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4   دراهم ■  الثمن

الحقيقة الضائعة

ضجة صامتة تهيمن 
بنسليمان،  إقليم  على 
بعد أن فرضت ضرائب 
على  مليارا)...(  ثــاثــن 
السابق  للوزير  العقارية  التركة 
ــصــري، مــصــدرهــا  ــب إدريــــس ال
في  خــلــفــهــا  ــة  شــاســع أراض 
املنطقة، بينما أوالده يعلنون أن 
غلطهم كان إضفاء طابع تجاري 

عليها.
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من تقاليد املخزن يف الق�صور 
اأن ي�صبح العبد وزيرا.. والوزير عبدا

األمير موالي هشام:

مخاطر االعتراف بوجود الفساد 
دون معاقبة المفسدين 

الطب الع�صكري حقق 
اإجنازات واإ�صالحات

ت�صتحق 
التقدير 
واالهتمام

مقال »األسبوع« الذي عجل بتغيرات في محيط القصور
�صراع حرامو واحلمو�صي ينتهي

 باإبعادهما عن اأمن الق�صور امللكية

موالي هشام

محمد علي

بنعبد اهلل
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الجنرال حراموالحموشي

امللك الحسن الثاني متمدد على الفراش يستمع إىل نقاشات 
املقربني إليه.. ويظهر مؤنسه بني بني على يسار الصورة.

الر�صمية ال�صوداء 
يف ظهور حممد علي 

باملغرب؟

هل ت�صاهم التقارير

بنعبد اهلل يتهم »جهات 
خفية« باالنتقام منه 
ويكذب رواية تعرث 

م�صاريع احل�صيمة
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 الرباط. األسبوع
أعرب األمير موالي هشام عن أسفه على 
في  »األسبوع«  مدير  صديقه  زيــارة  عدم 
))ولكني  بالرباط،  العسكري  املستشفى 
ــراق أيــة مؤسسة  ــب فــي اخــت غــيــر راغـ
عسكرية، مثل املؤسسة التي يتواجد بها 
أصر  لكنه  العلوي((،  مصطفى  صديقي 
على طمأنة صديقه إلى أنه ))يتواجد بني 
من  يكفي  ما  أعطت  طبية  مؤسسة  أيدي 

البراهني على جديتها ومصداقيتها((.
املــغــربــيــة  الــعــســكــريــة  املــؤســســة  إن 
ــراهــني على  ــب أعــطــت مــا يــكــفــي مــن ال
التي  املهنية  والــنــجــاحــات  امــتــيــازهــا 
املتفوقة،  الطبية  املجاالت  في  حققتها 
األوســاط  مختلف  من  الكثيرين  وأعــرف 
الطبية  األطر  في  ضالتهم  وجدوا  الذين 

العسكرية.
وكان مدير »األسبوع«، وقد تم اختياره 
العسكرية  الصحة  ملؤسسة  سنوات  منذ 

للمعالجة، قد اكتشف جدية هذه املؤسسة 
رئيسا  حــدا  الــجــنــرال  أصــبــح  أن  منذ 

الطبية  للمؤسسة  الكلمة،  معنى  بكل 
العسكرية، التي تشغل إداريا ثالثة آالف 

إطار طبي، تضم نخبة من األطباء الذين 
ضربوا الرقم القياسي في االختصاصات 
للكولونيل  الحكيمة  ــاإلدارة  ــ ب الطبية 
ماجور  الكولونيل  ونائبه  الزبير،  ماجور 
أوراغ، والخبير املطلع في أمراض الجلد 
اليزيدي،  والــدكــتــور  حجيرة،  الدكتور 
العسكرية  الصحية  لألقطاب  وأعــتــذر 
هذه  أشاهد  وأنــا  عنهم،  سهوت  الذين 
تظهر  الذين  الزبناء  من  املؤلفة  اآلالف 
الجدية في طريقة تنظيمهم واستقبالهم، 
من  فصيلة  ملستقبل  اإلنسان  يطمئن  كما 
أركــان  مختلف  مــن  الشابة  األطــر  آالف 
املغرب، وهم يضعون أسس مستقبل جاد 
فترة  مرت  الذي  املستقبل،  مغرب  لبقاء 
أيام  منذ  الحكومة  تراود  أصبحت  كانت 
إسناد  فكرة  بــمــراودة  بــدأت  كيران،  بن 
مؤسسة  إلــى  العمومية  الصحة  مجال 
الجيش التي أعطت ما يكفي من البراهني 
يبحث  ال  املغرب  بأن  علما  جديتها،  على 

إال عن الجدية.
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األمير موالي هشام:

كواليس األخبار

الطب الع�سكري حقق اإجنازات واإ�سالحات ت�ستحق التقدير واالهتمام

م�ؤ�سرات ف�سل وزير 
ال�سياحة يف تط�يق اأزمة 

اإفال�س �سركة اإجنليزية

كلنت�ن يروج لـ»البطب�ط« املغربي

حماولة لتبديد �سك�ك اخلالف بني املغرب وال�سع�دية

صورة وتعليق

الخاصة  الصورة  يف  تظهر 
صوفيا،  امللكة  بـ»األسبوع«، 
زوجة امللك السابق إلسبانيا 
خوان كارلوس، رفقة أحفادها 
الحالي  امللك  ابنها،  وزوجة 
فـيـليبي الـسـادس، بـإحدى 
بإحدى  الشعبية  األسواق 
املدن اإلسبانية خالل الشهر 
مدى  يظهر  حيث  املاضي، 
معاناة  بعد  العائلة  انسجام 
وصلت إىل إبعاد أوالد امللك 
الحالي عن جدتهم من طرف 
ليتيسيا،  امللكة  امللك،  زوجة 
مـما يـؤشـر أن الخالف بني 
بعدما  انتهى،  قـد  املـلكـتني 
قصدتا هذا السوق الشعبي 
املخصص للمالبس من أجل 
من  املزيد  وقضاء  التبضع 
وزوجة  أحفادها  مع  الوقت 

ابنها.

 الرباط. األسبوع
عبر  السياحية  األوســاط  فوجئت 
شركة  أقــدم  إفــالس  بإعالن  العالم، 
»توماس كوك«،  العالم،  في  سياحية 
إليجاد  دول  عــدة  ســارعــت  وبينما 
السياح  ملشكلة  بديلة  اقــتــراحــات 
عن  يصدر  لم  العالم،  عبر  العالقني 
بالغ  أي  املغربية  السياحة  وزارة 
العمالق  هذا  إفــالس  تأثير  يوضح 
االقتصادي على السياحة والوكاالت 
ــي املـــغـــرب، رغـــم أن  الــســيــاحــيــة ف
أعلنت في وقت سابق عن  الحكومة 
الرغبة في استقبال 700 ألف سائح 

بريطاني.
سنة  منذ  أصبح  قد  املغرب  وكان 
إفريقية  أول وجهة سياحية   ،2013
متقدما  املتحدة،  اململكة  من  انطالقا 
على مصر وتونس وجنوب إفريقيا، 
ما يطرح التساؤل حول جدية تحرك 
على  يوجد  التي  السياحة  وزارة 
رأسها محمد ساجد، لتأسيس خلية 
أزمة »ال قيمة لها«، بينما بلدان أخرى 
للمساعدة  مالية  مــقــدرات  حـــددت 
بدائل  وقدمت  ــة،  األزم تجاوز  على 

ملموسة للسياح والعالقني.

 الرباط. األسبوع
سفير  أقامه  ــذي  ال الحفل  تميز 
في  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  اململكة 
املاضي،  اإلثنني  يوم  مساء  الرباط، 
بحضور الفت ملمثلي الدولة املغربية 
النواب  مجلس  رئيس  شخص  في 
مجلس  ورئــيــس  املالكي  الحبيب 
بنشماس،  حــكــيــم  املــســتــشــاريــن 
باإلضافة إلى عدد كبير من الوزراء 
منهم وزير الصحة الدكالي، والوزير 
الخلفي،  الحكومة  باسم  الناطق 
وعــدد  ــداودي،  ــ الـ لحسن  وزمــيــلــه 
رمزية  لتشكل  البرملانيني،  من  كبير 
خالف  أي  لنفي  إشـــارة  الحضور 

محتمل بني املغرب والسعودية.
اللقاء الذي كان عنوانه »االحتفاء 
للمملكة   89 ــي  ــن ــوط ال ــوم  ــي ــال ب
الرئيس  تميز بحضور  السعودية«، 
املنصوري،  األحرار  لحزب  السابق 
املغرب  والذي يشغل منصب سفير 

حضوره  تفسير  وتم  الرياض،  في 
التحضير  ــار  إطـ فــي  يــدخــل  بــأنــه 
ــال عـــودتـــه إلـــى األحــــرار  ــم الحــت

بالتزامن مع أزمة أخنوش.
الشريفني  الحرمني  خــادم  سفير 
بن  هلل  عبد  املغربية،  اململكة  لدى 

حديثه  خــالل  ركــز  الغريري،  سعد 
التي تجمع  باملناسبة، على األخوة 

املغرب والسعودية.

تصالح الملكة وحماتها في إسبانيا

 الرباط. األسبوع
سرقت هيالري كلنتون، املرشحة السابقة لالنتخابات الرئاسية 
للواليات  السابق  الرئيس  كلنتون،  بيل  وزوجها  األمريكية، 
وبغض  ملراكش،  زيارتهما  خالل  األضــواء  األمريكية،  املتحدة 
»ضيوف املغرب«، فقد  إقامتهما باعتبارهما من  النظر عن مكان 
»البطبوط«  يتناوالن  وهما  صورهما  نشر  على  الزوجان  أصر 
مع  تناوالها  إفطار  وجبة  خالل  البلدي  الزيت  في  و»يغّمسان« 
مواطنني بسطاء.. فيما تناقلت وسائل اإلعالم العاملية صورتهما 

وهما يتجوالن وسط حفاوة مراكشية بساحة جامع الفنا.

السفير السعودي يجمع السياسيين المغاربة

رئيس الطب العسكري، الجنرال عبد الحميد حدا 



أن  لـ»األسبوع«،  دبلوماسي  مصدر  أكد 
»مناجم«)..( عادت لتباشر نشاطها  شركة 
كادت  أن  بعد  السودان،  في  عادي  بشكل 
أن  الــذهــب  بتهريب  »اتــهــامــهــا«  حــادثــة 
تنهي نشاطها، بعد سقوط نظام الرئيس 
األولية،  التوقعات  تشير  الــذي  البشير، 
إلى التوافق الكبير في الشارع السوداني 
حول قبول مدة انتقالية مدتها 3 سنوات 

قبل إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

املنصوري،  يكون ظهور مصطفى  ربما 
السفير املغربي في الرياض )السعودية(، 
على  دليال  ــاط،  ــرب ال فــي  الــريــاض  بحي 
ــرار،  األحـ بيت  داخـــل  جــديــدة  ترتيبات 
ــراوح بــن اســتــوزار املــنــصــوري أو  ــت ت
اإلطاحة بالرئيس الحالي عزيز أخنوش، 
للمجلس  األخير  التقرير  في  األول  املتهم 

األعلى للحسابات.

لتطفو  الفشوش«  »اوالد  حوادث  عادت 
هذا  من جديد خالل  األحداث  على سطح 
عمدة  نائب  ابن  منهم،  واحــد  األسبوع، 
بوليسي  على  اعتدى  البيضاء،  الدار  في 
وهو في حالة سكر طافح، واآلخر املعروف 
في  وزراء  من  واملقرب  الفيراري«  بـ»مول 
مواطنن  ثالثة  دهس  العثماني،  حكومة 

بسيارته الجديدة.

العام  األمـــن  مــن  مــقــرب  مــصــدر  نفى 
استقالة  واملــعــاصــرة،  ــة  األصــال لــحــزب 
أن  ــم  رغ منصبه،  مــن  بنشماس  حكيم 
كبير  بشكل  تــداولــوا  »الفيسبوكين« 
للعربي  منسوبة  »فيسبوكية«  استقالة 
املحارشي، أحد أكبر الداعمن لبنشماس 

في مواجهة الجهة املعلومة)..(.

الصهيوني  أنكافا،  دافيد  املدعو  »عاد 
مرشحيه  وأحــد  الليكود  حــزب  مسؤول 
للكنيست واملتنكر في صفة مرشد سياحي 
باملغرب، ملهمته في قيادة وفود الصهاينة 
من ضباط وضابطات الجيش واملخابرات 
اختراقية  بزيارات  للقيام  والسياسين 
إطـــار املخطط  ــي  ف ــي..  ــرب ــغ امل لــلــتــراب 
الوطني،  النسيج  الستهداف  املحبوك 
كما أنه ما فتئ يمعن في انتهاك السيادة 
برفع  واملغاربة  املغرب  واحتقار  الوطنية 
العلم الصهيوني اإلسرائيلي في الكثبان 
شرق  جنوب  مــرزوكــة  بمنطقة  الرملية 
املرصد  بيان  أكــده  مــا  حسب  املــغــرب«، 

الوطني ملناهضة التطبيع.

من كان يتصور ذلك؟ فقد أصدر القضاء 
العسكري في الجزائر، فجر يوم األربعاء، 
حكما بالسجن النافذ بـ 15 عاما في حق 
السعيد  السابق،  الرئيس  شقيق  من  كل 
بتهمة  آخــريــن،  ومــســؤولــن  بوتفليقة، 
وقد  والجيش..  الدولة  التآمر ضد سلطة 
السعيد  ضد  حضوريا  األحكام  صــدرت 
لويزة  العمال،  حزب  وزعيمة  بوتفليقة، 
مدين  محمد  املتقاعد  والفريق  حنون، 
واللواء املتقاعد بشير طرطاق، كما صدر 
حكم آخر بالسجن النافذ 20 عاما غيابيا، 
املتقاعد  اللواء  األسبق  الدفاع  وزير  ضد 

خالد نزار)..(.

ــار  أوج الــعــدل محمد  انــضــاف وزيـــر 
ــن الــرافــضــن  ــؤول ــس إلـــى مــجــمــوع امل
األعلى  للمجلس  األخير  التقرير  ملضامن 
ملندوبية  وصفه  خــالل  مــن  للحسابات، 
السجون بـ»املؤسسة املحترمة والعتيدة«، 
ووصف املندوب صالح التامك بـ»املناضل«، 
خالل افتتاح الجامعة الخريفية السابعة 
بسال، رغم أن هذه املؤسسة كانت ضمن 

املؤسسات التي أدانها جطو.
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ما خفي
كان  أعظم

تحت األضواء

مقال »األسبوع« الذي عجل بتغيرات في محيط القصور
�شراع حرامو واحلمو�شي ينتهي باإبعادهما 

عن اأمن الق�شور امللكية
 الرباط. األسبوع

امللكي  للدرك  التابعة  الفرق األمنية  فوجئت 
التابعة  والفرق  حرامو،  الجنرال  بقيادة 
لألمن الوطني الذي يوجد على رأسه املدير 
ملخابرات  مدير  هو  كما  الحموشي  العام 
مستعجلة  أوامــر  بــصــدور  »الديستي«، 
املــاضــي،  اإلثــنــن  ليلة 
»فــرق  بــإبــعــاد  تقضي 
كال  من  القصور«  أمن 

الجانبن عن العمل.
فرق  أعضاء  وتلقى 
أمن القصور، سواء من 
أو  الوطني  األمن 
ــن الـــــدرك  ــ م
امللكي أوامر 
صـــارمـــة، 
بـــــعـــــدم 
الــتــوجــه 

ــع عــمــلــهــم  ــ ــواق ــ مل
املـــعـــتـــادة، وتــم 
تــفــســيــر األمــــر 
غضبة  بـــوجـــود 

ملكية.
وكــــــــانــــــــت 
قد  ــوع«  ــ ــب »األســ
نـــشـــرت يــومــن 
ــك، في  ــ ــل ذلـ ــب ق
الــعــدد الــصــادر 
الخميس  ــوم  ــ ي
19 شتنبر، ضمن 

بن  الناعم  الصراع  إلى  إشــارة  »ســري«،  ركن 
وكذا  القصور،  أمن  حول  وحرامو  الحموشي 
نشاط مخابرات »الديستي« في محيط البالطات 
امللكية، قبل أن تصل التطورات إلى 
إبعادهما  حد 
مــــعــــا عــن 
العمل ضمن 
الــــــدائــــــرة 

املقربة.
إبعاد الدرك 
واألمن  امللكي 
ــي،  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
الفرصة  مــهــد 
ــاد  ــنـ ــى إسـ ــ ــ إل
مــهــمــة حــمــايــة 
ــك  ــل مـــحـــيـــط امل
الجيش  لعناصر 
ــي، حــيــث  ــكـ ــلـ املـ
ــرت وحـــدات  ــه ظ
ــة مــن  ــريـ ــكـ ــسـ عـ
تحرس  مختلفة،  وبأزياء  التشكيالت،  مختلف 
ــامــات والــقــصــور بــالــربــاط وسال  أبـــواب اإلق

والصخيرات، ومدن أخرى.
وذكرت مصادر إعالمية في قصاصاتها، أن 
»مصلحة سرية فيالق الشرف التابعة للقيادة 
األمــر،  أول  فــي  تلقت  امللكي،  لــلــدرك  العليا 
اإلقامات  من  عناصرها  بإبعاد  تقضي  أوامر 
القصور  أمن  مديرية  تتلقى  أن  قبل  امللكية، 
سحب  تــروم  مماثلة  ــر  أوام بــدورهــا،  امللكية 
وحداتها من املؤسسات نفسها، ما أثار حالة 

من االرتباك وسط مختلف الحراس، كما جرت 
كانوا  الذين  السابقن  الحراس  على  املناداة 
بثكنات  لاللتحاق  اإلثنن  يومه  سيعملون 
بدل  األمن،  بوالية  وبعضهم  السريع  التدخل 
التوجه إلى مكان العمل السابق، في حن رجح 
مصدر أسباب الغضبة امللكية، إلى تنازع بن 

ــدرك واألمــن حول  ــراد ال أف
املوكولة  االختصاصات 
القصور،  حماية  في  لهم 

ــى أعلى  وصــل صــداهــا إل
التي  الـــبـــالد،  فــي  ســلــطــة 
من  بسحبهم  أمرها  أصدرت 
امللكية«  والقصور  اإلقامات 

ــادر  ــــصــ ــول امل ــ ــق ــ ت
اإلعالمية.

في  الـــغـــريـــب 
إبعاد  أن  ــر،  األم
ــن  الــــدرك واألمـ
عــــــن مــحــيــط 
القصور، تزامن 
مع توشيح كل 
ــن الــجــنــرال  م
حــــــــرامــــــــو 
واملـــــــديـــــــر 

الحموشي 
بـــأوســـمـــة 
ــة  ــ ــعـ ــ ــيـ ــ رفـ
ــن طـــرف  ــ م
الــحــكــومــة 

اإلسبانية.

الملفات التي تبحث عنها البوليساريو لخلق مشاكل للمغرب في الخارج
حتمية حترك مدير املخابرات يا�شني املن�شوري للتحقيق

 يف اتهامات بال�شطو على �شركة راأ�شمالها 150 مليارا
 الرباط. األسبوع

ــات رســالــة  ــيـ ــداعـ ــم تـ ــحــت ت
أعمال  رجــل  رفعها  استنجاد 
ــي الــــزروق  ــل يـــدعـــى حــســن ع
وليبي  الجنسية  )بــرتــغــالــي 
محمد  املـــلـــك  إلــــى  األصــــــل( 
مستعجال  تــحــركــا  الـــســـادس، 
مديرية  »الدجيد«  مدير  لدن  من 
أن  بعد  واملستندات،  الدراسات 
إعالمية  مواقع  عــدة  تداولتها 
املعطيات  مــن  بكثير  محملة 
والــخــطــيــرة، حيث  الــصــادمــة 
أطـــراف  عـــدة  صاحبها  يتهم 
بالتالعب  ــة،  ــدول ال فــي  نــافــذة 
من  امللكية،  التوجيهات  فــي 
»شركة  ملكية  في  التالعب  أجل 
والــبــالــغ  للصيد«  ــيــوم  األومــن
حسب  مليارا،   150 رأسمالها 

تقديرات وسائل اإلعالم.
عن  إعالمية  مصادر  ونقلت 
بأنه  قــولــه،  الليبي  املستثمر 
ــض »نــصــيــحــة مــحــامــيــيــه  ــ رف
التحكيم  محكمة  إلى  باللجوء 
املماثلة  والــهــيــئــات  ــيــة  ــدول ال
داخلة االتحاد األوروبي لضمان 
املسلوبة  حقوقه  اســتــرجــاع  
وتاريخي  ضخم  مــشــروع  فــي 
ورد  ــة،  ــي ــوب ــجــن ال ــم  ــي ــال ــاألق ب
ضمانات  خرق  بعد  له  االعتبار 

ملكية«.

هذا  كــون  عن  النظر  وبغض 
يكتسي  ــات  ــف ــل امل مـــن  الـــنـــوع 
حــســاســيــة خــاصــة، الرتــبــاطــه 
أوضح  فقد  الجنوبية،  باألقاليم 
املغرب  ــادر  غ ــذي  ال املستثمر، 
طرده  بعد  تونس  في  لإلقامة 
أن  البيضاء،  بالدار  مسكنه  من 
العملية تمت بدعم من أصحاب 
امللك  عهد  فــي  كبيرة  مناصب 
الـــراحـــل ومــقــربــن مــنــه، وأن 
كان  معه  مغربي  شريك  دخــول 
أن  قبل  املغربة  قانون  بسبب 
إلى خصم  الشريك  هذا  يتحول 

للمالك األصلي.

هناك  أن  كشف  ــزروق  ال علي 
من تواطأ مع شريكه ضد تدخل 
امللك الراحل الحسن الثاني في 
النزاع، إذ قدموا للملك معلومات 
كــاذبــة أوصــلــهــا لــه أنـــاس من 
عن  يبحثون  املــقــربــة  ــرة  ــدائ ال
أحد  ــوا  وورط خاصة،  مصالح 
أصهار العائلة امللكية ومسؤول 
هيأة  رأس  على  حاليا  يوجد 
دفعوا  املغرب،  في  كبيرة  مالية 
قرار  صــدور  اتجاه  في  جميعا 
التي  التحكيم  هيأة  بتجميد 
لصالح  الحكم  وشك  على  كانت 
ــالق  ــ ــيــبــي وإغ ــل املــســتــثــمــر ال

في  الشركة  ملف  أمــام  املحاكم 
14 دجنبر 1989 مقابل ضمانة 
الـــزروق،  حقوق  لكامل  ملكية 
 21 فــي  املستثمر  مــن  ــلــب  وُط
تسيير  عن  التخلي   1991 ماي 
الشركة تحت ضمانات مماثلة.. 
بتكوين  الــراحــل  املــلــك  فــأمــر 
تحت  النزاع  لحل  ملكية  لجنة 
جدوى،  دون  شخصيا،  إشرافه 
امللك  كلف   ،2006 سنة  ــي  وف
الدراسات  محمد السادس مدير 
والوثائق، لكن مع مرور الوقت، 
املستثمر،  حقوق  تضيع  بــدأت 
التفاتة  أن  متأكدا  مــازال  الذي 
النزاع  تنهي  أن  يمكن  ملكية 
إذا هو  ــدودات  ــع م دقــائــق  فــي 
امللف، حسب  أخذ علما بحقيقة 
وسائل  لبعض  بعثها  رســالــة 

اإلعالم.
بتدخل  الزروق  يطالب  اليوم 
باعتباره  السادس،  محمد  امللك 
ــي الــبــالد،  ــى ف ــل الــقــاضــي األع
بعد  نصابها،  إلى  األمور  ليعيد 
الحسن  الراحل  امللك  تدخل  أن 
في  ليحكم  املوضوع  في  الثاني 
تعويضه  يطلب  كما  امللف،  هذا 
عما سماه 25 سنة من االنتظار 
القاتل، علما أن الشركة املذكورة 
سنوية  ــاحــا  أرب تحقق  كــانــت 
حسب  دوالر  مليون   20 تفوق 

الحالة التي كانت عليها.

الحموشي

ركن »سري« عدد: 19 شتنرب 2019

الجنرال حرامو

الحسن الثاني خالل تدشني 
مشروع شركة الزروق



العثماين ي�سفي تركة بن كريان با�ستعمال عبد اهلل بوانو
 الرباط. األسبوع 

قال مصدر جد مطلع من حزب العدالة 
العثماني،  الحكومة  رئيس  أن  والتنمية، 
رفقة قياديني »بيجيديني« مقربني منه في 
اتصاالت  الخفاء  في  يجرون  الحكومة، 
ــل فــريــق الــحــزب  وتــحــركــات قــويــة داخـ
أجــل طــي صفحة  مــن  الــنــواب،  بمجلس 

رئيس الفريق الحالي إدريس األزمي.
ــؤالء  ــدر ذاتــــه، أن ه ــص وأوضــــح امل
العامة  األمانة  داخل  حسموا  القياديني 
إدريــس  الستقالة  قبولهم  لـ»املصباح« 
الـفـريق النـيـابي، بـل  األزمي من رئاسة 
اعـتــبروهـا  هـؤالء  رفـقة  العـثماني  إن 
أكــبر  مـن  لـلـتـخـلـص  السماء  من  هدية 
بمجلس  كــيــران  لــن  تـابع  »مـسـمـار« 
»تــيــار«  مــن  التخلص  وأيــضــا  الــنــواب، 
الجديد  العام  للتوجه  ومناوئ  معارض 
الذي سار عليه الحزب على عهد سعد الدين 

العثماني.
العثماني،  أن  إلى  ذاته  وأشار املصدر 
بعدم  الــنــواب،  باقي  إقناع  على  يعمل 
التمسك باألزمي، وبضرورة تغيير رئيس 
بـ»البيجيدي«  للنأي  الحالي  الفريق 

وبفريقه عن مواجهات مفتوحة مع الدولة 
وال  الحزب  أنصار  صالح  في  تكون  لن 

رؤساء بلدياته ووزرائه.
العثماني  أن  ــه  ذاتـ املــصــدر  وأعــلــن 
»املخضرم«  بالقيادي  يدفعون  ورفــاقــه 
محل  الفريق  لرئاسة  بــوانــو  هلل  عبد 
يتمتع  سار  بوانو  وأن  السيما  األزمــي، 

بعالقات جيدة داخل حزبه وداخل املجال 
الدولة،  دواليب  داخل  وحتى  السياسي 
البلديات  رؤســاء  من  اليوم  يعد  حيث 
شــؤون  تدبير  فــي  الناجحني  الــقــالئــل 
بلدياتهم، في تناغم تام مع العامل ومع 
العثماني  يتخلص  فهل  الداخلية،  وزارة 

نهائيا من آخر قالع بن كيران؟

وزراء ي�سابقون الزمن لتعيني 

مقربيهم قبل التعديل احلكومي
الرباط. األسبوع

من  العديد  أن  مطلع،  مصدر  مــن  ــوع«  »األســب علمت 
الزمن،  حاليا  يسارعون  الدولة،  كتاب  والسيما  الــوزراء، 
ومصالح  أقسام  داخــل  بتغييرات  نهار  ليل  ويقومون 

وزاراتهم تمهيدا للتعديل الحكومي املقبل.
من  عــددا  تهم  كثيرة  بتعيينات  حاليا  هــؤالء  ويقوم 
عليها،  يشرفون  التي  بــالــوزارات  املسؤوليات  مناصب 
قبل  واملقربني  األصدقاء  وتنصيب  بـ»تبليص«  ويقومون 
التي  ــوزارات  ال بعض  هناك  أن  كما  الحكومي،  التعديل 
التوظيف  مباريات  عن  والعاجل  الفوري  باإلفراج  قامت 
نحو  واملرور  النتائج  وإظهار  قياسية  بسرعة  وإجرائها 
خالل  املتفوقني  املحظوظني  وإعالن  الشفوية  االمتحانات 
بمنصبه  بسرعة  التحق  مــن  منهم  بــل  األســبــوع،  هــذا 
ووظيفته الجديدة، يوضح املصدر، الذي أضاف بأن فترة 
ما قبل التعديل الحكومي، طبعتها كذلك تصفية املخالفني 
مناصب  من  الكثيرين  إبعاد  من خالل  عليهم،  واملغضوب 
املندوبيات  من  وحتى  ــوزارات،  الـ من  بعدد  املسؤولية 

واملصالح الخارجية للوزارات.
وكان سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، قد أكد أن 
األسبوع  التشكيلة  عن  وسيعلن  جاهزة،  الحكومة  هيكلة 

القادم.

إبعاد صديق رئيس الحكومة السابق

بوانو
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وكالة الأنباء ت�ست�سيف الأ�سعري دون اإذن من ل�سكر
ت�سريع جديد ميهل الإدارة العمومية 

60 يوما للرد على املواطنني
في زمن »المصالحة االتحادية«

الرباط. األسبوع
أحــوال  على  مطلع  جــد  مصدر  ــال  ق
خروج  أن  املغربية،  السياسية  الحياة 
القيادي االتحادي وزير الثقافة األسبق 
ومن  »مــنــفــاه«،  مــن  ــري،  األشــع محمد 
العلن،  إلى  السياسي  النسيان  ظلمات 
ساخنة  سياسية  نقاشات  محور  شكل 
العام،  والرأي  السياسية  النخبة  وسط 
للشأن  السيما  املتتبعني،  ومختلف 

االتحادي.
السياسية  للساحة  األشعري  فعودة 
وفتح  طــويــل،  تغييب  أو  غــيــاب  بعد 
املغربية  لألنباء  الرسمية  الوكالة  مقر 
السياسي  لهذا  وإعــالمــهــا  وقاعاتها 
الصدفة)...(،  بمحض  يكن  لم  الغابر، 
عن  يتساءل  أن  قبل  املصدر،  ذات  يؤكد 
بقاعة  األشــعــري  ملــرور  اإلذن  صاحب 
األول  الكاتب  عبر  املــرور  دون  »المــاب« 
للحزب، إدريس لشكر، الذي أرغد وأزبد 
عــودة  ألن  املــوضــوع،  هــذا  بخصوص 
العمومية  النقاشات  لواجهة  األشعري 
ــت فــي إطـــار إحــيــاء عــظــام االتــحــاد  أت
االشتراكي للقوات الشعبية وهي رميم، 
يسابق  التي  املصالحة  لــقــاءات  بعد 
لم  محاوال  الزمن،  لشكر  إدريــس  فيها 
تسليمه  قبل  االشتراكي  البيت  شمل 

التبرك  بعد  أنــه  إذ  الجديدة،  للقيادة 
بزيارة اليوسفي، وبعد استعطاف عودة 
بمحمد  »الماب«  تكفلت  اليازغي،  محمد 
مع  يــرام  ما  على  ليس  الــذي  األشعري 
الثقافة  وزير  عودة  يرفض  الذي  لشكر، 
»الوردة«،  بحزب  القرار  لدائرة  األسبق 

يضيف نفس املصدر.
ــدى عـــودة  ــك، فــقــد بــلــغ صـ ــ ــى ذل إلـ

صالونات  حتى  ــألضــواء  ل األشــعــري 
االشتراكي،  لالتحاد  التاريخي  الحليف 
من  يتخوف  بدأ  الذي  االستقالل،  حزب 
هذه الوحدة االتحادية »املخدومة«، التي 
مقابل  »امليزان«،  حساب  على  تكون  قد 
بعض االستقالليني الذين يرونها إشارة 
بوجوه  الوطنية  الكتلة  لعودة  قوية 

جديدة / قديمة. 

الرباط. األسبوع
قانون  العثماني في  فرض 
اإلدارات  جميع  على  جديد 
طلبات  على  الرد  العمومية، 
املواطنني في أجل أقصاه 60 
يوما، ويتقلص الحد األقصى 
تعلق  إذا  ــا  ــوم ي  30 إلـــى 
مشاريع  تهم  بقرارات  األمر 

االستثمار.
العثماني  حكومة  وقالت 
في قانون جديد أحالته على 
أن  املاضي،  الشهر  البرملان 
انقضاء  بعد  اإلدارة  سكوت 
بمثابة  يعتبر  ــل،  األجـ هــذا 
على  اإلدارة  تــلــك  مــوافــقــة 
وإذا  ــر،  ــاألم ب املعني  طلب 
رفضت اإلدارة تسليم املعني 
أمكن  اإلداري،  قرارها  باألمر 
إلى  إما  اللجوء  للمواطنني 
اإلدارة،  تلك  عــن  املــســؤول 
لها،  املركزية  اإلدارة  إلى  أو 
بالنسبة  والعامل  الوالي  أو 
للمصالح الالممركزة للدولة، 
أو  جـــواب  عــلــى  للحصول 
على  الحصول  أو  امتناع، 
بالنسبة  السكوت  شــهــادة 

الجماعات  رؤســـاء  لــرفــض 
أجل  داخل  املواطنني  طلبات 

15 يوما.
ــون  ــ ــانـ ــ ــقـ ــ ــص الـ ــ ــ ــن ــ ــ وي
الــجــديــد كــذلــك، الـــذي خرج 
ــوان  ــن ع ــت  ــح ت مــــرة  ألول 
املساطر  تبسيط  »قـــانـــون 
واإلجـــراءات اإلداريـــة«، على 
لبوابة  الــحــكــومــة  ــداث  ــ إح
باملساطر  خــاصــة  وطــنــيــة 
فيها  تنشر  ــراءات،  ــاإلجـ وبـ
اإلداريــة  القرارات  مصنفات 
وكل معلومة تفيد في تبسيط 
أن  كما  اإلداريــــة،  املساطر 
سيلزم  ــد  ــجــدي ال ــون  ــان ــق ال
العمومية  اإلدارات  جميع 
وتدوين  توثيق  على  بالعمل 
ــة  ــ اإلداري ــقـــرارات  الـ جميع 
بمراجعها  لها،  تعود  التي 
الرسوم  وتحديد  القانونية 
واآلجــال  املصاريف  وجميع 
حالة  فــي  املترتبة  ــار  ــ واألث
سكوت هذه اإلدارة، فهل يحد 
اإلدارة،  عراقيل  من  القانون 
أم أن طبع العرقلة والتأخير 
والبيروقراطية سيغلب تطبع 

القانون؟

الداخلية تف�سح عجز ال�سيا�سيني والربملانيني
عندما تكون �سلطة الق�ساء اأكرب من امللكية 

 الرباط. األسبوع
ــدر مـــطـــلـــع مــن  ــ ــص ــ قــــــال م
غاضبة  الـــوزارة  أن  الداخلية، 
األحزاب  وعجز  تقاعس  من  جدا 
الــســيــاســيــة عـــن الــتــفــاعــل مع 
اقــتــراحــاتــهــا وخــطــواتــهــا في 

اإلعداد لالنتخابات القادمة.
وزارة  أن  ذاتــه،  املصدر  وأكــد 
ــدت الــكــثــيــر من  ــ ــة أع ــي ــداخــل ال
إصالحات  ومشاريع  االقتراحات 
واطلعت  االنتخابية،  القوانني 
بالتزامن  األحزاب  قيادات  عليها 
مع مشروع شروط جديدة تيسر 
وترفع من الدعم املالي العمومي 
أن  غير  السياسية،  ــألحــزاب  ل
حتى  تتجاوب  لم  األخيرة  هــذه 
املطلوب  وبالشكل  اليوم  حــدود 
الداخلية  وزارة  اقتراحات  مع 

املبكرة.

قد  الداخلية  وزارة  وكــانــت 
أطلعت األحزاب على رزمة كبيرة 
من اإلجراءات واإلصالحات التي 
لكن  القادمة،  االنتخابات  تهم 

األحزاب الغارقة في صراعاتها 
التنظيمية،  ومشاكلها 
ــرهــل  ــي ضــعــفــهــا وت ــ وف
الداخلية،  تنظيماتها 
اقتراحات  مــع  تعاملت 
بل  بالالمباالة،  ــوزارة  ال

تسريب  تــعــمــدت 
ــراح  ــ ــت ــ ــط اق ــقـ فـ
إجــــــبــــــاريــــــة 
أو  الــتــســجــيــل 
في  التصويت 
االنــتــخــابــات 
ــة  ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ الـ
الباقي،  دون 

ــه هــو  ــ ــم أنـ ــ رغـ
يتعلق  ألنه  األهــم، 

وبنظام  االنتخابي  بالتقطيع 
االقتراع وغير ذلك، يقول املصدر.
إلى ذلك، اعتبر املصدر نفسه، 
بجاهزيتها  الداخلية  وزارة  أن 
ــني  ــوان ــق ــاقــشــة ال املـــبـــكـــرة ملــن
قد  تكون  اآلن،  من  االنتخابية 
لها  األحزاب  اتهام  عنها  نفت 
القوانني  تنزيل  في  بالتأخر 
االنتخابية حتى األيام األخيرة 
االنتخابات،  تسبق  التي 
تحت  ــا  ــرره ــم ت كـــي 
وبالشكل  الضغط 
الــــــــــذي تــــريــــد، 
فـ»الوزارة الوصية 
ــزة،  ــاه الـــيـــوم ج
واألحــــــــــــــــزاب 
ــة  ــ ــخـ ــ ــائـ ــ ــشـ ــ الـ
هي  ــة  ــضـ ــريـ واملـ
يضيف  ــعــاجــزة«  ال

املصدر ذاته.

األشعري

لفتيت

 الرباط. األسبوع
بريطانيا،  في  العليا  املحكمة  قضت 
الوزراء  رئيس  قرار  بإلغاء  الثالثاء،  يوم 
مجلس  أعمال  تعليق  جونسون  بوريس 
 5 ملدة  للبرملان(  األولــى  )الغرفة  العموم 

أسابيع.
املحكمة  نشرته  ــذي  ال الحكم،  ونــص 
عبر موقعها اإللكتروني، على أن نصيحة 
جونسون للملكة إليزابيث الثانية، بتعليق 
»غير  أكتوبر   14 حتى  البرملان  أعــمــال 

قانونية«.
جونسون  ــرار  ق أن  املحكمة  وأكــدت 

»الغ  البرملان  أعمال  تعليق 
وباطل«.

ــا، أوضــحــت  ــدورهـ بـ
ــة  ــم ــحــك ــة امل ــسـ ــيـ رئـ
هيل،  بريندا  العليا، 
الحكم،  حيثيات  في 
أعــمــال  »تــعــلــيــق  أن 

من  منعه  إذا  قانوني  غير  يكون  البرملان، 
أن  إلى  الفتة  الدستورية«،  بمهامه  القيام 
»أمر  تعليق عمل البرملان لفترة طويلة، هو 

غير اعتيادي« في بريطانيا.
أعمال  بتعليق  أمــر  قد  جونسون  وكــان 
أكتوبر   14 حتى  أسابيع   5 ملــدة  البرملان 
املــقــبــل، أي قــبــل أســبــوعــني تــقــريــبــا من 
األوروبــي  االتحاد  من  بــالده  خــروج  موعد 
معارضون  اعتبرها  خطوة  في  )بريكست(، 
خططه  عرقلة  من  البرملان  ملنع  منه  تكتيكا 

بشأن البريكست.
بــإخــراج  جونسون  وتعهد 
بـريـطانـيا من االتحاد األوروبي 
 31 في  أي  املقرر،  املوعد  في 
التفاق  توصل  ســواء  أكتوبر، 
مع بروكسيل أم لم يتوصل، وهو 
املعارضة  ما ترفضه أحزاب 
ــحــصــول  ــب ب ــبـ ــسـ وتـ
انشقاقات داخل حزبه.

