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تحرك رئيس الحكومة السابق عبد اﻹله
ﺳﺮ
بن كيران ورئيس الحكومة الحالي سعد الدين
العثماني ،لتلقي وإيصال رسالة من القطب
الحركي ا�حجوبي أحرضان ا�طروح على
فراش ا�رض ،دون أن تشمله أي التفاتة سامية
على غرار ما حصل مع قطب اليسار بنسعيد أيت
إيدر ،وقطب اﻻتحاد اﻻشتراكي عبد الرحمان اليوسفي،
رغم أن أحرضان عرف بدفاعه الكبير عن ا�ؤسسات).(..
مصادر مطلعة قالت إن أحرضان يتعامل مع اﻷقدار
بسخرية كبيرة ،ولم يعد يسمح ﻷي عضو أو مسؤول في
حزب الحركة الشعبية بزيارته ،باستثناء بعض اﻷشخاص
الذين ظلوا أوفياء له.
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بعد إبعاد اﻷقــطــاب وآخرهم
الجنرال حسني بنسليمان القائد
السابق للدرك ا�لكي ،وبعض أطر
الجيش ا�لكي الذين أحيلوا على
التقاعد ،طرحت بعض ا�صادر
إمكانية استمرار صعود نجم
عبد اللطيف الحموشي ،ليصل
إلى مستوى إدارة ا�جلس اﻷعلى
لــﻸمــن ،غير أن مــصــادر مطلعة
أكدت التراجع عن هذا التوجه،
بعد تكليف الحموشي بمهام
جديدة مرتبطة باﻻستمرار في
هيكلة أمنية جــديــدة) ،(..مقابل
تأكيدها أن إخــراج هذا ا�جلس
للوجود مرتبط بتعي� شخصية
عسكرية أو مسؤول من الــدرك
ا�لكي على رأس هــذا القطاع
الحساس.
وقد تأخر اﻹعــﻼن عن إحداث
ا�ــجــلــس اﻷعــلــى لــﻸمــن ،وهــو
بمثابة مؤسسة لحماية اﻷمــن
الــقــومــي للمغرب ،رغــم النص

ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ
الدستوري الذي ينص صراحة في
الفصل  54على ))إحداث ا�جلس
اﻷعــلــى لــﻸمــن ،بصفته هيئة
للتشاور بشأن استراتيجيات
اﻷمن الداخلي والخارجي للبﻼد،

ﺍﻟﺤﻤﻮﺷﻲ
وتدبير حــاﻻت اﻷزمــات ،وأيضا
الــســهــر عــلــى مــأســســة ضــوابــط
الحكامة اﻷمنية الجيدة((.
نفس ا�صادر ،أكدت أن طريقة

عمل الحموشي تؤهله ليأخذ
مكان مستشار ملكي ،وهو يعمل
فــعــﻼ كمستشار فــي الــشــؤون
اﻷمــنــيــة ،غــيــر أن الــظــروف قد
تفسح لــه ا�ــجــال ليحل محل
مستشار آخر).(..
وفــــي عـــﻼقـــة بــالــتــغــيــيــرات
ا�رتقبة ،وفــي انتظار انطﻼق
ا�حاسبة الكبرى الــتــي هيأت
لها رئــاســة النيابة العامة كل
الــظــروف ،لتكون أكــبــر عملية
مــحــاســبــة فــي تــاريــخ ا�ــغــرب،
إن طــبــقــت) ،(..تتحدث بعض
ا�صادر عن قرب تعي� الوالية
فــي وزارة الــداخــلــيــة ،ا�فتشة
زينب العدوي ،في منصب رئيسة
ا�جلس اﻷعلى للحسابات خلفا
ﻹدريس جطو ،وهو التعي� الذي
قد يكون منسجما مع مسارها،
باعتبارها مسؤولة سابقة في
هذا ا�جلس ،وقد مكنها عملها في
وزارة الداخلية من اﻻطﻼع على
مئات ملفات الفساد بالجماعات
ا�حلية).(..

á«∏NGódG IQGRh ΩÉeCG áeƒµ◊G ¢ù«FQ á°ù°SDƒ`e Ú¡j ÊÉªã©dG
ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
اســتــغــرب مــتــتــبــعــون لــلــشــأن
السياسي ببﻼدنا ،لعودة ا�ظلومية
إلـــى خــطــابــات قــيــادات الــعــدالــة
والتنمية ،وﻻسيما اﻷمــ� العام
سعد الدين العثماني ،بعدما كان
سلفه بن كيران يتقنها ح� كان
يعلن مرارا أنه في مواجهة دائمة
مع »التماسيح« و»العفاريت«.
خطاب العثماني بمدينة سﻼ،
صباح يوم السبت ا�اضي خﻼل
لقاء ا�جلس الوطني لحزب العدالة
والتنمية ،أثــار بعض التساؤﻻت
حــول موقعه الدستوري كرئيس
حكومة يشتكي من مصالح وزارة
تابعة لــه ،وهــي وزارة الداخلية،
دون تسميتها ،حــيــث قـــال بــأن
»حزبه يعرف دينامية على جميع
ا�ــســتــويــات ا�ــركــزيــة وا�جالية
والتنظيمية وا�وازية رغم بعض
الــتــضــيــيــق ا�ــســجــل فـــي بعض
الحاﻻت« في إشارة إلى ا�نع الذي
قامت به مصالح وزارة الداخلية

لعدد مــن أنشطة حزبه بالرباط
مؤخرا ،في موقف يبعث برسائل
إلــى الــخــارج بــأن رئيس حكومة
ا�غرب ﻻ يستطيع مواجهة مصالح
وزارة داخلية حكومته.
واﻷغــــرب مــن ذلـــك ،أن موقف
العثماني هذا وخطابه ،سار خطاب
بر�ان الحزب ح� تبناه رسميا
كــافــة أعــضــاء بــر�ــان »ا�ــصــبــاح«
وتم التنصيص عليه رسميا داخل
البيان الختامي للمجلس الوطني
للحزب ،حيث عبر البيان عن قلق
أعضاء ا�جلس الوطني مما سموه
»ا�س بحرية التعبير وا�نع الذي
يطال بعض اﻷنشطة الحزبية«
في إشارة إلى نفس اﻷحــداث ،في
خطاب ذكر بعض الساسة بخطاب
بــن كــيــران ال ــذي أتقنه وانتصر
ب ــه عــلــى خــصــومــه السياسي�
واﻹداريــــــ� بــعــد كــســبــه لحملة
تضامن واسعة في صفوف الشعب
ا�غربي.
إلى ذلك ،وفي موضوع اﻻعتقاﻻت
اﻷخــيــرة الــتــي شهدتها ا�ملكة

ﻟﻔﺘﻴﺖ
بسبب تــعــبــيــرات غنائية تمس
ببعض ا�ؤسسات ،أمسك حزب
العدالة والتنمية في بيانه الرسمي
»العصا مــن الــوســط« ،حيث قام
من جهة بإدانة »التعبيرات التي
تمس بهيبة ا�ؤسسات وبالثوابت

¢SÉ``ª°ûæH øe äÉ`Ñ°VÉZ AÉ``°ùædG
ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
قال مصدر جد مطلع من اﻷصالة
وا�عاصرة ،أن اﻷمــ� العام حكيم
بــنــشــمــاس ابــتــعــد عـــن جميع
اجتماعات الحزب واختفى
عن أنظار كل اﻷعضاء ،بعدما
بات محاصرا باحتجاجات
قــويــة مــن طــرف العديد
من مقربيه ،وﻻ سيما
النساء.
فــمــبــاشــرة
بــعــد صـــدور
مــــــــقــــــــال
»اﻷســبــوع«

ﺑﻨﺸﻤﺎﺱ

ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ

الـــذي تــحــدث عــن صفعة لبنشماس من
بعض الجهات) (..بسبب ضعف اﻷسماء
»البامية« التي اقترحها لتولي مناصب
جــديــدة بمؤسسات دســتــوريــة ،وبعدما
كشفت »اﻷســبــوع« طبيعة اﻷســمــاء
التي اقترحها ،أكد ا�صدر،
تفجر غضب شديد من
طــــرف ال ــع ــدي ــد من
القياديات اللواتي
كن يحطن به في تيار
»الــشــرعــيــة« ويــدافــعــن
عنه بشراسة ضد تيار
»ا�ستقبل« ،الذي تقوده
فــاطــمــة الـــزهـــراء
ا�نصوري.

الدستورية والرموز الوطنية وﻻ
تراعي اﻻحترام والتوقير الواجب
لــهــا« ،ومــن جهة أخ ــرى ،أدان ما
سماه »بعض التجاوزات الحقوقية
التي تمس بالحريات وبالحقوق
اﻷساسية وبحرية التعبير«.

∫Éª©à°SÉH Oó¡j ôµ°ûd
á«ªæàdGh ádGó©dG ÜõM
‘ –ójóL ∞dÉ
ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
بصورة مفاجئة ،لم يعد التسابق
في الساحة السياسية الوطنية على
تصدر انتخابات  2021كما جرى منذ
شهور ،حيث كل حزب يعلن أنه سيأتي
اﻷول خﻼل اﻻنتخابات القادمة ،بل بات
الرهان اليوم على من سيرمي الورد
أكثر على حزب العدالة والتنمية.
هــذه ا�ــواقــف ا�تقلبة مــن زعماء
اﻷحـــزاب ،قادها بشكل مثير إدريــس
لشكر ،الكاتب اﻷول لحزب اﻻتحاد
اﻻشتراكي ،حليف الحكومة الحالية،
الذي وبعد كل الهجومات على العدالة
والتنمية سابقا ،غير موقفه من هذا
الحزب وخرج بتصريحات غريبة عن
السياق الذي دأب عليه لشكر ورفاقه في
قصف حكومة العثماني فوق الطاولة
وتحت الــطــاولــة ،وأعــلــن لشكر خﻼل
اﻷسبوع ا�اضي بــأن »حــزب العدالة
والتنمية حزب وطني يقترب برنامجه
من برنامج حزب اﻻتحاد اﻻشتراكي«.
وحــول سبب هذا اﻻنعراج الجذري
في موقف لشكر من »البيجيدي« ،أكد
مصدر جد مطلع ،أن زعيم اﻻتحاد ﻻ
يقصد حــزب العدالة والتنمية بهذه
الــرســائــل ،ولكنه يوجهها ﻷخنوش
زعيم اﻷحرار ،الذي بدأ
يتخلى عــن اﻻتــحــاد
اﻻشتراكي مباشرة
بــــعــــد الـــتـــعـــديـــل
الحكومي اﻷخــيــر،
ولــيــســت هــذه ا�ــرة
اﻷولـــى الــتــي يهدد
فيها لشكر بالتحالف
مع »البيجيدي«،
إذ ســبــق
أن فــعــل
ذلــك أيام
»الــوافــد
الجديد«.

ﻟﺸﻜﺮ

ÉæjRÉ©J
á∏FÉ©d
»°SÉÑ©dG
انتقل إلى جــوار ربــه ،ا�شمول برحمة ﷲ ،الفقيد حميد العباسي ،الــذي يعتبر من
ا�سؤول� الذين تقلدوا مناصب عليا في البﻼد ،حيث سبق ووسمه ا�لك ا�رحوم الحسن
الثاني اعترافا له بالخدمات الجليلة التي قدمها للوطن.
وعلى إثر هذا ا�صاب اﻷليم ،تتقدم »اﻷسبوع« بأصدق ا�واساة وأحر التعازي إلى زوجة
الفقيد السيدة نادية أسباع ،وإلى ولده جميل ،وبناته :نادية ومﻼك ومونية ،وإلى كافة اﻷهل
واﻷصدقاء ،داع� ﷲ أن يرزقهم الصبر والسلوان ،وأن يرحم الفقيد برحمته الواسعة.
إنا لـله وإنا إليه راجعون.

ﺗ
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ﻣﺎ ﺧﻔﻲ
ﻛﺎﻥ ﺃﻋﻈﻢ
سرق أحد أمراء السعودية اﻷضواء
فــي العيون ،بعد أن رصــدت عيون
الصحافي� طائرة محملة با�ؤونة
والصقور ،التي جلبت له في طائرة
خــاصــة �ــمــارســة هــوايــتــه ا�فضلة
باﻷقاليم الجنوبية).(..
ﻻ حديث فــي طريق زعير إﻻ عن
الفتوحات »الزعترية« من مرافق�
وســيــارات فخمة ،وحــراســة أمنية،
باﻹضافة إلى الهدايا الكبرى ،التي
تبدأ بفيﻼ في أهم شارع بالعاصمة
الرباط وسيارة آخــر موديل ،بل إن
العناية با�عني� باﻷمر ،أوصلت إلى
حد ا�جاهرة بخرق القانون).(..
بعد »ا�قاطعة« ،تلقى عزيز أخنوش
قائد لوبي ا�ــحــروقــات) ،(..ضربة
أخــرى في القطاع ،بعد فتح ا�جال
لــشــركــات أخــــرى مــن أجـــل تــوزيــع
»ليصانص« و»ا�ــازوط« ،وقد يتطور
اﻷمر إلى توزيع الغاز.
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حريصا على تتبع {ملف الصحافة ،zقبل أن بطاقة ممارسة الصحافة ،حيث أن الشروط
ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
يبتعد عنه تاركا ا�جال مفتوحا أمام أصحاب فتحت ا�جال للتﻼعب ولم تغلقه).(..
بــعــض ا�ـــداخـــﻼت نــبــهــت إلـــى ضـــرورة
يــظــهــر ف ــي الـــصـــورة رفــقــتــه ،حــشــد من التأويل).(..
وقــد شهدت مدينة العيون ،يــوم السبت تخصيص دعم خاص للممارس� الصحافي�
الصحافي� ا�غاربة واﻷجــانــب يتوسطهم
م ــؤس ــس جـــريـــدة {اﻷســـــبـــــوع ،zال ــراح ــل ا�اضي ،اجتماعا كبيرا للصحافي� ،على باﻷقاليم الجنوبية ،بسبب حساسية العمل
مصطفى الــعــلــوي ،وتــتــجــلــى فيها نخوة هامش ا�لتقى الوطني الخامس للصحافة ،فــي ا�نطقة ،غير أن ذلــك يجب أن يرتبط
وأدب الصحافي� وا�صورين ا�غاربة خﻼل وشكل اللقاء فرصة ﻹعادة طرح بعض جوانب بشروط واضــحــة) ،(..حتى ﻻ يسقط الدعم
بداية عهد ا�لك الراحل الحسن الثاني سنة القصور فيما يتعلق بـــ {قــانــون الصحافة في دعم الجهات ا�عادية للوحدة الترابية،
 ،1961وهي صورة التقطها قطب ا�صورين والنشر ،zومسار {الدعم العمومي ا�خصص فـ {ﻻ يمكن أن ترفض اﻻعتراف بدولة معينة
وتكون انفصاليا وتصفها با�حتلة وفي نفس
الفوتوغرافي� ،محمد مرادجي ،وقد أهداها للصحافة الوطنية.z
وفي شبه {محاكمة ،zنبه الحاضرون إلى الوقت تطالب بفلوسها؟ ..zهكذا تحدث نور
لجريدة {اﻷسبوع zكتعزية في وفاة الراحل،
وهو يقول إن {الراحل كانت تجمعه به محبة تهريب بعض الفصول من قانون الصحافة الدين مفتاح ،رئيس ا�نشأة الصحفية وتأهيل
القطاع با�جلس الوطني
كبيرة.z
للصحافة.
هكذا هــم الصحافيون في
وكانت بهية العمراني،
زمــن محمد الخامس وا�لك
رئيسة فيدرالية الناشرين،
الراحل الحسن الثاني ،حيث
قـــد أكــــدت شــأنــهــا شــأن
كان كل واحد منهم يؤدي دوره
الــرئــيــس الــســابــق نــور
دون حاجة لـ {الفيسبوك zأو
الــــديــــن مـــفـــتـــاح ،عــلــى
{اليوتيوب zأو {تويتر ،zأو
ض ــرورة إدخ ــال تعديﻼت
غيرها من وسائل {السقوط
عــلــى قـــانـــون الــصــحــافــة
اﻻجـــتـــمـــاعـــي ،zلــنــصــل إلــى
والنشر ،لتجاوز اﻷخطاء
الزمن الحالي حيث أصبحت
الــتــي أكــدتــهــا ا�ــمــارســة،
قــيــمــة الــعــمــل الــصــحــفــي في
ومنها عدم اﻻقتصار على
خبر ك ــان) ،(..ليفسح ا�جال
ش ــرط اﻹجــــازة بالنسبة
أم ــام الخطأ الــقــاتــل ا�تمثل
�دير النشر ،حيث يجب
فــي تكليف وزراء اﻻتــصــال
أخـــذ ســنــوات ا�ــمــارســة
بــتــدبــيــر شــــؤون الــصــحــافــة،
الصحفية بع� اﻻعتبار.
وحيث أن لكل وزيــر أجندته
يــــذكــــر أن الــنــســخــة
وحساباته ،ضاعت حسابات
الــخــامــســة مـــن ا�ــلــتــقــى
الصحافة).(..
الــــوطــــنــــي لــلــصــحــافــة
ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ ﺭﻓﻘﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ
فــي بعض اﻷحــيــان ،يمكن
واﻹعــــﻼم ،ا�نظمة تحت
للصحافي أن يصبح وزيــرا
شعار{ :ا�قاولة الصحفية
كما هو الحال بالنسبة للوزير
ورهــــان تفعيل الــنــمــوذج
السابق مصطفى الخلفي ،الــذي خلف في الذي دافع عنه الوزير السابق في اﻻتصال
الــوزارة بــذور مزيد من اﻷخطاء في ا�جال ،مصطفى الخلفي ،إلــى القانون الجنائي ،التنموي الــجــديــد ،zعــرفــت حــضــورا كبيرا
وهــي اﻷخطاء ا�وثقة في قانون الصحافة حيث لم يعد بإمكان أي أحد ممارسة حرية للصحافة الوطنية ،وتميزت بمشاركة كبيرة
والنشر ،وفي بنود توزيع الدعم العمومي التعبير الصحافية إﻻ بعد الحصول على مــن لــدن مــســؤولــي النشر فــي عــدة صحف
على الصحافة ،وقد تناسلت اﻷخطاء فيما شرط ا�ﻼءمة) ،(..وإﻻ فإنه سيسقط في فخ ومــواقــع )اﻷيـــام  ،24بيان الــيــوم ،فبراير،
بعد بشكل خــرافــي) ،(..خاصة مع ابتعاد القانون الجنائي بتهمة انتحال صفة ينظمها العمق ،هسبريس( ،وكذا قناة العيون والقناة
ا�ستشارين ا�لكي� عن هذا ا�لف ،ويحكي الــقــانــون) ،(..وﻻ يقف القصور والجحود اﻷولـــى ،باﻹضافة إلــى ممثل� عــن القطاع
الــعــارفــون بخبايا ا�ــجــال ،كيف أن كبير القانوني عند هذا الحد ،بل إن الحاضرين الحكومي ،وا�عهد العالي لﻺعﻼم واﻻتصال،
ا�ــســتــشــاريــن ،كــان فــي وقــت مــن اﻷوقـــات ،نبهوا لﻺشكاﻻت ا�رتبطة بالحصول على وعدة مواقع تشتغل في اﻷقاليم الجنوبية).(..

جــرت الــعــادة أن تــصــدر بــﻼغــات
اﻷمـــن الــوطــنــي بشكل غــزيــر فيما
يتعلق بشبكات تجارة الكوكاي� ،لكن
قضية كوكاي� الرباط تشابكت فيها
الخيوط مع اعتقال أحــد اﻷطــراف،
وهــو ملياردير كــان في حالة فــرار،
حيث ينتظر أن يكشف التحقيق
معه عدة أســرار ،علما أن واحــدا من
ا�تهم� الذين سلموا نفسهم في وقت
سابق ،لم يكن سوى بوليسي سابق،
أصبح فجأة صاحب مطعم ،شأنه
شأن ا�لياردير ا�وقوف حديثا).(..
في الوقت الذي تعمل فيه مختلف
الــســفــارات فــي الــعــالــم عــلــى خدمة
جالياتها بلغتها اﻷم ،عبر العديد
من ا�واطن� عن استيائهم من عدم
اعتماد اللغات الرسمية الدستورية:
العربية واﻷمازيغية ،للتواصل في
دولــة كبرى مثل الص� ،حيث يجد
مغاربة الص� أنفسهم أمــام اللغة
الصينية أو الفرنسية أو اﻹنجليزية
للتواصل مــع ا�ــصــالــح القنصلية
لبﻼدهم.
رغم ما كشفته »اﻷسبوع« في عددها
ا�ـــاضـــي) ،(..لــم يــصــدر أي تعليق
من لــدن الــوزيــر عبد العزيز الرباح
وا�ــلــيــارديــر عثمان بنجلون ،على
خلفية تفويت خطوط النقل البحري
للبنك ا�غربي للتجارة الخارجية،
وفشل هذا التفويت إلى حدود اليوم
في تحقيق اﻷهداف ا�سطرة ،علما أن
ا�نطقة التي يشملها التفويت )البحر
اﻷبــيــض ا�توسط( قــد تحولت إلى
ساحة حرب ب� القوى العظمى ،ما
يعني حتمية حل مشكل غياب سفن
مغربية).(..
بــخــﻼف الــــوﻻة الــســابــقــ� ،ظهر
الــوالــي الــجــديــد فــي الــعــيــون ،عبد
السﻼم بيكرات ،منسجما مع القطب
الــصــحــراوي حــمــدي ول ــد الــرشــيــد،
وتــقــول مــصــادر مطلعة أن بيكرات
أغلق على نفسه الباب أربعة أشهر
قبل أن يشرع في التحرك ،إذ أكدت
له الدراسات اﻷولية ،أن أهم ا�فاتيح
توجد عند حمدي ولد الرشيد الذي
يصنع الخريطة السياسية ب� كل
اﻷحزاب).(..
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قالت مصادر جد مطلعة مقربة من لجنة
النموذج التنموي التي يرأسها شكيب
بنموسى ،أن هذه اللجنة مستاءة جدا مما
قدمته أغلب اﻷحزاب السياسية والنقابات
ح ــول تــصــوراتــهــا لــلــنــمــوذج التنموي
الجديد ،وذلك راجع لعدة أسباب ،أهمها
أن معظم هاته الهيئات لم تقدم أوراقها
مكتوبة ،بل فقط »الشفوي« ،في ح� أن
اللجنة تتوصل بالوثيقة مكتوبة فيقرأها
بــعــض أعــضــاء الــلــجــنــة ،لــتــكــون محور
استفسارات ومباحثات وتــســاؤﻻت مع
قيادات تلك اﻷحزاب مباشرة بعد لقائها
بمقر اللجنة ،وهو ما لم تحترمه العديد
من النقابات واﻷحزاب.
كما أن غضب لجنة النموذج التنموي،
يعود إلى لغة »اﻹنشاء واللغو واللغط«
الــتــي كــتــبــت بــهــا مــقــتــرحــات اﻷحــــزاب
السياسية ،حيث الحديث في كل ما هو
عام وا�طالبة بكل شيء ،من الديمقراطية
إلى إصﻼح التعليم ،وإصــﻼح اﻻقتصاد
والعدل واﻹدارة وغيرها ،لكن السؤال الذي
لم تجب عنه اﻷحزاب ،هو »كيف ذلك؟« ،مما
جعل بعض أعضائها ينتفضون بـ »أدب«
مــرارا في وجه زعامات اﻷحــزاب بالقول
»رجاء نحن أكاديميون أعطونا اقتراحات

�ح الحبيب ا�الكي ،رئيس مجلس
النواب ،إلى إمكانية تعديل القانون
اﻷســاســي لــلــبــر�ــان ،مــن أجــل طرد
البر�اني� ا�تغيب� بصورة دائمة،
إذ أكد خﻼل لقاء صحفي يوم اﻷربعاء
ا�اضي ،على »أنه ﻻ يعقل أن يبقى
النائب البر�اني ا�تغيب بصورة
دائمة ممثﻼ لﻸمة«.
وفي انتظار تفعيل ذلك ،قال مصدر
بر�اني جد مطلع ،أن ا�الكي يتجه
حاليا إلــى خلق تغيير كبير على
مستوى اﻹدارة البر�انية �حاصرة
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ق ــال مــصــدر حــكــومــي جــد مطلع،
أن الــقــيــادي فــي الــعــدالــة والتنمية
وزير الدولة ا�كلف بحقوق اﻹنسان
والــعــﻼقــات مــع الــبــر�ــان ،ا�صطفى
الرميد ،دخل في مواجهة شرسة مع
جميع أعضاء الحكومة بسبب أسئلة
ممثلي اﻷمة.
وأشار ا�صدر ذاته إلى أن الرميد،
جلب معه ﻻجتماع الحكومة ،تقريرا
بــآﻻف اﻷسئلة الكتابية غير ا�جاب
عنها من طــرف جميع الـــوزراء ،بما
فيها أسئلة مــوضــوعــة منذ بداية
أشغال البر�ان الحالي ،أي منذ سنة
.2016
إلى ذلك ،تفاجأ عدد من مستشاري
وزراء الحكومة ا�كلف� بالعﻼقات مع
البر�ان ،بمراسﻼت جديدة من الرميد
مرفوقة بﻼئحة من اﻷسئلة الكتابية
غير ا�جاب عنها والتي تعود للبر�ان
السابق ،أي الفترة ب� سنوات 2011
و ،2016وطالبهم بضرورة اﻹجابة
عنها حتى وإن كــان أصحابها لم
يعودوا بر�اني� احتراما للقانون
وللدستور.

≈°ùæjh áeƒµ◊G ∫ó©j ÊÉªã©dG
¿ƒÑ©°ûæH äÉ°UÉ°üàNG

ﺑﻨﺸﻌﺒﻮﻥ
ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
دقيقة ،أعطونا اﻵليات الضرورية لتحقيق
هــذه اﻷشياء التي تطالبون بها والتي
كلنا نتفق حولها ،أعطونا اﻷدوات وليس
الخطاب« ،يوضح ا�صدر ،الــذي أضاف
بأن هاته القيادات الحزبية تلكأت حينها،
وبدأت تراوغ وتتحدث كﻼما عاما قبل أن

تنسحب في هدوء مطالبة لجنة النموذج
التنموي إمهالها مــدة أخـــرى لكتابة
مقترحات جديدة وبعثها عبر »اﻹيميل«
ﻷعضاء اللجنة ،فهل صدق حدس الجهات
العليا فــي إبــعــاد السياسي� أصحاب
»الشفوي« فقط من هذه اللجنة؟

ø``«Ñ«¨àŸG ø``««fÉŸÈdG Oô`£H Oó¡j »``µdÉŸG
ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ

ﺑﻌﺪ دﻋﻮﺗﻪ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﺠﺎن أﺧﺮى

ظاهرة البر�اني� ا�تغيب� ،وذلك
قبل تعديل القانون اﻷساسي الذي
قد يعدل خﻼل هذه الوﻻية أو الوﻻية
القادمة.
وأكد ا�صدر ذاته ،أن رئيس مجلس
النواب أعطى تعليماته ﻹدارة البر�ان
من أجل قبول اﻷعذار القانونية فقط
أثناء تبرير الغياب والتي يسمح بها
القانون كا�همات الرسمية أو ا�رض
بواسطة شهادة طبية ،وليس ترك
اﻷمــر مفتوحا كما هو اليوم حيث
يتم إخبار اﻹدارة بالغياب وﻷسباب
مختلفة وغير واردة في نص القانون
الداخلي ويتم قبول ذاك رغــم عدم

وجود مبرر منطقي.
وكان الحبيب ا�الكي قد أعلن خﻼل
نفس اللقاء اﻹعﻼمي ،عن كون الوقت
قد حان �راجعة القانون اﻷساسي
للبر�اني� في شقه ا�تعلق بالغياب
لدرجة التلميح باحتمال التشطيب
عليه من ﻻئحة نــواب اﻷمــة ،مؤكدا
بـــأن الــغــرفــة اﻷولــــى ستبحث عن
صيغ جديدة لتشديد عملية مراقبة
الغياب ،ﻷن اﻷمر له عﻼقة باﻷخﻼق
وبما التزم به النواب خﻼل حمﻼتهم
اﻻنتخابية ..فهل يفعل ا�الكي قرار
طرد البر�اني� ا�تغيب� ويضع حدا
لهذا التسيب؟

رغم كثرة اﻻنتقادات التي
وجهت مرارا لرئيس الحكومة
وســط الفاعل� السياسي�،
بسبب كــثــرة الــلــجــان التي
يخلقها لحل أي معضلة أو أي
قضية حتى بــات يطلق على
حكومته إعﻼميا وسياسيا
بحكومة الــلــجــان الشعبية
الشبيهة بنظام القدافي)،(..
إﻻ أن العثماني يتضح أنه
ﻻزال عازما على التوجه في
هذا ا�سار ويصر على خلق
ا�ــزيــد مــن اللجان بجانبه،
وذلــك لتدبير عمل عــادي من
ا�ـــفـــروض أن يــســهــر عليه
وزراء حكومته بسﻼسة ﻷنه
يدخل ضمن اختصاصاتهم
الدستورية.
آخر لجنت� يتجه العثماني
لخلقهما إلى جانبه ،بحسب
مــصــدر قــانــونــي جــد مطلع،
هما »اللجنة الوطنية لتبسيط
اﻹجراءات وا�ساطر اﻹدارية«،
و»لــجــنــة ا�ــيــثــاق الــوطــنــي
للمرافق الــعــمــومــيــة« ،وهو

ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ
اﻵن في طور وضع ا�رسوم
الــقــانــونــي الـــــذي سينظم
عملهما ،وكــذا التعويضات
ا�ادية التي سيتلقاها أعضاء
اللجنت�.
وتــســاءل ا�صدر ذاتــه عن
سبب خلق هات� اللجنت�
رغــم وجــود وزارة اﻹصــﻼح
اﻹداري التي منحت للوزير
بنشعبون وب ــات وزيـــرا في
اﻻقتصاد وا�الية واﻹصﻼح
اﻹداري ،هل بسبب ضعفه ،أم
بسبب عدم قدرته على اﻹ�ام
بملف إصــﻼح اﻹدارة التي
تتطلب رؤوسا سياسية قوية
تعلم جيدا خبايا الحروب
السياسية والنقابية ا�تجذرة
داخل عقلية اﻹدارة ا�غربية؟
كثرة اللجان التي يخلقها
رئيس الحكومة رغــم وجود
عـــدد كــبــيــر م ــن الــقــطــاعــات
الوزارية ومؤسسات الحكامة،
يطرح سؤاﻻ ملحا حول تمسك
العثماني بهذه اللجان والغاية
منها ،هل لتوظيف اﻷقارب ،أم
لتشتيت ا�سؤوليات وسط
كثرة اللجان؟
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قال مصدر جد مطلع بحزب العدالة والتنمية،
أن قيادي� من »ا�صباح« تناولوا على هامش
اجتماع ا�جلس الوطني لحزبهم ،ملفا دخل إلى
رفوف »محكمة« الحزب بصورة مثيرة وأقبر
على غير العادة.
واستغرب هؤﻻء القياديون الغموض الذي
لف ملف القيادي في الحركة والحزب والبر�اني
عن دائرة الجديدة ،ا�قرئ اﻹدريسي أبو زيد،
بسبب تصويته ضد قــرار اﻷمانة العامة في
موضوع القانون اﻹطار للتربية والتكوين ،حيث

أكد ا�صدر ذاته ،أنه يروج في الكواليس خبر
إقبار ملف ا�قرئ اﻹدريسي في لجنة النزاهة
والشفافية ،و�ــاذا تم التعامل مع هذا ا�لف
الواضح بمنطق ازدواجي؟ بحيث سبق لﻸمانة
العامة أن عاقبت العديد من القيادي� في الحزب
على مجرد تصريحات مخالفة ،أما في حالة
ا�قرئ ،فهناك مخالفة صريحة لقوان� الفريق
البر�اني للحزب ،ولقوان� الحزب وأنظمته
الداخلية ولقاعدة »التعليق حر والقرار ملزم«
ورغم إحالة قضيته على لجنة اﻷخﻼقيات ،إﻻ
أنها أقبرت ملفه بصورة غير مفهومة ،يوضح
ا�صدر.

وحول عدم قدرة العثماني واﻷمانة العامة
ولجنة النزاهة والشفافية للحزب على ا�س
با�قرئ اﻹدريسي ،قال ا�صدر ذاته أن سبب
ذلــك يعود إلــى اﻻرتــبــاط التنظيمي للمقرئ
بحركة »التوحيد واﻹصﻼح« التي يعتبر قياديا
كبيرا بها ،وأنها تبنت موقفه الواضح برفض
فرنسة التعليم ،وأن أي مس به سيعتبر مسا
بالحركة ككل وسيعني مباشرة تفجير عﻼقة
الحزب الفرع بالحركة التربوية والروحية
والدعوية اﻷصل للحزب برمته ،فمتى تتجرأ
لجنة الشفافية بحزب »ا�صباح« وتعلن حفظها
للملف صراحة؟
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بحضور ما يناهز  400صانع
وصانعة تقليدية ،شهدت مدينة
سﻼ يوم الجمعة ا�اضي ،اجتماعا
حاشدا للمهني� الذين حضروا
لتأسيس إطار جمعوي جديد ،تحت
عنوان »ا�ستقبل« ،وهو »جمعية
الصناع التقليدي� وأسرهم بجهة
الرباط سﻼ زمور زعير«.
وقــد حــرص الــحــاضــرون على
تــوجــيــه عـــدة رس ــائ ــل للجهات
ا�عنية ،مــن خــﻼل الــحــديــث عن
ضـــــرورة اﻻه ــت ــم ــام بمستقبل
هــذه الفئة العريضة التي تضم
فــي صفوفها أزي ــد مــن مليون�

ونصف ا�ليون صانعة وصانع،
ومـــن بــ� ا�ــشــاكــل ا�ــطــروحــة،
مشكل الضغط الضريبي وانعدام
السكن اﻻقتصادي الخاص بهذه
الفئة ،وا�حﻼت الحرفية ،وآليات
الحماية اﻻجتماعية..
وانــتــخــب ال ــح ــاض ــرون قطب
الــصــنــاعــة التقليدية عــبــد اﻹلــه
العلمي كرئيس لجمعيتهم ،في
محاولة ﻹحياء أمجاد ا�اضي)،(..
هــذا اﻷخير حــرص على التأكيد
في جميع تدخﻼته على انخراط
الصانع التقليدي في التأسيس
لنموذج تنموي جــديــد ،وهــو ما
تضمنته البرقية ا�رفوعة إلى ا�لك
بمناسبة انعقاد هذا الجمع العام.
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حل بمدينة العيون مؤخرا ،اﻷمير
جوعان بن حمد آل ثاني ،شقيق أمير
دولــة قطر ،الــذي يشغل مهام رئيس
اللجنة اﻷو�بية القطرية ،أرفع شخصية
قطرية ،وذلك لﻼطﻼع وتدش� ا�حمية
الــتــي تــم تشييدها بمنطقة �سيد
ببوجدور ،لحماية صيد طائر الحبار
والــوحــيــش ،واخــتــار اﻷمــيــر القطري
اﻷقاليم الصحراوية كمحطة لقضاء
عطلة استثنائية في صحراء وبادية
الجنوب ،قبل أن يغادرها في اتجاه
بﻼده بعد مقتل الجنرال اﻹيراني قاسم
سليماني بالعراق ،والــذي خلق نوعا
من التوتر في الخليج العربي والشرق
اﻷوسط.
ووص ــل جــوعــان بــن حمد آل ثاني
�دينة العيون عبر طائرة خاصة ،بعد
رحلة أولى قادته إلى ا�حبس والزاك
بإقليم آســا ،ليختار مدينة بوجدور
التي تم بنفوذها تشييد مخيم على
شرف اﻷمير القطري الذي أعجب بمناخ
وطقس الصحراء ،وباتت قطر تتوفر
على محمية بضواحي بوجدور لحماية
الوحيش والكف عن الصيد الجائر،
بفضل تعاون وحرص السلطات ا�حلية
واﻷمــنــيــة وإدارة ا�ــيــاه والــغــابــات،
مما ساهم إلى حد كبير في الحد من

فوضى ظاهرة استهداف صيد الطيور
والــوحــيــش بشكل عــشــوائــي وبــدون
مراقبة.
ولنفس الغاية ،وعبر طائرة خاصة
قادما إليها من مــراكــش ،حل بمدينة
العيون اﻷمير سعود بن عبد ا�حسن
بن عبد العزيز آل سعود ،ا�لقب بـ»أبو
فــيــصــل« ،وهــو مستشار خــاص �لك
السعودية سلمان بن عبد العزيز ،شغل
سابقا منصب نائب أمير منطقة مكة
ا�كرمة حتى عام  ،2000ليع� بعدها
أميرا �نطقة حائل خلفا لعمه مقرن بن
عبد العزيز آل سعود ،فهو اﻻبن الثاني
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طالب أحمد الصﻼي ،رئيس جمعية »الجهوية
ا�تقدمة والحكم الــذاتــي« بجهة الداخلة وادي
الــذهــب ،بخلق وكالة أو مؤسسة وطنية تعنى
بقضية الصحراء ا�غربية ،ودعا مؤسسات الدولة،
إدارات وأحزاب سياسية وجمعيات مجتمع ا�دني،
إلى اعتماد استراتيجية متكاملة لتقوية آليات
الترافع من أجل مصالح ا�غرب الخارجية ،منتقدا
في اﻵن نفسه ،غيابها رغم الدعوات ا�تكررة من قبل
أعلى سلطة في البﻼد إلى اعتماد خطة يساهم فيها
الجميع للدفاع عن ا�صالح اﻻستراتيجية ،على
رأسها ملف الوحدة الترابية.
وأوض ــح الــصــﻼي ،أن دواع ــي خلق وكــالــة أو
مؤسسة وطنية تعنى بقضية الصحراء ا�غربية،
يعد مشروعا مؤسساتيا راسخا من أجل مقاربة
جديدة تقوم على الدفع بثﻼث مرتكزات أساسية
تعتمد التنزيل الجهوي للنموذج التنموي الجديد،
وذلك في إطار تفعيل الديمقراطية ا�حلية والخروج
من إشكالية التنمية ا�تمركزة ،بهدف إعطاء نفس
جديد للبحث عن مخرج وحلول للحسم السياسي
فــي قضية الــصــحــراء ا�غربية ،وتمك� ساكنة
اﻷقاليم الجنوبية من دور محوري في أي محادثات
تخص نــزاع الصحراء على مستوى مهمة اﻷمم
ا�تحدة ،وذلك باعتبار التغيرات الجيوسياسية في
ا�نطقة ،وأن من شأن مثل هذه اﻵليات والوكاﻻت
أن تعطي طابعا شرعيا وسياسيا لدعم ا�نظومة
الجهوية للنموذج التنموي الجديد.

