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التزام مصطفى العلوي مع قرائه مستمر :
تحــت األضــواء
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لم  عام،  من  أكثر  منذ  تدشينه  رغم 
تظهر أي مؤشرات إيجابية لبناء 
الذي كان  السادس،  برج محمد 
من ا�فترض أن يكون األعلى في 
إفريقيا، والسبب يرجع إلى أن 
ا�هندس� اكتشفوا أن الطبقات 
التحت أرضية مليئة با�ياه.. ليتم 
توقيف األشغال بشكل مؤقت، وتكليف 
شركة أجنبية للحفر تحت األرض بحثا عن طبقة 
صخرية، ما يعني خسارة شهور وماليير إضافية.. 
التظاهر  قررت  با�شروع  ا�كلفة  الجهة  أن  علما 
باستمرار األشغال «على ما يحن موالنا»، عبر ترك 

الرافعات تدور «في الخوا»(...).

سري
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ثاني ضربة كبرى بعد «المقاطعة»
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 المؤسس:  
مصطفى العلوي

مـدير النشر:
الطيب العلوي

صورة توثق لحظة إطالق مشروع تنمية أكادير َّـ غياب عزيز أخنوش، وتظهر َّـ أقصى اليسار الكراسي الفارغة(...).
(تفاصيل ص2)
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العدد: 1062 
الخميس

 13 فبراير 2020
كواليس األخبار

 الرباط. األسبوع

الفالحة  لــوزيــر  ــر  أث أي  يظهر  لــم 
حفل  في  أخنوش،  عزيز  ــدائــم(..)  ال
الحضرية  التنمية  برنامج  إطــالق 
مصراعيه  على  الباب  ليفتح  ألكادير، 
حول  األسئلة  لطرح  ا�تتبع�  أمــام 
«الــتــغــيــيــب»(..)؟  الــغــيــاب، أو  ــذا  ه
عبد  الداخلية  وزير  تكليف  تم  حيث 
بتقديم  أكادير  ووالي  لفتيت  الوافي 
لم  بينما  البرنامج،  حول  الشروحات 
جزء  أن  رغم  ألخنوش،  أثر  أي  يظهر 
هو  مــا  على  ينصب  الــبــرنــامــج  مــن 

فالحي، بحكم خصوصية ا�نطقة.
اتجاه  في  ذهبت  التي  التأويالت 
أخنوش،  عزيز  «إبعاد»  عن  الحديث 
رئيس حزب التجمع الوطني لألحرار، 
عن هذا اللقاء، أكدت أن الحفل وجهت 
جهة  بر�انيي  لجميع  الــدعــوة  فيه 
ونوابه،  الجهة  رئيس  وكذلك  سوس، 
بينما غاب أخنوش الذي ينبني مجده 
السياسي كامال على انتمائه للمنطقة.

مؤتمر  نتائج  عــن  النظر  وبغض 
التي صبت  حزب األصالة وا�عاصرة 
عبد  ا�حامي  كفة  ترجيح  اتجاه  في 
أكادير،  من  ا�نحدر  وهبي،  اللطيف 
حول  نفوذ  صراع  عاش  طا�ا  والذي 
أخنوش(..)، فقد  عزيز  مع  ا�نطقة 
علمت «األسبوع» من مصادر تجمعية، 
حزب  ووزراء  ــان  ــي وأع ــادات  ــي ق أن 
سياسي  زلــزال  ضربهم  «الحمامة» 
غياب  بسبب  ا�اضي،  األسبوع  خالل 
مازال  الــذي  أخنوش،  عزيز  زعيمهم 
الشعبية  «ا�قاطعة»  تداعيات  يحارب 

لشركاته(..).
وزراء  أن  ذاتــــه،  ا�ــصــدر  ــال  ــ وق
ليلة  عاشوا  التجمع  حزب  وقيادات 
نهاية  بعد  مباشرة  ا�اضي،  الثالثاء 
الــنــشــاط والــلــقــاء ا�ــلــكــي بــأكــاديــر، 
اتصاالت  خاللها  جرت  طويلة،  ليلة 
متعددة تبحث عن جواب مقنع لغياب 
أكادير،  مدينة  لقاء  عن  عزيز  السي 
بعاصمة  جدا  هام  ملكي  لقاء  وعلى 
سوس التي تعتبر إحدى معاقل زعيم 

األمر  أن  اعتبر  من  منهم  بل  األحرار، 
يتعلق بغضبة كبرى(..).

قد  الــســادس،  محمد  ا�ــلــك  وكـــان 
تلعب  جديدة  دينامية  انطالقة  أعطى 
فيها مدينة أكادير قطب الرحى، حيث 
كبرى  مشاريع  عدة  تتجه  أن  ينتظر 
نحو الجنوب(..)، انطالقا من برنامج 
الــذي  ــر،  ــادي ألك الحضرية  التنمية 
درهم،  ماليير   6 ا�الية  كلفته  تناهز 
با�دينة  االرتــقــاء  إلــى  يهدف  ــذي  وال
وقاطرة  متكامل،  اقتصادي  كقطب 
وتقوية  مكانتها  وتكريس  للجهة، 
وطنية  سياحية  كوجهة  جاذبيتها 
التنمية  والرفع من مؤشرات  ودولية، 
ــروف عيش  الــبــشــريــة، وتــحــســ� ظـ
ناقصة  ــاء  األحــي السيما  الساكنة، 
التجهيز، وكذا تقوية البنيات التحتية 
الطرقية  الشبكة  وتعزيز  األساسية، 
والتــنموية،  الفالحية  وا�ــشــاريــع 
وزير  قدمها  التي  الشروحات  وهــي 
رئيــس  بحضــور  لفــتيت  الداخلية 

الحكومة سعد الدين العثماني.
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ثاني ضربة كبرى بعد «المقاطعة»

 الرباط. األسبوع

اللطيف  عبد  ا�حامي  فــوز  شكل 
لحزب  العامة  األمانة  برئاسة  وهبي 
قويا  انتصارا  وا�عاصرة،  األصالة 

ا�ؤمن�،  ــارة  إم لخصوم 
السابق  للتيار  وامــتــدادا 
إلياس  يمثله  ــان  ك الـــذي 
ـــاري وخـــديـــجـــة  الــــعــــمـ
غرابة  ال  لذلك،  الرويسي، 
تلميذها  اســم  يــطــرح  أن 
كأحد  بنسعيد،  ــهــدي  ا�
الحتالل  بقوة  ا�رشح� 
ــ�  ــ ــب األم ــائـ ــب نـ ــص ــن م
ــدأ  ــام(..)، الــــذي ب ــ ــعـ ــ الـ
صحفية  بــنــدوة  مــشــواره 
«إمـــــارة  أن  ــهــا  ــي ف أكــــد 
ا�ؤمن� إسالم سياسي».

وتبقى أهم تناقضات حزب األصالة 
غير  بمظهر  ظهوره  هي  وا�عاصرة، 
و«طلع  القرآن  قــراءة  فبعد  مألوف، 
الوطني  ا�ؤتمر  فــي  علينا»  الــبــدر 

مشحونة  ــواء  أجـ فــي  انعقد  الـــذي 
بالجديدة، روجت ا�واقع اإللكترونية 
رفقة  الجديد  الــعــام  لألم�  صــورا 
يقرؤون  وهم  الحزب  أعضاء  بعض 
يفهم  التي  اإلشـــارات  الــدعــاء، وهــي 

مع  محتمل  بتحالف  التشبث  منها 
األخير  هذا  والتنمية،  العدالة  حزب 
نفسه  مع  يتناقض  أن  منه  مطلوب 
يصف  وهــو  طويلة  �ــدة  ظل  بعدما 

«البام» بـ«حزب التحكم».

«البام» يدخل «اإلسالم السياسي»
 ¿BGô≤dG ¿hDhô≤j ÚæeDƒŸG IQÉeEG Ωƒ°üN ..¢†bÉæJ
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للراغبين في التوصل بـ                    عبر اإليميل

اشتركوا في األسبوعية رقم ١ في المغرب
تصدر منذ 1965

جريدة التحليالت السياسية - األخبار السرية - واملعلومات اخلاصة
مستقلة - محايدة - تسبق األحداث - متخصصة يف األخبار

نعم أريد االشتراك ملدة سنة يف األسبوع الصحفي (48 عدد)

توصلوا بها ليلة صدورها أينما كنتم!

290 درهمعوض
االسم الكامل:

العنوان الكامل:

رقم الهاتف:
البريد اإللكتروني:

للتسديد: بعث هذه القسيمة مع شيك 
بقيمة 190 درهما لصالح شركة «دنيا 

بريس» للعنوان التالي:
 12 شارع األمير موالي عبد اهللا، 

ص. ب 439 - الرباط

العاصمة  يف  مؤخرا  أقيم  الذي  الفلسطينية،  القضية  لدعم  العربي  البرملاني 
عمان. األردنية 

وقال الغامن: ((نحن نعرض على احملتلني حزما مالية أضعاف ما عرضته 
أتوا، وبهذا فقط ستكون  الفلسطينيني، ليعودا من حيث  القرن على  صفقة 

حقيقية)). قرن  صفقة 

«صفقة 
القرن» في 

مزبلة التاريخ 

الدبلوماسيةالحقيبة

ــم  ــرب، والرق ــة املغ ــاد صديق ــئ، إبع ــكل مفاج ــية بش ــاط الدبلوماس ــت األوس تلق
الثانــي يف الســفارة التشــيكية بالربــاط، جانــا شــالوبكوفا، التــي كانــت بصــدد 
ــت  ــد نظم ــيكية، وق ــة التش ــات املغربي ــرى 60 للعالق ــاء بالذك ــر لالحتف التحضي
ــية  ــاءات دبلوماس ــة، ولق ــارض فني ــا مع ــن بينه ــطة، م ــن األنش ــة م ــا مجموع قبله

خصصــت للتعريــف بالثقافــة التشــيكية.

األوساط  تفاعلت 
مع  كبير،  بشكل  العربية 

متوقع  الغير  التدخل 
األمة  مجلس  لرئيس 

الغامن،  مرزوق  الكويتي، 
أوراقا طبعت  الذي ألقى 

السالم  خطة  عليها 
املعروفة  األمريكية 

«صفقة  باسم  إعالميا 
القمامة،  القرن» يف سلة 

على هامش تالوته 
االجتماع  خالل  لبيان 

لالحتاد  الطارئ 

(عرض خاص)190 درهم

للراغبين في التوصل بـ                    عبر اإليميلللراغبين في التوصل بـ                    عبر اإليميلللراغبين في التوصل بـ                    عبر اإليميل
  



مراقبة حق االستفادة من التعويضاتمراقبة حق االستفادة من مراقبة حق االستفادة من 
برسم الموسم 

مراقبة حق االستفادة من مراقبة حق االستفادة من 
الدراسي برسم الموسم برسم الموسم 

التعويضاتمراقبة حق االستفادة من مراقبة حق االستفادة من التعويضاتالتعويضات
2019الدراسي الدراسي الدراسي 

التعويضات
20192019-

التعويضاتالتعويضاتالتعويضات
--2020

منفيدينالمستكافةإلىاالجتماعيللضمانالوطنيللصندوقالعامةاإلدارةتعلن
عمليةأنة،اإلجباريالصحيةوالتغطيةعنهمالمتوفىمعاشالعائلية،التعويضات

،2020رفبرايشهرمنابتداءستنطلقالتعويضاتهذهمناالستفادةحقمراقبة
.العملبهاالجاريالقانونيةللمقتضياتطبقاوذلك

بالنسبةليةالعائالتعويضاتمناالستفادةلحقالمخوليناألبناءتكوينأوتمدرسمراقبةالعمليةهذهوستهم
ذيناللألطفالبالنسبةعنهمالمتوفىمعاشمنواالستفادةسنة21و12بينماأعمارهمتتراوحالذينلألطفال
تتراوحنالذيلألطفالبالنسبةاإلجباريةالصحيةالتغطيةمنواالستفادةسنة21و16بينماأعمارهمتتراوح
.سنة26و21بينماأعمارهم

أوالمدرسيةبالشواهدخاصةباستماراتالبريد،طريقعنالتالميذ،وأولياءآباءكافةسيتوصلالغرض،ولهذا
.المهنيالتكوينمراكزأوالتعليميةالمؤسساترؤساءقبلمنعليهاوالمصادقةتعبئتهاأجلمنالتكوين

أنالمدرسية،بالشواهدالخاصبالمطبوعاألسباب،منلسببيتوصلوا،لمالذينالتالميذوأولياءآلباءويمكن
.المراسلةعنوانتحيينعلىالحرصمعاالجتماعيالضمانوكاالتلدىنظائرهايطلبوا

ات المعطياالجتماعي مركز الصندوق الوطني للضمان 
(CDS)االجتماعية 

الدار البيضاءباندونغ10727بص 

نللضماالوطنيالصندوقفإنالمحددة،اآلجالفيالمطلوبةالمدرسيةبالشواهداإلدالءعدمحالةوفي
بهاالجارينيةالقانوللمقتضياتطبقاوذلكإليهاالمشارالتعويضاتصرفتعليقإلىسيضطراالجتماعي

.العمل

MASSARبوابةعبرأبنائهمبتسجيلقامواوأنسبقالذينالتالميذوآباءأولياءأنإلىاإلشارةوتجدرهذا
.العمليةبهذهمعنيينغيرفهمالجامعيوالمهنيالتكوينمراكزلداالمسجلينالتالميذكذلكو

حسابهمرقمعلىوالحصولبالمطالبةيبادرواأن،MASSARببوابةالمسجلينغيرلهمبالمؤمنونهيب
MASSARبناؤهمأبهاالمتمدرسوالجامعيالمهنيالتكوينبمراكزاالتصالأوالتعليمية،المؤسساتلدا

.المطبوعفيبذلكالمخصصةالخانةفيالتبادل،ووضعهلهذاالالزمةالمعلوماتتقديمخاللمن

:هام
رسيةالمدالشواهدعلىلهالمؤمنتسجيلرقمإلياإلشارةعليكميجبوضعيتكم،تسويةضمانأجلمن

.الصندوقطرفمنلكموالموجهةبذلكالخاصةاالستمارةفيمعبأةالغير

:التاليالعنوانإلىبالمطبوع،التوصلتاريخمنابتداءشهرآجالداخل،المدرسيةالشواهدهذهإرجاعويجب
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إقصاء بيد الله ومواجهة »بلطجية« فاس والبيضاء

الو�صفة التي مهدت لفوز وهبي برئا�صة حزب الأ�صالة واملعا�صرة
 الرباط. األسبوع 

أسدل الستار عن مؤتمر األصالة واملعاصرة 
عبد  املحامي  بانتخاب  الجديدة،  مدينة  في 

اللطيف وهبي رئيسا جديدا للحزب.
حضرته  الــذي  املؤتمر  هذا  كواليس  وفي 
فقد  تفاصيله،  وتتبعت  »األســبــوع«  جريدة 
السبت  يــوم  مساء  تقريبا  شــيء  كل  انتهى 
املاضي، أي اليوم الثاني من املؤتمر، بسبب 
خطة جهنمية توصل إليها أنصار وهبي، وهي 
أنه حينما خرج بالغ من املنافسني يتحدثون 
عن ادعاءات بوجود إنزاالت داخل املؤتمر، تم 
توزيع املؤتمرين على مدرجات القاعة حسب 
ومناضلوها  الجهة  أعيان  فجلس  جهة،  كل 
معزول  مكان  في  املؤتمرين  وكل  وبرملانيوها 
عن الغرباء، وطلب من رئاسة املؤتمر واللجنة 
التأكد من املؤتمرين في املدرجات،  القانونية 
الباقني  والعناصر  »البلطجية«  من  كان  فما 
االنسحاب  إال  مفضوح  بشكل  القاعة  وسط 

بعدما انكشفوا.
والجهة  »البلطجية«  هؤالء  طبيعة  وحول 
تيار  أن  املــصــدر،  ذات  قــال  سخرتهم،  التي 
وصور  فيديو  تسجيالت  على  يتوفر  وهبي 
ال  عناصر  إنــزاالت  تفاصيل  توثق  ومكاملات 
عالقة لهم بالحزب، تم جلبهم من مدينتي فاس 
بتواطئ  العملية  البيضاء، حيث تمت  والدار 
»بادجات«  التي مكنتهم من  إدارة الحزب  من 

نسف  ومحاولة  »البلطجة«  ملمارسة  الدخول 
فاس  عصابة  زعيم  يختفي  أن  »قبل  املؤتمر، 

نهائيا من املؤتمر« يقول مصدرنا.
أي  الحاسمة،  اللحظة  بنفس  وارتــبــاطــا 
ضبط  بعد  تبني  حيث  السبت،  يــوم  مساء 
أماكنهم،  في  وانضباطهم  الجهات  مؤتمري 
حتى  وهبي  على  للتصويت  مرابطون  أنهم 
برملانيون  حاول  تم  ومن  املوالي،  اليوم  فجر 
من الصحراء يدعمون بيد هلل، استطالع باقي 
الجهات، فوجدوا اكتساحا من أنصار وهبي، 
ليتم إخبار بيد هلل بأنه سيخسر سمعته إن 
أزيد  على  لن يحصل  ألنه  ترشح ضد وهبي، 
من 20 صوتا من أصل أزيد من 500 صوت، 
الترشيح  من  انسحابه  تقديم  إال  عليه  وما 

حفظا ملاء الوجه، وهو ما تم فعال.
جميع  اجتمع  املــصــدر،  يضيف  وحينها، 
والعربي  واملنصوري  وهبي  مع  املرشحني 
بغية  آخرين،  وقياديني  وبنشماس  املحرشي 
للمرشحني  تضمن  اتــفــاقــات  ــى  إل التوصل 
مناصب في املكتب السياسي، ومن تم التخلي 
بقوله:  الجميع  وهبي  ليصفع  السباق،  عن 
وال صفقات،  شراء  وال  بيع  وال  مفاوضات  ال 
الكالم،  وانتهى  وبينكم  بيني  الصناديق 
وتبعه  لوهبي،  دعمه  وأعلن  الزيزي  فتنازل 
وبيد  التايب  كفاية  ثم  الصغير،  هشام  تأكيد 
الوقوف  بعدها  يستطع  لم  الــذي  كذلك،  هلل 
حيث تم نقله في حالة تعب شديدة إلى الفندق 

بلفقيه،  سمير  أمــا  نهائيا،  اختفى  ومنها 
يقول  أن  قبل  املنافسة  في  مشاركا  ظل  فقد 
من  أنسحب  وال  املؤتمر  من  »أنسحب  قولته: 
الترشيح«، ليسدل الستار على هزيمة مدوية 
يعتقد  كان  الكل  في محطة  بنشماس  ألنصار 

بأنها ستشكل قطيعة مع املاضي، وتكون في 
مستوى »املرحلة الجديدة« كما قالت الرسالة 
امللكية املهنئة لوهبي والتي وصفته بـ»الرجل 
التشبث  فيه  واملعهود  بالكفاءة  له  املشهود 

املكني بمقدسات األمة وثوابتها«.  

قانون املرافـق العموميـة يبعث النقـا�ش حول املادة 9 من جديـد

برملانية من »البيجيدي« تطلب امل�ساواة 
بني الرجال والن�ساء يف امل�ساجد
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في سؤال شفوي مثير، طالبت برملانية بفريق العدالة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية، أحمد  والتنمية من وزير 
التوفيق، يوم اإلثنني املاضي، برفع التمييز عن النساء 
تحس  املرأة  بأن  قالت  حيث  املرة،  هذه  املساجد  داخل 
أماكن  لها  تخصص  إذ  املساجد،  ــل  داخ بالتهميش 
وغير  مظلمة  تكون  ما  غالبا  املساجد  داخــل  للصالة 
خاضعة للتهوية وتفتقد لشروط النظافة، أو تخصيص 
الساللم،  دعامات  على  يحتوي  ال  للنساء  علوي  طابق 
لذلك »وجب إنصاف النساء في املساجد« تقول البرملانية 

»البيجيدية«.
أحمد التوفيق )املعروف بجوابو على طرف لسانو(، 
قال بأن املوضوع ليس فيه أي تهميش للمرأة، بل يأخذ 
الواقع  مع  التكيف  من  البد  لكن  للجميع،  األرض  بمبدأ 
من  أكثر  للمساجد  الــرجــال  حضور  يعرف  كــان  الــذي 
الثلث  يخصص  ما  غالبا  بأنه  الوزير  وأضاف  النساء، 
أو الربع داخل فضاءات املساجد للنساء، وهناك تطور 
إقبال النساء على املساجد، والبد  مؤخرا على مستوى 
من التوازن بني الزمان واملكان، وسنوجه مذكرة ملناديب 
فهل  االعتبار،  بعني  املوضوع  ألخذ  بالجهات،  الــوزارة 

أدخلت املساواة السياسة حتى في املساجد؟
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جد  برملانية  مصادر  من  »األسبوع«  علمت 
مطلعة، أن الحرب والسجال الحاد الذي حصل 
 2020 9 املثيرة في قانون املالية  حول املادة 
والخاصة بمنع تنفيذ األحكام القضائية على 
يوم  جديد  من  عــادت  قد  الــدولــة،  مؤسسات 

اإلثنني األخير إلى مجلس النواب.
مادة  وجــود  أن  إلــى  ــه  ذات املصدر  وأشــار 
تنص  العمومية  املرافق  قانون  داخل  جديدة 
على »ضرورة تنفيذ، ودون تأخير من اإلدارة 
األحــكــام  الــعــمــومــيــة، جميع  ــق  ــراف امل وجــل 
النهائية«،  القضائية  ــر  واألوامـ ــقــرارات  وال
وزير  شخص  في  الحكومة  حفيظة  أثارت  قد 

االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة، محمد 
بنشعبون.

لم  الحكومة  أن  ذاته،  املصدر  وأضاف 
وجاءت  انفلتت  التي  املــادة  لهذه  تنتبه 
مشروع  من   9 املــادة  في  ورد  ما  عكس 
املادة  هذه  تطالب  حيث  املالي،  القانون 

بصيغة  األحكام  جميع  بـ»تنفيذ 
مطلقة ودون تأخر«، بينما 

القانون  ــادة  مـ تــقــول 
بـ»التنفيذ على  املالي 

سنوات،  أربــع 
ــي جــمــيــع  ــ وفـ
ــوال عــدم  ــ األحـ

ــز عــلــى  ــجـ ــحـ الـ

ممتلكات الدولة«.
وأكد املصدر ذاته، أن سبب 
تضمني هذه املادة في القانون 
كان  القانون  الجديد، ألن هذا 
املالي،  القانون  على  سابقا 
منذ  الحكومة  وضعته  حيث 
سنة تقريبا، حينما كان االتحادي 
وزير  هو  القادر  بنعبد  محمد 
الوظيفة العمومية، بينما 
جاء  املــالــي،  القانون 
بــعــد هــذا الــقــانــون، 
ورغـــم ذلـــك صــودق 
عليه هو األول، ألنه 
شهر  بأجل  مرهون 

دجنبر من كل سنة.
ــادة  ــى أن هــذه امل ــار املــصــدر ذاتــه إل وأشـ
وفي  حــرج  في  الحكومة  وضعت  الجديدة، 
القانون  مشروع  في  مررته  ما  مع  تناقض 
يطالب  بنشعبون  الوزير  جعل  مما  املالي، 
البرملانيني  إلقــنــاع  محاولة  فــي  بتعديلها، 
حيث   ،9 املادة  عليه  سارت  ما  نحو  بالتوجه 
تمنع  العالم  دول  »جميع  بــأن  الــوزيــر  قــال 
على  حفاظا  الــدولــة  ممتلكات  على  الحجز 
استمرار املرفق العام، بينما في املغرب، فكان 
العمومية  املرافق  حسابات  وصل  قد  الحجز 
يشكل  كــان  ما  وهــو  العامة،  الخزينة  داخــل 
فهل  الدولة«،  مؤسسات  استمرار  على  خطرا 

يخضع نواب األمة لضغط بنشعبون؟ 
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بعد كل اللغط والهرج الذي أثاره خبر 
 )2020 يناير   16 عدد  )انظر  »األسبوع« 

األحــزاب  بعض  صفوف  في 
حـــول غضب  الــســيــاســيــة، 
ــمــوذج  ــن ــاء لــجــنــة ال أعـــضـ
التنموي الجديد من األحزاب 
ــســيــاســيــة، بــســبــب عــدم  ال
بنموذجها  للجنة  تزويدها 
وأيضا  مكتوبا،  التنموي 
التي  ــشــاء  اإلن لــغــة  بسبب 
كــتــب بــهــا الــبــعــض اآلخـــر 
بنموسى  خــرج  اقتراحاته، 
رسميا، يوم الثالثاء املاضي، 
بتصريحات صحفية تؤكد ما 
الشق  في  »األســبــوع«  قالته 
تسليم  بعدم  املتعلق  األول 
السياسية  ــزاب  األحـ بعض 
مــكــتــوبــة، حيث  ملــذكــراتــهــا 
مع  التقت  »اللجنة  أن  أكــد 

واستمعت  السياسية  األحـــزاب  ممثلي 
قدمت  األحــزاب  بعض  وأن  القتراحاتهم، 

البعض  طلب  فيما  جــاهــزة،  تــصــورات 
ــري مع  ــذي أجـ اآلخـــر، بــعــد الــنــقــاش الـ
ممثليها، مهلة زمنية من أجل إعداد ورقة 
بخصوص  مقترحاتها  حــول  متكاملة 

النموذج التنموي الجديد«، وهو ما كانت 
الجريدة قد تطرقت له حرفيا، وهو الخبر 

تغضب،  ألن  األحــزاب  ببعض  دفع  الــذي 
املتعلق  الثاني  الشق  بسبب  والسيما 
بها  قدمت  التي  »اإلنشائية«  بالصيغة 
كيفية  عــن  بعيدا  تصوراتها  األحـــزاب 

تحقيق ذلك.
ويؤكد املصدر، أنه رغم نفي 
اللجنة غضبه شخصيا  رئيس 
ما  فإن  واإلنشاء«،  »اللغو  من 
حقيقة،  ــان  ك سابقا  نشرناه 
قدمت  األحــزاب  »أغلبية  أن  إذ 
تصورات نظرية عامة وأهداف 
كانوا  اللجنة  وأعضاء  عامة«، 
بالعبارة  هـــؤالء  مــع  يدققون 
ــل، هـــذه هي  ــي ــيــة »جــم ــتــال ال
اآلليات  اعطونا  لكن  األهداف.. 
الــوســائــل  علينا  ــرحــوا  ــت واق
الدقيقة لتحقيق هذه األهداف«، 
ــجــنــة بــنــمــوســى  فـــأعـــضـــاء ل
يحبون  وخــبــراء  أكــاديــمــيــون 
أمر  وهذا  عملهم،  في  التدقيق 
في  قيادي  يقول  جــدا«  عــادي 
اجتماعات  إحــدى  حضر  سياسي  حــزب 

لجنة النموذج التنموي.  

بنشعبون

وهبي واملنصوري

بنموسى يؤكد مقاالت »األسبوع«

الفصل الثانوي الذي أغضب وزير المالية

بع�ش مقرتحات الأحزاب حول النموذج التنموي »لغو واإن�ساء«

بنموسى
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مباشرة بعد عودة مغاربة الص� الذين 
كانوا مهددين بفيروس «كورونا» القاتل، 
رفع أقارب ما يسمى بـ«تنسيقية عائالت 
العالق� وا�عتقل� بسوريا والعراق» من 
تحركاتهم ومناشداتهم أمال في أن يلقى 
ملف أطفال ونساء مغاربة «داعش» نفس 

مصير طلبة ووهان الصينية.
الخارجية،  مصدر جد مطلع من وزارة 
الخارجية  وزارة  أن  لـ«األسبوع»،  كشف 
بعدة  تقوم  الداخلية  وزارة  مع  بتنسيق 
محاوالت، السيما لدى السلطات التركية، 
ا�غاربة  من أجل إجالء األطفال والنساء 

الذين يفوق عددهم 670 طفال وامرأة دون 
التي  العراقيل  ب�  من  أن  غير  ا�قاتل�، 
سفارة  غياب  ا�غربية،  السلطات  تواجه 
رسمية  دبلوماسية  وتمثيلية  مغربية 

داخل سوريا، مما يصعب من ا�أمورية.
يتعرض  ا�غرب  أن  ذاته،  ا�صدر  وأكد 
وجمعيات  أممية  منظمات  من  لضغوط 
الطفل  حقوق  مجال  في  تشتغل  دولية 
وا�رأة وانتقاداتها لبالدنا بعدم احترامه 
بحقوق  الصلة  ذات  الدولية  للمواثيق 
الصراعات  أوقــات  في  السيما  األطفال، 
الدولي  القانون  يفرض  حيث  والحروب، 
حمايتهم، ألن ال ذنب لهم في تلك الحروب، 
لذلك «يعمل ا�غرب على تقديم ما بوسعه 

في هذا ا�لف» يقول ا�صدر ذاته.
أنه مع دخول  إلى  ذاته  ا�صدر  وأشار 
مهمة  طلب  بواسطة  الخط  على  البر�ان 
حجم  زاد  لهؤالء،  استطالعية  بر�انية 
تفكر  ا�غربية  الــدولــة  ــدأت  وب الضغط، 
دولــيــة،  عــقــوبــات  تهديد  تحت  بجدية 
بضرورة نقل رعاياها من األطفال والنساء 
في  ا�قاتل�  أما  ا�غرب،  نحو  األبرياء 
الذين ال يزالون أحياء،  «داعش»  صفوف 
التي  األمنية  السلطات  يدي  ب�  فملفهم 
األمنية  األجــهــزة  مختلف  مــع  تنسق 
واالستخباراتية العا�ية لحل هذا ا�لف.. 
سوريا  مغاربة  وأطفال  نساء  تلقى  فهل 
والعراق مصير طلبة ووهان الصينية؟  

ا�نطلقة  الدحالنية،  التحركات  تعد  لم 
بمحاربة  فقط  مرتبطة  ــارات،  ــ اإلم مــن 
ــاســي(..)، بــل إن  ــســي تــيــار اإلســـالم ال
الفلسطيني� الناشط� في الرباط، باتوا 
«دحــالن»،  نظرية  أنصار  ب�  منقسم� 
التقليدية(..)،  «ا�قاومة»  خيار  وأنصار 
عدم  في  يلتقيان  الطرف�  كال  أن  رغــم 
قبول نظريات «اإلخوان ا�سلم�» الذين 

ال يقبلون مشاركة السلطة مع أحد(..).

أنتروبريز»،  «إيكونومي  مجلة  كشفت 
عن انتقال رئيس لجنة النموذج التنموي 
قرب  بالرباط،  تواركة  حي  في  لإلقامة 
القصر ا�لكي، وتوقعت نفس ا�صادر أن 
ملكي،  مستشار  منصب  إلى  ترقيته  تتم 
اللطيف  عبد  مــع  حصل  مــا  ــرار  غ على 

ا�نوني(..).

البطاقة  تــطــويــر  ــوضــوع  م يــقــف  ال 
الوطنية عند حدود ا�واد ا�ستعملة في 
ا�رتبطة  العالية  التقنيات  أو  إنجازها، 
تكون  قد  الوطنية  البطاقة  إن  بل  بها، 
�واجهة  تفعيلها  ا�زمع  الحلول  إحدى 
عبد  أن  يعني  ما  االنتخابي،  الــعــزوف 
اللطيف الحموشي قد يتحول إلى مشرف 
على االنتخابات إذا تم اعتماد التصويت 
إمكانية  مع  خاصة  الوطنية،  بالبطاقة 
أجهزة  مــن  جديد  جيل  على  االنــفــتــاح 
في  بها  ا�عمول  االنتخابي  التصويت 

دول أخرى(..).

الذين  الصحفي�  مــن  واحـــد  كشف 
نسخته  فــي  ــام»  ــب «ال مؤتمر  حــضــروا 
ــرا بـــالـــجـــديـــدة، عن  ــؤخـ ــدة مـ ــق ــع ــن ا�
مهنة  على  ا�حسوب�  بعض  تــزاحــم 
 200 قــدره  مالي  مبلغ  ألخذ  الصحافة، 
كهدية األعــضــاء  أحــد  خصصها  ــم،  دره

لـ «السيكيرتي».

لــالتــحــاد  األول  الـــكـــاتـــب  ــع  ــم اجــت
تحرير  بهيئة  لشكر،  إدريس  االشتراكي، 
ورغم  الحزب،  باسم  الناطقة  الجريدة 
ا�دير  �وضوع  يتطرق  لم  االجتماع  أن 
ا�الية  ذمته  تبرئة  تتم  لم  الذي  السابق 
آخر  أن  تذكروا  االتحادي�  أن  إال  بعد، 
اجتماع جمع ب� لشكر وهيئة التحرير، 
خرج منه عبد الهادي خيرات بـ«كبوطه» 

على كتفيه(..).

على غير عادته، طالب السفير الصيني 
في الرباط، بعدم فقدان الحس اإلنساني 
فــي ا�ــعــركــة ضــد فــيــروس «كــورونــا»، 
والعنصرية  «الــوصــم  خــالل  مــن  وذلــك 
آسيوي..  من أصل  الساكنة  إزاء  وا�يز» 
منذ  بالص�  ظهر  الفيروس  أن  واعتبر 
 10 حدود  إلى  وتم   ،2019 دجنبر  نهاية 
مجموعه  ما  تسجيل  الــجــاري،  فبراير 
لإلصابة  مؤكدة  حالة  و260  ألفا   40
أن  موضحا  الرئيسي،  الصيني  البر  في 
عدد األشخاص الذين تعافوا من ا�رض، 
أصبح يتجاوز، منذ فاتح فبراير الجاري، 
عدد الوفيات، وأن 2649 شخصا غادروا 

ا�ستشفى.

شارك مورخ ا�ملكة عبد الحق ا�ريني، 
عاصمة  «الرباط  حول  كتاب  تقديم  في 
إفريقية لحوار األديان»، ومن ا�نتظر أن 
يشارك في تقديم الكتاب با�كتبة الوطنية 
ــاط،  ــرب ال كنيسة  أســقــف  الـــربـــاط،  ــي  ف
تمت  الــذي  روميرو،  لوبيز  كريستوبال 
البابا  زيارة  عقب  كاردينال  إلى  ترقيته 
بشراكة  الكتاب  هذا  أنجز  وقد  للمغرب، 
عبد  الدبلوماسية  ا�ؤسسة  رئيس  ب� 
في  الفاتيكان  وسفير  حــابــك،  العاطي 

الرباط.

 πãŸÉH á∏eÉ©ŸÉH ÖdÉ£J z¢ûYGO{ áHQÉ¨e äÓFÉY
zÉfhQƒc{ ¢ShÒa ÉjÉë°V ™e
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تحت ا�ضواء

 ácô©e ‘ ˆG óÑ©æH ∫òîj óLÉ°Sh á«Ñ∏ZC’G Oó¡j ôµ°ûd
ájQƒà°SódG áªµëŸG

 الرباط. األسبوع

ــردت قبل  ــف ــد ان ــبـــوع» ق كــمــا كــانــت «األسـ
انطلقت  التي  القوية  الحرب  بخبر  أسبوع� 
بكعكة  للظفر  السياسية  األحزاب  قيادات  ب� 
ثلث  تجديد  بمناسبة  الدستورية،  ا�حكمة 
صراعات  البر�ان  مجلسا  عــاش  أعضائها، 
بسبب  األخيرين،  األسبوع�  طيلة  ساخنة 

االختالف حول منطق توزيع هذه ا�ناصب.
احتدم  الــصــراع  أن  مطلع،  مــصــدر  وقـــال 
في  الحق  له  من  حــول  األحــزاب  قيادات  ب� 
ا�حكمة  داخــل  سيجددان  اللذين  ا�قعدين 
والثاني  النواب  طرف  من  واحد  الدستورية، 
نبيل  مــن  كــل  طالب  حيث  ا�ستشارين،  مــن 
ا�رة  هذه  بحقهما  ساجد  ومحمد  هللا  بنعبد 
في كعكة ا�حكمة الدستورية بعدما جرى، قبل 
ستة  ب�  ا�ناصب  هذه  توزيع  سنوات،  ثالث 
واالستقالل  و«البام»  «البيجيدي»  هي  أحزاب 
والحركة  االشــتــراكــي  واالتــحــاد  واألحــــرار 
الشعبية، بمعنى أن الدور وصل لحزب التقدم 
لذا  ووقف،  الدستوري  واالتحاد  واالشتراكية 
مس  ــذي  ال التجديد  هــذا  في  بحقهما  طالبا 
والجوهري  االشتراكي،  االتحاد  ممثل  �ريني 

عن الحركة الشعبية.

ضغط  أن  ا�صدر،  نفس  يوضح  أنــه،  غير 
فرق  على  العنصر  وامحند  لشكر  إدريـــس 
من  أصبحا  ا�نصب�  هذين  بكون  األغلبية 
حقهما األبدي، وبالتالي، ال مجال للتنازل لفائدة 
االتحاد الدستوري أو التقدم واالشتراكية، وما 
بينما  ا�رشح،  اسم  تغيير  الحركة سوى  على 
في  للعلمي  ا�نصب  بمنح  االتــحــاد  تمسك 

ا�حكمة الدستورية لست سنوات أخرى.
لتحالف  لشكر  تهديد  أن  ا�صدر،  وأضــاف 

تنازل  أخــرى  جهة  ومــن  جهة،  مــن  األغلبية 
جهة  ومــن  ا�نصب،  هــذا  في  حقه  عن  ساجد 
ال  واالشتراكية  التقدم  حزب  أن  بمبرر  ثالثة 
يتوفر اليوم على فريق قانوني كامل العدد من 
النواب، كل هذه ا�عطيات جعلت موقف بنعبد 
هذه  في  ينهزم  جعله  مما  جــدا،  ضعيفا  هللا 
أن  في  تكمن  القادمة  خطورتها  التي  ا�عركة 
الدستورية  ا�حكمة  في  ا�مثلة  األحزاب  باقي 

لن تتنازل لآلخرين في ا�رحلة القادمة.

صراع السياسيين حول أكبر هيئة قضائية
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●  نواكشوط. األسبوع  

ــيـــس الــجــمــعــيــة  ــل رئـ ــعـ أشـ
الشيخ  ا�وريتانية،  الوطنية 
كبيرة  أزمـــة  فتيل  بــايــة،  ــد  ول
التي  الخطيرة  بتصريحاته 
النائب  وطنية  في  فيها  شكك 
باللي  ــد  ولـ قــاســم  الــبــر�ــانــي 
ــة،  ــصــحــراوي ال األصـــــول  ذي 
أحد  لست  أنت  «الدولة  قائال: 
والدك  حال  وكذلك  مواطنيها، 
من  إليها  قدمت  متى  وتعرف 
الــنــائــب  رد  حــيــث  ا�ـــغـــرب»، 
ولد  الشيخ  باتهام  البر�اني 

باية بـ«التزوير».
واتهم ولد باية بدوره النائب 
في  الرؤى  بازدواجية  البر�اني 
الصحراء،  قضية  مع  التعاطي 
ــراف على  وذلــك من خــالل اإلش
من  الــعــائــديــن  عـــودة  عمليات 
ا�ملكة  إلى  وتندوف  موريتانيا 
مع  التعاطي  وكـــذا  ا�غربية، 
بنفس  يتعلق  فيما  الــجــزائــر 
ب�  النقاش  وتطور  القضية، 

في  التشكيك  ليطال  الجانب� 
رئيس  تحدى  حيث  ــول،  األصـ
النائب  ا�ــوريــتــانــي،  الــبــر�ــان 
ــده،  الــبــر�ــانــي بــذكــر اســم والـ
أنــه بــوصــفــه  عــلــيــه  متهجما 

«ال شيء».
رئيس  تصريحات  وخلفت 
ا�وريتانية،  الوطنية  الجمعية 
حالة من االستياء عبر منصات 
الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي في 
ــراء، والـــذيـــن اتــهــمــوا  ــصــح ال
بالعنصرية  الــبــر�ــان  رئــيــس 
تجاه ذوي األصول الصحراوية، 
عكس ما يتم باألقاليم الجنوبية 
للمملكة، حيث تحظى هذه الفئة 

باالحترام والتقدير الكبيرين.
باللي،  ــد  ول قــاســم  أن  يــذكــر 
صريح  بشكل  الدفاع  له  سبق 
قبل  البوليساريو،  جبهة  عن 
ويحضر  مواقفه  «ُيصوب»  أن 
سلسلة أنشطة نظمتها السفارة 
ممتنعا  بنواكشوط،  ا�غربية 
الترابية  الــوحــدة  مــعــاداة  عــن 

للمملكة.

