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هل تنتقل هذه الظاهرة إلى المغرب؟ 

الحملة  أجواء  نفس  عادت 
أيام  أطلقت  التي  التطهيرية 
وانتهت  الثاني  الحسن 
لتخيم  وزراء(..)  بسجن 
األخيرة(..)،  الفترة  على 
حيث يتواصل مسلسل الهروب 
حزبي�  لزعماء  عنه  ا�سكوت 
الحزب  أعضاء  إن بعض  الخارج.. حتى  نحو 
بصدد  كان  الذي  زعيمهم  ودعوا  ا�علوم(..) 
لن  بأنه  يتوقع  وبعضهم  للخارج،  السفر 
على  ا�لكي  الرضى  عدم  أبلغوه  أن  بعد  يعود 

أنشطته(..).
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الحقيقة الضائعة

التزام مصطفى 
العلوي مع قرائه 
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من «دار المقري» إلى قصر  الرئاسة

بغض النظر عن تسرب بعض جوانب الفكرة إُّـ اِّـجال السياسي اِّـغربي بعد أن طالبت نائبة من حزب العدالة والتنمية مؤخرا باِّـساواة بني الرجال والنساء َّـ اِّـساجد(..)، فقد تمكنت هذه السيدة، واسمها «كاهنة 
بهلول»، من تحقيق حلمها َّـ «اإلمامة» بمسجد للمسلمني، حيث جمعت خلفها الرجال والنساء على حد سواء، َّـ مسجد «فاطمة» بفرنسا، بالتزامن مع تكليف وزارة الداخلية الفرنسية بشؤون اِّـسلمني(..)، ومعناه 

الرتاجع عن استرياد األئمة من دول مثل اِّـغرب، مقابل إحداث منصب جديد، فصله الرئيس الحالي ماكرون، ويسمى اإلمام األكرب لفرنسا..
يذكر أن «كاهنة بهلول» هي باحثة من أصول جزائرية متخصصة َّـ الدراسات اإلسالمية ورئيسة جمعية «حدثني عن اإلسالم».. وكانت قد شرعت منذ مدة َّـ الرتويج ِّـشروع مسجد «فاطمة».
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هكذا أنقذ «البام» «السنبلة»
من فقدان بلدية بني مالل
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تحت األضـواء

المغرب يبدأ 
في أجرأة 
توصيات 
جمعية 
«أسميكس»

ف العدد
مل
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العدد: 1064 
الخميس

 27 فبراير 2020
كواليس األخبار

 الرباط. األسبوع

فريق  مــن  مطلع  جــد  مــصــدر  قــال 
حــزب األصــالــة وا�ــعــاصــرة بمجلس 
«بامي�»  بر�اني�  أن  ا�ستشارين، 
وأدوات  آلــيــات  غــيــاب  مــن  صــدمــوا 
األخيرة  اآلونة  في  أنشطتهم  تصوير 

من طرف الفريق اإلعالمي للحزب.
وأوضـــح ا�ــصــدر ذاتـــه، أن وقــوع 
ما  الوقت  نفس  في  متعددة  أنشطة 
عجز  الحزب  ومستشاري  نــواب  ب� 
التغطية،  عن  الحزب  صحافيو  معها 
وسائل  غياب  «فضيحة»  كشف  مما 
التابع  اإلعالمي  الفريق  عمل  وأدوات 
�وقع الحزب، حيث وجدوا آلة تصوير 
الصحافي�  باقي  جعل  مما  واحــدة، 

في عطالة.
ــه، أن الــنــواب  ــ ــد ا�ــصــدر ذات وأكـ
على  بشدة  احتجوا  وا�ستشارين 
ــيــات  ــذه اآلل ــن هـ اخــتــفــاء الــكــثــيــر م
دفع  التي  والحواسيب  والكاميرات 
منها  ثان  وجــزء  ا�ستشارون  ثمنها 
دفع ثمنه من ميزانية الحزب بعشرات 
بعد  مباشرة  تختفي  أن  قبل  ا�الي�، 
على  بنشماس  حكيم  واليـــة  نهاية 
فهذه  للحزب،  العامة  األمــانــة  رأس 

التجهيزات التي تقدر قيمتها بمالي� 
تشملها  أن  ا�نتظر  من  السنتيمات، 
عملية افتحاص األم� العام الجديد، 
عــبــد الــلــطــيــف وهــبــي، عــلــى غــرار 

ميزانية الحزب كاملة، قد اختفت على 
رحيل  عند  األول  النصف  مرحلت�، 
والنصف  مباشرة،  العماري  إلياس 

الثاني عند رحيل حكيم بنشماس.
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بعد رحيل إلياس العماري وبنشماس

 الرباط. األسبوع

ــي غــيــاب األحــــزاب ا�ــغــربــيــة،  ف
يوم  البوليساريو،  جبهة  شاركت 
األحد ا�اضي، في اللقاء الذي نظمه 
لحزب  النسائي  «ا�ــجــلــس  ــزب  ح
التركي»،  الديمقراطي  الشعوب 
الشخصيات  ــن  م ــدد  عـ بــحــضــور 

النسائية الدولية، في أنقرة.
من  ــى  األول ا�شاركة  هــذه  وتعد 
نوعها لجبهة البوليساريو بأشغال 
الديمقراطي  الشعوب  حــزب  لقاء 
التركي، حيث حاولت ممثلة الجبهة 
كلمة  خالل  من  إليها  األنظار  لفت 
فيها  مــروجــة  للحضور،  وجهتها 
بخصوص  ا�غالطات  مــن  للعديد 
ــراء ومـــســـارهـــا  ــحـ ــصـ ــة الـ ــضــي ق
تشخيص  جانب  إلــى  السياسي، 

ــي األقــالــيــم  ــوضــع الــحــقــوقــي ف ال
الجنوبية من زاوية سوداوية، وكذا 
البوليساريو  جبهة  بدعم  ا�طالبة 

ــثـــروات  ــة الـ ــخــص مــســأل فــيــمــا ي
الطبيعية واالتفاقيات التجارية ب� 

ا�غرب واالتحاد األوروبي.

تتقدم أسرة الفقيد بدعوتكم للحفل التأبيني الذي سيقام
 في املكتبة الوطنية بالرباط يوم السبت 29 فبراير 2020 على الساعة الرابعة زواال

العنوان: شارع ابن خلدون أكدال الرباط

الدبلوماسيةالحقيبة

الــدورة العاديــة  أثــار بعــض املشــاركني يف أشــغال 
لــألمم  التابــع  اإلنســان  حقــوق  ملجلــس   40 الـــ 
املتحــدة يف جنيــف، علــى هامــش االجتماعــات 
ســابق  صحفــي  حصــول  إشــكالية  الرســمية، 
باملغــرب على بطاقــة االحتاد الدولــي للصحافة، 
مقابــل تخصصــه يف ترويــج فيديوهــات مســيئة 
لألمــن املغربــي ومؤسســات أخــرى(..)، بينمــا ال يحــق 
لالجــئ سياســي يف فرنســا القيــام بــأي عمــل سياســي، وهــو النقــاش الــذي 

ــة. ــؤون الصحراوي ــاري للش ــس االستش ــن املجل ــره م حض

المغرب يبتعد عن المستنقع الليبي
صورة غير مسبوقة تظهر فيها سيارات األمن املغربي وهي تنفذ قرار 

الليبي، وكانت  الليبية يف الرباط، إلى حني حل املشكل  إغالق مقر السفارة 
التواجد بالسفارة،  الليبية قد اختلفت فيما بينها حول احلق يف  األطراف 

التابعة  الوطني  الوفاق  وأنصار حكومة  املشير خليفة حفتر،  أنصار  بني 
املغربي بإغالق السفارة حتى إشعار آخر. للسراج(..)، ليأتي احلل 
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بنشماسالعماري

وتعليقصورة
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بخالف ما كان متوقعا، نجح شكيب بنموسى، رئيس 
لجنة النموذج التنموي، في إقناع الحقوقي� بالجلوس 
رغم  جديد،  تنموي  نموذج  حول  للتشاور  طاولته  إلى 
التنمية  تحقيق  «ربط  على  أكدوا  معه  اجتمعوا  من  أن 

بالقطع مع الريع والفساد، وجرد الثروات بشكل 
دقيق والكشف عمن يملكها ويستغلها»(..).

وخوفا  بنموسى،  التقوا  الذين  الحقوقيون 
ترددنا  لقد   ..» قالوا:  أتباعهم،  فعل  ردة  من 

بنموسىكثيرا قبل ا�وافقة».



تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس، نصره اهلل، 
يسعد القرض الفالحي للمغرب االنخراط في البرنامج الوطني لمواكبة و تمويل

المقاوالت الصغرى و حاملي المشاريع في العالم القروي.

www.creditagricole.ma

للمشاريع في العالم القروي

1.75% قـــرض
بنسبة فائدة

للمشاريع في المجال الحضري

2% قـــرض
بنسبة فائدة

تكاليف 
بالـمجـانالمـلـف



 الرباط. األسبوع

العامني  بــاألمــنــاء  اإلطــاحــة  ــدوى  عـ أن  يــبــدو 
لألحزاب، قد انتقلت من حزب األصالة واملعاصرة 
الجمود  تعيش  التي  األخرى  األحــزاب  بعض  إلى 

الكبير مثل االتحاد الدستوري.
كشف  »الحصان«،  حزب  من  مطلع   جد  مصدر 
لـ»األسبوع« عن بوادر ميالد »حركة تغيير« داخل 
نبضها  وجــس  انطالقتها  أعطى  ســاجــد،  حــزب 
حسن  الحكومة،  في  الوحيد  الدستوري  الوزير 

عبيابة.
رفقة  عبيابة  الوزير  تحركات  أسباب  وترجع 
إلى  بساجد،  لإلطاحة  الحزب  في  كبار  قياديني 
وألمينه  الدستوري  لالتحاد  الغامضة  العالقات 
العام محمد ساجد مع حزب األحرار ومع أخنوش 
شخصيا، حيث يطالب هؤالء بضرورة فك االرتباط 
دستوري  اتحاد  بناء  وإعادة  »الحمامة«  مع حزب 
التجمع،  لحزب  تابعة  ملحقة  وليس  مستقل  قوي 
التي  النقطة  أن  يؤكد  أن  قبل  املــصــدر،  يوضح 
تنازله  هي  ساجد،  تجاه  الغضب  كــأس  أفاضت 
قيادات  مع  استشارة  دون  األحــرار  لحزب  الدائم 
املحكمة  فــي  مقعد  عــن  تنازله  آخــرهــا  الــحــزب، 
االتحاد  مرشح  كرسي  تجديد  لفائدة  الدستورية 
االشتراكي بقرار من أخنوش، وبحجة »أن االتحاد 
الدستوري اليوم ال يشكل فريقا مستقال بالبرملان، 
الوطني لألحرار« مما  التجمع  لفريق  تابع  بل هو 

أغضب بشدة خصوم ساجد.
تعيينه،  منذ  عبيابة  يقوم  ساجد،  على  وردا 
بل  األحــــرار،  عــن  مستقلة  سياسية  بتحركات 
أحيانا فيها مواجهات مباشرة مع حزب أخنوش، 

الفساد  افتحاص  قضية  في  حصل  املالي كما 
التي  التوظيفية  املباريات  وإلغاء 

رشيد  التجمعي  سلفه  بها  قــام 
وزارة  ــي  ف الــعــلــمــي  الــطــالــبــي 
جعل  مما  والرياضة،  الشباب 
الدستوري  االتحاد  في  قيادات 

جرأته  على  عبيابة  تشجع 
ــه لــســاجــد  ــت ــه ــواج وم

ولباقي  وألخــنــوش، 
ووزراء  قـــيـــادات 
يضيف  األحـــــرار، 

املصدر. 
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فرق برملانية تتحرك للتحقيق يف م�شاريع 
»تغازوت باي« التابعة لأخنو�ش

 الرباط. األسبوع

األحـــرار  زعــيــم  مصاعب  أن  يــبــدو 
وسط  بعد  تنته  لــم  أخــنــوش،  عــزيــز 
في  بما  واملالية،  السياسية  الساحة 
واملعنوية  االقتصادية  ــرار  األض ذلــك 
فيالت  هدم  بعد  مباشرة  تلقاها  التي 
ــاي« نــواحــي أكــاديــر،  ــازوت بـ ــغ ـــ»ت ب
مما  الخاصة،  شركاته  مللكية  تعود 
نهاية  على  مــؤشــرا  البعض  اعتبره 

أسطورة)..(.
آخر متاعب أخنوش بحسب مصدر 
جد مطلع، تكمن في التوجه نحو تكرار 
مع  التحقيق  بعد  البرملانية،  مساءلته 
والتي  قبل سنتني  املحروقات  شركات 

كشفت استفادة شركات املحروقات 
ــم من  ــ ــدراه ــ ــر ال ــي ــالي ــن م مـ

املغاربة،  املواطنني  جيوب 
برملانية  فــرق  واســتــعــداد 
كبرى إلى جر وزير الفالحة 
والصيد البحري للمحاسبة 
لجنة  ــداث  ــ إح خـــالل  ــن  م

اســــتــــطــــالعــــيــــة 
ــق فــي  ــي ــق ــح ــت ــل ل
التي  الــخــروقــات 
ــت فــي  ــ ــب ــ ــك ــ ارت

»تــــــغــــــازوت 
باي«.

وأضــاف 
ــس  ــ ــ ــف ــ ــ ن

من  بــرملــانــيــني  أن  ــصــدر،  امل
والتنمية  الــعــدالــة  أحـــزاب 
واملعاصرة  واألصــالــة 
االستقالل،  ومــن 
ــتـــعـــدون  يـــسـ
جلسات  لعقد 
مــــســــاءلــــة 
خــــــاصــــــة 
لـــــوزيـــــر 
خلية  ا لد ا
ولــوزيــرة 

السكنى والتعمير، وذلك للوقوف على 
في  املستثمرين  »تغول بعض  خلفيات 
وعدم  التعمير  لقانون  وخرقهم  أكادير 
املشاريع  ــداف  ــ وأه شـــروط  ــرام  احــت
تحدث  التي  الكبرى  االستراتيجية 
فبعدما  البالد«،  ملك  من  بتوجيهات 
وهدمت  املحلية  السلطات  ــه  ــت أدان
ــه مــن طرف  ــت مــشــاريــعــه، وبــعــد إدان
بلجنة  يــســمــى  ــا  م ــي  ف الــبــرملــانــيــني 
يدين  هــل  املــحــروقــات،  فــي  التحقيق 

البرملان أخنوش من جديد؟

نواب العدالة والتنمية يلجوؤون للت�شريبات يف مواجهة الوزير بنعبد القادر
 الرباط. األسبوع 

الذي  الجنائي  القانون  مشروع  أن  يتضح 
يعيش حالة »بلوكاج« بالبرملان، قد بات أحد 
»حكومة  بتفجير  تهدد  التي  القنابل  أكبر 
أن تمس  الــجــديــدة، واحــتــمــال  ــكــفــاءات«  ال
نظير  بحالها  أحـــزاب  أو  وزراء  شظاياها 

االتحاد االشتراكي.
الــعــدل،  لــوزيــر  املــفــاجــئ  ــالب  ــق االن فبعد 
االتحادي محمد بنعبد القادر، على العثماني 
في  »البيجيدي«  ورئيس  الحكومة  رئيس 
به  يرحب  كان  حيث  القانون،  هذا  موضوع 
ويدافع عنه داخل لجنة العدل حني عني وزيرا 
للعدل، قبل أن يعلن عن تبرئه من هذا القانون، 
بسبب عدم اطالع الحكومة الجديدة عليه، رد 
بالبرملان  فريقه  عبر  والتنمية  العدالة  حزب 
بقوة على قرار بنعبد القادر، وبتصعيد أكبر، 
من خالل سحب توقيعه بجانب فرق األغلبية 

على تعديالت »فصل اإلثراء غير املشروع«.

»البيجيدي«  سحب  أن  ذاته،  املصدر  وقال 
املشروع«  غير  »اإلثــراء  تعديل  على  لتوقيعه 
عن  إعالنه  هو  األغلبية،  فــرق  مع  املشترك 

ــى الــنــص األصــلــي كما جــاء،  ــعــودة إل ال
وبالتالي، تراجعه عن كل التنازالت 

فرق  كــانــت  عندما  قدمها  الــتــي 
األغلبية تقدم تعديالتها، كما يعد 
قويا  وردا  جديدا  تصعيدا  ذلــك 
سمي  عما  والتنمية  العدالة  من 

»االبتزاز«.
ــواب  ــن ن ــك، وســعــيــا م إلـــى ذلـ

ــى الــرد  ــبــيــجــيــدي« إلـ »ال
ــدل  ــعـ ــى وزيـــــــر الـ ــلـ عـ
فإنهم  ــقــادر،  ال بنعبد 
لفضحه  يــســتــعــدون 

ــد  ــع مــــبــــاشــــرة ب
البرملان،  افتتاح 

مــن خــالل جره 
املساءلة  إلــى 

له  سابقة  ومراسالت  بتسجيالت  ومواجهته 
على  للتصويت  »استعداده  عن  خاللها  يعلن 
تصور  هو  تصوره  وأن  الجنائي،  القانون 
السياسة  مع  يتفق  وأنه  السابقة،  الحكومة 
املشروع،  نص  في  وردت  التي  الجنائية 
على  املوافقة  حتى  يرفض  كــان  وأنــه 
ــرق بــحــضــوره إلــى  ــف ــدى ال طــلــب إحـ
الــبــرملــان إلعــطــاء وجــهــة نــظــره في 
قــبــل جلسة  الــجــنــائــيــة  الــســيــاســة 
التصويت على القانون الجنائي، غير 
أنه مستعد  أنه رفض الحضور وقال 
قبل  القانون«،  على  للتصويت 
أن ينقلب اليوم 180 درجة 
على مواقفه، فهل يشعل 
ــانـــون الــجــنــائــي  ــقـ الـ
الــحــكــومــة والــبــرملــان 
ــدخــول  ــالل ال مــعــا خـ
ــي شهر  ف الــبــرملــانــي 

أبريل املقبل؟

عبيابة يتحرك لإ�شقاط 
�شاجد بتهمة »التنازل 

الدائم« للأحرار

 الرباط. األسبوع

ــع،  ــطــل ــدر جــــد م ــصــ ــ قـــــال م
ــظــروف  ــتــجــاوز كــارثــة ال ــه ل أنـ
فيها  يشتغل  التي  الالإنسانية 
عمال شركات الحراسة والنظافة، 
تتجه حكومة العثماني نحو سن 
شرط جديد يضمن رقابة أكثر على 
لفائدة  الخدمات  توريد  شركات 
العمومية  واملــؤســســات  الــدولــة 
والـــجـــمـــاعـــات، ويــتــعــلــق قـــرار 
تمكني  بعدم  الجديد،  الحكومة 
استرجاع  من حق  الشركات  هذه 
لدى  تضعها  التي  املالية  الكفالة 
عند  للمملكة  العامة  الخزينة 
حتى  الدولة،  مع  عقدها  انتهاء 
قد  املعنية  الشركة  أن  من  التأكد 
الذين  املستخدمني  جميع  مكنت 

هذه  في  عندها  يشتغلون  كانوا 
مستحقاتهم  جميع  من  الصفقة، 

املالية.  

وزارة  أن  ــه،  ذات املصدر  وأكــد 
على  ستسهر  التي  هــي  الشغل 
وستتكفل  العملية،  هذه  مراقبة 

العقد،  انتهاء  بعد  املقاولة  بمنح 
لها  املالية  الذمة  ــراءة  ب شهادة 
في حق جميع املستخدمني الذين 
ومن  عــنــدهــا،  يشتغلون  كــانــوا 
على  الحصول  بعد  لها  يحق  تم 
»شهادة البراءة« هاته، استرجاع 

كفالتها املالية.
الجدير بالذكر، أن هناك حوالي 
4000 شركة تعمل في هذا املجال، 
بــأجــور  أغــلــبــهــا  تتسم  ــت  ــان وك
زهيدة ال ترقى إلى مستوى الحد 
غياب  عن  ناهيك  لألجور،  األدنى 
مستوى  على  املشغلني  حــقــوق 
األجر والعطلة السنوية، والراحة 
وحــوادث  والتأمني،  األسبوعية، 
فهل  الصحي،  والتأمني  الشغل 
ردع  في  الحكومة  رئيس  ينجح 

غول شركات الحراسة والنظافة؟

بشرى لعمال »السكيريتي« 

احلكومة تخنق �شركات احلرا�شة ب�شهادة »براءة الذمة املالية«

عبيابة

أخنوش

وهبي

بنعبد القادر

 الرباط. األسبوع 

اجتماع  أول  عقد  خطوة  ببالدنا،  السياسي  بالشأن  مهتمون  قرأ 
العام  األمــني  عهد  في  واملعاصرة  األصالة  لحزب  الوطني  للمجلس 
الجديد عبد اللطيف وهبي، بمقر خاص للندوات بالرباط تابع لحزب 
االستقالل، على أنها رسالة سياسية هامة تتجاوز مجرد قاعة خاصة 
بني  املستقبل  في  وممكنة  جديدة  تقارب  صفحة  إلى  باالجتماعات 

»الجرار« و»امليزان«.
قاعة  منح  على  االستقالل  قيادات  موافقة  أن  مطلع،  مصدر  واعتبر 
بالرباط لحزب األصالة والعاصرة، يعد رسالة ترحيب »مركز زينيت« 
بـ »البام« الجديد، وهو »تمهيد قد تعقبه تطورات أخرى، ربما تصل إلى 
البرملانية  املعارضة  داخل  العلني  والتنسيق  الواضح  التقارب  محطة 

في غرفتي البرملان«.
ومن جهة أخرى، اعتبر املصدر ذاته، أن لجوء األمني العام الجديد 
قاعات  أثمنة  من  بكثير  أقل  وبأثمنة  متوسطة  لقاعات  لـ»الجرار« 
»خمس نجوم« كما كان سابقا، السيما بمارينا أبي رقراق بسال، يعتبر 
رسالة مفادها ترشيد جديد للنفقات، وإعطاء النضال الحزبي بعدا في 

املمارسة وفي الواقع، وليس على املستوى النظري فقط.
الجدير بالذكر، أن حزب االستقالل ظل يأخذ مسافة بعيدة وواضحة 
من »الجرار« في الحياة السياسية عامة وفي معارضته داخل البرملان 
بغرفتيه بصفة خاصة، حيث كان يعلن ويؤكد مرارا ابتعاده عن معارضة 

»البام«، وأنه يمارس معارضة »وطنية« مستقلة عن هذا الحزب.  

لأول مرة.. اأع�شاء »البام« يجتمعون
يف مقرات حزب ال�شتقلل



 الرباط. األسبوع

امحند  يتلقاها  أن  كــاد  جديدة  «صفعة 
العنصر األم� العام لحزب الحركة الشعبية 
ببني مالل، يوم اإلثن� ا�اضي، حيث كان 
في  جماعة  أكبر  رئاسة  فقدان  على  وشيكا 
بني  بلدية  وهي  خنيفرة،  مالل  بني  جهة 
مالل، التي كانت الحركة الشعبية هي التي 
وعضو  الحركي  رئيسها  عزل  قبل  ترأسها 
ا�كتب السياسي، أحمد شدا»، يقول مصدر 

جد مطلع.
وقد جاء نجاح الحركة الشعبية في رئاسة 
بلدية بني مالل، بعد عدم رغبة قيادة حزب 
كان  تحالف  عقد  في  وا�عاصرة  األصالة 
والتنمية  العدالة  وب� حزب  بينهم  وشيكا 
ما  وهو  الشعبية،  الحركة  أنصار  وبعض 
ستكون  أنها  وهبي  حــزب  قيادة  اعتبرته 
بل  وحدها،  الشعبية  للحركة  ليس  ضربة 

من  تتوجس  ــدأت  ب التي  ــزاب  األحـ لباقي 
مستقبال  تقارب  أي  وتبعات  انعكاسات 
فإن  وبالتالي،  و«البام»،  «البيجيدي»  ب� 
«الجرار»، لعبت دورا هاما مع  قيادة حزب 
الوصول  في  بالرباط،  «البيجيدي»  قيادة 
الهامة  الجماعة  هذه  رئاسة  ترك  حل  إلى 
في جهة بني مالل لفائدة الحركة الشعبية، 
العمل  لـ«تخليق  انتصارا  كذلك  يعتبر  مما 
في  والتحكم  االكتساح  وعــدم  السياسي 
البام  قيادة  ترفضه  كسلوك  األحزاب  باقي 
الجديدة، خاصة وأن حزب السنبلة في بني 
قام  تم  ومن  ا�طلقة،  األغلبية  يمتلك  مالل 
مرشح كل من العدالة والتنمية والبام بسد 
الحركة  مستشاري  من  العديد  أمام  الباب 
التصويت  عالنية  أرادوا  الذين  الشعبية 
الــخــالفــات  بسبب  ا�ــرشــحــ�  أحـــد  عــلــى 
تعيشها  التي  الكبيرة  الحزبية  وا�شاكل 

الحركة الشعبية»، بحسب نفس ا�صدر.

انتصار  رغــم  العنصر،  قوبل  ذلــك،  إلــى 
من  شــديــد  بغضبا  ا�ــقــعــد،  بــهــذا  حــزبــه 
ومن  مــالل،  بني  مدينة  مستشاري  طــرف 
لحزب  السياسي  ا�كتب  في  قيادات  طرف 
على  ا�سؤولية  يحملونه  الذين  «السنبلة» 
الحركة  وصلتها  التي  السيئة  األوضـــاع 

الشعبية.
السياسي  ا�كتب  في  قياديون  وانتقد 
على  قــدرتــه  ــدم  ع على  العنصر،  امحند 
ــة الــجــمــود  ــحــال ــد ل الــتــدخــل لـــوضـــع حـ
الفوضى  وحــالــة  الــحــزب،  يعيشها  التي 
داخل  اشتد  الــذي  والغضب  واالستقاالت 
يؤشر  مما  والجهات،  التنظيمات  مختلف 
الستار  خلف  قوية  تحركات  وجــود  على 
لإلطاحة بالعنصر من كرسي األمانة العامة، 
لحزب  الوطني  ا�جلس  دورة  تكون  فهل 
«السنبلة»، شهر مارس القادم، القشة التي 

ستقصم ظهر بعير الحركة الشعبية؟

تحركت بعض األطراف اليسارية مؤخرا 
لفتح نقاش غير متوقع مع بنشماس حول 
وهبي  على  الغاضب�  التحاق  إمكانية 
وا�نصوري بحزب االتحاد االشتراكي، في 
إطار ما يروج له تحت عنوان «ا�صالحة 
الكبرى» و«الحزب اليساري الكبير»، حيث 
ينتظر إحياء رموز اليسار القديم في إطار 
ما  إذا  حال  في  جديد،  سياسي  مشروع 

نجحت الطبخة(..).  

إلى  باإلشارة  ا�غربية  ا�واقع  اكتفت 
وزير الخارجية ناصر بوريطة الذي قالت 
زيارة  لترتيب  السعودية  إلى  تحرك  إنه 
الشريف�،  الحرم�  خــادم  للقاء  ملكية 
بينما أشارت ا�واقع السعودية إلى تنقل 
السادس،  محمد  ا�لك  مستشاري  كبير 
فؤاد عالي الهمة، إلى السعودية، لترتيب 

هذه الزيارة على أعلى مستوى(..).

ــواء  ســـرق أســـتـــاذان جــامــعــيــان األضـ
عندما  الجاري،  األسبوع  بداية  بالرباط، 
عن  الدفاع  غياب  إشكالية  أحدهما  أثــار 
القضية الوطنية في أدبيات حزب العدالة 
والتنمية(..)، والثاني أثار مشكلة وجود 
أعضاء  الضريبي ضمن  بالتهرب  متهم� 
الجديد(..)، على  التنموي  النموذج  لجنة 
الدبلوماسية  حــول  كبير  نقاش  هامش 

االقتصادية في إفريقيا.

صفوف  في  الغضب  من  حالة  ســادت 
االلتحاق  امتحانات  في  الناجح�  بعض 
أن  بعد  مؤخرا،  الوطني  األمــن  بأسالك 
الناجح� شروط أخرى بعد  فرضت على 
النجاح، منها العودة إلى النقط ا�حصلة 
يتوقعه  يكن  لم  ما  وهو  سابق،  وقت  في 
في  الناجح�  أمــور  وأولياء  آبــاء  بعض 

امتحانات الترشح لألمن الوطني(..).

إذا ظهر السبب بطل العجب.. فمجموع 
بالص  إلمــبــراطــوريــة  التابعة  الــفــيــالت 
بيتري (السي دي جي) التي طالها الهدم 
في مشروع «تغازوت باي» ال تتعدى أربع 
في  جلها  األخــرى  الفيالت  بينما  فيالت، 
مبدأ  استعمل  وقد  أخنوش،  عزيز  ملكية 
التحقيق  في  للشروع  القضائية»  «اإلنابة 
ألن  ا�حظية،  االقتصادية  ا�جموعة  مع 
مقرها االجتماعي في الدار البيضاء، وتلك 
الــدرك  أسئلة  عن  لإلجابة  الطريقة  هي 
على  بناءا  الخط  على  دخل  الــذي  ا�لكي 

تعليمات النيابة العامة(..).

عاد محمد أوجار، وزير العدل السابق، 
التجمع  حــزب  باسم  جديد  من  للتحرك 
في  مؤخرا  ظهوره  بعد  لألحرار،  الوطني 
حفل كبير بالرباط حضره أيضا ا�ستشار 
ا�صادر  بعض  وتتوقع  أزوالي،  ا�لكي، 
ا�رحلة  في  كبيرا  دورا  أوجــار  يلعب  أن 
ا�بادرة  تعود  أن  ينتظر  حيث  ا�قبلة، 

ألبناء الحزب(..).

ال يتعلق األمر بكتاب «مزرعة الحيوان»، 
ولكن أحد ا�تقاض� طرق أبواب الطبيب 
ــادة طبية  ــه ــذي ســلــمــه ش ــ ال الــبــيــطــري 
استعملها في قضية رائجة أمام ا�حكمة، 
ليثبت أنه عاجز عن العمل �دة 30 يوما، 
مؤخرا،  جرت  التي  القضية  تحولت  وقد 
من قضية قضائية إلى قضية ساخرة، بعد 
الطبيب  توقيع  إلى  ا�لك  وكيل  انتبه  أن 

البيطري(..).

ما خفي
كان  أعظم
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تحت ا�ضواء
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 الرباط. األسبوع

والتنمية ماضون  العدالة  وزراء  أن  يبدو 
في إغراق الوزارات التي يسيرون شؤونها 
بالعديد من مناضلي ومناضالت «ا�صباح» 
على  الدعوية  والحركة  الحزب  أبناء  من 
في  وكــذلــك  كموظف�  بإلحاقهم  الــســواء، 

مناصب ا�سؤولية.
أن  لـــ«األســبــوع»  أكــد  مطلع،  جد  مصدر 
بعض الوزارات بالرباط، تم إغراقها بنسبة 
يقف  ولم  «البيجيدي»،  مناضلي  من  كبيرة 
بعض  حاليا  يقوم  بل  الحد،  هذا  عند  األمر 
وزراء الحزب ا�شمول� بالتعديل الحكومي 
وإبعاد  آخــريــن  مناضل�  بجلب  األخــيــر، 
يجلبهم  لم  الذين  الحزب  نفس  مناضلي 
والتي  السابقة  الــوزيــرة  أو  الوزير  ســوى 
العدالة  حــزب  أي  الحزب،  نفس  من  كانت 

والتنمية.
العالقات   وفي جانب ا�سؤولية، فوزارة 
لتغيير  حملة  أكبر  تعيش  التي  البر�ان  مع 
البشرية  مكوناتها  طبيعة  وطمس  وجهها 

«البيجيدي»، تستعد  كبيرة جدا من  بنسبة 
اليوم �نح منصب مدير لقيادي في «التوحيد 
سنوات  منذ  بــالــوزارة  التحق  واإلصــالح» 
قادما من قطاع العدل، واليوم فصل ا�نصب 

على مقاسه وسيعلن عن النتيجة مستقبال، 
ا�سؤولية لصالح  مهام  باقي  إلى  لينضاف 
من  كلهم  ومصالح  أقسام  ورؤســاء  مــدراء 

حزب العدالة والتنمية.

الوجه اآلخر لحزب العدالة والتنمية

العساليالعنصر

الشيخيالعثمانيالريسوني

هكذا أنقذ «البام» 
«السنبلة» من فقدان بلدية 

بني مالل

 πcÉ°ûe ºbÉØàH πé©j »°SÉ«°S QÉÑàNG
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●  األسبوع  

العمراني،  یوسف  إفریقیا،  جنوب  في  ا�غربي  السفیر  أكد 
مجلس  خــالل  من  ا�تحدة  لألمم  یخضع  الصحراء  نــزاع  أن 
األمن التابع لھا على أساس معاییر واضحة، من أجل سیاسة 

واقعیة ودائمة وعملیة.
اإلخباریة  النشرة  في  استضافته  خالل  العمراني،  وقــال 
عن  الصادر   693 القرار  أن   ،ENCA News لقناة  الرئیسیة 
لألمم  2018)، حصري  (یولیوز  نواكشوط  في  اإلفریقیة  القمة 
ا�تحدة، معربا عن دعمه لعملیة األمم ا�تحدة الحالیة إلیجاد 

حل سیاسي لھذا النزاع اإلقلیمي. 
أجل  من  ومساھمتھا  بإفريقيا  ا�ملكة  عالقات  وبخصوص 
ھي  إفریقیا  أن  ا�غربي،  السفير  أكد  اإلفريقي،  التكامل  تعزیز 
یلعبه  الذي  الرائد  الدور  على  مشددا  ا�غربیة،  الھویة  جوھر 
االقتصادیة،  والتنمیة  والــســالم  االستقرار  لتعزیز  ا�غرب 
وبأنه  اإلفریقیة،  الوحدة  آباء  أحد  یعتبر  ا�غرب  بأن  مذكرا 
الوحدة  باالنسحاب من منظمة  أبدا، وقراره  إفریقیا  یغادر  لم 
اإلفريقية كان بسبب انتهاك ا�یثاق من خالل االعتراف بجبھة 

البولیساریو.
كما شدد الدبلوماسي ا�غربي على أن ا�غرب متسلح باإلرادة 
أن  إلى  مشیرا  السمراء،  القارة  تقدم  تحقيق  أجل  من  القویة 
وخلق  النمو  تعزیز  خالل  من  للعمل،  مدعوون  األفارقة  جمیع 

فرص الشغل، لتلبیة توقعات الشباب النابض في القارة.

 AGôë°üdG ∞∏e ¿CG ócDƒj ÊGôª©dG
IóëàŸG ·C’G ó«H
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 عبد اهللا جداد. كلميم 

أن  يعرف  الحكومة  رئيس  أن  الشك 
فريق حزبه في صف معارضة جماعة 
الذي  الجهة  ومجلس  الترابية،  كلميم 
امباركة  السابقة  الــوزيــرة  تــقــوده 
الوطني�،  أكبر  أحــد  ابنة  بوعيدة، 
في  شهد  الذي  بوعيدة،  علي  الراحل 
حقه ا�لك الراحل الحسن الثاني بدوره 
نواذيبو وواحد ممن  في  كدبلوماسي 
دار  من  بتعيينه  التاريخ  لهم  يشهد 
ا�خزن أول عامل بإقليم طرفاية، ومن 
ب� مؤسسي «الكبانية»(..)، مما جعل 
رئيس الحكومة يكون أكثر تركيزا في 
التي  الجهة  مشاريع  لعرض  تدخالته 
ا�شاريع  أن  مبرزا  مؤخرا،  انطلقت 
لها  سيكون  كلميم  بجهة  التنموية 
سواء  الساكنة،  على  إيجابي  تأثير 

على ا�دى القريب أو ا�توسط وأيضا 
األبــرز  التحدي  أن  معتبرا  البعيد، 
يكمن في العمل من أجل تسريع إنجاز 
عاليا،  الجهة  مكانة  لرفع  ا�شاريع 
مختلف  بــ�  االلتقائية  ضــمــان  ثــم 
ا�تدخل� محليا وجهويا ومركزيا، بل 
وآليات  تفاهم،  عالقات  «وجود  يجب 
وخلق  منهج  التعاون  ألن  للتعاون، 
وسيرة يكون التحلي بها في مصلحة 
يعني  العثماني  كــان  فهل  الــوطــن».. 
والتي  لحزبه  تنتمي  التي  ا�عارضة 
ترفض مشاريع تنموية متعددة سواء 
في جماعة العيون الترابية أو بكلميم؟

الدين  الحكومة، سعد  رئيس  وشدد 
التواصلي  اللقاء  خــالل  العثماني، 
ضــرورة  على  وادنـــون،  كلميم  بجهة 
فهم  لسوء  درءا  بالتواصل،  التسلح 
�ا  والشخصية،  السياسية  اإلشكاالت 

الحبيب  بلدنا  «مصلحة  من  ذلك  في 
الذي  هو  هذا  ألن  تنميته،  وتحقيق 

«عزم الحكومة  يهمنا جميعا»، مؤكدا 
تسريع  أجــل  مــن  قدما  ا�ضي  على 

ا�برمجة  التنموية  ا�شاريع  تنزيل 
ا�زيد  وبذل  جهة كلميم وادنون،  في 
من الجهود لتحقيق ذلك»، معترفا بأن 
تستجيب  أن  منها  مطلوب  «الحكومة 
لــتــطــلــعــات الــســاكــنــة وانــتــظــارات 
ا�واطن� الكثيرة التي تحتاج لتفاعل 

مستمر».
ــد رئــيــس الــحــكــومــة، أن هــذا  وأكـ
الــوزراء  من  عدد  حضره  الذي  اللقاء 
وعمالها،  الجهة  ووالــي  وا�نتخب� 
ورش  وتفعيل  الــجــهــات  ــم  دع يـــروم 
فيه  قطعت  الــذي  ا�تقدمة،  الجهوية 
خصوصا  مهمة،  أشواطا  الحكومة 
التنظيمية  النصوص  إصـــدار  بعد 
على  الجهات  مجالس  جل  ومصادقة 
وهي  الجهوية،  التنموية  برامجها 
من  وتنزيلها  لتفعيلها  اآلن  تتطلع 

خالل التعاقد ب� الدولة والجهات.

 العيون. األسبوع 

«البــروفــانــســیــا»  صحیفة  ــرزت  ــ أب
با�اس  ــالس  ب ــصــادرة  ال اإلسبانیة 
التي  الــجــھــود  الــصــیــت،  ــعــة  ــذائ وال
األقالیم  ا�ملكة من أجل تنمیة  تبذلھا 
وتحقیق  وعــصــرنــتــھــا،  الــجــنــوبــیــة 
بھذه  واالجتماعي  االقتصادي  اإلقالع 
في  الساكنة  إشـــراك  ــذا  وك األقــالــيــم، 

تدبیر الشأن ا�حلي.
مع  حوارها  في  الصحیفة  وتطرقت 
حمدي ولد الرشید، األوراش التنمویة 
جدد  حيث  أنــواعــهــا،  اخــتــالف  على 
رئيس جهة العيون، ترافعه عن الحكم 
كحل  الصحراء  نزاع  لتسویة  الذاتي 
نهائي، وأن التنمیة االقتصادیة شرط 
ضروري لتنزیل الحكم الذاتي ا�قترح 

الحل  بــاعــتــبــاره  ا�ملكة  مــن  ا�ــقــدم 
الواقعي والعملي لنزاع الصحراء.