لﻸمير عبد ا�حسن بن عبد العزيز آل
سعود واﻷخ غير الشقيق لﻸمير عبد
الــعــزيــز بــن سعد بــن عبد الــعــزيــز آل
ســعــود ،أمــيــر منطقة حــائــل ،واﻷخ
الشقيق لﻸمير الشاعر بدر بــن عبد
ا�حسن بن عبد العزيز آل سعود ،وهو
عضو في هيئة البيعة السعودية نيابة
عن والــده اﻷمير عبد ا�حسن بن عبد
العزيز آل سعود ا�توفي عــام .1985
يذكر أن اﻷمير السعودي يرعى جائزة
باسمه للرواية السعودية ،وهو متزوج
من امــراة مغربية باﻹضافة إلى باقي
زوجاته.
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تــواجــه جــهــة كلميم وادنـــون
تحديات التنمية الشاملة ،وتعتبر
مــن بــ� أقــل الــجــهــات مــن حيث
الكثافة السكانية بفوارق مهمة
ب� اﻷقاليم ،وتمتد الجهة على
مساحة  46ألفا و 108كيلومتر
مربع بما يمثل  6.5با�ائة من
ا�ــســاحــة اﻹجــمــالــيــة للمملكة،
ويعيش بها مليون و 632ألف
نسمة وفقا ﻹحصاء السكان للعام
 ،2014أي ما يمثل  1.3با�ائة من
الساكنة الوطنية ،وتبقى مساهمة
الــجــهــة ف ــي الـــثـــروة الــوطــنــيــة
محدودة ،بحوالي  1.1با�ائة من
الناتج الداخلي الخام في العام
 ،2017ويمثل قــطــاع الخدمات
حــوالــي نصف القيمة ا�ضافة
ا�ــنــتــجــة عــلــى صــعــيــد الــجــهــة،
ولكن فقط  1.5با�ائة من القيمة
ا�ضافة في هذا القطاع وطنيا،
وتــحــضــر ه ــذه اﻷنــشــطــة بصفة
أكبر بإقليمي أسا الزاك وسيدي
إفني بالنظر إلى الحضور ا�فرط
للخدمات السلعية وغير السلعية
دون احتساب الفنادق وا�طاعم،

وبشكل أقل ،يحقق قطاع الخدمات
حــضــورا خــاصــا بإقليم كلميم
صلة بالحضور ا�فرط للخدمات
الفندقية وا�طعمية.
وبــخــصــوص نسبة البطالة،
سجلت الجهة أعلى معدل بطالة بـ
 18.9با�ائة مقابل  9.8في ا�ائة
على الصعيد الوطني ،وتعتبر
النساء اﻷكثر تأثرا بهذه الظاهرة
) 27.4با�ائة( قياسا بالرجال
) 12.5بــا�ــائــة( ،ويــصــل معدل
البطالة بإقليم كلميم  20.3با�ائة،
ويــرتــفــع هـــذا ا�ــعــدل بــالــوســط
الحضري ) 24.4با�ائة( مقارنة
مع الوسط القروي ) 12.3با�ائة(.
كما تحتل الجهة ا�رتبة الثامنة
في نسبة الفقر ،بمعدل يصل إلى
 5.7في ا�ائة عام  ،2014مقابل
معدل وطني قــدره  4.8با�ائة،
ويــظــهــر تحليل مــقــارن ﻷقاليم
الجهة اﻷربــعــة ،أن معدل الفقر
ا�سجل بكل إقليم منها يفوق
ا�عدل الوطني ،وقد تم تسجيل
أقل نسبة فقر بإقليم أسا الزاك
) 5با�ائة( ،فيما سجلت أعلى
نسبة فقر بإقليم ســيــدي إفني
بـ  6.9با�ائة.
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ضربة أخرى موجعة للجزائر
والبوليساريو ومعها خصوم
وأعـــداء ا�ــغــرب ،الــذي حققت
دبــلــومــاســيــتــه نــصــرا جــديــدا
وخطوة غير مسبوقة في تقوية
العﻼقات الثنائية ب� ا�غرب
وعدة دول إفريقية.
فبعد افتتاح قنصليت� لكل
من الكوت ديفوار وجزر القمر
بمدينة العيون ،يأتي الدور على
مدينة الداخلة ،التي افتتحت
بها غامبيا قنصليتها ،والتي
أكد بها وزير الشؤون الخارجية
والتعاون اﻹفريقي وا�غاربة
ا�ــقــيــمــ� بـــالـــخـــارج ،نــاصــر
بوريطة ،أن عــﻼقــات البلدين
هي عﻼقات تاريخية وعﻼقات
تعاون يرعاها قائدا البلدين،
ا�لك محمد السادس والرئيس
الغامبي آداما بارو ،مشيرا إلى
أن هذه ا�دينة شهدت تطورا
كبيرا في السنوات اﻷخيرة،
وستتوج بعقد لجنة مشتركة
قريبة يتخللها توقيع العديد من
اﻻتفاقيات في شتى ا�جاﻻت
والقطاعات.
وكشف الوزير بوريطة خﻼل
الــلــقــاء الصحفي الـــذي عقد
با�ناسبة ،أن افتتاح قنصلية
غامبيا بمدينة الداخلة ،يأتي
اتساقا مــع ا�ــوقــف الغامبي
الــثــابــت بــخــصــوص الــوحــدة
الترابية للمملكة والصحراء
ا�غربية ،مردفا أن غامبيا كانت
دائما مساندة �غربية الصحراء
وم ــن اﻷصــــوات ا�ــدافــعــة عن
الشرعية الــدولــيــة والحقوق
التاريخية للمملكة ا�غربية،
مشددا أن هذه الدولة اصطفت
إلى جانب ا�غرب في كل ا�حافل
اﻹقليمية والدولية ،مستشهدا
با�غزى الذي يحيل عليه افتتاح
جــزر القمر لقنصلية بمدينة
العيون في وقت سابق.
وأضــاف ناصر بوريطة أن

ƒ``jQÉ°ù«dƒÑdG ¿ƒ`∏gÉéàj ƒ`cÉfƒe QÉ`cO ‹GQ ƒ`ª¶æe
●

ﺍﻟﻜﺮﻛﺮﺍﺕ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ

تجاهل منظمو رالي موناكو دكار
تحذيرات جبهة البوليساريو للعام
الثالث على التوالي ،ولم يأخذوها
على محمل الجد ،حيث أعلنوا من
خﻼل ا�وقع الرسمي للسباق ،أنهم
ﻻ يعترفون بالوضع اﻻستثنائي
للصحراء ،وأشـــاروا إلــى الحدود
بــالــحــدود ا�ــغــربــيــة ا�ــوريــتــانــيــة،
ووضـــعـــوا عــلــى مــســار الــســبــاق
العلم� ا�غربي وا�وريتاني ،وهو

مــا دفــع بقيادة البوليساريو إلى
اﻻحتجاج لدى اﻷمم ا�تحدة معتبرة
ذلــك يتنافى والــقــوانــ� الدولية،
وكانت الجبهة قد أكدت في اﻷعوام
ا�ــاضــيــة ،أنــهــا بــعــثــت ســيــارتــ�
إلى منطقة »الكركرات« بتعليمات
واضحة تطالب بعثة »ا�ينورسو«
باتخاذ اﻹجــراءات الﻼزمة لتفادي
أي توتر خﻼل مــرور رالــي موناكو
دكــار ،كــون ا�نطقة عسكرية ،كما
أبلغوا ا�نظم� للرالي بأن »الجبهة
ستوقف مــرور الرالي في حــال أي

استفزاز من طرف بعض ا�شارك�،
ســـواء تعلق اﻷمـــر بحمل العلم
ا�غربي أو أية خارطة مستفزة«.
ويــأتــي مــرور الــرالــي هــذا العام
بعد انــعــقــاد مــا أســمــوه »ا�ؤتمر
الشعبي العام الخامس عشر« ،وهو
ا�ؤتمر الــذي أعلنت قيادة جبهة
البوليساريو بأنه سيكون محطة
مفصلية في تاريخ القضية ا�تنازع
بشأنها ،غير أنهم يواصلون نفس
النهج ا�عروف بتصعيد الخطاب
فقط).(..

افتتاح القنصلية بالداخلة،
يؤكد أن مغربية الصحراء أمر
مــحــســوم ،وأن الــصــحــراء في
مغربها وا�غرب في صحرائه،
مشيرا إلى أن هناك قنصليات
في مدن الدار البيضاء والرباط،
وكــذلــك ســتــكــون فــي العيون
والــداخــلــة فــي إطــار ا�مارسة
الطبيعية للمغرب لسيادته
على اﻷقاليم الجنوبية ،موردا
أن افتتاح القنصلية الغامبية
أيضا يؤكد التطور الحاصل
في القضية الوطنية في إطار
الشرعية الدولية ودعم موقف
ا�غرب فيما يتعلق بسيادته
على الصحراء ومساندة الحكم
ال ــذات ــي كــحــل وحــيــد للنزاع
اﻹقليمي.
وأكــــد بــوريــطــة ،أن هناك
دينامية ملموسة بخصوص
القضية الوطنية في اﻻتحاد
اﻷوروبــــي والــقــارة اﻹفريقية
وأمريكا الﻼتينية والكارايبي
وآســيــا ،موضحا أنها ليست
»دينامية أحﻼم« في إحالة على
تــصــور جبهة البوليساريو،
مؤكدا أن تلك الدينامية ترافقها
مواقف دول وازنة وعديدة تدعم
ا�ــوقــف ا�ــغــربــي تماشيا مع
قرارات مجلس اﻷمن ،مؤسسا
أن الحقيقة هي أن الصحراء ﻻ
يمكن أن تكون إﻻ مغربية ،مردفا
أن الخطاب ا�لكي بمناسبة عيد
ا�سيرة الخضراء بتاريخ 6
نونبر  ،2019قد شدد على أن
الــصــحــراء هــي بــوابــة ا�غرب
نحو إفــريــقــيــا ،وحلقة وصل
بينه وعمقه ا�ــغــربــي ،وبناء
على ذلــك ،تم فتح القنصليات
الــتــي ستلعب دورا تجاريا
واقتصاديا هاما لتعزيز عﻼقات
ا�ــغــرب بعمقه اﻹفــريــقــي ،من
خﻼل جعل بوابة الداخلة قطبا
تجاريا واقتصاديا في جنوب
ا�ــغــرب ،والــتــي ستمكن من
انفتاح ا�غرب على إفريقيا وفق
تصور ا�لك محمد السادس.
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في الوقت الذي أعلنت فيه أ�انيا وإسبانيا
سحب جنودها مؤقتا ،أفصح اﻷمريكيون
عن انسحابات سابقة ،منها ا�غرب ،فهو في
التحالف ضد {داعش zبدون جندي أو مهمة
منذ شهر أكتوبر ا�اضي ).(2019
وأضــاف مصدر {اﻷســبــوع zموضحا أن
القرار مجرد إعــادة تموضع جزئي يسمح
لحلفاء أمريكا بالعمل ضد اﻹرهـــاب ،وأن
مهمات جــرى تحويلها مــن الــحــرب على
اﻹرهـــاب إلــى أه ــداف أخ ــرى ،وهــو مــا دفع
أمريكا إلى تقييم دور حلفائها ،خصوصا بعد
مقتل قاسم سليماني ،الجنرال القوي للحرس
الــثــوري وا�ــغــتــال مــؤخــرا بطائرة مسيرة
قرب مطار بغداد الدولي ،والرد الصاروخي
اﻹيراني على الحادثة ،حيث غلبت طهران
تعامل {الدولة zعلى تعامل {الثورة zفي ردها
على قتل أحد أبرز جنراﻻتها.
وعملت فرنسا على إعـــادة انتشار كل
حصيلتها من الجنود ا�ائت� في العراق،
جزء منهم انتقل عبر الجو في ليلة القصف
اﻹيــرانــي على قــاعــدة {عــ� اﻷســـد ،zوأكــد
ا�ــصــدر أن العمليات ا�غربية بواسطة
الـــ {ف  z16انطﻼقا من اﻹمـــارات ،لم تكن
بتنسيق مباشر مــع الفرنسي� ،إن على
مستوى قــوات {تاسك فــورس zأو {نارفيك
وموتسابيرت ،zفيما  40في ا�ائة من هذه
القوات ،في قيادة أركان التحالف.

ﻟﻄﻤﺄﻧﺔ اﻟﻤﻐﺮب ..وﺑﻌﺪ ﻧﻘﻞ ﻃﺎﺋﺮﺗﻴﻦ
ﻣﻦ ﻃﺮﻃﻮس إﻟﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮ

ïjQGƒ°üdG:±ƒ°ùæHhCG¢ùjQƒH
πbCG z57 …ƒNƒ°S{ É¡∏ª– »àdG
ÉjQƒ°S ‘ á∏ª©à°ùŸG øe
نقلت موسكو طائرت� من قاعدة طرطوس
في سوريا إلى الجزائر ،ضمن صفقة اتفق
عليها البلدان حــول {ســوخــوي  ،z57لكن
بوريس أوبنسوف ،رئيس شركة الصواريخ
التكتيكية ،لــم يجد غــضــاضــة ،عبر أحد
مساعديه ،فــي طمأنة ا�ــغــرب عبر جريدة
{اﻷسبوع ،zأن هذه الصفقة لن تمنح الجزائر
نفس الصواريخ التي استعملتها الطائرتان
في حرب سوريا.
ويقول ا�صدر{ :ليست هناك صفقة بشأن
نوع الصواريخ ا�حملة على هذه الطائرة،
وللعلم هناك صواريخ تقليدية مصنعة لهذه
الطائرة ،وهــي متوسطة الفعالية ،كما أن
هناك صواريخ جد متطورة ،وهذا الجانب ﻻ
يوجد بشأنه اتفاق إلى اﻵن.z
ومــعــروف أن رئيس اﻷركـــان الجزائري،
ا�نتمي إلى القوات البرية ،يركز على تطوير
قطاعه في القوات الجزائرية ،فيما ركز قايد
صالح سابقا ،على صناعة توازن جوي مع
ا�غرب ،بعد اقتناء قواته لطائرات {ف z16
اﻷمريكية ،وتزويدها بتقنيات الجيل الرابع.
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ظهرت أنقرة أقوى باﻻتفاق
مـــع حــكــومــة الــــســــراج في
ليبيا ،ا�نبثقة عــن مؤتمر
الصخيرات ،وعارضت الرباط
الــتــدخــل الــتــركــي فــي ليبيا
لــدعــم اتــفــاق يــريــد ا�ــارشــال
حفتر دفنه بدخوله طرابلس
العاصمة ،لكن ا�فاجئ ،حسب
مصدر {اﻷسبوع ،zأن الرئيس
أردوغــان يدعم حاليا الشركة
التركية {سوما zلبناء مطار
دولــي في السمارة ،يكون في
خدمة ا�هام العسكرية أيضا،
بما يساعد الــقــوات ا�سلحة
ا�لكية على تنفيذ مهامها،

فيما تتجه ا�ملكة بعد الحسم
فــي حــدودهــا الــبــحــريــة ،إلى
بناء ميناء الداخلة لضم مياه
الصحراء إلى ا�ملكة ،بينما
مطار الــســمــارة سيكون ،في
نظر اﻷتراك ،قادرا على إفراغ
وجـــود قـــوات البوليساريو
مــن أي فعالية شــرق الجدار
الدفاعي ،وتحاول هذه الرسالة
ا�وقعة من ا�سؤول� في أنقرة
الوصول إلى مرونة مغربية في
نشر القوات التركية لحماية
العاصمة طرابلس من السقوط
في يد ا�ارشال حفتر ،ا�دعوم
من مصر واﻹمارات.
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تـــنـــازل رئ ــي ــس جــنــوب
إفريقيا عن اﻷنبوب الغازي
ب ــ� بــــﻼده وا�ـــغـــرب في
حــــواره مــع ميلي كــيــاري
)رئــيــس شــركــة الــبــتــرول
الوطنية النيجيرية( في
تــظــاهــرة {إفــريــقــيــا أويــل
ويــك ،zلكن ﻻ أحــد يعرف،
حسب مصدر {اﻷســبــوع،z
أن اتفاقا ب� البوليساريو
وجنوب إفريقيا للتنقيب
عـــن ال ــب ــت ــرول فـــي شــرق

الـــجـــدار الـــدفـــاعـــي ،وأن
بريتوريا تؤكد أن ا�غرب قد
يطلق النار حال بدء إحدى
شركاتها فــي العمل ،لكن
نيجيريا تــرى أن {ا�غرب
ﻻ يريد حربا ،وأن الثروات
الــطــبــيــعــيــة لــلــصــحــراء
للصحراوي� بعد انتخاب
حــكــومــتــهــم تــحــت ســيــادة
ا�ملكة بتمثيل متناسب
واســتــقــﻼل إداري واســع
لﻺقليم ا�تنازع عليه.z

وفــي الــحــوار ال ــذي دام
 35دقيقة ،رأى الحاضرون
أن ا�غرب عليه أن يسمح
بــاﻻســتــثــمــارات اﻹفريقية
فـــي الــعــيــون والــداخــلــة
كخطوة أولــى ،ﻷن الحرب
ليست خيارا في الصحراء
بالنسبة لجنوب إفريقيا،
كما أن ما جرى التخطيط له
في الصحراء ،ذهب بذهاب
جيف راديــبــي مــن وزارة
الطاقة الجنوب إفريقية.

ﻓﻮر ﻓﺘﺢ ﻗﻨﺼﻠﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻠﺔ

™°SGh »æeCG ¿hÉ©J
É«ÑeÉZ ™e
في التقييم الثاني ﻻجتماع {عملية تاكوبا،z
جــاء اقــتــراح ضم قــوات خاصة مغربية إلى
القوات الخاصة اﻷوروبــيــة ،وتحددت نسبة
ا�شاركة ا�غربية في  10إلى  15في ا�ائة من
هذا اﻻنتشار ،يقول مصدر {اﻷسبوع.z
وتـــرى غامبيا أن قــدرتــهــا على محاربة
اﻹرهــاب تتطلب في جزء منها الحفاظ على
الوحدة الترابية لــدول القارة ،بما ﻻ يسمح
للكيانات الصغيرة ،ومنها الكيانات اﻹرهابية،
بالظهور ،فــالــذي جــر إلــى إفريقيا انتشار
الجيش الفرنسي في مالي ،هو ا�طالبة بكيان
عرقي شمال باماكو.
وترى غامبيا التي فتحت قنصليتها مؤخرا
في مدينة الداخلة ،أن خطوتها جاءت في إطار
رؤية قارية ستنجح في ا�ستقبل القريب.

∫ƒ‚ÉH ‘ z∂æH Éah …QÉéàdG{ á«°SÉeƒ∏HO
…ôFGõ÷G ¢û«÷G ¿ÉcQCG ¢ù«FQ
‘ zÜô¨ŸG º°ùb{ ∂µØj
ájôµ°ù©dG äGôHÉîŸG
الجيش الجزائري ،وفور وفاة قايد صالح،
قــاد خطة طــارئــة للعمل فــي اﻻستخبارات
العسكرية التي عرفت تغييرات سريعة قادها
قائد القوات البرية إثــر تقلده مهام رئاسة
اﻷركان.
وأكد مصدر {اﻷسبوع ،zأن الخطوة التي
صدمت كبار الضباط فــي اجتماع عاجل،
هو قــرار السعيد شنقريحة ،بتفكيك {قسم
ا�غرب zفي ا�خابرات العسكرية ،واستبداله
بـ {البوليساريو ،zفيما أكد أكثر من متدخل
فــي اﻻجــتــمــاع ،أن ا�ــغــرب لــم يــتــدخــل في
الشؤون الداخلية للجزائر ،لكنه يعزز أثره في
الصحراء ،وتدخله في مخيمات تندوف تجاوز
الخطوط الحمراء.
لم يكن {التجاري وفا بنك zبعيدا عن فتح
قنصلية ثانية في الصحراء جنوب ا�غرب،
وهذه ا�رة في الداخلة ،مع خطوة غامبيا التي
ساعد في كواليسها {التجاري وفا بنك ،zيقول
مصدر {اﻷسبوع.z
فمن جهة ،لعب البنك دورا استراتيجيا في
اﻻتصاﻻت اﻷولــى مع الجانب الغامبي ،بعد
استعراض ثقله ا�الي في دولة ساحل العاج،
رغم ما خالط ذلك من منافسة وصعوبات ،لكن
الثمرة جــاءت من مناطق أخــرى ،ومــن جهة
أخرى ،تتابعت اﻻتصاﻻت ﻷجل فتح قنصليات

من دول إفريقيا في العيون والداخلة ،كمدينت�
محوريت� في الحكم الذاتي ا�رتقب في اﻹقليم
ا�ــتــنــازع عليه ،وسيحمل تمثيﻼ لحكومة
الــصــحــراء ا�نتخبة إلــى جــانــب الحكومة
ا�ركزية في الرباط.
وهــذه رسالة ا�غرب إلــى إفريقيا ،لقبول
مبادرته لحل قضية الصحراء والتي تسير
باتجاه تمثيل قــاري في ا�دينت� )العيون
والداخلة( ،وأوقــف اﻻتحاد اﻷوروبــي غﻼفه
ا�الي ا�وجه لدول الساحل ،مما جعل اﻷبناك
ا�غربية ملجئا لهذه الدول.

ﺷﻨﻘﺮﻳﺤﺔ
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ملف العــدد

الدولة تتدخل لتمويل إعالمها
الرسمي الفرنكفوني

القناةالثانية

ما وراء
الخسائر
المصطنعة؟
أرخــص خدمــة عموميـة فـي المغــرب
رفعت القناة الثانية دوزيم» ،قبل تجدد األزمة املالية ،من رأسمالها بضخ الدولة لـ  260مليون درهم ،ىلع أساس ترشيد
النفقات وإعادة تطبيق املوارد البشرية وتطبيق دفتر التحمالت ،لكن الشركة التي بدأت بالدراسات واإلنجازات السمعية
البصرية «سورياد» يف شهر مارس  ،1989وتمتلك منها الدولة  76يف املائة منذ يونيو  ،1996تعيش «أزمة اإلعالم
الفرنكفوني» يف املغرب ،دون أن تسمح دوائر القرار للدولة بشراء أي حصة للوكيل اإلشهاري الحصري للقناة «ريجي  »3والذي
ظل مملوكا للخواص ،وهكذا تمول الدولة العجز ويستفيد اآلخرون من أموال اإلشهار ،ليتوقف الوضع ىلع إعادة هيكلة تدبير
«ريجي  »3وتمديد دعم الدولة لـ «دوزيم /موند» ،حسب الوزير املكلف.
وتبعا للمساعدة األوروبية ،ويف بندها الثاني حول «تنوع اإلعالم» ،والذي لم يتسن توقيعه رسميا ،يمول املواطن العادي
القناة الثانية بـ  32مليون درهم ،بمقدار درهم عن كل نسمة سنويا ،وأقل من  4ماليين درهم شهريا تحت مسمى الضريبة
ىلع الشاشة ،مع دعم إضايف متواصل من الدولة منذ سنة  ،2013يمثل  7يف املائة من إيرادات الشركة ،ويتخوف الجميع
من وصوله إلى  10يف املائة ،وتستفيد الدولة حاليا من تمرير التزامات الخدمة العمومية يف قناة عمومية بأقل تكلفة يف
منطقة الشرق األوسط وشمال غرب إفريقيا.
أعد الملف :عبد الحميد العوني

القناة الثانية قناة مظلومة
إن تمرير «التزامات الخدمة العمومية»
للدولة في اإلعالم بأقل من مليون درهم
شهريا ،هو انتصار لهذه القناة ،ألن كل
القنوات الرسمية تدعمها الدول وبمبالغ
كبيرة ،فيما «رسمية القناة الثانية»
ال تكلف سوى  4ماليني درهــم شهريا،
وتستفيد دوائر القرار من أرخص خدمة
عمومية إعالمية في العالم ،ألن تمويل
القناة الثانية يتم أساسا عن طريق
اإلشهار.
وال يمكن بناء ربحية مالية مرتفعة مع
التزامات الخدمة العمومية على النحو
املحدد في دفتر التحمالت ،والذي يفرض
عددا كبيرا من االشتراطات لبث اإلشهار.
وتــعــيــش الــقــنــاة الــثــانــيــة هشاشة
«مــبــرمــجــة» ،ألنــهــا انتهت فــي 1996
كـــ«إعــام تلفزيوني خــاص» وتحاول
اســتــغــال تــدويــر نفس امليكانيزمات
إلنتاج قناة عمومية بأقل ثمن.
وملدة  12سنة ،حققت القناة الثانية
توازنا نسبيا ،لكن العرض العمومي
بعد دمجها في شركة واحدة إلى جانب
القناة األولى ،زعزع إدارتها املالية ،بفعل
رفع حجم النفقات في  5دعائم (القناة
األرضية دوزيــم ،والفضائية ،ودوزيــم
موند ،وبوابة دوزيم.ما ،وتطبيق ماي
دوزيـــــم) ،لــيــكــون مــتــوســط الــخــســارة
السنوية حوالي  100مليون درهم (98.4
مليون درهم) ،بني عامي  2008و،2017

حسب آخر تقرير محاسباتي منجز ،وهو
ما انتقده القضاء املالي بقوله أن «الدولة
ال تدعم القناة بشكل ثابت» ،أي بميزانية
ثابتة تساهم في بلورة نموذج مالي قار
في القناة الثانية ،وتترك الدولة القناة
الثانية نفسها بعيدة عن أي التزام ،فهي
تستفيد من قناة رسمية ال تدفع إال 7
في املائة من ميزانيتها ،بما يجعلها عن
ساعة البث  5500درهم ،فيما تكلفتها
تصل إلى  77ألف درهم.
وبسبب املغادرات ونزيف األطر الذي
عانته القناة ،توقف الهيكل التنظيمي
الــصــادر منذ ســنــوات ،وتطالب جميع
األطراف بتحديثه ،ويسعى الراغبون في
استمرار الوضع في:
ـ رفــع فعالية القناة دون توظيفات
جديدة.
ـ ع ــدم املــســاس بالسياسة املالية
للشركة« ،فما لم يأت به اإلشهار يأتي
من الدولة».
وهــو مــا يعقد الــوصــول إلــى إدارة
موارد بشرية ونموذج مالي واقتصادي
يطلق أسر القناة ،ألن جمعها «التدبير
الـــخـــاص» عــلــى مــســتــوى اإلشـــهـــار،
و«الــتــدبــيــر الــعــمــومــي» على مستوى
الخبر ،إشكال في حد ذاته.
وعلى صعيد التدبير ،يسجل املجلس
األعلى للحسابات ما يسميه «قصورا
في مساطر الصفقات وسندات الطلب»،
لكن املــرونــة تفرضها حــاجــيــات مهن
امليدان التلفزي والطابع العاجل لإلنتاج

البصري.
وبناء عليه ،فــإن تبني نظام تنقيط
موحد ،سيكون صعبا ،بالنظر الختالفه
من مشروع تلفزي إلى آخــر ،ويعترف
القضاء املالي بصعوبة نظام التنقيط،
لكنه يطالب بــه فــي تقييم وتصنيف
الــعــروض التقنية والفنية ،مشجعا
على اقتناء البرامج عبر عقود الرعاية
(سبونسورينغ) ،ألن هــذا الــنــوع من
البرامج مربح للقناة ،بحيث يرفع من
مداخيلها اإلشهارية ويمكنها من إنتاج
برامج ذات قيمة ،كما يسمح باستقطاب
مستثمرين جدد ال يستثمرون عادة في
القطاع التلفزيوني.
وتعيش القناة الثانية بني طلبني:
األول من قطاع االتصال بشأن تحسني
طلبيات العروض ،والثاني من املجلس
األعــلــى للحسابات القاضي باقتناء
البرامج من خالل الرعاية ،فيما تغيب
في القناة الثانية أي مسطرة القتناء
البث ،إذ يتم تنفيذها عبر اتفاق جماعي
داخلي ،والتشاور مع املصلحة املعنية
تبعا لتقليد يعود إلى انطالق القناة،
ومن داخــل نظام بدأ في  2011تحت
مسمى «ورش تحسني األجــور» ،انتهى
األمر إلى تحديد الحد األدنى واألقصى
واملتوسط فيما يخص جميع املهن.
وتبعا لهذه املسطرة التي تنفذها
«لجنة ثنائية» تشتغل بمخطط مسبق
«لوجيغرام» ،فــإن القناة الفرنكفونية
على العموم ،استطاعت أن توفر دعما

ملوظفيها مــن داخـــل تــوازنــات مالية
تدعمها الدولة سياسيا لتأطير خطها
التحريري قبل أن تدعمها ماليا.
إن تــأمــيــم قــنــاة خــاصــة لــم تكمل
عشريتها األولى ،رغم دفاعها عن رجال
األعمال والجو الليبرالي للدولة ،إشارة
إلــى صعوبة «تحرير اإلعــام السمعي
البصري» ،ويحاول الرسميون ،إلى اآلن،
عرقلة «تحرير الصورة التلفزية» رغم
سيادة «اليوتيوب» ووسائل االتصال
االجتماعي.
ولم ينجح تحول القنوات الرسمية
إلــى التطبيقات الحديثة للتواصل
االجــتــمــاعــي ،ألن نــســب مشاهدتها
ضعيفة ،فيما القرى ،عبر البث األرضي
وأفالم «الصابون» (سبون موفيز) ،ترفع
من مشاهدة القنوات الرسمية.
وأصبح واضحا أن ترتيبات تأميم
القناة الثانية وعراقيل قناة رسمية
ثــانــيــة ،ســبــب ف ــي صــعــوبــات بالغة
عرقلت ،وال شك ،تحرير املشهد السمعي
البصري.
التزامات قناة رسمية ثانية تعرقل تطور
«دوزيم» ،حسب تقرير معتمد من
منظمة الفرنكفونية
لم يتمكن املغرب من صنع فرنكفونيته
الــخــاصــة مــقــارنــة مــع بــاقــي شعوب
إفريقيا الفرنسية ،ألنه حاول أن يكون
«فرنسا الثانية» في املنطقة املغاربية،

عانت القناة الثانية منذ
والدتها من «الربجمة
املسبقة» والتسقيف
السياسي ،وبافتعال أزمات
مالية ملزيد من تدجينها،
وإعطاء املثال ملا هو
ممكن يف مناخ احلرية
اإلعالمية احملتكر للصورة
ولرتاخيص التلفزيون،
وأصابت العوملة القناة يف
جانب واحد ،هو بث
املسلسالت العاملية
والشعبوية «الناجحة».
وبـ  35.4يف املائة نسبة
املشاهدة يف يناير 2018
مبا يزيد عن القناة األوىل
بـ  380يف املائة (حوايل
أربعة أضعاف) ،تعيش
القناة املزيد من املراقبة...

بعدما فشل الخيار في الجزائر ،ولدى
املتفائلني ،فإن «املغرب الكبير» جزء من
املعادلة الحية التي تعمل عليها فرنسا
إلعادة رسم الخارطة الجديدة ،انطالقا
من تمركزها في منطقة الساحل ،وقد
تحول في موجتني كولونياليتني إلى
قطب يصل إشعاعه إلى املتوسط وإلى
األطلسي ،بتصدير العبيد والذهب من
القارة السمراء نحو القارة األمريكية،
وتصدير الفرنسية إلــى باقي
العالم.

