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املعار�سة املغربية 

بني عهد املخزن.. 

وعهد ال�سيبة..



 الرباط. األسبوع
دخل وزير التربية الوطنية 
اإلثنني  يوم  ــزازي،  أم سعيد 
بابه  من  للتناقض  املاضي، 
في  مشاركته  بعد  الــواســع، 
افتتاح مؤتمر منظم من طرف 
للتنمية  األمريكية  الوكالة 
تحت   ،)USAID( الدولية 
ــوان: »املــؤتــمــر الــدولــي  ــن ع
حول تعليم القراءة والكتابة 
والرياضيات  العربية  باللغة 
االبتدائية«،  الصفوف  فــي 
أمــزازي  الوزير  تجنب  وقــد 
ملشاركته  ــوا  روجــ ــن  ــذي وال
عن  حــديــث  أي  بــعــد،  فيما 
التالعب  بعد  العربية،  اللغة 
فــي اســـم املــؤتــمــر وجــعــاله 
مــقــتــصــرا عــلــى »الــقــرائــيــة 

ــريــاضــيــات  ــس ال ــدريـ وتـ
بينما  االبتدائي«،  بالسلك 
املؤتمر في األصل يتحدث 
عن اللغة العربية، ويؤكد 
األمريكيني  أن  التنظيم 
املغرب  املنظمني يعرفون 
املغربي  الوزير  أكثر من 
تدريس  عن  دافــع  الــذي 
باللغة  الدراسية  املواد 

الفرنسية.
ــي  ــرب ــغ الــــوزيــــر امل
تجنب  وبعد  ــزازي،  أمـ

املؤتمر،  عنوان  عن  الحديث 
الفاعلني  مــن  نــخــبــة  ــام  ــ أم
يبلغ  التربويني  والــخــبــراء 
مشاركة   80 حوالي  عددهم 
يمثلون  منهم   50( ومشاركا 
بأن  قــال  املغربية(،  اململكة 
تحقيق  إلــى  يــرمــي  الــلــقــاء 
هدفني أساسيني يتمثالن في 

ــاســم  ــق ت
ــجــارب اإلصــالحــيــة  ــت ال

التحكم  بتعزيز  املتعلقة 
في  األساسية  التعلمات  في 
والرياضيات  العربية  اللغة 
األوســط  الشرق  منطقة  في 
واالطــالع  إفريقيا،  وشمال 
العلمية  األبحاث  آخر  على 
عــلــى املـــســـتـــوى الـــدولـــي 

املـــتـــعـــلـــقـــة 
ــم  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ بـ
هاتني  وتعلم 
املــــــادتــــــني، 
وأضـــــــــــــاف 
حــســب وكــالــة 
العربي  املغرب 
أن  لـــأنـــبـــاء، 
ــذي  املــؤتــمــر ال

الثاني  بعد يعد  نــوعــه  مــن 
الذي  األول  الدولي  املؤتمر 
 ،2014 سنة  الوزارة  نظمته 
تهم  أساسية  محاور  يناقش 
للمدرسني  املهنية  التنمية 
من أجل مواكبة اإلصالحات 
التربوية  التحديات  ــع  ورف

ــة ما  ــاصـ ــة، وخـ ــروحـ ــطـ املـ
األساسي  بالتكوين  يتعلق 
ــن  ــوي ــك ــت ــلـــمـــدرســـني، وال لـ

املستمر.
الــشــاردة،  الــوزيــر  كلمة 
أن  االعتبار  بعني  تأخذ  لــم 
املؤتمر يروم بحث سبل دعم 
أسس  اكتساب  من  التمكن 
والرياضيات  العربية  اللغة 
ــط  األوسـ الــشــرق  بمنطقة 
وشــمــال إفــريــقــيــا، وتــبــادل 
الناجحة  التجارب  وتقاسم 
وطرح التحديات التي تواجه 
ــد، بــهــدف الــنــهــوض  ــل ــل ب ك
ببرامج القراءة والرياضيات 

في املرحلة االبتدائية.
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أمريكا تفتح األبواب للغة العربية والمغرب يختار التدريس باللغة الفرنسية

كواليس األخبار

الوزير اأمزازي يكذب على املغاربة بالفرن�سية 
ويكذب على الأمريكيني بالعربية

خلفيات ظهور حفيد ال�سلطان 
مولي عبد العزيز يف حفل 

تن�سيب الوزراء

صورة وتعليق

عن  اإلعالن  بعد  مباشرة 
أبو  »داعش«،  زعيم  مقتل 
الرئيس  نشر  البغدادي،  بكر 
األمريكي دونالد ترامب، صورة 
وحدة  ضمن  كان  الذي  للكلب 
النخبة التي شنت الهجوم على 

زعيم التنظيم اإلرهابي.
وقال الرئيس ترامب يف تغريدة 
يف  الرسمي  حسابه  على 
السرية  رفعت  »لقد  »تويرت«: 
الذي  الرائع،  الكلب  عن صورة 
القبض  يف  رائع  بعمل  قام 
تنظيم  زعيم  على  والقضاء 

داعش أبو بكر البغدادي«.
القوات  أركان  رئيس  وكان 
أعلن  قد  األمريكية،  املسلحة 
أن كلبا كان ضمن وحدة النخبة 
الهجوم على زعيم  التي شنت 
»داعش« أبو بكر البغدادي وقال 
استثنائية،  مهاما  »أنجز  بأنه 
هويته«،  حماية  علينا  لكن 
اسم  كشف  الجنرال  ورفض 
موقع  يزال يف  »ال  ألنه  الكلب 

العملية«.

الكلب الذي قبض على زعيم »داعش«

مواطن جلاأ ملوؤ�س�سة الو�سيط فقالوا 
له »ارفع �سكايتك اإىل اهلل«

ورزازات الكبرية 
يف العناية الأكرب 

للديوان امللكي

جـــــــدد انــــتــــخــــاب قــطــب 
رشدي  محمد  امللكي،  الديوان 
ملؤسسة  رئيسا  الــشــرايــبــي، 
املؤسسة  الكبيرة،  ورزازات 
يرأسها  الشرايبي  كــان  التي 

منذ سنة 2010.
وتستفحل أهمية هذا اإلقليم 
تافياللت،  إلى  درعة  من  املمتد 
بهذا  امللكية  العناية  ليكشف 

اإلقليم.

 الرباط. األسبوع
ألول مرة يظهر الحاجب امللكي محمد العلوي، الذي 
عينه امللك محمد السادس خلفا إلبراهيم فرج، بشكل 
تعيني  هامش  على  وذلــك  متقدم،  وضع  في  رسمي 
العثماني،  الدين  سعد  حكومة  في  الجدد  ــوزراء  ال
لعبت  الكبرى  الثقة  بأن  اإلعالمية  املصادر  لتعلن 
)محمد  العزيز  عبد  موالي  السلطان  حفيد  لصالح 

العلوي( من جهة البنت اللة فاطمة الزهراء.
ظهور محمد العلوي في نشاط رسمي، بعد أن ظلت 
محمد  امللك  جانب  إلى  طويلة،  ملدة  ترمقه  العيون 
السادس في خرجاته، تزامن مع دعوات امللك محمد 
اإلدارة  لتطعيم  الكفاءات  عن  البحث  إلى  السادس 
الحكومية  التشكيلة  أن  غير  والحكومة،  العمومية 
عالمات  من  عــددا  تطرح  مؤخرا،  عنها  أعلن  التي 
من  الخفاء  في  لعبت  التي  األيــدي  حول  االستفهام 
أجل تزكية بعض االختيارات بشكل غير مفهوم، وكذا 

منح مساحة أكبر للتكنوقراط.

 الرباط. األسبوع
مع  نزاع  في  دخل  الذي  العمراني،  حسن  املواطن  قال 
مشرع  حول  شباط،  حميد  فاس  ملدينة  السابق  العمدة 
من  لجأ  إنه  العراقيل)..(،  بسبب  النور  ير  لم  استثماري 
لسان  على  جاءت  املفاجأة  لكن  املظالم،  ديوان  إلى  جديد 
إنصاف  فيها  يفترض  التي  املؤسسة  بهذه  كبير  مسؤول 

املواطنني حيث قال له: »ارفع شكواك إلى هلل«.
إيصال  في  قد نجح على مدى سنوات  العمراني  وكان 
شباط  إن  املتدخلون)..(،  له  ليقول  القصر،  إلى  صوته 
يحظى بحماية القصر، وعليه انتظار رحيله، وعندما عاد 
ليطرق األبواب بعد رحيل شباط، وتدخل املستشار امللكي 
له:  قالوا  اـلداخلية،  ووزـير  عـزيمـان،  وبـعده  املـعتصـم، 

»لك هلل«.
للمستثمر  االستثماري  املشروع  تعثر  قصة  أن  يذكر 
أبريل   24 منذ  انطلقت  قــد  العمراني،  حسن  املغربي 
1997، وهو اليوم الذي أبرم فيه عقد كراء بني املجموعة 
لوالي  وسبق  العمراني،  املواطن  وبني  لفاس  الحضرية 
املواطن  هذا  لصالح  توصية  على  وقع  أن  املظالم  ديوان 
بتاريخ 16 ماي 2006، ووجه والي ديوان املظالم رسالة 
الترابية،  لإلدارة  العام  املفتش  الوالي  إلى  املوضوع  في 
بغرض إلزام املجموعة الحضرية بـ»دراسة تظلم املشتكي 
إلقامة مشروعه  له  الترخيص  وإمكانية  وعناية،  دقة  بكل 
االستثماري«، لكن دون جدوى، وعمدت املؤسسة، بتاريخ 
ودعته  فاس  مدينة  عمدة  مراسلة  إلى   ،2011 دجنبر   8
في  امللف  وكان  دون جواب..  للخالف،  إيجاد تسوية  إلى 
صلب أشغال جلسات العمل مع مصالح وزارة الداخلية، 
بصفتها وصية على القطاع، ولوحظ أثناء الجلسات تبادل 
القناعات بأهمية املوضوع وبوجوب بحث السبل إلنصاف 
املشتكي )حسب ما هو متداول إعالميا(، والزال ملفه إلى 
التعويضات  على  ال  أن يحصل  دون  مكانه،  يراوح  اليوم 
الالزمة وال على حقه في إقامة مشروع كلفه مئات املاليني.

أمزازي

الشرايبي

محمد العلوي



 الرباط. األسبوع
الحكم  هي  وحدها  األيام 
األكثر جدية ومصداقية في 
في  العامة  ــور  األم تسيير 
هذا الوطن الذي يكاد رجاله 

أن يصبحوا منسيني.
وقد عرفت األيام األخيرة، 
مدينة  ــان  وأرك شــوارع  في 

ــة حــول  ــرك ســـطـــات، ح
التي  املدينة  هــذه 
عــرفــت أمــجــادهــا 
إدريــس  عهد  فــي 
ــد  ــري، ول ــصـ ــبـ الـ
الذي  املدينة  هذه 
كـــان أقـــوى رجــال 

املغربية،  الدولة 

منتخبو  ــدارس  ت أن  وبعد 
هـــذه املــديــنــة، شــؤونــهــا 
ــا،  ــه ــات ــوب ــا صــع ــايـ ــبـ وخـ
ــروا لــاعــتــراف بــأن  اضــط
في  كانت  املــديــنــة،  نهضة 
زمان إدريس البصري، الذي 
ال يجد سكان سطات مبررا 
صراعه  أن  رغــم  ملواخذته 
ــزاب  ــ ــع األحـ ــان مـ ــ ــط ك ــق ف

األخرى وأقطابها.
جلسات  عــدة  وفــي 
ملنتخبي هذه املدينة، 
تـــــم تــــــــــدارس مــا 
إنجازات  من  عرفته 
فـــي عــهــد إدريــــس 
انتقل  الذي  البصري، 
فرنسا  إلى 

رغم  مهامه،  من  إقالته  بعد 
ظاملة  كانت  اإلقالة  تلك  أن 
ــب ســكــان  ــل ــول أغ ــق كــمــا ي
في  جــاء  مــا  وهــو  املدينة، 
أحمد  الكاتب  سرده  عرض 
محسوب  الغير  السطاتي، 
على تيار البصري، لينطلق 
مشروع  الــعــرض،  هــذا  من 
جــديــد تــبــنــاه أعــضــاء من 

الوطني  التجمع  حــزب 
من  بمتابعة  لــأحــرار، 
عــرشــان،  الصمد  عبد 
السياسي  القطب  ولد 
محمود عرشان، وقد 
جميعا  ــوا  ــفـ وصـ
البصري  إنجازات 
ــة  ــدي ــدي بـــأنـــهـــا ح

صامدة  بقيت 
في سطات 

إلى اآلن.
عناصر  اقترحت  بينما 
أخـــرى، إضــافــة االعــتــراف 
ــطــاب آخـــريـــن قــدمــوا  ــأق ب
التي  املدينة  لهذه  دعمهم 
ــدار  الـ تــتــعــدى  أن  ــادت  ــ ك
أهميتها،  ــي  ف الــبــيــضــاء 
الدكتور  اســم  جــاء  وهكذا 
ــم الــخــطــيــب،  ــري ــك عــبــد ال
ــؤســس الــحــركــة  م
الـــشـــعـــبـــيـــة، 
أضيف  ــذي  وال
اسمه  اقــتــراح 
بــجــانــب اســم 
إدريــــــــــــــــس 
الـــبـــصـــري، 
فـــــــي نـــشـــر 
االعــــــتــــــراف 
مدينة  بواقع 

سطات.
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إدريس  مجلس  لرجال  تقرير  كشف 
جطو، كيف أن رئيس جماعة في واد 
نون أقام حفا على شرف والي، كلفه 
55 مليونا. ترى ما هي مردودية هذا 

الحفل الغالي؟

ــام الــتــي صــدرت  مــن أغـــرب األحــك
مؤخرا من طرف محكمة فرنسية، حكم 
أعطى للديك، الفروج حق الصياح بكل 
بعد  وذلــك  يريد،  مكان  أي  في  حرية 
بإبعاد  طالبوا  جيران  قدمها  شكاية 

الفراريج من الصياح.

للسكك  ــي  ــن ــوط ال املــكــتــب  ــن  ــل أع
الحديدية، أن ديونه اآلن بلغت سبعة 
هذه  مصاريف  بأن  علما  مليار،  آالف 
املؤسسة كانت من أجل إنجاز القطار 

السريع »طي. جي. في«.

»مــاروك  املقربة)...(  املجلة  قــررت 
في  نظرها  وجهة  تسجل  أن  إيبدو«، 
الكريم  عبد  الــوزيــر  إبعاد  موضوع 
املهاجرين  شؤون  إدارة  من  بنعتيق 

التي سجل فيها نجاحا باهرا.

ظلت املصالحة االتحادية منقوصة، 
يوم الثاثاء املاضي، بعد أن غاب عن 
الرباط  احتضنته  الذي  الكبير  الحفل 
بمناسبة الذكرى 60 لتأسيس االتحاد 
الرحمان  عبد  األقــطــاب  االشتراكي، 
وأشهر  اليازغي،  ومحمد  اليوسفي 
القياديني منهم فتح هلل ولعلو ومحمد 

الكحص ومحمد األشعري.. 

ــام  ــظ ــي ن ــ ــل ف ــلـ ــد ظـــهـــور خـ ــعـ بـ
فــرار  مــحــاولــة  أكـــدت  التطهير)..(، 
سجني من سجن العرجات يوم اإلثنني 
املاضي، وجود خلل جديد في طريقة 
إلقاء  يتم  لــم  حيث  املؤسسة،  عمل 
القبض على الهارب إال بعد أن اقترب 
من نجاح العملية، وهو سجني مسجل 
ضمن قائمة الخطرين، ليطرح السؤال 
مؤسسة  بها  بنيت  التي  املعايير  عن 
اخــتــاالت  لتجاوز  جــديــدة  سجنية 

سجن الزاكي في سا.

صاحب علبة ليلية مشهور بادعائه 
الحال)..(،  أصــحــاب  لــدى  للنفوذ 
أن  بعد  بتحجيمه  األوامـــر  صــدرت 
تعالي  وبــعــد  سلوكاته  فــي  تــمــادى 
كان  حيث  السكان،  شكايات  أصوات 
بها  املسموح  األوقـــات  خــارج  يعمل 
ويقول  البرملان،  قبة  عن  بعيد  غير 
تعرض  باألمر  املعني  إن  املطلعون 
النتكاسة مالية، بعد أن بات النافذون 
إلى  أو  عنده  الظهور  من  ممنوعون 

جانبه)..(.

العلم  إحـــراق  على  فعل  رد  أول 
الوطني في باريس، تجسد في الدعوة 
إلى تنظيم وقفة حاشدة لتكريم الراية 
في  بها  ــزاز  ــت االع وإبـــداء  املغربية 
الشانزيليزي،  بشارع  مسيرة مضادة 
من  مجموعة  اتــفــاق  مــع  بــالــتــزامــن 
في  الــجــمــعــوي  بالنسيج  املــغــاربــة 
الخارج على ضرورة مقاضاة أصحاب 

هذا العمل االستفزازي)..(.
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ما خفي
كان  أعظم

تحت األضواء

السطاتيون يذكرون ولدهم إدريس البصري بألف خير

إلياس العماري ينظم آخر نشاط سياسي له في طنجة ويغلق هاتفه النقال 

جمل�س �صطاتي يقرتح اإطالق اأ�صماء اخلطيب والب�صري 
على �صوارع �صطات

نهاية »جوكري« الأ�صالة واملعا�صرة بالتحالف مع العدالة والتنمية

الدكتور عبد الكريم الخطيب وقد وضع 
اسمه يف سياق شراكة البصري يف إنجازات 

مدينة سطات

 الرباط. األسبوع
في  الصحفية  الحساني،  فاطمة  حتى 
وكالة املغرب العربي لأنباء، لم تكن تعتقد 
أنها ستصبح رئيسة إحدى أكبر الجهات 
قادت معركة قضائية  أن  املغرب، بعد  في 
»المـــاب«  فــي  عملها  الســتــرجــاع  كبيرة 
كإعامية، وكان املدير خليل الهاشمي قد 
بعد  ولكن  النقابي،  عملها  بسبب  طردها 
أن أنصفها قضاء البشر )حكمت املحكمة 
اإلنصاف  جاءها  طــردهــا(،  قــرار  بإلغاء 
من  ابــتــداء  لتصبح  جــديــد،  مــن  اإللــهــي 
لجهة طنجة  رئيسة  املاضي،  اإلثنني  يوم 
العماري،  الحسيمة، خلفا إللياس  تطوان 
بعدم  العمودية،  طريق  لها  مهد  ــذي  ال
من  نهائي  بشكل  الجهة  من  استقالته 
عضوية الجهة، إال بعد انتخابها كرئيسة، 
على  الطريق  قطع  عمليا  يعني  ما  وهو 
رئيس  بـــودرا  محمد  الئحته  »وصــيــف« 

بلدية الحسيمة.
املاضي،  اإلثنني  يوم  أصر  العماري 
ضد  النهائية  املعركة  حضور  على 
ــتــنــمــيــة، الـــذي  حـــزب الــعــدالــة وال
لكافة  بتنكره  مدويا  سقوطا  سقط 
تصريحات قيادييه في وقت سابق، 

التحالف  حضن  في  وارتمائه 
مع حزب األصالة واملعاصرة، 

عضو  خيرون  أصبح  حيث 
نائبا  والتنمية  العدالة 

املحسوبة  للرئيسة 
األصالة  حــزب  على 

واملعاصرة.
الحساني  انــتــخــاب  وفـــور 
جهة  مجلس  أعضاء  بإجماع 
طنجة تطوان الحسيمة، البالغ 
عددهم 63 عضوا، بعد سحب 
منافسها سعيد خيرون من 
والتنمية،  العدالة  حزب 
انطاق  قبل  لترشيحه 
ــتــصــويــت،  عــمــلــيــة ال
ــت أعــضــاء  ــصــوي وت
والتنمية  الــعــدالــة 

إغاق  العماري  اختار  »البام«،  ملرشحة 
ــان صــديــقــه الــوالــي  هــاتــفــه الــنــقــال، وكـ
افتتاح جلسة  امهيدية قد أعلن في بداية 
االنتخاب، أن جلسة انتخاب رئيس جديد 
ملجلس الجهة ونوابه تنعقد طبقا للقانون 
بالجهات،  املتعلق   14-111 التنظيمي 
الداخلية  ــر  وزي ــرار  ق صــدور  إثــر  وعلى 
فتح  حــول   2019 أكــتــوبــر   17 بــتــاريــخ 
طنجة  جهة  رئيس  ملنصب  الترشيح  باب 
الرئيس  تقديم  بعد  الحسيمة  تــطــوان 

السابق الستقالته من الرئاسة.

لحظة تحالف إلياس العماري مع أعضاء حزب 
العدالة والتنمية للتصويت على الحساني

فاطمة الحساني 

البصري



حماكمة العثماين بتهمة عدم �صيانة االختيار 
الدميقراطي للبالد 

 الرباط. األسبوع 
العثماني  الدين  سعد  تعرض 
ملحاكمة  ــة،  ــوم ــحــك ال رئــيــس 
اإلثنني  ــوم  ي ساخنة  برملانية 
الجلسة  بمناسبة  املـــاضـــي، 
محورا  خصص  التي  الشهرية 
البرنامج  أولويات  لقضية  منها 
الحكومي الذي جاء به في بداية 

واليته.
ــدت  ــل ــة ج ــارضــ ــ ــع ــ فـــــرق امل
موضوع  فــي  بشدة  العثماني 
واعتبرت  الحكومي،  البرنامج 
األولويات  أولــى  يحترم  لم  أنه 
»حماية  وهــي  بها،  جــاء  التي 
بالبالد«،  الديمقراطي  االختيار 
حيث اعتبرت املعارضة بمجلس 
الحكومة  رئــيــس  أن  الــنــواب 
من  الكبير  الكم  بهذا  قبل  حني 
يكون  فإنه  التكنوقراط،  الوزراء 
العملية  العمق  فــي  ضــرب  قــد 
الديمقراطية وضرب االنتخابات 
وحقوق الناخبني الذين صوتوا 
من  السياسية  ــزاب  األحــ على 
لتشكيل  تفويضا  إعطائها  أجل 

الحكومة.
النارية  املــداخــالت  وأضافت 
أنه  الحكومة،  لرئيس  املوجهة 
بعد إغراق الحكومة بالتكنوقراط 

الذين باتوا أكثر من النصف، هل 
سيلتزم هؤالء بتطبيق البرنامج 
أنهم  أم  للحكومة،  السياسي 
سيطبقون برنامجا تقنيا خاصا 
بهم؟ وعند نهاية مدة انتدابهم، 
املواطنون  سيحاسبهم  كيف 
سيختفون  ــراط  ــوق ــن ــك ت وهـــم 
بمجرد نهاية الوالية التشريعية 

للحكومة؟

تقطير  في  أمعنت  املعارضة 
العثماني  على  كثيرا  الشمع 
تعاني  كنت  ــه،  ل قــالــت  عندما 
األغلبية  ــي  ف حـــزب  زعــيــم  مــن 
سلطات  معك  يتقاسم  أن  يريد 
رئاسة الحكومة )في إشارة إلى 
مع  ستعاني  واليوم  أخنوش(، 
سيقتسمون  الذين  التكنوقراط 
تسيير  ســلــطــات  ــك  ــذل ك مــعــك 

ــة، ومــن  ــهـ الــحــكــومــة مـــن جـ
تــجــد السند  ــن  ل ــرى،  جــهــة أخــ
كــنــت تبحث  ــذي  الـ الــســيــاســي 
النهاية:  في  التساؤل  قبل  عنه، 
التكنوقراط  هــؤالء  سيلتزم  هل 
وحني  األغلبية؟  أحزاب  بميثاق 
في  األغلبية  ــزاب  أح ستجتمع 
الفيال املعلومة، من سيمثل حزب 

التكنوقراط؟

حملة كربى لتغيري ر�ؤ�صاء 
�مدراء املوؤ�ص�صات العمومية 
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�صكليات تهدد ب�صقوط قانون املالية 

 الرباط. األسبوع
الحكومية)..(،  الكفاءات  اختيار  في  االنتكاسة  بعد 
قال مصدر جد مطلع مقرب من سعد الدين العثماني، أن 
هذا األخير مباشرة بعد االنتهاء من التعديل الحكومي 
إلدارة  اإلعــداد  في  شرع  »الكفاءات«،  بحكومة  واملجيء 

»الكفاءات«.
وأضاف املصدر ذاته، أنه في إطار تطبيق التعليمات 
امللكية التي كانت قد دعت العثماني خالل خطاب العرش 
األخير إلى »رفع مقترحات إلى ملك البالد تهم الكفاءات 
يستعد  واإلدارة«،  الحكومة  فــي  الــجــديــدة  الوطنية 
كبرى  تغييرات  مقترحات  لرفع  اليوم  الحكومة  رئيس 
العمومية  املؤسسات  من  العديد  مــدراء  مستوى  على 
االستراتيجية، السيما التي تشتغل في املجال االقتصادي 

واالجتماعي.
إلى  كذلك  يتجه  العثماني  أن  نفسه،  املصدر  وأكــد 
إحداث تغييرات جذرية تهم العديد من رؤساء املؤسسات 
العمومية، التي يعود فيها االختصاص لرئيس الحكومة 
وحده خالل اجتماعات مجلس الحكومة، وذلك للتجاوب 
تعتمد  جديدة  »مرحلة  إلى  الداعية  امللك  توجيهات  مع 

على الكفاءات الوطنية في الحكومة وفي اإلدارة«.
وسأله  سبق  الــذي  العثماني  أن  بــالــذكــر،  الجدير 
وعن  الحكومي  التعديل  مصير  حــول  امللكي  الــديــوان 
مآل التوجيهات التي وجهت له في خطاب عيد العرش، 
لكن  امللكي،  للديوان  مماثل  استدعاء  من  اليوم  يخشى 

اليوم ملساءلته عن كفاءات اإلدارة.
قبل شهر،  قد صدر  امللكي  للديوان  بالغ سابق  وكان 
امللكية  التوجيهات  تفعيل  عن  العثماني  واستفسر 
املتعلقة بـ»تجديد وإغناء مناصب املسؤولية سواء على 

مستوى الحكومة أو اإلدارة«.

البرلمانيون يقطرون الشمع على رئيس حكومة التكنوقراط 

غريب.. الوزير الرميد يعلن دعمه للحريات الفردية 

 الرباط. األسبوع 
بدأت تروج في كواليس البرملان 
طعن  إمكانية  اآلن،  من  بغرفتيه 
ــون املــالــي  ــان ــق ــارضــة فــي ال ــع امل
مناقشته  في  الــشــروع  قبل  حتى 

واملصادقة عليه.
املحكمة  ــي  ف الــطــعــن  ــاب  ــب أس
الــدســتــوريــة هــذه املـــرة، بحسب 
بمضمون  تتعلق  ال  ذاتــه،  املصدر 
مخالفته  وبمدى  املالي  القانون 
ــوارد  لــلــقــانــون عــلــى مــســتــوى املـ
والنفقات واالستثمار ورفضه مثال 
الدولة  أمــوال  على  الحجز  عملية 
القضائية  األحكام  لتنفيذ مضمون 
قد  بل  وإداراتــهــا،  مصالحها  ضد 
الشكلية  األخــطــاء  بسبب  يسقط 
تكون  قد  التي  للقانون،  الخارقة 
ارتكبت أثناء عرض القانون املالي 
طرف  مــن  البرملان  مجلسي  على 
وزير االقتصاد واملالية يوم اإلثنني 
الطعن،  سبب  أن  ذلــك  ــاضــي،  امل
يرجع لخلفاء رئيس الغرفة الثانية 
حــكــيــم بــنــشــمــاس لــحــظــة عــرض 
مشروع القانون في جلسة مشتركة 
بني املجلسني، حيث جلس الحبيب 

رئيسا  باعتباره  باملنصة  املالكي 
وبجانبه أمينان من مجلس النواب 
وتوقيعه،  الجلسة  محضر  إلعداد 
املنصة  نــفــس  ــي  ف جــلــس  بينما 
ولم  املستشارين  مجلس  رئيس 
يجلس معه أمينان، بل خليفتان له 
شخصيا، وبالتالي، يكون قد خرق 
خلفاء  بــأن  يقول  الــذي  القانون 

املنصة  في  يجلسون  ال  الرئيس 
إال في غياب الرئيس، ثم أن غياب 
يجعل  املستشارين  مجلس  أمــني 
ال  إذ  معلقا،  الجلسة  تلك  محضر 
يجوز أن يوقع أمني جلسة محضر 
جلسة كان غائبا عنها، فهل يسقط 
نواب  خطإ  بسبب  املالية  قانون 

رئيس مجلس املستشارين؟ 

فريق »البام« يطالب باإباحة االإجها�ض

 الرباط. األسبوع 
في تطور مثير في موقف الرميد مما 
كان  والتي  الفردية  بالحريات  يسمى 
حقوق  وزيــر  بــات  ويجرمها،  يحرمها 
اإلنسان »يسمح« بها اليوم شريطة أن 
وليس  السرية  الفضاءات  في  تمارس 
إعالمية،  في خرجة  قال  حيث  العلنية، 
»ممارسة  ــأن  ب املــاضــي،  السبت  ــوم  ي
الشارع  في  ممنوعة  الفردية  الحريات 
ستروا  هــم  إن  بالناس  لنا  شــأن  وال 
خاصة  فــضــاءات  هناك  وأن  أنفسهم، 
يمكن أن تمارس فيها الحريات الفردية 

دون إثارة االنتباه«.
موقف  أن  أكــد  مطلع،  جــد  مــصــدر 

سنة  جــاء  الــذي  هــذا  الجديد  الرميد 
محمد  السابق  العدل  وزير  موقف  بعد 
ممارسة  بأن  أكد  قد  كان  الذي  أوجــار، 
الخاصة  األماكن  في  الفردية  الحريات 
)موقف  شــيء،  فــي  املجتمع  تعني  ال 
الرميد( بدأ يجر عليه انتقادات عدد من 
املتطرفني  اإلسالميني  ومن  املحافظني 
وعني  حــرام  »الــحــرام  يعتبرون  الذين 
هلل تراقبه سواء تم في الشارع أو في 
ساخنة  انتقادات  يواجه  بــدأ  السر«، 
التقدمية  الحداثية  الــقــوى  مــن  كذلك 

والجمعيات الحقوقية.
من  العديد  أن  ذاتـــه،  املــصــدر  ــال  وق
الرميد  على  للرد  يستعدون  الحقوقيني 
كبيرة حني سمح  تنازالت  قدم  أنه  رغم 

ــفــرديــة داخـــل األمــاكــن  بــالــحــريــات ال
أنه  »بسبب  املرة  هذه  ولكن  الخاصة، 
عقوباتها  حـــذف  ويــعــارض  يــرفــض 
الجنائي  القانون  نص  من  الحبسية 
بشكل صريح كي ال تظل سيفا مسلطا 
استعماله  يتم  املواطنني،  رؤوس  على 
تصفية  أرادوا  متى  انتقائي  بشكل 
الحسابات« يوضح نفس املصدر، الذي 
كما  االنتقائي  »التعامل  بــأن  أضــاف 
التي  الريسوني  الصحافية  مع  حصل 
الحريات  مارست  أنها  جــدال  نفترض 
الفردية في أماكن خاصة ولم تمارسها 
في الشارع العام، ورغم ذلك تم توظيف 
عليها  والــحــكــم  العتقالها  الــقــانــون 
وبني  بيننا  الفرق  هو  وهذا  بالسجن، 

السيد وزير الدولة«.
الرميد  الوزير  أن  بالذكر،  الجدير 
الذي قال بأن ممارسات الحريات في 

مشكلة  ال  الخاصة  األماكن 
ــا، يـــرفـــض حــذف  ــه ــي ف

ــات مـــن نص  ــوب ــعــق ال
قال  حيث  ــقــانــون،  ال
يمكن  »ال  بأنه  كذلك 
إسالمية  كدولة  لنا 
وعلى رأسها أمير 
املؤمنني، أن تقوم 
بإباحة ما يسمى 
ــات  ــ ــالق ــ ــع ــ ــال ــ ب
ــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــصـ ــ املـ

والشذوذ«.  

 الرباط. األسبوع 
دخل فريق حزب األصالة واملعاصرة 
بمجلس النواب رسميا على خط قضية 
يلغي  قانون  مقترح  وقــدم  اإلجــهــاض، 
لإلجهاض  املــجــرمــة  الــفــصــول  جميع 

بمدونة القانون الجنائي.
ــي الــــذي وقــعــه  ــون ــان ــق ــرح ال ــت ــق امل
وفاطمة  وهبي  اللطيف  عبد  القياديان 
املبدإ  على  اعتمد  املنصوري،  الزهراء 
عقوبة  »ال  بــأن  يقول  ــذي  ال القانوني 
وال جريمة إال بنص«، ليقوم بإلغاء كل 

لعملية  املجرمة  النصوص 
القانون  فــي  اإلجــهــاض 

لن  وبالتالي،  الجنائي، 
القاضي أي نص  يجد 
عليه  يستند  قانوني 
الجريمة  تكييف  فــي 

ــم عــلــى  ــكـ ــحـ ــي الـ ــ ــ وف
عملية  ــي  ف ــورطــني  ــت امل

اإلجهاض.
وتــــــــــرك 
املـــقـــتـــرح 
الــــــــــــذي 

تــتــوفــر 

العقوبة  منه،  نسخة  على  »األســبــوع« 
اإلجهاض،  مجال  في  وحيد  فصل  في 
محاولة  أو  بـ»إجهاض  األمــر  ويتعلق 
رضاها  ــدون  ب حبلى  امـــرأة  إجــهــاض 
حيث يعاقب املعني باألمر بالحبس من 
عن  نتج  وإذا  سنوات،  ثالث  إلى  سنة 
ذلك موتها، فعقوبته السجن من عشرة 

إلى عشرين سنة«.
مـــن جــهــة أخـــــرى، تــبــنــى مــقــتــرح 
اللجنة  كانت  التي  »البام«الخالصات 
قد  اإلجهاض  بملف  املكلفة  املختلطة 
رفعتها سنة 2015 إلى امللك، حيث سمح 
»إجهاض  القيام بعملية  الحزب  مقترح 
زنا  أو  االغتصاب  عن  الناتج  الجنني 
أو  الحامل املختلة عقليا،  أو  املحارم 
إصابة الجنني بأمراض جينية حادة، 
أو إذا استوجبته ضرورة املحافظة 
يتحالف  فهل  األم«..  صحة  على 
التقدم  مقترح  مع  »البام«  مقترح 
خروجهم  بعد  واالشتراكية 
لــلــمــعــارضــة 
إلســـــــقـــــــاط 
تـــــجـــــريـــــم 

اإلجهاض؟

الرميد

وهبي

بنشعبون



 الرباط. األسبوع
ــر  ــان وزيـ ــ ــد إعـ ــع مــبــاشــرة ب
محمد  واملـــالـــيـــة،  ــاد  ــصـ ــتـ االقـ
ــن  ــوع بــنــشــعــبــون، قـــبـــل أســب
بالبرملان، عن دخول املغرب رسميا 
نادي الدول املوقعة على االتفاقية 
املالية  املعلومات  لتبادل  الدولية 
ليتداول  النقاش  انتقل  والعقارية، 
طبيعة وسياسات الدول املصادقة 
على هذه االتفاقية، والتي ستصبح 
مجبرة على كشف جميع البيانات 
بممتلكات  املتعلقة  واملعطيات 
وعـــقـــارات مــهــربــي األمــــوال من 

املغرب نحو تلك الدول، للمغرب.
ــد مـــطـــلـــع، كــشــف  ــدر جــ ــصـ مـ
لـ»األسبوع«، أن مضمون االتفاقية 
يحيل بتوقيع 106 دول عليها من 
من  أغلبها  العالم،  دول  مختلف 
دول أمريكا الاتينية ودول أوروبا 
هذه  لديها  دخلت  وكلها  الشرقية، 
ابتداء  التطبيق  حيز  االتفاقية 
بينما  و2018،   2017 سنتي  من 
الــذي  الوحيد  البلد  هــو  املــغــرب 
التحق مؤخرا بهذه االتفاقية التي 
ابتداء  التنفيذ  ستدخل عنده حيز 

من شهر شتنبر 2021.
على  املوقعة  للدول  وبالنسبة 
املغرب  سيصبح  والتي  االتفاقية 
مجبرا على تبادل املعلومات حول 
يملكها  التي  والعقارات  املمتلكات 
الدول، أو املواطنن  املغاربة بتلك 

من جنسيات أخرى الذين يملكون 
فأبرزها  باملغرب،  وأموال  عقارات 

كندا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
أمـــا عــلــى املــســتــوى الــعــربــي، 
املغرب  أن  ذاتـــه،  املــصــدر  فيقول 
هي  خليجية  عربية  دول  وأربــع 
فقط من وقعت على هذه االتفاقية، 
والسعودية  وقطر  الكويت  وهي 

سيشرع  فهل  العربية،  واإلمــارات 
املغرب في فضح املمتلكات السرية 
شتنبر  مــن  ــداء  ــت اب للخليجين 

2021؟ 
ــر  وزيـ أن  بـــالـــذكـــر،  الــجــديــر 
أعلن  قد  كــان  واملالية  االقتصاد 
املالي  القانون  تقديم  جلسة  خال 
الجديد، عن فتح الحكومة املغربية 

عما  هلل  »عفا  من  جديدة  لعملية 
سلف« بالنسبة لألموال واملنقوالت 
التي لدى املغاربة في الخارج دون 
القانونية،  وضعيتها  يسووا  أن 
سنة  خال  بها  التصريح  وعليهم 
املهربن  فضح  سيتم  وإال   2021
عن  التبليغ  اتفاقية  تفعيل  بعد 
املعلومات بن املغرب وتلك الدول.

