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ضمن العدد

مبارك،  بنت  فاطمة  الشيخة  لعبت 
وأم  زايد  الشيخ  الراحل  زوجة 
ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد
بن سلطان آل نهيان، دورا ملموسا 
ب�  الفهم  سوء  تفاقم  تفادي  في 
وسائل  أظهرت  وقد  واإلمارات،  ا�غرب 
اإلعالم صورة ا�لك محمد السادس في لقاء مع ولي 
عهد أبو ظبي بقصر «ع� خلوية» في الرباط، كجواب 
إقصاء  حول  أعطيت  التي  ا�ريبة  التفسيرات  عن 

ا�غرب من مؤتمر برل� حول ليبيا(..).
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مخاطر التنكر للجهود المغربية ونسف «اتفاق الصخيرات»
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الحقيقة الضائعة

العلوي يلتزم 
بموعده مع قرائه 

رغم وفاته
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صورة يظهر فيها ما لم يظهر َّـ غريها، يميزها ظهور اِّـستشار فؤاد عالي الهمة ووزير الداخلية عبد الواَّـ لفتيت خلف اِّـلك محمد السادس بلباس غري مألوف(..)، على 
هامش الزيارة اِّـلكية لـ «بيت الذاكرة» َّـ مدينة الصويرة، حيث حظيت الطائفة اليهودية بالتفاتة كربى، أكدها تنظيم لقاء كبري يوم األربعاء اِّـاضي، حضرته شخصيات 

يهودية مؤثرة جاءت إُّـ اِّـغرب من مختلف أنحاء العالم(..).
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العدد: 1059 
الخميس

 23 يناير 2020
كواليس األخبار

 الرباط. األسبوع

�حاكمة  اإلجـــــراءات  تــتــواصــل  بينما 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب في مجلس 
سلطاته  استغالل  إســاءة  بتهم  الشيوخ، 
بعقد  الكونغريس،  عمل  وعرقلة  الرئاسية، 
عبر  الشيوخ  مجلس  في  ا�حاكمة  جلسات 
6 ساعات يوميا،  مرافعات طويلة تستغرق 
شروطه  فرض  في  األمريكي  الرئيس  نجح 
بتعي� سفير أمريكي مقرب منه في ا�غرب.

دافيد  با�غرب  الجديد  السفير  وكـــان 
فيشر، وهو رجل أعمال، قد أدى القسم يوم 
أوراق  تقديم  انتظار  في  ا�اضية  الجمعة 
فراغ طويلة في  بعد مدة  با�غرب،  اعتماده 
كانت  حيث  بــالــربــاط(..)،  السفير  منصب 
الدبلوماسية األمريكية تسير دون  ا�صالح 

سفير، ودون مشاكل(..).
السفير الجديد يعد ثمرة مجهود شخصي 
للكونغريس  سبق  فقد  تــرامــب،  للرئيس 
الــذي  التعي�،  هــذا  رفــض  أن  األمــريــكــي 
 ،2018 غشت   23 يوم  لتعقد  ترامب،  كرره 
لجنة  أمــام  فيشر  لدافيد  استماع  جلسة 
حيث  بالكونغريس،  الخارجية  الــشــؤون 
نوقشت رؤيته السياسية للعالقات ا�غربية 
األمريكية، وكذا مؤهالته الدبلوماسية، وما 
با�غرب  سفير  منصب  في  تعيينه  كان  إذا 

مصالحه  مــع  تنافي  حالة  فــي  يضعه  قــد 
الشخصية.

وتكشف ا�عطيات األمريكية، أن السفير 
منذ شهور،  مكانه  يراوح  ملفه  ظل  ا�عني 
بــعــد أن قـــررت الــلــجــنــة ا�ــخــتــصــة عــدم 
ا�صادقة على التعي� وإرجاع ملف دافيد 
شرح  دون  تــرامــب،  الرئيس  ــى  إل فيشر 

أسباب هذا القرار.
األمريكية  الــســفــارة  تتطلع  والــيــوم، 
للتعاون  جديدة  بوابة  فتح  إلى  بالرباط، 
عنه  عبرت  ما  وهو  وأمريكا،  ا�غرب  ب� 
الفيسبوكية:  صفحتها  خالل  من  السفارة 
األمريكي  بالسفير  للترحيب  «نتطلع 

الجديد في الرباط».

 الرباط. األسبوع

في  مسبوقة  غــيــر  فضيحة 
بالغياب  تتعلق  البر�ان،  تاريخ 
ليس  ــ�  ــي ــان ــر� ــب ــل ل ــر  ــي ــب ــك ال
ولكن  فــقــط،  العامة  بالجلسة 
بصورة كبيرة جدا داخل اللجان 
القوان�  التي تناقش  البر�انية 
للشعب، كما  الهامة  والقضايا 

حصل األربعاء ا�اضي.
يــقــول مــصــدر بــر�ــانــي جد 
مطلع، أنه بعد ا�عاناة مع غياب 
العدد الضروري من البر�اني� 
ــورة واضــحــة  ــص ــرق ب ــف ــن ال م

خـــالل نــقــاشــات واجــتــمــاعــات 
األمــر  وصــل  السابقة،  اللجان 
برمته،  الفريق  غياب  إلى  اليوم 
ومصيرية  دقيقة  جلسات  وفي 
قانون  على  بالتصويت  مرتبطة 
بالنسبة  كــان  بما  األهمية  من 
الكارثة  إن  بل  ا�غربي،  للشعب 
هي  قبل،  مــن  تحصل  لــم  التي 
ــد عن  غــيــاب لــيــس فــريــق واحـ
غياب  ــل  ب الــتــصــويــت،  جلسة 
يوم  ــدة،  واحـ دفعة  فــرق  ثالثة 
اللجان  ا�اضي بإحدى  األربعاء 
من  بكل  األمر  وتعلق  البر�انية، 
واالستقالل  الدستوري  التجمع 

والحركة الشعبية بصورة كاملة، 
ا�اليير  عن  ا�ــواطــن  ليتساءل 
من  البر�انيون  يلتهمها  التي 

«فلوس الشعب».
العدالة  فــي  الــقــيــادي  وكـــان 
الــرمــيــد،  مصطفى  والــتــنــمــيــة 
فريق  مــن  شهر  قبل  سخر  قــد 
غاب  الذي  الدستوري،  التجمع 
الجلسات،  إحــدى  على  نهائيا 
«يقطر  الفريق  هــذا  جعل  مما 
«لو  قـــال:  حــ�  عليه»  الشمع 
لقدمت  الفريق  رئيس  أنا  كنت 
من  نهائية  بصورة  استقالتي 

الفريق احتراما لنفسي».
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بين التجمع الدستوري واالستقالل والحركة

 الرباط. األسبوع
وزارة  أن  مطلعة،  مصادر  من  «األســبــوع»  علمت 
مع  تشاورية  لقاءات  عقد  في  قريبا  الداخلية ستشرع 
القوان�  مستجدات  السياسية حول  األحزاب  قيادات 

ا�قبلة. االنتخابية 
تستعد  الداخلية  وزارة  أن  ذاتــه،  ا�صدر  وأوضــح 
األحزاب  لقيادات  العاجل  القريب  في  الدعوة  لتوجيه 
من  العديد  على  إطالعهم  قصد  وذلــك  البر�انية، 
وضعتها  الــتــي  االنتخابية  الــقــوانــ�  مستجدات 
السياسية  األحــزاب  موقف  تنتظر  أولية  كاقتراحات 
منها، وأضاف بأن حجم التغييرات الكثيرة وا�قترحات 
للنقاش  الداخلية لوضعها  التي تتجه وزارة  الجذرية 
وذلك   ،2020 السنة  هذه  نهاية  خالل  وحسمها  فيها 
قبل سنة 2021 والتي ستكون سنة الضغط االنتخابي.

إلى  تتجه  ذاتــه،  ا�صدر  بحسب  الداخلية،  مذكرة 
عنها  أبان  التي  والنواقص  العيوب  من  الكثير  بسط 
عقدين  قرابة  مرور  الحالي» بعد  االنتخابي  «النموذج 
االقتراح  نظام  فشل  والسيما  تطبيقه،  على  الزمن  من 
االنتخابي،  التقطيع  واختالالت  وأعطاب  بالالئحة، 
للشباب  الوطنية  الالئحة  لنظام  عكسية  ونتائج 
والنساء، مما يتطلب نموذجا انتخابيا جديدا ينسجم 

مع التطورات الحاصلة في باقي ا�جاالت.
االنتخابي  النموذج  فشل  أن  ــه،  ذات ا�صدر  وأكــد 
وا�ستوى  الكارثية  الوضعية  بقوة  تجسده  الحالي 
ا�تراجع للبر�ان بغرفتيه حاليا، والذي باإلضافة إلى 
والنقاش  القانوني  ا�ستوى  تراجع  الغياب،  ظاهرة 
مرور  أفــق  انحصار  بسبب  كبير  بشكل  السياسي 
في  وا�قربات  ا�قرب�  ومرور  البر�ان  إلى  الكفاءات 
الب�،  مستواهن  ضعف  رغم  والنساء  الشباب  الئحة 
البر�اني� كما  لتقليص عدد  الداخلية أوال  فهل تتجه 
حصل على مستوى الحكومة، ولم ال مشاركة الجالية 

ا�غربية بالخارج هذه ا�رة؟  
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السفري األمريكي يؤدي القسم 
قبل حلوله باِّـغرب

«األسبوع»  تنفرد 
الصورة  بنشر هذه 

مصطفى  للراحل 
مؤسس  العلوي 

«األسبوع»،  جريدة 
روبرت  رفقة 

شقيق  كندي 
السابق  الرئيس 

املتحدة  للواليات 
جون  األمريكية 

أسابيع  كندي، 
اغتياله  قبل  قليلة 

حملته  إبان 
االنتخابية(..).

األسبوعأرشيف

 الرباط. األسبوع

األمريكية،  الجامعات  في  ا�غربي  األستاذ  أصدر 
حول  مسبوق  غير  مؤلفا  الــصــادوقــي،  مصطفى 
الكونغريس  إلى  صداه  وصل  ا�غربية،  الصحراء 
األمريكي بعد أن توصل عدد من النواب األمريكي� 

بنسخة منه.
ــذي يــحــمــل عــنــوان  ــ ــكــتــاب ال ال
ــرب ا�ــــوحــــد»، يــتــحــدث  ــ ــغ ــ «ا�
مسار  عن  مسبوقة  غير  بتفاصيل 
التي  واألشــواط  الصحراء  قضية 
قــطــعــتــهــا داخــــل مــجــلــس األمـــن، 
ــى التي  ــ ــرة األول كــمــا أنــهــا ا�ـ
مغربي  باحث  فيها  يخاطب 
األمريكي�  السياسي� 
بعد  اإلنجليزية  باللغة 
على  ــادة  ــعـ الـ جـــرت  أن 
استعمال اللغة الفرنسية.

º¡à¨∏H Ú«µjôeC’G ÖWÉîj »Hô¨e åMÉH

الصادوقي

الدبلوماسيةالحقيبة
أين شفيقة؟ هذا هو السؤال 
من  مجموعة  طرحه  الذي 
بحثهم  خالل  الصحافيني 

هذه  يف  اخلارجية  وزارة  دور  حول  معلومات  عن 
الظرفية احلساسة..

التي  التواصل  مديرة  فهي  شفيقة،  يعرف  ال  وملن 
هذا  يف  للجدل  مثير  بشكل  منصبها  من  ُأبعدت 

الوقت بالذات.

اإلنسان بالزربةبالزربة لحقوق  الوطنية  الهيئة  انتدبت 
محاميا  الجمعوي�،  الفاعل�  من  ومجموعة 
أمر  الــذي  ا�باشر  ا�سؤول  �واجهة  خاصا 
عبد  بن  محمد  سيدي  التاريخي  السور  بهدم 
الثامن  للقرن  بناؤه  بالرباط، والذي يعود  هللا 
عشر، بداية شهر يناير، ولم تكلف وكالة أبي 
لتوضيح  بــالغ  إصـــدار  عناء  نفسها  رقـــراق 
خاصة  شركة  بتكليف  يتعلق  فيما  جــرى  ما 
ا�ختصة  ا�صالح  استشارة  دون  بالعملية 

بوزارة الثقافة(..).
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 الرباط. األسبوع

مطلعة  مصادر  من  «األسبوع»  علمت 
غليانا  أن  وا�عاصرة،  األصالة  بحزب 
قيادات  من  العديد  صفوف  في  يسود 
بسبب  ــك  ــ وذل وقـــواعـــده،  «الـــجـــرار» 
الباردة  والجهوية  «القبلية»  الحروب 
الشيخ  محمد  ترشح  حول  نشبت  التي 

بيد هللا لكرسي األمانة العامة للحزب.
أعيان  من  ا�كون�  هللا  بيد  أنصار 
إبراهيم  القيادي  يقودهم  الصحراء 
الرباط،  مدينة  عن  البر�اني  الجماني، 
للظفر  كبيرة  «قبلية»  حملة  يــقــودون 
بكرسي األمانة العامة، ويلوحون بعصا 
وساكنتها  ا�غربية  الصحراء  «نصيب 
التهديد  وإال  الـــجـــرار،  حـــزب  داخـــل 
نحو  للصحراوي�  الجماعي  بالرحيل 
البر�اني�  أن  ــك  ذل أخــنــوش»،  حــزب 
الصحراء،  من  ا�نحدرين  «البامي�»، 
يقودهم  دبــدا،  األعمال  رجل  باستثناء 
و«نطح»  سبق  الذي  الجماني،  إبراهيم 
األمـــ� الــعــام الــحــالــي الــريــفــي حكيم 
أبريل  شهر  الــحــزب  بمقر  بنشماس 
ا�اضي، يقودون حملة كبيرة ضد أنصار 

إلياس العماري وحكيم بنشماس، 
الفريق  رئيس  بنعزوز  وعزيز 
الذين  ا�ستشارين،  بمجلس 
وعليهم  ذاتية  منافع  «حققوا 
الــيــوم االبــتــعــاد عــن كرسي 
قيادة  وعــن  العامة  األمــانــة 
جهة  لفائدة  نهائيا  الحزب 
ا�صدر  يقول  الــصــحــراء»، 

ــد،  ــؤك ي أن  ــل  ــب ق
الــجــمــانــي  أن 
يستعد  الــذي 

ــم  ــظــي ــن ــت ل

بفيلته  فاخرة  عشاء  وليمة 
شرف  على  األمــيــرات  بحي 
يطالب  هللا،  لبيد  ا�وال� 
هللا  بيد  الشيخ  بإنصاف 
داخل  جميع صحراوة  ومعه 
«الجرار»، بعدما فقد كرسي 
ا�ستشارين  مــجــلــس 
بنشماس،  لفائدة 
ــم  ــا ل ــ ــدم ــ ــع ــ وب
الشيخ  يعوض 
بأدنى  هللا  بيد 
ــو  مــنــصــب ول

حكيم  يعده  كــان  كما  متجوال  سفيرا 
أن  إلى  يفطن  أن  قبل  بذلك،  بنشماس 
زعيم الحزب خطط إلزاحته بسهولة من 
على رأس مجلس ا�ستشارين بتنسيق 
هللا  بيد  والــيــوم  العماري،  إلياس  مع 
«من  منه،  لالنتقام  فرصة  أول  انتظر 
الترشح ضده وليس دعمه  خالل إعالن 

على رأس الجرار في والية جديدة».
أزمة  من  مر  قد  «الجرار»  حزب  وكان 
تيار  بــ�  محموم  صــراع  عقب  كــبــرى 
ا�ستقبل الذي تقوده ا�نصورية، وتيار 

الشرعية(..).

تستجمع  الوطني  األمن  مصالح  الزالت 
قضية  في  ا�تهم�  ب�  الرابطة  الخيوط 
قادت  وقد  القصر،  من  ملكية  ساعة  سرقة 
إلى  ا�ــصــادر،  بعض  حسب  التحقيقات، 
ظهور  بعد  ثانية،  ساعة  سرقة  اكتشاف 
الذهبية  الــســاعــة  تــذويــب  فــي  مــتــورطــ� 
التي  «ا�اسات»  ترويج  ومحاولة  األولــى، 
وتجار  الذهب  تجار  ب�  عليها  تحتوي 
الساعات في ا�دينة القديمة بالرباط. ا�لف 
قد يفضح مفاجآت أخرى غير متوقعة(..).

ولد  حــمــدي  أن  مطلعة،  مــصــادر  قــالــت 
الرشيد يقود وساطة كبيرة، لضمان عودة 
لحزب  السابق  العام  األمــ�  شباط  حميد 
ــى ا�ــغــرب، وكــان شباط قد  إل االســتــقــالل 
ظهر وهو يتجول رفقة عدد من أنصاره في 
تركيا، غير أن عودته للمغرب بات مشكوكا 
فيها بعد ترتيب ملف خاص له عند ا�صالح 
التحقيق  لتبدأ  عودته  تنتظر  التي  األمنية 

في االتهامات الكبيرة ا�وجهة إليه(..). 

ألول مرة، يرتبط الخطاب با�مارسة عند 
قياسي،  حزب األصالة وا�عاصرة في زمن 
ا�حارشي  العربي  النائب  ــان  ك فبينما 
الكبرى  الرشوة  أصحاب  باعتقال  يطالب 
ــوة 20  بــدل الــتــركــيــز عــلــى أصــحــاب رشـ
في  فريقه  أعضاء  أحد  اعتقال  تم  درهما، 
قضية  فــي  متلبسا  ا�ستشارين  مجلس 
رشوة قدرها 11 مليونا، حسب أحد ا�علق� 
الوطني  التجمع  حزب  من  «الفيسبوكي�» 

لألحرار.

قال واحد من ا�شارك� في ندوة الحريات 
االشتراكي  االتحاد  عقدها  التي  الفردية 
السويدي  الشعب  إن  فــاس،  فــي  مــؤخــرا 
فهل  العالم،  في  الشعوب  أنقى  من  يعد 
تتصورون شعبا نظيفا يأكل شيئا متسخا 
وبينما  الخنزير(..)؟  لحم  إلى  إشــارة  في 
بحرياتهم  يستمتعون  ا�ــشــاركــون  ــان  ك
الندوة، شوهد واحد  انعقاد  الفردية مساء 
من ا�شارك� وهو يشرب «براد أتاي» رفقة 
مشارك� آخرين، ليظهر أنه راجع كل شيء 
باستثناء التراجع عن شرب الشاي(..).   

قانون  يناقشون  ا�غاربة  الزال  بينما 
والصحفي،  الجنائي  وإشكالية  النشر، 
ظهور  عن  العا�ية  األنباء  وكــاالت  كشفت 
أول «ربوت صحفي» في الص�، قادر على 
كتابة األخبار والتعليقات وإذاعتها بمعدل 
300 حرف في الثانية، بل إن الربوت بات 
بفواصلها  كاملة  نشرة  إنــجــاز  بإمكانه 

ا�وسيقية(..).

إلى  الجزائرية  الجمهورية  رئيس  دعا 
مظاهر  كــل  يجرم  قــانــون  مــشــروع  إعـــداد 
لتتحول  والكراهية،  والجهوية  العنصرية 
دعوته إلى منطلق إلى دعوات أخرى مدنية 
العلم  غير  راية  أي  رفع  تجريم  إلى  تدعو 
تتواصل  با�قابل  الــجــزائــري..  الوطني 
االستفزازات في الجانب ا�غربي بالتطاول 
طرف  من  الخارج  في  ا�غربية  الراية  على 

االنفصالي�(..).

مباشرة بعد تسببه في الجدل حول صفقة 
وفتحه  وا�عاصرة  األصالة  حزب  مؤتمر 
دخول  ا�ؤكد  حكم  في  أصبح  لــفــمــه(..)، 
بعد  مسبوقة،  غير  أزمة  في  باألمر  ا�عني 
أن تسربت إلى الصحافة وثائق االختالالت 
تورط  التي  الضخمة  وا�لفات  العقارية 
والعاصمة  الجنوبية  األقاليم  ب�  فيها 

الرباط(..).

تحت ا�ضواء

الجماني يتحرك ضد أنصار بنشماس
 ÜõM πNGO ójóL »∏Ñb ´Gô°U äGô°TDƒe
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ما خفي
كان  أعظم

 الرباط. األسبوع

البر�انية  الــفــرق  جميع  وضــع  ــم  رغ
القانون  على  رسمي  بشكل  لتعديالتها 
ا�صادقة  انتظار  في  الجديد  الجنائي 
مستمرا  والخالف  النقاش  اليزال  عليها، 
حول العديد من القضايا الواردة بطياته، 
وال سيما قضية تجريم اإلجهاض، وقضية 
اإلثراء غير ا�شروع، وهي ا�واقف التي 
ح� ستظهر للعلن قد تفجر بعض الفرق 
على  نوابها  جل  يطلع  لم  التي  الحزبية 

مقترحات فرقها في هذه القضايا.
جد  مصدر  كشف  السياق،  هــذا  وفــي 
مطلع، عن شروع رفاق إدريس لشكر في 
التي  األغلبية،  فرق  تعديالت  من  التبرؤ 
القانون،  هذا  على  باسمهم  وضعها  تم 
حيث يروج في الكواليس أن االتحادي�، 
على  موافق�  غير  االتحاديات،  وخاصة 
الــذي  اإلجــهــاض  مــن  األغلبية  مــوقــف 
على  والتنمية  العدالة  حــزب  فرضه 
في  ونجح  بعدما ضغط  األغلبية،  فرق 
من  جــاء  كما  ا�ــشــروع  على  الحفاظ 

الرميد، أي من الحكومة دون تعديل.
وأشار ا�صدر ذاته إلى أن «الرفيقات 

بر�انيي  لقاء  يحضرن  لم  االتحاديات» 
التعديالت  على  صــادق  ــذي  ال األغلبية 
معنيات  غير  فهن  وبالتالي،  ا�شتركة، 
تحافظ  ــزال  ت ال  التي  التعديالت  بهذه 

ــســجــن  ــى ال ــلـ ب عـ لعقا ا و
عــلــى إجـــراء 
ــاض،  ــه اإلج
موقف  وهو 
يــتــعــارض 
ــادئ  ــ ــب ــ وم
الـــــحـــــزب 

االشــتــراكــي الــيــســاري الــحــداثــي الــذي 
يؤمن بالحريات الفردية وحرية ا�رأة في 

جسدها.
قبول  عكس  وعلى  االتجاه،  نفس  وفي 
بنص  االشتراكي  االتحاد  فريق  رئيس 
ا�عاقبة على اإلثراء غير ا�شروع كما ورد 
مع  جماعي  اتفاق  إطار  في  ا�شروع  في 
البر�انية  وعبرت  سبق  األغلبية،  رؤساء 
االتحادية الطالبي، على رفضها للصيغة 
والتي  ا�شروع  بها  جــاء  التي  ا�طلقة 

ستجعل الكل متهما وفي حالة سراح.
إلى ذلك، قال ا�صدر ذاته أن تعديالت 
قضية  في  واالشتراكية  التقدم  فريق 
ــن أكـــثـــر ا�ـــواقـــف  ــاض، مـ ــ ــه ــ اإلج
تعديالت  عــبــرت  حيث  وضــوحــا، 
بــنــعــبــد هللا وحـــدهـــم عن  رفــــاق 
السجن  عقوبة  الستمرار  رفضهم 
نفسها  أجهضت  من  كل  حق  في 
موقف  وهو  اختيارية،  بطريقة 
ومــع  مقترحهم  مــع  ينسجم 
ا�ؤمنة  الحزب  في  مواقفهم 

بالحريات الفردية..
فهل تدخل التعديالت هذه 

ا�رة مرحلة «البلوكاج»؟
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●  األسبوع  

ــوة  ــطـ ــق ا�ـــــغـــــرب خـ ــ ــق ــ ح
أمريكا  بدول  كبيرة  دبلوماسية 
وزارة  ــالن  ــإعـ بـ ــة،  ــي ــن ــي ــالت ال
تعليق  عن  البوليفية  الخارجية 
عالقاتها الدبلوماسية مع جبهة 
دولة  واعتمدت  البوليساريو، 
التفسيرات  على  بناء  بوليفيا، 
ا�غربية،  ا�ملكة  قدمتها  التي 
بناء  موقفها  في  الحياد  على 
ــزامــا بــدعــم جــهــود األمــم  ــت وال
حتى  الدولي  وا�جتمع  ا�تحدة 
ا�ــتــنــازعــة  لـــألطـــراف  يتسنى 
إلى حل سياسي عادل  التوصل 
وفقا  للطرف�  ومقبول  ودائــم 

األمــم  ميثاق  ومقاصد  �ــبــادئ 
ا�تحدة، لذلك، قررت هذه الدولة 
تعليق  الــالتــيــنــيــة  األمــريــكــيــة 
جبهة  مــع  الحالية  عالقاتها 

البوليساريو. 
القرار بعد شهرين  وجاء هذا 
في  ا�عارضة  زعيمة  إعالن  من 
نفسها  آنييز،  جان�  بوليفيا، 
لــلــبــالد، عقب  رئــيــســة مــؤقــتــة 
استقالة الرئيس إيفو موراليس، 
«خوفا  ا�كسيك  إلى  ومغادرته 
على حياته»، وهي الخطوة التي 
ا�غربية  الدبلوماسية  تشجع 
على دعوة دول أمريكا الجنوبية 
قنصليات  الفتتاح  والالتينية 

لها بالعيون والداخلة.
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 عبد اهللا جداد. الداخلة 

ا�نتدى  رئيس  كارتيرون  بــول  جــان  كشف 
ــس مــونــتــانــا» خـــالل الــنــدوة  ــران الــعــا�ــي «ك
ما  أن  على  بالرباط،  عقدها  التي  الصحفية 
على  ضغوط  من  البوليساريو  جبهة  تمارسه 
هو  بالكركرات،  ريــس»  رالي «إفريقيا إيكو 
على  لها  تأثير  ال  وتصرفات  ابــتــزاز  بمثابة 
الداخلة  اختيار  أهمية  وأبــرز  الواقع،  أرض 
«كرانس  �نتدى  السادسة  النسخة  الحتضان 
مونتانا» ا�خصصة إلفريقيا والتعاون «جنوب 
ا�قبل، والذي  - جنوب»، وا�قررة شهر مارس 
جديد  اجتماع  «عقد  جادا حول  نقاشا  سيفتح 
على  التقدم  من  إفريقيا  يمكن  أن  شأنه  من 

مسارات التنمية والنمو».
وخــــالل عـــرضـــه، أبــــرز رئــيــس «كــرانــس 
االهتمام،  صدارة  تحتل  العيون  أن  مونتانا»، 
وأنها ممكن أن تستقبل إحدى دورات ا�نتدى، 
وفي رده عن سؤال «األسبوع» بخصوص دور 
ا�نتدى في تقوية العالقات «جنوب - جنوب»، 
قوة  بمثابة  يعتبر  ا�نتدى  أن  كارتيرون،  أبرز 
أي  يملك  وال  النظر،  وجهات  تقرب  اقتراحية 

يستضيف  يجعله  ما  وهــو  سياسية،  سلطة 
ستة  من  أكثر  ويستقبل  دولــة   140 من  أزيــد 
آالف مشارك، وأضاف بأن فتح قنصليات لدول 
على  بناء  جــاء  الجنوبية،  باألقاليم  إفريقية 

موافقة رؤساء تلك الدول، وأن الفضل في هذه 
الديناميكية الجديدة التي بات ينهجها ا�غرب 
األولى  بالدرجة  يعود  اإلفريقي،  ا�ستوى  على 
بوريطة  وناصر  أوال،  السادس  محمد  للملك 

وزير الخارجية والتعاون.
أوروبية  حكومات  رؤســاء  ا�نتدى  ويجمع 
وإفريقية قدموا من كل أنحاء العالم ومن بينهم 
ومنظمات  هيئات  وممثلو  رسميون  مسؤولون 

غير حكومية محلية ودولية.
هذا  ا�ــنــتــدى، أهــداف  رئــيــس  أوضـــح  كما 
لتكريم  ا�وجه  إفريقيا،  صعيد  على  الحدث 
الخاصة  ا�يادين  جميع  في  اإلفريقي  الشباب 
ا�جتمع  منظمات  مع  والعامل�  والرسمية 
للنجاح  مثال  هم  الشباب  هــؤالء  ألن  ا�دني، 
قررت  التي  إلفريقيا  النجاح  هــذا  اإلفريقي، 

تحمل مسؤولية نفسها».
عرفت  التي  الصحفية  الــنــدوة  واختتمت 
الجهوية  اإلعـــالم  وســائــل  مــن  عــدد  مشاركة 
بالعيون والداخلة إلى جانب الصحافة الوطنية 
والدولية، بالتأكيد على الدور ا�حوري للمملكة 
ا�غربية في العمق اإلفريقي، وما تعرفه مدينة 
العيون من تقدم على مستوى البنيات التحتية، 
الرياضات  في  من حركية  الداخلة  تشهده  وما 
وطرفاية  بــوجــدور  ومدينة  العا�ية،  ا�ائية 
وكلها تطل على ا�حيط األطلسي، مما يجعلها 

محورا اقتصاديا يطل على إفريقيا وأوروبا. 

●  العيون. األسبوع 
  

لالتحاد  العام  الكاتب  میارة،  النعمة  شدد 
فعالیات  اختتام  في  با�غرب،  للشغالین  العام 
دورتــه  في  الشباب  لـملتقى  ــى  األول النسخة 
في  الشباب  انــخــراط  ضـــرورة  على  ــى،  األولـ
النقابة  انــزعــاج  مبديا  السياسية،  الحياة 
من  مجموعة  ترجمة  في  الحكومة  تأخر  من 
الطبقة  حقوق  صيانة  إلى  الهادفة  اإلجراءات 
في  للحكومة  ا�سؤولية  محمال  الشغيلة، 
في  مناشدا  للمعطل�،  الشغل  فــرص  توفير 
نفس الوقت جبهة البوليساريو إلى نهج سبل 
سياق  في  تندرج  حلول  عن  والبحث  الرشاد 
الذاتي  الحكم  بمنح  القاضي  ا�غرب  مقترح 
األجيال  مستقبل  يضمن  سياسي  لحل  كإطار 

القادمة وينظر بتفاؤل إلى ا�ستقبل.
هذا  نظمت  التي  الشغيلة  الشبيبة  ونجحت 
مكتب  مع  بشراكة  العیون،  بمدينة  ــورش  ال
بحضور   «BREFFIC conseil» الدراسات  
أزید من أربعمائة شابة وشاب، في جعل ا�لتقى 
األول، فرصة لفتح النقاش من خالل االشتغال 
قوة  الشباب  صوت  جعلت  ورشات  ست  على 
الجھویة  مواضيع  في  رأيــه  يبدي  اقتراحية 
والتشغیل: نحو استراتیجیة جھویة للتشغیل، 
ا�دني،  وا�جتمع  اإلنسان  وحقوق  والجھویة 
الحفاظ  وسبل  والتكوین،  والتربیة  والجھویة 
ــرأة  وا� والجھویة  الثقافي،  ــوروث  ا�ـ على 
والشباب والصحة، والجھویة وقضایا الطفل 
والجھویة  إعــاقــة،  وضعیة  في  واألشــخــاص 

والبعد الدولي والدبلوماسیة ا�وازیة.

●  تيفاريتي. األسبوع
  

أقدم زعيم البوليساريو إبراهيم 
تغييرات  حركة  إجراء  على  غالي، 
يسمى  ما  مسؤوليات  مواقع  في 
سوى  لهم  واليــة  ال  الذين  بالوالة 
وكذلك  ا�خيمات،  تحركات  رصد 
التابعة  ا�يليشيات  في  تغييرات 
قبيلة  ألبناء  ا�هام  مسندا جل  له، 
والبيهات  الــســواعــد  الــركــيــبــات 
وأوالد سيدي حماد وأوالد موسى 
هللا  بيد  فع�  ــ�،  ــي إزرك وقبيلة 
أوالد  الركيبات  إبراهيم  محمد 

الشيخ منسقا للميليشيات،  محمد 
عالل، قائد الناحية األولى، ومحمد 
الرابعة،  الناحية  قــائــد  أولــيــده 
الناحية  قــائــد  حــيــدار  والــطــالــب 
ــود دافـــه األمــ�  ــل الــخــامــســة، وال
الدفاع،  وزارة  يسميه  �ا  العام 
مدير  العزيز  عبد  محمد  ولحبيب 
لوزارة  العامة  اإلدارة  يسمونه  ما 
ا�حجوب  األم�  ومحمد  الدفاع، 
يتعلق  وفيما  للميليشيات،  مديرا 
بما يسميهم الوالة، فقد تم تعي� 
إبراهيم مخطار بومخروطة، واليا 

�ا يسميها غالي «والية العيون».

●  العيون. األسبوع   

مؤخرا،  العیون  بمدینة  الستار  أســدل 
للملتقى  الخامسة  ــدورة  ال فعالیات  على 
من  ا�نظم  بالعیون،  للصحافة  الوطني 
طرف «نادي الصحراء لإلعالم واالتصال»، 
والــشــبــاب  الــثــقــافــة  وزارة  مــع  بــشــراكــة 
لناشري  ا�غربیة  والفيدرالیة  والریاضة، 
من  الــعــديــد  على  بــا�ــصــادقــة  الــصــحــف، 
التوصيات التي تطالب الحكومة والقطاع 
للصحافة،  الــوطــنــي  وا�ــجــلــس  الــوصــي 
الجهوية  الصحافة  لدعم  بإحداث صندوق 

الجنوبية. باألقاليم 
وحضر ا�لتقى، والي الجھة عبد السالم 
بیكرات، وحمدي ولد الرشید رئیس جماعة 
أباد،  العیون، ونائب رئیس الجھة بالھي 

علوات،  مولود  اإلقلیمي  ا�جلس  ورئیس 
مسابقة  بجوائز  الفائزین  تتویج  تم  حيث 
الصحافة الناشئة خالل هذا ا�لتقى ا�نظم 
تحت شعار: «ا�قاولة اإلعالمیة بالصحراء 
الجدید»،  التنموي  النموذج  تفعیل  ورھان 
للنادي  السنوي  البرنامج  تفعیل  إطار  في 
مع  تماشیا   ،2020/2019 ا�وسم  برسم 
على  االنفتاح  إلى  الھادفة  استراتیجیتھا 
ا�حیط الخارجي ا�رتبط بحریة الصحافة 
إعالمي  مشھد  إرســـاء  بھدف  واإلعـــالم، 

وطني حر ومسؤول.
األدوار  إبراز  إلى  اللقاء  ھذا  یھدف  كما 
اإلعالمیة  ــاوالت  ــق ا� بھا  تضطلع  التي 
خدمة  فیه  بما  ا�جتمعي،  نسیجھا  داخل 
القضایا والتوجھات الكبرى، في مقدمتھا 

ورش النموذج التنموي الجدید.
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الجمعة  يوم  القدم،  لكرة  الجزائري  االتحاد  أعلن   ●
تأسيس  احتفاالت  في  مشاركته  عــدم  عن  ا�اضية، 
اللجنة  اجتماع  وأيضا  القدم،  لكرة  اإلفريقي  االتحاد 
إفريقيا  جنوب  قرار  مع  تضامنا  لـ«الكاف»،  التنفيذية 
إفريقيا  التي انسحبت من ا�شاركة في نهائيات كأس 
يناير   28 من  العيون  بمدينة  ا�نظمة  القاعة  داخــل 
الجاري إلى 7 فبراير ا�قبل، تضامنا مع البوليساريو. 

● تم تجديد الثقة للمرة الثانية في الزميل عبد هللا 
جداد، رئيسا للفرع الجهوي للفيدرالية ا�غربية لناشري 
الصحف باألقاليم الجنوبية، وذلك خالل انعقاد الجمع 
للمصادقة  الذي خصص  للفيدرالية،  االستثنائي  العام 
على القانون األساسي ا�عدل الذي صادق عليه ا�جلس 
انتخاب  تجديد  وكذلك  التنفيذي،  وا�كتب  الفيدرالي 
أعضاء  لتشكيل  الصالحية  له  منحت  الــذي  الرئيس 

الفرع وتقديمهم في أقرب اجتماع.

آنييز

غالي

كارتريون رئيس منتدى 
«كرانس مونتانا»

أبا حازم



فيه  يبحث  ــذي  الـ ــوقــت  ال فــي 
عن  بــرلــ�  مؤتمر  فــي  الجميع 
ب�  ليبيا  في  النار  إطــالق  وقف 
ا�عترف  السراج  وحكومة  حفتر 
مختصة  لجنة  رأت  دولــيــا،  بها 
تحت رئاسة االتحاد اإلفريقي، أن 
البحث عن وقف إطالق النار، فقط 
يزيد من تعميق األزمة الليبية ب� 
شرعيت�  وب�  وغربها،  شرقها 

تتقاتالن باسم الشعب الليبي.
ساسو  الرئيس  تعليق  وجــاء 
ــل مــصــدر  ــق ــن ــســو، كــمــا ي ــي ــغ ن
«اتفاق  بأن  مفاجئا،  «األسبوع»، 
الصخيرات» لم يكن له راع دولي، 
ولم تدعمه فرنسا وروسيا، وباقي 
كلها،  إلفريقيا  درس  وهو  القوى، 
إلى  تتوصل  ا�تحدة  األمــم  بــأن 

وقف إطالق النار وتجمد الحالة، 
اإلفريقي  االتحاد  اعتماد  وعــدم 
لـ«اتفاق الصخيرات» أفشله، كما 
سيفشل أي اتفاق حول الصحراء 

خارج االتحاد.
النار  إطالق  لوقف  اتفاق  وأي 
في  مستقبال  سيسبب  بليبيا، 
ــوال إلــى  تــحــريــك األوضــــاع وصـ
تهديد  لحفتر  وسبق  األطلسي، 
إبراهيم  يــهــدد  فيما  الــجــزائــر، 
ا�غرب،  مع  حــرب  باندالع  غالي 
صفيح  تحت  ا�نطقة  يجعل  بما 
االتحاد  رئيس  ويطالب  ساخن، 
الصلبة  الحلول  بإدارة  اإلفريقي 
والطويلة ا�دى في شمال إفريقيا، 
ومن جهته، انتقد ا�غرب إقصاءه 

من مائدة برل�.
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القناة الثانية موجودة في أمريكا الشمالية 
ــا  ــي أوروبـ 19» ف «غــالكــســي  ــدا عــلــى  ــن وك
«أطالنتيك»  القمر  على  وإفريقيا  الجنوبية، 
بالنسبة  ــورد»  بـ ــوت  و«هـ ســـات»  و«آراب 

العربي،  للمغرب 
وأيــــضــــا عــلــى 

«أوتلسات». 
ويــــــــــــــــــرى 
جون  البر�اني 
ــوف  ــ ــت ــســ ــ ــري ــ ك
أن  ــارد،  ــ ــ ــوغ ــ ــ ل
بالنسبة  الــحــل 
لــألزمــة ا�ــالــيــة 
ــاة، هــو  ــنـ ــقـ ــلـ لـ
البث  من  ا�زيد 
ــة،  ــي ــس ــرن ــف ــال ب
�ـــــخـــــاطـــــبـــــة 

ا�هاجرين ا�غاربة من جهة، ومن جهة ثانية، 
مخاطبة باقي جمهور «دوزيم»، للحفاظ على 

الصورة الحالية للمملكة.
 وترى جهات غربية، العمل على بث قناة 
أيضا،  «أوتلسات»  على  تي. في»  «ا�غاربية 
ودعم ا�حتوى الفرنكفوني على نفس القمر، 
يدعمه  مغاربي  فرنكفوني  رأي  لصناعة 

ا�هاجرون ويستثمرون فيه.
وتنقسم هذه الخطوة إلى مرحلت�: زيادة 
العالم، للضغط كي يتغير  االرتباط بمغاربة 
فرنكفوني  محتوى  إلــى  العربي  ا�حتوى 
أســـــــــاســـــــــا، 
ــيـــع  ــم تـــوسـ ــ ــ ث
هذه  جماهيرية 
عبر  الــقــنــوات 
ــار  ــهـ ــشـ ــتـ االسـ
ــي  ــ ــاح ــ ــي ــ ــس ــ ال
ــى  ــوصــول إل ــل ل
مباشر  تــمــويــل 
الثانية  للقناة 
يتجاوز أزمتها.

