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الــتــشــاؤم،  يتضخم 
عندما يصدر عن مطلع 
الوزير  مثل  الخبايا  على 
في  قــال  ــذي  ال حـــداد،  السابق 
الذي  الهلع  أن  صحفي،  حديث 
المغاربة،  من  فئة  يصيب  كان 
أصبح هذه األيام عموميا، وأن 
عن  تصدر  أصبحت  االنتقادات 
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بعد حذف مر�سحني كبار من الئحة ال�سفراء
ح�سابات �سيا�سية وراء اإلغاء 

حما�ضرة االحتادي عليوة خالد النا�ضري   يخلف   بنعبد   اهلل   واملالكي
   يعو�ض   ل�سكر

كواليس األخبار

 خريبكة. األسبوع 
كان  التي  الندوة  إلغاء  خبر  املدينة،  هذه  إلى  تسرب 
االتحادي عليوة سيلقيها حول الحكامة، ويجهل املصدر 
وأن  خصوصا  اإللغاء،  أو  التأخير  هذا  وراء  كان  الذي 
النائب البرملاني لخريبكة هو رئيس البرملان، املالكي، الذي 
كان تنظيم هذه الندوة قد يضر به في إعادة انتخابه على 

رأس البرملان.
فهل املالكي هو الذي أصدر قرار منع االتحادي عليوة 
من إلقاء محاضرته، أم أن النيابة العامة هي التي تدخلت 

ملنع متمتع بالسراح املؤقت من إلقاء محاضرة سياسية؟

عليوة

و�ضام دولة البريو لقن�ضلها 
ال�ضريف حممد الورزازي

ال�ضعودية »تنتقم« من �ضديق املغرب »التويجري«

«»

 الرباط. األسبوع 
وما  متوقعا،  كان  ما  بخالف 
حزب  كواليس  في  معلنا  كــان 
التقدم واالشتراكية، لم تتضمن 
الذين  الــجــدد  السفراء  الئحة 
الــقــيــادي  اســـم  تعيينهم،  ــم  ت
الــشــيــوعــي خــالــد الــنــاصــري، 
باسم  السابق  الرسمي  الناطق 
الصراعات  وكانت  الحكومة، 
قد انطلقت منذ مدة بني شباب 
الحزب حول من يحق له مرافقة 
عمان،  سلطنة  إلــى  الناصري 
يعني  أن  املتوقع  من  كان  حيث 
سفيرا هناك، لكن الناصري بقي 
على  إنه حصل  بل  املغرب،  في 
حزب  يمثل  وهو  متقدم  وضع 

مؤخرا  واالشــتــراكــيــة  التقدم 
لقاء طنجة لشبكة  فعاليات  في 
األحـــــزاب الــديــمــقــراطــيــة في 
املبادرة  وهــي  إفريقيا،  شمال 
التي شاركت فيها أحزاب كلها 
تلتقي في محاربة األحزاب ذات 

املرجعية الدينية.
وكان خالد الناصري قد حجز 
مكانه قرب إدريس لشكر، الكاتب 
األول لحزب االتحاد االشتراكي 
يافطة  املذكور، خلف  اللقاء  في 
الصورة(،  )انظر  »التراكتور« 
تأكد  بعدما  املــبــادرة  صاحب 
ليطرح  السفارة،  عن  ابتعاده 
هناك  كـــان  إذا  عــمــا  ــؤال  ــس ال
كي  الناصري  لخالد  تحضير 

أن  بعد  املقبلة،  املرحلة  يقود 
هلل  بنعبد  نبيل  مرحلة  تميزت 
حزب  مــع  بالتنسيق  كــامــلــة، 
لنب  والوفاء  والتنمية  العدالة 
كيران، وهو ما أدى حزب التقدم 

واالشتراكية ثمنه)..(.
في  املؤشرات  تذهب  وبينما 
الناصري  حظوظ  تقوية  اتجاه 
هلل،  بنعبد  نبيل  خــالفــة  فــي 
تصب  التي  اإلشــارات  تتوالى 
من  لشكر  ــاد  ــع إب ــجــاه  ات ــي  ف
ــراكــي،  ــادة االتـــحـــاد االشــت ــي ق
مرحلة  على  الــتــوافــق  مقابل 
الحبيب  ــقــودهــا  ي انــتــقــالــيــة 
املالكي، في انتظار طي صفحة 
للحزب،  التاريخيني  الزعماء 

ترجح  جديد،  وجــه  باستقدام 
املصادر حصول توافق بشأنه، 
الشامي،  برضى  األمر  ويتعلق 
للمجلس  رئيسا  أخيرا  املعني 
رغم  واالجتماعي،  االقتصادي 
أن هذا األخير ظل بعيدا دائما 
عن الشؤون الداخلية للتنظيم.

اإلعالمية،  املــصــادر  وتــؤكــد 
إشارة  تلقى  لشكر  إدريــس  أن 
في  لــلــمــغــرب  كسفير  للعمل 
إحدى البلدان األجنبية غير أنه 
التأويل  باب  ليفتح  رفــض)..(، 
على  الــبــقــاء  فــي  رغبته  حــول 
رأس الحزب لوالية ثالثة، وهو 
القانون  في  تعديال  يتطلب  ما 

األساسي للحزب.

صورة غري متوقعة يظهر فيها لشكر والناصري خلف رمز »الرتاكتور«  رفقة بنشماس

وشح  حفال  كاستانييدا،  كارلوس  باملغرب،  البيرو  دولة  سفير  أقام 
القنصل  بصفته  الــورزازي،  محمد  املغربي  الدبلوماسي  صدر  خالله 

الشرفي لدولة البيرو في مدينة طنجة.
السيد الورزازي، من قدماء الدبلوماسيني املغاربة، ومن أقطاب الفكر 

املغربي.

 الرباط. األسبوع 
تأكد عمليا إبعاد صديق املغرب، 
التويجري  العزيز  عبد  الــدكــتــور 
العام  املــديــر  الرئيس  منصب  مــن 
للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم 
والثقافة )اإلسيسكو(، بالتزامن مع 
األزمة الباردة بني الرباط والرياض، 
األخير  هــذا  ــى  أدل أن  بعد  خاصة 
من  التخفيف  تحاول  بتصريحات 
املفاجيء،  السعودي  الــقــرار  وقــع 
احترامه  »يــؤكــد  ــه  أن فيها  يــقــول 

الشديد لقرار بلده.
طيلة  حافظ  قد  التويجري،  وكان 
على  للمنظمة،  رئاسته  ســنــوات 
وبني  منظمته  بني  »أمــان«  مسافة 
ــات الــتــي كانت  ــ الــتــوتــرات واألزم
صداها  ويصل  الخليج  في  تضرب 
ــذا مــا أكدته  إلــى املـــغـــرب)..(، وه
قالت  بالغ صحفي  في  اإليسيسكو 
بني  ــة  أزمـ أي  تثر  ــم  ل »إنــهــا  فيه 
العربية  اململكة  الشقيقني،  البلدين 
الــســعــوديــة واملــمــلــكــة املــغــربــيــة، 
 ،1982 عام  تأسيسها  منذ  وظلت، 
بني  التضامن  تعزيز  على  حريصة 
الدول األعضاء، انطالقا من أهداف 

تقوية  على  ينص  ــذي  ال ميثاقها 
بني  وتعميقه  وتشجيعه  التعاون 
املرجعية  إطار  في  األعضاء،  الدول 
وفي  اإلسالمي،  للعالم  الحضارية 
ــوء الــقــيــم واملــثــل اإلنــســانــيــة  ضـ

اإلسالمية«.
ــن خــالل  ــد م نــفــس املـــصـــدر، أكـ
اململكة  ترشيح  أن  املنظمة  إدارة 
عاما  مــديــرا  السعودية  العربية 
له  عالقة  »ال  لإليسيسكو،  جديدا 

بأي أمور بني اململكتني الشقيقتني، 
لدولة عضو،  بل هو إجراء سيادي 
العام  للمؤتمر  الداخلي  والنظام 
سلطة  أعلى  بصفته  لإليسيسكو، 
يحدد  اإليسيسكو،  في  دستورية 
شروط الترشيح وإجراءات انتخاب 
العام«، لكن السؤال املطروح  املدير 
هذا  السعودية  اختارت  ملــاذا  هو: 
التويجري  إلبعاد  بالذات  التوقيت 

من منصبه)..(؟

التويجري

فتح الثكنات الع�ضكرية ال�ضتقبال 

اأول فوج لـ»التجنيد االإجباري«
 الرباط. األسبوع 

كشفت مصادر إعالمية، صدور أوامر من الجنرال عبد الفتاح 
الوراق، للشروع في الترتيبات األخيرة الستقبال أول فوج من 
املرشحني للخدمة العسكرية، ويقدر عددهم بـ 10 آالف شاب من 
مختلف أنحاء اململكة، سيشرف على تدريبهم طاقم خاص مكلف 

بهذه العملية.
فوج »التجنيد اإلجباري« كما هو متداول إعالميا، سيستفيد 
من دروس في التأهيل العسكري والتربية البدنية والعسكرية، 
باإلضافة إلى التأهيل التقني في مواد التكوين املهني، وسيحصل 

املكونون على مبالغ تتراوح بني 1050 و2100 درهم.
وكان املغرب قد تخلى عن العمل بـ»التجنيد اإلجباري« سنة 
تنظيمات  من طرف  الجيش  اختراق  بوادر  بعد ظهور   ،2007
إرهابية، وهي التحديات التي الزالت قائمة، لكن املحيط امللكي 
الحسن  أيــام  من  املــوروث  القديم،  بالنظام  العمل  إرجــاع  قرر 

الثاني)..(.
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ما خفي
كان  أعظم

وصلت إلى أطراف املغرب الشرقي، 
انتخاب  لعملية  املنظم  التزوير  أثار 
يعرض  حيث  بوتفليقة،  الــرئــيــس 
مئات  ملإل  ماليا  مقابال  مكلفون)...( 
أوراق التصويت، على ذوي األصول 
تستفحل  ــت  وقـ فــي  ــة،  ــري ــزائ ــج ال
الرافضة  الشعبية  املظاهرات  فيه 

بوتفليقة. لترشيح 

بها  قــام  التي  الرحلة  نجاح  رغــم 
ــر الــبــريــطــانــي، ولـــد األمــيــرة  ــي األم
طرف  من  واستقبل  للمغرب،  ديانا 
فإن  واألمــراء،  السادس  محمد  امللك 
اشتكوا  لألمير،  املرافقني  الصحفيني 
من سرقة حقائبهم وآالت تصويرهم 

في مطار الدار البيضاء.

ثانية  بوالية  بــخــاري،  محمد  فــاز 
النيجيرية  الرئاسية  االنتخابات  في 
املــاضــي،  السبت  ــوم  ي ــرت  ج الــتــي 
صوت  ماليني  خمسة  بفارق  متقدما 
الرئيس  نائب  منافسيه،  أقرب  على 
بعدما  بــكــر،  أبـــو  عتيق  الــســابــق، 
الزاوية  من  واضح  دعم  على  حصل 
وهو  املغرب،  من  املقربة  التيجانية 
لصديق  فــوزا  املحللون  اعتبره  ما 

املغرب.

اهــتــمــام  ــدأ  بـ عــنــدمــا  مـــرة،  ألول 
املواقع اإلخبارية السعودية باملغرب، 
قنديشة،  عيشة  ظاهرة  عن  تحدثوا 
والجن شمهروش. يظهر أن كل شيء 

أصبح مخيفا في املغرب.

ــيــاس الــعــمــري، كـــان فــي لندن  إل
لذلك  إنجليزية،  منظمة  من  بدعوة 
لندن،  فــي  املغربي  السفير  رافــقــه 
بالعاصمة  تنقالته  خــالل  ــودرار،  بـ
لم  أنه  تأكد  وباملقابل،  البريطانية، 
باملشروع  التكفل  مــن  سحبه  يتم 

الصيني بجهة طنجة.

الجديدة  األمينة  بعضهم  ينتقد 
نشاطها،  بداية  في  اإلنسان،  لحقوق 
بانتقاد زميلها في املؤسسة، الصبار، 
بينما سكتت مؤخرا عن البالغ املنتقد 
لوضعية حقوق اإلنسان الصادر عن 

مجلس تابع لألمم املتحدة.

ــع  ــواق امل تستضيف  ــرة،  ــ م ألول 
دين  عــن  مغربيا  مــرتــدا  املغربية، 
إلى  بيته  تحويل  اخــتــار  ــالم،  اإلسـ
أن  املواقع،  لقراء  ليعلن  كنيسة)..(، 
مستمر،  ارتفاع  في  املسيحيني  عدد 
املغرب  في  املسيحيني  »مطالب  وأن 
والتسمية  والـــزواج  بالدفن  ترتبط 
بــاألســمــاء املــســيــحــيــة والــتــعــلــيــم 
االجتماعية«.  الحياة  في  واالندماج 
فمنذ متى أصبحت السلطات املغربية 

تسمح بنشاط »كنائس البيوت«؟

املغربي،  السفير  ظــهــور  تسبب 
العاصمة  فــي  املــعــني  املــنــصــوري، 
ــة الـــريـــاض، فـــي حــرج  ــودي ــســع ال
أمام  الدبلوماسية،  للمصالح  كبير 
البعثات األجنبية في املغرب. فبينما 
تشير  الصحفية  القصاصات  كانت 
املغربي  السفير  استدعاء  عدم  إلى 
من الرياض إلى الرباط، انطالقا من 
شاهده  بوريطة،  الوزير  تصريحات 
في  األجانب،  الدبلوماسيني  بعض 

حي الرياض بالعاصمة الرباط.

تحت األضواء

مدير فل�ضطيني ميجد البولي�ضاريو واجلريدة »امللكية« حتاول تهدئة الأو�ضاع 

عندما منع احل�ضن الثاين مقا�ضاة جريدة �ضعودية من طرف اإدري�س الب�ضري 

جريدة امللك �ضلمان تطمئن الراأي العام حول م�ضتقبل 
العالقات املغربية ال�ضعودية 

األمري محمد بن سلمان رفقة مدير قناة »العربية« الذي تم طرده قبل بث برنامج يعرتف بالبوليساريو 

 الرباط. األسبوع 
التي  السعودية  »العربية«  قناة  بخالف 
للمغرب، يمجد  تقريرا مسيئا  بثت مؤخرا، 
»الشرق  جريدة  فضلت  البوليساريو)..(، 
الباردة،  ــة  األزم في  النفخ  عــدم  األوســـط«، 
البلدين،  بني  رسمي  بشكل  معلنة  والغير 
تعود  اإلعالميتني  الوسيلتني  أن  ورغـــم 
امللكية  للعائلة  ملنتسبني  تأسيسهما  حكاية 
السعودية، إال أن الخط التحريري)..( فرض 
بطريقة  ــة«  »األزم معالجة  منهما،  كل  على 

خاصة.
وبينما فتحت قناة »العربية« الباب للتنكر 
لتاريخ العالقات املغربية السعودية، منطلقة 
املغربي  الخارجية  وزير  ضد  الفعل  رد  من 
»الجزيرة«  قناة  إلــى  ذهــب  الــذي  بوريطة، 
املغربية  القوات  انسحاب  ليعلن  القطرية، 
شريطا  فبثت  اليمن)..(،  ضد  التحالف  من 
خصصت  البوليساريو)..(،  بدولة  يعترف 
جريدة »الشرق األوسط« حيزا هاما لتلطيف 
السفير  استدعاء  تنفي خبر  األجواء، وهي 
املغربي املنصوري من الرياض، بل إن هذه 
كبيرا  حيزا  تخصص  كانت  التي  الجريدة 
ألخبار املغرب في ملحق »مغاربيات« قبل أن 
تتهاوى مبيعاتها في املغرب، بعد خضوعها 
املغربي  الخارجية  املقربني من وزير  للوبي 
))إن  بالحرف:  قالت  بنعيسى،  السابق، 
واملغربية  السعودية،   - املغربية  العالقات 
عليها  تــؤثــر  أن  مــن  أكــبــر  ــة،  ــي ــارات اإلم  -
ونقلت  مسؤولة((،  غير  إعالمية  شوشرات 
للشوشرة  وصفه  سعودي  دبلوماسي  عن 
لجهات  املسعور  ))الــرقــص  بـ  اإلعالمية 
والنيل  الفتنة،  رمـــاد  فــي  النفخ  تــحــاول 
واألخوية  بالتاريخية  عرفت  عالقات  من 
والتضامنية بني الرباط والرياض من جهة، 
والرباط وأبوظبي من جهة أخرى، والتي لم 
أي  التاريخ،  عبر  املصدر،  يضيف  تسجل، 
قطيعة في عالقاتهم التي يعتبرونها صامدة 
وتأبى االختراق((، حسب ما ورد في جريدة 

»الشرق األوسط« عدد 10 فبراير 2019.
التابعة  »العربية«  قناة  مالك  كان  وإذا 
ملجموعة »إم. بي. سي« هو إمبراطور اإلعالم، 
العائلة  إبراهيم، وهو أحد أصهار  آل  وليد 
بنت  السعودية، وأخو الجوهرة  في  امللكية 

أرملة  إبراهيم،  آل  العزيز  عبد  بن  إبراهيم 
فإن  سعود،  آل  العزيز  عبد  بن  امللك فهد 
ملكيتها  تعود  األوســـط«  »الــشــرق  جريدة 
بعد  فيما  أصبح  الــذي  سلمان  األمير  إلى 
في  اسمه  يقترن  أن  قبل  للسعودية،  ملكا 
العهد  ولي  ابنه  باسم  األخيرة،  السنوات 
في  يكمن  الفرق  لكن  بن سلمان)..(،  محمد 
)التي يوجد  »الشرق األوسط«  كون جريدة 
السعودي  اإلعــالمــي  القطب  رأســهــا  على 
ماروك  مجموعة  مالك  وهو  العمير،  عثمان 
ســـوار املــغــربــيــة(، حــاولــت الــحــفــاظ على 
النتائج  من  كان  بينما  العريقة،  التقاليد 
املباشرة للتخلي عن املدير الدبلوماسي في 
)رغم عالقته  الدخيل  »العربية«، تركي  قناة 
وتعويضه  ســلــمــان(،  بــن  محمد  بــاألمــيــر 
الخطيب،  نبيل  الفلسطيني،  باإلعالمي 
عرض تقرير لصالح البوليساريو، وقد بدا 
وكأن الفلسطينيني الذين توغلوا في القناة، 

يجبون ما قبلهم)..(.
عددها  في  كتبت  أن  لـ»األسبوع«  وسبق 
املغربية  السرية  الــعــالقــات  أن  املــاضــي، 
الخارجية  بــوزيــر  تطيح  قــد  الــســعــوديــة 
فبراير   21 عــدد  األسبوع  )انظر  بوريطة 
العالقات  عمق  يــعــرف  ال  ومــن   ،)2018
أن  يكفيه  الــســعــوديــة،  املغربية  الــســريــة 
يعود إلى السنوات األخيرة من حياة امللك 
التي  املرحلة  وهي  الثاني،  الحسن  الراحل 
وصفها مدير »األسبوع«، مصطفى العلوي، 
مؤلف كتاب »الحسن الثاني امللك املظلوم«، 
من  فيلق  تشكيل  عرفت  التي  بـ))السنوات 
رغم  الثاني،  بالحسن  األقــويــاء  املحيطني 
خالفاتهم وتضارب مصالحهم، إال أنهم كانوا 
متفقني على امللك املريض)..(، بأال يخبروه 
للجنرال  كانت  فقد  بينهم،  يجري  ما  بكل 
البرنامج  فــي  املــتــصــرف  حفيظ،  ــوالي  مـ
اليومي للملك، مصالحه، وللمديوري رئيس 
سره  ــني  وألم مصالحه،  الــخــاص  الــحــرس 
رحال، مصالحه، ولطبيبه بن عمر مصالحه، 
خصوصا بعدما أصبح مستشاروه بوطالب 
وبنسودة والسنوسي، يتهاوون تحت سلطة 
بما  يقنع  واحــد  كل  فكان  والهرم،  التعب، 
أخذ، بعد أن أخذ كل واحد منهم ما يكفي، 
ومن عصا  ملكي،  ومن غضب  دروس،  ومن 

عبيد العافية في بعض األحيان((، حسب ما 
ورد في كتاب »الحسن الثاني امللك املظلوم«.

املليء  كتابه،  في  العلوي  املؤلف  ويحكي 
وزير  فيه  غضب  الذي  اليوم  عن  باألسرار، 
كتبت  ))عندما  البصري  إدريــس  الداخلية 
توقيف  أنه سيتم  األوسط«،  »الشرق  جريدة 
هامش  على  الصفريوي،  حسن  الكوميسير 
فضيحة الكوميسير تابت، فتناسى البصري 
أن مؤسس هذه الجريدة، هو األمير سلمان 
الذي أصبح سنة 2015 ملكا للسعودية، كما 
تناسى البصري كل عالقات هذه الجريدة مع 
النظام السعودي الذي كان يحل كل املشاكل 
االقتصادية التي كان الحسن الثاني متعودا 
بنسودة،  أحــمــد  مستشاره  إرســـال  على 
للسعودية، كلما أحس وزير املالية بقرب فراغ 
الصناديق، وضرب البصري ملصالح الحسن 
وزير  من  طلب  بــأن  السعودية،  مع  الثاني 
يرفع  أن  العلوي،  بلعربي  مصطفى  العدل، 
التي  األوســط«،  »الشرق  جريدة  على  دعوى 
للبصري  صديق  كوميسير،  على  تطاولت 

ومنفذ ألوامره((.
نفس املصدر، يؤكد أن القضية، التي تشبه 
في تفاصيلها األزمة اإلعالمية الحاصلة اليوم، 
وأحد أطرافها هو الوزير بوريطة، الذي ربما 
أخذ العبرة من هذه الحكاية)..(، وكم من عبر 
يجب علينا أخذها.. وها هو واحد من شهود 
أزمة الحسن الثاني مع الصحافة السعودية، 
الصحفي طلحة جبريل الزال متواجدا بيننا، 
وهو اليوم ساكت متفرج على األزمة املغربية 

السعودية في عهد محمد السادس. 
امللك  الثاني  »الحسن  كتاب  إلى  ورجوعا 
مراسل  أن  كيف  صفحاته  في  نقرأ  املظلوم«، 
طلحة  الصحفي  وقتها،  األوســـط«  »الــشــرق 
الجريدة،  برئيس  لالستنجاد  سارع  جبريل، 
عثمان العمير، الذي وصل سريعا إلى الرباط، 
وتوجه عند الجنرال عبد الحق القادري، وكان 
منه  ليطلب  االستخباراتية،  املصالح  مدير 
إخبار امللك الحسن الثاني بالقضية املرفوعة 
على جريدته من طرف إدريس البصري، وأن 
الثاني  الحسن  امللك  أخبر  القادري  الجنرال 
الدعوى،  بوقف  األوامــر  لتصدر  باملوضوع، 
البصري دخل في فورة  ))إن  ويقول طلحة: 

غضب((.
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هل تنهي الغ�ضبة الكربى يف ملف 

التكوين املهني م�ضتقبل احلكومة؟

الداودي يهدد بـ»حرق« م�ضتقبل العدالة والتنمية 
يف �ضراع املحروقات

●  الرباط. األسبوع
على  مطلع  جد  مصدر  قال 
أن  الحسيمة،  معتقلي  ملف 
هــنــاك غــضــبــا فـــي صــفــوف 
الــعــديــد مــن املــســؤولــن، من 
صور  وانتشار  تــداول  طريقة 
الريف،  حــراك  معتقل  والـــدة 
ــي، وهــي في  ــزاف ــزف نــاصــر ال
الفرنسية  املصحات  إحـــدى 
يوم  جراحية،  عملية  تجري 

الثالثاء املاضي.
املــســؤولــن،  هـــؤالء  غضب 
من  كان  نفسه،  املصدر  حسب 
لهذه  السياسي  االســتــغــالل 
العملية الجراحية التي أقيمت 
لوالدة الزفزافي خارج املغرب، 
مضطهدة  مــواطــنــة  وكــأنــهــا 

بسبب  املــغــرب  فــي 
مــواقــف ولــدهــا، 

ــن  ــ فـــــــــــي ح
هـــنـــاك  أن 
أخــبــارا بــأن 
مـــســـؤولـــن 
طنجة  بجهة 
الــحــســيــمــة، 

عليها  عرضوا 
نــقــلــهــا لــلــعــالج 

الشيخ  بمستشفى 
في  أو  ــربــاط،  بــال ــد  زايـ

الخاصة  املصحات  من  غيره 
التي  الــراقــيــة  العمومية  أو 
يتوفر عليها املغرب، دفعا لكل 
خارجي  سياسوي  استغالل 
والــد  أن  إال  القضية،  لــهــذه 

ــي،  ــزاف ــزف نــاصــر ال
رفــض الــعــرض، 
املصدر  يــقــول 
ذاتــه، مفضال 
عــــــــــــــرض 
ــع  ــمـ ــتـ ــجـ املـ
املـــــــدنـــــــي 
ــارج  ــ ــخ ــ ــال ــ ب
بعالج  للتكفل 
والــــــدة نــاصــر 

بباريس.
وأوضح املصدر ذاته، 
ــددا مــن املــســؤولــن في  ــ أن ع
مسار  مــن  الدولة، غاضبون 
ناصر  لوالدة  الصحي  امللف 
بعناية  حظي  الذي  الزفزافي، 
اإلقليمي  باملستشفى  خاصة 

بالحسيمة كذلك، ولم يكن من 
مبرر مطلقا للجوء إلى فرنسا 
وكأن عائلة الزفزافي مضطهدة 

في املغرب عكس الواقع. 
ــاصــر  ــت والـــــــدة ن ــ ــان ــ وك
قــد أجــرت عملية  الــزفــزافــي، 
املاضي  الثالثاء  يوم  جراحية 
بالعاصمة  املصحات  بإحدى 
ورم  الستئصال  الفرنسية، 
إثرها  على  تداولت  سرطاني، 
ــد مـــن الـــصـــور وهــي  ــدي ــع ال
ــشــارة الــنــصــر بعد  ــة ل ــع راف
الجراحية،  العملية  انتهاء 
وأساليب  بصيغ  ترويجها  تم 
التواصل  مواقع  في  مختلفة 
االجــتــمــاعــي وفـــي أكــثــر من 

موقع معادي للمغرب. 

والدة الزفزايف تختار العالج خارج املغرب وتوجه ر�ضالة ملغومة اإىل اأ�ضحاب القرار
امل�ضوؤولون ف�ضلوا يف اإقناعها بالعالج يف الرباط

قانون التعليم.. بني حزب ال�ضتقالل والعدالة والتنمية والآخرين

الأحزاب التي �ضكتت يف ح�ضرة امللك وتخا�ضمت يف الربملان
●  الرباط. األسبوع

تتجه  املهتمن  أنظار  أصبحت  أكثر،  الوقت  مرور  مع 
التي  املهني  التكوين  حول  الدراسة  ملف  مضمون  إلى 
كان ملك البالد قد طلبها من حكومة العثماني داخل أجل 
ثالثة أسابيع، ورفض املسودة األولى التي عرضت عليه.
الحكومة  في  مطلع  قال مصدر جد  السياق،  هذا  وفي 
بملف  املعنية  ــة  ــوزاري ال القطاعات  أن  ـــ»األســبــوع«،  ل
التكوين املهني داخل حكومة العثماني )كتابة الدولة في 
التكوين املهني، وزارة التربية الوطنية، وزارة الفالحة، 
القطاعات(،  من  وغيرها  املالية  وزارة  التجارة،  وزارة 
متكاملة  دراســة  وضــع  أجــل  من  الزمن  تصارع  الزالــت 
العثماني  قدم  حن  األخيرة،  امللكية  الغضبة  ضوء  على 
وجده  الذي  البالد،  ملك  يدي  بن  املهني  التكوين  ملف 
»كي تشتغل بجدية  العثماني  إلى حكومة  فارغا وأعاده 
لتطورات  ومواكبة  متكاملة  دراسة  وتقدم  ومسؤولية، 
لغة  بخطابات  مليئة  أوراق  مجموعة  وليس  العصر، 
التكوين«  لقطاع  متطور  تعليمي  تصور  دون  الخشب 
يسعى  العثماني،  أن  أوضح  الذي  ذاته،  املصدر  يضيف 

األول،  تقريره  على  امللك  مالحظات  ينزل  كي  جاهدا 
وواحدة  لغة وحيدة  على  اعتماده  امللك  عليه  عاب  الذي 
الفرنسية،  وهــي  التكوين،  مراكز  داخــل  التدريس  في 
وذهابه  العميق،  وغير  السطحي  للتكوين  وتكريسه 
والنجارة  امليكانيك  مثل  كالسيكية  مجاالت  اتجاه  في 
والبناء.. وغيرها، دون انفتاح على عالم التكنولوجيات 

الحديثة ومتطلبات العصر. 
قــد طالب  كــان  الــبــالد،  ذاتـــه، أن ملك  املــصــدر  ــال  وق
على  املهني  التكوين  مجال  في  بـ»االنفتاح  العثماني 
باقي اللغات األخرى، وعلى مجاالت متطورة حاليا، مثل 
املجال الفالحي والصناعات الغذائية املرتبطة بالفالحة، 
وعميق  متطور  جد  بتكوين  علمية  شعب  على  وكذلك 
والطائرات  املتطورة  السيارات  صناعات  مجاالت  في 
يكون  وأن  املعلوميات،  مجال  في  الحديث  والتكوين 
واملــدارس  العليا  املعاهد  مثل  حقيقيا،  تكوينيا  قطاعا 
املتخصصة التي يتخرج منها املهندسون واألطر، وأن ال 
يستمر كماكينة للتكوين السريع الفاشل الذي يلعب على 

الكم وليس الكيف« يؤكد املصدر.
ويبدو أن كل من وزير التربية الوطنية وكاتب الدولة 
بامللف  املكلفة  املصالح  باقي  املهني، وحتى  التكوين  في 
داخل الحكومة، تفاجؤوا بالرؤية االستراتيجية الكبيرة 
مللك البالد، مما جعلهم يعجزون حتى اليوم عن تنزيلها.. 
زلزلة  في  سببا  الحداثي  املهني  التكوين  يكون  فهل 

العثماني؟ حكومة 

●  الرباط. األسبوع
في  مطلعة  جد  مصادر  قالت 
حقيقة  أن  الحكومية،  األغلبية 
حاليا  يقع  الذي  الحاد  الخالف 
جهة،  من  األغلبية  مكونات  بن 
هما  نقطتن  حــول  كــان  والـــذي 
التعليم،  وتمويل  التدريس،  لغة 
لغة  نقطة  حــول  مستمرا  الزال 
مسالك  جميع  ــي  ف ــدريــس  ــت ال

التربية والتعليم. 
وكشفت ذات املصادر، تفاصيل 
الصراع حول اللغة، الذي أجلته 
املصادقة  أثناء  الحكومة  أحزاب 
باملجلس  ــون  ــان ــق ال ــذا  هـ عــلــى 
الحكومي، وكذلك أثناء مناقشته 
املجلس  داخــل  عليه  واملصادقة 
البالد،  ملك  بحضور  ــوزاري  الـ
حــيــث الــتــزمــت جــمــيــع الــفــرق 
الصمت بشأن مضمون القانون، 
وانــتــظــرت حــتــى إحــالــتــه على 
الجديدة  املواقف  لتبدأ  البرملان، 
ــادة تــظــهــر، الســيــمــا من  ــحـ والـ
االستقاللين والعدالة والتنمية.

أن  أوضــحــت  املــصــادر،  ذات 
الحفاظ  تريد  كانت  الحكومة 
ــي  ــس الـــنـــص األصــل ــف ــى ن ــل ع
لغات  تنزيل  حق  يعطيها  الــذي 
الــتــدريــس بــواســطــة قــراراتــهــا 
تريد  ألنها  الداخلية،  ومذكراتها 
فقط الضوء األخضر من البرملان 
اللغوي«  ــداول  ــت ال »مــبــدأ  على 
والباقي من اختصاص الوزارة، 
ــالل  ــق االســت ــي  ــق ــري ف أن  ــر  ــي غ
ذلك  رفضوا  والتنمية،  والعدالة 
بصراحة  التنصيص  وأرادوا 

داخل هذا القانون، وبالتفصيل، 
سيدرس  التي  السنوات  على 
اللغات  الــشــعــب  ــاء  ــن أب فيها 
اللغات؟  هذه  وما هي  األجنبية، 
الحكومة  على  الباب  يغلق  لكي 

في موضوع اللغات األجنبية.
ــوزارة  ال حاولت  جهتها،  من 
موقفها  عــن  ــاع  ــدف ال الــوصــيــة 
املجلس  من  بتوصيات  املسنود 
املمثل  والتكوين  للتربية  األعلى 
وأحــزاب  نقابات  الجميع:  من 
في  وقالت  وغيرهم،  وبرملانين 
كواليس النقاش، أنها تريد بداية 
بثالث  االبتدائي  في  التدريس 
واألمازيغية  العربية  هي  لغات، 
ــة، ومــبــاشــرة في  ــســي ــرن ــف وال
اإلعدادي، يتم الشروع في تعلم 
اختيار  قبل  كذلك،  اإلنجليزية 
لغة أجنبية أخرى، اإلسبانية أو 

األملانية في التعليم الثانوي. 
ــه  ــضـ هـــــــذا الــــــطــــــرح، رفـ
ــة  ــدالـ ــعـ ــون والـ ــيـ ــاللـ ــقـ ــتـ االسـ
الطاولة  قلبوا  الذين  والتنمية، 
الــوزارة، وعلى باقي فرقاء  على 
األغــلــبــيــة، وطــالــبــوا بــضــرورة 
التدريس  مراحل  جميع  تحديد 
أبنائنا  تدريس  منها  باللغات، 
ــدادي  ــ ــي واإلعـ ــدائ ــت ــالل االب خـ
جميع العلوم باللغة العربية مع 
األجنبية  اللغات  على  االنفتاح 
بها،  للتدريس  وليس  لتعلمها 
التي  الـــوزارة  رؤيــة  عكس  على 
تنسجم مع رؤية املجلس األعلى 
تعلم  أن  ــرى  ي الـــذي  للتعليم، 
بحفظ  يتأتى  لن  األجنبية  اللغة 
بتوظيفها  ولكن  فقط،  قواعدها 
األخرى وخاصة  املواد  تعلم  في 

العلمية.

زالت  ال  الحاد،  الخالف  هذا 
حــدود  إلــى  مستمرة  تداعياته 
املالكي  الحبيب  أن  ذلك  اليوم، 
األسبوع،  هذا  خالل  نجح  الذي 
في تشكيل لجنة برملانية موحدة 
املتفق  تسطر  الفرق،  جميع  من 
حوله وترك النقط الخالفية إلى 
جمع  فــي  فشل  األغلبية،  ــرق  ف
رؤساء الفرق للتباحث في النقط 
الخالفية  املتعلقة بلغة التدريس 
العمومي،  التعليم  وتــمــويــل 
ليستمر املوضوع معلقا اليوم في 
الحكومة  رئيس  تحكيم  انتظار 
وبخاصة  األغلبية  فــرقــاء  بــن 
السعي لدخول العدالة والتنمية 
الصف، »أما االستقالل، صاحب 
فحله  التعليم،  تعريب  تــاريــخ 
مطالبه  إلقصاء  التصويت  هو 

وتعديالته« تضيف املصادر.

 والدة الزفزايف

●  الرباط. األسبوع
العدالة  وزراء  بخبايا  مطلع  جد  مصدر  كشف 
والتنمية داخل حكومة العثماني، أن قضية تسقيف 
ومصيرية  مركزية  قضية  باتت  املحروقات،  أسعار 

بالنسبة لوزراء »املصباح«.
»البيجيدي«،  وزراء  أن  املصدر،  نفس  وأوضــح 
الذين كلفوا لحسن الداودي بهذا امللف، لن يتنازلوا 
الكبيرة  الحيتان  مع  املقدسة«  »الحرب  هــذه  عن 
يساندهم  من  و»مع  باملغرب،  املحروقات  ولوبيات 
سواء داخل الحكومة مثل وزراء األحرار أو خارج 
تعبير  حد  على  املنافسة«  مجلس  مثل  الحكومة 
الحكامة،  الوزير  بأن  أضــاف  الــذي  ذاتــه،  املصدر 
جعل من هذا امللف قضية سياسية وجودية، إذ أن 
أي فشل في الضغط على شركات املحروقات وكبح 
على حساب  األرباح  مراكمة  في  وطمعها  جماحها 
الفقراء، قد يأتي بنتائج سياسية وخيمة على حزب 

ويقضي  الحزب  قوة  ينهي  وقد  والتنمية،  العدالة 
على بقية الشعبية التي كان يتميز بها بعد خطابات 
بن كيران العاطفية تجاه الطبقات الشعبية الفقيرة.

والتنمية  فـ»العدالة  ذاته،  املصدر  يضيف  لذلك، 
إذا لم ينتصر على لوبي املحروقات، ستتكرس لدى 
أذهان الشعب املغربي، أن حكومة العدالة والتنمية 
سواء السابقة في عهد بن كيران أو الحالية، تنجح 
عن  تعجز  بينما  البسطاء،  على  الحكرة  في  فقط 
»البيجيدي«  وزراء  وأن  الكبرى«،  الحيتان  محاربة 
الحالين يسعون للتكفير على أخطائهم خالل عهد 
وترك  النفط  أسعار  بتحرير  قاموا  كيران، حن  بن 
املواطنن عرضة لتواطؤ الشركات التي اتفقت على 
افتراس جيوب املواطنن ليس في جانب املحروقات 
كل  في  املتكررة  الزيادات  في  كانت سببا  بل  فقط، 
األساسية  االستهالكية  املواد  إلى  النقل  من  شيء، 

كالخضر وغيرها.

الغراس

صورة وتعليق
حلظة اعتقال املتورطة الفا�ضية

تستفحل هذه األيام، فضائح أقطاب منتمني لحزب العدالة والتنمية، وها هم رجال الشرطة 
يعتقلون امرأة متورطة يف فضيحة أخالقية ليست األوىل يف تاريخ هذا الحزب، حيث يظهر من 

البحث، أن املسؤولني االثنني عن أطراف هذه الفضيحة، هما معا منتميان لحزب العدالة.