•Qƒàj ÊÉàjQƒŸG ¿ÉŸÈdG ¢ù«FQ
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 عبد اهللا جداد . األسبوع 

الجتماع  ترؤسه  غالي، خالل  إبراھیم  حذر 
أركان ميليشيات البولیساریو ببلدة بئر لحلو 
الوهمية  القیادات  بحضور  العازلة،  با�نطقة 
الراھن  الظرف  «صعوبة  أسماه  مما  للجبھة، 
ومجلس  ا�تحدة  األمــم  تأخر  یطبعه  ــذي  ال
األمن الدولي في تعیین مبعوث أممي جدید، 

وارتفاع وتیرة التھدیدات اإلرھابیة».
تبذل  جھودا  «ھناك  أن  إلى  غالي  وأشــار 
داخــل  البولیساریو  مكانة  مــن  لالنتقاص 
أحــداث  تنظیم  منتقدا  اإلفــريــقــي»،  االتــحــاد 
إلى  ــارة  إشـ فــي  الــعــیــون،  بمدینة  ریاضیة 
القاعة  داخــل  القدم  لكرة  اإلفریقیة  البطولة 
انتقد  كما  مؤخرا،  ا�دینة  احتضنتھا  التي 
بمدن  لقنصلیات  اإلفریقیة  الدول  بعض  فتح 
األمر  معتبرا  للمملكة،  الجنوبیة  األقاليم 
«استفزازا لن یمس جوھر النزاع وال طبیعته 

مؤكدا  رأیــه،  حد  على  القانوني»،  إطــاره  وال 
وجــوده  تعزیز  على  الوهمي  كيانه  إصــرار 
مؤسسات  تعزیز  بھدف  العازلة،  با�نطقة 
البولیساریو هناك، رغم قرارات األمم ا�تحدة 
القائم  الوضع  یمس  تغییر  أي  من  ا�حذرة 

بھذه ا�نطقة.
ــأتــي ھــذه ا�ــحــاوالت فــي ظــل ا�ــوقــف  وت
رفضه  عن  مــرارا  عبر  الذي  للمغرب  الصارم 
القاطع ألي محاولة ترمي إلى تكریس تواجد 
ذلك  باعتبار  العازلة،  با�نطقة  البولیساریو 
بھذه  ا�ــیــدانــي  الــوضــع  تغییر  ــى  إل یھدف 
ا�نطقة، كما ھي محددة في اتفاق وقف إطالق 
وھو  الجانبین،  بین   1991 سنة  ا�وقع  النار 
على  مشددا  االتفاق،  لھذا  انتھاكا  یعد  ما 
أن أي خطوة في ھذا االتجاه ستعني أنه لم 
«تعد ھناك أي عملیة سیاسیة، وبذلك ستنقل 
ا�ناطق  إلى  الصحراء  صراع  البوليساريو 

العازلة  التي تسيطر عليها».

●  سيدي إفني. األسبوع  
  

ا�عتصمون  الجماعيون  ا�ستشارون  هدد 
بمقر عمالة إقليم سيدي إفني، بتقديم استقالة 

جماعية إن لم تتدخل السلطات ا�ختصة.
وما زال الحوار ب� السلطة ا�حلية بعمالة 
إثن�  بجماعة  مستشارين  إفني و10  سيدي 
أملو بأيت باعمران معتصم� داخل مقر عمالة 
بعدما  وجــذب،  شد  ب�  مكانه  يــراوح  اإلقليم، 
كان ا�ستشارون ا�عتصمون قد قاطعوا دورة 
التي  الجماعة  لنفس  الترابي  للمجلس  فبراير 
ا�اضي،  اإلثن�  يوم  عقدها صباح  مقررا  كان 
النصاب  وجــود  لعدم  إلغاؤها،  جــرى  والتي 
ا�شكل  بسبب  بعقدها،  يسمح  الذي  القانوني 
أصبح  ــذي  وال الجماعة،  هــذه  بتراب  القائم 
بعد  معا،  والساكنة  للمنتخب�  قلق  مصدر 

هجوم الرعاة على ساكنة الجماعة.

●  العيون . األسبوع
  

ــد،  ــرشــي ــد ال ــ ــى حـــمـــدي ول ــف ن
لحزب  التنفيذية  اللجنة  عضو 
ــآن ب�  ــود شــن ــالل، وجــ ــق ــت االس
ــة لــحــزب  ــاســي ــســي ــادة ال ــيـ ــقـ الـ
استغرابه  عن  معربا  االستقالل، 
التي  ــات  ــاع اإلش لحجم  الكبير 
والبيت  الصف  وحــدة  تستهدف 
األجواء  إلى  مشيرا  االستقاللي، 
طبعت  التي  والبناءة  اإليجابية 
التنفيذية  اللجنة  اجتماع  أشغال 
مشابهة  بأنها  ووصفها  للحزب، 
عقدها  يتم  التي  االجتماعات  لكل 

كل أسبوع منذ تحمل نزار البركة 
للحزب،  العامة  األمانة  �سؤولية 
قضايا  مناقشة  على  تنكب  والتي 
الدفاع  وسبل  وا�واطن�  الوطن 

عن همومهم وانشغاالتهم.
منسق  الرشيد،  ولــد  وأضـــاف 
ــالث  ــث ــة ال ــي ــوب ــجــن الـــجـــهـــات ال
ا�نتخب�  عن  وطنيا  وا�ــســؤول 
اإلشاعات  تلك  أن  االستقاللي�، 
لن تنجح في تحقيق مساعيها أو 
مبتغاها، وستستمر قيادة الحزب 
متراص  واحــد  كفريق  العمل  في 
ومنسجم بقيادة األخ األم� العام 

نزار البركة. 

●  العيون. األسبوع   

وراء  كانت  التي  الخالفات  طويت 
الصحراء  جهة  وتجميد  انسحاب 
مؤتمر  مــنــذ  الــحــســنــيــة  للكشفية 
وفد  زيـــارة  وكــانــت   ،2018 بوزنيقة 
للكشفية  ــام  ــع ال ــوض  ــف ا� بــرئــاســة 

الحسنية ا�غربية، القائد عبد اللطيف 
كركاس، أساسية، حيث تمت مناقشة 
ــاب وا�ــســبــبــات الــداعــيــة إلى  األســب
بناء على ا�ساعي  ذلك، والتي جاءت 
الحميدة التي قام بها عدد من القادة 
طيلة الفترة السابقة من أجل التقارب 
بعد  ا�اضي  صفحة  وطــي  والصلح 

كل  عبر  حيث  الجهة،  نشاط  تجميد 
لــوزارة  الجهوي  وا�دير  كركاس  من 
بولسان،  محمد  والرياضة،  الشباب 
عن تقديرهما �بادرة تجاوز الخالفات 
لفروع  قوية  ودفعة  انطالقة  وإعطاء 
من  ــدءا  بـ وكــلــمــيــم،  الــعــيــون  جهتي 

ا�جلس الوطني القادم.

●  األسبوع   

الــشــرقــاوي  محمد  مــداخــلــة  اســتــأثــرت 
السمارة  العيون-  الجهوية  اللجنة  رئيس 
والتسامح  السلم  منظمة  ورئيس  السابق، 
محمد  ــســان،  اإلن وحــقــوق  للديمقراطية 
عدد  واهــتــمــام  بتتبع  الــشــرقــاوي،  سالم 
بينها  ومـــن  ــحــاضــرة  ال الــفــعــالــيــات  ــن  م
موريتانيون وحقوقيون وسياسيون، حيث 
في  السياسية  اللعبة  خيوط  عــن  كشف 
أن  معتبرا  الصحراء،  حول  النزاع  قضية 

يعني  كمقترح،  الذاتي  الحكم  عن  الحديث 
أن ا�نطقة أمام بديل �شروع سياسي كان 
ا�غربية  الدولة  بمساعي  منوها  قائما، 
النقاش  عمق  إلى  الوصول  في  للشروع 
مستشهدا  با�نطقة،  وا�ــحــدود  ا�غلق 

باالعتقاالت في حق ناشط� معارض� 
السلمي  نشاطهم  نتيجة  تندوف  في 

االجتماعي،  التواصل  بمنصات 
رئاسة  فــي  تجربته  أن  مضيفا 
اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة 
من  مكنته  الــعــيــون-الــســمــارة، 

بعض  لــدى  مغالطات  تبديد 
والنقص  الدولية  ا�نظمات 
الــحــاصــل فــي ا�ــعــلــومــات 
للصالبة  ــا  ــي داع لــديــهــم، 
ــك،  ذل لتحقيق  والــيــقــظــة 
ــر وســـائـــل  ــيـ ــوفـ وتـ
والتتبع  التعبير 
مخيمات  داخـــل 

تندوف.
وشـــــــــــــدد 
ــرقـــاوي  الـــشـ

أصبح  الصحراء  استقالل  مطلب  أن  على 
والصحراوي�  تندوف،  داخــل  من  ينتقد 
أنفسهم في حاجة إلى نقاش أعمق يجيب 
إلى  الصحراء  قضية  ا�رحلة،  أسئلة  عن 
أين؟ والحلول ا�طروحة والقابلة للتطبيق، 
وبات من األكيد إشراك الفعاليات التي لها 
دور هام في ا�جتمع ا�دني في الدفاع عن 
الوحدة الترابية للمملكة، وضرورة الترافع 
نزاع  تختصر  التي  ا�نظومة  لــدى  عنها 
أشخاص  في  الوطنية  والقضية  الصحراء 

ومؤسسات محددة.
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الشرقاوي

ولد باية

بركةولد الرشيد



الرئيس  إدارة  حرمان  بعد 
ــعــض  ــدي ب ــيـ ــكـ ــيـ ــسـ ــيـ ــشـ تـ
ا�ــســتــثــمــريــن الــقــريــبــ� من 
ــيــس الــســابــق  ــرئ ــال، ال ــي ــاب ك
كاليف  وخصوصا  للكونغو، 
ــس الــســابــق  ــي ــرئ مـــوتـــون ال
لشركة «أ. إن. ر»، من جوازات 
لبالدهم،  الدبلوماسية  السفر 
بضرورة  محاميه  رأي  جــاء 
على  لــلــحــصــول  ــاوض  ــف ــت ال
مغربي،  دبــلــومــاســي  ــواز  جـ
قال:  «األســبــوع»  مصدر  لكن 
تــداولــه،  ــرى  ــراح ج ــت إن االق
إبعاده  ولكن لصعوبته، جرى 
بعض  يــعــيــشــه  ظــــرف  فـــي 
الذين  األفارقة  األعمال  رجال 
يــنــتــظــرون «ا�ــنــطــقــة الــحــرة 
التجاري»  للتبادل  اإلفريقية 

ــة �ــثــل هــذا  ــي كــفــرصــة مــوات
االستثمارات  لدعم  الطلب، 
وشراكة  إفريقيا  في  ا�غربية 
التي دشنتها  رابــح»  ـ  «رابــح 
إلى  انضمامها  قبل  ا�ملكة 

االتحاد اإلفريقي.
وحـــســـب ا�ــــصــــدر، فـــإن 
إفريقيا  مستثمرا   54 هناك 
ومحفظة تصل إلى 7 مليارات 
في  استثمارها  يعاد  دوالر 
القارة يمكن أن تمول مشاريع 
إفريقيا،  في  ا�غربية  الرؤية 
التي  االمتيازات،  بعض    مع 
تزويدهم  مقدمتها  في  يأتي 
مغربي،  دبلوماسي  بــجــواز 
إفريقيا  جنوب  تقترح  فيما 
تسليم 68 رجل أعمال إفريقي 

جوازها الدبلوماسي.
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في الخامس من هذا الشهر، وفي لقائها 
صرحت  اإلفريقي،  االتحاد  مسؤولي  أحد 
شغلت  الــتــي  الكينية  الخارجية  ــرة  وزيـ
في  ــدفــاع  ال وزارة  ســنــوات  لسبع  قبلها 
هو  إفريقيا،  شمال  يعانيه  ما  بأن  بالدها، 
سباق محموم حول السالح، وبدأت معارك 
وستكون مواجهات في ا�ستقبل، لذلك، فإن 
وقف هذا السباق، هو الحل على األقل ب� 
حرب،  إلى  سينتهي  وإال  والجزائر  ا�غرب 

ليس  السالم،  يصنع  التوازن  أن  واالعتقاد 
دقيقا، ألن توازن القوى يدفع إلى الجمود، 
وهو خطر على أمن إفريقيا، ليس في ملف 
شمال  ألن  العالقة،  ا�لفات  في  بل  مع�، 

إفريقيا يعاني ويجب التدخل.
الوزيرة  فإن  «األسبوع»،  مصدر  وحسب 
ب�  ا�واجهة  من  رعبها  تخف  لم  أمومو 
إثــيــوبــيــا ومــصــر، وأخـــرى بــ� الــجــزائــر 

وا�غرب.
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في اجتماع دول الساحل الخمس، جاءت 
العربي  ا�غرب  دول  مع  التعاون  أهمية 
الدامية  العمليات  إليقاف  إفريقيا،  وشمال 

وامتدادها ا�حتمل إلى جنوب ا�توسط.
الـــدول،  لــهــذه  «بـــو»  واســتــعــرضــت قمة 
سيناريو  فــي  ا�ــغــرب  بنجاح  يسمى  مــا 
مصدر  وحسب  إرهابية»،  جماعة  «صفر 
«األسبوع»، فإن قدرة ا�ملكة على ما يسمى 
يعد  اإلرهاب  مكافحة  في  جماعة»  بـ«صفر 

تميزا، حسب تقرير رفع إلى القمة.
عملية  أهمية  القمة  ــادة  ق واستعرض 
فــي منطقة  لــدعــم االســتــقــرار  «بـــارخـــان» 
الساحل، خصوصا وأن ماكرون أكد لهؤالء 
بـ«محاربة  القادة أن ا�سألة تتعلق أساسا 
وزارة  سمته  ما  في  ا�سلحة»  الجماعات 
بانتقال  نوافذ»  «ثــالث  الفرنسية  الدفاع 
220 جنديا إلى 400 مع سيارات إضافية، 
إطــار  فــي  عسكري   5100 فرنسا  وتنشر 

عملية «بارخان».

شراكتها  تفعيل  بــاريــس  ــرار  ــ ق ــور  فـ
تكوين  في  مالي  مع  العمالتية  العسكرية 
ا�الية  الخاص  للقوات  الثانية  الــوحــدة 
من  الفرنسيون  اختار  لإلرهاب،  ا�كافحة 
فرقة  لتعزيز  ا�ــغــرب،  في  تكوينهم  سبق 
الفرقة  مــن  أخــيــرا  ا�ــؤطــرة   «2 «إنــســات 

التكتيكية للصحراء «أسييه» في غاو.
في  ضباط  إرســال  على  باريس  وألحت 
أزواد  إقليم  مع  الوطنية  ا�عالجة  إطــار 
لتسامحه  ا�غرب،  في  العسكري  للتكوين 
الديني وقسوته تجاه التنظيمات ا�تطرفة.

ا�غربي»  «االمتياز  تأكيد  لفرنسا  وسبق 
الفرقة  مــن  ا�ــؤطــر   ،2019 يــولــيــوز  ــي  ف
تصور  لها  التي  ييس»  «أندلو  التكتيكية 
موريتانيا  جبهة  على  الحرب  عن  متكامل 
ضد البوليساريو، وعقدت تداريب �واجهة 

الجبهة.
تأكيده  أن  «األســبــوع»  مصدر  وأوضــح 
على «العمل الفرنسي ضد البوليساريو من 
طرف فرقة «أندلو ييس» هو للقول مباشرة 
أن وزارة الدفاع الفرنسية منخرطة في أي 

استعدادات للحرب في الصحراء».
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القناص

في  ا�خيمات  مــن  بخريج�  لقائه  فــي 
إثيوبيا  لدى  الكوبي  السفير  قدم  تندوف، 
إرســال  اإلفــريــقــي، عرضه حــول  واالتــحــاد 
الشعوب اإلفريقية لـ 9000 طالب إلى بالده 
للدراسة، «رغم بعض الظروف الصعبة التي 
قوله،  حسب  حلها»،  من  جزء  الحوار  نرى 
«ضــرورة  إلــى  حديثه،  معرض  في  مشيرا 
العيون  في  وتواجدنا  الــحــوار،  من  ا�زيد 

وبئر لحلو هو لتعميق هذه الخلفية».
السفير  دعــم  «األســبــوع»  مصدر  وكشف 
اإلفريقي  االتحاد  الستراتيجية  فيال  أنجيل 
ا�ــخــيــمــات، وأيــضــا في  تــواجــده فــي  عبر 
هو  ا�هم  ألن  ا�غرب،  مع  الجيدة  العالقات 
التنمية البشرية التي يؤطرها العمل الطبي.
كوبا  مع  اتفاقية  اإلفريقي  االتحاد  وعقد 

في التكوين ما بعد الدكتوراه.
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بمحفظة تصل 7 ماليير دوالر

تحول في هافاناالوزيرة الكينية رايتشل أمومو:

7العدد:  1062الخميس 13 فبراير 2020 كواليس األخبار

ــرة  ــ ــدة تــســتــضــيــف وزي ــائـ ــى مـ ــل ع
في  بارلي،  فلورانس  الفرنسية  الدفاع 
 ،2019 يناير  و28   27 يومي  واشنطن 
وب�  البنتاغون  بــ�  الــخــالف  تفجر 
انخراط  بسبب  األمريكية،  الخارجية 
الواليات ا�تحدة في إجهاض أي «حالة 
حالة  من  تزيد  قد  الصحراء  في  حرب» 
ــرة  وزي لتوقف  الــســاحــل،  فــي  الــحــرب 
«لن  بقولها:  النقاش  الفرنسية  الدفاع 
حرب  أي  في  الفرنسي  الجيش  يتدخل 

لن تكون حربا مع  في الصحراء، ألنها 
دول  لخمسة  شاملة  حربا  بل  الجزائر، 
مغاربية، ولن نضيف 5 في الساحل إلى 
5 أخرى، ألن حربا من عشرة دول هي 

حرب قارية».
التدخل  على  البنتاغون  يعلق  ولــم 
الجازم لبارلي، بأن حربا في الصحراء 
هي إعادة إنتاج دول جديدة في ا�نطقة، 
وهو منطق فرنسا التي تحافظ فيه على 

الحدود التاريخية الحالية.
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القضائية  ا�تابعة  ــى  إل يسعى  الـــذي 
إيزابيل  ألنــغــوال،  السابق  الرئيس  البنة 
البيت  في  مسؤوال  خاطب  دوســانــتــوس، 
قويا  عرابا  يكون  أن  في  برغبته  األبيض 
الــصــحــراء ال يخرج عن  فــي  إلنــجــاح حــل 
الواقعية التي قررها نهج ترامب في الشرق 
األمريكية  الخطة  دعم  «إن  وقال:  األوسط، 
جزء  هو  إفريقيا،  شمال  عربي  بلد  أي  في 
من مهامي التي أتشرف بها، وأن قدرتي في 
في  أسعد،  لي  تبدو  ا�غاربة  مع  التفاوض 
والقانون  للديمقراطية  أمريكي  دعم  مقابل 

إلى جانب الواقعية».
بالعمل  تينتي،  لورينسو  خــو  ووعـــد 
شمال  في  ترامب  خطة  لدعم  ا�غاربة،  مع 
ا�لفات  وباقي  والصحراء،  بليبيا  إفريقيا، 

العالقة.
دوسانتوس  إيزابيل  وعدت  جانبها،  من 
في  ا�غرب  مع  بالعمل  لها،  الداعم  اللوبي 

مقابل دعمها لعرقلة متابعتها القضائية.
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 المغرب يفاوض على فك االرتباط 
بين حدوده البحرية مع جزر الكناري 

والحدود البرية في سبتة ومليلية 

مع  البحرية  حــدوده  املغرب  يشارك 
منطقة أو نطاق جزر الكناري، املضيق 
الطويل لجبل طارق وبحر »البوران« أو 
قديما  املعروف  وهو  »البحران«،  بحر 
األقصى  الجزء  وهــو  غرناطة،  ببحر 
متوسط  مع  املتوسط  البحر  من  غربا 
عمق بني 445 مترا و1500 متر يربطه 
االتحاد  ويساند  األطلسي،  باملحيط 
حــدوده  فــي  املــغــرب  مطالب  اإلفريقي 
خطوط  بثالثة  معترف  غير  الشمالية، 
مندمجة في مساحة 18.5 كيلومترمربع 
اإلسبان  رسمه  مما  متر   11.5 وحــدود 
وجزيرة  كيلومترات(   8( سبتة  فــي 
فيليز  دي  )بنيون  باديس  أو  »غمارة« 
دوالغوميرا( بـ 75 مترا ومليلية )10.5 
كيلومترات(، وتطلق إسبانيا على هذه 
سوبرانيا«  ـ  السيادة  »مناطق  املواقع 
الكبرى  السيادة  ــي  أراض بني  مميزة 

والصغرى.
حدث  ما  إسبانيا  تكرر  أن  وعــوض 
عملية  سيناريو  عبر  ليلى  جزيرة  في 
 ،2002 يوليوز   11 في  »روميو سييرا« 
اإلفريقي في  االتحاد  إثارة  فضلت عدم 
املغربية  الخطوة  الكناري وتمرير  جزر 
استثمارها  ــع  م عــســكــري،  رد  دون 

اإلضافي في تعقيدات ملف الصحراء.

ــيــد الـــطـــرفـــان، املــغــربــي  ــف ويــســت
الخالف،  حل  محاولة  من  واإلسباني، 
واالقتصادية  األمنية  الشراكة  برفع 
الستغالل املنطقة بشكل يضمن مصالح 

الطرفني.
من  االنتقال  الرباط  قررت  جهة،  من 
فيما  الكناري،  جزر  إلى  ليلى  جزيرة 
سياسة  مــن  سابقا  اإلســبــان  تــخــوف 
»القضمة تتبعها أخرى«، لكن العاصمة 
الرباط لم تمس الشمال وحول املدينتني، 
عن  االقتصادي  مصيرهما  تفصل  بل 
وامليناء  »األفــشــوريــنــغ«  عبر  املــغــرب 

القاري )املتوسطي( في طنجة.
إلسبانيا  يمكن  ال  ثانية،  جهة  ومن 
التخلي عن تشبيك عالقتها مع املغرب، 
واألمن،  الهجرة  قضايا  في  خصوصا 
مواصلة  لحسابني:  يــؤطــر  مــا  ــو  وه
الحرب على  للحدود في  املرنة  العقيدة 
اإلرهاب، واالستغالل املتوافق عليه مع 
املغرب في املنطقة املائية املتداخلة بني 
املغرب،  يطرح  وال  وإسبانيا،  املغرب 
ومليلية  سبتة  مشكلة  جــهــتــه،  ــن  م
التفهم  مقابل  اإلفريقي،  االتحاد  على 
اإلسباني للمغرب في قضية الصحراء، 
املتنازع  املــيــاه  اســتــغــالل  سبق  ــد  وق
االتحاد  مع  الشراكة  اتفاق  في  عليها 

األوروبي. 
إن فصل السيادة عن االستغالل، هو 
الجزء الصلب من املعادلة الجديدة التي 
املغربية،   - اإلسبانية  العالقات  تقود 

وقبلها األورو ـ مغربية.
إلقــامــة وضع  فرصة  املــغــرب  ولــدى 
مؤقت يدوم، لذلك، فالخطوات األحادية 
السياسة،  هـــذه  مــن  يــتــجــزأ  ال  جـــزء 
يسمى  ما  في  والرباط  مدريد  وتشترك 
إسبانيا  أو  الــســيــاديــة«،  »املــنــاطــق 
إلسبانيا،  اإلفريقية  الحدود  أو  القارية 
التاريخية  الحدود  أخــرى،  جهة  ومن 
وحدته  وإكــمــال  للمغرب  والشرعية 
بعد   ،2020 فــي  بالترسيم  البحرية 

دخوله الصحراء عام 1975.
وتأخر املغرب عن إنجاز هذه الخطوة 
إقليمية ودولية، قبل  45 سنة، لظروف 
القانوني  الترسيم  إلــى  يضطر  أن 
الوضع  ويبقى  املائية،  لحدوده  الكامل 
شرق  السيطرة  خـــارج  االستثنائي 

الجدار.
ــادم عن  ــقـ ــخــرج الـــوضـــع الـ ولـــن ي
شامل  إبعاد  مع  الحالي  »الستاتيكو« 
البلدين،  بني  العسكري  للخيار  وكامل 
في  مــدريــد  مــع  عسكري  توتر  أي  ألن 
إلى  للعودة  البوليساريو  تهديد  ظل 
إبعاد  إلى  مدريد  يجر  املسلح،  العمل 
هذا الخيار، ألن التحالف اإلقليمي بني 
استقالل  عن  واملدافعني  البوليساريو 
جزر الكناري، يدفع األمور إلى األسوأ.

ــحــدود  ــم ال ــ وأحـــيـــت مــشــكــلــة »رس
االستقاللية  النزعة  أصحاب  البحرية« 
الكناري«  »التحالف  وأطلق  لألرخبيل، 
وهــو حــزب وطــنــي مــحــافــظ فــي هــذه 

شعب  لحماية  استغاثة  نــداء  الجزر، 
املغربي  القرار  إسقاط  ألن  األرخبيل، 
الكاملة  السيادة  إعالن  دون  يكون  لن 

واستقالل الجزر.
))وبشكل  البيان:  تعبير  وحسب 
األرخبيل،  استقالل  إطار  وفي  بديهي، 
البحرية  الــحــدود  عــن  الحديث  يمكن 
االقتصادية  املنطقة  ــن  وع الكنارية 
البحر،  في  مــواردنــا  وتدبير  لحماية 
ببحر  تــســمــيــتــه  نــســتــطــيــع  والـــــذي 

الكناري((.
اإلسبانية  الهيمنة  الحزب  ويرفض 
وسبق  ســـواء،  حــد  على  املغربية   -
ترخيصا   2013 في  أعطت  أن  ملدريد 
لـ»ريبسول«، وأعطى املغرب في املقابل 
اإليطالية  »إيــنــي«  لشركة   2018 عــام 
املياه  نفس  في  للتنقيب  آخر  ترخيصا 
املشتركة، وكلما زادت الدعوى الوطنية 
سيستقر  والــصــحــراويــني  للكناريني 

التعاون بني مدريد والرباط.
انطالقة  مــع  ــجــزر،  ال ــذه  ه وعــرفــت 
مسلحة  وطنية  حركة  البوليساريو، 
بـ»سي.  معروفة  االستقالل  إلى  تدعو 
جزر  استقالل  »حركة  أو  م«  إي.  إي. 
باسم  أيــضــا  ــاري«، واشــتــهــرت  ــن ــك ال
أرخبيل  استقالل  عن  البحث  »حركة 

الكناري وتقرير مصيره«)1(.
إذاعية  محطة  الحركة  هذه  وامتلكت 
بعمليات  وقامت  الجزائر  مدينة  في 
اإلســبــانــيــة،  الــحــكــومــة  ضــد  مسلحة 

دولة مستقلة في  إنشاء  إلجبارها على 
جزر الكناري.

أنطونيو  يــد  على  الحركة  وبـــدأت 
بها  واعــتــرفــت   ،1964 عـــام  كوبيلو 
سنة  فــي  اإلفــريــقــيــة  ــوحــدة  ال منظمة 
»فاغ«  1968، وقاتل جناحها العسكري 
أنشأت   ،1982 وفــي   ،1979 سنة  إلــى 
لألرخبيل،  ــي  ذات حكم  منطقة  مدريد 
على  عاد  ملكيا  عفوا  كوبيلو  ومنحت 

إثره إلى إسبانيا)2(.
الكامل  االستقالل  دعــوات  وبعودة 
إلى  واملغربي  اإلسباني  الــعــرش  عــن 
اململكتان  تتفق  واألرخبيل،  املخيمات 
ــاء على  ــقـ ــن بــلــديــهــمــا واإلبـ عــلــى أمـ
مربعات  في  االستراتيجية  مصالحهما 

متفق عليها.
ــه املــمــلــكــة  ــ ــت ب ــامـ ــا قـ ــ ومـ
محسوب، من عدة رهانات:

1( أن الجيش اإلسباني لم 

املغرب الذي كاد أن يدخل حربا مع إسبانيا ىلع »جزيرة ليلى« عندما كان خارج االتحاد اإلفريقي، يرسم اليوم حدوده البحرية مع جزر 
الكناري، ضمن مشكلة حدودية مزمنة مع اململكة اإليبيرية التي ترى املنظمة القارية أن بعضها جزء من التراب املغربي وإقليمه 

البحري، وال ترغب مدريد يف الدخول مع االتحاد اإلفريقي يف مشكلة ستمتد إلى ملفات أخرى، فيما املغرب يؤكد ىلع تمييز 
»السيادة« عن »االستغالل« الخاضع للمفاوضات واالتفاقيات الدولية وقانون البحار.

ال أحد يطرح، يف نظر ناصر بوريطة وزير الخارجية املغربي، مشكل السيادة يف املناطق االقتصادية للدول، ومن داخل توسيع وتعميق 
الشراكة االستراتيجية بين مدريد والرباط، سيكون االتفاق ىلع االستغالل، خصوصا وأن األمم املتحدة لن تقر بأي ترسيم يمس مياه 

الصحراء التي تعتبرها األمم املتحدة »إقليما لم يتمتع بعد بتحديد مصيره الذاتي«.
ويف االختالف الحادث بين الحدود املائية والجرف القاري، ترى إسبانيا الحدود املائية لجزر الكناري يف 29 ألفا و120 كيلومترا ىلع 
أساس الهوية األطلسية للجزر، وضمن 8 مكونات تاريخية للشعب اإلسباني، فيما تنتمي هذه الجزر إلى الصفيحة القارية اإلفريقية، 

وانطالقا من ترسيم الجرف القاري، يكون الترسيم من اليابسة، ألن األرخبيل يتموقع يف شمال غرب إفريقيا بين اإلحداثيات 27 ـ 37 و29 
ـ 25 شماال و13 ـ20 و18ـ 10 غربا، بما يجعل جزء منه يف مقابل جزء من الساحل املغربي الخالص خارج الصحراء، ويسعى دعاة االستقالل 

يف األرخبيل والصحراء )البوليساريو( إلى إعاقة اتفاق اململكتين، العلوية واإليبيرية، ىلع استغالل هذه الجزر البركانية ومياه إقليم 
الصحراء يف إطار تقدم الشراكة اإلسبانية - املغربية.
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الستغالل البحر 

املشرتك بني أرخبيل 
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يرفض هذا السيناريو

االتحاد اإلفريقي يمنع الحرب

األمم المتحدة ال تنظر إلى معركة الجرف القاري مع مدريد
أرانشااليابوريطة



يكن في حالة جزر الكناري هو املهيمن 
على القرار، كما في حالة جزيرة ليلى.

قضية  في  فشل  الذي  املغرب  أن   )2
بحر  في  بالنقط  ينتصر  ليلى،  جزيرة 
قد  انفصالي  ماضي  لوجود  الكناري، 
الحالة  كما هي  الكنارية،  املسألة  يعقد 

الصحراوية بالنسبة للمغرب.
3( فصل االستغالل عن السيادة كما 
في  األوروبــي  االتحاد  قــراءة  أحدثتها 
اتفاق الصيد البحري، عندما تجاوزت 
القاضي  األوروبية  العدل  محكمة  حكم 

بتمييز إقليم الصحراء عن املغرب.
إلى  األمــنــيــة  الــشــراكــة  تطوير   )4
أعمق،  بشكل  استراتيجية  شــراكــة 
املشترك  االستغالل  عــوائــق  لتجاوز 

ملياه الصحراء.
ــاط في  ــربـ ونــجــحــت الــعــاصــمــة الـ
استثمار وجودها في االتحاد اإلفريقي، 
في  له  مناصر  إلى  احتاج  املغرب  ألن 
سبتة  »إفريقية  وتبقى  ليلى،  جزيرة 
مسألة  الجعفرية«  والــجــزر  ومليلية 
مبدئية لدى االتحاد، ولن تتمكن مدريد 
من لعب الورقة العسكرية في الكناري، 
بناء  فاتورة  من  دعمها  رفعت  لكنها 
البوليساريو  لالجئي  املدنية  املنشآت 
ــجــدار الــدفــاعــي، إلعــادة  فــي شــرق ال

التوازن إلى امللف.
االتحاد  خــالل  من  تقر  إسبانيا  إن 
املنطقة  لكل  املغرب  ــإدارة  ب ــي  األوروب
للصحراء،  الــخــالــصــة  االقــتــصــاديــة 
هذه  على  برملانه  من  السيادة  وإعالن 
نظر  في  حاصل  تحصيل  هو  املنطقة، 
الكثيرين، رغم عدم قبول هذه الخطوة 

من مدريد.
ــغـــرب على  املـ ــة  ــادق ــص م وجـــــاءت 
ــحــدود  مــشــروعــي قــانــون تــرســيــم ال
يناير   22 األربـــعـــاء  يـــوم  الــبــحــريــة، 
املنطقة  تداخل  رغم  املاضي، محسوبا، 
جزء  وهو  الكناري،  جزر  مع  البحرية 
الجيوسياسية  الخارطة  تغيير  مــن 
في  الصحراء  تراب  للمغرب الستيعاب 
عهد فرانكو عام 1975، وأخيرا مياهها 
بعد تنحي خوان كارلوس وتولي ابنه 
يحرك،  لــن  الـــذي  ــادس،  ــس ال فيليبي 
جنراالته،  »األسبوع«،  مصادر  حسب 
بسبب التوتر الذي يطبع العالقات بني 

الجيش وامللك الحالي.
يمكن  بحتة،  اقتصادية  والعتبارات 
حدث  كما  »االستغالل«  تقسيم  إعــادة 
في األربعة عقود املاضية، وفي املقابل، 
فإن ممارسة املغرب لسيادته، يواجهها 
ــحــدة مـــن عــدمــه  ــت ــم امل ــ ــبـــول« األم »قـ

بالخطوة املغربية.
القاري  الجرف  لضم  مدريد  وسعت 
يرد  أن  قبل  منفرد،  بشكل  لسيادتها 
عــودة  ألن  ــدوده،  حــ بترسيم  املــغــرب 
في  الصحراء  مياه  نافذة  من  مدريد 
معادلة  للمغرب،  بالنسبة  البر  مقابل 
لنصف  دامــت  التي  فعاليتها  انتهت 
التفاهم حول  قرن تقريبا، وسيتواصل 
»االستغالل« املشترك لبحر الكناري أو 
من  املغربي  البحر  أو  الصحراء  بحر 
األقل،  على  مائيا  الكويرة  إلى  طنجة 
إطالق  وقف  معادلة  البر  حكمت  فيما 

النار األممية منذ سنة 1991.
القانونية  منظومته  املغرب  ويكيف 
 ،1982 لسنة  البحار  قانون  بنود  مع 
ــرب ضـــروس مع  ــز حـ ــي ع املـــولـــود ف
الوضع  يبقى  لــذلــك،  البوليساريو، 
األممي  بالحل  الكناري  جزر  مع  معلقا 

لقضية الصحراء.
ــانـــي  ــبـ ــيـــش اإلسـ ــض الـــجـ ــ ــرف ــ وي
الخطوة  ــع  م للتطبيع  ــاوضــات  ــف امل

ــراه  ــ ــا ي ــم ــي ــة، ف ــيـ ــربـ ــغـ املـ
استمرارا  السياسيون 

لــشــراكــة واســعــة مع 
االتحاد األوروبي.

ــالف فــي  ــ ــخـ ــ والـ
ــني  ــا ب ــ ــي ــ ــان ــ ــب ــ إس
اســتــراتــيــجــيــتــني، 
تلتحق  أن  يريد  من 

باملغرب  الــصــحــراء 
في إطار تحول اململكة 

تتمتع  جار  إلى  الشريفة 
بحكم  مكوناته  جميع  فيه 

بالطبيعة  يــثــق  ال  ــن  م وبـــني  ــي،  ــ ذات
الديمقراطية للمغرب، ويعتبرها تهديدا 
ألن  اإلسباني،  القومي  لألمن  مباشرا 
اإليبيري  الــنــمــوذج  نفس  استنساخ 
الرباط،  العاصمة  من  امللكي  الفيدرالي 
املغرب،  إلــى  ومليلية  سبتة  سينقل 

اإلفريقية  ــحــدود  ال بالتالي  وينهي 
إلسبانيا.

ــى لجنة  إلـ طــلــبــا  مــدريــد  وقــدمــت 
الجرف  وكــان  الــقــاري،  الجرف  حــدود 
العرش  يتبع  يزال  ال  للصحراء  القاري 
اإليبيري، وهو ما يعيد الوضع إلى ما 

قبل 1975.
امللحق  الرابعة من  املادة  وكما تورد 
لقانون  املتحدة  األمم  التفاقية  الثاني 
البحار، فإن تقديم البيانات إلى اللجنة 
ســنــوات،  عــشــر  فــي  يــكــون  املختصة 
والتزاما بمضمون هذه املادة، وضعت 
مدريد عريضتها في مايو 2009، وفي 
في  مطالبها  بــيــانــات  قــدمــت   ،2014
في  شفهيا  عرضا  ثم  القاري،  الجرف 
 20 بــني  مــا  نيويورك  فــي   38 الـــدورة 
فيه  نفت   ،2015 شتنبر  و4  يوليوز 
في  البوليساريو  مع  نــزاع  أي  وجــود 

املنطقة. 
وردت الرباط بعد سنة برأي مخالف 
ملدريد، من خالل مذكرة شفهية، وأكدت 

حالة النزاع  في املنطقة.
قبل  العلمي  ملفه  املغرب  يقدم  ولم 
صادق  ألنــه   ،2017 مــاي  من  الثالثني 
معتبرا   ،2007 بعد  االتفاقية  على 
مذكرته الشفهية املرسلة في 29 يوليوز 
الغربية  الخطوة  لتكون  كافية،   ،2015
الجرف  حدود  لجنة  لقرار  وقف  مجرد 
الحاالت  في  اللجنة  تقوم  وال  القاري، 
بحري،  أو  بري  نزاع  فيها  يوجد  التي 
أي  في  بالنظر  الخامسة،  للفقرة  وفقا 

طلب مقدم من أحد أطراف النزاع.
إلى  إسبانيا  يعيد  املغربي  والقرار 

مربع النزاع، ويعتبرها أحد أطرافه.

إسبانيا والمغرب يعرفان أن النزاع 
في الصحراء المعروض على مجلس 

األمن يمنع من الترسيم، طبقا للفقرة 
الخامسة من الملحق األول للجنة الجرف 
القاري، وزادت تهديدات البوليساريو 

من تكريس هذا الوضع 

على  البوليساريو  جبهة  سكتت 
وحركت  القاري،  للجرف  إسبانيا  ضم 
في  النظر  لعدم  العسكري  تهديدها 
نــزاع  حالة  لــوجــود  املــغــربــي،  الطلب 
الحالة،  هذه  وفي  فيه.  البت  من  تمنع 
إعــادة  الخطوة  بــهــذه  املــغــرب  حـــاول 
منه  أكثر  »الستاتيكو«  إلــى  الوضع 
مصير  وتقرير  للخارطة  رســم  ــادة  إع
الجرف القاري، ألن املسألة في نظره ال 
لكن  باالستغالل،  بل  بالسيادة،  تتعلق 
عليهما  املصادق  املغربيني  القانونني 
حدود  للجنة  التقدم  يوجبان  أخيرا، 

الجرف القاري قبل نهاية 2022.
فلن  النهائي،  طلبه  املغرب  قدم  وإن 
نـــزاع حول  لــوجــود  نــظــرا  فــيــه،  يبت 
هي  املسألة  أن  يعني  بما  الصحراء، 
له  مــن  أزمـــة  تعقيدات  إنــتــاج  ــادة  إعـ

»الوصاية« على اإلقليم.

 رفض المغرب لتقسيم الصحراء: 
المياه إلسبانيا والتراب للمغرب

مــا يــجــري، هــو جـــزء مــن الــرفــض 
املغربي لتقسيم الصحراء مع إسبانيا: 
واألجواء  للمغرب،  والبر  ملدريد  املياه 
مشتركة، وسبق للمغرب رفض اقتراح 
مع  للصحراء  ترابي  لتقسيم  جزائري 

البوليساريو.
ومــا يــحــدث مــن خــطــوات أحــاديــة 
والبرملان  الكناري  برملان  من  الجانب 

الــقــانــون  فيهما  يــبــت  ــن  ل املــغــربــي، 
عن  كليا  لجنه  ستعرض  بل  الدولي، 

املوضوع.
توجهات  إسبانيا  ستدعم  وحاليا، 
في  الــجــدار،  شــرق  في  البوليساريو 

لــحــلــو وتــيــفــاريــتــي، ألن حــزب  بــيــر 
ــي الــحــكــومــة، وألن  »بــوديــمــوس« ف
أكثر  محاصرين  املغرب،  عن  املدافعني 
في الجهاز التنفيذي والعسكري، فيما 
واألجــهــزة  الداخلية  وزارة  تضغط 

األمنية املوازية، إلبقاء التعاون األمني 
وضعا  الرباط،  مع  الهجرة  ومكافحة 
وأساسا  االتفاقيات،  كل  ألن  ساريا، 
سارية  ستبقى  البحري،  الصيد  اتفاق 

املفعول، ألنها مع االتحاد األوروبي.

