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ــت الـــغـــضـــبـــة  ــ ــح ــ ــب ــ أص
على  الحكم  عقب  الصحفية، 
لــقــرار  تمهد  صحفي�،  ــعــة  أرب
باتفاق  يقضي  مشترك،  صحفي 
ا�تسبب  مقاطعة  على  الصحف،  جميع 
فــي هــذه األحــكــام وعـــدم نشر أخــبــاره 
أن  بعد  كلها،  الصحف  فــي  وأنشطته 
موقفا  الصحفية  التشكيالت  أعلنت 
صارما من هذا ا�سؤول، وقد جاء الزمن 
لهذا  ــي  أزل درس  بإعطاء  يسمح  ــذي  ال

الشخص.
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الحقيقة الضائعة

 الرباط. األسبوع 
لكنها  تعليق،  كل  عن  غنية  صورة 
تكن  لم  الــذي  ا�غرب،  بغيبة  تذكرنا 
موالي  األمير  مستوى  على  مشاركته 
رشـــيـــد، وال عــلــى مــســتــوى رئــيــس 
دستوريا  ا�خول  العثماني،  الحكومة 
ــان حضور  ك ــد  وق ا�ــلــك،  عــن  لينوب 
هــذا  تغطية  �ــجــرد  ــار  أوجــ ــر  ــوزي ال
عن  ا�غرب  لتعبير  كوسيلة  الحضور، 
عدم اتفاقه مع الجامعة العربية، وربما 
مع تونس، وربما مع الحضور الكبير 
للملك السعودي، وربما ألشياء أخرى، 
زادها ضخامة، غياب وزير الخارجية 
القمة،  هذه  في  الحضور  عن  بوريطة 

غياب مليء با�عاني.
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 الرباط. األسبوع
هذا  ضمن   zاألســـبـــوع{ تنفرد 
الباذخ  الحفل  صور  بنشر  العدد، 
ــادق  ــن ــد ف ــ ــه أح ــذي احــتــضــن ــ الـ
الشهر  بداية  في  الرباط  العاصمة 
لتكريم  مخصصا  وكان  ا�نصرم، 
الحضور  نوعية  أن  غير  شاعرة، 
الباب  يفتح  الحاضرين،  وحجم 
تساؤالت  لطرح  مصراعيه  على 
كثيرة ومريبة(..). فقد تميز الحفل 
بــحــضــور الفـــت �ــلــيــارديــر حــزب 
األصالة وا�عاصرة ا�تخصص في 
}تزفيتz الطرق واألطوروت، الذي 
بوجدة  االستئناف  محكمة  قضت 
قبل أيام، بسجنه �دة سنة، بتهمة 
هذا  عمومية(..)،  أمـــوال  تبديد 
الطاولة  نفس  على  جلس  األخير 
العامة  ا�فتشة  فيها  جلست  التي 
زينب  الوالية  الداخلية،  لـــوزارة 

تنشرها  التي  والصورة  العدوي، 
}األسبوعz تؤكد ذلك.

بعقوبة  عليه  ا�حكوم  بعيوي 
سراح  حالة  في  وا�تابع  حبسية 
قدرها  للقضاء  كفالة  قدم  أن  بعد 
نفس  جمعه  سنتيم،  مليون   30
ا�لكي عباس  الحفل مع ا�ستشار 
من  ا�وروث  ا�ستشار  الجيراري، 
الثاني،  الحسن  الراحل  ا�لك  عهد 
الرسمي  الناطق  إلــى  باإلضافة 
ا�ريني،  الحق  عبد  القصر،  باسم 
ا�كلفة  األخــرى  الــوجــوه  وبعض 
بمهام داخل القصر ا�لكي، ناهيك 
واالتصال محمد  الثقافة  وزير  عن 
البعثات  بعض  وممثلي  ــرج،  األع
دعوة  لبوا  الذين  الدبلوماسية، 

.zالنادي الجيراري{
حول  يتمحور  الحفل  عــنــوان 
تكريمها  ســبــق  ــرة،  شــاع تــكــريــم 
ــن حجم  ــك ــفــس الــجــهــة، ل ــن ن مـ

�ن  رسالة  شكل  ووزنــه،  الحضور 
من  أن  السيما  األمر(..)،  يهمه 
في  مــســؤولــون  الحاضرين،  بــ� 
القضاء، كلهم حضروا لتكريم هذه 
بالتزامن  باذخ،  حفل  في  الشاعرة 
االستئناف  مع تحضيرات محكمة 
قضية  فــي  جــديــد  بحكم  للنطق 

بعيوي ومن معه(..).
وكانت بعض ا�واقع قد تداولت 
الــذي  االســتــئــنــاف  محكمة  ــرار  قـ
في  الــصــادر  ــراءة  ــب ال حكم  ألغى 
تقارير  على  بــنــاء  ا�تهم�  حــق 
وهو  للحسابات،  األعلى  ا�جلس 
ــذي يــقــضــي بــــ}إدانـــة  ــ الــحــكــم ال
ورئيس  البر�اني  حجيرة،  عمر 
الجماعة الحضرية لوجدة، وعضو 
اللجنة التنفيذية لحزب االستقالل، 
ومنسقه بجهة الشرق، ا�تابع في 
مالي�   10 بكفالة  ســـراح،  حالة 
نــافــذا،  سجنا  بسنت�  سنتيم، 

على عمدة وجدة  العقوبة  وبنفس 
ا�تابع  حــدوش،  لخضر  السابق، 
هو اآلخر في حالة سراح بكفالة 80 
شؤون  دبر  والذي  سنتيم،  مليون 
 2009 انتخابات  حتى  ا�ــديــنــة 
وا�عاصرة،  األصالة  حزب  باسم 
والبر�اني  الــقــيــادي  أديـــن  فيما 
وا�عاصرة  األصالة  بحزب  سابقا 
ورئيس الجهة الشرقية، عبد النبي 
بعيوي، والذي حضر الجلسة حرا، 
بسنة سجنا نافذا، بعدما سبق له 

أن أدى كفالة 30 مليون سنتيم.
مخصصا  كان  اللقاء،  أن  يذكر 
لكن جل  عنوانه،  من حيث  للشعر 
الحفل  ــأن  ب شــعــروا  الحاضرين 
يتجاوز حجمه، ليطرح السؤال عن 
سبق  الذي  التنظيم  هذا  خلفيات 
وهو  فيه،  وا�ــشــاركــ�  ا�حاكمة 
سؤال يمكن اإلجابة عنه مستقبال، 

بعد توضيح الرؤية (..)؟

 الرباط. األسبوع
ا�عني  ا�تحدة  لألمم  الخاص  ا�قرر  أعلن 
غارسيا  دييغو  وا�حام�،  القضاة  باستقالل 
للمغرب،  لزيارته  الالزمة  الشروط  أن  سايان، 
لم يتم الوفاء بها، وقد قال بهذا الخصوص: 
على ضمان  قادرة  تكن  لم  ا�غربية  }الحكومة 
الوالية  احتياجات  مع  يتماشى  عمل  برنامج 
لــإلجــراءات  القطرية  الــزيــارات  طرائق  ومــع 

.zالخاصة
حقوق  خبير  ــزور  يـ أن  ا�ــقــرر  مــن  ــان  وكـ
 26 إلــى   20 من  الفترة  في  البالد  اإلنــســان، 
التدابير لضمان  تأثير  لدراسة   ،2019 مارس 
العام�،  وا�دع�  القضاء  ونزاهة  استقاللية 
فضال عن ممارسة مستقلة عن ا�هنة القانونية.
ا�غربي، بالغ يكذب  الجانب  وقد صدر عن 
تصريحات ا�قرر الخاص لألمم ا�تحدة، جاء 
فيه، أن }الحكومة ا�غربية أخذت علما بالبالغ 
باستقالل  ا�عني  الخاص  للمقرر  الصحفي 
القضاة وا�حام�، الصادر بتاريخ 19 مارس 
الرسمي  ا�وقع  على  نشره  تم  الــذي   ،2019
لحقوق  السامية  ا�ــتــحــدة  األمـــم  �فوضية 
اإلنسان، والذي أعلن من خالله عن عدم إمكانية 
الفترة  في  للمغرب  ا�برمجة  بزيارته  القيام 
ا�متدة ب� 20 إلى 26 مارس 2019، بسبب 
ما اعتبره غيابا للضمانات، وتعرب السلطات 
ا�قاربة  إزاء  العميق  أسفها  عــن  ا�غربية 
الخاص  ا�قرر  تبناها  التي  الجانب  أحادية 
والتي تتنافى مع مسار التفاعل الرسمي وغير 
الرسمي لإلعداد لهذه الزيارة والذي انطلق منذ 
الرسمية  الدعوة  بناء على   ،2017 16 يونيو 

.zا�وجهة له من طرف السلطات ا�غربية

 الرباط. األسبوع
نصح عبد اإلله بن كيران، رئيس 
الحكومة  رئيس  السابق،  الحكومة 
العثماني،  الــديــن  سعد  الحالية 
وقــال  الحكومة،  رئــاســة  بمغادرة 
عودته  على  تؤشر  صارمة  بلهجة 
}هللا  الحزب:  لقيادة  السياسية 
أنت  الحكومة، وهل  يهنيها رئاسة 
أول رئيس حكومة سقط؟z، كما قال 
من  اليوم  خرج  إذا  أنه  للعثماني 
مرفوعا،  برأسه  الحكومة، سيخرج 
ولكنه إذا بقي فلن يستطيع أن يرفع 
رأسه أمام ا�غاربة، من غير ا�عقول 
نالوا  قد  االستقالليون  يكون  أن 
قبل  العلمية  ــواد  ا� تعريب  شــرف 
إعادة  عار  هو  وينال  سنة،  ثالث� 

فرنستها، حسب قول بن كيران.
كيران،  ل�  السياسي  الــخــروج 
في  بالحياد  يؤمن  }ال  بكونه  برره 
التوافقات  ويقصد   ،zا�وضوع هذا 
التي كان العثماني قد أبدى موافقته 
قانون  مناقشة  بمناسبة  عليها 
يقضي  ــذي  ــ وال للتعليم،  ــار  ــ اإلط
بتدريس ا�واد العلمية بالفرنسية، 

حول  الــتــوافــق  أن  موضحا 
لقانون  الحالية  الصيغة 
فقط  يخالف  ال  ــار،  ــ اإلط
دستور ا�ملكة، بل يخالف 
ا�ذهبية  الــورقــة  حتى 

للحزب التي نبهت إلى أن قناعتها 
األساسية، هي أن من أسباب فشل 
اللغة  اعتماد  ا�غرب،  في  التعليم 
تقع  ــن  ل ــجــاالت  م ــي  ف الفرنسية 
نموذج  مستحضرا  بها،  النهضة 
إسرائيل وإعادة خلق اللغة العبرية 
التي كانت لغة ميتة وأصبحت لغة 
من  تمنعها  ولــم  وحديث  تدريس 
الجنوبية،  كوريا  ونموذج  التقدم، 
اللغة  اعتمدت  أخرى  دول  ونموذج 
وال  ا�غرب  مثل  هي  وال  الفرنسية، 
أي خبير  متحديا  منه،  أحسن  هي 
يقدم  أن   ،zلــفــرنــســا }عميل  وأي 
استعملت  العالم  في  دولــة  نموذج 

لغة دولة أخرى وتحققت 
فيها نهضة علمية.
بــن كــيــران في 
تاريخي،  موقف 
لــألذهــان  يعيد 
الـــــــــبـــــــــالغ 
الذي  الشهير 
تحت  أصـــدره 
}انتهى  عنوان 

الــــكــــالمz عــلــى 

الذي  الحكومي   zالبلوكاج{ هامش 
تسبب في إبعاده عن إعادة تشكيل 
كان  لو  أنه  بالـله  أقسم  الحكومة، 
من  كان  �ا  حكومة،  رئيس  يزال  ال 
ا�مكن أن يمر قانون اإلطار للتعليم 
وخصص  الــحــالــيــة،  صيغته  فــي 
قال:  حيث  لعيوش،  الذعــا  هجوما 
عن  يدافع  كان  الذي  الشخص  }إن 
اللجنة  فــي  كنا  عندما  ــر  األم هــذا 
هو  والتكوين،  بالتربية  الخاصة 
يدافع  بقي  ــذي  ال الشخص  نفس 
عنه بعد ذلك، ونفس الشخص الذي 
يدافع عنه حاليا، والذي دخل بقدرة 
قادر إلى هذه الهيئة، رغم أنه ليس 
تاجر  ألنه مجرد  مبرر،  أي  لدخوله 
الشخص  نفس  وهــو  إشــهــار، 
ــدارجــة  ــع عــن ال ــداف ــذي ي الـ
لــتــقــوم مــقــام الــعــربــيــة في 
التعليم، وهو بطبيعة الحال 
ال يتكلم إال اللغة الفرنسية 
هو وأسرتهz، و}يتكلم ضد 
ا�ذهب ا�الكي، ويدافع عن 
الشذوذ الجنسي، وشعر أو 
لم يشعر، فهو يقوم بدور 
العمالء، فهو عميل 
.z..لالستعمار

 الرباط. األسبوع
شهدت شوارع العاصمة الجزائر، احتفاالت 
ا�نتشية  الجماهير  خروج  بعد  مسبوقة  غير 
بقرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، 
الذي استقال من منصبه، بعد أن قضى عشرين 
سنة في الحكم، وجاء في الخبر الذي تناقلته 
الوطني  التلفزيون  وبينها  اإلعـــالم،  وسائل 
الجزائري، ووكالة األنباء الجزائرية الرسمية، 
ا�جلس  رئيس  رسميا  }أخطر  بوتفليقة  أن 
الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا 
اليوم  تاريخ  من  }ابتداء  وذلــك   ،zللجمهورية

.z(الثالثاء)
منصبه،  في  ا�ستقيل  الرئيس  وسيخلف   
وفق الدستور الجزائري، رئيس مجلس األمة، 

ا�قرب�  من  يعد  الذي  صالح،  بن  القادر  عبد 
هذا  يرفضون  الجزائري�  لكن  لبوتفليقة، 
النظام،  وجــوه  كل  برحيل  ويطالبون  الخيار 
وكالة  نشرتها  التي  الرسالة  نص  في  وجــاء 
اتخاذي  من  قصدي  }إن  الجزائرية:  األنباء 
في  اإلسهام  إيمانا واحتسابا، هو  القرار  هذا 
تهدئة نفوس مواطني وعقولهم، لكي يتأتى لهم 
االنتقال جماعيا بالجزائر إلى ا�ستقبل األفضل 

.zالذي يطمحون إليه طموحا مشروعا
من جهته، قبل مجلس قضاء الجزائر، شكوى 
الرئيس،  أخ  بوتفليقة،  السعيد  ضد  مرفوعة 
الجمهورية،  خاتم  على  }االستيالء  بتهمة 
ما  مواطن�،   6 ضده  رفعها   ،zصفة وانتحال 

بن كريانيدل على ورطة رموز النظام القديم(..).





●  الرباط. األسبوع
»شناقة«  وعــادات  أن حروب  يبدو 
من  البرملانية،  خاصة  االنتخابات، 
والباطرونا،  والرأسماليني  األعيان 
في  مــحــصــورة  ممارستها  تعد  لــم 
يحصدون  وهــم  الصغار  الناخبني 
ــم خــــال االنــتــخــابــات  ــهـ ــواتـ أصـ
التشريعية املوسمية، بل شرعوا في 
نقل هذه األساليب إلى وسط البرملان، 
الظفر  أجل  من  حاليا  يناورون  وهم 

عملية  ــال  خ املــســؤولــيــة  بمنصب 
إعادة توزيع كعكة مناصب املسؤولية 
داخل مجلس النواب، التي تجرى كل 
منتصف الوالية، والتي تصادف يوم 

الجمعة الثانية من شهر أبريل.
ــح أن  ــ مــصــدر جـــد مــطــلــع، أوض
للظفر  حــالــيــا  ــرة  ــدائـ الـ الـــحـــروب 
بمنصب رئيس فريق أو رئيس لجنة 
أو  النواب  مجلس  لرئيس  نائب  أو 
املجلس،  محاسب  أو  املجلس  أمني 
كلها مناصب تخول لصاحبها  وهي 

ومعنويا،  ماليا  جديدة،  وقوة  نفوذا 
السرعة  إلى  وانتقلت  ذروتها  بلغت 
التعبئة  حمات  خال  من  النهائية، 
ــرق، وقــد  ــف الــقــويــة وســـط بــعــض ال
والوالئم  الــزرود  إقامة  إلى  تطورت 
الفخمة خارج املجلس لفائدة النواب 

والنائبات من أجل حصد دعمهم.
إليها  لجأ  التي  الوسائل  ثاني 
منصب  ــي  ف يطمح  مــمــن  الــبــعــض 
داخل مؤسسات البرملان، هي الهدايا 
املجاملة  ورســائــل  العطور  بــأجــود 

دعم  لحصد  املباشرة  واالتــصــاالت 
خدمات  عــرض  عــن  ناهيك  ــؤالء،  هـ
باقي  لدى  والتوسط  القروض  تقديم 
عن  طبعا  الحديث  دون  اإلدارات، 
البعض في لجان  اإلغــراءات بتعيني 
لجان  مثل  راقــيــة،  برملانية  صداقة 
االتحاد األوروبي، وغيرها من لجان 
واملتقدمة  الغنية  ــدول  ال وبرملانات 
عوض  بالخليج  البترودوالر  ودول 

الدول الفقيرة.
إلى  اآلخر  البعض  عمد  ذلك،  إلى 

لغة أخرى للحصول على نصيبه من 
لغة  وهي  البرملانية،  املناصب  كعكة 
التهديد بتقديم االستقالة من الفريق 
والحزب برمته، والذهاب نحو حزب 
منافس في حالة عدم منحه مسؤولية 
البرملان، والبعض اآلخر يهدد  داخل 
بفضح املستور وكيفية تبدير املايني 
حصل  الــتــي  الــفــريــق  ميزانية  مــن 
وغيرها  املجلس،  ميزانية  من  عليها 
من الحروب التي ستخرج قريبا إلى 

العلن.

●  الرباط. األسبوع
السياسية  النخبة  تعيش 
خال  أعصابها  على  املغربية 
تنتظر  وهــي  الجارية،  ــام  األي
القصر  مــن  الــحــاســم  الــبــاغ 
أركــان  سيزلزل  ــذي  ال امللكي 
الــحــكــومــة، ومــعــهــا الــعــديــد 
مـــن األحــــــزاب والـــــــوزارات 
وأن  خــاصــة  والشخصيات، 
مــوضــوعــه يــطــبــخ عــلــى نــار 

هادئة.
مــصــدر جــد مــطــلــع، كشف 
غضبة  ــن  عـ ــوع«  ــ ــب ـــ»األســ ــ ل
السلطة  مربع  يعيشها  كبيرة 
ــخــذه  ــحــى الــــذي ات ــن ــن امل مـ
األغلبية  الصراع بني مكونات 
التي  ــحــروب  وال الحكومية، 
السيما  مكوناتها،  بني  تنشب 
والعدالة  األحــرار  حزبي  بني 
والتنمية، ودخولهم في سباق 
انتخابي ساخن سابق ألوانه، 
وقضايا  املهمة  امللفات  وترك 
الجهوية،  واألزمات  املواطنني 
ــي غــيــاب تــام  ــدة ف تــــزداد حـ

للحكومة.
أن  ذاتــه،  املصدر  وأوضــح 
الجهات العليا جد غاضبة على 
وأخنوش،  العثماني  من  كل 

الحزبني  تــعــاون  عــدم  بسبب 
لتنبيهات  االســتــجــابــة  ــي  ف
في  الباد  ملك  ولتوجيهات 
على  منها  امللفات،  من  العديد 
التكوين  مــلــف  الــخــصــوص 
ــمــوذج  ــن املــهــنــي، ومـــلـــف ال
ــون  ــان الــتــنــمــوي، ومـــلـــف ق
األمازيغية،  وقانون  التعليم، 

التفكير  جعل  مما  وغيرها، 
اليوم منصب في إجراء تعديل 
حكومي جذري يبدأ بأخنوش 

والعثماني قبل باقي الوزراء.
هذا  أن  ذاتــه،  املصدر  وأكد 
املنتظر  من  الجذري  التعديل 
الباد  ملك  عودة  بعد  يقع  أن 
مــبــاشــرة بعد  ــســا  ــرن ف ــن  مـ

للبرملان  الــرســمــي  االفــتــتــاح 
الجديدة،  هياكله  وانتخاب 
الجاري،  أبريل  منتصف شهر 
»سيدنا  حكومة  تــكــون  ــد  وق
شعبان« شبيهة بزلزال حكومة 
»ســيــدنــا قـــدر« الـــذي ضــرب 
عــبــاس الــفــاســي خــال شهر 

رمضان 2007؟ 
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وزير الداخلية ينتف�ض �ضد احلكومة

لفتيت يتهم احلق�وي ب�إهم�ل ت�أمني 

وزارته� �ضد االقتح�م

زلزال �ضي��ضي مرتقب يفوق التوقع�ت

حترك�ت علي� لتنفيذ �ضين�ريو اإبع�د العثم�ين 

واأخنو�ض من احلكومة
●  الرباط. األسبوع

قال مصدر جد مطلع بحكومة العثماني، أن وزير الداخلية 
عبد الوافي لفتيت، عبر مؤخرا عن غضبه الشديد من الوزراء، 

بسبب طريقة تدبيرهم مللفات احتجاجات املواطنني.
وأوضح املصدر ذاته، أن لفتيت غضب من رمي مسؤولية 
الداخلية  وزارة  إلــى  الـــوزارات  ومــقــرات  بنايات  حماية 
وحدها، وبالتالي، جعلها في مواجهة مفتوحة مع املواطنني 
املحتجني بكل فئاتهم، داعيا في الوقت نفسه جميع الوزراء 
إلى ضرورة اتخاذ جميع االحتياطات األمنية الازمة لحماية 

محيط مؤسسات وبنايات القطاعات الحكومية.
الوزيرة  على  احتج  لفتيت  بأن  املصدر،  نفس  وأضــاف 
وزارتها،  بنايات  محيط  تؤمن  لم  التي  الحقاوي  بسيمة 
سواء بشارع ابن سينا أو بشارع األبطال، ضد االقتحامات 
العديدة التي تتعرض لها من طرف املحتجني، مما يجعلها 
بالتالي وزارة  املكفوفني، فتصبح  االقتحام من طرف  سهلة 
االعتصامات  هــذه  لفك  كبيرة  مسؤولية  فــي  الداخلية، 

وتنتج  أكثر،  الوضع  تعقد  التي  واالقتحامات 
عنها وفيات كما حصل السنة املاضية عندما 
بناية  سطح  فوق  من  معتصم  مكفوف  سقط 

وزارة التضامن بشارع ابن سينا بالرباط.
وطالب وزير الداخلية الجميع، بالعمل على 

تحسني ظروف معالجة ملفات املواطنني، 
وتعزيز فضاءات استقبال املواطنني 
الشراكات  من  والرفع  واملحتجني، 
مع قطاع األمن الخاص، لتحقيق 
الحماية األولية وعدم االستمرار 

االحتجاجات  ملفات  رمي  في 
الداخلية  وزارة  عاتق  على 

وحدها، يضيف املصدر.

والئم انتخ�بية حت�ضم ال�ضراع حول كعكة الربمل�ن

املوؤلفون يتهمون املدير واملدير يتهم »جيوب الريع« وف�ة القطب ال�ضويف الكبري موالي العربي الوزاين
●  الرباط. األسبوع

ــض الــفــنــانــني  ــع وجــــه ب
ــرة  ــ ــي ــ ــب ــ اتـــــــهـــــــامـــــــات ك
ــر املـــكـــتـــب املـــغـــربـــي  ــ ــدي ــ مل
ــني،  ــ ــفـ ــ ــؤلـ ــ ــوق املـ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ لـ
إســمــاعــيــل املــنــقــاري، الــذي 
وزير  عهد  في  استقدامه  تم 
الخلفي،  مصطفى  االتــصــال 
الــرفــع  وراء  وقــوفــه  مــنــهــا 
املكتب  مستخدمي  عــدد  من 
مستخدما،   72 إلــى   38 من 
ــع كــبــيــر في  ــراجـ ــل تـ ــاب ــق م
باإلضافة  املــداخــيــل،  حجم 
تتعلق  أخــرى  اتهامات  إلــى 
املكتب،  في  التعيني  بطريقة 
املسؤولني  أحــد  نفوذ  ودعــم 
املالية  فيما يتعلق بالقرارات 
الفنانني  و»تصعيد«  املتخذة، 
الفنانني  لتهميش  الشباب 

القدامى)..(.
بمدير  اتصلت  »األسبوع« 
ــب املــغــربــي لــحــقــوق  ــت ــك امل
ــى كل  ــف املـــؤلـــفـــني، الــــذي ن
بعض  وقــــدم  ــات،  ــامـ ــهـ االتـ
ــشــأن هــذه  الــتــوضــيــحــات ب
أنــه  قبيل  ــن  م االتــهــامــات، 
ال وجـــود ألحــد أقــربــائــه في 

موظفة  باستثناء  املــكــتــب، 
التحقت  ــد  ق كــانــت  ــدة  ــ واح
باملكتب قبل 25 سنة، تتشابه 
تساءل  حيث  االسم،  في  معه 
أن  يمكنني  كيف  املــنــقــاري، 
التي  الــســيــدة  ــف هـــذه  أوظـ

سبقتني إلى هنا؟
أن  املــنــقــاري،  أوضــح  كما 
بعد  تتخذ  املكتب  ــرارات  ــ ق
االســـتـــشـــارة مـــع الـــــوزارة 
املكتب  أن  مضيفا  الوصية، 
مقبل على تغييرات قد يحملها 
القانون املؤطر الجديد والذي 
سيلغي مرسوم 1965، حيث 

زمن  فــي  ــدث  أحـ املكتب  أن 
صديق الحسن الثاني، موالي 
أوضــح  كما  العلوي،  أحمد 
شــركــة  أن  ــدر،  ــصـ املـ نــفــس 
فرنسية هي التي كانت تقوم 
التأليف  حقوق  مكتب  بــدور 
إلى حدود سنة 2017، عندما 
التي  املؤسسة  هــذه  أحدثت 
حماية  عــلــى  ــا  ــ دوره يــقــوم 
واألدبــيــة  الفنية  املصنفات 
واملــوســيــقــيــة واألشـــكـــال 
والترخيص  للتعبير  األخرى 
بمقابل  املصنفات  باستعمال 
ثم  للمؤلفني،  يــذهــب  مـــادي 

تحصيل املداخيل.
ــد  ــدر، أكـ ــ ــصـ ــ ــس املـ ــفـ نـ
ــد أن  ــع لـــــ»األســــبــــوع«، ب
مالي  ــرار  ق أي  اتخاذ  نفى 
املساطر  إلــى  اللجوء  دون 
مع  التنسيق  أو  القانونية، 
الوزارة الوصية، بأن بعض 
التي  هي  الــريــع«،  »جيوب 

تتحرك ملقاومة التغيير الذي 
بدأ بتدعيم املوارد البشرية 
نظرا  االرتفاع،  على  املقبلة 
للخصاص الحاصل، ونظرا 
املنذوبيات  بعض  لوجود 
قاعدة  أن  وأوضــح  املغلقة، 
صغيرة  تبقى  األعـــضـــاء، 
جدا بينما يتواصل تسجيل 
ــدد وبــعــض  ــ مــلــتــحــقــني ج
لم  الذين  القدامى  الفنانني 

يكونوا مسجلني.
وقال املنقاري في معرض 
املوجهة  االتهامات  عن  رده 
إليه بشأن تراجع املداخيل، 
عند  يعاني  كــان  املكتب  أن 
 30 قــدره  عجز  من  تعيينه، 
مليون درهم، وهي الوضعية 
بتحقيق  تجاوزها  تم  التي 

فائض كبير، حسب قوله.

املنقاري

العثمانيأخنوش

لفتيت

األعلى،  بالرفيق  التحق 
املشمول  الــصــوفــيــة  قــطــب 
موالي  الشريف  هلل،  برحمة 
أن  بعد  الــوزانــي،  الــعــربــي 
ألف أكثر من عشرين ديوانا 
وكتابا  والتصوف،  املدح  في 
ــي خمسة  ف الــتــصــوف  ــن  ع
أجزاء، وهو خريج الدراسات 
العليا في العلوم السياسية، 
في  طويلة  سنوات  وقضى 
في  متميز  كــعــامــل  مــهــامــه 

في  ليتفرغ  الداخلية،  وزارة 
الضمانة  دار  لخدمة  تقاعده 

للزاوية الوزانية.
ــدم  ــق ــت و»األســــــبــــــوع« ت
حرمه  إلى  الحارة  بتعازيها 
رشيدة  الــســيــدة  الفاضلة، 
لامليكة،  وابنته  بنجدية، 
ــس  وإدريـ محمد  وأوالده، 
وعــبــد هلل واملــامــون، وإلــى 

جميع أقاربه.
إنا للـه وإنا إليه راجعون.



 الرباط. األسبوع 
الحامل  الجديد،  القانون  يعد 
لرقم 33.18، حسب التوجيهات 
عقوبات  فــرض  بشأن  امللكية 
السجن  من  عاما  عشرين  تبلغ 
بالعقارات،  املتالعبني  حق  في 
تــشــمــل حتى  ــة  ــوب ــي عــق ــ وه
املحامني الذين يحررون العقود 
املشبوهة، كل هذا يعتبر ثورة 

كبرى في طريق اإلصالح.
ــن  ــكــن الــســيــد مــديــر األم ول
على  بعد  يطلعنا  لم  الوطني، 
في  يجري  بما  اهتمامه  مــدى 
أدركــت  والتي  أصيلة،  مدينة 
املافيا  أساليب  استعمال  حد 
الوثيقة  هــذه  عبر  اإليطالية، 
»األسبوع«)...(،  تنشرها  التي 
األخيرة  الخطوة  كانت  والتي 
والتخطيط  التنكيل  مجال  في 
ــيــب  ــي األســال ــ ــســطــو.. وه ــل ل
جاريا  بها  العمل  أصبح  التي 
فــي هــذه املــديــنــة، الــتــي أراد 
املــســتــثــمــرون األجـــانـــب، أن 
في  عاملية  مدينة  منها  يجعلوا 
مجال السياحة، فكانوا في كل 
مرة، يتعرضون لقانون محلي 
تشركوا  أن  ))إمــا  أصيلة  في 
ــروف)...(  ــع امل القطب  معكم 
ــذا عانى  ــال((، وهــك ــ ف وإمـــا 
العراقيني،  املستثمرين  أحد 
من  مارينا،  مشروع  صاحب 
ــت ســنــوات،  صــعــوبــات دامـ
مغربي،  مستثمر  دور  ليأتي 
ضخما،  سياحيا  حيا  بنى 
والزال   2006 ســنــة  بـــدأه 
من  يــنــتــه  ــم  لـ  2019 فـــي 

الصعوبات.
منذ  به  التنكيل  تم  أن  فبعد 
2006 لتأخير إنجاز املشروع، 
التي  البلدية)...(  اللجان  عبر 
تسليم  لتأخير  تــرســل  كــانــت 
حتى  ــيــة،  ــنــهــائ ال ــرخــصــة  ال
لضغوط  املستثمر  يــخــضــع 
إقحام  تم  املعلوم)...(،  القطب 
كانت  التي  األجنبيات  إحــدى 
ــروع،  ــشـ املـ ــي  فـ ســـاكـــن  أول 
اإلنجليزيني  أحــد  فــأحــضــرت 

صاحب  ــام  إلرغـ مخطط  فــي 
معهم،  إشراكه  على  املشروع 
يطلب  اإلنــجــلــيــزي  وأصــبــح 
بتوجيه  دوالر)...(  مليوني 
ــا  ــطــب املـــعـــلـــوم، ومل ــق ــن ال مـ
عــجــز صــاحــب املـــشـــروع عن 
العصابة  أصبحت  االستسالم، 
املشروع،  صاحب  ابنة  تهدد 
الساكنة في لندن، وهذه صورة 
أرسل  الــذي  التهديد  لنموذج 

فيها:  يقول  وهــو  لالبنة، 
))قولي ألبيك وأمك أن ينفذوا 
مطالبنا، وإال فنحن نعرف أين 
تكونني((،  وأين  تسكنني)...( 

معنى أنك مهددة بالخطر.
املافيوزية  األساليب  وهــي 
أجهزة  في  مفروضا  كان  التي 

األمن املغربي أن تبحث فيها.
العدل  وزير  على  كان  مثلما 

تجديده  إطـــار  ــي  ف الــجــديــد، 
يبحث  أن  لألساليب)...(، 
عما يجري في مراكز القضاء 
في أصيلة، حيث تم استدعاء 
ليسمعوا  املشروع  أصحاب 
مــن املــســؤول املــحــلــي)...( 
الحضور  على  إرغامهم  قرار 
ملكاتب الشرطة، رغم أنه قرار 
وقد  الجنائية،  القضايا  يهم 
تم رفعه أخيرا بعد أن اكتشف 
القضاء أنه مجرد قرار داخل 
في إطار الضغط على صاحب 

املشروع)...(.
أن  ــوع«  ــب »األس علمت  ــد  وق
املحلي،  الــقــضــائــي  الــتــدخــل 
أصبح يحتم تدخل وزير العدل 
ــوضــوع،  امل هـــذا  ــي  ف للبحث 
خصوصا عندما حدث مؤخرا، 
عند  املشروع  ذهب صاحب  أن 
مسؤول قضائي للنيابة العامة 
سمع  عندما  الذي  الرباط،  في 
تلفونيا)...(،  واتصل  الشكوى 
أن  لي  للمشتكني: ال يمكن  قال 
يتعلق  األمر  ألن  شيئا..  أعمل 
للنيابة  فكيف  بتعليمات)...(، 
العامة)...( أن تتوقف ألن هناك 

تعليمات؟
على  املضروب  الحصار  إن 
البحث  يحتم  املستثمر،  هــذا 
وأن  خــصــوصــا  ــتـــدخـــل،  والـ
ــرض الــعــقــاري،  ــق شــريــكــه، ال
ببيع  يــهــدده  رســالــة  لــه  بعث 
أساليب  هــي  فهل  ــروع،  ــش امل
أن  املستثمرين)...(  تشجيع 
زبونه  السياحي  القرض  يهدد 
البحث  أن  أم  مشروعه،  ببيع 
الشرطة،  طــرف  من  املــفــروض 
ــم بــالــوســيــط الـــذي  عــلــى عــل
املــشــروع  عند صــاحــب  ذهــب 
تعب  قد  كان  إذا  بأنه  ليخبره 
القطب  فإن  الضغوط)...(  من 
لشراء  مستعد  ــوم)...(  ــل ــع امل
املشروع كله بثمن الغيس)...(؟ 

حسب كالمه.
إنها أساليب مافيوزية، تحتم 
أصيلة  كانت  إذا  إال  التدخل، 
املخطط  ــوذ  ــف ن عـــن  خـــارجـــة 

املرسوم وطنيا لإلصالح.
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ما خفي
كان  أعظم

تحت األضواء

�ملافيا يف �أ�صيلة
متى يتو�صع �الهتمام �مللكي مبا يجري يف �أ�صيلة؟

وكيف مل�صوؤول يف �لنيابة �أن يقول �إنها �لتعليمات؟

وع�صابة �إجنليزية تهدد �بنة �صاحب �مل�صروع

حكومة  في  سابقا  وزيرا  صحفي  سأل 
من  لحزب  ينتمي  كــيــران،  بن  ــه  اإلل عبد 
هل  للمغادرة،  املرشحة  األغلبية  أحــزاب 
فقال  الحكومة؟  هــذه  اســتــمــرار  تتوقع 
تغيير،  »منطقيا.. سيكون هناك  مبتسما: 
عــنــد هلل  الــحــكــومــة علمه  تــعــديــل  لــكــن 

وامللك..«، وانصرف.

ــر  ــزوي ــذه األيـــــام حــــاالت ت ــ كــثــرت ه
اإلمضاءات في كثير من اإلدارات، والتاريخ 
أعلن  الذي  بوحمارة،  الثائر  أن  لنا  يؤكد 
ثورته  في  انطلق  السلطان،  على  التمرد 
املخزنية  الــطــوابــع  وســرقــة  تــزويــر  مــن 
كان شاوشا في  كان يسرقها عندما  التي 
»والتير  القصر املخزني، كما كتب املؤرخ 

هاريس«.

أبشع مجزرة حصلت هذه األيام، كانت 
جثتني  على  عثر  حيث  الحسيمة،  فــي 
ــرؤوس،  ال مفصولي  مذبوحني،  لشابني 
في  حصل  املـــال،  حــول  لــصــراع  كنتيجة 

فجيج.

إلى  لجؤوا  البرملانيني،  النواب  بعض 
الفرق  تشكيل  قــانــون  بتعديل  املطالبة 
البرملانية، وتخفيض تكوينها من عشرين 
نائبا إلى اثنتي عشر نائبا، كأقصر وسيلة 
ديكتاتورية  من  التخلص  إشكالية  لحل 

األحزاب.

استفحلت ظاهرة متابعة بعض األقطاب 
باستدعاء  االســتــقــالل،  لحزب  التابعني 
عضو املكتب االستقاللي في العرائش من 
طرف محكمة العرائش، للمرة الثانية بعد 
هذه   .2015 سنة  بكفالة  سراحه  إطــالق 
املرة يتابع هذا االستقاللي، حسب شكاية 
مقيمني  مغاربة  طــرف  مــن  ضــده  قدمت 

بالخارج.

أكد رئيس النيابة العامة، عبد النباوي، 
أنه أحال ملف والي مراكش السابق على 
في  الوالي الزال  كان هذا  القضاء، عندما 
سليمة،  ديمقراطية  ظاهرة  وهي  مهمته، 
غير  مرحلة  فــي  الــقــضــاء  دخـــول  تفسر 
مسبوقة، تدرج الوالة مهما كانت أهميتهم 

في سياق احترام القانون.

األعضاء  في  واملتاجرة  السرقة  من  أخطر 
عن  أمريكي  تقرير  كشفه  ما  هو  البشرية، 
طرف  مــن  مغربي  حكومي  مــســؤول  رشــوة 
سنتيم،  مليون   300 بمبلغ  أملانية،  شركة 
على  املعنية  الشركة  حصول  تسهيل  مقابل 
صفقة تطوير وتجهيز مراكز أمراض القصور 
املغربية  الدولة  ستتحرك  فهل  الكلوي)..(، 
ملعاقبة هذا املسؤول الذي أثير اسمه بشكل 

رسمي من طرف وزارة العدل األمريكية؟

 لم يصدر لحد اآلن، أي تصريح رسمي 
اليوسي،  مــوحــى  الــحــركــي  القطب  عــن 
الذي  املغرب،  في  داخلية  وزيــر  أول  ابن 
أحد  لكن  »السنبلة«،  قــيــادة  عــن  ابتعد 
أقطاب الحركة الشعبية القدامى، قال بأن 
تصحيح  »ضــرورة  متأخرا  فهم  اليوسي 
مسار الحزب«، موضحا أن هذه االستقالة 
الحزب،  مستقبل  على  كثيرا  تؤثر  قــد 
الجهات  لدى منتخبي  الرجل  ملكانة  نظرا 

واألقاليم والبرملانيني.

