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محامية رباطية كانت من 
بين المدافعات عن الثرية 
الـــــســـــابـــــقـــــة،  هــنــد 
العشابي)...(، أعطت شيكا بدون 
رصيد.. لتصاب بجروح خطيرة نقلت 
إلى  البيضاء  أوطــوروت  من  إثرها 
فتح  وبعد  الرباط،  كلينيكات  إحدى 
أن  سمعت  العملية،  مــن  عينيها 
شأن  في  عنها  يبحثون  البوليس 
األمن  ضباط  جــاء  وفعال  الشيك.. 

للكلينيك ليجدوا أنها اختفت.
 املوؤ�ص�س واملدير العام:

م�صطفى العلوي
مــديـر الن�صر:

الطيب العلوي

سري

4

خطة العدالة والتنمية لتفادي الهزمية.. 

اإذا كان العثماين رئي�صا للأغلبية فاليو�صفي كان رئي�صها

م�صادر توؤكد ا�صتبعاد تر�صيح 

بوطيب خللفة زغنون

خبايا اإخفاء احلقيقة 
عن ال�سعب امل�ستهلك 

للمحروقات...

»الأ�صبوع« تك�صف مراحل اخلطة اجلديدة

جمل�س الأمن يوافق على اتفاق جون بولتون 
وهور�ست كوهلر حول نهاية نزاع ال�سحراء

جطو جاهز خلالفة العثماين 
كما خلف اليو�سفي

ويوجه اأ�سابع 
التهـــــام)...( 
فــي وفـاة باها
 الــــذي مــــات
 لأ�سباب �سيا�سية

بن كريان يثري امل�صاكل احلقيقية:

حني طلب منه الهمة زيارته فرف�س...

تحت األضواءالحقيقة الضائعة

الوزير الداودي 
غـــــــــارق

 يف اللي�سان�س 
واملــازوت
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تر�سيح مدير 
»ال�سيا�س« 

ملن�سب رئي�س 
اإمرباطورية 

»بال�س 
بيرتي«
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»احلكـــومة« املقيمة يف تـــمارة 
وح�سابـات 2021 واإقــحام

 اجليــ�س يف ال�سيا�ســـة



● الرباط. األسبوع
حكى أحد اآلباء الذي يدرس 

أبناءه بالقطاع الخاص، عن 
أجواء الرعب التي عاشتها 
املدارس الخصوصية بداية 
ــوع الــجــاري، حيث  األســب
بدت فصول الدراسة خاوية 

الشأن  التالميذ، كما هو  من 
الذي عاين  األب  لهذا  بالنسبة 

 20 مــن  تتكون  دراســيــة  فصوال 
تلميذا، بالكاد وجدت من يلجها بداية 

تالميذ  ثالثة  إلى  العدد  األسبوع، حيث وصل 
في بعض الحاالت.

نفس املصدر، أكد أن اآلباء ال ينقطعون عن 
االتصال للسؤال عن الحالة الصحية ألبنائهم، 
الصحفية،  ــاالت  ــق امل عــشــرات  انــتــشــار  بعد 
و"الواتساب"،  "اليوتيوب"  على  ومقاطع 
عنها  تقول  التي  الظاهرة،  خطورة  من  تحذر 
مرحلة  إلى  بعد  تصل  لم  بأنها  الصحة  وزارة 

الوباء)..(.

وكـــان رئــيــس الــحــكــومــة سعد 
أن  ــد  أك قــد  العثماني،  الــديــن 
املغرب،  في  الوبائية  الحالة 
الــســنــوات  ــن  ع تختلف  ال 
للقلق،  تدعو  وال  املاضية 
ــرا لــتــعــبــئــة األطــقــم  ــظـ نـ
الصحة  ووزارة  الطبية 
فــي مــواجــهــة األنــفــلــوانــزا 
املوسمية، وأوضح العثماني 
ــي تــصــريــح صــحــفــي، خــالل  ف
االستشفائي  للمركز  تفقدية  زيارة 
الجامعي ابن سينا بالرباط، رفقة وزير 
الصحة أنس الدكالي، أن جميع الحاالت التي 
تستلزم عناية خاصة، يتم التكفل بها، مسجال 
أنه ال داعي ألي نوع من الفزع بهذا الخصوص، 
رئيس  بها  يتحدث  التي  الطمأنينة  أن  غير 
يتحدث  التي  الطمأنينة  نفس  وهي  الحكومة، 
بها وزير الصحة الدكالي، الذي يدعو املواطنني 
إلى عدم القلق، لم تجد أي صدى لها في مواقع 
التواصل االجتماعي، مما أدخل عددا كبيرا من 

املغاربة في حالة رعب.
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صورة األسبوع

ن�ضاء ح�ضانة 

طنجة فرحات 

مببادرة وايل 

طنجة الذي 

اأ�ضدر قرارا 

بتنظيم وت�سهيل 

�إمكانيات 

�لنقل بني مقر 

�حل�سانة ومر�كز 

�لإ�سعاف.

● الرباط. األسبوع
على  كــيــران  بــن  ــه  اإللـ عبد  هيمن 
واملواقع،  للصحف  األولى  الصفحات 
وقد أصبح ارتكاز اهتمامهم بالسياسة، 
وقد كشف في اجتماع أرضى صحفيني 
هامة،  جزئية  عــن  آخــريــن،  وأغــضــب 
فؤاد  امللكي  املستشار  استدعاه  حيث 
فرفض)...(،  ملكتبه،  للحضور  الهمة 
بيته  في  زيارته  إلــى  الهمة  واضطر 
إلبالغه القرار امللكي بدعمه)...(، دعما 
بأن  الــداودي،  كيران،  بن  وصفه وزير 
وينصب  مصاريف،  عدة  له  كيران  بن 
إذا  أيضا ويقول:  رغبته هو  الــداودي 
أرسل لي امللك هبة فسأقبلها، قبل أن 
يصرف  كيران،  بن  بــأن  يخبرنا)...( 
أمواله املصروفة في بيته، حيث يقوم 
هذا  من  فتيات)...(.وأهم  عدة  بتربية 
للصحفيني  أسر  كيران،  بن  أن  بكثير، 
عبدهلل  العدالي،  القطب  مصير  قرابة 
باها، من مصير املهدي بنبركة.. كيف 
ال، وهذا بن كيران الذي كان وزيرا يوم 
موت أو مقتل)...( عبد هلل باها، يعلن: 
ترافقه  السياسي)...(،  هذا  موت  أن 
الرسمية)...(  الــروايــة  وأن  شــكــوك، 
ملوته، قيلت وانتهى الكالم)...(، مقحما 
وراء  كان  الذي  الخطر  في  شخصيته 
))أستغرب  وقائال:  الــشــكــوك،  ــذه  ه
إلى  حيا  أنــا  وبقيت  باها  مــات  كيف 
اليوم، لدرجة أنه بعد موته)...(، كنت 
موضوع  الحكومة((  من  سأنسحب 

يستحق املتابعة.

المغرب يتفوق على الواليات المتحدة
 واليابان في ا�ستعمال �سيارات الدولة

نشرت الشركة الوطنية املغربية 
للنقل، إحصائيات مفادها أن عدد 
سيارات الدولة األمريكية بلغ 72 
ألف سيارة، وعدد سيارات الدولة 
في اليابان 3400 سيارة، أما عدد 
الدولة  تضعها  التي  السيارات 
موظفيها،  إشــارة  رهــن  املغربية 
تبلغ  سيارة  ألــف   115 بلغ  فقد 
وبنزينها  إصالحها  مصاريف 

وتأمينها، مليار درهم سنويا.
املــغــرب سباقا  يــكــون  وهــكــذا 
مثلما هو يسبق  املجال،  في هذا 
حوادث  ضحايا  عدد  في  فرنسا 

السير.

الـــتـــواصـــل  ــع  ــوقـ مـ إدارة  ــت  ــشــف ك
في  معطيات  عن  الفيسبوك،  اإلجتماعي 
تداعيات  لها  تكون  قد  الحساسية،  غاية 
مئات  أن  أعلنت  عندما  دبــلــومــاســيــة، 
في  خلقها  تم  "الفيسبوكية"  الحسابات 
بهدف  مستعارة،  مغربية  بأسماء  إيــران 

الترويج للمصالح اإليرانية.

اأرقام اأنفلوانزا الخنازير تبث
 الرعب في �سفوف المغاربة

بن كري�ن يثري 

�مل�ساكل �حلقيقية:

حين طلب منه الهمة 
زيارته فرف�ض...

ويوجه اأ�سابع االتهام)...( 
في وفاة باها الذي مات 

الأ�سباب �سيا�سية

● الرباط. األسبوع
إمكانية  مطلعة،  مصادر  استبعدت 
تعيني نور الدين بوطيب، الوزير املنتدب 
إلمبراطورية  عام  كمدير  الداخلية،  في 
»بالص بيتري«، بعد أن تلقت إشارات 
في أوساط املال واألعمال، تؤكد التوجه 
نحو تعيني اإلطار البنكي، وأحد أعمدة 
االتحاد العام ملقاوالت املغرب »سابقا«، 
أحمد رحو، املدير العام للقرض العقاري 
ــدال مــن املــديــر الحالي  والــســيــاحــي، ب
زغنون، الذي تشير جل املؤشرات إلى أن 

رحيله مرتبط بالوقت ليس إال)..(.
وكان رحو قد نأى بنفسه في الفترة 
األخيرة عن الصراعات السياسية داخل 
وكتبت  املغرب،  ملقاوالت  العام  االتحاد 
عنه الصحف املقربة من الدوائر الضيقة، 
من  استقالته  خبر  تسريب  تم  عندما 
تعيينه  منذ  »نجح  بأنه  »الباطرونا«، 
خالل شهر أكتوبر من سنة 2009، رئيسا 
مديرا عاما للقرض العقاري والسياحي، 
الوضعية  من  السياش  بنك  إخراج  في 

الحرجة التي كان عليها، إلى مصاف 
حيث  بــاملــغــرب«،  ــدة  ــواع ال البنوك 
»تمكن رحو من تحديد مكامن الخلل 
حاسمة  قــرارات  واتخذ  ومعالجتها، 
املتعثرة،  امللفات  تجاوز  من  مكنت 
وبالتالي، تجاوز شبح اإلفالس الذي 
حسب  السياش«،  على  يخيم  كــان 

نفس املصادر)..(.
قد  املتفائلة)..(،  الصحف  وكانت 
نشرت بشكل غير معتاد، سيرة رحو، 
بالتزامن مع الترويج الستقالته، حيث 
قالت إن أحمد رحو ازداد سنة 1958 
باملدرسة  دراســتــه  وتابع  بمكناس، 
السلكية  لالتصاالت  العليا  الوطنية 

»البولتيكنيك«  ومدرسة  والالسلكية، 
1978 و1982، حيث  بباريس ما بني 
ما  ليتولى  مهندس،  دبلوم  على  حصل 
رئيس  منصب  و1985   1982 بــني 
امللكية  بالخطوط  املعلوميات  مصلحة 
بكتب  املولع  رحو  شغل  كما  املغربية، 
بني  مــا  والسوسيولوجيا،  الــتــاريــخ 
في  خبير  منصب  و1986   1985
»سيما  شركة  لدى  املعلوماتي  التدبير 
البرمجة  مــديــر  منصب  ثــم  مــيــتــرا«، 
ــني 1986  ــا ب ــة والــتــدبــيــر م ــب ومــراق
ذاتها،  السنة  من  يونيو  وفي  و1989، 
إلى  والتنظيم  لإلعالميات  مديرا  عني 
عاما  مديرا  يعني  أن  قبل   ،1994 غاية 
دجنبر  وفي  نفسها،  بالشركة  مساعدا 
1999، أصبح عضوا باملجلس املديري 
ملصرف املغرب، ثم عضوا مكلفا بشبكة 
إلى  والخارج  باملغرب  املصرف  وكاالت 
رئيسا  ذلــك  بعد  ليعني   ،2003 غاية 
مديرا عاما لشركة »لوسيور كريستال« 
منذ مارس 2003.. حسب نفس املصادر 

اإلعالمية.

م�سادر توؤكد ��ستبعاد تر�سيح بوطيب خلالفة زغنون

تر�سيح مدير »ال�سيا�ض« لمن�سب رئي�ض اإمبراطورية »بال�ض بيتري«

ثالثة اأقطاب عامليني 
يكتبون يف الداخلة عن 
االقت�ساد العاملي اجلديد

إنجاز فكري ضخم في كتاب من 680 صفحة، 
أنجزه على أطراف ندوة عقدت في مدينة الداخلة 
العاملي  االقتصاد  حالة  حــول  الصحراوية، 
الحاضرة، كل من الباحث الفرنسي فيليب كلير، 
غزافيي  والفرنسي  الكراوي،  إدريس  واملغربي 
للداخلة،  اإلفريقي  املنتدى  على هامش  ريشي، 
الذي شارك فيه خمسون باحثا من جميع أنحاء 
العالم، تباحثوا ظروف االقتصاد العاملي، الذي 
ملستقبله..  تفاءل  من  املتدخلني،  بني  من  قل 
إدريس  املغربي  تدخالت  إحدى  من  فقرة  وفي 
عن وضعية  يتحدث  وهو  يورد  مثال،  الكراوي 
مستقبلها  وضعية  فــي  يشك  ))من  أوروبا: 
الديمقراطي  ونموذجها  املتعثر،  واقتصادها 
النشر  دار  عــن  صـــادر  الكتاب  املنهوك((. 

الفرنسية "الرماطان".

الدكايل

رحو 



 الرباط. وكاالت
ما  أو  االستعماري  امليثاق 
هو  الخاص،  بالنظام  يعرف 
نــظــام لــلــتــبــادالت املــفــروض 
على  أوروبــيــة  دول  طــرف  من 
ــرن  ــق ــي ال مــســتــعــمــراتــهــا فـ
امليثاق  ويشير  عشر،  السابع 
يمكنها  ال  املستعمرات  ــأن  ب
من  إال  منتوجات  اســتــيــراد 
وكذلك  لها  املستعمرة  الــدول 
للدول  إال  التصدير  يمكنها  ال 

نفسها.
بوجود  يعرف  القليل  فقط 
ــات ســريــة مــمــضــاة  ــي ــاق ــف ات

الفرنسية  املستعمرات  بــن 
ــا، هــذه  ــسـ ــرنـ الــقــديــمــة وفـ
مجاالت  تخص  االتــفــاقــيــات 
ــددة، مــنــهــا الــعــســكــري  ــع ــت م
والسياسي والثقافي، وخاصة 

االقتصادي.
ــة تـــودع  ــي ــق ــري الـــــدول اإلف
البنك  في  املالية  ادخــاراتــهــا 
الفرنسي، حيث تمسك فرنسا 
إفريقية  دولــة   14 بمدخرات 
في بنوكها منذ 1961 ويتعلق 
بوركينافاسو،  بالبينن،  األمر 
العاج،  ساحل  بيساو،  غينيا 
السينغال،  النيجر،  مــالــي، 
جمهورية  الكامرون،  الطوغو، 

التشاد،  الــوســطــى،  إفريقيا 
غينيا  بــرازفــيــل،  الــكــونــغــو 

االستوائية والغابون.
من   %  40 الــصــن  وتملك 
ــام في  ــخ ــرول ال ــت ــب ــاج ال ــت إن
املرور  عليها  ويجب  الكونغو، 
الفرنسي  املركزي  البنك  على 
قبل حصولها على أموالها من 
الشيء  الكونغو،  في  ــاح  األرب
من  وينقص  وقتا  يأخذ  الــذي 

قيمة العملة الصينية.
ــن عــدم  وأعــربــت الــصــن ع
الوضعية  هـــذه  عــن  رضــاهــا 
عالقة  تغيير  عــلــى  وتــعــمــل 

فرنسا بإفريقيا.

ــإن  وحــســب مـــصـــادرنـــا، ف
مساعي كبيرة تبذلها الحكومة 
ــة، مـــع نــظــيــرتــهــا  ــي ــن ــصــي ال
الفرنسية إللغاء العمل بميثاق 
الذي تطبقه فرنسا  االستعمار 

على مستعمراتها السابقة.
وفــي هــذا الــســيــاق، منحت 
5 ســنــوات  ــة  ــل ــه م الـــصـــن 
بامليثاق  العمل  إللغاء  لفرنسا 
تسليط  أو  االســـتـــعـــمـــاري، 
عقوبات اقتصادية على فرنسا.
ــرى، تــرفــض  ــ مـــن جــهــة أخـ
بامليثاق  العمل  إلغاء  فرنسا 
في  تــفــكــر  وال  االســتــعــمــاري 

إنهائه مستقبال.
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كل  لها  تعرض  كبرى،  صدمة 

مــســتــعــمــلــي وســائــل 
النقل، وقد أعربوا 
بالكثير  كــلــهــم، 
االتزان)...(،  من 
بما  تفاؤلهم  عن 

بعد  مؤخرا،  نشر 
ــف  ــل ــك مـــــا ت

مـــجـــلـــس 
 ، فسة ملنا ا
الــــــــــــذي 

اخــــــتــــــار 
محمد  املـــلـــك 

لرئاسته،  السادس 
ــرا فـــي الــشــؤون  ــي خــب
االقــــتــــصــــاديــــة)...(، 
ــراوي،  ــ ــكـ ــ إدريـــــــس الـ
في  بالبحث  باالهتمام 
قــضــايــا املــنــافــســة بن 

املهيمنة  األربع  الشركات 
على استيراد وتوزيع وبيع 

البنزين، والذين حصلوا على 
البنزين،  أسعار  تحرير  ميزة 

مخيف،  بشكل  أسعاره  لترتفع 
البنزين  ــار  أســع هــبــوط  رغـــم 
الشعبيون  وهـــؤالء  الــعــاملــيــة، 
الصغيرة،  السيارات  أصحاب 
والذين يشترك كل خمسة منهم 
البنزين  مصاريف  تمويل  فــي 
عملهم،  ــرات  ــق م إلـــى  لنقلهم 
تفاءلوا حينما أذيع خبر تكليف 
املؤسسة املتخصصة في شؤون 
الخبايا  في  بالبحث  املنافسة، 
هذا  في  نهائي  تقرير  وإصــدار 

املوضوع.
لوسائل  املستعملون  هم  وها 
يناير   31 يوم  يصدمون  النقل، 
الوزير  أعلن  حينما  املنصرم، 
ــداودي، املــكــلــف بــالــشــؤون  ــ ــ ال
املحروقات  أسعار  أن  العامة، 
ستعرف ارتفاعا في شهر فبراير 

ــداودي  ــ ــر ال ــوزي ــأن ال ــذا، وكـ هـ
يتصور أن فئات الشعب املغربي 
باملواقع  تهتم  كلها 
 . . اإللكترونية

ــشــر  ــن ف
الــزيــادة  خبر 

موقعه  على  البنزين  في 
اإللكتروني للتواصل االجتماعي، 
الكلمات  فــي  التالعب  وأدخـــل 
املعتادة في العمل الحكومي)...( 
ــالل فــبــرايــر،  ــ ــال: ))خـ ــ حـــن ق
ــار املــحــروقــات  ــع ســتــعــرف أس
حيث  االستقرار)...(،  من  نوعا 
الــبــنــزيــن على  ســيــبــقــى ثــمــن 
الكازوال  ثمن  وسيشهد  حاله، 
اللتر((،  في  سنتيم   30 زيــادة 
من  نوعا  ليس  الــكــازوال  وكــأن 
املحروقات، ليرمي الوزير الذكي 
في تصريحه، األزمة على مجلس 

باشر  ))إنه  قال  الذي  املنافسة 
املتدخلن((،  مع  لقاءاته 

يفسر  أن  دون 
وصل  كيف 

إلـــــى 
ــع  ــ ــوزيـ ــ تـ
املـــســـؤولـــيـــات. 
ملجلس  واملـــازوت  له  البنزين 
املــنــافــســة، الـــذي قـــال الــوزيــر 
سيصدر  املنافسة  مجلس  ))إن 
وتقديمه  ــوع  ــوض امل فــي  ــه  رأيـ

للحكومة((.
الـــداودي،  الــوزيــر  وإشكالية 
الــقــانــون  ــراق  ــت اخ فــي  تتمثل 
فتبنى  الدولة،  لهياكل  األساسي 
اإلعالن  املشرق،  الجانب  لنفسه 
عن عدم الزيادة في الليصانص، 
وترك الباقي من املازوت ملجلس 

املنافسة.
ملح  قد  الــداودي  الوزير  وكان 

إلى أن تكرير البترول، هو الذي 
الزيادات،  في  يتسبب 
مثيرا بذلك فعال 
أزمــة  حقيقة 
ــرول،  ــ ــت ــ ــب ــ ال
كتبت  ــذي  ــ ال
وسائل اإلعالم 
ــة،  ــيـ ــاملـ ــعـ الـ
))بـــــــــأن 
املــغــرب، 
هـــــــــــــو 
الــــدولــــة 
الــــــــتــــــــي 
ــد بــهــا  ــتـــواجـ يـ
لسبب  بنزين((،  أغلى 
واحــد وهــو أنــه ال توجد 
تتوفر  ال  العالم  في  دولــة 
املغرب،  إال  مصفاة،  على 
مصفاة  بــه  ــت  ــان ك ــذي  ــ ال
ــر" وأغـــلـــقـــت،  ــ ــي ــ ــام "الســ
وأصبح البنزين املستهلك في 
املغرب،  خــارج  يصفى  املغرب 
أصحاب  حسب  أثمانه  لترتفع 
حساباتهم  وتــدخــل  املــصــفــاة، 
التي يدفعها املغاربة في األبناك 

الخارجية.
ــاب  ــبـ أسـ ــي  ــ ــاق ــ ب أن  ــا  ــمـ كـ
الــــــزيــــــادة)...(، تــتــمــثــل في 
الدولية   - املغربية  الشركات 
"أفريقيا"، و"طوطال"،  األربع، 
و"شـــال"،  الليبية،  والــشــركــة 
ــا تــريــد في  ــي تــحــســب م ــت وال
والتي  والتوزيع،  النقل،  عملية 
عن  الــداودي  الوزير  يحدثنا  لم 
للمؤسسة  يترك  ولم  خباياها، 
املنافسة)...(  في  املتخصصة 
تــقــوم بــواجــبــهــا، وهــا هو  أن 
يعلن الزيادة قبل أن يصدر قرار 

مجلس اإلدارة.

بيع  بعد  تدفع  الضرائب  كانت  قديما 
منازل السكنى إذا كان ثمنها 50 مليونا. 
القانون الجديد لسنة 2019 أصبح يعفي 
على  إال  الضرائب  تدفع  وال  املنازل،  هذه 
وتدفع  مليون،  بـ400  تباع  التي  املنازل 
عنها %9 للضرائب، حسب القانون املالي 

الجديد.

بن  تجرى  وسرية،  مطولة  اجتماعات 
حزب  مآل  على  الغاضبن  من  مجموعة 
إمكانية  يدرسون  وهــم  بنبركة،  املهدي 
إنقاذ هذا الحزب، عبر تحريك االتحادين، 
حزب  بتأسيس  اقتراحات  هناك  بينما 

جديد.

خــاضــهــا  مستقبلية  ــادرة  ــبـ مـ ــم  ــ أه
نظم  عندما  قــيــوح،  ســـوس،  استقاللي 
حفل استقبال على شرف رئيس الحكومة 
وتحالف  تقارب  إلى  مؤشرا  العثماني، 
االستقالل  بن  االنتخابات،  مستقبل  في 

والعدالة والتنمية.

الــدولــة  فــرض  هــو  املــبــكــي،  املضحك 
ــات وتــصــريــحــات  ــاوضـ ــفـ لـــشـــروط ومـ
العاطالت  تشغيل  مجال  في  والتزامات 
بأن  تكتب صحفها  دولة  في  البيوت،  في 
في  به  يتعشون  ما  يجدون  ال  الكثيرين 

بيوتهم.

رئيس  أعلنه  ما  أمام  استغرابا  وأكثر 
حكومي،  مجلس  في  العثماني  الحكومة 
ــرار املــغــرب  ــ ــن ق األســـبـــوع املـــاضـــي، ع
البنك  مــن  مليار)...(  مــائــة  بــاقــتــراض 
بالسجل  لتنظيم إحصاء مرفوق  الدولي، 

االجتماعي للمغاربة.

للعدالة  الوطني  املرصد  رئيس  لجأ 
االجتماعية، املصطفى كرين، إلى الديوان 
مشروع  بقرصنة  يعرف  بات  فيما  امللكي 
"املجلس األعلى للصحة" من طرف الفريق 
وكان  والتنمية،  العدالة  لحزب  النيابي 
بمقترح  تقدم  قد  والتنمية  العدالة  حزب 
االســتــشــاري  "املجلس  ــداث  إلحـ قــانــون 
لكن  الحكومة،  إشــراف  تحت  للصحة"، 
املرصد املذكور، اعتبر ذلك قرصنة لفكرته، 
باعتبارها جزءا من األمن القومي، تحتاج 

قرارا من طرف امللك.

مشروع  فضائح  صفحة  بعد  تطو  لم 
التي تسببت  "الحسيمة منارة املتوسط" 
"ظهائر  ــدار  وإصــ حكومي  تعديل  فــي 
السابقن،  ــوزراء  ال بعض  ضد  الغضب" 
أكدت  املتهمن،  محاكمة  تستمر  وبينما 
املتهمن،  أكبر  أحد  أن  املصادر،  بعض 
أعماله  ويواصل  الخاصة،  شركته  أسس 
للتطورات  اكتراث  دون  "عادي"  بشكل 

القضائية.

أصــحــاب  احــتــجــاجــات  بــعــد  تنته  ــم  ل
بالصراع  يتعلق  فيما  ال سيما  األراضي، 
"الرعي  من  يتخذ  الــذي   ،)..( السياسي 
أعلن  حيث  لالحتجاج،  عنوانا  الجائر" 
وزير  مع  الحوار  فشل  النشطاء  من  عدد 
الفالحة أخنوش، ما يتطلب تنظيم مسيرة 

جديدة ضد مافيات نهب األراضي.

ما خفي
كان  �أعظم

تحت األضواء

الوزير الداودي غارق يف اللي�صان�ص واملازوت

لماذا �سكت عن خبايا امتياز 4 �سركات و�سبق مجل�س 
المناف�سة في الإعالن عن زيادة الأ�سعار؟

ال�سني متهل فرن�سا خم�سة اأعوام لـ"اإنهاء امليثاق 
ال�ستعماري" يف اإفريقيا 

الداودي
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وزير  حوصر  علنية،  محاكمة  شبه  في 
بإحدى  أوجـــار،  محمد  التجمعي  العدل 
النواب  جل  طرف  من  البرملانية  اللجان 
البرملانيني، بسبب وضعية مخافر الشرطة 
والدرك، حيث كشف مصدر برملاني مطلع 
ساخنة  محاكمة  أقوى  عن  لـ»األسبوع«، 
يخضع لها أوجار ألول مرة بلجنة العدل، 
دامت حتى منتصف ليلة اإلثنني املاضي، 
جديد  بقانون  الــوزيــر  جــاء  بعدما  وذلــك 
سيمنح من خالله تغذية مجانية للمعتقلني 
مخافر  داخل  النظرية،  الحراسة  إطار  في 
النواب  مما جعل  امللكي،  والدرك  الشرطة 
من جميع الفرق بمن فيهم نواب األغلبية، 
»يقفزون« على هذا القرار الحقوقي الهام، 
أو  املخافر  هــذه  وضعية  على  ويــركــزون 
لبنيقات بدون ماء وال كهرباء والغارقة في 
رائحة البول والظالم الدامس وفق تعبير 

برملانية اتحادية.
ــذا الـــســـيـــاق، ثــــارت إحـــدى  ــ ــي ه ــ وف
متسائلة:  العدل  وزير  وجه  في  النائبات 
للمعتقلني  األكل  تعطي  أن  للحكومة  كيف 
كخطوة سابقة عن أوانها، لتقفز بها على 
اإلصالحات األساسية، املتعلقة بالحد من 
التعذيب داخل مخافر الشرطة الذي اليزال 
مؤازرة  في  والحق  وهناك،  هنا  مستمرا 
املعامالت  من  والحد  للمسجون،  املحامي 
املهينة، والسب والشتم للمعتقلني، والنوم 

على الدص بأغطية جد رثة ومتسخة؟
من  استغرابه  ــار  أوج أبــدى  باملقابل، 
قبل  حقه،  فــي  القاسية  التدخالت  هــذه 
بالقول: »كنت  أصحابها  على  يــرد  أن 
درهما   50 القرار تخصيص  هذا  أن  أظن 
اليوم  في  وجبات  بثالث  املعتقل  لتغطية 
ثوريا في مجال حقوق  قرارا  ستعتبرونه 
املعتقلني«، مؤكدا أن ما يقع داخل مخافر 
عن  ورثــه  إنما  وضعيتها،  وكــذا  الشرطة 
استمرار  ويتطلب  املتعاقبة،  الحكومات 

املزيد من املجهودات والدعم.

خمافر ال�شرطة ووجبات املعتقلني

جل�سة نيابية ع�سرية 
مع وزير �لعدل �أوجار

 الرباط. األسبوع
عرفتها  الــتــي  ــتــطــورات   ال
حراك  نشطاء  محاكمة  جلسة 
املاضية،  الجمعة  يوم  الريف، 
امللف،  انفراج  تباشير  أعــادت 
الشروع  أن  ذلك  الواجهة،  إلى 
في االستماع إلى مرافعات دفاع 
مقاطعة  رغــم  الــريــف  معتقلي 
اعتبر  للمحاكمة،  املعتقلني 
هذا  لطي  إيجابية  جد  رسالة 
امللف املعقد، حيث أكد محامون 
ــز  ــي ــس ودهــال ــي ــوال خـــبـــروا ك
السياسية  املحاكمات  عشرات 
بــاملــغــرب، لـــ»األســبــوع«، أن 
هذا  على  الحكم  هيئة  ــدام  إقـ
به  واإلشــادة  التاريخي،  القرار 
النيابة العامة عوض  من طرف 
االستماع  وبــدايــة  معارضته، 
بــصــدر رحــب ملــرافــعــات دفــاع 
كان  كما  تشنج  دون  املعتقلني 
الجلسات  كانت  حيث  سابقا، 
صارمة  قــرارات  بوجود  توحي 
ــوع، كما  ــوضـ جـــاهـــزة فـــي املـ
ــعــديــد من  كــنــا نــســجــل فــي ال
تؤكد  عوامل  كلها  املحاكمات، 
إيجابية  جــد  ــؤشــرات  م أنــهــا 
صــاحــبــت انـــطـــالق مــرحــلــة 

االستئناف في هذا امللف. 

علمت  أخـــــرى،  ــة  جــه ــن  مـ
»األســبــوع« مــن مــصــادر جد 
مــطــلــعــة بــاملــجــلــس الــوطــنــي 
الرئيسة  أن  اإلنسان،  لحقوق 
ــة، أمــيــنــة بــوعــيــاش،  ــي ــف ــري ال
على  الثقيل  امللف  هــذا  تضع 
استكمال  فقط  وتنتظر  مكتبها، 
باقي  والتحاق  املجلس  هيكلة 
الحقوقية  واملكونات  التركيبة 
لالنكباب  ــجــديــدة،  ال املــدنــيــة 
املــوضــوع  هــذا  معالجة  على 
مـــن جــمــيــع الـــجـــوانـــب، دون 
ــقــضــاء، ولكن  ال ــي  ف الــتــدخــل 
املحاكمة  لشروط  كمتتبع  ليس 
العادلة كما كان في عهد األمني 
العام الصبار والرئيس إدريس 
املجلس  جعل  والــذي  اليزمي، 

مثل أي منظمة حقوقية عادية، 
ولكن ستكون من زوايا مختلفة، 
املصالحة  تحقيق  في  إسهاما 
ومشرف  شامل  حقوقي  وطــي 

لهذا امللف.
الحكم  هــيــئــة  ــرار  ــ ق ــان  ــ وك
بــالــدار  االســتــئــنــاف  بمحكمة 
باالستماع  القاضي  البيضاء، 
ــي غياب  ف الـــدفـــاع  ــعــات  ــراف مل
املعتقلني واملحاكمني، قد اعتبر 
قــرارا  القانونية،  الناحية  من 
سوى  عليه  تــقــدم  لــم  متقدما 
الدول املتقدمة جدا، وهو صادر 
لم  عاملية  حقوقية  محاكم  عن 
وهو  الـــدول،  بعض  إال  تطبقه 
ما أقدم عليه املغرب بخصوص 

هذا امللف.

هل حترك بوعيا�ش امللف اجلامد؟

بو�در �نفر�ج �أزمة معتقلي �لريف »مول �خلن�سة« يقطع �سعرة
 معاوية بني »�لبام« و�لأحر�ر

 الرباط. األسبوع
الحقل  في  تحركت  كلما  االنتخابات،  حمى  أن  يبدو 
السياسي، كلما أصبحت أكثر من الحمى القالعية التي 
الحرب  تظهر  حيث  باملغرب،  املاشية  قطعان  تضرب 
اليوم،  ــداء  وأع األمــس  أصدقاء  بني  والسرية  العلنية 
عندنا«  السياسة  حال  هو  »هكذا  واملعارضة،  األغلبية 

يقول مصدر جد مطلع من حزب األصالة واملعاصرة.
األحــرار حول  أن تصريحات  ذاتــه،  املصدر  وأضــاف 
إلى  الذهاب  وكذا   ،2021 انتخابات  تصدر  إلى  السعي 
حفيظة  يثر  لم  فــردي،  بشكل  اآلن  من  االنتخابات  هذه 
باألمس  رفاقهم  كذلك  بــل  وحـــده،  والتنمية  الــعــدالــة 
داخل  البعض  حذر  الذي  واملعاصرة،  األصالة  القريب، 
هذه  استمرار  من  األخير،  السياسي  املكتب  اجتماع 
زادت  والتي  واألحــرار،  »البام«  بني  امللتبسة  العالقة 
أخنوش،  الحزب،  زعيم  شــرع   حينما  اليوم،  غموضا 
مختلف  من  »البام«  من  ومقربني  أعيان  استقطاب  في 
إحدى  حضروا  »باميني«  آخرهم  والجهات،  املناطق 

لقاءات أخنوش بالناظور مؤخرا.
األصــالــة  فــي  الــقــيــادي  كتب  الــســيــاق،  نفس  وفــي 
واملعاصرة، املحامي املثير وهبي، بأن اللعبة قد انكشفت 
لالستفادة  »البام«  مغازلة  في  األحــرار  استمرار  في 
مباشر،  اتهام  وفي  بل  »البيجيدي«،  مع  صراعه  من 
»هناك  بأن  يسميهم،  أن  دون  األحــرار  عن  وهبي  قال 
انتصارات  إلى  وتحويلها  مكتسباتنا  يحاول سرقة  من 
من  املزيد  بحصد  الصراع  هذا  من  ويستفيد  وهمية، 
في  واملعاصرة  األصالة  استمرار  حساب  على  املكاسب 

موقع املعارضة«.
ومن جهته، كتب القيادي في »البام« والناطق الرسمي 
السابق لحزب »الجرار«، أدنون، في تدوينة نارية على 
الوهم  تبيعوا  »ال  عنوان  تحت  بـ»الفايسبوك«  موقعه 
أن أخنوش  البعض عن  إلى حديث  للفوق«، في إشارة 
»مدعوم من الفوق« للعودة إلى الحياة السياسية وقيادة 
الحكومة سنة 2021، »أنه منذ تشكيل حكومة الدكتور 
مسامعي،  على  تتردد  واألخبار  العثماني،  الدين  سعد 
وعبر صفحات الجرائد، بأن التنظيم السياسي الفالني 
يطرح نفسه كبديل، وأنه سيتصدر االنتخابات املقبلة، أو 
أن الرهان ال يزال مستمرا على تنظيم سياسي بعينه أو 
إئتالف لتنظيمات سياسية للتحكم في املشهد السياسي 
ملصلحة  وال  املجتمعي  للمشروع  أهمية  أية  إيالء  دون 
الوطن واملواطن«، مضيفا في إشارة إلى أخنوش، »أن 
تصدر  أي  الطرح،  هذا  بمثل  واملتشبثون   املتشبثات 
أو  الفوق  املقلبة، لألسف، يروجون ألكذوبة  االنتخابات 
مول الخنشة، ويقدمونه كفزاعة للمناضالت واملناضلني 
االنتباه  لتفتيت  الهمس  سلطة  إلى  باالستناد  وللوطن، 
السر وراء هذه  فما  القضايا األساسية«،  وتشتيته عن 
الحرب الساخنة الجديدة بني األحرار و»البام«.. هل هي 
حمى االنتخابات املبكرة فقط، أم أنه فعال الصراع حول 

التقرب من »الفوق«؟

 الرباط. األسبوع
حركة  من  مطلع  جد  مصدر  قال 
الـــذراع  ــالح«،  ــ واإلصـ »التوحيد 
والتنمية،  العدالة  لحزب  الدعوي 
أن قضية »حجاب« ماء العينني، ال 
تزال تسيطر بكل ثقلها وتفاصيلها 
داخــل  ســواء  الــعــام  النقاش  على 

الحركة أو داخل الحزب.
أنه  ذاته،  املصدر  نفس  وأوضح 
ماء  قضية  أن  يعتقد  مــن  »واهـــم 
العينني، قضية حجاب نزع بفرنسا 
حرية  قضية  أو  باملغرب،  ولبس 
بل  املــوضــوع،  وانتهى  شخصية 
زلزلت  وأخالقية  فكرية  قضية  هي 
مــعــا، وفرضت  ــحــزب  وال الــحــركــة 
لوضع  حاليا  االعــتــكــاف  عليهما 
كل  املــوضــوع،  فــي  عميقة  دراســـة 

من جانبه، دراسة تأصيلية شرعية 
بالنسبة  ودعوية  تربوية  أخالقية 
سياسية  دراســة  والحزب  للحركة، 
تكون  قد  بل  أخالقية،  والتزامات 
حقيقيا  مدخال  اليوم،  القضية  هذه 
جديدة  أصولية  بمراجعات  للقيام 
ــة املــغــربــيــة في  ــوي ــدع لــلــحــركــة ال
عالقتها مع العمل السياسي، لكنها 
لــن تكون بــأي حــال مــن األحـــوال، 
الخلقي  االنـــحـــالل  مــع  تطبيعا 
األساس  ألنه  والدعوي،  والتربوي 
الدائم الذي بني عليه وجود الحركة 
السياسيون  قادتها  يخرج  أن  قبل 
سواهم  عن  متميزين  كانوا  والذين 
باألخالق«  السياسية  الساحة  في 

يؤكد املصدر.
وزيــر  الــرمــيــد،  مصطفى  وكـــان 

الدولة في حقوق اإلنسان والقيادي 
ــع بني  ــجــم ــرم، الـــــذي ي ــضـ ــخـ املـ
الدعوي  الحركي  العمل  إرهاصات 
األصولي والعمل السياسي الحزبي 
والــحــكــومــي، قــد امــتــص جــزء من 
واإلصــالح  التوحيد  حركة  غضب 
عصفورين  وضرب  كذلك،  والحزب 
بحجر واحد، حني قال في تصريح 
إعالمي مؤخرا، أن الحجاب عنوان 
يجوز  وال  اإلنــســان،  يحملها  لقيم 
بأي وجه من األوجه أن يكون للفرد 
منا وجهان، وجه في الداخل ووجه 
في الخارج، بل أكثر من ذلك، حسم 
حرية  الحجاب  كون  قضية  الرميد 
بل وأن  أو اختيار شخصي،  فردية 
حني  عمله،  هــو  البرملاني،  تقييم 
ــررات وأعــلــن بأن  ــب ــذه امل ــض ه رف

العينني  مــاء  بــه  تقدمت  الحجاب 
إلى الناخبني وعلى ضوئه صوتوا 
على  بــوضــوح  يؤشر  مما  عليها، 
إدانــة  تيار  إلــى  بقوة  الرميد  ميل 
ما  واعتبار  العينني  ماء  سلوكات 
الحزب،  به منافيا ألخالقيات  قامت 
إليه  ينتمي  آخــر  تيار  عكس  على 
هذه  مثل  في  يتساهل  كــيــران،  بن 
املمارسات والفضائح، يقول املصدر 

ذاته.
البرملانية  ردت  جانبها،  ومــن 
أمــيــنــة مـــاء الــعــيــنــني، بــقــوة على 
واعتبرت  الرميد،  والوزير  القيادي 
وال  شخصية  حــريــة  لباسها  أن 
عالقة للحزب به، وال يعد من شروط 
العضوية بالحزب، وأن لغة التأديب 

ال تخيفها.

 الرباط. األسبوع
»قمرة  مــوافــقــة  بــمــجــرد 
قـــيـــادة« مــجــلــس الــنــواب، 
املالكي،  الحبيب  بــرئــاســة 
لجنة  تــشــكــيــل  طــلــب  عــلــى 
حول  استطالعية  برملانية 
ــي وضــعــيــة  ــ ــق ف ــي ــق ــح ــت ال
املغربية  القنصليات  بعض 
النقاش  بدأ  حتى  بالخارج، 
الــقــانــونــي والــدبــلــومــاســي 
هذه  حول  السياسي  وحتى 
جد  مصدر  ليقول  اللجنة، 

مطلع في القانون الدستوري، 
بأن لجنة التحقيق البرملانية 
على  مسبوقة،  غير  هــاتــه، 
ــرة في  م أنــهــا ألول  اعــتــبــار 
خارج  ستكون  املغرب  تاريخ 
كان  وإن  الــوطــنــي،  ــتــراب  ال
أن  يعتبر  الــدولــي  الــقــانــون 
الدبلوماسية  البعثات  مقار 
امتداد  العالم،  دول  بمختلف 
الدول،  لتلك  الوطني  للتراب 
جــاء  كـــذلـــك،  مــــرة  وألول 
في  البرملاني  »التحقيق« 

الــذي  »الخارجية«،  قطاع 
السيادة  قطاعات  من  يعتبر 

مثل الداخلية واألوقاف.
وأضــاف املصدر ذاتــه، أن 
هذه املهمة الجديدة التي منح 
املالكي الضوء األخضر  فيها 
لنواب األمة، للقيام بالتحقيق 
مجموعة  وعــمــل  ســيــر  فــي 
والسفارات  القنصليات  من 
املغربية بالخارج، قد تغضب 
التي  الخارجية،  في  جهات 

وتفعيل  تجديد  على  تعمل 
الدبلوماسية  اإلدارة  ــذه  ه
تشتغل  ــي  ــت وال ــخــارج،  ــال ب
حيث  تامة،  خصوصية  في 
ــة الــعــاديــة  ــ ــال اإلداريـ ــم األع
مغاربة  املــواطــنــني  ملصالح 
ــث الــعــمــل  ــيـ املـــهـــجـــر، وحـ
ــاســي واالقـــتـــصـــادي  ــســي ال
والدبلوماسي، وحتى األمني، 
ــدة قــضــيــة الــصــحــراء  ــائ ــف ل
املــغــربــيــة، وهــو مــا يصعب 
ــي ظــلــه االطــــالع عــلــى كل  ف
املجريات الدقيقة التي تجري 

في القنصليات والسفارات.
ــرب املـــصـــدر من  ــغ ــت واس
مجال  إلى  األمة  نواب  توجه 
من  خــاصــة  بعناية  يحظى 

ملك البالد، باعتباره املشرف 
األول على املجال الدبلوماسي 
املغربي، وسبق له أن خصص 
خطابا ساميا لوضعية بعض 
ومن  جهة،  من  القنصليات، 
جــهــة ثــانــيــة، اســتــغــرب من 
اقتحام  عن  األمة  نواب  عجز 
املتوفرة  العمومية  اإلدارات 
بــكــثــرة بــاملــغــرب، ومــراقــبــة 
ــا بــاحــتــرام  ــه ــزام ــت مـــدى ال
املواطنني،  وخدمة  القانون 
لالنتقال  كل هذا  والقفز على 
املغربية  اإلدارة  مراقبة  إلى 
بالخارج.. فهل هي الرغبة في 
سياحة مجانية، أم حقا رقابة 

قنصليات اململكة بالخارج؟ 

املالكي يفتح الباب لو�شول 
جمل�ش النواب للخارج

لأول مرة.. نو�ب يحاولون 
رفع �حل�سانة �لدبلوما�سية 

عن قن�سليات �ملغرب باخلارج

بني الت�شدد والت�شاهل

مر�جعة ح�سابات بني حركة »�لتوحيد و�لإ�سالح« و�حلزب يف  ق�سية حجاب ماء �لعينني

الزفزايف خالل مظاهرات الريف

اأوجار

املالكي



ب�سبب املبالغة يف اال�ستجابة 

ملطالب ال�سوباين

�أمز�زي يت�سبب يف �أزمة 
بني »�لبام« وحزب �لعن�سر

 الرباط. األسبوع
أن  مطلع،  جد  من مصدر  »األسبوع«  علمت 
واملعاصرة،  األصالة  في  وقياديني  برملانيني 
جد مستائني من الوزير الحركي، وزير التربية 

الوطنية والتعليم العالي، سعيد أمزازي.
هؤالء،  سبب غضب  بأن  ذاتــه  املصدر  وقــال 
الذين هددوا بجر الوزير الحركي إلى املساءلة 
واملباشر  الكبير  تجاوبه  هو  البرملان،  داخــل 
العدالة  فــي  الــقــيــادي  مطالب  مــع  والــســلــس 
والتنمية، الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة 
التجاوب  التعليم، ورفضه  تافياللت في قضايا 
»البام«  ومستشاري  نواب  مطالب  مع  باملثل 
من جهة الراشيدية درعة تافياللت، وأضاف: إن 
إقليم  من  بكل  »البام«  من  ومستشارين  نوابا 
الراشيدية وميدلت وتينغير وورزازات، طالبوا 
عاجلة،  وتدخالت  لقاءات  بعقد  أمزازي  الوزير 
بمدارس  يدرسون  أطفال  وضعية  بخصوص 
قروية تقع في قرى بدوائرهم، ولوضعية أبناء 
تجاوب  دون  لكن  امللفات،  من  وغيرها  الرحل، 
مطالب  مع  فقط  يتجاوب  ــذي  ال ــزازي،  أمـ من 

الشوباني، مما جعل هؤالء يحتجون.
إلى ذلك، علمت »األسبوع« من نفس املصدر، 
يضغطون  ــواب،  ــن وال املستشارين  ــؤالء  ه أن 
واملعاصرة،  لألصالة  العام  األمني  على  حاليا 
األمني  لدى  التدخل  أجل  من  بنشماس،  حكيم 
من  العنصر،  امحند  الشعبية،  للحركة  العام 
أجل الضغط على الوزير أمزازي بكل الوسائل، 
»البام«  ومستشاري  نواب  مطالب  في  لينظر 
كذلك، وإال سيقابل بالتصعيد تحت قبة البرملان. 