ويراهن املغرب على محاصرة حزب 
الواقعة  الحقيقة  فيما  »بوديموس«، 
في  مناصريه  عزل  املغرب  أن  حاليا، 
اليسار  على  حربا  ويقود  األجــهــزة، 
الذي يمثله »بوديموس« واليمني الذي 

صادمه في عهد خوسي ماريا أثنار.
املتواصلة  الخطوات  لهذه  وتبعا 
فإن  اإلسباني،  الجار  مع  الحافة  على 
ألن  التأثير،  محدود  املغربي  الــقــرار 
امللف،  تستعرض  لن  املختصة  اللجنة 
املفاوضات،  إلى  الجانبان  عاد  ولذلك 
يسمح  بما  االستغالل  عوائد  لتقسيم 
للبلدين باملزيد من التعاون الذي يجعل 
مستبعدة،  ومليلية  سبتة  في  املطالب 
»االنتفاع  استراتيجية  فإن  وبالتالي، 
جزء  املفاوضات،  طريق  عن  املتبادل« 

من تكريس »الستاتيكو«.
اجتماع  فــي  الــجــانــبــان،  ــق  ــواف وت
اإلسبانية،  الخارجية  ووزيرة  بوريطة 
24 يناير  أرانشا غونزاليس اليا، يوم 
لتداخل  حــل  ــجــاد  إي عــلــى  املــاضــي، 
بالحق  االعتراف  يعني  بما  الحدود، 
املغربي في الصحراء، فيما املشكل ليس 
مشكل  بل  املحاضر،  حسب  حدوديا، 
)الصحراء  املناطق  لهذه  استغالل 
من  »بوديموس«  يغير  ولن  تحديدا(، 
النظر  إعــادة  ألن  اإلسبانية،  الثوابت 
الصيد  اتفاق  النقطة، سيدمر  هذه  في 
ولن  املــغــرب،  مــع  األوروبـــي  البحري 
يــكــون الــصــيــادون اإلســبــان فــي هذه 

الحالة إلى جانب »بوديموس«.
الوقوف  إسباني  وال يستطيع حزب 
العليا«  »املصالح  يسمى  ما  وجه  في 
ضغط  ولــوجــود  اإليبيرية،  للمملكة 
املــحــلــي لجزر  ــان  ــرمل ــب ال ــن  ــع م واســ
إقليم  ســيــنــاريــو  ــرار  ــك وت ــكــنــاري،  ال
السماح  الجيش  اقــتــرح  »الــبــاســك«، 
للبوليساريو بالوصول في »الكركرات« 
إلى البحر وحماية التوازن بني املغرب 
تتردد  لم  الجبهة  ألن  والبوليساريو، 
في مسإلة إلحاق الجرف القاري إلقليم 

الصحراء بإسبانيا عوض املغرب.
في مقابل هذه النظرة، نجد من يريد 
طريق  عن  املغرب  مع  الشراكة  تقدم 
املفاوضات، كحل استراتيجي ال يمكن 

فيه ملدريد االرتكان إلى بدائل أخرى.
حاد  انقسام  في  إسبانيا  وتعيش 
الــصــدام  وحــالــة  البوليساريو،  بــني 
وبني  الصحراء،  في  املتوقع  العسكري 
»الستاتيكو« في املنطقة،  املغرب لدعم 
ويواجه اليمني صعوبات، ألن الكناريني 
يحنون إلى دعواهم لالستقالل في هذا 
الذي ال تحمي فيه مدريد جزر  الظرف 

في  »بوديموس«  يسار  فيما  الكناري، 
جبهة  تجاه  بوعده  يفي  ال  الحكومة 
سكتت  وأنها  خصوصا  البوليساريو، 
للصحراء  القاري  الجرف  إلحاق  عن 

باملياه اإلسبانية.

 مفاوضات مدريد والرباط لن تكون 
استراتيجية 

إن العالقات اإلسبانية ـ املغربية لها 
تكون  أن  من  تمنعها  تنافسية  وجــوه 
االتحاد  بوابة  عبر  إال  استراتيجية، 

األوروبي.
ويسكت االتحاد األوروبي عن إسبانيا 
للصحراء،  القاري  الجرف  ترسيم  في 
كما ال يرغب االتحاد اإلفريقي في إبداء 
دعمه  رغــم  الــخــصــوص،  بهذا  موقف 
الستعادة إفريقيا لسبتة ومليلية، ولكن 
االتحاد القاري لديه تحفظ على سياسة 
الصحراء،  بخصوص  والرباط  مدريد 

ألنه يعترف بـ»دولة« البوليساريو.
الحالية،  الظروف  هذه  في  يمكن  وال 
أن تدخل اململكة الشريفة في مفاوضات 
تترك  لن  كما  مدريد،  مع  استراتيجية 
الحكم  لحكومة  املــلــف  هـــذا  ــاط  ــرب ال
مبادرتها  حسب  الصحراء،  في  الذاتي 

لسنة 2007.

 المغرب يسارع لعدم ترك ترسيم 
الحدود البحرية في الصحرء للحكومة 

المنبثقة عن الحكم الذتي 

عليه  تتوافق  املمكن تصور حل  من   
من  واملغربية،  اإليبيرية  اململكتان، 
داخل شراكتهما، أو ترحيل القضية إلى 
توافق حول البحر املشترك على أرضية 
الكناري  أرخبيل  حكومة  بني  املساواة 
الصحراء،  في  الذاتي  الحكم  وحكومة 
وأيا يكن، فإن املساواة هي السيناريو 
ــدا، ألن  املــعــول عليه إلقــنــاع مــدريــد غ
مع  املساواة  ستربح  اإليبيرية  اململكة 
حكم  سلطة  أو  البوليساريو«،  »دولــة 

ذاتي تماثل حكومة األرخبيل.
الهدف  هذا  لتحقيق  مدريد  وتسارع 
إلى دعم نمو منطقة شرق الجدار، التي 
 ،2019 هدد املغرب بدخولها مرتني في 
لكن األمم املتحدة رفضت االعتراف بأن 

شرق الجدار منطقة عازلة.
بعد  الــتــفــاوض،  مسلسل  وبجمود 
كوهلر،  هــورســت  مــع  جنيف  مــوائــد 
ينتقل الوضع اإلقليمي إلى حالة أخرى 

ال يمكن التنبؤ بمصيرها.
ــرب  ــغ ــو قـــبـــول امل ــاري ــن ولـــعـــل ســي
املــســافــة  تــقــســيــم  )أي  ــاواة  ــسـ ــاملـ بـ
الكناري  جزر  وبني  بينه  البحرية 
للمأزق،  حال  سيكون  بالتساوي( 
ألن  الــصــحــراء،  قضية  ولــتــجــاوز 
الــحــدود  لترسيم  اتــفــاق  إضــافــة 
الــبــحــريــة إلـــى »اتـــفـــاق مــدريــد« 
الحل  تحريك  في  والشك،  سيسهم 

النهائي لقضية الصحراء.
ال تطرح الدبلوماسية اإلسبانية 
مستقبل  أو  السيادة  مشكل  حاليا 
تطرح  ما  بقدر  الصحراء،  مشكل 
املغرب  بني  املائي  التقييم  مصير 

وحكومة جزر الكناري.
املغربية  الدبلوماسية  وتجرب 
بتسوية  تــســمــح  ورقــــة  إطــــالق 
البرملانان  عليها  يتفق  بحرية 
ــي، لــكــن الــبــرملــان  ــغــرب اإلســبــانــي وامل
من جهتها  ومدريد  قولته،  قال  املغربي 
أرخبيل  برملان  بني  املشكل  تريد حصر 

املغربي،  والبرملان  الكناري 
اتفاق،  أي  على  املصادقة  في 
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 لم تقدم البوليساريو أي اعتراض على ضم الصحراء للبحر اإلقليمي لجزر 
الكناري قبل أن يعترض المغرب، ويسمح قانون البحار بتقديم االعتراض 
والتوقيع حسب المادة 305 من قانون البحار لمثل هذه المنظمات، لكن 
العرش العلوي وقف في وجه العرش اإليبيري، كي ال تبتلع  مدريد مياه 

الصحراء غالي

ترسيم احلدود البحرية 
بضم مياه الصحراء، 

إلغاء نهائي الستفتاء 
يؤهل الندماج اإلقليم 

أو استقالله كما وافق 
عليه احلسن الثاين، ومل 

يقدم املغرب إىل اآلن أي 
مذكرة مكتوبة لرتسيم 

هذه احلدود إىل جلنة 
اجلرف القاري األممية، 

وهي لن تباشر أي ترسيم 
يف ظل وجود نزاع، مبا 

يجعل هذه اخلطوات 
أحادية وحمدودة، ولكنها 

متس، يف نظر مدريد، 
األمن القومي اإلسباين، 
ألنها جتعل جزر الكناري 

كاملة يف البحر اإلقليمي 
للمغرب

اتفاق حزب »بوديموس« 
المشارك في الحكومة 

مع وزارة الدفاع لحماية 
البحر اإلقليمي ألرخبيل 

الكناري مع عدم معارضة 
أي تطوير للشراكة لصالح 

مدريد مع المغرب، ويحاول 
الحزب اإلسباني المناصر 

للبوليساريو تغطية 
التهديد البري للجبهة 

بغطاء بحري وجوي



في  ورقــة  للمغرب  مدريد  تعطي  ال  كي 
صالحه في قضية لصحراء.

وليس  عليه  متفاوضا  عادال  حال  إن 
عبر  املــســاواة  على  بالضرورة  مبنيا 
تقسيم األميال، جزء ال يتجزأ من طريق 
الحل، تكريسا للطريقة الدولية املعتادة 
أصــدرتــه  الــذي  الحكم  حــالــة  فــي  كما 
الدولية لصالح طرابلس  العدل  محكمة 
عام 1985 بخصوص النزاع مع مالطا.

وال يرغب الطرفان املغربي واإلسباني 
حكما  ألن  التحكيم،  إلــى  اللجوء  في 
وآخــر  الدولية  الــعــدل  ملحكمة  سابقا 
قضية  في  صدرا  األوروبية،  للمحكمة 
الصحراء، وليس لدى مدريد والعاصمة 
الرباط أي فرصة لتعديل وضعية تحت 
لذلك،  ــن،  األمـ مجلس  قـــرارات  رحــمــة 
أو  البوليساريو  مع  ثنائيا  اتفاقا  فإن 
مبادرة أحادية من الطرف األمريكي، أو 
أي قوة أخرى قد تقر باستمرار الوضع 

القائم.
إن مبدأ املساواة مع األخذ بالظروف 
الحل،  هو  حالة،  بكل  الصلة)3(  ذات 
رغم االعتراض الشبه رسمي في قضية 

الحدود املائية مع جزر الكناري.
لقد ظهرت وزيرة الخارجية اإلسبانية 
الحكومة  بــن  اآلن  ــى  إل وســيــط  أنــهــا 
والحكومة  الكناري  ألرخبيل  املحلية 
الرباط  العاصمة  وتتحفظ  املغربية، 
على هذا التكييف في الوقت الذي تريد 
الحكومة  مع  وأعمق  أوسع  فيه شراكة 
االستغالل  لجعل  مدريد،  في  املركزية 
سلبيات  بدون  الصحراء  ملياه  املشترك 
الذي  السياسي  املسلسل  على  تؤثر 

تقوده األمم املتحدة.
البحرية  الثروات  تلتحق  أن  ويمكن 
بمعركة الثروات الطبيعية التي تديرها 
األمن  مجلس  لها  ويفرد  البوليساريو، 

أهمية خاصة.

 اإلعالم يهتم لجبل »تروبيك«

عن  اإلعـــالم  لــصــرف  محاولة  جــرت 
ترسيم  ملف  فــي  »الــصــحــراء«  عــقــدة 
املغرب لحدوده البحرية من خالل قانون 
الظهير  بتغيير وتتميم  القاضي   37.17
 1.73.211 رقم  قانون  بمثابة  الشريف 
املعينة   1973 مــارس   2 فــي  الــصــادر 
للمغرب،  اإلقليمية  املــيــاه  بموجبه 
بتغيير   38.17 رقــم  قــانــون  ومــشــروع 
بموجبه  املنشأة   1.81 القانون  وتتميم 
مائتي  على  خالصة  اقتصادية  منطقة 
وعرض  كيلومتر(   370.4( بحري  ميل 
فاصل  هــي  بما  املغربية،  الــشــواطــئ 
اإلفريقي  البر  أو  الساحل  بن  املياه 
واألرخبيل، ال يتجاوز 108 كيلومترات.  
العتبار  الترسيم  بهذا  املغرب  وينتصر 
تاريخيا  فهو  مغربيا،  الكناري  أرخبيل 

كذلك، ويساعد التاريخ قانون البحر. 
وتفصل العاصمة الرباط في إعالمها 
فيما  و»الــســيــادة«،  »االســتــغــالل«  بن 
يمكن القول أن املغرب قد يستغل مياه 
اململكة  وتــعــرض  الــكــنــاري،  أرخــبــيــل 

الحوار والتفاوض لحل املشكل.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، نــحــى اإلعـــالم 
لتوجيه  الــصــحــراء،  مشكلة  املحلي 
حساسية  األكثر  القضية  من  املسألة 
واملغرب،  إسبانيا  بن  واستراتيجية 
»تروبيك«  جبل  فــي  كنز  وجـــود  ــى  إل

الواقع في املياه املشتركة.
ولن تؤثر هذه التطورات على مستقبل 
ترسيم الحدود البحرية للجرف القاري 
التي ستبقى معلقة إلى حن حل مشكل 
املعضلة  هــذه  تــجــاوز  أو  الــصــحــراء، 
لحل  بكاملها  قارة  مطالب  ألن  إفريقيا، 
البحري املتصل  مشكل، يعقد املستقبل 
مدريد  وتحاول  عليه،  املتنازع  باإلقليم 
املياه  من  القصوى  االستفادة  والرباط 
بحرية  وبكائنات  باألخطبوط  الغنية 

أخرى ذات جودة عالية.
وتمهد الرباط ومدريد إلطالق شراكة 
»تروبيك« الستغالل املعادن وما توفره 
البيئة البحرية، فاستغالل األسماك في 
الصحراء، صناعة إسبانية تحت سقف 

سيادة  محليا  تعد  وإدارة  أوروبـــي 
الحالي،  الــوضــع  وســيــدوم  مغربية، 
املعادالت  كسر  في  ترغب  ال  مدريد  ألن 
سيساهم  عنها،  خروج  وأي  الحالية، 
ما  وهــو  الوضع،  توتير  في  شــك،  وال 
إلى  الداعية  البوليساريو  جبهة  يفيد 

الحرب.
مع  االتــفــاق  على  إسبانيا  قــدرة  إن 
البحرية،  الحدود  ترسيم  حول  املغرب 
»ضعيفة« إلى حد بعيد، لذلك، فالخيار 
ــرد عــلــى الــخــطــوة  ــ الــعــســكــري فــي ال
فقط،  البوليساريو  يساعد  ال  املغربية 
منطقة جوارها  تدهور  على  يساعد  بل 
يرتكز  التي  الساحل  منطقة  املباشر، 
رسم  إلعـــادة  الفرنسي  الجيش  فيها 
تاريخيا  يسمى  فيما  باريس  مصالح 

الفرنسية«. »إفريقيا 
ــد، الــتــي أصــبــحــت  ــدريـ ــعــمــل مـ وت
للعاصمة  األول  االقتصادي  الشريك 
الــربــاط عـــوض فــرنــســا، عــلــى إبــعــاد 
ــاط، رغــم  ــربـ ــة مــع الـ ــواجــه ــار امل خــي
مغطية  السياسية،  الخالفات  بعض 
اململكتن  بن  مختلفتن  رؤيتن  على 
املغرب  يخشى  وال  واإليبيرية،  العلوية 
من مواجهة إسبانيا بكثير من املرونة، 
ليبتلع  ليلى  جزيرة  خطأ  من  مستفيدا 

أرخبيال بالكامل.

 ال حل لترسيم البحرية المغربية ـ 
اإلسبانية إال بالتحكيم 

ضمن  الكناري  حكومة  اعتبار  بن 
الكيانات  إلى  باإلشارة  األطراف  الدول 
كما في الفقرة األخيرة من املادة األولى، 
و»هـ«  و»د«  و»ج«  »ب«  الفقرات  وبن 
 305 املادة  األولى من  الفقرة  و»و« من 
املرجعية  تكون  البحار)4(،  قانون  من 
حــدودهــا  ترسيم  فــي  الــكــنــاري  لــجــزر 
ضمن األطراف، فيما يمكن القول أيضا 
بأن أرخبيل الكناري ليس دولة، وبذلك، 
قانون  أن  العلم  تسقط عنه الصفة، مع 
قبله،  عرفي  هو  ملا  مدونة  هو   1982
املغربي  ـ  اإلسباني  فالخالف  لــذلــك، 
املكتوبة  األوراق  على  يعتمد  متشعب 
غير  العلمية  البيانات  مسمى  تحت 
وباقي  البوليساريو  من  فيها  املطعون 

ساكنة الصحراء.
»العلمي«،  امللف  الــربــاط  تقدم  ولــم 
على  معتمدة  مسطرتها  يجعل  بما 
فإن  وبالتالي،  شفهيتن،  مداخلتن 
من  األحــوال  كل  في  يكون  لن  الترسيم 
خارج »حكومة« الكناري، ملنطوق املادة 
املحددة  ــى،  األولـ الفقرة  مــن  الثانية 
الدولة  إقليم  اإلقليمي من خارج  للبحر 
مياهها  أو  الداخلية  ومياهها  البري 
األرخبيلية، إذا كانت الدولة أرخبيلية، 

فإن  أرخبيلية،  تعد  ال  إسبانيا  وألن 
األرخبيل  أساس  على  مياهها  ترسيم 
وفي  العربية،  منطوق  فــي  يــجــوز  ال 
ترسيم  يضمن  اإلنجليزية،  الصياغة 
الدولة على أساس آخر امتدادها املائي 
حال  األرخبيلي،  األســاس  من  انطالقا 
»املــيــاه  صــريــح  لذكرها  وجــــوده)5(، 
األرخبيلية« لعودة الضمير على الدولة 

في االستخدام اإلنجليزي.
الكناري صفة  أرخبيل  حكومة  ولدى 
 305 للمادة  طبقا  املغرب،  مع  التوقيع 
توقيع  إلجـــازة  ـــ«)6(،  ــ »ه الفقرة  فــي 
الذاتي  بالحكم  تتمتع  التي  األقاليم 
على  تحصل  لم  ولكنها  التام،  الداخلي 
الجمعية  قــرار  وفــق  التام  استقاللها 
العامة رقم 1514، لكن فتح هذا القوس 
للتوقيع  مؤهلة  البوليساريو  يجعل 

أيضا، وهو ما يطرح أزمة.
في  سندها  املغربية  الــقــراءة  وتجد 
دجنبر   9 في  واملنتهي  املحدد  التوقيع 
1984 في ذات الفقرة، لكن تبقى القاعدة 
ساريا  التوقيع  له حق  من  في  العرفية 

متقدما على تحديدها للطرف.
تحفظات  بأي   309 املادة  تسمح  وال 

صريحها  يجعل  بما  استثناءات،  أو 
يجوز  وال  عليه،  غبار  ال  قانونيا  واقعا 
تعديالت  ــال  إدخــ ــراح  ــت اق ــة  دولـ ألي 
املتعلقة  التعديالت  تلك  غير  محددة 
الدول  عدد  موافقة  شرط  مع  باألنشطة 
األعضاء في حدود 12 شهرا من تاريخ 

تعميم الرسالة.
وتسمح الفقرة »ب« في املادة الثالثة 
إسبانيا  من  لكل  البحار،  قانون  من 
خصوصا  املساعدة،  بطلب  واملــغــرب، 
األخــرى  واملــواد  البيانات  دراســة  في 

التي تقدمها الدول الساحلية.
والرباط  مدريد  أن  بوضوح  ويظهر 
الداخلي،  بقانونهما  إال  معنيتن  غير 
وليس في نيتهما خوض معركة ترسيم 
الحدود البحرية، ألن إسبانيا لن تطالب 
فقط  الكناري  جزر  مقابل  في  بترسيم 
دون باقي الحدود مع املغرب، كما أنها 
الحالة،  هــذه  في  طرفا  املغرب  تعد  ال 

لطبيعة قراءتها لنزاع الصحراء.
تقديم  الــرابــعــة  ــادة  ــ املـ وتـــوجـــب 
وتكون  والتقنية«،  العلمية  »البيانات 
ال  ولــذلــك،  األعــضــاء،  بثلثي  املــوافــقــة 
غير  والرباط  مدريد  يجعل  بما  إجماع، 
ومن  من جهة،  النزال  لهذا  متحمستن 
الوطنية  ــراءات  »اإلج ألن  أخــرى،  جهة 
من   8 الفقرة  ألحكام  طبقا  املناسبة« 
املغرب  فيها  انخرط  والتي   76 املــادة 
في مصادقته على القانونن األخيرين، 
واملغربية،  اإلسبانية  القراءتن:  تجعل 
بناء  معه  يمكن  ال  حد  إلى  متناقضتن 
»مشترك« يجمعهما إال في حال تسوية 

شاملة للملفات العالقة بن البلدين.
ــان دعـــم الــشــراكــة  ــب ــجــان ــرى ال ــ وي
ــى مــثــل هــذه  ــلــوصــول إلـ الــثــنــائــيــة ل
املغرب وجزر  التسوية، وال يعد مشكل 
التاسعة  املادة  استثنائيا، ألن  الكناري 
الحدود  مشكل  حل  تباشر  القانون  من 
السواحل  ذات  الـــدول  بــن  وتعينها 

املتقابلة واملتالصقة.
ــاصــر بــوريــطــة  ــدم إثــــارة ن ــي عـ وفـ
على  تركيزه  مقابل  في  السيادة  ملشكل 
املغربي  ــراء  ــ اإلج يــكــون  االســتــغــالل، 
وهو  حصرا،  الثالث  باملرفق  محددا 
املواطنن،  عموم  دقته  يستوعب  ال  ما 
املــتــداولــة  الصيغة  حسب  فاملسألة 
املطلوب،  بالوضوح  تفي  ال  للترسيم، 
إلى  الرباط  العاصمة  دعوة  يجعل  بما 

املفاوضات، هامشا للمناورة.
وقـــد يــكــون وضـــع االســتــغــالل بن 
منفصل،  اتفاق  في  واملغرب  اإلسبان 
األخــيــرة  اإلجـــــراءات  ستسهل  فيما 
ألنها  االستكشاف،  املغربي،  للبرملان 
مــلــزمــة عــبــر املــرفــق الــثــالــث لــكــل من 
وأيضا  واملكتشف،  واملستغل  املنقب 
سياسي  فاألساس  املغربية،  السلطة 

الدولة  فيه  تتحمل  قانوني  مردود  وله 
قامت  بما  قرارها  مسؤولية  املغربية 
بضمه مؤخرا، ولذلك، فاملنقب حاليا قد 
قرارا  املغربية  السلطات  عن  يستصدر 
ألنها ضمن  الكناري،  مياه  لعمله خلف 

البحر اإلقليمي للمغرب.
املــادة  مــن  الرابعة  الفقرة  وحسب 
الجهات  بن  املنازعات  فإن  الخامسة، 
املستكشفة  أو  املستغلة  أو  املنقبة 
محكومة  تكون  املغربية،  السلطة  وبن 

بقانون البحار.
وجــه  ــه  لـ ــرب  ــغـ املـ فــتــوقــيــع  إذن، 
بحره  استغالل  تحرير  في  اقتصادي 
تحفظات  ودون  كامل  بشكل  اإلقليمي 
أبداها سابقا، فاالستفتاء جعل املنطقة 
لكن  لالندماج،  كما  لالنفصال  مؤهلة 
الصحراء  إقليم  دمج  أصبح  بإلغائه، 
واضحا وإن بشرط تمتعه بإدارة ذاتية.

 تأمين االستكشافات واالستغالل 
البحري جزء رئيس من اللعبة اإلقليمية 

األطلسية بين المغرب وإسبانيا 

القيادة  على  املغرب  إسبانيا  تنازع 
بحريا  يتمدد  املــغــرب  ألن  األطلسية، 
بعد وقوف جيشه برا على ضم أراضي 

خولها »اتفاق مدريد« ملوريتانيا.
قدرة  فإن  السياق،  هذا  على  وعطفا 
إنجليزية  رقابة  البحرية تحت  اإلسبان 
طــارق  جبل  ــن  أم تمس  ال  وأمــريــكــيــة 
داخل  وأيضا  البريطاني،  للتاج  التابع 
لذلك،  القائم،  الوضع  يتجاوز  ال  توازن 
املعادلة  تغيير  املــغــرب  محاولة  فــإن 
البحرية، تمس في جزء منها بريطانيا.

ترسيم الجرف القاري معلق بشكل 
كامل بمشكل الصحراء 

مساواة  عن  الحديث  ممكنا  يعد  لم 
بن  الصحراء  ملياه  البحري  االستغالل 
يطالب  املغرب  ألن  وإسبانيا،  املغرب 

بأكثر من »الستاتيكو«.
إن ضم الصحراء إلى البحر اإلقليمي 
القانون  في  متوقعة  مسألة  للمملكة 
بسط  مــع  انسجاما  ويــأتــي  الوطني، 
يتمتع  قد  الــذي  اإلقليم  على  السيادة 
األمــم  لــكــن  مستقبال،  ــيــة  ذات ــإدارة  ــ ب
لن  البحري،  قانونها  وحسب  املتحدة، 
تبت في مسألة السيادة البحرية كما لم 
تفعل مع أراضي 1975 التي قام املغرب 

بضمها.
يستفيد  املغرب  فإن  األمر،  يكن  وأيا 
املرتقب  الذاتي  الحكم  سقف  تقييد  من 
مستبعدا  كـــان  وإن  ــصــحــراء،  ال ــي  ف
وبذلك،  الــجــديــدة،  الحسابات  حسب 
تحت  صــحــراويــة  حكومة  تتمكن  لــن 
أي  فــي  التصرف  مــن  املغربي  الــتــاج 
جهة  ومن  جهة،  من  سيادي  شبه  أمر 
ثانية، يتضح أن املغرب لن يتوقف عن 
من  عسكري  بــرد  إال  مساره  مواصلة 
ليلى،  جزيرة  في  حــدث  كما  اإلســبــان 
بدعم  البوليساريو  من  عسكري  رد  أو 
كما  الجزائر،  االستراتيجي  حليفها 
الدفاع  ــوزارة  ل منسوبة  وثائق  تجزم 

اإلسبانية.
في خلق  املساهمة  ملوريتانيا  وسبق 
عسكري  برد  ودائما  »الكركرات«،  أزمة 
وراء  ما  إلــى  املغربي  الجيش  ــادة  إلع

الجدار الدفاعي.
رد  فــي  اإلســبــانــي  الجيش  ويــدقــق 
للطيران  مغربي  أي حرمان  على  الفعل 
أجـــواء  فــي  التحليق  مــن  اإلســبــانــي 
وأيضا  مسبق،  بـــإذن  إال  الــصــحــراء 
االستغالل البحري، فيما ترغب حكومة 
مدريد في مواصلة االستفادة من اإلقليم 
املتنازع عليه تحت غطاء اتفاق الصيد 
البحري مع االتحاد األوروبي، ويقترح 
البحر  املغرب شراكة متقدمة الستغالل 
وجزر  الصحراء  بن  املشترك  اإلقليمي 
الكناري، وهو االقتراح الذي يمنع »رد 
اململكة،  خطوة  على  العنيف«  الفعل 
ويسمح بهامش لقيادة املغرب إلفريقيا 

األطلسية.

هوامش
1- movimiento por la todeterminacione independ-
cia archiepielago canario.
 2- Javier nart: Antonio cubilot, MPAIAC hittory
 (sur net).
 3- relavant circumstances.
 4- (This convention opplies mutatis mutandis to

 the entities referred to in article 305 paragraph 1
 (b), (c),(d), and (f) wich become parties to this
 convention in accordance with the conditions
 relavant to each, and to that extent states parties
 refers to those entities).
 5- the sovereignty of a costal state extends beyond

 its land territory and internal waters and, in the
case of archipelagic state its archipelagic waters.
6- all self governing associated states wich:
- have chosen that status  in an act of self deter-
 mination supervised and approved by the united
 nations in accordance with general assembly

resolution (1514) XV.
 - in accordance with their respective instruments
of association.
- all territories with ejoy full internal self govern-
ment recognized.
but have not attained full independence.
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 مل يرغب املغرب يف ترك 
ترسيم احلدود البحرية 

للسلطة الصحراوية 
املنبثقة عن احلكم 

الذاتي، رغم توقيع رئيسي 
جهتي العيون والداخلة 

على اتفاق الصيد البحري، 
يقول تقرير سري، 

واملغرب ال يثق يف قرارات 
السلطة القادمة يف 

الصحراء رغم حمدوديتها، 
وتوقع اإلسبان أن يكون 

االتفاق بني حكومة إقليم 
الصحراء وحكومة جزر 

الكناري الستغالل البحر 
املشرتك

المغرب غير استراتيجيته بعد أزمة جزيرة ليلى، وعاد في نظر القوميين 
الكناريين إلى قضم األرخبيل، وإن لم تتمكن مدريد من حماية المياه البحرية 

لجزر الكناري، فاستقاللها هو الحل، واليوم، يواجه المغرب البوليساريو، وإسبانيا 
تواجه من جهة أخرى استقالل األرخبيل



للمرة الثانية على التوالي، يتوج 
داخل  القدم  لكرة  ا�غربي  ا�نتخب 
بعد  لألمم،  إفريقيا  ببطولة  القاعة 
ا�نتخب  على  العريض  انتصاره 

ا�صري (0-5).
بالكأس  مــرة  ألول  عودته  فبعد 
جنوب  مــن   2016 سنة  اإلفريقية 
الباسل  منتخبنا  يعود  إفريقيا، 

مجددا للفوز بهذا اللقب الغالي.
ألن  خــاصــة،  بنكهة  ثــانــي  لــقــب 
العيون  مدينة  فــي  كــان  التتويج 
وألن  ا�ــغــاربــة،  كــل  على  الــعــزيــزة 
لكل  تحديا  يعتبر  التتويج  هــذا 
وبالضبط  الترابية،  وحدتنا  أعداء 
اللت�  إفريقيا،  وجنوب  الجزائر 
لكن  التظاهرة،  هذه  بفشل  تنبئتا 

وال  ا�ستحيل  يــعــرف  ال  ــغــرب  ا�
للجميع وبا�لموس،  أكد  إذ  الفشل، 
كل  على  تتوفر  العيون  مدينة  بأن 
الرياضية  والتجهيزات  ا�قومات 
هذا  الحتضان  التحتية  والبنيات 
ا�ونديال اإلفريقي، وفعال كانت في 
الحاضرين  جميع  وأبهرت  ا�وعد، 
وحسن  كـــرم  استحسنوا  ــن  ــذي ال
ضيافة ساكنة ا�دينة الذين حرصوا 
الكروي  العرس  هــذا  إنجاح  على 

اإلفريقي، رغم كيد الكائدين.
وتتويج  البطولة،  ــذه  ه نــجــاح 
يعتبر  إفــريــقــيــا،  بــكــأس  ــود  األســ
وعلى  الفاعل�،  لكل  كبيرا  نجاحا 
ا�غربية  ا�لكية  الجامعة  رأسهم 
لقجع،  فــوزي  برئاسة  القدم  الذي وقف عن كثب على كل صغيرة لكرة 

ا�نتخب  بعثة  وســانــد  وكــبــيــرة، 
ا�غربي بقوة.

أيضا  يعني  ــصــار،  ــت االن فــهــذا 
على  الكروية  الدبلوماسية  انتصار 
التي  السياسية  الهفوات  بعض 
األحــيــان،  بعض  فــي  فيها  سقطت 
وأكد بجالء بأن الرياضة بشكل عام 
قادرة  الخصوص،  على  القدم  وكرة 
في  تمثيل  خير  الوطن  تمثيل  على 

كل الواجهات وعلى كل الجبهات.
اإلفريقي،  باللقب  األســـود  فــوز 
في  جيد  بشكل  استثماره  يجب 
باالهتمام  وذلــك  األيــام،  من  القادم 
وبا�نتخب  الكروي،  الجنس  بهذا 
الشباب  بتشجيع  وذلــك  الوطني، 

على ممارسة هذه اللعبة، وإعطائها 
على  كما  اهتمام،  من  تستحق  ما 
الوطنية  للمنتخبات  التقني  ا�دير 
روبيرت،  أوشــن  الويلزي  الجديد، 
التي  التقنية  لألطر  يــده  يمد  أن 
يرجع لها الفضل في هذا التتويج، 
وعلى رأسهم مدرب ا�نتخب هشام 
الدكيك، الذي يقوم بعمل كبير وفي 
صمت، وعلى ا�دير التقني أن يعلم 
في  بتواجده  محظوظا  كــان  بأنه 
هذا  مع  تزامنت  التي  الفترة  هذه 

التتويج...
فهنيئا ألسود القاعة، ومزيدا من 
القادمة،  االستحقاقات  في  النجاح 
التي  العالم  وخاصة نهائيات كأس 

ليتوانيا. ستحتضنها 
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● الثقة مشكل العبي اتحاد طنجة
بيدرو، مدرب اتحاد طنجة

● مشكل اتحاد طنجة هو سوء التسيير.

● من هي الجهة التي تستهدف أو�بيك 
أسفي؟

صحف
● قلنا ليكم السماسرة ثم السماسرة...

● التجربة البرتغالية
اِّـساء

اإلماراتية  التجربة  مع  ساليتي  صافي   ●
والقطرية؟

الدحيل  العبي  نجومية  تخيفني  ال   ●
القطري

اِّـدرب الركراكي
● بديتي عاودتاني!!

كأس  نهاية  في  ا�شاركة  هو  حلمي   ●
العالم بقطر

الحكم رضوان جيد
● قل إن شاء هللا.

بسبب  للتحقيق  يخضع  أحمد  أحمد   ●
تهم الفساد

إنفانتينو رئيس الفيفا
● الفساد الكبير هو اللي كاين فالفيفا.
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قالوا ونقــــــــــــول

ــدرب  ــ ا� ــة  ــالـ إقـ ــذ  ــن م  ...
وعدوانا  ظلما  �رابط  إدريس 
اتحاد  وفريق  مبرر،  أي  وبــدون 
طنجة يعاني ا�شاكل والويالت، سببها األول 

واألخير، ا�كتب ا�سير للفريق.
ا�درب�  من  العديد  مع  التعاقد  من  فبالرغم 
الوطني� واألجانب، مازال الفريق يخبط خبط 

عشواء.
ا�درب  دور  جاء  العجالني،  التونسي  فبعد 
عبد  ثم  الطالبي،  «ا�ؤقت»،  صفة  يحمل  الذي 
الرحيم طاليب، مرورا في بداية ا�وسم الكروي 
الحالي بالجزائري نغيز، الذي حل محله اإلطار 
بسرعة،  حقائبه  جمع  الذي  الدميعي،  هشام 
«السائح»  اإلسباني  ليعوضه  استقالته،  وقدم 
بيدرو بنعلي، الذي سيتقاضى مبلغ 20 مليون 
أن  علما  من سيتقاسمها)،  مع  (نجهل  سنتيم 
بينما  سنتيم،  مليون   17 أجره  كان  الدميعي 
إدريس �رابط ابن الفريق، الذي أهدى لفريقه 
أول لقب بطولة في تاريخه، فقد كان يتقاضى 

أقل من نصف هذا ا�بلغ... وبالتقسيط.

مشكل اتحاد طنجة، وكما ذكرنا خالل أكثر 
مشكل  بل  تقنيا،  مشكال  ليس  مناسبة،  من 
تسيير وسوء تدبير، ولن ينجح ال بيدور، وال 
يروغن  األ�اني  أو  مورينيو  البرتغالي  حتى 
كلوب، مادام الفريق يشرف عليه مجموعة من 
السماسرة، همهم الوحيد هو استنزاف مالية 
من  ترسانة  كجلب  مختلفة،  بوسائل  الفريق 
وبمبالغ  ا�ستوى،  ودون  ا�غمورين،  الالعب� 

مالية خيالية، وغير صحيحة.

أصبح  الــشــديــد،  ولــألســف  طنجة،  اتــحــاد 
يعد  ولم  وا�حسوبية،  والنهب  للفساد  مرتعا 
أحد يفكر في مصلحة الفريق، وفي التضحيات 
الطنجاوي  الجمهور  يقدمها  التي  الجسيمة 
ــن تــصــرفــات الــرئــيــس  ــاق ذرعـــا م الـــذي ضـ

وزبانيته.
عليه،  الضغط  اشتد  وحينما  الرئيس،  هذا 
الفريق،  عن  بالرحيل  الجمهور  طالبه  أن  بعد 
ابتكر سيناريو ضعيف وحقير، ليقدم استقالة 
واهية، ليعود بعد أسابيع من النافذة، بالرغم 
بها من طرف  التي قوبل  القوية  ا�عارضة  من 

الجميع.
ممثل  أحــوال  إليه  آلــت  �ا  كثيرا  نتأسف 
كل  ألصــوات  صوتنا  ونضم  الشمال،  عــروس 
ينادون  الذين  طنجة،  أبناء  وكهول  شباب 
بالتغيير، وبوضع حد لهذا الفساد ا�نتشر في 
محيط الفريق، وإبعاد كل السماسرة وا�رتزقة 
فــســادا، ومــازالــوا  الفريق  فــي  عــاتــوا  الــذيــن 
األساليب،  بكل  ويهددون  ويجولون،  يصولون 

كل الغيورين على اتحاد طنجة.

á`éæW OÉ`–G OQÉ`£J â`dGRÉe §`HGôŸ ÜQóŸG á`æ©d

األبطال عصبة  كأس 

نادي  ب�  مغاربي  ديربي  مجددا  سنعيش 
الوداد الرياضي وفريق نجم الساحل التونسي.
والترجي  الوداد  ب�  األخيرة  ا�واجهة  فبعد 
في نهاية إياب عصبة األبطال، وما ترتب عنها 
من فوضى وظلم تحكيمي، راح ضحيته الفريق 

ا�غربي بشهادة العالم بأسره، سننتظر مجددا 
مباراة قوية ب� الوداد الرياضي الذي سيستقبل 
الذي  التونسي  الساحل  نجم  فريق  بميدانه 
ا�درب  عن  الكروي  ا�وسم  بداية  في  استغنى 
كما  البنزرتي،  فوزي  التونسي  للوداد،  السابق 
غاريدو  كارلوس  اإلسباني  ا�درب  عن  استغنى 

نهاية األسبوع ا�نصرم.
فريق الرجاء الرياضي ا�مثل الثاني للمغرب 

سنة،   15 دام  غياب  وبعد  ا�نافسة،  هــذه  في 
سيستضيف فريق مازيمبي الكونغولي القوي، 
الذي بصم على مباريات قوية في هذه البطولة، 

ويعتبر من ب� ا�رشح� للفوز بهذا اللقب.

الكونفدرالية كأس 

ا�نافسة،  هذه  في  آخر  مغاربي  ديربي 
الذي  أكادير  حسنية  فريق  ب�  سيكون 
النصر  �واجهة  تونس  ــى  إل سينتقل 
نهضة  فريق  سيستقبل  بينما  الليبي، 
بركان فريقا آخر من شمال إفريقيا، وهو 

نادي البورسعيدي ا�صري.
طــارق  الـــشاب  ــدرب  ــ ا� أشــــبال 

ا�وسم  سيناريو  بإعادة  مطالبون  السكيتوي، 
إلى  ــول  ــوص ــاضــي، وال ا�
الفوز  ال  ولم  النهايــــة، 
الكونفدرالية،  بــكــأس 
يتوفرون  وأنهم  خاصة 
ــل اإلمــكــانــات  ــى كـ ــل ع
لــتــحــقــيــق هــذا 

اإلنجاز.
سعيد  حـــظ 
على  ألنديتنا 
ــة  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ الـ

اإلفريقية.
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األندية المغربية على الواجهة اإلفريقية

إدريس ِّـرابط منح أول وآخر 
لقب للفريق، وكان مصريه اإلقالة

فرحة عارمة للفريق

السكيتيوي 
مدرب 

نهضةبركان

قف
ــة  ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ بـ
الـــــــــــذكـــــــــــرى 
لوفاة  األربعينية 
نزهة  ا�ــرحــومــة 
ــرم  ــدي، ح ــ ــ األسـ
أحمد التاج أطال 
ــره،  ــم ع ــي  فـ هللا 
شقيقها  يــتــقــدم 
األســدي  العربي 
ــي  ــ ــاعـ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ الـ
وشـــقـــيـــقـــتـــاهـــا 
ونــاديــة،  حليمة 
وعــــــــائــــــــالت: 

ساميري،  سكوري،  بوعبيد،  التاج،  السباعي،  األســدي 
(يتقدمون)  والجعيدي،  الجزولي،  الفيزازي،  الناجي، 
الرحيل  هذا  آالم  معهم  تقاسم  من  لكل  واالمتنان  بالشكر 
ا�فجع، طالب� من هللا أن ال يصيبهم مكروه، ومتضرع� 

للباري تعالى أن يسكن الفقيدة فسيح جناته.
إنا لـله وإنا إليه راجعون.