جھود  إلى  «البروفانسیا»  وأشارت 
ا�حلیة  الــســاكــنــة  ــراك  ــ إلش الـــدولـــة 
ــم الــجــنــوبــیــة فـــي الــشــأن  ــی ــال ــاألق ب
تدبیر  وكذا  ا�ملكة،  داخل  السیاسي 
الفتة  األقالیم،  بھذه  ا�حلي  الشأن 
منصب   1300 من  أكثر  بھا  أن  إلــى 
ذلك  في  بما  العام،  باالقتراع  منتخب 
ممثال  و37  إقلیمیین  رؤســـاء  ثالثة 
بمجلس  نائبا   21 بینھم  البر�ان،  في 
بمجلس  مــســتــشــارا  و16  الـــنـــواب، 
كل  أن  إلــى  باإلضافة  ا�ستشارین، 
الــتــرابــیــة بھذه  الــجــمــاعــات  ــاء  رؤسـ
األقالیم، ھم من ساكنة ا�نطقة، مشیرة 
من  مكنت  التي  الكبیرة  الجھود  إلى 
القضاء على األحیاء العشوائیة بشكل 

نھائي بالعیون سنة 2007. 
رئیس  ــا  دعـ ــوار،  ــحـ الـ ذات  ــي  وفـ
تعزیز  إلى  للعيون،  الجماعي  ا�جلس 
الجنوبیة  األقــالــیــم  بــیــن  الــعــالقــات 
ھذه  سكان  دعا  كما  الكناري،  وجــزر 
ــى األقــالــیــم  ــى ا�ــجــيء إلـ الــجــزر إلـ
الجنوبیة للعمل واالستثمار، من أجل 
تصحیح الصورة ا�غلوطة لدى بعض 
بھذه  والجمعویة  ا�دنیة  الفعالیات 
باألقالیم  األوضاع  الجزر حول حقیقة 
الدعایات  بعض  بسبب  الجنوبیة، 
إلى  الفتا  للواقع،  وا�ضللة  ا�غرضة 
النزاع  ضفتي  على  الصحراویین  أن 
تجمعھم عالقات دمویة وعائلیة، وأن 
إطالة أمد النزاع عمق الشتات وباعد 
على  مؤكدا  الرحم،  وصلة  الشمل  لم 
والحكمة  العقل  تغلیب منطق  ضرورة 

الرامیة  واالنخراط في ا�بادرة ا�لكیة 
تحت  الذاتي  بالحكم  ا�نطقة  لتمتیع 
سیادة ا�ملكة، ولم يختلف رأي أحمد 

البر�اني، في شقه  لخريف، ا�ستشار 
السياسي عن رأي تعزيز العالقات ب� 

ا�غرب وإسبانيا.

تقديم مشروع تنمية كلميم 

AGôë°üdG ‘ á«Hô¨ŸG Oƒ¡÷ÉH ó«°ûJ á«fÉÑ°SE’G áaÉë°üdG

 É¡aGÎYG »ØæJ É«fÉÑ°SEG
ƒjQÉ°ù«dƒÑdÉH

●  األسبوع  
  

نفت وزيرة الشؤون الخارجية واالتحاد 
أرانشا  اإلسبانية،  والتعاون  األوروبــي 
لبالدها  ــراف  اعــت أي  اليـــا،  غــونــزالــيــس 
تدعم  بأنها  وقالت  االنفصالية،  بالجبهة 
جهود األم� العام لألمم ا�تحدة للتوصل 
مجلس  قــرارات  إطــار  في  سلمي  حل  إلى 

األمن التابع لألمم ا�تحدة.
الدبلوماسية  رئيسة  تأكيدات  وتأتي 
الـــذي خلفته  ــجــدل  ال بــعــد  اإلســبــانــيــة، 
اإلسباني  الدولة  سابقة استقبال كاتب 
ألــفــاريــز،  ناتشو  للشؤون االجتماعية 
لوفد عن  «بوديموس»،  حزب  إلى  ا�نتمي 
الجمعة  ــة، يــوم  ــوهــمــي ال الــجــمــهــوريــة 

ا�اضية.
وأبرزت أرانشا غونزاليس، أنها أجرت 
ا�غربي  نظيرها  مــع  هاتفية  محادثات 
تصريحات  أن  مــؤكــدة  بــوريــطــة،  نــاصــر 
مــوقــف  تــعــكــس  «ال  ألـــفـــاريـــز  ــشــو  ــات ن
على  تغريدة  وأضــافــت فــي  الــحــكــومــة»، 
«تويتر»، أن موقف  عبر  الرسمي  حسابها 
يتغير،  «لم  الصحراء  قضية  من  بالدها 

كونها سياسة دولة».
ا�غرب،  إلــى  األخــيــرة  زيارتها  وخــالل 
الــشــؤون  ــرة  وزيـ قــالــت  ا�ــاضــي،  الشهر 
والتعاون  األوروبــي  واالتحاد  الخارجية 
اإلسباني، أن موقف بالدها صريح وواضح 
ا�غربية،  الصحراء  قضية  من  وحاسم 
األمم  مركزية  عن  تدافع  مدريد  أن  مبرزة 

ا�تحدة في البحث عن تسوية النزاع.
وأكـــدت ا�ــســؤولــة اإلســبــانــيــة، خــالل 
الشؤون  وزيــر  مع  مشترك  صحافي  لقاء 
وا�غاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية 
ا�قيم� بالخارج، أن موقف إسبانيا بشأن 
وليس  ــة،  دول «موقف  الصحراء،  قضية 

رهينا بتغير الحكومات أو التحالفات».

●  األسبوع
  

للعاصمة  بوريطة  ناصر  زيارة  تكن  لم 
الرئيس  طرف  من  واستقباله  ا�وريتانية 
ووزيري  الحكومة  ورئيس  الغزواني  ولد 
�ؤشرات  بداية  إال  والداخلية،  الخارجية 
من  القادمة  األيــام  تحمله  ما  على  قوية 
ب�  الصداقة  عالقات  تدعم  مهمة  نتائج 

الرباط ونواكشوط.
الدور  بوريطة  ثمن  الصدد،  هذا  وفي 
وكذلك  إفريقيا،  في  �وريتانيا  الفعال 
بنواكشوط،  ا�غربي  السفير  به  يقوم  ما 
حميد شبار، الذي الزال يواصل مباحثات 
خالل  كان  آخرهم  الـــوزراء،  من  عدد  مع 
محمد  الصحة  وزيــر  ا�نصرم،  األسبوع 
محمد  ا�الية  ــر  ووزي حامد،  ولــد  نذيرو 
عالقات  تناولت  والتي  الذهبي،  األمــ� 
التعاون الثنائية ب� موريتانيا وا�غرب، 
بقطاعي  ا�تعلقة  ا�ــجــاالت  فــي  خاصة 

الصحة وا�الية.
وفي موريتانيا دائما، خلق قرار رئاسي 
للمشهد  الثقة  عودة  من  نوعا  موريتاني 
السياسي ا�وريتاني، كان وراءه الرئيس 
محمد الشيخ الغزواني، والقاضي بإلغاء 
التي  القضائية  للمتابعة  ونهائي  كامل 
على  السابق  ا�وريتاني  الرئيس  فرضها 
أرغمهم  الذين  معارضيه  من  مجموعة 

القرار،  ويشمل  الخارج،  في  العيش  على 
محمد  الشهير  ا�وريتاني  األعمال  رجل 
الدباغ،  محمد  أعماله  ومدير  بوعماتو، 
ــام  اإلم ا�صطفى  السياسي  والــنــاشــط 
الــشــافــعــي، والــتــي أســفــرت عــن طمأنة 
معارض�  وستمكن  ا�عني�،  وتهدئة 
بعدما  موريتانيا  إلى  العودة  من  آخرين 
هاجروا خوفا من تسلط الرئيس السابق، 
ومن ب� هؤالء، أعضاء فرقة «أوالد لبالد» 
الفنية، والكاتب سيدي عالي ولد بلعمش، 

والشاعر محمد يحيى ولد امزيدف.
الرئيس  ا�وريتانية  ا�عارضة  وطالبت 
وفي  بــه،  لقاءاتها  أثناء  الغزواني  ولــد 
عدة بيانات وخالل وقفات أمام الرئاسة، 
ا�ذكورين  ا�عارض�  متابعة  بإيقاف 
وفتح  الخارج،  في  العيش  على  ا�رغم� 

الباب أمام عودتهم إلى أهليهم وذويهم.
ا�تابعة  ــرار  ــ ق ــاء  ــغ إل ــرار  ــ ق ــل  ــوب وق
األوســاط  فــي  كبير  بارتياح  القضائية 
كبار  أوساط  وفي  ا�وريتانية  السياسية 
بنت  منى  اإلعــالمــيــة  وعلقت  ا�ــدونــ�، 
الداي قائلة: «عليكم أن تعلموا أن مذكرات 
التوقيف لم تكن بحكم قضائي، بل كانت 
العدل،  وزير  من  بأمر  العامة  النيابة  من 
بأمر من ولد عبد العزيز، وكانت مذكرات 
الشرطة  بامتياز، حيث رفضتها  سياسية 

الدولية األنتيربول، برسالة رسمية».

 êGôØfGh Üô¨ŸG ™e »°SÉ«°S ÜQÉ≤J
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العمراني



ــر الــخــارجــيــة  ــ ــذكــر وزي ــم ي ل
األمـــريـــكـــي، مــايــك بــومــبــيــو، 
العميق  ــاش  ــق ــن ال تــفــاصــيــل 
االتــحــاد  مفوضية  رئــيــس  مــع 
ولكن  فكيه،  موسى  اإلفريقي 
أكد  لالتحاد  الصحافي  البيان 
بشأن  مركزة  «مناقشات  على 
والــســودان  الــســاحــل  منطقة 
ــرا  ــودان وأخــي ــسـ وجـــنـــوب الـ
ــا يــؤكــد أن  ــم ــال»، ب ــومـ ــصـ الـ
بشأن  جــرى  «خفيفا»  نقاشا 
وليبيا  ــصــحــراء  ال مشكلتي 
الدولي�، وهو  ا�تدخل�  لتعدد 
األمريكية،  الخارجية  أثــار  ما 
حسب مصدر «األسبوع»، ليؤكد 
النقاش جرى حول  أن  للجريدة 
منطقة الساحل وباقي القضايا، 
مسارها  فصلت  واشنطن  وألن 
تقدم  وال  الفرنسي،  التدخل  عن 
في  اإلنقاذ  مهمات  سوى  حاليا 

فرنسا  من  ا�ساعدة  طلب  حال 
وأيضا  النظامية  الجيوش  أو 
على  و«دائــمــا  الشركاء،  باقي 

قدم ا�ساواة».
ــه عن  ــث ــي مـــعـــرض حــدي ــ وف
خارجية  وزير  أشار  الصحراء، 
أمريكا إلى وعود إقليمية بعودة 
ا�فاوضات،  إلى  البوليساريو 
�شاركتها  مــراجــعــتــهــا  وأن 
ليست  األمـــمـــي،  بــا�ــســلــســل 
غوتيريس  لقاء  بعد  رسمية، 
ترغب  ال  فيما  غالي،  وإبراهيم 
طرف  ضد  الــتــورط  في  أمريكا 

محدد في ا�ستنقع الليبي.
ودافــــــع رئـــيـــس مــفــوضــيــة 
ا�ساواة  عن  اإلفريقي  االتحاد 
ب� أعضائه، فيما سكت بومبيو 
يقول  أن  قبل  �دة،  التعليق  عن 
الحرب  عدم  يعني  «السالم  بأن 

وعدم التهديد بإشعال حرب».
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بوباني  باتريك  فيه  قــرر  الــذي  الوقت  في 
الوصول إلى 3891 وثيقة نفطية في الجزائر، لم 
يتمالك نفسه وهو يطلع على مساعدة روسية، 
التفاصيل  أدق  إلى  «سوناطراك»  وصول  في 
لكشف  ا�غربي  الغازي  ا�وقع  تــنــدرارة،  عن 
ا�حتملة  والتقديرات  الجيوفزيائية  الخارطة 
أرضي  التحت  الحقل  نفس  استغالل  ومــدى 
خصوصا  والــجــزائــر،  ا�ــغــرب  بــ�  ا�شترك 

وهو  ا�توسط،  البحر  إلى  ممتد  الحقل  وأن 
البدء  تستثمره،  التي  الشركة  على  فرض  ما 
في صناعة غازية لرفع معدل بيعه في ا�ملكة 

قصد توزيع سريع لألرباح على الشركاء.
خارطة  لـــ«ســونــاطــراك»،  موسكو  وقــدمــت 
ا�غربية  الــحــدود  عــلــى  ــاز  ــغ ال ــن  ع دقــيــقــة 
استغالل  إلــى  بالوصول  تسمح  الجزائرية 

سريع وفعال للحقول ا�شتركة ب� البلدين.

 zπ«°UÉØàdG ¥OCG{`H π°UƒàJ z∑GôWÉfƒ°S{
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هجومي�  برنامج�  في  إسبانيا  دخلت 
التي  الكناري  لجزر  البحرية  الحدود  لحماية 
تعد جزء من ا�نطقة االقتصادية الخالصة بعد 

ترسيم حدوده.
متطور ببرنامج  اإلسباني  الجيش  ودفــع 
لـ 179 ضربة جوية في إقليم الصحراء وحده، 
ويشمل أيضا حزاما بحريا بمشاركة البحرية 
اإلسبانية، و«إندرا» من أجل إسبانيا إلسبانيا، 
من  مبوب  وهو  «األسبوع«  مصدر  يؤكد  كما 
شرط�: بحري، وقتالي يستنزف كليا الجيش 

ا�غربي ا�تمركز في الجدار الدفاعي.
وحاول ا�غرب لسنوات تطوير بحريته، لكن 
للتستر  «إندرا»  مناور  بشكل  ا�سماة  الخطة 
طرف  من  ا�ــحــددة  العسكرية  األهـــداف  على 
تكشف  وبــرا،  وبحرا  جوا  اإلسباني  الجيش 
حيز  تدخل  حربية  خطة  على  تعمل  مدريد  أن 
قدرة  ــى  األول مرحلتها  في  وتشمل  التنفيذ، 
العودة إلى نقط ترابية على الساحل ا�غربي، 
ــراء  اإلجـ كــســر  حــ�  إلــى  عليها،  والــحــفــاظ 
ا�غربي إلى اتفاق مناسب، بخصوص ترسيم 
«إندرا» هي إحدى  البلدين، ومعلوم أن  حدود 
«طائرة ا�ستقبل»  العالمات التجارية �شروع 
الدفاع  وزيرة  روبلس،  مارغريت  وقعتها  كما 
على  للرد  ا�ؤقت  االســم  وأيضا  اإلسبانية، 

ا�غرب لحماية بحر الكناري، بتعبير ا�صدر.

في الوقت الذي تفكر فيه أنغوال في خوصصة 
تعمل  للنفط،  العامة  الشركة  «سونانغول»، 
أجندة  إنجاح  على  ا�غرب  في  القرار  مراكز 
ساركوزي،  إلى  تستمع  مراكز  وهي  ظبي  أبو 
مع  وخلفية  مباشرة  قنوات  وإلــى  قطر،  رجل 
ميكلي،  فانسون  قناة  خصوصا  اإلماراتي�، 
«بينتلي  سيارة  عبر  مراكش  في  يتحرك  الذي 
مولزان» إحدى السيارات الثالث ا�وجودة في 

ا�غرب.
الفرنسية،  إفريقيا  أمراء  آخر  ميكلي  ويبقى 
القنوات  إحدى  مؤخرا،  الصحافة  وصفته  كما 
األسهم  لكل  ــارات  اإلمـ شــراء  إلنجاح  ا�ــؤثــرة 

لـ«سونانغول». ا�عروضة 
واإلماراتي�  ساركوزي،  مع  القطري�  وب� 
وفرنسا  ا�ــغــرب  مصالح  تعيش  ميكلي،  مــع 
مصدر  يقول  إفريقيا،  غرب  في  أكثر  متوافقة 
«األسبوع»، ألن الخالف مع إسبانيا في معركة 
ترسيم الحدود، دفع إلى تقارب أكبر مع باريس.

يوم  عشية  أبيدجان  مطار  ينزل  أن  قبل 
الخميس 20 فبراير الجاري، تطاير إلى سمع 
نيكوال ساركوزي، مقال منشور باللغة العربية 
في  جهوده  يكشف  ــوع»،  «األســب جريدة  في 
في  العامة  قنصليتها  الفتتاح  العاج  ساحل 
في  تجاوزها  التي  التعقيدات  ومدى  العيون، 
الفترة األخيرة لتحقيق هذه الغاية، خصوصا 
وأن الرئيس اإليفواري الحسن واتارا، هو من 
قرر هذه الخطوة بعد فتحه قنصلية فخرية في 

إقليم الصحراء.
أن  قبل  ا�قال  بترجمة  ســاركــوزي  وطالب 
يعتمد قبل ساعة من نومه، على ترجمة كاملة 
حسب  ــاط،  ــرب ال العاصمة  مــن  لدبلوماسي 
أخرى  تفاصيل  للجريدة  كشف  الذي  ا�صدر، 

ستنشر الحقا.
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القناص

ــعــد خــــروج بــريــطــانــيــا مـــن االتــحــاد  ب
الدولة،  عمل  بلير  طوني  يواصل  األوروبي، 
عالقات  لبناء  «األســبــوع»،  مصدر  بتعبير 
استراتيجية مع إفريقيا، قصد استعادة قوة 
بريطانيا في القارة السمراء، واختارت لندن 
التي  موريتانيا  إفريقيا،  غرب  منطقة  في 
مواقف  كل  متفهما  بلير،  طوني  يفاوضها 
الرئيس  وأيــضــا  الحالية،  الــغــزوانــي  ولــد 
«دورا  صنع  الذي  العزيز  عبد  ولد  السابق 

لدولته» البد أن يتالءم مع الكومنولث.
واختارت لندن نواكشوط بعيدا عن إدارة 
على  وا�ــغــرب  الــجــزائــر  لتنافس  فــرنــســا، 
ا�نطقة، ومن الالفت، أن يفاوض طوني بلير 
الرئيس ا�وريتاني حول اتفاق دفاعي متقدم 
الخطوات  وهذه  لندن،  استراتيجية  إلنجاح 

بعيدة إلى اآلن عن ا�تابعة اإلعالمية.
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بوريطةبومبيو

االتحاد  مفوضية  رئيس  أكــد  أن  بعد 
اإلفريقي في القمة األخيرة على ما أسماه 
اإلفريقي، منطقة  القرن  السالم في  «إتمام 
من  والصحراء،  تشاد  وبحيرة  الساحل 
ــرار نــواكــشــوط»، جــاء رد رئيس  خــالل ق
مكتوبة  ورقــة  بتسليم  إفريقيا  جــنــوب 
تفعيل  عــلــى  ــد  ــؤك ت فــكــيــه  مــوســى  ــى  إلـ
معدة  ــة  ورق وستكون  اإلفريقية،  اآللــيــة 
ا�غرب  ب�  اإلفريقي  التفاوض  إلطــالق 
«كي   ،2020 مــاي  فــي  والــبــولــيــســاريــو 
تسكت األسلحة حقيقة في إفريقيا»، وهو 
مصدر  حسب  ا�فوضية،  رئاسة  أربك  ما 

«األسبوع».

في  رامــافــوزا  سيريل  مداخلة  وتهدف 
االتحاد  دول  وقادة  لرؤساء   33 االجتماع 
إلى   ،2020 فبراير  بداية  في  اإلفريقي 
«تعميق الوحدة في القارة، وهو ما يجعل 
التوافق جزء من سياسة جنوب إفريقيا»، 
على  بغوتيريس،  لقائه  في  رامافوزا  وأكد 
مبعوث  تعي�  سرعة  على  الطرف�  اتفاق 
لهورست  خليفة  الصحراء  لقضية  أممي 
وافق  ما  وهــو   ،2020 مــاي  قبل  كوهلر 
عليه األم� العام لألمم ا�تحدة، ألن ا�هم 
إلى  العودة  تجاوز  هو  األزمــة،  هــذه  في 
كل  إسكات  إلى  يدعو  مؤتمر  في  السالح، 

األسلحة في القارة، يقول ا�صدر.
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بوتفليقة  من  العنيف  االنتقام  يشبه  فيما 
وحسب  الصحراء،  قضية  في  «اعتداله»  ومن 
تعبير الرئيس الحالي للجزائر، قام عبد ا�جيد 
تبون بطرد 7 موظف� كبار قريب� من الرئيس 
 14 ا�كتب  إلى  السابق، منهم واحدا استدعي 
تقسيم  «مبادرة  كتابة  تفاصيل  في  للتحقيق 
بشكل  بوتفليقة  وجهها  الــتــي  الــصــحــراء» 
فرنسية  ــر  ودوائ ا�تحدة  األمــم  إلى  شخصي 
وافقت على خطة لحل قضية الصحراء، انتهت 
ا�غربي  للخارجية  األســبــق  الــوزيــر  بإقفال 
الرئيس  أغــضــب  مــا  وهــو  هاتفه،  بنعيسى 
أكبر  لتكون  شيراك،  جاك  األسبق  الفرنسي 
خدعة دبلوماسية جعلت بوتفليقة يقسم بالـله 

أال يضع يده في يد العاهل ا�غربي.
كبار  �وظف�  الجزائري  الرئيس  طرد  وفور 
ومترجم  مــحــرر  ــى  إل انتقل  الــخــارجــيــة،  فــي 
ا�تحدة،  األمم  إلى  ا�وجه  بوتفليقة  مشروع 
ــال: «نــحــن ننظف  ــائ حــيــث عــلــق الــرئــيــس ق

األخطاء»، نقال عن مصدر «األسبوع».
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 الواليات المتحدة »بقرة مقدسة« 
في اتفاقيات التجارة الحرة مع المغرب، 

رغم حمائية ترامب 

والتبادل  الشراكة  اتفاقيات  تعرضت 
وبقيت  للتقييم،  أوروبــا  مع  التجاري 
املقدسة«  »الــبــقــرة  املتحدة  ــات  ــوالي ال
التفاوض  ــادة  إع سياسات  عن  بعيدة 
املغرب،  مــع  الــتــجــاري  اتفاقها  بشأن 
موقف  أي  مــن  اململكة  خشية  بسبب 

مختلف في قضية الصحراء.
الثابت  موقفهم  ثمن  ــراك  األت ويدفع 
القضية،  ــذه  هـ فــي  ــذب  ــذب ــت امل ــر  ــي وغ
واألوروبــيــن  األمريكين  يتجاوز  بما 
املحافظن على هامش املناورة الضروري 
للضغط على العاصمة الرباط، لكن بداية 
املواجهة  في  الجيوسياسي  الثمن  دفع 
اتفاق  بعد  ليبيا،  فــي  بــدأ  تركيا،  مــع 
الــغــرب،  طرابلس  حكومة  مــع  دفــاعــي 
األخيرة  املحادثات  من  املغرب  وإقصاء 

التي قادتها أملانيا حول هذا النزاع.
تصل  باستثمارات  ــارات  اإلم ونزلت 
إلى ملياري دوالر في موريتانيا، معرقلة 
املغربي  السوق  من  استهالك جزء  بذلك 
للمواد التركية القادمة من الجنوب عبر 
للشحن  الصغيرة  والسفن  »الكركرات« 

البحري.
ولم تسمح الجزائر من جهتها بتوريد 
أن  يمكن  التي  التركية  للمواد  مرتفع 

حاصر  الــذي  للمغرب،  تهريبها  يجري 
سبتة ومليلية املحتلتن، واملواد التركية 
عبر املوانئ واملطارات لتمكن الدولة من 
كل خياراتها تجاه توازن بن سياستها 
على  والحفاظ  االقتصادي  االنفتاح  في 
املتمثل  هدفها  مع  الصناعي  نسيجها 
مليزانها  البنيوي  العجز  خفض  فــي 

التجاري.
في  املغربي  التصدير  أن  واملفاجئ، 
تصدير  إعادة  مجرد  منه،  املائة  في   70
جمركي  نظام  تحت  توريدات  إطار  في 
معروف يسمى »القبول املؤقت للمعالجة 
الداخلية« أو الـ »أ. تي. بي. أ« ويسمح 
مع  املغربية  ــي  األراضـ ــى  إل بالتوريد 
تعليق التضريب أو الضرائب لكل املواد 
طرف  من  التكملة  أو  للتحويل،  القابلة 
التعميم  تحت  املغربية)1(  العاملة  اليد 

رقم 312/5432.
وجه  في  التصنيع  رفــع  فــإن  ولذلك، 
ــوى حــقــيــقــيــة، ألن  ــ األتـــــراك لــيــس دع
الصناعات األخرى التي يوردها املغاربة 
التركي،  املنتوج  منافسة  فــي  فشلت 
وواجهت أنقرة الفراغ الذي تخلفه إعادة 
املــواد،  من  املائة  في   70 في  التصدير 
اتفاقيات  تعديل  املغرب  يستطيع  ولن 
إفريقية، النكماشها االقتصادي  مع دول 
لها  كبرى  قوى  مع  اتفاقيات  تعديل  أو 
حق الفيتو في قضية الصحراء تحديدا، 
النموذج  في  محدودة  املواجهة  فبقيت 

التركي الصاعد.
العلمي  حفيظ  مــوالي  الوزير  وعــزل 
أكادير«،  »اتفاق  دول  باقي  عن  تركيا 

التي يخسر معها بلده.
البعض، تحديد سقف  املهم عند  ومن 
املرتبطة  االتــفــاقــيــات  ملــراجــعــة  زمــنــي 
بعد  خصوصا  التجاري)2(،  بالتبادل 
توقيعها،  على  سنة   15 من  أكثر  مــرور 
إعادة صياغة  العلمي  الوزير  يريد  فيما 
التصنيعي  نموذجه  لتخدم  االتفاقيات، 

كما في حقل السيارات.
ومحاولة إعادة هيكلة قطاع النسيج، 
فــي حقل  ويــحــدث  حــدث  مــا  نفس  على 
ما  ألن  مخاطر،  تشوبها  الــســيــارات، 
منذ  تجريبه  سبق  الــســيــارات  تعرفه 
النسيج،  في  املاضي  القرن  تسعينات 

وفشل.
السالسل  تــقــدم  عــدم  أن  ــروف  ــع وم
قطاع،  أي  فــي  لإلنتاج  التكنولوجية 
يشكل أزمة في العمق، فقطاع االتصاالت 
وصل إلى عوملة كاملة لعامل التنافس أو 
املنافسة، مع السكوت عن إخراج األرباح 
كاملة،  شبه  بطريقة  الصعبة  بالعملة 
ولدينا نموذج السيارات، وتركيب بعض 
على  االعــتــمــاد  دون  الــطــائــرات  أجـــزاء 
الفرنسي  الوزير  وانتقد  وطني،  نموذج 
ــرز من  ــعــض الـــطـ ــف تــصــنــيــع ب ــل ــك امل
السيارات خارج دول االتحاد األوروبي، 
إلى  شركاتها  وصــول  أمريكا  وتحظر 

الخارج.  في  محددة  تصنيعية  سقوف 
وتبعا لهذه الخالصة، فإن حصرالشركاء 
في سقف اإلنتاج الصناعي في الخارج، 
ما  ورغم  اململكة،  لخيارات  انتحار  هو 
الوطني ال  اليوم، فالتصنيع  يظهر عليه 
يتجاوز 30 في املائة من التصدير، وهو 

ما يؤكد على أمرين:
والتكلفة  الجودة  رهان  ربح  عدم   )1

واألرباح املعقولة.
السيارات  صناعة  سيناريو  أن   )2
ــي الــنــســيــج  ــدث فـ ــ ــا ح ــم ال يـــخـــرج ع
من  جزء  التصدير  فإن  ولذلك،  سابقا، 
استدعى  مــا  وهـــو  ــغ«،  ــن ــوري ــش »األوف
تدخال أوروبيا كي ال يبقى املغرب مالذا 

ضريبيا.
التصدير  سياسات  في  النظر  وإعادة 
الحل،  مــن  جــزء  املــغــرب،  فــي  القائمة 
املــصــدريــن  لجمعية  دراســــة  ــاك  ــن وه
للعموم،  تنشر  لم  »أسميكس«  املغاربة 
يظهر  كما  بأجرأتها  الحكومة  ــدأت  وب

ضمن توصيات يباشرها القصر.
لتمرير  أنقرة  أمامها  الرباط  ووجدت 
تصدير  أن  رغــم  الــجــديــدة،  سياستها 
 70 إعادة تصدير في حدود  املغرب هو 
في املائة، عبر نظام »أ. تي. بي. أ« الذي 
يلتهم االتحاد األوروبي 90 في املائة من 

أرباحه)3(.
هــذه  تغيير  ــي  ف التفكير  وعـــوض 
املعادلة، انتقلت عقدة 90 في املائة التي 

رفع  إلــى  األوروبـــي،  االتــحــاد  يلتهمها 
القيمة اإلسمية على السلعة التركية

بـ 90 في املائة.
ــوع«، فــإن  ــبـ وحــســب مــصــادر »األسـ
اتفاقية  يــجــدد  لــم  ــي  ــ األوروب االتــحــاد 
للصيد البحري مع املغرب، إال بعد وعود 
محاصرة  على  املساعدة  منها  مقدمة، 
املعروف  املغربي  السوق  في  األتـــراك 
وحاليا،  لفرنسا،  الكبيرة  بتبعيته 
الرباط  العاصمة  تسعى  التي  إسبانيا 

للتقليل من قوتها في السوق املغربي.
بمعركتن  العلوية  اململكة  وضغطت 
الحدود  ترسيم  ومدروستن:  متزامنتن 
ثم  ومن  الصحراء،  مياه  وضم  البحرية 
التي  الكناري  خلق مشكل آخر مع جزر 

أدخلها املغرب في منطقته االقتصادية 
ــي الــشــمــال، من  الــخــالــصــة، وف

األمــر  لينتهي  أخــرى،  زاويــة 
بحصار سبتة ومليلية.

بوصول توريده لألثواب واألنسجة التركية إلى عتبة املليار دوالر، قرر املغرب يف شخص وزيره موالي حفيظ العلمي، املحسوب ىلع اللوبي األمريكي 
املواصل لتقليل نفوذ أنقرة يف إفريقيا، تمزيق اتفاق التبادل الحر الذي يجمع البلدين، ورفعت العاصمة الرباط القيمة اإلسمية من التعريفة الجمركية 

عن املواد التركية إلى 90 يف املائة حتى عشية فاتح السنة امليالدية 2022.
وزادت الحكومة التي يقودها رئيس حزب العدالة والتنمية املغربي، سعد الدين العثماني، واجبا إضافيا مؤقتا بـ 22.5 يف املائة، فبلغت الزيادة 90 

يف املائة من ضريبة التوريد املحددة يف 25 يف املائة.
ومنذ يناير 2020، زاد تعشير التوريد من تركيا لكل املواد بـ 27 يف املائة مقابل صفر يف املائة كما يحدده اتفاق التبادل التجاري الحر مع أنقرة.

وتجاوز العجز التجاري مع األمريكيين واألتراك 41 مليار درهم يف 2018، لتعلن الرباط مراجعتها نقط االتفاق مع تركيا من أصل 55 اتفاقا وقعته اململكة، 
أي بسوق يبلغ مليار مستهلك؟

وأجمع املرتطبون بالسوقين، األمريكي والفرنسي، ىلع إعادة النظر يف اإلجراءات مع تركيا عالمة ىلع مسلسل مراجعة االتفاقيات األخرى ذات 
الصلة، حيث سجل املغرب عجزا مع باقي دول »اتفاق أكادير« )تونس، مصر واألردن( طبقا لتقرير الظرفية املغربي، كما تضاعف العجز مع أمريكا

بـ 300 يف املائة يف 12 سنة، ووصل مع تركيا إلى 16 مليار درهم يف سنة 2018، مما جعل النقاش مطروحا منذ زيارة وزير الخارجية التركي األسبق، 
مولود جاويش أوغلو، إلى املغرب، وحسب رئيس الجمعية املغربية للمصدرية )أسميكس(، فإنه »ىلع املغرب أن يعيد التفاوض ىلع جميع 

االتفاقيات الخاصة بالتبادل الحر إن أردنا تصنيع املغرب«، وتتضمن هذه االتفاقيات بنودا تسمح باملراجعة.
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أعد الملف: عبد الحميد العوني

العــددملف

احلرب 
التجارية 
الرتكية 

الـمغربية

احلرب على السلع الرتكية، 
ستنتهي بامتيازات جديدة 

يف اتفاق جتاري جديد 
يحفز السباق بني فرنسا 

وإسبانيا وتركيا، أو تخرج 
أنقرة من الباب وتعود من 

النافذة عرب اتفاقية التبادل 
احلر اإلفريقية )زيليك(، 
وسيكون مترير السلع 
الرتكية إىل املغرب من 

غري دولة املنشأ، وكما 
عملت الصني عن طريق 

التهريب عرب موريتانيا، 
فإن استثمارات اإلمارات 

مبلياري دوالر يف شنقيط، 
لن يعرقل األهداف 

املسطرة ألنقرة

المغرب يبدأ في أجرأة توصيات جمعية »أسميكس«

بلد يعيش على 70 في المائة من إعادة التصدير إلى مليار مستهلك مع عجز تجاري في 55 اتفاقية تبادل حر
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السوق  أولــويــات  ترتيب  ــادة  ــ وإلع
ــادة تــثــمــن الــقــدرة  ــ ــ الـــداخـــلـــي، وإع
التصديرية لنظامها االقتصادي، شرعت 
العجز  محاربة  في  الــربــاط  العاصمة 
 ،2017 سنة  منذ  تركيا  مــع  التجاري 

وزادت اإلجراءات صرامة.
املغاربة  الــنــســاج  لجمعية  وســبــق 
يعرفها  التي  ــراق«  »اإلغـ حالة  دراســة 
عبر  الـــوطـــنـــي، خــصــوصــا  ــوق  ــسـ الـ
األتــراك)4(، إذ أوصت بنفس رد الفعل 
الحكومة  ــه  ب قــامــت  ــذي  الـ اإلجـــرائـــي 
لتدميرها  التركية،  السلع  ضد  املغربية 

مئات اآلالف من فرص الشغل.
وطـــبـــقـــا لـــتـــوصـــيـــات الــجــمــعــيــة 
واملالبس  النسيج  لصناعات  املغربية 
ــإن حــمــايــة الــتــجــارة  ــت«)5(، فـ ــ ــي ــ »أم
لتسجيل  املطلوب  الجزء  هي  الشرعية 
ألف   200 خسارة  التخطيط  مندوبية 

فرصة عمل بن سنوات 2009 و2013.

 تهريب »الكركرات« له بعد 
جيوسياسي في الحرب التجارية المعلنة 

هذه  في  »الــكــركــرات«  تهريب  إثــارة 
لجعل  مدروسة  محاولة  هو  الظروف، 
جيوسياسية  بأبعاد  التجارية  الحروب 
تفيد املغرب على صعيد تسجيل نقط في 
على  أيضا  التأكيد  مع  الصحراء،  ملف 
التجارية  الترتيبات  في  النظر  إعــادة 

التي تربط املغرب باألسواق الصاعدة.
هذه  مع  سباقها  الرباط  خسرت  لقد 
القوى، وتراجعت إلى »الحمائية« تماما 
كما حدث لترامب مع الصن في حربهما 

التجارية.
ويسود اعتقاد واسع أن حرب املغرب 
في  تكتيكية  تــعــد  ــم  ل الــتــهــريــب  عــلــى 
»الكركرات« بعد أن ألحق سبتة ومليلية 
بإجراءاته التي يعدها »سيادية«، وقابلة 
للتفاوض مع إسبانيا، كما في موضوع 
التي  الخالصة  االقــتــصــاديــة  املنطقة 
البحرية  الحدود  باقي  ترسيم  سطرها 
من  واسع   وجزء  الصحراء  مياه  بضم 

بحر جزر الكناري.
موريتانيا  أن  نجد  أخرى،  جهة  ومن 
أصبحت أكبر دولة صناعية في النسيج 
رئيس  التازي  كريم  يقول  معامل،  بدون 
الدول،  باقي  لسلع  ممر  ألنها  »أميت«، 

وخصوصا الصن.
املــد  املــنــظــور  هـــذا  فــي  يختلف  وال 
عن  مــوريــتــانــيــا  مــن  ــادم  ــق ال الصيني 
»االجتياح التركي« بشركات »وايكيكي« 
ماركات  وهي  و»كوتون«،  و»ديفاكتو« 
تركية عرفت قفزة بفعل اإلعفاء الجمركي 

لسنوات.
ــازات  ــي ــت ــل االم وكـ

للشركات  املوجهة 
التركية تشكل في 
الجمعية  نــظــر 
25 في املائة من 
أي  الكلفة)6(، 
في  املغربي  أن 
لسلعة  ــه  شــرائ

تـــركـــيـــة، يــكــون 
أردوغان وحكومته 

قد دفعت ربعها؟
توصيف  يــكــن  ــا  ــ وأي

ــة الــتــجــاريــة بــن املــغــرب  ــ األزم
يرون  املحلين،  »املصنعن  فإن  وتركيا، 
أنه من االستحالة منافسة تركيا وبعض 
الشركات في املغرب تدفع واجبا جمركيا 
في حدود 40 في املائة«، بما يتأكد معه 
الحكومة  دعــم  فــي  ليست  املشكلة  أن 
عن  الجمرك  ــة  إزالـ فقط  بــل  التركية، 
الشركات  تصنعها  التي  األولية  املواد 
املائة  في   10 حدود  في  وهي  الوطنية، 
إلى 15 في املائة في بعض الدول وليس 

40 في املائة.
في  الفارق  عن  املائة  في   50 وإضافة 
الجاهزة  التركية  السلع  بن  الجمركة 
للمقاوالت  املــوجــهــة  ــة  ــي األول ــواد  ــ وامل
التركي«  »االجتياح  يجهض  املغربية، 
كما يسمى، لكن الوزير العلمي لن يفيده 
الشركات  فتحت  إن  إال  التوجه  هــذا 
وسينجح  املغرب،  في  فروعها  التركية 
الرهان، لكن من يضمن  األتراك في هذا 
هي  كما  انتقامية  إجــراءات  اتخاذ  عدم 

اليوم؟
للتهريب  املــرنــة  غير  املعالجة  إن 
رهان  ربــح  وعــدم  االرتــخــاء  من  ستزيد 
الجودة، ألن املغرب ال ينتج جودة املواد 

املصنفة، وله الرغبة في الربح بمعدالت 
كبيرة.