الوجه اآلخر لعملية »عفا اهلل عما سلف«
هل يف�سح املغرب الئحة الق�سور  واملمتلكات ال�سرية للخليجيني باملغرب؟

جدل بني اإ�سبانيا واملغرب 
حول الدراجات النارية

زواج بال نفقة.. اإحلاق موظفني بوزارة املالية دون اإحلاقهم بامتيازاتها
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العثماين يتهم »وزيره« الداودي مبحاولة رفع 
ثمن »البوطاغاز« على املغاربة

بداية مترد جماعي 
يف احلركة ال�سعبية 

الإ�سقاط العن�سر

كواليس األخبارالعدد:  1047الخميس 31 أكتوبر 2019

 الرباط. األسبوع
يبدو أن حكومة العثماني قد تراجعت نهائيا 
ترفعها  كانت  التي  التهديدات  مختلف  عن 
»البوطة«،  على  الدولة  دعــم  قطع  بخصوص 
حيث كان وزير الحكامة لحسن الداودي يعلن 
عن  يدها  رفع  نهائيا  الحكومة  قرار  عن  مرارا 
دعم غاز البوطان الذي ال يزال يستنزف مايير 

الدراهم من خزينة الدولة.
الــداودي  الــوزيــر  رحيل  مع  أنــه  ويتضح 

عن  الدعم  رفــع  قــرار  يكون  الحكومة،  عن 
احتمال  فإن  وبالتالي،  رحــل،  قد  البوطة 
قد  يكون  صاروخي  بشكل  ثمنها  ارتفاع 
رحل مع الوزير نفسه، بعدما كذبه رئيس 

الــحــكــومــة، يـــوم اإلثــنــن 
النواب  بمجلس  املاضي، 
أن  مطلقا  نــفــى  والــــذي 

الحالية  الحكومة  تقوم 
ــدعــم عن  ــل ــع ل ــ ــأي رف ــ ب

بالعكس،  بل  »البوطة«، 
ــم ســيــســتــمــر  ــدعـ ــالـ فـ

وجاء  القادمة  السنة 
في  واضــح  بشكل 
ــون املــالــي  ــان ــق ال

لسنة 2020.
ــه  وفـــــــي شــب

ترفع  لن  أن حكومته  إلى  العثماني  من  إشارة 
الدعم عن »البوطة« نهائيا، أكد هذا األخير أن 
بدائل  تجد  عندما  إال  الدعم  ترفع  لن  حكومته 
للطبقة الفقيرة والهشة واملتوسطة، ومع بقاء 
)قانون  الحكومة  عمر  في  واحد  مالي  قانون 
مالية 2021( تكون حكومة العثماني قد صرفت 

النظر نهائيا عن املس بثمن قنينة الغاز.
إلى ذلك، أحرج نواب حزب العدالة والتنمية 
النواب  بمجلس  العثماني  زعيمهم 
املاضي، حن سألوه  اإلثنن  يوم 
ــون الــســجــل  ــانـ ــن مــصــيــر قـ عـ
الفقراء  سيحصي  الذي  املدني 
واملهمشن والذي قد يستهدفهم 
ــل مـــبـــاشـــر عـــبـــر دعـــم  ــشــك ب
الحديث  كثر  بعدما  اجتماعي 
املاضية،  السنة  منذ  بقوة  عنه 
واضحا  جوابا  يجد  لم  العثماني 
على  الجميع  بطمأنة  واكتفى 
لن  »البوطة«  ثمن  أن 
رحل  فهل  يتغير، 
الدعم  رفــع  قــرار 
عن »البوطة« مع 
رحــيــل الــوزيــر 

الداودي؟  

 الرباط. األسبوع
األحداث  أن  مطلع،  قال مصدر حركي جد 
بشكل  الشعبية  الحركة  حزب  داخل  تتوالى 
غير عادي في اآلونة األخيرة، وبطريقة غير 

مفهومة وغير مسبوقة ومختلفة هذه املرة.
ما  أن  لـ»األسبوع«،  أوضح  ذاته،  املصدر 
هذه  مختلفة  التصحيحية  بالحركة  يسمى 
في  تموت  كانت  التي  سابقاتها،  عن  املــرة 
املهد طيلة 35 سنة من قيادة امحند العنصر 
يقودها  كــان  ــتــي  وال »الــســنــبــلــة«،  لــحــزب 
يكونوا  ما  وغالبا  منفرد،  بشكل  أشخاص 
إما  املسؤولية،  مناصب  من  تــوا  خارجن 
وزراء سابقن أو أعضاء سابقن في املكتب 

السياسي مغضوب عليهم.
وأكد املصدر ذاته، أن الحركة التصحيحية 
إلى  ــرة  م ألول  وانتقلت  جماعية،  الــيــوم 
مقر  أســـوار  ــل  داخ تبق  لــم  فهي  الــبــرملــان، 
الحزب بشارع باتريس لومومبا بالرباط، بل 
وفي سابقة من نوعها، انتقلت نحو الفريق 
البرملاني الذي بات أكثر من نصف أعضائه 
مناهضن للرئيس الخالد، العنصر، وموالن 
ومحمد  البرملان  داخــل  ومبديع  للفاضلي 

حصاد خارج البرملان.
وأضاف املصدر أن ما وقع خال اجتماع 
كان  املاضي،  الشهر  خال  الحزب  شبيبة 
الذي  العنصر  لتحالف  بالنسبة  واضحا 
بعدما  فقط،  وأوزين  العسالي  حليمة  يضم 
اختار رفيق العنصر املقرب جدا منه، السعيد 
أمسكان، وألول مرة، االبتعاد قليا، وخفوت 
حدة محمد مبديع الذي اختار الغياب تحت 
لنجله  األســطــوري  للحفل  ــداد  اإلعـ ذريــعــة 
مما  املاضي،  السبت  يوم  زواجــه  بمناسبة 
يؤشر على تحركات قوية لتيار حركة التغيير 
في  »السنبلة«  ومستشاري  برملانيي  وسط 
الوطني،  املجلس  على  االنقضاض  انتظار 
ولم ال الدعوة إلى عقد دورة عاجلة له إلقالة 
باملغرب  سياسي  عــام  ــن  وأم معمر  أكبر 

وبالعالم،  العربية  وبــالــدول 
املؤتمر  انتظار  دون 

العادي.
إلــى ذلـــك، كشف 
املــصــدر ذاتــــه، أن 
شـــــروط الــتــغــيــيــر 
ــة  ــركـ ــحـ داخــــــــل الـ

الشعبية، نضجت بما 
فيه الكفاية في صفوف 
ــاء  ــم ــادات وحــك ــ ــي ــ ق

»السنبلة«، ليتحرك 
الرجل القوي وزير 
السابق  الداخلية 
مــحــمــد حــصــاد، 
ولم  أريحية،  بكل 
بقيادة  الظفر  ال 
هــــــذا الـــحـــزب 
بنائه  ــادة  ــ وإعـ
بيد  ديمقراطيا 
مــن حــديــد كما 
ــو مــعــهــود  ــ هـ

عليه.

 الرباط. األسبوع
يبدو أن تداعيات التعديل الحكومي األخير 
األحزاب وصراعاتها على  لم تقف عند حدود 
كراسي االستوزار، بل وصل صداها املوظفن 
الذين  العمومية،  الــقــطــاعــات  مــن  ــدد  ع فــي 

يحتجون بسبب وضعيتهم املبهمة.
وزارة  موظفي  احتجاج  من  أسابيع  وبعد 
حذفت  التي  العثماني  حكومة  على  االتصال 
قطاعهم من الحكومة دون تحديد مصيرهم الذي 
بقي مجهوال حتى يوم األربعاء املاضي، حينما 

صدر بالجريدة الرسمية مرسوم اختصاصات 
وزارة الثقافة والشباب والرياضة الذي حسم 
في تبعية موظفي االتصال لوزير الثقافة، برز 
الوظيفة  جدل آخر في صفوف موظفي وزارة 
باتوا  والــذيــن  املــرة،  هــذه  سابقا  العمومية 
وزارة  في  بنشعبون  للوزير  اليوم  تابعن 

االقتصاد واملالية واإلصاح اإلداري.
مصدر جد مطلع من وزارة الوظيفة العمومية 
وزارة  موظفي  أن  لـ»األسبوع«  كشف  سابقا، 
الوظيفة العمومية يعيشون اليوم غليانا كبيرا 
الجدد،  موظفيه  من  بنشعبون  موقف  بسبب 

حيث علم هؤالء بأنهم التحقوا وباتوا تابعن 
الوثائق  في  واملالية  االقتصاد  لوزارة  رسميا 
وبالتالي  فقط،  االختصاصات  مرسوم  وفي 
والبريمات  االمــتــيــازات  مــن  يستفيدوا  لــن 
وزارة  ملوظفي  تمنح  الــتــي  والتعويضات 
العمل دون  االقتصاد واملالية، فهي تبعية في 
اعتبره  مما  والتعويضات،  األجر  في  مساواة 
»زواجا  املحذوفة  الــوزارة  هاته  من  موظفون 
بنشعبون  »الوزير  شعار  رافعن  نفقة«،  با 
حتا احنا بغينا نشبعو من البريمات السمينة 

ملوظفي املالية«.

 الفنيدق. األسبوع
بمدينة  األمــنــيــة  الــســلــطــات  شــنــت 
على  مكثفة  حمات  مــؤخــرا،  الفنيدق، 
الدراجات النارية املسجلة بمدينة سبتة 

املحتلة.
بـ»األسبوع«،  خاصة  مصادر  وحسب 
ــإن أصــحــاب الـــدراجـــات الــنــاريــة من  ف
على  يتوفرون  ال  والذين  الكبير  الحجم 
حيث   )A )أ  صنف  من  السياقة  رخصة 
من  الــســيــارات  برخصة  سياقتها  يتم 
السلطات  اعتبرته  مما   ،)B )ب  ــوع  ن
األمنية مخالفا لقانون السير والجوالن، 
ــســاؤل مــطــروحــا على  ــت فــيــمــا يــظــل ال
لهذه  يسمحون  الذين  الجمارك،  رجــال 
الدراجات بالعبور من سبتة املحتلة إلى 
منها  وثائقها  افتحاص  دون  الفنيدق 
بالدراجات  الخاصة  السياقة  رخصة 

النارية.
وفي هذا الصدد، طالبت بعض الصحف 
على  واملحسوبة  سبتة  من  تصدر  التي 
السلطة  من  السياسية،  الجهات  بعض 
األمنية  الحملة  على  بالرد  اإلسبانية، 
املغربية، بحجز الدراجات التي تعبر من 
باقي املدن املغربية إلى سبتة، والتي تتم 

سياقتها بواسطة عقد التفويض فقط.
العنصر العثماني



s كواليس األخبار

●   األسبوع   
أمريكيا  وفدا  أن  عربي«،   ECS« موقع  أفاد 
العام  لألمني  األسبق  الخاص  املبعوث  يرأسه 
روس،  كريستوفر  للصحراء،  املتحدة  لألمم 
زيــارة  في  األســبــوع،  هــذا  ابــتــداء من  يشرع 
خاصة إلى مخيمات تندوف، وفق ما أفادت به 

مصادر رسمية ملوقع »الكونفيدونسيال«.
يزور  الصحراء،  لنزاع  األسبق  املبعوث 
يرافقه حسب  كبير، حيث  تكتم  املنطقة وسط 
في  مسؤولني  يضم  هــام  وفــد  املصدر،  نفس 
بالواليات  نيوجيرسي  في  برينستون  جامعة 

املتحدة األمريكية.
ويذكر أن كريستوفر روس، سبق له أن قام 
التي  الفترة  في  تندوف  مخيمات  إلى  بزيارة 
كان فيها مبعوثا شخصيا لألمني العام لألمم 
املتحدة، قبل أن يعلن عن استقالته من مهمة 
عام  أوائــل  في  الصحراء  نــزاع  في  الوساطة 

2017، بعد ثماني سنوات قضاها 
ــي هـــذا املــنــصــب، أوضــحــت  ف
في  املتحدة  األمــم  بعد  فيما 
يكن  لــم  »روس  أن  بــيــانــهــا 
قادرا على إعادة الطرفني إلى 

وبالتالي،  املفاوضات، 
أمني  انتخاب  فبعد 
عام جديد للمنظمة، 
ــب  ــلـ عـــــــــــرض طـ

استقالته«.

�سهاد�ت حول �لتعذيب يف �أخطر �سجن بتندوف
كري�ستوفر رو�س يعود 

للعب يف �ل�سحر�ء

بو�در ت�سوية نز�ع 
وظيفي د�م ملدة 20 �سنة 

نادي �ل�ساقية �حلمر�ء ي�ستنفر �جلهود 
لتنظيم �لن�سخة 21 من مار�طون �لعيون

بريطانيا تخرج من �الحتاد 
�الأوروبي وتو��سل �سر�كتها

 مع �ملغرب

●  عبد اهلل جداد. العيون 
ــادات لــبــعــض  ــ ــه ــ ــت ش ــشــف ك
جحيم  مــن  الــنــاجــني  السجناء 
شهادات  ــذا  وك الرشيد،  سجن 
ممن  الضحايا  بعض  عــائــات 
قتلوا تحت التعذيب في السجن 
سيء السمعة، عن حجم الفضائح 
جبهة  بــاســم  ــت  ــب ــك ارت الــتــي 
السكان  حق  في  البوليساريو 
الصحراوية  الكفاءات  من  العزل 
مطلع  بالجبهة  التحقت  التي 
القرن  وثمانينيات  سبعينيات 

املاضي .
الــشــهــداء  وذوي  الــضــحــايــا 
التنفيذية  اللجنة  أعضاء  حملوا 
في  الكاملة  املسؤولية  سابقا 
بالقصاص  وطالبوا  حــدث،  ما 
يتبوؤون  الــذيــن  املجرمني  مــن 
هرم  فــي  قــيــاديــة  مناصب  اآلن 
الضحايا  واعــتــبــر  »الــســلــطــة«، 
يأخذ  لــم  الــقــضــاء  أن  ــهــم  وذوي
املجرمني  محاسبة  فــي  مــجــراه 

وإنصاف الضحايا.
التسجيات  هــذه  شــأن  ومــن 
تزيد  أن  ــرة  ــؤث امل ــشــهــادات  وال
الجبهة  ــادة  ــي ق عــلــى  الــضــغــط 
أهالي  يرضي  مخرج  عن  للبحث 

املظلومني،  وينصف  الضحايا 
املشهد  فاعلة في  أطرافا  أن  غير 
تزال  ال  الجادين،  من  السياسي 
تصر على محاولة تشويه نضال 
استرجاع  سبيل  في  الضحايا 

تلك  أن  ــا  ــه ــم ــزع ب ــم  ــه ــوق حــق
املغرب  من  مدفوعة  الشهادات 

للتأثير على مؤتمرهم املقبل.
وكانت منظمات حقوقية دولية، 
قد  الدولية،  العفو  منظمة  منها 

طالبت قيادة جبهة البوليساريو 
إبعاد  ــضــرورة  ب عــديــدة  مـــرات 
املجرمني عن أي مناصب قيادية 
مكانهم  مــجــرمــني  بــاعــتــبــارهــم 

السجن وليس الوزارة.

الجالدون الذين يحكمون البوليساريو
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روس

الشرقاوي

●  بوجدور. األسبوع
بوجدور،  بإقليم  نوعها  من  األولى  هي  سابقة  في 
ملجلس  الجريئة  املبادرة  املحلي  العام  الــرأي  سجل 
بوعده  الوفاء  في  أحمد خيار  برئاسة  إقليم بوجدور 
بإيجاد حل ومخرج قانوني مللف املوظفني العرضيني، 
بحيث ظل هذا امللف من أولويات عامل اإلقليم ورئيس 
املجلس، باعتباره مكسبا اجتماعيا حقيقيا من شأنه 
أسر  من  أســرة  مائة  حوالي  وضعية  من  التحسني 
املوظفني العرضيني، والذين استمرت معاناتهم ألزيد 
من عقدين من الزمن دون الوصول لتسوية وضعيتهم 
مع تعاقب مختلف املجالس والعمال على اإلقليم، ومنذ 
سنة 1994 إلى حني تبني امللف بشكل جدي من طرف 
املجلس الحالي، وبإجماع كافة أعضائه، بل وإعطائه 
فيه  للمداولة  دوراتــه  إحدى  نقط  في  إدراجــه  أولوية 
وللنقاش وللبحث عن إمكانيات وآليات يمكن أن تحل 

وتجد تسوية نهائية للملف الذي عمر لسنوات.
إقليم  التي نهجها رئيس مجلس  اآلليات  ومن بني 
الكبير  الدعم  هو  امللف،  مع  التعامل  في  بــوجــدور، 
الذي أواله عامل اإلقليم إبراهيم بن إبراهيم، وتعاونه 
إلى  بامللف  للوصول  اإلقليم  مجلس  مع  الامحدود 
نور  انبثاق  بداية  وبالتالي  الداخلية،  وزارة  دواليب 
األمل وعودة مستحقات املوظفني العرضيني التابعني 
سنة،   25 منذ  العالقة  لبوجدور  اإلقليمي  للمجلس 
يهم  الذي  االجتماعي  املكسب  هذا  تحقيق  وسيمكن 
75 موظفا، من صرف رواتبهم التي تبلغ 900 مليون 
سنتيم، والتي سيتم صرفها بشكل مباشر من طرف 
وزارة الداخلية التي تفاعلت مع ملتمس عمالة اإلقليم 
واملنتخبني، وبذلك ترسم الداخلية منهاجا جديدا في 
فعلت  كما  االجتماعية  الحاالت  ملفات  مع  التعامل 
أعادت  الذي  الحمراء  الساقية  العيون  والي جهة  مع 

بطاقات اإلنعاش الوطني لعدد من األسر.

●  العيون. األسبوع
املــنــظــمــة لنصف  الــلــجــنــة  ــســارع  ت
ماراطون العيون الدولي، الخطوات من 
أجل أن تكون في املوعد املقرر لتنظيم 
تحت  القادم،  األحد  يوم   ،21 النسخة 
الــذي  امللتقى  وهــو  امللكية،  الرعاية 
الساقية  شباب  نــادي  سنويا  ينظمه 
اعتبار  على  القوى،  أللعاب  الحمراء 
الرياضية  التظاهرات  أهم  بني  من  أنه 

الوطنية.  
تخوفات  املنظمة  اللجنة  وتــواجــه 
العام  املدير  بالتزامات  الوفاء  عدم  من 
عدو،  حميد  املغربية،  امللكية  للخطوط 
العيون  بمدينة  شخصيا  التزم  الــذي 
الساقية  العيون  جهة  مجلس  لرئيس 
الرسمي  الناقل  »الرام«  الحمراء بجعل 
إكراهات  تواجه  التي   النسخة،  لهذه 
مادية صعبة، بالرغم من تدخات ودعم 
وزارة الداخلية، والوالية ومجلس جهة 
واملجلس  الحمراء،  الساقية  العيون 

ووكــالــة  الــعــيــون،  وبلدية  اإلقليمي، 
الــجــنــوب و»فــوســبــوكــراع« و»أطــلــس 
كان  فيما  الشعبي،  والبنك  صحراء« 
مستوى  في  للمطارات  الوطني  املكتب 
السباق،  هــذا  في  باالنخراط  وعــوده 
وازنة  دولية  بمشاركة  سيتميز  الــذي 
واهتمام شعبي ورسمي كبيرين، ومنح 
دولة الكوت ديفوار ضيف الشرف، كما 
إثيوبيا  مشاركة  الــدورة  هذه  ستعرف 
وتــونــس  إفــريــقــيــا  ــوب  وجــن وغينيا 
وموريتانيا  ورواندا  وروسيا  وفرنسا 
والواليات  وإيطاليا  وقطر  والبحرين 
املتحدة األمريكية والسينغال والنيجر، 
الرياضية  الجمعيات  عــن  وممثلني 
األخرى،  الــدول  من  والعديد  بالسويد 
باهي  ــاد  أب الــنــادي،  رئيس  ويــراهــن 
على تحطيم الرقم القياسي للمشاركني 
الرقم  وتحطيم  مشارك   3000 بتجاوز 
القياسي للسباق، وإبراز تطور املدينة 
منها  سيمر  التي  ــدارات  املـ خــال  من 

املتسابقون.

● األسبوع
مرة أخرى تنزعج جبهة البوليساريو ومعها الجزائر من 
التقارب والتفاهم الذي جاء في البيان الختامي الذي صدر 
في أعقاب اجتماع وزير الدولة البريطاني في شؤون الشرق 
خارجية  ووزير  موريسون،  أندرو  إفريقيا،  وشمال  األوسط 
يدعو  مرجعيا  إطارا  أصبح  والذي  بوريطة،  ناصر  املغرب 
الطرفني ملواصلة تعزيز شراكتهما واالرتقاء بها إلى مستوى 

استراتيجي.
الشراكة  بنود  نفس  الجديدة  االتفاقية  هــذه  وستحمل 
الحالية بني االتحاد األوروبي واملغرب، وكذا باقي الجوانب 
السياسية  لألحكام  العريض  والنطاق  بالتجارة  املتعلقة 
والتعاون، لضمان االستمرارية في التجارة والعاقة الثنائية 
االتحاد  من  خروجها  عند  املتحدة  واململكة  املغرب  بني 

األوروبي.
للشركات  العمل  مواصلة  تكفل  الشراكة  اتفاقية  توقيع 
واملستهلكني واملستثمرين بعد انسحاب اململكة املتحدة من 

االتحاد األوروبي.
وتبلغ قيمة التجارة الثنائية بني اململكة املتحدة واملغرب 
أكثر من ملياري جنيه إسترليني، كما أن هذه االتفاقية الثنائية 
بني  واالستثمارية  التجارية  العاقات  لتعميق  منصة  توفر 

االقتصاد التكميلي للمملكة املتحدة واململكة املغربية.

وقفة حا�سدة ملوظفي ق�ساء �الأ�سرة د�خل �ملحكمة بكلميم
●  كلميم. األسبوع

نظم املكتب املحلي للنقابة الديمقراطية 
األسرة  قضاء  قسم  ببناية  بكلميم،  للعدل 
احتجاجية  وقــفــة  الــقــديــمــة،  باملحكمة 

من  كبير  عـــدد  بــمــشــاركــة 
على  واملوظفات،  املوظفني 
النقابي  البيان  أسماه  ما 
ــاب  ــي »غ ش«،  د.  لــــــ»ف. 
للعمل  املناسبة  الــظــروف 
الذي  األســرة  قضاء  بقسم 
لعملية  خــضــع  أن  ســبــق 

ترميم وإعادة الهيكلة«.
بما  املــحــتــجــون  ــدد  ــ ون
الجدية  ــدم  »عـ أنــه  ــوا  قــال
املطالب  مع  التعاطي  في 
املسلم  التقرير  في  املدرجة 
املركزية،  اإلدارة  ملسؤولي 
التفقدية لوزير  الزيارة  إثر 
العدل لبناية قضاء األسرة 

السنة  مــن  غــشــت   27 بــتــاريــخ  بكلميم 
الجارية«.

من  طالبوا  شعارات  املحتجون  ورفــع 
بعني  تأخذ  أن  املسؤولة  الجهات  خالها 

االعــتــبــار كــرامــة املــوظــفــني واملــوظــفــات 
التي  املزرية  الظروف  استنكروا  الذين 
األســـرة،  قــضــاء  بقسم  فيها  يشتغلون 
اإلصاحات  مباشرة  في  بالتعجيل  وذلك 
الذي  التقرير  في  املسطرة 
ــق لــلــمــكــتــب املــحــلــي  ســب
للعدل  الديمقراطية  للنقابة 
من  عــددا  وضمنه  إنجازه 
منها  املتوخى  االقتراحات 
العمل، كما  تحسني ظروف 
طالب بضرورة توفير وعاء 
جديد  مقر  لتشييد  عقاري 
خاص بقضاء األسرة، كون 
صالح  غير  الحالي  املقر 
تضرر  إلى  إضافة  للعمل، 
املوظفني من مخلفات حمام 
مما  البناية،  لهذه  مجاور 
نــوافــذ  يغلقون  يجعلهم 

مكاتبهم طيلة اليوم. 

التومي  الفقيد  ذكرى  إحياء  مناسبة  ❐  شكلت 
الكولونيل  الفقيد  للترحم على روح  فرصة سنوية 
التي  املناسبة  وهي  التومي،  ولد  البشير  الدليمي 
أشرف على تنظيمها أبناء قدماء الضباط السامني 
املدافعني عن الوحدة الترابية، وفي إطار استحضار 
أمجاد وتاريخ وتضحيات أبناء الصحراء من أجل 
املقاومني  لقدماء  الجهوي  املندوب  أكد  الصحراء، 
وأعضاء جيش التحرير، على رمزية املناسبة وقيمة 
قدماء  أمام  للوطن  فداء  حياته  سخر  الذي  الفقيد 
من  ومجموعة  واملنتخبني  واملحاربني،  الضباط 

الفقهاء وحفظة القرآن الكريم.

صحراويةكواليس



لـ»األسبوع«  دبلوماسي  مصدر  أكد 
ــار مــانــانــي،  ــك أب ــرة، أن  ــاه ــق ال ــن  م
التشادي  للرئيس  السابق  املستشار 
بالده  رئيس  إن  قال  ديبي،  إدريــس 
تجري  مقبول  وضــع  اقــتــراح  ــاد  أع
بني  مــبــاشــرة  ــاورات  ــش م بموجبه 

ضمن  والبوليساريو  املغرب 
اإلفــريــقــيــة لحل  ــة  ــي اآلل

قضية الصحراء.
املصدر،  وأضــاف 
مــانــانــي  مــهــمــة  أن 
شملت  مــصــر  ــى  إلـ
اإلثيوبي  التخوف 
مصري  تنسيق  من 
باتجاه  مــغــاربــي  ـ 

النيل،  مياه  على  النهضة  سد  أزمــة 
في  ــم  ــاك ــح ال املــجــلــس  ــان  ــ ك وإن 
السودان مباركا ملوقف الخرطوم في 

عهد الرئيس املعزول عمر البشير.
في  اللعب  من  ماناني  وتخوف 
العربي  للمغرب  الخلفية  الحديقة 
إلبعاد  الــصــحــراء  قضية  ــالل  خ مــن 
التحالف مع مصر، وأكد أن الحوار 
البوليساريو  بني  املباشر  غير 
ــالل اآللــيــة  واملـــغـــرب مــن خـ
كي  يبدأ  أن  يجب  اإلفريقية، 
الجمود،  إلى  امللف  يعود  ال 
أن  مــعــرفــة  املــهــم  ــن  م ألن 
ــوراء قد  ــ ــودة إلــى ال ــع ال

تعني الحرب.

العدد:  1047الخميس 31 أكتوبر 2019

القناص

أن  لـــ»األســبــوع«،  مطلع  مــصــدر  أكــد 
الدفاع  وزارة  واشنطن، وخصوصا  رؤية 
حول  ناضجة  أصبحت  )البنتاغون(، 
جيمس  الجنرال  ألن  »الكركرات«،  مشكل 
هذا  مقاربة  حسم  البحرية،  قائد  فابو، 
في شمال  النزاع  هذا  أن  بالقول  املشكل، 
غرب إفريقيا نزاع ترابي ممتد إلى حدود 
خارطة  في  بحريا  نزاعا  وليس  بحرية 
وقف إطالق النار ومرحلة ما قبل التسوية 

األممية.
كقائد  أخيرا  تقييمه  الجنرال  وشاطر 
إفريقيا  في  األمريكية  البحرية  للقوات 
ــن  ــه حـــول األم ــي مــداخــلــة ل ــا ف ــ وأوروبـ
املتحدة  ــواليــات  ال تريد  ــذي  ال البحري 
االقتصادية  التنمية  لخدمة  تدقيقه  إعادة 

وصناعة الرخاء، حسب تعبيره.
ــآزق الــتــي تــداولــهــا  ــ وفـــي خــارطــة امل
كإحدى  »الكركرات«  مشكل  جاء  الجنرال، 
إطالق  إعــادة  أو  تسوية  على  الرهانات 
غرب  وشمال  الساحل  منطقة  في  حــرب 
للمواجهة  مفتوحة  منطقة  وهي  إفريقيا، 

والحرب في القارة السمراء.
يهيئون  األمريكيني  أن  واضحا  ويظهر 
األقل،  على  الصحراء،  في  جدي  لترتيب 

لضمان االستقرار الحالي.

أن  لـــ»األســبــوع«،  مطلع  مــصــدر  أكــد 
رادار  من   360 بدرجة  الشامل  االلتقاط 
تقنيات  إحـــدى  ســيــكــون  فــايــر«،  »ســـي 
وأن  الفرنسية،  »فــريــم«  فــي  االحــتــيــاط 
عما  تخرج  ال  الــســادس  محمد  فرقاطة 
فلورانس  الــدفــاع  وزيــرة  أخــيــرا  وقعته 
بارلي، في فرقاطات الدفاع والتدخل التي 
في  الفرنسية  البحرية  في  العمل  دخلت 
سنة 2013، وستمتد أعمار هذه التقنيات 

إلى 2030.
املغرب  ــإن  ف املــصــدر،  قناعة  وحــســب 
الجديدة،  »فــري«  بفرقاطة  للتزود  مؤهل 
التقنية  ضــد  الحماية  عناصر  إلكــمــال 
املتوسط،  البحر  في  املستخدمة  الروسية 
ومن قاعدة  وهران تحديدا، في بحر عام 

.2019
ــزود بحرية  تـ فـــإن  لــلــمــصــدر،  وطــبــقــا 
لاللتقاط  ضــرورة  التقنية،  بهذه  اململكة 
التهديدات  لكل  للغاية  والحرفي  الواسع 
بمنظومة  تتعلق  واملــســألــة  الــدفــاعــيــة، 
فرنسية متكاملة، وهو ما يساعد البحرية 

امللكية على تقدم عملياتي معتبر.

أخيرا.. أمريكا تحسم الوضع

»الكركرات« لي�س نزاعا 

بحريا يف نظر اجلرنال 

جيم�س فابو

فرقاطة حممد ال�ساد�س 

بتقنيات جديدة للإحاطة 

من »�سي فاير« بدرجة 360

اأزمة منتزه هيلتون يف العا�سمة الرباط 
توؤثر  على اجلولة الإفريقية لل�سيخ 

بن دملوك اآل مكتوم

»اأبكار ماناين« القريب من الرئي�س الت�سادي يقرتح و�سعا 
مقبول لنطلق م�ساورات غري مبا�سرة بني املغرب والبولي�ساريو

ال�سلطة الأوروبية 
للتاأمينات واملعا�سات 
املهنية تتخوف من 
ال�ستثمار يف املغرب

لـ»األسبوع«،  مطلع  مصدر  أكــد 
أن الـ»أو. إي. أو. با« وهي السلطة 
واملعاشات  للتأمينات  األوروبــيــة 
لخارطة  املغرب  أخضعت  املهنية، 
وأن  املاكرواقتصادية،  املخاطر 
أكتوبر  شهر  في  الصادر  تقريرها 
2019 يرفع درجات الصعوبة ملزيد 
معاشات  مصدرها  أمــوال  نقل  من 
األوروبيني الستثمارها في املغرب، 
بشكل  تعلنه  تــخــوف  أول  وهـــذا 
توقيع  منذ  أوروبية  جهة  واضــح 

الشراكة بني الرباط وبروكسيل.

أن  ـــ»األســبــوع«،  ل مطلع  مصدر  أكــد 
مكتوم  آل  عــائــلــة  مــن  األعـــمـــال،  رجـــل 
تأثر  ــوك،  دمل بن  دبــي،  ــارة  إلم الحاكمة 
بشكل كبير بما وقع أخيرا لحاكم دبي، 
في  هيلتون  بمنتزه  راشــد،  بن  محمد 
التعليق  رفض  عندما  باملغرب،  عطلته 
استمرار  في  أفارقة  رؤســاء  رغبة  على 
التعاون مع شركة مغربية كبيرة وأخرى 
التي  املشاريع  إحدى  في  الحكومة  مع 

يسوقها بن دملوك في جولته اإلفريقية.
استغرابه   »21 »عربي  موقع  وأبــدى 
مواقع  ثالثة  هجوم  من  سابق  وقت  في 
من  القرب  من  عالية  درجة  على  مغربية 
السلطة، ما وقع لسيارة ناشطة لبنانية 

األمير  حرس  طلب  إثر  باملغرب  مقيمة 
تحريك سيارة وحيدة في هذا املوقع قبل 
أن يترجل األمير ملمارسة رياضة املشي، 
ورددت  الناشطة  عليه  علقت  ما  وهــو 

املواقع الثالثة انتقادها.
رسول  فإن  للمصدر،  تصريح  وحسب 
مقارنة  عن  إفريقيا، سكت  في  اإلمــارات 
بوضع  الــصــحــراء  فــي  ــذاتــي  ال الحكم 
إحدى اإلمارات في بالده، واعتقد رئيس 
من  مسافة  أخذ  يريد  املغرب  أن  إفريقي 
وهو  الصحراء،  في  اإلماراتية  التجربة 
ما رفضت جنوب إفريقيا التعليق عليه، 
السرية  الجلسات  محاضر  ضمن  ألنــه 

ملجلس األمن.

5 7كواليس األخبار

ـــ»األســبــوع«،  ل أمــريــكــي  مــصــدر  كشف 
رئيس  قايدي،  ملحمد  نقط   7 من  ورقة  أن 
اطلعت  الجزائرية،  العسكرية  املخابرات 
السفراء  وبعض  املتحدة  الواليات  سفارة 
على   الــجــزائــر  العاصمة  فــي  الغربيني 
ــارة واضــحــة:  ــ ــي إش فــحــواهــا، تــضــم ف
املختصة  املغربية  املخابرات  مع  التعاون 
استدعى  ما  وهــو  اإلرهـــاب،  مكافحة  في 
دون  جزائرية،  مصادر  من  توضيح  طلب 
توضيح  من  ومكتبه  الجنرال  يتمكن  أن 

الجهة املقصودة في املغرب.
املكون  عبر  املــتــحــدة،  األمـــم  وتــحــاول 
الجزائر  إطالع  لـ»املينورسو«،  العسكري 

الحدود،  على  األمنية  التطورات  كل  على 
البوليساريو  مع  املشتركة  باللجنة  عمال 
ــقــوات  ــي، وكــشــفــت ال ــغــرب والــجــيــش امل
في  حــوارهــا  عــدم  عن  املغربية  املسلحة 
تعمل  بل  البوليساريو،  مع  ثنائية  لجنة 
وأن  »املينورسو«،  مع  ثنائية  لجنة  في 
»لجنة ثنائية« في  العملياتي يعد  التقرير 
يجري  ما  أن  املصدر،  وأوضح  الحالتني. 
هو الحوار بني كل األطراف بشكل مباشر 
البوليساريو  وتشارك  اإلرهــاب،  ملكافحة 
مباشرة  معلومات  وتقدم  الحرب  هذه  في 
للمخابرات  بــل  األمــمــيــة،  للبعثة  ليس 
األمريكية في قناة مباشرة فوق األراضي 

اإلسبانية.

ورقة اجلرنال حممد قايدي قائد املخابرات الع�سكرية يف اجلزائر: 
التعاون مع املغرب يف حماربة الإرهاب بداأ

قايدي

ديبي

البولي�ساريو طلبت من جهات 
دولية عدم انتقاد 

»الهمة اأهل بابا«

كــشــف مــصــدر مــطــلــع فــي الــعــاصــمــة مــدريــد 
انتقاد  رفضت  البوليساريو  أن  ـــ»األســبــوع«،  ل
منظمات دولية لـ»الهمة أهل بابا« بعد نشر »أفريكان 
أنتلجنس« ومواقع قريبة من املخابرات العاملية في 
الهمة  إمبراطورية  »تمدد  األخيرة، ما سمته  األيام 

أهل بابا« في الصيد البحري.
أهل  »الــهــمــة  انتما  عــن  للمصدر  ســـؤال  ــي  وف
الباقي  »الهمة  أو  الثاني«  »الهمة  املسمى  بابا« 
الحزب  لهذا  ودعمه  واملعاصرة«،  األصالة  لحزب 
قال:  القرار،  دوائر  من  القريبة  بخلفيته  املعروف 
إن البوليساريو ترغب حاليا في عدم إثارة مشكل 
الصيد البحري، بل تريد تركيز جهودها على تطوير 
أيضا  لتشمل  املشتركة«،  »اآللية  في  موقع جيشها 
ويكون  والجزائر،  موريتانيا  جيشي  مع  التعاون 

الحوار القادم بني العسكريني في املنطقة.
وسبق للمبعوث السابق للصحراء، كوهلر، القول 
أن وقف إطالق النار ال يزال صامدا بفعل حراسته 
من أصحاب القرار الحقيقيني، ويقصد العسكريني، 
لضمان  السياسي  الحل  في  دور  من  لهم  ــد  والب

ديمومته.

غالي

بعد رف�ض الرباط التجربة الفيدرالية 

للإمارات يف ال�صحراء

بن دملوك آل مكتوم برفقة حاكم دبي محمد بن راشد



 ضعف تنفيذ ميزانية وزارة الفالحة 
يصل إلى 61 في المائة 

من  أقــل  الفالحة  وزارة  تستثمر 
نصف قدراتها، وقد تنزل إلى الثلثني 
يتعد  لم  2014، حيث  عام  كما حدث 
 38 التجهيز  ميزانية  فــي  التنفيذ 
االستغالل  ميزانية  وفي  املائة،  في 
خلل  إلــى  يؤشر  مما  املائة،  في   43
األعلى  املجلس  يقول  البرمجة،  في 
للحسابات في مالحظاته األخيرة عن 

وزارة أخنوش.
توقف  بفعل  املالي،  التراكم  وزاد 
برنامج  منها  وبـــرامـــج،  مــشــاريــع 
خاص بالتكوين املهني لفائدة شباب 
 34.815.649.73 بـ  القروي  العالم 
 86 بـ  التنفيذ  نسبة  ونزلت  درهــم، 
ــي حــســاب مــالــي مثل  ــة ف ــائ ــي امل ف
وفي   ،2016 عام  املتبادل«  »الرهان 
املالية  قانون  كبيرة، خصص  صدمة 
يراكم  فيما  للصندوق،  اعــتــمــادات 

األخير فائضا سنة عن سنة أخرى.
على  ــالحــة  ــف ال وزارة  وتــعــيــش 
االعــتــمــادات املــلــغــاة واالعــتــمــادات 
املفرطة  األموال  ضخ  نتيجة  املرحلة 

وفــي حساباتها  ــوزارة،  ــ ال هــذه  فــي 
ــاد تــســيــر  ــ ــك ــ الـــخـــصـــوصـــيـــة، وت
استراتيجية »املغرب األخضر« بـ 60 
 30 فأين  طاقتها،  من  فقط  املائة  في 
في املائة الباقية التي يمكن أن تحرك 
دينامية  إلنتاج  الضرورية  الفعالية 
ــزي  ــرك وامل األول  بــالــقــطــاع  أخـــرى 

بالنسبة للمملكة؟
التنسيق  أزمة  القطاع من  ويعاني 
واملؤسسات  ــوزارة  ــ ال بــني  والعمل 
خصوصا  لها،  التابعة  العمومية 
بعد االنخراط في إصالحات القانون 
املسؤول  يطلع  ال  حيث  التنظيمي، 
على  اإلنتاج«  »سالسل  برنامج  عن 
أو  التضامنية  الــفــالحــة  مــشــاريــع 
االستثمارات  أو  التجميع  مشاريع 
امللك  أراضـــي  بخصوص  املــنــجــزة 
الخاص للدولة، رغم أن تمويالت هذه 

املشاريع تتبع البرنامج املذكور.
الـــوزارة  ألحقت  ثانية،  جهة  مــن 
الرصيد  عــلــى  الــحــفــاظ  مــســؤولــيــة 
الوطني  باملكتب  النباتي والحيواني 
املكلف بالسالمة الصحية للمنتوجات 
وبالتالي،  تعاقد،  دون  الغذائية، 
عن  خــرجــت  الوصية  ــوزارة  ــ ال ــإن  ف

لربطه  للمالية،  التنظيمي  القانون 
وبني  للبرنامج  املالي  االعتماد  بني 
األهداف واملؤشرات املحددة من أجل 
الجزء  هو  فالتعاقد  لذلك،  اإلنجاز، 

القانوني الذي يسمح باملساءلة.
وإبطال مساطر التعاقد، في حاالت 
وقد  للمساءلة،  إبــطــال  هــو  كثيرة، 
األداء  مــن  ــوزارة  ــ ال مفتشية  عانت 
املحدود إلى جانب مالحظات تسردها 

املحكمة املالية، منها:
مختلف  بني  التنسيق  ضعف   )1
املصالح وبني املفتشية العامة لوزارة 
مبالغ  بإرجاع  أوصت  التي  الفالحة 

مالية دون التحقق من إرجاعها.
املـــوارد  مــن  املفتشية  ــراغ  إفـ  )2
البشرية كي ال تتمكن من أداء مهامها.
الوزارة  ملفتشية  واحدة  مهمة   )3
عمل(،  يوم   120( شهور  أربعة  كل 

كما حدث في عام 2015.
في  التواجهية  املسطرة  إلغاء   )4

عمل املفتشية.
التدقيق  مــمــارســة  تصعب  لــذلــك 
ومراقبة  امليدانية  واملراقبة  الداخلي 

العقود والبرامج في هذه الظروف.
ــوزارة  الـ أن  الــقــول  الدقيق  ــن  وم

وكالة،  عبر  مشاريعها  أغلب  تنفذ 
وتنزيل  الفالحية،  التنمية  وكالة  أي 
استراتيجية قطاع وزاري عبر وكالة 
غير  قرار  البشرية،  املــوارد  محدودة 
استراتيجي، لعدم توفر الوكالة على 
بني  تعاقد  وغياب  خارجية  مصالح 

الوزارة والوكالة.

 تنزيل استراتيجية وزارة الفالحة عبر 
وكالة بدون مصالح خارجية وبدون 

تعاقد يجمعهما 

إن الفقرة األخيرة من القانون رقم 
التنمية  وكالة  مهام  حصرت  42ـ08 
الفالحية في الفالحة التضامنية، لكن 
مشاريع  تنزيل  إلى  مجالها  توسيع 
القول  إلــى  ترمي  مــنــاورة  الـــوزارة، 
الفالحة  في  تدخل  مشاريعها  كل  أن 
عدم  الوضع  هذا  ويفيد  التضامنية، 
تسليط الضوء على كبار املستثمرين 

واملستفيدين.
تخصيص  يفترض  التعاقد  وألن 
أي  توقع  لم  فالوزارة  الوكالة،  عمل 
تعاقد مع وكالة التنمية الفالحية كي 
في  الكبار  الفالحني  مشاريع  تدخل 

الفالحة التضامنية للصغار.
الخطورة،  شــديــدة  اللعبة  ــذه  وه
الــخــروج  مــفــاده  حـــدث،  اتهاما  ألن 
42ـ08،  رقم  القانون  مقتضيات  عن 
الفالحية  التنمية  لوكالة  املــحــدث 
والــصــادر فــي 18 فــبــرايــر، رغــم أن 
الوكالة  ))وتكلف  نصا:  تقول  املادة 
عــلــى الــخــصــوص بــاقــتــراح، على 
مخصصات  الحكومية،  السلطات 
العمل املتعلقة بسالسل اإلنتاج ذات 
القيمة املضافة العالية بهدف تحسني 
ــوزارة في  اإلنــتــاج((، وهــذه نظرة ال
للحسابات  األعــلــى  املجلس  مقابل 
ــراح اإلضــافــي  ــ ــت ــ الــــذي جــعــل االق
الفالحة  بدعم  تتعلق  عمل  ملخططات 
التضامنية، معتبرا هذه الفالحة هي 
للمادة  وتبعا  الوكالة،  عمل  أســاس 
التدابير  كل  تتخذ  الوكالة  فــإن   ،3
الشراكات  تشجيع  شأنها  من  التي 
التحفيز  ــراح  ــ ــت ــ واق والـــتـــواصـــل 
إطار  في  املمنوحة  املالية  واإلعانات 
ميثاق االستثمارات الفالحية، ولذلك، 
حقيقي  نــزاع  في  سقط  املغرب  فــإن 
اختصاصات  لها  ووكالة  وزارة  بني 
لتتحول  ــراح  ــت االق بــشــأن  واســعــة، 

عبد الحميد العوني إعداد:

تعيش وزارة الفالحة تحت سطوة القروض التي تبلغ 4783 مليون درهم من أصل استثمارات تصل 7973 مليون درهم، إلى جانب تمويالت خارجية 
بـ 31 مليون درهم، منذ الشروع يف تنزيل استراتيجية تخسر بين 27 إلى 39 يف املائة ىلع مستوى األداء يف إطار تنفيذ االستثمارات يف هذا 

القطاع الوزاري من اعتمادات بلغت يف سنة 2016 ،2257 مليون درهم وسبق توقيفها بقرار حكومي عام 2013، وهو ما شكل الخالف الدفين بين 
الوزير أخنوش ورئيس الحكومة السابق بن كيران، ألن التجميد طال 2160 مليون درهم دفعة واحدة.