شكر على تعزية

مباريات  الكونفدرالية عن  اإلفريقية وكأس  األبطال  نهاية كأس عصبة  ربع  أسفرت قرعة 
شمال  فرق  بين  المواجهات  بعض  ستعرف  التي  المنافسات،  هذه  في  لممثلينا  قوية 

ولقاء  إفريقيا،  أبطال  لعصبة  بالنسبة  التونسي  الساحلي  النجم  ضد  الوداد  كمباراة  إفريقيا، 
اإلفريقية. الكونفدرالية  كأس  في  أكادير  حسنية  بفريق  الليبي  النصر 



على  املغربي  ــرد  ال يتأخر  لــم 
كثيرا،  بوريطة  ناصر  الــوزيــر 
للتصريح  ــه  ــتـ إذاعـ فــمــبــجــرد 
أن  يجب  ))ال  فــيــه:  قــال  الـــذي 
من  ــر  ــث أك فلسطينيني  ــون  ــك ن
فاجأه  حتى  الفلسطينيني((، 
ــس  ــي ــم: ))ل ــه ــول ــق املـــغـــاربـــة ب
مطلوب منك أن تكون فلسطينيا 
ولكن  الفلسطينيني،  مــن  أكثر 
ــر من  ــث أك تــكــن إســرائــيــلــيــا  ال 
اإلســرائــيــلــيــني(()..(، وقــد فهم 
املكلف بالشؤون الخارجية، وهو 
»وزيــر  منصب  من  أقــل  منصب 
الخارجية« التي تعد اختصاصا 
أصليا للملك محمد السادس)..( 
يجد  فلم  إليه،  املوجهة  الرسالة 
بتبليغ  ــراع  اإلســ ســوى  أمــامــه 
الــســادس  محمد  املــلــك  ــة  رســال
إلــــى الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
في  التقاه  الذي  عباس،  محمود 
ليظهر  األردنية،  باململكة  عمان 
عباس  لسان  على  الفلسطينيون 

املغربية،  للتصريحات  تفهمهم 
امللكي،  املــجــهــود  فــي  وثقتهم 
إنه  عــبــاس  محمود  ــال  ق حيث 
به  تضطلع  الذي  الدور  ))يثمن 
صاحب  بقيادة  املغربية،  اململكة 
السادس،  محمد  امللك  الجاللة 
دعم  فــي  الــقــدس،  لجنة  رئــيــس 
الشعب الفلسطيني لينال حريته 

واستقالله((.
في  اللعب  املغاربة  يقبل  وال 
لذلك  الفلسطينية،  الــقــضــيــة 
يحتشد  أن  الطبيعي  مــن  ــان  ك
ــد  األحـ ــوم  ــ ي اآلالف  ــرات  ــشـ عـ
الهيئات  مختلف  مــن  املــاضــي، 
وحكومة  معارضة  السياسية، 
ضد  لالحتجاج  وراديــكــالــيــني.. 
القرن«،  »صفقة  عليه  يطلق  ما 
ويضغط  ترامب  يروجها  التي 
فقد  لــقــبــولــهــا)..(،  الـــدول  على 
شخص،  ألــف   20 قرابة  ــع  ))رف
والفلسطينية،  الوطنية  األعــالم 
أهم  جالت  شعبية  مسيرة  فــي 

أمس،  الرباط،  العاصمة  شوارع 
للمطالبة بإسقاط »صفقة القرن« 
التي اقترحتها اإلدارة األمريكية، 
فلسطني،  خريطة  قزمت  والتي 
عبر  املستوطنات  على  وأبــقــت 
ــى األراضـــــــي، ما  ــل ــســطــو ع ال
ستدمر  موقوتة  قنابل  اعتبر 
الدولتني  إلقامة  سالم  فرصة  أي 
القدس  باقتسام  جنب  إلى  جنبا 
بــيــنــهــمــا.. وانــتــفــض املــغــاربــة 
ــني شـــعـــارات مــنــاهــضــة  ــعـ رافـ
لـ»صفقة القرن«، وداعمة للشعب 
الفلسطيني، بحضور أغلب قادة 
األغلبية  من  األحـــزاب  وممثلي 
واملعارضة، والنقابات والهيئات 
ــة، ومـــشـــاركـــة أجــانــب  ــي ــن ــه امل
فلسطني  وجــالــيــة  ــني،  ــيـ أوروبـ
ــن بــالــوضــع  ــددي ــن بــاملــغــرب، م
ــي املـــــزري لــســكــان  ــاع ــم ــت االج
الغربية،  الضفة  فــي  فلسطني 
وقطاع غزة، واستمرار االحتالل 
التراب  كافة  على  اإلسرائيلي 

بعض  أن  معتبرين  الــوطــنــي، 
أن  لم تستوعب  العربية  األنظمة 
للفلسطينيني  تمنح  ال  خطة  أي 
إحالل  على  تساعد  ال  حقوقهم، 
الــســالم فــي الــشــرق األوســـط.. 
وقدر مصدر أمني عدد املشاركني 
10 آالف، فيما قدره املنظمون  بـ 
في 30 ألفا..(( )املصدر: جريدة 

الصباح(.
من الناحية الرسمية، ال يوجد 
املغربي  الجانب  من  تساهل  أي 
لكن  الفلسطينية،  القضية  إزاء 
مــحــاولــة الــتــأثــيــر عــلــى الـــرأي 
الثقة  نسف  ومــحــاولــة  ــعــام،  ال
ــشــعــبــني الــفــلــســطــيــنــي  ــني ال بـ
قصاصات  عبر  تأتي  واملغربي، 
طرف  ومــن  مخدومة،  إخبارية 
ســواء  »الفيسبوك«،  محترفي 
مقابل  أجـــرا  يتقاضون  الــذيــن 
ذلك، أو املغرر بهم)..(، في إطار 
تقول  املقاس،  على  مفصلة  لعبة 
ــر، وآخــر  ــرأي اآلخـ ــ ــرأي وال ــال ب

»فتح  لعبة  هي  األالعــيــب،  هــذه 
العيون،  في  أمريكية  قنصلية 
مقابل سماح املغرب بفتح سفارة 
إسرائيل في الرباط«، وقد روجت 
للعبة الوكالة األمريكية الشهيرة 
املعروف  التحريري  الخط  ذات 
األخيرة  هذه  »بلومبورغ«)..(، 
لم  مغربيا،  مسؤوال  ))إن  قالت 
يكشف هويته، وهو ما يعني إما 
ال  موقفه  أن  أو  غير موجود  أنه 
املسؤولني  مواقف  ألن  به،  يعتد 
»إن  تعلن بشكل رسمي)..(، قال 
فتح  ترامب  نتنياهو عرض على 
في  املتحدة  للواليات  قنصلية 
على  ملساعدتها  العيون  مدينة 
املــغــرب،  مــع  الــعــالقــات  تطبيع 
يساعد  أن  شــأنــه  مــن  مــا  ــو  وه
بخصوص  مطالبه  فــي  املــغــرب 
الطريق  يمهد  وأن  الــصــحــراء، 

إلعادة  نتنياهو  أمــام  أيضا 
انــتــخــابــه.. وأكـــد ذات 
التي  للوكالة  املسؤول 

إعداد
سعيد الريحاني
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حتى ال نكون صهاينة أكثر من الصهيونيين
ملاذا يجب أن نكون فلسطينيني أكثر من الفلسطينيني؟

حماولة التمهيد الحتالل ال�صحراء املغربية بت�شبيه 
الق�صية الفل�صطينية بق�صية البولي�صاريو

مغاربة يتظاهرون يف 
الرباط ضد »صفقة القرن« 

وضد املس بفلسطني

إخباريتحليـل 



لها،  مقرا  نيويورك  مــن  تتخذ 
كانت  إن  الواضح  من  ليس  أنه 
األمريكية،  أو  املغربية  الحكومة 
املقترح  لقبول  اســتــعــداد  على 
اإلســرائــيــلــي، مــشــيــرة إلـــى أن 
للقضية  املغربي  الشعبي  الدعم 
أمام  الفلسطينية، قد يقف عائقا 
كسب  يريد  الذي  نتنياهو  خطة 
قبل  الداخلي  التأييد  من  مزيد 
املرتقبة  التشريعية  االنتخابات 
)املصدر:  املقبل((  مارس   2 في 

عدة مواقع(.
للقضية  املغربي  فالدعم  طبعا، 
حدود  عند  يقف  ال  الفلسطينية 
متكاملة  نتيجة  هو  بل  الشعب، 

ملــوقــف املــلــك والــحــكــومــة، رغم 
البالد،  له  الذي تتعرض  الضغط 
القضية  باستعمال  والترهيب 
الوطنية، خاصة من لدن أمريكا، 
في  أقفل  أن  له  سبق  فاملغرب 
الــثــانــي، مكتب  الــحــســن  زمـــن 
كان  الذي  اإلسرائيلي  االتصال 
تظهر  ولم  الرباط،  في  موجودا 
أي مبررات جديدة إلعادة فتحه، 
الــســادس،  محمد  امللك  إن  بــل 
فتح  إعــادة  رفــض  أن  لــه  سبق 
هذا املكتب، رغم أن امللك توصل 
الحكومة  ــن  م رســمــي  بــطــلــب 

اإلسرائيلية..
ــإن محاولة  ف ذلــك،  مــن  أكــثــر 
ــعــالقــة بــن املــغــرب  إفــســاد ال
حد  إلــى  وصلت  قــد  وفلسطن 
ــالن »الــفــيــســبــوكــي« عن  ــ اإلعـ

الفلسطينية  »اللجنة  تأسيس 
ــن مـــــع الـــشـــعـــب  ــامـ ــضـ ــتـ ــلـ لـ
الــــصــــحــــراوي«، واملـــقـــصـــود 
ــع »جــبــهــة  ــ ــه الـــتـــضـــامـــن م ــ ب
اللجنة  هـــذه  الــبــولــيــســاريــو«، 
ضربات  تحقيق  تــحــاول  الــتــي 

امتداد  أي  لها  ليس  إعالمية، 
على أرض الواقع، تروج انطالقا 
مستهدفة  أنها  »الفيسبوك«،  من 
وعناصر  اإلسالمين،  طرف  من 
من  إن  بل  املغربية..  املخابرات 
يدورون في فلك اللجنة، يروجون 
للمغرب،  معادية  لتصريحات 
املغربي  التضامن  عمق  تضرب 
أحد  يظهر  كــأن  الفلسطيني، 
لهم  مكان  ال  الذين  الفلسطينين 
تصريحات  ويطلق  فلسطن،  في 
مع  ومتضامنة  للمغرب،  معادية 
االتحاد  داخل  من  البوليساريو 
التصريحات  وهــي  ــي،  ــ األوروب
مواقع  على  الــيــوم  ــروج  ت التي 
وتقنية  االجتماعي،  التواصل 
دفع  هو  والهدف  »الواتساب«، 
القضية  عــن  للتخلي  املــغــاربــة 

الفلسطينية.
أمثال  أكــاذيــب  على  الــجــواب 
سليمان  كــمــال  جــهــاد  املــســمــى 
كعضو  نفسه  يقدم  الذي  رشيد، 
في املجلس الوطني الفلسطيني، 
لدى  رسميا  عليه  االطالع  يمكن 
ال  حيث  الفلسطيني،  الجانب 
بيوض  أســعــد  ــون  ــام م ــردد  ــت ي
التميمي، عضو املجلس الوطني 
الــفــلــســطــيــنــي، حــقــيــقــة ولــيــس 
ادعاء، بوصفه مقرر لجنة تقصي 
في  القضية،  هــذه  في  الحقائق 
بالعصابة،  البوليساريو  وصف 
من  التقليل  فــي  يــتــردد  ال  كما 
سليمان  كمال  جهاد  تصرفات 
الصاعق  الرد  إن  بل  رشيد)..(، 
فرصة  أي  يترك  ال  يقدمه،  الذي 
»األســبــوع«  وتنشره  للتأويل، 
املجلس  لقيمة  ــظــرا  ن كــامــال، 
الوطني كأعلى هيئة لدى الشعب 
الفلسطيني، ونظرا لكون صاحبه 
كافية  واضــحــة  لــغــة  يستعمل 
على  ))ردا  يحصل:  ما  لتفسير 
املدعو جهاد كمال سليمان رشيد، 
بعضو  نفسه  واصفا  تكلم  الذي 
الفلسطيني،  الوطني  املجلس 
في  االنفصالية  القضية  وشبه 
الصحراء املغربية والتي تقودها 
ليست  إسباني،  بمسمى  عصابة 
له صلة ال بالعروبة وال باإلسالم، 

بقضية  الــبــولــيــســاريــو،  وهـــي 
النوادي  إحــدى  أمــام  فلسطن، 
في  األوروبـــي  للبرملان  التابعة 
املأفون  هــذا  مدعيا  بروكسيل، 
كــل ما  أن  ــاذب واملــشــبــوه،  ــك ال
من  الفلسطيني  الشعب  يعانيه 

مثله  واحتالل،  وتهجير  مآسي 
مثل الشعب الصحراوي املغربي، 
انفصالية  عــصــابــة  ومــشــبــهــا 
ظهرت بعد أن حرر املغرب أرضه 
سكانها  وحـــرر  الــصــحــراويــة 
اإلسباني،  االحتالل  من  املغاربة 
ــب  ــع ــن وش ــط ــس ــل ــة ف ــي ــض ــق ب
الحركة  هجرته  ــذي  ال فلسطن 
الصهيونية الغريبة عن فلسطن 
العرب  وعقيدة  فلسطن  وشعب 
أراضيه  عن  هجرته  واملسلمن، 
املجازر،  أنواع  كل  فيه  وارتكبت 
ومزارعه  وبيوته  أرضه  وسلبت 
االحتالل  هذا  مشبها  وبيارته، 
وهذا االستعمار بشعب عاد إلى 
أن  بعد  املغرب  ودولته  موطنه 
عن  الغريب  االحتالل  من  حررته 
ومشبها  وأصله،  وعقيدته  دينه 
صنعتها  انــفــصــالــيــة  عــصــابــة 
استعمارية  قوى  خلفها  وتقف 
لــتــزعــزع اســـتـــقـــرار الــســكــان 
تحريرهم  بمسمى  الصحراوين 
املغربي..  وشعبهم  دولتهم  من 

فهل هذا املأفون املشبوه ال يعرف 
املغربية،  الغربية  الصحراء  أن 
نصف  سكانها  عدد  يبلغ  والتي 
جزء  هي  مغربي،  مواطن  مليون 
التاريخ،  عبر  املغرب  من  أصيل 
وأن اململكة املغربية تثبت سكان 

الصحراء في أرضهم ومساكنهم 
وتقيم لهم املشاريع التي تساهم 
بينما  وتنميتهم،  تطويرهم  في 
هجر  الــصــهــيــونــي  ــالل  ــتـ االحـ
وممتلكاتهم  أرضهم  من  الناس 
ومنعهم  العراء،  إلى  بهم  وقذف 
صادر  أن  بعد  إليها  العودة  من 
ممتلكاتهم،  ــل  وكـ ــم  ــه أراضــي
هجروا  ــذي  الـ املــغــاربــة  بينما 
عــادوا  ــداث،  األحـ بعض  نتيجة 
مملكتهم  برعاية  أرضــهــم  ــى  إل
مثل  يريد  وهل  مطمئنن؟  آمنن 
قضيتنا  يقزم  أن  املشبوه  هــذا 
ويفقدها  لها  ويسيء  ويهونها 
معناها وقوتها ويشبهها بقضية 
انفصالية وكأنه يقول أن الشعب 
عن  لينفصل  يقاتل  الفلسطيني 
بالد الشام والتي هو جزء منها 
التشبيه  هذا  فهل  التاريخ؟  عبر 
عربيا  أو  وطنيا  شخصا  يشبه 
لم  ــاذا  وملـ مخلصا؟  مسلما  أو 
يتباكى هذا املشبوه على مالين 
يقتلون  الذين  واملسلمن  العرب 

ويهجرون في سوريا والعراق، بل 
إنه يقف مع قاتليهم ومهجريهم، 
هؤالء  يحركون  الصهاينة  أن  أم 
للشعب  ليسيئوا  املشبوهن 
املغربي  الشعب  الفلسطيني عند 
الفلسطيني  الشعب  الذي يعشق 

في  له  ويهتف  وقضيته،  وأرضه 
والنوادي والشوارع  املحافل  كل 
به  ألم  كلما  أجله  من  ويتظاهر 
)املصدر:  مكروه؟((  وبمقدساته 
بالغ سابق ملامون أسعد بيوض 

التميمي(.
أن  أكد  املصدر،  نفس  أن  يذكر 
تصريحات املعني باألمر ال قيمة 
لها بالنظر إلى كونه فقط ينتحل 
املجلس  ــي  ف الــعــضــويــة  صــفــة 
وسبق  الفلسطيني،  الــوطــنــي 
التنظيمات  ــدى  إحـ ــن  م ــرده  طـ
وأن  الفلسطينية،  الــيــســاريــة 
اليوم،  يعاد ترويجه  الذي  كالمه 
وسبق   ،2011 سنة  إلــى  يرجع 

الرد عليه في حينه.
ــر أالعــيــب  ــر أن آخـ ــذك ي كــمــا 
في  للفوضى  »املحدثة  الجهات 
ــي ملف  ــن ف ــالعــب ــم« وال ــال ــع ال
تشبيه  محاولة  هي  الصحراء، 
املحتلة  فلسطن  ــي  ف ــوضــع  ال
املغربية،  الصحراء  في  بالوضع 
حيث تحاول البوليساريو إعطاء 

الجنوبية  األقاليم  بأن  االنطباع 
املغرب  وجود  ولكن  محتلة)..(، 
الذي  هو  الفلسطينين،  قلب  في 
عاليا  يرفع  املغربي  العلم  يجعل 
في مسيرات العودة، التي ترهب 

إسرائيل.
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من الناحية الرسمية، 
ال يوجد أي تساهل من 

اجلانب املغربي إزاء 
القضية الفلسطينية، 

لكن حماولة التأثري على 
الرأي العام، وحماولة 

نسف الثقة بني 
الشعبني الفلسطيني 

واملغربي، تأتي عرب 
قصاصات إخبارية 

خمدومة، ومن طرف 
حمرتيف »الفيسبوك«، 
سواء الذين يتقاضون 

أجرا مقابل ذلك، أو 
املغرر بهم )…(

فل�سطني يف العيون.. والعلم املغربي يف م�سريات العودة

آخر أالعيب الجهات »المحدثة للفوضى في العالم« والالعبين في ملف 
الصحراء، هي محاولة تشبيه الوضع في فلسطين المحتلة بالوضع في 

الصحراء المغربية، حيث تحاول البوليساريو إعطاء االنطباع بأن األقاليم 
الجنوبية محتلة)..(، ولكن وجود المغرب في قلب الفلسطينيين، هو الذي 
يجعل العلم المغربي يرفع عاليا في مسيرات العودة، التي ترهب إسرائيل

صورة العلم املغربي يف مسريات العودة املنظمة ضد إسرائيل



بوصوف يقدم قراءته 
مارة المؤمنين والنموذج الديني المغربي

 الرباط. األسبوع

حظي رواق مجلس الجالية ا�غربية بالخارج، 
با�عرض الدولي للكتاب والنشر، بزيارة خاصة 
اللة  األمــيــرة  ا�لكي  السمو  صاحبة  ــدن  ل مــن 
االفتتاحية  الــزيــارة  في  رافقها  التي  حسناء، 
والرياضة  والشباب  الثقافة  وزيــر  للمعرض، 
عبيابة،  حسن  الحكومة،  باسم  الرسمي  الناطق 

ومندوبة ا�عرض، لطيفة مفتقر.
الزيارة التي شهدها رواق مجلس الجالية، كان 
الجالية،  مجلس  أعضاء  على  الكبير  الوقع  لها 

الذين احتفوا بصور األميرة في ا�جلس.
الدولي  با�عرض  ا�جلس  أنشطة  أولى  وفي 
بالدار  فعالياته  تتواصل  الذي  والنشر  للكتاب 
كتاب  اإلسبانية من  النسخة  تقديم  تم  البيضاء، 
«ملكية مواطنة في أرض اإلسالم، كيف استطاع 
ا�لك محمد السادس بلورة نموذج ديني كوني؟» 
للدكتور عبد هللا بوصوف، الذي أنجزت ترجمته 
ا�غرب في  الغالي سفيرة  كنزة  الدكتورة  كل من 
وأصــدره  زنبوري،  حسناء  والدكتورة  الشيلي 
مركز محمد السادس لحوار الحضارات بالشيلي.

وقال بوصوف، إن الكتاب ا�كتوب في صيغته 
الحاجة  الفرنسية، جاء في سياق  باللغة  األولى 
لكتاب جامع حول النموذج الديني، بالنظر لعدم 
وحــاول  العا�ية،  باللغات  موثق  كتاب  وجــود 
الضوء  وتسليط  الوثائق  جمع  ا�ستطاع  قدر 
ا�غرب  دشنه  الذي  الديني  اإلصالح  ورش  على 
ا�ؤلف  يجيب  كما  األخيرة،  سنة  العشرين  في 
الفكر  في  تطرح  التي  األسئلة  من  مجموعة  عن 
السياسي الغربي، كمسألة ا�لكية التي لطا�ا تتم 
مناقشتها في الفكر السياسي انطالقا من نموذج 
كنقيض  ا�لكية  تصور  التي  الفرنسية  ا�لكية 
للفكر الديمقراطي، و«من هنا جاءت أهمية إبراز 

ملكية  باعتبارها  ا�غرب،  في  ا�لكية  خصوصية 
تكون  أحيانا  التي  البيعة،  على  مبنية  مواطنة 
في  «البيعة  أن  بوصوف  يؤكد  وهنا  مشروطة»، 
بما  لروسو،  االجتماعي  العقد  نظير  هي  ا�غرب 
أهل  لتصويت  وخاضعة  مشروطة  تكون  أنها 
السيناتورات  نظام  شاكلة  على  والعقد،  الحل 
يجعلها  مما  األمريكية،  ا�تحدة  الــواليــات  في 
وليست  ا�عاصرة،  ا�واطنة  لشروط  تستجيب 
ا�جتمع  مع  عقد  يحكمها  ال  إلهية  بإرادة  ملكية 

مثلما كانت عليه ا�لكيات في فرنسا».
عن  اإلجابة  الكتاب،  يتضمن  أخرى،  جهة  من 
وقدرته  ا�غربي،  الديني  النموذج  كونية  سؤال 
أخــرى،  مجتمعية  سياقات  إلــى  االنتقال  على 
وتقديم إجابات عن إشكاليات التطرف واإلرهاب 
ا�غرب  خبرة  وإظهار  ا�عاصرة،  والتشنجات 
واكبها  التي  واللغوي،  الديني  التعدد  تدبير  في 
احتكاكه  خالل  سواء  ا�غربي،  الديني  النموذج 
أو  التصوف،  خالل  من  اإلفريقية  با�جتمعات 

ا�جتمعات األوروبية عبر األندلس.
هللا  عبد  رؤيــة  وفــق  النموذج،  هــذا  ويتشكل 
ــوف، مــن ثــالثــة عــنــاصــر أســاســيــة، هي  ــوص ب
والقدرة  بالليونة  يتميز  الــذي  ا�الكي  ا�ذهب 
ا�جتمعية  السياقات  مختلف  مع  التأقلم  على 
ا�رسلة،  ا�صالح  وأيضا  العرف  مبدأ  على  بناء 
تجمع  أن  استطاعت  التي  األشعرية  والعقيدة 
عن  يجيب  يجعله  ما  وهو  ــروح،  وال العقل  ب� 
أخرى،  مجتمعية  سياقات  في  مطروحة  أسئلة 
كمنطقة  الكاتب  يعرفه  الذي  السني  والتصوف 
وتعمل  للتحاور  الديانات  جميع  تجمع  عازلة 
على تهذيب السلوك والتربية على أساس الحب 

كيفما كانت ا�رجعية الدينية.
ودعا بوصوف إلى مزيد من االشتغال ا�عرفي 
ا�كتبة  إلغناء  ا�غربي،  الديني  النموذج  على 

لحل  كمساهمة  العالم  إلــى  وتقديمه  ا�غربية 
إشكاليات الصدام والتشنجات الهوياتية.

من جانبه، اعتبر الدكتور أحمد برادة، أستاذ 
ا�هراز  ظهر  اآلداب  كلية  في  العالي  التعليم 
تخصص  بــ�  الكتاب  مؤلف  جمع  أن  بــفــاس، 
التاريخ وا�عرفة الدينية، جعل الكتاب ينجح في 
والعلم،  العصر  بلغة  ا�غربي  التدين  روح  تقديم 
ونوه بهذا اإلصدار ا�وجه إلى القارئ اإلسباني 
اإلسالم  بخصوص  كبيرة  مغالطات  لديه  الذي 
في  الكتاب  مضام�  نشر  إلى  داعيا  وا�غرب، 
الــنــقــاش بخصوصه  وفــتــح  اإلســبــانــي  الــعــالــم 

هذه  لتصحيح  واإلعــالمــيــ�  األكــاديــمــيــ�  مــع 
ا�غالطات.

الدكتور عبد  االتجاه، ذهبت مداخلة  في نفس 
بكلية  العالي  التعليم  أستاذ  بــروكــي،  العالي 
ضرورة  على  بدوره  شدد  الذي  بالرباط،  اآلداب 
تقديم الكتاب في إسبانيا وفي أمريكا الالتينية، 
لكي يصحح مغالطات حول ا�غرب وحول ا�لكية 
الدولي  ا�فهوم  بخصوص  وكذا  الدين،  وحول 
في ا�غرب لدى الصحافة اإلسبانية ولدى الرأي 
العام الالتيني الذي يتكون في جزء مهم منه عبر 
ما تكتبه وسائل اإلعالم اإلسبانية حول ا�غرب.
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ــا بــلــكــا، الــبــاحــث  ــري ــال زك قـ
اإلسباني  الــعــالــم  شـــؤون  فــي 
والالتيني، إن «اليهود استمروا 
وبالثقافة  بطبعهم  مرتبط� 
خالل  وذلك  اآلن»،  إلى  ا�غربية 
لتقديم  خصصت  ثقافية  جلسة 
بوينس  إلى  تطوان  «من  كتاب 
الهجرة  تاريخ  ملحمة  آيــرس: 
أمريكا  نحو  ا�غربية  اليهودية 
فعاليات  خـــالل  الــالتــيــنــيــة»، 
ا�عرض الدولي للكتاب والنشر 

بالبيضاء.
ا�غرب  ســيــاق صـــورة  وفــي 
بأمريكا الالتينية، أوضح ا�ؤلف 
مجلس  ضيافة  في  بلكا،  زكريا 
أن  بالخارج،  ا�غربية  الجالية 
ا�غرب  تربط  الالتينية  ــدول  ال
ــس، وتــعــتــبــره وريــثــا  ــدل ــاألن ب
منبها  األنــدلــســيــة،  للحضارة 
هذه  يستثمر  ال  ا�غرب  أن  إلى 
الصورة، على الرغم من حضارة 
يشتهر  التي  الضخمة  ا�غرب 

بها ا�غربي خارج الحدود.

واعــتــبــر نــفــس ا�ــتــحــدث أن 
يشجعون  ــة  ــارب ــغ ا� ــيــهــود  ال
يمكن  كما  ا�غربية،  السياحة 
�س ارتباطهم با�غرب من خالل 
للثقافة  ونــشــرهــم  افــتــخــارهــم 
ا�ــغــربــيــة، مــبــرزا ارتــبــاطــهــم 
اليهود  مــع  مقارنة  بديانتهم 
ــن الـــشـــرق، حيث  ــادمــ� م ــق ال
معبد  أول  تأسيس  إلى  بــادروا 
واألرجنت�،  بالبرازيل  يهودي 

ببوينس  يهودية  مقبرة  وأول 
آيرس.

وتجدر اإلشارة إلى أن الكاتب 
كتابه  فــي  عــالــج  بلكا،  زكــريــا 
بالهوية  ا�غاربة  اليهود  تعلق 
وحرصهم  األصــيــلــة،  ا�غربية 
على استمرار العالقة مع الوطن 
األم، ا�تجلية في ا�حافظة على 
والــعــادات  الدينية،  الطقوس 

ا�غربية. والتقاليد 
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الــســودانــيــة  الــجــالــيــة  جمعية  وقــعــت 
للطفولة  ــل  ــدائـ «بـ ومــنــظــمــة  ــرب،  ــغ ــا� ب
تهدف  شراكة  اتفاقية  ا�غربية،  والشباب» 
يثري  وفني  ثقافي  «تــبــادل  تحقيق  إلــى 
الدولت�  فــي  والفنية  الثقافية  الحركة 
حيث  اإلفريقية»،  القارة  وفي  الشقيقت� 
اتفق الطرفان على تنظيم ندوات وورشات 
وأنشطة  وحفالت  تكوينية،  ودورات  عمل 
التخييم  أنشطة  وكـــذا  وثــقــافــيــة،  فنية 

والثقافية  التراثية  للمناطق  وزيـــارات 
وأنشطة  والسودان،  با�غرب  والتاريخية 

رياضية مختلفة.
االتفاقية  بهذه  العمل  أن  إلــى  ويشار 
يسري بمجرد توقيعها من الطرف�، وتفسر 
نصوصها على ضوء القانون ا�غربي، وفي 
قانوني،  نص  مع  فيها  نص  تعارض  حال 
وإبطال  القانون  في  ورد  بما  األخــذ  يتم 
وقد  االتفاقية،  من  معه  ا�تعارضة  ا�ــادة 
تم تحديد مدة االتفاقية في عام�، على أن 
تجدد تلقائيا بنهاية ا�دة برضى الطرف�.

14

  

مغاربة العالم

زكريا بلكا

العدد: 1062 
الخميس

 13 فبراير 2020

 الرباط. األسبوع

السابقة،  الفرنسية  الــعــدل  وزيـــرة  أعلنت 
�نصب  الــتــرشــح  نيتها  عــن  داتـــي،  رشــيــدة 
منافسة   ،2020 عام  في  ا�قبلة  باريس  عمدة 
وتكمن  هيدالكو.  آن  الحالية،  العمدة  بذلك 
التاريخية،  قيمتها  في  باريس  عمودية  أهمية 
باعتبارها العمودية التي تمهد أحيانا لرئاسة 
جاك  الرئيس  مع  حصل  كما  الفرنسية  الدولة 

شيراك.
تأكيد الترشح جاء في تصريح رشيدة داتي، 

«لوفيغارو»،  لصحيفة  ا�غربية،  األصول  ذات 
جديدة  فترة  عن  التخلي  «قــررت  قالت:  حيث 
خياري  واليوم  األوروبــي،  البر�ان  في  كنائب 

هو باريس».
أرقــى  مــن  بــاريــس  عــمــدة  منصب  ويعتبر 
فرنسا،  فــي  ــة  ــ واإلداري السياسية  ا�ناصب 
بها  تحظى  التي  العا�ية  ا�كانة  إلى  بالنظر 
ا�دينة، ويتوجب على رشيدة داتي (53 عاما) 
مواجهة  اليميني،  الجمهوري�  لحزب  ا�نتمية 

العمدة الحالية االشتراكية آن هيدالكو.
يملك حظوظا  اليم�  أن  داتي  وترى رشيدة 

للفوز خالل االنتخابات البلدية ا�قبلة، وانتزاع 
منصب عمدة باريس من يد اليسار منذ 20عاما.
وقالت رشيدة داتي: «لقد أثبت اليم� نفسه 
وإدارة  ــن،  األم مثل  القضايا،  من  العديد  في 

ا�الية العامة، والبيئة».
ويالحظ ا�تابعون أن رشيدة داتي ا�رشحة 
مؤخرا  تتواجد  بدأت  ا�قبلة،  باريس  لعمودية 
حملتها  ضــمــن  الشعبية،  ــاريــس  ب بــأحــيــاء 
البر�ان  في  مقعدها  على  للحفاظ  االنتخابية، 
 ،2009 ســنــة  مــنــذ  تشغله  ــذي  الـ ــي  ــ األوروبـ
السادسة  ا�رتبة  عليها  عرض  وأنه  خصوصا 

في الئحة الحزب، بما يضمن لها ذلك.
كوادر  أحد  عبر  «لوموند»،  موقع  وبحسب 
حزب الجمهوري�، عن استغرابه لعدم اهتمام 
ذلك  ــرر  وب بــاريــس،  لعمدة  بالترشح  الــحــزب 
الرئاسي  بعدة أسباب، أهمها فضيحة ا�رشح 

فرانسوا فيون.
لكن مع اسم مثل رشيدة داتي، ذات السمعة 
ا�غربي  البناء  عامل  وابنة  القوية،  السياسية 
التي تحظى بدعم قوي غربي في باريس، يمكن 
لليم� الفرنسي أن يحصل على أصوات مهمة 
إذا قرر ترشيحها في االنتخابات البلدية ا�قبلة.

ترشيح رشيدة داتي لعمودية باريس



سنة  منذ  ا�لكي  ا�شروع  اهتم 
بالرباط  ا�حيط  بإنقاذ حي   ،2014
وخصص له فقرة تتعلق بإنجازات 
من  إلخراجه  ــادة  وزي كافية  مهمة 
الوضعية الكارثية التي رمته فيها 
كان  وقد  الكالم»،  «بائعي  سياسة 
للسقوط  اآليلة  با�نازل  مشهورا 
والتجهيزات  العشوائي  والبناء 
العشوائية بـ«بريكوالج» من صنف 
أولــى  مــع  تطير  التي  ا�ساحيق 

«نسمات» الساحل. 
واليوم، يشهد حي ا�حيط ثورة 
لم  التي  ــجــازات  اإلن فــي  حقيقية 
الرئيسية  واجهاته  عند  تتوقف 
ا�قاومة  وشـــوارع  الساحل  على 
وا�ختار  الخطابي  الكريم  وعبد 
جزوليت، بل شملت حتى الحومات 
التهميش  من  عقودا  عانت  التي 
مثل سانية غربية، وشوارع تحمل 
والعواصم  الـــدول  بعض  أســمــاء 
ــا أهـــلـــه وبــكــل  ــم اإلفـــريـــقـــيـــة، م
التي  ا�كانة  يتبوأ  ألن  استحقاق، 
وضعه فيها ا�شروع ا�لكي، ونعني 
بها «الحي الثقافي» معززا با�ركب 
تم  الــذي  بنبركة  ا�هدي  الثقافي 
إصالحه وتحضيره للقيام بأدواره 

الثقافية، ويكون اليوم أكثر من أي 
يوم مضى، محتفال مزهوا مفتخرا 
بـ«عاصمة  متوجة  وهي  بمدينته 

الثقافة اإلفريقية».
ومن الصدف الجميلة أن يتموقع 
ا�ركب الثقافي في ساحة تحيط به 
من كل جانب شوارع بأسماء دول 

مائة  بعد  إفريقية، وعلى  وعواصم 
متر جنوبا، تجري األشغال بسرعة 
لتشييد أفخم فندق في الجهة على 
ا�نشورة  البحر، والصورة  واجهة 
الذي  ا�نتظر  للفندق  مجسم  هي 
وجهة  إنــجــازه  بعد  يكون  ســوف 

للمثقف� األفارقة وغيرهم.

وقـــد اعــتــمــدنــا عــلــى كـــل هــذه 
ا�عطيات، لنتنبأ با�ستقبل الزاهر 
لحي ا�حيط، ليكون «الحي الثقافي 

اإلفريقي األول في ا�ملكة».
فهو  ــثــقــافــة،  ــل ل يــخــطــط  ــن  ــ وم
وكل  واالقتصاد،  للسياحة  يبني 
ا�نحى  هذا   إلى  تشير  ا�ؤشرات 
الذي كما أشرنا إليه أعاله، سيغير 
لـ«يعتنق»  بأكمله  حــي  مستقبل 
مع  وليتصالح  والرقي،  الحضارة 
الساحل ويتقابال وجها لوجه بدال 

من جفاء الدهر.
لنرسم  ســبــورة  ــام  أم نقف  ولــن 
و«نلقنه»  به  ا�ساهمة  ينبغي  ما 
فقط  نحسسهم  بــل  للمنتخب�، 
إلى  استدار  الذي  ا�حيط  بأن حي 
قد  الخصام،  من  عقود  بعد  البحر 
ممارسات  مع  «قطيعة»  إلى  ينتقل 
«قصدير»  مــع  ذهــبــت  انتخابية 
الـــديـــار ا�ـــهـــددة بــالــهــدم والــتــي 
في  كورنيش  أجمل  إلــى  تحولت 

ا�ملكة.
اإلفريقية  الوحدة  ساحة  فبعد 
الخارجية  وزارة  طريق  في  وهي 
الحي  إلى  نتطلع  ا�قاطعة،  بنفس 
الثقافي اإلفريقي األول في ا�ملكة. 

بثقافات  الفتح  ربــاط  اهتمام  مــع   ❐
«عاصمة  ا�توجة  وهي  السمراء  القارة 
إفريقيا الثقافية»، نكتشف بفضل مؤرخ� 
أكاديمي� رباطي� معلومات قيمة عن هذه 
1638، تم اكتشاف  الرباط، فمثال في سنة 
ــفــوق جــودتــه  ــر مــنــجــم لــلــقــصــديــر ت ــب أك
األفضل  كــان  الــذي  اإلنجليزي  القصدير 
في العالم، وتسابقت دول أوروبا في ذلك 

الوقت الستيراده، منها فرنسا وهولندا.
اليوم؟  ا�نجم  ذلك  يقع  حومة  أي  ففي 
ربــمــا فــي الـــدواويـــر الــقــصــديــريــة التي 

تخلصنا منها.
   

ــتــراث  «ال بــ�  بعد  الجماعة  تــفــرق  ــم  ل  ❐
اإلنساني» الواجب الحفاظ عليه بصيانة البنايات 
أزقة  تسميات  وب�  واألسوار،  واألبواب  األثرية 
ربما  احتفظت،  التي  األثرية  مقاطعة حسان  في 
عن خطإ، أو عدم معرفة بالجغرافيا الحالية لعدد 
من الدول التي رمت في «القمامة» تسميات دول 
وعواصم واستبدلتها بأخرى، إال جماعتنا ظلت 
«وفية» ألسماء لم تعد موجودة مثل يوغوسالفيا 
والكونغو والقائمة طويلة.. فهل تصحح أخطاءها 

قبل أن «يجبدوا لنا الوذن�»؟

ا�جالس  كــل  تــوحــدت  هللا  سبحان   ❐
في  واألجــر  الثواب  لـ«اكتساب  ا�نتخبة 
في  مالية  أرصــدة  بإضافة  رمضان»،  كل 
ميزانيات التسيير لتساعد بها الصائم� 
والدقيق،  والــزيــت  بالسكر  ا�حتاج�، 
الوصفة/ هــذه  تغير  لــم  سنة   30 ومنذ 
بها  يتاجرون  للذين  فقط  ا�ربحة  الصفقة 
األصوات»  لـ«زبناء  منها  والباقي  وفيها 
نعيش  اليوم  ونحن  «مجاعة»،  في  وكأننا 
وبدون  اإلفريقية»  الثقافة  «عاصمة  عصر 
ثقافية  مساعدات  نعيش  فلعلنا  براريك، 
بدال من مساعدات «ا�جاعة» التي ال وجود 

لها.

اسم  حقيقة  األجــالء  علماؤنا  اكتشف   ❐
مدينة  باسم  له  عالقة  ال  الذي  األثرية  «شالة» 
قديمة  بربرية  بكلمة  ولكن  يعتقد،  كان  كما  سال 
بالدارجة  ا�عنى  نفس  ولها  «كثير»،  ومعناها: 
ا�غربية إذ نقول مثال «شلة ديال الناس»، وفي 
شالة دفن شهداء استشهدوا في معركة «طارفة» 
الفاتح�.  مع  قائدة  امرأة  بينهم  من  األندلسية 
فطول ا�سافة وفاصل البحر ومشاركة امرأة في 
الحرب ثم الدفن في الرباط دون غيرها، تبقى من 

أسرار عظمة الرباط.