 الرباط. األسبوع

»أخطر ما في قضية التعليم الذي 
فتحه  هو  اليوم،  إصالحه  يناقش 
مجالسها  وجعل  الشركات  على 
اإلدارية تتحكم في املدرسة املغربية 
والــبــحــث الــعــلــمــي«.. هــكــذا عبر 
وهو  والتنمية  العدالة  من  برملاني 
ردهات  في  رفاقه  وجه  في  يصرخ 

وكواليس البرملان.
ملف  أن  ذاتــه،  املصدر  وأضــاف 
القادمة  األجــيــال  وتعليم  التربية 
جد  محطة  من  اليوم  يمر  باملغرب، 
على  مقبل  ألنه  تاريخه،  في  دقيقة 
والتكوين  التربية  منظومة  إصالح 
من  املقبلة  األجيال  ستصنع  التي 
وليس  املــرة،  هــذه  البرملان  داخــل 
أو  اململكة،  أكاديمية  داخـــل  مــن 
الكبرى«  و»املشارح  املطابخ  في 
مزيان  الراحل،  امللكي  للمستشار 

بلفقيه.
ذات  بحسب  املـــرة،  هــذه  جديد 
تداعيات  من  حــذر  ــذي  ال املــصــدر، 
البرملانية  اللجنة  إغـــالق  قـــرار 
هو  االشتغال،  سرية  إلى  والعودة 
في  مطالبون  األمـــة،  برملانيي  أن 
بالحسم  القادمة،  القليلة  الشهور 
ــيــس فـــي قــــــرارات وإجــــــراءات  ل
تدبيرية للتعليم، ولكن في توجهات 
استراتيجية كبرى ستكون حاسمة 

التعليم  مسار  ملستقبل  بالنسبة 
القادمة، فإما  العقود  طيلة  ببالدنا 
يقلع  فعال  التعليم  وجعل  النجاح 
ال   - وإمــا  األفــضــل،  نحو  ويتطور 
التخلف  سيكرس  أنــه   - ــدرهلل  قـ
رسمية  بصفة  والتأخر  والجهل 

وإلى غير رجعة.
اليوم  يــواصــلــون  ــة  األمـ نـــواب 
مناقشة  على  ــرا«  »سـ االعــتــكــاف 
مسبوق  وغير  استثنائي  قــانــون 
»قانون  يسمى  املغرب،  تاريخ  في 
إما  تكون  القوانني  بحيث  إطــار« 
قانون  أمــا  عادية،  وإمــا  تنظيمية 
»إطار«، فهي صيغة جديدة تهدف 
هذا  جعل  إلــى  ورائها  من  الدولة 

إلصالح  العام  اإلطار  هو  القانون، 
الجوانب وليس  التعليم من جميع 
بل  الوصية،  ــوزارة  الـ مطابخ  في 
هذا اإلطار، هو الذي سيرسم جميع 
واملــســارات،  والــبــرامــج  الخطوط 
يقول املصدر، الذي أكد أن األخطر 
في هذا القانون اإلطار، الذي يتباين 
مستوى نواب ونائبات األمة في فهم 
االختالف  ومغازيه، ليس  خلفياته 
في لغة التدريس التي ستحسم في 
الوزارة،  بمذكرات  وليس  القانون، 
واالنفتاح  بالعربية  يكتفي  من  بني 
)االستقالل  األجنبية  اللغات  على 
من  وبـــني  والتنمية(،  ــة  ــعــدال وال
للغات  ــوة  ــق ال بــتــكــريــس  يــطــالــب 

)البام  العلوم  تدريس  في  األجنبية 
في  وإنما  واألحــرار(،  واالتحاديني 
املطبات  من  الكثير  يتضمن  كونه 
القطاع  مؤسسات  على  واإلحــالــة 
املغربي  التعليم  ويضع  الخاص، 
بني يدي الرأسمال املتوحش، وعلى 
املال الذي قد يكون قذرا وسيصبح 
الباطرون في املدينة هو من يتحكم 
في البحث العلمي ويوجه التعليم، 
أكبر  فاملوضوع  العالي،  وبخاصة 
سيدفع  بمن  يتعلق  فهو  اللغة،  من 
التعليم  في  سيتحكم  ومــن  أكثر، 
بــســيــادة  سيتمسك  فــمــن  أكــثــر، 
أم  الـــدولـــة،  العمومي:  التعليم 

القطاع الخاص؟  

من مزيان بلفقيه �إىل عمر عزميان..

موؤ�سر�ت بيع �لتعليم �لعمومي ل�سركات �لقطاع �خلا�ص
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قال سفير البوليساريو 

اململكة  أن  ــر،  ــجــزائ ــال ب
تتجه  السعودية،  العربية 

نحو تصحيح موقفها بشأن 
قضية الصحراء، وأوضح في 

األنباء  وكالة  به  خص  حديث 
العربية  »اململكة  أن  الجزائرية، 

السعودية، بقيادة خادم الحرمني 
عبد  بــن  سلمان  املــلــك  الــشــريــفــني، 
موقفها  تصحيح  إلى  تتجه  العزيز، 
وإنــصــاف  الغربية،  الــصــحــراء  مــن 

الشعب الصحراوي«.
موقف  أي  اآلن  حتى  يصدر  ولــم 
رسمي من املغرب إزاء هذه التطورات، 
أي  السعودية  عن  تصدر  لم  أنه  كما 
العالقات  مصير  حــول  توضيحات 
تميزت  التي  السعودية،  املغربية 
بمواقف  بالجهر  األخيرة  الفترة  في 
»معادية« ملصالح املغرب، من بينها 

تنظيم  بخصوص  ضــده  التصويت 
إلى  وانتقلت   ،2026 العالم  كــأس 

الزيادة في أسعار الحج.
الحدث  قناة  وجهت  جهتها،  من 
اململوكة  ــعــربــيــة«  ـــ»ال ل الــتــابــعــة 
متوقعة  غــيــر  صفعة  لــلــســعــوديــة، 
للمغرب، »انظـــــر الصــور« وصفها 
بالتحول  البوليساريو،  جبهة  إعالم 
العربية  اململكة  ملــوقــف  املــفــاجــىء 
العزلة  مع  بالتزامن  السعودية)...(، 
اليمن  حــرب  بسبب  تعيشها  التي 
السعودي  الصحفي  اغتيال  وجريمة 

جمال خاشقجي بتركيا، ما دفعها إلى 
القضايا  بعض  من  مواقفها  تغيير 
الدولية، للضغط على بعض األطراف 
وإرغامهم على اتخاذ مواقف لصالح 
ــســعــودي، حــســب موقع  ال الــنــظــام 
ــذي  ال الــصــحــراوي«،  »املستقبل 
»التغيير  أن  اإلطار،  هذا  في  أوضح 
السعودي  الكبير في سياسة اإلعالم 
يأتي  الصحراوية،  القضية  تجاه 
األعمى  التأييد  مــن  ســنــوات  بعد 
وسياسيا  ماليا  ودعــمــه  للمغرب، 

األراضـــي  على  السيطرة  أجــل  مــن 
الصحراوية«، حيث غيرت السعودية 
األيــام  فــي  الفــت  بشكل  موقفها  مــن 
أبــرز  مــن  كــانــت  أن  فبعد  ــرة،  األخــي

اعترف  املــغــربــي،  للطرح  املــؤيــديــن 
التابعة  »العربية«  لقناة  تقرير 
يسمى  بما  مــرة  وألول  للسعودية، 
وبحقه  الـــصـــحـــراوي،  ــشــعــب  »ال
ــي تــقــريــر مــصــيــره، كــمــا اعــتــرف  ف
بالجمهورية الصحراوية«، هذا األمر 
يتطلب توضيحا من وزارة الخارجية 
استدعاء  األقـــل،  على  أو  املغربية 
ونظيره  بالرباط  السعودي  السفير 
املغربي من الرياض، لوضع املغاربة 
 في  الصورة ومعرفة حقيقة ما يجري.

من  قليلة  أيــام  بعد  التقرير،  وجــاء 
مع  حــوارا  »الجزيرة«  قناة  إجــراء 
بوريطة،  ناصر  الخارجية   وزيــر 
كشف فيه رفض الرباط استقبال ولي 
سلمان. بن  محمد  السعودي   العهد 
وجهة  ــراز  إب على  التقرير  وحــرص 
نظر جبهة البوليساريو، مشيرا إلى 
بالجبهة. الدول  من  الكثير   اعتراف 
ــة، مــن املــؤيــديــن  ــســعــودي ــعــد ال وت
كما  الــصــحــراء،  ملغربية  تاريخيا 
املسيرة  تمويل  في  ساهمت  أنها 
ــل، كــان  ــاب ــق ــي امل ــراء، وفـ ــض ــخ ال
ــدم لــهــا مــســاعــدات  ــق املــغــرب ي
بشأن  معها  وينسق  عسكرية 
السياسية،  املواقف  من  الكثير 
بحسب  ــيــا،  ودول وإسالميا  عربيا 
ــدس الـــعـــربـــي«. ــ ــقـ ــ ــع »الـ ــ ــوق ــ  م
ــرب  ــغ ــني امل ــجــه الـــعـــالقـــات بـ ــت وت
والتوتر،  البرودة  إلى  والسعودية، 
من  االنسحاب  املغرب  قــرر  أن  بعد 
استقبال  على  وتحفظه  اليمن،  حرب 
عدم  هــذا  إلــى  ويضاف  سلمان،  بن 
في  السعودية  مع  املغرب  تضامن 
بسبب  لها  تتعرض  التي  الحملة 
جمال  الصحافي  اغــتــيــال  جريمة 

خاشقجي.
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حتمية تو�سيح م�ستقبل �لعالقات �ملغربية �ل�سعودية

هل تتجه �ل�سعودية نحو �العرت�ف بالبولي�ساريو؟

 الرباط. األسبوع
الحزب  في  والقيادي  األعمال  رجل  رفع 
برويدي،  إيليوت  األمريكي،  الجمهوري 
املغربي،  الدبلوماسي  ضد  قضائية  دعوى 
في األمم املتحدة جمال بن عمر، يتهمه فيها 
بـالعقل  ويصفه  اإللكتروني،  بـالتجسس 

املدبر لقرصنة بريده.
وبينما لم يصدر عن بنعمر أي تعليق عن 
إلى الصحافة،  الذي وجد طريقه  املوضوع 
لكن  التفاعل)..(،  بسرعة  املــعــروف  وهــو 
الذي  برويدي،  أن  أكدت  اإلعالمية  املصادر 

الرئيس  حملة  ممولي  أهــم  أحــد  يعتبر 
منه،  واملقربني  ترامب  دونــالــد  األمريكي 
عمر،  بن  جمال  إلى  خطيرة  اتهامات  وجه 
حسب ما نقلته قنوات تلفزيونية فرنسية، 
في  دوره  عــن  كاشفا  املــاضــي،  الــثــالثــاء 
تسريب محتويات رسائل البريد اإللكتروني 
عشرات  على  وعربية  أمريكية  لشخصيات 
املواقع اإلخبارية والصحافيني، باتفاق مع 
مبالغ  على  الحصول  مقابل  أجنبية،  دولة 
عدد  حسابات  )بنعمر(  واختراقه  مالية، 
املقربني  واألمريكيني  العرب  املسؤولني  من 

من ترامب، إضافة إلى عالقاته بمؤسسات 
إعالمية أمريكية، حسب املدعي. 

�سديق تر�مب يقا�سي �لدبلوما�سي �ملغربي بنعمر 

بلفقيهعزميان

�أمز�زي

بنعمر
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●  األسبوع
"البروڤينثيا"  جــريــدة  نشرت 
اإلســبــانــيــة، مــقــاال مــطــوال حــول 
ــدة داخــل  ظــهــور تــوجــهــات جــدي
البوليساريو، وكشفت الجريدة أن 
الجبهة تعاني من هجمة التيارات 
الداخلية املحرجة التي تشكك في 
مثل  الحركة،  داخل  الديمقراطية 
أجل  مــن  الصحراوية  "املبادرة 
نونبر  في  ولــدت  التي  التغيير"، 
"عدم  على  تعترض  والتي   ،2017
ذات  ديمقراطية  ــيــات  آل ــود  وجـ
مصداقية يمكنها تصحيح النقص 
اإلدارة  أخــطــاء  بسبب  املــوجــود 
القائمة"،  القيادة  واستراتيجية 
باسمها،  املتحدث  يشرح  حيث 
السابق  ــر  ــوزي ال أحــمــد،  الــحــاج 
الحركة  بــرنــامــج  للبوليساريو 
هذا  يأتي  أن  يجب  "كان  بقوله: 
من  الجماعي  التصحيحي  العمل 
ويؤكد  آجال"،  أو  عاجال  الداخل 
الصراع  فــي  عالقة  "الجبهة  أن 
"من  لذا  عقود"،  أربعة  مدى  على 
الضروري أن تكون لدينا الشجاعة 

لدفع األمور إلى األمام".
محمد،  الخليل  جــهــتــه،  ومـــن 
في  البوليساريو  اتصاالت  مدير 
املبادرة  هذه  بأن  يقول  إسبانيا، 
اآلن  هناك  بــل  جديدة"،  "ليست 
تنوع  بسبب  ــرؤى  الـ مــن  املــزيــد 

ــي الــســنــوات  ــالم ف ــ ــل اإلع وســائ
"جبهة  أن  ويــؤكــد  األخيرة"، 
البوليساريو، كانت بمثابة منصة 
نقاش داخلية منذ إنشائها في عام 

1973"، حسب زعمه.
وفي هذا الصدد، يعترف الحاج 
حقا،  القلق  يثير  مــا  ــأن  ب أحمد 
وأن  النزاع"،  هذا  أمد  "إطالة  هو 
"املبادرة من أجل التغيير، يعملون 

لوضع حد له".
في  النقدية،  اآلراء  هذه  وتنشأ 
الحوار  استعادة  فيه  تتم  سياق 
بعد  واملــغــرب  البوليساريو  بــن 
االجتماعات التي عقدت في جنيف 
في بداية دجنبر املنصرم، بعد ست 
سنوات دون اتصال بن الطرفن، 
هذه االجتماعات هي جزء من عمل 
الصحراء  في  املتحدة  األمم  بعثة 
الــوفــود  ــدت  ووعـ )املينورسو(، 
جنيف"  "مائدة  في  شاركت  التي 
هذا  خــالل  املحادثات  بمواصلة 

العام.
إن مشروع "املبادرة الصحراوية 
من أجل التغيير" يشمل الكثير من 
البوليساريو،  وإطــارات  مناضلي 
يتضمن  للسكان  واسعا  وتمثيال 
كل أنواع القطاعات، باإلضافة إلى 
واملسؤولن  السابقن  العسكرين 
بن  ومــن  السابقن،  السياسين 
والد  لــلــمــبــادرة،  املنضمة  األطـــر 
يحظيه  سابق(،  )وزير  مــوســى 

ابيهة، ومحمد ملن النفاع.
إطالة  "إن  املتحدث:  ويــقــول 
يتسبب  املنطقة،  في  النزاع  أمــد 
صفوف  في  التذمر  من  حالة  في 
السكان الصحراوين الذين تعيش 

غالبيتهم في مخيمات الالجئن
للسكن  قابلة  غير  ــروف  ظ فــي 
والعيش تقريبا، وهذا هو السبب 
الشباب  مــن  الــعــديــد  فــي وجـــود 
أمل  دون  العمل  عــن  العاطلن 
إلى  يدفعهم  مما  املستقبل،  فــي 
االهتمام باملبادرة الصحراوية من 
أجل التغيير داخل البوليساريو"، 

يؤكد الحاج أحمد.
بــالــنــســبــة لــلــمــتــحــدث بــاســم 
ــإن جــاذبــيــة  ــ ــو، ف ــســاري ــي ــول ــب ال
سكان  من  للشباب  الجديد  التيار 

ــوجــوه  ــمــات، تــحــركــهــا ال املــخــي
تعمل  التي  "املعروفة"  العديدة 
هذا  فــي  ورسمين  ــارزة  بـ كــأطــر 
أنهم  يعني  ال  "هذا  ولكن  التيار، 

يتحركون أو يناضلون داخلها".
الصحراوية  "املبادرة  أن  وبما 
حــســب  التغيير"  أجـــــل  ــن  ــ م
داخل  مكان  عن  تبحث  فاعليها، 
عبر  سياسي  كتيار  البوليساريو، 
فإن االستجابة  فتح حوار وطني، 
تقريبا"،  شـــيء  "ال  اآلن:  حــتــى 
"تعايش  أن  ــبــرون  ــعــت ي إنــهــم 
هو  الداخلية،  التيارات  مختلف 
العجز  لتصحيح  الوحيد  السبيل 
هو  يؤسفنا،  و"ما  الديمقراطي"، 
أن تكون األبواب مغلقة حتى اآلن 

في وجه هذا الحوار".

● كلميم. األسبوع

تكوست  لقصابي  تحولت 
لحسن  أيــت  قبيلة  عاصمة 
وطنيا  مؤتمرا  يشبه  ما  إلى 
رئيس  شــارك  حيث  كبيرا، 
ــتــجــمــع الــوطــنــي  ــزب ال ــ ح
لـــأحـــرار، عــزيــز أخــنــوش، 
بمعية قيادات الحزب، محمد 
بوعيدة،  وامــبــاركــة  أوجـــار 
عن  ممثلن  ــى  إل بــاإلضــافــة 
بجهة  السياسية  ــزاب  األحـ
كلميم وادنون، ووالي الجهة 
في  ــي،  ــه أب الــنــاجــم  محمد 
التجمعي،  القيادي  أربعينية 

عمر بوعيدة.
عمر  أربعينية  وشــكــلــت 
ــدة، مــحــطــة لــرثــاء  ــيـ ــوعـ بـ
حزب  فــي  السابق  القيادي 
املنية  وافته  والذي  األحــرار، 
وكذا  املاضي،  دجنبر  بداية 
بعد  مناقبه  لتعداد  فــرصــة 
شغل  حافل،  سياسي  مسار 
كرئيس  مناصب،  عدة  خالله 
بالتقسيم  كــلــمــيــم  لــجــهــة 
برملاني،  ثم  القديم،  الجهوي 

بطانطان،  جهوي  ومستشار 
عالوة عن عضويته للمجلس 
للشؤون  االستشاري  امللكي 

الصحراوية "الكوركاس".
ــذي  وكـــان هـــذا الــلــقــاء ال
ــدد كــبــيــر من  ــارك فــيــه عـ شــ
أخرى  فرصة  القبائل،  أعيان 
الــتــقــارب  ــن  م ــد  ــزي امل لخلق 
ووالــي  أخنوش  الــوزيــر  بن 
عبد  والدكتور  كلميم،  جهة 

جهة  رئيس  بوعيدة،  الرحيم 
الــذي كسب  نــون،  واد  كلميم 
لقائه  بعد  التجمعين  ثقة 
بعد  رئيس  "الحمامة"  مــع 
بخصوص  املسجل  "التوتر" 
ــحــزب مــمــا يجري  ال مــوقــف 
كلميم  جــهــة  مجلس  ــل  داخـ
القيادية  وكــانــت  وادنــــون، 
بوعيدة،  امباركة  والــوزيــرة 
في  كبير  بشكل  ساهمت  قد 

فقيدها  تأبن  حفل  إنــجــاح 
العزيز، الحاج عمر، بوقوفها 
على كل صغيرة وكبيرة وهي 
الضيوف،  بن  من  تستقبل 
التحرير،  جيش  في  القيادي 
ورئيس  ــدر  إي أيــت  بنسعيد 

مؤسسة الزرقطوني.
ــقـــى مــحــمــد أوجــــار،  وألـ
املكتب  وعضو  العدل  ــر  وزي
الوطني  للتجمع  التنفيذي 

من  شعرية  أبياتا  لــأحــرار، 
العربين،  الشاعرين  دواوين 
سياق  في  واملتنبي  الفرزدق 

تأبينه للراحل عمر بوعيدة.
وانتقل التجمعيون للرباط، 
املرحوم  اســم  أطلقوا  حيث 
ــلـــى دورة  ــدة عـ ــي ــوع عــمــر ب
الوطني  املــجــلــس  اجــتــمــاع 
شهد  ــذي  ال األحـــرار،  لحزب 
رئيس  أخنوش،  عزيز  تقديم 
السياسي  تقريره  الــحــزب، 
أمام أعضاء املجلس الوطني، 
ميزانية  ــشــروع  م وتــقــديــم 
الحزب لسنة 2019، والتقرير 
املالي لسنة 2018، واملصادقة 

عليهما.
ــار خــصــال  ــ ــ ــدد أوج ــ  وعـ
عن  وتحدث  بوعيدة،  الراحل 
والحلم،  بالحكمة  اتصافه 
الغضب،  وقلة  اليد،  وبياض 
والوفاء،  املسيء،  والعفو عن 
يرغبهم  بما  الناس  وســوس 

فيه.

● عبد اهلل جداد. العيون 

أبرز محمد البار، الرئيس األول ملحكمة 
االستئناف بالعيون، في عرض له بمناسبة 
افتتاح السنة القضائية الجديدة )2019(، 
للحقوق  ضمانة  "القضاء  شعار:  تحت 
والحريات"، بحضور ذ. حسن جابر، عضو 
ممثال  القضائية  للسلطة  األعلى  املجلس 
للسلطة  األعلى  للمجلس  املنتدب  للرئيس 
القضائية، وعبد الرحيم حنن ممثل رئاسة 
بناني  لحكيم  اإلله  وعبد  العامة،  النيابة 
النجاعة  "مطلب  أن  العدل،  وزارة  ممثل 
مطلبا  هــذا،  وقتنا  في  يعتبر  القضائية 
يتعن  دستورية  وغاية  وهدفا  مجتمعيا 
النجاعة،  وتحقيق  بلوغها،  على  العمل 
يقتضي إصدار أحكام وقرارات خالل األجل 
القضايا  تصفية  على  والحرص  املعقول، 
تسجيلها  تاريخ  يعود  قد  التي  املزمنة 

لسنوات".
واملعطيات،  األرقــام  خالل  من  ويالحظ 
القضايا  قطعته مختلف  الذي  التقدم  مدى 
للعيون،  االستئنافية  بالدائرة  الرائجة 
والــداخــلــة،  العيون  جهتي  تضم  والــتــي 
تحصيل  مضاعفة  السنة  ــذه  ه وعــرفــت 
من  بــأزيــد  النقدية  ــات  ــ واإلدان الــغــرامــات 
مــا مجموعه  ــى  إلـ لــتــصــل  ــرات  ــ م ــع  ــ أرب
قدرها  بزيادة  أي  درهما،   1.602.424.32
بذلك  ليصل  درهــمــا،   1.216.725.32
 2018 سنة  املستخلصة  املبالغ  مجموع 
هذه  أن  علما  درهما،   3.055.365.32 إلى 
العامة،  الخزينة  في  كلها  تصب  املداخيل 
مــوارد  مــن  مـــوردا  ــذلــك،  ل تبعا  وتعتبر 

امليزانية العامة للدولة.
العام  الوكيل  تــيــرازي،  صالح  وشــدد 
بالعيون،  االستئناف  محكمة  لدى  للملك 
خالل افتتاح السنة القضائية أمام الكاتب 
العام لوزارة العدل ووالي الجهة وعمدتها 
على  واملحاماة،  والقضاء  العدل  ورجــال 
مختلف شعب  لعبته  الذي  املحوري  الدور 
مؤسسة النيابة العامة بالدائرة القضائية 
لهذه االستئنافية، وهو ما يعطي انطباعا 
جيدا، من أجل تحقيق نتائج إيجابية تدل 
املتقدم  الوعي  نوعية  على  قاطعة  ــة  دالل
األطــر  لــدن  مــن  املــرحــلــة  بــدقــة  بالشعور 
القضائية العاملة بالدائرة القضائية لهذه 
نتحمل  أن  علينا  يتعن  والتي  املحكمة، 
مسؤوليتها إليصال الحقوق إلى أصحابها 
ولزجر املعتدين على الذمة املالية والسالمة 

الجسدية للمواطنن.
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هل يدعم اأخنو�ش بوعيدة بعد اأربعينية احلاج عمر؟

تقدمي برنامج عمل الك�صفية احل�صنية بال�صحراء

تكرمي بحارة اأنقذوا 
زمالءهم يف �صواحل 

طــــرفايـــة
● طرفاية. األسبوع

كاد جنوح مركب "عبد املغيث" للصيد 
مدخل  قرب  السردين،  صنف  الساحلي 
ميناء طرفاية، الشهر املنصرم، أن يؤدي 
طاقمي  تدخل  لوال  إنسانية،  كارثة  إلى 
مركبي "أتيگ" و"الريتاج"، ومساهمتهما 
في إنقاذ حياة طاقم املركب املذكور. وإثر 
الذي  والشجاع  اإليجابي  التدخل  هــذا 
ساهم في إنقاذ طاقم مركب الصيد بكامله، 
الجمعية  رئيس  ــوســاوي،  امل بــدر  شــدد 
الجهوية ألرباب وربابنة وبحارة الصيد 
في  التكوين  دور  على  بالعيون،  البحري 
مجاالت الصيد واإلنقاذ، وذلك خالل حفل 
تكريم من قاموا بذلك، أمام الطلبة البحارة 
التكنولوجيا  بمعهد  يــدرســون  الــذيــن 
للصيد البحري بمدينة املرسى، وحضور 
السلطات املحلية وعدد من املهنين، كما 
مركب  طاقمي  عمل  ــوســاوي  امل وصــف 
البطولي  بـ"العمل  و"الريتاج"،  "أتيگ" 

الذي يستحق كل تشجيع وتقدير".

قا�صي ين�صح الق�صاة: 
النجاعة الق�صائية 

مطلب جمتمعي
●  العيون. األسبوع

رئيس  الـــرغـــاي،  شكيب  أكـــد 
ــدراســات  ــل ــدى الــكــشــفــي ل ــت ــن امل
نــدوة  تقديمه  خــالل  والتكوين، 
جمعيات  »دور  حــول  بالعيون 
ــي الــحــركــة  املــجــتــمــع املـــدنـــي، ف
ــتــي  وال نموذجا«،  الــكــشــفــيــة 
تتبعها عدد من رؤساء االتحادات 
والجمعيات، أنه في إطار األهداف 
الجهوية  املفوضية  بن  املشتركة 
للكشفية  التابعة  الصحراء  لجهة 

سينظم  ــة،  ــي ــغــرب امل الــحــســنــيــة 
الورشات  من  مجموعة  املنتدى 
تأطير  إلى  تهدف  التي  التكوينية 
من  الكشفية  القيادات  وتكوين 
الكشفية  املمارسة  تطوير  أجــل 
وبدوراتها  بمناهجها،  والــرقــي 
التربوي  للعمل  خدمة  التدريبية، 
لتنظيماته  وتــقــويــمــا  الـــجـــاد، 

ومناهجه. 
كما ستلتزم املفوضية الجهوية 
لجهة الصحراء للكشفية الحسنية، 

من  الفكرية  الــلــقــاءات  ببرمجة 
ندوات وموائد مستديرة وحلقات 
متطلباتها  وإعــــداد  تكوينية، 
اللوجستيكية، ودعوة املستفيدين 
وتوفير  ــالم،  ــ واإلعـ والــضــيــوف 
حسب  املؤهلن  واألساتذة  القادة 
بالتأطير  للقيام  االخــتــصــاص، 
وجمع  النقاشات،  وتتبع  الفكري 
حصيلة األفكار والتوصيات التي 
وإعدادها  اللقاءات،  هذه  أفرزتها 
»القائد«  ــد  وأك والنشر.  للطبع 

عــبــدهلل جـــــداد، مــفــوض جهة 
الصحراء، أن تنظيم هذه الندوة، 
جاء ليؤكد أن ما وقع في املؤتمر 
إلى  أدى  والذي  العاشر،  الوطني 
انسحاب جهة الصحراء ووصول 
هذا امللف إلى مكتب وزير الشباب 
ال  الــنــواب،  ومجلس  والــريــاضــة 
جديد  من  وفتحه  تجاوزه  يمكن 
الجمعية  مــؤســســات  ــل  داخـ إال 
كرامة  يضمن  وبما  وهياكلها، 

قادات وفروع الجهة. 

�صحف اإ�صبانيا تعلن ميالد تيار معار�ش داخل البولي�صاريو
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لقادة الدول والحكومات.
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وتوؤثر على فحواه، وفي 

الن�صخة الأخيرة، دعوة 

الم�صتدامة  التنمية  اإلى 

ع���ل���ى ال��م�����ص��ت��وي��ات 

القت�صادية والجتماعية 

على  واأي�صا  والثقافية، 

م�������ص���ت���وى ان����دم����اج 

القت�صادات الإفريقية.
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بحارة مغاربة في "كاتال�س 
�إك�سبري�س" 2019

اأن بحارة  ل�»الأ�صبوع«،  اأكد م�صدر مطلع 

م��غ��ارب��ة ���ص��ارك��وا ف��ي ت��م��ري��ن »ك��ات��ا���ش 

اإك�صبري�ش«، اإلى جانب الوحدات الأمريكية، 

يناير   31 ع�صية  في  والحجز  المناورة  على 

.2019
المدر�صة  من  التمرين  ا�صتعدادات  وبداأت 

البحرية للموزمبيق بدرو�ش في التموين عبر 

»بيو  قوانين  وتطبيق  ال�صيد  ف��ي  خ��ب��راء 

�صاريتبال ترا�صت« مع معارك اللتحام واإجاء 

الجرحى.

المملكة  توجد  ل  التدريب،  لئحة  وف��ي 

المغربية، ولكن هناك بحارة مغاربة، كما يقول 

اأمريكية  تدريبات  اأن  يوؤكد  بما  �صيتكلر،  كيل 

تجري فوق اأرا�صي دول اإفريقية.

الجيبوتي  ال�صطر  فاإن  البنتاغون،  وح�صب 

�صمال  بحارة  م�صاركة  عرف  المناورة،  من 

اإ�ش. �صونغ  اإ�ش.  المدمرة »يو.  اإفريقيين في 

والفرقاطة  بوركي«  »اأرلي  �صنف  من  هون« 

راأت  وقد   ،"51 ف  اإ���ش.  اإن.  »اإي.  الهندية 

اإح��دى  على  تطلق  اأن  الأمريكية  البحرية 

التكتيكات ا�صم »المغرب«، فيما جزء رئي�صي 

من »كاتا�ش« يعتمد على �صيناريوهات.

و�صاركت كل من كندا، جزر القمر، جيبوتي، 

فرن�صا، الهند، كينيا، مدغ�صقر، جزر موري�ش، 

ال�صومال،  ال�صي�صل،  البرتغال،  الموزمبيق، 

في  الأمريكية،  المتحدة  والوليات  تانزانيا 

ن�صخة 2019 ل�»كاتا�ش اإك�صبري�ش«.

فرن�سا لن تزود �لقو�ت �لبرية 
�لمغربية بمروحيات »فينك«

اأن  »الأ�صبوع«،  لجريدة  غربي  م�صدر  اأكد 

وزيرة الدفاع الفرن�صية، نفت للجانب الجزائري 

بمروحيات  المغربية  البرية  ال��ق��وات  تزويد 

»فينيك« انطاقا من �صنة 2020، خ�سو�سا بعد 

خف�ش تكلفة رحلتها من 3500 يورو في ال�صاعة 

اإلى 1800 يورو، وهو ما حدا بباري�ش اإلى نفي 

موجه  وع��د  ن�صر  اإث���ر  ب��ه��ا،  ال��م��غ��رب  ت��زوي��د 

اإلى  المروحية  هذه  توجيه  بعدم  للجزائريين 

جيو�ش البر في �صمال اإفريقيا.

التي  الأ�صلحة  ج��رد  اإل��ى  الجزائر  و�صعت 

�صي�صتريها المغرب في 2020 و2021، لأن لئحة 

كاملة لقدرات المغرب في 2019، جرى تداولها 

الأمني  الم�صت�صار  وتكلف  �صفحة،   53 في 

لبوتفليقة، ب�صير طرطاق، باإعادة �صياغتها.

ويرى الم�صدر اأن المغرب، �صيتجاوز الفجوة 

مو�صوع  في  الجزائري،  الجي�ش  وبين  بينه 

المروحيات الميدانية، وهذا المو�صوع ح�صا�ش 

للغاية في اأو�صاط دفاع البلدين.

ويقول الم�صدر باأن المغرب موؤهل للتعامل مع 

الوليات  لأن  المروحيات،  مو�صوع  في  فرن�صا 

المتحدة ل ترى ذلك في الأفق القريب.

وتزود المغرب باأ�صلحته من دول اأخرى غير 

فرن�صا، وفي مقدمتها اإ�صبانيا، التي ل ترغب ب�صكل 

لي�ش  قتالية،  لطائرات  المغرب  امتاك  كاف في 

اإدارة  ب�صبب  واإنما  ال�صحراء،  ق�صية  ب�صبب 

م�صتقبل �صبتة ومليلية.

أكد مص

يف تقرير 2019
موخاريق ال يلعب 

خارج املغرب �ألمانيا تتدخل و�أوروبا تمول 
وجهة نظر هور�ست كوهلر 
حول �الندماج �لمغاربي 

�سمن �أقاليم �إفريقيا

�التحاد �لمغاربي 
للعمل خارج 

ح�سابات �التحاد 
�لمغربي لل�سغل.. 
خوفا من �إ�سر�ئيل

اأ�صر م�صدر موثوق ل�»الأ�صبوع«، اأن وزير 

الرباط،  العا�صمة  في  الرو�صي  الخارجية 

قال لم�صوؤول مغربي كبير: اإن باده تحافظ 

على التوازن الدائم بين المغرب والجزائر، 

�صاح متطور  اأي  لبيع  م�صتعدة  ومو�صكو 

تراه المملكة م�صتجيبا لمنظومتها الع�صكرية، 

ل  ال�صرقية،  للجارة  الغوا�صات  بيع  واأن 

مع  التعاون  رو�صيا  وتريد  فارقا،  يعمل 

البحرية الملكية، في وقت ترى فيه مدريد 

اأن تهديدا بحريا من الجزائر حالة قائمة، 

وجاء هذا الموقف الإ�صباني الر�صمي عبر 

اأدميرال الأ�صطول البحري الإ�صباني مانويل 

فيغو  مدينة  في  احتفالية  خال  غ��ارات، 

المطلة على المحيط الأطل�صي.

ونقلت �صحيفة »الكونفدينثيال ديجيتال« 

تعر�ش  فر�ش  اإن  غارات:  الأدميرال  عن 

هي  الجزائر  طرف  من  للهجوم  اإ�صبانيا 

نف�صها من طرف البرتغال، وتتوفر مدريد 

 3500 لتغطية  فقط  غوا�صتين  على 

موؤخرا  الجزائر  ت�صلمت  بينما  كيلومتر، 

غوا�صتين حديثتين من طراز »كيلو 636 

اإم«.

اأن  ل�»الأ�صبوع«،  مطلع  م�صدر  اأكد 

دعوة الأمين العام للمركزية النقابية في 

الجزائر، عبد المجيد �صيدي ال�صعيد، اإلى 

اإحياء التحاد المغاربي للعمل، جاءت 

بتخطيط اإ�صرائيلي، وهو ما دفع النقابات 

المغربية، وعلى راأ�صها التحاد المغربي 

المو�صوع  مع  التعامل  اإل��ى  لل�صغل، 

بالامبالة وعدم الرد على هذه الدعوة.

والمغرب لي�ش �صوى ع�صو ماحظ في 

وح�صب  للعمل،  المغاربي  الت��ح��اد 

المغاربي  التحاد  اإحياء  فاإن  الم�صدر، 

للعمل، ومحاولة الو�صول اإلى ع�صوية 

ت�صببا  التحاد،  هذا  في  للمملكة  كاملة 

لأن  وا�صع،  اإرباك  في  الماحظين  لدى 

في  النقابية  للمركزية  العام  الأم��ي��ن 

الجزائر، هو الذي يحمل هذا المطلب في 

وت�صليم  وموريتانيا  ليبيا  غياب  ظل 

الأمانة  الطيبي  الدين  نور  التون�صي 

العامة لاتحاد.

وح�صب الم�صدر دائما، فاإن �صر دفاع 

الكاملة  الع�صوية  على  ال�صعيد  �صيدي 

للعمل،  المغاربي  التحاد  في  للمغرب 

العمل  نقابة  مع  تحالفه  بعد  ج��اءت 

التي  »هي�صتيدروت«،  الإ�صرائيلية، 

ل�صالح  اإفريقيا  ف��ي  للعمل  اأوك��ل��ت��ه 

المر�صحة الإيطالية، �صوانا كما�صو، التي 

ه��زم��ه��ا ال��ت�����ص��وي��ت ف���ي ان��ت��خ��اب��ات 

وتريد  للعمل،  الدولية  الكونفدرالية 

اأطراف في المنطقة، تتقدمها اإ�صرائيل، 

بناء جبهة جديدة ي�صارك فيها المغرب 

لعمل موحد داخل الكونفدرالية العالمية 

للعمل.

الفروف يطمئن الرباط من �سالح 
�لغو��سات �لجز�ئري

بعدما اأبدى االإ�شبان قلقهم ال�شديد
�جتماع �لبحر �لميت يطوي 

لقاء�ت �لقمة �لخليجية ـ 
�لمغربية ويبعد الرباط 

من "�لناتو �لعربي"
اجتماع  اأن  "�لأ�سبوع"،  لجريدة  م�صدر  اأ�صر 

ل�صبونة في "مركز الملك الح�صين" على �صاطئ البحر 

نهائيا،  طوى  عمان(،  غرب  كيلومترا   50( �لميت 

وباقتراح �صعودي، نتائج القمة الخليجية � المغربية، 

الأو�صط،  ال�صرق  في  جديدة  ا�صتراتيجية  �صمن 

ت�صارك فيها الأردن وم�صر وال�صعودية والإمارات 

عرف  مغلق  اجتماع  �صمن  والكويت،  والبحرين 

نقا�صات م�صيرية هم�صت ب�صكل نهائي وحدة المغرب 

القمة  اللقاء،  األغى  وقد  المنطقة،  تحديات  �صمن 

في  الهامة،  اللقاءات  كاإحدى  المغربية  الخليجية 

اأجندة ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا، كما اأو�صح 

�لم�سدر.

و�صارك في الجتماع، نائب رئي�ش مجل�ش الوزراء 

خالد  �صباح  ال�صيخ  الكويت،  خارجية  ووزي��ر 

ال�صباح، ووزير الخارجية الإماراتي عبد اهلل بن 

زايد، ووزير خارجية البحرين ال�صيخ خالد بن اأحمد 

�صكري،  �صامح  م�صر  خارجية  ووزير  خليفة،  اآل 

ووزير الخارجية ال�صعودي عادل الجبير، ووزير 

خارجية الأردن اأيمن ال�صفدي، وياأتي هذا الجتماع 

قبل اأيام من موؤتمر وزاري حول ال�صرق الأو�صط، 

اإنه يرمي  الأبي�ش  البيت  �صيعقد في وار�صو، قال 

في  والأم��ن  ال�صام  يعمه  لم�صتقبل  الترويج  اإلى 

ي�صميه  مما  المغرب  وباإق�صاء  الأو�صط،  ال�صرق 

للعا�صمة  لم يعد ممكنا  �لبع�س"الناتو العربي"، 

اإلى دور في المنطقة خارج بوابة  الرباط المرور 

وا�صنطن.

رئي�س �لجمعية �لغينية يرف�س �لتعليق على دخول �لمغرب �إلى »�سيد�و«
رئي�ش  اأن  ل�»الأ�صبوع«،  مطلع  م�صدر  اأكد 

الجمعية الوطنية الغينية كلود كونديانو، الذي 

رف�ش التعليق على م�صاألة دخول المغرب اإلى 

المجموعة القت�صادية لغرب اإفريقيا »�صيداو«، 

قد تكلف باإنهاء بروتوكول خلق »موؤ�ص�صة مالية« 

للمجموعة، وعمل في غرفة بالمقا�صة، والوكالة 

المالية لإفريقيا الغربية، و�صبق لهذا الم�صوؤول 

في باده، العمل في منا�صب مالية ا�صتراتيجية، 

 2013 منها مدير الميزانية والتخطيط، ومنذ 

وهو رئي�ش الجمعية الوطنية الغينية.

الإفريقي  الم�صوؤول  فاإن  الم�صدر،  وح�صب 

العاقة  بخ�صو�ش  راأيه  اإعطاء  مرتين  رف�ش 

الم�صتقبلية بين »�صيداو« والمملكة، موؤكدا اأن 

الأقاليم القت�صادية للقارة، م�صاألة ا�صتراتيجية 

لكل اإفريقي، قبل اإفريقيا.

موخاريق

كوهلر 

الفروف والعثماين
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إنهاء نزاع الصحراء بالوصول إلى اتفاق 
توافق عليه المملكة والبوليساريو، 

ويصادق عليه مجلس األمن، كي تقوم 
»المينورسو« بتأمين عمل المفوضية 

السامية لالجئين وإعادة الالجئين 
الصحراويين، وهي استراتيجية أطلقها 
غوتيريس قبل وصوله لألمانة العامة 

لألمم المتحدة 

لي�س �تفاق �أكتوبر 2018 بين جون بولتون 

وهور�ست كوهلر لإنهاء نزاع ال�سحراء حا�سما، 

واإن كانت له اأهميته المبا�سرة على التطورات 

الأخيرة، وتدير خبرة بولتون وغوتيري�س ثالث 

مراحل لعودة الالجئين، وجاءت م�سادقة 

التحاد الأوروبي على اتفاق ال�سيد البحري، 

لتوجيه مردوده المالي على الأر�س، داعما قرار 

ذهاب جزء كبير من التفاق المالي حول ال�سيد 

الالجئين،  عودة  اإلى  المغرب  مع  البحري 

نف�س  الأمريكيين  الم�سرعين  عند  و�سادت 

الم�ساعدات  توجيه  من  منطلقة  الأه��داف، 

الأمريكية اإلى ال�سحراء في غالف واحد مع 

المغرب، لأن ر�سم الم�ساعدات الدولية للحل، 

بداأ بحل م�سكل الالجئين لإنهاء النزاع.