املصنع  لــدى  املفارقة  هــذه  وتــجــاوز 
رؤيــة،  بناء  على  الــقــادر  هــو  املغربي، 
انفتاح  بن  التكنوقراط  يدور  وحاليا، 
تقتل  وحمائية  التجاري،  العجز  يصنع 

التنافسية وال تعطي الجودة.
الصن  من  املغربية  املقاولة  وتشتري 
إلى  في مجالها،  وتنشرها  الجودة  عدم 
للتدخل في شواحن  الدولة  أن اضطرت 
البيوت،  في سخانات  وقبلها  الهواتف، 
واملتوازن  للجودة  املصنع  و»املشروع 
ليس ناجحا في املغرب«، لذلك، فاالنتقال 
وتركيا  الصن  ربحته  الذي  الصناعي 
في  واملستهلك  واملــقــاول  الــدولــة  جعل 

معركة واحدة.
الــدولــة  تعلن  وكــعــادتــهــا،  وحــالــيــا، 
سياسة العن بالعن تجاه سياسة تركيا 
املفتوحة واملتشددة في مقاييس الجودة 
واملصنع  املغربية،  البضاعة  لــدخــول 
له  التي تسمح  املغربي ال ينتج الجودة 
بدخول األسواق األجنبية، بينما السلع 
موضوعة  افتحاصات  أي  تقبل  املوردة 

لدخول السوق املغربي.
بهذه  ــودة  ــج ال مــعــركــة  خــســارة  إن 
السريعة«،  املوضة  »معركة  في  الطريقة 
ــراءات  ــ اإلج جميع  أن  مــبــاشــر  ــالن  إعـ
التركية  السلع  أثــمــان  لــرفــع  املتخذة 
من  الجمارك  إغناء  إلــى  فقط  ستؤدي 

جيب املواطن.
قد تكون الدولة التركية بطلة العراقيل 
التجارية«  »البلطجة  أو  الجمركية  غير 
في نظر رجل األعمال كريم التازي، وهو 

يقترح الرد باملثل.
ويرى الجميع، أن الرد يجب أن يكون 
في  الــجــودة  معايير  مــن  املــزيــد  بطلب 
افتحاصات  على  ردا  التركية،  السلعة 
السلعة املغربية في موانئ األتراك، لكن 
ألن  فشلت،  اإلجــراءات  هذه  أن  الواقع، 
في  النجاح  على  قادرة  التركية  السلعة 
كل االختبارات التي يراها املغرب ضمن 

املعايير األوروبية املعتمدة لديه.

 الفشل في الجودة هو »إيدز« الصناعة 
المغربية 

ـ  التركي  التجاري  ،االتــفــاق  الــيــوم 
 ،)7(2016 سنة  منذ  مهدد  املــغــربــي، 
 ،2018 سنة  عرفته  الــذي  العجز  وقبل 
في  النظر  بإعادة  أنقرة  تقبل  وحاليا، 

االتفاق املوقع في أكادير إلى جانب دول 
أخرى، كي تكشف املناورة التي تضررت 
منها الشركات الفرنسية واإلسبانية في 
األوروبي،  لالتحاد  التابعة  االقتصادات 
تركيا،  لدخول  ودينيا  تاريخيا  الرافض 
عن  العلمانية  فــرنــســا  دافــعــت  حــيــث 

االتحاد األوروبي كنادي مسيحي.
املغربية  الــرقــابــة  أجــهــزة  وتــشــهــد 
بالجودة العالية للسلع التركية بأسعار 
التركية  فاملنافسة  لذلك،  معقولة)8(، 
األتـــراك  ــن  ب ــل  ب املــغــرب،  ــع  م ليست 
في  البعد  هذا  وانكشف  واألوروبــيــن، 
الصناعة  بيكجان، وزيرة  لقاء روهصار 
الــتــركــيــة، ونــظــيــرهــا املــغــربــي مــوالي 
من  الخامسة  الجولة  في  العلمي  حفيظ 

املحادثات، منتصف يناير املاضي.
ــتــفــاوض  ــادة ال ــ وقـــبـــول أنـــقـــرة إعـ
املغرب  مــع  جديد  تــجــاري  اتــفــاق  على 

سيمنحها:
1( امتيازات الستيطان شركات تركية 

في املغرب قد تنافس الشركات اإلسبانية 
والفرنسية تحديدا فوق أراضيه.

»اتفاق  شــروط  عــن  تركيا  فصل   )2
أكادير«.

القوى  كباقي  كــقــوة،  اعتمادها   )3
اتفاقيات  مــع  تفاعلت  الــتــي  الــكــبــرى 
ولذلك،  واستثمارية،  تجارية  شراكة 
أنقرة  مع  الرباط  العاصمة  ستفاوض 
ضد  تركيا  قدمتها  دعــوى  سحب  حــول 
العاملية  التجارة  منظمة  أمــام  املغرب 

بخصوص »الصلب املرقق بالحرارة«.
ــق، ســتــفــاوض  وبــنــاء عــلــى مــا ســب
األوراق،  بهذه  املغربية  اململكة  تركيا 
إبقاء  ورقة  الرباط  العاصمة  لدى  فيما 
إلى عشية  الجمركية مرتفعة  التعريفات 

سنة 2022.

 تركيا تواجه إسبانيا في المغرب 

املصدرين  الئحة  في  تركيا  انتقلت 
 6 الدرجة  إلى   11 الرتبة  من  للمملكة، 
بعد إسبانيا وفرنسا والصن والواليات 
مرتبة  نفس  ــي  وف وإيطاليا  املــتــحــدة 

أملانيا.
ويخشى اإلسبان منافسة األتراك على 
انتقالية،  لحظة  وفي  املغربية،  السوق 
من  القادمة  اإلسبانية  السلعة  رأيــنــا 

سبتة ومليلية غير مطلوبة أمام السلعة 
التركية.

النمطية  الصورة  أنقرة  كسرت  لقد 
لجودة املنتوج اإلسباني، ونافست على 
أملانيا، وهو ما جعل مدريد تؤكد  موقع 

أن املناورة ستخرجها من املنافسة.
على  إسبانيا  املغرب  ساعد  جهة،  من 
األسواق  الئحة  في  األولى  املرتبة  تبوإ 
في  املبرر  له  ليكون  للمغرب،  املصدرة 
من  فعل  رد  دون  ومليلية  سبتة  حصار 

مدريد، ما دامت هي األولى.
ومن جهة ثانية، حاصر املغرب السلعة 
التركية التي وازنت في السوق املغربي 
وهو  أعمالها،  رقم  في  األملانية  السلعة 
أقوى  يتجاوزون  ــراك  األت أن  يعني  ما 
من  سيكون  وبالتالي،  أوروبي،  اقتصاد 

السهل سحق مدريد.
واليوم، يتدخل املغرب بقرار سياسي 
املنافسة  من  األوروبــي  الشريك  لحماية 
ــداف  وأله املحلي،  سوقه  فــي  التركية 

كالسيكية ال تخرج عن الرؤية الفرنسية 
في  التركي  التجاري  االستثمار  تجاه 

إفريقيا.
الفرنسية  ويعرف الجميع الحساسية 
املغاربة  القادة  يواصلها  التي  التركية 

من زاويتن:
التهريب  يــحــاصــر  املــغــرب  أن   )1
وجنوبا  ومليلية،  سبتة  فــي  شــمــاال 
في»الكركرات«، وأيضا ما يسمى إغراق 
على  الدولية  املنافسة  لتنظيم  السوق، 
درجات  بخمس  بلد  تقدم  لكن  أراضيه، 
سنة   12 في  أي  2018؟؟  إلى   2006 من 
درجة  ونصف  سنتن،  كل  درجة  بمعدل 

كل سنة، هو معدل عادي.
( إن الغرب يريد أن تدفع أنقرة الثمن 
يحاول  كما  إفريقيا،  نحو  توسعها  في 
ــدرس فــي املــغــرب الـــذي رفع  إعــطــاء الـ
التركية  السلع  عن  الجمركية  تعريفته 
بـ 90 في املائة، وترامب يضعف الليرة، 
تكلفتها  أضعاف  ثالثة  السلعة  لتساوي 

املالية السابقة.
وفي عرض سريع للتوريدات املغربية 
من تركيا: سيارات السياحة التي انتقلت 
من 325 مليون درهم إلى مليارين و238 
الشركات  يثير  ما  وهــو  درهــم،  مليون 
الصناعة  نفس  على  العاملة  األوروبية 
سيارات  أيضا  وانتقلت  املــغــرب،  فــي 

مليار  إلى  درهم  مليون   40 من  املرافق 
درهم.

»فيتو«  إغــفــال  حــال  ــأي  ب يمكن  وال 
الشركات املصنعة للسيارات في اململكة، 
محاولة  هو  محليا،  الكأس  أفــاض  فما 
الــســيــارات  ــات  شــرك »فــيــتــو«  تغطية 
بصناعة النسيج الذي يستورد الخيوط 
من  املنسوجة  املــواد  وباقي  واألثـــواب 

تركيا بـ 3 مليارات درهم.
ولجأ املغرب إلى املادة 17 من »اتفاق 
مــواد  تجاه  التقويم  إلعـــادة  ــر«،  ــادي أك

ومنتوجات النسيج واأللبسة.
اململكة  في  مشغل  أول  النسيج  ويعد 
املهن  مــجــمــوع  ــن  م ــة  ــائ امل ــي  ف  27 ـــ  ب
مستخدم  ألف   15( الوطنية  الصناعية 
ليفقد  صناعية(،  وحــدة   1200 في  قار 
20 ألف وظيفة كل سنة،  القطاع بعدها 
ويطلب املغرب جراء هذا الوضع، إعادة 
النظر في اتفاق التبادل الحر بن املغرب 

وتركيا.

12 إلى  وتقدم املغرب من املصدر رقم 
التركية،  السوق  نحو  العاشر  املصدر 
وسيختلف  جديد،  اتفاق  إطــالق  وفــي 
خصوصا  بعيد،  حد  إلى  اململكة  تأثير 
وأن املنتوج املغربي غير تنافسي وغير 
لذلك،  ضعيفة،  املضافة  وقيمته  متنوع، 
فإن املغرب يعوض دولة أجنبية بأخرى، 
وليس في األفق ما يفيد الوصول إلى حل 

معضلته البنيوية في قطاع التصنيع.
الصيفية  بساعته  املــغــرب  وضحى 
التمدرس  على  أطفاله  تساعد  ال  التي 
الجيد، من أجل لوبي السيارات، وألجل 
نفس اللوبي، يقود في تجارته حربا ضد 

تركيا.
وارتـــفـــعـــت صــــــادرات املـــغـــرب من 
فيما  تركيا،  إلــى  املصنعة  الــســيــارات 
إلى  البلدين  بن  الصلب  تجارة  تحولت 

الدرجة صفر.
السلع  باقي  مصير  يكون  أن  ويمكن 
بنفس  البلدين  بن  التجارية  واملـــواد 

مصير الصلب.

الحمائية لن تنقذ الشركات المغربية 

أن  ــة  ــي املــغــرب لــلــصــنــاعــة  يــمــكــن  ال 
التي  الحمائية  ــوار  أسـ خلف  تعيش 
ويرفع  سابق،  وقــت  في  تستثمرها  لم 
ــودة«،  ــج »ال حمائية  مــن  ــراك  ــ األت
العلمي  حفيظ  الوزير  ينهج  فيما 
التجارة  اتفاقيات  مراجعة  سياسة 
ليس  فالخطر  وتعليقها،  الــحــرة 
ــا من  ــم ــا، وإن ــي ــرك ــن الــصــن وت م
ال  التي  املحلية  الصناعية  القدرات 
الجودة  في  عالية  شروطا  تعرف 
ذلك،  إلى  تسعى  وال  والتنافسية، 
ألن مثل هذا التطوير، يتطلب جهدا 
املضافة في  القيمة  تكون  كبيرا كي 
السوق املحلي مدعاة لغزو األسواق 

الخارجية.
بعض  ملــــاذا  يــجــيــب  ــد  أحــ وال 
ــتــي لها  ال الــصــنــاعــات املــغــربــيــة 
بعدها  ــي  ف عــالــيــة  مــضــافــة  قيمة 
تدخل  أن  تستطع  لم  التكنولوجي 
أن  يجب  ما  وهو  التركي؟  السوق 
املهم  فيما  العلمي،  الوزير  يطرحه 
التي  النقط  إثارة  هو  له،  بالنسبة 
تعليق  أو  تمزيق  يراها عاجلة، ألن 
االتفاق التجاري مع تركيا، هو املطلوب 
االتفاق،  تقييم  أنقرة  وبقبول  تنفيذه، 

يكون من الضروري:
1( عدم استنساخ االتفاقيات السابقة.
الــتــركــيــة في  الــشــركــات  تــوطــن   )2
العلمي  الوزير  يقبله  ما  وهو  املغرب، 
ويرفضه الفرنسيون واإلسبان، وسيكون 
تأسيس  بعد  التركية،  الشركات  عمل 
املغرب وبدعم من نظام  لها في  مشروع 
املناصب  على  محافظا  أ«،  بي.  تي.  »أ. 
اجتماعي  لفعل  سيهيء  لكنه  املغربية، 
)اإلسالمين(  معينا  تيارا  سيخدم  آخر 

ورؤية معروفة لديها جماهير واسعة.
اقتصادية  حرب  ضمن  املغرب  ودخل 
أمريكية على تركيا، ويتساءل املراقبون: 
الحمائية؟  عــودة  ستكون  مــن  لصالح 
لديها  ليست  الرباط  العاصمة  ألن  أوال، 
منافسة  أو  الكبار،  على مواجهة  القدرة 

تركيا،  مثل  الصاعدة  القوى 
فتتجه نحو إفريقيا.

ديزير، آخر سكرتير دولة مكلف بالتجارة الخارجية الفرنسية، وقد آلت كل 
مهامه إلى وزير الخارجية جون إيف لودريان، قال: ال بد أن تنجح باريس في إخراج 
التجارة من مجالها التقني إلى إطارها السياسي، وتدافع باريس عن حرب الوزير 

العلمي ضد تركيا، لكنها تخشى تطرف قراراته، خوفا من سقوط بعضها 
في »العقوبات المافوق ترابية للغير«؟ لعدم جوازها في القانون، وخصوصا 
التعميم رقم 2271 لعام 1996، أي اعتماد المالحق والقوانين أو أي ترتيبات 
ضمن قرارات إلدارة التجارة، ولو مع تركيا، وتخاف باريس من انحراف النزاع 

التجاري بين أنقرة والرباط

بوريطة

وزير التجارة األمريكي 
أكد يف حتقيقاته لسنة 
2017 حول الصلب، أن 

أزمة جتارية ستندلع بني 
املغرب وتركيا، وواشنطن 

لن تقود أي وساطة بني 
احللفني، وتدخل الواليات 

املتحدة يف بعض تفاصيل 
األزمة، لتعقيد مطالبة 
اململكة بإعادة تقييم 

االتفاق التجاري بني الواليات 
ويلرب روساملتحدة واملغرب

لودريان



ا�غرب،  فــي  أنــقــرة  تستفده  لــم  ومــا 
ألن  إفريقيا،  في  ثمنه  الــربــاط  ستدفع 
الــســمــراء،  ــارة  ــق ال يجتاحون  األتـــراك 
النيووطنية  األنظمة  بــ�  تنافس  فــي 
«بريكست»،  بعد  بريطانيا  تشمل  التي 
والص�  ترامب،  مع  ا�تحدة  والواليات 
أردوغــان  وأيضا  جينبينغ،  كسي  مع 
في  «الــتــوران»  القومي�  مع  ا�تحالف 

بالده.
وبإدارة هذه النزعة الوطنية ا�حافظة 
نفسه  ا�غرب  يجد  األرض،  أصقاع  لكل 
في ذات ا�ربع، مستفيدا في هذه ا�وجة 
جزر  وإعالن  ومليلية  سبتة  حصار  من 
االقتصادية  ا�نطقة  ضمن  الــكــنــاري 
في  البدء  وأخيرا،  للمغرب،  الخالصة 
لوقف  التركية  السلع  ضــد  ــراءات  ــ إج

إغراق السوق ا�حلي.
ا�سألة ال تتعلق بحسابات اقتصادية 
جيواقتصادية  بتقديرات  بــل  بحتة، 
الجيوسياسي  العامل  فيها  يتداخل 
رسم  إعادة  وأيضا  الجوار،  وتعقيدات 
يعقد  ما  وهــو  ا�توسط،  في  الخرائط 
رفض  مــن  للمنطقة،  ا�شترك  ا�صير 
األوروبـــي،  االتــحــاد  في  تركيا  انــدمــاج 
شركائه  مــع  اتــفــاقــيــات  توقيف  وإلـــى 
األســاســيــ�، ويــدخــل ا�ــغــرب فــي هذه 
ــا  1.75  ــتــي يــدفــع جـــراءهـ الــخــانــة ال
الخام،  الوطني  الناتج  من  ا�ائة  في 
كل  أمام  ا�غربي  أن  أي  النسمة،  حسب 
واالتحاد  والص�  كأمريكا  قوي  شريك 
األوروبي، يخسر ما ب� 8.10 و9.15 في 
الخام، حسب  الداخلي  الناتج  من  ا�ائة 

النسمة.
مع  جزئي  لحل  يمكن  وال  كارثة،  إنها 
التجارية  االتفاقية  مثال  يغير  أن  تركيا 

مع الواليات ا�تحدة األمريكية.
النزاع  في  بــأوراق  واشنطن  وتلعب 
إلدارة  وأنــقــرة،  الــربــاط  بــ�  التجاري 
بإعادة  ا�ملكة  مطالبة  تعقد  تفاصيل 
الواليات  ب�  التجاري  االتفاق  تقييم 

ا�تحدة األمريكية وا�ملكة ا�غربية.
في  سيفشل  ا�غرب  أن  ا�ؤكد،  ومــن 
الحمائية  سياسته  وفي  سوقه  حماية 
وفرنسا،  ا�تحدة  الواليات  ألن  عموما، 
ــاوضــات في  ــف راعــيــتــي الــحــل عــبــر ا�
بنفس  القبول  يمكنهما  ال  الصحراء، 
أمــام  ــاط  ــرب ال تضعها  الــتــي  ــشــروط  ال

أردوغان.
ومن جهته، دخل ا�غرب في إجراءات 
يؤكد  كي  وتركيا،  تونس  ضد  حمائية 
ــر»، وبــاقــي  ــ ــادي ــ ــاق أك ــفـ مــراجــعــة «اتـ

اتفاقياته التجارية ذات الصلة.
قد  مراجعات،  من  حاليا  يحدث  وما 
من  بــدءا  اإلقليمية  التوجهات  يصيب 
العربية  السوق  إلى  ووصوال  ا�توسط 
اإلفريقية  الــســوق  وأخــيــرا  ا�شتركة، 

ا�شتركة أو «زيليك».
سيكلف  الــرهــان  هــذا  فــي  فشل  وأي 
خسارة،  اإلفريقية  التجارية  ا�نطقة 
ــي في  ــاف ــرب بــشــكــل إض ــغ لــتــمــوقــع ا�
العقيدة الحمائية، ولذلك، نرى بوضوح 
سيعيد  ــاب  ــب ال مــن  تــركــيــا  ــروج  خـ أن 
إدخالها من النافذة، ألن ما قرره األفارقة 
الحرة،  للتجارة  القارية  منطقتهم  بشأن 
يرفض بشكل مباشر الحمائية ا�غربية، 
وأي توقيع التفاق تبادل آخر ب� أنقرة 
ألنه  ودقيقا،  مفصال  سيكون  والرباط، 
السلع  حول  فقط  ليس  صراعا،  يحمل 
إفريقية  دول  إلــى  ا�ــوجــهــة  التركية 
وا�قبول تمريرها للمغرب عبر «زيليك»، 
التي يمررها ا�غرب باتجاه  بل والسلع 

إفريقيا.
وفـــي هـــذه الــحــالــة، فـــإن أي إغــالق 
ــي ا�ــغــرب،  لــالســتــثــمــارات الــتــركــيــة ف
وسيضيف  مــعــقــدة،  ــور  ــ األم سيجعل 
إلى  سلعهم  لوصول  ثالثا  طرفا  األتراك 

ا�غاربة. ا�ستهلك� 
«الجودة  الوسطى  الطبقة  آلفت  لقد 
والثمن ا�عقول»، ويمكن زيادة التهريب 
فا�هم  تعقيدا،  أكثر  األمــور  بقيت  إن 
ا�ساس  ليس  العلمي،  للوزير  بالنسبة 
الشركات  حــضــور  بــل  مــحــدد،  بــطــرف 

التركية وعملها على األرض ا�غربية.

 الوساطة األمريكية بين الرباط 
وأنقرة 

تــرامــب  أوصـــى   ،2017 ــل  ــري أب ــي  ف
ويلبر  الخارجية  التجارة  عن  ا�سؤول 
الصلب  صناعة  في  بالتحقيق  روس، 
ب�  الصلب  أزمة  على  ليمر  األمريكية، 
له  توصية  في  ويدعم  وتركيا،  ا�غرب 
الجمركية  التعريفة  رفــع  الرئيس  إلــى 
للصلب بـ 25 في ا�ائة واأل�نيوم بـ 10 
تجارية  وساطة  أي  ويرفض  ا�ائة،  في 

ب� الحلفاء.
وتراقب واشنطن الوضع وتتدخل في 
بعض تفاصيل األزمة، لتعرقل، من جهة، 
بإعادة  ا�ملكة  مطالبة  ا�ستقبل،  وفي 
الواليات  ب�  التجاري  االتفاق  تقييم 
ا�تحدة وا�ملكة، ومن جهة ثانية، لضبط 
االتفاق الجديد ب� أنقرة والرباط كي ال 
يؤثر على ا�صالح ا�كتسبة لألوروبي� 

واألمريكي� في السوق ا�غربية.
دراســـة  عــلــى  ويــلــبــر روس  ويــعــمــل 
الجانبية»،  «التأثيرات  يسمى  ما  تأثير 
يستغل  أن  يمكن  التركي  الجانب  ألن 
االتفاقية اإلفريقية (زيليك) لتمرير سلعة 
إلى السوق ا�غربي، وعملت الص� عن 
بعد  موريتانيا،  عبر  التهريب  طريق 
وتوقفت  ا�غربي،  الشمال  في  فشلها 
من  العماري  إلياس  بإقالة  مشاريعها 

رئاسة جهة طنجة.
سبتة  حصار  قيادة  الرباط  وفضلت 
لتخفيف  أجنبية،  قــوة  دون  ومليلية 
صدمت� مباشرت� مع إسبانيا: حصار 
سبتة ومليلية، وترسيم الحدود البحرية 
الخالصة  االقتصادية  ا�نطقة  بشمول 
تحت  الذاتي  الحكم  ذات  الكناري  لجزر 

السيادة اإلسبانية.
روس،  ــر  ــب ــل وي ــح  مــصــال وتـــراقـــب 
ا�غربية  الحمائية  منسوب  حساسيت�: 
ومليلية  سبتة  حصار  إلى  وصلت  التي 
ا�نطقة  من  جزء  الكناري  جزر  وإعــالن 

االقتصادية الخالصة عبر الضم النهائي 
الصحراء،  �ياه  ا�غربي  البر�ان  من 
على  ا�غربية  ا�قاولة  توفر  عدم  وأيضا 

الرغبة في االستثمار في هذا الوضع.
فإن  رسمي،  أمريكي  تقرير  وحسب 
ــاق جديد  ــف ــتــفــاوض عــلــى ات ال ــادة  ــ إع
الشكوى  أساسا  يستهدف  تركيا،  مع 
التركية ضد ا�غرب في موضوع الصلب، 
وستفاوض الرباط العاصمة أنقرة في كل 
بأسلوب  االهتمام  ا�هم عدم  شيء، ومن 
باستراتيجية  ولكن  العلمي،  الــوزيــر 
ملفات  ــالق  تــســارع إلغـ الــتــي  الــقــصــر 
بدءا  جيوسياسي،  طابع  لها  تجارية 
في  إسبانيا  لشركات  األول  التموقع  من 
السوق ا�غربي، ودمج جزر الكناري في 
وحصار  الخالصة  االقتصادية  ا�نطقة 
استعدادا  و«الكركرات»،  ومليلية  سبتة 
التجاي  التبادل  اتفاقية  أثــار  الحتواء 

الحر اإلفريقية.
الفرنسي  الجانب  يرى  جانبه،  ومن 
الدولة  سكرتير  منصب  مهام  نقل  الذي 
وزير  إلى  الخارجية  بالتجارة  ا�كلف 
تفهما  لــودريــان،  إيــف  جــون  الخارجية 

لإلجراءات ا�غربية.
لــلــدولــة،  سكرتير  آلخــر  ــة  ورقـ وفــي 
هارليم ديزير، فإن خطر التجارة التركي، 
األوروبــي  االتحاد  موقع  مباشرة  يهدد 
ــعــالقــات  ــقــط ال فـــي ا�ـــغـــرب ولــيــس ف
وهارليم  الفرنسية،  ـ  ا�غربية  التجارية 
التجارية  العالقات  بشأن  متشدد  ديزير 

ب� أنقرة والعاصمة الرباط.
للقصر  كاملة  هندسة  هو  يجري،  وما 
تستخدم  طــوارئ  حالة  وتشمل  ا�لكي، 
ــرار  ــق ــي لــلــداخــلــيــة، وال ــن الـــقـــرار األم
الحكومي الذي يجمع في وزارة واحدة: 
وزارة الصناعة والتجارة بقيادة الوزير 

موالي حفيظ العلمي.
ويــخــشــى جـــون إيـــف لـــودريـــان من 
خروج هذه ا�عركة عن مسارها، مدافعا 
عن موالي حفيظ العلمي ضد تركيا، كي 
تبقى قراراته تحت السيطرة، و«ال تسقط 
بواسطة  ترابية  ا�افوق  العقوبات  في 

قانونا، خصوصا  لعدم جوازها  الغير»، 
ال  الذي   1996 لعام   2271 رقم  التعميم 
والترتيبات  ا�الحق  على  االعتماد  يقبل 
ضمن القرارات التجارية، ولو مع تركيا.
وتتشدد أنقرة في مواصفات الجودة، 
وال تعالج خالفاتها عن طريق التعريفات 
في  وجد  العلمي  الوزير  لكن  الجمركية، 
للتعاطي  الــحــل  تــرامــب  استراتيجية 
طريق  عن  التركية  الحالة  مع  الفوري 
لويلبر  ا�بادرة  وهذه  التعريفة،  زيــادة 
الــتــفــاوض،  ــادة  ــإع ب مــشــروطــة  روس، 
واختاره ا�غرب مع أنقرة، بينما الزيادة 
 ،2022 عشية  إلى  التعريفة ستبقى  في 
اإلجراءات  لكن هذه  يخدم صناعته،  كي 
على  التصدير  إعـــادة  مــع  تستقيم  لــن 

أساس أنه صناعة مغربية.
دولة  على  ا�تحدة  الواليات  وتعتمد 
االستداللية  ــام  األرقـ قـــراءة  فــي  ا�نشأ 
الصعب  ومن  للمملكة،  التجاري  للعجز 
على العاصمة الرباط فتح تعديل االتفاق 
التجاري مع أمريكا، ألن ا�قاربة ستكون 
مختلفة، ولن يتكرر ما حدث مع إسبانيا 

وتركيا دفعة واحدة.
ــات ا�ـــتـــحـــدة أن  ــ ــوالي ــ ــد ال ــق ــعــت وت
يمكن  ال  روس  ويــلــبــر  اســتــراتــيــجــيــة 
ما  وهــذا  ا�غربي،  الطرف  من  تقليدها 
يقوم به موالي حفيظ العلمي، ألن الفرق 
كبير ب� تأسيس نسيج مقاوالتي وب� 

حمايته.
«مــلــك  ا�ــســمــى  روس  هــنــدســة  إن 
ــة فـــي ا�ــغــرب  ــات»، ا�ــنــقــول ــ ــالس ــ اإلف
إعــادة  أو  التحريك  بــإعــادة  وا�عروفة 
فقط،  تأخر  وجــود  على  تقوم  الهيكلة، 
تحت  مقاوالتية  سياسة  أي  بناء  فيما 
البد  لذلك  يبدأ،  أن  قبل  منته  الحمائية، 
بثمن  العالية  الجودة  في  االستثمار  من 
معقول، عكس العقلية التجارية ا�غربية 
ا�حدد  هو  العالي  الثمن  تطلب  التي 

وحده للجودة، وهذا ليس حقيقيا.
ــراءات  اإلج أن  نعرف  أن  ا�هم،  ومــن 
دون  تخفيفها  يجري  لــروس،  ا�تطرفة 
الذي  الدرجة صفر، عكس  إلى  الوصول 

حدث مع الخالف حول الصلب ب� أنقرة 
والعاصمة الرباط.

وبكل ا�قاييس، بما فيها األكثر تطرفا 
يقودها  التي  الجديدة  الحمائية  فــي 
«ييل»  جامعة  خــريــج    روس،  ويلبر 
نظرته  فإن  سكول»،  بيزنس  و«هارفرد 
إعادة  طريق  عن  «االنتقاء  على  تعتمد 
خارجي»،  عامل  أي  تأثير  دون  الهيكل 
وتبعا لهذا التقدير، فإن أمريكا في نظر 
أو  ا�غرب  في  العلمي  حفيظ  أو  ترامب 
في  دولهم  أن  لو  كما  تعاملوا  غيرهم، 
وغير  طارئة  وإجراءاتهم  إفالس،  حالة 
توجيه  إعــادة  ا�هم  ومن  استراتيجية، 
الخطوات إلى تعزيز جودة التصدير، ألن 
واألمريكيون  الجودة،  يساوي  التصدير 
اإلنتاج،  فهو  العامل،  هذا  يناقشون  ال 
تمييز  ا�غاربة  األعمال  رجال  لدى  فيما 
ــاج والـــجـــودة، ولــيــس هناك  ــت بــ� اإلن
هامش للربح على التكلفة، بل إن الربح 

وهامشه هو التكلفة.
ــش ولـــو  ــي ــع ــن ت ــ ــة ل ــي ــل ــق ــع ــذه ال ــ هـ
بـ«الحمائية ا�تطرفة»، لذلك، فإن الحرب 
التجارية ا�غربية التركية، قد تفيد أنقرة 
والتخطيط ألسواق معقدة  التصرف  في 
وحمائية مشابهة أكثر من إفادة ا�غاربة 
القصر  في تطبيق استراتيجيتهم، وبدأ 
الناعم، بخفض عقيدة  االنقالب  في هذا 
خالل  مــن  لالبناك  ا�ــهــولــة»  ــاح  ــ «األرب
ا�ائة  في   2 تتجاوز  ال  بفائدة  قــروض 

موجهة للشباب.
لفائدة  الحمائية  تعمل  أن  ا�هم  ومن 
أن  الحقيقة،  لكن  الــشــابــة،  ــاوالت  ــق ا�
منها  تستفيد  الشركات  من  مجموعة 
ألن  معقدة،  فاللعبة  اليافطة،  هذه  خلف 
الداخل  في  تنجح  لم  النافذة  الشركات 
أو في إفريقيا، ولم تحقق ما خططت له، 
سياسات  إلى  بالدولة  تعود  أن  وتريد 

سابقة لحماية مصالحها.
ــال الــنــافــذ»  ــرأســم ويــتــخــذ فــشــل «ال
إلى  للعودة  مختلفة  بتالوين  قـــرارات 
الــتــمــتــرس خــلــف الـــدولـــة، وقـــد طالب 
شيء  كــل  بتسخير  الرسمي  الخطاب 
وأيضا  الخارجية،  في  مــزوار  قاد  ح� 
«الــبــاطــرونــا»، دعــم الدولة  فــي رئــاســة 
وعينت  إفريقيا،  في  الخاص  للرأسمال 
الحكومة رجل األعمال محسن الجازولي، 
هذه  لدعم  إلفريقيا،  منتدبة  وزارة  في 
مــحــدودة،  النتائج  ــاءت  وجـ ــدة،  األجــن
إلى  الرساميل  عــودة  هو  القرار  فصار 
منسوب  على  لإلبقاء  الــدولــة،  حمائية 
ألنهم  ا�غاربة،  ا�واطن�  مع  األربــاح 
أغلى  البديل  ألن  الدفع،  على  مجبرون 
فتربح  الجمركية،  التعريفة  رفع  بفعل 
دون  ا�قاول�  إلبقاء  كالعادة،  الدولة 

منافسة وا�واطن� دون جودة.
فترة  إنتاج  إعادة  ا�غرب  يستطيع  ال 
تؤهل  وقــد  ــرب،  ــغ ا� فــي  السبعينات 
القادمة،  للحكومة  االشتراكي�  دوائره 
االقتصادي�  وغير  اإليديولوجي�  ألن 
ــذه  ــل ه ــث ــون � ــ ــروج ــ ــم ا� ــم هـ ــدهـ وحـ

اإلجراءات.
هي  تركيا،  ضد  التجارية  الحـــرب 
ــان،  ــ ــرب إيــديــولــوجــيــة ضــد أردوغـ حـ
ومحاصرة  اإلسالمي�،  على  ا�حسوب 
محاصرة  عبر  العــثماني  الدين  سعد 
اإليديولوجي  لحزبه  مفترض�  حلفاء 
فــي اإلقــلــيــم، لها أكــثــر مــن هـــدف، ألن 
وحاليا،  إفريقيا،  الجتياح  تتقدم  تركيا 
جنوب  دول  عن  التمايز  الــربــاط  تريد 
ــرب إفــريــقــيــا،  الــصــحــراء، وأيــضــا غـ
ــاب  ــذه ــة  ال ــي فـــقـــررت ا�ــمــلــكــة ا�ــغــرب
تكون  وقــد  «استثنائيتها»،  في  بعيدا 
الخصوصية  أو  االســتــثــنــائــيــة  ــذه  هـ
تجاه  األقــل  على  عزلتها  لبداية  مدعاة 
يعمل  فيما  الــصــاعــدة،  ــصــادات  ــت االق
الخالف  زيادة  على  تحديدا  األمريكيون 
في  التي  أو  الصاعدة  االقتصادات  ب� 
معه  تصبح  حــد  إلــى  الصعود،  طريق 
من  ا�غربية  ـ  التركية  التجارية  الحرب 
فرنسية،  معركة  النسيج،  إلى  الصلب 
أثقالها،  ا�غرب  يدفع  تركية   - وغربية 

وتلك مصيبة.

هوامش
1- la démission temporaire pour per-
 fectionnement actif (AATPA).
 2- Révision des ALE: mieux vaut tard
 que jamais, finance news; FNH.ma,
21/12/2019.

3- Association des textiliens Maro-
 cains.
 4- textile: la guerre Maroc - Turquie
 est déclarée, telquel, 10/4/2017.
5- Association marocaine des indus-

 tries du textile et de l'habillement
 (aamith).
 6- Karim Tazi; in textile: la guerre
 Maroc - Turquie est déclarée, ibid.
 7- la libre - échange sous tentions, les

éco.ma 29/22/2016.
 8- Maroc - Turquie: retour sur une
 escalade commercial, éco actu.ma
16/1/2016.
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العلمي

بدأت الحمائية المغربية بحصار سبتة ومليلية شماال وعرقلة التهريب في «الكركرات» جنوبا، 
ومنع إغراق السوق عبر المنتوجات الصينية والتركية، لكن قدرة المنتوج المغربي، الفاقد 

للجودة والقيمة المضافة والمبالغ في الربحية، لن تفيده هذه اإلجراءات، ألن الحمائية انعزالية 
اقتصادية في ظل اتفاقيات مقدسة كما هو الحال مع الواليات المتحدة، واالتحاد األوروبي، 

واتفاقيات وصلت إلى حد وضع شكوى تركية ضد المغرب في موضوع الصلب، ويريد المغرب 
التفاوض على كل شيء مع تركيا إلسقاط هذه الشكوى.

إن ما يجري هو هندسة القصر، وشمل حالة طوارئ باستخدام القرار األمني للداخلية والقرار 
الحكومي الذي جمع في وزارة واحدة الصناعة والتجارة تحت قيادة موالي حفيظ العلمي
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 27 فبراير 2020
idbihi62@gmail.com

 إعداد: كريم إدبهي
األسبوع الرياضي
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الرسمي  الناطق  والثقافة،  والرياضة  الشباب  وزيــر  قام 
باسم الحكومة، بزيارة مفاجئة للقاعة ا�غطاة التابعة للمركب 
ا�غربي  ا�نتخب�  لزيارة  هللا،  عبد  موالي  األمير  الرياضي 
التي  الودية  ا�باراة  انطالق  قبيل  السلة،  لكرة  والجزائري 

جمعت بينهما مؤخرا والتي انتهت لصالح األسود.
وأبان من  الجميع،  استحسنه  رياضي،  بلباس  الوزير جاء 
خالله عن لياقته البدنية، واستعداده لعالج العديد من ا�لفات 
ذلك  في  شعاره  رياضية،  ــروح  وب طويل،  بنفس  الشائكة، 
السنوات  الرياضي خالل  الذي ينخر الجسم  الفساد  محاربة 

األخيرة.

خارج اإلطار

ــودادي  ــ ال الــجــمــهــور  يستسغ  ــم  ل
الخسارة الثانية على التوالي للفريق 
ا�ستوى  وال  برشيد،  يوسفية  أمــام 
الباهت والشاحب لالعب�، حيث أبان 
مستواهم،  محدودية  عــن  معظمهم 
بأنهم ال يستحقون  وأكدوا با�لموس 

حمل القميص األحمر.
ــر أو  ــابـ ــدرب الــفــرنــســي دوسـ ــ ا�ـ
ــاه بــعــض  ــمـ }دوخـــــاســـــرz كـــمـــا سـ
كبيرة  مسؤولية  يتحمل  الــوداديــ�، 
في تراجع مستوى الفريق الذي فقد 8 
نقاط خالل ا�باريات الثالث األخيرة، 
حيث كان بإمكانه أن يحلق بعيدا، لوال 
كبير  بشكل  ظهر  الذي  ا�درب  ضعف 
من خالل اعتماده على بعض الالعب� 
ــوا عــن علو  ــان ــن أب وإبـــعـــاده آلخــري
كعبهم، كا�تألق بدر كادرين الذي تنبأ 
له الجميع بمستقبل كبير، كما كان من 
ب� ا�رشح� لحمل القميص الوطني، 
إال أن دوسابر همشه وعوضه بالعب 
األيسر  ا�دافع  شخص  في  متواضع 
عطية هللا، العائد من تجربة فاشلة من 

البطولة اليونانية.
ــي الــجــديــد  ــكــونــغــول ــم ال ــاج ــه ا�
والهداف، كازادي، الذي انطلق بقوة، 

الخطة  بسبب  نجمه،  أفل  ما  سرعان 
عليها  يعتمد  التي  والفاشلة  الغريبة 
ا�درب الفرنسي، والتي ذهب ضحيتها 
كــذلــك صــانــع ألــعــاب الــفــريــق، وليد 
متوسط  إلى  تحول  أن  بعد  الكارتي، 
ومهاراته،  إبداعاته  لتختفي  الدفاع، 
التي حرم منها كل من كازادي وبديع 
أووك، دون الحديث كذلك عن االعتماد 
على ا�دافع الرحيلي العائد من قطر، 

وبكل  عوض  الذي  أسرير  حمزة  بدل 
داري  أشــرف  الــشــاب  ا�ــدافــع  نجاح 

ا�صاب.
بصراحة، لم نعد نعرف الوداد، وال 
عهد  في  أصبح  أن  بعد  لعبه،  طريقة 
الـ}دوخاسرz لقمة سائغة، بدفاع  هذا 

مرتبك، وحارس شارد، وهجوم تائه.
ــدرب دوســابــر، وخــالل أكثر من  ا�
لتدريب  بأنه ال يصلح  أكدنا  مناسبة، 

فريق كبير ومرجعي في حجم الوداد، 
ــذي كــان مــن ا�ــفــروض أن يحتفظ  ال
قام  ــذي  ال زوران،  الصربي  بمدربه 
من  العديد  مــن  بالرغم  جيد،  بعمل 
وتمكن  منها،  عانى  التي  اإلكراهات 
ربع  ــى  إل التأهيل  تــذكــرة  حجز  مــن 
نهاية كأس عصبة األبطال من أنغوال، 
كما عانى كذلك من التشويش بعد أن 
أسبوع�  قبل  ا�سير  ا�كتب  استقدم 
ليتابع  دوســابــر،  ــدرب  ا� إقالته،  من 
لإلشراف  استعدادا  الفريق  مباريات 

عليه.
الرهيب  الضغط  وبعد  ــرا،  وأخــي
على  الــودادي  الجمهور  مارسه  الذي 
ا�كتب ا�سير، استسلم الرئيس سعيد 
الناصيري لألمر الواقع، وأقال ا�درب 
الفرنسي دوسابر، وعوضه باإلسباني 
سبق  الــذي  غاريدو،  كارلوس  خــوان 
له أن خاض تجربة ناجحة مع فريق 
بلقب  معه  وفـــاز  الــريــاضــي  الــرجــاء 
كأس العرش وكأس االتحاد اإلفريقي، 
حاضرا  اإلسباني  ــدرب  ا� وسيكون 
الذي  اللقاء  خالل  ا�قبل  السبت  يوم 
الساحل  نجم  الــوداد ضد  سيخوضه 

التونسي.