تألق منطقة الساحل في عاصمة الثقافة ا�فريقية

العاصمة الرباط أكبر من مجرد عاصمة للجهة
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اإلجــبــاري  «التجند»  إال  خيار  أمامنا  يبق  لــم 
الثقافة  عاصمة  رأس  على  تــاج  «صنع»  إلنجاح 
اإلفريقية، الغالية الرباط، ولو أن فترة هذا التتويج 
قنطرة  تكون  أن  نريدها  سنوات،  بثالث  محدودة 
كانت  فإذا  ا�توسط..  البحر  ثقافة  إلى  منها  نعبر 
بالعمل  النضال  استئناف  من  بد  فال  أمنيتنا،  هذه 
لتعزيز  الواجهات،  كافة  وعلى  التطوعي،  الجاد 

مكانة العاصمة في العالم.
ونريد من هذا العالم أن يكتشف «جبهة جديدة» 
من الشعب اختارت التطوع لتنمية مدنها وإصالح 
في  وانغمسوا  األمــانــة  خــانــوا  مــن  اعــوجــاجــات 
تفويضها  مستغل�  ا�يزانيات،  في  «التمخميخ» 
في  هنا  «الجبهة»  هــذه  أن  إال  شؤونها،  لتسيير 
التصدي  ا�واطنة وواجب  العاصمة، وظفت أخالق 
انتدبناهم  من  بعزل  وذلك  االختالالت،  من  للمزيد 
الساكنة،  لطموحات  جهلهم  على  برهنوا  بعدما 
الثقافة  ومنتدى  حــســرة»  ــا  «ي العاصمة  ساكنة 
ــتــراث اإلنــســانــي، ومولد  ال اإلفــريــقــيــة، وحــارســة 
التيجان  هــذه  ــى  إل ونضيف  والــتــنــويــر،  األنـــوار 
غرور  «ضحية»  لقب  ا�شرفة:  باأللقاب  ا�رصعة 
وتمردوا  وطغوا  تجبروا  الذين  منتخبينا  معظم 
حاكم�  إلــى  وتحولوا  االنــتــدابــي،  وضعهم  على 

و«أوصياء» مفترض� على السكان.
هذا  على  الــربــاطــيــ�  بنضال  هنا  نــذكــر  ولــن 
باستماتتهم  ولكن  ا�اضي،  من  فذلك  االعــوجــاج، 
وال  الفاضلة»،  «العاصمة  شــرف  على  للمحافظة 
تزال  ال  عــار  وصمات  «بقايا»  هنا  نــدرج  أن  بــأس 
األولى  اإلنساني،  التراث  من  بنايات  على  عالقة 
أمام بناية الوالية وكادت أن تهدم منذ عشر سنوات 
عن  كإعالن  بسياج  وحاصروها  طوقوها  بعدما 
«النية» في هدمها، ولم تنجح كل ا�حاوالت ا�ناورة 
بفضل الغيورين على تراث رباط الفتح.. وفي نفس 
قبة  أمــام  مشهور  فندق  «تحويط»  تم  ا�ــوضــوع، 
الطرقات،  نصف  احتلت  خشبية  بأسوار  البر�ان 
بعدما  وكبرت  العرقلة  وزادت  السير  عرقل  مما 
التاريخية  البناية  فال  سنوات..  عشر  مدة  تركوها 
رممت واستأنفت عملها، وال الشوارع تخلصت من 
ا�جاورين  السكان  ــاج  وإزع والتضييق  الحصار 

وا�ارة. 
لن  تاجا،  رأسها  على  تحمل  اليوم  فالعاصمة 
جريمة  ألنه  تراثها،  يمس  خلل  أي  تجاه  تتساهل 
الرباطي� ا�توج�  الثقافة وإهانة لسمعة  في حق 

بتاج الثقافة اإلفريقية. 

مصطفى  الدكتور  بقلم  جــاءت  قيمة  شــهــادات 
الجوهري، مؤرخ ذاكرة الرباط، أتحفنا بها في تقديم 
كتابه من ثالثة أجزاء «ا�ذكرات في األدب ا�غربي» 
الحاضر  للجيل  ينقل  حيث  «الــدراســة»،  جــزء  في 
نقتطف  الفتاكة،  األمــراض  مع  الرباط  أهل  معاناة 
هذه الفقرة من الصفحة 211: ((أصيب أبناء ا�غرب 
عامة، وأبناء مدينة الرباط خاصة، سنة 1938، بوباء 
الطاعون الذي أدى بكثير من ا�غاربة إلى ا�وت رغم 
الجهود التي بذلت يومئذ �حاربته وعالج ا�صاب� 
عبد  الكاتب  شهد  وقد  رواسبه،  على  والقضاء  به 
اإلجــراءات  رغم  محمد  أخيه  إصابة  الجراري  هللا 
الوقائية التي مورست في البيت خوفا من انتشار 
الذين  ا�غاربة  حــال  يبدو  وهكذا  ــرض،  ا� عــدوى 
الطاعون  ضــروب  من  ا�نتشرة  األوبئة  من  عانوا 
أوبئة  ا�دن والقرى، وهي  والتيفويد والكوليرا في 
تنتج عن سوء التغذية، وانتشار التعفنات واألزبال، 
وانعدام النظافة، وإفساد الهواء، وهي ظواهر لفتت 
تجد صداها  بآراء  ا�ذكرات  فأفادت  الكاتب،  انتباه 

في الواقع الصحي عهدئذ.
الفتاكة،  األمـــراض  لخطورة  الكاتب  فطن  وقــد 
العلماء  الذي حير  السرطان  داء  الحديث عن  فأعاد 
ما  إلى  له، مشيرا  ناجع  دواء  تحقيق  في  واألطباء 
إلى  توصلوا  الذين  بريطانيا  أطباء  إليه  انتهى 
أفعى  والورم  الداء  على  بتسليطهم  منه  التخفيف 
هذه  خطورة  رغــم  ا�صاب،  الجزء  أو  ا�حل  للدغ 

الطريقة وصعوبة نجاعتها)) انتهى.
يفيدنا  الشهادة  في  جــاءت  طبية  معلومة  إنها 
الجوهري،  مصطفى  العزيز،  الدكتور  فضيلة  بها 
وننقلها لعل علماءنا األطباء «يتذكرونها» وقد مرت 
حوالي 82 سنة، ويستخلصون منها العبرة والعالم 
يتهدده وباء الكوليرا. حفظ هللا ا�ملكة من كل سوء. 

تكوين  منظومة  فــي  النظر  إعـــادة  مــن  بــد  ال 
فشلها  عــن  أبــانــت  الــتــي  ا�نتخبة،  ا�ــجــالــس 
السكان،  قيمة مضافة إلسعاد  إضافة  في  الذريع 
رئيسي  عائق  بأنها  األصابع  إليها  وتشير  بل 
للتنمية والتقدم، رغم أنها كنز يفيض بالخيرات 
و«البركات» على «ا�نتدب�» ا�ناضل� األوصياء 
«سهوا»  السكان بما يتمتعوا به هم  على تمتيع 
الــذي  الكنز  ــك  ذل أصــحــاب  الناخب�،  مــن  بــدال 
«أخطأ» طريقه، فوزعوه على مجالس حزبية بدال 

من كافة السكان.
من ضرائب  به  لنا  طاقة  ال  ما  تكلفنا  مجالس 
بعدما  واحــد  مشكل  حل  عن  وعاجزة  ورســوم، 
والــوكــالء  للشركات  اختصاصاتها  كــل  ــدت  أه
بأوار  واكتفت  بالتنمية،  وا�كلف�  وا�فوض� 
جمعيات  مع  الشراكات  توزيع  في  «الخيريات» 
بكراء  واهتمت  جمعية،  مجرد  وكأنها  األحياء 
السيارات وا�ساهمة في تأثيث القاعات و«نفخ» 

الجمعيات با�اليير... إلخ.
وأنتم  ــاء  ورؤس رؤوس  عــدة  للرباط  وأصبح 
ــاء ونــوابــهــم  ــرؤسـ تــعــلــمــون «انـــشـــغـــاالت» الـ
للتفكير  وقــت  لهم  يعد  لم  حتى  و«عساكرهم»، 
بـ«َشْرذمة»  األمور  السكان، وتشعبت  في مشاكل 
باهرا  نجاحا  نجحت  مجالس  على  العاصمة 
مرير،  «نضال»  بعد  ا�الي  استقاللها  ضمان  في 
ــا في  الــنــجــاح فــي ا�ــصــاريــف، أم ــذا  نجحت ه

ا�داخيل فـ«هللا يجيب».
فماذا استفادت العاصمة من كل هذه ا�جالس؟ 
وماذا تغير في مجلس الجهة مثال؟ فنحن غالبا ما 
ا�الية،  االعتمادات  في  بالزيادة  با�طالبة  نسمع 
عن  التنقيب  عليه  كان  ا�جلس  «سيادة»  بينما 
الكبرى،  ا�شاريع  في  كاالستثمار  ا�الية،  ا�وارد 
الساللية  واألراضــي  الجهوي  النقل  إحداث  مثل 
الجهوية،  السريعة  والطرقات  الجهوية  الفالحية 
وا�ياه ا�عدنية علما أن الجهة غنية بها، إلى غير 

ذلك.
منها  تستفيد  الرباط  ثــروات  بــأن  نشعر  إننا 
في  ظلم  وهذا  ألحزابها،  إرضــاء  ا�جالس  بعض 
حق الرباطي�، وفي حق تنمية الرباط، العاصمة 
«يا حسرة»، التي تستنجد بسن قانون خاص بها 
بصفتها عاصمة للمملكة ولكل ا�غاربة واألحزاب، 
وليست لجهة معينة وألحزاب محظوظة، فال يمكن 
أن نستمر في أداء نفقات مجلس الجهة، ومجلس 
العمالة، ومجالس ا�قاطعات، ثم مجلس الجماعة، 
وتلك النفقات تصب في تمويل ما ال يفيد السكان. 
ا�ملكة  عاصمة  الرباط  استثناء  نقترح  لذلك، 
العا�ية،  كالعواصم  �نتخبيها  خــاص  بقانون 
وستربح حوالي 70 % من ا�صاريف «ا�هدورة» 
الذي  الثقافي،  لالستثمار  تحويلها  يمكن  التي 
أصبح اليوم االستثمار الزاهر وا�ربح في عواصم 

التراث اإلنساني.

شهادات من الرواد

صورة من السبعينات، ننشرها لقيمتها التاريخية ومغزاها 
كرة  يف  التحكم  وفن  الفني  اإلبــداع  عبقرية  بني  اجلمع  يف 
القدم، كوكبة من عمالقة هذا الفن منهم من التحق بالرفيق 
األعلى تغمدهم اهللا برحمته وأسكنهم فسيح جناته، ومنهم 
عمداء نعزهم وندعو لهم بطول العمر ونفتخر بتضحياتهم 
اليمني: محمد  الرواد من  وما قدموه لوطنهم، وتضم الصورة 

العلمي،  إبراهيم  الشجعي،  أحمد  املزكلدي،  محمد  فويتح، 
القدميري،  بلخياط،  الهادي  عبد  الدكالي،  الوهاب  عبد 
بوهالل،  محمد  الراشدي،  القادر  عبد  البيضاوي،  املعطي 
ــزاهــر، ال ــاوي، حميد  ــرب ــغ ال أحــمــد  أمــنــى،  الــعــاطــي  عــبــد 

عبد احلي الصقلي، فتح اهللا املغاري والعربي الكواكبي.
والعاصمة الثقافية الرباط لن تنساهم. 
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أسرار العاصمة

 بقلم: بوشعيب ا�دريسي
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 نور الدين هراوي

طالب حوالي 500 متضرر في قضية ودادية 
سكنية معروفة بسطات، بخبرة تقنية ومالية 
وذلك  وتجميدها،  الودادية  حسابات  لجميع 
بقعهم  على  الحصول  عليهم  تعسر  بعدما 
األقساط  لجميع  أدائهم  من  بالرغم  األرضية 
املالية، حيث عبر املنخرطون عن ذلك من خالل 
القضائية  الضابطة  إلــى  مرفوعة  شكايات 

بذات املدينة.
وقع  على  سنوات  منذ  الــوداديــة  وتعيش 
وسوء  املالية  باالختالالت  مطبوعة  أوضــاع 
سنة  تأسيسها  فمنذ  والــتــدبــيــر،  التسيير 
2009، ظلت حقوق املنخرطني تراوح مكانها، 
الــوداديــة  تسلم  أن  املفترض  من  كــان  حيث 
البقع ألصحابها سنة 2014، إال أنهم تفاجؤوا 
ذوي  مع  التعامل  في  وبالتسويف  بالتماطل 

الحقوق إلى حدود اليوم.
ــن، أدلـــوا  ــضــرري ــت بــعــض املــنــخــرطــني امل
من  له  تعرضوا  ما  بشأن  مؤثرة  بشهادات 
املهاجرين  من  منهم  وعــدد  واحتيال،  نصب 
كانوا  الذين  الخارج،  في  القاطنني  املغاربة 
يحلمون بالعودة يوما ما إلى وطنهم فيجدوا 
أودعوه  استثماريا  مشروعا  أو  يأويهم  بيتا 
مدخراتهم، إال أنه مرت سنوات دون أن ينعموا 
أملهم  خيبة  عن  هؤالء  عبر  وقد  العمر،  بحلم 

في ودادية لم يستشعر أعضاء مكتبها املسير 
حجم  الخسارة وحجم األسى الذي خلفه سوء 
تدبيرهم لهذا امللف، مما خلف أضرارا نفسية 

وصحية لعدد كبير منهم.

املنخرطون  أصــبــح  الــســيــاق،  هـــذا  وفـــي 
املنصوب عليهم، وكذا الرأي العام املحلي على 
نطاق واسع، يشبه وضعية الودادية املذكورة 
فضيحة  إن  بل  دارنا«،  »باب  بمأساة ضحايا 

بــســطــات ستشهد  الــعــقــاري  ــشــروع  امل هــذا 
املنخرطون  سجل  بعدما  إذ  جديدة،  تطورات 
املكتب  أعضاء  ضد  وفردية  جماعية  شكاوى 
ينتمي  بعضهم  والذين  معهم  املتعاقد  املسير 
عدة  قالت  ــذي  وال والتنمية،  العدالة  لحزب 
سيسقط  الــذي  العقاري  امللف  بأنه  مصادر 
الحزب بالضربة القاضية خالل االستحقاقات 
فوزه،  حظوظ  وسيضعف  املقبلة،  االنتخابية 
رؤساء  كذلك  القضائية  الدعاوى  ستشمل  إذ 
سابقني ومنتخبني ملجلس بلدية سطات، وعمال 
ورجال سلطة ترابية  كشهود وكمتورطني في 
املتضررين  من  مجموعة  إن  بل  امللف،  هــذا 
الوطنية  الــشــرطــة  لجهاز  نقله  يــحــاولــون 
في  مختصة  مؤازرة  حقوقية  جمعيات  بمعية 
محاربة الفساد املالي، من أجل تعميق البحث 
التي  الضخمة  األموال  حقيقة  على  والوقوف 
التهمها املشروع العقاري الضخم وبيع للوهم 
إليهم، إذ يسارع الضحايا الزمن ملعرفة مصير 
أموالهم املدفوعة والتي لم يحصلوا بموجبها 
املحددة،  اآلجال  في  وسكناهم  عقاراتهم  على 
إذ من املمكن إن يطيح هذا امللف بجهات نافذة 
وخاصة  فيه،  املتورطة  القطاعات  مختلف  من 
بعض رجال السلطة من مختلف الرتب الذين 
إلى  شكايات  بشأنهم  ورفعت  املدينة  غادروا 
أجل  من  باألسماء  وذكرهم  الداخلية  وزارة 

املتابعة، حسب مصادر متضررة.
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ف�سيحة »باب دارنا« تتكرر  يف �سطات وتوقعات ب�سقوط انتخابي لـ»البيجيدي«

إعداد: زهير البوحاطي

عيـن على الشمال

مختصرات شمالية
فــيــه بعض  ــذي عــبــر  ــ ال الـــوقـــت  فـــي   ■
السبتاويني عن معاناتهم بمعبر »باب سبتة« 
أثناء دخولهم للمغرب، بسبب االنتظار الذي 
ساعات،   8 إلــى  األحــيــان  بعض  فــي  يصل 
من  العشرات  أن  تناسوا  بامللك،  مستغيثني 
سبتة  إلى  الدخول  يريدون  الذين  املغاربة 
والتعنيف  للمضايقات  يتعرضون  املحتلة، 
واملنع من طرف الشرطة الوطنية اإلسبانية 
دون أي تدخل، كما وقع يوم السبت املاضي، 
جواز  وتمزيق  للضرب  مغربي  تعرض  حني 

سفره من طرف األمن اإلسباني.

■ رغم تصريحات قيادية بحزب مشهور بمدينة 
نشاطها  استمرار    من  منعها  حول  الفنيدق، 
من طرف  الحزب  مقر  ولوج  من  ومنعها  الحزبي 
بالتحرش  له  واتهامها  باملنطقة،  معروف  قيادي 
نطاق  على  نشره  تم  فيديو مصور  بواسطة  بها، 
التواصل  ومواقع  إخبارية  مواقع  عبر  واســع 
االجتماعي، لم تباشر النيابة العامة بفتح تحقيق 
حول  تساؤالت  عــدة  يطرح  مما  املــوضــوع،  في 
الشهرين  خالل  القيادية  هذه  بها  صرحت  ما 
من  يحميه  نفوذ  له  القيادي  هذا  فهل  املاضيني، 
كانت  القيادية  تصريحات  أن  أم  القضاء،  تدخل 
الغاية منها االنتقام من هذا املسؤول الذي منعها 

من دخول مقر حزبهما؟

بعمالــة  املحلية  السلطة  تحركــت   ■
املضيق ـ الفنيدق، األسبوع املاضي، من أجل 
املحتلني،  قبضة  من  العمومي  امللك  تحرير 
خصوصا من طرف أصحاب الدكاكني الذين 
يعرضون بضائعهم وسط الشارع ويتركون 
بدورها  التي  تطوان  مدينة  لكن  محالتهم، 
بشكل  العمومية  الساحات  احتالل  تشهد 
ـ  املضيق  سلطات  حــدو  تحدو  لــم  يــومــي، 

الفنيدق بالتصدي لهذه الظاهرة.

بحضور  تطوان  عمالة  نظمتها  ندوة  في 
يوم  الحسيمة،  تطوان  طنجة  جهة  والــي 
دروس  منح  أجل  من  املاضي،  قبل  الثالثاء 
املائي  »الخصاص  حــول  تطوان  لساكنة 
بجهة الشمال«، في إطار البرنامج الوطني 
للتزويد باملاء الشروب ومياه السقي لسنة 
 115.4 اإلجمالية  كلفته  تبلغ  حيث   ،2020
لهذا  متتبعة  مصادر  حسب  درهــم،  مليار 

املوضوع.
هذا اللقاء الذي قام رئيس الديوان لعمالة 
على  وتعميمه  بصياغة خبره  تطوان  إقليم 
والجرائد،  اإلخبارية  املواقع  من  العديد 
في  االقتصاد  على  الجهة  والي  خالله  ركز 
استغالل املياه وعدم اإلسراف في استعماله 

تحسبا لحدوث الجفاف باملنطقة.
أن  لتطوان  الترابية  للجماعة  وسبق 
2015، حيث  أرقام خيالية سنة  عن  كشفت 
الخضراء  املــســاحــات  سقي  مبلغ  وصــل 
سنتيم  مليون   270 للشرب،  الصالح  باملاء 
الحنفيات  تزويد  ثمن  بلغ  بينما  سنويا، 
مليون   330 )السقايات(،  باملياه  العمومية 

سنتيم، و100 مليون سنتيم ضمن استهالك 
اإلداريــة، حيث وصلت  البنيات  داخل  املاء 
للشرب  الصالحة  املياه  استهالك  فاتورة 

700 مليون سنتيم سنويا.
الجهة،  والـــي  ــد  أك الــلــقــاء،  نفس  ــي  وف

مستوى  على  الحالي  املائي  املخزون  أن 
في   59 إلى  يصل  الجهة،  بمناطق  السدود 
مخزون  في  عجزا  تسجل  أنها  أي  املائة، 
املاء يقدر بـ 6.7 في املائة مقارنة مع السنة 

الفارطة.

هل يخاف وايل جهة ال�سمال على ال�ساكنة من العط�ش؟

املنتخبني  إقدام  األخيرة  اآلونة  في  تزايد 
من  استقاالتهم  تقديم  على  الشمال  بجهة 
مناصبهم، سواء من مجلس الجهة أو رئاسة 
الرؤساء،  نــواب  منصب  من  أو  الجماعات 
املنتخبني  أحد  تقديم  أسبوع  كل  يسجل  إذ 
توضيح  دون  مجهولة  ألسباب  الستقالته، 
لنيل  عليهم  صوتوا  الذين  للمواطنني  مقنع 

هذا املنصب.
هذا  األسئلة حول  من  وقد ظلت مجموعة 
هؤالء  تهرب  بسبب  إجابة،  بدون  املوضوع 
متعلقة  توضيحات  تقديم  من  السياسيني 
باستقاالتهم من مناصبهم التي طاملا حاربوا 
عليها،  للحصول  الوسائل  جميع  وسخروا 
أو  حساب  تقديم  دون  عنها  اآلن  ليتخلوا 
بات  التابعة لجماعاتهم، مما  للساكنة  مبرر 
الذين  الشمال  للعديد من سكان  قلق  مصدر 

املنتخبني  هؤالء  دور  من  بعد  يستفيدوا  لم 
ولم  لجماعاتهم  ومشاريع  برامج  جلب  في 

يساهموا في تنمية مناطقهم.
يلفه  ــاالت  ــق االســت هـــذه  ــوضــوع  م وألن 
بعض  من  مقربة  مصادر  أكــدت  الغموض، 
املنتخبني الذين قدموا استقاالتهم، أنه بعد 
الداخلية  وزارة  بأن  السياسيني  بعض  علم 
بعدة  تتعلق  بالفساد  مرتبطة  ملفات  هيأت 
الوطني، وخصوصا  التراب  داخل  جماعات 
بشمال املغرب، وهي بصدد تقديمها للقضاء 
مجال  في  املنتخبني  بعض  متابعة  أجل  من 
في  واملساهمة  الفاحش  والــثــراء  الفساد 
العديد  تعرفها  التي  التعميرية  الخروقات 
إلى  املنتخبني  بادر بعض  الشمال،  من مدن 
تقديم استقاالتهم خوفا من مواجهة القضاء 
أو مساءلة  الهروب بدون محاسبة  مفضلني 

فيما  هذا؟  لك  أين  من  سؤال:  عن  واإلجابة 
تبرير  املنتخبني  هــؤالء  من  البعض  اختار 
يتعرضون  بــأنــهــم  ــرا،  ــؤخ م اســتــقــاالتــهــم 
الوصية  السلطات  طــرف  من  للمضايقات 
وعلى رأسها عماالت األقاليم، وكان آخر من 
إحدى  رئيس  السبب،  لهذا  باالستقالة  تقدم 

الجماعات. 
وفــي ظــل غــيــاب بــالغ رســمــي أو نــدوة 
الذين  املنتخبني  هؤالء  طرف  من  صحافية 
لشرح  الفترة،  هذه  في  استقاالتهم  يقدمون 
وتوضيح  مناصبهم،  عن  تخليهم  أسباب 
ساكنة  عــن  لتخليهم  الــرئــيــســي  الــســبــب 
أن  إلى  تشير  التوقعات  كل  فإن  جماعاتهم، 
الهروب  هو  االستقاالت،  لهذه  األول  السبب 
املتتبعني  من  العديد  حسب  الحساب،  من 

للشأن العام بمدن الشمال.

املنتخبون ي�ستبقون املحا�سبة بتقدمي ا�ستقاالتهم

سطات ما يجري  ويدور يف المدن
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ألهبـت صـور ا�وكـب ا�لكـي وهـو يمـر مـن 
طريـق مهترئـة ومليئة بالحفـر بمدينة أكادير، 
االجتماعـي،  التواصـل  مواقـع  علـى  نشـطاء 
لواقـع  الفاضحـة  الصـور  تداولـوا  الذيـن 
أحيـاء  ببعـض  ا�ترديـة  التحتيـة  البنيـات 
ا�دينـة ونواحيهـا، وتباينـت التعاليـق التـي 
حيـث  «الفيسـبوكية»،  الضجـة  هـذه  أعقبـت 
طالـب ا�علقـون بمحاسـبة ا�سـؤول� عن هذا 
الوضـع الـذي ال يشـرف مدينـة أكادير عاصمة 

جهـة سـوس.

الثاني  الحسن  الجهوي  ا�ستشفى  مدير  إعفاء 
فجر  مناصبهم،  من  آخرين  ومسؤول�  بأكادير، 
أيت  خالد  الصحة  وزير  وجه  في  نقابي�  غضب 
ا�ركز  مدير  إعفاء  قــرار  وصفوا  حيث  الطالب، 
الوطنية  اللجنة  عن  بيان صادر  في  االستشفائي، 
ا�نضوية  األسنان  وجراحي  والصيادلة  لألطباء 
«تفعيل  بأنه  للشغل،  ا�غربي  االتحاد  لواء  تحت 
الصحوة  بعد  االستشفائي  ا�ركز  إقبار  لصفقة 
الصحية  ا�ؤسسة  هــذه  عرفتها  التي  األخــيــرة 
العمومية» وانتقدوا ما أسموه «تعاطي الوزير غير 
عبر  الصحة،  لقطاع  الكارثي  الوضع  مع  الحكيم 
القرارات ا�تسرعة، وانسياقه وراء أجندات تخدم 
أصحابها فقط، وتساهم في زرع ا�زيد من التذمر 
وغير  بـ«ا�تسرعة  قراراته  واصف�  القطاع»،  في 

ا�دروسة».

ا�فتشـة  العـدوي،  زينـب  الواليـة  باشـرت 
العامـة لـوزارة الداخليـة، ملفـات فاحـت منهـا 
روائح فسـاد، تهم مجالس عدد من الجماعات 
إداوتنـان  أكاديـر  عمالـة  نفـوذ  فـي  الواقعـة 
وجهـة سـوس ماسـة عامـة، وهي ملفـات باتت 
جاهـزة وسـتحال قريبـا علـى وزيـر الداخليـة، 
قصـد اتخـاذ ا�تعـ� بشـأنها، حسـب مصـادر 
إعالميـة، والتـي مـن ا�نتظـر أن تطيح ببعض 
رؤسـاء الجماعـات بإقليـم اشـتوكة أيـت باهـا 
قيـل  اللتـ�  وتركانتوشـكا  كجماعتي أوكنـز، 
عنهمـا الكثيـر فـي أكثـر مـن مناسـبة من طرف 

ا�هتمـ� والغيوريـن علـى ا�نطقة.  

أوعدي  حماد  صفرو درب  زنقة  سكان   يعاني 
ببيوكرى إقليم اشتوكة أيت باها من ضجيج آالت 
علما  األزقة،  بإحدى  ا�تواجدة  األلومنيوم  نجارة 
أن صاحب الورشة ال يتوفر على ترخيص قانوني، 
الترابية  الجماعة  رئيس  من  قــرار  صــدور  ورغــم 
 2019.12.31 بتاريخ   50/2019 ــم  رق تحت 
باإلغالق الفوري للورشة، وهو ما لم يحصل حتى 
اآلن، مما دفع بالسكان إلى رفع دعوى استعجالية 
بدأت  ا�لك  لوكيل  شكاية  وتقديم  إنزكان،  �حكمة 
ا�حكمة، وكذا مراسلة العامل في نفس ا�وضوع.

حجـز  بأكاديـر،  اإلداريـة  ا�حكمـة  قـررت 
مـن  كل  فيهـا  يتابـع  التـي  القضيـة  ملـف 
الحسـ� العسـري، رئيـس الجماعـة الترابيـة 
أيـت ملـول، ا�نتمـي لحـزب العدالـة والتنمية، 
للرئيـس  الثالـث  النائـب  نجيـري،  وأحمـد 
رئيـس  العوامـي،  والحسـ�  الذكـر،  سـالف 
والبيئـة،  التـراب  وإعـداد  التعميـر  لجنـة 
ا�جلـس،  مـن عضويـة  عزلهـم  إلـى  والراميـة 
للتأمـل والنطـق بالحكم لجلسـة أخرى، بعدما 
كان عامـل إنـزكان أيـت ملـول قـد سـلك، عبـر 
الوكيـل القضائـي للمملكـة، مسـطرة العزل في 
حـق هـؤالء، بنـاء علـى تقريـر أنجزتـه لجنـة 
الداخليـة  لـوزارة  العامـة  للمفتشـية  تابعـة 

للجماعـة. األخيـرة  زيارتهـا  خـالل 

ألهبـت صـور ا�وكـب ا�لكـي وهـو يمـر مـن 
طريـق مهترئـة ومليئة بالحفـر بمدينة أكادير، 
ألهبـت صـور ا�وكـب ا�لكـي وهـو يمـر مـن 
طريـق مهترئـة ومليئة بالحفـر بمدينة أكادير، 
ألهبـت صـور ا�وكـب ا�لكـي وهـو يمـر مـن 

االجتماعـي،  التواصـل  مواقـع  علـى  نشـطاء 
لواقـع  الفاضحـة  الصـور  تداولـوا  الذيـن 
االجتماعـي،  التواصـل  مواقـع  علـى  نشـطاء 
لواقـع  الفاضحـة  الصـور  تداولـوا  الذيـن 
االجتماعـي،  التواصـل  مواقـع  علـى  نشـطاء 

أحيـاء  ببعـض  ا�ترديـة  التحتيـة  البنيـات 
ا�دينـة ونواحيهـا، وتباينـت التعاليـق التـي 
حيـث  الفيسـبوكية»، 
ا�دينـة ونواحيهـا، وتباينـت التعاليـق التـي 

الفيسـبوكية
ا�دينـة ونواحيهـا، وتباينـت التعاليـق التـي 

» الضجـة  هـذه  أعقبـت 
ا�دينـة ونواحيهـا، وتباينـت التعاليـق التـي 

الضجـة  هـذه  أعقبـت 
ا�دينـة ونواحيهـا، وتباينـت التعاليـق التـي 

طالـب ا�علقـون بمحاسـبة ا�سـؤول� عن هذا 
الوضـع الـذي ال يشـرف مدينـة أكادير عاصمة 

جهـة سـوس.

الثاني  الحسن  الجهوي  ا�ستشفى  مدير  إعفاء 
فجر  مناصبهم،  من  آخرين  ومسؤول�  بأكادير، 
أيت  خالد  الصحة  وزير  وجه  في  نقابي�  غضب 
ا�ركز  مدير  إعفاء  قــرار  وصفوا  حيث  الطالب، 
الوطنية  اللجنة  عن  بيان صادر  في  االستشفائي، 
ا�نضوية  األسنان  وجراحي  والصيادلة  لألطباء 
«تفعيل  بأنه  للشغل،  ا�غربي  االتحاد  لواء  تحت 
الصحوة  بعد  االستشفائي  ا�ركز  إقبار  لصفقة 
الصحية  ا�ؤسسة  هــذه  عرفتها  التي  األخــيــرة 
العمومية» وانتقدوا ما أسموه «تعاطي الوزير غير 
عبر  الصحة،  لقطاع  الكارثي  الوضع  مع  الحكيم 
القرارات ا�تسرعة، وانسياقه وراء أجندات تخدم 
أصحابها فقط، وتساهم في زرع ا�زيد من التذمر 
وغير  بـ«ا�تسرعة  قراراته  واصف�  القطاع»،  في 

ا�دروسة».

ا�فتشـة  العـدوي،  زينـب  الواليـة  باشـرت 
العامـة لـوزارة الداخليـة، ملفـات فاحـت منهـا 
روائح فسـاد، تهم مجالس عدد من الجماعات 
إداوتنـان  أكاديـر  عمالـة  نفـوذ  فـي  الواقعـة 
وجهـة سـوس ماسـة عامـة، وهي ملفـات باتت 
إداوتنـان  أكاديـر  عمالـة  نفـوذ  فـي  الواقعـة 
وجهـة سـوس ماسـة عامـة، وهي ملفـات باتت 
إداوتنـان  أكاديـر  عمالـة  نفـوذ  فـي  الواقعـة 

جاهـزة وسـتحال قريبـا علـى وزيـر الداخليـة، 
وجهـة سـوس ماسـة عامـة، وهي ملفـات باتت 
جاهـزة وسـتحال قريبـا علـى وزيـر الداخليـة، 
وجهـة سـوس ماسـة عامـة، وهي ملفـات باتت 

قصـد اتخـاذ ا�تعـ� بشـأنها، حسـب مصـادر 
إعالميـة، والتـي مـن ا�نتظـر أن تطيح ببعض 
رؤسـاء الجماعـات بإقليـم اشـتوكة أيـت باهـا 
إعالميـة، والتـي مـن ا�نتظـر أن تطيح ببعض 
رؤسـاء الجماعـات بإقليـم اشـتوكة أيـت باهـا 
إعالميـة، والتـي مـن ا�نتظـر أن تطيح ببعض 

قيـل  اللتـ�  وتركانتوشـكا  كجماعتي أوكنـز، 
عنهمـا الكثيـر فـي أكثـر مـن مناسـبة من طرف 
قيـل  اللتـ�  وتركانتوشـكا  كجماعتي أوكنـز، 
عنهمـا الكثيـر فـي أكثـر مـن مناسـبة من طرف 
قيـل  اللتـ�  وتركانتوشـكا  كجماعتي أوكنـز، 

ا�هتمـ� والغيوريـن علـى ا�نطقة.  
عنهمـا الكثيـر فـي أكثـر مـن مناسـبة من طرف 

ا�هتمـ� والغيوريـن علـى ا�نطقة.  
عنهمـا الكثيـر فـي أكثـر مـن مناسـبة من طرف 

أوعدي  حماد  صفرو درب  زنقة  سكان   يعاني 
ببيوكرى إقليم اشتوكة أيت باها من ضجيج آالت 
علما  األزقة،  بإحدى  ا�تواجدة  األلومنيوم  نجارة 
أن صاحب الورشة ال يتوفر على ترخيص قانوني، 
الترابية  الجماعة  رئيس  من  قــرار  صــدور  ورغــم 
2019.12.31 بتاريخ   50/2019 ــم  رق تحت 
باإلغالق الفوري للورشة، وهو ما لم يحصل حتى 
اآلن، مما دفع بالسكان إلى رفع دعوى استعجالية 
بدأت  ا�لك  لوكيل  شكاية  وتقديم  إنزكان،  �حكمة 
ا�حكمة، وكذا مراسلة العامل في نفس ا�وضوع.

حجـز  بأكاديـر،  اإلداريـة  ا�حكمـة  قـررت 
مـن  كل  فيهـا  يتابـع  التـي  القضيـة  ملـف 
الحسـ� العسـري، رئيـس الجماعـة الترابيـة 
مـن  كل  فيهـا  يتابـع  التـي  القضيـة  ملـف 
الحسـ� العسـري، رئيـس الجماعـة الترابيـة 
مـن  كل  فيهـا  يتابـع  التـي  القضيـة  ملـف 

أيـت ملـول، ا�نتمـي لحـزب العدالـة والتنمية، 
للرئيـس  الثالـث  النائـب  نجيـري،  وأحمـد 
أيـت ملـول، ا�نتمـي لحـزب العدالـة والتنمية، 
للرئيـس  الثالـث  النائـب  نجيـري،  وأحمـد 
أيـت ملـول، ا�نتمـي لحـزب العدالـة والتنمية، 

رئيـس  العوامـي،  والحسـ�  الذكـر،  سـالف 
والبيئـة،  التـراب  وإعـداد  التعميـر  لجنـة 
رئيـس  العوامـي،  والحسـ�  الذكـر،  سـالف 
والبيئـة،  التـراب  وإعـداد  التعميـر  لجنـة 
رئيـس  العوامـي،  والحسـ�  الذكـر،  سـالف 

ا�جلـس،  مـن عضويـة  عزلهـم  إلـى  والراميـة 
للتأمـل والنطـق بالحكم لجلسـة أخرى، بعدما 
كان عامـل إنـزكان أيـت ملـول قـد سـلك، عبـر 
الوكيـل القضائـي للمملكـة، مسـطرة العزل في 
حـق هـؤالء، بنـاء علـى تقريـر أنجزتـه لجنـة 
الوكيـل القضائـي للمملكـة، مسـطرة العزل في 
حـق هـؤالء، بنـاء علـى تقريـر أنجزتـه لجنـة 
الوكيـل القضائـي للمملكـة، مسـطرة العزل في 

الداخليـة  لـوزارة  العامـة  للمفتشـية  تابعـة 
للجماعـة. األخيـرة  زيارتهـا  خـالل 

  محمد الحنصالي

وعـز  نظيرهـا  قـل  خطـوة  فـي 
الصداقـة  ترجمـة  إلـى  تهـدف  مثيلهـا، 
حقيقيـة  صداقـة  إلـى  االفتراضيـة 
شـباب  أعلـن  الواقـع،  أرض  علـى 
عـن  مـالل،  ببنـي  «فايسـبوكيون» 
بمقهـى  شـاي  جلسـة  عقـد  عزمهـم 

.( . معـروف(.
التـي  ا�بـادرة  هـذه  مطلقـو  وكان 
تحمـل «هاشـتاغ» «أجـي_ نديـرو_ 
قهيوة_رقـم _1» قـد ضربـوا موعـدا 

مـع أصدقائهـم «االفتراضيـ�» با�دينة 
األحـد  يـوم  الخصـوص،  وجـه  علـى 
التاسـع مـن فبرايـر الجـاري، فـي تمـام 
بمقهـى  مسـاء،  الخامسـة  السـاعة 
الحسـن  بشـارع  الكائنـة  «إيكلـوو» 

ا�دينـة. بـذات  الثانـي 
وأكـد «الفايسـبوكيون» الداعـون إلى 
هـذه ا�بـادرة، أنها مسـتقلة، وال تنتمي 
إلى أي تيار أو توجه سياسـي، غايتها 
توطيـد التعـارف وتمتـ� الصداقـة ب� 
مـن يتصـدرون قوائـم أصدقائهـم علـى 

مواقـع التواصـل االجتماعي.
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  عزيز الفاطمي

االختـالالت  مـن  مراكـش مجموعـة  تعيـش 
ا�دينـة  بـه  حظيـت  مـا  فرغـم  ا�جتمعيـة، 
برنامـج  إطـار  فـي  اهتمـام  مـن  الحمـراء 
«مراكـش الحاضـرة ا�تجـددة» التـي تجـددت 
ماليـة  بتكلفـة  والعمرانيـة  التحيـة  بنيتهـا 
باهظـة، إال أن مـا يجـري ويـدور علـى أرض 
البهجـة يخالـف مـا وصلـت إليـه مـن تحضـر 
عاصمـة  مرتبـة  احتـالل  مـن  مكنهـا  وتمـدن 
اللقـاءات  أرض  وجعلهـا  العا�يـة،  السـياحة 

الكبـرى. والثقافيـة  والفنيـة  السياسـية 
ظواهـر  عـدة  تطبعـه  ا�راكشـي  فا�جتمـع 
جعلهـا  إليهـا  االلتفـات  عـدم  أو  تجاهلهـا 
مجتمعيـة  صـورا  أصبحـت  حتـى  تسـتفحل 
تدمـي القلـوب، ويمكـن تلخيـص هـذا الوضع 
«أطفـال  ظاهـرة  اسـتفحال   (1 يلـي:  مـا  فـي 
الشـوارع»، هذه الشـريحة ا�جتمعية الغارقة 
والتسـكع  والتشـرد  االنحـراف  عالـم  فـي 
والتعاطـي لـكل أنـواع التخديـر (سيليسـيون 
ودوليـو)، والذيـن الزالـوا فـي بدايـة مشـوار 
الحيـاة رغم الخطـوات الحثيثة التي تنهجها 

بالدنـا مـن أجـل االنخـراط الالمشـروط في ما 
يتعلـق بحقـوق الطفـل وفـق ا�قـررات األممية 
وبتوصيـات ا�رصـد الوطنـي لحقـوق الطفل. 
2) ظاهـرة التسـول التـي تحولـت إلـى مهنـة 
بعـدة وسـائل، كاسـتغالل الرضـع وأطفال في 
سـن التمـدرس وذوي االحتياجـات الخاصـة، 
وأسـاليب أخـرى تتغيـر وتتطـور حيث تعرف 
الخريطـة الجغرافيـة للمدينـة تقطيعـا محكما 
خاصـة  لقوانـ�  خاضعـا  فيـه  ومتحكمـا 
علـى  «الحبـل  تـرك  فـي  مصلحـة  لهـم  بمـن 
الفينـة  بـ�  أفـواج  ظهـور   (3 الغـارب»(..). 
العقليـة  باألمـراض  ا�صابـ�  مـن  واألخـرى 
والشـوارع  األزقـة  يجوبـون  والنفسـية 
مـن  ويقتاتـون  الطريـق،  �خاطـر  معرضـ� 
تدشـ�  رغـم  عـراة،  حفـاة  األزبـال  قمامـات 
مستشـفى لألمـراض العقليـة بمراكـش سـنة 
ا�رضـى  هـؤالء  اسـتقبال  أجـل  مـن   2017
قلعـة  بإقليـم  عمـر»  «بويـا  نـزالء  غـرار  علـى 
«الكرامـة» التـي  السـراغنة فـي إطـار عمليـة 
عهـد  فـي  الصحـة  وزارة  أطلقتهـا  قـد  كانـت 
الوزيـر لحسـن الـداودي وكلفـت غالفـا ماليـا 

. ضخمـا

الصويرة

خنيفرة

  حفيظ صادق

تواجـه غابـة مدينـة الصويـرة خطر االندثار، بسـبب 
يهـدد  الـذي  األشـجار  وقطـع  ا�فـرط  الرعـي  أنشـطة 
توازنهـا اإليكولوجـي، فاألضـرار البيئيـة الناتجـة عـن 
قطـع األشـجار تـؤدي إلـى القضـاء علـى الغابـة وتـآكل 
التربـة، حيـث تلعـب األشـجار دورا مهمـا فـي الحفـاظ 
طبيعيـة  حواجـز  إلـى  وتتحـول  الجبـال  سـطح  علـى 
أمـام ارتفـاع ميـاه األمطـار، رغـم أن الغابـة كنـز مـن 
علـى  فوائدهـا  لتعـم  لنـا  هللا  منحهـا  الطبيعـة  كنـوز 

الكائنـات. جميـع 
علـى  االعتـداء  اسـتفحل  األخيـرة،  اآلونـة  ففـي 
القطـاع الغابـوي بالصويـرة، مـن سـرقة للرمـال وقطـع 
األشـجار، وبالتالـي، تدميـر التاريـخ الجيولوجي لهذه 
الغابـة الشاسـعة التـي هـي ا�تنفس الوحيد للسـاكنة، 
والغابـات  ا�يـاه  مندوبيـة  دور  سـؤال  يطـرح  ممـا 

بالصويـرة؟
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الظواهر التي لم يشملها تأهيل المدينة

س
ك
تل

الزال قائـد ا�لحقـة اإلداريـة األولـى بإنـزكان (ي. ن) يرقـد بمنزلـه الوظيفـي منـذ 
لفـض وقفـة احتجاجيـة  تدخلـه  بإحـدى رجليـه خـالل  لكسـر  بعـد تعرضـه  شـهرين، 
لتجـار ا�تالشـيات ا�قصيـ� مـن االسـتفادة مـن «كعكـة» سـوق «الحريـة» بإنـزكان، 
الجديـد  ا�فهـوم  تجسـيد  فـي  ا�نصـب،  هـذا  فـي  تعيينـه  منـذ  مضـى،  الـذي  وهـو 
للسـلطة، وكانـت أنبـاء قـد تحدثـت فـي وقـت سـابق عـن غيـاب القائد وتعرضـه لكسـر 

بعـد ا�سـيرة ا�وفقـة لـه فـي تدبيـر الشـأن اإلداري باقتـدار.