وتوافق العمل ال�سابق لغوتيري�س مفو�سا 

�ساميا   لالجئين وعمل بولتون على هذا النزاع، 

م��ن��ذ ان��ط��الق ولي����ة ال��ب��ع��ث��ة الأم��م��ي��ة 

»المينور�سو« في 1991 في نهاية 1990، 

المعروف  بيكر  جيم�س  وف��د  ف��ي  و���س��ارك 

البولي�ساريو  عليه  وافقت  الذي  بم�سروعه 

في  بيكر  جيم�س  وق��ال  ال��رب��اط،  ورف�سته 

ا�ستجواب بهيو�ستن: »اإن المجتمع الدولي لم 

يقم بتدبير جيد للنزاع، لذلك، فالنزاع ل يزال 

قائما«.

ومنذ  تعيين بولتون في اإدارة ترامب، �سهر 

مار�س الما�سي، دفع هذا الم�ست�سار بالم�سكل 

اأعلى م�ستوياته، لإيجاد ت�سوية يعود  اإلى 

بموجبها الالجئون اإلى اأرا�سيهم، وقد تن�ساأ 

عن هذه الت�سوية، اإعادة تجميع الثروة في يد 

ال�سحراويين، و�سحب ملكيات قادمين من 

ال�سمال وت�سليمها لأهلها، تحت اإ�سراف الأمم 

المتحدة، وقد توؤدي هذه الأو�ساع الجديدة 

عبد الحميد العونيإعداد:

جمل�س الأمن 
يوافق على اتفاق 

جون بولتون 
وهور�ست كوهلر 
حول نهاية نزاع 

ال�سحراء

فاجأ مجلس األمن، يف اجتماع 29 يناير 2019، املبعوث األممي لقضية الصحراء ورئيس أملانيا السابق، هورست كوهلر، بموافقة كل أعضائه ىلع 
اتفاق أكتوبر بين جون بولتون، مستشار األمن القومي األمريكي، وهورست كوهلر، القاضي بـ»إنهاء مشكل الصحراء« مستغال »الزخم االستثنائي« 

النتقال الجولة الثانية لجنيف إلى مفاوضات مباشرة بين املغرب والبوليساريو.
واستبقت العاصمة الرباط هذه الديناميكية، بحصر املفاوضات ىلع الحكم الذاتي، فيما يضع األمريكيون نصب أعينهم، املرحلة األولى من 

»مشروع جيمس بيكر« مع تأكيد مداخالت مجلس األمن ىلع قبول أي اتفاق ىلع قاعدة »التصويت«، أي تصويت الصحراويين ىلع أي اتفاق بين 
البوليساريو واململكة، بتعديل كبير  ملسطرة االستفتاء بشأن االستقالل أو االندماج، وقد تطور عن مسطرة بيكر التي رفضتها اململكة، بين ثالث 

خيارات: االستقالل والحكم الذاتي واالندماج.
وسبق لـ»ذي نيويورك« يف مقال لها، قبل شهر، بقلم نيكوال نياركو تحت عنوان: »أحد أقدم الصراعات يف إفريقيا.. هل يالمس أخيرا نهايته؟«، 

أن أشار إلى »اتفاق جنتلمان« بين جون بولتون وهورست كوهلر، إلنهاء املشكل، وكرر هذه الكلمة 7 مرات فور عرضه لجولة جنيف األولى، تمهيدا 
للجولة الثانية، حين اعتمدها مرة يف السياق، ىلع أنها أول مفاوضات حول أراضي الصحراء املتنازع عليها قبل 6 سنوات، مركزا ىلع مستقبل 

الجدار الدفاعي، الذي يفصل الخصوم، ممتدا من املحيط األطلسي إلى الجبال املغربية بنفس املسافة بين نيويورك ودالس.
وبدون أي تمييز للصحراء عن باقي جهات املغرب، قال عمر هالل، سفير املغرب يف األمم املتحدة: »ليس هناك مساس بحقوق اإلنسان« مؤكدا 

ىلع عنف املظاهرات غير القانونية، وقال للصحايف بالحرف: »إن أرادوا أن يحتجوا، يجب أن يطلبوا الترخيص«.
وبعيدا عن مناكفات الطرفين، ويف الخامس من دجنبر املاضي، جلس الطرفان إلى جانب دول الجوار وبإشراف األمم املتحدة من أجل إطالق 

مفاوضات إلنهاء النزاع، بضغط كبير من جون بولتون، يقول مسؤول كبير لـ»نيويورك«: »جون بولتون وااللتزام الكبير الذي قرره األمريكيون ساعدا 
كثيرا«، فيما يقول الخبراء أن هذه »املحادثات ليست أكثر من تأثير بولتون«.

وأوضح مستشار األمن القومي األمريكي، يف عرضه منتصف دجنبر 2019، استراتيجية بالده الجديدة يف إفريقيا، وقال لكاتب املقال: لست صبورا 
لوضع نهاية لهذا النزاع، يجب التفكير يف ساكنة هذا اإلقليم، والصحراويين الذين عاشوا يف مخيمات اللجوء بتندوف، وعلينا أن يتمكن هؤالء 

األشخاص واألطفال من العودة.

»الأ�شبوع« تك�شف مراحل الخطة الجديدة



�إلى حرب �أهلية.

وفاو�ض هور�ست كوهلر، في �لجولة �لأولى 

لجنيف، على منع �لحرب �لإقليمية �لتي قالت 

بها �لإد�رة �لأممية �ل�سابقة، في �سخ�ض بان 

كيمون وكري�ستوفر رو�ض، ويدعو غوتيري�ض 

�إلى �سمانات و��سعة لعودة �لالجئين، ولذلك، 

�إلى  �أخرى،  �لم�سل�سل، مرة  رف�ض تجزيء 

خطو�ت طالبت بها �لبولي�ساريو، مثل: �إطالق 

معتقلي »�إكديم �إزيك« وغيرها.

ووجد غوتيري�ض فر�سة نادرة في �لتوجه 

�سرق  �إعمار  تريد  قائال:  غالي  �إبر�هيم  �إلى 

�لجد�ر، و�لأمم �لمتحدة وكل �لمجتمع �لدولي 

يريد �إعمار �ل�سحر�ء، وياأتي �لتوقيع على �تفاق 

�ل�سيد �لبحري مع �لمغرب وح�سر �أمو�له في 

�لإقليم �إلى جانب �لم�ساعد�ت �لأمريكية، لخدمة 

هدف مبطن: »�لإ�سر�ف �لدولي على تنمية 

�ل�سحر�ء تاأهيل � لالإقليم ل�ستقبال �لالجئين، 

وبناء �إد�رة ذ�تية منتخبة.

�لبولي�ساريو  موقف  تزلزل  معادلة  �إنها 

و�لمغرب على حد �سو�ء، فكل �سيء يدور على 

عودة �لالجئين، وتتقدم هذه �لنقطة في �أي 

�تفاق بين �لبولي�ساريو  و�لمملكة، مع ولية 

كاملة لـ»�لمينور�سو« ل�سمان حياة �لعائدين 

وحرية تعبيرهم وتدبير باقي �سوؤونهم، لتاأهيل 

كامل �ل�سروط ق�سد تقرير �لم�سير، و�سياغة 

�لقر�ر رقم 2440 و��سحة في هذه �لنقطة 

تحديد�.

 يقول جون بولتون: أمريكيان يهتمان 
كثيرا بالصحراء »الغربية«: واحد منهما، 

جيمس بيكر والثاني هو أنا، وكل األطراف 
المتورطة ستكون موضوع ضغوط 

مكثفة لمعرفة هل باستطاعتها تسوية 
المشكل

 

ت�سريحات جون بولتون �سادت جل�سة  29 

يناير 2019، وقرر �أع�ساء مجل�ض �لأمن دعم 

�لقومي �لأمريكي،  خطو�ت م�ست�سار �لأمن 

لقوتها، ولتهديد �لوليات �لمتحدة �لأمريكية، 

�لمغرب  على  كثيفة  ب�سغوط  مــرة،  لأول 

�لتطور�ت،  هذه  و�ستر�فق  و�لبولي�ساريو، 

�سغوط �أخرى لعزل �لجز�ئر وموريتانيا عن 

ر�سم �لحل �لنهائي.

وجاءت مقولت بولتون �لمبا�سرة حول 

حا�سمة  »نيويوركر«)1(،  في  �ل�سحر�ء 

وكا�سفة لقوة �ل�سغط �لأمريكي على �لمغرب 

و�لبولي�ساريو وباقي �لأطر�ف.

�لمجلة  تقول  �لما�سي،  �لربيع  ــي  وف

�لدبلوما�سيين  �سغوط  ورغــم  �لأمريكية، 

�لمغاربة و�لفرن�سيين، �سوت مجل�ض �لأمن 

على تجديد ولية »�لمينور�سو« ل�ستة �سهور 

عو�ض �سنة، وقد قال بولتون: �إن »�لمينور�سو« 

�ساهمت في �إطالة �لنز�ع لجهودها �لناق�سة 

في حل �لق�سية �لأ�سا�سية، و�أورد في محا�سرته 

بمركز »هيريتدج« م�سالة  �ل�ستفتاء،  لكن بقي 

�ل�سوؤ�ل حول ماذ�؟ و�أول ما يتبادر لالأمريكيين، 

�لتفاق بين �لمغرب و�لبولي�ساريو �لذي لبد 

من عر�سه على �سعب �لإقليم لإك�سابه �لقوة 

�لتي �سيبني عليها مجل�ض �لأمن  �لقانونية 

�إلى  �لكال�سيكية  �لعودة  �إبقاء  مع  ــر�ره،  ق

�لخيار�ت �لثالثة: �ل�ستقالل و�لحكم �لذ�تي 

و�لندماج في »مخطط بيكر« �أو �إلى �لخيارين، 

�ل�ستقالل �أو �لندماج كما في ت�سوية 1991 

�إلى 2003.

 في اتفاق أكتوبر بين جون بولتون 
وهورست كوهلر، دعم المبعوث األممي 

تجديد والية »المينورسو« في ستة أشهر، 
وحسم الرئيس السابق أللمانيا نحو تبني 

المقاربة األمريكية 

حل م�سكل �ل�سحر�ء جزء من �ل�ستر�تيجية 

�لأمريكية �لجديدة في �إفريقيا، �سريعا، و�لبدء 

بخطو�ت عملية للحل بد�أت قبل �لمفاو�سات، 

وو�فق هور�ست كوهلر بت�سمينها في �لتفاق، 

فالتفاق في مرحلته �لأولى و�لأ�سا�سية، يهتم 

مــزدوج  �إ�سعاف  وهــو  �لالجئين،  بعودة 

للبولي�ساريو و�لمغرب، لأن �لجبهة قد تقاتل 

ب�سعوبة من دون درع مدني، وعلى �لمغرب، 

ح�سب هذ� �لم�ستجد، �إعادة توجيه �لثرو�ت 

نحو  �لخارجية  و�لم�ساعد�ت  �لإقليم،  في 

تكون  ولن  فقط،  �ل�سحر�وي«  »�لعن�سر 

�لم�ساألة تر�بية باتجاه كل مو�طن يعي�ض فوق 

هذه �لأر��سي، بل متعلقة بـ»�إن�سان �لإقليم«.

ل�ست  »�أنــا  لـ»نيويورك«:  بولتون  يقول 

�سبور� في �لتفكير بهذه �لق�سية«، ويرغب في 

وقف كل تكتيكات �لمناورة، وكتب في 2007، 

على  �لذ�تي  �لحكم  �لمغرب  �قتر�ح  لحظة 

كل  تقريبا  لديه  �لمغرب  �ل�سحر�ويين: 

�ل�سحر�ء، و�سعيد بالحفاظ عليها، وياأمل �أن 

�إد�رة �لأمر �لو�قع تتحول �إلى �إد�رة بحكم 

�لقانون.

�أن بولتون ي�سع �قتر�ح  ومن �لمالحظ، 

�لمغرب للحكم �لذ�تي في 2007، جزء من 

�لخطة �لمغربية لنقل �لإقليم من �إد�رة �إلى 

�أخرى، ولذلك، يعتبر جل �لمر�قبين �لمغاربة 

جون بولتون، مو�ليا لأطروحة �لبولي�ساريو، 

فيما هناك خطة لإربــاك �لم�سهد، من عودة 

�لالجئين، �إلى �سرعنة  �لتيار�ت في �لموؤتمر 

�لقادم لجبهة �لبولي�ساريو من �أجل تطوير �أد�ء 

�لجبهة، و�لقبول بالخطة �لأمريكية �لعاملة 

على �لأر�ض .

وتعرف و��سنطن كيف ت�سعف �لمغرب 

هذ�  و�ستو��سل  معا،  �لبولي�ساريو  وجبهة 

�لم�سل�سل  كلما رف�ض �أحد �لطرفين �لخطو�ت 

م�سكل  نهاية  في  فالتفكير  لذلك،  �لمقررة، 

�ل�سحر�ء، حالة متد�ولة في �لبنتاغون وعند 

بولتون،  ويطرح  �لمر�قبون �ل�سوؤ�ل عن موقف 

بومبيو، �لقادم من »�سي. �آي. �إي« �إلى وز�رة 

�لخارجية، خ�سو�سا و�أن تر�مب يثق فيه، فيما 

لم يتاأكد ما قالته �ل�سحف �لأمريكية عن ترك 

�لرئي�ض �ل�سيا�سة �لخارجية للرجلين )بو ـ بو(، 

�لحرفان �لأولن من ��سميهما.

ومن �لموؤكد �أن �ل�سغوط �ستكون كبيرة على 

جبهة �لبولي�ساريو و�لمغرب، ومن �لالفت 

و�سوح �سبع نقط خالفية: 

م�ساكنهم  ــى  �إلـ �لالجئين  ــودة  عـ  )1
و�أر��سيهم، هل ي�سترط على �لقادمين حمل 

بطائق هوية مغربية كما �ل�سحر�ويين �لذين 

لم يختارو� �للجوء؟

2( �إن�ساف �لالجئين بعودة ممتلكاتهم 
�إليهم.

3( �إ�سقاط �لتعوي�ض من عدمه عن �للجوء 
�لبولي�ساريو  بين  �لحرب  بفعل  �لق�سري 

و�لمملكة.

4( �لتعوي�ض عن ��ستغالل �لغير للممتلكات 
منذ �ندلع �لنز�ع.

5( �لقبول �أو رف�ض �لمعار�سة، وعلى �أي 
�أ�سا�ض، �إن بقي طرف مغربي و�آخر ر�ف�ض 

لحمل بطاقة �لهوية �لمغربية، و�ست�ساعد �لأمم 

�لمتحدة في هذه �لحالة، على خلق حالة لجوء 

في غرب �لجد�ر، و�سبق ل�سيناريو »�إكديم 

�إزيك« �أن حاول خلق �للجوء د�خل �لأر��سي 

�لتي تديرها �لمملكة.

6( مو�كبة »�لمينور�سو« لالجئين، �سيغير 
مهامها �لحالية، ولم يرغب �لمغرب في تو�سيع 

مهام �لبعثة �لأممية في �ل�سحر�ء، لكن بفعل 

ـ  طــرف  �أي  يتمكن  لــن  �لالجئين،  عــودة 

�لو�سع  �إد�رة  من  و�لمغرب.  �لبولي�ساريو 

�لجديد، ولذلك، ي�سترط غوتيري�ض »�تفاقا« 

بين �لبولي�ساريو و�لمغرب و�لأمم �لمتحدة 

�إلى  لل�سحر�ويين  �لجماعية  �لعودة  قبل 

م�ساكنهم، فيما يريد بولتون تنظيما لمجل�ض 

�لأمن لهذه �لعودة في �إطار �لتو�سيع �لعملي 

لمهام بعثة �لأمم �لمتحدة في �لإقليم، و�إقر�ر 

وليتها �لكاملة عبر �إنفاذها قر�ر� من مجل�ض 

�لأمن بخ�سو�ض �لالجئين.

7( قدرة �لأمريكيين �لذين لم يتمكنو� من 
�إنفاذ م�سروعهم لحل ق�سية �ل�سحر�ء و�لم�سمى 

با�سم وزير خارجية �لوليات �لمتحدة �لأ�سبق 

)جيم�ض بيكر(، على حماية وتطبيق �تفاق 

�أجمع عليه مجل�ض �لأمن، ولم تتمكن �ل�سغوط 

من �إنفاذه، وقبول طرفي �لنز�ع به.

كوهلر  وهور�ست  بولتون  جون  ويريد 

�لو�سول �إلى �أمرين: 

ـ تح�سين مجل�ض �لأمن للمفاو�سات، بعد 

تح�سينه لمحادثات جنيف، كي تكون �لثابت 

وي�ساهم  حل،  �إلى  للو�سول  �ل�ستر�تيجي 

�لأمريكيون في �إ�سعاف طرفي �لنز�ع عبر 

ورقة »عودة �لالجئين«، وهي محل �إجماع 

من �لأمانة �لعامة لالأمم �لمتحدة و�لوليات 

�لمتحدة ومجل�ض �لأمن، و�لمفو�سية �ل�سامية 

و�لتحادين،  و«�لمينور�سو«  للالجئين 

�لإفريقي و�لأوروبي، وغيرهما.

ـ تحديد مجل�ض �لأمن لبرنامج �لمفاو�سات.

وبعد �أن �أ�سار قر�ر مجل�ض �لأمن 2440 

للقاء جون بولتون وهور�ست كوهلر، تاأتي 

�لإحاطة في 29 يناير 2019 لعتبار خطو�ت 

كوهلر: عمال مبا�سر� وجديا وجوهريا لمجل�ض 

�أ�سبحت  وحاليا،  للنجاعة،  تحقيقا  �لأمن 

�لأمانة �لعامة ومجل�ض �لأمن �سريكين في 

في  �لجارية  �ل�سيا�سية  �لعملية  تدبير 

�ل�سحر�ء، خ�سو�سا و�أن مجل�ض �لأمن حدد 

طبقا للقر�ر �لأممي 2440، ت�سعين يوما 

لالإحاطة بم�سمونها، و�أي توجه �آخر �سيكون 

نحو �لعبث، و�سيقف مجل�ض �لأمن قويا �سد 

�إهد�ر �لزمن �لأممي.

 الجولتان األولى والثانية لجنيف في إحاطة 
أبريل 2019، بما يسقط الشروط المسبقة 

قبل لقاء مارس الذي يجمع بين طرفي 
النزاع ودول الجوار، بإشراف كامل من 

مجلس األمن 

�أخبر هور�ست كوهلر في 29 يناير 2019 

مجل�ض �لأمن بتفا�سيل �لجولة �لأولى، مركز� 

على �لجولة �لثانية �سمن ما �سماه �لمبعوث 

�لأممي بـ»�لم�ساور�ت« ولي�ض �لمفاو�سات �أو 

حيث   ،2440 للقر�ر  طبقا  �لمحادثات، 

�أ�سبحت روؤية �لجتماع موحدة نحو عملية 

�سيا�سية متو��سلة باتجاه �لحل في �ل�سحر�ء.

وقدم كوهلر ك�سف ح�ساب، ح�سب �إحدى 

�لم�سادر، لأن هدفه كما قال بالحرف: »�إن لي 

م�سروعا، هو بناء �لتقدم في �لم�سار �ل�سيا�سي 

لحل مقبول لدى �لطرفين لتقرير م�سير �سعب 

مائدة  »�إن  قال:  �لفتتاح  �ل�سحر�ء«، وفي 

�أول  من  �سنو�ت  ع�سر  بعد  جــاءت  جنيف، 

مفاو�سات ر�سمية بين �لمغرب و�لبولي�ساريو 

في مار�ض 2008، في غرين تري بنيويورك 

و�ست �سنو�ت عن �آخر محادثات غير ر�سمية 

بين �لطرفين عرفتها �سنة 2012، ود�ئما في 

غرين تري«.

ومحادثات جنيف، جرد ح�ساب للتطور�ت 

�لندماج  و�إمكانات  و�لتحديات  �لحالية 

للعملية  �لقادمة  و�لــخــطــو�ت  �لإقليمي، 

�ل�سيا�سية،  مطلعا �أع�ساء �لمجل�ض على ر�سالة 

من �لبولي�ساريو موؤرخة في 8 يناير 2019، 

لمجل�ض �لأمن تحت �لرقم »�ض/23/2019« 

دخول  ومنها  �لثقة،  بناء  خطو�ت  تحدد 

مالحظين دوليين لحقوق �لإن�سان لأر��سي 

�ل�سيا�سية  �لــقــوى  وتحرير  �ل�سحر�ء، 

�ل�سحر�وية، و�لن�سطاء، و��ستئناف زيارة 

�لعائالت.

لأن  �لــر�ــســالــة،  �لمجل�ض  يناق�ض  ــم  ول

��ستر�تيجية بولتونـ  كوهلر، ترمي مبا�سرة 

�إلى عودة �لالجئين و�إعادة »�لمينور�سو« فعليا 

لمر�قبة �لإقليم من خالل �إقر�ر وليتها �ل�ساملة 

عليه.

وك�سفت جبهة �لبولي�ساريو، �أنها ل تعلم 

��ستر�تيجية �لأمم �لمتحدة، فيما دمرت �لجبهة 

»�لمينور�سو«   �إ�سر�ف  تحت  لها  لغم  �آخــر 

لل�سغط  على �لمغرب لتفكيك �ألغام �لجد�ر 

�لدفاعي.

ولم  يناق�ض  مجل�ض  �لأمن  �قتر�حات طرفي 

�لنز�ع، بل يركز على ��ستر�تيجية كوهلر بعيد� 

عن �لتكتيكات �لتي تجري في �لمنطقة، وهو 

ما �سرح به بيان �لمجل�ض بخ�سو�ض »عدم 

مناق�سته ب�سكل عميق لقتر�حات �لبولي�ساريو 

حول بناء �لثقة«، عامال على دعم خطة عمل 

و�حــدة في �لمنطقة، تكون بدعم كامل من 

مجل�ض �لأمن و�لأمانة �لعامة لعمل هور�ست 

كوهلر، وقد حرمت �لتطور�ت �لبولي�ساريو 

�سرط  �لقتر�ح، تجاوز� لأي  و�لمغرب من 

م�سبق، فقبول �قتر�ح للجبهة، �سيمنح فر�سة 

للمغرب لالقتر�ح، تحت �سعار و�حد لطرفي 

�أو  �لمفاو�سات  ديناميكية  تعزيز  �لنز�ع: 

نجاعتها وجوهريتها، ويحتكر مجل�ض �لأمن 

هذه �لأد�ة.

وبهذ� �لتكتيك �لبارع من �لأمم �لمتحدة، 

يكون �لقتر�ح، �سلطة لمجل�ض �لأمن توؤطره 

في قر�ر كما في حالة 2440.

و�أ�سار كوهلر �إلى �لوفود �لحا�سرة في جولة 

جنيف، و�إجماعها على �لتعاون و�لندماج 

�لإقليمي وعدم �لمو�جهة، وقد �سكال �لو�سيلة 

�لهامة لإثارة �لتحديات �لتي تو�جهها �لمنطقة.

وقال: »�إن حل هذ� �لنز�ع، هو في �سالح 

�لجميع«، و»مائدة جنيف بد�ية تاأ�سي�سية 

لتقريب �لأطر�ف من بع�سها« بانيا مد�خلته 

�إطالق  باإعادة  �لجميع  تهنئة  �أمرين:  على 

م�سل�سل �لحو�ر وت�سجيع �أطر�فه للم�ساهمة 

فيه ق�سد �إن�ساجه وتطويره، وثانيا دعم مقاربة 

هور�ست كوهلر، ول يقبل �أحد �لتاأثير عليها، 

لأنها �ليوم فوق �لأطر�ف، وهي بعيدة عن �أي 

�لعام  �لأمين  لأن  �لأوروبيين،  من  تحفظ 

ومبعوثه �إلى �ل�سحر�ء منهم، وف�سل مجل�ض 

�لأمن �لطالع على �حتجاج جبهة �لبولي�ساريو،  

تحت  �لرقم »�ض/63/2019«، على ت�سويت 

�لبرلمان �لأوروبي في 16 يناير �لما�سي على 

�تفاق �ل�سيد �لبحري مع �لمغرب �لذي ي�سم 

�إليه �إقليم �ل�سحر�ء، ودون مناق�سة، تكاملت 

�لنظرة �لأوروبية من خالل �لتحاد �لأوروبي 

و�لخلفية  كوهلر  هور�ست  يحاوره  �لــذي 

�ل�سيا�سية لأحد روؤ�ساء �ألمانيا، وخطة بولتون 

تحت ��سم »�ل�ستر�تيجية �لجديدة لأمريكا في 

�إفريقيا«.

ويرى قادة �لتحاد �لأوروبي، �أن مر�قبة 

�إلى  �لبحري  �ل�سيد  �تفاق  ــو�ل  �أم توجيه 

من  يمكن  �إنعا�ض  في  �ست�ساهم  �ل�سحر�ء، 

��ستقبال �لالجئين �لقادمين من تندوف �إلى 

ديارهم و�أر��سيهم.

�سماها  ما  �أع�سائه  �إلــى  �لمجل�ض  ونقل 

»�لتـــهـــامـــات �لــمــتــبــادلــة بــيــن �لــمــغــرب 

و�لبولي�ساريو« ب�ساأن ما �سماها »�ل�ستفز�ز�ت 

�لميد�نية«، مذكر� بالت�سعيد في »�لكركر�ت«، 

�لأمــن  لمجل�ض  ر�سالتها  في  �لجبهة  لقول 

بـ»غار�ت« قام بها �لجي�ض �لمغربي في هذه 

�لمنطقة، وبعد يومين، وفي �لعا�سر من يناير 

وفي ر�سالة »�ض/35/2019«، قال �لمغرب: 

�إن على �لبولي�ساريو �للتز�م بما وعدت به 
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كشف جوناثان كوهني، السفري املساعد ملمثل أمريكا يف 
األمم املتحدة، منذ أكتوبر املاضي، وجود مقاربة أمريكية 
سريعة وفاعلة ومؤطرة التفاق ينهي نزاع الصحراء، لكن 
النقاط الثمانية التفاق آخر بني املبعوث األممي لقضية 

الصحراء، هورست كوهلر، ومستشار األمن القومي األمريكي، 
جون بولتون، يؤكد أن دينامية الحل تجاوزت إرادة املغرب 

والبوليساريو، وتسايرها الجزائر وموريتانيا، يف إطار حل 
يضمن السري الطبيعي التحاد املغرب العربي.

يريد مستشار األمن القومي األمريكي، عودة الالجئني دون قيد أو شرط 
إىل مساكنهم وحياتهم العادية، بما يؤهل "املينورسو" إىل تدبري 

مشرتك لإلقليم إىل جانب اإلدارة املغربية، وسيكون حوالي 40 يف املائة 
من ساكنة اإلقليم من العائدين، تحت ضمانات "املينورسو"، ومن املعروف 

أن معايري كل بعثات األمم املتحدة توحدت تحت والية مباشرة ملجلس 
األمن، وتوسيع مهام "املينورسو" الذي تخوف منه املغرب، سيصبح 

تحصيل حاصل مع والية كاملة ملجلس األمن على اإلقليم.

وحسب الخطة الجديدة، فإن املغرب الذي انتقل من حكم 
ذاتي موسع إىل حكم ذاتي محدود لصالح الصحراويني، 

فرض على إدارة أوباما توسيع مهام »املينورسو« لتحويل 
االقرتاح املغربي إىل املعايري الدولية، وجمدت سوزان رايس 

يف حينه، الخطوة إلقرار مشروع متكامل يتأسس على عودة 
الالجئني ويدعمه غوترييس األمني العام لألمم املتحدة، 

لسالف خلفيته يف املفوضية السامية.

جون بولتون

�سوزان راي�س
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هوامش

المبعوث الأممي حول عدم دخول عنا�صرها 

اإلى المنطقة العازلة وعدم نقل اأي بنية اإلى 

�صرق الجدار.

ومرة اأخرى، اهتم باقي اأع�صاء مجل�س الأمن 

كوهلر  وخطوات  لجنيف  الثانية  بالجولة 

اإلى  الجدد  الأع�صاء  وا�صتمع  الم�صتقبلية، 

المبعوث الأممي م�صجعين ديناميكيته تجاه 

ق�صية ال�صحراء، وهو ما جعله يقول: اإن هذا 

الزخم ال�صتثنائي، يجب ا�صتثماره اإلى اأق�صى 

مدى.

وقررت جنوب اإفريقيا األ تكون فارقا في 

المجل�س، اإذ تدعم جون بولتون من جهة، وترى 

اأن هور�صت كوهلر يمثلها تماما، ولذلك، حكم 

المبعوث الأممي، واأمام اأع�صاء مجل�س الأمن، 

ولأول مرة، اأن الزخم الحالي ا�صتثنائي في 

ق�صية ال�صحراء، من جهة اأخرى، فاإن الدينامية 

التي وفرتها جنوب اإفريقيا فاجاأت كوهلر، 

وجاءت  تعزيز ا لتفاق  اأكتوبر.

اإن تفا�صيل التفاق �صملت تغييرا جذريا 

لل�صراع من خالل عودة الالجئين، فالمغرب 

يعتبرهم مواطنيه، ول يمكن رف�س ا�صتقبالهم، 

ول يمكن لالجئين العودة دون �صمانات اأممية 

ت�صمح بحرية حياتهم العادية، مع عدم فر�س 

وثائق اإل في اإطار الحل النهائي.

و�صت�صارك الأمم المتحدة المغرب في اإدارة 

ال�صاكنة  ن�صف  ي�صاوي  بما  الإقليم  �صاكنة 

المنت�صبة لالإقليم، وهو ما �صيقلب الو�صع،  

ويدفع اإلى ت�صبث كامل بـ»الت�صويت« على اأي 

اتفاق تتو�صل اإليه المملكة والبولي�صاريو، 

وكان مهما دائما كيف يخطط كوهلر ل�صناعة 

و�صع جديد في ال�صحراء.

ويكتب قلم الوليات المتحدة دائما قرارات 

مجل�س الأمن الخا�صة بملف ال�صحراء، ولذلك، 

عرف بولتون كيف يخرج ملف ال�صحراء من 

ت�صخين  ــة  درج تحت  وي�صعه  الثالجة، 

منا�صبة، مع رغبة وا�صعة في تقليل الدور 

الوظيفي للجدار الدفاعي، مع اإقرار تحول على 

الأر�س عبر عودة الالجئين، ودائما ل�صالح 

»المينور�صو«.

ولم تخرج وا�صنطن عن اأهداف كري�صتوفر 

اأوباما جزء من  اإدارة  اعتبرته  الذي  رو�س 

مهام  تو�صيع  في  لرغبته  ال�صالم،  م�صل�صل 

»المينور�صو«، وحاليا، يدير جون بولتون نف�س 

عودة  عبر  ميداني  تغيير  خالل  من  الغاية 

الالجئين بما يمكن القادمين من تو�صيع مهام 

الأمم المتحدة ب�صكل جذري ونهائي.

وفي الردود الإقليمية على هذه الخطة، تقول 

»نيويوركر«: اإن مقال لطارق قطاب في موقع 

المغربية،  الحكومة  نظرة  يعك�س   »360«

وت�صعى  الجديدة،  لال�صتراتيجية  ورف�صها 

المملكة اإلى تحكيم ما في التطورات، فيما تجاوز 

اتفاق اأكتوبر بين بولتون وكوهلر نقط ال�صعف 

ال�صابقة.

جانب  اإلـــى  المغرب  ا�صطفاف  ورغـــم 

اإيران والعمل مع  ا�صتراتيجية ترامب �صد 

اإ�صرائيل في قمة 13 فبراير الحالي، كما ن�صرت 

و�صائل اإعالم عبرية، فاإن التقديرات الأمريكية 

القنوات  خالل  من  تمر  ل  ال�صحراء،  حول 

الثنائية، وقد عو�صها اتفاق ثنائي: كوهلر ـ 

بولتون.

 الحوار االستراتيجي األمريكي ـ المغربي 
الموعود قبل اجتماع مجلس األمن في 
أبريل القادم حول الصحراء، لن يطرح 

قضية الصحراء على بساط البحث 

من الالفت، اأن الكونغري�س اأعاد الم�صاعدات 

الموجهة لإقليم ال�صحراء اإلى المغرب، رغم 

و�صوح اتفاق التبادل التجاري الموقع بين 

العا�صمتين، الرباط ووا�صنطن، ل�صبب اأ�صا�صي 

يكمن في عدم اإثارة مو�صوع »ال�صحراء« في 

المغربي،  ـ  الأمريكي  ال�صتراتيجي  الحوار 

ويقترح بولتون اأن تكون جولته متزامنة مع 

جولة اأخرى من الحوار الجزائري ـ الأمريكي،  

ووزير الخارجية بومبيو يريد الجولتين، لدعم 

مجهودات هور�صت كوهلر، لكن العقدة، في 

الآن  ــى  اإل الأمريكي  ال�صفير  التحاق  عــدم 

بالعا�صمة الرباط.

ويو�صع هذا الغمو�س بين اإدارة ترامب 

والمملكة، هام�س المناورة لدى جون بولتون 

الذي اأنهى مراحل واأهداف هذا الملف، بذريعة 

وا�صتخبارات  اإي«  اآي.  ال»�ــصــي.  تجمع 

البنتاغون الـ»دي. اآي. اإي«.

ولأول مرة، يحدث هذا الئتالف بين اأجنحة 

الإدارة الأمريكية حول ملف في اإفريقيا، بل 

يتقدم لي�صبح عنوان »القوة الأمريكية« اإن 

ال�صحراء،  في  حل  اإلى  وا�صنطن  تو�صلت 

وطبقته على الأر�س.

ووافقت وزيرة الدفاع الفرن�صية في ملتقى 

دكار، على توحيد مهام البعثات الأممية لحفظ 

ال�صالم، ويفر�س هذا الو�صع ب�صكل اآلي، تو�صيع 

مهام »المينور�صو« التي عار�صها المغرب في 

عهد الرئي�س الأمريكي باراك اأوباما، فاأجلت 

ب�صكل ذكي المقترح اإلى حين »خلق تطور 

ميداني يح�صن من دور الأمم المتحدة«.

و�صكتت مو�صكو اإلى جانب بكين عن هذه 

الدينامية، وا�صتمع لفروف، وزير خارجية 

رو�صيا، اإلى الجزائريين والمغاربة طبقا لمنظور 

بالده، وهي تريد تاأمين توازن جيو�صيا�صي في 

اأي تحول ترغب فيه وا�صنطن منذ اأن دعمت 

هذه الأطراف باري�س في خلق منطقة ال�صاحل 

معزولة عن المنطقة المغاربية، التي يركز عليها 

هور�صت كوهلر، ورد المغرب بمحاولة النتماء 

اإفريقيا  لغرب  القت�صادية  المجموعة  اإلى 

»�صيداو«، وتوقف هذا الرهان، فيما نيجيريا 

اإلى  الن�صمام  في  المغرب  تعار�س  التي 

مجموعتها، تعد المرحلة الهند�صية لم�صروع 

ـ النيجيري، وقد  الأنبوب الغازي المغربي 

نيجيريا،  برئي�س  موؤ�ص�صة »فين�س«  ربطته 

بوخاري.

وب�صغوط اإ�صافية للح�صول على ديون 

للمغرب ونيجيريا من ال�صوق الدولية، انخف�س 

لدى البلدين �صقف ال�صيولة الموجه كقرو�س 

للرباط واأبوجا، وهي ر�صالة غير مطمئنة.

تقول »نيويوركر«: اإن المغرب يعمل بكل 

فيما  وبولتون،  ترامب  لربح  حاليا  جهوده 

البولي�صاريو نوهت بالدينامية الجديدة لالإدارة 

الأمريكية، وي�صارك حليفها الجزائر في مائدة 

جنيف، وجنوب اإفريقيا في مجل�س الأمن، 

للو�صول اإلى حل نهائي لأقدم م�صكل في اإفريقيا.

و�صيكون هذا التفاق، اأول اتفاق �صالم في 

العالم العربي، وهي حالة ترامبية متميزة يدخل 

بوا�صطتها الرئي�س الأمريكي اإلى تاريخ المنطقة، 

مع ربح كبير ووا�صع لال�صتراتيجية الجديدة 

لأمريكا في اإفريقيا.

ويرغب  جون بولتون  في �صرب  ع�صفورين 

بحجر واحد،  فيما  الأوروبيون،  ويمثلهم رئي�س 

الخا�س  الأممي  والمبعوث  ال�صابق  األمانيا 

بق�صية ال�صحراء، هور�صت كوهلر، يعرفون 

و�صاطة من فو�صوه في اإفريقيا لحل م�صاكل 

تخفف الهجرة نحو القارة العجوز، ويريدون  

حال نهائيا تجتمع عليه كل الأطراف في ق�صية 

ال�صحراء.

اإنها ا�صتراتيجية تفاو�صية األمانية واإدارة 

اأمريكية تحتكر كتابة قرارات مجل�س الأمن 

الخا�صة بال�صحراء، بدعم من الأمانة العامة 

لالأمم المتحدة، وتحريك للمفو�صية ال�صامية 

لالجئين،  واآخر  لجنوب  اإفريقيا  ل�صالح  اإدارة 

ترامب.

ومجرد اأن تكون لترامب يد في اإنهاء اآخر 

م�صكل في القارة الإفريقية، والو�صول اإلى اتفاق 

بين كيانات عربية انطالقا من اتفاق اأكتوبر، 

يعده بولتون حا�صما في اإفريقيا والعالم العربي.

وفي اأجواء احترام كبيرة، ح�صرت الوفود 

ع�صاء �صوي�صريا انتهى باإي�صال الأوروبيين 

ر�صالتهم اإلى الأطراف، فهم يرغبون في عودة 

الالجئين وبناء »ا�صتقالل لإقليم ال�صحراء«، 

اإ�صراف  تحت  منتخبة  ل�صلطة  و»يوؤ�ص�س 

اأممي«.

لقد  خاطب  وزير الخارجية الجزائري نظيره 

هذه  لكن  )نا�صر(،  الأول   با�صمه  المغربي 

الأجواء لم  تقبل اأي خروج عن ا�صتراتيجية 

كوهلر، وعندما   تحدثت  البولي�صاريو في طاولة 

جنيف على اإجراءات بناء الثقة، ومنها اإطالق 

�صراح �صجناء �صيا�صيين، جرى رف�صها على 

الفور، ورغم   تذكير  مجل�س الأمن بها قبل 

عر�س هور�صت كوهلر لخال�صته عن الجولة 

الأولى لجنيف، جرى رف�س هذه القتراحات، 

واأ�صبح مجل�س الأمن يحدد برنامج وخطوات 

التفاو�س من اأجل ت�صويت يقول بولتون: ما 

كان عليهم �صوى تنظيم ا�صتفتاء ل�صبعين األف 

ناخب، �صبعة وع�صرين �صنة بعدها، ل يزال 

و�صع الإقليم معلقا.

ول يزال الأمريكيون، مع ذلك، في �صف 

عن  بعيدا  بيكر«،  »م�صروع  لقبول  المغرب 

الم�صطلحات ال�صارمة للحرب الباردة، كما قال 

هو نف�صه غداة زيارته للمغرب، وهو �صكرتير 

الخزينة، فالمغاربة طلبوا الم�صاعدة في الحرب 

�صد البولي�صاريو، وقال: »قدمت لهم معلومات 

ا�صتخبارية عامة، والم�صاعدة ال�صتخبارية 

وم�صاعدة الجي�س الأمريكي كانتا حا�صمتين 

لبناء الجدار الدفاعي«.

وبعد اأحداث 11 �صتنبر، تقول »نيويوركر«، 

قدمت المملكة البولي�صاريو عدوا، وفي 2003 

را�صل الملك المغربي الرئي�س جورج بو�س بعد 

اإجماع مجل�س الأمن على »خطة بيكر« لحل 

البولي�صاريو  تنظيم  »اإعــادة  مثيرا  النزاع، 

للمجموعات الإرهابية في المنطقة«.

ودافع م�صت�صار الأمن القومي في حينه، 

اإليوت اأبرامز، عن وجهة النظر المغربية، فيما 

يتحرك الرجل الذي يحتل هذا المن�صب حاليا، 

ل�صالح حل تفاو�صي ي�صمن ا�صت�صارة �صعب 

الإقليم، وهو ما يعيد التفاو�س حول م�صمون 

ال�صتفتاء.

قرار إليوت أبرامز، الذي جمد »مشروع 
جيمس بيكر« في الصحراء قائال »إن 
البوليساريو ليست صديقة ألمريكا، 
وال أرى األمر يتحول إلى ديمقراطية 
وتصير الجبهة قريبة من الغرب«، 
تحتاجه العاصمة الرباط حاليا 

الن�صيان  من  ال�صحراء  م�صكل  يخرج  قد 

الدبلوما�صي بف�صل جون بولتون والأوروبيين 

تغيير  تريد  اأطراف  وهي  المتحدة،  والأمم 

الخارطة ال�صكانية لل�صحراء باإعادة الالجئين 

اأول، واإقرار ا�صتقالل مالي واقت�صادي لالإقليم 

يخيف  ما  لأن  للمفاو�صات،  دعم  مع  ثانيا، 

الجميع، هو عدم وجودها، ولم يتمكن التحاد 

الأوروبي من توقيع اتفاق ال�صيد البحري مع 

المغرب، اإل بمبرر وجود مفاو�صات بين طرفي 

الدول  فــاإن  بيكر،  جيم�س  وح�صب  النزاع، 

الأع�صاء في الأمم المتحدة ل تريد حل الم�صكل، 

وحاليا، ل يعرف المخت�صون هل حل الم�صكل 

رغبة �صخ�صية لجون بولتون، اأم رغبة اأمريكية؟ 

والواقع، اأن الرغبة لي�صت �صخ�صية، لأن اإدارة 

اأوباما اأرادت تغيير الو�صع عبر تو�صيع في 

مهام »المينور�صو«، ب�صبب اأن المغرب يقترح 

ح�صب »نيويوركر«، حكما ذاتيا محدودا جدا، 

وقبلها، اقترح حكما ذاتيا مو�صعا، وللو�صول 

اإليه، دافعت اإدارة اأوباما عن تو�صيع مهام 

»المينور�صو«.

وتدعو جماعة بولتون اإلى »نهج« اأميناتو 

حيدر الم�صماة في اأمريكا »خط �صحراوي 

في  غالي  اإبراهيم  خط  عن  بعيدا  غاندي« 

»الكركرات«.

اإن  دعم خط  قريب من اأمريكا في ال�صحراء، 

ي�صكل فر�صة لإدارة ترامب من اأجل اإيجاد حل، 

لذلك، فال�صغط متوا�صل على البولي�صاريو لفتح 

نف�صها على تيارات جديدة تدعم التفاو�س طريقا 

ا�صتراتيجيا ووحيدا ي�صمن ت�صويت �صعب 

الإقليم على اأي اتفاق بين  جبهة البولي�صاريو  

والمملكة.

م�صمون  تحديد  لإعــادة  مفاو�صات  اإنها 

ال�صتفتاء الموجه لل�صحراويين بعد قبول 

المغرب والبولي�صاريو لتفاق يكون بعدها 

الت�صويت عليه �صوريا ونهائيا لتقرير م�صير 

الإقليم.