المدرب دوسابر أو «دوخاسر» حولَ الفريق األحمر إلى مختبر

في  الــالعــبــ�  ونــشــري  مليار  «عطيني   ●
ا�يركاتو»

الزيات رئيس الرجاء، ألحد اِّـناصرين
● وانت عالش جايبينك.. باش تطلب؟ 

محطة  عند  يتوقف  أسفي  أو�بيك  قطار   ●
ربع النهائي.

األخبار
● هللا يجعل البركة.. اللي زار يخفف!!

● ا�ترجي في الطريق إلى فريق أمل الوداد
اِّـساء

● هللا يوصلوا على خير...

● مستعد للمحاسبة

الهاللي، رئيس جامعة التيكواندو
● انت يقدر عليك غير ا�جلس األعلى للحسابات!!

● «الفار» أنصفنا
طاليب، مدرب الجيش اِّـلكي

● ياك انت مدرب ديال «الفار»؟

بأداء  أكادير  يطالب حسنية  فاخر  ا�درب   ●
مليار و200 مليون سنتيم.

الصباح
● هاذ الرجل وّال كيتكلم غير با�ليار الفوق.. بعد 

الرجاء ها هي الحسنية...

ا�ــدرب  برحيل  تطالب  أسفي  جماهير   ●
الكيسر

مواقع
ربع  يلعبوا  يحلموا  كان  ف�  عندو،  بغاو  آش   ●

نهاية كأس العرب؟

تابعا  عموتة  وا�ــدرب  الوطني  الناخب   ●
كالسيكو الجيش والرجاء

جرائد
● شافوا غير الكوارث والحرب ب� الفصائل...
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قالوا ونقــــــــــــول

التونسية،  العاصمة  قلب  من 
ــاز  تــــونــــس، حـ
الوطني  الفريق 
ــي لــكــرة  ــرب ــغ ا�
النسوية  القدم 
شمال  بــطــولــة 
بعد  إفــريــقــيــا، 
انــــتــــصــــاره 
ــى نــظــيــره  عــل
الـــجـــزائـــري 
ــ�  ــ ــدفـ ــ ــهـ ــ بـ
ــ�،  ــفـ ــيـ ــظـ نـ
ــل  ــ ــك ــشــ ــ ــي ــ ل
دائمة  عقدة 
لـــلـــجـــزائـــر 
مختلف  في 
ا�نافسات...

للمنتخب  األول  الهدف  سجل 
شباك،  ــزالن  غ ا�تألقة  الوطني، 
ا�ــرحــوم  السابق  الــدولــي  نجلة 
ا�نية  وافته  الذي  شباك،  العربي 

أن  قبل  األخيرة،  األسابيع  خالل 
ابتسام  الــالعــبــة  تضيف 

ــدي، الـــهـــدف  ــ ــري ــ ــج ــ ال
الثاني.

الوطني  للمنتخب  سبق  ــد  وق

منتخبات  مــن  ــل  ك عــلــى  فـــاز  أن 
وتانزانيا  لصفر،  بهدف  تونس 
بثالثة أهداف الثن�، وموريطانيا 

ا�رتبة  ليحتل  نظيفة،  بخماسية 
عن  البطولة  بهذه  ويفوز  األولــى، 

جدارة واستحقاق.
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مونديال 2022

كرة القدم النسوية

فرحـة مستحقـة

الوزير عبيابة بزي رياضي

في أمسية رومانسية أمازيغية رائعة، تم 
عقد قران الشاب الرجاوي محمد أوبريك، 
على اآلنسة سكينة الكادي، في حفل عائلي 

هادئ، حضرته عائلتا العروس�.
وبهذه ا�ناسبة السعيدة، نقدم تهانينا 
الحارة إلى العروس� الشاب�، متمن� 

لهما حياة سعيدة مليئة باألفراح 
وا�سرات، وبالرفاه والبن�

 إن شاء هللا.

قف

دعمه  وكعادته،  ا�غرب،  أكد 
الالمشروط واستعداده الدائم 
في  الطويلة  تجربته  لوضع 
األشقاء  إشارة  رهن  التنظيم، 
القطري�، وتقديم كل اإلمكانات 

لهم،  واللوجستيكية  البشرية 
العالم  بطولة  إنجاح  أجــل  من 

صيف  في  قطر  ستحتضنها  التي 
.2022

ــة  ــوي ــلــعــالقــات األخ فــنــظــرا ل
تربط  ــتــي  ال واالســتــراتــيــجــيــة 
وبفضل  الــشــقــيــقــ�،  الــبــلــديــن 
الــتــي تجمع  الــقــويــة  ــر  ــ األواص

الجاللة  صاحب 
محمد  ــك  ــلـ ا�ـ
الـــــــســـــــادس 

صاحب  بأخيه 
ــو الــشــيــخ  ــســم ال

ذكر  كما  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم 
عقد  تم  الداخلية،  لــوزارة  بالغ 
مستوى  أعلى  على  اجتماعات 
البلدين،  فــي  ا�ــســؤولــ�  بــ� 
وتبادل  التعاون  سبل  لدراسة 
هذا  إنجاح  أجــل  من  الخبرات، 

العرس الكروي العا�ي.
التي  والنبيلة  الطيبة  الــبــادرة 
أقدمت عليها ا�ملكة ا�غربية، ليست 
غريبة عنها، بل سبق لها أن قدمت 
ووضعت  ا�ساعدات،  من  العديد 
خدمة  فــي  وخبرتها  أساطيلها، 
العديد من الدول العربية الشقيقة، 
واإلفــــريــــقــــيــــة 
حيث  الصديقة، 
ــرب  ــ ــغ ــ كـــــــان ا�
ومــــــــازال قــبــلــة 

للجميع.
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الرئيس الناصريي يتوسط اِّـدرب السابق دوسابر  
واِّـدرب الجديد غاريدو

بالرفاه والبنين



األربــعــاء  يــوم  املــصــريــون  شيع 
محمد  األسبق  رئيسهم  املنصرم، 
 92 ناهز  عمر  عن  مبارك،  حسني 
إعــام  وســائــل  قالت  فيما  عــامــا، 
في  ــي  ــوف ت مـــبـــارك  إن  مــصــريــة 
بمستشفى  املركزة  العناية  غرفة 
بالعاصمة  الــعــســكــري  الــجــاء 
مبارك  ــان  وك الــقــاهــرة..  املصرية 
أيامه،  آخــر  في  السجن  دخــل  قد 
العربي«  »الربيع  تداعيات  نتيجة 
أحد  املصري  الرئيس  كــان  التي 
عدة  له  وجهت  أن  بعد  ضحاياه، 
تهم، من بينها قتل املتظاهرين)..(، 
اكتفت  املصرية  الرئاسة  أن  ورغم 
فإن  العسكري،  بالحديث عن دوره 
الراحل  أن  حقيقة  يحجب  ال  ذلك 

حكم مصر ملدة ثاثة عقود.
ظاملا  ــارك  مــب حسني  كــان  هــل 
سيظهره  ــجــواب  ال مظلوما؟  أم 
مبارك  حسني  قصة  لكن  التاريخ، 
مع املغرب معروفة، وقد بدأت كما 
يحكيها قيدوم الصحافيني الراحل 
 ،1963 سنة  الــعــلــوي،  مصطفى 

العلوي  مصطفى  اختطاف  عند 
بــعــد نــشــره لــرســم كــاريــكــاتــوري 
فــي ذلــك الــزمــن املــطــبــوع بحرب 
وجود  تزامن  حيث  »الرمال«)..(، 
قيدوم الصحافيني في »دار املقري« 
أوفقير  للجنرال  خاصة  زيارة  مع 

لعني املكان.
قائا:  العلوي  الــراحــل  يحكي 
لهم:  قــال  أوفقير  رآنــي  ))عندما 
فأبعدوه  صحفي،  مصطفى  إن 
في  ليضعوني  املعتقلني،  باقي  عن 
جدرانها،  مامسة  من  عرفت  غرفة 
تقليدية،  بطريقة  مــزلــجــة  أنــهــا 
وفــي الــيــوم املــوالــي، اهــتــزت بي 
ليتم  الليل،  منتصف  في  الغرفة 
الضباط  كبار  من  مجموعة  رمــي 
اعتقالهم  تــم  ــذيــن  ال املــصــريــني، 
خال اندالع حرب الرمال )أكتوبر 
الضابط  بينهم  من  وكان   ،)1963
الذي كان يقود الطائرة املحجوزة، 
حسني مبارك، الذي سيصبح فيما 
بعد رئيسا ملصر، وهي جزئية رغم 
املراعاة التي كانت تمنع الصحف 

الذي  الضابط  أن  إال  ذكرها،  من 
كرزازي  املغربي  الضابط  اعتقلهم، 
شكل  في  مذكراته  كتب  العمري، 
ــام«  اســتــجــواب مــع جــريــدة »األيـ
كيف  حكى   ،)2009 دجنبر   26(
جنبه  نزلت  هيليكوبتر  طائرة  أن 
في »عني الشواطر« ونزل الضابط 
بلهجة  ليكلمني  مــبــارك  حسني 
فرنسية رديئة: هذي العبادلة؟ قلت 
لتصدر  الشواطر.  ال هذي عني  له: 
يوسف  الضابط  طرف  من  األوامر 
أسلحتهم  وحــجــزنــا  ــاري،  ــجــب ال
وجوازات سفرهم ومن بينهم ربان 
الطائرة الذي يدعى حسني مبارك، 
حتى  بالتنب  الهيليكوبتر  وغطينا 
االستكشاف  ــرات  ــائ ط ــراهــا  ت ال 
لعامل  نسلمهم  أن  قبل  الجزائرية 
)كتاب  الزياني((  حمو  املنطقة، 
املظلوم«  امللك  الثاني  »الحسن 

للراحل مصطفى العلوي(.
العلوي  مصطفى  الراحل  وكان 
االتحاديني  تصريحات  كــذب  قــد 
الفقيه البصري والحبيب الفرقاني 

فــي جــريــدة »املــشــعــل« )عـــدد 10 
فبراير 2011( التي قاال فيها أنهما 
»دار  في  مبارك  حسني  مع  التقيا 
لسان  على  الجواب  ملاذا؟  املقري«، 
مصطفى العلوي، يتمثل في كونها 
أحد  فيها  يلتقي  ال  التي  ــدار  ))ال
أكن مسجونا في  لم  مع أحد، ولو 
األول، سجن  بالدور  معزولة  غرفة 
فيها معي حسني مبارك ومن معه، 
ملا  باملصرية،  بينهم  فيما  وتكلموا 
بالرئيس  يتعلق  األمــر  أن  عرفت 

املقبل ملصر(( )نفس املصدر(.
ــوي، أكــد  ــل ــع ــن الـــراحـــل ال ــك ول
الـــروايـــة الــشــائــعــة حـــول كــون 
مبارك  حسني  املصري  الضابط 
الذين  الــضــبــاط  ــدا مــن  ــان واحـ ك
للرئيس  الثاني  الحسن  أهداهم 
بعد  الناصر  عبد  جمال  املصري 
))الضباط  املغرب..  في  اعتقالهم 
من  أيــامــا  نقلهم  تــم  املــصــريــون 
اعتقالي،  غرفة  في  أنا  ألبقى  بعد، 
أن  الثاني  الحسن  ــرر  ق أن  بعد 
عندما  القاهرة،  إلى  معه  يأخذهم 

الناصر،  عبد  جمال  ملقابلة  توجه 
ليقنعه بخطئه في دعم الجزائريني 
ويقدم  املغرب،  ضد  عدوانهم  على 
لدعم  أرسلهم  الــذيــن  ضباطه  لــه 
منه  كهدية  الــجــزائــري،  الجيش 
تحدث  هكذا  املصري((..  للرئيس 
الثاني  »الحسن  كتابه  في  العلوي 

امللك املظلوم.«
يمكن  التي  القصص  لغرابة  ويا 
مثل مصطفى  يعيشها صحفي  أن 
الصحفي  ــان  كـ ــذي  ــ ال ــوي،  ــل ــع ال
حرب  غطى  الذي  الوحيد  املغربي 
فقد   ..1973 أكتوبر في مصر سنة 
كادت مهنة الصحافة أن تقوده في 
حرب أكتوبر املغربية - الجزائرية 
حتفه،  نهاية  إلى  املصرية،  وليس 
مع  مذكراته  مسلسل  استمر  إذ 
أن  بعد  طــويــا،  الثاني  الحسن 
أطلق سراحه من املعتقل الوجدي، 
املقري«،  »دار  من  إليه  نقل  الــذي 
الغاية، حسب أجهزة  كانت  وربما 

أوفقير، رميه في الحدود 
الـــجـــزائـــريـــة وإطــــاق 

إعداد
سعيد الريحاني
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من »دار المقري« إلى قصر  الرئاسة

ق�صة الرئي�س ح�سني مبارك وامللك احل�سن الثاين 
وحالق بوتفليقة مع ال�سحايف م�سطفى العلوي

خاص

حسني مبارك يف آخر أيامه بعد حصوله على الرباءة



فـ))التصفية  عليه،  ــرصــاص  ال
كانت  مني  للتخلص  الجسدية 
أوفقير  لتبرئة  الوحيدة  الوسيلة 
كنت  بأني  ليقال  اختطافي،  مــن 
ــاتــل مــع الــجــزائــريــن فــي تلك  أق
األيام التي كانت فيها حرب الرمال 
والجزائر،  املــغــرب  بــن  مستعرة 
يتحدث  هكذا   ..))1963 أكتوبر 
الحسن  مع  مذكراته  في  العلوي 
أدري،  ))ال  يقول:  أن  قبل  الثاني 
الحسن  يكون  أن  أستبعد  وربما 

الثاني هو صاحب فكرة رميي في 
الحدود، حيث أنقذت نفسي بجرأة 
الكوميسير  عنها  لي  قال  متناهية 
واسمه  بوجدة  يعتقلني  كان  الذي 
بــأن هــذا هــو العجب،  ــعــزاوي،  ال
فقد كنت في املعتقل الوجدي وأنا 
تذهب  كيف  أشاهد  وأسمع،  أرى 
باملتهمن  محملة  الشرطة  سيارة 
اتجاه  في  الجزائر،  مع  بالتعاون 
ــة، وجــاء  ــارغ الــحــدود، وتــعــود ف
تحت  معتقال  وكنت  ــرة،  م دوري 
اسم مستعار، هو الجياللي، الزال 
املركزية  الكوميسارية  في  مسجال 
 28 مــن  الليلة  تــلــك  ــي  ف ــوجــدة  ب
إرسالي  قرار  وعند   ،1963 أكتوبر 
عشية،  ذات  الــحــدود  اتــجــاه  فــي 

العامة  اإلدارة  إلــى  أوال  نقلوني 
املحضر  كان  حيث  وجدة،  لشرطة 
فانفرطت  اسمي،  غير  آخر  باسم 
املمر  في  وهربت  املدير  مكتب  من 
ــهــذه الــكــومــيــســاريــة،  ــطــويــل ل ال
وأنــا  ــارا،  ــس وي يمينا  واملــكــاتــب 
أنا  العلوي،  مصطفى  أنا  أصيح: 
ليتم  العلوي،  مصطفى  الصحفي 
وإرجاعي  الفضيحة  بعد  اعتقالي 
أخذت  الــذي  السري  املعتقل  إلــى 
املناضل  معي،  معتقال  وكان  منه، 
االتحادي الوجدي، الحاج العربي، 
ــجــوت من  ــي ن ــذي هــنــأنــي ألنـ ــ ال

املوت(( )نفس املصدر(.
ومعاناة  كثيرة،  املعاناة  قصص 
أو  املـــقـــري«،  »دار  ــي  ف الــعــلــوي 

التخطيط  تم  حيث  وجــدة  معتقل 
آخر،  طعم  لها  كــان  لنهايته)..(، 
مــنــاورات  مــن  واكبها  مــا  بسبب 
أطلقت  التي  املخابرات  طرف  من 
بالجزائر،  تواجده  في شأنه، خبر 

مع  ــرمــال«  »ال حــرب  كانت  بينما 
لتضع  سانحة  فرصة  الــجــزائــر، 
العلوي  مصطفى  الــراحــل  زوجــة 

قدماها في قلب املحنة.
ــي الــــراحــــل الـــعـــلـــوي:  ــك ــح ي
املكاتب  تجوب  زوجتي  ))كــانــت 
والــكــومــيــســاريــات، وتــســمــع من 
لهم،  علم  ال  أنــه  عنها  املسؤولن 
بدورها  وتدخل  علمها،  ليتضخم 
كما  الصحفية،  املــعــانــاة  تــاريــخ 
توسع في ذلك صحفي كبير، رئيس 
تحرير جريدة »العلم«، الفقيد عبد 
حكى  الـــذي  السحيمي،  الــجــبــار 
في  الحالكة  املرحلة  هذه  بنفسه 
وكان  لزوجتي،  الصحفي  النضال 
أقامتها  التي  الــنــدوة  فــي  يتكلم 

بعد  عــامــا  لــتــكــريــمــي خــمــســن 
ملناقشة  »نوافذ«  مجلة  االعتقال، 
املستقلة«،  »الصحافة  مــوضــوع 
عبد  فيها  حكى  التي  الندوة  وهي 
الجبار السحيمي: ))غير مسموح 

لي أال أحيي السيدة الفاضلة زهور، 
حرم األخ مصطفى، وقد ملست مدى 
معاناتها بإصرار وشجاعة، وكنت 
شاهدا إلى جوارها، ونحن نقتحم 
جــلــون،  ــن  ب مجيد  أحــمــد  مكتب 
االستيناف،  بمحكمة  العام  الوكيل 
في  العلوي،  مصطفى  عن  نسأل 
فكان  قبو،  أي  في  أو  معتقل  أي 
مجيد بن جلون يجيبنا: ال أعلم(( 
)نوافذ. يناير 2006(.. ))وملا كثر 
ملعرفتهم  زوجتي،  تجاه  املنكرون 
أيضا  هي  ساورها  مصيري،  عن 
حصل  اختطافي  يكون  أن  الشك، 
الثاني،  الحسن  املــلــك  مــن  بــأمــر 
فقررت طرق أبواب القصر، إلخبار 
امللك باختطاف زوجها الصحفي(( 

الثاني  الحسن  كتاب  )املــصــدر: 
امللك املظلوم(.

يلخص الراحل مصطفى العلوي 
قصة إنقاذه من معتقل وجدة بطرق 
أبواب زوجته ألبواب القصر، بعد 

لتصدر  الـــشـــك)..(،  ســاورهــا  أن 
بأوفقير  لالتصال  بعدها،  األوامر 
الصحفي  مــصــيــر  عــن  وســـؤالـــه 
ــأ فــي صباح  ــاج ))وأف الــعــلــوي.. 
إنه  لي  قيل  بحالق،  املوالي  اليوم 
لحيتي  لــي  ليحلق  جــاء  يــهــودي، 
الطويلة في معتقل وجدة، وكنت لم 
أزيد من ثالثة شهور،  أحلقها ملدة 
أن  العزاوي،  الكوميسير  لي  وأكد 
الجنرال أوفقير قال له: إذا لم يقبل 
معتقال((  فسيبقى  لحيته  حلق 

)نفس املصدر(.
قرية  مجرد  العالم  يكون  ــد  وق
ــرة بــالــنــســبــة لــصــحــافــي،  صــغــي
العلوي  لحية  حلق  الذي  فالحالق 
ــو مــعــتــقــل بـــوجـــدة، لـــم يكن  وهـ

بعد  ذلــك  من  تأكد  وقــد  يهوديا.. 
الحالقة،  هــذه  مــن  عاما  خمسن 
بوجدة  املوت  حضرت  فـ))عندما 
األصل،  الجزائري  الحالقن  أحد 
الذي  وهو  العبيد،  محمد  واسمه 
حالقا  بالجزائر  بعد  فيما  أصبح 
وجاء  بوتفليقة،  للرئيس  خاصا 
وجــدة،  والدتـــه  أرض  فــي  ليموت 
وقبل املوت، يوم 25 أبريل 2010، 
ــدعــى صــحــفــيــا مـــن جــريــدة  اســت
كتبت  التي  بوجدة،  الحر«  »الرأي 
في عدد 5 مايو 2010، أن الحالق 
ــول  أق ــهــم:  ل قـــال  الــعــبــيــد  محمد 
الذي  الرجل  بأن  العلوي  ملصطفى 
حلق لك رأسك في تلك املحنة، هو 
كثيرا  وأتأسف  العبيد محمد،  أنا، 

ملحنتك((.
هكذا يصنع الرجال التاريخ، فكل 
مبارك  الراحل حسني  الرئيس  من 
وامللك الراحل الحسن الثاني الذي 
العلوي  مصطفى  الراحل  وصفه 
في  ليلتقيا  يكونا  لــم  باملظلوم، 
الرئيس  حالق  مع  واحــدة  حكاية 
لكن  بوتفليقة،  السابق  الجزائري 
الخلطة اجتمعت في حكاية واحدة 
الصحافين  قــيــدوم  الــراحــل  عند 

مصطفى العلوي.

13العدد:  1064الخميس 27 فبراير 2020 خـــاص

يا لغرابة القصص 
التي ميكن أن 

يعيشها صحفي 
مثل مصطفى 

العلوي، الذي كان 
الصحفي املغربي 
الوحيد الذي غطى 

حرب أكتوبر يف مصر 
سنة 1973.. فقد 

كادت مهنة الصحافة 
أن تقوده يف حرب 

أكتوبر املغربية - 
اجلزائرية وليس 

املصرية، إىل نهاية 
حتفه

هكذا يصنع الرجال التاريخ، فكل من الرئيس الراحل حسني مبارك 
والملك الراحل الحسن الثاني الذي وصفه الراحل مصطفى العلوي 

بالمظلوم، لم يكونا ليلتقيا في حكاية واحدة مع حالق الرئيس 
الجزائري السابق بوتفليقة، لكن الخلطة اجتمعت في حكاية واحدة 

عند الراحل قيدوم الصحافيين مصطفى العلوي

الراحل مصطفى العلوي الصحفي املغربي الوحيد الذي غطى حرب أكتوبر من عني املكان

السيسي يتقدم جنازة حسني مبارك
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كيف تؤثر المحتويات المغلوطة في اإلعالم على الدولة؟

á«£ªædG IQƒ°üdG ¿ƒ`HQÉëj á`HQÉ¨e
á«HhQC’G ∫hódG ‘ Üô¨ŸG øY  ÊÉÑ°SE’G z¢SƒÁOƒH{ ôjRh áÑbÉ©e

ƒ`jQÉ°ù«dƒÑdG ™e ¬`FÉ≤d ≈∏Y

 الرباط. األسبوع

التي  األخيرة  األزمة  أن  مطلع،  جد  مغربي  دبلوماسي  مصدر  قال 
«بوديموس»  كاتب دولة من حزب  وقعت داخل إسبانيا ح� اجتمع 
من  شخصيا  خطئا  كان  البوليساريو،  من  ــرة»  «وزي مع  اإلسباني 
للخطإ  عالقة  وال  هــاوي،  لحزب  ينتمي  السياسة  في  مبتدئ  وزيــر 

بالدبلوماسية أو الحكومة اإلسبانية.
وليس  الشخصي  السياسي  الخطأ  هذا  أن  ذاته،  ا�صدر  وأوضح 
يعرفون  ال  اإلسبانية  الحكومة  في  أشخاص  من  وقع  قد  الحكومي، 
الوزير  جعل  ما  وهو  الدبلوماسية،  واألعــراف  والتقاليد  القوان� 
مختلف  حكومته،  رئيس  من  تقريعه  بعد  مباشرة  يسحب  وحزبه 
تصريحات وصور اللقاء، وبالتالي، فالخطأ الذي وقع، خطأ فردي ال 

عالقة له بموقف الحكومة أو الدولة اإلسبانية.
وأضاف ا�صدر، أن ا�غرب حصن نفسه بقوة من أي قرار أو رأي 
أو ممارسة إسبانية فردية أو منظمة صادرة عن أي كان من إسبانيا 
التي  األخيرة  اللقاءات  ألنه خالل  للمملكة،  الترابية  الوحدة  في حق 
مختلف  وفي  اإلسبانية،  نظيرتها  مع  ا�غربية  الدبلوماسية  جمعت 
اإلسبانية  الخارجية  وزيرة  من  ينتزع  أن  ا�غرب  استطاع  ا�واقع، 
مرارا ضمانات بأن موقف الحكومة اإلسبانية من قضية الصحراء هو 
موقف الدولة اإلسبانية، وهو «حل سلمي في إطار األمم ا�تحدة وال 
على  ا�غرب سجل  أن  ا�صدر،  يؤكد  وهكذا  بالبوليساريو»،  اعتراف 
إسبانيا موقفها الدائم من قضية الصحراء والذي هو موقف الدولة 
ومهما  اإلسبانية،  الحكومات  تغيرت  فمهما  وبالتالي،  اإلسبانية، 
تغير الوزراء وتغيرت األحزاب، فموقفها ال يمكن أن يكون مختلفا عن 
موقف الدولة اإلسبانية، فقط يجب أن يكون التوبيخ واضحا في حق 
الحكومة اإلسبانية،  للمغرب مهما كانت مكانته داخل  كل من يسيء 
كما هو الشأن بالنسبة للمغرب في عالقاته الخارجية، حيث هي من 
اختصاص رئيس الدولة الذي يرسمها وعلى الجميع االنضباط لها، 
وفي حالة مخالفتها (مثال تدخل شباط في قضية موريتانيا ومزوار 
في الجزائر)، يكون الرد حاسما من الحكومة، لذلك ليس للمغرب ما 

يخشاه.. فهل تتحرك الحكومة اإلسبانية �عاقبة وزير «بوديموس»؟

‘É≤ãdGh »æjódG ÚH §∏î∏d á«ë°V ⁄É©dG áHQÉ¨e ™≤j ’ ≈àM
 الرباط. األسبوع

ا�غربية  الــجــالــيــة  مــجــلــس  نــظــم 
تقديم  يتضمن  لقاء  مؤخرا،  بالخارج 
الكتاب  ا�جلس.  إصــدار  من  كتاب� 
ب�  الـــواقـــع  }فــقــه  ــوان:  ــعــن ب األول 
لعبد   zالتنزيل ومراعاة  بالدليل  األخذ 
بدار  محاضر  أستاذ  العلمي،  الحميد 
وبجامعة  بالرباط  الحسنية  الحديث 
الثاني  الكتاب  أما  بفاس،  القروي� 
الديني  ب�  }التمييز  عنوان:  فيحمل 
لعبد   z�ا�سلم تدين  في  والثقافي 
الرزاق وورقية، أستاذ التعليم العالي 
واألديان  وا�قاصد  األصول  تخصص 
هللا  عبد  بــن  محمد  ســيــدي  بجامعة 
بفاس، وقد أدار النقاش، عضو مجلس 

الجالية، الخمار البقالي.
في  العلمي  الحميد  عبد  حاول  وقد 
شرع  في  الناظر  أن  يب�  أن  دراسته 
بــأحــوال  ملما  يــكــون  أن  يــجــب  هللا 

الناس، مراعيا لواقعهم، حاذقا بطرق 
تنزيل الفقه على مقتضى أوضاعهم.

األستاذ  يقول  الشرعية،  فاألحكام 
للصحة  مراعاة  تنزيلها  يتم  العلمي، 

واإلقامة  والكبر،  والصغر  ــرض،  وا�
والعقل  والحيض،  والطهر  والسفر، 
ــى أن  ــقــدرة وغــيــرهــا... وأشـــار إل وال
هناك أمورا تدخل في مراعاة األحوال، 
األوطــــان،  وتــغــيــر  ــان  ــ األزمـ كتقلب 
وتنوع  والعادات،  األعراف  واختالف 

الثقافات والحضارات.
تلك  أن  العلمي  األســتــاذ  وأوضــح 
بالحكم  العلم  بعد  إليها  ُيحتاج  أمور 
النطق  ــر  أم يستقيم  حتى  ودلــيــلــه، 
والقواعد  الشرعية  ا�قاصد  وفق  به 

الفقهية.
إلى  فنبه  وورقية،  الــرزاق  عبد  أما 
مسلمي  بعض  عند  الحاصل  الخلط 
في  والثقافي  الــديــنــي  بــ�  ا�ــهــجــر، 
وثقافيا،  دينيا  متعددة  مجتمعات 
حيث ينشأ صراع ثقافي ولكن بلباس 
السلوكات  ببعض  كالتشبث  ديني، 
إسالمية  دينية  أنها  على  الثقافية 
كالسلوك الثقافي في اللباس، والهيئة 

العيش،  وطريقة  ــشــرب،  وال ــل  واألكـ
وطريقة التدبير األسري.

الصنف  هذا  بأن  وورقية،  وأضاف 
تلك  أجــل  مــن  يناضلون  الــنــاس  مــن 
ال  دينية  واجــبــات  أنها  على  األمــور 
بها،  ا�ساس  أو  عنها  التنازل  ينبغي 
هو  النظر،  تعميق  عند  منها  والكثير 
وتقاليد  أعــراف  مجرد  الحقيقة  في 
أصــولــهــم  عـــن  ــا  ورثـــوهـ مجتمعية 
ويمكن  األصلية،  بلدانهم  في  الثقافية 
التعايش  ألجل  بمرونة  معها  التعامل 
ــا هو  ــاظ عــلــى م ــحــف ــر، وال ــ ــع اآلخ م
الشرعية  كالكليات  دينيا،  منها  أقوى 

الضرورية.
ضرورة  إلى  وورقية  األستاذ  ودعا 
العلوم  في  ا�تخصصون  يتوجه  أن 
فك اإلشكال  البحث في  الشرعية نحو 
ب�  التمييز  ــدم  عـ نتيجة  الـــواقـــع 
الديني  السلوك  في  والديني  الثقافي 

اإلسالمي.

 الرباط. األسبوع

التكنولوجيات  ــي  ف الخبير  قـــدم 
الــحــديــثــة والـــذكـــاء االصــطــنــاعــي في 
عرضا حول  طه،  خالد  اإلعالم،  وسائل 
ا�ــغــرب  ــورة  وصــ النمطية  ــورة  ــص ال
بناء  تحليلها  تم  التي  البيانات  في 
التواصل  منصات  من  معلومات  على 
الصورة  أن  إلى  ليخلص  االجتماعي، 
شائعة  سطحية  فــكــرة  هــي  النمطية 
حقيقة،  ليست  وهــي  مستقرة،  وغير 
فكرة  تكّون  شائعة  انطباعات  فقط  بل 
عالم  فــي  والـــدول  مــا،  بلد  عــن  معينة 

عبر  عنها  صــور  بخلق  تهتم  الــيــوم 
الستعمالها  التكنولوجية،  الوسائط 
ألغراض دبلوماسية، أو لجذب السياح 
أو للتواصل الشعبي مع مواطنيها، إال 
قد  الصور  لهذه  السيء  االستعمال  أن 

ينعكس سلبا على الدولة نفسها.
ــو صــاحــب شركة  ــه، وه ــاف ط وأضـ
مختصة في تحليل البيانات، أن صورة 
سياقه  عــن  فصلها  يمكن  ال  بلد  أي 
والقارية،  الدينية  وخلفيته  اإلقليمي 
بدورهم  يقدمون  ا�هاجرين  أن  كما 
صورة عن البلد الذي ينحدرون منه في 
سفراء  ألنهم  فيه،  يقيمون  الذي  البلد 
صورة  تعكس  وتصرفاتهم  لبلدانهم 

بلدهم األصل.

حديثه  خالل  ا�صدر،  نفس  واعتبر 
الجالية  مجلس  رواق  ضمن  مــؤخــرا 
الذكاء  أن  للكتاب،  الــدولــي  با�عرض 
التعاطي  فــرصــة  ــاح  أتـ االصــطــنــاعــي 
ا�تولدة  ا�علومات  مــن  مليارات  مــع 
من  نــوعــا  يخلق  مما  لحظة،  كــل  فــي 
ا�نافسة على هذه ا�علومات، ألن األدلة 
ا�برمجة تحللها وتقوم بتصنيفها وفق 
نوع  في  تتحكم  محددة،  خوارزميات 
وباقي  تجاهلها  يتم  التي  ا�علومات 

ا�علومات التي يتم االحتفاظ بها.
اعتبر  فقد  ا�ــغــرب،  بخصوص  أمــا 
في  تحديدا  مظلوم  بلد  بأنه  طه  خالد 

التواصل  وسائل  في  النمطية  الصورة 
االجتماعي، ويستحق مكانة أفضل من 
وأن  خصوصا  عنه،  ا�شكلة  الصورة 
على  اعتمدت  السلبية  الــصــورة  هــذه 
إلى  مشيرا  لتتشكل،  محدودة  مصادر 
على  ــدرة  ق هناك  الــيــوم  أصبحت  أنــه 
بلد  بصورة  ا�رتبطة  ا�علومات  مسح 
وتحفز  تنظف  خوارزميات  وبناء  ما 
أكثر  أخــرى  صــورة  وترسم  البيانات 

موضوعية.
من جانبه، تحدث ا�هندس ا�علوماتي 
الشاب ا�غربي ا�قيم في أ�انيا، زكرياء 
ــســاره الـــدراســـي من  ــن م اجــعــيــط، ع
صورة  أن  واعتبر  فرنسا،  إلى  ا�غرب 
تختلف  فرنسا  في  �سها  التي  ا�غاربة 

بحسب السياقات وتختلف وفق أنواع 
أن  إلى  مشيرا  ومساراتهم،  ا�هاجرين 
بعض ا�غاربة في فرنسا لم يتخلصوا 
السائدة  النمطية  الصور  من  بدورهم 
عن ا�هاجرين ا�غاربة، وقد يستغربون 
مثال عندما يتعرفون على مغربي يتابع 
دقيقة  علمية  تخصصات  في  دراسته 

كالهندسة أو الطب.
«إيكسيبيت»  شركة  صاحب  أن  إال 
الفنية  األعمال  تحويل  في  ا�تخصصة 
عبر  ملموسة  حقيقية  أدوات  إلـــى 
يستدرك  ا�ــركــبــة،  الحقيقة  تقنيات 
الصورة  تغيير  ا�مكن  من  إنه  بالقول 
الجيد  واالندماج  بالنجاح 
ا�جتمع،  مع  والتواصل 
الصدد  هــذا  فــي  ويعطي 
ــة الــتــي  ــرك ــش نـــمـــوذج ال
التي  بــرلــ�،  فــي  أسسها 
الصعوبات  من  وبالرغم 
البداية  التي واجهتها في 
وا�رتبطة أساسا بجنسية 
أصحابها، إال أنها سرعان 
مكان  إيجاد  استطاعت  ما 
األ�انية  الــســوق  فــي  لها 
ــدد مــن  ــ ــى عـ ــ ومـــنـــهـــا إلـ
بفضل  العا�ية  العواصم 
مؤسسيها  وكفاءة  جدية 

ا�غربي�.
للصحافية  وبالنسبة 
ــة،  ــرنــســي ــف ا�ــغــربــيــة ال
نــســريــن الـــســـالوي، فــإن 
وسائل  في  ا�غرب  صورة 
بحسب  تختلف  اإلعـــالم 
ــد شــهــدت  ــق الـــفـــتـــرات، ف
فــرنــســا مــثــال فـــي فــتــرة 
الشعور  ارتــفــاع  اإلرهابية  الهجمات 
أن  معتبرة  ا�ــغــاربــة،  تجاه  السلبي 
على  الجاهزة  أحكامهم  يبنون  الناس 
أو  ديــنــي  أســاس  على  معينة  جالية 
السائدة،  بالصور  ويربطونها  عرقي، 
ومن هنا تأتي ضرورة الخروج للتعبير 
االجتماعي  الــتــواصــل  ــل  وســائ عــبــر 
�حاولة تصحيح هذه الصور النمطية.

وتوقفت الصحافية في شبكة التلفزة 
السائدة  الصور  بعض  عند  الفرنسية، 
عن ا�هاجرين في فرنسا، مثل عدم أخذ 
ا�رأة العربية عموما على محمل الجد، 
نظرة  على  بناء  راسخة  صــورة  وهــي 
باإلضافة  االستعمارية،  الفترة  حبيسة 

إلى ربط ا�هاجرين األوائل باألمية.

دبلوماسي مغربي: المغرب ال يعتد 

سوى بموقف الدولة اإلسبانية



األولى  القناة  فجرته  الذي  للتحقيق  كان 
للدواجن  الجملة  سوق  في  يــروج  ما  حول 
بأربعة  النافقة  الــدواجــن  بيع  جــرائــم  مــن 
دراهم إلى درهم� للواحدة، وخمسة دراهم 
وفي  «ا�ريضة»  للدواجن  للواحدة  ودائما 
العاصمة في  وأيــن؟  «االحتضار»،  وضعية 

«يا حسرة» وفي سوق رسمي تابع للجماعة، 
ا�راقب�  وأين  الجماعيون؟  البياطرة  فأين 
الرسمي� التابع� للمكتب البلدي الصحي؟ 
وأين ا�الحظ� التابع� للقسم االقتصادي؟ 
السالمة  مكتب  وأين  الجماعة؟  جباة  وأين 
التجارة؟ وأين  الصحية؟ وأين أعضاء غرفة 
وغيرها  والسلطات...  الجماعة،  مجالس 
وملحقات  ومصالح  وأقسام  مديريات  من 
األوراق  على  الصحة  حفظ  شغلها  ومكاتب، 
فقط، أما على أرض الواقع، فهم غائبون وعلى 
عيون بعضهم غشاوة التدويرات، لذلك، حق 
بتهم  ومتابعتهم  الوظيفة  من  الفصل  عليهم 
ا�شاركة  جملتها:  مــن  الــقــانــون،  يكيفها 
القيام  بعدم  الخطيرة  األمـــراض  نشر  في 
واحد  «جناح»  في  الوباء  وهــذا  بمهامهم، 
األسواق  في  يجري  فماذا  واحــد،  سوق  من 
1920؟  سنة  أنشئت  مجزرة  وفي  األخــرى؟ 

وفي الدكاك� وا�خابز وا�طاعم؟
تنخر  التي  ــراض  األمـ عــن  يتحدث  الكل 
ــكــل عــاجــز أو ســاكــت عن  الــربــاطــيــ�، وال

من  التأكد  يمكن  وال  ومسبباتها،  أسبابها 
الصرامة  الجماعة  طبقت  إذا  إال  فيروساتها 
الرباطيون  يتناوله  ما  مراقبة  في  والجدية 
االهتمام  واجب  واجبها،  وهذا  تغذية،  من 
بصحة الناس، فتفرض وقاية قبلية من طرف 
«شرطة  شاكلة  على  ومـــدرب  مكون  جهاز 
مراقبون  يراقبها  رسمي،  بــزي  األســـواق» 
ا�جال  هذا  في  التهاون  ألن  عــادي،  بلباس 
بحياة  استهتار  هو  الجماعة،  جانب  من 

ا�واطن�. 
 7000 حوالي  العاصمة،  مجالس  وفــي 
لحماية  منهم  ألــف  تجنيد  يمكن  مــوظــف، 
يصول  أصبح  الذي  الغش  غول  من  الناس 
ــالت ودكــاكــ�   ــح ــواق وم ــ ــي أس ــول ف ــج وي
مقابل  ضحاياه  يتصيد  ومطاعم،  ومقاهي 
جيوب  ومــلء  ا�جرم�،  الغشاش�  إغناء 

بعض ا�راقب�.
العاصمة،  خارج  من  ا�نشورة،  والصورة 
مغزاها  قراءة  يمكن  مرا  واقعا  تجسد  وهي 
التجارية،  ا�رافق  بعض  في  يجري  ما  على 
واقع سيطرت عليه «التدويرات» والرشاوي، 
سوء  رغم  التغذية  إلى  األمر  يصل  أن  ولكن 
من  بات  ا�سؤوليات  تحديد  فإن  عواقبها، 
الجماعة  تتحمل  أن  فإما  ا�لحة،  ا�طالب 
مسؤولياتها، أو تعلن عن تخليها عن مهامها 

مع محاكمة وفصل ا�قصرين.