  محمد شجيع

مـن  مختلطـة  لجنـة  حطـت 
الداخليـة،  لـوزارة  العامـة  ا�فتشـية 
زينـب  الواليـة  عليهـا  تشـرف  التـي 
الرحـال  ا�اليـة،  ووزارة  العـدوي، 
إقليـم  لعمالـة  اإلقليمـي  با�جلـس 
خنيفـرة، مـن أجـل افتحـاص ماليـة 
صـرف  فـي  والتدقيـق  ا�جلـس 
أثـارت  التـي  ا�اليـة،  االعتمـادات 

الجـدل. مـن  الكثيـر 
سـالفة  اللجنـة  عمـل  أتـى  وقـد 
علـى  بنـاء  بخنيفـرة،  الذكـر، 
الصـدد،  فـي هـذا  شـكايات مقدمـة 
أقيمـت  التـي  ا�شـاريع  تهـم 

بالجماعـات الترابيـة التابعـة لإلقليم، 
والتـي  مريـرت،  بمدينـة  خصوصـا 
الشـكوك،  مـن  العديـد  أثيـرت حولهـا 
لنفـس  أشـغالها  رأسـندت  بعدمـا 
ا�جلـس  لرئيـس  ا�والـ�  ا�قاولـ� 

اإلقليمـي منـذ أن كان رئيسـا للجماعة 
ذلـك  طبـع  ومـا  الربيـع،  ألم  الترابيـة 
ا�شـاريع  ميزانيـة  تضخيـم  مـن 
لجمعيـات  ا�نـح  وتوزيـع  ا�نجـزة، 
الـوالءات  حسـب  ا�دنـي  ا�جتمـع 
منحـة  وكل  والزبونيـة 
شـرط  نصيـب،  مقابـل 
جـزء  مـن  االسـتفادة 
شـراكات  وغيـاب  منهـا، 
حقيقيـة، وكـذا ا�يزانيـة 
تـذكار  لبنـاء  ا�رصـودة 
أوحمـو  موحـى  الشـهيد 
الـذي  بمريـرت،  الزيانـي 
اعتمـادات  لـه  صرفـت 

ا�عتـاد. فـوق 

  هشام شكار

اإلداريــة  ا�حكمــة  أعلنــت 
منطــوق  فــي  مؤخــرا،  بمراكــش 
حكمهــا، بإلغــاء قــرار والــي جهــة 
مراكــش أســفي، كريــم كاســي لحلــو، 
شــهادة  تســليم  بتعليــق  القاضــي 
 «AVNA الصبغــة الغيــر الفالحيــة»
ــم  ــدة ا�نعشــ� العقاريــ� بإقلي لفائ

الصويــرة.
وكان القــرار الــذي ســرى العمــل 
بــه منــذ أزيــد مــن ســنت�، قــد ســبب 
ســكنيا،  مشــروعا   48 إفــالس  فــي 
عبــارة عــن فيــالت فاخــرة شــيدت 
ا�حاذيــة  القرويــة  بالجماعــات 
الترابيــة  الجماعــة  نفــوذ  لتــراب 

الصويــرة. �دينــة 
متطابقــة،  مصــادر  وأوضحــت 
بمراكــش  اإلداريــة  ا�حكمــة  أن 
فــي  فتــرة  منــذ  دخلــت  قــد  كانــت 
قصــد  القضائــي،  التأمــل  مرحلــة 
إصــدار منطــوق الحكــم اإلداري فــي 
ــة مراكــش  ــي جه ــرار وال ــة ق مواجه

أســفي، علــى خلفيــة الشــكاية التــي 
ا�وثقــ�   مــن  مجموعــة  رفعهــا 
الصويــرة  بمدينــة  وا�تضرريــن 
ــى حــد  ــر، عل ــرار الجائ ــذا الق ــن ه م

. هــم تعبير
وقــد ورد فــي مضمــون الشــكاية 

مــن  ا�تضــررون  وجههــا  التــي 
مؤسســة  إلــى  وأجانــب،  مغاربــة 
وســيط ا�ملكــة، طلبــا لرفــع الضــرر 
مشــاريعهم  رفــض  عــن  الناتــج 
طبقــا  ا�نجــزة  االســتثمارية 
للقانــون، والحاصلــة علــى موافقــة 

أجــل  مــن  ا�عنيــة،  اإلدارات  كل 
الصبغــة  شــهادة  مــن  تمكينهــم 
ــن  ــوا م ــى يتمكن ــة، حت ــر الفالحي غي
االلتــزام بتنفيــذ بنــود عقــود البيــع.
وعالقــة با�وضــوع، كشــف أحــد 
بمنطقــة  العقاريــ�  ا�نعشــ� 
بوزمــور الواقعــة بجماعــة ســيدي 
كاوكــي بالصويــرة، بأنهــم وظفــوا 
ا�شــاريع  هــذه  فــي  أموالهــم  كل 
منهــم  البعــض  أن  كمــا  العقاريــة، 
االقتطاعــات  أقســاط  تحمــل 
القــروض  عــن   ا�ترتبــة  الشــهرية 
مجموعــة  أن  مصرحــا  البنكيــة، 
ــ�  ــب ا�قيم ــتثمرين األجان ــن ا�س م
ممتلكاتهــم  صرفــوا  بالصويــرة، 
العقاريــة ومدخراتهــم مــن الخــارج، 
وحولــوا أموالهــم إلــى ا�غــرب، قصد 
الظفــر برهــان االســتثمار العقــاري 
الســياحي، غيــر أنهــم  اصطدمــوا 
ــوكاج»  ــة وبـ«بل ــي عميق ــة تناف بحال
لتدخــالت  تــام  غيــاب  فــي  إداري، 
ا�ركــز الجهــوي لالســتثمار لجهــة 

أســفي.  مراكــش 
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رحلت نادية لطفي أو «بوال شفيق» 
وهذا هو اسمها الحقيقي، في صمت 
وهدوء، وهي التي عاشت جزء رائعا 
األضـــواء  عــن  متخفية  حياتها  مــن 
مقتنعة قناعة تامة بأن ما كانت تقوم 
إثــارة  أو  األصــداء  لخلق  يكن  لم  به 
فكانت  والكاميرات،  األقــالم  اهتمام 
ألصدقائها  الجميل  بالبوح  تكتفي 
حق  عــرفــت  حيث  ربــه،  عبد  ومنهم 
ونبل  نفسها  ســخــاء  ــدى  م ا�ــعــرفــة 
أخــالقــهــا وغــيــرتــهــا الــشــديــدة على 

قضايا العصر.
وقبل أن أسرد بعض هذه ا�واقف، 
اللحظات  استحضار  مــن  لــي  ــد  الب
حيث  صداقتنا،  فيها  ولـــدت  الــتــي 
انطلقت العالقة بيني وبينها بعداوة 
كان  الــذي  قلمي  فيها  تسبب  شديدة 
صوابا  أراه  مــا  ويكتب  يتحداني 
من  مرحلة  كل  في  لقرائي  احتراما 
أتردد  فلم  كصحفي،  حياتي  مراحل 
ذات يوم من األيام الخوالي في كتابة 
لطفي  نادية  فيه  انتقدت  الذع  مقال 
رغبتي  فرط  من  اللهجة  شديد  نقدا 
أدوار  وفي  أفضل  بشكل  رؤيتها  في 
صفحات  على  ا�قال  ونشرت  أقــوى، 
لتقرأه  والعجائب»  «السينما  مجلة 
والقارئات  الــقــراء  آالف  مثل  نــاديــة 
الصحافة  عمر  مــن  الفترة  تلك  فــي 
لعدم  يومها  واستغربت  ا�كتوبة، 
صدور أي محاولة منها لالتصال بي 
وطرح السؤال الذي كنت أتلقاه دائما 
من أي فنان كتبت عنه مقاال انتقاديا 
وهو «ليه هاجمتني يا رمزي؟»، ولكن 
علي  تطرح  ولم  بي  تتصل  لم  نادية 
هذا السؤال الوجيه الذي كنت أعرف 
أو  انتقدته  فنان  ألي  بالنسبة  جوابه 

فنانة كتبت عنها ما ال يعجبها.
دعوة  فتلقيت  قصيرة،  فترة  ومرت 
سينمائي  مهرجان  وتغطية  لحضور 
مهرجانا  ــان  وك بأ�انيا،  برل�  فــي 
كــبــيــرا حــضــره أ�ـــع نــجــوم الــشــرق 
يومها  ا�صري  الوفد  وكان  والغرب، 
ومديحة  لطفي  ــة  ــادي ن ــن  م مــكــونــا 
من  وغيرهم  الشناوي  وكمال  يسري 
التي  العربية  الشاشة  نجوم  خيرة 
القاهرة،  الكبرى هي  كانت عاصمتها 
ليالي  من  الثانية  الليلة  مساء  وفي 
عشاء  لحفل  مدعوا  كنت  ا�هرجان، 
ومديحة  لطفي  نادية  فصادفت  كبير، 
الذين جاؤوا  الشناوي  يسري وكمال 
قمة  فــي  ــم  وه البعض  بعضهم  مــع 
الشناوي  كــمــال  فلمحني  األنــاقــة، 
باألحضان  وأخــذنــي  نــحــوي  وهــرع 
«إيه  ومــرح:  بسعادة  لي  يقول  وهو 
أنا  رمــزي؟  يا  دي  الجميلة  الصدفة 
ما  بس  ا�هرجان،  جاي  إنك  سمعت 
كنتش عارف إنت نازل في أي أوتيل»، 
نادية  نحو  وجذبني  بيدي  أمسك  ثم 
على  فسلمت  يسري،  ومديحة  لطفي 
مديحة بحرارة وأخذت تشكرني على 
فترة  منذ  عنها  نشرته  قد  كنت  مقال 
بحيائها  مبتسمة  لي  وقالت  قصيرة 
ا�عهود: «�ا نرجع مصر هأقول لك عن 
الشناوي  كمال  من  وسيبك  جديدي، 
بسعادة،  فضحكنا  أنا»،  عني  واكتب 
لكن نادية كانت مشيحة عني بوجهها 
بالغضب  مليئة  لي  نظراتها  وكانت 
كان  ما  الشناوي  كمال  ففهم  الشديد، 
انتهت  حتى  ا�وقف  وتجاهل  يحدث 
وجدته  ا�والي،  اليوم  وفي  السهرة، 
أن  على  ويــصــر  لنلتقي  بــي  يتصل 
أحد  في  حسابه  على  الــغــذاء  يكون 

�كان  توجهت  وعندما  برل�،  مطاعم 
إقناع  من  تمكن  قد  وجدته  الجلسة، 
قد  كــان  كما  بالحضور  لطفي  نادية 
وهكذا  مني،  موقفها  تلي�  في  نجح 
الفنان  يــد  على  بيننا  الصلح  كــان 

العزيز  والــصــديــق  النفس  الطيب 
إنسانة  فوجدتها  الشناوي،  كمال 
ومتفتحة  منطلقة  وفنانة  جدا  طيبة 
الليلة أمام  حيث رقصنا معا في تلك 
الــذي  للشناوي  السعيدة  األنــظــار 
تسبب في ميالد عالقة طيبة وطاهرة 

بيني وب� نادية لطفي.
تطورت  ا�ــهــرجــان،  انتهاء  وبعد 
فصرت  فشيئا،  شيئا  بها  عالقتي 
عنها  وأكتب  الفنية  أخبارها  أتابع 
عندما  وخــاصــة  ــاالت،  ــقـ ا�ـ ــل  أجــم
كان  حياتها  في  كبيرا  سرا  اكتشفت 
حيث  الشناوي  كمال  به  لي  باح  قد 
لطفي  نــاديــة  ــأن  ب بالحرف  لــي  ــال  ق
تواظب على زيارة عدة عائالت فقيرة 
كل  رأس  على  مالية  مبالغ  وتمنحها 
عدة  بدراسة  تتكفل  كانت  كما  شهر، 
كل  وتقدم  األضــواء  عن  بعيدا  أيتام 
تلك األيادي البيضاء في صمت مطبق 
إخفاء  على  الــحــرص  كــل  وتــحــرص 
الجانب اإلحساني من حياتها، فطلب 
مني عدم الكتابة عن هذه التفاصيل، 
لنادية  نظرتي  ولكن  طلبه،  فاحترمت 
لطفي تغيرت بنسبة 180 درجة حيث 
على  متلهفا  وصرت  عيني  في  كبرت 
لي  فــكــان  معها،  صــداقــتــي  تعميق 
يتملكها  كان  الشعور  نفس  ألن  ذلك، 
أصدقاء،  صرنا  وهكذا  جهتي.  من 
نشاط  بــأي  تقوم  ال  نــاديــة  وصــارت 
عنه،  خبرا  يأخذ  من  أول  وأكــون  إال 
ومن شدة ارتباطنا ببعضنا البعض، 
إشاعة  لتخلق  السوء  ألسنة  انطلقت 
وبينها،  بيني  حب  عالقة  وجود  عن 
إننا  رأيــك  «إيــه  يومها:  لــي  فقالت 
فأجبتها  اإلشـــاعـــة؟»،  نــيــران  نـــزود 
لي:  فقالت  حاضر»،  «أنا  الفور:  على 
مصور  ومعك  البيت  عندي  «تعالى 
كعكة  وجــدت  بيتها  وفــي  مجلتكم»، 
لطفي  نادية  ألن  انتظاري،  في  رائعة 

الحلويات  مــجــال  فــي  فنانة  كــانــت 
الشرقية والغربية وكانت تتقن إعداد 
احترافية  بطريقة  منها  صنف  أي 
يأخذ  بأن  ا�صور  من  فطلبت  نادرة، 
قطع  تناولني  وهي  كثيرة  صورا  لنا 

ا�صور  من  طلبت  كما  بيدها  الكعك 
بأن يركز على لقطات تقاربنا ومرحنا 
وضحكنا حتى تشعل ا�زيد من نيران 
الفضول في نفوس صناع اإلشاعات.

يومها، طرحت عليها سؤاال محرجا 
القلب؟»،  أخبار  هي  «ما  لها:  قلت  إذ 
«القلب  وأجابتني:  قليال  فصمتت 
هجر  بعد  أحمد  ابني  مع  اليوم  كله 
بأن  له  لنداءاتي  وتجاهله  لنا  والده 
أنا  ولي.  والبنه  ولبيته  لبلده  يعود 
منه»،  طالقي  ورقة  انتظار  في  اليوم 
له  تلتمس�  ال  ــاذا  ــ «و� فسألتها: 
الــوقــت؟»،  لبعض  وتنتظرينه  عــذرا 
«إذا  ا�عهودة:  نفسها  بعزة  لي  قالت 
انتظار  على  ووافقت  الوضع  تقبلت 
كرامتي  فإن  والبنه،  لي  عــادل  عــودة 
وا�ساس  ــذل  ال مــن  ا�ــزيــد  تقبل  لــن 
حل  أفضل  الطالق  يبقى  لهذا  بها، 
سألتها:  ثم  كرامتي»،  على  ألحافظ 
«وهل يمكن أن نراك زوجة لرجل آخر 
قالت  ابنك؟»،  والد  عن  انفصالك  بعد 
امــرأة  فأنا  «طبعا.  الــفــور:  على  لي 
حياتي  بقية  أقضي  أن  يمكنني  وال 
ــروح  ــدة، فـــإذا وجـــدت تـــوأم ال وحــي
تجديد  فــي  أتـــردد  فلن  أخـــرى،  مــرة 
وسألتها:  ــزواج»،  ال بمؤسسة  ثقتي 
الكثير عن حروب خفية ب�  «سمعت 
أو  لعداوة  تعرضت  فهل  النجمات.. 
دسيسة من فنانة من فنانات جيلك؟»، 
مصالحة  في  نجحت  لقد  «بل  قالت: 
على  طاغية  الــعــداوة  كانت  نجمات 
«مــثــال؟»،  سألتها:  ثــم  نــفــوســهــن»، 
أجابت: «سأحكي لك عن قصة عجيبة 
عند  وجودي  وتصادف  وقعت  غريبة 
التي  مــاجــدة،  كانت  حيث  حدوثها 
كبيرا  عداء  تكن  األعز،  صديقتي  هي 
حمامة  فاتن  وكانت  حمامة،  لفاتن 
ضد  ا�خرج�  صدور  توغر  بدورها 
من  مشهد  أي  تجعل  وكانت  ماجدة 

وب�  بينها  تجمع  الــتــي  ا�ــشــاهــد 
أ�ع  بطريقة  ليبرزها  يتغير  ماجدة 
معا  دعوتهما  يوم  وذات  ماجدة،  من 
مصالحة  عقد  مــن  وتمكنت  لبيتي 
تفترق  ال  فاتن  صــارت  حيث  بينهما 

عن ماجدة وصارت ماجدة تدافع عن 
استأنفت  ثم  قليال  وسكتت  فــاتــن»، 
أخرى،  «ومن جهة  قائلة لي:  حديثها 
عن  تتوقف  ال  الدين  فخر  مريم  كانت 
عبد  ضد  الالذعة  التصريحات  كيل 
الحليم حافظ، فجلست معها ذات يوم 
وقلت لها عبارة واحدة جعلتها تبكي 
بمرارة حيث سألتها ونحن في بيتها: 
قولي يا مريم عن سبب كراهيتك لعبد 
الحليم حافظ، فقالت لي: أنا ال أكرهه 
نهائيا، بل أحبه وأحترم فنه وأعشق 
إذن  ــاذا  � فسألتها:  الــنــادر،  صوته 
تتهرب�  كنت  بأنك  للبعض  صرحت 
كنت  وأنــك  معه  القبالت  مشاهد  من 
هذا  لــي:  قالت  فمه؟  رائحة  تكره� 
صحيح، وقد كنت أعاني كثيرا خالل 
وبينه  بيني  يقرب  أي مشهد  تصوير 
أنت  لها:  فقلت  بالذات،  السبب  لذلك 
تعلم� حق العلم بنوعية ا�رض الذي 
األطباء  وأن  الحليم  عبد  منه  يعاني 
ورغم  له،  إيجاد عالج  عن  قد عجزوا 
حجم  مضاعفة  في  تترددي  لم  ذلــك، 
وعلى  نفسه  على  وحــزنــه  معاناته 
وسبقتها  فصمتت  الصحية،  حالته 
دموعها فانفجرت باكية بمرارة وندم 
عبد  من  سأعتذر  خالص  لي:  وقالت 
بيني  قوية  صداقة  وستولد  الحليم 
وبينه. وهكذا تغير موقف مريم فخر 
تتصل  وبدأت  الحليم  عبد  من  الدين 
أحواله،  وعن  صحته  عن  وتسأل  به 
بأخالقه  حافظ  الحليم  عبد  وكعادة 
العذر  التماس  في  يتردد  لم  الطيبة، 
بتسامح  ا�ــوقــف  مــع  وتعامل  �ريم 

كبير وبطريقة طيبة جدا كعادته».
تحصد  لطفي  نــاديــة  كانت  هكذا 
بمواقف  مصحوبا  الفني  النجاح 
يحترمها  الجميع  جعلت  أخالقية 
نجمات  مــن  أكــبــر  بشكل  ويــقــدرهــا 
بالنسبة  الفني  العمل  وكان  عصرها، 

لها، وسيلة لتبليغ رأيها وموقفها من 
كانت  حيث  العصر،  قضايا  مختلف 
من النجمات القليالت اللواتي تميزت 
أدوارهن السينمائية بالتنوع، فكانت 
حاضرة في بطولة أفالم تعتبر أعظم 
السينما  تاريخ صناعة  فيلم فى   100
«الناصر  «ا�ومياء»،  منها  العربية، 
صالح الدين»، «الخطايا»، «أبي فوق 
«السمان  «ا�ستحيل»،  الــشــجــرة»، 
آخر  وكانت  وغيرها،  والــخــريــف».. 
الشرعي»  «األب  فيلم  هــي  أعمالها 
األستوديوهات  لتودع   ،1988 سنة 
 1993 بشكل رسمي ونهائي في سنة 
بمسلسلها الرائع «ناس أوالد ناس».

وإلى جانب العمل الفني، فقد كانت 
يجهل  وكــاتــبــة  أديــبــة  لطفي  نــاديــة 
عمودا  تكتب  كانت  بأنها  الكثيرون 
«ا�وعد»  مجلة  صفحات  على  ثابتا 
فيها  الكتابة  يستطيع  ال  كــان  التي 
لغة  من  ا�تمكن�  األقــالم  حملة  إال 
ثقافي  ورصــيــد  بــســالســة  الــضــاد 
الحلول  يحمل  عمودها  وكــان  كبير، 
نقلتها  مبادرة  في  ا�جتمع  �شاكل 
بعد  ــدرت  صـ الــتــي  ا�ــجــالت  معظم 
بد  ال  وهنا  الفنية،  «ا�ــوعــد»  مجلة 
الفنانة  هــذه  بــأن  التذكير  مــن  لــي 
من  كبير  جانب  على  كانت  الشقراء 
تتقن  كانت  حيث  اللغوية،  الثقافة 
كون  بحكم  األ�انية  منها  لغات  عدة 
واإلنجليزية  األصل،  أ�انية  والدتها 
بشكل  العربية  إلى جانب  والفرنسية 

جيد جدا.
الوسط  في  ا�صالحات  تكن  ولــم 
الفني أو ا�عاملة الطيبة لزمالئها هي 
تتميز  كانت  التي  الوحيدة  ا�بادرة 
كانت  بل  لطفي،  نادية  أخالقيات  بها 
الغيرة الوطنية حاضرة بكل قوة في 
الفنانات  من  كانت  حيث  حناياها، 
جانب  ــى  إل وقفن  الــلــواتــي  القالئل 
أكتوبر،  حــرب  في  ا�صري  الجيش 
حــيــث كــانــت ضــمــن فــريــق الــنــســاء 
خالل  الجنود  لتمريض  ا�تطوعات 
عزيمتهم  تقوي  كانت  كما  الــحــرب، 
بــحــضــورهــا الــطــيــب وتــصــرفــاتــهــا 
لم تتردد   ،1982 الشجاعة، وفي سنة 
للتضامن  بــيــروت  ــى  إل التوجه  فــي 
من  فتمكنت  الفلسطيني،  الشعب  مع 
معلنة  اإلسرائيلي  الحصار  اختراق 
بتصريحها  ونادر  شجاع  موقف  عن 
للجميع:  يومها  قالته  الــذي  الكبير 
مــش بس  ونــار  فــي حيطان  ــل  «أدخـ

حصار».
واليوم، وبعد كفاح مرير مع ا�رض، 
حيث كنت كلما اتصلت بها هاتفيا إال 
وبادرتني بعبارة واحدة: «الحمد لـله 
هنعيش  احنا  هو  وعزيزي.  أخي  يا 
زمننا وزمن غيرنا. أنا مش خايفة من 
أنا راضية عن نفسي وأتمنى  ا�وت، 

من ربنا أن يتجاوز عني برحمته».
وكان هذا آخر ما سمعته من نادية 
لطفي قبل أن يشتد بها ا�رض، حيث 
هناك  صديقاتي  إحـــدى  مــن  طلبت 
ورد  باقة  لها  تحمل  بأن  القاهرة  في 
وتبلغها سالمي ودعائي لها بالشفاء 
كما  حدود  له  الشفاء  ولكن  العاجل، 
للعمر حدود ينهيها االلتحاق بالرفيق 
ا�حتوم  األجــل  جــاء  حيث  األعــلــى، 
وذهبية  الجماهير  معشوقة  لتلتحق 

الشعر برفيقات العمر إلى ذمة هللا.
رحم هللا نادية لطفي، ورحم برحمته 
في  وجعلهم  والراحالت  الراحل�  كل 
عداد سكان الفردوس برحمته تعالى.
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بقلم: رمزي صوفيا
مرة أخرى، أقول بأننا لم نعد نسمع سوى األخبار التي تدمي القلب وتزرع الحسرات تلو الحسرات التي ال يطفئ نيرانها سوى الصبر 

واالستسالم لقضاء اهللا وقدره إيمانا واحتسابا لدى خالق الحياة واملوت سبحانه وتعالى.
وبرحيل الفنانة الكبيرة وصديقتي العزيزة نادية لطفي، تنطفئ آخر شمعة من شموع سينما األمس الجميل الذي ال زالت األجيال تلو 

األخرى تستحضر أفالمه الجميلة والزاخرة باملعاني اإلنسانية العظيمة.

العدد:  1062الخميس 13 فبراير 182020

الصحفي رمزي صوفيا مع 
الفنانة الراحلة نادية لطفي



العلوي  مصطفى  الراحل  كتابات  تميزت 
ــوع فـــي عـــدة مــواضــيــع  ــن ــت بــكــثــيــر مـــن ال
»الكواليس«  جــريــدة  وكــانــت  واتــجــاهــات، 
تدشني  بها  ابــتــدأ  الــتــي  املحطات  إحـــدى 
الضائعة«  »الحقيقة  بعنوان  مواضيعه 
آخر  حتى  كتاباته  صاحب  رئيسي  كعنوان 
»الكواليس«  توقيف  وحتى  حياته،  لحظات 
»الكواليس«  رجوع  انتظار  في  مطلبا  بقي 
غايته، ومن مواضيع »الكواليس« املنشورة 
للشغل«،  املغربي  االتــحــاد  عن  »بصراحة 
مستهال بمقدمة مكتوبة في بداية املوضوع: 
للكنفدرالية  منتميا  وال  نقابيا،  ))لــســت 
العام  لالتحاد  وال  للشغل،  الديمقراطية 
االتــحــاد  عــلــى  عــاطــفــا  ــا  ــم وإن للشغالني، 
مغربية  نقابية  حركة  كأول  للشغل  املغربي 
الكفاح  مشعل  حملت  وإفريقية  وعربية 
نضالي...((،  إطار  أنسب  وكانت  النقابي، 
بقوله  للموضوع  الرئيسي  العنوان  ويأتي 
للشغل«،  املغربي  االتــحــاد  عن  »بصراحة 
خالل  البيضاء  ــدار  ال في  ))انعقد  وقوله 
األيام األخيرة لشهر مارس، املؤتمر السابع 
الذكرى  بمناسبة  للشغل  املغربي  لالتحاد 
للنضال  مركزية  أول  لتأسيس  الثالثني 
ــذي الحظه  ــرب، لــكــن الـ ــغ ــي امل الــنــقــابــي ف
النقابيون والكادحون، هو هذه املالمح التي 
طبعت وجوه الجالسني على منصة املؤتمر، 
وهذه الكروش البورجوازية التي كانت تمأل 
األمامية.  الصفوف  في  خصوصا  القاعة، 
لالتحاد  األولــى  املؤتمرات  عهد  مضى  فقد 
القاعة،  تمأل  كانت  حيثما  للشغل  املغربي 
لقد مضى  األمامية،  خصوصا في الصفوف 
املغربي  لالتحاد  األولـــى  املــؤتــمــرات  عهد 
للشغل حينما كانت قاعات املؤتمرات تهتف 
الشغل،  لبدل  املرتدين  الكادحني  بحناجر 
ترى  النقابي..  النضال  بمبادئ  واملتعلقني 
هل حقق االتحاد املغربي للشغل كل أهدافه 
الكادحون  وأصــبــح  أطـــره،  كــل  واستغنت 
وجديد،  آخــر  تنظيم  أنــه  أم  بورجوازيني، 
ذلك الذي أشرف على تنظيم املؤتمر السابع 
الذي كان أقرب إلى احتفال رجال األعمال من 
في خضم  الكادحة؟  للطبقة  تجمع  إلى  قربه 
املغربية  ــزاب  األح تعيشها  التي  الظروف 
مزوقة  الحاضر  بحلوى  تنعم  وهــي  كلها 
ارتفع  الظرفية،  االمــتــيــازات  بشوكوالتة 
الكثير  عنه  يسمع  ال  صوت  املؤتمر  وسط 
لالتحاد  العام  الكاتب  إنه صوت  قليال..  إال 
املحجوب  األوحد،  النقابي  للشغل،  املغربي 

بن الصديق.
قارب  الــذي  النشيط  العام  الكاتب  وهــذا 
وبــالــوســائــل  لنفسه،  احــتــفــظ  الــســبــعــني، 
املعروفة، بلقب األمني العام منذ ثالثني عاما 
واألرصفة  واملوانئ  املغربية  املصانع  وكأن 
وقادر  كفؤ  مغربي  أي  تعط  لم  والديكورات 
هو  الواقع  هذا  العاملة،  الطبقة  قيادة  على 
خط  مع  مصداقيته  في  التشكك  أظهر  الذي 
أمام  قليلة  أيــام  منذ  يقول  وهو  املحجوب 
أن  هو  لنا  بالنسبة  »املطلوب  املؤتمرين: 
الزعيم  يجد  ولم  شكلية«،  ديمقراطية  تقام 
له  تنقل  واحــدة  عربية  جريدة  إال  الكبير 
الوسط  التقدمية، وهي جريدة حزب  أفكاره 
نقل  وحدها  خاللها  ومــن  األمـــة«،  »رســالــة 
العهد  فــي  ــرددت  تـ الــتــي  القديمة  أفــكــاره 
الجديد، وكأنها واحدة من أغاني محمد عبد 
»النيل نجاشي«، سمعها اآلن وهي  الوهاب 
وفيصل  والفراتني،  الشط  بنت  عن  تتحدث 
من  واحــد  فيه  يبق  لم  عهد  في  والنجاشي 

هؤالء((.
عن  الصديق  بــن  املحجوب  تــحــدث  لقد 
وتقدميي  األبــنــاك  ويساريي  االنتهازيني 
كراسي  على  يتهاتفون  الذين  االستغالليني 
االتحاد  أن  للمستمع  يخيل  حتى  البرملان، 

املغربي غائب عن البرملان.
يتبع 

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى ال�شعب يف دار غفلون

حـب الوطـن فر�ض علينـا
يصاحب  طبيعي  غــريــزي  إحــســاس  الحب 
يحب  فهو  حياته،  مراحل  جميع  في  اإلنسان 
بني  وتــرعــرع  فيه  تربى  ــذي  ال والحي  البيت 
أزقته، كما يحب وطنه ومسقط رأسه.. ألتساءل 
هنا ما هو اإلحساس الذي غمر أعضاء مجلس 
املستشارين وهم يصادقون على ترسيم املغرب 

لحدوده البحرية؟
املجلس،  بــالغ  حسب  املصادقة،  كانت  لقد 
منذ  مدلولها  فــقــدت  كلمة  ــي  وه بــاإلجــمــاع، 
أدل  وال  بمجلسيه،  املغربي  البرملان  إحــداث 
التي نشاهدها  الفارغة  املدرجات  ذلك من  على 
من  بد  ال  اإلجماع،  ذكر  وعلى  التلفزيون،  عبر 
رفوف  على  زالت  ال  معاهدة  هناك  أن  التذكير 
البرملان يجب عليه أن يتخذ فيها موقفا نهائيا 
الجغرافية  الرقعة  تحديد  مــن  ننتهي  حتى 
صادق  التي  »تلمسان«  معاهدة  وهي  لبالدنا، 
الحسن  املــرحــومــان  األولـــى  بــاألحــرف  عليها 

الثاني والهواري بومدين.
عن  سابقا  كتبناه  ما  األيام  أكدت  وقد  هذا، 
سكانهما  يتعرض  اللتني  السليبتني  املدينتني 
وهجوم  بل  واضطهادات،  ملضايقات  املغاربة 
لم تنج منه حتى املساجد، مما جعل  بالسالح 
ألن  غليان،  حالة  في  تعيش  املدينتني  ساكنة 
الحدود  تقطع  كانت  التي  العارمة  الحشود 
واملدينتني  املــغــرب  بــني  الفاصلة  الوهمية 
بالتبضع  لــهــا  يسمح  يــعــد  ــم  ل السليبتني 
كانت  التي  والسلع  البضائع  في  واملتاجرة 
بسبب  وذلــك  ومليلية،  سبتة  من  تستوردها 

النزيف املالي الذي يتسبب فيه هذا النوع من 
التهريب الفاضح، كما أن انقطاع هذه املتاجرة 
التجار  صفوف  في  خانقة  مالية  أزمــة  أحــدث 
البطالة  أعداد  زاد من  باملدينتني، مما  اإلسبان 
الالمباالة  استمرت هذه  وإذا  الشمال،  بمنطقة 
التي تتعامل بها الحكومة مع الوضع الجديد، 
فقد تجد نفسها أمام نفس املشكل الذي عرفته 
مضاعفات  من  عنه  نتج  وما  الحسيمة  مدينة 
ــت  الزال واجتماعية،  واقــتــصــاديــة  سياسية 

تبعاتها سارية.
ــركــن فــي إحــدى  وقــد سبق لــي فــي هــذا ال
إحداث  حكومتنا  على  اقترحت  أن  الحلقات، 
ودبلوماسيني  حكماء  تجمع  مشتركة  لجنة 
مناقشة  تحضير  أو  دراسة  قصد  الطرفني  من 
هناك  لكن  املدينتني،  لهاتني  القانوني  الوضع 
أمر غريب اتسمت به مواقف بعض املسؤولني 
الثاني  الحسن  املرحوم  اقترح  حني  اإلسبان، 
مصير  ربــطــوا  حيث  اللجنة،  هــذه  تشكيل 
طــارق،  جبل  بمستقبل  السليبتني  املدينتني 
وصرحوا بأنهم لن يفكروا في املوضوع إال بعد 
أن يسترجعوا منطقة جبل طارق التي استولى 
»طاحت  القائل  للمثل  اإلنجليز، مصداقا  عليها 
بعض  ــان  ك فـــإذا  الــحــجــام«.  علقو  الصمعة 
فلم  املنطق،  بهذا  يفكرون  اإلسبان  املسؤولني 
باسترجاع  املطالبة  إال  أيضا  نحن  علينا  يبق 

األندلس التي حكمها العرب طيلة 720 سنة.
تشهد  تاريخية  آثار  هناك  آخر،  جانب  ومن 
على عبقرية العرب في مجال اإلعمار والهندسة 

منطقة  اإلنجليز  حــول  وقــد  البناء،  وجمالية 
جبل طارق إلى حاضرة كبيرة فيها من الرواج 
التجاري ما جعل اآلالف من املواطنني اإلسبان 
يهرولون إليها يوميا قصد ضمان قوتهم ألنهم 
يتقاضون أجورا أكبر مما ينالونه في إسبانيا 
وهم يحبذون بقاء السلطات البريطانية بجبل 
طارق مناهضني بذلك موقف حكومتهم الرسمي، 
القائم  النزاع  نهاية  ننتظر  أن  علينا  كتب  فهل 
بني إسبانيا وإنجلترا حول مشروعية وملكية 
انتماء هذه املنطقة إلى أحد الطرفني؟ فإن قبلنا 
اليوم بهذا الطرح مؤقتا، فإن األجيال الصاعدة 
يقبل  ال  الوطن  حب  ألن  سيحاسبنا،  والتاريخ 
التجزيء، كما أن الجغرافيا ال تعترف بامتالك 
دولة ملدينتني يفصل بينها وبني تواجدها بحر 
املتوسط،  األبيض  البحر  مثل  وعريض  طويل 
من  عنقنا  في  أمانة  علينا  فرض  الوطن  فحب 
كيانه،  من  جزء  عن  تخلى  فكأنه  عنها  تخلى 
ال  فإنني  قدرنا،  هو  هذا  كان  وإذا  جسده،  أو 
أجد عزائي إال في أغنية مطرب األجيال الراحل 
محمد عبد الوهاب حني تغنى بحبه للوطن في 

أنشودة الزال الشعب املصري يتغنى بها:
حب الوطن فرض عليا

أفديه بروحي وعيني
برهنوا  ــد  وق املــغــاربــة،  شيم  مــن  ــداء  ــف وال
قدموا  حيث  االستعمار،  فترة  في  ذلــك  على 
البالد  لتحرير  كافيا  ــان  ك مــا  الــشــهــداء  مــن 

واستقاللها. 
يتبع
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لم يكن هناك موضوع سوى  املنصرم  األسبوع 
تــداولــه عــن كــون هناك  تــم  الــقــرن« ومــا  »صفقة 
بالقضية  لصحرائه  املغرب  مقايضة  نحو  اتجاه 
البعض  عمد  الــذي  الــتــداول  وهــو  الفلسطينية، 
في  ثابتة  كواقعة  مطلقة،  كحقيقة  تناوله  إلــى 
موقفه  مقايضة  نحو  اتجاهه  وفــي  املغرب  حق 
املفتعل  بالنزاع  اإلسرائيلي،  العربي  النزاع  من 
حول الصحراء، وتحول إلى خبر مؤكد بنيت عليه 
تحاليل سياسية، وانطلق البعض في التعبير عن 
واملنطقة  املغرب،  في  استراتيجية  تغيرات  وجود 
في  دخل  فعال  املغرب  وكأن  حقيقي،  األمر  وكأن 
مفاوضات مع الواليات املتحدة األمريكية يقايض 
من  املغرب  بموقف  الصحراء،  ملف  من  موقفها 
في  برملاني  يطرح  أن  لحد  األمــر  ليصل  القدس، 
عن  ســؤاال  الخارجية  وزيــر  على  الثانية  الغرفة 
لتتحول  وفلسطني،  الــصــحــراء،  عــن  الصفقة، 
الخارجية  وزير  على  كبيرة  مزايدة  إلى  الجلسة 
السياسية، ألن ال  البالدة  الدولة، بنوع من  وعلى 
أسئلته  يبني  ال  البرملاني  املنتخب  وال  السياسي 
عما يشاع في وسائل التواصل االجتماعي، خاصة 
وأنه لم يكلف نفسه عناء البحث عن مصدر الخبر 
اإلسرائيلي  اإلعالم  غير  يكن  لم  الذي  وحقيقته، 
سياسية  عزلة  يعيش  الذي  نتنياهو  من  القريب 
غير  يجد  ولم  اإلسرائيلية،  االنتخابات  قرب  مع 
من  الناخبني  أصوات  بها  ليستميل  الورقة  هذه 
عنهم  واملعروف  هناك  املقيمني  املغاربة  اليهود 
كذلك،  سياسية  وبــالدة  للمغرب،  املطلق  والؤهــم 
ألنه تم إقحام هذا املوضوع لتحويل مسار جلسة 
اإلقليمية،  املياه  حــدود  ترسيم  على  للتصويت 
القصوى  باألولوية  يحظى  وطني  موضوع  وهو 
الضغط  محاوالت  مع  خاصة  التوقيت،  هذا  في 
التي مورست من طرف خصوم املغرب، ومن طرف 
هذا  عرقلة  حاولت  التي  الكناري  جــزر  حكومة 
التصويت بالعمل على دفع حكومة بيدرو سانشيز 
للضغط على املغرب لوقف هذا املسار املؤسساتي 
في املوافقة على القانون املتعلق بتنظيم وتحديد 
وهي  املغربية،  األطلسي  للمحيط  اإلقليمية  املياه 
مع  واصطدامها  بالفشل  انتهت  التي  املحاوالت 
الرغبة الدبلوماسية املشتركة للبلدين في حل أي 

خالف بالحوار املباشر.
شخصيا، وبكل مسؤولية، أعتبر أن جر النقاش 
تحظى  كانت  وطنية  بلحظة  يتعلق  نقاش  من 

للحس  تفتقد  كبيرة  دولــيــة  ومتابعة  باهتمام 
للقنوات  الــرجــوع  فقط  يكفي  ــالزم،  الـ الوطني 
منتخبينا  بعض  أن  ليتأكد  اإلسبانية  اإلخبارية 
وبرملانيينا معزولني عن قضايا الوطن، وأن حس 
املسؤولية  حس  على  يغلب  السياسية  املزايدة 
الوطنية، فما الرابط بني جلسة ملناقشة التصويت 
الوحدة  باستكمال  يتعلق  وطني  قــانــون  على 

الوطنية وبني امللف الفلسطيني؟
بهذا  يقوم  فمن  اإلجــابــة،  في  واضحني  لنكن 
القضية  تــجــاه  مــركــب  جهل  عــن  يعبر  ــط،  ــرب ال
الصحراء،  ملف  وهو  للمغاربة،  األولى  الوطنية 
ودعايتهم  املغرب  لخصوم  كبيرة  خدمة  يقدم  بل 
القضية  تشبيه  ــى  إل تستند  الــتــي  السياسية 
معتبرين  الصحراوية«،  بـ»القضية  الفلسطينية 
ويشبهون  استعمار،  تصفية  قضيتي  معا  إياهما 
وضعية فلسطني في عالقتها بإسرائيل، بوضعية 

الصحراء في عالقتها باملغرب!!
بئر  في  السقوط  هــذا  من  نستغرب  أن  يجب 
يصيبه  من  ألن  السياسي،  اإلسفاف  من  سحيق 
لتحقيق  شــيء  كل  على  ويركب  السياسة  عمى 
املشاهدين  مــن  الجمهور  أمـــام  سياسية  نقط 
بمظهر  وليظهر  الجلسة،  يتابعون  كانوا  ممن 
يعدو  ال  فاألمر  الفلسطينية،  القضية  عن  املنافح 
السياسي،  التخبط  من  نوع  عن  تعبيرا  يكون  أن 
التطورات  مختلف  مــن  مركب  جهل  عــن  تعبير 
عالقة  املغرب  حققها  التي  السياسية  الكبيرة 
بملف الصحراء منذ سنة 2015 إلى اآلن، دون أن 
يكون في حاجة إلى مثل هذه املقايضة، ودون أن 
الشرعية  وحقوقه  الوطنية  وحدته  يوما  يقايض 
في الصحراء، بحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة.
جهلة  ولــنــذكــر  الفلسطينية،  للقضية  لنعد 
السياسة والتاريخ بعالقة املغرب شعبيا ورسميا 
مسيرة  قاد  شعبيا  فاملغرب  الفلسطيني،  بامللف 
الفلسطيني  الشعب  مــع  التضامن  مــن  طويلة 
يتوان  ولم  والثانية،  األولى  الحجارة  وانتفاضة 
الشعبي  الدعم  أشكال  كافة  عن  التعبير  في  يوما 
املناصر للقضية الفلسطينية، وسيظل كذلك نظرا 
لالرتباط التاريخي بفلسطني والقدس التي سميت 

أحد أبوابها بـ»باب املغاربة«.
أيا  أي حل  تجاه  موقف واضح  عن  عبر  فامللك 
الفلسطيني،  الشعب  حقوق  يهضم  مسماه  كان 
موقف  للملك  كان  كما  الوطنية،  هويته  ويطمس 

في  البلدان  بعض  ســفــارات  فتح  تجاه  شجاع 
القدس.