 تخوفات كبيرة 
من »خطة بولتون ـ كوهلر« 

خلف  بثقلها  الأمريكية  الموؤ�ص�صة  تنزل 

هور�صت كوهلر، رغم ما يثيره من �صكوك لدى 

العا�صمة الرباط)2( بخ�صو�س النقط الثمانية 

التي يود تحديدها في الجولة الثانية.

واإن لم يرغب هور�صت كوهلر �صوى في 

اإخبار اأع�صاء مجل�س الأمن الخم�صة ع�صر باآخر 

التطورات)3(، فاإن الزخم اأ�صبح »ا�صتثنائيا«، 

بعد ت�صجيع جنوب اإفريقيا للجولة الثانية من 

جنيف، كما اأفادت ق�صا�صة »اأ. في. بي« عن 

�صفير جنوب اإفريقيا جيري ماتيو�س ماتجيال 

وال�صفير الفرن�صي فران�صوا ديالتر، ومن الآن، 

تجد ال�صحافة الفرن�صية في ال�صفيرين: الطرفان 

ــول ق�صية  الــرئــيــ�ــصــيــان فــي الــخــالف حـ

ال�صحراء)4(، وبحذره ال�صديد، يرى كوهلر 

�صرورة عدم �صياع اأي �صخ�س في الطريق، 

ح�صب تعبيره، وهو يقر اأولويات اأخرى لإجراء 

بناء الثقة: اإزالة الألغام، الذي ي�صكل �صغطا 

على الجدار الدفاعي المغربي ولقاء العائالت 

على الجانبين.

قد يكون دخول جنوب اإفريقيا لمجل�س الأمن 

منذ بداية يناير 2019، و�صماعها لأول تقييم 

لجولة جنيف الأولى، دعما اإ�صافيا لال�صتفتاء، 

ي�صكل  ما  وهو  بولتون،  جون  به  يقول  كما 

ان�صجاما اأكثر بين جنوب اإفريقيا والأمريكيين 

بخ�صو�س خطتهم الجديدة المعلنة في جنوب 

اإفريقيا.

اإن ما يريده الأمريكيون، هو انتقال �صريع 

من حوار متعدد الأطراف)5( اإلى حوار ثنائي 

بين البولي�صاريو والمغرب، وبجانب تقرير 

كوهلر تقرير اآخر حول »المينور�صو«، طبقا 

للقرار 2440، وتورد »األجيري باتريوتيك« 

اإنهاء  فــي  الأمريكية  الرغبة  جهتها،  مــن 

النزاع)6(.

تمثيلية  اأثـــارت  الما�صي،  اأكتوبر  وفــي 

الوليات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة، 

ب�صريح العبارة، ما �صمته مقاربة جديدة لإنهاء 

م�صكل ال�صحراء، فالم�صاألة تتعلق بت�صفية هذا 

النزاع الطويل، ولن تكون الم�صاألة متعلقة 

ب�صفقة، بل بت�صوية دائمة، ل تقبل اأول الو�صع 

القائم في ال�صحراء، وثانيا، ل تقبل انزلق 

التحولت اإلى حرب، وثالثا، ل يمكن اأن تكون 

المقاربة اأمريكية خال�صة، بل دولية عبر مجل�س 

هور�صت  الألماني  الأممي  والمبعوث  الأمن 

كوهلر.

وما اأطره نائب ممثل الوليات المتحدة، 

جوناثان كوهين، ي�صكل التزاما اأمريكيا نحو 

ح�صب  ــن،  الأم فمجل�س  ال�صحراء،  ق�صية 

تعبيره، لن يترك »المينور�صو« ت�صقط مرة 

اأخرى في الن�صيان، ومبا�صرة بعد �صهرين من 

الت�صويت على تمديد ولية »المينور�صو« في 

اأكتوبر الما�صي، خرج جون بولتون في مركز 

»هريتيدج« ليمنع النكو�س اإلى الخلف، وبعد 

�صهر اآخر، ا�صتدعى مجل�س الأمن هور�صت 

كوهلر، لتقديم نتائج جولته الأولى واأهم معالم 

جولته الثانية مع الأطراف.

حاليا، يو�صح الأمريكيون اأن لديهم مقاربة 

لإنهاء نزاع ال�صحراء، كما جاء على ل�صان 

�صمن  كوهين،  جوناثان  الم�صاعد،  ال�صفير 

ا�صتراتيجية اإفريقية جديدة ي�صرح بها جون 

بولتون، ولذلك، فاإيقاف هذه الدينامية لن يكون 

�صهال على الجميع، فيما قررت وا�صنطن العمل 

ب�صكل اأحادي على تقرير م�صير ال�صحراء عبر 

المفاو�صات، وهو ما يفيد تحول خطيرا ونهائيا 

نحو الحل، ويعرف الجميع اأن الفقرات ال�صبعة 

والثماني نقاط المعلنة، كفيلة باإنهاء النزاع.

جنوب إفريقيا، وفي 8 دقائق بمجلس األمن، دعمت بكلمات شاعرية، 
جهود هورست كوهلر، وقد اعتبرها المبعوث األممي زخما استثنائيا 

لجهوده، وسيكون هذا الزخم مدعاة إلنهاء المشكل.
ووافقت جنوب إفريقيا على العمل على االستراتيجية األمريكية 
الجديدة في إفريقيا، على أساس االستفتاء في الصحراء، لكن 

مضمونه سيتغير من الصيغتين: االندماج واالستقالل، و »صيغة جيمس 
بيكر«: االندماج، الحكم الذاتي، االستقالل، نحو صيغة أخرى، نعم أوال 

بخصوص االتفاق الذي ستتوصل إليه البوليساريو والمغرب 

اإبراهيم غايل
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● القديوي جاهز للعب �ضد رجاء بني مالل
صحف

● راه جاهز غير فتخراج العينين.

●  الوداد يرد على اتهامات »الوينرز« للرئي�س النا�ضيري
مواقع

●  باراكا من توجيه االتهامات وركزوا على فريقكم.

● الدفاع الجديدي يحتج على التحكيم
جرائد 
●  كل الفرق تحتج على التحكيم، والمسؤول األول يحيى 

حدقة، خارج التغطية.

�ضاأ�ضتقيل اإذا ح�ضر 8000 متفرج لموؤازرة الفتح �ضد اتحاد   ●
طنجة

المدرب الركراكي 
●  كون عرفوك بصح غادي تستقيل.. كون الجمهور يحضر 

من المغرب كلو...

● نتوقع تح�ضيل 10 ماليير �ضنتيم بنهاية المو�ضم
الزيات، رئيس الرجاء

●  مزيان الواحد يتوقع!

● الناخب الوطني رونار و«التيليكوموند«
األحداث المغربية
●  »التيليكوموند« هي اللي وليتو خدامين بها هاذ األيام...

● النا�ضيري ينفي بيع الوداد لم�ضتثمرين خليجيين
صحف
●  راه باريس سان جرمان، مانشستر سيتي، أرسنال، أو 

زيد وزيد.. اشتراها مستثمرون خليجيون...

● الرجاء �ضد النجم بحثا عن 500 األف دوالر...
صحف
الكرة  النجم، بحثا عن االنتصار وتشريف  راه ضد    ●

المغربية، وباراكا من اللهطة ديال الفلوس.

● مازلت اأتعرف على العبي الجي�س الملكي
المدرب اإلسباني، كارلوس

●  بقى كتعرف، حتى تنتهي البطولة.

قالوا ونقــــــــــــول

انتهت كما هو معلوم، جوالت مباريات 

ذهاب البطولة الوطنية االحترافية، بتتويج 

اأو  للخريف  بطل  الريا�ضي  ال��وداد  ن��ادي 

ال�ضتاء...

من  االأول  ال�ضطر  به  تميز  ما  اأه��م  لكن 

البطولة، هو ا�ضتمرار نزيف اإقاالت المدربين، 

الذي �ضرب رقما قيا�ضيا هذا المو�ضم، وذلك 

مدربي  ن�ضف  خدمات  عن  باال�ضتغناء 

البطولة.. ومازال العاطي يعطي...

لنبداأ اإذن من فريق الوداد البي�ضاوي، بطل 

ال�ضطر االأول، لنالحظ باأن اإدارته التقنية، 

انطالق  منذ  التغييرات  من  العديد  عرفت 

البطولة.

فبعد اأن غادر التون�ضي البنزرتي الفريق 

ذريعة  تحت  المناف�ضات  انطالق  قبيل 

»الواجب الوطني« بعد اأن قبل عر�س تدريب 

منتخب بالده، تم تعوي�ضه بالمدير التقني، 

ال��ه��ادي  عبد  ال��ك��فء،  الوطني  االإط����ار 

ال�ضديد،  ول��الأ���ض��ف  ال���ذي  ال�ضكيتوي، 

من  العديد  ب�ضبب  النتائج  »خا�ضمته« 

�ضغط  تحت  ا�ضتقالته  ليقدم  االإكراهات، 

»تو�ضي«  بالفرن�ضي  تعوي�ضه  ليتم  كبير، 

وال�ضينغالي ابن الدار، »مو�ضى ن�ضاو« في 

انتظار التعاقد مع فرن�ضي اآخر، وهو »روني 

جيرار« الذي ف�ضل ف�ضال ذريعا، وعرفت فترته 

والنتائج  الت�ضدعات  من  العديد  الق�ضيرة 

ال�ضلبية، مما عجل باإبعاده، وكلنا نعرف كيف 

»تخل�س« منه الفريق االأحمر الذي ا�ضتنجد 

البنزرتي  فوزي  التون�ضي  ال�ضابق  بمدربه 

الذي ا�ضتطاع وفي ظرف وجيز، اأن ينجح 

فيما ف�ضل فيه الفرن�ضي جيرار.

االأب��دي، ونعني بذلك فريق  ال��وداد  جار 

الرجاء الريا�ضي، هو االآخر �ضاق ذرعا من 

ت�ضرفات االإ�ضباني غاريدو، الذي لم ي�ضفع 

له الفوز بكاأ�س االتحاد االإفريقي، اأن يعمر 

طويال في مركب الوازي�س.

ت�ضرف هذا االأخير، و�ضلوكه العدواني مع 

الجميع، كان كافيا في نظر المكتب الم�ضير 

للفريق، الإبعاده واإنقاذ ما يمكن اإنقاذه قبل 

فوات االأوان، باالإ�ضافة اإلى الهزيمة المذلة 

التي تكبدها الفريق في عقر الدار اأمام النجم 

ال�ضاحلي التون�ضي بر�ضم كاأ�س زايد لالأندية 

العربية البطلة.

من بين الفرق التي عانت اأي�ضا من م�ضاكل 

االإدارة التقنية، فريق الجي�س الملكي، الذي 

ا�ضتب�ضر اأن�ضاره خيرا لقدوم المدرب الكبير، 

من  كبيرا  اإرث��ا  وج��د  ال��ذي  فاخر،  امحمد 

الم�ضاكل وعمال م�ضنيا ينتظره، لكنه لم يفلح 

في تجاوز ذلك، كما اأن الجمهور الع�ضكري 

�ضاق ذرعا من النتائج ال�ضلبية، ومن ال�ضنوات 

العجاف التي يعي�ضها الفريق منذ �ضنوات، 

االأن�ضب  الحل  الحالل« هو  »اأبغ�س  ليكون 

اإ�ضباني  بمدرب  تعوي�ضه  ليتم  للجميع، 

مغمور، ي�ضمى »كارلو�س«، بعد اأن تقلد قبل 

قدومه العميد ال�ضابق، مح�ضن بوهالل، مهام 

االإ�ضراف على الفريق الجريح.

هذا الثالثي، لم يكن وحيدا الذي غير اإدارته 

التقنية، بل هناك خم�ضة فرق �ضلكت نف�س 

النهج، وهي اأندية الدفاع الجديدي، واتحاد 

واأولمبيك  االأخيرة،  الن�ضخة  بطل  طنجة، 

و�ضباب  المراك�ضي،  والكوكب  خريبكة، 

الح�ضيمة.

أين الخلل؟
ترى، متى �ضيتوقف هذا العبث الذي نعي�ضه 

كل مو�ضم؟

الذين  االأندية  روؤ�ضاء  يد  في  الحل طبعا، 

اأمرها،  على  المغلوب  االأط��ر  هذه  يغيرون 

اإر�ضاء لنزواتهم ال�ضخ�ضية تارة، اأو الإخماد 

نيران غ�ضب محبي الفرق بعد توالي الهزائم، 

ليكون المدرب هو الحائط الق�ضير.

على هوؤالء الروؤ�ضاء ومكاتبهم الم�ضيرة، اأن 

تكون لديهم اأهداف م�ضطرة، واأن يتحلوا ببعد 

النظر واأن يعرفوا في البداية كيف يبحثون 

عن المدرب المنا�ضب، ولن يتاأتى لهم ذلك اإال 

بترك هذه المهمة الأطر تقنية، لكن ولالأ�ضف، 

جميع  على  اال�ضتحواذ  يريدون  اأنهم  يبدو 

ا�ضتمرار  هي  النتيجة  لتكون  الم�ضوؤوليات، 

نزيف االإعفاءات واالإقاالت...

الوداد والخليجيونقـــف

مان�س�سرت �سيتي وباري�س �سان جريمان منوذجا

بعد انتهاء ال�شطر الأول من البطولة

ن�سف الأندية الوطنية  اأقالت مدربيها
اأين يكمن الخلل؟

»املغربية للألعاب والريا�سة« حت�سل جمددا على �سهادة امل�سوؤولية 
الجتماعية للمقاولت التي مينحها الحتاد العام ملقاولت املغرب في  تحدثنا  اأن  بعد 

ال���ع���دد االأخ����ي����ر عن 

بين  المفتعلة  الم�ضاكل 

»الوينرز«، اإحدى الف�ضائل الم�ضجعة 

ونادينا  الم�ضير،  والمكتب  للوداد، 

العائلة  بين  ال�ضمل  لم  ب�ضرورة 

التي هي في حاجة ما�ضة  الودادية 

اإلى االلتفات حول الفريق حتى يحقق 

جميع اأهدافه، فمن الواجب كذلك اأن 

نلقي االأ�ضواء على بع�س االإ�ضاعات 

�ضحيتها  ذه��ب  وال��ت��ي  ال��ك��اذب��ة، 

تلقى  اأن  بعد  ال���ودادي،  الجمهور 

اأخبارا زائفة من بع�س المحر�ضين، 

واأعداء النجاح، الذين اتهموا المكتب 

الم�ضير ببيع الفريق وت�ضليم مفاتيحه 

اإلى بع�س الخليجيين.

في البداية، هذا الخبر ال اأ�ضا�س له 

نتمنى،  كنا  ول��ك��ن  ال�ضحة،  م��ن 

ولالأ�ضف، اأن يحل اأكبر عدد ممكن من 

بن  محمد  مركب  اإل��ى  الخليجيين 

جلون، واإلى جميع االأندية الوطنية، 

التي  فرقنا  جل  واإنقاذ  لال�ضتثمار 

تعاني من االإفال�س.

لن نكون طبعا، كالعديد من االأندية 

االأوروبية الكبيرة التي فتحت اأبوابها 

االأعمال  رجال  من  العديد  وجه  في 

الكبار، لال�ضتثمار و�ضخ الماليين من 

اأن  بعد  �ضناديقها،  في  ال��دوالرات 

اأ�ضبحت كرة القدم تجارة، و�ضناعة 

قائمة بذاتها، واأ�ضبح يح�ضب لها األف 

ح�ضاب في البور�ضات العالمية.

االأندية  عدد  كم  لنح�ضي  تعالوا 

يتراأ�س  اأ�ضبح  التي  االإنجليزية 

من  االأج��ان��ب،  اإدارات���ه���ا  مجال�س 

خليجيين، و�ضينيين واأمريكيين.

كيف  اأعيننا،  باأم  نرى  نحن  وها 

تحول فريق مان�ضي�ضتر �ضيتي، الذي 

عانى ال�ضيء الكثير خالل ال�ضنوات 

عمالقة،  كروية  قوة  اإلى  االأخيرة، 

وكذا  االإماراتيين،  اأم��وال  بف�ضل 

لفربول، الفريق الذي عاد بقوة اإلى 

الواجهة، بعد اأن ت�ضلم زمام اأموره 

رجال اأعمال من الواليات المتحدة 

االأمريكية، وهلم جرا...

االأعلى«،  »مثلنا  فرن�ضا  في  اأم��ا 

فريق  نجم  لبزوغ  تفاجاأ  فالجميع 

العا�ضمة، باري�س �ضان جرمان، بعد 

اأن اأ�ضبح في ملك القطريين، الذين 

النجوم  معظم  ل��ل��ن��ادي  ج��ل��ب��وا 

العالميين، وعلى راأ�ضهم البرازيلي 

نيمار، وظاهرة كرة القدم العالمية، 

الفرن�ضي ال�ضاب، مبابي، واآخرين.

هذا دون الحديث عن عقود االإ�ضهار 

من  �ضاعفت  التي  االحت�ضان  اأو 

االأوروبية،  االأندية  اأقوى  مداخيل 

كاأر�ضنال االإنجليزي، وريال مدريد، 

ماليير  بف�ضل  وذل��ك  وبر�ضلونة، 

البترودوالر.

فكيف نحرم اإذن، فرقا متوا�ضعة 

كاأنديتنا  ق���وة،  وال  لها  ح��ول  ال 

الذي  »الخير«  هذا  من  الوطنية، 

تدفق على اأقوى االأندية العالمية؟ 

ولماذا نخاف من هذا اال�ضتثمار الذي 

�ضيغني اأنديتنا عن »الت�ضول«، ومن 

البلدية  المجال�س  منح  ان��ت��ظ��ار 

بع�س  »ل��غ��ط«  وم���ن  البئي�ضة، 

تلك  يعتبرون  الذين  الم�ضت�ضهرين 

المبالغ التي يمنحونها للفرق، بمثابة 

�ضدقة لي�س اإال؟

ح�ضلت »املغربية لالألعاب والريا�ضة« مرة اأخرى على 

التي  للمقاوالت،  االجتماعية  امل�ضوؤولية  �ضهادة  جتديد 

مينحها االحتاد العام ملقاوالت املغرب، تاأكيدا على متيزها 

يف جمال االلتزام االجتماعي، كمقاولة مواطنة وم�ضوؤولة.

التي  للمقاولة  االجتماعية  امل�ضوؤولية  �ضهادة  وتعترب 

اعرتاف  مبثابة  املغرب،  ملقاوالت  العام  االحت��اد  مينحها 

امل�ضوؤولية  مبادئ  حت��رتم  التي  امل��ق��اوالت  لعمل  وتثمني 

العام  االحت��اد  ومينح  امل�ضتدامة،  والتنمية  االجتماعية 

ويتم  �ضنوات،  ثالث  ملدة  ال�ضهادة،  هذه  املغرب  ملقاوالت 

جتديدها عند انق�ضاء هذه الفرتة، ومتنح من طرف رئي�س 

جلنة  راأي  على  ارتكازا  املغرب،  ملقاوالت  العام  االحت��اد 

م�ضتقل  خبري  ينجزه  تقييم  اأ�ضا�س  على  وذلك  متخ�ض�ضة، 

معتمد من طرف االحتاد العام ملقاوالت املغرب.

بالتزام املقاولة يف جمال  ال�ضهادة، اعرتافا  وت�ضكل هذه 

بعني  االأخذ  على  حر�ضها  وتكافئ  االجتماعية،  امل�ضوؤولية 

االعتبار، م�ضالح وانتظارات جميع االأطراف املعنية يف اإطار 

حميطها  يف  امل�ضافة  القيمة  وخلق  للتقدم  م�ضتمرة  مقاربة 

وتاأثريها االإيجابي على املنظومات االجتماعية واالقت�ضادية 

والبيئية، وبالتايل، فاإن هذه ال�ضهادة، تاأتي ملكافاأة انخراط 

امل�ضوؤولية  جم��ال  يف  وال��ري��ا���ض��ة«  ل��الأل��ع��اب  »املغربية 

االجتماعية واملقاولة املواطنة م�ضوؤولة منذ عدة �ضنوات. 

ح�ضلت،  اأن  لها  �ضبق  والريا�ضة«،  لالألعاب  »املغربية 

يف  الدولية  املعايري  الأف�ضل  ممار�ضاتها  مطابقة  �ضياق  يف 

متنحها  التي  ال�ضواهد  اأعلى  على  امل�ضوؤول،  اللعب  جمال 

 World Lotery لليان�ضيب  الدولية  اجلمعية 

اللعب  جم��ال  يف   Association) «WLA
مع  املطابقة  �ضهادة  اإىل  اإ�ضافة  امل�ضوؤول، 

للجمعية  امل�����ض��وؤول  اللعب  مرجعية 

منذ  لليان�ضيب  االأوروب���ي���ة 

يونيو 2013.

املنا�ضبة،  وب��ه��ذه 

»املغربية  التحقت 

االإفريقية،  للقارة  وحيد  كممثل  والريا�ضة«،  لالألعاب 

الدولية  للجمعية  امل�ضوؤول«  »اللعب  خ��رباء  مبجموعة 

مواكبة  على  املجموعة  خ��رباء  يعمل  بحيث  لليان�ضيب، 

هيئات اليان�ضيب عرب العامل، يف اإعداد مقارباتها للرت�ضيح 

لنيل �ضهادة املطابقة.

»المغربية لأللعاب والرياضة« ودعمها 
الالمشروط للرياضة الوطنية

تتوىل  باملغرب،  للريا�ضة  االأول  ال�ضريك  باعتبارها 

»املغربية لالألعاب والريا�ضة« مهمة دعم الريا�ضة املغربية 

عرب حتويل اإجمايل اأرباحها اإىل ال�ضندوق الوطني للتنمية 

الريا�ضية )FNDS( ، وتوجه املوارد املالية التي تودعها 

الوطني  ال�ضندوق  يف  والريا�ضة«  لالألعاب  »املغربية 

الريا�ضية  االحت��ادات  اأعمال  دعم  اإىل  الريا�ضية  للتنمية 

اإطار  يف  العايل  امل�ضتوى  ذوي  الريا�ضيني  اإعداد  ومرافقة 

ا�ضتعداداتهم وم�ضاركاتهم يف املباريات االإقليمية والدولية، 

متويل  من  اأي�ضا،  امل���وارد  ه��ذه  متكن  كما 

التحتية  البنيات  م�ضاريع  من  العديد 

الريا�ضية، خا�ضة مالعب القرب.

الريا�ضة  متويل  اإىل  وباالإ�ضافة 

لالألعاب  »املغربية  تعمل  املغربية، 

القيم  انت�ضار  اأج��ل  من  والريا�ضة« 

بالريا�ضة،  املرتبطة  الكونية 

والت�ضامن  ك��االإن�����ض��اف 

وال������روح ال��ري��ا���ض��ي��ة 

وذلك  الفريق،  وروح 

اأعمال  دع��م  خ��الل  من 

عرب  القرب  واأن�ضطة 

اإطار  يف  اململكة  ربوع 

���ض��ي��ا���ض��ة ال��رع��اي��ة 

املدجمة.

بف�سل تاألقها على جميع الأ�سعدة خلل الع�سر �سنوات الأخيرة

 يون�س امل�شريف  الرئي�س املدير العام »للمغربية   للألعاب والريا�شة« 

نا�شر اخلليفي رئي�س باري�س  �شان جريمان بحانب  الربازيلي نيمار

 الإ�شباين غاريدو املدرب ال�شابق للرجاء
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بن كيران، هاجم باملناسبة، 
الجامعي،  خالد  الصحفي 
معتبرا أنه ))كيجيبها فالعني 
املرات،  بعض  في  العورة(( 
يتمحور  قاله،  ما  أخطر  لكن 
الراحل  صديقه،  وفاة  حول 
قال:  حيث  بــاهــا،  هلل  عبد 
سياسي  إنسان  مــوت  ))إن 
باها(،  إلـــى  ــارة  ــ إشـ )في 
سيظل مرتبطا بالشكوك..((، 
املقصود  يوضح  ال  أنه  غير 
بشكوكه في حادثة سبق أن 
كان  عندما  عهده  في  طويت 
التنفيذية،  للسلطة  رئيسا 
ــن وكــيــل  ــادر عـ ــ بـــبـــاغ صـ
يتعلق  األمر  أن  يؤكد  امللك، 

بـ"حادث قطار".
نــمــشــي  غــــــادي  ))كنت 
بن  تحدث  هكذا  فحالي((.. 
كيران، على شريط "يوتيوب" 
صحفية"،  بـ"ندوة  معنون 
عن  تراجع  كيران  بن  ولكن 
ــذكــر قــول  قــــراره بــعــد أن ت
النبي  أيها  ))يا  تعالى:  هلل 
قوله،  حسب  هلل..((،  حسبك 
قراءة  عناء  نفسه  يكلف  ولم 
وهي  كاملة،  الكريمة  ــة  اآلي
تقول: ))يا أيها النبي حسبك 
هلل ومن اتبعك من املؤمنني(( 
اتبعك  من  "يكفي  ومعناها: 
بن  أن  علما  املؤمنني"،  مــن 

بالرسول  نفسه  يشبه  كيران 
ــم  وســل عــلــيــه  ــلـــى هلل  صـ
االعــتــبــار  بــعــني  ــا  أخــذن إذا 
ظــروف نــزول ســورة األنفال 
)الغنائم(، وهي السورة التي 
الكفار  بــني  للصراع  تـــؤرخ 
بدر  غـــزوة  عقب  واملــؤمــنــني 
السورة  نفس  وهي  الكبرى، 
التي يقول فيها هلل عز وجل: 
قل  األنــفــال  عــن  ))يسألونك 
فاتقوا  والرسول  للـه  األنفال 
بينكم  ذات  وأصــلــحــوا  هلل 
ــه إن  وأطــيــعــوا هلل ورســول

كنتم مؤمنني((.
ليست هذه هي املرة األولى 

كيران  بــن  فيها  يثير  التي 
باها  هلل  عبد  وفـــاة  قضية 
إنه  بــل  غامض)..(،  بشكل 
إعطاء  على  عمل  أن  سبق 
بعد  دولية،  أبعادا  املوضوع 
سنة من تاريخ الحادثة، خال 
لتكتب   ،2016 أبــريــل  شهر 
الصحف ما يلي: ))بعد مرور 
أزيد من سنة على وفاة وزير 
ــســابــق، عــبــد هلل  الــدولــة ال
الحكومة  رئيس  عــاد  باها، 
الــعــام  واألمــــني  )سابقا(، 
لحزب العدالة والتنمية، عبد 
النبش  إلى  كيران،  بن  اإللــه 
وفاته  ومابسات  ظروف  في 
بالقرب من  القطار  على سكة 

مدينة  بنواحي  الشراط  واد 
في  والخطير  بوزنيقة((، 
كــيــران شكك  بــن  أن  األمـــر، 
هذه املرة في املوت الغامض 
بالزيارة  وربطه  دربه،  لرفيق 
التي قام بها للمغرب، ضاحي 
للشرطة  العام  القائد  خلفان، 
واألمن العام في إمارة دبي.. 
عقده  داخلي  لقاء  في  وقــال 
والخبراء  األطــر  منتدى  مع 
الـــتـــابـــع لـــحـــزب الــعــدالــة 
والتنمية: ))أنا كندير إشارة 
الغراب  هذاك  خلفان،  لهذاك 
املــشــؤوم ديــال الــشــرق، كل 
شي  أو  تغريدة  كيجيب  مرة 
مصيبة. جا للمغرب سيمانة 

إعداد
سعيد الريحاني

■ العدد : 1013■الخميس7فبراير2019تحليل إخباري

»احلكومة« املقيمة يف متارة وح�سابات 2021 
واإقحام اجلي�ش يف ال�سيا�سة

قبل وفاة عبد هلل باها ببضعة أسابيع، شوهد عبد اإلله بن كيران وهو رئيس حكومة وقتها، رفقة الوزير األزمي، 
وهما يحتسيان الشاي يف مقهى شعبي، ىلع شاطيء الهرهورة )يف محيط تمارة(، وقد كان مثيرا لالنتباه أن 

يظهر بن كيران رفقة األزمي، بينما جرت العادة أن يشاهد رفقة صديقه، الراحل عبد هلل باها)..(، ولم يعرف الناس 
سبب ظهور أكثر من وزير من حزب العدالة والتنمية، باإلضافة إلى رئيس الحركة، الشيخي، يف محيط تمارة، إال 

فيما بعد، عندما عرفوا أن عددا كبيرا من مسؤولي الحزب، اختاروا السكن يف هذه املنطقة، بغض النظر عما إذا 
كانوا يمتلكون الفيالت أم الشقق االقتصادية.

ىلع نفس الخط)..(، وعندما كان القطار متجها إلى تمارة، صدم يف طريقه وزير الدولة عبد هلل باها، بتاريخ 7 
دجنبر 2014، ولكن عبد اإلله بن كيران اختار الحديث عن هذه الحادثة، بطريقته، بعد أزيد من 4 سنوات، يوم 2 

فبراير 2019، قائال: ))فالحقيقة، كانوا كتايف سخان بعبد هلل باها.. ولم أكن سأحضر لوفاته )يقصد تشييع جنازته( 
لوال أن أنزلني السي جامع املعتصم((.. هكذا تحدث رئيس الحكومة السابق، الذي عاد للظهور، بالتزامن مع إعالن 

إحالته ىلع »التقاعد االستثنائي«.

خطة العدالة والتنمية لتفادي الهزمية.. 
اإحياء ملف عبد اهلل باها ورجوع بن كريان

إخبــاري
تحليل

اأيام »ال�صرامة«..عندما كان بن كريان يحكم حزب العدالة والتنمية 



هلل  عبد  لينــــــا  مــات 
كيقول  ــى  ــش وم بـــاهـــا، 
والتنمية  ــة  ــدال ــع ال بــالــلــي 
مدويا((،  سقوطا  ستسقط 
وزاد بن كيران موضحا كالمه 
أمام قادة حزبه، بالحديث عن 
املسؤول  بني  مؤامرة  وجود 
ــزاب  اإلمـــاراتـــي وقــــادة أحـ
املعارضة، تزامنت مع الوفاة 
الغامضة لعبد هلل باها، الذي 
السوداء  العلبة  بمثابة  كان 
العدالة  لحزب  العام  لألمني 
الصدد  هــذا  وفــي  والتنمية، 
قال رئيس الحكومة السابق: 
قاموا بشي  أنهم  لي  ))يظهر 
للتذكير  عــاد  ثم  مؤامرة((، 
بالزيارة التي قام بها كل من 
العام  األمني  العماري  إلياس 
واملعاصرة،  األصالة  لحزب 
األول  الكاتب  لشكر  وإدريس 
االشتراكي،  االتــحــاد  لحزب 
ومحمد اكرين القيادي بحزب 
ولقائهم  واالشتراكية،  التقدم 
اإلمارات((  بدولة  خلفان  مع 
 14 األخبار/  موقع  )املصدر: 

أبريل 2016(.
قد يقول قائل أن بن كيران 
يتحدث من تلقاء نفسه، ولكن 
السؤال  طرحت  "األسبوع" 
العدالة  حزب  من  وزيــر  على 
اسمه،  نكشف  لن  والتنمية، 
تلقائيا،  كــان  الحديث  لكون 
أثبت  لــقــد   ..(( قال:  حــيــث 
الــوقــت أن االســتــمــرار بــدون 
وأضاف:  خطأ..((،  كيران  بن 
لنا،  بالنسبة  كــيــران  ))بن 
قاله مصطفى  زعيم، وهذا ما 
)يقصد  املؤتمر  خالل  الرميد 
ــذي انــتــخــب فيه  املــؤتــمــر الـ
عاما(((،  أمينا  العثماني 
الذي  الوزير  هذا  قول  حسب 
بن  حديث  مع  حديثه  تزامن 
كــيــران الــذي قــرر مــن خالله 
السياسة،  ملمارسة  الــعــودة 
في وقت سابق  وعد  أنه  رغم 

بعدم "العودة إليها".
ــد بن  ــى ال يــظــلــم أحـ وحــت
كل  في  يتطوع  الــذي  كيران، 
مرة للدفاع عن وزراء وقياديي 
العدالة والتنمية القاطنني في 
محيط تمارة)..(، فإنه ال يعرف 
املذكور قد  الوزير  إذا كان  ما 
نسق مع بن كيران أم ال، ولكن 
حديثه يؤكد وجود مراجعات 
عــلــى مــســتــوى الـــحـــزب، أو 
معينة،  فئة  لــدى  ــل  األق على 
عن  التراجع  بمسلسل  تبدأ 
"إبعاد" بن كيران، ثم التوفيق 
يقول  ما هو سائد، حيث  مع 
الوزير املذكور بأن الحسابات 
الجديدة، يجب أن تأخذ بعني 

حزب  فكل  التعددية،  االعتبار 
يمثل حاجة مجتمعية، بما في 
ذلك حزب األصالة واملعاصرة، 
املــرة، هي األولــى  وتعد هــذه 
التي يعلن فيها وزير من حزب 
"حزب  بأن  والتنمية،  العدالة 
البام يمثل حاجة مجتمعية"، 
وهي نفس الحجة التي قدمها 
بنشماس،  العام حكيم  األمني 
آخر  في  االستمرار،  أجل  من 
قال:  حيث  له،  إعالمي  ظهور 
))إن البام سيستمر طاملا أنه 

يشكل حاجة مجتمعية((.  
ــى بــن كــيــران،  بــالــرجــوع إل
عناوين  كلماته  تتصدر  الذي 
نجد  الصحفية،  املواقع  جل 
محاولة  عــنــد  يــقــف  ــم  ل ــه  أنـ
فــي  "الشكوك"  ــاء  ــ ــي ــ إح
قــضــيــة مــقــتــل الـــراحـــل عبد 
ــا، الـــذي تــوفــي في  ــاه هلل ب
فيه  توفي  الــذي  املكان  نفس 
االتحاد  في  السابق  القيادي 
بل  الزايدي)..(،  االشتراكي، 
إنه وعد بالعودة إلى ممارسة 

السياسة.
))أنا قررت أن أرجع للحياة 
تحدث  هكذا  السياسية((.. 
عبد  السابق  الحكومة  رئيس 
اإلله بن كيران.. ملاذا وعالش؟ 
ــى لـــســـان بن  ــل ــواب ع ــجــ ــ ال
هو  ))السبب:  نفسه:  كيران 

التأطير األعوج للمواطنني((، 
"الكذابني"  إلـــى  بــاإلضــافــة 
حسب بن كيران الذي يؤكد أن 
أحد أسباب عودته السياسية، 
لهم  ــن  ــذي ال ))الكذابة  ــو  ه
))أنا  يحركهم..((،  مايسترو 
قلت  كيفما  ولكن  معرفتوش، 
ومكيفهمش  صكع  هو  ليكم، 

فــالــســيــاســة.. الــنــاس وخــا 
يجمعوا  خاصهم  يختالفوا، 
للسدة  يوصلوا  فاش  راسهم 
العالية باللـه((.. هكذا تحدث 
إلى  ينتقل  أن  قبل  كيران،  بن 
"البراهمة"،  ــن  ع الــحــديــث 
هو  يعرفه،  ال  ملن  والبراهمة 
النهج  لحزب  الوطني  الكاتب 
الديمقراطي، الحزب املعروف 

بتوجهاته الراديكالية)..(.
كنا  الــبــراهــمــة،  ))هاذاك 
أنــا ويــاه في قسم واحــد في 
املدرسة املحمدية للمهندسني، 
وكنت أنا رئيس القسم وكان 
وهم  السعيدي،  هو  رئيسنا 
ــشــاغــل هو  كـــان شــغــلــهــم ال
اإلضرابات، وتأزيم األوضاع، 
والفضائح((.. هكذا إذن يتهم 
بالسعي  البراهمة  كيران  بن 
األوضــاع،  تأزيم  وراء  الدائم 
لها  ــارة،  إشــ يعطي  أن  قبل 
وقعها الكبير على املستمعني، 
مشيت  ))أنا  يقول:  عندما 
فحالي )من املدرسة املحمدية 
بعام  وبعدها  للمهندسني(.. 
العسكر  أصــبــح  عــامــني،  أو 
ــة املــحــمــديــة  ــدرسـ يــســيــر املـ

للمهندسني..((.
خـــطـــورة تــصــريــحــات بن 
يرد  كونه  في  تكمن  ال  كيران، 
الذي  البراهمة  تصريح  على 

كيران  ))بن  ــأن  ب فيه  يــقــول 
ورقة محروقة((، ولكنها تكمن 
بني  ربــط  كيران  بن  كــون  في 
املحمدية  املدرسة  من  ذهابه 
للمهندسني، وبني وقوعها في 
بن  بأن  علما  الجيش)..(،  يد 
الخرجة  ذات  في  قــال  كيران 
أن  ــد  أري ال  ))أنا  اإلعالمية: 
رئيس  وال  بــرملــانــيــا،  ــع  أرجـ
رئيس حزب، وال  حكومة، وال 
موظف..((،  وال  حركة،  رئيس 

فماذا يريد أن يكون؟
أن  يريد  ال  الذي  كيران،  بن 
يصبح في أي منصب، رفض 
اإلعالمي،  الظهور  نفس  في 
الزعيم  وبني  بينه  مقارنة  أي 
االتـــحـــادي، عــبــد الــرحــمــان 
هذا  أن  موضحا  اليوسفي، 
مع  يــقــارن  أن  يجب  األخــيــر، 
عبد  أو  إيـــدر،  أيــت  بنسعيد 
)اللذان  وبوستة  إبراهيم  هلل 
فارقا الحياة(، واملالحظ أن بن 
كيران يستثني نفسه من هذا 
إشارة  في  التاريخي،  الجيل 
إلى كونه الزال مستمرا، علما 
بني  املقارنة  من  الغرض  أن 
تصب  واليوسفي،  كيران  بن 
أن  على  التأكيد  اتــجــاه  فــي 
حزب العدالة والتنمية، بصدد 
حكومة  تجربة  نفس  تــكــرار 
التناوب التوافقي التي قادها 
ينتهي  أن  قبل  االتــحــاديــون، 
بهم املطاف في ذيل "الترتيب 

االنتخابي".
حسب  يعتقد  ــران،  ــي ك بــن 
بـ"بركته"  ساهم  أنــه  قــولــه، 
في إنقاذ املغرب، في مواجهة 
"حركة 20 فبراير"، قال: ))أنا 
عندي حس سياسي غرائزي.. 
البالد  على  بالخطر  شعرت 
 20 مع  منخرج  باش  وقــررت 
بحالي  اللي  الناس  فبراير.. 
السذاجة،  فيهم  كتكون  أنــا، 
باش يقولوا ال للتيار((.. هكذا 
قال  ــذي  ال كــيــران،  بن  تحدث 
"بليدا"،  وليس  "ساذج"  بأنه 
هامشا  للمستمعني  ليترك 
ــة الــتــفــريــق  ــرا، ملــحــاول ــي ــب ك
و"البالدة"،  "السذاجة"  بني 
أن  للجميع  يمكن  وطــبــعــا، 
سؤال:  على  الجواب  يتصور 
ساذجا  كيران  بن  كان  "ملاذا 
ــة 20  ــرك عــنــدمــا عــــارض ح
التي  هــي  بينما  فبراير؟"، 
أوصلته لرئاسة الحكومة)..(؟
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■ وزير من حزب العثماين ي�سرح: بن كريان زعيمنا وال ميكن اال�ستمرار بدونه 

■ بن كريان: اإيال م�سيت فحايل.. اجلي�ش غادي يحكم 

بن كيران، الذي ال 
يريد أن يصبح في أي 

منصب، رفض في نفس 
الظهور اإلعالمي، أي 

مقارنة بينه وبين الزعيم 
االتحادي، عبد الرحمان 
اليوسفي، موضحا أن 
هذا األخير، يجب أن 

يقارن مع بنسعيد أيت 
إيدر، أو عبد هلل إبراهيم 
وبوستة )اللذان فارقا 

الحياة(، والمالحظ أن بن 
كيران يستثني نفسه من 
هذا الجيل التاريخي، في 
إشارة إلى كونه الزال 

مستمرا

الت�سكيك يف وفاة عبد اهلل باها وربط ذلك بال�سراع ال�سيا�سي كعنوان يف ال�صحافة الوطنية 



 الرباط. األسبوع

تنظم الوزارة المنتدبة المكلفة 
بالخارج  المقيمين  بالمغاربة 
وشؤون الهجرة، بشراكة مع وزارة 
العدل والمجلس األعلى للسلطة 
القضائية ورئاسة النيابة العامة 
المحامين  هــيــئــات  وجــمــعــيــة 
بالمغرب، يومي 08 و09 فبراير 
حول  ــدوة  ن بمراكش،  الــجــاري 
»مدونة األسرة على ضوء القانون 
الدولية«،  واالتفاقيات  المقارن 
المنتدى  انعقاد  بمناسبة  وذلك 
المغاربة  للمحامين  الــثــالــث 

المقيمين بالخارج.
ــاغ الــــوزارة، فإن  وحــســب ب
الندوة ستعرف مشاركة عدد من 
ــن،  ــي ــث ــاح ــب ــمــخــتــصــيــن وال ال
بالمغرب  المزاولين  والمحامين 
عن  وقضاة  بالخارج،  ونظرائهم 
رئاسة النيابة العامة والمجلس 
األعلى للسلطة القضائية، وممثلين 
عن وزارة العدل، وباقي القطاعات 

الوزارية والمؤسسات المتدخلة 
في هذا المجال.

إطار  في  الندوة،  هذه  وتأتي 
الـــوزارة  استراتيجية  »تنزيل 
ــرامــيــة إلـــى حــمــايــة  حقوق  ال
داخل  العالم  مغاربة  ومصالح 
وتعبئة  الــوطــن،  أرض  وخــارج 
كفاءاتها بالخارج وإشراكهم في 
بلدهم  يشهدها  التي  الدينامية 
األصل، كما أنها تندرج في سياق 
النقاش الدائر حول تعديل مدونة 
األسرة، والذي شكلت الرسالة التي 
الملك  الجالة  صاحب  وجهها 
محمد السادس، إلى المشاركين 
اإلسامي  المؤتمر  أشغال  في 
المكلفين  لـــلـــوزراء  الــخــامــس 
فبراير   21 بتاريخ  بالطفولة، 
2018، »منطلقا أساسيا للتفكير 
ــاح،  ــ ــذا اإلصـ ــ ــل ه ــداخـ ــي مـ فـ
التجربة  واكــب  ما  باستحضار 
من  النص  هذا  لتطبيق  العملية 
من  عنه  أبانت  ومــا  صعوبات، 

نقائص«.