9

اﻟﻌﺪد 1058 :اﻟﺨﻤﻴﺲ  16ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020

وتــحــاول الــدوائــر اﻷكاديمية حاليا
بناء {لغة دارجة مغاربية موحدة zإلى
جانب {الفرنسية ا�غاربية ،zلتمكينها
من موطئ قدم في ا�ستقبل.
وتأسيسا على استراتيجية الرأس�:
الــفــرنــســيــة والــعــامــيــة ـ أو الــدارجــة
ا�غربيةـ التي كانت القناة الثانية ورشا
لها ،جاءت التوصية الفرنكفونية لغرب
إفريقيا بدعم اللغة ا�حلية ا�حكية
با�غرب.
وتخدم هــذه القناة {ا�ظلومة zهذا
الجزء الغامض من التوصية الثانية
للمنتظم الفرنكفوني إلــى الحد الذي
يمكن فيه اﻷخذ بأمرين:
 (1قــيــادة اﻹعــــﻼم ا�ــرئــي بحجب
ا�نافس العربي والخليجي تحديدا،
وفــي حــال حضوره ،يكون تحت نفس
السقف كما هو الحال مع الرأسمال
اﻹماراتي في {ميدي 1تيفي.z
 (2إنتاج سلوك للهامش ،محاولة
للتحكم فــي الــصــورة الذهنية لثﻼثة
أجيال شابة.
وفي عملية سريعة ،انتقل ا�شهد من
دبلجة اﻷفﻼم اﻷمريكية إلى الفرنسية
نحو دبلجة اﻷفﻼم وا�سلسﻼت التركية
وغيرها من قيم اﻻقتصادات الصاعدة
فــي أمريكا الﻼتينية ،إلــى {العامية
ا�غربية.z
وانــشــطــرت قــيــم الــشــبــاب ا�غربي
ب� التحول القيمي في اﻻقتصادات
الــصــاعــدة ،وبــ� التحول الثاني عبر
الشبكات اﻻجتماعية ،وتــكــاد القناة
الثانية تعيش نفس الفوضى {القيمية،z
بــاﻹضــافــة إلــى باقي وجــوه الفوضى
اﻷخرى التي تعانيها من اﻷرشيف إلى
حقوق البث.
ونتيجة التكلفة ا�الية العالية لرقمنة
أرشيفها من متخصص� ،انتهت القناة
إلى توظيف ودمج وثائقي� ﻹنجاز هذه
العملية ،ﻷن التدبير الحالي تخنقه
الخسارة السنوية ا�ــحــددة فــي 100
مليون دره ــم ،منها  10مﻼي� درهــم
عقوبات للهاكا ،بسبب عــدم اﻻمتثال
لضوابط بث اﻹشهار ،وﻻ يمكن تجاوز
هذه السقوف لتوسيع ا�وارد ،ﻷن أمام
القناة عقوبات ،وهو ما يعني أن هناك
أطرافا تريد القناة الثانية تحت سقفهم،
خصوصا وأن �حة على مــﻼك القناة
تكشف الوجه اﻵخر من اللعبة.
ﺗﻌﻮﺩ ﻣﻠﻜﻴﺔ  20.69ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻬﻮﻟﺪﻳﻨﻎ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺷﺮﻛﺔ »ﺍﻟﻤﺪﻯ« ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺑﺎﻗﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑـ  600ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ
ﺍﻷﻧﺼﺒﺔ
تعيش القناة الثانية ب� رأسمال
ال ــدول ــة ) 76فــي ا� ــائ ــة( ورأســمــال
الهولدينغ ا�لكي ) 20.69في ا�ائة(،
بما يجعلها قناة رسمية ثانية تعتمد
عــلــى مــــوارد مــضــطــربــة وغــيــر قـــارة،
فـ  50في ا�ائة من نفقات التسيير ،في
سنوات ،متأتية من القيمة ا�ضافة ،وفي
سنوات أخرى ،ﻻ يتمكن نفس ا�ورد من
تغطية نفقات ا�وظف�.
ولجأت القناة إلى الديون �واجهة
أزمتها ،رغم تدخل الدولة ،إذ بلغت نسبة
الرافعة ا�الية في  2293.39 ،2014في
ا�ائة ،لتسجل بعدها تراجعا إلى ناقص
 160.71فــي ا�ــائــة ونــاقــص  416في
ا�ائة بعدها ،وهو ما يظهر أن الديون
طويلة اﻷجل ومتوسطة اﻷجل تتجاوز
إلى حد كبير اﻷموال الذاتية للشركة.
ومنذ سنة  ،2008سجلت الشركة
رصــيــدا سلبيا بــنــاقــص 168
مليون درهــم ،وفي عام 2017
ارتفع إلى ناقص  304مﻼي�
درهم ،أي ما يمثل  6شهور
من ا�بيعات.
ووصـــلـــت الـــديـــون غير
ا�ــــســــددة ،حــســب تــقــريــر
ا�جلس اﻷعــلــى للحسابات،
سنة واحدة من ا�عامﻼت ،وهذه
الوضعية تشكل أزمة بنيوية تواصل
اﻹدارة تعميقها ،بفعل استهﻼك جميع
التسهيﻼت البنكية ،ووصــل السحب
بــدون رصيد إلــى  144مليون درهــم،
بفارق  45مليون درهم في أبريل ،2017
مقارنة بمبلغ التراخيص.
وﻷن انفتاح الشركة ا�مولة للقناة

ﻣﻠﻒ اﻟﻌﺪد

على معامﻼت {راديو دوزيم zالذي يحتل
ا�ركز  12من حيث نسبة اﻻستماع ،تزيد
ضغوط التمويل ،ﻷن معامﻼته نزلت
بـــ  13مليونا و 600ألــف درهـــم ،أي
بحوالي  62في ا�ائة في عشر سنوات،
بمعدل  6في ا�ائة كل عام.
وفــي نفس اﻻتــجــاه ،ﻻ يغطي رقم
باقي معامﻼت اﻷنشطة الرقمية لشركة
القناة نفقاتها ا�باشرة ،بما يجعل هذه
اﻷنشطة عبئا إضافيا على القناة ،بما
قدره مثﻼ  9مﻼي� و 200ألف درهم في
 ،2017وهــذه الوضعية شــاذة وخارج
القانون.

»ﺩﻭﺯﻳﻢ« ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ؟
إن عدم احترام الوضعية الصافية
للشركة منذ  31دجنبر  ،2013يجعلها
خارقة لقانون الشركات ا�ساهمة ،ﻷن
ما قدره  54مليونا و 900ألف درهم
مقابل رأس مال بقيمة  358مليونا
و 690ألــف درهـــم ،يجعلها خــارج
القانون ،ﻷن الحد اﻷدنــى القانوني
ا�نصوص عليه في قانون شركات
ا�ساهمة يساوي ربع رأس ا�ال ،وفي
هذه الحالة ،يجب أن تكون النتيجة
الصافية على اﻷقل  89مليونا و672
ألف درهم ،فيما الفارق ب� الوضعية
الــصــافــيــة والــوضــعــيــة القانونية
للنتيجة الصافية التي يجب أن تكون
عليها القناة الثانية ،هو  34مليونا
و 682ألف درهم.
وبـــدون إعـــادة رسملة الشركة،
يــتــواصــل الــعــمــل خــــارج الــســيــاق
بتخصيص اﻻحتياطات لﻼستيعاب
ال ــج ــزئ ــي لــلــخــســائــر وتــخــفــيــض
الــرأســمــال مــن  358694800درهــم
إلــى  300000درهــم ،مع زيــادة في
الرأسمال ،بإصدار أسهم نقدية بمبلغ
 217500000درهم ،وجاءت الصدمة
من الدولة التي لم تقم بأداء حصنها
من زيادة الرأسمال ،فسجلت الشركة
عجزا إضافيا في الوضعية الصافية
بناقص  49و 89مليون درهم؟
ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺨﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ..
ﺇﺫ ﻻ ﺗﺪﻓﻊ ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻝ ﻭﺗﻔﻀﻞ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ؟
يسرد القضاء ا�الي عدم أداء الدولة
�ساهمتها في زيــادة رأس مال القناة
الثانية ،فقد تم تحديد فترة اﻻكتتاب
اﻷولية من  3فبراير  2017إلى  3مايو
 ،2017وتم تمديد ا�وعد إلى  3شتنبر
 2017ثــم  4نونبر مــن نفس السنة،
ثم إلى  4يناير  ،2018لتسجل القناة
خــســارة إضافية وصلت ناقص 228
مليون درهم.
وﻻ يــرغــب الــشــركــاء الحاليون في
توسيع حصة ا�ستثمرين الخواص

ﺳﻴﻄﺎﻳﻞ

ﺳﻠﻴﻢ ﺍﻟﺸﻴﺦ
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ
ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

إن الخوف من رجال اﻷعمال يضاهي
رجــاﻻت اﻷح ــزاب ،ﻷن صنع أي عﻼقة
استثنائية بــ� اﻹعـــﻼم التلفزيوني
والرأسمال سيقلب ا�عادلة ،وتحرير
اﻹعــﻼم التلفزي والرأسمال يجري في
نفس السياق ،والتحكم فيهما جزء من
سياسة الدولة العميقة في ا�غرب.
وبالفعل ،دفــع الهولدينغ ا�لكي،
إلى جانب باقي الشركاء 45.7 ،مليون
درهم ،ولم ترغب الدولة عبر اﻻكتتاب في
تجويد عمل القناة الثانية.
إن ما جــرى ،لعبة مميتة كي تبقى
القناة الثانية خاضعة للمساعدات،
وبالتالي ،تكون تحت سقف الحكومة،
وإن رفضت مــرات السقف الحزبي في
ا�عالجة ،وتتواصل اﻷوراق ا�لعوبة
للسيطرة على القناة ،منذ بدأت بفتح
رأسمالها ،ثم قــررت الــدوائــر النافذة
بعدها نهج سياسة وتكتيكات خاصة
تجاه ملف يعد إلى اﻵن من أمن الدولة
ا�غربية.
وحدثت لعبة شد وجذب ب� الهولدينغ
ا�لكي والدولة في القناة الثانية ،فبعد
أن تأخرت الدولة في دفع نصيبها من
زيــادة رأســمــال القناة الثانية ،طالب
الهولدينغ برد أمواله.
وزادت هــذه الوضعية مــن تعقيد
ا�شهد ،ﻷن الدولة تساعد بيد وتعرقل
بيد أخرى على ما يظهر ،لتبقى القناة
رهينة ضعف الرسملة الذي أصبح في
بعض خطواته {مفتعﻼ.z
وتعد القناة الثانية هي القناة اﻷولى
من حيث ا�شاهدة ،بما يجعل أنظار
الدولة عليها ،لذلك ،فرغم وجود موارد
إشهار مرتفعة ،فإن عدم توازن العﻼقة
ب� الشركة ووكالة اﻹشهار الحصرية
{ريــجــي  z3يشكل أزمـــة خــطــيــرة ،إذ
ترغب الدولة في عدم ا�ساس بالوكالة،
وﻻ ترغب في فتح رأسمال القناة ،ﻷنه
سيعيد القناة إلى القطاع الخاص.
إن وضعية القناة الثانية ا�أزومة بهذا
الشكل ،وبهذه ا�شاكل ،قضية مدروسة
ومبررة با�صالح اﻻستراتيجية وا�الية
للدولة وأمنها.
وتعد {ريجي  z3الوكيل الحصري
للقناة الثانية ،وأيضا �نافستها {ميدي
 1تيفي zوإذاعــة {ميدي  ،z1وبالتالي،

ﻛﻞ دوﻟﺔ ﺗﺪﻓﻊ
ﻋﻼﻣﻬﺎ اﻟﺮﺳﻤﻲ،
واﳌﻐﺮب ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ
ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﺑﺜﻤﻦ
ﻗﻠﻴﻞ ،إذ ﻻ ﺗﺪﻓﻊ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻘﻨﺎة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
إﻻ  91درﻫﻤﺎ ﻓﻘﻂ
ﻟﻠﺪﻗﻴﻘﺔ؟
ا�ائة و 20في ا�ائة لـ {ميدي 1تيفي،z
وهــو تقسيم مــدروس وحديدي لسوق
اﻹشهار التلفزي للمملكة.
وفي غياب أي مراقبة على معامﻼت
الشركة ،وعدم تحكم {دوزيم zبشكل كامل
في مبيعاتها ،نﻼحظ أجــزاء أخرى من
اﻷزمة تحت السيطرة ،مع أهداف متحكم
فيها.
وتــشــكــل مــعــامــﻼت {ريــجــي 95 z3
في ا�ائة من مــوارد اﻹشهار ا�وجه لـ
{دوزيم ،zوهي التي تغير برامج الفواتير
دون الرجوع إلى مسؤولي القناة.
إذن ،فـ {ريجي  z3أقــوى تأثيرا من
مــســؤولــي {دوزيـــــم ،zوتضطر القناة
للتكيف مــع فــواتــيــر وكــالــة اﻹشــهــار
الحصرية ،في انقﻼب استثنائي لﻸدوار،
ومــن دون اﻹشــارة إلــى عمولة {ريجي
 ،z3تجري ا�عامﻼت في {دوزي ــم ،zفي
تــرتــيــبــات غــيــر مــعــهــودة عــلــى صعيد
ا�حاسبات.
وعــلــى هــــذا اﻷســــــاس ،ﻻ تخضع
ا�عامﻼت ﻷي إجراء مسطري في القناة
الثانية ،وتقبل أي شروط تجارية تراها
{ريجي  ،z3وتمر في القناة إعﻼنات
مجانية دون معرفتها ،أو متابعتها،
ووصلت قيمة هذه اﻹعﻼنات ا�جانية

إن ﻗﻨﺎة رﺳﻤﻴﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﻧﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﺟﺰء ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻹﻋﺎدة ﺗﻤﻮﻗﻊ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﻏﺮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،وﺳﺒﻖ ﻟـ"دوزﻳﻢ" أن
ﻛﺎﻧﺖ اﻷوﻟﻰ ﻣﻐﺎرﺑﻴﺎ ﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮدﻳﻞ اﻟﺴﻌﻮدي
"م .ﺑﻲ .ﺳﻲ" ،ﻟﻜﻦ اﻟﻠﻌﺒﺔ ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ ،ﻣﻤﺎ وﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ أﻓﻖ آﺧﺮ ﺑﻌﺪ .2021

الجدد في القناة الثانية ،فنحن أمام خط
أحمر يجعل اﻹعﻼم التلفزيوني رسميا
في ا�غرب في قبضة الدولة ،وليس في
قبضة اﻷحــزاب الحاكمة أو الشركات
ورجال اﻷعمال.

فـــإن اﻹشـــهـــار ،تــحــت ســقــف ﻻ يقبل
ا�نافسة ،بل يوزع الحصص ،وتتدخل
الدولة بالتمويل ا�باشر ﻹبقاء الوضع
على ما هو عليه.
وتعود حصة {دوزيـــم zإلــى  80في

سنويا  163مليونا و 315ألف درهم.
وتكون هــذه الخصومات ا�منوحة،
عــن أداء غير مــتــوافــق عليه ،ولــذلــك،
فالبروتوكول ا�عروف بـ { 20فبراير zب�
الشركة والوكالة والذي بدأ تنفيذه مع

بداية  ،2004يسمح ﻷجل الدفع بتمديده
ﻹعــداد الفواتير ،بما يجعل التعريفة
وأجــل الدفع وما بينهما من تفاصيل،
في يد الوكالة ،وﻻ يسمح للقناة الثانية
بممارسة تأثيرها واﻻحتكام إلى ا�ساطر
وبــنــود اﻻتــفــاقــيــات والــبــروتــوكــوﻻت
ا�وقعة ،فمن يمنع القناة الثانية من
ممارسة اختصاصها؟
وضغطت أطراف ﻹعطاء خصم  3في
ا�ائة لصالح الوكالة ،وقيمته تعادل
العجز ا�حقق من طرف القناة )ناقص
 88.686.000.00درهم(؟
إذن ،مجرد العودة إلى اﻻتفاق اﻷول
بــ� {دوزيـــم zووكــالــة {ريــجــي  ،z3هو
تجاوز بالكامل لﻸزمة التي تعيشها
القناة الثانية.
وﻻ يمكن أن نقول ،بعد هذا ا�عطى
الواضح ،سوى أن أزمة القناة الثانية
مصطنعة ،ﻷن الجهة التي ضغطت على
القناة ﻹعطاء خصم  3في ا�ائة لوكالة
اﻹشهار ،هي التي قررت أن تكون القناة
في أزمة؟
كل شيء يؤكد بما ﻻ يدع مجاﻻ للشك،
أن القناة الثانية تعرضت لسياسة
اصطنعت أزمــات ،من الرأسمال وإلى
التدبير ،من أجــل وضعها في مشاكل
مالية للتأثير عليها ،خوفا من توسيع
هــامــش اﻻستقﻼلية ال ــذي تمتعت به
لفترات محدودة.
لــهــذه اﻷســـبـــاب ،ولــغــيــرهــا ،ومــن
منطلق مبدئي وقضائي ،طالب ا�جلس
اﻷعلى للحسابات ،بــإعــادة النظر في
العﻼقة التعاقدية ب� القناة والوكالة
ا�ذكورة للخروج من ا�ــأزق ،لكن نفس
اﻷطـــراف التي صنعت اﻷشـــواك على
الطريق ،لم تقبل بأي تسوية في صالح
الــقــنــاة ،ﻷن تجار اﻹشــهــار يتحركون
بتعليمات تجاوزت ا�ساطر والقوان�
والــبــروتــوكــوﻻت ،وفــقــط التحقق من
التطبيق السليم للشروط التجارية
من طرف وكالة اﻹشهار ،يخرج القناة
الثانية من اﻷزمة.
وﻻ يمكن تفعيل أي إجــراء للحكامة
داخـــل الــقــنــاة ،عــلــى صعيد هياكلها
وكــادرهــا البشري ،دون وقــف مسلسل
التأزيم القادم من خارجها ،فمن جهة،
يريد البعض تصوير الدولة جهة داعمة
لوسائل إعﻼم محسوبة على ما يسمى
{اﻹعــﻼم الفرنكفوني ،zبتدخلها ا�الي
ﻹنقاذ القناة ،إلى جانب صحف تصدر
بالفرنسية وبعض الورقيات ا�نشورة
بالعربية أيضا ،بينما تنظر جهات أخرى
إلــى ربــح وكــالــة اﻹشــهــار على حساب
القناة الثانية ،لتعليمات من دوائر نافذة
تحقق مصالحها ،ومن ثم مصالح الدولة
في آن واحد.
وخارج بناء القطب السمعي البصري
الــعــمــومــي ووجــــود رئــيــس مــديــر عــام
للشركت� اللت� تشرفان على القناة
اﻷولى ،وصوريا على القناة الثانية ،فإن
اﻷمور ازدادت تعقيدا ،من خﻼل ترتيب�,
أن ا�جلس اﻹداري الــذي يتواجد فيه
ممثﻼ قطاع اﻻتــصــال ووزارة ا�الية،
قــرر دعــم الدولة للقناة بـ 80
مليون درهم سنويا ،لكن نفس
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األطــراف تمتنع عن األداء ،لخفض هذا
الدعم ،إذ لم يصل في أي سنة إلى ما
يوجد في املحاضر من جهة ،ومن جهة
ثانية ،تحاول أطراف أخرى االستحواذ
على القرار بدال من تنفيذ قرارات املجلس
اإلداري الذي لديه صالحيات واسعة.
وناقش املجلس اإلداري في وقت سابق
العالقة بني «سورياد  -دوزيم» و«ريجي
 ،»3واقترحت لجنة االستراتيجية عدة
سيناريوهات.
ويعلق املجلس األعــلــى للحسابات
على القضية بالقول« :وبغض النظر
عن مشروع مشاركة سورياد ـ دوزيــم
فـــي رأســـمـــال ريــجــي  ،3وهــــو أحــد
السيناريوهات املقترحة ،فــإن وزارة
املالية لم توافق على هــذه الخطوة»،
والـــقـــرار دائــمــا ســيــاســي ،ولــوجــود
خطوط حــمــراء فــي مــوضــوع «دوزي ــم»
واستقالليتها ،فإن تحقيق التوازن بني
القناة والوكالة شيء مرغوب ،لكنه لن
يتحقق مادام القرار السياسي لم يساعد
على الشروع في نهج جديد في القناة،
يبدأ من اتفاقية املراقبة املالية للدولة،
وتعرقل جهات تنفيذ هذه الخطوة منذ
إقرارها في .2012
ويرى املتابع لشؤون القناة الثانية،
أن هناك ترتيبات منها:
 )1إبــقــاء الــقــنــاة الثانية مــن دون
استقالل مالي يسمح لها باستقاللية
أكبر لخطها التحريري.
 )2مــواصــلــة الــقــنــاة لسياستها
العمومية كأي قناة رسمية.
 )3عدم دخول شركاء جدد في القناة.
 )4عدم بيع الحصص الحالية تحت
أي ظرف ،رغم خسارة القناة ،ألن هذه
الحصص «سياسية» وليست مالية ،كما
يظهر جليا من الخطوات التي تباشرها
الدولة.
ويمكن عبر تطبيق القانون ،الوصول
إلى إخــراج القناة الثانية من أزمتها،
خصوصا املادة  51من القانون 77.03
والقانون 10ـ 32والعقد املبرم في سنة
 1991بني القناة الثانية ووكالة اإلشهار
«ريجي .»3
وفي الجزء املخصص إلدارة القناة،
فــإن املــزيــد مــن املهنية لــدى اإلداري ــن
واملــحــرريــن ،هــو الحل مــن أجــل إعــادة
ترتيب االستمرارية ،دون تجاوز القانون
في مسألة البث اإلشــهــاري ،وقــد كلف
القناة مخالفات شديدة على املسيرين
وعلى باقي الطاقم ،في استمرار واسع
لــنــواقــص يــعــرفــهــا الــجــمــيــع متمثلة
باألساس في «ضعف املراقبة» وعرقلة
مراقبة الدولة تحديدا ،رغم أنها تمتلك
غالبية األسهم في القناة ،وهي إلى اآلن،
تمنع وجود مالكني عبر االكتتاب وشراء
األســهــم ،وبالتالي ،فــالــقــدرة الحالية
على تجاوز العقبة املوجودة ،تبدأ من
كشف الحقيقة كاملة وعدم التستر على
تفاصيلها.

يف املغرب وزارة
املالية ترسم
الخطوط الحمراء
لقناة عمومية !

بنشعبون

وجـــاءت إدارة «أول قناة مغاربية
خاصة» ،إيجابية ،قبل تأميمها النهائي
بضمها إلــى القطب العمومي ضمن
مــكــونــات الــشــركــة الــوطــنــيــة لــإذاعــة
والتلفزة.
وعانت القناة الثانية منذ والدتها
مــن «الــبــرمــجــة املسبقة» والتسقيف
الــســيــاســي ،وبــافــتــعــال أزمــــات مالية
ملزيد من تدجينها ،وإعــطــاء املثال ملا
هو ممكن في مناخ الحرية اإلعالمية
املحتكر للصورة ولتراخيص التلفزيون،
وأصابت العوملة القناة في جانب واحد،
هو بث املسلسالت العاملية والشعبوية
«الناجحة».
وبمراجعة  24ألف ساعة من البرامج،
فإن القناة الثانية قناة رسمية بذوق
سينمائي ،حيث ربط النشرة الخبرية
الــرســمــيــة بشكل خفيف مــع النكهة
السينمائية بشكل كثيف.
وبـ  35.4في املائة نسبة املشاهدة
في يناير  )1(2018بما يزيد عن القناة
األولى بـ  380في املائة (حوالي أربعة
أض ــع ــاف) ،تعيش الــقــنــاة املــزيــد من
املراقبة ،ليس ألن اإلعــام التلفزيوني
يعيش بشكل دائم مرحلة املخاض(،)2
بــل بفعل الضبابية الليبرالية التي
تعيشها اململكة ،وعوض هيكلة الدولة
لقطاعها الــســمــعــي الــبــصــري ،تعيد
هيكلة القنوات( ،)3ملسايرة السقوف
املوضوعة في كل فترة ومرحلة.
ورغــم األرقــام اإليجابية على صعيد
املشاهدة( ،)4إال أن القطب العمومي
يعيش أزمة وجود باإلضافة إلى أزمة
حكامة( ،)5ولذلك ،فالفارق بني الصحافة

قناة الهولدينغ الملكي التي
ابتاعتها الدولة بشروط..
لم تلجأ القناة إلى البث
عــالــي الــجــودة (أش دي)،
لــكــنــهــا الــتــزمــت بــخــطــوط
الــهــولــديــنــغ مــنــذ تأسيسها
بمناسبة عيد العرش عام 1989
فــي عهد الحسن الــثــانــي ،إيــذانــا
بتحول التسعينات ،حني وضــع امللك
الــراحــل االنفتاح على املعارضة جزء
مــن انتقال الــعــرش إلــى نجله األكبر،
وليكون ولي العهد ممثال في املشهد،
كان ضروريا وجــود قناة أدت وظائف
استراتيجية في إدارة االنتقال إلى جيل
آخر.
وتدخلت الحكومة مع عبد الرحمان
اليوسفي لشراء القناة ،لتكون مجانية،
بسقوف ثابتة (تحت سقف الحكومة بعد
تسقيف انطالقتها من طرف القصر).

هوامش

ملف العدد

ماكرون

وزارة المالية حرمت القناة
الثانية من فتح رأسمالها على
االكتتاب ،كي ال يدخل شركاء جدد
على الهولدينغ الملكي والدولة
المغربية ،وجرى خصم  3في المائة
من األموال لصالح وكالة اإلشهار،
وتساوي المبالغ المالية المسحوبة
من القناة الثانية المقدار المطلوب
لتجاوز أزمتها

ميكن حل أزمة القناة
الثانية بقرار سياسي
يعيدها إىل اتفاق 1991
مع وكالة اإلشهار ،أو
فتح رأسمالها لالكتتاب،
وهناك حلوال أخرى
ترفضها دوائر القرار
إلبقاء أول قناة يشاهدها
املغاربة حتت السقف
الرسمي املطلوب
عهد آخر مع امللك محمد السادس ،إذ
صرحت مديرة األخبار ،سميرة سيطايل،
أن املغرب ليس بلدا عربيا( ،)7فيما
الــدســتــور يؤكد أنــه عربي وأمازيغي
وإفــريــقــي ومتوسطي وعــبــري ،أي أن
هويته متعددة ،ويؤمن بالتعددية ،فهو

أزمات القناة الثانية مصطنعة إلى حد بعيد
القناة الثانية هي القناة الرسمية
باللغة الفرنسية ،إن كانت القناة األولى
محسوبة على اللغة العربية ،وعرف
الجميع هذه الثنائية حني سيطر الحسن
الثاني على الصورة التلفزية والصحافة
التلفزيونية في مقابل الصحافة املكتوبة
لألحزاب ،وأيضا لكل حزب لسان عربي
وآخـــر فرنسي (الــعــلــم  /لوبينيون)

"فرنكفونية القناة الثانية جزء من هوية المغرب" تورد الوثيقة
 ،1813الصادرة عن تقييم موجه لقصر اإلليزيه.
و 7في المائة فقط ،هي دعم الدولة لهذه القناة ،التي يمكن في
حال دخول الرأسمال األجنبي إليها ،نقل هذه المساعدة إلى  400في
المائة ،ألن ما يسمى خسارة القناة الثانية ،مصطنعة.

املستقلة واإلعـــام العمومي( )6في
العشرية األولــى من هــذا الــقــرن ،كبير
وواضــح ،مما جعل جزء من الجمهور
يعتقد جازما أن التلفزيون الرسمي أبعد
عن الــواقــع املعيش ،ويــحــاول تصنيع
املتخيل مع اآلخرين.
إنها «شراكة املتخيل» مع الجميع ،وقد
تحولت من إعادة استهالك نفس املراحل
إلــى إعـــادة تعريف الــهــويــة املغربية
مع نهاية عهد الحسن الثاني وبداية

9- tv Ramadan «2 m» booste l’audiance
d’aloula, medias 24/27/5 2018.
10- des journalistes de «2 m» sont sanctionnées
pour reportage sur le Yémen, le 360, 21/5/2015.
11- «2 m» crée la polémique avec un reportage
sur le Yémen, 360, 12/5/2015.

خطوات التأزيم

املغاربي على أساس «النهوض بلهجة
واحدة».
وفــي محاولتها تعويض جمهورها
األوسع ،ركزت القناة الثانية أكثر على
شهر رمضان( ،)8الذي خرج عن سكته
الروحية إلــى سكة أخــرى فــي تنافس
محموم بني القناتني األولى والثانية(.)9
ويــســمــح الــقــطــب اإلعـــامـــي بــهــذه
املنافسة ،لكنه يعاقب صحافيني ملجرد
صياغة غير مطابقة للخط الرسمي ،كما
حدث في تغطية تطورات اليمن(.)10
وجاء الدرس قاسيا ،للتأكيد أن هامش
الحرية السياسية في القناة الثانية
«مــعــدوم» ،وال يرغب النظام السياسي
بــأي مسامحة لبيعها عبر االكتتاب
كي ال يتسع هامش الحرية للعاملني،
وتتحول القناة إلى اإلثــارة السياسية،
فيما املطلوب ،هو الترويج من خالل
اإلثارة االجتماعية ،وبالتالي ،فإن القدرة
على إعادة تعريف الصورة التلفزيونية
في املغرب ،حاجة استراتيجية بالنسبة
ملغرب األجيال الجديدة املتصاعدة مع
تراثها ونظامها.

عربي إلى جانب الهويات األخرى التي
ال ينكرها أحد.
وهذا البعد الجديد خلق إشكاال مع
«الفرنكفونية املتطرفة» التي تعيش
«العربية الدارجة» لتوسيع املشاهدة،
وعــوض الدبلجة إلــى الفصحى ،رغم
نسب مشاهدتها املرتفعة ،وتشمل جزء
واسعا من الشرق األوسط ،فضلت القناة
الثانية الدبلجة إلى العامية املغربية
بنفس رغبتها في إعادة تعريف اإلقليم

6- le desk et RSF, sur media ownership monitor,
2 oct 2017.
7- Samira Sitail, le Maroc n’est pas un pays
arabe, le 360, 10/3/2016.
8- télévision au mois de ramadan, «2 m» nous a
rassemblés, libération, 18/9/2010.

(االتــحــاد االشتراكي  /ليبراسيون)،
وللقصر لسان محسوب على العربية
في القناة األولــى ،وآخر محسوب على
الفرنسية في القناة الثانية.
وسمحت الــدولــة مــؤخــرا بليبرالية
«الترفيه اإلعالمي» عبر السمعي ،ولم
تتجرأ على تحرير املشهد البصري
بعد ،خوفا من رد املحافظني ،لكن هذه
التوازنات اختلت ،فظهرت قسوة أكبر
على الصحافة املستقلة التي لم يتمكن

restructuration de l’entreprise «2 m», l’économiste, 14/9/1993.
4- «2 m», enfin des chiffres, l’economiste,
3/9/2009.
5- cour des comptes: audio visuel: toutes defecitaires, les chaines publiques, 25 /4/2017.

رجـــال األعــمــال وإدارة اإلشــهــار من
التحكم بمآالتها ،خصوصا بعد تعويض
الصحافة الحزبية بالصحافة املستقلة،
وقــد انتهى الكثير منها إلــى اإلغــاق
واإلفالس.
ون ــدرك جميعا أن حــل أزمــة القناة
الثانية في إجــراء بسيط ،هو العودة
إلى اتفاق  1991مع وكالة اإلشهار ،أو
التزام الدولة بما وعدت به ( 80مليون
درهم سنويا) ألدائها الخدمة العمومية،
أو االكتتاب لتحرير القناة من الرسمي
باتجاه الخط املهني الحر ،لذلك ،فأزمات
القناة الثانية مصطنعة كما يظهر،
والــدولــة متمسكة بعقاب الصحافيني
كما حدث في تغطية خبر حول اليمن،
إن تجرأ أحدهم على ممارسة الواجب
املهني بحرية وبرؤية متعددة.
إن القناة الثانية ،وفي كل مرة ،يمكنها
وتستطيع أن تخلق وتصنع الجدل(،)11
لذلك يتخوف الرسميون من فقدان زمام
املبادرة ،ومن املهم إلدارتها تحت هذا
التحكم ،وضع القناة تحت دفتر تحمالت
مالية ،ومن ثم سياسية بالتبعية ،مع
الحفاظ على حجم شعبيتها من طرق
أخرى ،وعلى بعض قوتها التي لم يرغب
الرسميون في تحريرها.
أزمة السمعي البصري راجعة لعدم
تحريره
تدفع الدولة ماليني الدراهم كل سنة،
كي ال تضطر إلى تحرير املشهد السمعي
البصري ،ولذلك ،ال يجب أن يعتبر هذا
عطاء للصحافيني واملؤسسات الصحافية
واإلعالمية بمختلف مشاربها ،ألن ما
تدفعه الدولة ،هو فاتورة عادية إلعالم
يخدمها بطريقة دعائية واستشهارية.
لذلك ،فــإن الــقــرار الــواجــب اتخاذه،
ليس إنفاق املاليني من األموال العامة،
بل املطلوب هو قرار سياسي واحد يحرر
املشهد السمعي البصري بشكل نهائي
وبال شروط أو سقوف.
إن عــدم تحرير السمعي البصري
مــع عـــدم نــقــل الــعــقــوبــات فــي قــانــون
الــصــحــافــة إلـــى الــقــانــون الــجــنــائــي،
شرطان موضوعيان لصحافة قوية في
اململكة ،لالنطالق العادي نحو عصرنا،
فال يمكن استمرار هذه اللعبة :فرض
شروط بقرارات إدارية مجحفة كما في
حالة القناة الثانية ووكالة اإلشهار ،ثم
محاسبتها ،بعد ذلــك ،على أزمــة مالية
سببها خصم إضــافــي بـــ  3فــي املائة
لصالح وكالة اإلشهار على حساب القناة
الثانية ،دون السماح للقناة بإنشاء
وكالة أخــرى ،أو تحرير قطاع اإلشهار
بما يكفي لضمان تحرير القطاع السمعي
البصري ككل.
إن محاسبة القناة الثانية على أزمة
سببت فيها قــرارات سياسية وإداريــة
خارجها ،هــي جــزء مــن البروباغاندا
التي تحول مساعدات الدولة إلى سقوف
رسمية ال يمكن للصحافي تجاوزها.
وال يخلو املشهد اإلعالمي من صناعة
العبرة لباقي الصحافيني ،أو صناعة
مــســتــوى جــديــد مــن تسقيف الحرية
الــصــحــافــيــة عــبــر ســجــن صــحــافــي أو
محاكمته ،خصوصا وأن األزمة تصيب
حرية التعبير الجماعي والفردي في هذه
املرحلة الحساسة التي تحاكم قاصرين
على خواطرهم ،وهو الجزء اآلخــر من
املشهد ،فيما يواجه «الصحافي املهني»
مسلسال بــدأ لينتهي إلــى «الصحافي
الرسمي».
وكــل صحافة حاليا «غير رسمية»،
محكوم عليها بـ»غير املهنية» ،ألن الكتابة
الجدلية واالستقصائية لم تعد بحجمها
السابق ،والغد أشد قتامة من الحاضر،
ألن مسلسل التراجعات وصناعة األزمات
الصغيرة واملالية ،جزء رئيسي حاليا من
تسقيف الحرية اإلعالمية الذي ال يخرج
أحد عن نطاقه.

1- c’est «2 m» qui se taille la part de lion avec
une part d’audience moyenne de 35.4 contre 9.2
pour la «oula», Atlas info, 6/2/2018.
2- l’audio visuel public Marocain, a la croisée
des chemins ina, 22/9/2015.
3- derrière le reprofiltage des programmes: la

 إﻋﺪاد :ﻛﺮﻳﻢ ﺇﺩﺑﻬﻲ

idbihi62@gmail.com

ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ

اﻟﻌﺪد1058 :
اﻟﺨﻤﻴﺲ
 16ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020

»ﻗﺮﺑﻠﺔ« ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻗﺎﻟﻮا
وﻧﻘــــــــــــﻮل
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 ...من الواضح أن ا�وسم الكروي
الحالي سيكون موسما استثنائيا بكل
ا�قاييس.
موسم انطلق مبتورا منذ بدايته،
وبعد أربعة أشهر عطلة ،بالرغم من
نهاية السنة الكروية اﻷخيرة في ماي،
ورغم أن ا�نتخب الوطني ا�شارك في
نهائيات كأس إفريقيا لﻸمم عاد إلى
أرض الوطن مبكرا بعد اﻹقصاء ،إﻻ
أن البطولة انطلقت بشكل متأخر جدا.
بـــدأت الــبــطــولــة ،بــل وصــلــت إلى
دورتــهــا الخامسة وبعض الفرق لم
تخض ولــو مــبــاراة واحـــدة ،بسبب
تــراكــم ا�ــؤجــﻼت ،ومــشــاركــة كــل من
الوداد ،الرجاء ،نهضة بركان ،حسنية
أكـــاديـــر ،أو�ــبــيــك أســفــي ،واتــحــاد
طنجة في منافسات قارية وعربية،
بينما الــوداد والرجاء يشاركان على
واجهت�.
ا�ــدربــون يشتكون مــن عشوائية
البرمجة ،والجمهور لم يعد يعرف
متى بإمكانه أن يتابع فريقه ا�فضل،
والــﻼعــبــون يــعــانــون مــن اﻹصــابــات

● لو خيروني ب� توسيع قاعدة ا�مارسة وب�
ا�يداليات اﻷو�بية ،سأختار اﻷولى...

ﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﺒﺚ؟

بسبب كــثــرة ا�ــبــاريــات ،ه ــذا دون
الحديث عن مباريات ا�نتخب ا�حلي
التي أثرت بشكل كبير على العديد من
الفرق التي حرمت من ﻻعبيها ،وعانت
من غياباتهم ا�تكررة...
بطولة بدون بوصلة ،طغت عليها
العشوائية واﻻرتجال ،حيث اختلط
الحابل بالنابل ولم نعد نفهم أي شيء.
فــي خضم هــذا اﻻرتــبــاك ،ﻻحظنا
القرارات الخاطئة ،بل القاتلة للعديد
من الحكام الذين ساهموا بشكل سلبي
في تراجع مستوى البطولة ،بسبب
سوء تحكيمهم للعديد من ا�باريات.
مديرية التحكيم هي اﻷخرى خارج
التغطية ،فكيف يعقل أن تصدر قرار
توقيف الحكم التيازي مدى الحياة
بدون أن تستدعيه ليبرر تلك اﻷخطاء
التي ذهــب ضحيتها فريق يوسفية
برشيد خــﻼل مباراته ضــد أو�بيك
خريبكة؟ باﻹضافة إلــى العديد من
اﻷحــكــام التي تراجعت عنها بــدون
مبرر.
هذا دون أن نتحدث عن التجاوزات

ﻟﻌﺮﺍﻳﺸﻲ ،ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻤﺒﻴﺔ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻄﺐ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ

● �اذا ﻻ تختار الذهاب إلى منزلك ،بعد أن عمرت
 20سنة؟

● يمكن لرجاء بني مﻼل الحفاظ على مكانته
ضمن الكبار
ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ،ﻣﺪﺭﺏ ﺭﺟﺎﺀ ﺑﻨﻲ ﻣﻼﻝ

● موحال إيلى بقيتي معاهم!
● لعبنا فوق {الصابونz

ﺑﻨﺸﻴﺨﺔ ،ﻣﺪﺭﺏ ﻣﻮﻟﻮﺩﻳﺔ ﻭﺟﺪﺓ )ﻋﻦ ﻣﻠﻌﺐ ﻭﺍﺩﻱ ﺯﻡ(

● مرة أخرى غادين تلعبوا فوق »الغاسول«.