 تستعد منطقة درعة تافياللت، الستقبال 
كبار املسؤولني الصينيني في إطار إحياء 
لكن على  الحرير«،  »مفترق طرق  فعاليات 
وراءها  تخفي  فالتظاهرة  الواقع،  أرض 
صراعا بني ممثل وزارة الداخلية ورئيس 
الجهة، حول شرعية تهيئة طريق يتراوح 
العامة  املصلحة  خــدمــة  بــني  إنــجــازهــا 

واملصلحة الخاصة. 

 الرباط. األسبوع 
قالت مصادر مطلعة، إن عبد هلل بوصوف، 
لم يكن حاضرا في أحد املؤتمرات الذي 
تحت  االتحادية،  بروسيا  مؤخرا  انعقد 
عنوان »اإلسالم رسالة الرحمة والسالم«، 
تقديمه  اخــتــاروا  املنظمني  بعض  لكن 
في  املغربية  الجالية  مفوضية  بـ»وزير 
أنه  »األسبوع«  مصدر  ليقول  ــا«،  أوروب
مع  يتزامن  الذي  التقديم،  لهذا  اندهش 
تعديل  إجــراء  بإمكانية  كبيرة  توقعات 

حكومي كبير في أية لحظة)..(.
ــوف، من  ــوصـ بـ عــبــد هلل  ويــعــتــبــر 
املسؤولني املغاربة القالئل املدمنني على 
»نموذج  حــول  كتب  عــدة  ولــه  الكتابة، 
الفضل  لــه  ويــرجــع  املــغــربــي«،  التدين 
رفقة عدد من أصدقائه، في بناء املعلمة 

اإلسالمية الكبرى، مسجد استراسبورغ 
بشأنه  صدرت  الذي  فرنسا،  في  الكبير 

عدة مؤلفات في الداخل والخارج.
الفيدرالي  االتحاد  حكومة  أن  يذكر 
فعاليات  نظمت  الــتــي  هــي  ــروســي،  ال
ــة الــرحــمــة  ــالـ ــمــر »اإلســــــالم رسـ مــؤت
اإلدارة  عــلــيــه  وأشـــرفـــت  والـــســـالم«، 
الشيشان،  جمهورية  ملسلمي  الدينية 
اإلسالمي،  العالم  رابطة  مع  بالتعاون 
وصندوق دعم الثقافة والعلوم والتربية 
روسيا،  رئيس  ملكتب  التابع  اإلسالمية 
بموسكو،  الروسي  االستشراق  ومعهد 
باسم  اإلقليمي  االجتماعي  والصندوق 
أحمد حاجي قديروف بالشيشان، خالل 
موسكو  بمدينتي  ــارس  م شهر  نهاية 

وغروزني.

هل مت تعيني عبد �هلل بو�صوف وزير� يف �حلكومة �ملغربية برو�صيا؟ 

بوصوف
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أصدرت رابطة علماء ا�سلم�، بيانا يوم 31 مارس 2019، حول 
مزج األذان با�وسيقى، معتبرة أن }األمر خطيرz، مؤكدة في بيانها: 
((إن ما جرى في حفل استقبال بابا الفاتيكان بمعهد األئمة با�غرب 
وعنوان  ودثــاره،  اإلســالم  شعار  هو  الذي  األذان  ب�  التلفيق  من 
القائمة على  اليهود  التوحيد وبيانه، مع قداس النصارى وترانيم 
السكوت  ال يجوز  وزورا  القول،  من  �نكر  والوثنية،  الشرك  معاني 

عليه من قبل أهل العلم أو إقراره.
ونحن في رابطة علماء ا�سلم�، نوضح الحقائق اآلتية:

الكفر،  وشعائر  األذان  ب�  التلفيق  من  وقع  الذي  ذلكم  إن  أوال: 
العبادة  أماكن  في  ا�شتركة  الصلوات  إقامة  إلى  الدعوة  ومثله 
أو  الجميع،  فيها  يشترك  صالة  بابتداع  سواء  األديــان،  �ختلف 
التعبدية،  الشعائر  بأن يصلي كل واحد صالة اآلخر، وغيرها من 
ألمر محرم شرعا، بجميع أدلة التشريع في اإلسالم من قرآن وسنة 
األديــان،  تلك  بطالن  في  والسنة  للقرآن  تكذيب  هو  بل  وإجماع، 
تعالى:  يقول  اإلســـالم.  في  ــرة  اآلخ في  والنجاة  الحق  وحصر 
اآلخرة من  في  منه وهو  يقبل  فلن  دينا  اإلسالِم  غير  يبتِغ  ((ومن 
الخاسرين)) (آل عمران. اآلية 85)، ويقول تعالى: ((إن الدين عند 
هللا اإلسالم)) (آل عمران. اآلية 19)، والتكبير مع شهادة ال إله إال 
هللا، ا�نطوقان في كلمات األذان، ليقتضيان الكفر بما يناقضها من 
ادعاء البنوة لـله واإلشراك به في عبادته، أو الكفر برسالة رسولنا 
صلى هللا عليه وسلم وعدم اإلقرار به، كما قال رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم: ((من قال ال إله إال هللا وكفر بما يعبد من دون هللا حرم 

ماله ودمه وحسابه على هللا عز وجل)).
دينها  في  األمة  لثوابت  ضربا  الخطير،  الحدث  هذا  يعد  ثانيا: 
وعقيدتها، بخالف ما يظنه بعضهم أنه من قبيل نشر ثقافة التسامح 
والتقارب ب� األديان، وال يعد هذا من حوار أهل الكتاب الذي أِمْرنا 
به، ألن األصل الشرعي في الحوار مع أهل األديان، هو الدعوة إلى 

هللا وبيان الحق ورد الباطل باألدلة الصحيحة.
وخير من حاورهم هو قدوتنا ومعلمنا رسول هللا صلى هللا عليه 
الكتاب  َأهل  يا  ((قل  تعالى:  قوله  في  ربه  أمر  امتثل  الذي  وسلم، 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم َأال نعبد إال هللا وال نشرك به 
شيئا وال يتخذ بعضنا بعضا َأربابا من دون هللا فإن تولوا فقولوا 

اشهدوا بَأنا مسلمون)) (آل عمران. اآلية 64).
إلى  وغيرهم  النصارى  بدعوة  وحكامهم  ا�سلمون  اشتغل  ولو 
العقائد  يوضح  الذي  البناء  والحوار  الحجة  وإقامة  اإلسالم،  دين 
التلفيقات  بهذه  االشتغال  لكن  عظيمة،  فائدة  ألنتجوا  الصحيحة، 
تعالى،  �ا رفعه هللا  �ا وضعه هللا، والتنزيل  والخزعبالت، والرفع 
القائم  والحوار  تعالى  هللا  إلى  للدعوة  ثمينة  فرصة  علينا  أضاع 

على منهج النبوة.
ثالثا: ندعو ا�جلس العلمي األعلى ووزارة األوقاف با�غرب، إلى 

تحمل مسؤوليتهم في بيان الحق ودعوة الخلق)).

●  الرباط. األسبوع
في الوقت الذي بدأ فيه سعد الدين 
ورئيس  الحكومة  رئيس  العثماني 
األغلبية الحكومية يتنفس الصعداء، 
بعد األخبار السارة التي كانت تأتيه 
رئيس  ا�الكي  الحبيب  مكتب  مــن 
مجلس النواب، في كون هذا األخير 
الفرق  توافق جميع  اقترب من جمع 
بمن  التدريس،  لغة  حول  البر�انية 
والتنمية،  العدالة  فريق  رئيس  فيهم 
اإلطار  قانون  األزمي، وحول  إدريس 
بــدأت  بــرمــتــه،  والــتــكــويــن  للتربية 
من  ســارة  غير  أخبار  عليه  تتقاطر 
مختلف الجهات، نغصت عليه فرحة 
بات  عسير  المتحان  األغلبية  تجاوز 
على  واســتــمــرارهــا  وجــودهــا  يهدد 

السواء.
بحزب  مطلع  جــد  مــصــدر  ــال  وقـ
إدريس  قبول  أن  والتنمية،  العدالة 
الــرامــي  ا�ــالــكــي  بمقترح  ــي  ــ األزم
باللغة  العلمية  ا�ــواد  تدريس  إلــى 
ظل  التي  الصيغة  عوض  الفرنسية، 
تدريس  وهي  عنها  يدافع  كيران  بن 
باللغة  وا�ــجــزوئــات  ا�ـــواد  بعض 
وسط  الصراع  نار  أشعل  الفرنسية، 
 zواإلصالح }التوحيد  حركة  قيادات 
والتنمية،  العدالة  فريق  أعضاء  قبل 
أنصار  تصعيد  بــ�  تــاهــوا  الــذيــن 
الحركة، وب� صمت رئيس الحكومة.
ــذي ظل  ــ ــت الـ ــوقـ ــي الـ ــ ــذا، وف ــ هـ
العثماني طيلة الجمعة ا�اضية يقنع 
قانون  على  بالتصويت  فريقه  نواب 
اإلثن�،  يوم  صباح  للتعليم  اإلطــار 
تعرض  ــزن،  ــخ ا� �ــواجــهــة  تجنبا 
إدريس األزمي لوابل من التنديد من 
أمام  تنازله  بسبب  فريقه،  أعضاء 
جعل  مما  ــنــواب،  ال مجلس  رئيس 

ويستبق  موقفه  عن  يتراجع  األزمي 
والتي  صباحا،  اإلثن�  يوم  جلسة 
على  للتصويت  مخصصة  كــانــت 
الجمعة  يــوم  ويقدم  ــار،  اإلط قانون 
لغة  حــول  جديدة  صيغة  ا�اضية، 
التدريس، مما جعل ا�الكي يعتبرها 
وأمام  السابق،  االتفاق  عن  تراجعا 
األزمــي  تدخل  ا�الكي،  من  رفضها 
اجتماع  بتأجيل  قانونيا  وطــالــب 
اللجنة الذي كان مقررا يوم اإلثن�، 

فوافق ا�الكي مكرها.
وأمــــــــــام تـــــواصـــــل عـــاصـــفـــة 
البر�اني  الــفــريــق  أنــصــار  غــضــب 
العثماني  سيجد   ،zلـ}البيجيدي
نفسه في مواجهة ساخنة مرة أخرى 
مع حركة }التوحيد واإلصالحz التي 
أمطرته ببيان استنكاري ساخن ليلة 
الذي  الوقت  وفــي  ا�اضي،  السبت 
كان يرمم خساراته بعد هذه ا�واقف 
سينزل بن كيران هذه ا�رة بتسجيل 

ا�والية، أي  الليلة  فيديو ساخن في 
من خالله  يدعو  ا�اضي،  األحد  ليلة 
العثماني إلى عدم التراجع حتى ولو 
رأس  فوق  ليهدم  الحكومة،  سقطت 
شتات  من  تبقى  ما  الحكومة  رئيس 
الفريق في موضوع لغات التدريس.

وفي محاولة من العثماني لطمأنة 
عاجال  اجتماعا  عقد  فريقه،  نــواب 
معهم صباح يوم اإلثن� ا�اضي بمقر 
كان مسنودا بمصطفى  وقد  الحزب، 
الرميد، غير أن الشرخ كبر، والصراخ 
عال، والتهديدات غير ا�سبوقة بدأت 
سليمان  جعل  مما  وجهه،  في  تعلن 
يفتي  العام،  األم�  نائب  العمراني، 
الخسائر،  بأقل  االجتماع  بفض  له 
إلى  التدريس  لغة  قنبلة  وتحويل 
العامة  األمــانــة  ومهندسي  خــبــراء 
للحزب، لتفكيكها، فهل تنجح األمانة 
القنبلة  هــذه  خيوط  فك  في  العامة 

دون خسائر؟
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بن كريان رفقة الشيخي رئيس حركة التوحيد واإلصالح

ــن مــذكــرات  تــقــدم هـــذه الــفــقــرة م
للوزير   zالــعــربــي والــعــالــم  }ا�ــغــرب 
عبد  ا�رحوم  الخارجية،  في  السابق 
عنه  نقلت  والتي  الفياللي،  اللطيف 
مارس   14 عــدد  الضائعة،  الحقيقة 

2019، أنه كتب بأن الوزير الفرنسي 
يبحث  كان  الذي  هو   zمالرو }أنــدري 
القارئ  لنا  يكتب  بينما  عن شغل،  له 
الوزير  بأن  موالطو،  ا�ختار  ا�هتم، 

الفرنسي ا�ذكور، كان وقتها ميتا.
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●  الرباط. األسبوع
االقــتــصــاد  وزارة  مـــن  ــصــدر  م ــال  قـ
في  توجد  العثماني  حكومة  أن  وا�الية، 
ورطة كبيرة مع الفالح� ا�تضررين من 
السنة  على  يخيم  الــذي  الجفاف  شبح 

الحالية. الفالحية 
وأوضح ا�صدر ذاته، أنه أمام حاالت 
من  العديد  ضربت  التي  ا�طلق  الجفاف 
مناطق ا�غرب بنسب مختلفة، مما يهدد 
بموسم صيف وسنة عجفاء، وفي الوقت 
بارتكابها  الحكومة  فيه  قــامــت  الــذي 
ح�  كبيرا،  واقتصاديا  سياسيا  خطئا 
حذفت خالل القانون ا�الي لسنة 2019، 
بصندوق  يسمى  ــان  ك مــا  مــرة،  وألول 
اليوم  نفسها  وجــدت  الجفاف،  محاربة 
من  يمكنها  خاص  مالي  صندوق  بدون 
واالحتقان  الجفاف  أثــار  من  التخفيف 

سنوات  خــالل  يتم  ــان  ك كما  بــالــقــرى، 
ثمانينات وتسعينات القرن ا�اضي.

الصندوق  هذا  حذف  أسباب  وحــول 
الخاصة  للدولة  العامة  ا�يزانية  مــن 
أن  ــه  ذات ا�صدر  أضــاف   ،2019 بسنة 
فارغا �دة ثالث  العثماني تركته  حكومة 
له،  مالية  اعتمادات  رصد  دون  سنوات 
جميع  ضمن  القانون  بحكم  يجعله  مما 
ا�يزانية  مــن  تحذف  التي  الصناديق 
سنوات  ثالث  �دة  تفعيلها  عدم  بسبب 
تعرض  وإال  الــقــانــون،  بحكم  متتالية 
ــام  أم للطعن  بــرمــتــه  ــي  ــال ا� ــانــون  ــق ال
على  كــان  }لــذلــك  الدستورية،  ا�حكمة 
اعتمادات  تخصيص  العثماني،  حكومة 
فارغا  تركه  الصندوق عوض  لهذا  مالية 

.zليسقط بحكم القانون
ولتدارك هذا الخطإ السياسي وا�الي، 

وا�داشر  والقرى  الفالح�  مصير  بات 
ــن الــجــفــاف بــيــد عزيز  الــتــي تــعــانــي م
أخنوش وزير الفالحة، الذي تملك وزارته 
}التنمية  صندوقا جديدا يسمى صندوق 
ــذي  وال  ،zالجبلية وا�ــنــاطــق  الــقــرويــة 
له  فيه، وتخصص  بالصرف  اآلمر  يعتبر 
الحكومة حوالي 300 مليار و900 مليون 
سنتيم سنويا، غير أن الحكومة قد تواجه 
لكون  خدماته،  من  لالستفادة  صعوبات 
جل ميزانيته مبرمجة من قبل في مجاالت 
وا�ناطق  القروي  العالم  لتنمية  أخــرى 
وا�سالك  الطرق  مستوى  على  الجبلية 
الــقــرويــة وا�ــــــدارس وا�ــســتــشــفــيــات 
ا�تنوعة،  ا�شاريع  من  وغيرها  القروية، 
قطاعات  مع  وبشراكات  سابقة  ببرامج 
ووزارة  الداخلية  كــوزارة  أخرى  وزاريــة 

التجهيز والنقل.

 áHQÉ ¥hóæ°U AÉ¨dEG ‘ ÖÑ°ùàj »eƒµ◊G AÉÑ¨dG
AÉØéY áæ°S ‘ ±ÉØ÷G

●  الرباط. األسبوع
وزارة  عن  رسمي صادر  تقرير   كشف 
السابق،  الوزير  أن  وا�الية،  االقتصاد 
التجمعي محمد بوسعيد، 
على  وزع  ــد  قـ ــان  ــ ك
مـــجـــالـــس جـــهـــات 
اإلثنتى عشر  ا�ملكة 
 ،2017 ســنــة  خـــالل 
 263 ــن  ــ م ــد  ــ ــ أزي
مليار سنتيم، 
كـــنـــصـــيـــب 
للجهات من 
مـــداخـــيـــل 
يبة  لضر ا

الدخل،  على  والضريبة  الشركات  على 
وكذلك حصة الجهات من الرسم ا�فروض 

على عقود التأم�.
عليها  حصلت  التي  الوثيقة  وكشفت 
البيضاء  ــدار  الـ جهة  أن   ،zاألســـبـــوع{
هذه  من  األســد  بحصة  حظيت  الكبرى 
من  أزيــد  على  حصلت  حيث  ا�يزانية، 
34 مليار سنتيم، متبوعة بجهة مراكش 
 26 من  أزيــد  على  حصلت  التي  أسفي، 
التي  الرباط  جهة  مقابل  سنتيم،  مليار 
مليار   25 فاقت  التي  بكعكتها  توصلت 
نون  واد  كلميم  جهة  ح�  في  سنتيم، 
كانت أقل جهة تستفيد من هذه الضريبة، 

بقيمة أزيد من 12 مليار سنتيم.

أن  التقرير،  نفس  كشف  ذلـــك،  ــى  إل
على  تعتمد  ال  الجهات  ميزانية  مداخيل 
متنوعة  هــي  بــل  فقط،  الضرائب  هــذه 
برسم  ومـــوارد  الذاتية  ا�ـــوارد  ب�  ما 
ميزانية  من  محولة  ــوارد  وم الضرائب 
أن  التقرير،  ذات  أوضــح  كما  الــدولــة، 
كيفية اقتسام هذه ا�نح ا�قدمة �جالس 
الجهات، تتم على شكل توزيع 50 با�ائة 
متساوي  بشكل  الــضــرائــب  هـــذه  مــن 
 37.5 نسبة  بينما  الجهات،  جميع  ب� 
با�ائة من هذه الضرائب، فيتم توزيعها 
جهة،  كل  سكان  نسبة  معيار  على  بناء 
و12.5 با�ائة ا�تبقية، يتم تقسيمها ب� 
الجهات بناء على نسبة مساحة كل جهة.

بوسعيد
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رغم مشاركته في 
تمرينها لعام 2019
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السفير  لقاء  أن   ،zلـ}األسبوع أكد مصدر مطلع 
أليكس لسكاريس، نائب قائد }أفريكومz مع رئيس 
االلتزامات  حدد  والذي  العاج،  ساحل  جمهورية 
تمرين  في  ا�شارك�  إلى  ا�وجهة  وا�ساعدات 
رغم  ا�غرب  أبعد   ،z2019 إكسبريس  }أوبنغام 
مشاركته في النسخة األخيرة من هذه ا�ناورات 

البحرية التي جرت في منتصف الشهر ا�اضي.
وشاركت ا�ملكة بفرقاطة }محمد السادسz في 
في   zأوتونوم{ ميناء  من  انطالقا  التمرين،  هذا 
األمريكية  البحرية  قادت  أبيدجان، وقد  العاصمة 
ساحل  ب�  البحرية  ا�ساحة  في  التمرين  هــذا 

العاج ونيجيريا.
اهتم  األمريكي،  السفير  أن  إلى  ا�صدر  وأشار 
بتفاصيل تقنية لصالح البحريات األخرى، وأيضا 
والتنمية،  للدبلوماسية  العسكرية  با�ساعدة 
وبسبب عدم التطور في مشكل الصحراء، فإن بند 
هذه ا�ساعدة في }أفريكومz، لم يتوجه في أي مرة 

إلى ا�غرب.
للمغرب  اإلقليمية  السياسة  البنتاغون  ويدعم 
التي  األمريكية  ا�صالح  مع  تطابقها  حدود  في 
العمل  لقاء  نهاية  وفي  وتونس،  الجزائر  تشمل 
في 21 من الشهر ا�اضي، ب� السفير األمريكي 
األمريكي  الجانب  انتهى  العاج،  ساحل  ورئيس 
دعم  بنود  تتلقى  ا�غاربية  الــدول  جميع  أن  إلى 
يؤطر  مباشر،  بند  ا�تحدة  للواليات  فيما  أخرى، 
 zأوبنغام{ مــنــاورات  في  األفــارقــة  الشركاء  كل 

البحرية بمعزل عن ا�غرب.

أن تحوال  إلى   ،zلـ}األسبوع أشار مصدر مطلع 
بعد  ا�ــغــاربــة،  ا�ظلي�  سيطال  وقــويــا  قريبا 
هذه  مــن  خاصة  قــوة  لبناء  فرنسية  استشارة 
قوات  في   zأرسطو }خلية  ــادرت  ب التي  النخبة 
يوم�  قبل  تأكيدها،  إلــى  الفرنسي�،  ا�ظلي� 
أو   zسوفينز{ �لتقى  الرابعة  النسخة  افتتاح  من 
العمليات  قوات  لتحديث  ا�علوماتي  }األسبوع 

.zالخاصة
من  الخاصة  القوة  تمتيع  أن  ا�صدر،  وأضاف 
يهدف  ا�علوماتي،  الذكاء  بقوة  ا�غاربة  ا�ظلي� 
الصعبة  الحاالت  في  التدخل  من  تمكينها  إلى 
الحربية، وفي الكوارث الطبيعية، وإدارة مفاصل 

العمليات ا�ضادة.
ا�وجه ضد  الدرع  ا�ظلي�، ضمن  قوات  وتعد 
وتأكيد  النطاق،  الواسعة  العسكرية  التمردات 
قوات  أو  خاصة  قــوات  وجــود  على  الفرنسي� 
ا�سلحة  القوات  صفوف  في  للمظلي�  النخبة 
ملتقى  عنه  يــقــول  تــحــول  على  عــالمــة  ا�لكية، 
}سوفينزz أنه }برنامج منع الدرك في الجزائر من 

.zالنجاح في االنقالب ضد بوتفليقة
ا�ظلي�  قوات  تحويل  على  الفرنسيون  ويركز 
وفي  ا�ملكة   في  عسكري  ذكاء  قوة  إلى  ا�غاربة، 
5 دول إفريقية أخرى، �نع أي تدهور أمني يحيط 

بقادتها.

ــاد مــصــدر لــــ}األســـبـــوعz، أن  أفـ
واالتحاد  ا�غرب  ب�  حدثت  صفقة 
الرباط  بموجبها  منعت  ــي،  األوروب
استثمارات صينية كبرى في شمال 
ا�ملكة، مقابل توقيع بروكسيل على 

اتفاق للصيد البحري.
ويــدخــل هــذا اإلجـــراء، ضمن ما 
الجنوبية  الحدود  تجاريا  يسمى 
ــي إطــار  لــالتــحــاد األوروبــــــي، وفـ
الخطط  ضـــد  الــفــعــالــة  الــحــمــايــة 
 320 لحماية  التجارية  والتطبيقات 
االتحاد  فــي  مباشرة  وظيفة  ألــف 

األوروبي.
أن  ــل  ــيـ ــسـ ــروكـ بـ ــرت  ــ ــب ــ ــت ــ واع
الحدود  في  الصينية  االستثمارات 
ا�شاطئة لها، جنوب ا�توسط وفوق 
أراضي شريك لالتحاد، مؤثرة على 
وهو  ــي،  األوروبـ االجتماعي  األمــن 

نفس الدفع الذي يقوم به ا�غرب في 
يمكن  ال  إذ  الصحراء،  مشكل  إثارة 
من  اإلقليم سوى كجزء  هذا  اعتماد 
لالستقرار  حماية  ا�ملكة،  أراضــي 

والشراكة األوروبية ـ ا�غربية.

وأضاف ا�صدر بأن قرار االتحاد 
ــراءات  ــي، يــنــدرج فــي اإلجـ ــ األوروب
ضد  االتــحــاد  سنها  التي   135 الـــ 
الـــواردات  ستكون  حيث  الــصــ�، 
طنجة  فــي  صينية  صــنــاعــات  مــن 

األراضي  فوق  لالستثمارات  مماثلة 
لضفتي  الشديد  للقرب  األوروبــيــة، 
إسبانية  أراضــي  ووجــود  ا�توسط 
الثغران  ومليلية،  (سبتة  ترابية 
عن  تبتعد  ال  ا�حتالن)  ا�غربيان 

استثمارات صينية سوى بأمتار.
هذا  ــي  األوروبـ البر�ان  وناقش 
قرار  به  وصدر   ،2002 في  التحدي 
الصينية  ــمــارات  ــث االســت بــإبــعــاد 
لتدميرها  ا�ملكة  شمال  من  الكبرى 
وضغطت  األوروبــــــي،  ــتــصــاد  االق
الرباط، بتوقيع اتفاقيات مع الص� 
والتوقيع  األوروبي�  موقف  لتلي� 

معهم على اتفاق الصيد البحري.
وتــقــرر عــدم تــجــزيء ا�ــغــرب عن 
الصحراء مقابل عدم تجزيء العمل 
األوروبي وقبول الرباط بقرار 2002 

وما يليه.

واتارالسكاريس

7 كواليس األخبار
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أن   ،zلـــ}األســبــوع موثوق  مصدر  كشف 
لقائه  وفي  بخاري،  محمد  نيجيريا  رئيس 
الفيال  فــي  ــالده  ب فــي  ا�ساجد  أئمة  بكل 
إرسال  اقترح  أبوجا،  بالعاصمة  الرئاسية 
أئمة للتكوين في ا�غرب، لكن بعضهم علق 

في وجهه قائال: إنك تتشبه با�غاربة.
و15   12 الساعة  في  األئمة  لقاء  وجــاء 
مارس   29 الجمعة  يــوم  من  زواال  دقيقة 
2019، مباشرة بعد لقاء انتهى مع الجمعية 

ا�سيحية لنيجيريا.

وفي ختام التعليق الذي أثار رجال الدولة 
النيجيري�، ومنهم وزير الداخلية الحاضر 
إن  األئمة:  أحد  قال  بنبازو،  الرحمان  عبد 
زاره  الرباط،  العاصمة  في  التكوين  مركز 
األئمة  من  جــزء  يقبله  لم  ما  وهــو  البابا، 
في االجتماع الذي انتهى بالتحفظ على ما 
األئمة  تكوين  ويرتكز  أيضا،  بخاري  قاله 
وعلى  ا�الكي،  ا�ــذهــب  على  ــرشــدات  وا�
على  االنفتاح  وعلى  الوسطية،  التعاليم 

باقي مؤمني الديانات التوحيدية.

 á«µjôeC’G á«∏°üæ≤dG AÉæH

 áª°UÉ©dÉH ÇQÉW ∫É°üJG õcôÃ

AÉ°†«ÑdG QGódG ‘ ø£æ°TGh
أن   ،zلــــ}األســـبـــوع مطلع  مــصــدر  أكـــد 
القنصلية األمريكية، التي حددت الخارجية 
عطاءها ب� 165 و190 مليون دوالر، في 
مساحة  على  بأنفا  البيضاء،  ــدار  ال قلب 
بمركز  مزودة  مربع، ستكون  متر  ألف   28
متصلة  فائقة  بتكنولوجيا  طارئ  اتصال 
شملت  تقنية  وهي  واشنطن،  بالعاصمة 

القنصليات بعد حادثة بنغازي الشهيرة. 
التجسس  مــن  خوفا  ا�ــصــدر  يــرى  وال 
ا�غربي على الواليات ا�تحدة، رغم اتهامه 
األممية  البعثة  طرف  من  محتشم  بشكل 
بمحاولة  العيون  مدينة  في   zا�ينورسو{
الكشف  لكن  أنشطتها،  على  التجسس 
بالتكنولوجيا ألي بناء جرى اختراقه، هو 
تقنية استخدمتها الواليات ا�تحدة لصالح 
على  الصيني  التجسس  في كشف  ا�غرب 
االتحاد اإلفريقي عشية دخوله إلى ا�نتظم 
إلى  مقرها  القنصلية  وحــولــت  الــقــاري، 
منطقة األعمال في الدار البيضاء وا�نطقة 
االقتصادية  العاصمة  فــي  أمــنــا  األكــثــر 

للمملكة.

«بوريطة ينجح وبنشماس يفشل» في تقرير 
موجه للسلطات العليا

بعد إصرار بريتوريا على جواكيم 
شيسانو في قضية الصحراء

نجح  ما  أن   ،zلـ}األسبوع مصدر  علق 
ا�غربية  الخارجية  بجمع  بوريطة  فيه 
انتهى  مــراكــش،  لقاء  فــي  ــة   دولـ  37 لـــ 
القارة  تمثيل جهات  في  بنشماس  بفشل 
للتجارة  اإلفريقي  ا�لتقى  في  اإلفريقية 
واالستثمار يوم الجمعة 29 مارس 2019 

بمقر مجلس ا�ستشارين.
الخارجية،  وزارة  دعــم  عــدم  وســاهــم 
اللقاء ضعيفا، خصوصا وأن  إخراج  في 
للشؤون  الدولة  وكتابة  بوريطة  وزارة 

اإلفريقية، لم تشاركا في اللقاء.
الــصــنــاعــة  وزارة  ــاون  ــعـ تـ وظـــهـــر 

واالستثمار والتجارة مع مجلس 
ا�ــســتــشــاريــن ضــعــيــفــا، ألن  
لالتحاد  اإلقليمية  ا�نظمات 
اإلفريقي، لم يكن لها التمثيل 
ا�لتقى،  في  والفعال  الكافي 
إلى  تقرير  رفع  استدعى  مما 
ما  بتفاصيل  العليا  الجهات 
البابا،  زيــارة  عشية  حــدث، 

بنتائج  اهتم  الذي 
ــاء قــبــل  ــ ــق ــ ــل ــ ال
ــرض  ــعـ يـ أن 

الثروة  بناء  لقاء  ــار  وأث ا�ــوضــوع،  عن 
تراجعت  متابعة  القارة،  في  واالستثمار 
ــارة  لــطــا�ــا عرفت  ــ ــي ق عــلــى الــفــور، ف
با�جاعات وتساؤالت عديدة لم يجب عنها 
ا�سؤولون، وسمح هذا الوضع لصحيفة 
بأن  بالتعليق  ــغــوارد)،  ــان (ف نيجيرية 
نتائج ا�لتقى األول للتجارة واالستثمار، 
في  ظهرت  التي  ا�غرب  قــوة  تكشف  ال 
االنضمام  إلى  السعي  وأن  مراكش،  لقاء 
إفريقيا  لغرب  االقتصادية  ا�جموعة  إلى 
(سيداو)، لم تعد استراتيجية للمسؤول� 
في ا�ملكة، إذ بنوا طريقة جديدة، مؤكدة 
مجلس  في  ا�ــذكــور  ا�ؤتمر  مشكل  أن 
التنسيق  عدم  فقط  هو  ا�ستشارين، 
الواسع ب� الخارجية وكتابة الدولة 
التقرير،  يقول  اإلفريقية  للشؤون 
يقوم  القصر  أن  التأكيد  أعاد  الذي 
تهم  التي  األنشطة  ب�  بالتنسيق 
العلمي  الوزير  إدارة  وأن  إفريقيا، 
فيما  األعــمــال،  رجــال  على  تعتمد 
ا�ستشارين  مجلس  مهمة 
في  لجمعية  ــت  ــل أوك

الدار البيضاء.

ــوعz، أن  ــبـ ـــ}األسـ ــر مــصــدر دبــلــومــاســي لـ أسـ
لم  البوليساريو،  جبهة  لدعم  بريتوريا  اجتماع 
اإلفريقي  االتحاد  كواليس  وفــي  بــاألســاس،  تكن 
رئيس  محمد  فقيه  موسى  على  كبير  سوى ضغط 
ا�فوضية اإلفريقية، لعدم تغيير جواكيم شيسانو، 
ا�مثل الخاص لالتحاد اإلفريقي لقضية الصحراء، 
وأرادت الرباط إزاحته من هذا ا�قعد وتولية ممثل 
الصحراء،  قضية  في  موقفه  في  معتدل  لالتحاد، 

وهو قرار شخصي لرئيس ا�فوضية.
وتداول ا�وظفون الكبار في مقر االتحاد اإلفريقي 
شيسانو،  تغيير  عن  معلومات  أبابا،  أديــس  في 
ترشيح  دعم  على  ا�غرب  مع  سابق  التفاق  تبعا 
للممثل  تغييره  مقابل  في  ا�فوضية  لرئاسة  فقيه 
اإلفريقي،  االتحاد  في  الصحراء  لقضية  الحالي 
لكن الرئاسة لم تتمكن من تغييره، بفعل تهديدات 
قادتها جنوب إفريقيا ضد شخصه مباشرة، وقام 
بليش،  محمد  مغربي،  بتعي�  ا�فوضية  رئيس 
السودان،  إلى  اإلفريقي  لالتحاد  خاصا  مبعوثا 

إرضاء للعاصمة الرباط.
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 األمم المتحدة تحتكر وحدها التعريف 
القانوني والنهائي لتقرير المصير 

بالبوليساريو  ا�غرب  اعتراف  عدم  إن 
من  الجبهة  منع  اإلقــلــيــم،  لشعب  ممثال 
استفتاء  بعد  إال  نهائي  حل  على  التوقيع 
بالدولة  اعتراف  بها،  واالعتراف  الساكنة، 
في  واحــد  جانب  من  ا�علنة  الصحراوية 
محادثات  ــأزق،  ا� هذا  ويتقدم  ا�خيمات، 
ا�تحدة  ــم  األمـ احــتــكــار  بــاتــجــاه  جنيف 
للتعريف القانوني والنهائي لتقرير مصير 
كوهلر،  هورست  استخدم  وقد  الصحراء، 
الصحافية،  نــدوتــه  بــدايــة  فــي  ــرة،  م ألول 

.zدون كلمة }الغربية zاصطالح }الصحراء
الــحــاضــرة هورست  ودفــعــت األطـــراف 

وأنه  خصوصا  ــه،  أوراق كشف  إلى  كوهلر 
قال في اجتماع له بمجلس األمن، بأن لديه 
مشروعا لتقدم ا�سلسل السياسي نحو حل 

متوافق عليه لتقرير مصير الصحراء.
ما يجري في جوالت جنيف،  }إن  وقال: 
وفرصة  للمحادثات،  موسع  شكل  آخر  هو 
دقيقة �جلس األمن إلعطاء مفهوم سياسي 
اإلقليم،  مصير شعب  لتقرير  واضح  عملي 
إذ ال يمكن عدم عرض ما توصل به الطرفان 

.zلالستشارة
النهائي  الحل  يكون  أن  ا�غرب  ويرفض 
هو االستفتاء، أو أن تكون ضمن خياراته: 
الرسمية  ا�همة  استمرار  رغم  االستقالل، 
والقانونية لبعثة األممية محددة في إنجازه 

.zعبر ما يسمى }ا�ينورسو

z2 ما سماه كوهلر في  }جنيف  وفجرت 
ا�ستقبلية  }الخطوات  األمن  �جلس  تقرير 
للحلz، واتفق طرفا النزاع على مقاربة مبدإ 

}تقرير ا�صيرz، وهو ما أبعد:
ـ الحل االنتقالي لقضية الصحراء، وهو 

.zضرب لـ}خطة بيكر
ـ تسريع الحل كما يريده اتفاق هورست 

كوهلر وجون بولتون في أكتوبر ا�اضي.
واحدة  دفعة  تجاوزا  النزاع،  طرفي  إن 
أعاد  ما  بولتون، وهو  بيكرz وجون  }خطة 

خلق األزمة، بعودتها إلى ا�ربع األول.
أهمية  إلــى  األولـــى  الجولة  واستندت 
حل نزاع الصحراء على ا�ستوى اإلقليمي 
ـا�غاربيـ  وفي الجولة الثانية، أهمية تقرير 
اإلقليمي،  االندماج  أجل  من  اإلقليم  مصير 

مما  األمر،  متباعدة حول هذا  ا�واقف  لكن 
هذه  لتجاوز  مؤطرا  األمــن  مجلس  يجعل 
الجولة  في  والبدء  ا�فاوضات  في  األزمــة 

الثالثة.
القرار  باستنفاد  كوهلر  ــة  ورق وتقول 
2440 وتأطير مجلس األمن، عبر قرار جديد 
والبدء في الجولة الثالثة على ضوء تقرير 
عنه  سيسفر  ما  توقع  ويصعب  ا�صير، 
على  تأكيده  بعد  وا�جلس  ا�غرب  خالف 
شروطه للحل، ويجب على العاصمة الرباط 
التمتع بدهاء كبير لتجاوز أي مواجهة مع 
مجلس األمن، وهو ما الحظه ا�راقبون من 
�بدإ  ا�غربي  الوفد  وتأويل  تفسير  خالل 

}تقرير ا�صيرz دون رفضه.
قبول  حــول  القادمة،  ا�عركة  وستكون 

األمم ا�تحدة لبعض أو كامل هذه ا�قاربة، 
وإن لم يتمكن مجلس األمن من التغلب على 
خالفاته، لن يتمكن طرفا النزاع من التغلب 
على خالفهما حول هذه ا�سألة الجوهرية، 
ا�سار  تطوير  في  االنطالق  يمكن  ومنها 

السياسي للحل.
والواقع أن األمانة العامة:

منذ  الحل  ثوابت  تعتمد  مقاربة  أمــام  ـ 
 zا�ينورسو{ بإتمام  وتطالب   ،1991 سنة 

�همتها (االستفتاء).
ـ أمام مقاربة مغربية تحدد مصير اإلقليم 
في إدارة ذاتية مستقلة عن ا�ركز وفي إطار 

السيادة ا�غربية.
ـ أمام مقاربة كوهلر ا�علنة في اجتماع 

مجلس األمن.
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عبد الحميد العوني

يف الدقيقة 5:45 من فيديو الندوة الصحفية املعتمدة يف املوقع الرسمي لألمم املتحدة، ويف قراءة هورست كوهلر للبيان املشترك الذي 
وافقت عليه كل األطراف، وأولها الطرف املغربي، ورد «تقرير املصير» لشعب الصحراء «الغربية»، وقد وافقت العاصمة الرباط ىلع هذه الصياغة تبعا 

لقرار مجلس األمن 2440، مفسرة تقرير مصير اإلقليم بتحديد الحل يف إطار الحكم الذاتي، فقط دون أن يكون خيار «االستقالل» ضمن االستشارة، 
وهو ما جعل األمم املتحدة تؤكد بأن الحل لن يكون سريعا، لتباعد مواقف طريف النزاع.