وحـــــــســـــــب 
مــــــــــصــــــــــدر 
فإن  «األسبوع»، 
أصبح  الفرنكفوني،  اإلعالم  في  االستثمار 
ا�غرب،  فــي  الــخــاص  القطاع  تهم  مسألة 
الفرنسي  البر�ان  في  لوبيات  عنها  ويدافع 
الدفاع  تدويل  مرة  واألوروبــي، وحدث ألول 
نهاية  في  القناة  انطالق  منذ  «دوزيــم»  عن 
يجري  أن  قبل  ا�ــاضــي  الــقــرن  ثمانينات 

تأميمها في منتصف التسعينات.

العثماني  حكومة  في  وزيــر  تهديد  بعد 
أو  تركيا  مع  الحر  التبادل  اتفاق  بإنهاء 
ا�قرب  األعمال  رجل  من  الرد  جاء  تمزيقه، 
جــدول  ــذي  ال كاليك،  أحمد  ــان،  ــ أردوغ مــن 
ميزانية خاصة لالستثمار في معادن القارة.
ذهب  على  يدهم  وضع  ــراك  األت ويحاول 
في  أخــرى  نقط   7 ومــن  والــســودان،  غينيا 

استثمارية  أجندة  عبر  السمراء،  الــقــارة 
رقم  على  تــؤثــر  بــل  «مــنــاجــم»،  تنافس  ال 
نظر  في  فا�سألة  جدي،  بشكل  معامالتها 
أو  حكومة  مع  ليست  «األســبــوع»،  مصدر 
وزير في ا�غرب، بل إن الرسائل ب� أنقرة 
في  حساسية»  «أكــثــر  أصبحت  ــاط  ــرب وال

مواجهة اقتصادية بطعم سياسي.
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العملي  الــكــتــاب  مــن   12 الصفحة  فــي 
للطائرات الحديثة «إس. بي 20» الفرنسية، 
ضمن  ا�غربية  الخاصة  القوات  ذكر  جاء 
القوات ا�حتمل حصولها على هذه التقنية 
ــدة، لــكــن مــصــدر «األســـبـــوع» أكــد  ــجــدي ال
القوات  في  الخاصة  العمليات  قــوات  أن 
النوع  هذا  تستخدم  لن  ا�لكية،  ا�سلحة 
قد  فيما  القريب،  األفــق  في  الطائرات  من 
�حاربة  ا�غربية  البحرية  تستخدمها 

الهجرة غير الشرعية، هدية من فرنسا.
من  النوع  هــذا  تجريب  لباريس  وسبق 
«الفريق  في  ا�ظلي�  خالل  من  الطائرات، 
درون)،  (ميني  أصغر  طــائــرات  مــع   «30
فـــإن حماية  ــدة،  ــجــري ال ــصــادر  � وطــبــقــا 
بــزوارق  ستكون  السادس،  محمد  فرقاطة 
النوعية،  الطائرات  بهذه  مصحوبة  خفر 

العالية. لتقنيتها 
في  متقدمة»  «حرفية  الطائرة  أثبتت  وقد 
مالي، مما جعلها مؤهلة لعمل الكومندوهات 

التي تحرس ا�لك ا�غربي.

سحبت الواليات ا�تحدة األمريكية كالبا 
تسليمها  جرى  عال  بشكل  مدربة  بوليسية 
للمغرب في وقت سابق، ألن الرباط حولتها 
إلى  واشنطن  ونقلتها  أخــرى،  مهام  إلــى 
الحشيش  في  متخصصة  لتكون  باريس 
ا�غربي، ومنها انتقلت إلى ا�حيط الهندي 

على ظهر باخرة «بركيت».
وحسب مصدر «األسبوع»، فإن 20 حزمة 
الحشيش،  من  كيلوغراما   20 حــدود  في 
انتهت في يد القوات الفرنسية، بفضل هذه 

الكالب التي تعرف الحشيش ا�غربي.
وشاركت في العملية ا�ذكورة إلى جانب 
التقرير  ا�دربة، مروحية، وجاء في  الكالب 
الشحنات  مصدر  أن  باريس،  إلى  ا�وجه 
واضطر  ــروف»،  ــع م «غــيــر  أو  «مــجــهــول» 
تصحيح  إلى  بعدها  الفرنسيون  الجنود 
وهو  التقرير،  خـــارج  وبقيت  ا�علومة، 
الضباط  ب�  الكبير  التعاطف  يكشف  ما 
جهة  ومن  جهة،  من  وا�غرب،  الفرنسي� 
تدخلت  التي  السرية  العملية  ألن  أخــرى، 
وسائل  تذكر  ال  كي  حجبت،  الكالب،  فيها 
أزمة  ــارت  أث التي  الكالب  مصدر  ــالم  اإلع
ا�تحدة  ــات  ــوالي وال ا�ــغــرب  بــ�  صامتة 

األمريكية.
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القناص

في مفاوضات سرية حول طائراتها بدون 
بك�  قدمت  إفريقيا،  غــرب  دول  مــع  طيار 
في وصول  رغبتها  عدم  يؤكد  شرطا شفويا 
أي من طائراتها «الدرون» إلى البوليساريو، 
االتحاد  مع  متناسبة  قنوات  خالل  من  وإن 

اإلفريقي وبروتوكوالته.
جلسات  ثالث  «األسبوع»  مصدر  وحضر 
غرب  في  األقل  على  بلدين  شملت  جولة  في 
الرغبة  لديهم  الصيني�  أن  وأدرك  القارة، 
لوقف  تكنولوجياتهم  بــيــع  فــي  ــدة  ــي األك

التوسع األمريكي في هذه ا�نطقة.
في  األمريكية  الــقــوات  قــيــادة  وتتحالف 
الفرنسي  والــجــيــش  (أفــريــكــوم)  إفريقيا 
للهيمنة  اإلرهـــاب»  «محاربة  مسمى  تحت 
إفريقيا، وتضخ  الساحل وغرب  على منطقة 
بك� من جهتها تكنولوجيا عسكرية تنافس 

بشدة نفوذ باريس وواشطن.

السودان،  جنوب  في  ا�عقد  الوضع  رغم 
شخص�  أهم  جانب  إلى  ا�غربي  ا�لك  زار 
الــوراق،  والجنرال  الهمة  علي  ا�ملكة،  في 
تسع  على  الطرفان  ووقع  جوبا،  العاصمة 
السفير  تنفيذها  على  أشــرف  اتفاقيات، 

محمد ماء العين�.
أكثر  السودان  جنوب  بقي  جانبه،  ومن   
جمودا تجاه تعي� سفير له في الرباط، إلى 
الذي طالبت فيه جهات محلية بإعادة  الحد 
وبعودة  ا�ملكة،  مع  العالقات  في  النظر 
الواليات ا�تحدة  سفير جنوب السودان في 
األمريكية يوم 18 من الشهر ا�اضي، فيليب 
في  سفراء  تعي�  إلغاء  تقرر  ناتانا،  نــادا 
الالئحة  في  ا�غرب،  يتقدمها  الدول،  بعض 
األســبــوعــ�  فــي  مصادقتها  عــلــى  ا�ــعــول 
يعد  لم  الرئاسة،  من  وبتوصية  القادم�، 
ا�غرب ضمن الئحة التعيينات، يقول مصدر 

«األسبوع».
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دنيس ساسو نغيسو: 
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قفزة قوات »العمليات الخاصة« 
المغربية من »تيفنيت 2019« إلى 

»أكادير 2020« 

في 26 مارس 2019 بميادين الرماية 
عرف  تحول  حدث  الفعالة،  والتداريب 
ليشكل  املغربية،  بـ»تيفنيت«  حاليا 
تغيير  ــى  إل انتهت  ميدانية  انتقالة 
عملياتي حقيقي على صعيد القيادة)1(، 
لسنوات  األمريكيون  منه  تهرب  وقــد 
»اشــتــبــاك  ــن أي  ــلـــت)2(، خــوفــا م خـ
الذين  الجزائريني  مــع  استراتيجي« 
الحوار  طاولة  واشنطن  مع  تجمعهم 
اختلف  الــوضــع  لكن  االستراتيجي، 
الجيشني  ملشاركة  التهييء  باتجاه 
شاملة،  حــرب  في  واألمريكي  املغربي 
شنقريحة،  الجزائري  الجنرال  دفعت 
»حائط  تستهدف  برؤية  مناورات  إلى 
في  املغربي(  الدفاعي  )الجدار  النار« 
عملية شاملة، شهر يونيو القادم، وتلقى 
ألول  إيرانيا،  تقنيا  دعما  الجزائريون 
الصواريخ،  بطاريات  صعيد  على  مرة، 
ــت اســتــخــبــارات  ــك ــي مــعــلــومــات أرب ف

البنتاغون »الدي. آي. إي«.
األمريكية  ــدفــاع  ال وزارة  ووافــقــت 
إضافية  »معقدة«  تداريب  على  أخيرا 
املربع:  دول  تضم  الناتو،  معيار  على 
وإسبانيا،  السنغال  املغرب،  تونس، 
اللوجستيك  مخططات  تطور  خالل  من 
العمليات  ــوات  وقـ البحرية  ــران  ــي ون
القنابل،  قصف  عبر  والتدمير  الخاصة 
متحالفة  جوية  بقيادة  قوات  ومشاركة 
ــا)3( مــن داخـــل تمرين  ــ خـــارج أوروبـ

أكــده  مــا  خــالل  ومــن  »فيسينزا«)4(، 
معقد  تدريب  بأنه  كلوتييه،  الجنرال 
دون  ومن  وحقيقي،  متعدد  مجال  في 
اللوجستيك  ألن  تعبيره،  حسب  مزاح، 
املعقد في حقل واحد في ثالث دول)5(، 
 2020 لعام  السيناريو االستثنائي  هو 
وأثـــار حفيظة  الــجــزائــر،  هــدد  ــذي  الـ
نقله  حال  في  اإليراني  الثوري  الحرس 
والبحرين،  والسعودية  الكويت  إلــى 
تونس  املــغــرب  بــني  بــه  املعمول  وهــو 
املوريتاني  الرقمني،  بتجاوز  والسنغال 

جنوبا والجزائري شرقا.
مـــا حـــــدث، ضــغــطــا على  وشـــكـــل 
نواكشوط، جعل الرئيس ولد الغزواني 
املنظومة  بــهــذه  االلــتــحــاق  فــي  يفكر 
نسخة  فــي  تــجــاوزت  الــتــي  الدفاعية 
بـ»إلغاء  كلوتييه  يسميه  مــا   2020
خالل  من  املحمول  أو  الثقيل  السالح 
خطط املارينز«)6(، مع تمكني مناورات 
»األسد اإلفريقي« من التوسعة القصوى 
صعيد  على  واألكبر)7(  األولى  لتكون 

إفريقيا.
مناوراتها  أكبر  »أفريكوم«  وتقود 
»األســد  خــالل  من  باملغرب  الــقــارة  في 
مستوى  على  تقدم  لوجود  اإلفريقي«، 
ــارة الــســمــراء،  ــق ــتــداريــب فــي كــل ال ال
خصوصا في بروتوكول مركز »هورسو« 
إثيوبيا،  في  داوا  ديري  في  للتداريب 
في  التداريب  هــذه  من  االنتهاء  وفــور 
2019، تقرر في غشت أن تقود  يوليوز 
مناورات  »املارينز«  عوض  »أفريكوم« 
لتكون  وتوسيعها  اإلفريقي«  »األســد 

األكبر في القارة.

للجيش  األوروبية  القيادة  وهيمنت 
ــى مـــنـــاورات »األســـد  األمــريــكــي عــل
»أفــريــكــوم«  تــقــود  فيما  ــي«،  ــق ــري اإلف
تطوير  »ليس  املهم  ألن   ،2020 نسخة 
بناء  بــل  املــغــربــي«،  الحليف  قـــدرات 
تقييم  من  انطالقا  االســتــعــدادات)8(، 
كل  وعلى  وطاقمه،  لكلوتييه  مباشر 

املستويات.

توسيع مناورات »األسد اإلفريقي« 
2020 بـ 250 في المائة عن السنة 

الماضية 

بعد الذي حدث بني إيران والواليات 
املتحدة، تخوفت أطراف دولية من إلغاء 
وحسب  القرار،  لكن   ،2020 مناورات 
إلغاء  باتجاه  »األسبوع«، ذهب  مصادر 
وعد  التي   ،2020 مــنــاورات  توسيع 
كلوتييه أن يكون بضعفني أو ثالثة عن 
سنة 2019، وبمشاركة 41 دولة، لتكون 
في  والحلول  التحديات  ملناقشة  فرصة 

القارة السمراء.
ــد، فــإن  ــائ ــق ــرال ال ــجــن وفـــي نــظــر ال
وتواجه  واحــدة  إفريقيا  في  »املشاكل 
الكل«، ومن املهم تطوير هذه الشراكات 
فتح  جــدا  السهل  »مــن  ألن  الــقــارة،  في 
الهاتف  سماعة  تأخذ  أن  أي  األبــواب، 
بسرعة وتطلب قيادة القوات األمريكية 
لم  أشياء  العكس،  أو  معينة،  دولة  من 

نكن نعملها في املاضي«.
بالنسبة  مهم  الشراكات  هذه  وبناء 
مليار  مع  األمريكية  املتحدة  للواليات 
هذا  يصل  وقــد  نسمة،  مليون  و300 

إلـــى حــوالــي   2050 ــي ســنــة  ف ــم  ــرق ال
مليارين و400 مليون نسمة.

تطور  من  املائة  في   40 عن  نتحدث 
اليوم و2050، وهذا  العالم بني  ساكنة 
الجيوش،  على  يؤثر  العالي  التشبيب 
وعلى 6 إلى 10 اقتصادات هي األسرع 

في دول العالم.
بشكل  ــا  وروســي الــصــني  وتستثمر 
التحتية  الــبــنــيــة  ــشــاء  إن ــي  ف كثيف 
إلفريقيا، مع تطوير للقطاع الدفاعي من 

خالل العمالء )مجموعة فاغنر(.
الفرق  وتجهيز  تدريب  يدعمون  إنهم 
الشيوخ، جرى  العسكرية، وفي مجلس 
في  أمريكيني  ضــبــاط  ــى  إل االســتــمــاع 
في  وأيضا  اإلنــســان،  حقوق  موضوع 
املباشرة  العسكرية  التدخالت  موضوع 

في القارة.
»األسد اإلفريقي«  إن تحول مناورات 
واحد  حقل  في  للتدخل  قوات  عمل  إلى 
استراتيجية  في  يفيد  دول،  ثالث  يضم 

األمريكيني:
1( بناء عقيدة متعددة للتدخل. 

2( بناء شراكات بعيدة املدى.
أمريكيا  ضابطا  أن  نــرى  وحــالــيــا، 
كل  في  األقــل  على  الرتبة  عالي  واحــدا 
التنسيق  يجعل  بما  إفريقية،  دولــة 
وبالتالي،  للتدخل،  وفــعــاال  سريعا 
االستخدام  على  »أفريكوم«  قــدرة  فإن 
أو ثالثة  للقوات، وفي دولتني  املختلف 
تحدثه  الذي  التطور  هو  واحدة،  دفعة 
مناورات »األسد اإلفريقي« 2020، فيما 
حضور الجنود الروس والصينيني هو 

الوجه القادم إلفريقيا.

ومــن الــالفــت مــعــرفــة أن مــنــاورات 
ملواجهة  موجهة  اإلفــريــقــي«  ــد  »األسـ
إيران في انتشارها في العراق وسوريا 
على نفس السيناريو املهيأ لـ»أفريكوم« 
تقرير  أوضحها  وقد  باملغرب،   2020
»األسد  مناورات  دخول  عبر  للبنتاغون 
استراتيجية  في   2018 عام  اإلفريقي« 
املتحدة  ــلــواليــات  ل الــوطــنــي  الــدفــاع 

األمريكية.

 منذ دخول مناورات »األسد 
اإلفريقي« في استراتيجية الدفاع 

الوطني األمريكية عام 2018، أصبحت 
المناورات مع المغرب مهددة من أعداء 

واشنطن 

اإلفريقي«  »األســد  مناورات  تعد  لم 
على  بل  الشركاء،  مصالح  على  حكرا 
استراتيجيات هجومية ودفاعية تشمل 

بداية  ــذه  وه ــران،  إيـ مــع  املواجهة 
مشاركة القوات املسلحة امللكية 
إلى جانب القوات األمريكية في 

سارع البنتاغون إلى تكذيب خبر إلغاء مناورات “األسد اإلفريقي” 2020 يف األزمة األخيرة مع إيران عقب مقتل قائد الحرس الثوري قاسم 
سليماني، ألن قيادة هذه املناورات تحولت إلى “أرضية حرب” بمشاركة القوات املسلحة املغربية، يف سيناريو “فيسينزا” املسمى 
ىلع مدينة شمال شرق إيطاليا واملعروف بـ”منصة اإلسقاط” مع اللواء الثاني األمريكي 101 املحمول جوا بمشاركة قوات “العمليات 

الخاصة” يف الجيش املغربي، بحسب اجتماع لجنة الخطط الرئيسية من 6 إلى 9 غشت املاضي، حيث  تجاوز عمله الـ 40 ساعة.
وتقود “أفريكوم”، ألول مرة، إلى جانب القيادة األوروبية للجيش األمريكي يف شتوتغارت، نسخة 2020 من مناورات “األسد اإلفريقي”، 

وبعد 16 سنة، تمكن جيش إفريقيا من التخطيط وتنفيذ هذه املناورات، يف عملية انتقالية بدأت يف 2018، وهذه أول سنة نصل فيها 
إلى القيادة، يقول الجنرال روجر كلوتييه يف استجوابه مع “أرمي تايمز”.

وأيضا، ألول مرة، يستخدم اللوجستيك االستراتيجي مع أقصى سرعة يف االستخدام العملياتي من داخل االشتباكات الواسعة، بمشاركة 
مظليين يف قتال “قوات النخبة”، وهو ما جعل بعض القادة العسكريين يرون أن استهداف إيران للمناورات، صار مؤكدا قبل أن تلجأ 

واشنطن وطهران إلى خفض التصعيد والرد الصاروخي ىلع مهبط الطائرة املسيرة التي قتلت قاسم سليماني يف قاعدة “عين األسد”، 
فيما تشكل قاعدة “طانطان” تحت البناء حاليا، الوجه اآلخر لنفس القاعدة يف شمال إفريقيا.
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أعد الملف: عبد الحميد العوني

تهديد جزائري في يونيو القادم بمناورات برية غير مسبوقة

تطورات خطرية

العــددملف

ألف تقنية 
إسرائيلية في 

مناورات 
»األسد 

اإلفريقي« 
2020

قرر البنتاغون رفع عداد 
القوات املشاركة يف 

مناورات »األسد اإلفريقي« 
بألفي جندي كل سنة إىل 

2028، وستكون األوىل يف 
إفريقيا، وأيضا يف منطقة 
»مينا«، أي الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا، وهو ما 
دفع إسرائيل إىل املشاركة 

من بوابة واشنطن، 
ووضعت استخبارات 

»أمان« املغرب، حليفا بدال 
عن تركيا التي وضعتها 

ضمن خانة األعداء ألول 
مرة منذ إنشاء الكيان يف 

سنة 1948.

الجنرال الوراق

�سيناريو احلرب على اإيران يف اأكادير املغربية



حروب ا�نطقة.
وال تخلو مناورات 2020 في أكادير، 
من «بناء نفس االستعدادات في الحرب 
مشاركة  وإلى  االنــزال  من  إيــران،  على 
على  كامل  تنسيق  في  ا�ختلفة  القوات 

األرض».
وقـــد يــشــوش عــلــى الــقــرار إلــحــاق 
مناورات أكادير ـ طانطان باستراتيجية 
الــدفــاع الــوطــنــي األمــريــكــيــة، لــقــرار 
«أفريكوم» أخذ قيادة هذه ا�ناورات من 
«ا�ارينز»، مما يجعلها محصورة، عند 
األمريكية  بالتدخالت  ا�راقب�،  بعض 
إيراني  تهديد  أي  منع  مع  إفريقيا،  في 

للمملكة. مباشر 
ا�ناورة  أن  يــوم،  عن  يوما  ويتأكد 
التي حدثت في نقل القيادة في «األسد 
إلى  «ا�ــاريــنــز»  من   2020 اإلفريقي» 
ــوم» �ــنــع تــهــديــد ا�ــغــرب من  ــك ــري «أف
مناورة  ليست  ا�تحدة،  الواليات  أعداء 
نقل  فإن  وبالتالي،  يكفي،  بما  ناجحة 
عنصر،   6000 إلــى  الــقــوات  مشاركة 
2019، لم  كما خطط كلوتييه في غشت 
يعد أمرا فعاال، ألن البعض يتخوف من 
التحالف اإليراني - الجزائري الذي قال 
قضية  يشمل  تحالف  بأنه  ا�غرب  عنه 
هللا»  «حــزب  دعم  خالل  من  الصحراء، 
قاسم  أن  رغــم  البوليساريو،  لجبهة 
هذا  في  ورقــة  أي  يحرك  لم  سليماني 
على شمال  مطلقا  يشتغل  ولم  القوس، 
غرب إفريقيا، بل ركز على بنية متحركة 

ب� العراق وسوريا إلى لبنان.
اإلفريقي»  «األســد  مناورات  وتجمع 
ا�ستخدمة  األمريكي  الجيش  تكتيكات 
في رواندا، انطالقا من 20 غشت 2019، 
الجنرال  ب�  ا�ــقــررة  األجــنــدة  كل  مع 
في  اإلفريقية  الجيوش  ــواد  وق كلوتر 

قمة بوتسوانا.
اإلفريقي»  «األســد  مناورات  وتكسر 
ا�غربية  االستراتيجية  الشراكة  آفاق 
بك�،   - الــربــاط  وشــراكــة  الروسية،  ـ 
وبدعم الطابع اإلفريقي لهذه ا�ناورات، 
تتعزز  «أفريكوم»  إلــى  قيادتها  ونقل 
ــي إفــريــقــيــا،  الــســيــاســة األمــريــكــيــة ف
عن  بعيدا  فيها،  ا�غرب  انخراط  برفع 
ا�عروفة  القارة  في  الخاصة  سياسته 

تحت مسمى شراكة «رابح ـ رابح».
اإلفريقية  السياسة  واشنطن  وتبتلع 
للمغرب، الحتكارها العالقات العسكرية 
واألمنية من جهة، ومن جهة ثانية، ألن 
اإلفريقي»  «األســـد  مــنــاورات  توسيع 
قمة  لتوصيات  ا�باشر  التنفيذ  يشمل 

بوتسوانا.

مناورات أكادير تعمل على كل 
تكتيكات «الناتو»

 
في لحظة تنتشر فيها مختلف القوات 
قررت  إفريقيا،  في  والصينية  الروسية 
إلى  واشنطن رفع استعدادات حلفائها 
الخطوة  هذه  وبدأت  «الناتو»،  معايير 
التي  اإلفريقي»  «األســد  مــنــاورات  مع 
استراتيجية  جد  رهــانــات  في  دخلت 
روسيا  العظمى:  الــقــوى  بــ�  معقدة 

والص� والواليات ا�تحدة.
ــاورات  ومـــن الــخــطــورة إقــصــاء مــن
الحليف  لفرنسا،  اإلفــريــقــي»  «األســـد 
للعاصمة  ــادي  ــص ــت واالق الــتــاريــخــي 
الرباط، حيث يحضر الثقل األنجلفوني 
وتغيب  ا�ـــنـــاورات  ــذه  هـ فــي  ــوة  ــق ب
منطقة  في  فرنسا  رهانات  با�ناسبة 
ويتخوف  إفريقيا،  وشــمــال  الساحل 
أجرأة  من  والفرنسي  ا�غربي  الطرفان 
الواليات ا�تحدة  عالقاتهما، فيما تقدم 
للقوات  االستخبارية  الخدمة  األمريكية 
الفرنسية، وتؤطر ا�ناورات مع ا�غرب 
شراكة  ضمن  «الناتو»  معايير  ضمن 
قوية مع «أفريكوم»، ألن انتقال القيادة 
ــى «أفــريــكــوم» يفرد  مــن «ا�ــاريــنــز» إل
جانبا متينا في ا�همة القتالية القادمة 
واألمــريــكــي،  ا�ــغــربــي  الجيش�  بــ� 
ويقول كلوتييه: «إن ا�نافسة قائمة في 
من  بل  فقط،  قاريا  ليس  واحــد،  سياق 

داخل النادي الغربي الواحد».
لالنعكاسات  وتبعا 

ا�ــتــواصــلــة لــهــذا 
أن  يبدو  التحول، 
الدفاعية  القدرة 
صارت  للمملكة 
-انطالقا  تقنية 
من طائرات «ف 
الجو،  من   «16
ــن  ــســ ــحــ ــ ــت ــ وال

في  الــعــمــلــيــاتــي 
ا�لكية،  الــبــحــريــة 

وعــلــى صــعــيــد قـــوات 

«منظومة واحدة» مندمجة  البر- تخدم 
العملياتية،  الشراكة  ــار  إط فــي 
تقودها  إفريقية  استراتيجية  مع 

«أفريكوم».

 مناورات «األسد اإلفريقي» 
تستجيب لكل األجندة األمريكية 

الخاصة بتحديث قواتها 

من  ا�ائة  في   90 أن  معوال  كــان 
القيادة  فــي   «19 ــان  ــاردي ك «ســابــر 
في  األمــريــكــي  للجيش  األوروبـــيـــة 

مــنــاورات  ــى  إل ستنتقل  شتوتغارت، 
القيادة  نقل  وجــاء  اإلفريقي»،  «األســد 
إلى «أفريكوم»، ومن الالفت أن نجد أن 
أجزاء من «ديفاندر 2020» انتقلت إلى 
أكادير  مناورات  ألن  اإلفريقي»،  «األسد 
الحرب  منظومة  مــن  جــزء  أصبحت 

الباردة الجديدة مع موسكو وبك�.
ا�لكية  ا�سلحة  ــوات  ــق ال ــداد  ــ وإع
هذا  من  جزء  األطــراف  متعددة  لحرب 
السيناريو، خصوصا وأن 70 في ا�ائة 
من تمرين «روفوجر»، هو تحت الخدمة 

في القارة اليوم.
ــد  ــاورات «األسـ ــنـ وجـــاء تــوســيــع مـ
ا�تكامل  السيناريو  إلكمال  اإلفريقي» 
وا�توسط  إفريقيا  في  البنتاغون  لعمل 
القادم  ا�خطط  ألن  أوروبا،  قلب  ونحو 
قــد يــصــل بــعــد نــســخ مـــحـــدودة إلــى 
 20 وبعدها  جندي،  آالف   10 مشاركة 
ا�وضوعة  الخطة  حسب  جندي،  ألف 
في خضم  الرفع من «سابر كارديان» في 
رومانيا و«األسد اإلفريقي» في ا�غرب، 
لذلك، فانطالقة ربيع 2020 تختلف عن 
العقدين األخيرين، لكن «أفريكوم» أكثر 
تقدما، ألنها هي التي تتحمل ا�سؤولية 
عن التخطيط وتنفيذه في نهاية مارس 

وبداية أبريل من كل سنة.
على  إفريقيا  فــي  ا�ــنــاورة  وترتكز 
ا�دمجة  ا�يادين  تعدد  عناصر:  أربعة 
االستراتيجي،  للوجستيك  والتخطيط 
ــوات  ــة ق ــار الــبــحــريــة ومــشــارك ــع نـ م
يخرج  تمرين  وهو  الخاصة،  العمليات 
إفريقيا،  إلى  ــا  أوروب خــارج  مرة  ألول 
إفريقيا  باسم  أكادير  مدينة  وتستقبل 
الحرب،  في  الجديدة  التقنيات   هــذه 
على  الــحــرب  فــي  عليها  ا�ــعــول  وهــي 
ضد  عسكرية  تــدخــالت  وفــي  ــران،  ــ إي

دولت� إفريقيت� دفعة واحدة.
التكتيكات،  بهذه  العمل  وسيتواصل 

حــســب 
والراث،  دانيال  الجنرال 
يسمى  مــا  ضمن   2020 أكتوبر  ــى  إل
االستراتيجي»  االنــتــشــار  بــــ«إعـــادة 
فهل  فانغارد»،  «ساوثرن  شيفرة  تحت 
هذه  ضمن  اإلفريقي»  «األسد  مناورات 
الروس:  يقول  حيث  ا�تقدمة؟  األجندة 
«إن مناورات األسد اإلفريقي هي نسخة 

أفريكوم من فانغارد».
إعادة  هي  اليوم،  االنتشار  ــادة  وإع
الخطير  التطور  وهــو  قارية،  انتشار 
ا�لكية  ا�سلحة  الــقــوات  يجعل  الــذي 
األمريكية،  االنتشار  منظومة  من  جزء 
فهل ا�غرب يدرك مرامي وخطورة هذه 

التطورات؟

مناورات «األسد اإلفريقي» نسخة 
إفريقية من «ديفاندر» األمريكية في 

أوروبا المؤجل ظهورها إلى 2028 

تأجيل  حاليا  يجري  تقنيات  توجد 
تتطور  فيما   ،2028 سنة  إلى  ظهورها 

نسخة 
«األســــــد اإلفـــريـــقـــي» 
من  ـ  إفريقية  ـ  قــاريــة  نسخة  لتكون 
فيها  يشارك  التي  «ديفاندر»  مناورات 
20 ألف جندي من أجل مساعدة 10 دول 
6000 جندي  أمام  إذن، نحن  أوروبية. 
في  ا�ساعدة  أجــل  من  «أفريكوم»  في 
بمعدل حسابي  دول،  ثالث  إلى  دولت� 
مشارك  جندي   2000 إضافة  يساوي 
ا�ناورة في حال إضافة حقل آخر،  في 

أو دولة أخرى.
عقيدة  فإن  الترتيبات،  هذه  وضمن 
يحددها  االستراتيجي،  االنتشار  إعادة 
انطالقا  أوروبــا  في  األمريكي  الجيش 
الــفــرســان،  لــســالح  األول  ــواء  ــل ال مــن 
ا�ــدرعــات  ســـالح  فــي  األول  والـــلـــواء 
والفرقة األولى في ا�درعات إلى جانب 
ا�حمول   82 والــلــواء  الثالثة  الفرقة 
جوا، والعمل من هذه األولوية هي التي 
يسير عليها العمل مع أولوية أخرى من 
البحري  العمل  إلى جانب  منافذ،  ثالثة 
و480  الثقيلة  اآللــيــات  استخدام  مع 
وعرض  طول  قطع  إلى  للوصول  ناقلة، 

القارة اإلفريقية، انطالقا من أكادير. 
دبابات  تواجد  من  األمريكيون  ورفع 
ا�لكية،  ا�سلحة  القوات  لدى  «أبرامز» 
لتسهيل نفس عملها في مناورات «األسد 
اإلفريقي» على خطوات «ديفاندر» التي 
تؤدي فيها هذه الدبابة «عمال محوريا» 
في  الجديدة  التكتيكات  صعيد  على 

مناورات االنتشار االستراتيجي.
اإلفريقي»  «األسد  البنتاغون  وأدخل 
التي  ا�ناورات  من  الصنف  هذا  ضمن 
أراض جديدة،  إلى  الدخول  في  تساعد 
ا�سلحة  ــوات  ــق ال أن  يعني  مــا  ــو  وه
وضمن  وتكتيكيا،  تقنيا  مؤهلة  ا�لكية 
قتال استراتيجي، في الدخول إلى شرق 
حقل  إضافة  ويمكن  الدفاعي،  الجدار 
طانطان كامال باتجاه الجنوب، والعمل 
ــز»  ــرام 14 مــوقــعــا لــدبــابــات «أب عــلــى 

الدفاعي  الجدار  صعيد  على  ا�تقدمة 
في الصحراء، ضمن ا�حاور ا�وضوعة 
في خطة «ديفاندر»، وآخر نظام يسمى 
أو  سيستمز»  ديفانس  أكتيف  «تروفي 
«أنظمة الدفاع ا�تحرك حول الكأس أو 

الغنيمة».
ــدخــل مـــنـــاورات أكـــاديـــر، ضمن  وت
ــذه األنــظــمــة  الــخــطــوة األولــــى مــن هـ
وا�تمركزة  األمريكي�  لــدى  ا�تقدمة 

على دبابات «أبرامز».
 وفي ا�حصلة، فإن نيران «ا�ارينز» 
العامل  هو  الدبابات،  هذه  نيران  ضد 
جولة  قرب   2010 ماي   16 في  الناجح 

الكانكاب بفنلندا.
ونــقــلــت الـــواليـــات ا�ــتــحــدة، ضمن 
الجزائر،  مع  االستراتيجي  التعاون 
بعض التقنيات ا�دنية ذات االستخدام 
ا�زدوج، للحد من فعالية بعض الدروع، 
ضمن  متقدمة  «تقنيات  مــن  انطالقا 

حماية نظام دفاعي نشيط».
وتــحــتــاج الــجــيــوش ا�ــغــاربــيــة إلى 
الفوري،  التدخل  عمليات  على  التدريب 
نظام  فــي  ــيــون  ــل ــي اإلســرائ ويـــشـــارك 
عليه  إسرائيل  تعمل  ــذي  ال «تــروفــي» 

وتطوره.
ــل نسق  ويــمــكــن حــالــيــا، ومـــن داخـ
ــد  ــعــمــول بــه فــي «األسـ ــي» ا� ــروفـ «تـ
إسرائيل  �شاركة  التهيئة  اإلفريقي»، 
إلى  الوصول  أو  ا�ــنــاورات،  هــذه  في 
مناورات ثنائية مع الجيش اإلسرائيلي، 
تل  في  ا�تفائل�  الخبراء  بعض  عند 
ا�ستخدمة  األنظمة  تعد  وقد  أبيب، 
لنظام  مطابقة   اإلفريقي»  «األسد  في 
نشرة  حسب  اإلسرائيلي،  «رفائيل» 
 ،2018 لعام  األمريكية  الدفاع  وزارة 
أرضيات  في  تقنية  أللف  ا�ستوعب 

ا�واجهة العسكرية.
وألول مرة، تعمل الواليات ا�تحدة 
التقنية  من  الحجم  هــذا  مثل  على 
«األســد  مــنــاورات  في  اإلسرائيلية 

اإلفريقي».

 ألف تقنية إسرائيلية في مناورات 
«األسد اإلفريقي»

ال يختلف نظام «رافائيل» اإلسرائيلي 
ا�ستخدم  األمريكي  «تروفي»  نظام  عن 
ــد اإلفــريــقــي»،  ــ فـــي مـــنـــاورات «األسـ
تقنية  ألــف  مــرة  ألول  تستخدم  التي 

إسرائيلية.
وفي هذ التطور االستثنائي، سيعتمد 
ا�غرب بدوره على تقنيات «تروفي» في 
من  ا�واجهة  لنظام  ا�تحركة  الحماية 
خالل سالح ا�درعات، كما في مواجهة 

غزة عام 2014.
بالرادارات  العمل  سيكون  وحاليا، 
نظام  من  جزء  «تروفي»،  نظام  وباقي 
سيتجاوز  إذ  ا�ـــغـــرب،  فــي  الــحــرب 
استغالل هذا النظام 90 في ا�ائة داخل 

القوات ا�سلحة ا�لكية.
في  التقييم  هذا  البنتاغون  وأصــدر 
لوبيات  وتدخلت  ا�ــاضــي،  يونيو   15
اإلفريقي»  «األسد  مناورات  تحول  �نع 
في  والــتــطــور  األهمية  هــذه  مثل  ــى  إل
ا�تحدة  الواليات  لكن  ا�توسط،  البحر 
ــا،  أوروب في  اإلسباني  الفيتو  أبعدت 
واإلســرائــيــلــي فــي الــبــحــر ا�ــتــوســط، 
بنقلها قيادة مناورات «األسد اإلفريقي» 

إلى «أفريكوم».
للقارة  األمريكية  الحسابات  وفــي   
التقني  السمراء، البد من رفع ا�ستوى 
يكفي،  بما  وتوسيعها  ا�ناورات  لهذه 
في  تكنولوجيا  واألحسن  األكبر  لتكون 

شمال إفريقيا والشرق األوسط.
أمــام  ميلي  ــارك  مـ الــجــنــرال  يــقــول 
ا�ــنــاورات  توسيع  إن  الكونغريس: 
في  التقنية  التطورات  آخر  الستخدام 

إفريقيا، جزء من الخطة.
ــى ا�ــزيــد من  والــحــاجــة «مــلــحــة» إل
 ،2017 عــام  الجنرال  حسب  التطور، 
فما هو معمول به في «األسد اإلفريقي» 
التقنية  عن  جيل�  أو  بجيل  يختلف 
األمريكي،  الجيش  عليها  يعمل  التي 
األمن  من  جزء  الفجوة،  هذه  وتجسير 

األمريكي في القارة السمراء.
بقيادة  الدفاع،  سكرتارية  وساهمت 
«أفريكوم»،  جانب  إلــى  مكارثي  ريــان 
في استشعار هذا التحول في مناورات 
«األسد اإلفريقي» انطالقا من نقطت�:

1) العمل على رفع ميزانية مناورات 
إدارة  تطلب  أن  دون  اإلفريقي»  «األسد 
ا�ساهمة  الرباط  العاصمة  من  ترامب 

في تمويل هذا الورش.
سريع  بنقل  الــســمــاح   (2
ــد  ــ ــادة «األسـ ــيـ ــقـ وعـــمـــلـــي لـ
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برنامج مناورات أكادير من أجندة األمن اإلسرائيلي، وتشارك تل أبيب في 
أرضية هذه "الحرب" بألف تقنية بنفس تداريب "فيسينزا" المنسوبة إلى 

مدينة إيطالية لتحكم ميادين قتالية في ثالث دول، وهو تطور يهدد كل 
الدول بالتدخل المباشر، وقد تقطع المغرب من وسطه أو "سرته" كما يحلو 

للبعض وصف أكادير بين شمال المغرب وجنوبه 

رغبة  على  التأكيد  اآلن،  من  يمكن 
شهر  إلــى  الــوصــول  في  األمريكي� 
�ــنــاورات  زمنا  أسابيع)   4) كامل 
بلوغها  انتظار  في  اإلفريقي»  «األسد 
لـ 6 أسابيع، وهي ا�رحلة التي ستبدأ 
مع التقنيات الجديدة وا�ستعملة في 

ا�ناورات القادمة(9).