 سبتة. زهير البوحاطي
ــذي كــان ينتظر  فــي الــوقــت ال
تحرك  ا�غاربة  مــن  اآلالف  فيه 
وا�عنية  ــة  ا�ــســؤول الــجــهــات 
الذي  سبتة  باب  معبر  بأوضاع 
يشكل نقطة سوداء لدى ا�غاربة 
واإلسبان على حد سواء، بسبب 
التي  والــعــشــوائــيــة  االكــتــظــاظ 
التقارير  وبــعــد  فيها،  يتخبط 
الــتــي أنــجــزت مــن طــرف لجان 
ا�زرية  األوضــاع  حول  بر�انية 
التي يعيش عليها هذا ا�ركز، من 
مبررة  غير  وتجاوزات  خروقات 
للجمارك  الــعــام  ا�ــديــر  رد  رغــم 
جهات  مع  ا�هام  يتقاسم  الــذي 
هذا  في  الصمت  التزمت  أخــرى 
التي  الضجة  ورغــم  ا�ــوضــوع، 
األوســاط  في  التقارير  أحدثتها 
الشمالية بصفة خاصة والدولية 
بــصــفــة عــامــة، لــم يــتــحــرك أي 
مسؤول مغربي لزيارة هذا ا�عبر 
الذي يوصف من طرف الشمالي� 
بمعبر الذل والعار، حيث أن تلك 
أصدرها  التي  الــواردة  التقارير 
غيره  دون  الجمركي  ا�ــســؤول 

با�عبر،  ا�تواجدة  األجهزة  من 
قد أتى أكله، لكن إسبانيا، وبعد 
اإلدارة  عــن  الــصــادر  الــتــقــريــر 
ا�غربية الرسمية، بادرت بإرسال 
ــر داخــلــيــتــهــا، فــيــرنــانــدو  ــ وزي
ا�عبر  لزيارة  مارالسكا،  غراندي 
والوقوف  سبتة  باب  الحدودي 
وقد  به،  ا�واطن�  معاناة  على 
 ،zلـ}األسبوع تصريحه  في  أكد 
أنه قد }أعطى تعليماته للجهات 

العمل  أجــل  من  بسبتة  ا�عنية 
الشائكة  األســــالك  ــة  ــ إزال عــلــى 
ا�متدة من معبر باب سبتة إلى 
ب�  والــعــازلــة  بليونش،  معبر 

.zا�غرب وسبتة ا�حتلة
وأضــــاف الـــوزيـــر فــي نفس 
تهتم  }حكومته  بأن  التصريح، 
التي  ــاألوضــاع  ب خــاص  بشكل 
سبتة  مدينتي  عليها  تعيش 
الزيارة  بعد  أنه  على  ومليلية، 

مليلية  �دينة  سيتوجه  لسبتة 
األوضاع  على  الوقوف  أجل  من 

.zهناك
وزير  به  أدلى  التصريح،  هذا 
زيارته  خــالل  إسبانيا  داخلية 
سبتة  بــاب  الــحــدودي  للمعبر 
 ،2019 فبراير   23 السبت  يوم 
حيث تفقد جميع ا�رافق ا�تعلقة 
بالحدود ب� ا�غرب وسبتة، وقد 
الحكومة  مندوب  من  كل  رافقه 
ــن ونــائــب  ــ ــيــس األم ونــائــب رئ
غاب  فيما  ا�دني،  الحرس  قائد 
الحكومة  ورئيس  ا�دينة  عمدة 
ا�نتمي  ا�ستقلة، خوان فيفاس، 
لهذا  ا�عارض  الشعبي  للحزب 

الوزير.
يذكر أن موضوع تسييج سبتة 
أثار  قد  كان  ا�حتلت�،  ومليلية 
الوطنية،  الصحافة  في  ضجة 
جريدة  طــرف  مــن  ــه  ــارت إث منذ 
}إذا  تساءلت:  التي   ،zاألسبوع{
أراض  ومليلية  سبتة  كــانــت 
ا�غرب  يسيجها  فلماذا  مغربية 
لصالح اإلسبان؟z (انظر األسبوع 

عدد 14 فبراير 2019).
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 الرباط. األسبوع
قد  الحقيقية  الــحــرب  أن  يــبــدو 
بـــدأت بــقــوة فــي صــفــوف األحـــزاب 
من  با�زيد  للظفر  ليس  السياسية، 
الحكامة  مؤسسات  داخــل  ا�قاعد 
التي  الجديدة  ا�ؤسسات  سيما  وال 
ا�جلس  مثل  مــرة  ألول  ستحدث 
االستشاري لألسرة والطفولة، ولكن 
حول برامج هذه ا�جالس، حتى قبل 

أن تنطلق في العمل.
وأفاد مصدر جد مطلع، أن الصراع 
ساخن جدا حول تركيبة هذا ا�جلس، 
األســرة  بموضوع  سيعتني  الــذي 
االستقطابات  ظــل  فــي  ا�ــغــربــيــة، 
ــروب اإليــديــولــوجــيــة ب�  ــحــ ــ وال
حرب  في  والحداثي�،  ا�حافظ� 

الوطنية  الــخــطــة  بــحــرب  شبيهة 
التقدمي،  الوزير  عهد  على  للمرأة 
قسمت  ــي  ــت وال ــســعــدي،  ال سعيد 
قسم�  ــى  ــ إل ا�ــغــربــي  الـــشـــارع 
على  السيما  مليونيت�،  ومسيرت� 
مستوى نصيب البر�ان بغرفتيه في 
التعي�، حيث يمنحه القانون تعي� 
ثمانية أعضاء منهم أربعة بر�اني� 
من  واثنان  ا�ستشارين  من  (اثنان 
ممثل�  اآلخرين  واألربعة  النواب)، 
التي  ا�دني  ا�جتمع  جمعيات  عن 
مجال  في  سنوات  عشر  أقدمية  لها 
من  كــل  يعينهم  ــرة  واألسـ الطفولة 
ــيــس مــجــلــس الـــنـــواب ورئــيــس  رئ

مجلس ا�ستشارين.
ا�عتمدة   zالــكــوطــا{ كانت  وإذا 

مجالس  على  البر�اني�  توزيع  في 
الذي  ا�جلس  هــذا  داخــل  الحكامة 
سيتشكل من الرئيس و26 عضوا ال 
تطرح أدنى إشكال، فإن أربعة ممثل� 
كل  سيختارها  التي  الجمعيات  عن 
التي  هــي  وبنشماس،  ا�الكي  مــن 
تطرح هذه ا�شاكل والتنافس الحاد 
القريبة  تلك  خاصة  الجمعيات،  ب� 

وا�والية لألحزاب السياسية.
علمت  ــاق،  ــيـ ــسـ الـ هــــذا  وفــــي 
أن  ــصــدر،  ا� ذات  مــن   zاألســـبـــوع{
بالوزيرة  تدفع   zالبيجيدي{ قيادات 
حاليا،  الشوباني  زوجــة  السابقة، 
داخل  للعضوية  بنخلدون،  سمية 
محرج  اقتراح  في  األســرة،  مجلس 
لعدة أطراف، خاصة رئيسي غرفتي 

يدور  الشارع  أن حديث  إذ  البر�ان، 
بقوة عن فشل بنخلدون في الحفاظ 
على تماسك األسرة هي من ستنظر 
�فهوم وشكل األسرة ا�غربية، وهو 
ردود  مــن  الكثير  يثير  ــزال  اليـ مــا 
التواصل  مواقع  في  خاصة  الفعل، 
التي  األسماء  ثاني  أما  االجتماعي، 
داخل  مثيرة  تكون  أن  ا�نتظر  من 
مجلس األسرة، هو دفع الشيوعي� 
الــوزيــرة  الصقلي،  نــزهــة  بتعي� 
والتضامن  األســـرة  فــي  السابقة 
من  الـــذي  ا�جلس،  ــذا  ه لعضوية 
حلبة  إلـــى  يــتــحــول  أن  ا�ــنــتــظــر 
للصراعات اإليديولوجية القوية ب� 
الحداثي� واإلسالمي�، فهل يتجمد 

هذا ا�جلس قبل انطالقته؟

الصقليبنخلدون السعدي

 الرباط. األسبوع
األغلبية،  حياة  في  ساخنان  سياسيان  ((حدثان 
األسبوع  نهاية  خالل  السياسية  الساحة  عرفتهما 
األغلبية  عقد  بــأن  يــجــزم  الجميع  جعل  ــاضــي،  ا�
ومات،  رسميا  انتهى  قد  العثماني،  بقيادة  الحكومية 
وينتظر دفنه إكراما لجثة األغلبية الحكومية)) يقول 
به  أن ما صرح  رأى  الذي  مصدر سياسي جد مطلع، 
ا�فتوح  اللقاء  في  األحرار  حزب  زعيم  أخنوش  عزيز 
رسميا  صــدر  ما  حتى  أو  بالداخلة،  ــرار  األح لحزب 
نهاية  بالداخلة  لحزبه  السياسي  ا�كتب  اجتماع  عن 
األسبوع  ا�اضي، هو إعالن رسمي عن نهاية األغلبية 
بداخلها  مركزيا  حزبا  أن  اعتبار  على  الحكومية، 
وفي  مسبوقة،  غير  بطريقة  لها  القائد  الحزب  يهاجم 
التدريس  بلغة  يتعلقان  جــدا،  حساس�  موضوع� 
االجتماعية  البرامج  وقضية  العمومية،  ا�درسة  في 

للحكومة.
حزب  يعبر  أن  معنى  ما  ذاتــه:  ا�صدر  وتــســاءل 
في  األول  الحزب  �قاربة  التام  رفضه  عن  األحـــرار 
هذا  يتهم  أن  معنى  ما  بل  التدريس؟  لغات  موضوع 
أبنائهم  بتدريس  األول  الحزب  قيادة  الحزب صراحة 
وتأتي  األجنبية  باللغات  الحر  الخصوصي  التعليم 
لتتمسك بالتعليم باللغة العربية في حق أبناء الشعب؟ 
وماذا يعني الرد القوي لحزب األحرار على كون جميع 
البرامج االجتماعية هي من إنجاز واقتراح ملك البالد؟ 
فهل يمكن الحديث بعد اليوم عن الحكومة االجتماعية 
حكومة  أكبر  هي  حكومته  بأن  العثماني،  قال  التي 

اجتماعية في تاريخ البالد؟
فجرت  التي  الكبرى  السياسية  القضايا  ثاني 
مشاركة  ا�صدر، هي  ذات  الحكومية، حسب  األغلبية 
االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية على أعلى مستوى 
حزبي (مشاركة إدريس لشكر الكاتب األول) في مؤتمر 

بشمال مـــــــــــا  الديمقراطية  األحزاب  بشبكة  عرف 
إفريقيا بطنجة، والذي أدان سياسيا 
لشكر،  عليه  وقع  رسمي  بيان  وفي 
ا�رجعية  ذات  باألحزاب  سماه  ما 
الدينية، بل أدان بيان هذه الشبكة، 
ما سماه بـ }األحزاب ذات ا�شاريع 
فهل   ..zوالظالمية الرجعية 
من مبرر بعد هذا البيان 
ــمــرار االتــحــاد  الســت
ــي فــي  ــ ــراك ــ ــت ــ االش
}الظالمي�  حكومة 

والرجعي�z؟ 
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 الرباط. األسبوع

ال حديث في صفوف قيادات وقواعد األصالة 
وا�عاصرة، إال عن الغضب الكبير الذي حل هذه 
األيام بالقيادي في الحزب، العربي ا�حارشي، 

مباشرة بعد اختفاء القيادي عزيز بنعزوز.
ويقول مصدر جد مطلع داخل }الجرارz، أن 
العربي ا�حارشي أصبح يعيش في عزلة كبيرة، 
بدأت  حيث  با�نبوذ،  يلقب  مؤخرا  حتى صار 
جل القيادات والقواعد تهرب من الجلوس معه 
كبيرة  كل  مشاركته  على  تحرص  كانت  بعدما 
وصغيرة، بل كانت تجعل منه العقل التنظيمي 

يمسك  كــان  حينما   ،zالــبــام{ داخــل  الحقيقي 
في  ا�تحكم  الفيدرالي  ا�كتب  جهاز  ــرأس  ب
مفاصل التنظيم الحزبي، وكذا جمعية منتخبي 

وبر�انيي الحزب على الصعيد الوطني. 
وا�فاجئة  الــعــارمــة  الغضبة  هــذه  وحــول 
سببها  أن  ذاتــه،  ا�صدر  قال  ا�حارشي،  على 
بنشماس  الثالثي  به  قام  الــذي  االنقالب  هو 
قــيــادات  جميع  على  وبــنــعــزوز  وا�ــحــارشــي 
الحزب النافذين ليلة انتخابات رئاسة مجلس 
ا�ستشارين، شهر أكتوبر ا�اضي، كما أوضح 
ا�صدر أن هذا القرار، كان له ثمن قوي ستدفعه 

اهتز  بعدما  ذلــك،  بعد  الثالثة  ــراف  األطـ
الحزب على واقعة محاوالت هجرة جماعية 
الحكماء  بعض  تدخل  لــوال  السبب  لهذا 

الثمن بالنسبة لبنشماس، هو  والعقالء، فكان 
 zالجرار{ قيادة  في  اخشيشن  معه  يشرك  أن 
ومنحه  ا�حارشي  من  الفيدرالي  ا�كتب  ونزع 
الثمن  كان  فقد  لبنعزوز،  وبالنسبة  للحموتي، 
ــزب حتى  ــح هــو اخــتــفــاؤه عــن الــســاحــة وال
فريق  ميزانية  مالية  موضوع  في  التحقيق 

. zالجرار{

 الرباط. األسبوع
يبدو أن حمى االنتخابات البر�انية لسنة 2021 قد انطلقت 
مبكرا، وتؤشر على سنت� قادمت� من أشد السنوات سخونة 

وحرارة للظفر بكعكة الحكومة ا�قبلة.
مكونات  على  حكرا  ساحتها  تعد  لم  االنتخابات،  فحرب 
األغلبية الحكومية وحدها، خاصة ب� كل من العدالة والتنمية 
سنذهب  اآلن  }من  قــال:  الــذي  األحــرار،  زعيم  أخنوش  وعزيز 
الحرب  نــار  أجــج  مما   zفـــردي بشكل   2021 انتخابات  إلــى 
االنتخابية في الساحة، بل إنها انتقلت اليوم حتى إلى أحزاب 
ا�عارضة، وخاصة حزب االستقالل، الذي تدخل اليوم لتنظيم 
عمليات إنجاز ونشر استطالعات الرأي الخاصة باالستفتاءات 

واالنتخابات في ا�غرب.
وفي هذا السياق، قدم االستقالليون مقترح قانون (حصلت 
}األسبوعz على نسخة منه) يدعو إلى منع عمليات استطالع 
ا�ــواقــع  وعــلــى  العموم  على  باالنتخابات  الخاصة  ــرأي  الـ
اختصاص  من  وجعلها  اإللكترونية،  والصحافة  االجتماعية 
ترخيص  على  حاصلة  الــرأي  باستطالعات  خاصة  مؤسسات 

قانوني ومعتمدة رسميا لذلك.
وقال االستقالليون في نفس ا�قترح، أن استطالعات الرأي، 
مجال  في  واختياراته  العام  الــرأي  توجهات  على  تؤثر  باتت 
لها  تكون  حتى  العملية  تقن�  يتطلب  مما  السياسية،  الحياة 
لذلك  البعض،  من  مقاصدها  استغالل  وعدم  ونزاهة  مصداقية 
احترام  مدى  تراقب  وطنية  لجنة  إحداث  االستقالليون  يقترح 
ا�وضوعية والحياد  التأكد من  الباب، وكذلك  القانون في هذا 

وا�صداقية والنزاهة في أي استطالع للرأي. 
أي  إلى منع نشر  االستقاللي�  دعا مقترح  أخرى،  من جهة 
وإال  االنتخابات،  إجراء  من  شهر  قبل  للرأي  استطالع  نتائج 
العقوبة السجنية من ستة أشهر إلى سنة والغرامة ا�الية من 
االنتخابات  حمى  هي  فهل  سنتيم،  مليون  ثالث�  إلى  عشرة 

البر�انية تنطلق مبكرا؟
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●  الرباط. األسبوع

ــر الــداخــلــيــة، عبد  وجـــه وزيـ
دوريــة  مؤخرا،  لفتيت،  الوافي 
ــال  ــم وع الـــجـــهـــات  والة  ــى  ــ إل
من  يطالبهم  واألقاليم،  العماالت 
الجهوية  ا�جالس  بموافاة  خاللها 
للحسابات، قبل نهاية شهر فبراير، 
بالئحة األشخاص ا�لزم� بتجديد 

التصريح اإلجباري با�متلكات.
ولم يقتصر األمر على رؤساء 
فحسب،  الجماعات  مجالس 
من  الداخلية  وزيــر  طالب  إذ 
رجاله باإلدارة الترابية، بدعوة 
التابع�  واألعـــوان  ا�وظف� 
وباقي  الــتــرابــيــة  للجماعات 
اإلجباري  بالتصريح  ا�لزم� 
على  العمل  ــى  إل با�متلكات، 
بممتلكاتهم  التصريح  تجديد 
خالل شهر فبراير بعد مرور كل 

ثالث سنوات.

وشدد وزير الداخلية على أن 
الوالة والعمال، ملزمون بالسهر 
دوريته،  مضام�  تنفيذ  على 
بنود  تطبيق  على  والــحــرص 
بالتصريح  ا�تعلق  الــقــانــون 
وقيم  �بادئ  إعماال  با�متلكات، 
والشفافية  الجيدة  الحكامة 

وا�حاسبة.
ــذه الــخــطــوة من  وتــأتــي هـ

أيام  ــوزاراتz، بعد  ال }أم  طرف 
رئيس  إدريس جطو،  إقدام  من 
للحسابات،  األعــلــى  ا�جلس 
على رفع قائمة تضم أسماء 44 
الحكومة،  رئيس  إلى  منتخبا 
من أجل مباشرة مسطرة العزل 
من  تهربهم  بسبب  حقهم  في 
التصريح اإلجباري با�متلكات.

ــا  ــق ويـــتـــعـــلـــق األمــــــــر، وف
عنها  كشف  التي  للمعطيات 
للحسابات،  األعــلــى  ا�جلس 
44 منتخبا موزع�  بـ  مؤخرا، 
على 31 جماعة (36 منتخبا)، 
ومــقــاطــعــتــ� (مــنــتــخــبــان)، 
ــات  ــاعـ ــمـ ــي جـ ــتـ ــوعـ ــمـ ــجـ ومـ
(منتخب  وإقليم  (منتخبان)، 
(منتخبان)،  وجهت�  واحــد)، 
والصناعة  لــلــتــجــارة  ــة  وغــرف

والخدمات (منتخب واحد).
يورد  الــعــزل،  إجــراء  ويأتي 
للحسابات،  األعــلــى  ا�جلس 
طبقا ألحكام البند 6 من ا�ادة 1 
من القانون رقم 54.06 ا�تعلق 
اإلجباري  التصريح  بــإحــداث 
لــبــعــض مــنــتــخــبــي ا�ــجــالــس 
ا�حلية والغرف ا�هنية وبعض 
األعـــوان  أو  ا�ــوظــفــ�  فــئــات 

العمومي�، بممتلكاتهم.
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●  الرباط. األسبوع
تعيشها  التي  الحقيقية  ــة  األزم أن  ((يبدو 
أو  اقتصادية  أزمة  من  أكبر  هي  اليوم،  البالد 
سياسية أو ثقافية، أو حتى اجتماعية، بل البلد 
إليها  ينتبه  لم  أكثر خطورة  أخرى  أزمة  يعيش 
ملفات  على  مطلع  جد  دولة  رجل  يقول  أحــد)) 

البلد.
بحي  مؤخرا  عشاء  في  ذاته  ا�صدر  وأضاف 
في  الكبار  ا�سؤول�  أن  بالرباط،  السويسي 
تهدد  حقيقية  بأزمة  يشعرون  الــيــوم،  الــدولــة 
والتسييرية  اإلدارية  النخب  أزمة  وهي  ا�غرب، 
والتدبيرية ا�كونة أحسن تكوين، إذ ا�غرب بات 
ا�ستوى،  هــذا  على  كبير  بشكل  اليوم  يعاني 
للنخب  البالد  وافتقار  الكفاءات  ضعف  حيث 
مستوى  على  ا�سؤولية  تحمل  يمكنها  التي 
ا�ديريات وا�فتشيات ورئاسة بعض ا�ؤسسات 

العمومية، وخاصة ا�ؤسسات االستراتيجية.
وشكل  طبيعة  بحدة،  تعكسها  األزمــة،  هــذه 
التعيينات التي باتت تمر في ا�جلس الحكومي، 
يملؤون  فقط  بكفاءتها،  مقتنع  غير  الجل  حيث 
الطرف  الكبار  الدولة  رجال  ويغض  الفراغ  بها 

عنها.
الــذي  الكبير  القلق  إلــى  نبه  ذاتـــه،  ا�ــصــدر 
العليا  ا�ناصب  مستوى  على  الدولة  تعيشه 
مستوى  على  وكذلك  العمومية،  اإلدارات  في 
ومؤسسات  الكبرى  الــدســتــوريــة  ا�ــؤســســات 
وا�ــقــاوالت  العمومية  وا�ــؤســســات  الحكامة 
العمومية الكبرى، إذ }تتجسد ا�عاناة الحقيقية 
اليوم، في إيجاد نخب إدارية، وأطر كفؤة وذات 
تدبير شؤون  كيفية  على  وتربية  وحنكة  تجربة 
الفراغ  هو  هذا  الدولة،  رجال  بعقلية  اإلدارات 
 zاليوم الدولة  تعانيه  الــذي  والحقيقي  الكبير 

يقول ا�صدر.
عن  حرج  وال  فحدث  السياسي،  ا�جال  وفي 
أزمة النخب التي يمكنها أن تدبر شؤون األحزاب  
أما  البلديات،  شــؤون  تدبير  عن  الحديث  قبل 
وأكثر  بؤسا  أكثر  أخرى  قصة  فتلك  االستوزار، 
تعديل  على  حاليا  ا�غرب  يقف  حيث  مأساة، 
الحزبية  األطــر  أيــن  لكن  مستعجل..  حكومي 
القادرة على االستوزار وعلى تحمل ا�سؤولية؟ 

يتساءل نفس ا�صدر.

●  العيون. األسبوع 
خالل  بيكرات،  السالم  عبد  الوالي  اختار 
التواصلية  الــلــقــاءات  افــتــتــاح  فــي  كلمته 
الــصــداقــة  ولــجــنــة  الــفــتــح  ربـــاط  لجمعية 
ا�ؤتمرات، عبارة  ا�غربية، بقصر  الفرنسية 
ينطق  أول جملة  لتكون   ،zطالب ضيف هللا{
تعيينه  عقب  له  رسمي  خروج  أول  في  بها 
الحمراء،  الساقية  العيون  جهة  على  واليا 
بـ}مرحبا  ا�شاركون  عليه  رد  وبا�قابل، 
بضيف هللاz وأطلقت النساء الزغاريد تعبيرا 
القانون  في  يوصف  كان  بمن  ترحابهم  عن 

اإلداري بممثل ا�لك والحكومة(..).
تناقلتها  التي  كلمته  في  الوالي  وشــدد 
والتواصل  ا�حلية  اإلعــالم  وسائل  مختلف 
في  مــا  كــل  سيبذل  ــه  أن على  االجــتــمــاعــي، 
جهده للتواصل مع ا�واطن� ونهج أسلوب 
الحكامة والتدبير، والبحث عن السبل الكفيلة 
التحديات  كــل  ومواجهة  ا�نطقة  بتنمية 
بعزيمة وإرادة مشتركة مع الجهات ا�عنية، 
مدني،  ومجتمع  ومــصــالــح  منتخب�  مــن 
واختتم عبد السالم بيكرات كلمته بـ}أتمنى 
أن أكون قدام الربح على الجهةz التي تتوفر 
على مشروع تنموي أطلقه جاللة ا�لك، وهي 

الكلمة التي تحمل معاني مستمدة جذورها 
من التقاليد ا�غربية األصيلة، وباعتبار أنها 
أول كلمة للوالي الجديد، فقد شكلت اهتماما 
معها،  تفاعلوا  الذين  ا�شارك�  لدى  كبيرا 
الذي  الفتح،  رباط  جمعية  رئيس  فيهم  بمن 
الراحل  للملك  الخاصة  الكتابة  مهام  شغل 
الديوان ا�لكي  الثاني ومسؤول في  الحسن 
رئيس جمعية  مشاركة  اعتبر  والذي  حاليا، 
الصداقة ا�غربية الفرنسية وأساتذة باحث�، 

فرصة لدعم التنمية والسالم با�نطقة.
من  بالعديد  الجديد،  العيون  والي  ويقوم 
ثم  الوالية،  وأقسام  بمكاتب  بدأها  الزيارات 
الشوارع الرئيسية للمدينة ثم مدينة ا�رسى 
التي توقف بمينائها، وجماعة فم الواد، وفي 
طريقه، مر على مجمع }فوسبوكراعz ومعامل 
سياسة  نهج  إلــى  بذلك،  ساعيا  اإلسمنت، 
جديدة مبنية على االنفتاح على كافة شرائح 

ا�جتمع بالجهة.
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●  الرباط. األسبوع

يتضح أن ترسيم اللغة األمازيغية، وحماية اللغة 
العربية، بات موضوع� للمزايدات السياسية، دون 
للدستور  تنزيل حقيقي  في  السياسي  الفاعل  إرادة 

على هذا ا�ستوى.
األسبوع  وقعت   ،zــدات ــزاي }ا� هــذه  فصول  آخــر 
الذي  الوقت  في  أنه  ذلك  النواب،  بمجلس  ا�اضي 
داخل  عالقا  األمازيغية  اللغة  قانون ترسيم  فيه  ظل 
البر�ان بسبب الصراعات الكبرى ب� فرقاء األغلبية 
بشأن هذا ا�وضوع، قفز الفريق االستقاللي على كل 
هذه التجاذبات وعلى الخطوات األساسية في الدفع 
با�صادقة على القانون التنظيمي األساسي لترسيم 
يدعو  جديد  قانون  بمقترح  وجاء  األمازيغية،  اللغة 
إلى }إلزامية استعمال اللغت� العربية واألمازيغية 
والجماعات  وا�ؤسسات  العمومية  اإلدارات  كل  في 
الترابية وا�قاوالت العمومية وا�صالح ذات االمتياز 
والهيئات  والجمعيات  الخصوصية  والشركات 

 .zا�ختلفة واألفراد
اللغت�  استعمال  االستقاللي�  مقترح  وفــرض 
هذه  معامالت  مختلف  في  واألمازيغية  العربية 
مع  أو  ــراد  األفـ مــع  ســواء  وتعاملها،  ا�ــؤســســات، 
الجماعات، مع التنصيص كذلك على }ضرورة تحرير 
كل الوثائق وا�ذكرات وا�راسالت، وكذلك ا�طبوعات 
تستعملها  التي  والعالمات  واإلمضاءات  واألختام 

.zهذه األطراف باللغت� العربية واألمازيغية
اللغت�  فــرض  في  بعيدا  ذهبوا  االستقالليون 

كتابة  }إلــزامــيــة  على  التنصيص  خــالل  مــن  معا، 
جميع الالفتات واإلعالنات وا�لصقات التي تضعها 
حتى  بل  عمومية،  والشبه  العمومية  ا�ؤسسات 
البيانات التجارية لكل سلعة يتم إنتاجها في ا�غرب، 

 .zيجب أن تكتب باللغت� العربية واألمازيغية
العقوبات،  جانب  ينس  لم  االستقاللي�  مقترح 

بــــاإلدارات  مــوظــف  كــل  عــلــى معاقبة  نــص  حــيــث 
القانون بالنظم  مقتضيات  يحترم  لم  العمومية 
الوظيفة  فــي  بها  ا�عمول  األســاســيــة  القانونية 
خمسة  غــرامــة  ــرض  ف ــى  إل بــاإلضــافــة  العمومية، 
النواب  باقي  يستجيب  فهل  درهــم،  ألف  وعشرين 
�قترح االستقاللي�، أم يدخلوه الثالجة كما هو حال 

معظم ا�قترحات؟ 

●  العيون. األسبوع
أعلن األم� العام لألمم ا�تحدة، أنطونيو 
الباكستاني  الجنرال  تعي�  عن  غوتيريس، 
لبعثة  جــديــدا  قــائــدا  الــرحــمــان،  ــاء  ضــي
شياو  الصيني  للجنرال  خلفا   ،zا�ينورسو{
جون وانغ، الذي انتهت مهمته في 17 فبراير 
2019، وأعرب األم� العام عن شكره للجنرال 
جون وانغ، على }أدائه ا�ثالي ومساهمته في 

.zعمل بعثة ا�ينورسو
 30 خبرة  الرحمان  ضياء  الجنرال  وراكم 
سنة في القيادة العسكرية الوطنية والدولية، 
العسكرية  التشكيالت  قيادة  ذلــك  في  بما 
على  التعيينات  على  واإلشــراف  للعمليات، 
أنه  كما  العليا،  والقيادة  القيادة  مستوى 
مجاالت  في  الخبرات  من  بالعديد  يتمتع 
خاصة  واالتصال،  ا�وظف�  وإدارة  القيادة 
األمــم  منظمة  بعثة  فــي  عسكري  كمراقب 
الكونغو  جمهورية  فــي  السابقة  ا�تحدة 
قائد  �نصب  تقلده  عن  فضال  الديمقراطية، 
وقسم  و2017،  2016 ب�  ما  مشاة  لــواء 

مشاة منذ سنة 2017.
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أن   ،zلـ}األسبوع أسر مصدر مطلع 
األمني  ا�ستشار  طــرطــاق،  البشير 
لــه،  تــقــريــر  بــرفــع  أمـــر  لبوتفليقة، 
األصالة  حــزب  تحركات  وبمراقبة 
(وجدة)،  الشرق  بجهة  وا�عاصرة 
وا�ــشــاركــ� الــجــزائــريــ� فــي لقاء 
الديمقراطية  األحــزاب  لشبكة  طنجة 
الدوائر  وتتابع  إفريقيا،  شمال  في 
رئيس  بعيوي،  نشاط  الدبلوماسية، 
جهة وجدة، الذي خلف أدوار إلياس 
العماري في حزب األصالة وا�عاصرة، 
فيما  الالتينية،  أمريكا  في  خصوصا 
يتولى حكيم بنشماس ملف األحزاب 
في شمال إفريقيا، وهذه الدبلوماسية 
ا�كثفة، خلقت تخوفا لدى ا�سؤول� 
الــجــزائــريــ� مــن اخــتــراق األحـــزاب 
الرئاسيات  في  ا�شاركة  الجزائرية 
عبر ائتالف طنجة ومن خارجه، وهو 
من  موقفها  على  بالتأكيد  سيؤثر  ما 

قضية الصحراء.

ــة  ــع ــأرب ــر ب ــزائـ ــجـ ــت الـ ــ ــارك ــ وش
الثقافة  أجــل  مــن  التجمع  أحزاب: 
جبهة  الحرية،  طالئع  والديمقراطية، 
جبهة  وأخيرا  الجزائرية،  ا�ستقبل 

القوى الديمقراطية.

القناص
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الدفاع  وزيـــرة  أن   ،zـــ}األســبــوع ل مصدر  أكــد 
الدقيقة  في  قالت  بارلي،  فلورانس  الفرنسية، 
ا�ائدة  في  مداخلتها  إنهاء  بعد  تقريبا  العاشرة 
ميونخ  بملتقى  الساحل  منطقة  حول  ا�ستديرة 
يتجاوز سنة  لن  الصحراء  قضية  إن حل  لألمن: 

.2020
ويؤكد هذا التصريح، على معرفة فرنسا باتفاق 
األممي  ا�بعوث  كوهلر،  هورست  ب�  مجدول 
لقضية الصحراء، وجون بولتون مستشار األمن 
األمن في اجتماعه  إليه مجلس  القومي، واستند 
}لقاء  اســم  تحت  بخالصته  بالتذكير  األخــيــر، 

.zأكتوبر
ولدى وزارة الدفاع الفرنسية، رؤية استراتيجية 
إذ  الصحراء،  قضية  في  السياسي�  عن  تختلف 
خطة  بقبول  دكــار،  ملتقى  في  الــوزيــرة  صرحت 
بولتون واألمريكي� في إفريقيا، من خالل توحيد 
معايير البعثات األممية، بما يفيد الوالية الكاملة 

.zلـ}ا�ينورسو

 ∫Éª°T ‘ á«WGô≤ÁódG ÜGõMC’G áµÑ°ûd áéæW AÉ≤d ∞°üJ zÉ«Ñ«d ôéa{
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أن   ،zلـــ}األســبــوع أكــد مصدر 
}فجر ليبياz وصفت لقاء طنجة 
الديمقراطية  األحـــزاب  لشبكة 
}كتلة  بأنها  إفريقيا،  شمال  في 
في  وحكمهم   z�اإلسالمي ضد 
الليبية  ا�شاركة  وأن  ا�غرب، 
ليبيا  (حــزب  هيئات  ثالث  عبر 
الليبي  ا�ستقبل  وحــزب  األمــة 
الجمهوري)،  االئتالف  وحركة 
ــزاب  ــ ــرغــب فــي حــكــم األح ال ت
وتعمل  ا�نطقة،  في  اإلسالمية 
جاهدة على إبعادها من الحكم، 
بما فيها حزب العدالة والتنمية 
ا�غربية  الحكومة  يقود  ــذي  ال

الحالية.
 zليبيا }فــجــر  تقييم  ويــأتــي 
بعد تأكيد عز الدين عقيل، الذي 
يشارك حزبه في لقاء طنجة على 
عقب  لطرابلس  الثاني  السقوط 
على  ا�يليشيات  هــذه  سيطرة 
من  والخوف  بتعبيره،  الحكم، 
تمسكهم  عن  ناتج  اإلسالمي� 
إليها،  الوصول  فــور  بالسلطة 

وفي ا�غرب، تمكن حزب العدالة 
والية  من  اإلســالمــي  والتنمية 
ثانية، لكن دون رئيس الحكومة 
ا�نتخب بن كيران، بما دفع إلى 
يأتي  الذي  دينامية حزبه،  كسر 
لقاء طنجة لكنسه، بعدما أبعدت 
من  التيار  هــذا  وتونس  مصر 

دوائر القرار.
ويشارك في لقاء طنجة، حزب 
تمييزا  ا�ــحــافــظ،  االســتــقــالل 
البركة  ــزار  نـ ــادة  ــي ق تــحــت  ــه  ل
والتنمية،  الــعــدالــة  حــزب  عــن 
االتحاد  جانبه  وإلــى  وبعيوي 
بالحركة  االشتراكي، التصالهما 

التقدم  حزب  وأيضا  الوطنية، 
القوى  وجبهة  واالشــتــراكــيــة 
حزب  عن  ا�نشقة  الديمقراطية 
ما  وهــو  واالشتراكية،  التقدم 
يجعل حزب األصالة وا�عاصرة 
الكتلة  أحـــــزاب  جــانــب  ــى  ــ إل

الوطنية.
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ــد مـــصـــدر دبــلــومــاســي  ــ أكـ
لـ}األسبوعz، أن آخر تحي� على 
وثيقة االجتماع العاشر والعادي 
في  ا�تخصصة  التقنية  للجنة 
يناير   9 لــيــوم  واألمـــن  ــاع  ــدف ال
ما  تطبيق  ــي  ف حــســم   ،2018
اإلفريقي  االتحاد  مذهب  يسمى 
إس.  }أو.  ب  اختصارا  ا�عروف 
اللطيف  عبد  شخص  في   ،zــي ب
الجنرال  بمساعدة  الحموشي 
ا�سلحة  ــوات  ــق ال عــن  ــوراق  ــ ال

ا�لكية.
وثيقةـ  إلى  اللجنة،  وتوصلت 
العناصر  عــلــى  تــعــمــل  إطــــار، 
ــذا ا�ـــذهـــب في  ــه ــة ل ــي ــاس األس
}أو.  ألن  ا�ــاضــي،  أكتوبر   16
سياسة  ــج  ــ أدم قـــد   zبـــي إس. 
الورقة  وقدمت  الدولية،  الشرطة 
الوراق،  الجنرال  عن  الحموشي 
وبقي األمر على ذلك في التحي�، 
بما جعل الحموشي }جنراالz في 

وثائق جرى تصحيحها أخيرا.

العمليات  أن   ،zلـــ}األســبــوع موثوق  مصدر  أســر 
ال  اليمن،  في حرب  السعودية  ا�غربية  االستخبارية 
قائمة، وإن بمستويات ال يمكن تحديدها، وأن  تزال 
ما  أو  الخالدية في مدينة جدة،  }إيكادz بحي  شركة 
يسمى بـ}الطابق السابعz، وتشكل هذه الشركة جزء 
من التعاون األمني ب� البلدين، إذ ساعدت في أمن 
معلوماتي يخص البنية التحتية با�غرب كي ال يتم 

تفعيل اتفاق في ا�وضوع مع الجانب الروسي.
القوات  إلــى  التحتية  بنيته  أمــن  ا�ــغــرب  ونقل 
يجعل  مــا  وهــو  ســابــق،  وقــت  فــي  ا�لكية  ا�سلحة 
الجيش�،  تعاون  حدود  في  االستخباري  التعاون 
السعودي وا�غربي، ودعمت الواليات ا�تحدة تعاون 
الشركة السعودية }إيكادz مع ا�غرب، لتجميد اتفاق 
وتوصلت  موسكو،  مع  الخصوص  بهذا  عسكري 
 436 حدود  في  داعمة  ببيانات  السعودية  الشركة 
بيانا من البنتاغون حول ا�غرب، إلنجاح عملها في 

مشروعها األمني رقم 5 الخاص بالعاصمة الرباط.

كشف مصدر موثوق لـ}األسبوعz، أن نشاط التمرين 
العسكري األخير }فلينتلوك z19، عرف تكوينا عسكريا 
�ا سمي }تطبيق القانونz ويساعد فيه }ا�ينورسوz في 
ا�نطقة،  في  الدولي  القانون  ودعم  القانونية  واليتها 
القرار األخير �جلس  البنتاغون  وهو إجراء يدعم فيه 
ــوردا مــســاعــدة الجيش�  األمـــن حــول الــصــحــراء، مـ
(ا�ينورسو)،  األممية  للبعثة  والجزائري  ا�وريتاني 
والسماح لها بنشر تكنولوجيا جديدة في جوار اإلقليم 

لدعم وقف إطالق النار.
استراتيجية  األمريكية  ا�تحدة  الــواليــات  وتقود 
طرفي  على  بالضغط  الصحراء،  قضية  لحل  جديدة 
ا�فاوضات،  الستئناف  والبوليساريو،  ا�غرب  النزاع، 

مع استعادة البعثة األممية لكامل واليتها القانونية.
مناورة  في  القانون  على  التكوين  البنتاغون  وقرر 
نواكشوط  تعاون  لدعم  بموريتانيا،   z19 }فلينتلوك 
الكامل إلى جانب واشنطن في قضية الصحراء، وهو 
تطور استثنائي إلى جانب دعم واسع من ا�جتمع لدور 
أمريكا في ا�نطقة، وهو ما أكده السفير األمريكي في 
نواكشوط مايكل دودمان، يوم األربعاء 20 فبراير، في 
في  الواقعة  بوحجرة  في  صحية  نقطة  تدش�  حفل 

حوض }دياولينغz بمنطقة ندياجو.

كشف مصدر مطلع لـ}األسبوعz، أن ا�غرب توصل 
بعرض قد تحتاجه القوات الجوية ا�غربية في سالحها 
ا�نتشر  أو  بالهليكوبتر  مباشرة  ا�دعوم  العملياتي 
مباشرين  مجهزين  جنود  خالل  من  نقل  طائرة  عبر 
الخوذة  مصوب  تجربة  ونجحت  ا�عركة،  أرض  في 
للبروتوكول  }طوب أويلz، في تجارب مشتركة تبعا 
أرفند  الفرنسي،  للسالح  العام  ا�هندس  وصل  الذي 
التقني  البروتوكول  بأن  ا�صدر  ويــرى  بادريناث، 
}طوب  خــوذة  �صوبات  عرض  إلى  يشير  ا�عهود، 

أويلz في ا�غرب.
وأدخلت باريس في تمرينها لـ 7 فبراير 2019 إلى 
أجندتها التقنية، تعامل القوات الخاصة في }عملية 
ميرانداz مع مرحلة }فليرz أو ما قبل األشعة الحمراء، 
من  ا�لكية  ا�سلحة  القوات  ستمكن  التقنية  وهــذه 

التعامل مع مصادر أخرى، يقول ا�صدر.

الحموشي

بارلي

طرطاق
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رفض مجلس املنافسة، التحرير الكلي لسوق النفط يف اململكة، يف ظل إغالق الشركة الوطنية للتكرير (السامير) التي كانت 
تلعب دورا جوهريا ىلع مستوى الحفاظ ىلع التوازنات التنافسية، وىلع صعيد تموين السوق والتخزين، ويف مناخ يطبعه الفراغ 

املؤسساتي لغياب مجلس املنافسة، وهو املختص يف التحقيق وفرض الجزاءات، وأيضا ما سماه املستوى املرتفع للتركيز االقتصادي 
يف القطاع، وبنية سماها «احتكارية» لسوق  الطاقة بما يجعل قرار رئيس الحكومة السابق، بن كيران، خطئا استراتيجيا دفع زميله يف 

الحزب، الوزير الداودي إلى اتهام مجلس املنافسة بممارسة السياسة، وربما تكون هذه املمارسة استجابة لقناعة رئيسه، إدريس الكراوي، 
الشبه اشتراكية، املؤمنة بضرورة تدخل الدولة ملواكبة القطاعات املتضررة، دون املساس بالقانون رقم 104.12 املتعلق بحرية األسعار 

واملنافسة، وهو ما يخدم الشركات باألساس، ألن أرباحها لن تكون تحت طائلة التسقيف.
وألن مجلس املنافسة ليس سلطة للتنظيم أو التقنين، فضل نقل ملف املحروقات إلى الهيئة الوطنية للطاقة، مع مباشرته لردع 

املمارسات املنافية للمنافسة، إلى جانب تدخل الحكومة ملساعدة القطاعات املتضررة، وقد أوصى املجلس األىلع للحسابات بالحفاظ 
ىلع مراقبة األسعار يف حالة إعادة هيكلة صندوق املقاصة.
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الهيئة  تعيني  قبل  الحكومة،  لدى 
الوطنية لتقنني الطاقة، سلطة تحديد 
والهوامش  األمثل لأسعار  املستوى 
الـــقـــصـــوى املــعــتــمــدة فـــي ســوق 
بالتسقيف،  القول  دون  املحروقات، 
وجــود  عــدم  فــي  قانونية  آلية  ــه  ألن
تحرير كلي للنفط ومشتقاته باململكة، 
املنافسة،  مجلس  نظر  في  يمكن  وال 
تكرار نفس اآللية ونفس التدبير الذي 
حصل ما بني دجنبر 2014 و2015.

الظرفية  اآلليات  املجلس  ويرفض 
النفط،  ســـوق  ــالالت  ــت اخ ملــواجــهــة 
يستحضر  شامل  إصالح  إلى  داعيا 
الخلفية االشتراكية، ومن ثم االتحاد 
فــي حكومة  ــشــارك  امل ــي،  ــراك االشــت
إلى  الدولة  انتبهت  وقد  العثماني، 
حزب  من  الوساطة  مؤسسات  نقل 
العام  أمينه  ــاد  ق الـــذي  االســتــقــالل 
واالجتماعي،  االقتصادي  املجلس 
إلى االتحاد االشتراكي على مستوى 
وهــذه  تــحــديــدا،  املــنــافــســة  مجلس 

اليمينية  النظرة  ألن  فارقة،  االنتقالة 
وإلى  املحافظة  النزعة  من  انطالقا 
الطيف  نفس  تخدم  النيوليبرالية 
اإلداري  اليمني  لتحالف  واألهــداف، 
لعزيز  املقترح  األعــمــال،  ــال  رج مــع 

أخنوش رئيسا لحكومة 2021.
وأوصى مجلس املنافسة بما سماه 
لنشاط  الــوطــنــي  ــالك  االمــت ــادة  ــ »إع
تجاه  مضادة  سلطة  ألنه  التكرير«، 
االستيراد  على  املهيمنني  املتدخلني 
والتخزين والتوزيع بالجملة، فعودة 
في  أو  الخاص  التكرير  إلى  اململكة 
إطار شراكة عموميةـ  خصوصية، هو 
أما  القطاع،  إلصالح  األول  األســاس 
األساس الثاني، فيتمثل في استبدال 
محطات  على  املطبق  الرخص  نظام 
للتصريح،  ــادي  عـ بــنــظــام  ــود  ــوق ال
شبكة  على  التوفر  إلزامية  وإلــغــاء 
االعتراف  مع  للوقود،  30 محطة  من 
قاعدة  وحــذف  املستقلة،  باملحطات 

التسلسل املكاني بني املحطات.

الكلي  التحرير  أن  املجلس،  ويرى 
نظام  مع  السائلة  املحروقات  لقطاع 
الفج،  التناقض  من  ضرب  الرخص، 
أي  دون  القطاع  تحرير  واستثمار 
املهم  ألن  األثمان،  سيخفض  حاجز، 
في  الــنــافــذيــن  قبضة  تخفيف  هــو 
القطاع باملزيد من التحرير واللبلرة.

 مجلس المنافسة يقترح: ثورة رفض 
الرخص والتسلسل المكاني للمحطات، 

واالعتراف بالمحطات المستقلة، من 
دون التوفر على شبكة من 30 
محطة.. وهي إجراءات تتحدى 

الحكومة وال تستطيع تنفيذها، مما 
ينقل ملف المحروقات إلى القصر 

بتطوير  املنافسة،  مجلس  يوصي 
ــزن املــســتــقــل« وتــشــجــيــع  ــ ــخ ــ »امل
التخزين،  ــدرات  ق في  االستثمارات 
املهن  بــاقــي  ــن  ع كمهنة  وفصلها 

ــؤالء  ــ ــة، وســـيـــضـــع ه ــيـ ــرولـ ــتـ ــبـ الـ
مخزوناتهم رهن إشارة املوزعني.