الحدود خارج 

بوريس جونسون



 الرباط. األسبوع
التصعيدية  التصريحات  أثارت 
عام  ألمني  املسبوقة  وغير  النارية 
نبيل  واالشتراكية،  التقدم  حــزب 
بنعبد هلل، نهاية األسبوع املاضي، 
ــاؤالت حــول  ــسـ ــتـ ــن الـ ــكــثــيــر مـ ال
خلفياتها وحول إطالقها في الوقت 

الحالي.
لـ»األسبوع«،  مطلع  مصدر  وأكد 
التي  هلل  بنعبد  تــصــريــحــات  أن 
إعــفــاءه  ــأن  ب ــرة  م ألول  فيها  ــال  ق
من حكومة  من حزبه  وزيرين  رفقة 
بمشاريع  له  عالقة  ال  العثماني، 
ــو انــتــقــام منه  ــل ه الــحــســيــمــة، ب
السابقة  السياسية  مواقفه  بسبب 
)في  القائمة  التحالفات  بعض  من 
البام  بــني  التحالف  ــى  إل ــارة  إشـ
بسبب  وكــذا  واالتحاد(،  واألحــرار 
كان  الــتــي  الــنــاريــة  التصريحات 
األصــالــة  حـــزب  عــلــى  أطلقها  ــد  ق
التصريحات  هـــذه  ــاصــرة،  ــع وامل
تــحــمــل فــي طــيــاتــهــا الــكــثــيــر من 
الــحــالــيــة، وتــهــم عالقة  الــرســائــل 
باملفاوضات  اليوم  »الكتاب«  حزب 
العثماني،  حكومة  لتعديل  الجارية 

يوضح املصدر.
بنعبد  أن  املــصــدر،  نفس  ــال  وق
من  ووزراءه  نفسه  بــرأ  ــذي  ال هلل 
بأنها  قال  التي  الحسيمة  مشاريع 
تم  ــك  ذل ورغـــم  وقتها  فــي  انتهت 
االنتقام منه وإبعاده من الحكومة، 

اليوم، بمناسبة  بدأ حزبه يتعرض 
ــحــكــومــي الـــجـــاري،  ــتــعــديــل ال ال
وتذهب  العثماني،  تفوق  لضغوط 
إلــى  حجمه  تقليص  ــجــاه  ات ــي  ف
في  الحكومة  داخل  مستوى  أدنى 

الذي  األمر  وهو  لـ»إذالله«،  محاولة 
رفضه زعيم الحزب الشيوعي، ذلك 
بعدما  جاء  هلل  بنعبد  تصعيد  أن 
»لعبة«  الحكومة  تشكيلة  أن  أدرك 
فوق العثماني، الذي لم يعد يحرك 

تشكيل  مهندسي  أمام  ساكن  أدنى 
الحكومة، وبالتالي، فهي رسالة ملن 
الجواب  يكون  فهل  األمر،  يعنيهم 
هو إبعاد حزب التقدم واالشتراكية 

كليا من الحكومة؟

تصعيد غير مسبوق من لدن زعيم الشيوعيين المغاربة
بنعبد اهلل يتهم »جهات خفية« باالنتقام منه ويكذب رواية

 تعرث م�ساريع احل�سيمة

 الرباط. األسبوع
النواب  التشريع بمجلس  أخبر رئيس لجنة 
الجميع، وبصورة مفاجئة، مساء يوم الخميس 
على  التعديالت  وضع  موعد  بتأجيل  املاضي، 
الجمعة  الذي كان مقررا يوم  الجنائي  القانون 
املاضية كآخر أجل على مرحلة وضع مقترحات 
إدخالها على  الفرق في  التي ترغب  التعديالت 

القانون.
أسباب  عن  فيه  يعلن  لم  الــذي  الوقت  وفي 
النقاش  مع  تزامن  الذي  التأجيل  هذا  ودوافــع 
قضية  حــول  املجتمع  يعرفه  ــذي  الـ الكبير 
هاجر  الصحافية  متابعة  بسبب  اإلجــهــاض 
من  املوضوع، مصدر جد مطلع  في  الريسوني 
الكبيرة  الخالفات  أن  لـ»األسبوع«،  أكد  البرملان 
داخل فرق األغلبية حول هذا املوضوع، وخاصة 
الذين  واالشتراكية،  والتقدم  االتحاديني  بني 
لرفع  ويتجهون  املــوضــوع  في  بعيدا  ذهبوا 
بالنسبة  االختياري  اإلجهاض  عن  العقوبات 
لكل حامل، وبني العدالة والتنمية الذي يرفض 
لفعل  املجرمة  الحالية  القانون  املس بنصوص 

اإلجهاض بالعقوبات الحبسية من ستة أشهر 
إلى سنتني.

الذي  الوقت  في  أنه  ذاتــه،  املصدر  وأوضــح 
ــزة لوضع  كــانــت فــيــه فـــرق املــعــارضــة جــاه
الجنائي،  القانون  على  النهائية  تعديالتها 
عانت فرق األغلبية من غياب »الرئيس الفعلي« 
إدريس  تمسك  بعد  والتنمية،  العدالة  لحزب 
االشتراكي  الفريق  دفع  مما  باستقالته،  األزمي 
وفريق األحرار، إلى التقدم باسم فرق األغلبية 
بطلب لتأجيل وضع هذه التعديالت والبت فيها 

إلى أجل غير مسمى.
أن سبب  آخــر  أكــد مصدر  أخــرى،  من جهة 
التأجيل كذلك، يتعلق بدخول وزارة العدل على 
تقنية مختلطة  الخط، واقتراحها إحداث لجنة 
كل  من  وبرملانيني  الوزارة  في  عليا  أطرا  تضم 
الفرق تسهر على وضع أرضية تعديالت مشتركة 
بني الجميع تضمن الحد األدنى للتوافق كي ال 
الجنائي في  القانون  املصادقة على  تتم عرقلة 
أن  املنتظر  الخالفات  بسبب  الجديدة  صيغته 
القانون  يقبر  فهل  عليه،  التصويت  أثناء  تقع 

الجنائي بصورة نهائية بسبب اإلجهاض؟

تاأجيل النقا�ض الربملاين حول االإجها�ض اإىل اأجل غري م�سمى
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التقاليد املرعية تبعد 
يتيم وحتتفظ بـ»لفتيت«

 الرباط. األسبوع
تعديل  أن  يــعــتــقــد  مـــن  ــم  ــ »واهـ
القصر  بمحيط  وعالقتها  الحكومة 
الــدســتــور  نــصــوص  عــلــى  تقتصر 
تقاليد  هناك  بل  وحدها،  والقانون 
عريقة  وأعـــراف  مرعية،  مخزنية 
تكملة  تــشــكــل  ــا  ــه ــوت ق ــة  ــخـ راسـ
في  به  معمول  أمر  وهو  للدستور، 
يقول  بريطانيا«  مثل  العريقة  الدول 
خبير مطلع على مشاورات التعديل 

الحكومي األخير.
عمليات  أن  أكــد  املــصــدر  نــفــس 
على  السابق،  الحكومي  التعديل 
األقل في عهد امللك محمد السادس، 
كانت كل هذه املعطيات والحسابات 
تدخل في عملية التعديل الحكومي، 
حيث حرص ملك البالد على إعطاء 
رسائل ملواطنيه عامة، نساء ورجاال، 
القانون  احــتــرام  بينها  مــن  الــتــي 
الشخصية،  األحـــــوال  ــمــا  والســي
والتقاليد  العامة  األخالق  واحترام 
الحسابات  فإن  وبالتالي،  املغربية، 
الحكومي  »الــكــوبــل«  أبــعــدت  التي 
أول  فــي  وبنخلدون(  )الشوباني 
ال  التي ستبعد  تعديل حكومي، هي 
ينعت  الذي سار  يتيم  محالة محمد 

بوزير »الكبيدة«.
في مقابل ذلك، وبخصوص قضية 
وزارة  من  لفتيت  الوافي  عبد  إبعاد 
أشار  الصحية،  لظروفه  الداخلية 
املصدر ذاته إلى أن القصر لم يسبق 
الحكومة  من  مسؤوال  أعفى  أن  له 
الصحية،  لظروفه  منصب  أي  ومن 
في  عــدا  ما  كفؤا،  كــان  إذا  السيما 
والكبير  الخطير  الــتــدهــور  حــالــة 
بني  يحول  املرض  يجعل  الذي  جدا 
لم  وهذا  بعمله،  التحاقه  وبني  املرء 
على  يؤشر  مما  لفتيت،  مع  يحصل 
العثماني،  حكومة  في  استمراره 

وكذا على رأس وزارة الداخلية.

رئي�ض احلكومة ي�سر على تقليد »القذايف« ويتجاهل التنبيهات امللكية

تأسيس لجنة لدراسة تقرير جطو

 الرباط. األسبوع
الــحــكــومــة  ــس  ــي رئ أن  يــتــضــح 
االنتقادات  كثرة  ورغم  العثماني، 
ــعــديــد مــن الــــوزراء  ــرف ال مــن طـ
واملهتمني  السياسيني  والفاعلني 
إحــداث  ــرف  ع فــي  مبالغته  حــول 
وخلق اللجان لكل قضية وإشكالية 
حكومته  ســمــيــت  ــى  حــت تــطــرح 
على  الشعبية«  اللجان  بـ»حكومة 
كان  الــذي  السياسي  النظام  غــرار 
يعتمده القذافي في ليبيا، )يتضح( 
أنه ال يزال مصرا على هذا النموذج 
ويستمر في نهجه، وآخر مثال هو 

إحداثه يوم الخميس املاضي، داخل 
اجتماع مجلس الحكومة للجنة 

بمضمون  ستعنى  جــديــدة 
تقرير جطو األخير.

وبحسب  العثماني، 
فرغم  املتتبعني،  ذات 
ــود تــنــبــيــهــات من  ــ وج
خطاب  في  آخرها  امللك 

الذي جاء  األخير  العرش 
يميل  »ال  جاللته  أن  فيه 

اللجان  إحـــداث  إلــى 
ألنها  الخاصة، 

أحــســن 

امللفات  لدفن  البعض  لدى  طريقة 
ــزال مصرا  ي واملــشــاكــل«، ال 
على خلق وتفريخ العديد 
سارت  حتى  اللجان  من 
ثانية  حــكــومــة  تشكل 
موازية،  مؤسسات  أو 
في  تسهم  وبــالــتــالــي، 
القضايا  من  املزيد  دفن 
واإلشكاالت عوض تحمل 
ملسؤوليتها  الــحــكــومــة 
والــدســتــوريــة  السياسية 
بالحلول  املشاكل  ومواجهة 
داخل  التهرب  دون  العملية 

اللجان الخاصة.

خلق  أن  بـــالـــذكـــر،  والـــجـــديـــر 
ــة جـــديـــدة عــلــى مــســتــوى  ــجــن ل
تقرير  لـــ»دراســة  الحكومة  رئاسة 
األخير  للحسابات  األعلى  املجلس 
وتوجيه  التوصيات  واستخالص 
على  للعمل  الحكومية  القطاعات 
التوصيات«،  هــذه  وأجــرأة  تنزيل 
جاء  الحكومة،  رئــيــس  طــرف  مــن 
تحمل  في  العام  ــرأي  ال رغبة  ضد 
كــل جــهــة ملــســؤولــيــتــهــا فــي هــذا 
العامة  النيابة  ومنها  االخــتــالل، 
التي عليها تحريك مسطرة املتابعة 
في أي اختالل تراه ماسا بالقوانني 

املعمول بها.

يتيم

جطو



s كواليس األخبار

»طانطان المنسية«
نزار الربكة يتهم احلكومة باإهمال التوجيهات امللكية يف الأقاليم اجلنوبية

 تعزية 

نافذون يف �شيافة ال�شرطة 
الق�شائية بكلميم

●  عبد اهلل جداد. طانطان
لحزب  العام  األمــن  البركة،  ــزار  ن اتهم 
االستقالل، خالل ثاني أكبر تجمع باألقاليم 
مدينة  احتضنته  العيون،  بعد  الجنوبية 
فيه  املشاركن  عدد  قدر  والـذي  طـانـطـان 
بـ 10 آالف مشارك من كلميم وسيدي إفني 
الحكومة  )اتهم(  وطانطان،  الــزاك  وآســا 
البالد  ملك  توجيهات  ترجمة  في  بالفشل 
الــتــي جـــاءت فــي خــطــاب الــعــرش األخــيــر، 
توجيهاته  أعطى  السادس  امللك محمد  وأن 
باألقاليم  خــاص  تنموي  مشروع  بتنزيل 
الجنوبية، مانحا األسبقية لجهات الصحراء 
يهم  تنموي  مــشــروع  إلعـــداد  الــدعــوة  قبل 
البرنامج  أن  موضحا  الوطن،  ربــوع  باقي 
تم  الــذي  كلميم  بجهة  للنهوض  التعاقدي 
إلى  يهدف   ،2015 نونبر  بتاريخ  توقيعه 
وتعزيز  املواطنن،  عيش  ظــروف  تحسن 
البنيات  وتأهيل  التحتية،  البنية  وتجهيز 
البيئة  على  الحفاظ  وضمان  االقتصادية، 

والتنمية املستدامة.
وأكد البركة في ذات اللقاء، أن هذا املخطط 
التنموي الواعد، قد أعطيت انطالقته بشكل 

املجهودات  كل  الرغم من  أنه وعلى  بيد  فعلي، 
التي بذلت، يتبن ولألسف الشديد، أن ساكنة 
في  تتخبط  ــت  الزال الجهة،  وأقاليم  طانطان 
رأسها  على  ــراهــات،  واإلك املشاكل  من  جملة 

املائة  في   20 نسبة  إلى  وصلت  التي  البطالة 
خاصة في صفوف الشباب، واالنقطاع املتكرر 
الهدر  ظاهرة  وتفاقم  للشرب،  الصالح  للماء 
املدرسي، إلى جانب غياب الخدمات الصحية، 
االستثمار  ظروف  وغياب  التحفيظ،  ومشاكل 

على  قادر  ومحفز  مشجع  مناخ  انعدام  بسبب 
جذب رؤوس األموال وتحفيز القطاع الخاص، 
مشددا على أن جهة كلميم واد نون، يجب أن 
باقي جهات  التنمية على غرار  تنال حقها في 
يرفض  االستقالل  حزب  أن  مبرزا  الصحراء، 

مواجهة  يحتم  الحال  واقع  ولكن  العدمية، 
تنميق،  وال  تجميل  دون  اإلشــكــاالت  هــذه 
لحلحلتها،  والفوري  العاجل  باالنكباب  بل 
على  قــدرتــهــا  ــدم  ع أثبتت  الحكومة  وأن 
واالقتصادية  السياسية  التحوالت  مسايرة 
مؤكدا  املغرب،  يعرفها  التي  واالجتماعية 
دعا  الــذي  املوسعة  الجهوية  مشروع  بأن 
امللك، يؤسس ملرحلة جديدة في تدبير  إليه 
إصالح  ورش  وفــي  العمومية  السياسات 
رؤية  أن  مبرزا  وتقويتها،  الدولة  هياكل 
التعادلية  للجهوية، تتوخى تحقيق  الحزب 
وإقرار  الفقيرة،  الجهات  وإنصاف  املجالية 
الثروات  من  االستفادة  في  بينها  املساواة 

الطبيعية واالقتصادية.
وتجاوبت الحضور مع شعارات »طانطان 
املنسية« التي بالرغم من أنها تلعب محورا 
أساسيا في قضية الصحراء، بحكم حمولتها 
التاريخية، وكانت معقل تأسيس أول خلية 
للبوليساريو، وأن غالبية قياداتها ينحدرون 
لحزب  العام  األمن  فإن  طانطان،  إقليم  من 
السياسات  عرضه،  خالل  انتقد  االستقالل 
واصفا  الحكومة،  تنهجها  التي  العمومية 
إيجابية  أثار  لها أي  بالعقيمة، ولم تكن  إياها 
على املواطنن، وأن االحتقان االجتماعي الذي 
أقوى  هي  االحتجاجات،  وارتفاع  اليوم  نراه 

مؤشر على فشل هذه السياسات.

●  كلميم. األسبوع   
في مفاجأة من العيار الثقيل ظلت تشغل بال الرأي 
العام املحلي، شرعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة 
القضائية بكلميم، في استنطاق عدد من الشهود في 
قضية تتعلق برسم إراثة حصل بموجبها أشخاص 
نافذون على عقارات بعدة مناطق باملدينة وضواحيها 

في ظروف غامضة. 
الشهود  باقي  إلى  يتواصل االستماع  أن  وينتظر 
وإجراء مواجهة  اإلراثة  في رسم  املذكورة هوياتهم 
كبيرا،  وقتا  أخــذ  الــذي  امللف  وأن  خاصة  بينهم، 
وتسبب في إجهاض مشاريع استثمارية، انطلق في 
البداية بشكاية إلى النيابة العامة املختصة، قدمتها 
تنتهي  أن  قبل  العام،  املــال  بحماية  مهتمة  هيئة 
أبحاث الشرطة القضائية إلى أن القضية كشفت عن 
وثائق  إحالة  إلى  دفع  ما  بالعقار،  يتعلق  آخر  ملف 
لتنطلق  لعدم االختصاص،  العام  الوكيل  امللف على 

التحقيقات من جديد.

ببالغ الحزن واألسى، تلقت األوساط الصحراوية 
ولد  حمادي  ولد  محمد  حبدي  املرحوم  وفاة  نبأ 
أحمد  األسبق،  الوزير  زوجة  لعجلة  والد  حبدي، 
املجلس  وعــضــو  البرملاني  املستشار  لخريف، 

الجماعي للعيون والقيادي بحزب االستقالل.
الشرفاء  لقبيلة  ينتمي  حياته  قيد  الفقيد  وكان   
أعيان  وأبــرز  بوسعيد،  أوالد  السواعد  الرگيبات 

مدينة السمارة والصحراء عموما. 
حبدي  أهل  ولعائلة  لخريف  ألحمد  التعازي  كل 
قاطبة، سائلن هلل تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته، 

وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا للـه وإنا إليه راجعون.

عبد الرحيم بوعيدة رئيس جهة كلميم المعزول يكتب مذكراته

معار�شة امل�شاريع امللكية يف ال�شحراء و�شر الأزمة التي يعي�شها املغرب
●  كلميم. األسبوع

امللكية،  املشاريع  معارضة  حــدث  كــان 
القادم  بمثابة منبه قوي وإنذار مبكر بأن 
بمصير  تعبث  إرادات  هناك  وأن  أســوأ 
الجهة، ألن ما سبق توقيع هذه االتفاقيات 
املسؤولن  لكل  إعداد وتسويق وجمع  من 
عادي  حدث  إزاء  أننا  يقول  ال  والحكومة 
حاسمة  جديدة  مرحلة  أمام  أننا  بل  جدا، 
في  للتنمية  ــدة  جــدي أســـس  وضـــع  ــي  ف
الجهات الجنوبية الثالث، لكن الذي حصل 
من  أكثر  يطرح  نون،  واد  كلميم  جهة  في 
تساؤل إلى اآلن حول الجرأة والقدرة على 
وجعلها  ملكية  اتفاقيات  من  التبخيس 

موضع تساؤل.
لقد كان هدف املعارضة هو تغيير مسار 
الجهات  رسمته  ــذي  ال السريع  الطريق 
الوصية دون أدنى استشارة معنا، وأيضا 
املستشفى  عليه  سيقام  ــذي  الـ الــعــقــار 
الحقيقية  األســبــاب  هــي  هــذه  الجهوي، 
أكاذيب  على  املبني  الرفض  هذا  كل  وراء 
اإلطار  االتفاقية  كغياب  لها  الترويج  تم 
التي توصل بها )ع. ب( من مصادره هناك 
حتى قبل أن أتوصل بها كرئيس ملؤسسة 

دستورية..
بشكل  واضحان  والتواطؤ  العبث  كان 
الحكومية  الجهات  كل  كاتبنا  وقد  كبير 
بكل  مـــرورا  الحكومة  رئــيــس  مــن  ــدءا  بـ
دون  والالحقن  السابقن  الداخلية  وزراء 
تفسير  من  أكثر  نطلب  نكن  لم  يذكر،  رد 
لرفض هذه االتفاقيات، ألن األمر ال يتعلق 
وإنما  املسير،  املكتب  سطره  ببرنامج 
خيارا  املغرب  يعتبره  تنموي  ببرنامج 
الجنوبية  األقاليم  لتنمية  استراتيجيا 

وفق رؤية جديدة.. هكذا على األقل كنا 
استيعابها  نحاول  أو  األمــور  نفهم 
على مضض، ألننا ندرك جيدا غياب 
نخبة  ووجـــود  السياسية  اإلرادة 

فاسدة تحتكر كل أدوات اللعب..
منذ  أكتب  وأنــا  تساءلت  لطاملا 

األزمة  سنوات خلت عن سر 
املغرب  يعيشها  التي 
ــت  ــان وك اآلن،  ــى  ــ إل
األجوبة غالبا ترتبط 
بمداخل  ذهني  في 
كثيرة،  ومــخــارج 
التجربة  هذه  لكن 

جهة  داخــل  الصراع  إدارة  في  القصيرة 
التسيير،  أقــول  ال  حتى  نــون،  واد  كلميم 
الحقيقية  الضعف  نقاط  عــن  لــي  أبــانــت 
املــوارد  بــنــدرة  أســاســا  تتعلق  ال  والــتــي 
آليات  املالية، بل بطريقة توظيفها وغياب 

محاسبة حقيقية..
مشكل  أن  التجربة  هــذه  داخــل  فهمت 
السياسي  النظام  بنسق  يتعلق  املغرب 
للمجالس  املسيرة  النخب  وطبيعة  نفسه 
أغلبها  فــي  هــي  النخب  هــذه  الــتــرابــيــة، 
ــوارد  مل  )Distributeur( مـــوزع  مــجــرد 
مالية مقدمة من الجهة الوصية، وبالتالي، 
آليات االشتغال بن هذه النخب السياسية 
الوالءات  على  مبنية  الحكومية  والجهات 
وليست  نفسها  املوارد  هذه  تخلقها  التي 
عالقة ندية بن منتخب ومسؤول حكومي 

تحكمها قواعد اللعبة الديمقراطية..
أتساءل  كنت  كثيرة،  أحــيــان  فــي  ــذا،  ل
رئيس  عالقة  في  االستقاللية  مفهوم  عن 
مؤسسة ترابية منتخبة بالوزارة الوصية 

أو من يمثلها!؟
تنفيذ  إطــار  عن  تخرج  ال  هنا  العالقة 
والقاعدة  بدقة  سلفا  مرسومة  سياسات 
ونحن  يحكم  يدفع  من  تقول  االقتصادية 
ذاتية  مـــوارد  ال  تــرابــيــة  جــمــاعــات  إزاء 
قوة ضاغطة..  مستقلة وال مداخيل تشكل 
وفق  تقتضي  تبعية  عالقة  إزاء  نحن  إذن 
جوهر  في  الكلي  االنــخــراط  النسق،  هــذا 

اللعبة بكل حذافيرها..
هذا النسق السياسي، هو الذي يجعلنا 
ال  منتخبا   5572 من  أكثر  أن  كيف  نفهم 
الرقم  ونفس  ابتدائية،  شواهد  يحملون 
في  السياسة  يمتهنون  من  يعني  أيضا 
شقها التمثيلي حسب إحصائيات 
للجماعات  الــعــامــة  املــديــريــة 

املحلية سنة 2017.
ليس  هنا  فالهاجس  إذن، 
هاجس  هــو  مــا  بقدر  تنمويا 
آليات  عبر  والتحكم  الضبط 
ــثــروة  ــع فــائــض ال ــوزي ت
على  وتــوزيــعــه 
املـــــــوالـــــــن 
ملعارضن  وا
ــى حــد  ــلـ عـ
ســـــــــواء 
لضمان 

تطلب  متى  الحشد  على  والقدرة  الوالءات 
إلى  املجتمع  تحويل  خالل  من  ذلك،  األمر 
االجتماعية  للخدمات  محتاج  دائم  زبون 
األساسية،  حقوقه  صميم  من  تعد  التي 
تتحول  الــنــســق،  هـــذا  وفـــق  هــنــا  لكنها 
له  املقابل  يرد  أن  عليه  وعطاء  منحة  إلى 
انتخابات  )نموذج  الحاجة  وقت  بخدمات 

2016 البرملانية(..
السياسي  املشهد  جيدا  نفهم  لكي  إذن، 
داخل جهة كلميم واد نون، يجب أن نضعه 
إلى   2003 منذ  أي  التاريخي،  سياقه  في 
حدود االنتخابات الجماعية والجهوية، ألن 
أن  يمكن  ال  السياقات  فهم  خارج  الحديث 
جهة  ملعارضة  الحقيقية  الصورة  يعطينا 
من  األولــى  النسخة  إبــان  نون  واد  كلميم 

املجلس..
وهنا يحضرني كالم أحد األعضاء الذين 
كانوا معي في الالئحة الجهوية ونحن نعد 
لقد  األولى،  أيامها  في  االنتخابية  للحملة 
مناسب  غير  وقتا  اخترتم  »إنكم  لي:  قال 
للدخول في االنتخابات«، ألنه على حد قوله، 
»تنافسون شخصا معه الجميع«، وقد عدد 
أمامي كل املصالح الرسمية وغير الرسمية 
والعيون  والــربــاط  الجهة  في  واألســمــاء 

وطنجة و.. و..و.. و، بشكل أذهلني..
لقد كان يقول لي وكله ثقة: »إيال نجحتو 
ارباح«، وهو يعدد  راه  انتوما بجوج  غير 
األسماء واملصالح، لم أجد أي إجابة تشفي 
له بدارجة تشوبها  أني قلت  غليلي سوى 
لكنة حسانية: »خالك واحد ما هو معاه«..

»اشكون  مستنكرا:  إلي  الرجل  التفت 
أمامي  يكن  لم  »إنه هلل«..  له:  قلت  هذا؟«، 

غير هذا الجواب..
الــرجــل،  بــه  تــحــدث  الـــذي  ــذا املنطق  ه
السياسية  النخب  صناعة  إشكالية  يطرح 
وأنها  خاصة  الصحراء،  وفي  املغرب  في 
كل  لها  تقدم  املخزن  باسم  مسجلة  ماركة 
لتفصل  والسياسية  املــاديــة  اإلمكانيات 
الــخــرائــط واملــجــالــس حــســب مــا يــهــواه 
بناء  إعادة  وهي  نفسه،  السياسي  النسق 
املنطق  من  به  والــخــروج  األعيان  ملفهوم 
االنتخابي  املنطق  إلــى  األنتروبولوجي 
الذي خلق عينة من أشباه األعيان، وهمش 
خدمة  املنطقة،  داخل  التاريخية  العائالت 

ألجندات معدة سلفا..
* مقتطف من مذكرات 
عبد الرحيم بوعيدة بوعيدة
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أن  ــوع«،  ـــ»األســب ل مــوثــوق  كشف مــصــدر 
با،  ــادو  أمـ السنغالي،  الــخــارجــيــة  ــر  وزيـ
العادية  الدورة  لحضور  ينتقل  أن  وقبل 
لألمم  التابع  اإلنــســان،  حقوق  ملجلس 
»جـــودة  ــدح  ومـ اململكة  زار  املــتــحــدة، 
املياه« التي يعيش بها املواطن املغربي، 
عرفتها  التي  االحتجاجات  أن  لتأكيد 
حقوقيا  ملفا  تشكل  والتي  الحسيمة، 
تكن  لــم  اململكة،  لدبلوماسية  معقدا 
مساس  فيها،  حــدث  ما  وأن  ضــروريــة، 
الــقــانــون.                                                                                                                                 تطبيق  مــن  والبـــد  بــالــدولــة، 

الذي  أمادو  بالوزير  اململكة  واستعانت 
مدافعا شرسا  الرابع  االجتماع  في  ظهر 
السياسة  ــن  وعـ بــــاده،  ســيــاســة  عــن 
لشراكة  تعزيزا  املغرب،  في  الحقوقية 
ناقش  وقد  ودكــار،  الرباط  بني  املصالح 
التي  النقاشات  في  امللف  هذا  الطرفان 
وعلى  االتحاديني،  ومع  باململكة،  كانت 
املالكي،  الحبيب  البرملان  رئيس  رأسهم 
القضاء  أمام  الدولة  محاميي  كانوا  وقد 
في هذا امللف، ويواصلون عملهم إقليميا 

لنفس الغاية، يقول املصدر.

املغرب ي�ستعني بخدمات وزير خارجية ال�سنغال 

للدفاع عن حقوق الإن�سان يف اململكة

القناص

أن  لـــ»األســبــوع«،  موثوق  مصدر  أســر 
قسم »أطانتيك 2«، العامل منذ 61 يوما 
من القاعدة الجوية »لوفان« قصد املتابعة، 
7 شتنبر  في  »رافال«  طائرة  اختراق  أكد 
عملية   21 ضمن  لـــ»الــكــركــرات«    2019

استخبارية ومراقبة عرفتها املنطقة.
ــة  ــداي ــكــشــاف الــحــادثــة، وب ــور ان ــ وف
ــذا املــوضــوع  ــ تــحــقــيــق أطـــــراف فـــي ه
الغامض، أكدت فرنسا عبر وزارة الدفاع، 
ملحاربة  الحجم  هــذا  من  مراقبة  وجــود 
نسبت  لكنها  ــني،  ــي واإلرهــاب ــش«،  ــ »داع
»شــمــال«،  املــســمــاة  لعمليتها  حــدث  مــا 
»بــرخــان«،  تسميها  التي  العملية  فيما 
األولى  املجموعة  إلى  باألساس  مسنودة 
بعد   »1 »ديزير  أو  »صحراء«  التكتيكية 
سريعة  بسيارات  اإلرهابيني  طاقم  تعزيز 
الحركة، املعروفة اختزاال بـ»في. إش. إم«.                                                                          
الفرنسية  الدفاع  وزارة  تذكر  أن  ودون 
الدعم الجوي لهذه العملية، يتأكد بالنسبة 
للمصدر، وجود ما تخفيه باريس ووزيرة 
الدفاع بارلي، في موضوع اختراق أجواء 
مهمة  في  »رافــال«  طرف  من  »الكركرات« 
أفراد  انتشار  عن  استطاعية وتجسسية 
املطلة  املنطقة  هذه  في  البوليساريو  من 

على املحيط األطلسي.

أن  ــوع«،  ـــ»األســب ل مطلع  مــصــدر  كشف 
نجاح التدريبات يرتفع مع حماس املغاربة، 
إلى  الــكــوارث  في  التدخل  مع  وينخفض 
امليكانيزم  الخاصة  هذه  ويورد  بعيد،  حد 
تقرير  بعد  املــدنــيــة،  للحماية  ــي  ــ األوروب
الفرنسية  البحرية  للمدفعية  الثالث  الفيلق 

مع قيادة نيران مركزة.
املغربية،  البحرية  فإن  للمصدر،  وتبعا 
قارب  في  الحي  برصاصها  شابة  قتل  بعد 
يحمل مهاجرين سريني، رفعت من مستوى 
احتراما  النار«  استعمال  في  الدقة  »إدارة 
الحقوق  وباقي  الحياة،  في  اإلنسان  لحق 

ضمن املعيار األوروبي للحماية املدنية.
في  املغاربة  نجاح  الفرنسيون  وانتقد 
املائة،  في   99 إلى  بنسبة تصل  التدريبات 
في  ناجعا  ليس  الكوارث  في  التدخل  لكن 
أكثر من نقطة ترابية سمحت بتقييم واسع 
للعمل العسكري للمملكة في إنقاذ املدنيني.
ويرى املصدر، أن اإلحصائية محددة في 
عمل البحرية املغربية، وليس في غيرها من 

األجهزة.

على صعيد التدريبات فقط

»رافال« الفرن�سية 
تخرتق »الكركرات«

99 يف املائة ن�سبة جناح 
املغرب يف معايري التدخل 
الع�سكري للوقاية املدنية

االطــاع  شديد  مصدر  أســر 
لـ»األسبوع«، أن قسم التعهدات 
ــوم«،  ــك ــري ــي »أف والــصــفــقــات ف
إلى  مرفوعة  ــة  ورق في  اقترح 
البنتاغون،  في  كبير  مسؤول 
لوزارة  الشريك املفضل  تخويل 
الغربية،  إفريقيا  فــي  الــدفــاع 
خــالــيــد ومــوســى بـــ»الــتــعــهــد 
ــد اإلفــريــقــي،  بــمــنــاورات األسـ

وبناء مقر«.
األمريكي  الجانب  ويــحــاول 
بتسليم  نواكشوط،  إثارة  عدم 
صفقة  ــا«  ــوب ــك »جــي شــركــتــهــا 
مع  املغربي  الــخــاف  لتهدئة 
»الــكــويــرة«،  حــول  موريتانيا 
تثبيت  في  نواكشوط  ولرغبة 
على  »املــيــنــورســو«  ــة  ــب ــراق م
بني  عازلة  كمنصة  »الكركرات« 
وقف  التــفــاق  طبقا  الــبــلــديــن، 

إطاق النار.
وفضلت املخابرات األمريكية 
»السي. آي. إي« قبل سنة، وضع 
يد  في  البنتاغون  مشاريع  كل 
استثمارا  موريتاني  متعهد 

بلده  عليها  التي  الحياد  لحالة 
وبــني  ــصــحــراء،  ال قضية  ــي  ف
والجزائرية،  املغربية  القوتني: 
منطقة  قيادة  على  املتنافستني 

املغرب العربي.

قــدرة  ــإن  ف للمصدر،  وتبعا 
ــع فــي  ــف ــرت األمـــريـــكـــيـــني ســت
بسبب  ــة،  ــادم ــق ال ــاورات  ــنـ املـ
يعمل  ــذي  ال الجديد  التكتيك 

البنتاغون. عليه 

في وجه ترامب

لأول مرة.. مناورات »الأ�سد الإفريقي«
 يف اأكادير مبتعهد موريتاين

ويل عهد الإمارات يدافع عن ا�ستغالل �سركة 
»مناجم« املغربية حلديد غينيا

املهند�سون التجمعيون
 يف فرن�سا يرف�سون 

نقا�ش الأمازيغية
أكد مصدر مطلع لـ»األسبوع«، 
التجمعيني  املــهــنــدســني  أن 
 16 عشية  رفــضــوا  بــفــرنــســا، 
شتنبر 2019، نقاش األمازيغية 
قاعة  فــي  رمــوزهــا  أو حــضــور 
مشاركا   19 ضــمــت  صــغــيــرة 
ومشاركة، وليس كل الحاضرين 
هذا  على  وأشـــرف  مهندسني، 
ومنسقة  سبيل،  هشام  اللقاء، 

الحزب رشيدة هيري.
تركت  ربما  املصدر،  وأضاف 
منسقة الحزب هذه املسألة إلى 
املهندسني  هــؤالء  وصــول  حني 
التجمعيني للمشاركة في الدورة 
الصيفية،  للجامعة  الــثــالــثــة 
وفروع الحزب بالخارج ال تثير 
من  للمزيد  ــهــويــة،  ال مشكلة 
لكن  املهجر،  بلد  في  االنــدمــاج 
ليس  الــخــارج،  في  التجمعيني 
عن  الحاد  الدفاع  نفس  لديهم 
األمازيغية كما عند قائد حزبهم 

عزيز أخنوش.

قرب تنازل الرئي�ش 
النيجريي عن خط 

الغاز مع املغرب
أكد مصدر مطلع لـ»األسبوع«، أن وزير الدولة 
البترول  ملوك  وأحد  والصلب،  باملعادن  املكلف 
الغاز مع  أبدى معارضته لخط  قد  في نيجيريا، 

املغرب.
»ماستر  رئيس  تأثير  مــدى  الجميع  ويعرف 
بـ»أوغاه«،  اختصارا  املعروف  غــروب«  إنيرجي 
أو  15 فرعا  له  الذي  »أوشيشوكيو أوغاه«  وهو 
رئيس  على  االستثمارات،  مختلف  في  مصلحة 
نيجيريا، وقد عني وزيرا للمعادن والصلب في 21 

غشت 2019.
هذا القريب جدا من الرئيس محمادو 
ــه، حسب  ــديـ لـ ــاري،  ــ ــوخ ــ ب
في  واضحة  رؤية  املصدر، 
موضوع نقل الغاز، ويرى أن 
املالية غير  الغاز  تكلفة خط 
واقعية، بالنسبة القتصادين 
أحدهما  يتمكن  لم  شريكني 
في  بشريكه  ــتــحــاق  االل ــن  م
ويقصد  إقليمية،  منظمة 
ويعتقد  ــاو«،  ــديـ ــيـ »سـ
الجميع أن خط الغاز 
املــغــرب تجمد  مــع 
ــوط  بــفــعــل ضــغ
الرئيس  محيط 
بــــــوخــــــاري، 
وجود  وعــدم 
مــــمــــولــــني 

دوليني.
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 خاص ـ األسبوع  
أن  ــوع«،  ـــ»األســب ل مطلع  مصدر  كشف 
دافع  زايــد،  بن  اإلمــارات محمد  ولي عهد 
التابعة  املغربية  »مــنــاجــم«  شــركــة  عــن 
الحديد  استغال  في  امللكي،  للهولدينغ 
األمريكيون  يقنع  أن  قبل  غينيا،  بدولة 
وواشنطن  لندن  بأن  العربي  املسؤول 
جي«  م.  »ف.  مجموعة  على  متفقتان 
الحديد،  في  املتخصصة  األسترالية، 
والتي نوعت من نشاطها ليشمل الذهب 

والليثيوم، ولها إلى حدود يونيو 2018، ثمانية 
الصني،  في  صنعت  منها  أربعة  للشحن،  سفن 
ولذلك وافق ترامب على تسليم الشركة األسترالية 

هذه الصفقة.
وأضاف املصدر، أن مكتب »ألفا كوندي« لم يقيم 
أيا من الشركتني، وترك لألمريكيني األمر، وإدارة 
الخازن  دايفيس،  مايك  فضله  ما  فضلت  ترامب 
عندما  املحافظ،  الحزب  من  السابق  البريطاني 
الشركة  لن تكون قوية مع  األرباح  أن نسبة  رأى 
الخارطة  في  التوازن  تخلق  لكنها  األسترالية، 

اإلفريقية، يقول املصدر.

