 كوم.  فبراير  )العلوي.  املغاربة(( 

غشت 2013(.
العلوي،  الكاتب  على  ــان  ك ربــمــا 
ويضع  اإلحـــــــراج)...(  يتجنب  أن 
يزيد  ال  الالم، حتى  فوق  الجزمة)...( 
في تأزيم الوضعية بالنسبة للمستشار 
السوق  عن  فعال  ابتعد  الذي  امللكي، 
السياسية، بعد أن استقال من الحزب 
في 15 مايو 2011، مباشرة)...( بعد 
جر  حيث   ،2011 فبراير   20 أحــداث 
املتظاهرون صوره إلى حلبة الصراع، 
وسارع وهو يترأس آلخر مرة مؤتمر 
 ،2005 مايو   11 الشاوية،  في  حزبه 
ليقول للسامعني: ))ما نبغيش نرجع، 
امللك؟ فهناك مشروع  واش حنا حزب 
املغاربة،  جميع  يتقاسمه  مجتمعي 

ويقوده امللك((.
نصدق أو ال نصدق، تلك الجريدة 
ــاب انــســحــاب  ــبـ الـــتـــي قـــدمـــت أسـ
فكتبت:  السياسة  من  الهمة  ــؤاد  ف
 Dégouté مصدوم،  عيان،  ))الهمة 
ــات  ــراع ــص ــة، ومـــن ال ــاس ــي ــس مـــن ال
اجلانبية)...( داخل احلزب(( )طيل 

كيل. 23 يوليوز 2011(.
الــعــدد،  نفس  ــي  وف املــجــلــة،  نفس 
استطلعت رأي قطب من أقطاب حزب 
الهمة  استقالة  أسباب  األصالة، حول 
األسفي،  الوديع  وأجابها  الحزب،  من 

بداية النهاية للحزب الذهبي
ال�ساوي: ماذا �سيبقى يف هذا احلزب بدون ف�ؤاد الهمة؟

عنوان قدمت به الحقيقة الضائعة في أكتوبر 2013، ولم أكن فيه متوقعا هذا التسلسل من األحداث، الذي قرب حزب 
األصالة من النهاية، وإن كان واحد من المتعاطفين مع أقطاب هذا الحزب، محمد الشاوي، قد توقع نهاية الحزب عندما 

كتب: ماذا سيبقى في هذا الحزب بدون فؤاد الهمة؟
األحسن أن أترك للقراء أن يعودوا لهذه الحقيقة التي كتبت منذ ست سنوات، لما تتضمنه من جزئيات كان مصيرها 
إبعاد األمين العام السابق، واختيار البرلماني بنشماس لرئاسة هذا الحزب الذي عرف خمسة رؤساء في السنين األخيرة.

بقلـــــــم:
مصطفى العلوي