الواليات  «ثالثون يوما في  ❐ في كتاب 
ا�غربي  األدب  لعميد  األمريكية»  ا�تحدة 
العالمة األستاذ عباس الجيراري، ينقل في 
«االستدراك»:  هذا   119 الصفحة  من  فقرة 
قناة  للمكتبة  أن  أســجــل  أن  ((نــســيــت 
تلفزيونية �ن أراد أن يوصلها ببيته (أفالم، 
«الخدمة»  هذه  وأدبــيــة))).  علمية  برامج 
وقد  بواشنطن،  للمثقف�  مكتبة  من  هي 
خدماتها  هللا  ويعلم   1981 سنة  ذلــك  كــان 
عما  نتساءل  وال  2020؟  سنة  في  اليوم 
لزوارها؟  عندنا  الجماعة  مكتبات  تقدمه 
وا�كتبة  اإلفريقية،  الثقافة  عاصمة  جماعة 
األولى التي أنشئت سنة 1984 بجوار مقر 

الوالية، حولوها إلى مكاتب إدارية. 

جديدة  تعريفة  فرض  للوالية  جديد  قــرار   ❐
ستة  من  تنطلق  الصغيرة  التاكسيات  لخدمات 
وهي  ــم،  دراه  5 بــدل  سنتيما  وخمس�  دراهــم 
الخدمات  بجودة  ارتبطت  إذا  معقولة  تعريفة 
واحترام  وسائقيها،  السيارات  وأناقة  ونظافة 
وتلبية  وجهاتهم  إلى  الوصول  في  الركاب  رغبة 
إشاراتهم بالتوقف، سواء للركوب أو النزول، مع 
مساعدتهم كحمل حقائبهم أو تقديم العون لكبار 
العاهات..  وأصحاب  وا�رضى  واألطفال  السن 
في  زيادة  تواكبها  أن  يجب  الثمن  في  فالزيادة 

الخدمات.

الرباط سنة بعد أخرى،  ❐ بينما تتألق 
وفي كافة ا�جاالت، بفضل ا�شاريع ا�لكية، 
العاصمة  جماعة  لــتــراجــع  الــوقــت  حــان 
من  مواقفها  و«ربيباتها»  و«أخــواتــهــا» 
أسس  على  «شاخت»  �نظمات  االنضمام 
جغرافية،  أو  لغوية  أو  دينية  ارتباطات 
واالنخراط  العصر،  تحالفات  إلى  وتنضم 
االقتصادية  األهـــداف  ذات  ا�نظمات  في 
والــثــقــافــيــة والــعــمــرانــيــة والــصــنــاعــيــة، 
هو  الحالية،  التجمعات  في  فاالستمرار 
والسياحة  األســفــار  مــن  لالستفادة  فقط 

وكرم الضيافة على حساب الرباطي�.  

ــات»  ــف ــرا «وق ــؤخ ❐ شــهــدت الــعــاصــمــة م
بالسكان،  اآلهلة  الدروب  في  للفئران  احتجاجية 
السويسي،  بحي  للحلوف  «مظاهرات»  وتلتها 
مساندة لسكان «القوادس» في األحياء الشعبية، 
ربما لالحتجاج ضد «اتهامهم» بجرائم «العض» 
في  ثغرات  وخلق  الــعــام،  ا�لك  على  والهجوم 
ا�يزانيات با�اليير، ومنذ 40 سنة، للقضاء عليها 
و«قوادسها»،  غاباتها  في  ا�سا�ة  وهي  «ظلما» 
وللزيادة في االعتمادات ا�الية التي يستفيد منها 

«التماسيح» باسم الفئران والحلوف.

ضرورة إنشاء «شرطة ا�سواق» في العاصمة

«المدينة الفاضلة».. إلى أين؟
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الحزبية،  «السياسة»  بؤس  على  شعبي  إجماع 
واحتكار االنتخابات بإفراغها من نبل الروح الوطنية 
وحصرها  مواطنيه،  وإســعــاد  الــوطــن  عــن  لــلــذود 
«الــخــاويــة»  الكالمية  وا�ــرافــعــات  الصفقات   فــي 
يتم الحصول على  التي ال تهدأ حتى  و«االنقالبات» 
ا�الي والريع واالمتيازات والنفوذ  ا�ناصب والدعم 

والسلطات.
الذي  الفتاك  الداء  هذا  استئصال  من  بد  ال  فكان 
في  وتــفــوقــوا  لــه  فــتــصــدوا  الــربــاطــيــون،  شخصه 
حقوقهم  على  وسيطرته  فظاعته  إلى  االنتباه  إثارة 
باسم  ضرائبهم  وأمـــوال  وسلطاتهم  وثــرواتــهــم 
وتغني  الحقوق  أصحاب  تفقر  التي  «الديمقراطية» 
نوابهم غنى فاحشا، وتهمش ا�ظلوم� وا�قهورين، 
ا�بعدين من اهتمامات منتخبيهم، وهم، أي أصحاب 
ومسجل�  ناخب�  فئاته،  بمعظم  والشعب  الحقوق، 
في القوائم االنتخابية، وغير ا�ؤمن� أصال بجدوى 
اختيار  في  ا�شاركة  من  وا�حروم�  انتخاب،  أي 
أنهم  دام  ما  وعائالتهم  بأطفالهم  للتكفل  لهم  نواب 
واليومي  الحقيقي  الوطني  النضال  يناضلون 
من  الوطن  لحماية  ووقتهم  وصحتهم  بأرواحهم 

«العدو» واللصوص وما أكثرهم(..).
تعترف  مجالسنا  مــن  واحـــدة  كلمة  نسمع  فلم 
بتضحيات ونضال مناضلي الواجب، وتكرمهم على 
األقل بكلمة طيبة في قاعات مكيفة تدور فيها كؤوس 
أمام  بصمودهم  لهم  عرفانا  ا�عدني،  وا�اء  الشاي 
اإلرهاب،  وخناجر  السراق  وسيوف  «العدو»  مدافع 
فكيف  اإلمكانيات..  قلة  ــذاب  وع الطقس  وقــســاوة 
القاعات  تلك  إلى  الوطني  النضال  منطوق  تسرب 

الكالمية؟
«بيع  محترفي  من  النضال  سحب  ينبغي  لذلك، 
رشحوهم،  الذين  على  وإحالتهم  واألوهــام،  الكالم» 
إلعادة تكوينهم الكتساب تلك الصفة النبيلة قبل أن 
يتمناها  التي  القادمة،  االنتخابات  في  بهم  يغامروا 
وبالخطابات  بالوجوه  لسابقاتها،  مغايرة  الشعب 
الثقافية  والحمولة  السياسي،  األخالقي  وا�ستوى 
لجمع  ــنــضــال»  ـــ«ال ب الــتــســول  ــن  م تحصن  الــتــي 
لهم  يجلب  الذي  والريع  واالمتيازات  التعويضات 
سخط الشعب، فإما رد االعتبار لنضال االنتخابات، 
وإما حذفها حتى يظهر جيل من ا�ناضل� الحقيقي�، 
وحتى ينبلج صبح أحزاب جديدة وطنية قادرة على 
فرض تخليق االنتخابات، بإنصاف العاصمة بقانون 
وليس  األذكياء،  سكانها  من  روحه  خاص  انتخابي 

من اقتراح األحزاب. 

بنعبد  العزيز  عبد  األستاذ  الرائد  من  شهادة 
عضو  كان  وقد  رحمته،  بواسع  هللا  تغمده  هللا 
العربية،  وا�جامع  ا�غربية  ا�ملكة  أكاديمية 
تطرق فيها لشرح ا�صالح البلدية للرباط، وكتب: 
بواسطة  ا�دينة  شــؤون  يسير  ا�خزن  ((كــان 
والجيش  الشرطة  وضباط  الباشا  أو  القائد 
ا�يناء  قائد  على  عالوة  والرماة،  الطبجية  من 
الفرنسيون  غير   ،1912 يونيو  ومنذ  وربابنته، 
بلدية  مصالح  بإنشاء  التقليدي،  الوجه  هــذا 
ومرافق  لالستعالمات  مركز  مع  سال   – الرباط 
يدها  فرنسا  ووضعت  ا�عمرين،  مقام  لتسهيل 
الضرائب  مداخيل  وكانت  الجبايات،  نظام  على 
ا�غرب  على  فرضت  التي  الشروط  تراقب حسب 
بعد أن أقرضته دول أوروبية سلفات عامي 1904 
مداخيل  في  التصرف  من  بذلك  فمنع  و1910، 
وكذلك  رقراق،  أبي  مرسى  منها  موانئ،  ثمانية 
وواجبات  ا�خزنية،  واألمــالك  ا�خزن  أراضــي 
مجموعها  تبلغ  ا�ــجــزرة،  وحــقــوق  ــواق،  األســ
لها  يبقى  وال  ا�دينة  تدفعها  بسيطة   400.000
بعض  تأجير  على  ا�خزن  مما حمل  منها شيء، 
لعلو،  باب  أمام  عمومية  ساحة  منها  أراضيه، 
وكذلك األسواق، مع االلتزام بعدم إقرار ضرائب 
صفدت  وبــذلــك  مــدريــد،  وثيقة  حسب  جــديــدة، 
وشروطه  ا�فروض  القرض  بهذا  ا�خزن  أيــدي 

القاسية)) انتهى.
جاءت هذه الشهادة في الكتاب القيم لألكاديمي 
الثاني/ ص:  الجزء  الرباط»  «موسوعة  الرباطي 
429، وهي كافية لنضع أيدينا على قلوبنا خوفا 
من اندفاع الحكومة والجماعة في االقتراض دون 

مراعاة العواقب. 

تشق العاصمة الرباط طريقها نحو حصد كل 
عواصم  عادة  تتحملها  مسؤولية  بكل  األلقاب 
تنخرط  ولــم  تيأس  فلم  العالم،  في  متحضرة 
أبناؤها  شمر  بــل  ــنـــواح»،  و«الـ التشكي  فــي 
في  القوي  باإليمان  وتسلحوا  سواعدهم  على 
ا�رجوة،  األهــداف  تحقيق   أجل  من  وطنيتهم 
وا�ستحق  الالئق  با�ستوى  يبرزهم  عمل  بكل 
لـ«حراس» عاصمة ا�ملكة، وذلك وفاء للساكنة، 
«فيروسات»  من  وقايتها  وواجــب  شرف  وهو 
حطمت  التي  السياسة»  «فاكهة  مــن  تسربت 
و«الفانتازيا»  الريع  أدغال  في  وتوغلت  اآلمال 
«ناديهم»  خــارج  هو  ما  كل  وإقصاء  الكالمية 
الرباطية  األغلبية  اتجهت  لذلك،  جدا،  الضيق 
بناؤه  دام  للثقافة  «برج»  بناء  إلى  «الصامتة» 
عقودا فزادها شموخا بإمكانيات جد متواضعة 
وبصبر وثبات وثقة في النفس من أجل الهدف 
�ن  يمكن  بها  للثقافة،  عاصمة  شيدوا  النبيل، 
بالقواعد  السياسة  تصميم  إعادة  األمر،  يهمه 
ا�ثلى  واألهداف  الوطنية  والثوابت  الصحيحة 
فيها  مــكــان  ال  كــالــريــاضــة،  السياسة  أن  ــو  ول
للضعيف، وال صوت وال اعتبار إال �ن «يخرق» 

الضوابط بالغش والعنف... إلخ.
فالثقافة هي ا�نقذ وا�صحح وا�عالج وا�ضاد 

بالشواهد،  ليست  والثقافة  لـ«الفيروسات»، 
الوطنية،  بالتربية  الفاضلة،  باألخالق  ولكن 
باالحترام الواجب لآلخر، بالتواضع والتسامح 
الغالي،  الغير، خدمة للوطن  واالعتراف بحقوق 
فالرباط ال تزال العاصمة السياسية، ولكن بدون 
حزب،  في  منخرط  عضو  كل  فليس  سياسي�، 
سياسي، بل هو مجرد حزبي، وقد تفرجتم على 
الغرق(..)، فالسياسي با�واقف، بإسعاد الناس، 
باقتراحاته وبتصحيح االعوجاجات، وبالنضال 
دون مقابل.. فهل كنا في حاجة إلى لجنة وطنية 
من خيرة مثقفي ا�ملكة لإلنقاذ بنموذج تنموي 
وعشرات  حزبا   40 من  أزيد  ا�ملكة  وفي  جديد 
اآلالف من الجمعيات تنعم بالدعم ا�الي وا�نح 
بآالف ا�اليير، في ح� اللجنة الوطنية متطوعة 
وبدون مقابل ال مادي وال معنوي؟ ولن نستبق 
ستالحظ  شك  ــدون  ف تقريرها،  سيتضمنه  ما 
الوطن،  وحب  واالبتكار  النضال  ثقافة  غياب 
بذلك  وهــي  للثقافة،  عاصمة  الــيــوم  والــربــاط 
الصعاب  تذلل  التي  الخالقة  للسياسة  قاطرة 
وتحل ا�شاكل وتزرع األفراح واآلمال، وتؤسس 
ا�دن  كل  إلــى  يدها  وتمد  ا�ستدامة،  التنمية 
الخبرات،  وتبادل  للتعاون  ا�ملكة،  في  والقرى 

خصوصا في ا�جال الثقافي.

شهادات من الرواد

صورة التقطت يف شهر فبراير 1999، لبناة الثقافة املغربية بعدما أسسوا لها يف فبراير 1986 ميثاقا 
إلحيائها أوال، ثم السير بها يف دروب الرباطيني جلعلها ثقافة القرب حتى غدت يف فبراير 2020 عامة، 
عبد  األستاذ  النقيب  جلس  وقد  العاملية،  الثقافية  العواصم  نادي  لدخول  الفيحاء  الرباط  أهل  مما 
عثمان  واحلاج  البكري  الكرمي  وعبد  احميدة  محمد  األساتذة:  اجلواهر،  أغلى  متوسطا  بناني  الكرمي 

جوريو وقاسم الزهيري وعبد اللطيف خالص ومصطفى اجلوهري.
رحم اهللا البناة املتوفني وأطال أعمار األوفياء املناضلني إلمتام الرسالة.. رسالة الثقافة. 
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حديث العاصمة



 األسبوع

بعد الغضبة امللكية بسبب االختالالت 
سياحي  مــشــروع  أكــبــر  عرفها  الــتــي 
القضائية  الفصيلة  شرعت  بأكادير، 
أكادير،  بمدينة  امللكي  للدرك  الجهوية 
في  الجاري،  فبراير   20 الخميس  يوم 
عالقة  لهم  الذين  األطراف  كل  استدعاء 
ذلك،  ويأتي  باي«،  تغازوت  بـ»فضيحة 
سوس  جهة  والــي  إحــالــة  مــع  تزامنا 
إداوتــنــان،  أكــاديــر  عمالة  عامل  ماسة 
لدى  العامة  النيابة  على  حاجي،  أحمد 
بتهمة  ــر،  ــادي ألك االبــتــدائــيــة  املحكمة 
منتجع  في  املسجلة  التعمير  مخالفات 
من  ــر،  ــادي أك بشمال  بـــاي«  ــازوت  ــغ »ت
إلى  استنادا  املسطرة،  استكمال  أجل 
املــادة  من  األخــيــرة  الفقرة  مقتضيات 
املتعلق   ،66.12 الــقــانــون  مــن   5/63
مجال  فــي  املخالفات  ــر  وزج بمراقبة 

التعمير والبناء.
ــة، فـــإن  ــع ــل ــط ــب مـــصـــادر م ــسـ وحـ
املنتجع  ملف  أحالت  العامة  النيابة 
الجهوية  القضائية  الفصيلة  على 
شرعت  والتي  بأكادير،  امللكي  للدرك 
واملهندسني  ــاوالت  ــق امل اســتــدعــاء  فــي 
ومكاتب  الدراسات  ومكاتب  املعماريني 
املراقبة التي عهدت إليها متابعة أشغال 
املسؤولني  التحقيق  شمل  كما  البناء، 
القانونيني عن الشركات الثالث املشرفة 
على مشروع املحطة السياحية تغازوت.

لجماعة  الــســابــق  ــرئــيــس  ال ــان  ــ وك
أورير، التي بني جزء من املشروع على 
املستجوبني  أول  لها،  التابعة  األراضي 
الجهوية  القضائية  الفصيلة  طرف  من 
من  بعدد  طالبته  والتي  امللكي،  للدرك 
أهمها  بــاملــشــروع،  املتعلقة  املــلــفــات 
منحها  التي  والرخص  التهيئة  تصميم 

للمسؤولني عن املشروع.
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الدرك امللكي والنيابة العامة يحققان يف خروقات »تغازوت باي«

إعداد: زهير البوحاطي

عيـن على الشمال

مختصرات شمالية
الحدودي  باملعبر  أوِقف ستة جمركيني   ■
بامليناء  وشرطي  وجمركي  سبتة«،  »بــاب 
ويعود  املاضي،  األسبوع  لطنجة  املتوسطي 
نجاح  إلى  التوقيف،  لهذا  الرئيسي  السبب 
املحملة  والــشــاحــنــات  ــارات  ــســي ال بــعــض 
األخرى،  الضفة  إلى  العبور  في  باملخدرات 
إذ تم ضبط بعضها على الجانب اإلسباني، 
وإدارة  للشرطة  الوطنية  الفرقة  جعل  مما 
الجمارك، تعجل بالتدقيق في تحديد أوقات 
لتصدر  والشاحنات،  السيارات  تلك  عبور 
املراقبة  مجال  فــي  العاملني  توقيف  أمــر 
فيه  عبرت  الــذي  اليوم  ذلك  في  والتفتيش 

املخدرات.

■ عرفت دورة فبراير لجماعة تطوان، األسبوع 
املاضي، صراعا حادا حول النقطة املتعلقة بمنح 
القدم، حيث  لكرة  التطواني  املغرب  لفريق  الدعم 
تحول مقر الجماعة إلى حلبة للصراع واملشاداة 
الكالمية بني رئيس فريق املعارضة املنتمي لحزب 
لرفع  اضطر  الــذي  الجماعة  ورئيس  األحـــرار، 
الجلسة، مما جعل العديد من املواطنني يتساءلون 
عن هذا الدعم، وعما هي املعايير واملقاييس التي 
اعتمدتها الجماعة في منح هذا الفريق الدعم دون 
الرياضية،  الفرق والجمعيات والهيئات  غيره من 
وهل يتعلق األمر بحملة انتخابية سابقة ألوانها؟

فبراير   13 عدد  »األســبــوع«  مقال  بعد   ■
يستبقون  »املنتخبون  عنوان  تحت   ،2020
آخر  وكــان  استقاالتهم«،  بتقديم  املحاسبة 
املستقيلني رئيس الجماعة الترابية للمضيق 
املعنية  السلطات  تفاعلت  املغرب،  بشمال 
تحقيق  فتح  ــى  إل ــادرت  وبـ املــوضــوع،  مــع 
الجماعة  رئــيــس  ــرض  وعـ املــوضــوع،  فــي 
بمحكمة  الجنايات  غرفة  نوابه على  وبعض 
ــوال  األم جــرائــم  فــي  املختصة  االستئناف 
إليهم من طرف  تم االستماع  بالرباط، حيث 
األسبوع  املحكمة  بنفس  التحقيق  قاضي 
من  ثقيلة  اتهامات  يواجه  حيث  املاضي، 
من  والصفقات  العامة  األموال  تبديد  بينها 
أجل االستفادة من العمولة التي تسمح لهم 
باالرتقاء االجتماعي السريع، وذلك من خالل 
بالبناء والتعمير  التالعب في وثائق تتعلق 

وغيرها، حسب مصدر »األسبوع«.

ــة،  إداري لجنة  عقدت   ،2017 مــاي   12 بتاريخ 
املحلية  السلطة  ممثل  هم  أطــراف   8 من  تتكون 
طرفا  باعتبارها  الحضرية  الوكالة  وممثل  آنذاك، 
استشاريا البد وأن تدلي برأيها، وممثل الشؤون 
القروية بعمالة إقليم تطوان، وممثل عن املحافظة 

اإلقليمية  املديرية  عن  وممثل  العقارية، 
إالقليم،  بنفس  الوطنية  التربية  لوزارة 
وممثل عن مندوبية أمالك الدولة، وممثل 
السكنى  ــوزارة  ل اإلقليمية  املديرية  عن 
عن  ممثل  حضر  كما  املدينة،  وسياسة 
قسم التعمير بعمالة تطوان، وفي غياب 
تام ملمثلي الجماعة الترابية لجماعة أوالد 
)عقدت( اجتماعا الختيار  علي منصور، 
ثانوية  إحــداث  أجــل  من  أرضية  قطعة 
ابحديدن  ــدوار  ب وداخليتها  وإعــداديــة 
التابعة  منصور  علي  أوالد  بجماعة 
متر   12000 مساحتها  تطوان،  إلقليم 
والتي  »بوحجار«،  املدعو  باملحل  مربع، 
املحضر  وهــو  الــخــواص..  ملك  في  تقع 
كل  عليه  يوقع  لم  أو  توقيع  أغفل  الذي 
من ممثل وزارة السكنى وسياسة املدينة 

وممثل قسم التعمير بعمالة اإلقليم، مما طرح عدة 
هل  التوقيع،  عن  هؤالء  امتناع  سبب  عن  أسئلة 
والبنية  البيئية  الشروط  بغياب  تتعلق  ألسباب 
التحتية، أم ألسباب أخرى ال يعلمها إال من امتنع 
زيارتهم  خــالل  رسمي  محضر  في  التوقيع  عن 
تخصيصها  تم  التي  األرضية  للقطعة  امليدانية 

لبناء هذه املؤسسة التعليمية؟

بعد  الجماعة،  وأعــضــاء  التاريخ،  ذلــك  ومنذ 
مراسلة  عن  يتوقفوا  لم  املذكور،  باملحضر  علمهم 
املوضوع  هذا  بخصوص  املعنية  الجهات  كافة 
جانبها  ــى  وإل املنطقة  ساكنة  يــؤرق  بــات  ــذي  ال
االعتراض  وثيقة  على  املوقعني  املجلس  أعضاء 

على بناء هذه املؤسسة في غير مكانها، مستنكرين 
العام  ــال  امل هــدر  عــن  املسؤولة  الجهات  صمت 
التي  الساكنة،  مصلحة  في  يصب  ال  مشروع  في 
اعتبرته اختيارا خاطئا، ألن املوقع املذكور يصعب 
لوعورة  نظرا  الساكنة،  طــرف  من  إليه  الولوج 
نظرا  للسيارات  بالنسبة  سواء  الطرقية،  املسالك 
تتعرض  ما  عادة  حيث  املنطقة،  ارتفاع  ملستوى 

املسالك  على  املتعودة  »الندروفر«  سيارات  حتى 
يصبح  الطرق  تلك  أن  كما  االنقالب،  إلى  الوعرة، 
وهذا  األمطار،  تهاطل  عند  مستحيال  فيها  املشي 
املنطقة  ساكنة  دفعت  التي  األســبــاب  أهــم  مــن 
الجماعة، لالعتراض على هذا املشروع،  وأعضاء 
ألن الظروف املناخية والجيولوجية خطيرة جدا 
الوصول  الصعب  من  إذ  التالميذ،  حياة  على 
للجماعة  التابعة  واملــداشــر  القرى  من  إليها 
على  املعترضني  األعــضــاء  دفــع  مما  املــذكــورة، 
هل  يتساءلون  املكان،  ذلك  في  املؤسسة  إنشاء 
أم  للموقع،  بزيارة  فعال  قامت  املذكورة  اللجنة 
تقارير  على  بناء  فقط  اقتراحها  اعتمدت  أنها 

وتصاميم ال تبرز خطورة ووعورة املوقع؟
فمنذ سنة 2017 إلى يومنا هذا وعملية تكسير 
األحجار مستمرة )كما هو ظاهر في الصورة(، 
والتي كلفت مبلغا تجاوز الثالثمائة ألف درهم 
إعدادها  املقترح  املساحة  أقل من عشر  لتسوية 
على  تتوفر  الجماعة  أن  علما  اإلعدادية،  لبناء 
وعاء عقاري في ملكها بالقرب من مقر الجماعة 
تتواجد  كما  الجماعة،  ــراب  ت وســط  والــواقــع 
ألن  وغيره،  الصحي  كاملركز  أخرى  مصالح  بها 
املقترحة،  والثانوية  الجماعة  مقر  بني  املسافة 
تتجاوز ساعة زمنية بواسطة السيارات املتعودة 
على عبور الطريق واملسالك الوعرة، كما أن كلفة 
درهما   50 إلى  املؤسسة تصل  إلى هذه  الوصول 
املجاورة  للدواوير  بالنسبة  هذا  الواحد،  للتلميذ 
في  الواقعة  الدواوير  عن  الحديث  دون  للموقع، 

أقصى أطراف الجماعة الشاسعة. 

اإهدار املال العام لبناء ثانوية يف منطقة م�ستحيلة الولوج

مشهد سياسي يوحي بالفشل 
مقر  تحول  حيث  بــدايــتــه،  منذ 
الجماعة الترابية للمضيق شمال 
املغرب، إلى حلبة للمالكمة أثناء 
رئيس  انــتــخــاب  دورة  انــعــقــاد 
جديد بعد االستقالة التي قدمها 

الرئيس السابق.
وقـــد جـــرت االنــتــخــابــات بني 
 17 اإلثنني  يوم  املجلس  أعضاء 
انتخاب  أجل  من   ،2020 فبراير 
الجماعة،  لــهــذه  جــديــد  رئــيــس 
ــارة من  زيـ ــأي  ب لــم تحظ  الــتــي 
ال  ــة،  ــب ــراق وامل التفتيش  لــجــان 
وال  الداخلية  وزارة  طــرف  مــن 
للحسابات،  ــى  ــل األع املــجــلــس 
ــارت مـــضـــرب املــثــل  ــ ــى صـ حــت
ــجــاوزات  ــت ــات وال ــخــروق ــي ال ف
وهذا  والعشوائية،  والفوضى 
عرفته  الــذي  الصراع  يؤكده  ما 

هذه الدورة من أجل نيل منصب 
الرئاسة الذي تعارك عليه بعض 
األعضاء، ليتم في األخير انتخاب 
األصالة  حزب  عن  جديد  رئيس 
سابقا(  )االستقاللي  واملعاصرة 
للمضيق،  الــتــرابــيــة  للجماعة 
املنتمي  املستقيل  للرئيس  خلفا 

لحزب األحرار.
ــدم  ــيـــاق، أقـ ــس الـــسـ ــف ــي ن فـ
الجماعات  رؤساء  من  مجموعة 
ــاء مــجــالــســهــا بــمــدن  ــضــ ــ وأع
الشمال، في اآلونة األخيرة، على 
تقديم استقاالتهم من مناصبهم، 
فيما  مجهولة،  ــت  الزال ألسباب 
هذه  ــأن  ب املــراقــبــني  بعض  ــال  ق
باألخبار  متعلقة  االســتــقــاالت 
وزارة  ــدام  ــ إق حـــول  املــنــتــشــرة 
من  العديد  تهيئة  على  الداخلية 
وتبذير  بالفساد  املتعلقة  امللفات 

تقديمها  أجــل  مــن  الــعــام،  ــال  امل
فيها،  املتورطني  ملتابعة  للقضاء 
جماعات،  رؤســاء  كانوا  ســواء 

املجالس  أعضاء  أو  نوابهم،  أو 
اللجان  ــرؤس  ت حق  لهم  الذين 

واملساهمة في نهب املال العام.

ح�سم رئا�سة جماعة امل�سيق بـ»املالكمة«

أكادير ما يجري  ويدور يف المدن

كواليس جهوية
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للجمـارك  ا�تنقلـة  الفرقـة  حجـزت 
السـجائر  مـن  كبيـرة  كميـة  بأكاديـر، 
ومـادة «ا�عسـل» ا�سـتعملة فـي تدخ� 
 1 رقـم  الوطنيـة  بالطريـق  النرجيلـة، 
علـى مسـتوى إحـدى ا�ـدارات الطرقيـة 
والتـي  ملـول،  آيـت  إنـزكان  بعمالـة 
بلغـت مليونـا و390 ألـف سـيجارة، أما 
«ا�عسـل» ا�حجـوز، فيصـل وزنـه 1115 
إلـى  ا�هربـون  لجـأ  حيـث  كيلوغرامـا، 
بإخفائهـا  ا�هربـة،  ا�ـواد  عـن  التسـتر 
تحـت أكيـاس بالسـتيكية كانـت محملـة 

البضائـع. لنقـل  مـ� شـاحنة  علـى 

لبيوكرى  ا�لكي  الدرك  مصالح  تمكنت   
مكونة  مقنعة  عصابة  توقيف  من  مؤخرا، 
وصفت  سطو،  عملية  بعد  شخص�  من 
ضواحي  فالح  سيارة  على  بـ«الهوليودية، 
مدينة بيوكرى بدوار تودوش، استولوا على 
إثرها على مبلغ 11 مليونا وفروا نحو وجهة 
بسيارتهم،  تقني  عطب  وقوع  بعد  مجهولة 
إلحدى  ا�لكي  الــدرك  مداهمة  إثــر  ــك  وذل
ا�قاهي الشعبية بمركز جماعة أيت اعميرة 
توصلهم  فور  ا�اضية،  الجمعة  يوم  مساء 
فيهم  ا�شتبه  تواجد  دقيقة حول  بمعلومات 
نحو  والفرار  السفر  على  وعزمهم  داخلها 
ا�بلغ  حوزتهم  وفي  الشمال  مدن  إحــدى 
اقتياد  فتم  كبيرة،  حقيبة  داخل  ا�سروق 
تعميق  قصد  الــدرك  مركز  نحو  ا�وقوف� 
العامة  النيابة  إشراف  تحت  معهم  البحث 

ا�ختصة، للكشف عن مالبسات الحادث.

ا�شـهورة  ا�قاهـي  إحـدى  تحولـت 
بجماعـة سـيدي بيبـي بإقليـم اشـتوكة 
آمـن  فضـاء  إلـى  مؤخـرا،  باهـا،  أيـت 
ممـا  سـوداء،  وبـؤرة  القمـار  للعـب 
جـدوى  «محدوديـة  متتبعـون  اعتبـره 
دور السـلطات ا�حليـة وغيـاب تدخالت 
قويـة ناجعـة لـردع ا�خالفـات ا�رتكبـة 
قالـوا  الذيـن  الفضـاء»،  هـذا  داخـل 
تشـنها  التـي  الزجريـة  الحمـالت  أن 
السـلطات نـادرة بهـذه ا�قاهـي، وتظـل 
إلـى  ترقـى  وال  الجـدوى  محـدودة 
مسـتوى تطلعـات السـاكنة، ممـا جعـل 
تلـك  بزجـر  يطالبـون  مدنيـ�  فاعلـ� 
إلـى  ا�تورطـ�  وتقديـم  ا�خالفـات 
فـي  جريئـة  قـرارات  واتخـاذ  العدالـة 
أعماهـم  الذيـن  ا�قاهـي  أربـاب  حـق 
الدراهـم،  مـن  ا�زيـد  لربـح  الطمـع 
فحولـوا فضـاءات بعـض ا�قاهـي إلـى 
يرافـق  ومـا  الدعـارة  أوكار  يشـبه  مـا 

ومجـون. فسـق  مـن  ذلـك 

من  عناصر  أن  مطلعة،  مصادر  أفادت   
ا�اضي،  األسبوع  أوقفت  ا�لكي،  ــدرك  ال
بتورطه  لالشتباه  بلفاع،  بجماعة  شخصا 
في تلقي رشوة عبارة عن مبلغ مالي مقابل 
القضاء،  أمــام  يــروج  ملف  لحل  التوسط 
وذلك بعد اتصال الضحية بالرقم األخضر، 
تعليماتها  العامة  النيابة  أعــطــت  حيث 
الضحية،  بمعية  بالتحرك وفق كم� محكم 
ليتم توقيفه من طرف الفرقة الجهوية للدرك 
من  الرشوة  بتسلم  متلبسا  بأكادير،  ا�لكي 
النيابة  وأمرت  اإلداري،  ا�لف  تسوية  أجل 
الحراسة  تحت  ا�ــوقــوف  بوضع  العامة 
انتظار  في  البحث،  إشــارة  رهن  النظرية 
التحقيق  إتمام  فور  القضاء  على  عرضه 

حول ما نسب إليه.

للجمـارك  ا�تنقلـة  الفرقـة  حجـزت 
السـجائر  مـن  كبيـرة  كميـة  بأكاديـر، 
«ومـادة «ومـادة «ا�عسـل» ا�سـتعملة فـي تدخ� 
1
 ا�سـتعملة فـي تدخ� 
1
 ا�سـتعملة فـي تدخ� 

رقـم  الوطنيـة  بالطريـق  النرجيلـة، 
 ا�سـتعملة فـي تدخ� 

رقـم  الوطنيـة  بالطريـق  النرجيلـة، 
 ا�سـتعملة فـي تدخ� 

علـى مسـتوى إحـدى ا�ـدارات الطرقيـة 
والتـي  ملـول،  آيـت  إنـزكان  بعمالـة 
 ألـف سـيجارة، أما 
والتـي  ملـول،  آيـت  إنـزكان  بعمالـة 
 ألـف سـيجارة، أما 
والتـي  ملـول،  آيـت  إنـزكان  بعمالـة 

390
والتـي  ملـول،  آيـت  إنـزكان  بعمالـة 

390
والتـي  ملـول،  آيـت  إنـزكان  بعمالـة 

بلغـت مليونـا و
والتـي  ملـول،  آيـت  إنـزكان  بعمالـة 

بلغـت مليونـا و
والتـي  ملـول،  آيـت  إنـزكان  بعمالـة 

«ا�عسـل» ا�حجـوز، فيصـل وزنـه 1115
إلـى  ا�هربـون  لجـأ  حيـث  كيلوغرامـا، 
بإخفائهـا  ا�هربـة،  ا�ـواد  عـن  التسـتر 
تحـت أكيـاس بالسـتيكية كانـت محملـة 

البضائـع. لنقـل  مـ� شـاحنة  علـى 

لبيوكرى  ا�لكي  الدرك  مصالح  تمكنت   
مكونة  مقنعة  عصابة  توقيف  من  مؤخرا، 
وصفت  سطو،  عملية  بعد  شخص�  من 
ضواحي  فالح  سيارة  على  بـ«الهوليودية، 
مدينة بيوكرى بدوار تودوش، استولوا على 
ضواحي  فالح  سيارة  على  الهوليودية، 
مدينة بيوكرى بدوار تودوش، استولوا على 
ضواحي  فالح  سيارة  على  الهوليودية، 

إثرها على مبلغ 11 مليونا وفروا نحو وجهة 
بسيارتهم،  تقني  عطب  وقوع  بعد  مجهولة 
إلحدى  ا�لكي  الــدرك  مداهمة  إثــر  ــك  وذل
بسيارتهم،  تقني  عطب  وقوع  بعد  مجهولة 
إلحدى  ا�لكي  الــدرك  مداهمة  إثــر  ــك  وذل
بسيارتهم،  تقني  عطب  وقوع  بعد  مجهولة 

ا�قاهي الشعبية بمركز جماعة أيت اعميرة 
إلحدى  ا�لكي  الــدرك  مداهمة  إثــر  ــك  وذل
ا�قاهي الشعبية بمركز جماعة أيت اعميرة 
إلحدى  ا�لكي  الــدرك  مداهمة  إثــر  ــك  وذل

توصلهم  فور  ا�اضية،  الجمعة  يوم  مساء 
ا�قاهي الشعبية بمركز جماعة أيت اعميرة 
توصلهم  فور  ا�اضية،  الجمعة  يوم  مساء 
ا�قاهي الشعبية بمركز جماعة أيت اعميرة 

فيهم  ا�شتبه  تواجد  دقيقة حول  بمعلومات 
نحو  والفرار  السفر  على  وعزمهم  داخلها 
ا�بلغ  حوزتهم  وفي  الشمال  مدن  إحــدى 
اقتياد  فتم  كبيرة،  حقيبة  داخل  ا�سروق 
تعميق  قصد  الــدرك  مركز  نحو  ا�وقوف� 
العامة  النيابة  إشراف  تحت  معهم  البحث 

ا�ختصة، للكشف عن مالبسات الحادث.