أمادو با

بوخاري

محمد بن زايد



 ارتفاع دين الضريبة على القيمة 
المضافة والدولة لم تسدد أي درهم 

إلى اآلن 

من  الشركات  مستحقات  ارتفعت 
بمبلغ  املضافة  القيمة  على  الدين 
من  انتقل  إذ  درهـــم،  ماليير   4.6
32.2 مليار درهم من دون احتساب 
مع  اتفاقيات  بشأنها  وقعت  ديــون 
الوطني  واملكتب  الحديدية  السكك 
للشرب،  الصالح  واملـــاء  للكهرباء 
الدولة  مع  باتفاقيات  مشمولة  ألنها 

في أكتوبر 2015.
تسددها  لــم  الــتــي  املبالغ  وهــذه 

ونصف  مليون  منها  قليلة،  الدولة 
املليون درهم لصالح املكتب الوطني 
مثيل  ومــبــلــغ  الــحــديــديــة،  للسكك 
ــاء،  وامل للكهرباء  الوطني  للمكتب 
فيما املستحقات وصلت 51.8 مليار 
من  درهم  ماليير   4.1 ونسبة  درهم، 
51.8 مليار درهم تؤكد أن الدولة لن 
تسوي من ديونها تجاه مؤسساتها 

العمومية سوى بـ 8 في املائة فقط.
ونفس األمر مع اتفاقية أخرى مع 
ماليير   6 وتخص  الخاص،  القطاع 
درهم  أي  الــدولــة  تدفع  ولــم  درهــم، 

بخصوصها.
و51.8 مليار موزعة كما يلي:

القيمة  على  الضريبة  ــن  دي  )1
املضافة: 32.2 مليار درهم.

تمت  ــي  ــت ال الــضــريــبــة  ــن  ديـ  )2
قبل  من  تسديده  يتم  ولم  معالجته 

الدولة: 4.1 مليار درهم.
على  الضريبة  دين  من  الباقي   )3
القيمة املضافة تجاه شركات القطاع 
 6 الخاص، ولم تسدده الدولة يصل 

ماليير و4 ماليني درهم.
الضريبة  ديـــن  ــن  م الــبــاقــي   )4
تتم  لم  والــذي  املضافة  القيمة  على 

معالجته هو 6 ماليير درهم.
الشركات  على  الضريبة  دين   )5
الذي لم يسدد بعد: 3.1 مليار درهم.

 فشل الحكومة في تسديد 10 في 
المائة من ديونها على ضريبة 
واحدة، هو تأكيد على األزمة 

الحقيقية التي يعيشها المغرب، 
وصندوق دعم أسعار بعض المواد 

الغذائية يرفع المداخيل؟

فـــي الـــوقـــت الــــذي تــعــانــي فيه 
ــة كـــانـــت أو  ــات، عــمــومــي ــركـ ــشـ الـ
خصوصية، من استرداد ديونها من 
لعدم  أدائها  على  يؤثر  مما  الدولة، 
تتضاعف  الــشــغــل،  لــفــرص  خلقها 
عن  أساسا  الناجمة  البطالة  أزمــة 
في  للشباب  الــحــاد  ــاج  ــ اإلدم عــدم 

من  قتامة  الصورة  وتزيد  االقتصاد، 
خالل رفع صندوق دعم أسعار بعض 
وقد  الدولة،  ملداخيل  الغذائية  املواد 
تمويل  صــنــدوق  جــانــب  ــى  إل شكل 
ارتفعت  جبائية  مداخيل  الــطــرق، 
انتقلت  حني  املائة،  في   6.1 بنسبة 
 200.5 إلــى  درهــم  مليار   88.5 من 
وارتــفــع   ،2017 ــام  ع درهـــم  مليار 
في   3.8 بـ  السنوي  الجبائي  املعدل 
بني  ما  املمتدة  الفترة  خــالل  املائة 
ثورة  أمام  أننا  أي  و2017،   2010
في  زادت  إذ  الضرائب،  في تحصيل 
املائة،  في   38 بـ  األخيرة  السنوات 
تعميق  على  يؤكد  قياسي  رقم  وهو 

عبد الحميد العوني إعداد:

يف تقريره املرفوع إلى امللك، يرى املجلس األىلع للحسابات أن مواجهة ارتفاع املديونية، لن تكون دون محاربة الفساد ىلع مستوى كل وظائف الدولة، ألن 
إرساء الحكامة يجب أن يشمل التخطيط والبرمجة والتنفيذ وتقييم البرامج والعمليات التي تنجزها األجهزة العمومية.

وما تضمنته الفقرة ما قبل األخيرة من الصفحة الثامنة، من ضرورة املعالجة ىلع مستوى كل وظائف الدولة، جرس إنذار للمملكة، ألن جاري دين الخزينة يرتفع 
كل سنة بـ 25 يف املائة، وبين 2009 و2018، تضاعف 200 يف املائة، وارتفعت ديون الخزينة عند متم 2018 بما قدره 722.6 مليار درهم بارتفاع يناهز 4.4 يف 

املائة، أي أن الدين يرتفع بـ 1 يف املائة كل 3 أشهر، والشيء الوحيد الذي يتقدم فيه املغرب، هو دينه العام.
ويشكل عجز امليزانية 3.7 يف املائة من الناتج الداخلي الخام، بزيادة خمس نقطة عام 2018، أي 8 ماليين درهم، وقد اختتمت سنة 2017 بعجز قدره 37.843 
مليون درهم مقابل توقعات قدرت بمبلغ 32.969 مليون درهم، أي بعجز إضايف بلغ 4.874 مليون درهم، وتكون سنة 2018 قد ضاعفت مبلغ العجز بـ 100 يف 

املائة.
ويعود مرد هذه الزيادة بالضعف، إلى ارتفاع النفقات اإلجمالية وميزانية االستثمار بـ 11.302 مليون درهم واملقاصة بـ 680 مليون درهم مقارنة مع التوقعات.

وبلغ الحجم اإلجمالي للتمويل املعبأ من طرف الخزينة 38.709 مليون درهم، ليزيد حجم دين الخزينة بـ 5.3 يف املائة، وفشل املغرب يف خفض نسبة دين 
الخزينة، وبالنسبة للناتج الداخلي الخام إلى 60 يف املائة يف أفق 2021، واملحدد ضمن برنامج الحكومة للفترة ما بين 2017 ـ 2021.

وارتفع دين املؤسسات واملقاوالت العمومية بوتيرة أسرع من دين الخزينة، وهو ما يشكل أزمة ثانية بـ 6.4 يف املائة، وتقتصر هذه الديون ىلع العملة الصعبة 
بما قدره 178.300 مليون درهم، أي 16.7 يف املائة من الناتج الداخلي الخام، و53.9 يف املائة من الديون الخارجية للمملكة، وتصل ديون املغرب ىلع الفوسفاط 
40.162 مليون درهم، ومن أجل الطاقة الشمسية 18.273 مليون درهم، وىلع الكهرباء واملاء 42.808 مليون درهم، وديون الطرق السيارة 21.383 مليون درهم، 
ونفس املبلغ ىلع القطارات يتقدمها »تي. جي. يف«؟ وتزيد الديون، ألن كل مستويات الدولة متورطة يف الفساد وعدم وجود الحكامة الجيدة، املصطلح 

املخفف الذي تتداوله األوساط الرسمية.
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واأخريا م�ؤ�شر جاري دين اخلزينة يرتفع بـ 200 يف املائة

أخطر خالصة تواجهها اململكة: ارتفاع الديون املغربية نتيجة الفساد

وزير املالية يحرق احلمو�شي 
لتربير  النفقات الطارئة

جطوبنشعبونالحموشي 



ــرب مع  ــغ ــي امل الـــدولـــة الــجــابــيــة ف
يجعل  بما  إصالحاتها،  محدودية 
التدخل  لضرورة  مدعاة  هياكلها  كل 
الحكامة  ميكانيزم  لتعزيز  العاجل 

الجيدة.
مداخيل  رفــع  فــإن  تقني،  وبشكل 
املباشرة  وغير  املباشرة  الضرائب 
نموا  الــتــوالــي  عــلــى  حققت  الــتــي 
بنسب 8.1 في املائة و6.7 في املائة، 
الجمركية  الرسوم  تعويض  من  مكن 
ــراء  ــاد، جـ ــ املــنــخــفــضــة بــشــكــل حـ
وقد  للمملكة،  املتعددة  الشراكات 
املائة،  في   5.1 بـ  انخفاضا  سجلت 
و»التمبر«  التسجيل  رسوم  وأيضا 
التي سجلت ناقص واحد في املائة.

محدودية  املؤشرات  هذه  وتؤكد 
املداخيل  اســتــخــالص  فــي  ــة  ــرؤي ال
36 من  الصفحة  الجبائية، بمنطوق 
تقرير املجلس األعلى للحسابات عن 
يتم  املداخيل  ألن   ،2018 ميزانية 
صافية  مبالغ  شكل  على  تقديمها 
املخصصة  املــداخــيــل  خــصــم  بــعــد 
)الضريبة  الترابية  الجماعات  على 
والضريبة على  املضافة  القيمة  على 

الشركات والضريبة على الدخل(.
وهو تقديم غير شفاف وغير دقيق، 
املداخيل  بني  الفارق  يجعل  ما  وهو 
يصل  الصافية  واملداخيل  اإلجمالية 
هذه  وتظهر  ــم،  دره مليار   27 إلــى 
صعيد  على  الضرائب  في  الفوارق 
ضريبة الشركات بمليون و545 ألف 
الدخل  على  الضريبة  وفــي  درهــم، 
وفــي  درهـــم،  ألــف  و216  بمليون 
القيمة املضافة يصل الفارق إلى 24 

مليونا و379 ألف درهم.
وهي أرقام تؤكد أننا أمام ضبابية 
شــديــدة، لــكــون املــغــرب يــواجــه في 
الفارق الضريبي بني الرقم اإلجمالي 
والصافي، حوالي 27 مليونا و140 
محدودة  فئات  تدفعه  درهـــم،  ألــف 
فقط،  محددة  فئات  أو  امللزمني  من 
العدالة  معايير  مداخيل خارج  وهي 
74 شركة نصف  ودفعت  الضريبية، 
2 في  مداخيل الضريبة، أي أقل من 
املائة من الخاضعني للضريبة، وهي 

ميكروسكوبية. نسبة 
وحني يتوسع األداء بـ 25 باملائة، 
وعندما  ملزما،   580 بـ  العدد  يرتفع 
تكون  املائة  في  ثمانني  إلــى  يصل 
أصل  مــن  ملزما   1069 حــدود  فــي 

338.579 شركة خاضعة للضريبة.
أمام  إذن  فإننا  البيان،  لهذا  تبعا 
 50 حـــدود  ــى  إل املــائــة  فــي   0.022
الدافعني  امللزمني  فئة  من  املائة  في 
في  املائة  في  و0.193  لضرائبهم، 
نسبة 75 في املائة، وثلث نقطة فقط 
في املائة بالنسبة لـ 80 في املائة من 

دافعي الضرائب.
ــعــت فيه  ــذي دف ــ ــي الــوقــت ال وفـ
املؤسسات واملقاوالت العمومية أقل 
املائة  في   11 بناقص  املتوقع،  من 
رفعت  درهم(،  مليون  و100  )مليار 
استثنائي  بشكل  تحصيلها  الدولة 
مليارات   4 بـــ  التوقعات  يتجاوز 
في   400 أي  درهـــم،  مليون  و600 
املائة ما تأخر القطاع العام في دفعه 

هذه السنة.
بتراجع  األخيرة  الفترة  واتسمت 
كبير في أداء القطاع العمومي وصل 

إلى 226 مليون درهم.

 تدخل الدول الخليجية بـ 9.3 ماليير 
درهم عالج انعكاسات كادت أن 

تفجر أمن المملكة، بعد تراجع دور 
القطاع العام وسوء نتائجه بزيادة 

2.3 مليار درهم، وبوصول 
المساعدات الخليجية إلى 9.7 ماليير 
درهم في 2017، تكون العاصمة 
الرباط قد أنقذها هذا التدخل بعد 

أزمة النتائج في القطاع العام 

الدول  الخطة، ضخت  لهذه  وتبعا 
في  الحاصل  العجز  كل  الخليجية 
توقعات نتائج القطاع العام املغربي 
من   ،2019 إلى  متتاليتني  بسنتني 
ضعف  يخشى  الخليج  ألن  جــهــة، 
املغربية  اململكة  وبالتالي،  الدولة، 
من ضعف نتائج قطاعها العام، ومن 
املالي   النظام  قدرة  ألن  ثانية،  جهة 

نتائج  دون  تصمد  لن  واالقتصادي 
إيجابية للقطاع العام.

ويعود هذا التراجع إلى:
املساهمني  تحويالت  تراجع   )1
القطاع  تركيز  فانكشف  األساسيني، 
العام على عدد محدود من املقاوالت 
املجلس  انتقده  ما  وهو  العمومية، 

األعلى للحسابات )الصفحة 38(.
للمداخيل  الـنـفقات  تـجـاوز   )2
42.754 مليون درهم، أي بفجوة  بـ 

تتجاوز 18 في املائة.
3( استهالك االعتمادات املالية في 

النفقات.
ومن الالفت عدم مساهمة صندوق 
الثانية على  اإليداع والتدبير للسنة 
الجبائية،  غير  املداخيل  في  التوالي 
الشريف  املجمع  مع  الشأن  وكذلك 
مساهمته  سجلت  الذي  للفوسفاط، 

انخفاضا بـ 700 مليون درهم.

 الوكالة الوطنية للمحافظة 
العقارية تتجاوز مساهمة المجمع 

للفوسفاط  الشريف 

الوطنية  الوكالة  مساهمة  تزيد 
املائة  في   12 بـ  العقارية  للمحافظة 
13 في املائة  بـ  و»اتصاالت املغرب« 
للفوسفاط،  الــشــريــف  املكتب  عــن 
وبــأربــعــة أضــعــاف مــا يــســاهــم به 
تراجع  فإن  وبالتالي،  املغرب،  بنك 
العمومية  ــاوالت  ــق وامل املــؤســســات 
املالي  الــوضــع  صعوبة  مــن  يــزيــد 
التقييم  نظام  بفعل  املرتبك  للمملكة، 
الجبائية  املــوازنــة  لكلفة  الحالي، 

التصريحات  من  أساسا  املستمدة 
التي  املعلومات  وعلى  الضريبية، 
تجمعها الوزارات في ظل ما يسميه 
»غياب  للحسابات  األعلى  املجلس 
هذه  من  املتوخاة  لــأهــداف  تقييم 
التدابير الثالثمائة وتسعة من أصل 

418 إجراءا«.
وارتفع األثر املالي لهذه التدابير، 
بزيادة 1 مليار درهم تماما من 32.4 

مليار درهم.
وينتقد املجلس األعلى للحسابات:
تؤطر  الــتــي  الــقــواعــد  غــيــاب   )1

الجبائية. النفقات 
وكلفتها  ــداف  ــ األهـ تــحــديــد   )2

وإطارها الزمني.
)نقال  الواضحة  غير  الحكامة   )3

بالحرف عن تقرير 2018(. 
بقيادة  مكلفة  هيئة  غــيــاب   )4

وتتبع وتقييم النفقات الجبائية.
زادت  الوضعية،  لهذه  ونتيجة 

النفقات اإلجمالية بـ 18 في املائة.
زيادة  من  النفقات  هذه  وتتشكل 
 38.4 بنسبة  املوظفني  نفقات  في 
بنسبة  االستثمار  ونفقات  املائة  في 
املعدات  ومصاريف  املائة  في   24.5
في   21.6 بنسبة  املختلفة  والنفقات 
الـعـمومي  الـديـن  وفــوائــد  املـائة 
املقاصة  وتكاليف  املائة  في   9.9 بـ 
بـ 5.6 في املائة، ويتأكد أن النفقات 
املفتوحة،  االعــتــمــادات  استهلكت 
بنسبة  ــة،  ــي ــال امل ــون  ــان ق بــمــوجــب 
النسبة  وهــذه  املائة،  في   98 بلغت 
املــعــدات،  نفقات  خصوصا  عالية، 
ونفقات  درهم  مليون   1.841 بمبلغ 

املقاصة، وثالوث النزيف يتمثل في: 
املعدات، املقاصة، واملوظفني.

الصفحة  في  املجلس،  انتقد  وقد 
»التحكم  سماه  ما  تقريره،  من   39

الصوري في نفقات املوظفني«.

 المغرب اإلداري يشيخ، وال يعوض 2 
في المائة من موظفيه، وفي الجملة، 

ال يتحكم في طاقمه اإلداري، 
وسجلت المملكة انخفاضا قدره 2.2 

في المائة من طاقم موظفيها، 
ويبلغ عدد الموظفين العموميين 
770.163 موظفا، وال يأخذ العدد 
بعين االعتبار 34.927 متعاقدا 

في   2.2 بـــ  املــوظــفــون  انخفض 
إال  تنخفض  لم  نفقاتهم  لكن  املـائـة، 
بـ 0.2 باملائة، بما يعني أن ما يحدث 
تحكم  مجرد  هو  الــدولــة،  طــرف  من 

صوري في نفقات املوظفني.
وال تعكس املبالغ الحجم الحقيقي 
نفقات  من  جزءا  ألن  النفقات،  لهذه 
الحسابات  بعض  تتحملها  املوظفني 
وتتجاوز  للخزينة،  الخصوصية 
تتحملها  الــتــي  املــوظــفــني  نــفــقــات 
الدولة مبلغ 136.362 مليون درهم، 
أي بزيادة قدرها 1 في املائة، وقبلها 

بنسبة 3.8 في املائة.
وبلغت الكتلة اإلجمالية للموظفني 
من  املــائــة  فــي   12.83 نسبته  مــا 
الخام، فيما هيمنت  الداخلي  الناتج 
التحويالت على نفقات فصل املعدات 
معدل  بلغ  وقد  املختلفة،  والنفقات 
املائة، وهو  في   110 املعدات  نفقات 
عن  املائة  في   3 بـ  زاد  قياسي  رقم 

السنة الفارطة.

 ارتفاع نفقات المعدات بـ 110 في 
المائة، بمعدل 4 في المائة في 

السنة، وخرق للمادة 43 من القانون 
المالية  التنظيمي لقانون 

                                                                                                                                            
املليون  ونصف  بمليون  ارتفاعا  إن 
درهم، وبمعدل 4 في املائة في السنة، 
فصل  نفقات  على  التحويالت  ببند 
يشكل  املختلفة،  والنفقات  املعدات 
امليزانية،  تدبير  في  إضافية  سلبية 
ــإن قــدرة الــدولــة على  وبــالــتــالــي، ف
تبدأ  الحكامة«  »اخــتــالالت  تجاوز 
والنفقات  املعدات  نفقات  طبيعة  من 
املختلفة، وهي أساسا مكونة من منح 
الجارية،  والتحويالت  االستغالل 
باستثناء التكاليف املشتركة، وتمثل 
 75 هذه املنح والتحويالت أكثر من 
فــي املــائــة مــن االعــتــمــادات، مقابل 
السلع  نفقات  من  فقط  املائة  في   23
املائة  في   16 )بنسبة  والخدمات 
بالنسبة  املــائــة  فــي  و7  للخدمات 

االستهالكية(. للسلع 
والسفر  النقل  مصاريف  وتمثل 
والكراء والخدمات األخرى ما نسبته 
الخدمات،  نفقات  من  املائة  في   53
 42 الطاقية  املنتوجات  تمثل  كما 
السلع  نفقات  مجموع  من  املائة  في 
نفقات  املائة  في   35( االستهالكية 
املائة  في   34 الكهرباء،  استهالك 
في   26 والزيوت،  املحروقات  نفقات 
املائة  في  و4  املــاء،  استهالك  املائة 

استهالك الغاز واملواد املسخنة(.
األعلى  املجلس  تقرير  وصف  وإن 
املختلفة  والنفقات  املــعــدات  فصل 
إدراج  إمكانية  فــإن  بـ»الهيمنة«، 
التكاليف  فصل  من  التسيير  نفقات 
ــوزارات  ــ ال ميزانية  فــي  املشتركة 
ووصــل  واردا،  ــح  أصــب املــعــنــيــة، 
تفعيل وتنفيذ هذا البند إلى 99 في 
املذكورين  البندين  املائة، مما يجعل 
دققهما  الــحــكــامــة،  ــي  ف »ثــغــرتــني« 
وارتفاع  للحسابات،  األعلى  املجلس 
نسبة 5.8 في املائة كل سنة في هذا 
اإلدراج يشكل أزمة، ألن تكاليفه هي 

20 في املائة من ميزانية التسيير.
 43 للمادة  خرقا  يجري  ما  ويعد 
من القانون التنظيمي لقانون املالية.

 النفقات الطارئة جزء مظلم آخر!؟ 

أكثر من 3 ماليير و278 ألف درهم، 
تصل  التنفيذ  مــن  عالية  وبنسبة 

يجعل  مؤشر  املائة،  في   97.5 إلى 
الطابع  تكتسي  وال  مكررة  امليزانية 
االستعجالي، كما ال تستجيب لشرط 
انعدام إمكانية توقعها، وقدرت هذه 
 2.431 بمبلغ   2017 خالل  النفقات 

مليون درهم.
ويشكل تحويل بنود مالية مكررة 
فسادا  طارئة،  نفقات  إلى  ومتوقعة 
طبقا  تعليله،  تدقيق  يجب  إداريـــا 

للمعايير.
وحــــســــب املـــجـــلـــس األعـــلـــى 
درهم  مليون   679 فإن  للحسابات، 
توقعها،  يمكن  النفقات،  هــذه  مــن 

وجرى توظيفها في االقتطاعات.
الطارئة  النفقات  أن  الالفت،  ومن 
مليون  و431  مليارين  من  انتقلت 
مليون  و278  ماليير   3 إلــى  درهــم 
مبررة،  غير  الــزيــادة  وهــذه  درهــم، 

خصوصا وأنها من االقتطاعات.

 ال دور رئيسي للميزانية العامة في 
تنفيذ نفقات االستثمار 

الخلل املوالي في منظومة املوازنة 
فعال  دور  وجــود  عدم  هو  املغربية 
نفقات  تنفيذ  في  العامة  للميزانية 
الفرعي،  الدور  هذا  وفي  االستثمار، 
اعــتــمــادات  معظم  تــحــويــل  يــجــري 
امليزانية  فــي  املــدرجــة  االستثمار 
الحسابات  جهتني:  لفائدة  العامة 
في   40 بـــ  للخزينة  الخصوصية 
ــاوالت  ــق املــؤســســات وامل أو  املــائــة 

العمومية بنسبة 27 في املائة.
في   67( الحالة  هذه  على  وبناء 
كثير  في  االستثمار  يعود  املــائــة(، 
من جوانبه، إلى حسابات غير قابلة 
يزيد  ما  تنفيذ  وجــرى  للمراجعة، 
عن20 مليون درهم كاعتمادات أداء، 
الثلث  أن  أي  املائة،  في   33 بمعدل 
جرى تنفيذه كاعتمادات أداء، وذهب 
نفقات  ــى  إل املــائــة  فــي   25 بنسبة 
في  و2  الثابتة  بــاألصــول  متعلقة 

املائة إلى الدراسات.
لأشغال  األصول  نفقات  ووصلت 
وجرى  املائة،  في   63 إلــى  والبناء 
تمويل اإلصالحات الكبرى بـ 20 في 

املائة.
وقـــد الحـــظ املــجــلــس أمــريــن، أن 
االستثمار  بنفقات  املتعلق  الفصل 
املشتركة  التكاليف  ميزانية  مــن 
يمكن  ال  التي  النفقات  تشمل  والتي 
ال  االستثمار،  فصول  في  إدراجــهــا 
إلى  يصل  هاما  حجما  يشكل  يــزال 
األداء،  اعتمادات  من  املائة  في   32
وهو رقم قياسي ال يمكن معه تطبيق 

معايير الحكامة الجيدة.
للملك  املــرفــوع  التقرير  ويعلق 
بشكل  الوضع  هذا  »ويؤثر  بالقول: 
املتعلقة  الــبــرمــجــة  عــلــى  مــلــحــوظ 
ال  ــه  أن كما  االســتــثــمــار،  بميزانية 
الدولة  يسمح بتقييم شفاف ملجهود 

في هذا املجال«.
ويــضــيــف املــجــلــس إلــــى هــذه 
حسابات  إلى  التحويالت  األخطاء، 
تنفذ  ألمـــور خــصــوصــيــة  ــرصــدة  م

نفقات متعلقة بتدخل الدولة.

 ميزانية االستثمار تمول تدخالت 
الدولة 

بعض  تــتــلــقــى  مـــالـــي،  ــل  ــشــك ب
ــور  ــ ــات املـــوجـــهـــة ألم ــابـ ــسـ ــحـ الـ
من  مهمة  تــحــويــالت  خصوصية، 
من  وتحويالت  الــوزارات  ميزانيات 
فصل »التكاليف املشتركة ـ استثمار« 
لتلك  مشابهة  نفقات  إلنجاز  موجهة 

املتعلقة بتدخل الدولة.
القانون  مــن   17 املـــادة  وتــنــص 
على  املــالــيــة  ــقــانــون  ل التنظيمي 
تــوجــه  ــمــار  ــث االســت ــات  ــق ــف ))ن أن 
التنمية  مخططات  إلنجاز  باألساس 
متعددة  والــبــرامــج  االستراتيجية 
ــاظ على  ــحــف ال بــغــيــة  الـــســـنـــوات، 
تكوينها  إعادة  أو  الوطنية  الثروات 

وتنميتها((.
وال يجوز، طبقا للمادة املنصوص 
من  الدولة  تدخالت  تمويل  عليها، 
لكن هناك  املخططات االستراتيجية، 
دفاعية  قضايا  تمويل  أن  يعتقد  من 
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لتمويل العمليات األمنية التي يعرفها الجميع يف الحسيمة وجرادةيقول رد وزير 
المالية »وعند تحليل النفقات التي تم اقتطاعها برسم النفقات الطارئة برسم 2017، 

نجد أن حلها يكتيس طابعا استعجاليا يف حدود مليار و 28 مليون درهم لتغطية بعض 
العمليات األمنية«.

العمليات األمنية يف الحسيمة ممولة من صندوق الطوارئ  ويكون هذا الوضع كاشفا 
عىل مؤرشني:

- أن التمويل يخص العمليات األمنية، وأشهرها كما يعرف الجميع يف الحسيمة 
وجرادة.

- أن الكشوفات المالية التي يقودها المجلس األعىل للحسابات تجعل مؤسسة عىل 
األقل، إىل جانب القرص، عىل اطالع بتفاصيل الغالف المايل للعمليات الرسية.

اللعبة يف دفاع الوزراء عىل عدم المتابعة أمام المجلس األعىل للحسابات، رجحت 
كشف معطيات تتعلق باألمن، وهو ما رفضته األجهزة، وجاء متواطئا مع سياسة 

األحزاب التي ال تريد مسار الشفافية الذي يكشف ضعف حكامتها إىل حد بعيد.

مليار درهم من تمويالت الحمويش واألمن
 من النفقات الطارئة

مزيانيات األمن تحت مربر الطوارئ ترسخ 
العمل بالحسابات الخصوصية

العثماني

الرجل الذي صرح أن 
الفساد يضيع على 

املغرب 150 مستشفى 
عالي املستوى، وما 

يعيده املجلس األعلى 
للحسابات ال يصل إىل 
ميزانية بناء مستشفى 

واحد.



وأمنية جزء من هذه املخططات.
ماليني   5.641 توجيه  وانتهى 
مرتبطة  عمليات  تمويل  إلى  درهــم 
ويتعلق  الـــخـــواص،  بــمــمــتــلــكــات 
الفالحية،  التنمية  بصندوق  األمــر 
وصـــنـــدوق الــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيــة، 
النقل  إصالحات  مواكبة  وصندوق 
املدن،  بني  الرابط  الحضري  الطرقي 
وتصفية  السائل  تطهير  وصندوق 

املياه. 
مولت  األربعة،  الصناديق  وهــذه 
تضخيم  جرى  بل  الدولة،  تدخالت 
ــوى اســـتـــهـــالك اعـــتـــمـــادات  ــســت م
التحويالت  ــالل  خ مــن  االســتــثــمــار 
ــدة الــحــســابــات  ــائ ــف املــخــصــصــة ل
واملؤسسات  للخزينة،  الخصوصية 
معدل  وبلغ  العمومية،  واملــقــاوالت 
حسب  االستثمار،  وتنفيذ  ــدار  إص
املجلس، على التوالي نسب 13 و79 
اإلجمالي  املعدل  وتجاوز  املائة،  في 
املائة  في   20 بنسبة  البند  هذا  في 

املعدل التنفيذي للوزارات.
ومن عيوب هذه السياسة:

االستثمار  نفقات  تفريد  عدم   )1
املحولة إلى الحسابات الخصوصية 
لــلــخــزيــنــة، بــمــا يــجــعــل الــتــدقــيــق 
املحاسباتي في هذه الحالة، صعبا.

نفقات  تنفيذ  تأجيل  خطر   )2
االستثمار، شيء قائم.

على شكل  املحولة  االعتمادات   )3
الشفافية  عنصر  تــخــدم  ال  مــنــح، 

املطلوبة.

 الحسابات الخصوصية للخزينة، هي 
المشكل البنيوي في عدم تقدم 

المغرب في معايير الشفافية 

إن نسبة 33.9 في املائة، أي حوالي 
الدولة،  اعتمادات  من  املائة  في   40
الخصوصية  للحسابات  تخضع 
للخزينة، وهو رقم صعب يؤكد على:
أ( عدم مالءمة مداخيل الحسابات 
ــور خــصــوصــيــة  ــ ــ ــودة ألم ــ ــرصـ ــ املـ
حققت  وقـــد  الفعلية،  لحاجاتها 
فائضا يزيد عن التوقعات بأكثر من 
في   56 حوالي  أي  درهــم،  ماليير   4

املائة.
تعرفها  مــتــكــررة  تــغــيــيــرات  ب( 
املعرفة األولية للحسابات املرصودة 
ألمور خصوصية، وفي هذا الترتيب، 
رغم  املرحلة  األرصــدة  تأخذ  ال  فهي 
طابعها البنيوي املهم، بتعبير تقرير 

املجلس.
املغربية  الدولة  تسيير  زيادة  ت( 
مرافق  أربــعــة  بــإضــافــة  لــلــمــرافــق، 
ميزانيتها  من ضعف  بالرغم  أخرى، 
ميزانية  مكونات  باقي  مع  مقارنة 
قانون  توقعات  ظلت  حيث  الدولة، 
والنفقات  للمداخيل  بالنسبة  املالية 
املرافق  تتيحه هذه  ما  دون مستوى 
هذه  تتجاوز  لم  إذ  إمكانيات،  من 
املداخيل  من   38.1 نسبة  التوقعات 
يتجاوز  ــم  ول تحصيلها،  تــم  التي 
من  أقــل  أي  املائة،  في   46 التنفيذ 

النصف.

 تعقيدات تدفع وزير االقتصاد
 إلى اللعب بورقة الحموشي؟ 

ــى  ــقــريــر املــجــلــس األعــل يــنــقــل ت
)ص  االقتصاد  وزير  رد  للحسابات 
»وعند  بالحرف:  يقول  ــذي  ال  )44
اقتطاعها  تم  التي  النفقات  تحليل 
سنة  برسم  الطارئة  النفقات  برسم 
2017، نجد أن جلها يكتسي طابعا 
درهم  مليون  و1.028  استعجاليا، 

لتغطية بعض العمليات األمنية«.
ورقة  يلعب  الذي  االعتراف  وهذا 
مباشرا  ثــقــال  يــأخــذ  الــحــمــوشــي، 
وشفافا يوقف تعميق البنود املالية. 
حاول  التي  الورقة،  لهذه  وتبعا 
الــجــمــيــع الــتــســتــر عــلــيــهــا، بــاســم 

قــدرة  فــإن  املغربي،  القومي  ــن  األم
إلى  الوصول  على  األطــراف  جميع 
تــســويــة مــالــيــة، يــذهــب بــعــيــدا في 
امليزانية  عن  األمنية  األجهزة  إبعاد 
الطارئة، وتوجيه الشفافية إلى أبعد 
الجميع  قدرة  تكون  وبالتالي،  حد، 
على  ــواء  األضـ تسليط  إعـــادة  على 
األموال املوجهة لألمن، هي طفرة في 

التدبير.

 محاولة التهميش »السياسي« 
لنتائج الفحوص الحسابية للمجلس 

للحسابات  األعلى 

املجلس  لتهميش  محاولة  تجري 
يكون  ال  كــي  لــلــحــســابــات،  ــى  األعــل
تأثير  أي  أخيرا،  الصادر  لتقريره 
واتهمت  الحكومي،  التعديل  على 
مندوبية  مــثــل  أخـــرى،  مــؤســســات 
القضاء  يحقر  بما  للسجون،  التامك 
املالي في اململكة، ألن املهم هو حصر 
تأثير هذا املجلس بعد أن سبب في 
تقاعد وإعفاء وزراء، وفرض تعديال 
التعديل  قبل  الحكومة  على  قسريا 
الذي طالب به امللك مؤخرا، وينتظر 

تأشيرة الديوان امللكي.
وإدريس جطو، بتعبير »لوديسك«، 
انتقد بشكل مقصود أخنوش عشية 
الواسع)1(،  الحكومي  التعديل 
على  األخرى  اإلعالم  وسائل  وركزت 
من  بالحكامة  مــهــددا  مــســؤوال   14
»العقاب  إلبعاد  املجلس)2(،  طرف 
املجلس  ألن  الوزراء،  عن  السياسي« 
يستثمر في إجراءاته ضد املسؤولني 

القطاعيني.
ــت »لــــومــــاتــــان« شــبــه  ــرضــ ــ وع
التنمية  تدبير  نواقص  الرسمية، 
وقــد   ،2030 أفـــق  ــي  ف املــســتــدامــة 
نشرت خالصات املجلس)3(، ومنها 
وبنية  التعبئة  استراتيجية  غياب 
في  التنسيق  وميكانيزمات  الحكامة 
التلبس  ظل  وفــي  املعطيات،  جمع 
األعلى  املجلس  لتقرير  السياسي 
املغرب  وصـــول  لــنــواقــص  ونــشــره 
التنمية  من  األممية  األهـــداف  إلــى 
اململكة  املستدامة، نجد أن مسؤولي 
االعتراف  مركبة بني  أزمة  يواجهون 
الحكومي،  للتدبير  املزدوج  بالفشل 
املجلس  ويأتي  التنموي،  وللنموذج 
رقميا  ليؤكد  للحسابات  األعــلــى 
البرامج  صعيد  على  الخالصة  هذه 
ــالالت وصـــول  ــ ــت الــحــكــومــيــة واخــ
املغرب إلى األهداف األممية للتنمية 

املستدامة.
وتريد كل األطراف تجاوز التقرير، 
التفاصيل  نــشــر  ــدم  عـ ــرر  ــق ت كــمــا 
الــشــريــف  للمكتب  املــحــاســبــاتــيــة 
ــة وصــفــت  ــ ـــى درج لــلــفــوســفــاط، إل
جطو  ــس  إلدري التامك  رسالة  فيها 
للحسابات  األعــلــى  املجلس  عمل 
لدن  من  والتشهيري  بـ»التضليلي 
بعض املنابر الصحفية، هذا علما أن 
بإكراهات  مرتبطة  املثارة  النواقص 
أن  وأضافت  موضوعية«،  وعوائق 
انطباعا  املتلقي  أعطى  »التقرير 
الفساد  أن  خالله  من  يفهم  عدميا 
مؤسسات  في  منتشرين  والتقصير 
الدولة بشهادة من املجلس كمؤسسة 

دستورية«.
البعض  يطالب  آخــر،  جانب  من 
برفع املجلس األعلى للحسابات إلى 
أدنى  وهــو  املالية،  املحكمة  مرتبة 

درجة حاليا.
تهميش  هــنــاك  الجانبني،  ــني  وب
سياسي وحزبي لنتائج املجلس، ألن 
وزراء نافذين في أحزابهم لم يكونوا 
رغم  الحكومي،  التدبير  في  ناجحني 
إبعاد  من  تمكنوا  الوزراء  بعض  أن 
املجلس عن افتحاص مخططات كما 

في حالة »املخطط األخضر«.

 

»المخطط األخضر« بعيد عن 
افتحاص المجلس األعلى للحسابات 

تــكــون  أن  لــلــســاســة،  ــم  ــه امل مـــن 
دائــرة  ــارج  وخ محمية،  املخططات 
للمجلس  »الــخــفــيــف«  االفــتــحــاص 
فوسائل  ولذلك،  للحسابات،  األعلى 
أكثر،  أو  مخططا  أن  تعرف  اإلعــالم 
مثل »املخطط األخضر«، لن يكون في 
للمجلس  الرقابية  السلطات  متناول 

األعلى للحسابات.
العمومي،  اإلعالم  وسائل  وركزت 
الثانية)4( على  القناة  ومن ضمنها 
األعلى،  املجلس  إنجازات  حصيلة 
وتتلخص في تنفيذ 224 مهمة رقابية 
تندرج في إطار مراقبة التسيير على 
الترابية،  الجماعات  بعض  مستوى 
واملؤسسات العمومية املحلية، وكذا 
املــفــوض،  التدبير  شــركــات  بعض 
حكما   963.1 إصدار  إلى  باإلضافة 
في  والبت  التدقيق  مادة  في  نهائيا 
ميدان  فــي  حكما  و53  الحسابات 
التأديب املتعلق بامليزانية والشؤون 
العامة، وباإلضافة إلى 144 متابعا، 
ثمانية  ــال  أحـ ــعــام  ال الــوكــيــل  فــإن 
تستوجب  قد  بأفعال  تتعلق  قضايا 
النيابة  رئاسة  على  جنائية  عقوبة 

العامة.
الثانية«  »القناة  تغطية  وتضيف 
تلقي  عملية  »فإن  التقرير:  عن  نقال 
باملمتلكات  اإلجبارية  التصريحات 
غضون  في  تلقت  حيث  متواصلة، 

تصريحا،   9378 مجموعه  ما  سنة 
املجالس  مستوى  على   8461 منها 
ــعــدد  ــة، لــيــصــل بــذلــك ال ــوي ــجــه ال
تلقتها  التي  للتصريحات  اإلجمالي 
ما   ،2010 سنة  منذ  املالية،  املحاكم 

مجموعه 339.232 تصريحا.
تجاوز  الحالة  هذه  في  يمكن  وال 
تأشير املجلس األعلى للحسابات، إال 

بعد الدخول في دائرة افتحاصاته.