وموضوع الندوة لم يكن صدفة 
ــاغ، فــاخــتــيــار هــذا  ــب حــســب ال
قانون  يقارب  الــذي  الموضوع 
ضوء  على  المغربي  ــرة   األســ
واالتفاقيات  المقارن   القانون 
الدولية، وهي مزاوجة  تروم، من 
جهة، استحضار آفاق تطبيق هذا 
على  وقدرته  الخارج،  في  النص 
الصمود، ومن جهة أخرى، الكشف 
المغربي  الــقــضــاء  مــوقــف  عــن 
بخصوص أثار األحكام الصادرة 
ــم وســلــطــات دول  ــحــاك م ــن  عـ
المادة  في  اإلداريـــة  االستقبال 
اللقاء،  فهذا  لــذلــك،  األسرية»، 
سيستحضر »دور االتفاقيات ذات 
الصلة بالميدان األسري في إيجاد 
ــاالت  ــ ــك ــض اإلشــ ــع ــب ــول ل ــلـ حـ
بين  والتوفيق  المستعصية، 
القانونية  األنــظــمــة  مختلف 
المتباينة، سواء تلك المبرمة على 
المتعددة  أو  الثنائي،  الصعيد 

األطراف«.
ــصــادر، أكـــدت أن  ــم نــفــس ال

التحول الذي حصل بدخول الدول 
األوروبية في »معاهدة أمستردام«، 
تغييرات  ــدة  ع تبني  تــم  حيث 
جوهرية في حقل القانون الدولي 
الخاص، باإلقدام على إبرام عدة 
ــار مــا سمي  اتــفــاقــيــات فــي إطـ
بـ»بروكسيل1« و»بروكسيل 2«، 
الصادرة  االجتهادات  أغنت  كما 
األوروبــيــة،  الــعــدل  محكمة  عــن 
لحقوق  ــة  ــي األوروب والمحكمة 
القانوني  الفرع  هــذا  اإلنــســان، 
الهام، إذ كان لها بالغ األثر على 
تغيير العديد من توجهات المحاكم 
الوطنية في الموضوع، موضحين 
بشكل  أثرت  المعطيات  هذه  أن 
مباشر على قواعد تنازع القوانين، 
الدولي،  القضائي  واالختصاص 
الدولي،  العام  النظام  ومفهوم 
وأصبحت بعض المبادئ المؤطرة 
للموضوع، والتي كانت تعد إلى 
وقت قريب، من األمور الجوهرية، 
في  جوهرية  لتحوالت  مــجــاال 

بنيتها وحمولتها القانونية.
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ق�ساة ومحامو العالم يناق�سون »مدونة الأ�سرة 
بين القانون والتفاقيات الدولية«

وزارة اجلالية تعقد لقاءا كبريا مبراك�ش

مغربي يخو�ض حتديا عامليا يف تايالند

بو�شوف يك�شف اأفق الم�شاركة 

في المعر�ش الدولي للكتاب

جمل�ض اجلالية يدعو لإحداث وكالة 
ثقافية تعنى ب�سورة املغرب يف اخلارج 

 الرباط. األسبوع
 5 الثاثاء  يــوم  صباح  عقدت 
فبراير 2019، ندوة صحافية بمقر 
مجلس الجالية المغربية بالخارج، 
الذي  الثقافي  البرنامج  لعرض 
يشارك به المجلس في الدورة الـ25 
والكتاب  للنشر  الدولي  للمعرض 
اختار  والـــذي  البيضاء،  بــالــدار 
محور  الــســنــة،  هــذه  لمشاركته 
الثقافة  الــعــالــم..  فــي  »المغرب 

المغربية وراء الحدود«.
الندوة  له خال هذه  كلمة  وفي 
العام  األمين  اعتبر  الصحافية، 
لمجلس الجالية المغربية بالخارج، 
في  التاسعة  المجلس  مشاركة  أن 
إلى  تهدف  الثقافي،  الحدث  هــذا 
عرض صورة حقيقية عن التحوالت 
التي تشهدها الهجرة المغربية، وعن 
النخب التي أنتجتها هذه الهجرة 
والــتــي  ــمــجــاالت،  ال مختلف  فــي 
استطاعت أن تصنع للمغرب مكانا 
في المجال الثقافي العالمي بفضل 
من  المستمدة  األدبية  إبداعاتهم 

الموروث الثقافي األصلي. 
مشاركة  أن  ــوف  ــوص ب وأكـــد 
المجلس هذه السنة، تطرح موضوع 
الحدود  خــارج  المغربية  الثقافة 
للنقاش والتفكير بحضور مؤلفين 
داخل  من  وشخصيات  وباحثين 
وخارج المغرب، وسيتم فيه تقديم 
إصــدارات  من  مؤلفا   15 من  أزيد 
الديناميكية  التي تعكس  المجلس 
في اإلبداع الفني واألدبي لمغاربة 
الجمهور  إلــى  وتقريبها  العالم، 
الــصــورة  تغيير  قصد  المغربي 
كونها  الــتــي  السلبية  النمطية 
المجتمع على أفراد الجالية، وكذا 
السياسيين  الفاعلين  تحسيس 
العام  ــرأي  ال وكــذا  والحكوميين، 
ــى اإلنــتــاج  بــضــرورة االلــتــفــات إل

الثقافي الموجه نحو الخارج.
لمجلس  العام  األمين  شدد  كما 
على  بالخارج  المغربية  الجالية 
ضرورة بلورة سياسة ثقافية موجهة 
لمغاربة العالم وللعالم بصفة عامة، 

عاقاته  ترسيخ  للمغرب  تضمن 
بالخارج  جاليته  مــع  الثقافية 
بلدان  في  اندماجها  في  وتساعد 
اإلقامة، مبرزا أن هذا اإلنتاج ينبغي 
االجتماعية  السياقات  يراعي  أن 

والسياسية للخارج.
ودعا في نفس الوقت، إلى خلق 
وكالة ثقافية ينضوي تحت لوائها 
في  المشتغلين  الفاعلين  جميع 
المؤسسات  وكذا  الثقافي،  الحقل 
المغرب  على صورة  التي تشتغل 
في الخارج من أجل تعزيز حضور 
مكونات الثقافة المغربية في العالم 
فـ»العالم اليوم ال يستطيع العيش 
اإلثني  التنوع  وهــذا  تنوع،  دون 
في  حــاضــر  والــديــنــي  والثقافي 
المغرب منذ قرون وليس وليد اليوم، 
وعلى اإلنتاج الثقافي أن يعكس هذا 
التنوع واالنسجام المشكل للهوية 

المغربية« يضيف بوصوف.
ولم تفت المتحدث ذاته، اإلشارة 
إلى غياب التنسيق بين المؤسسات 
الحكومية التي تشتغل في المجال 
الثقافي، مشيرا إلى تقرير المجلس 
سنة  الصادر  للحسابات  األعلى 
2018، والذي يذكر تخصيص مبلغ 
531 مليون درهم للعرض الثقافي، 
إال أن غياب التنسيق بين مختلف 
المؤسسات، يجعل هذه الميزانية 
دون أثر ملحوظ على أرض الواقع.

حزب الأحرار يتحرك  يف اإ�سبانيا
 الرباط. األسبوع

بإسبانيا،  لألحرار  الوطني  التجمع  تنسيقية  نظمت  
المرأة  »اندماج  عنوان:  تحت  دراسيا  يوما  مالقا،  فرع 
المغربية داخل المجتمع اإلسباني»، بحضور منسق الحزب 
بإسبانيا، ورئيس فيدرالية الجمعيات المغربية بإسبانيا، 
أطرته  تجمعية،  امرأة   200 من  وأكثر  اإلدريسي،  محمد 

وفاء البقالي، برلمانية فريق التجمع الدستوري. 
»إن  البقالي:  وفاء  قالت  بالمناسبة،  لها  كلمة  وخال 
اندماج المهاجرين  بالمجتمعات  المضيفة، يتوقف على 
المؤسساتية  المجاالت  إلى  الولوج  على  قدرتهم  مدى 
واالقتصادية واالجتماعية»، مشيرة إلى أن المرأة المغربية، 
المجاالت  هذه  في  المثالي  االندماج  على  قدرتها  أثبتت 

الثاثة.
وأكدت البقالي، أن النساء المغربيات المهاجرات، يشكلن 
»قوة فاعلة« لتعزيز المبادئ والقيم العالمية، وأنهن أظهرن 
النمو  في  والمساهمة  واإلنتاج  التكيف  على  قدراتهن 
االقتصادي وفي اإلثراء الثقافي للبلدان المضيفة، منوهة 
في هذا السياق، بنجاح المرأة المغربية المهاجرة، والذي 

يعد ثمرة العمل الجاد والمثابرة.
أكد محمد اإلدريسي، على ضرورة كسب  ومن جهته، 
رهان الهيكلة الجديدة للحزب، مع إعطاء العناية الازمة 
لانفتاح على المناضات والمناضلين التجمعيين، واألخذ 

باقتراحاتهم وآرائهم.

جائزة عاملية للطبخ جتمع 
املغرب وفرن�سا والدامنارك

 الرباط. األسبوع
فاز المصمم المغربي مهدي أيت المودن 
بجائزة أفضل ملصق ترويجي خال الدورة 
الطبخ  فــن  فــي  الــدولــيــة  للجائزة  الـ17 

.»Bocuse D’or«
وقد عرفت الدورة، توزيع جوائز أخرى، 
التي فاز بها  أبرزها جائزة أفضل طباخ، 
الفريق الدانماركي، وجائزة الطبق الخاص 
)فرنسا(، وجائزة الصحن الخاص )فنلندا(، 
وحل في ترتيب المسابقة التي تنظم مرة 
في  الفرنسية،  ليون  بمدينة  سنتين  كل 
المرتبة الثانية والثالثة، السويد والنرويج.
مؤسس  وفــاة  بعد  نظمت  ــدورة  ال هذه 
بوكوس،  بول  الفرنسي  الشيف  الجائزة، 
وتم استقدام المشاركين الـ 24 وضمنهم 
سيدتان، عقب 62 عملية انتقاء على الصعيد 
الوطني، وأربع عمليات انتقاء على الصعيد 

الدولي.

 الرباط. األسبوع
يستعد المواطن المغربي، ياسين درقاوي 
في  عالمي  إنجاز  تحقيق  تحدي  لخوض 
الرياضات البحرية، وذلك بعبور خليج تاياند 
العلم  تحت  قارب شراعي صغير  متن  على 

المغربي.
بشكل  اإلبحار  على  التحدي  هذا  ويقوم 
أيام  سبعة  أو  ستة  لمدة  والتجديف  فردي 
بدون انقطاع ودون مساعدة، لقطع عشرات 
الكيلومترات في خليج تاياند، وتكمن صعوبة 
هذا االختبار، في صعوبة المركب، وهو مركب 
صغير يبلغ طوله فقط 4.23 أمتار ويزن 60 

كلغ وبه شراع واحد من 7 متر مربع. 
ويقول درقاوي، الذي يستعد لتحقيق هذا 
في  شهرين  منذ  المسبوق  غير  اإلنــجــاز 
المنتجع السياحي الشهير »فوكيت« بجنوب 
تاياند، أنه وبمجرد أن تكون على متن هذا 
النوع من القوارب، تجد نفسك معرضا لعدة 
العاتية والرياح  عوامل، من بينها األمواج 
والشمس، وتزداد الصعوبة حينما تكون في 
أعالي البحر، إذ ال تتوفر على مكان لاحتماء 
به، وإنما فقط مكان يجلس فيه موجه القارب.
وأوضح المغامر المغربي، أنه خال عبور 

خليج تاياند، يجب أن تعتمد على نفسك 
ال  إذ  كيلومتر،   200 من  أزيد  مسافة  في 
وجود لمساعدة وال إمدادات، وال لراحة خال 
ستة أو سبعة أيام، وكل ما هو متاح، جهاز 
تعقب لتحديد المواقع »جي. بي. إس«،يمكن 
إطاق  إمكانية  مع  القارب  موقع  تتبع  من 

إنذار بالخطر في حالة الطوارىء.
وأضاف درقاوي، أن األمر يتعلق بأن تبقى 
محترسا ويقظا ذهنيا، وتحسن التعامل مع 
مع  تيارات(  ــاح،  )ري العوامل  من  العديد 
العيش في ذعر خشية أن يصدمك قارب صيد 
الليل،  أثناء  وخاصة  ضخمة،  سفينة  أو 
مشيرا إلى أن ذلك يصبح تحديا كبيرا مع 
النوم،  في  نقص  مع  خاصة  األيــام،  مرور 
وأخذا باالعتبار ضيق المساحة في القارب 
وحفظ  خــزن  يستوعب  ال  الــذي  الصغير، 
األغذية، فإن الغذاء خال العبور محصور 
الزيتون  وزيت  الجافة  الفواكه  بعض  في 
والدهون والنباتات المحلية المجففة الغنية 
بالبروتين، أما بالنسبة لمياه الشرب، فإن 
جهاز تحلية مياه البحر المثبت في القارب، 
يمكنك من الحصول على خمس لترات من 

الماء في اليوم.

بو�شوف



�شمت الناخبين هو الذي �شجع 

منتخبينا ليغترفوا من نعيم �سلطاتنا 

بتعوي�ض  يكتفوا  ولم  و�سرائبنا، 

واحد محترم، بل غا�سوا في »بحر 

ع�سل« مداخيل ال�سرائب والر�سوم 

و»كل واحد يجبد على قدو«، بينما 

يح�سن  ل��م  اإذا  فيهم،  »ال��ع��ي��ان« 

»ال�سباحة في الع�سل«، فاإنه ي�ستفيد 

وهاتف  و�سيارة  �سمينة  منح  من 

وامتياز  مرفق  وت�سيير  واأ�سفار 

توظيفات.

ي�سربون  الرباطيون  كان  وقد 

المثل القائل: »الفلو�ض تدير الطريق 

في البحر«، فع�سنا حتى راأينا فعال 

بف�سل  البحر،  مياه  فوق  الطريق 

عبقرية ووطنية واإخال�ض منتخبي 

منطقة  وه��ي  البحر،  ذل��ك  منطقة 

فقيرة الموارد واأطر بلديتها عددهم 

التخمة  حتى  غنية  لكنها  قليل، 

بوطنية نخبها، منتخبين وناخبين، 

طريق  �سق  معجزة  حققوا  حتى 

�سيار في البحر )ال�سورة(.

وهذه عا�سمة جارة )ال�سورة 2(، 

وقد �سيدت بلديتها ق�سرا وجعلته في 

خدمة الناخبين وق�ساياهم، ويكفيهم 

ومكاتب  اأروقة  بين  اأقدامهم  و�سع 

و�سبابيك غاية في الروعة والديكور 

ال���راق���ي وال��رف��اه��ي��ة وال��ن��خ��وة 

واالحترام بين منتخبين، وناخبين 

اأ�سحاب  اأن��ه��م  بالفعل  ي�سعرون 

ال�سلطة والقرار والكل في خدمتهم، 

الناخبين  ه��وؤالء  باأف�سال  اعترافا 

الممولين بال�سرائب والر�سوم كل ما 

يتحرك في عا�سمتهم.. فاأين نحن من 

وهذه  االنتخابي،  »ال�سحر«  ه��ذا 

االإنجازات االإبداعية؟ فنحن هنا في 

العا�سمة »يا ح�سرة«، نتح�سر على 

تاأخرها وقهقرتها بقرن عن مثيالتها 

اأو  االأول  ولي�ض  الثالث،  العالم  في 

الثاني.

فنحن الزلنا نكافح من اأجل اأب�سط 

على  الطرقات  في  الحق  الحقوق: 

والحق  البحر،  على  ولي�ض  االأر�ض 

في »طوبي�سات« تحفظ للمواطنين 

منظمة  اأ���س��واق  وف��ي  ك��رام��ت��ه��م، 

مدرو�سة  اإن���ارة  وف��ي  وم��راق��ب��ة، 

ورخي�سة، وفي عالج اآفة الت�سول، 

وال��ت��ل��وث، وال��ع��ج��رف��ة االإداري����ة 

الجماعية، ونعتقد اأن هذه الكوارث، 

هي مجرد طعم، ي�سغلوننا بها كي ال 

نطالب بحقوقنا في خدمات �سرورية، 

البحر  في  الطريق  اأ�سحاب  مثل 

والق�سر.

بهذه  للفوز  الرباطيون  األح  واإذا 

الحقوق، ف�سيتمتعون بها، �سريطة اأن 

يجاهروا بهذا االإلحاح كما فعلت كل 

االأحزاب لتحكمنا وتتمتع على ح�ساب 

رفاهيتنا وتاأخر عا�سمتنا.
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لم يفكروا، الأنهم لم ينتبهوا اإلى المليار الذي »جابوا اهلل« 

اأي نفقات وال  اأن يكلف  اإلى مداخيل الميزانية دون  واأ�سيف 

تجهيزات، وال حتى تاأطير وتنظيم، فمليار »جابو اهلل«، من 

عائلة �سيارات »جابها اهلل« للمنتخبين.

مليار يوفره قطاع مجهول ومهمل من طرف المنتخبين، الذين 

تفننوا في تفريخ االأق�سام والم�سالح واللجان الدائمة، وجعلوا 

الع�سرة،  الجماعة  رئي�ض  نواب  اإلى  اإ�سافة  روؤ�ساء،  عليها 

و�سبحان اهلل، تخ�س�سوا فقط في االإ�سراف على الم�ساريف 

تلك  منتوج  من  اهلل،  �سبحان  ودائما  وتمول  وج��دت،  اأينما 

الم�ساريف.

وهذا المليار الذي »جابو اهلل » حالال طيبا للمنتخبين بدون 

تاأطير اأي نائب اأو لجنة اأو ق�سم اأو م�سلحة، هو مدخول ال�سياحة 

في ليالي مبيت فنادقها من الر�سم الم�ساف في ت�سعيرة الغرف.

تاأهل  العا�سمة  ومطار  لمنتخبينا،  المليار  هذا  يوح  األم 

ال�ستقبال خطوط جوية من مختلف مطارات المعمور بعدما 

كان مقت�سرا على خطوط بين الرباط وباري�ض في رحالت ال 

المليار،  اليد الواحدة، ومع ذلك »جاب اهلل«  اأ�سابع  تتعدى 

فكيف �سي�سير الحال بعد تو�سعة المطار وبناء فنادق عالمية 

جديدة، ومحطات للقطار ال�سريع، والنقل الطرقي التي �ستكون 

جاهزة مطلع ال�سنة القادمة، و�سيلتحق بها ق�سر الموؤتمرات 

الماليير  ع�سرات  من  وكم  عكرا�ض؟  �سواحي  بناوؤه  وتقرر 

�ستجنيها الجماعة من قطاع خارج تغطية منتخبينا؟ فمن االآن، 

ينبغي اإعادة »�سم�ض« ت�سميات االأق�سام والم�سالح وترتيبها 

ح�سب اأهمية مداخيلها، وبدون �سك، �سيكون قطاع ال�سياحة 

اأهمها.

وق�سم،  للرئي�ض،  نائب  لها  الراقية،  العوا�سم  بلديات  فكل 

ولجنة تعنى بال�سياحة، على عك�سنا تماما، ونحن »اأح�سن« 

منها.. عندنا نواب الرئي�ض، ولجان، واأق�سام للمنح والتراخي�ض، 

اإلخ، ومع ذلك،  النقل، وكهرباء وماء »ري�سال«...  وخطوط 

فهذا المليار، »جابو اهلل«. 

مليار
 »جابو اهلل«

 بقلم: بوشعيب اإلدريسي

شهادة من العالمة عميد األدب سيدي عباس الجيراري، 
لم يشارك بها في ندوة محدودة، ولكن أفاد بها عموم المثقفين 
في المملكة، بتأليف كتاب أواخر السنة الماضية، ورصعه 
بعنوان: »ثالثون يوما في الواليات المتحدة األمريكية« من 
وحي رحلة ثقافية قادته سنة 1981 إلى الدولة التي أصبحت 

اليوم متزعمة للعالم بفضل الثقافة ومثقفيها.
العالمة الجليل والعميد المتمكن المتواضع، اختار ليقدم 
للكتاب التحفة والشهادة القيمة، وريث علومه وأدبه، األستاذ 
مصطفى الجوهري، وهذا التواضع هو في حد ذاته شهادة 
أخرى، ويكتب األستاذ الجامعي مقدما كتاب عميد األدب: 
))... وتعد هذه الرحلة، أول رحلة لألستاذ عباس الجيراري 
إلى الواليات المتحدة األمريكية، وهي تعكس تجربة ذاتية 
المفاجئة،  الجدلية  والمشاهدات  الثقافية  بالمواقف  مليئة 
خاصة وأنها تمت في إطار برنامج »فولبرايت« الثقافي للجنة 
الثانية المغربية األمريكية، بجعلها رحلة ثقافية وتربوية حاولت 
واتصاالت  ثقافية،  وفضاءات  جامعية،  فضاءات  استقراء 
مختلفة، ولقاءات متباينة، ومناقشات متعددة، ومواقف جريئة 
بمختلف المدن األمريكية التي زارها.. تجمع بين الواقعي 
واالجتماعي والثقافي والسياسي والحضاري، موسومة بأبعاد 
ذاتية متعددة، بل أكثر من ذلك، فإن القارئ الدارس لمتن 
الرحلة، سيكتشف قضايا وظواهر أمريكية شاهدها الكاتب 
المنفتحة  الموسوعية  ثقافته  بدورها  تعكس  معها،  وتفاعل 

والمتفتحة على الثقافة اإلنسانية...(( انتهى.
العميد،  كتاب  من  في سطر  لكم جملة صغيرة  واخترنا 
طالما استشهدنا بروحها في مقاالتنا دفاعا عن العاصمة 
العواصم  كسائر  خاص  بقانون  بتمتيعها  مطالبين  الرباط، 
العاصمة  لنا  يقدم  العميد  هو  وها  المتحضرة،  العالمية 
األمريكية ويكتب عنها: ))تعتبر واشنطن العاصمة، وهي بذلك 
ليست والية وال تابعة ألية والية، وحتى نائبها في الكونغريس، 

فهو رمزي...(( انتهى.
ونحن نستشهد بشهادة العميد الجليل، نثير االنتباه إلى 
ضرورة فصل العاصمة عن الجماعة، وعن الميثاق الجماعي، 
وها هو الدليل، وهو كتاب لن تستفيد منه العاصمة لوحدها، 
وإنما كل أرجاء المملكة، لما تضمنه من »دررغالية وهادفة 

ومفيدة«.. شكرا سيدي عباس على هدية السنة 2019.

بلدية  د�سنت  الما�سي،  يناير   25 ف��ي   ❐
العا�سمة الفرن�سية باري�ض، نظام العمل بال�سرطة 

البلدية، باخت�سا�سات للوقاية من كل التجاوزات 

المواطنين  وحماية  وال��دف��اع  والمخالفات، 

ال�سرطة  هذه  المخدرات..  انت�سار  ومحاربة 

مجندة في زي نظامي ميداني من الحذاء اإلى 

القبعة بدون اأ�سلحة نارية، فقط بمعدات دفاعية 

و»زرواط���ة«،  واالأ���س��ف��اد  الغاز  كر�سا�سات 

والميزانية المخ�س�سة لها ال تتجاوز 3 ماليير 

و500 مليون �سنتيم، وهو مبلغ اأقل من م�ساهمة 
جماعتنا في �سندوق تقاعد موظفيها باأزيد من 

ثمن  مقابل  جدا  �سغير  رقم  وهو  مليارات،   5
ك�سوة �سرطتنا االإدارية المختفية.  

 2019 ميزانية  في  المنتخبون  وضع  »انتباه«،  بدون   ❐
»قنبلة« التوظيفات والترقيات عندما أدرجوا ألول مرة بندا 
خاصا لـ»اإلشراف على المباريات«، وهي - كما تعلمون - 
يعرف  كما  واالمتحانات  للتوظيفات،  اإلداري،  العرف  في 
مبلغ  من  »القنبلة«  وتكونت  الداخلية،  للترقيات  اإلداريون، 
التعويض المقترح وقدره 20 مليونا.. وهكذا ستكون سنة 
2019 للترقيات والتوظيفات، ومن لم يستفد منها فسيأخذ 

حقه من العشرين مليونا: كـ»عساس« على المنتخبين.

❐ هل اأ�ساطيل �سيارات »جابها اهلل« تحترم 
ال.  قطعا  �سنة؟  كل  التقني  الفح�ض  قانون 

والدليل: واجبات هذا الفح�ض وقدره حوالي 

وثيقة  في  مدرجة  غير  لل�سيارة  درهم   300
الميزانية، وعدد هذه ال�سيارات »يف�سحه« مبلغ 

مليونا،   25 ومبلغه  ال�سيارات  �سريبة  اأداء 

واق�سموها على واجب �سريبة كل �سيارة بمعدل 

500 درهم لتتاأكدوا من العدد الهائل الذي يتحرك 
ودون  القانون،  خارج  النفوذ  »ا�ستغالل  به: 

�سمانة تقنية ل�سالمة النا�ض«. 

المنظمة  من  وفد  »حل   :»2019 »موديل  رباطية  نكتة   ❐
مليار  قدرة  شيك  لتسليم  الحيوانات،  لحقوق  العالمية 
قبور  تخصيص  على  له  مكافأة  العمدة،  جناب  إلى  واحد 
في  و20 سم  متر  منها  واحد  كل  الشوارع، طول  أهم  في 
أمريكا  في  االصطناعية  األقمار  أظهرتها  وقد  العرض، 
وحللتها كقبور للحيوانات«، خصوصا والجماعة سبق لها أن 
قررت بناء مستوصف لهذه المخلوقات األليفة، وعند تسلم 
األمر  بأن  العمدة،  زميلها  حقوقية  رئيسة  نبهت  الشيك، 
»الطوبيسات«،  المحددة لمرور  الحديدية  بالفواصل  يتعلق 
أنها  إلى  تنبه  »بالكات«  بوضع  والوعد  الشيك  إرجاع  فتم 

طريق لـ»الطوبيسات«.

أسرار العاصمة

أرشيف الرباط
�صورة ملقر اأول جمل�س للنواب يف تاريخ 

الرباط )كلية العلوم حاليا(، وبالرغم 

من املدة الق�صرية لهذا املجل�س )1963 

- 1965(، فاإن ب�صماته ت�صبه ب�صمات 
جمل�س اليوم من حيث التطاحنات احلزبية 

للحكم والتحكم، مما عجل باإعالن حالة 

ال�صتثناء، لرتاجع فيها الأحزاب اأخطاءها 

مع ال�صعب، وعندما األغيت �صفة »الو�صيط« 

وفتح الت�صال املبا�صر بني العر�س وال�صعب، 

حتققت معجزة ا�صرتجاع اأرا�صينا يف 

ال�صحراء بدون خ�صائر، وناف�صنا دولة 

كوريا يف النمو القت�صادي.

اإنها ب�صمة تذكرنا باملا�صي وكاأنه احلا�صر.. 

وانتبهوا اإىل »برملان اململكة املغربية«، 

وال�صواب »جمل�س النواب«، وكان جمل�صا 

للم�صت�صارين بزنقة غاندي.

منتخبونا عرقلوا تقدم العا�شمة بينما غيرهم �شيدوا 
طرقات في البحر وق�شورا ال�شتقبال ناخبيهم

هذه لي�ست »زبلة من زبايل المنتخبين« 

لتحكم فيها محكمة بالماليير، هذه ف�سيحة 

وتاأ�سيرات  والبندير«  ب���»ال��درب��وك��ة 

»�سينغن« المالية من المراقبين االأولين 

لت�سبح  ب��ع��ده��م..  وم��ن  وال��الح��ق��ي��ن، 

تعوي�سات قانونية عن »االأ�سغال ال�ساقة 

في  االقت�سادي  برمزها  والمت�سخة« 

فكم   .123 الرقم  تحت  المالية  الوثيقة 

مبلغها؟

على  حكمت  قد  المحكمة  كانت  ف��اإذا 

في  »زبايلهم«  عن  بمليارات  المنتخبين 

فاإن  المقبلة،  وحتى  الما�سية  ال�سنوات 

المنتخبون،  خ�س�سها  اأخ��رى  مليارات 

وت�سويت  وال��ت��اأ���س��ي��رات  وب��ال��ق��ان��ون 

االأع�����س��اء، الإ���س��ع��اد »االأ���س��ق��ي��اء« من 

من  وتطهيرهم  ال�ساقة«،  »االأ���س��غ��ال 

االأو�ساخ، وكان مبلغها في »اأيام الغفلة« 

ركن  في  ف�سحناها  وعندما  مليارين، 

»اأ�سرار العا�سمة« قبل 3 �سنوات، هبطت 

اإلى مليار ومائة مليون،   2017 في �سنة 

ثم توا�سعت ونزلت في �سنة 2018 اإلى 

اإلى  مليار، وفي هذه ال�سنة، »اندحرت« 

مبلغ 701 مليونا و 583 األفا و589 �سنتيما، 

اأرقامها  اهلل،  و�سبحان  والكمال،  بالتمام 

ت�سبه لعبة »التير�سي«، ما دامت الجماعة 

اخت�سا�سها  ع��ن  »االأو���س��اخ«  اأب��ع��دت 

و�سلمتها ل�سركات النظافة و»ري�سال« في 

ما يتعلق بقنوات ال�سرف ال�سحي، فعن 

اأما  »يدغمروننا«،  مت�سخة  اأ�سغال  اأية 

بالن�سبة ل�»االأ�سغال ال�ساقة«، فلو تنبهت 

لالأمر الجمعيات الدولية لحقوق االإن�سان، 

الأ�سمعونا »�سمفونيات« الحقوق من »قاع 

يكون  وقد  الرنان،  وقامو�سها  الخابية« 

فالذين  اأخطوؤوا »العنوان«،  المنتخبون 

ي��ع��ان��ون م���ن »االأ����س���غ���ال ال�����س��اق��ة« 

بعد  والتجار  ال�سكان  هم  و»المت�سخة« 

»الجوطيات«  اأو�ساخ  »ا�ستعرا�سات« 

في  االأ�سقياء  ورح��الت  و»الكراري�ض«، 

جحيم »طوبي�سات« الهالك، واأخطار حفر 

الطرقات ومطباتها.

درءا  و�سبروا  �سكتوا  فالرباطيون 

�سمتهم  المنتخبون  اعتبر  فيما  للفتنة، 

�سعفا اأو جبنا، فا�ستمروا في غيهم، مما 

اأرغم بني رباط الفتح على اإ�سهار »الورقة 

وجه  في  الحمراء«  و»العين  الحمراء« 

االأ�سقياء المزورين.

الرباطيون يتمنون �صقاء »الأ�صغال ال�صاقة«..

تعوي�شات بالماليير للمنتخبين من جيوب المواطنين



مواطنون يت�ساءلون عن 
�سبب ترحيل قطعان 
الموا�سي من مريرت؟

● شجيع محمد

 لوحظ خالل الآونة الأخيرة، قيام بع�ض الك�سابين بترحيل 

الأغنام والأبقار من الح�سائر المتواجدة و�سط بع�ض الأحياء 

الآهلة بال�سكان بمدينة مريرت، كحي اح�ساين واأيت عمي علي، 

وغيرها، حيث اأفادت العديد من الم�سادر المحلية، اأن الوجهة 

التي تم ترحيل هاته القطعان اإليها، هي قبائل اأيت معي جماعة 

وقيادة اأكلمو�ض التابعة للنفوذ الترابي لعمالة اإقليم خنيفرة، 

مما جعل الراأي العام المحلي يت�ساءل عن اأ�سباب ترحيل هذه 

ب�سكل م�ستعجل، وفي ظروف م�سبوهة، وعن مدى  القطعان 

�سالمتها من الإ�سابة بداء الحمى القالعية الذي انت�سر موؤخرا 

ب�سكل وا�سع بالمغرب، حيث تم ا�ستثناء مدينة مريرت وخنيفرة 

من المراقبة الطبية البيطرية وغياب اللجان المخت�سة على كافة 

الأ�سعدة، في الوقت الذي عمت فيه هذه المراقبة جميع مناطق 

المملكة.. فمتى �ستتحرك الجهات الو�سية للقيام بواجبها؟
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عيـن علـى الشمال
● إعداد: زهير البوحاطي

ما يجري  ويدور يف املدن

ب��ع��د ت�����س��ري��ح��ات وزي����ر ال��دف��اع 

بن�سر  الما�سي،  الأ�سبوع  البريطاني، 

البريطانية،  الملكية  للبحرية  وح��دة 

لحماية المياه الإقليمية المح�سوبة على 

�سبتة  مدينة  بين  م�سيق جبل طارق، 

المحتلة وباقي المدن الإ�سبانية، ردا على 

المياه  باختراق  اإ�سبانية  �سفن  قيام 

البريطانية )انظر الأ�سبوع عدد 1011(، 

لم تتاأخر اإ�سبانيا في اإظهار ردة فعلها 

التي  »نومان�سيا«  فرقاطة  اإر�سال  عبر 

تعتبر الثالثة من �ست فرقاطات من فئة 

قاعدتها  تقع  والتي  م��اري��ا«،  »�سانتا 

ب�»روتا« بمدينة قاد�ض، وهذه الفرقاطة 

المدرعة، �سبق لها اأن ان�سمت اإلى حلف 

�سمال الأطل�سي وكلفت بعدة مهام من 

الإدارة الدفاعية الإ�سبانية.

 وح�سب م�سادر خا�سة ب�»الأ�سبوع«، 

فاإن ال�سلطات الإ�سبانية، اأر�سلت الفرقاطة 

متعددة المهام والخت�سا�سات اإلى ميناء 

�سبتة المحتلة، حيث تعمل هذه الأخيرة 

على مرافقة ال�سفن التجارية وال�سفن التي 

تقل الم�سافرين من �سبتة اإلى باقي المدن 

الإ�سبانية، من اأجل توفير الحماية لها 

بعد ردة الفعل التي اأبانت عنها ال�سلطات 

قد تكون جدية في  البريطانية، والتي 

مو�سوع تهديد كل ال�سفن التي تخترق 

مياه م�سيق جبل طارق، وعلى راأ�سها 

ال�سفن الإ�سبانية.

واأ�سافت نف�ض الم�سادر، اأن مدريد 

تعي�ض على اأع�سابها، ب�سبب التهديدات 

ال�سادرة عن وزير الدفاع البريطاني، 

الذي و�سفته نف�ض الم�سادر ب�»الرجل 

ال�سجاع« الذي يتطلع لم�سلحة دولته، 

التي  الم�ستمرة  التجاوزات  من  بالحد 

تقدم عليها ال�سفن الإ�سبانية دون اعتبار 

لل�سيادة البريطانية على جبل طارق. 

ولم ت�ستبعد نف�ض الم�سادر، اأن تر�سل 

اإلى  الحربية  ال�سفن  المزيد من  مدريد 

�سبتة تح�سبا لأي تدخل بريطاني تجاه 

�سفن مدنية وتجارية ل تربطها اأي عالقة 

بال�سيا�سة، وهذا ما يوؤكده �سمت مدريد 

ت�سريحات  اأو  ببيان  خروجها  وعدم 

تو�سيحية توؤكد اأو تنفي هذه التهديدات 

الع�سكرية المحتملة �سد اإ�سبانيا، ب�سبب 

اختراق المياه الإنجليزية في م�سيق 

جبل طارق.

مختصرات شمالية
■ اأكدت البحرية الملكية في بالغها الموجه لجميع مراكب 
ال�سيد، عن القيام بتمارين الرماية البحرية الع�سكرية ب�سواحل 

الح�سيمة، واأن المناورات التي انطلقت ابتداء من 1 يناير من 

المقبل،  مار�ض   29 غاية    اإلى  و�ست�ستمر  الجارية  ال�سنة 

خ�س�ست من اأجل قيام البحرية الملكية بتدريباتها، بمنطقة 

تقع بين الخطين القطريين 360 و270 درجة بعمق 20 ميال 
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■ استقبل عمدة مليلية، األسبوع الماضي، مندوبة 
بإسبانيا،  الالجئين،  لشؤون  المتحدة  األمم  مكتب 
قامت  حيث   ،»UNHCR« بـ  اختصارا  والمعروف 
بها  يتواجد  نقط  عــدة  بــزيــارة  فريز،  فرانشيسكا 
المهاجرون المطالبون باللجوء والذين تسللوا إلى مدينة 
مليلية المحتلة، وذلك للوقوف على حقيقة األوضاع 
التي وصفها مصدر »األسبوع« بالكارثية، بسبب غياب 
أبسط شروط اإليواء، حيث اكتسب مركز مليلية سمعة 
رفض  وكذلك  الصعبة،  الحياة  بسبب ظروف  سيئة 
إلى أجل غير مسمى،  أو تأخرها  الالجئين  طلبات 
ليظلوا عالقين بمليلية دون تسوية وضعيتهم القانونية 

من أجل ترحيلهم إلى إسبانيا. 

الأ�سبوع  الوطني،  لالأمن  العامة  المديرية  اأ�سدرت   ■
الما�سي، قرارا بتنقيل رئي�ض المنطقة الأمنية الخا�سة بمعبر 

باب �سبتة، لإحدى العمالت التابعة لمدينة فا�ض، وتعوي�سه 

بنائبه كرئي�ض لالأمن بالمعبر المذكور، ولزال المواطنون 

ينتظرون تنقيل بع�ض الوجوه الأمنية التي عمرت بهذا المعبر 

لأكثر من ع�سر �سنوات ولم ت�سملها رياح التغيير. 

■ تهرب المنتخبين في الجماعة الترابية للفنيدق، 
من المسؤولية، يضع المجلس في أزمة، بسبب الظروف 
التي يعيش عليها المجلس، نتيجة انتفاضات الساكنة 
التي تطالب بحقها في التنمية والحلول البديلة، التي 
يمكن أن تطفي غضبهم، حيث يعانون، حسب قولهم، 
الفاشلة  السياسة  ظل  في  والتهميش  اإلقصاء  من 

للمجلس الحالي.

مريرت

سطات

مدينة  وطرقات  �سوارع  اإلى  الفو�سى  عادت 

تطوان، خ�سو�سا عند نقط اإ�سارات المرور، التي 

ينت�سر فيها اأطفال يحا�سرون كل ال�سيارات، لبيعهم 

المناديل الورقية، وممار�سة الت�سول، وفي بع�ض 

الأحيان، يقومون بم�سايقات اأ�سحاب ال�سيارات 

بت�سرفات غير م�سوؤولة.

وبهذا الخ�سو�ض، عبر العديد من التطوانيين 

عن امتعا�سهم من تفاقم هذه الظاهرة التي فرخت 

هوؤلء الأطفال، الذين تقف وراءهم �سبكات �سخمة، 

حيث ي�سايقون اأ�سحاب ال�سيارات بت�سرفاتهم 

الطائ�سة، دون تدخل اأي جهة للحد من هذه الظاهرة 

التي باتت في تزايد مطرد ب�سكل اأ�سبح ملفتا للنظر.

والحديث عن ظاهرة انت�سار الأطفال في �سوارع 

المدينة  اأبناء  بين  وا�سعا  جدل  خلق  تطوان، 

وزوارها الذين يتعر�سون للم�سايقات من طرف 

هوؤلء الأطفال الذين يتم تن�سيبهم في نقط مرور 

معينة، ل يمر منها معظم الم�سوؤولين، ك�سارعي 

�سمت  ظل  وف��ي  والم�سيرة.  الملكي  الجي�ض 

الأطفال،  بحماية  تغنت  التي طالما  الجمعيات 

خ�سو�سا اأطفال ال�سوارع، المحرمون من جميع 

�سنهم،  مثل  في  هم  من  يتمتع  التي  الحقوق 

كالدرا�سة وال�سحة وغير ذلك من متطلبات العي�ض 

بكرامة، وفي انتظار تدخل الجهات المعنية، فاإن 

�ساكنة تطوان، ت�ستنكر وتطالب بمعاقبة الأ�سر 

التي تر�سل اأطفالها اإلى نقط المرور لبيع المناديل 

للخطر  الورقية وتعري�ض حياتهم وم�ستقبلهم 

مقابل بع�ض الدراهم.

انت�سار »اأطفال المناديل« باإ�سارات المرور يقلق �ساكنة تطوان

موؤ�سرات مواجهة بحرية بين بريطانيا واإ�سبانيا
 قبالة ال�سواحل المغربية

● نورالدين هراوي 

كادت �سطات اأن تدخل موؤخرا في 

حالة �سلل تام، بعد اأن اجتمع المهنيون 

واأ�سحاب المحالت والتجار وقرروا 

الدخول في اإ�سراب انطلقت الدعوة 

مواقع  من�سات  على  بداية  اإل��ي��ه، 

اأزمة  ب�سبب  الجتماعي،  التوا�سل 

للفوترة  الجديد  النظام  مع  التجار 

والم�ستجدات  المعلوماتي  والنظام 

مالية  قانون  حملها  التي  ال�سريبية 

2019 والتي اعتبروها مجحفة في 
حقهم، خا�سة التجار ال�سغار.

بين  الم�سحون،  الجو  هذا  وفي   

وعلى  التجارية  المحالت  اأ�سحاب 

م�ستوى اأ�سواق القرب، بعدما �ساعت 

اأخبار الإعالن عن الإ�سراب في �سرية 

تامة، تدخلت عمالة �سطات، من خالل 

»المتعاونين«، في اآخر لحظة، لإنقاذ 

المدينة من اإ�سراب كان �سي�سل حركة 

اقت�سادها، وثني التجار عن تنفيذه، 

وذلك عبر و�ساطات و�سبكة التوا�سل 

من اأعوان ورجال ال�سلطة، حيث اأعطى 

عامل الإقليم، الخطيب لهبيل، اأوامر 

وتعليماته الفورية للمديرية العامة 

لل�سرائب وغرفة التجارة وال�سناعة 

والخدمات من اأجل عقد اجتماع عاجل 

مع ممثلي التجار اأواخر �سهر يناير، 

الفوترة  م�سامين  �سرح  اأج��ل  من 

عن  والبحث  الموحدة،  والتعريفة 

حلول منا�سبة وتعليق العمل بالنظام 

ال�سريبي الجديد والعودة لل�سيغة 

المب�سط  الجزافي  والنظام  القديمة 

من  و252   145 المادتين  واإلغاء 

ملف  خ��الل  من  ال�سرائب،  مدونة 

مطلبي تقدم به ممثلو جمعية التجارة.

طلبة  �سكر  ذات��ه،  ال�سياق  وف��ي 

على  المدينة  عمالة  �سطات،  كليات 

المبذولة والمقدرة من  المجهودات 

اإلغاء هذا الإ�سراب الذي كان  اأجل 

�سي�سبب لهم في اأزمة معي�سية، خا�سة 

الحيوي  الع�سب  المخابز،  قطاع 

للمواطن.

تحركات ال�سلطة لتجنب االحتقان

هل يلغي العمال نظام الفوترة بعد تدخل عامل �سطات؟

اخلطيب



●   محمد بودويرة
المفاجئ  االنقطاع  ت�سبب 

للتيار الكهربائي بمركز بوزمالن 

ال��ت��اب��ع الإق��ل��ي��م ت����ازة، يوم 

الخمي�س الما�سي، في اإتالف 

م��ج��م��وع��ة م���ن االأج���ه���زة 

الكهربائية المنزلية، بعد عودته 

بتوتر عالي.

وق����ال ع���دد م��ن ال��م��واط��ن��ي��ن في 

ت�سريحات متفرقة باأن التيار الكهربائي، اأتلف 

الرقمية  والم�ستقبالت  التلفاز  اأجهزة  لهم 

والم�سابيح والحوا�سيب و�سواحن الهواتف،

وعبر المت�سررون عن تذمرهم من هذا االأمر، 

ت�سريحاتهم  خ��الل  من  مطالبين 

المكتب الوطني للكهرباء بتاهلة، 

ج��راء  تعوي�سهم  ب�سرورة 

اإتالف اأجهزتهم الكهربائية.

ويذكر اأن ال�ساكنة، عبرت 

عن  منا�سبة،  م��ن  اأك��ث��ر  ف��ي 

التي  ال��خ��دم��ات  م��ن  تذمرها 

يقدمها المكتب الوطني للكهرباء، 

ال  التي  الفواتير  توزيع  من  ب��دءا 

يتو�سل بها الم�ستركون، مرورا باالنقطاعات 

المتكررة بدون �سابق اإنذار، والتي ت�سبب في 

غالب االأحيان، في اإتالف االأجهزة الكهربائية 

المنزلية و�سوال اإلى ارتفاع الفواتير.. فهل 

يعرف المدير العام الحافيظي ما يقع في تازة؟
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يوا�سل باعة متجولون احتالل المدارة الطرقية 

المجاورة لم�سجد اأبي بكر ال�سديق باأكادير، بعد 

عر�س  وط��اوالت  بعرباتهم  عليها  اال�ستيالء 

�سلعهم، مما ينتج عنه توقف حركة مرور الراجلين 

وكذا ال�سيارات وحافالت النقل الح�سري بالمدارة 

المذكورة، خ�سو�سا في اأوقات ال�سالة، االأمر 

المواطنين  م�سالح  تعري�س  عنه  يترتب  الذي 

للتاأخير وعدم و�سولهم اإلى اأماكن عملهم اأو ق�ساء 

غر�س اإداري اأو �سخ�سي، وقد اأثار هذا الو�سع، 

ا�ستياء عدد من المت�سررين، الذين ي�سطر بع�سهم 

اإلى تغيير الوجهة، فيما يظل البع�س االآخر ينتظر 

انتظار  في  بالمنطقة  ال�سيارات  من  طوابير  في 

خلو المكان. 