وتجاوزت األموال املوجهة للفالحة قدرة الوزارة املكلفة، ولم يتمكن أخنوش من استثمار ثلث مخصصاته املالية )30 يف املائة(، وهو رقم 
قياسي، خصوصا إن علمنا أن 59 يف املائة، أي حوالي الثلثين، من هذه األموال هي قروض، وتستدين الدولة 2391 مليون درهم كي ال يستثمرها 

قطاع الفالحة؟
وال يفهم املتابع ملاذا يقترض املغرب بفوائد لتوفير أموال تزيد عن حاجة وزارة الفالحة، خصوصا وأن نسبة العجز عن االستثمار مستقرة يف 

حدود 30 يف املائة منذ سنة 2012، وقد ألغى الوزير املكلف اعتمادات بـ 5700 مليون درهم، ومن الالفت أن سنة 2013 التي شكلت عقدة 
سياسية يف املغرب، ألغت كل االستثمار الفالحي لسنة كاملة انتهت بتنفيذ نفس نسب األداء بفضل الترحيالت، وهو ما يؤكد أن األموال 

املرصودة تتجاوز قدرات وزارة أخنوش بـ 250 يف املائة، ويف ظل هذا الواقع، يمكن القول أن وزارة الفالحة وزارة متخمة باألموال، والعيب كله أن 
األموال الزائدة قادمة من قروض.

العدد:  1047الخميس 31 أكتوبر 2019 ملف العدد8

بأكثر من أربعة آالف مليون درهم

أخنوش

وكالة تقوم بتنزيل م�شاريع وزارة ومفت�شية لها مهمة كل 4 �شهور

ف�شيحة قرو�ض 
وزارة الفالحة



تنفيذية  قوة  إلى  اقتراحية  قوة  من 
حساسة في القطاع الفالحي.

 ما هي الوكالة التي تسيطر على 
استراتيجية »المغرب األخضر«؟

التنمية  إحــــداث  ــون  ــان ق يــحــدد 
الفالحية كل مهامها في املادة الثانية 
إلى  األولى  املادة  ذهبت  إذ  والثالثة، 
الوصية  ــوزارة  ال مع  عالقتها  حسم 
وتقوم  الدولة،  لوصاية  وخضوعها 
الــزراعــات  وتطوير  العقار  بتعبئة 
وتثمني  العالية  املضافة  القيمة  ذات 
املنتجات ووضع أنظمة جديدة للري 
وتشجيع االستثمار الفالحي واقتراح 
التضامنية،  الــفــالحــة  مخططات 
الكبار  املستثمرين  تجمع  فالوكالة 
املضافة  القيمة  ذات  الــزراعــات  في 
التضامنية،  ــالحــة  ــف وال الــعــالــيــة 
وتمثل  واالستثمار،  والري،  والعقار، 
استراتيجية  قضايا  الجوانب  هذه 
هيمنة  وتــأتــي  للقطاع،  بالنسبة 
منذ  تشجيعا  ــوزارة  ال على  الوكالة 
تبني  على  الفاسي  عباس  حكومة 
العاصمة الرباط لـ»املخطط األخضر«.
ــإن الــوكــالــة  وتــبــعــا ملــا ســبــق، فـ
تبرمج  ــوزارة،  ال وصاية  تحت  التي 
منطوق  ألن  ــيــة،  املــال ــادات  ــم ــت االع
القانون يجعلها تحت وصاية الدولة، 
وزير  وليس  الحكومة  على  وتقترح 

االختصاص بالضرورة.
عودة  البعض،  نظر  في  املهم  من 
الوكالة تحت جناح الوزارة من أجل 
هيكلة  ألن  األخضر«،  »املغرب  حكامة 
التي  اإلصــالحــات  تساير  ــوزارة  ــ ال
بإحداث مصالح جديدة،  فقط  تتعلق 
والحضور في إدارة بعض املؤسسات 

العمومية الفالحية.
من جهة ثانية، فإن مصلحة برمجة 
األظرفة،  فتح  في  تشارك  املشتريات 
الوكالة،  جانب  إلى  املصلحة  وهــذه 
السير  على  القائمتان  الجهتان  هما 
العادي للوزارة، وأسندت إلى املكلفني 
الستة من املكاتب الجهوية لالستثمار 
وهو  جهويني،  مدراء  مهمة  الفالحي 
آمرين  املعنيني  يجعل  الذي  االنتقال 
للصرف مرتني في مكاتبهم الجهوية، 
بصفتها  عمومية  مؤسسات  وهــي 
شخوصا معنوية وتتمتع باالستقالل 
مساعدين  بالصرف  وآمرين  املالي، 
من  املخصصة  االعــتــمــادات  لتنفيذ 
الـــوزاري  للقطاع  العامة  امليزانية 

لفائدة هذه املؤسسات.
االعــتــمــادات،  تفويض  مسألة  إن 
إنفاق  جانب  إلى  مطروحة  إشكالية 
مــواردهــا  لضعف  الــفــالحــة،  وزارة 
التقنية  املــســاعــدة  على  البشرية، 
قيمة  إلى  املالية  قيمتها  تصل  التي 
رواتب موظفيها لسنة كاملة، البالغة 
659 مليون درهم، أي 650 في املائة 
ميزانية املساعدة الخارجية للوزارة، 
يقارب  وما  للغاية،  مرتفع  رقم  وهو 
ومن  ــوزارة،  ــل ل السنوية  الــقــروض 
الالفت أن نجد أن القروض السنوية 
كل  أجـــور  كتلة  ــســاوي  ت لـــلـــوزارة 
موظفي الفالحة، من الوزير إلى آخر 

موظف في هذا املرفق.
ومجرد القول أن القروض السنوية 
للوزارة تذهب كاملة ملكاتب الدراسات 
واملساعدة الخارجية عبر الترحيالت 
إلى  يكشف  النهائية،  االعتمادات  أو 
التسيير  ملاذا  معرفة:  يمكن  حد  أي 

الحالي متواصل بهذا الشكل؟
موظفي  فــإن  ذلــك،  عــن  ولإلجابة 
ــة،  ــزي ــرك امل ــح  املــصــال أو  الــــــوزارة 
يستفيدون، وهم 22 في املائة، من 52 
التعويضات،  مجموع  من  املائة  في 
ــوزارة  ال مصالح  في  موظف  كل  أي 
 200 أي  التنقل،  عن  مرتني  يعوض 
في املائة التعويض املخول للموظف 
خارج العاصمة الرباط وفي أي جهة 

من اململكة.
وفي  الحالة،  هــذه  فــي  ويتقاسم 
املائة  في   78 املتقدمة،  الجهوية  ظل 
العاصمة  خارج  املغرب  موظفي  من 

تعويضات  من  املائة  في   48 الرباط، 
املائة،  في   0.6 بنسبة  أي  التنقل، 
عن  يعوض  الجهوي  املوظف  وكــأن 
املركزي  باملوظف  مقارنة  مرة  تنقله 

أربع مرات.
تركيز  عن  املؤشرات  هذه  وتكشف 
شديد من وزارة أخنوش على موظفي 
بــدورهــم خاضعون  الــذيــن  الــربــاط، 

ملوظفي وكالة التنمية الفالحية.

 عدم وجود سياسة استباقية
 في الفالحة 

كما  ــر«  ــض األخ ــرب  ــغ »امل مخطط 
على  يعتمد  ال  ــدولــي،  ال البنك  قــال 
تمتلك  ال  وحــالــيــا  اســتــراتــيــجــيــة، 
أو  املخاطر  تحديد  الفالحة  وزارة 
استباقية،  سياسية  أي  أو  تقييمها، 
حسب خالصة قوية للمجلس األعلى 

للحسابات.
وبانعدام هذه اآللية، أو أي تصور 
ليس  املــغــرب  يكون  املخطط،  لهذا 
ضحية الجفاف املتكرر فقط، بل عدم 
تدبير مخاطره، تحت أي ذريعة، ألن 
لم يعرف أي تقييم  »املغرب األخضر 
في هذا املجال«، وهي الكلمة اليتيمة 
وبناء  للحسابات،  األعلى  للمجلس 
على هذه املعطيات، نرى بوضوح أن:
إدارتــه  فــي  يعتمد  ال  املــغــرب   )1
على تصور أو استراتيجية، بل على 
خطوات تكتفي فيها الوزارة باللجوء 
ــرات، ولذلك،  ــذك وامل ــات  ــدوري ال إلــى 
معني  وزير  على  محسوب  فاملشروع 
أو  ــة  ــدول وال املؤسسة  على  وليس 
أو  مهيكل  مشروع  ــإدارة  ف الـــوزارة، 
رؤية  أو  تصور  بــدون  استراتيجية 
أو سياسة استباقية، تنتهي بتحميل 
وتتخوف  الحالي،  للوزير  املسؤولية 
األخضر«  »املغرب  فشل  من  أطــراف 
وأن  خصوصا  قصوره،  ظهور  بعد 
الفالحي  التكوين  يريد  ال  املــغــرب 
بل خلق طبقة  فقط،  القروي  للشباب 

وسطى في العالم القروي.
وتتجاوز هذه األبعاد االستراتيجية 
املصابة  وإدارتــه  األخضر«  »املخطط 
بقصور إداري، حسب املجلس األعلى 
ميزانية  عن  له  تقرير  في  للحسابات 

.2018
الحكامة  إلــى  األمــر  هــذا  ويعود 
املراقبة  نظام  واعتماد  املنخفضة، 
الجانب  على  الفالحة  وزارة  فــي 
القانونية،  النصوص  في  املحدد 
ــات  ــدوري ال إلــى بعض  بــاإلضــافــة 
النقص  تعطي  ال  التي  واملــذكــرات 
ــحــاصــل فـــي تــوثــيــق وتــجــويــد  ال
التقرير،  نفس  حسب  املــســاطــر، 
الري  مديرية  عن  املراقبة  وتغيب 
ومديرية  الفالحي،  املجال  وإعــداد 
مكلفة  وهي  اإلنتاج  سالسل  تنمية 
البرامج  إنــجــاز  مــراحــل  بجميع 
الجهوية؟  املديريات  الفرعية بمعية 
بما في ذلك مراقبة البرمجة املالية 
للمشاريع، وتتبع مؤشرات تنفيذها 
النجاعة،  ومؤشرات  أهداف  وتتبع 
املديريات  ــإن  ف ــر،  األمـ واقــع  ــي  وف
املسؤولة عن البرامج األكثر أهمية 

ال تتوفر على أي مراقبة للتسيير.
ــحــة بــرمــجــة  ــنـــطـــوي مــصــل وتـ
مجموعة  على  املشتريات،  وتقنني 
بغياب  املــرتــبــطــة  ــخــاطــر  امل مـــن 
املوضوعية، ألن من املعلوم أن هذه 
ويقتصر  رئيسا،  تضم  املصلحة 
االلتزام  دورها على مراقبة سندات 
املتعلقة بالنفقات املنجزة من طرف 

املديرية املالية قبل التأشير عليها.
وزارة  فإن  الحصيلة،  هذه  وفي 
وضع  في  تأخيرات  تعرف  الفالحة 
خصوصا  للمساطر،  خــاص  دليل 
ومراقبة  املالي  التدبير  على صعيد 
الحد  ألن  الفالحة،  وزارة  ميزانية 
املــلــغــاة وحجم  االعــتــمــادات  ــن  م
على  األول  يعتبر  ــتــرحــيــالت،  ال
جانب   إلــى  ــوزارات،  ــ ال كــل  صعيد 
عدم وجود برمجة أو مراقبة، تكون 
األقل  للوزارة  العامة  املفتشية  معه 

تفاعال مع موجة العمل الرقابي في 
املراقبة  توسيع  من  والبد  اململكة، 
مؤشرات  تتبع  لتشمل  الداخلية 
نجاعة األداء وتطوير مساطر تدبير 

النفقات، وهي األقل بني الوزارات.
القروض،  تمولها  ملشاريع  وتبعا 
تأتي النتائج صادمة، كما في حالة 
مشاريع الدعامة الثانية التي بقيت 
املردودية،  أو ضعيفة  مستغلة  غير 
تقرير  إطار  في  الــوزارة  وأدخلتها 
النجاعة تحت مؤشر »عدد املشاريع 
الوزارة  فاملسألة في نظر  املنجزة«، 
املشاريع  في  باملردودية  تتعلق  ال 

املنجزة.

 التوريدات المغلوطة 

حسب التقارير املنشورة مؤخرا، 
يقدم  الـــتـــوريـــدات  مــخــزون  ــإن  فـ
معطيات مغلوطة عن حالة املخزون، 
املادية،  املحاسبة  غياب  عن  فضال 
على  شــديــدة  أزمـــة  فــي  سبب  مما 
قيادة  وألن  املعطيات،  جمع  صعيد 
تماما،  غائبة  الداخلية  املــراقــبــة 
وال  الحكامة  يسعف  ال  فالوضع 

التطور.
من حيث اإلنجاز، نجد أن وزارة 
الفالحة لم تحقق أبدا سوى نصف 
وتنفيذ  أهــدافــهــا  مــن   - ــل  أق أو   -
جهة  ومــن  جهة،  من  اعتماداتها، 
ثانية، ال تتطور الفالحة الستيعاب 
الداخلية،  واملراقبة  الحكامة  آليات 
تعزيز  ويبقى  مــزدوج،  فشل  فهناك 
بتفعيل  رهينا  املنظومة  مكونات 

التابع  واملــســاطــر  التنظيم  قسم 
ملديرية نظم املعلومات.

تنزيل  فإن  املعطى،  لهذا  وتبعا 
لقواعد  مدونة  ووضع  للقيم  ميثاق 
على  القادر  هو  الوظيفي،  السلوك 
كسر الرتابة الحالية والبدء بتصور 
الخاطئة  املعطيات  يتجاوز  آخــر 
على  ــه  ــدرات ق ويبني  واملــغــلــوطــة، 
في  تــداوال  األقــل  الكلمة  الشفافية، 

هذه األوساط.

 الوزارة تحتاج إلى تحول 

االستثمار  مقترحات  فحص  إن 
القتصار  محددة  لجهة  موكوال  ليس 
مقترحات  على  املالية  مديرية  دور 
التنمية  وكالة  تقوم  فيما  امليزانية، 
دوريتي  ملضامني  طبقا  الفالحية، 
و257   2012 لسنة   52 رقم  الوزير 
مشاريع  نقل  على  الــســنــة،  لنفس 
ولذلك،  للوكالة،  الثانية  الــدعــامــة 
ــا ســوى  ــه ــدي فــــالــــوزارة لــيــســت ل
األكيد  ومن  األولى،  الدعامة  مشاريع 
وجهة  تحدد  ال  أنها  الدورية،  حسب 
لالستثمارات،  املوجه  االختصاص 
ــل مــن 50  بــمــا يــجــعــل نــتــائــجــه أقـ
تحقيق  على  قدرته  وأن  املــائــة،  في 
املــردوديــة والــجــودة شــيء مستبعد 
فوائد  رغم  بها،  املعمول  املعايير  في 
التمويل  هــذا  سببها  التي  الــديــون 
ــد عــن الــحــاجــة، لــعــدم وجــود  ــزائ ال
وتجاوز  املــردوديــة  صنع  في  كفاءة 
فوائد القروض التي تتحملها الدولة 

لصالح القطاع.

 مشاريع بناء الطبقة الوسطى في 
العالم القروي ال تشرف عليها وزارة 

الفالحة منذ 2012، ألن مشاريع 
الفالحين الصغار والمتوسطين ضمن 
تفويض وقعه أخنوش موجه لوكالة 

التنمية الفالحية، ووكالة التنمية 
الفالحية مكلفة بتحقيق الطموح 

المعبر عنه في خطاب ملكي،
 بما ال يجعل األهداف االستراتيجية 

ضمن اختصاصات الوزارة، 
كما يعتقد البعض 

التنمية  وكـــالـــة  ــدت  ــم ــت اع ــقــد  ل
صناعية  ــدات  ــ وح عــلــى  الــفــالحــيــة 
على  وأيــضــا  املــنــتــوجــات،  لتثمني 
تجارية  دورة  لبناء  التسويق  عملية 
العالم  فــي  الفائض  تحقق  مربحة 
ليست  ــدرة  ــق ال هــذه  لكن  الــقــروي، 
ألن  الكافي،  بالشكل  عميقة  أو  أفقية 
منظمني  غير  القانونيني  املستفيدين 

في أغلب الحاالت.
تحديد  فــإن  الخطة،  لهذه  وتبعا 
ــخــاطــر فـــي دعـــم جــهــات  نــســبــة امل
التأسيس القانوني، تذهب بعيدا في 
توجيه املساعدات إلى جهات مبهمة 
قانونيا، بمسار غير شفاف لإلعانات، 
أن  يفيد  ما  وهو  ــراءات،  اإلج وباقي 

الدورة غير محترفة.
فإن  املنشورة،  للمعطيات  وطبقا 
عمل  يــســاوي  يــكــاد  الــوكــالــة  فشل 
املنجزة  الـــوحـــدات  ألن  ــوزارة،  ــ ــ ال
الهدف  عن  بعيدة  املنتوجات  لتثمني 
املالية،  االعتمادات  له  رصدت  الذي 
الفالحني،  واملتمثل في تحسني دخل 
فليس هناك ما يثبت في نظر املحكمة 
في  خصوصا  الغاية،  هــذه  املالية 
في   45 أن  إذ  مكناس،  ــاس  ف جهة 
املائة من أصل 50 وحدة غير مشغلة 
17 وحــدة في  و5 وحــدات من أصل 

مراكش غير مشغلة أيضا.
وحـــدات  تشغيل  عـــدم  مــعــدل  إن 
التثمني بني 25 و45 في املائة ليس 
له ما يبرره سوى نقص الحكامة في 
الوزارة أو عبر التفويض في الوكالة 
لوصول عدم التنفيذ إلى 48 في املائة 
أن  يؤكد  رقم  وهو  املجاالت،  كل  في 
يمشي  ال  وقد  أعــرج،  الفالحة  قطاع 
وشامل،  واســع  تحول  في  إال  سويا 

ألن أزمة الفالحة هي أزمة املغرب.
على  تؤكد  التي  النتائج  وبتحليل 
ضعف املردودية، ال يمكن القول ببناء 
العالم  في  الوسطى  للطبقة  سريع 
القروي، ألن بناء الثروة باتجاه طبقة 
أن  كما  دقيقا،  ليس  التثمني،  عبر 
شروط  لديها  الفالحية«  »املركنتيلية 
برامج  قدرة  فإن  وبالتالي،  لبنائها، 
هذا  إلــى  للوصول  الــدولــة  تقودها 
طبيعي  بإفراز  إال  يأتي  لن  الهدف، 
للقشور  يمكن  وال  الــشــكــل،  لــهــذا 

واألرباح الهامشية بناء طبقة.
ومن الالفت، أن هذه الوحدات التي 
تريد التثمني ال ترتبط بشبكتي املاء 
والكهرباء، وأن أغلب من يستغلها ال 

ينتمي للتنظيم الفالحي.

 حساب »تحدي األلفية« يكشف 
سياسة أخنوش ويصل بوحدات 

كاملة إلى يوم عمل واحد، فالذي 
تخطط له الدولة إلنتاج الثروة،

 ال ينتج العمل 

الحساب األمريكي »تحدي األلفية« 
 17 املــشــاريــع، حسب  يــمــول  الـــذي 
ــا بـــ 302  مـــؤشـــرا، خــصــص غــالف
مليون درهم إلنشاء 20 وحدة لتثمني 
الزيتون، وتبني ضعف معدل  منتوج 
اشتغالها، وهو ال يعكس، بأي حال، 
املــصــروفــة، وخــالل  ــوال  ــ األم حجم 
لم  2015ـ2016  الفالحي  املــوســم 
يوما   35 االشتغال  مستوى  يتجاوز 
إنتاجية،  األكثر  للوحدات  بالنسبة 
ال  إنتاجية،  األقـــل  ــوحــدات  ال فيما 
أما  عشرة،  فيها  العمل  أيام  تتجاوز 
فتراجعت  2016ـ2017،  موسم  في 
هذه املعدالت، حيث عرفت 8 وحدات 
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تنزيل اسرتاتيجية وزارة الفالحة عرب وكالة بدون مصالح خارجية 

وكالة التنمية الفالحية تسيطر على اسرتاتيجية »املغرب 
األخضر« واملشاريع الكبرية مشاريع يف الفالحة التضامنية 

تحدد وزارة الفالحة سقف إعانات قادمة من قروض موجهة لقطاع الفالحة مبلغ 36 
ألف درهم لكل هكتار مجهز، ويف حالة الرضورة، اللجوء إىل بناء صهاريج لتخزني مياه 

السقي، وبالتايل، فإن مبلغ هذا السقف يمكن أن يرتفع بزيادة أخرى.
ويجري رصف اعتمادات التمويل يف وزارة الفالحة بخسارة بني 27 إىل 39 يف المائة عىل 

مستوى األداء.

سقط المغرب يف نزاع حقيقي بني وزارة ووكالة لها اختصاصات واسعة، فتحولت 
الوكالة من قوة اقرتاحية إىل قوة تنفيذية حساسة يف القطاع الفالحي، إذ يه من 

تحدد االعتمادات المالية، وهو التطور الذي لم تقبله أوساط كثرية.

تجاوزت وكالة التنمية الفالحية اختصاصها القانوين لتحدد االعتمادات المالية يف 
مشاريع الفالحة التضامنية، وأيضا المشاريع ذات القيمة المضافة العالية.

لقد سببت هذه االسرتاتيجية يف فقدان فعالية استثمارات الفالحة الوطنية بنسب 
تتجاوز 30 يف المائة.

 ثالثة آالف و500 دوالر يه مساعدات الدولة المغربية 
لكل هكتار مسقي، منها ألفي دوالر من القروض 

الخارجية بفوائد مع مردودية ضعيفة يف التنفيذ 



أقل من يوم عمل واحد؟
تحاول  التي  االستثمارات  هذه  إن 
الشغل  تنتج  ال  ــروة،  ــث ال تنتج  أن 
العالم  في  البطالة  معدالت  لخفض 
ــذا الــســبــب نــجــد أن  ــه ــقـــروي، ول الـ
الفشل متعدد الوجوه، وينعكس على 

السمعة العاملية للمغرب.
املــمــولــة  ــدات  ــوحـ الـ فــشــلــت  وإن 
من الــدولــة، ومــن الــخــارج، فــإن هذه 
الحكامة  مسألة  أن  تنبئ  املؤشرات 
في أول قطاع منتج في املغرب، مسألة 
حياة أو موت بالنسبة للمملكة، ومن 
املغربي  اإلنسان  يتجاوز  أن  الصعب 
إلى  الغذائية  الصناعة  في  أهــدافــه 
تراخيص لوحدات صناعة السيارات 

واألسالك الكهربائية باسم الفالحة.
مليون   151.6 ــوزارة  الـ ورصــدت 
درهم إلنشاء »قطب البحث والتطوير 
ومراقبة الجودة« بهدف دعم املؤهالت 
الفالحية، غير أن هذه الخطوات غير 

فعالة وال تؤدي إلى نتائج.
إن إنشاء قطب ملراقبة الجودة بما 
يساوي 500 في املائة من التمويالت 
عن  يعلن  الفالحة،  لقطاع  الخارجية 
على  التركيز  في  أخرى  مرحلة  بداية 
الجودة، لكن الجودة لن تتأسس على 

تأخر الحكامة في القطاع.
دينامية  إطالق  عرقلة  فإن  وعليه، 
صارت  الغذائية  الصناعة  في  أخرى 
والهبات  الــقــروض  أن  كما  واقــعــا، 
إنجاز  الـــوزارة على  قــدرة  تــجــاوزت 
ــاري، وأيــضــا  ــمـ ــثـ ــتـ غــالفــهــا االسـ
مستعملي  تمثل  الــتــي  الجمعيات 
في  كما  الزراعة،  ألغراض  الري  مياه 
مليون   865( الفرنسي  القرض  حالة 
الفرنسية(  التنمية  وكالة  من  درهــم 
الثاني  الشطر  في  القطرية  والهبة 
ــن مــتــوســط ســبــو ومــصــب إنـــاون  م
مليون  و523  هكتار،   4600 لسقي 
كويتية  هبة  منها  ــرى،  أخـــ ــم  درهـــ
سقي  لتمويل  درهــم  مليون   286 بـ 
وغيرها  بوهودة،  في  هكتار   2000
تفوق  معها  يتأكد  التي  املشاريع  من 
املستفيدة،  الجمعيات  على  القدرات 
والتي تنقسم بطريقة خطيرة متخلية 
عن التجهيزات املخصصة لها، وهذه 
في   30 فشلت  إذ  مرتفعة،  النسبة 
املائة من هذه الجمعيات في مواصلة 

عملها.
عن  الناتج  الفالحي  التمويل  إن 
القروض يتجاوز الوزارة والجمعيات 
ومن  الفالحي،  القطاع  في  العاملة 
املهم إعادة توجيه القدرات التمويلية 
وتجويد الحكامة في القطاع، لتجاوز 
املحنة التي تعيشها الفالحة املغربية، 
عبر  يمر  ال  الفالحة  في  كل شيء  ألن 
املنافسة، وأي جرد أو مراقبة، وصلت 
في بعض املرافق مدة 5 سنوات، كما 
هو الشأن بالنسبة ملخزون التوريدات 
كاميرات،  بــأي  اآلن  إلــى  ــزود  امل غير 
ودفــاتــر مــحــاســبــة، ونــفــس الــشــأن 
بالنسبة للمديريات واملكاتب األخرى.

 رد أخنوش على ارتفاع ميزانية 
وزارته بـ 11 في المائة وتنفيذ 

االستثمارات بـ 12 في المائة من 61 
في المائة من سنة 2012 إلى 73 في 

المائة عام 2016، بمعدل 3 في 
المائة كل سنة، وال يمكن لوزارة 

الفالحة استهالك أموالها إن استمرت 
هذه الوتيرة إال في 2025، ومع 

التمويل اإلضافي تستقر نسبة 27 
في المائة كهامش عمل في الوزارة 

الحالية

تجميد  ــوش  أخــن الــوزيــر  رفـــض 
الفالحي  األداء  اعتمادات  الحكومة 

ــراء  اإلج لهذا  محمال   ،2013 لعام 
الــتــأخــر فــي تــفــويــض االعــتــمــادات 

ووقف عملية االلتزام بالنفقات.
بني  امللغاة  االعتمادات  ووصلت 
سنتي 2012 و2016، ثالث مليارات 
إلى  باإلضافة  درهــم،  مليون  و400 
 ،2013 لسنة  ــم  درهـ مليار   2.16
70 في املائة،  وبمعدل انخفاض بلغ 
كبيرة،  شفافية  تحمل  ال  ألســبــاب 

أوردها رد الوزارة.
ويبقى املشكل الهام ليس في تدبير 
املشاريع الفالحية والهيكلة الوزارية، 
في  بل  النقص،  أوجــه  من  وغيرها 
الــوزارة  تستطيع  ال  أمــوال  اقتراض 
تنفيذها وتزيد عن أربعة آالف مليون 
درهم، وبمعدل فائدة، بما يعني أننا 
أمام خسارة كبيرة بماليني الدراهم، 
وهذه الخسائر ال يعتمدها الكثيرون 

في أوراقهم.
وزارة  فإن  املؤشرات،  لهذه  وتبعا 
عــدم  ــن  م الــكــثــيــر  تخسر  الــفــالحــة 
الفعالية والجودة وعدم تقييم مسألة 
التمويل، وبالتالي، يرى الخبراء أنه 
مشروع  توجيه  إعادة  الضروري  من 

»املغرب األخضر«.
ــات  ــظ ــالح ــإن م ــ ولـــــإشـــــارة، فـ
األمريكيني دقيقة في مشروع »املغرب 
األخضر«، ألن حساب »تحدي األلفية« 
واف  بشكل  رصــدا  الــدولــي  والبنك 
األخضر«  »املــغــرب  مشروع  توجيه 

بـ»واقعية وفعالية أكبر«.
ــإن االقــتــراض  ــر، ف وأيــا يكن األمـ
املوجه للفالحة ال يحمل أي إيجابية 
الجودة  ومؤشر  الحكامة  بإلحاق  إال 
إلى رقم األعمال، ألن بناء استراتيجية 
كل  تبرمج  واحــدة  مديرية  عمل  على 
وكالة،  على  تعتمد  ووزارة  شــيء، 

ثالوث  ــروض،  ــق ال على  والــتــمــويــل 
يفرض القول أن الحكامة هي الجزء 
ولم  األعمال،  رقم  اليوم  يرفع  الــذي 
تنجح الشركات الكبرى في استغالل 
هذا الظرف من خالل إنجاح األهداف 

املرسومة لـ»املغرب األخضر«.

 قروض البنك الدولي الموجهة 
للزراعة في المغرب 

املسقية،  الزراعة  تحديث  إطار  في 
اقترض املغرب من البنك الدولي 70 
الربيع)1(  أم  من  للري  دوالر  مليون 
كما   ،2017 دجــنــبــر  ــي  ف وانــتــهــى 
اقترض 150 مليون دوالر بني 2016 
حسب  مــتــوســط،  بتقييم  و2022 
باقي  جــانــب  إلــى  املــمــولــة،  الجهة 
مخطط  إلنــجــاح  املوجهة  الــقــروض 
لفك  الطرق  وبناء  األخضر«  »املغرب 
 240 من  بأكثر  القروي  العالم  عزلة 
مليون دوالر عبر وزارة التجهيز)2(.

عن  تختلف  ال  التي  املخاطر  ورغم 
املغرب  فــإن  الصحراء،  جنوب  دول 
للتمويل واالستثمار األجنبي  يسعى 
من  ويتأكد  الفالحي)3(،  قطاعه  في 
للقطاع  ارتفاع   ،2011 إحصائيات 
الفالحي،  التمويل  في  املهيكل  غير 
القنب  خصوصا زراعة الحشيش أو 
في حدود  اململكة،  في شمال  الهندي 
بقليل  يتجاوز  قروي  سكاني  تعداد 
نفس  حــدود  وفــي  املائة،  في   40 الـــ 
للديون غير املهيكلة،  الرقم، بالنسبة 
ألن التمويل البنكي أو املهيكل للفالح 

املغربي ال يتجاوز 10 في املائة.
ــديــون  ــال ب ــة  ــالح ــف ال إغـــــراق  إن 
املهيكلة،  غير  والداخلية،  الخارجية 
املوضوعة،  املشاريع  من  أبعد  يذهب 

خصوصا  القطاع،  هشاشة  ويكرس 
وأن التمويل غير املهيكل يدخل ضمن 
العوامل الرئيسية في اقتصاد العالم 

القروي)4(.
االستثمارية  الخطط  تنفيذ  عدم  إن 
إال بنسب ضعيفة واعتماد القطاع على 
القروض غير املهيكلة، أزمتان تجعالن 
ضغوط  تحت  الفالحة  وزارة  مالية 
املالية  اإلدارة  اعتماد  رغم  معتبرة، 
لبنك املغرب على املعايير الدولية، لكن 
للقطاعات  الضعيف  الحكامة  جانب 
صامتة  عميقة،  أزمة  يسبب  الوزارية 
الداخلي  ناتجه  بلد  في  ومتواصلة 
الخام بالنسبة للمواطن 8 آالف درهم 

سنويا و5 في املائة في معدل النمو.
نجاعة  إدارة  حاليا،  الصعب  ومن 
الفالحة،  لقطاع  املوجهة  الــقــروض 
املــشــاريــع  تنفيذ  وصـــول  عـــدم  ــع  م
رغم وجود  غاياتها،  إلى  االستثمارية 
التمويل املركزي الكافي، وأيضا لعدم 
املتقدم  الوضع  يكون  حكامة،  وجود 
مالية  للقروض مؤسسا على وضعية 
إلى  طريقها  تجد  ال  ألنها  متخمة، 
غير  قــروض  وجــود  أن  كما  التنفيذ، 
اللجوء  من  تزيد  القطاع  في  مهيكلة 

إلى األبناك املحلية.

 القروض الخارجية األخرى التي تزيد 
عن الحاجيات االستثمارية للمملكة 

االقتراض،  الفالحة  قطاع  يواصل 
مشاريعه  تنفيذ  من  تمكنه  عدم  رغم 
سنوية  بــنــســب  إال  االســتــثــمــاريــة 
لهذه  وطبقا  الــنــصــف،  تــتــجــاوز  ال 
الــفــالحــة  وزارة  ــإن  فـ الــوضــعــيــة، 
إلــى  عملها  لــتــفــويــض  تــحــتــاج  ال 
ــة، بـــل إلـــى مــجــلــس فــالحــي  ــالـ وكـ
تجاه  جديدة  استراتيجية  إلرســاء 
املزارعني)5(، ألن الوضعية الفالحية 
في املغرب مؤسسة على رهانات)6( 
خصوصا  واقعية،  مــؤشــرات  بــدون 
الفالحي)7(  التكوين  صعيد  على 
إلنتاج جيل  يعد عصبا حيويا  الذي 
تتمكن  لم  وإن  الجدد،  التقنيني  من 
وسطى  طبقة  ــاج  ــت إن ــن  م الـــدولـــة 
في خطاب  امللك  أرادها  كما  فالحية، 

له، فإنها تتجاوز واقع البطالة.
في  األخير  امللك  خطاب  إشارة  إن 
العمل  إلى  التشريعية  السنة  افتتاح 
تمويل  لجعل  تحفيز  هــو  البنكي، 
جزء  واملتوسطة  الصغرى  املشاريع 
من استراتيجية اململكة، بعد صب كل 
الجهود على الرساميل الكبيرة، وهي 
االمتيازات  خانة  في  اآلن  إلى  تعمل 

املوجهة للزراعة التضامنية.
وفي هذه الخانة، نكتشف أن قدرة 
الحكومة على إدارة قطاع حيوي مثل 
بتوفير  يكون  أن  يمكن  ال  الفالحة، 
بحكامة  أيضا  وإنما  فقط،  ــوال  األم
كل  وتنفيذ  للقطاع،  املوجه  التمويل 
فإن  تأخير،  دون  السنوية  أجندته 
نفذت وزارة الفالحة 90 في املائة من 
الفعالية  عدم  ستتراجع  مخططاتها، 
وسيكون  قياسية،  بنسب  والبطالة 
مشاريع  قيادة  على  مقبال  املحيط 
اليوم  املشكلة  ألن  ومنتجة،  مهيكلة 
عجز  وإنــمــا  الــتــمــويــل،  فــي  ليست 

النتائج.
وســتــزيــد الـــقـــروض الــخــارجــيــة 
فائدة،  دون  الفالحة  لقطاع  املوجهة 
لسنة  االستثمارات  تجميد  فتجربة 
يؤثر  لن  أمــر  هو  سنوات،  أربــع  كل 
على السياسة الفالحية الحالية، ومن 
الحاجيات  إدارة  يمكن  ثانية،  جهة 
الفالحية على أساس مجلس فالحي، 
ألن الوكالة أخذت موقع الوزارة دون 
قيمة مضافة عالية تطلبها في املشاريع 

الزراعية التي تشرف عليها.
عن  للزراعة  املوجه  االقــتــراض  إن 
فعاال،  يكون  أن  يجب  الدولة،  طريق 
ــي، نــرى  ــال ــت ــال ــة، وب ــب ــراق وتــحــت امل
بوضوح أن غياب القدرة ليس مسألة 
املؤشرات  حسب  بنيوية  بل  ظرفية، 
مع  التعامل  فــي  فالتقدم  الرسمية، 
فائض القروض لن يكون إيجابيا دون 

حكامة فالحية قوية.
تقول إحدى األبحاث أن هناك عجزا 
نسق  عن  تحدثنا  كلما  التمويل  في 
الحالة  ــذه  ه لكن  الــزراعــة،  توسيع 
وبدون  السقوية،  الفالحة  في  محددة 

شراكات.
ــورد تقرير  يـ الــخــضــم،  وفـــي هـــذا 
ــادات الـــزراعـــة الــخــارجــيــة«  ــص ــت »اق
وزارة  عــن   1961 سنة  فــي  الــصــادر 
تمويال  هناكا  أن  األمريكية،  الفالحة 
ضخما للمغرب من صندوق »سي. إن. 
سي. أ« لـ 400 ألف هكتار في األراضي 
تسود  الخالصة  وهذه  السقوية)8(، 
وفي  املــاضــي،  الــقــرن  ستينات  منذ 
ــت، يــقــول الــتــقــريــر: »إن  تــدقــيــق الفـ
داخلي  تمويل  على  تعتمد  الفالحة 
التنفيذي  الحجم  ويساير  مناسب 

للمشاريع املسطرة«.
إن نسبة اإلنجاز السنوي نزلت في 
املغرب في قرن بـ 23 إلى 31 في املائة، 
اإلدارة  فشل  فــي  قياسي  ــم  رق ــو  وه
من  الفالحة  تجريد  أن  كما  الفالحية، 
تمويل  وجــود  رغــم  البشرية  املـــوارد 
ــة،  يــفــوق الــحــاجــيــات، سبب فــي أزم
ــروض،  ق الخارجية  فــاالســتــثــمــارات 
والقدرة على استعادة التوازن في هذا 
تنفيذية  إدارة  دون  يكون  لن  القطاع، 
كل  إلى  الوصول  مع  بالنجاعة  تتسم 

األهداف.
لم  املــغــرب  فــقــراء  أن  والـــواقـــع، 
االستقرار  من  30 سنة  من  يستفيدوا 
ولــذلــك،  املــاكــرواقــتــصــادي،  النسبي 
فرصتها  املتحدة  ــات  ــوالي ال وجـــدت 
من  القرى  في  الفقر  تقليص  لتمويل 
املشاريع  ألن  املثمرة،  األشجار  خالل 
املشاريع  وألن  محتكرة،  السقوية 

الصغيرة ال تمولها األبناك.
الرباط  العاصمة  فــإن  يكن،  وأيــا 
باملزيد  االستثمارية  توجهاتها  تمول 
أصبح  تكتيك  وهـــو  الـــقـــروض،  مــن 
التمويل  ــدخــل  وت يتغير،  ال  ثــابــتــا 
ــر حــســاب »تــحــدي  األمـــريـــكـــي، عــب
من  املتضررين)9(  إلنــقــاذ  األلــفــيــة«، 
االستقرار املاكرواقتصادي، وكي يدفع 

امليكرواقتصادي الفاتورة.
عبر  املتضررين،  تمويل  مهما  وكان 
والصيد  املثمرة  األشــجــار  إنتاجية 
تأسيس  على  واملــســاعــدة  التقليدي 
املقاوالت والخدمات املالية، كي يتمكن 

هؤالء من الدخول إليها.
إشكال  في  الولوج  ممكنا  يكن  ولم 
التي  التضامنية  الــفــالحــة  تحديد 
يسيطر عليها الكبار، ألن إعادة توجيه 
من  املزيد  باتجاه  تسير  التمويالت 
بنيات  تمويل  توسيع  فعوض  التركز، 
الفالحة التضامنية، ترحل االعتمادات 

إلى أبعاد أخرى.
وال  حاليا،  معدومة  القدرة  هذه  إن 
يمكن العمل على استراتيجية مندمجة 
العمل  دون  فالحة  إلطــالق  ومحوكمة 
ال  سياسة  ناجعة،  اقــتــراضــات  على 
تقبل الفائض الحالي، بل فائض العمل 
لتحويل االعتمادات إلى فرص وطاقات 

جديدة أو متجددة .
إتخام  فــإن  مباشرة،  خالصة  وفــي 
ــاط املــغــربــيــني  ــف ــوس ــف ــالحــة وال ــف ال
للمالية  إضافية  خسارة  بالقروض، 
العمومية، والبد من وقف هذا النزيف.
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وزارة بدون مدونة أو دليل مساطر عىل صعيد 
التدبري المايل 

إن وجود اعتمادات ملغاة وحجم الرتحيالت المرتفع، يفرتض تدبريا ماليا معياريا يف 
الفالحة، لكن تأخريات أصابت إخراج هذا الدليل إىل الوجود، وتبعا لمشاريع تمولها 
القروض، تأيت النتائج صادمة، كما يف حالة مشاريع الدعامة الثانية التي بقيت غري 

مستغلة وضعيفة.
ومن حيث اإلنجاز، فإن تزنيل ميثاق للقيم واعتماد مدونة لقواعد السلوك الوظيفي، 

هو  القادر عىل تجاوز  أزمة الفالحة المغربية، حسب المجلس األعىل للحسابات، 
ويقرتح البنك الدويل و»تحدي األلفية« آليات أخرى للخروج من عنق الزجاجة.
والوزارة التي تحتفظ فقط بمشاريع الدعامة األوىل، فيما تبارش وكالة التنمية 

الفالحية الدعامة الثانية، تكون حسب مضامني دوريتي الوزير تحت الرقم 52 و257 
لسنة 2012، قد نجحت يف تقاسم العجز، ألن الوكالة لم تتمكن من نقل معدل تنفيذ 

األداء بنسبة معتربة.