والفوضى ،وشد الحبل ،والتهديدات،
والــتــهــديــدات ا� ــض ــادة بــ� جميع
الفاعل� في هذا ا�يدان.
فعلى كل من تهمهم مصلحة كرة
القدم الوطنية ،أن يتركوا صراعاتهم
وأنانيتهم على الهامش ،ويتعاملوا مع
هذا الوضع الحساس بكل مسؤولية.
فــفــي ال ــوق ــت الــــذي أصــبــح فيه

ا�غرب مثاﻻ يحتدى به فيما يخص
التجهيزات الــريــاضــيــة ،والبنيات
التحتية ،آخرها مركب محمد السادس
لكرة القدم ،الذي يعتبر مفخرة مغربية
بكل ا�قاييس ،نﻼحظ وبكل حسرة،
الفوضى واﻻرتجالية التي تطغى على
بعض ا�سؤول� ،الذين يعيشون في
كوكب آخر ،ويغردون خارج السرب.

ƒ∏◊ ∫Éªc ¢üî°T ‘ á«dhódG á«ÑŸhC’G áæé∏dG πNGO Üô¨ª∏d ™«aQ Ö°üæe
انــعــقــد فــي نهاية
ا�نتوج الرياضي وطنيا
اﻷســــبــــوع اﻷخـــيـــر،
وقاريا.
بـــمـــديـــنـــة لـــــــوزان
للتذكير ،فإن اﻻجتماع
السويسرية ،اجتماع
الـــذي حــضــره اﻷســتــاذ
ا�ــكــتــب الــتــنــفــيــذي
كـــمـــال لــحــلــو كــنــائــب
لــلــجــنــة اﻷو�ـــبـــيـــة
لرئيس اللجنة اﻷو�بية
الدولية ،حيث التحقت
ا�غربية ورئيس ا�نطقة
الــبــطــلــة اﻷو� ــب ــي ــة
اﻷولى ،خرج بالعديد من
السابقة نوال ا�توكل،
التوصيات التي ستعطي
كـــعـــضـــوة ،ك ــم ــا تــم
نــفــســا جــديــدا للحركة
تعي� اﻷســتــاذ كمال
اﻷو�ـــبـــيـــة الــريــاضــيــة
لــحــلــو نــائــب رئــيــس
با�نطقة اﻷولــــى التي
الــلــجــنــة الــوطــنــيــة
يترأسها باقتدار.
ﺻﻮﺭﺓ ﺗﺬﻛﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻮﻓﺪ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻀﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﳴﺒﻴﺔ ﺑﻠﻮﺯﺍﻥ ،ﻭﻧﻼﺣﻆ
اﻷو�ــبــيــة ا�ــغــربــيــة،
فحضور كــمــال لحلو
ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﳴﺒﻴﺔ ﻛﻤﺎﻝ ﻟﺤﻠﻮ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺒﻄﻠﺔ ﺍﻷﻭﳴﺒﻴﺔ ﻧﻮﺍﻝ ﺍﳴﺘﻮﻛﻞ
كعضو فعال في لجنة
الــــــوازن وال ــف ــع ــال في
{ا�اركوتينغ ،zبعد أن
اجتماع تونس كرئيس
تم اختياره من طرف
للمنطقة اﻷول ــى وليس
رئيس اللجنة الدولية
بصفته اﻹعﻼمية ا�تميزة
التي يتوفر عليها اﻷستاذ كمال لحلو ،حيث
اﻷو�بية ،طوماس باخ ،في يونيو  ،2019يرجع له الفضل في خلق سنة  1983أول على الساحة الدولية ،قد ترك صدى طيبا
وقد برر رئيس اللجنة اﻷو�بية الدولية هذا شركة لـ»ا�اركوتينغ« )نيوبيبليسيتي( في لــدى جميع الحضور الــذي نــوه بتدخﻼته
التعي� ،بالخبرة الكبيرة والتجربة الطويلة إفريقيا ،والتي ساهمت بشكل كبير في تطور ا�تميزة ورباطة جأشه.

ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻸﻟﻌﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

ﻧﺠﺎح ﻛﺒﻴﺮ وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺤﻜﻢ ﻟﻠﺪورة اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ

نظمت { zMDJS e-Sportبشراكة مع الشركة
اليابانية ﻹصدار ألعاب الفيديو  ،SNKالدورة اﻷولى
لتظاهرة { ،zCasablanca World Fightersيوم 4
و 5يناير  2020بمركب ا�ربع الذهبي للدار البيضاء
بالوازيس.
وعرفت هذه ا�نافسة التي تنظم للمرة اﻷولى في
إفريقيا ،مشاركة أزيــد من  200ﻻعب من  12دولة،
بينهم اﻷبطال العا�يون الحاملون للقب.
وبهذه ا�ناسبة ،أصبحت Casablanca World
 Fightersتشكل ا�رحلة التأهيلية الرابعة لنهائيات
البطولة العا�ية {،zSNK World Championship
التي ستجرى أطوارها خﻼل شهر مارس ا�قبل في
اليابان ،والتي تعادل كــأس العالم ﻷلعاب الفيديو
القتالية.
وعــرفــت هــذه التظاهرة برمجة ثــﻼث منافسات
رئيسية تمحورت حــول ثــﻼث ألعاب مختلفةThe ،
 King of Fighters XIVو{zSamurai Shodown
و{.zDragon Ball FighterZ
وعــزز اﻷداء الجيد لﻼعب� ا�غاربة خــﻼل هذه
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الــتــظــاهــرة ،قناعة { zMDJS e-Sportبجدوى
اختيارها لرعاية ﻻعب� مغربي� ،وهما عبد الخالق
الناصري ومحمد أوباه ،من أجل تمكينهما من التطور
واﻻرتقاء إلى أعلى ا�ستويات العا�ية ومواكبتهما
في تطوير مواهبهما.
وبذلك تؤكد {ا�غربية لﻸلعاب والرياضة zمرة
أخرى ،باعتبارها الشريك اﻷول للرياضة الوطنية،
دعمها لهذا التخصص الرياضي الجديد ،مانحة
لﻼعب� ا�ــغــاربــة إمكانية ا�ــشــاركــة فــي كبريات
ا�نافسات الدولية تحت ألــوان {ا�غربية لﻸلعاب
والرياضة.z
تجدر اﻹشـــارة إلــى أن Casablanca World
 Fightersاستقبلت ،على هامش ا�نافسات الثﻼث
الرئيسية ،دوري { ،zNeogeo World Tourوالذي
عرض منافست� إضافيت�The King of Fighters :
 2002UMو{ ،zThe King of Fighters XIIIومن
خﻼل تنظيم هذا الدوري ،أكد ا�غرب رغبته في تنمية
ألعاب الفيديو وطنيا ،وطموحه للتموقع كفاعل عا�ي
في هذا ا�جال.

● ا�درب الطاوسي مرشح �رافقة الزاكي في
اﻹدارة التقنية للمنتخبات الوطنية
● ديما معطل� ،راه التحق باﻹدارة التقنية...

ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ

● لم أعرف ﻻعبي أو�بيك خريبكة )بعد الهزيمة
أمام الجيش ا�لكي(
ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ ﺍﻟﻌﺠﻼﻧﻲ

● حتى هوما ما عرفوكش!
● الباب مفتوح �ن يريد الرحيل
● بدا من راسك..

ﻃﺎﻟﻴﺐ ،ﻣﺪﺭﺏ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ

● إغﻼق مركب محمد الخامس في شهر أبريل
● كن {غلقوه zبمرة ويهنيونا.

ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ

● أنا سعيد بالتعادل ضد الوداد

ﺳﻌﻴﺪ ﺷﻴﺒﺎ ،ﻣﺪﺭﺏ ﺍﻟﺰﻣﺎﻣﺮﺓ

● راه عرفناك سميتك سعيد.

● هزيمتنا أمام نهضة بركان منطقية

ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ،ﻣﺪﺭﺏ ﺭﺟﺎﺀ ﺑﻨﻲ ﻣﻼﻝ

● من نهر جيتي ،ما كاين غير الهزائم ،واش كلهم
منطقي�؟
● هذه شروط اﻻنتفاضة

ﻓﺎﺧﺮ ،ﻣﺪﺭﺏ ﺣﺴﻨﻴﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ

● ما بان لينا انتفاضة ،غير ﷲ يحفظ!

ﺍﻟﺰﻣﻴﻞ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻠﺤﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺍﷲ
تلقينا ببالغ
اﻷســــى والــحــزن
الــعــمــيــق وفــــاة
الــزمــيــل الــعــزيــز،
ا�صور الصحفي،
نــــــــور الــــديــــن
بــلــحــســ� ،بعد
معاناة طويلة مع
مرض قاومه بكل
صبر وإيمان.
ا�رحوم اشتغل
قــــرابــــة ثــﻼثــ�
سنة كمصور في
ج ــري ــدة {رســالــة
اﻷمــة ،zوأفنى شبابه في خدمة الــقــراء ،حيث
صال وجال في العديد من دول العالم ،وشارك في
مختلف التظاهرات الدولية والقارية ،كنهائيات
كــأس إفريقيا لﻸمم ،وكــأس العالم ،واﻷلعاب
اﻷو�بية.
وبهذه ا�ناسبة اﻷليمة ،نتقدم رفقة السيد
علي فنان رئيس نادي مرس السلطان ،ورئيس
عصبة الشاوية للكرة الحديدية ،بأحر التعازي
وا�واساة إلى زوجته وابنته ،وإخوانه وأخواته،
وإلى جميع أفراد عائلته ،طالب� من ﷲ تعالى
أن يسكن الفقيد فسيح جناته وأن يلهم ذويه
الصبر والسلوان.
إنا لـله وإنا إليه راجعون.
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تحليـل
إخباري

هل يمهد وصول تركيا إىل
البحر األبيض املتوسط
للحرب يف املنطقة؟

تورط حزب األحرار في التشويش على صورة الملك

بين «غول األناضول» و«غول المغرب»..

ه ل تطاو ل وزرا ء �أخنو� ش عل ى اخت�صا�صا ت امللك؟
إعداد
ال أحد يمكن أن يعرف الطريقة
التي يفكر بها الوزير املحسوب
عــلــى املــغــرب حفيظ العلمي،
والــذي حكى بلسانه كيف أنه
سافر إلــى دولــة اليابان ،وقال
لهم استيقظوا إن العالم يتغير
مــن حــولــكــم( ،)..والــواقــع أن
النائم فعال ،هو قطاع الصناعة
املغربي الذي يشرف عليه الوزير
الــعــلــمــي ،ويــكــتــفــي بالظهور
إلى جانب العالمات التجارية
التابعة لبلدان أخــرى( ،)..هذا
الوزير جاء إلى البرملان نافخا
ريشه ليقول ألول مرة بأن املغرب
يخسر ملياري دوالر في التبادل
التجاري مع تركيا ،والحل في
نظره هو «تجاوز املشاكل» أو
«تقطيع هذه االتفاقية».
العلمي الذي ال يمثل الحكومة
فقط ،بل يمثل اللوبي التجاري
داخ ــل حــزب التجمع الوطني
األحـــرار ،حيث تختلط تجارة
الــشــكــوالطــة بــتــجــارة املـــازوط

والعقارات( ،)..قال بأن وزيرة
التجارة التركية ستزور املغرب
يوم األربعاء  15يناير ،2020
رفقة وفــد سيتدارس املشاكل
التجارية العالقة بني الطرفني
على أمل الوصول إلى حلول..
وأضاف بأن ((املغرب أبلغ تركيا
بأنه يجب الوصول إلى حلول
أو غادي نشركوا هاذ االتفاقية
(قالها بالدارجة وبانفعال))).
الــواقــع ،أن العلمي ال يمكنه
أن يقطع أي اتفاق دولــي ،ألن
األمر يتعلق باختصاص ملكي
ال يمكن القفز عليه( ،)..وهو ما
يعني أنه تجاوز حجمه كوزير،
بغض النظر عــن التناقضات
التي يمكن تسجيلها في كالمه،
ذلــك أن اتفاقية التبادل الحر
مــع تركيا وقعت سنة ،2004
ودخلت حيز التنفيذ سنة ،2006
واملغرب كان يعرف منذ البداية
أن املعادلة تميل لصالح العجز..
ملاذا انتظرت الحكومة املغربية

سعيد الريحاني

كــل هــذه الــســنــوات لتتذكر أن
تركيا تخرب االقتصاد املغربي؟
ثم إن القول بأن امليزان التجاري
يميل لصالح تركيا ،يفترض أن
امليزان التجاري يميل لصالح
املــغــرب مــع بــلــدان أخـــرى ،هل
يربح املغرب من اتفاقه التجاري
مــع أمريكا مــثــا؟ وهــل يحقق
فائضا في تعامالته التجارية
مع الصني وفرنسا؟
الحكومة املغربية التي تهاجم
اليوم تركيا على لسان الوزير
العلمي ،املحسوب على عزيز
أخـــنـــوش ،ه ــي نــفــســهــا الــتــي
كانت تبحث عن املبررات لبقاء
هذه االتفاقية ،حيث كان يقال
في الصحافة ((حجم التبادل
الــتــجــاري بــن املــغــرب وتركيا
ارتــفــع فــي سنة  ،2016قرابة
أربــعــة أضــعــاف عما كــان عليه
فــي  ،2006إلــى  25.6مليار
درهم ( 2.7مليار دوالر) ،وفق
بــيــانــات رســمــيــة ..وب ــأن حجم

التبادل التجاري بــن املغرب
وتركيا في ( 2006تاريخ دخول
االتفاقية حيز التنفيذ) لم يكن
يتجاوز  6.6ماليير درهم (700
مليون دوالر))) ،بل إن الوزير
السابق مصطفى الخلفي قال
أن ((املــمــلــكــة تــؤمــن بترسيخ
ال ــع ــاق ــات مـــع تــركــيــا ،على
املستوى السياسي واالقتصادي
واالجتماعي والثقافي ،وفسح
املجال أمــام الباحثني ليعددوا
منافع هذه االتفاقيات ،لذلك قال
البعض إن العالقات التجارية
للمغرب مــع تركيا لها أهمية
كبرى من الناحية االقتصادية
عـــلـــى املـــســـتـــويـــن الـــقـــاري
والــعــاملــي)) ،وأضـــاف آخــرون
أن ((التعاون االقتصادي بني
املغرب وتركيا نموذج للتطور
فــي الــعــاقــات الــتــجــاريــة بني
البلدان اإلســامــيــة ،خصوصا
بني بلدان شمال إفريقيا وشرق
آسيا والشرق األوسط))..

كل هذه املبررات اآلن سقطت
فجأة ،بعد وصف تركيا بـ «غول
األناضول» وإذا استمر الوضع
كــذلــك ،قــد تــتــأزم األوضـــاع مع
تركيا ،التي تحقق نسبة نمو
تفوق  5في املائة ،بل إن االتحاد
األوروبــــــي ،الـــذي كـــان يــروج
لسقوط االقتصاد التركي اضطر
إلى تعديل توقعاته ،ليعلن أن
االقــتــصــاد الــتــركــي سيستمر
في النمو املــبــهــر( ،)..وحدهم
وزراء التجمع الوطني لألحرار
الذين يصدقون إمكانية انهيار
تركيا ،فقبل حفيظ العلمي ،كان
هناك وزير الشبيبة والرياضة
السابق ،رشيد الطالبي العلمي،
الــذي قــال إن أردوغـــان يخرب
االقــتــصــاد الــتــركــي ،لكن الــذي
حــصــل هــو أن تــركــيــا أنــجــزت
سنة  2018أكبر مشاريع القرن،
على سبيل املثال ،مشروع نقل
الغاز الطبيعي العابر
لــأنــاضــول (تــانــاب)
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ت
يف الت�شوي� ش عل ى م�ؤمت ر ال�صخريا 
ب الأحرا ر  
ط حز 
ف تور 
كي 
يف ليبيا؟
رت  
ودع م �أطروح ة اجلرنا ل حف 
لــنــقــل الـــغـــاز مـــن أذربــيــجــان
إلى تركيا ،فضال عن املشروع
العمالق ملطار إسطمبول الثالث،
حيث يشكل بناء املطار الجديد
جزء من رؤية تركيا ( 2023أي
في غضون ثالث سنوات وليست
 50سنة) ،ويتميز املطار الجديد
الـــذي يــعــرف بــاســم «مــشــروع
القرن» بمساحة واسعة تتسع
لـ  150مليون راكب ،وتصل إلى
 200مليون عند انتهاء مراحل
إنــشــائــه األربـــعـــة ،مــع وجــود
 165جسرا لنزول الركاب من
الــطــائــرات ،وبمساحة داخلية
تبلغ مليونا و 500ألــف متر

يبقى اخلطري يف
األمر ،أن خرجات
وزراء األحرار ،التي
ميكن أن تؤدي فيها
الدولة املغربية
الثمن( ،)..تتزامن مع
تغري املعطيات على
الصعيد الدويل،
فرتكيا مل تعد بعيدة
عن املغرب بعد أن
وصلت إىل دول
اجلوار يف ليبيا
مربع ،ومواقف سيارات تسع لـ
 7آالف مركبة ،و 6مدارج هبوط
وإق ــاع مستقلة ،و 16مدرجا
موازيا ،و 6ماليني و 500ألف
متر مربع ساحة وقــوف تسع
لـ  500طائرة (حسب ما تشير
إليه الصحافة).
يبقى الخطير فــي األم ــر ،أن
خــرجــات وزراء األحـــرار ،التي
يمكن أن تـــؤدي فيها الــدولــة
املغربية الثمن( ،)..تتزامن مع
تغير املعطيات على الصعيد
الدولي ،فتركيا لم تعد بعيدة عن
املغرب بعد أن وصلت إلى دول
الجوار في ليبيا ،فـ((بعد ثالثة
أشهر فقط على تنفيذ هجوم
داخل الحدود السورية ،يستعد
الــرئــيــس الــتــركــي رج ــب طيب
أردوغان لتدخل عسكري خارجي
جديد عبر إرســال جنوده إلى
ليبيا ..وكما كان متوقعا ،أقر
البرملان التركي بأغلبية مذكرة
تقدم بها أردوغــان يوم اإلثنني
املاضي ،تندرج في سياق اتفاق
التعاون العسكري واألمني الذي
يسمح للطرفني ب ــأن يتبادال
إرسال عسكريني أو عناصر من

الشرطة ،فضال عن االستجابة
لطلب حكومة الــوفــاق ،والــذي
يتطلب نــشــر عــنــاصــر جوية
تضم ست إلــى ثماني طائرات
مــن طـــراز F-16 Block 50
ونظام لإلنذار املبكر والسيطرة
مــحــمــول ج ــوا (،)AWACS
وعناصر بحرية تضم فرقاطة
واثنني أو ثالثة زوارق حربية،
وغــواصــة أو اثنتني ألغــراض
منع الــوصــول ،فضال عــن قوة
بــريــة بحجم كتيبة ،مــا يعني
حوالي  3000جندي جميعهم
يتمتعون بخبرة قتالية ،ومشاة
ميكانيكية وعناصر للدعم غير
املباشر للنار)) (املصدر :عدة
وكاالت).
مــن الناحية الرسمية ،عبر
املــغــرب عــن رفــضــه ألي تدخل
عسكري في ليبيا ،وهــو األمر
الذي عبر عنه وزير الخارجية
نــاصــر بــوريــطــة ،مــا يعني أن
الــحــســابــات تــتــجــاوز املنطق
التجاري الــذي يطرحه وزراء
حزب التجمع الوطني لألحرار،

الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان
رفقة رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز
السراج املدعوم بـ «اتفاق الصخريات»
الجنرال الليبي خليفة حفتر،
ال ــذي يعد أكــبــر عــدو للمغرب
ولـــ«اتــفــاق الصخيرات» ..هذا
فضال عن أن إحياء العداوة مع

املتوسط ،أي أن الخطر الحقيقي
متمثل في وجود خطر عسكري
في املنطقة( ،)..وقد قالت بعض
وسائل اإلعــام العاملية(( :لقد

استراتيجي على ضفاف حوض
البحر األبيض املتوسط ،وتطمح
إلى بناء قواعد عسكرية بليبيا
واالستفادة من النفط والغاز،

منطق افتعال األزمات في زمن الحرب ،ال يعكس الحسابات االستراتيجية التي يجب أن تحكم كل
تحركات الحكومة المغربية ،بعد ظهور روسيا وتركيا كالعبين في منطقة البحر األبيض المتوسط،
وهو ما يعني اقتراب الخطر من المغرب الذي يجد عدة عراقيل في طريق ترسيم حدوده البحرية،
بينما وصلت الحدود البحرية التركية إلى ليبيا ،وهو ما يعني ضرورة استبعاد األطروحة السطحية
التي تقول بأن حزب العدالة والتنمية المغربي مدعوم من طرف حزب العدالة والتنمية التركي ،رغم
أن الفرق بينهما مثل الفرق بين السماء واألرض()...
علما أن موقف بوريطة طبيعي،
ألن املغرب أشــرف على «اتفاق
الصخيرات» ،الذي يستمد منه

تركيا من طرف حزب أخنوش،
سيخدم أطروحة الجنرال حفتر
في ليبيا.

النفوذ الرتكي يصل إىل البحر األبيض املتوسط ويظهر يف الخريطة:

رئيس حكومة الوفاق الليبية،
فايز السراج ،شرعيته ،من تم
فإن الدفع في اتجاه االصطدام
مع حكومة السراج املعترف بها
دولــيــا ،لن يخدم ســوى أجندة

هذا من حيث الشكل ،أما من
حيث املــضــمــون ،فــإن حكومة
فــايــز الــســراج مــهــدت الطريق
عبر اتفاق ليبي تركي ،لدخول
أردوغــــان إلــى البحر األبيض

تــدخــلــت تــركــيــا فــي ظــل غياب وتــحــرص أيــضــا عــلــى ضمان
غــيــر مــبــرر لــلــدول املــغــاربــيــة ،موقع وموطئ قدم لها في ليبيا
وهي في حاجة ماسة إلى موقع الجديدة ،ونصيبها من صفقات
إعــادة اإلعــمــار ،ولتجعل منها
قاعدة وبوابة إلى إفريقيا)).
إن الــحــســابــات فــي املنطقة
أصبحت حــســابــات عسكرية،
وبــالــتــالــي ،فـــإن الــحــديــث عن
تركيا أو عــن روســيــا ،البــد أن
يمر عبر الــقــرارات السيادية
للملك محمد السادس ،أو عبر
اإلرادة الشعبية املمثلة في
البرملان ،ذلك أن منطق افتعال
األزمــــات فــي زمـــن الــحــرب ،ال
يعكس الحسابات االستراتيجية
التي يجب أن تحكم كل تحركات
الحكومة املغربية ،بعد ظهور
روســيــا وتــركــيــا كــاعــبــن في
منطقة البحر األبيض املتوسط،
وهو ما يعني اقتراب الخطر من
املغرب الذي يجد عدة عراقيل في
طريق ترسيم حدوده البحرية،
بينما وصلت الحدود البحرية
التركية إلى ليبيا ،وهو ما يعني
ضــــرورة اســتــبــعــاد األطــروحــة
( :)A-Bحدود اتفاق  2011بني
الــســطــحــيــة الــتــي تــقــول بــأن
تركيا وجمهورية شمال قبرص
التركية.
حزب العدالة والتنمية املغربي
( :)C-D-Eخط الوسط بني
مدعـــوم من طرف حزب العدالة
اليابس التركي واملصري.
والتنمية التركي ،رغم أن الفرق
الليبي
( :)E-Fاالتفاق التركي
بينهما مثل الفرق بني السماء
األخير.
واألرض(.)...
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ﻻ ندري ماذا كان يتصور مهندس صومعة حسان
وهو يختار موقعها ويضع تصميمها منذ أزيد
من  8قرون مضت ولم تكن أمامه وﻻ خلفه سوى
أطﻼل شالة والبحر ،فهل كان وهو ا�هندس ا�اهر
في زمانه ،يتخيل أو يتوقع بأن ضريحا شريفا
سيكمل الصومعة التي لم تكتمل حينها؟ وأن
قاطرات الطرامواي بكل تقنياتها ستمر حواليها
وهي خجولة {خاشعة zأمام عظمة بناء شامخ لم
تزحزحه الزﻻزل وﻻ نالت منه العواصف الهوجاء،
وﻻ أثــرت فيه {ســمــوم zالرطوبة التي {تــذوبz
{همها zتلوث أدخنة محركات العربات
الحديد ،وﻻ ّ
قديمها وجديدها..
إنه تحدي اﻷجداد ورسالة منهم لﻸجيال اﻵتية،
ومنها جيلنا الحاضر الذي عجز عن إفادة ا�دينة
مــن {سياحة الثقافة zوهــي عاصمتها ،بفضل
صومعة حسان وما يمكن أن تساهم به في نهضة
هذه السياحة الراكدة في العاصمة حتى يخيل بأنها
شاردة بدون بوصلة توجهها إلى اﻻتجاه السليم،
وهــذا يحيلنا إلــى طــرح التساؤل� :ــاذا نجحت
وازده ــرت السياحة في عاصمة اﻷندلس مدينة
إشبيلية صاحبة صومعة الخيرالدا أخت صومعة
حسان؟ والجواب :ﻷن السياحة ا�حلية هناك من
اختصاص البلدية وﻻ عﻼقة لها بالحكومة ،وحتى
ا�آثر الثقافية والتاريخية هي من صلب مهامها،
وقد نجحت إلى حد كبير في تحويلها إلى استثمار
منعش لﻼقتصاد ا�حلي ،ومــورد مهم �داخيل
البلدية ومشغل لﻶﻻف من أبناء ا�دينة.
وعــنــدنــا ،ستكون هــذه ا�ــآثــر ،فــي ا�ستقبل
القريب ،مرتبطة ب� القطب الثقافي واﻻقتصادي
والسياحي على ضفة الوادي بمدينة سﻼ ،بواسطة
{التليفريك ،zوسيكون ذلك فرصة ﻹعادة الحياة إلى
صومعة حسان ،بجعل محطة انطﻼق النقل ا�نتظر
من الساحة ا�وجودة فيها هذه الصومعة أو من
حواليها.
فمستقبل الرباط لن يراهن على اﻹدارة كعاصمة
إداريـــة ،بــل على التجارة والصناعة والثقافة
والسياحة :الرهان ا�قبل لكل العواصم ،بينما
جماعتنا وابن عمها مجلس العمالة و{ربيباتهاz
ا�قاطعات ،يلعبون {غميضة zفيما بينهم لقضاء
الــوقــت فــي انــتــظــار {طــوبــيــســات اﻻنــتــخــابــاتz
القادمة ،للعودة إلى استئناف اللعب ولو بواحد
في ا�ائة من ا�ؤهل� للتصويت ..فاستفيقوا أيها
ا�نتخبون ،إما لتصحيح أخطائكم أو لﻼنصراف
إلى حال سبيلكم والسﻼم عليكم.

ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﺩ
شهادة رائعة من الرائد الدكتور مصطفى
الطوبي في حق فضيلة عميد اﻷدب ا�غربي
العﻼمة عباس الجيراري ،أستاذ اﻷجيال كما
وصفه صاحب هذه الشهادة ،استخرجناها
من كتاب {قيم النهوض الحضاري للعالم
اﻹســﻼمــي مــن خــﻼل أث ــار الــدكــتــور عباس
الجيراري) zصفحة  ،(151ونلخصها في
هذه الفقرة)) :هل إذا كتبت شيئا عنكم سيدي
تراني أوفيكم حقكم؟ أو قلت في أمر صغير أو
كبير مما علمتموه لنا طيلة عقود من التاريخ
أستل ما كنتم تنشرونه لطلبة العلم والعلماء
فيصير ناطقا كما أنتم تنطقون ،ويصير
مبصرا كما أنتم تبصرون؟
هل يا ترى ستبقى لغتي واقفة على قدميها
تمشي في كامل مشيتها إذا حضرت أمام
شمس بيانكم وسحر كلماتكم ،وسأنتخب من
الكﻼم وأستعمل من البيان ما يليق بمقامكم
العالي ومكانتكم السامقة!؟
ﻻ سيدي وألــف ﻻ ..وإنما أنــا طالب علم
يجلس في العتبة ،يسترق السمع والنظر،
عي ،وإن نظرت فمن
فإن تكلمت ففي كﻼمي ّ
تحت السجف خشية من الشمس ((..انتهى.
كانت هذه الكلمات الذهبية من طالب إلى
أستاذه ،سماحة العﻼمة عباس الجيراري،
في عرض ألقاه فضيلة الدكتور الطوبي في
أعمال الندوة ا�نظمة بتاريخ  14و 15دجنبر
 2018با�كتبة الوطنية للمملكة ا�غربية.

ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻳﺎ ﺣﺴﺮﺓ
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ﻻ جــمــعــيــة ســيــاســيــة
فتحت مــوضــوع {العالم
الجديد القادم ،zوسيكون
بمثابة عاصفة سيعصف
بــــ{هـــيـــاكـــل zوســيــثــبــت
أوتــــــــادا ..بــعــد مــســيــرة
عقود طبعتها الخطابات
الـــرنـــانـــة الـــتـــي تــخــدر
الشعب بـ{الديمقراطيةz
و{الـــنـــضـــال zحــتــى فقد
ذلـــك الــتــخــديــر مــفــعــولــه،
وأصــبــح الــنــاس واعـــ�،
بفضل وســائــل التواصل
اﻻجــــتــــمــــاعــــي ،بـــالـــذي
ينتظرهم ولــن يرحمهم،
وﻻ حــزب تشجع ليكشف
عن هــذا {الــفــارس القادمz
على جواده وفي يده سيف
التغيير.
ولطا�ا تغنينا بحرية
الــتــعــبــيــر والــــحــــق فــي
ا�علومة وحقوق اﻹنسان
ونــــزاهــــة اﻻن ــت ــخ ــاب ــات،
لــلــوصــول و{التمخميخz
فــي ا�ــيــزانــيــات ،وعشنا
أهــواﻻ ومصائب وفوضى
كلما دخلنا في {حدائقz

تلك العناوين ولم نتخلص
منها إﻻ بــشــق اﻷنــفــس،
وجهاد مرير كلف تأجيل كل
البرامج التنموية بانتشار

ال ــب ــراري ــك والــجــوطــيــات
والباعة ا�تجول� واحتﻼل
اﻷرصــــفــــة والــــشــــوارع
والــــســــاحــــات وتــشــويــه

التعمير والعمران وتغلغل
التسول وانهيار اﻹدارة
ا�حلية ،والكل كانت ترعاه
مجالس بمنتخبيها تحت
شــعــار {الــديــمــقــراطــيــة،z
وبــجــمــعــيــاتــهــا ا�ــتــعــددة
اﻷســـــمـــــاء ،ح ــت ــى يــئــس
الرباطيون وفضلوا مغادرة
الــعــاصــمــة إلـــى وجــهــات
أخرى ما دامت {أرض ﷲ
واسعة ،zحيث تدنى عدد
السكان من  750ألفا في
سنة  1995إلى  500ألف
فــي هــذه الــســنــة ،وبقينا
كــذلــك إلــى أن جــاء ا�نقذ
با�شروع ا�لكي ،وبرجال
أوفـــيـــاء {ذوبــــــوا zمعدن
الفساد في سنة ،فانهزمت
الـــبـــراريـــك الــقــصــديــريــة
ولوبياتها القوية ،وبلعت
اﻷرض {ال ــج ــوط ــي ــات،z
واســتــرجــعــت الــعــاصــمــة
فــضــاءاتــهــا وشــوارعــهــا
وأرصـــفـــتـــهـــا ومـــداخـــل
عماراتها مــن اﻻحــتــﻼل..
ولم يصدق الرباطيون هذه
الثورة الناعمة ،وانتظروا

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮي ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻄﺮﻗﺎت

شهرا ثم شهرين فتأكدوا
بأنها فعﻼ ثـــورة ناعمة
عــلــى الــفــســاد الـــذي كــان
{يغذي zالجيوب بحوالي
 50مليونا يوميا ،بينما
مرافق أخــرى كانت توفر
نــفــس ا�ــبــلــغ للمتحكم�
فــيــهــا ،هــم أص ــل الفساد
وحماته..
إن ــن ــا ن ــن ــوه بــالــثــورة
الــنــاعــمــة الـــتـــي حـــررت
الـــعـــاصـــمـــة مــــن أبــشــع
ا�ــــمــــارســــات ا�ــشــيــنــة
وا�سيئة لــلــوطــن ،وعلى
بركة ﷲ تنطلق عاصمة
ا�ملكة في موكب العواصم
ا�تقدمة ﻻستقبال {العالم
الـــجـــديـــد ،zوقــــد تــهــيــأت
لـــه واســـتـــعـــدت لــتــوفــيــر
الحماية من آفات ورواسب
{التغيير ،zوشكرا مستحقا
وا�كافح�
للمجاهدين
ضد الفساد :زعماء الثورة
الناعمة ،وها هي صومعة
حسان قد تزينت باﻷنوار
فرحة بما تحقق في رباط
الفتح من معجزات.

أﺳﺮار اﻟﻌﺎ
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كنا وﻻزلــنــا نؤمن بــأن مستقبل السير
والجوﻻن في العاصمة ﻻ بد له من تصميم
مديري للطرقات مع التركيز على اﻻعتماد
عــلــى اﻷنــفــاق لــتــفــادي عــراقــيــل ا�ـــدارات
الطرقية ،وهذا النوع من التصميم معمول
به في مدن الغرب ،بينما بعض مدن ا�غرب
العربي والــشــرق ،اخــتــارت القناطر ،وﻻ
تعليق لنا على ا�وضوع.
وتضم العاصمة الــربــاط أربعة أنفاق:
اﻷول والــثــانــي يــربــطــان تـــراب مقاطعة
السويسي بتراب مقاطعة اليوسفية على
مستوى شــارع محمد الــســادس ،والثالث
ا�عروف بنفق اﻷوداية ويقع في مجال نفوذ
مقاطعة حسان ،والرابع بأكدال ،وقد حققت
هــذه اﻷنــفــاق نجاحا بــاهــرا فــي انسياب
السير وبكل أمن وأمــان ،بخﻼف القناطر،
سواء تلك الرابطة ب� الرباط وسﻼ )ب�
حسان وا�ريسة( ،أو ب� يعقوب ا�نصور
والــريــاض ،وقــد بــرزت مشاكل بخصوص
جودة الهندسة ،وأيضا اﻻختناق ا�روري
والعرقلة والصعوبة في اجتيازها ،مما
يفرض إعادة النظر فيها.
وإلحاقا بمنجزات ا�شروع ا�لكي ،تقرر
في القريب تشييد أربعة أنفاق في أهم
ا�دارات {السوداء ،zمثل ساحة باب اﻷحد،
وساحة محمد الــســادس أمــام بــاب زعير،

ﺻﻮرة ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ اﳉﻠﻴﻞ واﻟﺼﻮﰲ
اﳌﺘﺒﺤﺮ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻌﺎﺑﺪ اﻟﻨﺎﺳﻚ
اﻟﻮاﻋﻆ ﰲ زﻣﺎﻧﻪ» ،ﺳﻴﺪي اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺑﻦ اﻟﺴﺎﻳﺢ« ،واﺳﻤﻪ اﻟﻜﺎﻣﻞ رﺣﻤﻪ
اﷲ ﻫﻮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻦ اﻟﺴﺎﻳﺢ
اﻟﺸﺮﻗﺎوي ،وﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ 1882
ودﻓﻦ ﰲ اﻟﺰاوﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﲢﻤﻞ اﺳﻤﻪ
ﺑﺸﺎرع ﻟﻌﻠﻮ ،وﻫﻲ اﻟﻴﻮم وﻃﻴﻠﺔ
أﻳﺎم اﻷﺳﺒﻮع ﻣﺰارا ﻟﻠﻌﺒﺎدة وﺗﺮﺗﻴﻞ
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ واﻷذﻛﺎر اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ
اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ.
ﺗﻐﻤﺪه اﷲ ﺑﻮاﺳﻊ رﺣﻤﺘﻪ وأﺳﻜﻨﻪ
ﻓﺴﻴﺢ ﺟﻨﺎﺗﻪ.