ا�شـهورة  ا�قاهـي  إحـدى  تحولـت 
بجماعـة سـيدي بيبـي بإقليـم اشـتوكة 
ا�شـهورة  ا�قاهـي  إحـدى  تحولـت 
بجماعـة سـيدي بيبـي بإقليـم اشـتوكة 
ا�شـهورة  ا�قاهـي  إحـدى  تحولـت 

آمـن  فضـاء  إلـى  مؤخـرا،  باهـا،  أيـت 
بجماعـة سـيدي بيبـي بإقليـم اشـتوكة 
آمـن  فضـاء  إلـى  مؤخـرا،  باهـا،  أيـت 
بجماعـة سـيدي بيبـي بإقليـم اشـتوكة 

ممـا  سـوداء،  وبـؤرة  القمـار  للعـب 
جـدوى  «محدوديـة  متتبعـون  اعتبـره 
دور السـلطات ا�حليـة وغيـاب تدخالت 
قويـة ناجعـة لـردع ا�خالفـات ا�رتكبـة 
قالـوا  الذيـن  الفضـاء»،  هـذا  داخـل 
تشـنها  التـي  الزجريـة  الحمـالت  أن 
السـلطات نـادرة بهـذه ا�قاهـي، وتظـل 
تشـنها  التـي  الزجريـة  الحمـالت  أن 
السـلطات نـادرة بهـذه ا�قاهـي، وتظـل 
تشـنها  التـي  الزجريـة  الحمـالت  أن 

إلـى  ترقـى  وال  الجـدوى  محـدودة 
السـلطات نـادرة بهـذه ا�قاهـي، وتظـل 
إلـى  ترقـى  وال  الجـدوى  محـدودة 
السـلطات نـادرة بهـذه ا�قاهـي، وتظـل 

مسـتوى تطلعـات السـاكنة، ممـا جعـل 
تلـك  بزجـر  يطالبـون  مدنيـ�  فاعلـ� 
إلـى  ا�تورطـ�  وتقديـم  ا�خالفـات 
فـي  جريئـة  قـرارات  واتخـاذ  العدالـة 
أعماهـم  الذيـن  ا�قاهـي  أربـاب  حـق 
فـي  جريئـة  قـرارات  واتخـاذ  العدالـة 
أعماهـم  الذيـن  ا�قاهـي  أربـاب  حـق 
فـي  جريئـة  قـرارات  واتخـاذ  العدالـة 

الدراهـم،  مـن  ا�زيـد  لربـح  الطمـع 
أعماهـم  الذيـن  ا�قاهـي  أربـاب  حـق 
الدراهـم،  مـن  ا�زيـد  لربـح  الطمـع 
أعماهـم  الذيـن  ا�قاهـي  أربـاب  حـق 

فحولـوا فضـاءات بعـض ا�قاهـي إلـى 
يرافـق  ومـا  الدعـارة  أوكار  يشـبه  مـا 
فحولـوا فضـاءات بعـض ا�قاهـي إلـى 
يرافـق  ومـا  الدعـارة  أوكار  يشـبه  مـا 
فحولـوا فضـاءات بعـض ا�قاهـي إلـى 

ومجـون. فسـق  مـن  ذلـك 

من  عناصر  أن  مطلعة،  مصادر  أفادت   
ا�اضي،  األسبوع  أوقفت  ا�لكي،  ــدرك  ال
بتورطه  لالشتباه  بلفاع،  بجماعة  شخصا 
ا�اضي،  األسبوع  أوقفت  ا�لكي،  ــدرك  ال
بتورطه  لالشتباه  بلفاع،  بجماعة  شخصا 
ا�اضي،  األسبوع  أوقفت  ا�لكي،  ــدرك  ال

في تلقي رشوة عبارة عن مبلغ مالي مقابل 
القضاء،  أمــام  يــروج  ملف  لحل  التوسط 
في تلقي رشوة عبارة عن مبلغ مالي مقابل 
القضاء،  أمــام  يــروج  ملف  لحل  التوسط 
في تلقي رشوة عبارة عن مبلغ مالي مقابل 

وذلك بعد اتصال الضحية بالرقم األخضر، 
تعليماتها  العامة  النيابة  أعــطــت  حيث 
الضحية،  بمعية  بالتحرك وفق كم� محكم 
ليتم توقيفه من طرف الفرقة الجهوية للدرك 
من  الرشوة  بتسلم  متلبسا  بأكادير،  ا�لكي 
النيابة  وأمرت  اإلداري،  ا�لف  تسوية  أجل 
من  الرشوة  بتسلم  متلبسا  بأكادير،  ا�لكي 
النيابة  وأمرت  اإلداري،  ا�لف  تسوية  أجل 
من  الرشوة  بتسلم  متلبسا  بأكادير،  ا�لكي 

الحراسة  تحت  ا�ــوقــوف  بوضع  العامة 
انتظار  في  البحث،  إشــارة  رهن  النظرية 
التحقيق  إتمام  فور  القضاء  على  عرضه 
انتظار  في  البحث،  إشــارة  رهن  النظرية 
التحقيق  إتمام  فور  القضاء  على  عرضه 
انتظار  في  البحث،  إشــارة  رهن  النظرية 

حول ما نسب إليه.

بن سليمان
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  األسبوع

كل  مجـزرة  داخـل  يجـري  مـا 
يعتبـر  والـدروة،  سـليمان  بـن  مـن 
جريمـة  ا�سـتهلك،  ضـد  جريمـة 
صمـت  ظـل  فـي  األركان  قائمـة 
مطبـق للمصلحـة البيطريـة ا�ـوكل 
لهـا مراقبـة ظـروف الذبـح وجـودة 
لالسـتهالك. وصالحيتهـا  الذبائـح 
تسـائل  ا�جزرتـ�  كال  فأوضـاع 
التـي  الجماعيـة  ا�صالـح  كذلـك 
هـذه  اسـتغالل  تفويـت  يعفيهـا  ال 
ا�جـازر، مـن ا�راقبة ا�سـتمرة وفق 
دفتـر  فـي  عليـه  هـو منصـوص  مـا 
إلـى ذلـك غيـاب  التحمـالت، أضـف 
وقنـوات  التحتيـة  البنيـة  انعـدام 
ذبـح  يتـم  حيـث  الصحـي  الصـرف 
البهائـم فـوق روث الحيوانـات فيما 
تصـول  ا�تشـردة  الـكالب  تتـرك 

ا�جـزرة. داخـل  وتجـول 
اللحـوم  أن  األمـر  فـي  وا�ثيـر 
التـي تذبـح بمجـزرة بـن سـليمان ال 
لسـاكنة  ا�حلـي  لالسـتهالك  توجـه 
اإلقليـم، بـل يتـم تصريفهـا فـي مـدن 
مجـاورة كا�حمديـة، الدارالبيضـاء 

وبوزنيقـة.
فالذبائـح  السـياق،  نفـس  وفـي 
التـي يتـم نحرهـا بمجـزرة الـدروة، 
مـدار  خـارج  بدورهـا  تصـرف 
الجماعـة، بـكل من أقاليـم النواصر، 
ا�حمديـة  البيضـاء،  الـدار  برشـيد، 
وبلديـة ابـن أحمد، وتتـم عملية نقل 
«البيكـوب»  سـيارات  عبـر  الذبائـح 
في غياب شـروط السـالمة الصحية 
عناصـر  مـن  مـرأى ومسـمع  وعلـى 
الـدرك ا�لكـي الذيـن يرابطـون علـى 

الطريـق. طـول 
ابـن  إقليـم  عامـل  السـيد  إن 
سـليمان مدعـو لزيـارة ا�جـزرة يوم 
سـيصاب  أنـه   وا�ؤكـد  األربعـاء، 
رؤيتـه  عنـد  والذهـول  بالدهشـة 
ا�نتشـرة  والقـاذورات  لألوسـاخ 
الصـورة  (انظـر  ا�ـكان  فـي 
مجـزرة  وضعيـة  أن  كمـا  ا�رفقـة)، 
مـدار   علـى  تشـتغل  التـي  الـدروة 
الجهـوي  ا�ديـر  تسـائل  األسـبوع، 
لـ ONASA.. فهل ا�واطن ا�غربي 
ا�سـؤول�  عنـد  يسـاوي  شـيئا  ال 
شـروط  بخصـوص  التهـاون  ليتـم 

الذبـح؟ 

كثـر الحديـث مؤخـرا عـن ا�وظفـ� األشـباح، الذيـن 
يوجـدون با�ديريـة اإلقليميـة للصحـة بإقليـم اشـتوكة 
النقابـة  سـترات  علـى  يتوفـرون  والذيـن  باهـا،  أيـت 
ويحتمـون بظاللهـا، وأثـارت هـذه ا�سـألة انتبـاه الرأي 
العـام وا�تتبعـ� للشـأن ا�حلـي واإلقليمـي، وقد أفاض 
الـكأس، أحـد ا�وظفـ� الـذي مـا إن يلـج اإلدارة حتـى 
يخبـر البـواب بإبـالغ أي سـائل عنـه بوجـوده با�قهـى 
ا�جاور.. ممـا يؤثـر علـى معنويـات وسـلوك ا�وظفـ� 
الذيـن يزاولـون مهامهـم اإلداريـة الحقيقيـة، وبالتالـي، 
فقـد سـاهمت هـذه الظاهـرة فـي إذكاء روح «االتكاليـة 
النشـيط�  ا�وظفـ�  بعـض  صفـوف  فـي  والخمـول» 

وبعض األعوان العامل� بجدية وإخالص.     

  بوطيب الفياللي

التابعـة  الدراجـ�  فرقـة  تمركـز  إعـادة  مؤخـرا  لوحـظ 
أمنيـة  بعناصـر  مدعومـة  ملـول،  بأيـت  الشـرطة  �فوضيـة 
تعـرف  كانـت  للتـي  مغايـرة  طرقيـة  محـاور  فـي  أخـرى، 
ألكاديـر  األخيـرة  ا�لكيـة  الزيـارة  قبـل  سـابقا،  تواجدهـم 
الكبيـر، وهـذا التواجـد هـم بالخصـوص النقطـة القريبة من 
القنطـرة الجديـدة ا�ؤديـة �ذبـح إنـزكان، وهـي النقطة التي 
تمكـن مـن مراقبـة جميـع العربـات ا�توجهـة مـن وإلـى أيـت 

ملـول عبـر الواجهـة الغربيـة، خصوصـا الدراجـات الناريـة 
التـي يسـتعملها اللصـوص وقطـاع الطـرق للسـطو وتهديـد 

ا�ـارة.
شـك  ال  ملـول،  بأيـت  األمنيـة  الدراجـ�  فرقـة  فتواجـد 
اعتـراض  عـن  أخبـار  انتشـار  بعـد  األمـور،  سـيعيد ضبـط 
سـبيل مواطنـ� اثنـ� بأمكنـة مختلفـة مـن طـرف لصـوص 
مسـتعمل� دراجـة ناريـة، حيـث نشـرت صفحـة إلكترونيـة 
صـورة قيـل بأنهـا للصـ� يمتطيـان دراجـة ناريـة، تطالـب 

والحـذر. الحيطـة  باتخـاذ  السـاكنة 
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  نور الدين هراوي

لم تعد الحالة األمنية التي يعاني منها سكان 
إقليـم سـطات، وخاصـة داخـل األحيـاء الشـعبية 
للمدينـة، فـي صـدارة القضايـا وا�عيقـات التـي 
تحـول دون إعـادة ضبـط مجموعـة مـن األوضاع 
ا�زريـة، بعدمـا انتشـر البنـاء العشـوائي بشـكل 

كبيـر وشـوه ا�جـال العمرانـي، حيث أصبحت 
مقابـل  بالتدريـج  تتـآكل  الخضـراء  ا�ناطـق 
أورام  سـرطانية تتفـرخ مـن العشـوائيات، إذ 
يالحـظ العديـد مـن ا�تتبعـ� للشـأن ا�حلـي، 
تزايـد البنـاء العشـوائي الـذي أصبـح ينتشـر 
كالفطـر بمعظـم األحيـاء، دون تفعيل ا�سـاطر 
الزجريـة وتطبيـق القانـون فـي حـق ا�خالف� 
وا�سـتفيدين منـه، خاصـة وأنـه يهـدد العديـد 
وغيرهـا  والتجـارة  كالصناعـة  ا�جـاالت  مـن 

مـن ا�رافـق والخدمـات.
«األسـبوع»، فـإن مـن بـ�  وحسـب مصـدر 
البنـاء  آفـة  النتشـار  الرئيسـية  األسـباب 
العشـوائي وخرق قانـون التعمير بـ«العاللي» 
مـع بعـض  النهـار، وبتواطـئ  وفـي واضحـة 
الجهـات التـي ال تنـام عينهـا إال على األتاوات 
والعمـوالت واالمتيـازات التـي تسـتفيد منهـا، 
والتجـاوزات  الخروقـات  هـذه  علـى  باإلبقـاء 
الخطيـرة التـي تحصـل أمـام مـرأى الجميـع، 

هـو أن بعـض ا�سـؤول� الجـدد بعمالة سـطات، 
إمـا أنهـم فعـال متقاعسـون ويعتمـدون فقـط على 
أعـوان  طـرف  مـن  وتضليليـة  مغلوطـة  تقاريـر 
السـلطة مقابـل بنـاء عشـوائي، محولـ� ا�راقبة 
رائجـة  تجـارة  إلـى  البنـاء،  لهـذا  عنهـا  ا�ـؤدى 
الجيـش  وأن  خاصـة  ذهبـا،  تبيـض  ودجاجـة 
الترابيـة  ا�قاطعـات  بمختلـف  ا�وظـف  الكبيـر 
مـن ا�قدمـ�، أجانـب عـن ا�دينـة، يجهلـون مـا 
يقـع بمختلـف األحيـاء السـكنية، أضف إلى ذلك، 

غيـاب سـلطة ا�راقبـة والتتبع من طرف باشـوية 
ا�دينـة، التـي ولألسـف، أصبـح يعـ� بها بعض 
والغيـر  التقاعـد،  علـى  ا�شـرف�  الباشـوات 
يغـادرون  وال  واألحـداث،  با�شـاكل  عابئـ� 
مكاتبهـم ا�كيفة، أو ربما وجد بعض ا�سـؤول� 
الجـدد صعوبـات كبيـرة للحـد مـن هـذه الظاهرة 
أو التقليـص منهـا، بسـبب تدخـل نافذين حولوا 

أحيـاء ا�دينـة إلـى مسـرح للبناء غيـر القانوني، 
مـن أجـل حصـد أصـوات انتخابيـة، وكـذا لوبـي 

كبيـر متشـعب تصعـب مقاومتـه.
وبالرجـوع إلـى الحـرب العلنيـة القائمـة بـ� 
فـإن  الترابيـة،  والجماعـة  الحضريـة  الوكالـة 
بلديـة  طـرف  مـن  ا�منوحـة  الرخـص  معظـم 
بنـاء  إلـى رخـص  قـادر  بقـدرة  ا�دينـة، تتحـول 
دون احتـرام الشـروط وا�عاييـر ا�عمول بها في 

ا�جـال؟ هـذا 
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مريرت

  شجيع محمد

علـى  ينطبـق  مثـل  عليكـم»  حـرام  علينـا  «حـالل 
الترابيـة  أحـد ا�ستشـارين الجماعيـ� بالجماعـة 
ليقـدم  كمسـؤول،  وضعـه  اسـتغل  الـذي  �ريـرت، 
والترخيـص  السـماح  علـى  األخيـرة،  اآلونـة  فـي 
لنفسـه بالبنـاء قـرب الـوادي (وادي تيغـزى) علـى 
مسـتوى شـارع حمـان الفطواكـي، القنطـرة ا�ؤديـة 
مـكان  وهـو  االسـم،  نفـس  تحمـل  التـي  لإلعداديـة 
قريـب مـن الـوادي بنحـو متريـن، وهـو أمـر ممنـوع 
العمـل،  بهـا  الجـاري  والقوانـ�  للقـرارات  طبقـا 
ضاربـا بعـرض الحائـط كل القوان� والتشـريعات 
ملعـب  كارثـة  حـدوث  وا�عدلة بعـد  بهـا  ا�عمـول 
الظهيـر  وخصوصـا  تارودانـت،  بإقليـم  «تزيـرت» 
ربيـع   18 فـي  الصـادر   1.95.154 رقـم  الشـريف 
الخـاص   ،1995 غشـت   16 لــ  ا�وافـق  األول 1416 
با�ـاء، وباألخـص الفـرع الثانـي ا�تضمـن للمـواد 
ترخيـص  بـدون  تقـام  أن  ((تمنـع  التـي  و95   94
األراضـي التـي تغمرهـا ا�يـاه، الحواجـز والتـالل 
والتجهيـزات األخـرى، كمـا يمكـن لوكالـة الحـوض 
األضـرار،  عـن  تعويـض  مقابـل  تأمـر  أن  ا�ائـي 
والبنايـات  واألردام  الحواجـز  حـذف  أو  بتغييـر 
وضعيتهـا  كانـت  مهمـا  األخـرى  وا�نشـآت 
القانونيـة، خصوصـا القريبـة مـن الـوادي بمتـر أو 
مترين))، لكـن فـي «جزيـرة مريـرت»، يوجـد قانـون 
وا�ستشـارين  األعضـاء  لبعـض  يسـمح  خـاص 
بإقامـة ا�نشــآت ومنـح الترخيـص لهـم فـي الوقـت 
الـذي يتـم فيـه تطبيـق القانـون علـى ا�واطن� فقط 

ومنعهـم مـن ذلـك.
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«حرام علينا حالل عليهم»..



عالم  في  وازنــا  اسما  أن  الشك 
ــاذ ســعــد عبد  اإلعــــالم، كــاألســت
السالم البزاز سيجعل عدة مراحل 
تطفو  العربي  اإلعالم  تاريخ  من 
صورة  لنا  لتقدم  السطح،  على 
به  تقوم  الذي  الدور  عن  متميزة 
أسسها  التي  «الشرقية»  قناة 
لخدمة  العصامي،  الــرجــل  هــذا 
الصحافة ا�رئية وا�سموعة بكل 

تؤدة ومصداقية.
البزاز  سعد  األستاذ  رأى  وقد 
في  ا�ــوصــل،  مدينة  فــي  الــنــور 
 ،1952 ــة  ســن ربــيــع  مــنــتــصــف 
منحدرا من عائلة عراقية مرموقة، 
ناجح  دراسي  مسار  في  لينطلق 
حصد  أن  بعد  إال  فيه  يتوقف  لم 
من  الجامعية  الشهادات  أعلى 
جامعة  مــن  ثــم  العربي،  ا�عهد 
«إكسترا» البريطانية، ملبيا نداء 
وشعبه  مجاالته  بكل  العلم  حب 
واالقتصادية  واألدبــيــة  العلمية 
لخوض  استعدادا  والسياسية، 
فيها  تقلب  مهنية  حياة  غمار 
ــة  ــال ــوك ــر ل ــديـ ــصــب مـ ــن ــ� م ــ ب
لإلذاعة  ومدير  العراقية  األنباء 

والتلفزيون.
األستاذ  طموحات  تتوقف  ولم 
البزاز عند هذا الحد، بل إنه تابع 
مساره حتى خارج وطنه العراق، 
ليؤسس  لندن  غادره نحو  عندما 
وبإطالق  «الزمان»،  جريدة  هناك 
لجريدته  الــبــزاز  سعد  األســتــاذ 
في  كتاباته  تنحصر  لــم  هــاتــه، 
بل  فقط،  النزيهة  الصحافة  آفاق 
وتمحيص  بحث  ذلــك  كل  واكــب 
بتأليف  فقام  العصر،  قضايا  في 
عنواني:  تحت  متوال�  كتاب� 
و«الجنراالت  أخرى»  تلد  «حرب 
مؤلف  كل  وتميز  يعلم»،  من  آخر 
ودقيقة  شاملة  بتحليالت  منهما 
بوابة  جــســدت  معطيات  لــعــدة 
بتاريخ  وا�ــهــتــمــ�  للباحث� 

العراق الحديث.
الضوء  تسليط  في  منه  ورغبة 
ا�جتمع  في  األكــراد  أهمية  على 
سعد  لهم  خصص  فقد  العراقي، 
البزاز مؤلفا كتبه بأسلوب سلس 

ا�سألة  في  «األكراد  تحت عنوان 
العراقية».

تقديم  في  الرغبة  من  وبمزيد 
ــجــال عــشــقــه حتى  ــيء � كـــل شـ
فلم  ــالم،  ــ اإلع وهــو  أال  الــنــخــاع 
إطالق  في  البزاز  األستاذ  يتردد 
اسما  عليها  أطلق  فضائية  قناة 
وحضارية  تاريخية  مــعــان  ــه  ل

ليس  صوتا  لتكون  «الشرقية»، 
فقط للعراقي�، بل لكل العرب في 
كل أرجاء العالم، وفتح لها مكاتب 
بــلــدان لتقدم  ــدة  وفــروعــا فــي ع
وا�سموع  ا�رئي  اإلعالم  خدمات 
بأرقى عناصره وأفضل معاييره، 
«الشرقية»  قــنــاة  صـــارت  حيث 
اليوم من أشهر ا�نابر التي تتقن 
وتنهج  اليق�،  الخبر  استقصاء 
لتقديم  الصحفي  الحياد  سياسة 
ذات  شفافة  بطريقة  خدماتها 

على  تتربع  جعلتها  مصداقية 
ويتنامى  ينمو  مشاهدات  هــرم 

يوما بعد يوم.
وقــــد تــمــيــزت «الــشــرقــيــة» 
ــقــت  ــج حـــصـــريـــة أطــب ــرامـ ــبـ بـ
ــاق،  ــ شــهــرتــهــا ونــجــاعــتــهــا اآلف
و«اليد  و«عمل»  «كرستة»  مثل: 
وكلها  و«الخيرات»،  البيضاء» 

بقرار  القناة  خصصتها  برامج 
لتجديد  واإلحسان  البر  رجل  من 
وزرع  الحياة  في  ا�حروم�  ثقة 
في  العيش  برغد  والتفاؤل  األمل 

نفوسهم.
عشريتها  القناة  أتمت  وعندما 
وصاحب  مبدعها  جــدد  األولــى، 
فكرتها، األستاذ سعد عبد السالم 
بخطى  السير  على  عزمه  البزاز، 
يجمع  بساط  فوق  ونظيفة  ثابتة 
قال  حيث  العراقي�،  كــل  شمل 

الشرقية  «قناة  ا�ناسبة:  بهذه 
إال  عصية  وستبقى  عصية  بقيت 
على الشعب وفقرائه وا�ظلوم� 
فيه ومن مسهم الضر»، وأكد بأن 
منابر القناة ستبقى بوابة للدفاع 
عن وحدة العراق، وأنه سيواصل 
العمل في هذا االتجاه في األلفية 
كان  كما  القناة  عمر  من  ا�والية 

الحال منذ انطالق بثها.
التي  الــســنــوات  مـــدى  وعــلــى 
برامجها  الــقــنــاة  فيها  قــدمــت 
يــزداد  عربي  لجمهور  ا�تنوعة 
عــدده ارتــفــاعــا يــومــا بعد يــوم، 
متمسكة  «الشرقية»  ظلت  فقد 
أي  عــن  البعيد  عملها  بمبادئ 
تأثيرات، أو أي انسياق وراء أي 
واحــد،  لسبب  فكر،  أي  أو  جهة 
ظل  البزاز  سعد  األستاذ  أن  هو 
شامل  عربي  إعالم  مشعل  حامال 
بشكل  العرب  قضايا  بكل  يهتم 
بشكل  العراقي�  وقضايا  عــام، 
خاص، وعندما سأله الصحفيون 
الــتــي تحرص  عــن االخــتــيــارات 
القناة على االلتزام بها في إعداد 
بعبارة  أجـــاب  عملها،  مناهج 
«السبب  قائال:  وحاسمة  واحدة 
يعود  االخــتــيــار،  لــهــذا  الوحيد 
لكون قناة الشرقية هي صوت من 
ال صوت له، ومنبر عادل ومحايد 
شفاف  منبر  عن  الباحث�  لكل 
العرب،  كل  قضايا  في  يمحص 
لكل  اإلنسانية  الخدمات  ويقدم 
العرب بعيدا عن أي ارتباطات أو 
أو  جهوية  أو  حكومية  تأثيرات 
الشرقية  قناة  دولية.  أو  إقليمية 

هي قناة حرة ومستقلة، وستبقى 
كذلك على الدوام».

القنوات  وفــرة  ورغــم  الــيــوم، 
«الشرقية»  قناة  فإن  الفضائية، 
ــالم ا�ــتــجــدد  ــإلع ــارة ل ــن تــظــل م
القرار  بفضل  وذلــك  والشفاف، 
األستاذ  اتــخــذه  ــذي  ال الصائب 
سعد البزاز منذ لحظة انطالقها، 
الــقــنــاة  ــيــة  اســتــقــالل ــو  ــ وه أال 
بأي  ارتباطها  وعــدم  وحيادها 
دولية،  أو  كانت  حكومية  جهة 
لضمان عمل إعالمي بمعايير في 

قمة الشفافية والنزاهة.
وبا�وازاة مع كل ذلك، لم ينس 
حاجته  النموذجي  الرجل  هــذا 
الروحية للعطاء واإلحسان، حيث 
انطبق عليه وصف «صاحب اليد 
قلوب  به  تعلقت  الذي  البيضاء» 
الذي  وهو  وا�حتاج�،  الفقراء 
ساهم من ماله الخاص في حماية 
ا�عدمة،  الــعــائــالت  مــن  الكثير 
منها عائلة في ا�وصل لن تنسى 
الشهم عندما عالج طفلها  موقفه 
ا�صاب بمرض عضال في القلب، 
ولم يكتف بذلك، بل اشترى لهذه 
بمبلغ  مــنــزال  الــفــقــيــرة  ــرة  األســ
دوالر وسيارة  ألف   200 بـ  يقدر 
الحاتمي  لكرمه  إضافة  صغيرة، 
التي  الــطــيــبــة  نــفــســه  وســخــاء 
في  أخرى  عائالت  معاناة  حولت 
فقر مدقع  أربيل من  النجف وفي 
إلى راحة بال ورغد عيش مانحا 
إياهم مبالغ مالية كبيرة ومنازل 
ثمينة  وتــجــهــيــزات  وســـيـــارات 
وأقاربه،  أهله  من صميم  وكأنهم 
البزاز  سعد  األســتــاذ  تبرع  كما 
لعائالت كثيرة في عدة مناطق من 
العراق، بمبالغ يتم تحصيلها من 
شهرية  رواتب  شكل  على  طرفهم 
وتشعرهم  والجوع  الفاقة  تقيهم 
ابن  بفضل  بلدهم،  في  بكرامتهم 
بلدهم البار الذي عرف كيف يزرع 
افتقدتها  شفاه  على  االبتسامة 
وتقلبات  الــزمــن  ــدر  غـ بــســبــب 
الظروف، كما تبث القناة برنامج 
برنامج  وهــو  علينا»،  «فطركم 
الفقيرة  العائالت  يتفقد  يومي 
مع  ا�أكوالت  أشهى  لهم  ويقدم 
ــزرع  ل ا�ــبــلــغ  ــن  م عينية  هــديــة 
من  الــفــقــراء  قــلــوب  فــي  الفرحة 
أما  ــبــزاز،  ال األســتــاذ سعد  مــال 
نخبة  فيتضمن  «األمـــل»  فــريــق 
العراقي األصيل  الفن  من عمالقة 
يوم  ذات  لهم  يشار  كــان  الذين 
اليوم  أنفسهم  ليجدوا  بالبنان، 
البطالة  الفقر ودروب  دهاليز  في 
عنهم،  العمل  فرص  انحسار  بعد 
تمتد  بيضاء  يدا  وجدوا  والذين 
معاناتهم،  مــن  لتخرجهم  لهم 
البزاز  سعد  األستاذ  قرر  عندما 
ال  طويلة  قائمة  ضمن  جعلهم 
ووسائل  با�ال  مدها  عن  يتوقف 

العيش الكريم.
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بقلم: رمزي صوفيا
كلما استحضرت البلد الذي رأيت فيه النور والذي عاش فيه والدي ووالدتي حتى آخر رمق، والذي درست فيه وشربت من فراته 

وتنفست هواءه، العراق، إال وحضرتني أسماء تألألت يف آفاق النجاح املقرون بأخالق عربية أصيلة تتباهى بها كل األجيال، 
وسأتحدث اليوم عن شخصية قدمت مثال ونبراسا مشرقا عن العراق والعراقيين.. إنه األستاذ سعد عبد السالم البزاز.

العدد:  1064الخميس 27 فبراير 182020

قناة «الشرقية» منارة اإلعالم

سعد البزاز

على مدى السنوات التي قدمت فيها القناة برامجها المتنوعة لجمهور عربي يزداد عدده 
ارتفاعا يوما بعد يوم، فقد ظلت «الشرقية» متمسكة بمبادئ عملها البعيد عن أي تأثيرات، 
أو أي انسياق وراء أي جهة أو أي فكر، مقدمة إعالما عربيا شامال يهتم بكل قضايا العرب 

بشكل عام، وقضايا العراقيين بشكل خاص، وعندما سأل الصحفيون صاحبها عن االختيارات 
التي تحرص القناة على االلتزام بها في إعداد مناهج عملها، قال: «السبب الوحيد لهذا االختيار، 

يعود لكون قناة الشرقية هي صوت من ال صوت له، ومنبر عادل ومحايد لكل الباحثين عن 
منبر شفاف يمحص في قضايا كل العرب، ويقدم الخدمات اإلنسانية لكل العرب بعيدا عن 

أي ارتباطات أو تأثيرات حكومية أو جهوية أو إقليمية أو دولية.. قناة الشرقية هي قناة حرة 
ومستقلة، وستبقى كذلك على الدوام»



توقفت عند عدة نصوص فكرية وأدبية 
بتاريخ  »الكواليس«  جريدة  في  نشرت 
األديبة  قرائها،  ومن   ،1970 شتنبر   28
أعددت  وقد  اإلدريسي،  عتيقة  املراكشية 
بالصور  مرفوقة  مقاالت   10 من  أكثر  لها 
»الكواليس«  منشورات  ضمن  الحياة  عن 
اليومية، ومن ضمن املبدعني الذين أغنوا 
األخ  بمقاالتهم،  )الكواليس(  الجريدة 
كان  حيث  الــركــراكــي،  السعيدي  محمد 
وقد  وقصائده،  وأفــراحــه  مآسيه  ينشر 
ألف هذا الشاعر ديوانه الشعري »الحياة 
ــني عــن شاعر  ــت وأنــــا«، كــمــا ألـــف دراس
مجلدين  في  إبراهيم،  بن  محمد  الحمراء 

تولى تقديمهما األستاذ حسن جالب.
من  »الكواليس«  لجريدة  ما  وباعتبار 
املولعني  وبــاألخــص  مــراكــش،  فــي  قـــراء 
بالثقافة الشعبية، نقرأ في الصفحة 8 من 
العدد املذكور، جانبا من جوانب لقاء فني 
مع أبو الصواب رحمه هلل، ومن األسماء 
التي وردت في املجلة: محمد خدي وفاطمة 
الهراوي، في مجال املسرح املغربي، الذين 
عرض  أثناء  »معمورة«  فرقة  في  عملوا 
مسرحية »فليفلة«، وبرهنوا عن جدارتهم 
العناصر  ــن  وم املــســرحــيــة،  ومــقــدرتــهــم 
خدي،  محمد  جدارتهم،  عن  أبانوا  الذين 
وبمشاركة  بالرباط،  التمثيل  معهد  خريج 
الهواة  فرق  في  شارك  فقد  الصواب،  أبو 
تــداريــب،  عــدة  فــي  شــارك  كما  بمراكش 
نجد  »الكواليس«،  من  العدد  نفس  وفي 
يصرح  هلل،  رحمه  موهوب  عزيز  الفنان 
الذي  باالستجواب  مسرورا  سيكون  بأنه 

تجريه معه جريدة »الكواليس«.  
ومما يتميز به مصطفى العلوي، انفراده 
املخارج،  نقل  لم  إن  الخصائص،  ببعض 
»الكواليس«  جريدة  خصص  أنه  ذلك  من 
في ركن »الحقيقة الضائعة«، بتاريخ فاتح 
بعنوان  القراء  نظر  ليلفت   ،1973 يوليوز 
ضد  أحمر  »كتاب  األولــى:  الصفحة  في 
إلى هذا  أن أضيف  األفيد  اإلسالم«، ومن 
املقال، شيئا من التكملة بقوله: ))لم أجد 
الوضع  بنفس  محرجا  ما  يوما  نفسي 
بصفتي  ألني  اليوم،  فيه  محرج  أنا  الذي 
له،  وأخلص  إسالمي  على  أغــار  مسلما، 
في  أموت  أن  املسلمني،  كجميع  ومستعد 
سبيل إسالمي، وإن مت، فسأموت شاهدا 
أن ال إله إال هلل وأن محمدا رسول هلل((، 
فالقصة التي يناقش الكاتب راخماطوف، 
ــه يــجــرد اإلنــســان من  ))إنـ وتــقــول عنه 
وهــذا  نناقشه،  ألن  ــي  داع ال  حــريــتــه((، 
املوضوع الذي جرت فيه مناقشات، تدعو 
إلى دراسة كتاب هلل والتعمق في أسراره 

بما يتناسب مع سالمته وتوازنه.
يتبع 

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى ال�شعب يف دار غفلون

�لبولي�ساريو تلفظ �آخر �أنفا�سها
الترابية  وحدتنا  أعــداء  أن  املؤكد  من  بات 
التي  والصفعات  الدروس  بعد  يستوعبوا  لم 
تتلقاها البوليساريو، بعد أن تكاثر عدد الدول 
بـ»الجمهورية«  اعترافها  علقت  أو  ألغت  التي 
يطبق  املــغــرب  ــدأ  ب أن  بعد  وذلــك  الوهمية، 
جعل  مما  الواقع،  أرض  على  عملية  سياسة 
فتح  على  تتهافت  اإلفريقية  ــدول  الـ بعض 

بعض  ــي  فـ قــنــصــلــيــاتــهــا 
الجنوبية،  أقاليمنا  مــدن 
العيون،  بمدينة  خصوصا 
تتساقط،  األقنعة  بدأت  هنا 
املوقف  فــي  يتجلى  وذلـــك 
السلطات  اتــخــذتــه  ــذي  الـ
الـــجـــزائـــريـــة بــاســتــدعــاء 
ســفــيــرهــا بـــدولـــة ســاحــل 
العاج، لالستشارة في شأن 
ــذي  مــضــمــون الــخــطــاب ال
ــواري  ــف ــر اإلي ــوزي ــاه ال ــق أل
قنصلية  تدشني  بمناسبة 
بالده بمدينة العيون، حيث 
وصف قرار بالده بأنه قرار 
تعد  لم  بالده  وأن  سيادي، 
الصادرة  بــاإلمــالءات  تقبل 
لها من بعض الجهات، األمر 
بالتدخالت  يــذكــرنــا  الـــذي 
التي كانت تقوم بها الجارة 
الدول  بعض  لدى  الشرقية 
تأييدها  بغية  اإلفــريــقــيــة 
البوليساريو،  لصنيعتها 
يوم كانت الجزائر ترفل في 
بفضل  النعيم  من  بحبوحة 
أفاء هلل عليها من كنوز  ما 
كان  الذي  والبترول،  الغاز 
 120 يتعدى  يومئذ  ثمنه 
مبدل  وســبــحــان  دوالرا، 

بعض  ينافس  كان  الذي  البلد  فهذا  األحــوال، 
اليوم  أصبح  النفط،  تجارة  في  الخليج  بلدان 
مسرحا لحراك ومظاهرات تشارك فيها حشود 
مطالبني  البالد،  مدن  جميع  في  املواطنني  من 
نظام  خلفهم  الذين  املسؤولني  جميع  بتنحية 

بأول  الحشود  هــذه  احتفلت  وقــد  بوتفليقة، 
ذكرى اندالع مظاهراتها وهي تشكو من تدهور 

الوضع االقتصادي والبطالة املتوحشة.
تلفظ  أخــذت  البوليساريو  جبهة  أن  غير 
فقرر  نهايتها،  بقرب  وأحست  أنفاسها  آخر 
مسؤولوها مؤخرا القيام بمبادرات عشوائية، 
ال  أنهم  ويؤكدوا  العام،  الرأي  انتباه  ليثيروا 
للقيام  استعداد  على  زالــوا 
أدل  وال  التشويش،  بـــدور 
محاولتهم  ــن  م ذلـــك  عــلــى 
عرقلة سباق السيارات الذي 
ينطلق من فرنسا لينتهي به 
املطاف في مدينة داكار، وقد 
جرت هذه املحاولة الطائشة 
»الكركرات«، ولوال  في معبر 
األمن  مجلس  مندوب  تدخل 
العمل  هذا  إلنهاء  شخصيا 
تحمد  ال  مــا  لوقع  الشنيع 
العتيد  جيشنا  ألن  عقباه، 
لتأديب  استعداد  على  كان 

هذه املرتزقة.  
أن  حــكــومــتــنــا  فــعــلــى 
تــقــوم  أن  عــلــى  ــحـــرص  تـ
ــا  ــو« رســمــي ــورســ ــ ــن ــ ــي ــ »امل
بمدينة  املحتجزين  بإحصاء 
أن  الجميع  ويعلم  تندوف، 
من  انسحبت  حني  إسبانيا 
عدد  أن  أكـــدت  صــحــرائــنــا، 
الجنوبية  أقاليمنا  سكان 
جلهم  ألــفــا   74 يــتــعــدى  ال 
موريتانيا  مــن  مــنــحــدرون 
املختطفني  وبعض  ومالي، 
الذين  صحرائنا  سكان  من 
من  احتجازهم  خالل  عانوا 
أنواع التعذيب والتنكيل ما 
االتحاد  إلى  عدنا  قد  وها  األبــدان،  له  تقشعر 
وهو  قصيرة،  غير  غياب  فترة  بعد  اإلفريقي 
نجلس  أصبحنا  لكننا  ومشروع،  طبيعي  أمر 
مندوب  وبجانبنا  الهيئة  هــذه  مدرجات  في 
ألن  تناقض،  فيه  الوضع  وهذا  البوليساريو، 

والحمد  نتمتع  أننا  وبما  يلتقيان،  ال  الضدين 
االتحاد  أعضاء  أغلب  ومساندة  بعطف  لـله 
أو  طرد  طلب  من  يمنعنا  الذي  فما  اإلفريقي، 
كان  فــإذا  ــل؟  األق على  العضوية  هــذه  تعليق 
القانون الداخلي لهذه املنظمة يمنع من القيام 
إلى  نلجأ  أن  إال  علينا  فما  الطلب،  هذا  بمثل 
تكليف أحد أصدقائنا من األعضاء للقيام بهذا 

الدور.
ثم إن هناك شوائب واختالالت في نظام هذه 
املؤسسة، يتجلى ذلك في كون املرأة الحديدية 
لهذه  العامة  األمانة  على  تسيطر  كانت  التي 
لبالدنا،  كانت ال تخفي عداءها  والتي  املنظمة 
به  قام  الذي  الفظيع  الدور  يتذكر  ال  منا  ومن 
سببا  كان  والذي  املؤسسة،  لهذه  سابق  أمني 
كامل  كعضو  وقبوله  البوليساريو  ولوج  في 
هذا  اعترف  وقد  املنظمة،  هذه  في  العضوية 
الشخص بكل شجاعة بأنه توصل من الجزائر 

بأموال باهظة مقابل فعلته الشنيعة.
األمن  اإلفريقي مجلس  االتحاد  تضم منظمة 
والسلم الذي تم إحداثه في شهر يوليوز 2003 
باملوزمبيق،  مابوتو  قمة  انعقاد  بمناسبة 
 5 منهم  ــضــوا،  ع  15 املــجــلــس  هـــذا  ويــضــم 
 3 كل  و10  سنتني،  كل  استبدالهم  يتم  أعضاء 
التناوبي  الدوري  النظام  احترام  مع  سنوات، 
والتمثيلية اإلقليمية، لكن الغريب في أمر هذا 
تنفردان  والجزائر  إفريقيا  أن جنوب  املجلس، 
ال  إفريقيا  جنوب  مندوب  أن  ونعلم  برئاسته، 
يخفي عداوته لبالدنا، حيث صرح في خطابه 
إفريقيا،  دول  مندوبي  جميع  ــام  وأم األخير 
نفس  ينال  أن  يجب  الصحراوي  »الشعب  أن 
الحقوق التي يطالب بها الشعب الفلسطيني«، 
كل  من طرف  اهتمام  بأي  يحظ  لم  هراء  وهذا 
األفارقة، ونحمد هلل أن رئاسة هذا املجلس ال 
تدوم إال سنة واحدة، وإال فاجأنا هذا الشخص 

بخطابات أخرى ال تقل غرابة.
ــجــزت عمال  فــعــال دبــلــومــاســيــتــنــا، وقـــد أن
جهودها  من  تضاعف  أن  التنويه،  يستحق 
حتى ال نسمع بمثل هذه الخزعبالت، مصداقا 
فقد ظلم  ))ومن يتعد حدود هلل  لقوله تعالى: 

نفسه((.