أزمة الفالحة: إن فقراء المغرب يف القرى ضحايا االستقرار الماكرواقتصادي دون 
أن يستفيدوا منه بأي يشء، فتدخل»حساب األلفية« يف سلسلة األشجار المثمرة، 

ويف قطاعات أخرى، لتخفيف الفقر، ورفعت الدوائر الدولية القروض الموجهة إىل 
الفالحة والفوسفاط، ألنهما القطاعان المنتجان الرئيسيان يف المملكة. 



في  علينا  الـــازم  مــن  ــان  ــ ...ك
ال  أن  الـــريـــاضـــي«،  »األســـبـــوع 
اإلنجاز  على  الــكــرام  ــرور  م نمر 
املدهش الذي حققه فريق االتحاد 
ــال املــوســمــن  ــضــاوي خــ ــي ــب ال

األخيرين.
قسم  مـــن  تــخــلــص  أن  فــبــعــد 
املظاليم، بعد سنوات من املعاناة، 
أن يحقق  املوسم  بداية  في  تمكن 
نتائج باهرة، خال مباريات كأس 
يصل  أن  استطاع  حيث  العرش، 
إلى نصف النهاية، بعد أن أقصى 
كا من الكوكب املراكشي واتحاد 
هذه  عرفت  أن  وبعد  الخميسات، 
ألقــوى  مبكرا  خــروجــا  املنافسة 
الفتح  الرجاء،  كالوداد،  األندية، 
واتحاد  امللكي،  الجيش  الرباطي، 

طنجة...
كان  البيضاوي  االتحاد  فريق 
باألمس من أقوى الفرق املغربية، 
للمواهب  غزيرا  خزانا  كــان  بل 
الفرق  التي عززت أقوى  الكروية، 
املغربية، كاملهدي وقاسمي اللذين 
منتصف  فــي  بــالــرجــاء  التحقا 
ــد الــخــالــق  ــب الــســبــعــيــنــات، وع
قبلهما  ــي  ــزوان ــغ وال ــوداد،  ــالـ بـ
ــش  ــ ــي ــ ــج ــ ــال ــ ب
ــلـــكـــي،  املـ
ودفــاع، 

وفرحات بنهضة طنجة، وآخرين.
قبل هذه املجموعة، أهدى فريق 
كبيرا  نجما  البيضاوي  االتحاد 
ونعني  الفرنسي،  ليون  لفريق 
الذي  املرحوم بؤسا،  الفنان  بذلك 
في  الفرنسي  الفريق  مع  شــارك 
لألندية  ــا  أوروبـ كــأس  مباريات 
األبــطــال  عصبة  )كـــأس  البطلة 
أن  دون  حاليا(،  البطلة  لألندية 
الاعبن  من  العديد  طبعا  ننسى 
الفريق  هذا  قميص  حملوا  الذين 
املحمدي،  للحي  املنتمي  الرائع 
بؤسا  نومير،  عــال  كاملرحومن 
الفقيه،  كريمو،  املحجوب،  وأخيه 
كماح،  ختو،  عزيز  املدني،  لبزار، 

والقائمة طويلة جدا.
حديثنا عن هذا الفريق العريق 
كان  الــذي  املحمدي،  الحي  وعــن 
الفنانن  مــن  ملــجــمــوعــة  ــاذا  ــ م
واملـــبـــدعـــن، كــمــجــمــوعــة نــاس 
الغيوان، تكادة، ملشاهب، السهام، 
والعديد من املمثلن الكبار، يتعلق 
»الطاس«  يعيشه  الذي  باإلهمال 
حاليا من طرف املسؤولن وبعض 

املنتخبن. 
هؤالء جميعا، ولألسف يجهلون 
تاريخ هذا الفريق منذ االستقال، 

رئيس  كـــان  حينما 
األسبق  الحكومة 
عــبــد الــرحــمــان 
الــيــوســفــي، من 
مؤسسيه،  أبزر 
ــان  ــ ك ملـــــا  أو 
العربي  املرحوم 
األب  ــي،  ــزاول ال
الروحي وعراب 

هذا الفريق، 
الذي كان 

تفوق  بشعبية  يتمتع  ــازال  ــ وم
القسم  فــرق  مــن  العديد  شعبية 
األول حاليا، التي تستفيد من ريع 

بعض النافذين الجدد.
فــريــق االتـــحـــاد الــبــيــضــاوي، 
مــدريــد  ــال  ــري ب يلقبونه  ــوا  ــان ك
األبيض  للقميص  نظرا  املغربي، 
الجميل الذي كان يرتديه العبوه، 
الــذي  ــي  ــزاول ال املــرحــوم  بفضل 
بـــاع كــل أمــاكــه وســخــر ثــروتــه 
ذلك  بعد  لتأتي  الفريق،  أجل  من 
أصبح  حينما  السبعينات،  فترة 
النقابي الكبير والقيادي في حزب 
الــرزاق  عبد  األستاذ  االستقال، 
أفيال شافاه هلل، رئيسا للفريق، 
واملساند الكبير للمرحوم الزاولي 
الذي وجد فيه أكبر محتضن ملمثل 

»كاريان سنطرال«.
بعمل  قام  أفيال،  ــرزاق  ال عبد 
ريـاضـي واجتماعـي قـل نـظـيـره، 
حينما وظف معظم العبي الفريق، 
واستطاع أن يعيده إلى تألقه في 
له  جلب  بل  التسعينات،  بداية 
املغربي  للمنتخب  التقني  الطاقم 
 ،1986 مونديال  في  شارك  الذي 
املرحوم  البرازيلي  بذلك  ونعني 
ــه جــورفــان  ــدي ــســاع ــا، وم ــاريـ فـ
وعــزوز،  كما نجح في استقطاب 
الوطنية  البطولة  نجوم  معظم 
حسن  الرجاء  كعميد  آنــذاك، 
سعيد  ــه  ــل ــي وزم ــد،  ــوحــي م
آخرين  والعبن  الصديقي، 
املحمودي،  سهيل،  كمحمد 
السكيتوي،  الــهــادي  عبد 

والقائمة طويلة جدا.

ــاحــســرة« نـــرى حــالــيــا بــأن  »ي
ــع بعض  ــصــارع« م ــت الــفــريــق »ي
ــة عن  ــاع ــن جــم املـــســـؤولـــن عـ
حينما  يخجلوا  لم  الذين  السبع، 
أغلقوا ملعب العربي الزاولي في 
ألسباب  وجمهوره،  الفريق  وجه 
سياسوية بئيسة، ليرحل الجميع 
إلى ملعب الصخور السوداء، كما 
عن  املحمدي  الحي  منطقة  أن 
السبع، تعج بالوحدات الصناعية 
تمد  ال  ولألسف،  لكنها  الكبرى، 
الذي  الفريق  لهذا  املساعدة  يد 
يمـثل منطقة كبيرة في جهة الدار 

البيضاء سطات.
ال  أن  املــســؤولــن  على  فــحــرام 
البيضاوي  ــحــاد  االت يــســاعــدوا 
املـــؤازرة  كــل  منا  يستحق  ــذي  ال

والتشجيع.
ــق االتـــحـــاد  ــري ــف ــتــذكــيــر، ف ــل ل
نصف  في  سيواجه  البيضاوي 
الدفاع  فريق  العرش،  كأس  نهاية 
ــدي بــمــدربــه،  ــجــدي الــحــســنــي ال
بــادو  السابق  الوطني  الناخب 

الزاكي.
الحي  فريق  ألبناء  سعيد  حظ 

املحمدي.
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صحوة االتحاد البيضاوي أو ريال مدريد المغربي
● الكرات الحديدية تبعث من جديد!!

الصباح
● تبعث؟ أو بشحال؟

● قدمنا الهدايا للمنتخب املغربي

باتيلي، مدرب المنتخب المحلي الجزائري
●  هلل يخلف عليكم!

● هذا ردي على من حكموا علي باإلعدام...

الالعب الدولي أمين حاريت
●  حكمتي غير على راسك...

● أمن حاريت: نيمار البوندسليغا
المنتخب
عاد  الراجل  خليو  النفيخ،  من  باراكا  يهديكم،  هلل    ●

رجع ليه عقلو!
● مسؤوليتي أصبحت مضاعفة

لعشير، العب نهضة بركان
● رونالدو هذا..

● وزارة الرياضة!!

المساء
● هلل يسهل، وهلل يجيب...

● زلزال االستقاالت يهز »قلعة« الرجاء
األخبار

● زلزال كاع؟ هلل يحد الباس.
مدرب  اعتداء  يدين  هاري  بدر  العاملي  البطل   ●

لـ»املواي طاي« على متدربة شابة
وكاالت

● ياكما نسيتي شحال من مواطن مغربي  سلختي؟
● ماسنات بن فجر وأمرابط تغضب الجمهور

جرائد
● هاذ فجر مازال ما باغي يحشم ويمشي بحالو؟

● فضيحة جنسية تهز الرجاء
الصباح

● ها هوما دبروا على خدمة لبعض الجمعيات!!

اأيها امل�سوؤولون: اتقوا اهلل يف اأبناء احلي املحمدي!

هذا الخبر
تعزية

idbihi62@gmail.com
 إعداد: كريم إدبهي

األسبوع الرياضي
11

قالوا ونقــــــــــــول

املهدي بنعطية يخرج من النافذة
بعد إعالن اعتزاله الدولي

انتقل الحاج خيامي مصطفى 
بــعــد مـــرض لم  إلـــى عــفــو هلل، 

يمهله طويا.
وبهذه املناسبة األليمة، تتقدم 
بأحر  الودادية  العائلة  جمعية 
عائلة  إلى  واملــواســاة  التعازي 
ابــنــتــه خيرة  ــى  وإلـ املـــرحـــوم، 
الجمعية،  مــال  أمينة  خيامي، 
الوطني  ــار  اإلطـ زوجــهــا  وإلـــى 
طالبن  الشاكي،  رضى  الشاب 
مــن املــولــى عــز وجــل أن يسكن 
يلهم  وأن  جناته،  فسيح  الفقيد 

ذويه الصبر والسلوان.
إنا لـله وإنا إليه راجعون.

 11 قرابة  َر«  »َعمَّ أن  وبعد  أخيرا، 
سنة، قرر عميد املنتخب املغربي املثير 
للجدل، املهدي بنعطية، اعتزال اللعب 

فريقه،  على  والتركيز  دوليا، 
الدحيل القطري.

أن  ــدون  ب مــرت  سنة   11
ــل  ــضــع بــصــمــاتــه داخـ ي
على  الوطني  املنتخب 
غرار من سبقه في نفس 

اآلخر  هو  وحمل  املكان، 
ونعني  ــعــمــادة،  ال ــارة  شـ

املايسترو  الذكر،  طيب  بذلك 
نور الدين النيبت.

فإذا  وذاك،  هذا  بن  شتان 
وبلل  حمل  قــد  النيبت  ــان  ك
من  ألكثر  الوطني  القميص 
ــن،  ــزم ــصــف مـــن ال عــقــد ون
بسالة  بــكــل  عــلــيــه  ودافــــع 
»فشوش«،  ــدون  وب وقتالية 
نعش  لــم  بنعطية  فاملهدي 
وخلق  املشاكل،  ســوى  معه 

البلبلة، وحرب التكتات.
شارك  النيبت  الدين  نــور 

كأس  نهائيات  من  العديد  في 
ــداء من  ــتـ إفــريــقــيــا لـــألمـــم، ابـ
نهائيات  إلى   1992 السينغال 

وصــل  كــمــا   ،2006 مــصــر 
 2004 سنة  النهائي  ــى  إل

سرق  الــذي  التونسي  املنتخب  ضد 
وكعادته هذه الكأس، بعد خطإ فادح 
مــن الـــحـــارس فــوهــامــي، 
نهائيات  ــي  ف ــارك  ــ وش
بالواليات  العالم  كــأس 
ــة  ــي ــك ــري املـــتـــحـــدة األم
ومـــونـــديـــال   ،1994

فرنسا 1998.
نعم  دائـــمـــا  فـــكـــان 
واملدافع  امللتزم  القائد 
ــه،  ــائـ عـــن مــصــالــح زمـ
ــتـــطـــاع وبــفــضــل  كــمــا اسـ
أن  الــكــاريــزمــيــة  شخصيته 
على  للجميع،  ــدوة  قـ يــكــون 
كــان  ــذي  ــ ال بنعطية  عــكــس 
ــارعــا فــي املـــنـــاورات وفــي  ب
املعسكرات  في  املشاكل  خلق 
تارة مع املسؤولن  التدريبية، 
ماربيا  في  »الشيشا«  كقضية 
زمائه  بعض  مع  أو  اإلسبانية، 
ليكون  »يــتــحــمــلــهــم«  ال  الــذيــن 
املنتخب،  مــن  اإلبــعــاد  مصيرهم 
كعمر القادوري، ويوسف العرابي، 
مشاكله  ننسى  أن  دون  وآخــريــن، 
املــتــعــددة مـــع وســـائـــل اإلعـــام 
ويتعالى  يحتقرها  التي  الوطنية 

عليها.
الــذي  بنعطية  هــو  إذن،  هــذا 

ويريح  ليرتاح  الدولي،  اعتزاله  أعلن 
الجمهور املغربي الذي سئم نرجسيته 

ومشاكله املتعددة.

مالحظة:
بــعــد مــســيــرة كــرويــة 
نور  التحق  نموذجية، 
بجامعة  النيبت  الدين 

السابقة  ــقــدم  ال كــرة 
ــار  ــشــ ــ ــت ــســ ــ ــم ــ ك
للرئيس السابق، 

ويشتغل حاليا 
كمستشار 
ــضــو  وع

فـــــعـــــال 
الجامعة  ــع  م
ــة،  ــ ــي ــ ــال ــحــ ــ ال
ــى  ــ ــظ ــ ــح ــ وي
ــرام  ــ ــت ــ ــاح ــ ب
جـــــمـــــيـــــع 
فـــعـــالـــيـــات 
ــقــدم  كـــرة ال

والجمهور الرياضي بشكل عام، نظرا 
الجليلة  وللخدمات  لوطنه،  لحبه 
الوطنية،  الــقــدم  لكرة  قدمها  التي 
الحظنا  الــشــديــد،  ولــألســف  بينما 
التي  ــشــاذة«  و»ال الغريبة  الطريقة 
املنتخب،  سفينة  بنعطية  بها  غــادر 
أدلى  التي  العدوانية  والتصريحات 
وانتقاده  األجنبية،  للصحافة  بها 
وصفهم  الــذيــن  الاعبن  لزمائه 
عـلـى  قـادريـن  غـيـر  بـأنـهـم 
لألمم  إفريقيا  بــكــأس  الــفــوز 
املنتخب  مع  مقارنة  األخيرة، 
وهذا  اللقب،  بهذا  الفائز 
واحتقارا  تبخيسا  يعتبر 
كان  بأنه  علما  لزمائه، 

العميد »يا حسرة«.
لهذا  يمكن  فكيف 
يفكر  أن  الشخص 
األيام  من  يوم  في 
ــعــودة إلى  فــي ال
الوطني  املنتخب 

صنع  اسمه؟ وكيف يمكن الــــذي 
في  سانده  الذي  املغربي  للجمهور 
أحلك أوقاته أن يقبل يوما أن يعمل 

في الجامعة كتقني أو مستشار؟
ــان بـــن أخـــــاق الــنــيــبــت  ــتـ شـ
الناكر  الــاعــب  وهـــذا  ووطــنــيــتــه، 

لإلحسان...

النيبتبنعطية

عبد الرحمان اليوسفي عبد الرزاق أفياللاملرحوم العربي الزاولي



بـــالـــتـــزامـــن مــــع وجــــود 
ــادس في  ــسـ ــك مــحــمــد الـ ــل امل
ساحة  شــهــدت  فــرنــســا)..(، 
باريس، أخطر  الجمهورية في 
بعد  للمغاربة،  استفزاز  حادث 
معروفة،  غير  سيدة  عمدت  أن 
ــلـــهـــا)..(،  مــشــكــوك فـــي أصـ
الوطني  الــعــلــم  إحـــراق  إلــى 
من  مجموعة  وســط  املغربي 
املاضي،  األحد  يوم  املحتجني 
الضخمة،  الــدعــايــة  لتنطلق 
عبر  الطائش،  التصرف  لهذا 
االجتماعي،  التواصل  وسائل 
وهو ما خلف ردود فعل كبيرة.
ــادة، فــإن  ــعـ ــرت الـ وكــمــا جـ
ــم  ــاس ــعـــض املـــحـــتـــجـــني ب بـ
العلم  يحملون  والذين  الريف، 
األمازيغية  للحركة  املصنوع 
فــي الــســنــوات األخــيــرة، منذ 
سنة 1998، أصروا على إفراغ 
ــريــف من  كــل احــتــجــاجــات ال
العداء  إظهار  عبر  مضمونها 
لــلــرايــة املــغــربــيــة، والــدعــايــة 
فمن  االنــفــصــالــي،  للمشروع 
احتجاجات  أن  اليوم  سيقول 
اجتماعي  طابع  ذات  الريف 
بــيــنــمــا يــحــمــل املــحــتــجــون 
العلم  بــإحــراق  قــامــوا  الــذيــن 
املناطق  انفصال  راية  املغرب، 
الشمالية في احتجاجهم)..(؟

املحتجون  هـــؤالء  ــان  ك هــل 
من  جــاؤوا؟  أين  من  مغاربة؟ 

أسئلة  كلها  الــدعــم،  لهم  وفــر 
املغربية  الــدولــة  على  يتحتم 
إيــجــاد أجــوبــة لها فــي إطــار 
األمــر  ألن  ــقــانــون،  ال تطبيق 
يتعلق بجريمة كاملة األركان؟ 
املسيرة  من  املقربني  بعض 
لـ»األسبوع«،  أكدوا  املذكورة، 
له،  الدعاية  تمت  ما  بخالف 
على  أحرق  الوطني  العلم  أن 
استعمال  وتــم  مــرتــني،  ــل  األق
ــكــن  ــال فـــي ذلـــــك، ول ــ ــف ــ األط
إظهار  على  اقتصرت  الدعاية 
ــقــط)..(، كما  امـــرأة واحـــدة ف
ــدت مــصــادر »األســـبـــوع«  ــ أك
بعض  أن  ــان،  ــكـ املـ عـــني  مـــن 
يحملون  كــانــوا  املتظاهرين 
الكاتالني،  االنفصالي  العلم 
أخرى  مجموعة  كانت  بينما 
بدعمها  ــة  ــعــروف م حـــاضـــرة 
وهو  البوليساريو،  لجبهة 
يتعلق  كان  األمر  أن  يعني  ما 
أن  علما  انفصالي،  بنشاط 
عددهم،  قلة  رغــم  املحتجني، 
يتخاصمون  ــم  وه شــوهــدوا 
هذا  تنظيم  في  األحقية  حول 
الــنــشــاط االحــتــجــاجــي الــذي 
ناصر  لــدعــوة  تلبية  ــي  ــأت ي
خلفية  على  املعتقل  الزفزافي 

احتجاجات الريف.
مبررات املسيرة املعلنة، كما 
الزفزافي،  ناصر  والد  حددها 
عن  تتحدث  الزفزافي،  أحمد 

إحياء ذكرى مقتل بائع السمك 
معاناة  وعــن  فــكــري،  محسن 
التنقل  ــع  م املعتقلني  ــر  أسـ
الذي  أن  غير  أبنائهم،  لزيارة 
ذلك  باريس يخالف  حصل في 
أن املسيرة كانت  تماما، حيث 

املعنوية  الروح  ضرب  تحاول 
إن  بــل  عمقها،  فــي  للمغاربة 
أن  تؤكد  »األســبــوع«  مصادر 
بعض املشاركني أكدوا أن هذه 
الوقفة ليست سوى واحدة من 
أخــرى  وقــفــات  مجموعة  بــني 
بهولندا حيث  إحداها ستنظم 
الجمهورية  أصــحــاب  يقيم 
املزعومة في الريف، إلى جانب 
شعو،  سعيد  دوليا  املطلوب 
أمريكا  في  ستنظم  واألخــرى 
نشطاء  بــعــض  يــوجــد  حــيــث 

»اليوتيوب«)..(.
هذا  من  مسيرة  أن  والشــك 
عملي  بشكل  تساهم  الــنــوع، 
املعتقلني  وضعية  تعقيد  في 
على خلفية احتجاجات الريف 
للمس  بـ»التآمر  متهمني  وهم 
بــأمــن الـــدولـــة«.. األمـــر الــذي 
القاسية  العقوبات  تترجمه 
سنة   20 ــاوزت  ــجــ ــ ت الـــتـــي 
معه،  ومن  للزفزافي  بالنسبة 
أن  تــأتــي بعد  وأنــهــا  خــاصــة 
بإسقاط  الريف  معتقلو  طالب 

الجنسية عنهم.
منذ  مغربي  أي  يجرؤ  ولــم 
على  ــاص،  ــ ــرص ــ ال ــوات  ــنـ سـ
املغربية  الراية  على  التطاول 
أي  يجرؤ  لم  كما  حرقها،  أو 
مع  صراعه  كان  مهما  مغربي 
بإسقاط  املطالبة  على  الدولة، 
ظل  الــنــضــال  ألن  جنسيته، 

مرتبطا بالوطن، وإذا خرج عن 
ذلك، فإنه يعتبر خيانة)..(.

التطاول على العلم الوطني، 
بغض النظر عن كونه جريمة، 
يتم  فيما  ســنــده  يــجــد  فــإنــه 
الترويج له، كأن يقال مثال إن 
من  هو  اليوطي  العام  املقيم 
كما  رايتهم،  للمغاربة  صنع 
املظاهرات  بعض  في  يحدث 
لكن  األمازيغ،  النشطاء  باسم 
من  صحيح  غــيــر  ــر  األمـ هــذا 
فضال  الــتــاريــخــيــة،  الناحية 
الذي  هو  العلم  هذا  كون  عن 
مواجهة  فــي  املــغــاربــة  وحــد 
أهدرت  أجله  ومن  املستعمر، 
أجله  ــن  وم الوطنيني،  دمـــاء 
حارب الجيش املغربي لتحرير 

الصحراء وغيرها.
النظر عن كون جزء  وبغض 
الفرنسي هو الذي  اللوبي  من 
تامزغا«،  »راية  بترويج  يقوم 
ــإن قــصــة الــعــلــم املــغــربــي:  فـ
الراية الحمراء التي تتوسطها 
عالقة  ال  الخماسية،  النجمة 
وربما  اليوطي،  بالجنرال  لها 
الباحثني  من  كثيرا  يسعف  لم 
األخير  الكتاب  ليقرؤوا  الحظ 
مــديــرة  النشيطة،  للباحثة 
الوثائق امللكية بهيجة سيمو، 
ــول الـــعـــالقـــات املــغــربــيــة  ــ ح
جــزء  أن  ــا  ــم وب الــفــرنــســيــة، 
املغربية  الـنـخـبة  مـن  كـبـيرا 

إعداد
سعيد الريحاني

إخبــاري
تحليل

من خطط لإحراق العلم املغربي يف باري�س بالتزامن 

مع تواجد امللك يف فرن�سا؟  

احذروا.. اجلرنال اليوطي 

مل ي�سنع للمغاربة رايتهم

لم يجرؤ أي مغربي 
منذ سنوات الرصاص، 

على التطاول على 
الراية المغربية أو 

حرقها، كما لم يجرؤ 
أي مغربي مهما كان 

صراعه مع الدولة، 
على المطالبة بإسقاط 
جنسيته، ألن النضال 
ظل مرتبطا بالوطن، 
وإذا خرج عن ذلك، 
فإنه يعتبر خيانة)..(.

صورة صادمة للمتضامنني مع »الزفزايف« يظهر فيها مشروع النفصال األقاليم الشمالية)...(.
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ال يقرؤون، فإن كتابها لم 
يحظ بالنقاش املستحق 
نشر  ــوع  األســب )تعيد 
سبق  الـــتـــي  مــضــامــيــنــه 
تعميما  مــلــخــصــة  ــشــرهــا  ن
))نسب  تقول:  للفائدة( حيث 
املغربية  الراية  الباحثني  أحد 
مبررا  اليوطي،  الجنرال  إلى 
ــرارات  ــق ال جميع  بــكــون  ــك  ذل
العامة،  ــة  ــام اإلق عــن  تــصــدر 
تقف  الــســلــطــان  مــهــمــة  وأن 
غير  عليها،  املصادقة  حد  عند 
كل  التأويل  هذا  نستبعد  أننا 
على  بناء  ــك  وذل االستبعاد، 
على  املعطيات،  من  مجموعة 
الراية،  من  الغاية  أن  رأسها 
وتوحيد  الــشــمــل  جــمــع  هــي 
الذي  الرمز  باعتبارها  الكلمة، 
يالذ إليه ويحتمى به، فهي من 
الوسائل األساسية التي تؤكد 
الدولة  أو تنفي شمول سيادة 
لها،  التابعة  األقاليم  كل  على 
فـــإذا رفــعــت، تــرفــع الـــرؤوس 
الهمم، وإذا كانت  وتستنهض 
قماش  قــطــعــة  مــجــرد  ــا  ــادي م
فهي  واللون،  املقياس  محددة 
لها  الرمزية  ثقيلة  الواقع  في 
في  وتأثير  القلوب  في  هيبة 

العواطف((.

بهيجة  تــقــول  لــذلــك،  تبعا 
ملقيم  يمكن  ال  فــإنــه  سيمو، 
إحــداث  بفكرة  يأتي  أن  عــام 
صــادرا  األمــر  كــان  إنما  علم، 
مــوالي  السلطان  قناعة  عــن 
يومها  ــان  كـ ــذي  ــ ال يــوســف، 
دواليب  ترسيخ  على  يراهن 
واملحافظة  الشرعي  الحكم 
وعلى  املغربية  الــدولــة  على 
الــوضــعــيــة الــديــنــيــة وحــرمــة 
ومكانته  وشــرفــه  الــســلــطــان 
ــادئ الـــديـــن  ــ ــب ــ ــق م ــي ــب ــط وت
املؤسسات  وصون  اإلسالمي 

في  جــاء  ما  وفــق  اإلسالمية، 
مــعــاهــدة  ــن  م األول  الــفــصــل 
كانت  وقت  في  هذا  الحماية، 
ــة الــعــامــة الزالــت  ــام فــيــه اإلق
املعاهدة  ــذه  ه بــنــود  تحترم 
وهو املوقف الذي ميز اليوطي 
عن غيره من املقيمني العامني، 

حسب نفس املصدر.
قــرار  مــن جانب آخــر، جــاء 
ــطــان مــــوالي يــوســف،  ــســل ال
بإحداث  املصدر،  نفس  حسب 
انخرط  زمــن  في  مغربي  علم 
فرنسا  جانب  إلى  املغرب  فيه 
في الحرب العاملية األولى، مما 
استوجب خلق فيالق عسكرية 
مغربية متميزة ببنود، فجاءت 
النظر  إلعادة  مناسبة  الظرفية 
وأصــدر  املــغــربــي،  العلم  فــي 
أهل  مشاورة  بعد  السلطان، 
الحل والعقد، الظهير الشريف 
ــة جــديــدة  ــ ــحــدث راي ــذي ي ــ ال

ويحدد العناصر املكونة لها.
وقد جاء في الظهير الشريف 
)5 نوفمبر 1915( الذي أعادت 
نشره،  سيمو  بهيجة  الباحثة 
إنجاز  وراء  تقف  التي  وهــي 
مرتبطة  ضخمة،  مؤلفات  عدة 
التي  والبلدان  املغرب  بتاريخ 
ما  ــا)..(،  ــه ــع م يتعامل  كــان 
هذا،  كتابنا  من  ))يعلم  يلي: 
أسمى هلل مقداره وجعل مركز 
أنه  ــداره،  م والسعادة  اليمن 
مملكتنا  شــؤون  لترقي  نظرا 
ــتــشــار ألــويــة  الــشــريــفــة، وان
اقتضته  وملا  وفخارها  مجدها 
األحوال من تخصيصها براية 
بقية  مــن  غيرها  عــن  تميزها 
رايــة  كانت  وحيث  املماليك، 
أسالفنا املقدسني تشبه بعض 
الرايات، وخصوصا املستعملة 
ــة،  ــحــري ــب ــي اإلشـــــــارات ال فـ
ــا الــشــريــف  ــرن ــظ ــضــى ن ــت اق
بجعل  السعيدة  رايتنا  تمييز 
املخمس  السليماني  الخاتم 
األخضر،  باللون  وسطها  في 

أن  سبحانه  هلل  مــن  ــني  راجـ
السعد  برياح  خافقة  يبقيها 

واإلقبال في الحال واملآل((.
ــر عــن  ــظـ ــنـ ــرف الـ ــ ــصـ ــ ))بـ
ــة إلـــى  ــيـ ــداعـ األســــبــــاب، الـ
قراءة  فإن  الظهير،  استصدار 
بعض  عــن  تكشف  مضمونه 
فالبداية  الرمزية،  هذه  أسرار 
على  املحافظة  مغزى  يقدمها 
اللون  بــإقــرار  الــرايــة  أرضية 
األحمر السائد إلى ذلك الحني، 
حيث كان اللون األحمر مرتبطا 
قبل  املغربي  املخزن  بأهداف 
توحيد  إلى  الرامية  الحماية، 
التراب  وحماية  البالد،  أقطار 
األجنبي..  الغزو  من  املغربي 
ضمن  ــبــاه  ــت االن يثير  ومــمــا 
 ،1915 سنة  املحدث  التغيير 
هو اإلبقاء على أرضية حمراء، 
بالراية  وتيمنا  استحضارا 
السلطان  عهد  على  املتداولة 
رسم  وإثبات  الحسن،  مــوالي 
نجمة خماسية خضراء اللون، 
الراية  ظلت  العهد،  ذلك  فإلى 
من  خالية  حــمــراء  املغربية 
إشارة  أية  ومن  آخر  لون  أي 
البارز  التغيير  فكان  رسمية، 
هو  الظهير  هذا  به  أتى  الذي 
الخماسية  النجمة  ــال  إدخــ
باإلشارة  الظهير  اكتفى  التي 
إليها برسم الخاتم السليماني 

بلونها األخضر.
يرمز  الــلــون  هــذا  كــان  وإذا 
بيناه  كما  العلويني،  لشعار 
كرمز  النجمة  فـــإن  ســابــقــا، 
عندها  الــوقــوف  تــســتــوجــب 
ظلت  فقد  تعمقا،  أكثر  بشكل 
النجمة الخماسية أكثر تداوال 
في  الــرســمــي  املــســتــوى  على 
إذ  الدينية،  العمرانية  املعالم 
الجامور  رأس  على  نجدها 
املساجد،  صوامع  يعلو  الذي 
في  حضور  للنجمة  كــان  كما 
واملسكوكات  املغربية  األختام 
للنجمة حضور  وكان  النقدية، 

الشعبي،  املستوى  على  أيضا 
الحماية  أجــل  مــن  وظفت  إذ 
أبواب  في  الشرور وعلقت  من 
الخيل  سروج  وعلى  البيوت، 

وفي مرابطها((.
الــتــردد  عــن  النظر  وبــغــض 
ــخــاتــم  ــل ال ــل شــك ــأويـ ــي تـ فـ
النظر  وبــغــض  السليماني، 
عـــن الــتــأويــل الــــذي أعــطــي 
أهل  رمز  باعتبارها  للنجمة، 
اإلسالم  أركان  أو  النبوة  بيت 
الخمسة لدى بعض الباحثني، 
اللون األحمر على  فإن طغيان 
عن  التساؤل  يفرض  الــرايــة، 
في  الجواب  ليكون  مصدره، 
كتاب »املغرب وفرنسا.. املسار 
نحو االستقالل«، هو أن تاريخ 
الــرايــة املــغــربــيــة عـــرف عــدة 
مرتبط  هو  ما  منها  تطورات، 
ــالل فــرنــســا لــلــجــزائــر  ــاحــت ب
التنافس  وتزايد   ،1830 سنة 
االســتــعــمــاري حــول املــغــرب، 
الذي  العالم  في  الوحيد  البلد 
تمكن من اإلفالت من االحتالل 
التركي، وقد أصبح لزاما عليه 
وحماية  األجنبي،  الغزو  صد 
فاختار  الــتــرابــيــة،  ــدة  ــوح ال
األول  الحسن  السلطان موالي 
اللون األحمر للراية، باعتباره 
السلطان  وهــو  للقوة،  رمــزا 
كان  عرشه  بــأن  اشتهر  الــذي 
عرف  ملا  جــواده،  صهوة  على 
تفقد  أجل  من  تحركات  من  به 
أحوال البالد وصد أي محاولة 
نفس  األجنبي، حسب  للتدخل 

املصدر.
املغربية  الـــرايـــة  ــة  ــص ))ق
مرتبطة أيضا باللون األخضر، 
واللون  وحده،  األحمر  وليس 
األخضر شعار العلويني، وهو 
والرخاء  الخصب  على  يحيل 
أن  وسبق  والجنة،  والنعيم 
كشعار  األخضر  اللون  وظف 
األندلس..  في  األمويني  لدولة 
واتــخــاذ هــذا الــلــون مــن قبل 

الـــدولـــة الــعــلــويــة الــحــديــثــة 
النشأة آنذاك، فيه حفظ لشعار 
ــاء الــعــلــويــني، ورمــز  ــشــرف ال
األندلسي،  بالتراث  للتمسك 
ــة األتــــراك  ــدولـ ــســة لـ ــاف ــن وم

العثمانيني في املشرق((.
ــت الـــرايـــة املــغــربــيــة،  ــان وك
ــع قــيــام الــدولــة  ــد نــشــأت م ق
اإلدريسية، وكان لونها أبيض، 
الطالبيني  ــات  ــراي ل مــحــاكــاة 
ــة  ــالف ــخ ــن ال ــ ــني ع ــل ــق ــســت امل
العلم  اتخذت  التي  العباسية 
وتنقل  لــهــا،  شــعــارا  ــود  األسـ
خلدون  ابن  عن  سيمو  بهيجة 
))وملا  الصدد:  هذا  في  قوله 
وخرج  الهاشميني  أمر  افترق 
في  العباسيني  عن  الطالبيون 
إلى  ذهبوا  ومصر،  جهة  كل 
فاتخذوا  ذلــك،  في  مخالفتهم 
لذلك  وسموا  بيضا،  الرايات 
ــة((، وكـــانـــت رايـــة  ــض ــي ــب امل
بيضاء..  املــرابــطــيــة  ــة  ــدول ال
سبع  فاتخذوا  املوحدون  أما 
وكــان  بــالــعــدد،  تيمنا  رايـــات 
ــلــون الــرســمــي أبــيــض كما  ال
شعار  وكــان  املــصــادر،  تثبته 
يعرف  ما  أو  السعدية  الدولة 
باللواء العظيم، أبيضا، حسب 

نفس املرجع.

إذن، يبقى التغيير األساسي 
الــــذي مـــس جـــوهـــر الـــرايـــة 
الحديث،  املغرب  في  املغربية، 
ــع حــكــم الــشــرفــاء  مــرتــبــطــا م
منذ  البالد،  وتوحيد  العلويني 
الرشيد  السلطان موالي  تسلم 
 1075 عــام  محرم  في  الحكم 
تم  حــيــث   ،)1664 ــشــت  )غ
الراية بإقرار  استبدال أرضية 
ــون األخــضــر بـــدل الــلــون  ــل ال
األبيض السائد إلى ذلك الحني 
)التفاصيل كاملة في األسبوع 

عدد 25 يوليوز 2019(.

بهيجة سيمو

إذا كان هذا اللون يرمز 
لشعار العلويين، كما بيناه 
سابقا، فإن النجمة كرمز 
تستوجب الوقوف عندها 
بشكل أكثر تعمقا، فقد 
ظلت النجمة الخماسية 

أكثر تداوال على المستوى 
الرسمي في المعالم 

العمرانية الدينية، إذ نجدها 
على رأس الجامور الذي 
يعلو صوامع المساجد، 
كما كان للنجمة حضور 

في األختام المغربية 
والمسكوكات النقدية، 

وكان للنجمة حضور أيضا 
على المستوى الشعبي

قصة الراية 
المغربية مرتبطة 

أيضا باللون األخضر، 
وليس األحمر وحده، 

واللون األخضر 
شعار العلويين، وهو 
يحيل على الخصب 
والرخاء والنعيم 
والجنة، وسبق أن 

وظف اللون األخضر 
كشعار لدولة 

األمويين
 في األندلس..

13 تحليل إخباري

ق�سة ت�سبث امللوك العلويني بالراية احلمراء والنجمة اخلما�سية



 الرباط. األسبوع 
ــعــام ملجلس  ال ــن  قـــال األمـ
هلل  عبد  املــغــربــيــة،  الجالية 
تعليقه  معرض  في  بوصوف، 
ــة إحـــــراق الــعــلــم  ــعـ ــن واقـ عـ
العاصمة  قلب  فــي  املــغــربــي 
الفرنسية باريس، يوم السبت 
ناشطة  طـــرف  ــن  م املــاضــي، 
حق  التظاهر  ))إن  انفصالية: 
داخل  سواء  دستوريا،  مكفول 
كان  سواء  خارجه،  أو  املغرب 
اجتماعية  مطالب  ــل  أج مــن 
أكد  أنه  غير  اقتصادية((،  أو 
باملقابل صدمته ملشهد إحراق 
أنه:  موضحا  املغربي،  العلم 
هناك  أن  بامللموس  ))تبن 
مطالب  على  الركوب  يريد  من 
ــل خــدمــة  ــ ــن أج ــة مـ ــروع ــش م

أجندات معينة((.
ــوف أوضــــــــح فــي  ــ ــوصـ ــ بـ
ــة، أن  ــي ــات صــحــف ــح ــري ــص ت
عرفت  التي  الــدول  من  العديد 
ثورات، سواء في مصر أو في 
الالتينية،  أمريكا  أو  تونس 
بأنظمة  أطاحت  ثــورات  وهي 
سياسية بأكملها، لكن لم يتجرأ 
بلده،  علم  ــراق  إحـ على  أحــد 
موضحا أن الشرطة املغربية لم 
قائال:  وتابع  باريس،  في  تكن 
))أنا ابن منطقة الريف ومع أي 
واقتصادية،  اجتماعية  مطالب 
والصادم،  األمر  في  املثير  لكن 

باريس  في  التظاهرة  أن  هو 
للشرطة  وجــود  أي  تعرف  لم 
بحجة  نقبل  حتى  املغربية، 

استفزاز املتظاهرين((. 
قد  الجالية  مجلس  ــان  وكـ
ــدر بــالغــا نـــدد فــيــه بهذا  أصـ
الجبان  الصبياني  ))العمل 
بأحد  خطيرا  مسا  يعد  الــذي 
رموز السيادة الوطنية، وخدشا 
لكرامة املواطنن املغاربة داخل 

الوطن وخارجه((.
ــد بـــوصـــوف، عــلــى أن  ــ وأك
تــدنــيــس الــعــلــم الــوطــنــي هو 

ــة له  عــمــل إجـــرامـــي ال عــالق
بحرية التعبير عن الرأي، كما 
السلوك  ))هذا  أن  على  شــدد 
من  ألجــيــال  يــســيء  الهمجي 
املغاربة واملغربيات من شمال 
الذين  جــنــوبــه،  إلــى  املــغــرب 
من  جسام  تضحيات  قــدمــوا 
ووحدة  املغرب  استقالل  أجل 

أراضيه ونمائه وتقدمه((.
وذكـــــر مــجــلــس الــجــالــيــة 
املغربية بما قدمته، وما تزال، 
املهاجرين  ــال  أجــي مختلف 
عن  الدفاع  سبيل  في  املغاربة 

والتشبث  املغرب،  األم  وطنهم 
وحرصهم  بمقدساته  القوي 
على تربية أبنائهم على هويته 
املتعددة املنفتحة واملتسامحة، 
وتنشئتهم على تمثيله أحسن 
))مثل  أن  أكــد  كما  تمثيل، 
ــذه األســـالـــيـــب املــســتــفــزة  ــ ه
باللحمة  املــس  تستطيع  لــن 
الوجدانية  والعالقة  الوطنية 
العالم  مــغــاربــة  تــربــط  الــتــي 
وشعبا،  ملكا  األم  بوطنهم 
والتي ما فتؤوا يعبرون عنها 

في كل مناسبة((.
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بو�صوف: اإحراق العلم الوطني جرمية ال عالقة
 لها بحرية التعبري

مغاربة العالم
جهاز مكافحة الهجرة يف ليبيا 

يعلن ترحيل مغاربة

معر�ض »�سماب اإك�سبو« مبيالنو ي�ستهدف مغاربة العامل
 القادمني من جهة بني مالل خنيفرة

«»

»«

»«

 الرباط. األسبوع 
الليبية  السلطات  الزالت 
تفاجئ الرأي العام الوطني 
والدولي باإلعالن عن ضبط 
شرعين  غــيــر  مــهــاجــريــن 
البحر،  عــرض  في  مغاربة 
إلى  الهجرة  بصدد  كانوا 
أعــلــن  أن  ــعــد  ب أوروبـــــــا، 
ــاز مــكــافــحــة الــهــجــرة  جــه
ليبيا،  فــي  الشرعية  غير 
عن  املاضي،  الخميس  يوم 
تمكن سبعة مهاجرين غير 
شرعين مغاربة من العودة 

إلى بلدهم.
مكافحة  جهاز  وأوضـــح 
 / الشرعية  غير  الــهــجــرة 
))سبعة  أن  طرابلس،  فرع 
تمكنوا  مغاربة  مهاجرين 

ــن الـــعـــودة إلـــى بــالدهــم  م
مطار  عبر  الشقيق  املغرب 
ومنه  ــدولـــي،  الـ مــصــراتــة 
تــونــس قرطاج  مــطــار  ــى  إل
مطار  إلى  وصــوال  الدولي، 
امللك محمد الخامس بالدار 

البيضاء((.
مكافحة  جــهــاز  وأورد 
في  الشرعية  غير  الهجرة 
ليبيا، أن ))عودة املهاجرين 
غــيــر الــشــرعــيــن املــغــاربــة 
الـــذيـــن تـــم إنـــقـــاذهـــم في 
في  املتوسط  البحر  عرض 
إلى  املــوت متجهن  قــوارب 
تأتي  األوروبية،  الشواطئ 
سفر  وثائق  استخراج  بعد 
مع  بالتعاون  لهم  مؤقتة 

السلطات املغربية((.