وساحة القامرة ،ونرجو أن يكون النفق
الرابع بساحة {لنكولن zبحي حسان والتي
تعد أكــبــر مـــدارة طرقية تــربــط بــ� طرق
رئيسية تــؤدي إلى شمال وجنوب وشرق
وغـــرب الــربــاط ،ومتصلة بستة شــوارع
مهمة :شارع محمد اليزيدي وشارع موﻻي
إسماعيل وش ــارع تونس وش ــارع أزيــﻼل
وشــارع الجزائر وشــارع فاس ،دون إغفال
مﻼحظة مهمة متعلقة بوعورة ا�نطقة ،نظرا
لتموقعها على شبه جبل من جهة سﻼ.
أنـــفـــاق جـــديـــدة لــحــل مــشــاكــل الــســيــر
والــجــوﻻن ،والتي حذرنا غير ما مــرة من
مغبة تعرضها للسكتة الدماغية إذا لم
تعالج بتصميم مديري لطرقات العاصمة،
وما مشروع هذه اﻷنفاق إﻻ بداية لتصور
شمولي للوقاية من هذه السكتة.
ويبقى طلبنا ا�وجه للمهندس� :رئيس
الجهة ورئيس الجماعة بصفتهما خريجي
ا�درسة ا�حمدية للمهندس� ،إنجاز قنطرة
أو نفق يربط تراب مقاطعة حسان انطﻼقا
من شاطئ سيدي اليابوري وسيدي موسى
بمدينة سﻼ ،ومنه طريق القنيطرة ،ودون
شك سيجدان الدعم من رئيس جماعة سﻼ
بصفته رئــيــس ديـــوان رئــيــس الحكومة،
وستسجل مبادرتهم في التاريخ بوضع حد
ﻷكبر عرقلة للتنقل ب� العدوت�.

❐ انتهت إلــى غير رجــعــة بانتهاء
ال ــب ــراري ــك والــجــوطــيــات{ ،ســمــســرةz
وأضحوكة اﻷبــواب ا�فتوحة لتسجيل
ناخب� جــدد فــي ال ــش ــوارع ،بــل يجب
فتح اﻷبـــواب ،بــاﻹعــﻼن عــن القطع مع
الــعــادات القبيحة لــريــع التعويضات
والسيارات والتلفونات ومنح الجمعيات
ودعم الشراكات ،وذلك باﻻنقﻼب عليها
وتــخــصــيــص نفقاتها لــعــﻼج ا�ــرضــى
ا�ــعــوزيــن .هــذه هــي اﻷبـــواب الحقيقية
التي ينبغي فتحها وليست ا�صيدات
ﻻصطياد ناخب� جدد.
❐ فعﻼ يجب اﻻنــقــﻼب على ممارسات
تحتقر ذكاء الرباطي� ،بالتقرب إليهم ﻹبراز
الوجه الثقافي للمدينة ،وذلــك بإعادة طبع
مؤلفاتهم وهــي با�ئات وتعزيز الخزانات
الجماعية بها ،وإهدائها إلى ضيوف العاصمة
الثقافية والكليات وا�دارس العليا والثانويات
والجماعات ،بذلك يمكن تحويل الريع ا�فضوح
إلى تقوية وتشجيع مثقفي ا�دينة والتأكيد
على اهتمام الجماعة بالثقافة وا�ثقف�.
❐ الريع الذي ﻻ يقبله عقل ،هو الذي
يتم بمختلف التعويضات ،منها اﻷسفار
فــي {مــهــام zإلــى الــخــارج ،ومــا هــي إﻻ
إرضــــاء ،وبـــ{الــنــوبــة ،zلــﻼســتــفــادة من
{تحويصة zو{تفويجة zفي الطائرات،
واستضافة باﻷكل والشرب )طبعا با�اء(
وا�بيت في {البﻼصات ،zثم التعويض
اليومي )فيه الخير والبركة( ،على أن
يتحمل الرباطيون نفقات إيواء الضيوف
عند حلولهم عــنــدنــا ..فالقانون يكلف
الرئيس وحــده لتمثيل ا�جلس في كل
شيء وحتى في ا�حاكمات ..فـ{باركاz
إذن من اﻻستغﻼل.
❐ هــل تعلمون أســبــاب نــجــاح مجالس
جماعات العاصمة خﻼل انتدابها منذ سنة
 1983إلى 1992؟ وكيف حققت مشاريع لم
تتكرر ودبلوماسية شعبية عجزت كل ا�جالس
عن تحقيقها منذ  30سنة؟ لقد تركت للوالي
شــؤون صــرف ا�يزانية ،لعلمها بــأن معه
بركة اﻷولياء وهو {ولي zيستحيل أن تناور
{التماسيح zفي حضرته ،وﻻ {تشيطن zفي
اﻷرقام والصفقات حتى في غيبته.
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مراكش

ال�شرطة الإدارية يف مراك�ش ت�صبح حربا على ورق
عزيز الفاطمي
بالتأكيد املطلق أن السواد األعظم
من املواطنني ال علم لهم بوجود جهاز
إداري يطلق عليه اسم الشرطة اإلدارية
املحلية ،وهــو جهاز تحت السلطة
املباشرة لرئيس املجلس الجماعي،
والقليل من العارفني بوجود الجهاز ال
يدركون أهمية املهام املنوطة به وفق
ما تنص عليه القوانني املنظمة ،أذكر
من بينها )1 :مجال امللك العام حسب
املادة  37التي تمنح لضباط الشرطة
اإلداريـــة حق التنظيم والتدخل من
أجل زجر املخالفني أو محتلي امللك
الــعــام دون سند قــانــونــي ،ولنا في
الــتــجــربــة الــنــاجــحــة بمدينة ال ــدار
البيضاء ،التي خلفت ارتياحا لدى
البيضاويني ،ما يؤكد أهمية الشرطة
اإلداريــة إن توفرت اإلرادة واالبتعاد
عن تعليمات الهواتف ،وعلى نفس
الخط ،تعيش مراكش فوضى المنتهية
حــولــت املــلــك العمومي إلــى مشتل
للتسيب والالمباالة وضــرب قانون

اســتــغــال املــلــك الــعــمــومــي بعرض
الحائط ،وعــدم االكــتــراث بالحمالت
املوسمية املنظمة من طرف السلطات
املحلية التي تركز على البائع الجائل
الذي يعتبر أضعف حلقة في منظومة
احتالل امللك العام ،لكن في املقابل
يتم التعامل بشكل خــاص مع كبار
املحتلني من تجار وأرب ــاب املقاهي
واملطاعم وحتى املالهي والحانات،
حيث تحولت ممرات عمومية بقدرة
قــادر إلــى صــالــونــات مؤثثة بأفخم
الكراسي والطاوالت ،وممرات عمومية
أخــرى أصبحت مواقف للدراجات،
مما يحتم على املارة املرور من املكان
املخصص لغير الراجلني إلى جانب
السيارات ،وهنا تكمن درجة االستهتار
بسالمة املواطنني التي هي جزء من
مسؤولية املجلس الجماعي الذي من
واجبه اتخاذ كل التدابير الرامية
إلى ضمان سالمة املــرور في الطرق
العمومية ورفع معرقالت السير ،مع
اإلشــارة إلى انتشار أنــواع مختلفة
ومتنوعة الخطورة منها تهدد سالمة

املواطنني وتلحق أضرارا بالعربات،
بوضع محدودبات بمختلف األزقــة
تفتقد إلى أدنى املواصفات املطلوبة

مع وضع أحجار من الحجم الكبير
وبراميل إسمنتية أمام بعض املحالت
التجارية من أجل منع ركن السيارات،

ومع استمرار هذه الفوضى املسكوت
عنها ،تــم إغ ــاق أزق ــة عمومية في
وجــه املــواطــنــن ،حيث تلجأ بعض
الوداديات السكنية إلى وضع حواجز
حديدية محروسة مــع وضــع لوحة
مكتوب عليها «ممنوع املرور إال على
القاطنني» )2 .مجال التعمير حسب
امل ــادة  ،38التي تنص على السهر
على احترام االختيارات والضوابط
املقررة في مخططات وتوجيه التهيئة
والتنمية ،وهنا سأقتصر على عملية
البناء والترميم داخل املنازل ،وأركز
على املدينة العتيقة ،التي تلزم فيها
القوانني املعمول بها الترخيص لبناء
طابق سفلي زائد طابق علوي واحد
( ،)R+1ومــن يشك فــي األم ــر ،عليه
بالقيام بجولة عبر أحــيــاء املدينة
القديمة وسيكون له الخبر اليقني،
ولإلشارة ،فأغلب املخالفني للقوانني
هــم أجــانــب اقتنوا مــنــازل وأعـــادوا
بناءها وتفننوا وأبدعوا في هندستها،
ولم يلتزموا بالضوابط املعمول بها
بمباركة من بعض األطراف(.)..

ر�سالة م�صطفى العلوي ت�صل �إىل الق�ضاء لإن�صاف املظلومني
عيـن على ال

شمال

إعداد :زهير البوحاطي

مختصرات شمالية
■ ضــبــطــت امل ــص ــال ــح األمــنــيــة
اإلسبانية ،األسبوع املاضي ،كمية
كبيرة مــن مخدر «الــشــيــرا» بميناء
سبتة املحتلة متوجهة إلى إسبانيا،
وتقول مصادر مطلعة من الحرس
املدني اإلسباني ،أن مواطنا مغربيا
مقيما بإسبانيا كــان بصدد تهريب
كمية كبيرة من املــخــدرات على منت
سيارة مرقمة بإسبانيا بعد رجوعه من
املغرب الذي كان يقضي به عطلة رأس
السنة ،حيث نجح بتعاون مع بعض
الجهات في تهريب هذه الكمية من
املخدرات دون إخضاعه للمراقبة من
طرف الجهاز الجمركي بـ«باب سبتة»،
الذي يعتمد على تقنية جد قديمة في
مراقبة السيارات والعربات املتوجهة
من املغرب في اتجاه سبتة ،حيث يتم
ضبط فئة معينة ،فيما املافيا الكبيرة
تتمكن من تجاوز األجهزة(.)..
■ تم األسبوع املاضي إلقاء القبض على
عنصر من القوات املساعدة يتلقى رشوة
قدرها  50درهما من أجل قضاء غرض
ألحد األشخاص داخل املحكمة االبتدائية
بتطوان ،بعد ضبطه في حالة تلبس ،ليتم
تقديمه للشرطة القضائية من أجل تعميق
البحث تحت إشراف النيابة العامة بنفس
املحكمة التي تتابعه في حالة اعتقال بسبب
تهمة تلقي الرشوة.
■ مع اقتراب موعد االنتخابات،
وفي خضم الصراعات والخالفات بني
أعضاء ومستشاري املجلس الجماعي
للعرائش حول تنمية اإلقليم وخلق
مشاريع من شأنها املساهمة في تنمية
املنطقة وفك العزلة عن ساكنة األحياء
الشعبية ،ارتــأت الجماعة منح جزء
من ميزانيتها للجمعيات املحظوظة
التي تخدم أجندات بعض املنتخبني.

تــحــركــت الــســلــطــات املحلية
والسلطة القضائية ملتابعة بعض
رؤساء الجماعات بشمال املغرب،
الذين عرفوا بارتكاب خروقات
في مجال حقوق املواطنني عبر
استخراج شواهد لصالحهم من
أجــل نهب أراضـــي الغير وإن
كانت بعض تلك الشواهد لصالح
األموات.
وق ــد ســبــق لـــ»األســبــوع» أن
حــركــت هـــذا املــلــف الـــذي قض
مضجع العديد من املتضررين
الذين سلبت أراضيهم عن طريق
هــذه الشواهد (انظر األسبوع
عــدد  25أبــريــل  ،)2019حيث
كــان املرحوم األستاذ مصطفى

العلوي حريصا على فضح هذا
املوضوع بعدما تلقى رحمه هلل
اتصاالت أو استغاثات عدد من
املظلومني مــن ســكــان الشمال
الــذيــن سبق لهم أن تعرضوا
لعملية نهب ممتلكاتهم العقارية
بناء على شواهد إداريــة تمنح
من طرف الجماعات التي لها يد
في عملية نهب هذه األراضي.
اآلن ،وبعدما تحركت وزارة
الــداخــلــيــة الــتــي تتابع رئيس
إحدى الجماعات التابعة لعمالة
تطوان ،والذي سبق وأن نشرت
«األسبوع» عنه موضوع «منح
شواهد إداريــة لألموات» حيث
سيعرف هذا األسبوع آخر جلسة

باملحكمة اإلدارية للنطق بالحكم
في حقه ،بعدما تمت إدانته بعد
فتح تحقيق في املوضوع.
وفيما يخص رئيس جماعة
أخــرى اتخذ لنفسه مــن إحــدى
الــفــنــادق القريبة مــن جماعته
مقرا له يستقبل فيه املواطنني،
خاصة من ذوي الرتب العالية،
والذي بدوره منح شواهد إدارية
متناقضة من أجل االستيالء على
أراضـــي ساكنة املنطقة ،التي
سبق لها أن قامت بعدة وقفات
احتجاجية من أجل وقف نزيف
منح الشواهد لغير مستحقيها
لالستفادة من التعويضات التي
تمنح فــي إطـــار بــرنــامــج سلب

األراضي لفائدة املصلحة العامة،
منها مرور القطار ومنها إنشاء
مــراكــز ثقافية وهمية لصالح
الساكنة ،وغيرها من املشاريع
التي لــم تنجز ،وقطع أشجار
الغابات ومنح شواهد إداريــة
ألباطرة العقارات وغير ذلك ،فقد
علمت «األسبوع» من مصادرها
الخاصة ،أنه بعد ثالث جلسات
االستماع التي خصصت لهذا
الرئيس ،خالل األسابيع املاضية،
تمت إحالته على قاضي التحقيق
باملحكمة االبــتــدائــيــة بطنجة،
حيث يتابع بتهم التزوير ومنح
شــواهــد إداريــــة خـــارج نطاق
اختصاصاته.

�إلغاء جميع الأورا�ش بعد ان�صراف الوايل
توقفت جميع األشغال التي
كانت جارية خالل زيارة والي
جهة طنجة تطوان الحسيمة،
لعمالة وزان مؤخرا ،والتي
قام خاللها املجلس اإلقليمي
والجماعة الترابية باستنفار
عــمــالــهــم ومــعــداتــهــم داخ ــل
الشوارع واألزقة التي أغلقت
فــي وجـــه املــواطــنــن ،لبدء
عمليات الحفر ،من أجل تمويه
والي الجهة بأن األشغال قائمة
بهذه املدينة (انظر األسبوع
عدد  26دجنبر .)2019
لكن الغريب في املوضوع،
أنــه بعد أســبــوع واحــد على
زيـــــارة والــــي الــجــهــة لــهــذه
املدينة ،تركت جميع األشغال
والحفر واألتربة على حالها
دون إتمامها كما هو ظاهر في
الصورة من عني املكان ،والتي
توضح بشكل ملموس تالعب
بــعــض املـــســـؤولـــن ،ســـواء
املنتخبني أو السلطة املحلية،
بمصير املدينة والكذب على
والــي الجهة الــذي سبق وأن

هــدد بعض املنتخبني بأشد
العقوبات من بينها السجن،
لكن الــواقــع يفضح املستور
الــذي غــاب عن الــوالــي ،الذي
اكتفى بالتهديد دون متابعة
ومــراقــبــة األوضــــاع بمدينة
وزان بعد زيارته ،حيث ترك
الباب مفتوحا على مصراعيه
أمــام عديمي الضمير الذين
ينخرون ثــروات املدينة دون
مراقب وال محاسب من طرف
وزارة الــداخــلــيــة ،وال من
املجلس األعــلــى للحسابات
الــذي أخــرج هــذا اإلقليم من
أجندته مثله مثل العديد من
الــجــمــاعــات بــالــشــمــال ،التي
لم تحظ بعد بــزيــارات قضاة
هــذا املجلس ،ربما لسياسة
خاصة ينهجها هــذا األخير،
حسب العديد من املراقبني،
أو أن الــظــروف لم تسمح له
لفضح التالعبات التي تعرفها
الصفقات العمومية وبعض
املشاريع التي لم تنجز وتوجد
عــلــى الــــورق فــقــط ،وأخـــرى

غير مكتملة أو ربما اكتملت
ميزانيتها وهي لم تكتمل ،وفق
تعبير العديد من املواطنني.
فـــرغـــم أن وزان (دار
الــضــمــانــة) ،مــن املـــدن التي
تتوفر على املكونات األساسية
ل ــل ــت ــراث اإلنـــســـانـــي الـــذي
يجب على الجهات املعنية
واملسؤولة االهتمام به ،ورغم
تصنيف املــديــنــة مــن املــدن
السياحية ملــا تــتــوفــر عليه
مــن معالم أثــريــة تاريخية،
إال أنــهــا لــم تــحــظ بالعناية
الــازمــة ،ولــم تنل حظها من
الــتــنــمــيــة واملــشــاريــع التي
اســتــفــادت منها الــعــديــد من
املدن الشمالية ،وعلى رأسها
البنية االستشفائية الكارثية،
حيث يتم إرسال املرضى إلى
املستشفيات األخــــرى دون
تقديم العالج أو اإلسعافات
الــضــروريــة لــهــم ،فهل يعيد
والي الجهة النظر في تعامله
مع مدينة وزان املنسية ،حسب
رأي العديد من الساكنة؟
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ﻻ حديث للساكنة السطاتية إﻻ عن
الحالة ا�تردية التي أصبحت عليها
وضعية طرقات مدينتهم ،بعد تكاثر
الحفر والتصدعات وكــثــرة مطبات
تخفيف الــســرعــة الــعــشــوائــيــة عبر
بعض الــطــرقــات ا�هترئة ،الحديثة
منها والقديمة ،وما تسببه من خسائر
لــلــســيــارات ،بــاﻹضــافــة إلــى صعوبة
السير والــجــوﻻن واﻻزدح ــام الخانق
واشتداده أوقات الذروة.
وتشكل حالة شــوارع »درب عمر«
للدائرت�  14و ،15وشـــوارع أحياء
»بام« و»مانيا« ،نماذج ملموسة للوضع
ال ــذي أصبحت عليه أغــلــب شــوارع
ا�ــديــنــة جـــراء الــتــصــدعــات والحفر
غير ا�نتهية ،حيث لم تفلح أشغال
الصيانة والترقيع في تغطية عيوب
تعبيد وتزفيت بعض الطرقات وإقصاء
أخـــرى ،كما أن السكان سئموا من
عمليات الترقيع ا�فتوحة مع اقتراب
امتحان اﻻنتخابات ،والتي تباشر
تحت مسمى »مشاريع -إنجاز« تصرف
عليها ا�ﻼيير بدون فائدة ،في الوقت
الذي كان فيه من ا�فروض أن تحظى

ﻣﺮﻳﺮت

البنية التحتية بشكل عام باﻷولوية،
كما كانت خﻼل العهد البصروي من
مــؤهــﻼت جعلت ا�ــديــنــة تــرقــى إلى
مصاف ا�دن الكبيرة نوعا ما ،والتي
لﻸسف لم تضف لها ا�جالس ا�نتخبة
ا�تعاقبة أي قيمة مضافة تنموية من
أجل الحفاظ على ا�نجزات ا�وروثة،
فواقع حــال الطرقات يوازيه الواقع
ا�عيشي للشباب ،الــذي يعاني من
موت بطيء في غياب فرص حقيقية
للشغل من أجل إدماجه في التنمية
ا�حلية سوى بعض ا�شاريع الوهمية
ا� ــوج ــودة فــقــط عــلــى الــــورق ،التي
التهمت أمــوال ا�ــبــادرة الوطنية في
إطار ا�قاوﻻت الذاتية وغيرها والتي
استفاد منها غرباء على حساب أبناء
وأهل الدار الذين يعانون في صمت،
الشيء الذي لم ينعكس على الوضع
اﻻقــتــصــادي واﻻجــتــمــاعــي للمدينة
مع نسبة بطالة مرتفعة في صفوف
الساكنة وغياب التتبع والصرامة في
تبذير أموال عمومية وأموال الشعب،
بلغة ا�تتبع� وجمعيات ا�جتمع
ا�ــدنــي ونشطاء »الفيسبوك« لهذا
الوضع ا�ؤسف للمدينة.
لكل ه ــذا ،هــنــاك مطالب سطاتية
ملحة مــن السكان إلــى كــل الجهات

∫ƒëàJ äôjôe áæjóe ábRCG
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تعيش زنــقــة أم الــربــيــع بحي العيون
بمريرت فوضى عــارمــة ،أبطالها سائقو
الــســيــارات والـــدراجـــات الــذيــن يــقــودون
عرباتهم بسرعة جنونية غير مكترث�
ﻷرواح ا�واطن� ،وخصوصا التﻼميذ الذين
تعج بهم هذه الزنقة في جل اﻷوقات ،مخلف�
بذلك ذعرا في صفوف الساكنة ،إضافة إلى
الغبار ا�تطاير نتيجة اﻹفراط في السرعة
والسياقة اﻻستعراضية ،محول� ا�دينة
إلى حلبة للسباق.
وفــي ســيــاق متصل ،أصبحت الزنقة
ا�ذكورة عبارة عن محطة عشوائية لوقوف
سيارات من نوع »بيكوب« لنقل ا�واطن�
إلى ضواحي ا�دينة ،حتى أضحت الظاهرة
أمــرا مألوفا ومــعــتــادا ،مما دفــع بأرباب
ا�ــحــﻼت التجارية والــســكــان إلــى وضع
إطارات وأحجار وأعمدة حديدية وصناديق
بﻼستيكية أمام محﻼتهم �نع السيارات من
الوقوف ،مما زاد من اكتظاظ هذه الزنقة،
وبالتالي عرقلة حركة ا�ــرور ،وخصوصا
يوم الخميس الذي يشهد السوق اﻷسبوعي
للمدينة ،إذ ﻻ يتم احترام عﻼمات التشوير
ا�تواجدة وﻻ الرصيف ،إضافة إلى السرعة
الجنونية التي تتم بها سياقة هذه العربات،
مما بات يشكل خطرا حقيقيا على حياة
ا�ارة.

تمكنت ا�صالح اﻷمنية بأكادير من اعتقال
رئيس جماعة سابق ،بتهمة إصدار شيكات
بدون رصيد �جموعة من اﻷشخاص ربطته
معهم معامﻼت تــجــاريــة ،وقــالــت مصادر
مطلعة ،أن مجموعة من ضحاياه قدموا
شكايات في ا�وضوع بعدما فشلوا في حل
ا�شكل ا�ادي مع ا�وقوف حبيا.
وأخضع رئيس الجماعة ا�وقوف الذي
كانت قد صدرت في حقه مذكرات بحث في
ا�وضوع ذاتــه ،لتدابير الحراسة النظرية
رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة
العامة ا�ختصة.

ا�ــســؤولــة ،مــن أجــل إخـــراج ا�دينة
من حالة اﻹهمال والركود والبداوة
والعشوائية ،وإرجاعها إلى مكانتها
ا�تميزة السابقة التي كانت عليها،
على اﻷقــل لحفظ ماء وجه السلطات
ا�نتخبة ،لتجد ما تواجه به السكان
أثــنــاء اﻻنتخابات ،علما أن الطامة
الكبرى ،هي أن أكثر من نصف أعضاء

أزﻣﻮر
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بعد حصول النصاب القانوني،
عــقــد ا�ــجــلــس الــبــلــدي �دينة
أزمور دورة استثنائية صبيحة
يــوم  3يناير الجاري بعدما تم
إلغاؤها يوم اﻷربعاء  25دجنبر
 ،2019لــعــدم حــصــول النصاب
القانوني بعد غياب معظم أعضاء
ومستشاري ا�جلس البلدي.
وتعد دورة  3يناير الجاري
تكريسا لــلــصــراع ا�ــحــتــدم ب�
مــكــونــات ا�جلس الـــذي تشكل
عــقــب اﻻنــتــخــابــات الجماعية
لــســنــة  ،2016وأفــــرز وجــوهــا
مخضرمة ووجوها تخوض غمار
اﻻنتخابات الجماعية ﻷول مرة
بعد انضمام مناسباتي �ختلف
اﻷحـــــزاب )ال ــي ــس ــار ،الــعــدالــة
والــتــنــمــيــة ،حـــزب اﻻســتــقــﻼل،
التقدم واﻻشتراكية ،واﻻتحاد
ال ــدس ــت ــوري( ،وهـــذا اﻻنــتــمــاء
الحزبي الظرفي انتهى مع انتهاء
الحملة اﻻنتخابية وإعﻼن نتائج
الفوز ،وهو الفوز الذي مازالت
أزمــور تــؤدي ثمنه حتى اليوم،
حيث يعيش هــذا مجلس منذ
تأسيسه عــام  2016انشقاقات

وصراعات وصلت إلى حد رفع
دعــوى قضائية من طرف سبعة
أعــضــاء ضــد ا�جلس البلدي،
بتهمة اختﻼﻻت في تدبير عدد
من الصفقات أبرمها ا�جلس مع
وزارة السكنى والتعمير ،وتبذير
ا�ــال العام وغيرها من التهم،
مما حدا بالرئيس إلى عقد دورة
استثنائية يوم  3يناير الجاري،
من أجل إقالة أصحاب الدعوى
القضائية من ا�سؤوليات وا�هام
التي يقومون بها داخل ا�جلس،
وقد نجح في تمرير نقطة اﻹقالة

اﻟﺼﻮﻳﺮة
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أمــــــرت ال ــن ــي ــاب ــة الــعــامــة
با�حكمة اﻻبتدائية بالصويرة،
مساء يــوم الخميس ا�اضي،
بــإحــالــة جثة تلميذة توفيت
في ظروف غامضة ،تنحدر من
جماعة سيدي بولعﻼم بإقليم
الــصــويــرة وتــبــلــغ مــن العمر
ثــمــان ســنــوات ،مــن مستودع
اﻷمــوات با�ستشفى اﻹقليمي
محمد بن عبد ﷲ بالصويرة،
صوب مشرحة مستشفى محمد
الخامس بمدينة أسفي ،قصد
إخضاعها للتشريح الطبي
الثﻼثي ،وأخذ عينات باطنية
لتحديد أسباب وفاتها ،وذلك،

ا�جلس يتغيبون أثناء الــدورات وﻻ
تطبق في حقهم ا�ادة  ،67مما يسائل
رئــاســة ا�جلس أو العمالة كسلطة
وصية مسؤولة ،وهــذا يجعل أغلب
الــقــرارات تتخذ بما قل ودل ،وهكذا
يكون مصير أحياء بسكانها اﻹقصاء
من كل اﻹصﻼحات ،ﻷن ا�دافع� عنها
في ركن »مختفون«؟

بعدما اكتشف الطاقم الطبي
بالصويرة بعد معاينة الجثة،
وجــود سائل منوي فــي تبان
التلميذة ،وتب� لهم أنها قد
فقدت بكارتها منذ أزيد من شهر
جراء عملية اغتصاب.
وحسب ا�علومات ا�توصل
بها من أقاربها ،فالطفلة الهالكة
قد لفظت أنفاسها بشكل مفاجئ
وهــي فــي الطريق العمومي،
صباح يــوم اﻷربــعــاء ا�اضي،
ليتم نقلها إلــى ا�ستوصف
الطبي بجماعة تفتاشت عبر
سيارة إسعاف تابعة لجماعة
مجي ا�جاورة ،وبعد ا�عاينة
التي أجريت على الجثة والتأكد
مــن حــالــة الـــوفـــاة ،طــلــب من

أقارب التلميذة التوجه بها إلى
مستودع اﻷمــوات با�ستشفى
اﻹقليمي بالصويرة.
وفــي نفس الــصــدد ،علم أن
ا�سؤول عن مستودع اﻷموات
بالصويرة ،قد امتنع عن إدخال
جــثــة الــهــالــكــة إل ــى ا�ــشــرحــة،
بحجة عـــدم تــوفــر ا�ترفق�
على وثيقة أمر بإيداع الجثة
الــصــادرة عــن مصالح الــدرك
ا�لكي بسرية تفتاشت ،عمﻼ
بالقوان� ا�عمول بها ،وهو
اﻹجراء الذي أشعرت به النيابة
الــعــامــة با�حكمة اﻻبتدائية
بالصويرة ،واتخذت في حقه
ا�ــتــعــ� قــصــد إجـــﻼء حقيقة
الوفاة.

في حق هؤﻻء ا�غضوب عليهم،
بأغلبية اﻷصـــوات التي حصل
عليها بفعل الدعم الفعال وا�ؤثر
للمرأة »الحديدية« داخل ا�جلس
الــبــلــدي الــنــائــبــة اﻷولــــى )عــن
حزب اﻻستقﻼل( ،في ح� أخذ
ا�طرودون على عاتقهم مواصلة
ا�عارضة داخل ا�جلس البلدي
إل ــى أن يــهــل ه ــﻼل انتخابات
 ،2021فيما ﻻ يعرف مآل الدعوى
الــقــضــائــيــة الــتــي رفــعــت ضد
ا�جلس في موضوع اﻻختﻼﻻت
وتبذير ا�ال العام.
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ألقت الشرطة القضائية بمدينة خريبكة ،مساء يوم
الثﻼثاء ا�اضي ،القبض على شاب يبلغ من العمر 21
سنة ،يتاجر في الحبوب ا�هلوسة كان في حالة هيجان،
يهدد ا�ارة بسيف كبير قرب القنطرة ا�تواجدة بشارع
موﻻي يوسف ،مما أجبر مفتشا بالشرطة القضائية على
استعمال سﻼحه الوظيفي ،وإطﻼق رصاصة تحذيرية في
الهواء.
ونظرا لعدم امتثال الجاني ﻷوامر رجال اﻷمن ،اضطر
مفتش الشرطة ﻹطﻼق ثﻼث رصاصات على ا�تهم ،اثنت�
على مستوى الركبة والثالثة أسفل البطن ،بعد مهاجمة
رجال اﻷمن بسﻼحه اﻷبيض ،وقد تم نقله على وجه السرعة
إلى مستشفى الحسن الثاني لتلقي العﻼج تحت حراسة
أمنية مشددة ،في انتظار امتثاله للشفاء لعرضه بعد ذلك
على أنظار النيابة العامة لتقول كلمتها في النازلة.

قــدم مستشارون جماعيون بالجماعة
الترابية لبيوكرى إقليم اشتوكة أيت باها،
أسئلة كتابية بناء على ا�ادة  46من القانون
 ،14/113لرئيس
التنظيمي للجماعات ا�حلية 113
هذه الجماعة ،وينتظرون اﻹجابة عنها خﻼل
الــدورة اﻻستثنائية ا�زمع انعقادها يوم
الخميس  9يناير  2020للتداول بخصوص
التقرير السنوي لتنفيذ وتقييم برنامج
عمل جماعة بيوكرى ،والتداول أيضا بشأن
التقرير ا�تعلق بتدقيق العمليات ا�الية
وا�حاسباتية للجماعة برسم سنتي 2016
و ،،2017وهذه اﻷسئلة الكتابية للمستشارين
و2017
الــجــمــاعــيــ� ا�ــنــتــمــ� لــحــزبــي اﻻتــحــاد
اﻻشــتــراكــي والــعــدالــة والتنمية ،تخص
الشأن ا�حلي لحاضرة إقليم اشتوكة أيت
باها في مجاﻻت متعددة ،منها ما هو مالي
واقتصادي واجتماعي وثقافي ورياضي
وإداري.
وجهت السلطات ا�حلية بأكادير إنذارات
أخيرة لعدد من مقاهي »الشيشا« ا�تواجدة
بالحي الصناعي قرب إقامة الرشاد ،وساحة
أيت ســوس ،وذلــك من أجل إغــﻼق ا�قاهي
عند حدود منتصف الليل ،باﻹضافة إلى عدم
تقديم خدمات »الشيشا« للزبناء ،وحسب
اﻹنـــذارات ،فإنه في حالة عــدم اﻻستجابة
لتوجيهات وقــرارات السلطة ا�حلية ،فإنه
سيتم اتخاذ قرارات زجرية ،من بينها سحب
رخص اﻻستغﻼل ،وعقوبات تصل إلى حد
تشميع ا�حﻼت.
تجدر اﻹشــارة إلــى أن الحي الصناعي
)الباطوار(( يشهد انتشارا مهوﻻ �قاهي
)الباطوار
»الشيشا« ،،حيث ساهم الوضع في تشويه
»الشيشا«
صــورة ا�دينة وانتشار عدد من الظواهر
اﻹجــرامــيــة ،مما حــدا بالسلطات ا�حلية
واﻷمنية إلى اتخاذ إجراءات زجرية واسعة
لزجر ا�خالف�.
من ا�قرر أن تغير مشاريع رائدة معالم
جهة سوس ماسة ،وستحول هذه الجهة في
ا�ستقبل القريب إلى قاعدة وطنية لﻺنتاج
الصناعي ،بفضل مخططها الجهوي للتسريع
الصناعي الذي قطع اليوم أشواطا هامة في
صيرورة تنزيله على أرض الواقع ،وشكلت
 ،،2019وهي السنة ا�والية للتوقيع على
مختلف اﻻتفاقيات الخاصة بهذا ا�خطط،
سنة التنزيل الفعلي له بعدما تم إنجاز
العديد من البنيات التحتية ،وتهيئة عشرات
الهكتارات على شكل مناطق صناعية مؤهلة
ومتوفرة على كامل ا�ستلزمات الضرورية
ﻹقــامــة مــشــاريــع اســتــثــمــاريــة صناعية،
فضﻼ عن التعبئة غير ا�سبوقة والحيوية
ا�تواصلة التي انخرطت فيها مجموعة من
ا�ؤسسات واﻹدارات العمومية ذات الصلة
بمجال اﻻستثمار في مقدمتها السلطات
الوﻻئية ،وا�جلس الجهوي لسوس ماسة،
وا�ــركــز الجهوي لﻼستثمار ،إلــى جانب
الهيئات ا�هنية ،على رأسها غرفة التجارة
والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة.
نظم أطــر وموظفو ا�حكمة اﻻبتدائية
بإنزكان مــؤخــرا ،حفل تكريم على شرف
اﻷستاذ عبد القادر معافي ،رئيس مصلحة
كتابة الضبط ،ا�حال على التقاعد النهائي
بــرســم السنة ا�ــاضــيــة ،ونـــوه ا�نظمون
بالجهود التي بذلها ا�تقاعد طيلة مساره
ا�هني إلى جانب باقي أطر وموظفي ا�حكمة
اﻻبتدائية الذين تطرقوا ﻹخﻼصه في عمله
وتفانيه في أداء واجبه ا�هني منذ تعيينه
سنة  2005حتى إحالته على التقاعد متم
السنة ا�نصرمة.
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عند زيــارتــي �ريم فخر الــديــن في
بيتها ،دار بيننا الحوار التالي ،حيث
سألتها» :رحلة غرامية هو فيلم ضخم،
فمن هي الجهة التي مولته؟« ،ضحكت
وأجابتني بنبراتها الفائقة الهدوء:
»الفيلم بأكمله هو من جيبي ،يعني من
إنتاجي« ،فاستغربت وسألتها» :و�اذا
ﻻ نسمع حاليا في كل مكان سوى اسم
زوجك عندما يدور الحديث حول هذا
الفيلم؟« قالت» :ﻻزم يتكلموا عنه ﻷنه
هو ا�خرج ،ولكن عندما يتعلق اﻷمر
با�ال ،فإن محمود ذو الفقار يتحول
إلى شخص آخــر« ،ثم سألتها» :ماذا
تقصدين بكﻼمك؟« ،أجابتني» :محمود
ذو الفقار بخيل جــدا ،فهل تعلم بأنه
عندما توفيت زوجته اﻷولــى ،الفنانة
عزيزة أمير ،قام بعد موتها بأسبوع
واح ــد ببيع كــل مﻼبسها طمعا في
ثمن شوية هــدوم« ،فصمتت ،وانتهى
حــواري القصير معها لتواصل مريم
فخر الدين مسارها السينمائي بأفﻼم
رائعة صنعت جزء ﻻ يتجزأ من تاريخ
السينما العربية.
وبعد فترة ،تناهى إلى أسماعي خبر
طﻼقها ،وحاولت اﻻتصال بها للتأكد
من صحة الخبر ،إﻻ أن هاتف بيتها
ظل يرن بدون مجيب ،فاتصلت بالفنانة
الراحلة شادية التي كانت أقرب صديقة
لها ،فأخبرتني بأن مريم قد سافرت إلى
الفيوم لقضاء بضعة أيام مع ابنتها في
مزرعة عائلتها هناك ،فسألت شادية عن
حقيقة طﻼق مريم ،فقالت لي بالحرف
الواحد» :مريم تعبت كثير من تصرفات
محمود ﷲ يسامحه .ده كــان بياخذ
فلوسها ويعطيها مصروف جيب كأنها
تلميذة في بيته مش نجمة بتقبض
أجور بطولة أفﻼمها .ده كان حارمها
مــن كــل ش ــيء ،وحــتــى أفﻼمها كانت
تنتجها بنفسها حتى غرقت بالديون،
ومــش بس كــده ،ده كــان بــيــداوم على
صفعها قــدام القريب والبعيد حتى
زهقت منه ومن الجوازة كلها وأخذت
منه بنتها إيمان وطالبته بالطﻼق،
وفعﻼ اتخلصت من كل مشاكله على
يد القاضي ،وهي حاليا مسافرة للفيوم
عند أهلها ،و�ا ترجع ،نزورها سوا في
شقتها اللي اكترتها بعد طﻼقها من
محمود«.
بهذه العبارات التي باحت لي بها
شادية ،علمت بأن مريم فخر الدين قد
دخلت إلى مرحلة جديدة من حياتها،
سيكون لها فيها شــأن أكــبــر ومجد
وشهرة أضخم ،بعد تحررها من قيود
ارتباطها با�خرج محمود ذو الفقار
ال ــذي كــان يكبرها بثﻼثة وعشرين
سنة ،ولكن توقعاتي كانت بعيدة عما
كانت مريم قد قررته ،فبدﻻ من عودتها
للسينما بكل توهج ،تركت القرار لقلبها
الذي اختار أن يخفق من جديد ،حيث
وقــعــت فــي حــب طبيب يــدعــى محمد
الطويل ،تزوجت منه وسافرت معه إلى
لندن عازمة اعتزال السينما والتفرغ
لبيتها ولزوجها وابنتها إيمان من
محمود ذو الفقار ،غير أن القدر كان
يخبئ لها مفاجأة صادمة عند عودتها
إلى القاهرة مع زوجها لﻼستقرار في
وطنهما ،حيث وجدت إدارة الضرائب
تطالبها بمبلغ خيالي تــجــاوز آﻻف
الجنيهات عن عشر سنوات من العمل
في الفن ،وهكذا دخلت ا�شاكل ا�ادية
من باب بيتها ليهرب الحب بينها وب�
الدكتور محمد الطويل من النوافذ،
فنشبت الــخــﻼفــات بينهما لتنتهي
عﻼقتهما بطﻼق ثان بعد زواج دام أربع
سنوات رزقت فيها مريم بطفل أطلقت
عليه هي وزوجها اسم أحمد.
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وبعد طﻼقها ،ســافــرت مريم فخر
الــديــن إلــى لــبــنــان� ،ــحــاولــة نسيان
معاناتها ،بالعمل في فيلم جديد كان
تحت عنوان »فرسان الــغــرام« ،وكان
أول لقاء لها مع ا�طرب السوري فهد
بﻼن ،فحدث انسجام غريب بينهما من
أول لقاء جمعها مع صاحب الصوت
الجبلي القوي الذي كان في تلك الفترة
خارجا بدوره من قصة حب فاشلة مع
ملكة جمال لبنانية سابقة كانت تدعى
نهاد كباب ،فتزوجا وعــادا معا إلى
القاهرة يدا في يد واﻷمــل يحذوهما
للفوز بحياة سعيدة ومليئة بالشهرة
وا�ال ،ولكن ا�فاجأة كانت في انتظار
فهد بــﻼن على يــد ابــن وابــنــة مريم
فخر الدين ،اللذين رفضا بشكل قاطع
وجــوده في حياة والدتهما ،إذ ظلت
إيمان ذو الفقار وأحمد الطويل يطالبان