تمكنت م�سالح مفو�سية ال�سرطة بتيكيوين، 

يوم الثالثاء الما�سي، من توقيف �سخ�سين يبلغان 

في  لال�ستباه  وذلك  �سنة،  و23   21 العمر  من 

ال�سرقة،  بمحاولة  تتعلق  ق�سية  في  تورطهما 

الميدانية  والتحريات  االأبحاث  بف�سل  وذل��ك، 

بها  تقدم  �سكاية  ت�سجيل  خلفية  على  المنجزة 

تعر�سه  مفادها  االأم��ن،  م�سالح  اأم��ام  �سخ�س 

لمحاولة �سرقة دراجته النارية من طرف ثالثة 

اأ�سخا�س، بعدما قاموا بمهاجمته بوا�سطة غاز 

فيهما  بالم�ستبه  االحتفاظ  وتم  للدموع،  م�سيل 

تحت تدابير الحرا�سة النظرية رهن اإ�سارة البحث 

الذي ت�سرف عليه النيابة العامة المخت�سة، بينما 

تتوا�سل االأبحاث من اأجل اإيقاف الم�ستبه فيه 

الثالث.

    بتعليمات من والي جهة �سو�س ما�سة وعامل 

عمالة اأكادير اإداوتنان، نظمت المندوبية الجهوية 

لل�سحة باأكادير، بتن�سيق مع الم�سالح ال�سحية 

لل�سالمة  الوطني  للمكتب  التابعة  البيطرية 

ال�سحية للمنتجات الغذائية باأكادير، يوم االإثنين 

التامري،  بجماعة  االجتماعات  بمقر  الما�سي، 

لقاءا  اإداوتنان،  اأكادير  الإقليم  ترابيا  التابعة 

التوعية  بهدف  توعويا،  تح�سي�سيا  تاأطيريا 

بمخاطر داء ال�سعار )داء الكلب( وطرق الوقاية 

م�سادر  ح�سب  اللقاء،  هذا  انعقاد  واأتى  منه، 

كلبين  الإ�سابة  حالتين  ت�سجيل  بعد  خا�سة، 

بجماعة  تيكزيرين  بدوار  ال�سعار  داء  بفيرو�س 

التامري.

عليها  �سرفت  التي  اأك��ادي��ر  ن��اف��ورات  ع��ادت    

الماليير، لال�ستغال ع�سية يوم الجمعة 1 فبراير 

2019، بعد م�سي �سنوات، واأ�سرف وفد من 
المجل�س البلدي الأكادير على االطالع على هذه 

عادت  اأن  بعد  ال�سياحية،  بالمنطقة  النافورات 

اإليها الحياة بعودة المياه اإليها واإعادة تاأهيلها 

واإدخال تح�سينات جمالية عليها همت ال�سباغة 

لتظهر في  واالأ�سواء والتر�سي�س، وغير ذلك، 

الم�ساهدين  اأول  ا�ستح�سان  اأثارت  حلة جديدة 

لها في �سيغتها الجديدة، متمنين اأن تبقى م�ستغلة 

على الدوام، واأن ال يطالها الن�سيان واالإهمال.

●  عزيز الفاطمي  
ابن  ح��ي  مكونات  تجد  ل��م 

اأهل  عند  المعروف  تا�سفين 

مراك�س ب�»بين لق�سالي«، بدا من 

العام  ال�سارع  اإل��ى  ال��خ��روج 

للم�ساركة في وقفة احتجاجية 

�سبيحة يوم ال�سبت الما�سي.

وهذه التظاهرة التي لم تكن 

في الح�سبان، اأربكت ح�سابات 

الم�سوؤولين وا�ستنفرت مختلف 

االأجهزة االأمنية، كما اأنها اأثرت 

ال�سير  ح��رك��ة  ع��ل��ى  ���س��ل��ب��ا 

والجوالن، ال�سيما واأن مراك�س 

الملكية،  ب��ال��زي��ارة  تت�سرف 

التنموية،  الم�ساريع  وانطالق 

الوقفة،  هذه  في  �سارك  حيث 

وقدماء  متقاعدون  ع�سكريون 

بن�سائهم  ماآزرين  المحاربين، 

وباأرامل، رافعين �سعارات قوية 

تندد بموقف الجهات المعنية من 

االجتماعي  الطابع  ذي  ملفهم 

واالإن�ساني الذي بداأت ف�سوله 

نزل  لما  اأي   ،2011 �سنة  منذ 

م�ساكنهم  من  ترحيلهم  ق��رار 

التي  بمنطقة جليز  المتواجدة 

المناطق  اأرق����ى  م��ن  تعتبر 

بمراك�س، اإلى منطقة العزوزية، 

ح��ي��ث واج���ه���وا ه���ذا ال��ق��رار 

م�سحوبا  المطلق  بالرف�س 

الوقفات  م��ن  �سل�سلة  بتنفيذ 

االح��ت��ج��اج��ي��ة اإل����ى درج���ة 

الت�سعيد، ولم تتوقف   اإال بعد 

ت��دخ��ل وال����ي ج��ه��ة م��راك�����س 

تان�سيفت اآنذاك، بتوقيعه على 

هيكلة  باإعادة  القا�سي  القرار 

حي ابن تا�سفين وفق موا�سفات 

نف�س  وفي  ع�سرية،  معمارية 

الترحيل،  قرار  اإلغاء  الوقت، 

ال�سعداء  ال�سكان  ليتنف�س 

المنطقة  اإل��ى  الهدوء  ويرجع 

وال��ط��م��اأن��ي��ن��ة اإل����ى ن��ف��و���س 

المتظاهرين و�سادت روح االأمل 

كل مكونات الحي، لكن لالأ�سف 

ال�سديد، فهذا القرار لم ير النور، 

بل ظل جامدا فوق رفوف مقر 

يتجاوز  ول���م  ال��ج��ه��ة  والي���ة 

ترحيل  �سبح  ليخيم  حدودها، 

ال�سكان من جديد على معظمهم، 

�سبابهم  وه��ب��وا  ال��ذي��ن  وه��م 

ال��وح��دة  لحماية  وح��ي��ات��ه��م 

عن  والدفاع  الوطنية  الترابية 

�سيادتها.

على العموم، فملف حي »بين 

الملفات،  لي�س كباقي  لق�سالي« 

فهو يتطلب من الجهات المعنية، 

ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه ب��ك��ل ج��دي��ة 

فهذه  واإن�سانية،  ومو�سوعية 

المواطنين  م��ن  ال�����س��ري��ح��ة 

المغاربة، تحظى برعاية خا�سة 

محمد  الملك  ج��الل��ة  ل��دن  م��ن 

ال�ساد�س،  فالحذر كل الحذر من 

اال�ستهانة بهذا الملف الحارق، 

وتبقى الكرة في ملعب اأ�سحاب 

القرار بالجهة.

مراكش

م�ساءلة مدير �لكهرباء عن �إتالف
 �أجهزة �لمو�طنين في تازة

 قدماء �لمحاربين ي�ساركون في وقفة �حتجاجية �سد �لترحيل

هل يتدخل �لحافي لإيقاف �لقن�س �لع�سو�ئي لـ »غز�لة« �سو�س؟
●  األسبوع

حقوقية  جمعيات  دع���ت  

بجهة  القن�س  جمعيات  ومعها 

�سو�س ما�سة، اإلى اإجراء تحقيق 

الع�سوائي  القن�س  �ساأن  في 

المتف�سي بجهة �سو�س موؤخرا، 

ع�سوائي  قن�س  اآخ��ره��ا  ك��ان 

ب�سواحي  غ����زاالت  لخم�س 

تيزنيت اثنتين منهن في و�سعية 

لكل  �سافر  تحد  ف��ي  ال��ح��م��ل، 

ال�سوابط القانونية.

لرئي�س اإحدى  حديث  وفي 

جمعيات القن�س  واأحد المهتمين 

بالثروات الغابوية، اأكد اأن هناك 

تحاول جاهدة  خفية  اأي��اد 

نهج اأ�سلوب »عفا اهلل عما 

المدير  وطالب  �سلف«، 

الجهوي للمياه والغابات 

وم���ح���ارب���ة ال��ت�����س��ح��ر 

ب�سرورة اتخاذ اإجراءات 

قانونية بهذا الخ�سو�س، 

ظاهرة  مع تف�سي  خا�سة 

ليال  الع�سوائي  القن�س 

بالمناطق الجبلية الأيت باها 

و�سواحي  ا�ستوكة  باإقليم 

اأنزي باإقليم تيزنيت اأخذا بعين 

االعتبار ما يروج حاليا ببع�س 

االجتماعي  التوا�سل  مواقع 

حول تعر�س الثروة الحيوانية 

تحديدا  اإذاوكنظيف  بمنطقة 

لالنقرا�س، وخا�سة الغزال.

وح�سب اإفادة فاعل جمعوي 

الجمعيات  ب��اإح��دى  وع�سو 

المهتمة بالقن�س ل�»االأ�سبوع«، 

بمنطقة  ي��ق��ع  م���ا  ب����اأن  ق���ال 

له  يندى  واأنزي،  اإذاوكنظيف 

ا�ست�سراء  ب�سبب  الجبين، 

القن�س الع�سوائي، في ظل غياب 

الجهات  ط���رف  م��ن  ف��ع��ل  رد 

المعنية، 

مجال  في  فاعلين  دفع  ما  وهو 

القن�س، اإلى مطالبة المندوبية 

وال��غ��اب��ات  للمياه  ال�سامية 

بالتحرك  الداخلية،  ووزارة 

ال��ع��اج��ل ل��و���س��ع ح���د ل��ه��ذه 

الظاهرة.

وقد �سبق  للم�سالح الغابوية، 

�سبطت  اأن  �سابق،  وق��ت  في 

منتخبين في حالة تلب�س يقومان 

بالقن�س الع�سوائي بمنطقة اأيت 

الغزال،  وبحوزتهما  وادري��م 

وحرر  ب�ساأنهما مح�سر المخالفة 

الم�ستعملة  الناقلة  وح��ج��ز 

وبندقيتين للقن�س.

تازة

تزنيت

الفقيه بن صالح

الحسيمة

●   غط الكبير 
تعالت مجموعة من االأ�سوات داخل مدينة �سوق ال�سبت اأوالد 

النمة باإقليم الفقيه بن �سالح، من اأجل تجويد الخدمات المقدمة 

اإليهم داخل اإدارة بريد المغرب بالمدينة، حيث تت�سم هذه الخدمات 

بالبطء، مما يجعل المرتفقين، يعي�سون �ساعات في الجحيم، من 

االنتظارية المزعجة والغير مبررة اأمام موارد ب�سرية قليلة، لي�س 

المغرب،  لبريد  المرتفقين  خدمات  لكل  اال�ستجابة  باإمكانها 

المقيمة  المغربية  الجالية  واأفراد  المتقاعدين،  فئة  وخ�سو�سا 

بالخارج، الذين يقومون بتحويل االأموال اإلى ذويهم واأ�سرهم كل 

يوم، خا�سة اإذا اأخذنا بعين االعتبار اأن مدينة �سوق ال�سبت اأوالد 

االأخيرة، و�سل  االآونة  النمة، عرفت نموا ديمغرافيا كبيرا في 

لم تواكب  2014، في حين  اإح�ساء  األف ن�سمة ح�سب   64 اإلى 

تجويد  اأجل  من  ح�سل  الذي  التطور  هذا  المغرب  بريد  اإدارة 

الخدمات.

فهل يتدخل الم�سوؤولون من اأجل اإنقاذ ما يمكن اإنقاذه، في ظل 

المعاناة التي يعي�سها المواطنون مع اإدارة بريد المغرب ب�سوق 

ال�سبت اأوالد النمة؟  

●   فكري ولد علي
االأمن  بمفو�سية  يعمل  �سرطة  مفت�س   نقل 

بمدينة اإمزورن التابعة الإقليم الح�سيمة، على 

لتلقي  الم�ستعجالت،  لق�سم  ال�سرعة  وج��ه 

االإ�سعافات ال�سرورية، يوم االإثنين 28 يناير 

المن�سرم، وهو في حالة خطيرة، بعد تعر�سه 

في  ي�ستبه  اأبي�س من �سخ�س  ب�سالح  العتداء 

كونه من ذوي ال�سوابق الق�سائية، قبل اأن يلوذ 

بالفرار.

واعتدى هذا ال�سخ�س على مفت�س ال�سرطة، 

ب�سربات على م�ستوى الوجه، نتج عنها نزيف 

ا�ستدعى  مما  الغائرة،  الجروح  ب�سبب  حاد 

اإح�سار طبيب الإ�سعافه ووقف النزيف.

مطالب بتح�سين �لخدمات د�خل 
�إد�رة بريد �لمغرب ب�سوق �ل�سبت

�ساحب �سو�بق يعتدي
 على �سرطي باإمزورن

احلافيظي



كان حممد عبد الوهاب، عا�شقا للجمال 

احل�شن  �شلطان  اأم����ام  ج���دا  و�شعيفا 

حياته  يف  يتعر�ض  جعله  مما  وال���دالل، 

عليها،  يح�شد  ال  التي  املواقف  من  للكثري 

الن�شاء  م��ع  حياته  ع��ن  احل��دي��ث  وق��ب��ل 

ق�شة  �شرد  من  يل  البد  تزوجهن،  اللواتي 

اأن  كادت  حمدي  بليغ  امللحن  مع  عا�شها 

تدخل  ل��وال  ب�شعة  قتل  بجرمية  تنتهي 

تهور  اأوق��ف  ال��ذي  املوجي  حممد  امللحن 

بليغ الذي كان معروفا بع�شبيته الزائدة، 

ل�شنوات  احل���ادث���ة  ه���ذه  ت��ع��ود  ح��ي��ث 

اأحلك  بليغ يعي�ض  الثمانينات، عندما كان 

وحرمانها  وردة  عن  انف�شاله  بعد  اأيامه 

جلنينها  اإجها�شها  ب�شبب  الذرية  من  له 

الفرتة،  تلك  ففي  ال��غ��رية..  ب�شبب  منه 

انطلق تعاون وثيق بني وردة وحممد عبد 

الوهاب، حيث بداأ مطرب االأجيال يقدم لها 

اأعذب االأحلان واأجمل االأغاين، فازداد تاألق 

وجمد وردة يف الوقت الذي كان فيه جنم 

بليغ قد بداأ ياأفل نتيجة بوهيميته وطي�شه، 

التي  ال�شائعات  من  الكثري  �شمع  اأنه  كما 

غرامية  عالقة  وج��ود  ح��ول  ت��دور  كانت 

بدليل  ووردة،  ال��وه��اب  عبد  حممد  بني 

اأحلانه، فقرر بليغ،  اأعذب  اإليها  اأ�شند  اأنه 

الذي كان ال يزال عا�شقا لوردة، اأن ينتقم 

ب�شبب  الوهاب،  املو�شيقار حممد عبد  من 

االأخري  هذا  جمع  الذي  ال�شديد  التقارب 

يف  اأحبها  التي  الوحيدة  وامل��راأة  بطليقته 

حياته، حيث ك�شف ملجموعة من مقربيه، 

وهو يف حالة �شكر طافح، عن نواياه وقال 

لهم: »مبجرد عودة حممد عبد الوهاب من 

كما  حياته  اأنهي  �شوف  لبنان،  من  رحلته 

اأمل يل يف عودة وردة يل، ينتهي  جعل كل 

املوجي  حممد  علم  وعندما  االأب���د«،  اإىل 

حمدي  بليغ  ب��اأن  واعيا  وك��ان  باحلكاية، 

قد يقدم على فعلته من فرط ع�شقه لوردة 

وحقده على كل الذين �شاندوها وجعلوها 

واأكد  ببليغ  فات�شل  اأحلانه،  عن  ت�شتغني 

له باأن عالقة حممد عبد الوهاب مع وردة 

بريئة متاما، واأنها ال تتعدى عالقة ملحن 

الوقت  نف�ض  يف  املوجي  وات�شل  مبطربة، 

مبا  واأخ��ره��ا  القد�شي  نهلة  بال�شيدة 

يحدث، فات�شلت بدورها بزوجها وحذرته 

الوهاب  عبد  حممد  ولكن  بليغ،  نوايا  من 

له  يبيته  مبا  وا�شتخف  ب��االأم��ر  ا�شتهزاأ 

بليغ حمدي من غدر، ويف يوم عودة عبد 

عند  ينتظره  حمدي  بليغ  وجد  الوهاب، 

بوابة منزله يف حالة غريبة ورائحة اخلمر 

قد  كان  املوجي  اأن حممد  تفوح منه، غري 

الوهاب،  عبد  فا�شتقبل  املنزل  اإىل  �شبقه 

املوجي،  على  بليغ  ب�شر  وقوع  ومبجرد 

غادر املكان بهدوء تام ليحكي لرفاقه، باأنه 

قد تراجع عن قراره بت�شفية عبد الوهاب 

يحرتمه  ك��ان  ال��ذي  املوجي،  تدخل  بعد 

وتهذيبه  الطيبة  اأخ��الق��ه  ب�شبب  كثريا 

يف  املوجي  ب�شدق  اقتنع  والأن��ه  الفائق، 

عبد  حممد  ب���راءة  ل��ه  اأك��د  عندما  كالمه 

الوهاب ووردة من ال�شائعات التي اأطلقها 

التي  االأغ��اين  كل  جن��اح  بعد  احلا�شدون 

ا�شتغال فيها معا.

حياة  دخلن  اللواتي  للن�شاء  وبالعودة 

حم��م��د ع��ب��د ال��وه��اب م��ن ب��واب��ة احل��ب 

القف�ض  دخ��ول��ه  اأ�شتح�شر  وال����زواج،  

الذهبي الأول مرة، �شنة 1931، مع اأرملة 

برثاء  تتمتع  كانت  احلكيم  زينب  تدعى 

زوجها  من  اأطفال   7 لديها  وكان  فاح�ض، 

املتويف، حيث طلبت من حممد عبد الوهاب 

ال�شر حتى ال ت�شتويل  الزواج يف  اأن يكون 

االأوقاف على ثروتها، ح�شب ن�ض و�شية 

زوجها ال�شابق، فعا�ض معها حياة الرثاء 

الفاح�ض.

عبد  الفنان  تكر  احلكيم  زينب  وكانت 

�شهود  من  وكان  عاما،   20 بنحو  الوهاب 

اأكرث من  ال�شري الذي ا�شتمر  الزواج  هذا 

ع�شر �شنوات، اثنني من خدم زوجته، اإال 

الطالق  �شببا يف ح�شول  كانت  الغرية  اأن 

ما  بال�شينما  عمله  ف��رتة  فخالل  بينهما. 

عبد  ك��ان  و1945،   1932 �شنوات  بني 

والعامل  م�شر  يف  مطرب  اأغلى  ال��وه��اب 

العربي، وكانت الطبقات الراقية تتناف�ض 

على التعاقد معه الإحياء حفالتها، وكانت 

يتهافنت  االأر�شتقراطية  الطبقة  ن�شاء 

من  فتاة  كل  وكانت  منه،  التقرب  على 

عبد  يراها  اأن  تتمنى  الكبرية  العائالت 

الوهاب ويطلب يدها، وحتولت حفالته اإىل 

عرو�ض لالأزياء، ويف تلك الفرتة، ظهرت يف 

التي  الغنية  املراأة  احلكيم،  زينب  حياته 

ثروتها  وك��ان��ت  ف��دان  األ��ف  متتلك  كانت 

ذلك  يف  اجلنيهات  من  ماليني  بثالثة  تقدر 

ح�شرها  حفلة  يف  الق�شة  وبداأت  الزمان، 

القوم  عدد حمدود من املدعوين من علية 

الوهاب  عبد  وكان  النيل،  على  عوامة  يف 

يف  �شابا  وقتها  وك��ان  احلفلة  مطرب  هو 

يف  زينب  وك��ان��ت  ع��م��ره،  م��ن  الع�شرين 

االأربعني، فع�شقته من اأول نظرة واأغدقت 

عليه الهدايا الثمينة التي مل يكن يحلم بها، 

فقدمت اإليه اأزرار القم�شان من »الزبرجد« 

العنق،  لربطة  املا�ض  من  ودبو�شا  الثمني 

ح�شابها  على  اأوروب���ا  اإىل  لل�شفر  ودعته 

اخلا�ض، وهكذا اتفق االثنان على الزواج 

ب�شرط ال�شرية التامة حتى ميكن للعرو�ض 

زوجها  ث���روة  على  حت��اف��ظ  اأن  الكهلة 

املتويف، ف�شار عبد الوهاب يعي�ض حياته 

ثم  ليال،  العا�شرة  ال�شاعة  حتى  العادية 

يت�شلل اإىل ق�شر زوجته يف الزمالك ليق�شي 

ال�شباح  يف  مبكرا  وين�شرف  معها  الليل 

اإىل بيته يف حي »باب ال�شعرية« لينام فيه 

كيف  علمته  زواجهما،  وبعد  الظهر،  حتى 

فاأم�شى معها ثالث  ي�شبح رجل �شالون، 

�شنوات، اإىل اأن اخلالف بداأ يزلزل جدران 

غريتها  ب�شبب  بالزمالك،  الفخم  الق�شر 

�شهرة  ازدادت  اأن  وبعد  عليه،  ال�شديدة 

ثم  واالإذاع���ة،  احلفالت  يف  الوهاب  عبد 

بالغرية  ت�شعر  زينب  ب��داأت  ال�شينما،  يف 

يذهب  عندما  فكان  املعجبات،  كرثة  من 

ب�شيارة  انتهائها  قبل  يفاجاأ  اأي حفلة،  اإىل 

اإىل  مبا�شرة  لتاأخذه  الباب  على  تنتظره 

على  حما�شبته  يف  زوجته  لت�شرع  الق�شر 

ال�شغرية والكبرية، وذات مرة، �شاهدته 

فتاة  وبجواره  العر�ض  دور  اإحدى  اأمام 

»االأوتغراف« وهو  على  لها  يوقع  �شقراء 

وخطفت  �شيارتها  م��ن  فنزلت  يبت�شم، 

الفتاة،  و�شربت  ومزقته  »االأوت��غ��راف« 

وان�شرف  وتركها  الوهاب  عبد  فغ�شب 

�شاق  اأن  بعد  الطالق،  وقع  ثم  غا�شبا، 

منها ذرعا، بعد كرثة تدخلها يف عمله ويف 

بالو�شط  وعالقاته  الفنية  حياته  تفا�شيل 

يف  وحتى  اأغنياته،  كلمات  ويف  والزمالء 

اختيار بطالت اأفالمه، وقد قال حول هذه 

بالقاهرة  مرتو  �شينما  يف  :«كنت  الواقعة 

رجل  اأقبل  الفيلم،  واأثناء  فيلما،  اأ�شاهد 

وده�شت  عايزك،  اأنا  يل:  وقال  اأعرفه،  ال 

و�شاألت عن ال�شبب، فلم يقل �شيئا، واإمنا 

اإىل  قال يل: تعال معي، وتبعته ودخل بي 

مكتب مدير ال�شينما واأغلق الباب، وعرفت 

اأنه من رجال البولي�ض، وقال يل: لقد جاءنا 

بالغ اأن ب�شعة اأ�شخا�ض اتفقوا على قتلك، 

بال�شكاكني  ليقتلوك  بك  يرتب�شون  واأنهم 

اأمام باب ال�شينما، وطلبوا مني اأن اأخرج 

القتلة،  من  اأجنو  حتى  اخللفي  الباب  من 

يقب�ض على واحد  اأن  البولي�ض  وا�شتطاع 

منهم، فاعرتف باأن زوجتي زينب احلكيم 

اإليها  فاأر�شلت  املوؤامرة،  تلك  وراء  كانت 

ورقة الطالق بعد ذلك باأيام قليل«.

وبعد طالقه من االأرملة الرثية، دخلت 

وهي  اجلمال،  منتهى  يف  عرو�ض  حياته 

زينب  �شربتها  ال��ت��ي  ال�شقراء  ال��ف��ت��اة 

احلكيم والتي كانت اأمرية من اأ�شرة حممد 

الوهاب  عبد  عنها  بحث  وقد  با�شا،  علي 

حتى عرث على رقم تلفونها، فارتبط معها 

املالكة  االأ�شرة  ولكن  قوية،  حب  بعالقة 

حممد  فان�شحب  زواج��ه��م��ا،  ع��ار���ش��ت 

اإىل  ليعود  تام  بهدوء  حياتها  من  الوهاب 

يف  واأنغامه  عوده  مرافقا  العزوبية  حياة 

انتظار حب جديد، ف�شافر اإىل لبنان لين�شى 

ال�شقراء، وهناك قابل  ق�شة حبه لالأمرية 

اأمري  عند  زوجته،  برفقة  لبنانيا  وزي��را 

تلك  على  وتعرف  �شوقي،  اأحمد  ال�شعراء 

م�شيحية  كانت  التي  اللبنانية  ال�شيدة 

الديانة، واكت�شف ع�شقها ل�شوته واأغانيه، 

اأن  حتى  بينهما،  متبادال  االإعجاب  وبدا 

اإىل  احل�شور  على  ت��داوم  كانت  ال�شيدة 

�شديقا  كان  الذي  زوجها،  برفقة  القاهرة 

ومل  ال��وه��اب،  عبد  حممد  للمو�شيقار 

�شوى  حبهما  اأ�شدقائهما  من  اأحد  يلحظ 

حميما  �شديقا  كان  وقد  عبيد،  با�شا  مكرم 

اللبناين يف  الوهاب وللوزير  م�شرتكا لعبد 

الوقت ذاته.

تويف الوزير اللبناين، زوج حبيبة حممد 

الرغم  اللبنانية، فجاأة، على  الوهاب  عبد 

من اأنه مل يكن كبريا يف ال�شن، وهو ما بدا 

الطريق  الإف�شاح  القدر  من  ترتيب  وكاأنه 

وحياة  قلب  نحو  االأج��ي��ال  ملو�شيقار 

مكرم  حتدث  التوقيت،  هذا  ويف  حبيبته، 

با�شا عبيد مع حممد عبد الوهاب ب�شراحة 

حول زواجه من تلك ال�شيدة اجلميلة التي 

اأنها  اإىل  الوهاب  عبد  حممد  فنبهه  حتبه، 

»وماله..  قائال:  عبيد  فاأجابه  م�شيحية، 

ال �شيء يهم �شوى م�شاعر كل منكما نحو 

االآخر«، لكن مكرم عبيد كان خمطئا، بينما 

رف�شت الكني�شة يف لبنان ال�شماح لل�شيدة 

اللبنانية بالزواج من عبد الوهاب، مهددة 

اإياها باأن هذا الزواج لو مت فاإنها �شتحرمها 

من ح�شانة اأوالدها، ولهذا مل يتم الزواج، 

م�شاعر  على  بع�شهما حر�شا  فابتعدا عن 

االأم واأطفالها.

وبعد هذه الق�شة احلزينة، اندفع عبد 

راأى  عندما  م�شاعره  وراء  بقوة  الوهاب 

براأ�ض  »كورتيل  فندق  يف  جميلة  فتاة 

قلب  يف  احل��ب  ن���ريان  والتهبت  ال���ر«، 

الزمالك،  مليونرية  من  الهارب  املطرب 

ظهرها  اأدارت  اأمامها  جل�ض  كلما  وك��ان 

غري  نظرها  يف  ح��رك��ات��ه  وب���دت  اإل��ي��ه.. 

طبيعية، فتعمدت اأن تختفي عن اأنظاره.

اإح��دى  الفلكي،  عطية  ال�شيدة  ودع��ت 

قريبات اإقبال ن�شار عبد الوهاب لتناول

عبد  �شاألها  الع�شاء  وعلى  الع�شاء.. 

اأجابته:  اإقبال؟«،  تعرفني  »هل  الوهاب: 

»عز املعرفة«، فقال بلهفة: »اأريد التعرف 

جيدا«،  تعرفها  »اأنت  فاأجابته:  عليها«، 

تذكر  »هل  له:  فقالت  »اإزاي؟«،  ف�شاألها: 

»اأذكرها  لها:  قال  ابني؟«،  زف��اف  حفلة 

الطفلة  تذكر  »ه��ل  ل��ه:  فقالت  مت��ام��ا..«، 

العرو�ض  ف�شتان  ذي��ل  حتمل  كانت  التي 

حتب  ال  الأن��ك  الغرفة  من  اأن��ت  وطردتها 

تغني  ال��ذي  املكان  يف  العيال  يند�ض  اأن 

فيه؟«، اأجابها: »اأذكرها متاما«.. ويف تلك 

اللحظة، ظهرت اإقبال على باب »الع�شة«، 

»اآدي  الفلكي:  عطية  ال�شيدة  لها  فقالت 

من  ط���ردك  ال��ل��ي  ال��وه��اب  عبد  �شتي  ي��ا 

االأو�شة عل�شان يعرف يغني«.. وجل�شت 

ت�شتمع  الفلكي  عطية  »ع�شة«  يف  اإقبال 

وهو  ثم  يتحدث،  وه��و  ال��وه��اب  عبد  اإىل 

فلما  امل�شهورة،  اأغنياته  باإحدى  يدندن 

مكانها  من  نه�شت  الثانية  االأغنية  يف  بداأ 

املعروف  ومن  االن�شراف،  يف  وا�شتاأذنت 

عن اإقبال ن�شار، اأنها كانت جميلة وفاتنة، 

لكن عبد الوهاب مل يحبها جلمالها وفتنتها 

الفاتنات،  مئات  بحياته  مرت  فقد  فقط، 

اإذا راأى  اإال  بل هو ال يفقد �شوابه وعقله 

اأن  اأبدا  اأنه مل يعتد  امراأة تتجاهله.. كما 

كان  عني..  بن�شف  اإليه  تنظر  امراأة  يرى 

يعرف اأنه مع�شوق الن�شاء.. وكان يعرف 

اأنه على جانب كبري من الرثاء والوجاهة 

امراأة  كل  اأن  يعرف  كان  كما  وال�شهرة، 

فالبد  ام��راأة،  عليه  متنعت  ف��اإذا  تتمناه، 

على  تتفوق  يجعلها  غريبا  �شيئا  فيها  اأن 

ع�شرات الن�شاء اللواتي عرفهن.

ومنذ اللحظة االأوىل التي جتاهلت فيها 

اأن  ا�شتطاع  ال��وه��اب،  عبد  ن�شار  اإقبال 

الفتاة  هذه  اأن  ال�شاد�شة  بحا�شته  ي�شعر 

فعل  كما  كرياءه  وتذل  قلبه  متلك  �شوف 

االأ�شابيع  وم�شت  االأوىل،  زوجته  مع  هو 

عبد  ت�شرفات  من  اإقبال  وراأت  وال�شهور 

فقررت  حقيقيا،  حبا  يحبها  اأنه  الوهاب 

طفلها  منه  اأجنبت  الذي  زوجها  ترتك  اأن 

اأك��د  وق��د  ال��وه��اب،  عبد  لتتزوج  االأول 

موفقة  تكن  مل  اأنها  اأ�شرتها  اأف��راد  بع�ض 

تعتزم  كانت  واأن��ه��ا  االأول،  زوج��ه��ا  م��ع 

اإال  يتم  مل  الطالق  لكن  عنه،  االنف�شال 

ومت  حياتها،  يف  الوهاب  عبد  ظهور  بعد 

زواجهما �شنة 1943، و�شجل عبد الوهاب 

ق�شة حبه يف اأغنية: »حياتي اإنت مالي�ض 

غريك وفايتني ملني«..

الوهاب مع زوجته  وعا�ض حممد عبد 

 7 منها  واأجنب  عاما،   21 اإقبال  الثانية 

اأبناء، وتغريت اأحواله، ومع اأن زواجه 

جعله  الوهاب  عبد  اأن  اإال  �شرعيا،  كان 

�شريا اإىل درجة اأن ليلة عقد القران، دعا 

الدعوة  اأن  على  اأ�شدقائه  بع�ض  فيها 

يف  اجل��دي��دة  الفيال  اف��ت��ت��اح  مبنا�شبة 

الطفل  اأجن��ب  عندما  لكن  الهرم،  �شارع 

اإقبال  من  بزواجه  اجلميع  عرف  االأول، 

ا�شطربت  عاما،   12 مرور  وبعد  ن�شار، 

عالقاته  ال�شبب:  لنف�ض  بزوجته  عالقته 

لنهلة  اجل��دي��د  وح��ب��ه  وامل��ع��ج��ب��ات، 

اإقبال  ال�شيدة  اأ���ش��رت  وق��د  القد�شي، 

ن�شار على اأن يتم الطالق �شريعا حفاظا 

ال��وه��اب  عبد  ح��ب  بعد  كرامتها  على 

رغم  الطالق  مت  وهكذا  القد�شي،  لنهلة 

اأقاربهما  بذلها  التي  الكثرية  امل�شاعي 

واأ�شدقاوؤهما  للعدول عن حدوث اأبغ�ض 

احلالل، وبعد الطالق، �شاع لدى اجلميع 

نهلة  م��ع  دخ��ل يف عالقة ج��دي��دة  اأن��ه 

القد�شي التي كانت وقتها زوجة ل�شفري 

االأردن يف اأمريكا، عبد املنعم الرفاعي، 

رغم  تزوجا  زوجها،  من  طالقها  وبعد 

التي  ال��ط��ري��ق��ة  م��ن  اجل��م��ي��ع  غ�شب 

من  نهلة  ال��وه��اب  عبد  بها  »���ش��رق« 

الزوجان  ولكن  الدبلوما�شي،  زوجها 

كانا يرفالن يف �شعادة تامة بعيدا عن 

لها  ا���ش��رتى  حيث  املعاتبني،  عتاب 

خامتا نفي�شا من باري�ض، ومن جانبها، 

تفهم  على  القد�شي  نهلة  حر�شت  فقد 

ال�شهري،  املو�شيقار  زوجها  و�شعية 

ا�شتقرار  على  حتافظ  كيف  وعرفت 

الغرية،  ن��ريان  عن  بعيدا  زواجهما 

طويلة،  ل�شنوات  الزواج  هذا  وا�شتمر 

حممد  االأج��ي��ال  مو�شيقار  ت��ويف  حتى 

عبد الوهاب يف اأوائل ت�شعينيات القرن 

الع�شرين، وحتديدا يف الرابع من �شهر 

�شحية  وعكة  اإث��ر   ،1991 ع��ام  م��اي 

اأملت به، وكان قد اأ�شيب وقتها بجلطة 

دماغية كرى اإثر �شقوط حاد تعر�ض 

اأن تعر�ض  بعد  اأر�شية منزله  له على 

النزالق مفاجئ.
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بقلم: رمزي صوفيا

عبد �لوهاب تزوج �أربع مر�ت و�أجنب �سبعة 
�أطفال.. وملاذ� حاول بليغ حمدي قتله؟

�ل�سحفي رمزي �سوفيا و�ملو�سيقار 
حممد عبد �لوهاب



الوظيفة  تعترب  البلدان،  جميع  يف 

ومبا  وتكليفا،  ت�شريفا  العمومية 

املواطنني  جميع  فاإن  عمومية،  اأنها 

ط��ري��ق  ع���ن  ي��ل��ج��وه��ا  اأن  مي��ك��ن��ه��م 

املباريات، وت�شم امل�شالح العمومية 

ما  املغربية،  اململكة  ربوع  يف  اليوم 

مليون موظف، ودواليبها  يقل عن  ال 

رئي�س  ثم  مكتب  رئي�س  من  تبتدئ 

فمدير،  ق�شم  رئي�س  يتلوها  م�شلحة، 

اإىل  الت�شل�شل  وينتهي  عام،  مدير  ثم 

الكاتب العام.

ال�شيا�شيني،  ال��ق��ادة  هنا  واأذك���ر 

املوظفني  واأن  مي��رون  ال��وزراء  ب��اأن 

يحالوا  اأن  اإىل  منا�شبهم  يف  يبقون 

اأن  الوزير  حق  وم��ن  املعا�س،  على 

يكون له رئي�س ديوان، رئي�س الكتابة 

كما  بالدرا�شات،  ومكلفون  اخلا�شة، 

له احلق اأن يعني خرباء ي�شتعني بهم 

اأنني  ومبا  الوزارية،  مبهامه  للقيام 

الرعيل  �شمن  الأكون  ال�شرف  يل  كان 

التحقوا  الذين  املغاربة  من  االأول 

ع��ن طريق  ال��ع��م��وم��ي��ة  ب��ال��وظ��ي��ف��ة 

تقريبا  الوظيفة  كانت  يوم  املباراة، 

الفرن�شيني،  امل��وظ��ف��ني  على  ح��ك��را 

حيث كانت القلة القليلة من املغاربة 

كر�شي  بالرتبع على  تت�شرف  من  هي 

الذين  هوؤالء  جل  كان  كما  الوظيفة، 

اأب��ن��اء  م��ن  ب��ال��وظ��ي��ف��ة،  يت�شرفون 

االأعيان.

اإىل  الذاكرة بهذا ال�شدد،  تعود بي 

�شنة 1958، حيث مت تعييني رئي�شا 

واملوظفني،  االإداري��ة  ال�شوؤون  لق�شم 

وكان من االأولويات التي تهدف اإليها 

واال�شتغناء  االإدارة  مغربة  مهمتي، 

االأخ  وك��ان  االأج��ان��ب،  املوظفني  عن 

حممد  ال�شيد  ال��غ��ي��ور،  وال��وط��ن��ي 

الإنهاء  �شنتني  يل  ح��دد  ق��د  دوي���ري، 

الأن  هينة،  تكن  مل  التي  املهمة  هذه 

من  منهم  قليل  املغاربة  املواطنني 

كان يتوفر على م�شتوى تعليمي عايل، 

اأو  »ال��ربويف«  ب�شهادة  اأكتفي  فكنت 

لهاتني  احلاملني  الأن�شب  الباكالوريا 

امل�شوؤولني  كل  جانب  اإىل  ال�شهادتني 

يالزموا  اأن  منهم  واأطلب  االأجانب، 

امل�شوؤول الفرن�شي حتى ي�شتفيدوا من 

بني  واأ�شتدعيهم  ومهاراته،  قدراته 

ح�شلوا  ما  الأخترب  واالأخ��رى  الفينة 

من  متكنني  مهنية  مكا�شب  من  عليه 

الفرن�شي،  املوظف  عن  اال�شتغناء 

وقد �شاعدتني االأقدار واجلهود التي 

حتقيق  اإىل  الو�شول  على  بذلتها، 

وزارة  مرافق  بجميع  املغربة  هدف 

املالية.

�شرف  يل  ك��ان   ،1960 �شنة  ويف 

ل�شكان  ع��ام  اإح�����ش��اء  اأول  تنظيم 

�شاحمني   - اأع��رتف  وهنا  امل��غ��رب، 

االأول��وي��ة  اأع��ط��ي  كنت  اأن��ن��ي   - اهلل 

ال�شرقي،  املغرب  الأبناء  واالأف�شلية 

حيث وظفت منهم 154 �شابا.

ميكن  ه��ل  ال�����ش��وؤال:  اأط���رح  هنا 

مل�شوؤول ما بيده نفوذ وا�شع اأن ال مييل 

واالأ�شدقاء  االأقرباء  مع  ويتعاطف 

من منطقته؟ الأن من غريزة االإن�شان 

اأن يف�شل االأقربني لي�شدي لهم خدمات 

قد  واإح�شا�س  �شعور  وهو  تنفعهم، 

ال�شوفينية،  اإىل  باالإن�شان  ي���وؤدي 

احلاالت،  بع�س  ويف  القبلية،  وروح 

على  ي�شيطر  العرقي  االنت�شاب  حتى 

تعاين  ما  وذل��ك  امل�����ش��وؤول،  املوظف 

منه اليوم جميع اإداراتنا على جميع 

امل�شتويات.

والكتاب  ال��وزراء  تعيني  كان  اإذا 

اخت�شا�س  من  وامل���دراء  العاملني 

روؤ���ش��اء  تعيني  ف���اإن  امل��ل��ك،  ج��الل��ة 

يدخل  واملكاتب،  وامل�شالح  االأق�شام 

ال  بل  يجوز،  فال  ال��وزي��ر،  �شلطة  يف 

اأن ي�شتغني عن هوؤالء،  يحق للوزير 

تدبري  يف  وجتربة  خربة  ذوو  الأنهم 

نظرا  جيدا،  تدبريا  االإدارة  �شوؤون 

الأقدميتهم واطالعهم على كل ما يدور 

عليها،  ي�شرفون  التي  االإدارات  يف 

وهذا االأمر ت�شتوجبه اال�شتمرارية يف 

خدمة ال�شالح العام.

اليوم  اأالحظه  ما  راعني  وقد  هذا، 

الذين  ال���وزراء  بع�س  ت�شرف  م��ن 

املنخرطني  زرع  ع��ل��ى  ي��ح��ر���ش��ون 

جميع  يف  اأحزابهم  مع  واملتعاطفني 

ي�شمى  ما  وهذا  امل�شوؤولية،  منا�شب 

الطريقة  هذه  الأن  االإدارة،  بت�شيي�س 

تتنافى مع مقت�شيات قانون الوظيفة 

الأنها حتول   ،1958 ل�شنة  العمومية 

ي�شتغله  خ�شب  مرتع  اإىل  االإدارة 

يظل  وهكذا  االنتخابات،  يف  احل��زب 

احلزب  به  جاء  ال��ذي  امل�شوؤول  هذا 

ال�شيا�شيني  ال��ق��ادة  رح��م��ة  حت��ت 

تنفيذ تعليماتهم  اإىل  الذين ي�شطرون 

هذا  ويف  من�شبه،  من  يعزل  ال  حتى 

العليا  اجلهات  واأنبه  اأ�شري  ال�شدد، 

بع�س  اإليه  يلجاأ  ال��ذي  التحايل  اإىل 

الوزراء من اأجل توظيف املحظوظني 

وزير  يرتاأ�شها  بوزارة  اأحزابهم  من 

ا�شتعداده  مقابل  اآخ���ر،  ح��زب  م��ن 

زميله  ط��رف  م��ن  املر�شحني  لقبول 

طريقة  تطبيق  يعني  احلكومة،  يف 

رابح«،  و»رابح  نعطيك«،  »اعطيني 

بامل�شلحة  ي�شر  ال�شيء  هذا  اأن  رغم 

ال��ع��ام��ة ومب�����ش��ال��ح ال�����ش��ع��ب، الأن 

جماال  لي�شت  العمومية  الوظيفة 

للزبونية واملحاباة وتبادل امل�شالح، 

عليه،  هو  ما  على  االأم��ر  ا�شتمر  ف��اإذا 

مقرات  اإىل  �شتتحول  ال��وزارات  ف��اإن 

املواطن  اأراد  اإذا  بحيث  لالأحزاب، 

اإىل  فاإنه ي�شطر  اأن يق�شي حاجة ما، 

فقدت  واإذا  وتزكيته،  احلزب  تدخل 

تخ�شع  واأ�شبحت  حيادها  االإدارة 

هو  فهذا  ال�شيا�شيني،  القادة  مل��زاج 

املوؤ�ش�شة  وع��ل��ى  بعينه،  الف�شاد 

جاللة  اإليها  اأ�شند  التي  الد�شتورية 

امللك مهمة حماربة الف�شاد، اأن تنتبه 

الف�شاد  الظاهرة حتى ال ينت�شر  لهذه 

يعترب  املوظف  الأن  والبحر،  الرب  يف 

كامللح يف الطعام، اإذا ف�شد امللح ف�شد 

الطعام كله.

يتبع

التي  اجل��دي��دة  املفاهيم  م��ن 

جاء بها الكاتب واملفكر املغربي، 

»م��ن  ك��ت��اب��ه  يف  اأوري����د  ح�شن 

باملغرب«  ثقافية  ث���ورة  اأج���ل 

اجل��دي��دة،  ال��ن��ج��اح  )مطبعة 

الطبعة  ال��ب��ي�����ش��اء/  ال�����دار 

�شفحة.   342  .2018 االأوىل 

����ش���درت ط��ب��ع��ت��ه ال��ث��ان��ي��ة يف 

كتابا  اأعتربه  وال��ذي   ،)2019
مفهومي  ال��رتب��ي��ة،  فل�شفة  يف 

ما  و»االإن�����ش��ان  »الفرنكفوين« 

كان  واإن  اال�شتعماري«،  بعد 

واحدا،  �شيئا  يعنيان  املفهومان 

وي��ح��م��الن م�����ش��م��ون��ا واح���دا 

�شياقات  يف  فقط  اخ��ت��الف  م��ع 

ا�شتعمال اأحدهما دون االآخر.