 الرباط. األسبوع 
و3   1 بن  ما  إيطاليا  تستقبل 
»سماب  معرض   ،2019 نونبر 
ينظم  الـــذي  بميالنو،  إكــســبــو« 
العيش  وفن  العقار  جولة  ضمن 
املغربي )سماب روود شو 2019(. 
مالل خنيفرة  بني  وستكون جهة 

ضيف شرف هذا املعرض.
حوالي  املعرض  في  ويشارك   
35 عارضا منهم منعشن عقارين 
كما  جــهــويــة،  وإدارات  وبــنــوك 
ستكون أكثر من 30 مدينة مغربية 
ممثلة فيه، إذ ستعرض الشركات 
العقارية املشاركة مشاريع عقارية 
ــة، إلـــى جــانــب  ــحــري فـــي مـــدن ب
واملتوسط  الراقي  السكن  منتوج 
عدة  ستقدم  كما  واالجــتــمــاعــي، 
سكنية  تجزئات  عروض  شركات 
للبيع  ــي  أراضــ ــارة عــن  ــب ع هــي 

.)lotissement(
األولى  املحطة  باريس  وشكلت 
من »جولة العقار املغربي 2019«، 
التي نظمت ما بن 14 و16 يونيو 
»سماب  معارض  وتعمل  املاضي، 
سنة   22 مــن  ــد  أزي منذ  للعقار« 
خارج اململكة على التالقي ما بن 
الفعاليات  وممثلي  الجالية  أبناء 
واملالية  واالقتصادية  العقارية 
الرابعة  املرة  هي  وهذه  املغربية، 
في  املعرض  هذا  فيها  يقام  التي 

ميالنو.
»سماب«  مجموعة  تخفي  وال 
ــذه املـــعـــارض، أن  ــه املــنــظــمــة ل
إلى  ــع  راج إليطاليا،  اختيارها 
تالقي  نقطة  هو  البلد  هــذا  كــون 
الجالية  أبــنــاء  مــن  كبير  لــعــدد 

من  املتحدرين  وخاصة  املغربية، 
ناهيك  خنيفرة،  مــالل  بني  جهة 
الجالية  أبــنــاء  بإمكان  ــه  أن عــن 
)سويسرا  املجاورة  البلدان  في 
بيسر  االنضمام  فرنسا(  وجنوب 
إلى مواطنيهم في ميالنو لحضور 

هذه املناسبة.
ــعـــرض »ســمــاب  ــن مـ ــ ــراه ــ وي
إيكسبو ميالنو 2019« على تعزيز 
بني  لجهة  االستثمارية  الجاذبية 
الرئيس  قال  حيث  خنيفرة،  مالل 
»ســمــاب«،  ملجموعة  التنفيذي 
مــعــرض  إن  الـــشـــمـــاع،  ســمــيــر 
فرص  تطوير  إلى  يسعى  ميالنو 
العقاري  املــجــال  فــي  االستثمار 
باململكة املغربية، وتعزيز جاذبية 

هذا  في  خنيفرة  مالل  بني  جهة 
املعرض  هذا  أن  وأوضح  املجال، 
ــى الــتــعــريــف بــفــرص  ــدف إلـ ــه ي
االستثمار العقاري باململكة عموما 
وتطوير  خــاص،  بشكل  والجهة 
املقيمة  املغربية  الجالية  مساهمة 
على وجه الخصوص في ميالنو، 
التي يقطنها لوحدها حوالي 650 
تعزيز  في  ومغربية،  مغربي  ألف 
واالقتصادية  العقارية  الدينامية 
كما  خنيفرة،  ــالل  م بني  بجهة 
ــدورة،  الـ ــذه  ه أن  الشماع  أبـــرز 
العيش،  وفــن  للعقار  املخصصة 
ونــدوات  حفالت  تنظيم  ستعرف 
الــزوار  تمكن  وجلسات  ولقاءات 
ــالع على  ــ مــن االســتــشــارة واالط

والقوانن  االقــتــصــادي  املحيط 
التي تنظم املجال العقاري، عالوة 
بن  للتواصل  املــجــال  فتح  على 
هذه الجالية املغربية، التي ينحدر 
أفرادها من جهة بني مالل  أغلب 
خنيفرة، وبن املنعشن العقارين 
في  العقار  وخبراء  واملستثمرين 

كل من املغرب وإيطاليا.
من  شو«  روود  »سماب  ويبذل 
خالل مجموعة »سماب«، وبتعاون 
وسياسة  الــســكــنــى  وزارة  ــع  م
املغربية  والــفــيــدرالــيــة  املــديــنــة، 
 ،)FNPI( العقارين  للمنعشن 
توفير  أجل  من  متواصلة  جهودا 
أفضل السبل للوصول إلى أسواق 

مستهدفة بعناية.

 الرباط. األسبوع 
قرارا  مختصة،  سعودية  محكمة  أصدرت 
طيران  مضيفة  مستحقات  بــصــرف  يــلــزم 
ريــال  ألــف   700 بقيمة  الجنسية  مغربية 

سعودي، أي ما يعادل 187 ألف دوالر.
وأوضحت وسائل إعالم سعودية، أن هذه 
ورواتــب  »أجــور  عن  عبارة  هي  املستحقات 
وتعويض  الخدمة  نهاية  ومكافأة  متأخرة 
على  عــالوة  سنوية«،  إجـــازات  أرصــدة  عن 
التي كانت تعمل لديها  إلزام شركة الطيران 
املضيفة املغربية بتسليمها شهادة خدمة عن 

عملها ملدة أربع سنوات.
))املضيفة  أن  الحكم،  حيثيات  ونصت 
املحكمة  ــام  أمـ دعـــوى  رفــعــت  قــد  املغربية 
العمالية مرفقة بدعواها عقد عمل ومطالبات 
الدعوى  قبول  وتم  الوظيفية،  بمستحقاتها 
وأبلغت  العمالية،  العالقة  انتهاء  لــعــدم 
عبر  عليها  املدعى  الطيران  شركة  املحكمة 
نظاما،  الجلسة  انعقاد  بموعد  اآللي  النظام 
لكنها لم تحضر في البداية، ما دعا املحكمة 
للسير في الدعوى إنفاذا للتوجيهات املؤكدة 
على ســرعــة الــبــت والــفــصــل فــي الــدعــاوى 

العمالية((.
وعدت املحكمة العمالية السعودية ))تغيب 
لحق  تضييعا  عليها  املدعى  الجهة  ممثل 
العاملة وإضرارا بها((، فيما حضر ممثل عن 
الشركة التي لم يكشف عن اسمها، وتقديمه 
لكنه  للرد،  مهلة  وطلبه  املضيفة،  عمل  عقد 

تغيب عن الجلسات الالحقة.
))صاحبة  أن  السعودية  املحكمة  ورأت 
رواتبها..  صرف  لعدم  العمل  تركت  الدعوى 
وأنها تستحق مكافأة نهاية الخدمة وفق نظام 
األخير  الراتب  املحكمة  واحتسبت  العمل، 
مقدارا  ــال،  ري ألــف   13 بـ  املقدر  للمضيفة، 

معتمدا لصرف املستحقات الوظيفية((.

حمكمة �سعودية حتكم 

ل�سالح م�سيفة مغربية 

بـ187 األف دوالر

بوصوف



ــي ونــضــج املــغــاربــة  وعـ
»أســطــورة«  بنهاية  عجال 
ســـيـــطـــرة الـــجـــمـــعـــيـــات 
ــروات  الــســيــاســيــة عــلــى ثـ
التي  املواطنني  وسلطات 
الذي  الريع  كانت تذوب في 
فضحه الغنى الفاحش لعدد 
من املنتخبني، وزكته تقارير 
إلى  كّيفت  ــاالت  وإق رسمية 
دون  ستتلوها  اســتــقــاالت 
السترجاع  محاكمات  شــك 

أموال الشعب.
وفي العاصمة، وإن كانت 
تمد  لم  املنتخبة  مجالسها 
أيديها وأرجلها في الثروات 
مطلق  بشكل  والــســلــطــات 
الشعبية،  الــرقــابــة  بفضل 
فإنها فشلت فشال كبيرا في 

نادي  إلى  العواصم«  »أم  قيادة 
الشرق  في  السعيدة  العواصم 
والغرب، وال حتى الدفع بها إلى 
فتدهورت  الذكية،  املدن  مصاف 
وشاراتها  وإنــاراتــهــا  الطرقات 
تصاميم  وتبهدلت  وتشويراتها، 
أسواقها  وانــحــطــت  عــمــرانــهــا، 
ــات، واخــتــنــقــت  ــيـ ــوطـ إلــــى جـ
تدبير  ســـوء  نتيجة  الــطــرقــات 
واستفحل  والـــجـــوالن،  السير 

إلخ،  العمومي...  امللك  احتالل 
لبائعي  املدوية  النهاية  فكانت 
الكالم واألوهام، وكانت القطيعة 
وهذا  خارق،  بذكاء  ولكن  معهم، 
االنتخابات  على  سينعكس  ما 
كانت  وسواء  املقبلة،  الجماعية 
فإن هيمنة  قبله،  أو  في موعدها 
األحزاب على العاصمة لن تتكرر، 
استئصال  يــكــون  تأكيد  وبــكــل 
ــون  ــان ــق ــن ال ــع مـ ــريـ ــن الـ ــام ــك م
الــوزاريــة  ــرارات  ــق وال الجماعي 

والصفقات  املــالــيــة  والــوثــائــق 
واألمر بالصرف وغير ذلك كثير، 
أمرا ضروريا، إذ من الخطإ الكبير 
القوانني  نهج  على  االســتــمــرار 
الحالية لالنتخابات والجماعات، 
مراحل،  على  مطلوبة  فاملعالجة 
ولكن باختصاصيني في التسيير 
والتقويم، ولنا القدوة في تجارب 
عدة عواصم عربية يرفل سكانها 
الخليج  فــمــن  الـــســـعـــادة،  فـــي 
ينتخب  بلديتها  عاصمة  مثال، 

باملباشر  أعضائها  نصف 
أمير  يعينه  اآلخر  والنصف 
وفي  الكفاءات،  من  الدولة 
في  عريقة  مغاربية  عاصمة 
الدولة  رئيس  الديمقراطية، 
من  عمدتها  يعني  الــذي  هو 
من  يكن  لم  وإن  منتخبيها 
تتوفر فيه الشروط الالزمة، 
تلك  ــدن  مـ منتخبي  فــمــن 

الدولة.
ال  اململكة  عاصمة  فهل 
إليه  سبقتنا  مــا  تستحق 
األقل  على  العواصم؟  هــذه 
ــي »فــــــرض« الـــكـــفـــاءات  فـ
التكنوقراطية للمشاركة في 
شــاركــوا  كما  االنــتــخــابــات 
هذه  وعلى  الحكومة،  فــي 
العاصمة  إنــقــاذ  الحكومة 
من  ينتشلها  ــاص  خـ بــقــانــون 
وأمامكم  والالمباالة،  الفوضى 
ــي حي  بـــاب مــديــنــة الــعــرفــان ف
هدمه  ــرار  ق اتخذ  ــذي  ال ــدال،  أكـ
لتوسيع الطريق أمام الطرامواي 
على أساس إعادة بنائه بموجب 
من  عليه  مصادق  جماعي  مقرر 
ــوزارة،  ــ وال ــة  ــوالي وال الجماعة 
ــى األمـــــل في  ــق ــب فـــنـــســـوه، وي
أفسده  ما  لتصحيح  التكنوقراط 
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والذكاء  والصرامة  اإلرادة  بفضل   ❐
من  العاصمة  تحررت  املحلية،  لـــإدارة 
بؤر الدواوير القصديرية وبصفة نهائية. 
عتيق«  »عني  الدواوير:  أكبر  تفكيك  فبعد 
في  الــكــرعــة«  و»دوار  حــســان  بمقاطعة 
تخلصت  املــنــصــور،  يــعــقــوب  مقاطعة 
مقاطعة السويسي من دواوير كبيرة مثل 
الدوار العمالق »سيدي قاسم الناظوري« 
 1200 حوالي  تضم  وكانت  و»البحيرة«، 
براكة. »الدواران الراحالن« كانا احتياطيا 

انتخابيا جد مهم للبعض. 

الديموغرافي  »التحول«  هذا  على  بناء   ❐
املنصور  ويعقوب  مقاطعات حسان  من  كل  في 
وأخيرا السويسي، ستتغير الخريطة االنتخابية 
نهائيا  وستختفي  كليا،   املقاطعات  هــذه  في 
الوجوه املعتادة في كل انتخاب، كما سـ»يذوب« 
والتخلويض  والشراء  والبيع  األصــوات  شناقة 
والبلطجة، ونتوقع ظهور نخبة أكاديمية وسياسية 
انتماء  بــدون  تترشح  قد  األعمار  مختلف  من 

حزبي.

❐ بينما نحن على أبواب شهر نونبر، 
ال بد من استحضار تاريخ 18 نونبر، وهو 
عيد استقالل اململكة في شمالها وجزء من 
أول  افتتاح  تاريخ  كذلك  وهو  جنوبها، 
مكونا من مجلسني: مجلس  وكان  برملان 
النواب وكان مقره في بناية كلية العلوم 
أكدال،  بحي  بطوطة  ابن  بزنقة  الحالية 
بناية  فــي  ــان  وك املستشارين  ومجلس 
ملحقة وزارة الثقافة بزنقة غاندي بجوار 
 1957 دجنبر  شهر  وفــي  الــواليــة،  مقر 
أصبحت للعاصمة جامعة محمد الخامس.

على  تتوفر  وهي  الجماعة،  استغلت  لو   ❐
قسم للعالقات الدولية، تآخي الرباط واالتفاقيات 
إشبيلية  مثل  معها  املتآخية  املــدن  مع  املبرمة 
سنة 1985، وطرابلس والقاهرة سنة 1986، 
ولشبونة  ونــواكــشــوط   ،1987 سنة  وتــونــس 
سنة  ومدريد  الكبرى  وعمان  وصنعاء  وماالبو 
سنة  وأثينا   ،1989 سنة  ومرسيليا   ،1988
وأنتسيرابي   ،1991 سنة  وإسطنبول   ،1990
سنة 1992، ملا احتاجت إلى مكاتب للدراسات 
الجماعي..  العمل  منها  لتتعلم  والــشــركــات 

والتعليق لكم. 

بعد تراجع عدد الوزراء المتحزبين

6 نونرب متنح ملقاطعة يعقوب املن�صور حيا 
منوذجيا و�شارعا كبريا

أسرار العاصمة

هل يعالج التكنوقراط اأعطابهم يف املجال�س؟

المسيرة الخضراء في الرباط بين 1975 و2019

15 الرباط يا حسرة

من  كــان  الشتاء،  فصل  ــواب  أب على  ونحن 
قد  املنتخبة  املــجــالــس  تــكــون  أن  ــروض  ــف امل
طوارئ  ملواجهة  الالزمة  التدابير  كل  اتخذت 
البارد واملمطر والعاصف، وتكون  الفصل  هذا 
جهزت  قد  املاضي،  يوليوز  في  دوراتها  منذ 
على  بناء  الطارئة  االحتماالت  لكل  مصالحها 
عليها  االطالع  يجب  إجبارية  تنبؤات  تقارير 
وتحدث  بل  السنة،  طيلة  أسبوعيا  ودراستها 
أي  الستباق  والتنسيق  للتتبع  قسما  لها 
طارئ باالستعدادات والتدخالت واالحتياطات 

لضمان سالمة الرباطيني وممتلكاتهم.
وعندنا في أم العواصم »يا حسرة«، مجالس 
مكلفة  كلها  ومــصــالــح  ــســام،  وأق بمديريات 
التدبير  ــار  إط فــي  الــشــركــات  بــه  تتكلف  بما 
الجملة  الحضري وأسواق  النقل  مثل  املفوض 
مرفق  ال  أنه  إال  إلخ،  والدراسات...  والصيانة 
تقني أو إداري يدير شؤونه بتقنييه وموظفيه 
ــم بـــاآلالف »يــنــشــون الـــذبـــان«، بــل تنوب  وه
مستخدميها  عــدد  يتجاوز  ال  شــركــات  عنهم 
هؤالء  سخر  من  وسبحان  شخصا،  العشرين 
لـ»تغلب« اآلالف برؤسائها املنتخبني  العشرين 
والغيورين على مصلحة  املدافعني  السياسيني 

العاصمة.
الذبان«  »تنش  التي  اآلالف  هــذه  فلتتكلف 
في  خصوصا  الشتاء،  فصل  في  بالطوارئ 
األحياء الهشة وما أكثرها بمرضاها وفقرائها 
ووضعية مزرية في بناياتها، مما يحولها إلى 
في  أما  الصيف،  في  وأفرنة  البرد  في  ثالجات 
فالنساء  الشتاء،  فصل  خــالل  املدينة  أرجــاء 
ترتجفن من البرد وهن تحت األمطار في انتظار 
تغمر  والسيول  الطرامواي،  أو  الطوبيسات 
»تنتعش« حتى في شارع  والضايات  الطرقات 
األرصفة  وتتحول  السويسي،  وأحياء  النصر 
للمشردين..  »مالجئ«  إلى  العمارات  وأبــواب 
فهل تحول املجالس تعويضات الريع الخاصة 
اعتمادات  إلى  واملتسخة«  الشاقة  بـ»األشغال 

إلنقاذ األشقياء ضحايا األمطار والبرد؟

 بقلم: بوشعيب اإلدريسي

شهادة من الرائد الوطني والشاعر امللتزم 
الراضي،  بن  املرحوم محمد  بقضايا وطنه، 
وهو من الرجال األفذاذ في الحركة الوطنية، 
شارك بها في أعمال الندوة العلمية بتاريخ 
انتفاضة  صناع  لتكريم   2002 يناير   29
الرباط ضد املستعمر سنة 1944، واستأذن 
الرائد الشاعر الحضور في تالوة نموذج من 

شعر لم يفصح عن مبدعه، فقال:
))ولي وطن آليت أال أبيعه

 وأال أرى غيري له الدهر مالكا 
وحبب أوطان الرجال إليهم

مـآرب قـضـاها الشـباب هـنـالكا 
بالد بها نيطت علي متائمي

وأول أرض مـس جـلـدي تـرابــها
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى

فـصـادف قـلـبـا خـالـيـا فـتمكنا
فال تلمني فيها فإني بحبها

أخاك مصاب القلب جم بالبله.
في  ونحن   - أقبلنا  ولهذا  قائال:  وزاد 
- على االرتواء في نهم من  غمرات الشباب 
منابع الوطنية التي كان يشرف عليها قادة 
»كتلة  في  تجاربهم  استخلصوا  محنكون 
 ))... الطريق  لهم  أنار  ما  الوطني«  العمل 

انتهى.
ربوا  الذين  األبـــرار  الوطنيني  هلل  رحــم 
أجياال على الوطنية وعلى توجيهها للدفاع 
عن الوطن وعن خدمة املواطنني، ونستغرب 
الــيــوم مــن الــذيــن يــدعــون »الــوطــنــيــة« ثم 
لـ»نهب« أموال هذا  املناصب  يتقاتلون على 

الوطن.

له  املغفور  خاطب   ،1975 أكتوبر   16 فــي 
امللك الحسن الثاني تغمده هلل برحمته الشعب 
))علينا  التالية:  التاريخية  بالكلمات  املغربي 
أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال املغرب إلى 
جنوبه ومن شرق املغرب إلى غربه...((، فكانت 
امللكي  النداء  لتحقيق  كافية  يوما  عشرين  مدة 
سنة  الشعب  وحرية  استقالل  قبله  تحقق  كما 
فقرر  الصحراء،  من  مبتورا  استقالال   1955
مسيرة  شكل  على  جديدة  ثــورة  قيادة  العرش 
لطرد  متطوع  ــف  أل  350 مــن  سلمية  شعبية 
االستعمار من أرض األجداد وتطهير رمالها من 
جبروته.. ثورة قامت على نداء امللك دون وساطة 
أحزاب: »لنلتحق بالصحراء ونحيي صلة الرحم 

مع إخواننا في الصحراء«.
كان هذا النداء من أمير املؤمنني مباشرا إلى 
شعبه، فكانت الثورة األولى من نوعها في العالم 
التي استعملت فيها املصاحف القرآنية سالحا، 
والريات خوذات، وهلل أكبر شعارا، بينما كانت 
تحدتها  والدبابات  املدافع  أمام  ثوارها  صدور 
وهزمتها ورفعت العلم الوطني فوق بناية اإلدارة 
ألراضينا  الكامل  بالتحرير  إيذانا  االستعمارية 
الــصــحــراويــة، وعـــاد املــشــاركــون فــي املسيرة 
املؤمنني  أمير  ثان من  نداء  بناء على  الخضراء 
فتحوا  بعدما  الشمالية  وقــراهــا  مدنها  إلــى 

معجزة  إنها  للملك..  املبايعني  لكل  الصحراء 
للموت  إما  اليد،  في  اليد  وضعا  وشعب  عرش 
معا والتضحية بامللك والجاه واألرواح وإما أن 
يحييوا عرشا وشعبا في وطن حر شاسع يتسع 

لكل املغاربة في الحاضر واملستقبل.
الرباطيني  مشاركة  دون شك  تذكرون  والزلتم 
استعراض  نظم  حيث  الخضراء،  املسيرة  في 
إلى  ومنه  أكـــدال  حــي  فــي  للمتطوعني  مهيب 
مراكش  إلى  للتوجه  هناك  ومن  القطار  محطة 
رمال  على  الثوار  لقاء  إلى  ومنها  القطار،  عبر 

الصحراء.
حدث عظيم من عرش وشعب عظيمني زادتهما 
والتضحية من  الوفاء  الخضراء عظمة  املسيرة 
الرباط  خلدت  لذلك  الشعب،  كل  مصلحة  أجل 
هذا الحدث العظيم بإطالق اسم »املسيرة« على 
تجاري  وشــارع  األحياء  أجمل  من  بكامله  حي 
يعقوب  مقاطعة  تراب  كل  في  واألكبر  األهم  هو 

املنصور.
بمشاركة  يفتخرون  الرباطيون  كــان  وإذا 
رباطهم في ثورة التحرير الصحراوية ويحدثون 
أبناءهم عنها وعن معجزاتها، وأيضا عن صمت 
األحزاب املريب عن الحدث العظيم، وربما ألنها 
كان  الشرف  كل  الشرف  فــإن  فيها،  تشارك  لم 

للشعب العظيم.

أرشيف الرباط

شهادات من الرواد

حديث العاصمة

صورة مللصق إعالن توأمة الرباط مع 
اإلسباني  األندلس  عاصمة  إشبيلية 
كافة  يف  علق   ،1985 أكتوبر   15 بتاريخ 
نظم  كما  األندلسية  العاصمة  أرجــاء 
عــدة  بــاملــنــاســبــة،  فيها  الــربــاطــيــون 
العجزة  ــدور  ب موسيقية  مهرجانات 
العمومية،  والساحات  واملستشفيات 
التقليدية،  للصناعة  معرضا  وأقاموا 
ــرت »االحـــتـــفـــاالت« ملـــدة 15  ــم ــت واس
جلماعة  مصاريف  تكلف  أن  دون  يوما 

الرباط آنذاك.
بخريطة  امللصق  مغزى  يف  ومتعنوا 
فيه  كانت  وقت  يف  بصحرائها،  اململكة 
»احلــرب اإلعـالمـيـة« عـلى أشدها يف 

إسبانيا حول مغربية الصحراء.

كوارث وطوارئ 
الأمطار

 يف الرباط



املحتلتني  املدينتني  اقتصاد  يعرف 
مخيفا  تــراجــعــا  ومــلــيــلــيــة،  ســبــتــة 
املعبرين  إغــاق  بسبب  األيـــام،  هــذه 
الحدوديني في وجه التهريب وتعليقه 
إلـــى أجـــل غــيــر مــســمــى، مــمــا سبب 
فــي تــراجــع وصــف بأنه األســـوأ في 

األنشطة االقتصادية للمدينتني.
جميع  توقيف  تــم  سنتني،  فمنذ 
»بني  بمعبر  التهريبية  الــحــركــات 
الرباط،  من  بقرار  بمليلية،  أنصار« 
»باب سبتة«  ليشمل هذه األيام معبر 
إغاقه  تــم  الـــذي   )2 )طــراخــال  أو 
وعبور  التهريب  عمليات  وجــه  فــي 
بني  باتفاق  واألشــخــاص  البضائع 

املغرب وإسبانيا.
بسبتة  العمال  نقابة  واستنكرت 
 »CCOO-بـــ اخــتــصــارا  املــعــروفــة 
»ceuta، في رسالة لها موجهة لحكومة 
مدريد، استمرار إغاق املعبر في وجه 
اإلجــراء  هــذا  أن  معتبرة  التهريب، 
املتواجدين  املدينة  تجار  على  أثــر 
للمعبر  املحاذية  التجارية  باملنطقة 

املحلي  االقتصاد  أن  كما  الحدودي، 
مما  كبير،  بشكل  التراجع  فــي  بــدأ 
للسكان في  املعيشي  يضر باملستوى 
ال  املدينة  أن  كما  البدائل،  غياب  ظل 
تعتمد على اإلنتاج املحلي الذي يمكن 
تعتمد  بل  اقتصادها،  في  يساهم  أن 
على هذه التجارة الغير منظمة بعدما 
تم تدمير القطاع السياحي من طرف 

الجهات املسؤولة محليا داخل سبتة 
املحتلة، تقول النقابة.

بأن  كفيلة  كــانــت  أســبــوعــني  ــدة  م
بسبتة  املستقلة  الحكومة  تــواجــه 
عملية  تراجع  بسبب  مالية،  ضغوطا 
الصراعات  وأيضا  السلع،  تهريب 
بني  سبتة  بلدية  داخــل  السياسية 
من  نصفهم  الذين  املعارضة  أعضاء 

الذي  املجلس  وبــني  املدينة  مغاربة 
اإلسباني،  الشعبي  الحزب  يترأسه 
املدينة  اقتصاد  مناخ  على  أثــر  مما 
وجاذبيتها في قطاعات رئيسية، مثل 
التي  والبنوك  والسياحة  العقارات 
أعلنت  كما  فروعها،  بعض  أغلقت 
بينها  مــن  الكبيرة،  املتاجر  بعض 
»سبير سول«، إغاق أبوابها وتشريد 
العمال بسبب الخسائر التي اعترفت 
هذه األخيرة بأنها تعاني منها بمدينة 
الدخول  من  املغاربة  منع  بعد  سبتة 

إلى املدينة املحتلة.
فإن  املراقبني،  من  العديد  وحسب 
استمرار القرار املغربي بمنع تهريب 
املغربية،  املــدن  باقي  نحو  البضائع 
التي  املدينة  باقتصاد  كثيرا  سيضر 
اإلسباني،  الــذاتــي  بالحكم  تتمتع 
البطالة  تزايد  في  كذلك  وسيساهم 
املدينة  أبــنــاء  بــني  الفقر  وانــتــشــار 
املسلمني واملسيحيني على حد سواء، 
وكذا تضرر تجارة اليهود املسيطرين 
على معظم املحات التجارية بسبتة. 

 عزيز الفاطمي
أضحت  الــعــربــي«،  »الــربــيــع  انــطــاق  منذ 
للمحتجني  قبلة  بمراكش  دكالة  بــاب  ساحة 
واملتظاهرين، وتحولت إلى مركز بريدي تبعث 
الجهات  منه رسائل غير مشفرة نحو عناوين 

املعنية، كل حسب موقعه واختصاصه.
غير  انتظار  طــول  وبعد  السياق،  هــذا  في 
وجملة  اللقاءات  من  سلسلة  تقتطعه  مجدي 
املطالبني  نظر  فــي  التسويفية  الــوعــود  مــن 
وأحقيتها،   بمشروعيتها  يؤمنون  بمطالب 
من  املواطنني  من  مجموعة  صبر  نفذ  وبعدما 
الجماعات  بمختلف  ــر  ودواويـ مناطق  عــدة 
جهة  الحوز  إلقليم  ترابيا  التابعة  القروية 
مراكش آسفي، مرورا بمنطقة أكفاي ووصوال 
هذه  نزلت  غياث،  هلل  عبد  سيدي  جماعة  إلى 
ونسائها  برجالها  املواطنني  من  الشريحة 
األحــد  ــوم  ي صبيحة  واالحــتــجــاج،  للتظاهر 
النزول  وأسباب  دكالة،  باب  بساحة  املاضي 
والتحاور  التواصل  قنوات  في  عطبا  كانت 

املسؤولة  الجهات  بعض  وبــني  املتضررين، 
اإلدارة  زمن  إلى  تحن  الزالــت  ولألسف،  التي 

البائدة )أنا هو الشاف(، مما دفع بهؤالء إلى 
باألماكن  االحتجاجية  الوقفات  إلى  اللجوء 

امللك،  بها  أمر  التي  الكفاءات  فانعدام  العامة، 
املسؤولني،  بعض  وعجرفة  تعنت  عن  ناهيك 
العواقب،  وخيمة  اجتماعية  قاقل  إلى  يؤدي 
لها  اختار  التي  االحتجاجية  الوقفة  أن  ذلك 
والية  مقر  بــدل  دكالة  بــاب  ساحة  املحتجون 
من  أكثر  له  اختيار  العادة،  جرت  كما  الجهة 
حمل  وكيفا،  كما  متميزة  كانت  فالوقفة  داللة، 
بداللتها  جما  تحمل  يافطات  املحتجون  فيها 
وزارة  أجهزة  عدسات  التقطتها  ومقاصدها 
منددة  شعارات  خالها  رفعت  كما  الداخلية، 
بالفساد والفاسدين واملفسدين ومن يسبح في 
فلكهم، مع اإلشارة إلى شعارات منددة ببعض 
تحوم  التي  اإللكترونية  اإلعامية  املــواقــع 
الحدث  استدعى  وقد  الشبهات)...(،  حولها 

إنزاال أمنيا من مختلف األساك األمنية.
االحتجاجية  الوقفات  القول: معظم  خاصة 
ما كانت لتحدث لو وجد املحتجون املتضررون 
أبواب املسؤولني مفتوحة وآذانهم صاغية، من 
الحق  إلى  للوصول  اإليجابي  التواصل  أجل 

والواجب وفق القوانني املعمول بها.
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ما يجري  ويدور يف المدن

باب دكالة يتحول من موقف لليد �لعاملة �إىل �ساحة لالحتجاج

إعداد: زهير البوحاطي

عيـن على الشمال

مختصرات شمالية
الفاخرة  املوائد  استطاعت   ■
ــواع  ــي اخــتــلــفــت فــيــهــا أنـ ــت ال
تستقطب  أن  والشراب،  الطعام 
الحضور، للقاء التواصلي الذي 
الوطني  التجمع  حــزب  عــقــده 
خال  طنجة  بمدينة  لــألحــرار 
ــوع املــنــصــرم، والـــذي  ــبـ األسـ
ــاث خــيــمــات  ــ خــصــصــت لـــه ث
على  زيــادة  الكبير،  الحجم  من 
تكليف ممون الحفات الذي قام 
شرف  على  غذاء  وجبة  بتنظيم 
الحضور الذين فضلوا سرد ما 
متنوعة  أكــات  من  تقديمه  تم 
تخللتها  مختلفة  ومشروبات 
االستماع  على  الفواكه،  أطباق 
للكلمة التي ألقاها الوزير املبعد 
والرياضة،  الشباب  حقيبة  من 

رشيد الطالبي العلمي.

■ رئيس إحدى الجماعات القروية 
يصحو  ال  تــاونــات،  لعمالة  التابعة 
للمخدرات  والتعاطي  السكر  مــن 
القوية، ويظل ينتقل بني حانات فاس 
بواسطة سيارة الجماعة التي يترأس 
األسبوعني  خالل  وسبق  مجلسها، 
بمدينة  ضبطه  تــم  أن  املــاضــيــني، 
الجماعة  سيارة  يقود  وهو  العرائش 
في حالة سكر وتم تقديمه للعدالة في 
حالة اعتقال، لينجو منها بطريقة غير 
واضحة، حسب مصادر »األسبوع«.

مــن  ــد  ــديـ ــعـ الـ يـــتـــحـــدث   ■
بالجماعة  واملوظفني  املواطنني 
قاسم  سيدي  لــزاويــة  الترابية 
عن  تطوان،  عمالة  أمسا  بقيادة 
لم  ــون«  »ع برتبة  شبح  موظف 
يلتحق بعمله ملدة تزيد عن عشر 
راتبه،  ينقطع  أن  دون  سنوات 
ليتساءل هؤالء عمن يحميه كل 
يمارس  كــان  التي  الفترة  هــذه 
بمدينة  التسمسير  مهنة  فيها 

مارتيل.

ش
مراك

بو�در �إفال�س �سبتة ومليلية �ملحتلتني بعد »منع« �لتهريب

معرب »باب سبتة« وهو مغلق

الشمال  مــدن  من  العديد  تعيش 
من  موجة  إيقاع  على  األيـــام،  هــذه 
العديد  على  واالحتجاجات  الغضب 
تــؤرق  صـــارت  الــتــي  القضايا  مــن 
فتح  وعدم  الصمت  بسبب  الساكنة، 
من  املحتجني  مــع  الــحــوار  ــواب  أبـ
طرف الجهات املسؤولة وعلى رأسها 

السلطات الوصية واملنتخبة.
التي  االحتجاجية  الوقفة  فبعد 
نظمها مؤخرا عشرات عمال وعامات 
بالعرائش،  كوميس«  »خيل  شركة 
عليهم  الخناق  تضييق  يتم  حيث 
بسبب مشاركتهم في العمل النقابي 
ــن أجـــل الــحــصــول عــلــى رواتـــب  م
والعطل،  تقاعدية  ومعاشات  أفضل 
الذي  الصحي  التأمني  على  ــادة  زي
تتجاهله معظم الشركات واملصانع، 
كل  بيروقراطيتها  تجهض  الــتــي 
مشروع نقابي، من أجل الحفاظ على 
)بعد  الرأسمالية،  مع  امتيازاتها 
طنجة،  مدينة  تنتفض  العرائش(، 
إلى  الجماعي  مجلسها  تحول  التي 
للفرجة، حيث يقصده بعض  مسرح 

بما  االستمتاع  أجل  من  املواطنني 
يحدث بداخله من احتجاجات وموجة 
يضطر  الساكنة،  طــرف  من  غضب 
الجلسة  لرفع  الجماعة  رئيس  معها 
املعنية  السلطة  تتدخل  أن  دون 
الحياد،  موقف  لنفسها  تتخذ  التي 
عدة  املجلس،  دورات  كل  تشهد  إذ 
فشلت  بعدما  االحتجاج،  من  أنواع 
الوضع  على  السيطرة  في  الجماعة 

املتجلية  املواطنني،  مشاكل  وحــل 
ارتفاع  أولها  مواضيع:  ثاثة  في 
والكهرباء،  املــاء  استهاك  فواتير 
وثانيها أسواق القرب التي أنشأتها 
بسبب  الباعة  وهجرها  السلطات 
الغير مناسبة، وفق تعبير  مواقعها 
العديد من التجار، وآخرها احتجاج 
الــشــعــبــيــة على  ــاء  ــيـ ســكــان األحـ
فرض  ــذي  ال والتهميش  »اإلقــصــاء 

على أحيائهم رغم أن برامج املبادرة 
وصلت  البشرية  للتنمية  الوطنية 
تصل  ــم  ل لكنها  الـــقـــروي،  للعالم 
لألحياء الشعبية التي تم تهميشها 

بطنجة«، حسب املحتجني.
فإن  وشفشاون،  تطوان  في  أمــا 
التي  األوضــاع  على  كان  االحتجاج 
أو  غياب  ظل  في  املدينتان،  تعرفها 
القطاعني  في  الشغل  فرص  انعدام 
مما  السواء،  على  والخاص  العام 
بعد  االحتجاج،  إلى  بالسكان  دفع 
»باب  الحدودي  املعبر  إغاق  تم  أن 
كان  الذي  الوحيد  املتنفس  سبتة«، 
معظم  معيشة  أعــبــاء  مــن  يخفف 
مهنة  بــمــزاولــة  املدينتني،  ساكنة 

التهريب.
اقتصر  املــضــيــق،  عــمــالــة  ــي  وفـ
االحتجاج على الشركات التي تشغل 
نطاق  عــن  خــارجــة  بعقود  العمال 
عمال  استغال  يتم  حيث  القانون، 
موسمية  عقود  طريق  عن  النظافة 
بإسبانيا،  الفراولة  يجنون  وكأنهم 

أو أنهم في بلد غير بلدهم. 