»من قال لك هذا الكﻼم .أنا أكره لقبا
واحدا من ألقابي الفنية الكثيرة وهو
لقب :مــﻼك السينما الــطــاهــر ،وهــذا
اللقب كبير جدا علي ،فأنا لست مﻼكا،
بل امرأة تعيش حياتها بشكل كامل«،
فسألتها» :وما هو أحب لقب إلى نفسك
وسط كل اﻷلقاب التي أطلقتها عليك
الصحافة الفنية؟« ،قالت لي مبتسمة:
»لقد لقبوني بالبرنسيسة ،واﻷميرة
إنجي ،والخوجاية الفﻼحة ،وحسناء
السينما ،والحمامة الوديعة ،ولكن
لقب اﻷمــيــرة إنجي هو أحــب ألقابي
إل ــى نــفــســي« ،ثــم ســألــتــهــا» :سمعت
كثيرا عن نوع من التباعد بينك وب�
الفنانة فاتن حمامة رغم أنكما كنتما
متزوجت� من شقيق� هما محمود
ذو الفقار وعز الدين ذو الفقار ،فما
هو السبب الحقيقي لــذلــك؟« ،أجابت

يطلقون عليها هذا اللقب« ،فانتفضت
غاضبة وقــالــت» :فاتن حمامة فنانة
كبيرة ،ولكني أفضل منها ومستحيل
أن أهــضــم الــلــقــب الــفــضــفــاض الــذي
أسبغوه عليها ،فهل كــان في مقدور
فاتن حمامة أن تجسد ال ــدور الــذي
عملته أنا في فيلم رد قلبي؟ هل كان
بإمكانها لعب الــدور الــذي لعبته أنا
في فيلم اﻷيــدي الناعمة؟ وهل كانت
ستنجح فــي تجسيد الــــدور الــذي
جسدته أنا في فيلم حكاية حب أمام
عبد الحليم حافظ؟ فمن أين جاء هؤﻻء
النقاد بلقب سيدة الشاشة العربية؟«،
وصمتت قليﻼ ثم قالت لي بالحرف:
»فاتن حمامة مش أكثر من ممثلة زيي
وزي زميﻼتي شادية وصباح ومديحة
يسري وزيزي البدراوي ..كلنا سيدات
الشاشة العربية«.

ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺭﻣﺰﻱ
ﺻﻮﻓﻴﺎ ﳲ ﺻﻮﺭﺓ
ﺗﺬﻛﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ
ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺍﳴﺼﺮﻳﺔ
ﻣﺮﻳﻢ ﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ

øjódG ôîa ºjôe QÉ°ùe øe äÉëªd
لعبت الصدفة دورا هاما في دخول مريم فخر الدين
إلى عالم الفن ،حيث لم تكن تربيتها ا�غلقة تسمح لها
بذلك أو مجرد التفكير في هذا اﻻتجاه ،أو أن تحلم
بالوقوف أمام الكاميرا واﻻندماج مع وسط كان غريبا في
ذلك الوقت عندما طلبت من والدتها أن تأخذ لها صورة
فوتوغرافية كتذكار لها ،وفي اﻻستديو لفت ا�صور
نظر اﻷم إلى أن مجلة »إيماج« الفرنسية الصادرة عن
»دار الهﻼل« ،أعلنت عن مسابقة ﻷجمل صورة يلتقطها
ا�صور ،وأن تكون مجانا ،وحتى ﻻ تدفع اﻷم الـ 5
جنيهات ثمن الصورة اﻷصلي ،وافقت أن تكون صورة
ابنتها ضمن ا�سابقة ،لتأتي نتيجة ا�سابقة بفوز مريم
أمهما باﻻنفصال عن فهد بﻼن ،وأخذا
يهدداها بمغادرة البيت الذي يجمعهما
بزوجها الثالث وخيراها بينهما وبينه،
فاختارت فلذتي كبدها ،وطلبت الطﻼق
من فهد بﻼن بعد أن عجزت عن إقناع
ابنتها وابنها بوجود فهد في حياة
اﻷســـرة الصغيرة ،وهــكــذا خــرج هو
اﻵخــر من حياتها بطريقة هادئة كما
دخلها.
ومرت السنوات ،ﻷلتقي بمريم فخر
الــديــن مــن جديد فــي الــقــاهــرة ،خﻼل
فعاليات مهرجان سينمائي كنت مدعوا
إليه في أواخــر سنوات السبعينات،
وفي حقيقة اﻷمر ،كنت راغبا في إجراء
حوار صحفي معها بالذات دون غيرها
من النجمات ،نظرا لكثرة التساؤﻻت
التي كنت أحتفظ بها في مخيلتي عن
مسار حياتها الفنية والخاصة ،فكان
سؤالي اﻷول لها» :سمعت بأنك تكره�
اﻷلقاب السينمائية« ..فقاطعتني قائلة:

فخر الدين بـ»أجمل وجه« ،وهو اﻻعتراف الذي أهلها
ﻷن تدخل عالم الفن وتشترك في أول بطولة سينمائية،
حيث تهافت عليها ا�نتجون بمجرد رؤيتهم لصورتها
با�جلة ،وطرقوا باب منزلها حتى علم اﻷب باﻷمر،
الذي اعتبره مؤامرة من زوجته ،فأخذ يعنفها وبدأ في
التصرف القاسي والحاد مع ا�نتج� الذين جاؤوا إليها
عارض� السيناريوهات للموافقة على أعمالهم الفنية،
ولكن بعد شروط معينة من اﻷب الصارم ،حصلوا على
موافقته ،وهكذا بدأ مسار مريم في السينما لتتحول
بعد فترة وجيزة إلى أيقونة من أيقونات الجمال في
السينما العربية.

بصراحتها ا�عهودة» :بالنسبة لي،
ﻻ يوجد أي خــﻼف بيني وبــ� فاتن
حمامة ،ولكن يبدو أن رأيي في اللقب
الذي أطلقه عليها ا�نافقون لم يعجبها،
فقد أطلقوا عليها لقب سيدة الشاشة
العربية ،وهذا أمر بعيد كل البعد عن
واقع الحال ،فإذا كانت فاتن حمامة هي
سيدة الشاشة العربية ،فأنا وشادية
نبقى إيه يعني؟ جرابيع أو خدامات
عند السيدة فاتن حمامة؟« ،فصعقني
تصريحها واستحضرت ما قاله لي
صديق عمري عبد الحليم حافظ عنها،
عندما قال لي بأن »مريم فخر الدين
تمتلك أخطر لسان ،وأن تصريحاتها
ليس لها حدود أو ذرة لباقة« ،فحاولت
استفزازها بواسطة هذا التعقيب على
كﻼمها وقلت لها» :ولكن لقب سيدة
الشاشة العربية التصق بفاتن حمامة
دون أي فنانة أخرى ،وﻻ شك أن هناك
سببا أو أسبابا وجيهة جعلت النقاد

وهــنــا تــذكــرت مــا قــالــه لــي عنها
ا�وسيقار محمد ا�وجي ،حيث أخبرني
بوجود نوع من العداوة بينها وب�
عبد الحليم ،فطرحت عليها ســؤاﻻ
فــي ا�ــوضــوع�» :ـــاذا حــدث نــوع من
التنافر بينك وب� العندليب اﻷسمر
عبد الحليم حافظ ،فقد سمعت بأنك
تتجنب� ا�شاهد الغرامية معه مما
جعله يشعر بانزعاج شديد ،ﻷنه وكما
تعلم� ،ﻻ يحب تصوير مشاهد أفﻼمه
بشكل ناقص؟« ،فأجابتني بكل تلقائية:
»ﻻ توجد بيني وب� عبد الحليم حافظ
أي عــداوة ،لكني قلت لعدد كبير من
ا�خرج� ،بأنني لن أصور أي مشهد
قبلة معه ،ﻷن رائــحــة فمه تزعجني
بسبب اﻷدويــة التي يتناولها« ،وبعد
هـــذا الــتــصــريــح ،غــيــرت ا�ــوضــوع
وطرحت عليها ســؤاﻻ محرجا» :لقد
تزوجت عــدة مــرات ،فهل سبق لرجل
أن حاول اﻻرتباط بك فوقفت في وجهه

مثل الجلمود؟« ،أجابت بــدون تردد
قائلة» :الرجل الــذي عشقني بطريقة
جنونية هــو رشــدي أبــاظــة ،لقد كان
يتحرش بي باستمرار ،وبلغ به اﻷمر
أن حــاول ذات يوم اقتحام بيتي بعد
أن أطلق الرصاص على مفتاح الباب،
فهربت نحو بيت والدتي التي كانت
تقيم فــي نفس الــحــي ،وعندما عدت
مع والدتي وجدته جالسا في صالون
بيتي وهو يأكل الكباب واضعا بجانبه
قـــارورة كبيرة مــن الخمر ،وبمجرد
رؤيته لوالدتي وقف بكل احترام وقبل
يدها ،وقال لها بأن هدفه شريف ،وأنه
يرغب في ال ــزواج مني ،فأعجبت به
والدتي وحاولت إقناعي بقبول طلبه،
لكنني رفضت ،ﻷنني لم أكن أشعر بأي
شيء تجاهه«.
وبعد هذا اللقاء ،تأكدت بدون شك بأن
مريم فخر الدين ،كانت أشد الفنانات
جرأة في التعبير عما يخالجها وعن
آرائها في غيرها ،حيث لم تكن تشعر
بأي حرج عندما تكشف أسرار زميﻼتها
وتقول كﻼما ناريا في حقهم.
وأذكــر أنني كنت ذات يــوم مدعوا
لحفل زفـــاف ابـــن صــديــق خليجي،
فوجدت عبد الحليم حافظ هناك ،إذ
كان هو مطرب الحفل الكبير ،فسألته
عن ذكرياته مع مريم فخر الدين ،وكيف
كانت تتصرف عندما يجمع بينهما عمل
سينمائي ،فقال لي» :مريم إنسانة طيبة
جدا ،ولكنها تتسبب في حدوث عداوات
مجانية بسبب سهولة وقوعها في
فخاخ الصحافة ،حيث يكفي أن يسألها
أي صحفي عن رأيها في هذه النجمة أو
تلك ،فتنطلق في ذكر مساوئ زميﻼتها
متجنبة التحدث عن حسناتهن« ،ثم
سألته» :وهل سمعت ما قالته عنك؟«،
أجابني» :دي مجنونة ولسانها طويل،
أنا أسناني أنظف من أسنانها ،وهقول
لــك حاجة مهمة جــدا :أنــا اللي كنت
أنــزعــج مــن مشاهد تقبيلي لها ،ﻷن
شفتيها كانتا على الــدوام مكسوتان
باللعاب ،حيث كانت عاجزة تماما عن
التحكم في لعاب فمها ،وكثيرا ما كان
لعابها يسيل عندما تدخل في حالة
سهو«.
وقــد سمعت بعد ذلــك الكثير من
التعليقات ا�ليئة باﻻستياء ضد مريم
فخر الــديــن ،بعد أن اتهمت الفنانة
صباح بأنها كانت »زانية« ،كما وصفت
ا�ــخــرج يــوســف شــاهــ� بــأنــه أســوأ
مخرج في السينما العربية ،كما أن
الفنانات ا�نتميات للجيل الذي لحق
بجيلها ،لم يسلمن من تصريحاتها
الــﻼذعــة ،حيث قالت عنهن في ندوة
صحفية كنت ضمن الحاضرين بها،
بأن هؤﻻء الفنانات »جاي� من الزبالة«،
كما وصفت الفنان فريد اﻷطرش بأنه
كان ضعيفا جدا ،وأنه حاول التقرب
منها في فترة من فترات حياتها ،في
حــ� كانت أقــرب صديقة �ريم فخر
الدين ،هي الفنانة الراحلة شادية ،التي
لم تكن تفترق عنها أبــدا ،حيث كانتا
جارت� تقيمان في نفس الحي ،وعندما
رحلت شادية من الحي ،أصيبت مريم
بحالة اكتئاب جعلتها تتمنى ا�وت في
كل لحظة حتى جاءها في مطلع شتاء
 ،2014بسبب سكتة دماغية فاجأتها،
ليتم اﻹســراع في نقلها للمستشفى،
ولكن اﻷجل كان محسوما ،حيث رحلت
عن هذا العالم تاركة رصيدا ضخما
من اﻷفﻼم بلغ  200فيلم من بطولتها،
كما حصلت على  500جائزة تقديرية،
ولكنها كانت ﻻ تتوقف عن التذكير بأن
الجائزة الحقيقية بالنسبة لها كفنانة،
هي حب الجمهور.

الرأي
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حتى ال يبقى ال�شعب في دار غفلون

ال�صحافة لي�ست مهنة فقط و�إمنا موهبة
عــــاش الــفــقــيــد املـــرحـــوم
مصطفى العلوي فــي صــراع
مستمر مع السلطة التي حاولت
إسكاته بجميع الوسائل ،فقد
كــان بمجرد مــا يصدر مجلة
أو جريدة إال ويفاجأ بقرار
املنع أو املصادرة ،مما يفسر
عــدد املنابر الــتــي أصــدرهــا،
نذكر منها «أخــبــار الدنيا»،
«الــكــوالــيــس» ،و«األســـبـــوع
الصحفي والسياسي» وأخيرا
«األســبــوع الصحفي» ،وبني
املــنــع واآلخـــــر ،كـــان الفقيد
يشعر بــالــفــراغ واالخــتــنــاق،
لكنه لم يكن يتحمل وال يقبل
هذا الوضع حيث يبحث عن
متنفس جــديــد ،ألن محبرته
كانت تتدفق وأنــامــلــه كانت
تتمرد عليه فتنكب على القلم
لتدفعه إلى الكتابة التي كانت
بالنسبة إليه كالهواء ،وقد
تنفس الصعداء حني فتحت
له جريدة «العرب» التي كانت
تــصــدر بــلــنــدن ،بــابــا جــديــدا
ليعبر عن أفكاره وآرائــه بكل
حــريــة ،وقــد لجأ إليها حيث
أهــديــتــه نسخة مــن روايــتــي
التي كانت أول بــاكــورة في
ابتالئي بالنشاط املسرحي،
حيث جــاء فــي املــقــال ((فقد
كان خليقا بالتلفزة املغربية
أن تـــقـــدم مــســرحــيــة «اللـــة
جاكلني» التي كتبها القاص
املغربي الحسني الدراجي))،
وه ــو املــقــال الـــذي اعتمدته
كــمــقــدمــة لــروايــتــي الــتــي تم
نشرها بتاريخ 1982/12/22

نافذة للرأي

بــجــريــدة «الـــعـــرب» بــلــنــدن،
كــمــا أن جــريــدة «الــعــلــم» قد
كرمتني بنشرها لكلمة املؤلف
فــي عــددهــا الــصــادر بتاريخ
 ،1982/11/25فال املضايقات
وال قــرارات املنع واملــصــادرة
أثرت في عزيمة املرحوم ،الذي
تعرض كما يعلم القراء ،إلى
هجوم شنيع من طرف شخص
هــاجــمــه ف ــي مــكــتــبــه وبــيــده
مسدس ،ولكن هلل لطف ،حيث
استطاع الفقيد أن يسيطر على
املهاجم ويأخذ منه السالح،
كما أنه أخبر الجهات األمنية
بهذه الواقعة ،فهرعت إلى عني
املكان وعاينت ودونت ظروف
مالبسات الواقعة في محضر
تم إقــبــاره يومئذ في ظروف
غــامــضــة لــم تظهر أسبابها
لحد اآلن ،أما األخت حكيمة،
رئيسة قلم التحرير بالجريدة،
فقد تعرضت هي األخرى إلى
مضايقات عــديــدة ومتنوعة
وكانت مستهدفة ،ألنها تشكل
الدينامو املحرك للجريدة.
ومــن املــخــاطــر الــتــي عانى
منها األخ الــعــزيــز مصطفى
الــعــلــوي رحــمــه هلل ،كثيرا،
اخــتــطــافــه مــن ط ــرف زبانية
الجنرال أوفقير ووضعوه في
مرآب السيارة وذهبوا به ليال
إلى مدينة وجدة وأودعوه في
معتقل سري كان يوجد بجانب
مصحة الــدكــتــور صوفاجي،
حيث قضى فترة غير قصيرة
تعرف خاللها على املعارض
والــوطــنــي الــغــيــور ،املــرحــوم

أحــمــد الــفــكــيــكــي املــدلــســي،
الــذي ســارع بمجرد اإلفــراج
عنه إلــى إخــبــار عائلة األخ
مصطفى الــعــلــوي بــوجــوده
في معتقل سري بوجدة ،ألن
االستخبارات األمنية التابعة
للجنرال أوفقير كانت تخطط
إللــقــائــه بــالــتــراب الــجــزائــري
لتدعي فيما بعد أنها صادفته
فـــي الــــحــــدود الــجــزائــريــة
املغربية.
وملــــا اف ــت ــض ــح أمــــر ه ــذا
االعــتــقــال ال ــس ــري وشــاعــت
أخباره ،اضطر رجال أوفقير
إلى تغيير معاملتهم للمرحوم،
فــأخــذوه إلــى حــاق بمدينة
وجدة معروف باسم العدلي،
الذي قام بعملية تزيني شملت
الشعر واللحية اللذين غيرا
شكل املرحوم إلــى درجــة أنه
كـــان يصعب الــتــعــرف عليه
وهـــو فــي تــلــك الــحــالــة ،كما
أنهم رافقوه إلى حمام بلدي
واشتروا له أقمصة وبدلتني
وسلموا له تذكرة القطار الذي
نقله مــن وجــدة إلــى الــربــاط،
وهكذا يكون الفقيد قد أفلت
من موت محقق على يد وبأمر
مــن الــجــنــرال أوفــقــيــر ،ومما
ال شك فيه ،أن هــذه املعاناة
الــشــديــدة ه ــي الــتــي كــانــت
سببا في إصابة املرحوم األخ
مصطفى الــعــلــوي بــأمــراض
مختلفة ظل يعاني منها إلى
حني وفاته.
فحب الصحافة كان يجري
في دم الفقيد الذي ترك مقالني

الحسين الدراجي

فــوق مكتبه تم نشرهما بعد
وفاته وكــأن ملك املــوت أوعز
له بقرب رحيله عن هذه الدنيا
الفانية ،وذلك حرصا منه على
احترامه لقرائه في عباراته
الــخــالــدة فــي ركــن «الحقيقة
الــضــائــعــة» ،وأنـــا مــن خــال
هــذه الحلقة ،أعــاهــد هلل ما
دامت نبضات قلبي مستمرة،
أن الحقيقة ستبقى ناصعة
ساطعة بفضل تظافر جهود
الزمالء والزميالت العاملني
بــإدارة الجريدة ،وال أخفيكم
أنني طريح الفراش ولم أعد
أستطيع الكتابة ،بــل أملي
مقاالتي على ابنتي رعاها هلل،
ألن جسدي أصبح عبارة عن
حطام لم تبق فيه من عالمات
الــحــيــاة إال نــبــضــات القلب
واشتغال الدماغ ،لذلك أدعو
هلل أن يطول في عمري ألبقى
وفيا لقراء هــذا الركن ،الذي
سأبقى ملتزما به إلى أن ألقى
هلل ،ودعواتكم قرائي األعزاء
لي ستكون حافزا قويا للتغلب
على األمــراض والعلل ،وإني
أحمد هلل الــذي ال يحمد على
مكروه سواه.
وال يفوتني أن أهنئ موالي
الطيب الذي حل محل أبيه في
إدارة الجريدة ،والذي تعرفت
عليه وهــو في سن العاشرة
مــن عــمــره ،لــذلــك فــمــن خلف
ذرية صالحة ال يعتبر في عداد
األموات ،جعله هلل خير خلف
لخير سلف.
يتبع

�إلى الوزيرة الم�صلي:

حول الأطفال املغاربة الذين يتم رميهم
يف �سالت القمامة

قدمت جميلة املصلي ،وزيرة التضامن
والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة،
أمــام البرملان ،يوم  6يناير  ،2020رقما
يخص الــرضــع امللقى بهم فــي القمامة،
وعلى الرغم من كــون الرقم إيــاه (360
رضيعا) ال يعكس الحقيقة املرة ،إال أنه مع
ذلك مخيف ومفزع.
لقد قدمت الوزيرة هذه اإلحصائية بكل
برودة كما لو أن األمر يتعلق بمواد غذائية
فاسدة .فال يا معالي الوزيرة ،هؤالء بشر
ضحايا واقــع قاسي ومؤلم ساهم حزبك
ويساهم في قسوته وجحيمه ،وهنا ال بد
من مالحظتني أساسيتني:
 )1إحصائياتك ،الــســيــدة الــوزيــرة،
أقل بكثير من تلك التي تقدمها الهيئات
املشتغلة في امليدان ،والتي تتوفر على
لــجــان رصــد وتتبع ظاهرتي اإلجــهــاض
السري واألطفال الرضع املتخلى عنهم،
ومن تلك اإلحصائيات ما سبق وكشفت
عنه رئيسة جمعية «إنصاف» املدافعة عن
حقوق األطفال والنساء ،مريم العثماني،
من أن ما يقارب  300طفل يتم العثور
عليهم فــي حــاويــات املــزابــل سنويا في
جهة الــدار البيضاء فقط ،بينما أفــادت
إحصائيات املركز املغربي لحقوق اإلنسان،
أن املغرب يشهد يوميا والدة أكثر من 100
طفل مجهول األب ،فيما أكــدت السيدة
عائشة الشنا في أكثر من مناسبة ،أنه
يتم التخلي سنويا عن  5000طفل ،وأنه
يوجد في املتوسط  24طفال يرمون كل
يــوم في القمامة .نحن إذن أمــام ظاهرة

خطيرة ( 8640رضيع على األقــل يلقى
بهم في القمامة سنويا) تستدعي التعامل
معها ومع أسبابها بكل جدية ومسؤولية.
فالوزيرة كان من املفروض فيها أن تجسد
هــذه املــآســي بنبرات صــوت املسؤولية
الــتــي تحمل فــي داخــلــهــا وتــحــس بوقع
هذه املآسي ،وتخاطب ضمير البرملانيني
بما يجعلهم يستشعرون مسؤوليتهم
فــي تفشي الــظــاهــرة والتغاضي عنها.
أكيد ،السيدة الوزيرة ،لن تذرفي الدموع
أملــا وحــســرة أمـــام آالف الــرضــع امللقى
بهم فــي القمامة ،ليس ألنــك فــاقــدة ألي
إحــســاس بــاألمــومــة أو شــعــور إنساني،
ولكن ألن مرجعيتك اإليديولوجية جففت
كل أحاسيسك اإلنسانية تجاه األمهات
العازبات واألطفال خــارج إطــار الــزواج.
مرجعيتك ،معالي الوزيرة ،تحمل النساء
مسؤولية كل الــشــرور وتطالب بتشديد
العقوبة ضدهن.
 )2حزبك الذي يقود الحكومة ،يتحمل
املسؤولية الكاملة في اتساع هذه الظاهرة
وتعميق مآسيها وتعقيد تبعاتها ،وذلك
من موقعني:
أ) املوقع الحكومي ،من حيث كونه يقود
الحكومة ويشكل عمودها الفقري ،وتحمل
عضوه القيادي مصطفى الرميد وزارة
العدل والحريات في حكومة بن كيران،
وقــدم مشروعا للقانون الجنائي يجرم
اإلجهاض رغم مطالب الهيئات الحقوقية
والنسائية برفع التجريم عن اإلجهاض
الطبي/اإلرادي ،فالحزب يعلم جيدا نسب

سعيد الكحل

اإلجهاض واملآسي النفسية واالجتماعية
املترتبة عن منع وتجريم اإلجهاض ،إال
أنه يتجاهل الواقع ويصر على استفحال
الظاهرة ،فضال عن هــذا ،يتحمل الحزب
مسؤولية التفاعل السلبي مــع مطالب
إلــحــاق األبــنــاء بــآبــائــهــم البيولوجيني
وجعلهم يتقاسمون املسؤولية مع األمهات،
فالخلفية اإليديولوجية للحزب تحمل
املــرأة وحدها مسؤولية وتبعات الحمل
خارج إطار الزواج ،لهذا يرفض حزبك أي
تعديل ملدونة األسرة أو القانون الجنائي
يجعل املسؤولية في الحمل مشتركة بني
األم واألب البيولوجي ،وحــري بك وأنت
تشرفني على قطاعي األســرة والتضامن
واملــســاواة ،أن تتخذي خــطــوات جريئة
ملواجهة الظاهرة التي لألسف تتجاهلها
الــحــكــومــة ،بينما تــفــاعــل مــعــهــا بقلب
إنساني ،السيد هانسجورج هوبر ،تاركا
بلده األصلي سويسرا ليؤسس جمعية
« »Les enfants de Dar Bouidarفي
منطقة الــحــوز بــهــدف إيـــواء ومساعدة
األطفال املتخلى عنهم.
ب) املوقع التشريعي/البرملاني ،فالحزب
يمثل أكبر كتلة نيابية في البرملان ،ومن
املفروض فيها أن تقترح مشاريع قوانني
تعالج األسباب املباشرة للظاهرة ،لكنها
بالعكس ،تناهض كل تعديل قانوني من
شأنه أن يعالج الظاهرة ويحد من أثارها،
وتعلمني سيدتي الوزيرة أن التجريم واملنع
على مدى عقود لم يقض على الظاهرة وال
حتى حد من اتساعها.

الرأي

الراحل م�صطفى العلوي
الذي خدم ال�صحافة
بجدية و�إخال�ص
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الراحل مصطفى العلوي يف لقائه مع امللك الحسن
الثاني والرئيس املصري جمال عبد الناصر
في إطار توديعنا ألخينا موالي مصطفى العلوي،
توقفت على قراءة ما كتبه األستاذ عبد هلل العروي
في كتابه تحت عنوان «الجزائر والصحراء املغربية»
( ،)L’Algérie et le Sahara Marocaineوتوقفي
هــذا أصبح ضروريا وأنــا أحــاول أن أرجــع بنفسي
إلى ما قرأته في الذكرى الثالثني الختطاف املهدي
بنبركة بعد إصدار ملف «السؤال املطروح» من مجلة
مغربية عربية تأسست في الدار البيضاء سنة ،1983
من مديرها املسؤول ورئيس تحريرها عبد الرحيم
التوراني ،ومما قوى هذا البحث عندي في معركة
اختطاف املــهــدي ،ضــرورة الــرجــوع إلــى مــا كــان قد
ألفه الراحل مصطفى العلوي عن املهدي بنبركة في
كتاب أصبح غير موجود في السوق ،باعتبار حجزه
أو نفاذه إن كتب بيعه ،وال أظن ذلك ،وملا راج حسب
مقالة املرحوم مصطفى العلوي عن مصير الكتاب الذي
ألفه تحت عنوان «املهدي بنبركة للحقيقة والتاريخ»،
وبالرجوع ملا كتبه عن الكتاب من طرف من حرروا
املجلة بقولهم ((كان صعبا على أعضاء هيئة تحرير
مجلة «السؤال الذكرى» بقولهم :لقد اعتاد الناس على
وضع باقة ورد على قبر إنسان عزيز ،أو استحضار
مناقبه وهم وقوف على شاهده ،لكن املهدي بنبركة
مضى دون أن يترك لنا موعدا للقاء ،أو بقعة أرض نرمي
فيها زنابقنا ،فلمع كنجمة في ظلمة ليلنا العربي ..ثم
مضى ،وألن األمريكان بمثل هذه الصعوبة ،فقد قررنا
في «السؤال» أن يكون إحياؤنا للذكرى الثالثينية
للمهدي ،الذاكرة الحية ،يستهدف تحقيق غايتني:
 )1تكريم املهدي بنبركة )2 .املساهمة في إظهار
الحقيقة)) ،وأزيــد شخصيا على االثنتني ،تحقيق
ما بذله راحلنا مصطفى العلوي من جهد في تناول
شخصية بنبركة بعد خطفه ولو بمعرفة طريقة ما وقع
طمسه في إيجاد جثته ومكان دفنه بعد مرور أكثر
من ثالثني سنة على خطفه ،وكنت قد سألت املرحوم
مصطفى العلوي عن ذكره في بعض مقاالته عن بنبركة
بعدما أورد صــورة نــادرة علق عليها ((اإلرهــابــي
«جوليا» مدير محاولة اغتيال عــال الفاسي الذي
يتحدث عن اإلرهابي «جورج فيكون» مدير اختطاف
املهدي بنبركة)) ،فأجابني موالي مصطفى رحمه هلل
بقوله(( :إن في اختطاف بنبركة ملفات ومسؤولني ال
يعدون)) ،وباعتبار مرور عهود من وفاة دوغول رئيس
الجمهورية الفرنسية وفي عهده حصلت الواقعة ،فمن
الصعب اإلجابة عن السؤال الذي ما يزال يطرح حتى
اآلن.
إن املهدي بنبركة« :املعادلة املستعصية» ،وممن
تحدث عن اختطاف املهدي بنبركة ،عالل الفاسي ،حيث
قال(( :إن هناك شخصيات حكومية وراء اختفاء زعيم
االتحاد الوطني للقوات الشعبية)) ،ومن األحــداث
التي واكبت اختطاف املهدي بنبركة ،انقسام بني
حزبي االستقالل واالتحاد الوطني للقوات الشعبية
بعد املؤتمر الثاني في مايو  ،1962ويبقى الراحل
مــوالي مصطفى العلوي حاضرا متفانيا في أداء
واجبه الصحفي ،مما أكسبه ثقة املسؤولني في الدولة،
وفي نفس الوقت مخلصا للقراء بما كان ينشره في
صحيفته ،خدمة لقرائه وللمسؤولية التي كان يحملها
على عاتقه.
يتبع
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ﺫ .ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ*
نشر في الجريدة الرسمية عدد
 6838مكرر بتاريخ  17ربيع اﻵخر
) 14دجنبر  ،(2019قانون ا�الية
لسنة  ،2020وجــاء في صفحته
اﻷولــــى أن هـــذا الــقــانــون ينفذ
وينشر بالجريدة الرسمية عقب
ظهيرنا الشريف هــذا ،القانون
رقم  70.19للسنة ا�الية ،2020
كما وافــق عليه مجلس النواب
ومجلس ا�ستشارين ،وفي مجلس
ا�ــســتــشــاريــن ،ص ــوت عــلــى هــذا
القانون  37مستشارا من أصل
 120وعــارضــه  21مــســتــشــارا،
فيما غاب الباقي من ا�ستشارين،
وال ــذي ــن يــتــقــاضــون تعويضات
ومعاشات التقاعد ،ومزايا أخرى
من خزينة تعاني من عجز مالي
وثقل ا�ديونية الخارجية.
إن غــيــاب الــعــدد الــبــاقــي من
ا�ستشارين ،لــه تفسير واحــد،
وهو أنهم يرفضون رفضا قاطعا
التصويت على تلك ا�ادة ،ولكنهم
ﻻ يتحلون بالشجاعة للتعبير عن
موقفهم بكل صراحة.
يفهم مــمــا جـــاء فــي الصفحة
اﻷولـــى ،ومــع حــلــول شهر يناير
 ،2020أي تــاريــخ العمل بهذا
القانون ،أنه أمام كل دائن يتوفر
على حكم نهائي يتعلق بكون
الــدولــة أو الــجــمــاعــات الترابية
ومــجــمــوعــاتــهــا مــديــنــة با�بلغ
ا�حكوم به ،أن يبادر ذلك الدائن
خﻼل اﻷيام الباقية للقيام بمسطرة
الحجز ضمانا ﻻستيفاء دينه من
الجهة ا�حكوم عليها.
وسبق أن قلنا في عدة مناسبات
أن أغــلــب الــقــوانــ� ا�ــغــربــيــة ﻻ
تصدر ومعها ا�ذكرة اﻹيضاحية
أو ا�ذكرة التفسيرية ،وأنه يصعب
جدا اﻻطﻼع على مناقشات مشاريع
القوان� وهــي قيد الــدراســة في
لجنة من لجان البر�ان ،أو اﻻطﻼع
على تلك ا�ناقشات التي دارت في
الجلسات العمومية ،ﻷن نشرها في
الجريدة الرسمية يأتي متأخرا،
وبعد صدور القانون ودخوله حيز
التنفيذ بعدة شهور أو أعوام.
ومعلوم أنــه من خــﻼل اﻻطــﻼع
على اﻷعمال التحضيرية ،يمكن
معرفة موقف ا�شرع والقصد الذي
يرمي إليه من وراء سن مادة من
مواد القانون.
أعتقد أن قوان� ا�الية السابقة
لــم تشهد ا�ناقشات والــنــدوات،
وغيرهما ،مثل ما حــدث �شروع
قانون ا�الية لسنة  ،2020بسبب
هــذه ا�ـــادة العجيبة والغريبة
)ا�ادة  ،(9وحتى ا�ادة الغامضة
وأعني بها ا�ادة  8ا�كررة ،التي
تطرقت بشكل محتشم لﻼعتداء
ا�ــادي على العقارات ،وإلــى نزع
ا�لكية ﻷجل ا�نفعة العامة.
يفهم أيضا من الفقرة اﻷخيرة
من ا�ــادة  ،9أن الحكم النهائي
الــحــائــز لــقــوة الــشــيء ا�قضي
بــه يمكن أن تستغرق مسطرة
تنفيذه مدة أربع سنوات دون أن
يتخذ الدائن أي إجراء يضمن به
استيفاء دينه ،ويمنع عليه توقيع

أي نوع من الحجوزات على أموال
وممتلكات الــدولــة والجماعات
الترابية ومجموعاتها.
وقــانــون ا�سطرة ا�دنية ذكر
أنــواع الحجوزات ،وهــي الحجز
التحفظي والحجز لــدى الغير،
والــحــجــز اﻻرتــهــانــي ،والــحــجــز
اﻻستحقاقي.