 تقنيات اللواء 81 للحرس 
الوطني األمريكي في 

مناورات أكادير 

بينيت

التحول االس�اتيجي 
ملناورات «ا�سد 

 
ا�فريقي»، لتكون ا�ك
� إفريقيا مع 271 

أجندة دفاعية تقودها 
واشنطن، وقد نقلت 

قيادة وزارة الدفاع 
ا�مريكية املناورات 

من «املارينز» إ� 
«أفريكوم» مع سيناريو 
املواجهة ضد جيشني 

إ� ثالثة � عملية 
واحدة



اإلفريقي« من »املارينز« إلى »أفريكوم«، 
على  البنتاغون  وقع  قياسي،  زمن  وفي 
غشت  في  التهييء  ورشة  قبل  القرار، 

املاضي، أي في قلب الصيف والعطلة.
تفاعل  املغرب  أن  معرفة  املهم،  ومن 
االقــتــراحــات  كــل  مــع  إيــجــابــي  بشكل 
التطويرات  وكل  املطروحة،  األمريكية 

التقنية دون أي استدراك أو مالحظة.
ــان مــكــارثــي  ــ وجــــاءت مــســاعــدة ري
قيود  رغــم  املقاييس،  بكل  استثنائية 
طالبت  الــتــي  ــرامــب،  ت ــد  ــال دون إدارة 
بتمويالت مشتركة إال في حالة مناورة 

»األسد اإلفريقي«.
أي  على  مــعــروضــا  األمـــر  يكن  ــم  ول
نقاش داخل اإلدارة األمريكية، وانتهت 

وزارة الدفاع إلى مالحظات منها:
1( انتقال مناورات »األسد اإلفريقي« 
في أكادير، إلى مناورات الجيل األخير 

بتمويل كامل من البنتاغون. 
ــر  آلخـ املــــغــــرب  ــدام  ــ ــخ ــ ــت ــ اس  )2
واإلسرائيلية  األمريكية  التكنولوجيا 

على حد سواء.
ــاري لــدبــابــات  ــن ــردع ال ــ ــدرة ال 3( قـ
املغرب،  عليها  يرتكز  التي  »أبــرامــز« 
في  املستعملة  التقنيات  تجاوزتها 
فجوة  في  اإلفريقي«،  »األسد  مناورات 
واسعة بني املناورات ومستوى النيران 

لدى القوات املسلحة امللكية.
منسق  ولــيــام،  كيني  زيـــارة  أن   )4
الشراكات في الحرس الوطني األمريكي، 
2019، جاءت  نونبر   5 يوم  أكادير  إلى 
إشارة  الخضراء  املسيرة  احتفاالت  في 
زيارة  على  أشرف  وقد  للمملكة،  قوية 
املغرب،  إلى  تشكيلته  من  عنصر   200
ونوقش توسيع الشراكة العسكرية بني 
مختلفة  جوانب  من  والرباط  واشنطن 
رفعت مستواها بشكل بارز، لذلك، فتقدم 
مناورات »األسد اإلفريقي« ليس معزوال 
األمريكية  العسكرية  الشراكة  تقدم  عن 
ـ املغربية، كما الحظت مداخلة ستيفان 
وجيكامو  »أفريكوم«،  بحرية  عن  بني، 
البحرية  عــن  مــارتــيــنــو،  دي  بوتينا 
اإليطالية، املشاركة في التمرين البحري 
وناقش   ،2020 اإلفــريــقــي«  ـــ»األســد  ل
مناورات  وجــوه  مختلف  وليام  كيني 

»األسد اإلفريقي«.
املسلحة  الــقــوات  من  املكلف  أن   )5
األمــريــكــيــني،  مــع  بالتنسيق  امللكية 
إلى  ينتمي  بلخير،  فـــاروق  الجنرال 
القيادة الجنوبية التي تضم الصحراء، 
الستضافة  مستعد  أنه  املغرب  أكد  وقد 
الــتــحــوالت الــتــي جــرت وتــجــري على 
انطالقا  اإلفريقي«،  »األســد  مــنــاورات 
أكد  والــذي   ،2019 نونبر   16 لقاء  من 
عمل  مع  املندمجة  الحية  الذخيرة  على 
السالح الجوي ونيران البحرية، وعلى 
عمليات  ومعلومات  الخاصة  العمليات 
الفعالية  متعددة  شراكة  ضمن  الوقاية 
لذلك،  املتحدة،  الواليات  مع  والتطور 
العسكرية  الشراكة  ضمن  فاملناورات 
وليس  والرباط،  واشنطن  بني  الثنائية 
السمراء  القارة  في  أمريكا  عمل  ضمن 

فقط.
ضمن  إننا  ولــيــام:  الجنرال  يقول   

من  التدريب  مجال  في  عملي  مسار 
االستخدام املندمج  للنيران جوا 

الفرصة  وهــذه  وبـــرا،  وبــحــرا 
تبدو  الشريك،  مع  للتخطيط 
في  الثقة  إيــالء  لكن  صعبة، 
هو  كــامــل،  بشكل  التنسيق 
الجزء  ويــعــد  أمــر جــوهــري، 
ووصل  الحدث،  من  الرئيسي 

200 رجل تخطيط عسكري إلى 
أكادير من مختلف الدول وعملوا 

سويا، بعد عطلة املسيرة الخضراء، 
وهي  اإلفريقي«،  »األسد  مناورات  على 
حني  طــرف،  على  حكرا  تعد  لــم  التي 
الجديد  الجيل  إلــى  واشنطن  نقلتها 
والــقــدرات  والتقنيات  الــتــداريــب  مــن 

والفعالية.
حيث  التخطيط،  من  شيء  كل  وبــدأ 
وهو  استراتيجيا،  بل  تكتيكيا،  يعد  لم 
»األسد  أن  القول  فيه  يمكن  الذي  البعد 
ورشا  بل  مــنــاورة،  تعد  لم  اإلفريقي« 

الشرق  فــي  الــقــادمــة  للمعارك  حربيا 
األوسط وشمال إفريقيا.

اللعبة األمريكية الجديدة في 
إفريقيا: التركيز على أمرين: بحيرة 

تشاد ضد الجماعات المتطرفة، ومناورات 
»األسد اإلفريقي« للتدخل في الدول

ليس بعيدا عن أكادير املغربية، تدخل 
ويفكر  مــالــي،  فــي  الفرنسي  الجيش 
من  الرحى  قطبي  في  األمريكي  الجيش 
القارة،  وشمال  وســط  تحوالت  داخــل 
ألفريقيا  األمريكية  الــقــيــادة  تركز  إذ 
قواتها  تدخل  تدخلني:  على  )أفريكوم( 
على  والعمل  املتطرفة،  الجماعات  ضد 
نظامية،  جيوش  ضد  املباشر  التدخل 
ــد مــن تــدخــالت  ــجــدي ــو الــجــيــل ال وهـ

واشنطن في القارة السمراء.
ليفنستون«  »كاميرون  مركز  وبــني 
سيناريوهات  من  جزء  األمن  يقر  الذي 
وبني  املشترك،  االتفاق  تمارين  ضمن 
ألن  الرؤية،  تتوضح  أكادير،  مناورات 
التدخل في الكاميرون والنيجر ومالي، 
أمريكيني  جنود  أربعة  فيها  قتل  التي 
مــن الــفــرقــة الــخــاصــة الــثــالــثــة، جعل 
يطور  لوبوف،  جون  األمريكي  الجنرال 
إفريقية  جيوش  مشاركة  إلى  العمليات 
يسميه  مما  انطالقا  املواجهة،  هذه  في 
هجومي  جيل  ومن  قصوى«  »مناورات 

جديد. 
»القرن  البنتاغون أن مناورات  ويرى 
الــقــوات  صيغتني:  تحمل  اإلفــريــقــي« 
املحليني  الشركاء  جانب  إلى  األمريكية 
إلكمال 186 ساعة قتال في إفريقيا، وفي 
أجندة   271 بلغت   ،2018 سنة 

تجمعها  ــارة  ــق ال فــي  قتالية 
مناورات »القرن اإلفريقي«.

عليه  اطلعت  داخلي  تحقيق  وبعد 
إلى  »أفريكوم«  قيادة  فإن  »األسبوع«، 
وزارة  مكنت  قد  تكن  لم  املاضي،  غشت 
ورغم  سابق،  تحقيق  نتائج  من  الدفاع 
من  اإلفريقي«  »األسد  قيادة  نقلت  ذلك، 
»املــاريــنــز« إلــى »أفــريــكــوم«، من ثالث 
والتوسع،  القتالية،  ــقــدرة  ال زوايـــا: 

إلى  دولتني  في  التدخل  وسيناريوهات 
ثالثة.

ويتخوف املراقبون من هذه االنتقالة 
يــرون  الــجــنــراالت  لكن  إفــريــقــيــا،  فــي 
أن عــلــى الــجــنــود األمــريــكــيــني الــذيــن 
مكاتبة  ســوى  إفريقيا  فــي  يــجــدون  ال 

أمر  تحقيق  حسب  بعضهم،  زوجـــات 
نتائج،  إلــى  يصل  ولــم  البنتاغون  به 
تعيد  قتالية  سيناريوهات  في  الدخول 

رسم الخارطة اإلفريقية.
يقول مقال ميغان مايرز عن فضيحة 
عمل  تعليق  »إن   :2017 في  الزوجات 
صبغ  هارينغتون،  جوزيف  الجنرال 
 ،2018 فــي  بـــدأت  بانتقالة  أفــريــكــوم 
االنتصار  حدود  إلى  ونضجت  و2019، 

في  أنظمة  لتغيير  الــتــدخــل  لعقيدة 
إفريقيا«.

وتعمل جيوش إفريقية على سيناريو 
استبعدته  ــذي  ال إيـــران«  مع  »الــحــرب 
إدارة ترامب مرة أخرى، لكن البنتاغون 

مستعد قتاليا ملثل هذا الخيار.
اإلفريقي«  »األســد  مــنــاورات  وتضم 
القتالية  ــدة  األجــن مــن  املــائــة  فــي   90
قصف  بعد  إنــزاال   13 في  إيـــران،  ضد 
ومركز«  »كثيف  وباستخدام  موضعي، 
حرب  في  باملائة   98 من  انتقل  للنيران 
العراق عام 2003، إلى 222 في املائة.

املتحدة  الــواليــات  انتهت  ــيــوم،  وال
األمريكية إلى قرار البدء في التدريبات 
اإلنــزال  مع  الــدول  عمق  نحو  املوجهة 
إلى  للنيران،  األقــصــى  واالســتــعــمــال 
القوات  كل  توحيد  على  القدرة  جانب 
املتعددة،  القتال  ساحات  في  املشتغلة 
على  قــادر  أو  واســع  إنــزال مظلي  عبر 

إنجاز املهمة االستطالعية الضرورية.
ــاورات  ــن ــا، يــمــكــن وصـــف م ــي وحــال
لدول  بـ»العدائية«  اإلفريقي«  »األســد 
أو  الصيني،  أو  الروسي  للنفوذ  حليفة 
داخل  الكافي  الدفاعي  االستقالل  لها 
حدودها، وال تزيد هذه الدول عن 7 دول 

في القارة اإلفريقية.
اإلفريقي«  »األســد  مــنــاورات  وتجر 
الرد  يمكن  ال  مربع جديد،  إلى  الجزائر 
والخطوط  الــثــوابــت  على  خــاللــه  مــن 
»أفريكوم«، ومع ذلك، جاء  املسطرة من 
مناورات  على  بالرد  الجزائري  القرار 
ألن  »أفــريــكــوم«،  تقودها  التي  أكادير 
وريث الجنرال قايد صالح قرر مواصلة 
الرد على املناورات األمريكية في أكادير 

بمناورات مضادة.

ويبدو أن األمور تزيد سوءا، فالجزائر 
لم تهتم لرؤية مناورات »األسد اإلفريقي« 
في  الجديدة  األمريكية  العقيدة  ضمن 
إفريقيا، وزاد تغيير اإلطار من معارضة 
أنها  أمرين:  واقع  من  املناورات،  هذه 
االنتشار  دول  ضــد  لــحــروب  موجهة 
وأن  أكثر،  أو  دولتني  في  االستراتيجي 
مالي  على  الفرنسي  الجيش  إطــبــاق 
أثر  أكادير،  في  واألمريكي  وموريتانيا 

القضية  ووضع  الصحراء،  مشكل  على 
يزعزع  لم  كماشة،  فكي  بني  عسكريا 
قناعة الجزائر العاصمة وجيشها، وهو 
ما يفرز شروط املواجهة، أو انزالق هذا 
الجيش إلى التعامل مع حرب أهلية في 

داخل الدولة أو في دول الجوار.
الجنرال  يــرى  الــنــطــاق،  هــذا  وفــي 
التعامل  قــدرتــان:  للمغرب  أن  بــوفــي، 
مــع عمق  البحر  ومــن  »املــاريــنــز«،  مــع 
الكيلومترات،  مئات  إلى  يصل  إفريقي 
فعل  رد  من  الوقاية  على  املغرب  وقدرة 
الجماعات املسلحة بالقبضة الحديدية، 
انطالقا من تغليب الشك لصالح منطق 
الجهاز األمني وليس »املتهم املتطرف«.
وتجمع العاصمة الرباط بني تكتيكات 
عمل »السي. آي. إي« بعد تفجيرات 11 
تكتيكات  أقصى  وبــني   ،2001 شتنبر 
يفيد  ما  وهو  التدخل،  في  البنتاغون 
الساحل  فــي  الــدائــمــة  ــحــرب  ال حــالــة 
إلى  بالعودة  الدائم  العلني  والتهديد 

الحرب من طرف جبهة البوليساريو.
كسر  الــجــزائــري  الجيش  ويــحــاول 
داخلية  مناورات  خالل  من  الطوق  هذا 
ما  وهــو  الــحــدود،  على  وقوية  عميقة 
إعــادة  فــي  إضافية  صعوبات  يكرس 
منطقة  بــني  اإلقليمي  الــوضــع  ترتيب 
يجد  فيما  املتوسط،  والبحر  الساحل 
الساحل  تأمني  في  الحل  األمريكيون 
أكادير،  من  انطالقا  اإلفريقي،  األطلسي 

مقابل ترنح منطقة الصحراء الكبرى.

 »أفريكوم« حولت المغرب إلى 
محطة أولى للمناورات في القارة 

السمراء 

ــى  أول محطة  إلــى  املــغــرب  رفــع  إن 
التي  إفريقيا،  جنوب  فاجأ  للمناورات، 
خــالل  مــن  ــوضــع  ال اســـتـــدراك  أرادت 
تنجح،  لــم  لكنها  ــووي،  ــن ال الــتــعــاون 
التعاون  أن  بقوة  أدركــت  واشنطن  ألن 
»أفريكوم«،  باسم  األمريكي  املغربي 

يوازي قيادة وقواعد جنوب أوروبا.
ــزة  ــف ــق ــن ل ــ ــط ــ ــن ــت واشــ ــدســ ــ ــن ــ وه
القواعد  إلى  أكادير  استراتيجية تجمع 
األمريكية جنوب أوروبا إلى الحد الذي 
»األســد  مــنــاورات  أن  القول  فيه  يمكن 
وهي  »أساسية«،  أصبحت  اإلفريقي« 
ــارة اإلفــريــقــيــة، وضمن  ــق األهـــم فــي ال
جنوب  قــوس  فــي  الرئيسية  الــقــدرات 

املتوسط ومنطقة الساحل اإلفريقي.
واســع،  بشكل  بريطانيا،  وتشجع 
القدرة التنسيقية التي تتيحها مناورات 
إسبانيا،  مقابل  في  اإلفريقي«  »األســد 
طــارق،  جبل  على  بالسيادة  املطالبة 
الساحل،  منطقة  في  فرنسا  وتحركات 
اململكة  جــانــب  ــى  إل أمــريــكــا  وتــحــاول 
املتحدة تأمني الشاطئ األطلسي، ومنه 
»إفريقيا  يسمى  ما  على  هيمنتها  تقود 

األطلسية«.
من  األطــلــســي  الــســاحــل  تــأمــني  إن 
وتأمني  األمريكية،  املتحدة  الــواليــات 
وبمشاركة  فرنسا  من  الساحل  منطقة 
وإسبانيا  طارق  لحماية جبل  بريطانيا 
لحماية ما تعده ترابها اإلفريقي، ولهذه 
مناورات  تحولت  االستراتيجية،  املهمة 
أكادير إلى مناورات من الدرجة األولى.

اإلسبانية  املصالح  تقاطع  ويكشف 
األراضي  فوق  واألمريكية  والبريطانية 
»األســد  مــنــاورات  خــالل  من  املغربية، 
مع  كــامــل  تنسيق  وفـــي  ــي«،  ــق ــري اإلف
الحضور الفرنسي في منطقة الساحل، 
إلى أي حد يعمل الغربيون لصناعة فكي 
اإلرهابي«  »التهديد  ملحاربة  الكماشة 
أنظمتها  ووضـــع  إفريقيا،  ــرب  غ فــي 
في  ــع،  واســ ضــغــط  تــحــت  السياسية 
في  السريع  لالنتشار  واسع  استعداد 
دولتني إلى ثالثة، أي أننا أمام مناورات 
تتيح مباشرة تغيير  الجديد  الجيل  من 
متوسطة،  قوة  مواجهة  أو  معني  نظام 

كما في الحالة اإليرانية.
وتطور أمريكا أجندة أخرى ملناورات 
كل  في  كبير،  بشكل  ستفاجئ  أكادير 
تقول  كما   ،2028 إلى  املتابعني  سنة، 

وثائق البنتاغون.

هوامش
 1- It was a transition year this past year this is the
 first year that we truly in the lead, maj.gen. roger
 cloutier U.S army Africa commander in a interview
with army times.

 2- To be quite honest, it has been going down in
 scope over the years and being reduced.
 3- For example in his upcoming exercise, we are

 going jumping in battalion task force alliance out of
 the 173 airborne brigade here in Italy.
 4- exercise vicenzaaf north eastern Italian city as
 a power projection plat form, members of the US.
 army ‘2 brigade combat team 101 airborne division,
 Moroccan special operations  and the British army’s
 4 rifles.

 5- This is going o be a no-kidding multi-domain
 compleex exercise that people build readiness in
 Cloutier said we going to do very complex logistics
and open he theater in three different countries.

 6- The heary lifting, but we were falling in a kind of
marine corps plan and methodology?

 7- Largest exercise that takes place on the African

 continent.
 8- Army Africa took this exercise from the marines,
 and plans to make it the biggest on the continent,
 kyle rempfer, Army times, 16 October 2019.
 9- New for 2020: a few big, new army training
 exercise are coming, kyle Rempfer, Army times,
 26/12/2019.
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نفس معايير "الناتو" في مناورات "األسد اإلفريقي"، وتدمج 
مناورات أكادير أمن جبل طارق والبحر المتوسط وشمال 

إفريقيا األطلسية

عناصر اللواء األمريكي 
احملمول 101 واجليش 

الربيطاين "فور ريفلر" 
والقوات اخلاصة يف 

اجليش املغربي، يدخلون 
تدريبات احلرب الشاملة، 

باالنتشار االسرتاتيجي 
يف دولة أو دولتني، 

مبا يجعل شرق اجلدار 
الدفاعي لقمة سائغة 

للقوات املسلحة امللكية 
املغربية إن مل تتحول 
إىل حرب شاملة يراها 

اجلزائريون، يف مناوراتهم 
املضادة شهر يونيو 

القادم

 الجنرال روجر  كلوتييه قائد الجيش األمريكي في إفريقيا: 
انتهت الفترة االنتقالية في السنة الماضية وبدأت قيادتنا 

لمناورات »األسد اإلفريقي«.



ــوداد  ــ ال ــادي  ــ ن بــاســتــغــنــاء   ...
ــوع  ــب الــريــاضــي فـــي بـــدايـــة األس
زوران  الصربي  مدربه  عن  األخير 
ا�درب�  عدد  وصل  مانولوفيتش، 
انتهاء  قبل  إقالتهم  تمت  الــذيــن 
ــن الــبــطــولــة  ــة الـــذهـــاب مـ ــرحــل م
االحترافية، 13 مدربا، باإلضافة إلى 
انفصل  الــذي  الزاكي  بــادو  ا�ــدرب 
الحسني  ــدفــاع  ال فــريــق  عــن  وديـــا 
الجديدي بعد أن تمت ا�ناداة عليه 
لشغل إحدى ا�ناصب داخل اإلدارة 

الوطنية. التقنية 
ا�ــدربــ�، حيرت  ــة  إقــال ظــاهــرة 
الــكــروي،  للشأن  ا�تتبع�  جميع 
ــة وضعف  ــحــدودي م ــن  ع وأبـــانـــت 
الوطنية،  ــفــرق  ال عــن  ا�ــســؤولــ� 

لـ»محو»  حل  أي  يجدون  ال  الذين 
مادام  القرار،  أخطائهم سوى هذا 
الذي  القصير  الحائط  هو  ا�ــدرب 

يستعملونه من أجل در الرماد 
على أع� الجماهير.

ا�ـــدربـــ�  أن  صــحــيــح 
كبيرا  قسطا  يتحملون 

ألنهم  ا�ــســؤولــيــة،  مــن 
جــيــدا  ــون  ــدرســ ــ ي ال 

عـــــقـــــودهـــــم مـــع 
ــك الـــــفـــــرق،  ــ ــل ــ ت
كل  ويــتــجــاهــلــون 
وا�شاكل  العيوب 
ــي تــتــخــبــط  ــ ــت ــ ال
ــا بــعــض  ــ ــه ــ ــي ــ ف
األندية، من سوء 
وقلة  التسيير، 

ا�وارد ا�الية، بل همهم الوحيد هو 
قيمته  كانت  كيفما  عقد  عن  البحث 
لن  مقامهم  أن  جيدا  يعلمون  وهم 
يطول مادام أنهم سيغادرون الفريق 
بما  ويغنموا  «التراضي»،  بالزمة 
تيسر، ضارب� شرف ا�هنة بعرض 

الحائط...
ا�سؤول  هو  ا�سير،  يبقى  لكن 
األول عــن انــتــداب ا�ــدربــ� مــادام 
اإلدارة  اسمه  بشيء  يعترف  ال  أنه 
ا�درب�  بانتداب  ا�خولة  التقنية 

والالعب�.
راحــوا  مــدربــا   13
إلى حال سبيلهم، 
مـــدربـــا  و13 
مكانهم،  حــلــوا 
ــل الــالئــحــة  ــ ب
مــــــرشــــــحــــــة 
في  ــاع  ــفـ ــالرتـ لـ
ــل  ــ ــب ــ ــق ــ ــت ــســ ــ ا�
ــادام  ــب، مـ ــري ــق ال
ــجــيــش  فـــريـــق ال
ا�ــلــكــي هــو اآلخــر 
ــم مـــــن وعـــــود  ــ ــئ ســ
الرحيم  عــبــد  ــه  ــدرب م
واجــه  الـــذي  طاليب، 
كبيرة  احــتــجــاجــات 
الجمهور  طرف  من 
بعد  الــعــســكــري 
با�يدان  هزيمته 
ــام يــوســفــيــة  ــ أمـ
وبعد  بــرشــيــد، 
ذرعــا  أن ضــاق 

الطائشة،  اإلعالمية  خرجاته  مــن 
سانده  ا�سير  ا�كتب  ــأن  ب علما 
الظروف  كل  له  ووفر  البداية،  منذ 
الجيدة لالشتغال، ولبى كل طلباته، 

بما فيها جلب 18 العبا...
عوض  الذي  فاخر  امحمد  ا�درب 
األرجنتيني غاموندي بفريق حسنية 
أكادير، لقي هو اآلخر نفس ا�صير، 
ــه حــراكــا قــويــا بسبب  حــيــث واجـ
يحصدها  التي  السلبية  النتائج 
فما  غاموندي،  رحيل  منذ  الفريق 
ملعب  عرفها  التي  الدامية  األحداث 
البليغة  واإلصــابــة  مــؤخــرا،  أدرار 
اإلداري  ا�ــديــر  لها  تــعــرض  الــتــي 
للفريق بسبب حجرة طائشة، لخير 
الذي  الساطع  الغضب  على  دليل 
تجاه  السوسي  الجمهور  عنه  عبر 

ا�درب وا�كتب ا�سير.
ا�ــوضــوع،  هــذا  ننهي  أن  وقبل 
للفتح  ا�سير  ا�كتب  ــأن  ب علمنا 
الرباطي، وبعد سنوات طويلة، أنهى 
مهام مدربه الركراكي بـ«التراضي»، 
هذا األخير سيخوص تجربة جديدة 
بفريق  وبالضبط  القطري،  بالدوري 
العميد  ــه  ل يلعب  ــذي  الـ الــدحــيــل 
ا�هدي  الوطني  للمنتخب  السابق 

بنعطية.
لنا أن نسمي  على العموم، يمكن 
هـــذه الــبــطــولــة بــبــطــولــة إقـــاالت 
ا�ريب  السكوت  ظل  في  ا�ــدربــ�، 
لودادية ا�درب� التي لم تتحرك ولم 
نر منها أي رد تجاه كل هذه األزمات 
التي تعيشها البطولة الوطنية منذ 

بدايتها.
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رقم قياسي جديد في اإلقاالت

● بزاف ديال الناس «كيبكيو»
الركراكي اِّـدرب السابق للفتح الرباطي

● منهم أنت طبعا...

● البرمجة «تخنق» الحسنية
فاخر، اِّـدرب السابق لحسنية أكادير

● ها واحد من الناس اللي غير كيبكيو!!

● فضلت الزمامرة رغم اإلغراءات ا�الية
الالعب زهري نعيم

● هاذي كذبة باينة؟

● غيرت نهج رجاء بني مالل
اِّـدرب الجديد مديحي
عند  نهج  من  واش  بديتي،  عاد  راك  يهديك  هللا   ●

بني مالل!؟

● بودريقة يطالب الرجاء بمليار سنتيم
مواقع 

● غير «توحش» البوليميك!!

● ال توجد أي وثيقة تثبت أن بودريقة منح 
الرجاء مليار سنتيم

الزيات، رئيس الرجاء
● ها الكالم، غير خاصو في من يلصق...

إلى  العب�  يضيف  زوران  الــوداد  مدرب   ●
الالئحة اإلفريقية

الصباح
● ديما معطل�.. زوران مشى بحالو...

● أنا ماشي غدار!!
الالعب حدراف، عن التحاقه بربكان

● أنت ماشي غدار، غير طماع.. ولكن من حقك...

● «السي عفيف» أنا ماشي كومبارس
اِّـدرب العامري، لرئيس رجاء بني مالل بعد إقالته
نهاية  وتعويضات  الفلوس  غير  خاصك  أنت   ●

العقد...

● عاد إليكم «الغوليادور»
اِّـنتخب

● بشحال هاذ البيعة وشرية؟

● أنا من اختار عدم اللعب!!
بانون، مدافع الرجاء
ا�درب  دور  هو  وما  التواضع،  على  سالم  يا   ●

السالمي؟

عــبــد هللا أصبح  ــوالي  مـ األمــيــر  مــركــب   ●
«عقدة» لالعب�

طاليب، مدرب الجيش اِّـلكي
● الحقيقة: العقدة الكبيرة هو أنت، كل هزيمة تجد 

لها تبريرات...

 ... ôFGõ÷Gh   ¢ùfƒJ   »HQóe   øe   ¥ƒÑ°ùe   ÒZ   zhõZ{

وداديون يقاومون الزلزال ويحطون 
الرحال بمدينة ميدلت

...Gôªà°ùe ÚHQóŸG ádÉbEG ∞jõf ∫GRÉe

idbihi62@gmail.com
 إعداد: كريم إدبهي
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قالوا ونقــــــــــــول

في الوقت الذي نتابع فيه الحروب 
الباردة، والغير معلنة، ب� «األطر» 
الوطنية فيما بينها، إذ أن كل مدرب، 
ولألسف الشديد، ينتظر هفوة زميله 
نالحظ  منصبه،  على  لالنقضاض 
الجزائري�،  ا�درب�  حلول  موسم 

والتونسي� با�غرب.
برشيد  يوسفية  فــريــق  هــو  فها 
ـــدرب  ــات ا�ـ ــدمـ ــن خـ يــســتــغــنــي عـ
فريد  بالتونسي  ويعوضه  الصديقي 
الحسني  الــدفــاع  وفريق  شــوشــان، 
ــزاكــي،  ــجــديــدي، وبــعــد رحــيــل ال ال
عبد  الــجــزائــري  بخدمات  استعان 

ــادر عــمــرانــي، فــي حــ� التحق  ــق ال
بفريق  بنشيخة  الحق  عبد  مواطنه 
العاصمة الشرقية للمملكة، مولودية 
كركاش،  ا�غربي  رحيل  بعد  وجدة، 
ــتــونــســي أحــمــد  بــيــنــمــا عـــوض ال
ــطــاوســي في  الــعــجــالنــي رشــيــد ال
سريع  واستقدم  خريبكة،  أو�بيك 
بعد  شبيل  منير  التونسي  زم  وادي 
إقالة حسن بنعبيشة، علما أن اتحاد 
نبيل  الجزائري  مدربه  أقــال  طنجة 

نغيز وعوضه بهشام الدميعي.
ــدربــ�  نــحــن هــنــا لــســنــا ضــد ا�
إخــوة  نعتبرهم  الــذيــن  ا�غاربي� 

الوطنية  األطر  نعاتب  لكننا  لنا، 
أنانيتها،  وعلى  سلوكها  على 

والتي لألسف تؤدي الثمن 
ا�طاف،  نهاية  في  غاليا 
وتــخــرج مــن الــنــافــذة 
�درب�  مكانها  تــاركــة 

آخرين.
نــتــمــنــى أن  لـــذلـــك، 
يراجع ا�دربون ا�غاربة 

يكونوا  وأن  حساباتهم، 
فيه  فيما  ــدة  واحـ لحمة 
الخير لكرة القدم الوطنية 

بشكل عام.

هذا الخبــر

لكرة  ا�غربية  ا�لكية  الجامعة  أعلنت 
القدم، خالل اجتماعها األخير، أن ا�كتب 
لكرة  اإلفريقية  للكونفدرالية  التنفيذي 
بمدينة  عــامــا  اجتماعا  سيعقد  الــقــدم 
العيون على هامش نهائيات كأس إفريقيا 
ستحتضنها  التي  القاعة  داخــل  لألمم 
ب�  ما  العيون  بمدينة  وبالضبط  بالدنا، 

28 يناير إلى غاية 7 فبراير 2020.
«الكاف»  اجتماع  انعقاد  ويشكل 

كل  على  العزيزة  ا�دينة  بهذه 
ــة مــوجــعــة  ــرب ا�ـــغـــاربـــة، ض

لــعــصــابــة الــبــولــيــســاريــو 
الرسمي  و«محتضنها» 
الجزائر، اللتان ال تيئسان 
لعرقلة  جهدا  تذخران  وال 
التي يسعى  الخطوات  كل 
إليها بلدنا من أجل تجاوز 

ا�فتعلة،  ا�ــشــاكــل  كــل 
حــيــث ســبــق لــهــمــا أن 

حاوال وبطريقتهما ا�تخلفة، 
شن حملة شرسة على العديد من 

تنظيم  عدم  أجل  من  الصحراوية  مدننا 

كل  أن  إال  الرياضية،  التظاهرات  بعض 
محاوالتهم باءت بالفشل. فقد عبر العديد 
اإلفريقي  ــحــاد  االت عــن  ا�ــســؤولــ�  مــن 
ارتياحهم  عن  سابق،  وقت  في  (الكاف)، 
للمسؤول�  االحترافية  لالستعدادات 
ا�شارك�  جميع  الستقبال  ا�ــغــاربــة، 
من  العديد  زاروا  كما  البطولة،  هذه  في 
وعبروا  الرياضية،  وا�نشآت  ا�ــرافــق 
ا�دينة  بــهــذه  إعــجــابــهــم  عــن 
ا�ناطق  ــل  ك غـــرار  عــلــى 
الــجــنــوبــيــة، بــفــضــل 
الكبيرة  ــجــزات  ــن ا�

التي تعرفها.
ــة قــاضــيــة  ــربـ ضـ
وبـ«الكاو»، وصفعة 
ــا  ــاه ــق ــل ــت ــة ت ــ ــوي ــ ق
هــــــذه الـــعـــصـــابـــة 
ومـــعـــهـــا طــبــعــا 
الغارقة  الــجــزائــر 
ــي االضــــطــــرابــــات  ــ فـ
وبالرغم  واإلضـــرابـــات، 

من ذلك، مازالت تساند هؤالء ا�رتزقة.

ضربة قاضية تتلقاها جبهة البوليساريو ومن معها
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الكاف اجتماع  انعقاد  ويشكل 
كل  على  العزيزة  ا�دينة  بهذه 

ــة مــوجــعــة  ــرب ا�ـــغـــاربـــة، ض
لــعــصــابــة الــبــولــيــســاريــو 
الرسمي   
الجزائر، اللتان ال تيئسان 
الرسمي   
الجزائر، اللتان ال تيئسان 
الرسمي   

لعرقلة  جهدا  تذخران  وال 
التي يسعى  الخطوات  كل 
إليها بلدنا من أجل تجاوز 
التي يسعى  الخطوات  كل 
إليها بلدنا من أجل تجاوز 
التي يسعى  الخطوات  كل 

حاوال وبطريقتهما ا�تخلفة، 

ا�دينة  بــهــذه  إعــجــابــهــم  عــن 
ا�ناطق  ــل  ك غـــرار  عــلــى 
الــجــنــوبــيــة، بــفــضــل 
الكبيرة  ــجــزات  ــن ا�

ــي االضــــطــــرابــــات  ــ فـ

«العائلة  جمعية  قــافــلــة  حــطــت 
 19 األحــد  يــوم  صبيحة  الودادية»، 
ميدلت،  بإقليم  الرحال   ،2020 يناير 
التي  الــنــزالــة  بمنطقة  وبــالــضــبــط 
الهزات  تعرضت مؤخرا �جموعة من 

األرضية.
لـ«العائلة  ــري  ــخــي ال ــشــاط  ــن ال
من  توزيع مجموعة  الودادية»، عرف 
الغذائية وا�البس  وا�ــواد  األغطية 
جراء  تعاني  التي  لفائدة الساكنة 
ــرد الــقــارس خـــالل هــذه  ــب مــوجــة ال
إلــى  بــاإلضــافــة  الفترة العصيبة، 
ا�نطقة  مــســجــد  ــدران  ــ جـ صــبــاغــة 
ومكبر  مــصــاحــف،  بــعــدة  وتــأثــيــثــه 
القيام  عن  ناهيك  الصوت، وزرابي، 
العلمية  ــات  ــورش ال مــن  بمجموعة 
بالتحسيس  وذلك  لألطفال،  ا�وجهة 
تنظيف األسنان،  وكيفية  بأهمية 
وتــعــريــفــهــم بــا�ــعــالــم الــتــاريــخــيــة 

للمغرب.

كذلك  عــرفــت  الــخــيــريــة  ــادرة  ــبـ الـ
على  أشــرفــت  طبية  لجنة  حــضــور 
لفائدة  الــضــغــط والــســكــري  قــيــاس 
ا�سن� والنساء، وكذلك إجراء دوري 
مع  لألطفال  الــقــدم  كــرة  فــي  مصغر 

النادي،  شعار  تحمل  أقمصة  توزيع 
وبدل رياضية، وكرات، وقد لقيت هذه 
من  وتجاوبا  كبيرا  ترحيبا  البادرة 
بترديد  قاموا  طرف ا�شارك�، الذين 

شعارات نادي الوداد الرياضي.