وأصبح واضحا أن اإلقليم تجاوز االندماج، وهو بين خياري: الحكم الذاتي واالستقالل، وهو تطور قد يتجاوز يف «جنيف 3» «خطة بيكر» التي تجمع 
الخيارين، ليؤسس هورست كوهلر ملنهج آخر يحاول عبر القسم القانوني لألمم املتحدة، «حصر االصطالح»، مع توصية مباشرة بالتخلي عن وصف أي 
جهد من جهود األطراف املشاركة يف مائدة جنيف بـ «الجدية أو املصداقية»، مع املزيد من التحفظ وعدم التعليق حول القراءة املغربية، لحصرها 

الحل يف إدارة ذاتية جسدتها عناصر من الوفد املغربي.
ويرغب هورست كوهلر يف إضاءته تأطير عقدة «تقرير املصير» يف القرار املتوقع ملجلس األمن، كي يؤسس مرجعا لجولة جنيف الثالثة عوض 

القرار 2440 املتجاوز، كي تؤطر املفاوضات وتستشرف الحل النهائي عوض االتفاق ىلع «خطوات تعزيز الثقة بين الطرفين».
وركزت مداخلة البوليساريو ىلع إطالق سراح معتقلي «إكديم إزيك» وباقي املجموعات الطالبية، كي ترد ىلع تمثيلية الصحراويين يف الوفد 
املغربي، وهو ما عزز مطالب «الكوركاس» بتسوية امللفات العالقة، فيما ترى مراكز القرار، أن املغرب يف حاجة إلى عدم تحريك الجبهة لعناصرها 

يف اإلقليم، ألن تقوية الصف املدني والحقوقي لصالح االستفتاء، إضعاف ملوقف العاصمة الرباط.
وحسب الورقة التقييمية لهورست كوهلر، فإن املبعوث األممي يريد قرارا جديدا ملجلس األمن لتأطير «جنيف 3»، معتبرا أن القرار 2440 مستنفدا، 

وأن ىلع مجلس األمن تحديد الخطوات املباشرة الواجب اتخاذها، لتعزيز الثقة قبل انطالق الجولة القادمة من املحادثات، ويستعد مجلس األمن 
يف أربع جلسات هذا الشهر ـ أبريل 2019 ـ لتحديد أجندة كوهلر.
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إعداد:



عمل  نجد  ــاث،  ــث ال املــقــاربــات  وخــلــف 
جون  األمريكي،  القومي  األمــن  مستشار 
بولتون، وعما فرنسيا إقليميا، فيما حاول 
بني  القارة  تقسيم  إفريقيا  وجنوب  املغرب 
اجتماع مراكش من 37 وفدا إفريقيا لحصر 
األممي،  املسار  في  الصحراء  قضية  حل 
انطاقا من قرار االتحاد اإلفريقي رقم 693 
لقمة نواكشوط، معارضة مخططات جنوب 
إفريقيا)1(، واجتماعها لدعم البوليساريو 
من خال مجموعة »سادك« وحضرها وزير 

الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة.
وحــالــيــا، كــل طــرف يــحــاول جــر الدعم 
في جنوب  املصير  تقرير  ألن  مقاربته،  إلى 
حكم  الرباط:  وفي  االستقال،  هو  إفريقيا، 

ذاتي للصحراويني.
على   »2 »جنيف  في  الخاف  وانعكس 
خطوط دفاع طرفي النزاع بشكل مباشر، ألن 
لصالحه،  املصير«  »تقرير  تفسير  ربح  من 

ربح قضية الصحراء.
جاء  »ســادك«،  اجتماع  أن  الافت،  ومن 
املخيمات،  في  املعلنة  الجمهورية  لدعم 
للمشكل،  وحــيــدا  حــا  االستفتاء  وخــيــار 
في  إفريقيا  جــنــوب  بــني  الــحــل  ــة  وأحــادي
ــي في  ــذات ــحــاد اإلفــريــقــي، والــحــكــم ال االت
اجتماع »جنيف 2«، يدفع مجلس األمن إلى 
الثالثة«، ألن  »جنيف  تأطير إضافي لجولة 

الخاف تطور ليصبح حول »االستفتاء«.
املسار  بني  إفريقيا  كلمة جنوب  وقارنت 
في الصحراء واملسار في أنغوال وناميبيا، 
لتجاوز  الديمقراطي  املــســار  سمته  ومــا 
على  اإلفريقية  الوحدة  معللة  األبارتهايد، 
الوطني  بـ»االستقال  املغرب  قبول  أساس 

وتقرير املصير في الصحراء«.
إن كلمة جنوب إفريقيا واملغرب من خال 
قمة »سادك« وقمة مراكش، يذهبان باالتحاد 
وأن  خصوصا  صعبة،  أزمة  إلى  اإلفريقي 
اإلفريقية،  املفوضية  رئيس  فقيه،  موسى 
أخطر رئيس االتحاد اإلفريقي، رئيس مصر 
بأن  السيسي، في قمة أسوان،  الفتاح  عبد 
تتمكن  لم  إن  عهدته  في  تنقسم  قد  إفريقيا 
من  الصحراء  قضية  لحل  اإلفريقية  اآللية 
اجتماعي  نتائج  لتجاوز  »فورا«،  االشتغال 
إلى  بإفريقيا  والعودة  ومراكش،  بريتوريا 
الوحدة، وإال فإن االتحاد اإلفريقي معرض 
التي  الوحيدة  املنظمة  توقف  قلبية  لسكتة 
تعترف بما يسمى »جمهورية البوليساريو«.

تقودها  التي  واملجموعة  الجبهة  وكانت 
واحــدة:  كلمة  حول  تــدور  إفريقيا،  جنوب 
االستفتاء، مستبعدة الحديث عن محادثات 
جنيف التي انتهت بالنسبة لطرفي النزاع، 
فاملغرب أكد على خياره الوحيد في الحكم 
الذاتي، والبوليساريو تجاوزت »خطة بيكر« 
وباقي تفاصيل الحل األمريكي والغربي أو 
خيارا  االستفتاء  عن  ودافعت  االنتقالي، 

وحيدا للحل.
إن طرفي النزاع، أعادا تكرار مقوالتهما 
املعروفة، مما يستدعي تدخل مجلس األمن 
وقد  الثالثة،  الجلسة  لتأطير  جديد  بقرار 

ينتهي »مسلسل جنيف«.
وانتقل الصراع بعد الجولة الثانية إلى 
مجلس األمن، وإلى االتحاد اإلفريقي، حول 
في  اإلفريقي  االتحاد  أقره  الذي  امليكانيزم 

قمة نواكشوط.

 تحويل أزمة »مسلسل جنيف« إلى 
تحريك ميكانيزم قمة نواكشوط حول 

الصحراء، من أجل مفاوضات بين المملكة 
المغربية والدولة المعلنة في المخيمات 

تحت سقف اآللية 

جديد  لقرار  دعما  كوهلر  هورست  يريد 
 ،2019 أبريل  في  األمن  مجلس  عن  يصدر 
»مسلسل  ــن  م الــثــانــيــة  الــجــولــة  إلطـــاق 
جنيف« بني املغرب والبوليساريو ودولتي 
املعلنة  بالجمهورية  املعترفتني  الــجــوار 
أثر على املشاورات  في املخيمات، وهو ما 

الجارية.
يحاول  اإلفريقية،  اآللية  من  وانطاقا 
أو  امليكانيزم  لدعم  حــوار  إطــاق  األفارقة 
اآللية اإلفريقية التي أقرتها قمة نواكشوط، 
»أسوان«،  قمة  بعد  عمليا  اعتمادها  عشية 
األمــن  ملجلس  جديد  قــرار  عشية  وأيــضــا 
لتأطير الجولة الثالثة، وفي أجواء لم يرغب 

فيها املغرب التململ عن مواقفه املعلنة.
مهمة  حصر  املــغــرب  يــريــد  جــهــة،  فمن 
الحل في الصحراء في األمم املتحدة إلبعاد 
االتحاد اإلفريقي، والعمل من داخله  لعزل 
السمراء،  القارة  في  االستفتاء  دعاة  تأثير 
باسم  املتحدث  أوضــح  ثانية،  جهة  ومــن 
البوليساريو بلغة فرنسية واضحة في قمة 
حا  أن  غالي،  إبراهيم  كلمة  قبل  »ســادك« 
القارة  في  االستفتاء  هو  وحيدا،  إفريقيا 

السمراء، داعيا إلى محادثات مباشرة بني 
دولتني إفريقيتني.

تعبيره،  حسب  موجهة،  الرسالة  وهذه 
يفيد  بما  ــي،  األوروب واالتحاد  املغرب  إلى 
أن جوالت جنيف، في نظر جنوب إفريقيا، 
الرسائل  وابتعدت  ــيــون،  األوروب يقودها 
عن األمم املتحدة ومسارها، ألنها من دون 
تحديد ملا تسميه تقرير املصير، وهي خارج 

اإلطار في نظر مجموعة »سادك«.
لقد أدار هذا االجتماع، واحد من الحكماء 
الذين أشرفوا على صفقة وقف إطاق النار 
اللقاء  انتهى  وقــد  االستفتاء،  مقابل  في 

برسائل واضحة:
1( الضغط على اآللية اإلفريقية العتماد 

االستفتاء.
للمغرب  األوروبي شريك  االتحاد  أن   )2
بنص الكلمات التي ألقيت ألكثر من ساعتني 
اتفاق  املتدخلون  وأثار  بريتوريا،  لقاء  في 
الصيد البحري أو ما يسمى بالثروات في 

اإلقليم.
تحريك  فــي  إفريقيا  جنوب  ترغب   )3
املغرب  لدعوته  مبيكي«،  »تامبو  وديعة 
فيما  البوليساريو،  بجمهورية  االعتراف 
حول  دولــتــني  حــوار  غالي  إبراهيم  أراد 
كبير  والصراع  فالرهان  ولذلك،  الصحراء، 
على اآللية اإلفريقية، وهذه الحرب حولها، 
حذرت  ما  وهو  االنقسام،  إلى  القارة  تدفع 
»سادك«  دعم  بيان  في  إفريقيا  جنوب  منه 
املنصرم،  مارس   26 يوم  الصحراء  بشأن 
ويمكن  مراكش،  لقاء  بعد  املغرب  وأيضا 

ماحظة:
كلمة  عــن  يختلف  »ســـادك«  بــيــان  أن  ـ 
جنوب إفريقيا، ألن البيان قال بالتضامن مع 
»الصحراء الغربية« وليس مع »جمهورية« 
النقل  ــي  ف وردت  الــتــي  الــبــولــيــســاريــو، 

التلفزيوني وفي وسائل اإلعام.
ـ أن مؤتمر »سادك« حضرته دول املنطقة 
أمريكا  من  ودول  إفريقيا،  لقارة  الجنوبية 
من  الحضور  وحصرت  وآسيا،  الاتينية 
ــقــارة الــســمــراء، لــقــادة حركات  جــنــوب ال

التحرير.

تقدم  الصحراء،  مع  التضامن  باغ  أن  ـ 
»إيدي«  التضامن مع ضحايا إعصار  عليه 
وزيمبابوي  املوزمبيق  فــي  خلف  الـــذي 
واملاالوي، 661 قتيا و2284 جريحا و208 
آالف نازح، مع إغراق 497714 هكتارا من 
األمن  يهدد  ما  وهــو  الفاحية،  األراضـــي 

الغذائي لهذه الدول.
ـ أن االجتماع أخذ علما بتصريح رئيس 
هاجي  ناميبيا  ورئيس  »ســادك«  مجموعة 
بينجوب، الذي ركز على الخسائر الفادحة 
مع  التضامني  االجــتــمــاع  فــي  لــإعــصــار 

الصحراء.
»سادك«،  الداعمة الجتماع  ـ أن األحزاب 
في  املصير  تقرير  حصر  على  تــوافــق  لــم 
االستفتاء، ومنها الحزب الشيوعي الجنوب 
الديمقراطي  والــحــزب  )بــاكــب(،  إفريقي 
التقدمي )دي. بي. بي( من ماالوي، ولذلك، 
أتى البيان أقل ثقا من املداخات، وراقبت 
في  املؤتمرين  واسع  بشكل  املتحدة  األمم 
إفريقيا(،  جنوب  )فــي  وتــشــوان  مراكش 
تبعا لتفاصيل تؤكد أن جنوب إفريقيا تضع 
ثقلها حول االستفتاء خيارا دوليا ملناصري 
البوليساريو، ولذلك، فإن املحادثات ستكون 
جامدة، إن لم يتدخل مجلس األمن لتأطير 
من  انطاقا  املحادثات،  من  الثالثة  الجولة 
الخاف  نقطة  شكل  الذي  املصير«  »تقرير 
محادثات  من  الثانية  الجولة  في  املركزية 

جنيف.

 هورست كوهلر يضغط لوقف تنفيذ 
استراتيجية إقليمية لدعم »جمهورية« 

البوليساريو، وعدم تعويض اآللية 
اإلفريقية حول الصحراء لـ»مسلسل 

جنيف« في حال توقفه، ولذلك، أعلن عن 
جولة ثالثة

تبعا ملا نشرته »ستيزن« الزامبية في 26 
مارس 2019)2(، فإن جنوب إفريقيا كانت 
الدولة  خيار  لدعم  استراتيجية  ستطلق 
واالستقال في إقليم الصحراء، لكنها ألغت 
على  أوروبية  دول  ضغوط  بفعل  الخطوة 

رئيس االتحاد اإلفريقي، ورئيس مصر، عبد 
الفتاح السيسي، الذي حاور جون بولتون 
فقيه  موسى  قاله  مما  خوفا  املوضوع،  في 
عن  اإلفريقية  املفوضية  رئــيــس  محمد، 
انقسام إفريقيا في عهده، إن فشلت الجولة 
يجب  فيما  جنيف،  محادثات  من  الثالثة 
على مجلس األمن تأطيرها من قرار جديد، 
النقطة  لحسم  منعرجا  القضية  ودخلت 
بـ»تقرير  والخاصة  الجوهرية  الخافية 

املصير«.
أن  إفريقيا،  جنوب  صحف  كل  وتؤكد 
البادرة غير مسبوقة)3(، خصوصا لحضور 
وزير خارجيتي فينزويا ونيكاراغوا ونائب 
عن  الرسمي  البيان  وتخلى  كوبا،  رئيس 
فيما  القاعة،  في  اللهجة  الشديدة  الكلمات 
إفشال  بـ»محاولة  املغرب،  إعاميون  نعت 
من  القمة  خفضت  وفعا  القمة«)4(،  هذه 
لهجتها بشكل عميق، جراء مرافقة املساعي 
وأوروبــيــة،  أمريكية  لضغوط  املغربية 
الثقل  بهذا  فنزويا  وأن حضور  خصوصا 
في القمة، حرك الغربيني الرافضني لتدخل 

االتحاد اإلفريقي في املسار األممي.
استدعى  املغرب  أن  الصحف،  ونشرت 
لقمة  اإلفــريــقــيــة  الـــدول  خــارجــيــة  وزراء 
مراكش، لدعم طرحه، ومنها ما كشفه وزير 
الخارجية املالي، إذ حملت الدعوة »عاجل«، 
وفي حدود 10 أيام، مع دفع كل املصاريف 
بما فيها مصاريف السفر، وشملت الدعوة 
حضور  للرباط  وتحقق  أيضا،  الصحفيني 
بريتوريا،  في  ــة  دول  40 مقابل  ــة  دول  37
واهتم الغربيون بتراجع جنوب إفريقيا عن 
االستراتيجية التي كانت ستعتمدها، ألنها 
جنيف،  مسلسل  جوهري  بشكل  تمس  قد 

والجولة الثالثة تحديدا.
لقطع  الثالثة،  الجولة  كوهلر  واقــتــرح 
إفريقي  الجنوب  التصعيد  على  الطريق 
الصحراء  اإلفريقية حول  اآللية  تقدم  وعدم 
في  توقفه  حال  في  جنيف«  »مسلسل  على 
الجولة الثانية، وأيضا وقف تصعيد جون 
بولتون، الذي سيضطر لعدم إلغاء »مسلسل 
جنيف« وتوجيه الضغوط من داخل مجلس 
إلى  للوصول  خــارجــه،  من  وليس  األمــن، 

تحديد أجندة الجولة الثالثة وإنجاحها.
ــدى جــون بــولــتــون، إعــادة  ومــن املهم ل
لحماية  ــق،  ــي دق بــشــكــل  ــع  ــوض ال تــقــديــر 
اتفاق  توقيع  أن  ويــرى  األممي،  املسلسل 
الصيد البحري من طرف االتحاد األوروبي 
جنوب  غضب  أشعل  الذي  هو  املغرب،  مع 
إفريقيا، وال بد من تمرير إعادة التوازن إلى 
القارة اإلفريقية عبر مصر، وقيادة الرئيس 

السيسي.
ــني في  ــت ــن مــنــع دول ــرب م ــغ وتــمــكــن امل
ــادك«، هــمــا مــدغــشــقــر وإســواتــيــنــي  ــ ــ »س
)سوازياند سابقا(، وجاء مبررهما، دعما 
لوحدة القارة، ودعم املسلسل األممي حصرا 

إليجاد حل في الصحراء.
التي  الــدول  أن  املتحدة،  األمم  والحظت 
دعمت  السام،  حفظ  بعثات  فيها  تنتشر 
لحل  الحصري  االختصاص  كبير  بشكل 

مشكل الصحراء في األمم املتحدة.
يتجاوز  بما  إفريقيا  جنوب  تصرح  ولم 
السقوف املرسومة، لكن املستضيف الثاني 
ملؤتمر الدعم، أي ناميبيا، فقد صرح ممثلها 
مست  بتصريحات  نديتواه،  ناندي  نتينبو 

في جزء منها العمل الدولي.
الناشطة  كوستوتانبد،  كاترين  وكشفت 
اإلفريقية املعروفة، عن استراتيجية عاجلة 
جنوب  ونقلت  املصير،  تقرير  لدعم  جديدة 
إفريقيا عملها إلى املنظمات املدنية وحركات 
حلف،  لبناء  إفريقيا،  في  السابقة  التحرر 
خيار  على  املبني  االستفتاء  لخيار  دعما 

االستقال.
وسبق للمغرب قبول االستشارة الشعبية 
االنــدمــاج  بــني  أي  االســتــقــال،  خيار  دون 
تعتبره  الذي  الشيء  وهو  الذاتي،  والحكم 

جنوب إفريقيا، تحصيل حاصل.

 هورست كوهلر قدم ورقة تقييمية 
على أساس نقطة محورية لـ»جنيف 2«، 
تمثلت في تفسير الطرفين لـ»تقرير 
المصير«، وهي النقطة التي أوقفت 

»مسلسل مانهاست«، ويرى المبعوث 
األممي أن عقدة الجولة الثالثة في 

»مسلسل جنيف« بعد مناقشة الموضوع، 
انتصارا له 

»إن مناقشة تقرير  قال هورست كوهلر: 
املصير دون انسحاب أي من طرفي النزاع 
أو توقيف الجولة الثانية وعقد أخرى، عكس 
شخصي  انتصار  مانهاست،  في  وقــع  ما 
ولم  تواصلت،  الجولة  وأن  خصوصا  له«، 
كوهلر  هورست  فرح  إفريقيا  جنوب  تترك 
يدوم طويا، بعد التأكيد أن تأجيل الحسم 

األممي هو طريق لعودة االتحاد اإلفريقي، 
االستقال عن  واألوحد:  الوحيد  وخياره  

طريق االستفتاء.
ــذا الــتــوجــه، ضــغــط إضــافــي على  وهـ
وقد  كوهلر،  شخص  وعلى  املــفــاوضــات 
فقال  الحل،  في  االستعجال  عدم  على  أكد 
بأن الحل لن يكون سريعا، وجاء الرد من 
مرة  القضية  دخــول  ملنع  إفريقيا  جنوب 

أخرى في النسيان.
ولذلك، أصبح واضحا القول باستعجال 
إفريقيا  لجنوب  جــديــدة  استراتيجية 
وحلفائها في قضية الصحراء، في مقابل 
املرتقب  والــبــطء،  الجمود  استراتيجية 
القمة  رئاسة  وعرفت  املتحدة،  األمــم  من 
املصري،  الرئيس  شخص  في  اإلفريقية 
دعم  دفــة  تدير  التي  إفريقيا  جنوب  أن 
عن  تتنازل  لن  الصحراء،  في  االستفتاء 
وتكرر  املغرب،  يعارضه  الذي  املطلب  هذا 
حول  الجانبية  الحرب  والرباط  بريتوريا 
الصحراء، كما كانت مع الجزائر واملغرب 
تحت سقف استمرار التمثيل الدبلوماسي 

للبلدين.
الصراع  ــة  دف إفريقيا  جنوب  وتــأخــذ 
لظروفها  الجزائر،  عن  بديا  املغرب  مع 
بعد  مــا  مرحلة  إدارة  فــي  االستثنائية، 

بوتفليقة.
إن رسم خارطة الخاف الجنوب إفريقي 
دبلوماسي،  ــراء  إجـ أي  دون  املغربي  ـ 
من  الــربــاط  تستفيد  حد  أي  إلــى  يكشف 
لتخفيف  الدبلوماسي  التمثيل  استمرار 
حدة الخطوات األحادية الجانب، وهو ما 
وقعه  مقال  في  مافريك«  »دايلي  الحظته 
قمة  أن  فيه  جــاء  فابريكيوس)5(،  بيتر 
بريتوريا لدول إفريقيا الجنوبية »سادك«، 
تدبير  تستطيع  ال  املتحدة  األمم  أن  أكدت 
وهــي  الــصــحــراء،  فــي  ــســام  ال مسلسل 
مستشار  بولتون  جــون  تساير  خاصة 
األمن القومي األمريكي، لكنها تريد العودة 
إلى االتحاد اإلفريقي ما دام املغرب عضوا 
طرف  من  املعلنة  الدولة  جانب  إلــى  فيه 

جبهة البوليساريو.
الــدور  إلــى  اإلفريقي  االتحاد  وانتقال 
األول عوض األمم املتحدة، جاء على لسان 
إلى  تحولت  بـ»كلمات  نــادت  مداخلة   17
إفريقية،  الجنوب  الجريدة  طلقات« حسب 
ألن هورست كوهلر فقد املبادرة، لقوله أن 
سريعا«،  يكون  لن  الصحراء  في  »الحل 
وهو تقييم وجد صداه في جنوب إفريقيا، 

وصاغ رؤية جديدة.
قمة  أن  ــك«  ــري ــاف م »دايـــلـــي  وكــشــفــت 
التفكير  جــرى  الصحراء،  مع  التضامن 
إلى  املغرب  دخول  عقب   ،2017 عام  فيها 
الضغط  تخفيف  قصد  اإلفريقي،  االتحاد 
على املبعوث األممي هورست كوهلر، الذي 
رأى أن ردود الفعل »غير عادية« على نتائج 

الجولة الثانية ومناقشة »تقرير املصير«.
واليوم، جنوب إفريقيا عضو في مجلس 

األمن، بما يفيد ثاثة أمور:
1( أن جنوب إفريقيا ترى واجبها داخل 
حا  االستفتاء  إعــادة  في  ــن  األم مجلس 
وحيدا لتأطير الجولة الثالثة من »مسلسل 

جنيف«.
إدارة  في  فشلت  املتحدة  األمــم  أن   )2
امللف، وأن استراتيجية عاجلة تعمل عليها 
بريتوريا إلقناع األمم املتحدة بإكمال مهمة 
عند  جوهري  هــدف  وهــي  »املينورسو«، 

جون بولتون أيضا.
في  شاركت  القارة،  دول  بعض  أن   )3
أن  يفيد  بما  وبريتوريا،  مراكش  لقائي 
وال  كـ»دولة«،  محسومة  الصحراء  مسألة 
تجاوز  ويجب  الواقع،  هذا  مراجعة  يمكن 
أمرين فورا: البناء والتعمير شرق الجدار، 
وهذا  »الــكــركــرات«،  في  املدني  والــوجــود 
السعي املدني، سيكون تحت مظلة االتحاد 

اإلفريقي.

 قمة بريتوريا دعمت جهود هورست 
كوهلر، وأكدت على دور متقدم لالتحاد 

اإلفريقي لحل قضية الصحراء، دعما 
لتمثيلية جنوب إفريقيا للقارة في 

مجلس األمن 

القرار  يشير  أن  إفريقيا  جنوب  تريد 
الجديد ملجلس األمن في أبريل 2019، عكس 
القرار 2440، إلى الدور »األساسي« لاتحاد 
اإلفريقي عبر اآللية اإلفريقية حول الصحراء 
وفي  نواكشوط،  قمة  عليها  صادقت  التي 
هذه املناورة، تريد أن يعترف مجلس األمن 
الوضع  هــذا  وسيكون  اإلفريقية،  باآللية 
خصوصا  الرباط،  العاصمة  على  ضاغطا 
وأن واشنطن تجد أن عجز هورست كوهلر 
على حل عاجل في الصحراء، هو فشل يجب 
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أوردت صحيفة »سزين« »الزامبية، أن قمة  سادك« يف 26 مارس 2019 لدعم 
الصحراء، أرادت تبني اسرتاتيجية إقليمية وبيان لدعم هذه القضية، لكن 

االسرتاتيجية لم تعرض، ووقع خالف حول بندني عىل األقل منها، فأجلت جنوب 
إفريقيا عرضها إثر تلقيها ضغطا أمريكيا قاده جون بولتون لتخفيف اللهجة، وعدم 

حرش األفارقة يف قرار واحد، يف ظل مواصلة األمم المتحدة للمفاوضات، وأوضح 
مصدر لـ»األسبوع«  أن مكالمة هامة بخصوص اآللية اإلفريقية حول الصحراء، 

تلقاها رئيس االتحاد اإلفريقي ورئيس مرص، عبد الفتاح السييس، لكبح التجاذب 
بني أصدقاء المغرب، وخصوصا من بروكسيل وبعض دول االتحاد األورويب.

رئيس االتحاد اإلفريقي تلقى مكاملات بعد قمة »أسوان« التي جمعته 
إىل رئيس املفوضية اإلفريقية موسى فقيه محمد، خصوصا مكاملة من 
20 دقيقة، لوقف اتهام االتحاد األوروبي يف بيان دول إفريقيا الجنوبية 

»سادك«، وعدم انقسام القارة بني الرباط وبريتوريا .

السيسي

وتراجعت جنوب إفريقيا عن إطالق اسرتاتيجية الدعم اإلقليمي والقاري لجبهة 
البوليساريو، فيما ركزت المداخالت عىل االستفتاء، إلعادته إىل الطاولة، 

واعتباره خيار إفريقيا الوحيد للحل، أما الخيار الثاين، فهو مواصلة الدفاع عن 
االستقالل وتقرير المصري، بتعبري نديفهو يومابايا، الناطق الرسمي باسم قسم 

العالقات الدولية والتعاون التابع لوزارة الخارجية الجنوب إفريقية )ديركو(.
وتراجعت بريتوريا خطوتني إىل الخلف، تبعا للضغوط الدولية، للسماح لمجلس 

األمن بتأطري جولة جنيف الثالثة، من خالل قرار جديد يتصدى لعقدة »تقرير 
المصري«، ويه القضية التي جعلت المبعوث األممي هورست كوهلر، يفقد األمل 

يف حل رسيع للمشكل، ألن المسألة ال تتعلق بخطة عمل، قائال لألمني العام لألمم 
المتحدة "عىل أعضاء مجلس األمن، عدم تكرار ما فعلوه مع جيمس بيكر.



تغطيته بضغوط إضافية على كل األطراف، 
أزمــة  تــســاوي  املصير،  تقرير  قـــدرة  وأن 

مسلسل السالم بالجملة.
أن  ثانية،  جهة  من  بريتوريا  وتــرى   
حصر املفاوضات في إدارة األمم املتحدة، 
أحد،  في صالح  يكون  ولن  عمليا،  ليس 
االتحاد  قـــرارات  األمــن  مجلس  وهمش 
اإلفــريــقــي حــول الــصــحــراء فــي 2018، 
سيكون  الصحراء،  في  الحل  بأن  إيمانا 
روس،  كريستوفر  تغييره  حال  عاجال، 
لكن العقبة، في »تقرير املصير«، وحسب 
نتائج وقرارات نواكشوط، يجب التطرق 
»الترويكا«  خالل  من  املشكلة  هذه  إلى 
لالتحاد  والــحــالــي  السابق  )الــرئــيــس 

اإلفريقي ورئيس املفوضية اإلفريقية(.
إن ضغط جنوب إفريقيا موجه حاليا 
تجاه »الترويكا« العتماد االستفتاء، وهي 
نجاح  بعد  املــبــادرة  الســتــرداد  محاولة 
املغرب في تحديد دور االتحاد اإلفريقي، 
لكن كالم هورست كوهلر، فجر أزمة، ألنه 
أقر بمحدودية »مسار جنيف«، لكنه يطلب 
الدعم من مجلس األمن وليس من غيره، 
العضو  إفريقيا، وهي  تريد جنوب  فيما 
ــن،  األم مجلس  فــي  حاليا  ــدائــم  ال غير 
بمساعدة  املغرب  على  ضغوط  ممارسة 
األمم املتحدة قصد إنجاح الجولة الثالثة 

والحاسمة، في نظر أوساط عديدة.
ألنها  بريتوريا،  قمة  الرباط  وانتقدت 
السالم  مسلسل  على  انقساما  تشكل 
لتجميع  جــاءت  مراكش،  وقمة  األممي، 
روح  حــول  اإلفريقية  ــدول  الـ وتوحيد 
وحرفية قرار نواكشوط، ألن االنقسامات 
تنحرف  قـــد  الـــقـــارة،  فـــي  ــة  ــي ــداخــل ال
استقرار  ــدم  ع ــى  إل اإلقليمي  بــالــنــزاع 
الرئيس  ورد  بأمنها،  واملساس  املنطقة 
بالقول:  املوقف  هــذا  على  الزيمبابوي 
الوضعية  قطعي،  بشكل  نرفض  »نحن 
اإلفريقي  االتــحــاد  فيها  يكون  ال  التي 
واقفا ـ وليس جالسا ـ في الخالف حول 
»مــا يجري، هو  الــصــحــراء«، وأضـــاف: 
بلد  إذن فكل  إفريقيا،  صراع حول أرض 
حل  في  مباشرة  مصلحة  لديه  إفريقي 
النزاع، خصوصا بعد دخول املغرب إلى 

االتحاد«.

بعد تصريح هورست كوهلر بـ»أن الحل 
في الصحراء لن يكون سريعا« بعد الذي 

حدث في الجولة الثانية، انتقل االتحاد 
اإلفريقي وجنوب إفريقيا إلى دعم مبعوث 
االتحاد اإلفريقي الخاص بقضية الصحراء، 

الرئيس السابق للموزمبيق، جواكيم 
شيسانو، وهو اآلن في حالة دعم مباشر 

لرئيس ألمانيا السابق 

الصحراء  في  الحل  تسريع  يمكن  ال 
فالضغط  اإلفريقي،  االتحاد  عن  بعيدا 
اإلفريقي في نظر بريتوريا، إما سيسير 
نحو الحل، أو سيسير إلى ما حدث بني 

املغرب ومنظمة الوحدة اإلفريقية.
املغرب  تقديم  قارية  ــراف  أط وتريد 
ــصــحــراء أو  ــازالت فــي قــضــيــة ال ــن ــت ل
االنسحاب مجددا من االتحاد اإلفريقي، 
في  املغرب  يرغب  ال  التي  املعركة  وهي 
متراكمة،  تكتيكية  أرباح  بعد  خسارتها 
نــتــيــجــة رغــبــة الــجــمــيــع فـــي إطـــالق 
مفاوضات جوهرية تقرر مصير اإلقليم.

إفريقيا  جنوب  تنطلق  اآلن،  ــى  وإل
الــســالم  فــي مسلسل  الــثــقــة  عـــدم  مــن 
التي  »ناميبيا«  عــقــدة  ــن  وم األمــمــي، 
إفريقيا  إبعاد  الغربية  األطراف  حاولت 
وال   ،1990 في  التفاوضي  مسارها  عن 
مع  األمــر  نفس  إقــرار  نظرها  في  يمكن 

الصحراء.
عن  كوهلر  هورست  تصريح  زاد  لقد 
عدم وجود حل سريع في الصحراء، من 
األممي  املبعوث  انطلق  وإن  الثقة،  عدم 

من معطيات واقعية ومباشرة.
ليست هناك إرادة لخسارة املزيد من 
الوقت من كل األطراف، لذلك قال الرئيس 
جينكوب »ال يمكنكم أخذ املشكلة بيدكم 
املتحدة،  األمم  مستوى  على  وتحلوها 

وتتركوا إفريقيا على الهامش«.
وعلى هذا األساس، انطلق املختلفون 
برأسني:  استراتيجية  من  املغرب  مع 

تتهم  ــرة  م وألول  وشيسانو،  كوهلر 
البوليساريو املغرب بـ»األبارتهايد«.

 ألول مرة.. البوليساريو تتهم المغرب 
بـ»التمييز« ضد العنصر الصحراوي تحت 

إدارة المملكة 

في  كما  فقط،  محتال  املــغــرب  يعد  لــم 
أبعادا  الحرب  أخذت  بل  دعاية خصومه، 
بامليز  املغرب  البوليساريو  التهام  أخرى، 
القارة،  يمس  املوضوع  وهذا  العنصري، 
للعمل  خطط  وجـــود  واضــحــا  يكن  ــم  ول
التطور،  هــذا  مــع  الــقــاري،  والتنسيق 
إفريقية،  الجنوب  اإلعالم  وسائل  وحسب 
ال يمكن إطالق آلية ب»سادك« في مواجهة 
آلية إفريقية اعتمدتها نواكشوط ومسلسل 

يقوده هورست كوهلر.
ــعــارض اتــفــاق  إن جــنــوب إفــريــقــيــا ت
استثمارا  واملــغــرب،  األوروبـــي  االتــحــاد 
ملفاوضات قال عنها كوهلر أنها »لن تسرع 
حل الصحراء«، وسيكون من املنطقي، في 
نظرها، إطالق ميكانيزم مشترك بني األمم 
املتحدة واالتحاد اإلفريقي، لكن العاصمة 
الرباط تريد عزل »مسلسل جنيف«، كي ال 
املغرب  بني  ثنائية  مفاوضات  إلى  يتقدم 
إلى  أيــضــا  يتجه  وال  والــبــولــيــســاريــو، 
الجمود، وأن يكون مسلسال أمميا خالصا 
يسير  كي  اإلفريقي،  االتــحــاد  عن  بعيدا 
حروب  وتــدور  مفاجآت،  دون  من  املسار 
قابلة  اإلفريقي، وهي  االتحاد  في  صغيرة 
املغرب  بني  قوية  معارك  إلى  تتطور  ألن 

وجنوب إفريقيا.

 آخر شعار لحروب إفريقيا في بريتوريا، 
تتمثل في تقرير المصير في الصحراء، 

ألن الضغوط يجب أن تشمل حلفاء 
المغرب في هذه المرحلة، في أكبر أزمة 

داخل االتحاد اإلفريقي 

جنوب  مواجهة  فــي  بــاريــس  تــرغــب  ال 
إفريقيا في مجلس األمن أو تفعيل االنقسام 
الدول  بني  أي  األنجلفوني،   / الفرنكفوني 
باإلنجليزية،  والناطقة  بالفرنسية  الناطقة 
ليكون انقساما حول الصحراء، ألن الرئيس 
ماكرون ال يريد أن يثير مشكلة انتشار قواته 
ومنها  القارة،  وباقي  والساحل  مالي  في 
إثيوبيا أخيرا، بعد توقيعه التفاق عسكري 
أنه ال يريد أي سلبية في  البلدين، أي  بني 
الجزء  وهذا  السمراء،  بالقارة  بالده  عالقة 
األمور  لكن  الصحراء،  قضية  عزل  في  مهم 
القارة  داخــل  محورين  بناء  باتجاه  تسير 

اإلفريقية، وفي مجلس األمن.
الفرنسية  الخارجية  من  مصدر  ويشير 
الحدة  هذه  تريد  املتحدة،  الواليات  أن  إلى 
إلعادة االستفتاء إلى أجندة األمم املتحدة، 
ولدى األطراف حل واحد، هو تدبير الوضع 

االنتقالي للوصول إلى اتفاق حوله.
أمنها  مستشار  عبر  واشنطن  وتتمسك 
»خطة  إلى  بالعودة  بولتون،  جون  القومي 
إلى  تجمع  إقليمية  بصياغة  بيكر«  جيمس 
الجزائر  والبوليساريو،  اململكة  جانبي 

وموريتانيا في »مسلسل جنيف«.
على  إفريقيا  جنوب  ضغوط  تخرج  وال 
التعاون  خــطــوط  عــن  ــاط  ــرب ال العاصمة 
األمريكي مع بريتوريا، ألن الواليات املتحدة 

ال تعارض دولة في الصحراء، لكنها ال تدعم 
هذا الخيار حفاظا على العالقات مع فرنسا، 
وال يمكن لباريس اختزال الحل في املبادرة 
املغربية، ولكنها تدعم الوضع القائم إن لم 
ـ إفريقية، أو  ينحرف إلى مواجهة إفريقية 
إرباك  أو  إفريقيا،  في  بمصالحها  املساس 
القارة  في  األمريكي  ـ  الفرنسي  التعاون 

السمراء.
العمل  تؤسس  الثالثة  الخطوط  وهــذه 
باريس  وتنقح  الــصــحــراء،  فــي  الفرنسي 
العسكرية«  ــة  »األزم ألن  األمريكيني،  خطة 
ليست  فرنسا  أن  كشفت  »الكركرات«،  في 
جديدة  حرب  تمويل  أو  لتسليح  مستعدة 
في املنطقة، ولعب املغرب الورقة األمريكية 
إلبعاد اتفاق مع بوتفليقة قاده جاك شيراك، 
ممثل  بنعيسى،  املغربي  الوزير  وانسحب 
إدارة  عهد  في  عليه،  التوقيع  من  اململكة، 
بوش، وبعد رفض املغرب لـ»مشروع بيكر«، 
وافق على  مشروع لـ»السي. آي. إي« دون 
تفعيله، وحاليا، ال يتحرك الحليفان الغربيان 
مع الرباط انطالقا من أي اتفاق ثنائي، بل 
من تالقي املصالح فقط، فيما يتحرك حليفا 
البوليساريو، الجزائر وجنوب إفريقيا، من 
توزيع أدوار تحولت فيها الجزائر إلى جزء 

تكتيكي من دول »الكومنولث«.
وقمة بريتوريا، لم تكن منظمة من جنوب 
ناميبيا،  مع  بشراكة  بل  وحدها،  إفريقيا 
به  صرح  ما  الختامي  بيانها  في  وأبعدت 
دعت  إذ  رامافوزا)6(،  سيريل  الرئيس 
املشاركني  جانب  إلى  البوليساريو  جبهة 
املفاوضات  إلى  املغربية،  اململكة  اللقاء  في 
الثنائية واملباشرة دون شروط مسبقة، قبل 
أن تساند جهود كوهلر، دون ذكر »محادثات 
جنيف«، وقد اعتبرتها التصريحات عاجزة 

لعجز األمم املتحدة عن إيجاد حل.
ويرى الرئيس رامافوزا، أن آخر الحروب 
إفريقيا،  شمال  في  ستكون  االستعمارية، 
وهو التصريح الذي خلق دعاية قوية ضد 
التي  اإلفريقية  اآللية  في  ستؤثر  املغرب، 
تنتقل من إطار »خالف حدودي وترابي« بني 
إلى  اإلفريقي،  االتحاد  في  دولتني عضوين 
»حالة استعمار« يتطلب جهدا قاريا وموقفا 
معه  تخاف  ال  الــذي  التحول  وهو  للقارة، 

جنوب إفريقيا من »انقسام القارة«.
من  القريب   »360 ــو  »ل موقع  واعتبر 
أن قمة مراكش، صفعة قوية  القرار،  دوائر 
هذا  ساندت  املتحدة  األمم  ألن  لبريتوريا، 
اللقاء)7(، أخذا بتصريح ستيفان دوجاريك، 
القائل »إن مجموع الدول في املنظمة، تدعم 
لقضية  نهائي  لحل  املتحدة  األمــم  جهود 
لم  الذي  التصريح  نفس  وهو  الصحراء«، 
يخرج الحاضرين في قمة بريتوريا من دعم 

هذه الجهود.
داخــل  الجهود  املتحدة  ــم  األم ــوازن  وتـ
لـ»الدولة«  الداعمني  بني  اإلفريقي  االتحاد 
في الصحراء أو الحكم الذاتي املوسع، وال 
يمكن السقوط في الدعاية إلحدى الجهتني.