 اقتراح فترة حياد

اقتراحات،  إعالمية  منابر  أوردت 
الفرنسية  الــتــجــربــة  ــع  م مــقــارنــة 
حياد)5(،  بفترة  تطالب  واألملانية، 
تقارير  وتوظيف  الستغالل  تفاديا 
الحساسة  الفترات  أثناء  االفتحاص 
والحزبية،  السياسية  الحياة  من 
ــاقــات  ــي االســتــحــق وخــصــوصــا فـ
مبطنة  رســالــة  ــي  وه االنــتــخــابــيــة، 
أجواء  في  التقارير  هذه  رفض  إلى 

الحكومي. التعديل 
ــز الــوظــيــفــة  ــزي ــع ــن املـــهـــم ت ــ وم
الديمقراطية وليس السياسية للدول 
كمورد  الضريبة  على  تعتمد  التي 
يجري  إذ  العامة،  للميزانية  أساسي 
أجهزتها  وخالصات  نتائج  تقديم 
مؤتمر  فــي  املالية  للرقابة  العليا 
بالنسبة  الــشــأن  هــو  كما  صحفي، 
تقول  األملــانــيــة،  التدقيق  ملحكمة 

»الجريدة 24«.
التطورات،  هذه  في  الثابت  ومن 

أن تقارير املجلس األعلى للحسابات 
الــدعــوى  لتحريك  بــيــانــات  ليست 
العمومية في القضايا املثارة، لذلك، 
فالعقاب قرار سياسي وليس قانونيا 
في املغرب، ألن الحق العام ال يتوسع 
والجمعيات  املواطنني  حق  لتحريك 
املالية  املخالفة  إدانة  في  والنقابات 
أمام املحاكم، كما هي مبدأ دستوري 
فاملجلس  ولذلك،  مثال،  البرازيل  في 
بمعايير  ليس  للحسابات  األعــلــى 
التأديب  ويــكــون  املــالــيــة،  املحكمة 

بدون أثر قانوني.
كما  املحاسبة،  ماكينة  تتحرك  وال 
اإلرادة  إال تحت  الحسيمة،  ملف  في 
اتهامات  املجلس  ويواجه  امللكية، 
أطراف  على  والتسلط  بـ»االنتقائية 

دون أخرى«)6(.
بالقرار  معلقا  ــســؤال  ال ويبقى 
ما  فاتخاذ  لذلك،  للقصر،  السياسي 
الذي  الجزء  هو  إجــراءات،  من  يلزم 
يتحقق  لن  لكنه  الجميع،  به  يطالب 
الــشــارع، كما  ــراك  فــي حــال حـ إال 
وزراء  فأقيل  الحسيمة،  في  حــدث 
األعلى  املجلس  افتحاص  على ضوء 
على  الضغط  ونتيجة  للحسابات، 
إحالة  على  أكــد  الحكومة،  رئيس 
في  الـــواردة  امللفات  من  ملفا   115
للحسابات  األعلى  املجلس  تقارير 
على القضاء، مقرا بالنتائج السلبية 
للفساد الذي يفوت على املغرب بناء 

150 مستشفى من الطراز العالي.

 الصدمة: ال يكاد المجلس األعلى 
للحسابات يعيد في عقوباته على 
المخالفين، تكلفة مستشفى من 
150 مستشفى من الطراز العالي 
يضيعها الفساد على الحكومة 

مراقبة املجلس األعلى للحسابات، 
يجب أن تتطور قانونيا، من سياسة 
سياسة  إلــى  والتنبيه  التحسيس 
الردع، كما قال برملاني املعارضة عن 
إبراهيم  واملعاصرة،  األصالة  حزب 
مداخلته  جـــاءت  الـــذي  الــجــمــانــي، 
الحكومة تمارس  أن  أكد  إذ  عاصفة، 
والنصب  التقني  »التمويه  سياسة 
قوانني  وتنفيذ  إعداد  في  السياسي 
لتأكيد  تعبير  أقــوى  وهــو  املالية«، 
ــي الــوحــيــدة  أن املــظــلــة املــلــكــيــة ه
األعلى  املجلس  عمل  تحمي  التي 
وارد  في  الحكومة  وأن  للحسابات، 
سكوتها عما يجري، تراقب التدهور 
منذ سبع سنوات،  للحكامة  املستمر 
إهــدار  جريمة  ترتكب  يجعلها  مما 
والدولة  الشعب  حق  في  العام  املال 

املغربيني.
 28 في  املنقول  التصريح  وهــذا 
على  يــتــكــرر   ،)7(2018 دجــنــبــر 
الذين  والسياسيني  املتابعني  ألسنة 
املالية،  الجرائم  خــطــورة  يعرفون 
تعترض  ال  الصعوبات  أن  واقع  من 
انكشاف املؤسسات في املغرب، رغم 
للثمن،  االستقصائية  الصحافة  دفع 
ألن الدولة تريد أن تحتكر زمن كشف 

االختالالت املالية.
اختيار  األعلى  املجلس  ويضمن 
ــر وحــجــب  ــاري ــق ــت تــوقــيــت نــشــر ال
املكتب  ــة  حــال فــي  كــمــا  الــتــفــاعــل، 
تحميل  أو  لــلــفــوســفــاط،  الــشــريــف 
رغم  آخــر  دون  ملسؤول  املسؤولية 

مسؤوليتهما في ملف محدد.
بفحص  الحكومة  محاصرة  إن 
املالية، كل سنة على حدة،  سنواتها 
من طرف املجلس األعلى للحسابات، 
املندوبية  عبر  توقعاتها  ومحاصرة 
أن  على  دليالن  للتخطيط،  السامية 
الحكومة كما يقول حزب نبيلة منيب 
والعمل  التخطيط  في  »محكومة«، 
استراتيجي  قرار  أي  ودون  العادي، 

أو أمني كما يعرف الجميع.
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يف تأجيل مدروس لتقريره عن مزيانية 2018، 

تعديل حكومي واسع تحت مطرقة المجلس 
األعىل للحسابات

وكان المجلس األعىل للحسابات، صانع المحاسبة التأديبية يف ملف 
الحسيمة عقب حراك الريف الذي يشكل أكرب تحد إىل اآلن للنظام الحاكم، 

بعد ابتعاد الحكومة عن هذا الملف وتأجيل المجلس األعىل للحسابات 
لتقريره عن القانون المايل لسنة 2018.

 هذا المجلس أعفى وزراء ورئيس حزب من الحكومة، ويدير األحجام 
السياسية بعد تراجع حزب األحرار عن ممارسة سطوته عىل هذا التعديل.

ويرغب حزب األحرار يف توسيع نفوذه عىل وزارة الصحة، لكن قيادة 
بروفيسور لهذه الوزارة، هو الجزء البارز من التسوية.

وتبعا لهذه التطورات، فإن حزب األحرار يود عدم المحاسبة مطلقا عىل 
مشاركته يف الحكومة أو التقليل من مساهمة وزرائه، وإال اختار الخروج من 

األغلبية واالستعداد إىل استحقاقات2021.

أخنوش

دخول »املخطط 
األخضر« يف مراقبة 

املجلس األعلى 
للحسابات، يهدد 
بخروج األحرار 

من الحكومة، وهو 
السيناريو الذي ترغب 

فيه قيادة الحزب.
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 إعداد: كريم إدبهي

● ال أحد كان ينتظر إقالة املدرب الجعواني

السراج، المدرب المؤقت لنهضة بركان
● اسكت شوية، وال يسيفطوك حتى انت.

● الجيش امللكي سيقول كلمته
طاليب، مدرب الجيش الملكي

● اسكت أنت بعدا باش يقول الفريق كلمته!
● الوداد... حقوق ضائعة!

المساء
● كفى من »التمحليص«، للوداد رجاالتها الذين يدافعون 

عنها...
● مكاني مع األسود ولن أتنازل عنه

باعدي، العب حسنية أكادير
● قل إن شاء هلل.

● »الفار« سيطبق في نصف نهائي كأس العرش
الكعواشي، رئيس اللجنة المركزية للتحكيم

● ديال آش من عام؟
بركائز  خاليلوزيتش  صــراحــة  تطيح  هــل   ●

»األسود«؟
األخبار

● آش من ركائز؟ كلهم »بيريمي«.
● سفريات أوشن، املدير التقني الجديد للمنتخب 

الوطني، تثير شكوك الجامعة
مواقع

هذا مازال كاع ما سخن بالصتو.
● مدرب املنتخب األوملبي الفرنسي بوميل، يطلب 

مليارا لفسخ عقده
صحف

واّلو املاليير غير »كيشيروا«!
من  البنزرتي  املــدرب  يقرب  التونسي  اإلعــام   ●

نهضة بركان
الصباح

غير يخليوه عندهم...

خاض املنتخب املغربي للمحليني مباراة الذهاب ضد نظيره اجلزائري 
باجلزائر برسم إقصائيات كأس إفريقيا للمحليني التي ستحتضنها الكاميرون.

تصفيات كأس إفريقيا للمحليين
اجلزائر- املغرب: 0.0

تعادل ملغوم واحل�سم يف املغرب

بحث الجمهور املغربي في كل القنوات 
املمكنة، ملتابعة املنتخب املغربي املحلي 
ضد الجزائر، ولم يجدوا شيئا، إلى أن 
جاءهم الفرج في نهاية املطاف، بعد أن 
نقل هذه  الرياضية خبر  قناة  لهم  زفت 

املباراة الحاسمة.
بها  قــام  التي  الجبارة  املجهودات 
الطموحة،  القناة  هذه  عن  املسؤولون 
حسن  الزميل  مديرها  رأســهــم  وعلى 

بفضل  ــا،  ــه ــل أك ــطــت  أع بــوطــبــســيــل، 
في  الفاعلني  املتميزة مع جميع  عاقته 
واإلفريقية  العربية  القنوات  من  العديد 
ــة، ونــجــح فــي »خــطــف« هذا  ــي ــدول وال

السبق اإلعامي املتميز.
بعمله  بوطبسيل  للزميل  فهنيئا 
ــق لكل  ــأل ــت ــدا مـــن ال ــزيـ املــتــمــيــز، ومـ
القناة  هــذه  فــي  الشباب  الصحفيني 

الفتية واملتميزة.

ــي دخـــل  ــربـ ــغـ ــب املـ ــخ ــت ــن امل
بمجموعة متوازنة تشكل معظم 
البطولة  في  البارزين  الاعبني 
الكعبي  باستثناء  الــوطــنــيــة، 

والسعيدي املعطوبني.
في  كانت  املغربية  املجموعة 
املوعد، واستطاعت خلق العديد 
األولى  الجولة  في  الفرص  من 
بــواســطــة كــل مــن بــديــع أووك 
وإسماعيل الحداد، اللذان أزعجا 
الحارس الجزائري مرباح، الذي 
املنتخب  هجومات  لكل  تصدى 

املغربي بنجاح.
لم  الجزائري  الفريق 

خطورة  ــة  أي يشكل 
على الدفاع املغربي 
الذي كان منسجما 
طيلة  ومتماسكا 
املباراة،  أشــواط 
يــقــظــة  أن  كـــمـــا 
الحارس الرجاوي 

حالت  الزنيتي 

إلــى  الــخــصــم  ــول  وصــ دون 
الشباك.

كانت  الــثــانــيــة،  الــجــولــة 
باهتة ودون املستوى، 
حـــيـــث تــمــيــزت 
ــرات  ــري ــم ــت ــال ب
الــعــشــوائــيــة 
من الجانبني.
دخـــــــــول 
ــم  ــاجـ ــهـ املـ
نـــــنـــــاح، 
يعط  لـــم 
فة  اإلضا

املدرب  منه  ينتظرها  كان  التي 
يكن  لم  ــذي  ال عموتة،  الحسني 
راضيا عن هذه النتيجة، خاصة 
وأن املنتخب املحلي كان بإمكانه 
يلعب  يجعله  بانتصار  العودة 

مباراة اإلياب بكل أريحية.
اإلياب  فمباراة  العموم،  على 
كبير  وأملنا  حاسمة،  ستكون 
له  الــذي  املحلي  منتخبنا  فــي 
ــخــول له  مــن اإلمــكــانــات مــا ت
للتأهل  كبير،  بانتصار  الخروج 
لقبه  عن  للدفاع  النهائيات،  إلى 

األخير.

يف ليلة رائعة، مليئة باملشاعر 
الرائعة  وباملوسيقى  اجلياشة، 
املدعوين  كل  استحسنها  التي 
ــاب  ــش ــد ال ــق واملــــدعــــوات، ع
ــم والـــاعـــب الــســابــق  ــي ــوس ال
)السيمو(،  محمد  احملجوبي 
اجلميلة  الشابة  على  قرانه 

مرمي كنوني.
السعيدة،  املناسبة  وبهذه 
نــتــقــدم بــأحــر الــتــهــانــي إلــى 
وكنوني،  احملجوبي  عائلتي 
الشابني،  للعروسني  متمنني 
باألفراح  مليئة  سعيدة  حياة 

واملسرات، وبالرفاه والبنني.

بوطب�سيل 

و»وليداتو« 

ربحوا 

الرهان

امللكية  الجامعة  رئيس  يستسغ  لــم   ...
املغربية لكرة القدم، الحكم الجائر والصادم 
للكونفدرالية  التابعة  االستئناف  للجنة 
اإلفريقية لكرة القدم، بإهداء لقب زائف وغير 
الدنيا  أقام  الذي  التونسي  للترجي  مستحق 
املخدوم  اللقب  هذا  سرقة  أجل  من  وأقعدها 

واملزور.
العام  الجمع  وخــال  الجامعة،  رئــيــس 
االحترافية،  الوطنية  للعصبة  االستثنائي 
الوداد  له  تعرض  الذي  الحيف  هذا  استنكر 
اإلعــام  وســائــل  كــل  وتابعته  ــريــاضــي،  ال
الجمهور  لهمجية  تفاجأت  التي  الدولية، 
التونسي، ومعه مسؤولني من أعلى مستوى، 
الــروح  وال  ــراف  ــ األع يحترموا  ــم  ل ــذيــن  ال
الرياضية التي تتطلبها مثل هذه املنافسات.
بعرض  ضربوا  وكعادتهم،  التونسيون 
الحائط كل األخاقيات واألعراف، ألن همهم 
كلفهم  مهما  اللقب  بهذا  الفوز  هو  الوحيد 

ذلك من ثمن.
الجامعة  رئــيــس  تــواجــد  مــن  وبــالــرغــم 

ثاني  كنائب  ــكــاف«،  »ال مكتب  داخــل 
للرئيس أحمد أحمد، إال أن اللوبي 
كل  على  سيطر  ــذي  ال التونسي 
لجان هذا الجهاز الفاسد، انتصر 
التي  وبمناوراته  بتحالفه  عليه 
تــجــاوزت حــتــى رئــيــس الــكــاف 

بنفسه.
فــريــق الــــوداد الــريــاضــي، 
الكروي  العالم  أنظار  ــام  وأم

ــره، لـــم يــنــســحــب من  ــأسـ بـ
تقرير  ذلك  أكد  كما  امليدان 

ومندوبه،  املــبــاراة  حكم 
بل إنهم ظلوا متشبثني 
بحقهم، بعد أن رفض 
غــبــار  ــهــم هـــدف ال  ل

بتشغيل  وطالبوا  عليه، 
تعطل  الذي  »الفار«  تقنية 

فجأة بفعل فاعل.
وســرقــات  كبير  فــســاد 
ــة، ولــوبــيــات  ــوف ــوص م
مــتــعــفــنــة، هــــذا هو 
ــاف«  ــ ــك ــ جـــهـــاز »ال
الذي يسيطر عليه 
الرئيس،  نــائــب 
الـــنـــيـــجـــيـــري 
اعتقل  ــذي  الـ
في  ــرا  ــؤخ م
بلده بعد أن 

سرق 8 مايير، عبارة عن إعانة من »الفيفا« 
النيجيري يعتبر من أشد  »الكاف«، هذا  إلى 
املعروفة،  أفراد عصابته  رفقة  املغرب،  أعداء 
مآربهم  لقضاء  التونسيون  يستخدمها  التي 

الدنيئة.
عنه  سيسفر  ما  ننتظر  أن  إال  علينا  ما 
العامة،  األمينة  عينت  التي  »الفيفا«  تحقيق 
ومالية  حسابات  الفتحاص  سامورا،  فاطمة 
روائحها  أزكــمــت  التي  اإلفــريــقــي  االتــحــاد 
إال  الرياضي  الوداد  فريق  األنوف، وما على 
يعتبر  ألنه  إمكانياته،  في  ويثق  يصبر  أن 
إفريقيا  بطل  هو  بــأســره،  العالم  نظر  في 

الحقيقي.

ف�ساد »الكاف« و�سرخة فوزي لقجع

 لقجع

هذا الخبر

املدرب عموتة

األمينة العامة فاطمة سامورا



املــغــاربــة  ــن  م كثير  يــكــن  ــم  ل
إذ  كفنان،  علي  محمد  يعرفون 
تكن  لــم  التمثيلية  أدواره  أن 
يعطيه  أن  يمكن  ــذي  ال بالقدر 
كبيرا  عددا  ولكن  كافية،  شهرة 
كنجم  ــؤخــرا  م ــوه  ــرف ع منهم 
إسقاط  إلــى  الدعوة  نجوم  من 
وربما  السيسي،  الرئيس  نظام 
من  لكثير  ــفــرصــة  ال ســمــحــت 
ــن ملــعــرفــتــه كــمــقــاول  ــواطــن امل
أنه  ــم  ورغ الفساد..  ضد  ثائر 
املقاوالتية  اآللــة  من  جــزءا  كان 
هو  باعترافه  املصري،  للجيش 
نفسه، إال أنه استطاع أن يصنع 
يخرج  ثــائــرا  جمهورا  لنفسه 
كل  الشارع  في  باسمه  للهتاف 

يوم جمعة.
انتمائه  عــن  النظر  وبــغــض 
»اإلخــوان  أو  املصري،  للجيش 
بالعودة  الــحــاملــن  املسلمن« 
لحكم مصر، فقد تحولت دعوته 
للخروج  املاضية  الجمعة  يوم 

الــســيــســي، محكا  ــة  طــاع عــن 
ردد  أن  بعد  للنظام،  حقيقيا 
»كفاية  شعار  املحتجن  بعض 
يا سيسي«، كما أنه كسب بعض 
الرئيس  توريط  بعد  الشرعية 
بشكل  عليه  الــرد  في  السيسي 

مباشر.
يتحول  علي  محمد  هو  وهــا 
ــر غــاضــب في  ــائ مــن مــجــرد ث
إسبانيا، إلى ثائر ينشر أسماء 
املتعاونن مع الجيش املصري، 
وكوادر  الرئيس  محيط  ويتهم 
من  مستفيدا  بالفساد،  الجيش 
التي  الدولية  اإلعالمية  الهالة 
أصبح  ــه  أن حتى  ــه،  ل صنعت 
يوجه أوامره مباشرة إلى وزير 
ــدفــاع)..( وهلل وحــده يعرف  ال
مستقبل االحتجاجات في مصر.
عندنا  يظهر  لم  املــغــرب،  في 
ــيــؤكــد وجـــود  ــي، ل ــل مــحــمــد ع
النظر  ــغــض  وب الـــفـــســـاد)..( 
األحــداث  في  التشابه  عدم  عن 

إلى  خرجت  فقد  والسياقات، 
رسمية  تقارير  الــوجــود  حيز 
تتهم عدة وزراء بالفساد، آخرها 
رئيس  ــس جــطــو  ــ إدري تــقــريــر 
للحسابات،  األعــلــى  املجلس 
الذي همت مالحظاته 15 وزيرا 
كان  وقد  الحالية،  الحكومة  في 
العامة  النيابة  تتحرك  أن  حريا 
املتهمن،  الســتــدعــاء  مباشرة 
اآلن،  حتى  حصل  ــذي  ال ولكن 
من  التقرير  إفــراغ  محاولة  هو 
مضمونه، عبر تحويله إلى مادة 
أكبر  لتكون  السياسي،  للنقاش 
ضربة للتقرير هي التي وجهها 
العثماني،  الحكومة  رئيس  له 
بتشكيل لجنة حكومية ملناقشة 
متابعة  بدل  التقرير،  مضامن 
املتهمن ولم ال إقالتهم بناء على 
توجيهات امللك في عيد العرش، 
الحكومة  رئيس  فيها  أمر  التي 
بالكفاءات،  حكومته  بتطعيم 
والدخول في مرحلة جديدة)..(.

ــوش،  ــز أخــن ــزي ــوروا ع تـــصـ
وزير الفالحة والصيد البحري، 
واملــســيــطــر عــلــى املــاليــيــر في 
مـــجـــال الــفــالحــة والــتــنــمــيــة 
ــات، لم  ــروقـ ــحـ الـــقـــرويـــة، واملـ
يتحرك من مكانه، بل إن وسائل 
ــت صـــوره وهو  ــداول ــالم ت اإلعـ
مــبــاراة  أريــحــيــة  بكل  يشاهد 
ذلك،  من  وأكثر  القدم،  كرة  في 
عددا  الحزبية  بآلته  جمع  فقد 
البسطاء  املواطنن  من  كبيرا 
في  خطابيا  مهرجانا  ليقيم 
أكادير، يعد فيه املواطنن بغزو 
الحكومة من جديد، وضم وزارة 
التي  الـــوزارات  لباقي  الصحة 

يحافظ عليها.
أي  تــظــهــر  لـــم  اآلن،  ــحــد  ول
املتورطن،  ملعاقبة  مــؤشــرات 
األعلى  املجلس  تقرير  أن  رغــم 
ــوجــود  ــحــســابــات يـــقـــول ب ــل ل
ــي الــتــدبــيــر، وفــي  تــالعــبــات ف
بعدة  الــعــمــومــيــة  الــصــفــقــات 

إعداد
سعيد الريحاني

إخبــاري
تحليل

هل ت�ساهم التقارير الر�سمية ال�سوداء يف ظهور 
»حممد علي« باملغرب ؟
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هل يتسبب عدم تحريك املتابعات بناء على تقرير املجلس األعلى للحسابات يف بعث روح »20 فرباير«؟ 

لحد اآلن، لم تظهر 
أي مؤشرات لمعاقبة 
المتورطين، رغم أن 

تقرير المجلس األعلى 
للحسابات يقول بوجود 

تالعبات في التدبير، 
وفي الصفقات 
العمومية بعدة 

وزارات، على رأسها 
وزارة الفالحة

مخاطر االعرتاف بوجود الفساد 
دون معاقبة املفسدين 



رأسها  على  وزارات، 
وال  ــاحــة،  ــف ال وزارة 
ــادي رغــم  ــن ــن ت حــيــاة مل
جوانب  عن  كشف  »التقرير  أن 
مظلمة من تسيير عزيز أخنوش 
لــــــوزارة الــفــاحــة والــصــيــد 
الــقــرويــة،  والتنمية  الــبــحــري 
برنامج  اختاالت  على  بوقوفه 
رأسها  وعلى  األخضر،  املغرب 
املخاطر،  لتدبير  تصور  غياب 
فاحية  بـــرامـــج  واخـــتـــاالت 
أخــنــوش  وزارة  لــهــا  رصـــدت 

املايير« كما يقول التقرير.
ــار، الــحــديــث عن  ــص ــت ــاخ ب
الفاحية،  وزارة  في  اختاالت 
ــث عن  ــدي ــح يــعــنــي عــمــلــيــا ال
إلى  بالنظر  باملايير  اختاالت 
قيمة املشاريع وعدد املستهدفني 
الذي  الحيوي،  القطاع  هذا  في 
يــضــم أيــضــا قــطــاع الــصــيــد 
وزارة  أن  يعني  مــا  الــبــحــري، 
البر  تدخاتها  تشمل  الفاحة 
الحد  محاوالت  ورغم  والبحر، 
امتدت  فقد  أخنوش،  نفوذ  من 

يد وزارته للغابات أيضا)..(.
معنيا  وحــده  ليس  أخنوش 
بالفساد في وزارته، بل إن تقرير 
يهم  للحسابات  األعلى  املجلس 
ــم أنس  ــرا، وه ــ 11 وزي أيــضــا 
ومحمد  الصحة،  وزير  الدكالي 
ــر االقــتــصــاد  ــ بــنــشــعــبــون وزي
واملــالــيــة، وعــزيــز ربـــاح وزيــر 
والتنمية  واملـــعـــادن  الــطــاقــة 
أمزازي  سعيد  وكذا  املستدامة، 
وزير التربية الوطنية والتكوين 
املهني والتعليم العالي، ومحمد 
األعرج وزير الثقافة واالتصال، 
وزير  العلمي  الطالبي  ومحمد 
والوزير  والــريــاضــة،  الشباب 
الحكومة  رئيس  لــدى  املنتدب 
اإلدارة  ــاح  ــإصــ ــ ب املـــكـــلـــف 
محمد  العمومية  والــوظــيــفــة 
األسرة  ووزيــرة  القادر،  بنعبد 
والتنمية  واملساواة  والتضامن 
حقاوي،  بسيمة  االجتماعية 
ووزير التشغيل واإلدماج املهني 
املنتدب  والــوزيــر  يتيم،  محمد 
املكلف  الحكومة  رئيس  ــدى  ل
بالعاقات مع البرملان واملجتمع 

املدني مصطفى الخلفي.
نسمع  وبينما  اآلن،  حــتــى 
قضائية  تحركات  العالم  فــي 
ــوزراء  ــ ال ملعاقبة  ومــســطــريــة 
أي  عندنا  يصدر  لم  والرؤساء، 
إن  بل  جزائي،  طابع  ذي  قــرار 
اآلن  يتحملون  باتوا  املغاربة 
يتحملون  كما  الفساد،  جرائم 
اعتبارا  الفساد  مراقبة  تكلفة 
عمل  يتطلبها  التي  لإلمكانات 
املغرب  في  الرقابية..  الهيئات 
وتقرأ  تسمع  أن  يمكنك  فقط، 
قضاة  عــن  تقرير  ــدور  صـ عــن 
املجلس األعلى للحسابات يدين 
تسمع  وباملقابل،  وعانا،  فانا 
بكل  يكذبون  بــاألمــر  املعنيني 
األعلى  املجلس  رئيس  أريحية 
أجوبة  أن  والحال  للحسابات، 
رد  تتطلب  ال  الــنــوع  ــذا  ه مــن 
تفرض  ما  بقدر  سياسي  فعل 

ما  وإال  قضائيا..  التهمة  نفي 
األعلى  املجلس  وجــود  فــائــدة 

للحسابات أصا؟
االعتراف  أن  الكبرى،  الطامة 
االخــتــاالت،  بــوجــود  الرسمي 
األعلى  املجلس  عند  يقف  ال 
عن  الحديث  إن  بل  للحسابات، 
للهاوية،  املــؤديــة  ــاالت  االخــت
لبنك  األخير  التقرير  في  يوجد 
املغرب، الذي يقول: ))إن األمل 
بأن   2017 سنة  تنامى  ــذي  ال
يكون االقتصاد العاملي قد دخل 
بعد  التوسع  من  جديدا  مسارا 
تداعيات  من  كامل  عقد  مــرور 
األزمـــــة، ســرعــان مــا تــضــاءل 

مناخ  ففي   .2018 سنة  خــال 
التجارية  بــالــتــوتــرات  اتــســم 
وبالشكوك  والجيوسياسية، 
بريطانيا  ــخــروج  ب املــرتــبــطــة 
ــي، إلــى  ــ ــ ــن االتــحــاد األوروب م
املالية،  األوضاع  تشديد  جانب 
 3.6 إلى  النمو  نسبة  تراجعت 
في املائة وقد شمل هذا التباطؤ، 
ــذي رافــقــه تــراجــع واضــح  ــ ال
العاملية،  الــتــجــارة  وتــيــرة  فــي 
النامية  البلدان  من  كبيرا  عددا 
فيما  الــســواء،  على  واملتقدمة 
للواليات  البارز  االستثناء  عدا 

املتحدة األمريكية((.
ــن تــدويــل  وبــغــض الــنــظــر ع
القضية، يقول والي بنك املغرب 
إلى  مؤخرا  تقريره  رفــع  الــذي 
أنه   ،2019 سنة  برسم  امللك 
))يتعني توخي الحذر واليقظة 
العمومي  الدين  مستوى  إزاء 
وتــجــنــيــب األجـــيـــال املــقــبــلــة 
هكذا  تحتمل((..  ال  مديونية 
مشكلة  املشكلة  أن  يظهر  إذن 
جيل كامل سيكون ضحية سوء 
املبرر  هــذا  يكفي  أال  التدبير، 
لفعل شيء ما من أجل مستقبل 

الباد؟
يــطــرح  الــــذي  الـــســـؤال  إن 
يوجد  ــن  أي ليس  املــغــرب،  فــي 
الفساد، بل إن التقارير الرسمية 
حالة  فــي  لكن  حصوله،  تؤكد 
للحسابات،  األعــلــى  املجلس 
هو  املــطــروح،  ــســؤال  ال يبقى 
بالفساد  االعــتــراف  جــدوى  ما 
))ما  املفسدين؟  معاقبة  دون 
يتم  لم  إن  التقارير  تلك  جدوى 
تفعيل املبدإ الدستوري املتعلق 
باملحاسبة.  املسؤولية  بربط 
من  غيره  مثل  األخير  التقرير 
تضمن  الــســابــقــة،  ــتــقــاريــر  ال
نواقص واختاالت جسيمة في 
والقطاعات  املؤسسات  شتى 

العمومية التي شملها افتحاص 
وجهويا،  وطنيا  املجلس  قضاة 
اخــتــاالت أبــانــت عــن حصول 
الــعــام،  للمال  ــدار  ــ وإه تبذير 
املحاسبة  تفعيل  معها  يفترض 
املسؤولني  حق  في  القضائية 
إلى  التقارير  تلك  تشير  الذين 
ال  الــذي  األمــر  وهو  خروقاتهم، 
مصير  ُيعرف  ال  بينما  يحدث، 
السؤال  ويطرح  التقارير،  تلك 
حول الجدوى منها أساسا؟((.. 
ــل الــصــحــف  هـــكـــذا تــعــلــق جـ

واملواقع اإلخبارية.
املــســؤولــيــة  ــط  ــ رب ــدم  ــ ع إن 
لدستور  خــرق  هو  باملحاسبة 

2011، فضا عن كون أجواء مثل 
قبل  ما  إلى  املغرب  تعيد  هاته، 
 20 2011، أي إلى ظاهرة  سنة 
فبراير، وبالتالي، لن يعود هناك 
أي معنى ملا كانت تكتبه وسائل 
فقد  املغرب،  عن  الدولية  اإلعام 
في  السياسية  الحياة  ))عرفت 
املغرب مدا وجزرا في ما يخص 
تــنــزيــل نــص دســتــوري يــربــط 
فبعد  باملحاسبة،  املسؤولية 
تطبيق  »تجميد«  مــن  ســنــوات 
الفقرة  في  الـــوارد  املــبــدإ،  هــذا 
من  األول  الفصل  مــن  الثانية 
صــودق  ــذي  ال اململكة،  دســتــور 
في شهر  باستفتاء شعبي  عليه 
الحياة  ــدأت  ب  ،2011 يوليوز 
السياسية ومجال تسيير الشأن 
تفعيل  من  نوعا  يعرفان  العام 
ويعني  الدستوري..  النص  هذا 
بربط  املتعلق  الدستوري  النص 
املسؤولية باملحاسبة، عدم إفات 
الشأن  تدبير  عــن  املــســؤولــني 
العام، سواء كانوا سياسيني أو 
مختلف  في  منتخبني  أو  وزراء 
عند  املحاسبة،  مــن  املناصب، 
أو  تقصير  في  تورطهم  ثبوت 
اختاالت مهنية، والتي غالبا ما 
يتم استنتاجها من تقارير تطالب 
القصر  معينة، مثل  جهات  بها 
أو  الحكومة،  رئاسة  امللكي أو 
معينة،  مؤسسات  عليها  تعمل 
ــى  ــل ــس األع ــل ــج ــيــل امل ــب مـــن ق
موقع  )املــصــدر:  للحسابات(( 

العربي الجديد(.
صورة املغرب معنية بالتأكيد 
ــر ما  ــث ــا يــخــدشــهــا، وأك بــكــل م
يخدشها هو الحديث عن الفساد 
فهل  املــتــورطــني..  معاقبة  دون 
عن  بالحديث  نتمسك  أن  يعقل 
االستثناء، بينما تأتينا الدروس 
والعبر من دول شبيهة لنا مثل 

تونس والجزائر ومصر؟ 
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ملاذا �س�ت املغاربة على د�ست�ر 2011 اإذا مل يتم ربط امل�س�ؤولية باملحا�سبة ؟

صورة المغرب 
معنية بالتأكيد 

بكل ما يخدشها، 
وأكثر ما يخدشها 

هو الحديث عن 
الفساد دون معاقبة 
المتورطين.. فهل 
يعقل أن نتمسك 

بالحديث عن 
االستثناء، بينما تأتينا 
الدروس والعبر من 

دول شبيهة 
لنا مثل تونس 

والجزائر ومصر؟ 

إن السؤال الذي 
يطرح في المغرب، 

ليس أين يوجد 
الفساد، بل إن 
التقارير تؤكد 

حصوله، لكن في 
حالة المجلس 

األعلى للحسابات، 
يبقى السؤال 

المطروح، هو ما 
جدوى االعتراف 

بالفساد دون 
معاقبة المفسدين؟

الرئيس املصري السيسي اضطر للرد على املمثل املقاول 
محمد علي )يف اإلطار(.



 نيويورك. األسبوع 
مستشار  ــا  ــاره أث الــتــي  الضجة  بعد 
الرئيس األمريكي، جون بولتون، الذي دعا 
إلى إنهاء مهام البعثة األممية في الصحراء 
قبل أن ينتهي هو نفسه من مهامه)..(، أكد 
األمني العام األممي وهو يقدم تقريره بهذا 
أهمية  يبرز  التقرير  هذا  أن  الخصوص، 
جوهرية  »أداة  تبقى  التي  »املينورسو« 
املتحدة  األمــم  تبذلها  التي  الجهود  في 
عادل  سياسي  حل  إلى  التوصل  أجل  من 
أما  ــزاع«،  ــن ال طرفي  مــن  ومقبول  ودائـــم 
مجلس األمن الذي اطلع على التقرير، فقد 
لسنة   2440 رقم  الئحته  في  التأكيد  جدد 
»إرادته في مساعدة األطراف  2018، على 
املعنية من أجل التوصل إلى حل سياسي 
النزاع«،  طرفي  من  ومقبول  ودائــم  عــادل 
األخير  تقريره  فــي  غوتيريس  وأضـــاف 
أنه  الصحراء،  قضية  حول   2019 لسنة 

»من أجل التوصل إلى حل سياسي وعادل 
ودائم ومقبول من الجانبني يسمح بإنهاء 
إرادة  هناك  تكون  أن  يجب  الخالف،  هذا 
ودول  النزاع  طرفي  لــدى  قوية  سياسية 

الجوار، وكذا املجتمع الدولي«.
وبعد دراسته لتقرير شهر أبريل 2019، 
الالئحة  على  باملصادقة  األمن  مجلس  قام 
إرادة  تأكيده على  )2019(، مجددا   2468
مساعدة  في  املتحدة  لألمم  العليا  الهيئة 
حل  إلى  التوصل  أجل  من  النزاع  طرفي 
سياسي عادل ودائم ومقبول من الجانبني 
املطروحة،  العراقيل  كل  بتجاوز  يسمح 
أن  على  غوتيريس  العام  أمينه  أكــد  كما 
على  شــددت  قد  األممية  العامة  الجمعية 
مجلس  بها  بــادر  التي  املفاوضات  مسار 
حل  إلى  التوصل  أجل  من  الدولي  األمــن 
الوقت  نفس  في  ومثنيا  ــادل،  ع سياسي 
على الجهود التي يبذلها مبعوثه الخاص 

للصحراء. 

كواليس أخرى

مهزلة ما قبل العطلة ال�صيفية

مواطن يت�صاءل: اأين »التي�صري« يا وزارة التعليم؟

املريزق يدعو لفر�ض »الرتبية الإجبارية« 

ويطلق حركة عابرة للأحزاب والنقابات فتح احلدود
 بني املغرب واجلزائر

القادري

وفاة القادري الذي رف�ض الندماج يف حزب الأ�صالة واملعا�صرة 

موؤ�صرات متديد عمل بعثة »املينور�صو« يف ال�صحراء
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تكييف تهمة الكاتب 
العام لوزارة ال�صحة 

بعدم تقدمي امل�صاعدة 
ل�صخ�ض يف حالة خطر

 أكادير. األسبوع
بأكادير، يوم  االبتدائية  عقدت املحكمة 
محاكمة  جلسات  أولــى  األخير،  اإلثنني 
السابق  الــعــام  الكاتب  نجمي،  هــشــام 
لوزارة الصحة، املتابع بتهمة عدم تقديم 
يتابع  كما  خطر،  في  لشخص  املساعدة 
فندق  فــي  استقبال  موظف  أيضا  معه 
معروف، بتهمة تسجيل هوية مزورة، مع 
االنتحار،  حاولت  التي  السيدة  متابعة 

بتهمة السكر العلني.
في  الــنــظــر  تــأجــيــل  املحكمة  ــررت  ــ وق
املقبل،  أكتوبر   21 جلسة  إلــى  القضية 
غياب  األولـــى  الجلسة  سجلت  أن  بعد 
الدفاع  محاميي  فقط  وحضور  املتابعني، 
 23 ليوم  القضية  وتعود  املتهمني،  عن 
تبلغ  سيدة  أقدمت  حني  املاضي،  غشت 
لتأجير  شركة  تملك  عاما،   35 العمر  من 
برمي  االنتحار  على  بمراكش،  السيارات 
الفندق،  من  الثاني  الطابق  من  نفسها 
وتبني أنها كانت برفقة نجمي، الذي شكل 
معاينته  رغم  الحادث،  مكان  من  هروبه 
اتصاله  وعدم  االنتحار،  محاولة  لواقعة 
باإلسعاف، أو تقديمه مساعدة لها بصفته 
تقديم  عدم  بتهمة  ملتابعته  سببا  طبيبا، 
املساعدة لشخص في حالة خطر، علما أن 
من  هروبه  عملية  رصدت  الفندق  كاميرا 

باب خروج املستخدمني.

 الرباط. األسبوع
ــوم اإلثــنــني املــاضــي، الــوزيــر األسبق  تــوفــي ي
والكاتب العام لـ»الحزب الوطني الديمقراطي« عبد 
عن  بالرباط،  العسكري  باملستشفى  القادري،  هلل 
املرض، وذلك  بعد معاناة مع  83 سنة،  ناهز  عمر 

بحسب ما علم لدى أسرة املرحوم.
األصــالــة  حــزب  أحــد مؤسسي  وهــو  ــراحــل  ال
واملعاصرة إبان مرحلة اندماج 5 أحزاب صغيرة، 
كان قد تقلد منصب وزير السياحة سنة 1991، كما 
انتخب نائبا برملانيا عن دائرة برشيد لعدة واليات 

تشريعية، ورئيسا للمجلس البلدي للمدينة.
العقيد القادري الذي نجا من مجزرة الصخيرات، 
الراحل  امللك  على  االنقالب  في  املشاركة  ورفض 
أيامه  آخر  قد وجد نفسه في  كان  الثاني،  الحسن 
ضمن معارضي فؤاد الهمة، بل إن مـحـامي الــهمة 
جره إلى املحاكمة مطالبا بـ 500 مليون كتعويض، 

لوال مسطرة العفو.
يذكر أن القادري، كان قد رفض البقاء في حزب 
األصالة واملعاصرة، وهو ما جر عليه نقمة الزمن، 

ليعاني في آخر أيامه من تهميش سياسي كبير.
إنا لـله وإنا إليه راجعون.