وتحويل التكرير إلى سلطة مضادة 
املستقل  التخزين  وتمييز  لالحتكار، 
النفطية،  الــــدورة  مــهــن  بــاقــي  عــن 
الطاقة،  تقنني  في  فاعالن  إجــراءان 
مع إخضاع سوق املحروقات السائلة 
القطاعي،  للتقنني  مبتكرة  آليات  إلى 
االحتكار،  ينهي  ثالث  إجــراء  وهــو 
ويواصل تحرير القطاع على خطوات 
قطاع االتصاالت، وفي اإلجراء الرابع، 
املحروقات  بتقنني  املجلس  أوصــى 
السائلة عبر الوكالة الوطنية لتقنني 

الطاقة.
ملف  تنقل  ألنــهــا  ــورة،  ــ ث وهـــذه 
املحروقات خارج الحكومة، إلى وكالة 
مديرها  يعني  الطاقة،  لتقنني  وطنية 
االرتــبــاك  ويساهم  شــريــف،  بظهير 
املحروقات  ملف  نقل  في  الحكومي 

السائلة إلى القصر، لثالثة أسباب: 
1( أن امللف استراتيجي، ويتجاوز 

قطاع االتصاالت وباقي مهام الوكاالت 
الوطنية القائمة.

داخل  تجاذبا  عــرف  امللف  أن   )2
الحكومة، وبني الحكومة والبرملان.

3( أن االرتباك الحكومي وصل حد 
االستعانة بآراء استشارية تؤكد عدم 

نضج القرار التنفيذي.
لتقنني  الوطنية  الوكالة  وتمتلك 
القانوني  التنظيم  سلطات  الطاقة، 
فهي  ولذلك،  واالقتصادي،  والتقني 
كسائر الوكاالت، تحقق الدعم الالزم 
ولذلك،  التنافسية،  السوق  لدينامية 

ستقوم الوكالة بـ:
املنظم  القانوني  اإلطــار  اقتراح  ـ 
والغازية  املتجددة  ـ  الطاقة  لقطاع 
أصحاب  يتمكن  كــي  ـ  والبترولية 
طرف  من  املستثمرة  الطاقة  مشاريع 
الهولدينغ امللكي، واملسماة متجددة، 
والبترولية،  الغازية  الطاقات  وباقي 

من تنظيم السوق الطاقي للمملكة.
للتراخيص،  النهائي  اإلســقــاط  ـ 
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عن  اإلعالن  بواسطة  منحها  وأجرأة 
املنافسة.

الصغار  للمستثمرين  السماح  ـ 
واملستقلني بالعمل في قطاع الطاقة، 
املقاوالت  على  القطاع  هذا  فتح  ألن 
ويزيد  األثمان  سيخفض  الصغيرة، 

اليد العاملة.
محطات  بإحداث  األذون  تسليم  ـ 
أو  شمسية،  أو  بترولية  أو  غازية 

غيرها.
مجلس  سماه  ما  إلــى  الــوصــول  ـ 
شراء  أي  القطاع«،  »منبع  املنافسة 

أصول في الدول املصدرة للبترول.
الــتــخــزيــن  ــات  ــركـ مـــراقـــبـــة شـ ـ 
واالستثمار املستقل في هذا النشاط، 
التكرير  التكرير، ومعادلة  إلى جانب 
من  املائة  في   20 ستحل  والتخزين 

مشكل القطاع النفطي.
التقني،  التنظيم  صعيد  على  أما 
الطاقات  بني  القطاعات  تدبير  فــإن 
ـ  واألحــفــوريــة  املتجددة  ـ  املختلفة 
طاقي  مسار  إلى  الوصول  ومحاولة 
املنافسة  مجلس  رسالة  هي  مندمج، 
وهــذه  الكثيرون،  يقرأها  لــم  التي 
الخطوة استراتيجية تنطلق من أبعاد 
سياسية، أشار إليها الوزير الداودي، 
قطاع  بانتقال  تتعلق  املسألة  ألن 
الــوزاري،  اختصاصه  خارج  الطاقة 
الحكومي  العمل  تنهي  وكالة  إلــى 
لتكون  االستراتيجية،  القطاعات  في 
الحكومة أخيرا مجرد منسق لوكاالت 

مكونة بظهائر.
وسيكون من مهام الوكالة الوطنية 

لتقنني الطاقة في القطاع النفطي:
التقنية  املــواصــفــات  تحديد  أ( 
معدات  على  للموافقة  ــة  ــ واإلداريـ

التكرير، والتخزين.
الــنــفــطــي من  ــورد  ــ امل تــدبــيــر  ب( 

املصدر.
وتتبع  الخدمات  مراقبة جودة  ج( 
عبر  والتقسيط  الــتــوزيــع  شبكات 
متوازنة،  ترابية  لتغطية  املحطات، 
إليه  أشار  كما  الحالي  الواقع  عكس 

ووصفه مجلس املنافسة.
وتكمن السلطة الثالثة للوكالة، بعد 
والتقني،  القانوني  التنظيم  سلطتي 
في التنظيم االقتصادي، وهو ما يؤكد 
أي  ومالحظة  السوق  لتطور  تتبعها 
جاري  مقتضى  بأي  مساس  أو  خلل 
به العمل، وعلى هذا األساس، وعلى 
ضوء ما تعمل عليه الوكالة الوطنية 
لتقنني االتصاالت، سيتم السهر على 
وشريفة  نزيهة  منافسة  قيام  ضمان 
تمكن من تحقيق توازن دائم للسوق 
رؤية  مع  املستهلك،  لصالح  النفطي 
املدروسة،  األهــداف  إلنجاح  واسعة 
ألن الشركات تربح كثيرا قبل أن تقرر 

اندماجها في دينامية أي سوق.
والتكنولوجيا  الطاقة  وتطوير 
الطاقية املتجددة أو األحفورية، جزء 
مجلس  إليها  يدعو  استراتيجية  من 
املنافسة، وتبدأ بنقل ملف املحروقات 
وكالة  ــى  إل الحكومة  مــن  السائلة 
طاقمها،  تعيني  امللك  يباشر  وطنية 
ألنه  الــقــطــاع،  تدبير  إلــيــه  ويــعــود 

استراتيجي.
ــر عــن الطابع  وبــدهــاء، خــرج األم
موضوع  في  للحكومة  االستشاري 
ــض دعـــم  ــ ــى رفـ ــ ــات، إلـ ــ ــروق ــ ــح ــ امل
وإعالن  طرفها،  من  املقترح  اإلجــراء 
من خالل  تجيب  بديلة،  استراتيجية 

وكالة وطنية على:
1( املصادقة على العروض التقنية 
التكرير،  الــبــتــرولــيــة:  املــهــن  لــربــط 
والفاعلني  الــتــقــســيــط،  الــتــخــزيــن، 

املركزيني في القطاع.
2( الفصل في النزاعات، خصوصا 
في  ــوي  قـ املــحــروقــات  ــطــاع  ق وأن 
واستطاع،  مدمر،  حد  إلى  مركزيته 
أي  تجميد  »الســامــيــر«،  إغــالق  بعد 
التكرير تحديدا،  استثمار خاص في 
السيطرة،  هــذه  تــراجــع  وســيــكــون 
مدعاة الستثمارات صغيرة تسحقها 
وتضمن  الكبيرة،  الحيتان  سلطة 

الوكالة تجاوز هذا الوضع.
وثمة قرار بإدخال املنافسة، وبشكل 
عميق وواسع، إلى قطاع املحروقات، 
يعانيه  الذي  التركيز  تجاوز  وكذلك 
يسيطر  التي  الحكومة  ألن  القطاع، 

في  املستثمرين  ــوزراء  ال أحد  عليها 
تتمتع  ــوش(،  ــن أخ )عــزيــز  الــقــطــاع 
النفط  تحرير  فــي  مالية  بتغطية 
خشية ارتفاع أثمانه على املواطنني، 
لذلك على  بالنيابة،  مالية  وزير  وهو 
الحكومة، لتعارض املصالح، أن تترك 
تخضع  ال  وطنية  لوكالة  امللف  هذا 

للضغوط السياسية وال الحزبية.
ومما ال شك فيه، فإن نقل املحروقات 
ضغط  من  سيقلل  الحكومة،  خــارج 
االتجاه  ويذهب  أخنوش،  امللياردير 

الساند إلى:
ضمن  السائلة  املحروقات  دمــج  ـ 
حيتان  فيها  الــتــي  الــطــاقــة،  قــطــاع 
امللكي  الهولدينغ  خصوصا  أخــرى، 
في الطاقات املتجددة، بما يخلق وال 
شك، التوازن املطلوب، خصوصا وأن 
االستثمار  عن  دافع  املنافسة  مجلس 
في التكرير وعدم رهن املغرب للوبي 

االستيراد.
ـ نقل وظائف التقنني من الحكومة 
إعادة  يخدم  الوطنية،  الوكالة  إلى 
املهم  املحروقات  قطاع  إلى  التوازن 
في   96 يستورد  املغرب  ألن  للغاية، 
ومحروم،  النفطية،  املــادة  من  املائة 
التكرير  من  االستيراد،  لوبي  بفيتو 
لتكرير  الوحيدة  الشركة  إغالق  بعد 
التعامل  ومجرد  )السامير(،  النفط 
التكرير،  موضوع  مع  مباشر  بشكل 
وإخـــراج املــلــف مــن مــجــال الضغط 
اإلطار  إلى  الحكومة  داخل  الحزبي 
يسجل  ال  االستراتيجي،  الوطني 
نقطة على تدبير بن كيران، كما يعتقد 
أنصار حزب العدالة والتنمية، بل يحل 
مشكال وقعت فيه رئاسة الحكومة في 
الوالية الحالية والسابقة تحت ضغط 

أخنوش، الستمرار األغلبية.
وإخـــــراج مــلــف املــحــروقــات من 
التقاطب وتحريره من السياسة، جزء 

من األمن الطاقي للمملكة.
قطاع  على  ــالزم  الـ مــن  وأضــحــى 
لوعي  يستجيب  أن  ــات،  ــروق ــح امل
كبدت  التي  املقاطعة  بعد  املستهلك 
ثالث شركات خسائر فادحة، فاملسألة 
مستهلك  بني  بل  حزبني،  بني  ليست 

ودولة.
يحتاج  املحروقات  فقطاع  وعليه، 
يكون  وتنظيمي  قانوني  إطــار  إلــى 
املستهلكني  تطلعات  مــع  منسجما 
والحفاظ على مستوى التنافسية بني 

الشركات.

ــكــون الــوكــالــة،  ــن املــهــم أن ت ومـ
معينة  مختصة  حــكــومــيــة  سلطة 
مسؤولة  لــتــكــون  تنظيمي،  بــنــص 
لحساب الدولة عن تطبيق النصوص 
الخاصة  والتنظيمية  التشريعية 
االستثمار  لتشجيع  الطاقة،  بقطاع 
والتخزين  الــتــكــريــر  ــي  ف ــخــاص  ال
نفس  وهــي  األســعــار،  خفض  بغية 
طــرف  مــن  املتبعة  االســتــراتــيــجــيــة 

املغرب في باقي املجاالت.
مجلس  يــدعــو  أن  ــت،  ــالف ال ومـــن 
في  التراخيص  تجاوز  إلى  املنافسة 
ألن  بالتصريح،  واالكتفاء  اململكة، 
األثمان  يخفض  قد  التقدير  هذا  مثل 
املشتقات  في  وليس  القطاعات،  في 

البترولية فقط.
الترخيص،  على  املغرب  ويعتمد 
إحداث  في  بمرسوم  يمنح  وهو حق 
محطة واستغاللها، ويكون هذا الحق 
مرفوقا بضمانات حول املدة وشروط 
معا،  هما  أو  واالستغالل،  اإلحــداث 
باحترام  الترخيص  طالب  ويتعهد 
أحكامه وشروطه في إطار النصوص 
بها  الجاري  والتنظيمية  التشريعية 

العمل.

 مجلس المنافسة يدعو إلى تحرير 
يتجاوز النيوليبرالية التي يقودها 
عزيز أخنوش، باكتفائه بالتصريح 

عوض الترخيص في قطاع المحروقات 

تعليق  املنافسة  اقتراح مجلس  إن 
املحروقات،  في  بالتصاريح  العمل 
طفرة تؤكد أن قيادة املجلس الحالية، 
باالستثمارات  السوق  إغــراق  تريد 
لتخفيف  ــة  ــال وك عــبــر  وتنظيمها 
الضغط على املستهلك وتحويله إلى 
مستثمر في املجال الطاقي، وتجاوز 
نظام املحروقات لنظام الترخيص في 
إحداث محطات البنزين، واستغاللها، 

يفيد ثالثة أمور رئيسية:
»أفريقيا«  شركة  قيادة  رفض   )1
ــوش لــســوق الــطــاقــة،  ملــالــكــهــا أخــن
وخصوصا في مسألة تحديد السعر 
هذه  ونــقــل  العمل،  واستراتيجية 
الوطنية  الــوكــالــة  ــى  إل الصالحية 
رئيس  الطاقة، ألن ضغوطات  لتقنني 
الحكومة،  داخل  من  كوزير  التجمع 
إلى  الــداودي  بوزارة  الوصول  تمنع 
العمل على إجراءات مباشرة لخفض 

ثمن لتر الغازوال.
في  االستثمارات  خضوع  عدم   )2
املوافقة  لنظام  والتخزين،  التكرير 
جهات  فيها  تتدخل  التي  املسبقة 

نافذة.
احترام  على  املستثمر  ــدرة  ق  )3
الشروط التنظيمية والتقنية واملالية، 
الصغرى  املقاولة  بما يسمح بدخول 

واملتوسطة.
وارتأى مجلس املنافسة، العمل مع 
وكالة وطنية لتقنني الطاقة، للتعامل 
مع قطاعات املحروقات بنفس ما يكون 
عليه قطاع االتصاالت، طبقا ملا تراه 
بمقتضى  واملتسمة  املكررة،   8 املادة 
55ـ01،  رقــم  القانون  مــن   3 املـــادة 
والتي  24ـ96،  بالقانون  واملــدرجــة 
))تخبر  األخيرة:  فقرتها  في  تقول 
املواصالت،  لتقنني  الوطنية  الوكالة 
املتخذة  بالقرارات  املنافسة  مجلس 
ــادرة((، وفــي ظل  ــب امل بموجب هــذه 
للمجلس،  الجديدة  االختصاصات 
قوية  ستكون  للمشهد،  إدارتــه  فــإن 
وعــمــيــقــة، ودفـــاعـــه عــن الــوكــاالت 
املنافسة  عن  دفاعه  يكشف  الوطنية، 
ــزام، وضــمــان  ــ ــت ــ املـــشـــروعـــة، واالل
العمومية، لذلك، فتأطير قطاع الطاقة 
القومي  األمــن  منه  جانب  في  يخدم 
للمغرب، وخصوصا أمنه االجتماعي.
سباقه  حــصــان  ــرب  ــغ امل وخــســر 
ــي، عــكــس ما  ــرول ــت ــب ــال ال ــج ــي امل ف
حــدث مع »اتــصــاالت املــغــرب«، التي 
االتصاالت،  قطاع  في  حصانه  كانت 
تكون  ال  كــي  ــر«  »الســامــي وتــوقــفــت 
املهمة  أمام  ويبقى  للسوق،  ضابطا 
للوكالة  املنافسة  مجلس  أكدها  التي 
يقوم  من  ــؤال:  س للطاقة،  الوطنية 

بإنجاز مهام الخدمات األساسية؟
وألول مرة، يتم تحرير قطاع محدد 
حصان  دون  أو  للمهام  منجز  دون 
من  الصدد،  هذا  في  والبــد  ــروادة،  ط
قانون يوضح االلتزامات واإلنجازات 

واملؤشرات.
ــا، تــتــأســس  ــيـــهـ ــول إلـ ــوصـ ــلـ ولـ
على  للمملكة  الطاقية  االلــتــزامــات 
ولهذا  أخــرى،  خدمات  تنشئ  خدمة 

األمر اعتباراته في:
والغازية  النفطية  ــادة  امل جــودة  ـ 

وباقي املواد الطاقية.
ـ تنافسية الثمن. 

ـ توسيع تقنني املادة النفطية إلى 
املصدر. 

خدماتية  مــؤشــرات  على  العمل  ـ 
موضوعية ومحايدة.

ولتعزيز ما سبق من األهداف، من 
الحكومية  السلطة  إنشاء  الضروري 
لتقنني  الوطنية  للوكالة  املختصة 
الطاقة، تنهي بها هذا امللف الحارق 
ــدي الــعــثــمــانــي، ألنـــه رئيس  فــي أيـ
مع  حواراته  إحــدى  في  قال  حكومة 
واليته  بداية  في  »السامير«،  عمال 
بأن هذا امللف ليس بني يديه،  ودخل 
القضاء، وبقي األمر مجمدا على حاله، 
لوبي  الوضعية،  هــذه  من  فاستفاد 
االستيراد الذي تشتكي منه الحكومة 
والشعب على حد سواء، وألن رئيس 
ملف  تفاصيل  كل  يدير  ال  الحكومة 
البرملاني  الضغط  رغم  املحروقات، 
الذي أداره على شريكه حزب األحرار، 
الذي يقوده أخنوش، املستثمر األول 
القطاع، جاء املخرج واضحا من  في 
إلى  امللف  بنقل  املنافسة،  مجلس 
مع  الطاقة،  لتقنني  الوطنية  الوكالة 
الكلي  التحرير  لقرار  عاصف  انتقاد 
فيها  جرى  أجــواء  في  للمحروقات، 
الوحيدة  الشركة  »السامير«،  إغالق 
ــط الــســوق،  لــتــكــريــر الــنــفــط وضــاب
آن  فــي  املنافسة  مجلس  وتعطيل 

واحد.
هذا  أن  املنافسة،  مجلس  ورأى 
اإلقــدام  حــال،  بــأي  يبيح  ال  الظرف، 
على خطوة التحرير الكامل ملشتقات 

النفط في اململكة.
الخطإ  ــذا  هـ ــالح  إصــ يــمــكــن  وال 
السياسي دون نقل امللف إلى الوكالة 
قرار  وهو  الطاقة،  لتقنني  الوطنية 
الدين  سعد  تفاصيله  يعرف  ــة  دول
خلق  على  ويوافق  بدقة،  العثماني 

ظروف لهذه الخطوة.

 مجلس المنافسة يرفض تسقيف 
أثمان المحروقات، ويدافع عن 

»السامير« بعودتها الفورية لتكرير 
النفط لخلق التوازن في السوق 

ال يمكن تجريب ميكانيزم التسقيف، 
ألنه فشل في السابق)1(، فيما انتصر 
فيها  بما  للشركات،  املنافسة  مجلس 
»السامير«، ألن الخطأ وقع عندما لم 
يتمكن املغرب من تكرير البترول على 
الداعون  املضربون  وربــح  أراضيه، 
القدر  بنفس  »السامير«)2(  لعودة 
املحتكرة  الشركات  به  وافقت  الــذي 
ــؤخــرا،  ــادر م ــصـ عــلــى الــتــقــريــر الـ
وفـــي »الــجــمــلــة«، كــمــا قـــال مصدر 
ــاروك«، فيما  ــ ــوردوي لــو م ــ لـــ »أوجـ
إذ  التفاصيل،  في  الشيطان  يبقى 
في  املفتوح  االستثمار  إلى  الدعوة 
لتنافسية  ضرب  والتخزين،  التكرير 
 ،2019 ــارس  م  12 وفــي  ــن،  ــوردي امل
لعودة  الداعمة  للجهة  ندوة  ستكون 
»السامير« تحت عنوان: »العالقة بني 
البترول  وتكرير  املحروقات  أثمان 
ترتيب  أي  وسيكون  املــغــرب«،  فــي 
ألن  الطاقي،  األمــن  خدمة  في  جديد 
املؤسساتي،  الفراغ  أو  اإلفراغ  حالة 
مجلس  رأى  ولذلك،  مــوجــودة،  غير 
لتقنني  الوطنية  الوكالة  أن  املنافسة 
الطاقة، تخدم أربعة أهداف مباشرة:

1( تجاوز الفراغ املؤسساتي الذي 
حدث لتمرير سياسة بترولية خدمت 

املوردين على حساب املغرب.
الشريفة  غير  املنافسة  تجاوز   )2

في قطاع املحروقات.
بني  القاتل  الــصــراع  تــجــاوز   )3
بإغالق  انتهى  وقد  البترولية،  املهن 
»السامير« وعرقلة التخزين املستقل.

الحكومي ألي  التعطيل  4( تجاوز 
إجراء فوري وفعال، لصعوبة تنفيذه، 
ألن املوردين أقوياء، يمكن أن يشلوا 
والقطاع  إضـــراب،  أي  فــي  اململكة 
في   53 بـ  أسماء  ثالثة  من  محتكر 
سوق  شــركــات   7 وتحتكر  ــة،  ــائ امل

الطاقة بـ 80 في املائة.
ســوق  إن   :»24 ــا  ــدي »مــي ــول  ــق ت
وبتركيز  تنافسي،  غير  املحروقات 
مــرة  وألول  كبير)3(،  ــكــاري  احــت
الرسمية،  شبه  الصحافة  تسترسل 
يتقدمه  لــقــطــاع  ــهــا  ــادات ــق ــت ان فـــي 
في  الرائدة  بشركته  أخنوش  الوزير 

املحروقات )أفريقيا(.
ــره،  أم حسم  القصر  أن  ويظهر 
الحزبني:  صــراع  من  امللف  إلخــراج 
منتصرا  واألحرار،  والتنمية  العدالة 
ــن تــأثــيــر  ــمــأســســة، وبــعــيــدا عـ ــل ل
الدائرة،  املصالح  لعبة  في  أخنوش 
أخنوش،  هزيمة  الجميع  أعلن  إذ 
بن  شخص  في  والتنمية  والعدالة 
فيه  يمكن  حد  إلــى  تحديدا،  كيران 
العدالة  بني  التحالف  ثمن  أن  القول 
والتنمية واألحرار في الحكومة، دفع 
لالستثمار  وانتصارا  ثمنه،  املواطن 
املنافسة  مجلس  ــدم  ق ــرى،  أخـ ــرة  م
ربحت حني خسرت  حيث  الشركات، 

الحكومة واألحزاب.
ورأى متتبعون، أن مجلس املنافسة 
كشف عن تفاصيل »سرية«، خصوصا 
وهي  املــوزعــني،  ــاح  أرب يخص  فيما 
الحكومة  ورقة  من  مقدمة  معلومات 
بقرارها  إلقناعه  للمجلس  املوجهة 
أن  الورقة:  وتــرى  ــاح،  األرب تسقيف 
ــارق األثـــمـــان، تــجــاوز فــي بعض  فـ
للتر  الدرهم  ونصف  درهما  الفترات 
الواحد في بداية التحرير، فيما كانت 
قبل ذلك في حدود 0.63 درهما للتر 
بالنسبة للغازوال، أي أنه ارتفع ربح 
املــائــة، فيما  230 فــي  بـــ  ــغــازوال  ال
 200 بـ  »املمتاز«  في  الربح  ارتفع 
في املائة، وفي بعض الفترات، بلغت 
األرباح في اللتر الواحد درهمني، أي 

بمعدالت تصل إلى 300 في املائة.
الــبــتــرولــيــة،  ــشــركــات  ال ربـــح  إن 
ــع بــثــالثــة أضــعــاف، وهـــو ما  ــف ارت
الشرائية  للقدرة  عنيفة  ضربة  شكل 
نفس  وتضيف  املغربي،  للمواطن 
املنافسة:  ملجلس  الحكومية  املذكرة 
بهامش  أقــروا  املهنيني  بعض  ))إن 
األوليني  السنتني  فــي  مرتفع  ربــح 
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الصفقة التي تسقط أرباحا بـ  17 مليار درهم
الحكومة تحمي الرشكة األوىل يف المحروقات السائلة »أفريقيا« إىل جانب أربع 

رشكات أخرى تحتكر هذه السوق يف المملكة، ويحاول البرتوليون الوصول إىل 
اتفاق متوافق عليه مع وزارة الداودي، يحجب الذعائر والجزاءات التي يقررها 
مجلس المنافسة، وقد تصل إىل 5 يف المائة من رقم معاملة الرشكة الخارقة 

لقانون وسياسة المنافسة، ولذلك، فإن الجميع يسعى إىل عقد صفقة يربح فيها 
البرتوليون أرباحا غري تنافسية بـ 17 مليار درهم، وتربح الحكومة اتفاقا بتسقيف 
المواد النفطية، كإجراء حكومي يبقي بعض شعبية حزب العدالة والتنمية الذي 

تورط قائده السابق نب كريان، يف تحرير كامل للمواد البرتولية يف ظروف غري 
مناسبة، وتريد دوائر القرار، أن تربح اتفاق األطراف الثالثة: الحكومة والرشكات 

ومجلس المنافسة، عىل الوكالة الوطنية لتقنني الطاقة، وهو ما يدمج الطاقات 
المتجددة التي يقودها الهولدينغ الملكي يف سوق طاقي واحد.

وألول مرة، يتهيأ قانون يف المغرب عرب الوكالة الوطنية لتقنني الطاقة، لضمان 
النظام العام االقتصادي والحماية القانونية للمنافسة عىل نفس المرسوم 

الفرنيس 2003/1 لـ 16 دجنرب 2002.

بن كريان والداودي



على  ــدوا  وأك املحروقات،  تحرير  من 
و1.45  درهــم   1.20 بني  ربح  هامش 
بالجملة  املــوزع  بني  اللتر  في  درهما 
األرباح  أن  كشف  ما  وهو  واملحطات، 
ال تذهب ألرباب املحطات، بل للموزعني 
هذه  التقرير  وصــف  وقــد  الــكــبــار((، 

األرباح بـ »املفرطة«.
من جهة ثانية، فإن سوق املحروقات 
غير تنافسي، ويدور حول نفسه، وقد 
في  بنيته  ــراوي  ــك ال ــس  إدريـ وصــف 
التنافسية«  »غير  بـ  الصحفية  الندوة 
األثــمــان،  إدارة  فترة  عــن  ــة  واملــوروث
ولذلك، فهذه السوق تعاني من مظاهر 

منها:
1ـ أن كل الفاعلني في القطاع، ليس 
متاحا لهم استيراد املحروقات املكررة، 
لعدم قدرتهم على االستقبال والتخزين 
وقليلة  البحرية،  باملوانئ  املرتبط 
الخارج،  من  تورد  التي  الشركات  هي 

لقدرتها على هذا التخزين تحديدا.
بالتقسيط  التوزيع  ممارسة  أن  2ـ 

للمواد النفطية، موكولة للموردين.
للقطاع،  التنظيمية  اللوائح  أن  3ـ 
اإلدارة  يجعل  بما  دقيقة،  وغير  عامة 
الشركات  بني  تمييزي  بشكل  تتعامل 
املحتكرة وباقي املهنيني والعاملني في 

القطاع.
وانطالقا من صياغة التقرير، يتأتى 

لنا القول بخالصتني:
للحكومة  امللف  تجاوز  عن  الدفاع  ـ 
وكالة  خــالل  مــن  بنيويا  إلصــالحــه 
املسألة  ألن  الطاقة،  لتقنني  وطنية 

تتعلق بتفكيك االحتكار.
الحزبية  الحسابات  من  الخروج  ـ 

الدائرة حول املحروقات.

 الحكومة لن تستطيع تفكيك 
االحتكار في سوق المحروقات، ولذلك 
قرر مجلس المنافسة في استشارته، 
السماح لالستثمار األجنبي بالتدخل 
على مستويين: التكرير والتخزين 
لخفض األثمان، ولن يكون هذا 
التدخل إيجابيا إال تحت الوكالة 

الوطنية لتقنين الطاقة 

مسألة التسقيف هامشية، كما يقول 
كابيتال«  ـ  أو  سي.  إم.  »بــي.  محللو 
حول تأثير هذا اإلجراء على »طوطال« 
املغرب)4(، ويستعد الجانب الحكومي 
شروط  لتأهيل  الوساطة،  ومؤسسات 
لتقنني  الوطنية  للوكالة  مساعدة 
الحكومة  خــارج  امللف  لنقل  الطاقة، 
االستراتيجي، واعتماده  بفعل طابعه 

على االستثمار الخارجي.
املواد  بتسويق  الشركات  وهــددت 
ويضع  مرتفعة،  أرباحها  تبقى  التي 
محددا  الــربــح  الجهة،  هــذه  محللو 
بزيادة  أي  للوحدة،  درهــم   1.359 بـ 
تصل إلى 16.25 في املائة مقارنة بما 
حدود  في  أي   ،2019 فبراير   15 قبل 
1.169 درهم، كما تحدد في سيناريو 
التسقيف ملدة سنة، ارتفاع األرباح في 

حدود 2.2 في املائة.
املنافسة  مــجــلــس  يــقــتــرحــه  ــا  ومـ
يمكنها  ال  الحكومة  ألن  استراتيجي، 
تسقيف  »األســبــوع«،  مصادر  حسب 
لسنتني  النفطية  الــشــركــات  ــاح  أربـ
متتابعتني، ألن التسقيف إجراء ظرفي 
ملدة سنة ال يجدد إال بعد سنة أخرى، 
ومواصلة  التتابع  إقـــرار  يمكن  وال 
أكبر  ملدة  أو  مفتوح  بشكل  التسقيف 

من سنة.
للربح  تنزيال  التسقيف  وسيكون 
 1.64 وبالتدقيق  ونصف،  بسنتيم 
ــدورة  ال مستوى  على  فقط  سنتيما 
الشركات  لكل  بالنسبة  للسنة،  املالية 

االحتكارية.
الوطنية  الوكالة  قيادة  املهم،  ومن 
فعالية  أكثر  إلجــراءات  الطاقة  لتقنني 

بني  شركات   5 احتكار  ضد  وتأثيرا، 
املائة  فــي  و71.8  املــائــة  فــي   69.9
الشركات  حصة  وتصل  السوق،  من 
الثالثة األولى، إلى 56.6 في املائة مع 
صدمة إضافية ارتفعت فيها حصص 

تركيز السوق بني 2014 و2017.
في  املنشورة  اإلحصائية  وتقول 
ثــالث  احــتــكــار  نسبة  إن  الــتــقــريــر: 
املائة،  في   56.6 هو  نفطية  شركات 
املائة(  في   56.4(  2015 في  وبقي 
وفي 2016 )53.4 في املائة(، أي أننا 
 0.2 حــدود  في  لالحتكار  نقص  أمــام 
في املائة، وانتقل بعد سنة إلى 1 في 
املائة مؤخرا، ولن يحل  املائة و2 في 
 15 بني  سوى  الوتيرة،  بهذه  املشكل 
و30 سنة، أي في حدود 2050؟ ومع 
بقاء حصة عشرة في املائة لكل شركة 

في السوق.
املتفاقمة،  الوضعية  هــذه  وعــززت 
شركات،   5 لتركيز  أخــرى  متوالية 
حيث نزلت من 71.8 باملائة إلى 71.4 
بني سنتي 2014 و2015، أي تخفيف 
في   0.4 حدود  في  سنة  كل  االحتكار 
2016 و2017 في حدود  املائة، وبني 

0.2 فقط.
عن  السرية  املنافسة  مجلس  ورفع 
منظوره  لتأسيس  ــؤشــرات،  امل هــذه 

بنقل ملف املحروقات إلى القصر.

 أزمة البترول لعام 1973، خلقت لجنا 
تطورت إلى مجالس للمنافسة، 
وانتهت في فرنسا إلى إعالنها 

»سلطة المنافسة« بالحرف، للتحكم 
في األسعار، وفي المغرب، ليس هناك 

اهتمام فوري بخفضها، بل هناك 
استغالل متعدد الجوانب لألزمة 

آالن  »لوموند«  صحافي  كتب  منذ 
الفرنسي  ــصــاد  ــت »االق فــيــرنــهــول: 

أصبح كمأة خلفها االتفاقيات املعلنة 
حكومة  تحرير  عقب  الخفية«،  أو 
للمنافسة  بالده  لسوق  بار،  رايموند 
خلق  فــي  التفكير  وجــاء  القصوى، 
الحكومة  أعطتها  للمنافسة،  لجنة 
السلطة  شــيــراك،  جــاك  قــادهــا  التي 
واالستقاللية، وصلت بالذعائر إلى 5 
في املائة من رقم معامالت الشركات، 
 25 لـــ  1189ـ77  قــانــون  ــدر  وصــ
رقم  القانون  لتطبيق   ،1977 أكتوبر 
77806 لـ 19 يوليوز 1977، املتعلق 
بمراقبة التركيز االقتصادي وضغوط 
الجهة  وإســاءات  السرية  االتفاقيات 
املهيمنة، وسبق لرايموند بار، انتقاد 
الداخلية«)5( »الحمائية  سماه  ما 
مع  أكثر  أو  أي شركة  تفرضها  التي 

حلفائها في قطاع واحد.
في  املحروقات  قطاع  يعانيه  وما 
املغرب، ليس هيمنة فقط، بل حمائية 
تحالف  في  شركة  تفرضها  داخلية 
بالشكل  األسعار  لرفع  شركتني  مع 
ثمن  املــواطــن  جيب  فيه  دفــع  الــذي 
شخصية  وأرباح  الشركات  مشاريع 
األرباح  ارتفعت  وقد  ملالكيها،  كبيرة 
غير األخالقية داخل اململكة بني 150 

و200 في املائة لصالح النفطيني.
ما  املــنــافــســة  مجلس  رأي  وفـــي 
وقت  تسليم  في  الرغبة  أمرين:  يفيد 
األرباح  من  ملزيد  للشركات،  إضافي 
وكالة  تحت  العمل  تــعــارض  ال  كــي 
ثانية،  جهة  ومــن  للتقنني،  وطنية 
النفطية  الـــدورة  إكمال  في  الرغبة 
ثقل  لتجاوز  والتخزين،  بالتكرير 

لوبي املستوردين.
يمكن  الــجــزاءات،  تهديد  وتحت 
االتفاقيات  كسر  املنافسة  ملجلس 
على  املهيمنة  الشركات  بني  السرية 
القطاع، لكن هذه الجرأة في السماح 
وتحت  تسقيف  دون  بالعمل  لها 

على  الحفاظ  يفيد  الجزاءات،  سيف 
التسقيف  وعوض  السوق،  تنافسية 
في  ــزاءات  ج هناك  لــأربــاح،  املوجه 

حالة الشرود.
مجلس  هي  واحــدة،  لجهة  ويمكن 
ــاح غير  ــ املــنــافــســة، اســتــرداد األرب
الشرعية أو غير األخالقية، وهي قيد 
النظر بالنسبة لقطاع املحروقات في 

اململكة.
وستكون أزمة املحروقات الحالية، 
انطالقة نحو أحد االتجاهني: العمل 
الفوري على الجزاءات على أن يدفع 
الشركات  من  الدولة  وتأخذ  املواطن 
على  العمل  أو  خروقاتها،  نتيجة 
حالة  في  كما  مكرر،  حكومي  إجــراء 
أن يظهر  املغرب  يريد  التسقيف، وال 

ضد األرباح، بل ضد االحتكار.
التقديرات  ترى  الصدد،  هذا  وفي 
أن عودة مجلس املنافسة إلى العمل، 
بني  جديد  تـــوازن  خلق  على  قـــادرة 
الحكومة والشركات املحتكرة لتفكيك 
درجة احتكارها، والتفكير في خفض 
فإن  الخطة،  لهذه  وتبعا  األثمنة، 
من  تحوله  يخدم  املنافسة  مجلس 
»مجلس« إلى »سلطة« كما في الحالة 

الفرنسية.
 ،2004 يــنــايــر  ــن  م األول  ومــنــذ 
 16 لـــ   2003/1 املــرســوم  وحــســب 
أوروبــي  لقرار  طبقا   ،2002 دجنبر 
حول االتفاقيات السرية والوضعيات 
االتحاد  يفرض  السوق،  في  املهيمنة 
ــي عـــدم الــتــركــيــز فــي عمل  ــ األوروبـ
املــمــارســات  ملنع  املــراقــبــة،  أجــهــزة 
يسعى  وحاليا،  للمنافسة،  املنافية 
املمارسة،  خــالل  من  ولــو  الــكــراوي، 
إليه كسلطة تضمن حرية  إلى النظر 
األرباح  واالمتثال للقانون، بما يلغي 
ويعمل  واملؤقتة  الظرفية  اإلجــراءات 

على سوق ناضج.
هــذه  تــتــأكــد  أن  الطبيعي،  ومـــن 
الــقــريــب،  املستقبل  ــي  ف الــخــطــوة 
النيابة  اســتــقــالل  بــعــد  خــصــوصــا 
العامة، ويمكن لهذا التطور أن يحدث، 
2016، حكمت  األول من مارس  وفي 
ضد  بــاريــس  فــي  ــة  ــ اإلداري املحكمة 
املعنوي  لتحرشها  الفرنسية،  الدولة 

بموظف تابع لسلطة املنافسة.
تصعيد  الكراوي  إدريس  إقرار  إن 

مؤسسته إلى سلطة، بدأ من:
العام  »الــنــظــام  على  االعــتــمــاد  ـ 

االقتصادي«)6(.
تباشر  تنافسية  من سياسة  البد  ـ 
مجلس  ويؤمنها  االقتصادي  دورها 
السياسة،  هــذه  مثل  ألن  املنافسة، 
الصناعية  السياسة  بنت  التي  هي 

لفرنسا بعد الحرب)7(.
ـ الحماية القانونية للمنافسة)8(.

انتهى  الــشــروط،  هــذه  ولتحقيق 
فيه  طالبت  رد  إلــى  املدني  املجتمع 
»الســامــيــر«،  مــصــفــاة  ــاذ  ــق إن جبهة 
املحروقات  أسعار  تحرير  بتعليق 
التي  األثمان  حركية  إلى  والرجوع 

كانت جارية إلى 2015.
إلنقاذ  الوطنية  الجبهة  وقــالــت 
املصفاة املغربية للبترول »السامير«: 
يعتزم  األســعــار،  تسقيف  اتفاق  إن 
شــرعــنــة األربـــــاح غــيــر األخــالقــيــة 
ــي أربـــــاح املـــوزعـــني  والــــزيــــادة فـ
التنسيق  ألن  ببساطة،  النفطيني، 
ــفــاوض بــشــأنــه فــي ظــل غياب  مــت
متطلبات املنافسة الحتكار 5 شركات 
الوطنية  السوق  من  املائة  في   80 لـ 

للمحروقات.
ــاري  ــش ــت ــل الـــــرأي االس ــوي ــح وت
إطفائية،  مهمة  إلى  املنافسة  ملجلس 
فيها  بــمــا  الـــشـــركـــات،  يــغــضــب  ال 
الوكالة  إلطــالق  )السامير(،  املغلقة 
املهمة  وهي  الطاقة،  لتقنني  الوطنية 
االستراتيجية ألداء املجلس، وسيكون 

االنــتــظــارات  بسبب  بعدها  مــا  لها 
ملقاوالت  العام  االتحاد  تجعل  التي 
املغرب أمام ضابط للسوق، ألن هناك 
وليس  للمنافسة،  وسياسة  قانونا 
هو  املــهــم،  ألن  ــدا،  واحـ جانبا  فقط 
تضمن  تنافسية  على سلطات  العمل 
حالة  فــي  كما  استثنائية  مكاسب 
الطرق السيارة بفرنسا، وهو ما حدا 
بباريس ونموذجها املتبع في املغرب، 
إلى سن قانون 55ـ2017 لـ20 يناير 
العام  الوضع  يوفر  ــذي  وال  ،2017
املستقلة«  ــة  ــ اإلداريـ لـــ»الــســلــطــات 

و»السلطات العمومية املستقلة«.
املنافسة  مجلس  ــرض  ف ومــجــرد 
كشعار  االســتــقــاللــيــة  ــن  م لــلــمــزيــد 
للمرحلة، هو تحويل مللف الطاقة إلى 
التقنية  بصالحياتها  وطنية  وكالة 
الدولة، وستكون  أمام  ومسؤولياتها 
ــادة تــقــديــر املــوقــف بــعــد اطــالع  ــ إع
األرباح  املنافسة على تحرير  مجلس 
تطبيق  مقابل  في  األسعار،  لتحرير 
واالتفاقيات  االحتكار  ضد  القانون 

السرية في قطاع محدد.
عندما  مختلفا  ــر  األمـ يــبــدو  وال 
دوره  له  املنافسة  مجلس  أن  يتأكد 
ــي مــقــابــل الــقــرار  االســتــراتــيــجــي ف
التنفيذية  والــســلــطــات  الحكومي 
على  الحفاظ  هو  املهم  ألن  بالجملة، 
الفرص  ومساواة  والنشاط،  النمو 
القانون  يحددها  كما  االقتصادية، 
لـ 6 غشت  990ـ2015  الفرنسي رقم 

.2016
ومساواة  والنشاط  النمو  وتقنني 
الفرص، يهيئ لسياسة بديلة يقودها 
القانون  ويسمح  املنافسة،  مجلس 
بالحد من الربح الجزافي، ألن املسألة 

ليست فوضى.
ــاح  أربـ أن  املــخــتــصــون  ــرف  ــع وي
كانت  لسنتني،  البترولية  الشركات 
معها  تــكــون  بما  للتنافس  مانعة 
فقط  وليست  قانونية،  غير  أرباحها 

غير شرعية أوغير أخالقية.