يرد  املغرب  فإن   ،»24 »ميديا  قالت  وكما 
على كل ضربة موجهة له من جنوب إفريقيا 
أن  يؤكد  تكتيك  وهو  مماثلة)8(،  بضربة 
موازين  عن  ويعبر  وقــوي  ثنائي  الصراع 
املغرب  عزل  إذ  السمراء،  القارة  في  القوى 
رقمني من 16 دولة املنضوية تحت منظمة 
اإلفريقي  االتــحــاد  خيار  وكــان  ــادك«،  »ســ
ضمن  أيــضــا  سيكون  الــحــالــي،  ــه  ــع وواق

املقاربة األممية، وهو شعار للبوليساريو.

عزل »اآللية اإلفريقية« لحل قضية 
الصحراء عبر القرار 693 المصادق عليه 

من قمة نواكشوط 

ــن  األم مجلس  ــادة  ــي ق ــن  ع الـــدفـــاع  إن 
في  يسيرا  يكون  لن  الصحراء،  في  للحل 
»خطة  رفض  فاملغرب  املستقبل،  حسابات 
األمــن  مجلس  قـــرار  فــي  املــصــاغــة  بيكر« 
1495، ويعرف األمريكيون هامش املناورة 
املغربية، لذلك دخلت واشنطن في مواجهة 
مع الرباط يقودها جون بولتون، الذي عاد 
إفريقيا،  كما جعلته جنوب  االستفتاء،  إلى 
املصير،  لتقرير  الوحيد  القانوني  التفسير 
تقسم  فــكــرة  ــى  إل تتحول  الــنــظــرة  وهـــذه 
داخل  والفرنكفوني  األنجلفوني  العاملني، 

القارة وخارجها.
االنــتــقــال مــن خطاب  املــغــرب  ــد رأى  وق

محاربة اإلرهاب والتطرف قبل جلوسه مع 
البوليساريو في مائدة جنيف، إلى التنمية 
البشرية واالندماج اإلقليمي ورفاهية األفراد 
في القارة للدفاع عن الحكم الذاتي، تقريرا 

ملصير الصحراويني.
وتعتمد األمم املتحدة في مناورتها على 

أمرين:
وباقي  والــحــوارات،  املفاوضات  أن   )1
الوسائل التي تسعى لتقريب وجهتي نظر 
على  حكرا  ليست  والبوليساريو،  املغرب 
حل  كــل  اعتماد  يجب  بــل  املتحدة،  ــم  األم
نهائي متوافق عليه من الطرفني، عبر قرار 
وأنظمة  مؤسسات  وباقي  ــن،  األم ملجلس 

األمم املتحدة.
الــوســائــل  املــتــحــدة  األمـــم  تحتكر  وال 
املصادقة  قانونيا  تحتكر  إنما  واآللــيــات، 
واعتماد الحل النهائي، وهو ما سمح بتعدد 
املفاوضات  يرفض  املــغــرب  ألن  ــات،  ــي اآلل
متعددة  بــمــحــادثــات  ويكتفي  املــبــاشــرة 
األطراف، وهي غير كافية على املدى املنظور 

بالنسبة لألمم املتحدة.
عن  تــخــرج  ــم  ل املــتــحــدة  األمـــم  أن   )2
تفاوض  مــع  ــي  وه اآلن،  ــى  إل االســتــفــتــاء 
في  ونهائي  عــادل  دائــم  حل  على  الطرفني 
بعثتها  مهمة  مــن  تغير  ــم  ول الــصــحــراء، 

»املينورسو« لقيادة مسار آخر.

 هورست كوهلر مدرك بأن الحل النهائي، 
معركة بين وجهتي النظر )الدولة أو 

الحكم الذاتي(، فالدولة كحل 
للصحراويين، واقع في االتحاد اإلفريقي، 
والمغرب يسيطر بحكم األمر الواقع على 
الصحراء، ويريد حكما ذاتيا لإلقليم مقابل 
االعتراف بسيادته الكاملة عليه، ولذلك، 
فالصراع متواصل وقد يجمد مرة أخرى 

الوصول إلى حل 

انتقالي،  عن حل  الحديث  ممكنا  يعد  لم 
إلى  الذاتي  الحكم  حول  أيضا  املغرب  ألن 
للقضية، وال يتحدث معارضوه  حل نهائي 
وبني  املصير،  لتقرير  االستفتاء  عن  سوى 
محادثات  املتحدة  األمــم  تدير  الجانبني، 
مفاوضات  إطالق  من  تتمكن  ولم  إقليمية، 
األمم  دعــم  من  املغرب  يقوله  ومــا  ثنائية، 
االنتقال  يستوجب  امللف،  الحتكار  املتحدة 
هورست  ويــرى  ثنائية«،  »مفاوضات  إلى 
ألنه  ضعيف،  األممي،  املسلسل  أن  كوهلر 
لم يتمكن من إطالق مفاوضات مباشرة بني 

املغرب والبوليساريو.
التقييمية  للورقة  االستنتاج  هذا  ومثل 
دعم  إلــى  الــدعــوة  يبرر  كوهلر،  لهورست 
ما  وهو  اإلفريقية،  باآللية  األممي  املسار 
عن  املغرب  ويقاوم  األمريكيون،  يعارضه 
طريق جهوده الخاصة في االتحاد اإلفريقي، 

وعبر حليفه الفرنسي في مجلس األمن.
فعدم اإلجماع لدى األفارقة، وعدم اإلجماع 
داخل مجلس األمن، هو في صالح املغرب، 
ألنه يستثمر في مواصلة األمر الواقع الذي 

يخدم مصالحه في اإلقليم والقارة.
الضغوط  أن  كوهلر  هــورســت  ــرى  ويـ
اإلفريقية، جزء من املسار األممي، ولذلك، ال 
»اآللية  املتحدة  لألمم  العام  األمني  يعارض 
إفريقيا،  مسارا  يعارض  وإنما  اإلفريقية«، 
املحادثات  األمــمــي  املبعوث  واكــب  لذلك 
للصحراء  اإلفريقي  الخاص  املبعوث  مع 
)شيسانو(، ويرى الطرفان في حوار موسع 
الصحراء،  في  الحلول  أنصاف  أن  ودقيق، 
فـ»تقرير  إقليمية،  حـــرب  إلـــى  ســتــؤدي 
ــصــراع، وسيكون  ال املــصــيــر«، هــو عــقــدة 
عرضها على مجلس األمن، وتدافع فرنسا أن 
املفاوضات وليس  داخل  يكون تحديده من 
مفاوضات  يستدعي  ما  وهو  خارجها،  من 
يــرى  فيما  الــبــولــيــســاريــو،  مــع  مــبــاشــرة 
األمريكيون واألفارقة الناطقني باإلنجليزية 
التصويت  أن  »الــكــومــنــولــث«،  وأعــضــاء 
عنها،  التخلي  يمكن  وال  قانونية،  مسطرة 
املغرب  قبول  عدم  بوريطة،  الوزير  ويثير 
لخيار االستقالل ضمن خيارات االستشارة 
الشعبية، وهو ما يعلق عليه هورست كوهلر 
بـ»أن مجلس األمن، عليه مسؤولية عظمى 
في شهر أبريل، لتسريع أو تأخير الوصول 
إلى حل في الصحراء«، وقد انشطر واختلف 
الجميع حول قرار أبريل 2019، قبل أيام من 

مناقشته في مجلس األمن.

هوامش
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رهان الرباط عىل مواجهة فرنسية ـ جنوب إفريقية يف مجلس األمن، بدأ  يف 
التاليش، ألن باريس ال يمكنها عزل نفسها يف مجلس األمن، لكن هورست كوهلر، 

يريد موقفا  أوروبيا موحدا من عقدة تقرير المصري، ويه النقطة الصعبة التي 
ستبدأ بها الجولة الثالثة يف جنيف، عىل أن يؤطر مجلس األمن أبعادها عرب قرار 

شامل، وال ترغب إدارة ماكرون يف منازعة بريتوريا، يف إشارة إىل االتحاد اإلفريقي 
الحتواء اآللية حول الصحراء التي صادقت عليها قمة نواكشوط، لكن المناورة 
لها أطراف أخرى، فتخفيف الضغط عىل الجزائر ونقله إىل جنوب إفريقيا، يجعل 

المعركة مفتوحة عىل اسرتاتيجية أخرى كشفتها قمة بريتوريا من 12 صفحة.

عكس قراره 2440

جنوب إفريقيا تريد لقرار مجلس األمن يف 
أبريل 2019 أن يشري إىل االتحاد اإلفريقي

 1- 37 African countries thwart south Africa’s
 palns over Western Sahara, morocco world

news 26/3/2019.
 2- SADC solidary conference pledges support

for western Sahara, citizen.co.za, 26/3/2019.

 3- SADC declaras solidarity with Western Sa-
hara, iol.co.za, 26/3/2019.

 4-  Morocco falling at attempts to scupper
 SADC solidarity conference, Shannon Ibrahim,

iol.co.za, 24/3/2019.

 5- SADC wants Africa to call the shots on Wes-
 tern Sahara, peter fabricuis, daily maverick,

28/3/2019.
 6- SADC solidarity conference on Western
 Sahara on the pipline, African daily voice.com.

26/3/2019.
 7- Sahara: la gifle magistrale de Marrakech à

Pretoria, le 360, 27/3/2019.
 8- Sahara: une quarantaine de pays africains

réunis à Marrakech, médias 24, 24/3/2019.

جاءت رسالة نيجرييا يف قمة بريتوريا، واضحة عرب رئيسها السابق )أوباسانجو(، 
بأن عىل مجلس األمن، وجنوب إفريقيا تمثل كل القارة وال تمثل دول إفريقيا 

الجنوبية )سادك(، أو جزءا من القارة يف المجلس، أن يشري يف قراره لشهر أبريل 
2019، إىل االتحاد اإلفريقي، لدوره المهم يف قضية الصحراء، فيما يرغب المغرب 
يف إبعاد العملية التفاوضية كليا عن االتحاد اإلفريقي، فالرباط نجحت يف إقحام 

الجزائر وإخراج االتحاد اإلفريقي، وحاليا، تواجه بريتوريا التي تريد إقحام االتحاد 
اإلفريقي يف القرار القادم لمجلس األمن .

 راما فوزا

إن وقوف نيجرييا إىل جانب جنوب إفريقيا يف موقفها تجاه قضية 
الصحراء، يعيد االتحاد اإلفريقي إىل القرار املتوقع ملجلس األمن شهر 
أبريل الجاري، وكل التخوف لدى الدبلوماسيني املغاربة من أي إشارة 

إىل اآللية اإلفريقية كجزء من مسلسل السالم األممي.



ضد  اإلفريقي   zالسوبر{ بكأس  بفوزه 
الرجاء  فريق  تمكن  التونسي،  الترجي 
اإلفــريــقــي  بلقبه  ــوز  ــف ال مــن  الــريــاضــي 
الخامس، ليحقق بذلك إنجازا تاريخيا غير 

مسبوق.
مــدربــون  ــازات،  ــجـ اإلنـ كــل هــذه  وراء 
أجانب، أغنوا خزينة الفريق األخضر بهذه 

األلقاب.
عليه  حصل  األول،  اإلفريقي  فاللقب 
وبالضبط  30 سنة،  قبل  األخضر  الفريق 
إفريقيا  بكأس  فــاز  حينما   ،1989 سنة 
الجزائري  إشــراف  تحت  البطلة  لألندية 
رابح سعدان، لتتوالى األلقاب والبطوالت 

اإلفريقية، مع البوسني وحيد هاليلوزيتش 
سنة 1997 حيث تمكن من منح الرجاء أول 
كأس لعصبة األبطال في نسخته الجديدة، 
صاحب  فيلوني،  أوسكار  واألرجنتيني 

القياسي  مــع الــرجــاء، الــرقــم 
لــيــأتــي بــعــد ذلــك 
هنري  الفرنسي 

واإلسباني  ميشال 
ــرا  غـــاريـــدو، وأخــي

الفرنسي كارتيرون الفائز مؤخرا 
.zبكأس }السوبر

اإلنجاز األخير، أدخل الفرحة والنشوة 
أنــحــاء  ــل  ك ــي  ف الــرجــاء  عــلــى جماهير 

ا�عمور، وكان مناسبة رائعة لجمع شمل 
التي  الــرجــاويــة  ــرة  األسـ

إنجازات  إلى  تتطلع 
إلى  جديدة تنضاف 
ــاب الــتــي  ــقـ كـــل األلـ

حققتها.

... استطاع فريق الرجاء 
كل  يــكــذب  أن  ــريــاضــي  ال
رجحت  الــتــي  التكهنات 
التونسي  الترجي  فريق 
 zالــســوبــر{ بلقب  بــالــفــوز 
بهزمه  ــك  وذلـ ــي،  ــق ــري اإلف
بمدينة   (1-2) بنتيجة 
التي  الــقــطــريــة،  ــدوحــة  ال
ــاراة  ــب ا� هـــذه  احتضنت 
تعتبر  ــي  ــت ال اإلفــريــقــيــة 
انتظره  مغاربيا،  ديربيا 

الجميع منذ 20 سنة.
جاءت هذه ا�باراة، التي 
اعتبرها التونسيون فرصة 
الهزيمة  من  للثأر  سانحة 
تجرعوها  التي  التاريخية 
 1999 في دجنبر من سنة 
في إياب نهاية كأس عصبة 
لم  حيث  بتونس،  األبطال 
يشفع لهم التحكيم ا�تحيز 
لصالحهم، وال طرد العميد 
اللطيف  عــبــد  الـــرجـــاوي 
حــضــور  وال  ــدو،  ــنـ ــريـ جـ
بنعلي،  ا�خلوع  الرئيس 
كل  حاشيته  مارست  الذي 
كل  على  الترهيب  وسائل 
مكونات الرجاء، لالنتصار 
على الفريق األخضر، الذي 
حول العرس الكروي الذي 
 ،zالتوانسة{ ينتظره  كان 

إلى مأتم رهيب...
الرياضي،  الرجاء  فريق 
دخــل هــذه ا�ــبــاراة وهو 
على  الـــعـــزم  كـــل  عـــــازم 
بهذه  الدوحة  من  العودة 
الكأس، �حو كل السلبيات 
يتخبط  الــتــي  وا�ــشــاكــل 
موسمه  وإلنـــقـــاذ  فــيــهــا، 
من  كــان  أن  بعد  الــكــروي، 

للتنافس  ا�رشح�  أكبر 
ا�وسم،  هــذا  بطولة  على 
كأس  إحــرازه  بعد  خاصة 

االتحاد اإلفريقي.
ا�ـــــــــدرب الـــفـــرنـــســـي 
بأسلوب  لعب  كارتيرون، 
للخطة  ومــغــايــر  ــي  ــع واق
ــي نــهــجــهــا مـــن قــبــل،  ــت ال
البطولة،  مباريات  خــالل 
الدفاع  على  فــرض  حيث 
كبيرا  ضغطا  التونسي 
بواسطة الثالثي: حذراف، 
والحافيظي،  الراحيمي 
ــيـــر تــمــكــن من  ــذا األخـ ــ ه

التسجيل،  حصة  افتتاح 
من  الــعــديــد  تلتها  الــتــي 
الهجومات ا�رتدة التي تم 
إهدارها من طرف الالعب� 
الرجاوي�، لتنتهي الجولة 

األولى ننتيجة (0-1).
يعد  لم  الترجي،  فريق 
الذي  العتيد  الفريق  ذلــك 
ــه مــعــظــم األنـــديـــة  ــاب ــه ت
ــل أصــبــح  اإلفـــريـــقـــيـــة، بـ
يتمكن  عــادي  فريق  مجرد 
يقرأ  فريق  أي  هزمه  مــن 
دفاعه  ــأن  ب علما  خطته، 
بدا عليه ارتباك كبير، على 

عكس هجومه الذي يتمتع 
وتقنيات  بسرعة  العبوه 
من  تمكن  حــيــث  كــبــيــرة، 
ليتمكن  الــتــعــادل،  إدراك 
فريق الرجاء الرياضي مرة 
أخـــرى، مــن إضــافــة هدف 
بدر  عميده  بواسطة  ثاني 

بانون.
ا�ــبــاراة،  أشـــواط  باقي 
مطلقة  ــطــرة  ســي عــرفــت 
لــلــشــيــاطــ� الـــخـــضـــر، 
للخصم  ــوا  ــن ــق ل ــن  ــذيـ الـ
عن  وأبانوا  بليغا،  درســا 
للند  الند  للوقوف  قدرتهم 

العربية  الفرق  أقوى  أمام 
لهم  توفرت  لو  واإلفريقية 
لينتهي  ا�ناسبة،  الظروف 
ــوي،  ــاء فــي جــو أخـ ــق ــل ال
كبيرة  ريــاضــيــة  ــروح  ــ وب
بـــ� الـــالعـــبـــ�، وأيــضــا 
الحاضرة  الجماهير  ب� 
با�لعب، وفي نفس الوقت، 
وشاطئ  شـــوارع  شــهــدت 
فرحة  ــبــيــضــاء،  ال الــــدار 
الرجاء  لجماهير  عــارمــة 
انضاف  الذي  اللقب  بهذا 
التي  ا�ختلفة  األلقاب  إلى 

حققها الفريق األخضر.

العدد: 1021 
الخميس  04 أبريل 2019

األسبوع الرياضياألسبوع الرياضي
idbihi62@gmail.com

 إعداد: كريم إدبهي

11

قالوا ونقــــــــــــول كأس السوبر اإلفريقي: الرجاء - الترجي التونسي: 1-2

6 أبريل: اليوم العالمي للرياضة

ójóL »≤jôaEG Ö≤∏H ¬ª°Sƒe ò≤æj »ŸÉ©dG AÉLôdGهل خدع ميسي جامعة كرة القدم؟ ●

مواقع
●  ميسي خدع الجميع، بمن فيهم منتخب بالده.

الدفاع  العبي  على  يفرض  الــزاكــي  ــدرب  ا�  ●

الجديدي شراء 40 قطعة حلوى يوميا
الصباح

●  يا كما باغي يفتح مخبزة؟
..zما نحتاجه قبل }الكان ●

المساء
●  الهدوء، وعدم االصطياد في ا�اء العكر.

● خيبات ا�نتخبات الوطنية

المساء
●  ابتزاز مكشوف!

● اشتغلت مع جامعة كرة القدم �دة 3 سنوات 
مع كثير من ا�تعة

مارك فوت، مدرب المنتخب األولمبي 
●  جابوك باش تأهل لألو�بياد، ماشي للمتعة...

● ا�نتخب األو�بي يقترب من التأهل بالقلم
الصباح

●  إيلى ما جاتش بالقدم تجي بالقلم.
● اإلدارة التقنية هي ا�سؤول األول...

جرائد
●  على سالمتكم.

● نعيش مرحلة الرعب
باعيو، حارس الكوكب المراكشي

●  الكوكب مشات مع ّماليها الحقيقي�...
● ال رغيت ورونار سبب الدمار

المنتخب
●  بحالك هما اللي ساهموا في هاذ االنهيار...

●  هذا عام حصاد الوداد

الناصيري، رئيس الوداد
●  قولوا العام زين!

● أسهم باعدي ترتفع ورونار يراه في فرنسا
صحف

●  هاذ رونار، مدرب وّال شوافة!؟

 Ωhó«b ™«bƒJ øe á«Hô¨e Iôµa
ƒ∏◊ ∫Éªc Ú«°VÉjôdG Ú«eÓYE’G

يحتفل العالم بأسره يوم 6 أبريل من 
للرياضة،  العا�ي  باليوم  سنة،  كل 
تحت إشراف منظمة األمم ا�تحدة 
حيث  الدولية،  األو�بية  واللجنة 
تقام العديد من اللقاءات والندوات 
بمميزات  للتحسيس  الرياضية، 

الرياضة بشكل عام.
واالقــتــراح  الــرائــعــة،  الفكرة  هــذه 
الوجيه، كان قد قدمه باسم ا�غرب، 
اإلعالمي الكبير وقيدوم الصحفي� 
لحلو،  كمال  با�غرب،  الرياضي� 
ودافع عنه في العديد من ا�لتقيات 
ليتم   ،2011 سنة  منذ  الــدولــيــة 
اللجنة  طرف  من  رسميا  اعتماده 
األمــم  ومنظمة  الدولية  األو�بية 
على  ا�صادقة  تمت  ا�تحدة، حيث 

هذا االقتراح يوم 26 غشت 2013، 
رسميا،  أبريل   6 تاريخ  وأصبح 
يــومــا عــا�ــيــا لــلــريــاضــة مــن أجــل 

السالم والتنمية.
ــرن على  هــكــذا، وبــعــد أكــثــر مــن ق
انطالق األلعاب األو�بية ا�عاصرة، 
بشرف  تحظى  الــريــاضــة  هــي  هــا 

االحتفاء بيومها العا�ي.
ومرة أخرى، سيتذكر العالم بأسره، 
هو  لحلو،  كمال  اسمه  مغربيا  بأن 
والدفاع  تقديم  مبادرة  اتخذ  الذي 
ــذه الــفــكــرة، الــتــي يستحق  عــن ه
بفضلها وبكل استحقاق، مشروعية 
لقب }ا�سير الرياضي األكثر تميزا 
الوطنية  الــســاحــة  ــي  ف وتــأثــيــرا 

.zوالعا�ية

لحلو

هذا الخبر

Òeƒj QOÉ≤dG óÑY Qóà≤ŸG ÜQóŸG á«©bGhh ™°VGƒJ

AÉLôdG ÜÉ≤dCG AGQh ÖfÉLC’G ¿ƒHQóŸG

توصلنا من اإلطار الوطني عبد القادر يومري، برسالة رقيقة بعد مقالنا َّـ إحدى األعداد 
من «األسبوع»، وهذا نصها:

أخي كريم، 
كل الشكر والتقدير لك على هذه الكلمات 
عن  ــا  أم حــقــي،  فــي  القلب  تثلج  الــتــي 
الحمد  تقاعد،  وبعد  التدريب،  ميدان 
في  بئيسة  تجربة  وبعد  مريح،  للـه 
العون  التقنية أردت أن أمد يد  اإلدارة 
وهذا  مغمورة،  كروية  ومناطق  ألندية 

للتحرك  فرصة  ويعطيني  يسعدني 
والتلفاز،  ا�ــقــاهــي  ــدل  ب
ــ�  ــدرب وأنــصــح كــل ا�
أن  متقاعدين،  الشبه 
يساعدوا الالعب� في 
قسم الهواة بخبرتهم 
ألنها  وتــجــربــتــهــم، 

تجربة فريدة.

تعقيب:
لكن  عنك،  كتب  ما  مع  تجاوبك  على  نشكرك  البداية،  في 
أعلى  على  العطاء،  على  قادرا  مازلت  بأنك  نوضح  أن  البد 
مستوى، فبالرغم من وصولك كما أشرت إلى سن التقاعد، 
ا�درب�  من  أمثالك  وإلى  إليك،  يلتفتوا  أن  ا�سيرين  فعلى 
ا�ثل  لنعطي  ا�غربية،  للكرة  الكثير  الشيء  أعطوا  الذين 
األسكتلندي  يونايتد،  مانشستر  وأسطورة  الكبير  با�درب 
سن  تجاوز  أن  إلى  عمله  في  استمر  الــذي  فيرغيسون، 
السابق  ــدرب  ا� رو،  غــاي  الفرنسي  أو  السبع�، 
ا�رحوم  صديقك،  البلجيكي  أو  أوكسير،  لنادي 
البطلة  لألندية  أوروبا  بكأس  فاز  الذي  غوتالز، 
مع مارسيليا الفرنسي، وعمره هو اآلخر تجاوز 

السبع�.
حظ سعيد لصديقنا يومير.

والتلفاز،  ا�ــقــاهــي  ــدل  ب

سعدان

يومري

فرحة رجاوية
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إدوارد موحا مؤسس «حركة الرجال الزرق»

أنت مؤسس ورئيس «موريهوب» 
لتحرير  والــوحــدة  التحرير  (جبهة 
الصحراء، أو حركة الرجال الزرق)، 
حتت  بالصحراء  حتــرر  حركة  أول 
النفوذ اإلسباني، وكذلك «األوزاريو» 
(حركة السكان األصليني للمنطقة)، 
سنوات  مدى  على  الصراع  وخبرت 
مــســارات  مختلف  وتتبعت  طــويــلــة، 
كل  مع  وتعاملت  الصحراء،  قضية 
األطراف مبا فيها اجلزائر، والزلت 
تتابع املسار احلالي للقضية، ما هي 

يف نظركم طبيعة النزاع؟  

يسترجع  لم  بلدنا  كان  إذا 
كما  الجنوبية  أقاليمه  كل  بعد 
ــراف،  األط ب�  عليه  متفقا  كــان 
وموقعا عليه من طرف ا�ستعمر 
ذلك  فإن  االستقالل،  مرحلة  في 

ــع إلـــى كـــون مــصــالــح هــذا  راجـ
ا�دى  على  مهددة  كانت  األخير، 
اعتبره  التهديد  ــك  ذل الــقــريــب، 
ا�ستعمر ذا طبيعة استراتيجية، 

وأنه حرب مواقع.
«فرانكو»  إسبانيا  فإن  ولهذا، 
بــاريــس، كانت  وتــحــت ضــغــط 
مسار  أحــادي  بشكل  أوقفت  قد 
ــذي كــان يفترض  االســتــقــالل، ال
فيه أن يعيد لنا طرفاية وا�ناطق 
يجب  كـــان  كــمــا  بــهــا،  ا�حيطة 
ــودة  مــبــدئــيــا أن يـــؤدي إلـــى ع
الوطن  إلــى  الغربية  الصحراء 

األم.
صحيح أن الطرف الفرنسي لم 
يكن ليحتمل أن تصبح الصحراء 
خلفية  قــاعــدة  استقاللها،  بعد 
من  الجزائرية،  التحرير  لجبهة 

على  والــهــجــوم  التحرش  أجــل 
والغازية  البترولية  ا�نشآت 
يعرف  كــان  مــا  أو  لــلــصــحــراء، 
بـ«الجزائر الفرنسية»، لكن يجب 
التنويه أنه في هذه الحقبة، كانت 
ا�كان،  بع�  وضعت  قد  باريس 
لصالح  ــذاتــي  ال للحكم  نظاما 
األمر  ويتعلق  «الطوارق»،  شعب 
للمناطق  ا�ــوحــدة  بـ«ا�نظمة 
مجموعة  وهــي  الــصــحــراويــة»، 
السلطة  تحت  وضعت  ترابية 
ممثلة  وكانت  لباريس،  ا�باشرة 

ببر�اني ومستشار..
 ،1900 ســنــة  مـــن  ــداءا  ــ ــت ــ واب
سياسة  قلب  في  ا�غرب  أصبح 
الــتــوازنــات األوروبـــيـــة، وفــي 
1912، سيتم اقتسامه ب� فرنسا 
وإسبانيا، مع إبقاء طنجة منطقة 

الشمال  إسبانيا  أخــذت  دولية، 
واحــتــفــظــت فــرنــســا بــالــوســط، 
والــصــحــراء الــغــربــيــة، وهــنــاك 
ما  عكس  وهــو  منه،  البــد  تأكيد 
فإن  الــدولــي،  العام  ــرأي  ال يظن 
الصحراء الغربية كانت جزءا من 
لفرنسا،  ا�خصصة  ا�ستعمرة 

بمقتضى «اتفاق الخزيرات».
في النهاية، وجدنا أنفسنا أمام 
«تدبير مفوض» من خالل «اتفاق 
أخذت  الذي   ،1916 سنة  مدريد» 
من خالله إسبانيا اإلشراف على 
فرنسا  بدل  الغربية،  الصحراء 
التي لم تستطع استتباب السلم 
في ا�نطقة، وهو ما يعني أن مبدأ 
ا�وروثة  بالحدود  ا�ساس  عدم 
باطل، على  مبدأ  االستعمار،  عن 
أبــدا  هناك  تكن  لــم  أنــه  اعتبار 

حدود ب� الشمال والجنوب في 
على  يجب  ما  وهــو  البلد،  هــذا 
عن  رسميا  تــؤكــده  أن  بــاريــس 
يعتبر  ال  الــذي  رئيسها،  طريق 
ولكنه  لــلــمــغــرب،  فــقــط صــديــقــا 
أيضا رجل القضايا العادلة، وأنا 
هذه  عن  السرية  رفع  بأن  مقتنع 
يبدد  أن  إال  يمكن  ال  «الصفقة»، 
الحقيقة،  رســم  ويعيد  الخلط 

سياسيا وقانونيا، وجغرافيا.

أنتم تطالبون بالعودة إلى أصل 
املشكلة، ما يعني العودة عقودا طويلة 

إلى الوراء؟

«إيكو  عملية  إلى  بالعودة 
فيون» وتورط باريس رغما عنها 
في إعادة استعمار الصحراء من 
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جل املغاربة يعرفون جبهة البوليساريو، وحتى الذين ال يعرفونها، فاملؤكد أنهم سمعوا عنها عبر وسائل اإلعالم، لكن قليال من املواطنين 
فقط هم الذين أتيحت لهم الفرصة ليتعرفوا ىلع القطب الصحراوي إدوارد موحا، مؤسس أول حركة تحرير يف «الصحراء الغربية»، تحت عنوان 

«الحركة الثورية للرجال الزرق»، املعروفة بـ«املوريهوب»، وذلك سنة 1969.
الجهل بتاريخ وكواليس الصراع يف الصحراء، ساهم يف تهميش الرجل بدل إنصافه(..)، رغم أن رجال السلطة يف الجزائر يعرفون إدوارد موحا 

جيدا، والدليل ىلع ذلك، هو كتاباتهم، ومنها الكتاب األخير الذي أصدره محيي الدين عميمور، مستشار ثاني رئيس جزائري، الهواري بومدين، 
ومستشار الرئيس الشاذلي بن جديد، والذي سبق أن عين وزيرا يف عهد بوتفليقة(..)، هذا األخير اعترف يف كتابه، الصادر تحت عنوان «أنا وهو 

وهم»، بأن ((جبهة البوليساريو حظيت بدعم رئيسي من طرف الرئيس الليبي القذايف، بينما كانت الجزائر تدعم «حركة الرجال الزرق» التي 
أسسها إدوارد موحا)) (انظر صورة فقرة من الكتاب رفقته).

بوصفه مؤسس أول حركة تحرر يف الصحراء، تحت النفوذ اإلسباني، يعتبر موحا مؤهال أكثر من غيره لقراءة تطورات قضية الصحراء، غير أنه 
اختار الحديث باللغة الفرنسية، عبر اإلجابة عن أسئلة تقدمها «األسبوع» مترجمة بتصرف يف هذا العدد.

يقول إدوارد موحا: ((إن إسبانيا «فرانكو» وتحت ضغط باريس، كانت قد أوقفت بشكل أحادي مسار االستقالل، الذي كان يفترض فيه أن يعيد لنا 
طرفاية واملناطق املحيطة بها، كما كان يجب مبدئيا أن يؤدي إلى عودة الصحراء الغربية إلى الوطن األم... لكننا يف النهاية، وجدنا أنفسنا أمام 

تدبير مفوض خالل اتفاق مدريد سنة 1916، الذي أخذت من خالله إسبانيا، اإلشراف ىلع الصحراء الغربية، بدل فرنسا التي لم تستطع استتباب 
السلم يف املنطقة))، كما يؤكد أن تدخل باريس، هو الذي أدى إلى إعادة احتالل الصحراء بعد تحريرها من طرف جيش التحرير سنة 1958، لذلك، 

فإن رفع السرية عن صفقة فرنسا وإسبانيا يبقى وحده الكفيل بإعادة رسم الحقيقة.
نفس املصدر، قال بأن الواليات املتحدة األمريكية، سبق أن عبرت عن موقف مساند للقضية الوطنية، غير أنه يؤكد أن املصالح الجيوسياسية، 
أضعفت قرارات األمم املتحدة، التي أصيبت بفقدان الذاكرة، حسب إدوارد موحا، الذي يؤكد أن املغرب كان بإمكانه حسم قضية الصحراء لو قبل 

((طعن الجزائريين يف ظهرهم)) ومقايضة تندوف بإيقاف الدعم عن املقاومة الجزائرية كما طلبت فرنسا ذلك.

حوار

األسبوعالرباط



أن  بعد  إسبانيا،  طرف 
قد  التحرير  جيش  كــان 
 ،1958 سنة  فــي  حــررهــا 
مدينة  إلى  فرانكو  بقوات  ودفع 
الداخلة حيث بقيت منطوية على 
إلى  ترحيلها  انتظار  في  نفسها 
أغضب  ما  وهــو  الكناري،  جــزر 
نجدة  إلى  سارعت  التي  فرنسا 
قوات فرانكو، من خالل اإلشراف 
التي  العملية  على  العسكري 
وقد  فيون«،  »إيكو  اســم  حملت 
أدى  ما  هو  باريس  تدخل  كــان 
الصحراء  استعمار  إعــادة  إلــى 
االحتالل،  قوات  نشر  إعادة  عبر 
ولنالحظ هنا أن فرنسا، وللمرة 
الــثــانــيــة، تــضــع إســبــانــيــا في 
الصحراء الغربية، وهو ما جعل 
في  عسكريا  تدعمها  إسبانيا 

الجزائر.
مع  بومدين  جــزائــر  بالفعل، 
للخارجية،  كــوزيــر  بوتفليقة 
ــقــرار  ال عــلــى  بـــدورهـــا  ستقفز 
الحدود  باحترام  املتعلق   1514
بمعنى  االستعمار،  عن  املوروثة 
آخر، أن الجزائر كانت من خالل 
هذا القرار األممي، تقطع الطريق 
ضحية  املــجــاورة،  البلدان  أمــام 
لصالح  أراضيها  من  االقتطاع 
ويتعلق  الفرنسية،  الــجــزائــر 
األمر بكل من املغرب وموريتانيا 
التي  وتونس،  والنيجر  ومالي 
قام  قد  الفرنسي  االستعمار  كان 
من  مجموعة  وهــي  بتقطيعها، 
املناطق التي اختارها االستعمار 
الفرنسي بسبب ثرواتها املعدنية 
التي كانت شعوبها قد بدأت في 

املطالبة بها عند االستقالل.

عندما رفض المغرب 
طعن الجزائر في 
ظهرها.. وضاعت 

الصحراء
إذن، اإلدارة االستعمارية كانت 
تريد الدفاع عن مصالح محددة يف 
بزرع  األمر  تعلق  وإن  حتى  املنطقة، 

قنابل موقوتة؟
الــتــي  ــســا  ــرن ف بالفعل، 
آبار  باستغالل  بــدأت  قد  كانت 
الصحراء  في  املكتشفة  النفط 
املتعلقة  وتجاربها  الجزائرية، 
منطقة  فــي  النووية  باألبحاث 
بعني  تنظر  تكن  ولــم  »ريــغــان«، 
لم  ــذي  الـ بلدنا  لــدعــم  الــرضــى 
الشعب  مع  تعاطفه  يخفي  يكن 
أجل  من  معركته  في  الجزائري 
االستقالل، وهنا يعطينا التاريخ 
املقارنات  بعض  إلجــراء  فرصة 
فهم  فــي  تساعد  التي  البعدية 
تعقيدات هذا امللف، وقد كان من 
الواضح، أن املغرب كان بإمكانه 
لو  الترابية،  وحدته  استكمال 
كان قد قبل بالشروط التي أملتها 
بتعليق  واملتعلقة  باريس  عليه 
مــادي  دعــم  أي  فــي  مساهمتنا 
لوجيستيكي  أو  عــســكــري  أو 
التحرير  لجبهة  مــعــنــوي  أو 
الجزائرية، وهو ما كانت باريس 
خالل  مــن  ملقايضته  مستعدة 
واملناطق  تــنــذوف  عــن  التنازل 
التي كانت قد ألحقتها بالجزائر 

فرنسا  كانت  كما  »الفرنسية«، 
الجنرال  على  بالضغط  تتعهد 
ــلــتــنــازل عن  ــو لــدفــعــه ل ــك ــران ف
اقتراح  وهو  الغربية،  الصحراء 
يريد  يكن  لم  الــذي  بلدنا  رفضه 
»غامضة«،  تجاذبات  في  التورط 
الجزائريون  إخواننا  كــان  كما 

سيبعتبرونها طعنة في الظهر.

 المصالح الجيوسياسية 
أضعفت قرارات 
األمم المتحدة 

  
بسبب  واضح  غير  اليوم  امللف 
اجليوستراتيجية  املصالح  تــداخــل 
والتأويل الغير مالئم لقرارات األمم 
ــداء الــوحــدة  املــتــحــدة مــن طــرف أعـ
املتحدة  الواليات  أن  رغم  الترابية، 

تدعم احلل السياسي؟

فيه  كانت  زمــن  مضى  لقد 
دول  بني  من  املتحدة  الــواليــات 
ملصالح  األوفـــيـــاء  ــن  م ــرى،  ــ أخ
اململكة، وأظن أنه من الجيد مثال 
املغرب  باستعمار  يتعلق  فيما 
طرف  مــن  الصحراء  وتفويض 
فرنسا إلسبانيا، أنه خالل مؤتمر 
و1916،   1912 بني  »الــخــزيــرات« 
كانت الحكومة األمريكية قد تبنت 
فيما  وصريحا  واضحا  موقفا 
يتعلق ببلدنا ودعمته رسميا ضد 
وسنظل  الوطني،  التراب  تفتيت 
فرانكو  ولكن  دائما،  ذلك  نتذكر 
1972، من  من جهته، انتقل سنة 
إلى  للصحراء  مستعمر  مجرد 
إلحاقها بشكل مباشر بإسبانيا، 
وهو ما أدى في نفس السنة إلى 
الوضع  نفس  الــصــحــراء  منح 
الكناري،  جزر  عليه  كانت  الذي 
لبس  الخصوص  بهذا  ظهر  وقد 
لدى كل الذين كانوا يدعمون حق 
للمساومة  قابل  الغير  املــغــرب 
ــوا بغض  ــامـ عــلــى أرضـــــه، وقـ
ألن  فرانكو،  سلوك  عن  الطرف 
الجزائر،  مــع  بعضهم  مصالح 
ما  غــرار  على  تعززت  قد  كانت 
أنه  فرانكو، كما  لديهم مع  كانت 
طابع  ذات  مصالح  ظهرت  كلما 
سياسي أو جيوسياسي، فإن أثر 

تضعف  املتحدة  األمــم  ــرارات  ق
املجزية  للعقود  املكان  تاركة 

واملنطق،  العدالة  حساب  على 
مواقف  إصــدار  إلى  دفعهم  مما 
مللف  ودقيقة  متأنية  دراسة  دون 

الصحراء.
كجهة  إذن،  املــتــحــدة  ــم  ــ األم
ــة بــقــضــيــة  ــي ــن ــع ــة م ــيـ ــاسـ أسـ
الصحراء، لم يكن عليها أن تكون 
الخصوص،  بهذا  للذاكرة  فاقدة 
الصحراويني  أن  اعتبار  على 
تحت  يكونوا  أن  أبدا  يقبلوا  لن 
عــن طريق  ــر  ــزائ ــج ال وصــايــة 
التي  الحركة  هذه  البوليساريو، 
اندماج  ملسلسل  مسبقا  خططت 

مع الجزائر.. 