اِّـدرب فاخر

اِّـدرب الركراكي

اِّـدرب بنشيخة

سعيد رؤوف رئيس 
جمعية العائلة 

الودادية مع أطفال 
وطفالت ميدلت



يستعد  ــل  ــريـ أبـ ــر  شــه ــان  ــ ك
لالنسحاب في هدوء بعد أن بلغ 
يومه التاسع والعشرين من سنة 
أيام  أول  مع  تزامنه  لكن   ،1827
جعله  الجزائر،  في  الفطر  عيد 
بني  ــارات  ــزي ال لتبادل  مناسبة 
الداي حسني،  العثماني،  الباشا 
الذي تولى حكم الجزائر في سنة 
السفارات  ممثلي  وبــني   ،1818
كانت  وقــد  بــالده،  في  األجنبية 
ــة قــويــة  ــ ــر وقــتــهــا دول ــزائ ــج ال
اقتصاديا مقارنة مع فرنسا التي 
كانت قد خرجت للتو من ثورتها 
عزلها  إلــى  ــا  أوروب دفعت  التي 
هي  الجزائر  فكانت  العالم،  عن 
ساعدت  التي  الوحيدة  الدولة 
فرنسا على تجاوز محنة الثورة، 
وكان طبيعيا أن يتخلف في عنق 
الديون..  من  كبير  مبلغ  فرنسا 
الجزائرية  الــديــون  كانت  ــد  وق
عند فرنسا جزء من الحوار الذي 
والقنصل  حسني  الداي  بني  دار 
هذا  لكن  دوفال..  بيار  الفرنسي 

بطريقة  الباشا  ــاب  أج األخــيــر 
من حاكم  كان  فما  غير محترمة، 
وجهه  في  لــوح  أن  إال  الجزائر 
ضربه  إنــه  ويقال  بـــ»املــروحــة«، 

بها، وطرده من قصره)..(.
»املــروحــة«  بحادثة  سمي  مــا 
ــان هــو سبب  فــي الــتــاريــخ، كـ
عن  تزيد  ملدة  الجزائر  استعمار 
130 عاما، من طرف فرنسا، التي 
بدعوى  الجزائريني  على  هجمت 
استرجاع مكانة وشرف فرنسا.. 
وأي شرف هذا الذي تحدث عنه 
يردون  وهم  وقتها  الفرنسيون 
باستعمار  الــجــزائــريــني  عــلــى 
ــون  ــدي ــداد ال ــدل ســ بـــالدهـــم، بـ

املستحقة)..(.
ــه،  ــ دورتـ الـــزمـــان  دار  ــد  ــ وق
العثمانية  تركيا  من  كل  لتجتمع 
ملحقة  كانت  )التي  والجزائرية 
املستعمرة  الدولة  مع  عثمانية(، 
ــرلــني األملــانــيــة،  ــي ب فــرنــســا، ف
إيجاد  محاولة  سمي  ما  بشأن 
والــواقــع  الليبية،  لــأزمــة  حــل 

تحولت  التي  ليبيا  مشكلة  أن 
إلى  »الثورة«  من  األوضاع  فيها 
»األزمة«، قد انطلقت منذ ابتالع 
بسبب  العربي«  »الربيع  طعم 
السابق  رئيسها  مواقف  تصلب 

معمر القذافي)..(.
كل من أملانيا البلد املستضيف 
ليبيا،  في  النزاع  وطرفا  للقمة، 
وهــمــا رئــيــس حــكــومــة الــوفــاق 
وخصمه  السراج  فايز  الوطني 
جانب  إلى  حفتر،  خليفة  املشير 
تركيا  بينها  من  أخرى،  دولة   11
وروســـيـــا والــصــني وإيــطــالــيــا 
التي حضرت  ومصر  والكونغو، 
ــة عـــن الـــســـعـــوديـــة)..(،  ــاب ــي ن
واإلمارات، وفي غياب قطر التي 
عنها)..(،  بالنيابة  تركيا  كلفت 
لبحث  يجتمعون  إنــهــم  قــالــوا 
السبل التي ستمكنهم من إخراج 
مبررات  ولكن  أزمتها..  ليبيا من 
عــقــد لــقــاء بــرلــني ظــلــت واهــيــة 
معينة  دول  استبعاد  ظــل  فــي 
التي  تونس  مثل  املشاركة،  من 

ترابية،  حدود  ليبيا  مع  تربطها 
كبير  دور  له  كان  الذي  واملغرب 
الجرحى  وإغــاثــة  استقبال  في 
ــال الــطــرفــني،  واملــصــابــني مــن ك
ليبيا  في  يتحاربان  كانا  اللذان 
أيام القذافي قبل إسقاطه، سواء 
كانوا ثوارا أو كتائب)..(، حيث 
يستفيدان  الــطــرفــني  ــال  ك كـــان 
واملساعدات  العالج  برامج  من 
املغرب،  حساب  على  اإلنسانية 
فتح  بلد  أول  هو  املغرب  أن  كما 
مناقشة  أجل  من  لليبيني  أبوابه 
الصخيرات  مدينة  في  أزمتهم 
لتتوج  الحرب،  أجواء  بعيدا عن 
الفرقاء  بــني  الــلــقــاءات  سلسلة 
الــصــخــيــرات«، وهو  بـــ»اتــفــاق 
األمم  عليه  أشرفت  الذي  االتفاق 
يكتسب  أنــه  يعني  ما  املتحدة، 
تأتي  حق  فبأي  دولية،  شرعية 
أملانيا لتزيح املغرب من املقررات 

الدولية؟
املليء  برلني،  مؤتمر  أن  ورغم 
باملتناقضات، جاء لحجب الرؤية 

فإن  الصخيرات«،  »اتــفــاق  عــن 
االتفاق  هو  الصخيرات«  »اتفاق 
من  الليبية  األزمــة  في  األســاس 
ملا  ــواله  ــل ف العملية،  الــنــاحــيــة 
يمكن  ليبية  أطراف  هناك  كانت 
أن  بعد  أصــال،  معها  التحاور 
الحرب  دوامــة  في  ليبيا  دخلت 
سباقا  كان  املغرب  لكن  األهلية، 
املتحاربني  الليبيني  جمع  إلــى 
دجنبر   17 يوم  الصخيرات  في 
األممي  املبعوث  بإشراف   2015
على  بنيت  وقــد  كوبلر،  مــارتــن 
ــاق الــصــخــيــرات«  ــف ــاس »ات أسـ
ليبيا،  في  الجديدة  الدولة  لبنة 
البنود  على  املصادقة  تمت  ففيه 
ــة لــحــكــومــة الــوفــاق  ــس ــؤس امل
ــي، ومــجــلــس الــنــواب،  ــن ــوط ال
واملجلس األعلى للدولة، وتدابير 
الدستورية  والترتيبات  الثقة، 
في  املجتمعني  أن  غير  واألمنية، 
خرافيا  مجهودا  بــذلــوا  برلني 

ــالعــب  ــت مـــن خــــالل ال
ــحــة الــحــضــور  فـــي الئ

إعداد
سعيد الريحاني
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مخاطر التنكر للجهود المغربية ونسف »اتفاق الصخيرات«

�أملانيا تتزعم مبادرة الإعادة �ال�ستعمار �إىل �إفريقيا 
وجتمع خ�سوم �لق�سية �لوطنية يف برلني

زعماء العالم تركوا الكراسي وجلسوا على األرض 
أمام الكعكة الليبية)..(، هل هي بداية عودة 

االستعمار إىل شمال إفريقيا؟ 

إخباريتحليـل 



»اتفاق  ملسح  األعــمــال،  وجــدول 
الصخيرات« من الوجود، وكأنها 

مؤامرة على املغرب)..(.
برلني،  اجتماع  مخاطر  وتكمن 
ال  املجتمعني  أغــلــب  كـــون  ــي  ف
ما  الليبية،  بــاألزمــة  لهم  عالقة 
تغطية  مجرد  االجتماع  يجعل 
على النقاش الحقيقي)..(، فضال 
عن تطوير هذا االجتماع ليشمل 
االتحاد اإلفريقي ممثال في دولة 
في  استدعيت  الــتــي  الكونغو 
االتحاد  أن  بدعوى  لحظة،  آخر 
دنيس  رئيسها  كلف  اإلفريقي 
ــالث  ــل ث ــب ســـاســـو نــغــيــســو، ق
رفيعة  لجنة  برئاسة  ســنــوات، 

وهــو  الليبية،  ــة  ــاألزم ب تعنى 
هذه  تأسيس  ألن  مضحك،  مبرر 
اللجنة ال يرقى إلى مستوى لقاء 
اجتماع  أن  كما  الــصــخــيــرات، 
التآمر  رائحة  منه  تفوح  برلني 
املغربية،  الترابية  الوحدة  على 
إفريقيا،  على  انفتاحه  أن  ذلــك 
تبدو  أطــراف  جمع  على  اقتصر 
تميل  أخــرى  وأطـــراف  محايدة 
يعني  ما  البوليساريو،  ملساندة 
عن  أعلن  الذي  التحالف  هذا  أن 
قد  »اجــتــمــاع«،  شكل  في  نفسه 
يكون مجرد مقدمة لتحالف كبير 
التدخل  في  االستمرار  أجل  من 
إفريقيا،  شمال  دول  شــؤون  في 

ومن بينها املغرب)..(.
متتبع  أي  على  عصيا  وليس 
التأكد بأن بعض املواضيع التي 
لها  عالقة  ال  برلني  في  نوقشت 
هذا  في  ويكفي  الليبية،  باألزمة 
قاله  ما  إلــى  االستماع  الصدد، 
إيف  فرنسا، جان  وزير خارجية 

املاضي،  اإلثنني  يوم  لــودريــان، 
برلني  اجتماع  بأن  يصرح  وهو 
بشأن ليبيا مؤشر على عودة قوية 
املبادرة  زمــام  ألخذ  لألوروبيني 
وقــال  ــي..  ــدول ال املستوى  على 
بحثوا  املجتمعني  بــأن  مــزهــوا 
في  األوروبية  املشاركة  »تقوية 
بالساحل  اإلرهاب  التحالف ضد 
تعزيز  أيضا  اإلفريقي«، و»قررنا 
في  البحرية  األوروبية  املراقبة 
الخليج«،  أمن  لحماية  الخليج  
يؤكد  ــذي  ال ــر  األم قوله،  حسب 
أن مؤتمر برلني كانت له أهداف 

أخرى أكثر من حل أزمة ليبيا.
يعد  بــرلــني  مؤتمر  أن  ورغـــم 
عنوانا للتدخل السافر في مسار 
قضية ليبيا، فقد أكد املجتمعون 
في  األجنبي  التدخل  ضد  أنهم 
التدخل  أن  الدولة، والواقع  هذه 
باستثناء  ليبيا  فــي  األجــنــبــي 
املغربية،  اإلنسانية  املــبــادرات 
ــذي صــدق  ــ ــدأ مــنــذ الـــيـــوم ال بـ
الربيع  أكــذوبــة  الليبيون  فيه 
مؤتمر  هــو  ــا  وه ــي)..(،  ــرب ــع ال
الشكل  حيث  مــن  يتخذ  بــرلــني 
تحول  لكنه  ــوحــدا،  م عــنــوانــا 

ثنائية  لقاءات  إلــى  الواقع  في 
ــرؤســاء، خاصة  بــني عــدد مــن ال
ــي رجــب  ــرك ــت ــس ال ــي ــرئ بـــني ال

والرئيس  ــان  أردوغـ طيب 
بوتني،  فالديمير  الروسي 
ووزير الخارجية األمريكي 
واملستشارة  بومبيو  مايك 
ميركل  أنــجــيــال  األملــانــيــة 
ــة املــفــوضــيــة  ــســ ــ ــي ــ ورئ
ــة أورســـوال فون  ــي األوروب

دير الين...
يذكر أن البيان الختامي 
))ندعو  فيه:  جاء  لبرلني 
جميع األطراف الليبية إلى 
االنتقالية  املرحلة  إنهاء 
وشاملة  حرة  بانتخابات 
وعــــــادلــــــة((، مــضــيــفــا: 
حكومة  تأسيس  ))نــدعــم 
وفعالة  وشاملة  مــوحــدة 
ليبيا تحظى بمصادقة  في 
وتابع:  النواب((،  مجلس 
منظومة  تأسيس  ))ندعم 
بليبيا  موحدة  وطنية  أمن 

املركزية  السلطة  سيطرة  تحت 
توجه  األخير،  وفي  واملدنية((، 
ــم  ــداء إلـــى األم ــن ــون ب ــشــارك امل
املتحدة من أجل ))تأسيس لجان 
تطبيق  ومراقبة  لضبط  تقنية 

ليبيا((..  في  النار  إطالق  وقف 
أهم  الصخيرات«  »اتفاق  أليس 

من كل ما قيل حتى اآلن؟

وقد كان من الطبيعي أن تعبر 
املغربية  الدبلوماسية  القنوات 
املغرب  إقصاء  من  غضبها  عن 
وقد  برلني،  مؤتمر  فعاليات  من 
املغربي  الخارجية  وزيـــر  ــد  أك

تصريحات  في  بوريطة  ناصر 
لقناة »فرانس 24«، ))استغراب 
بالده )املغرب( من إقصائها من 

ليبيا  حضور مؤتمر برلني حول 
املقرر انعقاده األحد في العاصمة 
وتساءل بوريطة  ــة((،  ــي ــان األمل
على  اإلقصاء  هذا  ))أسباب  عن 
في  اململكة  انــخــراط  مــن  الــرغــم 

امللف الليبي منذ بداية األزمة((،  
))احتمال  إلــى  الــوزيــر  وأشــار 
على  للتأثير  مــؤامــرة  ــود  وجـ
الصخيرات،  اتــفــاقــات 
ــي تــعــتــبــر املــرجــع  ــت ال
الوحيد لقرارات مجلس 
))رفــض  كما  األمـــن((، 
ــالل بــعــض  ــ ــغـ ــ ــتـ ــ اسـ
الليبي  للملف  األطراف 
مصالحها  لــتــحــقــيــق 
على  وشدد  السياسية، 
أن األزمة الليبية ليست 
معينة  دولة  على  حكرا 
تجاوزها  يتم  وســوف 
الــدولــيــة((،  بالجهود 
الذي  بوريطة،  أن  غير 
الـــخـــروج في  ــار  ــتـ اخـ
فرنسية،  إعــالم  وسيلة 
التحريري  الخط  نسي 
الفرنسية)..(،  للقناة 
رفقة  تصريحه  فنشروا 
أن  بعد  املغرب  خريطة 
أقاليمه  مــنــهــا  بــتــروا 
الجنوبية، وهو ما يعطي صورة 
ــاء ضد  ــخــف ــحــاك فـــي ال عــمــا ي
وسائل  ألن  الوطنية،  القضية 
عن  تنطق  ال  الفرنسية  اإلعــالم 

الهوى)..(.
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اجتماع برلين تفوح منه رائحة التآمر على الوحدة الترابية المغربية، 
ذلك أن انفتاحه على إفريقيا، اقتصر على جمع أطراف تبدو محايدة 
وأطراف أخرى تميل لمساندة البوليساريو، ما يعني أن هذا التحالف 

الذي أعلن عن نفسه في شكل »اجتماع«، قد يكون مجرد مقدمة 
لتحالف كبير من أجل االستمرار في التدخل في شؤون دول شمال 

إفريقيا، ومن بينها المغرب)..(.

بوريطة الذي اختار 
اخلروج يف وسيلة 

إعالم فرنسية، 
نسي اخلط التحريري 
للقناة الفرنسية)..(، 

فنشروا تصريحه 
رفقة خريطة املغرب 

بعد أن برتوا منها 
أقاليمه اجلنوبية، وهو 

ما يعطي صورة عما 
يحاك يف اخلفاء ضد 

القضية الوطنية، 
ألن وسائل اإلعالم 

الفرنسية ال تنطق عن 
الهوى)..(.

 وزير الخارجية ناصر بوريطة يقع يف شباك قناة »فرانس 24« التي نشرت تصريحه 
حول مؤتمر برلني رفقة خريطة املغرب مبتورة من األقاليم الجنوبية

مقت�ضيات »اتفاق ال�ضخريات« تف�ضح مناورة م�ؤمتر برلني

صورة تؤرخ لحادثة املروحة التي مهدت 
الحتالل الجزائر 130 سنة من طرف فرنسا
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الــعــدالــة  ــي  ــادي ف ــي ــق ال ــدو أن  ــب ي
بحقوق  ا�كلف  الدولة  وزير  والتنمية 
بات  البر�ان،  مع  والعالقات  اإلنسان 
يؤمن بأن أقصر طريق لحل الخالفات 
األصح  على  أو  طريقه  تعترض  التي 
طريقة رؤيته لألشياء، هي «الغضب» 
ــر  ــوزيـ ـــ«الـ ــار يـــوصـــف بـ ــ ــى ص ــت ح

الغضبان».
له  سبق  ــذي  الـ الــرمــيــد  مصطفى 
لفتيت  الداخلية  وزيــر  من  غضب  أن 
اجتماعات  وقاطع   «9 «ا�ــادة  حــول 
غضب  أن  وسبق  الحكومة،  مجلس 
للحكومة،  العام  األم�  الحجوي  من 
حقوق  فــي  خطته  نشر  عــدم  بسبب 
الحكومة،  مجلس  وقــاطــع  اإلنــســان 
دخل األسبوع ا�اضي في خالف حاد 
يقاطع  وبات  فغضب  البر�اني�،  مع 
جميع أشغال البر�ان قبل أن يحضر، 
مكرها،  األخــيــر،  اإلثن�  يــوم  جلسة 
نيابة عن زميله وزير التشغيل أمكراز، 
الذي تعرض لحادثة سير أبعدته عن 

الحضور للبر�ان.
مــصــدر جــد مــطــلــع، كــشــف غضب 
االنفعال  حالة  من  وبر�انييه  ا�الكي 
نائبة  عــلــى  شــنــه  الـــذي  ــهــجــوم  وال
النواب وسط اجتماع  لرئيس مجلس 

الرؤساء بمكتب ا�الكي، وذلك بسبب 
عدم منحه نقطة نظام بجلسة البر�ان، 
مقر  ويغادر  بشدة  يغضب  جعله  مما 
جميع  مقاطعة  في  ويشرع  البر�ان 
أنشطته، وهو الوزير ا�كلف بالحوار 
مما جعل  الــبــر�ــان،  مــع  والــعــالقــات 
والتنفيذية،  التشريعية  ا�ؤسست�: 
تعيشان القطيعة اليوم في سابقة من 

نوعها.
وأكد ا�صدر ذاته، أن الرميد وبعد 
إلى  مكتوبة  مذكرة  وجه  هذا،  غضبه 

قانونية  مرافعة  فيها  يقدم  ا�الكي 
القانون لصالحه  لتفسير  في محاولة 
أن  من  بالرغم  نظام،  نقطة  يأخذ  كي 
ذلك  عليه  يمنع  الــداخــلــي  الــقــانــون 
صراحة، مما أغضب البر�اني� الذين 
يحاول  بــدأ  الرميد  أن  إلــى  انتبهوا 
حكومة،  فــي  ــر  كــوزي دوره  ــجــاوز  ت
ب�  «الوسيط»  أو  «الحكم»  دور  إلى 
لها  يشرع  الدستورية،  ا�ؤسسات 
الواضحة  العالقات  هذه  حل  كيفية 

بالقانون الداخلي للبر�ان.

نقمة تجاوز االختصاص تالحق وزير الدولة
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الجديد  الــصــحــة  ــر  وزيـ أعــلــن 
العمل  ــغــاء  إل وزارتــــه  عـــزم  عــن 
تخصص  كانت  التي  با�روحيات 
خطر  حالة  في  ا�رضى  إلسعاف 
والقرى  الجبال  في  وا�حاصرين 
النائية، والتي كان الوزير األسبق 

الحس� الوردي يتباها بها.
وزير الصحة الجديد، خالد أيت 
الطالب، أعلن يوم اإلثن� ا�اضي، 

عزم وزارته التخلي عن خدمات 
ــات،  ــي ــروح ــا� اإلســـعـــاف ب
الكبيرة  تكلفتها  بسبب 
بــســبــب  ــا  ــيـ ــانـ وثـ أوال، 

ا�ناطق،  في  محدوديتها 
تــغــطــي ســوى  حــيــث ال 
جهات  مــن  جهات  ــع  أرب

ا�ملكة.
وقال الوزير في معرض 

أســئــلــة  عـــن  رده 
ــ�،  ــي ــان ــر� ــب ال

رجال  على  ستعتمد  وزارتـــه  أن 
ــعــدات  ــى ا� ــل الــــدرك ا�ــلــكــي وع
ومنها  عليها،  يــتــوفــرون  الــتــي 
ا�روحيات، حيث تتميز تدخالتهم 
بالدقة وبالسرعة ا�طلوبة وتغطي 

جميع جهات ومناطق ا�غرب.
قال  عموما،  اإلســعــاف  وحــول 
أيت الطالب أن الوزارة توفر العدد 
الكافي من سيارات اإلسعاف، فقط 
الذي يجعلها ال  التدبير هو  سوء 
بذريعة غياب  إما  تؤدي وظيفتها 
بــذريــعــة  أو  الــبــنــزيــن 
ــعــطــب الــــذي قد  ال
يكون بسيطا، «لذا 
ــقــوة في  نــفــكــر ب
خــوصــصــة هــذه 
الــعــمــلــيــة ربــمــا 
نتائجها  تــكــون 
يضيف  ــضــل»  أف
ــر الــجــديــد  ــوزيـ الـ
حكومة  في  للصحة 
العثماني.
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بـ«رئيس حكومة  ملقبا  الذي أصبح  العثماني،  يتجه  أخرى  مرة 
اللجان»، وصار ينعت في الصالونات السياسية بـ»القذافي صاحب 
بـ«اللجنة  إلى خلق لجنة جديدة، ويتعلق األمر  الشعبية»،  اللجان 

الوطنية للشراكة ب� القطاع� العام والخاص».
ستضاف  التي  الجديدة  اللجنة  هــذه  أن  مطلع،  مصدر  وقــال 
مجال  كل  في  يخلق  حيث  العثماني،  خلقها  التي  اللجان  لعشرات 
أو  أزمــة،  به  حلت  كلما  كذلك  لجانا  يخلق  وســار  بجانبه،  لجنة 
الجديد  القانون  سماه  ما  على  ستعمل  جديدا،  قانونا  أحدث  كلما 
الشراكة  في  الوطنية  واالستراتيجية  العامة  التوجيهات  بـ«وضع 
ب� القطاع� الخاص والعام»، وهي مهام من ا�فروض أن يقوم بها 
وزير االقتصاد وا�الية، أو على األقل تقوم بها مديرية من ا�ديريات 

الكثيرة التي يتوفر عليها.
وأوضح ا�صدر ذاته، أن هذه اللجنة الجديدة التي من ا�نتظر أن 
تكلف خزينة الدولة ا�زيد من ا�ال العام بعد تعي� أعضائها، بدأت 
يعملوه  أن  للوزراء  بقي  عماذا  برمتها،  العثماني  حكومة  تسائل 

ح� تسند مهامهم للجان الوطنية التي يخلقها رئيس الحكومة؟
الجدير بالذكر، أن موضوع خلق اللجان بكثرة، بات يقلق العديد 
أن  البالد،  �لك  سبق  حيث  العليا،  الجهات  فيها  بما  الجهات،  من 
الجديد،  التنموي  النموذج  لجنة  تشكيل  عن  أعلن  ح�  وضــح 
ورغم  ا�واضيع»،  تضيع  قد  «ألنها  اللجان،  إلحداث  يميل  ال  بأنه 
في  طريقه  يواصل  العثماني  أن  إال  ا�باشر،  غير  التحذير  هذا 
التي تعود  ا�هام  تقوم بنفس  اللجان  بالعشرات من  الدولة  إغراق 
فلماذا تصلح العام،  ا�ال  للوزراء ويتقاضون عنها تعويضات من 

الحكومة إذن؟

 الرباط. األسبوع

العدالة  حــزب  بــ�  الــحــرب  أن  يبدو 
ــي  ــاق ــة وب ــي ــم ــن ــت ــات وال ــ ــ ــون ــ ــ ــك ــ ــ م
الحكومية  األغلبية 
ــة  ــ ــغ ــ ــل ــ حــــــــــول ال
تزال  ال  األمازيغية 
مـــســـتـــمـــرة، رغـــم 
النهائي  الــخــروج 
التنظيمي  للقانون 
بترسيم  ا�تعلق 
األمازيغية  اللغة 
فـــــــــي جـــمـــيـــع 
الحياة  مناحي 
حيز  إلى  العامة 

الوجود.
تفجرت  التي  الــحــرب  سبب 

العثماني،  حكومة  أحــزاب  ب�  مؤخرا 
يوم  البر�ان،  �قر  شضاياها  ووصلت 
الثالثاء ا�اضي ، يعود لقانون ا�جلس 
الذي  ا�غربية،  والثقافة  للغات  الوطني 
ا�ؤسسات  مــن  الــعــديــد  محل  سيحل 

مباشرة بعد نشره بالجريدة الرسمية.

الحكومة  أن  أكــد  مطلع،  جد  مصدر 
«مــعــهــد  أن حـــل  ــأخــرة  ــت م اكــتــشــفــت 
ا�جلس  إلى  ممتلكاته  وضم  التعريب» 
قانونية  مخالفة  فيه  الجديد،  الوطني 
ألنه  حله،  يمكن  ال  وبالتالي،  وواقعية، 
مـــؤســـســـة تــابــعــة 
ــه  لـــلـــجـــامـــعـــة ولـ
تامة،  استقاللية 
ا�عهد  عكس  على 
ا�ـــلـــكـــي لــلــثــقــافــة 
ــة الــذي  ــغــي األمــازي
بعد  مباشرة  سيحل 
القانون  هذا  خــروج 
ــوجــود  ــى حــيــز ال إلـ
وسيتم إلحاقه وباقي 
ــره  ــق مــمــتــلــكــاتــه وم
با�جلس  ومــوظــفــيــه 

الوطني للغات.
ضد  الحكومية،  األغلبية  من  أحــزاب 
وقد  ا�وقف،  هذا  في  والتنمية  العدالة 
عن سمو  بر�انييها  بعض  وأعلن  سبق 
اللغة العربية باعتبارها لغة القرآن ولغة 
ذلك،  بالدستور كذلك، وأكثر من  رسمية 

الجمعيات  موقف  األحــزاب  هذه  تبنت 
بوكوس  أحــمــد  ومــوقــف  األمــازيــغــيــة، 
األمازيغية،  للثقافة  ا�لكي  ا�عهد  مدير 
لكفة  «البيجيدي»  بتغليب  يشعر  الذي 
اللغة العربية على األمازيغية، وبالتالي 
وإلحاقه  ا�عهد  هذا  حل  بدوره  يرفض 
استقاللية  لــه  ألن  الــجــديــد،  با�جلس 
مثله مثل معهد التعريب ا�تجمد أصال، 
العدالة  حزب  من  تحايل  هذا  وبالتالي 
على  للحفاظ  القانون  على  والتنمية 
الثقافة  وزير  جعل  مما  التعريب،  معهد 
عبيابة، ا�كلف بمناقشة هذا القانون مع 
فرق  داخل  العاصفة،  وسط  البر�اني�، 

األغلبية.
باللغة  دائــمــا  وارتــبــاطــا  ذلـــك،  ــى  إل
األمازيغية، علمت «األسبوع» من مصادر 
حكومية جد مطلعة، أن العثماني راسل 
�ده  ا�اضي،  األسبوع  وزرائــه،  جميع 
كيفية  حــول  وزاري  قطاع  كل  بمخطط 
قطاعه،  داخــل  األمازيغية  للغة  تنزيله 
يلتزم  القانون، فهل  ما ينص عليه  وفق 
لتنزيل  خطتهم  بوضع  العثماني  وزراء 

اللغة األمازيغية على أرض الواقع؟

بين   أنصار   األمازيغية   والعربية

نتائج «الصباغة السريعة» للوزراء

وزير   الصحة   يلجأ   للدرك   الملكي

QGôMC’G   ™WÉ≤j   ¿ƒÑ©°ûæHh   ¿ƒÑ©°ûæH   ¿ƒ©WÉ≤j   QGôMC’G
 الرباط. األسبوع

ب�  ــات  ــعــالق ال أن  يــبــدو 
الوزير «ا�صبوغ» باألزرق، 
ــر  وزي بــنــشــعــبــون،  محمد 
االقتصاد وا�الية واإلصالح 
اإلداري، وب� حزبه التجمع 
الوطني لألحرار، ليست على 

ما يرام.
مطلع،  جد  تجمعي  مصدر 
ــفــتــور  ــأن ال ــ يـــقـــول ب
ــات  ــ ــالق ــ ــع ــ فـــــي ال
ــ� بــنــشــعــبــون  ــ ب
ــد مــن  ــ ــدي ــ ــع ــ وال
قــيــاديــي 

ــذا الــحــزب،  ــ ــي ه ــي ــان ــر� وب
تدبيره  طريقة  ــى  إل راجــعــة 
االقــتــصــاد  وزارة  لــشــؤون 
على  التركيز  حيث  وا�الية، 
ا�الية  البرامج  وعلى  ا�لفات 
وإغالق  للدولة،  واالقتصادية 
ــه قــيــاديــي  ــ ــاب فـــي وج ــبـ الـ
األحــرار  وبر�انيي  وأعــيــان 
ــادوا عــلــى بــاب  ــتـ ــن اعـ ــذي ال
في  مفتوحا  ا�ــالــيــة  وزارة 
الوزيرين  طرف  من  وجوههم 
وبوسعيد،  مزوار،  السابق�، 
عناء  نفسه  يكلف  كان  الــذي 
التدخل واالتصال مع مصالح 
في  بالواجب  للقيام  ــه  وزارت

يحملها  الــتــي  ا�ــلــفــات  حــق 
قياديو وبر�انيو الحزب، على 
عكس بنشعبون الذي يرفض 
عن  والدفاع  هؤالء  استقبال 

مصالحهم(..). 
من جهة أخرى، أكد ا�صدر 
ذاته، أن انعكاس هذا الفتور 
بنشعبون  ب�  العالقة  على 
وحزب األحرار، بدأت تعكسه 
ــســات الــبــر�ــان،  بــقــوة جــل
مـــن خـــالل مــقــاطــعــة فــريــق 
والــدســتــوريــ�  التجمعي� 
بصورة  بنشعبون  لــلــوزيــر 
األسبوع  حصل  كما  نهائية، 
على  ا�صادقة  ح�  ا�اضي، 

للمحاكم  جــديــد  ــون  ــان ق
ا�الية، حيث وجد الوزير 
بر�انيي  بـــدون  نفسه 
حزبه وكان الغياب الكلي 

للبر�اني� التجمعي� 
أثناء  والــدســتــوريــ� 

ــذا  ــى ه ــل ا�ـــصـــادقـــة ع
عكس  ــى  ــل ع ــون،  ــانـ ــقـ الـ
أخنوش،  الوزير  حضور 

التجمع  نواب  يغرق  حيث 
ــرغــم مـــن عــدم  ــال ــاعــة ب ــق ال

الــشــؤون  للجنة  انتمائهم 
هذا  يــكــون  فهل  الــفــالحــيــة، 
بنشعبون  ابتعاد  في  سببا 

أخنوشنهائيا عن األحرار؟
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بنشعبون

الرميد

أيت الطالب



التراث  تــاج  الرباط  رأس  فــوق 
عبقرية  من  اكتسبته  اإلنساني، 
في  وإخالصهم  األجـــداد  هندسة 
ــم يملك  ل بــنــاء عــمــران إنــســانــي 
الهندسية  باآلثار  ا�هتمون  معه 
وتقديرا  إجـــالال  ينحنوا  أن  إال 
ا�دينة  تصاميم  أفــكــار  لعظمة 
العتيقة وقصبة األوداية واألسوار 
ــة  ــال واألبــــــــواب واألبــــــــراج وش
ويكرمونها  حــســان..  وصومعة 

بلقب «مدينة التراث اإلنساني».
إلى  الــتــراث حتى  هــذا  وامــتــد 
ــشــارع محمد  ب األســــوار  خـــارج 
بنعبد  عـــالل  ــارع  ــ وش الــخــامــس 
تراثا  كان  وإن  حسان،  وحي  هللا 
(مغربي  مــخــضــرمــا  ــا  مــعــمــاري
أوروبي)، مثل بنايات بنك ا�غرب 
الذي  والبر�ان  ا�غرب،  واتصاالت 
محكمة  السبعينات  حــتــى  كــان 
ابتدائية...إلخ، ومثل الحي اإلداري 
وزارة  إلـــى  الــصــحــة  وزارة  مــن 
الداخلية، وقارنوه بالحي اإلداري 
الجديد في أكدال لتلتمسوا الفرق 
الشاسع، وفي ذلك الوقت لم تكن ال 
وزارة التعمير والسكنى وسياسة 
وال  حضرية،  وكــاالت  وال  ا�دينة، 
في  والتصاميم  التعمير  أقسام 

لجان  وال  والجماعات،  العماالت 
للتراخيص، وال شرطة إدارية، وال 

ملحقات، وال تصاميم مديرية.
األجهزة  هذه  تفريخ  تم  وعندما 
شهريا،  ا�اليير  بآالف  تمول  التي 
ومن ضرائبنا، توجهت بما تكفلت 
به إلى «الحضيض» بدال من السمو 
بأنفسكم  وقارنوا  األعلى،  إلى  به 
على  أشرفت  التي  «الصناديق» 
األجهزة  تلك  وبنائها  تصميمها 

العاصمة  مقاطعات  أرجاء  كل  في 
«مدينة للتراث  التي ما هي سوى 
توجت  والحظوا:  اإلنساني»، 
ولم  الــتــراث،  لهذا  مدينة  الرباط 
كان  وبالتالي،  منها،  جزء  يتوج 
من ا�فروض احترام هذا التتويج، 
«مدينة  ـــ  ب خـــاص  ــانــون  ق بــســن 
فيها  يــقــ�  اإلنساني»  ــراث  ــت ال
بهندسة  ويلزمها  التصاميم  كل 
التراث  من  مستنسخة  معمارية 

اإلنساني، سواء من الحي العتيق 
أو الحي األوروبي ا�غربي.

عمارة  على  هللا  رحمكم  فدلونا 
منذ  شــيــدت  ــر،  ــثـ أكـ ال  واحـــــدة 
إلى  ــت  والزالـ خلت  سنة  أربــعــ� 
التراث  هــذا  على  تتوفر  الــيــوم، 
على  نحن  ندلكم  باالستنساخ، 
أبشع وأفظع البناءات الصندوقية 
ــاءات  ــضـ ــفـ ــد اكــتــســحــت الـ ــ وقـ
ــل وتــســربــت حتى  الــحــضــريــة، ب
أرفقنا  وقد  العتيق،  الحي  داخــل 
هـــذا ا�ـــقـــال بـــصـــورة ال عــالقــة 
با�لموس  توضح  بــالــربــاط،  لها 
يراعي  ال  الذي  العشوائي  السكن 
ــات لــنــشــر  ــاحـ ــسـ ــخــصــيــص مـ ت
«كابالت»  استعمال  فتم  الغسيل، 
لتقوم  للكهرباء،  العالي  التيار 
أن  يمكن  «النشر»  حــبــال  مــقــام 
«تنشر» على األرض حتى صاحب 

«النشر».
قــانــون خاص  مــن  إذن  بــد  فــال 
وســيــاســة  والــعــمــران  للتعمير 
التراث اإلنساني،  العاصمة مدينة 
تصميم  على  الحفاظ  إلزامية  مع 
هو  كما  الــواجــهــات  لكل  مــوحــد 
األوروبية  ا�دن  كل  في  به  معمول 
ا�صنفة «مدن التراث اإلنساني».

جوية  بمحطات  الرباط  ستتعزز  قريبا   ❐
مصاف  في  تجعلها  حديدية  وسكك  وطرقية 
مواصالتها  عــززت  التي  العا�ية  العواصم 
الحديثة،  بالتقنيات  والخارجية  الداخلية 
70 ألف  وهكذا ستتم توسعة ا�طار بإضافة 
وموقف  طوابق  بأربعة  ببنايات  مربع  متر 
حي  وفي  سيارة،   1300 لـ  يتسع  للسيارات 
طرقية  محطة  أكبر  حاليا  تشيد  الــريــاض، 
إلى  أضفنا  إذا  إفريقيا،  فــي  للمسافرين 
نقل  ومشروع  «البراق»  قطار  خدمات  ذلك 
ملتقى  ستصبح  العاصمة  فإن  «التليفريك»، 

كبيرا للداخل والخارج.  

تمت  قد  والوطني  العا�ي  النقل  كان  إذا   ❐
فإن  ا�لكي،  ا�شروع  بفضل  وضعيته  تسوية 
فظيعة،  اختالالت  يعرف  الزال  الجهوي  النقل 
وأزقة  شوارع  في  ترابض  تزال  ال  فالطاكسيات 
وداخل أحياء سكنية بكل ا�شاكل التي تعاني منها 
العشوائية  منها  حسرة»،  «يا  العاصمة  الرباط 
وغسل  بـ«التبراح»  ا�سافرين  «اصطياد»  في 
ومجلس  إلخ،  األرصفة...  على  والتبول  العربات 
معالجته  ويمكن  الوضع،  هذا  عن  مسؤول  الجهة 
إلى  ستنتقل  التي  «القامرة»  محطة  إلى  بتحويله 

مكانها الجديد. 

�نتخبينا  خارق  وذكــاء  «عبقرية»  من   ❐
بأهم  حــفــرا  ــروا  ــف ح أنــهــم  «األشاوس»، 
الشوارع، عمقها متر مربع، كافية لـ«ابتالع» 
السفلى  األطراف  وتكسير  النحيلة  األجسام 
«مصيدات»  وكأنها  االبــتــالع،  من  للناج� 
وضعت للمزيد من ذغائر ا�حاكم على أخطاء 
ا�نتخب� التي تكلف كل سنة مليارا، ونظرا 
إذا  شــك  فــدون  الحفر،  هــذه  ضحايا  لــعــدد 
تقدموا بملفات في ا�وضوع إلى ا�حكمة، فإن 

اإلفالس سيكون مصير ا�جالس ا�نتخبة. 

للرباطي�،  الصحي  األمن  على  حفاظا   ❐
لـ«الجرائم  ــادل  ــ وع نــهــائــي  ــد  ح ولــجــعــل 
فيها  تتمادى  التي  والالإنسانية  البشعة» 
باألثمنة  سواء  والعيادات،  ا�صحات  بعض 
ا�كلفة  الــطــبــيــة  ــاألخــطــاء  ب أو  الــخــيــالــيــة 
صحية»  «شرطة  ــداث  ــ إح وجـــب  صــحــيــا، 
حسن  �راقبة  العامة،  النيابة  ــرة  إم تحت 
العمل بكل ا�ؤسسات الصحية والتحقق من 
اختصاصها مع الرخصة ا�سلمة لها، شرطة 
والشرطة  اإلداريــة  الشرطة  تشبه  ال  صحية 

السياحية، وهما من الغابرين. 

نعم الستنساخ التراث ا�نساني وليس �عدامه

عندهم مدن ذكية وعندنا منتخبون «أذكياء»!؟
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ال ندري ماذا كان يتصور مهندس صومعة حسان 
أزيد  منذ  تصميمها  ويضع  موقعها  يختار  وهو 
خلفه سوى  وال  أمامه  تكن  ولم  قرون مضت   8 من 
أطالل شالة والبحر، فهل كان وهو ا�هندس ا�اهر 
شريفا  ضريحا  بأن  يتوقع  أو  يتخيل  زمانه،  في 
وأن  حينها؟  تكتمل  لم  التي  الصومعة  سيكمل 
حواليها  ستمر  تقنياتها  بكل  الطرامواي  قاطرات 
وهي خجولة «خاشعة» أمام عظمة بناء شامخ لم 
تزحزحه الزالزل وال نالت منه العواصف الهوجاء، 
«تذوب»  التي  الرطوبة  «سموم»  فيه  أثــرت  وال 
الحديد، وال «هّمها» تلوث أدخنة محركات العربات 

قديمها وجديدها..
إنه تحدي األجداد ورسالة منهم لألجيال اآلتية، 
ومنها جيلنا الحاضر الذي عجز عن إفادة ا�دينة من 
الثقافة» وهي عاصمتها، بفضل صومعة  «سياحة 
هذه  نهضة  في  به  تساهم  أن  يمكن  ومــا  حسان 
بأنها  يخيل  حتى  العاصمة  في  الراكدة  السياحة 
السليم،  االتجاه  إلى  شاردة بدون بوصلة توجهها 
نجحت  ــاذا  � التساؤل:  طــرح  إلــى  يحيلنا  وهــذا 
مدينة  األنــدلــس  عاصمة  في  السياحة  وازدهـــرت 
أخت صومعة  الخيرالدا  إشبيلية صاحبة صومعة 
من  هناك  ا�حلية  السياحة  ألن  والجواب:  حسان؟ 
اختصاص البلدية وال عالقة لها بالحكومة، وحتى 
مهامها،  صلب  من  هي  والتاريخية  الثقافية  ا�آثر 
وقد نجحت إلى حد كبير في تحويلها إلى استثمار 
�داخيل  مهم  ومــورد  ا�حلي،  لالقتصاد  منعش 

البلدية ومشغل لآلالف من أبناء ا�دينة.
ا�ستقبل  فــي  ــر،  ــآث ا� هــذه  ســتــكــون  وعــنــدنــا، 
واالقتصادي  الثقافي  القطب  ب�  مرتبطة  القريب، 
والسياحي على ضفة الوادي بمدينة سال، بواسطة 
الحياة  إلعادة  فرصة  ذلك  وسيكون  «التليفريك»، 
النقل  انطالق  محطة  بجعل  حسان،  صومعة  إلى 
الصومعة  هذه  فيها  ا�وجودة  الساحة  من  ا�نتظر 

أو من حواليها.
فمستقبل الرباط لن يراهن على اإلدارة كعاصمة 
والثقافة  والصناعة  الــتــجــارة  على  بــل  ــة،  ــ إداري
بينما  العواصم،  لكل  ا�قبل  الرهان  والسياحة: 
و«ربيباتها»  العمالة  مجلس  عمها  وابن  جماعتنا 
لقضاء  بينهم  فيما  «غميضة»  يلعبون  ا�قاطعات، 
االنتخابات»  «طوبيسات  انــتــظــار  فــي  الــوقــت 
بواحد  ولو  اللعب  استئناف  إلى  للعودة  القادمة، 
أيها  فاستفيقوا  للتصويت..  ا�ؤهل�  ا�ائة من  في 
لالنصراف  أو  أخطائكم  لتصحيح  إما  ا�نتخبون، 

إلى حال سبيلكم والسالم عليكم. 