 الجزاءات ضد الشركات البترولية 
بالمغرب، والمقررة من طرف مجلس 
المنافسة، يعرقلها أي اتفاق حول 

تسقيف متفاوض عليه مع الحكومة 

ضد  املحتملة  الــجــزاءات  وقف  إن 
لن  للقانون،  طبقا  بترولية  شركات 
ألن  الحكومة،  مع  باتفاق  إال  يكون 
تبدي  اآلن،  إلى  املتخذة  اإلجـــراءات 
املاضي  صفحة  لطي  واسعا  تفهما 
والبدء في صفحة جديدة مع مجلس 

املنافسة.
الــوصــول  البتروليون  ــحــاول  وي
ــداودي،  ــ الـ وزارة  ــع  م ــاق  ــف ات إلـــى 
فإن  لذلك،  محتملة،  عقوبات  يحجب 
التوجه  توجهني:  تخدم  االستشارة 
ملف  لنقل  والنهائي  االستراتيجي 
املحروقات إلى الوكالة الوطنية لتقنني 
الطاقة التي يعني مديرها بظهير، بما 
يجعلها مجاال محفوظا للقصر ضمن 
اختصاصاته االستراتيجية، وتوجها 
حكوميا يضمن التوصل إلى تسقيف 
أسعار البترول ضمانا لبعض شعبية 
فيما يضمن  والتنمية،  العدالة  حزب 
البتروليون من خالل االتفاق املتوافق 
استصدار  عــدم  الحكومة،  مع  عليه 
الــذعــائــر والـــجـــزاءات ضــد شركات 

خرقت قانون املنافسة.
مطروحا،  االحتكار  مشكل  ويبقى 
املنافسة،  مجلس  نظر  في  يمكن  وال 
خفضه وتنظيم السوق الطاقي إال من 
خالل وكالة وطنية، وهي الحل الذي 
الجميع  ويذهب  القرار،  دوائــر  تراه 
االستشارية  املواقع  كل  من  التجاهه 

أو التنفيذية.
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لم يقف الرأي االستشاري لمجلس المنافسة يف حدود ما هو مطلوب منه يف مذكرة 
حكومية، بل تجاوزها إىل اقرتاح إجراءات هيكلية لتوازن سوق المحروقات: العودة 

إىل التكرير والتخزني، ويه عودة مبطنة إلعادة إطالق »السامري« ضمانا للمنافسة، 
ألنها سلطة مضادة للويب الموردني الخمسة المسيطرني عىل 80 يف المائة من 

السوق الوطني، لتؤكد الجبهة الوطنية إلنقاذ المصفاة المغربية »السامري« من 
جهتها، عىل رضورة العودة إىل تركيبة األثمان التي كانت جارية إىل نهاية 2015، 

وقد شكك مجلس المنافسة يف كل خطوات مسلسل تحرير المواد البرتولية يف 
المملكة، فيما يتجسد هدف المجلس يف نقل ملف المحروقات إىل الوكالة الوطنية 

لتقنني الطاقة.

يواجه مجلس المنافسة، الحكم عىل رشكات نفطية بذعائر وجزاءات السرتداد 
جزء من األرباح التي نتجت عن اتفاقيات رسية للهيمنة عىل قطاع المحروقات، 

أو االستجابة ألمرني: العودة الفورية لعمل »السامري«، والرشوع يف العمل مع 
الوكالة الوطنية لتقنني الطاقة.

الكراوي يحول مجلس المنافسة إىل سلطة 
طبقا للمعيار األورويب لـ 16 دجنرب 2002



عاش ا�ركب الرياضي بوجدة 
شهور  بعد  افتتاحه  ــداة  غـ
رعبا  والترميم،  اإلصالح  من 
الشرق،  ديربي  خالل  حقيقيا 
مولودية  فــريــق  جمع  الـــذي 
ــاره الــنــهــضــة  ــجــ ــ ــدة ب ــ ــ وج

البركانية.
ا�ــفــروض أن تكون  كــان مــن 
عرسا  الشيقة،  ا�باراة  هذه 
كرويا كبيرا، لالحتفال بالحلة 

الشرفي  للملعب  القشيبة 
الكالسيكو  وبلقاء  بوجدة، 
الذي يعرف عودة الوجدي� 
إلى قسم الكبار، بعد معاناة 
طويلة في القسم الثاني، إال 
أنه ولألسف الشديد، حدث 
الحسبان،  فــي  يكن  لــم  مــا 
إلى  الجديد  ا�لعب  وتحول 
حلبة صراع وقتال مباشرة 
التي  ا�ــبــاراة،  نهاية  بعد 
ا�حلي�  لــصــالــح  انــتــهــت 

بهدف لصفر.
ــات  ــراعـ اشــتــبــاكــات وصـ

حتى  ضحيتها  ذهب  دامية، 
ــن الــذيــن  ــ ــال األم بــعــض رجــ
حــاولــوا فــض هـــذه الــحــرب 
نصيبهم  ونالوا  الــضــروس، 

من الضرب والرفس.
ــرى، مــن ا�ــســؤول عــن هذه  ت
التي تناقلتها معظم  الفاجعة 
ــالم الــوطــنــيــة  ــ وســـائـــل اإلعـ

والدولية؟
- سامحهم  األشخاص  بعض 
بــعــض  ــم  ــه ــي ف بـــمـــن   - هللا 

الصحفي�، قصفوا السلطات 
ــي  وال فيهم  بــمــن  ا�ــحــلــيــة، 
واتهموه  الشرقية،  الجهة 
عن  األول  ا�سؤول  هو  بأنه 
كل ما وقع، مدع� بأنه أخطأ 
حينما أعطى الضوء األخضر 
واألشــغــال  ا�لعب،  الفتتاح 

مازالت لم تنته بعد.
نعرفه  وكــمــا  الــجــهــة،  والـــي 
جيدا، ونعني به السيد معاذ 

الجامعي، معروف لدى جميع 
ا�غربية،  الرياضية  األوساط 
وتشجيعه  الــكــبــيــر  بــحــبــه 
التي  الفرق  ولكل  للرياضة، 
ــن مــدنــهــا، كــالــجــديــدة  ــر م م
حيث كان وراء الصحوة التي 
عرفها الفريق الدكالي، والذي 
كأس  بلقب  بــالــفــوز  توجها 
العرش ألول مرة في تاريخه، 
والحظنا كذلك وقوفه ا�يداني 
وجدة  مولودية  فريق  بجانب 

حتى حقق حلم الصعود.
ــدافــع عن  نــحــن هــنــا ال ن
ولكن  الــجــامــعــي،  مــعــاذ 
لكل  نــعــطــي  أن  ــب  ــج ي
كان  فــإذا  حقه،  حــق  ذي 
ــرف هــذه  ــ ــد ع ــعــب قـ ــل ا�
كرة  تشرف  ال  التي  األحــداث 
عــام،  بشكل  الوطنية  الــقــدم 
يتحمل  أن  يجب  الجميع  فإن 
محبي  فيهم  بمن  مسؤوليته، 
اإللترات،   zو}زعماء الفريق� 
ــوعــي  ــى ال ــ الــتــي تــفــتــقــد إل
عن  ا�سؤول�  أما  والتأطير، 
قاموا  فقد  ا�ــحــلــي،  الــشــأن 
عن  ا�لعب  افتتاح  بــإجــراء 
حسن نية، حتى تحتفل جميع 

مكونات ا�نطقة الشرقية بهذا 
الديربي.

هذه  مثل  تتكرر  ال  أن  نتمنى 
التي ذهب ضحيتها  األحداث 
ــعــديــد مــن األبـــريـــاء، أمــا  ال
الوجدي� والبركاني�، فإنهم 
يجمعهم  وجــيــران،  إخـــوان 
الود وا�حبة التي ال يجب أن 

تتحول إلى عداوة.
بــالــروح  الجميع  فليتحلى 

الرياضية.

مالحظة:
التأديبية  اللجنة  أصــدرت 
ا�لكية  للجامعة  الــتــابــعــة 
القدم، قراراتها  ا�غربية لكرة 

 ،zالشرقي بـ}الشغب  ا�تعلقة 
ا�ولودية  فريق  بإجراء  وذلك 
بدون  مباريات   5 لـ  الوجدية 
ألف   85 تغريمه  مع  جمهور، 
مادي  تعويض  وأداء  درهــم، 
التي  الخسائر  لكل  عــاجــل 
الــشــرفــي،  با�لعب  ألــحــقــت 
ــان الــنــهــضــة  ــرمـ ــك حـ ــذلـ وكـ
ــن جــمــهــوره  ــة مـ ــي ــان ــرك ــب ال
قدرها  مالية  وغرامة  �بارت� 

20 ألف درهم.
للتذكير، فقد تم اعتقال 42 
ــداث،  األحـ هــذه  ــر  إث شخص 
من  ــن،  ــريـ آخـ  50 وأصـــيـــب 
األمن  عناصر  من   20 بينهم 

الوطني.
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قالوا ونقــــــــــــول

!! áàbDƒe áæ÷ ¤EG áLÉM ‘ áàbDƒŸG áæé∏dG

عن شغب الشرق

¿GÒLh GhÉN :¿ÉcôH á°†¡f ـ IóLh ájOƒdƒe
● سقوط أول أرقام الكروج القياسية

وكاالت 
●  الدوام هللا!!

zهاذ الشي اللي عطا هللا{  ●
العامري، بعد هزائم الكوكب المراكشي

●  هاذ الشي اللي قدرتي عليه.

● }ديربيz اإلمارات سيحسم قريبا
الزيات، رئيس الرجاء

●  تفاكوا غير مع }ديربيz ا�غرب.
● أتمنى أن أكون خير سفير للكرة الوطنية

الصحابي، مدرب فريق األخضر الليبي
●  خصوصا إيلى بقيتي فليبيا...

zمشكل الكوكب ا�راكشي }نفسي ●

المدرب العامري
!zتبارك هللا على }مسيو فرويد  ●

التي  ا�كانة  إلــى  األو�بيك  ألعيد  جئت   ●

يستحقها
المدرب الطاوسي

●  أغنية قديمة.
● الكوكب يغرق

الصباح
●  واخا مراكش ما فيه بحر...

● لعبنا مباراة جيدة
العامري، مدرب الكوكب المراكشي

ماتتسمعش، راه الفريق كيغرق.
● رونار كان على علم بانتقالي إلى الدحيل 

قبل التوقيع
العميد بنعطية

●  ونعم الصداقة!

●  السفري منحني تشكيلة ا�باراة
كارتيرون، المدرب الجديد للرجاء

●  عنداك غير تقدام، وّدور فيه...

● ا�درب اإلدريسي يعود للمغرب الفاسي في 
الصباح ويفسخ عقده في ا�ساء

المساء
● ال حول وال قوة إال باهللا...

العبث السائد في فريق الكوكب المراكشي قـــف

... منذ }استيالئهاz على تدبير تسيير 
ا�وسم،  هذا  ا�راكشي  الكوكب  فريق 
واللجنة ا�ؤقتة للفريق، تراكم األخطاء 
بإقالة  فــقــط  وتكتفي  ــرى،  ــ األخ تــلــو 
العمال  بعض  وإبعاد  ــارة،  ت ا�درب� 
الذين ال حول لهم وال قوة تارة أخرى، 
كطرد ا�سؤول عن األمتعة الذي سبق 
}يا  الكوكب  لشباك  حارسا  كان  أن  له 

.zحسرة
بصراعاتها  انشغلت  ا�ؤقتة،  اللجنة 
عرضة  الفريق  وتركت  الالمتناهية، 

لإلهمال والضياع.
العبو الكوكب ا�راكشي، عانوا الشيء 
مستحقاتهم  على  للحصول  الكثير 
الــشــهــريــة، حــتــى أصبح  وأجـــورهـــم 
منازلهم  من  بالطرد  مهددا  معظمهم 

الكراء  سومة  تــأديــة  عــدم  بسبب 
بلغ  اليأس  أن  كما  للمستأجرين، 
ــده، حــيــث الحــظــنــا خـــالل كل  ــ أش
مبارياتهم، شرودهم الذهني بسبب 

كل هذه ا�شاكل التي يعيشونها.
أن  له  سبق  جمال،  ــوزي  ف ا�ــدرب 
العديد  وأرسل  الخطر،  ناقوس  دق 
الرسائل لهؤالء ا�سؤول�، من  من 
أجل إنقاذ الفريق قبل فوات األوان، 
بصم  ا�راكشي،  الكوكب  أن  علما 
على بداية جيدة، إال أنه ومع مرور 
الواقع،  لألمر  استسلم  الـــدورات، 
الــوعــود  مــن  ذرعـــا  ــاق  أن ض بعد 

الكاذبة لهذه اللجنة.
وبسبب  جـــمـــال،  ــوزي  ــ ف ــدرب  ــ ا�ـ
يهمه  �ــن  تــرق  لــم  التي  صراحته 

واإلقالة،  اإلبعاد  مصيره  كان  األمر، 
الالعب�،  بتحريض  اتهموه  حيث 

وخلق الفتنة داخل الفريق.
تم  جمال،  فوزي  عن  االستغناء  بعد 
التعاقد مع عزيز العامري، العائد من 
وافق  والذي  قطر،  من  فاشلة  تجربة 
كل  من  بالرغم  الفريق  تدريب  على 

ا�شاكل التي يعاني منها.
التفاؤل،  في  أفرط  العامري،  ا�ــدرب 
وباع الوهم للجمهور ا�راكشي، لكن 
الفريق  ليتابع  آخــر،  شــيء  الــواقــع 
والتراجع  الهزائم  بحصد  مسيرته 
في  حاليا  يقبع  وأصبح  الوراء،  إلى 
ا�رتبة األخيرة، حيث يصعب على أي 
مدرب كيفما، كان أن ينقذ هذا الفريق 
هو  العامري  مصير  ليكون  العليل، 

الفريق  بابن  واالستنجاد  ــاد،  ــع اإلب
قبل  الــذي  بنيس،  الدين  عز  كالعادة، 
الهدية ا�لغومة على مضض قبل  هذه 

التعاقد مع مدرب فرنسي جديد.
لهذه اللجنة، نقول بأن تغيير ا�درب� 
ليس  واحــد،  موسم  في  مرة  من  أكثر 
هــو الــحــل الــنــاجــع إلنــقــاذ فــريــق }7 
الثاني،  القسم  إلى  النزول  من   zرجال
ويــراه  نــراه  الــذي  الوحيد  الحل  بــل 
الجمهور ا�راكشي، هو أن يتم حل هذه 
العبث،  هذا  كل  عن  ا�سؤولة  اللجنة 
وتعويضها بلجنة أخرى تكون مهمتها 
هي البحث عن مكامن الداء مهما كلفها 
يغادر  أن  هللا،  قدر  ولو  ثمن،  من  ذلك 
قسم  بهجته  فقد  الــذي  البهجة  فريق 

األضواء.

الوطنية،  الفرق  معظم  فيه  تتنافس  الذي  الوقت  في 
صراحة،  وبكل  أغلبهم،  أجانب،  مدرب�  جلب  على 
في  بلد  }أحسن  في  وجــدوا  لكنهم  ا�ستوى،  دون 
العالمz مبتغاهم، وذلك بالحصول على أجور سمينة، 
األصلية،  بلدانهم  في  لن يحصلوا عليها  وامتيازات 
أو  العطالة  تعاني  ا�قتدرة  الوطنية  ــر  األط نــرى 

التهميش ا�قصود.
ــر الــكــفــؤة،  ــ مـــن بـــ� هـــذه األط

القادر نـــجـــد ا�ـــــــدرب عــبــد 

يــومــيــر، 
عنه  نسمع  نعد  لم  الذي 

أي شيء، وطواه النسيان، بل يعاني الغربة في وطنه.
يومير، سبق له أن أهدى للنادي ا�كناسي، أول لقب 
الكوكب  مع  الفوز  استطاع  كما  تاريخه،  في  بطولة 
اإلفريقية، وخاض تجارب  الكؤوس  ا�راكشي بكأس 
الخليجية،  الــبــطــوالت  مــن  العديد  فــي  احترافية 

كالسعودية، والبحرين، وقطر، والكويت.
أين هو يا ترى حاليا؟

القادر  عبد  صديقنا  فــإن  الـــرديء،  الزمن  هــذا  �كر 
على  يشرف  األخبار،  بعض  وصلتنا  وكما  يومير، 
قسم  إلــى  ينتمي  ــذي  ال ميسور،  مولودية  تــدريــب 

ا�ظاليم، وبالضبط بالقسم الوطني األول هواة.
صحيح أنها هُزلت، ولم نعد نرى الرجل ا�ناسب في 
 zا�كان ا�ناسب، كما أن الصدق في العمل و}ا�عقول
أصبح عملة نادرة في زمن االنتهازي� والوصولي� 

الذين يسيطرون، ولألسف، على عالم كرتنا...

صورة من أحداث الشغب

معاذ الجامعي والي جهة الشرق وعامل 
مدينة وجدة.

فؤاد الورزازي رئيس اللجنة اِّـؤقتة

»°SÉØdG Üô¨ŸG ¤EG ìhôdG IOƒY
في  ا�تواضعة  انطالقته  بعد   ...
الحالي،  ــروي  ــك ال ا�ــوســم  بــدايــة 
الفاسي  ا�ــغــرب  فــريــق  اســتــطــاع 
لسلسلة  حــدا  يضع  أن  ــؤخــرا،  م
بقوة  يعود  وأن  ا�تذبذبة،  نتائجه 
إلى الواجهة، وا�نافسة على إحدى 

بطاقتي الصعود إلى قسم الكبار.
انــتــصــارات الــفــريــق الــفــاســي خالل 

أســعــدت جمهوره  ــرة،  األخــي ــدورات  ــ ال
الكبير، الذي عاد هو اآلخر وبقوة إلى ا�ركب 

والوقوف  فريقه،  �ساندة  بفاس،  الرياضي 
بجانبه حتى يحقق حلم جميع فعاليات ا�دينة.
كما أن عودة مروان بناني إلى مهامه كرئيس 
الجامعي،  إســمــاعــيــل  بــمــســاعــدة  لــلــفــريــق، 

وللجهاز  لالعب�  الثقة  أعــطــت 
الجميع  أصــبــح  حيث  التقني، 
ا�ساندة  بفضل  بأريحية،  يلعب 
الــالمــشــروطــة لــلــمــكــتــب الـــذي 
الجميع،  يجمع شمل  أن  استطاع 
بما فيه خير لهذا الفريق العريق، 
الذي كان باألمس القريب من أقوى 

األندية ا�غربية.
هذا  على   zا�ـــاص{ يسير  أن  نتمنى 
يحتل  بأنه  علما  دورة،  آخــر  إلــى  النهج 
ا�وسم،  ظاهرة  وراء  الثانية،  ا�رتبة  حاليا 
نهضة الزمامرة، ا�تصدر والذي يسير بثبات 
نحو خلق ا�فاجأة والصعود، وألول مرة في 

تاريخه، إلى القسم الوطني األول.

هذا الخبر ? Òeƒj QOÉ≤dG óÑY ¿hôcòJ πg

يومري

انــتــصــارات الــفــريــق الــفــاســي خالل 
أســعــدت جمهوره  ــرة،  األخــي ــدورات  ــ ال

انــتــصــارات الــفــريــق الــفــاســي خالل 
أســعــدت جمهوره  ــرة،  األخــي ــدورات  ــ ال

األندية ا�غربية.انــتــصــارات الــفــريــق الــفــاســي خالل 
يسير  أن  نتمنى 
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سعيد الريحاني

العدد: 1016الخميس 28 فبراير 2019تحليل إخباري

اليعقوبي، هو الوالي الذي تم تنصيبه مؤخرا واليا ىلع جهة الرباط سال زمور زعير، وهو 
نفسه الوالي الذي اقترن اسمه بالخالف الدائم مع إلياس العماري، األمين العام السابق 
لحزب األصالة واملعاصرة، وطاملا تصدرت عناوين الخالف بين الرجلين، واجهة الصحف 
واملواقع اإللكترونية، لكن هذا الصراع طوي بتنقيل اليعقوبي من مكتب والي طنجة 

تطوان إلى الرباط، ليحل محله صديق إلياس العماري، الوالي امهيدية، الذي ترك أوراشا 
كبرى مفتوحة يف الرباط، قبل أن ينتقل إلى مقر عمله يف الشمال.

 IOƒ≤ØŸG ÒjÓŸG í°†Øj ™bGƒŸG ´Gô°U

Iô°UÉ©ŸGh ádÉ°UC’G ÜõM ‘

إخبــاري
تحليل

صورة تؤرخ آلخر ظهور مشرتك ألعضاء حزب األصالة واِّـعاصرة (من اليمني إُّـ اليسار): بيد هللا، بنشماس، اخشيشن، ميلودة حازب، ومعزوز.

الكثيرون  اعتقد  إذن،  هــكــذا 
يلتقي  لــن  اليعقوبي،  اســم  أن 
في  العماري  اســم  مع  جديد  من 
ا�فاجأة  لكن  األخبار،  قصاصات 
حصلت فعال، عندما تحركت }مدام 
ال  والتي  الرباط،  في   zاليعقوبي
يعرف أحد إذا ما كانت لها عالقة 
أم  اليعقوبي  الوالي  مع  عائلية 
األســمــاء،  فــي  تشابه  مجرد  أنــه 
رئيسة  بصفتها  طالبت  حيث 
با�جلس  ا�الي  االفتحاص  لجنة 
بالوثائق  بــإمــدادهــا  الــوطــنــي، 
ــة  ــحــزب األصــال ا�ــحــاســبــاتــيــة ل
كتبت  ــا  ــده ــن وع ــرة،  ــاصـ ــعـ وا�ـ
سيكون  مثيرا  عنوانا  الصحف 
 zله ما بعده في الصراع }الطاحن
خصصت  حيث  ــحــزب،  ال داخـــل 
عــلــى سبيل   zــار ــبـ }األخـ ــدة  جــري
ا�واقع  عشرات  وتبعتها  ا�ثال، 
ما  �تابعة  هاما  حيزا  اإلخبارية، 
سمته }حرب حول صرف ا�اليير 
بناءا  لتكشف   ،zالبام أمــوال  من 
على مصادرها، أن غموضا كثيفا 
يسود تدبير أموال حزب األصالة 
إلياس  مرحلة  منذ  وا�ــعــاصــرة 
السابق،  العام  أمينه  العماري، 

وهي تقول: }أن اليعقوبي، رئيسة 
با�جلس  ا�الي  االفتحاص  لجنة 
بإمدادها  مرارا  طالبت  الوطني، 
أن  دون  ا�حاسباتية  بالوثائق 

.zتحصل عليها
نفس  حسب  األمر،  في  الخطير 
السنتيمات  ماليير  }أن  ا�صدر، 
الحزب  جمعها  التي  األمــوال  من 
التشريعية،  االنتخابات  خــالل 
من  الكثير  بها  تحيط  ــت  مــازال
أوجـــه صرفها،  حــول  الــشــكــوك، 
منها  استفادت  التي  والقيادات 
ــالت والــســيــارات  ــي ــف لـــشـــراء ال
الفاخرة.. لذا فإن عددا من قياديي 
األعمال  رجــل  يطالبون  الــحــزب، 
له  منحت  الذي  الحموتي،  محمد 
رئاسة ا�كتب الفيدرالي، بالكشف 
عن صرف تلك ا�اليير..z (ا�صدر: 
موقع األخبار: 22 يناير 2019).

صراع  حكاية  عن  النظر  بغض 
و}آل   zالعماري }آل  ب�  محتمل 
الــيــعــقــوبــيz، فـــإن الــحــديــث عن 
في  ا�اليير  وأصــحــاب  ا�اليير 
ليس  وا�عاصرة،  األصالة  حزب 
العام  األمــ�  إن  بل  اليوم،  وليد 
يكن  لم  بنشماس،  حكيم  الحالي، 

الحياة  في  النجاح  هــذا  ليحقق 
يوم  ذات  لقائه  لــوال  السياسية، 
ا�تهم  الــريــفــي،  ا�ــلــيــارديــر  مــع 
قبل  شــعــو،  سعيد  بــاالنــفــصــال، 
ملياردير  دعــم  على  يحصل  أن 
وراء  كان  الرباط،  في  آخر  ريفي 
يعقوب  جماعة  في  حملته  نجاح 
قصة  وتلك  بالعاصمة،  ا�نصور 
بعدما  الستار  عنها  أسدل  أخرى 
الحصول  مــن  بنشماس  تمكن 
ا�ستشارين،  مجلس  رئاسة  على 
الجماعة  من  ليستقيل  مرة،  أول 

والبلدية(..).
حتى  بنشماس  عن  يصدر  ولم 
اآلن أي توضيح بخصوص حديث 
اختفاء  عن  إعالمية  مصادر  عدة 
األصالة  حزب  خزينة  من  ا�اليير 
كم  السؤال:  ليطرح  وا�عاصرة، 
وأين  ا�ختفية؟  ا�اليير  هذه  عدد 
الحموتي،  محمد  ا�لياردير  هو 
الذي يطالبه أعضاء حزب األصالة 
التوضيحات  بتقديم  وا�عاصرة 
رئيسا  تعيينه  بــعــد  الـــالزمـــة، 

للمكتب الفيدرالي للحزب؟
جواب  أي  اآلن  حتى  يوجد  ال 
ا�صادر  لكن  الحزب،  من  رسمي 

اختفاء  عــن  تتحدث  اإلعــالمــيــة 
ــفz، كما  ــص ــة مــاليــيــر ون ــع }أرب
مفاجئة  اســتــقــالــة  عــن  تــتــحــدث 
وغير معلنة للحموتي، من رئاسة 
ا�كتب الفيدرالي، وهو با�ناسبة، 
دســتــوري،  غير  تنظيمي  هيكل 
وربما يتع� على وزير الداخلية، 
إشكالية  فــي  ينظر  أن  لفتيت، 
خــارج  فــيــدرالــي  مكتب  تأسيس 
قانون  عن  بعيدا  الــعــام،  الجمع 
أسلوب  عــن  وبــعــيــدا  األحــــزاب، 
يعترف  ال  الــذي  ا�غربي،  النظام 

.(..)zبـ}النظام الفيدرالي
أن  اإلعالمية،  ا�صادر  وتقول 
بنشماس،  حكيم  الــعــام  األمـــ� 
ــة جـــديـــدة، تــهــدد  ــ ــه أزمـ ــواجـ يـ
بعد  التنظيمي،  الوضع  بتفجير 
باتفاق  ا�بادرة،  زمام  استعاد  أن 
نائبا  ا�ع�  اخشيشن،  أحمد  مع 
أيضا،  واخشيشن  العام،  لألم� 
متهم بتبذير ا�اليير في ا�شروع 
االستعجالي  للمخطط  الفاشل 
البعض  يــرى  لذلك  للتعليم(..)، 
كأم�  تعيينه  مــن  الــغــرض  أن 
عن  ــاده  ــع إب هــو  بالنيابة،  عــام 
يحاكم  ال  ا�غرب  ألن  ا�حاسبة، 

ا�حاسبة  وهي  العام�،  األمناء 
صــدور  بعد  جــاهــزة  باتت  التي 
تقرير ا�جلس األعلى للحسابات، 
ــة الــجــديــدة داخــل  ــا عــن األزمـ أم
الحزب، فتتمثل في استقالة محمد 
أسباب  تحديد  دون  الحموتي، 
اإلعالمية  ا�ــصــادر  لكن  الــقــرار، 
الحموتي،  استقالة  }إن  تقول: 
العاصف  االجــتــمــاع  بعد  تــأتــي 
واجه  والذي  الفيدرالي،  للمكتب 
عدد  قبل  من  قويا  هجوما  خالله 
قنبلة  فجروا  الذين  األعضاء،  من 
ا�ــالــيــة فــي وجـــه رفــيــق إلــيــاس 
ــف، الــذي  ــري ــن ال ــعــمــاري، وابـ ال
الوجوه  ضمن  بنشماس  اختاره 
ا�ــلــحــقــة بــا�ــكــتــب الــســيــاســي، 
وتعيينه رئيسا للمكتب الفيدرالي، 

.zدون علم أعضائه بالقرار
نفس ا�صادر، تستغرب }صمت 
مالية  مصير  حــول  العام  األمــ� 
قبل  ــن  م تبليغه  رغـــم  الــحــزب، 
ــداع  إي بخبر  الــعــمــاري،  إلــيــاس 
مبلغ أربعة ماليير ونصف ا�ليار 
وهــي  الــحــمــوتــي،  لـــدى  سنتيم 
القضية التي فجرها القيادي عبد 
اللطيف وهبي في اجتماع ا�كتب 
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مطالبا  األخير،  السياسي 
 ،zبالتحقيق في ا�وضوع
حكيم  بـــــ}أن  وتــضــيــف 
عن  يتكتم  ظــل  بنشماس، 
ــة، فــي انــتــظــار  ــال ــق خــبــر االســت
التي  األسباب  عن  أجوبة  إيجاد 
يتعلق  ما  في  خاصة  إليها،  أدت 
أودعه  الذي  ا�الي  ا�بلغ  بمصير 
العام  األمــ�  الــعــمــاري،  إلــيــاس 
الحموتي،  محمد  لــدى  السابق، 
ماليير  ثــالثــة  خصصت  ــذي  والـ
الجديد  ا�قر  بناء  �شروع  منه 
ا�ليار  ونصف  ومليار  للحزب، 
وأداء  التنظيم  شـــؤون  لتدبير 
 zأجور ا�وظف� وا�قرات الحزبية
(ا�صدر: موقع الصباح 7 فبراير 

.(2019
ــل هــذه  ــن ك ورغـــم الــحــديــث ع
ذلك  فــإن  الحزب،  داخــل  ا�اليير 
وضعية  على  مؤخرا  ينعكس  لم 
الحزب،  طــرف  مــن  ا�ستخدم� 
حيث لم يجد الحزب سوى تسريح 
عشرات الصحفي� من العمل بعد 
لحزب  اإلعــالمــي  ا�ــشــروع  فشل 
بدوره  وهو  وا�عاصرة،  األصالة 
ماليير،  عدة  كلف  ضخم  مشروع 
على  فيه  انطلق  الذي  اليوم  منذ 
إلياس  السابق  العام  األم�  عهد 
عدد  رفقة  ظهر  ــذي  ال الــعــمــاري، 
كبير من رجال األعمال والسياسة 
 ،zوهو يطلق مشروع }آخر ساعة
مجلة  ســوى  منه  تبق  لــم  الـــذي 
}أفكارz(..)، حيث كان العماري قد 
أعلن إطالق }آخر ساعةz بحضور   
ــة مـــن الــشــخــصــيــات  ــوع ــجــم م
األعمال،  رجال  وكبار  السياسية، 
كحصاد  يــبــدو  األمـــر  جعل  مما 
منهم  ومــــالــــي(..)،  ــاســي،  ســي
ــي حـــزب االســتــقــالل  ــقــيــادي ف ال
في  والقيادي  البقالي،  هللا  عبد 
حــزب االتــحــاد االشــتــراكــي عبد 
والحبيب  الجماهيري،  الحميد 
اإلداريــة،  اللجنة  رئيس  ا�الكي، 
مجلس  رئيس  بنشماس،  وحكيم 
بيد  محمد  وسلفه  ا�ستشارين، 
ممثلة  الحكومة  وأعــضــاء  هللا، 
أخنوش،  عزيز  الفالحة  وزير  في 
ــر الــجــالــيــة أنــيــس بــيــرو،  ــ ووزي
منتدب  وزيــر  بوهدود،  وا�امون 
والتجارة  الصناعة  ــر  وزي لــدى 
الرقمي  واالقتصاد  واالستثمار 
ا�ــكــلــف بـــا�ـــقـــاوالت الــصــغــرى 
وإدماج القطاع غير ا�نظم، وعبد 
الصناعة  وزيــر  العلمي  الحفيظ 
واالقتصاد  واالستثمار  والتجارة 
عبد  التشغيل  ووزيـــر  الــرقــمــي، 
ــســالم الــصــديــقــي، بــاإلضــافــة  ال
رئيس الجامعة ا�لكية لكرة القدم، 
وأنس الصفريوي مالك ا�جموعة 

العقارية الضحى..
حكاية  عــن  النظر  بغض  لكن 
ماليير   6 كلف  إعالمي  مشروع 
ــجــح(..)، فــإن  ــن ونــصــف، ولـــم ي
ــزب األصـــالـــة  ــن حــ الــحــديــث عـ
السنوات  في  ارتبط  وا�عاصرة، 
أعضائه  عن  بالحديث  األخيرة، 
با�اليير،  كبرى  صفقات  ضمن 
كون  عــن   الصحافة  حديث  مثل 
رئيس مجلس ا�ستشارين، حكيم 
عــلــى أراض  بــنــشــمــاس، حــصــل 
سنتيم  مليارات   5 بقيمة  ساللية 
ع�  قيادة   zا�ــا }راس  بضاحية 
يعقوب،  ــوالي  م بإقليم  الشقف 
بـ300 درهم للمتر ا�ربع الواحد، 

بينما سعرها الحقيقي ال يقل عن 
ا�دار  داخل  لكونها  درهم   1000

الحضري بضاحية فاس(..).
ــى  ــ ــذه ا�ــــرة األول ــ ــيــســت ه ول
بنشماس  اسم  فيها  يطرح  التي 
ضخمة،  عقارية  بصفقة  ارتباطا 
كمشتر  اسمه  عن  الحديث  بعد 
الرباط،  بالعاصمة  فخمة  لفيال 
حيث طرح عليه سؤال من أين لك 
هذا؟ قبل أن يهدد بجر الصحفي� 
ا�حاكمة،  إلى  الخبر  كتبوا  الذين 
رئيس  عن  باإلجابة  يقم  لم  لكنه 
بن  ــه  اإلل عبد  السابق  الحكومة 
شريط  في  هاجمه  الــذي  كــيــران، 
بالصوت والصورة وهو يقول له، 

قبل   ،zالتابعة }تابعاه  حزبه  بأن 
أن يستنكر اختباء بنشماس وراء 
ا�لك  عطاه  كاع  }إيال  قائال  ا�لك 
يسكت..  خصو  فيال  يشري  باش 
سيدنا خصنا نوقروه.. راه ماشي 
رئيس دولة جانا من االنتخابات، 
وأمير  وملك  دولــة  رئيس  سيدنا 
هكذا   ..zبالتاريخ جــاء  ا�ؤمن� 
أن  قبل  كــيــران،  بن  يتحدث  كــان 
ــر حــصــولــه على  يــبــرر هــو اآلخـ
األيـــام  هـــذه  استثنائي  مــعــاش 

بكونه هدية من ا�لك(..).
داخــل حــزب األصــالــة، لــم يكن 
رمز  أي  عــن  الــحــديــث  بــاإلمــكــان 
دون الحديث عن ارتباطه بالنفوذ 
الذي  الخياط  يوجد  فهنا  ا�الي، 
ويوجد  مــلــيــارديــر،  إلــى  تــحــول 
األستاذ الذي تحول إلى ملياردير، 
ويوجد األمي في اإلعالميات والذي 
في  متخصصة  شركة  يسير  بات 
التكنولوجيات الحديثة.. والحزب 
اإلسالمي�،  �حاربة  موجه  كله 
ا�ؤسس  من  قياديوه،  يؤكد  كما 
الحالي  العام  األمــ�  إلــى  الهمة 
تكرار  من  يمل  ال  الذي  بنشماس، 
اإلسالمي�،  مرحلة  بــأن  الــقــول 
لـ}سنوات  عنوانا  ســوى  ليست 
وا�هاترات  الشعبوية  من  عجاف 
فرصا  بالدنا  على  ضيعت  التي 

.zحقيقية للتقدم إلى األمام
يذكر أن صراع أصحاب ا�اليير 
وا�عاصرة،  األصالة  حزب  داخل 
وهي  أكــبــر،  أزمــة  وراءه  يخفي 
دفعت  التي   ،zالوجودية }األزمــة 
السيما  أعضائه،  من  كبيرا  عددا 
إلى  األمــــوال،  رؤوس  أصــحــاب 
ــزب األحــــرار،  الــهــجــرة نــحــو حـ
لذلك، ال غرابة أن نقرأ في ا�واقع 
ــبــدو أن  ــة مــا يــلــي: }ي ــاري اإلخــب
التي  واألعمال  ا�ال  رجال  كتيبة 
يملكها حزب األصالة وا�عاصرة، 
ــن يــتــوقــف،  أصــابــهــا نـــزيـــف لـ

نحو  لــهــؤالء  الجديدة  فالهجرة 
بدأت،  لألحرار،  الوطني  التجمع 
الجزئية  االنتخابات  وتعكسها 
ا�حكمة  ألغت  التي  الدوائر  في 
أن  فبعد  مقاعدها،  الدستورية 
كبار  استقطب حزب األحرار أحد 
الــبــام في  األعــمــال لحزب  ــال  رج
ورشحه  ــوالف،  ال محمد  أكــاديــر، 
وفاز  هناك،  الجزئية  لالنتخابات 
الفائت،  األسبوع  باسمه  بمقعد 
ليستقطب  أخنوش  عزيز  يعود 
التراكتور،  من  آخر  أعمال  رجل 
الجزئية  لالنتخابات  يرشحه  كي 
في سيدي إفني، مصطفى مشارك، 
ملياردير من تيزنيت ترشح باسم 

البام في 2016 في دائرة تيزنيت، 
لكنه لم يفز با�قعد، ليقول قيادي 
مشارك  مصطفى  إن  الحزب:  من 
(على سبيل ا�ثال) وجد نفسه في 
األصالة  قيادة  مع  يطاق  ال  وضع 
ــاصــرة، وفــضــل االلــتــحــاق  ــع وا�
األول  موقع  (ا�صدر:   zبأخنوش

عدد: 9 أكتوبر 2018).
تتحول  أن  الطبيعي  من  ويبدو 
ــةz إلــى أزمــة  ــوجــودي ــة ال ــ }األزم
من  واحـــد  ــو  ه وهـــا  تنظيمية، 
أعضاء حزب األصالة وا�عاصرة، 
 zاألســبــوع{ جــريــدة  مــع  يتفاعل 
أثارت  التي   2019 يناير   10 عدد 
مسألة  محاولة ا�تاجرة من جديد 
 ،z�الديمقراطي لكل  }حركة  في 
ومحاولة }إيهامz الرأي العام، بأن 
}حركة الهمةz مازالت موجودة في 
الساحة السياسية, ويتعلق األمر 
وهبي،  اللطيف  عبد  با�حامي 
ا�ناسبة  إلغاء  أكد  األخير،  هذا 
تنظيمها  ا�زمع  من  كانت  التي 
}حركة  تأسيس  بذكرى  احتفاءا 
مهد  أن  بعد   ،z�الديمقراطي لكل 
الحزب لذلك عبر بالغ سابق يقول 
فيه }إن اجتماع ا�كتب السياسي، 
مبادرة  روح  باستحضار  تميز 
التي  الديمقراطي�  لكل  حركة 
الحالي،  ا�لكي  ا�ستشار  أسسها 
يناير   11 في  الهمة،  عالي  فــؤاد 
التفاعل  أن  z2008، غير  من سنة 
مع جريدة }األسبوعz أعدم الفكرة 
من  بنشماس  لها  روجــهــا  التي 
ا�حامي  هو  وهــا  أســاســهــا(..)، 
كما  يصرح،  وهبي  اللطيف  عبد 
الحقيقة،  }في   :zاألســبــوع{ قالت 
إن ندوة حركة لكل الديمقراطي�، 
داخل  األفضل  التقييم  نقيمها  لم 
في  ما  لقد تسرعنا شيئا  الحزب، 
إدارتها، مع اإلشارة إلى أن حركة 
ملكا  ليست  الديمقراطي�،  لكل 
لحزب األصالة وا�عاصرة إطالقا، 
بل هي حركة ساهم في تأسيسها 
كثيرون من خارج الحزب، ومنهم 
أحزاب  من  ومناضلون  مستقلون 
أجل  من  تأت  لم  أنها  كما  أخرى، 
وا�عاصرة،  األصالة  إنجاح حزب 
وإنما جاءت في مسار عرفه الفكر 
(ا�ــصــدر:   zبــا�ــغــرب السياسي 

ا�ساء عدد 21 فبراير 2019).
تمر  الفرصة  وهبي  يترك  ولــم 
الصراع  من  جانبا  يؤكد  أن  دون 
التنظيمي مع دوائر النفوذ ا�الي 
فــي الــحــزب، خــاصــة مــع صديق 
ا�حارشي،  العربي  بنشماس، 
حيث قال وهبي بلغة }تهديديةz قد 
ال يفهمها إال ا�حامون أو ا�لمون 
إن   ..{ الــقــضــائــيــة:  ــا�ــســارات  ب
ا�حارشي، أصبح مشكلة وقضية 
مطروحة داخل الحزب، في الواقع 
اآلن  يــريــد...  مــاذا  نعرف  نعد  لم 
وسندبر  ملفا،  ا�حارشي  أصبح 
الكثير  نقبل  ال  ألننا  ا�لف،  هــذا 
سنحيله  ما  ومنها  تصرفاته،  من 
على األم� العام.. ونقول إجماال، 
ــزب، يجب  ــح ــاذ هـــذا ال ــق إنـــه إلن
العربي  اسمها  �شكلة  حل  إيجاد 
ا�حارشيz.. فهل يعرف وهبي أن 
بنشماس  صديق  هو  ا�حارشي 
وهل  العماري،  إلياس  وصديق 
عزيز  صديقا  كالهما  أن  يعرف 
أن  أم  الحموتي،  ومحمد  بنعزوز 
كالم وهبي مؤشر على التغييرات 

ا�حتملة، إلنقاذ الحزب؟ 
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بغض النظر عن حكاية مشروع 
إعالمي كلف 6 ماليير ونصف، 
ولم ينجح(..)، فإن الحديث عن 

حزب األصالة والمعاصرة، 
ارتبط في السنوات األخيرة، 
بالحديث عن أعضائه ضمن 

صفقات كبرى بالماليير، مثل 
حديث الصحافة عن  كون رئيس 

مجلس المستشارين، حكيم 
بنشماس، حصل على أراض 

ساللية بقيمة 5 مليارات سنتيم 
بضاحية «راس الما» قيادة عين 
الشقف بإقليم موالي يعقوب، 

بـ300 درهم للمتر المربع 
الواحد،  بينما سعرها الحقيقي 
ال يقل عن 1000 درهم لكونها 

داخل المدار الحضري
 بضاحية فاس(..)