 بوتفليقة ومحاولة تحويل 
الصحراء إلى قبرص جديدة 

اإلقرار  ترفض  اجلزائر  ولكن 
ــق جبهة  خــل مــســســؤولــيــة  وحتــمــل 

البوليساريو؟

مغفلني،  نكون  أن  يجب  ال 
خلقت  من  هي  بالفعل  فالجزائر 
البوليساريو والرئيس بوتفليقة 
املخطط  ــن خـــالل  م يــريــد  ــان  كـ
الرابع الذي قام بصياغته كل من 
قبرص  وبيكر، خلق  عنان  كوفي 
يتلوها  ــخــالء،  ال فــي  سياسية 
اقتسام للسكان على طريقة حائط 
املخطط،  هذا  خالل  ومن  برلني، 
يقوم  أن  بوتفليقة  الرئيس  يأمل 

الجنوب بابتالع الشمال.

وفـــي الــحــالــة املــعــاكــســة، فــإن 
للجزائر  ستسمح  الثغرة  ــذه  ه
قراصنتها  مع  والتوحد  بالتسلل، 
الشرعية  إلضفاء  )البوليساريو( 
عــلــى مــواقــفــهــا وتــورطــهــا في 

الصراع..

رأيكم  حسب  يفسر  مــا  هذا 
مقترح  إحياء  على  اجلزائر  إصــرار 
السابق  املــصــيــر«  تقرير  »استفتاء 
الـــذي اعــتــبــره اجلــمــيــع غــيــر قابل 

للتطبيق ومت إقباره؟

فيما يتعلق باالستفتاء كما 
نالحظ  عــنــان،  كوفي  يــراه  كــان 
ــرا  ــا ســاف ــع ــراج ــدهـــاش، ت ــانـ بـ
باملقارنة مع األرقام السابقة التي 
اعترف بها األمني العام السابق، 
بيريز دكويالر، سنة 1989، وهي 
عليها  اعتمد  التي  األرقــام  نفس 
لألمم  العام  األمني  غالي،  بطرس 

املتحدة املوالي.
املجال  بإفساح  األمر  ويتعلق 
لنوع من أنواع »الكوطا« على شكل 
ومكيافيلية،  إقصائية،  مقاربة 
أدت إلى نقص العدد من مليونني 
140 ألف مصوت مقبول في  إلى 
االستفتاء، وهو ما يثير االحتمال 
عنان،  وكوفي  بيكر  جيمس  بأن 
وهمي،  شعب  صنع  بصدد  كانا 
مــحــدد  لــســيــنــاريــو  يستجيب 
الغالبية  اعتباطي  بشكل  يقصي 
الساحقة املكونة من الصحراويني 
األصليني املتواجدين في املناطق 

املغرب،  األم،  للوطن  الداخلية 
من عملية التصويت.

هؤالء الصحراويني األصليني 
الذين كانوا قد غادورا الصحراء 
هربا من السياسة االستعمارية 
اإلسباني،  العسكري  والقمع 
كما أرغموا على الهجرة بسبب 
تــوالــي  مــثــل  طبيعية  مــآســي 
فترات الجفاف واألمراض، وكل 
عنان  كوفي  عليهم  أنكر  هؤالء 
طريق  عن  التعبير  في  حقهم 
التصويت، ولم يحتفظ بأولئك 
الذين أحصتهم إسبانيا فرانكو 
»إسبانية«  ضمان  سبيل  على 
فرانكو  قررها  التي  الصحراء، 
سنة 1972، أي إقصاء ما يناهز 
الصحراويني  املائة من  في   90

من هذه االستشارة.
عشرون سنة بعد موت فرانكو، 
عنان  وكوفي  بيكر  جيمس  قــام 
نظرية  نــفــس  تطبيق  بــإعــادة 

الدكتاتور السابق.

ما هو البديل يف نظركم؟

بشكل  مغربي  لكل  بالنسبة 
بشكل  صـــحـــراوي  ــل  ــ وك عــــام، 
باقتراح  يتعلق  األمر  فإن  خاص، 
ــســادس،  ال محمد  املــلــك  ــة  جــالل
الشجرة  تركيب  بإعادة  القاضي 
الصحراء،  لشجرة  الجنيالوجية 
)لهم  املــنــحــدريــن  كــل  يمكن  بما 
من  الغربية  الصحراء  من  أجداد( 
املشاركة في تحقيق هذا املخطط.

يتعلق  األمــر  فــإن  النهاية،  في 
األصلية،  املــواقــف  إلــى  بالعودة 
حيث يستطيع كل واحد استرجاع 
كرامته وشرفه، من أجل توحيد تام 
على  املغرب،  األم  للوطن  ونهائي 
الوحيد  هو  املغربي،  أن  اعتبار 
الذي يعرف مصلحته، وخصوصا 
حني تكون تلك الحقوق منسجمة 
وبالنتيجة  الدولي،  القانون  مع 
يمكننا  ال  املــنــطــق،  هــذا  وأمـــام 
خصوصا  شــيء،  أي  عن  التنازل 
يريدون  الذين  هــؤالء  يكون  حني 
إعطاءنا الدروس، ينتجون خطابا 
ال  والحكمة  السالم  إن  مزدوجا.. 
العبثية  مع  ينسجما  أن  يمكن 

والتناقض.   
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 اإدوارد موحا: بوتفليقة كان يحلم بتحويل »ال�صحراء الغربية« 

اإلى قبر�ص جديدة 

 عميمور، مستشار بومدين، 
ويف اإلطار فقرة من كتابه التي 

تشري إىل تفضيل الجزائر للتعامل 
مع »حركة الرجال الزرق« التي 

أسسها إدوارد موحا



 عزيز الفاطمي
 ،zيطرح الساكن وا�تحرك بـ}الحاضرة ا�راكشية
مؤخرا، مجموعة من التساؤالت العميقة، ا�ستنبطة 
ا�حلي  الشأن  تدبير  ركح  على  ويــدور  يجري  مما 
وضع  أم  محتوم،  قــدر  هو  هل  الحمراء،  با�دينة 
عنجهية  كرسته  أم  الناخبة،  الكتلة  طبيعة  فرضته 
بعض مدبري هذا الشأن الذين يستقوون بمناصبهم؟
االحتفاظ  من  تمكنها  ا�راكشية،  الذاكرة  فسعة 
بمجموعة من األحداث والقضايا التي الزالت تنتظر 
مصيرها، بإصدار أحكام نهائية، على سبيل الذكر، 
قضية كازينو فندق السعدي، الذي طال أمده وهرمت 
أطرافه، ليبرز ملف جديد ال يخلو من أهمية وخطورة 
ترتبط با�شروع ا�لكي الطموح }مراكش الحاضرة 
ا�تجددةz، الذي عصف بمجموعة من كبار ا�وظف�، 
في مقدمتهم والي جهة مراكش آسفي ا�قال وا�تابع 
في هذا ا�لف ا�وجود فوق طاولة العدالة، وسيرا في 
هذا االتجاه، يتابع الرأي العام، ومن خالله متتبعي 
تتعلق  أخبار  من  يروج  ما  بمراكش،  ا�حلي  الشأن 
بملف الصفقات التفاوضية ا�برمة من طرف ا�جلس 
ا�رتبطة  االستعدادات  إطار  في  �راكش  الجماعي 
}كوب  ا�ناخية  للتغيرات  العا�ي   ا�ؤتمر  بتنظيم 
الفترة ما  التي احتضنت مراكش فعالياته في   z22
ب�  07 و18 نونبر 2016، حيت بلغ عدد الصفقات 

ماليا  غالفا  كلفت  صفقة    50 ا�برمة،  التفاوضية 
وا�باشر  الفعلي  اإلشــراف  تحت  مليارا   28 ناهز 
ألسماء وازنة بحزب العدالة والتنمية بمراكش، وقد 
التفاوضية،  الصفقات  هذه  ومسار  طبيعة  حركت 
جمعيات حقوقية، وفتحت نقاشات ساخنة وجداالت 

قانونية في صفوف مكونات الشارع ا�راكشي، مما 
موضوع  في  شكاية  رفــع  إلــى  حقوقية  بهيئة  دفــع 
سمته  عما  صفحاتها  تنطوي  التي  الصفقات  هذه 
اختالالت، لتتحول إلى قضية  قطعت مراحل متقدمة 
الوكيل  قرر  إذ  ا�تخصصة،  ا�حكمة  أقسام  داخــل 

العام بمحكمة االستئناف بمراكش، إحالة ا�لف على 
للمصلحة  التابعة  األموال  لجرائم  الجهوية  الفرقة 
من  مراكش،  أمن  بوالية  القضائية  للشرطة  الوالية 
الفرقة الجهوية،  البحث، حيث باشرت  أجل تعميق 
مسؤوليات  لها  أسماء  مع  التحقيقات  من  سلسلة 
كما  الجماعي،  ا�جلس  داخــل  ومؤتمرة  واســعــة 
أو غير  له عالقة مباشرة  التحقيقات كل من  شملت 
األول،  ونائبه  العمدة  كان  كما  ا�لف،  بهذا  مباشرة 
من ب� ضيوف الفرقة الجهوية ا�ستجوب�، حيث 
الوقوف  أجل  من  طويال،  وقتا  التحقيقات،  تطلبت 
أبرمت  التي  الصفقات  لهذه  ا�فقودة  الحلقة  على 
وموعد  الوقت  ضيق  ذريعة  تحت  قياسي  زمان  في 

ا�ؤتمر يداهم ا�نظم�.
وبناء على ما يروج وسط حقوقي� ومهتم�، فإن 
التحقيقات األمنية، ستسفر عن }توجيه تهمة تبديد 
تفاوضية  إبرام صفقات  أموال عمومية على خلفية 
ا�لف  هذا  يصل  وبهذا   ،zالقانونية ا�ساطر  خارج 
الثقيل، الذي يشغل الرأي العام ا�حلي بـ}الحاضرة 
ا�تجددةz، إلى مراحله األخيرة، والذي من توقعات 
وسط  قويا  زلــزاال  سيحدث  أنه  ا�راكشي�،  بعض 
وحساسية  ألهمية   نظرا  ا�عنية،  الجهات  أركــان 
ا�رحلة، وعلى العموم يبقى ا�تهم بريئا حتى تثبت 

إدانته. 
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لم يعد ا�رور أمام ا�صحات 
بمدينة  الخاصة  االستشفائية 
بتطوان، هذه األيام، آمنا، بسبب 
انتشار كميات كبيرة من ا�واد 
وا�لوثة  والــســامــة  الخطيرة 
بجانب حاويات أزبال }الحمامة 
في  ظاهر  هــو  كما   zالبيضاء
 zبـ}األسبوع الخاصة  الصورة 
من شارع الحسن الثاني، الذي 
الطالب  مــن  ا�ــئــات  يستعمله 
عدة  لتواجد  نظرا  والتالميذ، 
كما  بــه،  تعليمية  مــؤســســات 
من  تقتات  بدورها،  القطط  أن 
إلحدى  ا�حاذية  النفايات  هذه 

ا�صحات الخاصة.
ا�ــــراكــــز  ــم  ــظـ ــعـ مـ وألن 
تطوان،  بمدينة  االستشفائية 
طرف  مــن  للمراقبة  تخضع  ال 
وا�عنية،  ا�ختصة  الجهات 
هواها،  حسب  تتصرف  فإنها 
القطاع  في  أطباء  تشغيل  من 
ــي ا�ــخــلــفــات  ــ ــى رم ــ الـــعـــام إل
الشوارع  في  الطبية  وا�عدات 
وحــيــاة  لصحة  مــراعــاة  دون 
ا�واطن� الذين يستعملون هذه 

الطريق يوميا.
فإن  ا�راقبة،  غياب  ظل  وفي 

أصبحت  الــظــواهــر  ــذه  ه مثل 
ــدعــم مــن الــشــركــة  ــة، ب ــوف ــأل م
ا�فوض لها تدبير قطاع النظافة 
جمع  على  تعمل  التي  با�دينة، 

أن  رغم  الطبية  النفايات  ونقل 
اختصاصها،  في  يدخل  ال  ذلك 
النفايات  هذه  بنقل  تقوم  حيث 
أجــل  ــن  مـ مــعــالــجــتــهــا،  دون 

داخــل  الجهات  بعض  إرضـــاء 
ا�فوض  الــجــمــاعــي،  ا�جلس 
النفايات  بنقل  النظافة  لشركة 
الجاري  القانون  ضد  الطبية 
به العمل في هذا ا�جال، حيث 
شركة  وتكليف  تخصيص  يتم 
خــاصــة تــتــوفــر عــلــى مــعــدات 
مجال  في  حديثة  وتكنولوجيا 

إتالف ا�عدات الطبية ا�لوثة.
قبل  أنه  األمــر،  في  والغريب 
إلى  الطبية  ا�خلفات  هذه  نقل 
على  ا�تواجد  النفايات  مطرح 
بعض  يقوم  ا�دينة،  مــشــارف 
يبحثون  الــذيــن  األشـــخـــاص 
هذه  بجمع  القمامات،  بداخل 
بيعها  وإعادة  الطبية  النفايات 
خصوصا  األســــــواق،  ــل  ــ داخ
يعرض  مما  القديمة،  با�دينة 
ــد من  ــدي ــع صــحــة وســـالمـــة ال
ليبقى سؤال  للخطر،  ا�واطن� 
مطروحا  التطواني�،  صحة 
وأيضا  ا�حلية،  السلطات  على 
على الشركة ا�فوض لها تدبير 
والتي  با�دينة،  النظافة  قطاع 
الطبية  النفايات  بجمع  تقوم 
دون معالجتها كما هو معترف 

به دوليا؟

■ بعدما تعرض للطرد منها، ألقى األم� العام 
الحسيمة،  من  خطابا  واالشتراكية،  التقدم  لحزب 
حول اإلكراهات التي تواجه مشاريع ا�دن الجديدة، 
سن�  إلى  تحتاج  الجديدة  ا�ــدن  أن  على  مؤكدا 
لتكتمل، خصوصا على مستوى البنيات التحتية، 
وكأنه يشير إلى ا�شروع ا�لكي }الحسيمة منارة 
بعثها  التي  ا�شفرة  الرسائل  ليكمل   ،zا�توسط
للعلوم  الوطنية  ا�ــدرســة  بــرحــاب  نــدوتــه  خــالل 

التطبيقية بذات ا�دينة، يوم الثالثاء ا�اضي.

في  ا�ثل  يعطي  لتطوان،  الترابية  الجماعة  رئيس   ■
طريقة عدم االمتثال للقانون، بعدما تم استدعاؤه من طرف 
قاضي التحقيق، للبحث معه حول مجموعة من االتهامات 
قاضي  على  ا�لك  وكيل  أحالها  والتي  إليه(..)،  ا�وجهة 
التحقيق بابتدائية تطوان، لكن رئيس الجماعة فضل عدم 
العذر،  شهادة  تقديم  ودون  التحقيق  قاضي  أمام  ا�ثول 

لتقول بعض ا�صادر، بأنه كان في لقاء جمعوي.

■ ضبطت الشرطة اإلسبانية، األسبوع ا�اضي، 
وبحوزتهم  ــرأة  امـ بينهم  مــن  أشــخــاص  سبعة 
ثمار  شكل  على  الحشيش  مخدر  من  قالب   1100
ا�راقبة  تجاوزوا  بعدما  إذ  للبلع،  القابل  البلوط، 
با�يناء ا�توسطي طنجة على م� سيارت�، وبعد 
الشرطة  عليهم  الحظت  إسبانيا،  إلى  وصولهم 
كمية  تــواجــد  بسبب  ــاء  ــي واإلع التعب  عــالمــات 
كبيرة من الحشيش في أمعائهم، األمر الذي أدى 
الكمية  لتكتشف  الطبي،  للفحص  إخضاعهم  إلى 

الكبيرة من الحشيش ا�خبأة في بطونهم.

بابلو  اإلسباني،  الشعبي  للحزب  العام  ــ�  األم  ■
ا�حتلت�،  ا�دينت�  من  االنتخابية  حملته  بدأ  كاسادو، 
سبتة ومليلية، التي يترأس مجلسيهما أعضاء من حزبه، 
التزام  مليلية،  مدينة  من  ا�اضي،  األسبوع  أعلن،  وقد 
حزبه با�ضي قدما في مكافآت القوات ا�سلحة في حال 
العديد  اعتبره  مما  بإسبانيا،  الحكومة  إلى  وصول حزبه 
مرفوض،  أمر  وهو  الجهاز  لهذا  إغراء  السياسي�،  من 
لكون القوات ا�سلحة جهاز مقدس وال يمكن استغالله في 

الحمالت االنتخابية. 
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محلية،  مصادر  من   zاألسبوع{ علمت 
بمدينة  للحسابات  الجهوي  ا�جلس  أن 
ا�اضي�،  األسبوع�  خالل  حل  طنجة، 
بكل من جماعة أوالد علي منصور وجماعة 

بني ليث، التابعت� لعمالة تطوان.
وتضيف ذات ا�صادر، أن وفد مجلس 
الجماعت�،  زار  ــذي  ــ ال ــات،  ــحــســاب ال
طالبهما بجميع الوثائق اإلدارية ا�تعلقة 
أجل  من  ا�اضية،  الخمس  بالسنوات 
التدقيق فيها، حيث تم أخذها إلى ا�ركز 

تمحيصها  أجــل  مــن  بطنجة  الجهوي 
ومراجعتها بشكل مفصل.

ولم تستبعد ذات ا�صادر، أن تكون هذه 
بداية �حاسبة ومراقبة جميع الجماعات 
نطاق  وخارج  هواها،  على  تشتغل  التي 
القانون الذي يسري على جميع الجماعات 
باستغالل  بعضها  اتهم  والتي  بالشمال، 
أراضي  ونهب  لفائدتها  الدولة  أراضــي 
ا�نتخب�،  بعض  طــرف  مــن  ا�واطن� 
بشواهد  أو  ا�لكية  نــزع  بحجة  ســواء 

إدارية خارجة عن نطاق القانون بتواطئ 
مع بعض أعوان السلطة الذين يساهمون 

في ذلك من أجل تحس� وضعهم ا�ادي.
ا�جلس  عليه  سيقدم  ما  انتظار  وفي 
في  التدقيق  بعد  للحسابات،  الجهوي 
وما  ا�ــذكــورتــ�،  الجماعت�  ســجــالت 
معظم  ــإن  ف التحقيقات،  عنه  ستفسر 
القروية بمدن الشمال، تعيش  الجماعات 
حالة من االستنفار وهي تنتظر دورها في 

ا�راقبة وا�حاسبة.
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هل تدخل النفايات الطبية َّـ التدبري اِّـفوض؟



  خليفة بوطيب 
على  ا�طل  العسكر،  دوار  سكان  مــازال 
شارع ا�هدي بنبركة بالدشيرة عمالة إنزگان 
أسداس،  في  أخماسا  يضربون  ملول،  أيت 
با�قاطعة  ا�حلية  السلطة  غــيــاب  بسبب 
ا�مرات  تحرير  قصد  التدخل  عن  الثانية، 
االستنكارات  رغم  األزقــة،  مختلف  ومداخل 
الشيء  السكان،  من  للمتضررين  الواسعة 
ا�نزل  البعض من استعمال مرآب  الذي منع 
أوساخ  نسيان  دون  للسيارات،  ا�خصص 
يتركها  الــتــي  والــفــواكــه  الخضر  مخلفات 
أن  رغم  ا�ذكور،  بالشارع  ا�تجولون  الباعة 
ال  عشوائي  سوق  إلى  تحولت  التي  ا�نطقة 
ورغم  بأمتار،  إال  الثانية  ا�قاطعة  عن  تبعد 
إنزگان أيت ملول الجديدة  أن سياسة عمالة 
تنبني على تحرير الشوارع وا�مرات العامة 
والذي  واالستغالل،  الحصار  هذا  مثل  من 
تنفسوا  الذين  إنــزكــان،  سكان  عليه  يشهد 
الصعداء بعد تحرير شوارع ا�دينة من مثل 

هاته الفوضى.
إلى  مدعو  الثانية،  ا�قاطعة  فقائد  لذلك، 

تــجــاه هذا  بــواجــبــه  الــقــيــام  الــتــحــرك قصد 
الحصار الذي ال يمكن تبريره، فهل سيتحرك 
ا�هدي  ــارع  ش تحرير  قصد  ا�ــســؤول  هــذا 
الحالة  أن  أم  العسكر،  دوار  وأزقــة  بنبركة 
ستحتاج إلى تدخل أبو الحقوق، عامل عمالة 

إنزكان أيت ملول؟

  فكري ولد علي 
مصرعه  شخص  لقي 
إثر  الحسيمة،  بمدينة 
عن  نتجت  سير  حــادثــة 
الــســيــطــرة على  فــقــدانــه 
ــن الــحــجــم  ــ شـــاحـــنـــة م
محملة  كانت  ا�توسط، 
ــاء  (م التنظيف  ــمــواد  ب
 - ــد  األحـ ليلة  جــافــيــل)، 
اإلثن� ا�نصرم، مما أدى 
إلى سقوطها من كورنيش 

}صابادياz إلى الشاطئ.

ــلـــت الـــوقـــايـــة  وتـــدخـ
السائق  إلخــراج  ا�دنية 
ــن داخـــل قــمــرة قــيــادة  م
تحولت  التي  الشاحنة 
فيما نجا  خــــردة،  ــى  إلـ
ــق لــه،  ــرافـ الــشــخــص ا�ـ
ــان،  ــي ــب شـــهـــود ع ــس ح
تكون  أن  رجحوا،  الذين 
(الفرامل)  تقنية  مشاكل 
وراء سقوط الشاحنة من 
الذي  الكورنيش،  مقطع 
بضعة  عن  ارتفاعه  يزيد 

السائق  فقد  حيث  أمتار، 
الشاحنة  على  السيطرة 
الذي  الطريق  منحدر  في 
 zيؤدي من تجزئة }بادس

.zإلى كورنيش }صباديا
الوقاية  رجــال  وتمكن 
جثة  إخـــراج  مــن  ا�دنية 
الشاحنة،  مــن  الــســائــق 
فــيــمــا تـــم نــقــل مــرافــقــه 
ــم الــعــمــلــيــات  ــس إلــــى ق
بــمــســتــشــفــى مــحــمــد 

الخامس بالحسيمة.

  شجيع محمد 
فقد  التغيير،  ينتظر  ــان  ك مــن 
ضمها  تــم  منطقة  فــي  ظنه  خــاب 
إلى ركن النسيان، بحكم تواجدها 
فــي قلب األطــلــس وســط ا�ــغــرب، 
وكل  التدبير،  سوء  حبيسة  وظلت 
بانطالق  خيرا،  السكان  يأمل  مرة 
العديد  ستوفر  تنموية  مشاريع 
وإنقاذ  با�نطقة  الشغل  فرص  من 
والرقي  البطالة  شبح  من  ا�واطن 
باالقتصاد ا�حلي، يكون التهميش 
والحرمان  الفقر  ليبقى  با�رصاد، 
ظل  في  با�نطقة،  لصيقة  سمات 
األمور،  زمام  على  القبضة  إحكام 
التي  ا�شاريع  إقصاء  وبالتالي، 
العام على ا�نطقة،  ستعود بالنفع 
وفلول  العكسي  الشد  قوى  بسبب 
مـــن ا�ـــعـــارضـــ�، هــمــهــم وضــع 
عامة  مصلحة  أي  ــام  أم ا�طبات 
التنمية،  قارب  مجاديف  وتعطيل 
ــة خــطــوة  ــن ــدي لــكــي ال تــتــقــدم ا�
واحــدة في طريق اإلصــالح، وذلك 
والتهميش  التفقير  في  بالزيادة 
وغرس  ا�عيشي  الوضع  ــردي  وت
وحياكة  ــاك  اإلرب وتأصيل  الفشل 

ــدســائــس، واســتــغــالل أوضـــاع  ال
كل  خــالل  مربحة  كــورقــة  ا�نطقة 
موسم انتخابي، فال إنجازات تذكر 
هو  ــذا  وه بــه،  يحتفى  نجاح  وال 
حيث  التنمية،  من  ا�نطقة  نصيب 
غابت الندوات الهادفة إلى مناقشة 
الوضع ا�زري واألزمة  التي تتخبط 
الجوانب، في  ا�نطقة من كل  فيها 
ح� تم االكتفاء بندوات بعيدة كل 

البعد عما يعيشه ا�واطن. 

وا�تتبع للشأن ا�حلي با�نطقة، 
دخلت  مريرت  أن  جليا  له  يظهر 
ركــودا  وتعاني  خانقة  أزمــة  فــي 
عدم  بسبب  متفاقما  اقتصاديا 
وجود رؤية استراتيجية واضحة، 
وهادفة  فعالة  تنموية  ومخططات 
لــدى  الــتــشــاركــيــة  ضــعــف  بسبب 
ا�سؤول� على تدبير الشأن العام 
والذين  وجهويا،  وإقليميا  محليا 
إلــى  ا�نطقة  ضــم  ــي  ف ســاهــمــوا 

تغييب  وتــم  النافع،  غير  ا�غرب 
مما  تنموي،  طابع  ذات  مناظرات 
والحرفي�  التجار  معظم  جعل 
يعيشون  وا�ــواطــنــ�  وا�هني� 
حالة عدم الرضا تجاه هذه ا�عظلة 
ويحسون  با�نطقة،  تعصف  التي 
بأنهم يعاقبون عقابا جماعيا على 
نضاالتهم خالل السنوات العجاف، 
موقوفة  فيها  ا�شاريع  جل  لتبقى 
اقتصادي  حصار  وفــي  التنفيذ، 
احتلت  إذ  ا�ستويات،  جميع  على 
العقارية الصدارة، بسبب  ا�شاكل 
العقارية  ا�متلكات  على  االستيالء 
ونشوب  العقار،  مافيات  طرف  من 
القضائية  الــنــزاعــات  مــن  العديد 
ا�ترتبة عنها، كما انتشرت البطالة 
بغالبية  دفع  مما  ذروتها،  وبلغت 
نحو  الهجرة  إلى  ا�نطقة،  سكان 
لقمة  للبحث عن  ا�ملكة  باقي مدن 
األمر  األمــل،  فقدوا  بعدما  العيش 
الذي جعل من مريرت وما جاورها، 
ب�  ا�واطن  ليظل  أشباح،  مناطق 
الظلم  وســنــدان  البطالة  مطرقة 
االجتماعي وسيف ا�سؤول� على 
ولوبيات  ا�حلي  الــشــأن  تسيير 

الفساد. 
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التابع�  الــخــاص  األمـــن  حـــراس  أعـــرب 
بالدائرة  العامل�   ،zGES{ الحراسة  لشركة 
الترابية باستئنافية أكادير، عن استيائهم �ا 
 zوا�عنوية ا�ادية  األوضاع  }تردي  اعتبروه 
احــتــرام  وعـــدم  العشوائي  التدبير  جـــراء 
من  العمل  بها  الجاري  واألنظمة  القوان� 
بأنهم  قالوا  حيث  ا�شغلة،  الشركة  طــرف 
التصريح  ــن  م حــرمــانــهــم  ــن  م مــتــضــرريــن 
الذي  األمــر  االجتماعي،  الضمان  بصندوق 
ينعكس سلبا على الوضعية ا�ادية وا�عنوية 
الراتب  يعد  حيث  الفئة،  لهذه  واالجتماعية 
تقتات  الذي  الوحيد،  رزقهم  مورد  الشهري 
أوضاعهم  على  يؤثر  ما  عائالتهم، وهو  منه 
األســريــة،  التزاماتهم  ويــقــوض  ا�عيشية 
أصبحت  الخاص،  األمن  مهنة  أن  العلم  مع 
أي  سالمة  وأمن  لنجاح  األولــى  الركائز  من 
مقاولة أو مؤسسة خاصة أو عامة با�غرب، 
قهر  من  تعانيه  ما  تعاني  الفئة  أن هذه  غير 
ا�تضررون  طالب  كما  واستغالل،   وتهميش 
الفئة  لهذه  الوحيد  با�ورد  التالعب  بوقف 
ا�ستضعفة، ورفع الحيف و}الحكرةz عنهم. 

بجماعة  ا�ساجد  بأحد  ا�صلون  فوجئ 
مقتبل  في  بشاب  تارودانت،  بإقليم  تتاوت 
العمر، حامال سالحا أبيض عبارة عن سك� 
في  ا�سجد  يقتحم  وهو  الكبير،  الحجم  من 
حالة هستيرية، وقام بمهاجمة ا�صل� فور 
عليهم  انهال  حيث  الصالة،  من  انتهائهم 
إلى  يعمد  أن  قبل  والشتم  السب  من  بوابل 
محاولة أذيتهم بالسك�، ولوال تدخل بعض 
ا�ــنــاســب، لوقعت  الــوقــت  فــي  األشــخــاص 
ا�صل�،  رفقة  ا�سجد  إمام  أن  كما  الكارثة، 
حاولوا تهدئته وشل حركته وإعطائه بعض 
هذا  ودوافــع  أسباب  الزالــت  فيما  ا�وعظة، 

الفعل الشنيع، مجهولة.

الدكتور  ملف  تيزنيت  ابتدائية  ــادت  أع
بـ}طبيب  إعالميا  ا�عروف  الشافعي  ا�هدي 
توصله  خلفية  على  الواجهة،  إلى   zالفقراء
يوم الخميس 28 مارس ا�نصرم، باستدعاء 
جلسة  لــحــضــور  االبــتــدائــيــة  ا�حكمة  مــن 
الجاري،  أبريل   09 الثالثاء  يــوم  محاكمة 
وذلك للبت في مطالب الدعوى ا�رفوعة ضده 
من طرف ا�دير السابق للمستشفى اإلقليمي 
الحسن األول بتيزنيت، بتهمة القذف والسب 
صفحته  على  تدوينة  نشر  بعدما  العلني، 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  الرسمية 
من  مجموعة  فيها  ينتقد   ،zالــفــايــســبــوك{
االستشفائي  ا�ركز  داخل  التدبيرية  ا�لفات 

ا�ذكور.
أن  تيزنيت،  البتدائية  سبق  فقد  لالشارة، 
يشتغل  الذي  الشافعي  الطبيب  بأداء  قضت 
مالية  غرامة  تــارودانــت،  بمستشفى  حاليا 
لفائدة  تعويضا  و  درهــم،  آالف   10 قدرها 
ألف   20 قــدره  للمستشفى،  السابق  ا�دير 

درهم.

صدم وزير الصناعة واالستثمار والتجارة 
واالقتصاد الرقمي، حفيظ العلمي، مسؤول� 
بخصوص  ا�خجلة  بــأرقــامــه  ومنتخب�، 
سوس  بجهة  الحكومة  استثمارات  نصيب 
ماسة، والتي أعلن عنها يوم األربعاء ا�اضي 
االستثمارات،  لجنة  اجتماع  عقب  بالرباط، 
احتلت  مــاســة،  ســوس  جهة  أن  ــد  أك حيث 
الرتبة الرابعة في ترتيب الجهات بخصوص 
الشغل  ومناصب  االستثمارات  من  نصيبها 
هزيل  رقم  وهو  فقط،  شغل  منصب   350 بـ 
جدا بالنسبة لجهة تتوفر على كل ا�ؤهالت 
الوطني،  االقتصاد  في  معقولة  مكانة  لتتبوأ 
في وقت أتت فيه جهة الدار البيضاء سطات 
منصب   1284 بحوالي  ــى  األول الرتبة  في 
29 في ا�ائة،  شغل مباشر، بنسبة تزيد عن 
وبعدها جهة فاس مكناس في ا�رتبة الثانية 
مناصب  من  ا�ائة  في   27 عن  تزيد  بنسبة 
1198 منصب  الشغل ا�باشرة بما مجموعه 
في  القنيطرة  ســال  الــربــاط  جهة  ثــم  شغل، 
1079 منصب شغل  الثالثة بمجموع  ا�رتبة 
بنسبة تزيد عن 24 في ا�ائة، مما يب� البون 
الثالث  الجهات  هذه  ب�  الشاسع  والفرق 
تتوفر  التي  مــاســة،  ســوس  وجهة  األولـــى 
استقطاب  شأنها  من  طبيعية  مؤهالت  على 

استثمارات مهمة.

تيزنيت
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إنزكان

الحسيمة تارودانت

  عبد الرزاق شاكر 
فك  أجــل  من  عناصرها،  األمنية  األجــهــزة  استنفرت 
أربعة رؤوس لغزالن صغيرة، تم  العثور على  لغز واقعة 
السور  من  بالقرب  لألزبال  حاوية  داخل  منها  التخلص 

القديم بعاصمة الفضة، تيزنيت.
رؤوس  اكتشفوا  مواطن�  أن  مطلعة،  مصادر  وذكرت 
ربط  إلــى  دفعهم  مــا  الصدفة،  بمحض  مرمية  الــغــزالن 
با�تع�،  القيام  قصد  العمومي  األمن  بمصالح  االتصال 
كما تم ربط االتصال بمصالح ا�ياه والغابات، فتم تحرير 
وسط  ــرؤوس،  ال تلك  بحرق  انتهى  النازلة،  في  محضر 
استنكار عارم للواقعة من طرف فعاليات ا�جتمع ا�دني 
ضرورة  على  شــددوا  والذين  البيئي،  بالشأن  ومهتم� 

إنزال أقصى العقوبات على ا�تورط� في الحادث.

  األسبوع 
السبت  يــوم  شخص  قــام 
ــي، وهـــو فـــي حــالــة  ــاضـ ا�ـ
بمهاجمة  طــبــيــعــيــة،  غــيــر 
 zأضوار{ اإلعدادية  الثانوية 
ــعــ�  ــرع ال ــشـ ــة مـ ــاع ــجــم ب
اإلقليمية  للمديرية  التابعة 

لتارودانت.
كان  ــذي  ال الشخص  هــذا 
والذي  هستيرية،  حالة  في 
التعليمي  الوضع  يــراع  لم 
ــام بــإشــبــاع  لــلــمــؤســســة، قـ
وكالما  الجميع سبا وشتما 
أكده بعض  ما  نابيا، حسب 
التعليمية،  ا�ؤسسة  ــر  ُأط
ــى إلــقــاء سيل  بــاإلضــافــة إل
ــن الــحــجــارة داخـــل حــرم  م
الشيء  وخارجها،  ا�ؤسسة 
ــة  إصــاب ــى  ــ إل أدى  ــذي  ــ الـ

سيارة كانت مركونة با�رآب 
الشيء  لإلعدادية،  ا�حاذي 
وخــوفــا  هلعا  خــلــق  الـــذي 
ــي صـــفـــوف الــتــلــمــيــذات  فـ
ــذ، واســتــنــكــارا  ــي ــالم ــت وال
التربوية  األطقم  طــرف  من 

واإلدارية.
الــحــادث،  إثــر هــذا  وعلى 
إلى  ا�ؤسسة  مدير  ســارع 
ا�لكي  بالدرك  االتصال  ربط 
�شرع الع�، الذين حضروا 
ــوا بــاعــتــقــال  ــ ــام ــ ــتــو وق ــل ل
الذي طالبت جميع  ا�هاجم، 
 zأضــوار{ إعدادية  مكونات 
اإلجراءات  باتخاذ  السلطات 
ال  حتى  حقه،  في  القانونية 
التجاوزات  هاته  مثل  تتكرر 
التعليمية  ا�ؤسسة  في حق 

وتالميذها وأطرها.



ــي اســتــعــراض  بــمــا أن األحــــزاب دخــلــت ف
للتخويف  البعض،  بعضها  على  العضالت 
والتلويح بالتهديد في اجتماعاتها، وبالتشكيك 
والــتــخــويــن فــي بــعــض األحـــيـــان، وا�ــقــامــرة 
ال  الشعب  وكــأن  ألوانها  السابقة  االنتخابية 
حكمه  على   zبـ}مبارزاتهم إال  يهتم  وال  ينتظر 
واإلضــرابــات  والــديــون  بــالــضــرائــب  وخنقه 

والزيادات وعقم ا�بادرات.
باأللقاب  ويتنابزون  يتقاتلون  فا�نتخبون 
األخرى  تلو  التجمعات  ويجيشون  الساخرة، 
للنفخ في عددهم وتعدادهم، ويرفعون مكبرات 
الصوت إلسماع }أطماعهمz في الخلود جاثم� 
اللوح  في  وكأنهم  الشعب  هــذا  سلطات  على 

ا�حفوظ مسخرون لهذه السلطات.
فضلت  وقد  السياسة،  عاصمة  في  نحن  ها 
جنينها  لفظت  حتى  والعلوم  الثقافة  عليها 
وها  الثقافي،  بمولودها  وتشبثت  السياسي 
كل  على  ــزاب  أحـ وســيــطــرة  حكم  تحت  نحن 
وتجهيزات  موظف   7000 من  بأزيد  ا�جالس 
وممتلكات ال تعد وال تحصى، وسلطات وأموال 
وعقالني  محكم  تدبير  بـــدون  حتى  خيالية 
لتنميتها ومضاعفتها وتوظيفها في االستثمار، 
هذا االستثمار الذي هو مؤشر نجاح كل حزب، 
وفي غيابه واالعتماد على الضرائب والرسوم، 

فذلك هو الفشل الذريع.
بل  للسياسة  تعد  لم  التي  العاصمة  وفــي 
للثقافة، نحس بهذا الفشل، لذلك سنكون حذرين 
 zـــ}زردات بـ تقنعنا  تعد  لم  التي  أحزابنا  مع 
وببالغات  مــخــدومــة  تجمعات  فــي  والئــمــهــا 
بل  عقولنا،  لترويض   zسيركات{ في  بهلوانية 
نطالب بكفالة مكتوبة وموثقة عند موثق، تشهد 
فيها عند نجاحها، بالتنحي عن كل ا�ناصب إذا 
فشلت في تنزيل اقتراحات برامجها االنتخابية 
24 شهرا على تحمل  تتعدى  في مدة زمنية ال 
ا�سؤولية، حكومية كانت أو جماعية، ولو قبلت 
استمر  �ا  رجعي،  بأثر   zالكفالة{ هذه  بتطبيق 
الحكومة وال في  الحكم، ال في  حزب واحد في 

مختلف ا�جالس ا�نتخبة.
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العاصمة  مجالس  كــون  مــن  نخجل   ❐
بترسانة من ا�نتخب� وا�ديريات الوزارية 
الرباط  بينما  التعمير،  فــي  ا�تخصصة 
الدنيا،  عــواصــم  كسائر   zمــاكــيــت{ بـــدون 
ا�جالس  هذه  مداخل  في  معروضة  تكون 
في  العاصمة  تصاميم  تب�  وا�ــديــريــات، 
تتبرع  ولم  وا�ستقبل،  والحاضر  ا�اضي 
عليها هذه ا�جالس بكتاب واحد تكتتب من 
أجل إنجازه بـ 100 درهم فقط لكل مجلس، 
والــخــارج  الــداخــل  فــي  لــلــزوار  هدية  يقدم 

للتعريف بتاريخ هذه الرباط.