أبـــواب ا�حكمة ،وبــعــد مسطرة
طــويــلــة ،يــصــدر حــكــم لصالحه،
لكنه ﻻ ينفذ بكامله إﻻ بعد أربع
سنوات؟
وجــــاء ف ــي اﻷخـــبـــار ا�ــتــلــفــزة
أن مناظرة وطنية أولــى تتعلق
بالجهوية ا�تقدمة والدعوة إلى
تحس� ا�ناخ ا�ﻼئم لﻼستثمار،

تحفظي لضمان اقتضاء ديونه،
فﻼ شك أن هذا ا�ستثمر سيعلن
عن إيقاف نشاطه اﻻستثماري،
ويغلق مصانعه ويصبح العمال
في عداد العاطل� ،كما أن خزينة
الدولة ستفقد موردا من مواردها
ا�الية.
وربما تعلن الدولة خﻼل سنة

وا�ــطــالــبــة ب ــال ــدي ــون تعتبر
منازعاتها مــنــازعــات حــول حق
شخصي ،وتلك ا�ــادة سكتت عن
ا�نازعات ا�تعلقة بالحق العيني،
لذلك ،إذا كان النزاع يتعلق بنزع
ا�لكية ،فهو نزاع ينصب على حق
عيني ،وبالتالي ،يمكن الحجز على
أموال الدولة والجماعات الترابية
ومجموعاتها إذا وقع ضرر بسبب
اﻻعــتــداء ا�ــادي أو تقاعس نازع
ا�لكية على أداء التعويض العادل
مقابل نزع ملكيته.
وقــــد ذكــــرت بــعــض الــصــحــف
الوطنية أن باب مناقشة ا�ادة 9
قد أقفل ،ﻷن تلك ا�ــادة وغيرها
أصبحت ملزمة وتطبيقها واجب
ﻷنها نشرت في الجريدة الرسمية،
لكننا نقول :إن باب ا�ناقشة لم
يقفل ،ولن تغلق أبــواب ا�ناقشة
إﻻ بــعــد أن تتخلص الترسانة
التشريعية من ا�ادة  ،9وستفتح
أبواب أخرى ،وسيتضح منها أن
تطبيق ا�ادة  8ا�كررة وا�ادة ،9
سيفرزان مضاعفات وصعوبات
ومـــنـــازعـــات ،وســيــنــعــكــس أثــر
تطبيقهما على اﻻستثمارات ،سواء
بالنسبة للمستثمرين ا�غاربة أو
ا�ستثمرين اﻷجانب.
يخيل إلــي أننا نــدور في حلقة
مفرغة ،فقبل صــدور هــذه ا�ــادة،
عقد بمدينة مراكش مؤتمر تحت
شــعــار {الــعــدالــة واﻻســتــثــمــار..z
فكيف تتحق العدالة ﻷي مستثمر
إذا احــتــرم التزاماته فــي صفقة
عمومية ،و�ا طالب بمستحقاته
وجد صعوبات ،واضطر إلى طرق

عقدت في بﻼدنا مــؤخــرا ،فكيف
يمكن تحس� هذا ا�ناخ وا�ستثمر
يعلم و معه خبراء ،أن ديونه إذا
تراكمت على الدولة أو الجماعات
الترابية ومجموعاتها ،فلن تنفذ
إﻻ بعد أربــع ســنــوات ،وﻻ يمكن
لهذا ا�ستثمر أن يتخذ أي إجراء

 ،2020ومــا بعدها ،عن صفقات
عمومية تتعلق مثﻼ ببناء مدارس
أو مستشفيات أو جــســور أو
طــرقــات ،وستﻼحظ أن ا�قاول�
ســيــحــجــمــون ويــمــتــنــعــون عن
ا�شاركة في السمسرة ا�تعلقة
بتلك الصفقات.
كــمــا أن تــطــبــيــق هـــذه ا�ـــادة
سينعكس على حركة اﻻقتراض
من البنوك وا�ؤسسات ا�الية،
ما دام ا�دين للبنك لن يتوصل
بمستحقاته إﻻ بعد أربع سنوات،
ولن يستطيع سداد أقساط الديون
للبنك وقد حل أجل أدائها.
ولــن نشير إلــى سمعة اﻷحكام
القضائية التي تصدر عن ا�حاكم
ا�غربية وهيبتها ،كونها ستبقى
حبرا على ورق مدة أربع سنوات.
ونﻼحظ أن الحكومة الﻼحقة
تلغي ما قررته الحكومة السابقة،
وذلـــك اﻹلــغــاء يــمــس مكتسبات
كافح الجميع من أجل الحصول
عليها ،ومــثــال ذلــك أن حكومة
عــبــد الــرحــمــان الــيــوســفــي خــﻼل
ممارستها لنشاطها الحكومي،
أصــــدرت مــنــشــورا يــحــث جميع
اﻹدارات ،وبــدون استثناء ،على
تنفيذ اﻷحكام حفاظا على هيبتها،
وتلك اﻷحكام صدرت باسم جﻼلة
ا�لك وباسم القانون ،وﻻ يمكن
عرقلة تنفيذها ولو أدى ذلك إلى
إفﻼس جماعة ترابية وما يتبعها؟
ويــحــكــى أن رئـــيـــس وزراء
بريطانيا ،تشيرشل ،كان قد وافق
على إفراغ قاعدة عسكرية للطيران
تنفيذا لحكم صــدر بــإفــراغ تلك

ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ،
ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ
ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﺴﻨﺔ  ،2020ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺠﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻐﺮﻳﺒﺔ
)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ،(9ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻐﺎﻣﻀﺔ ﻭﺃﻋﻨﻲ ﺑﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  8ﺍﻟﻤﻜﺮﺭﺓ ،ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻄﺮﻗﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﺘﺸﻢ
ﻟﻼﻋﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ،ﻭﺇﻟﻰ ﻧﺰﻉ
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻷﺟﻞ
ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

القاعدة العسكرية.
أما ا�ادة  8ا�كررة فهي اﻷخرى
أفـــدح مــن سابقتها ،فهي تدين
ال ــدول ــة والــجــمــاعــات الــتــرابــيــة
ومجموعاتها باﻻعتداء ا�ادي على
عقارات الغير مع أنه يكفي ا�غرب
ما يعانيه من مافيات العقارات
التي استفحلت جرائمها وانكب
ا�سؤولون ،كل واحد من موقعه،
لقمع هــذه الظاهرة واستئصال
جذورها.
تقول هــذه ا�ادة :إنــه ﻻ يمكن
لﻶمر بالصرف ،أو من يقوم مقامه
فــي إط ــار اﻻعــتــمــادات ا�فتوحة
با�يزانية العامة وبميزانيات
الجماعات الترابية ومجموعاتها،
أن يلتزم بــأي نفقة أو إصــدار
اﻷمــر بتنفيذها ﻹنجاز مشاريع
اســتــثــمــاريــة عــلــى الــعــقــارات أو
الحقوق العينية باﻻعتداء ا�ادي
ودون استنفاذ ا�سطرة القانونية
لنزع ا�لكية ﻷجل ا�نفعة العامة
وب ــاﻻح ــت ــﻼل ا�ـــؤقـــت ،الــصــادر
بتنفيذه الظهير الــشــريــف رقــم
 1.81.254بتاريخ  11رجب 1402
) 6ماي .(1982
اﻹشكالية فــي هــذه ا�ـــادة ،في
نظرنا ،أنها أشارت إلى ا�شاريع
اﻻستثمارية بصفة عامة ،وتلك
ا�شاريع تهم القطاع السياحي،
والفﻼحي ،والتجاري ،والصناعة
التقليدية ،والقطاع البحري ،ولكن
ما هو الحكم عند وقــوع اعتداء
مادي على عقار من طرف الدولة أو
الجماعات الترابية ومجموعاتها
وكــان اﻷمــر يتعلق ببناء مرفق
عــمــومــي؟ هـــل اﻵمــــر بــالــصــرف
سيمتنع مــن تنفيذ حكم قضى
بالتعويض �ن وقع اﻻعتداء ا�ادي
على عقاره ،حتى تنتهي مسطرة
نـــزع ا�ــلــكــيــة بجميع مراحلها
والتي تستغرق ما ﻻ يقل عن عشر
سنوات؟ ثم إن اﻵمر بالصرف إذا
تعددت أمامه طلبات التنفيذ ،كيف
سيتصرف حيالها؟
إن الــنــفــس أمـــــارة بــالــســوء،
وسيصبح التنفيذ مسألة مزاجية،
واﻷولوية �ن قدم وأعطى ،والويل
�ن تأخر وأبى.
أذكر بما جاء في رسالة عمر بن
الخطاب التي وجهها ﻷبي موسى
اﻷشــعــري �ــا بعثه قــاضــيــا إلــى
اليمن ،وجــاء فيها :ﻻ ينفع تكلم
بحق ﻻ نفاذ له.
مــا دام الــقــانــون مــنــح لــﻶمــر
بــالــصــرف أن يمتنع عــن تنفيذ
اﻷحــــكــــام وأصـــبـــحـــت لـــه هــذه
السلطة ،فما هو ترتيبه في ﻻئحة
البروتوكول الرسمي؟ وبجانب من
يجلس عند حضوره في اﻻحتفاﻻت
الرسمية؟ وأين يقف عند استقبال
كبار الزوار للبﻼد؟ وكيف سيقدمه
ا�كلف بالتشريفات للضيف الزائر؟
ﻻ شك أنــه سيقدمه ويقول لذلك
الزائر :أقدم لكم سيدي الشخصية
التي كلفها قانون ا�الية باﻻمتناع
عن تنفيذ اﻷحكام القضائية التي
تصدر من محاكمنا باسم جﻼلة
ا�لك وباسم القانون ،فمرحبا بكم
في دولة الحق والقانون.
* ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﶈﺎﻣﲔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط
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ﻧﻮﺭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﻴﻊ
خــرج رئيس الحكومة سعد الــديــن العثماني
عن صمته ،ليقرع ا�غاربة ويلومهم على نكرانهم
وتنكرهم لجميل حكومتهم ،قائﻼ بالحرف» :ا�غاربة
عايش� وسط النعمة وما كيشوفوهاش« ،وتحمل
هذه الكلمات تعريضا با�غاربة من خﻼل اتهامهم
بالجحود ،وتأتي في إطار استمرار الجالس� على
الكراسي الحكومية في سحل الشعب ا�غربي ،وهي
ﻻ تقل عدوانية عن اتهام أخنوش لهذا الشعب بـ
»قلة الترابي«.
وﻻ نملك إﻻ أن نشاطر رئيس الحكومة رأيه ،وأن
نعترف ،نحن ا�غاربة ،بجحودنا ،فالحكومة ،بارك
ﷲ فيها ،بذلت كل الجهود �حاربة الفقر والتهميش
والهشاشة ،وتوفقت في ذلك إلى حد كبير ،فعلى
امتداد التراب الوطني ،لن نصادف فقيرا واحدا،
ولن نجد مريضا واحــدا يتألم ويشكو من غياب
التغطية الصحية ،أو من ضعف ذات اليد في عﻼج
مرض مزمن ،ﻷن حكومته تتكفل بكل شيء ،وﻻ تتركه
وجها لوجه في مواجهة مباشرة مع مرضه وتبعاته،
العالم تتجه
وجاذبية البلد في عهدها ،جعلت أنظار
ِ
إلى ا�غرب ،وكل إنسان على وجه البسيطة يتمنى
لو أتيحت له فرصة أن يكون مغربيا.
السيد رئيس الحكومة يعرف أن مﻼي� ا�غاربة

ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ
يعيشون تحت حافة الفقر ،ويعي جيدا أن فئة
عريضة من الشعب تعاني من شتى أشكال الهشاشة
اﻻقتصادية واﻻجتماعية ،لكن النعمة التي وجد فيها
نفسه على ح� غرة ،تدفعه دفعا إلى الدفاع عنها،
ولو بالكذب والبهتان ،فالعائش وا�تنعم هو رئيس

áÑ«g ⁄É©dG ÚfGƒb ÖLƒà°ùJ GPÉŸ
?¬àeôMh »°VÉ≤dG
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﻦ ﺳﻼﻣﺔ
لقد قال اﻷستاذ الجامعي الفرنسي الكبير،
ليفي بروفنسال ))) :(PROVANSALإن
القضاء محنة وبلية من دخل فيه فقد عرض
نفسه للمتاعب ،والتخلص منه شيء عسير،
وطلبه حمق كــبــيــر(( ،لــذلــك ،فــإن علماءنا
ومشايخنا كانوا يمتنعون عن تولي منصب
القضاء ،ﻷنه ليس من السهل على الناس أن
يخضعوا في منازعاتهم وخصوماتهم ﻷحكام
إنسان مثلهم يأكل ويشرب ويلهو ويطرب
ويمزح ويلعب ،ما لم يكن هذا اﻹنسان ذا هيبة
وجﻼل ورفعة ووقــار ،وله في نفسهم مكانة
سامية واحترام كبير ،ﻷن الحكم من صفات
ﷲ)) :إن الحكم إﻻ لـله(( قال تعالى)) :يا
داوود إنا جعلناك خليفة في اﻷرض فاحكم
ب� الناس بالحق(( ..لذلك ،يجب أن يتصف
القاضي بهذه الصفات ا�عنوية السامية.
وقــد أخـــذت معظم الــقــوانــ� فــي العالم
بمبدأ احــتــرام الــقــاضــي وهــو فــي مجلس
الحكم ،وأعطته حق إخراج ومعاقبة كل من
يخل بهيبة القاضي أو يمس جﻼل مجلسه
بالتشويش أو عدم اﻻمتثال ﻷمر السكوت
ا�وجه إليه.
فقد نــص الفصﻼن  43و 44مــن قانون

ا�سطرة ا�دنية الصادر بمقتضى الظهير
الشريف ا�ــؤرخ في  28شتنبر  1974على
وجوب احترام مجلس القضاء،
فــالــفــصــل  43يــنــص عــلــى ))أن تــكــون
الجلسات علنية إﻻ إذا قرر القانون خﻼف
ذلك(( ،فللقاضي سلطة حفظ النظام بالجلسة
ويمكنه أن يأمر بأن تكون ا�ناقشة في جلسة
سرية إذا استوجب ذلــك النظام العام أو
اﻷخﻼق الحميدة.
ويــجــب على الــخــصــوم شــرح نزاعاتهم
باعتدال ،فإذا هم أخلوا باﻻحترام الواجب
للعدالة ،جاز للقاضي أن يحكم عليهم بغرامة
مادية.
يجوز للقاضي دائما في حالة اضطراب أو
ضوضاء ،أن يأمر بطرد الخصم أو وكيله أو
أي شخص آخر من الجلسة.
إذا امــتــنــع اﻷفــــراد الــذيــن وق ــع طــردهــم
وأعيدوا إلى الجلسة ،أمكن للقاضي أن يتخذ
اﻹجراءات طبق أحكام ا�سطرة الجنائية.
إذا صــدرت أقــوال تتضمن سبا أو إهانة
خطيرة تــجــاه الــقــاضــي ،حــرر هــذا اﻷخير
محضرا يرسل في الحال إلى النيابة العامة
لتطبيق ا�سطرة ا�تعلقة بالتلبس بالجريمة.
ﻳﺘﺒﻊ
* أﺳﺘﺎذ ﺑﺎﺣﺚ

الحكومة وإخوانه الذين رقتهم ثقة الناس ورفعتهم
إلى مكانة عليا ،فانتقلوا من الدراجة إلى السيارة
الفارهة ،ومن اﻷجــرة البسيطة إلى التعويضات
الخيالية ،لذلك ،فهو يدافع عن مكسبه هــذا ،وﻻ
يعنيه في شيء أن يموت ا�غاربة أو يعيشوا ما

دامت الحيلة قد انطلت ،وما دام سيل اﻻنتخابات
قد أوصــل الــذات ا�قهورة إلــى فــردوس الحكومة
الــذي لم تكن تحلم بأن تجد ريحه ،وكانت ،وهي
تتلظى بحر جهنم الواقع إلى جانب فئة عريضة
من الشعب ا�غربي ،تتهم من هي في موقعهم اﻵن،
بالترف واﻻغتناء غير ا�ــشــروع ،وبالضلوع في
الفساد ،وبإغماض الع� عن معاناة ا�غاربة من
الفقر ،وتستعرض عبر قنواتها اﻹعﻼمية مآسي
ا�واطن� ،وتتحسر على حالهم البئيس ،وتقارن
ب� ما كان عليهم الخلفاء ا�سلمون من تقشف ،وما
كانوا يبذلونه من جهود لتوفير الغذاء للمسلم�،
ولو على حساب طمأنينتهم وسعادتهم.
هي ازدواجــيــة خطاب تاجر أصحابها بالدين،
ووجدوا تجارتهم مربحة ،فأخذوا الثمن مضاعفا،
وباعوا مقابله وهما كبيرا لشعب تركوه في فقره
عائما ،ورموا وراء ظهورهم وصيته :اذكرونا عند
ربكم ،ربما يتذكرون الوصية ،لكن بعد أن يجف
الــضــرع ،حينئذ سيتباكون على حــال ا�ــواطــن
ا�ــغــربــي ،وسينعون واقــعــه ،ويــذرفــون الــدمــوع،
ويشقون الجيوب ،ويلطمون الخدود إظهارا ﻷلم
فاجعة كاذب ،عساه يعيدهم إلى فردوسهم ا�فقود،
وإذ ذاك سيوضع معجم الرثاء في دكة اﻻحتياط
مرة أخــرى ،في انتظار إرجاعه إلى رقعة ا�لعب
الــســيــاســي مــع خـــروج أو تــهــديــد بــاﻹخــراج من
الفردوس الحكومي.

ájGó¡dG áªb
ﺑﻨﺪﺭﻳﺲ ﻋﻤﺮﺍﻭﻱ ﺍﻟﻄﻴﺐ
ﺗــــــــﺎه ﺣــــﻠــــﻤــــﻲ ﰲ ﻟــــﻴــــﻠــــﺔ ﺑــــــﻼ ﻗــﻤــﺮ
اﳊـــــــﺰن أﻟ ــﻬ ــﻤ ــﻨ ــﻲ اﻟـــﺸـــﻌـــﺮ ﰲ ﺻــﻐــﺮي
اﻟــــﺸــــﻌــــﺮ إﻟــــــﻬــــــﺎم ﻗــــــــﻮي أﺻـــــــــﻮغ ﺑــﻪ
وﺣــــــــــﻲ اﻟــــــــﻘــــــــﻮاﰲ ﺣـــــﺒـــــﺎﻧـــــﻲ أرق
اﻟـــﻨـــﻔـــﺲ ﺗ ــﻌ ــﺬﺑ ــﻨ ــﻲ ﺑ ــﻘ ــﻀ ــﺎﻳ ــﺎ ﻋـــﺎﺑـــﺮة
اﻟــﺼــﻤــﺖ ﺣــﻄــﻤــﻨــﻲ واﻟ ــﺴ ــﻜ ــﻮن أﻧــﻬــﻜــﻨــﻲ
اﻟــــﻠــــﻴــــﻞ ﻋ ــﻠ ــﻤ ــﻨ ــﻲ ﻛــــﻴــــﻒ أﺑــــﺘــــﻪ أﳌــــﻲ
ﺷــــﺮود ﻓــﻜــﺮي ﻻ ﻳــﺒــﻌــﺪ اﻷﺷـــﺠـــﺎن ﻋﻨﻲ
ﻳــــﺎ ﺳـــﺎﻫـــﺮ اﻟ ــﻠ ــﻴ ــﻞ أﻣـــــﻦ ﺷــــــﺮوط اﳊ ــﺐ
ﻟــــﺴــــﺖ أﺑـــــﻜـــــﻲ ﻓـــــﺎﻟـــــﺪﻣـــــﻮع ﺻــــﺎﻣــــﺪة
ﺑـــــﻨـــــﺎت اﻟــــــﺪﻫــــــﺮ أﻣــــــﺎﻣــــــﻲ ﻣ ــﺒ ــﻌ ــﺜ ــﺮة
ﺗــــﺼــــﺎرع ﺻـــﺒـــﺮي وﻓـــﻴـــﻪ ﻛــــﻞ ﻣ ــﺪﺧ ــﺮي
ﻗـــــــﺴـــــــﺎوة اﻷﻳــــــــــــﺎم ﺗــــــﺬﺑــــــﻞ أزﻫــــــــﺎر
ﻣـــﺮﻛـــﺐ أﺣــــﻼﻣــــﻲ ﻳـــﺮﺣـــﻞ ﺑــــﻲ أﺣــﻴــﺎﻧــﺎ
ﻳـــــﺠـــــﻮب ﺑــــــﻲ ﻛــــــﻞ رﺣـــــــــﺎب اﳋــــﻴــــﺎل
أﻋـــــــــﻮد ﻟـــﻐـــﺮﺑـــﺘـــﻲ وأﺻـــــﺤـــــﻮ ﺛ ــﺎﻧ ــﻴ ــﺔ
ﻗـــــﺪ أﺗــــﻴــــﻪ ﰲ دﻧــــﻴــــﺎ اﻟــــﻔــــﱳ إذا ﻟــﻢ
ﻓ ــﺒ ــﻌ ــﺪ اﻟـــﻘـــﻠـــﻮب ﻋــــﻦ إدراك اﻟ ــﻬ ــﺪى
اﻟـــﻨـــﻔـــﻮس ﺗــﺴــﻌــﻰ ﻟــﻠــﻤــﻌــﺎﺻــﻲ ﺑــﻔــﻄــﺮة
اﻟ ــﺼ ــﻤ ــﺖ ﻳـــﺠـــﺪي وﻳ ــﻨ ــﺠ ــﻲ ﻣـ ــﻦ اﻟ ــﻨ ــﺪم
ﻳــــﺎ ﻣ ــﻠ ــﻬ ــﻢ اﻟـ ــﺸـ ــﻌـ ــﺮ :ﻇــــﻤــــﺄت ﻣــﻬــﺠــﺘــﻲ
ﻛـــﻠـــﻤـــﺎ ﻧـــﻘـــﺒـــﺖ ﺑـــــﲔ ﻗــــﺼــــﻮر اﻟـــﺒـــﻴـــﺎن
وﺟــــــــﺪت أن أﺑــــﻬــــﻰ وأرﻗــــــــــﻰ ﺑ ــﻼﻏ ــﺔ
أدﻋــــــﻮ إﺧــــﻮاﻧــــﻲ وﻣـــــﻦ ﻳ ــﻔ ــﻬ ــﻢ ﻗــﺼــﺪي
ﰲ ﻃـــﺎﻋـــﺔ اﷲ ورﺳــــﻮﻟــــﻪ ﻗ ــﻤ ــﺔ اﻟــﻨــﻈــﺮ

وﺿــــــــﺎع ﻋــــﻤــــﺮي ﰲ اﳊــــــــﺰن واﻟــــﻜــــﺪر
ﻓ ــﻮﺻ ــﻔ ــﺖ ﺣـــﺎﻟـــﻲ ﺑـ ــﺎﻷﻣـ ــﺜـ ــﺎل واﻟ ــﻌ ــﺒ ــﺮ
ﺧـــــﻮاﻃـــــﺮ ﻧـــﻔـــﺴـــﻲ ﰲ أروع اﻟـ ــﺼـ ــﻮر
ﻟـــــــــــــــﻸوزان ﻣــــﻌــــﻨــــﻰ راﺋـــــــــــﻊ اﻷﺛـــــــﺮ
وﺗــﺒــﺤــﺮ ﺑ ــﻲ ﰲ ﻋــﺎﻟــﻢ اﻹﻋـــــﻼن واﳋــﺒــﺮ
واﻟــــﻠــــﻴــــﻞ ﻛـــﻠـــﻔـــﻨـــﻲ ﲟـــﻬـــﻤـــﺔ اﻟ ــﺴ ــﻬ ــﺮ
وﻇـــﻼﻣـــﻪ أرﻫ ــﻘ ــﻨ ــﻲ ﺑ ــﺎﻟ ــﻄ ــﻮل واﻟــﻘــﺼــﺮ
رﻏــــــﻢ ﻗــــﺮﺑــــﻲ ﻣــــﻦ اﻟـ ــﻨـ ــﺠـ ــﻮم واﻟ ــﻘ ــﻤ ــﺮ
أن أﺣـــــــﺮق ﺑــﻠــﻬــﻴــﺐ ﻧـــــــﺎره اﳌــﺴــﺘــﻌــﺮ؟
أﻣـــــــــﺎم ﺗـــــﻘـــــﺎرﻳـــــﺮ اﻟـــــﻐـــــﻴـــــﻮم واﳌــــﻄــــﺮ
ﲢــﺎﺻــﺮ ﻣــﺎ اﺧــﺘــﻠــﺴــﺖ ﻣــﻦ ﻓــﺮﺟــﺔ اﻟــﻘــﺪر
وﺗــــﻀــــﻌــــﻔــــﻪ ﺑـــــﺴـــــﻼح ﺟــــــﺪ ﻣــﺒــﺘــﻜــﺮ
اﻷﻣـ ــﻨـ ــﻴـ ــﺎت ﰲ ﻓ ــﻬ ــﻢ اﻟــــﺒــــﺪو واﳊ ــﻀ ــﺮ
ﻧــــﺤــــﻮ ﻣــــﺤــــﻄــــﺎت اﻟــــﻠــــﻬــــﻮ واﻟـ ــﺴـ ــﻤـ ــﺮ
ﻣـــــﺤـــــﺎوﻻ إﺳـــــﻌـــــﺎد اﻟـــﻘـــﻠـــﺐ واﻟـــﺒـــﺼـــﺮ
ﻋـ ــﻠـ ــﻰ ﻣـــﺴـــﺒـــﺒـــﺎت اﻟـ ــﻘـ ــﻬـ ــﺮ واﻟـــﻀـــﺠـــﺮ
أﺗــــــﺰود ﺑــﺼــﺎﻟــﺢ اﻷﻋـــﻤـــﺎل ﻗــﺒــﻞ اﻟــﺴــﻔــﺮ
ﺿــــﻼﻟــــﺔ ﲢــــﺘــــﺎج ﻟ ــﻠ ــﻴ ــﻘ ــﻈ ــﺔ واﳊــــــﺬر
إذا اﻫـــــﺘـــــﺪت ﺳ ــﺘ ــﻨ ــﺠ ــﻮ ﻣـــــﻦ اﻟـــﻀـــﺮر
واﻟـــــﻠـــــﻐـــــﻮ ﻃـــــﺮﻳـــــﻖ ﻳـــــــــﺆدي ﻟــﻠــﺨــﻄــﺮ
ﻟـــﻜـــﻞ ﻗـــﺎﻓـــﻴـــﺔ ﺑـــﻬـــﺎ اﳌـــﻌـــﻨـــﻰ ذو أﺛـــﺮ
ﻋـــﻦ ﺟ ــﻴ ــﺪ اﳌـــــــﻮزون واﻟ ــﻨ ــﺜ ــﺮ ﻣـــﻦ ﻣــﻀــﺮ
ﻳــــﻘــــﺪﻣــــﻬــــﺎ أب اﻵﻳــــــــــــﺎت واﻟـــــﺴـــــﻮر
إﻟــــﻰ ﻃ ــﺮﻳ ــﻖ ﻣـــﻔـــﺮوش ﺑــﺎﻟــﻔــﻮز واﻟــﻈــﻔــﺮ
وﰲ ﻋـــﻘـــﻮق إﺑ ــﻠ ــﻴ ــﺲ ﻫــــﺪاﻳــــﺔ اﻟــﺒــﺸــﺮ
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ﻻ شــك أن الكل يتساءل مثلي ،ما
الــذي يحدث في الــعــراق؟ أو ما الذي
لم يحدث في الــعــراق؟ بــﻼد الرافدين
ومهد الحضارات الضاربة في القدم
)اﻵشـــوريـــة واﻷكـــاديـــة والــســومــريــة
والــبــابــلــيــة (..قــبــل مــجــيء اﻹســـﻼم،
لتنضاف الحضارة اﻹسﻼمية إلى تاريخ
هذا البلد العربي الذي ما إن تخلص
من سيطرة اﻹمبراطورية العثمانية
قبل عشرينيات القرن ا�اضي ،وبعد
أن عرف فترة حكم ملكي لم يدم طويﻼ،
حتى انقلب إلى نظام حكم جمهوري،
حيث ساهمت التراكمات الحضارية
والــتــﻼقــح بــ� مختلف اﻷجــنــاس في
خلق بلد استثنائي تعيش في حضنه
عدد من الديانات وعدد من الطوائف،
مما جعل بﻼد الرافدين مجاﻻ خصبا
للتوترات وعدد من الحروب التي قادتها
السلطات مع الجيران )الحرب العراقية
اﻹيرانية ،حرب الكويت( ،هذه الحرب

التي استغلها الغرب للتدخل مرة ثانية
فــي الخليج العربي ،وجعلها ذريعة
لتقسيم ا�نطقة حسب اﻻستراتيجيات
اﻹمبريالية الجديدة ،ومن جهة ثانية،
ﻷن الرئيس العراقي آن ــذاك ،الراحل
صدام حس� ،لم ترق سياسته لطموحات
اﻷمريكان ،فكان ما كان ،وﻻ يخفى على
أحــد الــغــزو الغربي بقيادة الــوﻻيــات
ا�تحدة للعراق وما خلفه ذلك من مآسي
وإبــادة وويــﻼت ﻻزال العراقيون اﻵن
يعيشون تبعاتها ..لتأتي مرحلة ما بعد
الرئيس صدام ،بخلق تنظيم »داعش«
وجعل أرض العراق مهدا له ومسرحا
لعملياته اﻹبادية ،ذلك أن هذا التنظيم
اﻹرهابي حصد ما لم يتم حصده من
قبل ،واستطاع خلق تطاحن ربما لن
ينتهي ،ب� السنة والشيعة من جهة،
وب� العرب واﻷكــراد من جهة ثانية،
ومحاولة القضاء على بعض الطوائف
كاﻹيزيدي� ،الذين استعملت في حقهم
جميع وسائل التعذيب.
ورغــم تعاقب عــدة حكومات ،إﻻ أن
الوضع في بلد أقدم الحضارات ﻻزال

على ما هو عليه ،ولم يعرف العراقيون
طــعــم اﻻســتــقــرار ،ﻻ اﻻجــتــمــاعــي وﻻ
السياسي .لقد اختلط الحابل بالنابل
ولم يعد أحد يعرف الوصفة السياسية
التي بإمكانها إرجاع هدنة ولو نسبية
للبلد ،وها هي ا�ظاهرات ﻻزالت مندلعة

في جميع أنحاء البلد وفي تصاعد منذ
شهر أكتوبر ا�اضي ،ﻷسباب اجتماعية
وسياسية تتعلق باستشراء البطالة
والفقر وأزمــة الطاقة وفساد الدولة،
وكذا ا�شاكل الطائفية وتزايد النفوذ
اﻹيــرانــي ،حسب شــعــارات ا�حتج�،

دون أن يتمكن الفرقاء السياسيون من
إيجاد حل للوضع ،ليزيد الوضع تفاقما
وتعقيدا ،اغتيال قاسم سليماني ،قائد
»فيلق القدس« بالحرس الثوري اﻹيراني
بمطار بغداد ،وإن تضاربت اﻷنباء حول
منفذ العملية ب� من ينسبها لتنظيم
»داعش« ومن يقول بأن أمريكا هي التي
وراء اﻻغتيال ،إﻻ أن اﻷمر سيطيل عمر
الصراعات ا�تشابكة با�نطقة ،والتي
ﻻ يبدو لها أي حل في اﻷفــق ،في ظل
تصاعد حدة اﻻحتجاجات ب� الشيعة
ا�ؤيدين ﻹيران وب� العراقي� السنة،
مما يغذي طبعا مطامع الغرب ويقوي
أسباب بسط سيطرتهم على ا�نطقة،
وهــذا يدخل فــي إطــار اﻻستراتيجية
الغربية الكبرى الــتــي هدفها ضرب
الدين اﻹســﻼمــي وجعل ا�سلم� في
شتات دائم ،وهذا ما جعل معظم الدول
العربية اﻹسﻼمية ﻻزالــت تعيش على
وقع ما أسموه الربيع العربي ،والذي
حل بالعراق متأخرا ،والذي لم يستطع
الخبراء السياسيون التكهن بما ستؤول
إليه اﻷوضاع في القادم من اﻷيام.

22

ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

اﻟﻌﺪد 1058 :اﻟﺨﻤﻴﺲ  16ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020

{áÁó≤dG áæjóŸG ¥ƒ°S ∞æ°üJ z¿ÉjOQÉ¨dG
»ŸÉY ¥ƒ°S π°†aCG ÊÉãc ¢SÉØH

احتل سوق ا�دينة القديمة بفاس الرتبة
الثانية في تصنيف أفضل اﻷسواق العا�ية،
الذي نشرته صحيفة »الغارديان« البريطانية،
بناء على استيقاء آراء قرائها ا�نتشرين حول
العالم ،وتصويتهم وفق تجاربهم الشخصية
في هذه اﻷسواق ،بينما احتل السوق الليلي
»فانج« بالتايﻼند ،ا�رتبة اﻷولى عا�يا.
وأشـــارت الصحيفة البريطانية إلــى أن
»ســوق ا�دينة العتيقة بفاس ،قد يكون هو
أفضل أسواق العالم على اﻹطﻼق ،فهو خال
من السيارات وتمﻸه الـــدواب ،وتثير فيه

ا�شاهد والروائح واﻷصــوات انتباه جميع
حواسك«.
وقالت »الغارديان« :فور دخولك إلى السوق،
تجد اﻷزقـــة الضيقة وهــي تعج بالباعة
وحرفيي السيراميك والــجــلــود والنسيج
والتصليح ،وبائعي اﻷطعمة ،سواء لتناولها
هناك أو ﻹعدادها فى ا�نزل ،ويوضع مطاط
معاد تدويره في أرجل الحمير �نع انزﻻقها
على الحصى ،كما تعلو صيحات »بــاﻻك،
باﻻك« لتنبيه الجميع ﻹفساح الطريق أثناء
مرور عربات اليد في ا�مرات الضيقة لﻸزقة.