 من الطبيعي أن تتحول «األزمة 
الوجودية» إلى أزمة تنظيمية، 
وها هو واحد من أعضاء حزب 
األصالة والمعاصرة، يتفاعل 
مع جريدة «األسبوع» عدد 10 
يناير 2019 التي أثارت مسألة 
محاولة المتاجرة من جديد في 
«حركة لكل الديمقراطيين» 

ومحاولة «إيهام» الرأي 
العام، بأن «حركة الهمة» 

مازالت موجودة في الساحة 
السياسية، ويتعلق األمر 
بالمحامي عبد اللطيف 

وهبي، هذا األخير، أكد 
إلغاء المناسبة التي كانت 

من المزمع تنظيمها احتفاءا 
بذكرى تأسيس «حركة لكل 

الديمقراطيين»
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محمد الحموتي اِّـطلوب للتوضيح َّـ قضية اِّـاليري، وعلى يمينه اِّـحامي وهبي، الذي أكد إلغاء 
ندوة باسم «حركة لكل الديمقراطيني»



 الرباط. األسبوع
ا�كلف  الوزير  بنعتيق،  الكريم  عبد  وقع 
با�غاربة ا�قيم� بالخارج وشؤون الهجرة، 
لتدبير  تفاهم  مذكرة  ا�اضي،  اإلثن�  يــوم 

سياسات الهجرة ب� ا�غرب ومالي.
وتهدف ا�ذكرة التي وقعها الوزير ا�نتدب 
وشؤون  بالخارج  ا�قيم�  با�غاربة  ا�كلف 
ا�الي�  ووزير  بنعتيق  الكريم  عبد  الهجرة، 
في الخارج والتكامل اإلفريقي، يايا سنغاري، 
يتيح  البلدين  ب�  للتعاون  إطار  وضع  إلى 
تدبير  مجال  في  والتجارب  الخبرات  تقاسم 
أعمال جاليتي البلدين ا�قيمت� بالخارج من 
جهة، وتعبئتهما من أجل تنمية بلديهما من 

جهة أخرى.
أجل  مــن  ا�واكبة  أيــضــا،  ا�ــذكــرة  وتهم 
واجتماعي  وثقافي  تربوي  اندماج  ضمان 
عبر  وا�ــالــيــة،  ا�غربية  للجاليت�  أفضل 
وتأطير  بتنظيم  ا�تعلقة  البرامج  تقاسم 
الهجرة الدولية (التدفقات الخارجية وحماية 
ذات  الثنائية  واالتفاقيات  ا�هاجرين  حقوق 
الصلة بالهجرة)، ويتعلق األمر كذلك بتبادل 
التجارب في تأطير الجمعيات العاملة لفائدة 
االستقبال،  بلدان  في  ا�قيم�  ا�هاجرين 
وتبادل الخبرات فيما يتعلق بتعبئة الكفاءات 
ومساهمتها في تنمية البلد األم، السيما في 
التنسيق  وفــي  الــالمــركــزي  التعاون  ــار  إط
والتبادل في مجال تحويل األموال والتوفير 

وخلق فرص العمل واالستثمار.
تعزيز  ضـــرورة  إلــى  ا�ــذكــرة،  تشير  كما 
الشراكة ب� البلدين في إطار التعاون من أجل 
واجتماعي  وثقافي  تربوي  اندماج  تحقيق 
أفضل للجاليت�، ا�غربية وا�الية، من خالل 

وتسهيل  الشباب  لفائدة  التكوين  توجيه 
بتنفيذ  ــذا  وك العمل،  ســوق  في  اندماجهم 
برنامج لدعم الطلبة في نهاية الدورة في كال 
البلدين، من خالل تسهيل اكتساب التجارب 
عــن طــريــق الــتــدريــب فــي الــشــركــات أو في 
مواتية  شروط  توفير  وكذا  العامة،  اإلدارة 
خالل  من  البلدين،  لجاليتي  أفضل  إلدمــاج 
ضمان الحقوق األساسية واحترام التزامات 

وقوان� بلد اإلقامة.
بنعتيق  أشـــاد  با�ناسبة،  كلمته  ــي  وف
تجمع  التي  واالستثنائية  العريقة  بالروابط 
الصداقة  بــعــالقــات  وكـــذا  ــي،  ومــال ا�ــغــرب 
واالحترام ا�تبادل ب� صاحب الجاللة ا�لك 
إبراهيم  ا�الي  والرئيس  الــســادس  محمد 
التفاهم  بمذكرة  يتعلق  وفيما  كيتا،  بوبكر 

إلى  ا�غربي  الوزير  أشار  مالي،  مع  ا�وقعة 
أن األمر يتعلق بإطار لتبادل الخبرات بهدف 
ا�غربية  للجاليت�  أفــضــل  خــدمــة  ضــمــان 

وا�الية ا�قيمت� بالخارج.
مذكرة  أن  على  سانغاري  أكد  جانبه،  من 
ا�شترك  االلــتــزام  إطــار  في  تندرج  التفاهم 
لتدبير الهجرة، مشيدا في هذا الصدد، بريادة 
جاللة  قيادة  تحت  ا�جال  هــذا  في  ا�غرب 
ا�لك، وذكر في هذا اإلطار با�ؤتمر الحكومي 
الدولي الذي عقد في مراكش يومي 10 و11 
االتفاق  باعتماد  توج  والذي   ،2018 دجنبر 
وا�نظمة  اآلمنة  الهجرة  أجــل  من  العا�ي 
والنظامية، وجرى حفل التوقيع على مذكرة 
التفاهم ب� البلدين بحضور السفير ا�غربي 

في باماكو، حسن الناصري.
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 الرباط. األسبوع
نظم مجلس الجالية ا�غربية بالخارج، مؤخرا، جلسة ثقافية 
الزموري،  سعد  محمد  للمؤلف   zالفرنسية }الرحلة  كتاب  لتقديم 
االختيارات  الحماية:  مغرب  في  الكاثوليكية  }الكنيسة  وكتاب 
اإليكليروسية وانعكاساتها السياسيةz أو تنازع الرؤى (1912-

الجالية  مجلس  عضو  سيرتها  مرغيش،  موسى  لكاتبه   z(1956
ا�غربية بالخارج، نجاة عزمي.

كتاب }الرحلة الفرنسيةz هو ترجمة بالفرنسية لرحلة الهاشمي 
رفقة  ذهب  الــذي  الكندافي،  القايد  كاتب  الناصري،  الهشتوكي 
التاريخي  االفتتاح  حفل  لحضور  فرنسا  إلى  مغربية  شخصيات 
في   ،1926 عام  الكبير  باريس  اإلسالمي ومسجد  ا�عهد  لتدش� 

افتتاح ترأسه السلطان موالي يوسف والرئيس غاستون دومرغ.
 ويشير هذا الكتاب إلى أهمية ترسيخ مكان عبادة ا�سلم� في 
قلب باريس آنذاك، كرمز إلى الصداقة التي تجمع فرنسا با�سلم�.

وتتصدر هذا الكتاب، مقدمة عن أهمية هذا النص بكونه وثيقة 
الوجود  وبدايات  ا�غاربية  الهجرة  ظهور  على  شاهدة  تاريخية 
إرساء  في  األعمال  هذه  مثل  لدور  وتبيانا  فرنسا،  في  اإلسالمي 

التبادل الثقافي وتعزيز االنفتاح والحوار.
إلى  خاللها،  من  مرغيش  موسى  فيهدف  الثانية،  الدراسة  أما 
وصف وتحليل ا�يكانيزمات ا�ؤثرة في تحديد طبيعة العالقة ب� 
السلطة السياسية والكنيسة الكاثوليكية في السياق االستعماري، 

وكذا تتبع التطورات الحاصلة في هذه العالقة.  
مراحل  ثالثة  عبر  تطورت  العالقة  هذه  فإن  الباحث،  وحسب 
1926، عمل  1908 حتى  من سنة  األولى  ا�رحلة  تمتد  أساسية، 
خاللها كل من }ا�ونسنيور دانيz و}ا�ونسنيور ديرz، على تحقيق 
ذلك  وتــوج  اإلسبانية،  الهيمنة  عن  الفرنسية  البعثة  استقالل 
بإقرار بطريكية الرباط سنة 1923، أما ا�رحلة الثانية، فتبدأ من 
سنة 1926 إلى غاية 1946، وأهم ما ميزها، توتر العالقات ب� 
}ا�ونسنيور فيايz واإلقامة العامة، ذلك أن فياي، راكم من األخطاء 
ما جعله في موقف صعب أمام إدارة الحماية، ولم يخف طموحاته 
إلى  ا�غرب  تقسيم  إلى  ا�غربية، وسعى  األوساط  في  التبشيرية 
لـ}نظام  1932، كما أعلن دعمه الالمشروط  ثالث بطريكيات سنة 
 zأما ا�رحلة األخيرة، فقد عمل خاللها }ا�ونسنيور لوفوفر ،zفيشي
بتلميع  وذلك  ا�ستقل،  ا�غرب  في  الكنيسة  لبقاء  التمك�  على 

صورتها لدى الرأي العام ا�غربي.
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 الرباط. األسبوع
العربية-األوروبية،  القمة  تميزت 
الشيخ  شــرم  مدينة  شهدتها  التي 
بالرسالة  العربية،  بجمهورية مصر 
ــ�، والــتــي  ــارك ــش ــى ا� ا�ــلــكــيــة إلـ
ــة سعد  ــوم ــحــك ال رئـــيـــس  تـــالهـــا 
ا�لك  قــال  حيث  العثماني،  الــديــن 
القمة،  هــذه  ــأن  ب الــســادس  محمد 
بتطورات  مليئة  ظرفية  في  }تأتي 
وقع  ذات  دقيقة،  جيوستراتيجية 

.zمباشر على منطقتينا
السادس،  محمد  ا�لك  وأوضــح 
أن مسار الحوار العربي األوروبي، 
}سيكون له، ال محالة، وقع ملموس 
واستقرارهما،  منطقتينا  أمن  على 
للتعايش  ــدة  واعـ آفــاقــا  وسيفتح 
وسيوفر  شعوبهما،  ب�  السلمي 
ــة  ــادي ــص ــت ــهــمــا الـــرفـــاهـــيـــة االق ل

وأضاف   ،zا�نشودة واالجتماعية 
تؤسس  الــقــمــة،  ــذه  ه ــأن  ب جاللته 
في  متميزة  مكانة  يحتل  لــحــوار 

مع  العربي  العالم  عالقات  خارطة 
مختلف شركائه، من دول وتجمعات 

ومنظمات إقليمية وقارية.

ا�ملكة  أن  نفسه،  ا�صدر  وقــال 
ا�غربية، التي راكمت تجربة مثمرة 
الشريك  مع  عالقاتها  في  ومتميزة 
الزمن،  من  عقود  طيلة  ــي،  األوروبـ
ا�تقدم،  الوضع  إطــار  في  السيما 
تشاركية  مراحل  بلوغ  إلى  تطمح 

رفيعة ا�ستوى.
هذه  خــالل  ا�لك  رسالة  وحسب 
القمة األولى من نوعها، فإن ا�ملكة 
بالتعاون  للدفع  مستعدة  تبقى 
الــعــربــي-األوروبــي نــحــو شــراكــة 
ــوروث  ا�ـ غــنــى  مــن  تنهل  ــة،  خــالق
الثقافي والحضاري لكل طرف على 
ا�غرب،  أن  جاللته  مضيفا  حــدة، 
التالقح  جعل  ــى  إل أيــضــا  يتطلع 
صرح  لبناء  حقيقية  قاطرة  بينهما 
قوامها  ومتكافئة،  متينة  عــالقــة 
القيم وا�صالح ا�شتركة، واالحترام 

ا�تبادل، والحوار البناء.

رئيس  الجاللة،  يفت صاحب  ولم 
لجنة القدس التابعة �نظمة التعاون 
القضية  على  التأكيد  اإلســالمــي، 
الــقــدس  ومستقبل  الفلسطينية 
الشريف، مشيرا إلى أن هذه القضية 
األساسية  التحديات  إحدى  تشكل 

التي تواجه الفضاء األورو-عربي.
وجدد ا�لك في هذا السياق، تأكيده 
الوضع  على  الحفاظ  }ضرورة  على 
كجزء  ا�قدسة،  للمدينة  القانوني 
ا�حتلة  الفلسطينية  األراضــي  من 
الدولت�،  إطار حل  في   ،1967 عام 
لجميع  الشامل  السالم  يحقق  وبما 
شعوب ا�نطقة، وذلك وفقا للثوابت 
عليها،  التوافق  تم  وأن  سبق  التي 
بشأن  ــا  حــوارن منتدى  ــار  إطـ فــي 
الفلسطيني من حقه  الشعب  تمك� 
في إقامة دولته ا�ستقلة وعاصمتها 

.zالقدس الشرقية

 الرباط. األسبوع
كبير،  بارتياح  ليبيا  في  ا�غاربة  الطلبة  تلقى 
في  وجــاء  الدراسية،  الرسوم  من  إعفائهم  خبر 
}تنويه   :zا�غاربة الطلبة  }اتحاد  عن  صادر  بالغ 
خاص للحكومة ا�غربية ممثلة في الوزارة ا�كلفة 
الهجرة،  وشــؤون  بالخارج  ا�غربية  بالجالية 
ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث 
العلمي، والقنصلية ا�غربية في تونس، والسفارة 
الليبية في ا�غرب، واالتحاد الوطني لطلبة ا�غرب، 
ا�نطقة  في  ســواء  ليبيا،  لطلبة  العام  واالتحاد 
الغربية أو الشرقية، على مجهوداتهم لتحقيق هذا 

.zا�طلب الطالبي
وكانت وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني 
بليبيا، قد قررت إعفاء الطلبة ا�غاربة من الرسوم 
الدراسية في إطار }ا�عاملة با�ثلz، حيث ال يؤدي 

الطلبة اِّـغاربة َّـ ليبيا الطلبة الليبيون في ا�غرب، رسوم الدراسة.

بنعتيق رفقة الوزير اِّـالي سنغاري 
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في أواخر ثمانينات القرن ا�اضي، اهتمت العاصمة 
وزميلتها  مدريد،  مدينة  اإلسبانية،  للمملكة  ا�ركزية 
عالقات  بربط  إشبيلية،  مدينة  األندلس،  إقليم  عاصمة 
الرباط،  ا�ملكة  عاصمة  مع  الخبرات  وتبادل  تعاون 
من  عشرات  صحبة  العاصمت�  عمدتا  إليها  وانتقل 
ا�نتخب� وا�ثقف� وا�هندس� وا�وسيقي� في زيارات 
ميدانية الستكشاف النضال ا�غربي بسواعد ا�نتخب� 
الوطني� الصادق�، مما أثمر توقيع أول تآخ وتوأمة 
 1985 أكتوبر   15 بتاريخي  األندلسية  العاصمة  مع 
و14 يناير 1986، وتنظيم حفالت موسيقية ومعارض 
محمد  بمسرح  الــربــاط  في  هنا  التقليدية  للصناعة 
الجامعي  والحي  يوسف  مــوالي  وبثانوية  الخامس 
السويسي 2، بينما غمر الرباطيون إشبيلية با�عارض 
والساحات،  وا�ستشفيات  العجزة  دور  في  والحفالت 
الجماعة  ميزانية  تكلف  أن  دون  يوما،   15 فاقت  و�دة 
آنذاك أي درهم، فقط كان التطوع والتضحية واالجتهاد 

والبحث عن ا�وارد وكانت الوطنية.
وتصوروا صناعا تقليدي� رباطي� تطوعوا لتأطير 
وتنظيم وحتى تمويل زيارات زمالئهم اإلشبيلي�، بينما 
تبرع أحد قيدومي الصناع، وكان يملك مطعما بشارع 
عالل بنعبد هللا، جعله رهن إشارة الزوار، وهذه مناسبة 
وكان  ا�نتخب�،  أحد  تكفل  بينما  روحه،  على  لنترحم 
كبير،  رياضي  بمركب  ومكلفا  الــوزارات  بإحدى  مديرا 
بإيواء الوفد اإلشبيلي وكان عددهم 60 فردا في فندق 
ا�ركب، ونحن نتذكر تضحية ووطنية وتطوع ا�نتخب� 

السابق�، نتمنى الشفاء العاجل لهذا ا�دير ا�تقاعد.
وتبادل  وتوأمة  تآخ  أول  سجله  الذي  النضال  وهذا 
الزيارات مع إشبيلية، ما هو إال نموذج �ا كانت عليه 14 
توأمة مع عواصم ومدن عا�ية، مثل إسطنبول والقاهرة 
�اذا  والسؤال:  وعمان،  ولشبونة  ومارسيليا  وأثينا 
الرباط؟  مع  التآخي  على  وا�دن  العواصم  هذه  وافقت 
الجواب: ألنها كانت في ذلك الوقت في مستواها ال من 
حيث ا�نتخب� وال من حيث التجهيزات والعمل البلدي، 
وإال ما كانت لتغامر مع عاصمة مغربية أدنى منها.. إذن 

كنا معها متساوي�.
وفي سنة 2019، أين نحن من تلك العواصم وا�دن 
التي تهافتت على التآخي معنا واالستفادة من تجاربنا؟ 
وجديتهم  منتخبيها  بفضل  كالصاروخ  انطلقت  فهي 
محمال  صــاروخــنــا  انطلق  نحن  بينما  ووطنيتهم، 
بمنتخبينا وتركونا على أرضنا نتقهقر سنة بعد أخرى 

منذ التسعينات.
ولوالها  ا�لكية،  ا�شاريع  أنقذتها  للـه..  الحمد 
ألصبحنا أضحوكة ب� العواصم وا�دن ا�توأمة معنا، 

فمن ا�سؤول حتى ال ننسى أسباب تخلف عاصمتنا؟
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نــشــرنــا فـــي عــــدد ســابــق، 
 zتعويضات منتخبينا }ا�ليونية
في  نشر  مرسوم  بها  جاء  التي 
لتصبح  الــرســمــيــة،  ــجــريــدة  ال
ا�ليونية  الــتــعــويــضــات  تــلــك 
الرباطي�  على   zــدرا وق }قضاء 
هذا  لسخرية  ويــا  وبالقانون، 
القدر، فلقد صدر مرسوم بتاريخ 
7 يوليوز 2015، يتعلق با�يثاق 
الجماعي ونصت ا�ادة 111 منه 
عامل  ((يــمــارس  يلي:  ما  على 
داخل  عنه  ينوب  من  أو  الرباط 
بمرسوم  يــحــدد  تــرابــي  مــجــال 
السلطة  مــن  بــاقــتــراح  ويتخذ 
بالداخلية،  ا�كلفة  الحكومية 
صالحيات رئيس مجلس جماعة 
الرباط في مجاالت تنظيم السير 
بالطرقات  والوقوف  والجوالن، 
العمومية وا�حافظة على سالمة 
األنشطة  وتنظيم  بها،  ا�ـــرور 
والحرفية  والصناعية  التجارية 
غير ا�نظمة، ومراقبتها، ورخص 
االحتالل ا�ؤقت للملك العمومي 
بدون إقامة بناء))، وتمعنوا في 
ثقل الصالحيات وأهميتها، فهي 
والسير  واالقتصاد  األمــن  تهم 

في  الحيوية  وا�رافق  والجوالن 
يبادر  لم  ذلــك،  ومــع  العاصمة، 
مآل  عن  لالستفسار  منتخب  أي 
 ،2015 منذ  ا�ــوعــود  ا�ــرســوم 
فـــي حـــ� تـــم تــمــريــر مــرســوم 
التعويضات ا�ليونية �نتخبينا، 

في �ح البصر.
وهــا هــي الــربــاط فــي أزمــات 
خــانــقــة، تــحــولــت إلـــى كـــوارث 
تنخر صحة الرباطي� وبيئتهم 
ــم وطــرقــاتــهــم،  ــهـ ــاءاتـ ــضـ وفـ

اإلنــســانــي،  تــراثــهــم  ومسخت 
مدينتهم،  حــضــارة  وشــوهــت 
 ،zحــســرة ــا  }ي ا�ملكة  عاصمة 
في  الفوضى  تعمها  فالشوارع 
ممرات  وفــي  والــجــوالن  السير 
الراجل� التي ال وجود لها، ومن 
طرقات  من  تتعجبون  شك  دون 
وهي  ا�رفقة،  الصورة  وممرات 
قريبة،  مملكة  في  عادية  �دينة 
مديرية  تهيئة  وضــعــت  ألنــهــا 
بممرات  وشوارعها  لطرقاتها 

عن  ومستقلة  فوقية  للراجل� 
نحن  بينما  الــعــربــات،  مــســار 
علينا  طبقوا  الــعــاصــمــة،  فــي 
التشاركية   zالــديــمــقــراطــيــة{
لـــلـــراجـــلـــ� والــطــوبــيــســات 
ــربـــات  والـــتـــاكـــســـيـــات والـــعـ
ــات  ــي ــجــوط ــات وال ــ ــدراجـ ــ والـ
والـــكـــراريـــس والـــطـــرامـــواي، 
وحــتــى الــلــوحــات اإلشــهــاريــة 
ضمتها  األرصفة  داخل  ا�علقة 
بينما  نــفــوذهــا،  إلـــى  مــقــاهــي 
وإصالح  وصباغة  الكاراجات 
أسفل  فــي  الــســيــارات،  هياكل 
بجوار  السكنية،  الــعــمــارات 
ا�واقف العشوائية لـ}الكراريس 
الــطــوبــيــســيــةz والــتــاكــســيــات 
الجهوية، ولسنا في حاجة إلى 
والتجار  السكان  عذاب  وصف 
مع هذه الكوارث، التي ما كانت 
 111 ا�ادة  احترمت  لو  لتكون، 
من ا�يثاق الجماعي، وبالتالي، 
 zحسرة ــا  }ي العاصمة  إنــقــاذ 
 ،2015 منذ  ا�نتظر  با�رسوم 
ــاوزه وبــســرعــة،  ــجـ والـــــذي تـ
نـــفـــوذ ا�ــنــتــخــبــ� بــمــرســوم 

تعويضاتهم.  

اإلجباري  والتأم�  والتعاضد   zالراميد{
التي  الصحة  �أساة  عناوين  كلها  والتكفل.. 
يؤدي عليها ا�واطنون آالف ا�اليير سنويا، 
لتكوين األطباء والصيادلة وجراحي األسنان 
وا�روض� الطبي� وا�مرض�، وأيضا لبناء 
ا�ستشفيات وا�راكز الصحية وا�ستوصفات 
لغرض  وغيرها،  الصحية،  البلدية  وا�كاتب 
اآلن،  ولحد  لكن،  ا�واطن،  خدمة  هو:  واحد 
في  غــارقــا  الصحية  ا�نظومة  مجال  الزال 
سوء  والسبب:  لها،  ال حصر  مشاكل  أوحال 
التسيير اإلداري لكل ا�رافق اإلدارية الساهرة 
على ضبط إيقاع الصحة في نفوذها، فاألطباء 
عملهم في العيادات وا�صحات وا�ستشفيات 
وراء  من  وا�ستوصفات  الصحية  وا�راكز 
من  ا�ساعدون  يبرمجه  ما  ينفذون  جدرانها، 
كان  لذلك  العمليات،  أو  للفحوصات  مواعيد 
والبد من االنتباه إلى هذا الجانب، فأما مجازر 
التجاوزات،  عن  يتحدث  فالكل  التعريفات، 
وعن  الفواتير،  تضخم  وعن  األخطاء،  وعن 
مــدونــة تنظم  ا�ــراقــبــة، وعــن غياب  انــعــدام 
جزاءات على كل مخالف... لكن من سيقترحها؟ 
فاألطباء منظمون في هيئات وطنية وجهوية 
عن  للدفاع  وجمعيات  نقابات  وفي  ومحلية، 
مصالحهم.. وا�رضى من يدافع عنهم؟ لذلك، 
فا�يزان مختل، فال يمكن أن نقارن هيئة طبية 

جمعية  مجرد  مع  واجباتها  ينظم  ظهير  لها 
يفرض  وهــذا  الجمعيات،  كسائر  للمرضى 
}ا�وازنةz ب� األطباء ومرضاهم، ولكل منهما 
للمرضى هيأة  تكون  لو  هيأة وطنية، وحتى 
فالحياة  اإلنسان،  لحقوق  منبثقة من مجلس 
وأهــم  اإلنسانية،  الحقوق  مــن  حــق  أسمى 
السياسي�  أو  ا�سجون�  حقوق  من  وأكبر 
التي  الحقوق  هــي  وهــذه  ا�تظاهرين،  أو 
واللجان  الهيئات  عشرات  أجلها  من  تناضل 
ا�رضى مع  فأما عذاب وجحيم  والجمعيات، 
بعض األطباء، وبعض ا�ساعدين، فهما مثل 
إال  به  يشعر  ال  وباء صامت  السكري،  مرض 

ا�ريض ا�عذب.
والرباطيون يتعرضون يوميا �عاناة كبيرة 
في صحتهم وأموالهم من طرف بعض األطباء 
وتحليالتهم..  ومستشفياتهم  ومصحاتهم 
ا�تفرج�  ا�نتخب�  اسألوا  ا�سؤول؟  فمن 
يجهله  ــذي  وال ا�رضى،  معاناة   zفي}ملعب
الرباطيون، هو عضوية منتخبينا في ا�جلس 
فماذا  ا�ملكة،  في  مستشفى  ألكبر  اإلداري 
التعويضات  عن  دافعوا؟  وعماذا  اقترحوا؟ 
وعن أسبقية عالج ذويهم ومناضلي أحزابهم.

لقد كونا األطباء وجراحي األسنان تكوينا 
عاليا، بينما تغاضينا عن تكوين مساعديهم 
اإلداري�، وهذا هو مشكل ا�نظومة الصحية. 

األستاذ  الجامعي�،  األساتذة  قيدوم  من  شهادة 
عبد الكريم كريم، ألقاها في ندوة علمية احتضنتها 
مدينة الرباط ودونت في كتاب: }ازدواجية األصالة 
الرباطي�  نضال  بشأن  قاله  ومما   ،zوالتحديث
وجهادهم في سبيل حرية استقالل دول الجوار، من 
بينها دولة ليبيا، التي وجدت في الرباطي� مدافع� 
ومناضل� عن قضاياها: ((بعد اإلعالن عن استقالل 
خطباء  بعض  هنأ   ،1951 دجنبر   24 يــوم  ليبيا 
الجمعة في الرباط الشعب الليبي الشقيق على نعمة 
الحرية، وأعربوا عن أمانيهم بأن يشمل نورها بقية 
العالمة  هم:  الخطباء  هؤالء  العربي.  ا�غرب  أقطار 
العالمة  القصبة،  مسجد  خطيب  الشدادي  الصديق 
أحمد بلغازي خطيب الجامع الكبير، العالمة محمد 

بنعبد هللا خطيب الزاوية الناصرية.
وتــم  عليهم  الــقــبــض  الــحــمــايــة  ســلــطــات  ألــقــت 
الخبر،  شاع  وعندما  الباشا،  بمحكمة  استنطاقهم 
وأرســلــت  با�تظاهرين  ا�حكمة  ســاحــة  امــتــألت 
العريضة  ومنها  ا�لكي،  القصر  ــى  إل الــعــرائــض 
ا�ؤرخة بيوم 30 دجنبر 1951، التي جاء فيها: إننا 
إلى شريف األعتاب هذه  الرباط قاطبة، نرفع  سكان 
العميق  استيائنا  عن  لجاللتكم  معبرين  العريضة، 
نخبة  اعتقلت  حيث  ا�حلية،  السلطات  به  قامت  �ا 
القائم� بتعمير بيوت هللا وإرشاد  الدين  من رجال 

ا�ؤمن� لتعاليم دينهم الحنيف..)) انتهى.
رحم هللا علماءنا األبرار الذين أفنوا حياتهم للذود 
عمر  وأطال هللا  الشقيقة،  الشعوب  وعن  الوطن  عن 

أستاذنا الجليل، عبد الكريم كريم.

ونوابهم  ا�ــجــالــس  رؤســـاء  أن  بما   ❐
عفوا   - أجورا  يتقاضون  ولجانهم  وكتابهم 
تعويضات سمينة- فينبغي أن تكون بشروط: 
في  اإليجابية  وا�ــردوديــة  الدائم  الحضور 
واستصدار  ا�يزانيات  مداخيل  من  الرفع 
فأما  وعمرانية.  وجبائية  تنظيمية  قــرارات 
والعاصمة غارقة في مشاكل النقل والتعمير 
ــوالن، فال  ــجــ ــ ــر وال ــســي ــات وال ــي ــجــوط وال
التعويضات،  بدل  التوبيخات  إال  يستحقون 
ثم إن هؤالء }ا�ناضل�z منهم من يستفيدون 

من 3 تعويضات على صفاتهم االنتخابية.
     

 zيكمدونها{ العاصمة  وتجار  سكان  كل   ❐
التي  ا�ــوزعــة  الشركة  وكهرباء  بماء  ويبلعونها 
وما  بأرقامها،  وتثق  وتراقبها  عداداتها  تركب 
حقهم  من  وبالرغم  فقط،  األداء  إال  الرباطي�  على 
كأصحاب امتياز التوزيع، فوضوه للمنتخب� الذين 
على  ا�سؤولة  هي  فالجماعة  الشركة،  إلى  فوتوه 
ضمان حقوق ا�ستهلك�، وهي عضو في ا�جلس 
اإلداري ومراقبة سير الشركة وعالقاتها با�واطن� 
ملحق�  تقني�  من  الــعــدادات  مصداقية  وضبط 

جماعي� وليس من الشركة: الخصم والحكم.

محطات  توجد  ال  األنـــوار،  مدينة  في   ❐
عشوائية للطوبيسات والتاكسيات الجهوية 
السيارات  هياكل  وإصــالح  للكاراجات  وال 
بل  فقط،  الشعبية  السكنية  األحياء  داخــل 
وسط  مقرها  بــنــاء  ــارت  اخــت وزارة  حتى 
األحياء  في  بنائه  السكنية عوض  العمارات 
ا�قاطعة  رئــيــســة  مــوقــف  فــمــا  ــة..  ــ ــ اإلداري

الحقوقية والبر�انية؟

لكل  مــلــك  هــي  الــتــي  الجماعية  ــالك  ــ األم  ❐
أن  وعوض  استغالل،  أبشع  مستغلة  الرباطي�، 
تكون مصدر مداخيل مهمة للميزانية، صارت عبئا 
}ا�هدي  والفني  الثقافي  ا�ركب  هو  وها  عليها، 
حزبية  اجتماعات  احتضان  في  يوظف   ،zبنبركة
الراقي  الثقافي  با�جال  النهوض  من  بدال  وغيرها 
الثقافة.. وإضافة إلى ميزانيته، رصد  في عاصمة 
له في السنة ا�اضية 50 مليونا ومثلها هذه السنة 
- ربما لإلصالحات الجارية- ولكن من ا�ستفيد؟ 
فالبنايات الجماعية يجب أن ال توظف في األعمال 

الحزبية.
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الرايس، الكوشي، الشرقاوي، وإدريس التباع، والجالسون من اليم� إلى اليسار: أكزيم، الجعواق، 
الشاوي، ا�طالوي، حميد طانطو، بلينطات وبوشتى. نتذكرهم جميعا ونفتخر بعطاءاتهم للنهوض 

بالكرة ا�غربية، ونترحم على الذين غادرونا إلى دار البقاء.



ــبـــاط الــجــهــات  ــم إحـ ــ رغ
العمليات  لبعض  األمنية 
 zالشيرا{ �خدر  التهريبية 
ــعــض  وغــــيــــرهــــا فـــــي ب
لعمالة  التابعة  الجماعات 
تظل  والحسيمة،  شفشاون 
ظل  في  محدودة  تدخالتها 
وضعف  اإلمكانيات  غياب 
التنسيق األمني ب� األجهزة 
األخرى، حيث تتسابق كلها 
مــن أجــل إحــبــاط مثل هذه 
العمليات ليكون لها السبق، 
األجهزة  معظم  يجعل  مما 
تتصارع  بالشمال،  األمنية 
وال  الــبــعــض  بعضها  ــع  م
في  ا�طلوبة  النتائج  تحقق 
محاربة ا�خدرات والتصدي 
لها، لهذا تجد بعض عمليات 
تهريب ا�خدرات قد نجحت، 

بسبب عدم التعاون أو سوء 
ا�ــذكــورة  األجــهــزة  تعامل 
ينجح  وهــنــا  بينها،  فيما 
العديد من أباطرة ا�خدرات 
نحو  بضائعهم  تهريب  في 
ــة، ســواء  ــ ــي ــ ــدن األوروب ــ ا�

أو  الــحــدوديــة  ا�عابر  عبر 
ا�طاطية،  القوارب  بواسطة 
وآخره كان األسبوع ا�اضي 
والذي ضبطه الحرس ا�دني 
اإلسباني قرب مضيق جبل 
من  بأطنان  محمال  طـــارق 

.zمخدر }الشيرا
مطلعة،  مصادر  وحسب 
فإن بعض مهربي ا�خدرات، 
ذكية  جد  أفخاخا  يصنعون 
ــن،  ــ ــاد رجــــال األم ــي الصــط
لضمان الطريق لبضائعهم، 
حيث يجهزون سيارة بدون 
بعض  متنها  وعلى  وثائق 
النوع  مــن  ا�ــخــدرات  رزم 
يستعمل  ال  ــذي  وال العادي 
بالتبليغ  يقومون  ثم  غالبا، 
وهناك  الــســيــارة،  تلك  عــن 
ــجــهــزون ســـيـــارة أخـــرى  ي
ويأمنون  الجيدة  بالبضائع 
الوقت  في  آخــر،  طريقا  لها 
ا�صالح  فيه  تــكــون  الـــذي 
وتضع  تــتــربــص  األمــنــيــة 
والبضاعة  للسيارة  كمائن 

العادية.

 عزيز الفاطمي 
تعرف مدينة مراكش انتشار عدد من اللوحات 
من  لها  محل  ال  التي  ــة  ــادي واإلرش اإلشــهــاريــة 
تشير  اللوحات  هذه  بالصور،  نقدمها  اإلعــراب، 
إلى معلومات أصبحت في خبر كان،  األدهى من 
هذا، أنها تقدم معلومات خاطئة وكاذبة في زمن 
عو�ة ا�علومة، وأدعو القراء الكرام إلى التمعن 
فيها، فالصورة رقم 1، تعود إلى فترة  تأسيس 
من  ا�لعون  الصابو  صاحبة   zأفليمار{ شركة 
جهزت  حيث  السيارات،  مراكن  استغالل  أجل 
وآليات  بتجهيزات  ا�دينة  وأزقة  شوارع  معظم 
تختلف  التي  التسعيرة  تب�  إشهارية  ولوحات 
وتزيد حسب مدة الوقوف، كما أنها كانت تعتقل 
كل سيارة غير مؤدية للتسعيرة مع فرض غرامة 
40 درهما حتى وصلت القضية إلى القضاء الذي 
اإلجــراءات، ولإلشارة،  قانونية هذه  بعدم  قضى 
فشركة  }أفليمارz ولدت في عهد العمدة األسبق 
دفتر  على  ا�ــصــادقــة  وتــمــت  الــجــازولــي،  عمر 
التحمالت في عهد العمدة السابقة فاطمة الزهراء 
ا�واطن�  شكايات  من  سيل  وأمــام  ا�نصوري، 
وضع  الشركة،  هــذه  ــراءات  إجـ من  ا�تضررين 
ا�جلس الجماعي برئاسة محمد العربي بلقايد، 
أهل  ب�  ا�تداول  السؤال  لكن  لنشاطها،  حدا 
احتفاظ شوارع  وراء  السر  ما  وزوارها:  ا�دينة 
 zأفليمار{ شركة  ولوحات  بأجهزة  ا�دينة  وأزقة 
الذين  ــزوار  الـ بعض  لــدى  ارتباكا  يخلق  مما 
يجهلون نهاية خدمات هذه الشركة؟ والخالصة، 
معلومات  تــقــدم  ــزة  واألجــه الــلــوحــات  تلك  أن 
مغلوطة، والغلط األكبر هو تجاهل الجهة ا�عنية 
نموذجا  تمثل   ،2 رقم  والصورة  الوضع.  لهذا 
الجماعي  ا�جلس  خصصها  الــتــي  لــلــوحــات 

�راكش، سعيا منه إلنقاذ قطاع مراكن السيارات 
أجل  ومن  تطاق،  ال  عارمة  فوضى  يعرف  الــذي 
أن تمتص  الفوضى عسى  احتواء جزء من هذه 
الجماعي بنصب  ا�جلس  قام  الغاضب�،  غضب 
واإلعالنات  اإلشهارية  اللوحات  من  مجموعة 
تب� وتشهر وتحدد التسعيرة القانونية كواجب 
لبعض وسائل النقل (السيارات درهمان بالنهار 
درهم   1.5 النارية  الدراجات  بالليل.  دراهم   4 و 
العادية   الــدراجــات  بالليل.  دراهــم  و3  بالنهار 

هذه  أن  إال  بالليل)،  و1.5  بالنهار  واحد  درهم 
من  مجموعة  من طرف  بها  يعترف  ال  التسعيرة 
السفراء  الصدريات  أصحاب  السيارات  حراس 
ا�دينة،  تراب  بكامل  مهوال  انتشارا  ا�نتشرين 
أمرت  من  هي  الجهات  من  جهة  فإن  ولإلشارة، 
شارع  طول  على  ا�تواجدين  السيارات  حراس 
الزيارة  أثناء  صدرياتهم  بخلع  الخامس،  محمد 
بعد  ليعودوا  �ــراكــش،  ا�لك  لجاللة  األخــيــرة 
مغادرة ا�لك للمدينة الحمراء، ليتساءل الجميع 

التي  الصارمة  التعليمات  نزول هذه  أسباب  عن 
ا�حلية؟  السلطات  أعــوان  تنفيذها  على  سهر 
في  ا�تمثل  الحدث  إلى  فتشير   ،3 الصورة  أما 
ا�فتوحة  األبــواب  من  الثانية  النسخة  فعاليات 
التي نظمتها اإلدارة العامة لألمن الوطني من 26 
إلى 30 شتنبر 2018، بينما نحن في أواخر شهر 
التظاهرة  2019 وإعالنات هذه  فبراير من سنة 
لنا  الصور  ا�دينة؟  بــشــوارع  مجسدة  الزالــت 

والتعليق للقارئ والقرار للمسؤول.
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اإلسبانية،  الصحة  وزارة  أصــدرت 
األسبوع ا�اضي، الئحة طويلة بأسماء 
ا�منوعة،  االستهالكية  ــواد  ا� بعض 

منها حليب األطفال. 
التي  ا�منوعة  القائمة  إثــر  وعلى 
تحركت  ا�ــذكــورة،  الـــوزارة  أصدرتها 
ا�حتلة،  سبتة  بمدينة  التغذية  منظمة 
وتوعية  وتتبع  ا�نع،  على  لإلشراف 
ا�واطن� حول هذه القائمة التي تشكل 
خطرا على صحة ا�واطن�، وامتنعت 
عرض  عــن  التجارية  ا�ــحــالت  معظم 
وعلى  القرار،  هذا  بعد  البضائع  هذه 

الخصوص حليب األطفال.
ــن مــصــادر  ــوعz م ــبـ وعــلــمــت }األسـ

يــروجــون  التجار  بعض  أن  خــاصــة، 
للمغاربة قصد  هذه البضائع ا�منوعة 
ترويجها  وعــدم  ا�غرب  إلى  تهريبها 
من  أثمانها  أنهم خفضوا  كما  بسبتة، 
التخلص منها ولو كان ذلك على  أجل 

حساب حياة وصحة ا�غاربة.
وتؤكد منظمة التغذية بمدينة سبتة، 
أن هذه ا�واد التي تم حظرها، منها ما 
ا�سرطنة،  ا�ــواد  بعض  على  تحتوي 
ــورة  ــذك ــع بـــالـــوزارة ا� ــا دفـ ــذا م ــ وه
إلصدار هذه الالئحة تحذر من خاللها 
التجار  لكن  اقتنائها،  بعدم  مواطنيها 
ا�تواجدين با�نطقة التجارية ا�حاذية 
للمعبر الحدودي، عمدوا إلى بيع هذه 

وا�منوعة  للقانون  ا�خالفة  البضائع 
الصحة  وزارة  طرف  من  الترويج  من 

اإلسبانية.
لكن بعدما منعت بسبتة، صارت هذه 
ا�غرب،  في  بها  مسموحا  ا�نتجات 
رجال  مرأى  وأمــام  يوميا  تهرب  حيث 
إهانة  فــي  يتفانون  الــذيــن  الجمارك 
تجاه  بواجبهم  القيام  دون  ا�واطن� 
صدرت  وأخــرى  منعت  التي  البضائع 
لكونها  اإلسبانية،  السلطات  طرف  من 
اإلسباني�،  صحة  على  خطرا  تشكل 
وألن ا�عبر الحدودي باب سبتة، يفتقد 
للخبراء والتقني� من أجل معرفة ا�واد 

التي تمنعها إسبانيا على مواطنيها.

األسالك  إزالــة  تاريخ  اإلسبانية  السلطات  حــددت   ■
الشائكة بكل من حدود مليلية وسبتة ا�حتلت� مع باقي 
مدن ا�غرب، حيث ينتظر بداية مارس ا�قبل، أن تشرع 
هذه  بإزالة  ا�حتلت�،  ا�دينت�  من  بكل  ا�عنية  الجهة 
صفوف  في  وفيات  عدة  في  سببا  كانت  التي  األســالك 
هيئات  إثرها  على  تحركت  حيث  األفارقة،  ا�هاجرين 
حقوقية ورفعت دعاوى قضائية وناضلت من أجل هذه 

الغاية التي تحققت في آخر ا�طاف.

رقم  ا�حتلة، فوجها  بمدينة سبتة  العسكرية  القوة  أرسلت   ■
وذلك  اإلسبانية،  أ�يريا  بمدينة  بمناورات  القيام  أجل  من   54
صباح يوم الثالثاء ا�اضي، على م� سفينة النقل ا�دني، فيما 
تم نقل ا�عدات واآلليات على م� سفينة حربية، وستستمر عملية 
التدريب عشرة أيام، وسبق لساكنة سبتة أن احتجت على ا�خاطر 
التي تخلفها التدريبات العسكرية بسبب الطلقات النارية وتفجير 
القنابل وغيرها، ولهذا منعت سلطة ا�دينة هذه التدريبات، حفاظا 

على صحة وسالمة سكانها. 