حتى  اهتمت  الثمانية  مجالسنا  أن  رغــم   ❐
 ،zهللا }جابها  سيارات  في   zالتبراع{  zقدست{
وأيضا التي ببالكات }جيمس بوندz مكتراة حتى 
هذه  تهتم  لم  بينما  الفضول،  وال  االنتباه  تثير  ال 
ا�جالس بالنافورات سواء تلك التي بشارع محمد 
الخامس أو بشارع الكفاح أو القامرة، أو بإضافة 
أخرى جديدة بتصاميم وهندسة راقية تماشيا مع 
لقب مدينة األنوار، ومصاريف ريع السيارات لبناء 
10 نافورات في السنة من النوع ا�متاز وفي كل 

ا�قاطعات.

تكريم  العكاري،  بحومة  القباج  زنقة   ❐
وأصل  ا�جاهدة،  الرباطية  العائلة  لهذه 
االسم من مهنة تركية في تركيا، هي خياطة 
جذورها  الرباطية  القباج  وعائلة  القفاط�، 
القرن  في  الرباط  في  األندلس، استقرت  من 
في  انتشرت  أسر  عنها  وتفرعت  السادس، 
البيضاء  ــدار  وال وطنجة  ومليلية  مراكش 
وأزمور والصويرة ووهران بالجزائر، ودولة 
التي توجد فيها زاوية كبيرة لسيدي  مالي 
أحمد القباج، أما عائلة القباج الفاسية، فهي 

من الحجاز واستقرت فيها منذ القرن 13م.
 

❐ تعززت العدوتان، بإضافة لقب� إلى ألقابهما، 
وذلك بتتويج رائدت� في الكفاح الوطني من أجل 
األستاذتان  السالوية،  ــرأة  وا� الرباطية  ــرأة  ا�
لهما  تكريمي  حفل  في  وذلك  وبلعربي،  ا�ريني 
متميز  حضور  حضره  للمرأة،  العا�ي  اليوم  في 
للعدوت�،  وا�ثقفة  والعا�ة  األكاديمية  النخبة  من 
لنكتشف بعد عرض مسيرة الرائدت�، بأننا أمام 
عميدت�، رباطية وسالوية، فتحول التكريم العادي 
ربيعة  لألستاذت�  فهنيئا  تاريخي،  تتويج  إلى 

وعائشة.

الجامعية  ــاذة  األســت مــن  قيمة  شــهــادة 
رجاء ناجي مكاوي، شاركت بها في أشغال 
الندوة العلمية ا�نظمة بتاريخ 22 يوليوز 
القانوني  }الفكر  كتاب  في  ودونت   ،2009
 ،zوالدبلوماسي لجاللة ا�لك محمد السادس
ومما قالته األستاذة الرائدة: ((ال يجب أن 
األســرة هي  مدونة  أن  ــان،  األذه يغيب عن 
والتمحيص  للدراسة  خضع  قانون  أكثر 
والتحليل والتعليق واالنتقاد.. حتى لتبدو 
بما  الفهم واالستيعاب  وكأنها أضحت من 
ال مزيد عليه، وما لم يبلغه أي قانون آخر، 
وتعرض  األصــوات  اختالالت  بسبب  لكن 
ا�تجاوز  أو  الدقيق  نصوصها للشرح غير 
كانوا  ا�ختص�،  غير  طــرف  من  أحيانا 
كان  التشويش  فــإن  ســواهــم،  أو  مثقف� 
شرائح  من  كثيرا  منع  مما  كبيرا،  والزال 
هذا  �ضامينها،  دقيق  فهم  من  ا�جتمع 
وب�  القانون  مضام�  بــ�  الخلط  عــدا 
بتغطية  تحظى  التي  الجمعيات  مطالب 
ب�  جانب خلط  إلى  جدا،  واسعة  إعالمية 
واآلراء  التفسيرات  وبــ�  ا�ضام�  هــذه 
عن  هائلة  بــوفــرة  ــادرة  ــص ال والـــقـــراءات 

األشخاص غير ا�تخصص�)) انتهى.
ناجي  رجـــاء  ــاذة  األســت عمر  أطـــال هللا 
التي   zاألعــطــاب{ شخصت  التي  مــكــاوي، 

نالت من مدونة األسرة. 

أرشيف الرباط

القرن  من  الخمسينات  بداية  في  التقطت  صورة 
ا�اضي لرواد الفن األصيل، الطرب األندلسي، وهم 
داخل ا�عهد ا�وسيقي موالي رشيد بحومة سيدي 
هذه  فقد  أنــه  إال   ،1918 سنة  تأسس  الــذي  فاتح، 
عقود،   3 �دة  ابتدائية  مدرسة  إلى  وتحول  الصفة 
ثم ما لبث أن استرجع هويته الفنية لكن بدون }روح 
للموسيقى،  اليوسفية معهد جماعي  األوائلz، وفي 

 - السنوية  ومداخيله  مركزا صحيا،  توازي  نفقاته 
ردو بالكم - ال تتجاوز مائة ألف ريال، فلماذا ال تهتم 

الجماعة بمعهد واحد للفن األصيل؟
مئات  تصرف  باسمه  الــذي  الفن  رواد  هللا  رحم 
ألف  مــن  ــدال  ب ريـــال  ــف  أل مــائــة  ليعطينا  ا�ــاليــ� 
األصيل  الفن  رواد  الواسعة  برحمته  وتغمد  فنان، 

(الصورة) وأسكنهم فسيح جناته.

قار  بند  ا�الية،  الوثيقة  في 
ــل سنة  }يــشــحــنz بــا�ــاليــ� ك
لشراء مواد غذائية دون تعريف 
والكل  مبهمة،  لتبقى  غايتها، 
يعرف بأنها ليست موادا غذائية 
هي  بل  للتغذية،  العام  با�فهوم 
مــن سكر  ثــانــويــة،  ــواد  مـ فقط 
ودقيق..  وزيــت  وقهوة  وشــاي 
أيها  تغذيتكم  هــي  هــذه  فهل 
بأن  نعرف  ونحن  ا�نتخبون؟ 
التغذية تكون باللحوم والفواكه 
 zبـ}النشويات وليس  والخضر 
 zزورتـــم{ التي  الــنــشــوة)  (مــن 
 zتتبرعون{ تغذية  إلى  ماهيتها 
بها كل رمضان على من تقولون 
االنتخابية  دوائــركــم  من  أنهم 
حسب  وجــود  لها  يعد  لم  التي 

القانون االنتخابي.
ا�جالس  ــن  م مجلس  وكـــل 
العاصمة،  تسير  التي  الثمانية 
ا�واد  لشراء  ا�الي�  يخصص 
ــةz ويــضــعــهــا رهــن  ــوي ــش ــن }ال
إشارة أعضائه ليوزعونها على 
ــك ليس من  يــرغــبــون، وذلـ مــن 
جيوب  من  التمويل  ألن  حقهم، 

الجماعي،  ا�ال  من  الرباطي�، 
وبالتالي، فال يحق لهم التصرف 
وكأنهم هم ا�مولون وا�وزعون 
يعرف  والكل  يريدون،  من  على 
االنتقائية االنتخابية والحزبية، 
العائلية،  األحيان  بعض  وفــي 
ا�سيطرة على عمليات التوزيع، 
اإلحسان  سكة  عن  تخرج  التي 
ــدة لــلــمــســتــحــقــ�  ــ ــاع ــ ــس ــ وا�
تمنعهم  الـــذيـــن  الــحــقــيــقــيــ� 
كــرامــتــهــم مــن اســتــجــداء هــذه 
يعاد  أغلبها  التي  ا�ساعدات 
وممن؟  ثمنها..  بنصف  بيعها 

من زبناء االنتخابات.
تستغل  أن  ــار  ــ وع فـــحـــرام 
غير  في  الرباطي�  مساعدات 
من  منها  يغتني  وأن  محلها، 
ــوا حــتــى }تــطــبــعــواz على  ــف أل
التي  السنوية   zالهميزة{ هذه 
وبطونهم،   zشــكــاراتــهــم{ تمأل 
ــل ســنــة على  يــنــتــشــون بــهــا ك
حــســاب ا�ــقــهــوريــن وا�ــرضــى 
واليتامى،  واألرامـــل  والفقراء 
وتاجر  رابـــح،  الجملة  فتاجر 
وتاجر  ــح،  رابـ الجملة  نصف 

على  يتبارى  الـــذي  التقسيط 
ليظل  رابــح،  ا�ساعدات  صفقة 
ا�حتاج  الفقير  هــو  الخاسر، 
الذي باسمه تبرمج مواد غذائية 
فإذا  في شهر رمضان،  لتغذيته 
بتلك التغذية، ما هي سوى سكر 

وزيت وشاي وقهوة ودقيق.
في  للفصل  الوقت  حــان  لقد 
مــواد  بتغيير   ،zالسيبة{ هــذه 
ــواد غذائية  م إلــى  ا�ــســاعــدات 
ــة وصـــحـــيـــة حــســب  ــي ــق ــي حــق
بمنحهم  وذلك  الفقراء،  اختيار 
توزع  عينية  مالية  مساعدات 
ــرات  ــى ا�ـــعـــوزيـــن فـــي مــق عــل
ســكــنــاهــم حــتــى ال يــخــرجــوا، 
وبــمــعــرفــة ا�ــلــحــقــة ورئــيــس 
ا�جلس  مــن  وعضو  ا�قاطعة 
ا�ستفدين  ليبلغ  الــعــلــمــي، 
الرباطي�  من  ا�ساعدات  بــأن 

وليست من ا�نتخب�.
مساعدات  مهزلة  هــي  ــذه  ه
رمـــضـــان الــتــي تــبــرمــجــهــا 8 
طريقها  وهذه  منتخبة  مجالس 
ــريـــق الــريــع  مـــع األســــــف، طـ
وا�حسوبية والزبونية الحزبية.

ماليين لشراء المواد الغذائية.. لمن؟
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شهر  أواخــر  في  ونحن 
العجب  على  عثرنا  رجب، 
الشهر،  هــذا  في  ا�وعود 
جماعة  ســتــنــافــس  وبـــه 
ا�ؤسسات  كل  العاصمة 
فكما  العا�ية.  الخيرية 
ــد رصـــدت  ــق ــمــون، ف ــل ــع ت
خيريتها  مساك�  لتغذية 
 13 أي  ــا،  ــيــون مــل  150
وحوالي  شهريا،  مليونا 
أن  وبما  يوميا،  ألفا   430
وتحكم  تسير  الجماعة 
للحوم  الجملة  ــواق  أســ
ــن  ــدواجـ ــاك والـ ــ ــم واألســ
ــه  ــواكـ ــفـ ــر والـ ــضـ ــخـ والـ
بــدون  فإنها  والــقــطــانــي، 
خيريتها  ســـتـــزود  شـــك 
فيها  ما  وأجــود  بأحسن 
من خيرات وبثمن الجملة، 
وإذا افترضنا ذلك بـ 430 
ألف سنتيم كل يوم، فماذا 
من  ا�ساك�  إطعام  يمكن 
ــه  ــواك ــحــوم وخــضــر وف ل
وحلويات،  معدنية  ومياه 
عــددهــم  وأن  خــصــوصــا 
كــانــوا  إذا  الــلــهــم  قــلــيــل، 
 zبـــ}ريــجــيــم منضبط� 

صحتهم  عــلــى  لــلــحــفــاظ 
فيكتفون بالحساء وا�اء.. 
ولكن العجب الذي سيبهر 
العالم، هو نفقات سيارات 
 zالخيرية، ربما لـ}تحواص
ا�نتزهات  فــي  ا�ساك� 
يعقوب  مــوالي  وحــامــات 

والتي  ــرازم،  ــ ح وســيــدي 
تبلغ تكلفتها السنوية 50 

مليونا ال غير.
}خيرية  تتفوق  وبذلك 
 zبــــ}تـــبـــراع z�ا�ـــســـاكـــ
نزالئها أفضل من منتخبي 
الذين  السويسي  مقاطعة 

ينفقون على سياراتهم 20 
مليونا، ومنتخبي مقاطعة 
الذين  ا�ــنــصــور  يعقوب 
مليونا،   30 يــصــرفــون 
مقاطعة  منتخبو  بينما 
حــســان يــخــصــصــون 90 
مليونا، ومنتخبو مقاطعة 

مليونا،   85 اليوسفية 
أكدال  مقاطعة  ومنتخبو 
الرياض 82 مليونا، بينما 
الجماعة تدفع 540 مليونا 
سيارات  مصاريف  على 

.zجابها هللا{
لــكــم متسع  ــان  كـ فـــإذا 
ــت، اجــمــعــوا  ــ ــوق ــ مـــن ال
هــذه األرقـــام، ومــا هي إال 
مصاريف  بحر  في  نقطة 
لتستنتجوا  منتخبينا، 
 zماهية النفقات }اإلجبارية
التي تدرج في ا�يزانيات، 
ثم هل كان والبد أن تكون 
ترشيد،  وبــدون  إجبارية؟ 
النــتــقــادات  مـــراعـــاة  وال 
ــن؟ في  ــ ا�ـــواطـــنـــ�؟ وأيـ
التي  السياسية  العاصمة 
والبر�ان  األحـــزاب  تضم 
ــس  ــس ومــجــال ــالـ ــجـ وا�ـ
تستغربوا  فــال  ا�ــراقــبــة؟ 
ــي شهر  فـ ــعــجــب  ال ــه  ــ أن
لشارع  والــصــورة  رجــب، 
على  يشهد  الذي  النصر، 
نضال الرباطي� ورغبتهم 
الريع  على  االنتصار  في 

والفساد.

أسرار العاصمة
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عندما تعرفت على النجم الهندي 
تألقه  عــز  فــي  كــان  كــابــور،  شامي 
سنة  فــي  لقاؤنا  ــان  وك وشهرته، 
عطلة  أقضي  كنت  عندما   1966
رأس السنة في باريس مع مجموعة 
في  ا�قيم�  العرب  أصدقائي  من 
قضاء  على  اتفقنا  حيث  أوروبــا، 
من  حجر  مرمى  على  ممتع  وقــت 
من  فتوجهت  الشهير،   zإيفل{ برج 
في  باريس،  نحو  مباشرة  القاهرة 
لندن  من  طاروا  أصدقائي  أن  ح� 
والعطور،  األنــاقــة  عاصمة  نحو 
}جورج  فندق  في  جميعا  لنلتقي 
النجم  كـــان  ــاك  ــن وه  ،zــخــامــس ال
شامي  والشهير،  الوسيم  الهندي 
بعيدا  أيــام  بضعة  يقضي  كابور، 
عــن مــومــبــاي، فــدعــاه صــديــق لي 
معرفته  بحكم  العشاء  مائدة  على 
نفسي  وجدت  وهكذا  به،  السابقة 
ودون سابق موعد، وجها لوجه في 
نجم  أشهر  مع  ا�اطرة  الليلة  تلك 
الوقت،  ذلــك  في  هندي  سينمائي 
منه  وطلبت  الــفــرصــة  فاغتنمت 
فوافق  معه،  صحفي  حوار  إجــراء 

على الفور.
اليوم  مساء  في  التقينا  وهكذا 
التي  ا�الحظة  وكــانــت  ــي،  ــوال ا�
الفنان  هــذا  بخصوص  صعقتني 
بشراهة  للخمر  شربه  هي  الكبير، 
نصيحة  ــدي  }ل لــه:  فقلت  غريبة، 
أتمنى أن تسمح لي بإسدائها لك، 
وهي ضرورة اإلقالع عن شرب هذا 
ا�شروب الضار بالصحة الجسدية 
عميقة  تنهيدة  فتنهد   ،zوالنفسية
ثــم قــال لــي: }وكــيــف لــي أن أقلع 
عما أنا فيه وأنا الذي فقدت أغلى 
زوجتي  وهي  حياتي،  في  كان  ما 
التي كانت  بالي،  وحبيبتي، غريتا 
كل شيء في حياتي وحبي لها كان 
السبب الرئيسي في نجاحي وحبي 
وأطيب  أجمل  كانت  لقد  للحياة. 
كما  لي،  بالنسبة  العالم  في  امرأة 
اللذين  الرائع�  الطفل�  أم  أنها 
أنجبناهما واللذين يجعالني اليوم 
أواصل حياتي راجيا أن أكون في 
 ،zوتكوينهما تربيتهما  مستوى 
زوجتك  عن  تتحدث  }إنك  فسألته: 
فهل  جدا،  مؤثرة  بطريقة  الراحلة 
فقال   ،zحياتك؟ في  حب  أول  كانت 
لي: }ال. لقد سبق لي أن وقعت في 
جمال،  نادية  العربية  الفنانة  حب 
عندما كنا نصور معا مشاهد فيلم 
السابعة  في  كانت  وقد  كولومبو، 
سنة  في  ــك  وذل عمرها،  من  عشر 
رغم  لها  حبي  شــدة  ومــن   ،1952
ورغم  وثقافاتنا،  عاداتنا  اختالف 
وجهلها  العربية  للغة  التام  جهلي 
على  اتفقنا  فقد  الهندية،  للغة 
الزواج، ولكننا اضطررنا لالفتراق 
أمــل  عــلــى  الــبــعــض  بعضنا  ــن  ع
أن  شــاء  القدر  ولكن  قريب،  لقاء 
يجمعني بزوجتي غريتا بالي التي 
فتزوجتها  نظرة  أول  من  عشقتها 
كانت  }وهل  فسألته:   ،zتردد بدون 
زوجــتــك فــي ســن ا�ــراهــقــة أيضا 
}ال.  لي:  قال   ،zجمال؟ نادية  مثل 
والعشرين  الخامسة  في  كانت  لقد 
كنت  أنــنــي  حــ�  فــي  عمرها،  مــن 
عمري  من  والعشرين  الرابعة  في 
وجيز  وقــت  بعد  تزوجنا  عندما 
في  زواجنا  تم  وقد  تعارفنا،  على 
مدى  على  واســتــمــر   1955 سنة 
سنوات  أحلى  كانت  أعوام  عشرة 

}أنت نجم شهير  عمريz، فسألته: 
ومعشوق من طرف الفتيات بشكل 
تغار  زوجــتــك  كــانــت  فهل  كبير. 
كانت  وهــل  ا�عجبات؟  مــن  عليك 
اللواتي  الفاتنات  من  عليك  تغار 
البطولة  أدوار  معك  يتقاسمن  كن 
بشكل  ــصــهــن  ــراق ت ــت  ــن ك ــث  حــي
قال   ،zبالحيوية؟ يعبق  رومانسي 
زوجتي  كانت  فقد  }بالعكس،  لي: 

تشاهد  كانت  عندما  كثيرا  تسعد 
ا�راهقات محيطات بي ألخذ صورة 
معي أو للحصول على توقيع مني 
كانت  كما  ذكرياتهن،  دفــاتــر  فــي 
تحضر كل مشاهد تصوير أفالمي 
كانت  الــتــي  اللقطات  فيها  بما 
مع  جــدا  ساخنة  مشاهد  تتضمن 
في  تنخرط  فكانت  أفالمي،  بطالت 
أتممت  كلما  شديد  تصفيق  موجة 
ا�شاهد،  تلك  من  مشهد  تصوير 
على  كــثــيــرا  تشجعني  وكــانــت 
فقلت   ،zدقــة بكل  أدواري  تجسيد 
فنية  عائلة  من  تنحدر  }أنــت  لــه: 
ذائعة الصيت، وشقيقك راج كابور 
الهندية،  الشاشة  نجوم  أشهر  من 
فلماذا ال تتعاونان؟z، أجابني: }إن 
شيء،  في  يحتاجني  ال  راج  أخي 
للتعامل  أنني لست في حاجة  كما 
معه فنيا حتى نحافظ على عالقتنا 
األخوية الطيبة بعيدا عن متاهات 
منا  واحــد  فكل  العمل،  ومشاكل 
نظرته  وله  الخاصة  شركته  يمتلك 
األفضل  فمن  لهذا  للفن،  الخاصة 
فسألته:   .zمعا العمل  نتجنب  أن 
وهل  كفنان،  لنفسك  تنظر  }كيف 
السينما  في  عمل  مشاريع  هناك 
العا�ية خاصة وأنك تتمتع بشهرة 
كبيرة خارج بلدك الهند؟z، قال لي: 
من  فنية  عروض  عدة  تلقيت  }لقد 
إيطالي�  طرف مخرج� ومنتج� 
العمل  أفضل  ولكنني  وأمريكي�، 
في بلدي، فأنا أفضل النجاح كنجم 
على  بلدي  داخل  األول  الصف  في 
الــنــجــاح فــي الــصــف الــثــانــي في 
فالسينما  تعلم،  وكما  آخــر،  بلد 
تألقها  أوج  حاليا  تعيش  الهندية 
وازدهارها، حيث تمتلئ كل قاعات 
الــقــادمــة  بالجماهير  السينما 
من  صارت  حتى  أفالمنا  �شاهدة 
أن  الهند،  في  العائلية  الــعــادات 
الغذاء  وجــبــات  العائالت  تحمل 
على  لتتناولها  معها  العشاء  أو 
أفالمنا  ومشاهد  رقصاتنا  إيقاع 
هناك  ألن  السينما،  قاعات  داخــل 

تبلغ  قد  �دة  عرضها  يمتد  أفالما 
سنكام  فيلم  مثل  ســاعــات،  ــع  أرب
وفيلم  راج،  شقيقي  أخرجه  الــذي 
ساحقا  إعجابا  نال  الــذي  جنكلي 
تضمنها  الــتــي  ــي  ــان األغ بفضل 
وخــاصــة أغــنــيــة ســوكــو ســوكــو، 
حتى  عشقها  الــتــي  خير  وشــابــا 
شاهدت  حيث  العربي،  الجمهور 
تلفزيون  محطة  من  فتاة  بنفسي 

عدت  ثــم   ،zتغنيها وهــي  دمــشــق 
الراحلة  لزوجته  حبه  �وضوع  به 
وســألــتــه: }لــقــد أحــبــبــت زوجــتــك 
كثيرا وقضيت معها عشر سنوات 
حياتك،  سنوات  أسعد  تعتبرها 
فهل يمكن أن نراك ذات يوم متأبطا 
ذراع عروس جديدة بعدها؟z، فقال 
لي وهو يهز رأسه: }كيف تسألني 
ــت تــرى حالي  ــســؤال وأنـ هــذا ال
ذكراها  على  أعيش  إنني  بنفسك؟ 
وجهها  ألستحضر  إال  أعيش  وال 

التي  الــلــحــظــات  وكـــل  وصــوتــهــا 
ونحن  طفلينا  رفقة  معا  قضيناها 
في قمة الحب والسعادة الزوجية. 
ال يمكنني النظر إلى امرأة سواها، 
أتــزوج  قــد  بأنني  تتصور  فكيف 
زوجة أخرى مهما امتد بي العمر، 
دائما  فالقلب واحد، وقلبي سيظل 
إلى  به  وانتقلت   ،zبالي غريتا  مع 
تعلم  }أنت  فسألته:  آخر  موضوع 

جيدا بأن مالي� الشابات يعشقنك 
على  به  تظهر  الذي  الشكل  بسبب 
فهل  العالم،  عبر  السينما  شاشات 
سبق لك أن وقعت في موقف محرج 
مبتسما:  لي  قال   ،zا�عجبات؟ مع 
مواقف  لعدة  تعرضت  لقد  }نعم، 
في  ومراهقات  شابات  مع  طريفة 
ولكنني  الــعــالــم،  أنــحــاء  مختلف 
لــن أنــســى مــا حــدث لــي مــع فتاة 
برازيلية عندما كنت في رحلة إلى 
وصــادف  زوجتي،  رفقة  البرازيل 
مهرجان  تنظيم  رحلتنا  مــوعــد 
البرازيل الذائع الصيت، فاقترحت 
للشارع  نــخــرج  أن  زوجــتــي  على 
االحــتــفــاالت  تــلــك  ــي  ف للمشاركة 
الشعبية الراقصة، وهكذا انخرطت 
الرقص مع زوجتي حتى غبت  في 
مع  انسجامي  فرط  من  الواقع  عن 
الرائعة،  البرازيلية  ا�وسيقى  تلك 
مغمضت�  وعيني  أرقــص  وكنت 
ولكن  وقبلتها،  زوجتي  فعانقت 
الشابة التي وجدتها ب� أحضاني 
من  فتاة  كانت  بل  زوجتي  تكن  لم 
كانت  زوجتي  أن  حيث  معجباتي، 
خطوات  ببضع  عني  ابتعدت  قد 
بعض  جعل  الذي  االزدحام  بسبب 
ــاب ا�ــتــحــمــســ� يــدفــعــون  ــشــب ال
زوجتي عن غير قصد بعيدا عني، 
درجة  لكم  أصــف  أن  يمكنني  وال 
تلك  فــي  بــه  ــذي شعرت  ال الــحــرج 
تحول  ما  سرعان  والذي  اللحظة، 
تفهم  بفضل  ــرح  ومـ ضــحــك  إلـــى 
لم  الفتاة  ولكن  للموقف،  زوجتي 
بصعوبة  إال  مفارقتي  في  ترغب 
معجباتي  من  كانت  ألنها  بالغة، 
جعلني  ا�هرجان  بأن  تصدق  ولم 

.zأحتضنها وأقبلها بكل حرارة
الكثيرين  تكذب  الحياة  أن  وبما 
بالحياة،  لتسعد  تعيش  والنفس 
حتى  سنت�  حتى  تمر  لــم  فــإنــه 
ــع شابة  ــور م ــاب الــتــقــى شــامــي ك
رائـــعـــة الـــجـــمـــال مـــن الــطــبــقــة 
فتبادال  الهندية،  األرستقراطية 
حدثت  ثم  واالبتسامات،  النظرات 

ألكتشف  ــزواج،  ال فكان  اللقاءات، 
بأن هذا ا�مثل الهندي، عندما كان 
يبكي زوجته الراحلة، غريتا بالي، 
فإنما كان يتحسر على قلبه عندما 
بحب  يلتقي  أن  قبل  خاليا  ــان  ك
ويترك  أحزانه  ينسى  جعله  جديد 
رحيق  ليرتشف  الخمر،  زجاجات 
الحب والسعادة الزوجية من جديد 

مع عروسه نيال ديفي كوهيل.

حياة حافلة ونهاية مؤلمة

ولد شامي كابور يوم 21 أكتوبر 
الشهيرة  كابور  أسرة  من   ،1931
التي هيمنت على السينما الناطقة 
نشأتها،  منذ  تقريبا  بالهندية 
بريثفيراج  ا�ــمــثــل  ــو  ه فــوالــده 
كابور، وهو شقيق نجمي الشاشة 
كــابــور  راج  الــشــهــيــريــن،  الــهــنــديــة 
ــو الـــذي بدأ  ــور، وه ــاب وشــاشــي ك
فيلم  في   1953 الفنية سنة  حياته 
}جيفان جيوتيz، واشتهر بأعماله 
والغناء  بالرومانسية  ا�فعمة 
يقارن  كــان  مــا  وغالبا  والــرقــص، 
األميركي  ــروك  ال وراقــص  بمغني 
أدائـــه  بسبب  بــريــســلــي،  إلــفــيــس 
الراقص في أفالم ناجحة مثل فيلم 
}ديل  وفيلم   zديكا ناح�  }تومسا 

.zديكي ديكو
ــب شـــامـــي كـــابـــور  ــ وكــــــان ح
نجاحه، إذ  أسرار  من  للموسيقى، 
التي  األغاني  بنفسه  يختار  كــان 
يرقص عليها في أفالمه لكي تتالءم 

مع أسلوبه ا�فعم بالحيوية. 
ا�هتم�  من  كابور  شامي  وكان 
من  كــان  حيث  األنترنيت،  بعالم 
أوائل الهنود الذين أنشأوا موقعا 
شركة  فتحت  وحــ�  بهم،  خاصا 
}ياهوz مكتبا في مومباي، كان من 
ا�دعوين، وكانت بانتظاره مفاجأة 
الفرقة  عزفت  حــ�  ــغــذاء،  ال على 
فيلم  من   zياهو{ الشهيرة  أغنيته 

 .zا�توحش{
شامي  النجم  حياة  مدى  وعلى 
تسويق  هو  همه  كل  كــان  كــابــور، 
عن  أجــمــع،  للعالم  الهندي  الفن 
طريق مخاطبة كل الشعوب باللغة 
أال  الجنسيات،  كافة  تجمع  التي 
وهي الرقص وا�رح، وكان النجوم 
الفني،  بذكائه  مبهورون  الغربيون 
ــه مــايــكــل دوغـــالس  حــيــث وصــف
وكأن  يرقص  }إنه  واحدة:  بعبارة 
النمل يوجد في سروالهz، وذلك من 
جسده  ورشاقة  حركاته  خفة  فرط 
وذات  اليم�  ذات  يــرقــص  ــو  وه
الهندية  اإليقاعات  على  الشمال 
حسناوات  بأجمل  محاطا  القوية 

بوليود. 
فإن  نهاية،  بداية  لكل  أن  وكما 
فبعد  ا�ــوت،  مع  موعد  حياة  لكل 
والــشــهــرة،  بالنجاح  حــافــل  عمر 
العالم  هذا  عن  كابور  شامي  رحل 
الفشل  2011، متأثرا بمرض  سنة 
منه،  يعاني  كــان  الـــذي  الــكــلــوي 
حياته  سنوات  آخــر  حــول  ــذي  وال
متواصل،  وأن�  آالم  محطات  إلى 
كبير  عــدد  ظهر  الحال،  وبطبيعة 
الهندية،  السينما  في  النجوم  من 
كابور،  شامي  األسطورة  اسم  لكن 
عشاق  ب�  مشتركا  قاسما  سيظل 
الــفــن الــســابــع فــي بــولــيــود، وفي 

مختلف أرجاء العالم.

بقلم: رمزي صوفيا

 ..QƒHÉc »eÉ°T
óæ¡dG z»∏°ùjôH ¢ù«ØdEG{

على مدى حياة النجم 
شامي كابور، كان كل 
همه هو تسويق الفن 

الهندي للعالم أجمع، 
عن طريق مخاطبة كل 

الشعوب باللغة التي 
تجمع كافة الجنسيات، 
أال وهي الرقص والمرح، 
وكان النجوم الغربيون 

مبهورون بذكائه 
الفني، حيث وصفه 

مايكل دوغالس بعبارة 
واحدة: «إنه يرقص 

وكأن النمل يوجد في 
سرواله»، وذلك من فرط 

خفة حركاته ورشاقة 
جسده وهو يرقص ذات 

اليمين وذات الشمال 
على ا¬يقاعات الهندية 

القوية محاطا بأجمل 
حسناوات بوليود.

الصحفي رمزي صوفيا مع اِّـمثل الهندي الراحل، شامي كابور
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إدريس أبايا
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الرسمي  الــوفــد  رئــيــس  أن  حقيقة 
و}وقف  ا�غاربة،  الحجاج  زار  للمغرب 
على ظروف إقامتهم ومستوى الخدمات 
ا�قدمة لهم في إطار التعاقدات ا�برمة 
جوانب  على  واطلع  الــشــأن،  هــذا  في 
التي  واإلرشــــاد  والــتــوعــيــة  التأطير 
به  تقوم  بما  منوها  منها،  يستفيدون 
والعلمية  ــة  اإلداريـ ا�غربية  البعثات 
مقتطف  هـــذا   .zلــفــائــدتــهــم والــطــبــيــة 
الــذي نشر  الرسمي  الــبــالغ  نــص  مــن 
يعكس  وال  مغلوط  ــو  وه با�ناسبة، 
كلماته  يزن  أن  عليه  كان  لذا،  الحقيقة، 
قبل النطق بها، ألنه زار بهو االستقبال 
معدودة  دقائق  �دة   z�فلسط{ بفندق 
قبل أن يغادر نحو إقامته الفاخرة، فهل 
أخرى  فنادق  ــارة  زي عناء  نفسه  كلف 
غرف  زار  وهــل  ا�ــغــاربــة؟  يقيم  حيث 
نوم الحجاج؟ هل زار مخيمات ا�غاربة 
بمخيمات منى؟ وهل تذوق ما يقدم لهم 
بأكل؟  األكل وما هي  من وجبات تشبه 
ا�هترئة  النقل  وسائل  على  تعرف  هل 
يتدخل  لم  و�اذا  للمغاربة؟  ا�خصصة 
ونــداء  ا�عاناة  فيديوهات  نشر  بعد 
اإلغاثة التي وجهها العديد من الحجاج 
في  االجتماعي  التواصل  وسائل  على 
جميع  من  البر�انيون،  هم  وأين  منى؟ 
التيارات السياسية الذين يذهبون إلى 
ميزانية  حساب  على  سنة  كــل  الحج 
أي  وا�ستشارين،  الــنــواب  مجلسي 
أن  فيهم  وا�ــفــروض  الشعب،  أمـــوال 
الظروف  هــذه  فــي  حاضرين  يكونوا 
أشباح  إلى  يتحولون  والذين  الصعبة، 
عند وقت الشدة؟ فهذه األسئلة ال ننتظر 
بدون جواب  ألنها ستظل  عنها،  إجابة 

كما هي العادة.
موسم  انتهاء  من  قليلة  أيــام  قبيل 
ثالثة  غرفهم،  في  الحجاج  زار  الحج، 
أشخاص قدموا أنفسهم على أنهم من 
القنصلية ا�غربية بجدة، حيث التقطوا 
بعض  ووضعوا  الغرف،  �رافق  صورا 
األسئلة قبل أن ينسحبوا، وعند سؤالهم 
�عاناة  حــل  إليــجــاد  تدخلهم  عــدم  عــن 
الحجاج ا�غاربة، أجابوا أن ملف الحج 

خارج صالحياتهم وال يحق لهم التدخل 
فيه، ألنه حكر على وزارة األوقاف.  

وزيــر  السيد  ــإن  ف الــحــال،  بطبيعة 
ــذا الــكــالم،  األوقــــاف، ال يــصــدق كــل ه
ويضعه في خانة ا�زايدات على وزارته، 
وقد الحظ ذلك كل من تابع بالغات هذه 
مجلسي  في  الوزير  وتدخالت  الــوزارة 
عكس  أكد  وا�ستشارين، حيث  النواب 
وحتى  ا�ساك�،  الحجاج   zيدعيه{ ما 
لعشرات  الحية  والــشــهــادات  الــصــور 
الحجاج، ولقطات الفيديوهات من ع� 
ا�كان، لم يصدقها، وقال بأن ذلك قديم 

أو مبالغ فيه. 
يزايد  �اذا  فيه،  مبالغا  ذلك  كان  فلو 
يكذب  وكيف  ــان؟  ك أي  على  الحجاج 
يطوفون حول  وهم  الحجاج  هؤالء  كل 
الكعبة ا�شرفة، أو واقفون في منى ب� 
يدي الرحمان جل جالله؟ ثم �اذا يكذب 
منهم  ظهروا  الذين  وأغلبية  الحجاج 
األوقاف  وزير  صورة  حتى  يعرفون  ال 
يكذب  أن  يعقل  ــه؟ وكيف  وزارت مقر  أو 
ا�شاكل  نفس  ألن  سنة؟  كل  الحجاج 
تتكرر، وتتأزم أكثر كل سنة، مع تمسك 
هذه الوزارة ا�وقرة بتعنتها وإنكار هذه 
الشكاوي جملة وتفصيال، وحتى عندما 
تجف منابع التبريرات والعناد، ال يجد 
السيد الوزير بدا من أن ينصح الحجاج 
بالتحلي بالصبر، كل الصبر، وال شيء 

غير الصبر! 
فحواها  يفهم  ال  النصيحة،  ــذه  ه
العميق إال الحاج ا�سك�، عندما يجد 
مع  مباشرة  مواجهة  في  وحيدا  نفسه 
والتكدس  النقل،  وسائل  قلة  مشاكل 
في السكن، وابتالع أكل ال عالقة لألكل 
األرز  علب  غـــرار  على  ــه،  ب الحقيقي 

}الخانزz وا�العق البالستيكية.
أ لم تراود السيد الوزير فكرة أن هؤالء 
الحجاج على صواب، وأنهم عانوا فعال 
من الطريقة التي يتم بها تسيير شؤون 
الحجاج ا�غاربة في ع� ا�كان، وخاصة 
بكل  استثنائية  كانت  التي  السنة،  هذه 
ا�قاييس، ألن الحج كان جحيما حقيقيا؟
الشراسة  ا�رء  يتفهم  أن  يمكن  كيف 
شكاوي  الوزير  السيد  بها  ينفي  التي 
الحجاج، وهو بعيد بآالف الكيلومترات 
عن األماكن ا�عنية با�ناسك؟ فهو يظل 
ويتابع  الــربــاط،  في  ا�ريح  مكتبه  في 
تقارير  مــن خـــالل  الــحــجــاج  وضــعــيــة 
أعضاء بعثة }ا�ؤطرينz، لذا، فالفرضية 
الوحيدة ا�مكنة في هذه الحالة، هي أن 
}ا�ؤطرينz يزودونه بتقارير غير  أغلب 
كل  يؤطرون  كانوا  ربما  ألنهم  صادقة، 

شيء ما عدا الحجاج. 
فعال  مقتنعا  الوزير  السيد  كان  فإذا 
بما يقول، فمعنى ذلك أنه يبني قناعته 
على تقارير ال تعكس الحقيقة، وبالتالي، 

ينبغي محاسبة ا�سؤول� عنها، ولتكن 
ما  إصالح  نية  هناك  كانت  إن  البداية، 
إرســال  على  بالعمل  إصــالحــه،  يمكن 
مؤطرين ومرشدين جدد يتقون هللا في 
عباده، وذلك بدءا من موسم الحج ا�قبل.