أن  الرباط،  الثقافية  العاصمة  على  هللا  نعم  من 
صرحها  ببناء  العهد،  أوفــوا  برجال  عليها  أنعم 
لتبقى  وا�ــراجــع  الكتب  بــآالف  وتأثيثه  الثقافي 
حق  في  نيرة  وشــهــادة  القادمة  لألجيال  مرجعا 
وإفادة  لتدوينها ونشرها  ناضلوا وضحوا،  الذين 
ا�جتمع بها، وهذه شهادة من الراحل العزيز الذي 
البقاء في السنة ا�اضية، ا�رحوم  غادرنا إلى دار 
بتاريخ  ندوة  في  ألقاها  عاشور،  األستاذ مصطفى 
محمد  والقاضي  الفقيه  لتأب�   2001 مــاي   11
حكم، هذا ملخصها: ((الفقيه واألديب محمد حكم، 
اتجاهه  فــي  السلفي  القاضي  هــذا  مــع  سيلتقي 
وتفتحه واختياره، فعندما اكتشف ا�وسيقار أحمد 
ما  منه  استعار  الشعري،  فقيهنا  عالم  البيضاوي 
شأن  من  يزيد  وما  الرفيع،  بفنه  ا�عجب�  يــروق 
أهزوجة  الذهبية  فغنى بحنجرته  لديهم،  موسيقاه 
وا�ثقفون  األدبــاء  فأعجب  أهــواه»،  أنا  حبيبا  «يا 
التتلمذ  في  ورغب  إعجاب،  أيما  الشاعر  بالفقيه 
على يديه واالستفادة منه هواة األدب وطلبته، فلم 

يبخل عليهم بشيء» انتهى.
وروائع  إبداعات  من  مهم  جد  رصيد  ولصيانة 
علمائنا وأدبائنا وشعرائنا وتعزيز بذلك ما يزخر 
عليه،  فا�عول  بثمن،  تقدر  ال  كنوز  من  التاريخ  به 
الكنوز  هذه  لوضع  ا�نتخبة،  ا�جالس  نباهة  هو 
وا�ؤسسات  الرباط  وضيوف  ا�هتم�  متناول  في 

التعليمية.
من  الجماعية  الخزانات  كل  فــراغ  من  ونخجل 
بعلوم  أبناءنا  تفقه  فهل  الرباط،  عظماء  مؤلفات 
الخزانات  تلك  شحن  في  ستستمر  أم  أجــدادهــم، 
«قطتي  وأغــنــيــات  ا�تحركة  الــرســوم  بكنانيش 

صغيرة واسمها كوميرة»؟ 

والشرق  الغرب  في  الذكية»  «ا�دينة  تعد  لم 
بفضل  تحققت  برامج  ســوى  الــحــدود،  خــارج 
ــزاب رشحت  ــ ــن أح ــبــرامــج م حــامــلــي هـــذه ال
تغتر  ولم  بالناخب�،  رحمة  لتنزيلها  الكفاءات 
مرشحيها  اختيار  في  الناجحة  األحــزاب  هذه 
وحمالتهم االنتخابية، بل طوت الصفحة، لتبدأ 
صفحة أخرى لترجمة رغبات السكان إلى عمل 
لالنتخابات  مرشحيها  على  تفرضه  نضالي 
في  رائـــدة  مــن  ــدن  ا� تــطــورت  وهــكــذا  ا�قبلة، 
بذكاء  إسوة  ذكية  مدن  إلى  والنظافة  الخدمات 
«فقراء»  فمنتخبوهم  وســكــانــهــا،  ناخبيها 
«الطوبيسات»  في  أو  بالدراجات  إما  يتنقلون 
والخدمات  الذكية  با�رافق  غنية  مدنهم  أن  مع 
مواطنيهم،  إلسعاد  الهادفة  والقرارات  الراقية 
حاجة  دون  بالرقمنة،  اإلجراءات  كل  ولتسهيل 
وا�ساطر  واللجان  الــدراســات  تعقيدات  إلــى 
ــاعــات والــوســاطــات وســلــســلــة من  ــم واالجــت
وأجي»  بـ«سير  ا�واطن�  «تروض»  ا�واعيد 

كما هو الشأن عندنا.
من  ا�ــبــرمــجــة  وأجي»  «سير  وســيــاســة 
على  نعمته  وظــهــرت  عمر  بــذكــاء  «أذكياء» 
«األذكياء» الذين كانوا فقراء وأصبحوا  هؤالء 
باسم  يتحدثون  ووجهاء  وزعماء  مليارديرات 
«إقفال  عليها  أحكموا  التي  الشعبية  الطبقة 
األبواب» لتبقى تحت تصرفهم، �لء الصناديق 

والبنكية. االنتخابية 
فيها  تحررت  «ثورة»  قامت  العاصمة،  ففي 
أحياء من «أغالل» التصويت على الذين قادوا 
الرباط إلى الهاوية، فاندثرت دواوير قصديرية 
بمصائبها،  جوطيات  األرض  وبلعت  بأكملها، 
مفروضا  كان  الذي  الفضاءات  احتالل  وسقط 
ولم  ا�جالس،  إلــى  ا�تسربة  اللوبيات  بقوة 
الذكية  العاصمة  إلى  للوصول  يعد ذلك حاجزا 
منتخبينا،  وعــود  من  طويال  انتظرناها  التي 
هيئة  كــل  بها  تتغنى  «أغنية»  صــارت  حتى 
الفوز  بعد  تنساها  ثم  االنتخابية  حمالتها  في 
االمتيازات  في  و«التبراع»   ا�جالس  بجنات 
وا�يزانيات، فلهم السيارات ولنا «الطوبيسات» 
ا�فروشة  ا�كيفة  القاعات  ولهم  والتاكسيات، 

بالزرابي ولنا الضرائب نؤديها لهم.. 
بعد  حاكم�  يعودوا  الكراسي،  حالوة  ومن 
«انتعشوا»  حتى  سنة،   30 منذ  انتخابات  كل 
مع  وتركونا  بأصواتنا  و«تبرعوا»  واستفادوا 
و«سراق  والفئران  «الطوبات»  رفقة  مدينتنا 
لتسيير  ا�ــالــيــة  الوثيقة  نفس  فــي  الزيت» 

شؤوننا.
فالرباطيون عازمون على استرجاع سلطاتهم، 
وواعون بضرورة وضع قانون خاص للعاصمة 
حتى تصبح «مدينة ذكية»، وحتى تلحق بركب 

العواصم في قارتها اإلفريقية.  

شهادات من الرواد

اخلامس  محمد  امللك  جلاللة  تاريخية  ــورة  ص
األستاذ  العالم  إلــى  يسلم  وهــو  ــه  روح اهللا  قــدس 
محمد حكم ظهير تعيينه قاضيا للتوثيق بالرباط 
 1956 سنة  عني  قد  اهللا  رحمه  وكــان   ،1957 سنة 
أيضا،  بظهير  املنصور  يعقوب  مبسجد  خطيبا 
وأديبا  ثوريا  شاعرا  شبابه  يف  املرحوم  كــان  وقــد 
اشتهر  االستقالل  وبعد  الوطنية،  للقضايا  معاجلا 
بالقصائد االجتماعية الهادفة، من أبرزها قصيدة 
املوسيقار  وأداهــا  حلنها  التي  أهــواه»  أنا  حبيبا  «يا 

املرحوم أحمد البيضاوي ومطلعها:
يا حبيبا أنا أهواه      ومن قلبي قريب
أنت من كنت خليل      وحميم وحبيب
حني ألقاك سعيد      وحزين إذ تغيب

حكم  محمد  والفقيه  والشاعر  واألديب  القاضي 
أبريل   3 يف  فيها  وتويف   1924 سنة  الرباط  يف  ازداد 
فسيح  وأسكنه  رحمته  بواسع  اهللا  تغمده   ،2001
والنزاهة  االستقامة  يف  بأمثاله  وعوضنا  جناته 

والعلم وحب الوطن ومقدساته.
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حديث العاصمة



 شجيع محمد

عــرفــت مــديــنــة مــريــرت والــنــواحــي 
بإقليم خنيفرة، خالل السنوات الخمس 
األخيرة، انتشارا غير مسبوق لظاهرة 
دون  يوم  يمر  ال  حيث  املواشي،  سرقة 
للسرقة  تعرضت  أســرة  عــن  السماع 
»الكسابة« مصدر  تعد  والتي  والعنف، 
الفالحني  من  العظمى  الغالبية  رزق 
وساكنة العالم القروي بمنطقة األطلس 

املتوسط.
في  املتخصصة  العصابات  وتعتمد 
اقتحام  عند  العنف  املــواشــي،  سرقة 
لسرقة  والكسابني  الــفــالحــني  بــيــوت 
من  وجدوه  وما  وممتلكاتهم  مواشيهم 
حيث  رحمة،  وال  شفقة  بــدون  ــوال،  أم
ــوادي  ــب وال الــقــرى  جميع  استهدفت 
من  لكل  الترابية  للجماعات  التابعة 
وأكلموس،  والبرج  والحمام  الربيع  أم 
)كما  »الفراقشية«  عصابة  كانت  حيث 
تعتمد  املواشي(  سارقي  على  يصطلح 
األسلحة  على  عملياتها  جميع  فــي 
للنقل  كوسيلة  و»البيكوب«  البيضاء 
»كونطيرا«،  الصغيرة  والشاحنات 
على  يخيم  ــذي  الـ ــظــالم  ال مستغلني 
املنطقة، وكذا دراسة موقع السكن الذي 

سيتم استهدافه.
وقد عرفت سنة 2016، أولى الوقفات 
الحمام  قيادة  مقر  أمــام  االحتجاجية 

وعمالة إقليم خنيفرة من طرف فالحي 
الترابية  الجماعات  وساكنة  وكسابي 
األمنية  السلطات  فتدخلت  املعنية، 
)الدرك امللكي( ومصالح قيادة الحمام 
وعمالة اإلقليم لتهدئة الوضع وطمأنة 
حلول  وإيجاد  الالزم  باتخاذ  السكان، 
مراكز  هواتف  بأرقام  السكان  وتزويد 
الدرك امللكي، لكن ذلك لم يجد نفعا، ذلك 
أن املوضوع هدأ نسبيا ملدة أسبوعني 
فقط، لتعود السرقات وتتسع دائرتها، 
حيث فقد الغالبية مواشيهم وأصبحوا 
عالة على غيرهم، وفقد أحدهم صوابه 

استيقاظه  بــعــد 
على وقع إسطبله 
آخــره،  عن  فارغا 
ضحايا  وتعرض 
ــف مــثــلــمــا  ــن ــع ــل ل

أعراض  بمنطقة  الفالحني  ألحد  حدث 
قبيلة أيت عثمان بجماعة الحمام خالل 
نحو  وســرقــة  املاضية  السنة  صيف 
زوجته  وتعنيف  الغنم  من  رأســا   30
العشرات  تعرض  كما  الصغير،  وابنه 
خالل  ماشيتهم  لسرقة  الفالحني  من 
التابعة  بــالــقــرى  املــاضــيــة  ــر  األشــه

والبرج،  وأكلموس  الربيع  أم  لجماعة 
»بيكوب«  نوع  من  سيارة  توقيف  وتم 
أن  بعد  أدروش  منطقة  مستوى  على 
فر أصحابها وتم العثور بداخلها على 

أسلحة بيضاء و»شاقور«.

ولإلشارة، فقد سبق لـ»األسبوع« أن 
تطرقت لهذا املوضوع، ونشرت مقاالت 
بمريرت  املــواشــي  ســرقــة  بخصوص 
املوضوع،  بنفس  وارتباطا  ونواحيها، 
وبعد انتشار رقعة سرقة املواشي إلى 
حدود منطقة لقباب بتراب عمالة إقليم 
الدرك  عناصر  مؤخرا  تمكنت  خنيفرة، 

شيفرة  فك  من  القباب،  بمركز  امللكي 
هاته السرقات، بعد العثور على هاتف 
نقال بإحدى اإلسطبالت التي تعرضت 
للسرقة، سقط من أحد املجرمني، والذي 
أفراد  باقي  عناصر  أرقام  على  يشتمل 
املكاملات  وسجالت  العصابة 
عناصر  بذلك  لتتمكن  الهاتفية، 
االتصال  ربــط  من  لقباب  درك 
امللكي  الــــدرك  ــة  ســري بــقــائــد 
موقع  تحديد  بعد  بخنيفرة 
لقبيلة  املنتمني  العصابة  أفراد 
وقيادة  جماعة  بــومــزوغ  أيــت 
بعد  ليتم  بخنيفرة،  أكلموس 
ذلك ربط االتصال بمركز الدرك 
امللكي ألكلموس والتوجه لعني 
ــان، وقـــد كــانــت املــفــاجــأة  ــك امل
كبيرة بعد وجود العشرات من 
آخرها  عن  مليئة  اإلسطبالت 
واألدوات  املسروقة  باملواشي 
ومبالغ  السرقة  في  املستعملة 
ــا تــوضــحــه  ــو مـ ــ مـــالـــيـــة، وه
االحتفاظ  تــم  حيث  الــصــورة، 
ملدينة  الــبــلــدي  باملحجز  بــاملــواشــي 
الدرك  عناصر  منع  تم  فيما  أكلموس، 
والتحري  البحث  مواصلة  من  امللكي 
األمور  مجريات  على  التأثير  ومحاولة 
يشتبه  نــافــذيــن  أشــخــاص  قــبــل  ــن  م
ستأخذ  فمتى  القضية..  في  تورطهم 

األمور مجراها القانوني؟
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إعداد: زهير البوحاطي

عيـن على الشمال

مختصرات شمالية
■  بعد الحادثة التي وقعت خالل 
مقهى  باحتراق  السنة  رأس  ليلة 
عدة  خلفت  والتي  طنجة،  بمدينة 
وفيات بسبب تعاطي بعض الزبناء 
لـ»الشيشا«، أمر والي طنجة رجاله 
التي  املقاهي  على  حمالت  بشن 
تقدم النرجيلة لزبنائها دون إشراك 
الجهاز األمني في ذلك، وقد أشرف 
برجال  مرفقا  شخصيا  ــي  ــوال ال
طنجة،  بمدينة  املساعدة  القوات 

على عدة حمالت.

بعض  قدمتها  التي  التقارير  بعد   ■
 200 ــود  وج حــول  البرملانية  الــفــرق 
السلع  تهريب  مجال  في  تعمل  سيارة 
عموم  عــن  التهريب  منع  تــم  بعدما 
من  ــوع«  ــبـ »األسـ علمت  ــن،  ــن ــواط امل
العامة  إالدارة  أن  الخاصة،  مصادرها 
للجمارك تستعد للقيام بحركة انتقالية 
الجمارك  رجــال  صفوف  في  واسعة 
وعلى  سبتة«،  »باب  الحدودي  باملعبر 
بعدما  لتطوان،  اإلقليمي  املدير  رأسهم 
بسبب  باملعبر،  ــاع  األوضــ تفاقمت 
الخروقات التي يعرفها، والتي أبطالها 
تعج  ــذيــن  ال الــجــمــارك  رجـــال  بعض 
املحاكم بقضاياهم، وكذلك ما وقع يوم 
الثالثاء املاضي من عملية التدافع التي 
صفوف  في  األرواح  تزهق  أن  كــادت 
الستئناف  عادوا  الذين  السلع  مهربي 

عملهم باملعبر املذكور.

بدأت موجة البرد القارس التي تضرب 
األيام،  هذه  الشمال  مدن  من  العديد 
واملختلني  املشردين  أرواح  تحصد 
املدن  هذه  يجوبون  الذين  عقليا، 
األرض  من  ويتخذون  وعرضا  طوال 
بعدما  لهم،  غطاء  السماء  ومن  فراشا 
الفئة  لهذه  املخصصة  املالجئ  غابت 
املسؤولة  الجهات  أقصتها  التي 
مدينة  من  والنموذج  بها،  تعنت  ولم 
حتفهما  متشردان  لقي  حيث  وزان، 
انخفاض  بسبب  املاضي،  األسبوع 
هذا  ورغم  كبير،  بشكل  الحرارة  درجة 
طرف  من  باملؤلم  وصف  الذي  الحادث 
ساكنة املنطقة، إال أن السلطات املعنية 
التي  وزان  بعمالة  سواء  تتحرك،  لم 
بالجهة  أو  الكارثة،  هذه  بها  وقعت 
أيضا،  تطوان  وبمدينة  عامة،  بصفة 
تزايد  املواطنني  من  العديد  يالحظ 

أعداد املشردين بشكل مخيف، وخاصة 
املدينة،  وسط  الرئيسية  بالشوارع 
أبواب املساجد  أغلبهم من  حيث يتخذ 
األطفال  وكذلك  فيها،  يختبؤون  أماكن 
والشباب الذين يحلمون بالهجرة نحو 
الدول األوروبية والذين يبيعون املناديل 
الورقية، أو يمسحون زجاج السيارات 
لشراء  املال  لتوفير  املارة  ويستجدون 
من  ويقتاتون  املخدرات،  أو  السجائر 

حاويات القمامة.
مدينة  باشا  قام  السياق،  نفس  وفي 
الفنيدق بحر األسبوع املاضي، بمبادرة 
تتعلق  الشمال،  ساكنة  استحسنتها 
بإنشاء لجنة لجمع املشردين وإنزالهم 
بمركز اإليواء املتواجد بمدينة مارتيل، 
تقم  لم  املجاورة،  املدن  سلطات  لكن 
املشردين  أمر  وكأن  املبادرة  هذه  بمثل 

ال يعنيها.

نداء اإن�ساين للم�سوؤولني.. امل�سردون ميوتون بالربد

أقدمت شركة »ميكومار«، املفوض 
بتطوان،  النظافة  قطاع  تدبير  لها 
خالل األسبوع املاضي، على توزيع 
وبألوان  جديدة  لألزبال  حاويات 
مخصص  هــو  مــا  منها  مختلفة، 
بالبالستيك  الخاصة  ومنها  للخبز، 
أن  كما هو ظاهر في الصورة، غير 
ذلك اقتصر على الشوارع الرئيسية 
التي  خصوصا  املدينة،  وسط  فقط 
واملؤسسات  املصالح  بها  توجد 
املبادرة  هذه  تعميم  دون  األجنبية، 

على باقي األحياء والشوارع.
التطوانيني  من  العديد  ووصــف 
»ميكومار«  لـــ  الــجــديــدة  ــادرة  ــب امل
ــي الــتــعــامــل مع  بـــ»االنــتــقــائــيــة ف
استقدام  تم  بعدما  إذ  الساكنة«، 
حسب  املصنفة  ــات  ــحــاوي ال تــلــك 

الحاويات  توزيع  تم  القمامة،  نوع 
أزقة وشوارع األحياء  القديمة على 
الشعبية كسيدي طلحة وجبل درسة 
عبد  ــارع  وشـ وطــابــولــة،  وسمسة 

املأمون،  وشــارع  الخطابي  الكريم 
ــشــوارع  ــاء وال وغــيــرهــا مــن األحــي
الشركة  هذه  تراجعت خدمات  التي 
النظافة  قطاع  تفويض  رغــم  بها، 

سيدي  قطاع  في  األولــى  لشركتني: 
األزهر،  قطاع  في  والثانية  املنظري 

رغم صغر املدينة.
املتتبعني  مــن  الــعــديــد  وحــســب 
ــطــوان،  لــلــشــأن الــعــام بــمــديــنــة ت
تقوما  ــم  ل الــشــركــتــني  هــاتــني  فــإن 
نظافة  قطاع  تدبير  في  بواجبهما 
ويظهر  املطلوب،  بالشكل  املدينة 
جليا قصورهما في هذا املجال، بعد 
أن باتت »الحمامة البيضاء« غارقة 
وهناك،  هنا  املتناثرة  ــال  األزب في 
القديمة  املدينة  ــل  داخ خصوصا 
من  كبيرة  أعـــدادا  تستقبل  الــتــي 
السياح، مما يطرح سؤال: ما موقع 
املشروع  من  تطوان  مدينة  نظافة 
املدينة  وتــثــمــني  »تــأهــيــل  املــلــكــي 

العتيقة لتطوان«؟

�سركة النظافة متار�س النتقائية يف توزيع حاويات الأزبال 

مريرت ما يجري  ويدور يف المدن

سقوط هاتف نقال يفضح السارقين
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«فيسبوكيون»  نشطاء  انتقد 
وجــمــعــويــون ومــســتــثــمــرون، عبر 
سطات»  «رصــد  اإلكتروني  ا�وقع 
بعمالة  اإلدارة  أخـــرى،  ــع  ومــواق
عبر  عنها  ــوا  ــال ق الــتــي  ســطــات، 
«عصا  أصبحت  أنــهــا  تــدويــنــات، 
كــبــيــرة» فــي عــجــلــة اإلصــالحــات 
وتعطيل  الــتــنــمــويــة،  ــج  ــرام ــب وال
أن  رغــم  وا�شاريع،  االستثمارات 
وعاهاتها  أزماتها  إلــى  نبه  ا�لك 
وصب  خطاباته،  في  مرة  من  أكثر 
عامل  عــلــى  غضبهم  جـــام  ــؤالء  هـ
ومكتب  إبراهيم،  زيد  أبو  اإلقليم، 
يمر  التي  ا�ظلمة  القاعة  ديوانه، 
أنه  االستثناء  ولكن  كل شيء  منها 
ال يمر منها كل شيء، متهم� ديوان 
وإغالق  الشطط  باستعمال  العامل 
الباب في وجه الجميع، وأن العامل 
مسؤوليه،  فائقة  بعناية  يختر  لم 
كما فعل أسالفه، رغم وضعهم لعدة 
الضبط  مكتب  فــي  موثقة  طلبات 
بقيت مهملة لشهور وبدون جواب. 
الــوضــع، يفكر  ــاء عــلــى هـــذا  ــن وب
مشاريعهم  نقل  فــي  ا�ستثمرون 

أخرى،  وجهات  إلى  واستثماراتهم 
على  سلبا  محالة  ال  سينعكس  مما 
بسبب  ــال  أص ا�حتضرة  ا�ــديــنــة 
على  والتنموي،  االستثماري  الهدر 
قالت  حيث  ــ�،  ــدون ا� تعبير  حــد 
بعض ا�صادر من ا�ستثمرين، أنه 
يواجهون  مشاريعهم،  إكمال  بدل 
مع  تنتهي  ال  إداريــــة  صــراعــات 
ــة ومــؤســســة  ــي ــل ــداخ ــطــات ال ســل
دون  يحول  مما  الحضرية،  الوكالة 
العام  ا�رفق  خدمة  على  حصولهم 
يواجهون  بــل  العمالة،  طــرف  مــن 
ــن طــرف  ــحــاد م ــوكــاج» ال ــل ــب ـــ«ال ب
ا�ستثمرون  تحول  وهكذا  الوكالة، 
ا�تضررون بعمالة إقليم سطات إلى 
معرقلة  بيروقراطية  إدارة  ضحايا 
وتكبدهم  البائد  العهد  إلــى  تحن 
وأصبحوا  جــمــة،  مالية  خسائر 
أغلقت  بعدما  أمرهم  من  حيرة  في 
ــواب فــي وجــوهــهــم مــن طرف  ــ األب
«خبيرة  بدعوى  ا�ذكورة،  الوكالة 
تعبيرهم،  بلغة  الفساد»  محاربة 
معها  يتواصلوا  أن  عليهم  وكــان 
الجماعة  بــاب  طــرق  دون  مباشرة 
وسلك ا�ساطر واإلجراءات اإلدارية 
عامل  راســلــوا  وقــد  بها،  ا�عمول 

شكايات  عــدة  ــوا  ووضــع اإلقــلــيــم 
وطلبات من أجل مقابلته وعقد لقاء 
لحلحلة  التدخل  أجل  من  تواصلي 
لكن  اليومية،  ومعاناتهم  مشاكلهم 
هو  كان  الجواب  ألن  جــدوى،  دون 
العامل  ــوان  دي طــرف  من  إحالتهم 
لتبقى  ا�ختصة،  ا�ــصــالــح  على 

االستثمارية  ا�شاريع  من  العديد 
إقليم  في  التنفيذ  وموقوفة  معلقة 
في صفوف  البطالة  يعاني معضلة 
للرسالة  سافر  خرق  في  ساكنته، 
األول  الوزير  إلى  ا�وجهة  ا�لكية 
إنشاء  2002، بهدف  يناير   09 في 

ا�قاوالت وتشجيع االستثمارات. 

سطات

طاطا
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تــجــاوزات  عــن  الحماية  يــوفــر  مــن   
مقابل  مستغليها  على  ذهبا  تدر  مقالع 
الدولة  لخزينة  السنتيمات  من  مالي� 
بترابها؟  ا�تواجدة  الجماعات  و�الية 
مقالع  على  ا�راقبة  تغييب  يتم  و�ــاذا 
بيئي  لتدهور  كبيرة  عناوين  بمثابة 
الفرشة  تهديد  ــرزه  أبـ لعل  باإلقليم، 
تتناسل  أسئلة  من  عينة  هي  ا�ائية؟ 
ب� بعض فعاليات ا�جتمع ا�دني وجل 
ساكنة إقليم إنزكان، وهي ترصد تحرك 
إلى أموال طائلة  شاحنات رمل يتحول 
في أرصدة بعض ا�ستغل� وجزء ليس 
صناديق  إلى  طريقه  يجد  منه  بالقليل 
مفاتيح  لــه  مــن  ــد  أح يعلم  ال  ــوداء  سـ
الرملية  ا�قالع  إن أحــد  بل  خزائنها، 
الجديدة  القنطرة  من  بالقرب  ا�تواجد 
ملول،  الطاهر بأيت  قصبة  إلى  ا�ؤدية 
أن  بعد  الفوضى  إيــقــاع  على  يعيش 
االستغالل  عملية  عــن  ا�راقبة  غابت 
أن تكون  به، وإن وجدت، فهي ال تعدو 
تتم  مــا  وغــالــبــا  ــراء شكلي  إجـ مــجــرد 
به،  ا�عمول  القانوني  اإلطـــار  ــارج  خ
بدون احترام الشروط ا�نصوص عليها 
استغالل  لقطاع  ا�نظم  الــقــانــون  فــي 
ا�قالع، لدرجة أن الشبهات تحوم حول 
دون  تحول  التي  الحقيقية  األســبــاب 
األمر  للمراقبة،  اإلقليمية  انعقاد اللجنة 
الذي يشجع على العشوائية واالشتغال 

خارج اإلطار القانوني قلعا ونقال.

للملك  ا�رتقبة  الــزيــارة  استنفرت   
وجهة  أكــاديــر  �دينة  الــســادس  محمد 
ا�حلية  ــطــات  ــســل ال مـــاســـة،  ســـوس 
األمنية،  وا�صالح  ا�نتخبة،  وا�جالس 
الــزيــارة  ــذه  ه مــراحــل  إلنــجــاح جميع 
الجهة،  أقــالــيــم  مــن  ــعــدد  ول للمدينة 
وبا�قابل، بدأ عدد من رؤساء الجماعات 
الداخلية  وزارة  وممثلي  وا�نتخب� 
من  خوفا  قلوبهم  على  أيديهم  يضعون 
غضبة ملكية قد تطيح ببعضهم بسبب 
ا�برمج  با�شاريع  ترتبط  إشــكــاالت 
تدشينها خالل زيارة ا�لك للمنطقة، أو 

أخطاء بروتوكولية ممكنة. 
 

في  ا�حلية،  السلطة  أفلحت مصالح   
الساعات األولى من صبيحة يوم األربعاء 
للهجرة  محاولة  إحباط  في  ا�ــاضــي، 
السرية على م� قارب بساحل الدويرة 
من  وتمكنت  إنشادن،  لجماعة  التابع 
توقيف ستة أشخاص مرشح� للهجرة 
مدينة  من  ينحدرون  القانونية،  غير 
طانطان، بعدما كانوا في طريقهم نحو 
زورق  حجز  تم  كما  اإلسبانية،  الجزر 
بالبنزين،  مملوءة  وبراميل  مطاطي 
وتمت إحالة جميع ا�وقوف� على مركز 
توقيف  انتظار  في  ببلفاع  ا�لكي  الدرك 
من  تمكنه  بعد  للعملية  الرئيسي  ا�دبر 

الفرار رفقة أشخاص آخرين.

الــعــرض  يــتــعــزز  أن  ا�ــنــتــظــر  مــن   
سياحية  بمعلمة  بأكادير  السياحي 
قائمة  ستنضاف إلى  جــديــدة وواعــدة 
با�دينة،  السياحية  وا�نشئات  ا�رافق 
تعليمات  أن  متطابقة  وقالت مصادر 
ــد أعــطــيــت قصد  بــهــذا الــخــصــوص ق
الخاصة  الــرخــص  منح  فــي  اإلســـراع 
أنــزا  قــرب  ا�ــتــواجــد  القصر  بهيكلة 
أفق  في  له  ا�جاور  الكورنيش  وتهيئة 
تحويله إلى منتجع سياحي بمواصفات 
سياحية واعدة، خاصة مع قرب انتهاء 
مشروع «تاغازوت باي» ا�حاذي للقصر، 
إلى  ا�نطقة  لتحويل  عليه  يعول  الذي 
االعتبار  وإعــادة  عا�ية،  سياحية  قبلة 
الــســيــاحــيــة، حيث  ــوس  لــعــاصــمــة سـ
الــجــذاب،  بموقعه  القصر  يتميز هذا 
ويضم 19 جناحا و167 غرفة وفضاءات 
مؤهالت  إلــى  إضافة  للترفيه،  كثيرة 

سياحية أخرى واعدة.

تــجــاوزات  عــن  الحماية  يــوفــر  مــن   
مقابل  مستغليها  على  ذهبا  تدر  مقالع 
الدولة  لخزينة  السنتيمات  من  مالي� 
بترابها؟  ا�تواجدة  الجماعات  و�الية 
مقالع  على  ا�راقبة  تغييب  يتم  و�ــاذا 
بيئي  لتدهور  كبيرة  عناوين  بمثابة 
الفرشة  تهديد  ــرزه  أبـ لعل  باإلقليم، 
بيئي  لتدهور  كبيرة  عناوين  بمثابة 
الفرشة  تهديد  ــرزه  أبـ لعل  باإلقليم، 
بيئي  لتدهور  كبيرة  عناوين  بمثابة 

تتناسل  أسئلة  من  عينة  هي  ا�ائية؟ 
ب� بعض فعاليات ا�جتمع ا�دني وجل 
ساكنة إقليم إنزكان، وهي ترصد تحرك 
ب� بعض فعاليات ا�جتمع ا�دني وجل 
ساكنة إقليم إنزكان، وهي ترصد تحرك 
ب� بعض فعاليات ا�جتمع ا�دني وجل 

إلى أموال طائلة  شاحنات رمل يتحول 
ساكنة إقليم إنزكان، وهي ترصد تحرك 
إلى أموال طائلة  شاحنات رمل يتحول 
ساكنة إقليم إنزكان، وهي ترصد تحرك 

في أرصدة بعض ا�ستغل� وجزء ليس 
صناديق  إلى  طريقه  يجد  منه  بالقليل 
مفاتيح  لــه  مــن  ــد  أح يعلم  ال  ــوداء  سـ
الرملية  ا�قالع  إن أحــد  بل  خزائنها، 
الجديدة  القنطرة  من  بالقرب  ا�تواجد 
ملول،  الطاهر بأيت  قصبة  إلى  ا�ؤدية 
أن  بعد  الفوضى  إيــقــاع  على  يعيش 
االستغالل  عملية  عــن  ا�راقبة  غابت 
أن تكون  به، وإن وجدت، فهي ال تعدو 
تتم  مــا  وغــالــبــا  ــراء شكلي  إجـ مــجــرد 
به،  ا�عمول  القانوني  اإلطـــار  ــارج  خ
بدون احترام الشروط ا�نصوص عليها 
استغالل  لقطاع  ا�نظم  الــقــانــون  فــي 
ا�قالع، لدرجة أن الشبهات تحوم حول 
استغالل  لقطاع  ا�نظم  الــقــانــون  فــي 
ا�قالع، لدرجة أن الشبهات تحوم حول 
استغالل  لقطاع  ا�نظم  الــقــانــون  فــي 

دون  تحول  التي  الحقيقية  األســبــاب 
األمر  للمراقبة،  اإلقليمية  انعقاد اللجنة 
دون  تحول  التي  الحقيقية  األســبــاب 
األمر  للمراقبة،  اإلقليمية  انعقاد اللجنة 
دون  تحول  التي  الحقيقية  األســبــاب 

الذي يشجع على العشوائية واالشتغال 
خارج اإلطار القانوني قلعا ونقال.

للملك  ا�رتقبة  الــزيــارة  استنفرت   
وجهة  أكــاديــر  �دينة  الــســادس  محمد 
ا�حلية  ــطــات  ــســل ال مـــاســـة،  ســـوس 
األمنية،  وا�صالح  ا�نتخبة،  وا�جالس 
الــزيــارة  ــذه  ه مــراحــل  إلنــجــاح جميع 
الجهة،  أقــالــيــم  مــن  ــعــدد  ول للمدينة 
وبا�قابل، بدأ عدد من رؤساء الجماعات 
الداخلية  وزارة  وممثلي  وا�نتخب� 
من  خوفا  قلوبهم  على  أيديهم  يضعون 
غضبة ملكية قد تطيح ببعضهم بسبب 
ا�برمج  با�شاريع  ترتبط  إشــكــاالت 
تدشينها خالل زيارة ا�لك للمنطقة، أو 

أخطاء بروتوكولية ممكنة. 

في  ا�حلية،  السلطة  أفلحت مصالح   
الساعات األولى من صبيحة يوم األربعاء 
في  ا�حلية،  السلطة  أفلحت مصالح   
الساعات األولى من صبيحة يوم األربعاء 
في  ا�حلية،  السلطة  أفلحت مصالح   

للهجرة  محاولة  إحباط  في  ا�ــاضــي، 
السرية على م� قارب بساحل الدويرة 
للهجرة  محاولة  إحباط  في  ا�ــاضــي، 
السرية على م� قارب بساحل الدويرة 
للهجرة  محاولة  إحباط  في  ا�ــاضــي، 

من  وتمكنت  إنشادن،  لجماعة  التابع 
توقيف ستة أشخاص مرشح� للهجرة 
مدينة  من  ينحدرون  القانونية،  غير 
طانطان، بعدما كانوا في طريقهم نحو 
زورق  حجز  تم  كما  اإلسبانية،  الجزر 
طانطان، بعدما كانوا في طريقهم نحو 
زورق  حجز  تم  كما  اإلسبانية،  الجزر 
طانطان، بعدما كانوا في طريقهم نحو 

بالبنزين،  مملوءة  وبراميل  مطاطي 
وتمت إحالة جميع ا�وقوف� على مركز 
بالبنزين،  مملوءة  وبراميل  مطاطي 
وتمت إحالة جميع ا�وقوف� على مركز 
بالبنزين،  مملوءة  وبراميل  مطاطي 

توقيف  انتظار  في  ببلفاع  ا�لكي  الدرك 
من  تمكنه  بعد  للعملية  الرئيسي  ا�دبر 
توقيف  انتظار  في  ببلفاع  ا�لكي  الدرك 
من  تمكنه  بعد  للعملية  الرئيسي  ا�دبر 
توقيف  انتظار  في  ببلفاع  ا�لكي  الدرك 

الفرار رفقة أشخاص آخرين.
من  تمكنه  بعد  للعملية  الرئيسي  ا�دبر 

الفرار رفقة أشخاص آخرين.
من  تمكنه  بعد  للعملية  الرئيسي  ا�دبر 

الــعــرض  يــتــعــزز  أن  ا�ــنــتــظــر  مــن   
سياحية  بمعلمة  بأكادير  السياحي 
قائمة  ستنضاف إلى  جــديــدة وواعــدة 
سياحية  بمعلمة  بأكادير  السياحي 
قائمة  ستنضاف إلى  جــديــدة وواعــدة 
سياحية  بمعلمة  بأكادير  السياحي 

با�دينة،  السياحية  وا�نشئات  ا�رافق 
تعليمات  أن  متطابقة  وقالت مصادر 
ــد أعــطــيــت قصد  بــهــذا الــخــصــوص ق
الخاصة  الــرخــص  منح  فــي  اإلســـراع 
أنــزا  قــرب  ا�ــتــواجــد  القصر  بهيكلة 
الخاصة  الــرخــص  منح  فــي  اإلســـراع 
أنــزا  قــرب  ا�ــتــواجــد  القصر  بهيكلة 
الخاصة  الــرخــص  منح  فــي  اإلســـراع 

أفق  في  له  ا�جاور  الكورنيش  وتهيئة 
تحويله إلى منتجع سياحي بمواصفات 
سياحية واعدة، خاصة مع قرب انتهاء 
تحويله إلى منتجع سياحي بمواصفات 
سياحية واعدة، خاصة مع قرب انتهاء 
تحويله إلى منتجع سياحي بمواصفات 

«مشروع «مشروع «تاغازوت باي» ا�حاذي للقصر، 
إلى  ا�نطقة  لتحويل  عليه  يعول  الذي 
االعتبار  وإعــادة  عا�ية،  سياحية  قبلة 
الــســيــاحــيــة، حيث  ــوس  لــعــاصــمــة سـ
الــجــذاب،  بموقعه  القصر  يتميز هذا 
ويضم 19 جناحا و167 غرفة وفضاءات 
مؤهالت  إلــى  إضافة  للترفيه،  كثيرة 

سياحية أخرى واعدة.

مراكش

  فضيلي عمي

 ال حديث هذه األيام بمدينة طاطا إال عن 
تصريح نائب بر�اني عن حزب االستقالل 
في تجمع خطابي بالجماعة الحضرية لفم 
الحصن بإقليم طاطا، يوم الثالثاء ا�اضي، 
أربعة عشر  لفائدة  تدخل  بأنه  قال  عندما 
األخيرة،  ا�تعاقدين  مباراة  في  مرشحا 
أن  وأوضــح  ا�ساعدة،  القوات  ومــبــاراة 
الـ 14 أستاذا، تم ولوجهم �باراة التعليم 
يلجوا  لم  اوكادير، وأنهم  إمي  من منطقة 
ــوف معهم  ــوق هــكــذا، بــل بــالــهــواتــف وال
لكي  شيء  كل  وبفعل  والنفيس،  بالغالي 
النائب  وأضـــاف  أحــد،  منهم  يتضرر  ال 
االمتحان  كان  يوم  بأنه  نفسه،  البر�اني 

فم  ألبناء  األسبقية  كانت  طاطا،  بمدينة 
الحصن وايشت.

جدال  التصريحات  هــذه  أثـــارت  وقــد 
ــفـــوف الــــــرأي الــعــام  واســـعـــا فـــي صـ
التواصل  منصات  عبر  خاصة  الطاطوي، 
االجتماعي، واعتبرها الكثيرون تدخال في 
من  للنفوذ  واستغالال  التوظيف  مباريات 
وكذا  وانتخابية،  خاصة  أغــراض  أجــل 
ضربا �صداقية مباريات التوظيف ومبدأ 

تكافؤ الفرص.
من  تــاله  ومــا  البر�اني  النائب  كــالم 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  نقاش 
فيه  ــد  أك النائب  نفس  مــن  بــيــان  أعقبه 
خاطئ  نحو  على  فهمت  تصريحاته  أن 

وبطريقة معكوسة. 