القدس  مال  بيت  لجنة  يترأس  رسميا  واملغرب 
وتحظى بقيادة شخصية للملك، وهي اللجنة التي 
محاوالت  كل  الوقوف ضد  في  كبير  دور  لها  كان 
خاصة  للقدس،  معماريا  الثقافية  الهوية  طمس 
الشعب  شهداء  أســر  اللجنة  ودعمت  الشرقية، 
عدة  بناء  في  كبير  إسهام  لها  وكان  الفلسطيني، 
اإلسرائيلي  االحــتــالل  قــام  تعليمية  مؤسسات 
تهويد  لسياسة  رفضها  عــن  وعــبــرت  بهدمها، 

القدس الشرقية وسياسة االستيطان التوسعية.
إشاعة  وراء  البعض  انــســاق  ولــألســف،  لكن 
وجود صفقة مغربية - أمريكية إسرائيلية بهدف 
فتح سفارة الواليات املتحدة األمريكية بالصحراء 
مقابل فتح املغرب لسفارته بالقدس، متناسني أن 
املغرب وفي عهد امللك الحالي، هو من أمر بإغالق 
سنوات  منذ  باملغرب  اإلسرائيلي  االتصال  مكتب 
بفلسطني،  اإلسرائيلية  السياسة  على  احتجاجا 
الالزمة،  األسئلة  طــرح  دون  االنــزيــاح  هــذا  وقــع 
خلط  يريد  ومن  إشاعات؟  هكذا  من  املستفيد  من 
يكون  لن  منها  فاملستفيد  املنطقة؟  في  األوراق 
األول  غالي،  وإبراهيم  نتنياهو  بنيامني  سوى 
ليعزز  والثاني  االنتخابية،  الحملة  في  ليستغلها 
بها خطابه السياسي الذي يعيش لحظات إفالس 

حقيقية.
استغرابنا  نسجل  أن  إال  يمكن  ال  الختام،  في 
في  الديني  التيار  على  املحسوبني  بعض  مــن 
)الجماعة،  السياسية  ــه  أدرع بمختلف  املغرب 
قضية  فلسطني  قضية  لشعار  لترديدهم  الحزب( 
تفهمه  يمكن  أمر  فهو  يردده يساري،  فأن  وطنية، 
ألنه ينسجم مع تحليله للقضية الفلسطينية التي 
وفقا  اإلمبريالية  مع  أول  مواجهة  خط  يعتبرها 
العربي،  والعالم  املغرب  في  اليسارية  لألدبيات 
لكن أن يتلقف التيار الديني هذا الشعار بالحمولة 
اإليديولوجية التي يحملها، واإلحالة الفكرية على 
لالستغراب  يدعو  أمــر  فهذا  املاركسي،  التراث 
أمام  التمحيص  من  للكثير  ويدعو  والتساؤل، 
املاركسي  بني  تميز  تعد  لم  التي  اللخبطة  هذه 

اليساري، واإلخواني اإلسالموي!؟

نوفل البعمري

مغالطات بني »�صفقة القرن« والق�صية الوطنية

نافذة للرأي
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التحكيم  لــجــنــة  نــتــائــج  أســفــرت 
العربية  لــلــروايــة  العا�ية  للجائزة 
الكاتب  إقصاء  عن  «البوكر»،   2020
أعلنت  حيث  أوريـــد،  حسن  ا�غربي 
ــقــائــمــة الــقــصــيــرة  ــراكــش عـــن ال ــم ب
في  الجائزة  لنيل  ا�رشحة  للروايات 

دورتها الثالثة عشر.
وتضمنت القائمة، التي كشف عنها 
با�ناسبة،  نظم  صحفي  مؤتمر  خالل 
 16 تم اختيارها من ب�  ست روايات 
وهي  الطويلة،  القائمة  دخلت  روايــة 
يونيو  بــ�  العربية  باللغة  صـــادرة 
األمر  ويتعلق   ،2019 ويوليوز   2018
(منشورات  سراييفو»  «حطب  برواية 
سعيد  الجزائري  للكاتب  االختالف) 
خطيبي، و«ملك الهند» (دار الساقي) 

الدويهي،  جــبــور  اللبناني  للكاتب 
ــشــورات  ــن ــي الـــروســـي» (م ــحـ و«الـ
الرز،  خليل  السوري  للكاتب  ضفاف) 
للكاتب  الــشــروق)  (دار  ــان»  ــردق و«ف
زيـــدان، و«الــديــوان  ا�ــصــري يوسف 
للكاتب  للنشر)  ميم  (دار  اإلسبرطي» 
عيساوي،  الــوهــاب  عبد  الــجــزائــري 
ا�توسط)  (منشورات  و«التانكي» 

للكاتبة العراقية عالية ممدوح.
للفوز  ا�رشحون  الكتاب  ويتنافس 
 50 قيمتها  البالغة  الكبرى،  بالجائزة 
كل  يحصل  فيما  أمريكي،  دوالر  ألف 
كاتب وصل إلى القائمة القصيرة على 
وذلك  أمريكي،  دوالر  آالف   10 مبلغ 
خالل حفل اإلعالن عن الرواية الفائزة 

يوم 14 أبريل ا�قبل في أبوظبي.
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ا�لك  الجاللة  لصاحب  السامية  الرعاية  تحت 
 15 الـــدورة  تنعقد  هللا،  نــصــره  الــســادس  محمد 
في   -SIAM- با�غرب  للفالحة  الدولي  للملتقى 
أبريل   19 إلى   14 من  الفترة  خالل  مكناس  مدينة 
2020، حول موضوع: «الفالحة ا�غربية في عصر 

االبتكار الرقمي».
�هنيي  أساسيا  دوليا  موعدا  أصبح  أن  بعد 
«سيام» في كل دورة جديدة موقعه  الفالحة، يعزز 

كواحد من أكبر ا�لتقيات الفالحية عبر العالم.

الفالحة المغربية في عصر االبتكار الرقمي 
موضوع منسجم مع تحوالت األلفية الجديدة

يتجاوب موضوع دورة 2020 «الفالحة ا�غربية 
العا�ي  التوجه  مع  الرقمي»  االبتكار  عصر  في 
نحو رقمنة االقتصاد وا�سلسالت اإلنتاجية، وفي 
الحالة الخاصة للفالحة، فإن التحول الرقمي يمكن 
من تحس� اإلنتاجية والتتبع والتسويق، كما أنه 
يحفز تحقيق االندماج االجتماعي والشمول ا�الي 

النقالة  البنكية  الخدمات  بفضل  القروي  للعالم 
ا�الية  الخدمات  تجعل  التي  الجديدة  وا�نتجات 
وفي  القروية  الساكنة  لجميع  متاحة  والبنكية 

متناولهم.
للقطاع  الرقمي  التحول  يشكل  آخر،  جانب  ومن 
قيادة  مجال  في  الجيدة  للحكامة  أداة  الفالحي، 
تتويج  عبر  وذلـــك  الــفــالحــيــة،  االستراتيجيات 
اليقظة  أدوات  وتطوير  ا�علومات  تبادل  وتسريع 

وا�ساعدة على اتخاذ القرار.

المملكة المتحدة ضيف شرف الدورة
 15 للملتقى الدولي للفالحة بالمغرب

في  يورو  مليار   27.8 إلى  يصل  فالحي  بإنتاج 
11 في  2017، تستحوذ ا�ملكة ا�تحدة على حصة 
الفالحية  للصناعات  األوروبية  السوق  من  ا�ائة 
في  زراعــي  منتج  خامس  أيضا  وتعد  والغذائية، 
لألغنام  ــي  أوروب منتج  وأول  األوروبـــي،  االتحاد 
وا�اعز، كما أنها تأتي في ا�رتبة الثالثة في إنتاج 

الحبوب والحليب وا�واشي في أوروبا.

البريطاني المغربي  الثنائي  التعاون 

وا�ملكة  ا�غرب  ب�  الثنائية  العالقات  تعرف 
ا�تحدة ديناميكية إيجابية، وتتعزز هذه العالقات 
ا�ملكة  واضعة  ا�جاالت،  جميع  في  قوية  بوتيرة 
 11 وا�رتبة  كزبون  السابعة  ا�رتبة  في  ا�تحدة 

كممون للمملكة ا�غربية.

ينتظم «سيام 2020» في 10 أقطاب على 
مساحة 32.5 هكتارا منها 11 هكتارا مغطاة

للفالحة  الــدولــي  للملتقى   15 ــدورة  الـ تترقب 
با�غرب، مشاركة 1400 عارض و900.000 زائر.

ومرة أخرى يؤكد «سيام» بعده العا�ي من خالل 
مشاركة 65 دولة، كما يؤكد مكانته كمنصة لألعمال 
ثنائي  لقاء   400 احتضان  خــالل  مــن  والــتــبــادل 

(B2B) وتوقيع أزيد من 50 اتفاقية.

‹ÉŒQ’G »Mô°ùŸG ¢Sô©dG ø°†à– ¢SÉa
فعاليات  فاس  مدينة  تحتضن 
فاس  �ــهــرجــان  الثالثة  الـــدورة 
الفترة  فــي  االرتــجــالــي  للمسرح 
فبراير   24 إلــى   20 مــن  ا�متدة 
جمعية  تــنــظــيــم  ــن  مـ ــاري،  ــ ــج ــ ال
الشروق للسينما وا�سرح بشراكة 
مع جماعة فاس، وبدعم من ا�ديرية 
والشباب  الثقافة  لــوزارة  الجهوية 
حيث  الثقافة،  قطاع   / والرياضة 
الفنان  تكريم  ــدورة  ال هذه  ستعرف 
والكوميدي  السيابي  سعيد  العماني 
كما  (بهلول)،  عــزام  محمد  ا�غربي 
الثقافية حضور  ا�حطة  هذه  ستعرف 
من  وخبراء  ا�بدع�  الفنان�  من  ثلة 

مختلف ربوع ا�ملكة ا�غربية. 
تنوع  الفنية، هو  ا�حطة  الثالثة من هذه  الدورة  وما سيميز 
موائد  ورشــات،  تكوينية،  دورات  بتنظيم  وتميزه  البرنامج 
التي  ا�شاكل  أبرز  على  كبير  بشكل  ستركز  وندوات  مستديرة 
يعاني منها ا�سرح، وذلك بمختلف الفضاءات الثقافية والفنية 

با�دينة.

 á«Hô¨ŸG AGôë°üdG øY »≤FÉKh ¢VôY
ƒjQÉ°ù«dƒÑdG Ö°†¨j á«ŸÉY IÉæb ≈∏Y

«رجــال  فيلم   ARTE قــنــاة  عــرضــت 
حكيم  ا�غربي  للمخرج  الــصــحــراء»، 
وثائقي  فيلم  أول  ويــعــد  الــهــشــومــي، 
يعرض  ا�غربية  الصحراء  عن  مغربي 

أوروبــيــة،  قنوات  في 
ــد مــغــربــيــة  ــ ــؤك ــ وي

الصحراء.
وحـــقـــق الــفــيــلــم 
نــســبــة عــالــيــة من 
ا�شاهدة، حيث عبر 
ا�شاهدين  مــن  عــدد 
للفيلم في تعليقاتهم، 
بجمال  انبهارهم  عن 
ا�غربية،  الصحراء 
زيــارة  فــي  ورغبتهم 
أعــداء  لكن  ا�نطقة، 
ــدة الــتــرابــيــة  ــوحـ الـ
الفيلم  أن  اعــتــبــروا 
ــرد بــروبــاغــنــدا  ــج م
ــرب  ــغـ ــا ا�ـ ــه ــق ــل ــط ي
لقضية  لــلــتــرويــج 

الصحراء سياسيا.
ثقافة  الــصــحــراء»  «رجـــال  ويــتــنــاول 
من  وهو  ا�غربية،  الصحراء  في  البدو 
بدعم  فرنسي،  مغربي-  مشترك  إنتاج 
وقناتي  ا�غربي  السينمائي  ا�ركز  من 
الفرنكو-   ARTEو األ�ــانــيــة   SWR

أ�انية.
الهشومي،  حكيم  ا�ــخــرج  وحــســب 
تعريف  في  مهما  دورا  سيلعب  فالفيلم 
الصحراء  بجمالية  األوروبي  الجمهور 
الوثائقي  هذا  أن  إلى  مشيرا  ا�غربية، 
يكذب جميع الروايات التي تنشر صورا 
إنه  بل  ا�غربية،  الصحراء  عن  مغلوطة 

بانتمائهم  الصحراوي�  اعتزاز  يظهر 
إلى ا�غرب.

قلب  مــن  مشاهد  الفيلم  ويتضمن 
الــبــدو  عــالقــة  ــن  م تقربنا  الــصــحــراء 
وبجمالها  الصحراء  بطبيعة  الوطيدة 

إنسانية  �شاهد  عرضه  عبر  وجمالهم، 
فريق  ويعيش  اليومية،  لحياتهم  موثقة 
إعداد الفيلم مع الرعاة رحلتهم في عمق 
محطة  من  معهم  وينتقلون  الصحراء، 
يعرض  أن  ا�رتقب  ومــن  أخـــرى،  ــى  إل

الفيلم في قنوات أوروبية أخرى.
عمله  من  عاما  عشرين  من  أزيد  بعد 
مــخــرج أفـــالم وثــائــقــيــة ومــســرحــيــات 
قرر  أ�انيا،  في  بالجامعات  والتدريس 
ا�قيم  الهشومي  حكيم  ا�غربي  ا�خرج 
عن  وثائقية  أفالما  يعد  أن  أ�انيا،  في 
من  األوروبـــي  الجمهور  تمكن  ا�غرب 

اكتشاف ا�غرب بعيون مغربية.

…ƒÑædG íjóŸG ô©°T ‘ á«æWh á≤HÉ°ùe
العا�ي،  الصوفي  للمنتدى  مهرجان شفشاون  فعاليات  إطار  في 
بمركب   2020 أبريل   5 إلى   1 من  تنظيمه  ا�زمع  الثانية،  النسخة 
شفشاون،  بمدينة  والرياضة  والفنون  للثقافة  السادس  محمد 
العا�ي،  للمنتدى الصوفي  تعلن جمعية منتدى مهرجان شفشاون 
التظاهرة، عن فتح باب ا�شاركة في مسابقة وطنية  ا�نظمة لهذه 
شعار:  تحت  النبوي  ا�ديح  في  وزجــل)  (فصيح  العربي  للشعر 

«دورة اإلمام البوصيري».
ويأتي تنظيم هذه ا�سابقة في سياق انفتاح مهرجان شفشاون 
لتثم�  متطورة  دينامية  وخلق  ودعمها،  الشعراء،  تجارب  على 

التراث الالمادي ا�رتبط بالحمولة التاريخية للتصوف.
هذا، وستع� لجنة وطنية مختصة في الشعر لتقييم القصائد، 
وإعالن أسماء الفائزين الثالثة الذين سيقرؤون قصائدهم الفائزة 
 2 الخميس  يوم  شرفهم  على  يقام  فني  وحفل  صوفية  ليلة  خالل 

أبريل 2020، وتسلم لهم جوائز تشجيعية وتقديرية.

أوريد



وأنت تهم بمغادرة بيتك قاصدا مؤسستك 
التعليمية، فكر كيف يمكنك العودة سا�ا دون 
أن تقتفي أثرك دعوى قضائية قد تزج بك في 
لألقاويل،  عرضة  وتجعلك  السجن،  غياهب 

ومصدرا للمزايدات التي ال تنتهي.
ا�شاكل  ترافقها  ا�حاولة  أن  جيدا  اعلم 
وأنت  أنك،  واعلم  واإلكــراهــات،  والتحديات 
من  متينة  أسس  على  وتشيده  درسك  تبني 
من  تسقط  قد  والديداكتيك،  البيداغوجيا 
فتتلقفك  مــدويــا،  سقوطا  الشاهق  بنائك 
في  بك  وتلقي  واالفتراءات،  االدعــاءات  َصَقر 
حبسية  عقوبة  تتلقاك  ا�ستعر، أو  لهيبها 
باألحضان، لتنقلك من قسمك ا�شيد إلى عالم 
ا�جرم� الذين صرت واحدا منهم في هنيهة 

زمنية فارقة لم تبق ولم تذر.
لتالميذك،  وا�هارات  ا�عارف  تلقن  وأنت 
أو تغضب، ألن هذا  أن تصرخ  إياك  ثم  إياك 
بدردشة  درســك  عن  انشغل  وذاك  ينتبه،  لم 
مع زميل رآها أنفع وأجدى من هرائك، وآخر 
ا�فضل،  حيوانه  حاكى  أو  صفر  أو  صــرخ 
واغمض  أذنــك،  في  سميكة  قطن  قطعة  ضع 
عينيك، وانصرف لحال درسك كأنك لم تسمع 
وضع  في  واجعلها  عواطفك،  بّلد  تــر،  ولــم 
كما جنت  عليك  ال تجني  موت سريري حتى 
على الذين من قبلك من آل التربية والتعليم، 
من  نجبائك  مــن  نجيب  إليك  اشتكى  وإذا 
تبعث  أن  إياك  ثم  فإياك  ا�ش�،  زمالئه  فعل 

القبيلة  أن  ذكره  مرقدها،  من  النصرة  عاطفة 
ومن  أنت، وهو،  وأنك  فعل جميل،  كل  وأدت 
نحا نحوكما، خطأ هذا الزمن الجسيم، أنتم 
ألنهم  األصــل،  أصــل  سواكم  ومــن  ا�نسوخ 
وعوا بما يجب أن يفعلوا، فتسلحوا بالعبث 
أسيري  أنتم  فيه  بقيتم  وقت  في  ومشتقاته، 
ماض مهجور ممجوج، ولم تستوعبوا رسالة 

الشاعر:
هذا زمن القرود فاخضع لها

وكن لها سامعا ومطيعا
إيــاك  ــدرس،  الـ قاعة  بمغادرة  تهم  ــت  وأن
ــاك أن  ــ ــي، إي ــال أن تــفــكــر فــي تــقــويــم إجــم
عليك  تفتح  ال  عملك،  بتقييم  تسمح لنفسك 
لن  وحينئذ  سعيرها،  فيلفحك  جهنم  أبواب 
نداء طلب  إلى نجدتك ح� تصدر  أحد  يهب 

الخالص.
فحول  السالمة،  ينشدون  ممن  كنت  إذا 
حصة الدرس إلى ضحك ونكت، واترك الحبل 
في  نقط  بجنة  الوعود  واطلق  الغارب،  على 
أعلى علي� ال تستثني أحدا، وبسنة دراسية 
يخرمها  وال  ينغصها  ال  «النشاط»،  ملؤها 
منغص من سؤال أو مراقبة أو تتبع إلنجاز 

تربوي.
هذه نصيحتي لك أيها ا�درس، فخذها إن 
وحال  استعصمت،  إن  أما  ضمير،  بال  كنت 
الحي،  ا�هني  الضمير  حاجز  وبينها  بينك 
ا�نتظرين،  من  معك  وإنــا  الساعة،  فانتظر 
تغرق  أنــهــا  نعتقد  منظومة  على  وســـالم 
من  معها  أنفسنا  ونــرى  الظلمات،  بحر  في 

الغارق�.

ا�غاربة،  الصحفي�  قيدوم  رحم هللا 
مدير  ــوي،  ــل ــع ال مصطفى  األســـتـــاذ 
صاحب  الصحفي»،  «األسبوع  جريدة 
الفقيد  كان  لقد  الضائعة»،  «الحقيقة 
مدافعا  بقلمه  بارزا  رحمه هللا مناضال 
عن كلمة حق من أجل الحرية والكرامة 

والعدالة والديمقراطية.
من  مقاالتي  يستقبل  هللا  رحمه  كان 
قلب منطقة ابن مسيك بالدار البيضاء 
كنت  حيث  والقراء،  ا�راسل�  كباقي 
في  التسيير  ســوء  عــن  كثيرا  أكــتــب 

بعض اإلدارات التي لها صلة بالسكان، 
ا�تالعب�  وفضح  االعــوجــاج  لتقويم 

وا�تجاوزين للقانون.
في  سيبقى  اســم  العلوي  مصطفى 
الجماهير  قلوب  وفــي  الــقــراء  ذاكـــرة 
ألنه  أمــرهــا،  على  ا�غلوب  الــكــادحــة 
وزعــوا  من  صفوف  في  يوما  يكن  لم 
ا�اليير  يملكون  وأصبحوا  الغنائم 
أمريكا  ــاك  ــن أب ــي  ف السنتيمات  مــن 
يتحلى  هللا  رحمه  كان  بل  وسويسرا، 
ا�سؤولية  وروح  والشجاعة  بالصدق 

إلحقاق الحق وإزهاق الباطل. 
من  أنتقل  عندما  أحيانا  أزوره  كنت 
البيضاء إلى الرباط وأضع مقاالتي في 
مقر جريدته «األسبوع الصحفي» حيث 
الكتابة،  على  يشجعني  رحمه هللا  كان 
فوجدت فيه الوطني الغيور على وطنه، 
يوما  يكن  ولم  ا�ناصب  تغره  لم  رجل 
خيرات  على  الجالس�  صفوف  فــي 
الشعب، وجدت فيه الرجل الذي ينادي 
وا�حسوبية  التسيب  مظاهر  ضــد 

وفضح ا�رتش� وا�زورين.
وجعله  الــعــزيــز  فقيدنا  هللا  رحـــم 
الصالح�  والشهداء  الصديق�  من 

وحسن أولئك رفيقا.
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ظل رحمه الله طيلة حياته في خدمة الوطن 
والدفاع عن الحق والمشروعية

هــن نــســاء فــعــل بــهــن الــزمــان 
الفقر  أمــواج  وتقاذفتهن  فعلته، 
يجدن سبيال  فلم  اليد،  ذات  وقلة 
تهريب  ــي  ف الــعــمــل  إال  للعيش 
ــي ال  ــت ــي ا�ــهــنــة ال ــع، وهـ ــســل ال
تسمن وال تغني من جوع، وإنما 
ــن،  ــ تــســد رمــقــهــن ورمـــق أوالده
أن  ا�هم  با�خاطر..  عابئات  غير 
تحققن مدخوال يوميا يجنبهن مد 
فكانت  العيش،  للقمة  تسوال  اليد 
الوجهة التي تبدو بالنسبة إليهن 
وما  ا�غربي  الشمال  هي  سهلة، 
تجارة  ازدهار  من  ا�نطقة  تعرفه 

من  قربها  بحكم  التهريب 
على  فيشمرن  إسبانيا، 
تعبا  ا�نخورة  سواعدهن 
عبر  يسرين  أو  ويــذهــ� 
مختلف وسائل النقل، غير 
متوجهات  طبعا،  ا�ريحة 
ــة،  ــل ــحــت ــة ا� ــت ــب ــى س ــ إلـ
ــن  ــوره ــه يـــســـتـــأجـــرن ظ
ويــحــمــلــن كــيــلــوغــرامــات 
السلع..  أطنان  بل  عديدة، 
كما  «الـــحـــمـــاالت»  ــهــن  إن
اللواتي  عليهن،  يصطلح 
ب�  البريد  كساعي  يعملن 
االستهالكية  ا�ــواد  تجار 
مـــن داخــــل ســبــتــة وبــ� 
بــاقــي ا�ــســتــفــيــديــن من 
يحملن  ــجــارة،  ــت ال هــاتــه 
«الـــكـــولـــيـــات» بــأجــســاد 
السفر  أتــعــبــهــا  مــنــهــكــة 
انتظار  االنتظار،  وطــول 

سبتة»  ــاب  «ب معبر  فتح  ــات  أوق
بمواقيت  ويــغــلــق  يفتح  ــذي  الـ
ــروب من  ــه ــحــددة، مــن أجــل ال م
في  ليدخلن  والتفتيش،  الرقابة 
من  والـــهـــروب  التخفي  ــة  ــ دوام
ومن  جهة،  من  واألمــن،  الجمارك 
مافيا  مــن  الــهــروب  ثانية،  جهة 
وسائل  عبر  ا�نظمة  التهريب 

النقل.
إنها فعال مأساة فئة اجتماعية 

تفضل  لكنها  صمت..  في  تعاني 
تتكبده  مــا  رغــم  الــحــالل  الخبز 
ــن مــخــاطــر  ــؤالء الــنــســوة مـ ــ هـ
متفاوتة  إصابات  خلفت  ومعاناة 
منهن  الــعــديــد  بــحــيــاة  وأودت 
تدافعا في ا�عبر الحدودي نتيجة 
االكــتــظــاظ،  منها  ــل  ــوام ع عـــدة 
إضافة إلى ما يعانينه من ابتزاز 
«الــعــاطــي  زال  ــا  ومـ وتـــحـــرش، 
يعطي» إن لم يتم وضع حد لذلك، 
الــذل  معبر  أو  سبتة»  ــاب  ـــ«ب ف
إلى  بالنظر  عليه  يطلق  بات  كما 
تقع  التي  والــتــجــاوزات  ا�آسي 
فيه، وبالنظر إلى حالة ووضعية 
في  يشتغلن  الــلــواتــي  الــنــســاء 
ــذا الــتــهــريــب ا�ــعــيــشــي، ويــا  هـ

مادة  أصبح  معيشيا،  كان  ليته 
ومختلف  ا�نابر،  �ختلف  دسمة 
الجمعيات الحقوقية ببالدنا التي 
�ا  الخطر  ناقوس  دقــت  طا�ا  ال 
ا�عبر،  يجري ويدور حوالي هذا 
وأيـــضـــا جــمــعــيــات ومــنــظــمــات 
فرصة  وجدتها  دولية،  حقوقية 
ا�غرب  سياسة  النتقاد  سانحة 
فئة  وضــعــيــة  تــخــرج  ال  الــتــي 
رغم  إذ  طوقها،  من  «الحماالت» 

ثبت  ومــا  قيل،  ومــا  كتب  ما  كل 
إيجاد  يتم  لم  والوقائع،  بالصور 

حلول لهذه الفئة لحد اآلن.
«الحماالت»  عوقبت  ذنب  فبأي 
بغال،  وكــأنــهــن  يشتغلن  حتى 
باألشغال  عليهن  محكوم  وكأنه 
معلوم..  غير  ميقات  إلى  الشاقة 
ال، لم يرتك� أي شيء، بل ذنبهن 
ــدن فــقــيــرات  ــ ــهــن ول الــوحــيــد أن
ال  فيه  الغني  مجتمع  في  وكبرن 
يلتفت إلى الفقير تاركا ا�ساحات 
سنة،  بعد  سنة  وتتعمق  شاسعة 
ــرن الــواحــد  ــق ــي ال ــا نــحــن ف وهـ
التكنولوجيات  زمن  والعشرين، 
التطور  وزمن  أنواعها،  بمختلف 
العقول  لكن  ــجــاالت،  ا� كــل  فــي 

ــم تــتــطــور رغـــم تــقــدم وتــوســع  ل
بل  وا�ــعــارف،  الدراسة  مجاالت 
بمنطق  تعمل  متحجرة  بقيت 
مما  بعدي»،  من  والطوفان  «أنــا 
ال  الــذيــن  الــكــادحــ�  أفـــرز طبقة 
سبيال،  الكريم  للعيش  يجدون 
لكن ال يوجد في هذا الكون أكدح 
مقابل  األثقال  يحملن  نسوة  من 
بربك  وكفى  الدريهمات  بعض 

وكيال.
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فـــــــؤادك مــتــعــب ضــعــيــف ومــعــركــة
ــة قـــدميـــة ــحـ ــلـ ــأسـ وكــــــل صــــمــــود بـ
ــم ــال ع نـــحـــو  بـــجـــنـــون  ــري  ــ جتـ أراك 
وأكــــرمــــك وكـــــرمـــــك  صــــــــورك  اهللا 
وضـــــيـــــاء الـــــهـــــدى أشــــــــرق حـــولـــك
للمسير طــريــقــا  ــرت  ــت اخ إذا  أخـــي  ــا  ي
ــك ــ ــرارات ــ ق ــاذ  ــ ــخ ــ ات يف  تـــتـــســـرع  وال 
والـــنـــدم ــرة  ــسـ احلـ أبـــــواب  تــفــتــح  وال 
ــم ــي ــع ــن ــل ــر يــــــــؤدي ل ــ ــيـ ــ ــاب اخلـ ــ ــبـ ــ فـ
وجتهل الكثير  مــن  القليل  تعلم  فأنت 
حماية ألبنائهم  اآلبـــاء  توجيه  ففي 
ــم ــ ـــاط دائـ ــسـ نـــعـــم اإللـــــــه عـــلـــى بــ
لــــو ســـــدت أمــــامــــك املـــنـــافـــذ كــلــهــا
ــم ــن ــا ف ــ ــومـ ــ ولـــــــو جـــــــاع بـــطـــنـــك يـ
الغيوم خلف  النجوم  اختفاء  فــرغــم 
كـــل الـــهـــبـــات والـــهـــدايـــا بـــني اآلنــــام
ــا ــوم ــرت مـــيـــاه اجلــــــــداول ي ــ ــك ــ ــو أن ــ ل
ســيــأتــي الــربــيــع بــال حــســن واعــتــدال
ــد ــع ــام ب ــ ــعـ ــ ــطـ ــ ــم الـــــكـــــالم والـ ــعـ ــنـ فـ
احلــمــد ــان  ــيـ ــسـ نـ أو  إغــــفــــال  دون 
ــدل ــ ع عـــــبـــــاده  بـــــني  اهللا  ــم  ــكـ ــحـ فـ

ــم ــي ــل ــس ــاج لــلــقــلــب ال ــ ــت ــ احلــــيــــاة حت
ــم ــي ــق ــس ــيء لـــلـــجـــســـم ال ــ ــط ــ مــــــوت ب
املستقيم الــصــراط  ــن  ع أهــلــه  يحيد 
الرجيم الشيطان  من  وحــذرك  وهــداك 
ــــدمي؟ ــق ــ ــالم ال ــظـ ــلـ ــود لـ ــ ــع ــ فـــكـــيـــف ت
املستقيم  اخلـــط  يف  متيسر  فــأقــربــهــا 
ــن الــتــصــمــيــم ــس ــن ح ــل الــتــأكــد مـ ــب ق
ــداء الــعــقــيــم ــلـ ــرض لـ ــع ــت ــا ت ــه ــوج ــول ب
ــم ــي ــح ــج ــل وبــــــــاب الــــشــــر يــــــــؤدي ل
ــالم الــعــلــيــم ــ ــع ــ ــن عـــلـــم ال ــ الــكــثــيــر م
ــن ضـــيـــاع وقـــهـــر الــيــتــيــم وحــصــانــة مـ
والـــتـــرقـــيـــم ــداد  ــعـ ــتـ ــلـ لـ تـــخـــضـــع  ال 
فـــاقـــصـــد بــــــاب الـــــوهـــــاب احلــلــيــم
الــلــئــيــم مـــائـــدة  ــرب  ــقـ تـ وال  جــائــعــا 
ــم ــي ــه ــي ال ــل  ــيـ ــلـ الـ يف  ــدر  ــ ــب ــ ال يـــظـــهـــر 
ــرمي ــ ــك ــ ــى هــــبــــات ال ــ ــق ــ ــب ــ ــذ وت ــفـ ــنـ تـ
ــات الـــغـــيـــوم ــ ــن ــ ــا لـــيـــســـت مــــن ب ــ ــه ــ أن
وبــــــال عـــطـــر واخــــــضــــــرار ونـــســـيـــم 
الـــرحـــيـــم الــــرحــــمــــن  اهللا  ــم  ــ ــس ــ ب
والـــشـــكـــر والـــثـــنـــاء لـــلـــرزاق احلــكــيــم 
ــم ــي ــم ــص ال يف  ــاب  ــ ــق ــ ع أو  فـــغـــفـــران 
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القانونية  ا�راجع  من  أن  أعتقد 
كتاب  عليها،  ــالع  ــ االط الــواجــب 
«جرائم االمتناع عن تنفيذ األحكام 
ــم االمــتــنــاع»  ــرائ ــن ج وغــيــرهــا م
للدكتورعبد الفتاح مراد، ا�ستشار 
دكتور  العالي،  االستئناف  بمحاكم 
في القانون العام ا�قارن مع مرتبة 
أســتــاذ محاضر  األولـــى،  الــشــرف 
القيم  ا�ــرجــع  ــذا  وه بالجامعات، 

يحتوي على 447 صفحة.
وبما أن موضوع مناقشة الفصل 
9 من قانون ا�الية استأثر باهتمام 
للنشاط  وا�ــمــارســ�  القانوني� 
والنشاط  عــام،  بوجه  االقتصادي 
وينعكس  خــاص،  بوجه  التجاري 
ويمس  ا�تقاض�،  مصالح  على 
هيبة القضاء ومبدأ حجية األحكام، 
واتفق الجميع على أن تطبيق ذلك 
طريق  فــي  عرقلة  يعتبر  الفصل 
تنفيذ األحكام القضائية، فقد أصبح 
موقف  على  االطــالع  الــواجــب  مــن 
واألساتذة  القانون  ورجال  الفقهاء 
�عرفة  الجامعات،  في  ا�حاضرين 
جرائم  إشكالية  في  نظرهم  وجهة 
من  وغيرها  األحــكــام،  تنفيذ  عــدم 

جرائم االمتناع.
أننا  والصدف،  الحظ  ومن حسن 
القيم  الفقهي  ا�رجع  على  اطلعنا 
لن  لكننا  أعاله،  إلى عنوانه  ا�شار 
أو  تحليل  أو  التعليق  في  نخوض 
اقتباس ما ورد في صلب موضوع 
يستلزم  ذلـــك  ألن  ــاب،  ــت ــك ال ــك  ذلـ
مسبق  كتابي  إذن  على  الحصول 
بما  فقط  نكتفي  وإنما  ا�ؤلف،  من 
ا�ؤلف  أن  حيث  ا�قدمة،  في  ورد 
وواضــح  صريح  موقف  عــن  أبــان 
عن  االمتناع  ظاهرة  حــول  ومقنع 
االمتناع،  ذلك  وإثر  األحكام  تنفيذ 
وما  نظرنا  وجهة  بأن  للقول  وذلك 
من   9 الفصل  موضوع  في  نشرناه 
قانون ا�الية، كان في محله وسبق 
عبد  ــاذ  األســت الفقيه  قبلنا  إلــيــه 

الفتاح مراد. 
الفقرات  ا�قدمة  تلك  من  نقتطف 

التالية:

 الفقرة األولى:
الحظ ا�ؤلف أن جرائم االمتناع لم 
تحظ بدراسة تطبيقية لها في الفقه 
العربي على الرغم من أهميتها، ألن 
سلوك  مجرد  ليس  ا�متنع  سلوك 
يخالف  سلوك  هــو  وإنــمــا  سلبي، 
أن  ا�متنع  على  مــفــروض  هــو  مــا 
فإن  ا�ثال،  سبيل  وعلى  به،  يقوم 
باالمتناع  الــعــام  ا�ــوظــف  ســلــوك 
يبلغ  القضائية  األحكام  تنفيذ  عن 
قدرا جسيما من ا�خالفة الصارخة 
يتضمن  فسلوكه  ا�جتمع،  لقوان� 
التي  القوان�  خالف  قد  أنــه  أوال 
قد  وهــو  سلفا،  ا�جتمع  وضعها 
التي  القضاء  أحكام  ثانيا  خالف 
وهو  القانون،  لحكم  نفاذا  صدرت 
الجنائية  القاعدة  ثالثا  خالف  قد 
االمــتــنــاع عــن تنفيذ  تــجــرم  الــتــي 

األحكام القضائية.

 الفقرة الثانية:
على  ــدل  يـ ا�ــمــتــنــع  ــوك  ســل أن 
حقوق  وإنكار  واالنعزالية  األنانية 
اآلخـــريـــن وا�ـــســـاس بــمــصــالــح 

ا�جتمع.

 الفقرة الثالثة:
منه   65 ا�ادة  في  الدستور  أناط 
الحماية  سبل  توفير  بالقضاء، 
عدوان  كل  من  للمواطن  القضائية 
وحرياتهم،  حقوقهم  على  وبغي 
التقاضي  يكابد مشقة  إذ  وا�واطن 
يظفر  عله  مرير  جهاد  في  وأغواره 
الباطل  بــدحــض  عــنــاء  طــول  بعد 
وظن  ا�غتصب،  الحق  واســتــرداد 

قد  عليه  الــواقــع  الظلم  أن  فرحا 
قضائي  حكم  على  بحصوله  زال 
واجب النفاذ، فإنه يفاجأ بما ليس 
االعتبار،  عن  وخارج  الحسبان  في 
بوجود عقبة كئود تقف حجر عثرة 
هذا  تعطيل  أو  تنفيذه  سبيل  في 
هذا  مواجهة  سبيل  وفي  التنفيذ، 

اإلهدار ا�احق ألحكام القضاء.