■ خرج عامل عمالة الناظور في مبادرة ثمنتها ساكنة 
اإلقصاء  كانت تشهد  اإلقليم، جاب خاللها عدة شوارع 
وشملت  التنموية،  ا�ــبــادرات  برامج  من  والتهميش 
أوالد  بحي  التجهيز  الناقصة  الشوارع  من  مجموعة 
 800 قدرها  أولية  ميزانية  لها  خصص  حيث  ميمون، 
مليون سنتيم، كما أنه فتح األبواب في وجه ا�قاولة التي 

تريد تحمل مسؤولية إنجاز هذا ا�شروع.

اغنيوات  بــدوار  القاطن�  ا�واطن�  من  العشرات  احتج   ■
الثالثاء  يوم  صباح  تطوان،  لعمالة  التابعة  ا�اللي�  بجماعة 
ا�اضي، على ما يتعرضون له من نهب أراضيهم لصالح أباطرة 
العشوائي،  للبناء  مسرح  إلى  أحياؤها  تحولت  وقد  العقارات، 
حيث اعتبروا ما يتعرضون له من ظلم، مدعما من طرف بعض 

الجهات ا�نتخبة والسلطوية.
وفي الوقت الذي كان فيه السكان يحتجون، كان العامل غائبا �دة 

تزيد عن شهر، حيث تقول األنباء بأن عكة صحية هي سبب غيابه.
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 شجيع محمد 
مدينة  شــــوارع  ــل  ج تــحــولــت 
حجمها  اتسع  حفر،  إلى  مريرت 
أو  الــقــبــور،  مثل  أصبحت  حتى 
منكوبة  بمنطقة  يتعلق  األمــر  أن 
(الصورة)،  التوتر  بؤر  إحدى  أو 
في  مباشر  بشكل  يساهم  مما 
ووقوع  للسيارات  أعطاب  إحداث 
ــوادث ســيــر وعــرقــلــة  لحركة  ــ ح
ا�رور والجوالن، وهذا إن دل على 
شيء، إنما يثبت هشاشة البنيات 
التحتية وتآكلها، والطامة الكبرى، 
أن هذه الورشات، أعطيت بشأنها 
حتى  تنتهي  تكد  ــم  ل ضــمــانــات 
الغش  وافتضح  العيوب،  ظهرت 
أمام  ا�وقف  سيد  أضحى  ــذي  ال
التقنية  للعناصر  ا�طبق  الصمت 
ا�عروفة منذ عهد الرئيس ا�خلوع 
ــة مـــن مــســتــشــاريــه،  ــعـ هـــو وأربـ
حكم  بمقتضى  عزله  تــم  ــذي  والـ
ا�حكمة  عن  صدر  قد  كان  إداري 
 64 للمادة  اإلدارية بمكناس طبقا 
للجماعات  التنظيمي  القانون  من 
بمافيا  عــرف  مــا  حــول  الترابية 

التي  واالختالالت  با�دينة  العقار 
شهدتها بلدية مريرت.  

ــة  إن أوضـــاع الــشــوارع واألزق
بسبب  كارثية  أضحت  بمريرت، 
الــحــفــر التي  اتــســاع مــســاحــات 
تعتريها  مائية  برك  إلى  تحولت 
األوحال، مما يوضح سوء التدبير 
رؤيــة  وانــعــدام  الــذريــع  والفشل 
واضحة للمشاريع، بل البحث عن 
الثروات  وكسب  السريع  االغتناء 
بعدي  ومن  }أنا  أسلوب  وسيادة 

صفقات  بعقد  ــك  وذل  ،zالــطــوفــان
للوصاية،  خاضع�  مقاول�  مع 
على  التتبع  لجان  صمت  ظل  في 
والجهوي،  اإلقليمي  الصعيدين 
القيام  دون  متفرجة  وقفت  التي 
الغياب  وكذا  بها،  ا�نوطة  با�هام 
التام لدراسة دقيقة قبل القيام بأية 
أشغال، التي ال يمر وقت وجيز على 
أي إصالحات حتى ينكشف بشكل 
وخصوصا  السائد،  الغش  جلي 
خـــالل الــتــســاقــطــات ا�ــطــريــة أو 

يعمد  كما  الــرعــديــة،  الــعــواصــف 
للمكتب  التابع�  ا�قاول�  بعض 
للشرب  الصالح  للماء  الوطني 
إلى ترك الحفر بعد تزويد ا�نازل 
وقنوات  للشرب  الصالح  بــا�ــاء 
حالها،  على  الصحي  الــصــرف 
فوقها  األتربة  بعض  رمــي  اللهم 
بدون وضع اإلسمنت، مما يساهم 
وسط  حتى  الحفر  انــتــشــار  فــي 
تساهم  حيث  واألحــيــاء  الـــدروب 
للطرقات في عرقلة  ا�زرية  الحالة 
النقل،  حركة  وشل  العربات  سير 
للساكنة،  إزعــاج  مصدر  وتصبح 
الــواســع  االنــتــشــار  عند  خــاصــة 
الحي في  الذي يخيم على  للظالم 
التفاتة  أدنى  دون  األوقات،  معظم 
غاب  حيث  ا�عنية،  ا�صالح  من 
واكتفى  الترابية  الجماعة  دور 
الجماعي�  ا�ــســتــشــاريــن  جــل 
ــة  ــوي ــاب ــخ ــت ــات االن ــراعـ ــصـ ــالـ بـ
الضيقة،  الشخصية  والحسابات 
لتبقى  الخاصة،  ومصلحته  كــل 
وا�ــجــلــس  واد  ــي  فـ ــة  ــن ــســاك ال
أجل  إلــى  آخــر  واد  في  الجماعي 

غير مسمى.
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إنزكان بني مالل

تلكس

بيبي  بسيدي  درايــد  دوار  اهتز 
اإلثن�  ليلة  باها،  أيــت  باشتوكة 
18 فــبــرايــر الـــجـــاري، عــلــى وقــع 
ــدة في  ــرق ســي ــ جــريــمــة قــتــل وح
عمرها  مــن  ــ�  ــع واألرب الخامسة 
زوجها  يد  على  أبناء،  لثالثة  وأم 
قبل  العمر)  من  الخمسينات  (في 
الزوجية،  بيت  في  النار  يضرم  أن 
مستغال  جريمته،  على  للتغطية 

غياب أبنائه عن ا�نزل.
وحــســب بــعــض ا�ـــصـــادر، فــإن 
اآلونــة  في  تنشب  عائلية  خالفات 
شبه  بشكل  الزوج�  ب�  األخيرة 
يــومــي، وكــان الـــزوج دائــمــا يهدد 
زوجته بالقتل أمام الجميع، إال أنها 
لم تأخذ تهديداته على محمل الجد، 
كما أنه خاف أن يتم طرده من ا�نزل 
أن  بعد  الــزوجــة،  ملكية  في  ــذي  ال

أصبح ملفهما في ردهات ا�حاكم.
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 Ëó≤dG ¥ƒ°ùdÉH ™«Ñ∏d

∫Óe »æÑH

 األسبوع 
مالل  ببني  األمنية  العناصر  أوقــفــت 
شخصا وهو يعرض جمجمة بشرية للبيع 
في السوق القديم في بني مالل، حيث كان 
يضعها باألرض وبجانبها شمعتان، وحدد 

ثمنها في 5 دراهم.
جــرى  أنـــه  محلية،  ــصــادر  م وأفــــادت 
ظــروف  �عرفة  ــوف،  ــوق ا� مــع  التحقيق 
ومالبسات حيازته لهذه الجمجمة، ليتب� 
عقليا، حيث رجحت  مختل  أنه  بعد،  فيما 
على  حصل  قد  يكون  أن  ذاتها،  ا�صادر 
للسوق،  ا�ــجــاورة  ا�قبرة  من  الجمجمة 
الجمجمة  نقل  تم  بأنه  ا�صادر  وأضافت 
أجل  من  مالل  بني  في  األمــوات  �ستودع 
إعادة دفنها بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة.

 اهتزت مدينة أيت ملول على وقع جريمة 
قتل بشعة لطالب جامعي من جامعة ابن 
زهر بأكادير، في الساعات األولى من يوم 
األحد ا�اضي، حيث ذكرت مصادر عليمة، 
عمد  حينما  ــع  وق ا�ــمــيــت،  ــحــادث  ال أن 
الضحية  سبيل  اعتراض  على  مجهولون 
الذي كان يتابع دراسته بالقطب الجامعي 
على  حــادة  طعنات  وتوجيه  ملول،  أيت 
مستوى أطرافه السفلى، ليسقط مضرجا 
في دمائه بعد إصابته بنزيف حاد، فارق 
على إثره الحياة، في الوقت الذي اختفى 
فيه الجناة، ومباشرة بعد وقوع الحادث، 
القضائية  الــشــرطــة  عــنــاصــر  حــضــرت 
الجريمة،  مسرح  إلى  ا�حلية  والسلطة 
وتم فتح تحقيق في النازلة، انتهى بنقل 
جثة الهالك الذي ينحدر من دوار أكوراي 
تيزنيت،  بإقليم  الركادة  لجماعة  التابع 
الذي  الوقت  في  األمــوات،  مستودع  إلى 
إجــراءات  األمنية  ا�صالح  فيه  باشرت 

التحقيق تحت إشراف النيابة العامة.

سوقا  جــديــد  مــن  الــحــرائــق  لعنة  ضــربــت 
وسط  ا�تالشيات  بسوق  األمر  يتعلق  بإنزكان، 
ا�دينة، الذي شب فيه حريق مهول بعد منتصف 
بعد  تعرف  ولــم  ا�ــاضــي،  األحــد  السبت  ليلة 
أضــرارا  خلف  الــذي  الحريق  نشوب  أسباب 
يعرف حجمها  لم  وا�حالت  السلع  في  جسيمة 
موت  من  ا�دنية  الوقاية  رجال  نجا  كما  حاليا، 
عليهم،  ا�حالت  أحد  سقف  انهيار  إثر  محقق 
الخطورة  متفاوتة  إلصابات  أحدهم  عرض  ما 
قسم  إلــى  العجل  وجــه  على  إثرها  على  نقل 
ومباشرة  اإلقليمي،  با�ستشفى  ا�ستعجالت 
الوقاية  مصالح  حضرت  الحادث،  وقوع  بعد 
بعد  الحريق  على  السيطرة  من  وتمكنت  ا�دنية 
ا�سؤول�  من  عدد  حضر  كما  مضنية،  جهود 
عمالة  على  الجاللة  صاحب  عامل  يتقدمهم 

إنزكان أيت ملول.

مشروع  على  كبيرا  ــرهــان  ال أصــبــح 
للحد  الكبير،  ألكــاديــر  ا�ـــداري  الطريق 
ا�دينة، وسيتم  يخنق  الذي  االزدحام  من 
ب�  ا�شروع  هذا  إنجاز  مراحل  تقسيم 
ثالثة شركاء رئيسي� من خالل 3 أشطر، 
وزارة  بإنجازه  ستتكلف  األول  الشطر 
من  وا�اء،  واللوجستيك  والنقل  التجهيز 
مطار ا�سيرة الدولي إلى جماعة الدراركة 
شرق مدينة أكادير، والشطر الثاني ا�متد 
وسط  التجاري  ا�يناء  إلى  الدراركة  من 
مدينة أكادير ستسهر على إنجازه وكالة 
سوس  جهة  مجلس   – ا�شاريع  تنفيذ 
ماسة، بينما الشطر الثالث سيتم إنجازه 
اآلجال  تحديد  وتم  ملحق،  اتفاق  حسب 
اللذين  الشطرين  هذين  لتنفيذ  الزمنية 
في  ــم،  دره مليون   770 تكلفتهما  تبلغ 
على  ا�وقعة  األطراف  فيه  وقت ستساهم 
االتفاقية، بمساهمات مالية مختلفة: 250 
التجهيز  وزارة  طــرف  من  درهــم  مليون 
مليون  و200  ا�ــائــة،  في   32.5 بنسبة 
درهم من مجلس جهة سوس ماسة بنسبة 
26 في ا�ائة، و90 مليون درهم من وزارة 
و130  ا�ائة،  في   11.7 بنسبة  الداخلية 
واالستثمار  الصناعة  وزارة  من  مليون 
بنسبة  الرقمي  واالقــتــصــاد  والــتــجــارة 
16.8 في ا�ائة، وجماعة أكادير بمساهمة 
محددة في مبلغ 100 مليون درهم بنسبة 

13 في ا�ائة.

أعلنت شركة الطيران }رايان إيرz عن إطالق 
درهما   219 بـ  وأكادير  فرنسا  ب�  جوي  خط 
}يسرنا  الشركة:  مسؤولي  أحــد  وقــال  فقط، 
إطالق تسعة خطوط جديدة ب� ا�غرب وفرنسا 
ابتداء من أكتوبر في إطار برنامج الشتاء لعام 
الجوية  الخطوط  هذه  تربط  وســوف   ،z2019
وطنجة  ومرسيليا،  ببوردو  ورزازات  الجديدة 
وتولوز،  بوردو  إلى  ووجدة  وتولوز،  بوردو  إلى 
وأخــيــرا  مرسيليا،  ــى  إل ــر  ــادي وأك الــصــويــرة 

الناضور إلى بوردو.
اآلن،  ا�غاربة  للزبناء  يمكن  فإنه  وللتذكير، 
مع   ،2020 ــارس  مـ حــتــى  عطالتهم  حــجــز 
والتحسينات  ا�خفضة  األسعار  من  االستفادة 
في خدمة عمالء }رايان إيرz في العام 2019.

 عبد الرزاق شاكر 
الزائدة  السرعة  كانت  إذا 
الخاطئة  الــســلــوكــيــات  ــن  م
ــي يـــرتـــكـــبـــهـــا بــعــض  ــ ــت ــ ال
الــســائــقــ� غــيــر ا�ــلــتــزمــ� 
وهي  وا�رور،  السير  بأنظمة 
تــعــريــض حياة  إلـــى  تـــؤدي 
الطريق  مستخدمي  جميع 
ــات شـــارع  ــ ــد ب ــق لــلــخــطــر، ف
ــخــامــس بــإنــزكــان  مــحــمــد ال
يوم في الساعة  كــل  يشهد 
صباحا،  والنصف  السابعة 
مألوف  غير  ســبــاق  فــصــول 
األجرة  ب� أصحاب سيارات 
أمرهم مع  وهم في عجلة من 

الوقت، للظفر بأكثر عدد ممكن 
من الزبناء من تراست صوب 
إنزكان، مستغل� عدم تواجد 
عالمات تحديد السرعة، وغير 
الناجمة  با�خاطر  مكترث� 
عن سياقتهم بسرعة مجنونة، 
حسب وصف أحد ا�واطن�.

كــمــا أن الــســرعــة الــزائــدة 
مــروريــة  بمخالفات  ترتبط 
مسافة  ــرك  ت كــعــدم  خطيرة، 
وعدم  السيارات،  ب�  كافية 
وعبور  السير،  بخط  االلتزام 
إشــارة الــوقــوف، وذلــك لعدم 
ــق ا�ــركــبــة على  ــدرة ســائ ــ ق
ا�ناسب  الوقت  في  التوقف 
عند تغيير اإلشارات الضوئية 

مما  الزائدة،  السرعة  بسبب 
مخالفات  وقــوع  ــى  إل يــؤدي 

وحوادث خطيرة.
 وعليه، فإن السرعة الزائدة 
لوفيات  األكــبــر  ا�سبب  هــي 
حوادث الطرق.. فهل ستبادر 
والــجــوالن  السير  مصلحة 
بـــأمـــن إنـــزكـــان بــالــتــمــركــز 
محمد  شـــارع  مستوى  على 
الخامس (أمام فندق الشعب) 
في الساعة السابعة والنصف 
لزجر  بالخصوص،  صباحا 
السير  ــقــانــون  ل ا�ــخــالــفــ� 
حقهم  في  القانون  وتطبيق 
ا�ــواطــنــ�  ألرواح  حــمــايــة 

ا�هددة بالخطر كل يوم؟

 نورالدين هراوي 
في  مستعرة  معارك  أعــادت 
الواجهة،  إلى  منتخبة  مجالس 
إلى  امــتــد  الـــذي  ــة  اإلقــال شبح 
والجماعات،  العماالت  مجالس 
أو  إمــا رؤســـاء  يهدد  وأصــبــح 
حصل  كما  مستشارين  أعضاء 
با�جلس  سطات  بإقليم  مؤخرا 
الجنوبية،  ا�ــزامــزة  الجماعي 
تسجل  تاريخية  سابقة  وهــي 
يتشبث  حيث  سطات،  بعمالة 
القروية،  الجماعة  هذه  رئيس 
عرشان،  حــزب  على  ا�حسوب 
من  مستشارين  ثمانية  بإقالة 
اإلقالة خالل  نقطة  إدراج  خالل 
فبراير،  لشهر  العادية  ــدورة  ال

مقتضيات  تطبيق  خــالل  مــن 
القانون التنظيمي رقم 113.14 
وتفعيل  بالجماعات  ا�تعلق 
67، وذلك بسبب  منطوق ا�ادة 
الغياب ا�توالي وا�تكرر، وعدم 
حضور دورات ا�جلس من طرف 
األعضاء الذين أشهر في وجههم 
الرئيس سالح اإلقالة، وا�نتم� 
ألحزاب مختلفة ومتعددة، منهم 
الرئيس،  حزب  إلى  ينتمي  من 
ــرر رئـــيـــس الــجــمــاعــة  ــ ــد ب ــ وق
بالغياب  القرار،  هذا  ا�ذكورة 
ثالث  من  ألكثر  الحضور  وعدم 
مرات  خمس  أحيانا  بل  مــرات، 
لــلــدورات مــن طــرف األعــضــاء 
ا�تهم� طبقا �قتضيات  ا�ادة 

جاء  ما  مع  ا�تنافية  وغير   67
األعضاء  اعتبر  فيما  بشأنها، 
هذا  الرئيس  بلغة  ا�تغيبون 
الجماعة  با�تسرع، وأن  القرار، 
ــرى في  تــشــهــد اخـــتـــالالت أخــ
غياب  ظل  في  وكــذا  التسيير، 
بخصوص  الــتــواصــل  قــنــوات 
والقضايا  النقط  من  مجموعة 
ا�عروضة في الدورات والتداول 
بشأنها.. فهل سيصادق العامل 
ذي  أبــوزيــد،  إبراهيم  الجديد 
وا�عروف  الصحراوي  االنتماء 
القانون  وتطبيق  بالصرامة 
باعتباره  ــة  ــال اإلق نقطة  على 
امتحان  كأول  الوصاية  سلطة 

عسير سيختبر بشأنه؟
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الفقيه بن صالح

 سعيد الهوداني 
منزل  سقوط  صالح  بن  الفقيه  مدينة  عرفت 
مكون من ثالثة طوابق بشارع الحسن الثاني في 
حي آهل بالسكان، وقد أجمع السكان ا�جاورون 
للمنزل وا�سؤولون التقنيون با�جلس الجماعي 
قديم  منزل  هــدم  إلــى  يعود  السب  أن  للمدينة، 
مجاور، مما سبب في تصدعات في ا�نزل ا�عني.

في  وقوع ضحايا  من  وخوفا  ذلك،  إثر  وعلى 
تعليمات  با�دينة،  السلطات   أصدرت  األرواح، 
على  الوقائية،  التدابير  من  مجموعة  باتخاذ 
ساكنيه،  من  للسقوط  اآليل  ا�نزل  إخالء  رأسها 
من  بالقرب  والجوالن  السير  منع  إلى  باإلضافة 
تحقيق  بفتح  أوامــر  إعطاء  مع  ا�ذكور،  ا�نزل 
الحقيقية  األسباب  معرفة  أجل  من  النازلة  في 

ومعاينة األضرار الناجمة عن الحادث.



إبراهيم  ــوزي  ف محمد  ليلى  ــدت  ول
من  وكــان  تركيا،  في   1923 سنة  في 
غير  تماما،  تركية  أصولها  أن  الشائع 
أنها في الكتاب الصادر عنها بمناسبة 
تكريمها األخير، والذي كتبه الصحافي 
أن  ــدت  وأك ذلــك،  أنكرت  ــاب،  دي محمد 
أبــاهــا مــصــري، أبــا عــن جــد، وأمها 
تركية، وذكرت أن والدها تاجر القماش 
الشهير، تعرف على والدتها في تركيا 
تنقل  كان  هنا  ومن  عمل،  زيــارة  أثناء 
األسرة الدائم ب� القاهرة وإسطنبول.

منذ  التمثيل  فـــوزي  ليلى  وهـــوت 
طفولتها، ونبتت فكرة احتراف التمثيل 
أجمل  بلقب  فــوزهــا  بعد  ذهنها  فــي 
صورتها  وظهور  مدرستها  في  طالبة 
سنة  وفي  ا�جالت،  إحدى  غالف  على 
مصر،  جمال  ملكة  بلقب  فازت   ،1940
جعلت  كبيرة  شهرة  بذلك  لتكتسب 
تصوب  وا�نتج�  ا�خرج�  عــيــون 
دخولها  رفــض  والــدهــا  لكن  نحوها، 
ا�جال الفني جملة وتفصيال، مما حذا 
الريجيسير  بصديقه،  لالستعانة  بها 
التأثير  من  تمكن  الــذي  وجــدي،  قاسم 
ا�شاركة  فرصة  بمنحها  وإقناعه  عليه 
في فيلم }مصنع الزوجاتz سنة 1941، 
ولكن والدها اشترط عدم وضع اسمها 
فظهرت  الفيلم،  أفيش  على  الحقيقي 

.zاألفيشات حاملة اسم }ليلى رضا
في  ــوزي  ف ليلى  رحلة  ــدأت  ب هكذا 
عليها  انهالت  ما  وسرعان  السينما، 
العروض، خاصة بعد ظهورها في فيلم 
محمد  ا�وسيقار  مع   zالحب }ممنوع 
راجت  التصوير  وخالل  الوهاب،  عبد 
محمد  ا�وسيقار  وقــوع  حــول  أخبار 
عبد الوهاب في غرام النجمة الصاعدة 
فاشلة  زيجة  من  خارجة  كانت  التي 
قيل  ويومها  عثمان،  عزيز  ا�طرب  مع 
عليها  عرض  الوهاب  عبد  محمد  بأن 
الزواج، غير أن طموحاتها الفنية كانت 
كبيرة جدا، كما أن قلبها كان مشغوال 

بحب النجم أنور وجدي.
ليلى  على  الكبير  اإلقبال  أن  ويبدو 
ظهرت  الــتــي  يــســري  ومديحة  فـــوزي 
بعد ليلى بعام واحد، كان يعود لرغبة 
الوجوه  تغيير  في  السينما  صانعي 
حافظ  بهيجة  مثل  األكبر سنا  القديمة 
وفاطمة  رزق  وأمينة  راتــب  وعقيلة 
شابة  بــوجــوه  واستبدالها  ــدي،  رشـ
كان  التي  الكبيرة  التغييرات  عن  تعبر 
يشهدها ا�جتمع، وقد ساهم في إطالق 
هذه النجومية، االنتعاشة الكبيرة التي 
انتهاء  بعد  السينما  صناعة  شهدتها 

الحرب العا�ية الثانية.
ــوزي خــالل  ــ ــد قـــدمـــت لــيــلــى فـ ــ وق
مشوارها، حوالي 85 فيلما لعبت فيها 
واألميرة،  األرستقراطية،  السيدة  دور 
يدفع  ــان  ك ــبــورجــوازي  ال شكلها  ألن 
قالب  داخــل  وضعها  إلــى  با�خرج� 
خالل  شاركت  كما  القصور،  سيدات 
من  كبير  عــدد  في  األخــيــرة،  سنواتها 
 zا�سلسالت التلفزيونية مثل }الحرملك

 zو}هوانم غاردن سيتي zو}علي الزيبق
ولكن  الفنية،  أعمالها  آخر  كان  الــذي 
فيلم }الناصر صالح الدينz الذي لعبت 
سنة  فــي  فرجينيا  األمــيــرة  دور  فيه 
1963، يعتبر أعظم أفالمها، وانطالقا 
 ،zالجميالت }جميلة  لقب  حملت  منه 
حياتها  طيلة  رافقها  الذي  اللقب  وهو 
هللا  حباها  �ا  واستحقاق،  جدارة  عن 
أرستقراطي،  ومظهر  جــمــال  مــن  بــه 
ولكن ذلك الجمال لم يمنع من تعرضها 
لصدمات عاطفية كبيرة كانت أشهرها، 
بعد  أنــور وجــدي  النجم  زوجها  وفــاة 

زواجهما بفترة قصيرة.
معها  أجريت  أنني  اليوم،  وأتذكر 
حوارا بعد رحيل أنور وجدي بحوالي 
سنة، وكان ذلك بناء على موعد مسبق 
بأن جرح رحيل  أن شعرت  بعد  بيننا، 
معها  فأجريت  يندمل،  بدأ  قد  زوجها 
الشجون  مــن  الكثير  تضمن  حـــوارا 
والذكريات، وقد أخذ لنا الصور، مصور 
والتي  بها  أشتغل  كنت  التي  ا�جلة 
فوزي  ليلى  مع  حــواري  تنتظر  كانت 
الحوار  أنهينا  وعندما  الصبر،  بفارغ 
الخاصة  الصور  تــرى  أن  مني  طلبت 
بأن  فوعدتها  نشرها،  قبل  با�وضوع 
كل  حامال  بيتها  ــى  إل بنفسي  أعــود 
الصور لتختار منها ما يعجبها، وبعد 
يوم�، اتصلت بها للتأكد من وجودها 
فطلبت  الصور،  لها  ألحمل  بيتها  في 
مني ا�جيء فورا، وهكذا كان، إال أنني 
لي  فتحت  بيتها  إلــى  وصلت  عندما 
الباب وهي مرتبكة وقالت لي بأن هناك 
مغادرة  عليها  ويجب  حــدث  مشكال 
حملت  بأنني  فذكرتها  بسرعة،  البيت 
أن  ما تفضل  منها  لتختار  الصور  لها 
مني  فطلبت  الــحــوار،  مع  لها  ننشره 
الدخول وهي مرتبكة جدا، وقدمت لها 
تنظر  وهــي  مستعجل  بشكل  الصور 
قليلة،  دقائق  وبعد  بيتها،  باب  نحو 

نحو  معي  فــســارت  لتوديعها  وقفت 
فوجئت  لــه،  فتحها  وبمجرد  الــبــاب، 
ا�نكب�  وعريض  القامة  طويل  برجل 
واقــفــا أمــام الــبــاب، وكــانــت لــه لحية 
عليه  يبدو  ــان  وك ســوداويــن  وشـــارب 
الثراء واألبهة، فودعت ليلى فوزي التي 

كانت محمرة الخدين من فرط الحرج.
على  اليوم  نفس  في  مدعوا  وكنت 
ليلى  عائلة  بيت  فــي  العشاء  مــائــدة 
ا�صري  القطن  جــمــال  ملكة  ذيـــاب، 
السابقة، فحكيت لهم كل ما شاهدته في 
بيت ليلى فوزي، فوضحت لي والدتها 
حقيقة األمر، قائلة لي بأن الرجل الذي 
أمير  هو  ــوزي،  ف ليلى  بيت  إلــى  جــاء 
غرامية  عــالقــة  بها  تربطه  ســعــودي 
أطيب  مــن  بأنه  الــســر، وأضــافــت  فــي 
وكرما،  ونبال  وأكثرهم شهامة  الرجال 
وا�حتاج�  الفقراء  يساعد  كان  وأنه 
ليلى  عائلة  من  علمت  كما  تردد،  بدون 
ذياب، بأن األمير السعودي، كان يهيم 
للزواج  ويستعد  فــوزي  بليلى  هياما 
بعد  قــراره  عن  تراجع  أنه  غير  منها، 
جدا  كبير  منصب  في  تنصيبه  تم  أن 
وهكذا  السعودية،  العربية  ا�ملكة  في 
فترت العالقة ب� األمير ا�رموق الذي 
أصبح فيما بعد يشار له بالبنان وب� 
الزمن  ليطوي  العربية،  السينما  فاتنة 

عالقتهما إلى األبد.
ــوات طــويــلــة، ســافــرت  ــن ــرت س ــ وم
أوروبـــا  بــلــدان  مختلف  ــى  إل خاللها 
وأســـرار  أخــبــار  عــن  باحثا  وأمــريــكــا 
 ،1986 سنة  وفي  وا�شاهير،  النجوم 
مع  ــي  حــوارات الستكمال  مصر  زرت 
كريمة  دعــوة  تلقيت  وهناك  نجومها، 
من النجم سمير صبري لحضور جلسة 
في  ونجمات  نجوم  مع  خاصة  فنية 
القاهرة، فتوجهت إلى الفندق ووجدت 
النجمات  ضمن  ــوزي  فـ ليلى  هــنــاك 
فانتحيت  الفنية،  للجلسة  ا�ــدعــوات 

العشاء  لطعام  تناولنا  بعد  مكانا  بها 
مــرات  عــدة  تــزوجــت  }لــقــد  وسألتها: 
كان  فهل  الفني.  الوسط  من  رجال  من 
 ،zهناك نجوم آخرين تقدموا لخطبتك؟
ا�وسيقار  إنه  }نعم.  الفور:  على  قالت 
الراحل فريد األطرش، فقد طلب يدي من 
والدي  ولكن  أنور وجــدي،  قبل  والــدي 
رفضه رفضا قاطعا، ألنه كان يرغب في 
تزويجي من رجل له عمل بعيد عن الفن 
األطرش  فريد  وقع  وقد  الفن،  ومشاكل 
فيلم  أن مثلت معه في  في غرامي بعد 
جمال ودالل.. يومها كان فريد األطرش 
على  الفنانات  تتنافس  كبيرا  مطربا 
للزواج،  اختارني  ولكنه  منه،  التقرب 
اعتذر  ــك،  ل قلت  وكــمــا  ــدي  والـ أن  إال 
فسألتها:   ،zسني بصغر  متدرعا  له 
في  وجــدي  ــور  أن تعرف�  كنت  ــل  }وه
}أنور  ا�رحلة من حياتك؟z، قالت:  تلك 
عرفته منذ مطلع شبابي وأحببته قبل 
حبي  ــه  إن ــل..  رجـ أي  وبعد  رجــل  أي 
}و�اذا  فسألتها:   ،zهللا رحمه  الوحيد 
وافــق والــدك على زواجــك من ا�طرب 
الكبير  السن  فــارق  رغــم  عثمان  عزيز 
والدي  }اختار  فأجابتني:   ،zبينكما؟
ا�طرب عزيز عثمان عريسا لي، ألنه كان 
يرغب في االطمئنان علي في بيت رجل 
والدي  كان  وقد  علي،  يرعاني ويعطف 
رجال سلطويا إلى أبعد الحدود، وكان 
ينظر لزواجي نظرة خاصة، بحيث أنه 
الذين  الخطاب  من  كبيرا  عــددا  رفض 
معروف،  مليونير  ومنهم  يدي  طلبوا 
لكنه وافق على عزيز عثمان الذي كان 
سنة،  بثالث�  يكبرني  وكــان  صديقه 
أغلقت على نفسي  ليلة خطوبتي  وفي 
العاثر،  حظي  وبكيت  الحمام  ــاب  ب
ولكني اضطررت لالستسالم للواقع ا�ر 
كان  }وكيف  سألتها:   ،zعزيز وتزوجت 
يعاملك كزوجة؟z، قالت: }بكل صراحة، 
كريم  القلب،  طيب  رجــال  عــزيــز  ــان  ك

النفس وكان يهيم بي ويحاول بكل ما 
أحبه وأعشقه،  أن يجعلني  في وسعه 
ولكن هذا األمر كان بعيدا بعد السماء 
عن األرض، ألن قلبي كان معلقا بأنور 
أجد صعوبة  كنت  لهذا  وجدي وحده، 
كبيرة في معاشرته كزوج، فكنت أطلب 
االنفصال  يرفض  وكــان  الطالق  منه 
باتا،  عني وتركي لحال سبيلي رفضا 
يــد أحد  الــخــالص على  أن جــاء  ــى  إل
بتطليقي  وأقنعه  تدخل  الذي  أقاربي 
يــواصــل معاشرة  أن  الــعــار  مــن  ــه  ألن
فطلقني  منه،  وتشمئز  ترفضه  زوجة 
يتحمل  لم  قلبه  ولكن  مضض،  على 
فمات  به  شعر  الــذي  الشديد  الحزن 
أما  طالقنا،  على  أسبوع  حوالي  بعد 
أنا، فتعرضت لهجوم شديد من طرف 
في  بالتسبب  اتهموني  الذي  الخبثاء 
وفاته، ولكني تركت هللا يحاسبهم ألن 
األعمار بيد هللا، وزواجي من عزيز كان 
بسبب  بصعوبة  تجرعته  بطيئا  موتا 
}سمعنا  سألتها:   ،zوالـــدي صــرامــة 
مع  لك  حدثت  غريبة  قصة  عن  كثيرا 
ا�وسيقار محمد عبد الوهاب. ما هي 
وقالت:  ضحكت   ،zبالضبط؟ الحكاية 
}محمد عبد الوهاب لم يفلت من شكلي، 
وبطبيعة الحال، أنت كصحفي تعرف 
النساء  أمــام  جــدا  ضعيفا  كــان  بأنه 
الفنان�  ب�  من  كان  وقد  الجميالت، 
الذين زاروا بيتي لتقديم واجب العزاء 
األمر  ولكن  وجــدي،  أنــور  الراحل  في 
لم يتوقف عند هذا الحد،  له  بالنسبة 
حــوالــي شهرين  بعد  بــي  اتــصــل  بــل 
يزورني  أن  وطلب  أنــور  وفــاة  على 
به  وفوجئت  به،  ورحبت  فاستقبلته 
غريبة  بطريقة  ــزواج  الـ مني  يطلب 
سيدة  أنــت  بالحرف:  لي  قــال  بحيث 
ومن  جــدا،  جميال  شكال  ولــك  عريقة 
الصعب جدا أن تظلي عازبة ووحيدة 
بعد وفاة ا�رحوم أنور، وأنا طالب يدك 
وحــدك.  لك  ألكــون  ومستعد  بالحالل 
اعتذرت  لكني  يقول،  ما  يقصد  وكان 
الوقت  بــأن  لــه  وقلت  كبير  ــأدب  ب لــه 
وانتهت  ده.  الكالم  على  بــدري  لسه 
الحكاية عند هذا الحد، ألن محمد عبد 
لم يكن  بأنه  الوهاب كان معروفا عنه 
ملحاحا على النساء اللواتي كان يقع 
في غرامهن، وكان يحافظ على كرامته 
بطريقة شديدة وال يفرض نفسه على 
مستعدة  غير  بأنها  يشعر  واحدة  أي 
مع  جلستي  وانتهت   ..zمعه للتجاوب 
بعد  معها  ألتق  لم  التي  فــوزي  ليلى 
ذلك حتى سمعت عن خبر وفاتها سنة 
الجميالت،  جميلة  وبرحيل   ،2005
وهو اللقب الذي رافقها طيلة حياتها، 
العصر  مـــن  نــجــمــة  ــســار  م يــنــتــهــي 
مشهد  بــمــرارة  تابعنا  وقــد  الذهبي، 
صديقة عمرها، النجمة السمراء وهي 
على  متكئة  فراقها  على  بمرارة  تبكي 

كتف النجم حس� فهمي.
رحم هللا من رحلوا تارك� أعماال لن 

ترحل عن سجالت الفن الجميل.

الحديث عن جميلة الجميالت في السينما العربية، النجمة الراحلة ليلى فوزي، يتطلب عدة مواضيع، �ن حياتها 
كانت حافلة با�سرار وا�خبار والمفارقات العجيبة، كما كان جمالها حديث الخاص والعام، بسبب مالمحها 

الغريبة عن الوسط الفني في مصر والتي اكتسبتها من جذورها التركية من جهة ا�م، حيث أن والدتها تنحدر 
من عائلة تركية بورجوازية، فهي حفيدة «قيصر لي باشا» الذي كان من أقوى رجال الجيش التركي وكان من 

المقربين في سراديب القصور العثمانية، فورثت ليلى فوزي جماال تركيا ممزوجا بمالمح أوروبية ساحرة بعينيها 
الخضراوتين وشعرها ا�شقر وبشرتها الناصعة البياض، وكان كل من تقع عيناه عليها يقع صريع هواها، مما 

تسبب لها في عدة مشاكل خالل مسارها السينمائي.

بقلم: رمزي صوفيا
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ا�غربية  ــات  ــالق ــع ال اتــســمــت 
القرن  ثمانينيات  منذ  اإلسبانية 
ــرام وحــســن  ــتـ ــاالحـ ا�ـــاضـــي، بـ
حكومات  تعاقب  ــم  رغ ــوار،  ــج ال
ــى قصر  ــل الــيــســار والــيــمــ� ع
الحكومة  لــرئــاســة   zا�ــونــكــلــوا{
من  إسبانيا  خــروج  بعد  بمدريد، 
حكم ديكتاتورية فرانكو والدخول 
بعد  خاصة  انتقالية،  مرحلة  في 
عام  ديمقراطية  انتخابات  أول 
كاسحا  فوزا  والتي عرفت   ،1982
انضمام  إبان  وكذا  لالشتراكي�، 
األوروبــيــة  السوق  إلــى  إسبانيا 

ا�شتركة في العام 1986.
باختالف  ا�تتالية،  فالحكومات 
توظف  كانت  السياسية،  ألوانها 
ب� الفينة واألخرى ملفات ساخنة 
الــصــحــراء  كملف  ا�ــغــرب،  ضــد 
السرية،  الهجرة  وملف  ا�غربية، 
الحاجة  دعت  كلما  عليه  للضغط 
الصداقة  عــالقــات  لكن  ــك،  ذل إلــى 
الراحل  ا�غرب  ملك  ب�  والتآخي 
وا�لك  هللا،  رحمه  الثاني  الحسن 
خوان كارلوس، كانت صمام أمان 
البلدين  بــ�  الــعــالقــات  لتيسير 
بــشــكــل يــفــوق كـــل الــحــســابــات 
ا�تعاقبة،  للحكومات  السياسية 
االنتخابات  تخسر  إن  ما  والتي 
ب�  الخالفات  غيوم  تنقشع  حتى 

ضفتي ا�توسط.
ــد  ــوحــي ويــبــقــى الـــضـــامـــن ال
الجوار  الستمرارية عالقات حسن 
باستمرار  مرهونا  البلدين،  ب� 
العائلت�  ب�  الصداقة  وشائج 
وإسبانيا،  ا�غرب  في  ا�لكيت� 
ذلك أن أهم ما يميز العهد الجديد 
تطلع  هــو  ــن،  ــجــاري ال بالبلدين 
نوعية  قفزة  إحــداث  إلــى  ا�لك� 
أعلى  على  عالقاتهما  طبيعة  في 
عليهما  فــرضــت  حيث  مستوى، 
للمستقبل  جديدة  نظرة  العو�ة 
لبروز  كافة ا�ستويات، نظرا  على 
أخذت  وأخــرى  جــديــدة،  تحديات 
طابعا معقدا تقتضي تعاونا فعليا 

الجار  على  وتحتم  الدولت�،  ب� 
السياسية  نظرته  تغيير  الشمالي 
ا�فهوم  من  ا�غرب  مع  لعالقاته 
التقليدي ا�تجاوز لسياسة شمال 
واقعية،  أكثر  نظرة  إلــى  جنوب 
تتسم بمنطق التعاون والتشاركية.
تعرفها  الـــتـــي  ــات  ــحــدي ــت ــال ف
ا�توسط  األبيض  البحر  منطقة 
في  أساسا  تتجلى  والتي  عامة، 
مكافحة اإلرهاب والهجرة السرية 
والــجــريــمــة ا�ــنــظــمــة، تــحــديــات 
الـــجـــاران،  ــدان  ــل ــب ال يتقاسمها 
نهج  يقتضي  عليها  والــقــضــاء 
موحدة  واستراتيجيات  سياسات 

ومتناغمة.
وفي هذا السياق، أبان ا�غرب عن 
علو كعبه وقدرته �جابهة ا�خاطر 
الناجمة عن تلك التحديات، خاصة 

على ا�ستوى األمني.
ا�ملكة  تــعــامــل  طــريــقــة  ولــعــل 
ا�غربية مع ملف الهجرة، خير دليل 
على جديته وفعالية مؤسساته في 
الهجرة السرية واالتجار  مواجهة 
في  انخراطه  إلى  إضافة  بالبشر، 
الدولية والتزامه بتنفيذ  ا�نظومة 
عن  ناهيك  الدولية،  مسؤولياته 
الــتــعــاون  إطـــار  ــي  ف مساهماته 

الدولي.
في  النية  حسن  ا�ــغــرب  أثبت 
دولية،  أبعاد  ذات  قضايا  معالجة 
تشريعاته  مــالءمــة  عــلــى  وعــمــل 
الدولية،  القوان�  مــع  الوطنية 
الديمقراطي  التغيير  إلرادة  وفاءا 
اإلرادة  ترجمته  ما  وهــو  ببلدنا، 
بضرورة  الــدولــة،  لرئيس  العليا 
السرية  الهجرة  ظاهرة  معالجة 
ا�هاجرين  ــاج  إدمـ على  والعمل 
ا�غربي،  ا�جتمعي  النسيج  في 
بيئتهم  فــي  اندماجهم  وضــمــان 
الجديدة، وقد أسفرت هذه العملية 
ألــف   45 ــاع  ــ عـــن تــســويــة أوضـ
من  الــســاعــة،  حــدود  ــى  إل مهاجر 
ودول  والصحراء،  الساحل  دول 
تشهد  األوسط  الشرق  منطقة  من 

نزاعات مسلحة.
أمن  تهدد  التي  ا�خاطر  وأمــام 
اإلسبانية  ا�ملكة  وتخوف  أوروبا 
ــدفــق مــوجــات ا�ــهــاجــريــن  مــن ت
جنوب  مــن  ا�نحدرين  السري� 
إفريقية  دول  ــن  ومـ ــصــحــراء  ال
مضيق  عبر  شواطئها  إلى  أخرى 
من  ذلك  يطرحه  وما  طــارق،  جبل 
تنامي ظاهرة اإلرهاب، فإن الجار 
التعاون  حتمية  أدرك  الشمالي 
الجنوبي،  جــاره  مــع  والتنسيق 
اإليبيرية  الجزيرة  شبه  أمن  وأن 
والتعاون  التنسيق  بتكثيف  ره� 
ا�ملكة  مع  مستوى  من  أكثر  على 
عالقته  فــي  خصوصا  ا�غربية، 
بالقضاء واألمن وتبادل ا�علومات 
بالخاليا  ا�تصلة  االستخباراتية 
ا�نظمة  والــجــريــمــة  ــة  ــي ــاب اإلره
من  وغيرها  بالبشر،  ــجــار  واالت
على  خطرا  تشكل  التي  القضايا 

أمن واستقرار ا�نطقة.
البحر  ضــفــتــي  مستقبل  إن 
تقديري،  فــي  ا�توسط  األبــيــض 
ب�  مثمر  بتعاون  إال  يتأتى  لــن 
ا�تبادل  االحترام  قوامه  الطرف�، 
وتسوية الخالفات التي تعكر صفو 
العالقات الثنائية، التي بدت بوادر 
العاهل  بزيارة  مجددا،  تقويتها 
13 فبراير  األربعاء  اإلسباني يوم 
توجت  ا�غربية،  للمملكة   2019
بإبرام 11 اتفاقية تعاون وشراكة 
مقدمتها  في  مختلفة،  مجاالت  في 
مذكرة تفاهم من أجل إقامة شراكة 
استراتيجية متعددة الجوانب ب� 
اتفاقية  وكــذا  الجارين،  البلدين 
مكافحة  مجال  في  التعاون  بشأن 

الجريمة.
ــألحــداث  فــالــتــطــور الــســريــع ل
األوسط،  إفريقيا والشرق  بمنطقة 
ا�سلحة  الـــنـــزاعـــات  ــاســل  ــن وت
وتنامي ظاهرة اإلرهاب والجريمة 
ا�غربية  الدولة  وخبرة  ا�نظمة، 
عــوامــل  كلها  ا�ـــجـــال،  ــذا  هـ ــي  ف
ساهمت في الدفع بتمت� عالقات 

الــتــعــاون بــ� الــبــلــديــن، وإقــامــة 
حقيقية،  استراتيجية  شــراكــة 
الجنوبي شريكا  الجار  جعلت من 
استراتيجيا على كافة ا�ستويات، 
ا�لك  جاللة  وحكمة  تبصر  بفضل 
القضايا  حل  في  السادس،  محمد 
االستراتيجية للبلد وا�نطقة ككل.