¢Vô©e ‘ ∑QÉ°ûJ á«Hô¨ŸG áµ∏ªŸG
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في إطــار التبادل ب� معرض القاهرة الدولي للكتاب
وا�عرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء ،يشارك
الناشرون ا�غاربة في
الــــدورة � 51عرض
الـــقـــاهـــرة ال ــدول ــي
للكتاب ،الذي سينظم
فــي الــفــتــرة مــا ب�
 22يـــنـــايـــر و04
فبراير  ،2020حيث
تضع وزارة الثقافة
والشباب والرياضة
رواقــهــا على مساحة
63م ،2رهـــن إشـــارة
الناشرين ا�شارك�.
ويشترك في الرواق
ا� ــذك ــور دور النشر
الــتــالــيــة :مكتبة دار
اﻷمان للنشر والتوزيع،
ودار أبي رقراق للنشر
والتوزيع ،ومنشورات
التوحيدي )الــربــاط(،
مـــنـــشـــورات ســلــيــكــي
أخوين ،والفاصلة للنشر
بــاب الحكمة )تــطــوان(،
)طـــنـــجـــة( ،مــنــشــورات
أفريقيا الشرق للنشر والتوزيع ،دار توبقال للنشر ،الشركة
الجديدة دار الثقافة )الدار البيضاء( ،ودار القروي� للنشر
)القنيطرة( .جدير بالذكر أن دورة هذه السنة من معرض
القاهرة ،ستستقبل دولة السينغال كضيف شرف.
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»مــغــرب ﻻ يــغــرب« عنوان
أغــنــيــة جــديــدة خــرجــت إلــى
الوجود نتيجة ثمرة تعاون
فــنــي بــ� الــفــنــان التونسي
لطفي بــوشــنــاق والــشــاعــرة
ا�غربية سميرة فرجي ضمن
مشروع ثنائي يتضمن أغاني
أخرى ستظهر قريبا.
قصيدة »مــغــرب ﻻ يغرب«
أغنية جديدة يهديها الفنان
لطفي بــوشــنــاق والــشــاعــرة
سميرة فــرجــي إلــى الشعب
ا�غربي والشعوب ا�غاربية،
تخليدا لــلــذكــرى  44لحدث
ا�سيرة الــخــضــراء ا�ظفرة،
التي مكنت ا�ــغــرب مــن اســتــرجــاع أقاليمه
الجنوبية وطرد اﻻحتﻼل اﻹسباني منها سنة
 ،1975قبل أن يتكالب الجيران اﻷشقاء في
محاولة يائسة لزرع اﻻنفصال في الصحراء
ا�غربية وفصلها عن وطنها اﻷم ،تقول اﻷغنية
في مطلع القصيدة:
أبني ﻻ أدري �اذا تغضب
و�ا التجني والحقائق تحجب

أو لم أكن وطن الفراديس التي
وهبت من الخيرات ما ﻻ يوهب
وطن تنزل من جنان سمائه
للـه من وطن يطيب ويعذب
وطن تفرد با�كارم والعﻼ
قمر على مر الزمان وكوكب
أزل الغشا وانظر إلي لكي ترى
ينبوع سحر في عيونك يسكب
فأنا الجناح أنا العطاء أنا الوفا
وأنا الغفور أنا الرحيم أنا اﻷب

áMhódG ¢Vô©e ‘ Üô¨ŸG ácQÉ°ûe
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يشارك الناشرون ا�غاربة ،بدعم من وزارة الثقافة
والشباب والرياضة  /قطاع الثقافة ،في الــدورة الثﻼث�
للمعرض الدولي للكتاب بالدوحة ،الذي سينظم خﻼل الفترة
من  09إلى  18يناير .2020
وتستفيد من هذا الدعم دور النشر التالية :منشورات
بــاب الحكمة )تــطــوان( ،منشورات سليكي أخوين ،دار
الحديث الكتانية ،والفاصلة للنشر )طنجة( ،مكتبة دار
اﻷمان للنشر والتوزيع ،منشورات مرسم ،دار أبي رقراق
للنشر والتوزيع ،ومنشورات الحلبي )الرباط( ،أفريقيا
الشرق ،الشركة الجديدة دار الثقافة ،ا�ركز الثقافي للكتاب،
منشورات ملتقى الطرق ،ومنشورات ينبع الكتاب )الدار
البيضاء(.
يشار إلى أن ا�شاركة ا�غربية في معرض الدوحة تعرف
تناميا ملحوظا مع كل دورة جديدة ،وذلك بفضل الدعم الذي
تقدمه الــوزارة ،والــذي يغطي نفقات شحن الكتب وسفر
ا�ندوب وإقامته.
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قام وزير الثقافة والشباب
والرياضة ،نهاية اﻷسبوع
ا�ـــاضـــي ،بـــزيـــارة للفنان
ا�سرحي عبد القادر عبابو
الذي يعاني من وعكة صحية
ألزمته الــفــراش ،حيث تم
نقله مؤخرا بأمر من الوزير
إلــى ا�ستشفى الجامعي
بــمــراكــش ،وتـــنـــدرج هــذه
اﻻلتفاتة اﻹنسانية ،في إطار
السياسة الجديدة للوزارة
)قطاع الثقافة( التي تهدف
إلى تحس� اﻷوضاع ا�هنية
واﻻجــتــمــاعــيــة للفنان�
ا�ــغــاربــة ،والــعــنــايــة بهم
تنفيذا للتعليمات السامية

لصاحب الجﻼلة ا�لك محمد
السادس.
الــوزيــر الحسن عبيابة
سبق له قبل أسبوع� ،أن
زار الفنان ا�بدع ا�سرحي
الــكــبــيــر مــحــمــد الــخــلــفــي،
الـــذي يقطن بـــدار بــوعــزة
)نــواحــي الــدار البيضاء(،
حيث اطــمــأن على أحواله
الــصــحــيــة بــعــد أن عــانــى
خﻼل السنوات اﻷخيرة من
التهميش وا�رض ،كما أمر
مساعديه بتقديم كل الدعم
ا�ادي وا�عنوي لهذا الهرم
ا�سرحي الذي أعطى الشيء
الكثير للفن ا�غربي اﻷصيل.
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ﺗﻌﺰﻳﺔ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ:

ببالغ اﻷسى والتأثر ،تلقيت نبأ وفاة قيدوم وعميد الصحافة
ا�غربية ،اﻷستاذ مصطفى العلوي.
وإذ أشاطركم بهذه ا�ناسبة اﻷليمة ،مشاعر الحسرة والحزن،
أبتهل إلى ﷲ عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه
فسيح جناته ،وأن يلهم أفراد عائلته جميل الصبر والسلوان.
إنا لـله وإنا إليه راجعون.
* اﺳﻌﻴﺪ إﻫﺮاي رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ

ﺗﻌــﺎﺯﻱ
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اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء
اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺮب ﻳﻌﺰي ﻓﻲ ﻓﻘﺪان ﻗﻴﺪوم
اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
لقد تلقينا ببالغ اﻷسى وعميق اﻷسف ،نبأ وفاة السيد مصطفى
العلوي ،قيدوم الصحافة ا�غربية ،تغمده ﷲ عز وجل بواسع رحمته.
وأمام هذا ا�صاب الجلل ،أتقدم إليكم باسمي الخاص ونيابة
عن جميع أطر ومستخدمي ا�كتب الوطني للكهرباء وا�اء الصالح
للشرب ،بأحر التعازي وأصدق ا�واساة ،داعيا ا�ولى عز وجل أن
يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جنانه ،راجيا من ﷲ سبحانه
وتعالى أن يلهم جميع أفراد عائلته الكريمة جميل الصبر والسلوان
إنه سميع مجيب.
إنا لـله وإنا إليه راجعون.
* اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ اﳊﺎﻓﻈﻲ

رﺣﻢ اﻟﻠﻪ ﻣﻮﻻي ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻌﻠﻮي ..وﺣﺰﻧﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺒﻴﺮ
انتقل إلــى رحمة ﷲ وعــفــوه ،اﻷستاذ
ا�قتدر والصحفي القدوة موﻻي مصطفى
العلوي ،عن عمر زاخر با�كرمات والعمل
الجدي ا�ضبوط الذي ﻻ تؤثر فيه حوادث
وﻻ أحداث.
كان من طينة العصامي� الذين حققوا
أهــدافــهــم بجهودهم ودأبــهــم ،والــذيــن
حــاربــوا اﻻدعــــاء والــدجــل وا�ثبطات،
وكانوا من اﻷحسن� عمﻼ.
كان صحفيا قديرا ومؤلفا كفؤا ،وناقدا
بارعا ،وسياسيا مطبقا لقولة »ﻻ تكن
رطبا فتعصر وﻻ سياسيا فتكسر« ،طالت
مسيرته الصحفية الثقافية والسياسية
والفكرية قــرابــة  70سنة ،مــا حــاد عن
الطريق ،وﻻ تنكر للرفيق ،بل كان يخلق
الوسع من الضيق ،ويغالب اﻷحداث ولو
كانت أثقل من جبل رضوى.
آمن بنفسه ووطنه ونظامه ،فظل الصامد
الحازم ،الباذل للجهد في إيصال الحقيقة
وتبي� معالم الطريق واﻹرشــاد لﻸقوم
بالتالي هي أحسن.

عرفته عن قرب وعن بعد ،فكان في كليهما
الرجل الصريح ا�حب للخير النصوح.
أذكره شابا وسيما في السنوات اﻷولى
لﻼستقﻼل ،وكنت إذ ذاك فــي ا�رحلة
الثانوية مــن التعليم الــعــصــري ،ولي
شغف بالصحف وما تنشره ،ومنها مجلة
»ا�شاهد« التي كان يصدرها ،وأشهد أن
صاحبها فتح لنا مجالها ونشر أمامنا
صفحاتها ،فشحذت أقــﻼمــنــا ،ونــورت
أفــكــارنــا ،وحسنت تعابيرنا ،وجــودت
أسلوبنا وكونتنا تكوينا أرضى نفوسنا،
وعلمتنا كيف نكتب ا�ــقــالــة والقصة
والحوار والنقد ،وكيف ننظم القصائد،
ونعبر عن مشاكل مجتمعنا وسياسته
حسب ما تسمح به ثقافتنا وتكويننا،
وقــد كــان ا�جتمع ساعتها يــتــوق إلى
حياة جديدة متحررة بعدما تكسرت قيود
اﻻستعباد واﻹذﻻل اﻷجنبي�.
ولم أنس ا�جلة وﻻ مديرها ،وﻻ من كتبوا
فيها في تلك ا�رحلة الزاهية ،التي كان
فيها النشاط منتقدا والطموح متوفرا

رﺛـــﺎء

وداﻋﺎ ﻣﻮﻻي ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻌﻠﻮي
وا مصطفاه ..وا مصطفاه
يــــا مــــن اصــطــفــتــه اﻷقـــــﻼم
والصحف ..مدافعا عن الحقيقة
الضائعة واﻷغلبية الصامتة
الــشــمــاء ..يــا سيفا أســـال دم
الــرعــاع والخونة والسفهاء..
يا من طاوع الكلمات العصية
على أقﻼم الزيف أو الصحافة
الصفراء ،يا من تحدى حكام
الــجــور والظلم والــطــغــاة ..يا
من قال للحق هيا نمشي سويا
في طريق اﻷشــواك وا�صاعب
ومهنة ا�تاعب العصماء ،يا
جــبــﻼ شــامــخــا لــم ولـــن تهزه
ريــاح اﻹغـــراء رافــضــا كراسي
ا�سؤوليات التي جــاءتــه في
زمن الشدة والرخاء ..يا أسدا
كـــان يــــزأر ف ــي وجـــه ك ــل من
ســولــت لــه نفسه اﻻســتــعــﻼء
والجبروت ممن تولوا ا�ناصب
العجفاء ..يا من واجــه الظلم
جهرا بالحقيقة الناصعة غير
خائف وﻻ متردد أبدا في قول
الحق جهرا غير مبال باﻷحكام
الجائرة الظا�ة التي توالت
لعقود فلم يكن الجبناء ..يا
عميد مهنة ا�تاعب التي سكنت
روحــــك ووجــــدانــــك فـــي زمــن
الــخــذﻻن والــخــوف واﻻرتـــزاق
والنفاق والعمﻼء ..يا من كتب
مقاﻻت جريئة عصماء سجنت
وعذبت ونفيت طمعا في شراء
ضميرك وصمتك عن قول الحق
لكنك بقيت صــامــدا مناضﻼ

تتحدى اﻷقوياء.
وامــصــطــفــاه ..يــا رجــﻼ أحبه
الــقــرطــاس والــقــلــم ،نــم قرير
الع� فقد أديت اﻷمانة بصدق
وشجاعة ووفاء.
وامصطفاه ..هل يا ترى سيجود
الــزمــن بمثلك قــلــمــا شامخا
تــحــريــرا ﻻ تــكــســره الــعــوادي
والراجمات النكراء ..نم قرير
الع� فقد خلفت وراءك تاريخا
مجيدا ستشهد له منابر العلم
والعرفان واﻻعتراف بمواقفك
على مدى اﻷزمان.
أيــهــا الــطــود الشامخ لــم ولن
ننسى فضلك وخصالك وطيبة
أخﻼقك ونضالك من أجل حرية
الـــرأي ومــبــادئ الديمقراطية
وحــقــوق اﻹنــســان ومـــن أجــل
صحافة جريئة بتراء ..نم قرير
الع� فقد تركت وراءك خير
خلف لخير سلف ،ومنبرا حرا
وطاقما ربيته على الجهر بالحق
مهما كان الثمن والعطاء ..نم
قرير الع� يا سليل الشرفاء
الكرام البررة عليك رحمة من
ﷲ وأسكنك فسيح جناته..
رحمك ﷲ يا منبر من ﻻ منبر
له ،ورغم ذلك سأنتظر »اﻷسبوع
الصحفي« كل خميس ولو فقط
ﻷترحم على روحــك الطاهرة..
وداعا موﻻي مصطفى.
* ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻮﺻﻲ ﻋﻠﻮي
ﻫﺎﺷﻢ )ﲤﺎرة(

والشباب قاهرا لكل الصعوبات.
وكثيرا ما تعرضت لها في كتبي ،وآخر
كتاب طبعته وهو »صراخ الذاكرة« قلت
فيه)) :وكانت إذ ذاك مجلة ا�شاهد لسان
صد لكثير من الشباب ومجلة من ﻻ مجلة
لهم((.
كانت أسبوعية ،وكــان مديرها اﻷستاذ
مصطفى العلوي رجﻼ متفتحا ومخلصا
لعمله وفاتحا ذراعيه للشباب ،وكتبت
في تلك ا�جلة كثيرا من ا�قاﻻت كما فعل
غيري ،وأقولها عن حق وصدق وإخﻼص
ونيابة عن الكثيرين ،إنها أروت الظمأ،
وقــامــت بــالــواجــب وفتحت صفحاتها
لكتاباتنا اﻷدبية والسياسية والفنية.
رحمك ﷲ اﻷستاذ موﻻي مصطفى ،وعزاء
لعائلته الكبيرة والصغيرة وللصحافة
الجيدة التي فقدت فذا من أفذاذها وﻻ
حول وﻻ قوة إﻻ بـاللـه.
* ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪي اﻟﺮﺟﺮاﺟﻲ
)أﺳﻔﻲ(

{»àdG Iójô÷G ..z»Øë°üdG ´ƒÑ°SC’G
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الــجــريــدة الــتــي كــنــت عــلــى موعد
أسبوعي معها بعد تــنــاول وليمة
الــكــســكــس ،فــي وق ــت انــحــصــر فيه
إدراكـــي عنها أنها كتابات للكبار
فقط ،حيث تعودنا على صوت أمي
التي تكلفنا بالتناوب ﻻقتنائها لها،
وأتذكر أن سعرها كان  2.5درهم.
جريدة كانت عناوين أعمدتها ،وصور
كتابها مألوفة لدي ،إلى يوم صرت
من الكبار ،وأصبحت أقتني نفس
الجريدة في نفس ا�وعد اﻷسبوعي،
وأبــدأ بقراءة آخــر عمود {الحقيقة
الــضــائــعــة ،zﻷتــجــه بــعــدهــا لباقي
اﻷعمدة أو أكتفي بعمودي ا�فضل
بقلم اﻷستاذ موﻻي مصطفى العلوي.
نعم عمودي ا�فضل ،حيث تعلمت
اســتــقــبــال ك ــل أخ ــب ــار الــصــحــافــة
ا�رئية ،ا�سموعة وا�كتوبة بع�
باحثة وأذن محللة تيمنا با�قولة:
{كيف لنا أن نصدق التاريخ إن كان
الحاضر يزور أمام أعيننا؟ ،zمقولة
أتجاهل وجودها وأنا وسط الحقيقة
الــضــائــعــة ،وقــد صــدق مــن قــال أن
صاحبها يجمع ب� الصحفي ،ا�ؤرخ
وا�حلل السياسي ،فلن أنسى أبدا

ا�تعة التي أشعر بها بعد قرائتي
لكل مقال ،لطا�ا شعرت به كاﻷستاذ
وا�ــوجــه لــطــﻼبــه ..بأسلوب يتسم
با�صداقية.
لم أتوقع يوما أنني سأتلقى خبر
وفاته كالصاعقة ،ﻷسأل نفسي هل
يعقل أن ينفطر قلبي حزنا على وفات
شخص ﻻ أعرف شكله إﻻ من خﻼل
صورته على الجريدة؟ هل هو أمر
طبيعي أن أبكي بحرقة على شخص
ﻻ أعرفه إﻻ من خﻼل كتاباته؟ ولو
استعملت كل مصطلحات قاموس
لغة الضاد �ا كنت أمينة في التعبير
عن مدى حزني ،أو عن قيمة الخسارة
الــتــي تسجلها السلطة الــرابــعــة
بفقدانها لهرم مثل ا�رحوم مصطفى
الــعــلــوي ،رحــمــك ﷲ وجــعــل قبرك
روضة من رياض الجنة.
مصطفى العلوي ،ا�درسة التي دخلت
التاريخ من أوسع أبوابه ،لترحل عنا
وتصبح الحقيقة الضائعة حاملة
ﻻسمها.
فليكتب لــك ﷲ حسنة بكل حرف
كتبته.
* اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ﳒﻤﺔ

ﺗﻌﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﻘﺎﻫﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب
تلقينا ببالغ الحزن واﻷسى نبأ وفاة قيدوم الصحفي� ا�غاربة الراحل
مصطفى العلوي مدير جريدة »اﻷسبوع«.
وبهذه ا�ناسبة اﻷليمة ،يتقدم ا�كتب الوطني لشبكة ا�قاهي الثقافية
با�غرب بأحر التعازي وا�واساة لعائلة الفقيد ،راج� لها الصبر والسلوان،
وللفقيد الرحمة وا�غفرة.
إنا لـله وإنا إليه راجعون.
ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ أﻗﺸﺎﻧﻲ رﺋﻴﺲ ﺷﺒﻜﺔ اﳌﻘﺎﻫﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮب

ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻘﻴﺪﻭﻡ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ

َ
ﺿﻼل!..
أﻧﺎ ﻻ ﻳﻤﻮت أﺑﻲ!..
صــدق جﻼلة ا�لك ا�فدى ،محمد السادس،
أطــال ﷲ لنا في عمره ،ح� وصــف ا�رحوم
مصطفى العلوي بدماثة الخلق وبالكفاءة
ا�هنية العالية ا�فعمة بالغيرة الوطنية الصادقة
وباﻻلتزامات بمقدسات اﻷمة وثوابتها ،كما جاء
حرفيا في نص التعزية ا�لكية .ولعلها شهادة
سامية سيعتز بها كل محبي هذا الفقيد العزيز،
وﻻ شك أنها أثمن وأعمق وأغلى من كل وسام.
وصدق عبد اﻹله بن كيران في وصفه للمرحوم
بالصحفي الذي ﻻ يسكت عن الباطل ،مشيرا إلى
افتتاحية القيدوم الشهيرة تحت عنوان »الوزير
ا�غبون« .فأنا ﻻ زلت أذكر اليوم الذي اختفى فيه
ذلك العدد عند جميع بائعي الجرائد في طنجة
بصورة مفاجئة ،ح� أنفقت ساعات في البحث
عنه ،قبل أن أعثر على ضالتي ملفوفة بعناية
لدى صاحب كشك صغير في ضواحي ا�دينة،
ولــم يفتني آنئذ أن أنتبه إلــى ارتباك البائع
وارتعاش يديه وهو يناولني الجريدة!..
وصدق عبد ﷲ البقالي ح� كتب أن ا�غاربة
جميعا كانوا يقرؤون �صطفى العلوي ،وهو
الشيء الذي ﻻ يمكن أن يغيب عن رواد ا�قاهي
ومحطات ا�سافرين ومكاتب اﻹدارات الرسمية
وغير الرسمية.
أما الصورة التي نشرت بصفحة »الحقيقة
الضائعة« للعدد اﻷخــيــر ،أي ص ــورة مكتب
ا�رحوم ،فقد قلبت علي ا�واجع ،حيث نظرت
بعين� دامعت� وقلب مكلوم إلى أوراقه وأقﻼمه
ونظارتيه ،وتذكرت وصف رب العا�� للموت
با�صيبة ،وعاد إلى ذاكرتي مطلع قصيدة نزار
قباني:
أمات أبوك؟
َ
ضﻼل! ...أنا ﻻ يموت أبي!...
ففي البيت منه روائح رب وذكرى نبي
نظارتاه أيسلو الزجاج
عيونا أشف من ا�غرب
بقاياه في الحجرات الفساح
بقايا النور على ا�لعب
رحمك ﷲ يا موﻻي مصطفى
* اﻟﻄﻴﺐ اﻟﻌﻠﻤﻲ
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اﻟﻌﻠﻮي ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻤﻮﻋﺪه ﻣﻊ ﻗﺮاﺋﻪ رﻏﻢ وﻓﺎﺗﻪ
يواصل الراحل مصطفى العلوي التزامه مع
قرائه رغم وفاته ،فقد كان الراحل حريصا على
ترتيب مواعيده مع قرائه من خﻼل كتابة ما
يجب أن يكتب ،في انتظار نشره ،بل إن طاقم

»اﻷسبوع« ،،بعد التنقيب في خزانة الفقيد،
عثر على مقاﻻت وقصص وروايــات واقعية
مكتوبة بخطه ،ولم تنشر من قبل ،سنعمل
على نشرها وفــاء لــروح أستاذنا مصطفى

العلوي في ركن »الحقيقة الضائعة« ،حيث
يحكي الراحل مصطفى العلوي في هذا العدد،
قصة واقعية عن رئيس أخطر جهاز في الدولة
في زمن ا�لك الحسن الثاني).(..
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ﺑﻘﻠـــــــﻢ:
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ

كــان ا�دير الكبير جالسا في
مكتبه ال ــذي يسير منه أخطر
مهمة في البﻼد ،حينما رن جرس
الهاتف ا�باشر ،وهو الرقم الذي
ﻻ يعطى عادة في البلد السعيد ،إﻻ
للرؤساء ا�باشرين أو للخليﻼت.
وكان ا�تكلم على الطرف اﻵخر
للخط صوت مبحوح كأنه صوت
الثور ا�ــذبــوح ،ﻻ يكاد السامع
يفهم ما يخرج ب� البحة واﻷخرى
من معان وكلمات.
»الــســي أحــمــد« قــال الصوت
ا�بحوح ))إﻧ ــﻲ أرﻳــﺪ رؤﻳﺘﻚ

ﰲ ﻣﻜﺘﺒﻲ ..ﻓﻬﻞ ﻟﻚ ﻣﺎﻧﻊ((

»ﻻ أبـــدا« أجـــاب صــوت ا�دير
الخطير ،ولــكــن مــا بــ� ســؤال
ص ــاح ــب الـــصـــوت ا�ــبــحــوح،
وجواب ا�دير الكبير ،سرت ب�
اللحظات الــفــارغــة مــن ا�كا�ة
القصيرة الكلمات ،والطويلة
ا�عاني ،تموجات من ا�عاني لم
يكن الواحد من ا�تكا�� معها
قادرا أن يوقف نبضات قلبه من
الخفقان السريع ..كذلك كان قلب
صاحب الصوت ا�بحوح ينبض
بسرعة ،لم تكن هزاتها تصل إلى
سماعة الهاتف.
لقد أصــبــح الــنــاس فــي البلد
السعيد يعيشون ،كبارا وصغارا،
على أعــصــاب مــتــوتــرة ،تنبض
بالعداوة ا�تنامية ب� كل العناصر
ا�تحركة ..أنا عدوك وأنت عدوي..
وكلما سنحت الفرصة لﻸقوى أن
يطعن في أعماق الواقف أمامه
أو العامل بجنبه ،إﻻ وسارع إلى
الضرب بعنف ،ضربا ليس من
الضروري أن يكون ماديا ..فإن

أخطر أصناف الطعن هو الطعن
ا�عنوي ..حيث أصبح معروفا أن
كثيرا من القرارات ا�كتوبة ،قتلت
ا�توصل� بها ..والنماذج كثيرة
لرجال ماتوا مقتول� بدون جرح
وﻻ دم ..وﻻ رصاص وﻻ اصطدام،
وإنــمــا بمجرد قــرار مكتوب من
رئيس إدارة ،أو رجل سلطة ،أو
حكم محكمة ،أو محضر شرطة أو
مدير ضريبة.
بينما ﻻ يفلت من الخطر ا�حقق
لبعض القرارات السفاكة ،إﻻ من له
قلب قوي وإيمان بالقضاء والقدر
أقــوى ،أما من كان ب� ب� ،فإن
القرار ا�وجه إليه يهزه داخليا..
فــتــتــزعــزع معنوياته ويصيبه
اﻹسهال ويهجره النوم ..إلى أن
يكتشف وهــو خــارج مــن مكتب
طبيبه أنــه أصيب بارتفاع في
ضغط الدم ،أو حرقة في ا�عدة ،أو
إصابة بالسكري ..وكلها على أية
حال ،طرق مؤدية إلى ا�وت ،مثل
الطرق التي تؤدي كلها إلى روما.
ومــثــلــمــا � ــح ال ــع ــرب اﻷول،
وا�ستعربة القساة ،واﻷع ــراب
اﻷشد كفرا ونفاقا إلى أن »تقليب
ا�ــواجــع« كــان أكــثــر إيــﻼمــا من
الــضــرب بالسيف ،و»ظــلــم ذوي
القربى أشد مضاضة على ا�رء من
وقع الحسام ا�هند« ،فإن صاحب
الصوت ا�بحوح كان يفرغ دون
وجــود كــأس ،حقده في تموجات
الهاتف ،وإن كانت عملية اﻹفراغ،
كعملية الوﻻدة ﻻ تمر بدون اهتزاز
داخــلــي ،فـــإن صــاحــب الــصــوت
ا�بحوح ،كان وهو يستدعي ا�دير
الكبير �كتبه ،إنما يرد على مكا�ة
كانت سابقة بــ� الرجل� منذ
عدة أسابيع ،حينما كان صاحب
الــصــوت ا�بحوح قــد عــزم على
توجيه ضربته للمدير العاق قبل
اﻷوان ،فكان أن كلمه في ا�كتب
هاتفيا وقــال له)) :أود أن ﺗﺄﺗﻲ

ﻋﻨﺪي ﰲ اﻟﺒﻴﺖ ﻟﺸﻲء ﻫﺎم،
ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ اﳌﺪﻳﺮ اﳉﺎﻣﻌﻲ):(...
ﻟﺴﺖ ﺧﺎدﻣﺎ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ ﻷذﻫﺐ
ﻋﻨﺪك ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻷواﻣﺮ ..وﻟﻜﻨﻲ
ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻷن أﺣﻀﺮ ﻋﻨﺪك ﰲ
اﳌﻜﺘﺐ((.

كان هذا التمرد هو الذي عجل
بسلسلة قـــرارات لــم يكن هناك
مــبــرر للتعجيل بــهــا ،فــي بلد ﻻ
يعرف للتغيير معنى ..حيث أن
الداخل لسوق السلطة منسي إلى
أن يتذكره عــزرائــيــل ..في أغلب
الحاﻻت.
هذه ا�رة كانت الدعوة للمكتب،

حيث استجاب ا�دير العاق وطلع
�كتب الــوزيــر ب ــال ــوزارة ..حيث
الــكــراســي مثقوبة رغــم جدتها
وجــلــدتــهــا ،م ــن كــثــر م ــا جلس
عليها من منتظرين ،ومفاوض�
وجواسيس ومخبرين.
كــان ا�دير الكبير جالسا في
ﻟﻘﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ
ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ،ﻛﺒﺎﺭﺍ
ﻭﺻﻐﺎﺭﺍ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺼﺎﺏ
ﻣﺘﻮﺗﺮﺓ ،ﺗﻨﺒﺾ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﻭﺓ
ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ ..ﺃﻧﺎ ﻋﺪﻭﻙ ﻭﺃﻧﺖ
ﻋﺪﻭﻱ ..ﻭﻛﻠﻤﺎ ﺳﻨﺤﺖ
ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻸﻗﻮﻯ ﺃﻥ ﻳﻄﻌﻦ
ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﺃﻣﺎﻣﻪ
ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺠﻨﺒﻪ ،ﺇﻻ ﻭﺳﺎﺭﻉ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﺑﻌﻨﻒ ،ﺿﺮﺑﺎ
ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎﺩﻳﺎ ..ﻓﺈﻥ ﺃﺧﻄﺮ
ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﻄﻌﻦ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ..

قاعة اﻻنتظار ،وهو يظهر صغيرا
في أنظار شواش الــوزارة الذين
كانوا يتهامسون وكأنهم على علم
بالقرار الذي سيتم تبليغه للمدير
الكبير.
ولكن التساؤﻻت كانت تترى،
تتدحرج مــن ذاكـــرة ا�ــديــر على
زجــاجــات نــظــارتــيــه ا�خصصة
للرؤيا ..فتسدل أمام عينيه سيوﻻ
مــن الــذكــريــات الــتــي مــرت خﻼل
سنت� ونيف فقط على تعيينه ،من
أيام هذا الزمان الذي تتسربل فيه
اﻷحداث تسربل الدم على قميص
ا�عدوم بالرصاص.
منذ أقل من ثﻼث سنوات ،كان
ا�دير ا�ستعرض لذكرياته هو
الشوشو ا�خنث للوزير الكبير..
حينما كان هذا الوزير يتباهى بأن
الخريج� الجامعي� يتﻼعبون
ح ــول مجالسه الــخــاصــة ،وفي
باحة بيته ،مثلما تتﻼعب القطط
الصغيرة حول أمها ،وكان السي
أحمد هــذا موظفا إقليميا يكاد
صــوت سيده ﻻ يــفــارق أسماعه
بالهاتف النقال ،ليﻼ ونــهــارا..

وكــان الــود والحب ب� الرجل�
يثير غيرة الناس إلــى أن أعلن
في اﻹذاعــة ذات يوم أن الصديق
العزيز ،تسلم إدارة أخطر هيأة في
البﻼد ،ليكون إذن صديقه الوزير
وأنفه وعينه إن لم يكن رمشه أو
نبضه ..قد وضعه على رأس إدارة
تعز بتقاريرها من تشاء وتذل من
تشاء..
ومـــا إن ســخــن مــقــعــد ا�ــديــر
الكبير تحت جسمه النحيل ،حتى
أخذ يشعر ببعض العزة ..وعزة
النفوذ ..عندما تخالط دم صاحب
النفوذ ،تنسيه في بعض اللحظات
حقيقته ،خصوصا عندما يكتشف
أن مستواه أعلى من مستوى الذي
رشحه لذلك ا�نصب ،فيشرع في
شق طريقه �ستقبل أحسن وأعلى،
عبر تقارير سرية ،أو مهام خاصة،
أو ظروف سانحة.
وكانت هذه اﻷفكار ا�تسربلة
أمـــام نــظــارات ا�ــديــر ا�نتظر،
تنسيه الزمن الذي يضيعه وهو
في قاعة اﻻنتظار ..فيعود للغطس
في ماضيه القريب ،ولكنه أحس
هذه ا�رة بمغص في وسط جوفه،
عندما تذكر تفاصيل تلك الحادثة
التي كانت سبب القطيعة بينه
وب ــ� رئــيــســه ا�ــبــاشــر صاحب
الصوت ا�بحوح.
وتذكر ذلك اليوم الــذي أمضى
فيه قرار توقيف مسؤول إقليمي
تابع لــه ،ربما لــم تكن لــه  -في
نظره -إمكانيات لتحمل ا�هام
ا�ــوكــلــة إلــيــه ..وربــمــا كــان ذلك
ا�ساعد اﻹقليمي يستلم نفوذه
من جهة أخرى ،فقرر توقيفه دون
استشارة أحد.
لم يكن ا�دير الجالس في قاعة
اﻻنتظار ،يتصور أنه بقرار توقيفه
�ساعده اﻹقليمي ،قد مس الهيكل
الكبير ،فقد كان ا�ساعد اﻹقليمي
أكــثــر قــرابــة لــصــاحــب الــصــوت
ا�بحوح ،منه هو ..وكان يجهل أن
كل مسؤول مهما ضعف مستواه
في هذا البلد له ارتباطات سرية
مــع النفوذ ،يسري تيارها عبر
خيوط غير مرئية ،فتجد شواشا
أقوى من مديري الدواوين.
وكــان ا�دير ا�نتظر يجهل أن
القاسم) (...ا�شترك ،بينه وب�
رئيسه الــوزيــر ،قد انفصم بذلك
التوقيف ..فاستمر في ممارسة
مــهــامــه وه ــو يــتــصــور فــعــﻼ أنــه
مدير كبير ومسؤول عن إدارة هو
صاحب اﻷمر والنهي فيها ،فقرر
يوما أن يعرض أحــد العامل�

في إدارته على ا�جلس التأديبي
بتهمة أن ذلك ا�وظف يرفع تقارير
مباشرة إلى أجهزة أخرى موازية
لجهازه ،فقرر ا�جلس التأديبي
توقيف ا�وظف الصغير وقطع
رزقـــه) (...الشيء الــذي دفع هذا
ا�وظف ا�وقوف إلى رفع دعوى
أمـــام ا�ــحــكــمــة اﻹداريــــــة ،التي
استدعت ا�ــديــر الكبير لــﻺدﻻء
باﻷسباب التي دعته إلى توقيف
مــوظــف قضى ثــﻼثــ� عــامــا في
مهمته ،إﻻ أن ا�دير ،الجالس في
قاعة اﻻنتظار ،كتب إلى ا�حكمة
بخط يده رسالة يخبر فيها رئيس
ا�حكمة ،بأنه أمر بتوقيف ا�وظف
ﻷنه يكتب تقارير سرية إلى الوزير،
وإلى أجهزته.
ربما إذن كــان اســتــدعــاؤه من
طرف الوزير ،للمحادثة معه في
هــذا ا�ــوضــوع ،خصوصا وأن
ا�حكمة حكمت بإرجاع ا�وظف
إلى منصبه.
وكادت أحداث أخرى أن تتراص
أمام ذاكرة ا�دير ا�نتظر ،لوﻻ أن
أحــد شــواش الوزير وقــف أمامه
ليخرجه من هواجسه ،ويقول له:
تكلم �عالي الوزير.
ودخل ا�دير الكبير على الوزير
اﻷكبر ،في مكتب يكاد ضوءه أن
يغشي اﻷبصار ،لوﻻ أن يد الوزير
ا�صافحة جرته للجلوس ،وسمع
عــبــارات ا�جاملة والــســؤال عن
اﻷح ــوال ،متبوعة بكﻼم صاحب
الصوت ا�بحوح)) :أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻲ

اﺳﺘﺪﻋﻴﺘﻚ ﻫﺬه اﳌﺮة ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ..
وﻟــﻢ أﺳﺘﺪﻋﻚ ﻟﻠﺒﻴﺖ(( وقبل

أن يجيب ا�ــديــر ،عاجله الوزير
بصوت فقد بحته وسرحته نشوة
اﻻنتصار)) :ﻟﻘﺪ اﺳﺘﺪﻋﻴﺘﻚ
ﻷﺧﺒﺮك ﺑﺄن ﻣﻬﻤﺘﻚ اﻧﺘﻬﺖ((.
وعاجل ا�دير في رده)) :وﻟﻜﻨﻲ
ﻣﻌﲔ ﺑـ ،((..وقبل أن يتم كلمته
قاطعه الوزير)) :وﻣﺴﺎء اﻟﻴﻮم ﰎ
ﺗﻌﻴﲔ ﺧﻠﻒ ﻟﻚ ﺑﻈﻬﻴﺮ((.
وســأل ا�دير :هل أستطيع أن
أعـــرف مــن سيخلفني؟ فأجابه
الوزير :ماشي شغلك ..ستسمعه
في اﻹذاعة.
ولــم يسمع ا�ــديــر فــي اﻹذاعــة
اســم خلفه فــقــط ..بــل إنــه سمع
أيضا أن مرؤوسه الذي سبق أن
أوقفه لحكمه عليه بأنه ﻻ يستحق
منصبه ،قد ع� في نفس اليوم
في منصب عالي ،وبالضبط في
ا�نصب الــذي كــان يحتله ا�دير
الكبير قــبــل أن يصبح رئيسا
ﻷخطر جهاز في الدولة.