هو  كما  »الفرنكفوين«  معنى 

م��ت��داول وم��ف��ه��وم يف امل��غ��رب، 

يحيل على ذلك املغربي املت�شبع 

املتمكن  الفرن�شية،  بالثقافة 

م���ن ال��ل��غ��ة ال��ف��رن�����ش��ي��ة ال��ت��ي 

اللغات  على  ا�شتعمالها  يف�شل 

القيم  ع��ن  وامل��داف��ع  الوطنية، 

تنت�شر  اأن  يود  التي  الفرن�شية 

املغاربة،  ويتبناها  باملغرب 

ينتقده  املغربي،  الفرنكفوين  هذا 

ي�شن  بل  ح��ادا،  انتقادا  الكاتب 

و�شر�شا  �شديدا  هجوما  عليه 

وهو  و186(،   185 )�شفحة 

اأم���ر ق��د ي��ب��دو ظ��اه��ري��ا، غريبا 

ملثقف  كيف  اإذ  مفهوم،  وغ��ري 

اأوري���د،  االأ���ش��ت��اذ  ح��داث��ي مثل 

ال��ذي ارت���وى م��ن فكر االأن���وار 

باللغة  تكوينا  وتلقى  الفرن�شي، 

ال��ف��رن�����ش��ي��ة، واأل����ف ب��ه��ا ع��دة 

منابر  عدة  يف  بها  ويكتب  كتب، 

اإعالمية وثقافية، ويحا�شر بها، 

ال�شيا�شية  العلوم  بها  ويدر�س 

يهاجم  اأن  له(  )كيف  باجلامعة، 

والفرنكفونيني؟  الفرنكوفونية 

األ��ي�����س ه��و واح����دا م��ن��ه��م؟ بل 

كبارهم  م��ن  واح���دا  ه��و  األي�س 

وم�شاهريهم؟

يو�شح  اللب�س،  ل��ه��ذا  رف��ع��ا 

متايزا  يقيم  اأن���ه  ال��ك��ات��ب،  لنا 

اللغة  بني  ع��ازال  وح��دا  فا�شال 

وعلم  ف��ك��ر  كلغة  الفرن�شية، 

وبني  وحترر،  وتنوير  ومعرفة 

احلمولة  ذات  ال��ف��رن��ك��ف��ون��ي��ة 

 ،)186 )�شفحة  اال�شتعمارية 

الفرنكفونيني:  عن  يقول  ولهذا 

الفرن�شية  م�شتعملو  »فلي�س 

احلر،  للفكر  دعامة  بال�شرورة 

ولو هم يف الغالب على امل�شتوى 

الفردي، اأ�شحاب روؤية عقالنية، 

العام،  امل�شتوى  على  ولكنهم 

التعامل  يف  غ�شا�شة  يجدون  ال 

والدفاع  عتيقة  موؤ�ش�شات  مع 

االإدارة  ���ش��اأن  �شاأنهم  عنها، 

اال�شتعمارية التي وظفت املخزن 

بنعتها،  ال�شريف  اأو  ال��ق��دمي 

وتركتها  ال��زواي��ا  وا�شتعملت 

وا�شتغاللها،  غيبيتها  يف  �شادرة 

االتكالية  ودعمت  وجمونها،  بل 

للطرقية«  ت�شجيعها  خ��الل  من 

ب��اأن  م�شيفا   ،)185 )�شفحة 

ي�شكلون  الفرنكفونيني  ه��وؤالء 

»اإح�����دى دع��ائ��م اال���ش��ت��ع��م��ار 

اجلديد« )�س 186(.

ما  مع  الفرنكفوين  يلتقي  وهنا 

ما  ب�»االإن�شان  الكاتب  ي�شميه 

يف  لي�شكال  اال�شتعماري«،  بعد 

ولو  واح��دة،  ظاهرة  احلقيقة، 

اأنه حتدث عن الثاين مبعزل عن 

اإليهما يف �شياقني  االأول، متطرقا 

مائة  بينهما  تف�شل  خمتلفني 

واأربعون �شفحة.

ف��م��ا ه��و »االإن�����ش��ان م��ا بعد 

اال���ش��ت��ع��م��اري«؟ م��ن اأخ�����س 

الكاتب  يعر�شها  كما  �شفاته، 

بال�شفحة 41، اأنه يتميز ب�شلوك 

من   ،»Cynique« ك��ل��ب��ي 

يوؤمن  باأنه  يتظاهر  اأنه  جتلياته 

حني  يف  عنه،  ويدافع  ما  ب�شيء 

بذلك  يوؤمن  ال  احلقيقية،  يف  اأنه 

ال�شيء، بل يرف�شه وي�شتهجنه، 

يالحظ  كما  يفعله،  كان  ما  وهو 

احلماية  م�����ش��وؤول��و  ال��ك��ات��ب، 

الفرن�شيون، حني كانوا يدافعون 

العتيقة،  املخزنية  التقاليد  عن 

واملعتقدات  اخلرافات  ويحمون 

وي�شجعون  املتخلفة  الدينية 

ق��رارة  يف  ك��ان��وا  لكنهم  عليها، 

ويحتقرون  يحتقرونها  اأنف�شهم، 

ممار�شيها ويعتربونهم متخلفني 

اليوم،  يفعله  ما  وهذا  وجهلة، 

ك��م��ا ي�����ش��رح ال�����ش��ي��د اأوري�����د، 

الذي  التقنوقراطي  امل�شوؤول 

ويحمي  اال���ش��ت��ب��داد  ي�����ش��ان��د 

الظلم،  ع��ن  وي�شكت  ال��ف�����ش��اد 

وت�شبعه  الفرن�شي  تكوينه  رغم 

ترف�س  التي  الغربية  بالثقافة 

والظلم،  والف�شاد  اال�شتبداد 

ال�شلوك  ذو  التقنوقراطي،  هذا 

يو�شح  ك��م��ا  مي��ث��ل،  ال��ك��ل��ب��ي، 

ال���ك���ات���ب، ال���وج���ه امل��غ��رب��ي 

للحماية  اال�شتعماري  للم�شوؤول 

»ال  اأن��ه  يرى  ولهذا  الفرن�شية، 

من  نبتغي  م��ا  نبلغ  اأن  ميكن 

جديد«  باإن�شان  اإال  ثقافية  ثورة 

القول  وميكن   ،)41 )�شفحة 

اجلديد  االإن�شان  هذا  يعرف  اإنه 

بال�شلب، اأي مبا لي�س هو اأو مبا 

لالإن�شان  كنقي�س  اأي  فيه،  لي�س 

ما بعد اال�شتعماري، ويقول عن 

اجلديد:  املغربي  االإن�شان  هذا 

اإن�شان  مع  يقطع  »اإن�شان  اإن��ه 

االلتقاطية الذي هو نتاج �شياق 

اأو  ُحّمل،  ما  بنقل  يكتفي  معني، 

تقنيات  يحمل  هجني،  اإن�شان 

بع�شا  اأو  احل��دي��ث،  االإن�����ش��ان 

بثقل  مطبوع  ذهنه  ولكن  منها، 

التقاليد، ال يدرك الدقة، وي�شبح 

على  قادر  وغري  العموميات،  يف 

اأو  ال��وج��ودي��ة  الق�شايا  ط��رح 

طرحها خارج القوالب التقليدية 

ال�شلف  قدمه  ما  برتديد  ويكتفي 

االإن�شان  من��وذج  اأو  االأم���ر،  يف 

اال���ش��ت��ع��م��اري، مم���ا اأ���ش��م��ي��ه 

اال�شتعماري،  بعد  ما  االإن�شان 

بنية  له  للتقنيات،  ح��اذق  فهو 

بالعمق  واع  عقالنية،  ذهنية 

امل��ادي��ة،  ل��الإجن��ازات  الفل�شفي 

ول��ك��ن��ه ع��ل��ى غ����رار ال��ن��م��وذج 

اال���ش��ت��ع��م��اري، ي��ت��ع��ام��ل مع 

تعامال  التقليدانية  االجتاهات 

ق��رارة  يف  ميقتها  فهو  نفعيا، 

اآن،  يف  ل��ه��ا  وي��ر���ش��خ  ن��ف�����ش��ه، 

اال�شتعمار  دهاقنة  يفعل  كما 

يتعامل  ه��و  ب��ل  ال�����ش��اب��ق،  يف 

وهو  اأال  املثبط،  ال�شعور  بهذا 

االإمي����ان  ع���دم  اأي  ال��ك��ل��ب��ي��ة، 

اأن��ه  ل��و  كما  والتعامل  ب�شيء، 

لبناء  يعمل  ملن  بد  ال  به.  يوؤمن 

االإطار الذي نن�شده، اأن يتجاوز 

اال�شتعماري،  بعد  ما  االإن�شان 

ل��ه عند كثري  مم��ا جن��د ���ش��ورا 

اأن  ميكن  ال  التكنوقراط،  م��ن 

التقليدي،  االإن�شان  ن�شتن�شخ 

االإن�شان  من��وذج  نعيد  اأن  وال 

ال  النماذج،  ه��ذه  فكل  الهجني، 

حتمل ن�شغ احلياة وال ت�شتطيع 

اآفاقا  وتقتحم  الطريق  تعبد  اأن 

نن�شدها«  ثقافية  لثورة  جديدة 

)�شفحة 41(.

ك��م��ا هي  ال��ف��رن��ك��ف��ون��ي��ة، 

اأن  قبل  امل��غ��رب،  يف  مم��ار���ش��ة 

ا�شتمرارا الإدارة احلماية  تكون 

الوطني  وجهها  يف  اال�شتعمارية 

كلبي  ���ش��ل��وك  ه���ي  امل��غ��رب��ي، 

ب�شكل  ي��ربز  ما  وه��ذا  بامتياز، 

�شارخ لدى الفرنكفونيني عندما 

البنيات  عن  مدافعني  »ينربون 

ولكن  اإميان،  عن  لي�س  العتيقة، 

غطاء مل�شاحلهم كما كانت تفعل 

وهم  اال�شتعمارية،  االإدارة 

غيبية  ممار�شات  اإىل  يدفع  من 

)�شفحة  االإ�شالم«  روح  بدعوى 

185(، كما كتب االأ�شتاذ اأوريد.
ف������اإذا ك����ان ه����دف ه����وؤالء 

املغرب  رب��ط  هو  الفرنكفونيني 

اأج��ل  م��ن  لي�س  فذلك  بفرن�شا، 

الدميقراطية  يف  مثلها  يكون  اأن 

والتقدم  واحل��ق��وق  واحل��ري��ة 

وال����ع����دال����ة االج���ت���م���اع���ي���ة، 

ماليا  لها  تابعا  ليكون  واإمن���ا 

الإمالءاتها  خا�شعا  واقت�شاديا، 

التبعية  هذه  يف  ملا  وم�شاحلها، 

وه����ذا اخل�����ش��وع م���ن خ��دم��ة 

مل�شالح فئة هوؤالء الفرنكفونيني 

ال��ذي��ن مي��ث��ل��ون »ا���ش��ت��م��راري��ة 

كما  اال�شتعمارية«،  للمنظومة 

اللغة  بني  مميزا  امل��وؤل��ف،  كتب 

الفرنكفوين،  وال�شلوك  الفرن�شية 

من  »فكم  بقوله:  ذلك  مو�شحا 

يح�شنون  ال  الفرنكفونية  دعاة 

كما  ويتكلمونها  ال��ف��رن�����ش��ي��ة 

وفهمهم  �شياحي،  مر�شد  يتكلمها 

�شياحي  مر�شد  كمعرفة  للحداثة 

يق�شرها  االأج��ن��ب��ي��ة،  ل��ل��غ��ة 

النمطية  التعابري  بع�س  على 

تقنيات  ويح�شبونها  واملكررة، 

و�شلوكات«.
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تعي�س �شاكنة منطقة تنمل حيث يوجدون، قبل 

تومرت،  بن  املهدي  بناه  الذي  مب�شجدها  قرون 

ابن  اأحمد  جعفر  اأب��ي  ماأ�شاة  عاي�شوا  فالذين 

اأداه  ما  رغم  املنطقة  عن  غريبا  كان  الذي  عطية 

كتابات  ومن  املوحدي،  املومن  لعبد  خدمات  من 

ر�شالة  ع�شرة  اخلم�س  من  اأكرث  بلغت  موحدية 

على  جعفر  اأبو  ))وبقي  الفائق  الرائق  باأ�شلوبه 

التي  اجلليلة  الق�شايا  يتوىل  وه��و  ق��دره،  علو 

تعر�س للدولة اإذ مل يكن عبد املومن يكلف مكانته، 

وكان يتزايد غيظ ح�شاده و�شعاياتهم، اإال اأنهم مل 

)انظر  بعداوته((  التجاهر  على  يقدرون  يكونوا 

الباحث،  جملة  يف  عطية  اب��ن  جعفر  اأب��و  مقال 

�شفحة 3 ملحمد الفا�شي(.

))ووزارة ابن عطية يف حكومة عبد املومن، مل 

يكن وزيرا باملعنى املعروف لدينا االآن يف ت�شيري 

اأمر الدولة واإدارة كل �شوؤونها، الأن املوؤرخني مل 

بالكتابة  لتكليفه  اأيامه  يف  وزير  اأي  معه  يذكروا 

يف هذا الوظيف ال�شامي يف دولة كان رجالها اأويل 

ما  وهذا  تومرت،  بن  املهدي  اأتباع  يف  االأ�شبقية 

قوية على عظمته ونبوغه، خ�شو�شا  يدل داللة 

املا�شية  الدولة  خ��دام  من  كان  اأن��ه  الحظنا  اإذا 

واأن�شارها، واأن والده قتل باأمر املوحدين ب�شبب 

اإخال�شه لها، وعالوة على هذا كله، فاإن �شنه كان 

يرتاوح اإذاك بني اخلام�س والع�شرين اأو الثالثني 

الف�شل  خ�شال  بكل  مت�شفا  كان  اأنه  فلوال  �شنة، 

ملا ر�شح لتلك املاأمورية اخلطرية رغم كل ما كان 

من �شاأنه اأن ي�شده عنها ويبعده.. فقد خلف ابن 

اأحد  )ال���وزارة(  املن�شب  هذا  يف  الوزير  عطية 

املعروف  ال�شنهاجي  عمر  وهو  الدولة،  عظماء 

وك��ان  ص119(،  )املعجب/  »اأزن����اك«  بعمر 

بعد  امل��وم��ن  عبد  بايعوا  ال��ذي��ن  الثالثة  اأح���د 

كما  تقدميه  يف  و�شعوا  تومرت  ابن  املهدي  وفاة 

»املعجب«((.  يف  املراك�شي  الواحد  عبد  يقول 

مدلولها  كان  املوحدين،  عند  ال��وزارة  فتعريف 

ال�شلطان  وم�شاركة  الدولة  اأعمال  �شائر  مبا�شرة 

يف ت�شيريها كما قال ابن خلدون يف »مقدمته« يف 

ف�شل »مراتب امللك وال�شلطان واألقابها«، فلم يكن 

عندهم )يعني املوحدين( اإال الوزير، فكانوا اأوال 

يخ�شون بهذا اال�شم، الكاتب املت�شرف امل�شارك 

يف خا�س اأمره، كابن عطية وعبد ال�شالم الكومي، 

واالأ�شغال  احل�شاب  يف  النظر  ذلك  مع  له  وك��ان 

املالية )»املقدمة« البن خلدون، �شفحة 131(، 

ابن عطية كان وزيرا،  اأن  الن�س �شريح يف  فهذا 

الذي  الدولة  ))مبعنى املت�شرف يف كافة �شوؤون 

ال�شلطان،  اأمر  لتدبري  النظر يف كل ما يرجع  اإليه 

اأموره كلها، فنه�س  فقد فو�س له عبد املومن يف 

ا�شتقالله  فيه  وظهر  اإل��ي��ه،  فو�س  م��ا  ب��اأع��ب��اء 

وغناوؤه((.

ابن  كاتبنا  عليها  ح�شل  التي  املكانة  هي  هذه 

عطية، وهذه هي الظروف التي اأحاطت بو�شوله 

من  ال��ظ��روف  ه��ذه  اإىل  ن�شري  اأن  ويكفي  اإليها، 

اإليه  ارتفع  الذي  ن�شاأته و�شنه مع خطر املن�شب 

واحلظوة التي ح�شل عليها، لنقدر اأن وزيرا هذا 

الدولة  رجال  من  رجل  كل  من  له  �شيكون  �شاأنه، 

مناف�س، ومن كل من يرى نف�شه اأحق بوظيفه منه 

من  املهدي  اأن�شار  اإذ  كثري،  وه��وؤالء  لدود،  عدو 

الع�شرة ))وهم املهاجرون االأولون الذين اأ�شرعوا 

باجلماعة((  امل�شمون  وه��م  املهدي،  اإجابة  اإىل 

ومن   ،)112 �شفحة  للمراك�شي  )»املعجب« 

اخلم�شني ومن ال�شبعني، كان اأكرثهم كما قدمنا، 

موجودا، وال �شك اأنهم كانوا ينظرون اإىل وظائف 

الوزارة والقيادة واالإمارة كحق لهم ال ميكن اأن 

ي�شاركهم فيه اأحد �شواهم، خ�شو�شا ممن مل يبلغ 

بدعوته،  واالإميان  للمهدي  االإخال�س  يف  درجتهم 

اإذ اأن�شار املهدي من الع�شرة ومن اخلم�شني ومن 

ال�شبعني كانوا يف معا�شدته..

املوثقة،  الن�شو�س  بهذه  التدليل  تعمدت  لقد 

ابن عطية  نهاية  �شت�شفر عنه  ملا  الأتخل�س بعدها 

جهة،  من  ح�شاده  حقد  وراءه  يجر  ك��ان  ال��ذي 

تقول  من  ولو�شاية  للمتونيني،  اأ�شرته  وخدمات 

اأ�شره له عبد املومن فباح  اإف�شاء ما كان  عليه يف 

به.

يتبع

إدريس أبايا

الراحل محمد بن �شريفة 
نموذج في تحقيق
 الحسين الدراجيالوظيفة العمومية يف خطر التراث المغربي

حتى ال يبقى ال�شعب يف دار غفلون

اآفة الفرنكفونيين.. ما بين االإن�شان الفرنكفوني 
واالإن�شان ما بعد اال�شتعماري

 محمد بودهان 
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والــروائــي  الكاتب  يستعد 
فهمي،  نادر  محمد  المغربي، 
للمشاركة في المعرض الدولي 
للكتاب بالعاصمة البريطانية 
لندن، خالل شهر مارس المقبل، 
في  أشهر  "ثمانية  بروايته 
باللغة  الــصــادرة  الجحيم"، 
نشر  دار  عــن  اإلنــجــلــيــزيــة 

بريطانية.
ولم يسبق للمملكة المغربية 
لندن،  معرض  في  المشاركة 

المصنف األول على المستوى 
الثقافة  لهيمنة  نظرا  الدولي، 
الفرنكفونية في صناعة الكتاب 
اإلنتاجات  ونـــدرة  المغربي 

األدبية باللغة اإلنجليزية.
الروائي المغربي محمد نادر 
فهمي يطمح من خالل مشاركته 
للتعريف  لندن،  معرض  في 
بالثقافة المغربية والعربية من 
خالل روايته "ثمانية أشهر في 
الجحيم"، التي تباع حاليا في 

بأزيد  بيع  نقطة   80 من  أكثر 
أهمها  ــة،  ــ دولـ ثــالثــيــن  مـــن 
بــريــطــانــيــا، أمــريــكــا، كــنــدا، 
السويد، دول أوروبا الغربية، 
دول البلطيق، الصين، واليابان.
"ثمانية  روايــة  رشحت  كما 
أشهر في الجحيم"، للمنافسة 
على جائزة الشيخ زايد للكتاب 
بلغات  العربية  الثقافة  فــرع 
أخرى، التي تبلغ قيمتها 200 

ألف دوالر.
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�أول مغربي ي�شارك في معر�ض
 لندن �لدولي للكتاب 

ندوة دولية حول »�ل�شينما 
و�لمجتمع« بورز�ز�ت

نز�ر �لبركة عند موؤ�ش�شة
 �لفقيه �لتطو�ني

�إحياء  ذكرى وفاة �لطيب 
�ل�شديقي في معر�ض متنقل

بمناسبة الذكرى الثالثة لوفاته، تنظم مؤسسة الطيب 
 4 بين  مفتوحا سيتنقل  متنقال  الصديقي، معرضا 
جهات بالمغرب، حيث انطلق يوم 5 فبراير من محطة 
القطار الرباط-أكدال، وسيحط الرحال بمحطة فاس 
خالل شهر مارس، ثم طنجة في شهر أبريل، وأخيرا 

بمراكش في شهر ماي.
وينظم هذا المعرض، بشراكة مع المكتب الوطني 
للسكك الحديدية، وتندرج هذه البادرة وفق المنظمين، 
ضمن أهداف مؤسسة الطيب الصديقي، ومنها "إحياء 
العالم  الذي تجاوز حدود  للراحل،  المتميز  العطاء 
العربي، ليس فقط في الميدان الفني والثقافي، وإنما 
واألجيال  الحقب  عبر  المغربي  التراث  من  كجزء 

التاريخية".

الشعبية،  الــجــامــعــة  ــار  إطـ ــي  ف
تستضيف مؤسسة الفقيه التطواني، 
العام  األمين  البركة،  نــزار  السيد 
من  ثلة  يحاوره  االستقالل،  لحزب 
اإلعالميين حول قضايا وانشغاالت 
 14 الخميس  يوم  وذلك  المجتمع، 
2019 على الساعة الرابعة  فبراير 
باحنيني،  بقاعة  زواال،  والنصف 
وزارة الثقافة، شارع غاندي- الرباط.

تنظم الكلية متعددة التخصصات بورزازات، من 18 
إلى 20 أبريل المقبل، ندوة علمية دولية حول موضوع: 

"السينما والمجتمع".
وذكر بالغ للكلية، أن هذه الندوة ستعرف خالل أيامها 
الثالثة، مشاركة أكاديميين وباحثين ونقاد ومخرجين 

من المغرب والخارج.
ومن المنتظر أن يناقش اللقاء، محاور تتعلق بـ"رؤية 
العالقة  و"داللة  السينما"،  في  االجتماعي  الــواقــع 
السينمائية في المجتمع"، و"صور المجتمع في تجارب 
سينمائية"، و"بدائل السينما وبدائل الواقع في الراهن 
اللقاء  هذا  في  المشاركون  كما سيتطرق  التاريخي"، 
العلمي، لمواضيع تتعلق بـ"السينما والمجتمع.. أي 
عالقة"، و"المجتمع أفقا لإلبداع السينمائي"، و"وظائف 
االشتغال السينمائي على المجتمع"، و"السينما والرهان 
االجتماعي"، و"الصيغ الجمالية لمقاربة قضايا الواقع 
االجتماعي"، و"معاني الواقع والواقعية في الممارسة 

السينمائية".
وأكدت الكلية في ورقة حول الندوة العلمية، أن "عالقة 
السينما بالمجتمع من صميم الموضوعات الدائمة التي 
انشغل بها الحديث عن السينما بصيغة بحث أو نقد 
أو مطارحات نظرية"، واعتبرت أن هذا الموضوع، يعتبر 
اآلن،  االستعجال  التي يستدعيها وعي  "القضايا  من 
لطبيعة الحركية التي تتبلور في اللحظة التاريخية، 
باختيار  عنهما،  والحديث  والفن  السينما  تلزم  التي 

المداخل الصحيحة لالنخراط في هذه الحركية".

الوطنية  التربية  وزيــر  وجه 
والتكوين المهني، سعيد أمزازي، 
األكاديميات  مــدراء  إلى  مذكرة 
والتكوين،  للتربية  الجهوية 
للجائزة  ــداد  ــ اإلع بخصوص 

الوطنية لفن الخطابة.
وأعلنت المذكرة، أن األكاديمية 
الجهوية للتربية والتكوين ببني 
الجائزة  خنيفرة، ستنظم  مالل 
الــوطــنــيــة لــفــن الــخــطــابــة في 
شعار:  تحت  األولــى،  نسختها 
"خطابة وإبداع من أجل مدرسة 
القيم المواطنة"، وذلك أيام 18 

و19 و20 أبريل المقبل.
وأكد المصدر ذاته، أن الهدف 
"تعزيز  هو  الجائزة،  هذه  من 
لدى  المواطنة  قيم  وترسيخ 
خالل  من  والتالميذ  التلميذات 
فن الخطابة"، وكذا "تمكينهم من 
أمام  والتحدث  الخطابة  آليات 
قدرتهم على  الجمهور، وتعزيز 
التفكير اإلبداعي، وتربيتهم على 

أدبيات التواصل واحترام آراء 
اآلخرين وقبول االختالف".

وذكرت المذكرة، أن المسابقة 
تفتح في وجه جميع التلميذات 
التعليمية  باألسالك  والتالميذ 
الثالثة )ابتدائي وثانوي إعدادي 
وثانوي تأهيلي(، مع إيالء تمييز 
إيجابي لفائدة التالميذ من ذوي 
االحتياجات الخاصة، حيث تنظم 
اإلقصائيات المحلية واإلقليمية 
لتتأهل  تعليمية،  مؤسسة  بكل 
خاللها مؤسسة تعليمية واحدة 

في  اإلقليمية  المديرية  لتمثيل 
اإلقصائيات الجهوية، وذلك خالل 
الفترة الممتدة ما بين 28 يناير 

2019 و22 فبراير 2019.
ــات  ــي ــائ ــص ــظــم اإلق ــن وســت
التي تتأهل خاللها  الجهوية، 
مؤسسة تعليمية واحدة عن كل 
سلك تعليمي، لتمثيل األكاديمية 
الجهوية في المهرجان الوطني، 
 25 من  الممتدة  الفترة  خالل 
مارس   08 إلى   2019 فبراير 

.2019

وز�رة �لتعليم تحّفز �لتالميذ بم�شابقة في فن �لخطابة

15 فيلما طويال و15 �شريطا ق�شير� في �لمهرجان 
أعلن المركز السينمائي المغربي، 
و15  طويال  فيلما   15 اختيار  عن 
في  للمشاركة  قــصــيــرا،  شريطا 
للمهرجان  الرسمية  المسابقة 
انعقاده  المرتقب  للفيلم  الوطني 
مارس  و9   1 بين  طنجة  بمدينة 

المقبل.
وأبرز المركز السينمائي المغربي، 
في بالغ صحافي، أنه بعد مشاهدة 
29 شريطا طويال )22 فيلما روائيا 
تسجيلها  تم  وثائقية(،  أفالم  و7 
بــشــكــل رســمــي لــلــمــشــاركــة في 
التي  اللجنة،  اختارت  المهرجان، 
رأسها الناقد عمر بلخمار وضمت 

في عضويتها كال من صباح بنداوود 
وجيهان بوكرين وأحمد الحسني، 
المسابقة  في  للمشاركة  فيلما   15

الرسمية للفيلم الطويل.
الرسمية  للمسابقة  بالنسبة  أما 
فقد  القصيرة،  بــاألفــالم  الخاصة 
انتقت لجنة االختيار، التي رأسها 
في  وضمت  مفتكر  محمد  المخرج 
البحار  جيهان  من  كال  عضويتها 
وعبد الحق نجيب وطارق خالمي 
)ممثل المركز السينمائي المغربي(، 
15 شريطا قصيرا من بين 33 شريطا 
مسجال بشكل رسمي للمشاركة في 

المهرجان.

نزار بركة



خل�ست الدرا�سات التي قام بها علماء 

المناخ منذ منت�سف القرن الع�سرين، 

الأر�ض  كوكب  حرارة  درجة  اأن  اإلى 

ارتفعت بين �ســــــــنة 1880 و2012 

بـ 0.9 درجة مائوية، وت�سير الدرا�سات 

التي تعود اإلى ما قبل الثورة ال�سناعية 

)ما قبل �سنة 1750(، اإلى اأن حرارة 

الأر�ض ارتفعت خالل اآخر ثالثة قرون 

يعرف  ما  وهو  مائوية،  درجة   1.1 بـ 

عن  الناتج  ــراري،  ــح ال بالحتبا�ض 

الرتفاع في انبعاث غاز ثاني اأوك�سيد 

الكربون والميثان، وغيرها من الغازات 

المماثلة، وقد �سميت بالغازات الدفيئة 

التي �سميت كذلك، لقدرتها الكبيرة على 

امت�سا�ض الحرارة، والتي يحدث اأثرها 

ال�سيء على المناخ، الظاهرة الم�سماة 

ت�سل  عندما  اأي  الزجاجي«،  »البيت 

اإلى  ال�سم�ض  وحــرارة  �سوء  اأ�سعة 

الغالف الجوي، فبعد اأن ت�سل اأ�سعة 

التربة  تمت�ض  الأر�ــض،  اإلى  ال�سم�ض 

وال�سخور والأ�سجار ن�سبة منها ب�سكل 

طبيعي، مما يوؤدي اإلى ت�سخين �سطح 

الأر�ض.

ويت�سبب الحتبا�ض الحراري في 

حدوث العديد من الكوارث الطبيعية 

العلماء  لزال  حيث  الــمــدمــرة، 

المزيد  ويكت�سفون  اأثاره  يدر�سون 

من نتائجه ال�سلبية، اإذ من الممكن 

اأن يت�سبب الحتبا�ض الحراري في 

ذوبان الجليد والثلوج الموجودة 

اإلى  �سيوؤدي  مما  القطبين،  على 

ارتفاع من�سوب البحار عدة اأمتار، 

اأنحاء  في  �ساحلية  مــدن  وغــرق 

حدوث  المحتمل  من  اأنه  كما  العالم، 

ال�سنة،  تداخل واختاللت في ف�سول 

وهذا ما اأ�سبح مالحظا ب�سكل تدريجي 

خالل ال�سنوات الأخيرة، وارتفاع �سديد 

اأو  ال�سيف  في  الحرارة  درجــات  في 

معدلت هطول الأمطار في اأوقات معينة 

وقوع  اإلى  يــوؤدي  قد  مما  ال�سنة،  من 

في�سانات غير م�سبوقة، اأو حرائق في 

ف�سل ال�ستاء كما وقع الأ�سبوع الما�سي 

من  العديد  وانت�سار  اأ�ستراليا،  في 

المناطق  من  الكثير  ودمــار  الآفـــات، 

كميات  انخفا�ض  وبالتالي  الزراعية، 

الطعام المتاحة للب�سرية، كما قد تتاأثر 

اأن  المحتمل  ومن  ال�سمكية،  الثروة 

الحيوانات  من  كبيرة  اأعداد  تنقر�ض 

والنباتات بفعل دمار الغابات المطيرة 

من  وغيرها  المرجانية،  وال�سعاب 

الأنظمة البيئية التي ل ت�ستطيع تحمل 

الحرارة المرتفعة.

ــذا، قــام المنتظم  ــل كــل ه ومــن اأج

الدولي بمبادرة نتجت عنها اتفاقية 

التغير  ب�ساأن  الإطــار  المتحدة  الأمــم 

المناخي، التي �سادق عليها 191 بلدا 

ا�ستراتيجيات  بو�سع  التزام  اأجل  من 

وطنية لمواجهة الحترار العالمي، ومن 

تم توالت التفاقيات والجتماعيات على 

اأعلى م�ستوى، بدءا من اتفاقية كيوتو 

باليابان اإلى »الكوب 23« باألمانيا.

ورغم ت�سافر الجهود بين الأطراف 

لظاهرة  حــلــول  بــاإيــجــاد  الملتزمة 

الحتبا�ض الحراري، بعدما كان العلماء 

قد خل�سوا اإلى اأن الب�سر هم المت�سببون 

بفعل  ال�سلبية،  المناخ  تغيرات  في 

مقدمتها  فــي  ال�سناعية،  الأن�سطة 

ال�سناعات الكيماوية والنووية، واأي�سا 

عدم الحفاظ على البيئة، اإل اأن ل �سيء 

تغير نحو الأح�سن اأو الإيجابي في ظل 

على  الموقعة  الأطــراف  التزام  عدم 

التفاقيات، بالبنود المتفق عليها في كل 

المعنية  ــدول  ال لتنتقل  بروتوكول، 

هذا  فــي  المتحدة  الأمـــم  باتفاقيات 

ــل عــلــى و�ــســع  ــم ــع ــال ــال، ب ــجـ ــمـ الـ

بديلة،  ا�ستراتيجيات 

النبعاثات  من  للحد  جديدة  واأدوات 

الغازية، بم�ساعدة البلدان ال�سناعية 

في تحقيق اأهدافها الملزمة، وت�سجيعا 

للتنمية الم�ستدامة في البلدان النامية، 

النظيفة،  التنمية  اآلية  باعتماد  وذلك 

والتنفيذ الم�سترك، والعمل على الحد 

اأجل  ومــن  الغازية،  النبعاثات  من 

تحقيق ذلك، انتقلت العديد من الدول 

اإلى العمل بالطاقات البديلة والمتجددة، 

لإحــدى  خــرق  ي�سجل  دائما  اأنــه  غير 

اأحــد  ان�سحاب  اأو  الــبــروتــوكــولت، 

الأع�ساء، وخا�سة من طرف الوليات 

الأكثر  الدولة  الأمريكية،  المتحدة 

تغير  وفي  الجو  تلويث  في  م�ساهمة 

فما  كبير..  مو�سوع  وهــذا  المناخ، 

الجدوى من هذه الموؤتمرات التي تنعقد 

الميزانيات  م�سير  وما  وهناك؟  هنا 

ال�سخمة التي ت�سرف في تلك اللقاءات، 

في ظل عدم التزام الدول والحكومات 

بتطبيق مخرجات تلك الجتماعات؟ وما 

معنى اإذن اأن تجتمع الدول الكبرى من 

الحتبا�ض  لم�سكل  حل  اإيــجــاد  اأجــل 

الحراري، الناتج بالدرجة الأ�سا�سية 

العالي  الت�سنيع  مخلفات  عــن 

وال�سناعات  الحربية  )ال�سناعات 

يتم  الوقت  نف�ض  وفي  الكيماوية(، 

اإ�سعال الحروب هنا وهناك من اأجل 

ت�سريف تلك ال�سناعات؟ �سوؤال ربما 

اأن  يجب  ل  لكن،  جوابا..  يلقى  لن 

يتاأمل النا�ض كثيرا من واقع نعي�سه 

يوميا على وقع الحروب اإلى اأجل غير 

عبر  الطبيعية  والــكــوارث  م�سمى، 

مختلف اأرجاء المعمور.

زال  ل  الذي  البرلمانية،  الملكية  مطلب  اأن  بما 

التــحــاد  ــزب  ح ــالل  اأطـ مــن  تبقى  مــا  بــه  يتم�سك 

ال�ستراكي، كبديل للملكية التنفيذية، قد عاد ليبرز 

من جديد، فاإنه ل باأ�ض  من �سرد بع�ض الم�ساهد، 

التي لزالت را�سخة في الذهن، كدليل وبرهان قوي، 

على ال�سموخ  الذي كان يتمتع به هذا الحزب من 

وهو  عا�سها  قد  ل�سخ�ض  بدت  الم�ساهد،  هذه  قبل. 

�سغير، مثل حلم جميل، في ليلة مطيرة، لكنه انتهى 

ب�سرعة، على وقع �ساعقة تركته محت�سرا.

كان الأوان �سيفا، وكانت الرطوبة على اأ�سدها، 

وكانت محطة القطار بالرباط تعج بالم�سافرين، الذين 

تحرروا لتوهم من عبء الم�سوؤوليات، والكل متجه 

نحو تم�سية العطلة ال�سيفية، في اأحد الأمكنة، لكن 

الذي يروي هذا الحديث، لم يكن يعرف اأين يذهب، 

فلحداثة �سنه، �سلم اأمره لأخيه الأكبر، الذي كان 

بمعيته بع�ض  اأقرانه. 

�سار القطار زمنا طويال، اأو هكذا بدا له، وفي نهاية 

الرحلة، لما ترجل رفقة اأخيه ومرافقيه من على متن 

اآنذاك، اأن هذه المدينة الكبيرة، ذات  القطار، علم 

الكثافة ال�سكانية »ال�سينية«، التي حل �سيفا غير 

اأن  وبعد  البي�ساء،  الدار  مدينة  هي  عليها،  مدعو 

ا�ستقلوا �سيارتي اأجرة، �ساروا مدة من الزمن، قطعوا 

خاللها الطرق، واخترقوا العديد من ال�سوارع، وبينما 

كانت  التي  ال�سيارة  بداخل  وهو  له  بدا  كذلك،  هم 

ال�سحاب،  وناطحات  المنازل  اأن  ب�سرعة،  ت�سير 

واأعمدة الإنارة الكثيرة المتال�سقة، ذات الأ�سواء 

الملونة، ت�سير نحو الخلف، بنف�ض ال�سرعة التي كانت 

ت�سير بها �سيارة الأجرة.

وف�سال عن ذلك، فالموا�سيع المتنوعة التي تناولها 

كانت  والتي  الرحلة،  زمن  اأخوه ومرافقوه، طيلة 

تتنا�سل من بع�سها البع�ض من دون نهاية، اإذا ما 

محركات  و�سوت  المدينة،  �سجيج  عليهما  اأ�سفنا 

ال�سيارات، كل ذلك، جعله يكتفي بال�سمت، في انتظار 

نهاية لهذه الرحلة المجهولة والمتعبة.

اأمام باب بناية كبيرة، محاطة ب�سياج حديدي، 

الأجرة،  �سيارة  اأخيرا  اأخ�سر، توقفت  عليه طالء 

فتقدمت الرفقة اأمامه، دالفين اإلى داخل هذه البناية، 

ب�سكل يوحي على اأنهم، اإما على موعد، اأو معرفة 

يزال  ل  فكان  هو،  اأما  داخلها،  يح�سل  بما  م�سبقة 

التي  البناية  اأن  الوراء، وبغثة، وجد  اإلى  يتخلف 

تبدو �سامتة من الخارج، على الرغم من ات�ساعها 

بال�سباب،  اآخرها  عن  مملوءة  م�ساحتها،  وكبر 

اأعمارهم  كانت تتراوح بين الع�سرين والثالثين، اأو 

ما يزيد، ثم ما لبثوا اأن نه�سوا من اأمكنتهم، وانطلقوا 

يهتفون ب�سوت واحد وهم يحيون الوالجين الجدد، 

ويخ�سون بالهتاف، ا�سم اأخ الراوي هذا.. لكن هذا، 

الذي لم يكن قد تجاوز بعد �سن التمييز، ت�سمر واقفا 

عند اأول خطوة خطاها داخل البناية، وهو ل يدري 

ما الذي تراه عيناه.

وفي اليوم الموالي، كانت المفاجئة: العديد من 

ال�سخ�سيات التي لم يكن يعرف عنها �سيئا، اإل من 

يراها  الآن  هو  ها  الوطنية،  الأخبار  قنوات  خالل 

بالعين المجردة، عندئذ، اختلطت عليه الأمور، لكنه 

الذين  ال�سباب،  بع�ض  طريق  عن  بعد،  فيما  علم 

ان�سجم معهم، اأن الأمر يتعلق بور�ض، نظمته �سبيبة 

حزب التحاد ال�ستراكي. 

لمدة ثالثين يوما، وكان في كل  الور�ض  ا�ستمر 

يوم يح�سر اأ�ساتذة كبار، يلقون الندوات، ويلهمون 

ال�سباب، وكان من بين الأمور التي ل زالت عالقة 

بذهن �ساحبنا، هو ذلك ال�سعار الذي مذ اأن �سمعه، 

حفظه غيبـا وعن ظهر قلب، وكان كلما �سدحت به 

حناجر ذلك الكم الهائل من ال�سباب، كهدير قوي، 

اإل وتملكته رعدة �ساخنة، �سرت في جميع اأنحاء 

ج�سده.

لم يكن يعلم معاني ذلك الن�سيد، ولم يكن يعرف 

اأولئك الأ�سخا�ض الثالثة، المذكورين فيه، و�سبب 

ذكرهم دون غيرهم، ولم يكن يعلم ال�سبب الذي جعل 

هوؤلء المن�سدين ال�سباب، تزداد اأوداجهم انتفاخا، 

ويرتفع �سوتهم اأكثر فاأكثر، كلما انتهوا اإلى ال�سطر 

اإلى  يخيل  الثالثة، حتى  هوؤلء  اأ�سماء  ي�سم  الذي 

في  لهم  اأن  اأو  قدي�سون،  هوؤلء  اأن  اإما  الم�ستمع، 

اأعناقهم دين، وعليهم اأن يردوه لهم. 

 وبعد ما مرت �سنوات عن تلك الم�ساهد، وا�ستد 

عود �ساحبنا الفكري، علم جيدا تلك المعاني، وعرف 

اأولئك الثالثة. عرف معنى ال�ستراكية،  من يكون 

وعرف معنى الديمقراطية، وعرف معنى التحرير، 

ذلك  بنبركة،  المهدي  هو  المهدي،  اأن  علم  كما 

الحا�سر/ المختفي، واأن عمر، هو عمر بنجلون، الذي 

اغتيل ب�سبب اأفكاره، واأن »كرينة«، هو محمد كرينة 

ف�سقط  �سجانوه،  اأهمله  الذي  ال�سغير  المنا�سل 

�سريعا.

لقد �سهد تلك اللحظات، في وقت بدا له فيما بعد، 

يقام  ال�ستراكي،  فيه حزب التحاد  اأنه وقت كان 

ول يقعد له، و�سبيبته ت�ستوعب الكفاءات، وتنتج 

الإطارات، وتكون القادة، لكنه �سهد اأي�سا في هذه 

ال�سنوات، كيف انهار طود كبير من عليائه، و�سار 

من كثرة القعود، م�سابا بالتخمة، ل ي�ستطيع قياما 

ول نهو�سا.

 عبد الغاني بوز
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االتحاد اال�شتراكي الذي كان..

 عباس األطرش

االحتبا�س الحراري.. اأية اآفاق؟ جميلة حلبي

ال�سياحية بمدينة مراك�ض، خ�سو�سا  الممرات  في بع�ض 

رو�ض  ومدخل  الأمير،  كممر  الفنا  جامع  ب�ساحة  المحيطة 

الزيتون القديم، وبداية �سارع محمد الخام�ض، وطريق عر�سة 

المعا�ض، تجل�ض بع�ض الن�ساء المت�سولت ابتداء من بداية 

الليل اإلى ما بعد منت�سفه وفي اأيديهن اأطفال حديثي الولدة 

ملفوفين في خرق بي�ساء ل تظهر �سوى وجوههم وهو يرتعدون 

من ق�ساوة البرد، هوؤلء الأطفال يتم كراوؤهم من طرف اأمهاتهم 

مقابل اأجر يومي مرتفع ي�سل اإلى 150 درهما، لأن المت�سولت 

يك�سبن من وراء تعذيب الأطفال، مبالغ كبيرة، لأن المارة 

وخ�سو�سا ال�سواح الأجانب، وكذلك المغاربة، يتاألمون لألم 

هوؤلء الر�سع ويعطفون على المت�سولة اعتقادا منهم اأنها لم 

تجد ما ت�سد به رمقها ورمق طفلها، والحقيقة خالف ذلك، لأن 

المت�سولت اإنما يبحثن عن اأي اأم اأنجبت حديثا، فتغريها بالمال 

مقابل الت�سول بالر�سيع دون اإيالء اأي اعتبار لما يعي�سه هذا 

الطفل، وخا�سة في ف�سل ال�ستاء والبرد القار�ض.

ويالحظ اأن بع�ض الأطفال ال�سغار الذين ي�ستعملون في 

الت�سول، ل تتجاوز اأعمارهم ب�سعة اأيام، بل منهم من ولد في 

اليوم الذي اأح�سر فيه لل�سارع، لأن المت�سولة ت�سترط على 

الأم التي تكري وليدها، األ يتعدى عمره �سهرا، واإذا كان عمره 

ب�سع �ساعات، فاإن الأجر يرتفع لأن المت�سولة تعي جدا اأن 

اأكثر،  الك�سب  في  �سببا  كان  كلما  اأ�سغر،  كان  كلما  الطفل 

تقاليدنا  مع  تتنافى  الموؤذية،  الظاهرة  هذه  اأن  والغريب، 

اأجل  �ساكنا من  ال�سمحة، وتتم عالنية ول يوجد من يحرك 

المغاربة  محاربتها، وكاأن الأمر ل يعني في جوهره كرامة 

واإن�سانيتهم وم�ستقبلهم الح�ساري وال�سياحي.