19 العدد:  1064الخميس 27 فبراير 2020 الرأيالرأي

�لر�حل 
م�سطفى 

�لعلوي وقر�ء 
مر�ك�ش

إدريس أبايا

- 8 -

فيه  تكون  أن  الحي،  املجتمع  طبيعة  من  إن 
وجهة  في  واختالفات  ومنازعات  خصومات 

النظر.
النظر،  وجهة  في  االختالفات  توجد  وحينما 

يوجد حق الدفاع عن هذه الوجهات املتباينة.
فحق الدفاع من لوازم الخصومة، والخصومة 
من لوازم املجتمع، وملا كان الناس على درجات 
مختلفة في القدرة على الدفاع، كان ال بد من أن 

يستعني األضعف باألقوى لتبرير وجهة نظره.
واملحامي هو ذلك الرجل األقوى على التعبير 
عن وجهة نظر موكله القانونية ودعمها باألدلة 

والحجج.
بأن  يــرى  إنــه  الناشئني،  القضاة  أحــد  قــال 
القضية  يعقد  ــدعــوى  ال فــي  املــحــامــي  وجـــود 
ليس  التي   القضية  وأن  فيها،  الفصل  ويؤخر 
فيها محامي تكون أكثر بساطة وأسهل فصال، 
ولكن الحقيقة هي أن املحامي حينما يعبر عن 
األدلــة  إليها  يضيف  فإنه  موكله،  نظر  وجهة 
بها،  اإلدالء  عن  موكله  يعجز  التي  والحجج 
لكنها  تعقيدا،  أكثر  غدت  وقد  القضية  فتظهر 
في الحقيقة ازدادت وضوحا وجالء، وأصبحت 
ومزاياها  نواحيها  جميع  في  األبعاد  معلومة 
يكون  فيها  الفصل  فإن  وبالتالي،  القانونية، 
أقرب إلى العدالة والقانون، وأن القاضي مهما 
يتقمص  أن  يستطيع  ال  فإنه  مــداركــه،  سمت 
عن  لــه  ليبحث  الخصمني،  مــن  كــل  شخصية 
شخصية  إلى  ذلك  بعد  ليعود  وحججه،  أدلته 
القائم بدور املوازنة بني أدلة الطرفني  القاضي 

وحججهما.
في  الــقــاضــي  يساعد  الـــذي  هــو  فاملحامي 
إصدار الحكم العادل، وذلك ببسط األدلة أمامه، 
موكله،  يراه  ما  على  البراهني  الحجج  ويسوق 
فينظر القاضي فيما أبداه الخصمان، ثم يوازن 
العدالة  بميزان  ويزنها  والحجج،  األدلــة  بني 
أن  ولــو  الــعــادل،  حكمه  يصدر  ثم  والــقــانــون، 
القضية  وقائع  عن  يبحث  لوحده  بقي  القاضي 
وأدلتها ومستنداتها، لكان خطأه أكثر احتماال، 
جواز  عدم  القوانني  بعض  أوجبت  هذا  وعلى 
املحامني  بواسطة  إال  املحاكم  أمــام  املرافعة 
فيما عدا القضايا البسيطة التي ال تحتاج إلى 

محامي.
أن  ذلــك،  تأييد  في  القانون  فالسفة  ويقول 
الحقيقة بنت البحث، وطرق البحث عن الحقيقة 
مختلفة، ولكل وجهة هو موليها في البحث عن 
األفكار  معارضة  وأن  رأيه،  تأييد  في  الحقيقة 
األفضل  السبيل  هو  بالحجة،  الحجة  ومقارعة 
الــواضــحــة،  الجلية  الحقيقة  ــى  إل لــلــوصــول 
الحكم  أســبــاب  القاضي  مــع  يبني  فاملحامي 
األسباب  هذه  ببسط  وذلــك  وموجباته،  وعلله 
واملوجبات أمامه، لينتقي منها ما يراه موافقا 

للعدالة.
يعملون  واملحامني،  القضاة  فإن  هذا،  وعلى 
الحقيقة،  وإظهار  العدالة  خدمة  أجل  من  معا 
من  القضاة  انتقاء  إلى  الدول  أكثر  عمدت  وقد 
الهدف  لوحدة  نظرا  الناضجني،  املحامني  بني 
لكون  ونظرا  املحامي،  القاضي وعمل  بني عمل 

والنضال،  والحيوية  بالحركة  يتصف  املحامي 
ما تحولت  فإذا  للمحامي،  وهي صفات مالزمة 
هذه الصفات إلى النضج والهدوء وعمق التفكير 
املحامي  ينقلب  أن  أمكن  البالغة،  والحكمة 
قاضيا، وعلى هذا قيل بأن القاضي هو محامي 
)السيكولوجي(  النفسي  التطور  هذا  ناضج، 
فطبيعة  الكون،  وسنن  الطبيعة  لــوازم  من  هو 
بزمام  واألخــذ  الحركة  تقتضي  املحامي  عمل 

املبادرة ودحض أدلة الخصم وحججه.
القاضي، فطبيعة عمله تقتضي أن يكون  أما 
سلبيا، أي أن يكون هادئا رزينا منصتا صابرا 
قرار  إال عند صدور  إيجابيته  مفكرا، وال تظهر 
في إدارة الجلسة أو عند صدور الحكم، وحينئذ 
هادئا  فقط  اللحظات  هذه  في  املحامي  يصبح 

رزينا منصتا.
املحامي  ومهنة  القاضي  مهنة  ومــادامــت 
وتهدفان  قــويــة،  مــبــاشــرة  بــصــالت  تتصالن 
يكون  أن  فيجب  العدالة،  هي  واحدة  غاية  إلى 
وأن  واملحامي،  القاضي  بني  قائما  االحــتــرام 
يفهم كل منهما الحدود التي رسمها له القانون، 
فإنهما  وفي حالة فهم كل منهما وظيفة اآلخر، 
والصفاء  واالحترام  املودة  على  دوما  يلتقيان 

واملحبة.
يتبع
* أستاذ باحث

�لـمحامــي وحقــوق �لدفـــاع

نافذة للرأي

الدكتور عبد الرحيم بن سالمة

بات من المؤكد أن 
أعداء وحدتنا الترابية لم 
يستوعبوا بعد الدروس 
والصفعات التي تتلقاها 
البوليساريو، رغم تزايد 
عدد الدول التي ألغت 
أو علقت اعترافها بـ 

»الجمهورية« الوهمية، 
وذلك بعد أن بدأ المغرب 
يطبق سياسة عملية على 
أرض الواقع، مما جعل 
بعض الدول اإلفريقية 

تتهافت على فتح 
قنصلياتها في بعض مدن 

أقاليمنا الجنوبية
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سوس  لجهة  للثقافة  الجهوية  ا�ديرية  تنظم 
والخزانات  الكتاب  مديرية  مــن  بدعم  مــاســة، 
طاطا  إقليم  عمالة  مع  وبتعاون  وا�حفوظات، 
الدورة  لطاطا،  واإلقليمي  الجماعي  وا�جلس� 
الثالثة عشر للمعرض الجهوي للكتاب والقراءة، 
«طاطا.. واحة العلم والثقافة»، في  تحت شعار: 
 ،2020 مــارس  و01  فبراير   25 ب�  ما  الفترة 
بساحة العلوي� بمدينة طاطا، بمشاركة عدد من 
ا�ؤسسات العمومية والجمعيات الثقافية ودور 
الوطني  الصعيد  على  الكتاب  ومهنيي  النشر 

والجهوي وا�حلي.
ويعد ا�عرض الجهوي للكتاب والقراءة، حدثا 
مختلف  مع  للتواصل  ومناسبة  سنويا،  ثقافيا 
سواء  ــقــراءة،  وال الكتاب  مجال  في  ا�تدخل� 
مختلف  من  ــدارات  اإلص جديد  عرض  خالل  من 
تقديم  خــالل  مــن  أو  والتخصصات،  ا�ــجــاالت 

سلسلة من ا�حاضرات والندوات واللقاءات 
بمشاركة  ــدارات،  ــ اإلصـ مــن  ــدد  ع وتــوقــيــع 
شخصيات ثقافية بارزة، هذا، باإلضافة إلى 
الكتابة  في  الــورشــات  من  مجموعة  تنظيم 
والقراءة وا�سرح والرسم والتشكيل، موجهة 
للشباب والناشئة، تشجيعا لهم على اكتساب 
من  جو  في  اإلبــداع،  وملكات  القراءة  مهارات 

ا�رح والترفيه الهادف�.
تم  ا�تنوعة،  األنشطة  هــذه  مع  ــا�ــوازاة  وب
ومعرض  التشكيلية  للفنون  معرض  تنظيم 
للمخطوطات والوثائق، فضال عن تقديم عروض 
فنية في مجاالت ا�سرح والشعر، من أجل خلق 
الحركة  تنشيط  في  يساهم  متنوع  ثقافي  جو 
تحتفي  تكريمية  وفــقــرات  باإلقليم،  الثقافية 
بفعاليات ثقافية ساهمت كثيرا في خدمة العمل 

الثقافي بطاطا.

 á`aÉ≤ãdGh º`∏©dG áMGh ..É`WÉW
alousbouea@gmail.com

االجــتــمــاعــي،  للضمان  الــوطــنــي  الــصــنــدوق  ينظم 
التابع  إفريقيا  لشمال  االتصال  مكتب  مع  بالتعاون 
الدولية للضمان االجتماعي، ورشة عمل حول  للجمعية 

الحكامة الرشيدة.
مؤسسات  عن  ممثلون  التظاهرة،  هذه  في  ويشارك 
ذكرها،  السالف  الجمعية  أعضاء  االجتماعي،  الضمان 
الوافدين من بلدان شمال إفريقيا والشرق األوسط، حيث 
التابع  االجتماعية  األعمال  بمركز  الورشة  أشغال  تعقد 
بمدينة مراكش،  االجتماعي  للضمان  الوطني  للصندوق 

منذ 25 إلى غاية يومه الخميس 27 فبراير الجاري.
وتعتبر ورشة العمل هذه، فرصة جيدة للمشارك�، من 
الفضلى،  وا�مارسات  والخبرات،  التجارب  تبادل  أجل 
بهدف تحديد االستراتيجيات التي ستساعدهم على رفع 

التحديات التي تواجهها مؤسساتهم.
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ICGôŸÉH »Øàëj ™ªàéŸG Éªæ«°S ≈≤à∏e في أفق الدورة 13 للمعرض الوطني للكتاب

»ŸÉ©dG É¡eƒj ‘ áfÉæØdG
ا�جتمع  سينما  ملتقى  يحتفي 
الشروق،  جمعية  تنظمه  الذي  الرابع، 
ببئر  ا�قبل،  مارس  و14  و13   12 أيام 
ا�بدعة،  با�رأة  خريبكة،  إقليم  مزوي 
الذي  العا�ي،  يومها  بمناسبة  وذلــك 

يصادف 8 مارس من كل سنة.
الفني  ــاء  ــف االحــت ــذا  هـ ويــتــضــمــن 

تنظيم  مـــــــــعـــــــــرض الخاص، 
ــي  ــ ــل ــ ــي ــ ــك ــشــ ــ ت
ــي،  ــ ــ ــاع ــ ــ ــم ــ ــ ج
ضــمــن الـــدورة 
لربيع  الثالثة 
بأوالد  األلــوان 
ــم،  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ إبـ
ــذي يــقــام  ــ والـ
بــــــا�ــــــوازاة 
مــــــــع هـــــذه 
الـــتـــظـــاهـــرة 
ئية  لسينما ا
تحمل  الــتــي 
ا�مثل  ــم  اس
ــرج  ــ ــخـ ــ وا�ـ
إدريـــــــــــس 
إذ  الــــروخ، 
يـــــشـــــارك 
ــذا  ــ فـــــي ه
ا�ـــعـــرض، 
يقام  الــذي 
تــــــحــــــت 
شــــعــــار: 
«األلــــوان 
تــــــكــــــرم 

جمعية  مع  بالتنسيق  ا�بدعات» 
زم،  بــوادي  التشكيلية  للفنون  ألــوان 
يمثلون  تشكيلي�،  وفنانة  فنانا   13
ــدارس  ــ تـــجـــارب فــنــيــة مــخــتــلــفــة، وم
ويتعلق  متعددة،  تشكيلية  واتجاهات 

جميل،  مريم  الفنانات  من  بكل  األمــر 
مريم استوت، شيماء ميرات، وعائشة 
محمد  الفنان�  عــن  فضال  عقيلي، 
خالد  ــوان،  أل جمعية  رئيس  ا�شرفي 
محمد  الهليل،  العزيز  عبد  الــراقــي، 
صاولة،  حميد  عطية،  عبدو  بخيري، 
الغبوني،  وحسن  وراق،  الوهاب  عبد 

ثم الحبيب البير.
ا�عرض  هــذا  ويهدف 
ا�تنوع،  الفني 
سيقام  الـــذي 
ثانوية  برحاب 
ورديــــــــغــــــــة 
ــة،  ــي ــل ــي ــأه ــت ال
ــاون  ــ ــع ــ ــت ــ ــال ــ ب
ــع ا�ـــديـــريـــة  ــ م
اإلقـــلـــيـــمـــيـــة 
الثقافة  لـــوزارة 
ــاب  ــ ــ ــب ــ ــ ــش ــ ــ وال
والـــــريـــــاضـــــة 
الثقافة)،  (قطاع 
إلـــــــــى إبـــــــــراز 
الفنية  الــقــدرات 
ا�حلية،  لــلــمــرأة 
وا�ـــــــــؤهـــــــــالت 
اإلبـــداعـــيـــة الــتــي 
ــر عــلــيــهــا  ــوفـ ــتـ تـ
الريشة  عــالــم  فــي 
واأللوان، فضال عن 
الفنون  عالم  تقريب 
الــتــشــكــيــلــيــة إلــى 
الوسط  في  الشباب 
ــروي، وجــعــل  ــ ــقـ ــ الـ
مع  للفنان�  مفتوحة  ورشــة  ا�عرض 
التواصل  بهدف  والجمهور،  الطلبة 
الذوق  وتهذيب  واالستفادة،  والحوار 
الفني والجمالي للشباب وا�تمدرس�.
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في  ا�غربي  الحضور  تدعيم  إطــار  في 
مبادرة  جاءت  العا�ي،  الحقوقي  ا�شهد 
للمدن  الخامس  العا�ي  ا�نتدى  تنظيم 
و27   26 أيــام  الرباط،  بالعاصمة  اآلمنة 
بتنظيم مشترك ب�  الجاري،  فبراير  و28 
جماعة الرباط، ا�ديرية العامة للجماعات 
الوطني  الــتــراب  إعـــداد  وزارة  ا�حلية، 
األمم  وهيئة  ا�دينة،  وسياسة  واإلسكان 
حوالي  حضور  يتوقع  للمرأة،  ا�تحدة 
ا�تميز،  الــحــدث  هــذا  فــي  مشاركا   260
يمثلون  ا�ــدن  قــادة  من   140 ذلك  في  بما 
برامج  في  ا�شارك�  دولــة،   25 من  أكثر 
«مدن آمنة» كمبادرة عا�ية رائدة، وأيضا 
النسائية  الجمعيات  تمثيلية  مشاركة 

والحكومات  الوطنية  السلطات  ا�حلية، 
ا�حلية، باحثون وشركاء آخرون منتمون 
حقوق  في  ا�تخصصة  العا�ية  للشبكات 

ا�رأة.
فرص  خلق  إلــى  ا�نتدى  هــذا  ويهدف 
ا�قاربات،  أفضل  حول  والحوار  للتبادل 
ووضع  تنفيذ  في  واآلليات  وا�مارسات 
مندمجة  مدن  أجل  من  وسياسات  برامج 
أجل  من  مستدامة،  تنمية  وذات  وآمنة 
الحد من التحرش الجنسي وجميع أشكال 
لتحس�  والفتيات،  النساء  ضد  العنف 
ولوجهن للخدمات العامة، في جميع أنحاء 
والقروية  الحضرية  ا�ناطق  في  العالم، 

كما في البلدان ا�تقدمة والنامية.

 يوسف بورة

ا�شاركة  من  إقصائهم  جراء  بالغ�  والشعور  ا�ــرارة  رغم 
الكتبيون  ينكب  والكتاب،  للنشر  الدولي  ا�عرض  فعاليات  في 
على اإلعداد للدورة الثالثة والعشرين للمعرض الوطني للكتاب 
ا�ستعمل، الدورة التي اختاروا لها شعارا داال على انخراطهم 
قلب  في  «الثقافة  للبالد:  والعمومي  الثقافي  الشأن  في  التام 
النموذج التنموي»، والتي يعملون على أن يجعلوا منها دورة 

متميزة في مسيرة ا�عرض.
وبا�ناسبة، يصر الكتبيون على توضيح أنهم قد طووا صفحة 
ما حدث خالل ا�عرض الدولي، وأنهم قد استخلصوا دروسها 
بدليل أنهم تراجعوا عن تنظيم أي احتجاج وتجنب أي تصعيد 
تربويا  التظاهرة  تلك  بأهمية  واعــون  ألنهم  فعالياته،  خالل 
الصورة  في  وبمركزيتها  وثقافيا، 
العامة للبالد، كما أن الكتبي� ال 
يحملون أي ضغينة ألي جهة 
العمل  أن  ويعتبرون  كانت، 
لجميع  تكاملي  عمل  الثقافي 
ما  الثقافي،  ا�شهد  مكونات 
رغم  ــدا،  واح الهدف  دام 
ــالف ا�ــنــاهــج  ــتـ اخـ
والـــــــــطـــــــــرق، 
تثقيف  هـــدف 
ــع  ــ ــم ــ ــت ــ ــج ــ ا�
والــــــــرقــــــــي 
بــــــــأفــــــــراده 
وبــمــعــارفــهــم 

وأذواقهم.
إذن،  ــك  ــل ت
هي التوجهات وا�بادئ ا�تحكمة في عمل الكتبي�، والتي نصر 
على توضيحها مرارا، وهي التي توجه اختياراتهم، خصوصا 
للكتاب  الوطني  ا�عرض  لدورات  الكبرى  العناوين  اختيار  في 
لالستماع  مناسبة  القادمة  ــه  دورت ستكون  الــذي  ا�ستعمل، 
النموذج  فيما يخص  والباحث�  ا�ثقف�  من  عدد  أصوات  إلى 

التنموي الذي نريده لبالدنا.
(*) رئيس الجمعية البيضاوية للكتبي�

بورة
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نقرأ  أو  التاريخ  كتب  نتصفح  كلما 
إال  ــجــالت،  وا� والــجــرائــد  الصحف 
ومازالت  قتلت  السياسة  أن  ونتأكد 
تقتل كثيرا من ا�ناضل� وا�سؤول� 
الــســيــاســيــ�، أصــحــاب الـــقـــرار أو 
وكثيرا  السياسي�  األحــزاب  رؤســاء 
في  وذلـــك  بــشــؤونــهــا،  ا�هتم�  مــن 

العالم بأسره، ومنذ زمن بعيد.
بنازير  كانت  ا�ثال،  سبيل  وعلى 
في  السابقة  الـــوزراء  رئيسة  بوتو، 
وهي  اغــتــيــال  ضحية  الــبــاكــســتــان، 
كبيرا  ســيــاســيــا  ــمــرا  مــؤت تــتــرأس 
بــالدهــا،  فــي  لالنتخابات  للتهييء 
الرؤساء  من  كثير  قتل  كما  قتلها  تم 
واستقالل  حرية  أجل  من  وا�ناضل� 
قضايا  عــن  دفــاعــا  مــاتــوا  بلدانهم، 
أوطانهم، قتلوا من طرف أعدائهم أو 
معارضيهم، واألمثلة كثيرة ومتعددة، 
الفرنسي  ا�ــلــك  يتذكر  ال  منا  فمن 
لويس السادس عشر، الذي حكم عليه 
يتذكر  ال  ومــن  1793؟  سنة  بــاإلعــدام 

الرئيس األمريكي جون كينيدي الذي 
وأيضا  شبابه،  عز  في  وهــو  اغتيل 

مارتن لوثر كينغ في الواليات ا�تحدة 
اغتيل  فقد  مصر،  في  أما  األمريكية؟ 

يترأس  وهو  السادات  أنور  الرئيس 
وال  ا�صرية،  للجيوش  استعراضا 
الــذيــن  الــرؤســاء  مــن  كــثــيــرا  ننسى 
ا�ملكة  في  فيصل  ا�لك  منهم  قتلوا، 
في  وبوضياف  السعودية،  العربية 
الهند  في  غاندي  وأنديرا  الجزائر، 
ورفيق  الوزراء،  رئيس  نيهرو  وقبلها 
األول  والوزير  لبنان،  في  الحريري 
إسحاق راب� في إسرائيل، وباتريس 
غيفارا  وتشي  الكونغو،  في  لومومبا 
تشاوسسكو  ونــيــكــوالي  كــوبــا،  فــي 
في  وتروتسكي  تشيكسلوفاكيا،  في 
العراق،  في  حس�  وصدام  ا�كسيك، 
والالئحة  ليبيا..  في  القذافي  ومعمر 

طويلة.
السياسي�،  ا�سؤول�  هــؤالء  كل 
منهم من حكم عليهم باإلعدام، ومنهم 
شنقا،  مــات  مــن  ومنهم  اغتيل،  مــن 
ومنهم من الذ بالفرار خوفا من ا�وت.

تقتل  السياسة  هل  ا�رء:  ويتساءل 
أصبح  االغــتــيــال  أن  أم  أصحابها، 
األزمــات  لحل  الوحيدة  الوسيلة  هو 
ا�ناضل�  من  والتخلص  وا�شاكل 
والسياسي� الذين يدافعون عن أفكار 

معارضوهم،  معها  يتفق  ال  وأهــداف 
ــاطــق في  ــن حــيــث تــعــيــش بــعــض ا�
العالم سلسلة من ا�واجهات العنيفة 
تعاني  كما  اإلرهــابــيــة،  والعمليات 
االعتداءات  من  موجة  الجهات  بعض 
ا�سؤول�  بعض  تستهدف  الدامية 
أرواحــا  بذلك  وتحصد  السياسي�، 
فيسقط  األبرياء،  ا�دني�  من  كثيرة 

عشرات ا�وتى ومئات الجرحى؟
السياسي�  كثيرا من  أن هناك  كما 
بسبب  عدة،  لسنوات  سجنوا  الذين 
وكتاباتهم،  ومعتقداتهم  أفــكــارهــم 
وتحدثوا عن هذه ا�عاناة في مذكراتهم 
أن  ا�الحظ،  ومن  سراحهم،  أطلق  �ا 
ا�فخخة  السيارات  بانفجار  االغتيال 
القنابل والعمليات اإلرهابية  وتفجير 
جاريا  الحاضر  الــوقــت  فــي  أصــبــح 
ــدول  ال اســتــقــرار  لزعزعة  بــه  العمل 
يحدث  كما  والسلم،  األمن  واضطراب 
ولبنان  ــا  وســوري ــراق  ــع ال فــي  ذلــك 
أن  رغــم  أخــرى،  ودول  والباكستان 
القرار  وأصحاب  والحكام  الرؤساء 
هذه  �حاربة  جبارة  جهودا  يبذلون 

اآلفة التي تقلق وتزعج الجميع.
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 نجيبة بزاد بناني

بنازير بوتو

الجرائد  معظم  في  الترهات  لبعض  خالفا 
فإن  ا�سيرة،  هــذه  في  النساء  إقحام  حــول 
القيامة  يوم  هللا  يظلهم  الذين  رجال  السبعة 
يوم ال ظل إال ظله، فهم توا على النحو التالي:

1 - إمام عادل.
2 - شاب نشأ في عبادة هللا.

3 - رجل قلبه معلق با�ساجد.
وتفرقا  اجتمعا  هللا  في  تحابا  رجــالن   -  4

عليه.
وجمال  منصب  ذات  امــرأة  دعته  رجل   -  5

فقال لها «إني أخاف هللا».
ال  حتى  فأخفاها  بصدقة  تصدق  رجل   -  6

تعلم شماله ما أنفقت يمناه.
رجل ذكر هللا ليال ونهارا ففاضت عينه   - 7

من خشية هللا.

في  والباحث  العالم  الوالد،  سيدي  وحسب 
الطبيعة،  وراء  وما  التنجيم  وعلم  الفلك  علم 
لدرجة أن ترك خزانة فقهية في إقامته بمدينة 
سال العتيقة، ا�رحوم بكرم هللا محمد بن موالي 
الطيب العلوي، قاضي قضاة بالرباط ورئيس 
طنجة،  البوغاز  بمدينة  الشرعي  االستئناف 
األولى  السبعة  إن  الحمد:  شيبة  يقول  حيث 
إمام  فهو  السالم،  عليه  يوسف  في  اجتمعت 
في عبادة هللا، وتحاب هو  عادل، وشاب نشأ 
وأبوه في هللا، ودعته زليخة وهي ذات منصب 
أخاف  ــي  «إن لها:  فقال  يضاهى،  ال  وجمال 
هللا»، وتصدق على إخوته سرا مصداقا لقوله 

تعالى: ((اجعلوا بضاعتهم في رحالهم)).
في  با�ساجد  معلقا  كــان  قلبه  إن  طبعا، 
عبادة هللا العليم القدير، مع العلم أن العنصر 
الصدد سوى  في هذا  بتاتا  يوجد  ال  النسوي 

زليخة في موضوع امرأة زانية.

الخير والشر قيمتان أخالقيتان (إيجابية 
منذ  صــراع  في  ظلتا  متوازيتان  وسلبية) 
ذلك  اإلنسان،  حياة  تطبعان  صفتان  األزل، 
أن اإلنسان إما أن يتصف بالخير أو بالشر، 
حــســب ســلــوكــه وطــبــاعــه، وأيــضــا حسب 
تبعا  يتحكم،  ال  أو  فيها  يتحكم  التي  رغبته 
فيه،  يتحكمون  آخرين  ألهــواء  أو  ألهوائه 
واقتناع،  رضى  عن  إما  الشر  درب  فيسلك 
أفضل  فهو  الخير،  أما  ما،  لغاية  مرغما  أو 
يسلك  به  تعالى،  هللا  إياها  منحنا  خصلة 
تجعله  سوية  بأخالق  الحياة  درب  اإلنسان 
ينشر كل ما هو إيجابي وكل ما فيه خير له 
و�ن حوله، فالخير مجاله واسع جدا يتسع 
الشر  نجد  وبا�قابل  كامال،  الكون  ليشمل 
أيضا يتسع ليشمل الكون كامال، لذلك، ظلت 

معادلة الخير والشر بدون حلول.
يعيش  فهو  الواحد،  للشخص  وبالنسبة 
أن  فمنذ  نفسه،  مع  والشر  الخير  صــراع 
الخير  قابلية  فيه  جعل  اإلنسان،  هللا  خلق 
والشر وجعل له العقل كي يميز ب� القبيح 
تتصل  الفضائل  ألن  أفعاله،  من  والحسن 
بينما  للشخص،  والروحي  العقلي  بالجانب 
وبالتالي  الحسي،  بالجانب  تتصل  الرذائل 
الــرذائــل  نحو  يتجه  بطبيعته  فــاإلنــســان 
تستجيب  الــتــي  ومــشــاعــره،  بأحاسيسه 
وتأمره  الشر  لفعل  النفس  لدعوة  بسهولة 
((... وما  بفعل الخطأ، وقد قال هللا تعالى: 
إال  بالسوء  ألمــارة  النفس  إن  نفسي  أبــرئ 
(سورة  إن ربي غفور رحيم))  ما رحم ربي 
يوسف اآلية 53)، ومن خالل اآلية، نستشف 

لم نرجح  النفس تظل تأمرنا بالسوء ما  أن 
احتكمنا  فإذا  الخير،  نحو  ونسعى  العقل 
للعقل نكون قد دخلنا على خط الخير وسرنا 
في دربه مبتعدين بذلك عن الشر، وإذا زغنا 
ا�ادية،  وا�لذات  والشهوات  األهــواء  نحو 
في  وسرنا  الشر  خط  على  دخلنا  قد  نكون 

دربه..
في  والــشــر  الخير  ــزاع  ن يستمر  وهــكــذا 
النفس البشرية، لنخلص إلى أن الشر يغلب 
خصبة  منحرفة  بيئة  كل  في  الخير  على 
األشــرار  تغذية  تم  ومن  لتغذيته،  وجاهزة 
في  وأحاسيسهم  مشاعرهم  يغلبون  الذين 
الشر  جعل  مما  عقولهم،  وليس  أعمالهم 
فظيع،  بشكل  الحاضر  مجتمعنا  على  يغلب 
الخلقي بجميع  االنحالل  نرى  وقد أصبحنا 
تجلياته يمشي في الشارع العام غير عابئ 
بأنه قد خرج عن السطر، وأنه انضم لصف 
الشر مادام أن الشر وجد في الشخص ا�يال 
إليه نفسا مستعدة وذات قابلية لفعل السوء، 
إلى ما أصبحنا نعايش من  وهكذا ذواليك، 
مظاهر الشر حوالينا في كل ا�جاالت، وفي 
كل ا�ناسبات، هذا دون أن نتطرق إلى الشر 
نفوسا  يتملك  عندما  أكــبــره  ومــا  الكبير، 
لتفتح  شــيء،  كــل  على  اســتــحــوذت  كبيرة 
الباب لذوي النفوس الصغيرة الضعيفة ألن 
الشر وتمنح  إلى جنب مع خط  تسير جنبا 
الصغيرة،  بالشرور  التطبع  فرصة  لنفسها 
وشتان ب� الشر الكبير والشر الصغير وإن 
كانا في األخير شرا واحدا يدخل في نطاق 
الفاسدة  واألخــالق  والجرائم،  ا�حرمات، 
كبيرا  السلبيات، ويبقى خوفنا  وغيرها من 

من أن يغلب في األخير الشر على الخير.

 جميلة حلبي
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 علي العلوي

سيدي الوالد محمد بن الطيب العلوي خالل 
تنصيبه كرئيس االستئناف الشرعي بطنجة

إحدى  هي  ا�درسي  التأم�  عملية 
ــاإلدارة  ــ ــوطــة بـ ــن ا�ـــهـــام الــكــثــيــرة ا�
التربوية. ففي بداية كل موسم دراسي، 
واإلداريـــــ�  ــن  ــري ــدي ا� آالف  يتجند 
الستخالص  التعليمية،  با�ؤسسات 
ا�تعلم�،  مالي�  من  التأم�  أقساط 
يعلم  ال  العملية  لهذه  ا�رافق  والعناء 
إعــداد  عناء  عليها،  الساهرون  إال  به 
يجب  كثرتها-  -رغــم  التي  الوصوالت 
حتى  تــام،  وبوضوح  يدويا  تكتب  أن 
التأم�،  ال يتم رفضها من طرف شركة 
وعناء إعداد لوائح ا�ؤمن لهم الطويلة، 
وعـــنـــاء الـــحـــرص عــلــى عـــدم ضــيــاع 
ضخها  ح�  إلى  ا�ستخلصة  األقساط 

في حساب شركة التأم� غير منقوصة 
الحوالة  واجب  وحتى  واحد،  بسنتيم 
دفع  من  حساب  على  يكون  البريدية، 
الشركة  حساب  على  وليس  األقــســاط 
ا�تعلم�  يحرم  تأخير  وأي  ا�ؤمنة، 
فعلى  ذلك،  إلى  باإلضافة  حقوقهم،  من 
صعيد ا�جموعات ا�درسية، يجد ا�دير 
نفسه عاجزا عن استخالص الواجبات 
فيلجأ  ا�تفرقة،  الــوحــدات  تالميذ  من 
يجدون  الذين  باألساتذة  لالستعانة 

بدورهم صعوبة في استخالصها.
الشعور  أو  والجهل  الفقر  فبسبب 
ــك مع  ــزامــن ذل ــجــدوى، وت بــانــعــدام ال
وبــدايــة  ا�ــدرســي  الــدخــول  مصاريف 
ا�وسم الفالحي، تتلكأ الكثير من األسر 
العملية  تأخذ  وبالتالي،  األداء،  فــي 
للتذكير  ا�دير  فيضطر  طويال،  وقتا 

بأقساط  توصل  وكلما  التذكير،  تلو 
يشتغل  أن  عليه  يكون  الفصول،  أحد 
لتهييء  والعطل  اآلحاد  أيام  أو  بالليل 

الوصوالت واللوائح.
يتكرر  ــذي  ال العناء  هــذا  كــل  ــم  ورغ
ــادرة  ن ا�ــدرســيــة  فــالــحــوادث  سنويا، 
جدا، خصوصا بالعالم القروي، وهناك 
أي  تاريخها  في  تعرف  لم  مؤسسات 
الحادثة،  وقعت  وإذا  مدرسية،  حادثة 
ا�لف  يرفض  الحاالت  من  الكثير  ففي 
ــرف شــركــة الــتــأمــ� ألســبــاب ال  مــن ط
تخطر على بال ا�ديرين واألولياء، وقد 
رفضت ملفات بسبب كتابة الوصل في 
يوم عطلة، أو بسبب عدم توفر التلميذ 
ا�صاب على عقد ازدياد، رغم أنها تقبل 
األقساط دون البحث عن هذه التفاصيل، 
ودون تقديم إرشادات للممارس� حول 

ا�لفات،  ترفض  بسببها  التي  الثغرات 
فبعض  والتعويض،  القبول  تم  وإذا 
وتكاد  جدا،  هزيلة  تكون  التعويضات 
ــال  ال تــغــطــي مــصــاريــف تــنــقــل األطــف

وأوليائهم أثناء العالج.
ألقي  أن  أريــد  ال  سبق،  ما  خالل  من 
كباقي  ألنها  التأم�،  شركة  على  اللوم 
في  تفكر  أن  الطبيعي  من  الشركات، 
الربح وتجنب الخسارة، ولكن ا�طلوب 
تتعامل  أن  هو  ا�ــدرســي،  التأم�  في 
الصغار  ا�نخرط�  مع  ا�ؤمنة  الجهة 
سبل  وتيسير  وتسريع  أكثر  بإنسانية 
االستفادة، سيما وأن منخرطي التعليم 
وال  مــعــوزة  أســر  مــن  جلهم  العمومي 
واإلجــراءات  التنقالت  بكثرة  لهم  قبل 
تشجيع  على  اإلقـــدام  ال  ولــم  ا�عقدة، 
بها  تسجل  لم  التي  ا�ــدارس  ومكافأة 

ورياضية  مدرسية  بتجهيزات  حوادث، 
أو كتب أو رحالت..

طرح  ا�هنية،  ا�باريات  إحــدى  في 
ا�تبارين:  أحــد  على  التالي  الــســؤال 
«�اذا ال تحتفظ ا�درسة بمبالغ التأم� 
ما  السن�  ــرور  م مــع  لديها  فيتراكم 
يمكنها من عالج ا�صاب� من تالميذها 
يسقط  لــم  أولــيــائــهــم؟»،  وتــعــويــض 
ا�تباري في الفخ ا�نصوب في السؤال، 
ذلك  أن  لــوال   ..» جــوابــه:  ضمن  ــال  وق
العمل،  بها  الجاري  للقوان�  مخالف 

لكان أفضل».
للوزارة  يمكن  أال  أتساءل:  وبدوري، 
بها  الجاري  القوان�  مراجعة  الوصية 
وإنشاء  ا�ــدرســي  التأم�  فــي  العمل 
غرار  على  ا�درسي  للضمان  تعاضدية 
التعاضدية العامة للتربية الوطنية؟                         

 رحال هرموزي
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بمناسبة عيد الحب، تم تتويج الجميلة ا�غربية فاطمة الزهراء 
القفطان  مهرجان  في  بأوروبا،  السالم  ملكة جمال  بلقب  رمان، 

العا�ي الذي نظم مؤخرا بالعاصمة البلجيكية بروكسيل.
حاتم  عتابو،  نجاة  الفنانة  من  كل  التتويج  حفل  أحيا  وقد 
الفنان�  من  أخرى  وثلة  سرحان  عصام  بوريقي،  مراد  إيدار، 
الشعبية  ا�غربية  األغــانــي  مــن  بباقة  الحفل  أثـــروا  الــذيــن 
والعصرية التي أسرت مغاربة العالم، وليس فقط من بلجيكا، 
إبداع  معها  وتألق  ا�غربي،  القفطان  فيها  تألق  ليلة  فكانت 
الجمال  في إضفاء �سات من  تفننوا  الذين  ا�غاربة  ا�صمم� 

والتميز، سحرت القلوب والعقول.
وبقفطان أخضر مزين بلمسات ذهبية، تألقت الشابة ا�غربية 
فاطمة الزهراء، فسحرت قلوب اللجنة التي لم تتردد في منحها 

اللقب، لقب ملكة جمال السالم بأوروبا.
سفيرة  هي  رمــان،  الــزهــراء  فاطمة  أن  إلــى  اإلشـــارة،  تجدر 
وسفيرة  ــا،  ــ وأوروب با�غرب  ا�غربي  القفطان  جمال  ملكة 
ا�غرب  جمال  وملكة  العربي،  بالعالم  الحسنة  والنوايا  الخير 
جمال  ملكة  لقب  ألقابها،  رصيد  إلى  تضيف  أن  قبل  بإيطاليا، 

السالم بأوروبا.
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للمجموعة  توقيع  حفالت  سلسلة  ضمن 
الشعرية الجديدة للشاعر محمد بلمو «طعنات 
فــي ظــهــر الــهــواء» الــصــادرة حــديــثــا ضمن 
عدد  في  التشكيلي  الفكر  جمعية  منشورات 
من ا�دن ا�غربية، تنظم جمعية حروف ا�يزان 
الشعري  الكتاب  توقيع  حفل  بفاس،  للزجل 

الجديد، مع قراءة تحليلية وموضوعاتية لكل 
من د. ليلى بن ا�داني ود. بوعلي لغزيوي. 

الثقافي  ا�قهى  سيحتضنه  التوقيع  حفل 
 29 السبت  يــوم  فــاس  بمدينة  «الكوميدي» 
زواال  الرابعة  الساعة  على   2020 فبراير 

والدعوة عامة.
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غادرنا األستاذ غيالن إلى دار البقاء، بعد معاناة قاسية مع ا�رض، وشيع 
وذويه  عائلته  بحضور  بالرباط،  الرياض  حي  بمسجد  مهيبة  جنازة  في 
وسائر أصدقائه ورفاقه في الدرب، ونعت رحيله جمعيات «الطوابعية» في 

ا�غرب عبر وسائل التواصل االجتماعي مشيدة  بعطائه وبأخالقه.
غادرنا غيالن الذي كان دائما في ا�وعد مع جريدة «األسبوع»، يزين هذه 

الصفحة كل خميس بطوابعه البريدية مع ذكر تاريخها وأسباب نزولها.
رحم هللا األستاذ الخضر غيالن، وتعازينا لجميع أفراد أسرته.

إنا لـله وإنا إليه راجعون. 