 الرباط. األسبوع
ــزازي  أمـ التعليم  ــر  وزيـ يــؤكــد  بينما 
املخصص  »التيسير«  برنامج  انطالقة 
للفقراء، من أجل  لتقديم دعم مادي مباشر 
محاربة الهدر املدرسي، يؤكد هذا املواطن 
من  مقتطفا  )انظر  الرويحل  محمد  واسمه 
تعويض  أي  من  يستفد  لم  أنه  شكايته(، 

لصالح ولديه مروى وعبد اإلله، رغم إدالئه 
عجزه  تثبت  التي  الالزمة  الوثائق  بجميع 

وكذا بطاقة »الراميد«.
سبق  »تيسير«،  برنامج  في  االختالالت 
عندما  نفسه،  أمـــزازي  الــوزيــر  أكدها  أن 
قال بأن هناك أسرا ميسورة استفادت من 
املواطن  هذا  يستفيد  ال  فلماذا  البرنامج، 

املسكني؟

 الرباط. األسبوع
التي  وقـــادرون«  »قــادمــون  حركة  عقدت 
بمقر  املريزق  مصطفى  الحقوقي  يتزعمها 
لقاءا  اإلنــســان،  لحقوق  املغربية  املنظمة 
جديدا تأكد من خالله استمرارها في البحث 
يعرفها  كما  حــركــة  وهــي  ــكــفــاءات،  ال عــن 
ديمقراطية  اجتماعية  »حركة  أصحابها 
مواطنة ومستقلة، عابرة لألحزاب السياسية 
من  املدني،  املجتمع  وجمعيات  والنقابات 
في  العليا  الوطن  مصالح  عن  الدفاع  أجل 

إطار املشترك والوحدة والتعددية«.
تجربة  تحاكي  أن  يمكن  التي  الحركة 

الرئيس الفرنسي ماكرون، تقول أن مهمتها 
إرادة  تعميم  في  املساهمة  هي  األساسية 
سبله  وإدراك  مجتمعي،  كحس  التغيير 
الحكامة  فــي  االنــخــراط  على  بالتمرس 
على  اإلجبارية  التربية  وإقرار  التشاركية، 
لتبادل  فــضــاءات  وخلق  الحقة،  املواطنة 
والتعبير  والحوار،  والنقاش  الحرة  اآلراء 
عن إرادة مواطنة دفاعا عن الوطن وحمايته 
وإشاعة  ــاب،  واإلرهـ والعنف  التطرف  من 
التضامن  وتنزيل  الكونية،  الحقوقية  القيم 
بني الجهات، ومناهضة الفوارق االجتماعية 
مغرب  بناء  في  واملساهمة  املشاركة  بهدف 

املستقبل.

 تاوريرت. األسبوع
والجزائر،  املغرب  في  األمنية  املصالح  تابعت 
فاجعة مقتل 3 مغاربة من أصل 8 يتحدرون من 
مدينة تاوريرت شرق املغرب، كانوا قد تعرضوا 
سجل  بينما  الجزائرية،  السواحل  في  للغرق 

فقدان ثمانية مغاربة آخرين.
سكتت  الذي  للحادث  املأساوي  الطابع  ورغم 
عنه الجهات الرسمية، إال أنه كان مناسبة لفتح 
حيث  بغال«،  »جوج  منطقة  في  املغلقة  الحدود 
نقل  أمام  الباب  فتح  إلى  األمني  التنسيق  أدى 

جثث الهالكني.

نجمي

استثناء



❐ هذه الفوضى في التصاميم العمرانية، 
حسرة«  »يــا  ينظمها  العاصمة،  في  ــن؟  وأي
للملكية  النموذجي  النظام  تحديد  مرسوم 
أكتوبر   23 فــي   17-354 رقــم  املشتركة 
2017، وينص في املادة 20، واسمعوا أيها 
التناسق  على  الحرص  ))يجب  املنتخبون: 
التي  األشغال  في  خاصة  للمبنى،  الجمالي 
كالنوافذ  الخارجي  املنظر  عناصر  تخص 
والستائر وقضبان الدعم والشرفات ودرابيز 
التهوية،  ولــوحــات  واألســطــح  الــواجــهــات 
ــزاء املــرئــيــة من  ــ ــل األجـ ــة، ك ــام وبــصــفــة ع
ومواقف  الجوطيات  كوارث  أما  الخارج((، 
الخطافة، فالقانون لم يتصورها في عاصمة 

األنوار. 
  

❐ من الخطإ الفادح والصارخ ملنتخبي مقاطعة 
حسان، اعتبار الشارع املمتد من باب الجديد إلى 
باب لوبيرا هو شارع »الجزاء« باملدينة العتيقة، في 
حني رسميا هو امتداد لشارع محمد الخامس من 
وزارة الداخلية إلى شارع لعلو، مما يدل على إهمال 
فوضى  نتيجة  العتيق،  الحي  في  الداخل  املقطع 
بعد  بقوة  الذي عاد  العشوائي  واالحتالل  البنايات 
»هدنة« لم تعمر أكثر من شهرين، سواء في الشارع 
التاريخي أو في أحياء حسان، كاحتالل األرصفة 

من طرف املقاهي.

بني  مركزها  قلب  وفــي  العاصمة  في   ❐
شارع الحسن الثاني وشارع املرسى، »إهمال« 
شارع بدون اسم، وكان حتى بدون إنارة وال 
نداءاتنا  بعد  تسويتهما  تمت  وقد  رصيف، 
املتكررة. شارع كبير وممر رئيسي للعربات 
الكورنيش  إلى  أحياء حسان  والراجلني من 
والكورنيش  مخلوف،  سيدي  ساحة  عبر 
بهندسة  ســواء  إصالحية  »ثـــورة«  يتطلب 
مالئمة للمرافق هناك، أو بتشييد أنفاق من 

تحت شارع املرسى لاللتحاق بالضفة.

❐ كثر الحديث والتعاليق عن طلب استقالة رئيس 
املجلس الجماعي، وما هذا الحديث سوى نوع من 
املزايدات)..( مادام القانون واضحا في املادة 70 
لثلثي األعضاء  القانون الجماعي، التي تسمح  من 
الرئيس  مطالبة  ملتمس  بتقديم  ملهامهم،  املزاولني 
بتقديم استقالته.. فما دام هذا امللتمس لم ير النور، 
النتزاع  »تكتيك«  مجرد  هو  ويدور  يجري  ما  فكل 
امتياز أو ضغط لالستفادة من بعض »البونات«. فلو 
كان املتحدثون منشغلون بقضايا العاصمة امللحة، 

ملا وجدوا الوقت لـ»التنكيت« بهذه النكتة.

»الفساد القانوني«.. الريع االنتخابي في العاصمة!

تلتزم بربنامج تدخل به وت�ستقيل اإذا مل حتققه 
يف ظرف 6 اأ�سهر؟

بالرغم من املراجعة األخيرة لسنة 
االنتخابية،  القوانني  لجل   2015
إال أن هذه »املراجعة« عززت وقوت 
امليادين  كل  في  »الــريــع«  وعممت 
الجماعية، مما فجر فضائح مدوية 
مرشحون  الــيــوم  أبطالها  بعض 
ــأعــداد  وب الــقــضــاء  ــام  أمـ للمثول 
مما  ثقيلة،  ــات  ــام ــه وات مخجلة 
الوطن  سمعة  على  حفاظا  يفرض، 
عليل  جسم  من  تبقى  ملا  وإنــقــاذا 
إنعاش  املـــغـــدورة،  للديمقراطية 
بأوكسيجني  االنتخابية  الهندسة 
هو  كما  وليس  املغربي  املجتمع 
تخدم  »الهواء«  من  بقنينات  اليوم 
والجماعة  الترابية  اإلدارة  فقط 
تفشي  هو سبب  وهذا  الحضرية.. 
الفساد الكبير في الحقل الجماعي، 
احــتــالل  مــلــفــت،  وبــشــكــل  لينتج 
املناصب االنتخابية التي »حللتها« 
األحزاب حالال طيبا وبالقانون الذي 
صنعته ومررته في البرملان، وطبقته 
املضروبني  املحكومني  نحن  علينا 
بالغالء،  واملقهورين  بالضرائب 
ليوفروا  املنتخبني،  مــن  ومــمــن؟ 
أجورهم وتعويضاتهم وامتيازاتهم، 
عدة  على  منها  يستفيد  من  ومنهم 
وعضو  برملاني  انتخابية:  مناصب 
مكتب ورئيس لجنة ورئيس مجلس 
إداريـــة  مجالس  ورئــيــس  جماعي 

لشركات جماعية وعضو في مجلس 
في  ــر  وآخـ إقليمي  ــر  وآخـ جــهــوي 
مقاطعته ومهنته األصلية، ويجمدها 
إذا كانت من أموال الشعب، أما إذا 
فينشطها  الحر،  املجال  في  كانت 
أشغالها،  حــضــور  على  ويــــداوم 
وبالتالي، تنميتها وبشكل سحري، 
حبر  من  أنه  مادام  يبارك  والقانون 
التي تفكر في منخرطيها  األحــزاب 

وتمتعهم بـ»ثروة« املناصب االنتخابية 
املؤهلون  ــوحــيــدون  ال هــم  وكــأنــهــم 
مغربيا  مليونا   40 بني  من  لشغلها 
أكثرهم يعانون من البطالة والتهميش 
و»الحكرة« واإلقصاء حتى من صياغة 
تهمهم  التي  االنتخابية  القوانني 
- عالقاتهم  - مع األسف  وال تنظم 
تكرمهم  وال  انتخبوهم،  الذين  مع 
بأن  املنتخبني  على  ملزمة  بشروط 

منصب  في  إال  تشغيلهم  يجوز  ال 
في  ــا  إم يختاره  واحـــد  انتخابي 
مجلس  أو  الجماعة  أو  املقاطعة 
في  أو  الجهة  مجلس  أو  العمالة 
رئيس  أو  البرملان،  مجلسي  أحــد 
للشركات الجماعية واللجان... إلخ، 
كما يمنع الترشح لشغل هذه املهام 
حرة  مهن  ممارسي  فئة  طــرف  من 
معينة، اللهم إال إذا استقالوا منها 
مؤقتا،  ممارستها  عن  توقفوا  أو 
الذين  ــوزراء  ــ ال حتى  ــيــوم،  ال ــا  أم
يتقاضون أجورهم الشهرية كاملة، 
وفي  كوزير،  يتحدث  الصباح  ففي 
كعضو  الليل  وفي  كحزبي،  املساء 
ينبغي  لذلك  املــدنــي،  املجتمع  من 
جعل حد لهذه الفوضى وهذا الريع، 
وذلك بسن قانون جديد يمنع على 
الوزير )وهو موظف بأجر على كل 
أيام الشهر لخدمة الشعب( اللعب 
الوقت  ففي  املناصب،  كثرة  على 
الذي تتقدم فيه العواصم بابتكارات 
جديدة إلصالح أحوال الناس، مثل 
تبليط  وتبني  املــنــشــورة  الــصــورة 
الطرقات بتقنية لم تصل بعد عندنا، 
ألننا الزلنا متخلفني عن ذلك بكثير، 
ألننا الزلنا نتخبط في ريع املناصب، 
بطريقة  تزفت  الجماعة  والزالـــت 
على  القضاء  يتم  فمتى  بــدائــيــة.. 

دكتاتورية املناصب؟  

أسرار العاصمة

ال اإ�سالح حقيقي اإال بـ»تلقيح« القوانني االنتخابية �سد »فريو�سات« الدكتاتورية

الجديد لحكومة الكفاءات:
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صحيا  املؤهل  الشباب  لفائدة  التجنيد  إقرار 
لذلك، هو تأهيل ملواجهة الحياة بكل متطلباتها 
مما  وطنية،  بكل  املسؤوليات  لتحمل  وإعدادهم 
التجنيد،  بشرف  النظير  منقطع  اإلقبال  جعل 
على  إجباريا  جعله  في  للتفكير  مناسبة  وهذه 
وزاريــة  حكومية  مناصب  إلــى  يترشح  من  كل 
وإدارية، أو إلى مناصب انتخابية برملانية كانت 
لتعزيز  بصوته  اإلدالء  من  وبــدال  جماعية،  أو 
على  مجبرا  يصبح  األحــزاب،  بتزكية  الترشيح 
تأكيد وطنيته بشهادة قضاء الخدمة العسكرية، 
نضاله  على  الشعب  من  إشهاد  بمثابة  وتكون 
الوطن، وتوصية لالعتناء بترشيحه،  في سبيل 
فاملجندون املتطوعون اليوم، هم جيش احتياط 
تعلموه  ما  كل  وسيبذلون  الــبــالد،  عن  للذود 
من  الوطن  لخدمة  التجنيد  أثناء  عليه  وتدربوا 
كل  في  غرست  الوطنية  ألن  مدني،  منصب  أي 

جوارحهم.
وإذا كانت األغلبية الساحقة من شبابنا املجند 
ستحظى بالتكوين العالي في كل املجاالت، فإن 
األقلية من الشباب ستحرم من هذا الشرف، لعدم 
والبدنية  الصحية  اللياقة  شروط  على  توفرهم 
ستقصي  مما  العسكرية،  الخدمة  في  املفروضة 
معه خيرة شبابنا من التكوين والتأهيل واإلعداد 
املواطنني  وخدمة  الوطن  بناء  في  للمساهمة 
بروح املواطنة، وإذا كانت القيادة العليا للقوات 
األغلبية  بإنقاذ  تكفلت  قــد  امللكية  املسلحة 
التجنيد،  خدمة  إطار  في  الشباب  من  الساحقة 
األقلية  إنقاذ  في  الحكومة  تساهم  ال  فلماذا 
بالعالم  خاصة  املدنية،  الخدمة  عودة  إطار  في 
القروي، في قطاعات التعليم والصحة والبيطرة 
والفالحة واملساعدة االجتماعية وشق الطرقات 
سيستفيد  وبذلك  وغيرها،  القناطر،  وهندسة 
عموم شبابنا من اهتمام وطنه، وكل من شارك 
االمتياز  نفس  من  يستفيد  املدنية  الخدمة  في 
العسكرية..  الخدمة  في  املشاركني  على  املقترح 
هو  الــكــفــاءات،  لحكومة  ــرار  ق أول  يكون  فهل 
الخاصة  االحتياجات  ذوي  الشباب  مساعدة 

بأداء واجب الخدمة املدنية؟

اإنقاذ ال�سباب.. 
بني التجنيد 

واخلدمة املدنية

 بقلم: بوشعيب اإلدريسي

أحمد  الدكتور  املــرحــوم  الــرائــد  مــن  شــهــادة 
رمـــزي فــي حــق املــقــاومــة لــال رقــيــة األمــرانــيــة 
التكريمية  الندوة  في  ألقاها  وقد  هلل،  رحمها 
 2005 مارس   8 بتاريخ  العزيزة  الفقيدة  لروح 
رقية  لال  »املجاهدة  بعنوان:  كتاب  في  ودونــت 
األمرانية: مناضلة وطنية رائدة«، اقتطفنا منها 
))زرت لال رقية في موسم الحج  الفقرات:  هذه 
على  وكنت   ،1968 سنة  فبراير  لشهر  املوافق 
في  ترافقها  وكانت  املغربي،  الطبي  الوفد  رأس 
حرم  فاطمة،  الحاجة  املرحومة  املنورة  املدينة 
املرحوم الشيخ محمد بليماني الناصري، الذي 
التجأ إلى مدينة الرسول مهاجرا من مصر، وفي 
خيمتها  في  وقفنا   ،1975 لسنة  الحج  موسم 
في  باملرحومة  أخرى  مرات  والتقيت  بعرفات، 
مواسم الحج، حيث كنت سفيرا باململكة العربية 
بيتها ألنهم  الحجاج يقصدون  كان  السعودية.. 
والعناية  الضيافة  حسن  بيت  ــه  أن يعلمون 
والتدين، وكانت أثناء مقامها في البقاع املقدسة، 
تبحث عن الفقراء وعن الذين تقطعت بهم السبل 
إلى  املرضى  تأخذ  كانت  ما  وكثيرا  لتساعدهم، 
البعثة الطبية.. إنها وحدها مؤسسة اجتماعية 

ألنها جبلت على الخير وتعمل بدون رياء.
ندعو هلل أن يكون عملها شفيعا لها يوم تجد 

كل نفس ما عملت من خير محضرا(( انتهى.
برملانيا  وكــان  رمــزي،  أحمد  الرائد  هلل  رحم 
وسفيرا ووزيرا، وتغمد هلل برحمته املجاهدة لال 
رقية، وال تحسنب الرواد الذين لبوا دعوات الحق 
األجيال  بهم  تفتخر  أحياء  بل  أمواتا،  سبحانه 

املغربية.

أمل  هــو  الــكــفــاءات،  حكومة  على  الــرهــان 
الشعب لتعويضه عن انتكاسات وعود األحزاب 
بالشعارات  وشحنته  األوهــام  له  باعت  التي 
إيديولوجيات من  التخلف باسم  إلى  و»جرته« 
املاضي تخلصت منها شعوب بالحديد والنار 
عندنا  لـله،  والحمد  الشهداء،  ماليني  وأرواح 
عامة  لـ»تدويخ«  املستورد  التخدير  يفلح  لم 
الناس، فباألحرى شعب شيد أعظم الحضارات 
دول  عــدة  استعمار  من  بنفسه  نفسه  وحــرر 
متخفيني  االنتهازيني  من  فئات  وتسلط  كبرى، 
بأقنعة وشاهرين سلعا من صور كاريكاتورية 
تصور التنمية والرخاء والقضاء على الفساد، 
ومتصرفني  كأوصياء،  حضورهم  وفارضني 
ومرة  الشعب،  وممتلكات  وأموال  سلطات  في 
بما  الواعي  العظيم  شعبنا  يواجههم  أخرى، 
أدته شعوب من تخريب ألوطانها، وهي تحت 
تخدير مخدر األوهام، مواجهة بالذكاء املعهود 

في شعبنا والبقية تعرفونها.
الكفاءات  عهد  بــزوغ  بــوادر  هناك  واليوم، 

يكفي  وال  واالستحقاق،  الجديدة  والعقليات 
ــذا الــعــنــوان كــشــعــار، بــل هــو شــرط ملكي  ه
الحكومة  هذه  وعلى  الحكومة،  في  للمشاركة 
تتميز  أن  الشعب،  فئات  كل  كأمل  املنتظرة 
مواقف  بــدون  كفاءة  وال  امللموسة  بكفاءاتها 
تعيد الثقة للنفوس، ومن املعروف سياسيا أن 
زعزعته  أبدا  يمكن  ال  املواطنني  عند  اإلحباط 
مثل  واستثنائية  قوية  سياسية  بمبادرة  إال 
املنتظرة« عند  الكفاءات  »حكومة من  تلتزم  أن 
للتحقيق في  قابل  ببرنامج  السياسي  الدخول 
وتميزها  على جديتها  كعربون  أشهر   6 ظرف 
عاتقها  على  وتأخذ  السابقة،  الحكومات  عن 
الوفاء  في  فشلت  إذا  الجماعية  االستقامة 
حدثا  سيكون  نفذ  إذا  املوقف  هذا  بوعدها.. 
وبطاقة  عامليا  وإنــمــا  فحسب،  وطني  ليس 

انخراط في الدول الديمقراطية الجادة.
الوقت حاجز  نفس  اقتراح، وفي  هذا مجرد 
املناصب،  وقناصي  ــام  األوهـ لبائعي  منيع 

وانتهازية الجمعيات السياسية.

أرشيف الرباط
من  السبعينات  يف  التقطت  صــورة 
اهلل،  برحمة  للمشمولة  املاضي  القرن 
حفيدة  العلوي،  فوزية  لال  الشريفة 
ــطــان مــــوالي عــبــد احلــفــيــظ  الــســل
املصطفى  محمد  سيدي  ابنه  وكرمية 
أربعينيتها  ذكرى  وحتل  اهلل،  رحمهما 
األجل  وافاها  أن  بعد  األسبوع،  هذا 
للترحم  يف مدينة فاس وهي يف زيارة 
ــا وقــضــاء عيد  ــه ــي ــا وأب ــده عــلــى ج
الشريفة،  األســرة  أفــراد  مع  األضحى 
تستعد  ــي  وه ربــهــا  نـــداء  لبت  حيث 
للعودة إلى حضن مدينتها الرباط مع 
زوجها القطب األستاذ محمد أبو عبد 
بجوار  فدفنت  عمره،  اهلل  أطــال  اهلل 
كرامة  وهـــذه  عليهما،  ترحمت  مــن 
الذين  النبالء  ــراف  األش كرامات  من 
يف  اشتهرت  التي  وهي  اهلل،  يختارهم 

الرباط بأفعال اخلير واإلحسان. 



ــن سكان  م ــعــشــرات  ال احــتــج 
للمعبر  املــحــاذي  »بــيــنــزوا«  حــي 
الخميس  يوم  »بليونش«،  املغلق 
مدريد  اســتــمــرار  على  املــاضــي، 
إغالق هذا املعبر بعد إغالق معبر 
صدى  وصل  حيث  سبتة«،  »بــاب 
مندوبية  مقر  إلــى  االحتجاجات 
حكومة مدريد بمدينة سبتة، بينما 
تلتزم املندوبة الصمت عوض حل 
املشاكل التي تتخبط فيها املدينة 
سياسة  تنهج  ألنــهــا  املــحــتــلــة، 
التعليم بعدما استقدمت من قطاع 
لتحمل  مدرسة(  )مديرة  التعليم 
املدينة،  شــؤون  تدبير  مسؤولية 
العديد  حسب  فيها،  فشلت  التي 
السياسي  للشأن  املتتبعني  من 

باملدينة.
وتأتي هذه الوقفة التي نظمتها 
ساكنة الحي املذكور، من أجل فتح 
من  ألكثر  املغلق  »بليونش«  معبر 

مفتوحا  كان  بعدما  سبع سنوات 
ــي وجـــه الــعــابــريــن واملــهــربــني  ف
املصاريف  بسبب  لكن  وغيرهم، 
املتزايدة على حكومة سبتة، قامت 
بمراسلة  املحتلة  املدينة  مندوبة 
ــحــكــومــة املــركــزيــة مـــن أجــل  ال
الحركات،  جميع  وجه  في  إغالقه 

الذين  املسلمني  أموات  باستثناء 
يتم إخراجهم خارج سبتة لدفنهم 
التابعة  اإلســالمــيــة  املــقــابــر  فــي 

للمغرب.
كانت  الذين  املحتجون  وطالب 
بفتح معبر  النساء،  من  أغلبيتهم 
تسهيل  أجل  من  فورا  »بليونش« 

عملية العبور من وإلى املغرب من 
وزيارة  والتبضع  السياحة  أجل 
اإلدارة  فشلت  بــعــدمــا  أســرهــم 
في  بــتــطــوان،  للجمارك  الــعــامــة 
الحدودي  املعبر  وتسيير  ضبط 
»باب سبتة« الذي صار وصمة عار 
على جبني اإلدارة املذكورة، حسب 
ما صرح به العديد من املحتجني 
الذين الزالوا ينتظرون استقبالهم 
من طرف »املديرة املدرسية« التي 
للحكومة  مندوبة  اآلن  تشتغل 
ــي ســبــتــة، والــتــي  اإلســبــانــيــة ف
من  التخفيف  على  فقط  تعمل 
االحتجاجات وكأنها داخل ثانوية 
يحتجون  والتالميذ  إعدادية  أو 
بساحة املدرسة؟ لكن يقول العديد 
ــذرا نــحــن في  ــن املــحــتــجــني، عـ م
تبليغ  أجــل  من  السياسة  ساحة 
داخــل  ولــيــس  املعبر  بفتح  ــر  أم

مؤسسة تعليمية.

 بوطيب الفياللي
اهـــتـــزت مــصــالــح املــديــريــة 
الجهوية للصحة بأكادير، لقرار 
اإلعفاء الذي طال رئيس مصلحة 
بــذات  والتجهيزات  الصيانة 
بالكفاءة،  له  املشهود  املديرية، 
هذا القرار الذي لم يدم سوى أيام 
قالئل، حتى تفاجأ املعني باألمر 
الصحة عن  تراجع وزارة  بقرار 
تثبيت  وبالتالي،  اإلعفاء،  قرار 

هذا املهندس في منصبه.
إعفاء  عــن  الــــوزارة  تــراجــع 
مسؤول بمديريتها بأكادير، وإن 
رئيس  كفاءة  على  كتأكيد  جاء 
املصلحة املذكور، فإنه في نفس 
الوقت، جعل زمالءه في املديرية 
ــل اإلعـــالم  ــائـ الــجــهــويــة ووسـ
واكبت  التي  والوطنية  املحلية 
من  مجموعة  تــطــرح  ــحــدث،  ال
هذا  عن  والتأويالت  التساؤالت 
القرارات  هاته  وحول  االرتباك، 
تمس  أضحت  التي  املتسرعة 
ــاءات الــتــي وجــب  ــف ــك بــعــض ال
هذه  مثل  اتخاذ  عــوض  دعمها 
مبدإ  إلى  تسيء  التي  القرارات 

الحكامة الجيدة، خصوصا بعد 
رواج أخبار عن وجود تقارير تم 
بالكيدية، ربما ساهمت  وصفها 
الــقــرارات  هــذه  مثل  اتخاذ  في 
ستكون  الــذي  الشيء  املرتبكة، 
الــوزارة،  داخل  أثاره  والشك  له 
الصحة  وزارة  أن  بــاعــتــبــار 
مطالبة  ــا،  ــره وزي شخص  فــي 
بالكشف عن مالبسات وحيثيات 
املتدخلني  واملسؤولني  الحادث، 
الــقــرارات  هــذه  مثل  اتخاذ  في 
دعوة  مع  بالتزامن  جاءت  التي 

البالد  عاهل 
ــي خــطــابــه  فـ
إلى  السامي 
ضـــــــــــرورة 

الكفاءة  معيار  على  االعتماد 
ــة  اإلداريـ املناصب  إســنــاد  فــي 
اإلعفاء  حدث  أن  كما  وغيرها، 
والتراجع عنه، جعل أطر الصحة 
واملؤسسات  الجهوية  باملديرية 
لها  الــتــابــعــة  االســتــشــفــائــيــة 
قــرار  بــمــرارة  تتذكر  بــأكــاديــر، 
إعفاء املدير السابق للمستشفى 
الجهوي الحسن الثاني بأكادير 
ــة دون  ــاضــي خـــالل الــســنــة امل
معرفة السبب، رغم ما قدمه من 
الصحي  للميدان  كبيرة  خدمات 
واألجنحة  املرافق  عليها  تشهد 
في  تأهيلها  تم  التي  واألجهزة 
ــي اســتــفــادت من  ــت ــده، وال ــه ع
التأهيل والتجديد، وكذا توقيعه 
على اتفاقيات عادت بالنفع على 
وعلى  الجهوي  املستشفى 
سيتدخل  فهل  املــرضــى، 
وزير الصحة قصد إيقاف 
الذي  التدهور  مسلسل 
الكفاءات  يمس  مـــازال 
باملديرية  لها  املشهود 
الـــجـــهـــويـــة لــلــصــحــة 

بأكادير؟  

الغابوية  ــار  ــج األش تــعــد  ــم  ل
ــودة بــمــنــاطــق الــشــمــال  ــوجـ املـ
أو  الـــهـــواء  لتنظيف  صــالــحــة 
طاملا  التي  البيئة،  في  املساهمة 
هذا  عن  املسؤولون  بها  تغنى 
املجال الذي قضي عليه بني ليلة 
وضحاها من أجل السيطرة على 
األراضــي  من  واسعة  مساحات 
لصالح أباطرة العقارات بتواطئ 
بجهة  املــنــتــخــبــني  بــعــض  مـــع 

الشمال.
التي  شــفــشــاون  غــابــة  فبعد 
دام  والتي  آخرها  عن  احترقت 
أسبوع  مــن  أكثر  بها  الحريق 
املعنية  الجهات  تتمكن  أن  دون 
التي  والجهة  أسبابه  معرفة  من 
منطقة  أن  علما  وراءه،  تقف 
القنب  بزراعة  تتميز  شفشاون 
من  العديد  يجعل  مما  الهندي، 
شبر  على  يتهافتون  األشخاص 

من هــذه األراضـــي لــزراعــة هذه 
لو  واد  بني  األمــر  فــإن  العشبة، 
يتعلق  فهو  يختلف،  وتــطــوان، 
بأباطرة العقارات الذين يدفعون 
إلى  البسطاء  القرويني  بالسكان 
قطع األشجار وإعادة بيعها، لكن 

األباطرة يستفيدون من األراضي 
إنشاء مشاريع  أجل  من  الفارغة 
وإقامات سكنية مطلة على البحر 
الحال  املتوسط كما هو  األبيض 
بيع  تم  حيث  لــو،  واد  بجماعة 
معظم شواطئها لهؤالء األباطرة 

اململكة  شواطئ  على  املسيطرين 
السلطات  مــن  تــدخــل  أي  دون 
من  العديد  يطرح  مما  الوصية، 
األسئلة حول من يقف وراء هذه 

العصابات؟
وتــظــهــر الـــصـــورة الــخــاصــة 
الذي  الضرر  حجم  بـ»األسبوع« 
»العرعار«  أشجار  له  تعرضت 
الشريط  طــول  على  املــتــواجــدة 
املتواجد بني جماعتي  الساحلي 
قطع  يتم  حيث  لــو،  وواد  أمسا 
أيام  لعدة  وتركها  ليال  األشجار 
وإعادة  حملها  ليتم  تجف  حتى 
والــحــمــامــات  للمخابز  بيعها 
أي  دون  باملنطقة،  املــتــواجــدة 
املعنية  الــســلــطــات  ــن  م تــدخــل 
املحالت  هــذه  أصــحــاب  ملطالبة 
لشرائهم  القانونية  بالوثائق 
ــذه األخـــشـــاب املــنــهــوبــة من  هـ

أشجار الشمال.
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ما يجري  ويدور يف المدن

تقارير كيدية ت�ؤدي اإىل ارتباك وزارة ال�صحة

إعداد: زهير البوحاطي

عيـن على الشمال

مختصرات شمالية
■ انتشر األسبوع املاضي، فيديو على نطاق 
واسع في شبكات التواصل االجتماعي، وتبنته 
وسائل إعالم أجنبية، يظهر فيه ثالثة من عناصر 
على  بالعصي  يعتدون  وهم  املساعدة  القوات 
علقت  إلى سبتة، حيث  الدخول  يريد  كان  شاب 
العديد من الصحف اإلسبانية على هذه الواقعة، 
متسائلة عن دور مؤسسات حقوق اإلنسان في 
حماية املواطنني وحقوقهم، خصوصا مستعملي 

املعبر الحدودي »باب سبتة«.

بالطريق  التشوير  وعالمات  املراقبة  غياب  نتيجة   ■
شخص  لقي  الفنيدق،  ـ  واملضيق  تطوان  بني  السيار 
سيارته  من  نزل  حني  املاضي،  السبت  يوم  مصرعه 
التي صدمتها سيارة أخرى، من أجل تفقدها، لتصدمه 
دون  فائقة  بسرعة  يقود  سائقها  كان  أخــرى  سيارة 
املكان  على  كان مخيما  الذي  الكثيف  الضباب  مراعاة 

ذلك املساء.

الكرة  خاصني  العريان..  آ  خاصك  »آش   ■
إقليم  برملانيي  بعض  طبقه  ما  هو  مــوالي«  آ 
سكان  معاناة  عن  تغاضوا  بعدما  شفشاون، 
التحتية  البنية  مــجــال  فــي  ــقــرى  وال املــداشــر 
واإلنارة العمومية واملاء الشروب وغيرها، وهم 
الشباب  باستغالل  الرياضي  املجال  يستغلون 
رغم  أنه  ذلك  انتخابية،  سياسوية  أغــراض  في 
غياب املالعب، يأبى هؤالء إال أن ينظموا دوري 
القدم ويقوموا في آخر املطاف بتوزيع  في كرة 
بعض الهدايا التي ال تتجاوز قيمتها 20 درهما 
الهواية،  هــذه  يمارسون  الذين  الشباب  على 
حسب العديد ممن حضروا هذا »العرس الكبير« 

كما وصفه برملانيو اإلقليم.

للبضائع«  »حمالة  تشتغل  أخــرى  سيدة  وفــاة   ■
وتنحدر من مدينة الفنيدق، يوم األربعاء املاضي باملعبر 
أرقام  إلى  ينضاف  جديد  رقم  سبتة«،  »باب  الحدودي 

الوفيات التي سجلها والزال يسجلها هذا املعبر.
بجانب  تمر  كانت  السيدة،  تلك  أن  املصادر  وتقول 
املعبر  فتح  أجل  من  االنتظار  شريط  هو  الذي  البحر 
للدخول إلى سبتة، وبسبب اإلرهاق وقلة النوم حيث يظل 
املهربون يوميا في الخالء من أجل الولوج لسبتة، فقدت 
الضحية الوعي لتسقط على الحجارة املصففة على طول 

الشط، لتفارق الحياة شهيدة للقمة العيش املرة.  

اأباطرة العقار يتحالف�ن لتخريب الغابات يف ال�صمال

تط�رات ق�صية متابعة رئي�صة 
جماعة بتهمةالتهديد بالقتل

 األسبوع
جرت بحر هذا األسبوع باملحكمة االبتدائية بخنيفرة، 
املتواصلة  املحاكمة  مسلسل  ضمن  أخرى  جلسة  وقائع 
منذ ثالث سنوات حول الدعوى التي تتابع فيها رئيسة 
القتل  محاولة  بتهمة  خنيفرة  بإقليم  الحمام  جماعة 
مستخدميها  أحد  ب(  )ع.  املدعو  ضد  عصابة،  وتكوين 
الدفاع  لطلب  العامة  النيابة  استجابت  حيث  السابقني، 
للجلسة  وذلك  بالقوة،  الشهود  وكذلك  املتهمة،  بإحضار 
القادمة التي ستعقد بتاريخ 2019/11/13 بنفس املحكمة.
وتجدر اإلشارة إلى أن وقائع هذه املحاكمة، بدأت قبل 
ثالث سنوات، بعدما تقدم املشتكي برفع دعوى قضائية 
تم  وقد  بشهود،  ومدعمة  صوتية  بتسجيالت  مصحوبة 
العام  الوكيل  أنظار  على  النازلة  أطــراف  تقديم  حينها 
البحث  إجــراءات  وبعد  مكناس،  استئنافية  لدى  للملك 
املعمق، تمت إحالة امللف على املحكمة االبتدائية بخنيفرة 
اعتبرت  خطوة  وفي  األخيرة،  هذه  االختصاص،  لعدم 
رئيسة  الرئيسية،  املتهمة  متابعة  قررت  جريئة،  حينها 
جماعة الحمام، في حالة سراح، من أجل املنسوب إليها 
بعد اعترافها أمام النيابة العامة في محضر استنطاقها 
أن  غير  الشخصي،  حارسها  بتصريحات  ومواجهتها 
مرور ثالث سنوات من التماطل في قضية يعتبرها الرأي 
عدة  طرح  يفرض  القضاء،  استقاللية  ملدى  محكا  العام 

تساؤالت؟

خنيفرة أكادير

�صكان �صبتة يحتج�ن من اأجل فتح معرب »بلي�ن�ش«

الدكالي



 محمد شجيع
من  مــريــرت  مدينة  ســكــان  يعاني 
ملوحة مياه الشرب املوزعة من املكتب 
الذي  للشرب،  الصالح  للماء  الوطني 
الساكنة  تعبير  وفــق  كــذلــك،  يعد  لــم 
االستهالك  فواتير  أن  رغم  املتضررة، 

غالبا ما تكون مرتفعة.
املواطن  فوجئ  الشهر،  هذا  فخالل 
فواتير  ــي  ف كبير  بــغــالء  املــريــرتــي 
تلقي هــي األخــرى  املـــاء   اســتــهــالك 
املزري  املعيشي  الوضع  على  بظاللها 
تحت  فئاتها  معظم  تعيش  مدينة  في 
األشطر  نظام  بنهج  وذلك  الفقر،  عتبة 
للمواطنني، والذي  دون إشعار مسبق 
الــزيــادات  ــي  ف مــبــاشــرا  سببا  كـــان 

جيوبهم،  جلي  بشكل  ويستهدف  »الغامضة«، 
حسب قول غالبية السكان.

السكان  أغلب  فضل  الوضع،  هذا  ظل  وفي 
اللجوء إلى مياه اآلبار رافضني سيطرة مصالح 
تعبيرهم،  وفق  املالح«  للماء  الوطني  »املكتب 
والتي باتت تستنزف جيوبهم و»بالعاللي«، إذ 

فردي من  اعتماده بشكل  تم  األشطر  نظام  أن 
فقط مصالحها،  ويخدم  املعنية،  اإلدارة  طرف 
وأصبحت هذه املصالح تنتهج حيلة التالعب 
املواطن  ألن  ذلك،  أرادت  كلما  األشطر  بنظام 
الترابية  الجماعة  وممثلو  أمره،  على  مغلوب 
ال تهمهم مصالح املواطنني، بل إنهم انهمكوا 
فقط  والبحث  الشخصية  أغراضهم  في قضاء 

تجاه  شعارهم  وبقي  املناصب،  عن 
هذه املعضلة هو »كم حاجة قضيناها 
دعوى  رفع  عليهم  كان  وقد  بتركها«، 
هذا  إللــغــاء  ــة  ــ اإلداري املحكمة  أمـــام 
النظام، ألنه لم يتم إشعار املواطن به 
النظام  هذا  ألن  وثانيا  أولي،  كإجراء 
املعني  املكتب  مصالح  فقط  يــخــدم 

ويضر باملستهلك.
املعنية  املصالح  الساكنة  وتطالب 
العام،  الشأن  واملسؤولني على تسيير 
ومراجعة  الـــالزم،  وإجـــراء  بالتدخل 
أنهكت  التي  ــاء  امل استهالك  فواتير 
إصالحه  يمكن  ما  وإصالح  جيوبهم، 
ألن املاء املالح يضر بصحتهم، خاصة 
ارتــفــاع  مــن  يعانون  الــذيــن  املــرضــى 
لرئيس  سبق  ــه  وأن خاصة  الضغط، 
الجماعة الترابية السابق أن صرح بأنه سيتم 
تخصيص العشرات من املاليير لتزويد املدينة 
لكن  قريبة،  مناطق  من  للشرب  الصالح  باملاء 
يفتح  ولم  امللف،  هذا  يكتنف  الزال  الغموض 
بأي  مسؤول  أي  يخرج  ولم  تحقيق  أي  فيه 

تصريح بهذا الخصوص.