  عزيز الفاطمي

ــاق  ــدق ال درب  ــان  ــك س يــشــتــكــي 
ــمــراكــش، من  ــة ب ــال بــحــي بـــاب دك
إصالح  برنامج  من  حيهم  إقصاء 
الصحي  الصرف  قنوات  وتجديد 
لتوزيع  ا�ستقلة  الوكالة  طرف  من 
ــكــهــربــاء، حــســب مصدر  وال ــاء  ا�ـ

«األسبوع».
ا�صدر،  يوضح  القنوات،  فهذه 
العمل  تم  أي   ،2002 لسنة  تعود 
فقد  لـــذلـــك،  ــة،  ــن س  18 �ـــدة  بــهــا 
أصــبــحــت مــنــتــهــيــة الــصــالحــيــة، 
وتحولت إلى مصدر خطورة، وذلك 
واالنسداد  االختناق  حاالت  بتكرار 
الذي  األمــر  والتسربات الجوفية، 
ا�صلحة  ــدخــل  ت يــســتــدعــي  ــان  كـ
كما  مرة،  ما  غير  بالتطهير  ا�كلفة 
والبنية  ا�ــنــازل  واجــهــات  تــأثــرت 
تنتشر  حــيــث  لـــلـــدرب،  التحتية 
الحفر وا�حدودبات ا�هددة لسالمة 
السن  كــبــار  ــاألخــص  الــســكــان، وب

وذوي االحتياجات الخاصة.
مجلس  ــس  ــي ــرئ ف ولــــإلشــــارة، 
مقاطعة ا�دينة على علم با�وضوع، 
مع  التواصل  قنوات  فتح  من خالل 

سكان ا�قاطعة عبر مواقع التواصل 
بمراسلة  وعــد  حيث  االجتماعي، 
الوكالة في هذا الشأن، على أمل أن 
لتحقيق  كثب  عن  ا�وضوع  يتابع 

جزء من انتظارات السكان.
الجهات  تحرك  تنتظر  فالساكنة 
كما  مسؤوليته،  حسب  كل  ا�عنية 
في  مصالحهم  تــكــون  أن  تنتظر 
الذين  ا�نتخب�  اهتمامات  صلب 
األجــهــزة  مختلف  فــي  يمثلونهم 

التي  وا�رافق  وا�صالح  ــة  اإلداري
دور  وخاصة  ا�ــجــال،  بهذا  تعنى 
ــاء  ا� لــتــوزيــع  ا�ستقلة  الــوكــالــة 
يسجل  التي  بمراكش،  والكهرباء 
هذه  تملص  بشأنها  ا�واطن�  جل 
سابقة  ــات  ــزام ــت ال ــن  م ا�ــؤســســة 
نضالي،  مسلسل  بفضل  تحققت 
فالذاكرة ا�راكشية قوية وتستحضر 
بأدق التفاصيل الحادثة ا�ؤ�ة التي 
انطلقت من منطقة سيدي يوسف بن 

دجنبر   28 بتاريخ  وا�ؤرخة  علي، 
2012، إذ من أجل احتواء األجواء 
السلطات  نزلت  ــذاك،  آن ا�شحونة 
في  ونجحت  ثقلها،  بكل  ا�حلية 
الوكالة  مسؤولي  ب�  لقاء  تنظيم 
ا�جتمع  وجــمــعــيــات  ــقــ�)  (ســاب
اتفاق  بالتوقيع على  انتهى  ا�دني، 
فاتورة  تحديد   (1 بنوده:  أهم  من 
االستهالك في 30 يوما كخط أقصى 
�دة االستهالك. 2) توفير ا�صابيح 
االقتصادي  النوع  من  الكهربائية 
حــددت  تفضيلية  بأثمنة  ا�متاز 
والتي  مصباح،  لكل  درهما   80 في 
غير  وأصبحت  اختفت  ما  سرعان 

متوفرة (عدم احترام االتفاق).
عند  للمواطن�  وصل  تقديم   (3
تلتها  لــلــعــداد  الشهرية  ــراءة  ــق ال
عبر  قصيرة  رسالة  إرســال  خدمة 
الهواتف النقالة، في ح� أن معظم 
توصلهم  عــدم  يــؤكــدون  ا�واطن� 
بما يفيد استهالكهم الشهري (عدم 
4) إلغاء غرامات  احترام االتفاق). 
التأخير عن أداء فواتير االستهالك، 
ممنهج  ــالب  ــق ان عــلــى  يــؤكــد  مــمــا 
الوكالة  ب�  االتــفــاق  شرعية  على 

وجمعيات ا�جتمع ا�دني.

سيدي بنور

  عزيز العبريدي

استنفرت جثة متفحمة تعود لرجل مسن وجد مقتوال 
العامرية  بجماعة  غاويل  أوالد  بــدوار  سكناه  بمحل 
بإقليم سيدي بنور، مصالح الدرك ا�لكي باإلقليم، وقد 
انتقلت فرقة من الشرطة القضائية والعلمية إلى ع� 

ا�كان، للبحث في مالبسات هذه الحادثة الشنيعة.
ومما حير فريق ا�حقق�، وجود الجثة متفحمة من 
جميع األطراف، باستثناء الرأس، ومبتورة من الساق 
إلى  وإرسالها  الجثة  من  عينات  أخــذ  وتــم  األيسر، 
بعملية  للقيام  بالرباط،  ا�لكي  للدرك  الوطني  ا�ختبر 
في  الوفاة،  حيثيات  جميع  �عرفة  الطبي  التشريح 
ح� تم نقل الجثة إلى مستودع األموات با�ستشفى 
البحث،  استكمال  انتظار  في  بالجديدة،  الجامعي 

والتوصل بنتائج التشريح الطبي. 
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الفن  دوحــة  من  زكية  ــة  ورق هي  ها  الــيــوم، 
الجميل تهوي مغادرة عالم الحياة نحو رحاب 
هللا، إنها نجمة األمس وتوأم روحي في األيام 
الصباحي،  ماجدة  الكبيرة  الفنانة  الخوالي، 
على  الصاعقة  وقــع  رحيلها  لخبر  كــان  وقــد 
قلبي،  له  خفق  حب  أول  كانت  ألنها  نفسي، 
الصحفية،  حياتي  مطلع  فــي  وقتها  وكــنــت 
وكان حبا من أول نظرة تبادلتها معها في أول 
أولى  تخطو  كانت  عندما  معها  صحفي  حوار 
جميال  شعورا  فوجدت  السينمائية،  خطواتها 
إليها ويشدها إلي، وهكذا عشنا قصة  يشدني 
لفترة طويلة وكنا عازم�  حب كبيرة استمرت 
على الزواج، إال أن الظروف حالت دون تحقيق 
من  تنتقل  العمل  في  ماجدة  غرقت  حيث  ذلك، 
وصار  إنتاج،  بالطو  نحو  تصوير  استوديو 
الشباب  مالي�  قلوب  في  فارقة  عالمة  اسمها 
كانت  التي  أفالمها  كل  يتابعون  كانوا  الذين 
بالعواطف  الــزاخــرة  ــرأة  ا� دور  فيها  تجسد 
ا�تضاربة ب� حب وكراهية وغضب وتسامح، 
روايــات  فصول  تغادر  كانت  شخصيات  وهي 
عبد  وإحسان  محفوظ  كنجيب  ا�ؤلف�  أشهر 
ماجدة  جسد  على  حية  روحــا  لتجد  القدوس 
ا�ليئة  ونظراتها  ا�بحوح  األنثوي  بصوتها 
والتي  األحاسيس  بأجمل  والعابقة  بالخفر 
شباب  ب�  وغرام  عشق  قصة  ألف  تثير  كانت 
تلك الفترة الجميلة من تاريخ صناعة السينما 

العربية.
الالعودة  قد دخلت مرحلة  كنت  ومن جهتي، 
النجوم  عن  بحثا  العالم  عواصم  ب�  متنقال 
ــري معهم  الـــقـــرار، ألجـ ــاع  وا�ــشــاهــيــر وصــن
حواراتي ا�صورة التي أدركت منذ انطالقي في 
علي  حقا  والسياسة  الفن  لتاريخ  بأن  غمرتها، 
أستقيها  كنت  التي  ا�علومات  وأن  كصحفي، 
في تلك ا�رحلة كانت ستكشف لألجيال الالحقة 
عن كواليس كثيرة كان نجوم األمس يحاولون 
إخفاءها، فكنت أسعى بكل إصرار على الوصول 
إليها واالنفراد بنشرها على صفحات ا�جالت 

التي كنت أشتغل فيها.
جديد،  مــن  مــاجــدة  التقيت  ســنــوات،  وبعد 
حولتها  مــرمــوقــة  مــكــانــة  حققت  قــد  وكــانــت 
وا�نتج�،  للمخرج�  وبوصلة  منتجة  إلــى 
وخاصة بعد أن أنتجت فيلمها الشهير «جميلة 
ا�ناضلة  فيه شخصية  الذي جسدت  بوحيرد» 
االســم،  نفس  تحمل  كــانــت  الــتــي  الــجــزائــريــة 
ا�جال  في  المعة  مكانة  حققت  «لقد  فسألتها: 
تشعرين  فهل  عائلتك،  بسببه  تحديت  الــذي 
تأسيس  في  والرغبة  الذاتي  باالكتفاء  حاليا 
على  الزلت  وأنا  ريت.  «يا  فأجابتني:  أسرة؟»، 
العهد ولم أحب سواك رغم انشغالنا عن بعضنا 
بالعمل، ورغم أن الكثير من النجوم وا�شاهير 
أيضا  «أنا  لها:  فقلت  يدي»،  لطلب  تقدموا 
لها  الصحافة  ولكن  أحبك،  والزلــت  أحببتك 
أجعلك  أن  وأخشى  حياتي  على  كبير  سلطان 
وحواراتي  بأسفاري  انشغالي  بسبب  تعيسة 
أخبار  عن  بحثا  العالم  كل  إلى  تأخذني  التي 
لنفسي،  ملكا  أعد  لم  فأنا  ا�شاهير،  وأســرار 
وعشقي للصحافة يمكن أن يتسبب في مشاكل 

كبيرة في حياتنا إذا تزوجتك».
االتصال  واصــلــت  لكنني  افترقنا،  وهــكــذا 
كانت  هي  بينما  أحوالها،  عن  والسؤال  بها 
تستشيرني في كل شؤونها الفنية والشخصية 

من فرط الثقة التي كانت بيننا.
نجاح  على  ألهنئها  بها  اتصلت  يوم،  وذات 
فيلمها الرائع «ا�راهقات»، وكنت متواجدا في 
اليونان، وكنت أتوقع بأن أسمع صوتها خافقا 
بورصة  في  أسهمها  ارتفاع  بسبب  بالسعادة 
من  متهدجا  كان  صوتها  لكن  وا�ــال،  الشهرة 
«ماذا حدث  البكاء، فاهتز قلبي وسألتها:  فرط 
يا ماجدة؟»، فقالت: «أنا محتاجة لك. محتاجة 
فهدأت  حصل»،  اللي  لك  وأحكي  معك  أجلس 
أول  وامتطيت  حقائبي  وحــزمــت  روعــهــا  مــن 
طائرة نحو القاهرة، وبمجرد وصولي، اتصلت 

مني  فطلبت  الخط،  على  فوجدتها  بمنزلها 
معها،  جلوسي  وبمجرد  الفور،  على  الحضور 
انخرطت في بكاء مرير وهي تحكي عن واقعة 
أباظة،  رشــدي  الفنان  بسبب  عاشتها  غريبة 
قالت:  أباظة؟»،  «رشدي  مستغربا:  فسألتها 
أكون خطيبته بدون  أن  أنه طلب مني  «تصور 
استأنفت  ثم  قليال  وصمتت  معرفة..»،  سابق 
كالمها بلهجتها ا�صرية الراقية: «ده كان عاوز 
يلعب بيا ويدخلني في عالقة معه زي عوايده، 
و�ا قلت له يبعد عن طريقي وأننا ما نصلحش 
لبعض، وأن ذوقي في الرجال فيه حاجات مش 
إزاي ترفضيني؟  فيه، غضب وقال لي:  متوفرة 
بنت  مجرد  وأنت  أباظة  رشدي  ترفضي  إزاي 
مفعوصة. يظهر إنك صدقت نفسك إنك صايرة 
«ال  لها:  فقلت  الرجالة»،  عــدوة  إنــت  نجمة. 
يتكلم  كثيرة  أحيان  في  ألنــه  بكالمه،  تهتمي 
وهو مخمور»، فقالت لي: «أنا في حالة صعبة 
جدا بسبب كالمه، خصوصا أنه نعتني بصفات 
بعيدة عني وما يعرفهاش عني القاصي والداني 
حتى صار كل عمال األستوديو يتغامزون علي 
لها:  فقلت  الرجال»،  عدوة  بأني  عني  ويقولوا 
«ال تهتمي حاليا سوى بنجاحك وبمسيرتك في 
عليك.  تقضي  أن  ممكن  كبوة  أي  ألن  السينما، 
وتجاوزي  األقاويل  كل  بتجاهل  أنصحك  لهذا 
كالم الناس حتى لو كان صادرا عن فنان كبير 
مثل رشدي أباظة»، فتمكنت من جعلها تبتسم 

قبل أن نفترق من جديد.
وأخبرتني  بي  اتصلت  قليلة،  سنوات  وبعد 
إيهاب  يدعى  شــاب  طيار  على  تعرفت  بأنها 
لــيــقــررا  ــورت  ــط ت ــد  ق عالقتهما  وأن  ــع،  ــاف ن
باالطمئنان  وشعرت  الخبر  فأسعدني  الزواج، 
رهافة  مدى  العلم  حق  أعلم  كنت  ألنني  عليها، 
بعد  كبيرة  ســعــادة  وغمرتني  أحاسيسها، 
عن  االستغناء  تستطيع  تكن  لم  ألنها  زواجها 
أكثر،  وسعدت  العائلي،  باالستقرار  الشعور 
لوحيدتها  إنجابها  بعد  أما  أصبحت  عندما 
حيث  طــويــال،  تــدم  لــم  سعادتها  ولكن  غـــادة، 
الجميلة  الحب  قصة  رغم  زوجها  عن  انفصلت 

التي جمعت بينهما.
على  مــاجــدة  حــرص  ازداد  طالقها،  وبــعــد 
سمعتها وتضاعف خوفها من أصحاب األلسنة 
مع  السهرات  حضور  تتجنب  فكانت  الطويلة، 
مسارها  ماجدة  وواصلت  الفنية(...)،  الشلل 

خزانة  في  خالدة  بأعمال  متفردة  السينمائي 
و«بالل  عيون»،  وثالثة  كـ«أنف  السابع،  الفن 
و«بائعة  عمري»،  و«أين  الرسول»،  مــؤذن 
روايــات  من  مستوحاة  أفــالم  وكلها  الخبز»، 
عربية وعا�ية، كما مثلت ماجدة مصر في عدد 
وشاركت  واإلقليمية،  العا�ية  ا�هرجانات  من 
من  العديد  على  وحصلت  التحكيم  لجان  في 

الجوائز منها جائزة النيل في مجال الفنون.

بعض  عــاشــت  العمر،  بها  تــقــدم  أن  وبــعــد 
بها،  ا�حيط�  بعض  جشع  بسبب  ا�تاعب 
طرف  من  كبيرة  نصب  لعملية  تعرضت  حيث 
ليجعلها  مرضها  استغل  الذي  مساعديها  أحد 
مليون جنيه، مما   20 يفوق  مبلغ  تمضي على 
التدخل  وتقرر  هدوئها  عن  تخرج  ابنتها  جعل 
في حياة أمها، وكانت هذه الواقعة كافية لتثير 
حفيظة ابنتها غادة وتقرر الحجر على والدتها 
حياتها  وتحمي  النصاب�  من  تحميها  حتى 

وأموالها.
العشر  السنوات  في  صحتها  تدهور  ورغم 
األخيرة، فقد قررت ماجدة زيارة ا�غرب لتحقيق 
دعوتها  تمت  عندما  وذلــك  بــرؤيــتــه،  حلمها 

غادة  ابنتها  مع  فجاءت  ا�غرب،  في  لتكريمها 
البيضاء،  بالدار  فخم  فندق  في  ونزلت  نافع 
لها  ــددت  أع وصولها،  على  واحــد  يــوم  وبعد 
عدة  بحضور  بيتي  في  كبير  استقبال  حفل 
شخصيات ثقافية وطبية وسياسية واقتصادية 
وكل  عــارمــة  فرحتها  فكانت  أصــدقــائــي،  مــن 
لها  ويعبرون  أحوالها  عن  يسألونها  ضيوفي 
الكبير. وبدورها  الفني  عن إعجابهم بمسارها 

وبشعبه،  بــا�ــغــرب  إعجابها  عــن  لــي  عــبــرت 
وعندما سألتها عن رأيها في ا�غرب قالت: «يا 
ليتني كنت في مطلع شبابي ألعمل فيلما كبيرا 
تناولنا  أن  بعد  وسألتها  ا�غربية»،  باللهجة 
الذي  الحجر  قضية  أثرت  «هل  الغذاء:  طعام 
قالت  بها؟»،  عالقتك  على  عليك  ابنتك  طلبته 
لي وهي تمسك بيد غادة: «بنتي ما فيش أحن 
منها علي. وهي عملت كده علشان تحميني من 
خصوصا  لي،  والنصاب�  الحرامية  استغفال 
�ا كنت مريضة جدا وكان ضروري أن يتواجد 
علشان  النهار  طــول  واحــدة  أو  واحــد  جنبي 
يخدموني في غياب بنتي غادة فاختلسوا مني 
قليال  وسكتت  جنيه»،  مليون  عشرين  مبلغ 
مصلحتي،  في  كان  «الحجر  كالمها:  وواصلت 
ألن الجميع خافوا من ابنتي غادة وتأكدوا بأنها 
هتابعهم في ا�حاكم بجريمة النصب على ست 
منهم»،  فلوسي  كل  وتسترجع  عليها  محجور 
الذي  الرجل  هو  «من  قويا:  ســؤاال  وسألتها 
«كان  لي:  قالت  حياتك؟»،  مدى  على  فيك  أثر 
الوحيد  أنت  تبقى  لكن  كثير،  في حياتي رجال 
اللي عمري ما نسيت حبك لي، ألنك تعففت عن 
سفرياتك  بسبب  تتعبني  ما  حتى  مني  الزواج 
وانشغالك، وكنت دايما ألقاك جنبي تسأل عني 
الفنية  �سيرتي  خير  كلها  بـأفكار  علي  وتشير 

وحياتي الشخصية».
مستمر  اتصال  على  ونحن  السنوات  ومرت 
لي  تحكي  ــاجــدة  م كــانــت  حــيــث  ــاء،  ــأصــدق ك
وتكريم  بها  جمهورها  باهتمام  فرحتها  عن 
ا�سؤول� لها، ورعاية ابنتها الدائمة لها رغم 
لعدة  زواجها من شاب عراقي كردي وإنجابها 
ا�تاعب  مرحلة  إلى  وصلت  حتى  منه،  أبناء 
القلب  على  خطيرة  لعملية  فخضعت  الصحية، 
نجت منها بأعجوبة، ثم تعرضت لعدة مشاكل 
جاء  أن  إلــى  الفقري،  والعمود  ا�فاصل  فــي 
ا�وعد ا�حتوم بدون سابق إنذار، حيث توفيت 
لتكون  بالقاهرة،  ببيتها  تام  هدوء  في  ماجدة 
بستان  من  العالم  هذا  تغادر  وردة  آخر  بذلك 
األمس  سينما  لعصر  الذهبي  الزمن  نجمات 

الجميل والرومانسية األفالطونية.
رحم هللا نجمات طا�ا أسعدن مالي� القلوب 
ومتعن مالي� النفوس بأفالم خالدة في خزانة 

الفن السابع العربي.
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بقلم: رمزي صوفيا
لم نعد نسمع إال أخبار الفواجع التي تدمي القلوب، وعزاؤنا فيها هو قول ((هللا ما أعطى وهللا ما أخذ وإنا هللا وإنا إليه راجعون)).

فمنذ وفاة عميد الصحافة املغربية وقيدومها، األستاذ مصطفى العلوي، والحزن الشديد يخيم ىلع نفسي بعد أن غاب قلم سيال 
وفكر وضاح طاملا كتب فجعل ماليين القراء ينهلون من مقاالت العلم والثقافة الكبيرين حتى صارت كتاباته مراجع مفيدة لطالبي 

املعرفة وسعاة االطالع يف مختلف املجاالت.
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الفنانة الراحلة 
ماجدة َّـ زيارة 
للصحفي رمزي 
صوفيا َّـ بيته 
بالدار البيضاء

الفنانة ماجدة والصحفي رمزي صوفيا



إن الذين كتبوا عن الراحل موالي مصطفى العلوي، 
يكادون أن يجمعوا على القول فيه بما هو من فضائل 
األعمال وحسن الخلق والجدية، وكما يقول هو بنفسه 
وقبل  خيرا«،  الخاتمة  اجعل  »اللهم  معه  االفتراق  عند 
من  األخيرة  صفحته  في  كتب  وقد  به  اتصلت  شهر، 
))وكما  الضائعة«:  »الحقيقة  عمود  وفي  »األسبوع« 
عظيم«((  كيدهن  »إن  النساء  حق  في  تعالى:  يقول 
والصواب هو ))إن كيدكن عظيم((، وكان من الواجب 
ال  فإنه  وكطبعه،  الخطأ،  هذا  على  الشريف  أنبه  أن 
ينبه عليه، وباألخص ما يدخل في  ما  يتردد في قبول 
إطار إصالح آية قرآنية أو حديث نبوي، بل يشكر من 

نبهه كما فعل معي في أكثر من مرة.
إن الشريف موالي مصطفى رحمه هلل من املتواضعني 
القابلني إلصالح نفسه وغيره في ما يكتب هو وغيره، 
عدة  اإلطــار  هــذا  في  معه  ربطتني  وقــد  إليه،  ويدعو 
الفياللي  أصله  على  فيها  تعرفت  هاتفية  مناقشات 
املدغري، حيث انحدارنا معا، وتوطدت هذه العالقة كما 
الداعية  الفقيه  املرحوم  الدعاة  العلماء  أحد  لي  أكدها 
به  تميز  ومما  هلل،  رحمه  الهاللي  الدين  تقي  سيدي 
الراحل موالي مصطفى، والدته بفاس، ودرس بمدارس 
محمد الخامس بالرباط، وجامعة القرويني، ومما قوى 
العليا  الــدراســات  بمعهد  التحاقه  الــدراســي،  تعمقه 
بالكتابة،  الصحفي  نشاطه  انطلق  هناك  ومن  بالرباط، 
األطلس«،  »شبل  ومجلة  ــشــروق«،  »ال مجلة  فأصدر 
التحق  ثم  »املشاهد«،  مجلة  أصــدر  االستقالل،  وبعد 
بفرنسا لدراسة الصحافة بعمق، فقام بدورات دراسية 
والتلفزيون  واإلذاعـــة  الصحافة  أجهزة  مختلف  في 
بديوان  ملحقا  عني  ثم  األمريكية،  املتحدة  بالواليات 
يومية  وأصــدر  الداخلية،  وزارة  في  البكاي  املرحوم 
جريدة  أصدر  املنطلق،  هذا  ومن  الحكومية،  »الفجر« 
ومجلة  و»الكواليس«،  بخير«  و»الدنيا  الدنيا«  »أخبار 
»أطياف«،  ومجلة  »األسبوع«،  وجريدة  أيام«،  »سبعة 
»بريد  ومجلة  »املساء«،  وجريدة  »الــكــروان«،  ومجلة 
»فالش  مجلة  الفرنسية  باللغة  أصــدر  كما  املــغــرب«، 
»تــورف«،  وجريدة  »ليكوليس«  وأسبوعية  ماكازين« 
ومجلة »لوميساجي ماروكان« الخاصة بالعمال املغاربة 
األحيان  أغلب  في  الصحف  هذه  كانت  وقد  بالخارج، 
معرضة للحجز، باإلضافة إلى كتاب عن املهدي بنبركة، 
العلوي،  مصطفى  مــوالي  املــرحــوم  لــه  تعرض  ومما 
اختطافه في أكتوبر 1963 وعذب ثم أطلق سراحه بدون 
الصحفي،  نشاطه  ومن   ،1964 بداية سنة  في  محاكمة 
ضمن  مؤسس  وهــو  الوطنية«،  لـ»النقابة  تأسيسه 
أول  ويعتبر  العرب«،  الصحافيني  لـ»اتحاد  املؤسسني 
صحفي مغربي عبر قناة السويس مع القوات املصرية 
في حرب أكتوبر، وأول صحفي مغربي دخل الصحراء 

املغربية عندما كانت تحت االحتالل اإلسباني.
من الدراسات التي كتبتها عما نشره املرحوم املولى 
املــجــزرة  »الــصــخــيــرات  كتابه  فــي  العلوي  مصطفى 
وجدت  صــدر،  منذ  الكتاب  ــراءة  ق وبعد  السياسية«، 
نفسي في حاجة إلى قراءته أكثر من مرة، لكون كاتبه 
من  املؤلف  إليه  يشير  ومما  كتبه،  فيما  الدقة  توخى 
يجعل  حيث  تأليفه،  لنشر  ومواتية  متطورة  ظــروف 
وعاشها،  املأساة  من حضر  ألن  نفسه،  مع  يردد  قارئه 
يجد نفسه شبه مقموع عن البوح برأيه، سيما من عاش 

أحداث الصخيرات املجزرة.
يتبع 

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى ال�شعب يف دار غفلون

�ل�شحافة �أخالق و�شجاعة
العارمة  الفرحة  أذكــر  الزلــت 
نشرت  يــوم  بها  أحسست  التي 
مقال  أول  »الــكــوالــيــس«  جــريــدة 
تحت  األولـــى  الصفحة  فــي  ــي  ل
ــيــت هلل  عـــنـــوان: »لــيــس فـــي ب
يتعلق  هنا  والبيت   مــقــامــات«، 
أفضل  كنت  الذي  السنة  بمسجد 
ــة صـــالة الــجــمــعــة بـــه، ألن  ــام إق
بوضع  تقوم  كانت  املــخــزن  دار 
رائحة  منها  تنبع  »مبيخرات« 
املقال،  من  القصيد  وبيت  طيبة، 
سيارتي  أركن  أن  أردت  أنني  هو 
بــالــرصــيــف الــعــريــض املــوجــود 
للمسجد،  الرئيسي  املدخل  أمام 
يقوم  كــان  ــذي  ال الشرطي  ولكن 
بينما  ذلك،  من  منعني  بالحراسة 
كانت عدة سيارات فارهة تكتسح 
الشرطي:  فسألت  كلها،  الساحة 
املوقع  أن  فأجابني  هؤالء؟  وملاذا 
ــوزراء، فــقــلــت لــه:  ــلـ مــخــصــص لـ
فكل  مقامات..  هلل  بيت  في  ليس 
ــام،  اإلم وراء  سواسية  املصلني 
وإذا أردنا أن نطبق هذه الطريقة 
داخل املسجد، فيجب أن نخصص 
والثاني  ــلــوزراء  ل األول  الصف 
للمدراء  والثالث  العامني  للكتاب 
وهلم  األقسام..  لرؤساء  والرابع 
شريحة  إلــى  نصل  حتى  جـــرا، 
ــن ســنــفــرش لهم  ــذي ــواش ال ــش ال
والواقع،  املسجد،  خارج  حصيرة 
أن بعض املصلني الذي يتأخرون 
عن موعد الصالة كانوا يضطروا 
الرصيف  عــلــى  الــصــالة  إلقــامــة 
املحيط باملسجد بسبب االكتظاظ.
وقد فوجئت عندما نادى اإلمام 

كان  الذي  أن  الصفوف،  بتوحيد 
مدينة  عامل  هــو  بجانبي  يقف 
ــذاك، املـــرحـــوم عمر  ــ آنـ الـــربـــاط 
الصالة  انتهاء  وبعد  بنشمسي، 
املسجد  فــنــاء  ــى  إل معه  خــرجــت 
ركن  من  منعي  بحكاية  وأخبرته 
أن  حقيقة  هل  وسألته  سيارتي 
للوزراء؟  فقط  مخصص  الرصيف 
عالمات  محياه  على  ظهرت  لكن 
ــن يــدي  ــزاز وأخـــذنـــي م ــئ االشــم
الشرطي،  نحو  معا  وتوجهنا 
له األمر بمنع ركن جميع  وأصدر 
كانت  مهما  بالرصيف  السيارات 
مناسبة  فكانت  أصحابها،  رتبة 
ــع هـــذا الــرجــل  ــة م لــربــط صــداق
الذي كان قدوة في صفوف رجال 
املرحوم  بي  اتصل  وقد  السلطة، 
أن  بعد  العلوي،  مصطفى  موالي 
اختيار  على  وهنأني  املقال،  قرأ 
تناولته  التي  والطريقة  املوضوع 
»إذا  هلل:  رحــمــه  لــي  ــال  وقـ بها 
املنوال، ستشارك  سرت على هذا 
هذه  شعاع  وانتشار  تقوية  في 
الجريدة«، وأخبرني أنه سيسافر 
إلى مدينة وجدة لتقديم والتوقيع 
أن  علي  واقترح  كتبه،  أحد  على 
تكن  لم  ظروفي  أن  إال  أصاحبه، 
خصصت  وقــد  بذلك،  لي  تسمح 
له بلدية وجدة وسكانها استقباال 
حارا يليق بمقامه، ألنهم يعلمون 
أنه قضى فترة طويلة في املعتقل 
املغضوب  مــن  ثــلــة  مــع  ــســري  ال
اللذوذ  العدو  بينهم  ومن  عليهم 
الحاج  املرحوم،  أوفقير  للجنرال 
ألنه  املــدلــســي،  الفكيكي  أحــمــد 

التي  فكيك  منطقة  مــن  ينحدر 
قام  وقــد  أوفــقــيــر،  إليها  ينتمي 
ببناء  الغيور  الوطني  الرجل  ذاك 
مسجد ومستشفى بمسقط رأسه، 
الجنرال  حقد  من  زاد  الذي  األمر 

عليه.
املرحوم  أن  باملناسبة،  نذكر 
طيلة  ــان  كـ ــوي،  ــل ــع ال مصطفى 
اعتقاله بهذا املركز السري، يقوم 
السجن،  مرافق  تنظيف  بأعمال 
كان  السجن  في  رفيقه  أن  ولــوال 
التي  الشهية  األطــبــاق  يقاسمه 
كــانــت تــأتــي بــهــا عــائــلــتــه، ملــات 

املرحوم من فرط قلة الغذاء.
ــا الـــقـــراء،  ــهـ وتــــصــــوروا أيـ
بسبب  املعتقل  السجني  حــالــة 
املــقــصــود  ــان  ــ وك أفكاره)...(، 
التحقير،  ــذا  وه العمل  هــذا  مــن 
عرضنا  وقــد  معنوياته،  تحطيم 
في  املــأســاة  ــذه  ه نهاية  عليكم 
الحلقة السابقة، وقلنا أن كل هذه 
عنفوانه،  على  تؤثر  لم  املعاناة 
املضي  على  حرصا  إال  تزده  ولم 
قدما في مسيرته كصحفي جريء، 
وشجاعته  جــرأتــه  ظــهــرت  وقــد 
ــوم حـــضـــر نــــــدوة صــحــفــيــة  ــ يـ
الثاني  الحسن  املــرحــوم  عقدها 
عربية  قمة  اجــتــمــاع  بمناسبة 
أحد  تجرأ  حيث  مراكش،  بمدينة 
الصحفيني التابعني إلحدى الدول 
اسمها،  لذكر  فائدة  ال  اإلفريقية، 
عنه  يقال  مــا  أقــل  ــؤاال  س فطرح 
أنه خال من أخالقيات الصحافة، 
املغرب غطى  امللك هل  حيث سأل 
أم  القمة  هــذه  مصاريف  جميع 

ساهمت  عربية  دوال  هــنــاك  أن 
العظيم  امللك  فعل  رد  فجاء  فيها؟ 
قويا،  الثاني  الحسن  املــرحــوم 
في  تدخل  املذكور  الصحفي  ألن 
مسائل ال تعنيه، فقام وأمره بترك 
حسابات  إلــى  والتوجه  القاعة 
بالفندق،  مقامه  مصاريف  أداء 
األمر الذي صفق له جميع الزمالء 
هذه  حضروا  الذين  الصحفيني 
املرحوم  أن  يؤكد  مما  ــنــدوة،  ال
بتاتا  يقبل  ال  كان  الثاني  الحسن 
املساس بسمعة البالد وسيادتها، 
لذلك أخذ ورقة وكتب فيها »السي 
مصطفى ألق عليها هذا السؤال« 
وقــد  املــخــازنــيــة  ألحـــد  وسلمها 
»اعطيها  ــه  أذنـ فــي  ــه  ل وشـــوش 
وملــا  ــعــلــوي«،  ال مصطفى  لــســي 
وبعد  الورقة،  تلك  املرحوم  تسلم 
املناسبة  الــتــعــديــالت  أدخـــل  أن 
قام  ــســؤال،  ال طــرح  كيفية  على 
املرحوم  امللك  لدعوة  واستجاب 
تفضل  ــذي  الـ ــثــانــي،  ال الــحــســن 
عن  التفاصيل  جميع  وأعــطــى 
العربية، كما  القمة  ظروف تنظيم 
أنه أجاب عن جميع األسئلة التي 
الذين  الصحفيني  جميع  طرحها 
والجرأة  الــنــدوة،  هــذه  حضروا 
شيم  من  دائما  كانت  والشجاعة 
أو  ملوكا  كانوا  ســواء  العلويني 
يتحلى  أن  وأتــمــنــى  صحفيني، 
خلفه موالي الطيب بنفس الجرأة 
التي كان يتميز بها أبوه طيب هلل 
ثراه وأسكنه فسيح جناته، ))من 
املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا 

هلل عليه(( صدق هلل العظيم.
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الراحل م�صطفى 
العلوي الذي اأدى 

و�جبه �لوطني
إدريس أبايا
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قد ال يحتاج املرء أن يكون خبيرا في االقتصاد 
حجم  ــدرك  ــي ل الــنــســيــج  قــطــاع  ــي  ف مهنيا  أو 
التي تتسبب فيها  املادية واالجتماعية  الخسائر 
السوق  وتغزو  غــزت  التي  التركية  املنتوجات 
بني  املتكافئة  غير  التجارية  فالعالقة  املغربية، 
منتج  بلد  مــن  املــغــرب  حــولــت  وتركيا  املــغــرب 
من  أساسا  له  مستورد  إلــى  للنسيج  ومصدر 
شريفة  منافسة  وال  األمر صدفة  يكن  ولم  تركيا، 
البلدين،  داخل  القطاع  في  العاملة  الشركات  من 
حزب  قبل  من  له  ومخطط  مقصود  األمــر  إن  بل 
التالية  الوقائع  ولعل  املغربي.  والتنمية  العدالة 
التي  الحزب  لقيادة  الخبيثة  النوايا  إبراز  تفيد 
حماية  عــن  أردوغـــان  إلخـــوان  والؤهـــا  أعماها 

وتغليب مصلحة الوطن:
بكيران،  اإلله  عبد  استقبل   ،2013 سنة  1( في 
في  له  وأكد  ــان،  أردوغ حينها،  الحكومة  رئيس 
استقبال رسمي، الدعم الالمشروط من الحكومة 
املغربية لفائدة الشركات التركية كالتالي: ))أريد 
أن أقول إن الحكومة عازمة على أن تفتح لكم كافة 
مجاالت االستثمار، وتساعدكم وتصغي ملشاكلكم 
الدعم  هذا  املشاكل((..  كافة  لحل  معكم  وتجتهد 
ستكون له عواقب وخيمة على االقتصاد املغربي، 
تأكيد  أو  وعد  أي  أردوغــان  عن  يصدر  لم  بينما 
الــصــادرات  تــواجــه  التي  املشاكل  وحــل  بدعم 
الــدعــم  هـــذا  وسيعطي  تــركــيــا،  إلـــى  املــغــربــيــة 
بحيث  تركيا،  لفائدة  ثماره  اإلخواني  الحكومي 
أنه في ظرف عام واحد فقط، ارتفع نصيب تركيا 
من إجمالي واردات املغرب من 4.4 في املائة سنة 
2016 إلى 9.4 في املائة خالل العام التالي، وفق 

إحصاءات وزارة التجارة الخارجية املغربية.
لصناعات  املــغــربــيــة  الجمعية  2( تــحــذيــر 
عواقب  من   ،2013 سنة  في  واملالبس،  النسيج 
املغربية على قطاع  للسوق  التركي  النسيج  غزو 
األخير  هذا  أن  إلى  الحكومة  نبهت  إذ  النسيج، 
 ،2025 أفق  في  شغل  منصب  ألف   100 سيفقد 
 50 بنسبة  ستنخفض  املغربية  الصادرات  وأن 
الحكومة  تتحرك  لم  ولــأســف،  لكن  املــائــة،  في 

لحماية االقتصاد الوطني.
التجارة  وزيــر  اعمارة،  القادر  عبد  3( وعــود 

حينها،  الحديثة  والتكنولوجيات  والصناعة 
بكون وزارته بصدد إعداد عقد برنامج في إطار 
زخما  سيضفي  والــذي   ،»2025 نسيج  »مخطط 
موقعا  يحتل  ويجعله  املغربي،  النسيج  على 
وعــود  ســوى  تكن  لــم  مستداما،  استراتيجيا 

عرقوب.
إلى   2013 سنة  من  إذ  الحكومة،  4( تواطؤ 
والتنمية  العدالة  تلجأ حكومة  لم   ،2019 دجنبر 
الحر  التبادل  اتفاقية  من   17 املادة  تطبيق  إلى 
عليها  املنصوص  لإلجراءات  وفقا  البلدان  بني 
بــهــدف تصحيح  ــك  وذلـ مــنــهــا،   22 ــادة  ــ امل ــي  ف
املكثف  التزايد  عن  الناجمة  االختالالت  وإزالــة 
كل  رغم  الوطنية،  السوق  في  التركية  للمنتجات 
القطاع،  مهنيي  جمعية  عن  الصادرة  البالغات 
واالجتماعية  االقتصادية  االنعكاسات  ــذا  وك
ليست  الكارثية  فالوضعية  االخــتــالالت،  لهذه 
حزب  تولى  منذ  بحدة  تفاقمت  بل  اليوم،  وليدة 
بن  وشــرع  الحكومة،  رئاسة  والتنمية  العدالة 
كيران في تطبيق وعوده لفائدة أردوغان، وتشير 
الحر  التبادل  اتفاقيات  أن  إلى  رسمية،  تقارير 
تسببت في فقدان 119 ألف فرصة عمل في قطاع 
و2014،   2004 سنوات  بني  واملالبس  النسيج 
حكومة  مع  العمال  تشريد  وتيرة  ارتفعت  فيما 
ألف   120 فقدان  إلى  أدت  بحيث  »البيجيدي«، 
منصب شغل بني 2011 و2016. فالحكومة كانت 
املالبس  من  التركية  الصادرات  بكون  علم  على 
ارتفعت بنسبة 175 في املائة بني 2013 و2017، 
ما أفضى إلى إضعاف اإلنتاج املحلي. وبحسب 
منتوجات  فــإن  القطاع،  على  الوصية  الـــوزارة 
الشغل  مناصب  في  مهمة  خسائر  أحدثت  تركيا 
السوق  إلــى  املوجه  املحلي  اإلنــتــاج  ومستوى 
مليار   11 إلــى   13 من  انخفض  ــذي  ال الداخلية 
املحلي،  لإلنتاج  السوقية  الحصة  أمــا  ــم،  دره
من  انخفضت  فقد  اإلحــصــائــيــات،  هــذه  حسب 
79.70 في املائة سنة 2013 إلى 69.30 في املائة 
سنة 2016. كل هذه الكارثة التي تنخر االقتصاد 
وطني،  أي حس  الحكومة  في  تحرك  لم  الوطني 
وكيف لرئاستها أن تفعل وهي تدين بالوالء إلى 

تنظيم اإلخوان بدل الوطن.