بالر�سع توزع  للمت�سولت  تلتقط  التي  ال�سور  اأن  ل �سك 

الذين  لكن  العالم،  من  عديدة  اأجزاء  في  وا�سع  نطاق  على 

ي�ساهدونها اإنما يعتقدون اأن المت�سولت لم يجدن ما ي�سد رمق 

فيه  تنخف�ض  طق�ض  في  ال�سارع  اإلى  بهم  فخرجن  اأطفالهن، 

الحرارة بالليل اإلى ما تحت ال�سفر. األي�ض هذا الفعل تجارة 

في الب�سر؟ لأن المت�سول به، ل ي�ستطيع اأن يحتج اأو ي�سكي 

اأو يقاوم ما يعانيه، والم�سوؤولية هنا ل تتحملها اأم الر�سيع 

اأو المت�سولة فح�سب، فالم�سوؤولية هي م�سوؤولية الدولة في 

بل  وحدها،  تتحملها  الظاهرة  هذه  ومحاربة  الأول،  المقام 

وتتحمل حتى م�سوؤولية العديد من اأثر عليهم اإلى درجة الموت 

وما اأكثرهم.

هل يمكن اعتبارها
 تجارة في الب�شر؟

ظاهرة الت�شول بالر�شع..

بنربكة

 
االنتظار:

 فراغ مظلم ينتج املخاوف

 وموقف موؤمل يق�سو على العواطف

اإنه ف�ساء �سا�سع ووقت �سائع

حني يطول: ت�سيق فيه ف�سحة املجال

 وت�سطدم اأمامه احلقيقة باخليال

يولد طاقة احلرية والت�ساوؤل

 ويقطع خيوط الأمل والتفاوؤل

االنتظار: 

كابو�س مزعج يحا�سر الأحالم

ومينح بكرم جديد الأوهام

حرب باردة بني ال�سمت والكالم

 ي�سعف ال�سرب ويرغم على ال�ست�سالم

يف غمو�سه تت�سع دائرة الحتمالت

 ويف �سكوكه ت�سيق رقعة الأمنيات

االنتظار:

 معتقل جاهز جلميع الأفعال والأقوال

ونفق مكتظ بالغمو�س والأهوال

 حيث الدقيقة تتالعب بالأع�ساب

 وال�ساعة تلهو بالرقاب

  وحيث التوا�سل ي�سيع بني ال�سوؤال 

واجلواب

االنتظار: 

فتنة تغزو قالع الأحا�سي�س

 وتعمق هوة ال�سكوك والهواج�س

هو ق�سة مملة ل معنى لها

و�سفينة تائهة حمتار قائدها

املتفائلون يحتاجون للمزيد من التزان

واملت�سائمون يف�سلون يف عبور ج�سر المتحان

االنتظار
بندريس عمراوي الطيب 



»الشرق بالد األنبياء واملغرب بالد 
طيلة  املقولة سمعتها  هذه  األولياء«.. 
سنوات، وقرأتها عدة مرات، وأنا أفتتح 
بها هذه الكلمات. ففي مملكتنا الشريفة، 
السهول  في  نابتة  األولــيــاء  أضرحة 
يقارب  وعــددهــا  والشطآن،  والجبال 
إيماننا  ناتج عن  الخمسة آالف، وهذا 
بكرامتهم، فجميع املدن املغربية وقراها 
بعد  حاميها  وهو  أوليائها،  عميد  لها 
الخالق سبحانه، لكن املدينة الوحيدة 
العرائش،  فهي  حاميتها،  لها  التي 
املصباحية،  منانة  لــال  هــي  فوليتها 
املغربية،  للمرأة  تكريم  أسمى  وهــذا 
ما  فكل  تاريخها لألسف مجهول،  لكن 
كتب عنها، أنها أنقذت املدينة قديما من 

الدمار نتيجة القصف املسيحي.
األولــيــاء  ببركة  أغلبنا  تعلق  إن 
محمد  الدكتور  لخصها  والصالحني، 
السيميولوجيا  أستاذ  الــفــران،  أيــت 
اآلداب  بكلية  األدبية  الدراسة  ومناهج 
إلى  نلجأ  »عندما  بقولته:  بمراكش 
فإننا  الكرامات،  وأصحاب  األضرحة 
نعلن عندها تصالحنا مع املخفي الغير 

الظاهر في حياتنا«.
العرائش  استثناء  أيضا  صادفت 
الوحيد  فهو  بوسطتها،  كناش  على 
جميل،  وبخط  كبيرة  بعناية  املكتوب 
السلطان  أيــام  من  الوجود  بقيد  وهو 
املولى عبد العزيز، محفوظا في الخزانة 
اللوحة  وعلى   ،435 ورقمه  الحسنية 
الجزء األعلى من صفحته األولى، وهذه 
مقدمته: الحمد للـه وحده، وبعد، فهذا 
بيان حساب البوسطة  السعيدة بثغر 

العرائش املحوطة بـالـله عن شهر صفر 
الخير الفارط، على يد األمني األرضى، 
أحمد  العربي  محمد  السيد  الطالب 
شروع  أول  وهو  التطواني،  الزكاري 
خدمة عمله فيها على مقتضى الضابط 
الشروع  ووقــع  فيها،  املقرر  الشريف 

فيها في صفر الخير عام 1316.
التحتي من الصفحة ما  أما الجزء 
أعلى  واملرسومة   )83( األخيرة  قبل 
ومتداخل  مفخم  بخط  فذيلت  اللوحة، 

بسطرين  جميلة  فنية  بطريقة 
»انتهى  التالي:  النص  عليهما 
بحمد هلل تعالى، تقييد البوسطى 
وحوله  أعــاله،  املسطرة  السعيدة 
املحتمل على تسعة وعشرين شهرا، 
أولها صفر عام 16 وآخرها جمادى 
الثاني عام 1318، على يد الخديم 
الزكاري  أحمد  بن  العربي  محمد 
ويمنه  بمنه  هلل  وفقه  التطواني 
األعتاب  ــســالم...  وال آمــني  وكرمه 

الشريفة«.   
وآخر صفحة كتب أعالها بنفس 
الخط املفخم وعلى سطرين أيضا، 
بيان  للـه،  »الحمد  التالي:   النص 
ما تحصل للجانب العالي بـالـله في 
التسعة وعشرين شهرا من مقبوض 
البوسطى السعيدة التي أولها عقب 
عام 16 وآخرها عام 18، وبيان ما 

صير عنها في املدة املذكورة«.
الوحيدة  هي  العرائش،  لوحة 
بصمات  أربــع  عليها  رسمت  التي 
أن  خاطئا  اعتقدت  ألنني  مثمنة، 

املساحة غير كافية لست بصمات.
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العرائ�ش: كرمت المراأة بطريقتها الخا�صة

قراءة الن�ش:
 ال�ضروط وال�ضوابط

»كوالة بنادم« تقوم بجولة فنية بتون�ش
املغربية  املسرحية  تشارك 
نور  ملخرجها  بنادم«  »كوالة 
املسابقة  فــي  الــديــن ســعــدان، 
الرسمية للملتقى الدولي الثالث 
تنظمه  ــذي  وال الشارع،  ملسرح 
للمسرح  ــار«  ــط ــڨ »ال جمعية 
فبراير   10 إلــى   6 من  بتونس 
مصر  من  كل  بمشاركة  الجاري، 
وتــونــس والــجــزائــر وكــردســتــان 

العراق وليبيا.
كما تعرض هذه املسرحية لفرقة 
ــفــنــون«، بعد  ــون وال ــن مــســرح »ال
الدولي،  امللتقى  هــذا  في  املشاركة 
إطار  في  التونسية  املــدن  من  بعدد 
لقاء  أجـــل  مــن  ــك  وذلـ فنية،  جــولــة 
الجمهور التونسي، والجالية املغربية 

والعربية هناك.
املسرحية  الــجــولــة  هـــذه  وتــنــظــم 
املغاربية، التي تندرج في إطار تفعيل 
الثقافي  للموسم  املسرحي  البرنامج 
والفني وطنيا ودوليا، بالتنسيق مع عدة 
ترسيخا  تونسية،  وفنية  ثقافية  جهات 
لقيم التسامح والتعايش، وجعل املسرح 

البلدين  بني  الثقافي  التعاون  أواصر  وتعزيز  املغاربية،  الشعوب  بني  وصل  صلة 
الشقيقني.

●  الخضر غيالن

يــنــظــم مــركــز الـــدراســـات 
ــة  ــيـ ــانـ ــسـ والــــبــــحــــوث اإلنـ
»وحــدة  بوجدة  واالجتماعية 
العلوم  في  والتجديد  االجتهاد 
الشرعية«، بشراكة مع مختبر 
الحضارة  في  العلوم  مناهج 
اإلســالمــيــة وتــجــديــد الــتــراث 
اآلداب بوجدة، ومختبر  بكلية 
الدراسات اإلسالمية وقضايا 
املستقبل بكلية اآلداب بوجدة، 
موضوع:  في  دراســيــا  يوما 
»قــــــراءة الــنــص«الــشــروط 
والضوابط«، وذلك يوم السبت 
من  ابتداء   ،2019 فبراير   9
بمقر  التاسعة صباحا  الساعة 

املركز »منار املعرفة«.

عبد  درب  ــق  ــي رف يستعد 
الـــســـالم عـــامـــر، املــلــحــن 

والكاتب الرائد عبد الرزاق 
ــراج  ــ الـــصـــيـــبـــاري، إلخ
من  غنائية  قطع  ثمانية 
األغنية املغربية األصيلة 
والقصيدة، يجمعهما في 

لعودة  منه  سعيا  ألبوم، 
األغنية األصيلة إلى الساحة 

الفنية املغربية، وذلك بأصوات 
شباب مغاربة.

بعض  عن  يبحث  الصيباري  ــازال  وم
جميلة،  ــوات  أص لديهم  الذين  الشباب 
مؤكدا أن بابه مفتوح لهم، ألن األمر يتعلق 
بأكثر من 8 أغاني، مشيرا أن هناك 30 
أغنية يطمح إلخراجها إلى الوجود، وأن 
يعيش نجاحها، مؤكدا أنه يشتغل اآلن مع 

مطربة جديدة قدمها له امللحن، 
ــزوغ حـــمـــادي، ويــتــم  ــ ــ أم
األغاني  بعض  تسجيل 

مع مطربني آخرين.
الصيباري  وأضــاف 
من  الكثير  هــنــاك  بــأن 
املـــطـــربـــني الـــشـــبـــاب 
األغنية  ألداء  املحتاجني 
وربما  األصيلة،  املغربية 
هــذه  مــصــاريــف  لــهــم  تشكل 
قيمتها  بخصوص  هلعا  األغــانــي، 
أؤكد  لكنني  تلحينها،  وصعوبة  الفنية 
كتابة  باملجان  األغاني  هذه  أهدي  أنني 
بمصاريف  املطرب  يتكلف  فقط  ولحنا، 
األستوديو فقط، وحتى لو وجد من يوزع 
له األغاني باملجان أرحب بذلك، املهم هو 

الحفاظ على قيمة الكلمات واأللحان.

كشفت الفنانة املصرية منى زكي، عن 
نجاحها في تحقيق مبادرة جمع تبرعات 
تخصيصها  تــم  دوالر،  مليون  بلغت 
في  الالجئني  األطفال  ملساعدة  بالكامل 
مؤتمر  خالل  وذلــك  للمدارس،  الذهاب 
.»Abu Dhabi Dream Ball« 
بصفتها  التبرعات  جمعت  زكــي،  منى 
سفيرة اليونيسيف في الشرق األوسط، 
مع زوجها الفنان أحمد حلمي، والنجمة 
بنشر  منى  وقامت  غانم،  سمير  دنيا 
مجموعة من الصور أثناء مشاركتها في 
اإلمارات  دولة  فى  أقيم  الذي  املهرجان، 
لقد  قائلة:  عليها  وعلقت  الــعــربــيــة، 
 Abu Dhabi في  أكون  بأن  تشرفت 
لليونيسيف  كسفيرة   ،Dream Ball
للمساعدة في جمع ما ال يقل عن مليون 
ـــ5000  ل األقـــل  على  للسماح  دوالر، 
ــدارس،  ــ طــفــل الجـــئ بــالــذهــاب إلـــى امل
ومــزدهــر. آمــن  بمستقبل   ليتمتعوا 

ب�سبب »ما�سيها امل�سبوه« ح�سب الإعالم ال�سعودي

ر�صميا.. »اإم. بي. �صي« 
توقف املغربية مرمي �صعيد

أن  سعيد،  مــريــم  املغربية  اإلعــالمــيــة  أكـــدت 
إلى  وصل  قد  »تريندينغ«  ببرنامج  مشوارها 
األربعاء  يوم  حلقة  ختام  خالل  وذلــك  نهايته، 
في  تشارك  الــذي  الفني  البرنامج  من  املاضي 

تقديمه.
أنها  كلماتها،  آخر  في  سعيد  مريم  وقالت 

لـ»أسباب خاصة«، حيث  البرنامج  غادرت 
ومؤكدة  زمالئها  لجميع  التوفيق  تمنت 

عودتها إلى الشاشات قريبا.
وسائل  أكـــدت  أخـــرى،  جهة  مــن 

إعالم سعودية، أن مجموعة الـ »إم. 
بإنهاء  قامت  من  هي  سي«  بي. 
ارتباطها بمريم سعيد بسبب ما 
املشبوه«  بـ»ماضيها  وصفته 

صور  تسريب  بعد  انكشف  الــذي 
الأخالقية لها، وهو األمر الذي لم 

يتم التأكد منه.

عبد الرزاق ال�صيباري يعيد جمد الأغنية املغربية الأ�صيلة

منى زكي متنح اأطفال 
الالجئني مليون دولر

ملكة اجلمال املغربية اأحالم  حجي تدخل
 عامل التمثيل  �صمن فريق م�صري

انضمت املغربية أحالم حجي، ملكة جمال الشرق األوسط السابقة واإلعالمية، 

لفريق عمل فيلم سينمائي مصري، سيشرع في تصوير مشاهده األولى قريبا، 

بإنتاج ضخم.

وإلى جانب التمثيل، وبعد برنامجها »فاشن دريم«، الذي بث على مجموعة 

حلقاته بالواليات املتحدة 
ية، ثم برنامج »فيزا« الذي صورت 

من القنوات العرب

األمريكية، تنشغل أحالم حجي، في الوقت الراهن، بتصوير برنامج جديد، بني 

املغرب والعراق، سيعرض خالل السنة الجارية على قنوات غربية.



ــت املـــطـــربـــة  ــ ــرحـ ــ طـ
اللبنانية أمل حجازي، 

كليب جديدا،  فيديو 
ــهــا  ــى حــســاب ــلـ عـ
ــاص عــلــى  ــ ــخـ ــ الـ
التواصل  مــوقــع 
ــي  ــ ــاع ــ ــم ــ ــت ــ االج
ــوك«  ــســب ــاي ــف »ال

»حجابك  بــعــنــوان 
ــي هــذه  ــأت ــاج«، وت ــ ت

ــن جــانــب  ــ الـــخـــطـــوة م
املحجبة،  اللبنانية  املطربة 

في الوقت الذي تشهد فيه مواقع التواصل 
حيث  الحجاب،  لخلع  حمالت  االجتماعي 
تلك  خــالل  من  املحجبات  تشجيع  حاولت 

األغنية.
عبر  لها  تعقيبا  حجازي  أمــل  ونشرت 
ــع الــصــور  حــســابــهــا الــخــاص عــلــى مــوق
حول  جدل  »أثير  فيه:  قالت  »إنستغرام«، 
وجوب الحجاب للمرأة هل هو واجب في 
القرآن الكريم أم ال.. ما رأيكم؟.. بمناسبة 
أغنيتي  أهديكم  للحجاب  العاملي  اليوم 
إيجابا  تؤثر  أن  وأتمنى  تــاج..  حجابك 
وعلى  محجبة،  وغير  محجبة  كل  على 
مترددة في حجابها«، حيث  كل من هي 
ختمت كالمها في النهاية بجملة »ال لخلع 
الحجاب«، كما طرحت الفنانة اللبنانية 
وقامت  »أنغامي«،  تطبيق  عبر  أغنيتها 
وطرحته  كليب  كفيديو  بتصويرها  بعدها 

عبر حسابها على »تويتر«.
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املتباينة  وحضاراتهم  الشعوب  ملدنيات  تجلي  أكبر  إن 
وتاريخهم وتفكيرهم وعاداتهم على مر العصور، كان وال زال، 

وسيبقى هو املوسيقى، فهي مرآة العالم املتحضر.
فنجد  ــرآة،  املـ مــع  تعاملها  فــي  الشعوب  اختلفت  وقــد 
اآلشوريني  إلى  البابليني  من  اإلنسانية،  الحضارات  جميع 
إلى الفرعونيني إلى بالد ما بني النهرين، إلى اإلغريق إلى 
املسلمني إلى الهنود إلى اليابانيني إلى األروبيني.. ربطوا بني 
املوسيقى وبني حياة شعوبهم التي ارتبطت ارتباطا وثيقا 

بهذا الفن الجميل.
املقدسة  العلوم  من  القدامى،  املصريون  اعتبرها  فقد 
وأحاطها الصينيون بحياة الدول، وكان كلما حدث مكروه، 
يردونه إلى اختالل الساللم املوسيقية، وأطلقوا على أسمائها 
ألقاب الدولة، فسموا الساللم حسب الدرجات: اإلمبراطور، 
رئيس الوزراء، الرعية املخلصة، وفي اليابان، كان سفراؤها 
يقدمون أوراق اعتمادهم بأغنية سموها النوتة الدبلوماسية. 
وأصبحت املوسيقى في الحياة العامة والخاصة، ضرورة 
بلغت من التطور منذ العهود األولى لإلنسانية، أن وصلت 
اهتمت  حيث  الرقمية،  املوسيقى  إلى  الحاضر  عصرنا  في 
الحضارات اإلنسانية بمبدعي هذا الفن لدرجة أن شهرتهم 

وتتبع أخبارهم فاق كل تصور.
اهتمام  شد  فقد  الفن،  لهذا  أصيل  كأب  العود  كان  وملا 
عربية  وترية  موسيقية  آلة  باعتباره  والفنانني،  الشعوب 
أوتــار  خمسة  مــن  ومتكونة  خشب  مــن  مصنوعة  ــل  األص
والفرس  والوجه  والرقبة  املصوت  والصندوق  مزدوجة 
والعضمة واملالوي والريشة، ومهما اختلف في أصله، فإن 
دراسة  ومنها  العربي،  أصله  إلى  أرجعته  الدراسات  بعض 
املؤرخ فارمر، املختص باملوسيقى العربية، والذي أفاد بأن 
آلة  الخشبية من  اآللة  بتقمص هذه  قام  أول من  العرب هم 
العود القديمة الجلدية ذات الوجهني، ذلك أن جذوره موجودة 
في الحضارة األكادية بالعراق، كما نشأ الكمان في حضارة 
أقدم  األتــراك،  املنغوليني  الفرسان  يعتبر  حيث  الفروسية، 

عازفي آلة الكمان.
عندما شرع الفيلسوف والكاتب والصحفي الكبير، أنيس 
منصور، في كتابة كتابه عن عدد من كبار املوسيقيني العظماء، 
وسيد  وشــوبــان  وهندل  وبــاخ  وبجانتي  بيتهوفن  أمثال 
درويش وعبد الوهاب والسنباطي وفريد األطرش، وغيرهم 
من املوسيقيني العظماء، ضاعت كل األوراق باستثناء ما كتب 
»الناي السحري«  عن موزارت، وإال كنا حرمنا من رائعته 
التي تؤرخ لهذا الفنان الكبير الذي عاش مريضا طوال عمره 
أصفر اللون شاحبا هزيال ذميما قصير القامة قصير النظر 

كثير األمراض، لم يكن نايا سحريا واحدا بل ألف.
هذا  عنوان  يكون  أن  أفضل  كنت  منصور:  أنيس  وكتب 
الكتاب »موتسارت ذلك املجهول«.. موتسارت الذي دوخني.. 
موتسارت في دمي، تمنيت أن أكون عبقريا مثله، وتمنيت أن 
تكون عندي نعومته ورقته وحيوية إبداعه الذي يتدفق شالال 
يتفجر من كل خالياه طوفانا من النغم يهز الجبال، فكيف ال 
يحطم إنسانا مثله صغيرا هزيال مريضا حتى يقصف عمره 

في النهاية.
شاب مات في السادسة والثالثني من عمره، أبدع خاللها 
662 عمال موسيقيا، من بينها 22 أوبرا و50 سمفونية و22 

رباعية وترية و18 كونسيرتو على البيانو، وغيرها.
موتسارت فيلسوفا.. 

موتسارت عاشقا ومعشوقا.. 
ولو قدر لي أن أكتب كتابا عن العبقرية املغربية، األستاذ 
أنيس  مثل  العناوين  في  الحترت  الرياحي،  يونس  الحاج 
منصور، وقلت: الشريف اإلدريسي الرياحي  يونس موالي 
امحمد ابن بلدتي .. ذلك أنه ازداد يوم ذكرى وطنية غالية على 

الشعب املغربي وهي 20 غشت: ثورة امللك والشعب. 
الحاج يونس الذي دوخني..

وفعال.. فهذه العبقرية، ما إن تمسك بأوتار العود، حتى 
يكون  يكاد  األنغام  من  شالل  في  خمرة  دون  تدوخ  تجعلك 

طوفانا.
أو أقول الحاج يونس رائد العمل الجمعوي الفني. رئيس 
مجلس إدارة التعاضدية الوطنية للفنانني.رئيس لجنة دعم 
األغنية املغربية بوزارة الثقافة 2016. ملحن وعضو معتمد 
باملكتب العاملي لحقوق املؤلفني.النائب األول لرابطة الشرفاء 

األدارسة باملغرب سابقا.
سليمان  الراحل  املوسيقار  مدرسة  تلميذ  يونس  الحاج 

أحمد شوقي 1971.
غالبية  يديه  على  تخرج  سنة   16 ملدة  املوسيقى  أستاذ 

مدراء املعاهد واألساتذة املوسيقيني.
يتبع

احلاج يون�س الرياحي 
عبقرية العرب

املغربية �شروق ال�شلواطي 
ت�شتعد لتقدمي اثنني من 
اأهم الربامج التلفزيونية 
على م�شتوى العامل العربي

جمال  وملكة  املغربية  األزياء  وعارضة  املمثلة  الشلواطي،  تستعد شروق 
العرب لسنة 2014، لخوض أول تجربة في التقديم التلفزيوني على مستوى 

التلفزيون العربي.
تخبر  الشخصي،  حسابها  في  سطوري«  »أنستا  عبر  شــروق  ونشرت 
التي انتظروها منذ مدة طويلة، حيث دونت قائلة:  متابعيها بهذه املفاجأة 
»الخبر املفرح هو أنه تم اختياري لتقديم اثنني من أهم البرامج األكثر متابعة 

على مستوى العالم العربي«.
هذه  في  لتتفوق  جهدها  أقصى  ستبذل  بأنها  جمهورها،  شروق  ووعدت 

التجربة الجديدة لتكون عند حسن ظن جميع محبيها.

اأمل حجازي:
 »ال خللع احلجاب«

اجلندي يهاجم 
الفي�شاوي: �شكلك 

ال عالقة له بالرجولة

�شهرية و�شهري رمزي دون حجاب الأول مرة منذ 24 عاما

هاجم املمثل املصري 
محمود الجندي، املمثل 
أحمد الفيشاوي، مبديا 
»الشكل  اعتراضه على 
وذلك  به«،  يظهر  الذي 
برنامج  في  لقائه  خالل 
»حفلة 11« الذي تقدمه 
ويعرض  يسري  سمر 

.»ON E« عبر قناة
ــال الــجــنــدي إنه  وقـ

يكسو  الــذي  »الوشم«  يعجبه  جسد ال 
هذا  أن  مــؤكــدا  الفيشاوي، 
الشكل ال يصلح مع املجتمع 
املــصــري والــعــربــي، وال 

عالقة له بالرجولة.
وأضاف الجندي خالل 
أن  البرنامج،  في  لقائه 

الفيشاوي  أحــمــد 
ــه،  ــن اب كــــان  إذا 
وتابع  منه،  لتبرأ 
يعرف  بأنه  قائال 
ــد مـــنـــذ أن  ــمـ أحـ
لهذا  صغيرا،  كان 
ــض الــشــكــل  ــرفـ يـ
ــذي يــظــهــر به  ــ الـ
موجها  ــا،  ــي حــال
واحدة  رسالة  له 
وهي »استرجل«.

الساهر،  كاظم  العراقي،  الفنان  أصدر 
هدية  »حدثيني«،  بعنوان  جديدة  أغنية 

من حاكم دبي للنساء.
من  الجديدة،  القيصر  أغنية  وكانت 
كلمات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
مجلس  رئيس  اإلمــــارات،  رئيس  نائب 
الــذي نشرها على  دبــي،  ــوزراء، حاكم  الـ
صفحته الرسمية على موقع »الفايسبوك«، 
كل  إلى  ــداء  »إه قائال:  بتعليق  وأرفقها 
ولكلماتنا  حياة..  لحياتنا  جعلت  امــرأة 

معنى.. وإلنجازاتنا جماال«.
وحازت أغنية »حدثيني« على عدد كبير 
من اإلعجابات، إذ تفاعل جمهور الساهر 
تعليقاتهم  انهالت  الذين  التدوينة،  مع 
مشيدة بكلماتها وألحانها وطريقة تصوير 

الفيديو كليب. 
يشار إلى أن أغنية »حدثيني« الجديدة، 
أعادت كاظم الساهر للغناء باللغة العربية 
الفصحى، بعدما أطلق سابقا عدة أغاني 

باللهجة العراقية.

حاكم دبي يهدي اأغنية 
للن�شاء من كلماته واأداء 

كاظم ال�شاهر

أثـــــار 
ــور املــمــثــلــتــني  ــ ــهـ ــ ظـ

املصريتني، شهيرة وسهير رمزي ألول 
جدال  خيرية،  احتفالية  في  حجاب  دون  مــرة 

على  تعودوا  الذين  املصريني،  أوســاط  بني  واسعا 
رؤيتهما بالحجاب ملدة تناهز 24 عاما.

وأكدت الفنانة شهيرة، أنها تهتم بـ "الحشمة" فقط، ألن 
السيدة  أن تحتفظ  الرأس مختلف عليه دينيا، واألفضل  غطاء 

بمنطقة الوسط في املالبس.
أنها  تلفزيونية  في تصريحات  رمزي  الفنانة سهير  وكشفت 
ليست محجبة في األصل، ولكنها محتشمة فقط، وقالت: »إن 
الناس هم من يصرون على وصفها باملحجبة، في حني أنها 

انتقلت فقط من مرحلة التعري إلى االحتشام«.
وأقيم املعرض الخيري املذكور، بمشاركة سفارة 

بإيراداته  التبرع  يتم  أن  املقرر  ومن  الكويت، 
لصالح مستشفى أبو الريش لألطفال.



عجيب.. وغريب، ونحن نودع 

اجل��دي��د  ال��ع��ام  يف  ي��ن��اي��ر  �شهر 

االحتفال  فيه  مت  اأن��ه   ،2019
تقدمي  ذكرى  يناير،   11 بذكرى 

�شادفت  وقد  اال�شتقالل،  وثيقة 

عطلة  اجلمعة،  يوم  العام،  هذا 

االأ�شبوع،  الأيام  ممهدة  ر�شمية، 

ليزيد  ال�شغل)...(  من  املعفاة 

 11 مغزى  عن  ابتعادا  املغاربة 

يناير، ومن مدلول هذه املنا�شبة 

العام،  هذا  تعني  اأ�شبحت  التي 

بداية لعطلة مطولة..

الوطنية،  ال�شحافة  ح��ت��ى 

انق�ّشت باإجماع وطني)...( على 

عنها..  لتكتب  ال  املنا�شبة،  هذه 

عن  لالمتناع  واإمنا  لتحللها،  وال 

االإ�شدار خالل الثالثة اأيام، علما 

تبحث  اأ�شبحت  ال�شحف  ب��اأن 

عن  لالمتناع  منا�شبة  اأي��ة  ع��ن 

اأي  واأنها،  خ�شو�شا  ال�شدور، 

من  تعاين  اأ�شبحت  ال�شحافة، 

يكاد  الذي  ال�شحف،  ورق  غالء 

كل  يف  ال���ورق  م��ن  دره��م��ا  يبلغ 

جريدة، تباع بثمانني ريال، ثمن 

اأربع خبزات)...( واإن كانت 11 

اأخرى  مرة  ذكرتنا  هاته،  يناير 

اأ�شدر  اأن  بعد  الثاين،  باحل�شن 

يف ذكرى 11 يناير 1995 بالغا 

اإخفاق املفاو�شات مع  يعلن فيه 

كانت  التي  املعار�شة،  اأح��زاب 

م�شرة على توقيف الوزير القوي 

ع�شوية  من  الب�شري  اإدري�����س 

احل��ك��وم��ة، وه��و ال���ذي ك��ان قد 

اأ�شبح وزيرا للداخلية واالإعالم، 

يناير   11 ب��الغ  يف  ن�س  وال��ذي 

ال  امللك  ))اأن  ر�شميا   1995
لهذا  ير�ضخ  اأن  ي�ضتطيع 
اإىل  العنان  ليطلق  املطلب(( 
يف  كانت  التي  االإع���الم  و�شائل 

خ��دم��ة ال��ن��ظ��ام)...( ك��ي تعلن 

عن  امل�شوؤولة  هي  املعار�شة  اأن 

هذا االإخفاق، يف املفاو�شات بني 

النظام واملعار�شة.

املعار�شة كانت تعترب اإدري�س 

با�شم  املتكلم  ي�شكل  الب�شري 

النظام املخزين، الذي كان والزال 

واأنه  ال�شلطة،  اقت�شام  يقبل  ال 

ال��ذي  ال��د���ش��ت��ور  تعديل  يجب 

ال�شلطة  اقت�شام  م��ع  يتناق�س 

ومبقت�شاها  امللك،  يد  يف  الباقية 

ي�شِيّ احلكومة، بل اإن تاريخ 11 

احلبال،  به  تقطعت  هذا،  يناير 

وجرده الزمن من مغزاه، حتى ال 

يهان، كما متت اإهانة هذه الذكرى 

يف هذه ال�شنة، احلالية)...(.

احلامي  ال�شراع  هذا  ويتدخل 

 1995 يناير   11 يف  اأث��ي  ال��ذي 

عرفه  الذي  اجلمود  مع  ملقارنته 

حيث  احل��ايل،  العامل  يف  املغرب 

كل  ال�شابقة  كال�شنوات  انعدم 

بني  النقا�س  اأو  للحوار  مدلول 

ل�شبب  واملخزن)...(  املعار�شة 

هناك  تبق  مل  اأنه  وهو  ب�شيط.. 

يف  النظام  يعرف  ومل  معار�شة، 

اخلنوع  هذا  الثاين  احل�شن  اأيام 

ال��ذي  وال�شكوت،  واخل�����ش��وع 

االأع���وام،  ه��ذه  امل��غ��رب  يعرفه 

الهدوء  قاعدة  ح�شب  لنالحظ 

�شعبية  حركات  اأن  والعا�شفة، 

اأ�شبحت تتحرك خارج االأحزاب 

املثي  امل��ن��ط��ق  ب��ذل��ك  وت��ت��ك��ل��م 

اإىل  وال��داع��ي  ال��دول��ة،  لغ�شب 

البولي�شية..  ق��وات��ه��ا  حت��ري��ك 

القدر يف  ب��دء، وك��اأن  ع��ودا على 

ذلك الزمن، زمان احل�شن الثاين، 

هذا  تخلي�س  يفر�س  اأن  اأراد 

ال�شراع)...(  هذا  من  ال�شعب 

ر�شى  اأحمد  امل�شت�شار  كان  وقد 

اخلطوط  �شاحب  هو  جديرة، 

بالغ  ف��اأع��ل��ن  لو�شعه،  االأوىل 

 1995 دجنرب   11 يوم  ر�شمي 

ج��دي��رة  امل�شت�شار  وف���اة  ع��ن 

الرباط،  يف  ودفنه  باري�س،  يف 

ع��ن��وان��ا ع���ن ت��دخ��ل ال���ق���در يف 

االأزمات ال�شيا�شية، ورمبا التهم 

طموحات  امل���وت  م��ن  اخل���وف 

الوزير القوي اإدري�س الب�شري، 

التعاطف  ا�شتقطاب  اأراد  الذي 

ال�شعبي، عرب جر اأعداء ال�شعب 

اإىل  املف�شدين)...(  �شماهم  ممن 

واأطلق  واملتابعة،  املحا�شبة 

للتو�شع  االإع��الم��ي��ة  االأج��ه��زة 

اأ�شماه  م��ا  وتنفيذ  حما�شبة  يف 

مل  ما  وهو  التطهي)...(  حملة 

اأح���زاب  ال  اإط��الق��ه  على  تطلع 

رئي�س  ح��ت��ى  وال  امل��ع��ار���ش��ة، 

الفياليل،  اللطيف  عبد  احلكومة 

الذي كان يعلن يف كل فر�شة اأنه 

مل يكن له علم مبا يفعله اإدري�س 

ال��ب�����ش��ري، ح��ت��ى ع��ن��دم��ا منع 

ال�شحفي«  »االأ���ش��ب��وع  جريدة 

الأنها  االأول،  الوزير  با�شم  ببالغ 

»رحم  بعنوان  افتتاحية  كتبت 

حفيظ«،  م���والي  اجل���رال  اهلل 

بعد اأن انتقدت ا�شتقبال احل�شن 

الثاين لبع�س التجار امل�شكوك يف 

�شفاء جتارتهم)...( واأنه لو كان 

ملا  حيا،  حفيظ  موالي  اجل��رال 

�شمح للح�شن الثاين با�شتقبالهم.

وعندما �شكلت النقابة الوطنية 

ع��ل��ى منع  ل��الح��ت��ج��اج  وف����دا 

وقدموا  ال�شحفي«،  »االأ�شبوع 

احلكومة  لرئي�س  احتجاجهم 

هذه  مبنع  ق���راره  على  الفياليل 

باأنه  بقوله  اأجابهم  اجل��ري��دة، 

ال ع��ل��م ل��ه ب��ه��ذا ال��ق��رار ال��ذي 

طبعا  وه��و  با�شمه)...(  �شدر 

اأ�شلوب من اأ�شاليب املخزن)...( 

ال�شريف.

ن�شتغرب  االأيام  هذه  كنا  واإذا 

ت��غ��ل��ب ال���ل���ب���ن���اين احل���ري���ري 

وت�شكيله حلكومة لبنانية يف هذه 

�شهور،  ع��دة  عجز  منذ  االأي���ام، 

ف��اإن��ه��ا ظ��اه��رة ع��رف��ه��ا امل��غ��رب 

االنتخابات  بعد   1998 �شنة 

 1998 يناير   12 يف  الت�شريعية 

بدون  الربملان  تن�شيب  مت  حني 

للحكومة  رئي�س  هناك  يكون  اأن 

�شهور،  ث��الث��ة  مل��دة  امل��غ��رب  يف 

مفاو�شات  ه��ن��اك  ك��ان��ت  الأن���ه 

زعيم  لتن�شيب  ج��اري��ة،  �شرية 

امل���ع���ار����ش���ة، ع��ب��د ال��رح��م��ان 

للحكومة،  رئي�شا  اليو�شفي 

فراغ  ي�شتغربون  املعلقون  وكان 

ومل  احل��ك��وم��ة،  رئي�س  كر�شي 

ي�شبح  اأن  يتوقعون  ي��ك��ون��وا 

للحكومة،  رئي�شا  اليو�شفي 

اليو�شفي  اأن  يجهلون)...(  وهم 

ت�شكيل  ع��ن  يبحث  ك��ان  نف�شه 

تر�شيحه  �شت�شند  التي  االأغلبية 

يف الربملان.

اإىل  امل���ق���رب���ني  م����ن  واح������د 

ال��ي��و���ش��ف��ي، ال��ب��اح��ث ع��ب��د اهلل 

ال��ع��روي، ك��ان ي��ع��رف، ح�شب 

»خواطر  م��ذك��رات  يف  كتبه  م��ا 

ال�����ش��ب��اح« ع��ن ق��ط��ب االحت���اد 

اأوراق���ه  ))اأن  اال���ش��راك��ي: 

كانت قليلة.. الأنه حتيط 
ب���ه ج��م��اع��ة ل��ه��ا خ��رة 
تنق�ضها  ل��ك��ن  ت��ق��ن��ي��ة، 

احلنكة املخزنية((.

واأ�شئلة  املا�شي  عجائب  ومن 

امل�شت�شار)...(  اأن  احلا�شر، 

اإدري�س جطو، الذي طبع زماننا 

ال�شخمة  امل��ل��ف��ات  بفتح  ه���ذا 

وحم��ا���ش��ب��ة امل��خ��رب��ني يف زم��ن 

اأن  �شبق  الذي  هو  الف�شاد)...(، 

ليعر�س  الثاين  احل�شن  ا�شتدعاه 

عليه رئا�شة احلكومة، حني كان 

كيف  والحظوا  للمالية،  وزي��را 

حكومة  قبل  حا�شرا  جطو  كان 

خلفها..  ال���ذي  وه��و  ال��ت��ن��اوب 

مذكراته:  يف  اليو�شفي  كتب  فقد 

ات�ضل   1998 �ضنة  ))ب��داي��ة 

بي وزير املالية ال�ضيد اإدري�س 

امللك  ب���اأن  واأخ����رين  ج��ط��و 

كلفه  الذي  هو  الثاين  احل�ضن 

اأربع �ضاعات  بلقائي، لقاء دام 

كيف  م��و���ض��وع  ل��ن��ت��دار���س 

ال�ضعوبات  م��ن  بالرغم  اأن��ه 

االق��ت�����ض��ادي��ة ف����اإن امل��غ��رب 

واأنه  ب�ضالم،  اخل��روج  ميكنه 

التناوب  ب��اأن  ي��وؤم��ن  )امل��ل��ك( 

بال�ضبط  يتمثل  احلقيقي 

ال��رح��م��ان  ع��ب��د  �ضخ�س  يف 

ما  يف  )اأح��ادي��ث  اليو�ضفي(( 

جرى. عبد الرحمان اليو�شفي(.

عن  ال��ث��اين  احل�شن  ليتنازل 

االأ�شاليب املخزنية وي�شحي بها 

لليو�شفي  يقول  وهو  مرة  الأول 

ف��رباي��ر   4 يف  ا���ش��ت��ق��ب��ال��ه  ي���وم 

فريقك  تختار  اأن  ل��ك   :1998
احلكومي كما ت�شاء)...(، ثم قدم 

))اأن  لنق�شم عليه  امل�شحف  اإيل 

البالد  مل�ضلحة  معا  نعمل 
لبع�ضنا  الدعم  نقدم  واأن 

البع�س((.

املخزن،  رجال  يكن  مل  طبعا، 

لدرجة  املرئيني،  وعدم  املرئيون 

حلكومة  كرئي�س  اليو�شفي  اأن 

حكومته  بداية  يف  ب��داأ  التناوب 

))جيوب  �شماه  عما  يتحدث 

امل��ق��اوم��ة((، ه���ذه اجل��ي��وب 
االأزياء  املتواجدة يف كل  اخلفية 

امل��خ��زن��ي��ة)...( وال��ت��ي جتعل 

اأيدي  بني  معلقة  الدولة  قرارات 

ال�شميع العليم)...(.

املطروحة  االإ�شكالية  نف�س 

ن�شرت  حيث  االأي�����ام)...(  ه��ذه 

ال�شحف اإمكانية ت�شكيل حكومة 

 - العثماين  حكومة  بدل  وطنية 

اخلفية  القوات  عليه  ت�شن  الذي 

احلكومة  بو�شع  �شنيعا  هجوما 

الكوكوت  يف  فعال  امل��ت��واج��دة 

مينوت - حكومة جديدة مكونة 

من جميع االأحزاب، ومنطقي اأن 

املحا�شبة  جمل�س  رئي�س  يراأ�شها 

ت��راأ���س  مثلما  ج��ط��و،  اإدري�������س 

الرحمان  عبد  بعد  م��ا  حكومة 

اأي�شا  هو  كان  ال��ذي  اليو�شفي، 

اإىل  اإ�شافة  رئي�س االأغلبية)...(، 

جطو  اإدري�س  جمل�س  بالغات  اأن 

العام  ال���راأي  يقراأها  التي  ه��ي 

بالكثي من االهتمام عندما يتعلق 

اإف��راغ  يف  املتخ�ش�شني  بهياأة 

�شناديق الدولة من املاليي.

اليو�شفي  رئا�شة  تعبي  اأم��ا 

ل��الأغ��ل��ب��ي��ة، ف��ه��و ال����ذي اأ���ش��ر 

اإل��ي��ه يف م��ذك��رات��ه ع��ن ظ��روف 

اأ�شبهها  وم��ا  ا���ش��ت��ق��ال��ت��ه)...( 

مبقال  م�شتدال  ب��اإق��ال��ت��ه)...( 

ج����ري����دة »ل����وم����ون����د« وه���ي 

املغربية)...(  التجربة  تنتقد 

))وح���������ض����ول االحت�����اد 
املرتبة  على  اال�ضرتاكي 
االأوىل(()...( يف االنتخابات، 
27 �شتنرب  وهو يعني انتخابات 

2002.. اأول انتخابات جرت يف 
الذي  ال�شاد�س  حممد  امللك  عهد 

ت���راأ�س جمل��������شا وزاريا يوم 9 

يوما  ع�شر  اأحد   ،2002 اأكتوبر 

رئا�شة  ليعطي  االنتخابات  بعد 

احلكومة الإدري�س جطو.

املواقع  زم��ان  يف  اأن��ه  املعتقد 

ال�شحافة  وحرية  االإلكرونية، 

املن�شودة)...(، مل يبق جمال ال 

للمناورات  وال  اخلفية  للقوات 

للتقاليد  حتى  ورمبا  ال�شيا�شية، 

املخزنية)...(، واإذا تتبعنا مثال 

ما يجري حول البالد النموذجية 

اململكة  االأزل���ي���ة،  التقاليد  يف 

لدفعنا  ال�����ش��ع��ودي��ة،  العربية 

من  �شاع  ما  ت��دارك  اإىل  اخل��وف 

وقتنا وما اأّخر زماننا.

مت�شائلني  حمتارين  كنا  واإذا 

الذي  مغربنا  م�شاكل  حتل  كيف 

مليونا  خم�شني  �شكانه  عدد  يبلغ 

اليابان  عا�شمة  ف��اإن  بالتاأكيد، 

طوكيو، وحدها ي�شكنها اأربعون 

امل�شنفني  اليابانيني،  من  مليونا 

الغنية،  املتقدمة  الدول  عداد  يف 

بينما نعرف يف اإح�شائياتنا، اأن 

اأغلب �شكان املغرب فقراء.

يتدخل الصراع الحامي 
الذي أثير في 11 يناير 

1995 لمقارنته مع 
الجمود الذي عرفه 
المغرب في العالم 
الحالي، حيث انعدم 

كالسنوات السابقة كل 
مدلول للحوار أو النقاش 

بين المعارضة 
والمخزن)...( لسبب 

بسيط.. وهو أنه لم تبق 
هناك معارضة، ولم 

يعرف النظام في أيام 
الحسن الثاني هذا الخنوع 

والخضوع والسكوت، 
الذي يعرفه المغرب هذه 

األعوام.
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بقلـــــــم:
مصطفى العلوي

اإذا كان العثماني رئي�ضا لالأغلبية فاليو�ضفي كان رئي�ضها

جطو جاهز لخالفة العثماني كما خلف اليو�سفي