ا�غربي  وا�ــطــرب  وا�وسيقي  ا�لحن  قــال 
السعودية،   MBC 5 قناة   إن  لحلو،  نعمان 
بشكل  وفنانيه  عام  بشكل  ا�غاربة  تحترم  ال 

خاص، وتنظر إليهم بنظرة دونية.
برنامج  في  استضافته  لحلو، خالل  وصرح 
أثير  على  يبث  الـــذي  خــشــب»،  لغة  ــدون  «بـ
رضوان  اإلذاعــي  ويقدمه  راديــو»  «ميد  إذاعــة 
ا�شجع�  الناس  ب�  من  كان  أنه  الرمضاني، 
وتكون  سي»  بي  لـ«إم  تابعة  قناة  فتح  لفكرة 
الزالت  القناة  أن  غير  الكبير،  با�غرب  خاصة 
في مرحلة االرتجالية، وأكبر مثال هي الطريقة 
التي تتعامل بها مع الفنان� ا�غاربة، يضيف 

لحلو.
وبرر نعمان لحلو تصريحه حول قناة «إم بي 
سي 5» واحتقارها للفنان� ا�غاربة، بـ«تجربة 
عندما  بالقناة»،  العامل�  مع  شخصية عاشها 
تلقى اتصاال من منتجة أحد البرامج من أجل 
استضافته في برنامجها، وتكلمت معه بطريقة 
اعتبرها لحلو غير الئقة بفنان من وزنه، مشيرا 

إلى أنه رفض اقتراحها، ألنه لم يكن 
الفنية،  بقيمته  وال  بمستواه  يليق 

التعامل  وعلى  الفني  الشق  على  مركزا 
الذي عاملته به منتجة البرنامج.

وأضاف بأنه عندما تحدث معها عن األمور 
مقارنة  مزرية،  وصفه  وفق  وجدها  ا�ادية، 

سي»  بي  «إم  األم  ا�جموعة  تقدمه  بما 
بي  «إم  أن  إلى  الفتا  ا�شارقة،  للفنان� 
بالشرق  الفنان�  مع  تتحدث  ال  األم  سي» 

بنفس  إليهم  تنظر  وال  الطريقة،  بهذه 
وفق  للمغاربة،  بها  تنظر  التي  النظرة 

تعبيره.
تتبناه  الذي  التوجه  وانتقد لحلو 
مخصصة  أنها  تدعي  التي  القناة، 
تقدم  أنــهــا  معتبرا  لــلــمــغــاربــة، 
مع  ا�غرب،  تتحدث عن  ال  برامج 
العلم أن ا�غاربة مختلفون تماما 
اللغة  عاملي  رغم  ا�شارقة  عن 

والدين ا�شترك�.
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الثانية  النسخة  فعاليات  فاس،  مدينة  تحتضن 
من مهرجانها الدولي للفيلم من 20 إلى 26 يونيو 

ا�قبل.
الذي  ا�هرجان  ويقام 
ــوزع فــعــالــيــاتــه ب�  ــت ت
الحرية  الثقافي  ا�ركب 
ــي  ــاء ســـاحـــة أب ــضـ وفـ
الــجــلــود، بــشــراكــة مع 
ــاس مــكــنــاس  ــ ــة ف جــه
ــاس  ــ وجـــــمـــــاعـــــة فـ
ا�ديرية  مع  وبتعاون 
ــة لــلــثــقــافــة  ــوي ــجــه ال
ا�جلس  مــن  ــدعــم  وب
للسياحة  الــجــهــوي 
السينمائي  وا�ــركــز 

ا�غربي.
ــالغ  ــ ــب ب ــ ــسـ ــ وحـ
ا�نظمة  للجمعية 

ستتضمن  للمهرجان، 
من  وقصيرا  طويال  فيلما   20 عرض  الــدورة  هذه 
روسيا،  هوالندا،  أ�انيا،  إيطاليا،  بلجيكا،  فرنسا، 
تونس،  اليونان،  إسبانيا،  الجزائر،  البرتغال، 

على  سيتم  كما  وا�غرب،  مصر،  الهند،  ا�كسيك، 
هامش العروض، تنظيم ندوة دولية حول موضوع 
«مقاربة الفيلم السينمائي ب� اإلنتاج والتوزيع».

ــراهــن عليه  ي الـــذي  ــوج ا�ــهــرجــان  ــت وي
لتنشيط  ا�ــنــظــمــون 
السينمائية  الحركة 
ــاش  ــع بــا�ــديــنــة وإن
السابع،  الفن  ثقافة 
رمــوز  بعض  بتكريم 
ــن  ــفـ الــســيــنــمــا والـ

ا�غربي�.
إدارة  وخــصــصــت 
ــاس  ــ مـــــهـــــرجـــــان فـ
ــي  ــدول الــســيــنــمــائــي ال
ــم  ــل ــي ــف �ــســابــقــتــي ال
ــقــصــيــر،  الــطــويــل وال
الجوائز  مــن  مجموعة 
الكبرى  الجائزة  تشمل 
ــزة  ــة فــــاس، جــائ ــن ــدي �
جائزة  التحكيم،  لجنة 
التشخيص  وجائزة  السيناريو،  جائزة  اإلخــراج، 

(ذكورا وإناثا).

التاسعة من  النسخة  تنطلق فعاليات 
في  التلفزية،  للدراما  مكناس  مهرجان 
وتمتد  ا�قبل،  مارس  السادس من شهر 
إلى غاية الحادي عشر من نفس الشهر.

هذه  مــن  التاسعة  ــدورة  الـ وتــعــرف 
جمعية  تنظمها  الــتــي  الــتــظــاهــرة 
العرض الحر بالتعاون مع الشركة 
ا�غربية  والتلفزة  لإلذاعة  الوطنية 
الثقافة  ووزارة  الثانية  والقناة 
وبشراكة  والرياضة،  والشباب 
ومجلس  مكناس  جماعة  مــع 
تكريم  مــكــنــاس،  فــاس  جهة 
شخصيت� وطنيت� فنيت� 
الفنانة  هــمــا  كــبــيــرتــ�، 
ا�قتدرة الحاجة 

مليكة العمري والفنان الكوميدي الكبير 
الجمة  بالخدمات  اعترافا  الجم،  محمد 

التي قدماها للمجال الفني.
ــشــارك فــي هــذه الــــدورة، كــل من  وت
السعودية  العربية  وا�ملكة  سويسرا 
ألول مرة، فضال عن الدول التي اعتادت 
من  بكل  األمــر  ويتعلق  ا�شاركة،  على 
فرنسا،  ا�ــتــحــدة،  العربية  ــارات  ــ اإلم
الكويت،  أ�انيا،  بلجيكا،  كندا،  مصر، 
الحدث  وسيكون  لبنان،  ثم  واألردن، 
إقامة  انطالق  ــدورة،  ال لهذه  الرئيسي 
مهرجان  مع  بشراكة  السيناريو  كتابة 
بفرنسا  التلفزية  للدراما  «الروشــيــل» 
اإلقامة  هذه  با�غرب،  فرنسا  وسفارة 
الكتاب  ب�  التواصل  جسور  ستفتح 

ا�غاربة ونظرائهم الفرنسي�.
ــذه الــــدورة  ــ ــعــرف ه ــمــا ســت ك
مسلسال،  و12  أفــالم   9 مشاركة 
وكلها أعمال درامية جديدة تعالج 
االجتماعية  القضايا  مختلف 
الراهنة، وألول مرة ستشارك كل 

الفرنسية   TV5monde قناة  من 
رائدة في مجال  قناة  وهي 

الدراما التلفزية، وسيتم 
ا�نتوجات  هذه  عرض 
ــة  ــي ــوطــن ــة ال ــي ــن ــف ال
ــة عــلــى  ــ ــي ــ ــدول ــ وال
وضيوف  الجمهور 

ا�هرجان.
وتــــــــنــــــــدرج 

تقام  الــتــي  الــتــظــاهــرة  هـــذه 
محمد  ــي  ــاف ــق ــث ال ــز  ــرك ــا� ب
الثقافي  وا�عهد  ا�نوني 
ــاس،  ــن ــك ــم ــي ب ــسـ ــرنـ ــفـ الـ
ــار اســتــراتــيــجــيــة  ــ فــي إط
الرامية  وأهدافها  الجمعية 
العمل  وتــطــويــر  لتحديث 
ــاء  وإذك التلفزي،  الــدرامــي 
ب�  التنافسية  روح 
اإلبداعات الدرامية 
ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ

والدولية.
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أعلن الفنان ا�غربي البشير عبدو، عن مفاجأة 
لجمهوره، تتمثل في خوضه تجربة فنية جديدة 

من خالل مشاركته في مسلسل مغربي.
عبر  نشرها  تدوينة  في  عبدو  البشير  وقال 
الشرف  لي  كــان  «اإلنستغرام»:  على  حسابه 
الرائعة  الفنية  ا�جموعة  هذه  إلى  باالنضمام 
ببالدنا، في عمل فني تحت عنوان «سلمات أبو 
العزيز هشام  الصديق  الكبير  البنات»، �خرجه 

الجباري.
التدوينة  الفنان سعد �جرد هذه  وأرفق والد 
بينهم  مــن  ا�سلسل،  بطاقم  تجمعه  بــصــورة 
كما  لديب،  السعدية  والفنانة  لطفي  عمر  ا�مثل 
أخرى  «فيسبوك» صورة  على  في حسابه  نشر 
بالطو  من  حيون  بن  غيثة  ا�مثلة  مع  تجمعه 

تصوير ا�سلسل.
الفنان بشير عبدو قد سبق وخاض  يذكر أن 
مسلسل  في  ا�شاركة  من خالل  التمثيل  تجربة 

كوميدي قديم رفقة الفنان سعيد الناصري.

الطفلة مريم  الثانية،  القناة  اختارت 
العربي  القراءة  تحدي  بطلة  أمجون، 
ثقافي  برنامج  لتقديم   ،2018 لسنة 
«لنتعلم  عنوان:  تحت  لألطفال  موجه 

مع مريم».
ا�وجه  التوعوي  ويتكون البرنامج 
لألطفال، من فقرات تربوية وتحسيسية 
متنوعة، يستضيف في كل حلقة طفل� 

السالمة  مجال  في  مواضيع  �ناقشة 
الطرقية بطريقة ترفيهية.

لقائمة  أمــجــون،  بــرنــامــج  وينضم 
القناة  تعتزم  التي  الجديدة  البرامج 
برامج  لتعويض  إطــالقــهــا  الثانية 
ترفيهي  برنامج  بينها  مــن  ــرى،  أخـ
الشهير  الكوميدي  يقدمه  لألطفال 

إيكو.
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للراغبين في التوصل بـ                    عبر اإليميل

اشتركوا في األسبوعية رقم ١ في المغرب
تصدر منذ 1965

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

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

توصلوا بها ليلة صدورها أينما كنتم!

290 درهمعوض
االسم الكامل:

العنوان الكامل:

رقم الهاتف:
البريد اإللكتروني:

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

بريس» للعنوان التالي:
األسبوع الصحفي

12 شارع األمير موالي عبد اهللا، 
ص. ب 439 - الرباط

(عرض خاص)190 درهم

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

وكل يدعي وصال بليلى         وليلى ال تقر لهم بذاكا

لقد كدت أن أحفظ أغنية «أنت الحب» عن ظهر قلب، عوض مقررات 
عن  البحث  الحقوق، وعوض  بكلية  لي  ا�صيرية  الثالثة  السنة 
ا�صرية  الفنية  ا�جالت  أقتني  أصبحت  وشرائها،  القانون  مراجع 
فريد  حب  قصص  حول  واللبناني�  ا�صري�  للصحافي�  وأقــرأ 
األطرش وسامية جمال وأحمد رامي والقصبجي مع أم كلثوم، وفاتن 
أوناسيس، وغراص  كينيدي مع  الشريف، وجاكل�  حمامة مع عمر 
كينيدي،  اإلخوة  مع  مونرو  ومارل�  ألبير،  موناكو  أمير  مع  كيلي 
وعبد الحليم حافظ مع سعاد حسني، وأخبار األفالم ومقاالت محمد 
ا�صيرية  سنتي  ينسيني  كاد  مما  منصور،  وأنيس  سربيه  بديع 
وصديقاتي  الطلبة  أصدقائي  غراميات  بسبب  ذلك  وكل  الكلية،  في 
يحك�  لهن  أخا صغيرا  اعتباري  لهن  يحلو  كان  اللواتي  الطالبات 
ا�وسيقى  في  فقيها  أصبحت  وهكذا  تامة..  سرية  في  شيء  كل  له 
الذي  ا�وسيقي  با�عهد  العود  على  العزف  تعلم  انقطعت عن  بعدما 
انصرافي  ولوال  الحقوق،  كلية  في  مباشرة  تسجيلي  بعد  غادرته 
للمقررات، �كثت سن� طويلة في عقبة السنة  للفالحة واصطحابي 
الثالثة، ولطلبت من أساتذتي يوم االمتحان اختباري في أخبار الفن 

والفنان� وغرامياتهم بدل دروس القانون الجافة.
و�ا اشوف حد يحبك

يحاللي اجيب سيرتك وياه
واعرف جرا له إيه في حبك

واد إيه صانه ورعاه
اسأله إن غبت عنه يا حبيبي يشتاق إليك قدي أنا

وإن جافيته يا حبيبي يسهر الليل ويناجيك زيي أنا
اسأله إن غبت عنه يا حبيبي يشتاق إليك قدي أنا

وإن جافيته يا حبيبي يسهر الليل ويناجيك زيي أنا
يبكي  ويكاد  األغنية  بهذه  يدندن  الطالب(...)  معنا  يقف  كان 
له  وأعيد  السيارة  نركب  أن  مني  ويطلب  بكلماتها،  التأثر  شدة  من 
ا�قطع عن طريق الكاسيت حيث كان «الكاسيط راديو ستيريو» في 
بالنسبة  الثمن  الباهظة  واإلكسسورات  الكماليات  من  السيارات 
السيارة  لون  أن  كما  للتنقل،  عربات  يملكون  الذين  الطلبة  �يزانية 
الزكية  الروائح  وحتى  ونظافتها،  مقاعدها  وجلد  عجالتها  وعرض 
جانب  إلى  لصاحبها،  مكلفا  هاجسا  كانت  كلها  منها،  تنبعث  التي 
في   1973 حرب  بعد  صاروخية  بطريقة  ارتفع  الذي  البنزين  ثمن 
أجل  من  العالم  السعودية  العربية  ا�ملكة  عاهل  وتهديد  الشرق 
القضية الفلسطينية بتصدير النفط، وكانت عواقب ذلك وخيمة على 
جيوب مالكي السيارات التي كانت غالبا سيارات بنزين عادي وليس 
غازواال رخيصا، ولم تكن السيارات ذات هذه ا�حركات مقبولة، نظرا 
كانت  كونها  وراءهــا،  تخلفه  كانت  الذي  الكثيف  الغازوال  لدخان 
سوقا رابحة للمهاجرين في الخارج الذين يأتون بسيارات الغازوال 
بتدوينها،  أصحابها  يقوم  والتي   504 وبوجو   240 مرسيديسات 
وارتفعت  الطاكسيات  أصحاب  يمتلكها  أصبح  عندما  خصوصا 
أثمانها وبدأت أوروبا تتخلص منها من أجل تجديد حظيرة عرباتها 
بتقنيات  خرجت  التي  الجديدة  ا�رسيديسات  لصناعة  واالستعداد 
التي   190 ا�رسيديس  سيارة  خروج  عنها  أسفر  جديدة  وتصاميم 
كانت ظاهرة جديدة في بداية ثمانينات القرن ا�اضي، والتي كانت 
أمنية جميع الشباب سياقتها لتفتح هذه السيارة لشركة مرسيديس 

األبواب للنوع الجديد.
الذي  ا�هندس�  كبار  أحــد  لي  حكى  وقــد  السيارات،  عالم  في 
مهووسا  كنت  عندما   ،1985 سنة  باريس  في  واحدة  منه  اشتريت 
بصفة وراثية عن السيارات أسوة بجدي ووالدي، وابني محمد فيما 
بعد، الذي احترف عالم النقل وأقول له بكثرة ولعه بذلك بأن السيارة 
كنت  عندما  لنفسك  تقولها  تكن  لم  �اذا  ويجيبني:  رأسماال،  ليست 
قبل  السيارة  هذه  األ�اني بأن  ا�هندس  لي  حكى  سني؟  نفس  في 
في صحاري  تجربها  مرسيديس  شركة  بقيت   ،1984 سنة  خروجها 
من  سرا  النوع  هذا  واعتبرت  تسويقها،  قبل  سنوات  �دة  إفريقيا 
أسرار أ�انيا حتى ال تقلدها شركات أخرى، مما جعل لها ذلك الصيت 
وتمكنت ا�رسيديس من دخول العالم الحديث بتقنيات جديدة أكدت 

اإلحصائيات أن مبيعاتها هي األولى في العالم.
يتبع
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لنور الدين الرياحي

اجلزء الثاني

للسينما  األقصر  مهرجان  إدارة  أعلنت 
تحكيم  لجنة  أعضاء  أسماء  عن  اإلفريقية، 
من  التاسعة  ــدورة  ــل ل الرسمية  ا�سابقة 
مارس  و12   6 ب�  ما  ستقام  التي  ا�هرجان 
مؤتمر  في  ا�هرجان  منظمو  وأوضح  ا�قبل، 
تحكيم  لجنة  أن  بالقاهرة،  انعقد  صحفي 
الرسمية)  (الجائزة  الطويل  الروائي  الفيلم 
الشرايبي  ســعــد  ا�ــغــربــي  ا�ــخــرج  ضــمــت 
كابوريه،  جاستون  البوركينابي  وا�خرج 
والفنانة النيجيرية السنغالية ميمونا نداي، 
والناقد النيجيري ستيف أيوريندي، والفنان 

ا�صري مصطفى شعبان.
أما لجنة تحكيم مسابقة الفيلم التسجيلي 
السوداني  ا�خرج  من  كال  فضمت  الطويل، 
عصام  ا�ــصــري  والناقد  الــعــال،  أبــو  أمجد 
العجيمي،  مختار  التونسي  وا�خرج  زكريا، 

جيتاو،  وانجوجي  بيتر  الكيني  وا�ــخــرج 
والناقد السنغالي تيرنو إبراهيما ديا، بينما 
تتكون لجنة تحكيم مسابقة األفالم القصيرة، 
مــن ا�ــخــرج ا�ــصــري أحــمــد فـــوزي صالح، 
وا�نتج  ا�دير،  أسماء  ا�غربية  وا�خرجة 
وا�ــخــرج  لطفي،  مـــارك  ا�ــصــري  وا�ــخــرج 

الكيني جيتونجا «توش» ديفيد.
التي تحمل اسم  السنة،  وخالل دورة هذه 
النجمة  تكريم  سيتم  شوقي،  فريد  الراحل 
لجهودها  تقديرا  نــداي،  ميمونا  اإلفريقية 
وإسهاماتها في النهوض بالسينما اإلفريقية.

النجم  الــســنــة  هـــذه  دورة  وتستضيف 
كضيف  لوي  جون  جيمي  الهايتي  العا�ي، 
حفل  في  تكريم  درع  سيتسلم  حيث  شــرف، 
عرض  سيتم  كما  األقصر،  بمعبد  االفتتاح 

عدد من أعماله.

 ôjóŸG AÉª°SCGh »ÑjGô°ûdG ó©°S ¿É«Hô¨ŸG
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مذكرات ساخنة
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التزام مصطفى العلوي مع قرائه مستمر : 

بقلم  الفرنسية  «اإلكــســبــريــس»  مجلة 
 13 (العدد  «ســالرز»  الباحث  الصحفي 
حادثة  عن  مفصال  وصفا   (1972 نونبر 
تم  بــاريــس،  في  وقعت  كبرى  إرهابية 
اعتقال سيدة تدعى «آن ماري» تعرضت 
كبير،  لتعذيب  اإلرهــابــيــ�  ــرف  ط مــن 
العملية  في  استعملوها  أن  وبعد  قبل 
وعندما  أطرافها،  وشوهوا  اإلرهابية، 
لهم:  قالت  التفاصيل،  كل  للشرطة  حكت 
((وقد هددوني بالقتل إذا لم أصرح لكم 
بأن العملية كلها من تدبير مجموعة من 

الشبان العرب)).
هكذا نرى أن تطوير أساليب اإلرهاب، 
مر عبر مرحلة تسخير اليد ا�جهولة لليد 
الفاعلة، وأدرك حد إلصاق العملية كلها، 
ا�راحل  هي  ما  لكن  بريئة،  ثالثة،  بيد 
الذي  الخبيث  ا�ولود  هذا  قطعها  التي 
أروبا  وضعته  والــذي  باإلرهاب،  سمي 

بشع ا�نظر، ملطخ اليدين بالدماء؟
العا�ية  الحرب  بعد  العالم  خرج  لقد 
مرحلة  إلى  أروبــا،  دمرت  التي  الثانية 
ا�لطفة  التسمية  ــاردة،  ــبـ الـ ــحــرب  ال
أقطاب  البريطانيون  ــان  وك لــإلرهــاب، 
«م  ا�سمى  بواسطة جهازهم  ا�خابرات 
الثانية  الدرجة  في  أصبح  والــذي   «16
األمريكية  ا�خابرات  �نظمة  بالنسبة 
بمزاولتها  ا�ــشــهــورة  إي»  آي.  «س. 
وأسس  الوسخة،  باألعمال  يسمى  �ا 
التي  «الكاجيبي»  منظمة  الروسيون 
أسس  بــالــدمــاء،  منها  حــرف  كــل  يقطر 
الفرنسيون جهازين، األول اسمه «الدي. 
وقد  الوطني،  التراب  حماية  تي»  إس. 
منذ  متواجدة  قديمة  صغيرة  إدارة  كان 
سنة 1899 اضطر الفرنسيون لتأسيسها 
في  فرنسا  هــزت  التي  الفضيحة  بعد 
أن  إال  «دريفوس»،  فضيحة  الوقت،  ذلك 
لم يعرف مولده  «الدي. إس. تي»  جهاز 
الحقيقي إال بعد الحرب العا�ية الثانية، 
أما الجهاز الثاني ويسمى «سديك» فقد 
تخصص في الحرب الباردة الخارجية.

األمريكيون  وال  الروسيون  يكن  ولم 
يشكون  اإلنجليز،  وال  الفرنسيون  وال 
لحظة واحدة في أن أجهزتهم هاته، هي 
األسلحة الفتاكة الجديدة التي تستعمل 
الصراع  ابتدأ  لذلك  الباردة،  الحرب  في 
أخطر  وكــان  ــع،  األرب الــدول  أجهزة  ب� 
بدون  تقتل  التي  الجديدة  األسلحة  من 
أن تهدم ا�نازل، فقد برعت هذه األجهزة 

في القتل دون علم أحد.
كبرى  حاجة  فــي  الفرنسيون  ــان  وك
ــراوة  ــض ــة حــربــهــم الـــبـــاردة ب ــزاولـ �ـ
نهاية  بعد  أصــبــحــوا  ألنــهــم  ــة،  وســري
في  السرية  ا�عارك  يخوضون  الحرب 
عن  للبحث  داخلية  واجهة  واجهت�: 
فرنسا  في  بقيت  التي  النازية  العناصر 
�واجهة  وخارجية  األ�اني،  الجالء  بعد 
الحركات التحريرية الوطنية في منطقة 
في  دماغها  كان  الــذي  العربي،  ا�غرب 
أبطال  مــن  مجموعة  بقيادة  الــقــاهــرة، 
ا�جاهد  رأسهم  وعلى  العربي،  ا�غرب 
الجئا  كان  الــذي  الخطابي  الكريم  عبد 

في مصر.
تمول  ا�صرية  الثورة  كانت  وطبعا، 
ا�غرب  مكتب  شـــؤون  وتــدبــر  وتــؤطــر 
العربي، وتستحث الهمم للتعجيل بطرد 

االستعمار الفرنسي.
وهذا هو ا�برر الحقيقي للحرب التي 
ا�غرب  واجــهــة  على  فرنسا  خاضتها 

الساخنة  الــوســائــل  بجميع  الــعــربــي، 
حرب  �غامرة  دفعتها  والتي  والباردة، 
سنة  الثالثي  العدوان  في  «السويس» 

.1956
فرنسا  ــت  ــان ك الــخــمــســيــنــات،  فـــي 
تعتبرها  التي  الجزائر،  في  متواجدة 
فليس  الــفــرنــســي،  ــتــراب  ــل ل ــدادا  ــتـ امـ
بإمكانها إذن أن تخوض حربا مفتوحة 
أنها  كما  الجزائري�،  الوطني�  ضد 
هي  كانت  وا�ــغــرب،  لتونس  بالنسبة 
الجزيرة  عقد  بمقتضى  الحامية،  الدولة 

استعمال  إال  لها  يبق  فلم  الخضراء، 
العناصر  لــضــرب  ــاردة،  ــبـ الـ ــرب  ــح ال

الوطنية.
ووجدت فرنسا في الضباط ا�تقاعدين 
مجموعة  الثانية،  العا�ية  الحرب  من 
وراء  يخفون  الذين  الرجال  من  ضخمة 
بدلهم األنيقة ا�زينة بوسام صغير، ذئابا 
متعطشة للدم، مشحونة بالكراهية لهذا 
الجنس العربي، الذين كان صوت العرب 
أم�  «الشيخ  وماضي  القاهرة،  بإذاعة 
الوطنية  النخبة  وحاضر  الحسيني»، 
با�غرب والجزائر وتونس، يقضون لهم 
أعماقهم،  في  ويتهددونهم  مضاجعهم، 
الذكريات  تلك  ذاكرتهم  في  ويصحون 
لفرنسا،  األ�اني  االحتالل  أليام  الرهيبة 
لالنتقام،  وتعطشهم  حقدهم  ــزداد  ويـ
الوطنية  الحركة  أن  يعرفون  عندما 
العربية نزلت إلى الشوارع وخرجت من 

السر، أثناء االنتصارات الهتليرية.
النازية  التنكيالت  ب�  إذن  فاالرتباط 
العربية  الوطنية  واألفــكــار  باليهود، 
ــان هــو الــدافــع  ا�ــحــاربــة إلســرائــيــل، ك
من  كبير  عــدد  وبينهم  فيهم،  الكامن 
اليهود، وتم إدماج ا�جموعات ا�تسيبة 
السابق�  الفرنسي�  الضباط  كبار  من 
(العمل  «الساك»  بتشكيل  يسمى  فيما 
أوراق  عليهم  ــت  ــ ووزع الــتــطــوعــي)، 
التي  الثالثة  الخطوط  تحمل  تعريف 

الفرنسي، وأصبح كل رفقاء  العلم  تمثل 
دولة  «الــســاك»  تنظيم  أعضاء  السالح 
أعطيت  أن  بعد  الدولة، خصوصا  داخل 
بتسهيل  ــدرك  ــ وال للشرطة  تعليمات 

مهامهم، وأية مهام؟
القاتل  كــان  أوضاعا  فرنسا  وعرفت 
إبرازه  بمجرد  رأسا  يطلق سراحه  فيها 
التأطير  بداية  فكانت  «ســـاك»،  لهوية 
فترة  فرنسا، وفي  لإلرهاب في  الشرعي 
أصبح  الخمسينات،  بداية  من  قصيرة 
الضارية  ــدي  األيـ هــم  ــســاك»  ال ــاق  «رفـ
«سديك»،  الفرنسي  ا�خابرات  لجهاز 
على   1951 سنة  عقد  اجتماعا  إن  بل 
ا�خابرات  مدير  بــ�  القمة  مستوى 
ومدير  بورسيكو»  «ا�سيو  الفرنسية 
أخ  دولس»  «أالن  األمريكية  ا�خابرات 
وشغل  سبق  ــذي  ال دولـــس»  «فوستر 
منصب وزير للخارجية األمريكية، فتح 
األبواب لجهاز ا�خابرات األمريكية في 

أروبا.
الفرنسي�  «الساك»  لرجال  وأطلق 
كانت  التي  الجنوبية  أمريكا  في  اليد 
في  الشيوعي�  تسربات  محط  وقتها 
يستغلون  الفرنسيون  وكـــان  كــوبــا، 
لفرنسا،  الجنوبي�  األمريكي�  تقدير 
كانوا  الذين  لألمريكي�  وكراهيتهم 
يتجسسون عليهم لحساب األمريكي�.

للفرنسي�،  الحقيقي  الــعــدو  لكن 
وإنما  الجنوبية،  أمريكا  في  يكن  لم 
الفترة  وكانت  الشمالية،  إفريقيا  في 
األفكار  فيها  بــدأت  التي  تلك  حاسمة 
وا�بادئ  العربي،  با�غرب  الوطنية 
ا�نطقة  لشعوب  اإلسالمية  العربية 
بــدأت  مسلحة،  مقاومة  إلــى  تتحول 
ــرب ا�ــرحــوم  ــغ بــمــجــرد نــفــي مــلــك ا�
 ،1953 غشت   20 يوم  الخامس  محمد 
للمنطقة  ا�حتلون  الفرنسيون  وأصبح 
يشهدون  ا�غرب  إلى  تونس  من  كلها 
التي  الجنة  يتهدد  الذي  الخطر  بوادر 
أن  يــرون  فكانوا  بها،  ينعمون  كانوا 
لضربهم  تستعد  العربي  ا�غرب  شعوب 
األ�ان،  به  ضربوا  الذي  السالح  بنفس 
الصنع  جديد  آخــر،  سالحا  فاختاروا 
ــان في  والــشــكــل، اســمــه اإلرهــــاب، وكـ
واكتملت  عوده،  استوى  قد   1952 سنة 
صفاته، وأصبح أداة فعالة وناجعة دون 

غيرها.
«الساك»  رجال  من  ا�ؤطرون  وانتقل 
عن  ليبحثوا  العمليات  منطقة  إلــى 
منفذين ومساعدين، كما تفرغ جزء منهم 

لصنع األسباب والدواعي.
السفاكة  التنفيذ  أجهزة  وانقسمت 
بالتصنيفات  مكلف  قسم  قسم�:  إلى 
وقسم  «الكاتينا»،  ويسمى  الخارج،  في 
الشمال  داخــل  في  بالتصفيات  مكلف 

اإلفريقي ويسمى «اليد الحمراء».
عملياتها  الحمراء»  «اليد  ودشنت 
النقابي  الزعيم  باغتيال  تــونــس  فــي 
فقد  «فرحات حشاد»،  الشهيد  التونسي 
واسمه  ا�تطرف�  الصحفي�  أحد  كتب 
«كاميل إيمار» (يهودي) مقاال في جريدة 
الضمائر  «ذوي  فيه  نــاشــد  فرنسية، 
«بورقيبة»  الزعيم�  الغتيال  الحية» 
و«فرحات حشاد» غسال للشرف الفرنسي 
28 نونبر  (جريدة باريس عدد  (هكذا)، 
1952). وفي رابع دجنبر 1952، تقدمت 
الطريق  «سيتروين» في  سيارة من نوع 
نوع  صغيرة  سيارة  من  بتونس،  العام 

التونسي  الزعيم  يسوقها  كان  «سيمكا» 
بعشرات  ورشتها  حــشــاد»،  «فــرحــات 
الطلقات، لكن «فرحات حشاد» لم يصب 
إيقاف  وحاول  سيارته  من  ونزل  بأذى، 
له  ا�ارة، وبغتة، وقف  السيارات  إحدى 
سيارة  سائق  ثم  كبرى،  شاحنة  سائق 
صغيرة من نوع «بوجو»، فاختار ركوب 
في  وهــو  أســرع  ألنها  ربما  «البوجو» 
صاحب  فشكر  الخطر،  من  هروب  حالة 
ولكن  «البوجو»،  في  وركــب  الشاحنة 
«الــبــوجــو» ســرعــان مــا أصلوه  ركـــاب 
بنيران رشاشاتهم، ووجدت جثته تحت 

ضوء الفجر مرمية على الطريق.
اإلرهـــاب  لعملية  ــة  ــداي ــب ال ــت  ــان وك

الفرنسي في ا�غرب العربي.
«الــيــد  شنتها  ــرب  حـ ــة  ــداي ب ــانــت  ك
الحمراء» في شمال إفريقيا، و«الكاتينا» 
وكل  العربية  ا�صالح  ضد  أروبــا  في 
ا�غرب  تحرير  حــركــة  مــع  ا�تعاون� 
العربي، ولم يكن اغتيال «فرحات حشاد» 
استولى  فقد  والتجربة،  الــبــدايــة،  إال 
رجال «الكاتينا» في باريس على وثائق 
كان  ما  وخصوصا  ا�صرية،  السفارة 
موجودا منها بمكاتب ا�لحق العسكري، 
ب�  ينسق  ــان  ك الــذي  خشبة»،  «علي 
حركات تحرير ا�غرب العربي والحكومة 

ا�صرية.
أحــدا،  يــرحــم  ال  الــتــاريــخ  ــان  ك وإذا 
في  كتبه  ما  نقرأ  أن  من  مناص  ال  فإنه 
مذكراته أحد ا�سيرين لجهاز ا�خابرات 
بيركو»  «ديــرويــن  واســمــه  الفرنسية، 
كان  دوكــول  ((الــجــنــرال  أن  ذكــر  حيث 
البرامج  على  موافقته  شخصيا  يعطي 
تأشيره  بواسطة  للتصفيات،  ا�خططة 
بقلم أخضر على كل ملف، بوضع عالمة 

صليب صغيرة، تعني نعم)).
ــا جــاء  ــم ــرال دوكــــول إن ــن ــج لــكــن ال
الثورة  عنفوان  في  فرنسا  في  للحكم 
إذن،  ا�غرب،  استقالل  وبعد  الجزائرية، 
فقد كانت مسؤوليته في بعض العمليات 
الجزائرية،  بالثورة  يتعلق  فيما  ثابتة 
وللحقيقة والتاريخ، فإن الجنرال دوكول 
مرحلة  في  «الساك»  عصابات  استعمل 
في  الفرنسي  الــوجــود  لحماية  أولـــى 
الجزائر، ثم استعملهم في مرحلة ثانية 
في  يفكر  بدأ  عندما  معارضيه  لتصفية 
كان  ما  بعد  باالستقالل،  الجزائر  إمتاع 

يسميه بـ«صحوة الضمير».
أن  الـــــذي ال شـــك  اإلرهـــــــاب  لــكــن 
ــه من  ــ ــ� تــلــقــنــوا دروسـ ــي ــل ــي اإلســرائ
أوجه  عرف  الفرنسي،  اإلرهــاب  أجهزة 
للحكم،  دوكـــول  الجنرال  ــول  وص قبل 
في  الرابعة  الجمهورية  سقطت  حينما 
وتطبيقه،  القانون  ب�  جلى  تناقضات 
تحت  الفرنسي  الشارع  أصبح  حينما 
دولة  وأصبحوا  «الساك»  رجــال  رحمة 
داخل الدولة، خصوصا بعد أن أصبحوا 
لدولة  ا�تحدية  والفتك،  البطش  دولــة 

ا�بادئ واألفكار.
ــول إلى  وفــعــال، دخــل الــجــنــرال دوكـ
أعناق رجال  اإلليزي محموال على  قصر 
يرضيهم،  أن  له  بد  ال  فكان  «الــســاك»، 
يبقوا  ولـــم  ــدوا  ــأس ــت واس فــتــرعــرعــوا 
أداة  أصبحوا  وإنما  خطرين،  هامشي� 
داخل  والنفوذ  بالهيبة  تحظى  فاعلة 
عرفت  التي  الفرنسية  ا�خابرات  أجهزة 

أوجها في عهد الجنرال «دوكول».
يتبع

امتاز القرن التاسع عشر منذ شهوره 
وتحقيق  ا�خترعات  قرن  بأنه  األولــى، 

ا�عجزات.
تسلب  طــبــعــا،  االخـــتـــراعـــات  ــل  وكـ
العقول،  اهتمامات  وتلتهم  األلــبــاب 
لتنفيذ  أداة  الــوقــت  نفس  فــي  لتكون 
ا�ستعمل  الطرف  لفائدة  مع�  برنامج 

لذلك االختراع.
ــدرجــة األولـــى،  ــال ــا ب ــ ــت أروب ــان وك
وقد  والزالــت،  االختراعات  أغلب  منبع 
التحقت بها الواليات ا�تحدة في بداية 
ا�طاف، فتظافرت جهود أمريكا وأروبا 
الثانية،  العا�ية  الحرب  بعد  واليابان 
للمزيد من االختراعات، واالستزادة من 

تطويرها.
وكان اإلرهاب واحدا من االختراعات 
العالم،  هذا  على  الغرب  بها  منَّ  التي 
عمال بسنة الكون التي تجعل في جانب 

كل جسم عنصرا لتحطيمه.
هابيل  مــنــذ  الــبــشــريــة  عــرفــت  لــقــد 
وكــان  باالغتيال،  يسمى  مــا  وقابيل، 
الثامن عشر هو  القرن  آخر اغتيال في 
في  «كريفينسكي»  اليهودي  دبره  الذي 
الثاني  اإلسكندر  القيصر  ضد  روسيا 
في  اليهودي  فجرها  قنبلة  بواسطة 
تنكيل  سبب  مما   ،1881 مــارس  فاتح 
القياصرة باليهود سنوات طويلة فيما 

بعد ذلك االغتيال.
إال أن اإلرهاب الحقيقي الذي أصبح 
اليوم عملة متداولة في مشارق األرض 
الحالي  بشكله  يعرف  لم  ومغاربها، 
الثانية،  العا�ية  الحرب  أعقاب  في  إال 
في  الكبار  األربعة  األقطاب  فهم  حينما 
الحرب  أن   ،1945 سنة  يالطا  مؤتمر 
والطائرات،  با�دافع  ليست  الحقيقية 
ــك أن ا�ــدلــول  ــرات، ذل ــؤام ــا� وإنــمــا ب
اليد  تسخير  هــو  لــإلرهــاب  الحقيقي 
وهذا  مجهولة،  يد  طــرف  من  الفاعلة 
الغرب،  عباقرة  فيه  برع  الذي  الفن  هو 
في وقت كنا فيه نحن العرب، في عداد 

الضحايا.. ضحايا اإلرهاب.
ــن باب  ــيــوم، وم ــا هــو الــغــرب ال وه
باسم  العا�ي  ــرأي  ال يرهب  اإلرهـــاب، 
بــاإلرهــاب،  العربي  ويــربــط  الــعــربــي، 
اإلرهـــاب  نطفة  ســقــوط  عند  وســأقــف 
ــي بــعــد اجــتــمــاع  ــرب ــغ ــبــطــن ال فـــي ال
بينهما  أتمكن  قوس�  ألفتح  «يالطا»، 
إلــصــاق  ــم  ت ــة  ــادث ــات أول ح ــب إث ــن  م
نشرت  حينما  بالعرب،  فيها  اإلرهــاب 

بقلـــــــم:
مصطفى العلويمصطفى العلوي

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

لروح أستاذنا مصطفى العلوي في ركن «الحقيقة الضائعة».

تعالوا نتحدث عن اإلرهاب

الحلقة الثانية

أصبح الفرنسيون 
المحتلون للمنطقة كلها 
من تونس إلى المغرب، 

يشهدون بوادر الخطر 
الذي يتهدد الجنة التي 

كانوا ينعمون بها، 
فكانوا يرون أن شعوب 

المغرب العربي تستعد 
لضربهم بنفس السالح 
الذي ضربوا به األلمان، 

فاختاروا سالحا آخر، 
جديد الصنع والشكل، 

اسمه اإلرهاب