مدن �ل�سمال تغلي و�جلهات �ملعنية تلتزم �ل�سمت
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 نور الدين هراوي
لجأ  االنتظار،  من  سنوات  بعد 
السكنية«  »بــدر  وداديـــة  منخرطو 
إلى  بسطات،  البساتني  جــوهــرة 
بينهم  ــزاع  ــنـ الـ ــفــض  ل ــضــاء  ــق ال
لوداديتهم،  املسير  املكتب  وبــني 
وعددهم  للمنخرطني،  سبق  حيث 
نظموا  أن  منخرط،   500 الـ  يقارب 
االحتجاجية  الوقفات  من  مجموعة 
أمام بلدية وعمالة سطات مؤازرين 
رافعني  وحقوقية  مدنية  بجمعيات 
الجهات  جميع  تطالب  شــعــارات 
هــذه  ضــحــايــا  بــإنــصــاف  املعنية 
الودادية، بعد طول توقف األشغال 
بالتجزئة املذكورة لسنوات وإخالء 
البشري  العنصر  من  الودادية  مقر 
)بدر  التجزئة  بدأت  حيث  اإلداري، 
كبيرا  تخبطا  تعرف   )2 ــدر  وب  1
وإنهاء مشروعها  إنجاز  في عملية 
السكني وإخراجه إلى حيز الوجود، 
عليه  يعلق  الـــذي  املــشــروع  ــو  وه
املنخرطون املغاربة، سواء القاطنني 
باملدينة أو املهاجرين، آماال عريضة 
تمكن الكثير منهم من االنعتاق من 
املتفاقمة وتعفيهم من  السكن  أزمة 

نفقات كراء إضافية تثقل كواهلهم.
ــال بــالــتــجــزئــة  ــغـ وكـــانـــت األشـ
 ،2009 املذكورة قد بدأت منذ سنة 
على  الــوداديــة  تأسيس  تم  عندما 
ــع أرضـــيـــة شــرق  ــق مــســاحــات وب
بعمارات  مجهزة  ستكون  املدينة، 
الحني،  ذلك  ومنذ  سكنية،  وفيالت 
أكثر  التجزئة  شــؤون  تدبير  تولى 
الودادية  إطــالق  بعد  مسؤول  من 
إنجاز  بتسريع  الوعود  من  سيال 
األرضية  البقع  وتسليم  املشروع 

في ظرف زمني محدد بعد تنصيب 
أمالكها  فــوق  إشــهــاريــة  لــوحــات 
حيث  هامة،  مواقع  وعلى  العقارية 
معها  وتوالى  االنخراطات  توالت 
بمبلغ  املالية  الــدفــوعــات  تسديد 
150 ألف درهم لكل منخرط، راكمت 
ماليا  مبلغا  الــوداديــة  خاللها  من 
لم  بما  الرياح جرت  أن  كبيرا، غير 
حيث  املنخرطني،  سفن  تشتهيه 
بعد مرور  أنه  أحد يتصور  يكن  لم 
10 سنوات من االنتظار والتقشف 

مهمة  مالية  مبالغ  ودفــع  والصبر 
بهدف اقتناء قطعة أرضية لتشييد 
بيت متواضع وأداء بعضهم املبلغ 
ضحية  سيكونوا  أنــهــم  بأكمله، 
التزامات متبخرة وضحية تعثرات 
أو  التسليم  مستوى  على  واضحة 
تلبية  واستحالة  التجزئة  تجهيز 
املطلوب،  موعدها  في  اإلنــجــازات 
أعضاء  بعض  اختفاء  بعد  خاصة 
ــن األنــظــار  مــكــتــب الــــوداديــــة عـ
مواجهة  فــي  املنخرطني  تــاركــني 
غامض  وضع  أمام  مجهول  مصير 
ملستحقاتهم ونزاعات قضائية غير 
لم  القضاء  سلطة  ــت  الزال منتهية 
املنخرطون  طرق  أن  بعد  تحسمها 
بل  وعمالة،  بلدية  من  األبــواب  كل 
حزب  من  وزراء  سبيل  اعترضوا 
لقاءات  إطار  في  والتنمية  العدالة 
واستقبلهم  حزبهم  مع  تواصلية 
ــديــن  ــحــكــومــة ســعــد ال رئــيــس ال
إشكالية  بحل  ووعدهم  العثماني 
بعض  أن  اعتبار  على  التجزئة، 
أعضاء الودادية ينتمون لحزبه، إال 
سواء  املتضررين،  شكايات  كل  أن 
الزالت  ــوزراء،  ال أو  السلطات  لدى 

تبحث عن حل. 

سطات 

اختالالت ودادية �شكنية تدفع املواطنني اإىل االحتجاج يف ال�شارع

مريرت

17 كواليس جهوية

أيت أورير

 السعيد لمكعالل
افتخارا واعتزازا باملسيرة الخضراء، 
وما أفرزته دوليا وحفرته في مسار تاريخ 
»املسيرة  اســم  أطلق  الحديث،  املغرب 
الخضراء« على املراكز الحساسة والنقط 
صونا  اململكة  تــراب  بمختلف  املركزية 
بما  املتالحقة  لألجيال  وتذكيرا  للحدث 
العمل  ذلك  في  األبطال  املغاربة  أنجزه 
البطولي الذي نادى به وإليه ملك البالد، 
 ،1975 سنة  هلل  رحمه  الثاني  الحسن 
الدولي  العام  الــرأي  تحسيس  أجل  من 
بقضيتنا وتحرير صحرائنا املغربية من 
براثن االستعمار اإلسباني، وهو الحدث 
وتم  متطوع،  ألف   350 فيه  الذي شارك 
الزاد  من  ويزيد  يكفي  بما  له  التهييء 

والعتاد والدعم اللوجستيكي.
ولتبقى هذه امللحمة شامخة في أذهان 

املـــغـــاربـــة، 
أصــبــح يــوم 
نــونــبــر   6
سنة  كل  من 
وطنيا  حدثا 
به  يــحــتــفــل 
ــة  ــ ــارب ــ ــغ ــ امل
قــــاطــــبــــة، 
فيه  تــعــطــل 
املــــــــــدارس 
واملؤسسات 
املـــنـــتـــجـــة، 
حيث تنصب 

الذي  الفضاء  منطقة  كل  وتجهز  الخيام 
الخضراء«  »املسيرة  اسم  عليه  أضفي 
القيام ببعض األنشطة  بما يساعد على 
بعض  تلقى  كما  والترفيهية،  الثقافية 
وترسيخها  للذكرى  تمجيدا  الكلمات 

وتـــهـــذيـــبـــا 
ــالق  ــ ــألخـ ــ لـ
وإذكاء لروح 
املواطنة عند 
نــاشــئــتــنــا، 
األمــر  أن  إال 
لــيــس كــذلــك 
هــنــا بــأيــت 
أوريـــــــــــــر، 
فـــالـــفـــضـــاء 
سمي  ــذي  الـ
بــــــــاســــــــم 
ــرة  ــيـ ــسـ »املـ
الخضراء« أفرغ من املحتوى الذي سمي 
على  الساحة  هــذه  وأجــبــرت  أجله  مــن 
والبؤس  االغتراب  من  نوعا  تعيش  أن 
وأضــحــت كسوق  هــويــتــهــا،  وطــمــس 
في  والتبول  للسيارات  وموقف  شعبي 

غياب مرافق صحية مع سيادة النفايات 
املطلوب  أن  أخرى، في حني  وممارسات 
ساحة  أمر  يهمه  من  كل  على  والواجب 
الفعالة  املساهمة  الخضراء«،  »املسيرة 
حيف  من  طالها  مما  تحريرها  أجل  من 
التطابق  توثيق  على  والعمل  وتهميش، 
لها،  الروح  وإعادة  واملسمى  االسم  بني 
على  بها  النظافة  عنصر  بتوفير  وذلــك 
مدار السنة وكنس كل ما يسيء ألهمية 
الساحة  هــذه  »الــرمــز« وجــعــل  ــم  االسـ
فضاء لتخليد الذكرى عبر برامج ثقافية 
وترفيهية ومهرجانات حفاظا على رمزية 
تحسيسية  أيام  تنظيم  وأيضا  الحدث، 
في إطار شراكات مثال مع جمعيات اآلباء 
وبعض املنظمات املهتمة بالطفولة.. فال 
يعقل أال يعرف أطفال املدارس أين توجد 
بمدينتهم  الخضراء«  »املسيرة  ساحة 

رغم وجود إشارة لالسم باملكان.

اأين النموذج 
التنموي يف منطقة 
موالي بوزرقطون؟

  حفيظ صادق
بوزرقطون  موالي  جماعة  ساكنة  تعاني 
األمية  نسبة  ارتفاع  من  الصويرة  بإقليم 
ويطالب  والــهــشــاشــة،  الفقر  واستفحال 
للبحث  املسؤولني  مــن  بالتفاتة  السكان 
من  تعد  منطقة  إلنعاش  طريق  خارطة  عن 
ببحرها  الصويرة  بإقليم  املناطق  أحسن 
فالحية  وبــأرض  السمكية  بثرواته  الغني 
للزراعة، فالساكنة تتحدث عن دور  صالحة 
املنتخبني ومن يتحمل املسؤولية في إقصاء 
يقع  ما  مثال  وخير  التنمية،  من  الجماعة 
لجماعة  ترابيا  التابعة  إمزوغار  منطقة  في 
موالي بوزرقطون من نهب للثروة السمكية 
البطالة،  معضلة  واستفحال  الرمال،  ونهب 
املجهول  نحو  الشباب  إلى هجرة  أدى  مما 
في ظل استئساد نخب هشة وفاسدة تتجذر 
فيها كل نزعات الجشع واالحتكار، وبعض 
الساكنة  بمصالح  يتالعبون  املنتخبني 
املغلوب على أمرها، وينظرون إليهم كأرقام 
انتخابية، إذ أن نفس الوجوه الزالت تحكم 
وخير  اآلن،  إلــى   2003 سنة  منذ  املنطقة 
التي  بــوزرقــطــون  جماعة  طريق  نــمــوذج، 
امليزانيات  رغــم  اإلســعــاف  تنتظر  الزالــت 

املرصودة.
بوزرقطون  مــوالي  فجماعة  ولــإشــارة، 
تعتبر من الجماعات ذات الطابع السياحي 
السياح  ــن  م الــعــديــد  لجلبها  بــامــتــيــاز، 
األجانب، وخاصة هواة ومحبي الرياضات 
فيها  تنظم  إذ  ــواج(،  األم )ركــوب  البحرية 
املدينة  بشمال  ودولــيــة  وطنية  مباريات 
الشياظمة  بمنطقة  الساحلي  الشريط  على 
الرابطة  الجهوية  الطريق  وعلى  الجنوبية 
بني مدينة الصويرة ومدينة أسفي على بعد 
27 كلم من مدينة الصويرة، وتحدها شماال 
أوناغة  جماعة  وجنوبا  أقــرمــود  جماعة 

وشرقا جماعة حد الدرى. 

ال الإهانة الرموز الوطنية.. �شاحة امل�شرية اخل�شراء تتعر�ش لالإهمال والتهمي�ش

ج�شع م�شريي ال�شوق االأ�شبوعي ي�شل 
اإىل �شاحة ال�شويقة مبريرت  

الزمامرة

ال�شوارع الرئي�شية يف الزمامرة 
تغرق يف الظالم

  األسبوع
الزمامرة عن األسباب  يتساءل مجموعة من سكان مدينة 
وراء غرق عدد من الشوارع الرئيسية واألزقة في ظالم دامس، 
وهو ما يثير الخوف لدى املواطنني في الليل ويجعلهم عرضة 
وسط  في  خصوصا  الضالة،  والكالب  اللصوص  لهجمات 
الكهربائية معطلة  إذ توجد مجموعة من املصابيح  املدينة، 
دون إصالحها، وشارع الحسن الثاني الحديث، املؤدي إلى 
منطقة إثنني الغربية والوليدية، والذي انتهت منه األشغال 
مؤخرا وتم تجهيزه بأحدث التجهيزات الكهربائية، لكن لم 
يتم تشغيلها إلى حد اآلن، وأيضا شارع املقاومة القريب من 
الثقافة،  دار  وشارع  املدينة،  بوسط  الثاني  الحسن  مسجد 
املستشفى  من  القريب  الــســادس  محمد  شــارع  من  وجــزء 
املحلي، حيث يسود ظالم دامس أمام بابه الرئيسي، رغم أن 

عددا كبيرا من املرضى يقصدونه في الليل لالستشفاء.
على النقيض من ذلك، تبقى مجموعة من مصابيح اإلنارة 
العمومية العصرية املوجودة على جنبات ملعب أحمد شكري 
الطرق  هــذه  لكون  نظرا  فائدة،  دون  الليل  طيلة  مشتعلة 
املؤدية إلى امللعب والتي تم إنشاؤها مؤخرا غير مستعملة 
من طرف املواطنني، مع العلم أن هذه املصابيح الكهربائية 
الزمامرة  الفئات الصغرى لنهضة  انتهاء  ينتهي دورها مع 
من إجراء التداريب في حدود الساعة العاشرة ليال.. فلماذا 
وتوفير  الكهرباء،  استهالك  في  واالقتصاد  إطفاؤها  يتم  ال 
اإلنارة العمومية للشوارع واألزقة التي تعرف حركة دؤوبة 

في الليل؟ 

  محمد شجيع 
كلما تحدثنا عن السوق األسبوعي 
يتحكم  األخــيــر  هــذا  أن  ونجد  وإال 
استغالل  هدفه  معروف،  لوبي  فيه 
بأشياء  واملطالبة  املواطنني  جيوب 
ألنه  الــطــرق،  بجميع  مستحقة  غير 
أن  مريرت،  مدينة  ساكنة  تعلم  وكما 
أن  يعتقدون  السوق  على  املشرفني 
ما يوجد في جيوب اآلخرين ملك لهم 
في محاولة منهم للبحث عن األموال 
جليا  ذلــك  ويتضح  الــطــرق،  بشتى 
واألعمدة  املتاريس  وضع  خالل  من 
ــحــواجــز، واســتــغــالل  الــحــديــديــة ك
السوق  ــارج  خ املتوقفة  الــســيــارات 
أيت  بحي  واملــتــواجــدة  األســبــوعــي 
حجو، حيث أن أصحاب السيارات من 
مرتادي السوق وكل من ركن سيارته 
السوق األسبوعي، عانوا  ولو خارج 
»الصناكة«  ويعانون كثيرا من هؤالء 
من  املعهودة  بأساليبهم  املعروفني 
ابتزاز وسب وتهديد ووعيد إلى غاية 

تقديم »إتاوة«. 
بمريرت،  املحلي  للشأن  واملتتبع 
يتضح له بشكل جلي أن جشع هؤالء 

السويقة  ســاحــة  إلــى  حتى  وصــل 
املغطى  ــوق  ــس ال ــرب  قـ ــدة  ــواج ــت امل
بالسوق  له  ال عالقة  الذي  )املارشي( 
استخالص  وعــمــلــيــة  ــي،  ــوع األســب
تجار  إلــى  وصلت  ــاوات  اإلتـ وجمع 
تأزيم  مــن  وزادت  الــســاحــة،  هــاتــه 
والحبوب  الخضر  بائعي  وضعية 
عبئا  اعتبروها  والــذيــن  وغــيــرهــم، 

عليهم وابتزازا لهم.
دليل  لخير  السلوكيات  هــذه  إن   
على الفوضى التي توضح بامللموس 
ــن طــرف  م املــســؤولــيــة  غــيــاب روح 
عن  أصــال  العاجز  البلدي  املجلس 
التنفيذ السليم ملقرراته، والذي اكتفى 
بلعب دور املتفرج عوض فرض مراقبة 
خاصة أمام أشخاص يلفحون جيوب 
دون  إتــاوات  باستخالص  املواطنني 
أي سند قانوني وفي غياب الضمانات 
القانونية، ليظل االستغالل العشوائي 
هو السمة املسيطرة على املشهد في 
ضل غياب تقنني املعامالت وتنظيمها 
وعدم ممارسة االختصاصات املخولة 
للجماعة الترابية قانونا ودون القيام 

بتدارس الوضعية؟

الصويرة

تلكس

ــرة بــعــد  ــاشـ ــبـ مـ
تفكيك  يف  الشروع 
ــة تــهــيــئــة  ــ ــالـ ــ وكـ
رقــراق  أبــي  ضفتي 
بـــالـــربـــاط، أحـــال 
ــام  ــعـ الـــوكـــيـــل الـ
ــى الـــشـــرطـــة  ــلـ عـ
شكاية  القضائية، 
تـتـعـلق بـالـتـرامـي 
وعدم  مقبرة  على 
ــة  ــرم احــــتــــرام ح
مقبرة  يف  املــوتــى 
ســيــدي الــيــابــوري 
قــرب الــودايــة من 
طرف صاحب نادي 
الشكاية  بــحــري. 
ــا الــهــيــئــة  ــه ــت ــع رف
الـوطــنية لـحـقوق 

اإلنسان.



عندما رفض األستاذ عبد النباوي 
لتقديم  ــرملــان  ــب ال إلـــى  الــحــضــور 
لسنة  العامة  النيابة  رئاسة  تقرير 
كثب  عن  يعرفه  من  كل  فإن   ،2018
لواجباته  احترامه  مــدى  ويعرف 
ومسؤولياته ويعرف كفاءته الكبيرة 
ذرة  بدون  العالية، سيدرك  وثقافته 
وأنه  املوقف،  هذا  اتخذ  ملــاذا  شك 
قيد  القانون  روح  عن  يتزحزح  لم 
ذلك  خــال  من  عمل  إنــه  بل  أنملة، 
القضاء  بــأن  الجميع  تذكير  على 
وأن  األوصـــال،  مكتملة  سلطة  هو 
للنيابة  رئيس  منصب  في  تعيينه 
العامة كان الدعامة التي اكتمل بها 
ملبدإ  والحقيقي  الدقيق  التطبيق 

فصل السلط.
شامل  كبيرا  مسؤوال  فإن  لهذا، 
وشخصية  ــي  ــون ــان ــق ال ــاع  ــ االطـ
عبد  محمد  الدكتور  مـثل  نـزيـهـة 
موقفا  يختار  أن  يمكن  ال  النباوي، 
صارما إال على مرتكز واحد ووحيد، 
بحذافيره  الــقــانــون  تطبيق  هــو 
وتذكير  منصبه،  مقتضيات  وتنفيذ 
الجميع بأن السلطة القضائية هي 
أن  ويستحيل  بذاتها  قائمة  سلطة 
بتنفيذ  التشريعية  السلطة  تلزمها 
سافر  خــرق  سيحدث  وإال  أمــر  أي 
املغربية،  اململكة  في  قانون  ألسمى 

أال وهو الدستور.
لهذا، لم ولن يتردد مسؤول يعمل 
بكل نزاهة وبكل كفاءة وبكل مواطنة 
يتذكر،  أن  عليه  تذكير من يجب  في 
بأن الدستور قد أفتى بفضل السلطة 
التشريعية  السلطة  على  القضائية 
حتى يتسنى للقضاء أن يعمل بعيدا 
عن أي تأثيرات، وأن يمنح للمواطنني 
بأن  مــحــدودة  وال  مشروطة  ال  ثقة 
استتباب  على  تسهر  التي  السلطة 
بكل  تعمل  ملستحقيه  ومنحه  الحق 
استقالية وتطبق القوانني حتى في 
مجال عاقاتها مع بقية السلط، وأول 
تلك القوانني هي الفصل بينها وبني 
السلط األخرى التي هي التشريعية 
ال  الحكومة  أن  وكما  والتنفيذية، 
يمكن أن تسمح للقضاء بإصدار أي 
أمر مهني في حقها، فإن العدل يبقى 
بعيدا عن استقبال أية أوامر مهنية 

من أي سلطة أخرى.
وبالرجوع لسنوات مرت متمعنني 
الكبير،  املــســؤول  ــذا  ه مــســار  فــي 
بالثقة  الحظوة  مــن  تمكن  وكــيــف 
أعلى  منصب  إلى  للوصول  امللكية 
املغرب  في  مستقلة  قضائية  سلطة 
بكل  النقض  محكمة  حقيبة  وحمل 
وبكل  ملفاتها  وحساسية  ثقلها 
العدل  قطاع  يكتسيها  التي  األهمية 
اختار  ملك  قيادة  تحت  املغرب  في 
ملبدأ  والدقيق  الحقيقي  التطبيق 
سنقف  فإننا  املُلك«،  أساس  »العدل 
تكشف  تفاصيل  أمـــام  مـــرات  ــدة  ع
في مجال  نــادرة  عن رجل من طينة 
فوق  املبنية  والطموحات  الثقافة 

له  وتخلص  وطنها  تحب  شخصية 
وتسعى  اإلخــاص،  معاني  بأنظف 
للمساهمة في تعزيز دعائم السياسة 
امللك  جالة  فيها  أكــد  التي  امللكية 
محمد السادس نصره هلل دائما على 
حقا  نــراه  أن  ويجب  حق  الحق  أن 
الباطل  وأن  العليا،  مكانته  ونوليه 
الجميع  يعمل  أن  ويــجــب  بــاطــل 
دولة  ركائز  اكتمال  بعد  دحره  على 
الحق والقانون بتنزيل كافة فصول 
ارتضاه  الذي   ،2011 سنة  دستور 
لشعبه  الحداثية  الديمقراطية  ملك 
بنفسه،  لنفسه  الشعب  وارتــضــاه 
ال  بفصل  أقــر  الــذي  الدستور  وهــو 
املكلفة  السلطات  ــأن  ب فيه  رجــعــة 
هي  الباد  شــؤون  وتسيير  بتدبير 
وأن  البعض،  بعضها  عن  منفصلة 
والتنفيذية  )التشريعية  سلطة  لكل 
القمينة  اختصاصاتها  والقضائية( 
بجعلها تعمل بكل استقالية بعيدا 
عن تلقي أية أوامر أو تعليمات من 

السلطة األخرى.
النباوي،  عبد  محمد  واألســتــاذ 
غبار  له  يشق  ال  ضليعا  باعتباره 
في القانون وخبيرا مبرزا في العدل 
واستحقاق  جــدارة  عن  ثقة  ورجــل 
بفضل مساره املهني النظيف املليء 
يقبل  أن  يمكنه  ال  التميز،  بمحطات 
أو يتقبل أي خرق ملبدإ فصل السلط 
على  نــهــار  ليل  يعمل  ــذي  الـ وهــو 

تطبيقه بأدق حذافيره. 
والحديث عن األستاذ عبد النباوي 
ال يمكن أن يكتمل دون أن نذكر ونذكر 
بمساره الدراسي املشرق الذي واكبه 

بحثا  والتأليف  للكتابة  عميق  حب 
حباه  ما  وجعل  الفائدة  تعميم  عن 
رصيد  ومن  اطاع  سعة  من  به  هلل 
الباحثني  متناول  في  كبير  ثقافي 
حصل  أن  فبعد  والعلم،  الثقافة  عن 
على  النباوي  عبد  محمد  األســتــاذ 
شهادة اإلجازة في الحقوق في سنة 
1978، لم يكتف بذلك، بل قرر وبكل 
واالطــاع،  العلم  من  للمزيد  شغف 
محلقا  التعليمي  مساره  يواصل  أن 
تشعباته،  بكل  القانون  ــاق  آف فــي 
الــدراســات  ــوم  ــل دب عــلــى  ليحصل 

سنة  الــقــانــون  ــي  ف املعمقة 
بحثه  ثم واصل   ،1999
ودراساته ليحصل على 
في  الدكتوراه  شهادة 
 2015 ــام  ع الــقــانــون 
في موضوع حساس 
عنوان  ودقيق جعل 
ــه هــو  ــ ــت ــ ــروح ــ أط

»تسليم املجرمني 
ــني الــقــانــون  ب

ــي  ــلـ ــداخـ الـ
بي  ملغر ا

واالتفاقيات الدولية«.
بكل  قيامه  مع  بــاملــوازاة  هذا  كل 
واجباته املهنية كرجل قضاء اشتهر 
دقائق  بتمحيص  وشغفه  بنزاهته 
أنــظــاره،  املــعــروضــة على  املــلــفــات 
مكانته  في  املتقاضني  حق  لوضع 
هذا  مبادئ  مع  تنسجم  التي  العليا 
حيث  عمله،  مع  الخلوق  املــســؤول 
بدأ مساره في سلك القضاء في سنة 
ونائب  قــاضــي  منصب  فــي   1979
العيون،  )طنطان،  مناطق  عدة  في 
الداخلة وأزيال(، وفي سنة 1984، 
تقلد منصب وكيل للملك في الحاضرة 
الجنوبية املغربية، مدينة العيون، ثم 
املنصب  نفس  في  ذلــك  بعد  التحق 
سنة  وفي  واملحمدية،  سليمان  بابن 
قسم  رأس  على  تعيينه  تم   ،1997
والعفو  الجنائية  الشؤون  بمديرية 
بوزارة العدل، ليتولى في سنة 2000 
منصب وكيل للملك بالدار البيضاء، 
ــوزارة  ب مستشار  منصب  تقلد  ثــم 
مدير  منصب  تولى  وبعدها  العدل، 
ثم  اإلدماج،  وإعادة  السجون  إلدارة 

مدير للشؤون الجنائية.
مسار مشرق بسمعة طيبة جعلت 
عبد  األســتــاذ  مــع  تعاملوا  مــن  كــل 
عن  معه  عملوا  مــن  وكــل  النباوي 
كثب، يشهدون له بالحرص الشديد 

الحق  وإحقاق  القانون  تطبيق  على 
عطاء،  وليس  لصاحبه  حقا  وجعله 
وتمسكه بمبادئ النزاهة والشفافية 
والرغبة في جعل مجال القضاء مجال 
ثقة متبادلة بني رجاله ونسائه وبني 
ومكاتبه  محاكمه  إلى  يحجون  من 

وكان  حقوقهم،  عن  باحثني 
النموذجي  املسار  هذا 

إلى  أساسيا  سببا 
ــه  جـــانـــب أخــاق
الطيبة ووطنيته 
ــي  الــــحــــقــــة ف
بالثقة  حظوته 
ــة  ــ ــي ــ ــك ــ ــل ــ امل
وتــنــصــيــب 
امللك  جالة 

ــا  ــيـ لــــــه وكـ
للملك  عاما 
ملـــحـــكـــمـــة 

النقض.

التي  الكبيرة  مسؤولياته  ورغــم 
مصداقية،  بكل  ويزاولها  يحملها 
لم  النباوي  عبد  محمد  األستاذ  فإن 
يتخلف عن موعده الكبير مع األدب 
والتأليف، بإصداره لعصارة تجربته 
عن  خاله  من  كشف  أدبي  بأسلوب 
كبير  ــي  وأدب وفكري  لغوي  رصيد 
مؤلفات  ــة  ــي األدب للخزانة  مانحا 
املجرمني  »تسليم  كتابه  طينة  من 
املغربي  ــي  ــداخــل ال ــون  ــان ــق ال ــني  ب

واالتفاقيات الدولية«.
بعد كل ما ذكرت عن هذا املسؤول 
من خال النزر القليل الذي عرفته عنه 
وعن درجة حبه لوطنه، فإنني سأكتفي 
هي  واحــدة  بعبارة  املقال  هذا  بختم 
هو  الــنــبــاوي  عبد  محمد  ــاذ  »األســت
املناسب«  املكان  في  املناسب  الرجل 
والقضاء  العدل  في  الثقة  لتجديد 
مجال  في  امللكية  التعليمات  وتنزيل 
والعنف،  الظلم  أشكال  كل  محاربة 
ورشة  في  قاله  ما  نستحضر  وهنا 
عمل حول »قانون محاربة العنف ضد 
النساء في املغرب«، نظمتها املفوضية 
السامية لحقوق اإلنسان، بشراكة مع 
اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس 
))رئاسة  أن  العامة،  النيابة  ورئاسة 
السياسة  وضــعــت  العامة  النيابة 
العنف  بمحاربة  املتعلقة  الجنائية 

أولــويــاتــهــا((،  الــنــســاء ضمن  ضــد 
العامة حريصة  ))النيابة  بأن  مؤكدا 
على توفير كل الظروف للقضاء على 

العنف ضد النساء((.
ضد  العنف  مــوضــوع  يكن  ولـــم 
ــذي  الــنــســاء هــو املــلــف الــوحــيــد ال
معالجته  على  العامة  النيابة  انكبت 
بكل صرامة وسرعة، بل إن كافة 
التي  االجتماعية  القضايا 
في  كبير  جــدل  مثار  كانت 
االجتماعية  ــاط  األوسـ كــل 
اآلذان  ــدت  وجـ املــغــربــيــة، 
ــدى  ــة لـ ــيـ ــاغـ ــصـ الـ
محمد  األســـتـــاذ 
ــاوي،  ــب ــن ــد ال عــب
ومــــــن أهــمــهــا 
الرشوة  قضايا 
والـــــفـــــســـــاد 
حيث  اإلداري، 
ــال األســتــاذ  ق

النباوي في هذا الصدد:  محمد عبد 
وضعته  ــذي  ال املباشر  الخط  ))إن 
الفساد  عن  للتبليغ  العامة  النيابة 
تلقي  حالة  يسقط  والرشوة،  املالي 
مؤكدا  يــومــني((،  معدل  فــي  رشــوة 
امتدادا  يعتبر  الذي  الخط  هذا  بأن 
الفساد  محاربة  في  الدولة  لسياسة 
املواطن  أن  أثبت  والــرشــوة  املــالــي 
مع  يتعامل  الــيــوم  أصبح  املغربي 
ويتعاون  فيها،  ويثق  املــؤســســات 
الخط  بهذا  االتصال  خال  من  معها 
والتبليغ عن حاالت الفساد والرشوة، 
كل هذا، إضافة النخراطه في التواصل 
نحو  رحــات  بعدة  بقيامه  الــدولــي، 
عدة بلدان شقيقة وصديقة للتنسيق 
ــتــعــاون بــني املــغــرب وبــني هذه  وال
ومكافحة  القضاء  مجال  في  ــدول  ال
مما  واإلرهــاب،  الجريمة  أشكال  كل 
يؤكد على صيرورة جديدة في مجال 
األستاذ  فيها  جسد  والعدل  القضاء 
عبد النباوي دينامية حافلة بعناصر 
إحقاق  شعاره  وشفاف  نزيه  قضاء 

الحق ودحض الباطل.
النباوي  عبد  محمد  األســتــاذ  إن 
به  ــدأت  ب ــذي  ال املوقف  يتخذ  وهــو 
يعطي  والزال  أعطى  قد  املقال،  هذا 
معاني  يبحث عن حقيقة  ملن  القدوة 

استقالية القضاء ونزاهته.
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ملاذا مل يح�سر الأ�ستاذ حممد عبد النباوي اإىل الربملان؟
بقلم: رمزي صوفيا

إن مسؤوال كبيرا شامل 
االطالع القانوني 

وشخصية نزيهة مثل 
الدكتور محمد عبد 

النباوي، ال يمكن أن يختار 
موقفا صارما إال على 

مرتكز واحد ووحيد، هو 
تطبيق القانون بحذافيره 

وتنفيذ مقتضيات 
منصبه، وتذكير الجميع 
بأن السلطة القضائية 

هي سلطة قائمة بذاتها 
ويستحيل أن تلزمها 
السلطة التشريعية 
بتنفيذ أي أمر وإال 
سيحدث خرق سافر 
ألسمى قانون في 

المملكة المغربية، أال 
وهو الدستور.

عندما نتحدث عن األستاذ محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، فإننا نستحضر نموذجا واضحا إلطار عال يحترم 
مسؤولياته ويحرص على منح القدوة لكل معاونيه، لجعل كلمة عدالة، جسرا قويا نحو منح الحق لذوي الحق وإزهاق 

الباطل كيفما كان نوعه، وعندما نتمعن في طريقة اشتغاله، وكيف نجح على مدى مساره المهني المشرق، في 
ترجمة معاني النزاهة على أرض الواقع، فإننا نجد تفسيرا واحدا لذلك، هو تطبيقه للقوانين وسعيه المتواصل ليس 

فقط لتقريب الحقوق من ذويها، بل لجعلها بين أيديهم.

عبد النباوي 



شاهدنا مؤخرا أنا وزوجتي فيلم 
»الجوكر«، كانت القاعة الكبيرة في 
سينما كوليزي بالرباط ممتلئة عن 
آخرها بجمهور دفعه الفضول الفني 
عند  لكن  الفيلم،  هذا  ألغاز  ملعرفة 
للتصفيق  انبرت  قليلة  قلة  نهايته، 
له، كنت من بينهم في الوقت الذي 
رفضت زوجتي التصفيق مستغربة 
في  للعنف  املبرر  غير  الحشو  من 
القصة، التي كان بإمكانها أن تكون 
الفيلم  في  عليه  أفضل مما خرجت 
لو ركزت على ثنائية سلطة النظام 
واملجتمع املقهور، هي محقة.. لكن 
إطالقا لم نعد كما كنا قبل مشاهدة 
من  خرجنا  »املعقد«!  الفيلم  هــذا 
أسئلتنا  تمأل  والحيرة  السينما 
الباحثة في ثنايا نظرة املخرج تود 
فيليبس للفيلم، وفي األداء الخرافي 
فونيكس.  جواكني  للممثل  واملعقد 
فما شغلني شخصيا أكثر، ولطيلة 
أسبوع، هو ما الرسالة من التركيز، 
نحافة  على  مشهد،  مــن  أكثر  فــي 
وضعفه؟  وبشاعته  الجوكر  جسد 
وملاذا كان من الضروري على املمثل 
 23 من  ــد  أزي يخسر  أن  فونيكس 
هذا  ليؤدي  ــه  وزن من  كيلوغراما 
أبدا،  عبثية  ليست  املسألة  الــدور؟ 

وما ستعرفونه غريب حقا!!
فغالبيتكم  القصة،  لكم  أحكي  لن 
تعرفها، وغدت مستهلكة في العديد 
منكم  يعتقد  من  لكن  املقاالت،  من 
نفسيا  مريض  شخص  الجوكر  أن 
أن  عليه  والعنف،  القتل  استهواه 
زاويــة  مــن  الفيلم  مشاهدة  يعيد 
»الجوكر«  يرتكب  أن  قبل  أخــرى. 
تعرض  ارتكبها،  التي  الجرائم  كل 
بكرامته  وحاطة  مشينة  العتداءات 
من  أشخاص  مجموعة  طــرف  من 
هؤالء  على  نقل  لم  لكن  ضحاياه، 
هو  نفسيون؟  مرضى  إنهم  أبــدا 
وحده فقط الذي وضعناه في خانة 
نظرنا  ملاذا  ملــاذا؟  نفسيا،  املريض 
الفعل«  رد  »صــاحــب  ــي  ف للخلل 
»صــاحــب  ــي  ف للخلل  ننظر  ولـــم 

قال  الفعل«؟! ألن املخرج، ببساطة، 
أن  دون  نفسيا«  »مريض  إنــه  لنا 
والقيم  العقل  مليزان  نحن  نحتكم 
قام  للواقع.  العادل  والتشخيص 
وضعنا  )أي  بـ»قولبتنا«  املخرج 
أراد أن  في قالب ال نحيد عنه(!!.. 
بكم  التالعب  يتم  »هكذا  لنا:  يقول 
تغسل  هكذا  الواقع،  في  وقولبتكم 
املوضوعية  عن  لتبتعدوا  أدمغتكم 

والصورة الواضحة«!.
الشباب الذين هاجموا »الجوكر« 
أمام املحل الذي يعمل أمامه لكسب 
قوته اليومي وانهالوا عليه بالضرب 
الفتة  له  وكسروا  واإلهانة  املبرح 
اإلشهار فقط من أجل التسلية، ملاذا 
وقد  نفسيون  مرضى  عنهم  نقل  لم 
الثالثة  الرجال  فعلهم عاديا؟  رأينا 
األنيقة  البدالت  أصحاب  املثقفون 
تحرشوا  الــذيــن  العنق  وربــطــات 
بالفتاة في امليترو وبعدها انهالوا 
»الجوكر«،  على  واإلهانة  بالضرب 
ملاذا لم ننعتهم باملرضى النفسيني 
ونشجب أفعالهم املجرمة املريضة؟ 
كـ»رد  »الجوكر«  قتلهم  عندما  ملاذا 
فعل« غير محسوب وتحت الضغط 
هو  بسهولة  صــار  مرضه  بسبب 
وهم  املجرم  وهــو  نفسيا  املريض 
األنيق  السياسة  رجــل  الضحايا؟ 
مربية  عنده  تشتغل  كانت  ــذي  ال
ــره مريضا  »الــجــوكــر«، ملـــاذا لــم ن
نفاقه  في  كذبه ومجرما  في  نفسيا 
السياسي وتالعبه بمصائر الناس 
اللوبيات  العام؟  الصالح  وخدمة 
على  الطبية  املعونات  قطعت  التي 
يعالج  التي  االستشفائية  املراكز 
فــيــهــا املــرضــى الــنــفــســيــون مثل 
مرضى  نرهم  لم  ملــاذا  »الــجــوكــر«، 
اإلعــالمــي  ومــجــرمــون؟  نفسيون 
الـــــذي جــعــل مـــن حلم  األنـــيـــق 
الكوميدي  ومشروعه  »الــجــوكــر« 
مادة للسخرية كي يزيد من إشعاعه 
اإلعالمي ونسبة مشاهدة برنامجه، 
ملاذا لم نره مريضا نفسيا ومجرما 
أداة  أعطاه  الــذي  زميله  إعالميا؟ 

منه  يسخر  وكان  )املسدس(  القتل 
نفسيا؟  مريضا  نره  لم  ملاذا  دائما، 
وعذبته  عليه  كذبت  التي  مربيته 
وإعاقة  له خلال  وهو طفل وسببت 
نفسية مزمنة، ملاذا لم نرها مريضة 
نفسيا...؟ ملاذا نظرنا إلى كل هؤالء 
اإلجرامي  الفعل  لــرد  كـ»ضحايا« 
ــه »طــبــيــا«  ــر« فــقــط ألنـ ــجــوك ـــ»ال ل
للفعل  ننظر  ولــم  نفسيا،  مريض 
وللمرضى  األولى  وللجريمة  األول 
ببساطة  الحقيقيني؟؟  النفسيني 
رد  على  وحكمنا  مغيبني  كنا  ألننا 
الفعل الصادر من شخص مريض ال 
حول وال قوة له دون أن ننظر للفعل 
األصل الصادر من أناس املفروض 
إذن؟  املريض  فمن  أسوياء..  أنهم 
لعل الكثير منا اكتشف أنه مريض 
ــر ألنـــه طــبــع مــع املــرض  هــو اآلخـ
للنظام  القيمي  الخلل  مع  وانجرف 
املجتمعي، فمن أنت وسط كل هذه 

الفوضى؟ من أنت؟
حــاول  الفني،  بدهائه  املــخــرج 
بداية  منذ  هــذه  نظرتنا  تصحيح 
ملن  إشارات  إعطاء  محاوال  الفيلم، 
عندما  »القولبة«  في  يسيروا  لن 
ــح لــنــا الــجــانــب اإلنــســانــي  أوضــ
»الــجــوكــر«  لشخصية  والجميل 
مع  فقط  وليس  املجتمع،  كل  تجاه 
يحن  مثال  فــرأيــنــاه  ــاه«،  »ضــحــاي
)ضحيته  »مربيته«  على  ويعطف 
املقبلة(، حيث كان يعد لها الطعام 
ويسايرها  الحمام  في  لها  ويغسل 
كيف  رأيــنــاه  بــرأفــة!  الحديث  فــي 
كان يشاهد برنامج ذاك »اإلعالمي« 
بجمالية  ــة(  ــل ــب ــق امل )ضــحــيــتــه 
ــي فرحه  ف )تــجــلــت  ورومــانــســيــة 
الطفولي وسرعته في إطفاء الضوء 
بأن  ويحلم  البرنامج(،  بداية  عند 
ــي هــو والـــده  ــالم يــكــون هـــذا اإلع
الذي  الوحيد  والشخص  وقدوته 
اجتماعية!  قيمة  ويعطيه  سيفهمه 
لزميله  الــبــاب  فتح  كيف  ــنــاه  رأي
أن  دون  إيــاه  تاركا  القامة  قصير 
يؤذيه بعد أن قتل زميله الضخم، بل 

قبل رأسه وقال له: »شكرا لك، أنت 
الوحيد الذي لم تكن تسخر مني في 
عطوفا  كان  كيف  رأيناه  العمل«!! 
حنونا على األطفال في املستشفى، 
رجل  ابن  مع  وحتى  »الباص«  في 
ستجدون  النهاية  في  السياسة... 
من  هي  الفيلم  في  الناس  عامة  أن 
وتعاطفت  جيدا  »الجوكر«  فهمت 
ألنها  »ثورته«،  إلى  وانضمت  معه 
هم  وزعــمــاءه  املجتمع  أن  فهمت 
وأنهم  هو،  وليس  نفسيا  املرضى 
جميعا سيكونون »الجوكر« في ظل 

فوضى املجتمع!
اللقطات  رمزية  بخصوص  أمــا 
التي أظهرت هشاشة وضمور جسد 
بحثتم  إن  فهي  الهزيل،  »الجوكر« 
الجمال  وفلسفة  تاريخ  في  جيدا 
فستذكركم  )االستطيقا(،  والــفــن 
الفنان  لوحات  هو  واحــد،  بشيء 
التشكيلي النمساوي إيغون شيلي، 
»الـــذات«  برسم  مولعا  كــان  ــذي  ال
الــغــارق  الجسد  تيمة  خــالل  مــن 
واالنكسار  والضعف  النحول  في 
»املحكوم  رمــزيــة  باعثا  ببشاعة، 
إلى  جــالده  يقوده  الــذي  باإلعدام« 
اإلعدام وهو متباه ببشاعة جسده 
جمالية  تــكــمــن  حــيــث  املــتــهــالــك، 
في  حتى  رمزية  جمالية  نعم  مــا، 
وهي  واالنطواء،  والقبح  البشاعة 
التشكيلي  الفن  في  سميت  التي 
صور  هي  وهذه  بـ»الغروتيسك«.. 
التشكيلي  الفنان  لوحات  محاكاة 

إيغون شيلي في الفيلم.
)وقد  أكثر  عليكم  أطيل  أن  دون 
مقال  سيلزمني  كــان  وإن  فعلت، 
عند  للوقوف  وأكــثــر  أكثر  طويل 
األخـــرى(..  الفيلم  ــوز  ورم رسائل 
في  الغارق  الفيلم  هذا  أتعبنا  لقد 
رموزه، والتعب فيه يدعونا جميعا 
ــة  زاوي مــن  مشاهدته  ــادة  إعـ ــى  إل
أخرى، بعد أن تعرف من أنت، ومن 

أنت في املجتمع.