وقد أثبتت الدبلوماسية ا�غربية 
غير ما مرة، عن كفاءتها في إدارة 
األوروبــي،  الشريك  مع  التفاوض 
كان آخرها التصويت الكاسح على 
اتفاقية الصيد البحري مع االتحاد 
االستحقاق،  هذا  ويعد  األوروبــي، 
مكانتها  ترسيخ  في  هامة  خطوة 
كحليف استراتيجي ذي مصداقية 
وإسبانيا  األوروبـــــي،  لــالتــحــاد 
يمكن  ال  الــخــصــوص،  وجــه  على 
االستغناء عنه في محيط محفوف 

با�خاطر والتحديات.
بالتنسيق  ا�قرون  التعاون  إن 
يعطي  لن  البلدين،  مؤسسات  ب� 
في  الــشــراكــات  بتكثيف  إال  أكله 
ــجــال الــبــحــث األكـــاديـــمـــي في  م
واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم 
ــك الــتــعــاون  قــصــد اســتــثــمــار ذلـ
مشتركة  أكاديمية  مشاريع  فــي 
مجاالت  في  البلدين  باحثي  ب� 
االهتمام ا�شترك، من قبيل الهجرة 
االندماج  وإشكاليات  ــاب،  واإلرهـ
االستقبال  وبــلــدان  إسبانيا  فــي 
الشمالية األخرى، وحوار الثقافات 
واألديـــــــان، كــمــا مـــن شـــأن هــذه 
العلمية،  والــدراســات  الشراكات 
ثمينا  معلوماتيا  كنزا  تشكل  أن 
لصانعي القرار بالبلدين الجارين، 
لسن سياسات ناجعة تعود بالنفع 
على شعبيهما والعمل على إعادة 
بهدف  ا�شترك،  تاريخهما  قــراءة 
الوحدة  ــط  رواب وتجسير  البناء 

وا�صير ا�شترك.

* أستاذ جامعي بكلية 
اآلداب بالرباط وخبير يف 
حتليل اإلعالم اإلسباني
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عبادة  هي  ــان،  األدي في  ا�ساجد  مكانة  إن 
يقول  حيث  الــخــالــق،  للـه  وغــيــره  اإلنــســان 
السماوات  فــي  مــن  يسجد  ((وللـه  تعالى: 
 ،(15 (الرعد اآلية  واألرض طوعا وكرها...)) 
ويقول عفيف عبد الفتاح طبارة، مؤلف كتاب 
}روح الصالة في اإلسالمz في الصفحة 212: 
أكــان  ســـواء  الــســجــود،  مــوضــع  ((فا�سجد 
األرض،  على  الجبهة  بوضع  شرعيا  سجودا 
أو سجودا لغويا بمعنى التذلل والتقديس)).. 
لتكون  وبناؤها  ا�ساجد  أهمية  جاءت  وهكذا 
((وأن  وحده،  لعبادة هللا  خاصة  اإلسالم  في 
ا�ساجد للـه فال تدعوا مع هللا أحدا)) (سورة 
عناية  ا�ــغــرب  عــرف  وقــد   ،(18 ــة  اآلي الجن 
داخلها  الصلوات  وإقامة  وبنائها  ببيوت هللا 
وقد  فيها،  والوعظية  العلمية  الدروس  وإلقاء 
في  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رســول  رغــب 
الرجل  توضأ  ((إذا  فقال:  ا�ساجد،  ارتياد 
ال  ا�سجد،  إلــى  خــرج  ثــم  الــوضــوء  فأحسن 
رفعت  إال  يخط خطوة  لم  للصالة،  إال  يخرجه 
له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى 
له)  (تستغفر  عليه  تصلي  ا�الئكة  تــزل  لم 
مادام في مصاله وال يزال أحدكم في صالته ما 
انتظر الصالة)) رواه البخاري، وا�ؤسف أن 
والعناية  بالنظافة،  ا�ساجد  برعاية  االهتمام 
الصلوات  أداء  أســبــاب  وتهييء  بــاإلصــالح 
أكثر  في  متوفر  غير  ا�رضية،  األجـــواء  في 
وأن  وغــيــرهــا،  مــراكــش  بمدينة  مسجد  مــن 
انتظار  في  سنت�  منذ  مهملة  مساجد  هناك 
إصالحها، باإلضافة إلى مساجد معطلة فيها 
مساجد  فهناك  وصلواتها،  الجمعية  الخطب 
بمدينة البيضاء عبارة عن أمكنة مقتطعة من 
العناية  الظالم وعدم  الناس، يعشاها  مساكن 
بدورها  وهي  الدروب،  من  كثير  في  والرعاية 
الخطباء  من  هناك  إن  ثم  للسقوط،  معرضة 
في  الكفاءة  فيهم  تتوفر  ال  ا�ساجد،  تلك  في 
يتقن  ال  فبعضهم  لصلواتهم،  بالناس  القيام 
ا�صل�  إمامة  فأحرى  الصالة  إقامة  ألفاظ 
في األوقات الخمس ا�فروضة، وكذلك انعدام 
وأسلوب  الجمعة  خطبة  إلقاء  في  الكفاءة 
التناول  في  يناسبها  بما  وتحليلها  أدائها 
بما  األمثلة  وضـــرب  والتفهيم  بالفصاحة 
يتناسب مع حاجيات الناس في أمور دنياهم 
الخطباء  كل  في  ذكرته  ما  أعمم  وال  ودينهم، 
واألئمة ألداء الصلوات، فهناك من يتقن عمله 
ما  وهذا  وورعه،  بكفاءته  إليه  ا�صل�  ويشد 
وكذلك  تزال،  وما  مراكش  مدينة  تعرفه  كانت 
في مساجد ا�غرب ممن كان يفيد ا�صل� في 

دروبهم وأحوامهم.
الجمعة،  يــوم  الخطبة  إلــقــاء  أســلــوب  إن 
العلمية  الكفاءة  فيه  تتوفر  من  إلــى  يحتاج 
إلى  تسند  ا�همة  هذه  كانت  حيث  والعملية، 
أساتذة الجامعة اليوسفية، من أمثال الرحالي 
ا�سفوي،  السالم  عبد  الفقيه  وكذلك  الفاروق، 
الذي كان خطيبا بمسجد }ا�واس�z، والحاج 
احماد أكرام بجامع }بريماz رحم هللا الجميع.

وبا�ناسبة، أذكر أن دروس الوعظ واإلرشاد 
تعد،  لم  رمضان،  شهر  في  تلقى  كانت  التي 
حيث كانت مساجد مراكش تكتظ بروادها منذ 
فاتح شهر رمضان إلى ليلة السابع والعشرين 
منه، وكانت لجامع ابن يوسف مكانته العلمية 
وا�نطق  واألدبية  الفقهية  العلوم  تدريس  في 
تقام  كانت  التي  النبوية  والسيرة  والتاريخ، 
إلى  ا�ولد  من  األول  ربيع  بداية  منذ  أيام  لها 
قصائد  بإلقاء  عشر،  الثاني  اليوم  في  ليلته 
بالبردة والهمزية والوثرية،  الرسول  في مدح 
فعسى أن تكون مناسبة حلول شهر رمضان، 
ربانية  لترميم ما ضاع من مناسبات  مناسبة 
إصالح  في  وساكنتها  البهجة  مدينة  عرفتها 
وإقامة  الخمس،  الصلوات  ألداء  مساجدها 
وختمها  النبوية  السيرة  لتدريس  مناسبات 
عليه  هللا  صلى  محمد  لسيدنا  النبوي  با�دح 

وسلم.
يتبع
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انطالق  من  ساعة  نصف  قبل 
إلى  وجــدة  مــن  ا�توجه  القطار 
الرباط، زارني مدير ديوان العامل 
في الفندق، وسلمني تذكرة السفر 
ذهابا وإيابا مع رخصة لالستفادة 
مــن ا�ــقــصــورة االنــفــراديــة التي 
الحديدية  السكك  إدارة  تضعها 
في  منها  لالستفادة  العمال  رهن 
صعد  وحــ�  االستعجال،  حالة 
أحسست  ا�ــقــصــورة،  ــى  إل معي 
أن  يمهد  كــان  كثيرا  كالما  له  أن 
يقوله لي من باب النصيحة، ولكن 
لسانه،  من  أفصح  كانت  نظراته 
و�ا ودعني، ظل واقفا على رصيف 
ا�حطة إلى أن تحرك القطار، وذلك 
ليتأكد أنني سافرت إلى العاصمة. 
ــم  أن ــم  لـ أنـــنـــي  أخــفــيــكــم  وال 
بهذه  قضيتها  التي  الليلة  طيلة 
ا�قابلة  ــول  هـ ألن  ا�ــقــصــورة، 
حول  الوزير  مع  سأجريها  التي 
ترشحي لالنتخابات، كان يسيطر 
جعلني  الذي  األمر  أفكاري،  على 
ألن  االحــتــمــاالت،  جميع  أتــصــور 
التي  الفترة  خــالل  ــان  ك الــوزيــر 

بعض  يعزل  االنتخابات،  سبقت 
يتوفقوا  لم  ألنهم  األقاليم،  عمال 
التي  الشخصية  اخــتــيــار  فــي 
 ،zســيــرشــحــهــا حـــزب }الــفــديــك
العزل  أن  األمـــر،  فــي  والــغــريــب 
تم  عمال  إزاء  بالتلفون  يتم  كان 
وهكذا  ملكية،  بظهائر  تعيينهم 
تحول ا�دير العام للديوان ا�لكي 
إلى  والفالحة،  االقتصاد  ووزيــر 
يعترض  من  كل  تسحق  طاحونة 
حصول  إلــى  الــرامــي  تخطيطها 
الحزب الجديد على أغلبية ساحقة 

في االنتخابات.
هــذه ا�ــعــلــومــات، كــانــت كلها 
تحملي  وتمتحن  ذهني  في  تدور 
وجبروت  طاغوت  من  سأالقيه  �ا 
التي حددوا  ا�قابلة  الوزير خالل 
موعدها في الساعة الحادية عشر 
الطابق  فــي  ا�ــتــواجــد  بــديــوانــه 
وقد  الفالحة،  وزارة  من  الثاني 
ألنها  بــالــذات،  الــوزيــر  اختارها 
فسيحة  ساحة  على  تتوفر  كانت 
في  الراغب�  للزوار  يمكن  طويلة 
يستعملوها  أن  الــحــزب،  تزكية 

الحظت  وقــد  لسياراتهم،  مؤقتا 
فــعــال �ــا وصــلــت إلـــى الــــوزارة، 
ومن  ا�زارع�  من  كبيرا  تجمهرا 
الباب  ا�ال واألعمال، وكان  رجال 
�ن  إال  يفتح  ال  للوزارة  الخارجي 
كان اسمه مدونا في قائمة يحملها 
إلى  بالدخول  مكلفان  حــارســان 
الوزارة، فلم أستطع الوصول إلى 
والتدافع  لالكتظاظ  نظرا  الباب 
في  الراغبون  به  يقوم  كان  الــذي 
جميع  مــن  والــقــادمــون  الترشح 
عن  أعلنت  ــا  و� ا�ملكة،  أنــحــاء 
الحراس  أحد  اختطفني  اسمي، 
وصاحبني  ا�تجمهرين  ب�  من 
إلى  وصلنا  و�ــا  ا�ــصــعــد،  إلــى 
يوجد  كان  حيث  الثاني  الطابق 
استقبلتني  ــه،  ــوان ــدي ب ــر  ــوزي ال
وهي  للوزير،  الخاصة  الكاتبة 
}مـــدام  تسمى  ــل  األصـ فرنسية 
األناقة  من  لها  كان  التي   zلومي
يمكنها  ــا  م والـــذكـــاء  والــلــبــاقــة 
يتحملون  ــن  ــري ــزائ ال جــعــل  ــن  م
الترحيب،  وبعد  االنتظار،  طــول 
فيه  يجلس  إلى صالون  أدخلتني 

لالنتخابات،  ا�رشح�  من  عــدد 
سوق  في  أنني  أعتقد  جعلني  ما 
معه  يحمل  وكان جلهم  أسبوعي، 
االزدحــام  مكنني  حيث  حقائب، 
قاعة  في  ا�وقف  سيد  كــان  الــذي 
ــى ما  االنــتــظــار، مــن اإلنــصــات إل
كانوا يتوشوشون به فيما بينهم، 
يكفني  لم  أنا  أحدهم:  قال  حيث 
طلب  ــذي  ال ا�بلغ  لجمع  الــوقــت 
أنا  يــقــول:  آخــر  وسمعت  مــنــي، 
هل  أدري  وال  شيكا  سأعطيهم 
ا�بلغ  مني  يطلبون  أم  سيقبلونه 
كانت  التي  النقاشات  وكل  نقدا، 
تــدور حــول هــذا ا�ــوضــوع، إلى 
درجة أنني ظننت أنني في سوق 
علينا  يطل  كان  بينما  للمقايضة، 
شاب وسيم من ح� آلخر، ويقول 
ألحدهم تعالى أنت ويذهب به إلى 
الرجل  إلينا  ليعود  ا�كاتب  أحد 
غاضبا  وإما  مستبشرا  فرحا  إما 
للمرشح�:  لــيــقــول  ومــكــفــهــرا، 
}ماعندي من دير ليهم هذا جهدي 

.zعليهم
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 ztogether- }معا  مشروع  فاز 
بلمقدم ممثال  اللطيف  لحامله عبد 
لجمعية }والد البالدz، بجائزة األمم 
العا�ية  القمة  �شاريع  ا�تحدة 
 WSIS Prize ا�علومات  �جتمع 
2019، ضمن فئة رقم 15 }التنوع 
الثقافية والتنوع  الثقافي والهوية 

 .zاللغوي وا�حتوى ا�حلي
العا�ية  الــقــمــة  ــزة  جــائ وتــعــد 
أبــرز  إحــدى  ا�علومات،  �جتمع 
أفضل  الختيار  العا�ية  الجوائز 
والتطبيقات وا�حتويات  الخدمات 
إلى  الجائزة  وتهدف  اإللكترونية، 
تقليل الفجوة اإللكترونية ب� دول 
العالم، وتركز على ا�شاريع القائمة 
على تكنولوجيا الوسائط ا�تعددة 
في  وإبـــداع  بفاعلية  تــؤثــر  الــتــي 
والعلمي  الثقافي  ا�حتوى  ترقيم 
عشر  ثمانية  وتشمل  والتعليمي، 
عمل  بخطوط  مباشرة  ترتبط  فئة 
ا�علومات  �جتمع  العا�ية  القمة 

عــمــل جنيف،  ــي خــطــة  ف ا�ــحــددة 
 168 عن  ممثل�  ا�سابقة  وتضم 

دولة من مختلف قارات العالم.
 zTogether فـــ}مــعــا  ــإلشــارة،  ل
الشباب  لتكوين  مشروع  عن  عبارة 
وتأهيل قدراتهم عبر إدماج الجانب 
تمك�  إلــى  ويهدف  التكنولوجي، 

الثقافة  لنشر  وشــاب  شابة   100
على  اعتمادا  الشباب،  أوســاط  في 
والـــذي  الــحــديــثــة،  التكنولوجيا 
بينها  من  محاور،  عدة  على  يعتمد 
تمك�  فــي  البيداغوجي  الجانب 
ا�تعلق  الثاني  وا�حور  الشباب، 
عبر  االصطناعي  ــاء  ــذك ال بتقنية 

وتقوية  للمحتوى  للترويج  منصة 
اإلنسان  حقوق  مجال  في  القدرات 

والديمقراطية.
عبد  يتسلم  أن  ا�ــرتــقــب  ــن  ومـ
الحفل  في  جائزته،  بلمقدم  اللطيف 
بسويسرا  جنيف  في  سينظم  الذي 

ب� 8 و12 أبريل ا�قبل.
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ا�غاربة،  ا�بدع�  جامعة  عن 
ا�ــغــربــي لحسن  ــب  ــألدي ل صـــدر 
بعنوان  جــديــد  كــتــاب  مــلــوانــي، 
}اللغة العربية جمال وإهمالz، من 
123 صفحة من الحجم ا�توسط، 
توزعت على أربعة فصول، تناول 
بصفة  اللغة  أهمية  الكاتب  فيها 
اللغة  عن  يتحدث  أن  قبل  عامة، 
وفرادتها  بخصوصياتها  العربية 
ولوحة  إهــمــال..  من  تعانيه  ومــا 
والفنان  للخطاط  ا�ــَؤّلــف  غــالف 

التشكيلي ا�غربي، محمد قرماد.
يقول ا�ؤلف في تقديمه لكتابه: 
في  كبيرة  منزلة  العربية،  للغة 
انتقاها  فقد  ا�سلم�،  كل  نفوس 
أعظم  لغة  تصير  كي  تعالى  هللا 
نزل  بها  السماوية،  كتبه  وآخــر 
القرآن فأعجز الفصحاء والبلغاء، 
وهي وثيقة الصلة بتعبدنا، وفوق 
واآلداب  العلوم  لغة  كانت  ذلــك، 
والفكر على مر العصور، وهي من 
أقدم اللغات الحية، وتتميز بمزايا 
األخــرى،  باللغات  مقارنة  كثيرة 
التي  ا�ــحــن  ــم  رغ  - جعلها  مما 
العصور،  كل  تتحدى   - تواجهها 
عافيتها  تستعيد  مــا  وســرعــان 

ومواصلة تأدية رسالتها.
ولم تصب بمثل ما أصيبت به 
غيرها  وتغليب  إهمال،  من  اليوم 
من اللغات عليها، ووراء ذلك، كثير 
ا�رتبطة  والتطورات  العوامل  من 

باالستعمار والعو�ة وغيرهما.
ا�صير  هــذا  لــه،  يؤسف  ومما 
ألسنة  على  إلــيــه  انتهت  الـــذي 
وهم  عــرب،  وغير  عربا  ا�سلم� 
أن يكونوا حراسها  ممن يفترض 
نصرتها  إلى  والدعاة  وفرسانها 
ا�هول  الــزحــف  ــام  أم وحمايتها 
اإلســاءة  تعمد  وأمــام  للعاميات، 

إليها عبر وسائل اإلعالم..
بالعربية  ا�ــس  أن  والخطير، 
إنساني  بتراث  ا�س  إلى  يفضي 
بعقول  تــشــكــل  وعــريــق  ــل  أصــي
ا�سلم� عبر العصور، والحرص 
بالحرص  مرتبط  ــالم  اإلسـ على 
نعتبرها  التي  اللغة،  هــذه  على 
القرآن  به  جاء  �ا  الحامل  الوعاء 
بعاجلة  الخاصة  التوجيهات  من 
للقرآن  فهم  وال  وآجلتهم،  الناس 
من دون الفهم العميق لهذه اللغة 

الجميلة.

تفعيل  إطــــار  فـــي 
ا�درسية  الحياة  دور 
وانفتاح ا�درسة على 
مــحــيــطــهــا، وتــحــت 
شــعــار }مــدرســتــي 
 ،zمشتل قيم ا�واطنة
ــم ا�ـــديـــريـــة  ــظ ــن ت
لــوازرة  اإلقليمية 
الوطنية  التربية 
بتطوان، ا�هرجان 
ا�ــــــــــدرســــــــــي 
ــه  ــت ــســخ فــــــي ن
وذلك   ، بعة لسا ا
ــرة  ــت ــف خــــالل ال
ا�متدة من فاتح 
مارس إلى غاية 
أبريل  مــن   30

.2019
وحــــــــــــســــــــــــب 

قيم  توطيد  إلى  ا�هرجان  ا�نظم�، يهدف 
االبتكار واإلبداع  الوطنية واإلنسانية، وتشجيع 
من  مجموعة  خالل  من  ا�نافسة  روح  وتخليق 
لفائدة  والترفيهية  والفنية  الثقافية  األنشطة 

ا�شارك�.
وكعادته، سيعرف ا�هرجان في فترة اختتامه، 
في  ا�دينة،  شوارع  من  مجموعة  كرنفاال يجول 
بملعب  استعراضي  حفل  تنظيم  سيتم  حــ� 

سانية الرمل.
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تنظم   ،zفنية }إبداعات  شعار   تحت 
جمعية اإلبداع للثقافة والفنون بشراكة 
 zكنون هللا  }عبد  الثقافي  ا�ــركــز  مــع 
بــالــدار  الــشــق  عــ�  مقاطعة  ــراب  ــت ب
يضم  جماعيا  فنيا  معرضا  البيضاء، 
أعمال 54 فنانا وفنانة تشكيلي�، وذلك 
يوم اإلثن� 4 مارس 2019، ابتداء من 

الساعة السادسة مساء.
متميزة،  ــاال  أعــم ــعــرض  ا� ويــضــم 
تختلف  متنوعة  موضوعات  تتناول 
ا�شارك�  الفنان�  أسلوب  باختالف 

ومدارسهم الفنية.
ا�عرض، الذي سيستمر لثمانية أيام 

متتالية، يضم أعمال فنان� مغاربة كبار 
الصعيد  على  الفنية  األسماء  أ�ع  من 
الفنون  لعشاق  سيقدمون  الوطني، 
فنية  لوحات  اكتشاف  فرصة  الجميلة، 
مناظر  على  تحتوي  أناملهم،  أبدعتها 
بشرية  ــوه  ــ ووج مختلفة،  طبيعية 
اليومية،  الحياة  ومظاهر  مبتهجة 
ولوحات أخرى بلمسات نسوية ناعمة 
يقدمه  ما  ب�  من  هي  زاهية،  بألوان 
البيضاء،  بــالــدار  الجماعي  ا�عرض 
في  سيجدون  ا�عرض،  زوار  أن  حيث 
هذه التشكيلة الثرية، لوحات تشكيلية 

لها بصمات بارزة في الفن التشكيلي.
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ــة  ــخــدم ــدة ال ــ بـــانـــتـــهـــاء مـ
عشر  إثنتى  وهــي  العسكرية، 
شــهــرا، يــدمــج املــجــنــدون في 
التشريع  وفق  الرديف  الجيش 
بعض  وفي  العمل،  به  الجاري 
الرديف  الجيش  يعتبر  الــدول، 

بمثابة جيش احتياطي.
ونصت املادة 6 على الحقوق 
ــذا الــبــاب  ــ ــات، وه ــبـ ــواجـ والـ
يتكون  القانون  هذا  من  الثالث 
من 9 مــواد، ومن قرأ املــادة 7 
بإمعان وتدبر في محتواها وما 
العسكرية  الخدمة  إليه  ترمي 
لبادر  خلقتها،  التي  والفرص 
في  االنخراط  إلى طلب  تلقائيا 
واستعجل  العسكرية  الخدمة 
بصفوف  لــالــتــحــاق  ــوة  ــدع ال

املجندين للخدمة العسكرية.
 6 ــادة  ــ املـ فــبــعــد أن نــصــت 
))املجندين في إطار  على كون 
يطبق  الــعــســكــريــة،  الــخــدمــة 
عليهم القانون املتعلق بالقوات 
املــلــكــيــة املــســلــحــة مـــن حيث 
نصت  والواجبات((،  الحقوق 
أن  ))يمكن  أنــه  على   7 ــادة  امل
املتوفرون  املــجــنــدون  يــوضــع 
مهنية  أو  تقنية  كفاءات  على 
العمومية  اإلدارات  إشارة  رهن 
لــلــقــيــام بــمــهــام مــحــددة بعد 
موافقتها، وذلك من لدن السلطة 
شروط  تحدد  التي  العسكرية 
املهام((،  هــذه  ممارسة  ومــدة 

الخدمة  فــي  املــشــاركــة  أن  أي 
فرص  إيجاد  تتيح  العسكرية، 
مستوى  على  والعمل  للشغل 
حد  في  وهــذا  ومحترم،  راقــي 
السامية  األهـــداف  مــن  ــه،  ذاتـ
العسكرية  الخدمة  التي تسعى 
على  للمجندين،  تحقيقها  إلى 
ــن إشــاعــات  ــا قــيــل م عــكــس م
وأقوال عبثية، كون تلك الخدمة 
وضد  للقهر،  وسيلة  ستكون 
املعارضة  أن  مع  املعارضني، 
فــي حــدود الــقــانــون واحــتــرام 
كحق  مخولة  التعبير،  حرية 
ــي األنــظــمــة  ــن الــحــقــوق فـ مـ

الديمقراطية.
وال تعتبر الخدمة العسكرية 
ــة مــجــانــيــة، ومـــن نــوع  خــدم
القانون  إن  بل  السخرة،  نظام 
املجندين،  بعض  أن  على  نص 
سيستفيدون من تعويض يمنح 
نص  بمقتضى  لهم،  ويصرف 
أي  أداء  من  ومعفى  تنظيمي 
أو  الضرائب  أنـــواع  مــن  نــوع 
أي نوع من أنواع االقتطاعات، 
وبحكم القواعد العامة املتعلقة 
بأداء التعويض، سيكون أيضا 
الحجز  إجــراءات  من  محصنا 

لدى الغير.
ذكــر  فــي  الــقــانــون  ويستمر 
املخولة  والحقوق  الضمانات 
للمجندين في الخدمة العسكرية، 

فيتمتعون بما يلي:
وفق  حاجاتهم  تغطية  تتم  ـ 
بالنسبة  بــه  املعمول  النظام 
امللكية  بــالــقــوات  للعسكريني 

املــســلــحــة ويــســتــفــيــدون من 
أيا  مجانا  والتغذية  اللباس 

كانت رتبهم.
العاجات  من  يستفيدون  ـ 
ــات  ــ ــس ــ ــؤس ــ وخــــــدمــــــات امل
ومن  العسكرية  االستشفائية 
والتأمني  الصحية  التغطية 
ومن  العجز  وعــن  الــوفــاة  عــن 
واالجتماعية،  الطبية  املساعدة 
وتتحمل الدولة مبالغ االشتراك 

أو املساهمات املستحقة.
التي  األضــرار  تغطية  تتم  ـ 
مدة  خــال  باملجندين  تلحق 
الخدمة العسكرية، بالتأمني عن 
الوفاة والعجز على غرار ما هو 

معمول به لفائدة العسكريني.
املصابني  للمجندين  يخول  ـ 
بعاهات ناجمة عن إصابات أو 
استفحلت  أو  نتجت  ــراض  أم
أو  العسكرية،  الخدمة  بفعل 
الحق  بــهــا،  القيام  بمناسبة 
عن  معاش  من  االستفادة  في 
املقررة  الشروط  ضمن  الزمانة 
في التشريع املتعلق باملعاشات 

العسكرية عن الزمانة.
ــاب  ــبـ ــذا الـ ــ ــ ويـــســـتـــمـــر ه
في  القانون،  هــذا  من  الثالث 
ــوق والــواجــبــات  ــحــق ذكـــر ال
والضمانات، حيث تنص املادة 
يسرح  ))املجند  أن  على   12
العسكرية  مدة خدمته  وتنتهي 
عند انتهاء مدتها، وهي إثنتى 

عشر شهرا((.
يتبع
*من هيئة المحامين بالرباط

األنباء  وكالة  عن  صــدر  مؤخرا، 
العاملية »رويترز«، مقال شبه مطول، 
خــصــص لــلــحــديــث عـــن وضــعــيــة 
باللغة  ارتباطه  في  باملغرب  التعليم 
العربية الفصحى، كلغة معتمدة في 
على  ذلك  تأثير  مدى  ثم  التدريس، 
ركود  من  يعرفه  وما  الشغل  سوق 
مقرون بنسبة البطالة الجد مرتفعة 
في صفوف الخريجني الجامعيني.  

من  االهتمام،  وهــذا  املــقــال،  هــذا 
هــذا  ــي  ف وروده  الـــحـــال،  طبيعة 
سبب،  با  يكن  لم  بــالــذات،  الوقت 
مناسب،  غير  وقت  في  جاء  أنه  أو 
القائم  الجدل  بمناسبة  أتى  وإنما 
مسألة  املسألة،  هــذه  حــول  الــيــوم 
الفصحى  العربية  اللغة  استعمال 
استبدالها  وفرضية  تدريس،  كلغة 
باللغة الفرنسية، خاصة فيما يتعلق 
الذي  املقترح  وهو  العلمية،  باملواد 
يروج له اليوم داخل أروقة البرملان، 
والذي أحدث جدال بني فريق موافق 

وآخر معارض.
وقد كانت املعطيات التي جاءت في 
صندوق  عن  الصادرة  التقارير  أحد 
الخصوص،  بــهــذا  ــي  ــدول ال النقد 
عليه  اعتمد  الــذي  األساسي  املنهل 
في صياغة هذا املقال، كما أنها هي 
نفسها التي ارتكز عليها املناهضون، 
اللغة العربية الفصحى  ضد اعتماد 
أمرها  أجمعت  حيث  تدريس،  كلغة 
هي  العربية  اللغة  بأن  التأكيد  على 
يعرفه  مــا  وراء  الرئيسي  السبب 
املغرب من أزمة في سوق الشغل، كما 
االرتفاع  ذلك  وراء  أيضا،  هي  أنها 

الكبير لعدد العاطلني عن العمل.  
 فحسب التقرير/الحجة، الشركات 
املوجودة على أرض املغرب، خاصة 
كبرياتها، جنسيتها تعود إلى الدولة 
ــو«..  ــ و»رون كـــ»بــوجــو«  الفرنسية، 
من  العديد  توفر  فهي  كذلك،  وألنها 
من  غيرها  توفرها  ال  الشغل،  فرص 
الشركات الصغيرة واملتوسطة، لكن 
تقوم  أن  يمكن  ال  الحال،  طبيعة  من 

لغتها  يتقنون  ال  ــراد  أفـ بتشغيل 
الفرنسية.

في  العربية  اللغة  فاستعمال 
اعتماد  ثم  ــي،  أول بشكل  التدريس 
التعليم  فـــي  الــفــرنــســيــة  ــغــة  ــل ال
الجامعي، خاصة في املواد العلمية، 
سببه  ارتــبــاك،  أمــام  الطالب  يضع 
وأمام  الفرنسية،  للغة  إتقانه  عدم 
العلمية  التخصصات  وألن  هــذا، 
الــجــامــعــيــة، بــعــد الــحــصــول على 
إمكانية  تتيح  التي  هــي  شــواهــد، 
الحصول على عمل، فإن الطالب يجد 
ينقطع  أن  إما  خيارين،  أمام  نفسه 
ــذا هــو الحاصل  ــدراســة، وه عــن ال
يتبع  أن  وإمــا  األحــيــان،  غالب  في 
باللغة  ــدرس  ت أخــرى،  تخصصات 
العربية، لكنها ال تضمن  بشكل كبير، 
فرصة الحصول على عمل ما، ثم إن 
فقط  حكر  لكنه  ثالثا،  خيارا  هناك 
على أبناء األثرياء، وهو الدراسة في 
الخصوصية،  والجامعات  املدارس 

من البداية إلى النهاية.  
وإن  حتى  الحجج،  هــذه  أن  غير 
كانت صحيحة في أحد أوجهها، فهي 
تبقى محدودة زمنيا، إذ أن صحتها، 
لذلك  افتراضي،  بعمر  تبقى مقرونة 
يتأثر  الـــذي  ــتــصــادي،  االق املــكــون 
يستقر  وال  واملكان،  الزمان  بظروف 
طال  مهما  األحـــوال  من  حــال  على 
هــذه،  والــحــالــة  يمكن  وال  ــزمــان،  ال
إليها،  واالستناد  اعتمادها  يتم  أن 
في  كانت  حية،  لغة  بطمس  للقول 

وقت ما، مهد كل العلوم، ومن رحمها 
تولد علم الخوارزميات، ومنها وبها 
أتى ابن سينا وابن الهيثم، وغيرهم 
من العلماء كثير، ثم إن هؤالء، الذين 
لنا  يوفروا  أن  اليوم  منهم  ننتظر 
فرص شغل، حتى ال نذل أمام مذلة 
نفرض  بأن  عيش،  لقمة  عن  البحث 
فعلنا  وليتنا  لغتهم،  أنفسنا   على 
ذلك فقط وانتهى األمر، بل تعداه إلى 
نطمس  أن  فيها  أردنا  التي  الدرجة 
في  كانوا  فقد  نهائي،  بشكل  لغتنا 
وينقلون  يستجلبون  تخلفهم،  زمن 
ويجتهدون  الحضارات،  كل  علوم 
في ترجمتها إلى لغاتهم، فأصبحوا 
على الحال التي نراهم عليها اليوم. 
إن الفشل أو النجاح في السياسة 
وفي التدبير والتسيير واالقتصاد.. 
أو  اتباع  ما بسبب  يوم  في  يكن  لم 
التدريس  في  معينة  لغة  اتباع  عدم 
لغة  ما غيرنا  إذا  أننا  أو  والتعليم، 
بلغة أخرى مختلفة عنها، سنضمن 
ألنفسنا النجاح والتوفيق، والقضاء 
على البطالة واألمية التعليمية، فكم 
من تجارب عاملية أثبتت عكس ذلك، 
دول  هناك  كانت  قريب،  وقت  وإلى 
التخلف،  نير  تحت  تــرزح  بعينها، 
في  وجيز،  وقت  في  أصبحت  لكنها 
لم  ــذا  وه املتقدمة،  الـــدول  مصاف 
لغتها  استبدلت  أنها  بسبب  يتأت 
أتى  حينما  أتى  لكنه  أخــرى،  بلغة 
األمكنة  ــي  ف املــنــاســبــون  الــرجــال 

املناسبة. 

  عبد الغاني بوز 
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بندريس عمراوي الطيب

االإ�ضالح م�ض�ؤولية اجلميع

جميلة حلبي
مــن يــتــابــع األخــبــار والــفــيــديــوهــات 
باب  »الفايسبوك«، ولو من  الرائجة عبر 
انتباهه  تسترعي  وأن  البــد  الفضول، 
للشهرة،  وسيلة  باتت  التي  املغالطات 
افتراضية،  ألنها  طبعا،  املزيفة  الشهرة 
استحقاق  مــن  نابعة  حقيقية  وليست 
فاملوجة  وهــادف،  جاد  عمل  بعد  ونجاح 
والتي  مؤخرا،  املجتمع  في  دبــت  التي 
حتى  خالها،  من  البعض  »نجم«  صعد 
بات معظم املتابعني واملهتمني يحسبون 
»الايكات« باآلالف واملايني، وبهذا  عدد 
أحد  تحليل  انتباهي،  شد  الخصوص، 
مؤخرا  تلفزيوني  برنامج  في  املشاركني 
وان  إكن  وان  )إكش  الظاهرة  هذه  حول 
نموذجا(، حني قال بأن الشخص صاحب 
عبارة »إكش وان إكن وان« اشتهر شهرة 
مزيفة، وبطبيعة الحال، هناك أياد خفية 
يعرف  ال  فهو  لــذلــك،  بــه  دفعت  مــن  هــي 
لكي يحظى  واحدة سليمة  بكلمة  النطق 
بشهرة واسعة، وذلك انطاقا من منظومة 
فؤاد  األستاذ  وصفها  كما   - »املسكنة« 
بلمير، الباحث في علم االجتماع - التي 
يستغلها البعض ليقولوا بأن هذا مسكني 
الوضع  على  ويلعبوا  مسكينة،  وهــذه 
االجتماعي لهؤالء، لكن سرعان ما تزول 
هذا  أو  املوجة  هذه  بزوال  الشهرة  هذه 
الشخص  بهذا  األمر  وسينتهي  املرض، 

في مستشفى لألمراض العقلية.
فهنا تتضح جليا سيكولوجية اإلنسان 
املقهور، اإلنسان املحمل برواسب نفسية 
أن  الشخص  يظن  حيث  مكبوتة،  وعقد 
املال هو القادر على تصريف تلك العقد، 
تبوء  مــن  الشخص  يمكن  الـــذي  ــو  وه
املكانة املرموقة في املجتمع، حتى يبحث 
عن فرصة للظهور في املجتمع والشهرة 
أشــخــاص بسطاء،  عــلــى حــســاب  ولـــو 
األصــل،  في  الشهرة  عن  يبحث  فالذي 
ليس الشخص الذي في الواجهة، وإنما 
هؤالء الذين يستغلون الفرصة ويقدمون 
بخصوص  بها  سمعنا  كالتي  املساعدة، 
إكن  وان  »إكــش  عبارة  صاحب  تزويج 
أن  تكاليفه  فاخرا، من شأن  زواجا  وان« 

تساعد املئات من املحتاجني، وما أكثرهم 
املايير،  ألصحاب  املحتضن  وطننا  في 
عبر  العصر،  موضة  مؤخرا  باتوا  الذين 
يقومون  و»الــيــوتــيــوب«،  »الفايسبوك« 
وكأن  لها  ويــروجــون  خيرية  بمشاريع 
سيكتب  من  هو  »الفايسبوك«  صاحب 

حسناتهم يوم القيامة.
الذي  ربما  الخيري  العمل  هــذا  رغــم 
وعي  عــدم  عن  ينم  فهذا  هــؤالء،  يقدمه 
ولم  بــه،  يقومون  ما  بمخاطر  األغلبية 
والنتائج  ذلــك  تداعيات  عن  يتساءلوا 
في  مشاريعهم  إلــيــهــا  ــؤول  ســت الــتــي 
الشهرة،  هو  يهمهم  ما  ألن  املستقبل، 
فإذا أخذنا حالة الشخص صاحب »إكش 
وان إكن وان« مثا، فبماذا سيدبر حياته 
أو  املادية،  اإلمكانيات  لديه  تتوفر  لم  إن 
أسرته  ويعول  بها  ليشتغل  املــؤهــات 
بعض  حل  فعوض  تــم،  ومــن  الجديدة؟ 
أكثر،  تعقيدها  يتم  املجتمعية،  املشاكل 
ذلك أن ظاهرة الشهرة املزيفة، استفحلت 
كانت  التي  الوسطى  الطبقة  تفكك  مع 
يتخرج  ومنها  املــتــنــورة،  الفئة  تعطي 
تمكن  اجتماعية  نظريات  أناس أصحاب 
األفضل، والطبقة  املجتمع نحو  رقي  من 
الوسطى كانت غالبا ما تفرز لنا الطبقة 
الفكري  النمو  التي تمسك بعصا  املثقفة 
العوملة  لكن  تــزيــغ،  ال  كــي  الــوســط  مــن 
أنها  يبدو  الحديثة،  والتكنولوجيات 
لعبت لعبتها في تقويض العقليات، رغم 
الصناعي  للعالم  بالنسبة  إيجابياتها 
أن  نستنتج  هنا  ــن  وم ــصــادي،  ــت واالق
منذ  التعليم،  ضربت  التي  األنفلوانزا 
عوض  والتي  املاضي،  القرن  ثمانينات 
عاجا  املتعاقبة  الحكومات  لها  تجد  أن 
ناجعا، حقنتها بمنظومات وقوانني زادت 
وباءها حدة، لذلك فا نستغرب من تكون 
فئات في املجتمع مؤخرا بهذه العقليات 
تفل  إن  ــا  م كــالــفــطــر،  ــتــي أصــبــحــت  ال
مجموعة حتى تطل علينا أخرى بحفات 
زواج وبعقيقات في مظاهر سلبية للبذخ، 
باحثني  االفتراضي،  العالم  عبر  ودائما 
عن الشهرة التي ال تدوم إال لفترات قليلة.    