مريرت

ر�شالة اإىل »املكتب الوطني للماء غري ال�شالح لل�شرب« 

العرائش

17 كواليس جهوية
آزمور

اآزمور حتن لأيام زمان وتدعو 
لإحداث �شرطة خا�شة 

مبحاربة املنتخبني الفا�شدين

الصويرة

  حفيظ صادق 
ــض  ــراحــي ــا مــصــيــر صــفــقــة امل مـ
والتي  الصويرة  بمدينة  العمومية 
أمـــوال  مــن  املــاليــني  عــشــرات  كلفت 
البشرية؟  للتنمية  الوطنية  املبادرة 
املعاناة  ظل  في  نفسه  يطرح  ســؤال 
نتيجة  الصويريون  يعيشها  التي 

غياب مراحيض باملدينة.
أبــدعــوا  الــذيــن  املــســؤولــني  نشكر 
في  الحقوق  أبسط  على  اإلجهاز  في 
في  التبول«  »حــق  الصويرة،  مدينة 
من  حق  وهــو  العمومية،  املراحيض 
كرامته،  لــه  يحفظ  اإلنــســان،  حقوق 
معه  يضطر  الــذي  املقزز  املشهد  بعد 
حاجتهم  قضاء  املواطنني  من  كثير 
والطرقات  الساحات  في  البيولوجية 
يعد  املدينة، مما  العامة وعلى أسوار 
والجهل  التخلف  عالمات  من  عالمة 
األصــيــل،  التاريخي  ــتــراث  ال بقيمة 
وجــريــمــة فــي حــق مـــوروث األجـــداد 
الذي  الشيء  املجيد،  املغرب  وماضي 
لحصول  أكبر  مجهود  بــذل  يتطلب 
اإلنساني  الحق  هــذا  على  املــواطــن 

املتمثل في التوفر على كافة الخدمات، 
من بينها املراحيض العمومية.

قبلة  الــصــويــرة  أصبحت  فبعدما 
وكذلك  واألجانب،  للمغاربة  سياحية 
ــالم  ــ ــعــض األف ــر ب ــتــصــوي ــا ل ــع ــوق م
املهرجانات،  وتنظيم  واملسلسالت 
يقضون  ورجــاال  نساء  نشاهد  الزلنا 
الــشــارع  فــي  البيولوجية  حاجتهم 
العام وفي األماكن الخاصة، ومنذ مدة  
فاإلنسان شاهد على واقع مر وحزين 
ملدينة  ومشينة  سيئة  صــورة  أعطى 

نفخ فيها اإلعالم.

  شكيب جالل 
ــى بــدايــة  ــت مــديــنــة آزمـــــور، وحــت ــان ك
والطمأنينة  بــاألمــن  تنعم  الثمانينات، 
والسكينة والهدوء الذي كان يعم كل أحيائها 
وأزقتها وشوارعها سواء بالليل أو النهار، 
بآزمور  الوحيدة  األمــن،  مفوضية  وكانت 
التي كانت تعرف باسم »كوميسارية سيدي 
األمن  رجــال  من  موظفوها  وكــان  وعـــدود« 
يرأسهم   األصــابــع،  رؤوس  على  يحصون 
بسيارة  يشتغلون  فــقــط،  ــد  واحـ ضــابــط 
»الراف«، وكانت  أو  »جيب«  واحدة من نوع 
األخرى  هي  تنعم  الصغيرة  املفوضية  هذه 
بالسكينة والهدوء )ال معتقلني وال مقرقبني، 
وال سكايرية وال مشرملني، وال مالني النكول، 
تجار  يعني  حــرايــفــيــة(  وال  بــزنــاســة  وال 
الذين  املواطنني  بعض  اللهم  املــخــدرات، 
كانوا يقصدونها إلنجاز البطاقة الوطنية أو 
»كارني الوجه« كما كانت تسمى عند العامة 
يشتغلون  الشرطة  رجال  وكان  آزمــور،  في 
دراجــات،  وال  سيارات  ال  هلل«،  بـ»العاطي 
كانوا  بــل  األقـــدام،  على  مشيا  يشتغلون 
آنذاك ال يتوفرون حتى على وسائل االتصال 
الالسلكي، وكانت وسائل االتصال لديهم هي 
»يضربها بجرية حفيان«  املواطن الذي كان 
للتبليغ  وعــدود«  »سيدي  كوميسارية  إلى 
أو  املدينة،  في  مكان  أي  في  ما  حــادث  عن 
تقديم شكاية، أو ماسكا بأحد اللصوص أو 
مخمور في الشارع، وكان كل هذا أمرا عاديا 
في سبيل الحفاظ على أمن املدينة وأمانها، 
إال أن آزمور بدأت تفقد وداعتها وسكونها، 
الفوضى  من  حــاالت  تعيش  بــدأت  أن  بعد 
تزايد  بعد  الجانحني،  بعض  من  والعربدة 
إغماض العني عن البناء السري والعشوائي 
وهي  الصفيح،  وأحياء  البراريك  وانتشار 
الجريمة التي ستبقى وصمة عار على جبني 
السابقة  املجالس  ومنتخبي  رؤساء  بعض 
من  طائلة  ــواال  أم وجنوا  استغنوا  الذين 
املدينة  عمت  حتى  النكراء،  جريمتهم  وراء 
موجات من الجانحني الذين ال عالقة لهم بها 
واستوطنوا األحياء العشوائية وال يعرفون 
والسرقة  املخدرات  ترويج  آزمور سوى  من 
طوال  والعربدة  املواطنني  على  واالعتداء 

الليل.
فإنه  بواجبها،  تقوم  الشرطة  كانت  وإن 
شرطة  أخــرى،  شرطة  خلق  واجبا  أصبح 
الفاسدين  واملنتخبني  الــرؤســاء  محاربة 
العشوائي  البناء  على  يشجعون  الــذيــن 
وإحداث الدواوير واألحياء الصفيحية التي 

حاصرت آزمور من كل جانب.

مدينة ال�شياحة واملهرجانات بدون مراحي�ض�شكان ملعا�شيد ي�شيعون �شحايا فاجعة واد الدرم�شان

العدد:  1042الخميس 26 شتنبر 2019

  األسبوع 
شيع سكان قصور ملعاضيد التابعة للجماعة القروية 
عرب الصباح زيز بإقليم الراشيدية، ضحاياهم التسعة 
الذين قضوا في الحادث املروع إثر انقالب حافلة لنقل 
بالراشيدية  الخنك  بجماعة  الدرمشان  بواد  املسافرين 
الذي أودى بحياة عدد كبير من ركابها غرقا وصل عددهم 
لحد كتابة هذه السطور ثالثني بعد انتشال جثتهم من 
التي  اإلنقاذ  فرق  طرف  من  الداخل  الحسن  سد  مياه 
تجندت منذ وقوع الكارثة وباستعمال مختلف األجهزة 
على  العثور  قصد  واإلمكانيات  واآلليات  والتقنيات 
الغرقى، حيث كانت اإلجراءات ما قبل الدفن، تسير بشكل 
سريع ودون تعقيدات من طرف مختلف السلطات وفي 
عني املكان، تنفيذا لألوامر والتعليمات امللكية، وتمكن 
الجماعات  إلى مختلف  أهل الضحايا من نقل موتاهم 
القروية والحضرية قصد إجراء مراسيم الدفن والعزاء 
التي حضرتها طوال أسبوع ما بعد الفاجعة، السلطات 
أو  العزاء  خيام  داخــل  ســواء  امللكي،  ــدرك  وال املحلية 
خالل الجنائز ودفن الضحايا التسعة بمقبرة املعاضيد، 
عن  وتخفيفا  الساكنة  لدى  استحسانا  خلف  ما  وهو 
دفنوا خالل  الذين  الضحايا  هؤالء  املكلومة،  عائالتهم 
وفي  والعام  الخاص  حديث  كانوا  متباعدة،  فترات 
أجواء يملؤها الحزن واألسى العميق، خصوصا الذين 
الذي  عوني  محمد  كحال  عائلتهم  أفــراد  جميع  فقدوا 

إلى  باإلضافة  الثالثة رحمهم هلل،  وأبناءه  فقد زوجته 
حال العروسني اللذين زفا إلى بعضهما في شهر غشت 

املاضي قبل أن يرحال معا إلى دار البقاء.
الفياللي  املجتمع  جعلت  التي  إذن،  الفاجعة  هــذه 
واملغربي يهتز على وقعها، دفعت املتتبعني إلى الخوض 
في أسباب هذه الكوارث املدمرة، التي لم يعد أحد في 
منأى عنها، وبالتالي ضرورة الوضوح في البحث عن 

الداء ثم العالج.
رحم هلل شهداء واد الدرمشان.

أرفود

سطات

مطالب باإحداث مناطق �شناعية 
لنقل الور�شات امل�شببة للإزعاج

موظف كبري يحوز »فيل« بطريقة م�شبوهة يف العرائ�ض

  نور الدين هراوي 
التجارية  الــورشــات  من  عــددا  أن  مطلعة،  مصادر  قالت 
خاصة  ســطــات،  مدينة  أحــيــاء  تــغــزو  بــاتــت  والصناعية 
بالتجمعات السكنية املحدثة مؤخرا، والتي أصبحت تشكل 
إزعاجا بإحداثها لضجيج ال تطيقه الساكنة، وقد تحولت تلك 
الورشات إلى قنابل فتاكة مزروعة فقط في أحياء الكادحني 

املعذبني، في ظل ضعف رقابة املجالس الجماعية للمدينة.
الصناعية  الــورشــات  هــذه  أن  نفسها،  املــصــادر  ــدت  وأك
مخالفة للشأن املعماري، وقد بات من الضروري على الجهات 
القانونية،  اإلجراءات  وفق  امللف  هذا  ترتيب  إعادة  املعنية، 
في وضعية  التي هي  الورشات  إنــذارات ألصحاب  وتوجيه 
غير قانونية بني املحالت السكنية والتجارية، وذلك بإحداث 

منطقة صناعية خاصة بها.
املختصة  للمصالح  وجهت  التي  الشكايات  سيل  فرغم 
بهدف رفع الضرر عنهم، فإنه ال حياة ملن تنادي في ظل وجود 
لوبيات تنشط وتغتني على حساب معاناة السكان وتربطهم 
عالقات مشبوهة مع بعض أفراد السلطات املنتخبة، بالرغم 
الجانب،  هذا  في  الرخص  من  استفادتهم  قانونية  عدم  من 
والتي تبقى مؤقتة يتم سحبها من مجلس بلدية سطات في 
وإحداث  بالسكان  الورشات  هذه  إضرار  حالة  في  وقت  أي 
املساطر  فهذه  الشديد،  ولألسف  لكن  لهم،  فوضى وضجيج 
القانونية ال يعمل بها في مجلس بلدية سطات، بتخصيص 
أحياء خاصة بها الحتواء هذه املصانع/القنابل في ضواحي 

املدينة حيث املساحات الشاسعة والفارغة؟

  األسبوع 
يــتــســاءل الــعــرائــشــيــون عن 
سلكها  التي  القانونية  املسطرة 
العرائش،  بمدينة  كبير  موظف 
من أجل حيازة »فيال« توجد قرب 
مقبرة »اللة منانة« وسط املدينة، 
تابعة  كــانــت  بأنها  ويــقــولــون 

لألمالك املخزنية. 
ــادر مــحــلــيــة  ــصــ ــ وأكـــــــدت م
التي  »الفيال«  أن  لـ»األسبوع«، 
املوظف  تمت حيازتها من طرف 
الكبير، ال يقدر على حيازتها إال 
معرفة  في  الراسخون  النافذون 
خبايا األمالك والعقارات، املحفظ 

منها  التابع  املحفظ،  غير  من  منها 
لألمالك املخزنية من غير التابع، وتلك 
التي يملكها إسبانيون ويهود هاجروا 
الستينات  منتصف  الــعــرائــش  مــن 
يتداول  حيث  السبعينات،  وأواخـــر 
املدينة،  في  األمــور  بخبايا  العارفون 
من  وغيره  املوثقني،  أحد  مساعد  أن 
املصدر،  مشبوهة  األمـــوال  أصحاب 
اليوم  أصبحوا  املــزور،  الجاه  وذوي 
وثائق  إلنجاز  إسبانيا  إلى  يسافرون 
وهبات  ــازالت  ــن وت عقارية  بيوعات 

مشكوك في صحتها وصدقيتها.

املعلوم،  الفندق  في  جلساته  وفي 
بأنه  ويتباهى  املعني  املوظف  يؤكد 
وأن  الفائزين،  دخــول  »الفيال«  دخــل 
املستحيالت،  من  منها ضرب  خروجه 
وذلك ما أغاظ عددا من صغار املوظفني 
الذين أفنوا شبابهم في خدمة املدينة 
يؤدون  اليوم  إلى  ومازالوا  وسكانها، 
قانوني  بشكل  مساكنهم  كراء  سومة 

دون حيازة أو استغالل النفوذ.
ولألسباب التي ورد ذكرها، يتساءل 
تفويت  وراء  يقف  عمن  العرائشيون 
»الفيال« للموظف الكبير؟ وهل فعال تم 

ذلك بثمن رمزي؟ 



عندما تعرفت على نادية لطفي، 
كانت ترفل في حلل النجومية بكل 
الحقيقي،  البريق  أن  غير  بريقها، 
كان في شخصيتها الرائعة، ورغم 
من  األصــل  مصرية  عربية  كونها 
جهة والدها محمد لطفي، فقد شاءت 
على  بها  تجمعني  أن  الــظــروف 
األملانية،  برلني  في  الغربة،  أرض 
أناقتها  بكل  تحضر  كانت  حيث 
وشهرتها  شبابها  عز  في  وهــي 
مهرجان برلني السينمائي، وكانت 
ورثتها  التي  األوروبية  مالمحها 
بشعرها  البولندية  والدتها  عن 
األصفر اصفرارا طبيعيا وبشرتها 
نظرات  حولها  تثير  البيضاء 
بـــني حشود  ــار  ــه ــب وان إعـــجـــاب 
ــي ذلـــك املــهــرجــان،  املــشــاركــني ف
اللغة  تتكلم  كانت  وأنها  خاصة 
ــة بــطــالقــة وانــســيــابــيــة  ــي ــان األمل
كبيرتني، وكان ذلك في سنة 1963.
نادية  لتطير  املهرجان  انتهى 
رحلة  فــي  إيطاليا  نحو  لطفي 
سياحية، بينما عدت أدراجي إلى 
بغداد ألواصل كتاباتي الصحفية 
كنت  التي  املجالت  صفحات  على 
أنشر فيها موضوعاتي خالل تلك 
ولكن  املهنية،  حياتي  من  املرحلة 
نهاية املهرجان كانت بداية لصداقة 
لطفي  نادية  وبــني  بيني  وطيدة 
املعشر  امرأة طيبة  فيها  ألكتشف 
وصادقة مع نفسها ومع اآلخرين، 
إلى  للسفر  حقائبي  حزم  فقررت 
حوار  إلجــراء  خصيصا  القاهرة 
أســرار  واكتشاف  معها  صحفي 
شخصيتها القوية. وهكذا جلست 
معها بصالون بيتها األنيق، الذي 
كان شبه خال من األثاث، ألن نادية 
وتنفر  األثاث  تكديس  تكره  كانت 
بيتها،  في  املقتنيات  ازدحــام  من 
بل كانت تميل للبساطة، فقالت لي 
بطبعي  »أنا  ذلك:  الحظت  عندما 
ال  التي  والسكينة  للهدوء  أميل 
يمكن الحصول عليها وسط أكوام 
والكنبات واألغطية،  الكراسي  من 
كلما  قليال  ــاث  ــ األث كـــان  فكلما 
شعرت باالرتياح وباتساع الفضاء 
ترى،  كما  وبيتي  املكان،  وجمالية 
من  اقتنيتها  كنبات  على  يقتصر 
في  املعروفة  األثاث  معارض  أحد 
القاهرة، أما غرفة نومي، فتقتصر 
أضع  طاولة  وعلى  سريري  على 
لــدوالب  إضــافــة  أغــراضــي  عليها 
يحتوي على مالبس قليلة أرتديها 
نجمة  »أنت  فسألتها:  بالتناوب«، 
املخرجني  كبار  ــزورك  وي معروفة 
وهي  فقاطعتني  واملــنــتــجــني...« 
تنفث نفسا عميقا من سيجارتها: 
وكل  البساطة،  عاشقات  من  »أنا 
شيء في حياتي يوحي بالبساطة، 
اإليجابية  للطاقة  أترك  فإني  لهذا 
واسعة  فــضــاءات  واألوكــســجــني 

داخل بيتي كما ترى«، ثم سألتها: 
فلمن  معروفة،  نجمة  اليوم  »أنت 
ــك؟«،  ــود الــفــضــل فــي شــهــرت ــع ي
النجم  »إنـــه  بسرعة:  أجابتني 
فريد  الكبير،  القلب  ذو  الكبير 
اقترح  مــن  كــان هــو  فقد  شــوقــي، 
رمسيس  املــخــرج  عــلــى  اســمــي 
تجري  صحفية  دور  ألمثل  نجيب 
في أعقاب مجرم هارب من العدالة 
فريد  بطولة  من  لي  فيلم  أول  في 
في  سلطان  عنوان  تحت  شوقي 
سنة 1958، فال يمكنك أن تتصور 
فريد شوقي،  وطيبوبة  نبل  درجة 
يجعلك  الذي  الوحيد  النجم  فهو 
كما  منه،  بدال  البطل  بأنك  تشعر 
يجري  الــذي  الوحيد  الفنان  أنــه 
خلف املخرجني ليطلب منهم إسناد 
األدوار لزمالئه قبل أن يبحث عن 

لها:  فقلت  الشخصية«،  مصلحته 
من  يشتكون  الكثيرين  ــكــن  »ول
مخمورا«،  يكون  عندما  شراسته 
بنفسك: عندما  قلتها  »أنت  قالت: 
يكون مخمورا، وهل يملك املخمور 
للمخمور  يمكن  هل  شيئا؟  لنفسه 
األضــرار  درجــة  ويعرف  يعي  أن 
ولغيره  لنفسه  فيها  يتسبب  التي 
كلما طفح سكره وجعله يغيب عن 
الواقع«، وصمتت قليال ثم استأنفت 
نجم  أطيب  »فريد شوقي  كالمها: 
فسألتها:  حــيــاتــي«،  فــي  عرفته 
السينمائية  حياتك  ــدأت  ب »لقد 
ــوات طــويــلــة، فــمــا هي  مــنــذ ســن
السينما  قطاع  بشأن  مالحظاتك 
بصراحتها  قــالــت  ــة؟«،  ــري ــص امل
ال  املصرية  »السينما  املعهودة: 
واحدة، هي  في عجلة  تدور  زالت 
الزفاف  وحفالت  والهيام  الغرام 

اجتماعية  مــشــاكــل  ــن  ع بــعــيــدا 
وتكاد  املصري  املواطن  يعيشها 
مر  فقد  اليومي،  بقوته  تعصف 
علينا العدوان الثالثي وترك فينا 
ورغم  نسيانها،  يمكن  ال  بصمة 
السينما  عنها  تتحدث  لــم  ــك  ذل
التي  الخفية  الشبكات  وتفضح 
العذاب  علينا  ومر  وراءهــا،  كانت 
وذهاب   1952 هوجة  بعد  والقهر 
في  مصر  ودخــول  امللكي  نظامنا 
السينما  ولكن  العسكريني،  دوامة 
ولم  املصرية  امللكية  تنصف  لــم 
لها:  قلت  فـــاروق«،  امللك  تنصف 
امللك  نظام  عن  تتذكرين  »ومـــاذا 
تكاد  والدموع  لي  قالت  فــاروق؟«، 
الشعب  فقد  »لقد  مقلتيها:  تغادر 
استقراره  مقومات  كــل  املــصــري 
بفقدانه  عيشه  ورغــد  وازدهـــاره 

دوامة  في  ودخوله  امللكي  لنظامه 
الحكم العسكري، ولقد كانت مصر 
منارة للعالم العربي في كل حقول 
اقتصاد  كان  كما  والفن،  الثقافة 
وحقيق  بحق  وكــنــا  قــويــا  مصر 
واملواطن  الدنيا،  أم  في  نعيش 
تحت  باالطمئنان  يشعر  املصري 
جناح النظام امللكي، لكننا فقدنا كل 
ذلك عندما امتدت أيادي الثوريني 
قوة  بكل  الحكم  على  وقبضت 
تاركة مصيرنا للمجهول«، ودمعت 
عيناها فاحترمت مشاعرها وغيرت 
معروفة  »أنت  ألسألها:  املوضوع 
وإتقانك  العالية  اللغوية  بثقافتك 
تحاولي  لــم  فلماذا  لــغــات،  لعدة 
لحد الساعة اغتنام فرصة نجاحك 
نحو  للتحليق  وجمالك  وشبابك 
السينما العاملية؟«، قالت ضاحكة: 
»السينما العاملية مرة واحدة؟ أنا 

يا رمزي أم قبل كل شيء وعشقي 
في  الكبيرة  ورغــبــتــي  للسينما 
النجاح، مستحيل يجعلوني أترك 
بني  أحمد  الوحيد  ابني  مستقبل 
تــرى كيف  فأنت  املــربــيــات،  يــدي 
مجال  في  بطيئة  بخطوات  أسير 
تربية  يمكنني  حتى  السينما 
مستقبله  وتكوين  بنفسي  ابني 
»تربطك  سألتها:  ثم  بطريقتي«، 
بالفنان رشدي أباظة عالقة صداقة 
إلى  الخبثاء  ألسنة  طيبة حولتها 
شائعة حب وغرام، فكيف تواجهني 
الشائعات؟«، ضحكت من قلبها قبل 
أن تقول لي: »الشائعات موجودة 
في كل مكان وفي كل زمان، وعندما 
يربطون بيني وبني صديق عزيز، 
فهذا دليل قاطع على أننا ال نفترق، 
ورشدي إنسان طيب جدا ولكنه في 

الطريق نحو الهالك بسبب إدمانه 
على الخمر، وقد بدأت تظهر عليه 
حاالت دوخة مقلقة ونصحته عدة 
مرات بزيارة الطبيب ملعرفة سبب 
بشكل  لــه  يتعرض  ــذي  ال ــدوار  الـ
مفاجئ، غير أن جوابه الدائم هو 
الرفض حيث يقول لي: أنت أختي 
قلقة  بتكون  أخت  وكل  نادية،  يا 
زي  أنا  زيادة شوية.  أخوها  على 
املزيد  ينقصنيش غير  البمب وما 
أحسن«،  أكــون  حتى  الستات  من 
فسألتها: »فاتن حمامة هي أيضا 
في  رأيــك  ما  لــك.  حميمة  صديقة 
زميالتها؟«،  مع  تعاملها  طريقة 
كبيرة،  فنانة  حمامة  »فاتن  قالت: 
ولكن شغفها باملكانة األولى يخلق 
أمام  املجال  ويفتح  ــداوات  ع لها 
لتلويث  العكر  املاء  الصيادات في 
زميالتها،  من  الكثير  مع  عالقتها 

الخفية  عداوتها  هو  مثال  وأكبر 
أن ماجدة  الفنانة ماجدة رغم  مع 
بينها  األجـــواء  تلطيف  تــحــاول 
وبني فاتن«، ثم سألتها: »وما هي 
السينما  غير  املقبلة  مشاريعك 
»تلقيت  أجابتني:  واألفـــــالم؟«، 
بديع  محمد  األســتــاذ  من  عرضا 
أسبوعي  عــمــود  لكتابة  سربيه 
ملجلته  االجتماعية  بالصفحات 
أن  علي  واقــتــرح  املــوعــد،  الفنية 
مشكلة  عن  أسبوع  كل  في  أكتب 
إحــدى  ــن  م املــجــلــة  عــلــى  واردة 
الحل،  لها  أكتب  وأن  الــقــارئــات 
ــذا الــعــرض،  ــت أفــكــر فــي ه والزلـ
مشغولة  اآلن  وأنــنــي  خصوصا 
جدا بعدة سيناريوهات«، فختمت 
حواري معها بسؤال محرج: »أنت 
يا نادية عضوة نشيطة في جمعية 
حماية الحمير، أال ترين بأن موقفك 
الكثير  يثير  الــحــيــوان  ــذا  ه مــن 
مــن االســتــغــراب بــني مــعــارفــك؟«، 
فأجابتني وهي تطالعني بنظرات 
الغرابة  »وما هو وجه  استغراب: 
في موقفي من حيوان مفيد وطيب 
الحمار  باملرة؟  مؤذ  وغير  املعشر 
خدمة  الحيوانات  أكثر  مــن  هــو 
ذلك  يقابل  البشر  ولكن  للبشر، 
ومعاملته  الحيوان  هذا  باحتقار 
قوته  واستغالل  مفرطة  بقسوة 
لقد  اإلنسانية،  من  خالية  بطريقة 
الحمير  حماية  جمعية  تأسست 
لها  فانضممت   ،1930 سنة  خالل 
بمجرد اكتشافي لها حتى يمكنني 
لهذا  الجميل  رد  فــي  املساهمة 
الحيوان الخدوم وأنا فخورة بذلك 

كل الفخر«.
ــرت الـــســـنـــوات بــســرعــة  ــ ومـ
ردهة  لطفي  نادية  لتدخل  فائقة، 
للكثير من  الشيخوخة وتتعرض 
جعلت  التي  الصحية  الوعكات 
الكذب  عــشــاق  مــن  كبيرا  عـــددا 
واالفتراء يطلقون شائعة وفاتها 
لعدة مرات، وبشكل جعلها تصر 
كل  عــن  بنفسها  ــة  اإلجــاب على 
لتسخر  بيتها  على  تــرد  مكاملة 
ينتظرون  مــمــن  ذكــيــة  بطريقة 
موقفها  أنــســى  ولـــن  رحــيــلــهــا، 
النبيل، عندما كانت أول صديقة 
تتصل بي في لندن بعد خضوعي 
لعملية جراحية دقيقة هناك منذ 
ما ينيف عن ست سنوات، وظلت 
تتصل بي لالطمئنان على حالتي 
للمغرب،  ــدت  ع حتى  الصحية 
واليوم وعلى رأس كل شهر، فإن 
لتجدني  يــرن  نادية  بيت  هاتف 
املتينة  الصداقة  بلغة  أخاطبها 
التي ربطت بيننا على مدى أكثر 
راجيا  سنة  وأربعني  خمس  من 

لها الصحة وطول العمر.
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وفاة النجمة ال�سينمائية نادية لطفي
 كذب يف كذب

بقلم: رمزي صوفيا

الصحفي رمزي صوفيا يتذوق كعكة النجمة نادية لطفي

كانت ذهبية الشعر النجمة الكبيرة نادية لطفي، من عميدات سينما األبيض واألسود بامتياز، وكانت تختار أدوارا 
جريئة جدا باحثة عن التميز وراغبة في استبعاد الصورة النمطية للفنانة الجميلة، لجعل الجمهور يقتنع بأن جمال 

الفنانة ليس جواز مرورها الوحيد نحو قلوب الماليين ممن كانوا يصطفون أمام شبابيك التذاكر ليساهموا في 
النجاح المالي والسينمائي ألفالمها.



عــلــى الـــرغـــم مـــن تــصــنــيــف 
اإلسالمية«  لـ»الجماعات  البعض 
كل  فــإن  ومتطرفة،  معتدلة  إلــى 
مجموعة، في واقع األمر، وبمجرد 
كجماعة  نــفــســهــا  تــصــنــف  أن 
إسالمية، فإنها تفصل نفسها عن 
وتمنح  املسلم،  املجتمع  غالبية 
احتكار  حق  أو  صالحية  نفسها 
حاكما  نفسها  وتنصب  اإلســالم 
الجماعة  مفهوم  بينما  وحكما، 
ــة بــالــفــقــه وبــاملــفــهــوم  ــي اإلســالم
أمة  كل  هي  الصحيح،  اإلسالمي 

املسلمني.
»الــجــمــاعــة  هـــذه  أن  ــث  ــي وح
عن  نفسها  عــزلــت  ــة«  ــي اإلســالم
الشعبي  ــالم  اإلسـ وعــن  الشعب 
الفطري البسيط، والذي حافظ على 
الدين اإلسالمي  وجود واستمرار 
عــام،  وأربعمائة  ألــف  مــن  ألكثر 
إسالموية  جماعة  تصبح  فإنها 
بالدعوة  نشاطها  تــبــدأ  أقــلــيــة، 
الحسنة وخطاب االعتدال ومظاهر 
تدين شكالني مبالغ فيها، ولكنها 
سرعان ما تلجأ إلى العنف أو ما 
الجهاد  وبداية  الجهاد،  تسميه 
تبدأ مع العدو القريب، أي الحكام 
الكافر  املجتمع  وأحيانا  الكفرة، 
أو الجماعات »اإلسالمية« األخرى 
الــضــالــة واملــنــحــرفــة مــن وجهة 
نفسها  تنصب  أنها  وبما  نظرها، 
وتفسيره،  اإلســـالم  على  وصية 
تفسير  على  القدرة  تعوزها  فلن 
وتأويل اآليات واألحاديث النبوية 
صالح«  »سلف  ونهج  أحاديث  أو 

بما يبرر نهجها وسلوكها.
والتطرف  االعتدال  تصنيف  إن 
بــالــنــســبــة لــجــمــاعــات اإلســـالم 
أمام شواهد  السياسي، ال يصمد 
لجماعات  ومــعــاصــرة  تاريخية 

وضد  معتدلة  أنها  تدعي  كانت 
جماعات  إلى  انقلبت  ثم  العنف، 
من  ليس  ــاب  وإره وتطرف  عنف 
يحكم  كما  بل  الغرب،  نظر  وجهة 
عليها ويراها املجتمع نفسه الذي 
وال  الجماعات،  هــذه  فيه  توجد 
الجماعات  بعض  اعتراف  يغرنا 
باملعتدلة  نفسها  تصنف  التي 
بــقــوانــني الــبــلــد وأنــظــمــتــهــا أو 
فهذه  باالنتخابات،  مشاركتها 
ــة«  ــي ــق ــت تـــدخـــل فـــي ســـيـــاق »ال
لــإســالم،  وفهمهم  بمفهومهم 
السياسي  باملفهوم  التكتيك  أو 
الوضعي، كما أن الخطورة في هذه 
أنها  وإن زعمت  الجماعات، حتى 
لنشر  بيئة  تخلق  فإنها  معتدلة، 
وجماعات  املتطرف  الديني  الفكر 
تمارس اإلرهاب وتمارس التخلف 
والجهل والشعوذة باسم اإلسالم، 
على  منهم  املتطرفون  ينقلب  ثم 
أهلية  حــرب  فتندلع  املعتدلني، 
إلى  وتــســيء  البلد  تدمر  دينية 

اإلسالم.
ــروع  ــشــ ــ »امل ــى  ــســم ي ــا  ــ م إن 
اإلسالمي«، ال أساس له في الدين 
القويم، ألن اإلسالم ليس مشروعا 
تضعه هذه الجماعة أو تلك حسب 
الخاصة  ورؤيــتــهــا  مصالحها 
واقع  بل  املنحرفة،  وتفسيراتها 
ونصف  مليار  مــن  ألكثر  معاش 
املليار نسمة، وال خالف عليه في 
عند  والعقائدي  اإليماني  جانبه 

جميع املسلمني.
ــشــروع  »امل مصطلح  أن  كــمــا 
ويمكن  حديثا،  ظهر  اإلســالمــي« 
جماعة  إلى  تداوله  بداية  إرجــاع 
»اإلخـــــوان املــســلــمــني«، وتــعــزز 
الخمينية،  اإليرانية  الثورة  بعد 
سياسي  ــروع  ــش م مــجــرد  ــو  وهـ

اإلسالم  يوظف  والحكم  للسلطة 
ــا أن  ــ ــهــذا الـــغـــرض، ولـــو أردن ل
سنجده  فإننا  املصطلح،  نفكك 
لخدمة  للدين  وأدلجة  وهم  مجرد 

السياسة.
أن  الجماعات  لهذه  فمن فوض 
تنطق باسم األمة، بل وباسم هلل؟ 
ويعقلون  يفهمون  أنهم  قال  ومن 
ما ال يفهمه ويعقله اآلخرون؟ من 
بأن  واملفتني  الدين  رجال  فوض 
بما  الناس  ويحاكموا  بل  يفتوا، 
يخالف قوانني الدولة؟ وملاذا على 
املسلم أن يطيع أوامر زعيم حزب 
»أمير  أو  شرعي  غير  إســالمــي 
الذي  الحاكم  الجماعة« وال يطيع 
ومن  الشعب؟  اختاره  أو  انتخبه 
مشروع  مجرد  اإلســـالم  إن  قــال 
متواصال  ــا  ــع واق أمـــرا  ولــيــس 
منقطع  وغير  أنــصــاره  ويتزايد 
ولو  ــام؟  ع وأربعمائة  ألــف  منذ 
ذهبنا مع مزاعم القائلني بالحاجة 
ملشروع إسالمي، فمن من بني آالف 
الجماعات اإلسالموية املتصارعة 
البعض  بعضها  مع  واملتطاحنة 
ــشــروع  ســتــضــع أســـس هـــذا امل
وتقوده؟ هل هي جماعة »اإلخوان 
أم  ــدة«  ــاعـ ــقـ »الـ أم  املــســلــمــني« 
»حزب  أم  »النصرة«  أم  »داعــش« 
التحرير« أم »األزهر الشريف« أم 
إلخ؟  املسلمني«...  علماء  »رابطة 
إسالمية  دولة  لكل  سيكون  وهل 
مشروعها اإلسالمي، أم ستخضع 
واحـــد،  إســالمــي  ملــشــروع  كلها 
ألبانيا  ــى  إل وإيـــران  تركيا  مــن 
والسعودية  وماليزيا  والبوسنة 

وقطر ومصر... إلخ؟
وبالفهم  ــطــق،  ــن وامل بــالــعــقــل 
الصحيح لإسالم وأهدافه وقيمه 
زمــان  لكل  ــن  دي وألنـــه  النبيلة، 

الشعب  ينتخبه  من  فإن  ومكان، 
ــقــانــون هــو »أمــيــر  ويــحــكــم بــال
الجماعة« أو »خليفتها«، ألنه كما 
))ال تجتمع  الكريم:  الرسول  قال 
قال  كما  أو  على ضــالل((،  أمتي 
في  الحنبلي  املذهب  فقهاء  أحد 
الثامن  القرن  من  األول  النصف 
))فإذا  القيم:  ابن  الهجري، وهو 
ــعــدل وأســفــر  ــارات ال ــ ظــهــرت أم
فتم شرع  كان،  طريق  بأي  وجهه 
أو  حــاكــم  يــزعــم  فكيف  هلل((.. 
جماعة أنها تحكم بشرع هلل فيما 
ــاب،  واإلرهـ بالبطش  تحكم  هــي 
يعم،  والفساد  ُمفتقد،  والــعــدل 
وغالبية األمة تعارضهم وتعارض 

نهجهم؟
لتاريخ  مراجعة  وارد  في  لسنا 
املعاصرة  السياسية  اإلسالموية 
دالة  أفعالهم  حيث  عــام،  بشكل 
عليهم، بداية من دورها التخريبي 
للمشروع التحرري القومي العربي 
القرن  خمسينيات  منتصف  منذ 
الفوضى  في  دورهم  إلى  املاضي 
تحت  واشــنــطــن  صنعتها  الــتــي 
ودورها  العربي«،  »الربيع  مسمى 
الوطني  للمشروع  التخريبي 
من  كثير  كتب  حيث  الفلسطيني، 
أن  إال  املوضوع،  املختصني حول 
إلى معالجة املوضوع،  ما يدفعنا 
باإلضافة إلى اهتماماتنا الفكرية، 
أن هذه الجماعات وفكرها وصلت 
لفلسطني، وتعيث خرابا بفلسطني 
القضية  ــت  ــرجـ وأخـ وأهـــلـــهـــا، 
كقضية  سياقها  من  الفلسطينية 
ــي ضـــد االحـــتـــالل،  ــن ــرر وط ــح ت
الــصــراع  متاهات  فــي  لتدخلها 
ــراع  ــود، وصـ ــه ــي ــع ال ــديــنــي م ال
الجماعات اإلسالمية ضد بعضها 

البعض.

إدريس أبايا

م�سطلحات م�سللة يف »امل�سروع الإ�سالمي«

الراحل عبد هلل 
اإبراهيم يف ن�سال وعيه
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إبراهيم  هلل  عبد  الــراحــل  كتابات  إن 
وفعالية  األداء  بصدق  مواضيعها  تتنوع 
في  دوره  فيها  الحرف  ويؤدي  املوضوع، 
خدمة كشف معاناة اإلنسان فكريا وثقافيا، 
وتأتي عناوين كتابة الراحل لتبرز ما يجب 
تبليغه، خصوصا في املواضيع اإلسالمية 
التي ألف فيها بعنوان: »اإلسالم في آفاق 
أهدى  العنوان  هــذا  وتحت  ألفني«،  سنة 
رسالة  حاملة  العربية  األمة  ))إلى  مؤلفه 
ووارثة مسؤولية  العالم،  لشعوب  اإلسالم 
في  الــحــضــارات  ملختلف  عنها  التعبير 
عمله  الراحل  وعلل  العصور((،  مختلف 
بقوله: ))وقد ألقيت املحاضرة األولى يوم 
السبت 29 ماي سنة 1976 على جمع من 
علماء مراكش تختلف أعمارهم ومشاربهم 
جميعا  اهتماماتهم  تتحد  ولكن  الثقافية، 
بمستقبل الحضارة اإلسالمية، ويتطلعون 
كلهم في نفس الوقت، إلى تقييم موضوعي 
ونقدي مضبوط للتراث اإلسالمي، وتحديد 
الــحــضــارة  ــخ  ــاري ت ــي  ف الحقيقي  وزنـــه 
اإلنسانية العام((، ومن حسن الحظ، أنني 
املحاضرة  نهاية  بعد  املتدخلني  من  كنت 
أعداد  أحد  في  نشرها  وقع  كتعليق  بكلمة 
جريدة »االتحاد الوطني للقوات الشعبية« 
املتدخلني،  جملة  ومن  تصدر،  كانت  التي 
املجلس  علماء  أحــد  ــراوي،  ــزه ال الفقيه 
العلمي بمدينة مراكش واملعروف باطالعه 
والفقهي،  اإلســالمــي  الفكر  فــي  املتعمق 
في  واألساتذة  الطلبة  من  كثير  شارك  كما 
مناقشة املحاضر عبد هلل إبراهيم.. ))كما 
7 يونيو  ألقيت املحاضرة الثانية في يوم 
العلماء  من  حافل  آخر  جمع  على   1976
واملثقفني في مدينة فاس، من بينهم شيوخ 
االختصاصات  مــتــعــددو  وشــبــاب  أجــلــة 
في  مكونون  وفيهم  تراثيون  فيهم  الفكرية 

جامعات ومدارس عليا غربية((.
هلل  عبد  الــراحــل  كتابات  ساهمت  لقد 
نشره  بما  السياسي  املجال  في  إبراهيم 
حياته  فــي  طبعها  ــم  وت فكرية  كتب  مــن 
التي تمت  املناسبات  وتوزيعها في إحدى 
بعد  الراحل  ذكريات  إحــدى  في  إقامتها 
وفاته في مراكش والبيضاء.. وباعتبار ما 
خلفه الراحل من كتابات نشرت بعضها في 
بصدد  أنا  الذي  عملي  من  الثانية  الحلقة 
كتاباته  من  الكثير  ويبقى  فيه،  الكتابة 
مخطوطا أو مطبوعا دون طبع ونشر، من 
ذلك كتاباته في جريدة »االتحاد الوطني«، 
وبـــاألخـــص فــي افــتــتــاحــيــات الــجــريــدة 
قبل  إتالفه  وقع  ما  أو  الحزب،  ونشرات 
القوات  أيــدي  في  يقع  ال  حتى  االستقالل 

االستعمارية.
ــي كــتــابــات  ــا يــمــكــن مــالحــظــتــه ف إن م
وتنوع  تشعبها  إبراهيم،  هلل  عبد  الراحل 
اهتمامه  عن  تخرج  ال  وأنها  مواضيعها، 
مواضيع  وتسجيل  الوطنية،  بالقضايا 
يد  تحت  هو  ومما  الوطنية  القضية  تهم 
من  وغيرهما  ومليلية،  كسبتة  املستعمر 

الجزر املغربية املحتلة.
كتابات  أن  إليه،  اإلشــارة  ينبغي  ما  إن 
تؤرخ  تــزال  ما  إبراهيم  هلل  عبد  الراحل 
ال  ألنــهــا  مواضيعها،  بجدية  لنفسها، 
الفولكلورية  املناسبات  بمواضيع  تهتم 
ما  تتناول  ولكنها  التملقية،  الحفالت  أو 
به  االهتمام  يتناول  مما  فيه  الكتابة  يجب 
عمل  أو  استرجاعه،  يجب  مغصوب  كحق 
لم  يعتبر حقا ضائعا  مما  به  القيام  يجب 
يعطه املسؤولون كواجب أدائه في املجال 
التربوي والصحي والديمقراطي، فكتابات 
تتأثر  ال  نفسها  على  تبقى شاهدة  الراحل 
بفواتها، بقدر ما هي صادقة املعنى، عميقة 

الداللة.