ــام الــحــجــاج بــالــكــذب وهــم  ــه إن ات
بعرفات،  واقــفــ�  أو  بمنى،  خاشع� 
لهم  إهانة  هي  بالكعبة،  يطوفون  أو 
و�ــشــاعــرهــم؟ وأقــبــح إهــانــة هــي تلك 
مكلفة  وزارة   zمؤطري{ من  تأتي  التي 
الجهة  أي  للمغاربة،  الدينية  بالشؤون 
التي تدعو، إلى جانب ما تدعو إليه، عدم 

الكذب. 
باالتصال  الــوزارة  هذه  تقوم  ال  �اذا 
يختارهم  الحجاج  من  بعينة  مباشرة 
ب� حجاج  من  الوزير شخصيا  السيد 
ويــطــلــب شخصيا  ــي،  ــرســم ال الــوفــد 
شهادتهم حول ما يقع، علما أنه يتوفر 
بجميع  ا�تعلقة  ا�علومات  كــل  على 

الحجاج؟
الناس،  الكثير من  إن ما يتناساه 
هو أن جذور ا�شكل، تطرح قبل موعد 
مسؤولو  يقوم  حيث  بكثير،  الحج 
بعثات الدول اإلسالمية بإبرام عقود، 
ا�مون�،  أو  ا�ــطــوفــ�  مــع  ســـواء 
ــل والــنــقــل  ــ لــتــوفــيــر الــســكــن واألكـ
في  ا�شكل  عمق  ويكمن  لحجاجهم، 
كل  يفرضها مسؤولو  التي  الشروط 
بلد، فمن يطلب حافالت عصرية مكيفة 
وبأعداد كافية، ووجبات أكل حقيقية، 
وظروف سكن توفر الحد األدنى من 
الراحة، يحصل عليها، ويضمن بذلك 
ظروف حج مريحة لحجاج بلده، ومن 
يبحث على }بورخوصz، فإنه يضمن 
لحجاج بلده ا�عاناة، وهذا بالضبط 
ما يفعله ا�سؤولون ا�غاربة ا�كلفون 
يبحثون  ألنهم  العقود،  هذه  بتوقيع 
دائما عما هو أرخص، علما أن الحاج 
ا�غربي يدفع واحدة من أغلى تكاليف 

الحج.
انتهى
 واحد من ضحايا احلجاج املغاربة
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وطني  أبناء  مشاعر  أترجم  أن  واجبي  من  كــان 
وساكنة بلدتي مراكش الحمراء، بما سرهم وضرهم 
في  نشرت  عندما  به  قمت  ما  بالفعل  وهــذا  كقراء، 
في  حلقات  ســت   ،zاألســبــوع{ الصريحة  جريدتنا 
موضوع الرد على ما نشرته جريدة }السبيلz، وبدا لي 
هذه األيام، أن هناك ردودا أخرى تهم القراء كظواهر 
معاشاة  تقتضيه  بما  وتناولها  عليها  الوقوف  يجب 
الحلول  عن  البحث  في مجال  األمور  بتدارك  الواقع، 

الناجعة ا�فيدة.
وقد  ا�غراوي،  الشيخ  أناقش  وأنا  لي  بدا  ما  هذا 
مع  قناعاته،  من  انطالقا  الديني  خطابه  على  وقفت 
بما  والــرد  ا�ناقشة  باب  يغلق  لم  اإلســالم  أن  العلم 
صرح به القرآن الكريم وسيرة نبينا محمد صلى هللا 
عليه وسلم، فا�غراوي وكما قال في كتابه }وقفات مع 
الكتاب ا�سمى دالئل الخيراتz، ((فعلى ا�سلم الذي 
يؤمن بالـله ويؤمن باليوم اآلخر، أن يتجرد في نقده 
لكتاب من كتب ا�سلم�، من جميع التعصبات ا�ذهبية 
والقبلية)) وهو يقول وال يلتزم بما يقول، ح� يقول: 
((ينظر إلى النصوص التي في الكتاب، هل هي معزوة 
إلى قائلها، والسيما إذا كانت من الكتاب أو السنة، أو 
كالم السلف الصالح، فإن كان كذلك، فيحمد هللا على 
أن وفق هذا ا�ؤلف في توثيق نصوصه وعزوها إلى 
الضعف))  أو  الصحة  درجتها من  وبيان  مخارجها، 
(كتاب وقفات للمغراوي. صفحة 4)، ثم يضيف لهذا 
الكالم ما يلي: ((والسكوت على ما في هذه الكتب من 
للـه ولرسوله ولكتابه ولجميع  ضالل وباطل، خيانة 
الصوفي�  بعد  ((واعتماد  ويضيف:  ا�سلم�))، 
بالدعاية  له،  الكتاب وترويجهم  ا�عاصرين على هذا 
له في جميع بقاع العالم اإلسالمي، حتى في الحرم� 
من  يطهرهما  أن  تعالى  نرجو هللا  اللذين  الشريف�، 

أرجاس ا�بتدعة وا�شرك�)).
إن هذا الكتاب، الذي يعنيه (دالئل الخيرات) لإلمام 
بالصالة  مخصوص  وهــو  الــجــزولــي،  سليمان  بــن 
((إن هللا ومالئكته  على الرسول طبقا لقوله تعالى: 
عليه  آمنوا صلوا  الذين  أيها  يا  النبي  يصلون على 
وسلموا تسليما))، فال غرو أن يدخل ا�سلم بيتا من 
بيوت ا�سلم� فال يجد مثل هذا الكتاب ا�خصوص 
بالصالة على رسولنا عليه الصالة والسالم فال يقرأه، 

وهذا أولى من تمزيقه.
التي تنسب  الكتب  قراءة  وهكذا نالحظ من خالل 
سلسلة  }من  عنوان  تحت  مطبوع  بكتاب  للمغراوي 
السالم  عبد  الراحل  نقد  به  ا�خصوص   zاإلحــســان
ياس� من طرف ا�غراوي بعنوان }اإلحسان في أتباع 
السنة والقرآن ال في تقليد أخطاء الرجالz، وقد تناول 
محمد  األستاذان:  والتعليق،  بالنقد  ا�غراوي  كتاب 
األستاذان  كان  لقد  ــرزوك..  م ــرزاق  ال وعبد  خروبات 
مركزين على دراسة أعمال ا�غراوي باعتبارهما بحثا 
الكتاب بقولهما: ((لقد وجب في حق كل من اشتغل 
ويسلك  انتقاده،  أسباب  يستجمع  أن  الكتاب،  بهذا 
األمة،  بما يحقق نصح  عند حدوده،  الواقف�  سبيل 
وتبرأ منه الذمة، وهذا أصل غابت بعض معا�ه في 
 ،((zوالقرآن السنة  أتباع  }اإلحسان في  كتاب  مقدمة 
فيسر ذلك علينا قراءتها وحصر بعض ما جاء فيها 
من أخطاء حديثية ترجع إلى قلة التثبت والتحري في 
ا�ؤلف  بها  كان يستدل  التي  األحاديث واآلثار  إيراد 
على ما قصد إليه من تأليف كتابه (صفحة 2)، وأكثر 
ما يعزوه إلى أصله دون تحقيق أو تعقيب، إال ما كان 
من اعتماده على عزو غيره للحافظ ابن كثير، واإلمام 
ابن قيم الجوزية، والحافظ ابن عبد البر، والحافظ ابن 
يحيلهم  فهؤالء  حجر،  ابن  والحافظ  الحنبلي،  رجب 

على مصنفاتهم، لكن دون تصحيحها.
لقد أورد ا�ؤلف ا�غراوي في الصفحة الثامنة، قول 
الحافظ ابن كثير: ((قال الضحاك عن ابن عباس قال: 
قال جبريل �حمد عليهما السالم، قال يا محمد: اهدنا 
الصراط ا�ستقيم: يقول: اهدنا الطريق الهادي، وهو 
مزاحم  ابن  هو  والضحاك  فيه،  اعوجاج  ال  هللا  دين 
الهاللي، أبو القاسم، لم يسمع من ابن عباس رضي 
هللا عنه، فقد أسند الحافظ ابن مع� في تاريخه عن 
من  للضحاك: سمعت  قلت  قال:  السلمي  األزهر  أبي 
ابن عباس؟ قال: ال. أخذ الضحاك التفسير من سعيد 
بن جبير لقيه بالري))، ويضيف الباحثان بقولهما: 
فهو  النقاد،  عند  منقطع  سند  هذا  أن  ((والحاصل، 
ضعيف، ومن ثم، فإن نسبة هذا التفسير إلى جبريل 
االغترار  عــدم  فيجب  ساقطة،  نسبة  الــســالم،  عليه 
بعدم   zالصراط{  zاالستقامة{ تفسير  كان  وإن  بها، 
الكريم، غير  القرآن  أمر تع� عليه عربية  اعوجاجه، 
أن الذي يخشى القارئ من هذه الرواية الضعيفة التي 

ذكرها ا�غراوي)).
  يتبع
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به  بالفعل.. كان يوم اإلثن� هو آخر أجل يسمح 
القانون لتقديم طلبات الترشح لالنتخابات، فإما أن 
أؤكد ترشحي أو أتنازل عنه، وقد قضيت يوم األحد 
عطلتي  فيه  أقضي  مفروش  منزل  عن  البحث  في 
الصيفية مع عائلتي، كما أنني كنت أعتزم إقامة حفل 
تجري  ا�خزن  رياح  لكن  االنتخابات،  في  فوزي  بعد 
بما ال يشتهي ا�واطن، فقد توصلت في صبيحة يوم 
اإلثن� بعدة مكا�ات تلفونية يخبرني فيها إخواني 
الوجديون العاملون في مختلف ا�صالح التابعة لي 
كرئيس لقسم الشؤون اإلدارية وقسم ا�وظف�، بأن 
الوزير ترأس اجتماعا حضره جميع رؤساء ا�صالح 
واألقسام، وقرر خالله عزلي من منصبي وتعي� عبد 
بأنني  علم  أن  بعد  الــزراد في محلي، وذلك،  الــرزاق 
تزاحمت عدة  لالنتخابات، هنا  الترشح  مصمم على 
أن يتحكم في  أسئلة في ذهني: هل يحق ألي وزير 
رفضت  ألني  الشخصية  اختياراتي  وفي  مصيري 
وأني  خصوصا  حزبه،  مع  التعاطف  أو  االنضمام 
هذا  يبرر  خطإ  أي  أرتكب  لم  بأنني  يق�  على  كنت 
القرار التعسفي ا�خالف لجميع مقتضيات الوظيفة 
خطئا  اقترف  من  كل  على  يفرض  الــذي  العمومية، 
أمام  يمثل  أن  بها،  ا�كلف  الشؤون  تدبير  فادحا في 
اقتضى  ولــو  نفسه،  عن  ليدافع  التأديبي  ا�جلس 
األمر، اللجوء إلى االستعانة بأحد ا�حام�؟ كما أني 
بعض  لدى  االنتقام  وحب  الحقد  يبلغ  هل  تساءلت 

ا�سؤول� إلى هذه الدرجة من االحتقار؟
لم يكتف الوزير بهذا القرار ا�جحف، فع� اثن� 
بإجراء  وطالبهم  ا�الية  وزارة  مفتشي  أمهر  من 
تحقيق معمق ودقيق بهدف وجود اختالالت تدينني، 
ولهذه األسباب، طالبت من قادة األحزاب السياسية 
الحالية أن تتخلى عن عملية  الحكومة  ا�شاركة في 
}اعطيني نعطيكz فيما يخص تعي� الكتاب العام� 
اإلدارة  تسيير  ألن  وا�ــصــالــح،  األقــســام  ــاء  ورؤسـ
يفقدها هيبتها ومصداقيتها، ألن ا�سؤول� ا�عين� 

الذين  السياسي�  للقادة  يخضعون  الطريقة  بهذه 
فقدانها،  على  منهم  ا�ناصب خوفا  لهذه  اقترحوهم 
حزب  مقر  أو  وكالة  إلــى  وزارة  كل  تتحول  وهكذا 
يسيره القادة السياسيون، وقد شبهت ا�وظف بقيمة 
فسد  فسد،  إذا  }ا�لح  بأن  وقلت  الطعام،  في  ا�لح 
االنتخابات،  مع  مشكلتي  إلى  ونعود   ،zكله الطعام 
حيث فاجأني العامل باستدعائي إلى مقابلة جديدة 
واالستعطاف  الصرامة  من  فيه  كالمه  وكان  بمكتبه، 
لي  قدمه  فيما  أفكر  ليجعلني  يكفي  مــا  واللباقة 
بترشحي  تشبثي  مــن  تأكد  أن  بعد  نصائح،  مــن 
إنجاح  في  فشل  إذا  بأنه  لي  واعترف  لالنتخابات، 
}الفديكz سيكون مصيره الرجوع إلى الثكنة، وأقسم 
لي بأنني لن أخسر سمعتي وشعبيتي ب� إخواني 
 z�الوجدي�، ألنه سيكلف أعوان العمالة من }مقدم
و}شيوخz بإشاعة الخبر ب� السكان بالنسبة لعزلي 
من منصتي وإكراهي على التنازل، وأضاف: }إنني ال 
أطلب منك التنازل عن ترشيحك فقط، بل أرجوك أن 
ألنني  ا�بادرة،  بنفس  الشعبية  الحركة  مرشح  تقنع 
أضمن  وأنا  االنتخابات  يخسر  اآلخر  هو  سأجعله 
ا�قصود  السيد  كان  وقد   ،zقائد منصب  با�قابل  له 
اسمه  حرة،  مدرسة  يدير  بسيط  رجل  الطلب،  بهذا 
الدخيسي  باألخ  الدخيسي، وبالفعل، اتصلت  برابح 
وشرحت له ما سيتعرض له إن هو تقدم لالنتخابات، 
وجيها  جوابه  فكان  العامل،  اقتراح  عليه  وعرضت 
إذا  أنني  لي  يضمن  }ومن  لي:  قال  حيث  ومنطقيا، 
قبلت التنازل، سأحصل على منصب قائد؟z، فذهبت 
أنه  بحضوري  له  أكد  الذي  العامل  مكتب  إلى  معه 
إجــراء  بعد  لكن  بضمانته،  قائد  منصب  سيمنحه 
عملية االنتخابات، لم ينل برابح إال مهمة خليفة قائد 
بمدينة تاوريرت، وهي ا�همة التي ظل يزاولها   إلى 
أن توفاه هللا، هنا أدركت الحكمة العميقة التي تتجلى 
في ا�ثل الشعبي القائل:  }هناك ثالثة ال ثقة فيهم: 
البحر والزمان وا�خزنz، أما مصيري أنا، فقد ازداد 

اإلداريــة،  با�صالح  العامل�  الوجدي�  ألن  ســوءا، 
وزارة  ــام  أم عزلي  ضــد  احتجاج  مظاهرة  نظموا 
 ،zالفديك{ العامة لحزب  القيادة  الفالحة حيث كانت 
مما زاد السيد الوزير حقدا وإمعانا في البحث عن 
لذلك  العقوبات ضدي،  أقصى  اتخاذ  تمنحه  وسائل 
ا�الية، خبيرا  لوزارة  التابع�  ا�فتش�  إلى  أضاف 
فرنسيا اسمه رونيوني كان يعمل مستشارا بجانب 
الكاتب العام للحكومة، السيد با حنيني، هذا الخبير 
كان ال يتحرك إال إذا وقعت اختالالت أو اختالسات 
في إحدى الوزارات، وقد قضى هذا الثالثي الخطير 
يدينني،  شــيء  أي  عن  البحث  في  كامال  أسبوعا 
الصيفية  عطلتي  أقضي  كنت  الذي  الوقت  في  وذلك 
بذله  ما  رغــم  السعيدية،  مصطاف  في  عائلتي  مع 
فلم  التفتيش،  في  ودقة  جهود  من  ا�فتشون  هؤالء 
بمنزلي،  الخاص  الهاتف  وصوالت  على  إال  يعثروا 
الخاص  الهاتف  رسوم  أؤدي  كنت  أنني  فاعتقدوا 
بمنزلي من ميزانية الدولة، فاعتمد الكاتب العام هذه 
كنت  أنني  فيها  يخبرني  برسالة  لي  وبعث  الوثائق 
وكان  الدولة،  مالية  من  منزلي  هاتف  رســوم  أؤدي 
اسمه امحمد بركاش، الذي لم يعمر طويال ألنه كان 
صديقا حميما للسيد كديرة، الذي عينه رئيسا مدير 
عام لشركة }zSGMB التي خلد فيها إلى أن توفاه 
هللا، أمام هذه التهمة السخيفة التي تدل على بالدة 
البريد  بــوزارة  الحسابات  بقسم  اتصلت  مرسليها، 
الذي سلم لي شهادة رسمية تثبت أنني كنت أؤدي 
الذي  األمر  الخاص،  مالي  من  منزلي  هاتف  رسوم 
كتابة  باالعتذار  العام  الكاتب  مطالبة  على  شجعني 
وإال سأضطر إلى مقاضاته أمام ا�حاكم ا�ختصة، ال 
شك أن الكاتب العام أدرك فداحة خطئه باعتماده على 
شفويا  لي  واعتذر  فاستدعاني  مغلوطة،  معلومات 
وختم كالمه قائال: }اآلن أدركت أن لك أعداء كثير في 

.zهذه الوزارة
يتبع
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الواسع،  بمفهومه  التاريخ،  أن  رغم 
وأن  فقط،  تاريخ  مجرد  كونه  يعدو  ال 
يخزنها،  قد  التي  واملعلومات  الحقائق 
بخصوص أحداث ووقائع معينة، لم تعد 
مؤثرة، كما لو أن التقادم قد طالها، إال أن 
أهميته القصوى، تتجلى في  املساعدة 
وبشكل  الحاضر،  مجريات  فهم  على 
أقل، التكهن بمعرفة ما سوف يحدث في 

املستقبل.
إن  القاعدة،  هذه  تطبيق  تم  ما  وإذا 
املنطقة  على  قــاعــدة،  تسميتها  صحت 
القريب  تاريخها  باستحضار  العربية، 
منا خاصة، أمكن فهم حاضرها والتكهن 

بما سوف يكون عليه مستقبلها.
من  اليوم  يحدث  ما  ظل  في  فمثال، 
تقتيل، خاصة في فلسطني، فإنه يصعب 
يواكبه  وما  الحاضر،  هذا  وتفسير  فهم 
إلى  يخيل  إذ  مطبق،  عاملي  صمت  من 
الناظر، أن هذا الشعب، ال يحارب املحتل 
إن  ثم  بأسره،  العالم  يحارب  بل  فقط، 
هذا املحتل، تراه يحارب بكل ثقة وكأنه 
األرض.  وصــاحــب  الشرعية  صــاحــب 
واالعتراف الرسمي من قبل أكبر دولة في 
العالم، بهذا الكيان كدولة، عن طريق جعل 
القدس عاصمة لها، ثم االعتراف بهضبة 
له،  تابعة  كمنطقة  السورية،  الجوالن 
وصمت الدول الكبرى، هي أيضا أسباب 
مشرعنة، في نظر هذا املحتل، ليس لقتل 
إلحداث  وإنما  العزل،  واملدنيني  األطفال 

املزيد من الفوضى على هذا الحاضر. 
والهدف من وراء كل هذا، العمل على 
أنها  رغم  تبدو صحيحة  الصورة  جعل 
معكوسة، حتى يبدو املحتل، هو صاحب 
األرض والشرعية، والشعب الفلسطيني، 
إذن،  محالة  فال  واملستعمر،  املحتل  هو 
أن  املباشرة،  املعطيات  هذه  كل  وأمــام 

أوتوماتيكي،  بشكل  الذهن،  إلى  يتبادر 
السؤال املحير: لم كل هذا الصمت، ولم 

هذا الخذالن، تجاه هذه القضية؟
تلك  وبحسب  معينة،  نظر  وجهة  من 
الــســؤال،  هــذا  عــن  فالجواب  الــقــاعــدة، 
يوجد في طيات تاريخ املنطقة العربية، 
ــة نهاية  ــداي ب ــن  وبــالــضــبــط، عــنــد زمـ

اإلمبراطورية العثمانية. 
فمن املعلوم جدا، أن املنطقة العربية، 
هو  كما  مجزأة،  غير  واحــدا،  كال  كانت 
حالها اليوم، تظافرت على حكمها، منذ 
األزل، دول وإمبراطوريات عديدة، لكنها 
دول  ــى  إل مقسمة  تكن  لــم  األغــلــب  فــي 
بعينها، وكانت اإلمبراطورية العثمانية، 
آخر إمبراطورية حكمت املنطقة العربية 
مجتمعة، وكأي كائن حي، تخضع الدول 
وفي  نشأتها  فــي  ــات،  ــوري ــراط ــب واإلم
علماء  يسميها  قــاعــدة،  إلــى  نهايتها، 
بداية  هناك  أن  إذ  ــدورة،  الـ السياسة، 
للتشكل، ثم تعقبها فترة للقوة والتوسع، 
ثم في األخير، يكون االنهيار واالندثار، 
وألن املوضوع هنا ليس هو الحديث عن 
العثمانية،  اإلمبراطورية  انهيار  أسباب 
املنطقة  في  يحدث  ما  أسباب  فهم  بل 

سببا  كان  انهيارها،  أن  غير  العربية، 
مباشرا ملا حل باملنطقة العربية، من وبال 

االستعمار.
التي  االستعمارية،  األطماع  ظل  ففي 
بالقوة  ــاس  ــس اإلح مــع  ــا  ــم دائ تــتــولــد 
الــدول  سارعت  التوسع،  في  والرغبة 
الغربية إلى البحث عن الثقب املؤدي إلى 
الوصول لخيرات املنطقة العربية، فهذا 
يتأتى  لن  سوف  الهدف،  وهذا  املبتغى 
اإلمبراطورية  هــذه  على  بالقضاء  إال 
العثمانية أو »الرجل املريض« كما كانوا 
يسمونها، بل كانت النعرة العرقية، هي 
الثقب،  هــذا  ــداث  إلح األســاســي  املعول 
ولم يكن هناك من أحد ليلعب هذا الدور 
الحسني  مكة،  تام، سوى شريف  بإتقان 
بن علي، الذي وضعت فيه اإلمبراطورية 
على  واليا  وجعلته  ثقتها،  العثمانية 
أقدس بقعة عند العرب واملسلمني، أوال، 
بصفته عربيا، ومسلما ثانيا، لم يصمد 
أمام هذا اإلغراء الكبير، القاضي بجعله 
ملكا على العرب، إذا ما أبدى تعاونه مع 
املستعمرين الجدد في القضاء على هذا 

»الرجل املريض«. 
غير أن شريف مكة، الحسني بن علي، 

اكتشف في نهاية املطاف، أنه لم يكن إال 
قومه،  وأرض  أرضه  لنار، حرقت  حطبا 
اإلمبراطوريات  أكبر  من  واحــدة  ودكــت 
التي عرفها التاريخ، إذ من وراء ظهره، 
أبرمت اتفاقيات، وأعطيت وعود، قسمت 
على إثرها املنطقة العربية إلى دويالت 
في  فازت  التي  الــدول  وزعتها  صغيرة، 
أرض  كانت  وقــد  بينها،  فيما  الــحــرب، 
تضررا  العرب  أراضــي  أكثر  فلسطني، 
من هذا التقسيم، فهي لم تفوت إلى دولة 
استعمارية  أطماع  لها  بذاتها،  قائمة 
لقوم  وعد،  بمقتضى  فوتت  بل  محضة، 

عرف الشتات أبد الدهر.
العالم  صمت  أن  يبدو  إذن،  وهكذا 
حــيــال مــا يــجــري ويــقــع فــي فلسطني، 
ربما له ما يبرره، خاصة من وجهة نظر 
تاريخية، وإذا كان من أحد يستحق اللوم 
بشكل أكبر، فهو شريف مكة، الحسني بن 
علي، من جهة، والدول الغربية، بريطانيا 
وفرنسا، من جهة ثانية. هذا الرجل، الذي 
ُغرر به، وساعده في ذلك، طموحه الكبير 
الذي كان أكبر من حجمه، قد رحل مبكرا، 
لكنه ترك خلفه أملا فظيعا، أما الدول التي 
شاركته في ذلك، فالزالت قائمة لحد اآلن، 
وقوتها أصبحت أكثر مما كانت عليه في 
السابق، وقد صححت تقريبا، كل األخطاء 
وخرجت  املــاضــي،  في  ارتكبتها  التي 
منها،  البعض  لكن  املستعمرات،  كل  من 
والتي تتحمل مسؤوليتها بشكل مباشر، 

الزالت شعوبها تعاني األمرين. 
والقضية الفلسطينية، هي واحدة من 
هذه القضايا، تتحمل فرنسا وبريطانيا 
مما  أكــثــر  كلية،  بصفة  مسؤوليتها، 
تتحملها أي دولة أخرى، فالتاريخ يشهد 
على أنهما، قد سلماها بناء على اتفاقية 
غير قانونية، وإذا كان ما بني على باطل، 
باطل، فإنه قد يأتي زمن، قد تتغير فيه 
بكل  الــقــاعــدة  ــذه  ه وتطبق  املــوازيــن، 

حذافيرها.

ملاذا ي�سمت العامل حيال ما يجري يف فل�سطني؟
   عبد الغاني بوز 
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 /09/24 بتاريخ   65 رقــم  الــقــرار 
2004. ملف جنائي عدد 54/04/27:

املتهمني  مـــع  ــهــم  ــت امل »حـــضـــور 
املحل  داخــل  تتم  كانت  اجتماعات 
الذي يشتغل فيه، ال ينهض دليال على 
مما  التنظيم،  ذلك  في  منخرطا  كونه 

يتعني معه التصريح ببراءته«.
»انخراط األضناء في تيار السلفية 
أن  املستحيل  من  يجعل  الجهادية 
معه  يتعني  مما  أنفسهم  عن  يبلغوا 
جريمة  أجل  من  ببراءتهم  التصريح 

عدم التبليغ«.
»تكوين العصابة اإلجرامية يتحقق 
أكثر  أو  شخصني  ــود  وجـ بــمــجــرد 
بأعمال  للقيام  التخطيط  أو  لالتفاق 
إجــرامــيــة بــالــرغــم مــن عـــدم تحقق 
الهدف، مما يجعل املحكمة تقتنع بما 

هو منسوب إليهم«.
الحصول  دون  اجتماعات  »عقد 
الجهات  مــن  مسبق  ترخيص  على 
اجتماعات  يجعلها  مما  املختصة، 

غير قانونية«.
 04/02 بــتــاريــخ   26 رقــم  ــرار  ــق ال
2004. ملف جنائي عدد 27/04/18:

»انقطاع املتهم عن حضور أنشطة 
التهمة  عليه  ينفي  ال  املمنوع،  التيار 
تكوين  يخص  فيما  إليه  املنسوبة 
عــصــابــة إجــرامــيــة بــهــدف اإلعـــداد 
ــاب أعـــمـــال إرهــابــيــة وعــقــد  ــكـ الرتـ
مسبق  ترخيص  بــدون  اجتماعات 
غير  جمعية  داخــل  نشاط  وممارسة 
املحكمة  يجعل  مما  لــهــا،  مــرخــص 
الضابطة  أمــام  به  صرح  بما  تقتنع 

القضائية«.
محضر  في  جاء  ملا  املتهم  »إنكار 
عنه  ينفي  ال  القضائية،  الضابطة 
تم  بعدما  إلــيــه  املنسوبة  التهمة 
املتهم  لدى  حجزه  تم  بما  ذلك  تأكيد 
أمام  تأكد تصريحاته  من محجوزات 

الضابطة القضائية«.
بـــتـــاريـــخ   508 رقـــــم  ــرار  ــ ــقـ ــ الـ
عدد  جنائي  ملف   .2003  /08/11

:629/03/22
دون  عمومية  اجــتــمــاعــات  »عــقــد 
يعتبر  ــك،  ــذل ب مسبق  تــصــريــح  أي 
ملخالفته  وذلــك  شرعي،  غير  نشاطا 
للمقتضيات القانونية الصادرة بشأن 

الجمعيات والتجمعات العمومية«.
ــر عــنــاصــر الــجــريــمــة  ــوف ــدم ت ــ »ع
غير  األخــيــرة  هــذه  يجعل  اإلرهابية 
قائمة. التصريح ببراءة املتهم.. نعم«.

بـــتـــاريـــخ   565 رقـــــم  ــرار  ــ ــقـ ــ الـ
شــرعــي  مــلــف   .2003/07/07

:4/2003/11
بــعــدم صالحية  الــطــاعــنــة  »دفـــع 
إسقاط  في  به  املحتج  الـــزواج  عقد 
به،  يأخذ  ال  ابنتها  ونفقة  حضانتها 
ولغة  العقد  شكلية  على  انصب  ألنه 
الزوج  كون  على  يرتكز  ولم  تحريره 
مما  العاقد،  توفر  وعــدم  مسلم  غير 
أساس  على  مبني  غير  الدفع  يجعل 

قانوني«.
بسقوط  املحكوم  البنت  »اعتراف 
زوجها  مــع  تعيش  بكونها  نفقتها 
في أملانيا، يؤكد ما ذهب إليه الحكم 
املستأنف ويجعله مصادفا للصواب، 
بتأييده  التصريح  معه  يتعني  مما 
وتحميل الطاعنة صائر االستئناف«.

بـــتـــاريـــخ   621 رقـــــم  ــرار  ــ ــقـ ــ الـ
عدد  اجتماعي  ملف   .2002/06/11

:207/01/15
عمال  األوراق  في  العمل  »يعتبر 
مما  ــورش،  ال بانتهاء  ينتهي  مؤقتا 

يجعل الحكم مبنيا على أساس«.
على  ببصمته  ــر  ــي األج »تــوقــيــع 
بطاقة الشغل، دليل على توصله بما 
يطالب، مما يتعني معه رد ما جاء في 
املستأنف  الحكم  وتأييد  استئنافه 
وتحميله الصائر في إطار املساعدة«.
*من هيئة المحامين بالرباط

اجتهادات وقرارات حمكمة اال�ستئناف بالرباط

ــيــه هــنــا، ال  ذ. عبد الواحد بن مسعود*  ــشــار إل الــتــحــضــر امل
الذي  التكنولوجي  الشق  يستهدف 
هذا  في  املتنوعة  مصنوعاته  باتت 
والجو،  والبحر  البر  تجوب  الباب 
فما  املعمور،   أصقاع  مختلف  في 
املعنوي  التحضر  هو  هنا،  أعنيه 
الذي تترجمه السلوكات والتعامالت 
النقل  خدمات  من  االستفادة  أثناء 
واملسافات  املــدن،  داخــل  العمومي 
من  يجاورها  ومــا  بينها،  الرابطة 
وسائله  داخل  إذ  سكانية،  تجمعات 
على  يقف  أن  للمرء  يمكن  املتعددة، 
بلغها  الــتــي  التحضر  ذلــك  ــة  درجـ
فهي  الــوســائــل،  هاتيك  مستعملو 
توفر  الحصر،  ال  املثال  سبيل  على 
النظرة  ملعاينة  السانحة  الفرصة 
التي ينظر بها هذا املستعمل أو ذاك 
كان  الوقت، سواء  إلى مسألة ضبط 
سائقا أو راكبا، فهل يحترم الدقيقة، 
االنطالق،  أثناء  الثانية،  نقول  وال 
على  الراكب  أن  أم  الــوصــول،  وكــذا 
مصطليا  الدقائق  يسلخ  الخصوص 
بعد  يحضر  أنــه  أم  االنتظار،  بنار 
مغادرة تلك الوسيلة للمحطة بدقائق، 
ومع ذلك يرغي ويزبد محتجا؟ وهي 
احترام  درجــة  بقياس  أيضا  تسمح 
التي  املسافة  طيلة  السير  قــانــون 
إشارات  احترام  من  ابتداء  تقطعها 
التام  ــتــزام  بــاالل وانــتــهــاء  ــرور،  ــ امل
في  واملــطــلــوبــة  املــحــددة  بالسرعة 
املرء  وبإمكان  ذاك،  أو  املكان  هــذا 
التي  الدرجة  على  يقف  أن  داخلها، 
صفوف  بني  التعايش  عنصر  بلغها 
املستعملني لها، فهل يعطى للضعيف 
أم  أريحية،  بكل  األسبقية  في  حقه 
أنه االحتكاك والتنافس املحموم من 
للجلوس،  املريح  باملكان  الظفر  أجل 
حتى   ولو كان ذلك بالقوة والعنف، 
وجدت  التي  الجماعة  ُتحترم  وهل 
نفسها تحت السقف الواحد، فتسود 
السكينة، والهدوء، والنقاش الودي، 

التي  السلوكات  مــن  ذلــك  إلــى  ومــا 
وراحة،  متعة  والتنقل  السفر  تجعل 
أم أنه على العكس تماما، حيث تعلو 
واملــجــادالت  الصاخبة،  ــوات  األصــ
التراشق  يتخللها  الــتــي  ــحــادة  ال
ــي تـــؤذي  ــت بــالــكــلــمــات الــنــابــيــة ال
وداخلها،  املشاعر!!  وتجرح  األذان، 
اإلحــســاس  املــالحــظ  استطاعة  فــي 
بالجانب الذوقي والجمالي، فهل تلك 
الجلوس  وأماكن  نظيفة،  الوسائل 
الرحلة  وطيلة  مــريــحــة،  بكاملها 
مــن خالل  ــركــاب،  ال أســمــاع  تشنف 
الغاية،  لــهــذه  املخصص  الــجــهــاز 
الهادفة،  والكلمات  العذبة،  األنغام 
الفوضى،  تجثم  جوفها  في  أن  أم 
مما  ــرج،  امل ويسود  الهرج،  ويخيم 
إلى  والتطلع  عذابا،  الرحلة  يجعل 
انتهائها أمال، وال ينبغي أن يفوتنا 
النقل  فوسائل  البيئي،  املجال  هنا 
العمومي تفصح بامللوس عن املكانة 
التي تحتلها البيئة في األنفس، فهل 
يحضر الحرص الشديد على اجتناب 
كان  إن  أنــواعــه،  بمختلف  التلوث 
حتى  النفايات،  مستوى  على  ذلــك 
مستوى  على  أو  منها،  الصغيرة 
أو  الــعــوادم،  تنفثها  التي  األدخــنــة 
الضجيجي،  الــتــلــوث  صعيد  على 
يده  في  بما  يبالي  ال  الراكب  أن  أم 
ال  والسائق  له،  بدا  ما  أين  فيرميه 
حتى  امليكانيكي،  بالجانب  يهتم 
ــســوء التي  ــة مــن ال ولـــو بــلــغ درجـ
تعبره  ــذي  ال املحيط  معها  يتضرر 
تلك الوسيلة مرات، ومرات في اليوم 
الواحد.. هذه مجرد عينة من جوانب 
أثناء  قياسها  يمكن  التي  التحضر 
وسائل  مستعملي  سلوكات  رصــد 
على  يؤكد  رصــد  العمومية،  النقل 
والتوعية  الجادة،  التربية  ضــرورة 
تترجم  لكي  الباب،  هذا  في  الدائبة 
أثناء  تلمس  مسؤولة  سلوكات  إلى 
الوسائل،  لهذه  اليومي  االستعمال 
حتى تكون بحق مرآة ينعكس عليها 
الوجه الحقيقي للتحضر في مفهومه 

العميق.  

و�سائل النقل العمومي.. مراآة التح�سر!!
)تابع 3 - اقتباس( عثمان محمود  
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الغامض،  جــدي  مصير  حيرني 
وأتــرحــم  ألزوره  قــبــره  أعـــرف  فلم 
أحفاده  مسار  عن  له  وأحكي  عليه، 
وجديد أخباره، ولهذا كتبت له هذه 
الرسالة وأبردتها من أصيال يوم 26 
ماي 2009 إلى داره بمدينة القصر 
عليه،  يعثر  لم  الرقاص  لكن  الكبير، 
األنظار  عن  اختفى  بأنه  وأخبروه 
أرجعوها  فلما  ا�جهول،  أعماق  في 
بها  احتفظت  بــالــربــاط،  لعنواني 
أن  قـــررت  لكنني  ــوام،  ــ أعـ عــشــرة 
األخيرن،  للمقال�  كتتمة  أنشرها 

وهذا نصها: 
هللا  وصلى  وحــده  لـله  ((الحمد 
وآلــه  محمد  ومــوالنــا  سيدنا  على 

وصحبه والتابع� إلى يوم الدين. 
ا�جاهد سيدي  األكبر،  إلى جدي 
ســـالم هللا  عليك  ــالن،  ــي غ الــخــضــر 

ورحمته تعالى وبركاته، وبعد..
ــا حــفــيــدك الــســابــع وســمــّيــك  أنـ
ــادث }مــصــيــرك  ــث، فــبــعــد حــ ــال ــث ال
انتشارا  إشاعة  انتشرت   ،zالغامض
واسعا، مفادها أن رأسك جزوه ودفن 
وحده في مقبرة موالي علي بوغالب 

أبنائك  من  وبقي  الكبير،  بالقصر 
جيشك  فضم  وحده،  الطاهر  سيدي 
- ربما بأوامرك ا�سبقة - إلى جيش 
الــذي  إسماعيل،  ا�ــولــى  السلطان 
بارك له زواجه من ابنة عمه لال رقية، 
وذكــروك  بلخير،  حاجبه  وبحضور 
في عقد زواجه بالتبجيل واالحترام 
الــطــاهــر،  اســـم  فبعد  والــتــعــظــيــم، 
كتبوا: }... ابن ذي الراية الجهادية 
ا�دعو  أحــمــد  ا�ــنــصــورة.. ســيــدي 

رفع  غيالن،  عمر  بن سيدي  الخضر 
هللا درجتهما في أوليائهz، وقد خلف 
ابنا اسمه العربي وضريحه في دار 
متر  ألف  حوالي  مساحته  القرمود، 
ألنه  خضراء،  قبب  سبع  وبه  مربع، 
ثم  عاما،  أربع�  األولياء  قطب  دام 
غوثا  وبقي  غوث،  درجة  إلى  ارتقى 
18 سنة، وكان له ابنا اسمه محمد، 
ا�شهور  الــضــريــح  صــاحــب  وهـــو 
1233هـ  ســنــة  ــي  ــوف ت ــال،  ــأصــي ب

/1818م، وقد خلف أربعة أبناء، هم: 
والخضر،  والحفيظ  والبشير  محمد 

وهو جد جدي الخضر،
فأصلحها  أصيال،  في  دارك  أما 
السلطان ا�خلوع ا�ولى ا�ستضيء 
موافق  1164هـ  سنة  فيها  وأقـــام 
خالية  بقيت  غادرها،  و�ا  1750م، 
ــمــانــ� ســنــة، تــخــربــت  حـــوالـــي ث
ــدار  ب وســمــيــت  بالنحل  ــألت  ــت وام

النحل.
زار السلطان ا�ولى عبد الرحمان 
1243هـ  ســنــة  أصــيــال  هــشــام  ــن  ب
معه  فصلى  1827م،  ـــ  ل ــق  ــواف ا�
بمسجد سيدي عامر، الولي الصالح 
وحفيدك  مــرزوق  بن  أحمد  سيدي 
محمد بن العربي، و�ا هم السلطان 
أن  غيالن  منه  طلب  بــاالنــصــراف، 
جدهم،  دار  باستغالل  لهم  يسمح 
به،  سأخبرك  ما  وآخــر  طلبه،  فلبى 
أن ا�صادر ا�سيحية وصفتك هكذا: 
حاد  ونظر  شجاعة  شخصية  }ذو 
وقسوة في الطبع، شديد الكتمان ال 
يكشف عن مواقفهz. سأكتب لك الحقا 
رسالة ثانية، رحمك هللا والسالم)).