 ذ. عبد الواحد بن مسعود* 

القانون املتعلق باخلدمة الع�صكرية
يتعذر على بعض الناس استيعاب مفهوم اإلصاح في أيامنا هذه، خصوصا ملا أصبح عبارة عن شعار 
يردده السياسي في الحمات االنتخابية، ويلوح به النقابي في التجمعات العمالية، ويرمز له الواعظ في 

مواعيظه املتواصلة، ويعبر عنه األديب بالنثر والشعر في بعض املحافل.
يمكن اعتبار نوايا هؤالء صادقة وسليمة، ال توجد وراءها أغراض ومقاصد، لو أنهم تجردوا من غرورهم 
وطّلقوا أنانيتهم، ومن مواقع القرار التي يتصدرونها، وضعوا مخططات ملشاريع ممنهجة تفتح من خالها 

أبواب األمل واالطمئنان في نفوس الناس.
انطاقا من هذه األرضية، يمكن للسياسيني، بيمينهم ويسارهم ووسطهم، واعتمادا على مراكز سلطتي 
التنفيذ والتشريع التي يجلسون على كراسيها، قيادة قطار اإلصاح على املديني القريب والبعيد، إضافة 
لسلطة القضاء، التي بقوانينها ومساطرها، وبحيادها الذي يمكنها من السهر على سير القطار نحو محطة 
السامة واألمان، دون إغفال دور اإلعام بكل أنواعه وفروعه للقيام بدور التوعية واإلرشاد والتوجيه، مع 
وإحباط مخططاتهم  اإلصاح  أعداء  على  الطريق  وقطع  وهناك،  هنا  املنتشرة  املفاسد  مغبة  من  التحذير 

الهدامة.
وتحما بكتاب هلل وسنة املصطفى صلى هلل عليه وسلم، ستشيد قلعة منيعة إلصاح نفوس الناس على 

أسس متينة، لن تنال منها الفنت، وال تؤثر فيها مفاسد العصر بقديمها وجديدها.
هذا، ويظل دور املؤسسات التعليمية والتربوية واالجتماعية، التي يكمل بعضها البعض، أساسا ومنطلقا 

إلصاح اجتماعي وسياسي واقتصادي يبشر بكل خير.
دور  ويليه  نفوس صغارهم،  في  والفضيلة  األخاق  بذور  بغرس  األبوان  يقوم  حيث  بالبيت:  فالبداية 
املدرسة: البيت الثاني لألطفال، حيث يتم التكوين والتوجيه واإلرشاد واملراقبة تحت رعاية أطر أكفاء من 
الذي يستقبل منتوج  الواسع  الفضاء  للشارع:  التربية والتعليم.. وفي آخر املطاف،  نصل  رجال ونساء 

املؤسستني سالفتي الذكر، ففي هذا الوسط املترامي األطراف، يتم االصطدام بأعداء اإلنسان األزليني:
أوال: إبليس، العدو القديم الجديد ألبناء آدم.

ثانيا: الدنيا، بالعشق املتواصل ملباهجها ومغرياتها.
ثالثا: النفس والهوى برغباتها ونزواتهما.

رابعا: املؤثرات املستوردة من الغرب والتي تبعد عن الصالحات وتقرب من املفسدات.
وها هو أحد الشيوخ األجاء يعبر عن الوضع بقوله:

إني ابتليت بأربع ما سلطوا **** إال لجلب مشقتي وعنائي
إبليس والدنيا ونفسي والهوى **** وكيف الخاص وكلهم أعدائي؟

ومع كل يوم تزداد أعبائي **** ألم أوفق في اختيار أصدقائي؟
فالصراع خطير، والحرب حامية الوطيس، وكاهما يحتاج ملقاومة مستمرة واستعداد دائم مع صمود 

ينطلق من:
أ( طاعة هلل وعصيان إبليس.

ب( عدم االنبهار بمباهج الدنيا الفانية. 
ت( قيادة النفس وهواها نحو األسمى واألفضل.

ث( االقتناع بأن »اإلصاح مسؤولية القمة والقاعدة معا«.
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يحل الفنان ا�غربي عبد الوهاب الدكالي، ضيف شرف على مهرجان البحر األبيض ا�توسط 
للفيلم في مدينة عنابة الجزائرية، والذي ستنطلق فعالياته يوم 24 أبريل ا�قبل.

ووقع االختيار على عبد الوهاب الدكالي من طرف ا�نظم� ليمثل ا�غرب إلى جانب نجوم 
الفن واإلعالم العرب، من بينهم ا�مثلة ا�صرية نادية الجندي، وا�خرجة اللبنانية نادين لبكي.
يوسف  الراحل  كا�خرج  ا�هرجان،  فعاليات  إطار  في  بتكريم  المعة  فنية  أسماء  وستحظى 
شاه�، وا�مثلة الراحلة فاتن حمامة، وذلك بحضور عدد من ا�مثل� الذين اشتغلوا معهما، 

لتقديم شهادات في حقهما.
لبكي  نادين  للفيلم، حضور  ا�توسط  األبيض  ا�قبلة �هرجان البحر  الدورة  هذا، وستشهد 
بفيلمها }كفر ناعومz الذي تم عرضه خالل الدورة 17 من ا�هرجان الدولي للفيلم بمراكش، حيث 
حصد الفيلم إعجابا مبهرا واعتبر من أجمل األفالم التي عرضت خالل الدورة وإن كانت خارج 

ا�نافسة، كما توج بجائزة لجنة التحكيم بمهرجان }كانz السينمائي.

اللجوء  قررت  أنها  باطمة،  دنيا  أكدت 
البالغ  ــضــرر  ال بسبب  الــقــضــاء  إلـــى 
قيام  جراء  سمعتها،  له  تعرضت  الــذي 
با�غرب  فنية  تظاهرة  على  ا�شرف� 
عــلــى اســتــغــالل اســمــهــا وصــورتــهــا 

للترويج لنشاطهم.
ــت الــفــنــانــة  ــالـ وقـ

ــة، أنــهــا  ــي ــرب ــغ ا�
بوجود  تــفــاجــأت 

وصورتها  اسمها 
دعائي  ملصق  على 
ــروج لــلــتــظــاهــرة،  ــ ي
ــي  ــ ــدع ــ حـــــيـــــث ي
ــون، أنــهــا  ــم ــظ ــن ا�

ــن ب�  ســتــكــون م
الذين  الفنان� 
حفال  سيحيون 

دون  هــنــاك،  غنائيا 
بهدف  ــك  وذل علمها، 

جلب ا�ستشهرين.
تدوينة  في  وجــاء 
على  باطمة  نشرتها 

أكــون  }لــن  حسابها: 
للبازار  الحاضرين  مــن 
ا�زيف، ولم توجه لي أية 

أصال  يهمني  وال  ــوة  دعـ
ا�تاجرة  العيب  ومن  الحضور، 

ما  وهــذا  علمه،  دون  من  الفنان  باسم 
أسميه بالنصب واالحتيال على محالت 
الــذهــب وغــيــرهــا لــالنــخــراط فــي هذا 

.zالبازار ا�زيف

حس�  ا�صري  الفنان  ناشد 
في  االستثمار  بتقوية  فهمي، 
وقــال  مصر،  بلده  فــي  السينما 
ــواال على  ــدرون أم إن األجــانــب ي
ويجب  السينما،  بسبب  ا�غرب، 
الــعــمــل عــلــى جــذبــهــم مــن طــرف 

السينما ا�صرية.
برنامج  فــي  فهمي،  وتــحــدث 
قناة  على   zالــســعــادة }صاحبة 
}zdmc، قبل أيام، قائال: }يجب أن 
يصور األجانب عندنا.. هم حاليا 
مليارات  ا�غرب..  نحو  يتجهون 

.zالدوالرات ترمى في ا�غرب
}احنا  ا�صري:  ا�مثل  وأردف 
السينما، مصر األساس، وجب أن 
ننتشر فالوطن العربي ليس على 
على  بل  فقط،  السينما  مستوى 
ال  والتلفزيون..  ا�سرح،  مستوى 
لصالح  أنفسنا  نضعف  أن  يجب 

.zآخرين
الفيديو  مقطع  انتشار  وفــور 
التواصل  مــواقــع  منصات  عبر 
حس�  الفنان  تلقى  االجتماعي، 
االنتقادات  من  مجموعة  فهمي 
الالذعة من قبل ا�غاربة، واصف� 

.zإياه بـ}األناني

مقالي،  به  عنونت  الــذي  الدعاء 
موالي  ا�جاهد  جهرا،  ــردده  ي كــان 
عائلته  أمــام  الريسوني(1)  أحمد 
ــه، وســـرا في  ــاع ــب ــه وأت وأصــحــاب
ــذا مـــا ســمــعــتــه من  ــ صـــلـــواتـــه. ه
سيدي  جدي  عن  والدي  ا�رحوم�، 
السالم(2)،  عبد  وبــابــا  الخضر، 
الطليكي  عمر  الــحــاج  سيدي  ــا  وّب
عن والده الحاج عبد السالم، هؤالء 
فبعدما عينه  ا�قرب�،  من أصدقائه 
باشا  الحفيظ  عبد  ا�ولى  السلطان 
وبقي  لهم،  يتنكر  لم  أصيال،  على 
في  العشاءين  صالة  معهم  يصلي 
ا�تناسل  السؤال  الزكوري...  جامع 
من دعائه مازال بدون جواب نهائي، 
مقاومته  وينكر  يتجرأ  أحد  ال  لكن 
للزحف اإلسباني في شمال ا�غرب، 
 zالسايب{ يحسبونه  الذين  حتى 
 1904 سنة  أقــدم  الطريق...  قاطع 
الصناعي  ا�هندس  اختطاف  على 

كان  ــذي  ال برديكاريس،  األمريكي 
يعيش في طنجة واحتفظ به رهينة، 
تيودور  األمريكي  الرئيس  فوجه 
مــن سبع سفن  أســطــوال  ــت،  ــل روزف
ا�ولى  ا�غرب  وهدد سلطان  بحرية 
عبد العزيز بقوة: }برديكاريس حيا 
أو الريسوني ميتاz، طلب الريسوني 
70 ألف دوالر، تسلمها  فدية قدرها 
واستعاد   ،1904 يونيو   24 يــوم 
الرهينة حريته. هذه الواقعة ألهمت 
مليوس،  جــون  األمــريــكــي  ا�ــخــرج 
كتبه  سينمائي  فيلم  محور  فجعلها 
وأخرجه بنفسه سنة 1975 وسماه 
ا�مثل  وبطله   ،zــد واألس }العاصفة 
العا�ي شون كونري، لكنه مزج فيه 
الفدية،  آثار  ومن  بالخيال،  الواقع 
على  أصيال  في  بناه  ــذي  ال قصره 
جزء من أنقاض دار ا�جاهد الخضر 

غيالن.
وا�قاالت  الكتب  بعض  قــرأت  �ا 

استجاب  هللا  ــأن  ب أحسست  عنه، 
إن  إنصافه...  بداية  وهذه   لدعائه، 
روســادي  ماريا  اإلسبانية  ا�ؤرخة 
 zمدرياغا في كتابها }في وادي الذئب
الذي  الدور  (2005)، ذكرت عرضيا 
لعبه الريسوني في زعزعة الجيوش 
إيجابيا  ذلك  فكان  مرات،  اإلسبانية 
لصالح ا�جاهد محمد بن عبد الكريم 
غير  األســبــاب  من  وهــي  الخطابي، 
ا�باشرة النتصاره في معركة أنوال.

تظهر أسفل الصورة بصمة خاتمه 
الشخصي، نقشت عليه بخط مغربي 
}أحمد  ومفروغ:  مزخرف  مجوهر  
الريسوني  هللا  عبد  ابن  محمد  بن 

.zهللا وليه ومواله

(1) ازداد في الزينات عام 1860 وتوفي 
في تماسنت عام 1925.

السالم  عبد  أحــمــد  ــب  األديـ والـــد   (2)
البقالي. 

ــت }الــلــجــنــة الــدولــيــة  ــ أدرجـ
الحكومية لصون التراث الثقافي 
�نظمة  الــتــابــعــة   zا�ــــادي غــيــر 
والعلوم  للتربية  ا�تحدة  األمــم 
ترشيح  (اليونيسكو)،  والثقافة 
القائمة  على   zكــنــاوة }فــن  ملف 
غير  الثقافي  للتراث  التمثيلية 
خالل  ــك  وذل لإلنسانية،  ا�ـــادي 
عشر  الرابع  السنوي  االجتماع 
لهذه اللجنة، ا�رتقب انعقاده في 
بوغوتا بكولومبيا من 9 إلى 14 

دجنبر 2019.
الــثــقــافــة  وزارة  واعــتــبــرت 
في  الثقافة  قطاع   / واالتــصــال 
التسجيل  هـــذا  أن  ــهــا،  ل بـــالغ 
ا�رتقب، سيكون توشيحا إضافيا 
للتراث الوطني عامة، و�وسيقى 
الخصوص،  وجه  على   zكناوة{
موسيقيا  ــا  مــوروث باعتبارها 
رمزيا  وتعبيرا  وإنسانيا،  كونيا 
ــي ظل  ــن الــعــيــش ا�ــشــتــرك ف ع
التنوع العرقي والثقافي با�غرب، 

اإليجابية  االنعكاسات  عن  فضال 
في  ا�تمثلة  التسجيل،  لــهــذا 
با�غرب  الثقافية  السياحة  دعم 
 zكناوة }فن  وإخراج  وترويجها، 

من نطاق ا�حلية إلى العا�ية.
}سينضاف  الــبــالغ:  ــاف  وأض
فن كناوة إلى ستة عناصر تراثية 
مغربية أخرى تم إدراجها سابقا 

ساحة  وهي  القائمة،  هذه  على 
طانطان،  وموسم  الفنا،  جامع 
والصيد  ا�توسطية،  والطعامة 
ا�لوك،  حب  وموسم  بالصقور، 
ا�رتبطة  ــارات  ــه وا� وا�ــعــارف 
إلى  باإلضافة  األركـــان،  بشجر 
ضمن  ا�صنفة  تاسكوين  رقصة 

.zالئحة الصون العاجل

ا�سلسل  بطلة  تورغوت غاي،  التركية  ا�مثلة  أعلنت 
الرسمي  حسابها  على  مؤخرا،   ،zسامحيني{ ا�دبلج 
للقفطان  تظاهرة  فــي  مشاركتها  عــن   zبـ}إنستغرام

ا�غربي، شهر مارس ا�قبل با�غرب.
ا�سلسل  بــطــلــة  وشـــاركـــت 
الشهير }سامحينيz، صورة 
ــع  ــواق ــر م ــب ــة ع ــي ــج ــروي ت
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
ــا من  ــه مــشــيــرة إلـــى أن
ا�ــشــاركــ� ضمن  ــ�  ب
فعاليات التظاهرة التي 
السابع  يــوم  ستنظم 
ا�قبل  مــارس  عشر 

بمدينة الرباط.
ا�عروفة  ا�مثلة 
بــــاســــم مـــنـــار 
ــرب،  ــ ــغ ــ فــــي ا�
صورتها  أرفقت 
ــان  ــ ــط ــ ــف ــ ــق ــ ــال ــ ب
كتبت  بتدوينة 
فيها: }سفيرة 
في  القفطان 

.zتركيا



الخميس 28 فبراير 2019 23المنوعاتالعدد: 1016

مذكرات ساخنة
لنور الدين الرياحي 26

 ídÉ°üdG ‹ƒdG ácôHh Oƒ«dƒg ÚH
  áæZGô°ùdG ÚaO ∫ÉMQ ÉjƒH

 ∞bƒJ âaCGQ áØ«£d
 z∑ƒÑ°ù«ØdG{`H É¡WÉ°ûf

zAÉ«◊G á∏b{ ÖÑ°ùH

á¡LGƒdG »a äÉ«Hô¨e »dhódG É¡fÉLô¡e »a ájhÉ°ù«©dG áaÉ≤ãdG

حكاية األستاذ املبرز جورج ليسكويي مع طالبه الذي 
يقلده يف األناقة والهندام

مبتدئ  طالب  عثمان، وهو  البن خالتي   مما سبب 
ليسكويي،  الكلية، في حقد أحد أساتذته، جورج  في 
عندما حضر أمام أستاذه ببدلة أنيقة وقماش أبيض 
 ،K.O الفرنسية  باللغة  اسمه  أبجدية  عليه  مطروز 
يعني قدميري عثمان، تقليدا لـ G.L جورج ليسكويي، 
على  تطاوال  الطالب،  تقليد  ا�برز  األستاذ  فاعتبر 
من  العلم  طلب  غير  إلى  انصرافا  ولربما  شخصيته 
طرف الطالب، وهو خروج في نظره عن واجب التحفظ 
والوقار الذي يجب أن يتشبع به الطالب آنذاك تجاه 
من يعلمه، في بداية الستينات، وعالج األستاذ طالبه 
بنقطة موجبة للتكرار، وكنت أمازحه رحمة هللا عليه 
G.l ضربت الطالب وخرج من الشفاهي  بأن جيليت 

كاو k.o، وكان يبتسم على هذا التشبيه اللغوي.
إلى جانب كرسي أثري من األرز الخالص، كان أحد 
أقاربي، ا�رحوم عبد هللا العايدي كما كانوا يسمونه 
في العائلة، قد أهداه له عندما حصل على الباكلوريا 
في النظام الفرنسي وا�غربي سنة 1962 بميزة حسن، 
وكانت هناك بجانب هذا ا�كتب، خزانة صغيرة أنيقة 
من نوع الخشب }ال لوبz، مهداة إليه من مدام إيستير 
كان  والتي  ا�شهورة،  الكولكوز  عائلة  من  اليهودية 
من جملة أبنائها، إيلي، والذين كانوا يكترون إحدى 
الدور من جدتي بعد الحرب العا�ية الثانية، والزلت 
عائلتي  عاشتها  التي  إيلي  حب  مأساة  حكاية  أذكر 
مع عائلتهم عندما أحب ذلك اليهودي الشاب الوسيم 
وتزوجها  البيضاويات  اليهوديات  الفاتنات  إحدى 
قصة  وأصبحت  آنذاك،  األغنياء  أهلها  معارضة  رغم 
غرامهما في ا�دينة القديمة على كل لسان، وسكنا في 
منزل جدتي رفقة والدته إيستير وعاشا عيشة ا�حب� 
إلى أن اختطف ا�وت العروس الجميلة وهي في أوج 
حبها من زوجها بعد مرض عضال لم ينفع معه عالج، 
بموت  وعائلته  والجميل  األنيق  الشاب  إيلي  وتأثر 
الخمسينات  نهاية  في  األســرة  وغــادرت  الــعــروس، 
ا�غرب إلى فلسط� وتركت ذكرى طيبة لدى عائلتي، 
بل فوجئنا يوما ما بزيارتهم لجدتي، مليكة الراضي 
ذكريات  والدتي على  يبكون معها ومع  بلمليح، وهم 
كانوا  حيث  أحفادهم،  بحضور  ا�شتركة  الطفولة 
ذكرياتهم  أماكن  على  ويدلونهم  با�نزل  يطوفون 
إلى  ــاروا  وأشـ القوس  جميعهم  ودخــلــوا  الجميلة، 
عثمان،  للحاج  إيستير  أهدتها  التي   zلوب }ال  خزانة 
وتذكروها ألنها ترجع إلى جدتهم، فبقيت أنا محافظا 
على تلك الخزانة الصغيرة عندما رأيت تشبث العائلة 
أن  صغير،  شاب  وأنــا  وحاولت  بذكراها،  اليهودية 
الثقافية  الثروة  أحفظ  لكي  صغيرا  قفال  لها  أركــب 
التي كانت تحويها، ذلك أن الحاج عثمان كان يخزن 
فيها أمهات كتب الفلسفة واألدب والزلت أحتفظ منها 
بعنواين لنيتشه وسارتر وفيكتور هيجو والفيلسوف 
إلى  ومورياك،  موروا  وأندري  وبودلير  وفولتير  آالن 
والدي  كذلك  أهداه  الذي   zاالستقصاء{ كتاب  جانب 
الخزانة،  لصاحب  أخــرى  كتب  مع  عليه  هللا  رحمة 
و�ا أتيت بنجار مبتدئ لم يعرف قيمة العود وأخرج 
الخزانة إلى  باب  انقسم  القفل،  تركيب  أجل  من  آلته 
قسم� وكان يوما مشهودا في حياة مراهق أراد أن 
يحكم إغالق الخزانة مخافة امتداد بعض األيادي إلى 
ذخيرة علمية، فحكم عليها تهوره وعدم خبرة النجار 
محاولة  ورغم  وعدوانا،  ظلما  األثري  بابها  بانتزاع 
والدتي رحمة هللا عليها إسكاتي من البكاء بتعويض 
الخزانة الصغيرة بأخرى محكمة األقفال، لم تستطع 
وداعبتني بقولها أنها سوف ترسل إلى مدام إيستير 

من فلسط� لترسل لها خزانة شبيهة بها .
خصوصا  الكتب،  إخفاء  إلــى  بعدها  واضــطــررت 
األثري  ا�كتب  في خزانة  مكتبي وقوسي،  زائري  عن 
عليه،  صغيرة  أقفال  إحكام  في  النجار  تفوق  بعدما 
تلك  كل  مني  لضاعت  ذلك  ولــوال  ا�فاتيح،  وناولني 
ألحد  حياتي،  في  لالتهام  صك  أول  ولوجهت  الكتب 
إلذن  يحتاج  ال  كان  والــذي  بالكتب  ا�ولع�  أعزائي 

لدخول ا�نزل.

يتبع

كشفت جمعية فاس سايس / فرع الدار البيضاء، عن موعد الدورة الثانية للمهرجان 
أبريل   20 إلى   18 من  ا�متدة  الفترة  في  سينعقد  الذي  العيساوية،  للثقافة  الدولي 

.2019
ا�هرجان الدولي للثقافة العيساوية، الذي ينظم في قلب حي الحبوس، بساحة قصر 
ا�شور بالدار البيضاء، هدفه النهوض بهذا التراث البعيد عن ا�اديات، وكذا ضمان 

إشعاعه ب� ثقافات التراث ا�غربي عبر العصور.
خالل  من  واإلبداعية  والروحية  الصوفية  ب�  العيساوية،  األمسيات  وستجمع 
العربية  ــدول  ال أمــام  وعا�يا،  محليا  وإشعاعها،  وأســرارهــا  ومدائحها  قصائدها 
واإلفريقية وحتى الغربية، كما أن من ب� أنشطة ا�هرجان، تنظيم منتدى ثقافي إلثراء 
وا�هني�  ا�تخصص�  من  ثلة  تحضره  أدبي  نقاش  مع  ثقافية،  بلقاءات  ا�هرجان 

والخبراء ا�رموق� يوم السبت 20 أبريل 2019.

تنظم مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة ا�قيم� 
للفنانة   zالواجهة }مغربيات في  بالخارج، معرض 
ا�غربية الفرنسية ليلى العلوي، وذلك يوم 7 مارس 
2019 على الساعة السادسة مساء، بمعرض رواق 

}ضفافz بمقر ا�ؤسسة.
مدة العرض من 7 مارس إلى 6 أبريل 2019.

قررت الفنانة لطيفة رأفت، التوقف عن نشر 
في  الرسمية  صفحتها  على  الخاصة  صورها 
بسبب   ،zفيسبوك{ االجتماعي  التواصل  موقع 
تدل  التي  التعاليق  بعض  }انحطاط  سمته  ما 

.zعلى عدم االحترام وقلة الحياء
 ،zوأضافت صاحبة األغنية الشهيرة }مغيارة
قرارها  أن  األزرق،  ا�وقع  على  لها  تدوينة  في 
لنفسها،  احــتــرامــا  جـــاء 
ــذي  ــ ولـــجـــمـــهـــورهـــا ال
أنها  مــؤكــدة  يــقــدرهــا، 
يشاهد  أن  تقبل  ــن  ل
تلك  مــثــل  معجبوها 

التعليقات.
غـــضـــب الـــفـــنـــانـــة 
وابل  بعد  جاء  لطيفة، 
الــتــعــلــيــقــات الــخــادشــة 
تلقتها  ــتــي  ال لــلــحــيــاء 
بــعــد نــشــرهــا لــدعــاء 
ــة الــجــمــعــة،  ــل ــي ل
مــعــبــرة أنــهــا 
دائما  سعت 
إلـــــى نــشــر 
تها  ميا يو
الـــخـــاصـــة 
مع محبيها 
عن  بعيدا 
ــا  ــه ــات حــي

الفنية.
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للقيام  سعيد،  سميرة  النجمة  تستعد 
بجولة فنية تقودها إلى 3 مدن مغربية، 
ومنتجع  البيضاء  ــدار  ال طنجة،  وهــي 
ستنطلق  والــتــي  بالجديدة،  مــازاغــان 
حيث  ا�قبل،  أبريل  من   23 من  ابتداء 
بأن  لسميرة  فرصة  الجولة،  هذه  تعتبر 
غابت  الــذي  ا�غربي  بجمهورها  تلتقي 

عنه لفترة طويلة.
وينتظر أن تعقد الديفا مؤتمرا صحفيا 

جولتها  على  الضوء  خالله  من  تسلط 
اإلعالم  لوسائل  فرصة  وسيكون  الفنية، 
للتواصل من جديد مع سفيرة  ا�غربية، 

األصوات ا�غربية بالعالم العربي.
في سياق آخر، تواصل سميرة سعيد 
يتضمن  الذي  ا�قبل  أللبومها  التحضير 
أغاني  جانب  إلــى  مغربيت�،  أغنيت� 
عراقية وخليجية، مع أنها لم تفصح بعد 

عن موعد طرحه.

فازت الشابة دنيا الخلداوي، بلقب ملكة جمال ا�غرب للمحجبات، التي 
نظمت يوم األحد 24 فبراير بمدينة طنجة، كما أنها تأهلت مباشرة إلى 
التي  وإفريقيا  العرب  ا�حجبات  ملكة جمال  مهرجان  مسابقة  نهائيات 

ستقام بالعاصمة ا�صرية القاهرة خالل العام 2019.
وقد اختيرت ابنة مدينة الدار البيضاء، من ب� 19 شابة شاركن في 

هذا الكاستينغ من مختلف ا�دن ا�غربية.
مزدادة  با�غرب،  ا�حجبات  جمال  ملكة  لقب  على  الحائزة  الخلداوي 
متعددة  خاصة  عــيــادة  وتملك   ،1991 يونيو  شهر  فــي  بالبيضاء 
غير  التجميل  ديبلوم  على  وحاصلة  ا�دينة،  بنفس  التخصصات 
الجراحي، وديبلوم خاص في الترويض الطبي، كما أنها حصلت على 

ديبلوم في التغذية الخاصة بأمراض السمنة.
الدورة ا�اضية من مهرجان ملكة جمال  أن لقب  إلى  وتجدر اإلشارة 

ا�حجبات العرب وإفريقيا، حازت عليه ا�غربية نسرين الكتاني.
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ابــُتــلــي رئيس  كــيــف  عــجــيــب.. 
العثماني  ا�ــغــاربــة(...)  حكومة 
في  زميله  عليه  يؤاخذ  ما  بعاهة 
حزب العدالة، عبد اإلله بن كيران، 
الذي  والعثماني  الكالم..  كثرة  من 
ا�غاربة،  لحكومة  رئيسا  اختير 
إلى  إضافة  وانضباطه..  لتعقله 
مثل  للحكومة،  رئيسا  أصبح  أنه 
بالوسطية،  ا�لزم  ا�حكمة  قاضي 
أن  فــأحــرى  الــطــرفــ�،  مــن  يسمع 
ــام(...)  ــ ــه مــقــيــم عـ ــأن يــصــرح وك
الجديد  ــقــانــون  ال بـــأن  بــوعــيــده 
هي  ((التي  تيفيناغ(...)  بترسيم 
اتخذ  الذي  هو  امللك  ملكي،  قرار 
مع  تشاور  على  بناء  الــقــرار  هــذا 
األمازيغية،  للثقافة  امللكي  املعهد 
وال ميكن بتاتا للحكومة أن تلغيه، 
بتفعيل  التنظيمي  القانون  وأن 
بعد  النور  سيرى  الرسمي  الطابع 
 26 (ا�ــســاء.  شــهــريــن))  أو  شهر 

يناير 2019).
وها هي الشهرين تمر(...) دون 

أن ينجز السي العثماني وعده.
ومادام رئيس الحكومة العثماني 
اإلعالمية  الــقــنــوات  فــي  يتحكم 
ويقدم  يتفضل  فهل  الرسمية(...) 
يتكلم  وهو  البالد،  ملك  لنا صوت 
عن }تيفيناغz، (...) هكذا، ألن ا�لك 
ا�ــوضــوع،  هــذا  عــن  تحدث  كلما 
يتكلم عن األمازيغية، ألن تيفيناغ، 
األمازيغية  كتابة  بحروف  مرتبطة 

ذات األصل الفينيقي.
وهي اإلشكالية التي الزال ا�عهد 
األمازيغي نفسه يعاني من انقسام 
والذين  التيفيناغ  حرف  دعاة  ب� 
الحرف  هــذا  استعمال  يرفضون 
الغريب عن ا�جتمع ا�غربي، وعن 
يشكلون  الذين  ا�غاربة،  األمازيغ 
في  أغلبية  ــرون،  ــ وق أجــيــال  منذ 
يعرفون  ولكنهم  ا�غربي،  ا�جتمع 
ريافة،  من  ا�غاربة،  األمــازيــغ  أن 
يتكلمون  وتاشلحيت،  وتامازيغت، 
أصال لغات محلية مختلفة، ويتوفر 
العثماني على تقارير وزارة التعليم 
كل  يقاطعون  الذين  التالميذ  عن 
بحروف  لهم  تقدم  التي  الــدروس 
بعض  اضطرت  حتى  التيفيناغ، 
تلك  إلــغــاء  ــى  إل ا�ـــدارس  إدارات 
الدروس، وها هي العناصر الداعية 
ــرار الــلــغــات األمــازيــغــيــة(...)  إلقـ
االحتجاجية  مقاالتهم  يكتبون 

باللغة العربية والفرنسية.
أن  العثماني،  األستاذ  وأتحدى 
التيفيناغ  بالحروف  مقاال  ينشر 
مستعدون  فنحن  يونانية،  الشبه 

لنشرها في جريدتنا.
األساسية  القاعدة  إلى  رجوعا 
ا�ستعمرون  يستطع  ــم  ل الــتــي 
الكتب  وكل  تغييرها،  الفرنسيون 
الباحثون،  كتبها  التي  األمازيغية 
باللغة  كانت  أوال(...)  الفرنسيون 
الفرنسية. وها هو واحد من أكبر 
الكومندان  الفرنسي�  الباحث� 
}مارتيz أكبر دعاة اللغة األمازيغية 

في كتابه }مغرب الغدz يكتب: ((إن 
املدرسة الفرنسية- البربرية، هي 
بتعليمها(...)  فرنسية  مدرسة 
عربي  تعليم  كــل  ألن  وحياتها، 
وكل  الفقيه،  قبل  من  تدخل  وكل 
منعها  يــجــب  إســالمــيــة  ــرة  ــاه ظ

بصرامة تامة)).

الجانب  اعــتــبــار  ــرض  ف وعــلــى 
ــاري فـــيـــمـــا كــتــبــه  ــ ــم ــ ــع ــ ــت االســ
عربا  ا�غاربة،  فــإن  الفرنسيون، 
مواجهة  على  اتــحــدوا  وأمــازيــغ، 
الفرنسية بتقسيم ا�غرب،  الدعوة 
الذي  ا�نطق  وأمــازيــغ،  عرب  إلى 
غــيــره االســتــقــالل ا�ــغــربــي الــذي 
الزمن  يبق  ــم  ول ا�ــغــاربــة،  وحــد 
فرقا ب� مالي� العرب ا�تزوج� 
ا�غربيات  ومالي�  بأمازيغيات، 
ا�ــتــزوجــات بــأمــازيــغ، وهــا هي 
فريق  من  الطالبي  مينة  البر�انية 
ا�تزوجة  ــراكــي،  االشــت ــحــاد  االت
لجريدة  تــصــرح  ــغــي،  ــازي أم مــن 
متزوجة  ((أنـــا  قــائــلــة:  ا�شعل 
أما  ســواســة،  وأوالدي  بسوسي، 
البعض  استغلها  فقد  شلح  كلمة 
خللق الفتنة))، ولو التفت السيد 
ا�ــغــرب  ــراف  ــ أط إلـــى  العثماني 
ملك  أن  بسرعة  الكتشف  الــيــوم، 
ولد  هو  السادس،  محمد  ا�غرب 
زوجــة  حمو،  لطيفة  األمازيغية 
الحسن الثاني، وهي تنتمي ألكبر 
من  األطلس،  في  أمازيغية  قبيلة 
وأن  ــروق،  ــه أم إمــحــزان  فصيلة 
رئيس الحكومة اليوم، يسمى سعد 
الدين العثماني، من أقطاب سوس، 
وأن ثاني وزير في حكومته، هو من 
أغنى أغنياء ا�غرب، عزيز أخنوش 
السياسي  األمازيغي  الوطني  ابن 
وزير  اليوم  وهو  والحاج،  احماد 

وا�ياه  والصيد  والزراعة  الفالحة 
والغابات، وأن وزير الداخلية الفتيت 
من منطقة تافريست، وأن وزير العدل 
االتصال  ــر  وزي وأن  ريــفــي،  أوجـــار 
الناضور،  من  ريفي  االعــرج  محمد 
ووزير السياحة ساجد أمازيغي من 
والوزير  تارودانت،  أنــدوزان  قبيلة 
فم  قبيلة  مــن  أمــازيــغــي  الــــداودي 
مجلس  ورئيس  مــالل،  ببني  أودي 
ريفي  بنشماس  حكيم  ا�ستشارين 
بالحسيمة،  ــوعــيــاش  ب بــنــي  مــن 
حمو  ا�ــيــاه  فــي  الــدولــة  كاتب  وأن 
رئيس  وأن  اللوح،  ع�  من  أوحلي 
اتصاالت  اقتصادية،  مؤسسة  أكبر 
أمازيغي،  أحيزون  القطب  ا�غرب، 
الحزب  رئيس  العنصر  محاند  وأن 
أمازيغي،  الشعبية،  الحركة  الثالث، 
أغلبهم  ا�لكي  الجيش  أقطاب  وأن 
الناجح  ا�سؤول  فيهم  بمن  أمازيغ، 
العسكرية،  الصحة  مصالح  عــن 

الجنرال حدا.
أما إذا تعمقنا في مجاالت ا�ال 
والجامعة،  والثقافة  ــال  ــم واألع
لطالت الالئحة بأقطاب أمازيغي� 
وشلوح وريافة غارقون في الوحدة 
يحلم  كان  كما  ا�قدسة،  ا�غربية 
ضد  ا�غربية  ا�قاومة  زارعــو  بها 
االستعمار، مثل بطل ثورة الريف، 
عبد الكريم الخطابي، الذي عندما 
ا�ــرحــوم  اإلســــالم،  شــيــخ  تعمق 
شخصيته،  في  يس  السالم  عبد 
ممن  عصرنا  أقــطــاب  مــع  مقارنة 
عنه:  كتب  ا�ــصــالــح(...)  غلبتهم 
اخلطابي  الكرمي  عبد  يكن  ((لم 
ــاء الــثــقــافــة  ــط ــق ــن ل لــقــيــطــا مـ
املطحونني يف طاحونة االستعمار 
نقطة  ليلتمس  واالستحمار(...) 
عن  أجنبية  إيديولوجية  ارتكاز 
مع  (حــوار  شعبه))  وديــن  دينه 

صديق أمازيغي. عبد السالم يس).
عبد  القطب  الشيخ  بنا  ويرجع 
إلى  حواره،  إطار  في  يس  السالم 
عنه  كتب  الذي  األمازيغي  القطب 
أنه  الكثير،  يوفه حقه  الكثير، ولم 
بحرف  األمازيغية  كتابة  يرفض 
األســتــاذ محمد  الــتــيــفــيــنــاغ(...) 
شفيق، وكان قد كتب في رسالة إلى 
 :(1995 مارس   21) يس  الشيخ 
فتذهب  فتفشلوا،  تنازعوا..  ((ال 
األمازيغيون  أجـــدادي  ريحكم، 
ــالم، وأنــا  هــم الــذيــن نــشــروا اإلسـ
تفريط  دون  لساني  على  أحافظ 
العربية،  اللغة  مبزايا  اإلشــادة  يف 
وعبقريتها  بأسرارها  والتعريف 
(حــوار  اهللا))  كتاب  يف  املتجلية 
السالم  عبد  أمازيغي.  صديق  مع 

يس).
شفيق  األســتــاذ  يكرس  وهــكــذا 
ــع األمــازيــغــي الــذي  ــواق صــدق ال
األمازيغ  أذاب  الذي  اإلطار  يعتبر 
ا�ــغــرب، وما  أرض  فــي  والــعــرب 
التفريق بينهما إال لعبة من أالعيب 
عالل  الزعيم  هو  وها  االستعمار. 
من  عــديــدا  ((أن  يؤكد  الفاسي 
القبائل املغربية ما تزال متمسكة 
تطمح  ال  التي  احمللية،  بلهجتها 
وحياة  ثقافة(...)  لهجات  جلعلها 
عامة، ولكنها ما تزال تعتبرها لغة 
(النقد  احمللي))  والتفاهم  األسرة 

الذاتي. عالل الفاسي).
ورحم  الفاسي،  عالل  هللا  ورحم 
هللا الــشــيــخ عــبــد الــســالم يــس، 
القضية  استغالل  أن  شرح  الــذي 
أو  سياسية  ألغــراض  األمازيغية 
وتوجهات  حزبية(...)  انتهازية 
إلى  ا�ــغــرب  لتقسيم  انفصالية 
ــد سبق  ــ مــتــقــاتــلــة، وق دويـــــالت 
استغلها  أن  الفرنسي  لالستعمار 

ــرب: ((الــــــذات  ــ ــغ ــ لــتــشــتــيــت ا�
تقسم  ــة  ــاري ــط ــش ان ــة  ــري ــرب ــب ال
سيتنازع  شطرين،  املغربي  الشعب 
والبربر  العربوفيون،  الــعــربــان، 
الشطرين  أي  األمازيغيوفينية، 
الشعب  بقيادة  وأحــق  عــددا  أكثر 
وحكمه، بينما يقترح اإلسالميون 
القومي  االنشطاري  املــد  مقاومة 
راية  حتت  وبربر  عــرب  ليجتمع 
اإلسالم، ولغة القرآن)) (حوار مع 
صديق أمازيغي. عبد السالم يس).
ليحكي الفقيد يس حكاية، نموذج 
أدب  في  الفريد  القطب  األمازيغي 
التاريخ ا�غربي، ا�ختار السوسي، 
عالل  الزعيم  ((كان  عنه:  ويقول 
السوسي  املختار  يلقب  الفاسي 
بفقيه اجلرومية لرسوخ قدمه يف 
علوم العربية، وقد اشتكى املختار 
بشاعة  االستقالل  بعد  السوسي 
ما رآه يف قريته إيليغ عن مدرسة 
يتعلم فيها الصبيان ثقافة «فرير 
«ليكولوا»  أجدادنا  وتاريخ  جاك» 
هو  هذا  أن  أعــرف  كنت  لو  فقال: 
حزب  يف  انخرطت  ملا  االستقالل 

االستقالل)) (نفس ا�صدر).
ــســاعــات  ويــعــدنــا ســـوســـي ال
العثماني،  الدين  سعد  األخــيــرة، 
ــه ســيــفــرض الــتــيــفــيــنــاغ في  ــأن ب
ا�راسالت الرسمية، متناسيا أيام 
خطط  الذي  الثاني،  الحسن  ا�لك 
طريق  مــشــروع  بنبركة  للمهدي 
الوحدة الذي تبناه القصر لتوحيد 
ليشغل  وجنوبه،  ا�غربي  الشمال 
مبادئ  بالتقاط  الشباب،  أفــكــار 
في  ويصطف  الوطنية،  الــوحــدة 
ليسمعوا  فــارس،   1500 خنيفرة 
يحدثهم  الخامس  محمد  السلطان 

عن الوحدة الوطنية.
تتناقض  التي  الوطنية  الوحدة 
الشعب،  ــهــذا  ل تشتيت  ــل  ك ــع  م
أن  رغم  التفرقة،  وسائل  وتكريس 
اإلسالمي  الفتح  يوم  من  أجدادنا 
نجحوا في دمج ا�غاربة، لكي يبقوا 
وهو  وعرب،  أمازيغ  واحدا  شعبا 
ما كان يرغب االستعمار، هو أيضا 
كسر  في  الــيــوم(...)  الراغب�  مع 
هذا الهيكل مثلما كان الفرنسيون 
يخططون له عبر ما أسموه الظهير 
ضده  فثار   ،1930 سنة  البربري 
ليفسدوا  وأمازيغ  عربا  ا�غاربة 
قد  كــان   الــذي  الفرنسي  ا�خطط 
اختصره قطب االستعمار الفرنسي 
بكتابته:   zوفـــروا ــود  ك }ا�سيو 

كتلة  ــرك  ــت ن أن  ــر  ــط اخل ــن  ــ ((م
ولغتها  املغاربة  من  ملتحمة(...) 
نستعمل  أن  البــد  ــدة(...)  ــ ــ واح
فرق  القدمية،  العبارة  لفائدتنا 
البربري  العنصر  وجود  إن  تسد. 
العنصر  ــة  ملــوازن مفيدة  ــة  آل هــو 
نستعمله  أن  أيضا  وميكن  العربي، 

ضد املخزن(...))).
الكومندان  آخــر،  ضابط  وكتب 
الفرنسية  املدرسة  ((يف   :zمارتي{

تعليم  يحذف  أن  يجب  للبربر، 
ــدارس  الــديــانــة اإلســالمــيــة يف م
الــلــهــجــات  تــكــتــب  وأن  الــبــربــر، 
البربرية(...) باحلروف الالتينية 
لتعليم البربر كل شيء، باستثناء 
األخيرين  (النموذج�  اإلسالم)) 
 .zاالستقاللية }الحركات  كتاب  من 

عالل الفاسي).

بقلـــــــم:
مصطفى العلويمصطفى العلوي
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