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى ال�شعب في دار غفلون

اأحـزابـنـا فـي حـالة غـلـيـان
الديمقراطية  التجربة  بعد 
عاشتها  الــتــي  ــة  ــمــوذجــي ــن ال
تلقت  والــتــي  تــونــس  الشقيقة 
صفعة  العنيدة  األحزاب  خاللها 
قوية، الشك أن هذا الدرس الذي 
للعديد  التونسي  الشعب  لقنه 
سيجعل  السياسيني،  القادة  من 
املــســؤولــني الــســيــاســيــني عن 
عميقة  بطريقة  يفكرون  أحزابنا 
مفاجآت  مــن  ينتظرهم  مــا  فــي 
التشريعية  االنتخابات  خــالل 
جل  بل  بعض،  كان  فإذا  املقبلة. 
أن  أدركوا  قد  السياسيني  القادة 
املغربي  الشباب  من  كبيرا  عددا 
وأعربوا  حولهم  من  انفضوا  قد 
في  االنــخــراط  عــن  عزوفهم  عــن 
إلى  اضــطــرهــم  مما  األحــــزاب، 
فإن  األوضاع،  استدراك  محاولة 
تطهيرية  بحملة  قــام  من  منهم 
من  ومنهم  الحزب،  صفوف  في 
بصقور  االســتــغــاثــة  إلـــى  لــجــأ 
جزءا  ليسترجع  القديمة  الحزب 
ــاد الــتــي عــرفــهــا في  ــج مــن األم
أن  شبابنا  حــق  ومــن  املــاضــي، 
يميز بني الصالح والطالح، وأن 
يبتعد عن السياسة النعدام ثقته 
يتربعون  الذين  األشخاص  في 
يهمهم  وال  الزعامة  كراسي  على 
ــى  إل ــول  ــوص ــل ل ــت  ــهــاف ــت ال إال 
األقارب  وتبليص  القرار  مراكز 
باملحسوبية  عمال  ــاء  واألصــدق

والزبونية.
الذي جعل سمعة  سبحان هلل 

السياسيني  القادة  من  األمــوات 
تصبح  الحقيقيني  الوطنيني 
صــورة  لتلميع  أساسيا  عامال 
ــادة الــســيــاســيــني  ــ ــق ــ ــض ال ــع ب
الوطنيني  هلل  ورحــم  الحاليني، 
ــن ضــحــوا  ــ ــذي ــ املــخــلــصــني ال
بأرواحهم في سبيل هذا الوطن، 
بنبركة  املهدي  الشهيد  أمثال 
ــذ املـــرحـــوم عبد  ــف ال ــم  ــي ــزع وال
تعلمون  فهل  بوعبيد..  الرحيم 
الرجل  هــذا  أن  األعـــزاء،  قرائي 
ــده بـــاالعـــتـــذار عن  ــ انـــفـــرد وح
عرضه  ملــا  وزيــر  منصب  قبول 
الثاني؟  الحسن  املرحوم  عليه 
هؤالء  بني  من  اليوم  يوجد  هل 
هذا  مثل  يتخذ  من  الوصوليني 
وباملناسبة،  الشجاع؟  الــقــرار 
عبد  اتخذه  الذي  املوقف  نتذكر 
اليازغي  الرحيم بوعبيد ومحمد 
شــفــاه هلل وأطـــال عــمــره، حني 
ــذي اتــخــذه  عــارضــا املــوقــف الـ
منظمة  مــن  بانسحابه  املــغــرب 
الوحدة اإلفريقية، حني اعتبرا أن 
في  ليست  الفارغ  املقعد  سياسة 
صالح البالد، ألنه يفسح املجال 
أمام أعداء املغرب واالنفصاليني، 
مرتعا  اإلفريقية  املنظمة  ويجعل 
ويجولون  فيه  يصولون  خصبا 
هذا  تسبب  وقــد  معارض،  دون 
في  الوطنيني  للزعيمني  املوقف 
اعتقالهما وإيداعهما سجن لعلو 
بالرباط دون محاكمة، وقد قضيا 
غير  مــدة  عنا  خيرا  هلل  جزاهم 

إلى  انفرادية  زنازن  في  قصيرة 
املرحوم  وراجــع  الحق  تبني  أن 
وأفــرج  موقفه  الثاني  الحسن 
ال  شعبية،  زادهما  مما  عنهما، 
عن طريق شراء الذمم كما يفعل 
عن  وإنما  اليوم،  القادة  بعض 
باملثل  الــصــادق  اإليــمــان  طريق 
املجردة  الحقة  والوطنية  العليا 

من كل املطامع الشخصية.
ومـــع اقــتــراب ســاعــة إجـــراء 
الــتــعــديــل الــحــكــومــي املــرتــقــب، 
على  تــنــبــئ  ــرات  ــ ــؤش ــ امل ــإن  ــ ف
وأفــول  بنهاية  املتوسط  ــدى  امل
ــة في  ــشــارك نــجــم األحـــــزاب امل
خصوصا  الحالية،  الحكومة 
على  يدل  ما  هنالك  يعد  لم  وأنه 
انسجام وتناغم أعضائها الذين 
ــن مــشــاداتــهــم  كــثــر الــحــديــث ع
الالذعة  وانتقاداتهم  الكالمية 
لبعضهم البعض خالل املجالس 
أحسوا  بهم  وكأني  الحكومية 
فــبــدأوا  السفينة،  ــرق  غ بــقــرب 
فوات  قبل  ملغادرتها  يستعدون 

األوان.
ــني  ــواطــن امل أن  ــد  ــؤكـ املـ ــن  مـ
إال  الثقة  لهم  تعد  لــم  املغاربة 
في شخص جاللة امللك، رغم أنه 
اختصاصاته  اقتسم  هلل  رعــاه 
مع رئيس الحكومة، الذي أصبح 
عن  مسؤوال  الدستور  بمقتضى 
على  والعمل  العام  الشأن  تدبير 
تحسني معيشة املواطنني، وذلك 
باتخاذ قرارات جريئة تستجيب 

أن  غير  الشعب،  لــه  يطمح  ملــا 
يسعفها  لم  الحالية  الحكومة 
عليها  تــكــالــبــت  حــيــث  ــظ،  ــح ال
فيضانات  مــن  قاسية،  ظــروف 
طوفانية وتقاعس بعض الوزراء 
في  ونذكر  بواجبهم،  القيام  عن 
املدرسي  الــدخــول  الــصــدد  هــذا 
شتنبر  خامس  يوم  ابتدأ  الــذي 
الدراسية  املقررات  معظم  بينما 
غير موجودة لدى املكتبات، األمر 
الذي يعني أن الوزارة املسؤولة 
لم تفكر في إخراج هذه املقررات 
يعني  كما  شتنبر،  شهر  في  إال 
ذلك أن أبناءنا سيقضون نصف 
ــدراســي  الــشــهــر فــي الــفــصــل ال
تلقينهم  املعلم  يستطيع  أن  دون 
فأين  املبرمجة،  التعليمية  املواد 
القطاع  هذا  عن  املسؤولون  كان 
الحيوي طيلة 8 أشهر حيث كان 
أال  الحكومة  رئيس  واجــب  من 
الصيفية  بالعطلة  لهم  يرخص 
حتى يتأكد أن وزراءه قاموا بما 
وزير  وخصوصا  عليهم،  يجب 
تالميذنا  سيبقى  وهل  التعليم؟ 
في  يحملقون  يــومــا   15 طيلة 
الــوزارة  ألن  السوداء  السبورة 
تخبرنا  ــرارا  ق أصــدرت  املعنية 
تكن جاهزة  لم  املقررات  هذه  أن 
ثم  الــجــاري؟  شتنبر   20 في  إال 
ما هي تبعات هذا الفراغ، وهذا 

التسيب؟ مجرد سؤال. 
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»ثفسوين«  جمعية  تنظم 
ــي  ــ ــغ ــ ــازي ــ لـــلـــمـــســـرح األم
مع  بــشــراكــة  بالحسيمة، 
ــي لــلــثــقــافــة  ــك ــل ــد امل ــه ــع امل
الثقافة  ووزارة  األمازيغية 
الثقافة،  قطاع   / واالتصال 
ــس اإلقـــلـــيـــمـــي  ــ ــل ــ ــج ــ وامل
تنمية  ووكــالــة  للحسيمة، 
 ،)APDN( الشمال  أقاليم 
ــن مــجــلــس جهة  ــم م ــدع وب

تطوان  طنجة 

الحسيمة  وبلدية  الحسيمة 
محمد  الــوطــنــي  ــســرح  وامل
الوطني  واملجلس  الخامس 
واملجلس  اإلنسان  لحقوق 
الدورة  للحسيمة،  الجماعي 
»النكور«  ملهرجان  التاسعة 
املمتدة  الفترة  في  للمسرح، 
األحد  إلى   25 األربعاء  من 
تحت   ،2019 شتنبر   29
عاصمة  »الحسيمة  شعار: 
الثقافات املتوسطية«، حيث 
جائزة  ــدورة  ال هــذه  تشمل 

األمازيغية/  »الثقافة 
التي  املسرح«  صنف 
املعهد  يمنحها 
للثقافة  امللكي 

األمازيغية. 
وتـــــــكـــــــرم 
الــــــــــــــــدورة 
هاته  التاسعة 
ابنة  الــســنــة، 
الريف،  منطقة 
رئيسة املجلس 
الـــــوطـــــنـــــي 
لــــــحــــــقــــــوق 

بوعياش،  أمينة  اإلنــســان 
سعاد  املــقــتــدرة  والــفــنــانــة 
يصفها  كــمــا  أو  صـــابـــر، 
الشاشة  »ملكة  معجبوها 
ملسارها  اعتبارا  املغربية«، 
إلى  واملتميز،  الغني  الفني 
جــانــب الــفــنــان األمــازيــغــي 
مــحــمــد شــهــيــر، نــظــيــر ما 
ــى لــلــفــن  ــ ــط ــ أســـــــداه وأع

والثقافة األمازيغيني.
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ومواكبتها  الشابة  الطاقات  ودعم  املسرح  بهواة  االعتناء 
إلبراز مواهبها الفنية، باعتبارهم ركيزة أساسية الستمرار 
مع  وانسجاما  وتوجهاته،  تجلياته  بكل  املسرحي  الفعل 
املسرحي  املشهد  يعرفه  الذي  واملسرحي  الثقافي  الحراك 
املغربي على املستوى الوطني والدولي، تعلن وزارة الثقافة 
عن  للمسرح،  العربية  والهيئة  الثقافة،  قطاع   / واالتصال 

ــدورة  ــ ــة لــلــمــهــرجــان تــنــظــيــم الـ ــي ــان ــث ال
املسرح  لهواة  الوطني 
وذلــك  آســفــي،  بمدينة 
ما  املمتدة  الفترة  في 
بني 27 شتنبر إلى 01 

أكتوبر 2019.
وفــــــــــــي إطـــــــــار 
ــذه  ــه الــتــحــضــيــر ل
تنظيم  تم  التظاهرة، 
إقصائية  مــســابــقــة 
بــمــخــتــلــف جــهــات 
من  بإشراف  اململكة 
الجهوية  املديريات 
ــوزارة  ــ ــة لـ ــع ــاب ــت ال
ويتضمن  الثقافة، 
برنامج هذه الدورة 
فـــعـــالـــيـــات فــنــيــة 
متنوعة،  وثقافية 
اختيار  ــم  ت حــيــث 
كل  عــن  واحـــد  مسرحي  عمل 
الفاعلني  من  مجموعة  طرف  من  اململكة  جهات  من  جهة 
املسرحيني، كما أسفرت نتائج عملية االنتقاء، عن اختيار 
اثني عشر عرضا مسرحيا للمشاركة في املسابقة الرسمية 

للمهرجان.

�شدور العدد ال�شابع من املجلة املعر�ض االإقليمي للكتاب باأزيالل
العربية لعلم النف�ض 

فاس،  العلمية  العاصمة  من 
السابع  ــعــدد  ال مــؤخــرا  صــدر 
لعلم  الــعــربــيــة  ــة  ــجــل »امل مـــن 
 316 في  يقع  والــذي  النفس«، 
الكبير  الــحــجــم  ــن  م صفحة 
العديد  يضم  أنــيــق،  بــغــاف 
السيكولوجية  الدراسات  من 
والفرنسية  العربية  باللغتني 
وسيكولوجيني  لــبــاحــثــني 
مختلف  تهم  وعــرب  مغاربة 
بما  واملــبــاحــث،  الــحــقــول 
يمثل إضافة بحثية وعلمية 
للخزانة  ورصــيــنــة  ثــريــة 
املغربية  السيكولوجية 
على  والغربية  والعربية 
املجلة  كما تجمع  السواء، 
االستشارية  هيئتيها،  في 
علمية  أسماء  والعلمية، 

وازنة تنتمي لكل من املغرب والجزائر 
وتونس ومصر وفلسطني واألردن والبحرين وكندا.

»القراءة  شعار:  تحت 
جسر إلى املعرفة«، تنظم 
املديرية الجهوية للثقافة 
بجهة بني مال خنيفرة، 
ــة  ــري ــدي ــن م ــ ــم م ــدعـ بـ
ــات  ــخــزان الــكــتــاب وال
واملحفوظات، وبتعاون 
مع عمالة إقليم أزيال، 
الجماعي  واملجلس 
ومجلس  لــلــمــديــنــة، 
ــال  ــي مـ ــنـ ــة بـ ــهـ جـ
خــنــيــفــرة، الــــدورة 
للمعرض  الــثــانــيــة 
للكتاب،  اإلقليمي 
الفترة  خال  وذلك 
ــن 26  املــمــتــدة مـ
شــتــنــبــر إلـــى 05 
 ،2019 أكــتــوبــر 
بــســاحــة عــاشــور 

بمدينة أزيال.
يفتتح  الذي  املعرض،  هذا  في  ويشارك 
على   2019 شتنبر   26 الخميس  يومه 

 22 من  أزيد  مساء،  الخامسة  الساعة 
عـــارضـــا يــمــثــلــون 
نشر  ودور  هيئات 
وطــنــيــة ومــكــتــبــات 

محلية.
وتتميز هذه الدورة 
من  ــن  ــدي رائ بتكريم 
والثقافة  الفكر  رواد 
تقام  كــمــا  بــاملــنــطــقــة، 
املعرض  هــامــش  على 
أنشطة موازية تتخللها 
متنوعة،  ثقافية  فقرات 
البرنامج  يتضمن  حيث 
لألطفال  موجهة  أنشطة 
تربوية؛  ألعاب  )ورشات؛ 
باإلضافة  ساعات حكي(، 
ــراءات  ــ ــ ــم ق ــنــظــي ــى ت ــ إلـ
ــة ملــجــمــوعــة من  ــري ــع ش
يشارك  ونــدوات  الشعراء، 
الكتاب  من  مجموعة  فيها 

 ، ملثقفني ا فنية و أمــســيــات  عــن  فضا 
ومعرضا للفن التشكيلي. 

رفعت »جمعية ابن مشيش لرعاية التراث 
الحضاري بشفشاون«، ملتمسات تهم إنشاء 
مركز لدراسة آفة االنتحار، وخلق خط أخضر 
للحياة ملحاصرة هذه اآلفة املتشابكة األبعاد 

والدوافع.
وقـــال رئــيــس الــجــمــعــيــة، عــبــد الــســام 
املدنية  املسؤولية  من  انطاقا  أنه  بوعبيد، 
لانتحار«،  ال  للحياة..  »نعم  حملة  أطلقنا 
لكل  ملتمسات  خالها  مــن  نــرفــع  والــتــي 
والفاعلني  واملدنيني  املؤسساتيني  الفرقاء 
االقتصاديني، لخلق خط أخضر للحياة ورقم 
مفتوح في وجه الفاعلني ومدراء املؤسسات 

التي  الحاالت  عن  للتبليغ  واملواطنني  العمومية 
أبانت عن تعبيرها في االنتحار.

هذا  خــال  من  نسعى  »كما  املتحدث:  وأضــاف 
امللتمس، إلى إنشاء مركز لدراسة آفة االنتحار يعمل 
االنتحار  ظاهرة  تخص  بيانات  قاعدة  جمع  على 
وتحليلها  دراستها  ثم  ومن  شفشاون،  إقليم  في 

التدخل  وكذا  املقاربات،  متعدد  علمي  منهج  وفق 
تابعة  مصحة  إنشاء  خال  من  والعاجي  الوقائي 
للمركز يستشفى فيها محاولو االنتحار، وتقام فيها 

جلسات التحسيس والوقاية«.
جديدة  أساليب  خلق  ــى  إل الجمعية  وتسعى 
وإبداعية في مناهج الترافع نحو تحقيق املكتسبات، 

تدمج  فعالة  تشاركية  مقاربة  تنهج  كما 
الترافعي  القرار  الشباب والنساء في صنع 
من  انطاقا  املسؤولية  من  جزءا  وتحملهم 

قاعدة »كل من موقعه«.
أنشطتها  خال  من  الجمعية،  قدمت  وقد 
الترافعية األخيرة خروجا عن تقاليد الندوات 
من  الظاهرة  حول  فنية  لوحة  الكاسيكية، 
تقديم جمعية مسرح املدينة الصغيرة حول 
ظاهرة االنتحار، شكلت مقدمة للموضوع ما 
الترافع املجتمعي  الفنون في  يعكس أهمية 
عن  فضا  املجتمع،  ــات  وآفـ قضايا  نحو 
سؤال  وضع  خال  من  الحاضرين  مشاركة 
بخصوص الظاهرة على شاشة القاعة، يعرض على 
الحضور، مع إمكانية مشاركة الجميع انطاقا من 
املواقف  عن  جماعي  تعبير  عبر  الشخصي  هاتفه 
مفتوح  واتصال  رابط  خال  من  املفاهيم  وتحديد 
على شبكة األنترنيت، ما جعل جميع من في القاعة 

يحمل هاتفه ويشارك في عمق مضامني الظاهرة.

أمينة بوعياشسعاد صابر
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التدبري املفو�ض لقطاع النظافة يف الأفق امل�سدود!؟

مــنــذ أن لــجــأت الــدولــة إلــى 
ــة مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــصـ ــوصـ خـ
قطاع  منها  الحيوية،  القطاعات 
قانون  صــدور  وبعد  النظافة، 
للظهير  تفعيال  املفوض  التدبير 
 14 بتاريخ  الــصــادر  الشريف 
القانون  بتنفيذ   2006 فبراير 
بالتدبير  املتعلق   54.05 رقــم 
العمومية  للقطاعات  املــفــوض 
عدد  الرسمية  الجريدة  )انظر 
 16  /  1427 صفر   15  /4505
الشركات  2006(، أخذت  مارس 
القطاع  تــدبــيــر  لــهــا  ــوض  ــف امل
تتناسل وتتعدد، حسب  ببالدنا 
الجماعية،  املجالس  مختلف 
عقود  بإمضاء  األولـــى  املعنية 
مرحلة  ميز  ما  أن  إال  التدبير، 
التدبير املفوض لقطاع النظافة، 
ــي جمع  هــو الــفــشــل الــذريــع ف

النفايات، وخاصة املنزلية.
»أمانديس«  إلى  »فيوليا«  من 
»ميكومار«  ــى  إل »أوزون«  ــى  إل
ثم  ــورغ«  ــرشــب و»دي فـ»تيكمد« 
ــرهــا، تــعــددت  ــي ــردا«، وغ ــ ــي ــ »أف
بتعدد  الـــشـــركـــات  تــســمــيــات 
الــذي  املــفــوض،  التدبير  عقود 
ما جاء في معظم  يهدف حسب 
ــضــاء على  ــق الــعــقــود، إلـــى ال
النفايات،  وتــدويــر  النفايات، 
على  والقضاء  املطارح،  وتنظيم 
وغيرها  العشوائية،  املــطــارح 
إطار خطط  في  العمل  بنود  من 
املحلية  الجماعات  بني  تنموية 
وكل  بالبيئة،  املكلفة  والـــوزارة 
بترسانة  شركة  علينا  تطل  مرة 

املتخصصة،  الــشــاحــنــات  مــن 
من  ال يحصى  عدد  توزيع  ويتم 
الحاويات في مختلف النقط، إال 
أن املالحظ هو عدم تفعيل ما جاء 
به القانون الخاص بهذا الجانب، 
بالقدر  تجمع  نــفــايــات  ال  إذ 
الكافي، وال تم الحد من املطارح 
العكس،  على  بــل  العشوائية، 
معظم  عــلــى  الــغــالــبــة  فالسمة 
تكاثر  والــشــوارع هي  األحــيــاء 
وتناثر األزبال بشكل بات يؤرق 
العام،  املنظر  ويشوه  الساكنة، 
في صورة تؤكد وبامللموس فشل 
ظل  في  القطاع،  تدبير  سياسة 
عدم تفعيل املساطر الزجرية في 

حق املسؤولني عن تلك الشركات، 
التي ال يختلف اثنان أنها قدمت 
رؤوس  لجمع  فقط  الخارج  من 

األموال وليس جمع النفايات. 
لقد كثر القيل والقال عن هذه 
االحتجاجات  وكثرت  الشركات، 
سياستها  نجاعة  عــدم  بسبب 
ــم  ــطــاع، ورغـ ــق ــل ــة ل ــري ــي ــدب ــت ال
لقمان  دار  أن  إال  الــشــكــايــات، 
الزالـــت على حــالــهــا، وظــاهــرة 
األزبال استفحلت بشكل خطير، 
خصوصا في الحواضر الكبرى، 
من  املنبعثة  النتنة  والــروائــح 
ــات املــرصــوصــة على  ــاوي ــح ال
أصبحت  الـــشـــوارع،  نــواصــي 

األمـــراض،  مــن  للعديد  مــصــدرا 
التقزز  على  تبعث  أنــهــا  كما 
ــوضــع، وال  ــزاز مــن ال واالشــمــئ
هذه  ــدأت  ب أن  منذ  تغير  شــيء 

املنظومة في االشتغال.
فهذا  إذن؟  الخلل  يكمن  أيــن 
أن  سبق  كما  يحيلنا،  املوضوع 
العدد  موضوع  في  إليه  تطرقنا 
السابق تحت عنوان »تعزية في 
وفاة الضمير املهني«، إلى غياب 
وعدم  املسؤول،  املهني  الضمير 
لتستشري  العمل،  في  التفاني 
األزبــال في كل مكان حتى غدت 
بارزا  وعنوانا  مسجلة،  ماركة 

لفشل منظومة التدبير املفوض.

اللجنة اخلا�سة بالنموذج 
التنموي: املهام املنتظرة

 يف قطاع التعليم

إلى  العرش  خطاب  في  السادس  محمد  امللك  دعا 
إحداث لجنة خاصة بالنموذج التنموي، بهدف تقديم 
إعداد  في  املساهمة  قصد  االقتراحات  من  مجموعة 
تحتل  القطاعات،  من  العديد  لتجويد  طريق  خارطة 
فيها مسألة منظومة التربية والتكوين األهمية الكبرى.
إحداثها، هيئة استشارية  املزمع  اللجنة  كانت  وإن 
عاتقها  على  يقع  فإنه  الزمن،  في  محددة  ومهمتها 
تحول  التي  لألعطاب  الدقيق  التشخيص  مسؤولية 
والتي  املتوخاة  الجودة  تحقيق  ودون  اإلقــالع  دون 
اإلصالحية،  البرامج  تنزيل  أمام  عثراء  حجرة  تقف 
تجرد  بكل  واالختالالت  املعيقات  تحديد  ومسؤولية 

وحياد وأمانة وموضوعية.
ومعلوم أنه فيما يتعلق بمجال التربية والتكوين، قد 
أنجزت تقارير سواء من طرف املجلس األعلى للتعليم 
أو من باقي هيئات املجتمع املدني شخصت وتطرقت 
اللجنة  فعمل  وبالتالي،  التربوية،  املنظومة  لحالة 
الخاصة بالنموذج التنموي ال ينبغي أن يغفل كل ما 
يتوقف  أن  ينبغي  ال  عملها  أن  كما  إليه،  التوصل  تم 
في  هذا  مقالنا  ويأتي  إليه،  التوصل  تم  ما  على  فقط 
سياق املساهمة في خلق نقاش مدني  فعال، باعتبار 
أن قضية التربية والتكوين هي شأن وطني تستدعي 
الهيئات  أعمال  مع  باملوازاة  واسع  وطني  حوار  فتح 
واملؤسسات، ومن جانبنا نرى أن من اإلشكاالت التي 
أزمة  هناك  وزجــريــة،  سيكولوجية  حلوال  تستدعي 
ظاهرة  مثل  مظاهرها،  تتعدد  التي  املهني  الضمير 
الساعات اإلضافية املؤداة عنها في تناقض صارخ مع 
مجانية التعليم والحق الدستوري في تيسير التعليم 
لكل طفل بلغ سن التمدرس، وفي تناقض مع املواثيق 
بكل  فيها  املغرب  انخرط  والتي  الدولية  واملعاهدات 
الفصول  من  التالميذ  طرد  ظاهرة  هناك  ثم  طواعية، 
بدواعي  أخــرى  ــارة  وت ــي،  داع بــدون  تــارة  الدراسية 
واهية، من قبيل عدم إحضار املقرر أو الدفتر أو القلم! 
التالميذ  إلى نفور  التي تؤدي  السلوكات  وغيرها من 
االحتقان  تؤجج  وبالتالي،  التعليمية،  املؤسسة  من 

فتعرقل في األخير كل جهود اإلصالح.
فهم  سوء  نسجل  أيضا،  املطروحة  اإلشكاالت  من 
وسوء تأويل مبدأ »التدبير التشاركي« من طرف بعض 
تبني،  أنها  من  أكثر  تهدم  التي  الشريكة  الجمعيات 
وتعرقل أكثر من أنها تساهم في التدبير السليم! وهناك 
أيضا إشكال املحيط وبيئة املؤسسات التعليمية، حيث 
تشهد العديد من املؤسسات ظاهرة انتشار املخدرات، 
خارج  من  التلميذات  تتلقف  شبكات  هناك  أن  كما 
أسوار املؤسسات التعليمية قصد استدراجهن المتهان 
األمن  مع جهاز  تعاونا  األمر يستدعي  الدعارة، وهذا 
قصد تمشيط محيط املؤسسات عبر القيام بالدوريات 
وتسهيل عملية التواصل بني اإلدارة التربوية وإدارة 
يتوخى  إحداث خط أخضر  عبر  وذلك  الوطني،  األمن 
سرعة التدخل قصد وأد كل محاولة سلبية في مهدها.

كما من اإلشكاالت املطروحة بحدة، نسجل قلة املوارد 
التدبير  مظاهر  بعض  وجــود  واستمرار  البشرية، 
التقليدي، خاصة في صفوف بعض املدراء التقليديني 
قيادة،  العمل ضمن فريق  الذين يرفضون  السلطويني 
مسلك  إحداث  تجربة  تثمني  ينبغي  الصدد،  هذا  وفي 
والتكوين،  للتربية  الجهوية  باملراكز  التربوية  اإلدارة 
كما ينبغي الرفع من حصيص ولوج هذا املسلك، نظرا 
التربويون  املتصرفون  أحدثه  الذي  الجذري  للتغيير 
اإلداري  التدبير  في  التربوية  اإلدارة  مسلك  خريجو 
املستند على العلم وطرق التدبير الحديثة، منذ إحداث 
وقت  أي  من  أكثر  اليوم  ملحة  فالحاجة  اإلطــار،  هذا 
الحديث،  التدبير  اإلداريني في  انخراط كل  إلى  مضى 
وذلك  املصاحبة،  عبر  التكوين  إمكانية  بفتح  وذلــك 
بتكليف كل متصرف تربوي خريج مسلك اإلدارة بمهمة 
تأطير زمالئه اإلداريني الذين تعذر عليهم الولوج إلى 
مسلك اإلدارة، إما لتعذر توفرهم على شروط الولوج من 
قبيل شهادة اإلجازة، أو ممن استعصى عليه اإلحاطة 
كما  باملركز،  التكوين  يتطلبها  التي  املجزوءات  بكل 
أنه ينبغي للوزارة الوصية، الحفاظ على هذا املكسب 
)مسلك اإلدارة التربوية(، وعدم تبخيسه عبر حرمان 
ومعاقبة الخريجني من الحق في الترقي ومن قرصنة 
الباب،  املرحلة تتطلب في هذا  أقدميتهم، ألن  سنوات 
ال  الذين  ــني  اإلداري من  التعبير،  صح  إن  »التخلص« 
يستطيعون مواكبة هذا التغيير وهذه الدينامية التي 
التقاعد  آلية  إما عبر  التربوية،  اإلدارة  أحدثها مسلك 
النسبي أو عبر فتح نسخة ثانية من املغادرة الطوعية.
كما ال يفوتني في ختام هذه الورقة، اإلشادة بعملية 
الشخصية  بالبرامج  ربطه  وعــدم  اإلصــالح  مأسسة 
ويتوقف  يتعثر  كــان  حيث  القطاع،  على  للمشرفني 

اإلصالح عند كل استوزار جديد.

واقع
 العالقات الدولية 

هو  الــدولــيــة،  للعالقات  الــعــام  التعريف 
والسياسية  االقتصادية  العالقات  مجموعة 
والديبلوماسية  والقانونية  واإليديولوجية 
بني  ما  العالقات  مجموعة  أي  الــدول،  بني  ما 
بني  ما  الواقعية  الروابط  نظام  أو  الشعوب 
العلوم  لطلبة  ويعلموه  يلقنوه  ما  هذا  الدول، 
يعنى  الـــذي  ــي  ــدول ال والــقــانــون  السياسية 
تنظم  أو  تتحكم  أن  يمكنها  التي  بالقوانني 
على  يغلب  ما  أن  غير  ــدول،  ال بني  العالقات 
واالبتزاز،  القوة  هو  واقعيا،  العالقات  هذه 
والدول  عسكريا  القوية  الدول  بني  خصوصا 
على  حكرا  يزال  ال  »الفيتو«  فحق  الضعيفة، 
الثانية  العاملية  الحرب  في  املنتصرة  الــدول 
باإلضافة  فرنسا  إنجلترا،  روسيا،  )أمريكا، 
الدول  مع  القوية  الدول  فعالقة  الصني(،  إلى 
واالبــتــزاز  االستغالل  على  ترتكز  الضعيفة 
بنيت  عــالقــات  أنــهــا  أي  ممكن،  ــت  وق أطــول 
وتبنى على مقاس الدول القوية، وحتى الدول 
الديمقراطية من هذه الدول القوية، فإنها بقدر 
ما ترسخ وتفعل الديمقراطية وحقوق اإلنسان 
الديكتاتورية  تؤيد  ما  بقدر  بلدانها،  داخــل 
الضعيفة،  بالدول  خصوصا  حدودها،  خارج 
الخروج  الدول الضعيفة  لكي ال تستطيع هذه 
في جميع  مربحة  كأسواق  وتبقى  التبعية  من 

املجاالت.
كانت  وإن  حتى  الــقــويــة،  ــدول  الـ ــذه  ه إن 
ــوى إلــى  ديــمــقــراطــيــة، فــإنــهــا ال تــســعــى سـ
أصواتهم  كسب  أجــل  من  مواطنيها  إرضــاء 
الشعوب  مآسي  حساب  على  االنتخابات  في 
الدولية،  العالقات  املستضعفة، فهذا هو واقع 
ــذي هــو ضــد استغالل  الـ ــالم،  ــ اإلس بــخــالف 

اإلنسان كيفما كان عرقه ولونه وموطنه.

 عبد الصمد لفضالي 

 يونس شهيم

 جميلة حلبي

نموذج مما أتحفنا به التدبري املفوض لقطاع النظافة..

ن�سف الكـــاأ�ض

العلمي  الطيب 
يقول السياسي املصري املخضرم، مصطفى الفقي، وقد سبق له 
أحد  يوما  سأل  أنه  أوروبية،  دول  عدة  في  لبالده  سفيرا  كان  أن 
املفكرين العرب الكبار يقيم في باريس: ما هي الدولة العربية التي 
املتطور؟  الدولي  باملجتمع  للحاق  كبيرة  فرصة  أمامها  أن  تعتقد 

فكانت إجابته بال تردد: هي املغرب.
أيام  ستان،  دي  جيسكار  السابق  الفرنسي  الرئيس  أن  وقــال 
عن  مرة  سألوه  األوروبــي،  االتحاد  دستور  إعــداد  للجنة  ترؤسه 
عندي  أنا  ال..  فأجابهم:  االتحاد؟  هذا  إلى  تركيا  دخول  في  رأيه 
دولة أولى من تركيا، هي املغرب، التي توجد على السواحل وتبعد 
عني بأميال قليلة، وثقافيا هي األقرب واملؤهلة أكثر لالندماج مع 

الحضارة الغربية.
وأضاف الفقي بالحرف، أن امللك محمد السادس، بمجرد اعتالئه 
والده  منتقدي  مع  وتساهل  والحريات،  بالتعددية  آمن  العرش، 
بتعويض  وأمــر  األخير  هــذا  حكم  ملفات  بفتح  سمح  بل  املنعم، 

املسجونني واملتضررين.
من  الكثير  عهده  ولي  قلد  الراحل،  امللك  بأن  يذكر  أن  يفته  ولم 
املهام، ما أهله للقيادة في سن مبكرة، كما نوه بما كان يحرص عليه 
امللك العظيم من تعويد وريثه على تحمل املسؤوليات منذ الصغر، 
وهو ما يحدث تماما في أيامنا هذه مع ولي العهد الحالي موالي 
نموذجا  تقدم  املغرب،  في  امللكية  أن  قائال  كالمه  ختم  ثم  الحسن، 

متوازنا للدولة الراسخة املستقرة.
اكتووا  الذين  من  املشارقة،  العرب  أشقائنا  أحد  يرى  إذن  هكذا 
بني  السلطة  على  املرير  والصراع  واالنقالبات  الحروب  بويالت 
االتجاه  في  قدما  سائر  بلدنا  بأن  والعسكر،  و»اإلخــوان«  »البعث« 
املستقبل  إلى  التطلع  بفرص  استثناءا  يحظى  وأنــه  الصحيح، 

املشرق.
وإذا ما اعتبرنا أن ما سبق يشكل على األقل النصف املمتلئ من 
الكأس التي في أيدينا، فإن النصف الفارغ نرجو من هلل أن يهيء 
على هلل  ذلك  وما  امتالئه،  على  تساعدنا  التي سوف  الظروف  لنا 
بعزيز، ألنه سبحانه أخرجنا بقدرته املقتدرة من أزمات عديدة، ما 
القطب موالي  يجعلنا حتما متفائلني بغد أفضل، فأنا كأحد حفدة 
مشهد  نسيان  علي  مستعصيا  يــزال  ما  مشيش،  بن  السالم  عبد 

سقوط جزء من جناح الطائرة امللكية فوق جبل »الَعَلم«
 إثر الهجوم الغاشم في يوم 16 غشت 1972، حني قدرت األلطاف 
أسرتيه  إلى  ساملا  ويعود  محقق  هالك  من  امللك  ينجو  أن  اإللهية 

الصغيرة والكبيرة.
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  »كرثة الهم« يف �سال اجلديدة 

»مهرجان الربقوق« يف �سفرو

ــة الـــربـــاط  ــه بـــدعـــم مـــن مــجــلــس ج
املركز  مــع  وبــشــراكــة  القنيطرة،  ســا 
ــجــديــدة، تــقــدم فرقة  الــثــقــافــي ســا ال
املسرحي  عرضها  البيضاء«  »الشموع 
تأليف  من  الهم«  »كثرة  املونودرامي 
وإخراج  محمد املنور، باملركز الثقافي 
سا الجديدة، وذلك يوم الجمعة 27 

شتنبر الحالي على السابعة مساء.
»كـــثـــرة الـــهـــم« عــمــل مــســرحــي 
اجتماعي  بوعي  موصول  درامــي 
وحارقة  آنية  أسئلة   يطرح  ألنه 
االجتماعية،  الــتــحــوالت  حـــول 
وعميقة  ناضجة  قــراءة  أنه  كما 
للتمظهرات األخاقية والثقافية، 
ــاالت  ــتـ ــكــشــف االخـ ــا ل ســعــي
ــت  ــاب الـــتـــي أصــاب ــ ــط ــ واألع
ــاق،  واألخــ الــقــيــم  منظومة 
وبعبارة أخرى، فإن مسرحية 
»كثرة الهم«، صرخة في وجه 

القهر واإلذالل.