 الخضر غيالن
!¿Ó«Z ô°†ÿG ¤EG ¿Ó«Z ô°†ÿG øe ádÉ°SQ
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ثورة طفل صغير ليس على الكتاب القرآني ولكن 

على طريقة التدريس فيه 
لقد فتحت عيني على فضاء في نهاية خمسينيات القرن ا�اضي، 
البيضاء  الــدار  في  القديمة  ا�دينة  كلم ب�   50 على حوالي  يمتد 

واألراضي الفالحية بأوالد احريز .
و�ا كنت أرافق والدي ووالدتي في هذا السفر الدائم الذي امتد 
خمس سنوات إلى غاية وفاة والدي رحمة هللا عليه في 20 غشت 
1962، الذي لم يكن احتفاال فقط بعيد وطني وبثورة ا�لك والشعب، 
ولكن كان احتفاال بتحول حياة طفل صغير من نعيم األبوة بمالها 
وروابيها  وأراضيها  وحاشيتها  وخدمها  وسياراتها  وجاهها 
وبساتينها وسفرياتها وداللها ولياليها الساهرة ومواسمها وخيولها 
وفرق غنائها الشعبية تحت الخيام في ليالي الصيف الحارة وليالي 
الربيع ا�عتدلة، وب� عشية وضحاها، تنقلب هذه األجواء ا�غرية 
لطفل صغير ال يعرف إال مناظرها ويجهل كنهها، وعندما يبدأ في 
تسلق سلم السن�، يتع� عليه أن يفهمها، ليس فهم طفل صغير بل 
رجل كبير، و كلما ازداد سنه ازدادت مسؤوليته في فهمها أوال، ثم 
التصرف ثانيا، وبالتالي، وكأن األقدار جعلت من ذكرى عيد وطني، 

ذكرى لثورة طفل صغير يبدأ مشوارا أكبر منه .
وكانت أكبر ثورة، هي رفضي دخول الكتاب القرآني ا�سمى بجامع 
الفقيه سي ا�يلودي، والذي دخله جميع البيضاوي�، والذي لم يكن 
يبعد إال ببضع خطوات على منزل جدتي التي كان علينا أن نسكن 
في بيتها بعد وفاة أبي مراعاة للتقاليد البيضاوية والفاسية، بأن 
األرملة الشابة ال يمكن أن تستقل بمسكن لها رفقة أطفالها الصغار إال 
بتواجد ا�حارم وكأن قدر والدتي وخالتي، وزوجة خالي كذلك، رغم 

إمكانياتهم ا�ادية آنذاك، بالنعيم باالستقالل في السكن .
وكان رفض الكتاب أو ا�سيد، ثورة على أسلوب تعليم القرآن بتلك 
الطريقة التي يكتب بها على األلواح ويمحى بها بعد االستعراض 
وال يفلت أكبر حافظ وال من يملك طاقة التكرار، من ضربات "كرافاش" 
(ا�سويطة)، وهي عبارة عن حبل جلدي معقود يضعه ا�علم في ا�اء 
لينطلق كل صباح ويشتد رعب األطفال ح� رؤيته، ألنهم يعلمون 
أن سيقانهم الصغيرة سوف تخرج ببقع زرقاء ال يفرق فيها سي 
والفقراء في شدة  األغنياء  أطفال  إال ب�  با حمادي،  ا�يلودي وال 

الضرب وب� من يأتي أهله باألكل والشرب وب� من ال يقوم بذلك .
لذلك، كان رفضي البات، هو أن أرجع إلى ضيعة والدي وأدخل 
كتاب القرية الذي لم يكن يتواجد فيه إال أبناء العمومة، والذي يتوفر 
فيه الطفل على حرية الدخول والخروج متى شاء واألكل والشرب 
متى طاب له ذلك، إال أن ذلك أصبح طلبا مستحيال، وهو ما كانت 
والدتي - رحمة هللا  عليها - تحاول تمويهي به، بأن أدخل في انتظار 
رجوع والدي من السفر الذي طال، وكنت أدحض كل حججها ألقول 
لها دعي كل ذلك ألبي عند رجوعه وليبق له القرار األخير، فتضمني 
إيقاظي  بعدم  إلى صدرها، وتنساب دموعها خلسة مني وتعدني 
صباحا وتأتي لي بالكتاب وتبدأ بتعليمي صباحا الحروف األبجدية 
بالعربية والفرنسية، وتطلب مني استعراضها مساء على ابن خالتي، 
ا�رحوم الحاج عثمان القدميري، الذي سجل في سنة 1962 في كلية 

الحقوق.
وقد يرجع إليه الفضل في منعي من ارتياد الكتاب، بعدما كان 
في ا�ساء يجيز تعلمي للحروف األبجدية، وقد كان يتأثر بذلك تأثرا 
كبيرا، نظرا للحب الذي كان يحب والدي والذي كان يتبناه قيد حياته 
ويوفر له جميع اإلمكانيات ا�ادية وا�عنوية كطفل وشاب صغير نشأ 

في كنفه.
وبحضور  وبمنزله  وفاته،  قبل  قليلة  2006، شهورا  سنة  وفي 
والدته وخالتي ووالدتي وزوجتي وأبنائه موالي رشيد وذة كاميليا 
وزوجتي، اعترف لنا وكأنه اعتراف أخير رحمة هللا عليه قائال: لم 
يؤثر فّي شخص في حياتي بالرغم من جميع الشخصيات التي عشت 
معها أو قرأت عنها، مثل عزيزي الحاج الذي فتحت عيني عليه بعد 
طالق أمي من أبي وخلف لي كل شيء، ولم تؤثر وفاة في حياتي 

مثل وفاته.
كذلك، وكأن التاريخ أعاد نفسه، فكان الحاج عثمان رحمة هللا عليه، 
ا�ثقف الذي فتحت عيني عليه وكان بمثابة االخ الكبير واألب، ولم 
تفرقنا إال موته والتي تأثرت بها تأثرا ال يوازيه إال فقدان والدته 
كان  الــذي  الهاشمي،  هللا  عبد  الحاج  وصهري  ووالــدتــي  خالتي 

يعتبرني بمثابة ابنه .
وقد اجتمع مجلس للعائلة ليتخذ قرارا حاسما في رفضي البات 
دخول الكتاب، وكانت خالتي آمنة، رحمة هللا عليها، تقدمية في فكرها 
وارتأت حال وسطا، إذ كان ال يفصل ب� الدخول ا�درسي والتسجيل، 
إال شهر واحد، واقترحت تسجيلي في مدرسة االتحاد، وهي مدرسة 
االستقاللي�  ا�ناضل�  من  وإخوته  عمر  سي  يديرها  كان  حرة 
الذين أنشؤوا مدرسة بدرب العرائش وسط ا�دينة القديمة، وكانوا 
متكونة  وكانت  التعليم،  على  أصهارهم  رفقة  بأنفسهم  يحرصون 
من أقسام االبتدائي، كما كانت غاية في التنظيم العصري، ولم يكن 
يتجاوز عدد التالميذ في كل قسم، الخمسة عشر، وكانوا محل اهتمام 
بالغ من طرف ا�علم� األكفاء، وأخيرا التقى بي أحد أبناء أخ سي 
عمر، وهو بائع سمك مشهور في مرجان، وكان والده أخ سي عمر 
يعلم في كتاب كنا نسميه كتاب الفقيه بزنقة سيدي فاتح، وأخبرني 
بأن والده وأعمامه معلم� وقد انتقلوا إلى رحمة هللا تارك� ثروة ال 

يستهان بها واستثمارات في ميدان التعليم الحر .
وهكذا استقر الرأي على أن أبدأ في شهر شتنبر، التعليم بمدرسة 
االتحاد العصرية على أساس تهييئي للدخول �درسة األعيان عند 

متم الشهر .
يتبع
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األطــلــس  جــبــال  جــمــال  ملكة  تــخــوض 
لها  تجربة  أول  مليكة،  سلمى  با�غرب، 
مسلسل  سيناريو  اختارت  حيث  كممثلة، 
}موحىz للمخرج حميد زيان، ليكون أول 

إطاللة فنية لها، وقالت بأن مشاركتها 
سيقدم  الــذي  "موحى"  مسلسل  في 

القناة  على  رمضان  شهر  خــالل 
ستحاول  (األمازيغية)،  الثامنة 
مكانتها  تــأكــيــد  ــه  خــالل مــن 
صورتها  وتسويق  الدرامية، 
في الوقت نفسه كملكة جمال 
اللقب  وهو  األطلس،  جبال 

الذي حازت عليه مؤخرا.
ــدور الـــذي  ــ ــول الـ ــ وح
ا�سلسل،  في  تتقمصه 
أشارت سلمى إلى أنها 
تقمصت أكثر من دور 

ا�سلسل،  في  واحد 
من خالل تجسيدها 

ألدوار تركيبية 
بحسب الزمان 

وا�كان. 

العا�ي  ــوم  ــي ال بمناسبة 
قدمت  ــارس،  مـ  27 للمسرح، 
الصديقي،  الطيب  مؤسسة 
ا�غربي  ا�سرح  روائــع  إحــدى 
ــان  ــمـ ــرحـ ــد الـ ــبـ }ســــيــــدي عـ
وبطولة  إخراج  من   ،zا�جذوب
الفنان  العربية،  الدراما  نجم 
وذلــك  مفتاح،  محمد  الكبير 
بمسرح محمد السادس بمدينة 
وجدة، عاصمة الثقافة العربية، 
فقط  الــصــور،  هــذه  ننشر  وإذ 
الكبير  الفنان  ــودة  ع لنبارك 
محمد مفتاح إلى بلده ا�غرب، 
ونهنئه  ا�غربي،  ا�سرح  وإلى 

على تألقه الدائم.
المسرحي أحمد جواد

مغاربية،  بلدان  أربعة  وضعت 
منظمة  لدى  ا�اضي،  الجمعة  يوم 
والعلوم  للتربية  ا�تحدة  األمــم 
والثقافة ((يونسكو))، ملفا مشتركا 
ضمن  الكسكس  تسجيل  أجل  من 

الئحة التراث الثقافي غير ا�ادي.
وتم إيداع ا�لف من قبل ا�غرب 
والجزائر وتونس وموريتانيا، لدى 
ا�كلف  باليونسكو،  الثقافة  قطاع 
العا�ية  واإلعــالنــات  باالتفاقيات 
التراث  حماية  اتفاقية  غــرار  على 
ــالن  واإلعـ ــادي،  ــ ا� غير  الثقافي 

ــول الــتــنــوع  ــي حــ ــا� ــع ال
الثقافي.

ا�ندوبة  وأكـــدت 
للمملكة  الدائمة 

باليونسكو، 
ة  لسفير ا
زهـــــــور 
العلوي، 
رئــيــســة 

ا�ـــؤتـــمـــر 

لوكالة  تصريح  في   ،39 الـ  العام 
ــاء، على  ــب ــألن ــرب الــعــربــي ل ــغ ا�
الترشيح،  لهذا  الرمزية  األهمية 
ومــهــارات  بمعارف  يتعلق  ــذي  ال
ومـــمـــارســـات مــرتــبــطــة بــإنــتــاج 
واستهالك الكسكس، والتي تكرس 
األمازيغية،  للثقافة  الهائل  الغنى 
ا�غاربية،  البلدان  في  فقط  ليس 
والحوض  إفريقيا  في  أيضا  بل 
بأسره  الــعــالــم  وفــي  ا�توسطي 
}بتوحيد  أنه  إلى  مشيرة  اليوم،  
أساسيا  عنصرا  نحمي  جهودنا، 
ــنــقــل ثــقــافــتــنــا لــألجــيــال  ل
ا�ستقبليةz، وقالت: }إن 
يذكر  ا�ــلــف،  هــذا 
ــوب  ــ ــع ــشــ ــ ال
ا�ــغــاربــيــة 
ــل مــا  ــ ــك ــ ب

يجمعها 
ويــربــطــهــا 
ــا  ــه ــت ــاف ــق ــث ب

.zوتاريخها

بدون تعليق
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ــي مطلع  كــمــا جـــرت الـــعـــادة، ف
ا�ؤسسات  جميع  تقوم  سنة،  كل 
ا�الية بعرض  حصيلتها السنوية 
بعد  أنه  جليا  ويبدو  عامة،  بصفة 
انطالق البنوك التشاركية با�غرب 
األنــظــار  أصــبــحــت   ،2017 ســنــة 
تترقب طبيعة األنشطة ا�الية لهذا 
القطاع وما مدى نجاحه في تجاوز 
ا�رتبطة  األســاســيــة  الــتــحــديــات 
العمليات  مختلف  إجــراء  بطريقة 
ا�الية دون التعامل بسعر الفائدة، 
روافد  لتطوير  االجتهاد  بدأ  لذلك 
مالية لالستجابة للطلبات ا�تزايدة 
في  التشاركية  البنوك  قطاع  على 

ا�غرب.
ــد يوسف  ــذا الــســيــاق، أك فــي ه
اإلدارة  مجلس  رئيس  البغدادي، 
في   zــاء ــصــف }ال لبنك  الجماعية 
أحــد  ــي  ف عــقــدهــا  صحفية  نـــدوة 
أن  على  بالدارالبيضاء،  الفنادق 
تطور  في  التشاركية  األبناك  قطاع 
مستمر، بدليل حصوله على تمويل 
ا�ليار  ونصف  ماليير   4 بقيمة 
في   57 منها   ،2018 سنة  برسم 
خالفا   zالصفاء{ بنك  حصة  ا�ائة 
يتجاوز  لم  ــذي  ال ا�اضية  للسنة 
التقرير  مليار حسب   2.2 التمويل 

الذي أنجزه بنك ا�غرب.
ومن خالل العرض، تب� أن حجم 
ونصف،  ا�ليار  تجاوزت  الودائع 
بنكي  حــســاب   60.000 لـــ  تــعــود 

موزعة على 110 وكاالت بنكية، 35 
ومن   ،zالصفاء{ لبنك  تابعة  منها 
معامالت  حجم  بلغ  أخــرى،  جهة 
2018 في  ســنــة   zــاء ــصــف }ال بــنــك 

ــة،  3.207.264   ــســنــوي ال ــة  ــي ــزان ا�ــي
سنة  مع  مقارنة  انتعاشا  لتسجل 
كما  ا�ائة،  في   2.5 بنسبة   2017
البنك من  ارتفعت ديون زبناء هذا 

 2017 سنة  درهم  مليون   14.102
إلى 2.439.292 سنة 2018.

 zكــمــا اســتــطــاع بــنــك }الــصــفــاء
بلغت   2017 سنة  عقارات  امتالك 
لتسجل  ــم  دره مليون   323.000
بمبلغ   2018 سنة  طفيفا  ارتفاعا 
438.000 سنة 2018، وتراوح عدد 
 20.404 من  البنكية  الحسابات 
 37.300 ــى  إلـ ا�ــاضــيــة  الــســنــة 
الجارية،  السنة  في  بنكي  حساب 
البنكي  بالناتج  يتعلق  فيما  أمــا 
درهم  مالي�   704 بلغ  فقد  الخام، 
ارتفاعا  ليسجل  ا�اضية،  السنة 
بلغ ما مجموعه 30884 خالل سنة 

 .2018
من هنا يتضح أن مجموعة بنك 
األبــنــاك  ضمنها  ــن  وم  zالــصــفــاء{
طفرة  سجلت  قد  عامة،  التشاركية 
مكانتها  تسجيل  حيث  من  نوعية 
عموما،  االقتصادية  ا�نظومة  في 
البنوك من  تعرفه هذه  ما  وخاصة 
إقبال بالرغم ما يروج حول البذيء 
ا�تعلقة  ا�لفات  بعض  معالجة  في 
رئيس  ــع  أرج والــتــي  بالعقارات، 
مجموعة أبناك }الصفاءz أسبابها، 
باقي  عــن  ا�ختلف  التعامل  ــى  إل

األبناك العادية. 
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لعل ما عرفته قضية سيدة األعمال، 
جعلتها  تطورات  من  العشابي،  هند 
بعد  الغرابة،  مواصفات  بكل  قضية 
أن كانت قد حظيت بتعاطف الكثيرين 
االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  عبر 
ا�نابر  ــل  ك مــن  إعــالمــيــة  وتغطية 
اعتقالها  منذ  والجرائد  اإللكترونية 
كان  التي  الزوجية،  الخيانة  بتهمة 
السفير  زوجــهــا  ضــدهــا  رفعها  قــد 
األعمال  ــال  رج مــن  وهــو  الكويتي، 
هند  تطليق  ادعــائــه  فــي  نفى  ــذي  ال
أحد  حينها  تزوجت  التي  العشابي 
عليها  فحكم  ا�غاربة،  األعمال  رجال 
قضتهما  نافذت�  سنت�  بالسجن 
العرجات  في سجن  والكمال  بالتمام 

ضواحي سال.
في خضم اعتقالها ذاك، قام والدها 
سنتيم  مليون   205 مبلغ  باقتراض 
ا�سماة جوهرة، وهي  من صديقتها 
صديقة مقربة جدا منها، مقابل شيك 
ليتمكن  وذلــك  اسمه،  يحمل  ضمان 
ابنته،  اعتقال  مصاريف  تغطية  من 
خاصة وأن هند سيدة أعمال وتغطية 
بعد  أنه  إال  جــدا،  عالية  مصاريفها 
الدين  تسديد  رفضت  عنها،  اإلفــراج 
والدها،  شيك  وتخليص  لصاحبته 
مما تسبب في اعتقاله هو اآلخر على 
بسبب  ا�حمدية،  طريق  في  الفور، 
مذكرة بحث وطنية في حقه، ومن جهة 
العظمة  جنون  تأثير  وتحت  ثانية، 
هند  قامت  الــكــبــار،  أبهة  وصيانة 
العشابي بشراء ثالث سيارات فارهة 
ثم   zو}ميرسديس  zبينتلي{ نوع  من 
ا�امون،  صاحبها  من   zروفر }رونج 
بمبلغ  والدها  اسم  في  شيك  مقابل 
يتم  أن  على  سنتيم  مليون   850
ما  وهو  أسبوع،  بعد  الشيك  صرف 
السيارات  يتم، مما جعل صاحب  لم 
جانب  إلــى  للمحكمة  يدفعه  الثالث 
أنه في  شيك صديقتها جوهرة، غير 
عرضت  التفاوضية،  مساعيها  إطار 
على صاحب السيارات سحب دعواه 
مقابل استرجاع سياراته الثالث، مع 
استعمال  مــدة  يغطي  مبلغ  تحديد 
هذه السيارات الجديدة والذي حدده 

في 180 مليون سنتيم تسلمها شيكا 
وتنازل عن شكايته.

صديقتها  مع  لتعاملها  وبالنسبة 
عن  ــرى  األخـ هــي  لتتنازل  جــوهــرة 
شكايتها من أجل اإلفراج عن والدها، 
التوسل  إلــى  العشابي  هند  لجأت 
عن  التنازل  قصد  الشيك  لصاحبة 
الدعوى مقابل 100 مليون تتسلمها، 
والدها،  سراح  إطالق  بعد  والبقية، 
أن  بــدعــوى  رفضت  صديقتها  لكن 
االقتراح  هذا  على  يوافق  ال  زوجها 
دفعة  الشيك  مبلغ  بجميع  وطالبت 

واحدة.
األعـــمـــال هند  ــدة  ــســي ل اتـــضـــح 
العشابي، أن صاحبة الشيك حسمت 
التوسل  من  نتيجة  ال  وأن  أمــرهــا، 
ــاح، فــقــدمــت شــيــكــا يضم  ــ ــح ــ واإلل
لصندوق  أمها  اسم  في  ا�بلغ  ذات 
رفضته  ا�حكمة  أن  غير  ا�حكمة، 

الشيك شخص عادي،  لكون صاحبة 
مما حدا بها إلى االتصال بمحاميتها 
طالبة  الخاصة،  كاتبتها  طريق  عن 
بمبلغ  اسمها  في  شيك  وضع  منها 
ا�حكمة  ــدى  ل سنتيم  مالي�   205
عن  اإلفــراج  ليتم  محامية  بصفتها 
إلى  عندها  تذهب  ذلك  بعد  والدها، 
مبلغ  لتتسلم  البيضاء  الــدار  مدينة 
قامت  وفــعــال،  ــفــور،  ال على  الشيك 
عن  ــراج  اإلفـ وتــم  بــذلــك،  محاميتها 
ا�حامية  انتقلت  وعندما  هند،  والد 
مبلغ  لتستلم  البيضاء  الـــدار  إلــى 
ناكرة جملة  هند  لها  تنكرت  الشيك، 
وتفصيال ما قالته كاتبتها الخاصة، 
وأنها  معها  لم تستشر  كاتبتها  وأن 
ال علم لها بما دار بينهما، فأوصدت 

الباب في وجهها.
هند  رد  مــن  ا�ــحــامــيــة  صــدمــت 
كبيرة،  بنكسة  وأصيبت  العشابي، 
الرباط، تعرضت  إلى  وأثناء عودتها 
تفقد  أن  كــادت  مروعة  سير  لحادثة 
حياتها على إثرها، فتم حملها إلحدى 
ا�صحات حيث خضعت لفحوصات، 
وهناك تأكدت مصالح األمن أن دورية 

بحث صدرت في حق الضحية بتهمة 
فرصة  أول  وفي  رصيد،  بدون  شيك 
سانحة لها، هربت ا�حامية ا�بحوث 
عنها من ا�صحة، لتختفي بعد ذلك، 
وهناك من قال بأن هند العشابي هي 
واالختفاء،  الفرار  على  ساعدتها  من 
طبيعة  كشف  مــن  تخشى  لكونها 
محاميتها  تعرفها  الــتــي  ا�ــلــفــات 

الهاربة.
يدلي  األحــــداث،  ــذه  ه خضم  فــي 
(ك.  العشابي  لهند  الثاني  الــزوج 
اسمها  في  ا�حكمة  لدى  بشيك  ب) 
مليون  و200  مــلــيــارات   4 قيمته 
داخــل  مــن  اعتقالها  فــتــم  سنتيم، 
البيضاء  بالدار  نجوم  خمسة  فندق 
فبادرت  البيضاء،  بسجن  وأودعــت 
في  زوجــهــا  مفاوضة  إلــى  ا�عتقلة 
الــشــيــك، هــذا األخير  الــتــنــازل عــن 
طلب منها تسليمه عقارا في اسمها 
تنازله  مقابل  البيضاء  الدار  بمدينة 
رفضته  ــذي  ال الشيء  الشيك،  على 
وضحت بحريتها وراء القضبان في 
العقار  التي سيستغرقها بيع  الفترة 
بيعه  لكنها تمكنت من  الذكر،  سالف 
بما  أ)  (ك.  يهودي  مغني  طريق  عن 
مكنها  مما  سنتيم،  ماليير   7 يعادل 
من تسديد شيك طليقها وتم اإلفراج 

عنها بعد 15 يوم من االعتقال.
استبشرت  ــاء،  ــنـ األثـ هـــذه  وفـــي 
خالل  من  خيرا  ا�ختفية  ا�حامية 
ما  بتسديد  العشابي  هند  مطالبة 
بذمتها بالشيك الذي بسببه هي في 
وضعية فرار من العدالة، مذكرة إياها 
إنسانية من  كانت  تلك،  مبادرتها  أن 
أجــل اإلفــراج عن والــدهــا، لكن هند 
نهائية  بصفة  رفــضــت  الــعــشــابــي، 
ساء  الــتــي  ا�حامية  شيك  تسديد 
جديد  من  واختفت  النفسي  وضعها 
إلى أن تم العثور عليها ميتة بمدينة 
فحضر  غامضة،  ظـــروف  فــي  ــاس  ف
زمالؤها ا�حامون وكل أفراد عائلتها 
هند  وكانت  مهيب،  جنائزي  جو  في 
وهكذا  ــر،  ــب األك الــغــائــب  العشابي 
لتموت  الكمرة،  �ياء  ا�حامية  ماتت 
معها كل ملفات هند العشابي، وعدة 

حقائق أخرى.

هند العشابي

اِّـحامية الكمرة

البغدادي
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العروي،  هللا  عبد  كتبه  وبما 
وعابد الجابري، وعبد الرحيم 

أركـــون،  ومحمد  الــعــطــري، 
وحتى  بلقزيز،  ــه  اإلل وعبد 
ــســالم يـــس، وعــالل  عــبــد ال
الفاسي، مستثنيا من ظاهرة 
األحزاب  السياسي،  اإلبداع 
التي  الجزائرية،  السياسية 
أصبحت  إنــهــا  عنها:  ــال  ق
ــا(...)، وال نــدري ماذا  زوايـ
األحـــزاب  عــن  سيقول  ــان  ك

ا�غربية.
ا�غرب  ب�  كان جمع  وإن 
والـــجـــزائـــر، فــيــمــا وصــفــه 
بسياسة  بــنــبــركــة  ــدي  ــه ا�
الصحفي  فكتب  الــقــمــقــم، 
القمقم  ((إن  الــجــزائــري: 
الزعيم  عنه  حتــدث  الــذي 
اتخاذ  أن  بنبركة،  املــهــدي 
السلطة  وممــارســة  الــقــرار، 
تظهر  ال  الناس،  عن  بعيدا 
عندما  إال  ــه(...)  ــ ــوارث ــ ك
أخرى،  سياسية  حركة  نرى 
تتمكن يف ظرف زمني قصير، 
ــن مــقــارعــة الــســلــطــة))،  م
أقدمت  كيف  نرى  نحن  وها 
الجزائري  الشعب  مظاهرات 
بوتفليقة،  نظام  إسقاط  على 
�واجهة قمقم جبهة التحرير.

الجزائري  الكاتب  نبه  كما 
الجيش  خــطــورة وضــع  إلــى 

ــرب،  ــغ ــاه ا� ــج الـــجـــزائـــري ت
الــصــراع  قضية  ــى  إل ملمحا 
الذي نماه بوتفليقة ب� جيشه 
ــذا  ــك وا�ـــغـــرب، فــكــتــب: ((وه
جيش  جيشان،  للثورة  أصبح 
ــدود(...)، وجيش يف  على احل
بومدين  حكم  بينما  الداخل، 
بعد  اجليش  وحكم  باجليش 

بومدين)).
ــاء  ــطـ ــا تـــتـــضـــح أخـ ــ ــن ــ وه
الجيش  بــشــغــل  بــوتــفــلــيــقــة، 
الجزائري ووضعه في مواجهة 
قضية  ــريــس  ــك ــت ل ــرب،  ــ ــغ ــ ا�
مقدما،  ا�خسورة  الصحراء 
خصوصا وأن الكتاب، يتوسع 
في  بوتفليقة  استفحال  فــي 
الثاني،  الحسن  لنظام  تقليده 
الــطــالــب  وزيــــره  أن  لــدرجــة 
مذكراته  في  كتب  اإلبراهيمي، 
منه  يطلب  كان  بوتفليقة،  بأن 
للعهد(...)  كولي  يعامله  أن 
عدد  الضائعة  الحقيقة  (انظر 
الطالب   .(2019 مـــارس   7
اإلبراهيمي، الذي ذكر بالحدود 
الرئيس بومدين،  التي رسمها 
مع  الصحراوية(...)  �شكلته 
ا�غرب، ح� قال له عن تدهور 
الجزائرية:  ا�غربية  العالقات 
احلدود  اتفاقية  نفذنا  ((لــو 
املمضاة  املغرب،  مع  اجلزائرية 
جندي  أي  ــإن  ف  ،1972 سنة 
خطوط  يعبر  ــن  ل ــري  ــزائ ج
اجلزائرية))  املغربية  احلدود 
اإلبراهيمي.  الطالب  (مذكرات 

ج 2).
الــجــزائــري،  الكاتب  بينما 

األمل  يفقد  هميسي،  مصطفى 
في التجربة العسكرية، كوسيلة 
الجزائري،  الشعب  ــالح  إلص
اإلصــالحــات  ((تعبيري  ألن 
ــا  ــرف والـــدميـــقـــراطـــيـــة، ع
سياسيا  مفرطا،  استخداما 
إلى  بربروس  (من  وإعالميا)) 
وأن  خــصــوصــا  بوتفليقة)، 
تقليد  على  أصــر  بوتفليقة، 
ــي، في  ــان ــث نــظــام الــحــســن ال
سماها  تجارية،  كيانات  إقامة 
اجلديد  ((البايليك  الكاتب: 
مبا  العام،  الشأن  يدير  الــذي 
«مخزنية  بأنه  وصفه  ميكن 
يف  املعتمدة  جـــديـــدة»(...)، 
تزخر  الــتــي  الــعــالقــات  إدارة 
وهي  الصحف،  صفحات  بها 
مكونات  من  بعضا  أن  توحي 
تقتطع  البيروقراطية،  هذه 
مـــا تــعــتــبــرهــا حـــقـــهـــا(...)، 
ــنـــاس  ــن الـ ــ ــذه م ــ ــأخ ــ ــا ت ــ مم
أو  غـــرامـــات  أو  ضــرائــب  مــن 
تبيع  إنــهــا  بــل  ــاوات،  ــ إت حتى 
كانت  كما  للناس،  خدماتها 
الكولونيالية،  اإلدارة  أيـــام 
فــضــال عـــن اســتــبــاحــة املـــال 
ــات جتــاريــة  ــاع ــط ــام، وإق ــع ال
استيراد  على  قائمة  ضخمة 
(نفس  االستهالكية))  ــواد  امل

ا�صدر).
وعلى ا�ستوى االستخباري 
رقاب  إلخضاع  والبوليسي، 
ــت من  ــان ــشــعــب، والــتــي ك ال
الحراك(...)،  انطالق  أسباب 
بوتفليقة،  نظام  أسقط  الــذي 

ــســر الـــكـــاتـــب هــمــيــســي،  ــف ي
ــة ا�ــعــتــادة:  ــق ــطــري ــفــس ال ن
حتليل  ــن  م ((ونــســتــنــتــجــهــا 
رشيد  املــتــقــاعــد،  لــلــجــنــرال 
األمني  اجلهاز  بــأن  يلس،  بن 
أي  الداخلية،  لـــوزارة  التابع 
املختلفة،  ومكوناتها  الشرطة 
وهو مجال مستقل أو متنافس 
مع اجلهاز األمني للمخابرات، 
الرئيس  خدمة  يف  جهاز  وهو 
بتزويده  يــقــوم  بوتفليقة، 
ــكــثــيــر مـــن املــعــلــومــات،  بــال
لالنتخابات  اإلعـــداد  وحتى 

وإدارتها)) (نفس ا�صدر).
وإذا كانت مظاهرات الحراك 
الجزائري، قد جعلت الجماهير 
بإسقاط  ا�طالبة  على  تتفق 
في  فألنه  بوتفليقة،  دســتــور 
عز حكمه، حول الدستور إلى: 
يتسم  أولــيــغــارشــي  ــام  ــظ ((ن
الرئاسية  الوظيفة  بإضعاف 
ما  وهذا  العصبة(...)،  لصالح 
قرار  مركز  كل  تدمير  يعني 
سبق  فــقــد  اســتــقــاللــيــة.  ذي 
أن  اشــتــرط  بــوتــفــلــيــقــة،  أن 
عندما  القرار،  مركز  هو  يكون 
حتدث أن البالد يف حاجة إلى 
لتوحيد  كعامل  وطنية  مأساة 
اجلزائريني)) (نفس ا�صدر).
حـــتـــى أصـــبـــحـــت رئـــاســـة 
الكتاب  قال  كما   - الجمهورية 
-بصالحيات دستورية واسعة 
الرئيس  تشبيه  إلــى  لــجــأت 
يملك  ــه  ألن ا�ستبد،  ــّداي  ــال ب
ــات،  ــصــالحــي ــن ال الــكــثــيــر مـ

والكثير من السلطة.
الــذي  الكتاب،  هــذا  ويعتبر 
ــاء فــي  ــ ــطـ ــ ــر هـــــذه األخـ ســـطـ
ثمان  ومنذ  صفحة،  سبعمائة 
الجديدة  الصيغة  هو  سنوات، 
الثانية،  الجمهورية  لدستور 
جمهورية  أثــار  ستمحي  التي 
ــاب  األســب لتفهم  بــوتــفــلــيــقــة، 
الكامنة وراء هذه الثورة الفريدة 
الثورات،  تاريخ  في  نوعها  من 
جماهير  جعلت  التي  الــثــورة 
بعد  يــومــا  تتنامى  الــشــعــب، 
يوم، ولقد رأينا ب� سطور هذا 
يهمنا  فيما  ازدواجية  العرض، 
نحن ا�غاربة، أوال في الخطورة 
ا�غربية،  البلية  وراء  الكامنة 
ا�غربي  بالتقليد(...)  ا�طبوعة 
جيرانه،  عند  يــجــري  مــا  لكل 
وثانيا، في األمل ا�غربي، في أن 
على  الجزائري  الشعب  يتغلب 
الجماعية(...)،  الفوضى  بلوى 
ــاب هــذا  ــتـ ــد مـــن كـ ــي ــف ويــســت
تب�  ــد  وق ا�ــتــنــور،  الصحفي 
الكبرى  الغلطة  أن  بياناته،  من 
في  كانت  بوتفليقة،  تاريخ  في 
إلى  الجزائري  الجيش  تحويل 
منتصب  منهما  واحد  جيش�، 
أجل  من  ا�غربية،  الحدود  على 
أعلن  التي  الــصــحــراء،  قضية 
عن  بومدين  السابق  الرئيس 

تنازله عنها قبل وفاته.

العروي،  هللا  عبد  كتبه  وبما 
وعابد الجابري، وعبد الرحيم 

أركـــون،  ومحمد  الــعــطــري، 
وحتى  بلقزيز،  ــه  اإلل وعبد 
ــســالم يـــس، وعــالل  عــبــد ال
الفاسي، مستثنيا من ظاهرة 
األحزاب  السياسي،  اإلبداع 
الفاسي، مستثنيا من ظاهرة 
األحزاب  السياسي،  اإلبداع 
الفاسي، مستثنيا من ظاهرة 

التي  الجزائرية،  السياسية 
األحزاب  السياسي،  اإلبداع 
التي  الجزائرية،  السياسية 
األحزاب  السياسي،  اإلبداع 

أصبحت  إنــهــا   
التي  الجزائرية،  السياسية 
أصبحت  إنــهــا   
التي  الجزائرية،  السياسية 

، وال نــدري ماذا 
األحـــزاب  عــن  سيقول  ــان  ك

ا�غرب  ب�  كان جمع  وإن 
والـــجـــزائـــر، فــيــمــا وصــفــه 
بسياسة  بــنــبــركــة  ــدي  ــه ا�
الصحفي  فكتب  الــقــمــقــم، 
القمقم  ((إن 
الصحفي  فكتب  الــقــمــقــم، 
القمقم  ((إن 
الصحفي  فكتب  الــقــمــقــم، 

الزعيم  عنه  حتــدث  الــذي 
اتخاذ  أن  بنبركة،  املــهــدي 
السلطة  وممــارســة  الــقــرار، 
تظهر  ال  الناس،  عن  بعيدا 
عندما  إال  ــه(...)  ــ ــوارث ــ ك
أخرى،  سياسية  حركة  نرى 
تتمكن يف ظرف زمني قصير، 
 ،
أقدمت  كيف  نرى  نحن  وها 
الجزائري  الشعب  مظاهرات 
بوتفليقة،  نظام  إسقاط  على 
�واجهة قمقم جبهة التحرير.

الجزائري  الكاتب  نبه  كما 
الجيش  خــطــورة وضــع  إلــى 

الــجــزائــري،  الكاتب  بينما 

السريعة �ا جرى..  ا�راجعة 
سيجري(...)،  ما  نعرف  حتى 
بأن  االعــتــراف  علينا  تحتم 
الجزائرية،  السياسية  النخبة 
في  ا�غربية  نظيرتها  سبقت 
ا�رتبطة  الكتب  إصــدار  مجال 

باألمر الواقع..
الجزائري�،  الجنراالت  فكل 
الجزائري  الجهاد  أقطاب  وكل 
مـــن أجـــل االســـتـــقـــالل، وكــل 
ا�سؤول� في الحزب السياسي 
ألفوا  التحرير،  جبهة  األول، 
وإن  ذكرياتهم،  لتخليد  كتبا 
كان واحد من قدماء الصحفي� 
الجزائري�، مصطفى هميسي، 
ألف كتابا صدر في 2011، كان 
عبارة عن إنذار للرئيس وقتها، 
عبد العزيز بوتفليقة، لم يقرأه 
قويا..  كان  الذي  الرئيس  هذا 
بــاهللا..  إال  قــوة  وال  حــول  وال 
الدنيا،  يخسر  نراه  نحن  وها 
إذا كان هللا  إال  وربما اآلخــرة، 
ــد عــذبــه في  الــعــلــي الــقــديــر ق
ا�هم،  لكن  اآلخــرة،  قبل  الدنيا 
أنها فرصة للتذكير بأن رؤساء 
وال  يستهينون،  الذين  الــدول، 
يقرؤون ما يكتب عنهم، سريعا 
الذي  ا�صير،  نفس  يلقون  ما 
لقيه الرئيس بوتفليقة.. وبئس 

ا�صير.
وتكمن أهمية كتاب الصحفي 
وا�حسوب  الضخم،  هميسي، 
أهمية  األكثر  الكتب  عداد  في 
في هذه الظروف، في أنه تنبأ 
بسقوط  سنوات،  ثماني  منذ 
تجربة  ونــهــايــة  بــوتــفــلــيــقــة، 

حكمه.
ا�وسع،  عرضه  سياق  وفي 
نظام  فشل  ربــط  أســف،  وبكل 
على  بــاعــتــمــاده  بــوتــفــلــيــقــة، 
أسلوب ا�خزن ا�غربي القديم، 
األتـــراك،  ــام  ((أيـ كتب:  حــ� 
واألمناء،  والقياد،  املخزن  كان 
األداة  هــم  الـــديـــن،  ورجــــال 
ــة بني  ــاط ــوس ــل ل األســـاســـيـــة 
الذي  وأن  واملجتمع،  الــدولــة 
ــة، هي  ــاط ــوس يــرتــب هـــذه ال
إلى  بربروس  (من  السلطة)) 

بوتفليقة. مصطفى هميسي).
استشهد  الــكــاتــب  أن  رغــم 
تيمية،  ابن  بالقطب اإلسالمي، 
ب�  ــر  األمـ أولـــي  حــ� صنف 
((األمراء والعلماء، وهم الذين 
إن صلحوا، صلح الناس))، بعد 
هــذا،  تيمية  ــن  اب أن  ــر  ذك أن 
أحمد،  باإلمام  بدوره  استشهد 
الذي قال: ((ملا سئل عن رجلني 
ــغــزو،  ال أمــيــريــن يف  يــكــونــان 
واآلخر  فاجر،  قوي  أحدهما 
القوي  الفاجر  ضعيف.  صالح 
وفــجــوره  للمسلمني،  قــوتــه 
ــى نـــفـــســـه))، وحـــتـــى ال  ــل ع
يتصور القارئ أن هذا الكتاب 
بوتفليقة(...)  يقرأه  لم  الــذي 
خالل  مــن  إسالمية  أطــروحــة 
فإنه  تيمية،  بابن  االستشهاد 
الكتاب  مــن  بنخبة  استشهد 
ــة،  ــغــارب الــتــقــدمــيــ�(...) ا�
صفحات  عــدة  فــي  استشهد 
بنبركة،  ا�هدي  القطب  بأفكار 

بقلـــــــم:
مصطفى العلوي
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الصفحة األوُّـ لكتاب  اِّـؤلف مصطفى هميسي

مصطفى العلوي