تركيا  منتوجات  عن  »البيجيدي«  5( دفـــاع 
هدد  الــذي  العلمي  للوزير  بوليف  ومهاجمة 
إذا  تركيا  مــع  الحر  التبادل  اتفاقية  بتمزيق 
املغرب  مصالح  يضمن  بما  مراجعتها  تتم  لم 
كفاءته،  لعدم  بوليف  املقال  فالوزير  االقتصادية، 
لم يستسغ تصريحات العلمي مقدما قراءة تجعل 
كتب  إذ  املغرب،  لصالح  فائضا  التجاري  العجز 
املرتبط  التجاري  العجز  تطور  إن  ))ثم  مغالطا: 
أيضا  يحتاج  تركيا  مع  الحر  التبادل  باتفاقية 
درهم  مليار   13 حوالي  متأنية:  علمية  لقراءة 
 ،2018 16 مليار درهم سنة  2015 وحوالي  سنة 
تعمق  االتفاقية  على  تمر  سنة  كل  إن  نقول  قد 
مع  إضافي  درهــم  بمليار  العجز  املتوسط  في 
لضعف  باألساس  راجع  وذلك  تصاعدية،  وتيرة 
صادراتنا لهذا البلد، والتي بقيت في حدود 5.5 
في  قراءة  اعتمدنا  ما  إذا  اآلن.  لحد  درهم  مليار 
أداء ميزاننا التجاري بالقيمة املضافة، سنالحظ 
األمريكية  املتحدة  والــواليــات  كالصني  دوال  أن 
قياسا  األولـــى  مراتبها  على  تحافظ  وفرنسا 
تركيا،  لكن  الخام،  بالقيمة  التجاري  للميزان 
التقرير  في  املتوفرة   2015 معطيات سنة  حسب 
يتقلص  العجز  أن  تظهر  املغرب،  لبنك  األخير 
والعجز  الــخــام  العجز  )بــني   ،%  30 بحوالي 
أهمية  يفيد  بما  املــضــافــة(،  بالقيمة  املرتبط 
محتوى الصادرات املحلية في الواردات املتأتية 

من هذا البلد((. 
تركيا  تعتبر  املتكافئة،  غير  املنافسة  بهذه 
اتفاقية  التي تستفيد من  البلدان  أبرز  حاليا من 
صادراتها  ارتفعت  إذ  املغرب،  مع  الحر  التبادل 
ارتفاع  أعلى  وسجلت   ،2019 خالل  كبير  بشكل 
لها في تاريخها خالل شهر مارس املاضي، حيث 
أزيد  إلى  الشهر  ذات  في  الصادرات  قيمة  بلغت 
»ترايدينغ  إحصائيات  وفق  درهم،  مليار   21 من 

إكونوميكس«.
الوطني،  لالقتصاد  ممنهج  تدمير  أمام  نحن 
كامل  الحكومة  بتحمل  إال  لوقفه  سبيل  وال 
بالتنسيق  والدستورية،  الوطنية  مسؤوليتها 
التخاذ  واالجتماعيني،  االقتصاديني  الفاعلني  مع 

القرار املناسب بما يخدم مصلحة الوطن.

سعيد الكحل

5 اأدلة على تورط حزب العدالة والتنمية 
املغربي يف دعم تركيا على ح�صاب املغرب

املرحوم موالي مصطفى العلوي مع رفاقه الطلبة 
وهو أصغرهم

نافذة للرأي
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«تاريخ  ماستر  والحضارة  التاريخ  شعبة  نظمت 
خرجة  والدين»،  وا�جتمع  السلطة  ا�غربي:  الجنوب 
علمية إلى إفران األطلس الصغير بتراب عمالة كلميم، 
قضايا  سوس:  ببادية  الثقافي  «التراث  عنوان:  تحت 
وإشكاالت»، وذلك في إطار األنشطة ا�يدانية ا�رتبطة 
بدراسات تاريخ الهوامش قصد االطالع على ا�وروث 

بالتراث  تعلق  ما  خصوصا  ا�نطقة،  لهاته  التاريخي 
التاريخي  ا�ادي  اإلرث  الذي يعتبر جزء من  اليهودي 
كان  الذي  التعايش  ذلك  على  تشهد  التي  للمنطقة، 
اللغوية  انتماءاتهم  ا�غاربة بمختلف  منذ عصور ب� 
ندوة  موضوع  كان  الذي  التراث  هذا  والعقائدية، 
نظمتها العصبة األمازيغية لحقوق اإلنسان وبتنسيق 

مع وزارة الثقافة عبر موضوع اختير له عنوان: «ا�كون 
العبري في منطقة واد نون والجنوب ا�غربي.. تجليات 
أساتذة  نشطها  والتي  التثم�»،  وإمكانات  الحضور 
التاريخ والحضارة بجامعة ابن زهر بأكادير وأعضاء 
الجمعية ا�ذكورة، وحضرها مهتمون وفعاليات مدنية، 

إضافة إلى طلبة باحث� من نفس الجامعة. 

Ò¨°üdG ¢ù∏WC’G ¿GôaEÉH ÚãMÉÑdG ™ªéj ¢Sƒ°S ájOÉÑH …Oƒ¡«dG çGÎdG

ينظم ا�جلسان اإلقليمي والجماعي 
للمنتدى  الدولية  واللجنة  لــورزازات 
الدولي للسياحة التضامنية، النسخة 
للسياحة  الــدولــي  للمنتدى  الثامنة 
«مــرونــة  شــعــار:  تحت  التضامنية 
والسياحة  ا�ستدامة  والتنمية  ا�ناخ 
التضامنية في واحات العالم: سياحة 
مستدامة»،  تنمية  أجــل  من  رصينة 
 30 إلــى   25 من  الفترة  خــالل  ــك  وذل

يناير الجاري.
فإن  ا�نظمة،  للجهة  بالغ  وحسب 
مع  بشراكة  تنظم  التي  ــدورة  ال هذه 
التقليدية  والصناعة  السياحة  وزارة 
والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي، 
للجماعات  العامة  ا�ديرية  من  بدعم 
ورزازات،  إقــلــيــم  وعــمــالــة  ا�حلية 
لتنمية  الوطنية  الوكالة  مع  وبتعاون 
األركــان،  وشجرة  الــواحــات  مناطق 
اإلقليمي  وا�جلس   (ANDZOA)
حضور  ستعرف  بورزازات،  للسياحة 
خبراء  مــن  مــشــارك   500 مــن  أكــثــر 
ومــهــتــمــ� فــي مــجــاالت الــســيــاحــة 

ا�جتمع  وجمعيات  اإلعــالم  ومهنيي 
ا�دني، ينتمون إلى حوالي 30 دولة.

يشمل  غني  برنامج  وضع  تم  وقد 
ــات  ــ ــدوات عــلــمــيــة وورش ــ تــنــظــيــم نـ
تــقــديــم بعض  مـــع  ــة،  ــي ــات مــوضــوع
الخاصة  للبرامج  الحية  الــنــمــاذج 
بإقليم  للواحات  ا�ستدامة  بالتنمية 
كما  ــارة،  ــم ــس ال ــيــم  وإقــل ورزازات 
متنقلة  قوافل  تنظيم  البرنامج  يشمل 
ا�ــتــواجــدة  ــواحــات  ال مــن  �جموعة 
با�جال الترابي لجهة درعة تافياللت، 
ومـــعـــرضـــا لــلــمــنــتــجــات ا�ــجــالــيــة 
ومنتوجات  التقليدية،  والصناعة 
مارس   3 بساحة  البيولوجي  للتنوع 
معرض  وتنظيم  ورزازات،  بمدينة 
لصور واحات العالم بقصر ا�ؤتمرات 
ثقافية  وأمــســيــات  ا�ــديــنــة،  بنفس 
ا�وحدين،  وبساحة  تاوريرت  بقصبة 
الطلق  الـــهـــواء  ــي  ف أفـــالم  وعـــرض 
ا�ستدامة،  السياحة  موضوع  حول 
للطاقة  نــور  �ركب  ــارة  زي تنظيم  مع 

الشمسية بورزازات.
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يواصل ا�عرض الوطني للفنون التشكيلية «أيادي النور» جولته 
الوطنية، حيث سيحط رحاله بمدينة الدار البيضاء.

للفنان�  ا�غربية  النقابة  تنظمه  الـــذي  ا�ــعــرض  وسينظم 
والرياضة  والشباب  الثقافة  وزارة  من  بدعم  ا�حترف�  التشكيلي� 
وطنية  فنية  تظاهرة  «نوبليز»،  رواق  مع  وتعاون  الثقافة،  قطاع   /
ا�قبل  يناير   23 الخميس  يوم  بيضاء،  بالدار  الفنون  بدار  كبرى 

فبراير    29 غاية  عبرها وإلى  ــاء  ــف االحــت ســيــتــم   ،2020
التشكيلي  ــي، حــيــث بــا�ــنــجــز  ــربـ ــغـ ا�ـ
ــة  ــاب ــق ــن اخــــتــــارت ال
النور»  «أيادي  عنوان 
وجمالي  فني  كوسم 
التجارب  على  دال 
ــات  ــيـ ــاسـ ــسـ ــحـ والـ
ــي  ا�ـــــشـــــاركـــــة ف
الوطني  ا�ــعــرض 
للفنون التشكيلية.
وتـــــــدرج هـــذه 
الفنية  التظاهرة 
الكبرى  الوطنية 

من   86 فــعــالــيــاتــهــا،  ضــمــن 
ومخضرمون  رواد  التشكيلي�،  الفنان� 

وشباب يتقاسمون كما يقول السيد محمد ا�نصوري اإلدريسي: 
«الولع بكيمياء النور».

تجدر اإلشارة إلى أن ا�عرض الوطني للفنون التشكيلية، يوازيه 
تكريم إحدى رائدات الحركة التشكيلية ا�غربية، مليكة أكزناي، يوم 
لقاء فكريا عبارة عن  البرنامج  الفنون، كما يتضمن  23 يناير بدار 

مائدة مستديرة يوم األربعاء 5 فبراير 2020.

ــوع،  ــذا األســب تــوجــت قــطــر، بــحــر هـ
بوسام  أكناو،  خديجة  ا�غربية  الشابة 
كممثلة  الفعالة  مشاركتها  نظير  التميز، 
الشباب  منتدى  فعاليات  ضمن  للمغرب 
الثقافة  وزارة  تنظمه  والذي  اإلسالمي، 

والرياضة القطرية.
وأعربت خديجة ذات التسعة عشر سنة 
بهذا  وفخرها  سعادتها  عن  عمرها،  من 

الــتــتــويــج الـــذي 
هامة  محطة  يعد 
ــي مـــســـارهـــا،  ــ ف
طالبة  وأضــافــت 
الصحافة،  معهد 
ا�ـــنـــتـــدى  أن 
من  العديد  شمل 
ممثلي  الــشــبــاب 
اإلسالمية،  الدول 
وتـــــــضـــــــمـــــــن 
عــــــدة ورشــــــات 
ونــقــاشــات حــول 
الراهنة  القضايا 
اإلسالمي،  للعالم 

وكذلك  ا�ستدامة،  والتنمية  كالحكامة 
التواصل  �ــواقــع  األمــنــي  االســتــخــدام 

االجتماعي.
ــ� فـــي هــذا  ــارك ــش ــم إخـــضـــاع ا� وتـ
الدبلوماسي،  ا�حاكاة  لتمرين  ا�نتدى، 
الشابة  فيه  تتوج  أن  استطاعت  الــذي 
العالم  شباب  رأس  على  أكناو،  ا�غربية 

اإلسالمي.

alousbouea@gmail.com
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تحتضن مدينة مراكش، ب� 20 و23 فبراير ا�قبل، النسخة الثالثة من 
معرض الفن اإلفريقي ا�عاصر «1-54»، الذي يعد حدثا دوليا مخصصا 

للنهوض بهذا ا�جال وبقضايا الجالية اإلفريقية.
من  ــا  رواق  20 سيجمع  ا�عرض  هــذا  فــإن  للمنظم�،  بــالغ  وحسب 
فنانا صاعدا، وكذا تنظيم   70 أزيد من  إفريقيا وأوروبا، إلبراز تجربة 
برنامج واسع من الندوات، وألول مرة، من طرف ا�ؤرخة في مجال الفن، 

كريمة بودو.
كما نقل البالغ عن مؤسسة ومديرة ا�عرض، السيدة تورية الكالوي، 
الثالثة  للسنة  بمراكش،  أخرى  مرة  بالحلول  سعداء  جد  «نحن  قولها: 
كبير  عدد  ضمنها  من  جديدة،  ألروقة  ملحوظ  انتقاء  مع  التوالي،  على 
في  ستساهم  اللحظة  هذه  أن  وأبــرزت  اإلفريقية»،  القارة  من  ينحدر 
توطيد سوق الفن ا�حلي، بفضل اللقاءات التي سيتيحها هذا ا�عرض 
مع فنان� عا�ي�، مشيرة إلى أن هذه التظاهرة الثقافية والفنية ستقدم 
للزوار �حة عن الساحة الفنية ا�زدهرة با�دينة الحمراء. وتقترح دورة 
خاصة  مشاريع  ا�رموقة،  «ا�امونية»  بساحة  تقام  التي  السنة،  هذه 
الفن  «متحف  مع  بشراكة  با�عرض،  موزاية  ألحداث  واسعا  وبرنامجا 
و«مؤسسة  مراكش»،   - لوران  سان  إيف  و«متحف  ا�عاصر»،  اإلفريقي 
الفرنسي، باإلضافة  18»، وا�عهد  «رياض  الثقافي  مونتريسو»، وا�ركز 

إلى مؤسسات محلية با�دينة.
من  كل  ا�غرب،  جانب  إلى  الثقافي،  الحدث  هذا  أروقة  في  ويشارك 
جنوب إفريقيا وأ�انيا وبلجيكا والكوت ديفوار ومصر وفرنسا وإيطاليا 
ا�تحدة  والواليات  والكاميرون  وأنغوال  والسنغال  ا�تحدة  وا�ملكة 
وجمهورية  ونيجريا  ومالي  ومدغشقر  بيساو  وغينيا  وغانا  والغابون 
ا�عرض  هذا  أضحى  والطوغو، حيث  والسودان  الديمقراطية  الكونغو 
رمزا للتعريف بأعمال فنان� من القارة اإلفريقية وإعطائهم بعدا عا�يا.
54 دولة التي تشكل  ويعرف ا�عرض باسم «1-54»، الذي يشير إلى 

القارة اإلفريقية.



النقاشات  في  مبهم  إقحام مصطلح  تم  ما  بقدر 
وسائل  كل  وفي  الرسمية،  والخطابات  العامة 
ا�صطلح  نفس  بهدلة  تمت  ما  بقدر  اإلعالم، 
قد  سقراط  كان  فإذا  الفهم.  وا�عقد  الرفيع 
حسب  األرض  إلى  السماء  من  الفلسفة  أنزل 
�فهوم  اليوم  يحصل  نفسه  فاألمر  شيشرون، 
بنفس  ليس  ولكن  عندنا،  التنموي  النموذج 
تتبعته  ما  هو  والسبب  الحال،  بطبيعة  ا�عنى 
األحزاب  ب�  تمت  التي  اللقاءات  لتلك  يوميا 
تب�  حيث  التنموي،  النموذج  مراجعة  ولجنة 
ا�صطلح   هذا  مضمون  ب�  الهوة  حجم  لي 
برنامج  ب�  تميز  ال  التي  األحزاب  ومقترحات 
ومضمون  حكومي،  وبرنامج  انتخابي  حزبي 
أخرى،  أشياء  يعني  الذي  التنموي  النموذج 
في  دائما  كان  الذي  األحزاب  أحد  أخبرنا  حيث 
يمر  اإلصالح  هذا  أن  السابقة،  الحكومات  كل 
الطرقية  التعليم والصحة والبنيات  عبر تعميم 
والتشغيل و. و. إذا كان فعال ا�شكل كامنا هنا، 
�راجعة  ضرورة  هناك  اليوم أن  اكتشفنا  �اذا 

النموذج التنموي؟.
لها  فتحت  األحزاب  وكأن  حقا  سريالي  الوضع 
وال  ا�تعددة،  رغباتها  عن  لتعبر  السماء  باب 
ما  كل  لتحقيق  نصل  لم  �اذا  أوال  تساءل  أحد 
ا�يزانيات  على  نتوفر  ال  و�اذا  اليوم؟  نطلبه 
الكافي؟  بالشكل  الثروة  نخلق  ال  �اذا  الكافية؟ 
من  الكافي  العدد  يخلق  ال  االقتصاد  و�اذا 
ضعيف؟  االستثمار  و�اذا  الشغل؟  مناصب 
كما  تتطور  وال  تنافسية  غير  ا�قاوالت  و�اذا 
واألحزاب  طويلة،  التساؤالت  والئحة  يجب؟ 

تتصرف فعال بالمسؤولية.
فعندما سيقوم رئيس هذه اللجنة بتجميع هذه 
ا�طالب ويبوبها، سيجد نفسه أمام الئحة طويلة 
النموذج  إصالح  إلى  كلها  تهدف  ا�طالب  من 
أي  األحزاب!  تعبير  حسب  الحالي،  التنموي 
الحالي  الوضع  إنتاج  إعادة  تريد  األحزاب  أن 
شكيب  اللجنة  رئيس  وسيكون  بساطة،  بكل 
بنموسى، أمام خيارين: إما أن يجمع ما عبرت 
تركيبي،  تقرير  في شكل  ويقدمها  األحزاب  عنه 
إعادة  على  إال  يعمل  لن  الذي  السيناريو  وهو 
إنتاج ما نحن بصدده اليوم، وهو الطريق الذي 
سيؤدي لتأزيم الوضع ا�ستقبلي للبالد، أو أنه 

األحزاب هي  هذه  أن  مفادها  سيخرج بخالصة 
من أنتجت هذا الوضع، وبالتالي، سيكون أمامه 

البحث في مكان آخر عن هذا النموذج التنموي 
الذي سيخرج البالد من النفق ا�سدود.

يعيش الكتبيون ا�غاربة هذه األيام على 
واجتماعيت�  إنسانيت�  مأسات�  وقــع 
البيضاء،  والدار  في كل من مدينتي وجدة 
ذلك أن اثن� من زمالئهم يعانيان أمراضا 
ا�برح  األلــم  دوامــة  أدخلتهما  مستعصية 
وإلى رحلة من العذاب بالنسبة ألسرتيهما 
في سبيل البحث عن عالج، فالجميع يعرف 
العناء  ومدى  الصحية  منظومتنا  أعطاب 
سبيل  في  الفقير  ا�واطن  يواجهه  الــذي 
آدمية  تحترم  صحية  رعاية  على  الحصول 
آالم  عنه  وتخفف  كرامته  وتحفظ  اإلنسان 

ا�رض.
ــذه الــلــحــظــات  ــرة أخــــرى، تــثــيــر هـ ــ وم
الكتبيان،  هذان  منها  يمر  التي  العصيبة 
وظــروف  ا�هنة  هــذه  عن  الحديث  شجون 
ال  فهم  األصــعــدة،  جميع  على  ممارسيها 
كمهنة  أي جهة حكومية  باعتراف  يحظون 
ا�رتبطة  خصوصياتها  لها  الــذات  قائمة 
بالثقافة والتعليم، وبالتالي، فهم محرومون 
ومن  والصحية،  االجتماعية  التغطية  من 
تضحياتهم  يعكس  اعــتــبــاري  وضــع  أي 
أجيال  تكوين  في  الجليلة  ومساهماتهم 
وا�بدع�  وا�ثقف�  والباحث�  األطــر  من 
ناهيك  والتخصصات،  ا�جاالت  شتى  في 

الــقــراءة  ثقافة  نشر  فــي  مساهمتهم  عــن 
وترسيخها لدى فئات عريضة من ا�جتمع، 
الحياة  تنشيط  فــي  مساهمتهم  وأيــضــا 
وا�لتقيات  ا�ــعــارض  خــالل  من  الثقافية 
صمت  في  هــذا  وكــل  والفكرية،  اإلبداعية 
يسدون  بأنهم  إليمانهم  لــلــذات،  ونــكــران 

خدمات �جتمعهم ووطنهم قبل كل شيء.
من  الحقيقة  فــي  الكتبيون  سئم  ولقد 
عبر  ســواء  والصرخات،  الــنــداءات  إطــالق 
خالل  مــن  أو  ا�ختلفة،  ــالم  اإلعـ وســائــل 
من  ومركزيا  محليا  ا�سؤول�  مراسلة 
واإلصغاء  أوضاعهم  إلــى  االلتفات  أجــل 
إليهم، بل إنهم راسلوا حتى الديوان ا�لكي 
لطرح أحد مشاريعهم الطموحة ا�تمثلة في 
إحداث «قرى الكتاب» لتكون واجهة مشرفة 
للثقافة  مشرفة  وصــورة  النبيلة  �هنتهم 
سيساهم  الذي  الالمادي  وتراثها  ا�غربية 
حتما في تطوير عدد من القطاعات األخرى 
وعلى رأسها القطاع السياحي والترفيهي، 
في  منتشرين  الكتبيون  يظل  أن  عــوض 
األحوال  أحسن  وفي  العشوائية  األسواق 
في محالت تفتقر لشروط ا�مارسة السليمة 

للمهنة.
فليس  للمهنة،  التجاري  الجانب  عن  أما 
جل  بــأن  نقول  أن  شــيء  فــي  ا�بالغة  مــن 
اإلفــالس  نحو  طريقهم  فــي  هــم  الكتبي� 
الكتاب  تعرفه صناعة  الذي  التطور  بسبب 

الحديثة  ــتــواصــل  ال ــط  وســائ ومــنــافــســة 
أما  عــام،  بوجه  ــراءة  ــق ال نسبة  وتــراجــع 
الكتاب  فــي  فتتجلى  العظمى،  الــطــامــة 
ا�درسي وما يمثله من طوق نجاة بالنسبة 
للكتبي�، ذلك أن التغيير ا�ستمر وا�فاجئ 
للعناوين  الالمتناهي  والتعدد  للمقررات 
باختالف ا�ناهج في التعليم الخصوصي، 
عاجزين  الكتبي�  تجعل جل  األسباب  هذه 
عن مسايرة الركب، نظرا لتواضع رأسمالهم 
في  مشاورات  أي  من  وإقصائهم  من جهة، 

هذا الشأن.
هذه  نثير  أن  ا�ؤسف  من  إنــه  حقيقة   
القضايا في ظل معاناة حقيقية ومأساوية 
أفنوا  ممن  ــزاء  ــ األع زمــالئــنــا  مــن  الثــنــ� 
عشرات السن� في خدمة الكتاب والقراءة 
اليوم  يرقدان  هما  وها  والتعليم،  والثقافة 
قوة،  وال  لهم  حــول  ال  ا�ــرض  فــراش  على 

وزمالؤهم ينتظرون نفس ا�صير.
إلــى  تــصــل  ــرى علها  أخـ إنــهــا صــرخــة 
وا�نتخب�  ا�سؤول�  لدى  صاغية  آذان 
أجل  من  ا�غربية،  الثقافة  على  والغيورين 
هيكلة مهنة الكتبي قبل أن ينقرض آخرهم 
مهني  نشاط  من  قرونا  النسيان  ويطوي 
أن  ا�خجل  من  خاصة  صبغة  وذي  نبيل 
نسمح بضياعه والتفريط في تراثه الغني.

* رئيس اجلمعية البيضاوية للكتبيني
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يستطيع  ال  ــذي  الـ ((ا�ــحــامــي 
يستطيع  ال  حــقــوقــه  عــن  الــدفــاع 

الدفاع عن حقوق غيره)). 
فرنسا  ــي  ف ا�ــحــامــون  تــظــاهــر 
مــحــام   70000 عـــددهـــم  ــغ  ــال ــب ال
ضد  ــابــة،  ــق ن  164 ــى  إلـ يــنــتــمــون 
قررته  الذي  الجديد  التقاعد  نظام 
نسبة  رفع  إلى  ويهدف  الحكومة، 
إلى  التقاعد  في صندوق  ا�ساهمة 
الضعف، أي من 14 % إلى 28 %، 
رغم أن أكثر من 50 % من ا�حام� 
سنة   60 سن  البالغ�  الفرنسي� 
 17000 قدره  تقاعد  على  يحصلون 
يحصل  ح�  في  السنة،  في  أورو 
على  ا�تقاعد  ا�ــغــربــي  ا�ــحــامــي 
في  درهم   15000 قدره  هزيل  مبلغ 
الشهر،  1300 درهم في  أي  السنة، 
ندفع  أن  يمكن  «ال  ا�حامون:  وقال 
أجل  من  مرتفعة  مالية  اشتراكات 

الحصول على تقاعد هزيل».    
نوعها  مــن  فــريــدة  احتجاجات 
فرنسا  فــي  ــون  ــحــام ا� بــهــا  ــام  قـ
أرضا،  السوداء  بدلهم  إلقاء  عبر 
نظام  إصالح  على  منهم  احتجاجا 
التقاعد، كان ذلك خالل زيارة وزيرة 
ألقى  حيث  ا�حاكم،  إلحدى  العدل 
لباسهم  ا�ــحــامــ�  مــن  الــعــشــرات 
ا�هني على األرض في بداية خطاب 
الوزيرة، التي تفاجأت لهذا الشكل 
االحــتــجــاجــي الــفــريــد، وهــي تهم 
ا�حكمة،  ــل  داخ لها  كلمة  بإلقاء 
يقول  ورمزية»  قوية  رسالة  «إنها 
مضيفا  الفرنسي�،  ا�حام�  أحد 
بأن  الــوزيــرة  إلشعار  طريقة  أنها 
يقتل  التقاعد  ألنظمة  اإلصالح  هذا 
االحتجاج  هذا  أتى  وقد  ا�حام�، 
نظمتها  إضــرابــات  سلسلة  ضمن 
الفرنسي�  مــن  واســعــة  قطاعات 
ــاشــات،  ــع ــام ا� ــظ ضـــد إصــــالح ن
وأعلنت الحكومة بإيعاز من رئيس 
تقديم  اســتــعــدادهــا  الــجــمــهــوريــة 
الشاقة  ا�هن  يخص  فيما  تنازالت 
بالعمل  ألصحابها  تسمح  ال  التي 
فــتــرة طــويــلــة كــغــيــرهــم، وتــرفــض 
معظم النقابات «سن التوازن» الذي 
سنة،   64 إلى   2027 سنة  سيصل 
الدولة  ورئيس  الحكومة  أن  علما 
للتقاعد  القانوني  السن  أن  يؤكدان 
اليسار  قوى  وتدعم  سنة،   62 هو 
«الحزب  منها  اإلضراب،  السياسي 
للرأسمالية»،  ا�ناهض  الجديد 

هــذا  بسحب  الــحــكــومــة  وتــطــالــب 
كثير  الذي يضر بمصالح  اإلصالح 
منها  االجتماعية،  الطبقات  مــن 

ا�حام�.
ا�حامون  نظم   ،2017 سنة  في 
ــجــاجــات ضد  ــتــونــســيــون احــت ال
ينص  الذي  ا�الية،  قانون  مشروع 
على فرض ضريبة على كل ا�حام� 
دوالرا  و25   8 ب�  قيمتها  تتراوح 
ا�حامي،  بها  يكلف  قضية  كل  عن 
ــات احــتــجــاجــيــة في  ــف نــظــمــوا وق
ــونــس وأمــــام الــبــر�ــان  مــحــاكــم ت
يوسف  األول  الوزير  سياسة  ضد 
القاطع  رفضهم  وأكــدوا  الشاهد، 
مبدأ  تمس  جبائية  إجــراءات  لكل 
كما  التقاضي،  ومجانية  ا�ساواة 
التي  ا�ـــواد  كــل  بإسقاط  طالبوا 
تمس عمل ا�حامي أو التضييق في 
استهداف  عن  والكف  عمله،  مجال 
تشويهها،  ومحاولة  ا�حاماة  مهنة 
وانـــتـــصـــروا فـــي مــعــركــتــهــم ضد 
ا�غرب،  في  أما  الحكومة،  سياسة 
للمحام�  ا�أساوية  األوضاع  فاإن 
ــرض  ــن طـــريـــق ف ــدة عـ ــ تـــــزداد ح
طبيعة  مــع  تتناسب  ال  ضــرائــب 
الضريبة  مــثــل  ــاة،  ــحــام ا� مهنة 
تخص  التي  ا�ضافة  القيمة  على 
تدهورالوضع  وبسبب  الــتــجــار، 
بعضهم  أصبح  للمحام�،  ا�ــادي 
طريقة  بــأي  الكسب  وراء  يسعى 
إذ  ا�ــهــنــة،  بــكــرامــة  لهم  شــأن  وال 
ا�هنة  وإذالل  االنحطاط  بنا  وصل 
يبكي  ا�حام�  أحد  مشاهدة  إلى 
بالدموع على مسؤول قضائي كبير 
من  وعلى  أخرى،  مدينة  إلى  انتقل 
أم  ا�هنة،  حــال  على  البكاء  يجب 

على حال ا�حام�؟ 
الــرزاق  عبد  الفقيه  العالمة  قال 
مـــن عمل  ((لـــيـــس  ــوري:  ــه ــســن ال
تضليل  أو  الثوابت  قلب  ا�حام� 
كثيرا  بالفخر  تشعر  فال  الحقائق، 
لكسب  ــاوى  ــرشـ الـ تـــوزع  عــنــدمــا 
مجرما  أصبحت  ــك  ألن القضايا، 
مثله،  إذن  فــأنــت  مــجــرم،  بسبب 
قضية،  لتربح  ذاتــك  تخسر  ألنــك 
أنت  وســتــكــون  رابــحــة  فالقضية 
زمالئك  حقوق  تسرق  أن  الخاسر، 
ا�حام� وأن تنافسهم بصورة غير 
مشروعة، فهذا أقرب للدناءة وأبعد 
التي  الرفيعة  ما يكون من األخالق 
هي أساس مهنتك، وال تكذب، وقبل 

ذلك، كن إنسانا لتكون محاميا)).
* محامي بهيئة وجدة

بنموسى

ا�سطرة  قانون  من   44 الفصل  ينص 
خطب  صــدرت  ((إذا  ــه  أن على  ا�دنية 
أحد  من  قذفا  أو  إهانة  أو  سبا  تتضمن 
حق  مهنتهم،  بحكم  لهم  الذين  الوكالء 
القاضي  حــرر  القضاء،  ــام  أم التمثيل 
العامة،  النيابة  ــى  إل وبعثه  محضرا 
نقيب  إلى  بعثه  بمحام  األمر  تعلق  وإذا 
 299 الفصل  وينص  ا�حام�))،  هيئة 
الصادر  الجنائية،  ا�سطرة  قانون  من 
بتاريخ 10 أبريل 1959، على أنه ((يسند 
الذي  للقاضي  الجلسة  في  النظام  حفظ 
يرأسها، وهو يسير دراسته للقضية في 
ويجب  ا�ناقشات،  يسير  كما  الجلسة 
إطالة  إلى  يرمي  ما  كل  يرفض  أن  عليه 
الذي يقرر  كل منهما بدون جدوى، وهو 
توقيف الجلسات))، أما الفصل 302 فقد 
جاء فيه: ((يمكن للرئيس أن يحظر على 
األحداث أو على البعض منهم ولوج قاعة 
فيها  حضورهم  أن  رأى  إذا  الجلسات، 
من   303 الفصل  ونجد  مناسب))،  غير 
رأت  ((إذا  أنه  على  القانون ينص  نفس 
الجلسة  عالنية  في  أن  القضائية  الهيئة 
خطرا على النظام العام أو على األخالق، 

أصدرت حكما يجعل الجلسة سرية)).
وتطبق سرية الجلسة ا�قررة في هذه 
الصفة، بناء على تالوة أي حكم يبت في 

أو  التحقيق  أثناء  طرأت  عارضة  مسألة 
ا�ناقشات.

تتضمن  كــلــهــا  ــم  ــعــال ال قــوانــ�  إن 
نــصــوصــا تــشــريــعــيــة مــشــابــهــة لــهــذه 
القاضي وحرمته  هيبة  تكفل  النصوص، 
واحترامه، وتعاقب كل من يخرج عن هذا 

ا�بدإ أو يمسه.
الناس  على  يفرض  حينما  والقانون 
عقوبات  عليهم  ويضع  القضاء،  احترام 
الــقــاضــي  بهيبة  ــوا  ــل أخ إذا  ــددة  ــش م
وكرامته، فإن ذلك ال يعتبر امتيازا يحظى 
به القاضي دون غيره من رجاالت الدولة، 
اجتماعية،  ضــرورة  يعتبر  ذلــك  وإنما 
يتخلى عن  أن  عليه  اإلنسان يصعب  ألن 
وجهة نظره في خالفه مع خصمه، إذا لم 
يكن في نفسه حرمة وتقديس �ن يقول له 
بأن وجهة نظرك خاطئة، والقرآن الكريم 
بما  تسليما  يسلموا  أن  ا�سلم�  أمــر 
القاضي  (ص)،  محمد  نبيهم  به  يقضي 
لم  إذا  اإليمان  صفة  عنهم  ونفى  األول، 
((فال  تعالى:  قال  حيث  بحكمه،  يقبلوا 
فيما  يحكموك  حتى  يؤمنون  ال  ــك  ورب
أنفسهم  في  يجدوا  ال  ثم  بينهم  شجر 

حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما)).
والوقار،  والجالل  الهيبة  مظاهر  إن 
يجب أال تدع القاضي بعيدا عن متناول 
شأن  هو  كما  وا�صالح،  الحاجة  ذوي 
الحاجب  يأمرون  الذين  القضاة  بعض 
(الشاوش) بعدم السماح ألحد بالدخول 

في  أو  مــســبــق،  إذن  بــعــد  إال  عليهم، 
ذلك  شابه  ما  أو  الــضــروريــة،  الــحــاالت 
حضرتهم،  إلى  الولوج  في  العراقيل  من 
تقتضيها  لــم  إذا  ــراءات  ــ اإلج هــذه  ألن 
من  نوعا  تكون  فإنها  العمل،  طبيعة 
الناس،  عن  االنحجاب  ومحاولة  العلن 
ما يسيئون  كثيرا  األعوان  أن  وال يخفى 
استعمال رغبة القاضي في تقديم الناس 
إليهم، سواء عن قصد أو عن غير قصد، 
االلتماس  وأهل  للوسطاء  الناس  فيلجأ 
وسيلة  بأي  حاجاتهم  قضاء  سبيل  في 

من الوسائل.
ومن دواعي الهيبة، أن يكون القاضي 
حرج  وال  صائب،  وقــول  سديد  رأي  ذا 
أو  أخطأ  إذا  الــصــواب  ــى  إل يرجع  أن 
نجد  الصدد،  هذا  وفي  الصواب،  جانب 
وصية عمر بن الخطاب إلى أبي موسى 
يمنعك  ال   ..)) فيها:  التي جاء  األشعري 
فيه  اليوم  فراجعت  أمس  قضيته  قضاء 
عقلك، وهديت فيه لرشدك، أن ترجع إلى 
شيء،  يبطله  ال  قديم  الحق  فإن  الحق، 
في  التمادي  من  خير  الحق  ومراجعة 

الباطل)).
القوان�  عليه  تنص  هام  مبدأ  وهناك 
متهم  «براءة  أن  العالم هو  في  الجنائية 

خير من إدانة بريء». 
انتهى
* أستاذ باحث
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وخطط  الغد،  درس  أحمد  األســتــاذ  حّضر 
إنــجــازه،  سيناريوهات  ــم  ورس لوضعياته، 
واملتخلفني  املتعثرين  االعتبار  بعني  واضعا 
من املتعلمني الذين يحرص أشد الحرص على 
إشراكهم في أجواء الدرس، رغم ما في ذلك من 

جر ملشاكل شتى.
أحدهم  على  ــادى  ن الـــدرس،  إنجاز   أثناء 
ليعيد إجابة زميله، فلم يزد على ترديد كلمات 
نفسه،  الوقت  وفــي  مفهومة،  وغير  مبعثرة 
على  محسوب  آخر  زميل  من  املــؤازرة  جاءت 
طائفة املتخلفني، في شكل صوت غريب حاكاه 
آخرون، فماجت القاعة بمن ظنوا أن »دورية« 
زنزانة  في  وتعتقلهم  عليهم،  ستأتي  األستاذ 
برد  فعله  فاستبقوا  زمالئهم،  أمــام  اإلحــراج 
األستاذ  فيه  انــزوى  الــذي  الوقت  في  فعلهم، 
حظه  يندب  القاعة،  من  قصي  ركن  في  أحمد 
في  قضاها  ساعات  على  ويتأسف  العاثر، 
يحسبون  ال  أطفال  ــع  واق وعلى  التحضير، 
العواقب، وال يدركون خطورة أفعالهم وأثرها 

على مستقبلهم الدراسي.
في خضم هذه األجواء، رن الجرس، فاندفع 
وضوضاء،  جلبة  في  الــخــارج  إلــى  الجميع 
إلــى  يــعــود  أال  أحــمــد  ــاذ  األســت قـــرر  حينها 
وأال  واملتعثرين،  املتخلفني  طابور  »إحــراج« 
وأن  بمراقبة،  أو  بــســؤال  حفيظتهم  يثير 
يقتصر على العمل مع أفراد الفئة القليلة جدا 
في  ويترك من سواهم  الربع،  تتجاوز  ال  التي 

سباتهم وكسلهم.
املدرسني  بعض  القصة، واقع  هذه   تلخص 
في  والــرغــبــة  األمــنــي  الهاجس  الــذيــن صــار 
بسالم  حصة،  آخر  بعد  الدرس،  قاعة  مغادرة 
ــذي  ال األول  مــشــروعــهــم  مــشــاكــل،  وبــــدون 
ففي  املشاريع،  كل  خلفه  تتوارى  أن  يستحق 
األطر  بحملها  تئن  ضخمة  عمل  إكراهات  ظل 
اإلدارية والتربوية على السواء، وفي ظل فراغ 

قانوني قاتل، وأمام انسحاب الوزارة وتركها 
مشاكلهم  مواجهة  في  لوجه  وجها  املدرسني 
التربوية وغير التربوية.. في ظل هذا وغيره، 
املدرسني خيارا  الساحقة من  األغلبية  ال تجد 
الــذي  االجتماعي«  »السلم  خيار  غير  آخــر 
الضبطية  مهامهم  عن  تخليهم  على  يتأسس 
وترك الحبل على الغارب، فال دفاتر تراقب، وال 
قواعد ُتستظهر، وال انتباه ُيطلب، وال مواظبة 
يستفسر عن خدشها بكثرة التغيب، وقد يصل 

الغياب  تسجيل  عن  العني  إغماض  إلى  األمر 
فيه  يتخلص  الطرفني  بني  مسبق  اتفاق  وفق 
بالنسبة  الخانقة  القسم  أجــواء  من  املتعلم 
من  فيهم  املــرغــوب  غير  مــن  ــدرس  واملـ إلــيــه، 

مثيري الشغب.
ثقيل  عبء  إلى  مدرس  وظيفة  تحولت  لقد 
يعد  لم  ألنه  والحسرة،  باأللم  صاحبه  يشعر 
أحبها،  مهنة  ملمارسة  املناسبة  األرضية  يجد 
بينها  وعاقه عنها سوء فهم عدة أطراف، من 

يحاول  متسلطا  إال  فيه  يــرى  يعد  لم  تلميذ 
حريته  ويقيد  بالواجبات،  كاهله  يثقل  أن 
التعلمية،  التعليمية  للعملية  باالنضباط 
ويكسر أنفته بطلب مشاركة في بناء درس ال 
في سوء  ويؤازره  تلقيه،  في  رغبة  أدنى  يجد 
ولده  مرسل  أنه  يتوهم  والد صار  هذا،  فهمه 
ولذلك  مدرسة،  إلى  وليس  حرب،  ساحة  إلى 
النفسية  ابنه  »خسائر«  تتبع  على  يحرص 
في  جد  عما  مساء  فيسأل صباح  والجسدية، 

األمر، ويتوعد املدرس في حضرة االبن بالويل 
يده  له  وسمحت  نفسه  له  سولت  إن  والثبور 
الواجب  أن  ــدري  ي أن  دون  إليه،  باالمتداد 
وأن  املدرس،  صورة  على  يحافظ  أن  يقتضي 
االبن،  مخيلة  في  خدشها  عدم  على  يحرص 
ليس لسواد عني هذا املدرس، ولكن في سبيل 
فاستصغار  منه،  االبن  يتلقاها  التي  املعرفة 
إلى  حتما  يقود  بازدراء  إليه  والنظر  املدرس 
يجني  وهنا  معارف،  من  يقدمه  ما  في  الزهد 

يدرك  ال  قد  مركبة  جناية  ابنه  على  الــوالــد 
إال بعد  ابنه  الوخيمة على  أبعادها وعواقبها 

فوات األوان.
بني  االقتناصية  العالقة  هذه  أن  ننسى  وال 
املدرسني  وبني  جهة،  من  أمره  وولي  املتعلم 
ومنابر  قنوات  فتيلها  تشعل  أخرى،  جهة  من 
التعليم ورجاله،  إعالمية تتصيد أخبار نساء 
ومن  عنهم،  بشعة  رسم صورة  على  وتحرص 
تكرار الزمة واحدة ووحيدة رسخت في أذهان 
مغتصب،  جانح،  إنسان  املــدرس  أن  الكثير، 
مجرم، معنف وغيرها من السلوكات السلبية، 
به  الذي كان يحظى  الوقار  تاج  وسحبت منه 
في  ساهم  ما  وهــذا  العقود،  من  السابق  في 
تعميق أزمة الثقة، وجعل الطرفني بعيدين كل 
تعاون  من  التعليمي  الفعل  يتطلبه  عما  البعد 
جاد ومسؤول ومتواصل بني األسرة واملدرسة، 
أن  الطرفني، مع  القطيعة بني  وخلق نوعا من 
التواصل  إلى امتداد حبل  الحاجة ملحة جدا 

بينهما بشكل مستمر.
واإلنــســانــي  الــوطــنــي  الـــواجـــب  يقتضي 
هذا  ترميم  إلى  الجميع  يعمد  أن  والتربوي، 
من  املتهالك  التعليم  جــدار  وإنقاذ  الصدع، 
مناسبة،  عمل  أجواء  تتوفر  لم  فما  االنهيار، 
ــي املــكــانــة التي  ــدرس ف ــ ــم يــوضــع امل ومـــا ل
تِع  لم  وما  واإلجــالل،  التعظيم  من  يستحقها 
األسر أن املدرس شريكها في التربية، وأنه كما 
املدرس  يغضب  قد  ولده،  على  الوالد  يغضب 
كذلك على تلميذه، دون أن يعني ذلك كرهه له، 
أو رغبة منه في االنتقاص منه، وما لم تنخرط 
وسائل اإلعالم بإيجابية في موضوع التعليم، 
املجاني  التشهير  وراء  الجري  عن  وتتخلى 
لنساء التعليم ورجاله، ما لم يتحقق كل هذا، 
مما  فأكثر،  أكثر  سيتسع  الخرق  أن  فأكيد 
املستحيل،  من  ضربا  الرتق  مهمة  من  يجعل 
اآلخر،  عن  التعليم  سفينة  ستغرق  وحينئذ 
وسيكون من سابع املستحيالت اجتثاثها من 

مستنقع الفشل الذريع.