إدريس أبايا

»اجلوكر«.. ر�شائل الفيلم الذي �شغل النا�س

الن�شال ال�شحفي
 من »الكوالي�س«
 اإىل »الأ�شبوع«

02
بطريقة  تصدر  »الكواليس«  كانت  عندما 
كتابات  من  عليها  يتوارد  ما  بنشر  تلقائية 
وكنت  املغرب،  مدن  جميع  من  لها  املراسلني 
أراه  كنت  بما  تلقائية  بكيفية  الجريدة  أراسل 
صالحا للنشر من مواد فكرية أو مراسالت في 
في  وساكنتها  مراكش  مدينة  تعانيه  كانت  ما 
من  يجري  وما  املحفرة،  وشوارعها  طرقاتها 
تسيب في عدم املراقبة في ضبط أثمان املواد 
الغذائية في أكالت معروضة على املستهلكني 
كان  ما  إلى  باإلضافة  الفنا،  جامع  وسط  في 
عرض  في  تسيب  من  املستهلك  إليه  يتعرض 
إحدى  في  األمر  بي  أدى  وقد  الغذائية،  املواد 
ــني  اإلداري املسؤولني  بأحد  كتبت  أن  ــرات  امل
في  املواطنني  مادية على  بعد فرضه لضرائب 
وكنت  مسؤولة،  غير  بطرق  مراكش  أســواق 
أشير إلى مثل هذه االنتهاكات بكتابة مراسالت 
تندد باملسؤولني في املجالس البلدية واإلدارية، 
وذات مرة، مازلت أذكر أنني قمت بمقابلة باشا 
مراكش الذي التزم لي بأنه سيقوم بزيارة لتفقد 
ما يجري في ساحة جامع الفنا بنفسه، وكذلك 
أولئك  لصالح  املتدخلني  أن  غير  ــر،  األم كــان 
شهادة  ضدي  قدموا  باملستهلكني،  املضرين 
مزيفة جعلت كل ما كتبت وأكتبه من مراسالت 
مجرد ادعاء كاذب، فأصبحت في اليوم التالي 
أكد  لكونه  ساندني،  الذي  الباشا  أمام  متهما 
كل ما قلته شخصيا، وأن ما أكتبه في جريدة 
»الكواليس« هو الصدق الذي ال كذب فيه، ومنذ 
ذلك اليوم، أصبحت الرقابة على أولئك الباعة 
كلما  أنني  مفروضة ومستمرة، ومما يضحك، 
مررت في الساحة )جامع الفنا(، أسمع ترديد 

كلمة »الكواليس«، والقصد بذلك التشهير بي.

دورها  يؤكد  ما  »الكواليس«  لجريدة  كان 
ما  مستوى  وعلى  املواطنني،  عن  الدفاع  في 
الصحفي«  »األســبــوع  جــريــدة  مدير  ينشره 
من  يطل  وهــو  صورته  ونشر  سجني  بزيارة 
قفصه الحديدي، ويقوم مصطفى العلوي بنشر 
صورته في الصفحة األولى تحت عنوان: »في 
العلوي  مصطفى  فيه  يقول  صحفي«،  سبق 
مدريد،  سجن  في  علوني  بتيسير  يجتمع  أنه 
العلوي  مصطفى  »األســبــوع«  مدير  و))دخــل 
قناة  مراسل  علوني،  تيسير  الصحفي  على 
مدريد  بضواحي  ميكو  سجن  في  »الجزيرة« 
السجني،  حماية  ملنظمة  لجنة  زيارة  إطار  في 
علوني،  تيسير  مع  ساعة  قضاء  واستطاع 
الذي كان يتكلم من خلف الزجاج، وكانت حالة 
األسير العربي تدعو للشفقة، وحالته الصحية 
وقت  كل  في  باملوت  مهددا  تجعله  املتردية 
نقل  عندما  القلب  شرايني  في  انسداد  نتيجة 
سطحيا  له  فعالجوا  مؤخرا،  املستشفى  إلى 
علوني  تيسير  وكان  الثالث،  وبقي  شريانني 
املفروض  العقاب  ثمن  يدفع  بأن  جدا  هزيال 
كل  علوني  وكــان  واملسلمني،  العرب  كل  على 
أن تسأل  املغربية  الحكومة  أناشد  يقول:  مرة 
)انظر  هنا((  املنسيني  املغاربة  املعتقلني  عن 

األسبوع الصحفي عدد 24 مارس 2006(.

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى ال�شعب في دار غفلون

امل�شـوؤوليـة �شــرامة ورحـمة
عريض  القامة  طويل  رجــال  كــان 
تكسو  الــعــضــالت  ــوي  قـ املــنــكــبــني 
من  على  تفرض  كثيفة  لحية  وجهه 
حوله االحترام والوقار، كما أنه كان 
قوي اإليمان بحيث كان الشيطان ال 
تعالى:  لقوله  مصداقا  منه  يقترب 
))إن عبادي ليس لك عليهم سلطان 
إال من اتبعك من الغاوين((.. هذا هو 
أمير املؤمنني عمر بن الخطاب رضي 
هلل عنه، وهو شخصية كان لها وزن 
كبير وتأثير قوي على قبائل قريش، 
لذلك استنجد به سيدنا محمد رسول 
ينصر  أن  هلل  مــن  طــلــب  حــني  هلل 
والحقيقة  العمرين،  بأحد  اإلســالم 
الخطاب  بن  عمر  سيدنا  اعتناق  أن 
رضي هلل عنه للدين اإلسالمي شكل 
في  عميقا  تشتتا  أحدث  قويا  زلزاال 

صفوف قبائل قريش.
يتمتع  الــخــطــاب  بــن  عمر  وكـــان 
مكة  ســكــان  بــهــا  يحيطه  بمحبة 
له جفن  ال يغمض  كان  ألنه  املكرمة، 
إال بــعــد االطــمــئــنــان عــلــى أحـــوال 
بالليل  يــقــوم  كـــان  لــذلــك  الــرعــيــة، 
وبالنهار بجوالت تفقدية الحظ أثناء 
في  تسكن  ــرأة  ام هناك  أن  إحداها 
فاقترب  النار،  توقد  أن  تحاول  كوخ 
منها وقال لها: ماذا تفعلني؟ فأجابته 
ال  حــجــارة  الــقــدر  فــي  أنها وضعت 
النعاس  ينال  حتى  تحركها  تفتأ 

للنوم،  فيستسلمون  أبنائها  مــن 
بأن  أعوانه  أحد  وأمــر  لحالها  فرق 
يأتيه بما يطعم به السيدة البئيسة 
فــأخــذ رضـــي هلل عنه  ــا،  ــ ــ وأوالده
حتى  النار  إليقاد  الحطب  في  ينفخ 
أدمعت عيناه، فأيقظ األوالد األربعة 
وقبل  العشاء،  وجبة  معهم  وتناول 
بأن  ــرأة  امل تلك  نصح  ينصرف،  أن 
املؤمنني،  أمير  إلى  الغد  في  تتوجه 
وعمال بالنصيحة، سارعت بالذهاب 
إلى  دخلت  وحني  الوالية،  مقر  إلى 
الذي  أنت  له:  قالت  الوالي،  مكتب 
زرتنا البارحة بالليل، فأكد لها ذلك، 
وأمــر خــازن بيت املــال بــأن يصرف 
تكفيها  مالية  مساعدة  شهريا  لها 
كريمة،  حياة  أبنائها  مع  لتعيش 
يــهــابــه ويخشى  الــكــل  كـــان  ــك،  ــذل ل
صرامته في الحكم، ومن املعلوم أن 
األعراف واألحكام التي كانت جارية 
من  كل  يد  بقطع  تقتضي  عهده،  في 
لكنه  السرقة،  في حقه جريمة  تثبت 
كسر هذه العادة وعفى عن سارق قام 
جوعه،  على  للقضاء  الجريمة  بهذه 
وهكذا يتضح أن أمير املؤمنني كان 
الظروف  من  انطالقا  قراراته  يتخذ 
يحياها  التي  والوقائع  والحقائق 

السارق.
به  يقوم  كــان  ما  أستحضر  هنا 
كان  الذي  الثاني،  الحسن  املرحوم 

أيضا يقوم بزيارات مفاجئة لبعض 
املؤسسات الحكومية، حيث قام ذات 
الدار  مستشفيات  أحد  بزيارة  ليلة 
الحارس  سبيله  فاعترض  البيضاء، 
الليلي ومنعه من الدخول، وقال له: 
ال يمكن لنا أن نسمح بإزعاج املرضى 
الليل، فأخرج  في ساعة متأخرة من 
جيبه  من  نقدية  ورقة  املرحوم  امللك 
ووضعها في كف الحارس الذي فتح 
تفضل  املفاجئ:  للزائر  وقال  الباب 
أحــد،  يــرانــا  أن  قبل  بسرعة  ادخــل 
قسم  إلــى  املرحوم  امللك  وصــل  وملــا 
الذي  »البيروك«  أزال  املستعجالت، 
والنظارات  رأســه  على  يضعه  كــان 
ــر بــإحــضــار جميع  الـــســـوداء، وأمـ
الــحــارس،  بينهم  ومــن  املــســؤولــني 
من  ليشتكي  فرصة  اغتنمها  الــذي 
يعمل  كــان  التي  القاسية  الظروف 
فيها، وبعد أن اتخذ الحسن الثاني 
ــي حــق بعض  قــــرارات تــأديــبــيــة ف
العاملني باملستشفى، أمر  املسؤول 
بأن يعني ثالثة  البشرية  املوارد  عن 
حراس ال يشتغل الواحد منهم أكثر 
مــن 8 ســاعــات، ووشـــوش فــي أذن 
»ذيك  له:  وقــال  الحارس،  صاحبنا 
البركة اعتبرها صدقة ماشي رشوة«، 
امللكية  الزيارة  هذه  خبر  شاع  وقد 
مستشفيات  جميع  فــي  املفاجئة 
املغرب، األمر الذي جعلهم يتوقعون 

يوميا زيارة من هذا القبيل، ولكم أن 
عن  نتجت  التي  املنافع  تتصوروا 

هذه املبادرة امللكية.
املستويات  على جميع  املسؤولية 
باستمرار  يتفقد  بأن  صاحبها  تلزم 
جميع املرافق التابعة له، وخصوصا 
منهم الوالة والعمال الذين يختارون 
في  طابق  أعلى  في  مكاتبهم  دائما 
عابئني  غــيــر  الــعــمــالــة  أو  ــة  ــوالي ال
ــاجــات  ــي االحــت وذوي  ــعــجــزة  ــال ب
الخاصة، الذين يرغبون في االتصال 
تعاني  املــصــاعــد  أن  عــلــمــا  ــهــم،  ب
كما  دائمة،  معظمها من عطالة شبه 
يوما  يخصصوا  أن  عليهم  يجب 
واإلنصات  الستقبال  األسبوع  في 
على  أو  املـــواطـــنـــني،  ــات  ــاي ــشــك ل
ــل يــتــم إحــــداث شــبــاك خــاص  ــ األق
صندوق  أو  السكان  مطالب  لتلقي 
إال  فحواه  على  يطلع  ال  للشكايات 
على  اقترحت  أن  لي  وقد سبق  هو، 
يشاركوا  أن  والــوالة  العمال  هــؤالء 
إنـــذار،  ســابــق  وبـــدون  كــل جمعة، 
طعام نزالء السجن املدني والجمعية 
واملطعم  الــعــجــزة  ودار  الــخــيــريــة 
الجامعي، ليكونوا دائما على اطالع 
السكان  بأحوال شرائح عريضة من 
»عيب  القائل:  الشعبي  للمثل  طبقا 
رأى  من  و»ليس  تفتاشها«  البحيرة 

كمن سمع«.
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ابتداء  الرباط  العاصمة  تحتضن 
وإلى  أكتوبر   31 الخميس  يوم  من 
 ،2019 نونبر   2 السبت  يــوم  غاية 
الدولي  للمهرجان  الرابعة  ــدورة  ال
جمعية  تنظمه  الــذي  القانون،  آللة 
رباط  جمعية  مع  بشراكة  »أفــنــان« 
للتنمية املستدامة وبمشاركة  الفتح 
من  املرموقني  العازفني  من  العديد 

املغرب ومن عدة دول أجنبية.
املهرجان،  إلدارة  بــاغ  وحسب 
الــتــي يصادف  ــدورة  ــ ال ــذه  ــإن ه ف
املغربي  الشعب  تخليد  تنظيمها 
للذكرى الرابعة واألربعني للمسيرة 
بعزف  ستتميز  املجيدة،  الخضراء 
الكبرى  الغنائية  األعمال  إحــدى 
التي بصمت تاريخ ومسار األغنية 
العشرين،  القرن  خــال  املغربية 
ــداء الــحــســن«  ــ وهـــي أغــنــيــة »نـ
التي  عصامي،  هلل  عبد  للملحن 
سيتم عزفها من قبل جوق يتكون 
من أربعة وأربعني عازفة وعازفا 
حفل  خــال  وذلــك  القانون،  آللــة 
الدولي  املهرجان  هــذا  افتتاح 
الوطني  باملسرح  تنظيمه  املزمع 
ــذي  ــ مـــــحـــــمـــــد الـــخـــامـــس، وال

الـقـانون  عــازف  تـكريم  أيضـا  سيعرف 
الراحل ذ. عبد الوهاب الوشيري.

ستقام  العروض  أن  إلى  الباغ  وأشار 
في كل من املسرح الوطني محمد الخامس، 
للمملكة  الوطنية  واملكتبة  باحنيني  قاعة 

تكوينية  ورشــات  ستنظم  كما  املغربية، 
املعاهد  طلبة  لفائدة  أيــام  ثاثة  طيلة 
املــوســيــقــيــة املــشــاركــني فـــي فــعــالــيــات 
املهرجان، يؤطرها أساتذة وخبراء في آلة 

القانون.

طبع من هذا العدد 40.000

الأ�صبوع ت�صدر عن 

دار الن�صر دنيا بري�س 

�شركة حمدودة

 امل�ؤ�ش�س واملدير العام:

م�شطفى العل�ي 

 مدير  الن�صر: 

الطيب العل�ي

 مديرة  التحرير: 

حكيمة خلقي 

hakimadirection@gmail.com

 رئي�س التحرير:

�صعيد الريحاين 

journal_said@yahoo.fr

  الق�شم الريا�شي:

كرمي اإدبهي 

 كتاب الراأي:

رمزي �صوفيا

احل�شني الدراجي

اإدري�س اأبايا

 ب��شعيب الإدري�شي

عبد ال�احد بنم�شع�د

 املرا�شل�ن: 

زهريالب�حاطي

عبد اهلل جداد

نور الدين هراوي

حممد �شجيع

عزيز الفاطمي

 العنوان:

12 �شارع الأمري م�لي 

عبد اهلل

�صندوق الربيد: 439 

الرباط

 الهاتف:

0537708047
 الفاك�س:

0537708049

 الإيداع القان�ين:

28 جوان 1965

 ال�شحب:

اإيك�برينت

 الت�زيع:

�صابري�س

  الق�شم التجاري:

idbihi62@gmail.com

allpecmedia@gmail.com

0661 405 287 - 0520 520 660

 contact.avenirmedia@gmail.com

العدد:  1047الخميس 31 أكتوبر 2019الثقافة 20

الرباط ت�ضرب على اأوتار القانون خريطة املعمار احلديث بالدار البي�ضاء
الضوء  تسليط  أجــل  مــن 
على التراث املعماري املغربي 
ــال، تنظم  ــق بــعــد االســت ــا  م

املهندسني  ــرة  ــ ذاك جمعية 
ــن  ــاصــري ــع املـــعـــمـــاريـــني امل
وجمعية   )MAMMA(
املرصد، أيام »خريطة املعمار 

الحديث بالدارالبيضاء« بقبة 
حديقة جامعة الدول العربية، 
نونبر  و9   8 يــومــي  ــك  وذلـ

.2019
الحدث  هــذا  ويــهــدف 
بغنى  التحسيس  إلــى 
ــل  الـــــتـــــراث مــــن أجـ
الحفاظ عليه وتعزيزه، 
كــمــا ســيــكــون فــرصــة 
اإلنتاج  ثراء  الكتشاف 

املعماري البيضاوي.
وســـيـــعـــلـــن خـــال 
رسميا  الــحــدث،  هــذا 
املعمار  »خريطة  على 
ــث بـــالـــدار  ــديـ ــحـ الـ
الـــبـــيـــضـــاء«، الــتــي 
مجهود  ثــمــرة  ــي  ه
الــبــحــث، جمع  ــن  م
ــف والــرســم  األرشــي
الخرائطي طيلة مدة 
املنجزة  الــورشــات 
املتحف  ــار  إطـ فــي 
ــدار  ــل ــجــمــاعــي ل ال
تعتبر  أنها  كما  البيضاء، 
لخمسني  جــرد  عملية  نتاج 
اإلنــتــاج  على  تشهد  بناية 
املعاصر  املغربي  املعماري 

لثاثة عقود )70/60/50(.

ال�ضورة الفوتوغرافية ركيزة 

ثقافية حلفظ الذاكرة الوطنية
منتدى الآفاق بخريبكة ينظم مهرجانه الثقايف 

وعلى   ،2019 نونبر  فاتح  يــوم  تنطلق 
األولــى  ــدورة  ال فعاليات  ــام،  أي ثاثة  مــدى 
ينظمه  الذي  الجهوي،  الثقافي  للمهرجان 
من  بكل  والتنمية  للثقافة  ــاق  اآلف منتدى 
خريبكة، وبئر مزوي، أوالد عياد، ثم أوزود، 

»الثقافة  شعار:  آفاق تحت  والهجرة: 
وتحديات«.

ــوم  ــي وســيــشــهــد ال
ــذه  ــ ه ــن  ــ ــ م األول 
الثقافية،  التظاهرة 
بــاملــركــب الــثــقــافــي 
بخريبكة في العاشرة 
صـــبـــاحـــا، افــتــتــاح 
معرضني، األول للفن 
التشكيلي من توقيع 
املجيد  عبد  الفنان 
والثاني  الــرديــدي، 
التقليدية  للصناعة 
واملــــنــــتــــوجــــات 

املحلية، تشرف عليه جمعية الرائدة 
للتنمية والتواصل.

التظاهرة  ــذه  ه بــرنــامــج  سيعرف  كما 
وزارة  مــن  بــدعــم  تعقد  الــتــي  اإلبــداعــيــة 
ندوة  الثقافة،  قطاع   / والشباب  الثقافة 
املتعددة  الكلية  بتنسيق مع  رئيسية  فكرية 

التخصصات حول »الهجرة والثقافة: آفاق 
من  عدد  بمشاركة  وإكــراهــات«،  وتحديات 
الدكتور  من  وبتأطير  والباحثني،  األساتذة 
اليوم  سيشهد  فيما  النصراوي،  الشرقي 
ثقافية  سياحية  رحــلــة  تنظيم  الــثــانــي، 
ملنطقة أوزود، للتعريف باملعالم واملؤهات 
الطبيعية، وتشجيع السياحة 
بشاالت  الجبلية 
لــفــائــدة  أوزود 
فضا  املــشــاركــني، 
فنية  فـــقـــرات  عـــن 
وتكريمات،  وثقافية 

ومفاجآت أخرى.
األحد من  يوم  أما 
هذا امللتقى الجهوي 
نــوعــه،  مـــن  األول 
تنظيم  ــرف  ــع ــســي ف
أنشطة خصبة بأوالد 
مع  بالتنسيق  عياد، 
منها  ــثــقــافــة،  ال دار 
لألطفال،  مخصصة  للحكاية  جلسة  تنظيم 
إضافة إلى قراءات شعرية تتخللها وصات 
بحفل  امللتقى  ليتوج  متنوعة،  موسيقية 
شواهد  ــع  ــوزي وت تــكــريــمــات،  مــع  متنوع 

تقديرية على املشاركني.

44 لعيد املسيرة الخضراء املظفرة، والذكرى  احتفاء بالذكرى 
64 لعيد االستقال املجيد، تنظم جمعية أرباب مختبرات ومحات 
التصوير بجهة بني مال خنيفرة، بتنسيق مع الفيدرالية الوطنية 
ألرباب محات ومهنيي التصوير باملغرب، امللتقى الوطني األول 

يومي  وذلك  الفوتوغرافية،  للصورة 
بالغرفة   2019 نونبر  و2   1

الفاحية ببني مال.
التظاهرة  هــذه  وتقام 

الــفــنــيــة واملــهــنــيــة، 
ــد تــحــت  ــق ــع ــي ت ــتـ الـ
ــورة  ــصـ ــار: »الـ ــعـ شـ
ركيزة  الفوتوغرافية 
الذاكرة  ثقافية لحفظ 
الـــوطـــنـــيـــة«، بــدعــم 
ــن مــجــلــس جــهــة  ــ م

خنيفرة  مـــال  بــنــي 
واملجلس اإلقليمي لبني 
مال، وجماعة بني مال.

هذا  فعاليات  وستشهد 
يخصص  اجــتــمــاعــا  املــلــتــقــى، 

فضا  الفيدرالي،  الوطني  للمجلس 
تنظيم  يضم  غني  برنامج  له  سطر  تواصلي،  يــوم  تنظيم  عن 
معارض وورشات، وتكريمات وازنة، ولقاءات تهم قضايا التصوير 

الفوتوغرافي الوطني، واآلفاق والتحديات والرهانات.

أعلنت جمعية آسا للسينما واملسرح، عن تنظيم 
الوطني  املهرجان  من  السابعة  ــدورة  ال
للسينما والصحراء في الفترة املمتدة من 
04 إلى 07 نونبر 2019، وذلك بحضور 

الجزائر كضيف شرف.
عن  الــكــشــف  يــتــم  أن  املنتظر  ومـــن 
 45 بــني  مــن  انــتــقــاؤهــا  تــم  فيلما   14
مشاركة، من أجل التنافس على الجائزة 
التحكيم،  لجنة  وجـــائـــزة  ــبــرى،  ــك ال
ــا كشفت  ــراج، وفـــق م ــ وجــائــزة اإلخـ
إلى  أشارت  التي  املهرجان  إدارة  عنه 
سيترأس  بنجلون  حسن  املخرج  أن 
للفيلم  الرسمية  املسابقة  لجنة تحكيم 
تضم  ــتــي  وال بــاملــهــرجــان،  القصير 
القاطي،  ربيع  الفنان  عضويتها  في 
الحيحي،  بوبكر  السينمائي  والناقد 

والفنانة  بوجدور،  فتيحة  والسيناريست 
األمازيغية الزاهية الزاهيري.

أنشطة املهرجان التي ستتزامن مع الذكرى 44 
لاحتفال بعيد املسيرة الخضراء، ستشهد عرض 

عدد من األفام الوثائقية الحسانية حول التاريخ 
وأفام  الوطني،  الصحراوي  واملجال 

البانوراما، وقافلة متنقلة 
بالهواء الطلق بالساحات والدواوير والجماعات 
الورشات  من  عدد  تنظيم  جانب  إلى  املجاورة، 

التكوينية.
وسيعرف املهرجان تكريم عدد من الشخصيات 
إلى  وخارجه،  املغرب  داخل  من  والعلمية  الفنية 
دولية  فكرية  نــدوة  تنظيم  جانب 
حول »صورة الصحراء في اإلعام«، 
مجموعة  مــع  مفتوحة  ولــقــاءات 
اإلنــتــاج  واقـــع  حــول  املهنيني  مــن 
يؤطرها  بالصحراء،  والتصوير 
إلى  إضافة  املجال،  في  مختصون 
التشكيلي،  للفن  مــعــرض  تنظيم 
وتوقيع  فنية،  موسيقية  وسهرات 
ــارات  وزي حديثة  إصـــدارات  وتقديم 
للتعريف  اســتــكــشــافــيــة  مــيــدانــيــة 
كما  لإلقليم،  السياحية  باملؤهات 
ستعرف فعاليات هذه الدورة، إطاق 
فوتوغرافية،  صــورة  أفضل  مسابقة 
ذوي  األشــخــاص  احتياجات  ترصد 
حول  وصــور  الخاصة،  االحتياجات 
القصبات  ونــظــام  الــصــحــراء  فــضــاء 

والواحات والتراث اإلنساني واملآثر العمرانية.

اجلزائر �ضيف �ضرف يف مهرجان ال�ضينما وال�ضحراء



االحتفال  أكتوبر   15 يوم  تم 
القروية،  للمرأة  العاملي  باليوم 
بالنساء  االحتفاء  فيه  يتم  الذي 
القرويات منذ أن تم إقراره سنة 
الرفع من قيمة  1995، من أجل 
فاعال  باعتبارها  القروية  املرأة 
اقتصادات مختلف  في  أساسيا 

الدول، غنية كانت أو فقيرة.
ــرب، لـــم تــخــرج  ــ ــغ ــ وفــــي امل
نهج  عن  الرسمية  املؤسسات 
ــي االحــتــفــال  األمـــم املــتــحــدة ف
بتخصيص  الــقــرويــة،  ــاملــرأة  ب
بهاته  تعنى  خــاصــة  ــج  ــرام ب
التي  املجتمعية  الــشــريــحــة 
املائة  فــي   50 مــن  أكثر  تشكل 
من النساء املغربيات، وذلك في 
الوطنية  املــبــادرة  برامج  إطــار 
واملخططات  البشرية،  للتنمية 
العالم  تستهدف  التي  التنموية 
القروي، والتي ال ينكر أحد أنها 
ساهمت في تحقيق طفرة نوعية 
املــقــاوالت  مــن بعض  انــطــالقــا 
التي  والتعاونيات  الصغرى 
قطاعات  فــي  الــنــســاء  أدمــجــت 
منتجة كالنسيج وبعض الحرف 
التقليدية... وغير ذلك، لكن بيت 
كبيرة  نسبة  أن  يبقى  القصيد، 
من النساء يعانني البؤس والفقر 
املدقع ويسكنن باملناطق النائية، 
يمتهنن  ــان  ــي األح غــالــب  وفـــي 
الرعي والزراعة رفقة أزواجهن، 
التضاريس  طبيعة  تــزيــدهــن 
تأزما،  املناخ  وقساوة  الوعرة 
هم  وال  تنمية  ال  تصلهن  وال 
بسياج  محاطات  فهن  يحزنون، 
األمية  تقويها  التي  العزلة  من 
وقلة ذات اليد، فضال عن غياب 

املواكبة على طول أيام السنة. 
على  الشتاء  فصل  أن  وبما 

ــد بــــدأت أولـــى  ــ ــواب، وق ــ ــ األبـ
والثلجية  املطرية  التساقطات 
أن يكون  الجبال، األجدر  تكسو 
طيلة  القروية  باملرأة  االحتفاء 
هـــذا الــفــصــل ومـــا يــعــرفــه من 
بيوم  وليس  الطقس،  قــســاوة 
خالله  تلقى  التي  الخطب  يتيم 
جــوع،  مــن  تغني  وال  تسمن  ال 
باألمر،  املعنيات  إلى  تصل  وال 
اللواتي  أمــا  قليلة،  فئة  اللهم 
يعانني الفقر والحاجة، فهن في 
املغرب العميق يعانني الهشاشة 
والــحــرمــان مــن أبــســط شــروط 
هــؤالء  فهل  ــكــريــم..  ال العيش 
النسوة في حاجة إلى االحتفال 
القروية؟  للمرأة  العاملي  باليوم 
اليوم  عــن  تفرقته  تمت  وملـــاذا 

يوم  يخلد  الذي  للمرأة  العاملي 
الثامن مارس من كل سنة؟ 

ــرأة  امل بوضعية  فالنهوض 
إلى  الــنــزول  يقتضي  القروية 
املشاكل  ومعالجة  الواقع  أرض 
الشعارات  فرغم  جــذورهــا،  من 
ــات والـــبـــرامـــج  ــاعـ ــمـ ــتـ واالجـ
بالعالم  لــلــنــهــوض  املــســطــرة 
القروية  املــرأة  الزالــت  القروي، 
بعيدة كل البعد عن تنمية ذاتها 
أو تنمية مستواها االجتماعي، 
فهي تساهم في تنمية االقتصاد 
كفاعل في اإلنتاج فقط، أي أنها 
الرفع  آلــيــات  مــن  آلــيــة  تعتبر 
في  بعملها  اإلنــتــاج  جــودة  من 
من  ذلك  وغير  الزراعية  الحقول 
التي تدخل في الحياة  األشغال 

لذلك  النسوة،  لهؤالء  اليومية 
أولــويــات  ضمن  وضعهن  تــم 
العديد من املخططات التنموية 
األخضر«،  »املخطط  غرار  على 
رسالة  عليه  ــدت  أكـ مــا  وهــو 
األمــني  غوتيريس،  أنطونيو 
بمناسبة  املتحدة  لألمم  العام 
القروية  للمرأة  العاملي  اليوم 
قـــال:  حــيــث   ،2019 لــســنــة 
باعتبارهن  القرويات  »النساء 
األســالــيــب  يــعــتــمــد  مـــن  أول 
من  وأول  الجديدة  الزراعية 
األزمات،  حاالت  في  يستجيب 
أعمال  مباشرات  وبوصفهن 
الخضراء،  الطاقة  مجال  في 
أن  يمكن  عظيمة  قوة  يعتبرن 

تدفع بعجلة التقدم العاملي«.
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ــرار جـــســـور اجلــهــر  ــ ــ تــعــبــر األسـ
الـــكـــام بــبــديــع الــنــثــر والــشــعــر
تتدرب النفس على التريث والصبر
تتحكم   يف الناس متناقضات العصر
البشر بطلعة  رهــيــنــة  الــوصــال 
الفجر طــلــوع  يترقب  والسقيم 
العمر بــلــيــلــة  ــى  ــدع ت أصــبــحــت 
الــدهــر عــلــى  بــاملــامــة  يلقي  ــم  ث
واخلير ــق  احل ــدو  ع تصدرها  إذا 
ــزر واجل ــد  امل بــن  احلــلــول  وتبقى 
بالقهر تــلــغــرم  املــعــيــشــة  وأرض 
العسر قبضة  يف  الــصــواب  ويظل 
إيــجــابــيــة لــبــلــوغ عــهــد الــيــســر؟
ــر والــنــهــر ــدي ــغ تــطــمــع يف مـــاء ال
والبحر الــبــر  ثـــروات  حـــازوا  ولــو 
للثغر الــبــســمــة  مــــرور  ميــنــعــون 
ــر ــ األم ــر  ــ آخـ يف  ــا  ــه ــن م مـــفـــر  ال 
وال يفرق بن ساكن الكوخ والقصر
ــر ــب ــق ــة الــلــحــد وال ــم ــل ــر ظ ــب ــع ت
احلشر ليوم  واستعدوا  اهلل  بتقوى 

هل املراأة القروية يف حاجة ليوم عاملي لالحتفاء بها؟

 جميلة حلبي

متناق�ضات يف امليزان

بندريس عمراوي الطيب
ــرأ اجلــــديــــد األمــــر    ــ ــ كـــلـــمـــا ط
ــاد    ــم كــلــمــا ج ــراك ــت واملـــقـــاصـــد ت
واالنتظار    االختيار  محطات  يف 
ويف صراعات االختافات يف الرأي   
رغبات    تظل  الــغــرام  دنــيــا  يف  ــا  أم
ــور الــبــدر    ــهـ املــتــيــم يـــراقـــب ظـ
العريسان    عند  الــزفــاف  ليلة  أنــا 
لنفسه    الــتــعــاســة  يــجــلــب  ــرء  ــ امل
للضياع    تتعرض  اآلنـــام  مصالح 
تفاقما    ــزداد  تـ األوضـــاع  خــطــورة 
مكفهرة    تصبح  ــاة  ــي احل ــاء  ــم وس
يف غياب احلقيقة تتوالد األخطاء   
وسيلة    املسؤولن  تغيير  يف  وهــل 
املياه    وفــرة  رغــم  البحار  كانت  إذا 
جشعا    ــزداد  ــ ي الــطــامــعــن  فطمع 
الهموم    وتكاثر  ــزان  األحـ تاحق 
وللتذكير: أشير إلى حقيقة ثابتة   
األرواح    بــحــصــد  مــنــجــل  لــلــمــوت 
ــد دفــنــهــا    ــع وجــثــث الـــراحـــلـــن ب
ــزودوا    ــ تـ وحـــــواء  آدم  ــاء  ــنـ أبـ ــا  يـ

ذ. هابي حكيم

ظاهرة غير سوية ومشينة تعيشها الدولة املغربية 
وتشكل عائقا كبيرا في سبيل رقيها وتقدمها، تتمثل 
في  الشطط  في  املتجلية  العمومية،  اإلدارة  علة  في 
املوظفني  استعمال  وإســـاءة  السلطة  استعمال 
لوظائفهم واستغاللها، وفي انحراف قراراتها، التي 
خاصة  املرتفقني،  استقبال  سوء  في  أوال  تتجسد 
لــإدارات  بالنسبة  الخاص،  األمن  رجال  طرف  من 
بمماطالتهم  مــرورا  بهم،  تستعني  التي  العمومية 
لتنتهي  واســتــفــزازهــم،  ابــتــزازهــم  ثــم  وتسويفهم 

برفض طلباتهم في حالة عدم االنصياع. 
مقتضيات  مــن  بــالــرغــم  قائمة  الــظــاهــرة  فــهــذه 
والــذي  منه   36 الفصل  فــي  ذلــك  تمنع  دستورية 
الوقاية،  العمومية  السلطات  ))على  أنه  ينص على 
املرتبطة  ــحــراف  االن أشــكــال  مــن  للقانون،  طبقا 
عن  والزجر  العمومية،  والهيئات  اإلدارات  بنشاط 
على  الفصل  نفس  ينص  كما  االنحرافات((،  هذه 
استغالل  في  الشطط  على  القانون  ))يعاقب  أنه 
القانون  أن  النفوذ واالمتياز((، وبالرغم من  مواقع 
الجنائي يعاقب على التجاوزات التي تكتسي طابعا 
جرميا، وذلك في الفصول من 233 إلى 262، والتي 
تناولت ))جرائم تواطئ املوظفني وتجاوز السلطات 
املظفون  يرتكبه  الذي  والغدر  واالختالس  اإلداريــة 
والشطط  النفوذ  واستغالل  والرشوة  العموميون 

في استعمال السلطة ضد النظام العام((.
مهامها  فــي  العمومية  اإلدارة  نجاعة  عــدم  إن 
إرضاء  أمــام  وعائقا  عثرة  حجر  وكونها  وتلكئها 
حاجيات املواطنني اإلدارية، التي ال تتسم في الغالب 
كذلك، ولكن يصعب  أو هي  الجرمي،  بالطابع  األعم 
املوظفون  يتقاضاه  الــذي  الراتب  يجعل  إثباتها، 
العموميون، الذين يخونون األمانة في أداء مهامهم، 
إثراء بال سبب، ويجعل املواطنني في خدمة اإلدارة 

عوض أن تكون اإلدارة في خدمتهم.
الوضع  هذا  تغذي  التي  الجوهرية  األسباب  ومن 
وتعمقه، املساطر اإلدارية املعقدة واملتشابكة، ومكوث 
املسؤولني في مناصبهم لفترة أطول من الالزم، ومن 
العوامل أيضا التي تساعد في تكريس هذا الوضع، 
املوظف  تحمي  التي  الجنائي  القانون  مقتضيات 
العمومي، وقد شرعت في فترة الحماية أصال لفائدة 
تقوية  خالل  من  وبقائه،  وجــوده  لحماية  املستعمر 
مركز موظفيه، الذين معظمهم فرنسيون، ومن هم في 
فلكهم، أما أن تبقى هذه املقتضيات في ظل االستقالل 
والسيادة، فهذا اختالل صارخ، ألنه ال يمكن حماية 
اإلدارة من مواطني البلد، بل العكس هو الصحيح، 
وتعسف  انــحــراف  مــن  املــواطــن  حماية  يتعني  أي 
املواطنني، ألنهم موجودون  املوظفني في حق هؤالء 

أساسا لخدمتهم.
واالمتعاض  الوضع  هذا  استهجان  يكفي  ال  إنه 
منه والتنديد به، بل يجب اتخاذ التدابير التنظيمية 
ومن  وإصالحه،  منه  بالحد  الكفيلة  والتشريعية 

بينها:
والتشريعية  التنظيمية  املقتضيات  كل  إلغاء   )1
وفي  بإلغائها،  ــك  وذل الــوضــع،  هــذا  تكرس  التي 
تجرم  التي  الجنائي  القانون  نصوص  مقدمتها 

إهانة املوظف العمومي.
اإلدارة  أن  قوانني تنص صراحة على  2( إصدار 

العمومية وموظفيها هم في خدمة املواطن.
املعلومة  وجعل  ــة  اإلداريـ املساطر  تبسيط   )3
العمل  على  املوظفني  وإجبار  املرتفقني  متناول  في 
أيدي  بالوضوح والشفافية، بالضرب بصرامة على 

املخالفني واملتالعبني منهم.
4( التشريع بعدم تجاوز املسؤولني اإلداريني في 
فترة  الترابية،  الدائرة  نفس  في  مهامهم  ممارسة 
املهام وفي  كانت هذه  أيا  ألكثر من خمس سنوات، 

أي مجال إداري.
من  متكونة  محلية  تأديبية  مجالس  إنشاء   )5
وبسرعة  بفعالية  للبت  املنتخبة  املحلية  السلطات 

كافية، حتى ال تبقى اإلدارة خصما وحكما.
6( تسهيل الولوج إلى القضاء اإلداري وتقريبه، 
ال  التي  والــقــرى  املــدن  في  له  مكاتب  بجعل  وذلــك 
أو  االبتدائية  كاملحاكم  ــة،  إداري محاكم  بها  توجد 
عليه،  الدعاوى  إحالة  تتولى  املقيم،  القاضي  مراكز 
أمام  املرفوعة  الشكايات،  كافة  إحالة  أيضا  وكذلك 
تلقائيا  العموميني،  املوظفني  ضد  كانت،  جهة  أي 
باملحاكم  امللك  وكيل  وعلى  بها  امللكي  املفوض  على 

العادية لتقصي العنصر الجرمي بها.
أنزه  من  اإلداريـــة  املحاكم  قـضـاة  انـتـقـاء   )7

وأعدل القضاة.

الإدارة العمومية املغربية.. 

يف التيار املعاك�س

املشكلة  األحزاب  أغلب  أن  كيف  األخيرة  األيام  في  الحظنا 
وهذا  الصديق،  وال  العدو  تسر  ال  أوضاعا  تعيش  للحكومة 
بسبب التسابق نحو املناصب واالمتيازات، وكان هذا الوضع 
شريطة  فائدة،  أو  طموح  بدون  عمل  ال  ألنه  طبيعيا  سيكون 
أو  عمل  ومقابل  منطقيا  الطموح  وهذا  الفائدة  هذه  تكون  أن 
تعب مبذول حتى ال يصبح األمر مجرد تسابق نحو االمتياز 
التملك  حب  إال  تعليل  أي  له  ليس  الذي  واالحتكاري  الريعي 
املناصب  إلى  املتسابقني  هؤالء  أغلب  أن  والنرجسية. وحيث 
يعرفون غيرهم ممن يستحوذ على املناصب، وما هم في حقيقة 
األمر إال مغتصبون لها وغير مستحقني لها، فإن صراعهم يزيد 
الصراعات  أن  نالحظ  وأصبحنا  الحدود،  أبعد  إلى  ويتقوى 
والخصومات وصلت حد الضرب والجرح، أما السب والقذف 
فحدث وال حرج.. ولنا فيما وصل إليه وضع حزبني مشاركني 
في الحكومة قبل تعديلها األخير، أقبح مثال على هذا الشره 
عمومية  وامــتــيــازات  مناصب  ــى  إل الــوصــول  فــي  العجيب 
حداثيا(  )تقدميا  حزبا  أن  كيف  املتتبع  والحــظ  وحكومية، 
يسب أعضاءه بأنهم »من نتائج الهجرة القروية« وأن ما يعرفه 
الحزب هو نتيجة حتمية لهذه الهجرة القروية، وهذا يعني أن 
الحزب اختلط دمه الصافي )دم أهل املدن( بدم ملوث )دم أهل 
القرى(، وهذا لعمري، نعم التقدم ونعم الحداثة!؟ أما الحزب 
الثاني الذي جاء ملحاربة االحتكار السياسي ووحدوية القطب 
الحزبي منذ سنة 1958، فإنه استحلى املنصب وأصبح ال يريد 
القيام بأي انفتاح على شبيبة حقيقية، ربما تكون املنقذ ملا قد 

يأتي مستقبال من تغييرات واستحقاقات.
 إن أحزابنا اليوم، في أمس الحاجة إلى وقفة تأملية من أجل 
إعادة تصويب اتجاه العمل السياسي وتكوين األطر الحزبية 
وتأطير املواطنني كي نقطع إلى األبد مع »عادتنا في اإلخالف 
مع مواعيد التاريخ«، كما أن خطاب امللك حول الكفاءات يعتبر 
السرعة  إلى  نمر  كي  التاريخ  مع  هاما  وموعدا  جديدة  نافذة 
االجتماعية،  والعدالة  والتقدم  النماء  تحقيق  في  القصوى 
»صيحة في  أم أنها سوف تكون  للنداء،  ولكن، هل من سامع 
وادي« كما كانت كل الصيحات املاضية خالل تاريخنا الحديث؟

امل�ضهد ال�ضيا�ضي املغربي 
ونزعة ال�ضتبداد

 حسن جيدى
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فوجئ رواد مواقع التواصل االجتماعي، 
باختفاء  ــاضــي،  امل اإلثــنــن  يــوم  صــبــاح 

للنجم  األخيرة  املـــغـــربـــي، األغنية 
من  ملجرد،  سعد 

تحميل  موقع 
الفيديوهات 

»يوتيوب«.