بإقليم صفرو،  تمگناي  تحتضن جماعة عني 
 4 بــني  مــا  املمتدة  الفترة  فــي 

املقبل،  أكتوبر  و6 
من  الثانية  الــدورة 
الوطني  املهرجان 
ــك  لــلــبــرقــوق، وذلـ
تحت شعار« »تجميع 
ــوق  ــرق ــب ســلــســلــة ال
ضمان لجودة اإلنتاج 

وتأهيل التسويق«.
القائمني  وحــســب 
عـــلـــى الـــتـــعـــاونـــيـــة 
الجهة  الــبــوگــريــنــيــة، 
املــنــظــمــة لــلــمــهــرجــان، 
يهدف  امللتقى  هذا  فإن 
تنمية  أهمية  إبــراز  إلى 
سلسلة البرقوق باإلقليم، 
وكــــذا إبـــــراز املــــوروث 
واملادي،  الرمزي  الثقافي، 
التعريف  ــى  إل بــاإلضــافــة 

بمؤهات املنطقة.
ــهــرجــان،  ــد هـــذا امل ــع وي
املديرية  مع  بتعاون  املنظم 

مكناس،  فاس  بجهة  للفاحة  الجهوية 
املؤسساتيني  الشركاء  وبدعم من مجموعة من 

لبلورة  فرصة  والــخــواص، 
من  املنطقة،  في  الدينامية 
والتواصل  االتصال  خال 
الفاعلة  الجمعيات  مــع 
حيث  تــمــگــنــاي،  بــعــني 
هذه  برنامج  سيتضمن 
على  املــنــظــم  ــدورة،  ــ ــ الـ
أنشطة  أيام،  ثاثة  مدار 
ورياضية،  وفنية  ثقافية 
جمعيات  مــع  بــشــراكــة 

محلية.
ــا ســـيـــعـــرف  ــ ــمـ ــ كـ
تنظيم  ــان،  ــرجـ ــهـ املـ
ــاءات  ــ ــق ــ نـــــــدوات ول
مــفــتــوحــة ومــعــرض 
التشكيلية،  للفنون 
عــــــــــــــاوة عـــلـــى 
ــات  ــفـ تــنــظــيــم وقـ
من  لعدد  تكريمية 
ــات  ــيـ ــصـ ــخـ ــشـ الـ
ــات  ــ ــي ــ ــال ــ ــع ــ ــف ــ وال

الثقافية املحلية.
»مهرجان  تنظيم  سيتم  ذلك،  كل  جانب  إلى 
التعاونيات  بمنتجات  كفضاء خاص  املعرض« 

والجمعيات الفاحية.

»مهند« مهدد بال�سجن
 10 �سنوات 

قالت صحيفة Akşam التركية أن املمثل التركي كيفانش 
تاتليتوغ املعروف في العالم العربي باسم »مهند«، مثل يوم 
تهمة  له  وجهت  أن  بعد  املحكمة،  أمام  املاضي،  الخميس 
قد  تاتليتوغ  أن  الصحيفة  وأضافت  الضريبي،  التهرب 

يواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات سجنا.
عاقة  ال  بأنه  املحكمة،  جلسة  في  تاتليتوغ،  وقــال 
دفع  عن  بالتخلف  املالي  مستشاره  متهما  باألمر،  له 
املسؤول  هو  املالي  »مستشاري  موضحا:  ضرائبه، 
تثبت  التي  البنك  كشوف  وسأقدم  األمر،  هذا  عن 
أعلم  »كنت  وأضاف:  الــضــرائــب«،  دفعت  أنني 
قانونية،  غير  بأعمال  يقوم  الشخص  هــذا  أن 
واشتكيته عام 2017«، وتابع: »أنا ُخدعت كذلك، 

بسبب هذا الشخص وهو اآلن في حالة فرار«.
املمثل  »إن  تاتليتوغ:  محامي  قال  في حني 
املالي،  للمستشار  ضحية  أول  ليس  التركي 
التركية  األزيــاء  عارضة  سابقا  تعرضت  فقد 
تشاال شيكل، للمشكلة نفسها بعد أن اتهمت 
بالتهرب الضريبي«، فيما قرر القاضي تأجيل 

الدعوى ليبحث ما إذا كان هناك قانون يتعلق 
بمثل هذه الحالة.

طلب  على  القاضي  ــق  واف أخــرى،  جهة  من 
عن  التركي  املمثل  يتغيب  بأن  تاتليتوغ  محامي 

املحكمة القادمة بسبب تصويره لفيلمه الجديد في 
الواليات املتحدة.

التي  غوار،  سناء  املغربية،  الجامعية  الطالبة  توجت 
تسكن بمدينة الجديدة، بلقب ملكة جمال شمال إفريقيا 
دورتــه  في  »تيليلي«  مهرجان  في  األمازيغية،  للمرأة 
 20 من  إفران  بمدينة  أقيم  الذي   ،2019 نسخة  الثانية 
العديد من  فيه  الجاري، والذي شاركت  22 شتنبر  إلى 
الجزائر وتونس وليبيا، في حني كانت  املنافسات من 
الوصيفة األولى مللكة جمال شمال إفريقيا من الجزائر، 

أما الوصيفة الثانية فكانت من تونس.
تنحدر  التي  غــوار،  سناء  أن  إلى  اإلشــارة  وتجدر 
من أصول ريفية نظرا لكون والدها من مدينة تازة، 
تدرس بشعبة األدب الفرنسي بجامعة أبي شعيب 
الدكالي بالجديدة، كما أنها صحفية متدربة تدرس 
وسبق  مكناس،  بمدينة  للصحافة  العالي  باملعهد 
لها أن فازت بالوصيفة األولى مللكة جمال شمال إفريقيا 
في النسخة األولى خال سنة 2018 بمدينة مكناس.

وعلى هامش هذا املهرجان، توجت يسرى محتان 
بلحسن  هند  فــازت  حني  في  الرشاقة،  جمال  بملكة 
بملكة جمال عارضات األزياء، أما زهرة بومليك، فقد 
الوقت  في  هذا  جنيك«،  »فوطو  جمال  بملكة  توجت 

الذي فازت فيه شيماء همان بملكة جمال األناقة. 

طالبة جامعية باجلديدة 
تفوز بلقب ملكة جمال 

�شمال �إفريقيا

مر�ك�ش تكرم �ل�شينما �لأ�شرت�لية يف مهرجانها �لدويل 
الــحــمــراء  املــديــنــة  تستضيف 
 29 ــني  ــ ــرة ب ــتـ ــفـ ــال الـ ــ خـ
العام  من  دجنبر  و7  نونبر 
الدولي  املهرجان  الــجــاري، 
ــه  دورت فــي  بمراكش  للفيلم 
ستكرم  والذي   عشر،  الثامنة 
خاله السينما األسترالية التي 
تعتبر من بني األقدم في العالم، 
إذ أنتجت أول فيلم روائي طويل 
من  العديد  ولديها  التاريخ،  في 
األعمال الرائعة التي جالت جميع 

أنحاء العالم.
ــة هــــذا الــتــكــريــم  ــاســب ــن ــم وب
»االستثنائي«، سيحل وفد كبير من 
األستراليني  واملخرجني  املمثلني 

بمراكش.
ــيــا قد  ــون أســتــرال ــك وبــهــذا ت
الطويلة  القائمة  ــى  إل انضمت 
ــتــي كــرمــهــا املــهــرجــان  ــدول ال ــل ل
وتغطي  بمراكش،  للفيلم  الدولي 

وإسبانيا،  املغرب،  قارات:  خمس 
ــا، ومـــصـــر، واملــمــلــكــة  ــي ــال ــط وإي
ــحــدة، وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة،  ــت امل

ــرنــســا، واملــكــســيــك، والــهــنــد،  وف
واليابان،  االسكندنافية،  والــدول 

وكندا وروسيا.

�شيدي �إفني ت�شتقبل فنانني �شينمائيني من 20 بلد�
النسخة  إفــنــي  ســيــدي  مــديــنــة  تحتضن 
لـ»السينما  الــدولــي  املهرجان  من  السادسة 
والبحر«، وذلك خال الفترة املمتدة من 25 إلى 

28 شتنبر الجاري.
النسخة  ــذه  ه وتنظم 
من لدن جمعية املهرجان 
الـــدولـــي لـــ»الــســيــنــمــا 
ــبــحــر« بــشــراكــة مع  وال
ــي  ــاع ــجــم املـــجـــلـــس ال
واملــركــز  إفــنــي  لسيدي 
املغربي،  السينمائي 
عمالة  مــع  وبتنسيق 
ــم ســيــدي إفــنــي  ــي ــل إق
املجلس  مـــن  وبـــدعـــم 
اإلقــلــيــمــي واملــديــريــة 
الــجــهــويــة لـــــوزارة 
جهة  ومجلس  الثقافة 

كلميم واد نون.
للجنة  بــاغ  ــاد  وأف
املنظمة، أن التظاهرة 

ــدف إلـــى الــتــعــريــف  ــه ت
والبشرية  والسياحية  الطبيعية  باملؤهات 
كما  السينمائي،  اإلنتاج  وتشجيع  لإلقليم، 
دورتــه  في  والبحر«  »السينما  مهرجان  يعد 
املبادرة ونشر  لترسيخ روح  السادسة، فرصة 
قيم التسامح عبر عدد من األنشطة والعروض 

السينمائية ألزيد من عشرين دولة.
املــهــرجــان،  تيمة  أن  إلــى  ــبــاغ  ال وأشـــار 
النظم  وحماية  الحفاظ  أهمية  حول  تتمحور 
البيئية، في الوقت الذي ستعرف فيه فعالياته 
إضافة إلى الورشات التكوينية لفائدة الشباب 
أخــرى  أنشطة  والــنــاشــئــة، 

في  والفني  الثقافي  الفعل  بأهمية  مرتبطة 
املستدامة، فضا عن عدد من  التنمية  تحقيق 
األنشطة السياحية والترفيهية التي ستتحف 

وتغني فقرات برنامج هذه السنة.



نجح أربعة تالميذ مغاربيني في بلوغ 
إلى  العربي«  الــقــراءة  »تحدي  نهائيات 
جانب 12 تلميذا يمثلون عددا من البلدان 
اللقب  على  سيتنافسون  والذين  العربية 
خالل برنامج تلفزيوني سينطلق أواخر 

الشهر الجاري.
وتــمــكــن الــتــالمــيــذ الــســتــة عــشــر من 
الوصول إلى نهائيات هذا التحدي، من 
بني أزيد من 13 مليون تلميذ وتلميذة 
الدورة  49 دولة، شاركوا في  يمثلون 
الرابعة من هذه املسابقة، التي كشفت 
»مؤسسة مبادرات محمد ابن راشد آل 
تصفياتها  تحول  عن  العاملية«  مكتوم 
النهائية إلى برنامج تلفزيوني ستبثه 
السابع  يوم  من  ابتداء   »mbc1« قناة 

ألول  إذ  الجاري،  من شتنبر  والعشرين 
مرة سيتم نقل التصفيات النهائية 

من هذه املسابقة عبر برنامج 
اسم  سيحمل  تلفزيوني 

»تحدي القراءة العربي«، 
ــس  ــاف ــن ــت حـــيـــث ســي
ماليني  ــام  أم التالميذ 
املشاهدين خالل ثماني 
الفوز  أجل  من  حلقات، 
مالية  وبجائزة  باللقب 
قــيــمــتــهــا نصف  تــبــلــغ 

مليون درهم إماراتي.
تالميذ  أربــعــة  املتنافسني،  بــني  ومــن 
من  مامني  النصري  أم  هــم  مغاربيني، 
تونس،  من  الدين  نــور  آيــة  موريتانيا، 
نعيمة كبير من الجزائر، وفاطمة الزهراء 

أخيار من املغرب.
لقب  أن  ــى  إل يــشــار 
نسخة السنة املاضية 
القراءة  »تحدي  من 
ــان من  الــعــربــي«، ك
التلميذة  نــصــيــب 
ــم  ــري ــة م ــيـ ــربـ ــغـ املـ
ــي لم  ــت ــون، ال ــجـ أمـ
عمرها  يتجاوز  يكن 
تسع سنوات،  حينها 
مـــا جــعــلــهــا أصــغــر 
في  املشتركني 

املسابقة.

لم يقطع حديثي باألستاذ املعطي بوعبيد إال دخول 
الحاج  آنــذاك،  البيضاوي  الــوداد  ورئيس  األمن  والي 
بوبكر اجضاهيم، ودخول األستاذ أنيس محمد، النائب 
فيه  بوبكر اجضاهيم يتشفى  الحاج  كان  والذي  األول 
أنيس  األستاذ  يعد  الذي  البيضاوي  الرجاء  فريق  ألن 
كنا  بهزيمة  األمس  ذلك  مني  قد  مناصريه،  من أشرس 
من  عليه  التخفيف  العامة  النيابة  في  جميعا  نحاول 
في  كعادته  الوداديني  كل  يعد  كان  لكنه  الحزن،  هول 
البيضاوي  للرجاء  القريب  بالفوز  لفريقه  اإلخــالص 
الذي كان يقول له األستاذ عبد الواحد معاش بأسلوبه 
األدبي: »ال يستقيم أمر الرجاء إال بالوداد وال يستقيم 
أنيس:  األستاذ  عليه  فيرد  بالرجاء«،  إال  ــوداد  ال أمر 
»وال تكون الراحة إال في العش األخضر«، ويرد الحاج 
عن  كناية  باألحمر«  إال  بالفوز  يحتفل  »وال  اجضاهيم: 

العلم الوطني.
الكبار  وأساليب  األحاديث  مناقشة  تمر  كانت  هكذا 

في الزمن الجميل.
األستاذ  روع  كــان  كلما  أنني  ــر،  األم في  والغريب 
املرحوم املعطي بوعبيد يشتد، كنت أذكره بأنني لعبت 
سبع  عمري  يتجاوز  ال  صغير  طفل  وأنــا  مكتبه  في 
سنوات، وكنت أرافق والدتي وخالتي عندما كان ينوب 
آنذاك  عنهما في قضية محالت تجارية، وكان املكتري 
ستينيات  في  اإلقليمية  املحكمة  ضبط  كتابة  رئيس 
استرجاع  من  مكنت  قد  نيابته  وكانت  املاضي،  القرن 
بشارع  عقاراتها  في  نسبيا  عائلتي  حقوق  من  جزء 
الطاهر العلوي، غير أن رابطتي باألستاذ بوعبيد كوزير 
القرن  أربعينيات  نهاية  إلى  ترجع  للعدل،  ووزير  أول 
املاضي، وإبان زواجه بحرمه مصونة القاضي الشرعي 

املشهور املرحوم بن إدريس العلوي.
فقبل أن يزورني في مكتبي بالجديدة، وكنت حينها 
تفرغ  قد  عندئذ  وكــان   ،1987 سنة  في  للملك  وكيال 
عالم  إلى  والرجوع  الدستوري  االتحاد  حزب  لرئاسة 
املحاماة، كان قد عرج على منزل صهره موالي الطيب 
العلوي باشا الجديدة وأخ عامل صاحب الجاللة موالي 
له  وحكى  الصديق،  ــوالي  وم العلوي  الرحمان  عبد 
الباشا موالي الطيب عن العالقة التي تربط بني عائلة 
الرياحي بأوالد احريز وأب زوجته، القاضي بن إدريس، 
نفذها  وصية  ترك  قــدور،  الحاج  جدي  بموت  أنه  ذلك 
أوالد  بأراضي  800 هكتار  بهبة حوالي  تتعلق  والدي 
ومسجد  املكي  املسجد  املقدسة:  األماكن  لفائدة  احريز 
النبي عليه السالم وجامعة القرويني واملسجد املحمدي 

لألحباس.
األستاذ  زوجــة  أب  إدريـــس،  بن  القاضي  أن  وبما 
وكان  املــذكــور  للمسجد  إماما  كــان  بوعبيد،  املعطي 
والدي الحاج امحمد هو الوصي على اقتسام األراضي 
أنابت  فقد  قدور،  الحاج  املذكورة وتنفيذ وصية والده 
وزارة األحباس القاضي بن إدريس طوال مدة اقتسام 
التركة، للقيام مقامها في فرز نصيب املسجد املحمدي 
في األحباس، وأنابت أيضا اململكة العربية السعودية 
القرن  أربعينات  بداية  في  املغربية  باململكة  سفارتها 
املاضي، للقيام بنفس املهمة، وهي استخراج أربعمائة 
وفضة  ذهب  من  املنقوالت  من  عدد  إلى  إضافة  هكتار، 
التركة  رسم  في  مذكور  هو  كما  وأثــاث،  وضرع  وزرع 
الفرنسي  الفرنك  من  مليونا   80 بحوالي  قومت  التي 
إلى  القرويني  جامعة  عهدت  كما   ،1944 سنة  القديم 
كذلك  نصيبها  على  لإلشراف  بفاس  العلمي  املجلس 
املكون من مائتي هكتار، غير أن القائمني ملدة سنوات 
التي  سنوات  عدة  ملدة  التحفيظ  وإجـــراءات  القسمة 
معززين  ضيوفا  يحلون  كانوا  العملية،  استغرقتها 
مكرمني في منزل والدي في منطقة جمعة ارياح »على 
إقامتي  15 كيلومتر من مدينة برشيد وهي محل  بعد 
املزابية  اخناتة  الحاجة  جدتي  تخدمهم  وكانت  اآلن«، 
»من دوار أوالد حجاج بامزاب«، وكانت هي املشرفة إبان 
وإكرام ضيوفه،  إدارة مخازنه  على  قدور  الحاج  حياة 
حيث استطاعت رحمة هلل عليها أن تتدبر أمور مأكل 
ومشرب وبشكل يومي للمئات من املزارعني واملزارعات 
اليوميني لزرع وحصاد ضيعات بلغ تعدادها أكثر من 
2400 هكتار، فضال عن  150 ضيعة فالحية وحوالي 
لوجستيك  وهو  والتخزين،  والحصاد  الحرث  بهائم 
كبير تقوم به امرأة مغربية نيابة عن زوجها في وقت لم 
تكن فيه عصرنة الفالحة املغربية ومكننتها قد وصلت 
إلى ما هي عليه اليوم من آالت زرع وحصاد وتخزين، إذ 
كان كل ذلك تقوم به الخيل والبغال واملحارث الخشبية، 
مما كان يساهم في تشغيل أيادي عاملة مهمة وإسكان 
دواوير من األسر التي الزلت أذكر إعمارها في محيط 
بيتنا والتي قضت عليها الهجرة إلى املدن بعدما عطلت 

املكننة الفالحية غالبية العاملني فيها اليوم.

لنور الدين الرياحي

�ألفون�س دو المارتني ينتقل من حمكمة 
�لبي�ساء بو��سطة �الأ�ستاذ �خلطيب ويجد

 يف ��ستقباله فيكتور هيجو مبعية �الأ�ستاذ بوعبيد 
يف حمكمة �جلديدة

مذكرات ساخنة
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يتبع

لطيفة �لتون�سية 
تلجاأ للقانون 

�سد من يغني �أغانيها

�أمينة كرم تقدم »�سحر« 
رد� على  من يتهمون 

�ملغربيات بـ»�ل�سحار�ت«
تجميلي  مستحضر  أول  كرم،  أمينة  املغربية  الفنانة  أصدرت 

باسمها، وهو عبارة عن عطر اختارت له اسم »سحر«.
األسباب  متابعيها حول  أحد  عن سؤال  إجابة  أمينة  وكشفت 
للرد  منها  محاولة  أنه  بالذات،  االسم  هذا  تختار  جعلتها  التي 
بـ»السّحارات«،  املغربيات  يلقبون  الذين  األشخاص  بعض  على 
شخصية  تجارب  ومن  طفولتي  منذ  سمعت  »لطاملا  وأضافت: 
أقدم  للمغربيات بالسحارات، فكان دافعا جعلني  تلقيب بعضهم 

عطري برسالة أردت توجيهها إليهم«.
وأوضحت الفنانة الشابة قائلة: »هذا العطر الخاص بالجسم، 
مكون من املواد الطبيعية املعروفة بها بالدنا املغرب والتي هي 

سبب من أسباب تألق املغربيات بجمالهن الطبيعي الساحر«.

الرجوع  لطيفة،  التونسية  الفنانة  قررت 
إلى القانون في حالة إذا ما قام أحد الفنانني 
واحد  تسجيل  إعــادة  أو  توزيع  أو  بغناء 
جاء  الذي  قرارها  عن  وأعلنت  أعمالها،  من 
الفنانة  ابنة  الرحباني،  ريما  لقرار  مشابها 
والتي  »تــويــتــر«،  على  تغريدة  فــي  فــيــروز، 
قامت بنشرها على جميع حساباتها بمواقع 

التواصل االجتماعي.
وكتبت لطيفة: »أعتقد أنه 
بما أني تعبت في مشواري 
ــتــجــت كــل رصــيــدي  وأن
وألبوماتي وفيديوهاتي 
ــردي،  ــف بــمــجــهــودي ال
موقف  نفس  سأتخذ 

الرحباني،  ريــمــا 
ــن أنـــي  ــ ــلـ ــ وأعـ
ــذ كــل  ــخـ ــأتـ سـ
اإلجــــــــراءات 
ــة  ــي ــون ــان ــق ال
أو  يغني  ملن 

يــســجــل 
يعيد  أو 

أي  تـــوزيـــع 
من  أغــنــيــة 

أغاني..«.

تلقى الوسط الفني والثقافي بحزن 
كبير، نبأ وفاة الفنان أحمد الصعري، 
البيضاء،  بالدار  املاضي  األحد  يوم 
وبينما تواصلت تعليقات املعزين في 
مواقع التواصل االجتماعي، توصلت 
عائلة الراحل بتعزية ملكية جاء فيها 
أن ))الفنان الصعري واحد من رواد 
سواء  املبدعني،  املغربي  املسرح  فن 
نهل  كفء  كأستاذ  أو  مقتدر  كممثل 
من تجربته وخبرته جيل من الكفاءات 
خير  تعتبر  التي  الوطنية  املسرحية 

عزاء في فقدانه((.
ويذكر أن املرحوم الصعري، يعتبر 
للمسرحيني  األول  الجيل  أقطاب  من 
الطيب  من  كل  جانب  إلــى  املغاربة، 

حزن يف �لو�سط �لفني وتعزية 
ملكية يف وفاة �لفنان �ل�سعري 

جامعة �لغد يف موؤ�س�سة عالل �لفا�سي

الكنفاوي  الصمد  وعبد  عفيفي  ومحمد  لعلج  الطيب  وأحمد  الصديقي 
ومحمد الحبشي، وتتلمذ على يديه فنانون كبار كالحسني بنياز »باز«، 

والثنائي عزيز سعد هلل وخديجة أسد، وميلود الحبشي.
إنا لـله وإنا إليه راجعون. 

الثقافي  برنامجها  إطــار  في  الفاسي  عالل  مؤسسة  تدعو 
ملوسم 2020/2019، الباحثني واملثقفني وجميع املهتمني إلى 
الحضور واملشاركة في املحاضرة التي تنظمها في موضوع: 
»جامعة الغد: كيف نكون أجيال املستقبل نحو جامعة: )4.0(«، 

يلقيها الدكتور عبد اللطيف امليراوي، رئيس جامعة القاضي 
عياض سابقا، يوم الجمعة 4 أكتوبر 2019 في الساعة الرابعة 

والنصف زواال، بمقر املؤسسة.

تلميذة مغربية تنجح يف �لو�سول �إىل نهائيات 
»حتدي �لقر�ءة �لعربي«



 

بغتة،  حفرتها  قد  اآلالم  كأن 
سارت  التي  الصاخبة  باحلياة 
جنبا  والشياطني  املالئكة  فيها 

إلى جنب((.
مليئا  إذن،  كان  امللك  محيط 
قال  كما  والشياطني  باملالئكة 
القصر  أقطاب  من  القطب  هذا 
))دخــــول  أن  رغـــم  ــي،  ــك ــل امل
طائفة  كدخول  امللكي  القصر 
جديدة، أي أن االنتساب يكون 
حتى  عنه،  عــودة  وال  كامال.. 
يصبح املرء تابعا للقصر يصبح 
الوراء مستحيال..  إلى  الرجوع 
أو  ــوع  ــرك ال هــو  ــزاء  ــاجل ف وإال 
يوقعه  ميثاق  فهو  ــوت)...(  امل

املرء مع الشيطان)...(((.
قــاعــدة  ــوت،  ــ امل أو  الــركــوع 
عــاشــهــا الــرفــيــق الــكــاتــب في 
بني  الحكم  أسلوب  عن  ســرده 
الشعب  ))كان  والشعب:  امللك 
أن  الوعـــــيـــــه)...(  يف  ــن  ــظ ي
يف  يظهر  قد  اجلاللة  صاحب 
عقاب  بإنزال  ويأمر  وقــت  أي 
يكونوا  لم  ورجــالــه  جماعي، 
من  فكم  بــالــرؤوفــني،  ينعتون 
شخص توارى عن األنظار)...( 
بتهمة التآمر على أمن الدولة، 
أن  من  متأكدين  كنا  ذلك  ومع 
الــذي  الــرعــب  وبــرغــم  سيدي 
لشعبه  يوحي  يــزال  ال  يبثه، 

باحلب احلقيقي((.
عن  الرفيق  الكاتب  وحديث 
يربط  الحقيقي،  امللكي  الحب 
روايته بحادثة غريبة، حضرها 
مرة  كان  حني  الكاتب،  الرفيق 
الثاني،  الحسن  امللك،  يرافق 
ــارة جــنــاح فـــي الــقــصــر  ــزيـ لـ
املــلــك يخصصه  ــان  ك املــلــكــي، 
يتوصل  التي  الهدايا  لجمع 
ذلك  يتفقد  أن  يوما  وأراد  بها، 

املرافق  الكاتب  رفقة  الجناح، 
بني بني، وانظروا العجب.

ــاح على  ــن ــان ذلـــك اجل ــ ))ك
بابها  سيدي  دفع  مغارة،  شكل 
ودخلنا، ليتوقف سيدي بدون 
حركة لبعض الوقت حيث رأينا 
اكتشف  حيث  صادما،  مشهدا 
قد  القصر  عبيد  من  عبدا  أن 
ليمألها  جالبيته  طــرف  رفــع 
ثمينة  علب  من  له  تيسر  مبا 
وعندما  وهدايا،  ملفوفة  ورزم 
الرجل  انتفض  سيدي،  تنحنح 
وجها  نفسه  ليجد  واســتــدار 
يغمى  وكــاد  امللك،  أمــام  لوجه 
وهــو  يضبطه  ــك  ــل وامل عــلــيــه 
امللكي  القصر  داخل  له  يسرق 
نهاية  توقعت  ــد  وق املــصــون، 
األســود،  العبد  لذلك  مروعة 
العافية  عبيد  يستدعي  وأن 
لسلخه، لوال أن سيدي عاجله 
بالهروب  ــرع  أس هيا  بالقول: 

قبل أن يباغتك احلراس((.
الحسن  معاملة  كانت  هكذا 
وهو  ومرافقيه  لعبيده  الثاني 
الذي يصف داخل القصر دائما 
ذلك  ورغم  األفاعي((،  ))وكــر 
كيف  بــني  بــني  الرفيق  يحكي 
يتعامل  الثاني  الحسن  كــان 
القصر  هذا  القصر،  أفاعي  مع 
ــواب  ــ ــث تــتــتــالــى األبـ ــيـ ))حـ
جو  ويــســود  نهاية  ال  مــا  ــى  إل

حراس  يجسده  احلرب  يشبه 
وعدتهم  مبالبسهم  يقفون 
وأغطية  البيضاء  وجلبياتهم 
الـــــرأس احلـــمـــراء عــمــالــقــة 
مثيرون للخوف، ينظرون إلينا 
وكلما  ــازدراء،  بـ األقـــزام  نحن 
العائلة  ــراد  أف من  واحــد  ظهر 
معلنة  مبحوحة  أصوات  تدوى 
تثير  بقوة  امللك  اقــتــراب  عن 

القشعريرة يف األبدان((.
ويــعــتــبــر تــنــقــل املـــلـــك من 
ــى صــالــون، عملية  إل صــالــون 
قــال  كــمــا  الــقــشــعــريــرة،  تثير 
حكى  ــذي  ال بــني،  بــني  الرفيق 
بمكان.  األهــمــيــة  مــن  جــزئــيــة 
امللكي، وكان  فقد كان الحاجب 
حول  قد  موحى،  القايد  يسمى 
وزراء  من  بامللك،  املحيطني  كل 
يربطون  وعــســكــريــني  ــادة  ــ وق
مواعيدهم بلقاء امللك بسبابته، 
كلما  الــذي  القائد  هذا  سبابة 

خرج من الجناح الخاص، ورفع 
سبابته على شكل ذيل العقرب، 
وال  غضبان  سيدنا  أن  فهموا 

أمل في رؤيته.
ويــحــكــي كــاتــب املـــذكـــرات 
أهمية  تــكــرس  قصة  امللكية، 
موحى،  القايد  الحاجب  سبابة 
عندما جاء الوزير القوي، وإن 
كان الكاتب يتفادى ذكر اسمه، 
الـــوزراء،  كبار  أحــد  ويكتفي: 
ذلك  أن  كشفت  األسطورة  فإن 
البصري،  إدريــس  هو  الوزير 
ــحــاجــب  الـــــذي اعـــتـــرضـــه ال
سبابته  وعــوق  موحى  القايد 
نظرا  الــوزيــر  لكن  وجهه،  في 
ألهميته، قرر الدخول على امللك 
ليفاتحه في شأن ملف، بعد أن 
وامللك  الجسور  الــوزيــر  دخــل 
يــتــنــاول الــغــذاء، وهــو مصر 
كتف  فوق  ومــال  الدخول  على 
شيئا  ــه  أذن فــي  ليهمس  امللك 
ويضع ملفا أزرقا فوق املائدة، 
مرافقيه  في  يحملق  امللك  وبدأ 
أخــرى  مــوائــد  فــي  الجالسني 
أبعدوا  مرتفع:  بصوت  ليقول 
عني هذا الحيوان وال أريد أن 

أراه بعد اليوم.
املقعد  حـــول  كـــان  ــث  ــي وح
ــون  ــرب ــق ــكـــي، حـــــراس م ــلـ املـ
التدخالت  حسب  يتصرفون 
امللكية برموز متفق عليها، فقد 

بالوزير  يمسكوا  أن  انتظرنا 
عبر  محنيا  ليجروه  الكبير 
باب  إلى  والحدائق  ــة  األروق
الـوزيـر  بـذلك  وإذا  الـقـصـر، 
- ويصر الكاتب على القول بأنه 
من شخصيات  بارزة  شخصية 
بأنه  الجميع  فاجأ   - الــدولــة 
خرج يجري متوجها إلى مربط 
إلى  ويدخل  للخيول،  مجاور 
مربط أحد الخيول وهو يقول: 
حيوان  ــي  أن ــرى  ي ســيــدي  إن 
الحيوانات  بني  هنا،  فمكاني 
سأعيش معها، وتم إبالغ الخبر 
يرسل  ــأن  ب ــر  أم الـــذي  للملك 
في  ويترك  الطعام  بعض  إليه 
الرفيق  الخيول، ويعطي  مربط 
الحادث  هــذا  أوصــاف  امللكي 
ما  بخطورة  مذكرا  بالتفصيل، 
امللكية  الصالونات  في  يجري 
بهذا  الــكــاتــب  الــتــي وصــفــهــا 
))الصالون  الخطير  الوصف 

امللك  جناح  من  القريب  املريح 
ــاص، عـــبـــارة عـــن قــاعــة  ــ اخلـ
وإن  بالسجاد  جدرانها  كسيت 
هادئا  مكانا  الصالون  ذلك  كان 
فإنه حتاك فيه أقبح احلقارات 
بلوغها  للبشر  ميــكــن  ــي  ــت ال
ــات،  ــاي ــوش ــن الــدســائــس وال م
ــف  واملـــؤامـــرات املــشــيــنــة، وأل
أن  على  قــادرة  وخيانة  خيانة 
على  رأســا  البشر  حياة  تقلب 
بعضهم  ــام  ــ أم تــقــفــل  ــب،  ــق ع
أبواب  لهم  لتفتح  جهنم  أبواب 
تلقي  أن  وبالعكس  الفردوس، 
العالية  ــب  ــاص ــن وامل بــالــرتــب 
العبد  فيصبح  احلضيض  إلــى 
والوزير عبدا، كل شيء  وزيرا، 
رهني بالقرب من النور امللكي أو 

البعد عنه((.
الذي  االستنتاج  هذا  مصدر 
يــحــكــي عـــن املــحــيــط املــلــكــي 
إلى  إضــافــة  منه  املقربني  أن 
هناك  موحى،  القايد  الحاجب 
مورا،  الدكتور  املالزم  الطبيب 
ــاب مــوســى،  ــشـ وطــبــيــب األعـ
ــراف بــــالل، واملــؤنــس  ــ ــع ــ وال
وخاصة  القزم،  بودا  املضحك 
يوما  نسمعه  لم  الــذي  املغني 
التلفزيون  في  وال  اإلذاعــة  في 
الــعــازف ســاهــر ))الـــذي كان 
وصاحب  متميز،  عــود  ــازف  ع
على  يــعــيــش  رخـــيـــم،  صـــوت 

كــوكــب آخـــر بـــداخـــل عــالــم 
والشعر  ــالم  ــ األح ــن  م مقفل 
ــد  ــوائ ــول م ــ واملـــوســـيـــقـــى، ح
املعروفة  احللوى  إغــراء  تقاوم 
بالعسل  واملخبوزة  باملعجون 
احلشيش  أنواع  وأفضل  واللوز، 
من منطقة كتامة والتي تنتقل 

بيننا سرا((.
لــيــعــتــرف كــاتــب املــذكــرات، 
هذه  على  يغدق  كان  امللك  بأن 
وعلى  املقربني  من  املجموعة 
الــذي  املــذكــرات  كاتب  رأســهــم 
أهداه امللك بيتا واختار له زوجة 
الجديد،  البيت  فــي  ملرافقته 
مثلما زوج جميع مرافقيه بمن 
واملغني  األعشاب  عالم  فيهم 
مرة  املــوت  فاجأه  الــذي  ساهر 
الـملكي،  الـقـصر  فـي  وهـو 
وتمدد  بأدب  حذاءه  خلع  حيث 
وأسلم  الصالونات،  أحــد  في 

روحه لخالقها.

وال   - سلطانا  ملكا  كنت  لو 
 - والسلطان  املــلــك  بــني  ــرق  ف
لــحــرصــت عــلــى االبــتــعــاد عن 
بعد  امللكية،  القصور  طقوس 
تركها  التي  املــذكــرات  قـــراءة 
ــيــق الــحــســن الــثــانــي ملــدة  رف
عــشــريــن عـــامـــا، مــحــمــد بني 
السابقة(  الحلقة  )انظر  بني 
ما  مشكورا،  لنا  تــرك  والــذي 
والحاالت،  الحجج  من  يكفي 
املخزن،  دار  طقوس  أن  على 
التوقعات  في  ال  جدا،  خطيرة 
أيــة  الحــتــمــاالت  املستقبلية 
ثورة شعبية، ولكن فيما حكاه 
عن  بتدقيق  ــني،  ب بــني  الــرفــيــق 
ظروف امللك السلطان، في إطار 
يعتبره  الثاني  الحسن  ــان  ك
درسا  مهامه،  ملمارسة  حتميا 
من التعقيد، ينتهي بارتداء زي 
الفضيحة، لنفهم ربما، ملاذا قرر 
السادس،  محمد  الجديد  امللك 
الذي  ــنــادي)...(  ال هذا  إغــالق 
عاش فيه الحسن الثاني حوالي 
خلفياتها  انتهت  عاما،  أربعني 
اآلذان  عن  ممنوعة  كانت  التي 
واألبصار باالنكشاف املفضوح 
نشرها  مذكرات،  على صفحات 
من  جـــزءا  يعتبر  ممن  واحـــد 

ماضيها.
ــدودا  ــك رأيـــتـــنـــي مـــشـ ــذلـ لـ
إلــى جــزئــيــات وتــعــابــيــر هــذه 
أصبحت  ــن  وط عــن  ــرات  ــذك امل
وطنية  رياضة  ))النميمة  فيه 
قــال صاحب  كما  بــالدنــا((  يف 
املذكرات، ألنقلها لقراء الحقيقة 
الواقع  في  بصفتها  الضائعة 
أســرارهــا  تتسرب  لــم  كــنــوزا 
الذي  الفقيد،  امللك  حكم  طوال 
ستموت  أســرارهــا  يعتبر  كــان 
ــرار املــلــوك  ــ ــن أسـ ــك ــه، ول ــع م
الزمن  تنتهي طال  والسالطني، 
أو قصر، بالكشف على األلسنة 
يكتبها  كشهادات  الــســرد  أو 
شاركوا  ممن  واحــد  للتاريخ 
الحسن  أن  رغم  تكريسها  في 
 - رفيقه  كتب  كما   - الــثــانــي 
يحب  يكن  لم  العتمة  ))يحب 
عتمة  يف  فعاش  كثيرا،  الضوء 
ال  ظلمة  نصف  يف  دائمة)...( 

مييز فيها املرء شيئا((.
كان  الــذي  املهيمن،  والظالم 
الثاني،  الحسن  فيه  يعيش 
يــقــوي  أن  عــلــيــه  يــحــتــم  ــان  كـ
صديقه  وهذا  االستماع،  جهاز 
طويلة  سنوات  بعد  بــني،  بني 
))كنت  يكتب:  املمارسة  مــن 
ــر إثـــارة  ــث ــالح األك ــس أمــلــك ال
امللكية  نظام  يف  للخوف)...( 
املطلقة)...( أي أذن امللك، ومن 
امللك  يساوي  امللك  أذن  ميلك 

قوة((.
ورفيق امللك الذي أصبح يحس 
يكن  لم  امللك،  قوة  تعادل  بقوة 
اسمه يذكر مع املستشارين أو 
الوزراء: ))كنت كالعادة أتبعه 
أن  مهمتي  الظهر،  مقوس  وأنــا 
سيدي  لكن  ســيــدي،  أضــحــك 
وقد  الذهن،  شارد  كئيبا،  كان 
عميقة  جتاعيد  وجهه  مألت 

24 األخيـــــــرة العدد:  1042الخميس 26 شتنبر 2019

من تقاليد املخزن يف الق�صور 
اأن ي�صبح العبد وزيرا.. والوزير عبدا

بقلـــــــم:
مصطفى العلوي

2

الظالم المهيمن، الذي كان يعيش فيه الحسن 
الثاني كان يحتم عليه أن يقوي جهاز االستماع، 

وهذا صديقه بين بين، بعد سنوات طويلة من 
الممارسة يكتب: ))كنت أملك السالح األكثر إثارة 

للخوف)...( في نظام الملكية المطلقة)...( أي أذن 
الملك، ومن يملك أذن الملك يساوي الملك قوة((.

 )مذكرات مؤنس امللك(