 الفقرة الرابعة:
القضائية  ــام  ــك األح تنفيذ  إن 
مسؤوليته  تقع  نوعها،  كــان  أيــا 
عــلــى عاتق  بــه  ــقــيــام  ال وواجــــب 
ألحكام  وفقا  التنفيذية،  السلطة 
فإن  وبالتالي،  والقانون،  الدستور 
يصدر  ما  تنفيذ  عن  مسؤوليتها 
وأوجــب،  أشــد  أحــكــام،  من  ضدها 
تنفيذ  عن  االمتناع  على  وتترتب 
أثار  القضائية  واألحــكــام  ــر  األوام
الفوضى  إشاعة  على  تعمل  فادحة 
وفقدان الثقة في الشرعية وسيادة 
قانونية  مخالفة  وهــي  الــقــانــون، 
األصــول  من  وأصــل  أساسي  �بدأ 
الطمانية  تستلزمه  الــقــانــونــيــة 
استقرار  ضــرورة  وتمليه  العامة، 
الــحــقــوق واألوضـــــاع والــروابــط 

االجتماعية في ا�جتمع.

 الفقرة الخامسة:
ــاعــدة ا�ــقــررة  ــق ولــذلــك، فـــإن ال
القضائية  األحــكــام  تنفيذ  بصدد 

في  ــة  اإلداري الجهة  ضد  الصادرة 
الجهة  الدولة، تقتضي بتحمل تلك 

اللتزام� متزامن�:
باالمتناع  وذلك  سلبي،  أولهما: 
تنفيذي  إجــــراء  أي  ــاذ  ــخ ات ــن  ع
أو  للحالة  استمرار  عليه  يترتب 
الوضع أو القرار بعد القضاء بعدم 
بموجب  وحسمها  مشروعيتها 

حكم.

باتخاذ  وذلك  إيجابي،  ثانيهما: 
مؤدى  بتنفيذ  الكفيلة  اإلجــراءات 
الحكم مع تطبيق نتائجه القانونية 
عدم  افــتــراض  أســـاس  على  فـــورا 
القرار  أو  ا�سألة  أو  الحالة  وجود 
إلى  كان  ما  فيرد  ابتداء،  القرار  أو 
هذا  على  الحال  وينتهي  كــان،  ما 
أصله  إلى  الشيء  ويعود  الوضع 

وكأن شيئا لم يحدث.

 الفقرة السادسة: 
... ويستلزم األمر التنويه إلى أنه 
مهما  العامة،  اإلدارة  لرجال  ليس 
التعقيب  فــي  سلطة  شأنهم،  عــال 
الواجب  بل  القضاء،  أحكام  على 
كاملة  بتنفيذها  بااللتزام  يقضي 
احتراما للشرعية والقانون، وعمال 
بها  تذيل  التي  التنفيذية  بالصيغة 
تلك األحكام، ولذلك، تعتبر ا�خالفة 
ا�سألة جسيمة  هذه  في  القانونية 
ومارقة، �ا تنطوي عليه من خروج 
سافر على القوان�، فهي بذلك عمل 
باالعتبار  والجدير  مشروع،  غير 
الــجــزاءات  وقــوع  في  يؤثر  ال  أنــه 
بانتقاء  االعتصام  البيان  سالفة 
التستر  أو  الشخصية،  الــدوافــع 
وراء ا�صلحة العامة، إذ أن تحقيق 
ارتكاب  سبيله  ليس  ا�صلحة  هذه 
باالمتناع  مــشــروعــة  غير  أعــمــال 
هذا  تعطيل  أو  األحكام  تنفيذ  عن 

التنفيذ.

 الفقرة السابعة:
على  ا�ــشــرع  يتدخل  أن  يجب 
ا�ــادة  نص  لتعديل  السرعة  وجــه 
لتنطبق  العقوبات،  قانون  من   123
حكم  تنفيذ  يعطل  مــن  ــل  ك عــلــى 
يمتنع  أو  النفاذ،  واجــب  قضائي 
ا�وظف  ذلك  في  سواء  تنفيذه  عن 
أو  عامة،  بخدمة  ا�كلف  أو  العام 

األعمال  قطاع  بشركات  ا�سؤول 
ذات  الخاصة  والجمعيات  العام 
القطاع  وشركات  بل  العام،  النفع 

القتضاء  ضمانا  أيــضــا،  الــخــاص 
جميعا  ا�ؤسسات  بهذه  العامل� 
القضاء  ألحكام  واحتراما  حقوقهم 

واجبة النفاذ.

 الفقرة الثامنة:
مشاطرة  االقتباس  هــذا  ونختم 
منا للفقيه �ا ورد في تلك الفقرات، 

وذلك بقوله:
التي  الحقيقة  فـــإن  ــامــا،  وخــت
ثبوتها  وتــؤكــد  وجــودهــا  تــفــرض 
بكيان  يفتك  ال  أنه  وبيانا،  جهارا 
الوطن وبمقومات حياته قدر إهدار 
أحكام باالمتناع عن تنفيذها، إذ من 
السخط  كوامن  يثير  أن  ذلك  شأن 
والتبرم لدى الناس جميعا، ويحرك 
اإلحباط  دوافـــع  الــوقــت،  ذات  فــي 
أثره  ينعكس  مما  الهمم،  وتثبيط 
والعطاء  الوالء  قدرات  على  ا�دمر 
الفادحة  نتائجه  عن  فضال  للوطن، 
ــاع  األوض باستقرار  ا�ــســاس  فــي 
في  االصالح  ونواحي  ا�جتمع  في 

ربوع البالد. 
التي  الــفــقــرات  بعض  هــي  هــذه 
ا�ــذكــور  الــكــتــاب  مــن  اقتبسناها 
عنوانه أعاله، وهي تمثل تشخيصا 
لخطورة االمتناع عن تنفيذ األحكام 
وأســتــاذ  متضلع  فقيه  طــرف  مــن 
وبعيد  والــخــبــرة،  ا�عرفة  واســع 

النظر.
ــاقــوس الــخــطــر من  إنــنــا نـــدق ن
السلطة  احترام  عدم  في  التمادي 
من  عنها  يــصــدر  ــا  وم القضائية 
إن  ا�ــشــرع،  من  ونلتمس  أحــكــام، 
هذا  مصالح  على  غيرة  لــه  كانت 
هذا  إنقاذ  إلــى  يبادر  أن  الــوطــن، 
الوطن ا�حاط برعاية هللا وعنايته، 
وتلك  الفقيه،  قاله  ما  خطورة  من 

ا�خاطر تتمثل في:
ـ إشاعة الفوضى، فقدان الثقة في 
في سيادة  الثقة  فقدان  ا�شروعية، 
الحقوق  باستقرار  ا�س  القانون، 
االجتماعية،  والروبط  واألوضــاع 
التعبيرعن  السخط،  كوامن  إثــارة 
التبرم من طرف الجميع، العصيان 
الوطن  الوالء، حرمان  والعدول عن 
مــن الــعــطــاء، ا�ــســاس، وا�ــســاس 
بنواحي اإلصالح والخير في ربوع 

البالد.
يــبــادر  أن  ــرة أخــــرى،  مـ ــول  ــق ن
ا�شاعر،  هذه  تطويق  إلى  ا�شرع 
قبل  لهيبها  إطفاء  إلى  يبادر  وأن 
إلى  يبادر  وأن  وتشتد،  تستعر  أن 
إصدار قانون على وجه االستعجال 
قانون  من   9 الفصل  بإلغاء  يقضي 

ا�الية لسنة 2020. 
اإلداريــــة  ا�ــحــاكــم  بــعــض  وإن 
(مـــكـــنـــاس، مـــراكـــش)، أصـــدرت 
تطبيق  ــدم  ــع ب تــقــضــي  ــا  ــام أحــك
لسنة  ا�الية  قانون  من   9 الفصل 
الدولة  على  يقتصر  ألنــه   ،2020
ومجموعاتها،  ا�حلية  والجماعات 
قضائية  دوامة  في  سندخل  وهكذا 
إلى أن يصل النزاع �حكمة النقض 
لتقول كلمتها في كيفية تطبيق ذلك 

الفصل تطبيقا سليما.
هذا  عن  الجليل  للفقيه  وأعتذر 
ــداء  ال ــه كشف عــن  االقــتــبــاس، ألن
كالبنيان  وا�ؤمنون  الــدواء،  وذكر 
ا�رصوص يشد بعضم بعضا، ومن 
رأى منكم منكرا فليغيره ولو بقلمه، 
وذلك أضعف اإليمان، والسالم على 

من سمع القول واتبع أحسنه.
* من هيئة احملامني بالرباط

´Éæàe’G ºFGôL øe ÉgÒZh ΩÉµMC’G ò«ØæJ øY ´Éæàe’G ºFGôL

إن تنفيذ األحكام القضائية أيا 
كان نوعها، تقع مسؤوليته 
وواجب القيام به على عاتق 

السلطة التنفيذية، وفقا ألحكام 
الدستور والقانون، وبالتالي، فإن 
مسؤوليتها عن تنفيذ ما يصدر 
ضدها من أحكام، أشد وأوجب، 
وتترتب على االمتناع عن تنفيذ 

األوامر واألحكام القضائية 
أثار فادحة تعمل على إشاعة 

الفوضى وفقدان الثقة في 
الشرعية وسيادة القانون، وهي 

مخالفة قانونية لمبدأ أساسي 
وأصل من األصول القانونية 
تستلزمه الطمانية العامة، 

وتمليه ضرورة استقرار الحقوق 
واألوضاع والروابط االجتماعية 

في المجتمع

  ذ. عبد الواحد بن مسعود*   
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الصحافة التي عشقتها 

 ‹hódG ¢Vô©ŸÉH á«¨jRÉeC’G áYGPEÓd á«aÉ≤ãdG èeGÈdG
ÜÉàµdGh ô°ûæ∏d

الصحافة التي عشقتها الصحافة التي عشقتها 

ترجع قصتي مع ا�رحوم موالي مصطفى العلوي، 
إلى بداية حياتي القضائية التي بدأتها بملف مشهور 
يسمى «لوجيكو»، وهي أخطر عملية نصب تعرضت 
لها ساكنة الدار البيضاء في بداية الثمانينات بعدما 
استفحلت األزمة السكنية وطمعت الطبقة ا�توسطة 
السبع  ع�  أحياء  في  مالئمة  مساكن  اقتناء  في 
محكمة  عملية  والشفشاوني، وكانت  والبرنوصي 
وتتبعتها  شهور،  لعدة  ملفها  في  بالتحقيق  كلفت 

جميع الجرائد الوطنية، بل حتى الدولية.
العلوي،  بلعربي  مصطفى  موالي  لي  حكى  وكما 
ا�لك  جاللة  له  ا�غفور  عهد  في  القوي  العدل  وزير 
إشاعة  الخصوم  أطلق بعض  عندما  الثاني،  الحسن 
ارتباطي بأحد مساعديه بعالقة صداقة هي التي كانت 
سببا في تقديمي إليه كمسؤول قضائي: أجاب رحمة 
1981، عندما  منذ سنة  الرياحي  يعرف  أنه  عليه  هللا 
يمثل  وكان  البيضاء  بالدار  األليمة  األحداث  اندلعت 
«لوجيكو»  قضية  منذ  وأيضا  فيها،  العامة  النيابة 
مدير  وكان سي حتاش  روما،  في  كان سفيرا  عندما 
ديوانه يمده بما يجري في الدار البيضاء التي كان 

واليا عليها ويتتبع أخبارها.
تتبع  موضوع  كانت  التي  القضايا  ضمن  ومــن 
أطوارها  ينقل  كان  التي  «لوجيكو»  قضية  صحفي، 
ــوار»  س ــاروك  ــ «م جــريــدة  يوميا على  بالفرنسية 
الصحفي ا�قتدر أبو فريد، ويضيف موالي مصطفى 
منه  ظنا  مرافعاتي  يتتبع  كان  أنه  هو  فاجأه،  ما  أن 
بأنني في سن وكالء ا�لك آنذاك أمثال ا�رحوم ا�كي 
كانوا  الذين  والزميالت  الزمالء  من  نوشريف وغيره 
أترافع في قضايا كبيرة وسني  يكبرونني سنا وأنا 
يبتسم  عيه  هللا  رحمة  وكان  سنة،   22 وصل  بالكاد 
ويذكر  القضائية  ا�نتديات  فــي  يصافحني  وهــو 
خالل  من  السن  تصور  في  الغلط  بهذا  مساعديه 

ا�قاالت الصحفية.
وقد كانت جريدة «األسبوع السياسي» تتبع نفس 
دون  مصطفى  موالي  ا�رحوم  عني  ويكتب  القضية 
أن يعرفني، ويوم تعرفت عليه، قال لي: ((لقد كتبت 
من  بها  كلفت  التي  القضايا  بحكم  مقاالت  عدة  عنك 
طرف ا�غفور له جاللة ا�لك الحسن الثاني، وذكرتك 
أعرفك، وخصصت  أن  ا�ظلوم» دون  «ا�لك  في كتاب 
ثالث  وكتبت  جريدتي،  أعــداد  واجهة  في  صورتك 
قائال:  هللا  رحمه  فمازحته  عنك))،  ضائعة  حقائق 
وهل كنت موضوعيا مع شخصي ومهامي؟ فأجابني: 
ضميري  ألنبني  وإال  أعرفك  لم  أنني  األحسن  ((من 

الصحفي)).
ا�غرب  قضاة  رابطة  أسست  عندما  عرفته  ويــوم 
واعتبر إحياءها ثورة قضائية وسمع بها، استدعيته 
إلى ندوتها الوطنية في وجدة وأكادير، ورغم ظروف 
مرضه، أصر على الحضور وقال لي بالحرف ولجميع 
أن  لـله  ((الحمد  وشيوخا:  شبابا  الرابطة  قضاة 
أحياني حتى رأيت فكر قضاة الستينات ينبعث على 
الكلمة جد معبرة، كما نقل  أيديكم)) وقد كانت هذه 

كل نشاطات الرابطة على جريدته رحمه هللا.
التقدم  في  الرابطة  عن  ينوب  أن  منه  طلبت  و�ا 
ا�حمدي،  زهــور  لال  ا�ناضلة  زوجته  تكريم  بطلب 
النضال  مشاركته  في  ــا  دوره على  اطلعنا  بعدما 
ا�لك  الثاني  «الحسن  التاريخي  كتابه  في  الصحفي 
ألنها  ال  محله،  في  تكريم  ((إنــه  أجابني:  ا�ظلوم»، 
زوجتي ورفيقة دربي فقط، بل ألنني كنت أريد أن يكون 
تكريمها من طرف قضاة وقاضيات ال يمكن الطعن في 
موضوعيتهم في اختيار الشخص ا�كرم))، ولبت لال 
زهور أطال هللا عمرها الطلب بالرغم من أنها ال تحب 
((لقد  قائال:  عليه  هللا  رحمة  ومازحني  األضـــواء، 
استطعت جلب زوجتي إلى األضواء بالرغم من أنها 
كانت تتهرب منها وتساعدني في صمت ونكران ذات 

حتى بلغت ما بلغت)).
أربعينية  مــرور  وبعد  الــيــوم،  فا�طلوب  لــذلــك، 
ا�رحوم، أن تنبعث أقالم صادقة في إبراز فكر موالي 
مصطفى الصحفي ونضاله وفنه وضميره الصحفي 
الذي سطر في التعزية الخاصة التي بعث بها جاللة 
ونفض  وأصدقائه،  عائلته  إلى  السادس  محمد  ا�لك 
الحقيقة  ظهور  أجل  من  ا�شرفة  مواقفه  عن  الغبار 
التاريخية  كتاباته  من  وعبقريته  فنه  واستنباط 
لتكون  والــقــضــائــيــة،  والسياسية  واالجــتــمــاعــيــة 
القادمة تحثهم على جعل الصحافة  نبراسا لألجيال 
ا�غرب  ركائز  بناء  في  مساهمة  صحافة  ا�وضوعية 

الحديث، ومظهرا من مظاهر تقدمه وأصالته .
رحم هللا موالي ا�صطفى وجازاه عما قدمه لوطنه 

خيرا.

لنور الدين الرياحي

 ≈Ø£°üe …’ƒe PÉà°SC’G
Óãe …ƒ∏©dG

مذكرات ساخنة

يتبع

السابق  األمريكي  الرئيس  حقق 
في  كبيرا  إنــجــازا  ــا،  ــام أوب ــاراك  بـ
إذ نال فيلم من  له،  أول تجربة فنية 
فئة  عن  «األوسكار»  جائزة  إنتاجه 

األفالم الوثائقية.
وتــعــاون أوبــامــا فــي إنــتــاج فيلم 
 American األمــريــكــي»  «ا�صنع 
«نتفليكس»،  شبكة  مــع   Factory
بــونــار وجــولــيــا  ستيفن  وأخــرجــه 
العمل  ــســرد  ي حــيــث  ــتــشــيــرت،  ري
ملياردير  حياة  قصة  السينمائي 
أوهايو  في  مصنعا  أســس  صيني 

عام 2014.

أشــاد  ســابــقــة،  تصريحات  ــي  وف
وزوجته  السابق  األمريكي  الرئيس 
باكورة  يعد  الــذي  بالفيلم،  ميشيل 
لإلنتاج  الجديدة  شركتهما  أعمال 
«هاير غراوند»، والذي عرض  الفني 
للمرة األولى في شهر غشت ا�اضي.
ــع جــوائــز  ــوزي وشــهــدت ســهــرة ت
يوم   ،92 الـــ  دورتها  في  األوســكــار 
فيلم  تــحــقــيــق  ــي،  ــاضـ ا�ـ اإلثـــنـــ� 
الجنوبي  الــكــوري  «بــاراســايــت» 
بانتزاعه  مــســبــوق،  غــيــر  ــازا  ــج إن
الجائزة الكبرى من السينما الناطقة 

باإلنجليزية.

لإلعالمي  ا�تتالية  ا�ــالحــقــات  أثـــارت 
للمشاهير  الجسمي  صــالــح  اإلمــاراتــي 
منهم،  ا�ــغــربــيــات  وخــاصــة  قــضــائــيــا، 
تحت  ووضعته  التساؤالت،  من  مجموعة 
مطروحة  كانت  إذا  عما  الشكوك  مجهر 

هــذا  وبـــ�  بينه  مــشــاكــل  أيـــة 
اعتبره  لطا�ا  الــذي  البلد 

تعامله  أن  إال  له،  ضيفا 
ا�سيئة  وتــدويــنــاتــه 
ووصفهن  للمغربيات 

ــر مــن مــرة  ــث فــي أك
ــات»،  ــق ــاس ــف ـــ«ال ب
وابــال  عليه  جــرت 
مـــن االنـــتـــقـــادات، 

ــن أنـــه  ــ ــدي ــ ــؤك ــ م
«مـــــــــريـــــــــض 

نفسيا».
وفـــــــــــــي 
 ، صيل لتفا ا
وبــــــعــــــد 
ــول  ــصــ حــ
شـــقـــيـــق 
الـــفـــنـــان 

في  حكم  على  الجسمي،  حس�  اإلماراتي 
مريم حس�،  ا�غربية  الفنانة  قضيته ضد 
اإلمـــارات،  ــة  دول عــن  وإبــعــادهــا  بحبسها 
ــالق ســراحــهــا بــعــد تدخل  ــتــي تــم إطـ وال
إحدى الشخصيات، توعد الجسمي بفضح 
مشهورة،  ثانية  مغربية 
ا�عروفة  الفنانة  وهي 

ا�غربية». بـ«جليلة 
وتداول رواد مواقع 
االجتماعي  التواصل 
للجسمي،  تــدويــنــة 
ــا  ــه ــي ــول ف ــ ــقـ ــ يـ
الجاي  «الـــدور 
عــلــى واحــــدة 
ــة)  ــ ــل ــ ــي ــ ــل ــ (ج
الــحــيــا تــدعــي 
أنــهــا عــراقــيــة 
ــراق بــريء  ــع وال
مــنــهــا، وتــــروج 
بــ� الــفــاســقــات 
أن  أمـــثـــالـــهـــا 
فيديو  عــنــدهــا 
وحنشوف  علي 

جيدا  انتبهي  باآلخر،  بيضحك  اللي  من 
فأنت تحت مجهري».

«الفيسبوك»  رواد  من  البعض  وطــرح 
تساؤالتهم، حيث قالت إحدى ا�دونات «ما 
سبب الهجوم الذي يشنه في كل مرة صالح 
الجسمي على ا�غربيات؟»، وأضافت أخرى 
مريم  مكفاتوش  نيتو  من  واش  مالو  «هذا 
حس� جا الدور قاليك على جليلة؟»، بينما 
آخر دخل على الخط قائال «ا�غربيات لسن 

بفاسقات وكفاك إساءة لهن».

 zäÉ≤°SÉØdG{`H ø¡Ø°üjh äÉ«Hô¨ŸG ô≤àëj »ª°ù÷G
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بمناسبة فعاليات رواقها ا�ؤسساتي 
تحت  للكتاب  الدولي  با�عرض  ا�قام 
ــشــركــة الــوطــنــيــة لــإلذاعــة  شــعــار «ال
ا�غربية»،  للثقافة  رافــعــة  والتلفزة 
اإلثن�  يــوم  الوطنية  الشركة  نظمت 
10 فبراير 2020، ندوة حول «البرامج 
سلط  األمازيغية»،  باإلذاعة  الثقافية 
بالتحليل  األضـــواء  ا�تدخلون  فيها 
وا�ناقشة على األدوار الطالئعية لهذه 
 80 منذ  برامجها  تبث  التي  اإلذاعـــة 
من  والكتاب  الثقافة  خدمة  في  سنة، 
للمعرفة  بثها  مساحة  توسيع  خــالل 
أجناسها،  بمختلف  والفنون  والثقافة 
الثقافي  اإلنــتــاج  كــثــافــة  ــع  م ــواز  ــت ب
االرتقاء  مسلسل  بفضل  األمــازيــغــي، 
ا�لكي  الخطاب  منذ  بها  ا�ؤسساتي 

السامي بأجدير في سنة 2001.
الشركة  أن  إلــى  ــارة  ــ اإلش وتــجــدر 
أعــدت  والــتــلــفــزة،  ــة  ــإلذاع ل الوطنية 
لفعاليات  األنشطة  من  غنيا  برنامجا 
فقراته  أبــرز  من  ا�ؤسساتي،  رواقها 
حول  ا�فتوح  للنقاش  مستديرة  موائد 
في  العمومية  اإلعالمية  الخدمة  أدوار 
وتحديات  والــكــتــاب،  الثقافة  تثم� 
ورهانات هذه األدوار، وكذلك استطالع 
زوار  من  ا�شاهدين  مالحظات  وتلقي 
الشركة  وسيط  منصة  عبر  ا�ــعــرض 
عــالوة  والــتــلــفــزة،  ــإلذاعــة  ل الوطنية 
من  لعدد  وتكريم  ــاء  وف لحظات  على 
نــذرت  الــتــي  اإلعــالمــيــة  الشخصيات 
حياتها ا�هنية لخدمة الثقافة والكتاب 

عبر اإلذاعة والتلفزيون.

طبية  قافلة  والتضامن،  للتنمية  أنوار  جمعية  نظمت 
متنقلة خالل الفترة ما ب� 7 و9 فبراير الجاري، بتعاون 

مع الجمعية ا�غربية الطبية للتضامن.
استحسانا  لقيت  النبيلة،  اإلنسانية  الــبــادرة  هــذه 
كبيرا لدى سكان جماعة أيت فاسكا، الذين استفادوا من 
البيضاء  با�ياه  ا�صاب�  ا�رضى  خاصة  العملية،  هذه 
(الجاللة)، حيث تمت جميع هذه العمليات با�ركز الطبي 
الجهوية  ا�ندوبية  مع  بتعاون  بالجماعة،  للتضامن 
والهالل  بالحوز  ا�حلية  والسلطات  الصحة  لـــوزارة 

األحمر ا�غربي باإلقليم.
بأن  أكد  الفتية،  الجمعية  هذه  رئيس  الدقاق،  محمد 
(الجاللة)،  مرض  من  تعاني  ا�نطقة  هذه  ساكنة  أغلبية 
وأن هذه القافلة الطبية، جاءت في الوقت ا�ناسب لتقديم 

ا�ساعدة لساكنة هذه ا�نطقة.
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التزام مصطفى العلوي مع قرائه مستمر : 

من  الجرائد  صفحات  على  يوميا 
حروب سياسية واستخبارية ب� 
سيطرق  والغرب،  الشرق  كتلتي 
عليها بيتها الصغير، وينقلها من 
أتون  إلــى  واطمئنانها،  هدوئها 

الجحيم ا�ستعر.
ــى  ــ ــع الـــخـــطـــوات األول ــرجـ وتـ
للسيدة أمينة على البساط ا�لتهب 
ــى سنوات  إل ــي،  ــدول ال لــلــصــراع 
شاب  بيتها  طــرق  حينما  خلت، 
قدمه  أجنبي  رجــل  رفقة  مغربي 
لها على أساس أنه رجل أوروبي 
الفلسطينية،  بالقضية  مهتم 
ــدة تــتــرجــم له  ــن ســي ويــبــحــث ع
إلى  اإلنجليزية  اللغة  من  كتيبا 
السيدة  أن  وحيث  العربية،  اللغة 
القضية  على  عطفا  تقل  ال  أمينة 
آخر..  مغربي  أي  من  الفلسطينية 
عن  العربية  للغة  إتقانا  تقل  وال 
فإنها  اإلنجليزية،  للغة  إتقانها 
وترجمة  الــخــدمــة،  تقديم  قبلت 

النشرة.
الرجل  جــاء  قليلة،  ــام  أي وبعد 
ليأخذ  طبعا،  وحـــده  ــي  ــ األوروب
الترجمة العربية، وليشكر السيدة 
ومرت�  مــرة  عــاد  أنــه  إال  أمينة، 
للترجمة،  أخـــرى  أعــمــاال  طالبا 
أن  اللقاءات  إحــدى  خــالل  عرفت 
ذلــك األوروبـــي، روســي، ويحمل 
ــر»، وحــيــث أنــه  ــي ــم ــالدي اســـم «ف
يطلبه  ــا  م ــ�  ب يــومــا  يخلط  ــم  ل
السفارة  في  شغلها  وبــ�  منها 
لم  أمينة  السيدة  فإن  األمريكية، 

تر في ذلك أي إحراج.
نهاية  فــي  «فالديمير»  وخطا 
طلب  حينما  أخرى  خطوة   ،1981
تتفهم  أن  أمــيــنــة  الــســيــدة  مــن 
كل  يتضايق  أنــه  ذلــك  وضعيته، 
بينما  عندها  يأتي  عندما  مــرة 
محكمة  من  أمتار  بعد  على  بيتها 
االستيناف، وترجاها أن تقوم هي 
بزيارته في شقته، وسألته �اذا..؟ 
ابنها  يعرف  وهــو  ا�ــبــرر..؟  ومــا 
واستقامتها..  وجديتها  وابنتها، 
السفارة  في  يشتغل  أنه  فأفهمها 
له مكتبا خاصا  السوفياتية، وأن 
ينتظر  وأنه  تمارة..  مسبح  قرب 

منها خدمات كبرى.
خيفة،  أمينة  السيدة  توجست 
وبعد أن رفضت الطلب، عرفت أن 
سيجر  الوضع  هذا  على  سكوتها 
فطلبت  شغلها،  في  متاعب  عليها 
االســتــشــارة مــن أصــدقــائــهــا، ثم 
بكل  السفارة  في  رئيسها  أخبرت 

شيء.
أمينة  السيدة  جمعت  وبــذلــك، 
الفرق  فهبت  والزيت..  النار  ب� 
ــي في  ــك ــري ا�ــكــلــفــة بـــاألمـــن األم
لتهتم  ثــقــلــهــا،  بــكــل  الــســفــارة، 
وبمعرفة  با�راقبة،  با�وضوع.. 
لفالديمير،  الحقيقية  الــهــويــة 

الدخول  يريد  الــذي  السوفياتي، 
إلى األسرار األمريكية عبر موظفة 

مغربية.
ومرت أيام.. وأسابيع، وشهور.. 
وسائل  له  اهتزت  حادث  تخللها 
اإلعــــالم ا�ــغــربــيــة واألجــنــبــيــة، 
خبر  األنــبــاء..  ــاالت  وك وتناقلته 
السياسي  ا�ــســتــشــار  اخــتــفــاء 
بالسفارة السوفياتية في الرباط.. 
ــرب مــطــار  ــ ــه ق ــارت ــســي ــه ل وتـــركـ
أخباره،  كل  وانقطاع  العاصمة، 
ولم يخامر أحد شك في أنه توجه 
اختفاءه  أن  حيث  أمريكا..  إلــى 
تقلع  حيث  الثالثاء،  يوم  صادف 
ــرة ا�ــغــربــيــة فــي اتــجــاه  ــائ ــط ال

نــيــويــورك مــرتــ� فــي األســبــوع: 
الثالثاء والسبت.

ولم  سكتوا..  الروسيون  حتى 
السيدة  أن  لــوال  شيئا..  يذيعوا 
خفيفة  بطرقات  فوجئت  أمينة 
وبشخص  شــقــتــهــا،  ــاب  بـ عــلــى 
روسي هو اآلخر يقدم نفسه باسم 
«ميسكا»، يذكرها بزيارات صديقه 
بإلحاح  منها  ويطلب  «فالديمير»، 
أن تتوجه إلى ا�كتب ا�علوم قرب 
السيدة  ــادت  وعـ تــمــارة،  شــاطــئ 
لشغلها  وعــادت  للرفض..  أمينة 
هــذه  لــزمــالئــهــا  تحكي  عصبية 

الوقاحة الروسية.
سبق  وخــوفــا،  حيطة  ولكنها 
ستفكر..  أنها  للروسي  قالت  أن 

فوعدها بالعودة بعد أيام.
ب�  فصلت  التي  الفترة  ولكن 

يوم  في  صادفت  وعودته،  وعدها 
انفجار   ،1983 جـــوان  شهر  مــن 
بيروت،  فــي  األمريكية  السفارة 
وبعد الهلع الذي عم الدبلوماسي� 
أمواج  وصلت  قاطبة،  األمريكي� 
الهلع األمريكي إلى مكتب السيدة 
با�كتب  الثاني  الــدور  في  أمينة، 
الصحفي بشارع عالل بنعبد هللا، 
ضباط  من  عــدد  عليها  دخــل  فقد 
ا�كلف�  األمريكي�  االستعالمات 
السفارة، وأحاطوا بها على  بأمن 
في  كــاريــط»  مــاك  «ستيف  طريقة 

أشرطة «هاواي صفر خمسة».
وانهالوا على السيدة باألسئلة: 
يلبس؟  كيف  الــروســي؟  هو  كيف 
ــاذا أعــطــاك..  كــيــف يــمــشــي؟ مـ
عن  يتوقفوا  ولم  لك؟  قال  ماذا 
لهم:  قالت  عندما  إال  أسئلتهم، 
أنه  وأبلغني  بــي  اتــصــل  لقد 
إذا  ما  �عرفة  لشقتي،  سيأتي 

قبلت عرضه بزيارته في وكره.
ووفــق مــا كــان مــقــررا.. جاء 
الساعة  في  «ميسكا»  الروسي 
السيدة  شقة  ودخــل  ا�ــحــددة، 
وهو ضابط  نفسه  ليجد  أمينة، 
وجها  السوفياتية،  ا�خابرات 
ا�خابرات  ضابط  ــام  أم لوجه 
مسلح�  كانا  ولــو  األمريكية، 
مسلحة  مـــواجـــهـــة  ــت  ــدث ــح ل
ــاتــي  ــي ــســوف ــاد ال ــ ــح ــ بـــ� االت
األمريكية  ا�تحدة  والــواليــات 
تحصن  ولكن  مغربية،  شقة  في 
الــصــمــت  وراء  ــيــاتــي  الــســوف
لألمريكي  سمح  إنما  ا�طبق، 
ــدات رســمــيــة،  ــدي ــه ــإبــالغــه ت ب
وطرده من بيت موظفة يعتبرها 

األمريكيون تحت حمايتهم.
«ميسكا»  السوفياتي  وخرج 
الخيبة،  ــال  أذيـ يجر  مــطــرودا 
محاطة  العمارة  بــوابــة  ليجد 
تــنــقــص أوجــهــهــم  بـــرجـــال ال 
ضباط  عليها:  كتب  الفــتــة  إال 
فقد وضع  األمريكية،  ا�خابرات 
مشددة  حراسة  فعال  األمريكيون 

على شقة السيدة أمينة.
التي  ا�صلحة  رئــيــس  ولــكــن 
رفقة  اســتــدعــاهــا  بــهــا،  تشتغل 
ليهنئها  أوفيسير»  «السيكوريتي 
ــا،  ــه ــت ــا وشــجــاع ــه ــف ــوق عــلــى م
وسالمتها،  أمنها  على  ويطمئنها 
فـــأزيـــح الـــكـــابـــوس، وتـــبـــددت 
حول  من  السوفياتية  التهديدات 
السيدة  ا�غربية، وحمدت  ا�وظفة 

أمينة ربها على مرور العاصفة.
ــررت قضاء  قـ تــنــســى..  وحــتــى 
الــواليــات  فــي  السنوية  عطلتها 
قضت  حيث  األمريكية،  ا�تحدة 
أكتوبر  من  وطرفا  شتنبر  شهر 
بــالــواليــات  الــتــجــول  ــي  ف  1983
ا�تحدة، وكأنها تبدد من مخيلتها 
السوفياتي�،  الوجه�  ــورة  ص

وجه فالديمير، ووجه ميسكا.
للمغرب،  أمينة  السيدة  وعادت 
لــتــســتــأنــف شــغــلــهــا فـــي هـــدوء 
ــت مــســحــات من  ــان ــة.. وك ــابـ ورتـ
وهي  مخيلتها  تــالمــس  األســـف 
ا�قبلة،  السنة  انتهاء  تتصور 
قضاء  بعد  شغلها  عــن  لتتقاعد 
الحكومة  خدمة  في  عاما  عشرين 
تطوان  إلــى  لتعود  األمــريــكــيــة، 
حياة  تدخل  رأسها.. حيث  مسقط 

االستقرار.
ــادت مــجــمــوعــة  ــ ــة.. عـ ــ ــدف وصــ
وعلى  أوفيسير»،  «السيكوريتي 
ــط»،  ــاري طــريــقــة «ســتــيــف مـــاك ك

لتقتحم مكتبها..
ا�غربية  ا�وظفة  قلب  واهــتــز 
ا�ــرة  فــي  الــهــلــع،  مــن  ا�سكينة 
ــى، دخـــلـــوا عــلــيــهــا بــهــذه  ــ ــ األول
السفارة  انفجار  بعد  الطريقة 
ترى  يا  فهل  ببيروت..  األمريكية 
مقر  نسف  بعد  ا�ــرة  هذه  دخلوا 
قرب  األمريكي�  ا�ارينز  الجنود 
أن  ا�هم  يدري؟  من  بيروت؟  مطار 
ا�جموعة في هذه ا�رة كانت أكثر 

عنفا من ا�رة ا�اضية.
ــوا بــهــا كــمــا تحيط  لــقــد أحــاط
القطط ا�توحشة بكتكوت صغير.. 

وانهالت األسئلة:
الروسي�..  قصة  لنا  احكي   -

ماذا قالوا لك؟ ماذا قلت لهم؟
ا�ــوضــوع  إن  نــســيــت..  لــقــد   -

مضى منذ سنت�.
قلت  ــاذا  م تــذكــري  يهمنا،  ال   -
مــاذا  ــهــم..  ل سلمت  ــاذا  مـ ــهــم..  ل

أعطيتهم؟
ــدة  ــســي ــارت أعـــصـــاب ال ــ ــه ــ ان
جحيم  إنــه  وهلعا،  خوفا  أمينة 
رجــال  طريقة  على  االســتــنــطــاق 
ا�خابرات.. إنه األسلوب األمريكي 
بريئة..  وهي  مظاهره،  أبشع  في 
أوانـــه..  فــي  كــل شــيء  لهم  حكت 

ونسيت كل شيء في هذا األوان.
وكان  ا�والي،  الجمعة  وصباح 
28 أكتوبر، استدعاها رئيس  يوم 
وكلمها  بالسفارة،  األمن  مصلحة 
رفضت  لقد  أمينة،  «مسز  ببرودة: 
إطالعنا  رفضت  معنا،  التعاون 
بالسوفييت،  عالقتك  أســرار  على 
وجاء األمر من الستيت ديبارتمان 
ــن الــشــغــل،  ــردك نــهــائــيــا مـ ــطـ بـ
وحــرمــانــك مــن كــل حــقــوقــك»، ثم 
أحاط بها مسؤوالن من رجال أمن 
إلى مكتبها..  واقتادوها  السفارة، 
ثم  وملفاتها،  ــه  أدراجـ وفتشوا 

أوصلوها إلى باب السفارة.
جميع  بلغ  الساعة،  تــــلك  في 
الســـفارة  في  العامل�  ا�غــــاربة 
أن  عليــــهم  أن  األمــريــكــيـــــــــــة، 
ــاك في  ــت هــن ــان ــه ك يــنــــــــســوا أنـ
السفارة األمريكــــية امرأة اسمها 

السيدة أمينة.

ــات  ــي ــرب ــغ ــدات ا� ــيـ ــسـ مـــن الـ
بالعمل  حظ�  اللواتي  القالئل 
األمريكية  السفارة  مصالح  في 
األولــى  السنوات  منذ  بالرباط، 
السيدة  كــانــت  الــســفــارة،  لفتح 
أمينة تحصل يوما بعد يوم على 
في  ثقة  ا�تعاقب�،  السفراء  ثقة 
استقامتها،  في  أخالقها،  حسن 
وفي  السر..  على  محافظتها  في 

إتقانها للغة اإلنجليزية.
بصدد  كانت   ،1983 سنة  فــي 
في  عشر  التاسعة  السنة  إنهاء 
مصالح السفارة بالرباط.. وكانت 

على بعد سنة فقط من التقاعد.
وفــــي ا�ـــكـــاتـــب ا�ــخــصــصــة 
السيدة  كانت  الصحافة،  لقسم 
أفاللو،  اإلسرائيلي  بعد  أمينة 
بقسم  الثانية  الشخصية  هــي 
آي.  إس.  «يو.  ا�سمى  الصحافة 
إس»، حيث كان رئيس ا�صلحة، 
ــو اســمــه  ــ ــر ســمــيــث، وه ا�ــســت
باحترام  إليها  ينظر  الحقيقي، 

كبير.
فقدت  قد  أمينة  السيدة  وكانت 
الهادئة  حياتها  فبقيت  زوجها، 
وا�تواضعة متقاسمة ب� شغلها 
في السفارة، وب� ابنها وابنتها، 
في  أو  متخرجان  شابان  وهما 
مع  يعيشون  الــتــخــرج،  طــريــق 
غير  متواضعة  شقة  فــي  أمــهــم 
قبالة محكمة  السفارة..  من  بعيد 
محطة  وراء  سابقا،  االستيناف 

القطار.
أن  يوما  يتصور  أحــد  يكن  لم 
الــوديــعــة ستجد  الــســيــدة  هـــذه 
نفسها في جوف الصراع الحامي 
ب� الشرق والغرب، ب� الواليات 
ــحــاد  ا�ــتــحــدة األمــريــكــيــة واالت
السوفياتي، بل إنها لم تكن تتوقع 
أن ما تقرأه في التقارير، وما تراه 

بقلـــــــم:
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جمعت السيدة أمينة 
بين النار والزيت.. 

فهبت الفرق المكلفة 
باألمن األمريكي في 

السفارة، بكل ثقلها، 
لتهتم بالموضوع.. 

بالمراقبة، وبمعرفة 
الهوية الحقيقية 

لفالديمير، 
السوفياتي، الذي 
يريد الدخول إلى 

األسرار األمريكية عبر 
موظفة مغربية

يواصل الراحل مصطفى العلوي التزامه مع قرائه رغم وفاته، فقد كان الراحل حريصا على ترتيب مواعيده مع قرائه من خالل كتابة ما يجب أن يكتب، في انتظار نشره، 
بل إن طاقم «األسبوع»، بعد التنقيب في خزانة الفقيد، عثر على مقاالت وقصص وروايات واقعية مكتوبة بخط يده، ولم تنشر من قبل، سنعمل على االستمرار في نشرها 

وفاء لروح أستاذنا مصطفى العلوي في ركن «الحقيقة الضائعة».

أمينة المغربية