))نحن في حفرة عميقة، ومع ذلك 
نواصل الحفر في أعماقها، عارفني 
األوان((..  فوات  على  أشرفنا  أننا 
العام  األمني  افتتح  الكلمات  بهذه 
لألمم املتحدة، أنطونيو غوتيريس، 
بــمــدريــد   »25 ــوب  ــكـ »الـ مــؤتــمــر 
واصفا   ،2019 دجنبر  شهر  خالل 
الوضع الذي آل إليه العالم نتيجة 
نتيجة  فظيع  بشكل  املناخ  تغير 
واستفحال  الــحــراري  االحتباس 
الدفيئة  الــغــازات  انبعاث  ظاهرة 
املنبعثة من األنشطة اليومية التي 
الزالت  والتي  اإلنسان،  بها  يقوم 
التحذيرات  كــل  رغــم  تصاعد  فــي 
األمــم  أصــدرتــهــا  التي  ــررات  ــق وامل
مختلفة  مــؤتــمــرات  فــي  املــتــحــدة 
واجتماعات دولية بهذا الشأن منذ 
 1992 سنة  اإلطار  االتفاقية  إبرام 

و»اتفاق كيوتو« 1997.
يخرج  املناخ،  مؤتمرات  كل  ففي 
ــرون بــتــوصــيــات بــإمــكــان  ــم ــؤت امل
مشاكل  تجاوز  أو  الحد  تطبيقها 
املناخ، التي باتت تهدد ليس حياة 
البشر فقط، وإنما جميع املخلوقات 
السؤال:  ليطرح  األرض،  على وجه 
املؤتمرات  هذه  مثل  من  الفائدة  ما 
مخرجاتها  تطبيق  يــتــم  ــم  ل إن 
أن  علمنا  إذا  خصوصا  وبنودها؟ 
الــدول  ألــزم  قد  كــان  كيوتو  اتفاق 
على  بالعمل  الكبرى  الصناعية 
من  مجموعة  انــبــعــاث  مــن  الــحــد 
تأثير  لها  التي  الدفيئة  الــغــازات 
ولــم  الــحــيــاة،  عــلــى  كبير  سلبي 
السباق  إن  بــل  شــيء،  أي  يتغير 
من  املــزيــد  أجــل  مــن  ظــل محموما 
الصناعات  وخاصة  الصناعات، 
حتى  والبيتروكيماوية،  الكيماوية 

ارتفعت  الــكــون  حـــرارة  درجــة  أن 
من  االرتفاع  هذا  ما خلفه  مع  أكثر 
سلبيات وكوارث طبيعية، ليخلص 
لــضــرورة  بــبــاريــس   »21 ــوب  ــك »ال
ــة حـــرارة  »تــجــاوز مــتــوســط درجـ
قبل  عليه  كــان  ما  األرضــيــة  الكرة 
بأكثر  الصناعية  الطفرة  مرحلة 
ونصف  درجـــة  أو  درجــتــني،  ــن  م
يتطلب  املعطى  وهــذا  أمكن«،  إذا 
على  املتخذة  ــراءات  اإلج مضاعفة 
الهدف  لبلوغ  مــرات،  خمس  األقــل 
إليه  خلص  مــا  حسب  املــنــشــود، 
هامش  على  املجال  هذا  في  خبراء 
ــع  ــواق ال أن  إال  مـــدريـــد،  مــؤتــمــر 
واملعطيات  الخالصات  هذه  يكذب 
والبيانات، وها نحن نعيش تغيرات 
مناخية خطيرة، وبوتيرة متسارعة 
كل  ودحضت  التكهنات،  كل  فندت 
العديد  أصبحت  وقــد  الــدراســات، 

حــرارة  موجات  تعيش  ــدول  ال من 
كإيطاليا  العادة،  غير  على  مفرطة 
مثال التي توفي عدد من مواطنيها 
خالل الصيف األخير نتيجة ارتفاع 
درجة الحرارة، وغيرها من البلدان 
ــارد  الــتــي عـــادة تــعــرف بــمــنــاخ ب
نعيش  وأصبحنا  الــســنــة،  طيلة 
كما  الــشــتــاء  فصل  فــي  الــحــرائــق 
التهمت  التي  بأستراليا  يحصل 
فيها النيران األخضر قبل اليابس، 
حتى  تسلم  ولم  والشجر  والبشر 
ظاهرة  ذلــك  على  زد  الحيوانات، 
شبه  على  بغزارة  الثلوج  تساقط 
إلى  كانت  التي  العربية،  الجزيرة 
الحار  بمناخها  تعرف  قريب  وقت 
والجاف طيلة السنة، هذا في الوقت 
الذي برزت فيه ظاهرة أخرى، وهي 
الشمالي،  بالقطب  الجليد  ذوبــان 
ــحــرارة  ال درجـــة  ارتــفــاع  نتيجة 

الساخن  الهوائي  التيار  وهبوب 
نحو القطب الشمالي، وأيضا تدفق 
نحو  املحيطات  في  الدافئة  املياه 
مخاطره  وهــذا  الجليدية،  املنطقة 
الكرة  على  كارثية  أكبر  ستكون 
لعبة  الجليد  يلعب  إذ  األرضــيــة، 
التوازن املناخي، ويمنع من ارتفاع 

درجة حرارة املحيطات.
 »25 »الـــكـــوب  لــنــعــود ملــؤتــمــر 
بأنه  نقول  أن  األخير، والذي يمكن 
فــي ظــل عدم  خــرج بصفر حــلــول، 
أي  على  املشاركة  األطــراف  اتفاق 
تعطي  حلول  أو  جديدة،  توصيات 
لسكان األرض أمال، ما عدا االتفاق 
مؤتمر  ــات  ــوصــي ت تــفــعــيــل  عــلــى 
ونترقب  ننتظر  نحن  وها  باريس، 
مخيفة  مناخية  كوارث  من  يقع  ما 
إلى حني موعد »الكوب 26« 2020 

االسكتلندية. بغالسكو 

ما الغاية من تنظيم م�ؤمترات املناخ؟

نور الدين الطويليع 

انتقال املديح من 
الأ�شعار اإىل الأخبار

رحال هرموزي

عند  أهمية  قديما  العرب  للشعراء  كانت 
الحكام ال تقل عن أهمية املؤسسات اإلعالمية 
عند  وحظوتهم  مكانتهم  ولتعزيز  الــيــوم، 
ببعض  ــر  األم بلغ  فقد  والــزعــمــاء،  الــقــادة 
الشعراء درجة من املبالغة تكاد تضع القادة 
في مراتب الرسل واألنبياء، بل بالغ بعضهم 
إلى درجة الكفر وعبادة الزعيم.                                                                                 
ومن خالل تتبعي لبعض القنوات التلفزية 
الوطن  من  الساخنة  املناطق  في  الرسمية 
عما  كثيرا  تغير  األمــر  أن  يبدو  ال  العربي، 
كان عليه منذ قرون خلت، والفرق بني األمس 
واليوم، هو غياب القصيدة والقافية، وظهور 
الصحفية..  أو  الصحفي  وفصاحة  الصورة 
السياسية  الساحة  عــن  الشعراء  وغــيــاب 
وحلول مؤسسات إعالمية بإمكانيات هائلة، 
أي غياب فرد وظهور أطقم من عشرات األفراد 
يجتهدون للقيام باملهمة نفسها، وهي تلميع 
صورة الزعيم أو الرئيس وتقديمه كمبعوث 
من السماء جاء إلنقاذ البلد الذي أغرقه في 
املشاكل زعيم أو رئيس سابق كان إلى عهد 
قريب يحظى بالدرجة نفسها من الثناء على 
سياساته والتبجيل لشخصه من طرف نفس 

املؤسسات اإلعالمية.
القنوات  على  أطل  ال  فإنني  وللتوضيح، 
الحقائق  معرفة  أجل  من  العربية  الرسمية 
بحكم قربها من مصدر األحداث، ألن ذلك أمر 
فقط  عليها  أطل  بل  زمان،  من  منه  ميؤوس 
لتتبع قدراتها العجيبة على تغليف وتزييف 
حقائق أصبحت متاحة عبر مواقع التواصل 
من  أنه  بعد  يدركوا  لم  ولكنهم  االجتماعي، 

الغباء استغباء الناس في زمن األنترنيت.

املدر�س بني الهاج�س الأمني وال�اجب الرتب�ي

جميلة حلبي 

العدد:  1059الخميس 23 يناير 222020 المنبر الحر



23 تعــازيالعدد:  1059الخميس 23 يناير 2020

القدر به  قضى  مبا  الصباح  أتــى 
ــا ومــــن بــهــا كــلــف ــه ــب ــال لــكــل ط
خالقه لوعد  صاعدا  مضى  لقد 
مضى الشريف صدوق القول نعرفه
كتبا من  خير  العلوي  املصطفى 
كلل بــال  عمرا  ينصحنا  كــان  مــن 
والقلم والقسطاس  الشعب  أحب 
ملكا ســيــدا  ــاش  ع الصحافة  ويف 
ــن عنت ــا أصـــاب م ــال مب ــب ــم ي ولـ
صاحبها بنبل  عــلــت  قــد  وهــمــة 
ــد أحـــدا يــومــا جتـــرأ أن ولـــم جن
إذا الضعيف  نــاصــر  ــاه  ــن رأي ــم  وك
أحد من  يخاف  ال  البغي  ويكشف 
ــم يـــزل ومــدرســة مــعــلــم اخلــيــر ل
ــب مــغــربــنــا عــقــيــدة رســخــت وحـ
ولست أبكيه بل نفسي وقد فقدت
ُتقى وفــيــه  صــاحلــا  عرفته  فقد 
رســالــتــه أدى  ــا  إمنـ ميـــت  لـــم  ال، 
مغربنا ــادام  م املصطفى  سيخلد 
مفخرة عاش  قد  من  يرحم  واهللا 

تعتذر بــالــدمــوع  احلقيقة  وذي 
ينتظر كـــان  خــمــيــس  لــكــل  ومـــن 
األخر ضيع  إن  يحفظها  كــان  من 
بصر واثــق  جــريء  صلب  احلــق  يف 
العطر فــذكــره  لــنــا  خــيــرا  يــريــد 
العمر بــه  ــرم  ــ أك مــغــربــنــا  ملــجــد 
والكبر والفساد  الظلم  وخصمه 
فمصطفى جنمها والشمس والقمر
والظفر ــالم  واإلس الصبر  حليفه 
يــأمتــر اهللا  بــأمــر  ــدق  ــ ص لــســان 
اخلبر عضه  إن  املصطفى  يكذب 
ينتصر للحق  يــرى  ضــاع  احلــق  ما 
ومنكسر ــزوم  ــه م الــبــغــي  ــه  ــام أم
يف الصدق والعزم ال يروعه اخلطر
ومقتدر مجاهد  منه  القلب  يف 
ــاع بــوصــلــة لــنــا بــهــا بــصــر ــعـ شـ
يعتمر اهللا  بــبــيــت  عـــام  كـــل  يف 
وطر ــورى  ال أرض  يف  له  يعد  فلم 
والسير ــتــاريــخ  وال املــجــد  يجله 
يفتخر ــدق  ــص ال ــال  ــرج ب ملــغــرب 
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* محمد رضا عزوزي
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قيدوم  بعفوه،  ا�شمول  هللا  رحم 
موالي  الشريف  ا�غاربة،  الصحفي� 
مصطفى العلوي، الهرم الشامخ والنجم 

الساطع، ونبراس الصحافة الوطنية.
القمم،  إلى  بمشعلها  سما  الذي  هو 
دربه  رفاق  وكذا  لخلفه،  الطريق  وأضاء 
رغم  االستقالل  فجر  منذ  حياته  قيد 
قاومها  التي  واإلغراءات(..)  اإلكراهات، 
بأمانة وبسالة وجلد(..) حتى آخر رمق 

في حياته رحمة هللا عليه.
العشرين سنة  يناهز  ما  فمنذ  وللتاريخ، 
الصحفي»  لـ«األسبوع  متابعتي  على 
في  يحمل  ما  في  والتمعن  اإلدمان،  حد 
طياته من ألوان سحرية �واضيع بأقالم 
ذهبية ألصحابها األوفياء منتقاة بعناية 
سابقة  ا�واضيع  وغالبية  ومسؤولية، 
وكأنها  الصحيفة  فإن  وعليه،  ألوانها، 
للمغلوب على  ديوان  أو  عبارة عن ملجإ 

أمرهم ا�ظلوم�.
الساهر  والطاقم  الجريدة  عمر  أطال هللا 
لي  أتاح  مما  سيرورتها،  وعلى  عليها 
خاطري  في  يدور  ما  أخط  أن  الفرصة 
متواضعة،  ومواضيع  أفكار  ومشاطرة 
موالي  له  ا�غفور  الرائد  إشارتها  التقط 
مبصرين  وعقل  بقلب  العلوي،  مصطفى 
وحبذا  الجميع،  لعناق  ممدودت�  ويدين 
لو جمعت أجزاء «الحقيقة الضائعة» في 
السلسة،  سالسلها  على  لالطالع  كتاب 
وإنارة الطريق بحلقاتها ا�فعمة بالتنوير 
البناء،  بالنقد  وأخريات  تارة،  والنصح 
بتشخيصه  الخطر(..)،  ناقوس  ودق 
وخاصة  الحقول،  شتى  في  لألوضاع 
ألف  وتبقى  واالجتماعية،  السياسية 

حقيقة وحقيقة ضائعة.

* عبد الغني دازيت

يا من عاشرته وكان نعم  الصديق 
وجلنا يف مسيرات وكان أعز رفيق

وكم حتاورنا وتناقشنا يف جو أنيق
وما ألذ صحبته يف سفر وطريق

الدقيق العمق  إلى  وكل نطقه ميال 
العميق والوهم  وال يساير اخليال 

بحث عن احلقيقة دون زمرد أو عقيق
وواجه املواقف دون تضليل أو تلفيق 

العريق املنبت واألصل  وكثر حساد 
يا من خضع له القلم والقرطاس الرقيق

سيبقى احلاقد يف إثمه ضال وغريق
ذاك منكب على وجهه يف واد سحيق 
وأنت ترتوي من الكوثر املاء الغديق 

وجنة وروح وريحان ولنب وعسل رحيق 
بجوار اخلالق وأعظم جاه وأجل رفيق 

نعم الصديق
يف رثاء عميد الصحفيني 
األستاذ مصطفى العلوي

* عبد الواحد بنمسعود 

موالي  األعلى،  الرفيق  إلى  ينتقل  أن  إرادة هللا  شاءت 
ا�صطفى العلوي كما ينتقل كل حي على وجه األرض، 

يقول هللا تبارك وتعالى: ((كل نفس ذائقة ا�وت)).
في  المعة  شخصية  ا�غرب  فقد  هللا،  رحمه  وبفقدانه 
سماء ا�عرفة، أحب وطنه رحمه هللا فأخلص له ودافع 
األوطان  عن  الدفاع  يكون  وكما  ا�جاهدين،  دفاع  عنه 
بالسنان، يكون الدفاع كذلك باللسان والقلم، وهذا ما 
فعله الفقيد العزيز، فقد سلخ رحمه هللا شطرا مهما في 
ا�سلم�  وعن  العروبة  وعن  ا�غرب  عن  يكتب  حياته 
شرقا وغربا، مبينا مكامن الخلل ومصادر الداء شأنه 
شأن الطبيب، ومدليا برأيه كيف ينبغي أن تحل هاته 

ا�شاكل.
ومن صفاته الخاصة رحمه هللا، أنه كان أديبا في كل ما 
يكتبه، أديبا ح� يخطب، لم يكن يؤذي أحدا، فلم يكن 
يقول  كما  ل�،  سهل  العبارة،  وقح  وال  اللسان  سليط 

صلى هللا عليه وسلم: ((ا�ؤمن سهل ل�)).
إلى  إلى جوار ربه حامال معه  انتقل فقيدنا األعز  لقد 

الثرى علما غزيرا ما بخل بنشره قيد حياته.
فلقد كان ملما رحمه هللا بتاريخ ا�غرب، قديمه وحديثه، 
وحركات  األطلس�،  وحروب  وخاللها  الحماية  قبل 
والهيبة  العين�  ماء  وجهاد  والشاوية،  الريف، 
في  يجري  بما  ملما  كان  كما  ا�غربية،  بالصحراء 

الشرق، بل وفي العالم كله.
لقد بكاه ا�غاربة جميعا، وحق لهم أن يبكوه، ألنه كان 

مدرسة كاملة أعطى الكثير لهذا الوطن.
فاللهم ارحمه برحمتك الواسعة واجعل قبره رياضا من 
الصبر وحسن  الصغيرة  أسرته  وارزق  الجنة،  رياض 
الصبر  ا�غاربة،  وهم  الكبيرة،  أسرته  وارزق  العزاء، 

والسلوان.

* مالكي علوي موالي الصديق (سال)

برحيل مصطفى العلوي 
فقد المغرب شخصية 

المعة في سماء المعرفة
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مع  التزامه  العلوي  مصطفى  الراحل  يواصل 
قرائه رغم وفاته، فقد كان الراحل حريصا على 
ما  كتابة  خالل  من  قرائه  مع  مواعيده  ترتيب 
يجب أن يكتب، في انتظار نشره، بل إن طاقم 

«األسبوع»، بعد التنقيب في خزانة الفقيد، عثر 
على مقاالت وقصص وروايات واقعية مكتوبة 
على  سنعمل  قبل،  من  تنشر  ولم  يده،  بخط 
العلوي  مصطفى  أستاذنا  لروح  وفاء  نشرها 

في ركن «الحقيقة الضائعة».
في هذه الحلقة يحكي الراحل مصطفى العلوي 
ا�غاربة  اليهود  هجرة  عن  معروفة  غير  خبايا 

من ا�غرب نحو إسرائيل.

العلوي يلتزم بموعده مع قرائه رغم وفاته 
مع  التزامه  العلوي  مصطفى  الراحل  يواصل 
قرائه رغم وفاته، فقد كان الراحل حريصا على 
ما  كتابة  خالل  من  قرائه  مع  مواعيده  ترتيب 
يجب أن يكتب، في انتظار نشره، بل إن طاقم 

على مقاالت وقصص وروايات واقعية مكتوبة 
على  سنعمل  قبل،  من  تنشر  ولم  يده،  بخط 
العلوي  مصطفى  أستاذنا  لروح  وفاء  نشرها 

، بعد التنقيب في خزانة الفقيد، عثر 
على مقاالت وقصص وروايات واقعية مكتوبة 
، بعد التنقيب في خزانة الفقيد، عثر 
على مقاالت وقصص وروايات واقعية مكتوبة 
، بعد التنقيب في خزانة الفقيد، عثر 

على  سنعمل  قبل،  من  تنشر  ولم  يده،  بخط 
العلوي  مصطفى  أستاذنا  لروح  وفاء  نشرها 

الحلقة األولى

إلى  له  الطريق  وإفــســاح  أراضينا  يف 
بالدنا؟ وملاذا غضضنا الطرف عنه إلى 
اليوم كما غضضنا الطرف من قبل عن 

كثير من املخازي والهينات؟
أحد  على  هنا  نتحامل  ال  فنحن 
الوطنية  باسم  وإمنا  العاطفة،  باسم 
ــداء الــوطــن  ــ ــا ن ــة، يــحــدون ــص ــال اخل

املقدس)).
لألجهزة  بالنسبة  كان  ا�قال،  هذا 
قصمت  الــتــي  القشة  الصهيونية، 
أن  عن  النظر  فبصرف  البعير،  ظهر 
عدد  جريدتي  فــي  صــدر  ا�ــقــال  هــذا 
عن  النظر  وبصرف   ،1961 يناير   16
للجريدة،  رسمية  افتتاحية  ليس  أنه 
إلى  شخصيا  حملني  ا�قال  هذا  فإن 
العربي،  الصهيوني  الــصــراع  عالم 
الفرنسية  «لوموند»  جريدة  وحمل 
إلى خوض ا�عركة نيابة عن إسرائيل 
ضد جريدة «الفجر» التي كنت رئيس 

تحريرها.
وبصراحة، فقد قرأت - آنذاك - في 
جريدة «لوموند»، ترجمة لبعض جمل 
لــم أكــن أتــصــور أن  «الــفــجــر»، لكني 
مسارا  لحياتي  الفقرات ستعطي  تلك 
جديدا، وتصنفني في إطار ا�غضوب 
العا�ية  الصهيونية  طرف  من  عليهم 
مواقع  كل  في  ا�تواجدين  وعمالئها 

ا�سؤولية في كل أنحاء العالم.
الصادر  في عددها  «لوموند»  كتبت 
التالي:  ا�قال   ،1961 يناير   18 يــوم 
وموت  «بيسيس»  الباخرة  غرق  ((إن 
اإلسرائيليني  املهاجرين  من  أربعني 
إلى  الوصول  يحاولون  كانوا  املغاربة 
على  االهتمام  ركــز  قد  طــارق،  جبل 
األخطار  وعلى  املغرب،  يهود  وضعية 
التي يتحملها عدد كبير منهم من أجل 
يبقوا  لم  التي  املالحقات  من  اإلفالت 
قادرين على قبولها، وبصفة متوالية، 
يحاول عدد من املجموعات املصرة على 
مغادرة بالدها، فيركبون أي سفينة من 
ميناء سبتة أو مليلية، ويف بعض املرات 
طنجة، إذا ما سمحت الظروف بذلك، 
منذ ألغي القانون الدولي لطنجة، ومن 
أوروبي «جبل  هناك يلتحقون مبيناء 
طارق»، «مرسيليا»، قبل أن يتم نقلهم 
هذا  كل  امليعاد»..  «أرض  إسرائيل  إلى 
مسالك  ألن  ذهبا،  وزنــه  يعادل  بثمن 
لبعض  يسمح  ــا  مم ــة،  ــري س الــهــروب 
السماسرة املنعدمي الضمائر مبمارسة 

كل أنواع الضغوط واملبالغات.
فلنتذكر قضية الباخرة «بيسيس» 
ــوا هــم فــقــط هــاربــان،  فــالــذيــن جنـ
املركب  قائد  أن  ويظهر  املركب،  وربانا 
إنقاذ  يف  كبيرا  مــجــهــودا  يــبــذل  لــم 
فإنه  االستغراب،  ولدرجة  الضحايا، 
استهانته  أجــل  من  قضائيا  يتابع  ال 
بحياة ركابه، وإمنا بتهمة نقل الركاب 

بطريقة سرية.
حكوميون  مسؤولون  لنا  قــال  لقد 
مغاربة، إننا لم نعد نقبل هذه الهجرة 
السرية، وإذا كان ال يوجد قانون مينع 
ممارسة  فلماذا  الهجرة،  من  اليهود 

الهجرة يف اخلفاء؟)).
في الحقيقة، لم نجد قانونا مغربيا 
أنهم  ا�غاربة  ويقول  الهجرة،  يحرم 
مغادرة  من  رعاياهم  بعض  يمنعون 
بصرف   - منهم  كثيرا  ألن  ــتــراب،  ال
النظر عن كونهم مسلم� أو يهود - ال 
الخارج،  في  للعيش  وسائل  يجدون 
إلرجاعهم  ا�غربية  الحكومة  فتضطر 
عدد  رجع  وقد  للمغرب،  نفقتها  على 
إسرائيل،  وصولهم  بعد  اليهود  من 

وعدم رضاهم عن طريقة الحياة هناك.
ا�غاربة..  ا�سؤولون  يقوله  ما  هذا 
ــب الــصــحــة فـــي هــذه  فــمــا هـــو جــان

االدعاءات ا�غربية؟
لقد تدارس ا�ؤتمر اليهودي ا�عقود 
(يناير  الشهر  بداية  في  إسرائيل  في 
التي  القاسية  ا�عاملة  قضية   ،(1961
يعانيها اليهود ا�غاربة في إسرائيل.

يمكن  دائما  السرية  الهجرة  وهذه 
وهي  سنويا،  مهاجر  بألفي  تقديرها 
التقارب  مظاهر  تزايدت  كلما  تتزايد 
ألغى  فقد  العربية،  الدول  مع  ا�غربي 
ا�ــثــال،  سبيل  على  أخــيــرا،  ا�ــغــرب 
الــعــالقــات الــبــريــديــة مــع إســرائــيــل، 
وحرم العائالت اليهودية من االتصال 
على  الــخــنــاق  ضيق  كما  الــبــريــدي، 
البريئة(...)،  اليهودية  ا�ؤسسات 
على  تأثيرا  أكثر  عوامل  هناك  ولكن 
تزايد عمليات الهجرة، وعنف التأثير 
أرض  إلى  العودة  لنداءات  العاطفي 

ا�غربية  ا�ــحــاوالت  وفشل  ا�يعاد، 
اليهود  بــ�  حقيقي  تعايش  إلقـــرار 
إلى  ترجع  ال  وا�سلم�، وهي ظاهرة 
إلى  وإنما  ا�غربي،  االستقالل  عهد 
فالعمليات  قبل،  من  طويلة  سنوات 
ــى لــلــهــجــرة، تــرجــع إلـــى عهد  ــ األول
كانت  ح�  إسرائيل،  ــة  دول تأسيس 
ا�ائة  فب�  شــبــاب،  ــى  إل حــاجــة  فــي 
ا�غرب،  غـــادروا  الذين  يهودي  ألــف 
ألفا  ست�  إلى  خمس�  ب�  ما  هناك 
غادروها قبل سنة 1956، وعند إعالن 
ا�غرب حوالي  غادر  ا�غرب،  استقالل 
ثالث� ألف يهودي، وكان األمر يتعلق 
بالنسبة لهؤالء، بعملية هروب سري.

رؤوس  تهريب  عملية  سايرت  وقد 
جعل  مما  الهارب�،  خطوات  األمــوال 
للتعرض  مدفوعة  ا�غربية  الحكومة 
النزيف  وقف  محاولة  الهجرة،  على 
ا�الي أكثر من مراعاتها التخاذ موقف 

سياسي تجاه إسرائيل.
فقد اقترنت مغادرة حوالي عشرين 
بــهــروب   1956 ســنــة  يــهــودي  ــف  ألـ
كانت  لذلك  الفرنسية،  األموال  رؤوس 
الناشئة عاجزة عن  الحكومة ا�غربية 
أموالهم،  تهريب  من  الفرنسي�  منع 

فقررت تسليط منعها على اليهود.
تغطية  ا�غربية  الحكومة  وحاولت 
اليهود  إدمــاج  بمحاولة  القرار،  هذا 
اليهود  كان  فقد  ا�غربية،  الحياة  في 

يمارسون أدوارا رئيسية في االقتصاد 
عدة  منذ  با�غرب  تواجدهم  نتيجة 
ــاك قــبــائــل يــهــوديــة في  ــرون، وهــن ــ ق
جاءت  أنها  تدعي  ا�غربي،  الجنوب 
هنا قبل تهديم معبد «داوود»، وهناك 
قبل  ا�غرب  في  كانوا  أنهم  يقول  من 
يلطخهم،  لم  فدمه  إذن،  ا�سيح،  وفاة 
ولهذا فإن هذا ا�اضي يعطيهم أحقية 
في ا�غرب بنفس النصيب الذي تعطيه 

العروق األخرى في ا�غرب(...).
ــي ا�ــغــرب  ــدر عـــدد الــيــهــود ف ــق وي
فيهم  ألــف،  بمائتي  االستقالل،  غــداة 
ضنك  ــي  ف يعيشون  صــغــار  صــنــاع 
هناك  لكن  «مالحاتهم»،  داخل  وضيق 
فرض  استطاعت  يهودية  بورجوازية 
وجودها بفضل الحظوظ التي مكنتها 
منها الحماية الفرنسية، وهكذا أصبح 
الترقي  فــي  الحق  اليهود  مــن  لعدد 
وعسكرية،  ــة  إداريـ عليا  مـــدارج  فــي 
قرر  ا�لك  أن  حتى  تقنية،  وخصوصا 

فــي بــدايــة االســتــقــالل، ا�ــنــاداة على 
ناجح  جراح  طبيب  إسرائيلي،  وزير 
الدكتور  معتدل،  مــرمــوق  وسياسي 

«بنزاك�».
للكثير  تعرضت  السياسة  هذه  لكن 
تلق  ــم  ل ألنــهــا  أوال،  ا�ــصــاعــب  ــن  م
النخبة  طرف  من  مشروط  غير  قبوال 
عملية  فــي  رأت  الــتــي  اإلســرائــيــلــيــة 
الهياكل  على  قضاء  هــاتــه،  اإلدمـــاج 
اليهودية القائمة بذاتها، وثانيا ألنها 
لم تجرد البالد كلها من الحساسيات.

نحو  ا�غربية  التوجهات  إن  ثــم 
الجامعة العربية منذ انعقاد الجامعة 
العربية في الدار البيضاء خالل شهر 
الخيبة  غــيــوم  ألــقــت   ،1965 شتنبر 
حتى  ا�غرب،  في  اليهود  آمــال  على 

ا�عتدل� منهم.
العدد  (نفس  «لوموند»  وهنا تدخل 
دائما) في البحث عن مبررات مغربية 
لرفض فكرة التعايش، فتجد في مقال 
وتقول:  ا�بررات،  كل  «الفجر»  جريدة 
تكن  لم  اليهودية  املواقف  هذه  ((إن 
العناصر  طــرف  من  مقبولة  بالطبع 
الوطنية، التي أصبحت ترى أن عملية 
املتوخاة  ــداف  األه حتقق  لم  ــاج  اإلدم
«األخــطــبــوط  عــنــوان  فتحت  منها، 
املغربية  اجلريدة  كتبت  الصهيوني»، 
اليومية «الفجر» مقاال يفضح اخلاليا 
بعض  ويتهم  املــغــرب،  يف  الصهيونية 

اليهود املغاربة باخليانة)).
الحرفية  الترجمة  «لوموند»  وتنشر 
«الفجر»  جريدة  في  ا�نشور  للمقال 
ا�قال  ينتهي  وبها   ،(1961 يناير   12)
الفرنسية  الصحف  ألكــبــر  الــطــويــل 
الفرنسي  الــعــام  ــرأي  الـ على  نــفــوذا 

والعا�ي الناطق بالفرنسية.
الضجة  هــذه  مدلول  في  فلنتمعن 
أجل  من  ا�غرب  في  ا�قامة  العا�ية 
التستر على عملية أكبر وأضخم، هي 
نحو  ا�غاربة  اليهود  تهجير  عملية 
إسرائيل، التي سميت عملية «ياخ�» 

ونشر عنها فيما بعد الكثير.
الترتيبات  ــل  وك «يــاخــ�»  عملية 
ا�ــغــرب  يــهــود  لتهجير  تــمــت  الــتــي 
أقطاب  ــان  ك والــتــي  الــوســائــل،  بكل 
«صوت  صحيفة  في  ا�غاربة  اليهود 
عليها  يــتــســتــرون  ــاعـــات»  ــمـ الـــجـ
التنكيل  شعارات  خلف  ويتمترسون 
للمغرب،  والــوفــاء  والبكاء  والخوف 
الذي  العا�ي  العام  بالرأي  ويحتمون 
لتشكيل  كضحايا  أنفسهم  له  يقدمون 
عن  الحقيقة  يحجب  عـــازل  ســتــار 
األنظار، هذه العملية فضحتها «غولدا 
اإلسرائيلية  الحكومة  رئيسة  مائير» 
بالحقيقة  صرحت  حينما   ،1971 سنة 
اليهود  مــن  بــوفــد  اجتماعها  أثــنــاء 
ا�غاربة يوم 13 أبريل، وأذيع ا�حضر 
ونشره  اإلسرائيلية،  الصحافة  على 
الكاييم»  «موني  اإلسرائيلي  الكاتب 
في كتاب «الفهود السود في إسرائيل» 

إصدار مؤسسة «ماسبيرو» بباريس.
اإلسرائيلية:  الحكومة  رئيسة  قالت 
من  جـــاؤوا  الــيــهــود  املــهــاجــريــن  ((إن 
ــاؤوا من  ــ ــة، وج ــيـ املــعــســكــرات األوروبـ
خاطروا  رفاقا  لي  وإن  إفريقيا،  شمال 
من  اليهود  ــراج  إخ لتسهيل  بحياتهم 
األطلس  جــبــال  مــن  ونقلهم  املــغــرب، 
وجتميعهم وإخراجهم سريا وإيصالهم 

ألرض إسرائيل)).
النزاع  ارتفع  أن  بعد  طبيعيا،  كان 
جريدة  له  تخصص  أن  مستوى  إلى 
«لوموند» خبرا كبيرا في أحد أعدادها 
ــان فــيــه ا�ــغــرب حديث  فــي عــهــد كـ
االستقالل، أن تثار الضجة الكبرى في 
ا�غرب، وكيف تقبل الحكومة ا�غربية 
عنصرا  الرسمية  جريدتها  تصبح  أن 
اليهودية،  الهجرة  ملف  في  إيجابيا 
ــروض أن يــكــون هــذا من  ــف ــان ا� وكـ

اختصاص إحدى صحف ا�عارضة.
ولكن وزير الداخلية، ا�رحوم مبارك 
«الفجر»  جريدة  كانت  الــذي  البكاي، 
تابعة لوزارته، استدعاني �فاتحتي في 
إعالميا  مكلفا  أوال بصفتي  ا�وضوع، 
بديوانه، وثانيا بصفتي رئيس تحرير 
بوجهة  أقنعته  وقد  «الفجر»،  جريدة 
عن  كثيرا  تختلف  تكن  لم  التي  نظري 
كانت  فقد  ا�غربي،  الرسمي  ا�وقف 
الزال  اإلفريقية  القمة  أعمال  مقررات 
مدينة  محابر  مــن  يجف  لــم  مــدادهــا 
الدار البيضاء، ولكنني أقنعت وزيري 
لجريدة  بتصريح  يدلي  أن  عليه  بأن 
أهم من جريدة «لوموند» وأكثر تأثيرا 
وأوسع نفوذا، وهي جريدة «نيويورك 

تايمز» األمريكية.
مراسلة  مع  اتصاال  أجريت  وفعال، 
با�غرب،  تايمز»  «نيويورك  جريدة 
ونشرت  الفرصة،  على  انقضت  التي 
استجوابا   ،1962 فبراير   22 بتاريخ 
لوزير الداخلية ا�غربي، تناقلته جميع 

أجهزة اإلعالم العا�ي وا�غربي.
يتبع

جريدة  تحرير  رئيس  كنت  عندما 
16 يناير  «الفجر»، كنت قد كتبت في 
قلب  فــي  جعلني  مقاال   ،(...)1961
بعد  الصهيوني،  العربي  الــصــراع 
الصهيوني  التغلغل  �شكلة  إثارته 
اليهود  هجرة  وإشكالية  ا�غرب،  في 
ــي تلك  ــل ف ــي ــة نــحــو إســرائ ا�ــغــارب
الشوارع  فيها  كانت  التي  الظروف 
بالتزامن  للكرامة(...)  طلبا  تغلي 
بها  طوحت  التي  الباخرة  قضية  مع 
البحر،  عــرض  فــي  هــوجــاء  عاصفة 
وكانت تحمل على ظهرها جماعة من 

اليهود ا�غاربة.
األقلية  ((أصبحت  ا�ــقــال:  يقول 
بنحو  اآلن  تقدر  املغرب  يف  اليهودية 
160.000 يهودي، بينما كانت يف سنة 
واخلمسني  املائتني  عن  تزيد   1950
نشاطا  الهجرة  حركة  ونشطت  ألفا، 
و1956،   1953 سنوات  بني  ما  غريبا 
أول  وانطلقت  األوضاع،  تأزمت  عندما 
الشارع معلنة بدء معركة  رصاصة يف 
حيث  ــة..  ــرام ــك ال سبيل  يف  الشعب 
هذه  اليهودية  املنظمات  اغتنمت 
بترحيل  فقامت  الغامضة،  الظروف 
إلى  املــغــاربــة  اليهود  مــن  وافــر  ــدد  ع

فلسطني العربية.
املغرب  يف  الصهيوني  والــنــشــاط 
يتجسم يف الدار البيضاء، واملنظمات 
ــودة هــنــاك،  ــ ــوج ــ ــة م ــي ــون ــي ــه ــص ال
يف  املغاربة  اليهود  من  والصهيونيون 
مأمن من السلطة.. واملتابعة واملطاردة.

فهل نوعز ذلك إلى تقصير الدوائر 
أن  حقها  ــن  م كـــان  الــتــي  ــة،  ــؤول ــس امل
جتند طاقاتها الضائعة، لتقطع دابر 
الصهيونية يف املغرب وتطهر أرضنا من 
رجسها، وتعمل على حراسة حدودنا، 
مطاراتنا،  ومراقبة  بحارنا،  وتطويق 
املغاربة  باليهود  التهمة  نلصق  أم 
املواطنة،  حقوق  يــراعــوا  لم  الذين 
واجبات  يحترموا  ولــم  واجلنسية، 
نلقي  أم  عاتقه،  على  امللقاة  املواطن 
الــذي  املسكني  الشعب  على  التبعة 
اخلبز..  كسرة  إلــى  لهفة  يف  يتطلع 

وقطعة السكر؟
هو  من  قائلني  نتساءل  هنا  نحن 
املسؤول عن تغلغل النشاط الصهيوني 

بقلـــــــم:
مصطفى العلويمصطفى العلوي
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