وكـــانـــت 
أغــــنــــيــــة 

»ســام« 

كبيرة  مشاهدة  نسبة  حققت  قد  للمجرد، 
مع  »املعلم«  فيها  وتعامل  طرحها،  فــور 
»الفناير«،  فــرقــة  عضو  تــيــزاف،  محسن 
أما  واللحن،  والتوزيع  الكلمات  خال  من 
املغربي،  اإلخراج فكان من نصيب املخرج 

عبد الرفيع العبديوي.
بالطريقة  الفني  الشأن  متتبعو  وأشاد 
الكليب،  بها  التي صور  السينماتوغرافية 
اعتمدها  الــتــي  األلــــوان  توليفة  وكـــذا 
بهذه  عــمــل  عــلــى  للحصول  الــعــبــديــوي 

الجودة.
وقد كشف عبد الرفيع العبديوي، مخرج 
كليب األغنية، أن إدارة »اليوتيوب« حجبت 
متداول،  هو  كما  بحذفها  تقم  ولم  األغنية 
وأكد في تصريح صحفي، أن »أي شخص 
ما  في عمل  التبليغ عن حقوقه  يمكنه 
تقوم  والتي  اليوتيوب،  إدارة  لدى 
موضوع  الفيديو  بحجب  بدورها 

التبليغ إلى حن التحقق منه«.
أن  »سام« على  وشدد مخرج 
وجه  وعلى  األغنية  عمل  طاقم 
الكلمات  كــاتــب  الــخــصــوص 
بــاإلدالء  سيقومان  ــوزع،  وامل
القانونية إلثبات  بوثائقهما 
حقوقهما، حتى يتم إرجاع 

األغنية.

»يوتيوب« يحذف �أغنية ل�سعد ملجرد؟

ملاذا ال ت�سل ال�سينما املغربية 

اإىل اجلمهور امل�سري؟

املغربية عبلة ال�سويف.. الوجه 

االإعالين اجلديد لـ»فيليب بالن«

م�سرع بلق�سريي تتكلم لغة ال�سكر والفنون

الــدورة  الحتضان  أكادير  مدينة  تستعد 
األمازيغ  جمال  ملكة  تظاهرة  من  السادسة 
املقبل،  دجنبر  شهر  أواخـــر   ،2969 لعام 
األمازيغية،  بالثقافة  التعريف  إلى  الرامية 
مختلف  مقاربة  في  األمازيغية  املــرأة  ودور 

األبعاد التنموية والثقافية واالجتماعية.
أمــل«  »إشــراقــة  لجمعية  بــاغ  وحــســب 
هذه  دورة  فإن  الحدث،  تنظيم  على  املشرفة 
دجنبر  شهر  أواخـــر  ستنظم  التي  السنة 
املقبل، ستعرف إلى جانب حفل اختيار ملكة 

جمال األمازيغ »ميس أمازيغ 2969«، تنظيم 
باملرأة  املرتبط  ــوروث  امل يهم  مــواز  معرض 
للتزين  للسيدات  مفتوح  وفضاء  األمازيغية، 

على مدى يومن بجناح خاص باملعرض.
وأضاف الباغ، أن هذه التظاهرة ستشهد 
األمازيغ  جمال  ملكة  مسيرة  تنظيم  أيضا 
بكورنيش املدينة، فضا عن لقاء دراسي حول 
املستدامة  التنمية  في  القروية  املــرأة  »دور 

فني  بحفل  وستختتم  ماسة«،  سوس  بجهة 
متنوع بكورنيش عاصمة سوس.

ح�سناوات املغرب يتناف�سن على لقب ملكة 
جمال االأمازيغ 2969

عــــــــادت الـــفـــنـــانـــة 
املغربية كوثر بودراجة 
بعد  مــجــددا  لــلــغــنــاء 
عن  ســنــة   12 غــيــاب 
ــفــنــيــة،  الـــســـاحـــة ال
تحت  جديدة  بأغنية 
ــرا شي  ــك ــوان »ب ــن ع
عبارة  وهــي  نــهــار«، 
كليب  ــو  ــدي ــي ف عـــن 
الفنان  مع  حضرته 

نبيل الخالدي.
وكانت بودراجة 
بعد  توجهت  قــد 
ــامــج ســتــار  ــرن ب
ــى  ــمـــي إل ــاديـ أكـ
ــتــقــديــم  مـــيـــدان ال
التلفزي،  والتنشيط 
ــوضــة،  ــم امل ــال ثـــم ع
عن  لتبتعد  واألزيـــاء، 
إنجابها  بعد  األضواء 
البنها، لتعود من جديد 

مليدان الغناء.

»فيليب بان«،  العاملي  األزياء  الرسمية ملصمم  قامت الصفحة 
بنشر صورة على موقع تبادل الصور والفيديوهات »إنستغرام«، 
للمغربية عبلة الصوفي مرتدية تصميما 
بتعليق  وأرفقها  الجديدة،  أزيائه  من 

قائا: »100 % بان«.
ومن جهتها، قامت عبلة، عارضة 
بالواليات  املقيمة  املغربية  األزيــاء 
مجموعة  بنشر  األمريكية  املتحدة 
من الصور من آخر جلسة تصوير 

لها رفقة املصمم املذكور.
وجه   أول  الــصــوفــي،  عبلة  تعتبر 

إعاني عربي للمجموعة »Guess« وأول 
النظارات  ملجموعة  عربي  إعاني  وجه 
 ،»Hadad Eyewear« الشمسية 
»التايم  بشاشات  عــرضــت  والــتــي 

ــورك  ــوي ــي ــة ن ــن ــمــدي ســـكـــويـــر« ب
في  عرفت  أنها  كما  األمريكية، 
مع  لها  ظــهــور  أول  فــي  املــغــرب 
املنتج العاملي »ريدوان« من خال 
 BOOM« أغنية  كليب  فيديو 
عن  تتحدث  الــتــي   »BOOM

الجانب السياحي للمملكة.

املصري  املمثل  قــال 
هامش  على  ــوهــاب  ال عبد  فتحي 

بالدار  العربي  الفيلم  مهرجان  في  مشاركته 
البيضاء، أن السينما املغربية تشهد تطورا على 
مستوى اآلفاق، والتكنولوجيا، لكنها ال تصل 
مرتبطة  لعوامل  املصري،  الجمهور  إلى 
التوزيع،  واقتصاد  الصناعة،  باقتصاد 

واقتصاد السينما في العالم العربي.
ليس  أنه  الوهاب،  عبد  فتحي  وأكــد 
املغربية  السينما  بن  فــرق  أي  هناك 
املصرية  السينما  أن  غير  واملصرية، 
بدأت كثاني دولة في العالم بعد اختراع 

السينما.
وعن مشاركته في لجنة تحكيم األفام 
الطويلة في املهرجان، قال الفنان املصري 
أنها إيجابية كنظيرتها في لجان تحكيم 
مهرجانات أخرى، وتساعده على تطوير 
نفسه كممثل، مضيفا أن املغرب كعادته 

بالحب  إليه  يأتي  من  كل  يحتضن 
والتعارف اإلنساني الجميل.

كوثر بودراجة 
تعود للغناء بعد 

غياب 12 �سنة

اأجمل امراأة يف العامل
»باناصا  جمعية  تنظم 
املمتدة  الفترة  في  للفنون« 
 2019 نونبر   6 إلى   1 من 
بلقصيري،  مشرع  بمدينة 
والفنون  السكر  مهرجان 
السكر  »بلغة  شعار:  تحت 
والفنون الصحراء مغربية« 
عــمــالــة سيدي  ــن  م بــدعــم 
»كوسومار«  وشركة  قاسم 

واملجلس البلدي.
ــات  ــي ــال ــع وتـــتـــخـــلـــل ف
مكونات،  عــدة  املــهــرجــان، 
ــن  ــزي أهـــمـــهـــا مـــكـــون ت
سينطلق  ــذي  ــ ال املــديــنــة 
ويستمر  ــاح  ــت ــت االف ــوم  يـ
ــة ويــســعــى  ــســن ــة ال طــيــل
بالفضاءات  االعتناء  إلــى 

جديدة  حلة  وإعطائها  املدينة  ألوان  وتوحيد  البيئية، 
هذا  ويتبوأ  بها،  االستقرار  تشجيع  في  تساهم  جميلة 
املهرجان نظرا ألهميته  برنامج  في  كبيرة  مكانة  املكون 

وأثره املباشر على الساكنة 
يتضمن  ــا  ــم ك عـــمـــومـــا، 
الفرق  مسابقة  البرنامج 
الــتــراثــيــة الــغــربــاويــة في 
مسابقة  »الهيت«،  صنف 
ــر  ــســك ــال ال ــ ــم ــ مـــلـــكـــة ج
فاحية  معارض  والفنون، 
ليلية،  سهرات  وتجارية، 
قوافل  مسرحية،  عــروض 
تكوينية،  ورشــات  طبية، 
دوري في كرة القدم، العدو 
تكريم  حــفــات  ــي،  ــف ــري ال
ــوز املــنــطــقــة، نـــدوات  ــ رم
وموائد مستديرة، ومجمع 
جامع  ــوذج  ــم ن الــحــاقــي 

الفناء.
فعاليات  فــي  سيشارك 
في  املرموقة  الشخصيات  مــن  نخبة  املــهــرجــان،  هــذا 
وسيتم  واالقتصاد،  والرياضة  والفن  الثقافة  مجاالت 

تكريم الفاعلن املحلين منهم ضمن فعاليات املهرجان.

حصلت النجمة التركية هاندا أرتشيل على لقب أجمل 
»وندر  تصنيف  حسب   ،2019 لسنة  العالم  في  امــرأة 
ليست«، الذي اختار أجمل عشر نساء حول العالم لهذا 

العام.
من  سنة،   26 العمر  مــن  البالغة  هــانــدا  وتمكنت 

التفوق على النجمات العامليات اللواتي كن معها في 
املسابقة، ومن بينهن سيلينا غوميز، التي احتلت 
املركز الثالث، والفنانة الهندية ديبيكا باركون التي 
بريانكا  الخامس، ومواطنتها  املركز  على  حصلت 
أما  السابع،  املركز  نصيبها  من  كان  التي  شوبرا 
املركز العاشر واألخير، فكان للفنانة إميليا كارك.

ــام،  أي قبل  هــانــدا  احتفلت  آخــر،  سياق  وفــي 
 11 لـ  »اإلنستغرام«  على  متابعيها  عدد  بوصول 

مليون متابع.
يذكر أن هاندا تعيش حاليا أزمة في تصوير 
يــروي  ــذي  ال العشق«  »ثمالة  فيلمها  مشاهد 
الرومي،  الدين  جال  للشاعر  الذاتية  السيرة 
إيران  واختيار  التصوير،  تأجيل  بسبب  وذلك 
كمكان للتصوير، وهذا األمر دفع بعض الجهات 

إلى املطالبة بمقاطعة املسلسل وحظره.



ساكنة  صور  التقاط  من  سنتني  بعد 
التي  قصصها  إلى  واالستماع  الرباط، 
مشروع  أعــلــن  املــديــنــة،  تــاريــخ  تحكي 
»Shoot Your Face«، أي »التقط صورة 
اختتم  بعدما  األول،  جزئه  بدء  لوجهك«، 

سنتني من اللقاءات مع »الرباطيني«.
وحسب ما أعلن خالل ندوة صحافية، 
يوم اإلثنني، بـ»فيال الفنون« في العاصمة، 
فإنه بعد 10 آالف لقاء في العاصمة، و70 
ألف صورة، و150 ساعة من التسجيالت 
املنتظر  من  ســؤال،  ألف  و50  املصورة، 
التجميع،  املشروع مرحلة  أن يدخل هذا 

والتنقيح، قصد إقامة معرض في شوارع 
الرباط يكون »تاريخا شفهيا تمثيليا، أي 

يمثل تاريخ الرباط«.
تجدر اإلشارة إلى أن شوارع العاصمة 
املاضيتني  السنتني  خــالل  استقبلت 
ســوداء«،  »صناديق  أو  ســوداء،  خيمات 
أطــراف  تــجــاذب  ــى  إل الرباطيني  تدعو 
وشخصياتهم،  تجاربهم،  حول  الحديث 
مع التقاط صورهم، وتصوير تسجيالت 
لتفاعلهم مع األسئلة، قصد إعداد تاريخ 
أحــاديــث  مــن  انــطــالقــا  لــلــربــاط  شفهي 

ساكنتها.

كانت مجموعات أخرى من الطلبة تنتمي إلى اإلدارة 
والثانوي، وكانوا غير  االبتدائي  التعليم  وبالخصوص 
نظاميني وال يحضرون للكلية إال نادرا، ويعتمدون على 
امللخصات التي يصورونها ويعتمدونها في االختبارات 
جعل  مما  األحيان،  غالب  في  لهم  مجدية  كانت  والتي 
وكانوا  واملــحــامــاة،  بالقضاء  تلتحق  منهم  الغالبية 
السن  لفارق  نظرا  آباء روحيني  إلينا  بالنسبة  يشكلون 

بيننا.
األستاذ  النشيطني،  املناضلني  الطلبة  مــن  وأذكـــر 
األخيرة  الصفوف  في  يجلس  كان  املحاسني،  مصطفى 
الدفاع عن حقوق  ويراقب كل شاذة وفاذة، وكان شديد 
في  كنا نجلس  ألننا  املجدين  بالطلبة  الطلبة، ويسمينا 
الطالبات، كما أذكر مجموعة من  الصفوف األمامية مع 
الزميالت منهن ذة الفاسي الفهري وذة سعد سعيدة التي 
كتب لها أن تزوجت باألستاذ املحاسني وعملت قاضية 
معنا في عدة محاكم وأنجبا قضاة وأطباء يشبهون في 
مالمحهم صورة والدهم، ويمنعهم واجب التحفظ املهني 

من الدفاع عن الحقوق بنفس الطريقة والحيوية .
األمن  محاكمات  املحاماة،  في  بزميلي  جمعتني  وقد 
العام بعدما عينت قاضيا للنيابة العامة بالدار البيضاء، 
لوظيفتنا  واالحترام  بالتقدير  متميزة  مرافعاتنا  وكانت 
األساسية، وهي إحقاق الحق وتفسير القانون واالحتكام 
إلى القضاء الجالس والطعن في األحكام والقرارات عند 
عدم الرضى عن ذلك، وغالبا ما كان األستاذ املحاسني 
مرفوقا باألستاذ ضرغام رحمه هلل، الذي كان يعزز دفاعه 
البعض  كان  الذين  املحاكمني  املشترك عن مجموعة من 
منهم من طالب صفوفنا والذين أصبحت غالبيتهم من 
زمالئنا ومن رجال السلطة العامة واملناصب الكبيرة بعد 
العفو عنهم، كما أصبح منهم وزراء وعمال في مناصب 
لحقوق  االستشاري  املجلس  نشأة  بعد  أنه  إال  سامية، 
اإلنسان ولجنة املصالحة التي كانت من إبداع املغفور له 
امللك الحسن الثاني، والتي مكنت من طي صفحة املاضي 
الدولة،  مؤسسات  دمقرطة  نحو  واالنطالقة  الحقوقي 
منهم من كانت آفاقه أكثر من الحقد على املاضي والتطلع 
والبعض  وحكمة  بتسامح  والتعامل  الوطن  خدمة  إلى 
القليل منهم بقي يحمل حقدا تضرر منه مجموعة ممن 

خدموا الدولة في ظروف معينة!
فكما كان يقول أنطوان تشيخوف: ))الحب والصداقة 
واالعتبار ال تشكل جميعها أواصر متينة، متانة الحقد 

املشترك((.
الجديدة،  وطريق  و»ميرابو«  »الساتيام«  كلية  وكانت 
الجامعيني  واألساتذة  الحقوقيني  لكبار  وملتقى  قلعة 
نتسابق  وكنا  الــدولــة،  ــاالت  ورج والقضاة  واملحامني 
ــاط فــي محطة  ــرب ــذة الــقــادمــني مــن ال ــات إليــصــال األس
كان  للنقل حيث  اآلمنة  الوسيلة  كانت  التي  »الساتيام« 
عبد  املرحوم  الدستوري  القانون  وفقيه  املناضل  ينزل 
الخامسة،  بالجمهورية  نلقبه  وكنا  القادري،  الرحمان 
وانتقاده  وإعجابه  الحقوقية  لنشأتها  ترديده  لكثرة 
إكمال  على  حرصا  األساتذة  أشد  من  وكان  لدستورها، 
كلل  دون  الطوال  الساعات  تستغرق  التي  محاضراته 
لدرجة فقدان حباله الصوتية، كما كان يحرص في مادته 
الشفوية على القيام بنفسه الستظهار املئات من الطلبة 
بموضوعية قل نظيرها لدرجة أنه كان يريد أن يمتحن 
ليس فقط املادة ولكن حضور تفسيرها، وحدث أن تقدمت 
له بشرح لسؤاله في مادة القانون الدستوري حول فصل 
لي:  وقال  القلم  وضع  الشرح،  في  أفضت  وملا  السلط، 
اسمع أيها الطالب، لقد أقنعتني بجوابك وفهمك للدرس، 
واآلن أسألك خارجه: هل تذكر قولة ملفكر حقوقي كبير 
هي تلخيص ملفهوم فصل السلط؟ إذا أجبت عن السؤال 
املعدل،  تأخذ  ســوف  تجب  لم  وإذا   15 أعطيك  ســوف 
15؟  إلى نقطة  التطلع  أم  باملعدل  ماذا تفضل االحتفاظ 
فأجبته أنه من أوصاف الحقوقي األصيل الثقة بالنفس، 
فكما كان يقول تشارلز ديكنز: ضع ثقتك في القدر، وفي 
واستلقى  بينهما.  تفصل  أن  وحاذر  الخاص،  مجهودك 
ضاحكا وقال: تعرف تشارلز ديكنز، إذن ميوالتك األدبية 
هي التي سوف تنجحك لتظفر بـ 15 بدل املعدل !طيب 

تفضل باإلجابة عن سؤالي!
األستاذ  يتمازح  كيف  والطالبات  الطلبة  تعجب  وقد 
السياسي  واالتحادي  الدستوري  القانون  فقيه  القادري 
يسمى  مغمور  طالب  مع  األصيل  والبرملاني  املحنك 
اجتياز  في  دورهم  ينتظرون  وهم  الرياحي  الدين  نور 
اختبارات الشفوي، وباتوا يسألونني عن سرية السؤال 
ليتمكنوا من اإلجابة عنه فيما لو طرح عليهم وهم في 
باب القاعة ينتظرون دورهم، وكنت أمازحهم أنه لبلوغ 
السؤال الثاني يجب اجتياز السؤال األول بسالم، وكان 
منهم من يمازحني: باركا علينا غير الشوط األول واللي 
قهقهات من  هاذاك، وسط  القانون شغله  في  يتفنن  بغا 
ونتائجها  االمتحانات  خوف  شبح  يبعد  أن  يريد  كان 
إذ كان  الطلبة،  التي يعيشها  الدقيقة  اللحظات  في تلك 
منهم في تلك اللحظات من يرتجف ويرتعد لدرجة نسيان 
املقرر، ومن يسترجع أنفاسه بصعوبة بعد نوبة عصبية، 
الطلبة  إصابة  والجامعات  الكليات  في  معتادا  وكــان 
والطالبات بنوبات هستيرية نتيجة ضغط السهر لحفظ 

وفهم املقررات وتشدد األساتذة في االختبارات. 

لنور الدين الرياحي

كلية احلقوق بني »ال�ساتيام« و»مريابو« 
والكني�سة وطريق اجلديدة

مذكرات ساخنة

23 المنوعاتالعدد:  1047الخميس 31 أكتوبر 2019

يتبع

مع  بشراكة  بأوريكة،  املدني  املجتمع  جمعيات  اتحاد  ينظم 
تحت شعار:  أوريكة  ملهرجان  الثالثة  النسخة  آسفي،  مراكش  جهة 
نونبر   3 إلى  أكتوبر   31 من  وذلك  املشترك«،  والعيش  »التسامح 

2019 بأوريكة.
ينظم  باملغرب  املشترك  العيش  حول  بمعرض  املهرجان  ويفتتح 
الثقافي  التراث  ومؤسسة  املغرب  أرشيف  مؤسسة  مع  بشراكة 
اليهودية  الطائفتني  عن  ممثلني  بحضور  وذلك  املغربي،  اليهودي 

معرض واملـــســـيـــحـــيـــة  إلـــى  ــة  إضــاف
ــاء  ــق ــت يـــبـــرز ال
في  ــثــقــافــات  ال

الطبخ املحلي.
وتـــتـــخـــلـــل 
املــــهــــرجــــان 
نــــدوات حــول 
الـــتـــســـامـــح 
والــــعــــيــــش 
ــرك  ــ ــتـ ــ ــشـ ــ املـ
ودور املجتمع 
ــي فــي  ــ ــدن ــ امل
مــــحــــاربــــة 
ــرف  ــ ــط ــ ــت ــ ال
بـــمـــشـــاركـــة 
أســــــاتــــــذة 
ــني  ــثـ ــاحـ وبـ

عــروض  إلــى  إضــافــة  متخصصني، 
وزيــارات  وورشــات،  وتحسيسية،  تربوية  وصبيحات  سينمائية، 

ألماكن روحية وأمسيات فنية.
املجتمع  تشبت  على  للتأكيد  الــدورة،  هذه  شعار  اختيار  وجاء 
التعايش والوئام  اإلنسانية والروحية وقيم  بالقيم  بأوريكة  املدني 
الحوار  ثقافة  لترسيخ  وكــذا  املغربي،  املجتمع  عليها  يقوم  التي 

واالنفتاح وتقبل اآلخر.

باحثة مغربية تتوج بجائزة »املواهب اخل�سراء« 

باأملانيا التي تناف�س عليها م�ساركون من 97 دولة

بسال  للتكنولوجيا  العليا  باملـدرسة  بـاحـثـة  األزهـري،  كـريمـة  تـوجـت 

»املـواهـب الخضراء«  بـالـربـاط، بـجـائـزة  الخـامـس  التابعة لجـامـعـة مـحـمد 

2019، التي تمنحها سنويا وزارة التعليم  »Green Talents award« لسنة 

والبحث العلمي بأملانيا، وذلك عند تقديمها ملشروع كيفية تطوير مواد البناء 

للنجاعة  حلول  وتوفير  الــحــراري،  والعزل  الحرارية  خصائصها  وتحسني 

الطاقية واالستدامة عن طريق استخدام النفايات الفالحية.

وكان فوز الباحثة املغربية، كريمة األزهري، بهذه الجائزة، ضمن 25 باحثا 

أعربت  حيث  دولــة،   97 من  مشاركون  عليها  تنافس  والتي  العالم،  دول  من 

الباحثة املغربية عن سعادتها وفخرها الكبيرين لحصولها على هذه الجائزة، 

معتبرة أنها تشكل بالنسبة لها »تتويجا ملجهود طويل من البحث في مجال 

االستدامة، وتحفيزا لالستمرارية في هذا املجال«، وأضافت أن »هذا التتويج 

املنافسة في مختلف املجاالت مع نظرائهم  املغاربة على  الباحثني  يؤكد قدرة 

من دول العالم«، مشيرة إلى أن هذه الجائزة تعد من الجوائز العلمية الشرفية 

للباحثني الشباب التي تقدمها وزارة التعليم والبحث العلمي األملانية.

حياة الإدري�سي ترد
 على منتقديها: الفن ر�سالة 

نبيلة ولي�س قتال 

م�سروع يحكي تاريخ العا�سمة بوجوه 
النا�س يف �سوارع الرباط

أكدت الفنانة املغربية حياة اإلدريسي، أن الفن رسالة وليس 
قتاال، موضحة أن تصريحاتها تعنيها وحدها فقط، وذلك في 
عقب  لحقتها  التي  االنتقادات  على  رد 
»ذا  برنامج  في  املشاركة  رفضها 

فويس سينيور«.
ــي  ــسـ ــرت حـــيـــاة اإلدريـ ــشـ ونـ
الشخصي  حسابها  على  تدوينة 
»الفن  فيها:  تقول  بـ»الفايسبوك« 
في  قــتــاال«،  وليس  نبيلة  رســالــة 
إشارة منها إلى أنها لن تدخل في 

صراع مع املنتقدين.
متحدثة  اإلدريــســي  وأوضــحــت 
ــوع رفــضــهــا  ــ ــوض ــ حـــــول م
البرنامج  فــي  املشاركة 
طــرح  »ملـــا  املذكور: 
علي السؤال في أحد 
اإلذاعــيــة،  البرامج 
عن  اإلجابة  كانت 
اإلدريــســي  حياة 
رأي  وهــــــــــذا 
يخصني، لست 
على  ــة  وصــي
ــن،  ــ ــريـ ــ اآلخـ
ــت  ــ ــ ــسـ ــ ــ ولـ
أو  ــرا  ــسـ جـ
من  قنطرة.. 
النجاح  يريد 

فليجتهد«.

الت�سامح والعي�س امل�سرتك يف اأوريكة



املغاربة  باملعارضني  متزاحمة 
يــبــنــون قصور  ــوا  ــان ك ــن  ــذي ال
طاوالت  فوق  املستقبلي  املجد 
بل  بالجزائر،  القصبة  مقاهي 
املغاربة  الــشــبــان  بعض  ــان  ك
معسكر  في  عسكريا  يتدربون 
لقلب  ــا  بــســوري »الـــزبـــدانـــي« 
ومع  باملغرب،  عسكريا  النظام 
بي«  »الكاجي  حنفيات  إقفال 
فياضة  كانت  التي  السوفياتي 
واألسلحة،  واملناشير  باألموال 
فجفت وتحجرت، ومع الوصول 
الطوعي إلى »قعر خابية« األمر 
الــواقــع، أصــبــحــت املــعــارضــة 
ــرب، مــثــلــمــا أمــســت  ــغـ فـــي املـ
في  قديما  الحليفة  املعارضات 
واقفة  العالم،  أرجــاء  مختلف 
جميعها أمام الحقيقة املجردة.. 
وهي أن البنزين جف من املحرك 
وال ُركب وال أكتاف لدفع الهيكل 
الثقيل للشاحنة املشحونة، وال 
مناص من الرجوع إلى األصل.. 
الحقيقة  إلـــى  الــعــربــة  ــط  وربـ
بالحمار  ــا  وجــره الــوطــنــيــة، 

التقليدي.
غيرنا،  عند  إذن،  املعارضة 
إلى  عــادت  بالتحديد،  وعندنا 
وأصبحت  ــة،  ســامل ــواعــدهــا  ق
بــحــكــم الـــتـــحـــوالت الــعــاملــيــة 
راجعة..  إلى حقيقتها  األخيرة، 
لترى  األيــام  مرآة  أمام  ووقفت 
املكوكم،  حجمها  على  نفسها 
وانتصبت على ميزان األحداث 
لتكتشف وزنها الحقيقي، وبني 
ملعارضتنا  املكوكي  التنقل  ذلك 
فضاء  من  ورجوعها  الرسمية، 
ــى أرضــيــة الــواقــع،  ــام إل األوهـ
تلك  على  املعارضة  هــذه  تنزل 
ودون  بسالم  القاحلة  األرضية 
ألن  الغبار،  مــن  الكثير  إثـــارة 
ــطــاب املــعــارضــة عــنــدنــا لم  أق
متطرفني   - جميعا   - يكونوا 
ــدود الــتــطــرف،  إلــى أقــصــى حـ
على  ــا  دوم يحافظون  فكانوا 
جزئية  وهــي  االتــصــال،  خيوط 

امللك  لــلــمــرحــوم  ســبــق  هــامــة 
في  أوجزها  أن  الثاني  الحسن 
 18( الصحفية  ندواته  إحــدى 
تحدث  حينما   )1974 شتنبر 
العبارات:  بهذه  املعارضة  عن 
ــرب  ــغ امل يف  املـــعـــارضـــة  ))إن 
خاصة،  جــد  أشــكــاال  تكتسي 
فهي معارضة نوعية، إننا نعمل 
لكننا  الصحف،  يف  املــعــارضــة 
العقيقة  حفالت  ــى  إل نذهب 

وكذلك  البعض،  بعضنا  عند 
إلى حفالت الزفاف((.

املــعــارضــة املــغــربــيــة - رغــم 
مدينة  بقيت   - زمـــان  حدتها 
ــاط  ــب الســتــمــرارهــا بــذلــك االرت
الالشعوري باألصالة املغربية.. 
األصل  إلى  الرجوع  أن  وكما 
في  الــفــضــيــلــة  ألن  فــضــيــلــة، 
األصالة، فقد كان هناك أمل 

كبير في أن نكون اليوم، شهودا 
الحقيقية  املعارضة  ميالد  على 
من  تنطلق  ــن،  ــوط ال هـــذا  فــي 
ــة الــواقــع وبــالــوســائــل  أرضــي
كجو  سليم  جو  وفي  املتوفرة، 
كله  »الخير  ــادام  م الصحراء، 
من  كله  والشر  الصحراء،  من 
الصحراء  الصحراء«، ومادامت 
تاريخنا  مــراحــل  جميع  عبر 

األجيال  ومحك  محكنا  كانت 
التي  واألجــيــال  سبقتنا،  التي 
ليست  فــاملــعــارضــة  ستلينا، 
فــالن،  الزعيم  ابتدعها  بــدعــة 
القائد فرتالن بعد استقالل  وال 
في  النبش  وإنما  فقط..  املغرب 
أعماق التاريخ املغربي - ونبقى 
دائما في املغرب - سيكشف لنا 
الذين  املــعــارضــة،  أقــطــاب  أن 
بــذاكــرة  أســمــاؤهــم  التصقت 
كانوا  إنما  الحاضرة،  أجيالنا 
املعارضة،  مجال  في  مبتدئني 
ضعاف عاجزين، إذا ما قورنوا 
الــذيــن  الحقيقيني  بــاألقــطــاب 
عبر  املــعــارضــة  ألــويــة  حملوا 
مئات السنني الخالية من تاريخ 

املغرب.
أقطـاب  طـمأنـة  مــن  والبـــــد 
الحكومة  طـرف  اآلخـر،  الطـرف 
والسلطة، الذي ما أظنه إال حاكا 
فرح   - فرحا  يسراه  في  يمناه 
الخاملة  بالحالة   - الصبيان 
من  البــد  الحالية،  للمعارضة 
مخطئون،  أنهم  على  طمأنتهم 
الجو  أن  يتصورون  كانوا  إذا 
الواقع  في  األمــر  ألن  لهم،  خال 

ليس »لعب عيال«.
من  أخــطــر  مــعــارضــة  فهناك 
املصنفة  املــعــارضــة  مــعــارضــة 
حزبيا.. أو التي ينكب الخبراء 
أو  تخريبها  أو  تقسيمها  على 
يقضي  كــان  التي  أو  إغراقها، 
في  لياليهم  املوظفون  املحللون 
املعارضة  عــن  كتب  مــا  ــراءة  قـ
يقال  وما  تقارير،  من  املعروفة 
يكتب  ومــا  أقطابها  خطب  في 
في افتتاحية صحفها. معارضة 
اتخذها  التي  تلك  مــن  أخطر 
بعض املوظفني الكبار، ناموسا 
السنني  عــشــرات  بــه  تعيشوا 
وربوه وتعهدوه ودجنوه، حتى 
لبقائهم  الوحيد  املبرر  أصبح 

واستمرارهم في الحكم.
الحقيقية،  املعارضة  أن  ذلك 
العقول  في  تولد  التي  تلك  هي 

وتتناثر كالذرات في األوساط.

وأخــطــر أنــــواع املــعــارضــة 
املعارضة  تلك  هو  شــك،  بــدون 
الغير مصنفة والغير مسموعة، 
املعارضة  تلك  مرئية،  والغير 
في  السمك  كبيض  تتوالد  التي 
كل مستنقع حوض، في كل وقت 

وحني، وفي كل درب وبيت.
فكل مظلوم، معارض خطير.

الرشوة،  دفع  على  مرغم  وكل 
معارض رهيب.

وكل محروم من املساواة أمام 
سوق الشغل معارض كبير.

حسب  تسير  ال  إدارة  وكـــل 
األصــول واألعــراف أو تسودها 
عليها  ويهيمن  املــحــســوبــيــة، 
نشيط  مــصــنــع  هــي  ــســاد،  ــف ال

للمعارضة واملعارضني.
وكــل مــدرســة أو ثــانــويــة أو 
املخرج  إلــى  تـــؤدي  ال  جامعة 
متوازن  مجتمع  إلــى  الطبيعي 
عشرات  منها  يتخرج  سليم، 

اآلالف من املعارضني.
محطات  ــام  ــ أم والـــواقـــفـــون 
إحــســاس  يغمرهم  الــحــافــالت 
ــم والــكــراهــيــة  ــ بــالــحــســرة واألل
األوطوبيس  مر  كلما  والحقد، 
ينفث  بأن  مكتفيا  مليئا  أمامهم 
دخان  من  أمواجا  وجوههم  في 

الغاز.. وأولئك هم املعارضون.
املعارضني،  هؤالء  من  وأخطر 
املعارضات أولئك اللواتي تضفن 
إلى الكيد الذي كتب عنه القرآن 
كراهية  عظيم((  كيدهن  ))إن 
متجددة في كل حني وآن، متجددة 
في سوق اللحم، وسوق الخضر، 
للحمام  تدخلن  عندما  وحتى 
فالنة«  »الحاجة  تتبجح  حيث 
بذهبها  فـــالن«  »الــســي  ــة  زوجـ
ومكانة  وسيارتها،  وسائقها 
الحمام«  »طيابة  لدى  األسبقية 
عندها.. أو في املكتب أو ديوان 
الطبقي  الصراع  حيث  الوزير، 
ــات املــحــظــوظــات،  ــني املــوظــف ب
واملوظفات »املنحوسات«، تراهن 
متراصات على سلم إداري واحد 
تصبح  هذه  املساء،  عند  كالبوم 
الشواش،  لسان  على  »حاجة« 
تــشــتــري املــمــتــلــكــات وتــركــب 
ــرى  ــ ــخــم الـــســـيـــارات، واألخ أف
تعايش  الــســلــم-  نــفــس  ــن  م  -
فتتحول  والــخــصــاص،  الفقر 
املوظفات  من  الساحقة  األغلبية 
ــى مــعــارضــات  املــحــرومــات إلـ

حقيقيات.
هي  إذن،  املــعــارضــة  ليست 
لالحتجاج،  صحفا  تصدر  التي 
وال تعقد مؤتمرات أو مظاهرات 
لتكسير الزجاج، وإنما املعارضة 
في  تتوالد  التي  هي  الحقيقية 
فعل،  ردة  ــل  ك ــاء  ــن أث الــعــقــول 
ساعة  أو  حيف،  لحظة  كل  وفي 
فم  مــن  حكم  كلمة  أو  انــتــظــار، 

قاض ظالم.
ــك املــعــارض  ــن ذلـ ــر م ــط وأخ
ملتهبة  خــطــبــة  يــلــقــي  الــــذي 
ــن الــطــلــبــة، ذلــك  أمـــام جــمــع م
ال  الذين  املعارضني  من  الجمع 
املالية إال ما  يفهمون من قانون 
األثمان،  في  بالزيادات  يتعلق 

والتوسعات في الضرائب.
هذا  إن  اللهم  يقول  من  وكــل 

منكر، معارض.
وكل من يكتب رسالة طلب وال 

يتلقى جوابا معارض.
الحقيقية  املــعــارضــة  لتبقى 
اليوم، هي التي أصبحنا نجدها 
عــنــد أكــبــر حـــزب، وهـــو حــزب 

»الفايسبوك«.
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أخطر أنواع المعارضة بدون شك، هو تلك 

المعارضة الغير مصنفة والغير مسموعة، والغير 

مرئية، تلك المعارضة التي تتوالد كبيض السمك 

في كل مستنقع حوض، في كل وقت وحين، 

وفي كل درب وبيت.

باألوضاع  للمهتمني  يخيل 
مغاربة  املغرب،  في  السياسية 
ــى، وأجــانــب،  ــ بــالــدرجــة األول
ــام الــخــارجــي  ــم ــت بــحــكــم االه
األكيد، بما يجري داخل املغرب، 
يخيل لهم ولنا أن شعب املغرب 
الحكومة  قسمني:  إلــى  مقسم 
»املــرضــى  وأن  ــارضــة..  ــع وامل
ــه« هــم  ــنـ ــم ورضــــــوا عـ ــه ــن ع
الحكومة، ومن يدور في فلكها 
يبدو-  حسبما   - أزليا  دورانــا 
وال  عليهم  »املــغــضــوب  وأن 
الضالني« هم الطرف املعارض، 
التصنيف  ــذا  ــ ه ــان  ــ ك وإذا 
واقعيا،  منه  أكثر  كاريكاتوريا 
عندما  االستعمار  نجد  فإننا 
احتلت جيوشه املغرب بدءا من 
سنة 1904، كان في كل كتاباته 
صنفني:  إلى  املغاربة  يصنف 
بينما  والسيبة..«  »املــخــزن.. 
مدلول السيبة كما سيلي، إنما 

يعني املعارضة.
الطويلة  املــمــارســة  وبحكم 
ــإن الــطــرف األول  واملــنــطــق، ف
ــزن(  ــخـ املـ أو  ــة  ــومـ ــكـ ــحـ )الـ
ــرب عــلــى مــمــارســة  ــ أكـــل وش
ــارضــني،  ــع االحــتــيــاط مـــن امل
عنهم،  واالبــتــعــاد  وإبــعــادهــم 
حتى  عــدواهــم..  من  والهروب 
املهتمة   - األجنبية  السفارات 
قسمت   - ومستقبله  باملغرب 
مكلفني  بــني  مــا  مستشاريها 
ــدى  بــاملــهــادنــة والــتــأيــيــد ل
بني  ومــا  الرسمية،  ــراف  األطـ
ــصــاالت »األنـــدر كــراونــد«  االت
طرق  بواسطة  املعارضني  مع 

ملتوية وأساليب سرية..
ولقد تأثرت أطراف املعارضة 
في املغرب، وفي غيره من الدول 
صالت  باملغرب  تجمعها  التي 
والتمازج،  والتفاهم  الصداقة 
والتكامل، تأثرت هذه املعارضة 
بالنظام  كلها  ــدول  ال هــذه  في 
انتهاء  بعد  الجديد،  العاملي 
الحرب الباردة، بتفكك االتحاد 
مدلول  وتجريد  السوفياتي 
املكتنفة  صبغته  من  املعارضة 
أن  بعد  واألســـرار،  بالغموض 
املعارضات  أغلب  أن  اتضح 
كانت  النامية)...(  الــدول  في 
األجهزة،  مفخخة  أو  مصنوعة 
أو ممولة، أو مدفوعة من طرف 
الذين  الباردة  الحرب  أقطاب 

كان لهم مخطط في كل دولة..
وفي املغرب على الخصوص، 
ومع انتهاء كل مبرر الستمرار 
الكبار،  املعارضة  أقطاب  ثقة 
ورسلها،  املعارضة  أنبياء  في 
في  الثقة  أســطــورة  وانــتــهــاء 
نذكر  وكلنا   - الرفض  هياكل 
وفجيعة   - الـــرفـــض  جــبــهــة 
األجـــيـــال الــعــربــيــة كــلــهــا في 
»الناصرية« وثبوت الدليل على 
حتى  »البعث«،  تجارب  انهيار 
املغاربة  املــعــارضــون  أصــبــح 
كوميساريات  دهاليز  يفضلون 
املغرب، على أصفاد املخابرات 
الــجــزائــريــة والــســوريــة، بعد 
فيه  كــانــت  زمـــن  انــقــضــى  أن 
ــران  ــ ــر ووه ــزائ ــج ــوارع ال ــ شـ

املعار�سة املغربية بني عهد املخزن.. وعهد ال�سيبة..
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